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في عيد يوسف باشا  ليبيا يالقتصادية والسياسية والعسكرية فاالصالحات ا
 م(8181_8971) لما هالقر 
                                                           / كلية العلوم واآلداب  / بدر الزنتان جامعه     مسعود التريكي المبروك د.     

 / كلية العلوم واآلداب / مزدة  جامعه غريان      عبد هللا محمد الحواسي د.     

                                                                   

 :  المقدمة

، استقمت طرابمس الغرب عن حكم  الميالديمن القرن الثامن عشر  الثانيالقرن من العقد  بدايةفي 
 األسرةحكم  وعشرين عامُا تحت ةمائو وأربع حوالي، وظمت طرابمس الغرب  العثمانيةالدولة 

، ظيرت شخصية قوية  القرمانميو األسرة، وخالل ىذه الفترة الطويمة من الزمن من حكم  القرمانميو
) يوسف باشا القرمانمي (  ىية تسيطر عمي حكم الوالية ، وىذه الشخصي أناستطاعت  وبارزة

 خطواتوبدأ أول  ، ومن أجل تحقيق طموحو السياسي طفولتو ذالحكم من إلى  يتطمع الذي كان
وذلك لما تتميز بو  والساحل والمنشية  وومسالت رىونةبحمالت دعائية بين السكان خاصة سكان ت

نمي قام يوسف باشا القرماطريقو  وبأيسدة الحكم  إليومن أجل الوصول ىام  استراتيجيمن موقع 
قائدًا عامُا لمحرس  باعتبارهفي سدة الحكم  والدهالذي كان يساعد حسن ولي العيد  األكبر أخيوبقتل 

شئون الحكم  وأىملالميو  إلىحيث تولي الحكم بعد أخيو أحمد ، والذي أنساق   وولي عيده
 لو .  األىاليية وكراى يالةاأل فيوانتشار الفوضى  األوضاعمستغاًل سوء 

 :  أواًل أهداف الدراسة
 واليةفي  إنشائوالذي عمل يوسف عمي  اإلصالحيبراز الدور ا فيتكمن أىميو الدراسة  -8

والية طرابمس الغرب في تمك  ياتشيدالذي  اإلصالحاتيعد من أفضل  والذيطرابمس الغرب ، 
 . واألسطولالجيش ونظمم القضاء والتجارة  اإلصالحاتالفترة وشممت 

بينو وبين  العالقةتربطو بالدولة العثمانية وما نتج عنيا ، وكذلك  التيمعرفة العالقة  -1
 عمييا من تغير . ت المجاورة ) تونس ومصر ( وما طرأالواليا

حكمت  التياستخالص رؤية واضحة لموضوع الدراسة  ىي إليياتسعي الدراسة  التيالغاية  -8
 من الزمن . البالد مدة
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                                                                                الدراسة ةشكمم :ثانيا
ؤالت تأتي في حقل استفيامي االجابة عن عدة تسا حاول الباحثان ومن خال االشكالية المطروحة

 كالتالي:
جعمت يوسف باشا يصل الي سدة  يالت سباباأل يالوالية ، وما ى في اإلصالحية وإسيامات برزأما 

وما طرأ عمييا من تغير الي قيامة  ىالوالية وعالقاتو مع الدول الكبر ى قام بو في الحكم والدور الذ
 م ؟8181عن الحكم لصالح أبنو سنو  بالتنازل

 :  الدراسةثالثُا منهجيه 
لمنصوص  التاريخيقائم عمي النقد  الموضوعيالتاريخية المتمثمة في التحميل  المنيجية اعتمادتم 

مستعينة بالمصادر والمراجع  لسرد األحداث وربطيا بموضوع الدراسة وتحميل المعمومات   واألصول
 بالموضوع . المثبتة

 رابعا أهمية الدراسة : 
 الواليةتسيطر عمي  تناول ظيور شخصية قويو استطاعت اني كونويمثل ىذا الموضوع أىميو بالغة 

خاصة الواليات المتحدة  الكبرىيتصدى لمحاوالت الدولة العثمانية والدول  أناستطاع  طويمةفترة 
ومصادرىا الحيوية ، وما نتج عنيا من تطور في العالقات بينو  الواليةالسيطرة عمي  فيوفرنسا 

 لتمك وما نتج عنيا من تطور فيما بعد .  العثمانيوبينيم عالقات الند بالند ، رغم معارضة السمطان 
 البحث مقسم الى ثالثة مباحث

  :  ةوالعوامل المساعد:  وصول يوسف باشا لمحكم  األولالمبحث  
 التي،فبدأ يرسم الخطط  صغرهحكم الوالية عمي طرابمس منذ  إليأنظار يوسف باشا  اتجيت 

قام بيا حممتو الدعائية بين السكان ، ومن  التي، وكانت أولي الخطوات  غرضوتحقيق  إلي توصمو
فييا والي جانب  أتباعوزيادة  فينجح  التيوىى المناطق والساحل  وك سكان ترىونة ومسالتبين أولئ

لما  لكنجح يوسف في الحصول عمي تأييدىا وذ  التيتمك المناطق كانت المنشية أولى المناطق 
 . (8)  استراتيجيتتميز بو من موقع 
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حسن ولي العيد ،  األكبر أخيوالحكم عندما قام بقتل  إليالتالية في الوصول  خطواتوفي ثم بدأ 
، عندما طمب  قائدًا عامًا لمحرس وولى عيده هار عتبافي شؤون الحكم ، ب لدهواالذي كان يساعد 

يز المنفي ، وما أن تمت المقابمة حتى أج فيمقابمتو في القمعة بقصد التسامح معو لما حدت بينيما 
 إليانساق  والذيأحمد الحكم ،  أخيو، تولي بعد  ولدتابحضور و  مسدسوبطمقات من  أخيو عمي

 األوضاعوىو ما شجع يوسف عمي أزاحتو من الحكم ، مستغاُل سوء الميو وأىمل شؤون الحكم 
ع م باالتفاقوقام  القمعةمن  أخيو، فأستغل خروج  لو األىالي، وكراىية  يالةالفوضى في األوانتشار 
عالن خمفو القمعةأبواب  بإغالق أعوانو  .(1)  باإلجماعلو  األىاليواليُا بمبايعة  نفسو وا 

طرابمس  أيالة فيسدة الحكم  إليم الوصول 8971يوسف باشا بوسائمو المختمفة في سنة  استطاع
م فأخذ يعمل بكل ما لديو من ىمة وحز  يالةاألفي  دأ حكمو باتخاذ خطوات تعزيز حكموبومن تم 

خالل فترة  األيالةعمت  التي والفوضىالنيب  أحدات نظام في البالد والقضاء عمىال ءأقرا عمى
ل الحاكمة واحتالل عمي برغ األسرةنتجت من خالل الصراعات الداخمية في  التياالضطرابات 
 . (8) من أعمال سمب ونيب وتخريب م وما نتج عنو 8978لطرابمس سنة 
مركز القوة ، رغم الوضع  إلي المترديتحويل طرابمس من الوضع  إلييوسف باشا  من ىنا سعى

طالتيا يد يوسف باشا  التي اإلصالحيةالمتدىورين ، وكانت أولي الخطوات  واالقتصاديالسياسي 
في الدفاع والحصول عمي المورد االقتصادي لاليالة ، فقد بدأ  الواليةعماد  البحري األسطول
 الحكم ، فضاعف عدد القطع البحرية من توليو األولىلثالث خالل السنوات ا بتنظيمويوسف 

عمي  تشغيموم ، واعتمد عمي 8971حتى سنة  سفينةأحدى عشر  إليوأصبح عددىا يصل 
الذين ىربوا من بالدىم بسبب  األوربيينوبعض  األتراكوبعض  األيالةالسكان المحميين  من 

أصبح أسمو  الذي االسكتمندي) بيترليمي (   نعقوبة أو لمجرد المغامرة ومن بين ىؤالء المغامري
 . إسالمومراد رايس بعد 

ضد القبائل المتمردة  التأديبيةاستخدمو في الحمالت  الذيكذلك أىتم يوسف باشا بتنظيم الجيش 
يتكون منيا  التي، ومن بين العناصر  األيالةلخزانو  الضرائبعن دفع  متنعةوالم عمي السمطة

من رجال القبائل الموالية  المسمحةوالكتائب  الجنود االنكشاريةالجيش في عيد يوسف باشا 
 . ( 4)في جيش يوسف باشا  ولاألوتعتبر الفرق االنكشارية ، العماد  في طرابمس لمحكومة
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ن أبناء عمومتو أو م أبنائوسواًء كانوا من  أقربائوأما عن قيادة الجيش ، فقد أختار الباشا لقيادتو 
عمي  سيطرتو، وىذا ما مكنو من السيطرة عمي الجيش وبسط  القرمانميولألسرة  األوفياءأو من 

بعيدة حتى بوركو جنوبُا ، والي جانب الجيش كان ليوسف  مسافات إليكامل البالد ومد النفوذ 
الشرطة ، وكانت انيطت بيا ميام ،  والمدينةباشا فرق نظاميو خاصة لميمة الحفاظ عمي القصر 

 .(1)  العبوديةين اعتقوا من ذوالمسيحيين والزنوج ال االنكشاريةم تض
عمي كامل الوالية ، فقد قام بأعداد حممة عسكرية بقيادة أبنو دعائم حكمو  أما في ميدان تثبيت 

رساليام ، 8181سنو  تونس ،  إليطرابمس بعد أن كانت تابعو  إليغدامس وضميا  إلي وا 
 طرابمس .  إلياوات تي دفع االوأجبرىا عم

 الوافيومن بينيا ثورة أىل غريان بزعامة الشيخ عبد  ا قضى عمي عده ثورات قامت في عيدهكم
يالة طرابمس من قبل الواليات المتحدة ألاالتحديات الخارجية  توالتي استغمم ، 8118سنو 

 م ، ومما الشك فيو8111قضى عمي تمرد أحمد سيف النصر في فزان سنو  ، وأيضاً  األمريكية
ن من أبناء ان الحكم في بعض الفترات ، وكان لممتمرديأرك أن ىذه الثورات قد أثرت في زعزعة

 إليبعض تمك الثورات ، لجأ يوسف باشا  ةفي ىذه الثورات ، ولمواجي دور القرمانميو األسرة
تظير فييا ىذه الثورات في أكثر من مكان وفي وقت  التيالظروف في  وخاصة الميادنةأسموب 
 . ( 6) واحد 

في  الرسمي ختموعمي  المقبيستخدم  أنفعمي سبيل المثال سمح يوسف باشا لمحاكم في فزان 
 مراسالتوجانبو ختمًا صغيرًا في  يكون إلى أنوالرسائل داخل فزان بشرط  واألوامرالمحمية  عمالاأل

 .  منتظمةمع طرابمس ، وأن تكون عالقاتو الضرائبية مع طرابمس 
الحكم في مناطق درنة  إليأيضًا ، فقد قام بتعين أبنو محمد الطامح  وفى مجال تثبيت دعائم حكمو

في وجو سياسة أبيو ، وأدى ذلك  يثيرىاكان  التيطماعو والقالقل ، وذلك لمتخمص من أ وبنغازي
لتحقيق  بنغازيالشرقية مثل قبيمة الجوازى في  بالقبائل استعانفقد  عكس ما كان يريده أبوه إلي

 القبائلبعد أن سير لو وألده حممة كبيرة من طرابمس ساندتيا قوة من رجال  الإ، ولم تنتو  أطماعو
 م8181 سنة في أبنوودرنة ، تمكن يوسف باشا خالليا من القضاء عمي تمرد  بنغازيالموالية في 

(7) . 
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يقع  الذيترميم أسوار المدينة مبتدئُا من الباب  بإعادة باشافقد قام يوسف  اإلصالحاتوعمي صعيد 
لمبحر والواقع في منتصف  المواجو، كما جدد البرج  االسبانيعند المقبرة المسيحية قرب الحصن 

                   .  والقمعةبين الميناء الطريق 

 . ليوسف باشا ةالمبحث الثاني السياسة الداخمي
قام بيا الباشا لمواجيو  التيوالتجديدات تدخل ضمن االستعدادات العسكرية  اإلصالحاتولعل ىذه 
 عندما تأزمت العالقة بينيما .  األمريكيةالتيديدات 

 : يالة طرابمس في عهد يوسف باشاألا اإلداريلتنظيم ا-1
 اإلداريةتغير ، فقد ظمت التقسيمات  أيفيو  يحدثاليالة طرابمس فأنو لم ا اإلداريأما عن التنظيم 

  السابقة اإلداريةطوال العيد القرمانمي عمي نفس التقسيمات 
أقضية ، وكل  عدة إليفزان ، وكل لواء ينقسم  بنغازيألوية وىى طرابمس  ةثالث إلييالة تنقسم فاأل

، وكان الباشا يحكم لواء  األلويةأىم ىذه  وبنغازي، وتعتبر طرابمس  نواحي ةعد إليقضاء ينقسم 
 .(8) أبنائو أو من يثق بيم  إليفيسند حكميما  اآلخرين ئيناالمو  أماطرابمس ، 

أنو قائد عام  إلي باإلضافة، فالباشا يمثل أعمي سمطة  اإلداريفي التنظيم  اإلداريةأما عند الميام 
الباشا ، ويتكون ىذا الديوان  يقوم بمساعدة الذيلجميع الجيوش ، والي جانب ذلك يوجد الديوان 

رجال الدين  إلي باإلضافة،  واإلداريةمن الزعامات العسكرية والبحرية والمدنية والقضائية 
  الواليةالرسميين في 

في مقدمو ىذه  يأتي،  مختمفةت أسماء مناصب ورتب ، اتخذ ةعد اإلداريوقد وجد في التنظيم 
الديوان وىو وكيل الباشا ومستشاره الخاص ، ويساعد الباشا في  األولالمناصب الكيخيا الضابط 

الخاص ، والي  وأوامر الباشا ومستشاره القوانينالقضائية ، ويشرف عمي تنفيذ جميع  في أعمالو
 جميععمي تنفيذ  األشراف  ميامو، ومن  جانب الكيخيا يوجد كيخيا أخر يسمى الكيخيا الصغير

كبير الوزراء  اإلداريفي التنظيم  يأتينو قائد حرس الباشا ، ثم أ إلي باإلضافةالعامة ،  حكاماأل
عمي الوزارة ،  اإلشراف ىي ومياموويختار من بين الضباط العسكريين أو من البحرية المحنكين ، 

أمين الخزانة المعروف  وظيفوباشا ، وتوجد كذلك ويعتبر حمقة الوصل بين الوزارة ومساعد ال
 األموالوالجنود ومشرفُا عمي جميع  لمموظفينبالخازندار أو أمين الصندوق وميمتو صرف الرواتب 
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العامة ، والي جانب الخازندار الصغير الذي يشرف عمي خزانة الباشا ، ىناك عضو أخر في ديوان 
 . ( 7) ميد البمدية وىو شيخ الوالية وىو بمثابة ع الوالية
 .  سالميةومن ميامو وضع العدالة اإل ، والمفتي يوظيفة القاضي وىو الحاكم اإلسالمتأنى ثم 

ممثاُل لو  إقميملكل  ين باياً أما عن اإلدارة اإلقميمية فيي مقسمة إلي ثالث ألوية يقوم الباشا بتعي
اوات والضرائب ، ويمي تالمحمية النظامية وميامو جمع االغا وىو قائد القوات اال ويقوم بمساعدة 

عمي اإلدارة  اإلشرافعمي المقاطعات أو بعض المدن ، ومياميم  المسؤولوناألغا القادة وىم 
 .  (81) المحميون المشايخالقضائية والمدنية في مناطق سمطتيم ويساعدىم 

نو كان ىناك قاضيان ، أحدىما عمي المذىب ف باشا ، فإيوس عيدفي  القضائي النظامأما عن 
 المالكيعمي المذىب  األخر والقاضي يصدر قرار تعينو من دار الخالفة و  األتراكوىو من  الحنفي
 .  المالكيمن أىل البالد ، حيث أغمب السكان يتبعون المذىب  ويكون

في مناطق الجبل الغربي ،  هنتشار ايكثر  الذي،  يباضالمذىب األ يوجد نالمذىبي ىذينوالي جانب 
  .(88)  رسميبو كمذىب  يعترففي طرابمس لم  األيالةال أن ديوان إ

 اليالة طرابمس في عهد يوسف باشا :االموارد االقتصادية  -2
ذلك فأن  إلي باإلضافةفي عيد يوسف باشا ،  ةاالياللموارد  األساسيتعتبر التجارة المصدر 

وعمميات القرصنة تعتبر من الروافد اليامة في  األقاليمتجبي من بقية  التياوات تالضرائب أو اال
 باشاعيد يوسف  أوائلفي البالد في  األمنواستتباب  األوضاعالوالية ، وكان استقرار  اقتصاد

 األوربيةالتجارة ، حتى غدت طرابمس حمقة وصل بين مدن أفريقيا والمدن  ازدىارعاماُل أساسيُا في 
التجار  إلقامةالعديد من الفنادق  بإنشاءمن أموال ، فقد أىتم  التجارييدر عمية النشاط  ونظرُا لما ،

بين  التجارييتم فييا التبادل  التي، كما أنو شدد من عقوبة السرقة والسطو ، وأىتم بالمحطات 
 . (81) ر طرابمس وفزان تجار السودان وتجا

وتعتبر طرابمس حمقة  الجمدية  والمنتجاتصوف الغنم  حطاتالمومن أىم السمع التجارية في ىذه 
فريقيا كالعاج التي تأتى من أوسط أفريقيا والسمع التجارية  إليمن طرابمس  األوربيةوصل بين الدول 

 .(13) العالم الجديد  إلي منياو  األوروبيةالدول  إليطرابمس ثم تنقل  إليوريش النعام والعبيد 
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قد حولت  األخرى األوروبية البمدانوفرنسا وبعض  انجمتران الثورة الصناعية في إا الشك فيو فموم
 األوروبيةزاد في حركة التجارة بين ىذه الدول  حركة تجارية ، وىو ما منطقة إليحوض المتوسط 

أن يوسف باشا قد أستغل ىذه الحركة التجارية النشطة لصالحة ، فقام  إلي ةضافوأفريقيا ، باإل
، فكانت مصدرُا كبيرُا لمدخل ال يقل  الصحراءوالتجارة عبر  األوربيةاوات عمي السفن تبفرض اال

 . ( 14) أىميو عن عممية التجارة في حد ذاتيا 
العوامل  إلي، وذلك الفتقارىا  األيالةفي اقتصاد  أما عن الزراعة فإنيا ال تعتبر موردًا ميماً 

تكررة في كل عشر سنوات وفترات الجفاف الم األمطارقص لنلقياميا وىو الماء ، ونظرُا  األساسية
ن ما تنتجو بعض الواحات الداخمية وبعض المناطق الساحمية ال يكفى االستيالك المحمي ، تقريبُا فإ

 . (15) تساىم في زيادة الموارد االقتصادية لوالية طرابمس  ال فإنياومن ىنا 
لحركة التجارية في طرابمس في زيادة ا دورم 8971كما كان لمحممة الفرنسية عمي مصر في عام 

ن قد فرض حصارُا بحريُا عمي 8111ة تعقب الحممة في سن الذي البحري األسطولأن ،وذلك 
لتموين جيوش نابميون بما  البديلمصر ، حيث قوة نابميون ومن ىنا كانت والية طرابمس الطريق 

 .(16) رنسا ف األمواتصاالت مع البالد  من السمع وأغذية إليوتحتاج 
 التياوات تاال خاصة منعيد يوسف باشا يقل و األخيرة من بدأ في الفترة  االقتصاديأال أن المورد 

، والسبب في  من أعمال القرصنة أيضاً  يحصل عميو، وما كان  األوروبيةكانت تجبى من السفن 
من مؤتمرات أوروبية كانت  تالهم وما 8181سنة  ينافيقرارات مؤتمر  ما نصت عميو إليذلك يعود 

 .(89) جميعيا تنادى بتحريم االسترقاق والمغامرات البحرية 
   واالجتماعية ةالخارجية وتداعياتها السياسيسياسة يوسف باشا  الثالث المبحث

م ، مع 8181 -8971يوسف باشا عيد : يتزامن  عالقة يوسف باشا بالدولة العثمانية -8
القوة السياسية والعسكرية لمدولة العثمانية ، وقد ىيأ ذلك الظرف المالئم لترسيخ سمطتو مرحمة ىبوط 

زاحتوم 8971في سنة  مالحك إليفي طرابمس ، بعد أن توجيت جيود يوسف باشا بالوصول   أخيو وا 
خميفة  باعتباره العثمانيالحصول عمي رضا السمطان  ن الضروريأحمد عن الحكم ، رأى انو م

الشعب ،  الشرعية عمي حكمو في نظر عامة يطرابمس ليضفعمي  والياً  قرارهن ولينال منو المسممي
وأرسل بعد ذلك  بالد وطمب منيم موافقتيم عمي حكموجمع وجياء واعيان ال األساس ىذاوعمي 
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عن طريق رئيس البحر حسن رايس محماُل باليدايا ،  العثمانيالسمطان  إليصورة من المحضر 
الحكم عمي  توسميم الثالث وأصدر فرمانُا بتولي العثمانيمب الباشا استجاب السمطان وبناُء عمي ط

 . ( 81) طرابمس 
عالقة حسنة أممتيا الظروف والمصمحة  العثمانيومن ىذا ندرك أن عالقة يوسف باشا مع السمطان 

مستقمة عن الدولة  ظمت من ناحية عممية شبو القرمانميو األسرةأن والية طرابمس منذ قيام  إال، 
عيد يوسف باشا ،  فيالعثمانية  والدولةالعثمانية ، ومن دالئل حسن العالقة بين ايالة طرابمس 

 إليفقد ساىم في تمك الحرب م 8118في حربيا ضد اليونان سنة مشاركة الباشا الدولة العثمانية 
 العثمانيصرف السمطان جانب الدولة العثمانية ، وذلك بشراء وتجييز سفن حربية وضعيا تحت ت

 . (87)  ايجةبحر  إلي 8118أخرى في سنة  تم بعث مجموعة
 : يوسف باشا مع فرنسا هعالت -1

لمظروف السياسية ولحاجة  تقديرهعمي أساس  تقومالخارجية سياسة  عالقتوانتيج يوسف باشا في 
عمي ىذا النسق ، فمثاُل أثناء الحممة الفرنسية البالد االقتصادية ، لذلك جاءت سياستو مع فرنسا 

 سعىاك  نحققيا ى التي األولىم واالنتصارات 8971عمي مصر بقيادة نابميون أبو نابرت في سنة 
ل والية طرابمس القريبة من التفكير في احتال إليتدفعو تمك االنتصارات  أنالتقارب مع فرنسا خشية  إليالباشا 
 . (11) مصر

حسن النية رغم معارضة  يارواظانتياج سياسة التودد  إلي دفعتو شا في استقالل بالدهفرغبة البا 
الفرنسي في حوض البحر المتوسط ،  االنجميزيلتمك السياسة ، وخالل التنافس  العثمانيالسمطان 
لمحممة الفرنسية عمي مصر ، واحتالل االنجميز لجزيرة مالطا وطرد  االنجميزي األسطولوتعقب 

طرابمس الطريق  أيالةالحصار عمي جيش نابميون في مصر ، كانت  وضربالحامية الفرنسية منيا 
 . (18) في فرنسا  اإلدارةأو المنفذ الوحيد لتموين جيش نابميون وتأمين االتصال مع حكومة 

سياسة التقارب مع فرنسا  وىو تأمين طريق الحجاج  إلى سموكالباشا كما أن ىناك عامل أخر دفع 
 يوجو فنراهنابميون يحرص عمي عدم تفويت ىذه الفرصة  أنالطرابمسيين عبر مصر ، ومن ىنا نجد 

يبين لو فيو غمبة جنود الحممة عمي المماليك والمصريين ، القنصل الفرنسي في طرابمس  إليخطابُا 
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إلي الباشا ، وىذا ما دفع الباشا إلي االستجابة إلي طمب نابميون في تأمين نقل ذلك  عمىويحثو 
 وسيمة االتصال والتموين عبر طرابمس رغم الضغوط التي مارستيا انجمترا والدولة العثمانية .

  وتبعُا لتطورات الظروف  كاُل أخر نحو فرنسا وفقُا لمصالحوتم أخذت سياسة يوسف باشا ش
 ( .11) ما تأكد لو بداية ضعفيا وازدياد قوة انجمترا في حوض البحر المتوسط السياسية ، وذلك عند

 األمريكية:عالقة يوسف باشا مع الواليات المتحدة -3
م ، 8991سنة  االنجميزيعمي أرضيا وانتزاع حريتيا من االستعمار  األمريكيةبعد تحقيق السيادة 

سفن اياالت  اعتداءمن  سفنووأن يعمل عمي سالمة  شؤونو بنفسويرعى  أن أصبح من المحتم عميو
طرابمس  أيالةمن بينيا  والتيسياسة التقارب مع ىذه االياالت  إلى عمييا  لذلك لجأ يالشمال االفريق
 تقديمطرابمس واالتفاق عمى  فين قنصل ليا يتم تعي أنين قناصل ليا ىناك ، وبعد يعن طريق تع

، نع بما يقدم لو من ىدايا سنوية لم يقت باشايوسف  أن أال،  مريكيةاألمن السفن  واإلتاواتاليدايا 
باالعتداء عمى  تحريض مغامريو إلىلجأ  لطمبو استجابةاوات وعندما لم يجد توطالب بزيادة ىذه اال

األمريكية ورغم الجيود التي ، ومن ىنا ساءت العالقة بين يوسف باشا والحكومة  األمريكيةالسفن 
ذلك لم يجد  أنالتوتر ، أال  المصالحة بين الطرفين وتخفيف حدة لجزائر لتحقيقا يذلت من داب

 .(18)  بمثموتواجو تحدى الباشا  أننفعُا فما كان عمى أمريكا أال 
( بميمة ) موريس ياالمريك األسطولقائد  إلىم أصدرت الحكومة أمرُا 8111أكتوبر سنة  ففي
يأبو الباشا لذلك ولم  لمدينة طرابمس ، ومع ذلك لم وبدأ قصفون الباشا درسُا ، وبدأ موريس عممو تمقي

) بريل ( بقيادة  األسطول بإرسالنجاح ، تم جددت الكرة مرة أخرى  أيموريس تحقيق  يستطع
طرابمس  إلى) فيالدلفيا( المزودة بالمدافع الضخمة واتجيت  األمريكيةوكانت من بين القطع البحرية 

 .( 14) م 8118سنة  في
أن كل تمك  أالضربيا عمى مدينة طرابمس ،  التيوطول فترة الحصار  ياالمريك األسطولورغم قوة 
يوسف باشا ، فقد استطاع ىزيمة  أرادةعمى  األمريكيةفرض السيادة  فيباءت بالفشل  الجيود

        أو الرضوخ ألوامره إلى) فيالدلفيا( وأجبرىا  األمريكية السفينةوأسر  ياالمريك األسطول
 . ( 11)  سياستو
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وىو ما دفع الحكومة   اً م واسع8118سنة  ياالمريك األسطولمنى بيا  التيكان صدى اليزيمة 
مد حأ فياالستعانة بأطراف أخرى لمحو أثار تمك اليزيمة ، فوجدت  إلىبعد ذلك  األمريكية

فتم االتفاق ،  إرادتيا عميوالضغط عمي يوسف باشا وفرض  إلىنصر السبيل  فيالقرمانمي المقيم 
البحر  جيةعن طريق أيتون ، ممخص ذلك االتفاق بأن يقوم ليتون بيجوم من  مع أحمد القرمانمي

وبعد االستيالء عمييا يتم الزحف الشرق عمى درنة  جيةوم أحمد القرمانمي بيجوم برى من بنما يق
ى عقد صمح مع منيا إلى طرابمس ، كان ليذه الخطة أثر كبير في إجبار يوسف باشا بعد ذلك عم

     شروط  أيالواليات المتحدة وتوقيع معاىدة معيا ، جاءت بنودىا لصالح أمريكا وخالية من 
 . ( 11) عمييا 

 في عيد يوسف باشا اتسمت بالعداء في أغمب ةأن العالقات األمريكية الطرابمسيوممخص القول 
ن سفشروطيا وتؤمن قطعيا التجارية من اعتداءات ال األوقات ، استطاعت أن تفرض عميو

  م .8111في سنة  بعد انتصارىا عميو ةالطرابمسي
 عمي المجتمع الميبي  وأثرىا الخارجيةالحروب  7

وحتى فرض معاىدتيا  االمريكية ةدىور مند قيام الحممفي الت االقتصادية ةالحال بدأتحروبو  نتيجة
، تم ازدادت بعد اعالن  ضريبيةنصت عمي اعفاءات  يم والت8111نة عمي يوسف باشا في س

االسطول قيام  مثالقرصنة  وأعمالبتحريم تجارة الرقيق  المتعمقةم ، 8181فيينا سنة  مؤتمر مقررات
 والية طرابمس ومنعو القيام بأعمالم بفرض حصار عمي 8181الفرنسي بقيادة روزميل في سنة 

 الضرائبالتجارة وزيادة  باحتكار ةمحاولة يوسف باشا معالجة المشكم ورغملرقيق ، االقرصنة وتجارة 
،  ىالباشا من بعض  الدول الكبر  اقترضيا يوعندما تراكمت الديون الت نقعالك لم يجد أن ذ أال

تيم ئلمشي وفرصة في الضغط عمي الباشا واخضاعانجمترا وفرنسا ، وجد قناصل تمك الدول ال خاصة
 . (19) قنصمي انجمترا وفرنسا اصل وارنجتون وروسو ك القنأولئ وكان أشد

االقتصادية في التدىور مند قيام  المجتمع الميبي ، حيث بدأت الحالةأثرت حروبو الخارجية عمي 
نصت عمي  يوالتم ،8111الحممة االمريكية وحتى فرض معاىدتيا عمي يوسف باشا في سنة 

ونتج عن دلك قيام  ىلبالد خاصة من الدول الكبر عمي ا ةاليضريبية وتراكمت الديون الم إعفاءات
، ومن أىم ىدة الثورات ، ثورة اوالد سميمان  عجمت بسقوط حكم يوسف باشا يالت ةالثورات المحمي
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 كما زاد يوسف باشا من قيمة األمينم وثورة محمد 8111بقيادة عبد الجميل غيث سيف النصر ، 
 التجار عميلك لم يجد نفعُا بقدر ما زاد من حقد ذ أن أال،  التجاريةعمي أغمب السمع  الضرائب
 لباشا بل عمي الثورة عمي سياستو .سياسة ا

 الخاتمة : 
 : يىذا البحث نستنتج االت فيمن خالل ما سبق عرضة 

اميس ، ومن حدود أو نو  أيالحكم ال تقف أماميا  إلىالوصول  في ورغبتو باشاأن طموح يوسف  -8
أحمد بعد ذلك عن الحكم ، بتدبير  هأخاحسن ، ثم أزاح  األكبر أخاهتم قتل  أجل ذلك تمرد عمى أبيو
 الدسائس والمؤامرات .

 األسطولىما  ميمينعمى جانبيين  اإلصالحالحكم ارتكزت سياسة  في األوضاععندما استقرت لو  -1
ات وحركات قمع الثور  في الوسيمةدخل الوالية والجيش ألنو  فيأحد الموارد  ألنو األسطولوالجيش ، 
 التمرد .

لمظروف السياسية ولحاجة  تقديرهالخارجية سياسة تقوم عمى أساس  سياستو فيانتيج يوسف باشا  -8
 البالد االقتصادية . 

رغم  قدرتوباتت فوق  األمورالوالية ، وأن  فيعن تسيير دفة الحكم  عندما أدرك يوسف باشا عجزه -4
 ابنو، عمى أن يكون  عمي بيك ألبنو وبمحض ارادت الحكمعن نازل ت اإلصالح فيبذليا  التيالجيود 
 لمعيد . ولياً  إبراىيم
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 الهوامش
، ترجمو خميفة التميسى ، مصراتو ، الدار  8111 -8181كوستانزيوبرنيا ، طرابمس من  -1

 . 181، ص 8791الجماىيرية لمنشر والتوزيع ، 
العصر الحديث ، ترجمو عماد الدين حاتم ، طرابمس ، منشورات بروشين ، تاريخ ليبيا في  -1

 . 881م ، ص 8778مركز جياد الميبيين ضد الغزو االيطالي ، 
أحمد النائب االنصارى ، المنيل العذب في تاريخ طرابمس الغرب ، طرابمس ، مكتبو الفرجانى  -8

 . 811ت ( ، ص  -، ) د
ل مشرفٌا عمي البحرية الجزائرية في عيد الداى أحمد عمي برغل ، مغامر من أصل يوناني أشتغ-4

باشا ، أستغل الفوضى في األسرة القرمانميو في عيد عمي باشا واستولى عمي طرابمس بتأيد من 
 السمطان العثماني .

كوال فواليان ، ليبيا أثناء حكم يوسف باشا ، ترجمو عبد القادر مصطفى المحيشى ، طرابمس ، -1
 .  44م ،ص 8711ين ضد الغزو االيطالي ، مركز جياد الميبي

 . 888بروشين ، تاريخ ليبيا في العصر الحديث ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 41كوال فواليان ، ليبيا أثناء حكم يوسف باشا ، المرجع السابق ، ص  -  7

اإلنسانية رأفت الشيخ ، تاريخ العرب الحديث ، القاىرة ، نشر عين لمدراسات والبحوث 8 -  
 . 888، ص  8774واالجتماعي ، 

م ، ترجمة خميفة محمد التميسى ، 8788أتورى روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  -7
 . 894م ، ص 8778طرابمس ، الدار العربية لمكتاب ، 

عمر عمي إسماعيل ، انييار اآلسرة القرمانميو في ليبيا ، طرابمس ، نشر مكتبة الفرجانى ،  -81
 . 818م ، ص 8711

 . 18كوالفواليان ، المرجع السابق ، ص  -88
 . 891عمر عمي بن إسماعيل ، المرجع السابق، ص - 81
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 . 188، المرجع السابق ، ص  8111 -8181كوستانزيوبرنيا ، طرابمس من  - 88
 . 11كوالفواليان ، المرجع السابق ، ص  - 84
 . 17المرجع السابق ، ص بروشين ، تاريخ ليبيا في العصر الحديث ،  - 81
فرنشيكو كورد ، ليبيا أثناء العيد العثماني الثاني ، تعريب حميفو التميسى ، منشورات دار  - 81
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