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 اهليكل اإلداري والتنظيمي لتجار والية طرابلس الغرب يف اإلسكندرية

 ي )دراسة وثائقية(خالل العصر العثمان



 

 :امللخص

يناقش هذا البحث كيفية إدارة التجار الطرابلسيني وتنظيمهم ألعماهلم التجارية يف 

يبية. وقد مشل مدينة اإلسكندرية خالل العصر العثماني، وذلك من خالل الوثائق املصرية والل

التنظيم واإلدارة جل األعمال التجارية؛ بداية من اختيار الطرق، وتوفري وسائل النقل، وإدارة 

القوافل وحراستها، وتنظيم النقل البحري وامتالك وسائله، وتدوير رأس املال وإدارته بتجميعه 

سلع اليت تقوم يف شركات ومؤسسات، وإدارة منافذ البيع يف الوكاالت واألسواق لتصريف ال

 عليها جتارتهم. 

ومن ثم تبلورت القيادة اإلدارية العليا للطائفة الطرابلسية يف اإلسكندرية بواسطة 

وكالء مشرفني عليهم، ويرأسهم مجيًعا الوكيل التجاري العام للوالية يف اإلسكندرية 

 األخرى.  واملشرف العام على من يليه يف اهليكل اإلداري من وكالء املدن الطرابلسية 

إدارة التجار؛ طرابلس الغرب واإلسكندرية؛ العصر العثماني؛ الوكيل  الكلمات املفتاحية:

 التجاري.
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This paper explores how the Tripoli merchants managed and organized 

their business in Alexandria during the Ottoman era. It mainly depends on 

Egyptian and Libyan documents. The organization and management 

included most of the commercial businesses starting from choosing roads, 

providing means of transport, managing and guarding convoys, organizing 

martime transport and owning its means, rotating and managing capital by 

grouping it into companies and institutions, and managing outlets of sale in 

agencies and markets for the disposal of the goods on which their trade is 

based. 

Therefore, the higher administrative leadership of Tripoli community 

in Alexandria was formed by agents supervising them, all headed by the 

general commercial agent of the state in Alexandria, who headed the whole 

administrative structure of other agents of Tripoli cities. 
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 املقدمة:

كانت مدينة اإلسكندرية أوىل املدن املصرية استقطاًبا لتجار والية طرابلس الغرب 

اجلارة األوىل هلا من اجلهة الغربية، ملا تتمتع به من عوامل اجلذب، فإىل جانب أنها أوىل 

التجارية املصرية اليت حتط بها قوافلهم الربية، فإن موقعها على البحر املتوسط جعلها املراكز 

امليناء األول الذي يستقبل القادمني عن طريق البحر فاستوطنها الكثري من هؤالء التجار 

وقد تضافرت عدة  واختذوا منها مركًزا ميارسون فيه التجارة مع بالدهم وغريها من اجلهات.

إىل ازدهار التجارة بني مصر وطرابلس الغرب، وبالتالي ساعدت على استقرار عوامل أدت 

 كثري من التجار الطرابلسيني يف املدن املصرية املختلفة وميكن أن نتتبعها يف النقاط التالية:

 ( املوقع املتميز والقرب املكاني بني الواليتني:1)

ق التجارة الدولية، كما مل حظيت والييت مصر وطرابلس الغرب مبوقع متميز على طري

تفصل بينهما حواجز طبيعية فاستفاد كل منهما من موقع اآلخر جتاريًّا، فمصر ملتقى قارتي 

آسيا وأفريقيا، وتقبض على زمام جتارة البحر األمحر القادمة من اهلند وجنوب فارس وجزر 

حمليطة به يف آسيا احمليط اهلندي والعابرة أرضها إىل عامل البحر املتوسط إىل األسواق ا

، مما جعلها أشبه ما تكون مبخزن كبري جتمعت فيه (1)الصغرى وأوروبا ومشال أفريقيا

األمر الذى أدى إىل نشاط جتاري شهدته موانيها خاصة ( 2)منتجات هذه املناطق احمليطة بها

ريًّا اإلسكندرية خالل العصر العثماني، وأما والية طرابلس الغرب فكانت أيًضا مركًزا جتا

متميًزا وال تقل أهميتها عن مصر حيث كانت نقطة التقاء بني خطني رئيسني يصل أحدهما 

شرق املنطقة بغربها أي يصل آسيا الغربية مبصر وشرق أفريقيا من جهة، ويصل اخلط اآلخر 

قلب القارة األفريقية بتجارة أوربا وحوض البحر املتوسط من جهة أخرى، فمصر وطرابلس 

 .(3)بني الواليات العثمانية ميثالن جسًرا يصل مشرقها مبغربها بهذا املوقع

 ( الوحدة السياسية:2)

أوجد االشرتاك يف اخلضوع حلكم الدولة العثمانية بني مصر وطرابلس الغرب وحدة 

سياسية، كفلت لرعايا الدولة يف الواليتني حرية احلركة وممارسة النشاط، فلم يفرض 

ركة التجارة الداخلية بني واليات دولتهم املختلفة واكتفوا مبا العثمانيون أية قيود على ح

يتحصل من مجارك وما يغطى حاجتهم من بعض السلع، فتمتع التجار يف عصرهم حبرية 

اإلقامة والتجارة بني الواليات، وظهر بسبب ذلك جمموعة من التجار الطرابلسيني الذين زاولوا 
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وبني مصر وعامل البحر املتوسط من جهة أخرى، بل مهنة التجارة بني مصر وبالدهم من جهة 

وطاب لبعضهم اإلقامة يف مصر خصوًصا أنهم مل يشعروا بالغربة بني إخوانهم من فئات 

اجملتمع املختلفة ملا بني الواليات العربية من قواسم مشرتكة متعددة، فعاشوا يف مستوى مماثل 

، األمر (4)ر اجتماعي مناظر ملا اعتادوا عليهملا كانوا عليه يف بالدهم ومارسوا حياتهم يف إطا

فاالشرتاك يف األنظمة  ،(5)الذى مهد الندماج وانصهار هؤالء التجار داخل اجملتمع فيما بعد

السياسية بني الواليتني أدى إىل وحدة األهداف التجارية والتشابه يف األنظمة الضريبية 

وع يف مشاكل هذا التعارض الذى يولده والقوانني االجتماعية مما وفَّر على التجار الوق

 .(6)اختالف النظم السياسية

كذلك أدى االشرتاك يف اخلضوع للدولة العثمانية إىل وحدة النظام القضائي يف 

الواليتني وهو أمر ال ميكن إغفال أثره يف تنشيط حركة التجارة بينهما وحرية إقامة التجار 

االطمئنان على حقوقهم وأمواهلم، مبعنى أن  يف كال اجلهتني، ومنحهم قدًرا كبرًيا من

سريان مفعول احلجج والسندات الشرعية والعقود التجارية الصادرة من إحدى الواليتني لدى 

السلطة يف الوالية األخرى شجع التجار على توسيع جتارتهم دون أن ينتابهم أدنى درجات 

زمة، كما أن هذه العقود واحلجج اخلوف من ضياع أمواهلم ووفر هلم الضمانات القانونية الال

تلقى الضوء على الطريقة اليت أدار بها هؤالء التجار جتارتهم واهليكل اإلداري والتنظيمي 

 .(7)هلم

 ( تأمني الطرق بني الواليتني برًّا وحبًرا:3)

اعتنت إدارة مصر العثمانية بتأمني طرق القوافل التجارية القادمة من املغرب اإلسالمي 

ة طرابلس الغرب فعملت على تأمني الطريق الساحلي وأنفقت من أجل ذلك املبالغ عرب والي

 555مانرتان" أن مصاريف تأمني قوافل احلج املغربية كانت تصل إىل "الكثرية، إذ يذكر 

ملؤنة ما يقرب من ألف جندي، كما اشتهر الطريق التجاري بني طرابلس   ؛(8)ألف بارة

أيًضا ( 15). كذا أولت اإلدارة عنايتها بطريق فزان(9)لقالعواإلسكندرية بكثرة احلصون وا

 .( 11)وعينت العربان خلفارتها وتأمينها من اللصوص وقطاع الطرق

ويف الناحية األخرى اهتم العثمانيون منذ دخوهلم والية طرابلس الغرب بتأمني الطرق 

التابعني للدولة العثمانية وتعبيدها وتوفري وسائل السالمة عليها فمن زمن مراد أغا أول الوالة 

م( أوىل عنايته بفتح الطرق وحفر اآلبار ومالحقة القبائل املناوئة 1559 1552هـ/ 967  958)
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والقضاء على اللصوص وحتقيق االستقرار يف ربوع البالد وتابعه من بعده من الوالة على هذه 

م( حيث اهتم 1711) ـه1123يف طرابلس  ،(13) حتى قيام حكم األسرة القرمانلية ،(12)السياسة

بإقرار األمن والقضاء على الثورات وتأمني الطرق ( 14)أمحد باشا القرمانلي""املؤسس األول هلا 

والدروب الربية واعتنى ببناء أسطول حبري قوي للسيطرة على املالحة يف البحر املتوسط، 

ي ورواج جتاري وأرسى إدارته على أساس من االستقرار الذى أدى إىل حدوث رخاء اقتصاد

منتظم مع الواليات العثمانية اجملاورة من جهة ومع الداخل األفريقي وعامل البحر املتوسط من 

جهة أخرى، كما تبع ذلك دعوة الباشا وتشجيعه للرعايا العثمانيني من املصريني وغريهم 

يف فرتة  لالستثمار يف واليته، حتى أسهم هؤالء يف االنتعاش االقتصادي الذى شهدته البالد

 .(15)حكمه ومن تبعه من حكام هذه األسرة

 والسؤال: كيف أدار الطرابلسيون جتارتهم يف اإلسكندرية ونظَّموا أعماهلا؟

وفَّر التجار الطرابلسيون األدوات والوسائل اليت أسهمت بشكل أساسي يف قيام التجارة 

ومات األساسية، اليت ال تقوم بني الواليتني ومن ثَّم استمرارها وازدهارها، وذلك بتوفري املق

: اختيار الطرق وتوفري وسائل النقل املناسبة اًلللتجارة قائمة بدونها يف ذلك العصر وهي إمجا

هلا، وإدارة القوافل التجارية الربية وترتيبها، وإدارة النقل البحري وتنظيمه، والتمركز يف 

نافذ لبيع وتصريف بضائعهم، األسواق املصرية الكربى املتخصصة، وامتالك أو استئجار م

وترتيب العمل فيها بشكل إداري منظم، وتعيني ما حتتاجه من أصحاب املهن التجارية 

املساندة. واختيار كبري أو شيخ يشرف على جتار كل سوق من هذه األسواق، أو جتار كل 

ة مدينة طرابلسية، خيضع لسلطة وكيل جتاري عام إلدارة مجيع جتار الوالية الطرابلسي

واإلشراف عليهم يف مدينة اإلسكندرية، وهو ميثل رأس اهلرم اإلداري للطائفة الطرابلسية يف 

 اإلسكندرية.

 املبحث األول

 اختيار الطرق املناسبة

اهتم التجار الطرابلسيون بنقل جتارتهم بني بالدهم ومصر عرب جمموعة من الطرق 

حوال األمنية واملناخية وطبيعة السلع الربية والبحرية بطريقة حمكمة منظمة تراعي فيها األ

وأنواعها فحركة النقل يف ظل قيظ الصيف ختتلف عنها يف الشتاء املطري، كلٌّ له ما يناسبه 
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من هذه الطرق الربية والبحرية، ونوع السلعة ومدة صالحيتها واحليز الفراغي الذي تشغله 

اب ما متيز به هؤالء التجار عن ومن املثري لإلعج حيدد بشكل مباشر وسيلة النقل املناسبة.

غريهم من إدارة حركة السري يف الطرق الربية والبحرية عن طريق هيكل إداري يرتأسه شيخ 

القافلة يف الطرق الربية، ورؤساء السفن يف الطرق البحرية يعاونهما جمموعة من املساعدين 

 رة النقل بصورة منتظمة.   لكل واحد منهم وظيفته ومهامه مما أدى يف النهاية إىل اكتمال إدا

 : الطرق الربية:اًلأو

ارتبطت طرابلس الغرب مبصر بثالثة من الطرق الربية اليت َعَبَر التجار خالهلا بسلعهم 

بني الواليتني جنبًا إىل جنب مع قوافل احلج الطرابلسية أو املراكشية أو انفردت التجارة 

 بقوافل خاصة على هذه الطرق.

 :الطريق الساحلي أ

الطريق الساحلي طريق بري كان ميتد حبذاء ساحل البحر املتوسط اجلنوبي من مدينة 

طرابلس إىل اإلسكندرية، ويعد أهم الطرق الربية للتجارة بني والية مصر والبالد الواقعة 

غربها عامة ووالية طرابلس الغرب خاصة، ومما مييزه أنه أقدم الطرق وأكثرها راحًة وأمًنا 

واألبراج عليه من جهة، ولبعده النسيب عن املناطق الداخلية اليت متوج  لكثرة احلصون

باخلارجني عن طاعة اإلدارة، ولقربه من ساحل البحر املتوسط وموانئ طرابلس الواقعة عليه، 

مما سهل على التجار عملية ثانية ومروره بالعديد من املراكز التجارية الطرابلسية من جهة 

، (18)، وسرت(17)، ومصراته(16)مبا حيتاجون من مدن: اخلمس البيع والشراء والتزود

. (21)حتى يدخل احلدود املصرية إىل برج العرب ومنها اىل اإلسكندرية( 25)، ودرنة(19)وأجدابية

ونظًرا ملا متتع به هذا الطريق من املميزات السابقة فقد فضَّله التجار الطرابلسيون وأحسنوا 

 ه قوافل جتارية خاصة. استغالل قوافل احلج وسيَّروا علي

 الطريق الصحراوي: ب 

ويأتي الطريق الصحراوي يف الدرجة الثانية من حيث األهمية، وهو ميتد من الغرب إىل 

إىل اجلنوب منه ومير مبراكز والية طرابلس  سابق الذكرالشرق حماذيًا للطريق الساحلي 

اليت تتجمع فيها جتارة ( 24)جلة، وأو(23)، وزويلة(22)الغرب التجارية اجلنوبية مثل: سوكنة

أفريقيا الغربية والوسطى، ومنها تتجه القوافل إىل واحة سيوة املصرية ثم إىل مدينة 

غرب مدينة القاهرة، ( 25)اإلسكندرية أو عرب الصحراء الغربية إىل وادي النيل حتى كرداسة
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طعها املسافر عليه وهذا الطريق فضَّله جتار القوافل التجارية كثرًيا لقصر املدة اليت يق

خصوًصا خالل فصل الشتاء إذ يهربون من األمطار اليت تسقط على الطريق الساحلي، وقد 

عمل التجار على أخذ األهبة هلذا الطريق فساروا يف قوافل جممعة حترسهم قوات مسلحة 

 .(26)أعدوها حلمايتهم

 طريق فزان: ج

، (28)، ومتبكتو(27)مثل: كانوأما طريق فزان فيبدأ من املدن األفريقية الداخلية 

الواقعة فيما وراء الصحراء الكربى ثم خيرتقها عبوًرا مبراكز الواحات الطرابلسية  (29)وواداي

ثم جيتمع مع الطريق السابق ( 32)، واجلغبوب(31) ، وجالو وأوجلة(35)اجلنوبية التجارية : الكفرة

ة جتار واحة أوجلة وجالو الذين عند واحة سيوة.  ولقد خضع هذا الطريق لرقابة قبيلة اجملابر

محلوا على عاتقهم ربط جتارة مصر وبرقة مبرزق والدواخل الطرابلسية ومحلوا إليها املنتجات 

 .(33)األفريقية

 طريق النقل البحري ومميزاته: :ثانًيا

 اًلارتبطت مصر بطرابلس الغرب عن طريق البحر املتوسط الذى متتلك كل منهما ساح

املوانئ الصاحلة لرسو وإقالع السفن التجارية، وهذه املوانئ كانت مبثابة  وجمموعة من اًلطوي

مراكز جتارية مهمة لتفريغ وشحن السفن بالبضائع املتبادلة بينهما بداية من خروجها من 

ميناء السلسلة املخصص للسفن املتجهة من اإلسكندرية إىل موانئ طرابلس الغرب املختلفة 

، وأجدابية، وسرت، وانتهاًء (35)، ودرنة، وسوسة(34)ا مبوانئ طربقفتبدأ من اإلسكندرية مروًر

 .(36)مبيناء طرابلس الغرب عاصمة الوالية

ومتيز الطريق البحري باألمن والسرعة، وبقلة التكلفة، فبينما كانت الطرق الربية 

حمفوفة باملخاطر، كان الطريق البحري أكثر أمًنا حيث مثلت معظم الفرتة العثمانية يف 

رابلس فرتة قوة وسيطرة على عملية اإلحبار يف البحر املتوسط مما أدى اىل قلة تعرض سفن ط

الوالية للسلب والنهب، كما أولت االدارة املصرية اهتماًما خاصًّا مبيناء اإلسكندرية ال سيما 

 .(37)تأمني مسالك السفن املمتدة أو القادمة من الغرب

يستغرق يف املسافة بني اإلسكندرية وطرابلس  وأما السرعة فبينما كان الطريق الربى

كانت السفن تقطع املسافة إىل طرابلس يف مثانية عشر  (38)ما بني الشهرين إىل الثالثة

 .(45)وإىل ميناء بنى غازي يف سبعة أيام ،(39)يوًما
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كانت أجرة ركوب التاجر من طرابلس حتى وأما عن تكلفة النقل البحري ف

بينما حيتاج على الطريق الربي  ،(41)ه سوى اثنني ونصف فندقلياإلسكندرية حبًرا ال تكلف

إىل بعري خاص به، إضافة إىل ما يتجشمه من وعثاء السفر ومشقته وخماطره، وأما أجرة  نقل 

البضائع حبًرا فكانت قليلة أيًضا مقارنة بالنقل الربي إذ إن شدادة القماش أو الطواقي 

ال يكلف سوى ( 42)حًدا بينما كان قنطار النحاسالطرابلسية كانت تتكلف فندقليًّا وا

 .(44)فقط من طرابلس إىل اإلسكندرية (43) حجًرا اًلمخسني ريا

 املبحث الثاني

 توفري وسائل النقل وإدارته

ملا كانت عملية النقل متثل عنصًرا من أهم عناصر التبادل التجاري فقد أدرك التجار 

ضييق اخلناق على التبادل التجاري إذ كانت تؤدى الطرابلسيون أن ارتفاع تكلفته من شأنها ت

إىل تقليل نسبة األرباح، من هنا عمل كبار التجار على امتالك غالبية وسائل النقل الربية 

 والبحرية لنقل متاجرهم اخلاصة وتأجريها لغريهم من جتار الوالية.

 :توفري وسائل النقل الربي :أواًل

لس الغرب ومصر خالل فرتة الدراسة يف اجلمال اقتصرت وسائل النقل الربي بني طراب

وغريها من الدواب اليت كان التجار الطرابلسيني حيصلون عليها إما بالشراء أو الكراء 

)االستئجار( من القبائل البدوية املتخصصة يف تربية وتوفري اإلبل لتوظيفها يف النقل التجاري، 

ألنها أسرع وأقدر على محل األثقال  وكانت اجلمال املفضلة عندهم املعروفة باملهرية،

كيلو مرًتا يف الساعة حسب طبيعة الطرق اجلغرافية وحالة  16  6فسرعتها ترتاوح بني 

املنطقة املناخية ومقدار احلمولة اليت يقلها البعري، وقد أشاد بها العياشي ألنها كانت مضرًبا 

من هنا ظهر يف ( 45)ْلِسّي وِقْرَبٌة ِمْصِريَّ"َجَمٌل َطَراُبشاعت بينهم مقولة: " ألمثال احلجاج الذين

كانوا  باجلمَّالةطرابلس واإلسكندرية مجاعات من املتخصصني يف توفري الرواحل يعرفون 

جيمعون اجلمال من منطقة اجلبل الغربي وإقليم برقة ثم يرسلونها إىل وكالئهم يف 

دواب وبني التجار ، ويعمل بعضهم هناك وسطاء تأجري بني أصحاب ال(46)اإلسكندرية

ويتعهدون أمام الطرفني بسالمة الدواب وتوصيل السلع يف مقابل أجرة يأخذونها من 

 .(47)امُلْكِري
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 إدارة النقل الربي: :ثانًيا

اهتم التجار الطرابلسيون بإدارة وتنظيم قوافل التجارة اليت كانت حتمل بضاعتهم برًّا 

كلفة وخاصة أن املسافة كانت شاسعة، إىل اإلسكندرية حتى يستطيعون إيصاهلا بأقل ت

الذي أسندت إليه  كبري الركبفانتظمت القوافل حتت هيئة قيادية تألفت من شيخ القافلة أو 

، وكان عمله يبدأ عند جتمع التجار وبدء االنطالق، وكانت له منزلته بينهم (48)القيادة العليا

دوره كان حريصًا على زيادة عدد ، وهو ب(49)وحيوذ على احرتام وتقدير كافة أفراد القافلة

املشاركني فيها فكلما كثر العدد تضامن بعضهم مع بعض وتعاونوا على جتنب الصعوبات 

 .(55)اليت تواجههم

؛ لتأمينها على الطريق ويف قائد للحرسوكانت ترافق القوافل فرقة عسكرية يقودها 

الصحراء وفقدان الطريق  ، وخوفًا من تعرض القوافل للتيه والضياع بني دروب(51)احملطات

وهو ما أطلقت عليه الوثائق  بالدَّاللمنة زوَّد التجار الطرابلسيون قوافلهم وحبثًا عن املسالك اآل

وكان الذي خيتاره هو شيخ القافلة نفسه، وال بد أن يكون على دراية ( 52)علَّام الركب

استكشاف مسبق أمام  بالدروب واملسالك يف مجيع مراحل الطريق، وألنه كان يقوم بعملية

القوافل لذا فقد كان مسلًحا حلماية نفسه، وغالبًا ما كان ميتطى فرسًا ليسعفه يف سرعة 

إجناز مهمته، وقد كان الدالل يتخذ للطريق بكامله أو أن يكون لكل مرحلة دالل من بني 

فزان ومصر  القبائل املقيمة فيها، وكان األواجلة هلم اضطالع يف هذه املهنة على الطريق بني

 .( 53)ملعرفتهم بدروب هذا الطريق

يفصل بينهم  قاضًياجييب على فتاوى التجار، و مفًتياكما كان للركب الطرابلسي 

يف املنازعات ويفض اخلصومات، ولعل أهم خدمة أسداها اجلهاز القضائي للتجار إثبات 

لعدول لريجع دعاواهم وتسجيل معامالتهم وحججهم الشرعية يف سجالت موثوقة بشهادة ا

 .(54)التجار إليها عند اللزوم فكأنه مركز توثيق متنقل

  :توفري وسائل النقل البحري :ثالًثا

وأما السفن البحرية اليت امتلكها التجار الطرابلسيون يف اإلسكندرية وأداروا عملية 

، فهي كثريةرة شحنها وتأمينها وقاموا بتأجريها بعد توفري قوادها وعماهلا من القباطنة والبحَّا

ذكرت مصادر البحث ووثائقه منها مثانية عشر مركًبا طوال فرتة الدراسة وقد كانت ذات 

صهر يوسف باشا  (55)ملًكا للريس مصطفى قرجيوكانت " اهلوى"أحجام وأنواع خمتلفة منها 
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" وهذا النوع ميتلك منه أمحد الغربي الشخطور"، ورئيس ميناء طرابلس الغرب، و(56)القرمانلي

، ثنتني واحدة شركة مع الريس إبراهيم بن علي (57)ل طرابلس التجاري يف اإلسكندريةوكي

" النقرية"و، (58)الشويطر الطرابلسي، واألخرى شركة الريس إمساعيل األبي قريي املصري

 .(59)ومنها واحدة ملك السيد قاسم جورجبي بن رحومة الغاوي وكيل الوجاق الطرابلسي أيضًا

ع السابقة أنها كانت من سفن الشحن الكربى اليت متلكها واملالحظ على األنوا

كبار التجار يف طرابلس واإلسكندرية، وأقصد بهم رئيس ميناء طرابلس ووكالء الوالية يف 

اإلسكندرية، كما امتلك بعض التجار الطرابلسيني من األثرياء باإلسكندرية عدًدا آخر من 

" غليون"، و(65)هيم بن أمحد قبودان الفطيسي" الريس إبرافلوكة"السفن األقل حجًما منها 

" مركب"، و(62)" أمحد بن قاسم العمروسيمركب"، و(61)الريس رمضان مورا الطرابلسي

، (65)" علي الزهونيمركب"، و(64)" علي الزواويمركب"، و(63)يوسف الفران الربقي

 .(67)، ومركب عمر امليشتو املصراتي(66)" محيد الزواويمركب"و

 :نقل البحري وتنظيمهإدارة ال :رابعًا

اتبع التجار الطرابلسيون بعض التقاليد واإلجراءات إلدارة النقل البحري بداية من تأجري 

السفن وشحنها، فبعد االتفاق بني رئيس املركب وبني التاجر عن طريق أحد السماسرة، يتم 

لتنفيذه والتزام  إبرام التعاقد بينهما أمام قاضى احملكمة أو أحد نوابه ضبطًا لالتفاق وضمانًا

الطرفني ببنوده، يسجل فيه اسم التاجر، وأنواع البضائع، وأجرة نقلها، وحيدد ميناء التفريغ، 

، ويف عقد االجيار (68)واسم متسلم البضائع، إن كانت مرسلة إىل وكيل صاحبها أو شريكه

إىل أربابها  يضمن قائد السفينة أمام القاضي كافة البضائع ويتعهد باحلفاظ عليها وتوصيلها

ويتكفل بتعويض أصحابها بقيمتها كاملة إذا ثبت تفريطه أو تقصريه فيما وقع االتفاق 

 .(69)عليه

وقبل أن تقلع السفينة من امليناء كان القبطان يقوم بالكشف عليها بواسطة أهل 

اخلربة للتأكد من سالمتها ويكتب بذلك وثيقة تتضمن شهادتهم أن مركبه سليمة خالية من 

يوب والعطب مقلفطة ُمَشحَّمة صاحلة للَوْثق واإلحبار ليخلي بذلك سبيله، فإذا ما أصابها الع

 .(75)شيء بعد ذلك فيكون بقضاء اهلل وقدره وليس بتقصري منه

وال يتسلم أصحاب املراكب أجرة النقل عادة إال بعد توصيل البضائع إىل أصحابها 

ع التاجر امُلَتَسلِّم أو وكيله لتربأ بها ذمة وحصوهلم على حجة شرعية من ميناء الوصول بتوقي

 .(71)اجلهة الناقلة وختلو ساحتها
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وأما عن حتديد قيمة األجرة ومدة استئجار السفن فقد اختلفت باختالف الرحالت 

وظروف االتفاق بني التجار ومالك أو رؤساء السفن، فمنهم من اتفق أن تكون أجرة النقل 

، أو (73)، ومنهم من أكرتى السفينة كاملة بأجرة يومية(72)نسبة حمددة من ربح البضائع

، ومن التجار من كان يستأجر السفينة لرحلة الذهاب (74)شهرية دون حتديد لعدد السفريات

 .(76)ومنهم من أستأجرها إىل ذهابًا وعودة ،(75) فقط

ونظرًا ملا كانت تدره أعمال النقل البحري من أرباح فقد عمل كثري من الطرابلسيني 

ن غري مالك السفن فيه حيث كان أحدهم يقوم باستئجار السفينة حلسابه اخلاص ثم يؤجر م

بدوره للتجار دون تدخل من أرباب املركب وبذلك حيقق رحًبا مزدوًجا من جتارته ومن فارق 

 .(77)أجرة السفينة

 واجلدير بالذكر أن الطرابلسيني اختذوا طريقة فنية هندسية رائعة يف عملية تقدير وزن

السلع قبل إقالع السفن بأن وضعوا عالمات رقمية على جانيب السفينة فإذا وضع التجار 

البضائع وغاصت السفينة يف املاء بسبب ما عليها فإن ما بلغه املاء من هذا الرتقيم هو مقدار 

 .( 78)وزن ما وضع فيها وعلى هذا األساس حيدد أجرة النقل

النقل بني الواليتني خضعت إلدارة حمكمة  من خالل ما سبق نستطيع القول إن عملية

 .(79)وتنظيم دقيق حتددت من خالله مسؤوليات وواجبات مجيع املشاركني

 املبحث الثالث

 رأس املال إدارة

حتتاج العمليات التجارية يف مجيع مراحلها إىل رأس املال الذي يغطى أمثان البضائع 

وعرضها وأجرة شحنها والرسوم  وأجرة العاملني يف نقلها ودفع إجيار أماكن حفظها

 اجلمركية املفروضة عليها .......إخل.

لذا فإن توفري رأس املال كان من األمور املهمة اليت شغلت التجار الطرابلسيني يف 

اإلسكندرية واستنفذت جهدهم خاصة يف وقت مل تعرف فيه البنوك ومؤسسات التمويل 

ك بعدة ممارسات منها جتميع رؤوس األموال احلديثة يف الواليتني، فاستعاض التجار عن ذل

الصغرية بني تاجرين أو أكثر وإنشاء مؤسسة جتارية عرفت بالشركة، أو منح صاحب رأس 

املال قدًرا من ماله ألحد التجار لتدويره يف العمل التجاري بني الواليتني حبيث خيصص لكل 

أحياًنا أو القراض وتقوم  ميةبالصارمنهما نسبة من األرباح يتفقون عليها يف مؤسسة عرفت 
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، ونظًرا لبعد املسافة بني الواليتني ومشقة السفر فقد اختذ أصحاب رؤوس (85)على املضاربة

األموال ممن ال قدرة هلم على حتمل السفر نواًبا يباشرون هلم أعماهلم وهذا ما يسمى 

 بالوكالة.

 جتميع رؤوس األموال يف شركات: :أواًل

الوسائل التجارية اليت توفر للعاملني بها رأس املال، ومن  كانت الشركات من أفضل

خالل استقراء حجج حمكمة طرابلس واإلسكندرية يتضح أن اهلدف من قيام هذه املؤسسة 

هو توفري رأس املال، وأن تعددها وتنويع السلع يف الشركة الواحدة كان بسبب اخلوف من 

ر من شركة حتى ال يتعرض لإلفالس بفشل اخلسارة فيقوم التاجر بتوزيع رأس ماله على أكث

الشركة الواحدة أو خسارة السلعة التجارية الواحدة واألمثلة على ذلك كثرية فمنهم من 

شارك يف شركتني، ومنهم من زاد فكلما كثر رأس املال تعددت الشركات وتنوعت السلع 

لذى وجد بدفرت تركته ا( 81)التجارية وأوضح مثالني على ذلك: التاجر حممد املغربي الزليطين

، والتاجر (82)نصف فضه 31،625شركة تبادل السلع والبضائع بني الواليتني برأس مال  14

شركة السترياد السلع الطرابلسية برأس مال كبري  24سعيد الزواري الذى خلف يف دفرته 

 .(83)للمشاركني فيها من صغار التجار

يتحمل فيها التاجر املباشر يف العمل  ثم ابتكر الطرابلسيون نوًعا آخر من الشركات ال

ومسيت بهذا ألن اجُلَعالة شيًئا من اخلسارة ما مل يكن مفرًطا وهو ما أمسته الوثائق بشركة 

معينًا ملن يباشر له إدارة جتارته حسب ما يتفق الطرفان، كالشركة  اًلصاحب املال يعطى ُجْع

ه التاجر حممد بن عبدالرحيم التاجوري اليت أقامها التاجر حممد املغربي الطرابلسي ملواطن

واتفقا أن يتسوق الثاني لألول الكتَّان من أرياف الغربية على أن يعطيه مبلًغا عن كل نقيصة 

حسب اتفاق املتجاعلني وغالًبا ما تنتهى هذه الشركة بانتهاء الصفقة اليت أقيمت  (84)كتان

 . (85)من أجلها

 مؤسسات املضاربة:: ثانًيا

املضاربة التجارية تقوم على أن يسلم أصحاب األموال أمواهلم إىل أحد  كانت مؤسسات

التجار على سبيل املضاربة الشرعية ليقوم األخري مبمارسة كافة أعمال املتاجرة من شراء 

ونقل وعرض وبيع على أن يقسم الربح بينهما حسب االتفاق، والفرق بني الشركة والقراض أن 

على التاجر الكثري من الشروط اليت تكفل له سالمة ماله من رب املال يف املضاربة يفرض 
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اخلسائر، فمنهم من يشرتط على التاجر أن يقتصر نشاطه على جهة معينة ال يتعداها إىل 

، ومنهم من يكتفي بتحديد نوع (87)ومنهم من حيدد له جهة النشاط ونوع السلعة مًعا( 86)غريها

 .(88)السلعة دون جهة النشاط

كر أن أصحاب رؤوس األموال تشددوا يف تنفيذ هذه الشروط حتى صار واجلدير بالذ

  . (89)اإلخالل بها من جهة التاجر سبًبا يف فسخ العقد وإنهاء املؤسسة

 ثالًثا. نظام الوكالة:

جلأ أصحاب رؤوس األموال هلذه الطريقة عند تعذر عليهم االرحتال بأنفسهم مع كل 

، فكلما كرب حجم صة كبار التجار من األثرياءير خاصفقة جتارية من استرياد أو تصد

املؤسسة التجارية كلما احتاج صاحبها ملعاونة غريه من أهل اخلربة املقيمني يف جهات التسوق 

أو جهات البيع جلمع املطلوب من السلع أو تصريف ما حيتاج بيعه منها، فبواسطة الوكالء 

بأحوال األسواق ومعرفتهم بأسعار  يشرتي صاحب املال ويبيع ويسرتشد خبربتهم ودرايتهم

البضائع فيها لتلبية ما حيتاجه من السلع األكثر إدراًرا للربح دون أن يتحمل صاحب املؤسسة 

 .(95)التجارية مشاق السفر ونفقته

وال ريب أن هذا األسلوب يف إدارة العمل التجاري قد وفَّر كثرًيا من فرص العمل لصغار 

يهم رأس املال الكايف للعمل وحدهم، وهو من ناحية أخرى أسدى التجار ممن ال يتوفر يف أيد

خدمة أكرب للنخبة التجارية الطرابلسية وخاصة األمراء وذوي السلطة يف الوالية من أصحاب 

( 91)التوجهات التجارية مع اإلسكندرية وعلى رأسهم يوسف بك بن حممود بك حاكم بنغازي

، ولوال نظام الوكالة ما (93)له حسني بن علىالذى مارس التجارة عن طريق وكي( 92)ودرنة

 استطاع هذا األمري وال أمثاله ممن هم على شاكلته ممارسة هذا النشاط التجاري.

 القرض مع الرهن: :رابًعا

وجد من التجار الطرابلسيني من مل تسعفه املؤسسات التجارية السابقة لتحصيل ما 

يلة من وسائل توفري املبالغ املطلوبة ملمارسة حيتاج إليه من رأس املال فاضطر إىل القرض كوس

عن صغارهم، وعلى الرغم من  اًلالتجارة، وهذه الطريقة جلأ إليها اجلميع كبار التجار فض

كثرة الوثائق الشاهدة على ذلك إال أن واحدة منها مل تثبت أن أحدهم قد تعامل بالقروض 

لب اإلحسان هو القائد األول هلؤالء الربوية فيما وقفت عليه من وثائق، وكان حب اخلري وط

التجار لتسليف إخوانهم إال أن هذا مل مينع صاحب املال من أن يستوثق لضمان حقه عن طريق 
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الرهن، وتوضح هذه املسألة وثيقة أشهد فيها قاسم جورجبي وكيل الوجاق على نفسه أنه 

ان وجعل داره رهًنا ريال حجر أبو طاقة على وجه السلف واإلحس 455تسلم من حممد عجيبة 

 .(94) يوًما من تارخيه فإذا انقضت ومل يوف مبا عليه تصري الدار ملًكا للمقرض 91شرعيًّا ملدة 

 حث الرابعاملب

إدارة منافذ البيع

كانت اإلسكندرية أهم املوانئ املصرية استقطاًبا للتجار الطرابلسيني، فاستوطنها  

ي وصنعوا ألنفسهم مكانة اجتماعية ومركًزا عدد كبري منهم ومارسوا بها نشاطهم التجار

اقتصاديًّا مرموًقا حتى إنه مل يكد خيُل حيٌّ من أحيائها أو سوٌق من أسواقها من وجودهم، 

حتى تكتمل حلقة اهليكل اإلداري لتجارتهم يف املدينة بعد جناحهم يف اختيار الطرق، وتوفري 

مل على توفري منافذ جتارية دائمة ملزاولة وسائل النقل، ثم توفري رأس املال. كان عليهم الع

نشاطهم التجاري من داخلها واستخدامها لتخزين وعرض السلع املتدفقة عليهم من بالدهم 

ووضعها حتت نظام إداري حمكم ودقيق ينظم العمل فيها مبساعدة هيئة إدارية ذات 

العامة للتجارة يف  ختصصات مهنية معاونة على أن يتماشى هذا التنظيم مع القواعد واألصول

 املدينة، واحلقيقة أن الطرابلسيني قد جنحوا جناًحا كبرًيا يف هذا املضمار. 

 توفري منافذ البيع: :اًلأو

من خالل وثائق حمكمة اإلسكندرية الشرعية يبدو للباحث أن الوكائل واألسواق 

، وأن الطرابلسيني (95)التجارية الكربى يف معظم أحناء املدينة قد سيطر التجار املغاربة عليها

وحدهم قد استأثروا بالنصيب األكرب إذ امتلكوا أو استأجروا أكثر من عشر وكائل 

كربى يتسم أكثرها بالتواجد يف قلب األحياء التجارية املهمة إضافة إىل ما يصعب حصره من 

كبار  املخازن، واحلوانيت، واحملال التجارية متعددة األشكال ومتنوعة األنشطة، فقد تسابق

التجار الطرابلسيني يف امتالك أو استئجار هذه الوكائل اليت محلت أمساءهم كمجال من 

 جماالت االستثمار التجاري.

ومن هذه الوكائل: الوكالة الكربى املوجودة يف سوق الطيارة جبزيرة الثغر املعروفة 

 1555" بـ شقداألبوقف مصطفى بك الغزى اليت استأجرها التاجر الطرابلسي حممد املغربي "

" اليت كانت ملًكا للتاجر خليل مجيعيوكالة "، و(96)فضة يف السنة جلهة الوقف انصًف
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 ووكالة، (97)وكان ميتلكها حممد املغربي املصراتي الشهري برتبانة تربانة"مجيعي، ووكالة "

يدان دينارًا ذهبًا وهى يف خط امل 455اليت اشرتاها أمحد بن إبراهيم الفطيسي بـ  "الفطيسي"

اليت أسسها التاجر على بن حممد أبو كراع  املدبح"وكالة "، ومنها (98)باجلزيرة أيًضا

ليوسع ؛ (99)ا مصريًّادينار حمبوًب 155التاجوري ثم اشرتاها إبراهيم بن أمحد الفطيسي مببلغ 

كما كان ، (155)بها وكالة أبيه حتى تليق به كوكيل للتجار الطرابلسيني يف اإلسكندرية

 .(151)وكالة خاصة تعرف بامسهم؛ ألنهم تولوا منصب الوكيل أيًضا الغاوي""لعائلة 

اليت اشرتاها  "ِعربية"وعلى مقربة من ديوان مجرك الثغر يف خط الطيارة كانت وكالة 

وكان مثنها  ،(152)التاجر إبراهيم حممد عربية الطرابلسي من التاجر أمحد موسى الغرياني

ومن أكرب  .(153) ارتفاع مثنها هو قربها من اجلمركريال حجر بطاقة، ولعل السر يف 1755

( 154)يف خط العوينة حبارة املغاربة"الناضوري" الوكائل الطرابلسية يف اإلسكندرية وكالة 

. (155)دكاًنا أغلبها ملك للطرابلسيني 25وكانت متخصصة يف بيع الشيالن واألحرمة، وبها 

مل على تسعة حوانيت وبضعة خبط سوق اجلزيرة فكانت تشت "البارودي" وأما وكالة

 .( 156)دكاكني

وممن استثمر يف ذلك أيًضا، بعض علماء طرابلس الغرب املقيمني يف مصر ممن عمل   

الشيخ حممد " بالتجارة وشارك يف امتالك الوكائل واحلوانيت يف اإلسكندرية مثل وكالة

يخ حممد الزواري . كما امتلك الش(157)اليت اشتملت على مستودع كبري لبيع احلبوب األثرم"

. ومن األسواق الكربى اليت استأجرها التجار (158)خمازن كبرية لبيع اخلشب أيًضا ةثالث

الذى استأجره التاجر خليفة بن حممد األقدش  "سوق األقدش"الطرابلسيون يف اإلسكندرية 

الطرابلسي وكان مبثابة مدينة جتارية متكاملة، فبجانب احلوانيت التجارية اشتمل السوق 

ومن هذه . (159)على ورش صناعية ألعمال احلدادة والنسيج وزاوية للصالة وفرن إلنتاج اخلبز

حانوًتا، استأجرها شعبان  92وكانت تتألف من ( 115)"قيسارية الناقةاألسواق الكربى أيًضا "

الناقة بن ربيع الدرناوي من وقف املرحوم سنان باشا باإلسكندرية، بألفي ريال حجر بطاقة 

 .(111)يف السنة

لقد امتلك الطرابلسيون واستأجروا كل هذه األسواق إضافة إىل مشاركهم يف 

يف حي املغاربة الذي كان  "املغاربة األسواق املغربية اليت انتشرت يف املدينة وعلى رأسها "سوق

يعدُّ من أهم وأشهر أسواق اإلسكندرية املتخصصة يف بيع وجتارة السلع املغربية من زيت 

 .(112)شيالن، والربانس، والبسط وغريهاالزيتون، وال
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 الوكائل واألسواق التجارية:إدارة  :ثانيًا

نظم التجار الطرابلسيون وكائلهم وأسواقهم يف اإلسكندرية تنظيًما دقيًقا وأداروها 

إدارة جيدة، إذ استعان كل تاجر يف حانوته مبجموعة من العمال، واحلراس، والبوابني، 

الكتاب، والقبانية، والوزانيني، واملشرفني وغريهم ممن يصل والسماسرة، والداللني، و

عددهم يف الوكالة الواحدة أحياًنا إىل اثين عشر فرًدا يسكن أغلبهم يف غرف سكنية معدة 

 .(113)هلم أعلى الوكالة

وكان اهليكل اإلداري هلذه األسواق والوكائل يتكون يف أغلبه من الطرابلسيني، 

: على الدرناوي بواب مثل ""البواب وهذه مهنة اًللوكائل ليفمنهم من ختصص يف حراسة ا

، وعثمان بن (115)، وقاسم بن حممد املغربي املسالتي بواب وكالة تربانة(114)وكالة البطاش

، وخليل بن عبد الكايف املصراتي بواب وكالة (116)عفان التاجوري بواب وكالة الناضوري

سكندرية والذي مل توضح حمكمة طرابلس القادر املسالتي البواب يف اإل، وعبد(117)األثرم

 .(118)مقر عمله يف أي وكالة جتارية

كما اشتملت الوكائل الطرابلسية على مهنة السمسرة والداللة؛ للتقريب بني البائع 

% من قيمة البضائع املباعة، ومن هؤالء 2.5إىل  1واملشرتى مقابل عمولة ترتاوح ما بني 

 .(119)دالل يف وكالة تربانةالسماسرة على بن حسني املغربي ال

وتوفرت يف هذه الوكائل سجالت ودفاتر لقيد وضبط الوارد إليها والصادر منها من 

حمدد أو من يقوم مقامه ممن جييد القراءة والكتابة من  "السلع والبضائع بواسطة "كاتب

الشيخ خليل بن عبد " عمَّال الوكالة، كما كان يف وكالة األثرم حيث توىل "الكتابة

 .(125)الكايف املصراتي بواب الوكالة

الذين ختصصوا يف إنزال  "كما اشتملت أسواقهم ووكائلهم على عدد من "الشيَّالني 

البضائع الواردة للوكائل وختزينها ومحلها للوزن والشحن عند بيعها، وقد عمل يف هذه املهنة 

ه إىل منصب شيخ من الطرابلسيني من جنح فيها وفهم قانونها حتى وصل جبدارته وكفاءت

بن حممد الصغري طائفة العتالني على مستوى الثغر السكندري كله وهو الشيخ إبراهيم 

 .(121)م1796 /هـ1211الطرابلسي 

الذين  "ولتسهيل عملية وزن السلع داخل الوكائل واألسواق فقد اشتملت على "القبانية

وت خاص بهم يكون غالًبا يف جلسوا على املقاعد اخلاصة بهم أمام الوكائل أو داخلها يف حان

 .(122)وسط السوق، ومنهم أمحد بن أمحد شحاذة الغرياني القباني
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اليت تعمل  "وملراقبة البيع والشراء يف األسواق شارك الطرابلسيون يف وظيفة "االحتساب

على منع الغش يف املعامالت حتى وصل بعضهم إىل قمة هذا العمل أيًضا على مستوى الثغر 

ـ ه1177السيد عبد الفتاح بن على الزواوي الشهري بإبراهمني من سنة  "االحتساب فتوىل "أمانة

، ثم توالها بعد ذلك السيد حممد جورجبي الغرياني (123) م(1784)ـ ه1189م( حتى عام 1763)

ـ ه1211، حتى (124)م(1791) ـه1256بأمر من إبراهيم بك شيخ البلد قائمقام مصر سنة 

رابلسي آخر هو احلاج حممود بن حممد املغربي املصراتي الشهري م( ليتوالها من بعده ط1796)

 .(125)برتبانة

 املبحث اخلامس

 القيادة العليا للتجار الطرابلسيني

ملا تكاثر التجار الطرابلسيون يف اإلسكندرية واحتاج األمر إىل من ينظمهم ويتوىل 

دل التجاري مع بالدهم إدارتهم، ويرعى مصاحلهم، ويشرف عليهم، ويقوم بتسهيل عملية التبا

ويكون املسؤول األول عنهم أمام إدارة املدينة السياسية قاموا باختيار وكالء مشرفني عليهم، 

والوكيل التجاري هو رأس اهلرم اإلداري للتجار الطرابلسيني يف اإلسكندرية واملشرف العام 

 على من حتته يف اهليكل اإلداري من وكالء املدن الطرابلسية.

 املشرف العام:. اًلأو

وتوضح الوثائق اليت توصل إليها الباحث كيفية اختيار الطرابلسيني لرئيسهم ووكيل 

بالدهم التجاري بعد التأكد من توفر الشروط الالزمة فيه، وإقرار اإلدارة يف طرابلس الغرب 

 تقه.له، ثم اعتماد اإلدارة يف اإلسكندرية هلذا الرتشيح، واملهام التجارية امللقاة على عا

 مؤهالت ترشيحه: 

يبدأ اختيار الوكيل املشرف العام على التجـار الطرابلسـيني يف اإلسـكندرية برتشـيحهم     

مــن بيــنهم ممــن تتــوفر فيــه الشــروط األخالقيــة واالجتماعيــة واملاديــة الالزمــة هلــذا العمــل   اًلرجــ

 واليت قام الباحث جبمعها من وثائق احملكمة الشرعية، ومن هذه الشروط:

ن من أبناء الوالية الطرابلسية املقيمني إقامة كاملة يف اإلسكندرية ليتمكن من أن يكو .1

 . (126)مباشرة أعماله يف حل املشكالت الناشئة بينهم يف أي وقت
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أن يتسم بالرشد والصالح وأن يتمتع بالسمعة الطيبة بني التجار من أبناء واليته فال حيـابي   .2

 .(127)أحًدا على حساب آخر بأي سبب من األسباب

أن يتمتع باحرتام وتقـدير التجـار الطرابلسـيني يف اإلسـكندرية، ويسـعى للفصـل بيـنهم يف         .3

 .(128)املنازعات التجارية

أن يكون من أصحاب املكانة ويتمتع بالنفوذ لدى اإلدارة املصرية والطرابلسـية علـى حـد      .4

 .(129)سواء

وثــروة ليكــون  كمــا كــان وكيــل طــرابلس غالًبــا مــن أكثــر التجــار الطرابلســيني مــاالً    .5

كفياًل لتجار واليته يضمنهم أمام اإلدارة يف اإلسكندرية ومن يتعـاملون معهـم مـن التجـار     

 .(135)داخل الوالية املصرية

ألن  اًلكــل هــذه الصــفات واإلمكانيــات وغريهــا جعلــت مــن جيمــع بينهمــا يكــون مــؤه    

لغرب فإذا رجحت يكسب ثقة التجار الطرابلسيني فيكتبون يف شأنه إىل باشا والية طرابلس ا

عنــه يف إدارة جتــار الواليــة واإلشــراف علــيهم، ويرســل بــذلك  اًلكفتــه لديــه يقــوم بتعيينــه وكــي

  مكتوبًا ومن ثم تعتمد اإلدارة املصرية هذا التعيني ويباشر عمله.

 :اختياره وطريقة تعينه  

 تبدأ إجراءات تعيني وكيل جتار طرابلس يف اإلسكندرية بطلـب مقـدم مـن كبـار جتـار     

طرابلس يف اإلسكندرية يرفـع مباشـرة إىل الـوالي التـابع للدولـة العثمانيـة يف طـرابلس باختيـار         

جتاريًّـا يشـرف علـيهم، فيكتـب      اًلجتار الوالية املقيمني يف اإلسكندرية أحدهم ليكون وكـي 

عليـــه الباشـــا الطرابلســـي مرســـوًما موجًهـــا إمـــا إىل باشـــا مصـــر يف القـــاهرة، أو إىل الكـــرباء  

، فإذا وصل املكتـوب إىل اإلسـكندرية   (131)كر وكافة جتار طرابلس يف اإلسكندريةوالعسا

يعقــد جملــس الشــرع داخــل احملكمــة الشــرعية حبضــور العلمــاء واألعيــان يف املدينــة، يتقــدمهم  

أعيان جتار طرابلس بالثغر، ثم يقرأ على مسامعهم يف اجمللس ويسـأل القاضـي احلاضـرين مـن     

ــيَّ   ــم يف املع ــأمر بتســجيل املرســول      التجــار عــن رأيه ــه نافــًذا وي ــإن أجــازوه يصــري تعيين ــيهم ف ن عل

، وإعطاء نسخة من اعتماد التعيني للوكيل اجلديد لتظـل  (132)الطرابلسي يف سجالت احملكمة

، وال يعتمد اخلطاب الوارد من طـرابلس الغـرب إال بعـد إطـالع أهـل اخلـربة مـن        (133)حجة يف يده

أمـــام القاضــي بصـــحة ونســـبة خطـــه وختمـــه إىل الباشـــا   التجــار الطرابلســـيني عليـــه وإقـــرارهم 

أمــا إذا ورد مرســوم الــوالي الطرابلســي إىل الباشــا املصــري يف القــاهرة مباشــرة    .(134)القرمــانلي

فيعـــرض علـــى الـــديوان العـــالي ثـــم يعتمـــده الـــوالي يف القـــاهرة ويرفقـــه مبكتـــوب مصـــري إىل  
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ــة اإلجــراءات الســابقة  ني جيعــل مــن الوكيــل الطرابلســي  وهــذا التعــي .(135)اإلســكندرية لتكمل

ــا باحرتامــه وتــوقريه     ــا ورئيًســا للتجــار مــن أهــل واليتــه ويلــزمهم مجيًع ، وامتثــال (136)مشــرًفا عامًّ

 .(138)، وحيذر خمالفيه من العقاب الشديد(137)طاعته يف أمره ونهيه

 :مهامه الوظيفية 

ــة اإلســكندرية هــو رأس اهليكــل اإلد       ــل طــرابلس التجــاري يف مدين ــا كــان وكي اري مل

ــاون هلــم، ومســؤول عــنهم،        ــل للتجــار، ومع ــة، وكفي والتنظيمــي للطائفــة الطرابلســية يف املدين

ومصرف ألمـورهم، ويـتم اختيـاره وتعيينـه بطريقـة رمسيـة معتمـدة مـن إدارة واليتـه ونافـذة لـدى            

التجار واإلدارة يف اإلسكندرية فقد كانت لوظيفته مهام حمددة ملقاة على عاتقه يكلـف بهـا   

 -اسبته عندما يقصر يف شيء منها ميكن أن تلخيصها فيما يلي:وتتم حم

اإلشراف على التجـار الطرابلسـيني املقـيمني يف مدينـة اإلسـكندرية والقـادمني عليهـا مـن          .1

 .(139)أهل الوالية ومعاونتهم

ضبط الطرق التجارية بني اإلسكندرية وواليتهم؛ لتـأمني مـرورهم وبضـائعهم يف الـذهاب      .2

أرزاقهم الـواردة إىل املدينـة وتفريغهـا مـن سـفنهم بعـد تسـجيلها كمًّـا          ، وتلقى(145)واإلياب

 .(141)ونوًعا يف دفاتره لتسهل العودة إليها عند احلاجة

القيام جبمع السلع والبضائع املصرية أو املتوفرة يف السوق املصرية من السلع العـابرة الـيت    .3

ــها، وكــذلك  تفتقــر إليهــا األســواق الطرابلســية وإرســاهلا صــحبة الســفن امل    خصصــة لنقل

القيام ببيع مـا يـرد مـن السـلع الطرابلسـية أو العـابرة أرض الواليـة إىل مصـر مـن الـدواخل           

ــال اإلدارة      ــد رجـ ــة أو أحـ ــاكم الواليـ ــا حـ ــة بالباشـ ــائع اخلاصـ ــيما البضـ ــودانية، ال سـ السـ

 الطرابلسية، وهذه األمور مجعتها وثيقة وارد من مدينة درنة بتعـيني احلـاج سـليمان شـرارة    

علـى سـاق    -أي الوكيـل -وكياًل عن طرابلس الغرب، حيـث جـاء مـا نصـه: "أن يقـف      

اجلــد واالجتهــاد يف خــدمتنا وطاعتنــا وقضــاء مصــاحلنا والوقــوف إلجتــار عمالتنــا ومجيــع  

أرزاقنــا الــيت تقــدم اإلســكندرية يتوالهــا ويباشــرها بيــده ويتصــرف يف مصــاحلنا مــن بيــع  

 .(142)وشراء وأخذ وعطاء"

ازعــات الــيت تنشــب بــني التجــار مــن أبنــاء الواليــة املقــيمني يف اإلســكندرية   الفصــل يف املن .1

وحترى العدل بينهم إما بنفسه أو عن طريق احملكمة الشرعية، ويف هذه احلالة ال بـد أن  

 .(143)يرافقهم إىل القضاء فإن مل يستطع فريسل نائًبا عنه

 



سامح إبراهيم عبدالفتاح عبدالعزيزد.   

323 

وحفظهـا متهيـًدا إلرسـاهلا    مجع أموال املتوفني من جتـار واليتـه يف اإلسـكندرية وضـبطها      .2

لورثتهم يف طرابلس بعد إخراج نفقات التجهيـز والـتكفني والـدفن واسـتيفاء مـا عليـه مـن        

، فإن بقي منها شيئًا للورثة يظل أمانة يف يده حتـى يـأتي أصـحابها أو نـائبهم مـن      (144)ديون

الورثـة  ، فإن مل يأت أحـد  (145)طرابلس فيسلمها هلم بعد كتابة حجة شرعية تربأ بها ذمته

أو نائبهم فعلى وكيل الوجاق إرساهلا إلـيهم مبعرفتـه حتـى وإن اضـطر يف بعـض احلـاالت       

أن يرســل بهــا ســاعًيا خمصوًصــا مــن طرفــه، وقــد يشــرتى وكيــل طــرابلس مبــال الرتكــة  

، أمـا إذا كانـت الرتكـة    (146)سلًعا مصـرية حلسـاب أصـحاب األمـوال إذا طلبـوا منـه ذلـك       

، فـإذا كـان   (147)فيقوم الوكيل ببيعها وإرسـال مثنهـا للورثـة    سلًعا جتارية أو عقارات ثابتة

 .( 148)فيها أسلحة فليلزم الوكيل مجعها حسب ما تقتضى قوانني اإليالة

الوصــاية علــى الُقصَّــر مـــن اليتــامى أبنــاء التجــار الطرابلســـيني الــذين ال ولــيَّ هلــم، إمـــا           .3

 .(149)بتكليف من القاضي الشرعي يف اإلسكندرية أو بتطوع شخصي منه

ورغم كل هذه األعمال اخلدمية فلم يتقاض وكيل الوجاق الطرابلسي أجًرا ماليًّـا عليهـا    .4

ال من اإليالة الطرابلسية وال من الوالية املصرية إال يف حاالت نادرة أخد فيها مـن تركـات   

الـذي كـان مقـداره يـرتاوح مـا بـني        "املتوفني ما أطلقت عليه الوثائق "معلوم وكيل الوجاق

. ومع أن هذا املعلوم كـان زهيـدًا فلـم تفصـح لنـا الوثـائق عـن        (155)ن قيمة الرتكة% م3 1

ــة          ــى مصــا  الطائف ــه عل ــق من ــل ملصــلحته الشخصــية أم ينف مصــريه هــل يتقاضــاه الوكي

 الطرابلسية؟

ومن املرجح أن التزايد املستمر ألعداد التجار الطرابلسـيني يف اإلسـكندرية جعـل مـن      

لطرابلسي القيام مبهمة اإلشراف علـيهم مبفـرده ممـا أتـاح الفرصـة      الصعب على الوكيل العام ا

للطوائف الكربى من أبناء املدن الطرابلسية املختلفة أن يرشحوا فيما بينهم وبالطريقة السـابقة  

نفسها شيوًخا هلم ينظمونهم ويرعون شؤنهم يف اإلطار العام نفسه الذى يعمل فيه الوكيل العام 

أقاموا عليهم شيخًا ذكرت الوثائق الشرعية امسه بـثالث صـيغ األول:   ( 151)فأبناء مدينة تاجوراء

 .(154)، والثالث: شيخ طائفة التواجري(153)، والثاني: شيخ طائفة التواجرة(152)شيخ طائفة التواجر

ومثلهم أبنـاء مدينـة أوجلـة الواقعـة علـى طريـق القوافـل بـني مصـر وفـزان املـؤدى إىل بـالد             

يف التجـارة بـني بـالد السـودان وطـرابلس مـن جهـة ومصـر مـن جهـة           السودان وأغلـب مهنـة أهلـها    

. وأمــا أبنــاء مدينــة درنــة فنظــًرا لقربهــا مــن اإلســكندرية (155)أخــرى كــان هلــم وكيــل يف مصــر

وكثرة جتارها وتعـدد أنشـطتهم فقـد اختـذوا هلـم شـيًخا خاصًّـا يـدير شـؤونهم ويـنظم جتـارتهم            
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وجـد وكيـل جتـارى مصـري يف طـرابلس يف      . كمـا  (156)حتت إشراف الوكيل الطرابلسي العـام 

ــى    ــة عــدد املصــريني     1819هـــ )1235فــرتة حكــم حممــد عل ــه راجــع إىل قل ــأخر تعيين م( ولعــل ت

 .(157)العاملني يف جتارة طرابلس الغرب واحتكار الطرابلسيني هلا
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 :اخلامتة

ــار الطرابلســــيني يف        ــي للتجــ ــهيكل اإلداري والتنظيمــ ــرض الســــابق للــ ــالل العــ ــن خــ مــ

العثمــاني ميكــن القــول أن الســر يف جنــاح هــؤالء التجــار وتفــوقهم    خــالل العصــر اإلســكندرية

اإلداري كــان يرجــع إىل ســيطرتهم شــبه الكاملــة علــى أدوات التجــارة وإحــداث مــا ميكــن أن   

نسميه بعملية التكامل التجاري بداية من اختيار الطرق التجارية، وامتالك وسائل النقـل الربيـة   

ة السفن وتنظيم عمليات الشحن والتفريغ وتوثيقها، مـع  والبحرية، وحسن إدارة القوافل وحرك

تــوفري رأس املــال عــن طريــق املشــاركة أو املضــاربة أو الــرهن، وامــتالك منافــذ البيــع والتســويق  

وإحكــام إدارة العمــل فيهــا بواســطة جمموعــة مــن العمــال الطرابلســيني يقــودهم شــيخ الســوق،    

لعام على كافة جتار الوالية الطرابلسية حتت إشراف شيخ ألبناء كل مدينة خاضع  للمشرف ا

 الذى نظمهم وراقبهم.

 -فتبدو يف النقاط التالية: وأما نتائج هذا التنظيم اإلداري

احتكار التجار الطرابلسيني شبه التام لعملية التبادل التجاري بني مصر وطرابلس الغـرب    .1

ادرًا مـا تشـري الوثـائق أو    وملعظم التجارة بني مصر وبالد السودان العابرة أرض طرابلس، فنـ 

املصادر إىل مشاركة غريهم من التجار املصريني أو الشوام هلـم يف هـذا العمـل طـوال هـذه      

 الفرتة.

تطــور منصــب الوكيــل التجــاري يف مصــر مــع بدايــة القــرن الثالــث عشــر اهلجــري/ التاســع     .2

ثابــة عشــر املــيالدي ليشــمل كافــة صــور التمثيــل الدبلوماســي إذ صــار وكيــل طــرابلس مب   

سفري لبالده مبصر يباشر نيابة عـن واليهـا عالقتـه السياسـية بهـا، ويرسـل لـبالده أخبارهـا         

، وعن طريقـه تبـادل كـل مـن حممـد علـى باشـا        (158)أواًل بأول عن طريق مبعوثني خمتصني

، وعـن طريقـه   (165)، وتبادال تسليم اجملـرمني واخلـارجني  (159)ويوسف باشا القرمانلي اهلدايا

، وكـان هـذا الوكيـل ال    (161)ربان طرابلس الغـرب يف اجلـيش والبحريـة   جنَّد حممد على ع

ميكنه مغادرة مصر إال بعد استئذان مسبق من اإلدارة املصرية لتعتمد مـن يقـوم بعملـه إىل    

 .(162)حني عودته

ــوأ بعضــهم قمــة املناصــب يف التخصصــات          .3 ــى تب ــة حت ــة اإلدارة املصــرية يف املدين كســب ثق

، ثـم  (163)ه الوالي حممد علي ناظًرا ملعمل الطرابيش مبدينة فـوه املختلفة فأمحد الغربي عين

 .(164)م(1827)ـ ه1243عينه رئيًسا لكافة جتار مدينة اإلسكندرية 
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املناصـب اإلداريـة يف اإلسـكندرية فالسـيد      أهلهم جنـاحهم اإلداري والتنظيمـي لتقلـد أرفـع       .4

ا للحسـبة مـن قبـل يف الفـرتة     حممد جورجبي الغرياني الذي واله إبراهيم بك شيخ البلد أميًن

، ثم رشَّحه أعيـان املدينـة حاكًمـا هلـا     (165)(م1796) ـه1211 ،(م1791) ـه1256بني عامي 

، والغريــاني مــن أســرة  (166)بعــد القــبض علــى الســيد حممــد ُكــَري م زمــن احلملــة الفرنســية   

ندرية ووالده كان من وجهاء التجار يف اإلسك( 167)اىل مدينة غريان اًلطرابلسية ينتمى أص

ـ هــــ1217وميتلـــك شـــقيقه أمحـــد الغريــــاني ســـفينة حلمـــل التجــــارة يف البحـــر املتوســـط        

 .(168)م(1852)

ويف املناصب الدينية ارتقى الطرابلسيون إىل وظيفة نقابة األشراف يف اإلسكندرية، وهذه    .5

م(، هـم: السـيد   1815 1792) ـه12571231تناوب عليها أربعة منهم يف الفرتة بني عامي 

، (169)م(1792) ـهـ 1257ف خليفة بن عبداهلل املغربـي الطرابلسـي قائمقـام النقابـة يف     الشري

،  واحلـاج خليـل بـن    (175)م(1855) ـهـ 1225والسيد الشـريف مصـطفى مـورا التـاجوري سـنة      

ـ هـــ1225عبـــدالفتاح الشـــهري بـــابن إبـــراهيمني الـــذى مجـــع بـــني احلســـبة ونقابـــة األشـــراف 

ــيد  (171) م(1815) ــا السـ ــرًيا توالهـ ــام   ، وأخـ ــة يف عـ ــرتة ثانيـ ــاجوري فـ ــطفى التـ ــ1231مصـ ـ هـ

 .( 172) م(1815)

فقــد تــوىل ثالثــة مــن الطربلســيني خطــة القضــاء واإلفتــاء علــى املــذهب          القضــاء وأمــا يف   .6

م( وهم بالرتتيب كمـا ورد  1774م 1762هـ )1188 1176املالكي  يف الفرتة بني عامي  

ان حاكًما مالكيًّا يف مـدة واليـة   ذكرهم يف الوثائق: الشيخ رمضان بن عمر الزواوي وك

ــي عــام        ــدي القاضــي احلنف ــد أفن ــة القاضــي حمم ــيس احملكم  ،(173) م(1762)ـ هــ1176رئ

، (174) م(1766) ـهــ1185والعالمــة زيــن الــدين حممــد بــن مصــطفى الســعران الغريــاني ســنة  

،  بـل إن مـنهم مـن بلـغ منصـب رئاسـة       (175) م(1774)ـ هـ 1188والشيخ قاسم عمـارة الـزواوي   

ـ هـ 1164اء والفقهاء بالثغر كله أمثـال الشـيخ سـعد إبـراهيمني الـزواوي املـالكي مـن        العلم

 م(1791)ـ هـــ1256، والشـــيخ مصـــطفى الســـعران (177) م(1754)ـ هـــ1168إىل ( 176) م(1755)

(178). 

ويف ســلك اجلنديــة تقلــد الطرابلســيون قيــادة بعــض الفــرق العســكرية باإلســكندرية مثــل      .7

ائفة عزبان، ثم ابنه األمري أمحد بن حممد الغرياني سردار األمري حممد الغرياني سردار ط

، ثم توىل حفيده حممد بن أمحد بن حممد الغرياني الـذي تـوج سـرداًرا لطائفـة     (179)مجليان

، ثم تـوىل هـذا األمـري احلفيـد سـردارية البنـدر،       (185)عزبان اليت كان جده متوليها من قبل
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 .(181) م(1795) ـه1255اإلسكندرية أي القائد العام على مجع الفرق العسكرية يف 

ــفن          .8 ــادة السـ ــة وقيـ ــة البحريـ ــال املالحـ ــاءتهم يف أعمـ ــيون كفـ ــت الطرابلسـ ــة أثبـ ويف البحريـ

وممــن  (،182)التجاريــة، فأســندت إىل الكــثري مــنهم قيــادة ســفن الرتســخانة العــامرة بــالثغر    

رايس حممد وال(،  183)مساءهم يف هذا اجملال، الرايس عمر قبودان املغربيأذكرت الوثائق 

، والـرايس  (185)، والرايس أمحد قبودان الفطيسي "وكيل الوجاق"(184)بن قاسم الطرابلسي

، (187)، والــرايس مصــطفى بــن حســني أبــو كــراع التــاجوري     (186)حســني بــن علــى املغربــي   

  .(188)والرايس علي الزواوي

ة واجلدير بالتسـجيل أن اإلشـراف العـام علـى الرتسـخانة العـامرة باإلسـكندرية مـن صـناع            .9

إىل ( 189) م(1765)ـ هــ1179ســفن وغــريه أســندت إىل احلــاج حممــد بــن أمحــد املصــراتي مــن  

، ليتوالها طرابلسـي غـريه هـو األمـري حممـد الغريـاني إىل       (195) م(1766)ـ ه1185وفاته سنة 

 .(191) م(1789)ـ ه1254سنة 
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  واملعاصر احلديث التاريخ مشارك أستاذ. 
 العامة املصرية اهليئة عشر، والسابع عشر السادس القرنني يف القاهرة جتار: حسني حممد ليمانس (1)

 عشر، الثامن القرن يف القاهرة يف والتجار احلرفيون: رميون أندريه ؛15ص م،2553 القاهرة، للكتاب،

 .225 ص م،2555، القاهرة، للثقافة األعلى اجمللس الدين، مجال وباتسي إبراهيم ناصر: ترمجة ،1ج
ريتشارد توللي: عشر سنوات يف بالط طرابلس الغرب، ترمجة: عمر ديراوي أبو حجلة، دار الفرجاني،  (2)

 .354، 353ت(، ص ص .طرابلس، )د
الرحيم: فصول من تاريخ مصر االقتصادي واالجتماعي يف العصر العثماني، بدالرحيم عبدالرمحن عبدع  (3)

؛ عبداحلميد حامد سليمان: تاريخ املوانئ 165م، ص1995 اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،

املصرية يف العصر العثماني، ودورها السياسي ونظمها اإلدارية واملالية واالقتصادية، اهليئة املصرية 

 .18م، ص1995العامة للكتاب، القاهرة، 
جار، ترمجة: رؤوف عباس، نيللي حنا: جتار القاهرة يف العصر العثماني، سرية أبو طاقية شاهبندر الت  (4)

 . 75م، ص1997، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 1ط
؛ أندريه رميون: املدن  88الرمحن: فصول من تاريخ مصر االقتصادي واالجتماعي....، ص عبدالرحيم عبد  (5)

؛  37، 36م، ص ص1991، 1العربية الكربى يف العصر العثماني، ترمجة: لطيف فرج، دار الفكر، ط

إنعام حممد سامل شرف الدين: تاريخ طرابلس االجتماعي ؛ 673، ص2رميون: احلرفيون ...... ج

م(، منشورات مركز جهاد الليبيني 1835 م 1711واالقتصادي، دراسة يف مؤسسات املدينة التجارية )

 .233م، ص1998، طرابلس، 1للدراسات التارخيية، ط
تصادية اخلارجية، مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، اجلابر خالف: العالقات االقخالف عبد  (6)

 . 21م، ص 1999 /هـ1425القاهرة، 
 .263حسني: جتار القاهرة ....، ص ؛ سليمان153نيللي حنا: جتار القاهرة ....، ص   (7)
القرن البارة: نقد عثماني فضي عرف باسم النصف فضة، بدأ ضربه يف الدولة العثمانية مع بداية   (8)

احلادي عشر اهلجري )السابع عشر امليالدي(، ليحل حمل األقجة باعتبارها أدنى وحدات النقد 

العثماني، ثم استخرج منها بعد ذلك يف مصر وطرابلس الغرب وحدات على العيار والوزن العثماني نفسه 

منذ فجر اإلسالم حتى حممود علي عامر: املكاييل واألوزان والنقود  وتعامل بها التجار يف الواليتني.

؛ حممد مصطفي 185م، ص 1997العهد العثماني، دراسة وثائقية، مطبعة ابن حيان، دمشق، 

م(، منشورات مركز اجلهاد 15511911الشركسي: سك وتداول النقود يف طرابلس الغرب )

   .55، 49م، ص ص1991للدراسات التارخيية، طرابلس، لبيبا ،
م، 1993ي، دار الفكر، القاهرة، ، ترمجة: بشري السباع2لدولة العثمانية، جمانرتان: تاريخ ا روبري  (9)

 .558ص
طرابلس الرئيسة، تضم عددًا كبريًا من املدن والقرى وأشهر مدنها ُمرزق عاصمة : أحد أقاليم فزان  (15)
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كم،  975اإلقليم يف العصر العثماني، ومدينيت براك، وزويلة. يقع إقليم فزان جنوب طرابلس حبوالي 

الطاهر أمحد الزاوي وهي مركز جتاري مهم بني بالد السودان وساحل البحر األبيض املتوسط. 

 م، 1968 /هـ1388، طرابلس، ليبيا، 1الطرابلسي: معجم البلدان الليبية، مكتبة النور، ط

 .249، 248ص ص
م، 2551 ،، القاهرة3دار املوقف العربي، ط بك: حملة عامة إىل مصر، ترمجة: حممد مسعود، كلوت   (11)

 . 655ص
اهلل حممد بن خليل بن غلبون الطرابلسي: تاريخ طرابلس الغرب، املسمى التذكار فيمن ملك عبدأبو   (12)

طرابلس الغرب وما كان بها من األخيار، عين بتصحيحه والتعليق عليه: األستاذ. الطاهر أمحد الزاوي، 

؛ مسعودة موسود، نسيمة العوبي: 163م، ص 2554، بريوت، لبنان، 1مكتبة املدار اإلسالمي، ط

هـ (، مذكرة 1247  1215م / 1832  1795طرابلس الغرب يف عهد الوالي يوسف باشا القرمانلي، )

مقدمة لنيل درجة ماجستري أكادميي يف التاريخ احلديث، إشراف: أ. د/ قويدر عاشور، قسم التاريخ، 

 م، 2517  2516حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر،  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة

 .17  15ص ص
تنتسب األسرة القرمانلية اليت حكمت طرابلس الغرب إىل قرمان الواقعة جنوب األناضول يف آسيا   (13)

الصغرى، جاء جدهم األكرب مصطفى باشا ضمن محلة سنان باشا اليت أرسلها العثمانيون لتخليص 

م وضمها للحكم العثماني، ثم استقر يف 1551ل فرسان القديس يوحنا عام طرابلس الغرب من احتال

منطقة املنشية القريبة من العاصمة طرابلس وتزوج منها ومارس التجارة واندمج مع سكان املدينة ومن 

م(. ابن 1835 1711هـ )1251  1132نسله حكام األسرة الذين تعاقبوا على حكم الوالية بني عامي 

؛ رودلفو ميكاكي: طرابلس الغرب حتت حكم أسرة القرمانلي، 245راتي: التذكار...، صغلبون املص

 م، 1961ترمجة: طه فوزي، منشورات معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 

 .12، 11ص ص
ة م(. مسعودة موسود، نسيم1745 1711هـ )1144  1132حكم والية طرابلس الغرب بني عامي   (14)

 .18، 15العوبي: طرابلس الغرب يف عهد الوالي يوسف ....، ص ص
القادر مصطفى، مركز جهاد عبد كوال فواليان: ليبيا أثناء حكم يوسف باشا القرمانلي، ترمجة:  (15)

؛ عمر علي بن إمساعيل: انهيار 13، 12م، ص ص1988، طرابلس، 1الليبيني للدراسات التارخيية، ط

 عمر؛ 39م، ص1966م(، مكتبة الفرجاني، طرابلس، 1835  1795يف ليبيا ) حكم األسرة القرمانلية

م، 1835 -1711العزيز حممد عثمان: عالقات ليبيا بالدول األوربية يف عهد األسرة القرمانلية عبدعبد

 . 36م، ص1977رسالة دكتوره غري منشورة يف كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 
مدينة لبدة من الشمال تقع على البحر مباشرة، كانت خالل العصر اخلمس: مدينة صغرية جتاور   (16)

كم  125العثماني مركًزا ملتصرفية اجلهة الشرقية من والية طرابلس، وتبعد عن مدينة طرابلس بنحو 

 .126، 125. الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، ص صكم غربًا 38شرًقا، وعن زلينت حبوالي 
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كم شرق العاصمة، وقد اشتهر أهلها من قديم  215ن طرابلس الكبرية تقع على مسافة مصراتة: مد  (17)

؛ الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، 257. ابن غلبون املصراتي: التذكار...، صبالنشاط التجاري 

 .317ص
 475س بنحو سرت: مركز جتاري بني شرق والية طرابلس وغربها وجنوبيها، تقع جنوب شرق طرابل  (18)

 .187. الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، ص كم 265كم، ويف اجلنوب من مصراتة بنحو 
كم، ومن سرت إىل الشرق بنحو  159، تبعد عن بنغازي إىل اجلنوب بنحو أجدابية: من أعمال برقة  (19)

سكانها من التجار كم وهي مركز جتاري لتوسطها بني برقة وفزان وطرابلس والكفرة، وأكثر 415

كم يف مشال املدينة الغربي.  36النازحني إليها وأقرب مرسى مها على البحر هو الزويتينة على بعد 

 .21، 25الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، ص ص
درنة: من مدن برقة الساحلية، أسسها األندلسيون الذين نزحوا إليها بعد سقوط غرناطة آخر معاقل   (25)

 285/ السادس عشر امليالدي، تبعد عن بنغازي حبوالي األندلس يف القرن العاشر اهلجري ملسلمني يفا

، يفصل بينهما اجلبل األخضر، بها ميناء ترسو فيه كثري من السفن، وهي مركز جتاري كم مشااًل

وي: معجم ؛ الطاهر الزا256. ابن غلبون املصراتي: التذكار...، صبني مصر وغربي الوالية وجنوبها

 .132، 135البلدان الليبية ....، ص ص
صا  مصطفى مفتاح: ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال اخلالفة الفاطمية إىل مصر، الشركة العامة   (21)

 .227م، ص1978، طرابلس، 1للنشر والتوزيع واإلعالن، ط
جنوب طرابلس الغرب، تقع يف  سوكنة: مدينة قدمية من مدن واحة اجلفرة معدودة من بالد ودان يف  (22)

كم، ويف اجلنوب الشرقي من مدينة طرابلس جنوب سرت،  385الشمال الشرقي من مرزق بنحو 

 .199. الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، صوسكانها خليط من العرب والرببر 
كم من جهة اجلنوب  775س زويلة: من بالد فزان وكانت فيما مضى قاعدتها، تبعد عن العاصمة طرابل  (23)

 .177؛ الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، ص 98. ابن غلبون املصراتي: التذكار...، ص الشرقي 
كم إىل اجلنوب  455كم وعلى مسافة  265أوجلة: واحة تقع يف اجلنوب الغربي من أجدابية بنحو   (24)

ق القوافل التجارية وأغلب مهنة أهلها يف التجارة تقع على طريالشرقي من بنغازي، وهي من أعمال برقة 

؛ 193بني بالد السودان وطرابلس من جهة ومصر من جهة أخرى. ابن غلبون املصراتي: التذكار...، ص 

 .42الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، ص
من قبائل البالعزة ذكر الزاوي يف معجمه أن هناك قبيلة يف والية طرابلس الغرب تدعى كرداسة   (25)

سكان منطقة الزاوية، وأن كرادسة مصر ينتسبون إليها وأن أجدادهم قدموا من املغرب واستقروا قرب 

 .114األهرامات. الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية...، ص
م( 1731) ـه1143 اهلادي التازي: ليبيا من خالل رحلة الوزير اإلسحاقي أو أمري مغربي يف طرابلسعبد  (26)

؛ 61، ص234، ت 555/965صورة مصورة باألوفست يف مكتبة مركز جهاد، طرابلس ليبيا حتت رقم 

تيسري بن موسى: اجملتمع العربي اللييب يف العهد العثماني، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، 
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م، 1993رية، أمحد فخري: واحات مصر، واحة سيوة، اجمللد األول، هيئة اآلثار املص؛ 16م، ص1998

 .129ص
: مركز جتاري مهم يف السودان األوسط قريبة من برنو تقع حاليًّا يف دولة نيجرييا كانت يربطها كانو  (27)

بطرابلس الغرب طريق يبدأ من مشاهلا إىل مدينة جادو، ثم ميتد إىل زويلة، وفيها ملتقى القوافل القادمة 

 سوكنه وكوار، ومنها إىل الكا م مشال حبرية من برقة ومصر واملتجهة إىل السودان األوسط عرب

رابلس تستغرق تشاد، ثم يستمر جنوًبا إىل كوكا عاصمة الربنو، ومدة السفر على هذا الطريق من ط

الفتاح مقلد الغنيمي: دور مصر احلضاري يف القارة األفريقية قبل االستعمار عبد .ثالثة أشهر تقريًبا

؛ املختار عثمان العفيف: مدينة سوكنة، دراسة 25م، ص 1992قاهرة، األوروبي، دار املوقف العربي، ال

م، مركز اجلهاد للدراسات 1911 1835تارخيية لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية 

 .115م، ص 2552، 1التارخيية، طرابلس، ط
مالي، كانت ترتبط مع مصر بأحد متبكتو: مدينة جتارية مهمة يف السودان الغربي تقع حاليًّا دولة   (28)

طريقني، األول: يبدأ مع الطريق الساحلي من القاهرة عرب الفيوم وسيوه، ثم إىل أوجلة، وسوكنه، 

وطرابلس، وغدامس، ومنها إىل توات و من بعدها إىل متبكتو عرب عني صا  يف واحد وسبعني يومًا، 

ي مبصر ومير عرب واليات املغرب العثمانية فإنه وأما الطريق اآلخر الذي يربط متبكتو والسودان الغرب

يبدأ من والته يف موريتانيا احلالية مرورًا بعدة مراكز يف املغرب األقصى، ثم بتوات جنوب اجلزائر، 

فريقي(: وصف اإل)ليون  فينحرف بعدها يف فرع جنوبي إىل متبكتو. احلسن بن حممد الوزان الفاسي

؛ 41م، ص2555لكتاب، القاهرة، ة، اهليئة املصرية العامة لالرمحن محيدأفريقيا، ترمجة: عبد

 . 155، ص2الرحيم عبدالرمحن: فصول من تاريخ مصر...، جعبد

واداي حمطة جتارية مهمة على طريق القوافل تقع يف السودان األوسط وبالتحديد يف دولة تشاد احلالية   (29)

حدر جنوًبا عرب أوجلة، و جالو، والُكْفَرة، كم ين 2555كلن يربطها ببنغازي طريق يبلغ طوله حوالي 

ثم إىل واحة تيبسيت، ثم إىل منطقة أم شعلوبة مشال غرب تشاد إىل أن يصل إىل واداي وكان يرتبط 

مبصر عرب فرعني أحدهما: عند واحيت أوجلة، وجالو عرب سيوه إىل القاهرة، أو إىل اإلسكندرية، 

احية الشرق صوب قوص، ومنها يعرب صحراء مصر الشرقية واآلخر: عند واحة الكفرة حيث يتجه فرع ن

: مدينة غات وجتارة القوافل الصحراوية وصوًلا إىل عيذاب على شاطئ البحر األمحر. جنمي رجب ضياف

، م1999، طرابلس، ليبيا ،1خالل القرن التاسع عشر امليالدي، مركز اجلهاد للدراسات التارخيية، ط

ا أثناء العهد العثماني الثاني، تعريب: خليفة حممد التليسي، املنشأة ليبي؛ فرانشيسكو كورو: 152ص 

 .88، ص م1984، 2العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا، ط
كم إىل جهة  995الكفرة: جمموعة واحات يف صحراء طرابلس الغرب أقصى جنوب الوالية على بعد   (35)

 .292م البلدان الليبية...، ص اجلنوب من بنغازي . الطاهر الزاوي: معج
كم، وشرقي أوجلة حبوالي  225جالو: واحة من واحات برقة، تقع يف اجلنوب الشرقي من أجدابية بنحو   (31)

كم، وسكانها من اجملابرة يكثرون التجارة مع بالد السوان ويتزوجون منهم. الطاهر الزاوي:  35

 .86معجم البلدان الليبية...، ص 
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كم على حدود واحة سيوة الغربية،  28بوب: واحة صغرية تقع إىل اجلنوب من طربق بنحو واحة اجلغ  (32)

 .114، 113وهي معرب جتاري إىل بالد السودان. الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية...، ص ص
)حملة م حتى االحتالل اإليطالي 19أتيليو موري: الرحالة والكشف اجلغرايف يف ليبيا منذ مطلع القرن   (33)

، طرابلس، ليبيا، 1تارخيية وعرض للمراجع(، ترمجة: خليفة حممد التليسي، مكتبة الفرجاني، ط

م، رسالة 1969  1951عادل حممد عثمان: العالقات املصرية الليبية يف الفرتة من ؛ 14ص، م1975

 292م، ص1997ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة عني مشس، 
كم، وهي  176كم، وشرقي درنة حبوالي  455مية يف برقة، تقع شرقي بين غازي بنحو طربق: بلدة قد  (34)

على رأس اخلليج املعروف بسمها خليج طربق، وفيها مرسى طبيعي كبري تأوي إليه السفن من هيجان 

، استخدمه نابليون بونابرت مأوى ألسطوله عندما أغار البحر المتداده أشبه ما يكون مبيناء الدردنيل

 .217م. الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، ص1798هـ/ 1213ى مصر عل
كم، وغربي درنة  273سوسة: بلدة صغرية شبه جزيرة يف أرض برقة شرقي بنغازي إىل الشمال بنحو   (35)

كم، وفيها مرسى للسفن وأكثر سكانها من العرب وفيها بعض اجلريتليني، وهي غري سوسة  65بنحو 

 .196اهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، ص . الطتونس 
م، 1912يونان لبيب رزق و حممد مزي ن: العالقات املصرية املغربية منذ مطلع العصور احلديثة حتى عام   (36)

 .228؛ صا  مفتاح: ليبيا منذ الفتح العربي...، ص153م، ص1995اهليئة العامة للكتاب، 
املوجه من رئيس ديوان مصر إىل قاضي اإلسكندرية واألغا بك ووكيل  ويف هذا الشأن صدر الفرمان  (37)

م(، )فرمان باللغة العثمانية( 1749ه )أكتوبر 1162القلعة وغريهم من املسؤولني بالثغر يف شوال 

 شوال 22ت  165، م159، ص85وملخصه األمر للجميع باالهتمام بهذا الطريق. اإلسكندرية: س

 هـ.1162
ان احلشائشي التونسي: جالء الكرب عن طرابلس الغرب، حتقيق: على مصطفى حممد بن عثم  (38)

 .54م، ص1965، بريوت، 1املصراتي، دار لبنان، ط
 م(.1829هـ )1245شوال  9، ت 135، جموعة حركة البواخر، عدد 7الوقائع املصرية: حمفظة   (39)
 م(.1829هـ )1245ذو احلجة  3، ت 147املصدر نفســـــه: " "، " " "، عدد   (45)
م( تقريًبا، مسي بذلك نسبة إلي النقوش 1716هـ )1128الفندقلي: عملة ذهبية عثمانية بدأ ضربها سنة   (41)

م( 1725هـ )1148والزخرفة املوجودة عليه، اليت تشبه حبة البندق، وكان أول ظهور له يف مصر سنة 

رهم وأربعة عشر قرياطًا، وعياره حيث ُسك بدار ضربها مبوجب الفرمان السلطاني الذي حدد وزنه بد

ملم وقد مساه املصريون بهذا تشبيًها له بالفندقلي العثماني ملا لألخري من  35قرياطًا، وقطر دائرته  225

إشراف وتقديم: أكمل  حممد عاكف وآخرون: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، قوة شرائية يف األسواق.

وي :منشورات مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة أوغلي، ترمجة: صا  سعدا الدين إحسان

، 229، م169ص  98اإلسكندرية: س ؛ 665ص م، 1999تركيا،  اإلسالمية، اجمللد األول، إستانبول،

 م(.1762) ـه1176ت 
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القنطار: وحدة وزن كانت مستخدمة يف جتارة كثري من السلع يف الواليات العثمانية ظلت مستخدمة   (42)

البحث، وكان مقدارها خيتلف باختالف نوع السلعة وطريقة الوزن صافًيا كان أم قائًما  طوال فرتة

عامر: املكاييل واألوزان حممود علي ولذلك حرص التجار يف عقد صفقاتهم علي حتديد ووزنه. 

 .65...، ص والنقود
ما يشبه النافذة، لذا فضية إسبانية منقوش على أحد وجهيها صورة النسر وحوله الريال احلجر: عملة   (43)

أطلق عليه )أبو طاقة(، وصل مصر عن طريق التجار األوربيني، والتجار املغاربة الذين أتو به من األندلس 

واملغرب ويعترب هذا النقد أكثر العمالت الفضية األجنبية تداواًل يف املعامالت التجارية. حممد فهمي 

 .38ت، ص .ة، املطبعة الرمحانية، القاهرة، دهليطة: تاريخ مصر االقتصادي يف العصور احلديث
م(؛ إنعام حممد سامل: تاريخ طرابلس االجتماعي 1763) ـه1177 ت 95، م27، ص86اإلسكندرية: س   (44)

 .69، 59واالقتصادي....، ص ص
 .355جغرافيا، ص189، صورة خمطوط، دار الكتب املصرية،2العياشي: الرحلة، ماء املوائد، ج  (45)
الرمحن برج: العالقات املصرية عبد ؛ حممدـه1255حمرم  22، املادة االوىل، ت93، ص6س: سطرابل  (46)

 .62م، ص1992، القاهرة، 1، ط1الليبية عرب التاريخ، ج 
الكريم كرّيم: بالد احلجاز يف املخطوطات املغربية املدونة، ضمن دراسات يف تاريخ اجلزيرة عبد  (47)

؛ 458م، ص1986رات جامعة الرياض، اململكة العربية السعودية، ، منشو2العربية، الكتاب األول، ج

الرمحن اجلنديري: تطور جتارة القوافل يف والية طرابلس الغرب، جملة البحوث التارخيية، عبد سعيد

العدد األول، السنة الرابعة والعشرون، مركز اجلهاد للدراسات التارخيية، طرابلس، ليبيا، يناير 

 .68م، ص2552
نت إدارة القوافل موجودة يف الفرتة نفسها على خمتلف الطرق التجارية، فرحومة بن جويلي املسراتي كا  (48)

 .237ابن غلبون املصراتي: التذكار ...، ص كان كبرًيا للركب التجاري املصراتي إىل فزان.
يبيني للدراسات بشري سويسي: معامل تاريخ واحة أوجلة، جملة البحوث التارخيية، مركز جهاد اللحممد   (49)

، ت 481، م 216، ص117؛ اإلسكندرية: س152م، ص2551التارخيية، العدد األول، طرابلس، ليبيا،

 م( .1815هـ )1225

حامد خليفة الطيف: املراكز التجارية الليبية وعالقتها مع ممالك السودان األوسط وأثرها على علي   (55)

ع اهلجريني/ الرابع عشر واخلامس عشر امليالديني، احلياة االجتماعية خالل القرنني الثامن والتاس

 .81م، ص2553، طرابلس، ليبيا، 1منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، ط
حممد األمني البزاز: ظروف النقل البحري واحلجر الصحي يف أدب احلج املغربي، جملة احلج والعمرة   (51)

 .53، 52م، ص ص2552/ أكتوبر، نوفمرب هـ 1423، شعبان 6، العدد 57السعودية، السنة 
علَّام الركب: مسى بهذا االسم ألنه حيمل علًما كبرًيا وميشي به مرفوًعا أمام القافلة ليسرتشد به   (52)

 األرض ليحط التجار رحاهلم الركبان فإذا ما وصل اىل إحدى حمطات النزول فإنه يغرس هذا العلم يف

م(؛ على حامد خليفة: املراكز التجارية 1815) ـه1225ت  481، م216، ص117س اإلسكندرية: . حوله

 . 83الليبية ....، ص
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حممد عمر مروان: محلة حممد باشا الساقزلي على أوجلة وأثرها السياسي واالقتصادي واالجتماعي،   (53)

م، 2551يناير جملة البحوث التارخيية، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، العدد األول، 

 .165ص
 م(.1855) ـه1225، ت 142، م118، 117، ص ص115اإلسكندرية: س  (54)
مصطفى قرجي زوج فاطمة بنت يوسف باشا القرمانلي ورئيس البحرية الطرابلسية يف عهده. حسن   (55)

م(، حتقيق: حممد األسطى وعمار 1832  1551هـ )1248  958، 1الفقيه حسن: اليوميات الليبية، ج

إتوري روسي: ؛ 259م، ص2551، طرابلس، 2د الليبيني للدراسات التارخيية، طجحيدر، مركز جها

، م، ترمجة: خليفة حممد التليسي، الدار العربية للكتاب1911ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 

؛ إبراهيم الشويرف: العالقات السياسية واالقتصادية بني إيالة 385ص م، 1991، 2طرابلس، ليبيا، ط

م، رسالة ماجستري غري منشورة بكلية العلوم 1832 1795ب ومصر يف الفرتة ما بني عامي طرابلس الغر

 .122م، ص2555االجتماعية، جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا، 
الفقيه حسن: (. هـ1247 – 1215م/ 1832 – 1795) يوسف باشا القرمانلي: حكم والية طرابلس الغرب  (56)

 .122....، ص العالقات السياسية واالقتصادية ، إبراهيم الشويرف: 259، ص 1جاليوميات الليبية....، 
 . 357، ص1الفقيه حسن: اليوميات الليبية....، ج   (57)
 م(.1794) ـه1259، ت 225م 134، ص 156اإلسكندرية: س  (58)
 م(.1776)ـ ه1195، 311، م195، ص96اإلسكندرية: س  (59)
أسرة الفطيسي من األسر العربية م(؛ و1794) ـه1259، ت 225، م134، ص156اإلسكندرية: س  (65)

الطاهر أمحد الزاوي: األندلسية اليت هاجرت من األندلس إىل طرابلس الغرب واستقرت يف زلينت، 

 .135معجم البلدان الليبية ....، ص
 م(.1769) ـه1183، ت6، م4، ص91اإلسكندرية: س  (61)
 م( .1789) ـه1254، ت 665، م254، ص151اإلسكندرية: س  (62)
 م(.1789) ـه1254، ت 674، م 254، ص 151اإلسكندرية: س  (63)
 م(.1783) ـه1198، ت 45، م27، ص155اإلسكندرية: س  (64)
 م(.1835) ـه1246، 45، دفرت 43حمافظ املعية السنية تركي: تراجم ملخصات الدفاتر، حمفظة   (65)
 م(. 1753) ـه1167، ت 586، 585، م 199، ص81اإلسكندرية: س  (66)
 . 259ابن غلبون املصراتي: التذكار...، ص   (67)
 .         75إنعام حممد سامل: تاريخ طرابلس االجتماعي واالقتصادي....، ص  (68)
؛ م(1754) ـه1168، ت 353، م175ص؛ م(1753)ـ ه1167، ت 182، م153، ص82اإلسكندرية: س  (69)

 .ـه1187، ت 145، م125، ص94م(؛ س1763) ـه1177، ت 341، م285، ص88س
 .272احلميد حامد سليمان: تاريخ املوانئ املصرية....، ص عبد  (75)
 م(.1794) ـه1259 ت 352، م213، ص82اإلسكندرية: س  (71)
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 م(.1794) ـه1259 ت 352، م213، ص82اإلسكندرية: س  (72)
 م(.1767) ـه1181ت  184، م413، ص95اإلسكندرية: س  (73)
 م(.1775) ـه1184ت  678، م486، ص91اإلسكندرية: س  (74)
 م(.1773) ـه1187ت  45، م125، ص94اإلسكندرية: س  (75)
 م(.1794) ـه1259ت  452،م 246، ص156اإلسكندرية: س  (76)
م(، حممد الصغري اإلفريين: نزهة احلادي 1775) ـه1184ت  678، م486، ص91اإلسكندرية: س  (77)

، الدار 1لشاذلي، مطبعة النجاح اجلديدة، طاللطيف اعبد بأخبار ملوك القرن احلادي، حتقيق:

 .246ص ،م1998البيضاء، املغرب، 
، ترمجة زهري الشايب، دار 1بييـر سيمون جريار: احلياة االقتصادية يف مصر يف القرن الثامن عشر، ج  (78)

 .258، ص م1985، القاهرة، 2الشايب للنشر، ط
 م(.1781) ـه1195، ت 222، م147، 146، ص ص98اإلسكندرية: س   (79)
املضاربة: مأخوذة من الضرب يف األرض وهو السفر للتجارة، وتسمى َقَراًضا وهي مشتقة من القرض أي   (85)

القطع ألن مالك املال قطع جزًءا من ماله للمضارب ليتاجر فيه وقطع له نصيًبا من رحبه، ويسمى أيًضا 

فقه رأس املال. يراجع، السيد سابق: يف الوثائق الصارمية وهي كلمة تركية أصلها صرماية مبعنى 

؛ الفقيه 297صم، 1995 /هـ1415، القاهرة، 1السنة، اجمللد الثالث، دار الفتح لإلعالم العربي، ط

 . 2، هامش 198، ص1حسن: اليوميات الليبية....، ج
 54، وكم شرقي طرابلس الغرب 158ينتسب إىل زليطن أو زلينت، وهي مدينة مشهورة تقع على ُبْعِد   (81)

أسرة كم غربي مصراته تشتهر بالعلم، والتجارة، ومنها أسر جتارية كثرية عاشت يف مصر لعل أهمها 

الطاهر أمحد الزاوي: الفطيسي ومنها وكيل وجاق طرابلس الغرب يف مصر أمحد قبودان الفطيسي، 

 ـه1197 ، ت455، م343، ص99؛ اإلسكندرية: س 175، 135معجم البلدان الليبية ....، ص ص

 م(.1784) ـه1199 ، ت466، م285، ص155م(؛ اإلسكندرية: س 1782)
والنصف فضة هو البارة اليت سبق ؛ م(1815) ـه1225ت  ،628، م 296، ص 118اإلسكندرية: س   (82)

 . 8حاشية  3تعريفها يف ص 
 م(.1759) ـه1173ت  376، م391، ص85اإلسكندرية: س   (83)
، حيمل فيها الكتان املصري، وتسع من الكتان ما بني القنطارين النقيصة: كيس من اخليش القوي  (84)

 ، 72، ص 157رشيد: س  م(؛1768) ـه1182، ت 367، م92، ص95وأربع قناطري. اإلسكندرية: س 

 .م(1751)هـ 1165، ت 85م 
 م(. 1768) ـه1182 ت ،367، م92، ص95اإلسكندرية: س   (85)
 م(.1855) ـه1215، ت 2، م 215، ص7طرابلس: س  (86)
 م(.1782) ـه1197، ت 168، م 111، ص155اإلسكندرية: س  (87)
 م(.1798) ـه1213، ت 2، م 152، ص 7طرابلس: س  (88)
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سحر علي حنفي: العالقات التجارية بني مصر وبالد الشام الكربى يف القرن الثامن عشر امليالدي،   (89)

 .155م، ص2555اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 م(.1775) ـه1184ت  369، م 289، ص91اإلسكندرية: س   (95)
بنغازي: عاصمة إقليم برقة ذات موقع متميز على طرق التجارة الربية والبحرية، كان يسكنها كثري من   (91)

كم . الطاهر أمحد  1555التجار القادمني من مصراته، تبعد عن طرابلس إىل ناحية الشرق حبوالي 

 .65، 64الليبية ....، ص صالزاوي: معجم البلدان 
َقسَّم العثمانيون والية طرابلس الغرب إىل ثالثة ألوية، طرابلس، وبنغازي، وفزان، ثم حافظ القرمانليون   (92)

على هذا التقسيم فالوالي حيكم من اللواء األول ويعني أحد أبنائه على اللواء الثاني، ومينح لواء فزان 

 – 1842علي مسعود الويبة: اإلدارة العثمانية يف طرابلس الغرب،  كاململن يثق بهم من أحد أقاربه. 

 .21، 25م، ص ص2555م، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، ليبيا، 1911
 م(.1773) ـه1187 ، ت221، م183، ص94إلسكندرية: س   (93)
 غري منشورة، كلية اآلداب، علي مسعد النادي: اإلسكندرية يف العصر العثماني، رسالة ماجستري  (94)

 .189م، ص1995جامعة اإلسكندرية، 
 م(.1755) ـه1169، ت 158، م 75، ص82اإلسكندرية: س   (95)
 م(.1757) ـه1171 ، ت925، م331، ص86اإلسكندرية: س   (96)
، 55، م 44، ص87؛ اإلسكندرية: س م(1759) ـه1132ت ، 254م  166، ص66اإلسكندرية: س   (97)

 م(.1735هـ )1147، ت 876، م78، 77، ص ص4م(؛ سجالت تقارير النظر: س1758ه )1172ت
 م(.1779) ـه1193 ، ت493، م395، ص97اإلسكندرية: س   (98)
احملبوب: عملة ذهبية ضربت يف مصر على غرار احملبوب العثماني الذي بدأ سكه يف عهد السلطان   (99)

ا النقد حمبوًبا لنعومة ملمسه مع صغر م (، ومسي هذ1753-1694هـ )1115-1156مصطفى الثاني 

حجمه، وقد شاع استخدامه يف جتارة مصر اخلارجية ال سيما مع الواليات املغربية وبصفة خاصة يف 

فرتات غش العملة الفضية أو قصها حيث حتولت أنظار التجار إىل هذه العملة األكثر ثباًتا . حممود علي 

؛ زينب حممد حسني الغنام: جتار القاهرة يف القرن الثامن 152ص عامر: املكاييل واألوزان والنقود ...، 

؛ 145م، ص1983عشر، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، 

، 489، ص ص95م(؛ اإلسكندرية: : س 1748هـ )1161، ت 266، م 175، ص 85اإلسكندرية: س 

هـ 1196، 611، م 182، ص11ية: س مضابط اإلسكندر؛ م(1775هـ )1189، ت 682، م 495

 م( .1792هـ )1257، ت 459، م 248، ص 155اإلسكندرية: س ؛ م(1782)
 م(.1769) ـه1183 ، ت545، م445، ص95اإلسكندرية: س   (155)
 م( .1765) ـه1179 ، ت96، م229، ص89اإلسكندرية: س   (151)
كم من  75الشمال الغربي على بعد  الغرياني: نسبة إىل غريان إحدى مدن طرابلس الغرب، تقع يف  (152)

طرابلس العاصمة وهي املركز اإلداري للجبل الغربي، وينتسب إليها عدد غري قليل من التجار يف مصر. 
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 . 34مسعودة موسود، نسيمة العوبي: طرابلس الغرب يف عهد الوالي يوسف ....، ص 
 م(.1776) ـه1195 ، ت295، م188، ص96اإلسكندرية: س   (153)
ه 1195، ت 84، م59، ص98س ؛ م(1767) ـه1181، ت 283، م256، ص92إلسكندرية: س ا  (154)

 م( .1783) ـه1198، ت 319، م253، ص155س ؛ م(1781)
 م( .1784) ـه1199، ت 329، م258، ص155اإلسكندرية: س   (155)
، 286، 285، م 177، ص152م(؛ س 1811) ـه1226 ، ت433، م215، ص188اإلسكندرية: س   (156)

 م( .1786) ـه1251ت
 م( .1768) ـه1182 ، ت595، م483، ص95اإلسكندرية: س   (157)
 م(.1775) ـه1184 ، ت665، م478، ص91اإلسكندرية: س   (158)
 م( .1792) ـه1257 ، ت16، م9، ص157اإلسكندرية: س   (159)
وصفها الرحالة يف  القيسارية: استعمل هذا اللفظ امسًا مرادفًا لكلمة الوكالة أو الفندق أو اخلان كما  (115)

فرتة البحث، وهي عبارة عن مبين جتاري مربع أو مستطيل بداخله فناء حتيط به املباني وهلا باب رئيسي 

واحد يغلق لياًل، ويفتح نهارًا وحول هذا الفناء احلوانيت واحلواصل ويعلوهم دور أو دوريني عبارة عن 

راس حيفظون األمن، ومينعون السرقات. يراجع: قاعات للسكن ويطلق عليها أحيانًا طبقة وهلا بواب وح

، 1رفعت حممد موسى: الوكاالت والبيوت اإلسالمية يف مصر العثمانية، الدار املصرية اللبنانية، ط

الرحيم: نشوء الرأمسالية املصرية احمللية خالل الرمحن عبدالرحيم عبد؛ عبد65م، ص1993القاهرة 

 م، 1985، 3إلنسانية، جامعة األزهر بالقاهرة، عددالعصر العثماني، جملة كلية الدراسات ا

 .118، 117، زينب زينب الغنام: جتار القاهرة....، ص ص355، 299ص ص
 . 189علي مسعد النادي: اإلسكندرية يف العصر العثماني....، ص  (111)
لدار البيضاء، م( أفريقيا الشرق، ا1947 1851عادل اخلدميي: املغرب يف مواجهة التحديات اخلارجية )  (112)

 . 19 - 11م، ص ص2552املغرب، 
 م(.1791) ـه1177 ، ت355، م181، ص96اإلسكندرية: س   (113)
 م( .1719) ـه1123 ، ت254، م166، ص66اإلسكندرية: س   (114)

، 235، ص118م(؛ اإلسكندرية: س 1735هـ )1147ت  876، م 78، 77، ص ص4تقارير النظر: س  (115)

 م( .1811)ـ ه1226 ، ت484م
 م( .1775) ـه1184 ، ت564، م412، ص91اإلسكندرية: س   (116)
 م( .1811)ـ ه1226 ، ت433، م215، ص118اإلسكندرية: س   (117)
 م(.1721) ـه1134، ت 1، م 78أ، ص 3طرابلس: س  (118)
 م(.1759) ـه1132 ، ت254، م166، ص66؛ اإلسكندرية: س 452، ص1أندريه رميون: احلرفيون..... ج  (119)
 م( . 1796) ـه1211 ، ت251، م125، ص159سكندرية: س اإل  (125)
 م( . 1796) ـه1211 ، ت251، م125، ص159اإلسكندرية: س   (121)
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 ه.1145، ت 7، م4، ص135؛ سجالت القسمة العسكرية: س 133حسني: جتار القاهرة ....، ص سليمان  (122)
، 254، ص ص91ة: س اإلسكندري؛ م(1763) ـه1177 ، ت475، م156، ص81اإلسكندرية: س   (123)

 م( .1769) ـه1183 ، ت235، م229، ص 91اإلسكندرية: س ؛ م(1769ه )1183، ت295، م255

(
124

 م( .1791) ـه1256 ، ت151، م98، ص 151اإلسكندرية: س  (
 م( . 1796) ـه1211 ، ت235، م116، ص159اإلسكندرية: س   (125)
 م( . 1769) ـه1183، ت296، م211، 215، ص ص91اإلسكندرية: س   (126)

 م( . 1769) ـه1183، ت296، م211، 215، ص ص91اإلسكندرية: س   (127)
 م( . 1769) ـه1183، ت296، م211، 215، ص ص91اإلسكندرية: س   (128)

 ، 677، م235، ص 86م(؛ اإلسكندرية: س1769) ـه1182 ت 356، م85، ص95اإلسكندرية: س (129)

م(؛ اإلسكندرية: س 1782) ـه1197 ، ت455، م343، ص99اإلسكندرية: س ؛ م(1764) ـه1178ت 

 ـه1223 ، ت157، م57، ص116م(؛ اإلسكندرية: س1784) ـه1199 ، ت466، م285، ص155

 .م(1858)
 م( .1775) ـه1189 ، ت46، م34، ص97اإلسكندرية: س  (135)
 م( .1858) ـه1223 ، ت41، م23، ص116اإلسكندرية: س   (131)
 م( .1791) ـه1256 ت ،189، م155، ص 153اإلسكندرية: س  (132)
 م( .1852) ـه1217، ت 42، م145، ص157اإلسكندرية: س  (133)
صورة فرمان وارد من طرابلس الغرب بتجديد وكالة قاسم جورجبي من على باشا القرمانلي حاكم   (134)

 م( .1769هـ )1183 ، ت القعدة296م 211، 215، ص ص91الوالية ينظر، اإلسكندرية: س
د من طرابلس الغرب من قبل على باشا القرمانلي متوحد بفرمان من واىل مصر حممد صورة فرمان وار  (135)

 م( وهو منشور لدى،1791) ـه1256، ت 189، م155، ص 153باشا راقم. ينظر، اإلسكندرية: س

 .426، 425، ص ص24صرية....، ملحق احلميد حامد سليمان: تاريخ املوانئ املعبد
 .م(1858) ـه1223، ت 41، م23، ص116اإلسكندرية: س  (136)
صورة فرمان وارد من درنة بتعيني احلاج سليمان شرارة وكياًل عن طرابلس الغرب ينظر، اإلسكندرية:   (137)

 . م(1853) ـه1217، ت 242، م145، ص 157س
 .م(1773) ـه1187، ت 255، م167، ص 94اإلسكندرية: س  (138)
 .م(1858) ـه1223، ت 41، م23، ص 116اإلسكندرية: س  (139)
 م( .1846) ـه1263وثيقة باللغة العثمانية، الرتكية القدمية، ت  155، م 8سجالت الديوان العالي: س   (145)
 .م(1857) ـه1222، ت 128م ،156ص، 115اإلسكندرية: س  (141)
 م(.1852) ـه1217، ت 242م ،145ص، 157اإلسكندرية: س  (142)
 م(.1815) ـه1225، ت 178م ،95ص، 118اإلسكندرية: س  (143)
 .م(1816) ـه1232، ت 326م ،255ص، 122اإلسكندرية: س  (144)
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، 362، م216، ص 155م(؛ اإلسكندرية: س1783) ـه1198، ت 391م ،239ص، 155اإلسكندرية: س  (145)

 م(.1792) ـه1257، ت 455، م 246، ص 155م(؛ اإلسكندرية: س1792) ـه1257ت 
 .م(1814) ـه1235، ت 387، م221، ص 121اإلسكندرية: س  (146)
 م(.1815) ـه1231، ت 333، م187، ص 121اإلسكندرية: س  (147)
 م(.1852) ـه1217، ت 242، م 145، ص157اإلسكندرية: س   (148)
 م(.1779) ـه1193، ت 19، م 67، ص87اإلسكندرية: س   (149)
، 422، م258ص، 155اإلسكندرية: س ؛ م(1791) ـه1256، ت 123، م 68، ص155اإلسكندرية: س   (155)

 .م(1791) ـه1256ت 
تاجوراء أو تاجورة: تقع يف اجلنوب الشرقي من مدينة طرابلس نزهلا العثمانيون واختذها خري الدين   (151)

. هـ967 – 965ه مراد أغا فيما بني برباروسا قاعدة حملاربة فرسان القديس يوحنا، فيها جامع كبري بنا

 .93، 75الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية....، ص
 م( .1748) ـه1161، ت 2، م 2، ص 82اإلسكندرية: س   (152)
 م( .1769) ـه1183، ت 117، م 77، ص95اإلسكندرية: س   (153)
 م( .1769) ـه1183، ت 348، م 255، ص91اإلسكندرية: س  (154)
، ـه1514، ت 993، م191، ص85؛ الباب العالي: س42الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية ....، ص  (155)

املقصود: الشوام يف مصر منذ الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع عبد منشور لدى، السيد مسريوهو 

 .356، ص 6م، ملحق 2553عشر، اهليئة املصرية العامة للكتاب،
 م(.1852) ـه1217، ت 242،م 145، ص 157اإلسكندرية: س  (156)
، قائمة بالوارد من عثمان أغا 1، م4، وجه 3157دفرت الوارد برسم جتارة ولي النعم: سجل رقم حديث   (157)

 م( .1819) ـه1235كريدىل وكيل جتارة طرابلس الغرب عنما ورد للخزينة العامرة يف شوال 
ميكن مراجعة هذه املراسالت وهى عبارة عن جمموعة رسائل من السيد أمحد الغربي وكيل طرابلس   (158)

ئيس وزراء يوسف باشا القرماني يف الفرتة من اإلسكندرية إىل السيد حممد شليب بيت املال ر يف

م(، املركز الوطين للمحفوظات والدراسات التارخيية بطرابلس 1832) ـه1248م( إىل 1819هـ )1235

 .24ليبيا، قسم الوثائق واملخطوطات. ملف الفقيه حسن، حمفظة 
، 13؛ حمفظة رقم 198، م 15، دفرت 12حمافظ معية سنية تركي: تراجم ملخصات الدفاتر، حمفظة   (159)

 م(.1822) ـه1238، ت 74، م 13، دفرت 16حمفظة رقم ؛ 77، 76، 75، مواد 11دفرت 
 ـه1236، ت 552، م 6، دفرت 5حمافظ معية سنية تركي: تراجم ملخصات الدفاتر: حمفظة رقم  (165)

 .م(1825) ـه1236، ت 275، م 7، دفرت 6م(؛ حمفظة رقم 1825)

 
 ـه1229، ت 182، م 16، دفرت 19كي: تراجم ملخصات الدفاتر: حمفظة رقم حمافظ معية سنية تر  (161)

 م(.1813)
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 م( .1822) ـه1238، ت 463، م 11، دفرت 13املصدر نفسه: حمفظة رقم   (162)
 م( .1824) ـه1245، ت 62، م 19، دفرت 38نفسه: حمفظة رقم   (163)
؛ مكاتبة من اجلناب العالي إىل السيد م(1827) ـه1243، ت 26، م 35، دفرت 38نفسه: حمفظة رقم   (164)

 أمحد الغربي بتعيينه رئيسًا للتجارة يف اإلسكندرية .
، 116، ص 159م(؛ اإلسكندرية: س 1791) ـه1256 ، ت151، م98، ص 151اإلسكندرية: س   (165)

 م( .1796) ـه1211، ت235م
مصر، اجلزء األول، اهليئة املصرية عبدالرمحن الرافعي: تاريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم يف   (166)

؛ هنري لورانس: احلملة الفرنسية يف مصر، أو بونابرت 185م، ص1998العامة للكتاب، القاهرة، 

لويس جرجس: ؛ 172م، ص1995، سيناء للنشر، القاهرة، 1واإلسالم، ترمجة: بشري السباعي، ط

 . 44م، ص1998امة للكتاب، م، اهليئة املصرية الع1952  1775يوميات من التاريخ املصري 
كم من طرابلس العاصمة وهي  75غريان: إحدى مدن طرابلس الغرب، تقع يف الشمال الغربي على بعد   (167)

مسعودة موسود، نسيمة املركز اإلداري للجبل الغربي وأصل تسميتها غريال ثم حرفت إىل غريان. 

 . 34العوبي: طرابلس الغرب يف عهد الوالي يوسف ...، ص 
 م( .1852) ـه1217، ت 482، م 234، ص115اإلسكندرية: س   (168)
 م( .1792) ـه1257، ت 279، م 165، ص155اإلسكندرية: س  (169)
 م( .1855) ـه1225، ت 55، م 34، ص115اإلسكندرية: س  (175)
 م( .1815) ـه1225، ت 497، م 224، ص117اإلسكندرية: س  (171)
 م( .1815) ـه1231، ت 26، م 25، ص122اإلسكندرية: س  (172)
 م( .1762) ـه1176، ت 189، م 159، 158، ص85اإلسكندرية: س  (173)
 م( .1766) ـه1185، ت 351، م 263، ص92اإلسكندرية: س  (174)
 م( .1774) ـه1188، ت 322، م 226، ص95اإلسكندرية: س  (175)
 م( .1755) ـه1164، ت 95، م 62، ص82اإلسكندرية: س  (176)
 م( .1754) ـه1168، ت 765، م 254ص، 81اإلسكندرية: س  (177)
 م( . 1791) ـه1256، ت 385، م 238، ص153اإلسكندرية: س  (178)
 م( .1791) ـه1256، ت 385، م 238، ص 153اإلسكندرية: س (178)
 م( .1765) ـه1179، ت 455، م 334، ص85اإلسكندرية: س  (179)
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