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 العالقات الليبية مع الواليات المتحدة األمريكية
 في عهد يوسف باشا القرمانلي

 م1832-م1795
 محمد علي محمد عفينم.د.

4/3/2009تأريخ القبول:   1/2/2009تأريخ التقديم:  
 المقدمة

اماًا ع 124خضعت ليبيا والية )طرابلس الغرب( لحكم األسرة القرمانلية حكمًا وراثياًا اسارمر لما ة       
لاال لاام م ، وحكاام خااذه اااعة الماا ة ساارة مااة أواارا  األساارة، وماا  ع1835م إلااع عااام 1711أي منااع عااام 

وكانوا يسيروة وي سياسرهم علع غرار ما كااة يساير عليال الاواللة العثماانيية  يسرطيعوا االحرفاظ بالبذ 
لمحاوظااة عليهااا علااع واي العراار العثماااني األوه ، حيااح ارساام حكمهاام برساام األااا او ورنميااة الاابذ  وا

الرغم مة ح وح بعض االضطرابات والفوضع الري كانات رحا ح واي العرار العثمااني األوه ، والراي 
أ ت إلع وروه اح  قاا ة االنكااارية الما عو احما  القرماانلي ، للسايطرة علاع الحكام وثعلال وراثياًا واي 

حكاام األساارة القرمانليااة حياااح أسااررلو ولاام راانعم واليااة طاارابلس الغاارب بااايف ماااة االساارقرار وااي ب ايااة 
عا ت إلع حالة الفوضع الااملة الراي كانات عليهاا الابذ  واي العرار العثمااني األوهو وكانات سياساة 
حكااام األساارة القرمانليااة اااي الحرااوه علااع األمااواه بكااه وساايلة ، وكاناات غالبيرهااا رراارو علااع حياااة 

هم مرثااال بارثاااااية  األوه وااارض الباااعل الراااي كاااانوا يعيااااونها واااي قراااورام الفخماااةو وكانااات سياسااار
الضاارا ب علااع الناااس، وارخاااع األساااليب الرعساافية وااي ثمعهااا علااع ياا  القااوات االنكاااارية وغيراااا مااة 
القاااوات الراااي كانااات ماااة أ وات الحكااام القرماااانلي واااي حكااام الااابذ  و أماااا االرثااااة الثااااني وكااااة الثهاااا  

فررة بعا  االنثااتات واالنرراارات البحرياة الراي اإلسذمي وي البحر المروسط العي كاة سا  ًا وي رلل ال
حققهااا األسااطوه العثماااني ونااعال والااعي كاااة عااامًذ وااي  خااوه واليااة طاارابلس الغاارب وخارااة وااي أيااام  
حكااام األسااارة القرمانلياااة بخذواااات مااا  بعاااض الااا وه األوربياااة ألنهااام حااااولوا المغااااالة واااي ااااعا األسااالوب 

األوربياة إال أة ااعا العماه واي النهاياة أ   إلاع رحاالو الا وه بفرضهم اإلراوات والضرا ب علع السفة 
 األوربية ض امو

                                                 

  /جامعة الموصل. آلداباكلية قسم التاريخ / 
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 توطيد الحكم
خضعت والية طرابلس الغرب لحكام األساباة لما ة عااروة عاماًا مناع العقا  األوه للقارة الساا س       

م، وقا  عانات طارابلس الغارب ماة سااوف 1530م وحراع عااام 1510عاار المايذ ي أي مناع أوا اه عاام 
وضااال السياسااية واالقررااا ية واالثرماعيااة نريثااة سااوف معاملااة المحرلااية األسااباة وورساااة القاا يس اال

، الراي  (1)، العية عاثوا واي الابذ  خراباًا مماا اضاطر األااالي إلاع االسارنثا  بال ولاة العثمانياة)*(يوحنا 
ح حكمهاااا ، ثااام أراااب(2)م1711-1551اسااارطاعت إحكاااام سااايطررها علاااع طااارابلس الغااارب للفرااارة ماااة 

                                                 

م لحماياة طارع 1119( ويعرووة بال اوية واي منظمة عساكرية رطلاع علاع نفساها ثمعياة ورسااة المعبا  أسسات عاام *)
الحثاااال النراااار  باااية ياواااا وبيااات المقااا س ، ثااام رحولااات بعااا  علااال إلاااع اي اااة عساااكرية كااااة لهاااا  ور كبيااار واااي إراااااب 

ة وبقياات اااعة الهي ااة حرااع القاارة السااا س عااار الماايذ ي، واااحرلوا طاارابلس المساالمية وقاارلهم ومسااان ة الحمااذت الرااليبي
م وبقيت رحت السيطرة االسبانية بع  أة وقل  ملل األسباة ركًا يعطي ويل الحاع لهام بملكياة طارابلس 1510الغرب عام 

لس رحات حكام األساباة الغرب مقابه اعراراوهم بالسايا ة االسابانية خااية أة ركاوة بايا ي المسالميةو ايراوري روساي  طاراب
و 5( ص1969وورساااة مالطااة، ررثمااة محماا  الرلبيسااي ، مفسسااة الثقاوااة الليبيااة للراااليو والررثمااة والنااار )طاارابلس ، 

( 1976للرفاريه ينظر،  ري  عب  القا ر نوري   سياسة رذح ال ية وي بذ  الااام والثتيارة، مطبعاة اإلرااا  )بغا ا ، 
، رساااالة 1912-1841لحركاااة السنوساااية وعذقرهاااا باااالقو  االقليمياااة وال ولياااة ومحمااا  علاااي محمااا  عفاااية  ا81-80ص

 و7( ص2004ماثسرير غير مناورة)ثامعة الموره، 
( أبي عب  اهلل محم  بة خليه بة غلبوة  راريخ طرابلس الغرب المسمع الرعكار ويمة ملل طارابلس وماا كااة بهاا ماة 1)

و وللرفاراايه ينظاار ، اوااراح ناااثر 93اااا( ص1349طبعااة الساالفية )القاااارة، األخباار ، رحقيااع الطاااار احماا  الااتاوي ،  الم
؛ 7، ص( 2001م، رساالة ماثسارير غيار منااورة )الموراه 1913-1835ثاسم حما وة  السياساة العثمانياة واي ليبياا 

المعرواة ،  علاي محما  الراذبي، ال ولاة العثمانياة عواماه النهاوض والساقوط ،  ارللرفاريه عة ال ولة العثمانية ينظار  
؛ عترلااو يوسااو باال وراااو ، راااريخ سااذطية بنااي عثماااة مااة أوه ناااارهم حرااع االة ، 342( ، ص2006)بيااروت  

(؛ اساااماعيه سااارانل، حقاااا ع االخباااار عاااة  وه البحاااار ، المطبعاااة االميرياااة ،)القااااارة  1995مكرباااة مااا بولي )القااااارة  
العثمانيااة ، رحقيااع احساااة حقااي ،  ار النفااا س ،) بيااروت، ( ؛ محماا  ورياا  باال المحااامي ، راااريخ ال ولااة العليااة 1894
 ( و1981

-1882(أحما  راا قي الاا ثاني، ليبيااا قبياه االحاارذه االيطااالي أو طاارابلس الغاارب واي اواخاار العهاا  العثماااني الثاااني 2)
واي العرار ؛ ااوقي عطاا اهلل الثماه، المغارب العرباي الكبيار 28( ، ص1971، المطبعة الفنية الح يثة)القاارة، 1911

؛ محماو  اااكر، الرااريخ االساذمي، العرار الوسايط ، 377( ، ص1977الح يح ، مكرباة االنثلاو مرارية ، )القااارة  
 و12-11( ، ص1996بذ  المغرب ، المكرب االسذمي ، )بيروت 
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اسااميًا علااع طاارابلس الغاارب بعاا  أة رمكااة احماا  القرمااانلي احاا  قااا ة الثناا  مااة الورااوه إلااع الساالطة 
، ليمراا  حكمهااا )*(وواارض إرا راال علااع الباااب العااالي برعييناال واليااًا  علااع الواليااة باساام االساارة القرمانليااة

 و(1)م(1835-1711للفررة )
علااع طاارابلس الغاارب وثعلاال وراثيااا، واساارطال خااذه  رمكااة احماا  بااااا القرمااانلي مااة بسااط حكماال     

حكمل القضاف علع حركات الرمر ، وعمه علع اسررباب األمة واي الوالياة ورا عيم قورهاا البحرياة حياح 
، واااه ت وراارة الحكاام القرمااانلي رااراعات ع ياا ة بااية اواارا  االساارة (2)م1745اساارمر الحكاام إلااع عااام 

سااة واحماا  والرااي أ ت إلااع  واا  يوسااو لقرااه اخياال ورااولي الحاكمااة رمثلاات براارال يوسااو ماا  اخوراال ح
ومساارغًذ نقمااة بعااض القبا ااه علااع والاا ة ورحااالو معهاام ضاا ة وحارااار  1720رمااوت  20الحكاام وااي 

                                                 

ثا ام االكبار  االسرة القرمانلية اسرة مة اراوه عثمانياة موطنهاا االرالي م يناة قرمااة واي باذ  األناضاوه وقا  ثااف()*
الم عو )مرطفع( إلع طرابلس وكاة بحارًا راغيرًا ، وامرلال بعاض الماتارل واي حاي المنااية وأنا م  ابناافة واحفاا ة ما  
السااكاة ورااااروام وورااه والاا  احماا  مفسااس االساارة واااو يوسااو إلااع مرربااة باااش اغااا ورساااة الساااحه والمناااية وامراا  

بلس الغاارب رحاات حكاام االساارة القرمانليااة ، رعريااب طاال وااوتي ، معهاا  رو ولفااو ميكاااكي، طااراعااامو  124حكمهاام قراباال 
؛ علي عمر بة اسماعيه انهيار حكم االسرة القرمانلية ، مكربة الفرثااني 2( ، 1961ال راسات العربيةالعالية ، )القاارة، 

 و23-17( ، ص1966، )بيروت، 
( 1968  عار "، مفرمر ليبيا واي الرااريخ، )طارابلس   ( مرطفع عب  اهلل بعيو، " مذمح راريخ ليبيا وي القرة الراس1)

؛ ولمتيا  ماة الرفارايه 19( ، ص1951؛ محمو  الانيطي، قضية ليبيا ، مكربة النهضة المررية ، )القااارة  86، ص
؛ محمااا  عبااا  اللطياااو البحاااراوي، حركاااة 43( ، ص1966ينظااار  نيقاااوال تياااا ة، ليبياااا واااي العراااور الح يثاااة ،)بياااروت  

( ؛ بثيناة 1978م ، مطااب  المخراار ، ) ار الساذم  1839-1808عثماني وي عه  السالطاة محماو  الثااني االرذح ال
م، رساالة ماثساارير غيرمنااورة ، الثامعااة 1943-1911عبا  الارحمة ياسااية الركريراي، رطااور الحركاة الوطنيااة واي ليبيااا 

غرب ، ررثمة اكمه ال ية محم  احساة،  ار ( ؛ محمو  ناثي ومحم  نوري ، طرابلس ال1981المسرنررية ، )بغ ا ،  
( ؛ حساااة ساااليماة محماااو ، ليبياااا باااية الماضاااي والحاضااار ، مفسساااة ساااثه العااارب ، 1973مكرباااة الفكااار، )طااارابلس   

( ؛ محمو  رالح المنسي، " بريطانيا والحملة االيطالية علاع طارابلس الغارب " ،  راساة وثا قياة ، مثلاة 1962)القاارة  
( ؛ راا  البراوي، ليبيا والمفامرة البريطانية ، مكربة النهضة المرارية ، 2( الع   )1980ة ، )طرابلس   البحوح الراريخي

( ؛ 1974( ؛ محما  رثاب التا ا ي ، الغاتو االيطاالي مق مارال وغايارال ،  ار الكرااب الليباي ، )بنغااتي  1953)القاارة  
م" ، المثلااة الراريخيااة 1911-1551العثمااانيية وااي ليبيااا  محماا  محماا  الطااوير ، " الحركااات الرحرريااة ضاا  بعااض الااوالة

 (و54-53( ، الع   )1989المغربية للعه  الح يح والمعارر ، )رونس  
 و179؛ ناثي، المر ر السابع، ص135( الثمه ، المر ر السابع، ص2)
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طربلس الغرب لم ة خمسية يوماًا وقا  حااوه علاي باااا ماة انهااف ااعة الراراعات الراي اسارمرت حراع 
 و (1)احية ويوسو بل مة الناحية االخر  م، بية علي بااا وابنل واحم  بل مة ن1793عام 

كاااة يوسااو بااااا عو حنكااة سياسااية أالراال وااي الورااوه إلااع الساالطة لكااة حاا ح مااا اثااه علاال       
م رسا وي ميناف طرابلس الغرب أسطوه عثماني مكاوة ماة ساب  سافة 1793رموت  21الطموح ، وفي 

م 1807-1789لعثمااني ساليم الثالاح وكاة علي الثتا ري قا ا  األساطوه يحماه ورماناا ماة السالطاة ا
محلااال والياااا علاااع طااارابلس الغااارب ، حياااح   )*(يرضااامة خلااا  الباااااا القرماااانلي ورعياااية علاااي الثتا اااري

اسرسلمت الم ينة  وة مقاومة، بع  اة رعب األاالي مة القراه والحرار ، اما علاي باااا وقا  لثاا ااو 
رطاعوا ويمااا بعاا  العااو ة لحكاام طاارابلس الغاارب ،  إال انهاام اساا(2)وأسااررل إلااع رااونس بمااا واايهم يوسااو باال

وساارعاة مااا  (3)م بعاا  اة انررااروا علااع علااي الثتا ااري بمساااع ة والااي رااونس حمااو ة بااااا1794عااام 
 بت الخذوات مة ث ي  بية احم  بل ويوسو بال وقا  نثاح األخيار ماة االساريذف علاع الحكام وطار  

عماه يوساو باااا مناع اوا اه حكمال علاع  (4)مالطةاخيل العي ور إلع مررارل ثم إلع رونس ومنها إلع 
اسااررباب النظااام وااي طاارابلس الغاارب وأراا ر الع ياا  مااة القااوانية بحااع المثاارمية والمقراارية، كمااا اناال 

وكاااة يعرماا  علااع رمويااه واليراال مااة االراااوات والهاا ايا الرااي  (5)اااارم باالسااطوه ورحسااية ميناااف طاارابلس

                                                 

ماة عبا  الارحيم االربا ، مركات ( اياة وانينا)محقع( ، مخطوط ركملة راريخ ايالة طرابلس وي حكم علي القرماانلي ، ررث1)
 و31-24( ، ص1980ثها  الليبيية ض  الغتو االيطالي ، )طرابلس  

( راير اح   الوثا ع إلع اة الفرماة العي اظهرة علاي الثتا اري عنا  ق ومال إلاع طارابلس الغارب كااة ماتورًا وال علام *)
رعيااية ويمااا بعاا  ، حماا وة، المراا ر الساااابع، للساالطاة وال الراا ر االعظاام بااعلل ، إال اة الساالطاة ارسااه لاال ورماااة ال

، للرفاريه ينظر، علي عمر بة اسماعيه" الظروو الري ا ت إلع احرذه علي الثتا ري لم ينة طارابلس الغارب 10ص
 و300( ص1968" ، مفرمر ليبيا وي الراريخ ، )طرابلس  1793-1795

 و36-33( وانينا، المر ر السابع،م ص2)
 و111ع، ص( ناثي، المر ر الساب3)
 و137( الثمه ، المر ر السابع، ص4)
و للرفاريه ينظر، عب  المولع الحرير، " نظرة رحليلية ألبعا  سياسة يوساو باااا 33( ميكاكي، المر ر السابع، ص5)

القرمانلي االقرراا ية للعذقاات االثرماعياة واي النراو األوه ماة القارة الراسا  عاار" نا وة الحيااة االقرراا ية للوالياات 
( 1986لعربية ومرا ر وثا قها وي العه  العثماني ، ثمعهاا عبا  الثلياه الرميماي ، االرحاا  الرونساي للااغه ، )راونس  ا

 و2،ل1، ل
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، أسااارطال باساااطولل (1)ب المفروضاااة علاااع الرثاااارة والتراعاااة خاااعاا ماااة الااا وه األوربياااة وماااة الضااارا اي
القاوي وارض ساايطررل علاع رثااارة البحار المروسااط ووارض االرااوات علااع السافة الرثاريااة األوربياة الرااي 
رمااار بالمروساااط مقاباااه ضاااماة ساااذمرها والاااعي سااااع ة علاااع علااال اسااارغذلل انااااغاه الااا وه األوربياااة 

م باإلضاااوة إلااع الحااروب والماااااكه 1815إلااع 1797ة األعاااوام بااالحروب النابوليونيااة الرااي  ارت بااي
 و ( 2)الري كانت ر ور ويما بية رلل ال وه األوربية 

 ((1798-1795))دور البحرية الطرابلسية في بناء والية طرابلس الغرب 
 اة اعرما  يوسو بااا علاع البحرياة ، يعربار موارالة لسياساة اساذول باااوات طارابلس والثتا ار      

حيااح كاناات رعرماا  علااع النااااط البحااري لحمايرهااا مااة االعراا افات النراارانية بتعامااة اساابانيا والبررغاااه 
ومااة بقيااة الاا وه البحريااة المعا يااة باإلضاااوة إلااع مساااامة النااااط البحااري برمويااه ال ولااة واثااراف رثالهااا 

ريااااع االسااااريرا  وبالرااااالي  عاااام النظااااام السياسااااي عااااة طريااااع ربطهااااا بالعااااالم الرااااناعي )اوربااااا( عااااة ط
والرراا ير وعااة طريااع مااا ر وعاال الاا وه المرربطااة بمعاااا ات سااذم وراا اقة وااا ايا وااي مقابااه حمايااة 
سافنها الرثاريااة والرسااهيذت الرااي رحراه عليهااا مااة مااوانن الواليااة و وكانات البحريااة مااة اكثاار الوسااا ه 

ال االقرراا ية المرر ياة الري حاوه يوسو بااا اسرخ امها خذه العق  األوه مة حكمل ليرالح االوضا
النل عن ما رولع الحكم كانت البذ  رعاني مة اوذس كامه بحيح كانات قلعرال الراي كانات مقار اقامرال 
ق  ثر اا علي الثتا ري ، مة اكثر اثاثها حراع ارابحت ركاا  ركاوة غيار راالحة للساكة االمار الاعي 

لااب اإلساارال وااي رقاا يم المبااال  المقااررة  وعاال بروثاال ناا اف إلااع قنارااه الاا وه المرواثاا ية وااي الم ينااة بط
 و(3)علع  ولهم باإلضاوة إلع اله ايا والري عا ة ما رق م عن ما يرولع الوالية بااا ث ي 

 وكانت مسااة البحرية وي اعا ة بناف الوالية عة طريع  
 

                                                 

( ااااره وياارو، الحوليااات الليبيااة منااع الفاارح العربااي حرااع الغااتو االيطااالي ، نرثمااة عباا  الكااريم الااواوي ،  ار الفرثاااني 1)
ه عة اله ايا واالراوات ينظر ، كماه الا ية عبا  العتيات الخرباوطلي ، )محقاع ، للرفاري603، ص2)طرابلس    وت( ل

 و37( ص39ووثا قي( مناور وي ، ميكاكي ، المر ر السابع ، وثيقة رقم )
 و167( ميكاكي ، المر ر السابع، ص2)
  المرحا ة ، )بياروت  ( أمحم  سعي  الطوياه، البحرياة الطرابلساية واي عها  يوساو باااا القرماانلي ،  ار الكرااب الث يا3)

 و208( ، ص2002
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 و )*(االراوات السنوية واله ايا القنرلية - أ
 الحمالت البحرية: - ب

رقرياارا خااذه الساانوات الااثذح األولااع مااة حكاام  Poussierنسااي )بوسااييل( لقاا  قاا م القنرااه الفر        
، وماة خاذه )**(حملاة 47يوسو بااا باة ع   الحمذت الري قاام بهاا األساطوه الطرابلساي قا  بلغات 

ما سبع يب و اة يوسو بااا كاة مرمما علع اسرخ ام البحرياة براورة اكثار واعلياة واي رح يا  معاالم 
المكانااة الث ياا ة لواليراال وااي البحاار المروسااط وانهااا ال رقااه ااميااة عااة غيراااا وااي  سياساارل وعلاال براكياا 

الراثير السلبي وااليثابي علع الرثارة البحرية وكعلل الضغط علع ال وه الراي رسارخ م البحار المروساط 
 لكااي ركااوة مساارع ة لذساارثابة لمطالبااة باا و  المبااال  الماليااة المقااررة حرااع ركااوة رثاررهااا البحريااة وااي
مامة ماة حماذت أساطولل ، حياح اسارطال يوساو باااا خاذه ما ة حكمال االساريذف علاع الع يا  ماة 

 و(2)( ورنل ورنسي 1،379،750والري بلغت قيمرها ما يقارب ) ()*(1)المراكب مة مخرلو ال وه 
كاة رمويه اعة الحمذت مة قبه البااا باكه أساسي وكاة مر و ااا االقرراا ي يرطلاب وضا        

ال  رمويلها مقابه عوا  اا واة معظم مرا ر الرمويه كاة علاع ااكه اا ايا ومانح ماة بعاض الا وه مب
كاألساالحة والااعخيرة وحرااع المراكااب الثااااتة لذساارعماه ، وقاا  كاااة يحرااه علااع بعضااها مااة الساالطاة 

م، وأا رااال اسااابانيا قطعاااة بحرياااة مثهاااتة إلاااع 1797العثمااااني حياااح أرساااه لااال سااافينرية مسااالحرية سااانة 
نااب الفنيااية وااي رااناعة الساافة باإلضاااوة إلااع المااوا  الخااام الذتمااة لمثااه اااعة الرااناعة مااة خاااب ثا

وحباااه وو الااخو وكاناات اااعة المااوا  راااري علااع اااكه ااا ايا ، واكااعا يمكااة القااوه اة البحريااة كاااة لهااا 
الاا وه نراايب كبياار وااي اعااا ة بناااف الواليااة نظاارًا للمساااامة الفعالااة وااي اقررااا اا عااة طريااع مااا ر وعاال 

، وكاناات (3)المرربطااة بمعاااا ات سااذم وراا اقة ماا  طاارابلس الغاارب مااة امااواه لحمايااة ساافنها ورثاررهااا

                                                 

 ( العي يبية المبال  الم ووعة إلع يوسو بااا وي ب اية حكملو1( للرفاريه راث  الملحع رقم )*)
 ( يوضح ويها ع   الحمذت خذه الثذح سنوات 2( للرفاريه عة ع   الحمذت وراريخها مراثعة الملحع رقم )**)
 و210-209( الطويه ،المر ر السابع ، ص 1)
( العي يوضح ع   المراكاب المسارولع عليهاا وثنسايارها وقيمرهاا بالفرنال 3لمتي  مة الرفاريه مراثعة الملحع رقم ) (*)

 الفرنسيو
 و213-210( الطويه، المر ر السابع ، ص2)
 و213؛ الطويه ، المر ر السابع، ص532( ويرو ، المر ر السابع ، ص3)
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رلل ال وه مثبرة علع علل لكونها ررخاع ماة البحار المروساط طريقاًا لهاا وكااة عليهاا االعراراو بالسايا ة 
ماا  البااااا لرضاامة  البحريااة لواليااة طاارابلس وبالرااالي يثااب علااع رلاال الاا وه الورااوه إلااع عقاا  معاااا ة

سذمة قواولها الرثارية مقابه  و  رلل المبال  باإلضاوة إلع بعض األاياف األخار  كاألسالحة ومعا ات 
بحرية ومذبس وو الخ الري رمنح علع ااكه اا ايا ، وكااة القناراه يعررواوة بهاعة الحماذت ويمنحاوة 

 و (1)الرراخيص الذتمة للقيام بها
لس الغاارب عذقارهااا الخارثيااة والرااي كاناات ررساام باالساارقذلية وخارااة وااي لقاا  كاااة لواليااة طااراب      

عه  يوسو بااا القرمانلي علع الرغم مة أنها كانت رابعة اسميًا لل ولة العثمانياة ، حياح كانات ررساه 
إلاااع طااارابلس الغااارب المبعاااوثية إلعاااذة راااولي أي سااالطاة ث يااا  للعااارش او حماااه الفرماناااات الخاراااة 

 و(2)لوالية طرابلس الغرب  لرولي الباااوات
أقامت والية طرابلس الغرب وي عه  يوسو بااا عذقات ما  الع يا  ماة الا وه األثنبياة وكانات       

اااعة العذقااة ياارحكم ويهااا مباا أ إيفاااف اااعة الاا وه بالرتامارهااا رثاااة طاارابلس الغاارب ، معرماا ا بااعلل علااع 
وكانااات عذقارهاااا بالااا وه االوربياااة الراااغيرة المعااااا ات المعقاااو ة باااية طااارابلس الغااارب ورلااال الااا وه ، 

كالساااوي  والااا نمارل واسااابانيا وسااار ينيا )بيااا مونت( ماااا باااية المااا  والثاااتر وغالباااا ماااا كانااات ااااعة الااا وه 
واإلمارات رمرنا  او رماطاه واي  وا  االرااوات والها ايا ويضاطر يوساو باااا إلاع االساريذف علاع سافنها 

ساااه أسااااطيلها إلاااع ساااواحه طااارابلس الغااارب ورقااا  بعاااض ورثاررهاااا وواااي الغالاااب كانااات ااااعة الااا وه رر 
 و  (3)*()االارباكات الري رنرهي بعق  معاا ة ث ي ة

                                                 

 و214-213( الطويه ، المر ر السابع، ص1)
؛ ميكااكي ، 146( ، ص1987( عب  الكريم محمو  غرايبة، راريخ العرب الح يح ، األالية للناار والروتيا  )بياروت  2)

 و169المر ر الساابع، ص
م 1799م 1798( مة الث ير بالعكر انل كلما كانت رحا ح اتماة رعقا  معااا ة ومثااه علال ماا حا ح ما  الساوي  عاام *)

و(  و  ما ة الو ورنل كهبة وثمانية االو ورنال ثتياة سانوية وبعا  روساط ناابليوة بوناابرت عن ما طلب مة البااا )يوس
خفضاات الهباااة إلااع ثمانياااة اقو ورناال ورقااارر ثعااه الثتياااة الساانوية ثمانياااة اقو ورناال واعيااا ت الساافة الساااوي ية الراااي 

ال ناااااويهض ،  ار الفكااااار اسااااارولع عليهاااااا القرماااااانليوة و لوثاااااورب سااااارو ار ، حاضااااار العاااااالم االساااااذمي ، ررثماااااة عثااااا
 و128( ، ص1971)بيروت 

 و184-183( ناثي، المر ر السابع، ص3)
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يعربر يوسو بااا القرمانلي ابرت والة األسرة القرمانلية حيح كاة حاكماا طموحاا أكا  سايا ة ليبياا       
ض المروسااط علااع كاوااة علااع ميااهااا االقليميااة ، وواارض الثتية)رسااوم الماارور( عباار مياااة البحاار األبااي

م اناااعر 1800، وواااي عاااام (1)السااافة البحرياااة األميركياااة واألوربياااة )بريطانياااا والساااوي  وورنساااا وايطالياااا(
يوسو بااا اعا لم ر و  كه سفينة ثتية سنوية وا ياة سانوية ماة الحكوماة األميركياة وافة السافة الليبياة 

، (3)ذقراال ماا  الواليااات المرحاا ة مضااطربة ، وكاناات ع(2)ساارهاثم الساافة األميركيااة ورساالبها مااا رحملاال 
م طالااب بتيااا ة الرسااوم علااع الساافة االميركيااة رامينااًا لسااذمة مروراااا وااي مياااة ليبيااا 1803ووااي عااام 

والبحاار المروسااط مفكاا ًا بهااعة المطالبااة لعاا ة ماارات لضااماة المذحااة للساافة الرثاريااة أسااوة ببقيااة الاا وه 
ا راك  ليوساو باااا عا م الناتوه عنا  رغبرال ماة قباه الوالياات األثنبية ، إال أنها روضت طلبل ، وعن م

، ثااام ارسااالت الوالياااات المرحااا ة سااافنها (4)المرحااا ة اسااارولت البحرياااة الليبياااة علاااع احااا  السااافة االميركياااة 
لضااارب ماااوانن ومااا ة طااارابلس الغااارب والراااي كانااات ااااعة الب اياااة النااا الل حااارب باااية األساااطوه الليباااي 

 و (5)واألسطوه االميركي 
 صراع مع الواليات المتحدة االميركية:ال

، بمفهومهااا الواسا  وكاناات  ورياراال البحرياة الرااي رركااوة مااة )*(اربا  يوسااو بااااا سياساة اللواحااع       
ثذثااة إلااع اربعااة مراكااب ال ررثاا   وة اة راساار مراكااب معا يااة ، وكاااة الفاارح يعاام بااية األاااالي النهاام 

ية ثعلهام اهلل غنيماة للمسالميةو وكااة البحاارة الطرابلسايوة يروة وي علل انررار علع أع اف ال ية الع
يربعوة إسرراريثية اربعها قبلهم الفرنسيوة وي المعارل البحرية إال واي ضرب راواري مراكاب االعا اف 
بالماا او  بغيااة إسااقاطها ، حيااح كاناات البحريااة الطرابلسااية رمااارس مهامهااا وااي الضااغط والره ياا  وحرااع 

                                                 

(1) WWW. Wikpidia. Com 
 و7الموسوعة الحرة ، راريخ ليبيا ، ص

(، 1992( رأوت غنيمي الايخ، وي راريخ العرب الح يح وثها  االن لسيية ،  ار الثقاوة للطباعاة والناار ، )القااارة  2)
 و105ص
 ايخ، المر ر نفسل،و( ال3)
 و7( الموسوعة الحرة ، المر ر السابع، ص4)
 و105(الايخ، المر ر السابع، ص5)
(اللواحااع   واااي االساارراريثية البحريااة الرااي اربعهااا يوسااو بااااا واااي رقااوم علااع اساارغذه البحاار وااي مطااار ة اع ا اال *)

 و216سابع، صواالسريذف علع مراكبهم البحرية واسر رعايااموا لطويه  المر ر ال
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الراي ال رلراتم با و  المباال  السانوية المرفاع عليهاا وماة باية رلال الا وه الراي  اعذة الحارب علاع الا وه
 خلااات معهاااا البحرياااة الطرابلساااية واااي راااراعات باإلضااااوة إلاااع راااراعها مااا  الوالياااات المرحااا ة ، ااااي 

م بعا  اساريذفاا علاع عا ة مراكاب رابعاة لهاعة ال ولاة 1797ال نمارل الري  خلت واي رارال مناع سانة 
ي  حيااح روضاات االخياارة  واا  الثتيااة الساانوية المقااررة عليهااا ، واراا ر البااااا اواماارة وكااعلل ماا  السااو 

-1795باالساااريذف علاااع المراكاااب الرثارياااة الساااوي ية وفررفعااات عااا   المراكاااب الماساااورة خاااذه المااا ة 
( ورنال ، 375000م إلع اح  عار مركبًا مة مخرلو االنوال وبلغت قيمة حمولرها ما يقاارب )1798

 –االحاااا اح كفيلااااة برااااورر العذقااااات بااااية الطااااروية ومااااة ثاااام ب ايااااة الراااارال االمريكااااي  وكاناااات رلاااال
 و  (1)الطرابلسي

كاناات اوه اااااارة لظهااور المراكاااب البحرياااة االميركيااة واااي مياااة البحااار المروساااط يرثاا  إلاااع عاااام       
لراارا م ، وعلاال عناا ما اساارولت البحريااة المراكاااية علااع مركااب اااراعي اميركااي مااة مسااروطنة انك1625
م وق  مركب وخر وي يا  المراكاايية 1678وي علل الوقت ، ووي عام  New England  (2)الث ي ة 

م ولام يعا  ماة 1678الاعي ابحار ماة ااارلروة عاام   Mason والعي كاة علاع مرنال الا كرور ماساوة 
المراكاب رحلرل ، والعي اغلت ع م عو رل الرأي العام االميركي ، وبحلوه القرة الثاامة عاار تا  عا   

 (3)الماسورة وبالرالي ات ا  ع   االسر  األميركيية وي واليات المغرب العربي وخارة الثتا ر وماراكش
، وثاراف علاال رحاارل الساسااة األميااركيية للرحاارل لحااه رلاال القضااية عااة طريااع االرراااالت ال بلوماسااية 

علع بعح لثناة لعقا  م أي بع  ثذح سنوات مة االسرقذه 1779حيح قرر الكونغرس األميركي سنة 
االرفاقيااات مااا  والياااات الغااارب لحاااه اتماااة االسااار  االميااركيية الاااعية أخاااعت قضااايرهم حياااتًا كبياااراً علاااع 
المسااارو  الرسااامي كماااا عكرناااا ونفاااًا ، والمسااارو  الااااعبي ، وعلاااع المسااارو  االخيااار قامااات المفسساااات 

ة الكنيساة كماا حا ح علال واي الخيرية وي ع ة م ة اميركية بثم  الربرعات الور اف االسر  رحات رعايا
  John Adamsم رام رفاويض ثاوة و مات  1784وي ماساسواس ، وواي عاام Salem م ينة ساليم 

لهعة المهمة ، وكااة اوه لقااف ماا   T. Jefferson وروماس ثفرسوة B. Franklinوبنيامية ورانكلية 

                                                 

 و 220( الطويه  المر ر السابع، ص1)
( ثلية ركر، معارل طرابلس بية االسطوه الليبي واالسطوه االميركي ، رعرياب عمار الا يراوي ،  ار و المحا و ة ، 2)

 و92( ، ص1983)لن ة  
 و222( الطويه، المر ر السابع ، ص3)



م 1832-م 1795العالقات الليبية مع الواليات المتحدة األمريكية في عهد يوسف باشا القرمانلي  
            م.د.محمد علي محمد عفين

 264 

مااس ثفرساوة واي لنا ة سانة بية السفير الطرابلسي ونعال الحال عب  الرحمة البا يري وثاوة و مات ورو 
م والااعي يعرباار اوه لقاااف عااالي المساارو  بااية مساافوه طرابلسااي ومناا وب عااة الواليااات المرحاا ة 1786

 و(1)االميركية 
 الطرابلسي في عهد يوسف باشا القرمانلي : –الصراع االميركي 

ضاات ما  طارابلس إعا كانت الواليات المرح ة األميركية ق  أاملت عة عم  أو غير عما  المفاو        
حواه ااعة ال ولاة اي الثتا ري ، العي كاة علع علم بوي اواخر عه  علي القرمانلي وحرع وررة حكم عل

الث ياا ة غياار اناال لاام يكااة وااي وضاا  يساامح لاال بمواراالة الحمااذت البحريااة ضاا  المراكااب االميركيااة أو 
كياا  اريااة وااي بناااف الواليااة ورعلااع البح غيراااا، اال اناال عناا  رااولي يوسااو بااااا مقالياا  االمااور واعرمااا ة

م واسااريذفاا علااع الع ياا  مااة المراكااب 1797-1795ساايا رها ورتاياا  الحمااذت البحريااة خااذه الفراارة 
م علااع 1796/ 9/ 8براااريخ  )*(المخرلفااة بمااا وااي علاال المراكااب االميركيااة ، وقاا  اساارولع الاارايس ماارا  

ياساااة االحرااارام المرباااا ه مااا  والياااات اوه مركاااب أميركاااي واااي عهااا  يوساااو باااااا ، ولكاااة رثميناااًا مااا  س
المغرب العربي وق  أطلع ساراحها ، نظارًا لثاوات سافرة الثتا اري ، والاعي كااة يرمثاه بالثتياة السانوية ، 
ويب و اة رلل الحا ثة نبهت األمياركيية إلاع عاو ة الناااط البحاري الطرابلساي واي ميااة البحار المروساط 

مااة واليااات المغاارب العربااي علااع مراكبهااا الرثاريااة ، واة  ، وبالرااالي أراابحت راااكه خطااورة كغيراااا(2)

                                                 

 و223-222( الطويه ، المر ر السابع ، ص1)
رعني ر اسة الميناف وكانت روكه اعة الوظيفاة إلاع عضاو ماة اعضااف مثلاس الا يواة الباارتية واي الوالياة ( الرايس   *)

وياار اليل وي االرفاقيات المعقو ة ما بية طرابلس وال وه االوربية بوتير البحرية ، ولل مهاام كثيارة ومرعا  ة منهاا رثهيات 
راووير الحماياة الذتماة وروتيا  العوا ا  ، والراي ااي عباارة عاة االسطوه البحري للغتو واو المسفوه عاة حركاة المينااف و 

و أماا الاريس مارا  249منح كانت روتل علع البحارة ورفساف المراكب قبه الخارول للغاتو و ويارو، المرا ر الساابع ، ص
ي الراي اسارطال ويع  مة العنارر البارية الواو ة إلع البحرية الطرابلسية حيح كاة بحاراً  علع ظهر سفينة امريكية بنس

م ويباا و اناال وضااه البقاااف وااي طاارابلس بعاا  عقاا  الراالح وااي 1796رياااس البحاار الطرابلساايوة مااة االسااريذف عليهااا ساانة  
نهايااة العااام المااعكور معرنقااًا اإلسااذم ومرخااعًا اساام ب ماارا  باا ه مااة بررليساالي الااعي كاااة يحملاال منااع طفولراال وااي اسااكرلن ا 

لسية ااثسهم المخيو بع  ما كانوا يقللوة مة ااميرل عن ما كاة منظمًا إلع البحرية واربح بع  انضمامل للبحرية الطراب
األمريكيااة ووثاا وا اة الخااذص او القضاااف علااع البحريااة الطرابلسااية مراااوة بالقضاااف علياال و ركاار ، المراا ر السااابع ،م 

 و178؛ الطويه ، المر ر السابع ، ص194ص
 و226-225لطويه ، المر ر السابع ، ص؛ ا166-165( ركر ، المر ر السابع ، ص2)
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عمليااة سااذمرها ماا  الثتا اار ربقااع ناقرااة مااا  اماات انااال قااوة اخاار  رماا   رثاررهااا وعليهااا البحااح عااة 
م، والراي 1795وسيلة رحقع لها السذم م  طارابلس أساوة باالثتا ر الراي عقا ت معهاا معااا ة واي عاام 

ق م وي السواحه المغربياة ووارح البحار الموساط اماام رثاررهاا وحساب ،  لم رعِط للواليات المرح ة موطن
، بع  اة رارل باله ايا الضخمة مسرااراا االمية وي المنطقاة وسااع اا )*(به ثعلت مة  اي الثتا ر 

 و(1)وي الوروه إلع مسرويات مماثلة للسذم م  رونس وطرابلس
الطااروية وااي إقنااال يوسااو بااااا بعقاا  معاااا ة ماا  لقاا  نثااح  اي الثتا اار الااعي كاااة وساايطًا بااية       

الوالياات المرحا ة والرخفياو ماة طلباراال الراي كااة مرمسال بهاا واااي مسااواة طارابلس براونس والثتا اار ، 
قيمااااة الهاااا ايا اضاااااوة إلااااع ااااا ايا أخاااار  ررمثااااه بالااااعخيرة  12،000 والر و  40،000وقاااا  قبااااه مبلاااا  

ة غيار رضاع ماة الثاانبية علاع اوه معااا ة ساذم باية ومع ات بحرية مخرلفاة ، وباعلل رام الروقيا  عا
م بم ينة طرابلس بحضور القنره وابراية والعي كااة منا وبًا عاة الحكوماة 1796/ 11/ 4البل ية وي 

االميركياة حياح قااام برساليم المباال  الماليااة والها ايا المرفاع عليهااا الراي رخاص البااااا والراي كانات عبااارة 
 و(2)/ مة العام نفسل 11/ 21براريخ  عة مثوارات واقماة وساعات ،

رااا ه اإلااااارات علاااع اة المعااااا ة الطرابلساااية األمريكياااة كانااات رحماااه مناااع بااا ايرها باااعور العااا اف       
والخذو المسرقبلي رغم الروقي  عليها خ مة لظاروو ومراالح الطاروية واي رلال الفرارة ، وكااة يوساو 

قفاال رثاااة الواليااات المرحاا ة وقاا  رثلااع علاال بوضااوح بااااا ينرظاار اة رراااح لاال الفررااة ليباارت حقيقااة مو 
عناا ما راااخر حضااور القنرااه االمريكااي ليمثااه الواليااات المرحاا ة وااي طاارابلس عقااب االرفاقيااة إلااع ساانة 

 James Landerوكااة ااعا القنراه ااو ثايمس النا ر كاثكاارت   4/  5م حيح وراه واي 1799
Cathcart ساافينة امريكيااة راا عع رااوويا وقاا  كاااة  اوه قنرااه امريكااي وااي الواليااة علااع ظهاار بوراافل

باسرقبالل وي الميناف القنره البريطاني مك ون  المكلو برعاية المرالح االمريكية واي طارابلس لمقابلاة 
كاثكارت ، وق  ابلغل اثناف المقابلة بضرورة اخع االعة لال ماة الباااا باالنتوه إلاع البار كماا ااو المعراا  

                                                 

م وقا  قا م الكثيار 1791/ 7/ 13( كاة  اي الثتا ر وي رال الفرارة ااو باباا حساة الاعي راراس الحكوماة الثتا رياة واي *)
م و عبااا  1798/ 10/ 1ماااة االعمااااه والمااالثر الثليلاااة وكااااة حكمااال رااااي ًا حياااح اسااارمر لمااا ة ساااب  سااانية ، راااووي واااي 

 و282-267، ص3( ، ل1980يخ الثتا ر العام ،  ار الثقاوة ، )بيروت  الرحمة الثيذلي ، رار 
 و166-165( ركر ، المر ر السابع ، ص1)
 و226( الطويه، المر ر السابع ، ص2)
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ركاب خاارثي ، وعنا ما حضار القنراه االنكلياتي إلاع القلعاة لمقابلاة وي المنطقة ونعال عن  ق وم أي م
البااااا اخااع مواوقراال بالسااماح للقنرااه االمريكااي بااالنتوه وثاا  اة البااااا لاام يقاارر بعاا  نظاارًا لعاا م الرااتام 

م ، حياااح نرااات الماااا ة العااااارة منهاااا 1796الوالياااات المرحااا ة بالااااروط المرفاااع عليهاااا واااي معااااا ة 
هااا ايا الراااي سااايرم رساااليمها عناا  قااا وم اوه قنراااه للوالياااات المرحااا ة حياااح وضاااعها وخارااة المرعلقاااة بال

يوساااو باااااا واااي ملحاااع خااااص مرواااع بالمعااااا ة والاااعي كااااة يرضااامة االعرااا ة البحرياااة والسااافينة عات 
 و (1)الراريية 

لاام ركااة الواليااات المرحاا ة ثااا ة وااي  واا  مخررااات واليااة طاارابلس الغاارب والهاا ايا الرااي نراات       
ا المعاااا ة السااابقة باإلضاااوة إلااع مااا رعهاا   باال قنراالها للبااااا برقاا يم ساافينة عات راااريرية كه يااة عليهاا

مة حكومرل رلل اله ية الري ارر عليها البااا وانكراا القنره االمريكي كاثكارت ، حراع أة القنراه 
والياات المرحا ة االمريكي وي رونس ايروة ق  علع علاع مطلاب الباااا بقولال " اة الرااريخ سيساثه اة ال

رطوعت بسفينة حربية لخ مة ر يس قررنة ووو ال يمكة اة يمحوا اعا االنطباال ساو  الا م ، اال يوثا  
اان يسارنهض بلاا ي و" وواي اااعا الانص  اللاة علااع ضارورة اة رنرباال حكوماة الوالياات المرحاا ة إلاع مااا 

حروب الراي ال رنفا  الطاروية، رنوي عليل حكومة البااا وي طرابلس الغرب وعلع امريكا االبرعا  عة ال
باإلضاااوة إلاااع عااا م االارماااام بالوالياااة واالسااارخفاو بهاااا والساايما انااال واااي علااال الوقااات الاااعي كانااات ويااال 
الحكوماااة االمريكياااة رنكااار بماااا وعااا ت بااال للباااااا وفنهاااا رقااا م الهااا ايا والمراكاااب والااا والرات إلاااع الثتا ااار 

الحرااوه علاااع معاملااة ررعاماااه بهااا الوالياااات  ورااونس ، واااارا  يوسااو باااااا محاااواًل رحقياااع مطالباال واااي
المرح ة م  كه نظيرارها لعلل وثل كراب إلع الر يس االمريكي ونعال ثوة ا مت مبااارة وعارض عليال 
روطياا  العذقااات بااية الطااروية علااع اسااس الراا اقة واالحراارام المربااا ه واة يعامااه اسااوة بحكااام واليااات 

راال رثاااة الحكومااة االمريكيااة قااام باافطذع سااراح الساافينة ، وحرااع يعباار عااة حسااة ني(2)المغاارب العربااي 
االمريكيااة كاااررية والااي ساابع واة اساارولع عليهااا قا اا  االسااطوه الطرابلسااي الاارايس عماار الااالي براااريخ 

مواال اة اعة المحاوالت لم رف  إلع ارخاع موقو ايثاابي ماة الحكوماة االمريكياة وعلال 1800/ 9/ 25
، اال انهاام كااانوا ماارغمية إلااع  واا  (3)إلااع ))قراراانة البرباار(( كمااا ياا عوة لعاا م إقرناااعهم باا و  االمااواه 

                                                 

 و166-165( ركر، المر ر السابع، ص1)
 و 229-228( الطويه، المر ر السابع، ص2)
 و221( ركر، المر ر السابع ، ص3)
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رلاال االراااوات الورقااارام إلااع القااوة البحريااة الكاويااة لحمايااة رثاااررهم واااراف السااذم مااة واليااات المغاارب 
العربي االقو  بحريًا وخارة الثتا ر الري حرلت علع ماا يقاارب ثذثاة مراكاب حربياة امريكياة كها ايا 

ضاوة إلع م ات االالو مة الا والت وبعاض المعا ات البحرياة االخار  ، وكانات الوالياات المرحا ة وباإل
الباحثة عة موطن ق م وي مياة البحار المروساط ماة مراالحها اة روطا  عذقارهاا ما  اكبار قاوة بحرياة 

ل أي را ام وي المنطقة ونعال والممثلة بالثتا ر واة ركسب و   اي الثتا ر واة رحييا ة واي حالاة ووقاو 
مسااارقبلي مااا  راااونس مااا  علمهاااا المسااابع اة الااا اي ااااو اكبااار القرارااانة واة اكبااار عااا   ماااة االسااار  
االمريكيية كانوا وي الثتا ر ، ولهعا ارثهت السياساة االمريكياة بسايطررها علاع المنطقاة بالقضااف علاع 

قات لوراوه االساطوه القوة االضعو بحريًا والمرمثلة براونس وطارابلس كمرحلاة اولاع وماة ثام كسابًا للو 
البحاااري الاااعي يثاااري  بناااافة واااي مخرلاااو الوالياااات المرحااا ة االمريكياااة معرمااا ة واااي ااااعة السياساااة علاااع 
الرقاااارير وال راساااات الراااي يرسااالونها رباعااااً  القناراااه الاااعية اااام عباااارة عاااة عياااوة وثواسااايس للحكوماااة 

عكروااا، وماة خاذه رلال الرقاارير االمريكية بحيح لم يرركوا رغيرة وكبيرة عة البحرية الطرابلسية اال و 
ربية اة طرابلس اقه اانًا وي المثاه البحري مة رونس ولم يكة يوسو بااا علع علام بماا يثاري ماة 
حولاال واة نظرراال لهااعة ال ولااة ال رخرلااو إلااع رلاال الاا وه الرااي نثااح وااي واارض اااروطل عليهااا كالسااوي  

ا بالمروناااة والرخفياااو ماااة مطالبااال وااااعا والااا انمارل ، ورغااام ثهاااو   اي الثتا ااار واااي اقناااال يوساااو بااااا
بالراكي  موقو مواٍه ومفي  المريكا ويخ م مرالحها اال اة البااا قرر اعاذة الحارب لكاي يفكا  سايا ة 
الوالية واسرقذليرها ليس عة  اي الثتا ر وحسب به حرع عة السلطاة العثماني وعلل أمار ثناو ة واي 

المريكاااااي بفنااااااف القنرااااالية االمريكياااااة، وبهاااااعا ركاااااوة م برحطااااايم ساااااارية العلااااام ا1801/ 5/  14ياااااوم 
االررااااالت ال بلوماساااية قااا  عثاااتت عاااة رحقياااع ااااا اوها راركاااة المثااااه للمااا او  والبناااا ع وال ساااا س 

 و(1)السياسية لكي رثرب حظها وي المرحلة القا مة
ة براااريخ بعاا  ورااوه روماااس ثفرسااوة للساالطة خلفااًا لثااوة و ماات وااي الواليااات المرحاا ة االمريكياا      

م بعاا  أ اف اليمااية ال سااروري والااعي كاااة مااة انرااار اساارخ ام القااوة ضاا  واليااات المغاارب 4/3/1801
م، وكااة وراوه 1786العربي منع اة كاة عضوًا وي لثناة المفاوضاات الراي ااكملها الكاونغرس عاام 

ة البحااار ثفرساااوة للسااالطة مرتامناااًا مااا  ركاماااه بنااااف االساااطوه االمريكاااي واسااارع ا ة للخااارول إلاااع مياااا

                                                 

 و233-229السابع ، ص( الطويه، المر ر 1)
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المروسااط ، وحرااع رهياان حكومااة ثفرسااوة اكباار قاا ر مااة واارص النثاااح لهااعا االسااطوه ارساالت وتياار 
للمراوغااة وكسااب الوقاات حيااح كرااب  J. Madsonم ثاايمس ما يسااوة 21/5/1801خارثيرهااا وااي 

االخير خطابًا ليوسو بااا يفك  ويل حرص الواليات المرحا ة علاع االرفاقياات الساابقة ،  وة اة يرساه 
م، ووااي نفااس الوقاات كاااة االسااطوه االمريكااي يرقاا م 1796مااا رعهاا ت باال حكومراال وااي ارفاقيااة عااام  لاال

والمكااوة مااة  Richard Deeleم بقيااا ة ريراااار   يااه 1801رمااوت  2والااعي خاارل وااي ب ايااة وثاار 
مااا وعًا  28مااا وعًا وانبررايااات  32مااا وعًا وأساااكس  38مااا وعًا وويذ لفياااا  44الفرقاطاااة الاااريس والراااي بهاااا 

م وعًا وكانت مهمرل المكلو بها حماية الرثارة االمريكياة واي البحار المروساط ظاارياًا  12أسكونل بها و 
ولكاة واي الحقيقاة اااو اظهاار امريكاا بمظهار القااوة اماام ااعوب المنطقاة وره ياا اا وارغامهاا علاع قبااوه 

 و(1)اروطها
سافينرية طرابلسايرية وراه االساطوه إلاع ثباه طاارع بعا  ااهر ماة خروثال وعنا  وراولل وثا        

وي الميناف وعلع الرغم مة ع م علم  يه بنبا اعذة يوسو الحرب وركارم الارايس مارا  الاعي كااة يقاو  
احا   السافينرية وقا  امار احا   ورقاطارال وااي ويذ لفياا بالبقااف واي ثباه طاارع لمراقباة رلال الساافينرية 

ياح امار الفرقاطاة اساكس المحملاة بالها ايا بينما ارثل ببقية االسطوه اارقًا راوب الساواحه الرونساية ح
 و(2)والثتية السنوية للباي حمو ة بااا بالروثل إلع ميناف حلع الوا  لرسليم حمولرها وارضاف الباي

بعا  اسااركماه ورااوه االساطوه االميركااي إلااع الساواحه الليبيااة ورضاات رلال الساافة حرااارًا علااع       
مقاوماااة علااال الحراااار، و ارت الحااارب باااية الطاااروية  طااارابلس وضاااربرها بالقناباااه واسااارطاعت طااارابلس

إلاع عاام  1801عروت بحارب األربا  سانوات  ، والراي  ارت علاع ااكه مراحاه مررالياة ابرا ًا ماة عاام 
   (3)م واي كاقري1805

 
 

                                                 

 و231(الطويه، المر ر السابع ، ص1)
 و232(الطويه، المر ر نفسل ، ص2)
 و7(الموسوعة الحرة ، المر ر السابع،ص3)
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 مRichard Deele (1801-1802)حملة ريتشارد ديل  -1
م وواوثن  ياه 1801/ 7/ 24م ب أت ااعة الحملاة بوراوه ريرااار   ياه ساواحه طارابلس واي ياو       

بعاا م وثااو  القنرااه االمريكااي الااعي غااا ر طاارابلس بعاا  اعااذة يوسااو بااااا الحاارب علااع بااذ ة ممااا 
المكلاو برعاياة المراالح  Nesonاضطرة إلاع االررااه بالباااا عاة طرياع القنراه الا نماركي نساوة 

عا  مفاوضاات غيار مبااارة االمريكية ، ورساه يوسو بااا عة اله و العي ثاف مة اثلل االسطوه وب
لم رسفر عة نريثة ايثابية مة اانها ايقااو الحارب واحاذه الساذم واي الوقات الاعي ارار ويال يوساو 
بااااا عااة موقفاال السااابع اعلااة  يااه اناال سيضاارب حرااارًا بحريااًا علااع طاارابلس ويساارولي علااع المراكااب 

ا الحراار لاام يا م طااويًذ ممااا الطرابلساية وأي مراكااب اخار   اخلااة او خارثال مااة طارابلس ، اال اة اااع
اضطر  يه إلع رو  الحرار لحاثرل للموا  الغعا ية والمياة الرالحة للارب وبالرالي ارثل إلاع مالطاة 
ثااام إلاااع ثباااه طاااارع  وة اة رحقاااع نراااا   راااعكر باسااارثناف معركاااة  ارت باااية الفرقاطاااة انررابيااات بقياااا ة 

بلسااااية بقيااااا ة الاااارايس محماااا  سااااويس وااااي يااااوم الطرا (*)والسااااكونل Indrostreetالمااااذتم ان روساااارريت 
م والراااي اعربااارت نرااارًا عظيماااًا لذساااطوه االمريكاااي وقااا  اثنااات الحكوماااة االمريكياااة علاااع 1/8/1801

، اكرامًا لما ق مل سرريت ورثالل حيح انل ارركب مثترة باارية اا لاة (1)سرريت ورثالل ومنحرهم اله ايا
بينمااا  200وعاا   مقارليهااا الااا  28ا النااار مااة ماا اوعها الااا بعاا ما واااثن الساافة الطرابلسااية ومطلقااًا عليهاا

مقاراااه وبهاااعا الرفااااوت الكبيااار باااية العااا   والعااا ة اسااارطال  80مااا وعًا و  14الساااكونة الطرابلساااية ويهاااا 
سرريت ورثالل اة يربح بطًذ اسطوريًا حيح انل اسارغه ااعا النرار الارخيص لكساب الاراي العاام واي 

ا ة بناااف البااوارل الحربيااة والرعراايم علااع خسااا ر وواااه الحملااة الرااي اقفااه امريكااا ورخراايص المبااال  لتياا
سثلها باالسريذف علع سفينة يونانية قا مة ماة اساطنبوه إلاع طارابلس محملاة باالموا  الغعا ياة وبعاض 

م وكااااة ماااة بيااانهم عااا   ماااة الطرابلسااايية اخاااعام  ياااه الاااعي ثااااف كماااا 21/8/1801الرثاااار واااي ياااوم 
القررااانة( اال انااال ارااابح ااااو قرراااانًا والااا ليه علاااع علااال اساااريذ ل علاااع رلااال يااا عوة للقضااااف علاااع )

                                                 

( السكونل  مة المراكب الاراعية المسرخ مة وي البحر المروسط لذغراض الحربياة والرثارياة وااي ماة المراكاب الراي *)
ي نطاع واس  لكونها اح   المراكب المرنعة واي ررساانل طارابلسو الطوياه، المرا ر اسرخ مت وي عه  يوسو بااا و

 (و4و للرفاريه ينظر الملحع رقم )134السابع، ص
 و234-233( الطويه، المر ر نفسل ، ص1)
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الساافينة ومااة ويهااا لكااي يفاااوض بهاام البااااا اال اناال  وه باال االماار ويمااا بعاا  لمحاكمراال وااي رااونس علااع 
 و(1)خلفية اسريذف ثنو ة لبضا   راثر رونسي ق م اكو  للباي

 (  F.R. Mauriceحملة فالنتين ريتشارد موريس ) -2
بع  خيبة االمه الري ارابت القناراه االماريكيية واي المغارب العرباي بفااه حملاة ريرااار   ياه       

والري لام رانثح واي اناتاه أي عقوباة بوالياة طارابلس الغارب حياح بار  ياه علال الفااه بقولال " اعا كانات 
وباعلل رثرااال الوياات المرحا ة رريا  االسارمرار باالحرب واذ با  ماة احكاام الحراار علاع مينااف طارابلس 
 و(2)إلع ورقاطرية وسكونرية اضاوية، كما يرابط قسم امام الميناف يرثوه علع مقربة منلوو"

لق  كانت حكومة الواليات المرح ة رعرم  علع ما ياريهاا ماة معلوماات عبار الرقاارير الراي ررالها       
راااونس يكراااب لاااوتارة  عاااة طرياااع قنارااالها واااي الوالياااات العربياااة ، وهاااعا أيراااوة القنراااه االمريكاااي واااي

الخارثيااة وااي واااانطة يرااو احااواه طاارابلس ال اخليااة واااو ايضااًا حرااه علااع اااعة المعلومااات عااة 
م ويقااااوه ويهااااا  " اة الحاااارب غياااار اااااعبية اباااا ا واة 1801/ 12/ 13طريااااع القنرااااه الاااا نماركي وااااي 

رمر بالحا يح علاع الاعب ثاات للثورة ض  البااا وال يحرال اال الراثي  النل ياعر باالسرعبا وو" ويسا
لسااة علال القنرااه ويقاوه بااة الخطااة االسارراريثية لرنفياع اااعة االوااام بقولال " اة الطريقااة الفعالاة لاا ل 
طاارابلس الغاارب اااو انااتاه قااوات ثنااوب الم ينااة ورعااتت بم وعيااة الساافة بقرااو قلعااة البااااا نفساال وال 

، اال اة الواقا  وااي م يناة طاارابلس يحراال الهثاوم كلاال ألكثار ماة ثذثااة اقو رثاه معااتتية بالم وعياة "
علاااع العكاااس ساااواف كااااة مرااا رة القنراااه الااا نماركي او ماااة بناااات اوكاااار ايراااوة" الاااعي ارا  رضاااليه 
الحكومة االمريكية والكونغرس وارغامل لتيا ة عا   المراكاب البحرياة العاملاة واي البحار المروساط والاعي 

بوارل حربياة وارساالها إلاع سااحة  6ورثهيت نثح وعًذ وي مسعاة حيح ووض الر يس ثفرسوة الع ا  
المعركة ))ميناف طرابلس(( وكانت رلال القطا  باإلضااوة إلاع القطا  البحرياة الساابقة قا  ارابحت رحات 

،  (3)م1802قيااا ة وااالنرية ريراااار  مااوريس ، حيااح انطلااع االسااطوه بارثاااة الااارع اوا ااه الربياا  ساانة 
اياة الرثاارة االمريكياة ماة خطار الطارا ات الطرابلساية واي وق  رتامنت اعة الحملة بع  ر ور قانوة حم

م ووثا  االساطوه العذقاات مراوررة 25/5/1802م، ووره االسطوه إلع ثبه طارع واي 6/2/1802
                                                 

 و242-225( ركر، المر ر السابع، ص1)
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كومااة مااراكش برراا ير حريكيااة بساابب روااض االخياارة السااماح لمااا بااية حكومااة مااراكش والحكومااة االم
ة اعة الراوررات الراي لام ركاة ما  ماراكش وحساب باه القمح الطرابلسي، مما اضطر موريس إلع الح  م

 و(1)م  الثتا ر ورونس ايضاً 
بعاا  اة علاام ايرااوة بقاا وم الحملااة الث ياا ة كرااب لااوتارة الخارثيااة محاااواًل اقناااعهم بااالوقوو بمياااة       

رااونس ليرناااوس بقااورهم الضاااربة المرمثلااة باالسااطوه اال اناال اراايب بخيبااة امااه عناا ما اساارمر مااوريس 
البحااار المروساااط باااية مخرلاااو الماااوانن االوربياااة راركاااًا حراااار طااارابلس لفرقاطاااة واحااا ة رااااارل  يثاااوب

الساطوه الساوي ي وااي الحراار ، ولكااة الرا مة الكباار  حلات بهام عناا ما رورالت السااوي  ماة رحقيااع 
م بوساطة ورنسية وبهعا السذم وفة عامه المسااع ة ماة قباه الساوي  1802السذم م  البااا وي ايلوه 

اة امريكا قا  اخرفاع رماماا ، وعلاع االساطوه االمريكاي اة يرحماه االعبااف واالعرماا  علاع نفسال واي رث
اقنااال طاارابلس وثنوحهااا للسااذم، الااعي اراابح اماارًا ماااكوكًا وياال بعاا  االنرقااا ات الرااي وثهاات إلااع قا اا  

وثال ايراوة  الحملة موريس مة قبه قناراه باذ ة واي والياات المغارب العرباي والا ليه علاع علال عنا ما
كرابًا لوتارة الخارثية االمريكية يقاوه ويال" اة عملياات االساطوه االمريكاي واي البحار المروساط لام ينار  

 و(2)عنها سو  كسب اع اف اضاويية واحرقار للواليات المرح ة "
لقاا  حاااوه مااوريس حفااظ ماااف وثاال الحملااة بمطار راال بعااض الااتوارع الطرابلسااية الرااي نثحاات وااي       

معركااة بريااة وااي الوقاات الااعي روثاال ماا او  الميناااف قااعا فها علااع اسااطوه مااوريس المكااوة مااة  ثاارة إلااع
ثذح سفة )نيويورل، ثوة و مت، انررابت( وبع  معركة قوية ااركت ويها ثميا  االسالحة ورحات ضاوف 

مااة ملثااا سااو  رااخرة كبياارة ربعاا   Wood Worthالقماار ولاام يثاا  احاا  الضااباط االمااريكيية و  ورح 
مراار مااة اااواطن الم ينااة لذحرماااف بهااا وثنااو ة ااااكرًا المساايح ومااريم العااعراف علااع اااعا  500حااوالي 

النراار والااعي لاام يساارمر طااويًذ حرااع ااثماال الطرابلساايوة ممااا اضااطر لذنسااحاب اااو ورثالاال واخااعوا 
ا قطعًا راغيرة ماة الراخرة رخليا ًا كاعكر  الوه موقا  واي العاالم رحرلال الوالياات المرحا ة ، والاعية كاانو 

قااا رهم معرقاا ية باااة خسااا ر طاارابلس بهااعة المعركااة ثساايمة بحيااح رثعااه البااااا يرضااخ للراالح مقابااه 
(  والر وثتياة سانوية 200،000مبل  بسيط اال اة علل لم يكة اال واماًا وقا  ارار الباااا علاع مبلا  )

(  والر اضاااااوة إلااااع رعااااويض اضاااارار الحاااارب وااااا ايا اخاااار  ، وبااااعلل واااااه 20،000رقاااا ر بحااااوالي )
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م الااعي 26/6/1803مااوريس بحمايراال وااي رحقيااع أي نثاااح يحفااظ ماااف وثهاال راوعااًا الحرااار وااي يااوم 
، ومبررًا علل الفاه بع ة مواقو منها موقو الثتا ر ورونس بانال كااة مااحوة (1)كاة ق  ورضل سابقًا 

ماال باناال بالره ياا  كااعلل موقااو الحكومااة المراكاااية بارسااالها الساافينة الطرابلسااية إلااع طاارابلس رحاات عل
اثراف ال ي ه علع نية سليمة وانل ق  اسرولع علع بعض السافة الطرابلساية او اارت ااملها وانال اناال 
ساافة باقيااة ولاايس باساارطاعرل الورااوه اليهااا ، اثناااف علاال كاااة قاارار ايقاواال عااة القيااا ة قاا  راام وااي يااوم 

راااي ا ت إلاااع مثاااوه م وبهاااعا العاااته او االيقااااو قااا  اغلاااع ملاااو ااااعة الحملاااة الفااااالة وال21/6/1803
قا  اا امام القضاف االمريكي العي اعربرة مقررًا وي ا اف واثبل وع م رحقيقال االاا او المرساومة لهاعة 

 و(2)الحملة
 Prebele 1805-1803حملة بريبل  -3

كية وي الحملرية الساابقرية ارا ت الحكوماة االمريكياة بع  الفاه العري  العي لحع بالبحرية االمري      
 والر  96000حفظ ماف الوثل امام ال وه االوربية واعا  الكرة مرة اخر  وبامكانيات ضاخمة رثااوتت 

م ، 1803امريكااي وبناااف مراكااب ضااخمة والرااي اسااركملت اساارع ا ارها لذبحااار وااي وواخاار ايلااوه عااام 
ع رااووير ثمياا  االمكانيااات الرااي يمكااة اة رحقااع بنظراااا النراار وبااعلل عملاات الحكومااة االمريكيااة علاا

 و(3)واة النثاح االمه المررقب علع االقه وي خياه رثاه البحر والساسة االمريكيية
 Meksenم المكوناااة ماااة الفرقاطاااة ميكساااة 1803/ 7/10ورااالت طذ ااا  الحملاااة الث يااا ة واااي       

ت امرة بريباه معرقا ا انال ساينثح كماا نثاح ساابقوة واي بقيا رها الث ي ة رحFeyladeliveya وويذ لفيا 
رقييا  والياات المغارب والحرااوه علاع الرساهيذت واي المااوانن الرابعاة لهاا واي اااكه ماوا  غعا ياة ومااوا  
رالحة للارب ، وااعا بمثاباة سياساة رقلي ياة ارابحت كانه  معاروو واي رااريخ الوالياات المرحا ة ويماا 

 و(4)بع 
نقااذ عاة احا  الرحالااة االمريكااة الاعية تاروا طاارابلس وااو رااارلت وارنثرااوة عكار أحا  المراا ر       
م والرقاع بابعض كباار الساة الطرابلسايية وساالهم عاة قراة 1904واي عاام  C.W. Furlongواورلن  

                                                 

 و237؛ الطويه، المر ر السابع ، ص233ركر، المر ر السابع، ص (1)
 و238-236ركر، المر ر السابع، ص (2)
 و239-238الطويه، المر ر السابع ، ص (3)
 و239(الطويه، المر ر نفسل ، ص4)
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/ 10/ 31م ورح ياا ًا وااي 1803الساافينة االساايرة ويذ لفيااا ، واثاباال احاا  المساانية راويااًا ، اناال وااي عااام 
موعة مة المراكب بقيا ة رياسها ق  رر وا اح   السفة االمريكياة القريباة ماة الميااة م كانت مث1803

، واقرربااات رلااال الاااتوراع لمضاااايقة السااافينة الكبيااارة ولغااارض ثرااااا إلاااع منطقاااة الراااخور (1)الطرابلساااية 
الضااحلة ليرمكنااوا منهاااا ووعااًذ اساارمروا واااي علاال حرااع ثنحااات واراابحت محاطااة باااالتوارع  )*(والمياااة 
الاارغم مااة المقاومااة الرااي قاوماات بهااا الساافينة للخااذص مااة ماتقهااا بمحاولااة الثنااو  االمااريكيية  وعلااع

القراااه باساالحرهم حيااح ثرحااوا عاا   مااة الطرابلساايية الااعي واااع عاا  ام الثنااو  االمااريكيية الااعية وقعااوا 
رقاطاة ويذ لفياا اسر  واقري وا إلاع القلعاة ، وااعا ماا اك رال البرقياة الراي ارسالت ماة قباه بنبار ل ومار الف

م إلااع وتارة الخارثيااة االمريكيااة اااارحًا ويهااا ظااروو اسرسااذمل اااو وورقاطراال 1803/ 11/ 1براااريخ 
مااا بااية ضااابط وبحااار الااعية ارساالوا بااتوارع لمذقاااة البااااا الااعي كاااة  307ماا وعًا وحااوالي  44عات الااا 

طاارابلس بكساار اااوكة احاا    الفاارح يمااه وثهاال برحقيااع اااعا الحلاام باعربااارة ااارو عظاايم كساابرل واليااة
 و(2)القو  البحرية الموثو ة وي البحر المروسط

كانت ناوة وورحة االنررار ل   الطرابلسيية اقه بكثير مة مرارة الهتيمة والاعور بالحسارة عنا        
قا   االسطوه بريبه وقناره الواليات المرح ة وسفرافاا وي كه مة اسبانيا وورنساا والساوي  والا انمارل 
الااعية حاااولوا اة ياا وعوا رلاال الاا وه للروسااط وااي ساابيه حااه اتمااة ويذ لفيااا واطااذع سااراح االساار  حيااح 
عللع الر يس ثفرساوة علاع ااعة الحالاة بقولال  " لام سابع لاي اة ااعرت باالختي مثلماا ااعرت بال االة 

اخعرال العاتة لرررو من وبينا وي الخارل بع  خساارة ويذ لفياا"، وواي المقاباه يظهار اة يوساو باااا قا  
يومها وااو يار  االماة واالسارقرار يروارو واي ساماف باذ ة وانال لام يفكار يوماًا باالحلوه الوساطية ماا  ام 

 يحاوظ علع اعا المكسب )ويذ لفيا( باعرباراا ورقة رابحة ليساوم بها كلما ورح ملو المفاوضات و
ت الواليااات المرحاا ة باا و  حيااح كاارر روضاال اطااذع سااراح رلاال الساافينة وبحاررهااا حرااع لااو رعهاا      

مطالباال السااابقة ، وبالرااالي روثهاات الواليااات المرحاا ة إلااع اساالوب وخاار رثباار باال البااااا علااع اطااذع 
ويااعكر    Eatonسااراح الساافينة وبحاررهااا ، ورااولع اااعة العمليااة القنرااه االميركااي وااي رااونس "ايرااوة"

نرااب عينياال ضاارورة احاارذه طاارابلس  الماافرل نيقااوال تيااا ة رفاراايه اااعة العمليااة بقولاال )) وضاا  ايرااوة

                                                 

 و105( الايخ، المر ر السابع ، ص1)
 ( 5( للرفاريه انظر الملحع رقم )*)
 و236-226ركر، المر ر السابع، ص (2)
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ال  )*(ولكنل ا رل اة الهثوم مة البحار لايس ممكناا ، وال يمكنال الهثاوم بارًا ماة الغارب الة بااي راونس
اال اة علاال الااروض ورلاال االعرقااا ات لاام راا م  (1)يساامح لاال بااعلل وفكاار بمهاثمااة طاارابلس مااة الااارع((
م واااعا لاام يكااة وااي باااه يوسااو 1804/ 2/ 16طااويًذ بعاا  اة رسااللت مثموعااة بااتي مااالطي وااي ليلااة 

بااا ورثالل باة رراه الحااه إلاع را مير ويذ لفياا وااي ثاثماة واي المينااف وبالفعاه رام علال حياح كااة 
مخطط لل مسبقًا عن ما ررربت لل بعض النرا   عقاب اسار الفرقاطاة حياح منعات السافة االمريكياة ماة 

هلة بيااا  الطرابلسااايية كاااعلل  وعااات بريباااه قا ااا  االقراااراب ماااة ساااواحه طااارابلس حراااع ال رقااا  وريساااة سااا
االسطوه مة االسرنثا  بال وه االوربية مة مراكب ومقارلية والرخطيط لمهاثمة ويذ لفيا ورا ميراا واي 

 و(2)حاه عثتام عة اور افاا 
يباا و اة نثاااح الوراااوه إلااع ويذ لفياااا وراا ميراا واااي راساااية قاا  ااااث  االمااريكيية لباااعه 

اااهر كمااا اة  19ساار الثنااو  االمااريكيية وااي طاارابلس الااعية اساارمر اساارام لماا ة محاااوالت اخاار  لفاال ا
اااعة العمليااة قاا  ااااي  بهااا مااة قبااه كبااار القااا ة وهااعا قا اا  االسااطوه البريطاااني نيلسااوة يراافها  " بانهااا 
اثاارا العمليااات الرااي انثااتت وااي اااعا العراار" كمااا نالاات اااعة العمليااة اسرحساااة البابااا وبعااض الاا وه 

                                                 

( الباي   كلمة رركية االره ورعني الكبير والغني والقا ير ، ورطلاع علاع كاه اميار او كاه عي منراب وااي مااخوعة *)
القارة الساا س عاار حكام والياة مة كلمة بل )بريرل( ورعني بالرركية )الكبير( وبعا ما اسارقر االمار لل ولاة العثمانياة واي 

رونس والي عثماني يحمه لقب بااا يساع ة  يواة مة ضباط الثيش الاعي كانات قيا رال واي يا  )االغاا( وقياا ة كاه ورقاة 
عسكرية بي  ) اي( كما عية موظاو سامي )بااي( لثباياة االماواه حياح نااطت سالطرل اماام سالطة الا ايات الراي اخاعت 

ما اث  ال وه االوربية علع الر خه وي افوة رونس و نهاياة محما  راالح ، الحركاة باالنحسار وحيح عمت الفوضع م
؛ للرفارايه 5( ، ص2006، رسالة ماثسرير غير مناورة )ثامعاة الموره)الموراه  1920-1881الوطنية الرونسية 

  الثلياه الرميماي ، ررثمة عبا 1913-1881ينظر ، عب  الرحمة راايثي ، المسالة الرونسية ب    ب وال ولة العثمانية 
؛ ومااة الثاا ير بالااعكر اة باااي رااونس وااي رلاال الفراارة كاااة 30-29( ، ص1973،) رااونس   1 ار الكرااب الااارقية ، ط

الاااعي يعرباار المفسااس األوه لحكااام رااونس مااة عهااا  الحكاام  العثماااني إلاااع حكاام الباياااات و  1814-1782حمااو ة بااااا 
، رساالة ماثسارير غيار 1914-1876ال سرورية وي ال ولة العثمانية عرمت برااة ال ية عب  القا ر ، العرب والمسالة 

؛ للرفاراايه ينظاار ، احماا  بااة ابااي الضااياو ، ارحاااو ااااه 53-52( ، ص1995مناااورة ، ثامعااة الموره)المورااه  
 ( ، رااا  االمااام ،" حماو ة باااا الحساايني را ا  الرث ياا 1963،)راونس   3التمااة بااخباار ملااول راونس وعها  االماااة ، ل

 ( و 1977-1973، )بيروت  26برونس " ، مثلة االبحاح ، السنة 
 و7( الموسوعة الحرة، المر ر السابع، ص1)
 و241-240(الطويه، المر ر السابع ، ص2)
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يااح اساارمرت المحاااوالت مااة قبااه االسااطوه االمريكااي باااكه مكثااو بقرااو طاارابلس وثماا  الوربيااة ح
اكباار عاا   مااة الساافة الحربيااة لقرااو قااذل وحرااوة الم ينااة الرااي اساارمر قراافها طيلااة اااهر وب مااة 

ماة الااهر الماعكور ماة اعنفهاا حياح اسافرت عاة  9م ورعربر المعارل الري  ارت وي يوم 1804عام 
ي المراكااب واالرواح وواااه النااتوه إلااع الااااطن واثناااف علاال كاااة يوسااو بااااا عاا ة خسااا ر امريكيااة واا

مرمسااكًا بموقفاال االماار الااعي  واا  قا اا  االسااطوه يفكاار بخطااة ث ياا ة لعلهااا راااري بنرااا   اوضااه مااة قبااه 
حيح روره إلع خطة مفا ااا بلغام سافينة المرفثارات والررااص بقياا ة ورياع مكاوة ماة ثاذح ضاباط 

وسااموت واساارا يه ( وعااارة ثنااو  حيااح ررحاارل رلاال الساافينة انررباا  واااي بمثابااة وااام كااه مااة )و ورح 
الضااحية لهااعة العمليااة بارثاااة الميناااف ووضااعها بااية الساافة بااالقرب مااة القلعااة وينسااحبوا وكاااة علاال وااي 

م إلااع انهاام لاام يثاارف علااع علاال وقاا  كاناات الم وعيااة بالقلعااة يقظااة إلااع حاا  وثهاات 1804/ 9/ 3ليلااة 
الساافينة الرااي انفثاارت بمااة ويهااا  وة أي خسااا ر وااي الثانااب الطرابلسااي وقاا  اكاا  احاا  بنيرانهااا رااوب 

يعكر  " كاة االنفثار انفثاار بااخرة ماارعلة  Jhonathanاالسر  واو طبيب امريكي ي عع ثوناثاة 
ارسلت إلع الميناف بامر مة القبطااة بريباه وقا  احا ثت اضارار طفيفاة" واي الياوم الراالي قاعوت األماوال 

الثنااو  إلااع الااااطن وقاا  اسااراعة الطبيااب الماعكور مااة البااااا لاا وة ثثااح بعضااهم علااع الااااطن  ثثاح
م عنااا ما ارا ت الحكوماااة 1932اااارقي الم يناااة حياااح بقيااات قباااورام واخرفااات بمااارور الاااتمة حراااع عاااام 

  والر لمة ي لها عليهمو 5000االمريكية الكاو عة اعة القبور ومعرورها ورر ت لعلل 
علع حملة بريبه الثالثة الفاه كما والت الحماذت الساابقة واي الوراوه إلاع الها و  وبهعا كرب      

، (1)العي  خلت الواليات المرح ة مة اثلل الحرب ، قبه الا خوه واي مرحلاة ث يا ة ماة مراحاه الحارب 
والرااي اثاارت حرااع االة علااع البحريااة االمريكيااة حيااح اليااتاه ناااي  المااااة البحريااة االمريكيااة ياااير إلااع 
اواطن طرابلس "مة اضااب بورريساوما إلاع ساواحه طارابلس ، خضانا معاارل الاوطة بارًا وبحارًاو" كماا 

 و(2)كانت قطعة بحرية رسمع طرابلس واعا  ليه علع راثر االسطوه االمريكي بهعة الحرب 
ح بع  كه المحاوالت الي بعلرها الحكومة االمريكية الخضال والية طرابلس واي ارسااه ثاذ            

حماااذت بحرياااة علاااع مااا   اربااا  سااانوات ضاااربت خذلهاااا االسااااطيه االمريكياااة حراااارًا علاااع طااارابلس 

                                                 

 و243-241؛ الطويه، المر ر السابع ، ص338-337(ركر، المر ر السابع، ص1)
 و253السابع، ص ؛ الطويه ، المر ر7( الموسوعة الحرة، المر ر السابع ، ص2)
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وبعا  اة راكا ت الحكوماة  (1)وااثمت  واعارها واعرا ت علاع ساكانها وقرلات االطفااه والنسااف والاايول 
االمريكيااة مااة عاا م ثاا و  كااه اااعة المحاااوالت قااررت اعااا ة النظاار بالمااارول الااعي رقاا م باال كااه مااة 

م والقاضاي باسارخ ام احما  باااا القرماانلي الاعي وضا  نفسال اناعال رحاات 1801كاثكاارت وايراوة سانة 
، كوساايلة لرحقيااع اااا اوها علااع يوسااو الخراام العنياا  واراابح علااع امريكااا (2)رراارو احاا  الممالياال 

،وبعاا  ثهااو   11/6/1795البحااح عااة احماا  القرمااانلي الااعي رقلباات باال االحااواه بعاا  االطاحااة باال وااي 
م وارفقااا علااع الرعاااوة معااا مااة 1805ضاانية اساارطال ايرااوة الورااوه إلااع احماا  بااااا وااي اااباط عااام م

 10مااة اليوناااة و 83ماة العاارب و300اثاه االطاحااة بيوسااو باااا بعاا  اة كونااا ثايش رااغير قواماال 
رثاااه ووضاااعت الررريباااات  400ماااة ثنسااايات اخااار و أي بعااا   اثماااالي يقااا ر بحاااوالي  7اماااريكيية و

الثنااو  بواسااطة البحاار اال اة اااعة العمليااة لاام ركرمااه العربااارات راااري وااي مقاا مرها عاا م الذتمااة لنقااه 
ركاارار مااا حاا ح وااي الحمااذت الثذثااة السااابقة ومااا كاااة علاايهم سااو  اخريااار الطريااع البااري وراام رح ياا  
منطقاااة خلاااي  بومباااا الواقااا  واااي ثتيااارة راااغيرة واااي برقاااة اللرقااااف القاااوات البرياااة مااا  االمااا ا ات البحرياااة 

م وساط مرااعب كثيارة كااة واي مقا مرها 1805ورحركت الحملة عبر الراحراف واي اواخار ااهر وعار 
اخااارذو مااالرب اوااارا  الحملاااة الاااعي غلاااب علااايهم طااااب  االرراااتاع اال اة احمااا  باااااا وايراااوة اسااارطاعا 

، وبالرغم مة كه علال ورالت الحملاة (3)بحكمرهما اة يسيطرا علع االوضال ليحققا ما ثافا مة اثلل 
م وبع  اسرراحة قريرة وي خلاي  بومباا 1805/ 16/4إلع المكاة المح   لها واقرربت مة الااطن وي 

م 1805/ 4/ 25( تحفهااا رااوب م ينااة  رناال الرااي وراالواا يااوم Eatonواراالت الحملااة بقيااا ة أيرااوة)
 حيح روقو علع مااروها لينرظر وروه االسطوه مة ثهة ور َّ مرطفع بل والي  رنل علع االناعار 
الااعي ق ماال لاال مااة ناحيااة اخاار  والااعي ساامح لهاام بالاا خوه بعاا  أة عاااموة برعااويض سااخي اال انهاام لاام 
يفااوا باااعلل وخارااة بعااا  اة وراالت الرعتياااتات العسااكرية االمريكياااة الرااي بااا ات باا ل البياااوت ممااا  وااا  

ثااااوت االااااالي إلاااع الخااارول ماااة الم يناااة بحياااح لااام يبقاااع بهاااا اال عااا   قلياااه ماااة المااا اوعية الاااعية ال ير
، وامااا اااعة االوضااال مااة حرااار بحااري وقرااو بالماا او  وحملااة بريااة يرثاااوت عاا  اا  800عاا  ام 
مقارااه يقابلاال قليااه مااة الماا اوعية رضاااورت اااعة العوامااه وا ت وااي النهايااة إلااع رحقيااع النراار  1500
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م، بعاا  معااارل طاحنااة ركباا  ويهااا الطروااااة 1805/ 4/ 28باا خوه ايرااوة واحماا  م ينااة  رناال وااي يااوم 
، اال اة اعا االحرذه لام يا م طاويًذ بعا  اة ورالت االما ا ات إلاع  رنال الراي ارسالها (1)خسا ر وا حة

يوسو بااا بقيا ة حسة المملول مة اثه اسرعا ة  رنل وطر  احم  وانرارة عنها وأثارت ااعة العملياة 
بحاري اسارطاعت مااعر االسرياف ل   يوسو وات ا ت مخاووال اع لام رعا  المساالة وقاط مساالة حراار 

البحرية الطرابلسية اخرراقل ع ة مرات ، به اة المساالة ارابحت رها   سالطة يوساو حراع واي الثهاات 
القريبااة مااة طاارابلس وبهااعا باا أ بمراثعااة حسااابارل وارخاااع موقااو اكثاار مرونااة مااة عي قبااه ورورااه ماا  

االسار  و وا  الوالياات الثانب االمريكي بع  مفاوضات اسرمرت يومية ارفقا علع انهاف الحرب وربا ه 
(  والر باإلضاااوة إلااع بعااض الرسااويات االخاار  رخااص احماا  واسااررل ، وبعاا  60،000المرحاا ة مبلاا  )

م، 1805/ 3/6قا اا  المفاوضااية إلااع الباار واساارقبلل البااااا يااوم  Leerاااعة الرسااويات نااته العقياا  )لياار( 
الحربيااة االمريكيااة ماا اوعها رحيااة  ورواا  العلاام االمريكااي علااع مبنااع القنراالية االمريكيااة واطلقاات الساافة

لهااعا الحاا ح الراااريخي وبالمقابااه ر ت عليهااا م وعيااة القلعااة ، وقاا  اقاار البااااا ومثلااس  يواناال بنااو  اااعة 
م، وبعاا  اااعة 1806/ 4/ 12م واعرماا اا مثلااس الااايول االمريكااي يااوم 1805/ 6/ 10المعاااا ة يااوم 

واخااعت معهااا البااااا االلعوبااة )احماا ( الااعي رركاال المعاااا ة راام ثااذف القااوات االمريكيااة عااة م ينااة  رناال 
االمريكاااة يناا ب حظاال العاااثر وااي احاا   الماا ة مطالبااًا االمريكاااة بااليفاااف بمطالباال وارساااه مساااع ارها 

 والر  200 والر أي بمعااا ه  8،200المالياااة لااال والراااي بلغااات خاااذه  ثاااذح سااانوات عقاااب المعااااا ة 
لراااي رطااارح الع يااا  ماااة االسااا لة المهماااة ماااة المنررااار وماااة ااااهريًا ، منرهياااًا باااعلل ملاااو ااااعة الحااارب ا

 و(2)الخاسر وكيو كاة موقو الواليات العربية واالسذمية المثاورة مة اعة الحرب 
أة يوساو باااا مالباح اة ااماه اافوة ليبياا وانغمااس واي الملاعات والرارو واالسار انة ماة الاا وه       

يااات المرحاا ة إلنهاااف الحاارب، الرااي احرااوت علااع الع ياا  مااة األوربيااة ، بعاا  عقاا ة رلاال االرفاقيااة ماا  الوال
 و(3)البنو  اامها رمر  الرعايا االميركيية بحقوع األوضلية وحرية الرثارة بية البل ية

يربية لنا اة يوسو بااا كااة واي ب اياة امارة منا وعا إلراذح األوضاال واي طارابلس الغارب وقا        
الرثاريااة االوربيااة الرااي كاناات رماار عباار المروسااط اال اناال  اساارثمر علاال بفرضاال للضاارا ب علااع الساافة
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سرعاة ما انرقه إلع المراحه االخيرة مة حكمل ورحولت سياسرل إلع االارمام بافونل الخاراة وملعارال 
حيااح اساارهاة بااااه واليااة طاارابلس الغاارب وااملهاام بعكااس مااا كاااة يطلقاال مااة مراااريو علااع اااهوارل 

اقرهم، باإلضاااوة إلااع اقرراضاال مااة االثانااب وواارض الضاارا ب علااع وملعاراال مكلفهاام بااعلل اكثاار مااة طاا
الناااس لكااي يساا  العثاات المااالي الااعي حرااه ثااراف حمذراال العسااكرية وملعاراال ، وكاااة اااعا االماار  اوعااا 
لكااه مااة القنرااه الفرنسااي واالنكليااتي للراا خه وااي ااافونل والاا س ضاا ة، حيااح رخلااع عناال الكثياار مااة 

وب/ اغسااطس  12مااة اااعا الماااتع اال بااالرخلي عااة الحكاام وااي يااوم  انرااارة ، ولاام يثاا  ساابيذ للخاارول
م حيااح عقاا  اثرماعااا حضاارة اوال ة ووترافة واعياااة لاابذ  وعلما هااا ، وقاارر رناتلاال عااة الحكاام 1832

وخذراااة القاااوه اة ساااوف ررااارو االماااراف القرماااانليية  (1)البنااال علاااي وثعاااه ابنااال اباااراايم ولياااا للعهااا 
االراااوات علااع الساافة االوربيااة الساايما اربااال يوسااو بااااا االساارراريثية ومغاااالرهم وااي واارض الضاارا ب و 

البحريااة بمفهومهااا الواساا  واااي اساارغذه البحاار وااي مطااار ة اع ا اال واالسااريذف علااع مااراكبهم البحريااة 
اللواحاااع، ا   إلاااع لثاااوف الااا وه االوربياااة إلاااع محارباااة كاااه  باسااارراريثيةواسااار رعايااااام والراااي عروااات 

الثها ية الري كانت سا  ة انعال ووقفت م  الوالية موقو الع اف به حاولات كاه  ولاة  االعماه البحرية
عه  األسرة القرمانلية االراوات والاروط كما كانت رفعلهاا واي  أواخراة رفرض عه الوالية وخارة وي 

ا علل الوقت ولعه واه يوسو بااا وي وارض سياسارل البحرياة علاع الوالياات المرحا ة ثام احارذه ورنسا
م ا   إلااع ضااعو طاارابلس الغاارب بحريااا والقضاااف علااع ساايطرة اسااطوه طاارابلس 1830للثتا اار عااام 

الغرب ، وبالرالي وفة اعة الوالية لم رسرف  اي ا مهم نريثة لرلل السياساة الغيار مرساومة الراي ا ت إلاع 
ي الواليااة ااام الفوضااع والثااورات والرااي ا ت إلااع الحاارب االاليااة الرااي اااه رها الاابذ ، والرااي كاااة ااااال

الضحية األولع علع الرغم مما قاام بال مفساس ااعة االسارة احما  باااا ماة ااارال بعاض الاوطنيية واي 
الثاايش وااي ا ارة الاابذ  ليساارثلب محبااة الناااس وخارااة بعاا  اة ثعااه اللغااة العربيااة اللغااة الرساامية وااي 

 1835واخيارًا وواي عاام البذ  والعي كاة سنة طيبة سار علع نهثها ماة ثااف بعا ة ماة ابنااف اساررلو 
 اسرطال العثمانيوة اة يعي وا سيطررهم المباارة علع طرابلس الغربو
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 المالحق
 (1ملحق رقم )

 المبالغ المدفوعة ليوسف باشا في بداية حكمه
 المبالغ المدفوعة اسم الدولة
 فرنك 97،000 الدانمارك

 فرنك 77،000 السويد
 رنكف 49،000 الواليات المتحدة االميركية

 فرنك 41،000 اسبانيا لعدة مرات
 فرنك 26،000 السويد حمولة من الذخيرة

 فرنك 23،000 البندقية
 فرنك 5،000 نابولي
 فرنك 4،000 راجوس

 فرنكًا  322،000  المجموع
 و209الطويه، المر ر السابع ، ص

 (2ملحق رقم )
 عدد الحمالت وتواريخها خالل ثالث سنوات

 ع   الحمذت السنة
 حملة 13 م1796
 حملة 12 م1797
 حملة 22 م1798
 حملة 47 المثمول

 و211الطويه، المر ر السابع ، ص
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 (3ملحق رقم )
الثة عدد المراكب المستولى عليها وجنسيتها وقيمتها بالفرنك الفرنسي والتي بلغت حوالي مليون وث

 ائة وخمسون فرنك .ممائة وتسعة وتسعون الف وسبع
 القيمة االثمالية لها ع   المراكب المسرولع عليها اسم ال ولة

 357،000 مركبًا مة مخرلو االنوال 11 السوي 
 599،000 مراكب مخرلفة 4 ال انمارل
 لم رعكر قيمرها مركب 2 البن قية
 ورنل 692،250 مراكب 7 نابولي

 ورنل 5،500 مركبية البررغاه
 ورنل 7،500 مركب 1 مالطة

 925،000 ب مخرلفةمراك 7  وه اخر 
 ورنل 1،379،750 مركباً  34 المثمول
 و211الطويه، المر ر السابع ، ص           

 ( بعض قطع األسطول البحري الطرابلسي الحربي وقياداته وعدد مدافعها4ملحق رقم )
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 و 143الطويه ، المر ر السابع ، ص 
The  Libyan  Relationships With The United  States in the Reign Of 

 Yousif  Basha  AL _ Q armanli 1795_ 1832  

Lect. Dr.Muhammed Ali Afeen 
Abstract 

Libya  ( the state of Tripoli the  West)  was  subjected  to the rule 

of the Qarmanli family , an inherited rule which continued for 124 years  

from 1711_1835.During this period , six of the family members ruled Libya, 

However, couldn’t  control  the state  because they fouowed the steps of the  

Ottoman rulers  of the first Ottoman period, An important  phenomenon  of 

that time is the Islamic Jihad in the Mediterranear sea , After the great 

Ottoman naval achievements ,the state  of Tripoli the west , especially  

during reign of the Qaramanli family, was in conflict  with some of the 

Earopean countries after the Qaraman is imposed taxes on the Earopean ships  

. 


