
  

  محاضرات مق�اس تارخ المغرب الحدیث 

  السنة الثان�ة ل�سانس : المستو� 

  طیبي مهد�ة : األستاذة

  

  المغر-ي على ذلك ورد الفعلالبرتغالي للمغرب األقصى  الغزو: األولىالمحاضرة 

محل الوحدة �انت الدولة  وتحل اإلقل�م�ة كفي الوقت الذ� �انت الدولة المغر��ة تتف�

التي تزعمها دون خوان 'عد م�الد الشعور القومي  وأدت الثورةرتغال�ة الحدیثة تتكون وتتحد بال

  الدین�ة  واتسم 'السمةخالل الصراع مع المسلمین البرتغالي من 

  :البرتغاليأس.اب الغزو 

المغرب  والهجوم على�فسر 'عض ال'احثین البرتغالیین توجه البرتغال نحو التوسع ال'حر� 

  :ألس'ا'أهمهاالخامس عشر  في القرن 

على التوسع القار� على حساب قشتالة القو�ة  وعدم القدرةتزاید عدد الس�ان النسبي  -

أراضي جدیدة صالحة  وال'حث علىعلى المنتوجات  والطلب المتزاید'اإلضافة نقص القمح 

سنة الى احتالل سبتة  وهذا ما دفعهممجال للنشاB  وال'حث علىلزراعة قصب الس�ر 

االفرKقي للوصول الى  واستكشاف الشاطئ 1432وجزر اثور  1418وجزرمادیرا  1415

  'الد السودان 

ان الغزو البرتغالي �ان رد فعل على القرصنة المغر��ة التي نشطت في أواخر القرن  -

أولئك الذین طردوا  والبر� ضدواخذت طا'ع الجهاد ال'حر�  والخامس عشرالرا'ع عشر 

 1399عام  على تطوانالمؤرخین سبب هجوم االس'ان  وهنا �فسرمن االندلس المسلمین 

  على انفا  والهجوم البرتغالي

النضال ضد مسلمي  وجزء منقیل ان الغزو البرتغالي �ان امتداد لحرب االسترداد  -

البرتغال �صرح  وأص'ح ملكالتي �انت سائدة اثارت نفوذ الكن�سة  والروح الصلیب�ةاالندلس 

لمیدان الحق�قي لذ� ��سب ف�ه افراد البیت المالك الفخار هو الحرب المقدسة ضد ان ا

  المسلمین في المغرب 



لقد عصفت 'أرو'ا ازمة اقتصاد�ة حادة وسعت البرتغال لل'حث عن  :اقتصاد�ةأس'اب  -

المغرب دور مهما في  وقد لعب�قال انها موجودة في الهند العظمى  ومناجمه التيالذهب 

  البرتغال�ة 'قمحه و صوفه و خیله  واقتصاد اإلمبراطورKةد البرتغالي االقتصا

  :أس'اب استراتیج�ة  -

على الجنوب اثر نجاحهم في  1486/1515 تمر�ز النشاB البرتغالي في المرحلة الثان�ة -

 و ازمور 1508 و اسفي 1505 دیر عاماافرKق�ا ووصولهم الى الهند حیث استولوا على اغ

و لم ی'قى للمغار�ة من الموانئ المهمة على األطلسي 1514مازاغان لعة و بنوا ق 1513

  سوW سال 

مقصورة هذه جزء من اكتفى البرتغالیون 'الس�طرة على السواحل و �انت س�اسة االحتالل ال

�لها فقد �انت امبراطورKة هامش�ة ساحل�ة �حمیها  إمبراطورتهمس�استهم االستعمارKة في 

االسطول البرتغالي و �انت محاولتهم للتوغل نحو الداخل ع'ارة عن حمالت وقائ�ة او 

اومة قو نهب و �ان توغلهم في الشمال محدودا 'سبب الكثافة ال'شرKة و الم تأدیبغارات 

تر�ز اهتمام البرتغالي  - ان واسعا الح�وم�ة و الشعب�ة و لكن توغلهم في الجنوب �االشدیدة 

على الشمال إلشرافها على الطرZK ال'حر� 1486و  1415'المغرب في المرحلة األولى بین 

بین جنوب ارو'ا و شمالها الغر�ي عبر مضیZ جبل طارق �ما انها �انت قاعدة للقرصنة 

و في عام  1458المغر��ة  و یهددون منها السفن األور��ة حیث استولوا على القصر عام 

استولوا على اص�ال و طنجة فس�طرو بذلك على الطرف الغر�ي من  1471

  حیثوصلواالىأبوا'مراكشالمض�ق

  ):على الصعید المغر-ي ( نتائج الغزو البرتغالي  -

بدورها 'سبب عجز  أدW الغزو الى اثارة المشاعر الدین�ة و الوطن�ة لدW المغار�ة أدت -ا

ابرزها االشراف السعدیین الذین نجحوا  ر ق�ادات دین�ة وطن�ة السلطات الوطاس�ة الى ظهو 

  لوصول للسلطة ا

  :هذا الغزوعلى رد الفعل المغر-ي

و الصراع القائم بین افراد االسرة الحاكمة فاستولوا على البرتغالیین ضعف المرKنیناستغل 

 المرKن�ةالى ق�ام ثورة قضت على االسرة على صدهم  سبتة سنة و أدW عجز المرKنین

وهم فرZK من ق'ائل زناتة تر�طهم  سطابنو و وقد استغل " عبد الحZ "'استثناء طفل صغیر 



ببني مرKن روا'a القر�ى و المصاهرة و المصلحة فتبنوا القض�ة المرKن�ة و استولوا على 

  :'مرحلتین  الوطاسیینوقد مر ح�م 1554الى  1420السلطة من سنة 

  1420/1458مرحلة الوصا�ة  - ا

  :هذه الفترة تمیزت 

الوطاسیین و الحاق الهزKمة الكبرW 'البرتغالیین حاولوا االست�الء على طنجة سنة  بنجاح -ا

  برتغال�ة على االستسالم و قد برزت فعال و اجبروا القوات المهاجمة ال 1437

القوW الصوف�ة التي اطلقت ص�حة ان'عاث الروح الدین�ة الوطن�ة في المغرب و ظهور  -ب

هاد ضد الغزاة و التي انتقلت الى  المغرب من المشرق في عهد الدولة المرا'ط�ة وقد الج

  و ابرزها الشاذل�ة و القادرKة برزت فعال هذه الطرق الصوف�ة في عهد الموحدین 

الى  مضطرKنقوة سند ملتزمة و ال أسلوب عمل جدید و �انوا  لم ��ن لدW الوطاسیین -ج

  امت�ازات و إعفاءات ضرKب�ة عر��ة غیر الملتزمة مقابل االعتماد على 'عض الق'ائل ال

و استطاع دمحم الشیخ الوطاسي و أخ�ه دمحم الحلو ان �سلما من هذه المؤامرة و قام دمحم الشیخ 

  'االست�الء على اص�ال 

  1554/ 1472مرحلة الح?م الوطاسي الم.اشر  - ب

نحو فاس للقضاء على االدارسة و استغل   1471دمحم الشیخ سنة في هذه المرحلة توجه 

 البرتغالیینالبرتغالیین  هذا الصراع فهاجموا اص�ال و �ان دمحم الشیخ بین الجهاد ضد 

السترجاع اص�ال و بین الصراع ضد االدارسة السترجاع مدینة فاس و استطاع استرجاع 

تغالیین و امتنع دمحم الشیخ الوطاسي من 'قیت بید البر  مدینة فاس و لكن اص�ال و طنجة

تقد�م المساعدة لمسلمي االندلس و 'عد سقوB غرناطة ظهر حقد االندلسیین على اس'ان�ا و 

الوطاسیین 'اإلضافة الى الفتور الكبیر في استق'الهم اذ تحولوا الى قوة معارضة خطرة مع 

اتسم الح�م الوطاسي الم'اشر تواصل است�الء االس'ان على 'عض المناطZ المغر��ة و ه�ذا 

'العار و الفاشل و التخلي عن الجهاد مما افقدها هیبته امام المغار�ة الذین اص'حوا ی'حثون 

 وKتطلعون الى ق�ادة جدیدة 

سمي �ذلك نس'ة الى س'عة سنوات التي قضاها  –'عدها خلف دمحم الشیخ ابنه دمحم البرتغالي 

�ال و أراد االنتقام ألسرته لكنه فشل في تحرKر مدینة في البرتغال اثناء حصارهم لمدینة اص

اص�ال و طنجة و استمر التوغل البرتغالي نحو الجنوب و في هذه االثناء برزت القوة 



السعد�ة و تكونت لدیها قوة دعم معنو�ة ضد البرتغال وسعى اثنین من أبناء الزع�م السعد� 

 الشیخ و توجها الى فاس و ساعدها في القائم 'أمر هللا السعد� و هما احمد االعرج و دمحم

  مواجهة البرتغالیین  

  

الصراع السعدA الوطاسي و (المغرب والسلطة السعد�ة الشرفة : المحاضرة الثان�ة 

  )الصدام السعدA العثماني 

القرن الثالث بدا�ة  الى مدینة ین'ع و قدموا الى المغرب في  �عود اصل االشراف السعدیین

او واد الدراع في قرKة جنوب المغرب تدعى عشر م�الد� و استقروا في واد� درعة 

المصادر ان نسب السعدیین شرKف ینحدرون لدمحم النفس الز��ة بن عبد تاكمادرت و تذ�ر 

ان بن حسان المثنى بن حسان ال'سa بن علي بن ابي طالب و هناك من قال  الكامل هللا

و هناك من قال انهم ) تاف�اللت (م  السادة العلوKین اشراف سجلماسة السعدیین بني ع

ینتمون الى قبیلة بني سعد قبیلة حل�مة السعد�ة مرضعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص و مهما �ان حول نسب 

السعدیین فان اول من هاجر من الحجاز الى المغرب من اجداد السعدین هو المولى زKدان 

درعة و ظل اسالفهم مق�مین بها  الى ان ظهر منهم أبو عبد هللا القائم بن احمد الذ� نزل 

  اول السالطین'المغرب هللا  'أمر

هللا السعد� الس�ان للجهاد ضد البرتغالیین في قرKة فونتین قرب اغادیر و  'أمرالقائم  دعى

ي القائم وخلفه هللا و في توف 'أمرالمغار�ة نجاحا اول�ا أدW الى التفافهم حول القائم قد احرز 

االعرج النضال ضد  استأنفابنه احمد االعرج و تولى اخوه دمحم الشیخ امر السوس 

استولى احمد  1523/1525البرتغالیین و نجح السعدیین في تحقیZ نجاحات و بین عام  

االعرج على مراكش احدW العواصم التارKخ�ة الكبرW و تعتبر أولى الخطوات في مسیرة 

  السلطة 

  :السعدA الوطاسي  الصراع

لم �ظهر الوطاسیون أ� انزعاج للتحر�ات السعد�ة األولى 'سبب انشغالهم 'مشاكلهم في 

 Zالشمال و خروج الجنوب المغر�ي واقع�ا عن سلطتهم و عجزهم عن العمل في هذه المناط

ن و الن التحرك السعد� في مظاهره األولى �ان موجها ضد البرتغالیین 'صورة أساس�ة وم



ق'ائل خارجة عن طاعة الوطاسیین و�ان السعدیون �عملون 'حذر و �حرصون على تجنب 

  �ل ما یثیر خاطر الوطاسیین و �ظهرون والئهم للسلطة الوطاس�ة

طار هذه الس�اسة الحذرة اتجه احمد االعرج و دمحم الشیخ في طرZK عودتهما من ا و في

وهذا األخیر ایدهما و �لفهما بدعوة على الجهاد  الحج الى فاس و حثا السلطان الوطاسي

الناس الى الجهاد مما ه�ا لهما فرصة التنقل في 'الد المغرب 'حجة الدعوة الى الجهاد 

  االمر الذ� اكسبهما سمعة طی'ة 

و بدأت تحر�ات احمد االعرج تثیر ش�وك الوطاسیین اثر دخول السعدیین الى مدینة مراكش 

ما في العالقات بین السعدیین والوطاسین و �ان احمد االعرج حذرا و الذ� �ان منعطفا مه

مداراة الرا� العام المغر�ي الذ� �ان و لم �شأ ان ��ون ال'ادk في الصدام حرصا على  

  مع'أ 'فضل الزعامات الصوف�ة و یترك بدا�ة التحرك للوطاسیون 

ین نشاB احمد االعرج �ان احتالل مراكش 'مثا'ة انذار للوطاسیین وما زاد قلZ الوطاس

منهم مرا'طي الدالء مع مرا'طي الرKف  الدیبلوماسي فقد عمل على تنظ�م تحالف مرا'طي

الذین �انوا یتمتعون 'سمعة طی'ة 'سبب �رههم للوطاسیون والن احمد االعرج شار�هم في 

اذ  الجهاد السترجاع طنجة و اص�ال و جراء هذا �له �ان البد من الوطاسیین التحرك 

الذ� �ان ناقما على  -الشیخ الغزواتي  -لكن 'فضل النشاB المرا'طي  صروا مراكش حا

الوطاسي في فاس فشلت المحاولة و احمد  الوطاسیین  حیث قاوموهم و سجنوا السلطان 

فجرت معر�ة 1528 الصراع عام اضطر السلطان الوطاسي الى فك الحصار و استأنف

  ح انما�  غیر الحاسمة التي انتهت 'الصل

معر�ة في واد العبید في استعد احمد االعرج للتحرك نحو فاس و جرت  1537و في عام  

مشروع بوعق'ة لقي فیها الوطاسیون هزKمة ساحقة لكن القوW المرا'ط�ة ادر�ت خطورة هذا 

على الجهاد ضد العدو الخارجي و توسطت بین الطرفین  تأثیرهالصراع الوطاسي السعد� و 

ماء 'المفاوضات و رغم تشدد السعدیین اال انه تم االتفاق على ان تكون  و قام عدد من العل

  �ل المناطZ الواقعة بین تادال الى السوس للسعدیین

نجح السعدیین في  اما في عهد دمحم الشیخ و في خضم هذا الصراع السعد� الوطاسي

و ترتب على ذلك اخالء البرتغال ألسفي و ازمور حیث زال  1541استرجاع اغادیر سنة 

خطرهم في الجنوب و صار بإم�ان السعدیین التوجه الحتالل المغرب الشمالي و تم�نوا من 



و الحصول على األسلحة الحدیثة و خاصة البرKطانیین و الفرنسیین استق'ال التجار األجانب 

�ما ان هذا النجاح الذ� حصل على ید دمحم الشیخ اكس'ه سمعة جیدة واسلحة حدیثة ساعدته 

في الصراع الذ� نشب بینه و�ین أخ�ه احمد االعرج حیث یرW االفراتي ان الدسائس هي 

التي فرقت بین االخوKن و یرW ال'عض االخر من المؤرخین  ان الخالف حول اقتسام غنائم 

دام الحاسم وقعا 'عد قبل سقوB اغادیر لكن القط�عة النهائ�ة و الص اغادیر فالخالف نشب

منها ألنه عرف رجحت �فة دمحم الشیخ الى ق'ائل السوس حیث لقي تأییدا سقوB اغادیر و 

خالل والیته إلقل�م الجنوب �یف ��سب ودها و محبتها و انسحب احمد االعرج الى 

  تاف�اللت و حسم االمر بین االخوKن 'سرعة 

استأنف السعدیون نشاطهم و طالبوا  بإقل�م تادال و زحفوا علیها و نشبت  1545في   و

معر�ة بین الوطاسیین و السعدیین على ضفاف واد� ادرنة احد روافد نهر ام الر��ع و 

ان القوW انتصر دمحم الشیخ ثم برزت شخص�ة أبو حسون الوطاسي و قد ادرك هذا األخیر 

قرر ان �ستعین 'العثمانیین فاعلن والءه  للسلطان العثماني قد تحول الى جانب خصومه ف

یرKد توطید مر�ز العثمانیین في  ألنهفقبل السلطان سل�مان والء الوطاسیین 'سرور �بیر 

شمال افرKق�ا حیث ارسل سفیرا الى مراكش و طلب من دمحم الشیخ ان �حذوا حذو ابي حسون 

اني فاتحا بذلك صفحة العداء مع الدولة حیث رفض هذا األخیر و اهان الم'عوث العثم

  العثمان�ة 

قدم السلطان الوطاسي عدة تنازالت لدمحم الشیخ مقابل اطالق سراحه و استولى دمحم الشیخ 

و اضطر السلطان الوطاسي احمد الى عقد اتفاق مع دمحم  1549على فاس 'حصارها سنة 

س�ان فاس و اقتید السلطان ضمان الشیخ ضمن ح�اته مع معاملة مشرفة و ضمن االتفاق 

الوطاسي الى مراكش و دس له السم اما أبو حسون فقد غادر فاس الى 'ادس في الشمال ثم 

اللین و  الفاسیینوقد استخدم دمحم الشیخ مع اللجوء الى االس'ان في مل�ال  اضطر الى

  االعتدال فحال دون حدوث نهب او اعمال عنف 

  :الصدام السعدA العثماني 

قبل ان �ستقر 'ه االمر تماما في  -الجزائر –لمهاجمة المغرب األوسa تسرع دمحم الشیخ 

ن الذین �انوا 'سبب ضعفهم یتقلبون في والءهم یو �انت تلمسان ماتزال بید الزKانیالمغرب 

و �انوا تحت حما�ة االس'ان وتطلعت انظار الناقمین في تلمسان بین االتراك و االس'ان 



Kانیین الموالین للكفار نحو دمحم الشیخ فطالبوا منه التدخل النقاذهم فلبى هذا على س�اسة الز 

الذ� نجح بواسطة أنصاره داخل تلمسان الى األخیر النداء و ارسل ج�شا 'ق�ادة ابنه الحران 

االس'ان و بدال من ان �الحZ الحران احتالل المدینة و هرب الح�ام الزKانیون و لجؤا الى 

الى وهران ف�حررها من االس'ان توجه 'الرغم من أوامر والده نحو مستغانم التي الزKانیین 

 �انت بید االتراك رحب االس'ان بهذا التحول و امتنعوا عن التدخل لصالح ات'اعهم الزKانیین

رد حسن 'اشا 'ایلر�ا� الجزائر 'عنف و قوة  تار�ین مسلمي المغرب �قاتلون مسلمي الجزائر

ووجه ج�شا الى مستغانم حیث نجح في استعادة المدینة و قتل  على التحرش السعد�

حامیتها �ما قتل الحران و اخا له و اضطر السعدیون الى االنسحاب الى ما وراء نهر 

  الملو�ة 

  :نها�ة الصراع السعدA الوطاسي 

رأW �ان دمحم الشیخ �سعى الى استرجاع 'عض المراكز البرتغال�ة و امام هذا التهدید 

الوطاسي مطال'ا بها لنفسه على ان  ان �ضحوا 'اص�ال حین تدخل ابوحسون الیون البرتغ

�عیدها 'عد استرجاع مملكته و لم ��تفي 'مساعدة البرتغال بل �ان �طمح الى مساعدة 

مساعدة  'أ�ةو رغم محاوالت أبو حسون العدیدة للمساعدة الخارج�ة لكنه لم �حظى اس'ان�ة 

فقد �ثرت االضطرا'ات جراء س�اسة دمحم الشیخ الضرKب�ة و تزاید األسلحة الحدیثة الفرنس�ة و 

و القصر الصغیر و جراء هذه االحداث و  ألص�المما أدW الى اخالء البرتغال البرKطان�ة 

مطال'ة اهل فاس لعودة أبو حسون للح�م شجع هذا البرتغالیون على تقد�م  'عض 

  ال'س�طة للوطاسین المساعدات

استطاع أبو حسون طرد دمحم الشیخ من فاس 'مع�ة االسطول الجزائر� 'ق�ادة صالح رKس و 

الفاسیون أ'ا حسون 'حماس لكن االتراك استغلوا هذه الفرصة و استغلوا أهالي فاس  استقبل

 استأنففوجد أبو حسون نفسه دون عتاد حر�ي فتحالف مع احمد االعرج الذ� فطردوا منها 

الصراع مع أخ�ه و نجح دمحم الشیخ 'الفصل بین الحل�فین و تغلب على أخ�ه و اسره وهزم 

  1554أبو حسون الوطاسي و قتله و استرد فاس سنة 

وقد مارس وسائل ال'طش جراء اإلهانة و الطرد الذ� مني 'ه من  الشیخ 'المهد�و لقب دمحم 

لم �ستطع ان ینسى االستق'ال و الحماس  ألنهاالتراك 'مدینة فاس و لكنه لم �شعر 'االرت�اح 



للعثمانیین فقرر العودة الى الذ� استقبل 'ه أ'ا حسون 'فاس و �ان یرW ان في فاس مؤKدین 

  مراكش عاصمة الجنوب و جعل منه العاصمة المفضلة 

  س�اسة دمحم الشیخ الداخل�ة و الخارج�ة:  الثالثة المحاضرة

األول عن رسم الخطوB العامة  فحسب بل �ان المسؤولدمحم الشیخ مؤسسا للدولة لم ��ن 

لس�اسة المغرب الداخل�ة و الخارج�ة و ترتكز س�اسة دمحم الشیخ الخارج�ة على س�اسة حلفائه 

و معاداتهم و قد دفعه هذا 'اإلضافة الى شعوره من 'عده على الخوف من االتراك و �رههم 

تحالف مع االس'ان اعداء االتراك و'الرغم من 'ضعفه العس�ر� إزاء قوة االتراك الى السعي لل

فان العداء ان الطا'ع الدیني �ان یلعب دورا في س�اسة الح�ومتین السعد�ة و االس'ان�ة 

و ما �م�ن ان نسم�ه المصلحة القوم�ة دفع الطرفین الى تناسي العداء  لألتراكالمشترك 

  الدیني و الى التحالف الواقعي 

و �عود الصراع السعد� التر�ي الى مرحلة الصراع السعد� الوطاسي حین اعلن الوطاسیون 

والئهم للترك ورغ'ة هؤالء ان �حصلوا من السعدیین على مثل هذا الوالء للس�طرة على 

المغرب مثل الجزائر مما �عزز موقفهم في الصراع مع االس'ان و جرW اكثر من اتصال لكن 

متصل'ا وقد رفض 'شدة و اظهر احتقارا للسلطان سل�مان القانوني و  موقف دمحم الشیخ �ان

ومساعدة االتراك البي ال شك ان الصدام الم'�ر في غرب الجزائر و  لق'ه 'سلطان الحواتة

حسون في استرداد فاس عمZ العداء بین الطرفین و لعل اعالن دمحم الشیخ نفسه خل�فة 

ضع حدا ال� مزاعم عثمان�ة و لمجابهة الخطر وتلق'ه 'المهد� و امیر المؤمنین �ان لو 

و �ان هذا 'مثا'ة خلل و خروج عن س�استه التر�ي اتجه دمحم الشیخ الى التفهم مع االس'ان 

  لس�اسة اسرKةاعتماده الدین�ة التي قامت علیها دولته و 

عرض دمحم الشیخ على االس'ان مشروع طرد االتراك من شمال افرKق�ا لعل في هذا محاولة 

تقالید الدول التي س'قتهم في محاولة 'سa س�طرتهم على شمال افرKق�ا  إلح�اءمن السعدیین 

ارسال حملة على مدینة الجزائر و تدمیرها لكن االتراك شعروا حول و دارت المفاوضات 

'الخطر فسارع صالح رKس بیلر�ا� الجزائر الحتالل بجا�ة و طلب من ال'اب العالي 

Kسنة  وهو ینتظر المؤونة ببرج تمنفوست ة لیهاجم وهران لكنه توفي مساعدات مال�ة و عس�ر

و استدعت الدولة العثمان�ة القوات التي أرسلتها الى الجزائر لمجابهة خطر هجوم  1556



'حر� في البوسفور 'ق�ادة اندر� دورKا ثم 'عدها ق�ام اضطرا'ات في الجزائر استمرت حتى 

  1557لدین سنة تعیین حسن 'اشا بن خیر ا

فقد هاجم السلطان السعد� التنسیZ بین جهود الحلفاء السعدیین و االس'ان �ان واضحا 

تلمسان و 'الرغم من است�الئه على المدینة فقد قاومت الحام�ة التر��ة في حصن المشور و 

لما طلب دمحم الشیخ من االس'ان امداده 'المدفع�ة لم یلبوا طل'ه 'سبب غ�اب حاكم وهران 

من السلطان العثماني سل�مان  'أمر'اشا الى التخلص من دمحم الشیخ 'الخد�عةوعمد حسن 

بتدبیر اغت�ال دمحم الشیخ تظاهر  –صالح �اه�ا –و �لف واحدا من خیرة ض'اB  القانوني 

صالح �اه�ا انه هارب من الج�ش التر�ي و لجا الى دمحم الشیخ في تلمسان و رحب 'ه 

وتلتقي س�اس�ة 1557ا في اغت�ال دمحم الشیخ سنة و نجح صالح �اه� وضمه الى صفوفه

السلب�ة على س�استها الخارج�ة  تأثیراتهادمحم الشیخ المال�ة التي ات'عها حلفائه من 'عده في 

بذلك للمغرب  أعادوا'الرغم ان السعدیین استعادوا االشراف على تجارة القوافل االفرKق�ة و 

لذ� أصیب 'ضر�ة قاس�ة 'الرغم من هذا فان االقتصاد� اعامة و للجنوب المغرب نشاطه 

'حاجة  �انوا س�اسة دمحم الشیخ الضرائب�ة �انت لها هدف تجار� وعس�ر� حیث ان السعدیون 

هذا الج�ش �ان البد لهم من المال و �قول االفراني  وإلیجادالى إیجاد ج�ش �عتمدون عل�ه 

داء وحما�ة الدین وثغور المسلمین األعمن االجناد لمقاومة االكثار ان دمحم الشیخ اضطر الى 

عى تضاعف  االجناد الى تضاعف العطاء و تضاعف العطاء الى تضاعف الخراج و فد

و  المتأخرKن و �ان قسم �بیر من ال'الد أ�ام المرKنینتضاعف الخراج الى االجحاف 'الرع�ة 

ممتنعا عن دفعها و قد سعى دمحم الشیخ الى الغاء هذه الوطاسین معف�ا من الضرائب او 

  اج'ار الممتنعین عن دفع الضرائب على دفعها و اإلعفاءات 

فرض على الناس و  النای'ةعلى لسان العامة 'و دمحم الشیخ اول من استخرج الضرK'ة المسماة 

�ان و �انت ضرK'ة الخراج مفروضة على س, المغارم و المطالب ولم �سلم منها احد 

و اصروا على االمتناع عن دفع هذه الضرK'ة و  السهول في حین س�ان الج'ال عن دفعها

 –الج'ال �ما اكره دمحم الشیخ المرا'طین استصدر دمحم الشیخ فتوW تقضي ان یدفع س�ان 

على دفع هذه الضرK'ة و قد أدت هذه الس�اس�ة الى ثورات  –شیوخ الزوا�ا والطرق الصوف�ة 

جنوب و الج'ال و الى تصدع العالقات مع القوW المرا'ط�ة التي �انت تش�ل الق'ائل في ال

قوة دعم أساس�ة للسعدیین و قد استخدم دمحم الشیخ القوة و القسوة مع معارض�ه من زعماء 



الق'ائل و المرا'طین و قد شمل هذا االضطهاد عدد من الشخص�ات ال'ارزة �ما طالب دمحم 

  التي تلقوها من بني مرKن ودائع الشیخ أصحاب الزوا�ا برد ال

القاعدة التي �ان لها الفضل في ق�ام الدولة السعد�ة ) دمحم الشیخ (وه�ذا نسف السعدیون 

ذلك 'عد ان نسفوا قاعدة الجهاد و التي  ألجلوهي القاعدة المرا'ط�ة  و الدور الذ� قامت 'ه 

الشعب�ة و الدولة القوW والحلیف االس'اني على حساب  أص'حت ح�را على السعدیین

  )االتراك( العثمان�ة 

  س�اسة عبد هللا الغالب .اF و دمحم المتو?ل و عبد الملك: المحاضرة الرا.عة 

- F1557/1574 عبد هللا الغالب .ا :  

و حین قتل االتراك والده بو�ع دون ان على فاسفي ح�اة والده حاكما  الغالب �ان عبد هللا

یلقى مصاعب و تلقب 'الغالب 'اp انتقل موال� عبد هللا من فاس الى مراكش الن انصار 

العثمانیین �انوا �ثیرKن في فاس �ان موال� عبد هللا قاس�ا إزاء اسرته قتل 'عضهم وهرب 

ئر و منح وال�ة العهد البنه الى الجزا) المؤمن عبد عبد الملك و احمد و ( ثالثة من اخوته 

  دمحم 

'صد هجوم عثماني شنه تا'ع عبد هللا الغالب س�اسة والده الخارج�ة و الداخل�ة بذا عهده 

و قد  1558سنة  'األتراكاالتراك بتحرKض امیر دبدوا الالجئ الیهم و نجح 'الحاق الهزKمة 

فهاجم االتراك في مستغانم حاكم وهران الكونت دالكودات استغالل هزKمة االتراك هذه حاول 

معتمدا ف�ما یبدوا على استمرار التحالف المغر�ي االس'اني و لكن الغالب لم یتدخل و فشل 

استغل الغالب 'اp الصراع بین  1560و في سنة  1558الهجوم االس'اني فشال ذرKعا عام 

و تعاون الغالب مع االس'ان لإلس'اناالتراك و زعماء الق'ائل من بني ع'اس الذین �انوا حلفاء 

فجاء اسطول اس'اني الى الم�اه الجزائرKة في حین استولى السعدیون على تلمسان و لكن 

فسارع السعدیون الى االنسحاب من تلمسان في االسطول الجزائر� هزم االسطول االس'اني 

لسفن حین �ان االتراك �حتلون حجر 'ادس و استخدمتها ال'حرKة الجزائرKة قاعدة ضد ا

االس'ان�ة و البرتغال�ة و قد أشار السفیر الفرنسي في مدرKد في رسالة الى الملك شارل 

سواء �ان 'النس'ة لساحل المغرب الشمالي  االستراتیجيالتاسع الى أهم�ة الجزKرة و موقعها 

ه �ان �قوم بها �حي رKس الذ� عینوتطرق الى االعمال التي ام 'النس'ة للسواحل االس'ان�ة 

'ایلر�ا� الجزائر حسن 'اشا حاكما علیها و لقب �حي رKس 'سید المضیZ فقد �ان یتح�م 



'المرور في مضیZ جبل طارق �ما �ان یهدد السواحل االس'ان�ة و �ان الغالب 'اp یتخوف 

على من ان �ستعمل االتراك ل'ادس  �قاعدة للهجوم على المغرب فاتفZ مع ملك اس'ان�ا 

و �ان هناك قراصنة مغار�ة ینشطون و �عملون اجالئها من المسلمین  إعطائه حجر 'ادس و

لمجابهة االس'ان رKو مارتان قرب  تطوان یدعمهم امیر شفشاون الذ� �ان مستقال في ح�مه 

و للقضاء على التحالف و هاجم االس'ان رKومارتانحیث تعاون عبد هللا الغالب مع االس'ان 

 -الغالب 'اp -المیناء و في الوقت نفسه حاصر السعدیون اغرقوا قوارب ملیئة 'الحجارة في 

  شفشاون و استولوا علیها 

اذ وعدهم 'المساعدة فلما 1568 االندلس سنةوKتهم مؤرخ مجهول الغالب 'اp 'الغدر لثوار 

 و�ان قصدهاالس'ان ان یخرجوا االندلسیین الى المغرب  واتفZ معالثورة تخلى عنهم  أعلنوا

منهم 'مدینتي فاس ومراكش ج�ش عظ�م ینتفع 'ه في مصالح  و��ون لهه لاحبذلك تعمیر سو 

  ملكه 

االنجلیز ا و �ان التجار الفرنسیون و انجلتر نشطت أ�ام الغالب 'اp التجارة مع فرنسا و 

'موافقة سرKة من  یجنون مرا'ح ضخمة وقد جرت محاولة قام بها الفرنسي أنطوان دو�ر�ون 

ملك فرنسا یهدف الى تقد�م قوة فرنس�ة مجهزة 'أسلحة نارKة للغالب 'اp مقابل تسل�م القصر 

البیرKنه ولكن ملك  ما وراء -منارة  –مقابل نافار س'ان�اإل بإعطائهالصغیر الذ� �ان �ف�ر 

وقت م'�ر  المغر��ة في االنجلیزKة العالقات بدأتاس'ان�ا فلیب الثاني رفض المشروع و 

'م'ادرة من تجار انجلیز �انوا یتحدون االحتكار البرتغالي للتجارة في هذه المناطZ و قد 

و جلب هؤالء األسلحة و الذخیرة التي ساعدت السعدیین على تحرKر موانئ الجنوب المحتلة 

على �سر االحتكار البرتغالي و  األور�یینقد شجع السعدیین منذ بدا�ة تحر�هم التجار 

عت هذه التجارة 'عد تحرKر اغادیر و انسحاب البرتغالیین من اسفي و ازموروقد قامت توس

اشتر�ت فیها سفینتان 'ق�ادة توماس وKندهامو قامت  1551اول رحلة انجلیزKة معروفة سنة 

و استمرت الى عهد الغالب رحلة ثان�ة سنة اشتر�ت فیها ثالثة سفن 'ق�ادة وKندهام أ�ضا 

 pمن تجار لندن هاته الرحالت �ان هذا التعامل التجار� مر�حا للطرفین  عدد وقد مول'ا

فقد السالطین یر�ون الحصول على السالح و الذخیرة و التجار المغار�ة یرغبون الحصول 

التي یتزاید الطلب علیها یوما 'عد یوم وقد اهتم االنجلیز بنترات اإلنجلیزKة على االقمشة 



از 'ه من نوع�ة متفوقة �ذلك اهتموا 'الس�ر الذ� تزاید الطلب البوتاسیوم المغر��ة 'ما تمت

  و �ان السالطین السعدین قد توسعوا في زراعة قصب الس�ر  16عل�ه في ارو'ا في القرن  

  :1574/1576 المتو?لدمحم  -

والمساكین والضعفاء وتفقد والفضالء اعطى العطاء الجزKل للفقهاء " مدحه مؤرخ مجهول 

في افعاله  متأن�افي احواله  و�ان مت�قظاالرع�ة وعدل في اح�امه بین الناس 'السو�ة  أحوال

وأكثر حر�اتهوجم�ع خمرا وال مس�را غیره قa  وال شربمنزها في أقواله وما علم انه زنى 

  "ف�ه مذموم سوW ات�انه 'النصارW لواد� المخازن  وال شیئامحمود  سع�ه

انه �ان متكبرا غیر م'ال 'أحد و ال 'عضهم �صفه " ان  بینما یذ�ر االفراني في النزهة

لم �طل 'ه االمر فقد نجح عماه احمد المنصور " متوقفا في الدماء شدید العنف على الرع�ة 

حصول على عون تر�ي 'عد ان شار�ا الدولة العثمان�ة في تحرKر تونس و عبد الملك في ال

العلج علي یرغب في ادراج قوات  عثمان�ة �بیرة للعمل في و �ان  1574من االس'ان سنة 

المغرب على ان �عمل االتراك و المغار�ة معا على طرد االس'ان من شمال افرKق�ا و قد نجح 

عبد الملك 'فضل هذا العون من التغلب على ابن أخ�ه الذ� تخلى عنه معظم ج�شه و 

اوم 'شدة في الجنوب و خاض ضد عم�ه انظموا الى عمه و لم �ستسلم المتو�ل 'سهولة بل ق

  معر�ة ثم فر الى الشمال و لجا الى البرتغالیین في طنجة  24

  :1576/1578موالA عبد الملك  -

�ان عبد الملك واسع األفZ جراء غر�ته و قضائه فترة في ال'الB العثماني فتعلم التر��ة و 

�ما اكتسب خبرة في المسائل نمa الح�اة العثمان�ة عامة  تأثیراالس'ان�ة و اإل�طال�ة و 

الدول�ة و الس�اس�ة و التجارKة و عمد على تش�یل الج�ش معتمدا على عناصر من االتراك 

و األسلحة النارKة �ما اعتمد و العلوج الموجودة في المغرب تولت االشراف على المدفع�ة 

ه متخلیین عن المتو�ل لكرههم الشدید لعبد هللا على االندلسیین الذین سارعوا 'االنضمام ال�

الغالب و ابنه المتو�ل لخ�انته للثورة االندلس�ة و اعتمد �ذلك على الق'ائل العر��ة التي 

  ش�لت العنصر األساسي في قوة الخ�الة 

 وهي س�اسةسار عبد الملك في س�استه الخارج�ة على الس�اسة السعد�ة التقلید�ة نفسها 

من جهة  االتراك ول�حولى التفاهم مع االس'ان لیؤ�د 'فضل ذلك استقالله عن المحافظة عل

تقد�م مساعدة اس'ان�ة للمتو�ل الذ� لجا في بدا�ة االمر الى طلب مساعدة  أخرW دون 



عدم اهتمام المسؤولین االس'ان 'المتو�ل الذ� اضطر الى اللجوء الى  و�فسر هذااس'ان�ا 

  البرتغال 

'الذهاب الى اس'ان�ا  1572الى أ�ام المنفى فقد ف�ر سنة  'اإلس'انلك و تعود صلة عبد الم

�طلع ملك اس'ان�ا على �ل ما یجر� في مقر  –القسطنطین�ة–نبول او �ان وهو في است

حول مشروع السلطة العثمان�ة و حین تولى السلطة في المغرب تا'ع مفاوضاته مع االس'ان 

معاهدة عرض فیها انه لن �ستخدم أحدا من االتراك في ادارته و انه لن یهاجم ملك اس'ان�ا 

حتى لو طلب السلطان العثماني ذلك و ان یبلغ ملك اس'ان�ا عن نوا�ا السلطان العثماني 

 كلألتراالعدوان�ة ضد اس'ان�ا و ان یتعهد �ل من الطرفین المتعاقدین عدم تقد�م أ� مساعدة 

  ضد الطرف االخر و ان یت'ادل الطرفان عند الحاجة المساعدة ضد االتراك 

و 'الرغم من ذلك ات'ع عبد الملك س�اسة حذرة مع االتراك متجن'ا اثارة المتاعب معهم فقد 

عمد فور استالمه السلطة الى دفع م'الغ �بیرة من المال و عدد من المدافع ثمنا لمساعدتهم 

في تلمسان و 'التخلي عن س�اسة دهم عبد الملك 'عدم التدخل و ل�ضمن انسحابهم ووع

التحالف مع اس'ان�ا �ما انه سمح 'الدعاء للسلطان العثماني على منابر المغرب و في الوقت 

الذ� �ان ف�ه عبد الملك �فاوض االس'ان �ان على اتصال مستمر مع االتراك یت'ادل معهم 

في مقر السطلة العل�ة في االستانة اال ان األمور لم السفارات سواءا �ان ذلك في الجزائر ام 

تستمر طو�ال على هذا النحو و تبدوا ان المفاوضات بینه و بین اس'ان�ا و العثمانیین لم 

  محدد  شيءتسفر على 

مشروع تحالف فقد و عرض على �ل منهما إنجلترا و اتصل عبد الملك '�ل من فرنسا و 

الذ� عالجه في استانبول 'سفارة لدW ملك فرنسا هنر�  �لف غلیوم بیزار الطبیب الفرنسي

فان  هذا الحلف إلبرامالثالث إلبرام  حلف بین المغرب و فرنسا و رغم عدم وجود أ� إشارة 

ملكة الیزابیت و الغلیوم بیزار سمي قنصال لفرنسا في المغرب �ما تقرب عبد الملك من 

ن 'امبتون و اكد لهما رغبته في احترام جون وKل�امز و جو اإلنجلیزKین استدعى التاجرKن 

و اعرب للتاجرKن عن إنجلترا جم�ع االتفاقات التي �ان ملوك المغرب  قد عقدوها مع 

معر�ا عن امله ان تزدهر تجارة المغرب في المستقبل و إنجلترا عواطفه و تمن�اته نحو ملكة 

الى الشرق اإلسالمي عبر  ةاألورو��بنقل منتوجات البلدان االنجلیز ذلك 'ان �قوم التجار 

  األراضي المغر��ة عوض نقلها عن طرZK المان�ا و إ�طال�ا 



الى قنابل المدافع في صراعه مع المتو�ل و قد قام التاجر �ان عبد الملك في امس الحاجة 

اإلنجلیز� جون وKل�امز الذ� �ان �عمل و��ال الدمون هوجان احد �'ار تجار لندن بب�ع عبد 

بیرة من قنابل المدافع مقابل �م�ة من نترات البوتاسیوم و تلقى عبد الملك الملك �م�ة �

و ذ�ر هوجان ان عبد رسالة من الملكة الیزابیت سلمها له ادمون هوجان م'عوث الملكة 

 ألنها و انه ال �میل للملك االس'اني فلیب الثاني انجلتر الملك ابدW رغبته  في التعاون مع 

االنجلیز W استعداده لمنح التجار دال'ا'ا و محاكم التفت�ش و اب تأثیریراه واقعا تحت 

قد إنجلترا سفیر لعقد معاهدة تحالف مع ملكة  بإرسالتسه�الت واسعة و وعد عبد الملك 

تلك التسه�الت و طلبت االنجلیز على استعداده لمنح التجار ردت الملكة تش�ر عبد الملك 

لم ��ن مطمئنا ان عبد الملك  �ي طي الكتمان و یبدوا منه ان ی'قى خبر زKارة الم'عوث المغر 

محاوالت ملك البرتغال مع ملك اس'ان�ا للق�ام 'عمل مشترك لو ر�ما �ان على اطالع لإلس'ان

هذه  '�شف فقام 1577 ضد المغرب و بخاصة اجتماع الملكین في غوادلوب سنة 

  یت المحاوالت مستغال الصراع بین فلیب الثاني و الملكة الیزاب

  1578معر?ة وادA المخازن : الخامسة المحاضرة 

قد دارت ظهرها للمغرب 1557-1521في عهد جان الثالث �انت الس�اس�ة البرتغال�ة 

حیث حدث تحول في الس�اسة البرتغال�ة حین تسلم الستغالل البرازKل في وشؤونه وانصرفت 

اهتماما �بیرا و الذ� أولى المسائل المغر��ة  1557/1578 الدوق دون س'ست�ان العرش 

للوسa الذ� �ان �ع�ش ف�ه س'ست�ان و هو وسa جزو�یتي متعصب حاول  التأثیر�عود هذا 

  ان یدخل في نفس س'ست�ان انه 'طل الكاثول���ة في صراعها ضد البروتسنت�ة و اإلسالم 

حصل اتفاق مع  1573 'مشارKع توسع�ة �بیرة في المغرب و في سنة �ان س'ست�ان �حلم 

فیلیب الثاني بتدع�م ال'ا'ا على تجدید لمدة خمسة أعوام للمنشور ال'ابو� المسمى الحرب 

في غزو الصلیب�ة المقدسة الذ� امن له عائدات وفیرة وقد حاول س'ست�ان اشراك اس'ان�ا 

 15الثاني في غوادلوب وحصل على امداده ب   فلیباجتمع مع  1577المغرب وفي سنة 

للدفاع لف اس'اني وخمسین سفینة هذا اذا لم تجبره الظروف على االحتفاs بهذه القوات ا

واقع ان فلیب الثاني �ان قد صرف انظاره عن افرKق�ا وال على إ�طال�ا ضد هجوم العثمانیین

من وعده و ر ثورة إقل�م ال'اسك للتنصل و لم ��ن متحمسا لمشارKع البرتغال و قد سمحت له 

سعى اكثر من مرة لتغییر ف�رة و ثني س'ست�ان عن عزمه على مهاجمة المغرب و فشل في 



ذلك و ازدادت حماسة س'ست�ان لتنفیذ مشروعه حین لجا ال�ه المتو�ل و ابدW هذا األخیر 

استعداده لتقد�م تنازالت واسعة وصلت الى حد التنازل عن �ل الساحل المغر�ي المطل على 

مع ست فراسخ الى الداخل و تسل�م تطوان و القصر الكبیر و تسهیل ألطلسي المح�a ا

و اعترافه 'الت'ع�ة لملك البرتغال و قدم له  اص�ال �سلفة على الت'شیر المس�حي في المغرب 

  المعاهدة 

ساد في أواسa الرا� العام البرتغالي ت�اران ت�ار متطرف متحمس لمشروع الحملة و االخر 

و �عتقد ان اسه الكاردینال هنر� عم الملك الذ� �ان ال یثZ 'المتو�ل معارض و على ر 

الشقاق بین المتو�ل وعمه عبد الملك شقاق ظاهر� وان عروض المتو�ل ل�ست اال فخا 

  'ملك البرتغال و ج�شه في �مینالى إ�قاع  من خالله یهدف

Kة بین المتو�ل �ان عبد الملك على علم 'االستعدادات البرتغال�ة و االتصاالت الجار 

وس'ست�ان و حاول إ�قاف الغزو و اح'اB التعاون بین خصم�ه 'الطرق الدبلوماس�ة فقدم 

عرضا بتوس�ع منطقة االحتالل البرتغالي و تقد�م سنتاكروز في الجنوب لكن هذا العرض لم 

  فقد �انت استعدادات الحملة و تحر�ت قوات الغزو الى اص�ال یلقى استجا'ة 

لبرتغال�ة حملة صلیب�ة حق�ق�ة فقد اسهم الى جانب البرتغالیین اس'ان و �انت الحملة ا

ا�طالیون و المان و 'ار�ها ال'ا'ا و قدم لها مساعدات ماد�ة رو معنو�ة وعس�رKة و�ان 

الج�ش البرتغالي مزودا 'أسلحة نارKة حدیثة متفوقا 'المدفع�ة ضعیف من حیث الفرسان و 

  شار�ین في الحملة �ان الحماس الدیني طاغ على الم

  :أخطاء قاتلة تكب س'ست�ان ر ا

لم �ستمع س'ست�ان لنص�حة المتو�ل 'احتالل تطوان و العرائش �ي �ستط�ع المتو�ل حشد  -

  ق'ائل هذه المناطZ الى جانب البرتغالیون 

�ان تحرك البرتغالیین 'طیئا 'سبب �ثرة العر�ات ووعورة الطرق المغر��ة مما اعطى  -

  إلكماالستعداداتهمالسعدیین الوقت 

نجح عبد الملك في استدراج س'ست�ان الى الداخل مبتعدا عن حما�ة االسطول واتخاذه  -

واد� المخازن في روافده  أحدموقعا غیر مالئما حین اتجه الى معبر بین نهر اللو�س و 

منطقة مستنقعات دون ان �أخذ حذره ان مستوW النهر في هذه المنطقة یتغیر تغیرا �بیر في 

  حالة المد 



-  Bاتخذ الج�ش البرتغالي وضعا قتال�ا ال �سمح 'المناورة و اعتمد نظام المر�عات و أحا

ما تحول دون جناح�ه 'العر�ات و جعل مؤخرته تستند الى واد� المخازن و مستنقعاته م

  التراجع 

�ان الج�ش المغر�ي �ملك مدفع�ة اقل و فرسانا اكثر و اتخذ وضعا قتال�ا ممتازا فقد انتظم 

الخ�الة في الجناحین و المشاة في الوسa تغطیها المدفع�ة من : الج�ش على ش�ل هالل 

على  غ و �ان الحماس الدیني و الوطني طاالخلف و اتخذ مواقع تسهل المناورة و الحر�ة 

المحار�ین المغار�ة حیث دمروا الجسور على واد� المخازن ل�قطعوا خa الرجوع على 

البرتغالیین و انتهت المعر�ة لصالح المغار�ة 'الرغم من وفاة سلطانهم عبد الملك اثناء 

حتى انتهت المعر�ة و قتل ملك  خبرالمعر�ة و نجح اخوه احمد المنصور في إخفاء ال

�ان و حل�فه المتو�ل و غرق معظم الج�ش البرتغالي في م�اه النهر التي البرتغال دون س'ست

  ارتفعت 'سبب المد 

  :نتائج المعر?ة 

شبهها المغار�ة 'معر�ة بدر و قد تر�ت ألحمد تعد من اهم المعارك في تارKخ المغرب  -

المنصور الذ� بو�ع غداة هذه المعر�ة رصیدا ماد�ا و معنو�ا ضخما جعل منه واحد من 

  اشهر سالطین المغرب 

حطمت البرتغال و تر�تها فرKسة سهلة امام فلیب الثاني ملك اس'ان�ا الذ� نجح الى  -

  1580ضمها 'عد عامین سنة 

بدا ملوك ارو'ا ینظرون الى المغرب �دولة �برW و صاروا یخطبون وده و �حسبون له  -

  حسا'ا في خططهم الدبلوماس�ة 

ثمان�ة ضد المغرب اعدها العلج علي 'حجة ان عبد أوقف هذا النصر الضخم حملة ع -

لم �في 'عهوده للعثمانیین و بدال من الحملة ارسل وفدا لتهنئة احمد المنصور بهذا الملك 

  النصر العظ�م 

  م 1603/  1578المنصور احمدالسلطان المغرب في عهد :السادسةلمحاضرة ا

استفاد من هذا النصر على  'المنصورولقب بو�ع احمد المنصور غداة معر�ة واد� المخازن 

في عهده 'استقرار نسبي 'الرغم من ق�ام 'عض  والخارجي وتمتع المغربالصعید الداخلي 

جمع بین الثقافة التي اثارها افراد من اسرته �ان واسع الثقافة  و�خاصة تلكاالضطرا'ات 



والفقهاء والمغار�ة ین العلماء ب والدبلوماس�ة واإلدارKة قربالعصرKة  والخبرة 'المسائلالتقلید�ة 

  والشاممشارقة في مصر  واتصل 'علماء

التر��ة و تمیز  التأثیرات�ان المنصور إدارKا ممتازا جمع في مخزنه بین التقالید المغر��ة و 

مخزن المنصور '�ثرة عدد األجانب و قوة نفوذهم و بخاصة االتراك و العلوج الذین شغلوا 

مناصب �بیرة في المخزن و الج�ش و قد أدW استخدام عدد �بیر من االتراك الى ازد�اد 

المخزن و الج�ش و الل'اس و ما عدا ذلك ظل المخزن السعد�  العثماني فيالتر�� التأثیر

  خزنا مغر��ا تقلید�ا م

على اخ'ار النواحي �قرا ما یرد عنه من رسائل  و�ان متطلعافرض المنصور مر�زKة شدیدة 

الحذر  و�ان شدیدعیون في جم�ع انحاء المغرب  و�ان لهفي اإلجا'ة عنها  وال یتأخرعماله 

من اخترع اش�اال من الخa على عدد حروف المعجم ��تب فیها ماالیرKد االطالع عل�ه 

  'الشفرة االنما �عرف  واخ'اره وهذااسراره 

  :قسمینج�شه یتكون من  واالسطول �انالج�ش  'أموراهتم المنصور 

 وعلوج واندلسیین و�عتمد علىیتكون من عناصر أساس�ة من اتراك ج�ش نظامي حدیث  -

  النار  وسمي عس�راألسلحة الحدیثة المصنوعة محل�ا او المستوردة من ارو'ا 

 وعلى األسلحةج�ش تقلید� �عتمد على أسلوب التجنید التقلید� المعروف في المغرب  -

  االسنة وسمي عس�رالتقلید�ة غیر النارKة 

و او�ل امره الى واحد من ابرز رجال ال'حر الرKس إبراه�م و اعتنى المنصور 'امر االسطول 

و�ان المنصور مح'ا للعظمة و  الشa و جعل مر�ز ق�ادة االسطول في ثغر العرائش

المظاهر الفخمة حیث بنى قصر البد�ع لیخلده و یخلد اسرته و سعى ان یجعل منه تحفة 

فن�ة ال مثیل لها تجمع بین تقالید المشرق و المغرب و ارو'ا الفن�ة و احتفل المنصور 

حرس لم تكن و عمل على تكوKن حام�ة و الدین�ة احتفاال لم �عرف له مثیل من قبل  'األع�اد

و لسد النفقات و افتكاك االسرW و لسلطان من قبل فقد �ان �حرص على المظاهر الفخمة 

غنائم واد� المخازن الضخمة و موارد القرصنة الوفیرة و احتكار 'عض الصناعات و ال 

س�ما احتكار الس�ر و الملح و تنش�a التجارة مع األجانب و الضرائب التقلید�ة فهاجم 

و 'الرغم انه �ان بلدا إسالم�ا تح�مه ح�ومة إسالم�ة و ذلك ل�ستولي على   السودان سنة



و مناجم الذهب الغن�ة و مع ذلك لم ��فه ذلك �له فلجا الى ارهاق الشعب بزKادة الضرائب 

  التعسف في ج'ایتها 

  :الخارج�ةس�اسة المنصور 

المنصور في  د الیهاوللمنصور هی'ةوسمعة دول�ةواستنللمغرب اعطى انتصار واد� المخازن 

والهدا�ا في الوفود التي وفدت على المنصور  واستفاد منهاوKتجلى ذلكس�استه الخارج�ة 

وقد حفل عهد المنصور بنشاB دبلوماسي واسع �ان الغرض منه تامین التي حملها  الثمینة

الس�اس�ة التي  وتنوع المشارKعاتساع عالقة المنصور الخارج�ة  و'الرغم منسالمة المغرب 

ترددت في اتصاالته هذه فانه حرص على االستفادة منها دون ان یورB المغرب في ا�ة 

  مغامرة خارج�ة 

في فترة صراع دولي بین �انت الظروف الخارج�ة موات�ة للمنصور فقد �انت ارو'ا تع�ش 

هذه  اس'ان�ا من جهة و برKطان�ا و فرنسا و ال'الد المنخفضة من جهة أخرW و قد شلت

الحروب نشاB اس'ان�ا في افرKق�ا و دفعتها �ما دفعت غیرها من الدول الى التماس المساعدة 

الصفوKین  –�ما �انت الدولة العثمان�ة مشغولة في ارو'ا و في صراعها مع ایران المغر��ة 

و في اضطرا'ات ال'الد العر��ة و لم �عد بإم�انها تهدید المغرب تهدیدا جد�ا و ذلك من  –

و انتشار الفوضى في ممتلكاتها  1571سنة   راء تراجع قوتها اثر هزKمة معر�ة لی'انتج

و في هذه الظروف �ان المنصور في وضع  1587االفرKق�ة 'عد وفاة العلج علي عام 

یجعله اكثر حرKة في اخت�ار حلفائه وفZ ما تقتض�ه ظروفه و مصالحه و �ان �ستخدم 

م برKطان�ا و أسواقها ضد اس'ان�ا تارة أخرW و �انت اس'ان�ا ضد االتراك تارة و �ستخد

  مصلحته ان یدار� و �حاور الجم�ع دون ان یتورB 'االلتزام مع احد 

  :العثمانیینعالقات المنصور مع 

ارسل المنصور 'عد ان تمت له الب�عة رسوال الى السلطان العثماني برئاسة احمد بن �حي 

اورKن للمغرب و منها الجزائر یخبرهم 'النصر و �ان الهوزالي و لسائر ممالك اإلسالم المج

طالب العثمانیون قد أوقفوا الحملة التي اعدوها لمهاجمة المغرب و لكن السفیر العثماني 

المنصور بتعیین إسماعیل بن عبد الملك المق�م في الجزائر مع امه التر��ة حاكما على فاس 

في شمال إیجاد عمیل موال لهم  و �ان هدف العثمانیین من ذلك اضعاف المنصور و

المغرب مما �قو� أملهم في 'سa نفوذهم على المغرب لكن المنصور اهمل السفیر و رفض 



الرد عل�ه و حین وصل السفیر الى المغرب طلب منه مغادرة المغرب فتوترت العالقات 

أخ�ه عبد  'أحق�ةفتامر القادة االتراك في ج�ش احمد المنصور و نادوا المغر��ة العثمان�ة 

�ما اقنع العلج علي السلطان وامه تر��ة و �ان مق�ما في تلمسان  1580المؤمن سنة 

حملة لمهاجمة المغرب  و قد علم المنصور بنوا�ا العلج علي فنجح في تجنب الغزو  بإعداد

قد تكررت السفارات  'الرغم من التحامالت التي �انت بین  'الوسائل الدبلوماس�ة و العثماني

فین فان تعالي السلطان العثماني و عد نفسه الخل�فة الوحید و ان المنصور ل�س اال الطر 

حاكما و امیر لفاس ومراكش وان الحاح العثمانیین على تسلم إسماعیل بن عبد الملك فاس 

من جهة و رغ'ة المنصور في تأكید استقالله عن االتراك و اعت'اره ندا للسلطان العثماني 

 Wالى نتائج ملموسة و مع ذلك فان شعور  حول دون وصول المفاوضات�ان �من جهة أخر

العثمانیین و المنصور بتزاید الخطر االس'اني 'عد ضم البرتغال و تضایZ المنصور من 

للتقرKب   -البرKطانیین  -الحاح االس'ان على تسل�م العرائش من المغرب و مساعي االنجلیز

 1580 و في سنة ت وت'ادل السفارات و الهدا�ابین الطرفین جعلهما �ستمران في االتصاال

تلقى المنصور من السلطان رسالتین �قترح فیهما على المنصور التحالف و ان �قدم السلطان 

العثماني  مراد الثالث مدافع حر��ة و قوات عثمان�ة تشترك مع المغار�ة في مهاجمة اس'ان�ا 

وثیZ هذا التحالف و امام الحاح اس'ان�ا �ما عرض السلطان العثماني ابنته زوجة للمنصور لت

على المنصور تسل�م العرائش تملص المنصور 'حجة رجوعه الرجوع الى السلطان العثماني 

على التدخل لدW المنصور لالمتناع عن تسل�م و �انت برKطان�ا تحث السلطان العثماني 

هدا�ا ثمینة للسعي  �ما ابدW  العلج علي رغبته للذهاب الى المغرب مع لإلس'انالعرائش 

و ظل ت'ادل السفارات في األطر نفسها و في  لإلس'انمستشار� المنصور الم�الین  إل'عاد

أواخر عهد المنصور و تحسنت لهجة السلطان العثماني الذ� انشغل 'الحرب مع النمسا و 

  مشاكل ال'الد العر��ة و تبدل وضع الجزائر 'سبب االضطرا'ات الداخل�ة 

  :-إس.ان�المنصور عالقات احمد ا

  'قاء الحلف االس'اني المغر�ي  -

فتور العالقة 'عد مصالحة احمد المنصور مع االتراك 'عد ضم اس'ان�ا للبرتغال سنة  -

  م 1580



األمیر الناصر السعد� بن عبد  واوت الیهارغ'ة اس'ان�ا في الحصول على میناء العرائش  -

  هللا الغالب اخا المتو�ل 

مر�ز  وان تص'حا مشروع برKطان� إلفشالشدید االهتمام 'العرائش الملك االس'اني الثاني  -

  القادمة من أمر�Kا دون الحاجة لخدمات البرتغال  ألساطیلها

المغار�ة مشروع اتفاق �قضي بتسل�م العرائش  االس'ان ووضع م  1581 في سنة  -

  و تماطل المنصور في توق�ع المعاهدة  إلس'ان�ا

اقتنع ملك اس'ان�ا من سوء نوا�ا المنصور في تقد�م العرائش له  م  1589 في سنة  -

  إنجلترا خصوصا 'عد تحصینها 'مع�ة 

  هدف المنصور من صراعه مع اس'ان�ا هو استرجاع الممتلكات البرتغال�ة في المغرب  -

  م1589ة استرجاع احمد المنصور اص�ال من فلیب الثاني سن -

المحاولة امر المنصور  وجراء فشلتحرKض االس'ان للناصر للثورة على عمه المنصور  -

  في المغرب  ومالحقة االس'انالق'ض على السفیر االس'اني  بإلقاء

ازد�اد سخa المنصور على الملك االس'اني فلیب الثاني لتخط�طه احتالل الشاطئ  -

  الجزر لتحوKل ذهب السودان الیها  الصحراو� 'عض

  :إنجلتراعالقات احمد المنصور مع 

في الحصول على میناء من الموانئ المغر��ة الستخدامها في صراعها ضد إنجلترا رغ'ة  -

  على العرائش لكنها حولت انظارها نحو موغادور لحساس�ة الموقف  وحاولت االست�الءاس'ان�ا 

توق�ع الملكة الیزابیت التي �انت تتزعم المعس�ر البروتستانتي المعاد� للمعس�ر  -

ما مع احمد المنصور جراء  الثاني حلفاالكاثول��ي الذ� �ان یتزعمه الملك االس'اني فلیب 

  هولندا لهما  'انضماماس'ان�ا مع  حدث

ها في المغرب مقابل س�اس�ة و تجارKة فقد �انت تتساءل عن مصیر تجار إنجلترا اهداف  -

أ�ضا استفادتها من نترات البوتاسیوم  اسطوله وتزوKد المنصور 'الخشب االنجلیز� لبناء 

  المغر��ة 

سنة و ارسال و�یل لها  12ا لشر�ة 'الد البر�ر الحتكار تجار المغرب لمدة انجلتر تش�یل  -

من هذه الس�اسة تحرKر إنجلترا ومصلحة و المغرب  انجلترا الى المغرب و �ان الوس�a بین



و طلب المساعدة من المنصور  –دون انطونیوا  –لإلنجلیزالبرتغال و تنصیب امیر موال 

  لدون انطونیوا لكن نتیجة ضغوB فلیب الثاني حال دون تقد�م المساعدات لدون أنطونیو 

اولة االس'ان�ة و ارسال مرزوق رKس و مح المغر�ي 'عد هزKمة االرمادةاالنجلیز� التحالف  -

  دون أنطونیو استرجاع عرش  البرتغال لكنه فشل 

راب تالمغر�ي الهولند� و فرض احمد المنصور الس�طرة داخل الاإلنجلیز� اعید التحالف  -

  1598المغر�ي و االس'اني الى غا�ة وفاة فلیب الثاني سنة 

رلندا ووفاة الملكة الیزابیت في نفس السنة التي توفي فیها احمد ی'ضرب اإنجلترا انشغال  -

و فشلت المشارKع التي أص'حت حبر على ورق  وانتهت هذهم  1603المنصور سنة 

  المساعي التجارKة بین البلدین 'سبب فشل الشر�ة البر�رKة 

  :عالقات احمد المنصور .فرنسا 

وأول قناصلها الى  وعالقتها الخارج�ةب الح�ومة الفرنس�ة 'ما �حدث في المغر  إدراك -

هناك الطبیب غلیوم بیزار الذ� �ان یهدف الى استمرار العالقات الطی'ة بین البلدین و 

المنصور 'اسم ملك فرنسا و الحصول على تسه�الت للسفن الفرنس�ة في موانئ  تهنئنه

ر��ة االس'ان�ة و المغرب و تحرKر االسرW الفرنسیین و اطالع ح�ومته على العالقات المغ

  و ارسال �م�ات من النحاس و ال'ارود و قروض مال�ة الى فرنسااإلنجلیزKة 

الشؤون الفرنس�ة  جراء الحروب  االس'اني فيجراء التهدیدات و التدخل  -

  الدین�ةعقداحمدالمنصورحلفامعملكفرنساهنرKالرا'ع لتنش�a العالقات التجارKة بین البلدین

تزامنا مع وفاة الملك   1598وفي سنة  'العرائش إلح'اB المشروع االس'انياهتمام فرنسا -

  فلیب الثاني عقد الصلح بین اس'ان�ا و فرنسا 

  :نها�ة احمد المنصور  -

وهلك �انت السنوات األخیرة من ح�م المنصور �ئی'ة فقد انتشر الطاعون لمدة س'عة سنوات 

قحa دام ثالثة سنوات  ورافZ الطاعون منهم الى الج'ال  ولجا الكثیرمن المغار�ة  الكثیر

وتوفي المأمونوولي عهدهبنه اما جر في قلب المنصور عص�ان  ومجاعة مخ�فةو�ان أكثر

  مظلمتار�ا ال'الد لمصیر  م 1603سنة  المنصور

  

  



  في تلك الفترة  وأوضاع المغربانحطاQ السعدین  :السا.عةالمحاضرة 

وصل المغرب في عهد المنصور الى اوج قوته و ازدهار ه فقد امتد الى السودان و نجح 

 او�ة وخاصة مراكش الب�ضاء تم'�توفي الحصول على الذهب و في احتكار التجارة الصحر 

 ZKعلى هذا الطر Wالذ� اص'ح اهم الطرق و �انت و أص'حت ابل�غ و تارودنت مراكز �بر

في موانئ األطلسي المغر��ة حیث �ان التجار االرو�یون ینقلون التجارة الصحراو�ة تنتهي 

منها الذهب و النحاس و الجلود و الس�ر و لم تمضي 'ضع سنوات على وفاة المنصور 

حتى تدهور مر�ز المغرب االقتصاد� 'سبب الحرب االهل�ة من جهة و 'سبب المنافسة 

ث قل تدفZ الذهب و لوحv انه قبل األجنب�ة و تحول طرق التجارة الصحراو�ة االفرKق�ة حی

ضرائب السودان و 'عد وفاة �انت هناك قافلة سنو�ة تجلب الى مراكش  1603 سنة

و مقاومة  المنصور 'سبب الحرب االهل�ة و اضطراب الوضع في السودان 'سبب فساد الجند

�ن و مع ذلك لم �السودان و لم �عد �صل الى المغرب اال قافلة واحدة �ل ثالثة سنوات 

ثار الحرس الذ� ارسله المولى زKدان لحما�ة القافلة و حرمت 1607مؤ�د وصولها ففي سنة 

من الذهب و یبدوا ان مناجم الذهب لم تكن تحت اشراف المغار�ة و مراكش من أر�عة أطنان 

ظل قسم �بیر من ذهب السودان یتوجه 'اتجاه مصر و الن�ا'ات العثمان�ة في تونس و 

ز أوالد المنصور على تامین س�طرتهم على توات و ظهر منافسون الجزائر 'عد ان عج

الشواطئ المغر��ة حیث اضطر�ت فقد بدا قسم منهم یهجر  األور�یون خطرون للمغرب من 

في أحوال التجارة بتدهور الوضع الداخلي الى الشواطئ االفرKق�ة حیث اقام الفرنسیون مراكز 

و حاول  1641 سانت لو�س سنة یدت و ش 1633جزر الراس األخضر 'السنغال سنة 

التجار صعود النهر ل�صلوا الى مناجم الذهب و العبید و العنبر و النحاس و العاج و 

أصیبت صناعة الس�ر التي رعاها المنصور و نماها 'ضر�ة قاس�ة ل�س فقa 'سبب 

النتیل االضطرا'ات و اهمال زراعة الس�ر بل 'سبب المنافسة الشدیدة لس�ر البرازKل و جزر ا

  الخ ........ ومادیرا 

  :السعد�ةنها�ة االسرة  -

اخر سلطان  وحتى مقتل 1603ان تارKخ االسرة السعد�ة منذ وفاة احمد المنصور سنة 

انقسام المغرب  واحفاده وهو تارKخ المنازعات بین أوالد احمد المنصور  1659سعد� سنة 

احداهما في فاس و األخرW في مراكش و هو فوق ذلك �له تارKخ  الى سلطتین سعدیتین



االمارات المغر��ة المستقلة التي انشاها زعماء مرا'طون س�طروا على القسم األعظم من 

االمارات مع السعدین من جهة و منازعات ف�ما بینها من جهة  منازعات هذهالمغرب و 

 Wأخر  

  :المنصورلصراع بین أوالد احمد ا

 المأمون منصور قد وزع في ح�اته عماالت المغرب على أوالده فاستعمل ولي عهده �ان ال

على فاس و زKدان على تادال و اعمالها و استعمل لدW نهوضه الى فاس لمعاق'ة ابنه 

ابنه زKدان و انشZ 'ا�عت فاس 'عد وفاة المنصور  و الذ� تمرد عل�ه ابنه أ'ا فارس المأمون 

عل�ه قسم من الج�ش و حرر اخاه من السجن و نقلوه الى مراكش لدW أخ�ه أ'ا فارس الذ� 

 المأمون على راس ج�ش الى فاس انتصر  المأمون 'ا�عه اهل مراكش ارسل أ'ا فارس اخاه 

ج�شا 'ق�ادة ابنه  المأمون ارسل  م  1605حیث 'ا�عه اهلها  سنة  على زKدان و دخل فاس 

د هللا  الى مراكش تغلب على ابي فارس و دخل مراكش و ا'احها لج�شه و عامل أهلها عب

'قسوة شدیدة والتف المراكشیون حول زKدان الذ� �ان قد س�طر على الجنوب و 'عد معرك 

والثان�ة في   المأمون احداهما في فاس على راسها  قاس�ة استقر االمر 'ق�ام مملكتین سعدیتین

وقسم من المغار�ة هو السلطان  األور�یینKدان الذ� �ان في نظر مراكش على راسها ز 

خالل صراعه على السلطة  المأمون عاصمة السعدیین مراكش استعان سید  ألنهالشرعي 

اثار تسل�م العرائش مشاعر المغار�ة و غضبهم و لهذا لم  مقابل تسل�مهم العرائش 'اإلس'ان

ا مملكة مراكش فقد واجهت مصاعب م ام1626 فقد انتهت سنة�طل عمر مملكة فاس 

عدیدة مع القوW الصوف�ة التي س�طرت على الجنوب �ما نشب صراع بین أوالد زKدان الذین 

'س�طرة عرب الش'انات على مراكش 'عد  م  1659قتل 'عضهم 'عض االخر و انتهت سنة 

  'ا الع'اس احمد السعد� اان قتلوا اخر السالطین السعدیین 

  :االمارات المحل�ة 

احلك فترات من وتعتبر منازعات بین االمراء السعدیین عقب وفاة المنصور الفترة�انت  

سلمها 1611هذه الفترة احتل االس'ان العرائش سنة و خالل الفوضى التي عرفها المغرب 

�ان �عمل في موقعها سنة  نى االس'ان قلعة على مصب نهر السبوو�السعد�  المأمون لهم 

التعاون مع قراصنة سال اثار عمل االس'ان هذا غضب المغار�ة  واثار قراصنة االنجلیز  '

  غضبهم صراع االمراء السعدیین و وتساهلهم مع االس'ان 



  :مرا.طو الجنوب 

أق�مت الزوا�ا الصحراو�ة عند ملتقى طرق التجارة االفرKق�ة عبر الصحراء و استفاد القائمون 

اقتصاد�ة و قوة س�اس�ة تعاقب على الجنوب ثالثة قوة فاص'حوا علیها من التجارة الصحراو�ة

مرا'طین اولهم أبو الع'اس احمد بن عبد هللا السجلماسي المعروف محلى رغم انه ینتسب الى 

الكبیر ابن م'ارك و ادعى انه المهد� ى المرا'a الشاذلي لالع'اس بن عبد المطلب تتطلب ع

ع االمراء السعدیین و بدا العمل اثر المنتظر  واستغل أبو محلى الفوضى الناجمة عن صرا 

و استولى على الجنوب و دخل مراكش و طرد السلطان زKدان و  االس'ان للعرائشاحتالل 

في القضاء على لبي استعان زKدان 'مرا'a اخر یدعى �حي بن عبد هللا الحاجي الذ� نجح 

تعرض لمنافسة المحلى و حل محله 'الس�طرة على الجنوب و التدخل في شؤون زKدان لكنه 

مرا'a اخر و هو أبو حسون السماللي الذ� تم�ن من الس�طرة على واحات الجنوب 

سجلماسة و تارودنت و درعة و مالحة تیجازا و السودان ومن ثم على التجارة الصحراو�ة و 

 aق�ا السوداء و في اغادیر  األور�یینالذ� ال غنى عنه بین التجار اص'ح الوس�Kو ما بین افر

  م  1659ره بدا 'التراجع لدW ظهور االشراف العلوKین توفي سنة لكن ام

  :مرا.طوا الوالء 

رفع 'عضهم نسب الدالئیین الى ابي '�ر  اصلهم من قبیلة محاB احد فروع صنهاجة

الصدیZ انتقلوا الى االطلس األوسa من ضفاف الملو�ة انصرفوا الى العلم و لقوا احترام 

زاوKتهم في االطلس األوسa سنة شرقي  تأسستو السعدیین و  المرKنین و الوطاسیین

الدین�ة و الثقاف�ة و قو� نفوذها بین بر�ر االطلس األوسa و الملو�ة 'فضل الخدمات  الخن�فرة

االجتماع�ة و �رم الض�افة و اقتصر اهتمام مؤسسیها األوائل على النواحي الدین�ة و العلم�ة 

األوسa من الفوضى التي عمت اثر وفاة المنصور و نجح الدالئیون في حما�ة االطلس 

ضد مثیر� الفتن و في جهاده ضد المحتلین في صراعه قدما المساعدة للمجاهد الع�اشي 

 م  1636الفوضى و تدخلوا في تاف�اللت ضد تعسف ابي حسون السماللي و في سنة 

Kة و اقتصاد�ة و رغبوا في االستفادة من الفوضى لحسابهم 'عد ان توفرت لدیهم قوة 'شر 

امر القوW األخرW في المغرب نجحوا في الس�طرة على شمال المغرب معنو�ة و ضعف 

العلوKین و احرزوا نجاحا اول�ا و اص'حوا  'األشرافووسطه و حاولوا التدخل في فاصطدموا 



�سعون الى انشاء ساللة حاكمة جدیدة و لكن ظهور االشراف العلوKین قطع الطرZK علیهم 

  نهایتهم على یدهم  و �انت

  :االندلسیون 

 م 1609و اثر مراس�م الطرد سنة  م  1568هاجروا من االندلس اثر ثورتهم الفاشلة سنة  

في تطوان و سال و الر�اB و ش�لوا في هاتین المدینتین اللتین استقروا  م 1614و في سنة  

في حی'ا من زع�م الجهاد �فصل بینهما نهر ابو الرقراق و لفي االندلسیون في 'ادk االمر تر 

ان یجد فیهم سندا على الجهاد و  �أملراكش زKدان �ان األول مو حاكم  الع�اشي  الشمال

ان �حصل منهم على مجندین و على مساعدة مال�ة مما �انت تدره علیهم  �أمل�ان الثاني 

خاصة منها االس'ان�ة  األورو��ةمغانم القرصنة التي انصرفوا الى ممارستها ضد السفن 

هاجمهم الع�اشي و استولى على سال تعاونوا في 'ادk االمر مع الطرفین ثم اختلفوا معهما 

و الر�اB و استنجدوا 'الدالئین الذین طردوا الع�اشي و اخضعوا االندلسیین لسلطتهم و جعل 

هذا التوسع  رتأث'ع عشر و ااالندلسیون سال معقال للقرصنة التي نشطت في مطلع القرن الس

'عدة عوامل منها موقع سال الجغرافي الواقعة على مقر�ة من جبل طارق مما �سمح 'مهاجمة 

السفن االس'ان�ة القادمة و الذاه'ة الى أمر�Kا و قد ازداد نشاB القرصنة اثر تسل�م العرائش 

الجزائر على سال و الر�اB و تعاون قراصنة سال و قراصنة الى االس'ان و تدفZ االندلسیین 

و مع مغامرKن برKطانیین و امتد نشاطهم الى نهر المانش و الى م�اه العالم الجدید و بلغ 

  اوج نشاطهم ا'ان حرب الثالثین عاما 

  الدولة العلو�ة في المغرب األقصى :الثامنةالمحاضرة 

ان عصر الضعف الذ� عاشه المغرب األقصى 'عد وفاة احمد المنصور الذهبي أدW الى 

اإلقل�م من الناح�ة الس�اس�ة واإلدارKة وظهرت ق�ادات �ثیرة ف�ان 'عضها �مثل الطرق تف�ك 

الصوف�ة وال'عض االخر یتمثل في تجمعات �بیرة لرجال الق'ائل �ما ظهرت ق�ادات �بیرة 

 Wعملت على الجهاد ضد االستعمار األجنبي مثل الع�اشي وتحالف السالطین مع القو

ل هذه العوامل والظروف سمحت 'ظهور ق�ادة جدیدة في المیدان األجنب�ة لتدع�م ح�مهم و�

  تم�نت من الس�طرة على اإلقل�م وٕاقامة ح�م دولة جدیدة وهي دولة االشراف العلوKین 

  :إسماعیلالمولى 



في الجنوب الشرقي لقد استقر االشراف العلوKین منذ القرن الرا'ع عشر في إقل�م تاف�اللت 

وزاد للمغرب األقصى وصل نفوذهم حتى واد السوس في وقت ضعفت ف�ه دولة السعدیین 

مع حاجة األهالي الى قائد جدید یوحد �لمتهم امام األعداء ف'ا�ع األهالي دمحم  نفوذهم

امتداد لح�م ق�ادة جدیدة لكن  و�ان ذلكم 1631 الشرKف اماما علیهم في سجلماسة سنة

م من دخول 1666سنة  وتم�ن فيالرشید انتزع الح�م من أخ�ه المولى دمحم الشرKف المولى 

  فاس عاصمة المغرب فبذلك �م�ننا اعت'اره مؤسس الدولة العلو�ة 

لقد حار�ت االسرة السعد�ة القوW المس�ح�ة االس'ان�ة والبرتغال�ة المعاد�ة للمغرب لكن 

المنصور عمل على  وٕاذا �اناألورو��ةنة القوىومهاد'محار�ة ن�ا'ة الجزائر قاموا العلوKین 

العلوKین عملوا على  والبرتغال�ة فانتحسین عالقاته مع إنجلترا لمواجهة االطماع االس'ان�ة 

  والبرتغال�ةاالخطار االس'ان�ة  تحسین عالقاتهم مع فرنسا حتى یواجهون بذلك

توفي المولى رشید بوقت قصیر 'عد دخوله فاس وترك الح�م ألخ�ه المولى إسماعیل الذ� 

م والذ� قام ببناء ار�ان الدولة العلو�ة ف�ما 'عد ف�ان عل�ه اكمال �1672ان في فاس سنة 

في وقت سادت  وKوحد ال'الدمهمة أخ�ه في اخضاع المناطZ الموجودة في المغرب األقصى 

المعوقات في  أكبرالتي تعتبر من  والنزعة اإلقل�م�ةو�ذلك القبل�ةداخل�ة ف�ه االنقسامات ال

  الى أهدافه   والقوة للوصولسبیل توحید ال'الد فاستعمل الشدة 

و ساعده  على عدد من افراد اسرته لح�م 'عض المناطZ في المغرب اعتمد المولى إسماعیل

م على تثبیت  1672/1727طول فترة ح�مه الذ� بلغ نصف قرن من الزمن من سنة 

ح�مه 'اإلضافة الى استناده ألفراد اسرته استند المولى إسماعیل الى ج�ش ثابت و منظم 

وألول مرة في تارKخ المغرب األقصى بهذا الش�ل بدال من استعمال السالطین ف�ما مضى 

ین على عدد من الق'ائل الموال�ة و اعتمد المولى إسماعیل على عمل�ة تجنید منتظمة من ب

عناصر الرجال السود الذین أتوا مع حملة المنصور على السودان الغر�ي فاص'ح یجندهم 

في فرقة خاصة تسمى عبید البخار� 'حیث یجعلهم �قسمون على صح�ح البخار� 'الوالء له 

و �ان هذا الج�ش مرت'a م'اشرة 'السلطان و عمل على تزوKجهم حتى �ضمن الحصول 

  ین اإلفرKقیین على أج�ال جدیدة من المجند

لقد دفعته الرغ'ة في الحصول على العبید السودانیین لتجنیدهم على غزو السودان من جدید 

من ذلك فقد خضعت الساق�ة الحمراء و شنط�a و الجزء  و'الرغم لكنه فشل في ذلك 



الشمالي لح�مه و اعتمد المولى إسماعیل العمل�ات الحر��ة إلخضاع المغرب لسلطته العل�ا 

مراكش توجه الى فاس التي ظهرت بها فوضى و خاصة 'عد عودة الخضر غ�الن  ف'عد

بلدان المغرب ب'عضها و�ان الجئا حاولوا ر�a �الذین الذ� �ان من رجال التحرKر المغر�ي 

في الجزائر و استغل فرصة الفوضى لقلب موازKن القوة لصالحه لكنه فشل في ثورته و قتل 

عیل و جاء هذا النصر مثبتا لدعائم ح�م السلطان و قام مع ج�ش المولى إسمافي معر�ة 

للدفاع عن حدود المغرب الموال�ة للجزائر �ما استطاع  المولى إسماعیل بتحصین المغرب

م ولم  1689 م و العرائش سنة 1681 المولى إسماعیل استرجاع المهد�ة و المعمورة سنة

  البرتغالیین  �سعفه الحv في سبتة و ملیلة من االس'ان و مزغان من

التي لم تكن 'أحسن و �ان للمولى إسماعیل عالقات خارج�ة منها مع الدولة العثمان�ة 

األحوال 'سبب محاولته ضم تلمسان و اعترافه 'الحدود التي �انت قائمة منذ العهد السعد� 

بین الدولتین اما 'النس'ة مع فرنسا فان المولى إسماعیل سعى الى تحسین عالقاته مع لو�س 

 الرا'ع عشر و خصوصا ان هذا األخیر �انت له عالقات متوترة مع �ل من اس'ان�ا و

تم تجدید و إنجلترا و ارسل المولى إسماعیل سفارة الى فرنسا برئاسة دمحم تم�م لعقد حلف 

م و االعتراف 'حالة السلم بینهما و 1631المعاهدة التجارKة المعقودة بین البلدین منذ سنة 

حرKة المالحة بین الطرفین و هذا ما شجع اكثر التعامل التجار� بین الطرفین و�انت 

نجلیزKة و االس'ان�ة متوترة فاالحتالل اإلنجلیز� لطنجة وتر العالقات بین العالقات اإل

ذلك حتى 'عد نها�ة االحتالل و االمر �ذلك 'النس'ة إلس'ان�ا 'ح�م و 'قیت � الطرفین

  االحتالل 

إسماعیل ح�م المغرب لمدة خمسة وخمسین سنة و'عده شهد المغرب األقصى تولى المولى 

للعهد من  اول�المولى إسماعیل  ولم یرشحنزاعات داخل�ة حول من �عتلي عرش المغرب 

الى  واالضطرا'ات الس�اس�ةالنزاع  وه�ذا استمرلم ��ن فیهم من هو مؤهل للملك  ألنهمأوالده 

م  1757حفید السلطان المولى إسماعیل سنة  هللا السلطة غا�ة اعتالء المولى دمحم بن عبد

 ى غا�ة سنةالو عاشت المغرب خالل فترة ح�مه و'عدها عم الهدوء واالستقرار الس�اسي

فترة انتعاش اقتصاد� 'ازدهار التجارة بر�a معاهدات تجارKة مع دول ارو'ا و حتى م 1790

مع الوال�ات المتحدة االمر��Kة �ما ساهم السلطان دمحم بن عبد هللا في تطوKر المعارف 

�ما قام بتوطید روا'a مع الدولة العثمان�ة و مع 'الد مخلف المؤسسات التعل�م�ة بإنشاء



على زKادة قوافل الحج وتطور الروا'a شرKف م�ة و لقد ساعد هذا  المشرق �ما تصاهر مع

على المغرب و  تي اثر تالف�رKة مع الحجاز و الجزKرة العر��ة خاصة مع الحر�ة الوهاب�ة وال

  شمل 'صفة خاصة الطرق الصوف�ة التي �انت تنتعش بها المغرب األقصى  التأثیرهذا 

عاش المغرب نوع من االضطرا'ات و خصوص مع  'عد نها�ة ح�م المولى دمحم بن عبد هللا

األوضاع الدول�ة منها الثورة الفرنس�ة ففي خضم تلك االحداث تولى المولى سل�مان الح�م و 

قضى على الجهاد ال'حرKة و 'اع سفنه لتونس و الجزائر و حدد مدینة طنجة مقر 

ارج  في الوقت الذ� للقنصل�ات األجنب�ة و لم ��ن للمغرب في عهده عالقات جادة مع الخ

�ان ف�ه الغرب �ف�ر في الس�طرة على المغرب وتزامن االحتالل الفرنسي للجزائر مع المولى 

 بدأتعبد الرحمن و الذ� حاول هذا األخیر تجدید حر�ة الجهاد ال'حر� لكنه فشل و 'التالي 

  األور��ةتجاه المغرب الكبیر 'ما فیها المغرب األقصى االطماع 

  االحتالل و التوسع االس.اني لطرابلس الغرب: التاسعة المحاضرة 

ملك اراغونة و ایزاب�ال  'اني المتوج بزواج فردینادسعرف القرن الخامس عشر بروز التاج اال

ملكة قشتالة و الوحدة االس'ان�ة التي فرضت على اس'ان�ا االلتفاف الى الخارج و خصوصا 

  :الشمال االفرKقي و هذا لسببین 

  المسلمین لالنتقام منهم مالحقة  -

 واستغلوا األوضاعالتطلع للس�طرة على مناطZ الشمال االفرKقي لجعلها مناطZ نفوذ لها  -

بیدرو دو  'ق�ادة م 1508 سنةللتوغل في 'الد المغرب  و�انت الفرصةالداخل�ة المضطر�ة 

 Wنافارو وهاجم وهران ثم بجا�ة ثم 'ق�ة السواحل المغر��ة األخر  

ن�ا على توج�ه انظار 'ا�طلة الكاردینال خمینسو رئ�س وزراء فردیناند ملك اسطل أسقفعمل 

و طرابلس م�اسب التي �حصلون علیها جراء س�طرتهم على افرKق�ا األس�ان نحو افرKق�ا و ال

دونافارو من بجا�ة م'اشرة الى طرابلس الغرب 'قوة مؤلفة من  الغرب خاصة و انتقل بیدرو

'مشار�ة قوة إ�طال�ة الحتالل طرابلس الغرب و عند عودته من حمل المؤونة االف الرجال 

  و ادالء له توقف في جزKرة غوزو 'مالطا فانظم ال�ه 'عض المالطیین �مرشدین 

و في فترة وجیزة تم�ن و'اشر 'ضرب سواحلها م 1510و�لغ االسطول طرابلس الغرب سنة  

'الدفاع  الطرابلسیینفي المدینة 'الرغم من تدافع  االس'ان من االست�الء على النقاB الرئ�س�ة

 –مقر حاكم المدینة  –عن مدینتهم ووصل القائد االس'اني بیدرو دو نافارو الى السرا� 



وعمد الس'ان على نهب المدینة و هجروا اهالیها حیث �ق�م الشیخ عبد هللا فامر 'اعتقاله 

موانئ األخرW و تبدیل ه��لة المدینة و بناء فهجرها التجار و انتقلت األهم�ة التجارKة الى ال

  اسوار جدیدة على انقاض االسوار القد�مة 

واجه االس'ان مقاومة عن�فة من س�ان المدینة رغم عدم رضا االس'ان على ذلك للتكالیف 

الناجمة عن احتالل المدینة و �ان بیدرو دو نافارو یدرك ان 'قاءها في لیب�ا  ال'اهظة

و 'الفعل توجه نحو مدینة جر�ة لكنه اصطدم 'مقاومة ع جزKرة جر�ة له مستحیل ان لم یخض

طرابلس الغرب  ألهاليعن�فة افقدته مؤونة و ذخیرة و خیرة قادته و جراء هذه الهزKمة منحت 

شن األهالي هجوما منظما م  1511و في سنة  مقاومتهملإلس'انمتنفسا قو�ا الى تجدید 

دونافاروا اثناء حملته على  ناب م�ان بیدرو –دیجوا د�فیرا على القوات االس'ان�ة لكن القائد

  �بدهم و الحZ بهم خسائر فادحة  –جر�ة 

سنوات األر�ع لوجود االس'ان في طرابلس الغرب و خوفا من الخسائر ال'شرKة و و خالل ال

الغرب في ید المس�حیین عمد الملك االس'اني الى الحاقها  طرابلسالمدن�ة لضمان 'قاء 

'مملكة صقل�ة 'حجة قر�ها منها فغدت المدینة مرت'طة م'اشرة 'ح�ومة نائب الملك المق�م في 

برزت القوة العثمان�ة بوصفها قوة جدیدة ناشئة و أعلنت عن تبنیها  هذه االثناء صقل�ة وفي

  ها حما�ة ال'قاع اإلسالم�ة و الدفاع عن

التي تر�ز ال 'ار�اروس 'الجزائر و تطور موقفهم و 'غ�ة ضمان التواجد و في اللحظة 

المس�حي في تلك المناطZ و طرد االتراك منها رحب الملك االس'اني 'العرض المقدم ال�ه 

من فرسان القد�س یوحنا 'عدما طردهم السلطان سل�مان القانوني من مدینة رودس فمنحهم 

Kطة تعهدهم 'قتال المسلمین و الوقوف الى جان'ه قبل المرشد الدیني طرابلس الغرب شر

و اتخذ طرابلس الغرب مقرا لفرسان القد�س یوحنا شروB الملك االس'اني شارل الخامس 

عس�ر� 'عدما اتخذ جزKرة مالطا مقرا روح�ا للمنظمة ومنذ ذلك التارKخ انصرف الفرسان الى 

  االس'ان منها ترسیخ وجودهم في طرابلس التي انسحب 

  –لیب�ا  –احتالل فرسان القد�س یوحنا لطرابلس الغرب 

و تجسیدا لمرامي الملك االس'اني شارل الخامس قرر منحهم جرKرة مالطة �مر�ز روحي و 

و م 1530 طرابلس الغرب �مر�ز عس�ر� استقرت المنظمة في طرابلس الغرب منذ سنة

بتحصین المدینة و رممت االسوار و القالع و زادت من ظلمهم لألهالي و �انوا العمل  بدأت



�سعون لالستقرار في مدینة طرابلس 'صورة دائمة وفي سنة منح السلطان العثماني خیر 

الى اخضاع الدین بر�اروس لقب بیلر�ا� الجزائر و بذلك تأكدت الخطوة العثمان�ة الرام�ة 

العثماني االس'اني و خصوصا 'عد س�طرة خیر الدین الصراع  الشمال االفرKقي و بذلك بدا

و استنجدوا 'ال'ا'ا و هذا األخیر الح على شارلكان 'استرداد تونس  م 1534على تونس سنة 

من خیر الدین ألهمیتها و موقعها االستراتیجي و 'الفعل �ان ذلك و قد تأكد شارلكان و 

ل افرKق�ا لن ��ون اال 'القضاء على التواجد العالم المس�حي ان التوسع االس'اني في شما

و تعتبر العثماني فاندفع شارلكان 'حملة أخرW على الجزائر سنة اال انه لقي خسارة فادحة 

اكبر حملة في القرن السادس عشر على الشمال االفرKقي و تخوف الطرابلسیون من االعمال 

ماني سل�مان القانوني و 'عث 'مراد الوحش�ة و الهجمات االس'ان�ة فاستنجدوا 'السلطان العث

وقد تزامن الوجود العثماني في الجزائر مع خضوع طرابلس للس�طرة اغا الى طرابلس الغر�

االس'ان�ة ومن 'عدها س�طرة فرسان مالطة الطامعین في االستقرار ف�ان خیر الدین یوجه 

ا االس'ان من الضر�ات للقوات االس'ان�ة و خصوصا ان مطامع خیر الدین �ان طرد أ�ض

  تونس

و�م�ننا القول ان التواجد العثماني على الساحة االفرKق�ة تبلور 'ش�ل مؤ�د بتكلیف مراد اغا 

فعل�ة نحو خضوع  ولكنها خطوةالى طرابلس برغم قلتها  اإلن�شارKة'ق�ادة مجموعة من 

  للس�طرة العثمان�ة  وما جاورهاطرابلس الغرب 

'عد تجمع اللیبیون في تاجوراء فرار من اضطهاد الفرسان و ظلمهم 'مساعدة العثمانیین وهذا 

و عرضوا على السلطان مصابهم م  1532توجه الوفد اللیبي ال مقر السلطة العثمان�ة سنة  

و 'اشر العمل بتحصینها  إلمارتهوما حل بهم على اید� الفرسان اتخذ مراد اغا تاجوراء مقرا 

قوة من األهالي إضافة الى من معه من جنود وشرع في شن حمالت متفرقة  'أعداد ثم قام

وضم مدینتي مسالتة و  م 1543على الفرسان و عمل مراد اغا على توس�ع امارته سنة 

ضم الغرKان و ابن الولید و �حث في نفس الوقت على طلب  م 1544ترهونة وفي سنة 

 التشرKد �سرفون في القتل و  یوحنا �انواالن فرسان القد�س المساعدة العثمان�ة 
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تمیزت هذه الفترة في وال�ات الدولة العثمان�ة ووال�ات الشمال االفرKقي خاصة 'الهدوء و 

االستقرار فف�ه حققت الدولة العثمان�ة اقصى توسعاتها و ابهى انتصاراتها ومنه اكتسبت 

سطوتها و شهرتها و في هذه الفترة تحققت السمات اإلدارKة و العس�رKة 'فضل الوالة الذین 

للسلطان العثماني و دولته و 'عضهم االخر ساء الى لق'ه و خان سلطانه ر�زهم 'ماخلصوا 

و لق'ه و هناك صفة خاصة اتصف بها والة الشمال االفرKقي في هذه الفترة و هي ان 

غالبیتهم �انوا من رKاس ال'حر و ان قسما منهم �انوا من المهتدین او االعالج و'موت هؤالء 

شعر األهالي 'الظلم و فوضى  االن�شارKة الذین حاولوا افساد ظهر هناك عدم االستقرار و 

  الى الهجرة خارج 'الدهم  'األهالياإلدارة و اضطراب امني مما اضطر 

و اخذ مدینة �لت له مهمة طرد الفرسان و و ا م 1555/ 1551تولى مراد اغا وال�ة لیب�ا  

قلعتها مقرا دائما له �ما حول  تاجوراء مر�زا له ثم نقلها الى مدینة طرابلس الغرب و اتخذ

الكن�سة الى مسجد و سعى الى تنظ�م امورها اإلدارKة و حتى العس�رKة و حصن المدینة  و 

حاول فرسان القد�س یوحنا استرجاع المدینة لكنهم  م  1552قام بترم�م القلعة وفي سنة  

  م 1555فشلو في ذلك ووفاته سنة 

بینه و�ین السلطان العثماني عن ZK الوساطة تولى طرغوث رKس الح�م من 'عده عن طر 

طرZK سنان 'اشا تمیز عهده 'القضاء على �ل االضطرا'ات و الفوضى واعمال الشغب و 

قام بتنظ�م الج�ش وسهر على تطبیZ االمن و اقام ثكنات لالن�شارKة لتفاد� طغ�انهم على 

انشا دار لل'ارود و بنى مسجدا واهتم بترم�م اسوار المدینة و تجدیدها و�نى ابراجا و  األهالي

  'اسمه 

شهد عهده ثورات عدیدة منها ثورة س�ان الغرKان و اعلنوا العص�ان عل�ه لكن طرغوث رKس و 

استطاع اخماد هذه الثورة و فرض غرامة مال�ة علیهم و االمر �ذلك البن الولید و اخضع 

و سعى المظلمین جم�ع المدن اللیب�ة �ان ح�مه ح�ما مر�زKا و عهد للقاضي انصاف 

  لتشج�ع القرصنة ال'حرKة و مداخیلها إلصالح أحوال الوال�ة 

م التي �انت بزعامة اس'ان�ا حیث �ان اسطول مشترك مؤلف من 1560سنة حملة جر�ة 

الحملة المغر��ة 'مساعدة و ا�طالیین و المان و تزعم طرغوث رKس  فرنسییناس'ان و 

�ما توجه طرغوث رKس 'حملة ضخمة نحو  'انلإلساالسطول العثماني و �انت الهزKمة 



م و دام هذا  1565و�ان ذلك سنة الجزر المالط�ة للقضاء على فرسان القد�س یوحنا نهائ�ا 

لكنه فشل حتى في لدخولها و فشلت الحملة و استشهد طرغوث رKس الحصار ثالثة اشهر 

  و دفن 'مسجده 

رKس انتهى عهد االستقرار الس�اسي و العس�ر� و اإلدار� و اص'ح �ل  و�وفاة طرغوث

الوالة المعینون لهم سلطة اسم�ة فقa حیث ظهر الفساد اإلدار� و االضطرا'ات األمن�ة و 

الصراعات الداخل�ة وما زاد الطین بلة هو ظهور ما �عرف بدیوان الجند و اص'ح هذا الدیوان 

ي مطلع القرن السا'ع عشر ظهر تفوق للج�ش االن�شار� یتماشى مع شخص�ة الوالي لكن ف

راسل األهالي السلطان العثماني و عین على راس الوال�ة �حي 'اشا الذ� سعى داخل الوال�ة 

و استطاع ان �ض'a أمور الى تنظ�مها و ض'a االن�شارKة و قضى على الجند المتمردین 

و اعلن أهالي الغرKان الثورة على  جدید  الوال�ة لكن 'عد وفاته عادت انتفضت االن�شارKة من

 بتأدیبالح�م العثماني و لما وصلت للسلطان 'األوضاع �لف العلج بإدارة الوال�ة قام 

االن�شارKة وقضى على الثورة في تاجوراء وشجع االعمال ال'حرKة و قام بتنظ�م داخلي مح�م 

استدعي من طرف  ثم  ائرم عین 'ایلر�ا� على الجز  1568على مستوW الوال�ة و في سنة 

  م 1571لی'انت سنة  الذ� تحطم في معر�ة السلطان لیتولى امارة االسطول العثماني 

هذه الهزKمة و األوضاع المضطر�ة  اللیبیون تولى 'عدها جعفر 'اشا أمور الوال�ة وحمله 

و فهاجروا الى مدینة قفصة التونس�ة و اتخذوها موضعا لهجوماتهم فدخل جعفر 'اشا قفصة 

و سوسة واعلن ضمهما الى والیته فرض على اهالیها ضرائب مجحفة و تحرك نحو القیروان 

وعند وصول اخ'ار للسلطان العثماني ارسل مرسول الى تونس لتقصي االخ'ار ففضل ان 

�قدم نفسه الى السلطان 'عد جاء فرمان سلطاني �قضي بإعادة القیروان و سوسة و المنستیر 

sجراء الس�اسة الضرائب�ة المجحفة  و قا'س للیبیین و صفاقسبجر�ة و  الى تونس و االحتفا

  فعوض معاقبته من طرف السلطان تم ارساله الى 'الد الشام 

رغم مساعي هذا األخیر في تنظ�م أمور  'عد جعفر 'اشا تولى إدارة الوال�ة رمضان 'اشا

فقد قام بتخف�ض ال'اب العال�ن الوال�ة لكنه لم ینجح جراء نقمة األهالي على الوالة القادمین م

نظام الضرائب و تنظ�م الج�ش ورغم ذلك فان حقد االن�شارKة على  الوالة و األهالي على 

الح�م العثماني حال دون قبول وال�ة هذا االخیر وانتشرت الثورة ضده فحملهم المسؤول�ة 



اومة األهالي فقضت عل�ه االن�شارKة حیث حرضت احد قادته  اثناء خروجه من طرابلس مق

  م  1574سنة  

و 'عد مقتل رمضان 'اشا عین مصطفى 'اشا 'عد محاولة االن�شارKة االنقالب على السلطة 

و الثورات الداخل�ة الرافضة للح�م العثماني  راغلةقد شهدنا في هذه الفترة تمرد الكالعثمان�ة و 

أهمها الثورة التي تزعمها �حي السوKد� احد زعماء تاجوراء و جراء هذا الخناق على ال'اشا 

 مصطفى طلب هذا األخیر المساعدة من تونس 'المقابل تنازله على جزKرة جر�ة ووصلت

م و اهم مامیز فترة  1588 نةاخ'ار الى ال'اب العالي فعزلته و عینت م�انه حسین 'اشا س

الداخل�ة وقتل 'سبب الضرائب المجحفة و بوفاته عادت الثورة ح�مه القضاء على الثورات 

'اإلضافة الى س�اسة الكراغلة  لألهالي'ق�ادة ض'اB و والة في الج�ش و ابتزازهم من جدید 

هم عن طرف التي منحت لهم 'عض الحقوق اص'حوا یترفعون عن األهالي مما أدW الى نفی

س عشر أص'حت أمور الوال�ة تناقش في مجلس دیوان داسحافv 'اشا و في نها�ة القرن ال

والئهم و رفع الدوان تقرKرا الى السلطان العثماني �علنون ف�ه الجند عوض مجلس الوال�ة 

ساعدت م 1606 الىZ1595 العدالة لكن الفترة الممتدة من مهمتهم حما�ة المدینة و تطبی

 و �ان ال'اشا إبراه�م الذ� تولى اإلدارة سنةعلى تجرKد الوالي من أ� سلطة فعل�ة الدیوان 

م سعى الى �سب رضا الجم�ع السلطان و األهالي وKتحاشى اثارة الخالف مع دیوان  1595

 وفي االخیر طلب منه الدیوان  مغادرة الوال�ة و عین إس�ندر 'اشا سنة الجند 

خلفه سل�م 'اشا الذ� م  1606 'صالح�ات محدودة الزمته حتى عزله وفي سنة م1600

حتى بدا التجار االرو�یون یتوافدون على استسلم لرغ'ات الدیوان و لم �مضي وقت طوKل 

تولى االن�شارKة إدارة الوال�ة من خالل دیوانهم و نصت النظم سة النشاB التجارKالوال�ة لممار 

  الدا�ب رئ�س لدیوان الجند لمدة ستة اشهر  وKلقب 'اسم التي وضعوها على انتخا
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وأول دا� فائز  وانیعد الدا تولى االن�شارKة إدارة الوال�ة من خالل دیوانهم 'عد الزام الدا� 'قو 

بثقة الدیوان هو الضا'a سل�مان و جراء ضغوطات الدیوان لم �ستطع االلتزام 'قواعده 

فاضطر الى التنازل عن منص'ه و خوفا من االضطرا'ات و العودة الى الثورات سار الدیوان 

وتمیزت هذه الفترة 'االستقرار الس�اسي و العس�ر� و حتى م 1611غا�ة على س�استه الى 

مهاجر� ترحا'ه لدار� وأ�ضا على مستوW العالقات الخارج�ة مع تونس و الجزائر و اإل



ألنه �عتبر بدأت االنزالقات الس�اس�ة  م  1611لكن بوال�ة صفر 'اشا الدیوان سنة  االندلس 

اول دا� وصل الى السلطة عن طرZK نفوذه االقتصاد� و �ظهر ذلك في استحواذه على 

أعضائه في القرارات المتخذة 'اإلضافة الى شراء ضمائر ض'اB سلطة الدیوان دون مشار�ة 

الدیوان و األهالي  و القضاء على �ل معارض لقرارته في المقابل قام بتشج�ع االعمال 

و جراء ذلك عرفت لیب�ا توافد �بیر من االسرW فقام ببناء دار لألسرW و أسس ال'حرKة 

الضعف و الفوضى جراء االمت�ازات التي منحها وعم لیب�ا األور�یینعالقات وطیدة مع التجار 

الدا� للتجار األجانب ووصل 'ه االمر الى تالوة الفرمانات السلطان�ة 'اسمه وأص'ح اللیبیون 

�حضرون للثورة وارسل الدیوان وفدا لمخاط'ة الدا� صفر للعودة عن قرارته خوفا من تأزم 

  األوضاع اكثر لكنه هددهم 'القتل

األعظم عن األوضاع التي تع�شها وال�ة لیب�ا جراء س�اسة الدا� صفر  وصلت اخ'ار للصدر

حامد 'اشا و م  1614المجحفة عن طرق الدا� علي المستقل عنه فارسل السلطان  سنة 

طلب منه تقرKرا مفصال عن األوضاع لكن الدا� صفر استطاع ان �ستغل هذا األخیر الى 

ن�شارKة لم �ستسلموا لألمر فقاموا 'محاولة درجة انه حمله مسؤول�ة جم�ع اعماله لكن اال

القضاء على الدا� دون جدوW فقام 'مراسلة السلطان مرة ثان�ة فارسل خلیل 'اشا سنة 

و'عد محاكمته و اث'ات صحة التهم الموجهة ال�ه شنZ علنا امام أبواب القلعة و تمت م1615

  ة امالكه و تحوKلها الى اوقاف امیرKةر مصاد

على راس الوال�ة وامره 'التعاون مع الدیوان وامر اإلن�شارKة 'عدم التطاول نصب خلیل 'اشا 

على األهالي بینما �ان هذا األخیر ینظم أمور الوال�ة جاء فرمان تنصیب سل�مان 'اشا الذ� 

الى  داخل�ة 'اإلضافةالمجحفة والتي تعتبر سبب ق�ام ثورات  سعى الى تخف�ض الضرائب

سنة  سل�مان 'اشا وعین م�انه حسین 'اشا األهالي عزلن تونس 'طلب م إن�شارKةطرد 

األخیر 'ادعاء انه من ساللة الرسول صلى هللا وقام هذارئ�سا له  ومصطفى 'اشام1619

عل�ه و سلم و استطاع ان یتحصل على منصب الدا� 'عد مراسلة السلطان العثماني قام في 

للیب�ة الى غا�ة موانئ سردین�ا و حقZ بدا�ة والیته بتشج�ع االعمال ال'حرKة ووصلت السفن ا

قرار و عم االمن لكن هذا لم یدم طو�ال فعادت الفوضى و اعتمد تنوع من العدل و االس

عین قاسم م1631م و في سنة 1630 سنة  بإعدامهس�اسة ضرائب�ة مجحفة فامر لسلطان 

ر مشار�ة قاسم 'اشا و حذر أعضاء الدیوان 'احترام السلطان و قرر الدیوان انتخاب دا� اخ



'اشا فرفض األهالي الف�رة النهم من المعارضین للح�م العثماني في طرابلس الغرب على 

ع�س االن�شارKة و �م�ن ان نمیز ابرز فترة قوة شهدها طرابلس الغرب في عهد الدا�ات 

و م  1672الى 1631وهي فترة وال�ة دمحم 'اشا الصاقزلي  و عثمان 'اشا الصاقزلي من 

و م  1633سنة الذ� حمل خادمه عثمان 'اشا فرمان تعیینه  لدمحم 'اشا الصاقزلي'النس'ة 

تعد فترة تول�ه الح�م من اهدا الفترات و اكثرها استقرارا و عین عثمان 'اشا نائ'ا عنه في 

 ق�ادة الج�ش و �لفه 'اعتماد الردع تجاه اعمال العص�ان مثلما حدث في بنغاز� سنة 

م و ما �أخذ عل�ه سماحه للت'شیر المس�حي في لیب�ا و إعطاء امت�ازات للفرنسیین  1644

وثار األهالي وقاموا 'مراسلة السلطان مراد الثالث لكن انشغال السلطان حال دون اصدار أ� 

قرار اتجاهه فاستغل الدا� و استمر في ح�مه المستقل الى ان قتل من طرف طبی'ه و دفن 

الكبیر لسیده و  لوالئهرKس خلفه خادمه عثمان 'اشا الصاقزلي و بجوار مقبرة طرغوث 

اعترافه 'فضله  اخذ لق'ه و �نیته و حمل هذا المنصب بناءا على وص�ة سیده رغم انه لم 

��ن یرغب في اإلدارة قام برفع أجور االن�شارKة وعمد على حفv الوال�ة و السهر على راحة 

ینتمي لقراصنة ال'حر حیث شجع  �ان  السلطان و ألوامراألهالي و امنهم و�ان �ستجیب 

االعمال ال'حرKة  صبورا شجاعا و عرف عل�ه أ�ضا الترف و االبداع ببناء القصور  و 

منذ الدخول العثماني لطرابلس الغرب �انت في  تأدیبعرفت ق'ائل ابن الولید اشرس حمالت 

رخاء االقتصاد� لتخف�ضه عهد عثمان الصاقزلي دامت والیته ثالثة و عشرون سنة من ال

لق�مة الضرائب المفروضة و التوافZ الذ� �ان بین األهالي و االن�شارKة بنى مشفى 'اسمه 

و فرض رقا'ة شدیدة  لألور�یینو اهتم 'الجانب الصحي و�ان ع�س سیده لم �عطي امت�ازات 

اء نشاطه علیهم  وانتهى 'ه المطاف الى تسم�م نفسه 'سبب الش�وك التي أص'حت تراوده جر 

ال'حر� و استغالل عوائده فأثار نقمة االن�شارKة و هذا ما ادW الى وضع حد لح�اته و دفن 

  م 1672بجوار سیده سنة 

عرفت لیب�ا من الى ازدهار تجار� و 'حر� و استقرارا داخل�ا و خارج�ا و 'موت دمحم و 

ار و امتدت قرا'ة و التدهور و االنه� االضمحاللتظهر بوادر  بدأت عثمان 'اشا الصاقزلي

و یتجسد ذلك في الصراع الدمو� الذ� �ان بین  نلییناأر�عین سنة الى ق�ام ح�م القرم

تفاوت فترة الوال�ة لكل واحد منهم بین یوم واحد  ااثنین و أر�عین دا�بتداول  أعضاء الدیوان

Bو استمر دیوان ئاسة الدیوان االقو�اءلر  الى شهر و غالبیتهم قتلوا وهذا جراء احتكار الض'ا



و اسفر اجتماع الدیوان   االن�شارKة على هذا النهج واضیف له منصب الكاخ�ا او النائب

على شخص یدعى عثمان و انتخب الرKس علي لمنصب الكاخ�ا و �ان من االعالج و 

و في سنة �عتبر اول من تولى منصب الكاخ�ا و استمر دیوان الجند �سیر على هذا المنوال 

و'عدها تولى إبراه�م االر�لیلي و ثار طرابلس الغرب تمرد  �بیر لالن�شارKة م شهد  1709

و عل�ه دمحم 'ك الستالم السلطة و ثار الدیوان على هذا األخیر و عین الحاج مصطفى دا�ا

عزل في فترة قصیرة و تولى محمود موسى رئاسة الدیوان و طلب هذا األخیر من احمد 'اشا 

نلي ألنه �ان یرW الغرKان لكنه �ان �طمح لإلطاحة 'أحمد 'اشا القرمنلي بتأدیب قبیلة ااالقرم

نلي نوا�ا الدا� و امر اع�ان الدیوان 'قتله لكنه سلم او �شف احمد 'اشا القرمف�ه المنافس 

و هو ال �مت رضا الجند بدا�ا  ونال  نليامن الفتل ألنه فر هار�ا و عین احمد 'اشا القرم

حتى الجنس و له صفات و اخالق م�نته من تأس�س ساللة لهم 'صلة ال في النسب و ال 

  م 1835الى 1711حاكمة تسلمت زمام األمور من 

  م 1835/ 1711 عهد االسرة القرمانل�ة في طرابلس الغرب: الثان�ة عشر المحاضرة

تخط�a و  نتیجة -نس'ة الى مدینة قرمان جنوب االناضول  –لم ��ن ظهور االسرة القرمانل�ة

نلي واحد من ض'اB االن�شارKة و ممن �انوا �قفون في مؤخرة الحوادث ا�ان احمد 'اشا القرم

سنة نلي الى مدینة طرابلس الهذا نجى من أ� عمل�ة قتل او نفي و دخل احمد 'اشا القرم

محاطا بترحاب األهالي و العلماء و استطاع ان ��سبهم و رفع رواتب الجند لكن  م 1711

اما من سلموا ضد السلطة اعد لهم ول�مة و ذ'ح رؤسائها  محاولتهم للتمردهالي لهم و �ره األ

  ة فانهم التزموا 'الطاعة ذ'حمن هذه الم

نلي 'مالحقة حر�ات التمرد و اعمال العص�ان في تاجوراء و ترهونة اقام احمد 'اشا القرم

اصعب الثورات الن من م 1715 ومسالتة و تعد ثورة علي بن عبد هللا الصنهاجي سنة 

قائدها ادعى انه المهد� المنتظر و انه منقذ ال'الد من العثمانیین للكن في اخر المطاف فر 

�ما استطاع ان ��سب األهالي الى صفه و قام بتنظ�م أمور الوال�ة حیث ش�ل مفرزة هار�ا 

لمدینة للحرس المحلي لحفv االمن فحصن الوال�ة ببناء الحصون و القالع و اصلح اسوار ا

و ابراجها و بنى جامعا 'اسمه و 'عد ذلك انصرف الى توس�ع حدود والیته و اعتمد على 

الوال�ة على اقر�ائه 'اإلضافة الى مشاورته للعلماء و االع�ان و سعى الى تقو�ة نفوذه و  إدارة

من 'عده ح�ما وراث�ا و �ان یتخذ قراراته 'عیدا عن السلطان و فرماناته  ألبنائهفضمن مر�زه 



و صك النقود 'اسمه و 'اشر 'عقد الصلح مع النمسا و عقد معاهدات تجارKة معهم دون 

في مختلف استشارة ال'اب العالي ورفع اسم السلطان من الخط'ة و تش�یل مجالس شرع�ة 

مفتي اإلسالم في االستانة و بدا و �انه حاكم  انحاء الوال�ة دون الحصول على موافقة

  المؤمنین  'أمیرمستقل و الس�ما 'عدما تلقب 

وفدا للسلطان  فأرسلسعى احمد 'اشا القرمانلي الى تخفیف من س�استه العدائ�ة للسلطان 

األولى  واتسمت السنواتجاء فرمان تحصل منه على لقب ال'اشا  واظهر والئهوفي المقابل

على األهالي و لجا في و الرخاء االقتصاد� و تخفیف الضرائب  والمساواة ل لح�مه 'العد

الفترة التي س'قت اصابته 'فقدان ال'صر الى تشدید ق'ضته على األهالي و تشدید الضرائب و 

التي اثقلت �اهلهم ثم 'عدها تنازل عن الح�م البنه دمحم 'اشا و قد دفعته عزة نفسه و شجاعته 

  و دفن بجامعه م  1735لى نفسه سنة   الى اطالق النار ع

نلي في بدایته في نفس وتیرة والده حیث سعى الى تحدید رسم حدود ا�ان ح�م دمحم 'اشا القرم

و شجع القرصنة ال'حرKة لمحار�ة السفن  و رفع الرسوم الجمر��ة  الوال�ة و الحفاs علیها

ات معه لكب وده من بینها فرنسا و هذا ما اجبر 'عض الدول الى عقد اتفاق� األور��ةال'حرKة 

و االمر �ذلك 'النس'ة م  1727التي ارادت تجدید االتفاق�ة التي ابرمت مع والده سنة 

و 1751ضخمة  سنة على امت�ازات س�اس�ة و اقتصاد�ة هذه األخیرة لبرKطان�ا و حصلت 

و تضمنت المعاهدة في لیب�ا خالل والیته  األور��ةأص'حت الجال�ة البرKطان�ة اكثر الجال�ات 

عدم تقد�م مساعدات للجزائر و تونس في حالة الحرب و نستط�ع ان نمیز هذه الفترة 'الرخاء 

االقتصاد� و االستقرار اإلدار� لكن هذه األوضاع لم تلبث �ثیرا حیث ترك دمحم  'اشا الح�م 

�ة و مارس و انغمس في ح�اة اللهو و المجون فعمت الرشوة في �ل مقاطعات الوال ألقر�ائه

اعمال مشینة من بینها مشینة من بینها معاهدات مقابل رشاو� و ساءت عالقتهم مع اقر�ائه 

الدولة العثمان�ة و �انت نهایته القتل في احدW حفالت المجون التي �ان �قضیها مع رفاق 

  وخلفه ابنه علي 'اشا السوء 

و اص'ح الض'اB الرشد  نلي الح�م وهو صغیر السن و لم 'عد سناتولى علي 'اشا القرم

اوص�اء عل�ه و استغلوا الفرصة و عقدوا اتفاق�ات مع الدول األور��ة و جراء ذلك تأزمت 

م  1766سنة  الض'اB واجبره عالقاته مع جیرانه و قاموا 'مصادرة عائدات السفن ال'حرKة

'اB و استغل الضعلى تقد�م تعهد لفرنسا بإعدام �ل مواطن لیبي تعرض للسفن الفرنس�ة 



'اإلضافة الى و الجفاف  و حتى الموظفین و تعرضت الوال�ة للو'اء و المجاعة  طفولته

في شراء المناصب واسسوا لهم ح�ا خاصا بهم لم شرعوا و استغالل یهود االندلس الوضع 

المقر�ین الض'اB �ستط�ع علي 'اشا التح�م في األوضاع فاراد األهالي ش�ایته للسلطان لكن 

لم �م�نوا األهالي من تقد�م ش�واهم و �ان لهذا األخیر ثالثة أبناء احمد و لعلي 'اشا  

تول�ه  خصوصا 'عد ألحمدو حسن و �انت عالقتهم سیئة خش�ة تورKث السلطة یوسف 

منصب اغا االن�شارKة و حاول یوسف التحایل للفوز 'الح�م  و تدارك الوالد الوضع و حمله 

المحامید  قبیلةلف مع الثائر  غومة المحمود� زع�م مسؤول�ة قصر المنش�ة لكن یوسف تحا

اعلن عن تول�ه الح�م وتوجه نحو أخ�ه حسن لتبل�غه فهجم عل�ه فتدخلت وسانه األهالي و 

ه قت�ال ا أخ�ه و ارد اطلZ النار على  امهما الال حلومة فبتر ید امه و عوض اسعاف امه

االجتماع منحت مصراتة و استلم  'مقتضىو  'أخ�هاالجتماع  نليافطلب علي 'اشا القرم

لكن اهل مصراتة رفضوه الن یدیها مازالت ملطخة 'الدماء  م 1790سنة  احمد السلطة

فقام أهالي فانتفضوا عل�ه فثار یوسف 'اشا من جدید و طلب من أخ�ه تدارك الوضع 

سنة  ةفعین السلطان علي 'اشا الجزائر� على الوال�مصراتة 'ش�ا�اته للسلطان سل�م الثالث 

 إلرادةفمنع یوسف الوالي الجدید من الدخول الى المدینة فاعتبره الوالد تحد� م 1794

السلطان فقرر الدخول الى التراب التونسي ووصلوا الى وعود من طرف حمودة 'اشا 

  ینی'استرجاع عرشهم خصوصا انه �ان على عالقة سیئة مع العثمان

لكن 'عض تطاع علي 'اشا الجزائر� التخف�ض من ق�مة الضرائب و قمع االن�شارKة اس

المعارضین له  عرقل مساره اإلدار� و خصوصا 'عد فشله من جلب األرز من مصر 

ج�شه و اص'ح یلقب 'علي برغل  فاحتقرهج�شه و اضطر الى اطعام عساكره برغل  إلطعام

لتوغل الج�ش الفرنسي و ج�ش التونسي 'ق�ادة  و لم �ستط�ع هذا األخیر دخول جزKرة جر�ة

نلیین  و'عد تخلي أهالي المنش�ة و احمودة 'اشا الى مدینة طرابلس السترجاع ح�م القرم

نلیین للیب�ا عادت االساحل عل�ه فر خارج الحدود اللیب�ة 'سرKة تامة و 'عودة ح�م القرم

طرابلس الغرب  وKوسف 'اشا قائدا نلي وال�ا على او عین احمد 'اشا القرمالفوضى الس�اس�ة 

للج�ش وول�ا للعهد و رفض األهالي 'قاء الج�ش التونسي داخل التراب اللیبي  وعلم الس�ان 

الهادفة الى االستحواذ عن الح�م على حساب أخ�ه و عند ذهاب  نليابنوا�ا یوسف القرم

و تسلل عائدا الى  نليااالسرة لزKارة االضرحة و عند ابتعاد الوفد مسافة عاد یوسف القرم



طرابلس فاغلZ أبوابها و اطلZ طلقتین إیذانا للثورة و تسلمه للح�م و حین علم احمد 

نلي ادرك انه ال �ستط�ع مقاومته و لتجنب إراقة الدماء تا'ع طرKقه الى مصراتة و 'عد االقرم

  فترة غادرها الى جزKرة مالطا 

ببناء اسوار و  على تحصین المدینة Z العدل و سعىنلي على تطبیاعمد یوسف 'اشا القرم

 و �ان �عمل 'استقالل�ة عن ال'اب العالي الطمأنینةمن االستقرار و  عمرافZ عموم�ة لخلZ نو 

وشجع االعمال ال'حرKة و �ان یدرك ان مصداقیته على ال'الد لن تكون اال 'فرمان سلطاني 

في الح�م و في سنة استقاللیته  'أس'ابو اقنع السلطان فارسل حسین 'اشا الى ال'اب العالي 

جاء فرمان تولیته على لیب�ا لكن یوسف 'اشا لم �حترم وعوده للسلطان و بخاصة م  1796

المحافظة على السفن التي ترت'a مع الدولة العثمان�ة 'عالقات صداقة و اظهر عدم ت'عیته 

والیته �ما امر للسلطان واوهم األهالي 'ان السلطان �ق�م عالقات مع الدول المعاد�ة ل

'الهجوم على السفن الروس�ة و حجز 'عضها و طلب في المقابل مبلغا لفك اسرها وواصل 

یوسف 'اشا في س�استه تجاه السفن األجنب�ة وتوجه وفد ارو�ي الى السلطان لش�ایته و طلبوا 

ره و في السنة الموال�ة جاء فرمان �حذره من تصرفاته و امم  1797'عزله عن الوال�ة سنة  

السلطان 'عدم التعرض للسفن النمساو�ة و الفرنس�ة و البندق�ة لكنه لم ��ترث لذلك 'الع�س 

اسر ثالثة  م 1799و في سنة   فانه استدعى قناصل تلك الدول و امرهم بدفع الضرائب

  سفن دنمار��ة 

عقد اتفاق�ة مع فرنسا و خصوصا 'عد توس�ع المیناء و بنائه ألسطول م  1802و في سنة 

و في هذه الفترة  عوض مقاطعتها تحالف معهاخم و تناسى الحملة الفرنس�ة على مصر ض

سلم یوسف 'اشا من العقاب الن الدولة العثمان�ة دخلت في مرحلة اإلصالحات و نتائج 

اخمد علي 'اشا 'عض الثورات الداخل�ة جراء �ما الحملة الفرنس�ة على مصر �انت و خ�مة 

قام شیخ ق'ائل  م 1806 و في سنةم1803لي الغرKان سنة الضرائب المفروضة ثار أها

سرت 'اإلغارة على 'عض السفن األجنب�ة الراس�ة على سواحل المدینة و أ�ضا ثورة أهالي 

  ثم �لفه بإخضاع الجبل الغر�ي  غدامس و ارسل ابنه إلخماد هذه الثورات

تأزمت العالقات التونس�ة اللیب�ة 'سبب مطال'ة حمودة 'اشا 'التعو�ضات التي قدمها اثناء 

مساعدتهم في الدخول الى  التراب اللیبي و رفض یوسف 'اشا تعو�ض هذا األخیر و رد 

على حمودة 'اشا ان السند وقع في عهد أخ�ه و ان ق�مة السند دفعت من طرف أهالي 



 م1811عدان للثورة لوال انشغال حمودة 'اشا بثورة الجند سنة غدامس و اخذ الطرفین �ست

أ�ضا مع جیرانه عند قبوله لمشروع دمحم علي 'اشا  وتأزمتلكن العالقات توترت بین البلدین 

'المقابل عزز یوسف 'اشا و تحالف هذا األخیر مع فرنسا ضد دا� الجزائر حسین 'اشا 

تالء ال بور�ون الح�م  و على اثر ذلك طالبت نلي عالقاته مع فرنسا خصوصا 'عد اعاالقرم

برKطان�ا بتطبیZ بنود معاهدة اكسال شابیل التي لم �حترمها یوسف 'اشا و المتضمنة القضاء 

على القرصنة ال'حرKة و تجارة الرقیZ و واصل هذا األخیر في س�اسة القرصنة تجاه السفن 

وال�ات  إلرغام ق�ادة اللورد اكسموثالدنمار��ة و اإل�طال�ة و جاءت الحملة اإلنجلیزKة '

  الشمال االفرKقي الى تطبیZ هذه المعاهدة 

�ما حاولت الوال�ات المتحدة االمر��Kة الحصول على 'عض االمت�ازات و حاولت القوة 

ال'حرKة االمر��Kة الس�طرة علة االسطول اللیبي ففشلت في مسعاها فقام االمر�Kیون 'استمالة 

وسف 'اشا و قدموا له مدینة بنغاز� لكنهم �انوا یتسترون تحت یاحمد 'ك في مصر اخو 

أرسلت الوم ا  األورو��ةالرا�ة البرKطان�ة و الفرنس�ة و اإل�طال�ة و 'عد فقدانهم للمساندة 

و قام یوسف  األور�یینقناصلها الى الشمال االفرKقي لكن شعبیتهم لم تكن �شعب�ة القناصل 

األمر�Kي و اضطر الكونغرس األمر�Kي الى تحضیر حملة 'اشا 'طرد القنصل و حرق العلم 

م و لم �ستطع یوسف 'اشا المقاومة فانقسمت لیب�ا الى  1801نحو لیب�ا و�ان الهجوم سنة 

مما اضطر الى عقد الصلح  'اشا و الثاني لیوسف 'اشا القرمانلي ألحمدقسمین واحد مساند 

على ة سفنها و تفضیل قنصلها وتحصلت أمر�Kا على امت�ازات �بیرة من بینها سالم

 Wتمت المعاهدة بین الطرفین و تعرضت الوال�ة لفساد �بیر 'اإلضافة البنود  القناصل األخر

التي �انت مجحفة في حقه 'قضائها عل اكبر مورد للوال�ة و هي  الشابیل اتفاقي اكس

القرصنة ال'حرKة ولتعو�ض الخسارة ارهZ األهالي 'الضرائب  وجراء ذلك أعلنت الق'ائل الثورة 

و العص�ان �مدینة فزان 'الضافة الى انتفاضة الكراغلة  و لم �ستطع یوسف 'اشا مواجهة 

أع'اء الح�م 'سبب مرضه و �بر سنه و أوضح للعلماء فاعلن عدم قدرته في تحمل االحداث 

م و 'عدها  1832 ابناءه علي و اخاه إبراه�م قائدا للج�ش سنة ألفضلو االع�ان 'التنازل 

ارسل برسالة الى السلطان یبرر له فیها عن األس'اب التي اجبرته على التخلي عن الح�م 

  البنه علي 



�م رغبته في تطبیZ العدالة و توطید االمن و القرمانلي فور تسلمه الح ااعلن علي 'اش

رفضوا الصلح و  الثائرKنلكن االستقرار و حاول اجراء مصالحة بین األطراف المتنازعة 

الثورة و استمر النزاع داخل  إلخمادارسل مفرزة عس�رKة الى منطقة المنش�ة و الساحل 

ي 'اشا و قسم اخر البن أخ�ه االسرة القرمانل�ة و انقسمت ال'الد الى قسمین قسم مؤKد لعل

دمحم 'ك و في سنة قدم شاكر افند� الى طرابلس حامال فرمان تول�ة علي 'اشا على لیب�ا و 

�ما اخذ لرسالة من علي 'اشا  اجتمع شاكر افند� مع الثوار و اخذ منهم رسالة الى السلطان

خذوا قرار إعادة الوال�ة و قدم الرسالتین الى الصدر األعظم و 'عد اجتماعه مع �'ار الدولة ات

وصل االسطول الى طرابلس الغرب  م1834 الى اإلدارة الم'اشرة للدولة العثمان�ة و في سنة

و عهد الى مصطفى نجیب 'اشا تسو�ة األمور و انهاء ح�م االسرة القرمانل�ة و إدارة الوال�ة 

اجتماعا بجامع هذا األخیر بتوقیف علي 'اشا و عقد و قام و توطید االمن و االستقرار 

طرغوث رKس و تلى الفرمان السلطاني القاضي بإزالة االسرة القرمانل�ة و دخول لیب�ا في 

  ال'اشوات فترة  مرحلة أخرW و هي 

  1911/ 1835عهد ال.اشوات في لیب�ا : الثالثة عشر المحاضرة 

و لم امتد عهد ال'اشوات ستة و س'عون سنة تولى خاللها إدارة الوال�ة ثالثة و ثالثون وال�ا 

��ن والة هذا العهد افضل من سا'قیهم من الوالة حیث عمل مصطفى نجیب 'عد اعتقاله 

وجمع اع�ان المدینة و وجهائها و األهالي في لعلي 'اشا القرمانلي على االهتمام 'الوال�ة 

رئاسة الحاكم الشرعي بفش�ل لجنة مصالحة  رKس لالطالع على رغ'اتهم  مسجد طرغوث

و �لفهم على حفv االمن و فرض العقو'ات و معاق'ة احمد البوغاز� مع خمسة أعضاء 

و و قتله ونفى اخوه الى جزKرة مالطا  –دمحم 'ك  –المخالفین للقانون و الحZ دمحم القرمانلي

و في سنة عزل مصطفى نجیب 'اشا   ام العثماني قضى على 'عض زعماء الثورة ضد النظ

و خلفه دمحم رائف هذا األخیر لم تدم والیته اال سنة واحدة نتیجة الثورات المحل�ة التي عمت 

طاهر 'اشا  المدن اللیب�ة و تحمیل الصحافة الدولة العثمان�ة مسؤول�ة ذلك جراء ذلك �لفت

و بنى فقام 'القضاء على الثورات المحل�ة في تاجوراء  لس الغرببلوال�ة طرا م 1836 سنة

قصر الح�ومة في مصراتة و دار خاصة 'حرKم الوال�ة في طرابلس و �انت له س�اسة 

اما ح��مة مع األهالي و وضع طرZK للقوافل التجارKة و التي �انت سا'قا تمر 'السواحل 

  لقوافل التجارKة 'عا ا حظیت'التسه�الت التي  تحظىالشر�ات األجنب�ة فلم 



و قد عم الو'اء في الوال�ة و عین الجشمه لي حسن 'اشا وال�ا عل لیب�ا  م 1837وفي سنة 

لكن 'عدها   الثائرKنین مع لو اعتمد في البدا�ة س�اسة ال�ان له نتائج وخ�مة على المنطقة 

تدعي من و الوالة العثمانیین لذلك اسالى العنف وجراء ذلك زادت الهوة بین األهالي  أجل

علي عشقر 'اشا  الذ� فتح 'اب التفاوض سنة الموال�ة و نصب م�انه ال'اب العالي في ال

مع المتمردین و 'فضل حن�ته الس�اس�ة تم�ن من الزام عدد من الق'ائل الثائرة 'الطاعة و 

خلفه دمحم امین م  1842العداء 'عدما رفضت الق'ائل الثائرة دفع الجزKة و في سنة   استأنف

و استقرار و هذا ما ساعد على انجاز مشارKع  هدوءا و عدت والیته من اكثر الفترات 'اش

واستمر تنظ�مه اإلدار� حتى عمران�ة و اقتصاد�ة خلدت اسمه في تارKخ وال�ة لیب�ا الحدیث

م ووفر إم�ان�ات �بیرة لمعالجة داء الطاعون و ما �شهد فقa في عهده انتفاضة  1911سنة 

م عزل دمحم امین  1846 و في سنة  م 'عد طرد زع�مهم الى مدینة بورصةسنة ق'ائل الجبل 

'اشا و عین م�انه دمحم رائف 'اشا �ان ح��ما و عادال في تطبیZ النظام و الحZ الثائرKن 

م عین احمد  1848و في سنة �ما ظهرت أ�ضا فئة المتمردین و الثائرKن في الجنوب 

حیث عمل عزت 'اشا وال�ا على ال'الد و �عد من اكثر والة العهد العثماني عدال و ح�مة 

و وزع المعونات السلطان�ة و قام بإحصاء الس�ان مما 'االهتمام 'الناح�ة العمران�ة و الزراع�ة 

م �قضي 1851اثار مخاوف األهالي و ال'اب العالي اسفر عن صدور فرمان سلطاني سنة

م  1855 حیث اخذ هذا األخیر اخماد الثورات الداخل�ة وفي سنةعیین مصطفى نور� 'اشا بت

م عین عثمان 'اشا و ما 1855في أواخر سنة  و عادت الثورات و عمت الفوضى في الوال�ة

و عم الهدوء في الوال�ة و خلفه احمد عزت  میز عهده قضائه على مثیر� الفتنة و الثورات

على توفیر االمن و االستقرار وتوقیر أ�ضا المرافZ العموم�ة و و عمل 'اشا للمرة الثان�ة 

م عین الوزKر دمحم ند�م  1860 تسهیل الممارسات التجارKة الداخل�ة و الخارج�ة وفي سنة

فوفر 'اشا ووصف 'صاحب العقل السدید و الرا� الصائب و ادرك الوال�ة تعاني من فقر 

عي و زراعة الزKتون خص�صا و الذ� �ان یجلب من المساحات الزراع�ة لالستثمار الزرا 

  تونس و وزع الوظائف و المناصب اإلدارKة 'ح�مة و نظم ال'الد في جم�ع المجاالت 

ومنهم عشر وال�ا تمیزت الفترة 'قصرها  اثنيم عین علیها ما یزKد عن  1864/1882ومن 

أ�ضا  مساعدات وقدمنشاطا  أبرزهمعلي رضا 'اشا من  و�عد المشیرعین لمرتین  من

  البرKد واهتم 'الزراعةوالصناعة وأ�ضا قطاعللفالحین 



الة العثمانیین مع تزاید النفوذ االورو�ي منها الفرنسي على تونس و ارغام و تزامن اهتمام ال

ال'ا� التونسي على عقد اتفاق�ة ال'اردو و عبر اللیبیون 'مساندتهم للشعب التونسي 'مع�ة 

البلد و رئ�س البلد�ة احمد النائب السفر الى تونس اثر هذا ال'اب العالي و �لف شیخ 

و عهدت له مهمة حمایتها م و �لف احمد راسم 'اشا بتولي ادارة لیب�ا  1881 االحتالل سنة

من الخطر االورو�یومنحته صالح�ات مطلقة و �ان مسؤوال مؤهال ح�م اثنى عشر سنة 

لسالح و منع تجارة الرقیZ فقد عمل و شجع األهالي على حمل ا لإل�طالیینتصدW 'حزم 

على نشر الوعي القومي و الثقافي و سعى الى اصالح الوال�ة بدون أ� تمرد داخلي و 

م  1893 حذرهم من التعد� على الق'ائل التي �انت تحت الحما�ة الفرنس�ة و في سنة

راسل أهالي و 'عد وصوله الى ال'اب العالي استدعاه السلطان العثماني عبد الحمید الثاني 

م علم اللیبیون بوفاة الوالي احمد راسم 'اشا  1897 على صحته و في سنة طمأنهملیب�ا و 

م �لف نامZ 'اشا بإدارة الوال�ة و سار على نهج  1898و في سنة ف'�اه الجم�ع '�اء مرا 

و افسح لهم مجال إقامة زوا�اهم في احمد راسم 'اشا و اتصل أ�ضا بزعامة الحر�ة السنوس�ة 

الغرب و مناطZ أخرW و تلقى تقدیر السلطان عبد الحمید و خلفه هاشم مناطZ طرابلس 

الكثیر سوW  الشيء'اشا صهر السلطان عبد الحمید الثاني في نفس السنة و لم �شهد له 

م خلفه الوالي الولي حافv 'اشا  1900و مراق'ة معارضي السلطان وفي سنة  لألموالجمعه 

و �عدون من جملة الوالة الذین خدموا الوال�ة بإخالص و قضى على انتفاضة الكلوغل�ة 'عد 

م ولما تزاید التدخل اإل�طالي في الشؤون الداخل�ة  1902اعطائهم �ل الصالح�ات سنة 

ء للسلطان طلب من األهالي بتش�یل وفد رسمي للذهاب الى استانبول 'حجة تجدید الوال

وتعاون مع الفرZK رجب  رافضین التدخل األجنبي طالبین منه اتخاذ خطوة اجنب�ة ح�ال ذلك

'اشا الذ� تولى الق�ادة العس�رKة خلفه في إدارة الوال�ة حسن 'اشا ذهب 'عد اشهر من 

و في سنة  وصوله الى مالطة للمعالجة فاستغل اال�طالیون فترة غ�ا'ه فزادوا من تدخلهم

 'أمورو �ان هذا األخیر على اطالع �امل م �لف رجب 'اشا رسم�ا إلدارة الوال�ة  1904

'شدة  و شجع على جمع السالح و طلب من ال'اب العالي  اإل�طاليو قاوم التغلغل والیته 

  1908 عهد ال�ه منصب وزKر الحر��ة و في سنةو  تزوKده 'السالح و استدعي الى االستانة

�ة و الذ� سلك نهج رجب 'اشا في مقاومة التدخل اإل�طالي و تولى احمد فوز� الوال م

غیر الذ� عین تضایZ اال�طالیون منه وطلبوا من السلطان تغییره  وعین حسن حسین 'اشا 



و تصفه المصادر اللیب�ة 'انه تر�ي الجنس�ة إ�طالي الروح و العقل و خالل م  1902سنة 

ح�امها  إل�طال�اكأنهمو امت�ازات �بیرة  والیته زاد النفوذ اإل�طالي و أعطیت صالح�ات

�ان قائدا للقوات إبراه�م ادهم 'اشا الحق�قیون و �ثرة ش�ا�ة الناس من تصرفاته فعین م�انه 

 Wو تصد Zة عرف 'النزاهة و اإلخالص و قد عین إلدارة الوال�ة في وقت غیر الئKالعس�ر

رKة و معمال لصناعة األسلحة عالن�ة لإل�طالیین و دعم نفسه 'السالح و بنى مدارس عس�

المتزوج من إ�طال�ة و سعوا الى عزله و اصدر حقي 'اشا و عده اال�طالیون عدوهم األكبر 

الدفتر 'الو�الة الى دون بدیل واضطر الى اسناد االدارةفرمان 'اسم السلطان �قضي 'عزله 

'ك و 'عد مغادرة إبراه�م ادهم 'اشا التراب اللیبي لمدة خمسة عشر یوما دخلت نس�م  دار

السفن اإل�طال�ة الى میناء طرابلس و فرضا حصارا على المدینة و 'عدها عین نشأت 'ك 

و جاء فرمان التول�ة عن طرZK تونس لكن للمدن الساحل�ة وال�ا اثناء الضرب اإل�طالي 

م ابرم الصلح بین تر��ا و  1912ة م و في سن 1911ین سنة الوال�ة سفطت في ید اال�طالی

  أعلنت الحما�ة اإل�طال�ة على لیب�ا   –لوزان  –إ�طال�ا و 'موجب معاهدة اوشي 

  

  تارخ تونس الحدیث: الرا.عة عشر  المحاضرة 

  1574/1594تجر-ة الح?م الم.اشر 

تونس حیث حول الموفد العثماني سنان 'اشا م 1574ي تونس سنة فانطلقت الفترة العثمان�ة 

الى ا�الة خاضعة لمر�ز اإلمبراطورKة العثمان�ة و عادت السلطة العل�ا الى ال'اشا الذ� �مثل 

و القاضي السلطان مع االستعانة 'ض'اB الج�ش االن�شار� الذین ش�لوا مجلس الدیوان 

دین�ة و قد ط'ع هذا النظام سمة النظر في المسائل القضائ�ة و الافند� الحنفي الذ� تولى 

و لم �فرض ال'اب العالي األور��ةعس�رKة طاغ�ة نظرا لموقع ال'الد المجاور للقوW النصران�ة 

المستفیدین من هذا  إلشرافاتاوات مال�ة منتظمة على غرار اال�االت المشرق�ة و قد �ان 

أعوان اإلدارة المر�زKة  األسلوب العثماني الم'اشر في ممارسة الح�م وتحوKلهم على تواطؤ

دورا حاسما في دخول العناصر السفلى من 'االستانة معهم في عمل�ات نهب ثروات ال'الد 

م استهدفت تصف�ة �'ار  1591في حر�ة تمرد سنة ض'اB االوجاق االن�شارKة أ� الدا�ات 

 الض'اB او البلك'اش�ة و اساء ح�م عس�ر� جماعي لم �عمر سوW 'ضع سنوات انفرد على



اثره عثمان دا� 'السلطة 'عد ان تعهد بلعب حلقة الوصل بین االتراك و مصالح أصحاب 

  ال'الد 

  :عهد الدا�ات 

االن�شارKة و اتساع ثروته و ساهم في  م الذ� استفاد من ثقة 1594نجح عثمان دا� 

التجهیز للقرصنة ال'حرKة وانفرد 'الح�م و سن القوانین و حصن ال'الد و نشa الح�اة 

قتصاد�ة 'المدن واالرKاف مشجعا وفود الممال�ك و المهاجرKن االندلسیین و قد تواصل هذا اال

الرخاء النسبي مع خلفائه الم'اشرKن طیلة النصف األول من القرن السا'ع العاشر مع یوسف 

م  1648/ 1640 م و احمد خوجة  1640/ 1637 م و اسطا مراد 1637/  1610دا� 

و �عزW ذلك في ارتفاع مردود القرصنة ال'حرKة الذ� استفاد من الصعو'ات التي واجهتها 

�ما عاینت هذه المرحلة ت'اینا في م 1648/ 1618ارو'ا خالل حرب الثالثین سنة  

المصالح بین ح�ام اوجاق الغرب الثالثة و اتصل ذلك 'مالة ض'a الحدود مما ساعد على 

  �الة تش�ل المجال الترابي لكل ا

 Aالعهد المراد:  

وKدعى  انطلZ من ح�م وراثي انطلقت ساللته من أصول �ورس���ة نس'ة الى جزKرة �ورس��ا

من تولى ق�ادة  وهو اولم 1613/ 1538سنة مراد �ورسو امتلكه رمضان 'ا�  المؤسس

عن الحفصیین یجمع ضرائب مفروضة  والعس�ر� الموروثالمحلة ذلك الجهاز الج'ائي 

�ورسو من ق�ادة المحلة خالل عشرKن�ات القرن السا'ع عشر  وقد تم�نال'الد على دواخل 

'حمودة م�تف�ا 'منصب ال'اشا الذ� البنه الوحید دمحم بن مراد 'ا� المعروف  وقام بتورKثها

  م  1631سنة  وتحصل عل�هجدد في طل'ه من ال'اب العالي 

س�ة الحفص�ة فقد توارثوا خطة ق�ادة سلك المرادیون س�اسة ملك�ة اعادت الح�اة للتقالید الس�ا

 ومتنوا روا'طهمرؤساء التجمعات الداخل�ة  وانفتحوا علىمداخیل الج'ا�ة  واعتمدوا علىالمحلة 

عدة ق'ائل ذات تقالید عرKقة في الخدمة المخزن�ة مثل قبیلة درKد  وتحالفوا معالمصلح�ة بهم 

الق'ائل الخارجة عن سلطة الدولة و�ذلك تراجعت سلطة الدا�ات لتقوم سلطة وذلك إلخضاع

  المرادیین ال'ا�ات

شهد النظام المراد� خالل الر�ع األخیر من القرن السا'ع عشر ازمة حادة تضافرت على 

 وتدني اإلنتاجتعم�قها عدة عوامل اقتصاد�ة واجتماع�ة نذ�ر من بینها تراجع الم'ادالت 



الصراعات الداخل�ة التي اججها  واندالعم 1676/1686سنة  واألو�ئة من توظهور المجاعا

تنافس االخوKن دمحم وعلي ابني مراد الثاني لالنفراد 'الح�م و قد تسببت تلك االزمة الحادة في 

اعلى هرم السلطة في تدخل اوجاق الغرا'ة أ� الف�الZ العس�رKة الخاصة بإ�الة الجزائر و 

Kة الجزائر و قسنطینة أساسا في ثالثة مناس'ات و ذلك خالل اقل من یتعلZ االمر 'ان�شار 

و استفحلت الفوضى نتیجة لس�اسة م 1686/1694/1705عقدین من الزمن في سنوات  

م المزاج�ة و الدمو�ة و قد استغل اغا الص'ا�ح�ة  1699/1702ال'ا� مراد الثالث سنة 

م�ع افراد البیت المراد� و إعادة الح�م داخل الوجZ إبراه�م الشرKف تلك الفرصة إلزاحة ج

   -العثماني  –'عد استئصالهم بید ممثلي الوجZ التر�ي 

  :الحسینيالعهد 

م مقرها تونس قصر  1705/1957 الحسینیون ساللة من ال'ا�ات ح�مت في تونس سنوات

م الذ� ینتسب والده الى 1705/1735 ال'اردو �ان مؤسس الساللة الحسین بن علي تر�ي 

الیونان�ة استقر والده سنة م و انخرB في الخدمة 'الج�ش �رKت ینة �ند�ا بجزKرة مد

االن�شار� متزوجا من امرأتین تنتس'ان الى فصیلتین بدوKتین محلیتین هما بني شنوف و 

ان محسو'ان على االتراك و قد دخل حسین بن علي في شارن ف�ان ابناه حسین ودمحم �ورغل�

�خزنة دار اغا الص'ا�ح�ة وقاید االعراض یرا وتقلد عدة مناصب خدمة ال'الB المراد� صغ

األوضاع الس�اس�ة �اه�ة لل'ا� ثم قائدا على فرقة الخ�الة في الج�ش العثماني 'عد اضطراب 

'عد مقاومة اتراك الجزائر 'عد وقوع ال'ا�  في تونس استولى الح�م على حساب المرادیین

إبراه�م الشرKف في اسر عس�رهم اخذ �ستقل االمر حتى أص'حت دولته ��انا قائما بذاته 

على حساب االتراك العثمانیین هذا وقد نجح في توطید ح�م الساللة الجدیدة بإحداث توازن 

ین و اع�ان و اتراك یرغلس�اسي و ادار� بین مختلف العناصر الفاعلة في ال'الد من �و 

عن طرZK الو�االت و الذین اشر�هم في االستفادة من مخزنه في استغالل خیرات ال'الد 

غیر ان تطوKره لس�اسة التجارة مع البلدان األور��ة خالل عقد الوظائف و المناصب السام�ة 

م و 1720 م و اس'ان�ا سنة1716 م و برKطان�ا سنة1710/1728 معاهدات مع فرنسا سنة

م قد دفعه الى ممارسة الى ممارسة س�اسة 1728 م وهولندا سنة 1725 النمسا سنة

المشترW المتمثلة في الحصول على جانب من المنتوج الزراعي 'أسعار متدن�ة و ذلك قصد 

االستفادة من ب�عه الى التجار األجانب و هو ما اثار غضب س�ان البواد� و جعلهم �قفون 



ق�امه ضده 'عد ان تراجع عن تعیینه ول�ا للعهد لفائدة علي 'اشا 'مجرد في صف ابن أخ�ه 

  ابنه دمحم الرشید  

م في  1756 الى 1728 أدت الحروب العائل�ة التي عرفتها دولة الحسنیین في تونس من

م ثم ق�ام 1756م الى غزو ال'الد سنة  1735/1756 عهد ابن اخ المؤسس علي 'اشا سنة

حیث ثار ولي العهد المخلوع  –دا�ات الجزائر  –رف ح�ام الجزائر من طوصا�ة على تونس 

م و انقسمت ال'الد  1728 و التجا الى جبل وسالت مع حلول شهر ف�فر� سنةضد عمه 

الى شقین متنازعین األول حسیني مع ال'ا� حسین بن علي و قسم ثاني مع ابن أخ�ه و 

 تأثرترت'a االحداث 'عدة أس'اب منها التر�ی'ة المجزئة للمجتمع و تقالیده القبل�ة المتواصلة و 

ل'ا� حسین الجهاز الس�اسي للدولة بهذا الواقع المحلي ت'عا لمحدود�ة تجذره مع س�اسة ا

أخطأت في تقی�م غضب س�ان المناطZ الداخل�ة و لم یتوصل علي 'اشا االستغالل�ة التي 

دا�ات الجزائر مقابل دفعه غرامة مال�ة هامة �ما ان الى إزاحة عمه اال 'مساعدة االتراك 

لذلك استغل أبناء حسین بن علي و اعتمد نفس األسالیب التي اضعفت سلفه انفراده 'السلطة 

م الستعادة  1751  الرشید و علي 'ا� خروج ابن ال'اشا عي یونس عن طوع والده سنةدمحم

  الح�م بدعم من عس�ر الجزائر 

 هامن �ةاألجنب وتعدد التدخالتعدة نتائج خاصة منها عودة االنقسام خلفت الحرب االهل�ة 

وارت'طت الشدیدة  'فظاعتهاواتسمت م 1756-1746-1735-1705اتراك الجزائر سنوات 

  ح�ام الجزائر  واختالفهم عن ح�ام ال'الد 'مصیر مح�ومیهم مصیر بها

م ثم حمودة 'اشا  1759/1782استعادت الدولة عافیتها اثناء عهد علي 'ا� بن حسین سنة 

م سمیت هذه الفترة 'الفترة الذهب�ة و استكمل  1782/1814 بن حسین بن علي سنة

في نفس الفترة عمل�ة  بدأتة �املة الس�ادة م و أص'حت دول 1807 استقالل تونس سنة

تعرKب ال'الد من خالل اح�اء الثقافة �ما تم ادخال نظام تعل�مي أشرفت عل�ه الدولة 'عد ان 

 األور��ةم حیث أص'حت تونس تحت رحمة القوW 1830قامت فرنسا 'احتالل الجزائر سنة 

 الصدیZ بن حسین الق�ام وحاول احمد 'ا� ثم دمحممرت'طا بها اكثر �ما اص'ح اقتصادها 

  األور��ةبإصالحات على الطرKقة 

  

  



  :األمانعهد 

یون و شرKف امستوحى من التنظ�مات العثمان�ة الخیرKة المتمثلة خاصة في مرسومي هم

م جملة من 1857 سبتمبر سنة  �9لخانة تضمن عهد األمان الذ� اعلنه دمحم 'اشا 'ا� یوم 

الحقوق و الم'ادk الس�اس�ة و االجتماع�ة وردت ضمن احدW عشر مادة من اهم ما جاء 

حرKة ممارسة الد�انات و حرKة بها مبدا المساواة امام القانون و الج'ا�ة �ما اقر عهد األمان 

التجارة و سمح لألجانب امتالك العقارات 'عد ان حرموا من ذلك في عهد حمودة 'اشا 

یوفر االمن لسائر الس�ان و ي و قد جاء عهد األمان في مجمله �إجراء س�اسي الحسین

�ضع حذا لالستبداد و الظلم و التفرقة بین س�ان اال�الة او المملكة التونس�ة و لما تبین 

لقناصل الدول األور��ة من جهة و لل'عض من المصلحین أمثال لحمد ابن ابي الض�اف و 

  دمحم الصادق 'اشا 'ا�  الى اصدار الدستور  د األمان دفعواخیر الدین 'اشا محدود�ة عه

  :م 1861دستور

اعداده  و'عض العلماءتولت لجنة من رجال الدولة اول دستور في التارKخ العر�ي اإلسالمي 

من نفس السنة افرKل26 وحدد یومم 1861جانفي سنة 29 یومدمحم الصادق 'ا�  وأعلن عنه

استحسان النخ'ة التي سعت من خالله الى تجسید  اإلعالنولقي �تارKخ ابتداء العمل 'ه 

وعلى الح�م بتونس �ما سعت الدول األورو��ة  واصالح نظامالتنظ�مات الس�اس�ة األور��ة 

ضمان مصالح جال�اتها  اإلصالحات الىوراء حث ال'ا� على هذه  وٕانجلترا منفرنسا  راسها

  هاورؤوس أموالال'الد ل'ضائعها  وفتح أسواقبتونس 

فصال حددت حقوق وواج'ات العائلة المالكة والوزراء والموظفین  11 احتوW الدستور على

والرع�ة �ما اقر مبدا الفصل بین السلطات الثالثة ونظم العالقات بینها فأعطى السلطة 

التنفیذ�ة لل'ا� لكن جرده من عدة حقوق �التصرف في أموال الدولة و ا'ح ال'ا� مسؤوال امام 

كبر الذ� بوسعه خلع ال'ا� اذا خالف القانون ام السلطة التشرKع�ة فجعلها المجلس األ

من عضوا ثلث�ه من اع�ان  60الدستور مشتر�ة بین ال'ا� و المجلس األكبر الذ� یتألف 

ال'الد  و الثلث االخر من رجال الدولة و للمجلس األكبر النظر في میزان�ة الدولة و له 

اما السلطة القضائ�ة فقد أص'حت مستقلة عن ال'ا� و أسندت مراق'ة الوزراء و محاسبتهم 

مجالس جنا�ات و اح�ام عرف�ة 'مثا'ة المحاكم االبتدائ�ة و مجلس التحقیZ بتونس  10الى 

و أسندت مشموالت مح�مة التعقیب الى المجلس األكبر العاصمة 'مثا'ة مح�مة استئناف 



 –مجلس الحرب و مجلس الض'ط�ة  مجالس �مجلس التجارة وانبثZ عن الدستور احداث 

  –مجلس الح�م في الجنا�ات الخف�فة 

م أص'حت الدول األورو��ة تتدخل م'اشرة في تدبیر الشؤون المال�ة  1869 من سنة  ابتداء

 م و 'موجب اتفاق�ة ال'اردوا 1881 للدول �ما تم تعطیل اإلصالحات السا'قة و في سنة 

أص'حت تونس تحت الحما�ة الفرنس�ة و تأرجحت س�اسة ال'ا�ات بین االمالءات الفرنس�ة و 

رغبتهم في دعم المطلب الشعبي و المتمثل في االستقالل و �ان الحزب الدستور� یتزعم 

م بخلع ال'ا� منصف 'ا� بن الناصر 'ا� 'عد  1943 القوW الشعب�ة و قام الفرنسیون سنة

م قام لحبیب بورقی'ة بدوره بخلع اخر  1957 ومع ق�ام الجمهورKة سنة ان ابدW نزعة وطن�ة

  م 1943/1957 الحسینیین األمین 'ا� بن دمحم لحبیب ال'ا�ات

  قائمة ال.ا�ات

 دمحم الرشید بن حسین –م 1735/1756 علي 'اشا-م  1705/1735 حسین بن علي 

 يحمودة 'اشا بن عل-م 1759/1782 على 'ا� بن حسین-م 1756/1759

م 1814/1824 دمحم 'ا� بن حمودة –م 1814/1814 عثمان بن علي –م  1782/1814

احمد 'ا�  –م1835/1837 مصطفى 'ا� بن دمحم –م 1824/1835حسین 'ا� بن دمحم –

دمحم الصادق بن  –م  1855/1859دمحم 'ا� بن حسین  –م1837/1855 بن مصطفى

 دمحم الهاد� 'ا� بن علي  –م 1882/1902 'ا� بن حسین على–م  1859/1882 حسین 

دمحم الحبیب  –م  1906/1922 دمحم الناصر بن دمحم 'ا� –م  1902/1906

 منصف 'ا� بن الناصر 'ا� –م 1929/1942 احمد 'ا� بن علي 'ا� –م 1922/1929

  م1943/1957 األمین 'ا� بن دمحم الحبیب –م 1942/1943

  

  :القائمة الببلیوغراف�ة 

و الخبر في أ�ام العرب و العجم والبر�ر ومن  المبتدأو دیوان �تاب العبر : ابن خلدون 

  عاصرهم من ذو� السلطان األكبر 

  ال'ستان الظرKف في دولة أوالد موال� الشرKف : أبو القاسم الزKاني 

الجزء الخاص بدولة  –الترجمان المعرب في دولة المشرق و المغرب : أبو القاسم  الزKاني

  –االشراف العلوKین 



  برW في اخ'ار المعمورة برا و'حرا  الترجمانة الك:سم الزKاني االقبو 

  مناهل الصفا في مائر موالینا الشرفاء : الي عبد العزKز تالفش

  نشر المثاني الهل القرن الحاد� عشر و الثاني : القادر� دمحم الطیب 

  تارKخ الدولة السعد�ة الدرع�ة التاكمدارت�ة: مؤرخ مجهول 

دول المغرب األقصى حسن الوزان بن  االستقصاء الخ'ار: ع'اس بن خالد الناصر� أبو ال

  نزهة الحاد� في اخ'ار ملوك القرن الحاد� : دمحم وصف افرKق�ا االفراني دمحم الصغیر 

  تارKخ المغرب الكبیر : �حي جالل 

  المغرب عبر التارKخ : إبراه�م حر�ات 

  شارل اندر� جول�ان تارKخ افرKق�ا الشمال�ة 

  المغرب في عهد الدولة السعد�ة : الكرKم عبد الكرKم  عبد

  منظومة حول الوطاسیین: الكراسي احمد 

دوحة الناشر لمحاسن من �ان 'المغرب من التارKخ القرن الحاد� : ابن عس�ر دمحم بن علي 

  عشر 

  النفحة المس��ة في السفارة التر��ة : التمغروطي دمحم بن علي 

  نفح الطیب في غصن االندلس الرطیب  :المقر� احمد بن دمحم 

 –المغرب األقصى  –تارKخ المغرب العر�ي الحدیث : و محمود علي عامر  دمحم خیر فارس

  لیب�ا 

  المؤنس في اخ'ار افرKق�ة وتونس : ابي  عبد هللا دمحم ابن ابي دینار 

  اتحاف اهل الزمان في اخ'ار تونس وعهد األمان : ابن ابي ض�اف 

  والحفص�ة تارKخ الدولة الموحد�ة: الزر�شي دمحم بن إبراه�م 

  س�ة ناالخ'ار التو  في الحلل السندس�ة: الوزKر السراج دمحم بن دمحم االندلسي 

  ذیل 'شائر اهل اال�مان في فتوحات ال عثمان : حسن خوجة 

  س�اسة حمودة 'اشا في تونس : رشاد االمام 

  حضارة العر��ة 'افرKق�ا التونس�ة ورقات في ال: حسن حسني عبد الوهاب 

  االتراك العثمانیون في افرKق�ا الشمال�ة : عزKز سامح التر 

  التذ�ار ف�من ملك طرابلس و ما �ان بها من اخ'ار : ابن غلبون دمحم خلیل 



  م  1850الى  1510طرابلس من : برن�ا �وستانزKو 

  م 1793 -1783 عشرة أعوام في طرابلس: االنسة توللي 

  طرابلس الغرب احوالي : رجب أبو المظفر 

  م 1911لیب�ا منذ الفتح العر�ي حتى : روسي اتور� 

  طرابلس تحت ح�م االس'انیین و فرسان مالطة : اتورKروسي 

  طرابلس الغرب تارKخي : صافي حسن 

  طرابلس الغرب دولت عل�ة و إ�طال�ة وقائع حر��ة : سل�مان دمحم زادة 

  و الحاضر ب�ا بین الماضي لی: سل�مان محمود حسن 

  الحول�ات اللیب�ة منذ الفتح العر�ي حتى الغزو اإل�طالي : شارل فیرو 

  السنوس�ة  دین و دولة : ش�ر� دمحم فؤاد 

  تارKخ العرب الحدیث و المعاصر : عامر علي محمود 

  م  1835 –1795انه�ار االسرة القرمنل�ة في لیب�ا : عل عمر إسماعیل 

  تارKخ المغرب الحدیث و المعاصر  :فارس دمحم خیر 

  طرابلس الغرب تحت ح�م اسرة القرمانلي: م��اكیرودلفو 

  المنهل العذب في تارKخ طرابلس الغرب : احمد النائب 

  

  

  

  

  

  

  
  

  


