أضواء حول محلة انبويل على طرابلس عام  1828م

من خالل يوميات حسن الفقيه حسن وتقارير القنصل اإلسباين يف طرابلس
أ .أمحد حممد العاقل
ملخص البحث
يتلخص موضوع البحث يف وصف احلملة العسكرية البحرية لنابويل على مدينة طرابلس عام 1828م ،فمن
ضد تلك احلملة من خالل ما دونه
جانب شعيب اتبع حركة املقاومة الوطنية من قبل أهايل مدينة طرابلس َّ
معاصرها حسن الفقيه حسن يف يومياته ،ومن جانب آخر دبلوماسي ودور خمتلف القناصل املتواجدين يف طرابلس

من خالل ما دونه معاصرها أيضا القنصل القنصل اإلسباين بطرابلس السيد خوسيه جوميث هريرادور(( Jose
 ، Gomez Herradorوابلتايل تكاملت الروايتان يف مشولية وصف ما دار منذ بداية القصف العدواين وحىت
توقيع االتفاقية اليت متت بني الطرفني.

Abstract
The topic of the research is summarised in a description of the naval
military campaign of Naples on the city of Tripoli in 1828 AD. On the one hand,
it followed the national resistance movement by the people of Tripoli against that
campaign through the blog of its contemporary Hassan al-Faqih Hassan in his
diaries, and on the other hand a diplomat and the role of the various consuls
present in Tripoli, through the blog of its contemporaries, as well as the Spanish
Consul in Tripoli, Mr. Jose Gomez Herrador, and thus the two narratives were
integrated in a comprehensive description of what took place from the beginning
of the aggressive bombardment until the signing of the agreement between the
two parties.

شهدت مدينة طرابلس وميناؤها قدوم محالت أجنبية عديدة عرب عدة قرون حاولت فيها الدول املعتدية
االستيال ء على املدينة ومينائها كي تتمكن من السيطرة على التجارة البحرية يف البحر املتوسط وابلتايل ضمان
معرضة للجهاد البحري ،أو ما يطلق عليه األوربيون ( القرصنة ) من قبل القطع
سالمة سفنها التجارية اليت كانت م
استمرت حىت عام  1815م ،والذي
امتد مرحلة اترخيية بدأت منذ عام 1492م و
البحرية التابعة لطرابلس الذي م
م
هاما من دخل اإلايلة ( الربابر :الشهيد العددان  13 - 12ص  )10وقد اشتهر مرفأ
كون دخله املادي جزءا ً
م
طرابلس يف بعض املصادر التارخيية خاصة الفرنسية منها ب ـ " امليناء "  ،فعندما جتد كلمة ميناء يكون القصد منها
ميناء طرابلس.
ولقد تعرضت طرابلس يف صيف عام  1510م حلملة إسبانية انتهت ابحتالهلا من قبل األسبان الذين كانوا قد

استخدموا يف محلتهم تلك ثالثة آالف من املرتزقة اإليطإلىني وبعض القطع البحرية املالطية واجلنوية ،ونزل إىل
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ساحل البالد  6000رجل ومات الكثري من الطرابلسيني إثر ذلك ،وقد بقيت طرابلس قاعدة حبرية عظيمة وهامة
ابلنسبة إلسبانيا ومن مت فرسان مالطة إىل أن استوىل عليها األتراك العثمانيون عام 1551م ( .منفروين :إيطإلىا
يف األحداث البحرية الطرابلسية ،ص .) 54-24
اهتم يوسف ابشا القرمهانلي (  1795ـ  ) 1835حينئذ بتقوية دفاعاته
ولصد أي هجوم من انحية البحر م
حصن ميناء طرابلس بسلسلة من القوات الدفاعية ،فوصل عدد املدافع اليت كانت حتت اخلدمة
وابلتايل فقد م

 130مدفعا(  ،) Dearden Seton: A Nest of Corsairs Pp. 219ومع بداية عام
1823م خالل العهد القرمهانلي قام ابشا طرابلس بزايدة حجم أسطوله البحري بشراء الكثري من السفن لكي
تكون طرابلس قوة حبرية هلا مكانتها وابلتايل ركز فيما بني عامي  1827-1825على بناء بعض السفن حمليًا
إىل جانب شراء عدد كبري آخر ،فلقد مت إحضار سفينتني من مالطا من شركة هنرت و روس & (Hunter
) ، Rossكما مت تكليف شركة جوزييب موسكات ( (Juzeppi Muscattاملالطية أيضا ،واليت كان مقر
وكيلها يف بنغازي ،بتوفري مجيع احتياجات البحرية إىل أن أصبحت حبرية طرابلس تضم  23سفينة يف عام
1828م ،وكان هناك برانمج عسكري فيما بني عامي 1828 – 1826م ،إىل جانب ذلك متمت مراعاة جتديد
حتصينات املدينة ح ىت أصبحت منيعة ابملدافع الثقيلة اليت وصل عددها  17مدفعا ،كما ُجلبت معدات حربية
فتم استجالهبا من أوراب وبلغت قيمة البارود
ثقيلة من السويد والدامنرك ،ووفرت الذخرية الالزمة لتلك القوات م
الذي مت شراؤه حوايل عشرين ألف دوالر ،كما أفادت املصادر التارخيية أبنه ممت إرسال قائمة ابالحتياجات
العسكرية إىل شركة هـ  .فتام – شرينج كروس ) (H. Fatam Charing Crossبلندن اشتملت على 50
مدفعا تطلق قذائف زنة كل منها  24رطال مع مخسة آالف طلقة وألفي بندقية خاصة جبند املشاة وحراب وأحزمة
ومائيت بندقية بواقياهتا ( كوال  :ليبيا أثناء حكم يوسف ابشا القرُهانلي ص .)142-140
على إثر تلك االستعدادات جاءت محلة انبويل اليت أرسلتها مملكة الصقليتني واليت يرجع سببها أنه عند

وصول قنصل انبويل اجلديد بييرتو فرانشيسكو كروشيللو) (Pietro Francisco Crucilloإىل طرابلس
أبدى يوسف ابشا استعداده لتجديد معاهدة عام 1816م بني طرابلس والصقليتني] ( [1ممت توقيع تلك املعاهدة

على إثر احلملة اليت قادها اللورد إكسمأوث  Lord Exmouthعلى طرابلس بتاريخ  1816/4/27م)
 ،لقاء مبلغ مإىل قدره مائة ألف قرش واليت كان يرى بطالهنا بسبب وفاة أحد املتعاقدين فيها وهو امللك
القوة
فرديناند  Ferdinandعام 1825م  ،وقد رفضت انبويل ذلك العرض م
وفضلت أن تنتهج سبيل م
احتداءا بسردينيا اليت كانت قد أرسلت محلة حبرية بتاريخ 1825/9/26م تتألف من مثاين قطع حبرية بقيادة

املقدم البحري سيفوري ( (Sivori؛ ومن هنا اندفع امللك فرانشيسكو األول (  ( Francisco Iفأرسل محلة
انبويل البحرية ،ففي يوم  1244/1/24هـ وردت األخبار من ليفورن ابستعدادات يقوم هبا أسطول انبويل لغزو

طرابلس (حسن الفقيه حسن ،اليوميات الليبية ج .1ص  )326وقد تناولتها جمموعة من املصادر واملراجع

التارخيية منها " املنهل العذب يف اتريخ طرابلس الغرب " ألمحد النائب و " اليوميات الليبية " حلسن الفقيه
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حسن و" اهنيار حكم األسرة القرُهانلية يف ليبيا  " 1835-1795لعمر علي بن إمساعيل و" احلوليات
الليبية " لشـارل فريو  Charles Feraudو" ليبيا منذ الفتح العريب حىت الغزو اإليطإىل" إلتوري

روسي  ،Ettore Rossiو" طرابلس الغرب حتت حكم األسرة القرُهانلية " لرودولفو
ميكاكي  Rudolfo Micchaciو

" طرابلس

 Constanzioو" إيطإلىا

من

1510

إىل

" 1850

لكوستانزيو

بورنيا Borgna
جدا يف حتديد اتريخ احلملة وما نتج عنها من عقد اتفاقية
منفروين  ،Camillo Menferoniوكلها تقاربت ً
يف

األحداث

البحرية

الطرابلسية "

لكامللو

صلح بني ابشا طرابلس ومملكة الصقليتني ،وقد نشرت أخريا دراسة عن تلك احلملة للسيدة ماراي خوسيه

بيالر (  ،) Maria Jose Vilarمن جامعة مرسيه (  ) Murciaإبسبانيا ،على صفحات العدد األول
مارس  2003من السنة  58جمللة إفريقيا]( [2جملة فصلية توثيقية تصدر عن املعهد اإليطإىل إلفريقية

والشرق) )  ( AFRICAاليت تصدر عن املعهد اإليطإىل إلفريقيا والشرق ،تنأولت يوميات تتحدث عن تلك

احلملة ،كان قد أرسلها قنصل إسبانيا بطرابلس إىل بالده بداية من يوم 1828/8/22م وحىت يوم
 1828/8/29م أعطت تفاصيل دقيقة حول األحداث العسكرية اليت جرت قبالة ميناء طرابلس بني أسطول
انبويل ومدافع القلعة احلصينة اليت كان االنتصار النهائي هلاMaria Jose Vilar, AFRICA Marzo 2003. pp ( .
.)67 – 87

حتدثت عن احلملة البحرية ململكة الصقليتني على طرابلس عام
عند املقارنة بني هذه املصادر املتنوعة اليت م
1828م ند أن أكثرها تفصيال ودقة يف تنأول اجلانب الداخلي للبالد ووصف املقأومة الشعبية اليت واجهتها
تلك احلملة هي ما كتبه حسن الفقيه حسن يف يومياته ،مأما من اجلانب الدبلوماسي الرمسي فإن أكثرها تفصيال
ودقمة تلك الربقيات اليت بعث هبا القنصل اإلسباين بطرابلس السيد خوسيه جوميث هريرادور( ( Jose Gomez

 Herradorإىل وزير الدولة اإلسبانية للشئون اخلارجية السيد مانويل جونثإلىث ساملون ( Manuel
 ( Gonzalez Salmonواملتكونة من سبع برقيات مؤرخة يف  8/29و 1و 3و 9/18و10/28

و 12/8من عام 1828م ،ومن خالل ما ورد هبا يتضح أنمه كان متابعا لألحداث بدقة ،بنظرة رجل سياسي
مبينا وجهة نظره حول ما دار بني اجلانبني املهاجم واملدافع ،وحيث إن اجلزء املتعلق حبملة انبويل على طرابلس عام
 1244هـ املوافق 1828م من يوميات حسن الفقيه حسن الذي قام بتحقيقه األخوان حممد األسطى واألستاذ
عمار جحيدر ونشره مركز حبوث ودراسات اجلهاد اللييب عام 1978م حتت عنوان ( محلة انبويل على
طرابلس  1244هـ 1828 -م ) ،ويوميات القنصل اإلسباين بطرابلس يف ذلك الوقت تناولتا تلك احلملة

بتفاصيل دقيقة وحيث أ من ( التاري خ يتكون من جمموعة كاملة من احلقائق املؤكدة اليت تكون متوافرة للمؤرخ
الذي يراه )
من خالل الواثئق والنقوش وما إىل ذلك يقوم جبمعها ودراستها ومن مثَ تقدميها ابألسلوب

(كار :ما هو التاريخ؟ ص  ) 8فقد رأيت أن أقوم ،من خالهلما ،إبلقاء بعض الضوء حول محلة انبويل على
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طرابلس أو كما مستها ماراي خوسيه بيالر (  ،) Maria Jose Vilarيف حبثها املشار إلىه سابقا ( احلملة

العسكرية ململكة الصقليتني ض َد طرابلس عام 1828م ).

استهل السيد حسن الفقيه حسن حديثه عن احلملة ابإلشارة إىل ما ورد من معلومات أرسل هبا إلىهودي
عدة سفن
حامي موشيك أحد عمالء يوسف ابشا يف مدينة ليفورنو اإليطإلىة حول استعدادات كانت تقوم هبا م
حربية إيطإلىة للتوجه إىل طرابلس يف محلة عسكرية بسبب امتناع الصقليتني عن دفع اإلتوة السنوية لباشوية
طرابلس ،وما ممت من استعدادات بدأت إثر ذلك للدفاع عن املدينة حيث قام احلاج حممد بيت املال] [3والسيد
مصطفى قرجي] [4حبصر مجيع رجال البحرية الطرابلسية وتوزيعهم على جمموعة من السفن احلربية وإرساهلم يف
دورايت خفر حىت يكونوا متأهبني ملالقاة العدو الغازي ،وأشار صاحب اليوميات الليبية إىل أن السيد حممد
(  1828م ) جبولة
القاجيجي قائد املدفعية قام مع رجاله يوم اخلميس املوافق  1244/1/25هـ
تفتيشية على خمتلف األبراج لتزويدها أبية نواقص ختص الدفاع عن البالد ،ويف نفس اليوم قام السيد حممد بيت
املال بتوزيع كميات من البارود على خمتلف أبراج القلعة اليت كانت هبا خمازن ذخرية ،كما قام السيد حممد
القاجيجي بنقل بعض املدافع من اخلندق الواقع أمام سيدي الزايت ،مقابل مقر السفارة املصرية حاليا ،إىل أمام
املرسى حيث ممت إعداد حتصينات هناك ومن بينها مدفع إىل برج املندريك]( [5املندريك كلمة تركية :مندرك،
اصطالح حبري مبعىن رصيف أو ميناء صناعي) الذي كان احملتلون اإلسبان قد شيدوه فوق إحدى اجلزر الصخرية
الصغرية املقابلة للميناء خالل فرتة احتالهلم للبالد بني عامي  1530 – 1510م .وخالل أايم السبت واألحد
واإلثنني  29 ، 28 ، 27حمرم  1244هـ استمر احلاج حممد بيت املال يف توزيع البارود على خمتلف األبراج،
كما ممت إرسال مجيع الزوارق اليت كانت خمزنة يف خمازن الرب إىل البحر بعد إعدادها مبا يلزمها من معدات ،ويف اليوم
التايل الثالاثء قام احلاج أبوبكر التاجوري مع مخسني رجال من معأونيه ببناء برج طيين جديد مبنطقة سيدي الزايت
املشار إلىها سابقا؛ ويف يوم اخلميس املوافق  1244/2/2هـ ممت جتميع رجال البحرية واملدفعية واجليش مجيعا
مبنطقة ابب ا لبحر وقام احلاج حممد بيت املال صحبة احلاج أمحد حمسن شيخ البلد] [6بتوزيع املال الالزم على
اجلميع وقد دفع القيمة حممد املكين] [7من موارد مفزان ،ويف اليوم التايل ركب مجيع رجال البحرية زوارقهم اليت
بلغت أحد عشر زورقا وأربع مراكب مع قباطنتهم وبقوا يتجولون داخل امليناء ،ويف نفس ذلك اليوم
اجلمعة 1244/2/3ه(1828م) ممت التنبيه بسوق اجلمعة] [8على اجلميع أبنمه إذا ضرب طبل االستنفار فعلى
كل مواطن أخذ سالحه والذهاب إىل منطقة اهلاين] ،[9كما قام الوايل يف اليوم التايل ابلتنبيه على سكان املدينة
إبعداد سالحهم وطلب مممن ليس لديهم سالح التوجه إىل األبراج للعمل يف ميدان املدفعية ،ويف يوم األحد
 1244/2/5هـ أمر الباشا بتوزيع األسلحة على من ال يوجد لديهم سالح على أن يتم تسجيل كل مستلم
لسالح ابمس ه ،ويف يوم اإلثنني قامت جمموعة من العسكريني حبصر السكان حيث قام كل شيخ من شيوخ شوارع
املدينة األربعة بتقدمي كشف أبمساء سكان شارعه مما يبني أن يوسف ابشا مل يكن لديه جيش نظامي كاف حلماية
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اإلايلة ولكنه كان معتمدا على الشعب ملا متتع به من وطنية صادقة وروح دفاعية عإلىة فكانت أغلب قطاعاته
مسلحة يستنفرها كلما أحس ابخلطر.
كان للمواطنني دورهم البارز ومحاسهم القوي يف صد هجوم املعتدين ،ويف نفس اليوم األحد 1244/2/5هـ
استمرت االستعدادات لصد هجوم
ممت نقل سبعة مدافع إىل الربج اجلديد ووضعها يف أماكنها املخصصة هلا ،و م
اخلاصة ببعض املواطنني
املعتدين أبخذ رجال البحرية أماكنهم على منت قطعهم البحرية وجتهيز بعض القطع البحرية م
الستخدامها إذا لزم األمر ،تلك كلها كانت االستعدادات اليت قام هبا الباشا وسكان املدينة قبل ظهور قطع
أسطول محلة انبويل وبداية اهلجوم ،الذي كان يوم اجلمعة  1244/2/10هـ املوافق 1828/8/22م ،وردت يف
يوميات حسن الفقيه حسن ومل ترد يف أي من تقارير القنصل اإلسباين يف طرابلس.
حتدثت يوميات حسن الفقيه حسن عن أنه يف يوم اجلمعة 1244/2/10هـ املوافق 1828/8/22م ظهرت

قطع أسطول محلة انبويل قبل الشروق وكانت تتكون من ثالثة فرقاطات ،واثنتني من السفن األخرى ،وزورق كبري،
وزورق آخر أصغر ،وأربع قاذفات قنابل ،وسبعة النشات ،هذا ما ورد عن عدد قطع احلملة ،وأضاف صاحب
اليوميات الليبية أبنه يف ذلك اليوم اجتمع أهل البالد وذهب كل إىل الربج الذي يتبعه وركب أصحاب املراكب
والسفن احلربية مراكبهم وسفنهم مبا يف ذلك حرس الباشا وجنوده اخلاصني واملماليك التابعني للقلعة واجملندين يف
اجليش النظامي وقام السيد حممد القاجيجي جبمع رجال املدفعية وتوزيعهم على األبراج سواء ابمليناء أو املنشية
ومجيع بقية األبراج حبيث تواجد بكل برج طقم كامل من رجال املدفعية ومساعديهم ليل هنار ،كما طلب الباشا
من قاضي البالد التنبيه على مجيع األئمة الذين يصلون ابجلماعة أن يؤدوا الصالة ابألبراج احتياطا ألي هجوم قد
يقوم به األعداء؛ أما القنصل اإلسباين فأفاد يف تقريره أبن قطع احلملة اليت ظهرت مع انبالج فجر ذلك اليوم
كانت تتكون من ثالثة فرقاطات]( (Fragatas ( [10الفرقاطة :حتوي عادة  60مدفعا من عيار  ،24وعدد

حبارهتا  700حبار) وغراب]( (Corvette [11الغراب :استعمله العرب كثريا ويسري ابلقالع واجملاديف

اليت يصل عددها إىل  180جمدافا) ) واحد وسفينة شراعية (  (Bergantinواحدة وسفينة متوسطة
احلمولة (  ) Goletaوأربع سفن مدفعية (  ) Bombardasوتسعة زوارق مدفعية

( .) Lanchas Canoneras

قبل أن ترسو قطع أسطول انبويل حضر القنصل وأحد الرعااي الصقليني ويدعى روزإلىو  ،Rozalioوهو

أحد التجار املقيمني بطرابلس وكان له نشاط جتاري وسياسي ملحوظ ،هبدف الصعود إىل سفن األسطول بغية
التوسط والتفاوض ولكن مصطفى قرجي منعهما من ذلك فتوجها حنو القلعة وعلى إثر ذلك أمره الباشا
بتمكينهم من الصعود إىل سفن األسطول فذهبوا معا َث عادوا إىل بستان القنصل اإلنليزي ،بشارع الشط قرب
مبىن اإلذا عة يف الوقت احلاضر ،وكان القنصل اإلنليزي متواجدا ابمليناء فعندما شاهدهم ركب زورقه وحلق هبمَ ،ث
عاد االثنان من بستان القنصل اإلنليزي وتوجها حنو بيت قنصل انبويل ،بعد ذلك قدما إىل ابب البحر فاصطحبا
معهما احلاج حممد بيت املال وركب مجيعهم على منت أحد املراكب واجتهوا حنو القلعة حيث بقي احلاج حممد

)(251

ابلبحر واجته القنصل والتاجر روزإلىو  Rozalioحنو سفن األسطول مصحوبني أبربع عرفاء وعادوا مجيعا مع
املغرب وقد حضر معهم شخص آخر إىل بيت القنصل عاد بعد املغرب إىل سفن األسطول لوحده.

أما القنصل اإلسباين فأفاد أبنه عندما قام قائد محلة انبويل ألفونسو سوجي كارافا Alfonso Sozj
 ( [12] Carafaقبطان حبرية حظي بثقة وزير احلرب والبحرية ،فرانشيسكو روفو أمري سكإلىتا وعن طريقه متم

استالم تعليمات احلملة) برفع العلم وكذلك مجيع ضباط القطع البحرية عند الساعة السابعة صباحا كان قنصل
مملكة الصقليتني يف قلعة الباشا]( [13املقر الرمسي للباشا يوسف القرمهانلي يف املدينة ويف الوقت نفسه القلعة اليت
محاها امليناء ) مصطحبا معه ترمجان القنصلية ] ([14رئيس احلرس الرتكي ابلقنصلية) ومباشرة نزل وأوقف سفن

احلملة وعاد إىل القلعة َث ركب زورقه واجته حنو سفينة قائد احلملة]( [15الفرقاطة سريينا ) حيث استعرض
الفصيل البحري فوق البآخرة ،وعند الساعة الواحدة من بعد الظهر نزل القنصل إىل بستان القنصل
اإلنليزي] )George Hanmer Warrington( [16على بعد نصف فرسخ من املدينة فوق ربوة على شاطئ
ا لبحر وقد استلم قنصل انبويل طردا يف مقره مع خزنة ذهبية مملوءة ابألملاس ،وبعد ذلك حبوايل ساعة خرج
القنصالن كل على منت زورقه وأرسياه على الرصيف واجتها حنو قنصلية انبويل ،خرجا بعدها بساعة مصطحبني
وقدموا للباشا رسالة موجزة من طرف قائد احلملة حتوي متثيله ململكة
معهما قنصل توسكانيا ودخل ثالثتهم القلعة م
الصقليتني] [17ودفع مبلغ للباشا وطلب توقيعه على حم ضر إضايف وبقوا مجيعا حىت الساعة اخلامسة مساءا حيث
ركبوا على منت أحد زوارق الباشا حيمل رايته على املقدمة وراية انبويل على املؤخرة مصحوبني بقنصل توسكانيا
وانئب القنصل اإلنليزي واثنني من رجال الباشا ،وعلى إثر مغادرهتم القلعة دخلها القنصل الفرنسي] [18مع ابنه
فأمضيا وقتا طويال ،وقد وصل هذان املندوابن من طرف الباشا لطلب التوسط خالل  24ساعة وعادا عند
الساعة السادسة مساء لاللتزام ابالنتهاء من املهمة خالل  12ساعة فقط حبلول الساعة السادسة من صباح اليوم

التايل.
انتقل حسن الفقيه حسن إىل يوم السبت  1244/2/11هـ املوافق 1828/8/23م فأفاد أبن القنصل
اإلنليزي قام إببالغ مجيع القناصل أبن أسطول انبويل سوف حيرق البلد ويرميها ابلقنابل مما دفع هبم إىل االنتقال
إىل بستان القنصلية اإلنليزية ابستثناء القنصل الفرنسي الذي بقي ببستانه الذي تعود ملكيته ملصطفى
خوجه ،كما قام مجيع الرعااي والتجار املسيحيني ويهود ليفورنو املوجودين ابلبالد وفنادقها بنقل بضائعهم على
منت مراكب مما شكل موكب ا من املراكب خرجت مجيعها من امليناء واجتهت حنو اجلزر القريبة ،كما توجه القنصل
اإلنليزي وقنصل انبويل إىل البحر حيث مت شحن أمتعة قنصل انبويل على أحد املراكب وتوجها حنو سفن
األسطول املعتدي ،ويف نفس اليوم توجه القنصل اإلنليزي والتاجر روزإلىو وجيوفاين روسوين قنصل توسكانيا
بطرابلس إىل الباشا مصطحبني معهم احلاج حممد بيت املال الذي طلب منه الباشا التوجه إىل سفن األسطول
فرفض ذلك فقام الباشا بتكليف حسونه الدغيس] [19بذلك ،فركب والقنصل اإلنليزي وروزإلىو وروسوين
وأجروا معهم مفاوضات خبصوص دفع جزء من اإلاتوة السنوية حيث رفض رجال األسطول ذلك ومل تنته
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احملاداثت إىل نتيجة مرضية ،ومن بني من شارك يف تلك املفأوضات قنصل انبويل بييرتو فرانشيسكو

كروشيللو (  ) Pietro Francisco Crucilloفرجع اجلميع إىل القلعة ومل يتم إطالق أية طلقات مدفعية

كتحية هلم ،ويعترب ذلك شبه إعالن للحرب ،حمددين منتصف النهار موعدا هنائيًا لإلنذار فإما الصلح أو احلرب؛
وقد بقي حسونه الدغيس ابلقلعة بينما أحبر القنصل اإلنليزي حنو بستانه مصطحبا معه روزإلىو وروسوين ،وعند
الساعة الثانية عشر والربع من بعد ظهر ذلك اليوم ممت إنزال علم انبويل من فوق بيت القنصل ،وعند الساعة الثالثة
والنصف بدأ األسطول قصفه ملدينة طرابلس ابستخدام س فينة شراعية بساريتني وابرجة صغرية وقاذفيت قنابل على
مقربة من الربج اجلديد ،وكان الباشا قد أصدر تعليماته إىل رجاله بعدم بدء احلرب بل ابلرد عليهم إذا ما بدأوا،
فلما بدأ األسطول القصف ووجد أن مدى مدفعيته ال يصل إىل األبراج قام إبطالق قذيفتني ذوايت مدى أطول
و 36قنبلة أخرى ،ومت الرد على القصف أبن قام رجال املدفعية إبطالق قذائفهم من األبراج ومن بعض املراكب
على املعتدين ولكنهم مل يصيبوا أحدا ،واستمر القتال إىل ما بعد العصر حبوايل ساعة وربع ،واستشهد من برج
قرجي نتيجة القصف املدفعي ابن احلاج سليمان املزعفر وأيضا أحد عبيد بن نشوان ويُدعى يوسف ،كما ُجرح
وجرح بن ألطيمف يف يده ،كما سقطت قنبلة بفندق الضفايري ولكن كثريا من القنابل
أحد رجال املدفعية األتراك ُ
سقطت وانفجرت ابلبحر ،وقبل ذلك كان قد ممت نقل مجيع نساء الباشا من القلعة إىل البساتني.
يف يوميات القنصل اإلسباين ورد أنه عند الساعة السادسة صباحا دخل القلعة القنصل اإلنليزي وانئبه وقنصل
استمرت ساعة حضر كل القناصل إلعالمهم رمسيًا أبن الباشا ،بدون
توسكانيا وانئب قنصل انبويل ،وبعد جلسة م
أي سبب ،ألغى املعاهدة اليت سبق وأن متمت مع الصقليتني] [20وأنه خالل ساعتني تبدأ احلرب وعلى إثر ذلك
غادر قنصل انبويل مع مجيع أمتعته حيث ممت استدعاؤه من قبل حكومته ،كذلك غادرت مجيع السفن التجارية إىل
خارج امليناء.
يف صباح نفس اليوم  1828/8/23م استلم القنصل اإلنليزي عرضا رمسيًا من القنصل الفرنسي ابلتوسط
لتسوية تلك األزمة] [21ولكن القنصل اإلنليزي جتاهل ذلك العرض ،كما استلم قنصل انبويل أيضا عرضا
مماثال ،وعند الساعة العاشرة صباحا وصل على آبخرة القبطان القناصل املشار إلىهم مصحوبني ابلوزير السابق
حسونه الدغيس وعند الساعة احلادية عشر عادوا حيملون اإلنذار النهائي من قائد احلملة طالبا رد الباشا خالل
ساعتني بعدها سيتم إعالن احلرب ،وحيث إن األمر قد وصل إىل تلك الدرجة فإن الباشا قد أمر إبنزال علم
انبويل من فوق قنصلية مملكة الصقليتني.
تقدمت السفن الشراعية واملدفعية وقاذفيت القنابل فأمطرت املدينة بوابل من
عند حوايل الساعة الرابعة مساء م
القذائف مستهدفة كامل قلعة الباشا اليت أصبحت هدف القصف على الدوام بسبب كوهنا النقطة األهم واليت
بقيت معزولة ،وعلق القنصل اإلسباين ،أب من أؤلئك البحارة اجلدد بدا أهنم ليس هلم أعداء إذ أن مجيع القنابل مل
تصب أي من املباين القنصلية اليت رفعت مجيعها راايهتا فوق مبانيها بل جتاوزهتا إىل أماكن خالية من األهداف ومل
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تقع ابلقرب منها سوى شظااي تلك القنابل ،والساخر من ذلك هو الباشا الذي أدرك عدم تعرض عاصمته للدمار
تتكون من أراضي خالية من البناء ،ومع حلول الساعة الثانية من بعد الظهرية توقفت النريان ولوحظ
م
خاصة وأهنا م
حترك عام من كامل احلملة وصعود الركاب على منت املراكب الكثرية اليت كانت على منت الفرقاطات مما يوحي أبن
هناك خطمة للتحرك العام ليال.
أكد القنصل اإلسباين يف يوم األحد  1244/2/12هـ املوافق 1828/8/24م ،وكان ،كما يقول ،الوحيد من
بني القناصل الذي استمر ابقيا ابملدينة ابستثناء القنصل الفرنسي] ،[22أبن سفن املدفعية والزوارق التابعة حلملة
انبويل وجدوا أنفسهم أمام رايح قوية فاضطروا لالنسحاب إىل مواقعهم يف األسطول ،أما قوات الباشا اليت كانت
تضم  11سفينة مدفعية وعدد ا ثنني من زوارق اجملاديف مزودة أبربعة مدافع لكل منها وعدد زورقني مبجاديف
مزودة بثمانية مدافع وكانت قد سيطرت على املواقع اليت متثل اخلط احلاجز ،انسحبت إىل داخل امليناء؛ بينما أفاد
كاتب اليوميات الليبية أنه يف ليلة األحد  1244/2/12هـ املوافق  1828/8/24م انطلقت بعد املغرب من
سفن العدو أربعة قنابل مدفعية ومل يعرف السبب َث توقفت ،ومل حتدث أية عمليات حربية طيلة الليلة ،ويف ذلك
اليوم دخل إىل امليناء مركبان وسفينة ومل يعرتضهم األسطول املعتدي وقد كان أحد املراكب قادما من اإلسكندرية
حممال بكميات من األرز والفول والشعري واألواين اخلشبية ،أما السفينة فكانت قادمة من تونس حمملة بشحنة من
ومت يف ذلك اليوم تركيب مدفع هاون ابلربج اجلديد وآخر بربج عنق اجلمل وإحضار عشرين برميال من
اجلري ،م
البارود من القلعة لتموين برجي الناقة واملندريك حتت إشراف سليمان أبورقيقه]( [23رئيس حرس الباشا) ،كما
ورفِ مع العلم بربج سيدي الزايت
آخرجوا من القلعة حوايل أربعني قنبلة وبقوا طوال يوم األحد جيهزون تلك القنابلُ ،
وأطلقت ثالث قذائف تربكا إبمتامه.
يف يوم اإلثنني 1244/2/13هـ املوافق 1828/8/25م أفادت يوميات حسن الفقيه حسن أبنمه ممت صرف
مبلغ رايل ذهب واحد لكل حبار وضابط ،بينما أفاد القنصل اإلسباين أب من الوضع استمر على ما هو عليه دون
جديد يذكر ابستثناء انسحاب القنصل الفرنسي إىل بستانه حم مذرا من قبل الباشا أبنمه يعترب شخص خطري ،وكان
العامة دور ابرز يف ظهور الوضع السابق[24].
لإلشاعات م
يف يوم الثالاثء  1244/2/12هـ املوافق  1828/8/26م بدأ تبادل إطالق النار بني األسطول والتحصينات

تقدمت ثالث قطع حبرية من قوات
الدفاعية منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا واستمر حىت الساعة الرابعة مساء ،وقد م
العدو إىل أمام برج املندريك وأطلقت قذائف فردية وزوجية ومل يصب أي من األبراج ،على إثر ذلك قامت مدافع
األبراج والقطع البحرية الطرابلسية إبمطار األسطول املعتدي بوابل من القذائف مما أدى إىل إغراق أحد مراكب
العدو ،وقد سقطت قذائف كثرية يف مياه ميناء طرابلس وصل عددها إىل سبع ومثانني قذيفة ،وانفجرت قنبلة يف
برج عنق اجلمل مما نتج عنه إصابة ابن احلسني بونواره فبرتت رجاله ،وإحدى رجلي ابن احلاج شعيب ،وأصيب
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املدفعي أمحيده واملدفعي األسطى اجلزيري واثنني آخرين ،كما سقطت قنبلة يف الدور الثاين من برج املندريك حيث
مل يكن به أحد فهشمت إحدى نوافذه اليت ممت ترميمها يف نفس الليلة.
أما القنصل اإلسباين فأفاد أبنه عند الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم الثالاثء  1244/2/12هـ املوافق
صبمت فرقاطة واحدة وسفينة شراعية كبرية وسفينة شراعية متوسطة احلمولة وبعض الزوارق
1828/8/26م نم م
النابولية أشرعتها قاصفة املدينة حىت الساعة اخلامسة مساء حيث رمت على طرابلس  65قنبلة و 27
صاروخا] [25مسببة أضرارا طفيفة.
وورد ابليوميات الليبية أنمه يف يوم األربعاء  1244/2/15هـ املوافق 1828/8/27م تويف ابن احلاج شعيب
الذي أصيب كما ذكر آنفا بربج عنق اجلمل ،وأرسل الباشا مر ُجلمهُ الدبلوماسي حسونه الدغيس إىل قنصل إنلرتا
وبقية القناصل املتواجدون ببستان القنصلية اإلنليزية ،عدا القنصل الفرنسي ،للحصول على تشريات جملموعة من
تقدمت
الطرابلسيني ومل يعرتض القناصل على ذلك ،وعند الساعة احلادية عشرة والنصف استؤنف القتال ،وقد م
ورد الربجان املذكوران على ذلك إبطالق
حوايل عشرة قطع حبرية حنو الربج اجلديد وبرج املندريك وأطلقت قذائفها م
قذائفهم على قطع األسطول املعتدي بغزارة ال مثيل هلا وكانت مجيع قذائف األعداء قد سقطت خارج األبراج
ابستثناء برج قرجي الذي سقطت به قذيفة ومل تنفجر ومل تصب أحد ،وقد مات أحد املدفعيني األتراك على إثر
سقوطه يف البحر من إحدى القطع البحرية الطرابلسية ومل يعرف عدد القذائف اليت أطلقها العدو على املدينة
ذلك اليوم إال بعد توقف القتال عند الساعة الثالثة مساء حيث وجد إهنا مائة وثالث وثالثني قذيفة ،ويف ذلك
اليوم ممت نقل كمية من البارود إىل برج املندريك وبقية األبراج.
وعن الوضع يف نفس اليوم األربعاء  1244/2/15هـ املوافق 1828/8/27م كتب القنصل اإلسباين يف
يومياته مفيدا أبن القتال قد استؤنف عند الساعة احلادية عشرة صباحا بنفس القطع الىت قاتلت يف اليوم السابق
ابستثناء السفن املقنبلة اليت أصبحت أربع سفن قذفت  92قنبلة سقط معظمها يف املياه وبعضها ابلقلعة اجلديدة
دون التسبب يف أدىن اإلصاابت ،وقد توقف القصف يف حدود الساعة الرابعة مساء ،وعند الساعة العاشرة ليال
وصل إىل حديقة القنصلية اإلنليزية الوزير السابق حسونه الدغيس طالبا ابسم الباشا تشريات سفر لعدد مخسة
من رجال الباشا الطرابلسيني لينزلوا البحر.
يف يوم اخلميس  1244/2/16هـ املوافق 1828/8/28م أفاد حسن الفقيه حسن يف يومياته أب من الباشا انتقل
إىل البستان الكبري ،موقع مستشفى طرابلس املركزي اليوم ،حيث كانت تتواجد زوجاته هناك منذ فرتة وتلك هي
املرة األوىل اليت ذهب فيها إلىهن ،مأما القنصل اإلسباين فقد بني أنه عند الفجر حترك القناصل إىل املدينة وسلمموا
م
جوازات السفر إىل الباشا َث عادوا على الفور من حيث أتوا ،وعند الساعة العاشرة صباحا أخذت قطع أسطول
انبويل البحرية مواقعها السابقة وفتحت نرياهنا مع منتصف النهار مستمرة يف القصف حىت الساعة الرابعة مساء
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وقد أطلقت يف ذلك اليوم  137قنبلة مل تقع منها ابملدينة سوى أربع قنابل دون التسبب يف أية إصاابت حيث
كان املوقع شبه صحرأوي.
يف يوم اجلمعة  1244/2/17هـ املوافق  1828/8/29م أفاد صاحب اليوميات الليبية أبنه مع بزوغ فجر
ذلك اليوم أقلعت مجيع القطع البحرية التابعة حلملة انبويل شرقا ،وقد وصل إىل مدينة طرابلس قادما من مصراته
اآلغا حممد األدغم على رأس جمموعة من الفرسان ،وأنه مل يتم قفل أبواب املدينة إال بعد صالة اجلمعة اليت أداها
اجلميع ابألبراج وقد ترك ابب البحر مفتوحا.
أما القنصل اإلسباين فلم يشر إىل األمور الداخلية ابملدينة وإمنا ركز على رفع سفن األسطول ألشرعتها

ومغادرهتا ملواقعها وأنه مع حلول منتصف النهار مل تشاهد من تلك القطع سوى فرقاطتان وبعض املراكب من
اجملموعة يف وضع يدل على عدم السري.

راقب القنصل اإلسباين تلك احلملة مبينا النتائج السلبية للغزو الصقلي الفاشل ،أو مبعىن آخر محلة انبويل
ضد انبويل وغريها من الدول املسيحية كما أ مكد يف فقرة من
ضد طرابلس فكانت نتائجها م
الفاشلة ،اليت أرسلتها م
تقريره إىل وزير الدولة اإلسباين للشئون اخلارجية ،حسب ما أوردته ماراي خوسيه بيالر ،Maria Jose Vilar
على ذلك بقوله "  ...محلة انبويل اليت غابت يف النهاية عن األنظار عند الساعة السادسة مساءا من يوم 29

متقهقرة يف أسوأ حال األمر الذي يهم ليس حكومتها فقط بل مصري كل املسيحيني على وجه العموم "،
جدا أوحت أبن رجال احلملة كأهنم ليسوا حبارة ،كما أشار إىل
وأشار إىل أنه كانت هناك أخطاء عسكرية واضحة ً
أن مثانية قنابل فقط سقطت على املدينة من بني حوايل أربعمائة قنبلة أطلقها أسطول انبويل ،وهي نظرة اختلفت
قدمه إثر عودته إىل انبويل يوم 1828/12/4م
عما ورد بتقرير سوج ( Sozjاملصدر السابق ،ص  )76الذي م

حيث أ مكد أبنه مل يتم قصف املدينة بل املنشآت العسكرية فقط وذلك هبدف معرفة القوات الساحلية وامليناء
وقدراته الدفاعية ومقر إقامة الباشا أبقل تثري وذلك بسبب الوضع السيء للمدافع وقصر مداها ،كذلك الوضع
السيء لبعض البواخر مبا فيها آبخرة التموين والبارود املستعمل ،وأشار القنصل اإلسباين إىل أن اإلنسحاب غري
املتوقع دون حتقيق أية إصاابت للمكان املقصوف سيكلف حكومة مملكة الصقليتني الكثري ذلك أل من طرابلس
ستعأود مطالباهتا القدمية واشتداد القرصنة الطرابلسية؛ كما أشار يف مذكرة بعث هبا إىل اخلارجية اإلسبانية أبن
ضد النابوليتانيني وعاد أحدهم حيمل أربعة
القوارب والقراصنة التابعني للباشا ،كما يقول ،استمروا يف خروجهم م
وحتدث القنصل يف يومياته إىل خارجيته
غنائم وأن ذلك أول النتائج السلبية حلملة انبويل الفاشلة على طرابلس ،م
عن ساحل طرابلس الذي قال عنه ابحلرف "  ...إن هذا الساحل اخلطري ج ًدا هو احلصن الرئيسي الذي حيمي
قوة وغري متوقعة هتب خالل فصل الشتاء،
طرابلس طيلة تسعة أشهر ً
سنواي ،وأ َن واحدة من أكثر الرايح َ
واملعتدلة منها خطرية وإن كان يبدو للرائي أن اجلو يبدو أحسن ،وهذه أعطت للباشا النصر الكامل على

محلة انبويل " ( املصدر السابق ،ص  )81واستمر القنصل اإلسباين يف انتقاداته لرجال محلة انبويل مستغراب
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هزميتهم على أيدي الطرابلسيني مما يؤكد أنه مل يكن متابعا ملا جرى من استعدادات عسكرية قام هبا الباشا منذ
عام 1823م بزايدة حجم أسطوله البحري ،كما أسلفنا ،وتركيزه على بناء بعض السفن حمليًا حيث صارت
البحرية الطرابلسية ،خالل ذلك العام الذي قامت فيه انبويل حبملتها على طرابلس ،تضم  23سفينة من خمتلف
األحجام ،وأصبحت مدينة طرابلس حصينة مبدافعها اليت وصلت إىل حوايل  17مدفعا ثقيال ابإلضافة إىل 50
مدفعا آخر ممت شراؤها من إحدى الشركات اللندنية اليت تقدم ذكرها ،وغفل عن أ من محلة انبويل جاءت على إثر
تلك اإلستعدادات وما كان من شجاعة ومحاس وتضحية من جانب أهإىل البالد الذين كان هلم الفضل يف النصر
الذي ح مققته طرابلس.
انتقل كاتب اليوميات الليبية إىل احلديث عن معاهدة الصلح مع انبويل بوساطة القنصل الفرنسي] [26فأفاد
رد
أبنه بتاريخ  1244/4/18هـ ممت توقيع الصلح مع أسطول انبويل وأنه ممت إطالق  33طلقة مدفعية كتحية ،م
عليها األسطول بنفس التحية وأنمه ممت اإلتفاق على دفع  30ألف رايل ،وأن القائد علي ولد احلولة رجع ومعه
حبارته ورفعوا العلم على بيت القنصل إيذاان إبعادة العالقات.

وحول تلك املعاهدة أفاد القنصل اإلسباين يف تقرير له بتاريخ 1828/9/3م أبنه منذ ثالثة أايم وصلت سفينة

شراعية حربية فرنسية قادمة من طولون وانبويل ومن احملتمل أن قدومها كان مرتبطا أبحداث الساعة ويف برقية له
 1828/10/28م ،أرسلها إىل اخلارجية اإلسبانية ،أفاد أبنه عند متام الساعة العاشرة من صباح
بتاريخ
ذلك اليوم ممت االتفاق على السالم بني حكومة انبويل وابشا طرابلس ،ونتيجة لذلك ممت رفع علم انبويل وحتيته
وردت سفينة شراعية حربية فرنسية على التحية ،وبني القنصل اإلسباين أن تلك االتفاقية
كالعادة من قبل الباشا م
متمت من وراء اململكة املتحدة حىت اللحظة األخرية على الرغم من أن القنصل اإلنليزي كان راعيا ملصاحل دولة
لكن مل يكن لديه أي خرب عن ذلك السالم بل بلغ األمر أنه بعد وقت قصري من مغادرته طرابلس يف
انبويل ،م
طريقه إىل انبويل وصل املركب الشراعي الفرنسي مبعاهدة السالم ،كما وصل قارب حريب سرديين قادما من
مسينا  Messinaمحل على متنه األسرى الطرابلسيني الذين أسرهتم انبويل على منت أحد قوارب الباشا].[27

لقد أظهر القنصل اإلسباين ا ستياءه الشديد من موافقة انبويل على توقيع تلك املعاهدة مبينا أن أسسها كانت
ضارة ومكدرة هلم وذات نتائج سلبية على بقية الدول األوربية ،كما أهنا
مفروضة وقد رآها الصقليون ،كما يقول ،م

ضد الباشا خاصة وأن هذا األخري بقي يطالب
كلمفت ملك انبويل فقدان كل وسائل الضغط اليت كان يستخدمها م
بعشرين ألف بيسو] [28إجبارًّاي ،ورغم ذلك املوقف لدى القنصل اإلسباين فإن انبويل كانت قد أجرت مباحثات
على جناحني ،عن طريق وسيطها املعتاد املمثل الربيطاين ،واجلناح اآلخر متثمل يف القنصل الفرنسي الذي كان على
عالقة وطيدة جدًّا ابلباشا ورمبا كان له التأثري الذي مل يتمتع به القنصل اإلنليزي وارنتون خالل تلك املرحلة،
خاصة وأن ذلك الباشا قد ق بل وساطة انبليون عندما دارت حرب حبرية بني أسطول طرابلس وأسطول السويد
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وأسرت طرابلس جمموعة من السفن السويدية فقام إمرباطور فرنسا ،وكان وقتئذ مبصر ،ابلتدخل ابلوساطة وإهناء
اخلالف وم مكن يوسف ابشا من احلصول على طلباته( .ابن غلبون :التذكار).
وهكذا ند أن نتيجة تلك احلملة وهزمية الطرف املعتدي فيها كان اتفاقية سالم مثل غريها من االتفاقيات اليت
ممت توقيعها يف سنوات سابقة مع معظم الدول األوربية مثل إنلرتا اليت عقدت معاهدة مع وإىل طرابلس حممد ابشا
عام  1164هـ املوافق  1751م ،ومجهورية البندقية اليت وقعت معاهدة مع طرابلس عام  1171هـ (مصدر
سابق) املوافق  1758م ،وإتفاقية عام  1816م على إثر محلة إكسمأوث ،واتفاقية روزامل بني ابشوية طرابلس
وفرنسا عام  1830م (فوالاين :ليبيا أثناء حكم يوسف ابشا القرُهانلي ص  ،)213 –171كانت يف

معظمها شراء لود طرابلس اليت كانت متثل قوة هلا مكانتها يف حوض البحر األبيض املتوسط ومرفأ سيطر على
التجارة مع إفريقية طيلة قرون من الزمان.
خ امتة
مما تقدم من روايتني لشاهدي عيان مد َّوان لنا ما مسعاه وشاهداه من أخبار وأحداث تتعلق حبملة مملكة
الصقليتني( ،انبويل) على طرابلس ،راقب أوهلما األحداث الداخلية وما سبق احلملة من استعدادات فسطر لنا

فسخروا كل ما إبمكاهنم من
أبحرف من نور تلك الوطنية الصادقة واالنتماء الذي متيز به أهإىل طرابلس لبالدهم م
قدرات مادية وذاتية يف سبيل الذود عن وطنهم العزيز مما كان له أثره القوي يف فشل تلك احلملة وعودهتا مهزومة؛
وراقب اثنيهما األحداث وما دار من مناورات سرية من جانب القناصل األجانب وزايراهتم املتكررة لقلعة يوسف
ابشا ومساوماهتم له ابإلذعان ملطالب احلملة والتنافس الشديد بني قنصلي بريطانيا وفرنسا وارتباط كل ذلك مبا
هلما من مصاحل اقتصادية شخصية بني كل منهما والباشا وبعض رجاالت احلكومة الطرابلسية؛ كما خنلص إىل أن
الدافع األساسي وراء تلك احلملة وما سبقها من محالت لدول أوربية متعددة على طرابلس
العوامل االقتصادية هي م
وغريها من دول الشمال اإلفريقي نتيجة سيطرة طرابلس على املالحة عرب البحر املتوسط وفرضها إاتوات على
تلك الدول األوربية ،وبذلك خنلص إىل أنَّه عرب التاريخ َّ
فإن املصاحل االقتصادية للدول واألفراد على حد سواء هي
اليت حترك األساطيل وتدفعها إىل خوض احلروب ،وأنَّه يف الكثري من املواقف ند َّ
أن املصاحل الذاتية لألفراد الذين
يرتبعون على كراسي السلطة يف كافة دول العامل هي العامل األساسي للوصول إىل أية مواقف حنو السلم أو احلرب
وكثريا ما يتم التوافق بني األطراف املتنازعة من وراء الكوالىس ،فاملصاحل االقتصادية لألفراد والدول هي اليت تتحكم
وترسم مواقفها السياسية ،وما كانت تلك االتفاقيات اليت وقعتها عدة دول أوربية يف تلك املرحلة التارخيية مع
طرابلس يف معظمها إال شراءً لود طرابلس اليت كانت متثل قوة هلا مكانتها يف حوض البحر األبيض املتوسط ومرفأ
سيطر على التجارة مع إفريقية طيلة قرون من الزمان.
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] [1ممت توقيع تلك املعاهدة على إثر احلملة اليت قادها اللورد إكسمأوث  Lord Exmouthعلى
طرابلس بتاريخ  1816/4/27م.
] [2جملة فصلية توثيقية تصدر عن املعهد اإليطإىل إلفريقية والشرق.

] [3احلاج حممد بيت املال( :هو حممد بن احلاج أو شااليب توىل نظارة بيت مال املسلمني مبحروسة طرابلس يف
مجاد األوىل  1242هـ واشتهر بلقب بيت املال ،وقد بدأ حياته كاتبا بديوان اإلنشاء َث أصبح رئيسا له فرئيسا
للوزراء يف عهد يوسف ابشا -القرمهانلي فضال عن نظارة بيت املال ،وقد سافر إىل أوراب يف مهام دبلوماسية وكان
وده ).اليوميات الليبية ج ،1حاشية  ،5ص .246 – 245
له ثقل ملحوظ جعل كل القوى ختطب م
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] [4مصطفى قرجي  (:أحد رؤساء البحرية الطرابلسية " قرجي النسب واللقب " من جورجيا ابلقفقاس ،اشرتاه
وزوجه من إحدى بناته ،وقد توىل إعتبارا من يوم اإلثنني  1226/2/1هـ رائسة
يوسف ابشا القرمهانلي َث أعتقه م
ملدة طويلة ،وكانت له بضعة سفن جتارية وقد بىن املسجد املعروف ابمسه حىت اليوم بداخل املدينة).
ميناء طرابلس م
اليوميات الليبية ج ،1حاشية  ،4ص .182

] [5املندريك (تركية :مندرك ،إصطالح حبري مبعىن رصيف أو ميناء صناعي) .اليوميات الليبية ج ،1حاشية ،2
ص .249

] [6شيخ البالد( :هو أحد وجهاء املدينة خيتاره الوإىل وينيط به اإلشراف على األسواق ،ومراقبة األسعار،
والفصل يف اخلصومات اليت تنجم بني الناس وأصحاب احلرف ،واإلشراف على مشاريع احلكومة العمرانية كفتح
الطرق وترميمها ونظافة الشوارع واألزقة وإصالح األسوار وجباية الرسوم من أرابب احلرف والصناعات ،وكان يتبع
شيخ البلد خمتارو احملالت وأمناء احلرف ،ويتقاضى مرتبه من خزينة احلكومة ومن عوائد الرسوم اجملباة ،ومل يكن
لشيخ البلد ميزانية أو جملس يعأونه يف مهامه وإمنا كان يعمل حتت إدارة الوإىل مباشرة ).اليوميات الليبية ،ج ،1
حاشية  ،1ص .209
] [7حممد املكين :كان بداية جامع ضرائب الباشا يف إقليم مفزان ،ويف عام  1811م زحف أبمر من الباشا
لفزان( .ليبيا أثناء
صحبة من  400إىل  500من اجلنود إىل مرزق وأسقط نظام السلطنة هناك وعينه الباشا اباي م
حكم يوسف ابشا القرُهانلي؛ د .كوال فوالاين).

] [8سوق اجلمعة :سوق أسبوعي يقام يوم اجلمعة ويقع شرق مدينة طرابلس ببضعة كيلومرتات وقد محلت
املناطق احمليطة به امسه إىل اليوم.
] [9اهلاين  :اسم مزار غلب على الناحية احمليطة به ،ويقع بني الساحل واملنشية على قارعة طريق احلجيج ،ودفينه
من مشايخ أركاب املغاربة.

] [10الفرقاطة :حتوي عادة  60مدفعا من عيار  ،24وعدد حبارهتا  700حبار.
] [11الغراب :استعمله العرب كثريا ويسري ابلقالع واجملاديف اليت يصل عددها إىل  180جمدافا.

] [12ألفونسو سوجي كارافا  Alfonso Sozj Carafaقبطان حبرية حظي بثقة وزير احلرب والبحرية،

فرانشيسكو روفو أمري سكإلىتا وعن طريقه ممت استالم تعليمات احلملة.
] [13املقر الرمسي للباشا يوسف القرمهانلي يف املدينة ويف الوقت نفسه القلعة اليت محاها امليناء ،وكان قد مرمم قلعة
أسبانية قدمية كانت بني عامي  1511ـ  .1530هناك كان امسها القلعة اإلسبانية أو احلصن اإلسباين جددت
مرات .أنظر خ .ب .بيالر ـ احلصن اإلسباين أو قلعة طرابلس يف منتصف القرن التاسع عشر
وأعيد ترميمها م
عدة م
ونسفها اجلزئي عام  1864من خالل الواثئق الدبلوماسية اإلسبانية (أفريقيا) جملة فصلية للدراسات التوثيقية
للمعهد اإليطإىل ألفريقيا والشرق ،السنة  LVIعدد  ( 3روما سبتمرب  281 ) 2001ـ .302
] [14رئيس احلرس الرتكي ابلقنصلية.
] [15الفرقاطة سريينا.
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] [16ينتمي جورج ه امنر وارجنتون  George Hanmer Warringtonإىل أسرة عريقة من
إحدى القرى قرب ريكسام  Wrexhamبشمال ويلز  Walesابململكة املتحدة والده قسيس ،دخل

اخلدمة العسكرية وبقي هبا حىت عام 1802م  ،ويف عام1798 - -م تزوج من جني إلىزا برايس Jane
 Eliza Pryceوأنبا عشرة أطفال  ،وقد وصل وزوجته ومثانية من أطفاله ومربيتهم اإلنليزية إىل ميناء
طرابلس على ظهر إحدى البوآخر يوم 1814/11/30م كقنصل عام إلنلرتا بطرابلس ،قضى سنوات طويلة يف
طرابلس وأقام يف دارة فخمة ملكه اخلاص على شاطيء البحر يف اجلانب الشرقي للمدينة وكان قد أعفي من
مهمته بعد ذلك بقليل  ،ابعها للباشوات األتراك فاختذوها كمقر صيفي إلقامتهم.

] [17يبدو أن فرانشيسكو األول (  ) Francisco Iملك الصقليتني منذ عام 1825م قطع سنة إرسال
مرة وكان قد وافق عليه أحد ملوك انبويل كرمز للصداقة ولكنه يف
مبلغ مإىل كان يرسل إىل ابشا طرابلس كل م
احلقيقة كان إتوة سنوية لشراء السالم  ،فلم يهتم الباشا ومل يطالب حىت القنصل اإلنليزي الذي كان يرعى
مصاحل مملكة الصقليتني يف طرابلس  ،ولكن يف عام  1826وصل قنصل انبويل وعندها طالب يوسف ابشا
ابملبلغ املعتاد (  5000بيسو إسباين أو ما يعادله بعملة انبويل).

روسو عامل آاثر ومستشرق مت تعيينه كقنصل عام لفرنسا يف طرابلس.
] [18جان ابتيستا ُ

جده األول إىل
] [19حسونه إبن حممد الدغيس تنحدر أسرته من أصل تركي من أرض الروم وقد وصل ُ
طرابلس منذ أوآخر القرن السابع عشر ،تقلمد أفراد أسرته الكثري من املناصب العليا يف الدولة ومن بينهم
والده حممد الدغيس الذي شغل منصب وزير اخلارجية ورئيس الوزراء لسنوات عديدة أتقن الفرنسية وعقد معاهدة

عام 1801م بني طرابلس وفرنسا .سافر حسونه إىل أوراب وعاش هبا سنني طويلة  ،رجع على إثر وفاة والده
وعهد إلىه يوسف ابشا بوزارة الشئون اخلارجية  ،صهر ( علي يب ) إبن وخليفة يوسف ابشا ،

أصبح حسونه رئيسا للحكومة يف عهد األخري إىل أن متم عزله حتت ضغوطات إنليزية  ،اهتمه القنصل اإلنليزي
روسو واعتربه املسئول  ،بني أمور آخرى  ،عن سرقة يوميات (مذكرات )
ابلعمل لصاحل القنصل الفرنسي ُ
وخطط ( خرائط ) املستكشف ألكسندر جوردون الينج الذي مات عام 1826م مبنطقة متبكتو حيث رحل
إلى ها من طرابلس ( أنظر بيالر  :خرائط وخمططات  ...إخل ص  329ـ  ، ) 331وحول هذا احلادث ( أنظر :
التميمي ـ الطرابلسي حسونه الدغيس ومسألة الرائد الينج ـ " حبوث وواثئق التاريخ املغريب "  ،تونس  1971ص

عدة لغات وسافر عرب أوراب ،له دور
243ـ( .) 301حسونه شاب كان قد عاش يف فرنسا وإنلرتا ،حتدثت عنه م

عجلت بعودته للحكومة
يف أزمة الصقليتني عام 1828م حيث خاطر يف مهام قوية عرب الوساطة الفرنسية اليت م
واتفقت مع السالم بني انبويل وطرابلس ،استقر ابستنبول بعد عام  1251هـ املوافق  1835م ورأس حترير جريدة
( تقومي الوقائع ) اليت كانت تصدر ابللغة الفرنسية  ،تويف ابستنبول بتاريخ  1836/12/17م تقريبا ) .اليوميات
الليبية ج  ،1حاشية  ، 1ص .331
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] [20كانت قد جرت مباحثات ووثقت ابسم الصقليتني من قبل القنصل الربيطاين ج .هـ .وارنتون

ضد طرابلس من قبل اللورد
(  (George Warringtonحتت تثريات التدخل البحري احلاسم م
إكسمأوث عام  1816م  ،وكان الباشا كما أسلفنا إعترب تلك املعاهدة ابطلة بسبب وفاة ملك الصقليتني
فرديناند عام  1825م.
خاصة يف تلك األوقات وبتفويض من
] [21كان على القنصل الفرنسي أن يقدم ذلك العرض إلنقاذ املوقف م
التامة وأمثرت
قبل حكومته بقي يتحرك كوسيط بني انبويل وطرابلس ،وساطة بقيت يف ذلك الوقت حتت السريمة م
نتيجتها معاهدة سلم وصداقة جديدة مل يتآخر بالط انبويل يف املصادقة عليها.
] [22مفر مجيع الرعااي الفرنسيني مثل غريهم من الرعااي والقناصل األجانب إىل بستان القنصلية اإلنليزية.
] [23رئيس حرس الباشا.
] [24مثل تلك الشائعات اليت كانت سائدة ،أ من روسو قد أشار على يوسف ابشا أبن يتفادى الوصول إىل
إتفاق مع الوسيط الربيطاين ويتجا هل اإلنذار النهائي لقائد محلة انبويل معاهدا أبنه عن طريق وساطته سيحصل
على شروط سالم أكثر فائدة مثلما حدث ،ولكن جتاهل ذلك اإلنذار النهائي والقصف الذي تاله أجرب أبناء
البالد على اخلروج من املدينة اتركني وراءهم أمالكهم وأمواهلم عرضة للخراب والتدمري الذي ترتمب عن القصف
ومن هناك جاءت كراهية الشعب للفرنسي الذي أشري إلىه أبنه كان السبب يف حمنتهم وخسائرهم.

] [25دي .و .كونغريفي 1772( De W. Congreveـ )1828مهندس وعسكري إنليزي خمرتع
الصاروخ الذي محل امسه.
] [26يف احلقيقة كانت الوساطة الفرنسية ابقرتاح من احلكومة الفرنسية لكنها أ ُِع مدت يف مجيع مراحلها مبوافقة
حىت وافقت طرابلس على املعاهدة عن طريق القنصل الفرنسي
جملس وزراء انبويل ،ولكنها أخذت طابع السريمة م
روسو وصودق عليها من قبل انبويل.
] [27هنا يبدو أنمه يقصد البحارة الذين أشار إلىهم حسن الفقيه حسن أعاله وهم القائد علي ولد
احلولة والبحارة الذين كانوا معه.
] [28بيسو  Pesoاسم العملة ،وال زال هذا اإلسم هو الذي تعرف به العملة الربتغإلىة حىت اليوم.
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