Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020
Artical History
Received
31.12.2019

Accepted
21.01.2020

Available Online
31.01..2020.

THE DICRIPTION OF THE CITY OF TRIPOLI UNDER
FOREIGN OCCUPATION WRITTEN BY: LEON AND
MARMWEL 1510-1551
Asma Ali JAFAR 1

Abstract
This study focuses on trying to undo the unknown important aspect of the history of
western Tripoli during the sixteenth century AD.As this period was the stage of
foreigncommand of weak and rival states at the time, therefore Tripoli was occupied by
Spain, France and Malta and also its happenstance with what is called the emergence of
the OthmanianState on the political scene. This is to clarify that the information was
itemized and analyzed according to the scientific needs and three key axes. Comparing
the presentation of events and information to define the city and how it was at that time
due to trusting two main sources: (Description of Africa, and the Book of Africa) from
the book of explorers and pioneers known to Arab writers as (travel literature) and had a
role in highlighting and describing the features of cities and regions they visited, and
their reasons and intentions have varied during their orientation to these areas, whether
in the scientific, religious, political, economic or social fields. Consequently, it could be
said that the research dealt with a description of the city of Tripoli developingitspicture
from several aspects and emphasized their historical features that the Spaniards and
horsemen used, returned to strengthen themselves with them. It also pointed to some
physicalmistakes and variations in some occasions trying to find correct information
from local sources to prove it. Besides, it explained some phenomena with names local
and traded among the people of the city and its effects still existnowadays.
Keywords: description, occupation, flight, backpacker.

1

Lecturer. University of Misrata. .a.jafer@art.misuratau.edu.ly

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020

403

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020

وصف مدينة طرابلس تحت االحتالل األجنبي من كتابات ليون ومار
مول 1551-1510م
أسماء علي جعفر :محاضر ,جامعة مصراتة
ملخص
يُركزُهذاُالبحثُعلىُمحاولة ُكفةاُالوضةعنُعةنُ اهة ُم ةاُمةنُرةالي ُ ةرا ل ُ
الوةةةرثُاء ةةةةا ُالاةةةرشُاللةةةةا؛ ُعفةةةةرُالضةةةرح؛ة ُلشُهةةةةذ ُال ةةةر ُمر لةةةة ُاللةةةةر ر ُ
االس عضالي ُللدولُالضعر ُوالض ا ر ُآهةذاُ ,كااهةطُ ةرا ل ُرحةطُسةر ر ُاال ة حلُ
اإلسباهيُوكرساشُمال ةا ُكضةحعُعةنُرزام ةاُمةوُُ ةعلُالدولة ُالعمضاهرة ُعلةىُملةر ُ
ال داثُُاللراسر ُ ُل عضرحُذلكُراُسةر؛ُالضعلعمةاوُورحلرل ةاُوكة ُمةاُر لبةجُالحا ة ُ
العلضر ُوك ُءحثُمحاولُلئرل ُو في ُمنُالضااله ُكيُعرنُال داثُوالضعلعمةاوُ
لعصاُالضدي ُكراُكاهةطُاوضةاع اُآهةذاُ ,وذلةكُ االع ضةا؛ُعلةىُمأةدلينُاساسةررنُ
ةاوُالر الة ُوالضل افة رنُال ةةيُكاهةةطُ
هضةةا(ُ ُوصةةاُاكريارةةا ُوك ةةاثُاكريارةةابُمةةنُك ا ة
ك
رعرفُع دُالا اثُالعةرثُُ ــةـ ُا؛ثُالةر حوبُوكةاشُل ةاُ؛ولُكةيُم ةرا ُمعةالاُالضةدشُ
والقةةالراُال ةةيُ الوهةةاُووصة ا ُولاةةدُر ععةةطُاسةةبا اُومااصةةدهاُاء ةةا ُرةةع اُل لةةكُ
الض ةةةا ُسةةةعا ُكةةةاشُكةةةيُالض ةةةالُالعلضةةةيُاوُالةةةدي يُاوُاللراسةةةيُاوُاالق أةةةا؛ةُاوُ
اال ضاعيُ.
ُُُ ا ع ُعلرجُر اولُالبحثُوص اعُلضدي ُ را ل ُووضوُرأعلاعُل اُمنُ عاه ُعد ُ
وا ر ُمعالض ضاُال اليخر ُال يُاس خدم اُالسباشُوال رساشُولمضعهاُوارخذوهاُمااهاعُ
ل حأرنُاه ل اُ ا ُواشالُُملىُ عضُالخ ا ُال وراكر ُوال اقضاوُكيُ عضُ
ال داثُواس اأىُالضعلعم ُالأحرح ُمنُالضأا؛لُالضحلر ُإلءبار ا ُوكلرُ عضُ
الظعاهرُذاوُال لضراوُالضحلر ُوالض داول ُع دُاهاليُالضدي ُوآءالهاُما الطُمع ع؛ ُ
لرعم اُهذاُ ُ.
الر ال .
الكلمات المفتاحية :وصا ُاال حل ُالر ل ُ ك

المقدمة:

الفضالُاإلكريايُرعاكدُاعدا؛ُمنُالر ال ُلهجُذوُاءرُم اُ ضالياعُوءااكرا ع ُوعدكُ
ش دُ
ك
و ُل اُوللضل اف رن ُكضحعُعلىُاهجُمضراعُومعبراعُ رعياعُ رنُالفرقُوالورث ُكااشُ
404

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020
لجُالءرُالبالغُعلر اُ دوينُمؤل ار اُعلرج ُوالض بوُل اليخجُي دُمدي ُ را ل ُالورثُ
منُالض ا ُالض ض ُكرجُلضاُر ض وُ جُمنُخأائصُ برعر ُو وراكر ُ علطُم اُذاوُ
ُعلىُمرُالضرا لُال اليخر ُ رثُالربطُذلكُ ا ؛هالهاُور لوُ
مااه ُمس رارر ر
ك
الدولُالولو ر ُلللر ر ُو لطُه عذهاُعلر اُ .
اوُالضعاصرينُوالر ال ُمأدلاعُ
وه اُال دُمنُاشُهعضحُالهضر ُالعلضر ُراضنُكيُك ا
ك
لاُمنُمأا؛لُ؛لاس ُال الي ُلضاُكرجُمنُر ععُللدلاساوُال اليخر ُوالارامُ ل رلُ
لئر ع
اه باعار اُوش ا؛ار اُومح ظار اُعنُالض ا ُال يُ الوها ُكضحعُاللربا ُذلكُ علاُ
ال وراكرا ُواه حقاعُمنُذلكُير وُاخ رالُمعضععُالدلاس ُملىُضرول ُ؛لاس ُمملُ
هذ ُالضعاضروُلضاُيفعثُهذ ُالضر ل ُمنُغضعن ُوقل ُالدلاساوُالضل ال ُوالض أل ُ
ع جُمالُكيُك راوُم أخر ُ داعُلفحُالضعلعماو ُولشُالارشُاللا؛ ُعفرُلاُيا ُع جُ
مالُقل ُواهدءالُ عضُالضؤل اوُلععاملُ برعر ُوسراسر ُوكادُعد؛ُم اُ .
ول حار ُكلُذلكُوضوُهدفُمحد؛ُوهعُالعقعفُعلىُاشُاال حلُمأالحجُرح اُعلرجُ
اس خدامُعد ُاسالر ُرلاهاُكيُ يا؛ ُر عل ُمنُخحلُهذاُال دفُاإلشاالر ُر ر ُ
ع؛ُالر ال ُومعاصرةُاال حلُكيُ
ه ل اُه ا(ُماُالسباثُال يُكاهطُولا ُو
ك
را ل ؟ُملىُاةُمدىُساهضطُكيُم را ُرالي ُالضدي ؟ُلضاذاُه اُ,ر اقضُا راهاعُكيُ
ال داث؟ُماُهيُال ورراوُال يُ راوُعلىُالضدي ؟ُ.ال حديدُالزماهيُمر ل ُاال حلُ
السباهيُوكرساشُمال اُ1551-1510م ُوالضااهيُمدي ُ را ل الورث ُل ضحُ
الرؤي ُه اُعلر اُمعرك ُ عضُالض اهراُالض علا ُ الضعضععُممل(ُُ ُ
وصا(ُكنُمنُك عشُال؛ثُياعمُعلىُرفخرصُال برع ُوماُكر اُورضمرل ا.
ا ع ُعلرجُراُسر؛ُالضعلعماوُمنُعد ُمأا؛لُومرا وُهذكرُم داهاُ(ُاررعلةُلوسي ُُ
را ل ُرحطُ ااُالسباشُوكرساشُمال ا ُرر(ُخلر ُمحضدُال لرلي ُ ُ 2 ُ1الض فأ ُ
العام ُلل فرُوال ع يوُواإلعحش ُ ُ را ل ُ1985ُ-1969مبُُ .
ُُووكااعُلذلكُي بلعلُالضعضععُكيُمحاولُلئرل ُ ل ُماُر ضض جُالحا ُالعلضر ُكيُ
ُُاهاُالر ال ُُوصاُ
هذاُال اه ُر ضحُكيُاآلري(ُ ُرض رد ُرعرياُالر ل ُو؛واكع ا
ك
ُ
را ل (ُسراسرا ع ُاق أا؛يا ع ُ وراكرا ع ُعضراهراعُبُ.
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تمهيد:
ُُلربراُعبال ُعنُهضب ُم لع ُكيُالاال ُالكريار ُومظاهرُس ح اُرخ لاُعنُ لداشُ
الضورث ُالعر ي ُهعضح ُه ا ُ أش ُمدي ُ را ل ُهي ُعاصض ا ُواكبر ُمده ا ُراو ُكيُ
الفضال ُالور ي ُللربرا ُعلى ُلا ُصخرة ُم ل ُعلى ُالبحر ُالض عسط ُماا ل ُالرا ُ
ال ع يُل زير ُصالر ُيحدهاُشرقاعُرا علا ُوغر اعُ زول ُو ع اعُم ا ُاللعاهي ُ
وشضاالع ُالبحر ُالض عسط ُالذة ُر ضرز ُ ض اخجُ .وع د ُملاا ُهظر ُ عل ُرالرا ُال ضالي ُ
للض ا ُر دلجُرحطُه اقُالل علُاللا لر ُوال يُ عض اُياوُماُ رنُالحدو؛ُال عهلر ُ
كي ُالورث ُولا ُالضلن ُغرث ُالخض ُكي ُالفرق ُيعرف ُ ل ل ُ ال ُوالض ا ُ
الضض د ُمنُلا ُالضلنُكيُالورثُومأرار ُللفرق ُوس علُسروُماُ رنُمأرار ُ
كيُالورثُو لد ُالزوي ر ُكيُالفرق 1بُ .
و ا ع ُعلى ُمع راو ُالضعقو ُخضعط ُ را ل ُخحل ُك ر ُ؛لاس ُهذا ُالضعضعع ُملىُ
سر ر ُواس رح ُالسباش ُعلر ا ُم ذ ُ1551-1510م ُال ي ُ اضعها ُما ُياالث ُمنُ
عفري عاما ع ُوكاهط ُه اُ ,عد ُاسباث ُش ع ا ُعلى ُ؛خعل ا ُهذكر ُم ا( ُاسباث ُ؛ي ر ُ
ر ضملُكيُلغب اُكيُالاضا ُعلىُالدينُاإلسحمي ُومح ا ُالضللضرن ُاسباثُسراسر ُ
وعلاري ُواق أا؛ي ُضعاُ اامُ را ل ُالضعقوُاالس رارر يُل اُإلقام ُقعاعدُعلىُ
الفضالُالكرياي ُومزا ض ُالضدشُاإلي الر ُمعرك ا ُ الضح ُالبحري ُرض ع ا ُ فا ُ
ر الةُوو ع؛ُاسعاقُمز؛هر ُ 2بُ ُ.
ُُُُكلُذلكُكاشُ عدُساع ُالهدل ُكيُايدي اُوعركطُ اساُ روثُاالس ر؛ا؛ ُوخحلُ
الملثُالولُمنُالارشُاللا؛ ُعفرُالضرح؛ةُار طُاهظالهاُلبلداشُالفضالُالكريايُ
ا ُررمي ُملى ُضرول ُاللر ر ُعلىُ
ُمرا ل ُوكاهط ُخ
كبدا ُاال حل ُعلى ُعد ك
الضعاهئ ُالرئرل ُكي ُ اي ُووهراش ُو را ل ُرا ُذلك ُ إلسال ُاول ُاس عل ُاسباهيُ
ارا؛ ُ؛ةُكعل؛وكاُالذةُا لُوهراش ُكيُ رنُسالُالس علُ ارا؛ ُ رررُهاكالوُ ار ا ُ
اي ُكأهزلُ ع؛ ُ5ي ايرُ1510مُ،مالُاهجُ لب ُاه فالُمرنُال اععشُومعوُاعدا؛ُ
كبرر ُمنُ د ُقرلُالضلررُهحعُ را ل ُال يُ؛كطُ الضداكوُو؛خعل اُكيُُ 25يعلرعُ
1510مم 3ب ُ عدُاشُاهضاُملر اُ ع؛ُاي الررنُوخاص ُمنُصالر ُو عضُالضال ررنُ
واع بالها ُمرشدين ُولضعرك ا ُ لك ُاللعا ل ُه حعا ُكي ُاللر ر ُعلى ُالالع ُاةُ
) (1عبدالعزيز طريح شرف ,جغرافية ليبيا ,ط ,2منشأة المعارف ( ,اإلسكندرية1971 ,م) ,ص ,25 ,14-9
.31
) (2حسن سليمان محمود ,ليبيا بين الماضي والحاضر ,مؤسسة سجل العرب ( ,القاهرة1962 ,م) ,ص -158
 .165لمزيد من االطالع يُنظر :شارل فيرو ,الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو اإليطالي ,نقله:
محمد عبدالكريم الوافي ,ط ,3منشورات جامعة قاريونس ( ,بنغازي1994 ,م) ,ص.87-73
) (3راسم رشدي ,طرابلس الغرب في الماضي والحاضر ( ,طرابلس1953 ,م) ,ص  .88 ,86كذلك  :أحمد
بك النائب األنصاري ,نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من األعيان ,تقديم :محمد زينهم عزب,
دار الفرجاني ( ,طرابلس ,د.ت) ,ص .43-37
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را ل ُكاطُكااشُهبأُا حل اُم ر ع اُكمرراعُلل أالىُكيُاولو اُآهذا1 ُُ,ب ُُلادُقا ل اُ
مااوم ُع ر ُمنُسااه اُ عدُكرالهاُمنُ را ل ُالل ع ُملىُم دىُضعا ر اُرا علا ُ
كااهط ُهي ُوغرياش ُوملحر ُقعاعد ُللضااوم ُر دل ُاإلشال ُه ا ُ أش ُمااوم ُرلكُ
الض ا ُور ديدُالاعاوُالعمضاهر ُو؛عض اُلألخعينُعروجُوخررُالدينُ ر روساُاللذينُ
شاح ُخ را ع ُي د؛ ُو ع؛ ُالسباش ُكي ُسعا ل ُالبحر ُالض عسط ُكضحع ُعن ُ رو اُ
الخال ر ُكي ُاولو ا ُكل ُذلك ُ؛عاها ُ أش ُرللض ا ُل رق ُ ديد ُرا ُ ر؛ها ُمن ُ زير ُ
لو؛ ُرُعرف ُ رساش ُمال ا ُ 2ب ُ ُخاضط ُعلى ُمءرها ُمسباهرا ُصراعا ع ُ عيحع ُغرفُ
الأراع ُالبحرة ُكي ُم ا ُم ض ُر ضمل ُكي ُالضورث ُالقأى ُوال زائر ُورعه ُ
و را ل ُواش ر ُ ضأ لح ُالاراص ُمن ُال اهبرن ُاإلسحمي ُ ارا؛ ُالخعين ُمملضاُ
ذكرها ُوقراص ُالسباشُ ُومنُراُال ا لُع اُلل رساشُ.الذينُا اعاُالعضوُكضاُهعُ
علرجُموُر علاوُس حدثُع اُال اا ع ُواه ىُو ع؛هاُ دخعلُالعمضاهررنُ ارا؛ ُس اشُ
اشاُعلىُلا ُالس علُكيُُ8اغل ُ1551مُ 3بُ ُ.
ُ

أوالا -تعريف الرحلة ودوافعها:
من ُالض ا ُقبل ُالفروع ُكي ُاة ُكار ُالارام ُ ضبط ُالض اهرا ُوال عري او ُالساسر ُ
للضعضععُال يُيعال اُالبحثُ ى يل لُك اُالضع ىُالحاراي ُومنُهذاُالض ل ُو ُ
ال عرفُعلىُالر ل ُلو عُواص ح اعُ ُُ.
 -1الرحلة لغةا ُ :ا ُمع ى ُالر ل ُكي ُللاش ُالعرث( ُال ر ل ُ ُااللرحال ُاة ُااله اال ُ
ُوالر ل ُاسا ُااللرحال ُاة ُالضلرر ُياال( ُ؛هط ُل ل ا ُول ل ُكحشُ
ُوالر ل
الر ل
ك
ُّ
والرحلُورر لُ ضع ى ُالر ل ُ الضاُهيُالاع ُوال ع؛ ُايضا ع ُالع جُالذةُرأخذُكرجُ
ورريد ُراعلُاه اُل ل يُاةُالذينُالرحلُملر ا 4بُ.
 اصطالحا اُ :اش ُكل ُل ل ُقد ُ ااط ُال دف ُلحلاث ُاإلهلاش ُوهبض ُالحرا ُالضل ضرُعلى ُاللن ُوصحرح ُايضا ع ُاش ُاإلهلاش ُالذة ُكر ُا ا؛ ُإله ا ُالر ل ُلا ُولنُ
ي ر ُا داعُكيُ يُءضراوُالر ل ُوااله اعُُ ا ُ.......ببُ 5ب.
 -2الدوافع:
( )1ايتوري روسي ,طرابلس تحت حكم األسبان وفرسان مالطا ,تر :خليفة محمد التليسي ,المنشأة للنشر والتوزيع
واإلعالن  ,ط 1ط ( ,2طرابلس1985-1969 ,م) ,ص .27 ,16 -15
) (2حسن سليمان محمود  ,المرج السابق ,ص  .169-161كذلك :سمير عبدالرسول عبدهللا العبيدي ,طرابلس
الغرب أثناء احتالل األسبان وفرسان القديس يوحنا 1551-1510م ,اطروحة دكتوراه غير منشورة ,كلية
اآلداب ,جامعة بغداد2003 ,م.
) (3محمد مصطفى بازامة ,ليبيا في عشرين سنة من حكم اإلسبان 1530-1510م ,منشورات مكتبة الفرجاني( ,
طرابلس1965 ,م) ,ص .20 ,18-17
( )3بن منظور ,لسان العرب ,دار صادر (,بيروت 1414هــ 1993م) ,مج  ,1ص .1611-1610
) (5فؤاد قنديل ,أدب الرحلة في التراث العربي ,الدار العربية للكتاب (,القاهرة2002 ,م) ,ص .22
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عد ُما ُرا ُال عرف ُعلى ُالر ل ُوال ي ُراعم ُعلى ُال أمل ُواالرعا ُمن ُآءال ُالماُ
البائد ُوالباقر ُهل دلُم اُ أشُالفععثُكاهطُكيُ الُرر الُور الُكيُسبرلُالبحثُ
عنُاس ارال ُال يُرخ لاُمنُك ر ُلخرىُوك ُ روفُرضرُ اُ ُوه اُ,عد ُاسباثُ
اءروُكر اُسعا ُ؛ي ر ُاوُسراسر ُاوُاق أا؛ي ُاوُا ضاعر ُهبر ُاهض ا:
 الدافع الديني والعلمي :ي ضمل ُكي ُ يال ُالماكن ُالضادس ُال ي ُر ل ُسلك ُملالكُل لُا؛ا ُكريض ُالحج ُلذاُرل دعيُالحا ُمعرك ُمح اوُالاعاكلُكيُ ريا اُملىُ
ما ُوه ا ُهخأص ُهذا ُالداكو ُللر ال ُالعرث ُوالضللضرن ُهح ظ ُ أش ُاغل ُك ا ار اُ
رعرفُ اساُــُالضلالكُوالضضالكُـُ 1بُ ُه ع ُه اُ أشُمدي ُ را ل ُكاهطُمركزاعُوسر اعُ
ومح عُلئرل ُكيُ ري ُالح اجُ رنُالضورثُالقأىُومأر ُلرا ُالاعاكلُ اُوشدكُ
ُ
مروُ اُكيُالعأرُ
الر الُمنُ ديدُومعاصل ُاللررُ ،كالر حو الح ا ي ُالضور ر ُ ك
الحديثُ ُ 2بُ ُاماُعلضرا عُمنُاكمرُالسباثُال ي ُساهضطُكيُا ؛هال ُالحرك ُالعلضر ُ رنُ
الفرقُوالورثُل لُ ل ُالعلاُكيُمخ لاُالض االوُ 3بُ .
 الدافع االقتصادي والثقافي :رعدُال ال ُسبباعُكيُال الُوال ر الُسعا ُل لُاس حثُم اوُاوُ رع ا ُكضحع ُعنُك حُكرصُعضلُر ضملُكيُك حُاسعاقُوغررهاُ 4ب الرغب ُ
كيُمعرك ُ الحضالاوُالضخ ل ُله اُرأعلُ عاه ُم ض ُعنُ را ُالفععثُو باع اُ
وعا؛ار ا ُورادمُوءائ ُ رك ُعلىُمخ لاُالعأعل 5بُ .
 الدافع السياسي والصحي ُ:عضُالر حوُكاهطُل لُالعحجُوال ااه ُوقدُياعشُذلكُسببا ع ُكي ُهروث ُكمررين ُمن ُالمران ُوالو ئ ُال ي ُكاهط ُر ا ُم ا ا ا ُكي ُ رنُ
السباث ُاللراسر ُه دها ُكي ُل حو ُر ضمل ُكي ُملسال ُال ا ر ُوالضلعُ ,والمرا ُ
وكع؛ا ع ُولسحع ُسعا ُل عءر ُالعحقاو ُاو ُرض رد ُلعاد ُار اقراو ُوكض ُال زاعاو 6ب ُ
وا راهاعُعبال ُعنُاس افافُم ا ُلللر ر ُعلر اُمملُمر ل ُالافاُال وراكيُالذةُ
قامط ُ ج ُالبرروال ُ عد ُاه أالار ا ُكي ُالضحرط ُال للي ُكي ُالارش ُالخام ُعفرُ
الضرح؛ة ُال ي ُا ا ط ُ؛والع ُلضعرك ُملالا ا ُ را ع ُو حرا ع ُل ظرا ُ رك ا ُال الي ُ
واإل؛الي ُكضحعُعلىُارأال اُ لكُالبلداش 7بُ.

) (1شوقي ضيف ,الرحالت ,ط ,4دار المعارف ( ,القاهرة1956 ,م)  ,ص .78 ,12 ,10
) (2عمععار جحيععدر ,طععر الحععج جسععور للتواصععل الحضععاري بععين الشعععوب ,أعمععال نععدوة طععر الحععج بالقععاهرة
2002م ,منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ايبيسسكو ( ,القاهرة2007 ,م) ,ص .30
) (3محمد بن سعود الحمد ,موسوعة العرحالت العربيعة والمعربعة المخطوطعة والمطبوععة معجعم ببليعوغرافي ,دار
الكتب والوثائق القومية ( ,القاهرة2007 ,م) ,ص .11
) (4محمععد بععن سعععود الحمععد  ,المرجع السععابق ,ص  .11كععذلك :نقععوال زيععادة ,الجغرافيععة والععرحالت عنععد العععرب,
الشركة العامة للكتاب( ,بيروت1987 ,م) ,ص .12
الرحعل فعي المغعرب واألنعدلس ,منشعورات الهيئعة العامعة السعورية للكتعاب (,دمشعق,
) (5علي إبراهيم كردي ,أدب ّ
2013م) ,ص .5
) (6محمد بن سعود الحمد  ,المرج السابق ,ص .12
) (7شوقي ضيف ,المرج السابق ,ص .10
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ثانيا ا -أهم الرحالةُ ُ:
ُُُُُُُهذكرُاهاُل ال ُمعاصرينُكيُالارشُاللا؛ ُعفرُالضرح؛ة ُوكاشُل اُ؛ولُكبررُ
كيُوصاُاكرياراُعام ع ُوالفضالُالكريايُخاص ُعُ ُراُرخأصُهضعذ رنُكاطُللضااله ُ
كيُر اول ضاُللضعلعماوُ(ُ ُ
 -1ليون األفريقي ( 1554 -1489م):
ُُُُُعةةافُكةةيُالاةةرشُالعاشةةرُال ةةرةُاةُالاةةرشُاللةةا؛ ُعفةةرُالضةةرح؛ةُ وراكر ةاعُ
ول الة ُاراةةنُعةةد ُلوةةاوُالحرر رة ُواإلي الرة ُكضةحعُعةةنُاإلسةةباهر ُوالعبرية ُوالعر رة ُ
رر ضطُل ل جُملىُاإلي الر ُاسضجُهعُالحلنُ نُعليُ نُمحضدُالةع اشُالزيةاري ُملةلاُ
ملةةلاُولةةدُكةةيُغرها ة ُه ةةاُ,رضةةالثُكةيُرةةالي ُمعلةةد ُكلةةاُي ة اُرحديةةدُ رحديةةد بُ دقة ُ
1495ُ-1489م ُمنُلابةجُي ضةحُ ةأشُا ةدُا ةدا؛ ُامة نُو ر ة ُكةيُمأةلح ُالضةعا ينُ
العام ة ُ عةةدُاس ة رح ُالضلاةةرنُالاةةاءعلراررنُكر؛ي اهةةدُالخةةام ُوميةةزا رحُعلةةىُالهةةدل ُ
و ر؛ُالضللضرنُم اُل أوُاسررجُملىُكا ُ؛ل ُ امعة ُالاةرويرنُاإلسةحمر ُاشة ولُ
اش ولُعةد ُو ةائا ُقةامُ ال ر ةالُوهةعُشةاثُيةاكوُ ُكةيُسةنُاللةا ع ُعفةرُذهة ُملةىُ
الالة ر ر ُوالضفةةرقُالعر ةةيُءةةاُرضبا ةةع ُاصةةبحُسة رراعُلألخرةةر ُلةةدىُاللةةل اشُاسةةاراُ
محضدُرعل 1بُ .
ُُُُُامضةةىُمعظةةاُعةةاميُ1515-1514مُكةةيُالضوةةرث ُلةةجُ؛ولُالعسةةرطُلل ةةاونُ ةةرنُ
الحاعم ُالسباهر ُوالخعينُلل ا؛ُالبحةرة ُالاراصة ب ُوكةيُال أةاُالمةاهيُمةنُشة رُ
سب ضبرُرا وُل ل جُ ار ا ُرعه ُمةالاعُ ضلةرل ُكةيُم اة ُالحضة ُال زائرية ُوكةيُشة رُ
يعهرعُ1517مُرعا دُكيُمأةرُورحديةداعُمدي ة ُالرشةرد 2بُ ُوهةعُالعةامُالةذةُيضمةلُمر لة ُ
م ض ُكيُرالي ُالض ا ُي زامنُ حُاللل اشُالعمضاهيُسةلراُالولُلضأةر 3ب ُوعةا؛ُمةنُ
مأرُملىُالضورثُ حراعُورعقاُكيُمدي ُ را ل ُعامُ1518م 4بُ .
ُُُُُرةةاُاسةةر ُ عةةدُرعقةةاُسة ر جُكةةيُ زيةةر ُ ر ة ُعلةةىُيةةدُقراصة ُصةةالر ُواق رةةدُملةةىُ
ها عليُءاُملىُلوماُ إي الراُ رثُاهدو ُموُ لاك ُملىُالبا اُلرعشُالعاشر 5ب ُوراُر أةرر ُ
علىُيدُايدةُءحثُاساق ُكيُقأرُساه اهج ُواقامُكرجُمقام ُ بري ُلضد ُعةامُكامةل ُعلةىُ
مءرهةةاُرعضرةةد ُعلةةىُيةةدُالبا ةةاُه لةةجُكةةيُك رلة ُالاةةدي ُ ةةر ُكةةيُلومةةاُ6ي ةةايرُ1520م ُ
رعةةد؛وُاسةةضاؤ ُملةةىُاشُعةةرفُال اةاعُ اسةةاُلرةةعشُالكرياةةيُاسة ا؛اعُملةةىُمةةاُاشة رُ ةةجُ ةةرنُ
معاصريج 6بُ.ه اُسؤالُي ر ُه لجُلضاذاُراُر أرر ُوااله ضامُ جُل ذ ُالدل ؟؟ُ ُ
ُ.

 -2مارمول كاربخال أو كرفاخال ( 1600 – 1520م) :
) (1الحسن بن محمعد العوزان الزيعاتي  ,وصعف إفريقيعا ,تعر :عبعدالرحمن حميعدة ,راجععه :علعي عبدالواحعد ,الهيئعة
المصرية العامة للكتاب ( ,مصر2005 ,م) ,ص .20
) (2المصدر نفسه  ,ص .22 – 21
) (3أغ ناطيوس يوليانوفاش كراتشعكو فسعكي ,تعاريأل األدب الجغرافعي العربعي ,نقلعه للعربيعة :صعالع العدين عثمعان
هاشم ,مراجعة :إيغور بلياف ,اختارته اإلدارة الثقافية في جامعة العدول العربيعة ( ,القعاهرة1957 ,م) ,قسعم ,1
ص .541
) (4الحسن بن محمد الوزان الزياتي ,المصدر السابق ,ص .22
) (5أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي ,المصدر السابق ,ص .541
) (6الحسن بن محمد الوزان الزياتي ,المصدر السابق ,ص .23
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ُُُُُُسائح ُومؤلخ ُوعلارة ُمسباهي ُ ُولد ُكي ُ1520م ُ ورها ُاوائل ُالارشُ
اللا؛ ُعفرُالضرح؛ة ُاسضجُلعي ُ؛لُمالمعلُكر خال ُاش ولُضا ا عُكيُ رشُ
اإلمبرا علُ شاللضاشُالخام ُوعافُ فضالُمكرياراُو الُماامجُماُياالثُمنُاء رنُ
وعفرينُعاماعُ ُاسرُخحل اُمنُ رفُالشرافُاللعديعشُو اىُع دهاُاسرراعُسبع ُ
اععامُوءضاهر ُاش ر ُعلىُمءرهاُارانُاللو ُالعر ر ُوالما يور ُال يُرضانُ عاس اُ
منُ ضوُمعلعماوُراليخر ُو وراكر ُعنُهذ ُالبح؛ ُرزامنُو ع؛ ُكيُشضالُمكرياراُ
؛خعل ُالعمضاهررن ُللربرا ُورعه ُوال زائر ُالا ُك ا ج ُ عد ُك ر ُمن ُالزمن ُ عد ُاشُ
رحألُعلىُ ري جُمنُالسرُورحديداعُكيُ1573م ُوقامُ ر ض ج ُملىُاللو ُال رهلر ُ
وهفر ُكيُءحء ُا زا 1بُ ُُ.
ُُُُيعد ُك اث ُمكريارا ُالذة ُ أد؛ ُسر؛ ُ عض ُم ج ُال اا ع ُكي ُهذا ُالبحث ُ أهج ُمنُ
الضؤل اوُالض ض ُايضا عُكيُرالي ُلربراُالحديث ُ عدُاإل حعُعلرجُهعُام دا؛ُلعصاُ
مكرياراُ رثُر اولُكرجُالاال ُاإلكريار ُعام عُوشضال اُخاص ُعُوهالُم جُكأعالعُ ركرُا ع ُ
كضحعُعنُرخأصُالضورثُالقأى ُمنُالضآخذُعلرجُهعُرعأبجُللضلرحر ُواع ضدُ
كيُاس اا ُمعلعمارجُللا اثُعلىُما باوُال؛ير ُو علراوُالالاوس 2بُ .
ُ

ثالثا ا -وصف مدينة طرابلس:
ُُُُهل عرن ُه ا ُ في ُمن ُالضااله ُ رن ُالر ل رن ُ عل ُوصا ُ را ل ُوال ي ُراُ
االع ضا؛ُكر اُعلىُمؤل ار ضا ُهع زُ عض ُهاا ُاالر اق ُواالخ حف ُقلاُهذاُالضحعلُ
ملىُال وُكاراوُلئرل ُ.هعضح اُكيُاآلري( ُ
 -1سياسيا ا( ر دل ُاإلشال ُه ا ُملى ُاش ُلرعش ُومالمعل ُلكزا ُكي ُرلك ُال ر ُعلىُ
الأراعاو ُاللراسر ُال ي ُرضر ُ ا ُرعه ُو را ل ُاوضحا ُ أش ُرلك ُ ُال ر ُرضرُ
أراعاو ُسراسر ُل ل ُاللل ُ رن ُملعُ ,وا ا ُالحاا ُالح أي ُو ع ُءا ط ُ
يعضحاشُكرا ُكاهطُاوضاعُالض ا ُقبرلُ؛خعلُالسباشُملر ا ُلكزا ُايضا عُكيُهذ ُ
ال ار ُ في ُمن ُال أرل ُ عل ُاوضاع ُ را ل ُرحط ُاال حل ُال بي ُمال ُاشُ
مالمعلُ ا؛ُكيُوصاُ را ل ُماُ عدُلرعش ُهذاُالخررُاوضحُكلُذلكُكيُالالاُ
الخام ُمنُك ا ج ُرحط ُع عاشُ ُُُمضلا ُ اي ُورعه ُ عل ُ را ل ُمنُضض ا ُُ
ر ضاُالخرُذكرهاُكيُالا اثُاللا؛ ُيع عاشُمضلا ُرعه ُهضوُه اُهاا ُم ض ُكيُ
سر؛ُرلكُال داث(ُُ

) (1سالم بوتعدارة ,الصعحراء الجزائريعة فعي كتابعات معارمول كاربخعال ,مجلعة الحعوار المتوسعطي  ,جامععة سعيدي
بلعباس( ,الجزائر2014 ,م) ,العدد  ,7ص .300-299
) (2مارمول كربخال ,إفريقيا ,تر :محمد حجي وآخرون ,دار المعرفة ( ,الرباط1989-1988 ,م) ,ج ,3د.ص.
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 وصف الحملة األسبانية يتمثل في :قدُار ااُكيُسر؛ُالضعلعماوُال اليخر ُعلر اُوهال اُمنُ داي ُمهزال اُلفضالُاكريارا ُ رثُيذكرُلرعش ُ أشُالضلكُالااءعلرايُكر؛ي اهدُالسلُ
اس عالعُل اُ ارا؛ ُالاعهطُ رررُهاكالو ُويعضحُذلكُكيُال امشُلقاُ ُ192أشُالخررُ
عد ُا حلج ُمدي ُ اي ُوه ر ُاله فال ُمرن ُال اععش ُ ا ُالزمج ُملسال ُ ضل ُ
ل را ل ُوهع ُعلى ُلاس ا ُواص ا ع ُرعدا؛ها ُ خضل ُعفر ُالا ُل ل ُاة ُ دة ُ
وخضلرن ُس ر ُقأد ُ زير ُصالر ُل ل ُ ل ُالضئعه ُك ع ج ُملى ُ را ل ُُ24
يعلرعُراُاللر ر ُعلر اُمملضاُيلر؛ُل اُكيُ25يعلرع ُ أه اُرعرضعاُلضااوم ُع ر ُمنُ
الهالي ُالذين ُكاهعا ُعلى ُاهب ُاالس عدا؛ ُكي ُالدكاع ُعلر ا ُومن ُه ائج ُالحضل ُمملضاُ
وضح ُخلائر ُ لرض ُوهدمط ُالضدي ُاه ااما ع ُوقد ُخر ط ُعلى ُايدة ُال أالى ُ عدُ
ساع ا 1ب ُكيُذاوُاللراقُيذكرُمالمعلُ أرلُاوسوُعلىُهزولُالاعاوُالسباهر ُ
لضر ا ُ را ل ُوقأ ا ُ فد ُ الضدمراو ُالبحري ُم ع عا ُ عل ُرالا ُالاائد ُهاكالوُ
ُالهاليُالذينُكرواُمنُهعلُالضداكو 2ب ُيعاصلُلرعشُاهجُ
قعارجُملىُال وُكرقُلضح ا
ك
كي ُالرعم ُال الي ُاُخذو ُ الضدي ُوساط ُكل ُاهل ا ُاسرى ُعلى ُ ل ُرعبرر ؟؟ ُواق ردُ
المررُياأدُشر ُالضدي ُعبدهللاُ نُشرفُوا دُاص ال ُملىُملر اُ رثُامضعاُكيُ
الل نُ ضوُس عاوُءاُهالعاُملىُ الرمع ُوه اُ,اعا؛ُاإلمبرا علُشاللضاشُ ُري ضاُ
وعا؛اُملىُ را ل ُ ضحضُملا؛ر ضا ُالذةُاخذُكيُرعضررُالبح؛ُ عدُعع؛رجُو إذشُمنُ
اإلمبرا علُ ُ،وه اُار ُالر ال ُعلىُه ُالضعلعم ُلكزُلرعشُعلىُاشُالسباشُ ُ
قامعا ُ حأرن ُالالع ُ لعل ُم رن ُمو ُر رز ُ ضدكعر ُضخض ُكضا ُلاي ا ُكي ُعامُ
1518م ُواس ا؛اعُملىُماُسضع جُم ذُوقطُقري ُببُ 3بُ ُُُ.
يخ ضاشُ هذ ُال ار ُ؛خعلُكرساشُمال اُور ا لُالسباشُعنُ را ل ُل ا ُي رقُملىُ
اشُالرراُ,قامعاُ ر؛هاُمنُ زير ُلو؛ ُ1523م ُكأع اهاُاإلمبرا علُشاللضاشُ
زير ُمال ا ُ1528م ُوع د ُملر ا ُ را ل ُ رث ُاصبح ُا د ُكرساه ا ُ اكضا ع ُعلر ا ُ
يعاصل ُ ديمج ُعن ُ؛خعل ُالررا ُ ,ارا؛ ُس اش ُ اشا ُلفضال ُمكريارا ُورحريرها ُمنُ
سر رر اُلغاُ؛كاع اُالضل ضرطُومه ائجُكيُ8اغل ُ1551م 4بُ .
ُ
 -2اقتصاديا ا :يعضحاش ُ أه ا ُكاهط ُر ض و ُ ا ؛هال ُر الة ُله ا ُم اخض ُل عمردياُ
اة ُال زائر ُورعه ُكضا ُاه ضا ُيُبر اش ُاهضر ا ُهذ ُ أه ا ُر ر؛ ُ رن ُ ضرو ُالضعاقوُ
الحضري ُالضع ع؛ ُعلىُالفعا ئُالضض د ُ ر اُو رنُمدي ُاإلسا دلي ُكضحع ُعلىُ
اه اُقريب ُمنُ زلُمال اُوصالر ُيعضحُلرعشُه اُ دولُال الُولسعُس نُالب ا؛ق ُ
كيُالضاضيُ ا ُالذينُكاهعاُياأدوه اُكلُعامُ 5بُ.
) (1الحسن بن محمد العوزان الزيعاتي ,المصعدر السعابق ,ص  .474 -473لمزيعد معن افطعالع يُنظعر :أحمعد بعك
النائب األنصاري ,المصدر السابق ,ص .41
) (2مارمول كاربخال ,المصدر السابق ,ص .122
) (3الحسعن بععن محمععد الععوزان الزيععاتي ,المصعدر السععابق ,ص  .474 -473كععذلك :مععارمول كاربخععال ,المصععدر
السابق ,ص .122
) (4الحسعن بععن محمععد الععوزان الزيععاتي ,المصعدر السععابق ,ص  .474 -473كععذلك :مععارمول كاربخععال ,المصععدر
السابق ,ص .122
) (5المصدر نفسه ,ص  .471 – 470كذلك :المصدر نفسه ,ص .122 - 121
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ه اُيع دُر اقضُ ر ضاُ رثُمشُلرعشُيعضحُاهضر اُاالق أا؛ي ُوا ؛هالهاُوي اقضُ
ه لجُ أشُاللااشُكارا ُاس ا؛عاُملىُقعلج( ُويل عضلُاللااشُلحضاعُل؛يئاعُ دُا عُ ُياأدُ جُ
عنُالض ضوُاللربيُآهذاُ,ولرعم اُهذاُ الاديدُلحاُي اُكيُال عا ُواشع ُالفض ب ُ
مأ ععاعُمنُ ا ينُالفعررُلشُالقعاوُال يُر ل ُللضدي ُالُرا يُم لااعُلضعرف ُيعمُ
وا د ُكاط ُيع بر ُال ح ُغ را ع ُمذا ُاس اع ُاش ُيدخر ُصاعُا ع ُمن ُالح ُاو ُاء رنُ
لضئعه ج...بب 1بُ .
ُُيذكرُمالمعلُكيُه ُاللراقُ أشُماُيضرزُ را ل ُالمرو ُالضع ع؛ُ اُله اُغ ر ُ
مااله ُ ض ا ُال عال ُ لب ُهفا اُال الة ُالذةُساهاُكيُذلك ُمل دالع ُ ع ع؛ُ
العُلل لرجُلأ اع ُالمراثُالحريري ُومح ُالبكحال ُواقضف ُمخ ل ُ
مائ ُوخضلرنُهع ُ
كضحع ُعن ُ رو ُاهعاع ُمخ ل ُمن ُال عا ل ُوالع عل ُو أش ُا عاض ا ُالبحري ُم ز ُ
إلصح ُالل نُور الر ا ُكلُهذاُيؤكدُاهضر اُاالق أا؛ي ُورض ع اُ فا ُكبررُقبلُ
سر ر ُالسباشُالذينُ ك
شلعاُ رك ُال ال ُكر اُال اا ع ُاكدُ أشُالاعهطُهاكالو(ُ ُكاشُ
يح ز ُس ا ع ُر الي ُرركر ُرحضل ُ ضائو ُه رل ُوغ ر ُوكي ُ را ل ُخ ر ُ بالج ُاشُ
ياعمُ وزوُ ر ُال يُكاهطُغزواعُسب ُكالء ُعلر اببُ 2بُ ُ.
ُ
 -3جغرافياا :وص اها ُ أه اُمدي ُراوُكيُس لُلملي ُوكاهطُقديض ُعلىُلقع ُكبرر ُمنُ
اللاضيُر ادمُ عردا ع ُكيُار ا ُالفضال ُوغ طُموُرعاليُالعأعلُ الضرا ُرع دُ اُ
وا اوُواكر ُمنُال خرل ُمالُاشُالض اُالُر جُالفعررُوالاضح ُلذاُالخبزُكر اُيباعُ
مضن ُغا ِل ُ ُ ل ُسر؛هضا ُيعلحش ُذلك ُ أهج ُه ر ُالهعدام ُاآل ال ُوالعرعش ُواهل اُ
3ب
يع ضدوشُكيُاللااي ُعلىُمرا ُالم الُال يُاصبحطُر ضوُكيُالأ اليجُخزاهاو
ُُاس ا؛ا ع ُلضا ُسب ُ اول ا ُمءرا ُرلك ُالضعلعماو ُ بعض ُالضأا؛ل ُال ي ُاس اط ُما؛ر اُ
ال اليخر ُمنُرااليرُوص طُ را ل ُال اُا ع ُ رثُ ُيذكرُا دُاكرا؛ُالحضل ُالسباهر ُ
يرف ُ يعرفب اساُ اررل ر عُ؛ةُ عهر ُواص ا عُ را ل ُ(ُ مدي ُ را ل ُمر ع ُ
الفال ُويزيدُمحر اُعلىُمرلُوا دببُ 4بُ .
ُُُُُذكرُكيُمع اُالبلداشُاللربر ُواس ا؛ا عُل دُرااليرُوكدُكرساشُالادي ُيع ا ُ أه ا(ُُُُُُُُُُُ
ُ را ل ُصاكر ُ ال؛يا ُهعاؤها ُصحي ُوهي ُغرر ُمعرض ُلألمران ُاللالي ُ
ويبلغ ُمحرط ُسعلها ُُ 3728خ ع ُءلما ُعلى ُالبحر ُوالملث ُالخر ُيفرف ُعلىُ
البر.....ببُ 5بُ ُ.
ُ
 -4مدنها :الض بوُللر ل رنُي دُ أه ضاُكاه اُرلرراشُعلىُالخ ةىُه لة اُكةيُوصةاُ
الضدشُوال الرا ُراُاخ رالُ عضُضعا يُ را ل ُمملضاُاشالاُملر ا(ُ ُ
) (1الحسن بن محمد الوزان الزناتي ,المصدر السابق ,ص .470
) (2مارمول كاربخال ,المصدر السابق ,ص .122
) (3الحسن بن محمد الوزان ,المصدر السابق ,ص  .470كذلك :مارمول كاربخال ,المصعدر السعابق ,ص -120
.121
) (4عمر الباروني . ,األسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس ,مطبعة ماجي (,طرابلس1952 ,م) ,ص .37
) (5الطاهر أحمد الزاوي ,معجم البلدان الليبية ,مكتبة النور (,طرابلس1968 ,م) ,ص .26
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زول(ُاوضحُلرعشُ أشُاللااشُالضحلررنُيل ظعه اُ ــ ُ هزولبُقري ُقريب ُمةنُ
البحرُعلىُملاك ُاء يُعفةرُمةرحعُمةنُ ةرا ل ُخأةرب ُ ةداعُ ةال ضعلُوالرمةاشُ
والل ة ر ل ُكةةاهعاُيض ةةعشُال ةةال ُويبرعةةعشُال عاكةةجُلل أةةالىُ عةةدُاس ة رحئ اُ
علىُالض ا ُيضراُمالمعلُ أه اُمدي ة ُسةا لر ُرع ةدُشةرقُ ةرا ل ُوي ة ُ
كةةةيُاهضر ةةةاُالزلاعرةةة ُوال ةةةال ُمةةةوُلرةةةعش 1ب ُهاةةةذاُول؛ُالةةة صُكةةةيُل ل ةةةج ُ
والأعاثُهعُاه اُراوُغر يُمدي ُ را ل ُ حعُ12كاُ 2ب.
 را علا (ُرا عل ُهي ُم ا ُلي ر ُعلىُملاك ُءحء ُعفر ُمرحع ُراريبا ع ُشرقيُرا ل ُكر اُ ضوُقرىُمنُ دائ ُمزلوع ُ ال خرلُواش الُممضر ُاخرى ُ
هذ ُالض ا ُاصبحطُمز؛هر ُ دا ع ُ عدُساع ُ را ل ُه ر ُملىُل ع ُاعدا؛ُ
كبرر ُمنُسااشُرلكُالضدي ُملر ا 3ب ُكاهطُمركزا عُلحاعم ُخررُالدينُ ر روساُ
الذةُ الثُكرساشُالادي ُيع اُالذينُا لعاُ را ل 4ب.
 ملحرج ُ( ُمقلرا ُعلى ُ اك ُالبحر ُالض عسط ُعلى ُملاك ُخضل ُوءحءرن ُمرحع ُمنُرا ل ُيع دُ اُالامررُمنُال خرلُوش رُالزي عشُ ُوسااه اُيعرفعشُ حري ُ
ُقعلج ُله ا ُاع ا؛وا ُعلى ُاخ رال ُلئر ُمن ُ ر ا ُلردير ُشؤوه ا ُكي ُالللاُ
والحرث 5ب ُراوُكيُال عثُالفرقيُمنُمدي ُ را ل ُ حعُ125كا 6ب.
 -5عمرانياااا :رةةرربطُالعضةةال ُ الضاةةاشُكضةةحعُعةةنُال عيةة ُواللةةااش ُله ةةاُ ةةاهر ُ
رخ رطُورعضررُورفررد ُومةاُرفة د ُمةنُر ةعلاوُعلةىُمخ لةاُالعأةعل ُوهةذاُمةاُ
دثُللضدي ُ حااُمعقع اُُاالسة رارر ي ُورعاكةدُالمةاُملر ةا ُقةامُالر ةاالشُ ةإ را ُ
معالض اُكلُوك ُماُلآ ُ.
ُُُُُُُُهذاُماُول؛ُع دُلرعش(ُُ الضدي ُم عق ُ أسعالُعالر ُو ضرل ُلا اُلرلةطُقعية ُ
رعر ةةاُ ضرلة ُ الارةةا ُملةةىُ رةةعوُرةةعه  ُ...ةةاُقةةديضاعُ عامةةوُكمرةةر ُوعةةد ُمةةدال ُ
ومل ف راو...ب 7ب.
ُُُُُامةاُمةةالمعلُي ة ُمةةوُالولُ خأةةعصُاسةعالها ُ ُرضرةةزوُ ع ةةع؛ُمعاهةةدُوك ةةا؛قُ
عديد ُوملا ار اُالعامة ُوا ق ةاُوشةعالع اُ علةطُم ةاُمدي ة ُم لةا ُال عضرةر ُر ةعقُ
رعه ُ.......بُ.يضراُ عدُردمررُالسباشُل اُ ُلاُيب ُم اُسعىُالاأرُاوُالالعة ُال ةيُ
قامعاُ ال حأنُكر ا ُولمضعاُقأراعُصةورراعُآخةرُعلةىُمار ة ُمةنُالضر ةا ُورركةعاُكرةجُ
امر ُاوُكرق ُمنُالرما بُ 8بُ .
) (1الحسن بن محمد الوزان الزياتي ,المصدر السابق ,ص  .481كذلك :معارمو كربخعال ,المصعدر السعابق ,ص
.127
) (2الطاهر أحمد الزاوي ,المصدر السابق ,ص .171
) (3الحسن بن محمد الوزان الزياتي ,المصدر السابق ,ص .482
) (4الطاهر أحمد الزاوي ,المصدر السابق ,ص .75
) (5الحسن بن محمد الوزان الزياتي  ,المصدر السابق ,ص .482
) (6الطاهر أحمد الزاوي ,المصدر السابق ,ص .315
) (7الحسن بن محمد الوزان الزياتي ,المصدر السابق ,ص .470 ,469
) (8مارمول كربخال  ,المصدر السابق ,ص .122-121 -120
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وكيُالضاا لُ؛ع اُالحا ُملىُرعضرحُذلكُمنُ عضُالضأةا؛لُوالضرا ةوُال ةيُر اولةطُ
الحابة ُالزم رة ُل ةالي ُلربرةاُالحةديثُعامة ع ُورةالي ُ ةرا ل ُخاصة عُكةيُ ةلُاال ة حلُ
السباهيُوكرساشُمال ا ُ رةثُمشُالسةباشُقةامعاُ حأةرنُالضدي ة ُوقأةرهاُومر ائ ةا ُ
ووضععاُالضداكوُالابرةر ُعلةىُالحأةعشُلخةعك اُمةنُه ضةاوُالعمضةاهررن ُاقةامعاُالبةرجُ
السةةباهيُكةةيُ ةةاثُالبحةةرُلحراس ة ُالضدي ة ُمةةنُال ةةرنُالفةةضالر ُوالور ر ة ُ ةةعاُ ةةرجُ
الض دليكُع دُمدخلُالضر ا ُ رثُرع دُم ال ُ را ل ُورةاُوصةاُالاأةرُ أهةجُعبةال ُ
عنُ زير ُيحرطُ اُما ُمنُ ضروُال او 1بُ .
البرجُعرفُ اساُالادي ُ ر ُوكةاشُ الضدي ة ُال عة ُا ةعاث ُوعلةىُكةلُم ةاُا ةراجُ
عالر ُو أر ُالباثُالول ُ-اثُ هارجُالضلضىُالرعمُالباثُال ديد ُالبةاثُالمةاهي ُ-ةاثُ
البحرُكيُالفضالُالفرقيُمنُالضدي ُمنُقع ُمالكع ُاولويلرع ُ ُملة دُسةردةُ
عبةةدُالعهةةاث ُوسةةضيُ ةةذلكُلهةةجُي رةةزُللبحةةرُوالضر ةةا ُالبةةاثُالمالةةث ُ-ا ةةاشُم ةةداهضاُ
خال اُواقوُكيُاولُسعقُالضفررُالرعم ُوالخةرُكةيُه اية ُاللةعقُقةرثُ ةرجُاللةاع ُ
ال ركر ُال يُ اهاُعلةيُ اشةاُكةيُالع ةدُالعمضةاهيُالمةاهيُويلةضىُ ةاثُهةعال ُامةاُالبةاثُ
الرا وُ ُ/ةاثُالعةرثُهحةعُال ةعثُوا لة ُعلرةجُالسةباشُ ةاثُال أةرُويع اةدُ أهةجُكةاشُ
م ع اعُ رثُ اثُالحري ُالذةُك ح جُالحاعم ُالعمضاهر 2بُ .
وال ديرُ الذكرُاشُماُراُ ر ُمنُا ةداثُراليخرة ُووصة اُوكة ُالةر ل رنُيؤكةدُ ةأشُ
ه ةةا ُ,عةةضُال ةةاقضُخاص ة ُع ةةدُلرةةعشُالةةذةُيأةةاُ ةةرا ل ُذاوُاهضر ة ُاق أةةا؛ي ُ
ور ض ةةوُ مةةرواوُماالهة ُ ةةدولُال ةةعال ُوا رةةاشُاخةةرىُيأة اُ ةةال ارُوو ةةع؛ُلأةةعصُ
و ال ُاةُاهجُيريدهاُاشُهألُملىُاشُالضدي ُر ض ةوُ ةألنُخأةب ُو ةاُءةرواوُهائلة ُ
لانُلاُيحلنُاس وحل اُمنُقبلُسااه ا ُمالُ عدُعع؛ ُامررهاُالذةُاسةرُواعةا؛ُاعضالهةاُ
كيُ لُو ع؛ُاال حلُاإلسباهيُو ضععه ا ُوكأهجُهعُالض عأة ُولةر ُمةالمعلُالةذةُ
وصاُالضدي ُ دق ُكيُالعديدُمنُالضعاضوُُ .

الخاتمـــــــــــــة
ُُُُُُُُُُُوقدُرعصل اُلل ائجُال الر (ُ ُ
ضلُالر حوُوخاص ُكيُالارشُاللةا؛ ُعفةرُالضةرح؛ةُ
 -1اه حقاعُمضاُ ا ُكيُم
ك
أشُمدي ُ را ل ُالورثُعلىُمرُال م ُوالعأةعلُال اليخرة ُكاهةطُعاصةض ُ
هف ُكةيُ ضرةوُالض ةاالوُالحرعية ُومةنُالضةدشُالض ضة ُاسة رارر رُا عُعلةىُسةا لُ
كضرُعنُرض ع ضاُُ خرراوُوءرواوُواكر .
البحرُالض عسطُ ُ ع
) (1حسن سليمان محمود ,المرج السابق ,ص .164-163
) (2عمر الباروني ,المرج السابق ,ص  .74-73-72كذلك  :شارل فيرو ,المصدر السابق ,ص .78-77
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 -2ساهاُمعاصروُاال حلُاالسباهيُ ا ا ضةاُكةيُمءةرا ُالضاارة ُ ُكااهةطُمأةدلاعُ
م ضاعُكيُال الي ُوعلاُال وراكرا ُي لىُل اُ أشُالر ل رنُالُيضاةنُاع بالهضةاُك ةاعُ
أصُكاط ُومهضةاُسةر؛اعُراليخرةاعُووصة اعُلةأل؛ثُال وراكةي ُالسة ا؛ُعةد؛ُمةنُ
للا ك
الضةةؤلخرنُمةةنُ عةةدهاُعلر ضةةاُاممةةالُشةةاللُكرةةرو ُعلةةىُالةةرغاُمةةنُاشُ عةةضُ
الةةةةر حوُيلةةةة خدمُلوار ةةةةاُالخرةةةةالُكرض ةةةةزجُكر ةةةةاُالعاقةةةةوُ الخرةةةةالُوالحاراةةةة ُ
والس عل ُ.
 -3ال ركرةةزُعلةةىُسةةع ُالوضةةاعُاللراسةةر ُاوائةةلُالاةةرشُاللةةا؛ ُعفةةرُالضةةرح؛ةُ
الض ضملُكيُالأراعُالح أةيُو ةعُءا ةط ُورضلةا اُ ةالحااُعلةىُلربرةاُورةعه ُ
مضاُا؛ىُملىُصراعُعلىُاللل ُواس ا؛ُا ضدُالح أيُ عه ُ السةباشُال ةيُ
اع بروهاُ ُل لُال دخلُكيُشؤوشُمدشُشضالُاكرياراُ ُ.
 -4اوضحطُالهضر ُاالق أا؛ي ُللضدي ُال يُم ةدوُ ةدخعلُاال ة حلُملر ةاُو عل ةاُ
م دىُالاعاعدُوالضح ُال الي ُل ا.
 -5اءةةالوُسراسة ُاال ة حلُوضةةرثُالضدي ة ُ الضةةداكوُ رظة ُاللةةااشُل ةةلُالةةدكاعُ
ع ةاُو ةةعلُ ركة ُال ةةا؛ُالبحةةرةُكةيُشةةضالُاكريارةةا ُو؛عض ةةاُللض ةةا ُال ةةيُ
رحطُاال حل.
 -6رعضةةرحُاشُالضدي ة ُكاهةةطُر ض ةةوُ ضعةةالاُ ضةةالي ُم ض ة ُلغةةاُضةةعاُعضراه ةةاُ
آهةةذاُ ,و ةةأشُسةةااه اُكةةاهعاُم حضةةرينُم ةةذُذلةةكُالعقةةطُوام ةةاه اُعةةد ُم ةةنُ
كالحراك ة ُوال لةةرج ُواع ضةةا؛هاُعلةةىُ ةةا ُالأ ة اليجُالخزاهةةاوُلح ةةا ُ ضةةا ُ
الم ةةالُ.لةةذاُه ةةدُالةةر ل رنُلكزرةةاُعلةةىُال اه ة ُالضعضةةالةُ ُلعصةةاُالضدي ة ُ
ومعالض ا.
ُ

التوصيات:
 اوصةةةيُالبةةةا مرنُوالض ضةةةرنُ ال ةةةالي ُالحةةةديثُوالضعاصةةةرُالخةةةعنُكةةةيُهةةةذاُالضضةةضال ُوالارةةامُ دلاسةةاوُملة ال ُو ةةا؛ ُ ةةعلُالة كةر حوُكةةيُالاةةرشُاللةةا؛ ُ
عفرُالضرح؛ةُرحديداعُهظراعُل دل ُالضعلعماوُ علُهذ ُالحابة ُال اليخرة ُالض ضة ُ
ُلهجُلع ظُكيُرالي ُالحديثُوالضعاصرُوخاصة ُكةيُ لةدة ُلربرةابُعةدمُو ةع؛ُ
حعثُاوُ؛لاساوُمل ال ُرخ صُ دلاس ُالر حوُكيُال ر ُالحديم ُ.
ُ

قائمة المصادر والمرجع
أوالا -المصادر:
 ا ضدُ نُالحلرنُال ائة ُالهأةالةُ،نفحاات النسارين والريحاان فايمن كاانبطااارابلس مااان األعياااانُ،راةةةدياُورعلرةةة (ُمحضةةةدُ يةةة اُمحضةةةدُعةةةزث ُ؛الُ
ال ر اهيُلل فرُوال ع يوُ ُ را ل 1994ُ،مُبُ.
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 ارعلةُلوسي ,طرابلس تحت حكم األسبان وفرسان مالطا ُرر(ُخلر ُمحضدُال لرلي ُالض فأ ُالعام ُلل فرُوال ع يوُواإلعحش ُ را ل ُ1969مبُ.
 اغ ا رع ُيعلراهعكافُكرارفاعُكلاي ُتاريخ األدب الجغرافي العربي ُهالةجُللعر ر (ُصح ُالدينُعمضاشُهاشا ُمرا عة (ُميوةعلُ لرةاف ُاخ الرةجُاإل؛ال ُ
المااكر ُكيُ امع ُالدولُالعر ر ُ ُالااهر ُ1957مب ُقلاُ.1
 الحلنُ نُمحضةدُالةع اشُالزيةاريُ ُوصاف ففريقياا ُرةر(ُعبةدالر ضنُ ضرةد ُلا عج(ُعليُعبدالعا د ُال رئ ُالضأري ُالعام ُللا اث ُ ُمأر ُ2005مب.
 شاللُكرروُ،الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتا الغا و اطيطااليُ،رةر(ُ-محضةةةدُعبةةةدُالاةةةرياُالةةةعاكيُ،الض فةةةأ ُالعامةةة ُلل فةةةرُوال ع يةةةوُواإلعةةةحشُ،
را ل 1973ُ،مُبُ.
 مالمعلُكره ال ُأفريقـــــــــــــــيا ُرر(ُمحضدُ ةيُواخةروش ُ؛الُالضعركة ُلل فرُوال ع يو ُ الر ا ُ1989-1988مب ُج.3
 محضدُ ا ام ُلربراُكيُعفرينُس ُمنُ اةاُالسةباشُ1530-1510م ُما بة ُال ر اهي ُ را ل ُ؛.وب.
 عضةةرُالبةةالوهي ُُ.األساابان وفرسااان القااديس يوحنااا فااي طاارابلس ُم بع ة ُما ي ُُُُُُ ُ را ل ُ1952مبُ .
ثانيا اُ-المراجــــــع:
 -1المراجع العربية :
 لنُسلرضاشُمحضع؛ُ،ليبيا بين الماضي والحاضار ُُمؤسلة ُسة لُالعةرثُُُ،الااهر 1962ُ،مب.
 خلر ُال لرليُ ُحكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب و األجانبُ ُالدالُالعر ر ُ ُلربراُ ُرعه ُ ُ1985مبُ.
 علةةيُم ةةراهراُكةةر؛ة ُأدب الرحاال فااي المغاارب واألناادلس ُم فةةعلاوُال رئة ُالعام ُاللعلي ُللا اث ُ؛مف ُ2013مبُ.
 لاسةةةاُلشةةةدة ُطااارابلس الغااارب الماضاااي والحاضااار ُ؛الُال رةةةلُلل باعةةة ُالااهر ُ ُ1953مبُ.
 عبدُالعزيزُ ريحُشرفُ ُجغرافية ليبيااُ ُُم فةأ ُالضعةالف ُ اإلسةا دلي ُ ُ1971مب.
 هاةةعالُ يةةةا؛ ُالجغرافياااة والااارحالت عنااد العااارب ُالفةةةرك ُالعامةةة ُللا ةةةاث ُرروو ُ1987مب
 شعقيُضرا الرحالت ُ ُ 4؛الُالضعالف ُ ُالااهر ُ1956مب كؤا؛ُق ديل ُأدب الرحلة في التراث العربي ُالةدالُالعر رة ُللا ةاث ُالاةاهر ُ2002مب.
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 -2المراجع المترجمة :
 ةةاشُكلةةع؛ُ لر ةةز ُطاارابلس ملتقاا أوروبااا وبلاادان وسااأ أفريقيااا-15001795م ُرةةةر(ُ ةةةا؛ُهللاُعةةةزو ُال لحةةةي ُالدالال ضاهرريةةة ُلل فةةةرُوال ع يةةةوُ
واإلعحش ُ مأرار ُ2001مب.
ثالثا ا  :الرسائل العلمية:
 سةةضررُعبدالرسةةعلُعبةةدهللاُالعبرةةدة ُطاارابلس الغاارب أثناااء احااتالل األساابانوفرسااان القااديس يوحنااا 1551-1510م ُا رو ة ُ؛ك ةةعلا ُغرةةرُم فةةعل ُ
كلر ُاآل؛اث ُ امع ُ ودا؛ ُ2003مُ ُ.

رابعا ا  :المعاجم:
ُ

 ال ةةةاهرُا ضةةةدُالةةةزاوة ُمعجااام البلااادان الليبياااة ُما بةةة ُال ةةةعل ُ ةةةرا ل1968مبُ.
 نُم ظعل ُلسان العرب ُ؛الُصا؛ل ُ ررووُ1414هــُ1993مب ُمجُُ.1 محضةةدُ ةةنُسةةعع؛ُالحضةةد ُموسااوعة الاارحالت العربيااة والمعربااة المخطوطااةوالمطبوعااة معجاام ببليااو رافي ُ؛الُالا ةة ُوالعءةةائ ُالاعمرةة ُ ُالاةةةاهر ُ
2007مب.
خامساا :المجالت والمقاالت :
 م ةةةراهراُعةةةح ُالةةةدين ُأوضااااي ليبياااا ماااا باااين االحاااتالل األساااباني والنجااادالعثمانية 1551-1510م ُم ل ُ؛لاساوُراليخرة ُ ُ امعة ُرفةرين ُالعةد؛اشُ
2014ُ 128-127م.
 سةةالاُ عرةةدال ُالصااحراء الج ائريااة فااي كتابااات مااارمول كاربخااال ُم ل ة ُالحعالُالض عس يُ ُ امع ُسردةُ لعبا ُ ال زائر ُ2014مب ُالعد؛ُ.7
 عضالُ حردل ُطرق الحج جسور للتواصل الحضاري باين العاعوب ُاعضةالُهةةدو ُ ةةرقُالحةةجُ الاةةاهر ُ2002م ُُم فةةعلاوُالض ظض ة ُاإلسةةحمر ُلل ر ر ة ُ
والعلعمُوالمااك ُايبرللاع ُ ُالااهر ُ2007مب
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