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ملخص البحث
تعددي طدرابلم مددد ااددي ااهمددة يف الشددمال اقيرخدد  ،مددد ثيد موقعهددا ،ومينائهددا ،وأمهيتهددا
االقتصددادخة يف ندددا التألددارة ا وروبيددة حنددو إيرخديددا جنددوب الص د را  ،وهددو مددا جعددا أنظددار
ا سبا تتأله إىل التفكري جييا يف اثتالل اايخنة؛ لكوهندا الداددية افلفيدة جلزخدرة جربدة الد
لد ددو لد ددة اليد دديعرة دليهد ددا فل د د ا د ددو

ااتوسد ددع للدد ددوة ا سد ددبانية ال د د كاند ددة اجد ددة

السددتميامه قادددية دي ددكرخة النعددال دمليار ددا يف الب ددر ااتوس د  .ودلي دده يمددد ددالل
العالقات التألارخة بني ااي التألارخة اقخعالية ،وا سبانية وطرابلم ،دما التألار دلى ندا
صددورة ثيددة دددد ا و داع االقتصددادخة ددا؛ ولعلدده اليددبذ الد

سددرع دمليددة اثددتالل اايخنددة،

لتددتم اليدديعرة دلددى طددر التألددارة يف الب ددر ااتوس د لصدداة التألددارة ا سددبانية ،ا مددر ال د
قابل دده ت دديهورا يف ا و دداع االقتص ددادخة د دا ،ومهد دي بش ددكا سد درخ يف وقوده ددا ددة س دديعرة
االثتالل ا سباين.

الكلمات املفتاحية طرابلم ،ا سبا  ،العاما االقتصاد  ،التألارخة.
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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
غالب د دا مد ددا خوصد ددب الب د ددر ااتوس د د يف الدد ددر اليد دداد دشد ددر أن د ده سد دداثة معركد ددة بد ددني
 يدددي،  والعثمددانيني اايددلمني يف الشددر،إمربطددورختني دظيمتددني أسددبانيا الكاثوليكيددة يف البددرب
 وثد،م1492  يبددني دددام،كددا قددردا قدديمة ييدده اقمربطورختددا دلدديالا دلددى قوامهددا ا ائلددة
 كددا اقسددبا خددرو أ اليدديعرة دلددى جربددة ه د اافتددال الرئيي د لليدديعرة دلددى،م1541
. وأنه ال ميكد الييعرة دليها دو الييعرة دلى طرابلم البرب، ااتوس
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قب ددا أ تص ددب الد ددوة العثماني ددة ن دديا للد ددوة ا س ددبانية اس ددتعادة ا ددرية الي دديعرة دل ددى
ا ددو

ااتوس د بعددية دوامددا سدداديت يف ذلددم منهددا أ للعالقددات التألارخددة بددني ط درابلم

وأسبانيا دورا كبريا يف وقودها ة االثتالل ا سباين ،ثي لعدذ التألدار دورا اسدتمباراتي ا
يف ندا أ بار اايخنة الكهم ثول ا و اع ا منية دا لها .مد الل قو م "مدا رأخندا بلديا
أكثر منها ماالا ،وأقا سالث ا ،وأدألز أهالا دد ميايعة العيو(".ابزامة1965 ،م ،ص.)40

ومددد ددالل هد ا اليراسددة سددن اول تيددلي اللددو دلددى اثددري العامددا االقتصدداد يف
دمليددة اثددتالل طدرابلم سددنة 1510م ،وذلددم للب د يف جد ور هد ا الصدراع اققليمد يف
الب ددر ااتوس د د بص ددفة دام ددة ،ودل ددى اليد دواثا الليبي ددة بص ددفة اص ددة ،ودوايع دده اليياس ددية
واليخنيددة .وإ كددا مددا خهمنددا يف ه د ا اليراسددة الب د يف الدديواي االقتصددادخة للص دراع كوندده
داما أساس الثتالل اايخنة.

 1.1أمهية البحث
تكمد أمهية ااو وع يف النداط اآلتية
 إبراز دور العاما االقتصاد دامالا قويا سبذ يف اثتالل طرابلم مد قبا ا سبا . معرية اثري ه ا االثتالل دلى ا و اع االقتصادخة ابايخنة بعي سيعرة ا سبا دليها. -إ أمهية موق طرابلم اجلبرايف كا له اآلثر الوا

يف تفكرب ا سبا جييا يف اليديعرة

دلى ه ا اايخنة اصة وأهنا كانة – ثيذ وجهدة نظدر ا سدبا – مفتدال لليديعرة دلدى
التألارة اليولية يف ثو

الب ر ااتوس .

 2.1إشكالية البحث
ارتبع ددة إل ددكالية الب د د دد ددذ االث ددتالل ا س ددباين للميخن ددة ابلظ ددرو االقتص ددادخة
الي ددياة الد د م ددرت ددا اايخن ددة؛ وذل ددم م ددد ددالل الت دديهور يف ا ددال التأل ددار  ،وم ددا م ددي
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اقمكانيد ددات ال د د س د ددمرها العرابليد دديو لل ف د ددا دل د ددى م د دديخنتهم مد ددد ه د د ا ا ت د ددا ،وه د ددو
ماسن اول أ نتناوله مد الل اقجابة دلى ه ا التياؤالت
 .1ها لهرة طرابلم االقتصادخة ه ال جلبة االستعمار للميخنة ؟
 .2كيب كانة تياديات االثتالل دلى ا ركة التألارخة دا ا و ارج اايخنة ؟
 .3مددا ه د اآل ر اليددلبية ال د

لفهددا االسددتعمار اقسددباين دلددى سددكا اايخنددة اجتمادي د ا

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

 3.1البعد الزماين واملكاين للبحث
رددتم اليراسددة ابلفددرتة الزمنيددة اامتددية مددد (1530-1510م) اعريددة إىل أ مددي أثدر
العاما االقتصاد يف اثتالل أسبانيا ايخنة طرابلم.

 .2منهج البحث
ادتم دديت اليراس ددة دل ددى اا ددنه الت ددارر الي ددرد لعث دديا وال ددروايت التارري ددة د ددد
مي ددببات االث ددتالل وكيفيت دده ،ودوايعد دده؛ وذل ددم م ددد ددالل م د د ااعلوم ددات م ددد ااصد ددادر
وااراج  ،و ليلها والتعليق دليها كلما دددة ا اجدة ،يف حماولدة للوصدول إىل النتدائ اارجدوة
مد ه ا اليراسة.

 .3هيكل البحث
جعل ددة هد د ا اليراس ددة ددة دن د دوا "دور العامـ ــل االقتصـ ــادي يف احـ ــتالل أسـ ــبانيا
لطرابلس الغرب 1530-1510م" ،ودليه يدي الب الب

مد مديمة ،وثالثة حمداور،

و الددة ،وقائمددة ااصددادر ،وااراج د  ،ثي د دق د ا ددور ا ول أمهيددة ط درابلم مددد الناثيددة
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االقتصدادخة ،وتنداول ا دور الثدداين االثدتالل ا سدباين ايخندة طدرابلم ،أمدا ا دور ا دري يدددي
اثري االثتالل دلى النشاط التألار بعرابلم.

دق

 1.3أمهية طرابلس 1من الناحية االقتصادية
 1.1.3أمهية ميناء طرابلس
مل تتددوير معلومددات كاييددة دددد النشدداط التألددار  ،أو ا ددرمل اينددا ط درابلم ددالل الفددرتة
ال أددبة الفت اقسالم  ،وثد هناخدة الددر التاسد ااديالد  ،ابسدتثنا بعدا اقلدارات
الدليلددة ال د خفهددم منهددا أ ااينددا كددا خيددتميم مددد قبددا الفددا ني اجلدديد انعالق د ا مددد بعددا
البزوات الب رخة ،أو يف دمليات الندا اامتلفة (أبو ميخنة2005 ،م ،ص.)84

وصدب الرثالدة التونيد التيألداين ميندا اايخندة ،إذ قددال ييده "إ دا هد بدني خدي البدداب
ا لر ،و ارج ابب الب ر منها منظر مد أنزا ااناظر مشر دلى اليداثا ثيد مرسدى
الرب ،وتصعب هنالم اصعفا اجليداد يف
اايخنة ،وهو مرسى ثيد متي ااراكذ ييه مد َ
أوارخهددا"(التألدداين1981 ،م ،ص)246؛ يف إلددارة وا د ة دلددى وجددود نشدداط ددار

مددنظم دا ددا هد ا اارسددى ،وهددو مددا لددي انتبدداا ددار أسددبانيا إىل أمهيددة هد ا ااينددا

ددر

ددالل تلددم

الفرتة.
- 1كددا الفنيديددو قددي ا تدداروا ااوقد الد تدددوم دليدده طدرابلم ا اليددة؛ ليؤسيدوا ميخنددة "أوي" يف الدددر اليدداد
.م ،والد أصددب دا دور مددؤثر يف ا ثدديا اليياسددية ،واالقتصددادخة يف اانعدددة .وقددي أدرك اايددلمو أمهيددة موقد
اايخنة بعي أ يت دمر بد العاص اايخنة سدنة 642م .واسدتمر البربيدو دومد ا يف حمداوالرم االسدتيال دليهدا؛ نظدرا
اددا تتمتد بدده مددد موقد جبدرايف متميددز دلددى الشدداطس اجلنددومل للب ددر ااتوسد يف مدابددا التألددارة مد الددبالد اقيرخديددة،
ودول اجل دوار ،وجددزر الب ددر ااتوس د ؛ و ماختهددا ثددرص اايددلمو دلددى صددينها ث د أ الرثالددة ذكددروا ذلددم يف
رثالرم؛ لشية إدألا م دا ،وقدي تدواىل دلدى طدرابلم مند الفدت اقسدالم وثد هناخدة العصدر ا فصد النورمدا
سنة 1145م ،واجلنوخو سنة 1354م ،وا سبا سنة 1510م ،ويرسا مالعا سنة 1530م .للتفاصيا خنظر
(افوني1998 ،م ،ص.)77-76
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ويف العد ددود التالي ددة تع ددورت العالق ددات التألارخ ددة ب ددني مين ددا ط درابلم ،واا ددي اقخعالي ددة،
وجزخددرة صدددلية ،اصددة بعددي اثددتالل الصدددليو ميخنددة طدرابلم ،ييمددا بددني سددن (-1146
1158م) ،مما نت دنه ثصول مينا طدرابلم دلدى امتيدازات ارخدة اصدة؛ ازاولدة النشداط
التألار م التألار الصدليو  ،ومواطين بدية ااي الب رخة اقخعاليدة ا در  ،ثد أ د ى
يف يرتة وجيزة سوق ا اريا لإلخعاليني( 1أبوميخنة2005 ،م ،ص ،)87رغم إلارة اجلبرايف ابد
ثوقددا لصددعوابت تواجدده اليددفد أثنددا رسددوها اباينددا ؛ وذلددم بيددبذ هبددوب الددريل الشددمالية
س دوا يف يصددا الصدديب أو يصددا الشددتا  ،ويف ذلددم قولدده "وإذا وردت ااراكددذ مين ددا هم،
در ددة ددم دائم دا ال درخ الب رخددة ،ييشددتي ااددوج النكشددايه وخصددعذ اقرسددا " (ابددد ثوقددا،
1992م ،ص.)72

ويف ظا ه ا الظرو أ

ة ه ا العالقات متشابكة ومتيا لة الل الددرنني الرابد

دشر وافامم دشر اايالد بني طرابلم ،وصدلية ،وم ا سوا الدشتالية النابوليتانية مد
دثية أ ر .
وقدي كددا نيخندة طدرابلم ددار صددليو رمهددم ابليرجددة ا وىل أ تكدو العالقددات بددني
العريني العرابلييني مد دثيدة والصددليني والندابوليني مدد دثيدة أ در دالقدات ودخدة دالقدة
تبادل مناي  ،وهو ما جعلهم خهتمو ابلتدارب بني العريني؛ وذلم اصل ة اررم ابليرجة
ا وىل .يف سنة 1444م كانة هناك مفاو دات جارخدة بدني ألفونيدو واليدلعا ا فصد
أمل دمر دثما لعدي اتفاقية وقعة مد ا ول ،ولكنهدا مل توقد مدد العدر الثداين ،ويف سدنة
1477م لكدد يردخنانددي أراغددود مددد ددددي اتفاقيددة كددا مددد اافددرت

أ تشددما طدرابلم بعددي

- 1ذكدر ابدد ثوقددا أهند ا ميخنددة بيلدا مددد الصدمر ا بديا دلددى سداثا الب ددر صدبة ثصددينة ذات ربدا صددا ة
ا سوا  ،وكا ا يف ربلها أسوا كبرية ينددا اليدلعا بعلدها إىل دا دا اليدور ،للتفاصديا خنظدر (ابدد ثوقدا،
1992م ،ص.)72
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روجه ددا م ددد ا ك ددم ا فصد د ؛ لباخ ددة ارخ ددة حمل ددة (روسد د 1991 ،م ،ص)171؛ وذل ددم
بيبذ ج ب ه ا اايخنة للتألار الصدليني.
لدي ثايظة اايخندة وميناؤهدا دلدى ازدهارهدا ،ثد وقودهدا دة االثدتالل ا سدباين،
س د ددنة 1510م (أب د ددو ميخن د ددة2005 ،م ،ص ،)88وخد د دديم أث د ددي رج د ددال ا مل د ددة ا س د ددبانية،
وهو"ابختيتينو د تونييم" وصف ا للميخنة قائالا
تد ميخنة طرابلم يف سها ،وه مربعة الشكا ،وحيي
سورا مزدوجدا

ا سور ميتي أكثر مد ميا ،و ا

دب مدا نداد منمفلدة ديدة ،اليدور ا ول صدبري ومدنمفا ،أمدا

اليور الثاين يهو مرتف جيا ،و مامته متناسبة م ا براج ،وه ذات مواق ديادية قوخة
ممة ،وحماطة ابلب ر مد جهارا الثال (التليي 1997 ،م ،ص.)69-68

ويف وصب مينائها ،وقيرتده اقسدتيعابية قدال "و دا ميندا ممتداز ،قدادر دلدى أ خيدتودذ
 400سددفينة ،ومددد أجددا ذلددم كددا يدددياهنا قلددية مؤسددفة" (التليي د 1997 ،م ،ص،)69
وذلددم كلدده خؤكددي ا مهيددة الب رخددة والصددالت ال د قامددة بددني مينائهددا وبددني اا دوانس يف الشددر
والبرب ،وااوانس ا وروبية يف الشمال .أخلا كاندة طدرابلم ميخندة مزدهدرة لدادة دا عدة
الرياهي ددة والر ددا ل ددي ا وروبي ددني (التليي د 1997 ،م ،ص .)70مم ددا جعله ددا ه دديي ا أساس ددي ا
اعام ا سبا يف الييعرة دليها.
وم ددد ددالل النص ددوص الي ددابدة تظه ددر بو ددول أمهي ددة مين ددا ط درابلم م ددد ثي د ااوقد د
واالتياع ابقلارة إىل كونه خيتودذ  400سفينة ،وييه دليا دلى أمهيته التألارخة ،وهو ما
أدع ددى تص ددور لإلس ددبا أبمهيت دده ا ربي ددة للي دديعرة دل ددى ث ددو

الب ددر ااتوس د و ارات دده مد د

جندوب الصد را الكدرب  ،وسدواثا أورواب اجلنوبيدة ،وو د خديهم دلدى كامدا اادواين الدرخبددة
مندده .ومددد هنددا أصددب الددياي لدديم اقتصدداديا بددا تعددي إىل أبعددي مددد ذلددم وأصددب سدديعرة
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سياسية أخل ا.

 2.1.3الدوافع االقتصادية الحتالل طرابلس
مند بياخددة الدددر اليدداد دشددر واجهددة اقمربطورختددا العثمانيددة وا سددبانية بعلددهما
الددبعا يف الب ددر ااتوس د  ،يدددي أرادت أسددبانيا الوصددول لثددروات الشددر دددرب الدوادددي ال د
أنشأرا يف ساثا مشال إيرخديا ،مد الل اكتياب الييادة درب الب ر ااتوس  ،وإميادات
الدمد الد تعدي ثيوخدة ابلنيدبة لده

)(Bal, Faruk, 2011, P9

ومدد أجدا يدر اليديادة

دلددى التألددارة ال د كانددة قائمددة بددني الشددر والبددرب ،اصددة مددد أجددا اثتكددار ا ثألددار
الكرميددة والتوابددا الد كانددة تصددا إىل أورواب مددد إيرخديددا الوسددعى ،أو دددرب الب ددر ا نددر مددد
آسيا اجلنوبية قامة بني اليولتني العظميني يف ذلم ا دني (اقمرباطورخدة العثمانيدة 1وأسدبانيا)
ثددرب ابلبددة ،واكتيددبة ااناييددة صددورا وا اهددات ل د  ،وكددا مددد ألددكال الص دراع ا كثددر
يعالية استيال اجلانبني ااتصاردني دلى ااي الكدرب يف مشدال إيرخديدا ،والواقعدة دلدى تدداط
العر الب رخة ،وطر الدوايا اامتية بني الشدر والبدرب (برولدني2001 ،م ،ص26-25؛
2011, p2

 .(Bal,Faruk,وابلددرغم مددد ذلددم يدددي ثايظددة العالقددات التألارخددة دلددى

اسددتمرارختها بددني العددريني بفلددا الدديول الوسدديعة ،واسددتمرت التألددارة بينهمددا دددرب البنيقيددة،
ويرنيددا ،وغريهددا مددد الدديول ،ودددرب اا دوانس ا وروبيددة مثددا مرسدديليا وجنددوة ،بينمددا كانددة ه د ا
اا د د د د دوانس تند د د د ددا اانتأل د د د ددات العثماني د د د ددة ال د د د د د تعلبه د د د ددا أس د د د ددبانيا لش د د د ددبه اجلزخ د د د ددرة اقخربخ د د د ددة
).(Bal, Faruk, 2011, P1

- 1ك ددا العثم ددانيو خَعد ديو أنفي ددهم ا ددام والي دديي للع ددامل اقس ددالم ؛ لد د لم تص دريوا يف مش ددارخعهم اليياس ددية،
والعيكرخة ،واالقتصادخة ،أثنا حمداولتهم ا ايظدة دلدى اانداطق الد اسدتولوا دليهدا ،وقدي وجهدوا تدديمهم حندو اانداطق
ال توير م أقصى يائية اقتصادخة ،ودندي النظدر يف ا داا يتوثدارم ميكدد رؤخدة اسدتمرار التدديم العثمداين حندو ااراكدز
التألارخة والعر وااوانس ا امة أوائا الدر الياد دشر )(Bal,Faruk, 2011, p1
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كمددا أ ددا ظهددور تلددم الدددوة أمهيددة إىل ط درابلم يف نظددر ا سددبا ؛ لكوهن دا أقددو
ندعة لليياع دد مشال إيرخديا مد ا ألوم دليه مد الشدر  ،وأقدرب ندعدة -يف ثدال اليديعرة
دليها -لنألية اجليوش ال تبزوا الشدر اقسدالم  ،أخلد ا وابليديعرة دلدى اادوانس ااهمدة يف
إيرخديددا و اصددة مينددا ط درابلم بياخددة امععهددم ،و ددمادا لليدديعرة التامددة دلددى مشددال إيرخديددا
كله ،وابلتايل ميكنهم التوس يف اليا ا ،وإسكا أكرب ديد مد اايدي يني يف هد ا ااراكدز
(أبدو دأليلددة1997 ،م ،ص.)44كد لم مددا نددت ددد ا ددروب الصددليبية الد دامددة أكثددر مددد
قددر (1291-1095م) يف ااشددر وظهددور ميددتوددات ارخددة أسددهمة يف تعددور ا ركددة
التألارخددة يف الع ددامل ،يرتت ددذ د ددد ه د ا ا ركددة التألارخ ددة ال د امت دديت إىل أقص ددى الش ددر زيدة
ااعرية اجلبرايية .و ا ظهرت النزدة االسدتعمارخة التوسديعية لدي أورواب اصدة الكدرب منهدا
مثددا إسددبانيا ،والربتبددال واللتددا كانتددا لددثال الدددو العظمددى آن د اك؛ لفددر سددلعاهنا ااددايل
والتأل ددار دل ددى الع ددامل ،وق ددي س دداديمها يف ذل ددم ثرك ددة الكش ددويات اجلبرايي ددة 1الد د أطلده ددا
الربتب دداليو وا س ددبا إث ددر س دددوط غردط ددة س ددنة 1492م ،بع ددي أ كان ددة مش ددلولة؛ بي ددبذ
ا ددرب ث ددول ل ددبه اجلزخ ددرة اقخبريخ ددة ،وس دديعرة الع ددرب دل ددى ددارة التواب ددا آن د اك يك ددا م ددد
العبيع أ تكو إيرخديا ه ا ي ا ول؛ وذلم لعية دواما كا مد أمهها
 .1داما الدرب اجلبرايف.

-1كدا اقسدبانيو  ،والربتبداليو هدم َمدد تدوىل ثركدة االكتشدايات الب رخدة العاايدة ،ومدد العبيعد أ خكوندوا أول
اايتفييخد منها ،يدي كانة لتلم الكشويات نتائ دظيمة جيا ،منها اقستيال دلى طرخق البهارات والتوابا=،
أب ابدر الربتبدداليو إد ددال ث ددرب قاسددية ودنيف ددة ي ددو م د الب ددار ،ددي الب ددارة الع ددرب أوالا ،و ددي اقس ددعول
البنيق ني ا ،ولكندوا مدد قهدر ا ولدني ،وكيدر لدوكة الثدانني ،مدد دالل اقسدتيال دلدى طرخدق البهدارات ،واثتكدار
ه ا التألارة الرا ة ،واثتالل الكثري مد ا ر  ،للتفاصيا خنظر (اايين1965 ،م ،ص.)32
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 .2هألددرة اايددلمني ا نيليدديني إىل س دواثا اابددرب اقسددالم وهددو العامددا ا هددم ،ثي د
وجيت إسبانيا يف مالثدتهم ما خربر وجودها يف ه ا الناثية اقيرخدية اصة.
 .3ا اجددة اااسددة لوجددود أسدوا لتصدديخر الفددائا مددد اقنتدداج ،وإىل ثبددور سدداثلية تيددتدبا
أساطيلها (إباليل2017 ،م ،ص.)41-40

لدددي كددا الو د االقتصدداد

سددبانيا هناخددة الدددر افددامم دشددر اادديالد وبياخددة

الدر اليداد دشدر خعداين اهنيدارا اقتصداديا ددم ميد الدبالد؛ بيدبذ يددياهنا لتلدم العاقدات
ا يوخددة النشددعة مددد ميددلم ا ندديلم ،1واليهددود ،الد خد أبعدديرم يشددعرت بف درايف ثديد د يف
مي جماالت ا يداة دلدى الصدعيي االقتصداد  ،واالجتمداد  ،والثددايف أخلدا ،وهدو مدا دألدا
يف إرسددال نالرددم العيددكرخة – كبياخددة– لليدديعرة دلددى ااددي والي دواثا اابربيددة يف حماولددة
قنددداد بالدهددم مددد الظددرو اليددياة ال د تعدداين منهددا آن د اك ،ويف نفددم الوقددة لتددير دلدديهم
دريات ااب ددرب اقس ددالم  ،اص ددة وأ ه د ا اانعد ددة ظ ددى نوق د اس درتاتيأل مكنه ددا م ددد
االرتباط اريا م إيرخديا جنوب الصد را  ،ولكدنهم مدد اليديعرة دليهدا واثتال دا ،ممدا خعدين
الدل ددا دل ددى ثرك ددة الدرص ددنة اقس ددالمية –ثي ددذ ادتد ددادهم -ال د كان ددة تب ددزو الي دواثا
اقخربخ ددة آند د اك (اا دديين1965 ،م ،ص35؛ إب دداليل2017 ،م ،ص )41-40وابلت ددايل أص ددب
- 1كانة أسدبانيا ابلنيدبة لديول أورواب أدلدى اقتصداديا ممدا كاندة دليده مدد قبدا يددي ازدهدرت مدي مثدا غردطدة،
ومي أ ر مراكز مهمة للصنادات الت وخلية ،يف إلبيليا ال كانة ترتكز ييها ار أمرخكا مدا ال خددا ددد سدتة
دشر ألب حمدا ،ومائدة وثالثدني ألدب دامدا خعملدو يف صدنادة اانيدوجات مدد ا رخدر وا قمشدة الصدويية ،ويف لدبه
اجلزخرة آنياك أكثر مدد ألدب سدفينة ارخدة يف ميد الب دار ااعرويدة ،وااعدار الشدهرية ايخندة دخدا كدامبو وبورغدو
ال ج بة التألار جلم الثروات مد مي ا مم ،وقي ذكر الباث أ هناك مبالبة يف وصب الو االقتصاد
سددبانيا يف بياخددة الدددر اليدداد دشددر يف ااراجد التارحييددة ،غددري أ ا و دداع االقتصددادخة قددي لددهيت تدديهورا بعددي
دهي إخزابيال ويردخنناد ،وه مد أبرز ات ندص اليدكا قبدا اكتشدا أمرخكدا بعدية سدنوات ،ودلدى الدرغم مدد=
اال خنفدا اال ددو يف إمددايل ددديد سدكا إسددبانيا يف الدددر اليدداد دشددر يددي كانددة ا رابع الثالثددة ا ددرية مددد
ذلم الدر ابلنيبة للعيخي مد ااي يرتة و وازدهار.(Moses, Bernard, 1893, p513-514.) .
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اثددتالل طدرابلم هدديي ا أساسددي ا ومنشددودا؛ لتكددو قادددية أماميددة للدراصددنة اايددي ي ؛ ددي
التصي للمي العثماين يف مشال إيرخديا مد دثية ،و عب اليولة ا فصية اليدلعة ا اكمدة
آند د اك يف اانعد ددة م ددد دثي ددة أ ددر  ،مم ددا أدع ددى دايعد د ا أساس ددي ا يف مل ددادفة اقهتم ددام ددا
والييعرة دليها (أبودأليلة1997 ،م ،ص.)42

يي ددرت الكث ددري م ددد ال ددروايت التارري ددة الظ ددرو وا س ددباب الد د جعل ددة م ددد ا س ددبا
خفكرو يف اليديعرة دلدى ميخندة طدرابلم ،ولعدا مدا ذكدرا حممدي ابزامدة ددد رغبدة ا سدبا يف
جعلهددا قادددية أماميددة تلألددأ إليهددا ،و تم د

ددا ونينائهددا ا صددني ،نراكددذ وسددفد الدراصددنة

ا سددبا  ،وه د ا مددا خؤكدديا اهتمددامهم بت صددينها ،وا ايظددة دليهددا ،وأخل دا ختلدديهم دنهددا لدددوة
الفرس ددا ؛ لكوهن ددا أق ددرب م ددنهم ص ددلة بدرص ددنة الب ددر ااتوسد د  ،وأكث ددر اتص دداالا ابلص دراع ب ددني
الدوتني (ابزامة1965 ،م ،ص.)49-47

ومددد جهددة نيددة يدددي اندديي ا سددبا الثددتالل قوادددي يف الشددمال اقيرخدد ؛ لالق درتاب
مد ا و

الشرق مد الب ر ا بيا ااتوس  ،وامتالك ااوانس ييه؛ الثتكار دارة ااعداد

النفيية ،والتوابا ال ترد إليها دد طرخق الدوايا التألارخة الربخة ،أو ددد طرخدق الب در ا ندر
مددد جنددوب آسدديا ،وازانددة البندديقيني ،واجلنددوخني ال د خد اسددتبلوا أس دوا الشددر ا د مددية
طوخلددة ،واثتكددروا أس دوا أورواب ببلددائ الشددر  .ودلددى الددرغم مددد أ ا سددبا توصددلوا إىل
معرية طرخق ا ني را مد إيرخديا البربية ،يميخنة الكاب ،يا ي ا ني  ،يإ البنادقة كانة
بي دديهم ددارة آس دديا ،وإيرخدي ددا ،ومل خك ددد يف مد دديور ا س ددبا منايي ددتهم (الب دداروين2001 ،م،

ص )7-6كا ذلم مرجعه ابليرجة ا وىل إىل العامدا االقتصداد لكدو أسدبانيا كمدا ألدرد
كانة لر أبزمة اقتصادخة ،إ اية ل لم ال ننيدى العامدا اليياسد والد

كدا دائمد ا وأبديا

مرتبعا إىل ثي ما ابلعاما االقتصاد  ،يكال العاملني مهم كو الييعرة االقتصادخة ااتمثلدة
يف إثكددام اليدديعرة دلددى مناي د

رخددة ،ومددي سدداثلية تيدداهم يف ازدهددار وإنعدداش الددبالد لدده
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مردودا كعاما أساس يف الت كم والييعرة اليياسية دلى تلم البالد.

 3.1.3األمهية التجارية للمدينة
ميخنة طرابلم إثدي أهدم ااراكدز التألارخدة يف الشدمال اقيرخدد مند الدديم ،يالنشداط
التألددار

ددا خبدديو انعكاس د ا طبيعي د ا لإلمكانيددات العبيعيددة ،واالقتصددادخة للميخنددة ،ابق دداية

الس د درتاتيألية موقعه ددا ،يد ددي ك ددا للظ ددرو اجلبرايي ددة ،واانا ي ددة أثره ددا الكب ددري يف أ تظهد ددر
طد درابلم واث ددة زرادي ددة حم دديودة ،س دداهم ك ددا ذل ددم يف توجي دده س ددكاهنا حن ددو مزاول ددة التأل ددارة
ميتفييخد مد موق اايخندة الد

كدا خيدها مدد اللده االتصدال لهدات اتلفدة بدرا ،و درا

(لددر الدديخد1998 ،م ،ص )19وقددي ألددار إثددور روس د لرواخددة دددد ث درا ميخنددة ط درابلم
ددالل معل د الدددر اليدداد دشددر للمدديالد ،ذكددر ييهددا أن ده "لدداع أ اتج درخد يف ط درابلم
ميل ددم ك ددا منهم ددا ملي ددو قعع ددة م ددد الد د هذ ند دديا " (روسد د 1991 ،م ،ص171؛ ابزام ددة،

1965م ،ص )40يهد ا الرواخددة تلد لنددا تصددورا دددد مددي البد ا والثدرا الد

كانددة دليدده

الددبالد يف تلددم الفددرتة ،يدددي كانددة ط درابلم يف ذلددم الوقددة ميخنددة ارخددة ،وتع دي أغددم مددد
تددونم ،إذ خددرتدد دليهددا كثددري مددد التألددار العددرب ،و ددار الشددمال اقيرخد د  ،وا ت دراك ،و ددار
جندوة ،وصدددلية ،ومالعددا (روسد 1991 ،م ،ص )174وهددو مددا خععد دلديالا دددد ددديم وجددود
ميخنة أ ر تناييها دلى طول الياثا ث اقسكنيرخة.
ومهما خكد مد أمر يدي كانة طرابلم يف تلم الفرتة يف و

يي دليه ،وال

لم أ مد ا سباب ال ديعة ا طماع ا سبانية ورغبتهم يف اثتال ا ،ما كانة تتمت
به مد ثروة ،وذلم مد الل تلم الرواخة البرخبة ال تشري إىل أ طرابلم كانة يف يرتة
ازدهار اقتصاد

عا منها حم أنظار العيخي مد اليول اصة ا وروبية ال تواجهها يف

سواثا أورواب اجلنوبية ،كإخعاليا ،وأسبانيا ،واليود  ،إذ تععينا يكرة دد ما كا ختمت به
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أها طرابلم مد استدرار ،ور ا  ،ورغي ،ونعيم (دج 1970 ،م ،ص .)146وه ا الرواخة
تدول
قيمة سفد كثرية إىل طرابلم ،نزلة يف اارسى يمرج إليهم رجا مد التألار يالرت
منهم مي ما ليخهم مد اليل َّ ،
وندي م مثنها ،مث استلايهم رجالا آ ر يصن م طعام ا
ٍ
يا را ،وتناول لؤلؤة مثينة ،ودقها دق ا ددم ا يف ٍ
در
ميقة دلى
مشهي مد يويه ،مث َّ
مي وقها دلى الععام ،قائالا ه ا مدام الفلفا دنيد" ،يلما يرغوا قيم م ذالع
(بعي ) ،يعلبوا سكين ا لدععها ،يلم جيي يف دارا سكين ا ،وال دني جارا ،إىل أ

رج

للتيو  ،يأتى بيكني ،يلما رج َ النصار التألار إىل بليهم سأ م ملكهم دد ثال
البلية ال قيموا منها يدالوا ما رأخنا بليةا أكثر منها ماالا ،وأقا سالث ا ،وأدألز أهلها
دد ميايعة العيو ،يأثتلها النصار يف ليلة واثية (روس 1991 ،م ،ص.)166

وهو ما خوث أ اايخنة قي التهرت يف مي ا زمنة بتألارة مزدهرة ،ث نشأت
ييها طبدة مد التألار ،ختعاطو التألارة م اليفد التألارخة يف مينائها دادةا ،ورنا استلايوا
بعلا مد ارها ،ولكد ادتدي –و يذ وجهة نظر ااتوا عة -أ الرواخة قي ال ترقى إىل
أ تصي  ،وال تعيو كوهنا حماولة قجياد مربرات

ا البزو ،وإلدا اللوم دلى العرابلييني،

لتدصريهم يف إدياد وسائا ديادية دد بالدهم ،وهو ما ترتذ دليه تلم النتيألة ا تمية ال
أدت إىل اثتالل البالد ،وال

مردا إىل عب ا امية ،ونيرة ا سل ة ،وأ الثرا والب ا

مها مد سبذ طم البزاة يف اثتالل اايخنة ،ويف ميألة انعيام اليالل مد اايخنة ث
ا داة البييعة ال تعي مد لوازم البيوت ،يال خعدا أ تنعيم ث مد مياكد اجلريا ،
ودليه ال ميكد أ تكو الرواخة إال نيألا مد افيال.
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 2.3االحتالل األسباين ملدينة طرابلس
 1.2.3السيطرة على طرابلس
كددا ااشددهي اليياس د يف أوائددا الدددر اليدداد دشددر ابلب ددر ااتوس د  ،بعددي ا دداد
مملك أرغود ،والييعرة دلى غردطة آ ر معاقا اايلمني يف ا نيلم سنة 1492م ،الدرب
سددبانيا يلددم خكددد جمددرد توثيددي دا وا دداد مملكتددني قددوختني يف لددبه اجلزخددرة اقخربخددة،

الرئيي د

ببا النظر دد كونه ثي دخين يف مي أحندا لدبه اجلزخدرة ،يددي ددزز التنددا االستكشدايف
ال

أد

يو موجة االستعمار الد سداديت دلدى وخدا أسدبانيا إىل إمرباطورخدة داايدة

مد دثية ،وكا الدشتاليو بشكا أساس متمنركزخد يف ا مرخكتني .وقي اقدرت االسدتعمار
والتوس اققليم ابليياسة االقتصادخة ي اقستفادة إىل أقصى ثي مد الديمدة التألارخدة
لعرا ددى ا تلددة ث ديخثا مددد دثيددة أ در  ،وقددي كددا للتددديم العثمدداين اقسددالم يف غددرب
ااتوس دايع ا لفردخناندي للتوسد واثدتالل اازخدي مدد الندداط االسدرتاتيألية دلدى طدول سدواثا
مشال إيرخديدا مدد دالل ا داد مملكد قشدتالة وأرغدود

(Carmel, Cassar, 2015, p83-

 )84ومتابعة ثركة الفارخد منهم إىل مشال إيرخديا ة اسم "معداردة ااورخيدكيني" ،وأصدب
مليق جبا طار دلى ثيود سبتة اابربية نثابة ا يود اجلنوبية سدبانيا (دبيدي2015 ،م،

ص )320كمددا أ ثركددة اليدديعرة ا سددبانية مل تكددد مدتصددرة دلددى ليبيددا ي يددذ ،بددا كانددة
ممتددية دلددى ثو د ااتوس د مددد اابددرب ا قصددى غ درابا ،وإىل س دواثا طددرب لددرق ا أ إىل
ثيود ليبيا م مصر (دبيي2015 ،م ،ص.)322
سدداديت العيخددي مددد العوامددا ا سددبا يف ديددق أطمددادهم اليددالفة ال د كر يمددالل
الثلد د

ا ول م ددد الد ددر الي دداد دش ددر ،وقب ددا أ تص ددب الد ددوة العثماني ددة ن دديا ددا (دبي ددي،

2015م ،ص )322كاند ددة اليولد ددة اففصد ددية اليد ددلعة ا اكمد ددة آن د د اك يف اابد ددرب ا د ،
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وكانة لر نرثلة دعب ،واهنيدار ،وصدراع بدني أيرادهدا دلدى تدويل سدية ا كدم ،ثيد امتداز
ثكامها اآلوا ر ابللعب؛ وذلم لكثرة الصراع بينهم يف اليبيا الييعرة دلى أكرب أرا
يف اانعدددة ،ث د دريددة تلددم الفددرتة ابسددم "ثكددم ااشدداخ " ،ومددد أجددا كددا ذلددم أ د ت
أسد ددبانيا يف االسد ددتعياد لبد ددزو ط د درابلم ،و د ددي اليد دديعرة دلد ددى ا د ددو

البد ددرمل للمتوس د د

(أبودأليلة1997 ،م ،ص.)43
ودليه ،يإ اليلعة ا اكمدة ابايخندة كاندة هشدة ،وهد ثكومدة الشدي دبدي هللا بدد
لر العرابلي 1مند بياخدة سدنة 1492م ،ثيد د دا ا سدبا طدرابلم يف يدرتة ثكمده،
بع ددي انفص ددال ط درابلم د ددد ا ك ددم ا فصد د  ،يالش ددي مل خك ددد ص ددارما يف مد د اجلباخ ددة م ددد
الشددعذ لعمددا الت صددينات الالزمددة للميخنددة ،وتدوخددة اجلددي  ،وهددو مددا ترتددذ دليدده ددعب
اايخنددة ديددكريا ،وثربي د ا ،ا ددب إىل ذلددم البيدداب الفعل د لليددلعة ا اكمددة ،رغددم ااكانددة
ا رتمددة للشددي دبدديهللا لددي اليددكا  ،وابلتددايل يددإ ال درأ الدائددا بدددوة اايخنددة كددا

اطا دا،

ولكنهم أصابوا ثني ادتربوا سكاهنا بعييخد ددد اانعدق والتفكدري ا درمل ،وخعدود ذلدم لعمدد
وا دديو ال د

ألفتدده اايخنددة من د يددرتة طوخلددة (دبيددي2015 ،م .)327 ،وهددو مددا ترتددذ دليدده

إدياد جي نشاركة قوة إخعالية ولة الييعرة دلى اايخنة (روس 1991 ،م ،ص.)167

- 1دبدديهللا بددد لددر العرابليد كددا لدديم ا لعدرابلم أيم أ أثتلهددا ا سددبا  ،سددنة 916ه د 1510م ،أسدر
الشددي وزوجتدده ،وميد أس درته ،وأ د وهم إىل بلرمددو إخعاليددا ،اسددتمر العرابليدديو يف حماربددة ا سددبا  ،واددا الددتيت
وطأة العرابلييني دليهم جاؤوا ابلشي سنة 927هد بعي أ قلى يف منفاا أكثر مد دشر سنوات ،وكدا ا سدبا
خؤمل ددو م ددد إرجاد دده أ ر دديأ نف ددو العرابلي دديني ،ل ددعر الش ددي أبهند دم خرخ دديو اس ددتبالل نف ددوذا يف إ دداد ث ددورة -
العرابلي دديني دل دديهم ،يه ددرب إىل ااه دداجرخد يف اتج ددورا  ،واس ددتمر يف مدوم ددة ا س ددبا  .للتفاص دديا خنظ ددر (الد دزاو ،
2018م ،ص.)241-240
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 2.2.3دفاع الطرابلسيني عن املدينة
كانددة صددينات اايخنددة ،وأس دوارها ،موجهددة حنددو اجلهددات ال د تصددلها ابلددرب ،وكانددة
تعتمي ادتمادا كبريا دلى صالرا الب رخة ،و اصة يف ثاالت ا صار (أبو ميخندة2005 ،م،

ص ،)83وقددي ابلددض بعلددهم يف إلدددا اللددوم دلددى أهددا اايخنددة ،ث د وصددفوهم يف قددو م "إ
العرابلييني ختنثوا إىل ا ي ال

انصريوا ييه دد نا اليالل(" .يدريو1994 ،م ،ص،)68

وكانة البياخة الفعلية لي ول ا سبا إىل مينا طرابلم كما ألار روس يف قوله
ال

رربد أب ا سعول قي وصا طرابلم صبال افميم 25خوليدو ...وقدي ندزل

إىل الرب يف سادات قليلة ،ستة آال
البدداب الد

رجا قام نصفهم نهامة اايخنة ،...ويت دوا

د ددا مندده ا سددبا إىل اايخنددة ،وظلدوا حيدداربو ثددال سددادات دا ددا

لوارع اايخنة ،إذ كا العرابلييو خداومو بعنب (روس 1991 ،م ،ص.)170

وهددو دليددا دلددى أ العرابليدديني مل خدف دوا مكت دويف ا خددي بددا قدداوموا االثددتالل ،وإ
قا اليالل وأدوات ااداومة ليخهم ،ال كما جا يف الروايت اليالفة ال كر.
لدي استدبا ملوك أورواب آن اك نبأ االثدتالل بفرثدة دارمدة ،و ألدة دظيمدة يف أورواب
اايددي ية ،وهددو مددا جعددا ملددوك أسددبانيا خشددألعو دلددى الدديي إرسددال نددالت جيخددية حنددو
إيرخدي ددا ديع ددة واث ددية (روس د د 1991 ،م ،ص ،)175كم ددا أ ر االث ددتالل أل ددة دارمد ددة يف
إخعالي ددا اص ددة ،ومرجعي ددة ذل ددم م ددا ق ددام ب دده من دديوب ال ددبالط الب ددابو يف بولوني ددا ،م ددد دد ددوة
اايي يني إىل تنظيم مظاهرة كبرية تعبريا دد يرثتهم ،و ألتهم ،ابثتالل طرابلم.
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 3.3أتثري االحتالل على النشاط التجاري بطرابلس
 1.3.3اهنيار النشاط التجاري وأسبابه
كدا للموقد اجلبدرايف ااميددز للميخنددة أثددرا يف ازدهارهدا دلددى مددي الدددرو  ،كوهنددا تشددكا
ندعددة إدددادة تصدديخر يف طددر التألددارة ،الد تصددا بددني الشددر  ،والبدرب ،وإليهددا خنتهد طرخددق
الدوايددا ال د

خت ددرت الص د را الك ددرب جن ددوابا إىل ادغددال إيرخدي ددا ،ثي د ميتددي د ددرب من دداطق

اجلنوب حنو رية تشاد ،وهدو مدا خشدكا دلدى وجده افصدوص ااصدير ا ساسد الد

كدا

أسا وجود سكا ابايخنة واهتمامهم نألال التألدارة ددرب الصد را  ،والتألدارة بدني الشدر ،
والبرب (دال اليخد2014 ،م ،ص.)331
ويف ظ ددا ظ ددرو االث ددتالل أ د د النش دداط التأل ددار خت دديهور ثيد د توقفد دة أغل ددذ
ا رك ددات الد د ال ددتهرت ددا طد درابلم (الب دداروين2001 ،م ،)64 ،ثيد د لي ددزت هد د ا الف ددرتة
ابلظلددم ،واجلددور ،واال ددعراب لعهددايل مددد قب ددا ا سددبا  ،ي دانعكم أثددر ذلددم دلددى ا ي دداة
االقتصادخة ،واالجتمادية ،وك لم ا ركدة العلميدة .يا سدبا مل خكوندوا ذو ددليدة اقتصدادخة
(ددددوب2020 ،م ،ص ،)119كمددا أ مينا هددا تعددر لفددرتة مددد الركددود والكيدداد الشدداما
بعي اثتال ا؛ ومرجعية ذلم لعية أسباب لعا مد أمهها
 .1اثتك دار ا سددبا النشدداط التألددار نينددا ط درابلم لصددا هم ،ممددا جعددا التألددار البنادقددة
ال خد كانة م مصاة ارخة واسعة م اايخنة ،راطبو االدم لدارل افدامم بواسدعة
سددفريهم يف أسددبانيا "كددودرو"؛ ليعمددا دلددى إنددداذ ااوقددب مددا سددلعات االثددتالل يف
طدرابلم دلددى العدديول دددد هد ا الددرار الد
اايددي

سيدلد دلددى وثددية اايددي يني يف الصدراع

اقسددالم  ،دددد طرخددق اان داي االقتصددادخة ال اتيددة (البدداروين2001،م ،ص.64

ددوب2020 ،م ،ص.)120
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 .2اليددمال للتألددار ا سددبا
مدابا ير

رخددة االسددترياد ،وإدفدداؤهم مددد الل درائذ يف م دوانس ط درابلم،

رائذ ابهظة دلى بدية التألار لباخة تصا لد  ،%50ددالوة دلدى الرسدوم

العادخددة دلددى مي د اليددل  ،وا نيددألة الصددويية ااددوردة مددد البلدديا ا ددر إىل إيرخديددا
(روس  ،إتور 1985 ،م ،ص36؛ ددوب2020 ،م ،ص.)119

 .3هألددرة اليددكا أبدددياد كبددرية ،ودزلددة اايخنددة سدداهم وبشددكا كبددري يف اهنيددار االقتصدداد يف
اايخند ددة (دد ددال الد دديخد2014 ،م ،ص )331إ د دداية إىل ذلد ددم ا ألمد ددات ااتكد ددررة دلد ددى
الدوايددا مددد الث دوار ،ا مددر ال د

أد إىل من د ودرقلددة أخ دة ثركددة منتظمددة تتألدداوز أس دوار

ميخنة طرابلم ،لالتصال ابليوا ا ،وااراكدز اليداثلية ا در  ،وبد لم تديهورت دارة
الدوايا الواردة إىل ميخنة طدرابلم ،و ولدة ادوانس أ در (أبدو ميخندة2005 ،م ،ص)89

بعي ددية د ددد الي دديعرة ا س ددبانية (روس د 1985 ،م ،ص ،)37-36وال د ال ددتهرت م دديهنا
ابلنش د دداط التأل د ددار كميخن د ددة مصد د دراته (ابزام د ددة1965 ،م ،ص101؛ دد د ددوب2020 ،م،

ص )119وأصددب

ددار اليددودا  ،ومراكددذ البنادقددة خ دراتدو ه د ا اا دوانس ،مددم نددت دندده

ندصد ا يف د ددا ا كومددة اقسددبانية ،ممددا كانددة نييدده مددد مينددا طدرابلم ومل خعددي مددا جيد
كاييا قدارة البالد ،واقنفا دليها ،وسي ثاجارا (ددوب2020 ،م ،ص.)120

 .4الشكو ااتكررة مد قبا التألار البنادقة مد اقجرا ات اللرخبية ال ير ة دليهم مد
قبا ا تلني للميخنة ،وال أصا م منها اللرر سنة 1518م ،للمم لارل افامم.
ويف ظددا ه د ا الظددرو ال د ير ددة دلددى اايخنددة أ د الو د التألددار يف االهنيددار،
بيددبذ اقج درا ات اللدديدة ال د قللددة ددديد اليددفد ا جنبيددة ااددرتددة دلددى مينددا ط درابلم،
وك لم ا و اع العامة يف البالد ودزلة اايخنة ،يلم تعي مراكذ البنيقية "بربري" أ
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ااناسددذ ددا التوقددب يف طدرابلم ،وابلتددايل ولددة وبشددكا تدديرجي للرسدو يف مدوانس مصدراتة
لرق طرابلم للمتاجرة م ا هايل يف تلم ااي الدرخبة (روس 1985 ،م ،ص.)37-36

ومدد ددالل ددر تلددم ا سدباب خظهددر بو دول ا ددم الل التألدارة نينددا طدرابلم،
و و ددا إىل م دوانس أ ددر  ،يت ددأثرت العالق ددات التألارخددة ب ددني مين ددا ط درابلم واا ددي التألارخ ددة
ا وروبيددة ،يبعددي ه د ا الرتاج د يف النشدداط التألددار يف مينددا ط درابلم البددرب يف ظددا الوجددود
ا سباين أصدب دلدى ا سدبا تدويري كدا ميدتلزمات التمدوخد لل اميدة ااديمدة ييهدا ،ومرجعيدة
ذلم لرتاج لتلم اللرائذ الباهلة ال ير دة دلدى اليدفد التألارخدة الد تدصدي طدرابلم
( لري2007 ،م ،ص.)110-109
لدي ثداول ا سدبا التعامدا مد هد ا ا زمدة ابجيداد ثلدول؛ وذلدم مدد دالل إددادة
الشي دبي هللا ثاكم طرابلم ،والعمدا دلدى ميداديته يف إقنداع ا هدايل ابلعدودة واالسدتدرار
ابايخنددة ،وحماولددة إرجدداع ثيدداة الريدداا االقتصدداد إىل اايخنددة ،ولكددد ه د ا مل حيددي ؛

َم دد

ددداد مددنهم إىل اايخنددة مل خكددد ددي االسددتدرار واسددتانا ا يدداة العادخددة ددا ،ث د ولددو أراد
يإ ثركة التألارة وانتعالها م سيعرة ا سبا دليها خعي رابا مد روب افيال (روس ،

1985م ،ص.)36

 2.3.3حماولة الطرابلسيني اسرتجاع مدينتهم
سدداهم االهنيددار االقتصدداد بصددفة دامددة ،وا ركددة التألارخددة بصددفة اصددة يف مبددادرة
قيم كبري مد ا هايل اايخنة ،وديم البدا يف ظا البزاة ا سبا وافلوع م ،ثي نزثدوا
إىل الواثات الدرخبة ،اصة اتجدورا الد اكتيدبة مند ذلدم الوقدة أمهيدة اصدة يف اترخد
طرابلم ،وكا مد بني اليكا ال خد وقعوا ة سيعرة الباز ا تا ديد كبري مدد اليهدود
أطل ددق س د دراثهم مداب ددا ييخ ددة مالي ددة ق ددام ب ددييعها أبن ددا مل ددتهم يف إخعالي ددا (برني ددا1985 ،م،
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ص ،)27كما دمي ا سبانيو إىل طرد مي اليكا العرابلييني ،وأثلوا حملهم أكرب دديد
ممكددد مددد اايددي يني ،من د اسددتيالئهم دلددى ميخنددة ط درابلم ،والدديليا دلددى ذلددم مددا قددام بدده
دئذ االم بصدلية "هوجو د مونكدادا" يف 1511م ،ثيد وزع منشدورا أدلدد ييده "أنده
سدو خدديم لكدا مددد خرغدذ يف اليدفر واليدكد يف طدرابلم ،اايدكد ااالئدم ،وختصدص لدده
ا را

ااناسبة للزرادة ،وخعفى مدد كدا درخبة ،أو رسدوم ادية دشدر سدنوات ،كمدا خدربأ مدد

كا رمة مينية ،أو جنائية ديا اجلرائم افعرية" (دال اليخد2014 ،م ،ص.)332

وابلددرغم مددد كددا ذلددم يشددلة اامععددات ا سددبانية ،ومل تت ددول ط درابلم إىل بلددي
ميددي

كمددا كددانوا ختوقعددو  ،ويشددلة يف ثتبيددة ددددائم ثكمهددم ابسددتعمال ميد الوسددائا،

ومنهددا االتصددال بزدمددا الدبائددا لكيددذ اخيدديهم ،ممددا ا ددعرهم إىل اسددتعمال العنددب يف كددا
حماولة لتبيري مالم ا ياة يف طرابلم.
دالددة ا اميددة ا سددبانية ط دوال ه د ا الفددرتة يف و د ثددرمل قلددق متعر ددة ابسددتمرار
ألمدات ا هددايل الد خد كدانوا خبد لو اجلهددود السددرتداد مديخنتهم ،كمددا أ ا سددبا مل خكوندوا
مهتم ددني ابايخن ددة وتعوره ددا ددالل هد د ا الف ددرتة ،بد ددير انش ددبا م ابل دديياع د ددد أنفي ددهم م ددد
هألم ددات الث د دوار (د ددال ال دديخد2014 ،م ،ص .)331وه ددو م ددا جعله ددا مرغم ددة دل ددى تبي ددري
سياس ددتها ااتبع ددة يف طد درابلم؛ وذل ددم ابالدتم دداد دل ددى بع ددا ثلفائه ددا الع ددرب م ددد زدم ددا
الدبائ ددا ،يف حماول ددة لكي ددذ اخي دديهم ،مم ددا أد إىل اس ددتعمال العن ددب يف ك ددا حماول ددة لتبي ددري
مالمد ا يدداة يف طدرابلم ،ومددد ذلددم قددام االددم لددارل افددامم بفددم أسددر لددي ط درابلم،
ليلمد دودة سكاهنا ال خد هألروها ،وابلتايل دودة ا ياة التألارخة للميخنة ،و ما
ا و اع يف ا امية ال

يدد

لة تعاين مد سو أو ادها العامة بعي ملادفة مداومة ا هدايل

وحماصرته ايخنة طرابلم( لري2007 ،م ،ص.)110
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اخت د ت يددر مداومددة ديخددية مددد ميخنددة اتجددورا قادددية انعلدددة منهددا ثركددة ددي
ااي ددتعمر ا س ددباين ،لكنه ددا يش ددلة يف اس ددرتداد اايخن ددة (دددال ال دديخد2014 ،م ،ص.)331
واسد ددتمر االثد ددتالل ا سد ددباين لع د درابلم إىل أ ت تيد ددليمها لفرسد ددا الدد دديخم خوثند ددا سد ددنة
1530م ،وكا اني ا م منها نتيألة للظرو اليياسية ال لر ا أسبانبا آن اك.

 .4اخلامتة:
مد الل ما سبق ميكد أ نربز النتائ اآلتية
 .1تعيدت دواي االثتالل ا سباين لعرابلم يكانة دواي دخنية ،وسياسية ،واسرتاتيألية،
واقتصادخة ،وابلرغم مد وجود الياي الديخين ااتمثدا يف الدلدا دلدى اقسدالم ،يإنده خظدا
العامددا االقتصدداد هددو الددياي ا قددو لليدديعرة واثددتالل طدرابلم ،يدددي ددديها ا سددبا
بوابة الثتالل مشال إيرخديا.
 .2مد ااالثظ أ طرابلم لتعة نكانة ارخة مرموقدة ،بدني مدي اليداثا اقيرخدد  ،يددي
كان ددة هن دداك مع ددامالت ارخ ددة ب ددني د ددار ط د درابلم ،والكث ددري م ددد ددار اا ددي العربيد ددة
وا وروبية.
 .3كا لالثتالل دوايد اقتصدادخة متمثلدة يف رغبدة أسدبانيا يف الب د ددد أسدوا ؛ لتوسدي
جم ددال نش دداطها التأل ددار  ،وخظه ددر ذل ددم م ددد اث ددر النش دداط االقتص دداد ابايخن ددة بي ددبذ
اثتكددار التألددارة مددد قبددا ا سددبا  ،ا مددر ال د

أد لتدديهور ا و دداع االقتصددادخة يف

اايخن ددة ،و اص ددة بع ددي ند ددا العملي ددات التألارخ ددة إىل مد دوانس أ ددر  ،بع ددي اثتك ددار مين ددا
ط درابلم مددد قبددا التألددار ا سددبا  ،يل دالا دددد أمهيددة ااوق د للديددام ابلعمليددات العيددكرخة
ا سبانية للييعرة دلى ااتوس .
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 .4اهنيددار النشدداط االقتصدداد بصددفة دامددة ،والتألددار دلددى وجدده افصددوص أثددر سددلبا دلددى
أو اع اايخنة مد الناثية االجتمادية والثدايية يف ا تم العرابلي .
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