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 ملخص البحث
وأمهيتهددا  ،هددائومينا ،موقعهددا مددد ثيدد  ،مددة يف الشددمال اقيرخددد هطددرابلم مددد ااددي  اا عددي  ت  

نظدددار أ جعدددا وهدددو مدددا ،جندددوب الصددد را  إيرخديددداحندددو  االقتصدددادخة يف نددددا التألدددارة ا وروبيدددة
بدة الد  جلزخدرة جر  لكوهندا الداددية افلفيدة ؛اايخنة اثتالليف  التفكري جييا  إىل تتأله سبا ا 

الدددد  كانددددة  اجدددددة  يةسددددبانا لددددو لددددة اليدددديعرة دليهددددا فلدددد  ا دددددو  ااتوسددددع  للدددددوة 
ودليددده يمدددد  دددالل  .قاددددية ديدددكرخة النعدددال  دملياردددا يف الب دددر ااتوسددد السدددتميامه 

دما التألار دلى ندا  ،طرابلمية و سبانا و  ،اقخعالية العالقات التألارخة بني ااي  التألارخة
 ،اايخنددة اثددتاللع دمليددة ولعلدده اليددبذ الدد   سددر   ؛ع االقتصددادخة  دداا صددورة ثيددة دددد ا و دد

ا مددر الدد    ،يةسددبانا التألددارة يف الب ددر ااتوسدد  لصدداة التألددارة  طددر  لتددتم اليدديعرة دلددى
ددد ا،يف ا و ددداع االقتصدددادخة  ددد قابلددده تددديهوراا  ي بشدددكا سدددرخ  يف وقودهدددا  دددة سددديعرة ومه 

 .سباينا  ثتاللاال
 التألارخة. ،العاما االقتصاد  ،سبا ا  ،طرابلم  الكلمات املفتاحية
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The Role of the Economic Factor in Spain's Occupation 

of Tripoli West 1510-1530 AD 
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Abstract: 

Tripoli is one of the important cities in North Africa, in terms of: its 

location, its port, and its economic importance in the transfer of 

European trade across the desert, and the attention of the Spaniards 

turned to the city, and acknowledges its occupation. Because it was 

the rear base of Djerba, which, if it were controlled, would subject the 

Mediterranean basin to the Spanish power, which needed to be used as 

a military base to launch its operations in the Mediterranean, and 

accordingly, through the commercial relations between Italian, 

Spanish and city commercial cities, merchants worked to convey a 

vivid picture of the situation. Its economics, and perhaps the reason 

that accelerated the process of occupation of the city, to control trade 

in the Mediterranean in favor of Spanish trade, which was offset by a 

deterioration in the economic conditions in the city. 

Key words: Tripoli, Spanish, Economic Factor, Commercial. 

 

 املقدمة. 1
ه سدددداثة معركددددة بددددني أن دددد ددددر ااتوسدددد  يف الدددددر  اليدددداد  دشددددر خوصددددب الب غالبدددداا مددددا     

يدددي   ،والعثمددانيني اايددلمني يف الشددر  ،الكاثوليكيددة يف البددرب سددبانياأمربطددورختني دظيمتددني إ
وثدد   ،م1492يبددني دددام   ،كددا  قددردا قدديمة ييدده اقمربطورختددا  دلدديالا دلددى قوامهددا ا ائلددة

اليدديعرة دلددى جربدددة هدد  اافتددال الرئييددد  لليدديعرة دلدددى  خدددرو  أ    اقسددبا كددا    ،م1541
  .ه ال ميكد الييعرة دليها دو  الييعرة دلى طرابلم البربوأن   ،ااتوس 
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دلدددى اسدددتعادة ا  دددرية اليددديعرة  يةسدددبانا للددددوة الددددوة العثمانيدددة ندددياا  تصدددب قبدددا أ      
للعالقددات التألارخددة بددني طددرابلم  أ    ذلددم منهددا يفعددية دوامددا سدداديت ب ااتوسدد ا ددو  

 ثي  لعدذ التألدار دوراا اسدتمباراتياا  ،سباينا  ثتالل ة اال هادوراا كبرياا يف وقود سبانياأو 
مد  الل قو م  "مدا رأخندا بلدياا  .دا لهاثول ا و اع ا منية  هميف ندا أ بار اايخنة الك  

 (.40ص م،1965)ابزامة، ".أهالا دد ميايعة العيو وأدألز ،وأقا سالثاا  ،أكثر منها ماالا 
ومددد  ددالل هدد ا اليراسددة سددن اول تيددلي  اللددو  دلددى اثددري العامددا االقتصدداد  يف        

وذلددم للب دد  يف جدد ور هدد ا الصددراع اققليمدد  يف  ،م1510سددنة طددرابلم  اثددتاللدمليددة 
ودوايعدددده اليياسددددية  ،ودلددددى اليددددواثا الليبيددددة بصددددفة  اصددددة ،بصددددفة دامددددة الب ددددر ااتوسدددد 

 خة للصددراع كونددهقتصدداد دد  يف الدديواي  االاليراسددة الب كددا  مددا خهمنددا يف هدد ا  وإ    .واليخنيددة
 .اايخنة ثتاللداما أساس  ال

 البحث أمهية 1.1
  تيةااو وع يف النداط اآل تكمد أمهية 
 . سبا ا با طرابلم مد ق   اثتاللذ يف سب   يا قو  دامالا  قتصاد إبراز دور العاما اال -
 دليها. سبا ا قتصادخة ابايخنة بعي سيعرة دلى ا و اع اال ثتاللثري ه ا االمعرية ا -
اليديعرة  يف جييا  سبا ا موق  طرابلم اجلبرايف كا  له اآلثر الوا   يف تفكرب  أمهية إ    -

مفتدال لليديعرة دلدى  – سدبا ا ثيذ وجهدة نظدر  –ا كانة هن  دلى ه ا اايخنة  اصة وأ
 التألارة اليولية يف ثو  الب ر ااتوس .

   البحثإشكالية  2.1
قتصدددادخة  للميخندددة ابلظدددرو  االسدددباينا  ثدددتاللارتبعدددة إلدددكالية الب ددد  دددددذ اال      

ومدددا مدددي   ،وذلدددم مدددد  دددالل التددديهور يف ا دددال التألدددار  ؛اايخندددةت  دددا مدددر   اليدددياة الددد 
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وهدددددو  ،  لل فدددددا  دلدددددى مددددديخنتهم مدددددد هددددد ا ا تدددددارها العرابليددددديو سدددددم   مكانيدددددات الددددد اق
 التياؤالت  ه اجابة دلى نتناوله مد  الل اق ماسن اول أ   

 ؟ جلبة االستعمار للميخنة ال قتصادخة ه  ها لهرة طرابلم اال .1
 ؟ دلى ا ركة التألارخة دا ا و ارج اايخنة ثتاللياديات االكيب كانة ت   .2
 جتماديددداا  دلددى سددكا  اايخنددة ااقسددباينفهددا االسددتعمار  ل   الدد هدد  اآل ر اليددلبية  مددا .3

 ؟ واقتصاديا 
 ؟  ارج اايخنة ديكريا  سبا ا كيب استعاع الليبيو  تنظيم صفويهم يف مواجهة  .4

  البعد الزماين واملكاين للبحث 3.1
ر أ  مددي  أث دد إىلاعريددة  م(1530-1510الزمنيددة اامتددية مددد ) رددتم اليراسددة ابلفددرتة      

 ايخنة طرابلم. سبانياأ اثتاللقتصاد  يف العاما اال
  منهج البحث .2

ادتمدددديت اليراسددددة دلددددى ااددددنه  التددددارر  اليددددرد  لعثدددديا  والددددروايت التارريددددة دددددد     
وذلددددم مددددد  ددددالل مدددد  ااعلومددددات مددددد ااصددددادر  ؛ودوايعدددده ،وكيفيتدددده ثددددتاللميددددببات اال

النتدائ  اارجدوة  يف حماولدة للوصدول إىل ،ما دددة ا اجدةلو ليلها والتعليق دليها ك ،وااراج 
 مد ه ا اليراسة.

   هيكل البحث. 3
 ســــبانياأ احــــتاللقتصــــادي يف دور العامــــل اال"علددددة هدددد ا اليراسددددة  ددددة دنددددوا  ج       

 ،حمداور ةوثالث ،ب الب   مد مديمةودليه يدي ال   ،"م1530-1510لطرابلس الغرب 
طدددرابلم مدددد الناثيدددة  أمهيدددةثيددد  دقددد  ا دددور ا ول   ،وااراجددد  ،وقائمدددة ااصدددادر ،و الدددة
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ا ا دور ا  دري يدددي أم د ،طددرابلم  ايخندةسدباينا  ثدتاللوتنداول ا دور الثدداين  اال ،قتصدادخةاال
 .دلى النشاط التألار  بعرابلم ثتاللاال دق   اثري

 من الناحية االقتصادية 1طرابلس أمهية 1.3
 ميناء طرابلس أمهية 1.1.3

أو ا ددرمل اينددا  طددرابلم  ددالل الفددرتة  ،معلومددات كاييددة دددد النشدداط التألددار ير تتددو مل      
ابسدتثنا  بعدا اقلدارات  ،وثد  هناخدة الددر  التاسد  ااديالد  ،سالم ال  أددبة الفت  اق

بعددا  مدددبددا الفددا ني اجلدديد انعالقدداا ااينددا  كددا  خيددتميم مددد ق   فهددم منهددا أ   الدليلددة الدد  خ  
 (.84ص ،م2005 ،ميخنة أبو) البزوات الب رخة، أو يف دمليات الندا اامتلفة

د إذ   ،اايخندة التيألداين ميندا  التونيد  الدةوصدب الرث        خدي  البدداب ا هد  بدني قددال ييده  "إ  
و ارج ابب الب ر منها منظر مد أنزا ااناظر مشر  دلى اليداثا ثيد  مرسدى  ،ا  لر
وتصعب هنالم اصعفا  اجليداد يف  ،مد الرَب  هيوهو مرسى ثيد متي  ااراكذ ي ،اايخنة

لدددارة وا ددد ة دلدددى وجدددود نشددداط  دددار   دددر  يف إ ؛(246ص ،م1981 ،التألددداين)أوارخهدددا"
هدد ا ااينددا   ددالل تلددم  أمهيددة إىل سددبانياأ ددار  نتبددااا لددي   وهددو مددا ،مددنظم دا ددا هدد ا اارسددى

 الفرتة.

                                                 

يخنددة "أوي" يف الدددر  اليدداد  ليؤسيددوا م ؛  الدد   تدددوم دليدده طددرابلم ا اليددةقددي ا تدداروا ااوقدد كددا  الفنيديددو - 1
درك اايددلمو  أمهيددة موقدد  وقددي أ .واالقتصددادخة يف اانعدددة ،ا دور مددؤثر يف ا ثدديا  اليياسدديةوالدد  أصددب   دد ، .م
نظدراا  ؛دومداا يف حمداوالرم االسدتيال  دليهدا  و سدتمر البربيداو  .م642  دمر بد العاص اايخنة سدنة يت بعي أ    اايخنة

 ،اددا تتمتدد  بدده مددد موقدد  جبددرايف متميددز دلددى الشدداطس اجلنددومل للب ددر ااتوسدد  يف مدابددا التألددارة مدد  الددبالد اقيرخديددة
الدددة ذكدددروا ذلدددم يف الرث   ثددد  أ    ماختهدددا ثدددرص اايدددلمو  دلدددى  صدددينهاو  ؛وجدددزر الب دددر ااتوسددد  ،ودول اجلدددوار

النورمدا    صدر ا فصد عند  الفدت  اقسدالم  وثد  هناخدة الوقدي تدواىل دلدى طدرابلم م ،شية إدألا م  دال ؛رثالرم
نظر  للتفاصيا خ   .م1530ويرسا  مالعا سنة  ،م1510سبا  سنة ا و  ،م1354واجلنوخو  سنة  ،م1145سنة 

 (.77-76ص ،م1998 ،)افوني

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 لطرابلس الغرب دور العامل االقتصادي يف احتالل أسبانيا         2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

137                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 ،واادددي  اقخعاليدددة ،ويف العددددود التاليدددة تعدددورت العالقدددات التألارخدددة بدددني ميندددا  طدددرابلم     
-1146ييمددا بددني سددن  ) ،الصدددليو  ميخنددة طددرابلم اثددتالل  اصددة بعددي ،وجزخددرة صدددلية

ازاولدة النشداط  ؛مما نت  دنه ثصول مينا  طدرابلم دلدى امتيدازات  ارخدة  اصدة ،م(1158
، ثد  أ د ى  ا  در خعاليدةاق ومواطين بدية ااي  الب رخة ،التألار  م  التألار الصدليو 

لارة اجلبرايف ابد إرغم  ،(87ص ،م2005 ،أبوميخنة) 1يف يرتة وجيزة سوقاا  اريا لإلخعاليني
يل الشددمالية وذلددم بيددبذ هبددوب الددر   ؛ها ابايندداتواجدده اليددفد أثنددا  رسددو  قددا لصددعوابت ثو 

 ،إذا وردت ااراكدددذ ميندددا همو "  ويف ذلدددم قولددده ،و يصدددا الشدددتا سدددوا  يف يصدددا الصددديب أ
ابددد ثوقدددا، ) "ييشدددتي ااددوج النكشددايه وخصدددعذ اقرسددا  ،در ددة  ددم دائمددداا الددرخ  الب رخددة

 .(72م، ص1992
أ  ة ه ا العالقات متشابكة ومتيا لة  الل الددرنني الرابد   الظرو  ويف ظا ه ا     

النابوليتانية مد  ةوم  ا سوا  الدشتالي ،وصدلية ،دشر وافامم دشر اايالد  بني طرابلم
  . ر دثية أ
تكدو  العالقددات بددني  وىل أ   رمهددم ابليرجددة ا   ددار صددليو  قدي كددا  نيخندة طددرابلمو      

 در  دالقدات ودخدة دالقدة لصددليني والندابوليني مدد دثيدة ألييني مد دثيدة واالعريني العراب
؛ وذلم اصل ة  اررم ابليرجة جعلهم خهتمو  ابلتدارب بني العريني وهو ما ،تبادل مناي 

مفاو دات جارخدة بدني ألفونيدو واليدلعا  ا فصد  كانة هناك م  1444سنة  يف  .وىلا 
ويف سدنة  ،ولكنهدا مل توقد  مدد العدر  الثداين ،وقعة مد ا ولأمل دمر دثما  لعدي اتفاقية 

تشددما طددرابلم بعددي  د يردخنانددي أراغددود مددد ددددي اتفاقيددة كددا  مددد اافددرت  أ   م لك دد1477

                                                 

د- 1 ا ميخنددة بيلدا  مددد الصدمر ا بديا دلددى سداثا الب ددر  صدبة ثصددينة ذات ربدا صددا ة ذكدر ابدد ثوقددا أهن 
 ،للتفاصديا خنظدر  )ابدد ثوقدا اليدور،وكا   ا يف ربلها أسوا  كبرية ينددا اليدلعا  بعلدها إىل دا دا  ا سوا ،
 .(72ص م،1992
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وذلددددم  ؛(171ص ،م1991 ،روسدددد ) لباخددددة  ارخددددة حملددددة ؛ روجهددددا مددددد ا كددددم ا فصدددد 
 بيبذ ج ب ه ا اايخنة للتألار الصدليني.  

 ،سدباينا  ثدتاللثد  وقودهدا  دة اال ،هدا دلدى ازدهارهداؤ ومينا ثايظة اايخندةلدي       
 ،يةسددددددبانا م أثددددددي رجددددددال ا ملددددددة وخدددددددي   ،(88م، ص2005ميخنددددددة،  )أبددددددو م1510سددددددنة 

 وهو"ابختيتينو د  تونييم" وصفاا للميخنة قائالا  
أكثر مد ميا، و ا تد  ميخنة طرابلم يف سها، وه  مربعة الشكا، وحيي   ا سور ميتي 

ا  مدا  نداد  منمفلدة  ديدة، اليدور ا ول صدبري ومدنمفا، أم د سورا  مزدوجدا   دب  
و مامته متناسبة م  ا براج، وه  ذات مواق  ديادية قوخة  ،اليور الثاين يهو مرتف  جياا 

 . (69-68م، ص1997التليي ، )  ممة، وحماطة ابلب ر مد جهارا الثال 

خيدتودذ  قدادر دلدى أ    ،و دا ميندا  ممتداز" وقيرتده اقسدتيعابية قدال ،ويف وصب مينائها     
، (69م، ص1997)التلييدد ،  "ومددد أجددا ذلددم كددا  يدددياهنا قلددية مؤسددفة ،سددفينة 400

  هددا وبددني ااددوانس يف الشددر ئ رخددة والصددالت الدد  قامددة بددني ميناالب مهيددةوذلددم كلدده خؤكددي ا 
مزدهدرة لدادة  دا  عدة  كاندة طدرابلم ميخندة  أخلاا  .وااوانس ا وروبية يف الشمال ،والبرب

ممدددا جعلهدددا هددديياا أساسدددياا  .(70م، ص1997)التلييددد ،  الرياهيدددة والر دددا  لدددي  ا وروبيدددني
 يف الييعرة دليها. سبا ا اعام  

ميندددا  طدددرابلم مدددد ثيددد  ااوقددد   أمهيدددةظهدددر بو دددول تومدددد  دددالل النصدددوص اليدددابدة     
 وهو ما ،مهيته التألارخة، وييه دليا دلى أسفينة 400كونه خيتودذ   لارة إىلواالتياع ابق

مهيتددده ا ربيدددة لليددديعرة دلدددى ثدددو  الب دددر ااتوسددد  و اراتددده مددد  أب لإلسدددبا دعدددى تصدددور أ
اادواين  الدرخبددة وو د  خديهم دلدى كامدا  ،اجلنوبيدة أوروابوسدواثا  ،جندوب الصد را  الكدرب 

أبعددي مددد ذلددم وأصددب  سدديعرة  إىل  بددا تعددي ومددد هنددا أصددب  الددياي  لدديم اقتصدداديا  .مندده
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 . أخلاا سياسية 
 طرابلس حتاللالدوافع االقتصادية ال 2.1.3

ية بعلددهما سددبانا مندد  بياخددة الدددر  اليدداد  دشددر واجهددة اقمربطورختددا  العثمانيددة و        
الوصدددول لثدددروات الشدددر  ددددرب الدواددددي الددد   سدددبانياأيددددي أرادت  ،الدددبعا يف الب دددر ااتوسددد 
وإميادات  ،مد  الل اكتياب الييادة درب الب ر ااتوس  إيرخديا،أنشأرا يف ساثا مشال 

ومدد أجدا يدر  اليديادة  (Bal, Faruk, 2011, P9) ثيوخدة ابلنيدبة لده   ت عدي  الدمد  الد
 اصدددة مدددد أجدددا اثتكدددار ا ثألدددار  ،والبدددربدلدددى التألدددارة الددد  كاندددة قائمدددة بدددني الشدددر  

أو دددرب الب ددر ا نددر مددد  ،الوسددعى إيرخديدداأورواب مددد  إىلالكرميددة والتوابددا الدد  كانددة تصددا 
( سدبانياأو  1مرباطورخدة العثمانيدةآسيا اجلنوبية قامة بني اليولتني العظميني يف ذلم ا دني )اق

وكددا  مددد ألددكال الصددراع ا كثددر  ،كتيددبة ااناييددة صددوراا وا اهددات لدد وا  ،ثددرب ابلبددة
والواقعدة دلدى تدداط   إيرخديدا،يعالية استيال  اجلانبني ااتصاردني دلى ااي  الكدرب  يف مشدال 

 ؛26-25م، ص2001)برولدني، وطر  الدوايا اامتية بني الشدر  والبدرب  ،العر  الب رخة
(Bal,Faruk, 2011, p2.  وابلدددرغم مدددد ذلدددم يددددي ثايظدددة العالقدددات التألارخدددة دلدددى

 ،واسدددتمرت التألدددارة بينهمدددا ددددرب البنيقيدددة ،اسدددتمرارختها بدددني العدددريني بفلدددا الددديول الوسددديعة
بينمددا كانددة هدد ا  ،ودددرب ااددوانس ا وروبيددة مثددا مرسدديليا وجنددوة ،وغريهددا مددد الدديول ،ويرنيددا
                لشددددددددددبه اجلزخددددددددددرة اقخربخددددددددددة سددددددددددبانياأ  تعلبهددددددددددا وانس تندددددددددددا اانتألددددددددددات العثمانيددددددددددة الدددددددددداادددددددددد

(Bal, Faruk, 2011, P1).  

                                                 
 ،لدددد لم تصدددريوا يف مشدددارخعهم اليياسددددية ؛اقسدددالم   أنفيدددهم ا دددام  واليدددديي للعدددامل ي و عددددكدددا  العثمدددانيو  خَ - 1

و اانداطق هدوا تدديمهم حندوقدي وج   دليهدا،سدتولوا التهم ا ايظدة دلدى اانداطق الد  أثنا  حمداو  ،واالقتصادخة ،والعيكرخة
ودندي النظدر يف ا داا يتوثدارم ميكدد رؤخدة اسدتمرار التدديم العثمداين حندو ااراكدز  اقتصادخة،ال  توير  م أقصى يائية 

 (Bal,Faruk, 2011, p1)لتألارخة والعر  وااوانس ا امة أوائا الدر  الياد  دشر ا
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ددد ؛سدددبا ا طدددرابلم يف نظدددر  إىل أمهيدددةكمدددا أ دددا  ظهدددور تلدددم الددددوة          ا أقدددو  لكوهن 
يف ثدال اليديعرة - وأقدرب ندعدة ،مد ا ألوم دليه مد الشدر  إيرخدياندعة لليياع دد مشال 

مدة يف هوابليديعرة دلدى اادوانس اا أخلداا  ،اقسدالم  الشدر جليوش ال  تبزوا انألية ل -دليها
  إيرخديددالليدديعرة التامددة دلددى مشددال   ددمادا و  ،بياخددة امععهددمو اصددة مينددا  طددرابلم  إيرخديددا
    وإسكا  أكرب ديد مد اايدي يني يف هد ا ااراكدز ،وابلتايل ميكنهم التوس  يف اليا ا ،كله
نددت  ددد ا ددروب الصددليبية الد  دامددة أكثددر مددد  كد لم مددا.(44م، ص1997دأليلددة،  )أبدو

ظهدددور ميددتوددات  ارخددة أسدددهمة يف تعددور ا ركدددة و يف ااشددر  م( 1291-1095قددر  )
أقصدددى الشدددر  زيدة  إىليرتتدددذ ددددد هددد ا ا ركدددة التألارخدددة الددد  امتددديت  ،التألارخدددة يف العدددامل
أورواب  اصدة الكدرب  منهدا و  ا ظهرت النزدة االسدتعمارخة التوسديعية لدي   .ااعرية اجلبرايية

             لفددر  سددلعاهنا ااددايل ؛كانتددا لددثال  الدددو  العظمددى آندد اك  لتددا والوالربتبددال  إسددبانيا،مثددا 
هدددا الددد  أطلد 1سددداديمها يف ذلدددم ثركدددة الكشدددويات اجلبراييدددةوقدددي  ،والتألدددار  دلدددى العدددامل

بيدددبذ  ؛كاندددة مشدددلولة  بعدددي أ    ،م1492إثدددر سددددوط غردطدددة سدددنة  سدددبا ا الربتبددداليو  و 
آنددد اك يكدددا  مدددد  وسددديعرة العدددرب دلدددى  دددارة التوابدددا ،ا دددرب ثدددول لدددبه اجلزخدددرة اقخبريخدددة

 وذلم لعية دواما كا  مد أمهها  ؛ه  ا ي  ا ول إيرخدياتكو   العبيع  أ   
 داما الدرب اجلبرايف. .1

                                                 

خكوندوا أول  ومدد العبيعد  أ    العاايدة،كتشدايات الب رخدة ثركدة اال  ىلتدو  َمددتبداليو  هدم والرب  يو ،اقسدبانكدا  - 1
 =والتوابا،دلى طرخق البهارات  منها  اقستيال  جياا،يدي كانة لتلم الكشويات نتائ  دظيمة  منها،اايتفييخد 

و دددي اقسدددعول  أوالا، دددي الب دددارة العدددرب  الب دددار،ددددال  ثدددرب قاسدددية ودنيفدددة يدددو  مددد  ابدر الربتبددداليو  إ أب   
واثتكدار  البهدارات،مدد  دالل اقسدتيال  دلدى طرخدق  الثدانني،وكيدر لدوكة  ا ولدني،ندوا مدد قهدر ولك    نياا،البنيق  

 .(32ص م،1965 ،للتفاصيا خنظر  )اايين ا ر ،الكثري مد  ثتاللاو  الرا ة،ه ا التألارة 
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ثيددد   ،سدددواثا اابدددرب اقسددالم  وهدددو العامدددا ا هدددم إىلهألددرة اايدددلمني ا نيليددديني  .2
 خربر وجودها يف ه ا الناثية اقيرخدية  اصة. يف مالثدتهم ما إسبانياوجيت 

ثبددور سدداثلية تيددتدبا  إىلو  ،ا اجددة اااسددة لوجددود أسددوا  لتصدديخر الفددائا مددد اقنتدداج .3
 .(41-40م، ص2017)إباليل، أساطيلها 

هناخددة الدددر  افددامم دشددر اادديالد  وبياخددة  سددبانياالو دد  االقتصدداد    لدددي كددا   
بيدبذ يددياهنا لتلدم العاقدات  ؛ميد  الدبالد اهنيداراا اقتصداديا ددم   خعداين الدر  اليداد  دشدر

الدد خد أبعدديرم يشددعرت بفددرايف ثديددد  يف  ،واليهددود ،1ا يوخددة النشددعة مددد ميددلم  ا ندديلم
ا دأل د وهدو مدا ،أخلداا والثددايف  ،واالجتمداد  ،مي  جماالت ا يداة دلدى الصدعيي االقتصداد 

يف حماولددة  اليددواثا اابربيددةلليدديعرة دلددى ااددي  و  –كبياخددة  –رسددال نالرددم العيددكرخة يف إ
م لتددير دلدديه ويف نفددم الوقددة ،ندد اكتعدداين منهددا آ الدد نددداد بالدهددم مددد الظددرو  اليددياة ق

نهدددا مدددد هددد ا اانعددددة  ظدددى نوقددد  اسدددرتاتيأل  مك      أ اصدددة و  ، دددريات اابدددرب اقسدددالم 
خعدين ممدا  ،ااثتال دو  نهم مدد اليديعرة دليهداولك د ،جنوب الصد را  إيرخديارتباط  اريا م  اال

 الددد  كاندددة تبدددزو اليدددواثا -ثيدددذ ادتددددادهم–الدلدددا  دلدددى ثركدددة الدرصدددنة اقسدددالمية 
وابلتددددايل أصددددب   (41-40م، ص2017إبدددداليل،  ؛35م، ص1965)اادددديين، اقخربخدددة آندددد اك 

                                                 

 ،ورواب أدلدى اقتصداديا ممدا كاندة دليده مدد قبدا يددي ازدهدرت مدي  مثدا غردطدةأسدبانيا ابلنيدبة لديول أكانة - 1
ددد سدتة ال خددا  مرخكا مداأيليا ال  كانة ترتكز ييها  ار لبإيف   ،مراكز مهمة للصنادات الت وخلية ر  أومي  

ويف لدبه  ،ومائدة وثالثدني ألدب دامدا خعملدو  يف صدنادة اانيدوجات مدد ا رخدر وا قمشدة الصدويية ،دشر ألب حمدا
ر  الشدهرية ايخندة دخدا كدامبو وبورغدو  اوااعد ،ارخدة يف ميد  الب دار ااعرويدة نياك أكثر مدد ألدب سدفينة آاجلزخرة 

مبالبة يف وصب الو   االقتصاد  هناك  وقي ذكر الباث  أ    ،ال  ج بة التألار جلم  الثروات مد مي  ا مم
تصددادخة قددي لددهيت تدديهوراا بعددي ا و دداع االق غددري أ    ،سددبانيا يف بياخددة الدددر  اليدداد  دشددر يف ااراجدد  التارحييددة 

 =ودلدى الدرغم مدد ،وه  مد أبرز  ات ندص اليدكا  قبدا اكتشدا  أمرخكدا بعدية سدنوات ،خزابيال ويردخننادإدهي 
خنفدا  اال ددو  يف إمددايل ددديد سدكا  إسددبانيا يف الدددر  اليدداد  دشددر يددي كانددة ا رابع الثالثددة ا  ددرية مددد الا

 .(.Moses, Bernard, 1893, p513-514)دهار. از نيبة للعيخي مد ااي  يرتة  و و ذلم الدر  ابل
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 ددي   ؛قادددية أماميددة للدراصددنة اايددي ي  تكددو ل ؛ومنشددوداا  ساسددياا أ طددرابلم هدديياا  اثددتالل
اليدلعة ا اكمدة  عب اليولة ا فصية و  ،مد دثية إيرخدياالتصي  للمي العثماين يف مشال 

 هتمدددام  ددداملدددادفة اق ممدددا أدعدددى دايعددداا أساسدددياا يف ،نددد اك يف اانعددددة مدددد دثيدددة أ دددر آ
 (.42م، ص1997)أبودأليلة، والييعرة دليها 

دددرت       سدددبا ا الددد  جعلدددة مدددد  وا سدددبابالظدددرو   كثدددري مدددد الدددروايت التارريدددةال يي 
يف  سدبا ا ولعدا مدا ذكدرا حممدي ابزامدة ددد رغبدة  ،خفكرو  يف اليديعرة دلدى ميخندة طدرابلم

نراكدددذ وسدددفد الدراصدددنة  ،و تمددد   دددا ونينائهدددا ا صددني ،أماميدددة تلألدددأ إليهدداجعلهددا قاددددية 
ختلدديهم دنهددا لدددوة  أخلدداا و  ،وا ايظددة دليهددا ،وهدد ا مددا خؤكدديا اهتمددامهم بت صددينها سددبا ،ا 

تصددداالا ابلصدددراع بدددني وأكثدددر ا ،لكوهندددا أقدددرب مدددنهم صدددلة بدرصدددنة الب دددر ااتوسددد  ؛الفرسدددا 
 (.49-47صم، 1965)ابزامة، الدوتني 

لالقددرتاب  ؛قوادددي يف الشددمال اقيرخددد  ثددتاللال سددبا ا ندديي  اومددد جهددة  نيددة يدددي       
الثتكار  دارة ااعداد   ؛وامتالك ااوانس ييه ،مد ا و  الشرق  مد الب ر ا بيا ااتوس 

أو ددد طرخدق الب در ا ندر  ،والتوابا ال  ترد إليها دد طرخق الدوايا التألارخة الربخة ،النفيية
واجلندددوخني الددد خد اسدددتبلوا أسدددوا  الشدددر  ا د  مدددية  ،وازاندددة البنددديقيني ،مدددد جندددوب آسددديا

 إىلتوصدددلوا  سدددبا ا  ودلدددى الدددرغم مدددد أ    .واثتكدددروا أسدددوا  أورواب ببلدددائ  الشدددر  ،طوخلدددة
كانة   البنادقة يإ    ، يا ي  ا ني ،يميخنة الكاب ،البربية إيرخديامعرية طرخق ا ني  راا مد 

م، 2001)البددداروين،  مناييدددتهم سدددبا ا ومل خكدددد يف مدددديور  إيرخديدددا،و  ،بيددديهم  دددارة آسددديا
كمدا ألدرد    سدبانياأالعامدا االقتصداد  لكدو   إىلكا ذلم مرجعه ابليرجة ا وىل  (7-6ص

ال ننيدى العامدا اليياسد  والد   كدا  دائمداا وأبدياا إ اية ل لم  ،أبزمة اقتصادخة كانة لر  
قتصادخة ااتمثلدة كال العاملني مهم كو  الييعرة االي ،قتصاد ثي ما ابلعاما اال إىلمرتبعاا 

ومددي  سدداثلية تيدداهم يف ازدهددار وإنعدداش الددبالد لدده  ،ثكددام اليدديعرة دلددى منايدد   رخددةإيف 
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 سية دلى تلم البالد. مردودا كعاما أساس  يف الت كم والييعرة الييا
 التجارية للمدينة مهيةاأل 3.1.3

يالنشداط  ،ميخنة طرابلم إثدي  أهدم ااراكدز التألارخدة يف الشدمال اقيرخدد  مند  الدديم      
ابق دداية  ،واالقتصددادخة للميخنددة ،انعكاسدداا طبيعيدداا لإلمكانيددات العبيعيددة والتألددار   ددا خبددي

تظهددددر  واانا يددددة أثرهددددا الكبددددري يف أ    ،يدددددي كددددا  للظددددرو  اجلبراييددددة ،السددددرتاتيألية موقعهددددا
سدددداهم كددددا ذلددددم يف توجيدددده سددددكاهنا حنددددو مزاولددددة التألددددارة  ،واثددددة زراديددددة حمدددديودةطددددرابلم 

 و دراا  ،ميتفييخد مد موق  اايخندة الد   كدا  خيدها مدد  اللده االتصدال لهدات اتلفدة بدراا 
رواخدددة ددددد ثدددرا  ميخندددة طدددرابلم لروسددد   إثدددور  وقدددي ألدددار (19م، ص1998)لدددر  الددديخد، 

اتجددرخد يف طددرابلم  ه  "لدداع أ   ذكددر ييهددا أن دد ، ددالل معلدد  الدددر  اليدداد  دشددر للمدديالد
 ،؛ ابزامددددة171، صم1991)روسدددد ،  " منهمددددا مليددددو  قععددددة مددددد الدددد هذ ندددددياا كددددا ميلددددم  
 يهدد ا الرواخددة تلدد  لنددا تصددوراا دددد مددي  البدد ا والثددرا  الدد   كانددة دليدده (40م، ص1965

أغددم مددد  ي  وتعدد ،يدددي كانددة طددرابلم يف ذلددم الوقددة ميخنددة  ارخددة ،الددبالد يف تلددم الفددرتة
و ددار  ،وا تددراك ،و ددار الشددمال اقيرخددد  ،تألددار العددربكثددري مددد الخددرتدد دليهددا   إذ   ،تددونم
 ددديم وجددود خععدد  دلديالا دددد وهددو مددا (174م، ص1991)روسد ،  ومالعددا ،وصدددلية ،جندوة

 ى طول الياثا ث  اقسكنيرخة.ميخنة أ ر  تناييها دل
وال  ،كانة طرابلم يف تلم الفرتة يف و    يي دليهدي  مهما خكد مد أمر يو        

ما كانة تتمت   ،ااثتال ورغبتهم يف ية سبانا ديعة ا طماع ال   ا سبابمد  لم أ   
كانة يف يرتة طرابلم   أ    إىلوذلم مد  الل تلم الرواخة البرخبة ال  تشري  ،ثروةبه مد 

تواجهها يف  ال وروبية ازدهار اقتصاد   عا منها حم  أنظار العيخي مد اليول  اصة ا 
ما كا  ختمت  به  ددتععينا يكرة  ذإ ،واليود  ،سبانياأو  ،خعالياإك  ،اجلنوبية أوروابسواثا 
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الرواخة وه ا  .(146، صم1970دج ، ) ونعيم ،ورغي ،ور ا  ،ا طرابلم مد استدرارهأ
 تدول 

لرت  اي نزلة يف اارسى يمرج إليهم رجا مد التألار ،طرابلم إىلقيمة سفد كثرية 
 ر يصن   م طعاماا آمث استلايهم رجالا  ،ونديَّ  م مثنها ،منهم مي  ما ليخهم مد اليل 

مث درَّ  ،ودقها دقاا ددماا يف ميقٍة دلى مشهٍي مد  يويه   ،وتناول لؤلؤة مثينة ،يا راا 
يلما يرغوا قيم  م ذالع  ،قائالا  ه ا مدام الفلفا دنيد" ،مي وقها دلى الععام

أ   رج  إىل ،وال دني جارا ،يلم جيي يف دارا سكيناا  ،يعلبوا سكيناا لدععها ،(بعي )
بليهم سأ م ملكهم دد ثال  إىليلما رجَ  النصار  التألار  ،يأتى بيكني ،للتيو 

وأدألز أهلها  ،وأقا سالثاا  ،منها يدالوا  ما رأخنا بليةا أكثر منها ماالا البلية ال  قيموا 
 .(166، صم1991روس ، ) يأثتلها النصار  يف ليلة واثية ،دد ميايعة العيو

ث  نشأت  ،اايخنة قي التهرت يف مي  ا زمنة بتألارة مزدهرة    أ خوث  هو ماو 
ورنا استلايوا  ،التألارة م  اليفد التألارخة يف مينائها دادةا   ختعاطو  ،ييها طبدة مد التألار

 إىلقي ال ترقى الرواخة  أ    -و يذ وجهة نظر  ااتوا عة– ادتدي ولكد ،بعلاا مد  ارها
 ،وإلدا  اللوم دلى العرابلييني ،كوهنا حماولة قجياد مربرات   ا البزو  وال تعيو ،تصي  أ   

ال  مية تا نتيألة تلم الترتذ دليه  وهو ما ،يادية دد بالدهملتدصريهم يف إدياد وسائا د
الثرا  والب ا     أو  ،ونيرة ا سل ة ، عب ا امية إىل وال   مردا ،البالد اثتالل إىلأدت 

ويف ميألة انعيام اليالل مد اايخنة ث   ،اايخنة اثتاللذ طم  البزاة يف مها مد سب  
 ،تنعيم ث  مد مياكد اجلريا  يال خعدا أ    ،ا داة البييعة ال  تعي مد لوازم البيوت

 افيال. رواخة إال نيألاا مدتكو  ال ودليه ال ميكد أ   
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   ملدينة طرابلسسبايناأل حتاللاال 2.3
 السيطرة على طرابلس 1.2.3

ا دداد بعددي  ،اليياسدد  يف أوائددا الدددر  اليدداد  دشددر ابلب ددر ااتوسدد كددا  ااشددهي 
الدرب  ،م1492سنة يف ا نيلم  ر معاقا اايلمني آوالييعرة دلى غردطة  ،مملك  أرغود
 ، دداد مملكتددني قددوختني يف لددبه اجلزخددرة اقخربخددةاو  ا دديلددم خكددد جمددرد توثيددي  سددبانياالرئييدد   

ستكشدايف يددي ددزز التنددا اال ،حندا  لدبه اجلزخدرةأببا النظر دد كونه ثي  دخين يف مي  
مرباطورخدة داايدة إ إىل سدبانياأاالستعمار الد  سداديت دلدى  وخدا  ةال   أد   يو  موج

ار وقي اقدرت  االسدتعم .وكا  الدشتاليو  بشكا أساس  متمنركزخد يف ا مرخكتني ،مد دثية
أقصى ثي مد الديمدة التألارخدة  إىلقتصادخة  ي  اقستفادة ليم  ابليياسة االوالتوس  اقق

يف غدددرب  اقسدددالم  لتدددديم العثمددداينلوقدددي كدددا   ،ر  ددديخثاا مدددد دثيدددة أثدددلعرا دددى ا تلدددة 
سدرتاتيألية دلدى طدول سدواثا اازخدي مدد الندداط اال اثدتاللااتوس  دايعاا لفردخناندي للتوسد  و 

-Carmel, Cassar, 2015, p83)د اد مملكد  قشدتالة وأرغدو مدد  دالل ا د إيرخديدامشال 
وأصدب   ، ة اسم "معداردة ااورخيدكيني" إيرخديامشال  إىلومتابعة ثركة الفارخد منهم  (84

م، 2015)دبيدي،  سدبانيامليق جبا طار  دلى ثيود سبتة اابربية نثابة ا يود اجلنوبية  
بددا كانددة  ،مل تكددد مدتصددرة دلددى ليبيددا ي يددذية سددبانا ثركددة اليدديعرة     أكمددا   (320ص

 إىللدددرقاا أ   سدددواثا طدددرب  إىلو  ،ممتدددية دلدددى ثو ددد  ااتوسددد  مدددد اابدددرب ا قصدددى غدددرابا 
 .(322م، ص2015)دبيي،  ثيود ليبيا م  مصر

مدددالل ي يف  ديدددق أطمدددادهم اليدددالفة الددد كر سدددبا ا ت العيخدددي مدددد العوامدددا ديسدددا
)دبيددددي،  تصددددب  الدددددوة العثمانيددددة نددددياا  ددددا قبددددا أ   و  ،الثلدددد  ا ول مددددد الدددددر  اليدددداد  دشددددر

 ،د اليدددددلعة ا اكمدددددة آنددددد اك يف اابدددددرب ا  كاندددددة اليولدددددة اففصدددددية  (322م، ص2015
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متداز ا    يدث ،يرادهدا دلدى تدويل سدية ا كدم، وصدراع بدني أار، واهنيدنرثلة  دعب وكانة لر  
را   أكرب أوذلم لكثرة الصراع بينهم يف اليبيا الييعرة دلى  ؛ابللعبوا ر اآل مهااثك

ومددد أجددا كددا ذلددم أ دد ت  ،ريددة تلددم الفددرتة ابسددم "ثكددم ااشدداخ "ثدد  د   ،يف اانعدددة
 و دددددي  اليددددديعرة دلدددددى ا دددددو  البدددددرمل للمتوسددددد  ،يف االسدددددتعياد لبدددددزو طدددددرابلم سدددددبانياأ
  .(43م، ص1997أبودأليلة، )

هللا بدد  ثكومدة الشدي  دبديوهد   ،اليلعة ا اكمدة ابايخندة كاندة هشدة يإ    ،ودليه
 ،يدرتة ثكمدهطدرابلم يف  سدبا ا د دا  ثيد  ،م1492بياخدة سدنة مند  1لر  العرابلي 

صدددارماا يف مددد  اجلباخدددة مدددد  يالشدددي  مل خكدددد ،انفصدددال طدددرابلم ددددد ا كدددم ا فصددد  بعدددي
 دددعب  ترتدددذ دليددده وهدددو مدددا ،وتدوخدددة اجلدددي  ،الشدددعذ لعمدددا الت صدددينات الالزمدددة للميخندددة

رغدددم ااكاندددة  ،البيددداب الفعلددد  لليدددلعة ا اكمدددةذلدددم  إىل دددب ا ،وثربيددداا  ،اايخندددة ديدددكريا 
 ،الددرأ  الدائددا بدددوة اايخنددة كددا   اطادداا  يددإ    ابلتددايلو  ،ا رتمددة للشددي  دبدديهللا لددي  اليددكا 

وخعدود ذلدم لعمدد  ،ا درمل تفكدريوال ولكنهم أصابوا ثني ادتربوا سكاهنا بعييخد ددد اانعدق
دليدده ترتددذ  وهددو مددا .(327م، 2015)دبيددي، يددرتة طوخلددة  دديو  الدد   ألفتدده اايخنددة مندد  وا

 .(167م، ص1991)روس ،  الييعرة دلى اايخنة ةخعالية ولإدياد جي  نشاركة قوة إ

 

                                                 

ددأ   ،م1510هددد   916سددنة  ،ا سددبا ثتلهددا أ دبدديهللا بددد لددر  العرابليدد   كددا  لدديماا لعددرابلم أيم أ   - 1 ر س 
واددا الددتيت  ،ا سددبا اسددتمر العرابليدديو  يف حماربددة  ،وأ دد وهم إىل بلرمددو إخعاليددا ،وميدد  أسددرته ،وزوجتدده الشددي 

 سدبا ا وكدا   سنوات،قلى يف منفاا أكثر مد دشر  هد بعي أ   927 دليهم جاؤوا ابلشي  سنة نيوطأة العرابليي
-م خرخدددديو  اسددددتبالل نفددددوذا يف إ دددداد ثددددورة لددددعر الشددددي  أبهن دددد العرابليدددديني،فددددو  ردددديأ ن خؤملددددو  مددددد إرجاددددده أ   

، سددددبا . للتفاصدددديا خنظددددر  )الددددزاو ا واسددددتمر يف مدومددددة  اتجددددورا ،يهددددرب إىل ااهدددداجرخد يف  دلدددديهم،العرابليدددديني 
 (.241-240ص م،2018
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 دفاع الطرابلسيني عن املدينة 2.2.3
كاندددة و  ،موجهدددة حندددو اجلهدددات الددد  تصدددلها ابلدددرب ،وأسدددوارها ،كاندددة  صدددينات اايخندددة     

م، 2005ميخندة،  )أبو و اصة يف ثاالت ا صار ،كبرياا دلى صالرا الب رخة  تعتمي ادتماداا 
 ثدد  وصددفوهم يف قددو م  "إ    ،وقددي ابلددض بعلددهم يف إلدددا  اللددوم دلددى أهددا اايخنددة ،(83ص

          ،(68م، ص1994)يدريو، " .ا ي ال   انصريوا ييه دد نا اليالل إىل ختنثوا نيالعرابليي
   يف قوله روس مينا  طرابلم كما ألار  إىل سبا ا كانة البياخة الفعلية لي ول و 

وقدي ندزل  خوليدو...25ا سعول قي وصا طرابلم صبال افميم  ال   رربد أب   
.، ويت دوا ..  رجا قام نصفهم نهامة اايخنةالآيف سادات قليلة، ستة  الرب إىل

اايخنددة، وظلددوا حيدداربو  ثددال  سددادات دا ددا  إىلسددبا  البدداب الدد   د ددا مندده ا 
 .(170م، ص1991)روس ،  لوارع اايخنة، إذ كا  العرابلييو  خداومو  بعنب

 وإ    ،ثددتاللقدداوموا االخددي  بددا ويف ا دفددوا مكتددخالعرابليدديني مل     أوهددو دليددا دلددى 
  .الفة ال كرال كما جا  يف الروايت الي ،اليالل وأدوات ااداومة ليخهم قا  

و ألدة دظيمدة يف أورواب  ،بفرثدة دارمدة ثدتاللنبأ االن اك واب آملوك أور  استدبا لدي
نددالت جيخددية حنددو إرسددال دلددى الدديي  خشددألعو   سددبانياأملددوك  هددو مددا جعدداو  ،اايددي ية
 ألددددة دارمددددة يف  ثددددتاللالأ ر ا كمددددا ،(175ص ،م1991 ،روسدددد ) ديعددددة واثددددية إيرخديددددا

مدددد دددددوة  ،منددديوب الدددبالط البدددابو  يف بولونيدددا قدددام بددده مرجعيدددة ذلدددم مددداو  ،إخعاليدددا  اصدددة
 .طرابلم ثتاللاب ،و ألتهم ،تنظيم مظاهرة كبرية تعبرياا دد يرثتهم إىلاايي يني 
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 بطرابلس على النشاط التجاري حتاللأتثري اال 3.3
   سبابهأو اهنيار النشاط التجاري  1.3.3

كوهنددا تشددكا   ،دلددى مددي  الدددرو هدا زدهار اموقدد  اجلبددرايف ااميددز للميخنددة أثددرا يف كدا  لل      
وإليهددا خنتهدد  طرخددق  ،رببددوال ،الدد  تصددا بددني الشددر  ،ندعددة إدددادة تصدديخر يف طددر  التألددارة

ميتدددي ددددرب منددداطق ثيددد   ،إيرخديددداادغدددال  إىل الكدددرب  جندددوابا  ايدددا الددد   ختدددرت  الصددد را و الد
ااصدير ا ساسد  الد   كدا  خشدكا دلدى وجده افصدوص  وهدو مدا ، رية تشادحنو  اجلنوب

 ،والتألدارة بدني الشدر  ،ددرب الصد را  واهتمامهم نألال التألدارةأسا  وجود سكا  ابايخنة 
 .(331م، ص2014)دال  اليخد،  والبرب

أغلدددذ  ةتوقفدددختددديهور ثيددد   النشددداط التألدددار  أ ددد  ثدددتاللظدددرو  االويف ظدددا 
 فددددرتةهددد ا الليددددزت  ثيددد  ،(64م، 2001)البددداروين،  ا ركدددات الددد  الددددتهرت  دددا طددددرابلم

نعكم أثدددر ذلدددم دلدددى ا يددداة ايددد ،سدددبا ا بدددا مدددد ق   هدددايللع واال دددعراب ،واجلدددور ،ابلظلدددم
 مل خكوندوا ذو  ددليدة اقتصدادخة سدبا ا ي وك لم ا ركدة العلميدة. ،واالجتمادية ،االقتصادخة
هددا تعددر  لفددرتة مددد الركددود والكيدداد الشدداما  مينا كمددا أ     ،(119ص ،م2020 ،)ددددوب

  سباب لعا مد أمههالعية أ مرجعية ذلمو  ؛ااثتال بعي 
 البنادقددة ممددا جعددا التألددار ،النشدداط التألددار  نينددا  طددرابلم لصددا هم سددبا ا ر ااثتكدد. 1

بواسدعة  االدم لدارل افدامم راطبو  ،ال خد كانة  م مصاة  ارخة واسعة م  اايخنة
يف  ثددتاللااوقددب  مددا سددلعات اال ذليعمددا دلددى إندددا ؛"كددودرو" سددبانياأسددفريهم يف 

طددرابلم دلددى العدديول دددد هدد ا الدددرار الدد   سيدلدد  دلددى وثددية اايددي يني يف الصددراع 
 .64م، ص2001)البددداروين، اي  االقتصدددادخة ال اتيدددةددددد طرخدددق اانددد ،اايدددي   اقسدددالم 

 .(120م، ص2020ددوب، 
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 ،هم مددد اللددرائذ يف مددوانس طددرابلمؤ وإدفددا ، رخددة االسددترياد سددبا ا للتألددار  . اليددمال2
ددالوة دلدى الرسدوم  ،%50اخة تصا لد بلدلى بدية التألار مدابا ير   رائذ ابهظة 
 يرخديددداإ إىلوا نيدددألة الصدددويية اادددوردة مدددد البلددديا  ا  دددر   ،العادخدددة دلدددى ميددد  اليدددل 

 .(119م، ص2020ددوب،  ؛36صم، 1985إتور ،  روس ،)
قتصدداد يف سدداهم وبشددكا كبددري يف اهنيددار اال ودزلددة اايخنددة ،أبدددياد كبددرية هألددرة اليددكا  .3

ا ألمدددددات ااتكدددددررة دلدددددى ذلدددددم  إىل ددددداية إ (331م، ص2014)ددددددال  الددددديخد، اايخندددددة 
ة ثركددة منتظمددة تتألدداوز أسددوار مندد  ودرقلددة أخ دد إىلا مددر الدد   أد   ،الدوايددا مددد الثددوار

وبد لم تديهورت  دارة  ،وااراكدز اليداثلية ا  در  ،لالتصال ابليوا ا ،ميخنة طرابلم
 (89م، ص2005ميخندة،  )أبدو و ولدة ادوانس أ در  ،ميخنة طدرابلم إىلالدوايا الواردة 

والددد  الدددتهرت مددديهنا  ،(37-36ص ،م1985 ،روسددد ) يةنسدددباا ددددد اليددديعرة  بعيدددية
م، 2020؛ ددددددددوب، 101م، ص1965)ابزامددددددة، ابلنشدددددداط التألددددددار  كميخنددددددة مصددددددراته 

مددم نددت  دندده  ،ومراكددذ البنادقددة خددراتدو  هدد ا ااددوانس ،وأصددب   ددار اليددودا  (119ص
مددد مينددا  طددرابلم ومل خعددي مددا جيدد    ممددا كانددة  نييدده ،يةاقسددبانندصداا يف د ددا ا كومددة 

  (.120م، ص2020)ددوب، وسي ثاجارا  ،واقنفا  دليها ،كايياا قدارة البالد
ير ة دليهم مد ال  اللرخبية البنادقة مد اقجرا ات  . الشكو  ااتكررة مد قبا التألار4

 .للمم لارل افامم ،م1518أصا م منها اللرر سنة وال   ،با ا تلني للميخنةق  

 ،هنيددارالو دد  التألددار  يف اال ير ددة دلددى اايخنددة أ دد  الدد الظددرو   يف ظددا هدد او        
 ،بيددبذ اقجددرا ات اللدديدة الدد  قللددة دددديد اليددفد ا جنبيددة ااددرتددة دلددى مينددا  طدددرابلم

ي مدد  د أ    راكذ البنيقية "بربري"ميلم تعي  ،وك لم ا و اع العامة يف البالد ودزلة اايخنة
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 ةيف مددوانس مصددرات وللرسددوبشددكا تدديرجي   ولددة  وابلتددايل ،ااناسددذ  ددا التوقددب يف طددرابلم
 .(37-36ص ،م1985 ،روس )يف تلم ااي  الدرخبة  لرق  طرابلم للمتاجرة م  ا هايل

 ،ا ددم الل التألدارة نينددا  طددرابلم خظهددر بو دول ا سدبابومدد  ددالل ددر  تلددم        
 يتدددأثرت العالقدددات التألارخدددة بدددني ميندددا  طدددرابلم واادددي  التألارخدددة ،مدددوانس أ دددر  إىلو و دددا 
 وجددودالنشدداط التألددار  يف مينددا  طددرابلم البددرب يف ظددا ال يف اجدد الرت  هدد ا بعدديي ،ا وروبيددة

 ومرجعيدة ،تدويري كدا ميدتلزمات التمدوخد لل اميدة ااديمدة ييهدا سدبا ا  أصدب  دلدى سباينا 
 ال  ير دة دلدى اليدفد التألارخدة الد  تدصدي طدرابلم ذلم لرتاج  لتلم اللرائذ الباهلة

 .(110-109م، ص2007) لري، 
وذلدم مدد  دالل إددادة  ؛زمدة ابجيداد ثلدولا  هد االتعامدا مد   سدبا ا لدي ثداول         

هدايل ابلعدودة واالسدتدرار ميداديته يف إقنداع ا  دلدىوالعمدا  ،هللا ثاكم طرابلم الشي  دبي
د َمدد      ؛ولكددد هدد ا مل حيددي  ،اايخنددة إىلقتصدداد  يدداة الريدداا االوحماولددة إرجدداع ث ،ابايخنددة

ثدد  ولددو أراد  ،سددتانا  ا يدداة العادخددة  ددااايخنددة مل خكددد  ددي  االسددتدرار وا إىلددداد مددنهم 
)روس ، دليها خعي  رابا مد  روب افيال  سبا ا ثركة التألارة وانتعالها م  سيعرة  يإ   

  .(36م، ص1985
   الطرابلسيني اسرتجاع مدينتهمولة حما 2.3.3

 يف مبددادرة وا ركددة التألارخددة بصددفة  اصددة ،سدداهم االهنيددار االقتصدداد  بصددفة دامددة        
نزثدوا  ثي  ،وافلوع  م سبا ا البدا  يف ظا البزاة  وديم ،قيم كبري مد ا هايل اايخنة

 اصدة يف اترخد   أمهيدة اصة اتجدورا  الد  اكتيدبة مند  ذلدم الوقدة  ،الواثات الدرخبة إىل
وكا  مد بني اليكا  ال خد وقعوا  ة سيعرة الباز  ا تا ديد كبري مدد اليهدود  ،طرابلم

، م1985برنيددددا، )أطلددددق سددددراثهم مدابددددا ييخددددة ماليددددة قددددام بددددييعها أبنددددا  ملددددتهم يف إخعاليددددا 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 لطرابلس الغرب دور العامل االقتصادي يف احتالل أسبانيا         2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

151                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

وا حملهم أكرب دديد وأثل   ،طرد مي  اليكا  العرابلييني إىل  و يسبانا كما دمي   ،(27ص
قددام بدده  والدديليا دلددى ذلددم مددا ،مندد  اسددتيالئهم دلددى ميخنددة طددرابلم ،ممكددد مددد اايددي يني

ه ثيد  وزع منشدوراا أدلدد ييده  "أن د ،م1511دئذ االم بصدلية "هوجو د  مونكدادا" يف 
وختصدص لدده  ،اايدكد ااالئدم ،م لكدا مددد خرغدذ يف اليدفر واليدكد يف طددرابلمسدو  خددي  

كمدا خدربأ مدد    ،أو رسدوم ادية دشدر سدنوات ،خعفى مدد كدا  درخبةو  ،ا را   ااناسبة للزرادة
 .(332م، ص2014)دال  اليخد،  "أو جنائية ديا اجلرائم افعرية ،كا رمة مينية

بلددي  إىلومل تت ددول طددرابلم  ،يةسددبانا ابلددرغم مددد كددا ذلددم يشددلة اامععددات و          
 ،ددددائم ثكمهددم ابسددتعمال ميدد  الوسددائا يشددلة يف ثتبيددةو  ،ميددي   كمددا كددانوا ختوقعددو 

اسددتعمال العنددب يف كددا  إىلممددا ا ددعرهم  ،ومنهددا االتصددال بزدمددا  الدبائددا لكيددذ اخيدديهم
 .حماولة لتبيري مالم  ا ياة يف طرابلم

ية طددوال هدد ا الفددرتة يف و دد  ثددرمل قلددق متعر ددة ابسددتمرار سددبانا ا اميددة  دالددة        
مل خكونددوا  سددبا ا  كمددا أ     ،بدد لو  اجلهددود السددرتداد مديخنتهم ألمدات ا هددايل الدد خد كدانوا خ

نشددددبا م ابلدددديياع دددددد أنفيددددهم مددددد ابدددددير  ،مهتمددددني ابايخنددددة وتعورهددددا  ددددالل هدددد ا الفددددرتة
تبيددددري  دلددددى مرغمددددة هدددداجعل وهددددو مددددا .(331م، ص2014)دددددال  الدددديخد،  هألمددددات الثددددوار

وذلددددم ابالدتمدددداد دلددددى بعددددا ثلفائهددددا العددددرب مددددد زدمددددا   ؛سياسددددتها ااتبعددددة يف طددددرابلم
اسدددتعمال العندددب يف كدددا حماولدددة لتبيدددري  إىلممدددا أد   ،يف حماولدددة لكيدددذ اخيددديهم ،الدبائدددا

 ،قددام االددم لددارل افددامم بفددم أسددر لددي  طددرابلممددد ذلددم و  ،مالمدد  ا يدداة يف طددرابلم
و ما   يدد  ،ألارخة للميخنةوابلتايل دودة ا ياة الت ،ليلمد دودة سكاهنا ال خد هألروها

 هدايلبعي ملادفة مداومة ا  ا و اع يف ا امية ال   لة تعاين مد سو  أو ادها العامة
   .(110م، ص2007) لري، وحماصرته ايخنة طرابلم
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 دددي  قاددددية انعلددددة منهدددا ثركدددة مدددد ميخندددة اتجدددورا  ديخدددية داومدددةميدددر   اختددد ت 
 .(331م، ص2014)ددددال  الددديخد،  لكنهدددا يشدددلة يف اسدددرتداد اايخندددة ،سدددباينا اايدددتعمر 
تيدددددليمها لفرسدددددا  الدددددديخم خوثندددددا سدددددنة  ت   أ    إىل لعدددددرابلم سدددددباينا  ثدددددتاللواسدددددتمر اال

  ن اك.آسبانبا ألر  ا  ال وكا  اني ا م منها نتيألة للظرو  اليياسية  ،م1530

 :  اخلامتة. 4
  ية تنربز النتائ  اآل سبق ميكد أ    مد  الل ما      

 ،واسرتاتيألية ،وسياسية ، لعرابلم يكانة دواي  دخنيةسباينا  ثتاللتعيدت دواي  اال .1
ه خظدا يإن د ،وابلرغم مد وجود الياي  الديخين ااتمثدا يف الدلدا  دلدى اقسدالم ،واقتصادخة
 سددبا ا ها دددي  يدددي  ،طددرابلم اثددتاللقتصدداد  هددو الددياي  ا قددو  لليدديعرة و العامددا اال
 . إيرخديامشال  ثتاللبوابة ال

يددي   ،بدني مدي  اليداثا اقيرخدد  ،طرابلم لتعة نكانة  ارخة مرموقدة مد ااالثظ أ    .2
والكثددددري مددددد  ددددار ااددددي  العربيددددة  ،كانددددة هندددداك معددددامالت  ارخددددة بددددني  ددددار طددددرابلم

 .وا وروبية
لتوسدي   ؛ددد أسدوا  يف الب د  سدبانياأدوايد  اقتصدادخة متمثلدة يف رغبدة  ثتاللكا  لال .3

وخظهدددر ذلدددم مدددد اثدددر النشددداط االقتصددداد  ابايخندددة بيدددبذ  ،جمدددال نشددداطها التألدددار 
ا مدددر الددد   أد  لتددديهور ا و ددداع االقتصدددادخة يف  سدددبا ،ا بدددا اثتكدددار التألدددارة مدددد ق  

اثتكددددار مينددددا  بعدددي  ،مددددوانس أ ددددر  إىلو اصددددة بعدددي ندددددا العمليددددات التألارخدددة  ،اايخندددة
ااوقدد  للديددام ابلعمليددات العيددكرخة  أمهيددةيلددالا دددد  سددبا ،ا بددا التألددار طددرابلم مددد ق  

 ية للييعرة دلى ااتوس .سبانا 
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دلددى  والتألددار  دلددى وجدده افصددوص أثددر سددلباا  ،قتصدداد  بصددفة دامددةهنيددار النشدداط االا .4
 و اع اايخنة مد الناثية االجتمادية والثدايية يف ا تم  العرابلي . أ

  عاملراج

سددددددبانية دلددددددى سددددددواثا اجلزائددددددر  ددددددالل الدددددددر  الت رلددددددات ا . (م2017أ ددددددا  ) ،بدددددداليلإ
جامعدددة  ،جملدددة روايدددي للب دددو  واليراسدددات . م قدددرا ة يف الددديواي  والنتدددائ16هدددد 10

 (.2العيد ) ،غرداخة

 ،م(1992اوصددل  ا دددوقل  الببددياد  ااعدددرو  )الداسددم حممدددي بددد دلددد  ا وأبددد ،ابددد ثوقددا
 .دار مكتبة ا ياة .صورة ا ر 

النشدداط الليددا يف الب ددر ااتوسدد  يف دهددي  .م(1997هللا ) حممددي ا دداد  دبددي ،دأليلددة أبددو
جامعددة  .م وأثددرا دلددى دالقارددا ابلدديول ا جنبيددة1833-م1711ا سددرة الدرمانليددة 

 .قارخونم

دار الشدعذ للعباددة  .طدرابلم البدربجبراييدة ميندا   .م(2005) ثيدني ميدعود ،أبوميخنة
 والنشر والتوزخ .

حممدود ذيب  .سبا  ويرسا  الديخم خوثنا يف طدرابلم ا .م(2001دمر حممي ) ،الباروين
 ابايتشفى االك  ااصر .

-1510سدبا  )ليبيا يف دشرخد سنة مد ا كم ا   .م(1965حممي مصعفى ) ،ابزامة -
 .مكتبة الفرجاين .(1530

 ليفددددددة ترمددددددة  ) ،م1850 إىل 1510طددددددرابلم مددددددد  .م(1985كوسددددددتانزخو )  ،برنيددددددا -
  .ماهريخة للنشر والتوزخ  واقدال اليار اجل (.التليي 

اليددداد   الددددر اترخددد  ليبيدددا يف العصدددر ا ددديخ  مدددد منتصدددب  .م(2001،  .إ )برولدددني -
 .دار الكتاب اجليخي .(ثات دماد  ترمة) .معل  الدر  العشرخد دشر ث 
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ابلم لددددددي  الرثالددددددة العددددددرب ثكاخددددددة ميخنددددددة طددددددر  .م(1997 ليفددددددة حممددددددي )، التلييدددددد  -
 . اليار العربية للكتاب ،3ط ،وا جانذ

م  ددا  قددي   ،التألدداينرثلددة  .م(1981هللا بددد حممددي بددد أنددي ) أبددو حممددي دبددي ،اينيألددالت -
 .اليار العربية للكتاب ،الوهاب ثيد ثيين دبي

د دددددددول طددددددرابلم البدددددددرب  دددددددة ا كدددددددم العثمددددددداين . (م2007را دددددددة حممدددددددي ) ، لددددددري -
 (.2العيد ) ،(6م  ) ،العرا  ،جملة أ ا  كلية الرتبية ا ساسية  .م(1551)

)الشدددددركة العاايدددددة  ،18ج  ،اجلبراييدددددةااوسدددددودة التارريدددددة  .(م1998ميدددددعود ) ،يافونددددد -
  لبنا . ،للموسودات( ش.م.م

ا سددباين ودور ااداومددة ا ليددة يف صددي   ا ثددتاللاال .م(2020البددين ) مدداهر دبددي ،ددددوب -
 لركة معبعة اليالم. .م(1530-1510هد   916-936)

   ليفدة رمدةت) .سدبا  ويرسدا  مالعداثكدم ا  طرابلم  ة .م(1985إتور  ) ،روس  -
 .دال نشأة العامة للنشر والتوزخ  واقاا .2ط .(حممي التليي 

رمدددة وتددددي:م  ت ،1911ليبيدددا منددد  الفدددت  العدددرمل ثددد  سدددنة  .م(1991) إتدددور  ،روسددد  -
 اليار العربية للكتاب. ،2ط ، ليفة حممي التليي 

 (تدددي:م  حممددي ميددعود جددربا ) ،أدددالم ليبيددا  .م(2018و  )العدداهر أنددي الددزا ،الددزاو  -
 دار اايار اقسالم . .4ط

اترخددددددد  طدددددددرابلم االجتمددددددداد   إىلمدددددددي ا  .م(1998إنعدددددددام حممدددددددي ) ،لدددددددر  الددددددديخد -
مركدددددز . م(1835-1711ت اايخندددددة التألارخدددددة )واالقتصددددداد   دراسدددددة يف مؤسيدددددا

 .هاد الليبيني لليراسات التارريةج
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د ددددددول  إىلسددددددباين ا  ثددددددتاللطددددددرابلم البددددددرب مددددددد اال .(م2015مصددددددعفى ) ،دبيددددددي -
جامعة ا مدري  ،(18) العيد .جملة اآلداب وا لارة  .م1551-1510العثمانيني 

 اجلزائر. ،الدادر للعلوم اقسالمية دبي

ا سددددباين والنألددددية  ثددددتاللبددددني اال أو دددداع ليبيددددا مددددا .(م2014إبددددراهيم ) ،دددددال  الدددديخد -
 ،(138-137العدددددديدا ) ،جملددددددة دراسدددددات اترريددددددة  .م1551-1510العثمانيدددددة 

 جامعة تشرخد.

ة ترمد) ا وليدات الليبيدة مند  الفدت  العدرمل ثد  البدزو اقخعدايل  .م(1994لدارل ) ،يريو -
 .منشورات جامعة قارخونم .3ط .(و ديق  حممي دبيالكر:م الوايف

-1492ثدددرب الثالمثائدددة سدددنة بدددني اجلزائدددر وأسدددبانيا  .م(1965أندددي توييدددق ) ااددديين، -
 اجلزائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزخ ، .1792

حممددود و اليددالم  دبددي إبددراهيمترمددة  ) .اترخدد  طددرابلم البددرب .(م1970) حممددود ،دجدد  -
 كلية اآلداب.-منشورات اجلامعة الليبية (.ا سعى
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