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ال�اخل�ة إل�الة ��ابل�  األوضاعاألزمة االق��اد�ة وانع�اساتها على 

  م1832-1805الغ�ب 

  ول�� الهاد� مع�مه    

  .ل���ا، زل���، األس���ة اإلسالم�ة ال�امعة ،�ل�ة اآلداب ،خ�ق�� ال�ار 

Email: walidhs87@gmail.com 

  ال�ل��

ع�ــف� �إ�الــة �ــ�ابل� الغــ�ب خــالل ال�لــ�  ال��ــ� إلــى دراســة األزمــة االق��ــاد�ة ال�ــي هــ�ف

م. وذلـ� مـ� 1832-1795األول م� الق�ن ال�اسع ع�� في ف��ة ح�� ی�سف �اشـا الق�مـانلي 

خالل م�اولة معال�ة أس�ابها ال��ت��ـة: ��ـعف ال��ـة االق��ـاد�ة ال�ـي اع��ـ� عل�هـا ی�سـف 

ات رفــ� وع�ــ�ان علــى �اشــا الق�مــانلي فــي إعــ�اد م��ان�ــة إمارتــه، ومــا ت�تــ� ع�هــا مــ� ح��ــ

 واسـ���م ال�ع�� ال�اخلي، األم� ال�� أره� �اهل ال�اشا، و��ا ارت�ا�ها �ـال��وف ال��اسـ�ة.

أن ال��ائ� ال�اه�ة  ال�ي ف�ض� علـى ن�ائ�ه ل��ق�� أه�افه ال��هج ال��د� ال��ل�لي. وم� 

ا ت�ـ�� فـي اسـ���اف قـ�رات األهـالي االق��ـاد�ة،  س�ان اإل�الة ق� ش�ل� ع�ً�ا ���ً�ا عل�ه�، ّمِ�َّ

وق� أدت وسائل الع�ـف ال�ـي ات�عـ� فـي ج�عهـا إلـى إثـارة ال�ـ��، لـ�ا ان��ـ�ت روح االن�فاضـة 

وال��رة ال�ي ما أن ب�أت ل� ت��ِه ح�ى أ�اح� �األم�� الق�مانلي، وِمْ� َث�َّ أس�ته نهائ��ا م� على 

  ح�� اإل�الة.

، ی�سف �اشا األزمة االق��اد�ة، األس�ة الق�مانل�ة، إ�الة ��ابل� الغ�ب ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:

 .الق�مانلي
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  ال�ق�مة

م الع�یـ� 1835-1711شه�ت إ�الة ��ابل� الغ�ب خالل العه� الق�مـانلي 

 فـي ال�ـار�خ الل��ـي ال�ـ�ی�، ولعـلَّ   �اث ال�ار���ة ال�ي �ان لهـا دوٌر هـامٌ م� األح

ال�ـــي ع�ـــف� �إ�الـــة �ــ�ابل� الغـــ�ب خـــالل ال�لـــ� األزمـــة االق��ــاد�ة مــ� ب��هـــا 

وذلـ� ، م1832-1795في ف�ـ�ة ح�ـ� ی�سـف �اشـا  األول م� الق�ن ال�اسع ع��

�عف ال��ة االق��اد�ة ال�ي اع��� عل�ها ی�سف �اشا في إع�اد م��ان�ـة ل ن���ة

ح��ــــات رفــــ� وع�ــــ�ان علــــى ال�ــــع��  األمــــ� الــــ�� أد� إلــــى �هــــ�رإمارتــــه، 

الــــ�اخلي، و�ــــ�ا ارت�ا�هــــا �ــــال��وف ال��اســــ�ة؛ ح�ــــ� اســــ�غل� الــــ�ول األورو��ــــة 

ذل�، وال�ـي مـا ل��ـ� ت�فـ� عـ� م�اولـة ان�ـ�اع ال��اسـ�  -إن�ل��ا وف�ن�ا–ال���� 

وت�ـــ�ر  ة�مانل�ـــة، األمـــ� الـــ�� زاد مـــ� حـــ�وفـــ�ض إرادتهـــا علـــى ح�ـــام األســـ�ة الق

وف�ــل �ــل ال�لــ�ل ال�ــي ات�عهــا �اشــا �ــ�ابل�، وخــ�وج األمــ�ر  األزمــة االق��ــاد�ة

 .ت فــي ال�ها�ــة إلــى ت���ــه عــ� ال��ــ�عــ� ســ���ته وت��رهــا إلــى حــ�ب أهل�ــة أد

  وه�ا ما س��� ال��ی� ع�ه ��يء م� ال�ف��ل في ال�ف�ات ال�ال�ة:

 م��لة ال�راسة

في إع�اد  ق�مانلياالق��اد�ة ال�ي اع��� عل�ها ی�سف �اشا ال �ال�� أث�ت

وتــ�ه�ر ال��ــاة االق��ــاد�ة ، فــي ز�ــادة حــ�ة األزمــة ال�ال�ــة لإل�الــة م��ان�ــة إمارتــه

ــلألهــالي. مِّ  ح��ــات رفــ� وع�ــ�ان علــى ال�ــع�� الــ�اخلي،  ا أد� إلــى �هــ�ر�َّ

ن�ـــ�اع ال��اســـ� وفـــ�ض بـــ�أت �عـــ� الـــ�ول األورو��ـــة ت�ـــعى جاهـــ�ة ال �َّ َثـــ �ْ وِمـــ

م� خالل ال��ال�ة �ال�ی�ن ال����قة لهـا،  ��اشا ��ابل� م��غلة ذلإرادتها على 

األمــ� الــ�� ت�تــ� عل�ــه ز�ــادة حــ�ة ال��ــاف� االســ�ع�ار� األورو�ــي علــى اإل�الــة. 

ــمِّ  ا زاد مــ� تعقــ� األمــ�ر لــ�� �اشــا �ــ�ابل� وف�ــل �ــل حل�لــه االق��ــاد�ة، و�ــ�ا �َّ

  أس�ته. �َّ ثَ  �ْ ال��اس�ة، وال�ي �ان� نهای�ها ب�ها�ة ح��ه ومِ 

  ال�راسةأه�اف 
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  إلجا�ة على ع�ة ت�اؤالت م�ها:یه�ف ال��� إلى ا

  ما األس�اب ال�ي أدت إلى ت�اجع ال��اخ�ل االق��اد�ة لإل�الة ��ابل�

  الغ�ب؟

 ك�� تعامل ی�سف �اشا الق�مانلي مع ال���رات االق��اد�ة؟  

  قـ�ارات ك�� اسـ��اع� �ـل مـ� إن�ل�ـ�ا وف�ن�ـا ت���ـ� ن�ـائج ت���ـ�

  ل�ال�ها؟ال��ت��ات ال�ول�ة 

 اشــــــا لل�ــــــ�وج مــــــ� األزمــــــة  مــــــا هــــــي ال�ــــــ�ق ال�ــــــي ات�عهــــــا ی�ســــــف�

  ج ال���ت�ة ع�ها؟االق��اد�ة؟ وما م�� ن�احها؟ وما هي ال��ائ

  أه��ة ال�راسة

ت�جع أه��ة ه�ا ال��ـ� إلـى ��نـه ��ـل� ال�ـ�ء علـى ال��ـاكل االق��ـاد�ة 

ال�ي مّ�ت بها ل���ا خالل ف��ة م�ض�ع ال���، وال�� ت�اد ت��ا�ه مع مـا ت�ـ� �ـه 

ل���ــا خــالل ال�ــ��ات األخ�ــ�ة ��ــ�� األزمــات ال��اســة واالق��ــاد�ة ال�ــي تع�ــف 

  �ال�الد م� ح�� إلى آخ�. 

  ال��ه��ة

�ع هــي ال�ــي تفــ�ض ال�ــ�هج ال���ــع لــ�ا ســ�ع��� ال�احــ� إن ���عــة ال��ضــ

ال�ــ�د� ال��ل�لــي القــائ� علــى ج�ــع ال�ــادة ال�ار���ــة مــ� ال��ــادر �ــ�هج العلــى 

  إخ�اعها لل��ل�ل وال�ق�. �َّ ثَ  �ْ وال��اجع ومِ 

وقــــ� ق�ــــ�� ال��ــــ� إلــــى أر�عــــة م�ــــاور، أولهــــا: ب�ا�ــــة تــــ�ه�ر األوضــــاع 

وازد�ـاد نفـ�ذ  ف ش���ة ی�سف �اشام، وثان�ها: ضع1818-1805االق��اد�ة 

ــــ�ان الق�اصــــل ــــ�ال�ل�ل واســــ�قالل ف ــــار 1831، وثال�هــــا: ثــــ�رة ع� م، ورا�عهــــا: انه�

األوضاع االق��اد�ة في أواخ� عه� ی�سف �اشا الق�مانلي. وذیل ال��� ��ات�ـة 

  .، و��ل� قائ�ة �ال��ادر وال��اجعف�ها أه� ال��ائج ال�ي ت�صل إل�ها ال���
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  األول��ر ال�

  .م1818- 1805ب�ا�ة ت�ه�ر األوضاع االق��اد�ة 

ـــ� مـــ�  (*)ت��ـــ� ی�ســـف �اشـــا الق�مـــانلي ـــ� الع�ی ـــل عهـــ�ه مـــ� ت�ق� فـــي أوائ

االن��ــارات، ��ــا ت��ــ� �قــ�ة ش��ــ��ه و�ع����ــه ال�ــل�ة أن �فــ�ض إرادتــه علــى 

ال���� م� الـ�ول ال�ـي �انـ� ت��ـ� ال��ـ� ال���سـ� م�ـاًال ل��ـا�ها ال��ـار�، وقـ� 

ت��ســ� فــي خ�ائ�ــه ال��ــالغ ال�ائلــة ال�ــي �ــان ����هــا مــ� اإلتــاوات ال�ــ���ة ال�ــي 

�� أم� سالمة سف�ها م� اع��اء األس��ل �ا ن�� ل األورو��ة ت�فعها س�� و كان� ال�

ال��ابل�ــي عل�هــا، أو مــ� ال��ــالغ ال�ــي �ــان �ف�ضــها علــى هــ�ه الــ�ول ع�ــ� تعــ�� 

ق�اصلها في م�ی�ة ��ابل�، أو م� تل� الغ�ائ� ال�ي �ان ��ارته ���ـل�ن عل�هـا 

�ــــان �عــــ� ح�ــــام األقــــال�� مـــ� غــــ�واته� ال����ــــة، �اإلضــــافة إلــــى ال��ــــالغ ال�ــــي 

ــــــي إدارة مــــــ�نه� أو  ــــــي ال��ــــــ�ف ف ــــــه ن��ــــــ� اســــــ�قالله� ف ــــــ�فع�نها إل� ال��ل�ــــــة ی

 ت�ارة الق�افل ال�ي �ان� م��ًرا هاًما مـ� م�ـادر اإل�الـة، أو مقا�عاته�، و��ل�

  ما ����ه م� ال���ك وال��ائ� ال���لفة.  

ال�قـ�، ن�ـً�ا  وال��ی� �ال��� أنه ل� ��ـ� ه�ـاك دخـل ثابـ� لإل�الـة فـي ذلـ�

ألن م�ادر هـ�ا الـ�خل ت�غ�ـ� مـ� آن إلـى أخـ�، إمـا ن���ـة لـ�ف� �عـ� الـ�ول 

االل��ام ب�فع تل� اإلتاوات ون�اح �ع�ها في ت�ق�� ر��اتها ع� ���ـ� ال�سـا�ة 

��ا ، و��ــا فعلــ� ســ�دی)1(م1805أو عـ� ���ــ� القــ�ة، ��ــا فعلــ� أم���ـا فــي ســ�ة 

ما علـ�ه�  إ�فاءل�ف� �ع� ال��ام ال��ل��� و�ما  ، �اإلضافة إلى ف�ن�ا وان�ل��ا

                                                           

ال�ـــي تعــ�د أصــ�لها إلـــى ت���ــا وم���هـــا األصــلي ق��ــة ق�مـــان �األناضــ�ل، وال�ـــي  هــ� ســل�ل األســـ�ة الق�مانل�ــة )*

  م زم� أح�� الق�مانلي.1711ی�ل��  28ت���� م� ح�� إ�الة ��ابل� الغ�ب في 
، الـــ�ار الع���ـــة 3م، ت�ج�ـــة: خل�فـــة دمحم ال�ل��ـــي، � 1911إتـــ�ر� روســـي، ل���ـــا م�ـــ� الفـــ�ح الع��ـــي ح�ـــى ســـ�ة  )1

 .381م، ص 2009لل��اب، ��ابل�، 
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مــ� م�ــالغ ســ���ة و�عــالن ت�ــ�ده� علــى ال�اشــا ف���ــي ن���ــة لــ�ل� مــ�ة قــ� ت�ــ�ن 

���لة في �ع� األح�ـان ال یـ�فع�ن ف�هـا أ� م�لـغ ح�ـى تـ���� قـ�ات ال�اشـا مـ� 

  .)1(إخ�اعه� م� ج�ی�

�� ولــ�ل� تعــ�ض ی�ســف �اشــا الق�مــانلي ألزمــة مال�ــة أخــ�ت حلقاتهــا ت�ــ

ضــ�ًقا ی�ًمــا �عــ� یــ�م، وقــ� بــ�أت �الئــع هــ�ه األزمــة فــي ت�ــ�� ال�ال�ــات ال���ــ�ة 

اســ��اع� �ق�تهــا أن ت���ــل علــى إعفــاء ال�ــي م، 1805األم����ــة إلرادتــه ســ�ة 

ـــ م ومـــا تـــاله مـــ� 1815جـــاء مـــ�ت�� ف���ـــا عـــام  �َّ مـــ� دفـــع اإلتـــاوات ال�ـــ���ة، ُث

، )2(م�ت��ات أورو��ة �ان� ن�ائ�ها ت���� ال�غام�ات ال����ة واس��قاق ال�������

م 1818فـي مـ�ت�� إ��ـ� ال شـاب�ل نــ�ف��� ال����عـة فقـ� أكـ�ت الـ�ول األورو��ـة

ذل�، ���م إص�ارها على إنهاء الق�ص�ة ال����ة، وق� ت�فل� ف�ن�ا و�ن�ل��ا ب��ف�� 

م ف�ق�ــان �����ــان، واحــ�ة ف�ن�ــ�ة 1819أك�ــ���  8فقــ� جــاءت إلــى �ــ�ابل� فــي 

( فـــ�� مان�ـــل، وج�ر�ـــان د� ال ق�اف��ـــ�) ولـــ�  إن�ل���ـــة ���ـــادة األم�ـــ�ال��وأخـــ�� 

ـــ�م ��ـــه �عـــ�م ال�ـــ�اح  ��ـــَ�ا صـــع��ة فـــي ال��ـــ�ل علـــى ت�ـــ��ح مـــ� ال�اشـــا یل�

ع األورو�ي والسـ��ا�ة ی�سـف ، ف�ان له�ا اإلج�ا)3(�أع�ال الق�ص�ة في ال���ق�ل

 ع عــ�ا��ــماال�اشــا خ�ــ� م�ــ�ع للــ�ول ال�ــغ�� ��ــاب�لي وســ�دی��ا وغ��ه�ــا علــى 

م �1830ان م�يء األسـ��ل الف�ن�ـي فـي عـام  �َّ دفع اإلتاوات ال����ة لل�اشا، ثُ 

���ادة روزام�ل م� أه� الع�امـل فـي ازد�ـاد شـ�ة األزمـة ال�ال�ـة ال�ـي عانهـا ی�سـف 

ع ذلـــــ� القائـــــ� إج�ـــــاره ��ـــــفة نهائ�ـــــة علـــــى ت�ـــــ��� اســـــ��قاق �اشـــــا ح�ـــــ� اســـــ��ا

ال��ــ����� واالم��ــاع عــ� ال�غــام�ات ال����ــة أو ��ــا ��ــ��نها الق�صــ�ة، و�لغــاء 

االح��ار ال��ار� و�ـ�ل� الهـ�ا�ا ال�قـ�رة علـى �عـ� الـ�ول األورو��ـة ع�ـ� تع�ـ�� 

  �ال�ف��ل ���ا �ع�.، ��ا س�أتي ذ�� ه�ه ال�عاه�ة )4(م��ل�� لها �إ�الة ��ابل�

                                                           
ن. إ. ب�وش��، تار�خ ل���ا في الع�� ال��ی� م� م���ف الق�ن ال�ادس ع�� إلى م�لع الق�ن الع����،  )1

 .174-172م، ص 2005، م��� جهاد الل����� لل�راسات ال�ار���ة، ��ابل�، 2ت�ج�ة: ع�اد حات�، � 
 .224ن. إ. ب�وش��، ال��جع ال�اب�، ص  )2
 .394روسي، م�جع ساب�، ص  إت�ر�  )3
  .   242م، ص 1966ع�� علي ب� إس�اع�ل، إنه�ار ح�� األس�ة الق�مانل�ة في ل���ا، دار الف�جاني، ��ابل�،  )4
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و��ل� ات�ه ن�� ی�سف �اشا إلى ال��� ع� م��ر أخـ� لعلـه ��ـ���ع 

�ــه ال�ــ�وج مــ� هــ�ه ال�ــائقة ال�ال�ــة ال�ــي ت�شــ� أن تــ�د� ����ــه إلــى الهاو�ــة، 

و��أ تف���ه ی��ه إلى اح��ار �ع� أن�اع ال��ـارة لعلـه ��ـ� بـ�ل� م��ًجـا مـ� هـ�ه 

اصــــة �عــــ� قــــ�ارات مــــ�ت��� ف���ــــا ســــ�ة األزمــــة، وقــــ� �ــــالغ فــــي هــــ�ا االح��ــــار خ

م، ح�ـى أصـ��� ت�ـارة ال��ـ�ب مق�ـ�رة عل�ـه 1818م، واك� ال شاب�ل 1815

ال��اعات ال��ل�ة وال����ردة، و��ل� ش�اء �ل ما  اح��� ت�ارة �ع� �َّ وح�ه، ثُ 

  . )1(یل�م  ج��ه وق��ه

 ون�ــــً�ا لقلــــة ال�ــــال ل��ــــه أخــــ� ی�عامــــل مــــع ال��ــــار األجانــــ� عــــ� ���ــــ� ن�ــــام 

ال��اقــات، ف�ــان ��ـــ��� مــ�ه� ال��ـــاعة و��ــ�ر لهــ� ��اقـــات �ال��ــالغ ال��ل��ـــة 

ـــة  ـــه إلـــى حـــاك� ال��ی� علـــى �عـــ� ال�ـــ�ن، و�ـــ�ه� صـــاح� هـــ�ه ال��اقـــة ب��اق�

ـــة ل�أخـــ� مـــا ��ـــ��قه.  ـــة فـــي ال��اق حـــ�ر ی�ســـف �اشـــا م 1830ففـــي عـــام ال�ع��

ـــ�� ت�ســـ�ان�ا ا إل��ـــالي علـــى الق�مـــانلي هـــ�ه ال��اقـــة ل�ـــالح ثالثـــة مـــ� رعا�ـــا إقل

م�ی��ي ب�غاز� ودرنة، و���ح م�هـا أن ال���قـة ال���عـة فـي ��ا�ـة هـ�ه ال��اقـات 

هي أن ���د ف�ها ال��ـالغ ال��ل��ـة ونـ�ع ال�ـلع ال�ـي تـ�فع للـ�ائ��� ومقـ�ار وث�ـ� 

  .)2(كل سلعة، و�ان� أه� ه�ه ال�لع هي ال��� وال��ف وال��� وجل� ال�اع�

وه�ه ال��اقات قل�لة فإن ح�ام هـ�ه ال�ـ�ن  ج��ة�ة و��م أن �ان� ال�الة االق��اد

یــ�فع�ن بــ�ون تــأخ�� أو م�ا�لــة، ول�ــ� ل�ــا بــ�أت ال�الــة االق��ــاد�ة تــ�داد ســ�ًءا 

وأخ� ال�اشا �ع� �ال�ـ�اد فـي آجـال  ، ی�ًما �ع� ی�م فإنه� أخ�وا ��ا�ل�ن في دفعها

ا دفعه� إلى �َّ م��دة وت��هي اآلجال وال ���ل أص�اب ال��اقات على أم�اله� مِّ 

�اشـا إلـى عقـ� الضـ�� او���خل هـ�الء الق�اصـل  ،الل��اء إلى ق�اصله� ل��ای�ه�ا

و����ل بل و��ع�ى أصح و���ل ش��ه ن���ة ، اتفاقات ل����� س�اد ه�ه ال�ی�ن 

هـ�ا ال�ـأخ�� ح�ـ� �انـ� تفــ�ض عل�ـه ف�ائـ� �اه�ـة ن���ــة ل�ـأخ��ه فـي سـ�اد ���ــة 

  .)3(ه�ه ال��اقات

                                                           
  .  202رود لف� م��اكي، ��ابل� الغ�ب ت�� ح�� أس�ة الق�مانلي، دار الف�جاني، ��ابل�، د.ت، ص  )1
   .231ع�� علي ب� إس�اع�ل، م�جع ساب�، ص  )2

 . 231ال��جع نف�ه، ص  )3
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علــى أن م�اصــ�ل الــ�الد لــ� تعــ� �ا��ــة ل�ــ�اد مــا علــى ال�اشــا و�ــ�ل ذلــ� 

؛ ن���ــة ل��جــة ال�فــاف ال�ــي تع�ضــ� ن فــي م�اع�ــ� اســ��قاقاتها ال�ســ��ةمــ� دیــ� 

ــمِّ  لهــا ال���قــة، ا ��ــا �فــ�ض �� ا جعلــه ��لــ� تأج�ــل الــ�فع فــي أوقــات أخــ�� راضــ�َّ

إلـى  فـأد� ذلـ� مـ�ال ال��ـأخ�ة. عل�ه م� ز�ادة م�تفعـة فـي ن�ـ�ة األر�ـاح علـى األ

ت���ل ال�الد �ال�ی�ن ما ال ق�رة لها على س�ادها، ح�ـ� اضـ�� ی�سـف �اشـا فـي 

ال���� م� األح�ان ول��ة ال�ائقة ال�ال�ة إلى ب�ع م�اص�ل األقـال�� مقـ�ًما ولعـ�ة 

  . )1(س��ات، وألك�� م� ��ف واح�

و���ــ�ب مــ�ارد الغــارات ال����ــة أصــ��� األوضــاع ال�ال�ــة لل�اشــا ســ��ة 

ــ�ا ل�ــأ إلــىم�ــ�رة  إجــ�اءات مال�ــة ج�یــ�ة، فــ��� إلــى ال�ســ�لة العاجلــة  �ال�ارثــة، ل

ـــة  ـــة، فـــأعل� فـــي مـــ�ات ع�یـــ�ة إلغـــاء الع�ل لل�ـــ�وج مـــ� أزم�ـــه ب�غ��ـــ� ���ـــة الع�ل

ة، ففـي خـالل الف�ـ�ة مـا بـ�� �ال���اولة ل�����ل بها ع�لة أك�� م�ها رداءة وأقل ��

، ��ــا أنــه أضــ�� إلــى ب�ــع )2(� الع�لــة إحــ�� ع�ــ�ة مــ�ة�ــم تــ� تغ�1829-1832

�عــ� ق�ــع أســ��له ال���ــي، وســ� مــ�افعها ال��اســ�ة نقــ�ًدا، ول�ــا �ــان ی�ســف 

ــة ال�ع�ن�ــة ��ــ�رة دور�ــة بــ�أ األهــالي �قــا�ع�ن  �اشــا �قــ�م �ع�ل�ــات ســ�� الع�ل

�ا على ال�عامل بها ت�� ال�ه�یـ� �عق��ـة ال�ـ�ت، ب���ـا ال�ق� ال��ی�، إال أنه� أرغ�

رفـ� رعا�ــا الق��ــل�ات ق��لهـا ���ــان�ة م��لــي دولهـ�. وقــ� ســاه� ذلـ� فــي ســ�عة 

  .)3(اض��الل ال��ارة ال�اخل�ة وال�ارج�ة

وفــي �ــل هــ�ه ال�ــ�وف �انــ� ال�ــل�ة عــاج�ة عــ� تقــ��� أ�ــة ت�ه�ــ�ات لل�ــ��  

، و�ع� ال��ان ال��ل���، ول� ت�� ال�ولة قـادرة علـى (*)غلةال��ا ال�� ی���ن م� 

                                                           
 . 203رود لف� م��اكي، م�جع ساب�، ص  )1
ـــ�ار ال��اه���ـــة، م�ـــ�اته، 1850–��1510ســـ�ا ن��ـــ� ب�ن�ـــا، �ـــ�ابل� مـــ�  )2 م، ت�ج�ـــة: خل�فـــة دمحم ال�ل��ـــي، ال

 .  274م، ص 1985
 . 205رود لف� م��اكي، م�جع ساب�، ص  )3

االن��ــار�ة ال�افــ�ی� مــ� م�ــا�� م��لفــة مــ� ال�ولــة الع��ان�ــة مــ� ال��اغلــة: هــ�ه الف�ــة ت��ــ�ر مــ� زواج ج�ــ�د  )*

ال��ــاء م�ل�ــات ع���ــات أو ال�ــ�ار� ال��ـــ���ات األصــل، وه�الــ� مــ� یــ�� أنهـــ� ج�ــ�د م�ل�ــ�ن مه�ــ�ه� م�ـــان�ة 

عق�ـل دمحم ال���ـار،  :ال�ولة في ج�ـع ال�ـ�ائ� وفـ� ال��ازعـات الق�ل�ـة مقابـل اإلعفـاء مـ� ال�ـ�ائ�. لل���ـ� ان�ـ�

؛ إســ�اع�ل ��ــالي، ســ�ان 69-65م، ص 1996، مال�ــا،  ELGAدراســات فــي تــار�خ ل���ــا ال�ــ�ی�، م��ــ�رات
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ســــ� حاجــــة هــــ�ا ال�ــــ�� مــــ� ال�ــــ�اد الغ�ائ�ــــة، ف�ــــان علــــى أفــــ�اده تــــ�ب�� مــــ�ن�ه� 

واح��اجاته� �أنف�ه�، وغالً�ا ما �ان ذل� على ح�اب األهالي الـ�ی� ��ـ� ال�ـ�� 

�أراضــ�ه�، األمــ� الــ�� أرهــ� األهــالي وســ�� لهــ� ال�ــ��، وأد� ذلــ� إلــى خلــ� 

 :، ف�ـ�ًال )1(حالة مـ� عـ�م ال�ضـا، بـل ال�ـ�� و�عـالن الع�ـ�ان ضـ� ال��ـ� القـائ�

أن علـى �ـل أسـ�ة  � مع�ـاهُ �ی��م�ون م� س�اع قـ�ع ال��ـ�ل، والـكان أهالي ف�ان 

أن تعـــ� �عاًمـــا ل�ـــ�� ال�اشـــا ال��لـــف ���ـــع ال�ـــ�ائ�. مـــ� جهـــة أخـــ�� خ�لـــ� 

اخل، ح�ــــ� �ــــان �ع� ال�ــــ��ف�� ســــل�ات اســــ���اد�ة فــــي الــــ�و لــــ ح��مــــة ال�اشــــا

م��فـ� ال�ولــة �ق�مــ�ن ���ــع ال�ــ�ائ� ل��ـابه� ال�ــاص، علــى أن ی�عهــ�وا بــ�فع 

�ــان م��ــف  : م�ــالغ ســ���ة إلــى ال�اشــا م�فــ� عل�هــا م�ــ�ًقا، فعلــى ســ��ل ال��ــال

ا، أ� أن �� ال�ـ�ائ� ال�ــاص �فـ�ان ح�ــ�� �ـ� یــ�فع لل�اشـا ثالثــ�� ألـف قــ�ش ســ�� 

ـــه أخـــ� ج�عهـــا ـــى عاتق ـــا، ��قـــ�م �اع��ـــار ال�ـــ�ان  هـــ�ا ال���ـــف �أخـــ� عل ال��اًم

اع��ــاًرا مــ� أجــل أن یــ�ف� ل�ف�ــه فائً�ــا مــ� الع�ل�ــة ال��ائ�ــة، فــي ال�قــ� الــ�� 

  .)2(كان ی�ال ��ه رات� ع� ج�ای�ه لل��ائ� ل��نه م��ًفا ل�� ال�ولة

 وم�ا زاد ال��� بله األح�اث ال�ي أعق�� م�اولة ال����ة علـى �ـل مـ� غـ�ام� 

ال�ـي �انـ� (*)م، وال�ي ان�ه� �الق�اء على أسـ�ة أوالد دمحم1812-1810 ف�ان و

                                                                                                                                           

م، �1997ــ�ابل� الغــ�ب، ت�ج�ــة: ح�ــ� الهــاد� بــ� یــ�ن�، م��ــ� جهــاد الل���ــ�� لل�راســات ال�ار���ــة، �ــ�ابل�، 

  .60 ص
ــــة فــــي �ــــ�ابل� الغــــ�ب  )1 ــــي ال���ــــه، اإلدارة الع��ان� �ــــ� جهــــاد الل���ــــ�� لل�راســــات م، م� 1911-��1842ــــال عل

 . 28-27م، ص2005ال�ار���ة، ��ابل�، 
، 3شــارل ف�ــ�و، ال��ل�ــات الل���ــة م�ــ� الفــ�ح الع��ــي ح�ــى الغــ�و اإل��ــالي، ت�ج�ــة: دمحم ع�ــ� ال�ــ��� الــ�افي، � )2

 . 414م، ص 1994م���رات جامعة قار��ن�، ب�غاز�، 

ان فــي م���ــف القــ�ن ال�ــادس ع�ــ� وات�ــ�ت مــ� مــ�زق عاصــ�ة دولــة أوالد دمحم: قامــ� دولــة أوالد دمحم فــي فــ�  )*

ج�ی�ة لإلقل��، و�ان دخل ه�ه ال�ولة م� ال��ائ� على ت�ارة الق�افل وم� غ�ائ� وض�ائ� الغـ�و وسـ�ان ال�احـات 

و�ان� أس�اقها ت�خ� �ال��ار ال�ی� جاؤوا إل�ها م�:  ��ابل�، س���ه، جال�، م��، ب�نـ�، �ـالد اله�سـا، وأورو�ـا. 

وف�ت دولـة أوالد دمحم فـي مقابـل  هـ�ه  ال�ـ�ائ� علـى ال��ـارة، ال��ا�ـة وخـ�مات ال�ـ�ق لل��ـار ��ـا ف�هـا  ال�عـام و 

و��ــ�ت لإلقامــة  وج�ــال لإل��ــار، �ــ�ل� م�شــ�ی� وح�ــال��. وقــ� اع��ــ�ت هــ�ه ال�ولــة علــى تقــ�م أنف�ــه� �أشــ�اف  

في ح�� فـ�ان مـ� القـ�ن  ال�ـادس ع�ـ� ح�ـى نها�ـة �����ن �ال���عة اإلسالم�ة، ��ل� فإن اس���ار�ة ه�ه ال�ولة 

القـــ�ن ال�ـــام� ع�ـــ� یـــ�ل علـــى تأی�ـــ� ق�ـــاع ���ـــ� مـــ� ســـ�ان فـــ�ان وم�الـــ� ال�ـــ�دان لهـــ�، فـــ�غ� م�ـــاوالت ال�ولـــة 

الع��ان�ــة الق�ــاء علــى هــ�ه ال�ولــة أك�ــ� مــ� مــ�ة إال أن م�ال�ــة أهــالي فــ�ان وم�ــاع�ة ح�ــام =م�ل�ــة  �ات�ــ��ا= 
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وما أعق�ها مـ� حالـة عـ�م االسـ�ق�ار وان��ـار الف�ضـى ال�ـي أدت إلـى  ت��� ف�ان،

شـــل ال���ـــة ال��ار�ـــة بـــ�� �ـــ�ابل� وأقـــال�� ال�ـــ�دان األوســـ� وال�ـــ�قي والغ��ـــي، 

�ن �قـــ�افله� إلـــى أســـ�اق وأصـــ�ح ت�ـــار الق�افـــل العائـــ�ون مـــ� هـــ�ه األقـــال�� ی��جهـــ

الــ�ول ال��ــاورة فــي م�ــ� وتــ�ن� وال��ائــ�؛ ت��ً�ــا لغــارات ال��ائــل ال���ــ�دة ضــ� 

ــــال�ــــل�ات، مِّ  ا أد� إلــــى ت�قــــف ال��ــــادل ال��ــــار� بــــ�� ال�ــــ�ف�� ف��مــــ� بــــ�ل� �َّ

، ��ا ح�مـ� �ـ�ابل� مـ� مـ�رد اق��ـاد� )1(��ابل� م� أه� م�اردها االق��اد�ة

�ج إلــى األراضــي ال�ق�ســة ذهاً�ــا و��اً�ــا، ومــا �ـــان آخــ�، وهــ� مــ�ور ق�افــل ال��ــ

ع ال�ـــ�ور�ة الالزمــــة ی�افـــ� ذلـــ� مـــ� ت�ـــادل ت�ـــار� واســـع و�لـــ� علـــى ال��ـــائ

ال�ــي �ــان ال��ــار ���ــ�ونها لهــ�ا الهــ�ف، وذلــ� �ــإقالع هــ�الء  ألغــ�اض ال�ــف�

وت��له� إلى ال�ف� ��ً�ا ر��ا ت��ً�ا لل��اق أو ال��ا��  ال���ج ع� ال�ف� �ال��

، وقـ� �ـان وصـ�ل هـ�ه الق�افـل إلـى �ـ�ابل� مـ� ال��ـاه� )2(ل�ي ت�اف� ال�ـف� بـً�اا

ال�ه�ة، ��ا �ان� إقام�ها ع�ة أ�ام ف�صة ل��ا� اق��اد� ���� ���ـ�ث ال����ة 

ال����ـــات ال��ل�ـــة ��ـــا ت��لـــه هـــ�ه الق�افـــل مـــ� الـــ�� وال��ابـــل  بـــ�� ت�ـــادل ت�ـــار� 

  .)3(وغ��ها م� م���ات ال��ق والغ�ب

          
  

  �انيال��ر ال�

  ض�ف ش���ة ال�اشا وازد�اد نف�ذ الق�اصل

لعله ��ـاع�ه علـى ال�ـ�وج مـ�  اول ی�سف �اشا ال��� ع� م��ج أخ�ح

هـ�ه األزمـة ال�ال�ـة، ولـ� �عـ� أمامـه مـ� حـل سـ�� االسـ��انة مـ� ال��ـار األجانـ� 

                                                                                                                                           

ال�ج�ع إلى  ح�� ف�ان. لق� ��ع� ال�ولة الع��ان�ة م�� ال��ا�ة فـي احـ�الل هـ�ا اإلقلـ�� بهـ�ف ساع� أوالد دمحم على 

ال���ل  على ال��ائ� ال�ف�وضة على ت�ـارة الق�افـل �اإلضـافة إلـى الـ�ه� وال�ق�ـ� وال��ـ�. لل���ـ� ان�ـ�: علـي 

م��ـ� دراسـات ال�حـ�ة الع���ـة، ، 2م، � 1936-1830ع��الل��� ح���ة، ال����ع وال�ولة واالسـ�ع�ار فـي ل���ـا 

  .56-54م، ص 1998ب��وت، 
��الفــ� ال�ــان، ل���ــا أث�ــاء ح�ــ� ی�ســف �اشــا الق�مــانلي، ت�ج�ــة: ع�ــ� القــادر م�ــ�فى ال����ــي، م��ــ� دراســة  )1

 .77-76م، ص 1988جهاد الل����� ض� الغ�و اإل��الي، ��ابل�، 
 .  206رود لف� م��اكي، م�جع ساب�، ص  )2
  .414روسي،م�جع ساب�، ص إت�ر�  )3
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ال�ل�ـة إلـى ن�ـً�ا ل�اج�ـه و في ال��ی�ة، فأخ� ����ی� م�ه� �ف�ائ� �اه�ـة غ�ـ� أنـه 

ال�ــال فإنــه لــ� یهــ�� ���ــ�ة هــ�ه الف�ائــ�، وح���ــا ت�اك�ــ� عل�ــه الــ�ی�ن وع�ــ� عــ� 

ـــســـ�ادها أخـــ� ��ا�ـــل فـــي دفعهـــا مِّ  ـــى �َّ ـــ�ی�ن یل���ـــ�ن إل ا جعـــل أصـــ�اب هـــ�ه ال

. ووجــ� هــ�الء الق�اصــل )1(ق�اصــله� إلج�ــار ال�اشــا علــى ســ�اد مــا عل�ــه مــ� دیــ�ن 

و�ـــان أشـــ� هـــ�الء ، ، وال�ـــ�خل فـــي شـــ�ون اإل�الـــة عل�ـــهالف�صـــة م�اســـ�ة لل�ـــغ� 

الق�اصل ت�افً�ا لل����ة على ش��ـ�ة ال�اشـا ه�ـا الق��ـل االن�ل�ـ�� وارن��ـ�ن، 

  . )2(ال����ش���ل �َّ والق��ل الف�ن�ي روس� ثُ 

وقــ� تعــ�ض ال�اشــا إلــى ضــ��ة قاســ�ة عــ�ها �عــ� ال��رخــ�ن (�ال�ــ��ة ال�هائ�ــة) 

  �ماسي ال�الي:وق� وجه� إل�ه في ال�ادث ال�بل

وقــ� ت��ــل ذلــ� ال�ــادث فــي مق�ــل ال�حالــة اإلن�ل�ــ�� ال��ــ��ر غــ�ردنالی�ج، الــ�� 

م لل��ام ب�حلة اس���ـا��ة ل���ـة �ـالد ال�ـ�دان 1825وصل إلى ��ابل� في مای� 

الغ��ـــي ح�ـــى ت����ـــ�، وأنـــه �عـــ� وصـــ�له إلـــى �ـــ�ابل� تـــ�وج مـــ� اب�ـــة وارن��ـــ�ن 

م ب�أ ال��ام ب�حل�ـه، و����ـا هـ� فـي 1825أغ���  16الق��ل االن�ل���، وفي 

���� الع�دة م� ت����� إلى �ـ�ابل� ُق�ـل علـى یـ� م���عـة مـ� رجـال ال�ـ�و فـي 

ـــى صـــلة )3(م1826فـــي عـــام  غـــ�ام� . و�ـــان ق��ـــل ف�ن�ـــا ال�ـــ���ر روســـ� عل

م�اسلة مع أ��ان ال�واخل، ف�رد إل�ه ه�ا ال���، فقام �إ�الغ ق��ل إن�ل��ا، ال�� 

ــــى  ــــ�ه ح�ــــ�نة الــــ�����ألق ــــى ی�ســــف �اشــــا ووز� ــــ(*)الــــ�ن� عل اتهــــ� روســــ�  �َّ ، ُث

�االشــ��اك فــي تــ�ب�� أمــ� اغ��الــه، ��ــ�� تــ�دد روا�ــة تــ�ه� روســ� �ــام�الك أوراق 

ا في ه�ه ال�����ات، ��ادر إلى م�ال�ـة �� ال���� الی�ج، ووج� وارن���ن س�ً�ا ق� 

                                                           
 . 238ع�� علي ب� إس�اع�ل، م�جع ساب�، ص  )1
  .400إت�ر� روسي، م�جع ساب�، ص  )2
 .  239 ع�� علي ب� إس�اع�ل، م�جع ساب�، ص )3

م) �عـ� وفـاة والـ�ه دمحم الـ���� فـي م�لـع عـام 1829-1826( تـ� تعـ�� ح�ـ�نة الـ���� وز�ـً�ا ل�ارج�ـة اإل�الـة )*

� م�ت�ً�ــا �عالقــة م�ــاه�ة مــع األســ�ة الق�مانل�ــة، وقــ� قــ�م� هــ�ه األســ�ة م�ــ� القــ�ن ال�ــام� م، و�ــان الــ���1826

ع�� سل�لة م� ال����ات العامة ال�ي ت���ع ب�را�ة واسعة ح�ل ال�ـ�ون األورو��ـة، وال�ـي قامـ� بـ�وًرا �ـارًزا فـي 

-145 الف�ال�ـان، م�جـع سـاب�، ص��  -ال�فاوضات وعق� االتفا��ات ب�� �ـ�ابل� والـ�ول األورو��ـة. لل���ـ� ان�ـ�

146.  



  
  
  
 ولید الھادي معومھ

 

  )2020 یونیو( األولالعدد ) 33المجلد (

373 

ا شــع� روسـ� �اإلهانـة ال�ــي ، وع�ـ�ه)1(روسـ� �ـاألوراق ال�ــي �قـال أنهـا �انــ� ل��ـه

ا لهــ�ا االدعــاء، مهــ�ًدا ��غــادرة �ــ�ابل� �� ا رســ���ــتعــ�ض لهــا، ف�لــ� مــ� ال�اشــا ن�

ــ� ��ــ�ل� هــ�ا ال�فــي ال�ســ�ي،  أنــ�ل  وح���ــا ت�اهــل ال�اشــا هــ�ا ال�ه�یــ�فــي حــال ل

ســ�����  5فــي  وغادرهــاروســ� علــ� �ــالده مــ� فــ�ق الق��ــل�ة الف�ن�ــ�ة ��ــ�ابل�، 

  .)2(م1829

أد� ذلـــــ� إلـــــى تـــــأزم العالقـــــات ال��اســـــ�ة بـــــ�� ان�ل�ـــــ�ا وف�ن�ـــــا، لـــــ�ا قـــــ�رت لقـــــ� 

أو ��النــه، و�انــ� ن���ـــة  م ب��ق�ــ� إلث�ـــات صــ�ة هــ�ا االتهـــامال���م�ــان ال��ــا

ــال����قــات إث�ــات بــ�اءة الق��ــل الف�ن�ــي مِّ  ثــ� ذلــ� قــ�رت إا ن�ــ� إل�ــه. وعلــى �َّ

��ـــادة روزام�ـــل الـــ�� ال���مـــة الف�ن�ـــ�ة تأدیـــ� ی�ســـف �اشـــا فأرســـل� أســـ��لها �

م، أ� �ع� شه� مـ� احـ�الل ال��ائـ�، 1830أغ��� س�ة  9وصل ��ابل� في 

  . )3(وأج�� ال�اشا على ت���ع معاه�ة ت���ن م� إح�� ع��ة مادة ومل��

و�انـــ� ال�عل��ـــات ال�ـــادرة إلـــى القائـــ� الف�ن�ـــي تق�ـــي �عـــ�م ال�فـــاوض، 

ل��جه إلى ق��ل ف�ن�ـا، مـع و�مالء ال��و� وف�ضها �الق�ة، و�ل� نفي االتهام ا

ه أو أحـــ� ئـــأن ُ�علـــ� هـــ�ا االع�ـــ�ار أحـــ� أب�ا تقـــ��� اع�ـــ�ار مـــ� الق�مـــانلي، و��ـــ�

ا، تع��ً�ــا ح����ــ -أ�ً�ــا  و�لــ�- �دة ق��ــل ف�ن�ــا إلــى �ــ�ابل�ع�ــ� عــ هأصــهار 

ـــ�ی�ن الف�ن�ـــ��� الوت ـــام  �ـــي�ـــ��ة نهائ�ـــة ل �ـــال ان��ـــاره� ل��ـــ�ی�ها، واإللغـــاء ال�

، إلغــاء االح��ــارات ال��ار�ــة ل��ــ����� والق�صــ�ة، ��ــا �لــ�وال��لــ� الســ��قاق ا

غ�ــ� ق�اصــلها، وأخ�ــً�ا إلغــاء ال�ــ�ائ� ال�ــي �انــ� تــ�فعها الــ�ول األورو��ــة �ل�ــا تُ 

�یــ� �اشــا ع�ــ� هــ�ا ال�ع�ــ��، وت�لل��ــ� علــى إع�ائهــا و�لغــاء الهــ�ا�ا ال�ــي �انــ� تُ 

  .)4(االتفاق ح�ل ال�ل�

�لــ� فــي صــ�� وخــ�ف مــ� ال�اشــا، فــي ال���قــة �انــ� شــ�وً�ا قاســ�ة، قُ 

م تـــ� ت���ـــع االتفـــاق ب���صـــه ال�ـــ���رة، وألـــ�م ال��ـــ� 1830أغ�ـــ��  11وفـــي 

                                                           
 . 414شارل ف��و، م��ر ساب�، ص  )1
 .   218 رود لف� م��اكي، م�جع ساب�، ص )2
 . 419شارل ف��و، م��ر ساب�، ص  )3
 .  224-223رود لف� م��اكي، م�جع ساب�، ص  )4
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ــــغ  �اشــــا �ــــ�ابل�ال�اســــع  ــــ�فع م�ل ــــب ــــات إ ةث�ان�ائ ــــة نفق ــــ� ل�غ�� ــــف ف�ن رســــال أل

ال����قة ل�عا�ا الف�ن����. وتق�ر أن دفع ال�ی�ن و األس��ل ال���ي إلى ��ابل� 

ی�فع ه�ا ال��لغ على ق����: األول ���د ��فة عاجلة، أما الق�� ال�ـاني ف�ـ�فع 

ـــ�ز�� األول دمحم ب�ـــ� )1(د��ـــ��� مـــ� نفـــ� العـــام 20فـــي نها�ـــة  . ح�ـــ� ُأرســـل ال

ا �ــان لـه مـ� م�انــة لـ�� ��ائــل إلـى ب�غــاز� ل��اولـة ج�ـع هــ�ا ال��لـغ ِل�َّـ (*)ال�ـال

  .)2(ةب�ق

لق� �ان ت�ل�� ی�سف �اشا ��ا جاء في هـ�ه ال�عاهـ�ة مـ� مـ�اد، وخاصـة 

الهــــ�ا�ا ال�ــــي ح�م�ــــه مــــ� ال�غــــام�ات ال����ــــة ومــــ� اســــ��قاق ال��ــــ����� ومــــ� 

عامًال م� أه� الع�امل في تفاق� األزمة ال�ال�ة ال�ـي �ـان  �ُّ عواالح��ار ال��ار�، �ُ 

ن ه�ه إه و���� م� جاء �ع�ه، ح�� �عان�ها، وال�ي �ان� ن����ها اإل�احة ����

  ال��ارد ال�ي ُح�م م�ها �ان� ت��ل ال���ر ال�ئ�� ل�خل اإل�الة في ذل� ال�ق�.

ع�ل ی�سـف �اشـا علـى ت�ف�ـ� هـ�ه ال�ـ�و� فـ�ر ت���عهـا ح�ـ� بـ�أ ���ـع 

ن�ف ال��لغ ال��ل�ب م� األهالي، وق� أدت وسائل الع�ف ال�ي ات�عها في ج�ع 

، وقــ� وقــع العــ�ء ال���ــ� م�هــا )3(وغ�ــ�ه� عل�ــه  ه�ســ�� هــ�ا ال��لــغ إلــى إثــارة

علــــى عـــــات� ال�هــــ�د الـــــ�ی� أصــــ���ا هـــــ�ًفا ل�هــــ� ال�اشـــــا وســــ��ه علـــــى أمـــــ�اله� 

  . )4(وم��ل�اته�

 مــ�توه�ــا ت�ــ�ر اإلشــارة إلــى م�قــف ال�ولــة الع��ان�ــة مــ� ال�ــ�وف ال�ــي 

وخ�ًفا مـ� ضـ�عها ��ـا سـق�� ال��ائـ� ت�ـ� االحـ�الل  ،بها إ�الة ��ابل� الغ�ب

                                                           
  .��277س�ا ن��� ب�ن�ا، م�جع ساب�، ص  )1

هـ� دمحم بــ� إبــ�ا��� شـل�ي ب�ــ� ال�ــال، ولـ� ��ــ�ابل� فــي أواخــ� القـ�ن ال�ــاني اله�ــ��، حفـ� القــ�آن وأخــ� العلــ�م  )*

ال�ی��ة والع���ة على عل�اء ��ابل�، و�ان له �اع في األدب، وق� لع� دوًرا س�اسـ��ا هاًمـا ح�ـ� ع��ـه ی�سـف �اشـا 

األوضـاع ال�اخل�ـة و�ـ�ا فـي عالقاتـه ال�ارج�ـة مـع الـ�ول  في م��� ال�ز�� األول وق� اع��� عل�ه ���ً�ا في ته�ئـة

 م، ص2004، دار ال�ــ�ار اإلســالمي، ب�ــ�وت، 3أح�ــ� الــ�او�، أعــالم ل���ــا، �ال�ــاه�  -األج���ــة، لل���ــ� ان�ــ�

378-379.  
، م��ـــ� جهـــاد الل���ـــ�� لل�راســـات 2 ح�ـــ� الف��ـــه ح�ـــ�، ال��م�ـــات الل���ـــة، ت�ق�ـــ�: دمحم األســـ�ى وآخـــ�ون، � )2

 . 547 ، ص1356، ی�م�ة رق� 1 ، ج2001ل�ار���ة، ��ابل�، ا
  .��277س�ا ن��� ب�ن�ا، م�جع ساب�، ص  )3
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الف�ن�ــي، ن�ــ�ها تقــ�م ب�ع��ــ� ال�قــة ب��ســف �اشــا الق�مــانلي و�ضــفاء م�هــ� مــ� 

، ح�ــ� وصــل إلــى م��لــي الــ�ول األورو��ـةاله��ـة ال��یــ�ة عل�ــه أمــام رعا�ـاه وأمــام 

خ�ــــ�ف �اشــــا م أم�ــــ�ال األســــ��ل الع��ــــاني دمحم 1831ی�ــــای�  �17ــــ�ابل� فــــي 

ــــــ� الف�ــــــ�� �� ًال م�ســــــ�ًما ســــــل�انحــــــام ) أو ��ل���ــــــي( ا ��ــــــ�ح ی�ســــــف �اشــــــا اللق

  . )1((بل�����وم�ل�ا) أم�� ت���ا األورو��ة

لق� �ان ال��اع ال�� ح�ث ب�� الق��ل الف�ن�ي والق��ـل اإلن�ل�ـ�� فـي ال���قـة  

���ل ال��اف� اإلن�ل��� الف�ن�ي علـى اسـ���ام أراضـي إ�الـة �ـ�ابل� الغـ�ب مـ� 

م وصـل 1831ی�ن�ـ�  29وفـي  .)2(أجل ال�غلغل االس�ع�ار� في أف����ـا ال�سـ�ى

، وقـــ� �ـــان األخ�ـــ� قـــ� )3(ل�الق��ـــل الف�ن�ـــي ال��یـــ� (ال����شـــ���ل) إلـــى �ـــ�اب

عــ�ض علــى ال�اشــا وضــع ن�ــام ج�یــ� لل��ــ�ك ولل�ــ�ائ� ی�ــألف مــ� أر�ــع ع�ــ�ة 

مادة، ی��� ال�خ�ل إلى ال���اء واإلج�اءات ال�����ة، لعله ��اع�ه على حل ه�ه 

األزمة. �ان ه�ا ال��ام ال��ی� م� أخ� ال��اوالت ال�ي قام بها ی�سف �اشا ل�ل 

ف�ل� م�ل�ـا ف�ـل� غ��هـا مـ� ال�لـ�ل ال�ـ���ة ال�ـي ال��ـأ  انهأزم�ه ال�ال�ة غ�� أ

. وم� جهة أخ�� �ان له�ا ال�قارب ال�� ح�ث ب�� ی�سف �اشا والق��ـل )4(إل�ها

ـــالف�ن�ـــي، أك�ـــ� األثـــ� فـــي نفـــ� وارن��ـــ�ن، مِّ  ا جعلـــه ��هـــ� عـــ�م ارت�احـــه مـــ� �َّ

  .)5(م1830روزام�ل في س�ة ال�عاه�ة ال�ي عق�ها ی�سف �اشا و 
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  ال���ر ال�ال�

  م1831واس�قالل ف�ان  ث�رة ع��ال�ل�ل

ـــة �ـــ�ابل� الغـــ�ب  ـــة فـــي ال�ـــ�ون ال�اخل�ـــة إل�ال ـــ�ول األج��� ـــ�خل ال إن ت

وال�ضع االق��اد� ال�ائل إلى االنه�ار في ال�الد �ل ذل� دفع ب��سف �اشا إلى 

فال�ـ�ائ� ال�اه�ـة ات�اذ ت�اب�� ج�ی�ة أدت في نها�ة ال��ـاف إلـى نهـ� رعا�ـاه. 

علــى ال�ــ�ارع�� وعلــى أهــل م�ی�ــة �ــ�ابل� نــ�ج ع�هــا ال�ــع�ر �ال�ــ�م� فــي ج��ــع 

وًنــــا �ال�قـــ� علــــى ال���مــــة ال�ــــي �انـــ� ت�ــــ�و ����ــــ� ��ــــ�� أن�ـــاء اإل�الــــة، مق�ُ 

أعلـــ� ع�ـــ�ال�ل�ل ســـ�� ال��ـــ� ز�ـــ�� ��ائـــل أوالد  م1830لل�ـــ�ائ�، ففـــي عـــام 

أنقــاض األســ�ة الق�مانل�ــة، وهــي ق��لــة ســل��ان ال�ــ�رة م�ــاوًال تأســ�� ح��ــه علــى 

علــى مل�قــى �ــ�ق الق�افــل  ســ���ت مــ� ثــ�ســ���ت علــى م��قــة ال�فــ�ة، و ق��ــة 

  .)1(القادمة م� ف�ان

ق�ــل جــ�� ال�اشــا والــ�ه وأع�امــه فــي عــام  ماو�ــان ع�ــ� ال�ل�ــل هــ�ا صــغ�ً�ا ع�ــ�

يء �ه إلى ق�� ال�اشا وت��ى بـ�� أوالده فعـ�ف وق� جِ  م في ف�ان1806-1807

��ــاع هــ�ه العائلــة وخ�ــ� أســ�ار ح�اتهــا العامــة وال�اصــة، و�ــ�ل� مــا تعان�ــه مــ� 

م�ل�ة ب�ن� علـى حـاك�ه�  م ح���ا ثار أهالي1826. وفي س�ة )2(أزمات وم�اكل

أرسـل إلــى ی�ســف �اشـا ب�ســالة ی�جــ�ه   األمــ�� وع�ــ� عـ� إخ�ــاد ال�ــ�رةال�ـ�خ دمحم

�ة أســ�� ��ادتهــا إلــى ع�ــ� ف�هــا م�ــاع�ته، فاســ��اب ی�ســف ل�ل�ــه وأعــ� ح�لــة ���ــ

ال�ل�ــل، واســ��اع ع�ــ� ال�ل�ــل أن ��ــل ���ــ�ه فــي ال�قــ� ال��اســ� وت��ــ� مــ� 

. لقــ� �ــان لهــ�ا االن��ــار الــ�� حققــه ع�ــ� )3(رجــع إلــى �ــ�ابل� �َّ إخ�ــاد ال�ــ�رة، ُثــ

ال�ل�ل س�� ال��� أك�� األث� في تغ�� مفا��� تف���ه، ح�� ب�أ م�� ع�دته م� 

شــا. فهــ� ان�هــاز الف�صــة ال��اســ�ة إلعــالن ث�رتــه ضــ� ی�ســف �اب�نــ� �ع�ــل علــى 

أعــادت إلــى ذاك�تــه تلــ� ال��ــالت ال�ــي  ال��لــة هــ�ه و�ن عــاش فــي ق�ــ�ه، إال أن

 ق�ــلضــ� والــ�ه وأع�امــه وأخ�تــه وصــ�� علــى االن�قــام ل�ــ�  �اشــا �ــ�ابل�أرســلها 
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ث�رتــه �اشــا فــأعل� المــ�ه�، ��ــا أنــه اســ�غل ســ�� ســ�ان اإل�الــة علــى اســ���اد�ة 

م�ــاوًال ب�ــاء دول�ــه فــي فــ�ان �اســ���ار�ة ل��ــ� أوالد دمحم )، (بــ� ول�ــ� ب�ــ�احي ورفلــة

فقــ� ع�ــل علــى إقامــة ت�الفــات مــع ســال��� �ــالد ال�ــ�دان �عــ� أن و�ــ� قاع�تــه 

االج��ا��ة ال����لة في ال��الف الق�لي الفالحي ال�� ض� �اإلضافة إلى ع�ـائ� 

 أوالد سـل��ان ��ائـل ورفلــة والق�اذ
ْ
ول�ــا  .)1(ودان وهـ�ن  فـة وال�غار�ــة وسـ�ان واح�ــي

سارع إلى إرسال م�ع�ث م� ق�له ل��ع� ع��  فق��اشا ی�رك خ��رة ال�ضع الكان 

ألنـه �ـان علـى مع�فـة  ؛ال�ل�ل إلى ال�فاوضـات، ول�ـ� األخ�ـ� أرسـل م�ـ�وً�ا ع�ـه

ألن ع�ـــ� ال�ل�ـــل رفـــ� إجـــ�اء ال�فاوضـــات  األخ�ـــ��غـــ�ر ال�اشـــا، وثـــار غ�ـــ� 

  .)2(ب�ف�ه فأم� �ق�ل ال���وب ف�ًرا

ســاه� هــ�ا ال��ــ�ف مــ� ق�ــل ال�اشــا فــي ز�ــادة عــ�م ع�ــ� ال�ل�ــل علــى ال��ســع فــي 

ث�رته وت���ل ج�� م� م�اص��ه �ق�ع �ه ��ابل� ع� ���� الق�افل في أف����ا 

تــأج�ج ال�ــ�رة ه�ــاك  ال�ســ�ى، ��ــا ع�ــل علــى إرســال أخ�تــه إلــى فــ�ان ون�ــح فــي

  . )3(م �ان� م�زق في ����ه1831وفي ��� نف�ذه على تل� ال�قاع، وفي 

وقــ� أدرك ال�اشــا أن خ�ــً�ا جــاًدا یهــ�ده ف�هــ� ح�ل�ــ�� ع�ــ������ ���ــادة 

واشـــ��ك فـــي ال��ل�ـــ�� خ�ـــ�ة القـــ�ات ال���نـــة فـــي ، ول��ـــه علـــي �ـــ� و�بـــ�ا��� �ـــ� 

او�ة وزل�ـ�� وم�ـ�اته، ��ـا دخلـ� فـي األساس م� ق�ل�غل�ة ال�احل وال����ة وال� 

وفـي ل��ـة ورود األخ�ـار إلـى  ة ل�ـ�ابل�،ع�ادها ف�ق م� ج��ش ال�ام�ة ال�ائ�ـ

ال�اشـــا ��ـــ�اع فـــ�ان هـــ�ده اإلن�ل�ـــ� �ـــإعالن ال�ـــ�ب عل�ـــه مـــا لـــ� یـــ�فع الـــ�ی�ن 

ال��ـــ��قة لل��ـــار اإلن�ل�ـــ�. أمـــا الق��ـــل الـــ�� �ـــان ال یـــ�ال ی�اصـــل ت�خلـــه فـــي 

 و��� ز���ب�� ی�سف �اشا  أص� على ع�ض وسا��هلل�الد فإنه ال��ون ال�اخل�ة 

إال أن ال�اشـــا رفـــ� ال�ســـا�ة و�ـــ�أ �اه��ـــام زائـــ� �إعـــ�اد ،ع�ـــ� ال�ل�ـــلاالن�فاضـــة 

  . )4(ح�ل�ه ض� ع�� ال�ل�ل
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مع�ـ�� م أع�ى ی�سف �اشا أوام�ه  به��م ال��� �ات�اه 1831ی�ن��  29وفي 

دمحم ب�ـ� ال�ـال عـ� رئـ�� وزراءه ل�اشـا إلـى في ب�ي ول��. وت��ـف رسـائل ا ال��رة

تفاص�ل ال��ب ال�ام�ة ب�� ال�ان���، فق� ذ�� حاك� ��ابل� الغ�ب ف�ها : " �ـأن 

ال�عــارك دارت فــي ال�ــ�ء األســفل مــ� واد� ب�ــي ول�ــ� علــى مــ�� ثــالث ســاعات. 

. ومـــ� )1(عـــ�ة مـــ�ات مـــ� یـــ� إلـــى یـــ�" لل�ـــائ���وان�قلــ� �عـــ� ال��اكـــ� ال���ـــ�ة 

األمــ�ر ال���ــ�ة أن ج�ــ�ش ال�اشــا لــ� ت�ــ� فقــ� قاســ�ة علــى ال��حــى الــ�ی� �ـــان�ا 

بــل شــ�ل� أ�ً�ــا ال��اصــ�ل فــي أراضــي ال���ــ�دی�، فقــ� جــاء ؛ ��ل�ــ�ن ال�ح�ــة 

"وشـــ�ع�ا الع�ـــاك� فـــي تق��ــع األشـــ�ار وتعـــ��� اآل�ـــار" وفـــي م��قـــة  فــي ال�ســـالة

  . )2(الف�ادن ل� ت�� ز���نة واح�ة

األع�ال القاسـ�ة إلـى تـ�خل ال�ـ�ا���� وشـ��خ أوالد ب�سـ��  لق� أدت ه�ه

، وســــ�ان غ��ــــان مــــ� أجــــل وقــــف الــــ��� الــــ�امي �ــــال����دی� (*)وأوالد بــــ� مــــ���

ـــات  ـــ�� ال�اشـــا ب�قـــف الع�ل� ـــه، ف�ـــال��ا ول ـــ�� ال �ائـــل م� ـــ�مار ال ووضـــع حـــ� لل

الع�ـــ���ة و��ـــادة ال�ـــ�ان اآلم�ـــ��، وهـــ�دوا فـــي حـــال الـــ�ف� �ـــال�ق�ف فـــي وجـــه 

سـف �اشـا واالن�ـ�ام إلـى ع�ـ� ال�ل�ـل، لـ�ا اضـ�� األم�ـ�ان علـي و�بـ�ا��� إلـى ی� 

ال��اجــع إلــى �ــ�ابل�، �عــ� أن ُهــِ�َدا �فقــ�ان خــ� ال�جعــة، ��ــا وافــ� ع�ــ� ال�ل�ــل 

����ی� وال�فا� على ل��ع ال الالزمب�وره على عق� ال�لح م� أجل ��� ال�ق� 

مـ� أجـل وقـف  تـ�اب�� ةی��ـ� عـ� . وق� ُأج�� ع�� ال�ل�ل على أن)3(ف�قه ال��ل�ة

ال���قة وأن  م�الع�ل�ات الق�ال�ة، ف�ع� �ال��ازل ع� ف�ان و�أن �ع�� �ل ما أخ�ه 

وخ��ـــ�� ع�ـــً�ا. ومـــ� أجـــل  ةاشـــا ألًفـــا وخ��ـــ�ائة ناقـــة، ومائـــ��ـــل� إلـــى ی�ســـف �

مـ�  20ض�ان ال�لح وت�ف�� ش�و�ه �ان علـى ع�ـ� ال�ل�ـل أن �قـ�م إلـى ال�اشـا 
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  .482-385، ص 1خل�فة دمحم ال�ل��ي، ال�ار الع���ة لل��اب، ل���ا، د.ت.، ج 
 . 253ص ع�� علي ب� إس�اع�ل، م�جع ساب�،  )3



  
  
  
 ولید الھادي معومھ

 

  )2020 یونیو( األولالعدد ) 33المجلد (

379 

، وفي مقابل ذل� ت� االع��اف �ه ز��ً�ـا علـى م� ب��ه� أح� أوالدهاء ال��ا�خ و أب�

  .)1(م��قة ورفلة

إال أن ع�� ال�ل�ل ل� ��� ی��� ت�ف�� ه�ه ال��و�، ح�� دفـع ع�ـ� ال�ل�ـل �عـ� 

ـــا ال�ـــيء م�ـــا اتفـــ� عل�ـــه وأخـــ� ��ا�ـــل فـــي دفـــع ���ـــة مـــا جـــاء فـــي ال�ـــ�و�  أنًف

ـــ� م�ـــه ال��ـــ�ر إل�ـــه، وأن ال�ـــا�قة، ��ـــا أنـــه أرســـل رســـالة إلـــى وارن��ـــ�ن � �ل

وارن��ــ�ن قابــل ال�اشــا وأعل�ــه ��لــ� ع�ــ� ال�ل�ــل ووعــ�ه �أنــه ســ�ف ���ــ� معــه 

إمــا ع�ــ� ال�ل�ــل و�مــا أخــاه إلــى �ــ�ابل� لل�صــ�ل إلــى ت�ــ��ة ت�هــي هــ�ه األزمــة، 

ــــ� أن الق��ــــل اإلن�ل�ــــ�� رجــــع  أن ���ــــ� معــــه أحــــ�، ��ــــا �هــــ� أن بــــ�ون غ�

  .)2(�هافال��ل��  ال ی�غ� في ت�ك ف�ان أو ال�ل�لع��

وم� جهة أخ�� اق��ع ال�اشا �أن م�اول�ه في دفع ال��ائل ال�عاد�ـة ألوالد سـل��ان 

ل�ــ� ال�ــ�ب علــى هــ�ه الق��لــة قــ� �ــاءت �ف�ــل ذر�ــع، ح�ــ� مــا ل��ــ� أن ان�ــ�� 

ســـ�اء عــ� ���ــ� اإلق�ـــاع �ع�الــة ث�رتـــه أو عــ� ���ـــ�  ،هــي األخــ�� إلـــى ال�ــائ�

الق�ة. ل�ل� ق�ر إرسـال ح�لـة ع�ـ���ة ج�یـ�ة ضـ� ع�ـ� ال�ل�ـل و�ـان علـى رأسـها 

دمحم ال���ي، ووع� أع�اء ال��لة �اإلعفاء م� ال��ائ� و���ا�ة أراض�ه� خـالل 

� ، وقــ� ت��ــ� ال���ــي مــ� ت�ق�ــ� االن��ــار علــى ال�ــ�ار وأن ��ــ��د مــ�ه)3(��ــابه�

م�ی�ة م�زق �ع� أن دافع ع�ها أخ�ة ع�� ال�ل�ل دفاًعا م����ً�ا، وفي هـ�ه األث�ـاء 

ــــ�خائ� وال�ــــ�اد  ــــ� مــــ� اإلمــــ�ادات وال ــــ� ال��� ــــى ال�اشــــا ��ل ــــي إل أرســــل دمحم ال���

ـــ� مـــ� االن��ـــارات، إال أن ـــة، ح�ـــى ��ـــ���ع أن ��قـــ� ال��� ـــ� ال������ لـــ�  األخ�

ن سـ�ان غ��ـان وقفـ�ا إلـى جانـ� ع�ـ� أل ؛ی���� ه�ه ال��ة م� تق��� مع�نـة تـ���

�إل�ـاح  عل�ـه، ��ـا راح الق��ـل اإلن�ل�ـ�� ��ـارس ال�ـغ� )4(عل�ـهال�ل�ل وثـاروا 

م��ایــــ� و�هــــ�ده �اســــ���ام القــــ�ة الع�ــــ���ة ضــــ�ه إذا مــــا ام��ــــع عــــ� دفــــع الــــ�ی�ن 
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نـة لـ� ت�ـ� �ال�ـاد تفـي ���ت�ـات ا. غ�ـ� أن مـ�ارد ال�� (*)ال����قة لل�عا�ا اإلن�ل��

ال�ام�ــة الع�ــ���ة ��ــ�ابل�، بــل وقــ� اضــ�� ال�اشــا فــي ســ��ل ذلــ� إلــى أن ی��ــع 

م�  في الع�ی�لألورو���� ال��افع ال��ون��ة ال�ي ُسل�� بها أب�اج القلعة. وق� ل�أ 

إلى ع�ل�ات ص� ج�ی�ة للع�لة إال أن ه�ه الع�ل�ة أ�ً�ا ل� تعـِ� ال��ـائج  األح�ان

  .)1(�ج�ة، ��ا س�� ذ��هاال�

وفــي هــ�ه األث�ــاء زادت العالقــة بــ�� ی�ســف �اشــا والق��ــل اإلن�ل�ــ�� حــ�ة ��ــفة 

خاصـــة �عـــ� أن ت��ـــ� مـــ� الفـــ�ار ال�هـــائ� الـــ�ی� ســـل�ه� ع�ـــ� ال�ل�ـــل إلـــى حـــاك� 

اإل�الة ���انة لل�لح ب�� ال�ان��� واخ����ا في الق��ل�ة اإلن�ل���ة، ولـ� ���ـِف 

علــى �لــ� ال�اشــا ب��ــل�� الفــار�� �ــال�ف� بــل وات�ــ� ال�ــ�اب�� وارن��ــ�ن فــي رْدِه 

�اشا وهـ� مـا للا م���ًفا ل�ق��� الع�ن إلى ه�الء لالل��اق �ال��ار. و�ان ذل� ت���� 

  .)2(جّ� وراءه ز�ادة ت�ت� العالقات ب�� حاك� اإل�الة والق��ل اإلن�ل��� 

          
  

  ال���ر ال�ا�ع

  ي أواخ� عه� ی�سف �اشا الق�مانلياالق��اد�ة ف األوضاعانه�ار 

لــ� م�هــاًرا زاد م�ــل� اإلن�ل�ــ� مــ� تــ�ه�ر وضــع ال�اشــا الــ�� �ــان و�ــ�ون ذ

�اشـــا الال���اصـــلة وتفـــاق� ال��ـــاع� ال�ال�ـــة. وقـــ� حـــاول  ��ـــ�� ثـــ�رة ع�ـــ� ال�ل�ـــل

ت�ـــ��ة عالقاتـــه مـــع اإلن�ل�ـــ� فـــي هـــ�ه ال�ـــ�وف. ف�جـــه إلـــى الق��ـــل اإلن�ل�ـــ�� 

رســالة أكــ� ف�هــا أنــه ســ��فع دیــ�ن ال�عا�ــا اإلن�ل�ــ� فــي حــال إع�ائــه مهلــة ل��ف�ــ� 

ذل�، ��ا أنه �ل� إعادة رفع العل� ف�ق الق��ـل�ة و�عـادة العالقـات ال�����ـة بـ�� 

                                                           

ــ�ی�ن فــي م�ــالغ مال�ــة قــ�مها الق��ــل وران��ــ�ن  )* إلــى ی�ســف �اشــا ل��ــل�ح األســ��ل ال��ــ�ن مــ�  ت���ــل هــ�ه ال

ث�اني سف� وال�� وضعه األخ�� ت�� ت��ف ال�ل�ان الع��اني أث�ـاء ال�ـ�ب ال��نان�ـة الع��ان�ـة (مع��ـة نفـار��) 

م، وزوده �اإلمــ�ادات ال����ـــة، وســـهل لـــه وســـائل ال��ـــاج�ة �ـــال�ق�� األســـ�د، بـــل وم��ـــه مـــ� اســـ�عادة ن�ـــا� 1827

لل���ـ�  وت��� في وقـ� ق�ـ�� مـ� أن ی�قعـه فـي دیـ� ضـ�� بلـغ مائـة وث�ـان�� ألـف قـ�ش.�ع� م�اك� الق�ص�ة 
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نها�ــة رســال�ه ال�ــ�اح �إرســال صــ�رة الــ�ول���. و�لــ� حــاك� �ــ�ابل� الغــ�ب فــي 

م� ه�ه ال�سالة إلى مل� إن�ل�ـ�ا  وأن �عل�ـه ف�هـا �ـأن الق�مـانل��� ال ی�الـ�ن علـى 

  . )1(ة اح��امه� وص�اق�ه� إلن�ل��ا الع���ة العادل

م رســـ� ف�قـــة مـــ� األســـ��ل اإلن�ل�ـــ�� فـــي 1832وفـــي م���ـــف ی�ل�ـــ� 

، فقـام قائـ� األسـ��ل (Dundas) م��اء ��ابل�. و�ان� ���ادة األم�ـ�ال دونـ�اس

ـــارة ل��ســـف �اشـــا و�ال�ـــاه خاللهـــا بله�ـــة ت��ـــل ال�ه�یـــ� ب��ـــ�ی�  و وارن��ـــ�ن ب��

ســـاعة، و�ال فإنـــه  48الــ�ی�ن ال��ـــ��قة لل���مـــة ولل�عا�ـــا اإلن�ل�ـــ� فـــي غ�ـــ�ن 

  .)2(س���ن ال���ول أمام ش��ه ع�ا س�ف ���ث

وفي ال�ق� ال�� تلقـى ��ـه ی�سـف �اشـا هـ�ا اإلنـ�ار �ـان الق��ـل الف�ن�ـي أ�ً�ـا 

یلح عل�ه ���ورة ت�ـ�ی� ���ـة ال��ـالغ ال�ـي ت�ل�هـا ح��م�ـه م�ـه، ف�أنـه أراد بـ�ل� 

. لقـــ� حـــاول األخ�ـــ� إق�ـــاع )3(أن ��ـــ��ك مـــع وارن��ـــ�ن فـــي هـــالك ی�ســـف �اشـــا

��ــــه ق��ــــل �ــــال�ف�، و�عــــ� اإلن�ل�ــــ���� �ال�ــــ�اح لــــه بــــ�فع الــــ�ی� علــــى أق�ــــا� ل

ابـ� ال�اشـا وحـاول دون جـ�و� أن علـي ع�دته�ا م� الق�� إلى الق��ل�ة زاره�ـا 

  .)4(�ق�عه�ا �ق��ل ع�ض وال�ه

ــأث�� علــى الق��ــل الف�ن�ــي شــ���ل �ال��افقــة علــى  وأخ�ــً�ا حــاول ی�ســف �اشــا ال�

ه مـ� تأج�ل دفع ���ة ما ت�ل�ه م�ه ح��م�ه ل�ي �����ع ت��ی� ما �����ع سـ�اد

الـــ�ی�ن اإلن�ل���ـــة، ول�ـــ� شـــ���ل الـــ�� عـــ� عل�ـــه أن یـــ��ح وارن��ـــ�ن فـــي حـــ�� 

وهــ�  �ف�ــل هــ�، لــ�ا رفــ� �لــ� ال�اشــا وت��ــ� ��ــ�ورة دفــع مــا ت�ل�ــه ح��م�ــه

. وح���ــا شــع� قائــ� )5(أوًال وق�ــل الــ�ی�ن اإلن�ل���ــة م�لــغ مائــة وأر�عــ�ن ألــف ف�نــ�

وارن��ـــ�ن �ال�ـــف� معـــه إلـــى  األســـ��ل اإلن�ل�ـــ�� �ع�ـــ� ال�اشـــا عـــ� ال�ـــ�اد أمـــ�
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مال�ا، و�ان وارن���ن ق� وجه ته�ی�ه األخ�� لل�اشا �أنه إذا ل� �ق� ��ـ�اد الـ�ی�ن 

  . )1(فإن م��� ��ابل� س���ن ش��ًها ����� ال��ائ�

ون���ة ل�قة ی�سف �اشا في ع�م اس��اع� ال�الد الـ�فاع عـ� م�ـ��ها أمـام أ�  

خ�� خارجي، ق�ر اس��عاء م�ل�ـه لل��ـاور فـي هـ�ا األمـ�، ��ـا ج�ـع إلـى هـ�ا 

فــي  ال��لــ� �عــ� األ��ــان وال�جهــاء والعل�ــاء، وقــ�ر الــ�ی�ان الــ�� �ــان ��ــارك

�ائ�ة علــى ســ�ان ت��یــ�  فــ�ض ضــ�ائ� اســ�� (ابــ� ل��ــ�) ع�ــ���ه شــ�خ الــ�الد

م�ی�ـة �ــ�ابل� وال�ـاحل وال���ــ�ة، وت���ـل فــي: (( فـ�ض ع�ــ�ة  أالف ل�ـ�ة علــى 

س�ان ��ابل� م� ال��ل��� وم�لهـا علـى ال�هـ�د، ووزع ال�ـاقي علـى أهـل ال�ـاحل 

 ، ف�لــ� ألول مــ�ة فــ�ض ال�ــ�ائ�� ��ــ�اره� مــ� ال�ــ�احي الق���ــة))وال���ــ�ة ومــ

�قـ�م�ن  ل�احل وال����ة ��ال العه� الق�مانليأهل او�ان  -.)2(االس���ائ�ة عل�ه�

فــي حــاالت ال�ه�یــ� ال���ــي أو ضــ�ورات إخ�ــاد االضــ��ا�ات ع�ًضــا  ال��ــار���

���ة االســـ���ائ�ة وت���ـــ�ا دفـــع ال�ـــ ولـــ�ل� رف�ـــ�ا رفً�ـــا قا�ًعـــا -�ـــ�ائ�عـــ� ال

م أعل�ــــ�ا 1832ی�ل�ـــ�  28دون أن ی���ــــ�وا اســـ���ام القــــ�ة ضـــ�ه�، وفــــي  لل�ـــ�رة

ــ�ه� فــي ثــ�رة عامــة.  اآلخــ���ال�ــ�رة علــى دقــات ال��ــ�ل داعــ��  إلــى االن�ــ�ام إل

وصـــار هـــ�فه� لـــ�� اإلعفـــاء مـــ� ال�ـــ�ائ� و�ن�ـــا إســـقا� ح��مـــة ال�اشـــا واخ��ـــ� 

ل��ادتهــــا حف�ــــ� ال�اشــــا وهــــ� دمحم بــــ� دمحم الق�مــــانلي الــــ�� تــــ�في فــــي م�ــــ� ســــ�ة 

الي اإل�الـة مـ� ال�ـ�ائ�، وحـاول ی�سـف �اشـا ، وأعل� ال�ف�� إعفاء أهـ)3(م1828

أن ال�ـــ�ار  االســـ���ائ�ة وضـــ���ة األســـ�اق، غ�ـــ�اح�ـــ�اء ال��قـــف �إلغـــاء ال�ـــ���ة 

ــ قــ�ر إخ�ــاد ال�ــ�رة �ــالق�ة فأرســل ج�ً�ــا ���ــادة ح�ــ� �ــ�  �َّ اســ���وا فــي ثــ�رته�، ُث

؛ لعــلَّ ��ل�ــه. فاســ���� ال�اشــا ب�ــا� تــ�ن�، إال أنــه لــ� یهــ�� )4(ال�لعــ��، ل��ــه ُهــ�م

                                                           
 .255ن. إ. ب�وش��، م�جع ساب�، ص  )1
  .280؛ ��س�ا ن��� ب�ن�ا، م�جع ساب�، ص 406إت�ر� روسي، م�جع ساب�، ص  )2
 .182؛ ��الف�ال�ان، م�جع ساب�، ص 423ب�، ص شارل ف��و، م��ر سا )3
 .256ن. إ. ب�وش��، م�جع ساب�، ص  )4
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ال��ن�ـــ�ة ال�ـــي ذلـــ� راجـــع إلـــى رفـــ� ی�ســـف �اشـــا دفـــع ���ـــة م�ـــار�� ال��لـــة 

  .  )1(م1795في ی�ای�  م� ج�ی���� ال�الد ل األس�ة الق�مانل�ةاس��اع� أن تع�� 

و�زاء ات�اع ه�ه ال��رة �اإلضافة إلى ث�رة ع�� ال�ل�ل س�� ال��� وث�رة 

�ه علي لعله �����ع أن �ع�ـ� الهـ�وء غ��ان، ق�ر ال�اشا ال��ازل ع� ال��� إلى اب

وال�ــالم إلــى الــ�الد وِلُ�ْ�ِضــي إل�ــاح �عــ� ال�قــ���� م�ــه الــ�ی� أشــاروا عل�ــه بهــ�ا 

م اســ��عى ی�ســف �اشــا الــ�ی�ان إلــى االنعقــاد، 1832أغ�ــ��  12ال�ــل. وفــي 

وُدعي لل���ر وجهاء ال��ی�ة وم��ل� الف�ـة العل�ـا مـ� ال��ـ�. وأعلـ� أمـامه� �أنـه 

حالة ش�ی�ة م� ال�ع� وأنه ت�ازل الب�ه علـي �ـ� عـ� ال��ـ�، علـى أن  أص�ح في

  . )2(للعه� ا���ن اب�ه إب�ا��� ول�� 

          
  

  ال�ات�ة

أنـه مـا �ـان االم��ـاع عـ�  ��� ال��صـل إل�هـا مـ� خـالل مـا وردوال�الصة ال�ي �

ابل� الغــ�ب؛ ألنــه ج�دهــا الق�صــ�ة إال ل�ــ�ع�� علــى ال�ضــع االق��ــاد� فــي �ــ� 

لل�خل. فق� أد� تغ�� مـ�از�� القـ�ة بـ�� الـ�ول األورو��ـة وتعـا��  مه�ٍ  م� م��رٍ 

لــ�ل� ال��ـ�ر. ��ــا ُأج�ــ� ی�سـف �اشــا �عــ�  �ة أســا��لها ال����ـة إلــى وضــع حـ�ٍّ قـ

ت���ًقــا لقــ�ارات مــ�ت��  -م1819ت���عــه إعــالن وقــف الق�صــ�ة ال����ــة فــي عــام 

�یــ�ة للــ�خل. فقــام �اح��ــار علــى ال�ف��ــ� وال��ــ� عــ� م�ــادر ج -اكــ� الشــ�ایل

ش�اء �ـل مـا هـ� ضـ�ور� ـ أ�ً�ا  ـت�ارة الق�ح وال����عات ال��و�ة ، ��ا اح���

ــــــاة  ــــــ�� لعــــــ�م ان�عــــــاش ال�� ــــــ�� أد� ل لل�ــــــ�� واألســــــ��ل والق�ــــــ�. األمــــــ� ال

بل أد� في ال��ا�ـة إلـى ��ـادها ثـ� إلـى ان��ا�هـا. ؛ االق��اد�ة �اإل�الة ف��� 

اجــة إلــى ت�ــ��ع ال�راعــة وال��ــارة، ال�ــي �ــان مــ� فــي ال�قــ� الــ�� دعــ� ��ــه ال�

  ال���� أن ت�ه� في االن�عاش االق��اد� لإل�الة. 

                                                           
 . 266ع�� علي ب� إس�اع�ل، م�جع ساب�، ص )1
 .425شارل ف��و، م��ر ساب�، ص  )2
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ك�ـــا أدت ال�ـــ�وف ال��جـــة ال�اشـــ�ة عـــ� م�ال�ـــة ف�ن�ـــا و�ن�ل�ـــ�ا ب��ـــ�ی� 

دی�نه�ــــا، ون���ـــــة لفق�انــــه ال���ـــــ� مـــــ� مــــ�ارده االق��ـــــاد�ة ال�ات�ــــة عـــــ� الق�ـــــ�د 

ح�ـ� فـ�ض ، فعـه لل��ـ� عـ� وسـائل أخـ�� االق��اد�ة ال�ي ج�دته م�ها، م�ـا د

ال��ائ� ال�اه�ة على س�ان اإل�الـة، ال�ـي شـ�ل� ع�ً�ـا ���ـً�ا علـ�ه�، م�ـا ت�ـ�� 

في اس���اف ق�رات األهالي االق��ـاد�ة، وقـ� أدت وسـائل الع�ـف ال�ـي ات�عهـا فـي 

ج�عها إلى إثارة س��ه�، ل�ا ان���ت روح االن�فاضة وال��رة ال�ي ما أن ب�أت لـ� 

  �ِه ح�ى أ�اح� �األم�� الق�مانلي، وم� ت� أس�ته نهائً�ا م� على ح�� اإل�الة.  ت�

  ال��ادر وال��اجع

  أوًال: ال��ادر
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Abstract 

This research paper aims to study the economic crisis that wracked 
Trablus garp Eyaleti "the Province of west Tripoli" during the first third 
of 19th century in which the province was ruled by Yusuf Pasha al-
Qaramanli 1795-1832 AD. The economic crisis was studied through 
attempting to treat its reasons related to the poor economic policy 
which has been adopted by the ruler to prepare the general budget of 
the province. Implementing the economic policy and existing political 
circumstances in that time led to repudiation movements and 
insubordination internally which therefore overburdened the Pasha. The 
narrative analytical approach was used to achieve the objectives of this 
study. The study found that the excessive taxes which have imposed 
upon the people of West Tripoli Province depleted their economic 
capabilities. Also, the methods of violence which were used in 
collecting the taxes aroused resentment, and as a result of that, the 
revolution spread until it toppled the Prince Al-Qaramanli and then his 
family forever from ruling on the Wilaya.  

Keywords: Economic crisis, Qaramanli family, Wilaya of West 
Tripoli, Yusuf Pasha Al-Qaramanli. 

 
 

  

 


