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 م(1786-1783اجملاعة يف إايلة طرابلس الغرب )
 إعداد: عبدهللا حممد أبوفناس

 
 تقدمي:

األزمات اليت تصيب اجملتمعات البشرية وتؤثر يف استقراره وحتضره، وحتدث اجملاعة تعد اجملاعة إحدى 
، أو حدوث تغري يف النظام االقتصادي الذي هو عصب استقرار بقاء اجملتمع اإلنساينبسبب اختالل 

 .يف الطقس واملناخ أو حدوث حروب ونزاعات مسلحة تضر مبقومات اجملتمع
واجملتمع اإلنساين يف طرابلس الغرب تعرض خالل فرتات اترخيية خمتلفة للعديد من اجملاعات، واليت كان 

م، حيث كانت ظهورها نتيجة للظروف الداخلية اليت  1786-1783عوام من أمهها ما وقع يف أ
 كانت عليها اإلايلة.

يف أماكن خمتلفة، مما أثر سلبًا على اجلانب السياسي واالقتصادي  البالد انتشار للمجاعة شهدتلقد 
اكمة ، يف الوقت الذي كان ابإلمكان للسلطة احلواالجتماعي، أّدى إىل صعوبة وضع حل هلذه اجملاعة

 .أن تستفيد من بعض األمور السياسية يف معاجلة هذه األزمة
تكمن أمهية دراسة هذا املوضوع يف كونه يوضح جوانب مهمة يف احلياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية بشكل أخّص، حيث يربر موقف السلطة احلاكمة يف البالد وكيفية قيام هذه السلطة يف 

 أثناء وقوع مثل هذه األزمات.إدارة البالد وخاصًة 
 املبحث األول: األوضاع الداخلية اليت أّدت إىل ظهور اجملاعة:

م مل تكن وليدة هذه الفرتة، وإمنا  1786-1783إن ظهور اجملاعة يف إايلة طرابلس الغرب خالل الفرتة 
ذلك ملا و حكم طرابلس،  (*)ابشاعلي كانت من فرتات اترخيية سابقة، وابألخص جاءت بعد تويل 

، وتشمل هذه شهدته فرتة حكمه من أوضاع متدهورة سامهت يف ظهور اجملاعة يف أماكن خمتلفة
 .األوضاع يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية

                                                 
-1754، توىل حكم إايلة طرابلس الغرب يف الفرتة املمتدة من سنة مانليةمانلي حفيد مؤسس حكم األسرة القرههو ابن حممد ابشا القره (*)

م. للمزيد من املعلومات ينظر إىل: سامل سامل شاليب، املختار من أمساء وأعالم طرابلس الغرب، اللجنة الشعبية العامة للثقافة 1792
 .170، ص2006واإلعالم، ليبيا، 



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

327 

 

نتتبع األحداث السابقة لظهور اجملاعة وحناول ربطها مع بعضها البعض لكي سوف  الفقرة وعليه يف هذ
 وحناول ربطها مع بعضها البعض. أثر هذه األوضاع يف ظهور اجملاعة زنرب 
 األوضاع السياسية: -1

واختذ  ،(1)م1754لسلطة إبايلة طرابلس الغرب بعد وفاة والده سنة امانلي علي القره عندما توىل
اجلميع يف الداخل واخلارج، حيث مسح للتجار ابلقيام بعمليات حبرية يف عرض البحر،  إرضاءسياسة 

، إال أن هذه السياسة مل يكتب هلا (2)وأكد على املعاهدات اليت كانت موقعه مع بعض الدول األوروبية
ختلفة على ، وقد أكدت املصادر التارخيية امل(*)االستمرار، فقد أصبح علي ابشا رهينة احلاشية املقرّبة

أبنه شخصية ضعيفة وغري قادر على إدارة البالد وأنه وقع حتت سيطرة  حيث وصفته هذا األمر،
م ما قوله: "إن علي ابشا ما يزال 1756رّبة منه، وقد جاء يف تقرير القنصل الفرنسي سنة قاحلاشية امل

إجراء مقابلة معه إال مرًة   شاابً وتنقصه التجارب وهو عاجز عن البث يف أي أمر من األمور، وال ميكن
كل أسبوعني... وهو ال يفقه يف شؤون الدولة شيئاً... أما الديوان فإنه اسم بغري مسمى... والباشا ال 

 .(3)سلطان له، مما جيعله عاجزاً عن أتدية واجباته"
حتت سيطرة فئات خمتلفة، وهي اليت  مانلي، أبنه وقعوكما يصف احلسن الورثيالين حالة علي ابشا القره

بسبب األوضاع  يف عهدهحتكم يف سلطة البالد، وكما أشار إىل الثورات والتمردات اليت ظهرت 
 .(4)املعيشية املرتدية

                                                 
، 4م، ط1998بنغازي،  -العريب حىت الغزو اإليطايل، حتقيق: حممد عبدالكرمي الوايف، جامعة بنغازيشارل فريو، احلوليات الليبية منذ الفتح  (1)

 .317ص
م، حتقيق: اين فنينا، ترمجة: عبدالرحيم 1793مانلي ابشا، طرابلس الغرب، مؤلف جمهول، تكملة اتريخ إايلة طرابلس الغرب حكم علي القره (2)

عزيز سامح، األتراك ؛ 21م، ص1980ني املغريب، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، األربد، تقدمي وتعليق: خالد األم
 .149-148م، ص1969العثمانّيون يف إفريقيا الّشمالية، ترمجة: عبدالسالم أدهم، دار لبنان للطباعة والنشر، 

مانلي والذين تزوجوا من بناته على املناصب يف حكومة علي ابشا القرهيقصد ابحلاشية املقّربة: هم املستجدين يف اإلسالم والذين تولوا أ (*)
م، نقاًل عن: جورجو كابوفني، 1777نوفمرب  10وأخواته. للمزيد من املعلومات ينظر إىل: الرسالة اليت كتبها أغسطينو بالتو بتاريخ 

، راجعه: عمر حممد الباروين، مركز دراسة جهاد الليبيني ضد طرابلس والبندقية يف القرن الثامن عشر، ترمجة: عبدالسالم مصطفى ابشا إمام
 .308-304الغزو اإليطايل، د.م، د.ت، 

 .319، 318، صشارل فريو، املصدر السابقم، نقالً عن: 1756سي انج دي جاردان، نتقرير القنصل الفر  (3)
)املشهورة ابلرحلة الورثيالنية(، مطبعة فونتاان الشرقية، اجلزائر،  احلسني بن حممد الورثيالين، نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار (4)

 .644، ص1908
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أبنه موجود ابلقصر وإىل جانبه زوجته، وأن احلاشية هي املسيطرة عليه،  :وتقول عنه )ليدي ورثلي(
 .(1)ودية )إيسرت(ويظهر مع النساء وخاصًة اليه

عن إدارة سلطة احلكم، كل البعد مانلي كان بعيداً  إذاً من خالل هذه املعلومات نرى أن علي ابشا القره
بعد والدليل على ذلك أن قرارته مل تكن حمض إرادته بل كانت بتأثري احلاشية املقرّبة منه، فنجد سياسته 

ندما أراد التأكيد على املعاهدة املوقعة مع بعض غري مستقرة، فيتغري يف آرائه، وهذا ما حدث ع ذلك
 .(2)الدول األوروبية، جند يتغري وأيمر حبارته ابهلجوم على السفن األوروبية

مانلي أي دور سياسي سواًء يف الداخل أو اخلارج، سوى احلصول على األموال مل يكن لعلي ابشا القره
 .(3)لتجارة وفرض ضرائب جديدةمن الدول اليت وقّعت على معاهدات وكذلك احتكار ا

 األوضاع االقتصادية: -2
على سياسة علي ابشا  املتنفذةالشخصيات أما فيما يتعلق ابألوضاع االقتصادية، فإهنا تتمثل يف سيطرة 

، فانصاع (4)مانلي وأصبحت تتقاضى من العمليات البحرية )القرصنة( على عوائد مالية كربىالقره
الباشا ملطالب هؤالء، فأمر البحرية مبهامجة السفن األوروبية واليت من ضمنها السفن التجارية لفرنسا، 

مانلي، األمر مما أّدى إىل هنب البضائع وغنم األسالب خالل الفرتة األوىل من حكم علي ابشا القره
كانت قد بلغت أعلى مستوايهتا   ، بعدما(5)الذي تسبب يف تراجع قدوم السفن التجارية إىل طرابلس

 .(6)خالل فرتات سابقة
 (*)م غالء فاحش، حيث وصلة كيلة1763مما أّدى إىل زايدة يف أسعار املواد الغذائية، وحدث يف سنة 

البشنة حلمراء تسعة وثالثني رايل، وكيلة الشعري ثالثة وثالثني رايل، وكيلة القمح مخسة ومخسني 
                                                 

م، ترمجة وتقدمي: خليفة حممد التليسي، الدار 1911وري روسو، ليبيا منذ الفتح العريب حىت سنة ت، نقاًل عن: إ43، 42ليدي ورثلي، ص (1)
 .360، ص2م، ط1991العربية للكتاب، د.م، 

 .91مانلي، ترمجة: طه فوزي، دار الفرجاين، طرابلس، د.ت، صميكاكي، طرابلس الغرب حتت حكم أسرة القرهرودلفو  (2)
 .48م، ص1966م، مكتبة الفرجاين، طرابلس، 1835-1795مانلية يف ليبيا عمر علي بن إمساعيل، اهنيار حكم األسرة القره (3)
 .266م، ص1969يف: خليفة التليسي، مكتبة الفرجاين، طرابلس، م، تعر 1850إىل  1510كوستانزيوبرنيا، طرابلس من   (4)
 .320شارل فريو، املصدر السابق، ص (5)
م، ترمجة: جاد هللا عزوز الطلحي، الدار اجلماهريية للنشر 1795-1500جان كلودزليتنر، طرابلس ملتقى أورواب وبلدان وسط إفريقيا،  (6)

 .356م، ص2001والتوزيع، ليبيا، 
: تعرف ابملرطة وتستخدم يف وزن احلبوب، وخيتلف وزهنا ابختالف احلبوب. للمزيد من املعلومات ينظر إىل: حممد عمر مروان، الكيلة (*)

م، 2003م، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، 1854-1760هـ/1271-1174سجالت حمكمة طرابلس الشرعية، 
 .251ص
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أحد أهم األسباب اليت تؤدي إىل عدم مقدرة اإلنسان على احلصول على ، وهذا الغالء يعد (1)رايل
 .(2)األكل فتحدث بذلك اجملاعة

م على شراء البندقية 1763إىل االتفاق مع البندقية سنة  اضطر  وكنتيجة لقّلة املداخيل وازدايد األسعار 
كيلة، وبعدما مت   2500، وبوزن (*)سكوين 2500امللح من طرابلس ملدة عشرين عامًا مببلغ قدره 

، كما حتصل على (3)سكوين 43,000حتصلت على مبلغ وقدره و م 1764التوقيع على املعاهدة سنة 
 .(4)م على مبلغ وقدره عشرة آالف سكوين1766تسوية أخرى مع البندقية سنة 

ايلة، إمنا كانت اليت حتصلت عليها طرابلس مل تصرف على حتسني األوضاع االقتصادية لإلهذه األموال 
 .(5)وأسرته وحاشيته املقرّبة منهتصرف على الباشا 

ابإلضافة إىل ذلك قام الباشا ألجل احلصول على األموال إرسال بعض السلع الغذائية إىل اخلارج ليبيعه 
ما قوله: أن الباشا والباي ووزراءه ال  واحلصول على األموال، ويؤكد هذا األمر تقرير القنصل دي النس

يهتمون ابلبؤس الشديد الذي يعانيه الناس، وقاموا إبرسال محوالت من احلبوب والزيت املوجود ابملخزن 
 .(6)، بسبب حاجتهم للنقودوجزيرة ماهونإىل مالطا 

بري يف حالة إىل جانب ذلك أن احلكومة أمهلت األراضي الزراعية اخلصبة اليت تعد مصدر اقتصادي ك
 .(7)استثمار هذه األراضي

                                                 
-958اليوميات الليبية  ،، نقاًل عن: حسن الفقيه حسن1249شبعان سنة  25سيدي إبراهيم ولد ابي بنغازي،  تقييد  (1)

م، 2001، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، عمار جحيدر ، حتقيق: حممد األسطى؛1م، ج1832-1551هـ/1248
 .673، ص2ط

واألوبئة( رسالة ماجستري  –م )دراسة يف اجملاعات 1835-1711مانلي ، األزمات إبايلة طرابلس الغرب يف العهد القرهفتحية حممد الوداين (2)
 .70م، ص2018غري منشورة، األكادميية الليبية، مصراتة، 

كانت متداولة يف البندقية منذ   % من وزهنا، واليت98سكوين: هي عملة أجنبية اتبعة للبندقية حتتوي على الذهب الصايف مبا ال يقل عن  (*)
القرن الرابع عشر امليالدي، وتعرف أيضًا ابلسكني. للمزيد من املعلومات ينظر إىل: حممد مصطفى الشركسي، سك وتداول النقود يف 

 .23، ص1991م(، مركز دراسات وجهاد الليبيني ضد الغزو اإليطايل، ليبيا، 1911-1551طرابلس الغرب )
م، دار مكتبة 1832-1795هـ/1248-1210طويل، العالقات السياسية والتجارية بني ليبيا ودول غرب أورواب املتوسطية حممد سعيد ال  (3)

 .78-75م، ص2009الشعب للنشر والتوزيع، مصراتة، 
 .91، 79، صاملرجع السابقجورجو كابوفني،  (4)
 .360-359روسو، املرجع السابق، ص إتوري (5)
 .368م، نقالً عن: جان كلود زليتنر، املرجع السابق، ص1767 سنة ،تقرير دي النسي (6)
 .116م، ص1974خليفة حممد التليسي، مكانة مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب واألجانب، الدار العربية للكتاب، د.م،  (7)
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، بل نرى التجار األوروبيون واليهود فحسب إىل هنا يف طرابلس الغربمل يقتصر الوضع االقتصادي 
، وهذا األمر كان بسبب الباشا الذي منح هلم امتياز احتكار (1)يسيطرون وحيتكرون التجارة يف طرابلس

، مما أّدى إىل اهنيار موارد اإلايلة وهبوطها إىل مستوى غري (2)رىالتجارة يف املواد الغذائية واملواد األخ
 .(3)مسبق

م، عن اخنفاض قيمة النقد 1777ببالتو سنة  أغوسطينوويؤكد صحة هذا القول ما جاء يف خطاب 
 .(4)% ومل يفكر الباشا أن يضع حدًّا هلذه الفوضى50يف أشهر قليلة إىل 

التعامل التجاري مع إايلة طرابلس الغرب وخري دليل على ذلك وهذا ما جعل الدول األوروبية ترفض 
لة مم فتح أي تعاون جتاري حبجة تغيري قيمة الع1780رفضت الغرفة التجارية ملدينة مارسيليا سنة 

 .(5)وبشكل مستمر
م 1782ومما يزيد يف التأكيد على االحنطاط االقتصادي واملايل ما جاء يف تقرير القنصل الدمناركي سنة 

 .(6)بقوله أن الباشا قد قام بتدويب الصحون الفضية لتحويلها إىل نقود
 األوضاع االجتماعية: -3

 عندما أخذتمانلي األوضاع االجتماعية إبايلة طرابلس الغرب أثناء حكم علي ابشا القره بينما تتعلق
راع ص، حيث شهدت البالد (7)بعدما كانت تشهد استقرار من حكم والده حممد ابشا منعطف خطري

 ما بني األقارب، ويظهر هذا عندما قام علي ابشا بقتل ابن عمه خليل بك حاكم مدينة درنة، وتبعه
 .(8)أبعمال اغتياالت أخرى حبجة قيام هؤالء ابنقالب على السلطة بعد ذلك

                                                 
م، 1835-1711مؤسسات املدينة التجارية إنعام حممد سامل شرف الدين، مدخل إىل اتريخ طرابلس االجتماعي واالقتصادي، دراسة يف  (1)

 .108، 107م، ص1998مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، 
 .137املرجع نفسه، ص (2)
 .23ريتشارد توللي، عشر سنوات يف بالط طرابلس، ترمجة: عمر الديراوي أبو حجلة، دار الفرجاين، طرابلس، د.ت، ص (3)
 .307م، نقالً عن: جورجو كابوفني، املرجع السابق، ص1777من نوفمرب  30إىل إخوته بتاريخ خطاب أغوسطينو بيالتو  (4)
 .68حممد مصطفى الشركسي، املرجع السابق، ص (5)
 .68م إىل وزير خارجية بالده. نقالً عن املرجع نفسه، ص1782تقرير القنصل الدمناركي سنة  (6)
 .97، ص2013راسم رشدي، طرابلس الغرب يف املاضي واحلاضر، دار روافد املعرفة، مصراتة،  (7)
 .319-316شارل فريو، املصدر السابق، ص (8)
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ت هذه األعمال ولكن هذه األعمال جعلت األهايل يف تذمر واستياء، وكادوا يقومون بثورة، وكذلك أدّ 
 .(1)إىل فتنة قبلية جعلت القبائل تدخل يف صراع ألتفه األسباب

يف حياة الناس  مانلي قد مّهد هلذه األعمال، حيث غرسومن ذلك نستطيع القول أن علي ابشا القره
 حب الصراع والقتل، وعدم املباالة بشأن الدولة اليت أخذت تضعف وتنهار اقتصادايً.

ياسة انتشرت الفوضى والصراعات بني القبائل، فنجد يف طرابلس صراع قبلي بني وكنتيجة هلذه الس
يف برقة اندلعت صراعات قبلية  أيضاً أوالد سليمان وقبائل الفرجان، وكذلك بني النوائل وورشفانة، 

خاصة بني اجلبارنة والفوايد مث العالاي واجلوازي، فدفعت هذه الصراعات القبلية إىل هجرة أفراد من 
 .(2)لقبائل على إثر انعدام األمن يف أوطاهنم وكثرة السلب والنهبا

وكما كانت هناك متردات وصراعات قبلية من بعض القبائل ضد السلطة احلاكمة، فنجد احملاميد بقيادة 
حكومة طرابلس، وكذلك صراع سيف النصر من أوالد سليمان على ينتفضون على الشيخ بن خمريق 

 .(3)مانليةرمضان األدغم، املوايل لألسرة القره حاكم مصراتة
هذه الصراعات القبلية أضّرت أبوضاع البالد االقتصادية وقد أشار قنصل البندقية إليها يف خطاٍب له 

 .(4)خرابو أن أوضاع البالد مغرقة يف فوضى ويف حالة ابئسة وبطالة  :م، عندما قال1777سنة 
حالة الصراعات القبلية وحالة العرب الذين ال يزالون يف حال  (اندري)بينما يصف القنصل الفرنسي 

 .(5)عصيان ومترد "إهنم خيربون احلقول ويتلفون احملاصيل ويعرتضون وينهبون القوافل"
 م، كانت1786-1783يتبني لنا مما سبق أن األوضاع يف طرابلس الغرب قبل حلول اجملاعة يف سنة 

 وضع سيٍء، حبيث ال تدع جمال ملعاجلة أي أزمة ستضرب يف يفو  تشهد فوضى وعدم استقرار اجتماعي
 أو وقت من األوقات، ويف أي مكان من األماكن هبذه اإلايلة.

وكما بيّنت هذه األحداث أن السلطة احلاكمة هلا اليد الطولة يف خلق أوضاع مرتدية داخل اإلايلة، 
ة على حساب األهايل داخل اإلايلة، ولكن ال ميكن وأهنا كانت حتاول االهتمام مبصاحلها الشخصي

                                                 
 علي مفتاح إبراهيم منصور، الرحالة العرب ودورهم يف كتابة اتريخ ليبيا السياسي واالقتصادي يف القرنني السابع عشر والثامن عشر، مركز (1)

 .250، ص2005ليبيا،  –الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس  جهاد
 .50-49عمر علي بن إمساعيل، املرجع السابق، ص (2)
 .103رودلفو ميكاكي، املرجع السابق، ص (3)
 .305م، نقالً عن: جور كابوفني، املرجع السابق، ص1777نوفمرب  30خطاب القنصل أغوسطينو بيالتو إىل أخوته بتاريخ  (4)
 .376م، نقالً عن جان كلود زليتنر، املرجع السابق، ص1781وصف القنصل الفرنسي السيد أندري لطرابلس  (5)



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

332 

 

األوضاع فمانلي، اجلزم أبن األوضاع االجتماعية املرتدية جاءت نتيجة لسياسة علي ابشا القره
 أيضاً لعبت دور يف الفوضى االجتماعية داخل جمتمع إايلة طرابلس الغرب. هياالقتصادية السيئة 

 م:1786-1783ايلة عام املبحث الثاين: ظهور اجملاعة يف اإل
اإلنسان على الطعام هي اليت تؤدي ابإلنسان حنو اجلوع، واجملتمع الطرابلسي خالل إن قلة حصول 

على ة اإلنسان هذه الفرتة قد أصابه اجلوع، وكذلك أصاب هذا اجلوع احليواانت، نتيجة لعدم مقدر 
شار اجملاعة يف أماكن خمتلفة وهذا ما والذي أخذ يقّل يف اإلايلة مما تسبب يف انت لنفسه، شراء األكل

 .املبحثسنوضحه يف هذا 
 مفهوم اجملاعة: -1
ف اجملاعة أبهنا قّلة توفر املواد الغذائية اليت تليب احتياجات الناس، واجملاعة تعد من أقسى وأشّد عرّ ت  

املشكالت األخرى، املشكالت اليت تواجه العديد من املناطق، حيث ترتافق اجملاعة عادًة مع العديد من 
ف اجملاعة بندرة يف الغذاء على نطاق عرّ ، وكذلك ت  (1)واليت من بينها ارتفاع معدالت الوفيات واألوبئة

 .(2)واسع
}الِذي أَطََعَمه م مِّْن يف القرآن الكرمي وردت آايت ارتبط فيها اجلوع ابلطعام، ومن هذه اآلايت 

ج وٍع{
 تني مرادفتني، وينتهي اجلوع بتوفر الطعام.، ويعين هذا أن اجلوع والطعام كلم(3)

وترتبط اجملاعات بعّدة أسس منها: ش ح األمطار وعدم انتظامها يف مواسم هطوهلا، مما يتسبب يف 
حدوث اجلفاف واجلدب وهذه األمر يؤدي إىل نقص احملاصيل الزراعية، وقّلة يف الثروة احليوانية خاصًة 

ويتسبب يف اهلالك واملوت، واألمر  الية، فيحدث اجلفاف والقحطعندما تستمر هذه احلالة لسنوات متت
اآلخر هو ارتفاع أسعار املواد الغذائية، واليت غالبًا ما تكون حمتكرة من قبل التجار الذين يقومون 

 .(4)فتظهر اجملاعة يف اجملتمعبتخزينها واستريادها من اخلارج، فيجعل أمر شراء هذه السلع أمر صعب، 
م مل تقتصر على اإلنسان، وإمنا تعّرضت 1786-1783 طرابلس خالل هذه الفرتة واجملاعة يف

احليواانت كذلك للمجاعة، ويصف ريتشارد توللي ذلك عندما قال: "لدا جتد املواطنني يف الوقت 
احلاضر جيرشون حلاء أشجار النخيل مث يقدمونه علفًا ملواشيهم من بقر ومحري ومجال وبغال، أما اخليل 

                                                 
 .www.mawdoo3.comحممد مروان، تعريف اجملاعة،  (1)
(2) wik<https://ar.m.wikipedia.org 
 .4سورة قريش، اآلية رقم  (3)
 .88-87م، ص2007منصور علي الشريف، اخلوف.. واجلوع.. واملقابر يف مدينة طرابلس، اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم، ليبيا،   (4)
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، ويف موضع آخر قال: "... لقد جّردت املاشية من علفها، فهي تبدو (1)عاف أكله وترفضه"فهي ت
 .(2)هزيلة عجفاء ال يكاد حيمل املرء جمرد النظر إليها..."

وهذا الوصف يدل على مدى شّدة اجلفاف واجملاعة اليت حّلت ابإلايلة إىل درجة أصبح من املتعّذر 
أخرى، فما ابلك ابإلنسان الذي يريب هذه احليواانت، فهل  ، أو استخدامها يف أغراض تربية احليواانت

 .كان له طعام أيكله؟
كما يتضح لنا أن املصادر التارخيية مل توضح هنا أسباب قّلة الغذاء هل كانت نتيجة ارتفاع أسعار املواد 

 واق.سالغذائية أم أن هذه املواد غري متوفرة يف األٍ 
 .(3)من أّكد على أن اجملاعة خالل هذه الفرتة كانت بسب قّلة املواد الغذائية وارتفاع األسعارولكن هناك 

 م:1786-1783أماكن ظهور اجملاعة ابإلايلة  -2
حنن نعرف أن اجملاعة اليت ظهرت يف اإلايلة خالل هذه الفرتة مل تشري إليها املصادر بشكل مباشر إال يف مدينة 

عن شارل فريو يف كتابه "احلوليات الليبية"، عندما قال: أن طرابلس يف تلك الفرتة  طرابلس، وقد جاء ذلك 
 كانت فريسة للمجاعات.

وبينما جاءت عند ريتشارد توللي بوصف عام عندما قالت: "إن الوالية يف هذه األايم تعاين حالة من القحط 
 .(4)"واجملاعة، حىت إنه لريوع املرء أن يتمشى راجالً أو على حصانه...

م بقوله: "عّمت اجملاعة وانتشرت يف 1784ويف حني جاء ذكر اجملاعة يف طرابلس عند جان كلود زليتنر سنة 
 .(5)طرابلس"

 ومن هذا يتبني لنا عدم وجود حتديد دقيق لألماكن اليت أصابته اجملاعة.
والتأكيد على ذلك وهو وصف  اجملاعة يف اإلايلة منتشرة يف أماكن خمتلفة من اإلايلة، ولكن من وجهة نظران أن

، وأيضًا وصف القنصل (6)شارل فريو عندما قال: أن طرابلس تتعرض للمجاعة والقحط خالل فرتة طويلة
 .(7)سبع أو مثان السنني العجاف..." من أن "توالت (فاللري)الفرنسي 

                                                 
 .131ريتشارد توللي، املصدر السابق، ص (1)
 .145، صريتشارد توللي، املصدر السابق (2)
 .72-71فتحية حممد الوداين، املرجع السابق، ص (3)
 .131، صريتشارد توللي، املصدر السابق (4)
 .379جان كلود زليتنر، املرجع السابق، ص (5)
 .336شارل فريو، املصدر السابق، ص (6)
 .339-338م، نقاًل: املصدر نفسه، ص1786وصف القنصل الفرنسي فاللري لإلايلة الطرابلسية،  (7)
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ت اإليرادات لك أبن اجملاعة توالت عّدة سنوات وقّل فيها احملصول، ونقصذويؤكد ردولفو ميكاكي 
ة لسّكها يالبحرية، وأصبح الباشا يف حالة من الضيق، وإن حاجته للمال جعلته يصهر أواين الفض

 .(1)نقوداً 
م رفضت الغرفة التجارية ملدينة مارسيليا افتتاح غرفة جتارية هلا 1780ويؤكد صحة ما ذكر أنه يف سنة 

 .(2)ات األمراء وكثرة الفوضى واالستبدادانقطاع وكذلك بسبب احتياج بدونتغيري اليف طرابلس حبجة 
يتبني لنا من خالل ما ذكر أن اجملاعة يف اإلايلة مل تنقطع وكانت متصلة مع بعضها البعض وأن الوضع 

، ويتبني لنا أيضًا أنه ال توجد أي إشارات كان هو أحد األسباب يف ظهور اجملاعة  غري املستقر املايل
 .األمطارعلى أن اجملاعة سببها قلة سقوط 

يف فرتات  تواصلوابلرجوع إىل السنوات القليلة املاضية اليت ضربت فيها اجملاعة اإلايلة، يتبني أن هناك 
م واستمرت حىت سنة 1767وقوع اجملاعة ابإلايلة: فهي ختف قلياًل مث ترجع اترًة أخرى، وهي: سنة 

-1783نوات خالل سمعًا طاعون و م، مث قحط وجماعة 1776م، وجماعة يف سنة 1771
 .(3)م1786

يف رحلته: "... أن هذا الزمن فيه العافية  ينيالثوهناك شواهد اترخيية تبني طول فرتة اجملاعة، حيث قال الور 
التامة وإمنا فيه اجملاعة العظيمة ميوت اخللق فيها كثرياً السيما عرب برقة فقد حكوا لنا أن بعضهم مل يدق طعاماً 

عن منطقة اجلبل  :وإمنا أيكلون احلشيش والنبق وغري ذلك"، وكما يقول أربعة أشهر وبعضهم ستة أشهر
 .(4)األخضر: "... غري أهنم وجد أهنم يف جماعة عظيمة ما وجد مثلها وقد أفناهم اجلوع"

مث يصف منطقة اتجوراء وطرابلس وانتشار اجملاعة هبا: "... إن الطعام كاد ال يشرتي من كثرة غالئه فرتى 
 .(5)وما هم بسكارى ولكن القحط غمهم وغشيهم ما غشيهم من اجلوعالناس سكارى 

عن املناطق القريبة من طرابلس: "لقد أصبح متعذرًا على البكوات أن حيصلوا شيئاً  :وكما يقول ريتشارد توللي
 .(6)نقمًة على الباشامن األعراب الذي زادهم سوء احلالة 

                                                 
 .103-102السابق، ص املرجعرودولفو ميكاكي،  (1)
 .68، صاملرجع السابقصطفى الشركسي، حممد م (2)
 .308أنعام حممد شرف الدين، املرجع السابق، ص (3)
 .611-609احلسني بن حممد الورثيالين، املصدر السابق، ص (4)
 .628، صاملصدر نفسه (5)
 .145ريتشارد توللي، املصدر السابق، ص (6)
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أن هناك قحط و وكما يتضح لنا مما سبق أن اجملاعة إبايلة طرابلس جاءت بسبب غالء أسعار الطعام 
قد  التارخيية املصادر أن تبني لنا وأيضاً ، مستمرة لعدة أشهر وجماعة شديدة لدرجة أن تصبح هذه اجملاعة

 عن حتديد أماكن أخرى ظهرت فيها اجملاعة. تصمت
تشار للمجاعة ويف أماكن خمتلفة بدليل ضعف التبادل التجاري بني ان هناكلكن نستطيع القول أن 

القوافل التجارية املختلفة وذلك بسبب السرقة والنهب اليت تعرضت له القوافل، مما أّدى إىل توقف 
 .ومن مث حدثت اجملاعة التجارة وارتفاع األسعار

 املبحث الثالث: أثر اجملامعة وموقف السلطة احلاكمة منها:
م كبرياً، خاصًة على 1786-1783كان أتثري ظهور اجملاعة يف إايلة طرابلس الغرب خالل الفرتة 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي، مما جعل أمر معاجلة هذه اجملاعة صعب على الباشا املستوى 
ت وحكومته، فقد حاول بوسائل ضعيفة إجياد حلول عاجلة، لكن هذه احللول مل جتدي نفعًا يف الوق

 هذا األمر يف هذا الفصل. دراسةالذي ظهر فيه مرض الطاعون، والذي زارد األمر سوًءا، وسنحاول 
 أثر اجملاعة على اإلايلة: -1

ألقت اجملاعة بتأثرياهتا على املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي بطرابلس الغرب، وميكن توضيح 
 ذلك يف اآليت:

 املستوى السياسي: -أ
ة املنتشرة يف مناطق اإلايلة خالل فرتة الدراسة إىل حماولة إجياد مصدر دخل يغنيهم عن دفعت اجملاع

حيث قام علي ابشا مبصادرة كمية من الزعفران قد أرسلها الشيخ بن خمريق من الفقر واحلاجة والفاقة، 
 .(1)لعة غراينقبيلة احملاميد إىل طرابلس، مما أّدى إىل االنتفاضة على سلطة اإلايلة واستولوا على ق

مانلي كان وكما أوضحت هذه اجملاعة عن مفارقة غريبة يف اجلانب السياسي وهي أن علي ابشا القره
مثقاًل ابلديون، ومن بني الذين لديهم ديون عند الباشا القنصل الفرنسي دي النسي، حيث يدين له 

التجارية  غنياً، فقد احتكر السلع، بينما ابنه الباي حسن كان خالل هذه الفرتة (2)سكني 4200مببلغ 
، وكذلك يف الوقت (3)ويعيش يف رفاهية يف الوقت الذي تعاين البالد اجملاعة وميوت الناس من اجلوع

                                                 
 .103ودلفو ميكاكي، املرجع السابق، صر  (1)
 .372زليتنر، املرجع السابق، صجان كلود  (2)
 .382املرجع نفسه، ص (3)
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الذي كانت امليزانية ضعيفة وقليلة املوارد، وتعاين من ديون ونقص يف احملاصيل الزراعية، نرى الباي 
 .(1)صاحله اخلاصةحسن يستجمع األموال بكل الطرق والوسائل مل

ونرى كذلك من شّدة اضطراب الوضع السياسي يف طرابلس جراء اجملاعة، أن علي ابشا أصبح ال 
، وكثر (2)على عصاة، وأن أقاليم اإلايلة أصبحت جمدبة وأصبحت أكوام من احلطام واخلراب حيكم إالّ 

 .(3)عمليات مترد اجلنود مبهامجتهم للعامة
اجملاعة والفقر على اجلانب السياسي أن احلكومة عندما مسعت أبخبار انتشار وكما يتضح من أتثري 

الوابء يف تونس، مل تسعى إىل اختاد أي إجراء وقائي ملنع وصول هذا املرض وانتشاره، فقد وقفت صامتًة 
 .(4)دون أي موقف من ذلك

مانلي، وذلك عندما أرسل كما بينت هذه اجملاعة على عمق الفساد املستشري حبكومة علي ابشا القره
 .(5)السفري أمحد خوجة إلحضار القمح من مراكش، قام هذا السفري ببيع هذه احلمولة إلسبانيا

تغيري احلكومة اليت أصبحت عاجزًة عن  ابلتفكري حنووهذه األمور احلرجة والصعبة دفعت أعيان البالد 
 .(7)لعثمانية، وذلك عن طريق عرض هذا األمر على الدولة ا(6)أداء مهامها

 املستوى االقتصادي: -ب
أّدت اجملاعة إبايلة طرابلس إىل نقص كبري يف املواد الغذائية وخاصًة من القمح والشعري، بل أّدى هذا 
إىل ازدايد مثن هذه السلع، حيث أصبحت السلع الغذائية حمتكرة من التجار، كما أصبحت ال تدخل 

ملؤن الغذائية وأصبحت هذه السفن حتقق مكاسب كبرية من إىل ميناء طرابلس سوى السفن اليت حتمل ا
هذه األزمة، كما ازداد ربح التجار أكثر، خاصًة بعد املطالبة بتسديد أمثان البضائع واملؤن الغذائية 

                                                 
؛ خمطوط حول العالقة بني إايلة طرابلس والبندقية يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر، نقاًل عن: 341شارل فريو، املصدر السابق، ص (1)

، 2007خليفة حممد سامل األحول، حبوث ومقاالت يف مصادر اتريخ ليبيا احلديث، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، 
 .79ص

 .382كلود زليتنر، املرجع السابق، ص  جان (2)
أمحد النائب األنصاري، نفحات النسرين والرحيان، فيمن كان بطرابلس من األعيان، تقدمي وتعليق: حممد زينهم حممد عزب، دار الفرجاين،  (3)

 .44طرابلس، د.ت، ص
 .14ريتشارد توللي، املصدر السابق، ص (4)
 .96، ص2002مانلي، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، بلسية يف عهد يوسف ابش القرهاحممد سعيد الطويل، البحرية الطرا (5)
 .111رودلفو ميكاكي، املرجع السابق، ص (6)
 .300أمحد بك األنصاري، املنهل العذب يف اتريخ طرابلس الغرب، مكتبة الفرجاين، طرابلس، د.ت، ص (7)
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% 30من  تصل، وكما أن التجار اليهود استفادوا من الوضع ومنحوا قروض مالية بفوائد كبرية (1)نقداً 
 .(2)%40إىل 

ألمر جعل األهايل يقومون بشراء هذه السلع أبسعار مرتفعة، مما أّدى إىل أزمة ونقص يف األموال وهذا ا
واجلواهر واحللي، حيث ابع األهايل كل ما ميلكون من حوائج لسد اجلوع، ومن ذلك أصبحت هذه 

 .(3)% من قيمتها الفعلية25% و20اجلواهر واحل لي تباع يف أورواب مبعدل 
عة على الوضع االقتصادي، حبيث أن أصبح الوضع يف غاية الصعوبة، فقد أمهلت مجيع وكما أثرت اجملا

، وخاصًة يف املناطق الداخلية اليت غابت عنها يد (4)املرافق الصناعية والزراعية وذلك لقلة األيدي العاملة
 .(5)السلطة احلاكمة

اجملاعة يف طرابلس، حيث تقول: "إننا نعاين نقصًا كبريًا من القمح يف الوقت  وتصف ريتشارد توللي
احلاضر، وأنه ليبهج املسيحيني األوروبيني أن يشرتوا مجيع البسكوت الذي جتلبه السفن اليت ترسو يف 

 .(6)امليناء، ولوال اجتياح الطاعون للقسم األكرب من السكان لكانوا هلكوا جوعاً"
داللة واضحة على مدى تفشي اجملاعة اإلايلة ومدى أتثريها على مجيع مرافق هذا الوصف له 

 يف اإلايلة. زصناعة اخلب االقتصادية، حبيث أصبح يستوردون البسكوت بدالً 
 اجلانب االجتماعي: -ج

الفوضى يف كل مكان  ت، فقد استشر (7)حدث تذمر شعيب كبري جرّاء ما عانته البالد من اجملاعة
وأخذت القبائل تتمرد على السلطة، وبدأت هتاجم القوافل التجارية وكل املسافرين الذين يقابلوهنم يف 

، بل أهنم هامجوا قوات (8)الطريق، وامتد أتثري هذه اهلجمات ابلقرب من مقّر السلطة يف مدينة طرابلس
 .(9)البك وطردهم من أماكنهم

                                                 
 .339شارل فريو، املصدر السابق، ص (1)
 .131شارد توللي، املصدر السابق، صريت (2)
 .339شارل فريو، املصدر السابق، ص (3)
 .79خليفة حممد سامل األحول، املرجع السابق، ص (4)
 .116خليفة حممد التليسي، املرجع السابق، ص (5)
 .184ريتشارد توللي، املصدر السابق، ص (6)
 .98مانلي، املرجع السابق، صسعيد الطويل، البحرية الطرابلسية يف عهد يوسف ابشا القره احممد (7)
 .398جان كلود زليتنر، املرجع السابق، ص (8)
 .145ريتشارد توللي، املصدر السابق، ص (9)
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مأسوايً إىل درجة حدوث اهلرج واملرج ب يف األسواق والطرقات وأصبح األمر صوكما انتشر النهب والغ
 .(1)أمام اجلميع

ولقد وصف ريتشارد توللي هذه التأثريات اليت خلفتها اجملاعة على املستوى االجتماعي، حيث قال: 
 .(2)"البدو خمرّبون والبالد يف حالة ضنكة"

، وكذلك تركت بعض القبائل (3)ولقد أّدت هذه األحوال هجرة اليهود من طرابلس إىل ليجهورن
 .(5)، كما طلب األهايل من احلكومة استرياد القمح من مالطة وتونس(4)موطنها بسبب الفوضى

إىل أعداد الوفيات اليت قضى عليها اجلوع، وإمنا جاءت بذكر للوفيات  مل تتطرق املصادر املختلفة
بوصف عام، وجند ذلك واضحًا يف قول ريتشارد توللي: "إن الوالية يف هذه األايم تعاين حالة من 

 .(6)القحط واجملاعة حىت إنه لريوع املرء أن يتمّشى راجالً أو على حصانه"
مما جعل املصادر تركز على انتشار هذا املرض م، 1785ابإلضافة إىل ذلك تفشي مرض الطاعون سنة 

اجملاعة املنتشرة يف خمتلف املناطق، وهذا ما تسبب يف فقدان إحصاء أعداد املوتى الذين قضت أكثر من 
 .(7)عليهم اجملامعة

 من ظهور اجملاعة: احلاكمة موقف السلطة -2
  فرض قوة اإلايلة داخليًا: -أ

كما ذكران سابقًا إن القبائل أخذت هتاجم القوافل التجارية، وتتمرد على السلطة وقوة اإلايلة، عندها 
قرر حسن بك وضع حد حلالة الفوضى اليت تسببتها القبائل على أثر تفشي اجملاعة، حيث قام يف شهر 

 جيربواستطاع أن  م بتجهيز قوات كبرية من الفرسان والقوات القبلية املوالية حلكمهم،1783مارس 
هذه القبائل وخاصًة قبيلة ورشفانة اليت عفا عنهم مقابل دفعهم لألموال واليت قدرة بعشرة آالف سكني 

                                                 
 .299صاملرجع السابق، أمحد بك النائب األنصاري، املنهل العذب يف اتريخ طرابلس الغرب،  (1)
 .198املصدر نفسه، ص (2)
 .131املصدر نفسه، ص (3)
 سليمان أمحد حسني كريش، جتارة املدن والواحات "الليبية" خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني، املركز الوطين للمحفوظات (4)

 .181م، ص2010والدراسات التارخيية، طرابلس، 
 .131ريتشارد توللي، املصدر السابق، ص (5)
 .131املصدر نفسه، ص (6)
 .151املصدر نفسه، ص  (7)
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بندقي فوراً، وتسليم مائة جواد ومثانية آالف خروف، حيث بلغت قيمة ما حتصلت عليه احلملة ما 
 .(1)مقداره أربعني ألف سكني

ئب على سكان اإلايلة، وتبعه قانون اإلعدام ضد كل من ينظر إىل وكما أن الباشا زاد يف فرض الضرا
 .(2)االنكشارية ابزدراء وذلك إلجبار السكان على دفع دون أي اعرتاض

يتبني لنا أن السلطة احلاكمة اختذت إجراءات للدفاع عن مصاحلها اخلاصة، وذلك ابحلصول على 
 ما فرضت عليهم ضرائب جديدة.األموال مقابل أتثري هذه اإلجراءات على السكان حين

  احلصول على دعم خارجي: -ب
يف البالد ابسترياد كميات من القمح من  حاول الباشا وكذلك األهايل إجياد حلول للمجاعة املستشرية

تونس، ومراكش، ولكن هذه الطلبات أتخرت بسبب احلرب القائمة بني تونس والبندقية، وكذلك  
كانت تونس تعاين نقصًا هي األخرى يف املواد الغذائية، بينما املغرب فقد وافق السلطان حممد بن 

دون دفع أي ضرائب عليها، واشرتط السلطان على عبدهللا على تزويد طرابلس حبمولة أربع سفن قمح ب
، لقد اختلفت املصادر (3)أن تكون هذه احلمولة إىل طرابلس السفري أمحد خوجة واملكلف هلذه املهمة

واملراجع يف حتديد وصول محولة هذه السفن من القمح إىل طرابلس أم مل تصل، فنجد ميكاكي يقول 
، (5)ويل يقول أن هذه احلمولة من القمح قد بيعت يف إسبانيا، بينما احممد الط(4)وصول هذه السفنب

 .(6)يف حني يشري شارل فريو إىل وصول شحنة من القمح إىل طرابلس قادمة من املغرب
-1783لكن من وجهت نظران أن هذه احلملة من القمح مل تصل إىل طرابلس خالل الفرتة الواقعة 

كلة اجملاعة وعّمت الفرحة لدى السكان بوصول حلّلت مش احلمولةم، ألنه لو وصلت هذه 1784
 القمح.

                                                 
 .334-333شارل فريو، املصدر السابق، ص (1)
 .135، ص2، ط2005ن.إ. بروشني، اتريخ ليبيا يف العصر احلديث، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس،  (2)
 .96مانلي، املرجع السابق، صالقرهاحممد سعيد الطويل، البحرية الطرابلسية يف عهد يوسف ابشا  (3)
 .109رودلفو ميكاكي، املرجع السابق، ص (4)
 .96مانلي، املرجع السابق، صاحممد سعيد الطويل، البحرية الطرابلسية يف عهد يوسف ابشا القره (5)
 .334شارل فريو، املصدر السابق، ص (6)
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وكذلك مل يستفد الباشا من عالقته مع بعض الدول األوروبية كإسبانيا اليت عادت عالقتها من جديد 
املال لقاء  الباشا حيصدمع طرابلس يف احلصول على القمح والشعري أو حىت مساعدات أخرى، بل جند 

 .(1)الوضع الداخلي العالقة ودون أن يطالب بتحسني
ثالثني ألف قطعة من  قدرهاوابلرغم مما قيل على أنه قد حتصل هبة مالية كبرية من سلطان مراكش 

النقود البندقية إضافًة إىل مبلغ مايل آخر إال أن هذا األمر مبالغ فيه جدًّا فهو مبلغ كبري لو حتصل عليه 
 .(2)الباشا حلل مشكلة اجملاعة اليت ضربة اإلايلة خالل هذه الفرتة

وحكومته مل يكن هلم أي حماوالت لالستفادة من الدول اجملاورة يف  مانلييتبني لنا هنا أن علي ابشا القره
 عملية إنقاذ اإلايلة من هذه األزمة.

  

                                                 
 .335، صنفسهاملصدر  (1)
 .341ص، شارل فريو، املصدر السابق (2)
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 اخلامتة
-1783وأخرياً ميكن القول إن هذا البحث والذي جاء عن اجملاعة إبايلة طرابلس الغرب خالل الفرتة 

 م قد خلص إىل النتائج اآلتية:1786
م قد كانت إحدى نتائج الظروف السياسية 1786-1783لفرتة أن اجملاعة اليت ظهرت يف ا -

واالقتصادية واالجتماعية السيئة اليت مّرت على اإلايلة منذ تويل علي ابشا السلطة يف إايلة 
 طرابلس الغرب.

بل ختف وتظهر أن اجملاعة املعروفة خالل فرتة الدراسة كانت متصلة ومل تنقطع عن اإلايلة، اتضح  -
 أكرب، وأتيت بشكل متصل يف سنوات معينة أكثر من اختفائه.من جديد وبشكل 

 استشرت اجملاعة يف مناطق عّدة من اإلايلة، وخاصًة يف مدينة طرابلس وما جاورها حبكم مركزها -
 .السكان أعداداالقتصادي، وما تشكله من ثقل كبري يف 

م تكن هناك جهود كبرية من كان موقف السلطة احلاكمة ضعيفاً حيال اجملاعة الواقعة يف اإلايلة فل -
 الباشا وال احلكومة ملعاجلة هذه اجملاعة وانتشال اجملتمع من أزمته.

اختذ الباشا سياسة غري صحيحة يف معاجلة املشاكل االقتصادية اليت تسببت يف ظهور اجملاعة مما  -
 أّدى إىل صعوبة وضع حل هلذه األزمة.

اجملاعة، إمنا أتى من اخلارج ابلتحديد من م مل يكن بسبب 1785أن ظهور مرض الطاعون سنة  -
تونس، وهذا املرض قد غطا على اجملاعة من عّدة نواحي، منها: يف عدد الوفيات اجملاعة، وكذلك 
يف أتثري اجملاعة على الوضع الداخلي لإلايلة، وابإلضافة إىل ذلك أن املصادر التارخيية أصبحت 

 جملاعة.تتحدث عن مرض الطاعون وأتثريه، وصمتت عن ا
م انجتة عن تردي األوضاع البيئية، وإمنا  1786-1783مل تكن اجملاعة اليت وقعت يف السنوات  -

 كانت بسبب ارتفاع يف األسعار املواد الغذائية، وقّلة املوارد املالية لإلايلة، وأتثر التجارة اخلارجية.
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 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.* 

 أواًل: املصادر:
 املصادر العربية: -1
أمحد بك النائب األنصاري، املنهل العذب يف اتريخ طرابلس الغرب، مكتبة الفرجاين، طرابلس،  -

 د.ت.
ــــــــــــــ، نفحات النسرين والرحيان فيمن كان بطرابلس من األعيان، تقدمي وتعليق: حممد زينهم حممد  -

 عزب، دار الفرجاين، طرابلس، د.ت.
الورثيالين، نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار )املشهورة ابلرحلة احلسني بن حممد  -

 .1908الورثيالنية(، مطبعة فونتاان الشرقية، اجلزائر، 
، حتقيق: حممد 1م(، ج1832-1551هـ/1248-958حسن الفقيه حسن اليوميات الليبية ) -

 .2م، ط2001ابلس، األسطى؛ عمار حجية، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طر 
 املصادر األجنبية املعّربة: -2
ريتشارد توللي، عشر سنوات يف بالط طرابلس، ترمجة: عمر الديراوي أبو حجلة، دار الفرجاين،  -

 طرابلس، د.ت.
شارل فريو، احلوليات الليبية منذ الفتح العريب حىت الغزو اإليطايل، حتقيق: حممد عبدالكرمي الوايف،  -

 .4م، ط1998غازي، بن -جامعة بنغازي
مانلي ابشا، طرابلس الغرب، مؤلف جمهول، تكملة اتريخ إايلة طرابلس الغرب حكم علي القره -

م، حتقيق: اين فنينا، ترمجة: عبدالرحيم األربد، تقدمي وتعليق: خالد األمني املغريب، مركز 1793
 .م1980جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، 

 اثنياً: املراجع:
 املراجع العربية: -1
مانلي، دار الكتاب اجلديد احممد سعيد الطويل، البحرية الطرابلسية يف عهد يوسف ابش القره -

 .2002املتحدة، بريوت، 
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-1210ــــــــــ، العالقات السياسية والتجارية بني ليبيا ودول غرب أورواب املتوسطية  -
 م.2009ع، مصراتة، م، دار مكتبة الشعب للنشر والتوزي1832-1795هـ/1248

إنعام حممد سامل شرف الدين، مدخل إىل اتريخ طرابلس االجتماعي واالقتصادي، دراسة يف  -
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