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 : ملخص البحث

يتناول هذا البحث منصًبا ادارًيا مهًما شكل في الفترة قيد البحث عنصرا فعاًًل في تسهيل وتفاعل العالقات      
اًلقتصادية بين المدن اإليطالية التجارية وبالد المشرق اإلسالمي المتمثل في دولة المماليك، وقد حاولنا ابراز هذا 

 لمتعددة والتي لم تعط زخًما كتابًيا كبيًرا، وهذا البحث محاولةالدور من خالل تناول شخصية القنصل، وبيان مهامه ا
 إلعطاء صورة أوضح، وأرجوا أن أكون قد وفقت في ذلك.

Research Summary: 

This research deals with an important administrative position that formed in the period 
under discussion an effective element in facilitating and interacting economic relations 
between the Italian commercial cities and the countries of the Islamic Mashreq 
represented in the Mamluk state. , This research is an attempt to give a clearer picture, 
and I hope that I have succeeded in that. 

 :  مقدمة

شكلت التجارة محورًا رئيسٌيا في تعزيز العالقات السياسية واًلقتصادية بين الدولة المملوكية والمدن اإليطالية        
، البندقية( في تلك الفترة، وهذا أملته المصالح اًلقتصادية والمالية لكال الطرفين رغم الحروب التجارية)بيزا، جنوة

والصراعات التي كانت بين المماليك واإلمارات الصليبية المدعومة من رجل الدين األول في الكنيسة الكاثوليكية بابا 
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وقد تجاوز حكام تلك المدن في أحياٍن كثيرة أوامر  الفاتيكان في روما، وأساطيل وحكام المدن التجارية اإليطالية،
البابا بمقاطعة الدولة المملوكية تجارًيا استجابًة لمصلحتهم اًلقتصادية، وقد أقام العديد من تجار المدن اإليطالية، 

ود جومالك السفن والبحارة وبعض أسرهم بشكل شبه دائم في األراضي المملوكية، وكانت مدينة اإلسكندرية مكان و 
معظم الجاليات األوروبية؛ كونها الميناء الرئيس للدولة المملوكية، واألقرب جغرافًيا لجزر أوروبا، خاصًة كريت، 
وقبرص، وتكونت من مجموعات متنوعة من رجال األعمال، وكان المسئول والمشرف على كل جالية قنصل ممثل 

م( 0011-0521منصًبا سيادًيا مهم في الفترة ما بين) وقد تناول هذا البحث من حكومته أمام السلطات المملوكية،
وهي أهم فترات حكم المماليك، وأشار الى مهام ومسئوليات لم تتناول بشكل أكثر وضوحًا، ومما يتبادر الى الذهن 

ة يأن دور القنصل  األجنبي متابعة المسائل السياسية واًلقتصادية بالدرجة األولى، ولم تتعمق في المسائل اًلجتماع
 والمالية وجاء هذا البحث ليكشف اللثام عنها.

 اإليطاليةـ القنصل  ـ المدنالمماليك  الكلمات المفتاحية:

 الجاليات اإليطالية:

  ـ الجالية البندقية)فنيسيا(:0

 فمنذ السنوات 1لم يكن وجود التجار البنادقة ابان العهد المملوكي جديدًا بل كانوا متواجدين منذ العهد الفاطمي،     
م كي تضمن استمرار مصالحها في 0521األولى لحكم المماليك أبرمت حكومة البندقية اتفاقية تجارية معهم سنة 

، وقد كان من بين بنودها حماية التجار البنادقة وممتلكاتهم 2مصر والشام أثناء فترة حكم السلطان معز الدين أيبك
ضرائب، ووجوب تسليم الدولة المملوكية الخارجين عن سلطة داخل األراضي المملوكية بًرا وبحرًا، وإعفائهم من ال

                                                           
 .784-782م، ص8491، راشد، حالة مصر االقتصادية في عهد الفاطميين، دار النهضة، القاهرة ، مصر،البراوي 1

  691ص م،8411دار دمشق، دمشق، سوريا،  الوسطى، العصور في والغرب الشرق بين االقتصادية العالقات عادل، زيتون 2
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وكان هذا  3البندقية المقيمين لديها لمقاضاتهم، كذلك حماية حقوق البنادقة المقيمين في اإلسكندرية، ونظم فنادقهم
 .4التواجد يزداد ويقل وفًقا لحركة التجارة

بالد  د الفرنجة)الصليبيين( الذين يحتلون سواحللم تغير حروب السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري ض
الشام من العالقات التجارية مع البنادقة رغم ارتباطهم السياسي واًلقتصادي معهم، فقد كانت أسواق الشام مكاًنا 

إًل أن هذه العالقة تعرضت الى هزة كبيرة تمثلت في  5لتصريف سلع تجارتهم القادمة من أوروبا والشرق األقصى،
مدينة أنطاكية في يد المماليك بقيادة السلطان الظاهر بيبرس، والتي كانت أهم مراكز التجارة بالنسبة للبنادقة سقوط 

في ساحل الشام، وقد أدى سقوطها الى موجة احتقان وغضب من قبل الجالية وحكومة المدينة لكن سرعان ما 
خرى، اري لصالح منافسيهم من المدن اإليطالية األهدأت األمور حتى ًل تتعطل تجارتهم، ويفقدوا مكانتهم كوسيط تج

م فقد ذكر المؤرخون 0520وقد تأكد ذلك من خالل ما ورد عن األمير اإلنجليزي ادوارد الذي جاء الى عكا عام 
أنه  غضب عندما علم بوجود عالقة تجارية بين البنادقة، والسلطان المملوكي الظاهر بيبرس، حيث كان األخير 

،  خاصًة أنه جاء 6ب والحديد من البنادقة ليصنع به سفن أسطوله الحربي، وبعلم وموافقة حكام عكايشتري األخشا
في محاولة يائسة لنجدة ما تبقى من امارات الفرنجة وهذا بال شك يدل على أن المصالح اًلقتصادية للبنادقة كانت 

 الطرفين.على رأس أولوياتهم دون أن يعيروا أي انتباه للعداء الديني بين 

استمرت العالقة بين البنادقة والمماليك حفاًظا على المصالح المشتركة بين الطرفين، فقد جددت المعاهدة بين 
وقد نصت بنودها على تخفيض 0521الطرفين ابان فترة حكم السلطان المملوكي المنصور بن قالوون األلفي عام  

، وقد دفع هذا بالكثير من التجار البنادقة للقدوم 7على ممتلكاتهمالضرائب، وتقديم الحماية للتجار البنادقة والحفاظ 
                                                           

3 des princes de la maison de Lusignan; t. II et  Maury, A. (1855). Histoire de l'ile de Chypre sous le règne

III.80 -pp79 . 

4 Apellaniz, F. (2011). Alexandrie, l’évolution d’une ville-port (1360-1450)p196. 

رياض، المملكة السعودية، ابن عبد الظاهر، محي الدين، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، تحقيق، عبد العزيز الخويطر، مكتبة العبيكان، ال 5

 .881م،ص8421

، 8م، ج8449،الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر،  8رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية من كليرمونت الى أوراشليم، ترجمة، نور الدين خليل، ط 6

 .333-333ص

 .842، ص الوسطى العصور في والغرب الشرق بين االقتصادية العالقات عادل، زيتون 7
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بأعداد كبيرة للموانئ والمراسي المملوكية في مصر والشام، وكانت حمايتهم تتضمن أمنهم الشخصي، ومكان سكناهم 
محليين، حفاًظا على سالمتهم من أي احتكاك مع السكان ال 8في الفنادق خاصة في الليل، وغلقها في يوم الجمعة

خاصًة اذا ما كانت هناك حروب مع أبناء ملتهم في اًلمارات الفرنجية الصليبية، وكانت أوامر السلطان المنصور 
بن قالوون لوًلته  بأن تتم معاملة التجار األجانب عامة معاملة حسنة حتى يكثر الصادر والوارد وتنخفض األسعار 

بل المسئولين في الدولة المملوكية على تحرير التجارة والتجار من وهذا يدل على الحرص التام من ق 9ويعم الرخاء
 كل القيود حتى يحصل المطلوب وهو الحاصالت الضريبية.

شهدت العالقات السياسية بين البنادقة وحكومتهم والدولة المملوكية توتًرا، بسبب سقوط آخر معاقل الفرنجة      
ي عهد السلطان األشرف خليل بن قالوون، حيث وقع بنادقة م ف0510الصليبيين مدينة عكا في ساحل الشام عام 

، وكانت ردة فعل البنادقة في العام  10ضمن األسرى، وصودرت أمالكهم وأموالهم و كانت لهم جالية كبيرة بالمدينة
 يم بأسر مجموعة من التجار المسلمين التابعين لدولة المماليك والذين كانوا على متن مركب يقلهم ف0515التالي 

بحر الروم)البحر المتوسط(، وكان رد السلطان األشرف خليل على هذا الفعل سريًعا بالقبض على كل من كان 
وفي الوقت نفسه أصدر بابا الكنيسة الكاثوليكية في روما أمًرا بمنع  11متواجًدا من البنادقة في القاهرة، واًلسكندرية

، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا إلى تعطل الحركة 12ذلك التعامل مع المماليك، وفرض عقوبات على كل من يخالف
التجارية وانخفاض التحصيل الضريبي الذي يضر بخزانة الدولة، وألهمية التجارة للطرفين فإن األمر لم يستمر 

م أرسل البنادقة سفارة إلى السلطان األشرف خليل بن قالوون مصحوبين بهدايا لترطيب 0510طوياًل ففي العام 
عادة العالقات لما كانت عليه من قبل فتم اًلتفاق على إطالق سراح المساجين البنادقة من قبل السلطات األجواء وإ 

المملوكية، ودفع البنادقة تعويضات مالية للتجار المسلمين الذين تعرضوا للقرصنة من قبلهم، وفي غضون ذلك 

                                                           
 -رية، صيداصالعسقالني، شافع بن علي الكاتب العسقالني، الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور، تحقيق، عمر عبدالسالم تدمري، المكتبة الع 8

 .877م، ص8441بيروت، لبنان،

 .841، ص الوسطى العصور في والغرب الشرق بين االقتصادية العالقات عادل، زيتون 9

 .841، ص الوسطى العصور في والغرب الشرق بين االقتصادية لعالقاتا عادل، زيتون 10

 .99، )مخطوط(، ورقة رقم3ابن عبد الظاهر، من األلطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية األشرفية، ج 11

 .741م، ص8413عبله، دار قتيبة، دمشق، سوريا، أشتور، التاريخ االقتصادي و االجتماعي للشرق األوسط في العصور الوسطى، ترجمة، عبد الهادي  12
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جنوة(،  -بيزا -جارة لتجار المدن اإليطالية) البندقيةأصدر السلطان أوامره للوًلة وحكام األقاليم التابعة له بحرية الت
 .13وتأمين أموالهم وأرواحهم

وإلحاًقا بما سبق فإن جالية البنادقة لم تكن من التجار فقط، بل كانت تضم أيًضا حرفيين مثل الخياطين والصيارفة 
ي ء تنقلهم بين بالدهم واألراضوالخدم وعمال الفنادق والطباخين ورجال دين، وكانت النساء ترافق أزواجهن أثنا

المملوكية التي تستغرق وقًتا طوياًل من الزمن، وكان البعض منهٌن يأتين اإلسكندرية بعد وفاة أزواجهن لحصر 
كما كان معظم  14أمالكهم والرجوع بها إلى أرض الوطن، وكان الفندق هو المكان المخصص ًلستالم تركة الميت

م ًل يسمح فيه لغير 0512ء البنادقة النبالء، فقد أصدرت حكومتهم  قانونًا عام مالك المراكب والبحارة من أبنا
النبالء بالمشاركة في التجارة وامتالك المراكب، نظًرا للعائد المالي الكبير الذي تجنيه سلطة المدينة، لذا كان من 

 .15الطبيعي تواجد أعداد منهم خاصة في اًلسكندرية

 جالية بيزا اإليطالية: 

بيزا من أهم المدن اإليطالية التي كانت لها عالقات تجارية مع األراضي الخاضعة لسلطة المماليك منذ  كانت      
العهد األيوبي رغم حروب بني أيوب مع الفرجة الصليبيين، لكن بدأ حجم التجارة معها يتضاءل مع ازدياد القوة 

تها للمراكز تجارة بحر الروم) المتوسط( إلى جانب خسار اًلقتصادية، والتجارية لمدينتي جنوة والبندقية  اللتين تسيدتا 
، وهناك إشارات قليلة تشير إلى 16م0510التجارية بعد سقوط آخر دويالت الفرنجة الصليبية بساحل الشام عام 

د انشاط البيزيين التجاري في عهد المماليك في الفترة قيد البحث مقارنة بغيرها من المدن اإليطالية، فقد أشار ابن شد
أنه في عهد السلطان الظاهر بيبرس قام مجموعة من البحارة البيزيين بعمليات قرصنة ضد السفن التابعة لسلطة 
المماليك، فقد وقعت سفينة تخص ملك القفجاق الماغولي منكومتر متجهة إلى مصر مركز السلطة المملوكية في 

بيبرس اقتيدت إلى مرفأ  عكا، ولكن نصارى  يد قراصنة بيزا كانت تحمل رسالة وهدايا إلى السلطان الظاهر

                                                           
 .93ابن عبدالظاهر، األلطاف الخفية)مخطوط(، ورقة رقم 13

14 1450)p198.-port (1360-Apellaniz, F. (2011). Alexandrie, l’évolution d’une ville 

15 Apellaniz, Fp 202. 

 .94، ص7هايد، تاريخ التجارة في العصور الوسطى، ج 16
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عكا)الصليبيين( اعترضوا على هذا الفعل ًلرتباطهم بمعاهدة سلم مع المماليك، وأطلقوا سراح الرسل، لكن البيزيين 
احتفظوا بالهدايا مما أجبر السلطان الظاهر بيبرس على إصدار أوامره باحتجاز كل أفراد الجالية البيزية في 

، وهذا دليل على تواجد 17وعدم السماح لهم بالمغادرة حتى ترجع كل الهدايا القادمة من ملك القفجاق اإلسكندرية،
جالية من مدينة بيزا على األراضي المملوكية، ومن الممكن أن تكون عملية القرصنة تمت من أجل المقايضة 

لى إمارات من الضغط العسكري الواقع عللحصول على امتيازات تجارية أسوًة بمدنيتي جنوة والبندقية، أو للتخفيف 
الفرنجة الصليبية في ساحل الشام، وتوجد أيًضا إشارة أخرى ذكرت في كتاب األمان الذي منحه السلطان األشرف 

 .18خليل للتجار األجانب ذكر فيه تجار بيزا

 الجالية الجنوية:

 متينة معها فأرسلت سفاراتها إلى كانت جنوة حريصة منذ قيام دولة المماليك على إقامة عالقات اقتصادية      
مركز السلطة المملوكية في القاهرة لتسهيل  وتنشيط حركة التجارة، وضمان تحقيق الحماية  وحرية التنقل لتجارها 
وأفراد جاليتها المتواجدين على األراضي المملوكية فقد ذكر ابن الفرات في تاريخه أن الجنوية قدموا على السلطان 

، وهذا يشير على األرجح إلى حدوث 19م لتوقيع معاهدة صلح وتفاهم وتجارة معه0524هـ/421نة الظاهر بيبرس س
أعمال قرصنة بحرية، أو تجديد لمعاهدة سابقة لضمان استمرار التجارة التي تأثرت بحروب السلطان الظاهر على 

م 0524هـ/421مضان عام إمارات الفرنجة في ساحل الشام، وبعد مرور حوالي عشر سنوات وتحديًدا في شهر ر 
ولم   20حضر وفد من الجنوية إلى دمشق لمقابلة السلطان المنصور بن قالوون األلفي الذي كان في مهمة حربية

يشر المصدر إلى سبب مجيئهم لكن ربما لتجديد المعاهدة السابقة التي أبرمت مع السلطان الظاهر بيبرس؛ ألن 
ون شهدت فتوًرا بسبب فتحه لمدينة طرابلس الشام والتي كانت تحت العالقة في عهد السلطان المنصور بن قالو 

                                                           
م(، تاريخ الملك الظاهر، اعتناء، أحمد حطيط، اصدار، جمعية المستشرقين األلمانية، 8713هـ/319شداد، عز الدين بن محمد بن إبراهيم، ت)ابن  17

 .33-33م، ص8413، 38النشرات اإلسالمية، ج

 .93ابن عبد الظاهر، محي الدين، األلطاف الخفية، ورقة رقم  18

 .99، ص2بد الرحيم، تاريخ ابن الفرات، تحقيق وضبط، قسطنطين زريق، المطبعة األمريكانية، بيروت، لبنان، جابن الفرات، ناصر الدين محمد بن ع 19

هـ(، السلوك لمعرفة دول الملوك، ، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، 193المقريزي، تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي ت) 20

 .814، ص7م، ج8412، 8دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمنشورات محمد علي بيضون، 
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، مما جعل الجنوية يقومون بعمليات قرصنة ضد السفن المملوكية وألحق ذلك الضرر بالجالية 21حماية حاكم جنوة
من  والجنوية في اإلسكندرية بالذات حيث غادر معظم أفرادها خوًفا من عمليات انتقامية من الدولة المملوكية أ

، ولم تكن هذه األعمال بأوامر من حكام جنوة الذين كانوا يدركون مدى التأثير السلبي على نشاطهم 22عامة الشعب
، وكانت  23التجاري بالذات، فقدموا التماًسا واعتذاًرا رسمًيا للسلطان المنصور بن قالوون، وأعادوا األسرى، وأموالهم

ر محاولة إلرجاع هيبتهم في الضفة الجنوبية الشرقية للبحر عمليات القرصنة من الجنوية على أرجح تقدي
الرومي)المتوسط( والحصول على امتيازات هناك إسوًة بمنافسيهم البنادقة الذين خسروا معهم حرب دير القديس 

، وهذا جعلهم يتمسكون بآخر معاقلهم في ساحل الشام طرابلس، واستمر وجودهم 24سابا، وأخرجوا على إثرها من عكا
 ي األراضي المملوكية كما تمت اإلشارة اليه سابًقا.ف

 -المنشآت الخاصة بالجاليات اإليطالية داخل األراضي المملوكية )الفنادق(:

الفندق كلمة غير عربية تعني الخان بالفارسية، وهي المكان الذي ينزل به المسافرون، والغرباء عند ترحالهم       
، وكان هذا اًلسم)فندق( شائًعا في عصر اإلمبراطورية 25عند أهل الشامبين البلدان، وهذا اًلسم هو المشهور 

، وتبنى الفنادق في المدن وعلى الطرق التجارية؛ لينزل بها الغرباء والتجار للتزود بالمؤن، والماء والراحة 26البيزنطية
والهم، وعقد عهم وحفظ أممن عناء السفر، وقد تطور هذا المبنى ليصبح مكاًنا مخصًصا إلقامة التجار وتخزين بضائ

                                                           
 .784زيتون، العالقات بين الشرق والغرب ، ص 21

22 Bruce،-T. 2015. Commercial conflict resolution across the religious divide in the thirteenth 

century Mediterranean. Mediterranean Historical Review، 30 (1)، 23 

 .833ابن عبد الظاهر األلطاف الخفية، ورقة رقم  23

 .782زيتون، العالقات، ص 24

ث ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي بن أحمد األنصاري، لسان العرب، صححها، أمين محمد عبد الوهاب محمد الصادق العبيدي، دار إحياء الترا 25

 .873، ص81العربي، بيروت، لبنان، ج

كونستابل، إسكان الغريب في العالم المتوسطي، تعريب وتقديم، محمد الطاهر المنصوري، مراجعة، محمد ياسين الصيد، المدار اإلسالمي، أوليفيا ريمي  26

 .883بيروت، لبنان، ص
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، ومبنى الفندق يتكون من مكان 28، وكانت الدولة المملوكية تشرف عليها27الصفقات التجارية وتبادل الثقافات
مخصص لدواب المسافرين ومحل تتوفر فيه الحوائج الضرورية للمسافر، ومخازن لتخزين بضائع التجار، وكان 

، وهذا يدل على رواج التجارة وكثرة التجار القادمين من خارج البلد، 29ايصل أعدادها أحياًنا الى ست وثالثون مخزنً 
أما الشكل الخارجي للفندق فكان يختلف حسب نزًلئه، فالفنادق الخاصة بالجاليات اإليطالية كانت تتكون من أبنية 

تستخدم  ئيسمربعة الشكل ومحاطة بسور محصن وبه عدة طوابق، وداخل السور توجد مساحة تفصل عن المبنى الر 
، 30لشحن وتفريغ البضائع، وتوجد أيًضا مستودعات في الطابق األرضي، بينما الطابق العلوي مخصص للنزًلء

، وكان 32، وفي باحة الفندق زرعت نباتات وأزهار مجلوبة من بالدهم31ويوجد حمام وفرن لتقديم الخدمات اليومية
، وكان الموظف المشرف والمعين من قبل 33ائرهم الدينيةيسمح للنزًلء اإليطاليين باصطحاب الخمور، وممارسة شع

، والفندق في حد ذاته هو منحة من الدولة المملوكية للتجار وأفراد الجاليات 34السلطات المملوكية يسمى الفندقي
 .35اإليطالية وفًقا لالتفاقيات والمعاهدات المنصوص عليها بين الطرفين تسترده بعد انتهاء زمن اًلتفاق أو خرقه

 القنصل ومهماته السياسية واالقتصادية:

من الطبيعي أن تواجد أعداد من أفراد الجاليات اإليطالية على األراضي المملوكية بشكل شبه دائم مع وجود      
أماكن خاصة بهم يتطلب استحداث منصب إداري يكون بمثابة ضابط اًلتصال بين أفراد الجالية وحكومات بلدانهم 

                                                           
 .882، ص أوليفيا ريمي كونستابل، إسكان الغريب في العالم المتوسطي 27

مالك وبيان الطرق والمسالك، صححه وأعتنى به، بولس راويس، مطبعة الجمهورية، باريس، ابن شاهين، غرس الدين خليل الظاهري، زبدة كشف الم 28

 .98م، ص8149فرنسا، 

 .393ابن شداد، تاريخ الملك الظاهر، ص 29

م، 8423القاهرة، مصر، فهمي، نعيم زكي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، الهيئة العامة المصرية للكتاب،  30

 .748ص

 .731، ص3م، ج8431هـ(، ذيل مرآة الزمان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد، الهند، 273اليونني، قطب الدين موسى بن محمد ت) 31

 .3بغداد، صعالوي، عمار مرضي، المنشآت التجارية في الشام ومصر في عصر المماليك، مجلة كلية التربية، جامعة ابن رشد،  32

 .771أشتور، األوضاع االقتصادية واالجتماعية، ص 33

34 T FlSCHEL،W. J the Spice Trade in Mamluk Egypt  ،161.  

 .771نعيم زكي فهمي، طرق التجارة ومحطاتها، ص 35
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. وكانت 36ذا ما كان يمثله القنصل الذي كان يعتبر ممثاًل سياسًيا لدولته وتجارًيا ألفراد جاليتهوالدولة المملوكية، وه
المدن اإليطالية تحرص على أن يكون القنصل من العائالت البارزة في المدينة ملًما وعارًفا بالقوانين والنظم الخاصة 

، ويتم تعيين ثالث موظفين 39، وقيل سنتين38سنوات، وكانت المدة التي يقضيها القنصل في وظيفته ثالث 37بمدينته
، ويعين القنصل من  40إلعانته، ويتقاضى هؤًلء والقنصل مرتباتهم من عوائد الضرائب المحصلة من أبناء جاليتهم

جانبه مجلًسا من أبناء جاليته إلعانته، وإذا توفي فان نائبه يتولى مهامه حتى يصل القنصل الجديد المعين من 
وعادًة ما كان تواجد القنصل في المدن المهمة خاصًة اإلسكندرية،  42ان مقر إقامته، ومكتبه داخل الفندق،وك41دولته

 . 43ويعين نواب له في المدن األقل أهمية

من جهة أخرى يتمتع القنصل بحصانة دبلوماسية، ويعامل معاملة خاصة، ويسمح له أن يلبس مالبسه الخاصة 
نين وتشريعات الدولة المملوكية، أو اًلتفاقيات والمعاهدات المبرمة معها فإن األمر وإذا قام بأي مخالفة تخل بقوا

، وفي نفس الوقت كان القنصل ًل يملك السلطة المطلقة، 44يحال إلى سلطان المماليك في القاهرة ليفصل في األمر
ة المقيم فيها ًلتصال بين الدولألنه يرجع في كل قراراته المهمة للسلطة الحاكمة في بلده، فقد كان بمثابة ضابط ا

                                                           
36 Scandinavian  Steensgaard, N. (1967). Consuls and Nations in the Levant from 1570 to 1650.

2), 14.-(115 ,Economic History Review 

37 Jacoby, D. (2004). Le consulat vénitien d’Alexandrie d’après un document inédit de 

mer: Etudes sur la Mediterranee medievale offertes a Michel Balard -Chemins d'Outre 1284.

.475-, 461(Byzantina Sorbonensia, 20), Paris,26;Steensgaard, N  

38 .,25Steensgaard, N  

39 Jacoby, D. (2004). Le consulat vénitien d’Alexandrie d’après,p,470 

40 ,470Jacoby, D 

41 ,36Steensgaard, N 

 .171أشتور، األوضاع االقتصادية واالجتماعية، ص 42

43 ,25Steensgaard, N 

44 ,18.Steensgaard, N 
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، ويترتب على القنصل ومن معه من أبناء جاليته اًللتزام التام باحترام العادات 45والجالية التابع لها وسلطات دولته
والتقاليد والقوانين المعمول بها داخل األراضي المملوكية، وعدم القيام بأعمال تنافي ذلك مثل المجاهرة بشرب الخمر 

التعامل بالربا؛ ألن ذلك من شأنه إثارة عواطف عامة وخاصة المسلمين، وقد يتسبب أحيانًا في غضب والزنا، و 
 شعبي ضد السلطات المحلية.

، وعادًة ما يتصف بالمرونة في 46ومن مهامه الرئيسية حل المشاكل الداخلية ألفراد جاليته والدفاع عن حقوقها
ا على دفع الضرائب المستحقة على جاليته، فهو الضامن لدفع تلك التعامل مع السلطات المملوكية، ويكون قادرً 

، وفي حال تعرضه ألي مضايقات تحد من عمله وعمل الجالية 47األموال ويستقطع منها جزًءا لصيانة فنادق الجالية
األمر الذي يجبر السلطات المحلية أحياًنا على التدخل لفض تلك المشكالت ألن  48التابع لها فإنه يهدد بالمغادرة

وجوده ووجود جاليته ليس مهمًا له فقط بل مهم حتى للسلطات المملوكية من خالل التحصيل الضريبي على 
  -األشخاص والسلع، وهناك مهام أخرى يمكن أن نستخلصها في النقاط التالية:

إعادة السفن التي تعرضت لألضرار ألصحابها نتيجة ظروف مناخية أو اًلصطدام كان القنصل مطالًبا ب -0
بسفن أخرى ، وهو مسئول مع أفراد جاليته على تسديد الديون المستحقة، والتعويض عن أي أضرار في 

 .49حال تعرض السفن التابعة للدولة المملوكية لعمليات القرصنة

                                                           
45 ,15.Steensgaard, N 

46 ,17.Steensgaard, N 

 .714نعيم فهمي زكي، طرق التجارة ومحطاتها، ص 47

 .714نعيم فهمي زكي، ص 48

49 Horii, Y. (2005). Venetians in Alexandria in the First Half of the Sixteenth Century (< Special Issue II> 

(2), 20 ,of Japan Association for Middle East StudiesAnnals  cultural Contacts).-Ports, Merchants and Cross

144.-131 
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في القاهرة في حال حدوث خالفات بين التجار المحليين يقوم القنصل بالتفاوض مع سلطان المماليك  -5
، خاصًة أن بعض هذه الخالفات تحدث نتيجة سوء الفهم بين الباعة والمشتريين، وذلك لسوء 50وتجار بالده

 .51الترجمة أحياًنا من الوسطاء أو سوء تقدير الكمية
لمدينة ترجم وشهود ويحضر والي اكان القنصل يعقد جلسة مناقشة بين التجار المتخاصمين بوجود كاتب وم -0

 .52معهم
يقوم القنصل باإلشراف على عملية شراء التوابل خاصًة الفلفل، ومنع المضاربة بين التجار حتى يتم شراؤه  -1

لما له من أهمية كسلعة مطلوبة في األسواق األوروبية تجعل عدم المضاربة فيها كسب  53بأرخص األثمان
 وجني أموال كثيرة.

بندقية التجار البنادقة في حالة الحرب من مخالفة تعليمات حكومته بعدم بيع األسلحة يمنع قنصل ال -2
، 54واألخشاب للدولة المملوكية، وعلى من يخالف ذلك يطالب بدفع غرامة مالية ضعف السعر الذي باع به

 أن ا إًلوهذا يخص جميع الجاليات اإليطالية وعادًة ما تصدر األوامر من الكنيسة الكاثوليكية في روم
 اًللتزام به ليس تاًما وأحياًنا كثيرة يستمر التجار في تمرير السلع الممنوعة لتحقيق أرباح كبيرة.

يشرف القنصل على حصر أمالك ودفن من مات من أفراد الجالية في مدافن خاصة بكنيسة الجالية وتسليم  -4
،وهذا يسير على المدن اإليطالية 56البندقية ، والتأكد من مغادرتها ميناء اإلسكندرية باتجاه55ممتلكاتهم لذويهم

 األخرى.

                                                           
50 138.Horii, Y 

51 ,23.Steensgaard, N 

52 ,23.Steensgaard, N 

53 Jacoby.D,470. 

54 Jacoby.D,470. 

55 .208.1450)p-port (1360-Apellaniz, F. (2011). Alexandrie, l’évolution d’une ville 

 

56 Jacoby.D,470. 
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كان القنصل يشرف على توقيع صكوك البيع والشراء التي تتم بين تجار جاليته، والتجار المسلمين في  -2
اإلسكندرية، حيث يذكر فيها اسم السلعة وصفاتها وجودتها وثمنها بوجود شهود ويذكر أيًضا الرسم السلطاني 

 .57عليها)الضريبة( 
يضمن القنصل التاجر التابع لجاليته في حال تم البيع والشراء بينه وبين أحد التاجر التابعين للدولة المملوكية  -2

 .58الديون المستحقة عليه ويدون ذلك في سجالته الخاصة
يحرص القنصل على تبليغ أفراد جاليته بضرورة اًللتزام بالقوانين والشرائع المعمول بها داخل األراضي  -1

كية، فال يسمح لهم بالتنقل عبر المدن إًل بجواز أو تصريح يشبه العقد يدفع من خالله رسًما مالًيا المملو 
، وهذا األمر يتم تخفيفه أحياًنا من قبل السلطات المملوكية من خالل اًلتفاقيات 59لفترة زمنية محددة

 السلع ووسائل النقل.المشتركة لتنشيط حركة التجارة، وزيادة مدخول الدولة من الضرائب األخرى ك

 الخاتمة

كان هناك وجود شبه دائم ألفراد الجاليات اإليطالية داخل األراضي المملوكية، وكان هذا مرتبًطا بقوة الحركة       
التجارية، ونشاط كل جالية ونفوذ حكومتها، وارتبط هذا كله بوجود شخصية مهمة تمثل سيادة الجالية التي ينتمي 

طات المملوكية ممثلة في القنصل، وكان هذا يحظى إليها تكون بمثابة ضابط اًلتصال بين حكومة بالده والسل
بمكانة وحصانة من قبل سلطان المماليك، وعادًة ما كان يتواجد في مقر إقامة جاليته داخل الفندق، وهو المنشأة 
المخصصة لمبيت أفراد الجالية وتحزين بضائعهم، وإقامة طقوسهم الدينية، وهي منحة من الدولة المملوكية تستردها 

                                                           
57 kum": analyse linguistique de trois lettres écrites par un marchand ḍBauden, F. (2012). " Lam baqā yu ‘āri

Autour de la langue arabe. Études présentées à Jacques Grand'Henry à  820/1417.-au Caire en 819/1416

, 27..l’occasion de son 70e anniversaire 

58 , F. (2005). L'Achat d'esclaves et la rédemption des captifs à Alexandrie d'après deux documents Bauden

Regards croisés sur le  arabes d'époque mamelouke conservés aux Archives de l'État à Venise (ASVe).

, 306.2002)-928Moyen Âge arabe. Mélanges à la mémoire de Louis Pouzet sj (1 

59 FlSCHEL،. A Contribution to the Economic The Spice Trade in Mamluk EgyptW. J. 1958.  

History of Medieval Islam. Journal of the Economic and Social History of the Orient، 1، 
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ال غادر أفراد الجالية المكان أو حصلت مشكالت سياسية أو حربية تتطلب سحب اًلمتيازات من أفراد وحكومة في ح
 الجالية.

كانت حكومة كل مدينة إيطالية تحرص على أن يكون ممثلها )القنصل( من العائالت النبيلة التي لها مكانة،  
عها نوات، ويتقاضى راتبه من عائد الضرائب التي يدفوحددت مدة اقامته وتكليفه بالمهمة من سنتين إلى ثالث س

أفراد الجالية لحكومتهم، ويساعده في إدارة شؤون القنصلية مجلس استشاري من التجار واألفراد الموجدين معهم، 
 وأحياًنا يتولى أحدهم مكان القنصل عند وفاته حتى يتم تعيين غيره.

الية التابعة له، فهو يمثل حكومته في حال إبرام المعاهدات يقوم القنصل باإلشراف على شؤون القنصلية والج
واًلتفاقيات مع السلطات المملوكية في القاهرة، ويدافع عن حقوق أفراد جاليته، ويشرف على الصفقات التجارية 

د يويمنع المضاربات بين التجار خاصة سلع التوابل المهمة ، كما أنه يضمن التجار التابعين له في حال عدم تسد
ديونهم لتجار البالد وعدم دفع الضرائب للدولة، كما يجب عليه أن يعيد السفن التي تحطمت أو استولى عليها 
قراصنة بالده بما فيها من محتويات، ومن ناحية أخرى كان يقوم باإلشراف على تسليم ممتلكات وأموال من مات 

الشرائع تابعين له على اًللتزام التام باألعراف والقوانين و من أبناء جاليته إلى ذويهم، كما أنه يحرض أفراد جاليته ال
المعمول بها داخل األراضي المملوكية فيحرص على أن ًل يكون هناك احتكاك خاصًة فيما يتعلق بالمجاهرة 
بالمنكرات كشرب الخمر، وفي يوم الجمعة تقفل الفنادق لمنع حدوث مشاجرات خاصًة في حالة حدوث أي اشتباك 

في هذه الحالة كان القنصل يلزم أفراد جاليته باتباع تعليمات حكومة بالده والبابا خاصًة فيما يتعلق بتزويد حربي، و 
  المماليك بالسالح واألخشاب، ومن يخالف توقع عليه عقوبات.
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