
ھل حقا أول حرب خسرتھا أمریكا خارج حدودھا ھي حرب فیتنام ؟

كثیرا ما یعتقد أن الحرب االولى والوحیدة التي خسرت فیھا الوالیات المتحدة ھي حرب
السوفیتياالتحادبمساعدةڤیتناممنالشماليالقطربینكانتالتيم1954عامڤیتنام

وبین القطر الجنوبي من ڤیتنام  بمساعدة الوالیات المتحدة وانتھت بتوحید ڤیتنام وانتصار
الشیوعیة تحت رایة االتحاد السوفیتي وخسارة للعلمانیة الرأس مالیة تحت رایة الوالیات

المتحدة بالرغم من أن خسائرھا ال تكاد تذكر أمام الخسائر الفادحة للڤیتنامیین .

- حرب طرابلس والدولة العثمانیة :

14عامالعثمانیةالدولةضدحدودھاخارجالمتحدةالوالیاتتخوضھاحربأولتعد
.ألمریكاساحقةبھزیمةم1805یونیو10فيوانتھتم1801یونیو

استقاللم1776سنةعشرالثامنالقرنأواخرفيتقریباعام25بحواليالفترةھذه-قبل
الوالیات المتحدة عن بریطانیا العظمى بعد أن أنھكتھا الوالیات عسكریا في حرب

االستقالل وحكم جورج واشنطن أول رئیس للوالیات المتحدة آن ذاك .

- بعد أن رفضت واستكبرت أمریكا دفع الجزیة للسلطان العثماني فقام البحارة الجزائریون
باالستیالء على إحدى سفنھا في میاه قادش ثم تبعناھا بإحدى عشر سفینة أخرى وحدث ھذا

اللیبیةباالساطیلمتمثلةالعثمانیةالدولةوكانت،ھـ١١٩٩عاممنرمضانشھرفي
والجزائریة والتونسیة تأخذ جزیة من الدول االوربیة التي تمر وتعمل في البحر المتوسط

مقابل حمایتھم من القراصنة الذین یجوبون البحر المتوسط أو المحیط األطلسي وكانت تدفع
بریطانیا وھوالندا وفرنسا والسوید والنرویج وأسبانیا والبرتغال والمانیا الجزیة .

- الوالیات المتحدة كانت مكبلة وعاجزة عن استرداد ھذه السفن اذ تحتاج الى سنین طوال
لبناء أسطول بحري لیستطیع أن یواجھ االسطول العثماني إذ كان المعروف أن االسطول
العثماني أقوى ثالث أسطول بعد االنجلیزي والفرنسي ، اضطر الرئیس جورج واشنطن

آنالجزائرواليحسنبكلرمعمادة22بـھـ١٢١٠یوافقم1795سنةمعاھدةبتوقیع
ذاك وھذه ھي المعاھدة األولى والوحیدة للوالیات المتحدة التي كتبت باللغة العثمانیة

دوالرألف642بتقدرسنویةجزیةدفعبنودھاأھمومناإلنجلیزیةغیربلغة)(التركیة
عدموطبعااألمریكیینأسراھااستردتوبالمقابلعثمانيلیرة1200وتقریباذھبي

التعرض لھا في البحر المتوسط أو المحیط األطلسي الى ھنا مجرد مناوشات .



نوھناكماسنواتأربعلمدةإستمرتم1805-م1801عاممنالفعلیةالحرب-بدأت
سابقا ، حین رفضت الوالیات المتحدة دفع الجزیة المتفق علیھا للحاكم العثماني یوسف باشا

القرمنلي والي طرابلس (ویعرف بأنھ أول حاكم یعلن الحرب على أمریكا)، وتجاھل
الرئیس توماس جیفرسون الرئیس الثالث للوالیات المتحدة رسالة الوالي یوسف القرمنلي لھ

، وقد كانت قد أرسلت الوالیات المتحدة أسطولھا الحربي الى البحر المتوسط متمثلة في
وواحدة)فیالدالفیا(و)بریزیدینت(وھمامدفعا44بـمجھزمنھماكلحربیتینسفینتین
)انترابرایز(تدعىشراعیةوأخرى)،إیسكس(تدعىمدفعا٣٢بـمجھزةأصغر
وكاناإلستقاللحربأبطالأحد)دیل(ریتشارداألدمیرالبقیادةمدفعا12بـمجھزة

الھدف منھا إثارة الرعب والرھبة في نفوس العثمانیین ونعت الرئیس جیفرسون والي
طرابلس قائال ( سوف نلقن ھذا األبلھ لن ینساه في فنون القتال ) موجھا كالمھ لنائبھ ووزیر

دفاعھ .

-أدى ذلك االمر الى غضب الوالي ثم أمر بتكسیر ساریة العلم األمریكي في السفارة
األمریكیة في طرابلس لیبیا وأھان السفیر األمریكي وطرده شر طردة ، فوقع ذلك الخبر

كالصاعقة على الرئیس جیفرسون وأمر فورا بتحریك األسطول بإغراق وحرق السفن
م1803عامطرابسمیناءمدینةحصارثمالمتوسطالبحرفيالطرابلسیةالعثمانیة

وقصف المدینة بالمدافع .

اللیبینالبحارةمنفیالدالفیاالمدمرةالفرقاطةأسرتم1803العامنفسمنأكتوبر31-
قائدرأسھموعلىجمیعاواستسلمواالسفینةمتنعلىكانواالذینأمریكي308وأسر

فیالدالفیا الكابتن بینبریدج والطریف في األمر أنھ عندما عجزوا عن إستردادھا أرسلت
جواسیس تسللوا خفیة فأحرقوھا حتى ال تكون غنیمة في ید المسلمین .

- فعلموا أنھ ال سبیل لھزیمة العثمانیین عن طریق المواجھة المباشرة فلجؤا الى أسالیب
خبیثة وملتویة ، التفوا على أخو والي طرابلس المقیم بمصر وألنھ كان یعتبر نفسھ أحق
بالخالفة من أخیھ أقنعوه بأنھم قادرون على تتویجھ على حكم طرابلس بعد التخلص من
أخیھ ، فجھزت قوات ضخمة من المرتزقة بقیادة الضابط األمریكي ولیام ایتون وغزت

مدینة درنة شرق لیبیا فلم یستطع اللیبیون مقاومتھا وحدھم فسیطروا على درنة وتعتبر أول
منطقة إحتلتھا أمریكا .

- فسرعان ما قام والي طرابلس بقوات من المغرب والجزائر وتونس والدولة العثمانیة
1800قرابةواحدیومفيقتلحیثاألمریكيوللجیشلھمأخرىشنیعةبھزیمةوانتھزت



10فيألمریكامذلةاتفاقیةتوقیعالىالھزیمةھذهوأدت،الباقيوحوصر700وأسر
أیضاوتدفعقتلجنديكلعناإلسالمیةللدولتعویضاتدفعوبموجبھام1805یونیو

الجزیة مضاعفة عن ما كانت سابقا تقدر بثالث مالیین دوالر ذھبا وجزیة سنویة تقدر بـ
،والمغربوالجزائرتونسالثالثاإلسالمیةللدولواإلعتذارتقریباسنویادوالرألف20

وإلى یومنا ھذا نشید البحریة األمریكیة لم یتغیر من ذلك الوقت والمنطقة العربیة لم یتغیر
إسمھا یقول مطلعھا ( من قاعات مونتیزوما إلى شواطئ طرابلس نحن نحارب معارك

بالدنا في الجو واألرض والبحر ) .

)From the Halls of Montezuma To the shores of Tripoli We fight
our country's battles In the air on land and sea

First to fight for right and freedom(

Edwardاألمریكيللرسامفنیةلوحةھيفیالدالفیاالسفینةصورة:ملحوظة Moran
1885
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