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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 م1830والية طرابلس الغرب سنة  فيالسياسة املالية 

                د.علي العجيلي عبد السالم جماعة

 جامعة املرقب كلية االداب قسم التاريخ  

 امللخص

تتنااا ه هاالو ال رقااة ايااااة االيمااة املاليااة لااي  البااة ناارا لك الواارب لااي قرابااة   اام ب ااا   ا ااا ال رمااا لي      

م  يث تعد درااة األ ضاع املالية لي قرابة   م ب ا   ا ا ذات أهمية  الوااة لااي األاام األاااباب 1830عام  

م  ،  إ االالية الدرااااة تتمحاا ر  اا ه التي أدت الي ا  ط االارة ال رما لية التي   ماال ليايااا اماااة ماا  الاا  

إبااااارادات  الباااااة نااااارا لك الوااااارب أباااااام ب اااااا  ال رماااااا لي  اياااااااة  ااااار  هااااالو األمااااا اه  الاااااد ر الااااال  لعبااااا  

 الل  خلفت  هلو االيمة علي الان  البة نرا لك .  األثرقنا ل الد ه األ ر بية لي نرا لك لي تلك الفماة 

هااالو املر لاااة التاااي تعتااااا أدخ مرا ااال تااااريخ  مااا  خااااله ال قااا   علااا  أ عااااد ال رقاااةمااا  هناااا تااا تذ أهمياااة هااالو 

االارة ال رما لية التي   مل ليايا لتميزها  ع دة   م هلو االارة لطرا لك  عد ااااتيالع علااي  رلاال عل رااا 

السياساااوي  عملااا  علاااي ت  ياااة   عااا دة ام  ااام ال رماااا لي الاااي نااارا لك  إيا اااة ب اااا   ا اااا ألخيااا  مااا  املسااار 

لااااي البحاااار املت اااااو  إجبااااار الااااد ه األ ر بيااااة علااااي دااااا  االتااااا ات  الألاااادابا   فاااا ذو  ماااا  لااااي االبالااااة  ااااار  

 اعتماااااد ب ااااا   ا ااااا علااااي ماااا ارد ليااااا ثا يااااة لااااي اياااااات  املاليااااة   ياااااة الباااال  التااااي كا اااال تع  ااااألا االااااارة 

املالياااااة الااااال  أ قعااااا  تحااااال ر ماااااة قنا ااااال الاااااد ه ال رما لياااااة  ا ااااال  لاااااي إب ااااااد  لااااا ه لتعااااا ي  ام ساااااا ر 

األ ر بية اللب  كا اال أ ل يااافرم لااي خدمااة مااااما  لااداقرم السيااااية  االقتاااادبة  مااا كااان لاا  ماا  أثاار سااويع 

علااي ااالان  البااة ناارا لك . اتبعاال لااي هاالو ال رقااة املاان و ال  اافذ التحليلااي  اعتماادت لااي هاالو ال رقااة علااي 

خيااة  التااي تاا تذ لااي م اادمحرا بتاااب أ مااد  ااك اال اااار  امل راال العاالب لااي تاااريخ  عاا  املاااادر  املراجاا  التاري

ناارا لك الواارب ،  بتاااب ر د لف ميلاااكم ماا  ترجمااة ناا  ااا ي   اعاا  ال تااب األخاار  التااي  ضااعل لااي ثااال 

املاادر  املراج  .قسمل هلو ال رقة الي م دمة  تنا لل امل ااا ر التاليااة ايااااة ب ااا   ا ااا املاليااة . د ر 

 ل نا ل األ ر بيين لي نرا لك . أثر األ ضاع املالية علي املجتم  . م  تم الت  ل ال  العدبد م  النتا ج ا

 املقدمة 

م  عااد ااارار أخاا و أ ماااد 1795ب  ياا  ماا  العااام  11اااات لي ب ااا   ا ااا علااي ام  اام لااي ناارا لك الواارب لااي 

هااا خاارم أ مااد  ااك 1210أ ااو  عبان ااانة  يعاا ع  ذلك النا ب أ مد اال اار  لي بتا   امل رل )) ثم لي 

لنا ية تاج راع لل العة  ييارة اال لياع ا را علي الرام املعتاد ، اا  ضاال علباا  األهااالي  اايلراع أخياا  ب ااا  

تف اا ا  علااي  البااة ب ااا   ااك  قاادم ا  االلك ا، افر الي مارات  ،  م را الي مالطا لسنة   ألري  ماا   البتاا  ،   

هااا  رد ارمااان عااالي ال اا ن  ت لياادو 1211  ااااطة  ماا دة  ااك  الااي تاا نك ،  لااي ااانة ااما اما لدار ام الاااة  

 (1) أنل ل مداا  السر ر   ادت الحرانذ    راعت ال البة ، اا تفل 
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 البتاا  عاا  الد لااة الع ما يااة  علااي اااات اله  ااال علااي مرااا م مللااذ  رتبااة ) أميااا أمااراع الاار م بلااي (   اارص 

 عااا  ال فاااا   م ااال   ااااات دتامللاااك  ق اعاااد الت اااريفات ،  ااااإي لاااي تن ااايم إدارتااا     براااة أ ااااط  فسااا  

 (1)ال يارات كام ارجية  ر ااة الت ارة

 جدباادة لااي  عاا  امل اقاا  م اال ااا ر ناارا لك املمتااد ماا  قااار ام ل مااة إلااي 
ع
بمااا  اايد لااي  دابااة عألاادو أ راجااا

 (2)رك  قام  عدت إ ال ات  ت دبدات االاط ه البالغ ثالثة ع ر قطعة  ربية دا رة امجما

 اعااد أن أعاااد تن اايم  فساا   اادأ ت ااجي  أعماااه ال ر اانة  الواا    قااد ااااعدو علااي ذلااك الفاا   التااي كا اال 

 للونااا م  األااار  كااان بحااال علااي  ااا ب االااار -اااا دة لااي البحاار املت اااو  ي عاال 
ع
ماا  ناارا لك مساات دعا

 (3)م را 

  حااا  
ع
 معادباااا

ع
  جااا  كااال عنابتااا  لت  يااا   اااالدو  جعلألاااا ق يااا   اعاااد  اااا ل  علاااي ارماااان الت ليااا  ، اتخاااد مللاااا

الاااااد ه األ ر بياااااة الااااااور   التاااااي لااااام ت بااااال مطالبااااا  لااااادا  امج ياااااة  الألباااااات بأل لنااااادا  الاااااد مارك  ا يسااااار 

ام ن ااة السيااااية  ال اادرة بات ب ا   ا ا  ال  نرا لك امجدبد الاال  تميااز  ل إجبارها  ال  ة للرض   لط

 ( 4)الفا  ة علي املنا رة  ااتطاع إ  اه الرعب مدة ن يلة م  ال م   سف  الد ه األ ر بية 

ب جااد دلياال قاا   علااي رلبتاا  امجااادة لااي إعااادة  ل   علي الرلم م  امل ا الت التي قام برا ب ا   ا ا اي   ال

 جاااا إلاااي  اااد ببياااا لاااي اااااتخدام  فاااك هااالا امجألااااي لاااي  تن ااايم امجألااااي اادار  الااال   رثااا  علاااي الااارلم مااا  ا ااا 

م  علااي  عاا  األقاااليم البعياادة م اال  رقااة  ااا ان التااي 1795تح يااا الساايطرة السيااااية علااي ناارا لك عااام 

م اي اااا  ا اااال لااااي تح يااااا  فااااك الدرجااااة ماااا  الساااايطرة علااااي 1817 –م 1806تم اااا  ماااا  إخضاااااعألا ايمااااا  ااااين 

 (  5)امل اكل االقتاادبة 

   ا ااا لااي  اال هاالو امل اااكل االقتاااادبة التااي  رالرااا ماا    ماا  ل البااة ناارا لك  تاااد   ااااب ا اال ب ااا 

العبيااااد  ا ااادان خ ينااااة -الاااد ه األ ر بياااة ألعماااااه ال ر ااانة لااااي البحااار املت ااااو  مااااا تاااالو ماااا  تحاااريم ت اااارة 

 يااا البا ااا ملاااادر دخلألااا اضااطر الااي االاااتدا ة ماا  قنا اال الااد ه األ ر بيااة التااي كا اال تااار للتاادخل لتح

ماام ألا م  خاله التدخل السياسوي  بللك االقتاادبة  محا الت ب ا   ا ا تساادبد هاالو الاادب ن ماا  

 ضرا ب  اهض  كان بفرضألا علي الان مما أجو ر   ال  رة.

 -املالية:سياسة يوسف باشا  -1

 لل ااابم الاال  بح ااا اال تاااارات  ب اا ة   اااية 
ع
  ااادقا

ع
 جا ب ا   ا ا لي  دابة عألاادو لااي أن بلاا ن ماا ال

 قباال أن  اااث لااي  (6) اع يمتاا    ااال ت  ااااتطاع أن بفاار  قياا دو علااي الااد ه األ ر بيااة لااي البحاار املت اااو 

 
  164كلية اآلداب . ص –محم د االاطم ، من  رات امجامعة اللياية  –محم د  اجي : تاريخ نرا لك الورب : تا عبد السالم آدهم . 1

  . 312ص –مادر اا ا  –أ مد اال اار  . 2

  . 135.ص  1961تا ا ن  ا ي   –نرا لك الورب تحل   م أارة ال رما لي –. ر د لف ميلاكذ3

 . 145م ص2017ديسماا  –العدد ال انذ ع ر  –جامعة تيارات  –للعل م اانسا ية  االجتماعية  –م لة ام لد  ية  –ذ . أ  عنانذ العرا 4

 . 86، ص  1988الطبعة األ ل   –نرا لك  –أثناع   م ب ا  ال رو مالني : تا : عبد ال ادر ماطفذ امل  ش –ليايا  –. ك الا البان 5
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ة ناارا لك الواارب أ  ال ااد لنااا ايااااة ب ااا   ا ااا املاليااة ال ااد لنااا ماا  ال قاا   علااي ماهيااة االقتااااد لااي  الباا 

م  إعطاع  بلة ع    ع االقتااد الل  كان بمارس لي  البة نرا لك الورب يم   البااة ب ااا   ا ااا ،  يااث 

ناارا لك األااسااوي لااي تلااك الفماااة علااي إقتااااد رعاا    يراوااي ،  يااث كا اال تساا د  راااة  اقتاااادكااان يعتمااد 

 ااضااااة الااي منااانا ببياااة ماا  اااألل امجفااارة  تره  ااة لااي الرواا  علااي العماا م لااي جمياا  أ حاااع ااقلاايم ال اار ي 

ااقلاااايم الوراااااذ ،   نمااااا تماباااا  ال راعااااة  اااا ه املاااادن السااااا لية  اعاااا  السااااأل ه الداخليااااة  هضاااااب امجباااال 

الوراذ  امجبل األخضر الي جا ب مماراة يراعة ال ا ات لي منااانا الااد اخل م اال  ا ااات ااقلاايم امجناا اذ 

قاااة ، إال أقراااا يراعاااة  سااايطة  لااام تتواااد  متسااا   االبتفااااع الااالاتذ ،  هااالا لااا ك    اااات جاااال   امجوبااا ب  ر 

 لاااي ضااا ع الب ةاااة الطبيعاااة امجاااااة للااابالد خا اااة أن الع امااال املناخياااة املتعل اااة  االمطاااار قليلاااة   ااااذة 
ع
لريباااا

 ما بت رر لااي هاالو املنااانا  مااا  اقماقرا
ع
اليم هااي تلااك يعاا ه علياا  البا ااا ماا  هاالو األقاا  كااان  امجفا  الل  ب ياا

 علااااي أااااااس اا تااااام ال راوااااي 
ع
الضاااارا ب امل ااااد دة التااااي  يملا اااا  أن بتحااااال عل رااااا  التااااي كا اااال تحاااادد ج  يااااا

 (1)للسلان 

ناارا لك  الت ااارة هنااا كا اال تعتمااد علااي  اا عين األ ه الت ااارة ماا  أ ر بااا  بمااا كااان للت ااارة  ااا ب لااي إقتااااد

 ال يتااااا ن  امل اثاااااوي م ااااال الوااااانم  املااااااع   امجمااااااه   النمااااا ر  ياااااث ان اا تاااااام ال راواااااي م ااااال ال اااااعيا  ال مااااا  

ال تا يااة  ال طنيااة   رخ ال تا ااة  الن ااارات   األقم ااة امجلاا د كا اال ت اااب   األااال ة  الاالخياة  ام رياار 

امااا  (2)ياهااا  كااان بااتم اااامااد مع اام هاالو البضاااعة عاا  نريااا السااف  التااي كا اال تحماال االعااالم األ ر بيااة  ل 

الن ع ال انذ ماا  ت ااارة ناارا لك األاا  ت ااارة عاااا الكاا راع  التااي كا اال تماار لااي ناارا لك  ااافة ت ااارة العباا ر ، 

يااااية املاااا بة لألااا اعلاا  إال ان هاالو الت ااارة كا اال عرضااة لعاادت ع اماال خارجيااة ااااي رهاا  ل  ضاااع الس

اايل امل اااه لااي  قاال االيدهااار م اال  قاال  اار ب  ااا لي ن أ  عناادما تح لاال ناارا لك الااي مااادر ملاا ن ال اا ات 

اا  ليزباااة لاااي مالطاااا كا ااال الاااا رة الت ارياااة لطااارا لك ممتااااية  لاااي أ سااا  مسااات يافرا ، أماااا لاااي  ااااالت أخااار  

ا علاااي االقتاااااد ال راواااي  املناااتج امل لاااي مااا  املا اااية خا اااة عنااادما تلااا ن الت اااارة الطرا لساااية معتمااادة ا رااا 

 اللب بتاا ثر  تويااا م اقاا  ن اااط الروااي  تي ااة لل اا اهر الطبيعيااة املاااا بة لاا  أ   تي ااة ال اا رات الداخليااة 

لسلان الد اخل اين مست   ال راعة  اا تام ام ي انذ بن ص م  قيمة ت ارة ال البااة  يف ااا املجاااه أمااام 

ل ت ارفرااا  لااي ب يااا ماا  األ يااان مااا يعاا   العجاا   الف اال لااي ااباارادات املاليااة بلت اا   ا ااا قلااة  اردافرااا  ا اا 

نرا لك الي م يد م  عمليات ال ر نة لتع ي   اجة البا ا ب ا  للماه  الل  كان بم اال جاا ع أااسااوي 

 (3)أ ر با   لي  النا لي  يةم  م اردو  تي تم ال ضاع علي ال ر نة لي البحر املت او عند قرابة ام ر ب 

 ما تعتمد علي ماا ارد ماليااة جاااه ة ماا  أتااا ات  هاادابا   اااب  ضاارا ب ، 
ع
ض  الي ذلك أن ال البة كا ل ب ياا

 م  تراج  الن اط البحر  الاال  كااان باادر مبااالغ ال  اا س برااا علااي خ ينااة البا ااا  اادع أن االخااتالالت  امل اااكل 
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دخاال ثا اال ل البااة ناارا لك لااي ذلااك ال قاال ألقرااا تتويااا ت اادبر  تسااتطي املاليااة ت ألاار ، علااي الاارلم ماا  أ نااا ال 

 طبيعااة ام اااه التااي كا اال عل رااا  يم اا  اا ااارة لاابع  املاا ارد البا ااا املتم لااة لااي الضاارا ب  امجمااارك  التااي 

خمسااااين ألاااا  قاااارر  ضاااارا ب امل اااار بات ال ح ليااااة  حاااا الي  كا اااال لااااي الوالااااب مفر ضااااة علااااي ال راااا د  ت اااادر

العنااااخ املفر ضاااة علاااي ال رااا د  هاااي ت ااادر   راعاااة أال   مال  اااة ي ارة التاااي خمساااة ع ااار ألااا  قااارر  ج ياااة ا

ب در دخلألا   ل  قرر  ملااحة جرا م ال تاال  لرامااات تساادبد تاا خيا تساادبد الضاارا ب أ  محا لااة التماارد 

 (1) كا ل تدر ان يا   الي ما ة أل  قرر 

بما ار  علي لدامك دااا  ألاا  قاارر  مااريخ كا اال تاا د  خمسااين الاا  قاارر  أ جلااة خمسااة أال  قاارر 

 لااام ت ااا  هااادو امل انعاااات ال الثاااة خاضاااعة خضااا عا مبا ااار لسااالطة  الاااي نااارا لك   كا ااال تااادار  تح ااام مااا  

تاادار  رة ال لااام ماا  املنط ااة ذافرااا  هاادو ضااريبة م ا اال  ريااة ام ربااة  الت اريااة  كا اال  نواااي   الاابالد املجااا  

م  قبل  ابم  ت در مساهمحرا املالية  خمسين أل  قرر اما املنانا السا لية بمااارات   ال ا يااة األهلااة 

 الساااالان اعل رااااا رااااا  ضاااارا ب علااااي األر  تاااام ضااااربة الع اااار علااااي األر  امل ر عااااة  يااااث كا اااال ت اااادم ما ااااة 

ب الااايد  يم اا  ب اادر الاادخل  خمسين ألفا قرر  ضرا ب أخر  كا ل تدا  علااي األ ااجار امل ماارة  مراباا 

 (2)أل  قرر  549العام لل البة  ح الي 

يع ااا ن علاااي هااادا الااادخل هااام البا اااا  أ الدو  نساااا   بماااا كا ااال مااااار  النسااااع  اهضاااة مااا   كاااا  ا الااالب  

 يااااااث الألاااااادابا  امجاااااا اهر  الاااااار ا    العطاااااا ر  متطلبااااااات أخاااااار  أبضااااااا مرتبااااااات الاااااا يراع  ام اااااارس ام اااااااص 

تااراك  أعضاااع الاادب ان  الألياا ت التااي ت اادم ل عماااع ال با اال  الف ألاااع  د   النفاا د لااي  الفراااان  امجناا د األ

 (3)علي  الئرم لل  م لإل  اعاملنانا الداخلية 

-1806 لاااي خضااام هااادو امل ااااكل االقتااااادبة  ااادأ ب اااا   ا اااا لاااي البحاااث عااا   لااا ه خا اااة لاااي الفمااااة مااا  

م راااا محا لاااة   يااادة مااا  البا اااا عنااادما قااارر يراعاااة  ل ياااادة مااااادر دخلااا  املاااالي  كاااان  اااا ب ال راعاااة 1817

ال طاا  لااي الاابالد  عماال اااات دام يراعااة أ ااجار التاا ت  لاام ب اا  ماا   ااا ب هاادو امل ااا الت الن ااا   ل ياال 

ال ارعاااة خاااارم خطاااة البا اااا الااال  ربااا  جألااا دو لاااي هااادو الفمااااة علاااي املااااادر الااادخل مااا  الت اااارة  ال ر ااانة 

ماا  قطاااع ت ااارة ناارا لك ام ارجيااة التااي ا ت رهااا اماااة ماا  الاا م   تااي  ااساا  ل يادة أربا   الي ام د األعلاا  

 1751املااااالطين   ااااارك و لااااي ت ااااارة الاااابالد  ح اااام أقراااام رعابااااا ا  ليااااز نب ااااا لبناااا د معاهاااادة ا  ليااااز  ناااارا لك 

ايااد ماداعاا  الااي ييااادة الضاارا ب علااي ت ريااد الن  الاال  أد   التااالي إلااي ا خفااا  أربااا  البا ااا ماا  تلااك الت ااارة

معااا دلااك ا االل محا لتاا  ل يااادة دخلاا  ماا   م  ت ارة ناارا لك     امل ر بات ال ح لية ليع   ع  خسا ر

  (4)لي املت او  اا  ليزبة ساب ت اجد البحرية  الداخليةال ر نة  م  ت ارة نرا لك 
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اال تلااار لااي هاادا  تحاااذ  1815 لي محا لة م  لل اار م ماا  هاادو األيمااة خا ااة  عااد قاارارات ماا تمر اينااا ااانة 

  الاالخا راا ت ر ت ارة ام ب ب  اع  الاناعات امل لية  املست ردة بما ا تفظ لنفساا   ااراع األااال ة 

اجااال  عياااد ا  ي اااما   ااا  بايعااا    ااادا كاااان بااا خر م عاااد الااادا  الاااي  لبالنااا   ينماااا كاااان بطلاااب ماااا بلااا م  كااال ماااا

 (1) عد ترد  األ ضاع االقتاادبة   ام ارجية م جب  طاقات  )التلابر( التي عرقلل  ربة الداخلية 

 ان محا اايل الاابالد لاام تعااد كااياا  لسااداس مااا  نااي بدأت ت ااتد االيمااة املاليااة التااي كااان يعا  رااا ب ااا   ا ااا 

  بطلاااب ت جبااال الااادا  الاااي أ قاااات أخااار  راضااايا  ماااا علاااي البا اااا مااا  دبااا ن لاااي م اعيااادها الراااامي  مماااا ب علااا 

 كااااان  (2)باااار  علياااا  ماااا  ييااااادة اا  ااااة لااااي نساااابة األربااااا  علااااي األماااا اه املتاااا خرة ممااااا ياد  جاااام دباااا ن الاااابالد 

قااارار خانةاااا....   ااا دا مو   اااة مااا  النحااااس  ااتحااادب اااا   ا اااا ب ألاااد ا ااارو اب ااااد مخااارم لألااالو االيماااة 

هااادا   مااا (3) أ ااابحل العملاااة لاااي مألاااب الاااري   اااين الألبااا ط  الااااع د  لااام ت ااار إال عااا  خساااا ر ت اااارة األهاااالي 

أنيااا  مالذاتاا   تاايع ن  ح اام ناااعحرم لاا   ا ااار  الااي يااحران ب ا   ا ا أللااي  البتاا   كلفألاام ماااال يسااتط

النحااااااية ال اااااا  قساااام األبالااااة  ااااين أ نا اااا   ماااادااع راربيااااة  عماااال ماااا  الف ر... باااااع ااااااانيل ناااارا لك ام  

  (4)   الناس  جب  املاه لااما أ فسألم   ا ألارو ا ل

  -دور القناصل األوروبيين في طرابلس : -2

 عد أن ت بد ب ا   ا ا اات رارو علااي العاارر  عماال علااي ت  يااة ااااط ل   أ ااب  قاا ة بحسااب لألااا  ساااب 

ياااة امل تلفاااة مااا  خااااله قنا ااالألا امل يماااين علاااي إعاااادة عالقاااات مال ماااة مااا  نااارا لك عااا  نالاااب الاااد ه األ ر ب

نرياااا إرااااااه الألاااادابا ال ناااالية الت ليدبااااة  كا اااال ااااابا يا ا ه هاااالو الااااد ه ااااات ا ل ملطالااااب البا ااااا عااااام 

م  البندقيااااة لااااي  فااااك الساااانة  م  اااال برااااا ارنسااااا بمااااا  اا اااال د ه اخاااار  علااااي نلبااااات ب ااااا   ا ااااا 1795

 أمااا الااد ه األ ر بيااة األخاار   (5)ألاا  قاارر  320ل ك لااي اقاال ماا  ثااالع ااان ات علااي مااا ب ااارب ماا    ااال  اا 

م اال الساا يد  الااد مارك  ه لناادا   ااا  ل ....إمل  التااي ا االل لااي تحدبااد اتفاقيااات ) الاااداقة الت اريااة ( ماا  

 ايقرااا  جاادت  حريتاا  ت اا  ضااد اااف را
ع
لااي البحاار املت اااو  نرا لك علي أااس ان نلبات البا ا عاليااة جاادا

  اضااطرت هاالو الااد ه 1797-م1796 جلبل البحرية لي  ين 
ع
 ببياااا

ع
م م  السف  التي تم االاتيالع عل رااا ربحااا

الااااي تحسااااين عالقافرااااا ماااا  البا ااااا  يعتاااااا   ااااا  ناااارا لك لااااي ضاااامان ماااان  ماليااااة ااااان ية منت مااااة ماااا  الااااد ه 

ريااة عالمااة علااي ملا حرااا لااي ال اا ة البحريااة  التااي األ ر بيااة عاا  نريااا ااااتواللألا ملاااادر البحاار املت اااو الت ا

 (6)م1796لم ت تار علي أ ر با  إ ما امتدت الااي البحريااة االمري يااة  ل ااد كااان ا ه اتااااه امريلااذ  طاارا لك 
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ثم نلااب االمريلااان املعاهاادة ماا  ب ااا   ا ااا اااا ة  د لااة الساا يد اطااالكرم ب ااا   ا ااا  مبلااغ ببيااا   ااا ه 

 غ   اانة  س  دا  امج ا ر  ارا  ب ا   ا ا هلو ال اانةاالمريلان تخفي  املبل

اساااااات    االاااااااط ه األمريلااااااذ  اااااااارو لطاااااارا لك د ن جااااااد    اساااااالل املفا ضااااااات  ااااااين الطااااااراين  تراجاااااا  

 ( 1)م  قبل  حارفرا   أ رقلاالمريلان  لنم م رم الطرا لسيين ا د  اف رم 

بمااا كا اال الااد ه األ ر بيااة ال اااا  تبااله كاال مااا لااي  اااعألا الت ثيااا عالقافرااا الطيبااة ماا  ب ااا   ا ااا خا ااة 

  ح هاااا م ااااعر نيباااة إذا اااااتين نا  عااا  ام ااا ادع التاااي ل سااال ال أهمياااة ارنساااا التااا 
ع
(  2)ي فااال بحم راااا دا ماااا

 خا اااة لاااي  ااار ب  اااا لي ن  تعاااا ن  ا اااا نااارا لك واااي نرياااا ال ناااال الفرنساااوي )ب اااااي (  التع يااادات التاااي 

الرلم م  هاالا  دثل م ل    ه ارمان م  الد لة الع ما ية اعالن ام رب  ين الباب العالي  ارنسا  علي 

 املاا ن يساارع  ن اال   ناايالفرمااان ااااتمر ب ااا   ا ااا لااي ت اادبم املساااعدة لفرنسااا  أخطاار ال نااال ب ااااي  

 . (3)امل ااة مج يرة مالطا  ت اهر      ب  م  بع  العدا ية ضد الفرنسيين 

لااذ تااتم   االعالقااات الطيبااة ماا  ناارا لك الواارب ل اارب ماا  مااار  مالطااا ل   يرج  هلا التحال   الت ااارب  

 لي املناا  التي بحااال عل رااا ماا  
ع
لي  رخ املت او أما ايما بخص ب ا   ا ا لي ان هلا ب عل  بف ر جدبا

تحتاجاا  ج ياارة مالطااا  إن كا اال محف اااة  امل ااانر  ساااب قاارب الفرنسساايين ماا   البتاا  ل اا   ت ريااد كاال مااا

 (  4)ضة ال نال اا  ليز  ال نال   ااي  نم ن البا ا  يقامة عالقات  دبة علي الرلم م  معار 

أما ايما بخص إ  لماا  عالقحرا م   البة نرا لك  ي ا   ا ا خا ة  عد ا تاللألا مج يرة مالطا ا اابح ا 

كا ل تست رد م رااا املاا اد الولا يااة املا ااية التااي تحتااام ال رااا لااي  أالقرالي  ض  برلمألم علي ا ماامألا  م املحرا 

م  قبل ال نااال اا  ليااز  ) ارمخيتاا ن( الاال  تاااف  بتااب التاااريخ    اا  تم يل مالطا  كا ل هلو السيااة  

 اا ص  اااذ االناا ار  عنياا  ب يااا اال فعاااه  كااان بااتح م اياا  الت اااا   ااب الولبااة التااي ال  ااد د لألااا عناادو 

م  درجاااااة قناااااال عاااااام لاابطا ياااااا الع  ااااا  ا راااااا  قاااااد أفألااااار لاااااي 1814 كاااااان   ااااا ل  الاااااي نااااارا لك  داباااااة اااااانة 

 لي تلك الفماااة اي اا   اادأ بتعاار   ك  اا  ااايد الاابالد  كااان تعسااف  ال تحاادو نرا لك  ل   تبل
ع
بر لم ب   معر اا

 (  5)ام د د ا د ذهب  تي الي  د االدعاع      ل  ام ا لي ار  الطة علي جمي  يمال   ال نا ل 

 ا ااا ناارا لك  اعااد اااات رار اال  ليااز لااي مالطااا لاام ب  ماا ا  عماال ثااوي ملناا  أعماااه املوااامرات البحريااة اتخلااي 

عااااا  ايااااااات  مااااا  ارنساااااا  بااااادأ ب ااااال ا مااااااام البا اااااا م ليفتااااا  ال دبماااااة التاااااي كاااااان بخ ااااااها مااااا  قبااااال  يادت 

ا ت اجات  ضد ال نال الفرنسوي الل  كان ي جع  علكرا قنال ا  ليز  قنال ال البات املتحدة  بااللك 

إجااااراعات تعتاااااا مخالفااااة  قنااااال إااااابا يا  كااااان اال  ليااااز مسااااتفيد ن ماااا  هاااالو األماااا ر لي عاااال البا ااااا بتخاااال
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ملال ة الد ه التي كا  ا بحم قرااا م اال مساا لة تماا ي  مالطااا  ماا  هاالا اااين هاالو الفماااة تعتاااا   م يادو ريحة  

ان ات ايدهار  ع مة لل رما لين  قد تويات  عد ا  ط  ا لي ن  إقرار السالم لي أ ر بااا الاال  ااايل ن لاا  

 . (1)نيةانعلاس البي علي نرا لك  علي االارة  ال رمال

 ببياااة 
ع
ثم  اادع أن  ااألدت الفماااة التااي أع  اال ماا تمر اينااا تطاا رات متسااارعة لااي أ ر بااا التااي قطعاال ا اا انا

جعلألا  ا بة ال رار لي تويا الت اي ات االامااتي ية   اجتماوي   اقتااد اميل ال  ي راي تف خ عس ر  

لاااام ألا  ل اا  ب ااا   ا ااا  الاا  ناارا لك قااد اااات    االعماااه العدا يااة ضااد النمسااا  ه لناادا  الاادا مارك 

الفرنسااية  اااف   ضد د ه إبطاليااا البحريااة يساااب تاا خر دااا  الضااريبة الساان ية بمااا لاام تساالم مناا  السااف  

 السااااااب لااااي ذلاااااك  ا اااااا إذا أن  ا مااااااماع الساااااف  اا  ليزبااااة التاااااي كا اااال م ضااااا  ااااااتين  ال البااااات املتحااااادة 

 علااي البا ااا الااي جا ااب أن البا ااا كااان 
ع
ا  ليزا  عااد أن  سااطل ااايادفرا علااي مالطااا أ ااب  ت االل خطاار  اادبدا

بااا  د امج يااارة  ماااا بل مألاااا مااا  املااا ن  كا ااال تمنحااا  أرباااا  نا لاااة  عمااال البا اااا علاااي ت ثياااا  اااداقت  معألاااا الااا  

جا ب ان قنالألا  ار  ت ن ااتطاع ان بفاار   فساا  علااي البا ااا لااي  قاال قااايا  اعااد عاا دة اااارة الااباا ن 

 عااد   ا اااالاا    اام ارنسااا   اال قنااال جدبااد الااي ناارا لك  تساانل العالقااات ماا  ارنسااا  قااد تم اا  ب ااا  

ا  إ  لماااا التنااااك  ااين ارنساا   ااااتواله   ه هلا ال نال ااتئنا  اياات  ال دبمة  التي كا ل ت ضااوي 

 . (2) منتا  املألارة  نلب مساعدة ا داهما مل ا مة نلبات األخر  

خا ااة  عااد   ااا ه ال نااال الفرنساااوي )ر ااا  ( الااال  كااان ذر   اااية قاااادرة علااي التااادا ه ماا  البا اااا د ن 

 اجاااة للممااااجمين اي ااا  عمااال علاااي بساااب رضاااا العاهااال الطرا لساااوي بماااا تم ااا  مااا  جسااام عااادة أمااا ر لاااااما 

 .(3)اق ة ال دبدة   ن   بين ال نال اا  ليز   ارجيت ن ارنسا  املن

  عاااد بااا م  تتنااااقصثااام أخااادت اااالطة ب اااا   ا اااا  هيباااة 
ع
لاااي أ اااااط الااابالد  ياد ابراافااا  لاااي تعاااا    نااايب ماااا

امل اااار بات ال ح ليااااة  ا ااااد م اهباااا   ااحرااااا علااااي ملا حرااااا لااااد  البا ااااا  الاااال  ياد ماااا   اااادة ام ال ااااين قنااااال 

 السيااااية  لااي  عاا  األ يااان علااي أ اا اه   اااية بمااا  اادع  االقتاااادبةاملااااما ارنسااا  ا  لماااا علااي 

 ااين ر ااا  قنااال ارنسااا  بااين  ارخبتاا ن قنااال إ  لماااا الاال  ااااتطاع  فضاال باابا اا   همتاا  لااي ام ااا ه 

علي االاب ية علي قنا ل الد ه األخر   تي ا ااب  ب اااه عناا  ا اا  هاا  البااااا ام  ي ااذ ، اال ان األ اا اه قااد 

ات  عد    ه ر ا  الل  لم ب   أقل أهمية  لياة علي مااما  ااالدو ماا   راخيتاا ن ،  قااد عماال ر ااا  توا

 ( 4)املرب  املمتاي الل  كا ل تتمت     ارنسا لي املاضوي عند  ال  نرا لك   اعادة لل  ايلة 

لبا ااا لل ااار م األااسااوي مساااعدة ا هداااا  اعااد تعيااين  ساا  ة الاادل ك لاااي مناااب  يياار ام ارجيااة كااان        

الااي ت  يااة الساالطة املرب يااة  عماال علااي ت لياال  يسااإ   م   الة االقريار التي   لل ال را الطت   دخل   كان 
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ع
امل اباااا التاااي بتمتااا  براااا ال نا ااال األ ر بياااين  التاااي لااام بااانص عل راااا لاااي  اتفاقياااافرم مااا  نااارا لك بماااا  باااخ رااااميا

ة املعماا ه برااا  ااين الااد ه  عماال علااي تخفااي  م ابااا  نااا ص االتفاقيااات الد لياا  للت يياادمختلاا  ال نا اال 

 علاااي تن ااايم  ضااا ر البا اااا ال تفالياااات ال نااااليات 1828مااا  قا ماااة رعاباااا  ريطاااا يين اااانة 
ع
م  عمااال ابضاااا

 م ا الت  م  ال نا ل  ربما كا ل هلو الن م الت ريفية  امل ابا ليا ذات أهمية لم ال أقرا أعطل لل نا ل 

ماا  ناارا لك علااي أااااس االتفاقيااات املع اا دة ماا  د لألاام  ال ااظ اال ربياا ن أ فسااألم اال ربيين م  ر للتعامل 

 (1)التويا الد  تط ر ل  عالقافرم  ال البة 

م نلاااااب  ااااار  ا  ااااااات الة  سااااا  ة 1826 ل اااااد  اااااا ه ال ناااااال الفرنساااااوي ر اااااا  مااااارتين خااااااله السااااانة 

 ماا  
ع
الدل ك اال ان البا ا را  نلب   لباقة أما  النسبة لل نال  ارخين ن ا د كان رد اعل  املياادن   عااا

ا ل التااااي امل اا اااة علاااي الااادل ك الااال   ااادأ بطبااااا اياااااة بحاااد ا راااا مااا  تاااادخل ال ناااال الاابطاااانذ لاااي املسااا 

 لاااااي ال ضاااااابا التاااااي فرااااام 
ع
ان ا ااااا  علاااااي املطاااااالبين ان ب ااااادم ا  املااااا اننينتخاااااص الرعاباااااا الاابطاااااا يين  م راااااا قرا ياااااا

 أ  الااي أ  ماا  ماا ففذ البا ااا لااي امللااان األ ه ،  ايمااا بخااص ام مابااة ال نااالية ا ااد 
ع
قضاااباهم لاا    ااايا

  أن املادر ال  يااد لل مابااة هاا  البا ااا  دب ا اا 
ع
، ماا  أن هاالو األ اماار لاام تااادر لااي  االل علنااي   رمل تماما

 الي جمي  امجألات اادارية خاله ان ات 
ع
 (2)م 1828 –م 1827 ل قدمل اريا

  األيمااااتأ ااا  هااا  السااااب  راع املاااااعب  امل ااااكل   تاااا يروبماااا قاااام  حملاااة دعا ياااة ضاااد هااالا ال ناااال      

كا ل تربو الاادل ك  ال نااال  ارخيتاا ن الاال  افرماا  املالية التي تمر برا البالد  م  هنا ااعت العالقة التي 

 (3) ام يا ة

 علاااي الااارلم مااا  املسااااوي التاااي باااللألا الااادل ك لاااي ت لياااب املعارضاااة الداخلياااة علاااي ال ناااال  ارخيتااا ن  باااب  

 ا ااااا اال ا اااا  ااااااتمر لااااي مماراااااة ااااالطات  علااااي الرعابااااا  ب ااااا م الااااي قرابااااة   اااام 1834جما اااا  مناااال ااااانة 

   (4)م 1834 مابة ال نالية علي السلان ال ننين ااتمرت  تي انة الاابطا يين  اسو ام

  -أثر األوضاع املالية علي املجتمع : -3

 خا ة  عااد ت قاا  ن اااط 
ع
ل د عا ل  البة نرا لك الورب لي أ اخر   م ب ا   ا ا اقريار اقتاادبا

 ا ااااا الااااان ملناااا   ب ااااا الاااا الي  ال ر اااانة الااااي جا ااااب ااااا ع ام  اااام  اادارة   ياااااة الباااال  التااااي كااااان يع  ااااألا

ال ر ااانة انعلااااس ببياااا علاااي ال ضااا  االقتاااااد  لاااي نااارا لك  اعتباااار ان جااال دخلألاااا كاااان يعتماااد علاااي هااالو 

الن ع م  الدخل  م  تناقص ال ر نة التي كا ل ت  دها  ااتا ات م  البلدان التي تضم  لألا  رية املال ة  

ائ  التي كا اال تتحااال عل رااا اباادأ ماادخ ه ال البااة لااي تناااقص لي البحر املت او  ااضااة الي الونا م  البض 

  أخاالتمسااتمر  تي ااة ل اا ة ااااانيل الااد ه األ ر بيااة خا ااة  عااد ت قياا  ب ااا   ا ااا علااي  قاا  ال ر اانة 
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  عد ب م الي درجة ا   اضطر الي ره  الفرقانة ال  يدة التي بمل ألا م ا ل 
ع
ضا  ة البا ا املالية ت تد ب ما

  قيامااةا ب مج ع البا ا الي ام ل ه التي ب  م برااا م اال تويااا قيمااة العملااة ماا  الناا ع الاارد ع قر  مالي الي ج

 الاناعة اليد ية ، الان لأللو االعماه اثر البي  خطيا علي ن اط الت ارة  منت ات ا تلار 

دة  يث كا ل لي أ اخر   اام ب ااا   ا ااا تسااك   اا د ردبةااة  يلجاا  البا ااا الااي ت قياا  ع  بااات  ااارمة   اادب

 كااان بح اام علياا  
ع
 لفاار  تاادا ه العملااة  يعاقااب ماا  باارا  قب لألااا   يمحرااا الرااامية ، ااايذا كااان  ر دبااا

ع
جاادا

 إذا كان مسيحا تحل  مابة قنالية   لدو بنفذ م   الد نرا لك  الورب .
ع
 1 امل ت  ن ا

  م  اااردبنيا م م  قر  مالي   يمة ما ة أل1828 عمل ب ا   ا ا علي محا لة لت ايل العملة لي انة 

 خرجااال 
ع
 ل ااا  د ن جاااد    ا اااتدت االيماااة مااا  يياااادة البا اااا اال تلاااار علاااي الت اااارة امل لياااة  لاااي عألااادو ابضاااا

م ،  لاااام يعااااد الحردبااااد 1828املنت ااااات ماااا  األااااا اخ الطرا لسااااية بمااااا  ا اااال هباااا ط العملااااة  تااااي  عااااد ااااانة 

 م مااااال األهاااااالي علاااااي قب لألاااااا   يمحرااااا 
ع
ا الراااااامية ، بماااااا تعااااار  ال رااااا د الاااااي  اااااال  ة  الع  باااااات الااااااارمة كااياااااا

االضطألاد  م يد م  الضرا ب  عد أن كان قد  ملألم لي أ ا اال   ماا   مااوي ماا  الرعابااة  كااا  ا ألنااي نب ااات 

الان املدبنة  هاهم الي م بناه م رم ب ا   ا ا الل   دأ لي ماادرات علي  طاااخ  اااا   اادة  اجتاا  الااي 

را  تي املسلمين  قد  دأت هلو الضرا ب  الورامات املستمرة املاه ، بما ار  ضرا ب جدبدة لم يسلم م 

 (2) نرخ تحايلألا الي ا ر الناس امل ليين اللب  أث لألم ما بداع ن 

 علااي تاارداد االضااطرا ات الداخليااة  الضااو ط 
ع
 بمااا يادت االخااتالالت   ااعب م قاا  البا ااا  أ ااب   ر ااا

  ال ب اااد مااا   اااايلة لتعااا ي  خساااا رو  ام ارجياااة  إياع هااالو ال ااار   امل راااارة كاااان ب اااا   ا اااا
ع
ب ااا   اااا را

ااا   محا لااة ال يااادة لااي الضاارا ب  قرااب رعاباااو االماار الاال  كااان باا جو  ااار ال اا رة ضاادو ب مااا  عااد باا م ، م اال 

امتناااااع ال اااايخ محمااااد ال ااااري  عااااامر لاااا اع ااااا ان ماااا  ارااااااه ام اااارام  ت جياااا  محمااااد  امل ناااا    اااا ة مل اربتاااا  

 اعيان مريخ علااي معاقبااة الرجاال الاال  م ابخ نريا اال   أخي   إ رار  ال ضاع علي محمد ال ري  ع   

 (3)قتل عم  ا تل  امل ني  ا ااع ل  أهل ا ان 

د فرربراااا مااا  داااا  الاااي جا اااب املاااايا الااال  تعرضااال لااا  قبيلاااة امجااا اي  علاااي باااد محماااد ا ااا  ب اااا   ا اااا  عااا 

 قااد  فااد التعليمااات الاااادرة الياا   طري ااة لاام تب ااذ علااي ا ااد ماا  املتمااردب  أ  ام اضااعين ام رام السن   ،

  ا تاارات  ال بياة 
ع
 (4) عاد م  هلو املألمة م ه ا متبج ا

بااللك ماا  ال اا رات لتااي قرضاال ضااد  الاا  ناارا لك ال اا رة التااي قااام برااا ) ال اايخ عبااد الاا الي ( لااي لريااان  ثاا رة  ) 

 أثاار *ااارتال اايخ أ مااد اااي  النااار ( لااي 
ع
هاااتين  ت اااار ا علااي رااا  رابااة  بمااا ا تفضاال قبا اال  ااال ت ابضااا
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 ا ا  ال  نرا لك   يادة أ ن  أ مد ا    عد ام ر ب املريرة  ين العسابر اللب   عثرم ب ا    إالالعايان  

  1 ك أع ا   م  امجبل أم ن  ااتعادفرا م  جدبد.

 قد قام امجن د  ب يادة ام ام محمد   اال  بما ثارت قبا ل تره  ة   يادة عبد الامد    الطان ،             

  ب ااااا   ا ااااا لااااي  كاااال هاااالو الفاااامن الداخليااااة كا اااال  ساااااب  جاااا املاااااه  يخماااااد تلااااك ال اااا رة   ال ضاااااع عل را.

تخلا  م  م اكل    جاا و  للااذ يسااألل عمليااة اادارة  جاا  ا ناا  علااي جكرااات لريااان  ا ناا  ماااطفذ مجكرااات 

 إالمارات   ع مان الي ام مك   رال  لعم رو  إ راهيم الي يليمن  در    جألافرا الي ممل ب  ماااطفذ  يااك ، 

 (2)ان هلو التدا يا لم ت تذ  الور  املطل ب لي امجبابة. 

 م  عنا ر ال  رة لطرا لك ال بم   إلفال . ا اٍع  ساب الضاارا ب التااي بااداعألا 
ع
 كا ل ا ان ت لل عنارا

 3األهالي أ  ت ارة الرقيا  ال  اال م   دان.  قد تم إخضاعألا  افة تامة.

ا طعاال الطريااا   ا اااا علناال ث رفرااا ضااد ب ااا   أألخاار  عااايا ات املاادن  *ل ااد إاااتولل مدبنااة لاادامك

الت اااار  املااا د  إلااا  الاااداخل أ  تااا نك  لياهاااا. اللااا  إ نااا  علاااي  ا اااا  الت جااا  إلااا  مدبناااة لااادامك لت دبكراااا 

عاا  إمارتاا .   املااا  لوألااا علااي  ا ااا  منفااالة إخماااد تمردهااا  إعادفرااا إلاا  ال البااة  عااد أن تربألااا عاادة ااان ات 

 4 عد ذلك مما أثر عل  النا ية ااقتاادبة ل بالة. ملاااتسل دد ام اار عل را 

ياد امل ق  خط رة  عد ث رة أ الد اليمان  هي قبا ل م  البد   ع يمة ال  ة  ساب بثاة عااددها   ف دهااا 

علي امجألات ال رقية  الوربية لل البة  اتساع دا اارة ث رفرااا ، بااللك دخاال عبااد امجلياال اااي  النااار الااي  نااي 

 ملنانا  رالة  ارت    ليد  ال داد
ع
 . (5)ال انئاة  امل ار ة اللب  اعماا ا    يعيما

جألاااا  ب ااااا   ا ااااا  ملتااااين عساااا ريتين   يااااادة  لدباااا  علااااي  ااااك  إ ااااراهيم ماااا  أجاااال ال ضاااااع علااااي ثاااا رة عبااااد 

امجلياااال ،  ا حراااال هاااالو املوااااامرة العساااا رية ماااا  د ن  تااااا ج هامااااة  لاااام تخلاااا  ااااا   الاااادمار ب طاااا  أ ااااجار 

ا   ب ااا  النخياال  ال يتاا ن ممااا  ااج   ااا ي ال با اال علااي التماارد  اعااد ا ااتاله ارنسااا للج ا اار ايدادت مخاا 

 ا ا م  أن بل ذ   م   فك املايا تسارع  الي ارااه مبع ثي  للااد ه ال اااا  اعااادة جد لااة دب  اا  ا رااال 

م الاااارايك عماااار ال اااالبي الااااي ا  لياااازا ل اااا  تاااا تر األ ضاااااع الداخليااااة  الاااال د ن ذلااااك  ساااااب دعاااام 1831عااااام 

ا لااي تخفياا  املبلااغ  الاال  اقتااار ال نال  ارخيت ن لل  ار ،  أرال محمااد   اال املاااه الااي ارنسااا  الاال   جاا 

 ماااا  هاااالو ال اااار   الاااااعبة التااااي عا ااااألا ب ااااا   ا ااااا ايدادت مطالباتاااا   (6)علااااي دباااا ن الرعابااااا الفرنساااايين

افاار  علااي ااالان ناارا لك ماا  مساالمين   راا د امل يااد ماا  املاااه   االل مسااتمر خا ااة  عااد ام ااا  ال نااال 
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اااااعة  اعاااد ا حرااااع املأللاااة رباااب اااافينت  الاااي  48 علاااي داااا  جميااا  الااادب ن مااادة  إ ااارارواا  لياااز   ارخيتااا ن 

ار ك علااي ااالان ناارا لك  م لألااا علااي ال راا د   يع البااا ي علااي ااالان  أال مالطا  كان البا ا قد نر  ع رة 

ان هاا الع الساالان كااا  ا قااد   اال ا الااي  الااة ال لااا  العاادم  ساااب جاا ر  إالاملن ااية  املنااانا التااي ت اا  لرب رااا 

ين  الضاارا ب ال  ياااة ماا    ااص الفال ااة  ال راعااة  الت ااارة  عملااة النحاااس  قلااة عملااة البا ااا  أع ا اا  م  لاا 

لاام ب ااد ا أمااامألم ماا  خيااار ليااا ال اا رة  إعااالن الطاعااة م فياادو )  محمااد  ااك (  ذهباا ا الياا  لااي   أقراامالفضااة 

 اتلتااا  م ااارو  املن اااية ثااام ااااات ل ا علاااي  ساااتان ب اااا   ا اااا  اتخااال و م ااار لل ل ماااة امجدبااادة  اااااتعد ا مل

 (1) م اهرت  مما جعل  بحت ي داخل املدبنة. 

 الخاتمة 

ان  تبين لنا م  خاله ااتعرا  األ ضاع املالية لي نرا لك الورب لي قرابة   م ب ااا   ا ااا ال رمااا لي       

مااا ارد ال الباااة لااام ت ااا  ثا تاااة  أن  ابمألاااا قاااد عااا ه علاااي ماااا ب نيااا  مااا  أعمااااه ال ر ااانة لاااي البحااار مااا  لناااا م 

 هاادابا قناااالية   يااا  رياااة مال ااة ااااف را لااي  ااا   البحااار  إتاااا ات علااي ماااا ت دماا  لااا  الااد ه األ ر بياااة ماا  

هاالو األماا اه كا اال تااار  لااي ات البا ااا  ااا ب أن هاالو األماا اه كا اال تااار  علااي  اا   املت اااو الااي جا ااب 

البلد  ا ب لي هلو األم اه  ل  الع ك  ااارك الناااس  ألعمارات البا ا  قارو  أهل   ت   لم ب   علي     

لاااي قااا فرم  يا مألااام لااااي ت اااارفرم  جعااال الااابالد ل مااااة ااااائوة لاااي باااد ال نا اااال األ ر بياااين الااالب  كا ااال فرمألاااام 

 لي  أث ل كاهل ال عب  الضرا ب الباه ااة  الورامااات مااما  لداقرم السيااية  االقتاادبة  الدرجة اال 

التاااي لااا ك لألاااا  اااد د مماااا أد  لاااي قراباااة املطاااا  الااا    اااد ع هي اااان  اااعب ضااادو  ضاااد   ااام ااااارت   ا اااا 

 املجاه لع دة ام  م الع مانذ ل البة نرا لك .
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 قائمة املصادر واملراجع
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 م1984 –املتحدة 

    ، مرب  جألاد الليايين 1جا ,م 1835-  1551م، الي ميات اللياية2001  س  الف ي   س , .2
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2. 
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 م .1969نرا لك ليايا  

ناارا لك  –ليايا أثناع   م ب ا  ال رما لي : تا : عبااد ال ااادر ماااطفذ امل  مااوي  –ك ال ا البان .8

 م .1988  –ط   –

 م.1969ط .  –تا : عبد السالم  أدهم  –االتراك الع ما ي ن لي  ماه ااري يا  ع ي  اام  :    .9

محمااااد االاااااطم . من اااا رات  –تااااا : عبااااد السااااالم أدهاااام  –محماااا د  اااااجي : تاااااريخ ناااارا لك الواااارب  .10

 كلي  اآلداب .  –امجامعة اللياية 
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 م .2017ديسماا 
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