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ق َالَ َربُّ الَعْرُش الَعِظيُم          

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 

ُ َاَ َ ُ ْم َ رَُ  ُلُ   َاْلُ ْ ِ ُ  َو َ َ ُ رَ ُّ َو  َِل   » َ قُ ْ  اْاَ ُ  ا  ََ َيرَ  ااُهَّلل

« َاالِِم اْلَ ْيِ   َاللُهَّللَ اَ ِة  َُي َ ُِّ ُ ْم  َِ ا ُ  ُ ْم َ ْعَ ُ  وَ 

 ̴ َ َ َ   ُ الَعِظيْم  ̴

 ̴ ِ ْن ُ  رَة الَ ْ َ   (105) ااآَل   ̴

 

 



 شكر و عرف ان
 :ق ال هللا تعالى     

                                               «فَ اْذُكرُوِني أَْذُكرُُكْم َو اْشُكرُواْ ِلي َو ال َتْكُفرُون»          

 ̴ من سورة البقرة (152)ااآلي   ̴

 :ف الحمد هلل الذي وفقنا إلتمام هذا العمل و كما آلقول رسولنا الكرآلم صلى هللا عليه و سلم

 "َمْن َلْم آَلْ ُكِر الن  اَس َلْم آَلْ ُكِر هللاَ "

مدور  مييي على توويياتيا و ننااحيا  "ننووه  ال كر اللجآلل  لى ااسناذة الم رفي  

القيمية  ون أن ننيى مووفي مكنبننا اللامعيية و مووفي مكنبي وامعي قيننيني على  

 .تيييالتيم لنا

 ن كر كل من ساهم   كل أو  آ ر في  نلاز

 .هذا العمل المنواضع
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 اإلهداء
 

 

 إل  حبحبت  قمحت ااألإل أل اإبت  حمبتت  بي  ملو  أيا ااآلا أل ااألويو  
ألأل ضبتت  م ااهيت أل  حبتت  بحبت أل  بحيتت أل اإبت  إا   ببحم  

 ضحم أل آل  ددر  ي اإبحب أل  إا  إضدت  حبم أل آل  ضمل  ي اإلحب  إل   ت  
 إل  مث اا لة  ي ب اإبقمب اإحمل  حتلو اإب حن أل اإضب  "  لدأن  "اإضتلون  

 إل  تدر  ت اإلدااد أل اإحضي أل  يا إت أتحلو  "  حبد" إل   ت اإضعأع  
 إل  ي  يولا  تدر  ت  " عببل"اإب حن أل اإضب أل اإضعيء  إل وألوت اإليإت  

أل  " ععأعة- غيوت-  يإك" هذه اإضبية  إل  ي إإملا اإصضيب  إت  شبقيات
عحد  -   بث-  ددر"أل  ألآلدهي  "  آل بن"أل  "  ل ن"أل  بعل بت اإصلببة  "  باد"

" اإحؤ ي
"  تيا  -  بلى- عحد اإب حي"  إل  ث اإب بن أل اا حن  

أل وندر هذا اإضحث  أيي  إل  ث  مب اإبتن اإميوبن  ي بب اإحباات أل  ي ن  
(  .    04)اإللو  

 
                                                         

- إبمت  مف هللا-
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

 أ 

تعرضت الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر ميالدي لمعديد من األزمات الداخمية و   
الخارجية، مما جعميا تمجأ إلى طمب المساعدة من والييا القوي دمحم عمي باشا، ىذا األخير 
الذي كان رجال طموحا الى حد اليوس، و الذي إستطاع أن يحقق اإلنتصارات في جميع 
الميام التي كمف بيا من قبل السمطان، فأخذ يطور مصر ليجعل منيا دولة حديثة مفجرا 

بذلك نيضة كبيرة، حيث سعى إلى تحقيق ما لم يحققو غيره من إصالح و تجديد خالل فترة 
الحكم العثماني، و من ىنا بدأت أطماع دمحم عمي تظير لموجود، و رأى بأن لو الحق في 

تكوين إمبرطورية واسعة األرجاء، و ىذا الحمم لن يتحقق في إعتقاده إال بضم بالد الشام إلى 
ممتمكاتو الخاصة،فبعد تخمص دمحمعمي من المماليك في مصر والقضاء عمى الوىابيين في 
شبو الجزيرة العربية و إخضاع اليونانيين، بدأ ينظر بثاقب عينو إلى بالد الشام، تمك الوالية 

التي رغب فييا منذ زمن طويل، فاستغل أوضاع الدولة المتردية و زحف نحو الشام، 
 إلى التحرك لوقف زحفو، حيث وجدت في دمحم عمي و ةاألمرالذي دفع بالدول األوروبي

 إال لموقوف عمى البواعث ةتوسعاتو عائقا كبيرا أماميا، و ما كان اليدف من ىذه الدارس
 تخشاه، ةالحقيقية التي دفعت بدمحم عمي لمتوسع في بالد الشام، و الذي جعل الدول األوروبي

ضف إلى ذلك اإلنجازات التي قام بيا ىذا الوالي الطموح حتى جعمت صيتو ينتشر في 
. ، و الوطن العربياأوروب

ال سيما بالد الشام "توسعات دمحم عمي باشا"و انطالقا من ىذا وقع إىتمامنا عمى دراسة 
ىذه األخيرة التي رآىا الباشا أنيا بمثابة إمتداد لمصر، فموضوع دمحم عمي يعتبر من 

المواضيع التي ليا أىمية تاريخية كبرى ألن الموضوع في حد ذاتو جدير بإعطائو ىذا 
الجانب من األىمية و جدير بالمعرفة و التحميل، فسمسمة الحروب التي خاضيا دمحم عمي مع 

ال بد من دراستيا و التعمق فييا لمكشف عن  (م1839-م1831)الدولة العثمانية خالل الفترة
 تجاه مصر و قد تظافرت عدة أسباب ةحقيقة سياسة الدولة العثمانية و الدول األوروبي

: الختيار الموضوع و دراستة منيا
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 ب 

  لسبب ذاتي و ىو رغبتنا الشخصية و الممحة في دراسة ىذا الموضوع دون غيره من
. المواضيع

  الرغبة في تسميط الضوء عمى بعض األحداث و الشخصيات، و اكتشاف ىذه الحقبة
. من تاريخ الشام في العيد العثماني

 معرفة الطرق و األساليب التي إعتمدىا دمحم عمي باشا في تحقيق أىدافو .
 فطموحات ىذا الوالي القوي لضم بالد الشام في ظل عصيانو لمدولة العثمانية إلى جانب 

تضارب األراء حول توسعاتو، فمنيم من إعتبرىا مشروعا نيضويا ساعده في تطوير و 
إصالح مصر،  ومنيم من إعتبرىا مشروعا توسعي من أجل ضم بالد الشام لمصالحو 

الخاصة، لكن ال يختمف إثنان عمى أن عصر دمحم عمي كان من أزىى العصور،  دفعنا كل 
ما ىي أىمية ضم بالد الشام بالنسبة لدمحم عمي في ظل :"ىذا إلى طرح إشكالية رئيسية و ىي

: و يندرج تحت ىذه اإلشكالية أسئمة فرعية وىي.طموحاتو التوسعية؟
  من ىو دمحم عمي باشا؟و ما ىي اإلنجازات التي قام بيا من أجل إصالح و تجديد مصر؟ 

  فيما تتمثل األسباب الحقيقية التي دفعت بدمحم عمي الحتالل الشام؟ 

  ىل كانت الظروف مناسبة لدمحم عمي حتى يمضي في حممتو نحو الشام؟ 

   الى أي مدى نجحت سياسة دمحم عمي طيمة فترة حكمو في بالد الشام؟ و ما موقف الشعب
 السوري تجاه الوجود المصري في بالدىم ؟ ىل بالرضا والترحيب أم بالرفض والمقاومة ؟ 

   وبالتالي ما كان موقف الدولة العثمانية والدول األوروبية من اإلنتصارات التي حققيا إبراىيم
 باشا في حرب الشام األولى والثانية؟

التي تمثميا سوريا " بالد الشام" أما عن اإلطار المكاني ليذا الموضوع فيمكن حصره في
 سنة منذ تولي دمحم عمي باشا الحكم في 34الحالية، و فيما يخص زمن الموضوع فيغطي 

م و ىو تاريخ حرب الشام الثانية، لكننا قدمنا 1839لى غاية عام إم 1805مصر سنة 
ممخصا ألىم األحداث التي جرت بعد ذلك خاصة فيما تعمق بعقد إتفاقية لندن و التحالف 

.   ضد دمحم عميياألوروب
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المنيج التاريخي  وككل دراسة أكاديمية تعتمد عمى مناىج بحث إستخدمنا في بحثنا ىذا
السردي، حيث مكننا ىذا المنيج من الوقوف عمى أىم األحداث التاريخية خالل الفترة 

 م، و المنيج الوصفي التحميمي، فاستخدمنا المنيج 1839م إلى غاية 1805المذكورة من 
الوصفي عند إستعراضنا لحروب الشام األولى و الثانية و المواجيات بين الطرفين و مراحل 

ىذه الحروب و مجرايتيا، و المنيج التحميمي عند مناقشتنا لمختمف الدوافع التي حركت 
. أطراف النزاع و إلى أىداف و مساعي دمحم عمي لموصول إلى تجسيد حممو

و قد إخترنا خطة تتكون من أربعة فصول، فضال عن مقدمة و خاتمة، فالبنسبة لمتمييد 
. كان بعنوان بالد الشام و أوضاعيا العامة قبل مجيء دمحم عمي باشا

 أما فيما يخص الفصل األول جاء تحت عنوان دمحم عمي و طموحاتو التوسعية و الذي 
تضمن بدوره ثالثة مباحث حيث تطرقنا في المبحث األول إلى التعريف بشخصية دمحم عمي 

باإلضافة إلى مولده و نشأتو، أما المبحث الثاني بعنوان ظروف توليو حكم مصر، و 
المبحث الثالث عنوانو، نشاط دمحم عمي التوسعي في السودان، و شبو الجزيرة العربية، و 

. بعدىا حربو في اليونان
و الفصل الثاني الذي ركزنا فيو عمى موضوع بحثنا فشمل حرب الشام األولى، وقد 

اندرجت تحتو ثالثة مباحث، و كان عنوان المبحث األول أسباب الحممة عمى بالد الشام و 
التي تتمثل في أسباب سياسية و أخرى اقتصادية التي دفعت بالباشا لضميا، و التي رآىا 
مكممة لمصر، أما المبحث الثاني تحدثنا فيو عن سير الحممة و إحتالل الشام، و المبحث 

الثالث عقد إتفاقية كوتاىية، و نياية حرب الشام األولى، ىذه اإلتفاقية التي نصت عمى منح 
. والية الشام لدمحم عمي بعد اإلنتصار الكبير الذي حققو في الحرب

م فكان 1840م إلى غاية 1838و يميو الفصل الثالث بعنوان حرب الشام الثانية من 
عنوان المبحث األول ىو أسباب تجدد الصراع العثماني المصري عمى بالد الشام والذي 

تحدثنا فيو عن إندالع حرب أخرى بعد إخمادىا في حرب الشام األولى، أما المبحث الثاني، 
تناولنا فيو أحداث معركة نصيبين و نتائجيا، ىذه المعركة التي إنتصر فييا إبراىيم باشا مرة 
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أخرى و ألحق بالعثمانيين ىزيمة نكراء،  ىذا اإلنتصار الذي حرك مخاوف الدول األوروبية، 
بعد إنتصارات دمحم عمي المتتالية دون ىزيمة تذكر، و قد كان عنوان المبحث الثالث عقد 

 م و التي كان من أىم شروطيا إنسحاب دمحم عمي من الشام و 1840إتفاقية لندن سنة 
. إعطاءه حكم مصر وراثيا

و بالنسبة لمفصل الرابع و األخير و ىو الفصل الذي كان بعنوان نياية إمبراطورية دمحم 
 يعمي باشا و الذي إحتوى بدوره عمى مبحثين،  كان عنوان المبحث األول، التحالف األوروب

العثماني ضد دمحم عمي باشا، و المبحث الثاني نياية حرب الشام الثانية و وفاة دمحم عمي 
. باشا الذي كان فخرا لممصريين، و سقوط إمبراطوريتة التي حمم بيا منذ زمن بعيد

إضافة إلى ىذه الفصول فقد إحتوى البحث عن خاتمة تضمنت بعض  النتائج المتوصل 
إلييا،  كذلك مجموعة من المالحق تمثمت في بعض الصور و الخرائط وقائمة المصادر 
والمراجع التي إعتمدنا عمييا، حيث تنوعت مادتنا العممية بين مصادر و مراجع تباينت 

:  أىميتيا، فأما عن أىم المصادر التي ركزنا عمييا أكثر نذكر
   كتاب عجائب اآلثار في التراجم و األخبار لمؤلفو عبد الرحمن الجبرتي و ىو من معاصري

تمك الفترة، و الذي ساعدنا في التعريف بشخصية الباشا  المصري  دمحم  عمي  و مولده و 
 .نشأتو

   كتاب المشيد العيان بحوادث سوريا و لبنان لمؤلفو ميخائيل مشاقة و ىو من معاصري دمحم
عمي و الذي إعتمدنا عميو في أوضاع الشام العامة قبل دخول دمحم عمي باشا إلى أراضييا، 

 .و بالرغم من أىمية الكتاب لم نجد فيو معمومات أكثر عن حرب الشام األولى و الثانية

   كتاب مذكرات تاريخية عن حممة إبراىيم باشا في سوريا لمؤلف مجيول قام بتحقيقو أحمد
غسان سبانو، أفادنا كثيرا ىذا الكتاب خاصة في أسباب التواجد المصري في بالد الشام 

 .باإلضافة الى مجموعة من الخرائط التي و جدت فيو

  دمحم عمي سيرتو و أعمالو و أثاره الذي ساعدتنا كثيرا في : كتاب إلياس األيوبي بعنوان
نجازاتو . البحث حيث قدم لنا أعمال الباشا المصري وا 
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  أما فيما يخص المراجع نذكر منيا  :
   كتاب الجيش المصري و حروب الشام األولى لمدكتور رفعت عبد العزيز الذي إحتوى عمى

 .العديد من المعمومات الخاصة عن حممة الشام األولى

  لطيفة دمحم سالم الذي إحتوى بدوره : ل (1841-1831)كتاب الحكم المصري في بالد الشام
. عمى معمومات قيمة عن اإلدارة المصرية في بالد الشام

  في عيد دمحم عمي لمدكتور دمحم عبد الستار البدري الذي ةكتاب المواجية المصرية األوروبي 
.  ضد الباشا المصري، و ضعف اإلمبراطورية العثمانيةيتناول أسباب التحالف األوروب

   كتاب حروب دمحم عمي في الشام و أثرىا في شبو الجزيرة العربية، لمدكتور عايض بن خزام
لما تضمنو من سمسمة األحداث و مختمف المعاىدات المبرمة بين الطرفين، مما : الروقي

". مصر" إتجاهةساعدنا عمى تحديد البنود و بالتالي أىداف الدول األوروبي
:  وقد واجيتنا بعض الصعوبات عند إنجازنا ليذا البحث و التي تتمثل أساسا في

  تشعب الموضوع و إتساعو. 

  قمة المصادر المتخصصة ال سيما في الفصل الرابع. 

   قمة المراجع التي تتحدث بصورة مباشرة عن السياسة التي إتبعيا دمحم عمي باشا تجاه الدولة
 .ةالعثمانية و الدول األوروبي

   كثرة التناقضات في المراجع التي إعتمدنا عمييا مما زاد الموضوع غموضا و قد تطمب منا
 .ذلك الحرص و اليقظة عند تناوليا،  مما صعب عمينا ميامنا

  و في األخير نرجو أن نكون قد وفقنا و لو قميال إلعطاء صورة واضحة حول 
التي وجيتنا و صبرت معنا، و "مدور خميسة"الموضوع،  و نتقدم بشكرنا الجزيل الى األساتذة

.                نرجو من المولى عز وجل أن يوفقيا و يسدد ليا خطاىا
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: تعريف بالد الشام -1
مية هتعد بالد الشام واحدة من أقدم البالد في العالم تاريخيا و طبيعيا، كما أن ليا أ

عمى أنيا   كبيرة، ذلك ألنيا كانت نقطة التقاء بين حضارات الشرق و الغرب، فضالةتاريخي
أعرق بالد الدنيا الخالدة إلى اليوم، و نظرا ليذه القيمة  التاريخية يصعب عمينا أن نضع 

. تعريفا شامال لبالد الشام أو سوريا، ألن ليا تعريفات كثيرة قديمة و حديثة 
: وعموما يمكن أن نعرف الشام كما يمي

: مصطلح الشام- أ
و ذلك بسكون اليمزة، و فييا لغة أخرى و ىي الشام بغير ىمزة، و : الشأم أو الشْأم

اشتقاقيا مأخوذ من اليد الشؤمي، أي اليسرى سميت بو ألنيا من مشأمة القبيمة، و سميت 
. (1)" شام"أيضا باسم سام إبن نوح ألنو أول من نزل بيا و إسمو بالسريانية 

و عرفت الشام قديما باسم القطر العزيز عمى ما عرفتو العرب و ىو يتناول عامة 
األقاليم الداخمة اليوم في فمسطين و سوريا بحسب االصطالح الحديث و سوريا ىي إسم 

. (2) عميو * نأطمق عمى القطر الشامي، مع تخفيفو من إسم أشوري لغمبة األشوريي
أن الشام بفتح أولو : معنى الشام فقال" معجم البمدان"و ذكر ياقوت الحموي في كتابو 

 .(3)و سكون ىمزتو و الشأم بفتح ىمزتو، و قيل سميت بذلك ألنيا شامة القبيمة 
و سوريا ىي الشام األولى و ما حوليا من البالد، و في طرف بمدة حمب مدينة عظيمة بيا 

. (4)آثار  قديمة يقال ليا سورية 

                                                 

. 08، ص 2012، مجموعة زاد لمنشر، فيرسة مكتبة فيد الوطنية، 1طوبي لشام، ط: دمحم الصالح المنجد (1)
 سنة  ق، م إلى المناطق الشمالية من 3000نسبة إلى إلييم أشور، و ىي قبائل عربية ىاجرت حوالي سنة : ناألشوريي* 

 .17 ،دار الفكر، دمشق، ص5 شوقي أبو خميل، التاريخ العربي اإلسالمي، ط:أنظربالد الرافدين، لممزيد من المعمومات 

 .14،ص 1983، مكتبة النوري، دمشق، 2، ط 1خطط الشام، ج : دمحم كرد عمي (2)
 .م212، ص 1977، دار صادر، بيروت، لبنان، 1معجم البمدان ، مج: ياقوت الحموي الرومي البغدادي (3)
، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، 1خميل المنصور، ط: زبدة الحمب من تاريخ حمب، تح: كمال الدين أبي القاسم (4)

 .10، ص 1996
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أن سورية ىي الشام و الجزيرة، و كان الروم يسمون الصقع الذي : و يقول المسعودي
 .(1)سكانو المسممون من الشام و العراق، و سوريا 

فالشام من البالد التي بارك هللا تعالى فييا، و قد دل القرآن الكريم عمى بركتيا، قال هللا 
دِذ ِذ لَح ْبالًال  "تعالى  رَح  بِذعَحبْب ااَح الَّل ِذ  أَح ْب بْب َح ى  مِذ اَح   ُس دِذ األَحقْبصَح جِذ رَحامِذ إِذلَحى الْبمَح ْب دِذ الْب َح جِذ الْبمَح ْب
نَحا الَّل ِذ  كْب يَح ُس  بَحارَح لَح ُس لِذنُسرِذ وْب يرُس  مِذاْب   َح مِذ يُس البَحصِذ . (2) "  َحاتِذنَحا إِذنَّل ُس  ُسوَح ال َّل

. (3)و الشام ىي األرض المقدسة التي جعميا هللا منزل األنبياء، و ميبط الوحي 
إن المفسرون اتفقوا عمى أن المقصود بالمسجد األقصى ىو البيت المقدس، و سمي 

. (4)باألقصى لبعد المسافة ما بين المسجد الحرام في مكة و بيت المقدس 
. (5)و إسم الشام األول سورية، و كانت  أرض بني إسرائيل  

و تعتبر دمشق عاصمة بالد الشام و ذلك لما فييا من النظارة، و حمب ىي من أىم المدن 
 .(6)السورية، وتقع في شمال سوريا و تعرف باسم الشيباء 

 
: الموقي الجغرافي- ب

. بعد أن قدمنا مصطمح الشام، سنقف اآلن عند الموقع الجغرافي ليا
بالد الشام ىي البالد الواقعة شمال الجزيرة العربية، و قد كان العرب في الجنوب 

يطمقون إسم الشام عمى جميع أجزاء المنطقة الشمالية من البالد العربية و تشمل حدود بالد 
الشام، بحسب ما أورده الجغرافيون العرب األوائل ىي تقريبا  سوريا الحالية، و لبنان، و 

فمسطين و األردن، و بذلك يحدىا من الغرب البحر المتوسط، و تقع بالد الشام في الطرف 
                                                 

، دار 5، ط1دمحم يحي الدين، ج: مروج الذىب و معادن الجوىر، تح: أبي الحسن عمي بن الحسين بن عمى المسعودي (1)
 .62م، ص 1973الفكر، 

 .01سورة اإلسراء،  اآلية : قرآن كريم (2)
.  73أثار البالد و أخبار العباد، دارصادر، بيروت لبنان، ص : زكريا  بن دمحم بن محمود القزوي  (3)
 .03  ، دار المعارف، القاىرة، ص  30جامع البيان عن تأويل القرآن، تح، محمود دمحم شاكر، ج: الطبري  (4)
رياض عبد الحميد و آخرون، : تح- فضائل الشام و خطط دمشق- إبن منظور، مختصر تاريخ دمشق إلبن عساكر (5)
 .42م، ص 1984، دار الفكر، سوريا، دمشق، 2، ط1ج
. 120، دار التراب الجامعية، سوفيتر، ص 2مدن و شعوب، ج: حسان حالق (6)
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 °30،34الغربي من قارة آ سيا عمى شاطط البحر المتوسط و ىي ما بين خطوط الطولْ 
. (1) شماال°30،43 و °10،31 شرقا و دوائر العرض، °30،37و

و أرض الشام حدودىا من الغرب، بحر الروم أي البحر األبيض المتوسط، و من 
الشرق آيمة إلى الفرات، و من الفرات إلى حد الروم، و من الشمال إلى بالد الروم أي تركيا 

. (2)حاليا، و من الجنوب حد مصر
، و سيطر عمييا *و بالد الشام عموما خضعت قديما لمسومريين و األكاديين 

 و خضعت أيضا لمفراعنة في عيد األسرة الثامنة **البابميون و كان ذلك في عيد حمورابي 
. عشر و سيطر عمييا الكمدانيون في عيد نبوخذ نصر

عن غزو الفرنجة لبالد الشام " الكامل في التاريخ"و قد تكمم ابن األثير في كتابو 
. (3)فاحتموا طرابمس الشام و أنطاكية، و غيرىا من المدن الشامية
حد الشام من الغرب، البحر : و يصف دمحم كرد عمي الموقع الجغرافي لمشام فيقول

المتوسط، و من الشرق البادية من أيمو، إلى الفرات و ينتيي حد الشام شماال بسفوح جبال 
. (4)طوروس و جنوبا بعريش مصر

إذن الشام يحدىا من الشمال الترك و العراق من الشرق، و شرقي األردن من 
. (5)الجنوب، و فمسطين و لبنان من الغرب

                                                 

اإلرساليات األجنبية إلى بالد الشام خالل القرن الثالث عشر ىجري و حركة التصدي اإلسالمي ليا : يسرى الحنفي (1)
 .38م، ص1999، جامعة أم  القرى، مكة المكرمة، 1، ج(1882- 1785)
. 05، ص 1997، دار الوفاء، 5، ط1الطريق إلى بيت المقدس، ج: جمال عبد اليادي (2)

ظيروا بعد أواسط األلف الثالثة، حيث تسارعت حركة اليجرة، و تدفق المياجرون من الصحراء عمى بالد ما : األكاديين* 
: لممزيد أنظر. م. ق2400األول الذي قضى عمى المممكة السومرية سنة " سرغون "بين النيرين و كان عصر عظمتيم أيام 

 .  27، ص 1998، مكتبة العبيكان، الرياض، 1أطمس الحضارة اإلسالمية، ط: إسماعيل راجي الفاروقي

شوقي أبو خميل، : يعتبر من أشير مموك بابل و قد طور ما يعرف بشريعة أو مدونة حمورابي لممزيد أنظر:  حمورابي** 
   . 30التاريخ العربي اإلسالمي، المرجع سابق، ص 

، 2003، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، 4، ط10دمحم يوسف الدقاق، مج : تح: الكامل في التاريخ: ابن األثير (3)
   .  37ص
   .114دمحم كرد عمي، المصدر السابق، ص (4)
   .333، ص 1999مموك المسممين المعاصرون و دوليم، مكتبة مدبولي، القاىرة، : أمين دمحم سعيد (5)
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و بفضل موقعيا اإلستراتيجي أصبحت نقطة التقاء بين حضارات الشرق و الغرب، و 
. (1)يعتبر المسجد األقصى جزء ىام من بالد الشام بمركزه الروحي و التاريخي

كان ىذا ما استطعنا تقديمو عن الشام و موقعيا الجغرافي، فميما تكممنا عن تاريخ ىذا البمد 
 .العظيم فمن نوفيو حقو، ألن بالد الشام ىي أرض المالحم و االنتصارات

 
: األوضاع العامة لبالد الشام قبل مجيء دمحم علي باشا- 2

بعد أن تكممنا عن جغرافية بالد الشام، سنقف اآلن عند األوضاع العامة التي كانت 
فتناولنا في ىذا العنصر األوضاع السياسية و " دمحم عمي"سائدة في تمك المنطقة قبل مجيء 

. االقتصادية
: األوضاع ال  ا  ة- أ

لقد شيدت سوريا العديد من الثورات و الفتن داخل مدنيا و من بين أىم الثورات لدينا 
التي قامت في الشام و سببيا ىو مساوئ التنظيمات العثمانية، و ىذه الثورة " الغزالي"ثورة 

حيث ساعد ىذا األخير في اندالع الثورة خيانة بعض قواد " جان بردي الغزالي"نسبت إلى 
من الدولة العثمانية، و كان الغزالي يفكر في االستقالل عن السمطان العثماني منذ زمن 

" سميم" و انتيز أيضا وفاة السمطان (2)طويل، فعين الغزالي أشخاصا يساندونو ضد العثمانيين
. (3)ليعمن نفسو حاكما مستقال

و عميو يمكن اعتبار حركة الغزالي من أول الثورات التي قامت ضد الحكم العثماني، 
. صحيح أنيا لم تنجح، لكنيا نبيت العثمانيين إلى ضرورة اليقظة

                                                 

 . 30، ص2011دراسات في الجغرافيا التاريخية لبالد الشام، وزارة الثقافة، عمان، األردن، : صالح موسى دراركة (1)
 . 53، ص1994تاريخ العرب الحديث، عين لمدراسات و البحوث اإلنسانية، جامعة الزقازيق، مصر، : رأفت الشيخ (2)
   . 57، ص 2004، دار المعارف، بيروت، لبنان، 1بالد الشام إبان العيد العثماني، ط: دمحم التونجي (3)
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و بعد إخماد ثورة الغزالي أعاد السمطان العثماني النظر نحو والية دمشق و اختار ليا 
والة صارمين، يفرضون الضرائب الكثيرة، حتى ال يقوى الشعب عمى النيوض و حرصوا 

.  (1)دوما عمى تبديل والة الشام خوفا من ثورات أخرى 
و قد شيدت والية دمشق أيضا العديد من الحروب الداخمية و االضطرابات مع أمراء 
الشمال و الجنوب و ذلك لتأمين سالمة الحجاج، و من الثورات التي برزت أيضا في بالد 

الذي عين والي حمب، فاستغل منصبو الجديد و أعمن العصيان عمى " حسن باشا"الشام ثورة 
. (2)السمطان

لكن والي حمب الجديد استطاع أن يفتك بحسن باشا وىكذا انتيت ثورتو، وبعد ىذه 
الكبير الذي قام بالعصيان ىو أيضا ولكن " عمي بيك" الثورة ظيرت ثورة أخرى وىي ثورة 

ىذا األخير كاد أن يوفق في ثورتو لوال أنو اضطر إلى العودة لمصر إلخماد ثورة أحد 
 (3).قواده

 حيث بعد *ومن بين الحركات الثورية التي وقعت في بالد الشام حركة ظاىر العمر 
ظاىر "وفاة أبيو عمر الزيداني أمر بأن يزيد نفوذه في المنطقة، وقد اشتد الصراع بين 

 (4).في ذلك لوقت وكان أل العظم حكام الشام آنذاك بضا يقونو من ناحية الشرق " والشيابي
وقد قضت الدولة العثمانية عمى حركة الشيخ ظاىر العمر بمساعدة أحمد باشا الجزار 

 وبعد (5)م، ثم ضمت إليو القدس1760وعينت الدولة عثمان باشا إلدارة إيالة الشام في عام 
جاء بعده أحمد باشا الجزار الذي أرسل إلى الدولة مكتوبا يخبرىا عن " ظاىر"القضاء عمى 

تصرفات الشيخ ظاىر، لتقوم ىذه األخيرة بالسيطرة عميو وعمى أموالو وجل ما يعرف عن 

                                                 

   .35، ص 2000، المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشق، 4العيد العثماني، ط: محمود شاكر (1)
   .60المرجع سابق، ص : دمحم التونجي (2)
. 68 نفسو، ص  (3)

ىو ابن عمر الزيداني عربي األصل من قبيمة بنو زيدان حيث ولد فيما تروي أقرب المصادر إلى الدقة : ظاىر العمر* 
 .62رأفت الشيخ، المرجع السابق، ص : ، وقد تعمم المغة العربية والثقافة اإلسالمية، لممزيد أنظر1689حوالي 

 .44م، ص 1995أحمد عزت عبد الكريم، دراسات في تاريخ العرب الحديث، دار النيضة العربية، بيروت، لبنان،  (4)
 .36م، ص 1908 ميخائيل مشاقة، المشيد العيان بحوادث سوريا ولبنان، منشأة ممحم خميل عبدو، مصر،  (5)
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إحدى الواليات العثمانية إلى مصر، وقيل أنو دعي بالجزار " بشناق"أحمد باشا أنو قدم من 
 (1 ).بعد أن شاعت أعمالو البربرية

وبمجيء أل العظم وتولييم الحكم ىدأت بعض الثورات وضبطوا زمام األمور وأولوا 
العمماء رعاية خاصة، وبقيت الثورات في الشام تشرق بين الحين واألخر، وتخمد أحيانا لكن 
تعتبر ثورة أحمد باشا ىي أخطر ثورة عرفتيا الشام، فقد كانت لو مطامع كثيرة، وكان لو دور 

 (2 ).كبير في ايقاض نار الفتنة في المدن الشامية
. كان ىذا ىو الوضع السياسي لبالد الشام قبل دخول دمحم عمي باشا إلى أراضيو

 
: األوضاع االقتصاد ة- ب

أما بالنسبة لألوضاع االقتصادية فقد انعكست األوضاع السياسية المضطربة عمى 
. االقتصاد آنذاك فتدىورت الزراعة وقل اإلنتاج وساءت أحوال الفالحين

شكل النظام اإلقطاعي الييكل األساسي لممجتمع الشامي قبل الوجود المصري وطبق 
بكل مظاىره عميو، وتحددت العالقة بين أصحاب االقطاعات والفالحين وفقا الرتباط األسياد 
باألقنان فاألسياد ليم الحقوق الكاممة عمى األرض ومن عمييا وقد عانى الفالحون من عذاب 

العقوبات التي الحقتيم من ضرب وجمد وسجن وأصبحت من مستمزمات حياتيم يجب أن 
يتقبموىا مادامت ىي في شرعية السادة وأمر واجب التنفيذ فتمسكوا بيا وفرضوا سمطتيم 

االستبدادية وسطوتيم وتحكموا وتممكوا وأوقعوا الظمم ومارسوه بمختمف طرقيم وكما يحموا ليم 
ولم يحاسبيم أحد، فما دام اإلقطاعي يدفع مطموب الدولة من الضرائب من مقاطعتو فمو 
حرية التصرف فيما استحوذ عميو فعمى سبيل المثال اشترى رأسمالي بيروتي من الحكومة 

سبعين ميال مربعا من األرض تضم عشرين قرية يسكنيا أربعة أالف نسمة وأجرىا لييود ثم 
 (3 ).باعيم الييم فكانت النتيجة إخراج الفالحين من أرضيم

                                                 

 .54 ميخائيل مشاقة، المصدر السابق، ص  (1)
 .92، ص 2006سييل زكار، بالد الشام في القرن التاسع عشر، التكوين لمدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  (2)
 .140-139، مكتبة مدبولي، القاىرة، ص 2، ط1841-1831الحكم المصري في الشام : لطيفة دمحم سالم (3)
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 وكان الصناع يبعون (1)أما الصناعة فقد اشتيرت الشام بدقة صناعاتيا اليدوية
مصنوعاتيم في أسواقيم المحمية التي تنتشر في المدن وتكثر في المناسبات وخاصة في 
موسم الحج والصناعة تتفاعل مع النظام التجاري باستيراد المواد الخام ثم بالتسويق في 

. الداخل والخارج
وتأثرت الصناعة في العيد الممموكي بتغيير الطرق التجارية فبعد أن كانت الطرق تنتيي 

بمصر ومنيا إلى أوربا أصبحت الطرق تمر برأس الرجاء الصالح في إفريقيا الى أوروبا لذلك 
شيدت الصناعات الحريرية والكتانية والقطنية والصوفية وصناعة األواني النحاسية وصناعة 
الورق وغيرىا تأخرا وىذا األمر طبيعي بسبب توقف التصدير فأخذت الصناعات تعتمد عمى 

(2 ).األسواق واالستيالك المحمي
 

بينما التجارة كانت مزدىرة أيام المماليك واستمرت حتى نياية القرن الخامس عشر، وقد 
قام المماليك بالوساطة التجارية بين الشرق وأوربا وبنو الفنادق والمؤسسات التجارية لتوفير 

 والحرير واستخدمت ثالث لالراحة الكافية لمتجار، واحتاجت أوربا إلى مواد الشرق إلى التواب
: طرق لنقميا

 الطريق البري من الصين إلى بيزنطة عبر العراق والشام وكانت تسمى طريق الحرير  -
. ويشرف العرب عمى نقل ىذه التجارة

 الطريق البحري الذي يمر عبر المحيط اليندي فالخميج العربي ثم البصرة وبغداد ودمشق  -
 .وحمب والبحر المتوسط

 الطريق البحري عبر المحيط اليندي فالبحر األحمر فالبحر المتوسط أو السويس فالقاىرة  -
 .فاإلسكندرية

وىكذا ربح العرب من ىذه التجارة أرباحا طائمة، وأصبح الدينار العربي أساسا لمتعامل 
البرتغال باكتشاف رأس الرجاء  ) إلى غاية قيام األوربيين (3)التجاري العالمي في أنحاء العالم

                                                 

 .158نفسو، ص  (1)
 .14، ص 1991، دار األمل لمنشر والتوزيع، 1 جميل بيضون وآخرون، تاريخ العرب الحديث، ط (2)
براىيم ياسين الخطيب (3)  .13، ص1989تاريخ العرب الحديث، األىمية لمنشر والتوزيع، عمان، :  دمحم عبد هللا عودة وا 
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مما أوقع كارثة بالتجارة العربية في بالد الشام، ولم يكتفي  (الصالح والوصول إلى اليند
البرتغاليون بذلك بل أخذوا يياجمون الموانط العربية والسفن العربية وقد بدأ ىذا واضحا 

 (1 ).1509سنة " ديو"عندما انتصر األسطول البرتغالي عمى األسطول الممموكي في معركة 
وىكذا تأخرت التجارة، فعم الفقر وزاد، وأثقمت كواىل األمة بالمصائب االقتصادية 

. المتمثمة بضعف  أحوال الزراعة والتجارة مما أدى إلى تمرد الشعب عمى السمطة
 

                                                 

 .15 جميل بيضون وأخرون، المرجع السابق، ص  (1)
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. التعريف بشخصيتو: المبحث األول
: مولده و نشأتو- أ

. (1) العثمانية التابعة لمقدكنيا شماؿ اليكناف *كلد دمحم عمي باشا في مدينة قكلة 
مؤسس األسرة العمكية الكريمة ك خميفة اإلسكندر ك البطالسة، ك التاريخ ال يدري  بالتماـ في 
أي يـك ك مف أي شير، كلد ألف العادة الحميدة عادة تقييد المكاليد في سجالت رسمية مدينة 
لـ يعرفيا الشرؽ  إال قبيل أيامنا ىذه بفضل عكامل األسرة المصرية النبيمة ك لكنو يعرؼ أنو 

. (2)ـ ألنو ىك نفسو أكد ذلؾ فيما بعد  1769كلد في سنة 
، أما إسـ كالدتو فإف التاريخ بفضل العادات "إبراىيـ أغا "ك كاف اسـ كالده دمحم عمي 

الشرقية التي كانت ال تزاؿ تأبى عمى المرأة أف يعرؼ إسميا خارج بيتيا،  ك مف اليقيف أف 
دمحم عمي  لتمؾ األـ أكثر مما ىك مديف ألبيو بالصفات الكريمة ك األخالؽ القكيمة ك العقمية 
السامية التي نيضت بو مف الحضيض إلى ذركة العالء ك الفخار، فقد  كانت أمو ىذه امرأة 
حادة الشعكر، حمساء الخياؿ، يدؿ كل ذلؾ المناـ الذي يقاؿ أنيا رأتو ك ىي حامل بإبنيا 

 ليا أنو يبشر بمستقبل عظيـ لثمرة بطنيا، فمما ا العرافيف، فأكدكعضدمحم عمي، ك فسره ليا ب
بمغ  كلدىا أكؿ صباه كاف قادرا عمى التفيـ فإنيا ما فتئت تخبره بذلؾ المناـ، لتكجد في 

 . (3)فكائده الميل إلى عظائـ األمكر فتنميو ك تعززه 
       كبعد مركر الكقت كبرت منزلة دمحم في عيف شكريجي فرفعو إلى درجة بمكؾ باشى، ك 
زكجو مف قريبة لو ذات ثركة كاسعة كانت مطمقة ك إستكلدىا خمسة أكالد منيـ ثالثة ذككر 

إكراما " إسماعيل"عمى إسـ عمو، " طكسف"ك ذلؾ إكراما ك ذكر ألبيو" إبراىيـ"سماىـ 
أمير األسطكؿ " محـر بؾ"لشكريجي المحسف إليو، ك بنتاف تزكجا فيما بعد، الكبرى بػػ 

                                                 

 .أي البمد الجديدة، كاقعة عمى بحر الرـك" سنيا بكلي"بمدة قديمة مقدكنية، ك اسميا عند اليكناف : قكلة* 

، ص 2013، دار الكتاب العربي، دمشق، القاىرة ، 1الدكلة العثمانية مف اإلمارة إلى الخالفة، ط: منصكر عبد الحكيـ (1)
426 .

 .07،ص 1923دمحم عمي سيرتو ك أعمالو ك أثاره، دار اليالؿ، مصر، : إلياس األيكبي (2)
، ط: دمحم صبري  (3)  .31، ص1926، دار الكتب المصرية، القاىرة ، 1تاريخ مصر الحديث مف دمحم عمي إلى اليـك
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أحمد بؾ "المصري ك الذي تسمى بإسمو أحد أحياء اإلسكندرية األكثر إتساعا، ك الصغرى بػ 
. (1)فاتح  الكرد فاف ك سنار ك المشيكر بقسكة ألحد ليا " الدفتر دار

ك دؿ تاريخ حياة دمحم عمي أف زكجتو ىذه كانت طالع سعد عميو، عمى أف زكاج دمحم 
عمي مكنو مف النظر إلى المستقبل بعيف لـ تعد تثقميا ىمـك المعيشة المادية، ك مكنو أيضا 

. (2)مف اإلندماج في سمؾ تجار التبغ برأسماؿ يضمف النجاح 
بقدر ما يمكف أف يضمنو مف ماؿ، فإنو بما قدمو لو مف ىناء في الحياة ك بسطة في 
العيش أخذ يطفئ شيئا فشيئا، في فؤاده، ليب النزاع إلى المعالي ك جذكة الرغبة في المجد ك 
الفخار، ك بات ييدده بخمكؿ الذكر ك انطفاءه االسـ مع انطفاء الحياة، فمعظـ رجاؿ التاريخ 

. (3)مف الفقراء ال مف األغنياء 
ك ال جداؿ في أف دمحم عمي نشأ نشأة متكاضعة ك تدرج مف جندي بسيط إلى أف 

إرتقى عرش مصر ، فأسس ممكا عريضا ك غالب دكال كبارا، ك أنشأ دكلة عظيمة ك حككمة 
ثابتة كطيدة، ك بعث حضارة زاىرة، ك أنبت ثفاقة كاف ليا الفضل الكبير في نشر لكاء العمـ 

 .(4)ك العرفاف في كادي النيل 
رئيس حفر الطرؽ  في بمده، فإف ىـ المعيشة كاف يكده كدا، " إبراىيـ أغا"أما كالده 

فالمكت قصف زىرة كل أكالده ك ىـ في صباىـ األكؿ، ك لكنو لـ يبقى منيـ سكى دمحم عمي 
. (5)فإنو غمره بكل حنانو ك إىتمامو ك أحاطو بعناية خاصة 

تجمت في المظير الذي تجمى فيو العناية عند الكالديف الجيالء أي أنو تركو يشب ك 
نشأت دكف أف  يعممو عمى أف العمـ لـ يكف في ذلؾ العيد مرغكبا فيو إال قميال ال سيما في 

. (6)الشرؽ حيث لـ يكف في عمـ سكى ما كاف الديف أساسو 
                                                 

 .391، ص1981، دار النفائس، بيركت، 1إحساف حقي، ط: تاريخ الدكلة العثمانية، تح : دمحم فريد بؾ المحامي  (1)
 .542، دار العمـ  لممالييف، بيركت، ص 1أميف فارس، ط: تاريخ الشعكب اإلسالمية، تر: كارؿ برككمماف (2)
 .15المصدر السابق، ص : إلياس األيكبي (3)
 .555، ص 1989، دار المعارؼ، القاىرة، 5عصر دمحم عمي، ط: عبد الرحمف الرافعي (4)
 .09إلياس األيكبي، المصدر السابق، ص  (5)
 .23دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (6)
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مات عنو أبكه ك ىك صغير السف ك كذلؾ أمو فصار يتيـ األبكيف ك ىك في الرابعة عشر 
. (1)مف عمره 

فبات دمحم عمي يتيما كحيدا يرى الدنيا حكلو كأنيا فقر مقفر ك ال يدري ما المصير 
ثانيا فكاف لو مربيا " طكسكف "فبات ك هللا كحده كفيمو ك نصيره ثـ تكفل بو جده أكال، ك عمو 

الذي كاف صديقا لعائمتو فضمو إلى بيتو ك " شكريجى"ك عؤكال ك لما تكفي عمو عطف عميو 
كاف عمى " المسيكليكف "آكاه تحت صقفو ك رباه مع إبنو ، ثـ  تعرؼ بو فرنساكي يقاؿ لو 

رأسو محل تجاري فإستكقف إنتباىو ذكاء الغالـ الفطري النادر ك حسف حكمو عمى األمكر 
في شؤكف قمما يدركيا مف كاف في مثل سنو، فأحبو كثيرا ك أخذ يزكده بالنصائح ك 

اإلرشادات الثمينة ك يبشره بمستقبل سعيد فكاف لحب ىذا الفرنسي أثر عميق في قمب دمحم 
 .(2)عمي جعمو منذ ذلؾ الحيف مياال إلى الفرنسييف أكثر إلى كل جنسية غربية أخرى 

: صفاتو-ب
كاف دمحم عمي ربعة القامة،كاسع الجبيف،مقكس الحاجبيف جدا،ذا عينيف سكداكييف 
غائصتيف في دائرتييما ك أنف ضخـ يغمب عمييـ اإلحمرار ك فاه صغير باسـ، ك كاف 
يتجمى عمى مالمحو مزيج مكزكف مف الذكاء الدقيق ك البشاشة المحببة ك كانت ليحتو 

. (3)الجميمة تحيط كجيو بيالة مف نكر 
ك كذا قكي البنية سميميا، أنيق الحركة، ثابت المشية مزكنيا، كأف عمييا مسحة مف 
الدقة العسكرية، ك كثيرا ما كاف دمحم عمي يجمع يديو خمف ظيره، ك لـ يكف يحب البذخ في 

المالبس بل كاف يبالغ في بساطتيا إلى درجة أف كثيرا ممف لـ يككنكا يعرفكنو شخصيا، كانكا 
. (4)يظنكف أنو أحد األتباع، ال الباشا نفسو العظيـ 

                                                 

 .426منصكر عبد الحكيـ، المرجع السابق، ص  (1)
 .390دمحم فريد بؾ المحامي ، المصدر السابق  ، ص  (2)
 .21إلياس األيكبي، المصدر السابق، ص  (3)
، الييئة المصرية 1ـ، ط1787- 1805السمطة السياسية في مصر ك قضية الديمقراطية :أحمد فارس عبد المنعـ  (4)

 .12، ص 1997العامة لمكتاب، القاىرة، 
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ك الكقار ك الجالؿ يكسكاف جميع حركاتو ك سكناتو، ك لـ يكف يحتاج البتة بخدـ ك 
حشـ ك حرس مسمح، كما أنو يقيـ عمى بابو، إال حاجبا كاحدا ك يقضي أكثر أكقاتو في 

. ديكانو أعزال مف السالح يتداكؿ عمبة نشكؽ ثمينة أك سبحة نفيسة
،مضطربا في الغالب ك عمى الرغـ  ك لكثرة ما إعترض حياتو مف الحكادث قميل النـك
مف نكمو القميل كاف كبير العمل ك كثيره، ك يحسف الحساب ك لك أنو لـ يتعمـ فنو، ك ألنو 

كاف أميا ك أقبل  يتعمـ القراءة عمى إحدى جكاريو ك ىك في الخامسة ك األربعيف مف عمره ك 
ذلؾ بالرغـ مف إنشغاؿ فكره بالشؤكف العامة العديدة ك التي كاف الكثير منيا كبير 

. (1)الخطكرة
ك مف أخص صفاتو التي الزمتو طكاؿ حكمو حبو لمعمل ك جمده عمى إحتماؿ أعبائو 

  .فمـ يكف يعرؼ لنفسو ىكادة ك كاف ييتـ بدقائق أعماؿ الحككمة ك يراقبيا بنفسو
ك ال يناـ مف الميل إال قميال،  ك كاف يصرؼ معظـ كقتو في مراقبة األعماؿ ك العماؿ ك 

. (2)يكثر مف التجكؿ في األقاليـ ليراقب بنفسو تنفيذ التعميمات التي يصدرىا 
ك يصف المؤرخ عبد الرحمف الجبرتي دمحم عمي عمى أنو مخادع كذاب ك يحمف 

عيد  لو ك ال ذمة  يضمر السكء ك إستخدـ العسف ك الجكر ك  باأليماف الكاذبة، ظالـ، كال
. (3)في نفس  الكقت يعد فيو بالعدؿ، ك ال يخفف مف عسفو ك ظممة ك إستبداه  استبداد شيخ

أف أفضل سمات دمحم عمي باشا تسامحو " حريـ دمحم باشا"أما صكفيا ليف بكؿ تذكر في كتابيا 
الديني في الحاالت التي يككف فييا الشرع متعسفا ك قاسيا إلى أبعد الحدكد، حيث تذكر حالة 

حدثت منذ فترة طكيمة ، حاؿ فييا دكف تنفيذ حكـ الشرع في أشخاص كانكا مسمميف منذ 

                                                 

 .973، ص 2003، دار أسامة ،عماف، 3المكسكعة السياسية ك العسكرية، ج: فراس البيطار (1)
 .561عبد الرحمف الرافعي،  المصدر السابق، ص  (2)
، 4عبد الرحيـ  عبد الرحماف عبد الرحيـ، ج: عجائب اآلثار في التراجـ ك األخبار، تح: عبد الرحمف بف حسف الجبرتي (3)

. 18، ص 1997دار الكتب المصرية، القاىرة 



                                      دمحم علي و طموحاتو التوسعية                                                       :الفصل األول

 21 

مكلدىـ ثـ إعتقدكا المسيحية ك في حاالت أخرى تخص المسائل الدينية، حيث تميز فييا دمحم 
. (1)عمي باشا بإعتدالو 

ك كاف  بطبعو مياال إلى األثرة ك العنف ك لكنو كاف يدرى كيف يسير بمنتيى الفطنة 
ك الميارة فيما يرسمو لنفسو مف الشؤكف، ك بالرغـ مف ميمو إلى الغضب بسرعة، ككثيرا ما 

أفرط في التياكف عف المعاقبة إلى حد عدـ المباالة بيا بتاتا، ك كثيرا ما نسى سيئات خطيرة 
إرتكبت ضده، كاف مسمما مخمصا في دينو يقـك بأداء فرائضو بكل نشاط، ك لكنو لـ يكف 

بالمغرؽ في عبادتو بل كاف كاسع الصدر في جميع األدياف ك ليذا السبب عينو كانت بعيدة 
 .(2)ك كاف أبا محبا ألكالده  كبير الشفقة ك التعمق بيـ  عف اإلعتقاد بالخرافات،

: أعمالو و إنجازاتو- ج
زالت الصعاب مف سبيمو، ك شعر أنو أصبح حرا في حركاتو، ككضع نصب عينو  لما

العمل عمى االستفادة مف كل سانحة لتحسيف مركزه ك تعزيزه، ك إنشاء دكلة مف ضفاؼ 
النيل تعيد إلى مصر مجدىا التالد ك تجمسيا مكرمة في مصاؼ األمـ الحية ك أدرؾ أنو لف 
يناؿ الغرض المقصكد إال إذا جمع عمى كالئو عكاطف العالـ اإلسالمي ك إال إذا نقل مصر 
مف البيئة التي بنت القركف المنصرمة جدرانيا حكليا إلى بيئة مصطبغة القاعدة ك الجدراف 

بصبغة المدينة الغربية متشربة النفس إصطباغا  ك تشربا متفقيف مع ركح الشرؽ فمجمع كالء 
العالـ اإلسالمي مف حكلو، ىب بإخالص إلى قتاؿ الكىابيف ثـ ىب بإخالص كذلؾ لنجدة 

. (3)الدكلة العثمانية عمى إخماد ثكرة اليكناف  
ك لنقل مصر إلى البيئة المرغكب فييا قمب كيانيا رأسا عمى عقب ك إخراجيا مف 

: عناء شديد إلى الكجكد مف خالؿ

                                                 

، مكتبة 1عزة كرارة، ط: ، ترجمة(1846- 1842)حريـ دمحم عمي باشا، رسائل مف القاىرة : صكفيا ليف بكؿ (1)
 .264، ص 1999اإلسكندرية، القاىرة، 

 .146إلياس األيكبي، المصدر السابق، ص  (2)
 .561عبد الرحمف الرافعي، المصدر السابق، ص  (3)
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 بأف أقمع عف طريقة الحكـ التي سبقت عيده ك إقتدى بما كضعو الغربيكف السيما :أوال
نابميكف األكؿ مف نظامات حكـ ك إدارة فإحتاط بديكاف مؤلف مف نخبة الرجاؿ المحنكيف 

ك أنشأ كزارتيف إحداىما لمحربية ك األخرى لمداخمية لتدبير شؤكف البالد " ديكاف الخدكي "دعاه 
(1) .

 ثـ إتجيت أنظار الكالي (2) أنشأ مف أبناء البمد جيشا زاىرا مدربا عمى الطريقة الغربية  :ثانيا
دمحم عمي باشا إلى تأليف الجيش النظامي، بالرغـ مف الصعاب في الشكل الذي أنشأه دمحم 
عمي ك جيشو عميو مزايا ك منافع مادية ك أدبية ك السيما في قطر تتعدد فيو األجناس ك 

. (3)الممل ك النحل 
أما فيما يخص مالبس الجنكد حيث ترتدي الجنكد المصرية كساء بسيط مريح لمجسـ 

إذا أف القبعة األكربية أك ما يككف شبييا بيا  )ك حافظ لمزي األىمي يتككف مف طربكش أحمر
. (إذا استعممت غطاء لمرأس  تحدث مف سكء الظف يكلى األمر ما ىك في غنى عنو

لمشابؾ فكؽ الصدكر سركاؿ إلى الركبة ك حزاـ عريض شد بو الكسط ك  كمعاطف قصيرة
حذاء تركي أحمر ك كسكة الحرس، ك جنكد المدفعية ك الفرساف في الشتاء لكنيا أزرؽ ك 

.  (4)كسكة المشاة أحمر، حيث أراد أف يجعل لعسكر مصر نظاما لييئة عسكر اإلفرنج
 تغييره لبرامج التعميـ ك طرقو ك فتح ميدانا جديدا لمعمـ فقد كاف التعميـ حتى قياـ دكلتو :ثالثا

قاصرا عمى تمقيف أصكؿ الديف ك أصكؿ المغة العربية ك لـ  يكف في البالد سكى كتاتيب 
، ففتح مدارس ابتدائية ك الثانكية ك عالية، فالمدارس اإلبتدائية (5)يعمـ فييا القرآف الشريف 

                                                 

 .90ـ، ص1924- 1342قمعة دمحم عمي ال قمعة نابميكف، دار الكتب المصرية، القاىرة، : دمحم عبد الجكاد األصمعي (1)
، مكتبة مدبكلي، 2الجيش المصري البري ك البحري، صفحة مف تاريخ مصر في عيد دمحم عمي، ط: عمر طكسكف  (2)

 .64ـ، ص 1996- 1416القاىرة، 
، 2011شريف يكنس، دار الشركؽ، الرياض، : كل رجاؿ باشا دمحم عمي ك جيشو ك بناء مصر الحديثة، تر:خالد فيمي (3)

 .137ص 
 .82عمر طكسكف، المصدر السابق، ص  (4)
 .120إلياس األيكبي، المصدر السابق، ص  (5)
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قصر : المدارس المحمية الكبرى، كالمدارس الثانكية ك العالية الخصكصية منيا : منيا
. (1)العيني، مدرسة المغات ك مدرسة المعادف 

، في طكؿ البالد ك (2)ك أضاؼ إلى تجديد المدارس إقامة المعامل ك المصانع 
عرضيا ليتمكف مف تركيج المصنكعات عمى الطراز الغربي إلعتقاد دمحم عمي أف تغيير معالـ 
البيئة المادية يساعد كثيرا عمى تغيير معالميا المعنكية ، كلتتمكف البالد مف االستغناء جل 

 .(3)االستطاعة عف الكاردات األجنبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. ظروف توليو الحكم بمصر: المبحث الثاني
عندما نمقي نظرة جادة عمى األحداث التاريخية التي صاحبت تكلي دمحم عمي باشا 

حكـ مصر ك األحداث التي أعقبت ذلؾ يجدر بنا أف نتكقف برىة عند عنصر ىاـ ك 

                                                 

 .24دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (1)
 .109ـ، ص 1899- ق1316، بكالؽ، القاىرة، 1حقائق األخبار في دكؿ البحار، مجمد: إسماعيل سرىنؾ (2)
 .123إلياس األيكبي، المصدر السابق، ص  (3)
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المتمثل في عالقة دمحم عمي باشا كالي مصر، بالسمطاف العثماني محمكد الثاني ك كذلؾ 
 .ظركؼ تكليو حكـ مصر

فكما ىك معركؼ فإف دمحم عمي باشا الذي أرسمو العثمانيكف عمى رأس فرقة مف 
 إلخراج الفرنسييف منيا، فقد استطاع أف يكسب ثقة العمماء في مصر، (1)الركممي إلى مصر

ك سعي في القضاء عمى منافسيو عمى كالية مصر بطرؽ ممتكية ك ماكرة ك خبيثة، حتى 
 يكنيك سنة 18 المكافق لػ 1220 ربيع األكؿ سنة 20أصبح كاليا عمى مصر ابتداءا مف 

1805
(2) .

ك عمى الرغـ مف أف دمحم عمي قد أبدى حماسا شديدا لكي يصبح خادما مطيعا 
 ك أبدى في سبيل ذلؾ كثيرا مف عبارات التذلل ك الخضكع (3 )*لمسمطاف محمكد الثاني

. (4)لمسمطاف ك دكلتو
إال أف السمطاف كاف عمى كشؾ أف يدرؾ أبعاد ىذه العبارات، مظيرا بذلؾ تخكفو مف 

ىذا الكالي الجديد فأمر بنقمو عف كالية مصر إال أف تدخل العمماء مرة أخرى قد جعل 

                                                 

ـ، ص 1979-ىػ1389تاريخ الدكؿ اإلسالمية ك معجـ األسر الحاكمة، دار المعارؼ، مصر، : أحمد السعيد سميماف (1)
165.   

في الجزيرة العربية ك السكداف ك  (ـ1840-1811)قراءة جديدة لسياسة عمي باشا التكسيعية : سميماف بف دمحم الغناـ (2)
  .17ـ، ص 1980-ىػ1400، دار البمد، جدة، 1اليكناف ك سكريا، ط

 حيث أطمعو ثتكلى الحكـ ك عمره أربع ك عشركف سنة، استفاد مف إقامتو الجبرية مع سميـ الثاؿ: السمطاف محمكد الثاني* 
األخير عمى خطط اإلصالح، إال أف السمطاف الجديد أرغـ في البداية عمى االنحناء أماـ رغبات االنكشارية، فأمر بإلغاء 

كل اإلصالحات حتى يرضييـ إال أف تحيف الفرصة لتطبيق اإلصالح،ك كاف محمكد يتذرع بالصبر انتظارا لساعة الخالص 
: أنظر. مف االنكشارية، ك أف عيده قد امتأل بالحركب ك التطكرات اليامة التي استنزفت كامل جيكده ك كافة إمكانياتو

، مكتبة مدبكلي، القاىرة، ص 1تاريخ سالطيف بني عثماف مف أكؿ نشأتيـ إلى اآلف، ط: حضرة عزتمك يكسف بؾ أحاؼ
116  . 

 .47، ص 1970-1969سياسة بريطانيا في جنكب اليمف، دار الفكر العربي، القاىرة، : جاد طو (3)
الدكلة العثمانية عكامل النيكض ك أسباب السقكط، دار الكتاب الحديث، القاىرة، : عمي دمحم الصالبي (4)

   .410ـ، ص 2009/ىػ1429
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 06ىػ المكافق لػ 1221 شعباف 24السمطاف يصدر فرمانا آخر بتثبيتو عمى كالية مصر في 
1806نكفمبر 

(1) .
ك مف ىنا بدأ دمحم عمي في تدعيـ مركزه الشخصي ك تثبيت الكالية في شخصو ك 

فبدأ ينافس  رجاؿ الدكلة ك سمطانيـ مف جانب ك إنشاء قكة حربية ك . (2)بالتالي في ساللتو
بحرية مف جانب آخر ثـ أخذ يبذؿ جل ىمو الستمالة السمطاف ك مراخاتو ك تنفيذ تكجيياتو، 

. (3)مستخدما في ذلؾ الدىاء السياسي ك إضفاء الشرعية العثمانية عمى كاليتو
فعمى الرغـ مف خضكع عمي باشا لمسمطاف العثماني ك استعداده لتنفيذ أكامره ك 
تكجيياتو إال أنو كاف مدركا ألىدافو ك خططو التكسيعية بدليل أنو أثناء تكميفو بحمالتو 

العسكرية  
المكجية لمدكلة السعكدية األكلى كاف ينطمق مف أىدافو ىك ال مف أىداؼ الدكلة 

. (4)العثمانية
ك بذلؾ لـ يكف مف السيل عمى شاب قميل الخبرة ك قميل المعرفة بمصر ك طبيعتيا 
أف يصل إلى ما كصل إليو دمحم عمي  ميما كانت قدرتو ك ذكاؤه إال إذا كاف يستند إلى قكة 
تخطط لو ك تعينو عمى تحقيق أىدافو ك تسخره في نفس الكقت لتحقيق أىدافيا ك تشير  

 
 التي * ىي الحركة الماسكنية – لـ تكف ظاىرة –الكثير مف األدلة إلى أف ىذه القكة التي 

 ك قد (1) عمى يد رجاؿ الحممة الفرنسية حيث ميد ليا نابميكف 1798انبعثت في مصر سنة 
                                                 

   .391المصدر السابق، ص : دمحم فريد بؾ المحامي (1)
، دار األىمية لمنشر ك التكزيع، لبناف، بيركت، 1الدكلة العثمانية عكامل البناء ك أسباب االنييار، ط: عيسى الحسف (2)

   . 257، ص 2009
   .161، ص1972، السنة 11، مجمة اليالؿ المصرية، العدد 19مصر ك الخميج العربي في القرف : عبد العزيز نكار (3)
، 1973عبد العزيز نكار، تاريخ العرب المعاصر، مصر ك العراؽ، دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر، بيركت،  (4)

 .109ص 
ما ىي إال ييكدية األصل ك المنبت، ك ما دامت كذلؾ فيي تجيد المكر ك الخداع ك تتقف أساليب التشكيؾ : الماسكنية* 

ك تشيع اإللحاد ك الكفر في ربكع األرض، ك تدعك إلى اإلباحية ك . في العقائد، ك النيل مف األنبياء ك الرسل عمييـ السالـ
ك لـ ... الفساد ك الرجس ك الييكد تاريخيـ معركؼ في تحريف الكتب السماكية ك قتل األنبياء ك إطفاء كل باقة مف نكر



                                      دمحم علي و طموحاتو التوسعية                                                       :الفصل األول

 26 

شيد عصر دمحم عمي تأسيس أكثر مف محفل ماسكني في مصر فقد أنشأ الماسكف 
. (2)ـ عمى الطريقة االسكتمندية ك غيرىا كثير1830اإليطاليكف محفال باإلسكندرية سنة 

ك ىكذا انتشرت المحافل الماسكنية في مصر ك الشاـ ك تركيا، ك كانت تعمل ليال ك 
نيارا مف أجل تفتيت ك إضعاؼ الدكلة العثمانية بمعاكليا الفاسدة، التي ال تكل ك ال تمل ك 
استطاعت المحافل الماسكنية الفرنسية في مصر أف تجعل فرنسا تحتضف دمحم عمي، يقكؿ 

ك احتضنتو احتضانا كامال لينفذ ليا كل مخططاتيا، فأنشأت لو جيشا "األستاذ دمحم قطب 
مدربا عمى أحدث األساليب ك مجيزا بأحدث األسمحة المتاحة يكمئذ، بإشراؼ سميماف باشا 

. (3)"الفرنساكي 
ك كانت المصالح الفرنسية ترى دعـ دمحم عمي لتحقيق  أطماعيا المستقبمية في حفظ 
ك تقكية محافميا الماسكنية ك إضعاؼ الدكلة العثمانية، ك زرع خنجرىا المسمـك في قمب ىذه 
الدكلة، ك لذلؾ أنشأت لدمحم عمي أسطكال بحريا متقدما ك متطكرا ك ترسانة بحرية في دمياط ك 

. (4)القناطر الخيرية لتنظيـ عممية الري في مصر
ك ىنا يمكننا أف نقكؿ أف دمحم عمي قاـ بدكر المشبكه في نقل مصر مف انتمائيا 

اإلسالمي الشامل إلى شيء آخر يؤدي بيا في النياية إلى الخركج عف شريعة هللا ك لقد كاف 
دمحم عمي ثعمبا ماكرا ىمو نفسو ك أكالده مف بعده ك لذلؾ قاـ بأعماؿ شنيعة، ك أفعاؿ قبيحة 
في إضعاؼ األمة، ك القضاء عمى شككتيا ك تنفيذ مخططات فرنسا ك بريطانيا، ك حرص 

بعقل "عمى أف يحمل صكرتو ك يقفكا أثارىـ في التحديث بل ك يفكر كما قاؿ في نفسو 
. (5)"إفرنجي ك ىك يمبس القبعة العثمانية

                                                                                                                                                         

عمي دمحم الصالبي، : يعد اليـك خافيا عمى أحد أف الماسكنية منظمة ييكدية يراد بيا تخريب العالـ اجتماعيا ك أخالقيا، أنظر
   .  413المرجع السابق، ص 

   .258عيسى الحسف، المرجع السابق، ص  (1)
   .259نفسو، ص  (2)
   .204ـ، ص 1988/ىػ1408، مؤسسة المدينة المنكرة، 2كاقعنا المعاصر، ط: دمحم قطب (3)
   .260عيسى الحسف، المرجع السابق، ص  (4)
   .416عمي دمحم الصالبي، المرجع السابق، ص  (5)
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قاـ دمحم عمي نيابة عف فرنسا ك بريطانيا ك ركسيا ك النمسا ك غيرىا مف الدكؿ 
األكركبية بتكجيو ضربات مكجعة لالتجاه اإلسالمي في كل مف مصر ك الجزيرة العربية، ك 

.  (1)الشاـ ك الخالفة العثمانية مما كاف لو األثر في تييئة العالـ اإلسالمي لألطماع الغربية
فبعد أف نجح دمحم عمي في تكطيد نفسو في الحكـ ك أحاط نفسو ببطانة ك مساعديف 

مف النصارى ك األركاـ ك األرمف ك كتبة مف األقباط ك الييكد، استجمب لنفسو مماليؾ جعميـ 
حكاما لألقاليـ ك كاف في كل ذلؾ مستقرا لجمكع المسمميف المصرييف ك معبرا عف عدـ 

اإلىتماـ ك اإلكتراث بيـ ك بخاصة أف ىؤالء المساعديف قد أعانكه عمى سياستو االستبدادية 
فتح بابو لمنصارى مف األكراـ ك األرمف فترأسكا "بيف الفالحيف، كصف الجبرتي ذلؾ بقكلو 

. (2)بذلؾ ك عمت أسافميـ كما أنو كاف يحب السيطرة ك التسمط ك ال يأنس لمف يعارضو
ك لقد كاف الجبرتى معاصرا لسياسة الظمـ التي مارسيا دمحم عمي عمى الشعب المسمـ 

 قفي مصر، الذي امتص حقكقو ك خيراتو ك فتح لمتجار األكربييف الباب عمى مصراعي
لدخكؿ مصر ك الييمنة عمى اقتصادىا، ك ارتبطت مصر بأكربا ارتباطا حضاريا ك تجاريا، 

ك أصبح اعتماد طبقة التجار الناشئة في مصر عمى األسكاؽ األكركبية مف الناحية 
االقتصادية، ك بالتالي السياسة إلى جانب تمكيف دعاة الثقافة األكركبية مف السيطرة عمى 

. (3)الحياة الفكرية بعد أف شل دعاة االتجاه اإلسالمي
ككذلؾ أكقف مناىج التعميـ القائمة عمى الديف تنفيذا لسياسة نابميكف الماسكنية ك ىك 

كاف دمحم عمي ديكتاتكرا أمكنو >> :في قكلو" أرنكلد تكيمبي" أمر أكده المؤرخ االنجميزي 
. (4)<<تحكيل اآلراء النابميكنية إلى حقائق فعالة في مصر 

ك بذلؾ حقق االستعمار األكركبي ىدفو في االستفادة مف المنشآت ك اإلصالحات 
المادية التي قاـ بيا دميتيـ دمحم عمي، أما شعب مصر المسمـ، فقد سيطر عميو اليأس ك دفع 

                                                 

   .417نفسو، ص (1)
   .263عيسى الحسف، المرجع السابق، ص  (2)
   .189ـ، ص 1991/ىػ1411، عالـ المعرفة، 1قراءة جديدة في تاريخ العثمانييف، ط: زكريا سميماف بيكمي (3)
   .190زكريا سميماف بيكمي، المرجع السابق، ص  (4)
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ثمنا باىظا يفكؽ كل إصالح ك ىك تحطيـ ىكيتو الحضارية التي صقميا اإلسالـ ك التي 
. (1)ميزت دكره خالؿ العصكر اإلسالمية

ك بذلؾ فتح باب الدعكة إلى الكطنية ك القكمية ك مارس سياسة التضييق عمى دعاة 
الفكر اإلسالمي مف العمماء ك المشايخ فكاف ىذا االتجاه مسايرا لمساعيو الرامية إلى 

االستقالؿ بمصر ك بالتالي ابتعادىا عف االرتباط بدكلة الخالفة اإلسالمية، ك قد لقى في 
. (2)اتجاىو ىذا عكنا مف المحافل الماسكنية حيث يعتبر ىذا االتجاه مف صمب أىدافيا

ك ىكذا فبعد أربع سنكات مف انتياء الحممة الفرنسية كاف عميو أف يستعيد السمطة 
 المدعكمكف مف االنجميز ك قد انتصر – المماليؾ –العثمانية التي ىددىا األعياف المحميكف 

 ك في أعقاب ذلؾ انتصر عمى الكىابييف في 1811في نياية األمر عمى خصكمو في مارس 
 عمى الكىابييف لف 1813شبو الجزيرة العربية ك انتزع منيـ المدينتيف المقدستيف في عاـ 

1820 ك 1818ييزمكا بشكل حاسـ إال خالؿ حممة أخرى بيف عامي 
(3) .

ك في مصر نفسيا يستميل دمحم عمي العمماء الذيف كانكا ضحايا المماليؾ، ك إذ يدرؾ 
ك مصاعب حككمة اسطنبكؿ الخاضعة لكثير مف التقمبات فإنو يقرر بسرعة بالغة تحكيل 

مصر مف آف كاحد إلى نمكذج لمتنظيـ الحديث ك قمعة لسمطتو الخاصة دكف أف ينبذ مع ذلؾ 
السيادة العثمانية ك مستفيدا مف خبرات الضباط الصف الفرنسييف الذيف اختاركا البقاء في 

ـ يجتيد في إنشاء جيش حديث الطراز إال أنو لما كاف الجنكد 1805مصر بعد عاـ 
العثمانيكف قد أبدكا ما ىك أكثر مف مجرد التحفظ عمى اتباع ىذا المفيـك العسكري الجديد 

 (النظامية)فإنشاء فيمق جديد مف نكع النظاـ الجديد : فإف دمحم عمي يبحث عف طريق آخر
مف مجنديف قادميف مف القكقاز أك مف إفريقيا السكداء سرعاف ما يكتشف أنو غير مناسب، 

المممككي القديـ ك يستميـ آنذاؾ النماذج الفرنسية ك االنجميزية  ألف ذلؾ يعنى إحياء النظاـ

                                                 

   .418عمي دمحم الصالبي، المرجع السابق، ص  (1)
   .193زكريا سميماف بيكمي، المرجع السابق، ص  (2)
، دار الفكر لمدراسات ك النشر ك التكزيع، القاىرة، 2بشير السباعي، ج: تاريخ الدكلة العثمانية، تر: ركبيرمانتراف (3)

   .22، ص 1992
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 1823مؤلفا مف فالحيف مصرييف ك تسميحيـ كفق المبادئ الغربية " قكميا"فإنو ينظـ جيشا 
ك الحاؿ أف ىذا الجيش سكؼ يبرز تفكقو في كريت ثـ في اليكناف تحت قيادة إبراىيـ باشا 

كبر دمحم >> ك عمى أية حاؿ فقد . (1)ابف دمحم عمي ك فيما بعد في سكريا بل ك في األناضكؿ
عمي ك ابنو إبراىيـ بطريقة ىائمة جعمت السمطاف محمكد الثاني شغكفا لمتقميل مف شأنيما، ك 

. (2)<<اإلجياز عمييما 
كما اجتيد دمحم عمي في تحديث اإلدارة ك تنمية استغالؿ مكارد مصر ك إدخاؿ 

محاصيل ك صناعات جديدة، ك فتح المجتمع عمى العالـ الخارجي ك إرساؿ طالب إلى 
". قكمية"أكركبا ك إنشاء نظاـ تعميـ جديد ك تسييل ظيكر صحافة 

ك خالؿ السنكات الخمس ك العشريف األكلى لحكمو سكؼ ينجز دمحم عمي إصالحات 
أكثر بكثير مف اإلصالحات التي أنجزىا السمطاف ك سكؼ يدفع مصر إلى طريق التحديث 

ـ لـ يكف قد صاغ بعد كل مطالبو اإلقميمية ك السياسية ك سكؼ يككف 1820ك في عاـ 
. (3)العقد التالي شاىدا عمى أطماعو ك انتصاراتو ك إخفاقاتو

عمكما يمكف القكؿ أف دمحم عمي باشا سينجح فيما بعد في جعل مصر ممكية كراثية 
متميزة عف بقية اإلمبراطكرية العثمانية ك إف لـ تكف منفصمة عنيا تماما ك سكؼ يحذك 
محمكد الثاني حذكه في قطاعات مختمفة ك ىكذا فإف نكعا مف التنافس في االتجاه إلى 

. التحديث سكؼ ينشأ بيف الرجميف المذيف يبدكاف األكثر تمثيال لتطكر العالـ الشرقي
 

 
 
 
 

                                                 

   .33ركبيرمانتراف، المرجع السابق، ص  (1)
(2) H. Tempereley and L. M. Penson: Foundations of British Forgeign Policy, p. p 122-123.    

   . 34ركبير مانتراف، المرجع السابق، ص  (3)
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. نشاطو التوسعي: المبحث الثالث
: نشاط دمحم علي باشا في السودان- أ

إلى سدة الحكـ ك تثبيت أقدامو في مصر أصبح يحمـ بتكسيع " دمحم عمي"بعد كصكؿ 
. (1)رقعة أراضيو المصرية

 التي دبرىا لمتخمص منيـ *ك عندما قاـ بالقضاء عمى المماليؾ في مذبحة القمعة 
ـ، كجو أنظاره شرقا نحك األراضي 1811 مارس 11تماما ك استئصاؿ شككتيـ يـك 

                                                 

. 63 ،ص 1999دمحم عمي كأكالده ، مكتبة األسرة، : جماؿ بدكي  (1)
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الحجازية، ك غربا نحك ليبيا ك جنكبا نحك السكداف حتى منابع النيل، كما زاد في طمكحو 
. (1)التكسعي تيديد الخالفة العثمانية في عقر دارىا

فاستغل دمحم عمي المنازعات في الجيش العثماني لبسط نفكذه ك يظير بثكب القائد 
المخمص لممصرييف مف خالؿ التقرب مف الزعماء المصرييف الذيف كانكا نكاة ديكاف 

 .(2)نابميكف 
ك قد اشتير السكداف بيف حكاـ مصر منذ أقدـ العصكر بأف أراضيو غنية بالذىب ك 
خاصة مناجـ سنار التي طبقت شيرتيا األفاؽ ك كثرت فييا األقاكيل ك كاف دمحم عمي أكثر 

. (3)الناس حاجة لمذىب حتى ينفقو عمى جيشو
حيث كانت رغبة دمحم عمي باشا أف يؤمف شماؿ السكداف ليتخذىا ميداف أمف لمتقيقر 
إليو متى استدعى األمر ذلؾ، في حاؿ مياجمتيا مف إحدى الدكؿ االستعمارية ك خاصة 

 ك عسكركا (4)فرنسا ك انجمترا ك كاف المماليؾ قد اتخذكا مف شماؿ السكداف مكطنا ليـ
. *" مممكة الشايقية"بالقرب مف 

كذلؾ حماية ك استغالؿ مياه النيل حيث كانت مصر منذ أقدـ العصكر تعتمد بأكمميا 
عمى مياه النيل، لذلؾ أراد دمحم عمي أف يككف كل كادي في ىذا النير تحت تصرفو ك أف 

                                                                                                                                                         

ىي مذبحة دبرىا دمحم عمي باشا ك ذلؾ لمقضاء عمى أمراء المماليؾ ك دعكتيـ لالحتفاؿ بتنصيب ابنو : مذبحة القمعة* 
طكسكف قائدا لمجيش المرسل إلى الحجاز ك حضر الجميع إلى القمعة ك خرج مككب الجنكد ك أعياف الدكلة ك منيـ 
دمحم : المماليؾ ك عند انتياء خركج الجنكد أمركا بغمق باب القمعة ك صده مما سيل عمميو إبادتيـ جميعا بالرصاص أنظر

، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، 1ـ، ط1879-1808مدينة القاىرة مف كالية دمحم عمي إلى إسماعيل، : حساـ الديف إسماعيل
   .  66، ص 1997مصر، 

قصة ك تاريخ الحضارات العربية، مكسكعات تاريخية ك جغرافية حضارية ك أدبية، ليبيا، السكداف، ك : أمل عجيل (1)
   . 69، ص 1999، دار بيركت، لبناف، 11المغرب، ج

   .32عبد الرحمف الجبرتي، المصدر السابق، ص  (2)
   . 23، ص 1965تاريخ السكداف الحديث، مكتبة الحياة بيركت، لبناف، : ضرار صالح ضرار (3)

(4) Hubert Deschaps : L’afrique Noire Précoloniale, presses universitaires de France, Paris, 

France, 1962, p 82.  
: قامت عمى أنقاض مممكة نبتة القديمة امتدت مف الشالؿ الرابع إلى أبيدـك ك مركزىا مكرة لممزيد أنظر: مممكة الشايقية* 

 .25، ص 1967، دار الثقافة، بيركت، لبناف، 1جغرافية ك تاريخ السكداف، ط: نعـك شقير
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يضع يده عمى السكداف الذي يشكل قسما كبيرا مف كادي النيل ك كاف يرمي إلى تكسيع 
. (1)تجارتو ك استغالؿ تجارة السكداف

 حمـ تأسيس إمبراطكرية كاسعة األرجاء تمتد مف الجزيرة العربية إلى المحيط اليندي 
ك تشمل السكداف ك شكاطئ البحر األحمر ك حكض النيل ك البحر المتكسط، ىك حمـ لطالما 

 ك كانت حممتو عمى السكداف ضمف ىذا اإلطار (2)راكد دمحم عمي منذ أف كطئت أقدامو مصر
بحجة أنو قد صار كاجبا عميو أف ينشئ حككمة مرىكبة الجانب تصكف السكداف مف الغزك 

 ك إلى جانب ىذه األسباب يضاؼ سبب آخر ك ىك استنجاد بعض الممكؾ (3)األجنبي
السكدانييف بدمحم عمي ك منيـ استنجاد أحد ممكؾ سمطنة الفكنج بعد الفكضى التي صارت 

إلييا مممكة سنار بظيكر الشقاؽ بيف ممككيـ كأكبر سبب رئيسي لغزك السكداف ىك اصطياد 
. (4)أكبر عدد ممكف مف سكانو ك إرساليـ إلى مصر لتككيف ىيئة الجند في الجيش

 
 

: نشاط دمحم علي في شبو الجزيرة العربية - ب
بعد الحديث عف نشاط دمحم عمي في السكداف، اآلف سنتكمـ عف نشاطو في شبو 

الجزيرة العربية، حيث استعاف السمطاف محمكد الثاني بكالي مصر دمحم عمي لمساعدتو في 
المتحالف مع أمراء  (ـ1792-1703 )" دمحم بف عبد الكىاب"القضاء عمى حركة الشيخ 

الدرعية مف أؿ سعكد التي تمكنت مف ضـ األحساء كالبحريف كالتي كانت تيدد البصرة 
مع العمـ أف القكات  (ـ1818-1745)كبغداد كتمكنت مف إقامة الدكلة السعكدية األكلى في 

 (5 ).العثمانية قد عجزت عف قمعيا

                                                 

   . 24المصدر السابق، ص : صالح صالح ضرار (1)

(2) IDEM, p83.   
، 1988-1820مصر ك السكداف تاريخ كحدة كادي النيل السياسة في القرف التاسع عشر ميالدي : دمحم فؤاد شكري  (3)
   .12، ص 1963، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، 3ط
   .30المصدر السابق، ص : عبد الرحمف الرافعي (4)
 .280، ص 1967، القاىرة، 5 أحمد شمبي، التاريخ اإلسالمي كالحضارة اإلسالمية، ج (5)
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حيث انتيز دمحم عمي فرصة إعداد جيكشو لمسفر إلى الجزيرة العربية كدعا األعياف 
كالكجياء كمف بينيـ المماليؾ لتكديع ىذا الجيش، فأستفحل أمر الحركة الكىابية في مطمع 
القرف التاسع عشر ككانت ىذه الحركة تقـك عمى تجديد اإلسالـ كتخميصو بما لحق بو مف 
األكىاـ كالبدع، كما كانت رد فعل ، كعكدة إلى الديف اإلسالمي النقي كذلؾ بالرجكع إلى 

 (1 ). كالسنة كالسمف الصالح القرآف
.      لعل ىذه الحركة كانت تيدؼ إلى طرد العثمانييف مف البالد العربية كتكحيد أقطارىا
لقد أثارت سياسة دمحم عمي العسكرية السمطاف العثماني فخشي مف كجكد الجيش 

الحركة "المصري ففكر في استخدامو لضرب القكى الثكرية التي نشأت في نجد أال كىي 
 (2).   لكف دمحم عمي خشي مف التيرب مف ىذه الميمة*" الكىابية
 
 

كانت الحركة الكىابية تشكل خطرا بالنسبة لمدكلة العثمانية السيما بعد تحالف أؿ 
 كخركج الحرميف الشريفيف مف دائرة نفكذ الدكلة العثمانية *" دمحم عبد الكىاب"سعكد مع الشيخ 

. التي كانت تسيطر عمى العالـ اإلسالمي في ذلؾ الكقت
ـ أعد دمحم عمي باشا حممة عسكرية كبيرة إلى الحجاز بقيادة 1811كبالفعل ففي عاـ 

ابنو طكسكف باشا فدخمت ينبع كبدر، إال أنيا انيزمت في الصفراء، حيث طمب طكسكف 

                                                 

. 281 نفسو، ص  (1)
: ىي أكؿ حركة دينية إصالحية مرت بالبالد العربية تحت الحكـ العثماني كظيرت في إقميـ نجد أنظر: الحركة الكىابية* 

حممي محركس إسماعيل، تاريخ العرب الحديث مف الغزك العثماني إلى نياية الحرب العالمية األكلى، مؤسسة شباب 
 .81، ص 1997الجامعة، إسكندرية، 

 .282 أحمد شمبي، المرجع السابق،  (2)
 ىػ 1115ينحدر مف أصكؿ عربية تنتيي بو إلى مصر، كلد ببمدة العينية شماؿ غرب الرياض سنة : دمحم بف عبد الكىاب* 
زعماء اإلصالح في العصر الحديث، دار : أحمد أميف: ، نشأ بيا ككاف حاد الذىف ذك أخالؽ حميدة لممزيد أنظر1703/

 .14الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ص 
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إمدادات مف القاىرة كأخذ يستميل كيكسب القبائل مف ينبع كالمدينة المنكرة بالماؿ كاليدايا 
 (1 ).كنجح في سياستو ىذه لكف الكىابييف انتصركا في ثرية كالحناكية

حيث ذىب دمحم عمي بنفسو إلى نجدة المصرييف في جزيرة العرب كلمتابعة القتاؿ 
 عمى رأس جيش أخر 1812 مف شير أب عاـ 26كالقضاء عمى الكىابيف فغادر مصر سنة 

 (2)كنزؿ في جدة ثـ غادرىا إلى مكة كىاجـ معاقل الكىابييف
كلقد كاف مف الطبيعي بعد اليزائـ المتكررة كمناكشات الكىابييف المستمرة لكحدات 

الجيش المصري أف يطمب دمحم عمي باشا اإلمدادات مف مصر، كعندما كصمتو ىذه 
اإلمدادات كاف يتأىب لمزحف في ىذه الجباؿ تكفي خصمو سعكد بف عبد العزيز عاـ 

 (3 ).، كيعتبر ذلؾ فكزا عظيما لدمحم عمي1814
 كبعد ذلؾ 1815يناير سنة 10كقد انتصر دمحم عمي عمى الكىابيف في كالخ في 

تكجو إلى قبائل عسير جنكبا لتأديبيا، كبالتالي استطاع دمحم عمي إخضاع القسـ الجنكبي 
إلقميـ الحجاز ثـ عاد إلى مصر، إثر كصكؿ نبأ تمرد المماليؾ بقيادة لطفي باشا الذي أراد 

 (4 ).اإلطاحة بحكـ دمحم عمي
أما ابنو طكسكف الذي اتجو شماال إلخضاع البمداف النجدية فقد أدرؾ خطكرة التكغل داخل 

 ك قد اتفقا (5)إقميـ نجد حيث فكر في عقد ىدنة مع األمير السعكدي عبد هللا بف مسعكد
: عمى
 احتالؿ القكات المصرية الدرعية  .

                                                 

، 1998، مكتبة العبيكاف، الرياض، 2الدكلة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديث ط:  إسماعيل أحمد ياغي (1)
 .120ص
 .121 نفسو، ص  (2)
 .122 نفسو، ص  (3)

، األىمية لمنشر 1عبد هللا عمي الشيخ، ط: تاريخ العرب العاـ، حضارتيـ مدارسيـ الفمسفية كالعممية كاألدبية، تر: أسيدك (4)
   .446، ص2002كالتكزيع، عماف، 

، دار األفاؽ العربية، 1حمزة عبد العزيز بدر كحساـ إسماعيل، ط: تاريخ الكزير دمحم عمي باشا، تح: خميل أحمد الرجي (5)
. 139، ص 1991القاىرة، 
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  أف يضع األمير عبد هللا نفسو تحت تصرؼ طكسكف باشا، فيسافر الى الجية التي يريد أف 
 .يسافر إلييا

 تأميف طرؽ الحج كأف يككف خاضعا لحكـ المدينة مف قبل دمحم عمي . 

  (1). أف يدفع السعكديكف كل ما صرؼ مف بداية الحرب في تجييز الجيش المصري
 

كلكف في الحقيقة أف ىذه الشركط لـ ترض عبد هللا بف مسعكد، لذلؾ قاـ بإرساؿ كفد 
. ـ1815/ىػ1231إلى مصر لمتفاكض مع دمحم عمي مباشرة في شكاؿ 

لكف دمحم عمي لـ يقبل باالتفاؽ، كما اشترط أف يتـ أسر األمير السعكدي كمف معو، كفي ىذه 
(2 ).األثناء عاد أحمد طكسكف إلى مصر بسب ظركؼ صحية

 

كبعد كفاتو تسمـ قيادة الحممة أخكه إبراىيـ األكبر إبراىيـ باشا، الذي كاصل فتكحاتو 
كخاضت قكاتو العديد مف المعارؾ كلكف في األخير استطاع أف يستكلي عمى الكثير مف 

 (3 ).المناطق النجدية
كيؤكد تاريخ الدرعية أف ىذه الحرب في حقيقة األمر لـ تكف إال صراعا بيف قكتيف ترمي كل 

. منيما إلى ىدؼ كاحد كىك إعادة الدكلة اإلسالمية
: نشاط دمحم علي باشا في اليونان- ج

فبعد الحديث عف تكسع دمحم عمي في شبو الجزيرة العربية سنقف اآلف عند حربو في 
اليكناف، ذلؾ أف أكركبا كانت حريصة جدا عمى ىدـ الدكلة العثمانية بكل الكسائل كبطبيعة 
الحاؿ ما كاف عمى السمطاف محمكد الثاني إال أف يطمب النجدة مف كالي مصر دمحم عمي 

. إلخماد ثكرة اليكناف
في ذلؾ الكقت ثارت اليكناف في الشماؿ، بعد أف انفصمت شعكب البمقاف أك بعبارة 
أخرى كادت تنفصل مف جسـ الدكلة، حيث امتدت الثكرة جنكبا إلى شبو جزيرة المكرة في 

                                                 

. 114عمي دمحم الصالبي، المرجع السابق، ص  (1)
 .140خميل أحمد الرجي، المرجع السابق، ص  (2)
 .141 نفسو، ص  (3)
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ـ، فأرسل السمطاف إلييا جيش بقيادة خكرشيد باشا، كثارت جزر األرخبيل كعجز 1822سنة 
 (1 ).السمطاف عف قمع الحركة فييا كأعمنت اليكناف استقالليا

الذي كاف في ذلؾ الكقت في منزلة الباب العالي " دمحم عمي" فطمب السمطاف المساعدة مف 
، 1822حميفا كليس تابعا، فتمكف إبراىيـ باشا مف إخضاع اليكنانييف في جزيرة كريت سنة 

  (2).كنصب إبراىيـ نفسو قائدا عمييا
 :كيرجع عمي دمحم الصالبي أسباب ثكرة اليكناف إلى

  إثارة الفتف الطائفية كالدينية كتفجير الثكرات الداخمية بدعميا المادي كالمعنكي، ككانت بالد 
اليكناف تشكل جزء مف ديار اإلسالـ في ذلؾ الكقت كيؤذف في مساجدىا كأريافيا لمصمكات 

(3 ).الخمس
 

 

 

  ككانت تحكـ بشريعة اإلسالـ حيث ال يركؽ ذلؾ لزعماء النصارى سكاء مف اليكناف أك 
 (4 ).غيرىـ مف الدكؿ األكركبية

  شرعكا في تأسيس جمعيات سرية داخل اليكناف كفي ركسيا كغيرىا، ىدفيا إحياء 
اإلمبراطكرية البيزنطية القديمة عمى أف تككف تحت إدارة البطريركية األرثكذكسية الركمية في 

(5 ).استانبكؿ
 

                                                 

 . 60، ص 1994، المكتب اإلسالمي، 3تاريخ الدكلة العثمانية، ط: عمى حسكف  (1)
 .61 نفسو، ص  (2)
 .122 عمي دمحم الصالبي، المرجع السابق، ص  (3)
. 123 عمي دمحم الصالبي، المرجع السابق، ص  (4)

يجب أف نشير إلى نقطة ىامة أال كىي أف الحممة اليكنانية التي قاـ بيا دمحم عمي استجابة ألمر السمطاف كذلؾ بإخمادىا * 
يعتقد المؤرخكف أف ىذه الحممة ليا أسبابيا الخاصة عند دمحم عمي كأىميا رغبتو في إخفاء نيتو الحقيقية في غزك سكريا 

الرافعي، عصر دمحم : كزيادة نفكذه الشخصي في العاصمة باإلضافة إلى إنعاش تجارة مصر في بحر إيجة لممزيد أنظر إلى
 .215عمي، المصدر سابق، ص 

. 120 عمي دمحم الصالبي، المرجع السابق، ص  (5)
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  قاـ رجاؿ الديف باستخداـ نفكذىـ عمى الشعب كتحريكيـ ضد الدكلة العثمانية، حيث كاف 
القساكسة كرجاؿ الديف عمى صالت كثيقة بزعماء الدكؿ األكركبية كخصكصا ركسيا، كنجد 
كثيقة ىامة تدؿ عمى ىذا االتصاؿ مف أجل التنسيق كالتعاكف عمى تدمير الدكلة العثمانية 

(1 ).كشعبيا
 

إلى قيصر ركسيا يبيف لو " جريجكريكس" كىذا ما جاء في نص رسالة البطريرؾ 
مف المستحيل سحق كتدمير األتراؾ العثمانييف >> كيفية ىدـ الدكلة العثمانية مف الداخل 

 (2).<<بالمكاجية العسكرية ألنيـ ثكريكف جدا كمقاكمكف ككاثقكف مف أنفسيـ 
 كخارجيا كعممت المكائد عمميا كأعمنت ةحيث امتدت شبكات الجمعية السرية في بالد المكر

. ـ1821تمردىا عاـ 
لقد دفعت الدكؿ األكركبية السمطاف محمكد الثاني لالستعانة بدمحم عمي في ىذه الميمة 

كأكىمتو بأنو سيككف أكبر زعيـ في المنطقة، كيمكف أف يؤدي بو األمر ليككف  
 
 

 (3 ).خميفة عمى المسمميف
صدؽ في قكلو بأف تدخل إبراىيـ في " إميل برجكا"كقد ذكر لنا دمحم صبري أف المؤرخ 

نما نتيجة لمعاىدة فعمية بيف تركيا 1824اليكناف إبتداءا مف سنة  ـ لـ يكف فرض طاعة كا 
كمصر أمضى السمطاف العثماني شركطيا المجحفة، متخميا رسميا عف فائدة كريت كالمكرة 

 (4)أك بعبارة أخرى عف منطقة البحر األبيض

                                                 

 .121نفسو،  ص (1)
 .123، 122نفسو، ص ص  (2)
، 1994، دار الكفاء، 1الدكلة العثمانية، أخطاء يجب أف تصحح في التاريخ، ط: جماؿ عبد اليادي ك كفاء دمحم رفعت (3)

98. 
 .68دمحم صبري، المصدر السابق، ص  (4)
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كقد قبل دمحم عمي عرض السمطاف بشرط أف يحصل عمى كالية كل مف كريت كاليكناف، 
 (1).كبمجرد تمقيو خبر القبكؿ ليذا الشرط أمر ابنو إبراىيـ بتكلي مسألة الحرب في اليكناف

حيث تحركت جيكش مصر بقيادة إبراىيـ باشا كمستشاره سميماف الفرنساكي بحرا مف 
 كاف (2)ـ، باتجاه كريت كشبو جزيرة المكرة مركز التمرد الصميبي1823اإلسكندرية عاـ 

ألف جندي ،كاتفقا 18 نقالة حممت 146 مركبا مسمحا ك 51يتألف األسطكؿ المصري مف 
 (3 ).أف يتجمعا األسطكالف التركي كالمصري في جزيرة ركدس

ـ كدخل أثينا رغـ مساعدة القائد اإلنجميزي 1824 عاـ *" نافاريف" كفتح إبراىيـ باشا 
الصميبي اليكناني، كبعد أف تخمصت القكة اإلسالمية مف التمرد اليكناني " ككشراف"لمكرد 

كشفت أكركبا عف كجييا الحقيقي، فأعمنت بذلؾ حمايتيا عمى بالد اليكناف ككانت ركسيا 
 (4 ).تدعـ التمرد اليكناني في الخفاء

دكف أف ترفع أعالـ الحرب لذا فقد كاف " نافاريف"كدخمت الجيكش المتحالفة إلى مرفأ 
كقامت ىذه األساطيل بمباغتة األسطكؿ العثماني المصري كغدرت " خديعة"دخكليا دخكؿ 

 (5 ).بو كأطمقت عميو النيراف كىزمتو ىزيمة نكراء
ككانت ىذه اليزيمة بالنسبة لدمحم عمي مفاجأة لـ يتكقع ليا حساب كأصبحت القكات 

العثمانية في مكضع الضعف كاالنيزاـ كىكذا تحقق مخطط األعداء كاستقبمت الشعكب 
 كلما رأى دمحم عمي ما حل بكلده أمره باالنسحاب (6)األكركبية ىذه الحادثة بكل فرح كسركر

كقامت فرنسا بأخذ أماكف دمحم عمي المنسحب كقامت ىذه األخيرة مع إنجمترا بعقد مؤتمر 
                                                 

 .100 جماؿ عبد اليادي، المرجع السابق، ص (1)
 .62 عمي حسكف، المرجع السابق، ص  (2)
. 47، ص 1990، مطابع الييئة المصرية لمكتاب، 1827-1824قصة إحتالؿ دمحم عمي اليكناف :  جميل عبيد (3)

ىي مدينة في شبو البيمكبكنيزا إقميـ مسيناك بيا خميج كيعني مرفأ عمى البحر األيكني لـ تشتير نافاريف مف قبل : نافاريف* 
ـ، أنظر الى جميل عبيد، 1827 أكت 20إال بقياـ معركة نافاريف المشيكرة كتحطيـ األسطكؿ العثماني المصري في 

 .48المرجع السابق، 

 .102 جماؿ عبد اليادي، المرجع السابق، ص  (4)
 .38، ص 1997، دار الفالح لمنشر، بيركت، لبناف لمنشر، 1تجربة دمحم عمي الكبير، ط:  منير شفيق (5)
 .39نفسو، ص  (6)
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ف َكاَف >>  كصدؽ هللا تعالى في قكلو (1)قرركا فيو فصل بالد اليكناف عف الدكلة العمية، َكاِ 
ـْ ِلَتُزكَؿ ِمْنُو اْلِجَباُؿ   (2)<<َمْكُرُى

كالتي جاء فيا بحق ركسيا بالمالحة في " أؽ كرماف" ىذه المعاىدة عرفت باسـ 
 كيمكف أف نقكؿ أف معركة (3)البحر األسكد كمركر سفنيا مف المضايق العثمانية دكف تفتيش

نافاريف كضعت الدكلة العثمانية تحت رحمة الدكؿ الصميبية كأرسمت فرنسا بعثة عسكرية إلى 
كسكريا  دمحم عمي كحددت لو ميمتو إذ أراد أف ينطمق في سياسة تكسع كطنية فإف إفريقيا 

  .تشكالف لو إمكانيات  عظيمة ال تحمل معيا مجازفات ذات شأف
حيث لـ يستطع التكسع في إفريقيا ألنيا تعتبر مف ممتمكات إنجمترا، كىكذا كجد دمحم 
عمي نفسو بعد االنسحاب مف اليكناف مدفكعا لمتكسع عمى حساب البالد اإلسالمية كلـ تكف 

  .أمامو إال بالد الشاـ
ككخالصة ليذا الفصل يمكننا القكؿ أف بكصكؿ دمحم عمي باشا لمسمطة في مصر 

أعاد بنائيا كنجح في أف يضع القكاعد األساسية التي منحت الصفات المتميزة لمكياف 
المصري حيث ال ننكر أف مصر أصبحت أكبر قكة في الدكلة العثمانية في عيده بالرغـ مف 
التحديات كالصعكبات التي كاجيتو في إقامة الدكلة الحديثة، كاتجيت أنظاره نحك السكداف 
خضاع اليكنانييف، كعرفنا أيضا كيف دبر دمحم  كشبو الجزيرة العربية فقاـ بتأديب الكىابيف كا 

                                                 

. 40 نفسو، ص  (1)
 .46سكرة إبراىيـ، اآلية :  قرآف كريـ (2)
، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، 5فف الحرب اإلسالمي في العيد العثماني، مج:  بساـ العسمي (3)

. 287، ص 1988
، .288بساـ العسمي، المرجع السابق، ص : لممزيد أكثر عف معاىدة أؽ كرماف انظر* 
 ساعات انتيى األسطكؿ العثماني بكاممو كدمرت أغمبية 3حيث في أقل مف : كقد كاف مف نتائج الحرب اليكنانية مايمي* 

خالد : السفف المصرية، غرقا كحرقا ككاف ذلؾ ىك األسطكؿ الذي قطع دمحم عمي شكطا طكيال في شرائو كتحسينو أنظر إلى
 .114فيمي، المرجع السابق، ص 

كعرؼ العالـ مف ىك الجندي العثماني الذي كادت جرائد أكركبا أف تصفو بالكحش الكاسر كتنسب إليو كل الفظائع مف نيب 
، مطبعة الترقي بشارع عبد العزيز، مصر، 1تاريخ الدكلة العثمانية مع اليكناف، ط: حقي العظـ: كقتل كسمب، لممزيد أنظر

. 219، ص 1902
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عمي مسألة جمع القكة العسكرية التي عرؼ كيف يستخدميا في االستيالء عمى بالد الشاـ 
 .تمؾ الكالية التي رغب فييا بشدة منذ زمف طكيل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *الفصل الثاني*
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. أسباب الحملة على بالد الشام: المبحث األول
ىناؾ عدة عكامل ساعدت دمحم عمي لضـ بالد الشاـ، حيث أدرؾ ضعف السمطاف 

 كذلؾ ال ننسى طمكحو الشخصي ألنو يرى في ،العثماني ك أراد أيضا التحرر مف العثمانييف
بالد الشاـ أنيا مكممة لمصر، فالباشا كاف يطمع دكما فييا ك كانت لديو أسباب قكية 

لحرصو عمييا مما يدفعنا ىذا لمتساؤؿ، ما األحداث التي جعمت دمحم عمي يقـك بيذه الحركة 
. التكسعية؟

بعد عكدة الجيكش المصرية مف اليكناف بخسارة فادحة كاف دمحم عمي ينتظر تعكيض 
تمؾ الخسائر، فاتجيت أطماعو نحك لبالد الشاـ مقابل جزية كبيرة فرفض السمطاف طمبو ألنو 

 (1  ).يعمل عمى اتساع ك مد ممكو
فاستمد دمحم عمي مف ىزيمتو تحديا كبيرا، ك أككل إلى أبنو إبراىيـ باشا بإعادة بناء 

 (2)أسطكؿ بحري قكي بدال مف األسطكؿ الذي خسره في اليكناف 
ك في حقيقة األمر فإف لمشاـ كضعو الخاص ك إغراؤه الممح الذي مضى يراكد دمحم عمي بيف 

الء يـ ك ىك يصبك بنظره إلى تمؾ المنطقة ك يخطط لإلست1810الحيف ك اآلخر، فمنذ عاـ 
عمييا كما صرح لمقنصل الفرنسي برغبتو فييا ك قدرتو عمى تممكيا مقابل مبمغ مف الماؿ 

  (3). يدفعو لخزانة السمطاف
لـ تغب الشاـ كما ذكرنا سابقا عف خمد دمحم عمي فبعد االنتياء مف حرب المكرة طمب مف 

السمطاف، كالية صيدا أك عكا مكافأة لو ك لكف أسند إليو حكـ كريت ك مضت نزعة الحصكؿ 
 (4 ).عمى الشاـ تالحقو

                                                 

   .283، المرجع السابق، ص 5أحمد شمبي،التاريخ اإلسالمي، ج (1)
 .284 نفسو،ص  (2)
 . 22 لطيفة دمحم سالـ، المرجع السابق، ص  (3)
 .23 نفسو، ص  (4)
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فعند دراستنا لتكسع دمحم عمي باشا رأينا أف أغمب المؤرخيف يتفقكف عمى تقديـ حجج 
لتكسعو حيث أراد أف يمد ممكو خارج مصر، ك كاف ينتيز جميع الفرص ليحقق طمكحو 

. التكسعي
أف الباشا اضطمع بيذا  التكسع العسكري اليائل ألنو كاف يممؾ " دريك"ك يقكؿ عنو 

الحمـ ك الرغبة في أف يككف عظيما،ك يرى في مكضع آخر أف الباشا بعد أف نجح في إقامة 
جيش حديث ك أسطكؿ مرىكب الجانب ك بعد أف رفع إنتاجية مصر، أراد أف يخرجيا مف 

 (1). حالة التبعية
ك عند اإلشارة إلى تكسيع دمحم عمي في بالد الشاـ فمنذ القدـ ك االرتباط كثيق بيف 

 (2)مصر ك الشاـ ك ىذا األمر أممتو الطبيعة عمى المنطقتيف 
ثـ إف دمحم عمي باشا كاف كاليا عمى مصر قد زحف حتى عمى سكريا ففتحيا ثـ عمى 

 فتكغل فييا، ك لكال أف الدكلة اإلنجميزية أكرىتو عمى الرجكع إلى مصر الستكلي *األناضكؿ 
  (3)عمى بالد الدكلة كميا ك كاف ذلؾ في عيد السمطاف

ك تعتبر حممة سكريا مف أىـ حركب دمحم عمي حيث رأى المؤرخكف أف ليا عدة أسباب 
مترابطة، فمف جية دمحم عمي أنو يستحق مكافأة معتبرة كما ذكرنا بعد كل ىذه المساعدات 

 (4 ).التي قدميا لمباب العالي في إخماد التمرد الكىابي ك االنتفاضة اليكنانية
 
 
 

                                                 

 .92 خالد فيمي ، المرجع السابق ص  (1)
 .07المرجع السابق، ص ،  لطيفة دمحم سالـ  (2)
 عمى إمتداد الغرب مف قارة آسيا ك ىي تشكل 2 كمـ755.688ىي شبو الجزيرة المستطيمة التي تتككف مف : األناضكؿ(*)

سييل : مف أراضي تركيا  في الكقت الحاضر ك يفصل األناضكؿ مف الشماؿ الغربي بحر مرمرة لممزيد أنظر 97%
 ص ، 0002المعجـ المكسكعي لممصطمحات العثمانية التاريخية، مطبكعات مكتبة الممؾ فيد لمكطنية، الرياض،: صاباف

40.  

 .151ـ، ص 1992مكسكعة عصر النيضة، دار الكتاب العالمي، بيركت، لبناف، : رشيد رضا (3)
 .91خالد فيمي، المرجع السابق ص  (4)
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:  األسباب السياسية/ أ
لقد كانت ألكضاع الشاـ المتردية عامال ميما ك مشجعا دفع بدمحم عمي لضـ ىذا الجزء مف 

البالد اإلسالمية ك لقد كانت ىناؾ أسباب أخرى سيمت لو تنفيذ المقصكد ك يمكف أف نجمميا 
: في النقاط التالية

  إف لمحممة المصرية عمى بالد الشاـ أسبابا عدة حيث يصح اعتبارىا  حربا دفاعية ك
ىجكمية، أما ككنيا دفاعية ألف دمحم عمي كاف يعمـ جيدا أف الدكلة العثمانية تسعى إلى 

(1 ).استرداد مركزىا في مصر
 

لذلؾ قرر االستيالء عمى سكريا حتى يتمكف مف إقامة منطقة حاجزة بيف ممتمكاتو في -
 (2 ).كادي النيل ك مركزا لمقكة العثمانية في األناضكؿ

.  فمف ىذه الناحية فإف سيطرتو عمى ىذه المنطقة أي بالد الشاـ تعد مسألة دفاعية-
أما ككنيا حربا ىجكمية ألف الغرض منيا التكسع في الفتح ك السمطة، حيث طمب مف -

السمطاف محمكد الثاني أف يفي بكعده لكنو رفض ذلؾ، ألف دمحم عمي رغب في ضـ بالد 
 ك لقد صرفو عنيا إنشغالو في حرب المكرة ك السكداف ثـ 1810 كما ذكرنا منذ (3)الشاـ،

 .الجزير العربية ، فالحرب اليكنانية
  ،إستفاد دمحم عمي مف العداكة الناشبة بيف سميماف كالي صيدا ك يكسف كنج باشا كالي دمشق

 .(4)ك قرر أف يساند األخير فتكسط لو عند الباب العالي في إعادة تكليتو عمى باشكيتو 
 ك إلى نجيب أفندي مندكبو في  *ك قد كتب دمحم عمي خطابات مختمفة إلى الباب العالي

إسطنبكؿ، ك في النياية نجح دمحم عمي في تحقيق  ما كاف يصبك إليو ك صدر عفك عف  
 (1 ).صديقو

                                                 

 .217عبد الرحمف الرافعي ، عصر دمحم عمي، المصدر السابق، ص  (1)

 .214ـ، ص 1989، اإلسكندرية، (ـ1952-1517)دراسات في تاريخ مصر الحديث ك المعاصر: عمر عبد العزيز (2)
 .219 ص المصدر السابق،عبد الرحمف الرافعي، (3)
. 99خالد فيمي ،المرجع السابق، ص  (4)
ىناؾ أيضا مف يعتقد أف دمحم عمي باشا يريد تحقيق كحدة عربية تمتد مف شبو الجزيرة العربية ك مصر ك بالد الشاـ، (*)

. تحت سمطتو ك ذلؾ بغزك بالد الشاـ ك يمكف إرجاع سبب الحممة أيضا إلى ضعف السمطاف محمكد الثاني
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  حماية حدكده الشرقية مف التيديدات المتكررة مف جانب القبائل البدكية التي كانت تمارس
 .(2)أعماؿ النيب ك السرقة عمى الطرؽ التجارية التي تربط بيف مصر ك الشاـ 

 (3)منع الياربيف مف التجنيد اإلجباري مف الفالحيف الذيف كحدك الممجأ في بالد الشاـ.  

  ك قكتو العسكرية، ك ىك النمك كاف مشجعا لو عمى منافسة الدكلة العثمانية كدليل عمى مدى
قكتو العسكرية ك إستعانة السمطاف العثماني بو في قمع التمرد الكىابي في الحجاز ك الثائريف 

 .في اليكناف ك المكزة

  شعر دمحم عمي أف السمطاف لف يسكت عمى إنفصاؿ مصر عف الدكلة العمية ك أنو ينتظر
الفرصة المناسبة إلرجاع مصر إلى الباب العالي ك كاف الضامف الكحيد الجتناب أي ىجـك 
 .مف جانب السمطاف ىك مد حكمو عمى األقطار الشامية ك الحجاز، ك سكاحل البحر األحمر

  كانت الظركؼ الدكلية التي قرر فييا دمحم عمي تنفيذ مشركعو التكسعي عمى بالد الشاـ مالئمة
جدا، فبريطانيا منشغمة في ذلؾ الكقت باإلصالحات الداخمية لإلسراع في مكاجية المد الثكري 

   (4 ).الذي اجتاح فرنسا 
 ألف كيس جزية سنكية ك 100عمى الباب العالي أف يدفع " دمحم عمي"لقد عرض 

يضـ الشاـ، لحكمو حيث في بداية األمر مالت بريطانيا لمساندة دمحم عمي باشا لتبعده عف 
اليكناف فتـ اإلفصاح عف ذلؾ لمقنصل البريطاني في اإلسكندرية، ك جمع سكء النية بيف 

السمطاف ك كاليو عمى مصر ، جعل ىذا األخير يرى أنو بسيطرتو عمى الشاـ سيقف أماـ أي 
. (5)عدكاف عثماني بيدؼ إنتزاع مصر منو

                                                                                                                                                         

  . اإلسـ الرسمي لإلمبراطكرية العثمانية: الباب العالي (*)

 .99خالد فيمي، المرجع السابق، ص  (1)
ـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف 1916، 1288دراسات في تاريخ الدكلة العثمانية ك المشرؽ العربي، : الغالي غربي (2)

 .185ـ، ص 2010عكنكف الجزائر، 
 .185 نفسو، ص  (3)
 .186 نفسو، ص  (4)
 .24 لطيفة دمحم سالـ ، المرجع السابق، ص  (5)
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كي يحافع عمييا يجب أف يخمق الحكاجز لحمايتيا لذلؾ نرى ىذا " لدمحم عمي"فبدا 
إف الشاـ الزمة : "األخير أنو كتب إلى ككيمو في األستانة يعبر عف ىذه األىمية بقكلو

ىذا باإلضافة إلى إعطائو الحرية لمتكسع في المنطقة العربية ك عمى ذلؾ فإف " لسالمة مصر
. (1)الشاـ ىي تأميف لمحدكد ك حماية الممتمكات 

: حيث في حديث صريح ك نزيو مع أحد مستشاريو الفرنسييف العسكرييف قاؿ دمحم عمي
 إلى المؤمنيف  *أنا اآلف أىـ رجل في الدكلة العثمانية كميا، فقد أعدت المدينتيف المقدستيف" 

 **، ك أرسمت جيكشي المنتصرة إلى مناطق لـ تعرؼ مف قبل سمطة السيد األعظـفالحقيقيي
ك إلى مناطق لـ تكف قد سمعت بعد عف الباركد ك سكؼ يفتح إبني ذراعي األيمف إبراىيـ 

المكرة، ك في المحظة التي ستتكج فييا ميمتو بالنجاح سأستدعيو  كأعيد ىذه األراضي، إلى 
 ك حينئذ يسيدىا الشرعي، سأستدعي قكاتي لتعكد ك أدرب مجنديف جددا ك سأكتمل أاليات

سكؼ أككف جيشا عظيما ك لف أتكقف إال عند دجمة ك ..... سأنتزع بشاكيتي دمشق ك عكا
  .(2 ).."الفرات

ك (3)ـ في باريس 1830زد عمى ذلؾ انشغاؿ فرنسا بالقضية البمجيكية ك انشغاليا أيضا بثكرة 
، أما فيما يخص الدكلة العثمانية فأكضاعيا في تمؾ الفترة *" عبد القادر"مقاكمة األمير 

متدىكرة جدا ك الشاـ تميزت بضعف التكاجد العسكري العثماني، مما سيل عمى دمحم عمي 
القياـ بالميمة، ك قد ذكرت أسبابا أخرى ليذه الحممة منيا رغبة دمحم عمي في إقامة منطقة 
عازلة بيف قمب أمالكو في كاد النيل، باإلضافة إلى  إدراكو بأف الدكلة العثمانية تضعف ك 

تنيار، ك رغبتو في ملء الفجكة التي ستنشأ عف اضمحالؿ أمالكيا بالدخكؿ في تكازف 
                                                 

. 25 نفسو، ص  (1)
 .مكة المكرمة ك المدينة المنكرة: المدينتيف المقدستيف ( *)

 .ىك الباب العالي: السيد األعظـ( **)

 .87خالد فيمي، المرجع السابق، ص  (2)
 .187الغالي غربي، المرجع السابق، ص  (3)
ىك عبد القادر ناصر الديف، اإلبف الرابع لعبد القادر محي الديف مكضعا خاصا لحب كالديو، كلد في شير ماي سنة : األمير عبد القادر ( *)

حياة : شارؿ ىنري تشرشل: أنظر في قرية القيطنة عمى ضفة كادي الحماـ في منطقة إغريس التي تقع في إقميـ كىراف بالجزائر لممزيد ، 1807
 .54، ص 1974األمير عبد القادر، تر، أبك القاسـ سعد هللا، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، 
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دبمكماسي دقيق بيف إنجمترا ك فرنسا بضرب كل منيما لألخرى فالذرائع كثيرة، ك أىميا النزاع 
كالي عكا الذي إتيمو دمحم عمي بإيكاء حكالي ستة آالؼ فالح مصري فركا " عبد هللا باشا"مع 

 .(1)عبر الحدكد إلى سكريا المجاكرة ك ذلؾ ىربا مف الضرائب 
ىذا يساعد عمى تيريب التجارة مف الجمارؾ المصرية ك تحكيميا " عبد هللا"حيث كاف 

عف طريق سيناء، ك ابتزاز التجارة لممصرييف، فبعض فالحي الشرقية كما ذكر دمحم عمي 
دية فياجركا إلى جيات غزة ممتجئيف إلى جفبمصر، ضاقت نفكسيـ مف إعانات عمالو باؿ

  (2) .كالي عكا

يمكف القكؿ أف دمحم عمي إتخذ مف ىذه القضية مبررا كافيا لغزك الشاـ بحجة أف عبد هللا باشا 
لـ يعد ىؤالء الفاريف إلى مصر ، ك خكفا أيضا مف أف يمحق بيـ عددا آخر كما ذكر كرد 

.  (3)عمي
أال "كما شكل ىذا المكضكع ( 4)فامتنع الكالي مف ذلؾ بدعكى أف القطريف تابعا لسمطاف كاحد 

ك ىك خبر ىركب مجمكعة كبيرة مف الفالحيف المصرييف مف خدمة أعباء السخرة ك 
، قضية معقدة بالنسبة لدمحم عمي ، ك يعتبر سبب *إلى عبد هللا باشا كالي صيدا" الضرائب

 .(5)قكي لحممتو عمى الشاـ 
يبمغو بقيامو بمياجمة عبد هللا " رشيد دمحم باشا"ك كتب دمحم عمي إلى الصدر األعظـ 

. (6)ليذا السبب ك لكف دمحم عمي لـ يقتنع برد الصدر األعظـ 

                                                 

 .91خالد فيمي، المرجع السابق، ص (1)
 .51، المصدر السابق، ص 3دمحم كرد عمي، خطط الشاـ، ج (2)
 .51 دمحم كرد عمي،المصدر السابق، ص  (3)
 .52نفسو، ص  (4)
  .221 إلى الرافعي ، المصدر السابق، ص انظركالية صيدا قاعدتيا عكا ك لذلؾ تسمى أحيانا كالية عكا، : صيدا (*)

، مجمة 4، ع1841- 1830الصراع العثماني المصري عمى بالد الشاـ ك المكقف الدكلي منو، :  ىدى عمي بالؿ (5)
 .344أبحاث كمية التربية األساسية، ص 

. 345ىدى عمي بالؿ، المرجع السابق، ص  (6)
يعتبر الرد أي رد الصدر األعظـ عمى رسالة دمحم عمي ىك ردا يدؿ عمى الضعف الذي كانت عميو الدكلة العمية ك عدـ *

إف شككى بعض التجار ال يمكف أف تسكغ في الجساـ  ك إشعاؿ النار ك الحركب ك إف :" قدرتيا لمتصدي لدمحم عمي فقاؿ 
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نفيـ مف خالؿ ىذا أف كل المعطيات السياسية كانت في صالح دمحم عمي فمـ يفكت ىذه 
.   الفرصة ألنو كاف يريد السيطرة عمى الشاـ منذ زمف بعيد

 

: األسباب اإلقتصادية- ب
بعد أف قدمنا األسباب السياسية التي دفعت بدمحم عمي إلعداد العدة الحتالؿ الشاـ سنتكمـ 

. عف األسباب االقتصادية التي كانت بالنسبة لو عامال مشجعا أيضا
لـ تكف النظرة االقتصادية لمشاـ تقل عف مثيمتيا اإلستراتيجية ك خاصة أف دمحم عمي 

لو إتجاىاتو المعينة في ىذا المجاؿ، ك سياستو تطمبت ذلؾ ك برنامجو التكسعي ألح في 
 (1)استغالؿ بالد الشاـ ك مكاردىا 

ك كاف لدمحم عمي  في فتح الشاـ أغراضا إقتصادية حيث أراد إستغالؿ مكاردىا مف الخشب ك 
 (2)الفحـ ك النحاس تمؾ المكارد التي كانت مصر تفتقر إلييا 

فيي بحاجة إلى الكقكد لبناء السفف الحربية ك التجارية، ك إلى الفحـ ك النحاس ك الحديد 
لترقية صنعائيا ك كذلؾ كاف يرمي إلى بسط  نفكذه في سكريا ك ذلؾ بأف يجند مف سكانيا 

ك ىذا اإلىتماـ العميق بسكريا ك شؤكنيا ، . (3)في الجيش المصري فيزداد الجيش عددا كقكة 
أسبابو الخاصة ،ففي المحل األكؿ كانت مشيكرة بالحطب ك الخشب المتكافريف بكثرة في 
 (4)مناطقيا الكاقعة في أقصى الشماؿ، ك كاف الباشا ىنا منتبيا تماما الفتقار مصر لألخشاب
ك إىتماـ دمحم عمي بالشاـ سببو أيضا السيطرة عمى الطرؽ التجارية اليامة ألف ذلؾ سيقكي 

. مف مكانتو أماـ الدكؿ  األكركبية، ك السيطرة كذلؾ عمى المنتجات ك خاصة الحرير

                                                                                                                                                         

إلى : أنظرشيار السيف بل بتدخل الباب العالي ، ما ينشب مف نزاع بيف الباشكات المتجاكريف ال يمكف أف يسكى بإ
. 130الصالبي، المرجع السابق، ص 

. ىك كبير الكزراء في الدكلة العثمانية: الصدر األعظـ*
 .20 لطيفة دمحم سالـ، المرجع السابق، ص  (1)
 .221الرافعي ،المصدر السابق، ص  (2)
 .221 نفسو، ص  (3)
 .101خالد فيمي، المرجع السابق، ص  (4)
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فدمحم عمي كاف يدرؾ جيدا مدى نجاحو في ذلؾ ، ألف نكعية األخشاب التي تنمك في مصر 
ليس بجكدة األخشاب المستكردة، لذلؾ قاـ باستيراد األخشاب مف أي مكاف يجده فيو، حيث 
كانت سكريا بسبب مساحتيا الشجرية الكبيرة جذابة، خصكصا بسبب قربيا مف مصر الذي 

. (1)يخفض نفقات النقل
ك مع ذلؾ كمو فقد كانت سكريا تنتج أنكاعا عديدة مف األخشاب تناسب إحتياجات الباشا 

المختمفة، ك في إشارة كاضحة عف أىمية سكريا مف ىذه الناحية كتب إبراىيـ باشا إلى أبيو 
ـ، يخبره أنو مف بيف 1833عاـ " صمح ككتاىيو"عمى إثر  المفاكضات التي أدت إلى 

األراضي التي يجكز أنيا يجب أال تسمما إياالت عالنية ك أنطاليا ك سيميسا التي تقع جميعا 
يا بني عميؾ التكلي مف العناية بمسألة  األخشاب " دمحم عمي"جنكب األناضكؿ، فرد عميو 

( 2)قدر ما تكليو لشل جيش األستانة 

لقد كاف العامل اإلقتصادي ميما جدا مثمو مثل العامل السياسي، حيث كانت األىمية 
اإلقتصادية لبالد الشاـ بسبب مكقعيا الجغرافي ك اتصاليا باألناضكؿ ك عالقتيا التجارية 

 .(3)بأكاسط آسيا حيث تمر قكافل التجارة 
فالتجارة كانت ك ال تزاؿ تستيكي أفئدة أىل الشاـ، حيث يركف فييا أفضل كسيمة الستثمار 

أمكاليـ ك استغالؿ نشاطيـ نظرا لما تعكد عمييـ مف أرباح كفيرة لذلؾ امتازت المدف الداخمية 
 .(4)في إياالت الشاـ بنشاط كثيف ك مستمر، كذلؾ كجكد جاليات أكركبية متعددة الجنسيات

فازدىرت الحياة االقتصادية في الشاـ، كاتسع نطاؽ عمميات التصدير ك االستيراد 
 .(5)بينيا ك بيف أكركبا

                                                 

 .102نفسو، ص  (1)
 .103 نفسو ص  (2)
، دار النفائس لمطباعة ك النشر،  3تاريخ العثمانييف مف قياـ الدكلة إلى اإلنقالب عمى الخالقة، ط: دمحم سييل طقكس (3)

 .350، ص 2013بيركت، لبناف، 
، 2004، مكتبة األنجمكالمصرية، القاىرة، 2الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترى عمييا، ج: عبد العزيز دمحم الشناكي  (4)

   .53ص 
   .60نفسو، ص  (5)
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ك قد كانت المدف السكرية معظميا مزدىرة مف الناحية االقتصادية، ك تعتبر مدينة 
حمب أكثرىـ ازدىارا لما ليا مف أىمية تجارية كبيرة، فقد كانت مركزا لتجارة قكافل بغداد، ك 

البصرة، ك فارس، ك تتصل حمب بأكركبا عف طريق اإلسكندرية ك الالذقية، ك قد كانت ىذه 
 الشرؽ ك الغرب، ك تجعل منيا سكقا تجاريا عالميا، زد  القكافل تحمل إلى حمب منتجات

عمى ذلؾ األىمية السياسية التي كانت تتمتع بيا بالد الشاـ  أال كىي الدكؿ األكركبية الكبرى 
 .(1)تعتبرىا بمثابة مركز أمامي لالستطالع ك جمع المعمكمات عف أحكاؿ الشرؽ األكسط

ك اشتيرت الشاـ أيضا بصناعة القطف ك النسيج باإلضافة إلى الصناعات األخرى 
مثل الخشب التي كانت تستيكي دمحم عمي باشا، ك كاف مف األسباب الرئيسية لنجاح التجارة 
في بالد الشاـ ىك تقبل ىذه األسكاؽ لمبضائع األكركبية، حيث تبيف التقارير في سكريا أف 

التجارة كانت مزدىرة جدا خالؿ الثالثينيات بدليل تصدير بضائع مف دمشق إلى بغداد تزيد 
. (2)قيمتيا عف مميكني فرنؾ

فالعكامل الحقيقية التي دفعت بدمحم عمي إلى االستيالء عمى سكريا ىي طمكحو إلى 
. تكسيع دائرة حكمو ك ذلؾ باستخداـ ما في بالد الشاـ مف خيرات ك رجاؿ

إف ضـ سكريا ىي طمكحو "حيث قاؿ " كمكت بؾ"ك قد ظير ىذا الغرض فيما كتبو 
ك أف ضميا إلى مصر كاف ضركريا لصيانة ممتمكات العزيز، فمنذ أف تقرر في األذىاف 

إنشاء دكلة مستقمة عمى ضفاؼ النيل يفيد المدينة فائدة عامة، كجب االعتراؼ بأنو ال يمكف 
إدراؾ ىذه الغاية إال بضـ سكريا إلى مصر، ك قد رأينا فعال أف شكل البالد الحربي ال 

 .(3)يجعميا بمأمف مف الغزكات الخارجية

                                                 

   .124أحمد عزت عبد الكريـ، المرجع السابق، ص  (1)
، دار الجميكرية، 1عمرك المالح ك دينا المالح، ط: دمشق في القرنيف الثامف عشر ك التاسع عشر، تر: شيمشر ليندا (2)

   .79، ص 1998دمشق، سكريا، 
   .350دمحم سييل طقكس، المرجع السابق، ص  (3)
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ك في سكريا يكجد الفحـ الحجري ك األخشاب ك النحاس ك غيرىا، فمصر بحاجة 
إلييا، ك ذلؾ لتكسيع مشاريعو الصناعية، باإلضافة لعالقاتيا التجارية بأكساط آسيا، ك فييا 

 .(1)تمر القكافل حاممة حاصالت الشرؽ إلى الغرب

فاألخشاب التي ىك بحاجتيا شكمت جكىرا في المتطمبات المصرية الحربية ك في 
مصر نفسيا ألف ىذه األخيرة ليست بالبالد المنتجة ليا، فالبد مف االعتماد عمى الخارج، 

فاألسطكؿ المصري يمثل الدعامة األساسية لقكة مصر، فالبد مف الحصكؿ عمى األخشاب 
 .(2)إلعادة تجديده مف جديد

ك تشكل باقي المنتجات الشامية غنى ك ثقال في الميداف االقتصادي أراد دمحم عمي أف 
يعبدىا لمشاريعو مثل الحرير ك الزيتكف ك الصابكف ك الجمكد، ك الخيكؿ ك عميو يتـ التكامل 

. (3)االقتصادي بيف مصر ك الشاـ
ك مع كل تمؾ األسباب يجب أال ننسى القيمة الدينية ك الثقافية لمشاـ ألنيا تضـ 

القدس الشريف ك تعتبر دمشق إحدى المراكز القيادية لمثقافة اإلسالمية زد عمى ذلؾ المنزلة 
 .(4)الكبيرة التي تتمتع بيا

فامتالؾ الشاـ سيأتي باألمكاؿ ك ذلؾ عف طريق تطبيق السياسة االقتصادية التي 
كثيرا ما اعتمدت عمى االحتكار، فاعتقد دمحم عمي أف المنطقة ستعكد عميو باألرباح، كذلؾ 

كانت لديو الرغبة الممحة لتحقيق طمكحو في ضـ المزيد مف البالد العربية عف طريق حركب 
 .(5)"تعمير بالد الشاـ ك تأميف طريق الحج"الشاـ، ليصل إلى ىدفو المنشكد، أال ك ىك 

                                                 

   . 125عزت عبد الكريـ، المرجع السابق، ص  (1)
   .23لطيفة دمحم سالـ، المرجع السابق، ص  (2)
   .24نفسو، ص  (3)
   .21نفسو، ص  (4)
   .22لطيفة دمحم سالـ، المرجع السابق، ص  (5)
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ك بحديثنا عف البالد العربية حيث حاكؿ السمطاف العثماني محمكد الثاني أف يقضي 
عمى أطماع دمحم عمي باشا الذي احتل الشاـ، ك ذلؾ خالؿ الثالثينيات ك قيامو بتيديد كياف 

 .(1)اإلمبراطكرية العثمانية ذاتيا

بالرغـ لمحالة التي كصمت إلييا الدكلة العثمانية كما ذكرنا بخركجيا مف الحرب 
 فاستغل دمحم عمي كل ىذه *اليكنانية منيكة القكى إضافة إلى إلغاء السمطاف فرقة اإلنكشارية

 .الظركؼ ك قرر االستيالء عمى الشاـ قبل أف يسبقو أحد إلييا
الحتالؿ الشاـ، " بدمحم عمي باشا"كانت ىذه األسباب السياسية ك االقتصادية التي دفعت 

. حيث كانت كل الفرص متاحة أمامو لتنفيذ مشركعو التكسعي
 

 

 

 
 
 
 

 

 . سير الحملة و احتالل الشام: المبحث الثاني
ستند إلييا الباشا لغزك الشاـ بحيث كانت الشرارة التي إميما كانت المبررات التي 

أشعل منيا تمؾ الحرب إال أف الشيء المؤكد أنو قد اغتنـ فرصة تكالب األحداث المتتالية 
عمى الدكلة العثمانية بدءا مف إلغاء جيش اإلنكشارية عمى أيدي السمطاف محمكد الثاني ك 

                                                 

   .79، ص 1993، دار الشرؽ، القاىرة، 1أصكؿ التاريخ العثماني، ط: أحمد عبد الرحيـ مصطفى (1)
ك ىـ جند أنشأه العثمانيكف عمى شكل خاص لـ يسبق لو مثيل لخمكه مف عصبية تبعثو عمى التمرد ك ىك : اإلنكشارية (*)

: جرجي زيداف: مؤلف مف الغمماف الذيف كاف العثمانيكف يأسركنيـ في الحرب ك أكثرىـ مف أصل مسيحي لممزيد أنظر إلى
  . 65، ص 2003مصر العثمانية، تح، دمحم حرب، دار اليالؿ، اإلسكندرية، 



                                                  (م1833-م1831)                  دمحم علي و حرب الشام األولى      :الفصل الثاني

 53 

خركج الدكلة العثمانية مف حركب اليكناف ك ركسيا لينطمق ليحقق أىدافو ك أطماعو 
. التكسعية

كاف دمحم عمي باشا يطمع في تكسيع أمالكو ك يرغب في ضـ بالد الشاـ إليو، ك لما 
فرت أعداد مف مصر إلى الشاـ ك التجؤكا إلى كالي عّكا عبد هللا باشا الجزار ىربا مف 

الضرائب الفادحة التي فرضيا عمييـ دمحم عمي باشا في مصر ك رفض الجزار إعادتيـ لذا 
جيز دمحم عمي باشا جيشا برّيا ك آخر بحريا بإمرة ابنو إبراىيـ باشا، ك سيره إلى الشاـ ك 

ىػ عف طريق البحر أما البرية فقد سبقتيا ك 1248 جمادى األكلى 27سارت الحممة في 
 .(1)احتمت غزة ك يافا ك القدس ك نابمس ك التقتا في حيفا

ك جعل إبراىيـ باشا مدينة حيفا مقرا ألعمالو ك مركزا ألركاف حربو كمستكدعا لممؤف 
 جمادى األكلى 20ك الذخائر ثـ ارتحل عنيا لمحاصرة مدينة عّكا فحاصرىا برا ك بحرا في 

ـ حتى ال يأتييا المد بحرا فال يقكى عمى فتحيا 1831 نكفمبر 27ىػ المكافق لػ 1248اآلخرة 
. (2)ـ1899كما حصل لبكنابرت مف قبل حيف حاصرىا سنة 

في نفس الكقت الذي بعث فيو إبراىيـ باشا برسالة إلى األمير بشير الشيابي يستحثو 
فييا عمى التقدـ إليو مع أعكانو ليتداكؿ معو الرأي حكؿ كيفية حصار المدينة ك لكف الشيابي 
كاف مترددا في بداية األمر مما جعل إبراىيـ باشا يخبر كالده بذلؾ، فغضب دمحم عمي باشا ك 
كتب إلى األمير الشيابي يتيدده ك يتكعده إف ىك تأخر عف الحضكر لمساعدة إبراىيـ باشا، 
فسارع باالنخراط ىك ك رجالو في قكات إبراىيـ باشا، مما أكسبيا قكة، إذ سرعاف ما تكحدت 

، بينما *(3)الجيكد في حصار المدينة ك أسندت األمكر في الجبل إلى األمير بشير الشيابي

                                                 

   .168ـ، ص 2000. ىػ1421، الكتب اإلسالمي، بيركت، 4العيد العثماني، ط. التاريخ اإلسالمي: محمكد شاكر (1)
   .449دمحم فريد بؾ المحامى، الدكلة العمية العثمانية، المصدر السابق، ص  (2)
-ـ1831/ىػ1255-ىػ1248حركب دمحم عمي في الشاـ ك أثرىا في شبو الجزيرة العربية : عايض بف خزاـ الركقي (3)

   .78ـ، ص 1986/ىػ1406ـ، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، 1839
تكلى الحكـ في لبناف عف أحمد باشا الجزار ك كاف في أكؿ األمر مسمما، ثـ اعتنق النصرانية، : األمير بشير الشيابي (*)

 180ك صار ركمانيا، حالف دمحم عمي باشا ضد الدكلة العثمانية ك قد نفاه االنجميز إلى مالطة، تكفي في األستانة سنة 
   . 79ص : عايض بف خزاـ الركقي: أنظر
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حكصرت المدينة مف البحر ك البر ك قطعت عنيا اإلمدادات مف أي جية ك استمرت القكات 
 ك ىكذا فمما عمـ الباب العالي بدخكؿ ،(1)المصرية في اتصاليا بالثغكر المصرية عند الحاجة

الجيكش المصرية إلى بالد الشاـ، ك محاصرتيا لمدينة عّكا ك اعتبر ذلؾ عصيانا مف دمحم 
 ك لقتاؿ ،(2)عمي باشا، ك أكعز كالي حمب المدعك عثماف باشا بالسير لمحاربة المصرييف
" عثماف باشا"إبراىيـ فسار إليو فترؾ إبراىيـ باشا حصار عّكا بقكة صغيرة ك سار لمالقاة 

 .(3)فالتقيا قرب حمص فانيـز عثماف باشا ك رجع القيقري 
 1247 جمادى 27ثـ عاد إبراىيـ باشا فشدد الحصار عمى عّكا ك دخميا عنكة في 

ك أخذ عبد هللا باشا الجزار بسبب ىذه الحرب أسيرا ك أرسمو إلى  (ـ1832 مايك 28)
 .  (4)مصر

ك بمجرد كصكؿ خبر سقكط مدينة عّكا في أيدي المصرييف أمر السمطاف محمكد 
بجمع كل ما يمكف جمعو مف الجيكش المنظمة، فجمع في أقرب كقت نحك ستيف ألف 

 تحت قيادة حسيف باشا ك كأنو بذلؾ يؤكد عزمو عمى االستمرار في الحرب، إلى أف (5)مقاتل
يخضع ىذا التابع الثائر في حيف أف دمحم عمي لـ يقتنع بعّكا حيف سقكطيا بأيدي قكاتو فقد 

ـ، في حيف أف أسطكلو 1832 يكنيك سنة 15ىػ، 1248 محـر سنة 14سممت لو دمشق في 
  ثـ سار (6)البحري قد استمر في فتح مدف السكاحل الشامية كالالذقية ك بيركت ك صيدا

إبراىيـ باشا بجيكشو ك التقى بمقدمة جيكش حسيف باشا عند مدينة حمص ك انتصر عمييا، 
ـ، ك قد كاف 1832ىػ المكافق يكليك سنة 1248ثـ دخل مدينة حمب في شير صفر سنة 

لسقكط عّكا ك حمب تأثيرا عمى أفكار دمحم عمي باشا ك عمى تبمكر أىدافو ك أطماعو 
 عف أىدافيـ ء ك استيابالتكسعية، إذ نراه حيف يرسل لمجند الثائريف في مكة يتساءؿ باستغرا

                                                 

   .79نفسو، ص  (1)
    .450دمحم فريد بؾ المحامي، المصدر السابق، ص  (2)
 . 169محمكد شاكر، المرجع السابق، ص  (3)
      .451دمحم فريد بؾ المحامي، المصدر السابق، ص  (4)
 . 328عبد الرحمف الرافعي، عصر دمحم عمي، المصدر السابق، ص  (5)
  .160دمحم كماؿ الدسكقي، الدكلة العثمانية ك المسألة الشرقية، المرجع السابق، ص  (6)



                                                  (م1833-م1831)                  دمحم علي و حرب الشام األولى      :الفصل الثاني

 55 

مف ىذه الثكرة، ك جيكشو قد فتحت عّكا ك حمب ك كأنو يؤكد ليـ بذلؾ أنو حاجب األمر في 
الشاـ ك في الحجاز، ك في نفس الكقت الذي يرسل المدد ك الدعـ المادي ك العسكري البنو 

. (1)إبراىيـ باشا لمسير في طريق الحرب لمسيطرة عمى الشاـ
ك لما عمـ حسيف باشا بانيزاـ المقدمة تقيقر بمف معو مف الجيكش ك تحصف في أىـ 

مضايق جباؿ طكركس الفاصمة بيف الشاـ ك األناضكؿ، ك يسمى ىذا المضيق بمضيق 
 ك ىك مشيكر في التاريخ لمركر اإلسكندر المقدكني مف حيف أتى لفتح بالد الشاـ ك *بيالف

 مف طريق القسطنطينية لفتح بيت المقدس ك استخالصو امصر ك مركر اإلفرنج، حيف أتك
مف أيدي المسمميف أثناء الحركب الصميبية، فمحقو إبراىيـ باشا ك فاز عميو فكزا عظيما ك 

عندىا عاد حسيف باشا إلى  (ـ1832يكليك )ىػ 1248. فرؽ شمل جيكشو في غزة ربيع األكؿ
 .(2)الكراء متخميا بذلؾ عف أىـ المكاقع اإلستراتيجية لمسيطرة عمى سكريا الشمالية

انفتح بذلؾ الباب أماـ جيكش إبراىيـ باشا لمسيطرة عمى آسيا الصغرى، عند ذلؾ 
دعت الدكلة العثمانية أعظـ قادتيا ك أمرىـ الصدر األعظـ رشيد دمحم باشا ك أسندت إليو 

قيادة الجيش العثماني لصد إبراىيـ باشا، ك لكنو كقع أسيرا بيد الخيالة المصرييف نتيجة لسكء 
األحكاؿ الجكية التي ساعدت دخكلو إلييـ ظنا أنيـ مف عساكره، ك عند انتشار الخبر بيف 
جنده، اختل نظاميـ ك انيزمكا في تمؾ المعركة في الثامف ك العشريف مف شير رجب سنة 

. (3)ـ كىي معركة قكنية الشييرة1833 ديسمبر سنة 21ىػ المكافق لػ 1248
ك التي تعتبر تحكال حاسما في حركب الشاـ األكلى التي خاضيا دمحم عمي ضد الدكلة 
العثمانية، لما ترتب عمييا مف نتائج جعمت أبكاب القسطنطينية مفتكحة أماـ ىذا التابع القكي 

ك بذلؾ خشيت الدكؿ األكركبية مف سيطرة دمحم عمي باشا عمى الدكلة العثمانية، ك إحيائيا 
                                                 

 . 55، المرجع السابق، ص 1عبد العزيز الشناكي، الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترى عمييا، ج (1)
تقع مدينة بيالف جنكبي اإلسكندركنة ك شمالي المضيق ك الجبل المعركفيف باسميا ك يصل إلييا طريقاف، : بيالف (*)

طريق مف كميس ك طريق مف أنطاكية ك يقترب الطريقاف مف سفح الجبل، بحيث يفصل بينيما نحك ثالثة آالؼ متر، ثـ 
  . 238عبد الرحمف الرافعي، المصدر السابق، ص: يمتقياف في جنكبي بيالف فيصبحاف طريقا كاحدة تصل إلى المدينة أنظر

 .  81عايض بف خزاـ الركقي، المرجع السابق، ص  (2)
 .  51لطيفة دمحم سالـ، المرجع السابق، ص  (3)
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مف جديد ك دب ركح الحياة فييا، ك كانت أكثر الدكؿ خكفا ىي ركسيا التي عرضت عمى 
 آالؼ جندي لحماية اسطنبكؿ فخافت انجمترا ك فرنسا مف 10الخميفة دعمو ك أرسمت 

 .(1)التدخل الركسي ك طمبت مف الخميفة ضركرة التفاىـ مع دمحم عمي باشا فقبل بيذا التكسط

ك بالتالي فتحت المجاؿ أماـ الدكؿ األكركبية لتحقيق أطماعيا المبيتة ضد الدكلة 
العثمانية، مما يعني انفتاح الطريق أماـ جيكش إبراىيـ باشا إلى عاصمة الدكلة، ك مضيق 

 .(2)البكسفكر ك الدردنيل ىك انفتاح لطريق الخطر ييدد الدكلة العثمانية

ك ىكذا نستطيع أف نقكؿ أف حركب الشاـ األكلى قد جاءت في كقت مبكر، لذلؾ لـ تجد 
الدكلة العثمانية الفرصة الكاممة لبناء عساكرىا الجديدة، مما أتاح لدمحم عمي االنتصار في 

 .     تمؾ الحركب

 
 
 
 

. و نهاية حرب الشام األولى" اتفاقية كوتاهية"عقد : المبحث الثالث
فقبل الحديث عف ىذه االتفاقية ك شركطيا يجب أف نشير أكال إلى مقدمات عقد صمح 

. ككتاىية ك التكصل إلى حل مؤقت يرض الطرفيف

فمما عمـ السمطاف العثماني محمكد الثاني باالنتصارات التي حققيا إبراىيـ باشا عمى 
الجيكش العثمانية بالرغـ مف القيادة المحكمة لجيكش السمطاف ،األمر الذي أقمق ىذا األخير 
ك أخافو، فمـ يجد أمامو سكى المجكء إلى الدكلة األكركبية ك ذلؾ لمساعدتو ك الكقكؼ إلى 
جانبو، حيث لـ تجبو في بداية األمر ك رأت أف ىذه القضية مسألة داخمية يجب أف يحميا 

. السمطاف مع كاليو دكف التدخل مف أي أحد

                                                 

 .  170محمكد شاكر، المرجع السابق، ص  (1)
 .  83عايض بف خزاـ الركقي، المرجع السابق، ص  (2)
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ك بعد تفكير طكيل لـ يجد السمطاف أمامو سكى ركسيا عدكه المدكد، فمما رأت جيكش 
دمحم عمي باشا تجتاح الشاـ تخكفت، فأعمنت كقكفيا إلى جانب محمكد الثاني، ك لما عممت 
فرنسا ك بريطانيا بمساعدة ركسيا لمباب العالي تفاجأتا مف تدخميا في ىذا األمر، كما أثار 

ىذا التدخل قمقيـ، ك رأت فرنسا أنو مف الغريب أف تقف ركسيا بجانب السمطاف ألنيما عمى 
عالقة متكترة، فركسيا لـ تساعد السمطاف محبة فيو ساعدتو ألف ليا أطماع خفية أال ك ىي 

الكصكؿ إلى المياه الدافئة، فتحركت إنجمترا ك فرنسا لفض الخالؼ بيف محمكد الثاني ك دمحم 
. عمي

ك ضغطت كل مف الدكلتيف عمي دمحم عمي ك السمطاف حتى ال تجد ركسيا سببا لمتدخل 
 .(1)فاستغمت فرنسا عالقاتيا الكدية بدمحم عمي إلقناعو بتسكية الخالؼ

اىتمت ركسيا بيذا المكضكع جيدا ك خافت مف تجدد الدكلة العثمانية ألنيا كانت تريد 
ليا الضعف ك السقكط ك أرسمت إلى السمطاف خمسة عشر ألف جندي ركسي أدى  

. (2)ىذا إلى اضطراب كل مف فرنسا ك إنجمترا

ك لكي نكضح أكثر مكقف ركسيا مف ىذه القضية فقد نظرت بعيف الخكؼ ك القمق إلى تقدـ 
الجيش المصري ك اقترابو مف استانبكؿ، ك خشيت مف اتساع نفكذ دمحم عمي باشا حتى 

المضائق ك البحر األسكد، فاستطاعت تأسيس دكلة قكية تقـك عمى أنقاض الدكلة 
. (3)العثمانية

أما فرنسا فكانت دائما تشجع دمحم عمي في سياستو التكسعية في بالد الشاـ ففي الكقت 
الذي استأنف  فيو دمحم عمي باشا زحفو فاحتل ككتاىية، بعث في أكاخر شكاؿ ك أكائل شباط 

                                                 

، دار النيضة لمطباعة ك النشر، بيركت، لبناف، (1922-1516)تاريخ المشرؽ العربي :  عمر عبد العزيز بف عمر(1)
  .317ص

 .144، ص2006، دار كحي القمـ، دمشق، سكرية، 1الدكلة العثمانية مف الميالد إلى السقكط، ط: عدناف العطار (2)
 .354دمحم سييل طقكس، المرجع السابق، ص( 3)
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يطمب فييا إرساؿ أسطكؿ ركسي إلى منطقة " بكتنييق"مذكرة إلى القائـ باألعماؿ، الركسي 
الممرات، ك قكات برية إلى العاصمة لممحافظة عمييا، فمبت ركسيا طمب السمطاف ك أرسمت 

. (1)أسطكال بحريا ك أربعة عشر ألف جندي في منطقة البكسفكر

أصبحت المسألة المصرية مثارا لمطامع الدكؿ األكركبية ك ذلؾ منذ أف أسس دمحم عمي 
الدكلة المصرية الحديثة، فمما تكترت العالقات بيف مصر ك الدكلة العثمانية في حركب الشاـ 

اقترف اسـ المسألة المصرية بالمسألة الشرقية، حيث اشتدت الصراعات الدكلية بشأنيا ك 
. (2)انبعثت المطامع القديمة التي كانت تسعى ليا كل الدكؿ األكركبية

تقـك عمى أساس " دمحم عمي باشا"ك الغريب مف ىذا كمو أف سياسة بريطانيا حياؿ 
التظاىر بالمحافظة عمى أمالؾ الدكلة العثمانية أماـ أطماعو ك تكسعاتو، في حيف أخذت 

 حيث رأت ،(3)تعمل عمى رده إلى حدكد مصر حتى ال يككف لو مف القكة ما ييدد مصالحيا
. إذا زاد طمكحو التكسعي في تمؾ المنطقة مف مناطق الشرؽ فيك زيادة تكسع فرنسا كذلؾ

ك الذي عرؼ بيذا االسـ نسبة إلى مدينة ككتاىية التي " التفاؽ ككتاىية"أما بالنسبة 
خكؼ انجمترا ك "زحف إلييا دمحم عمي، فكاف الدافع الحقيقي ك الكحيد لعقد ىذا االتفاؽ ىك 

فرنسا مف زيادة النفكذ الركسي في أنحاء اإلمبراطكرية العثمانية، بعد أف ىرعت القكات 
. (4)الركسية إلى األستانة لحمايتيا مف السقكط عمى يد قكات دمحم عمي

لـ يكف عمى السمطاف العثماني إال االستجابة لمطالب دمحم عمي باشا ألف في تمؾ الفترة 
بالذات قاـ إبراىيـ باشا باالستيالء عمى الشاـ، كما ىدد ىذا األخير السمطاف بالزحف عمى 

. األستانة إف لـ يستجب لمطالب أبيو
                                                 

 .355نفسو، ص (1)
   .225 عبد الرحمف الرافعي، عصر دمحم عمي، المصدر السابق، ص(2)
 .355نفسو، ص( 3)
، عيف لمدراسات ك البحكث 1، ط(ـ1833-1831)الجيش المصري ك حركب الشاـ األكلى : دمحم رفعت عبد العزيز (4)

 .52، ص1999اإلنسانية ك االجتماعية، عماف، 
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فمف المعقكؿ جدا أف يتشجع جيش كبير مثل جيش إبراىيـ في مكقعة كبرى كيذه عف 
. مكاصمة الزحف ك التيديد في بالد عدكه

كحل مؤقت لفض " صمح ككتاىية"ك ميما يكف مف أمر فقد تكصل الطرفاف إلى عقد 
. (1)النزاع بينيما

ك قد بذلت فرنسا جيكدا كبيرة في ىذه القضية لمتكفيق بيف كجيتي النظر العثمانية ك 
المصرية، كما ىددت دمحم عمي باشا بقطع العالقة مع مصر، إذا لـ يقـ ىذا األخير عمى 

. (2)القبكؿ بالصمح

مف أجل ذلؾ أرسمت رسال لمتفاىـ مع دمحم عمي باشا مف كل ناحية ك أرسل السمطاف 
أيضا مندكبا عنو ك ىك خميل باشا ليتفاكض مع كالي مصر دمحم عمي في حسـ الخالؼ 

. (3)كديا
كزير خارجية بريطانيا عمى ترؾ الركس يبسطكف حمايتيـ " المكرد بامستكف "ك لـ يكافق 

باتريؾ "عمى الدكلة العثمانية، ك في ىذه الفترة عيف قنصال جديدا في مصر ىك المستر 
خمفا لمقنصل البريطاني السابق، الذي كاف يتحدث عف دمحم عمي بازدراء ك يسميو " كامبل

بالكالي الثائر، ك عيف بامستكف كامبل لكي يعرؼ نكايا دمحم عمي ك أغراضو ك لما عمـ دمحم 
عمي بذلؾ أرسل إلى كامبل أنو ال يريد بالدكلة شرا ك إنما يرجكا إنقاذىا ك إصالح شأنيا 

. (4)خارجيا
 ك أىـ ما 1833 ماي 4 أفريل إلى 8في " ككتاىية"ك عمكما فقد اتفق الطرفاف عمى صمح 

: جاء فيو

                                                 

 .53 نفسو، ص(1)
 .356دمحم سييل طقكس، المرجع السابق، ص (2)
 .347 ىدى عمي بالؿ، الصراع العثماني المصري عمى بالد الشاـ، المرجع السابق، ص(3)
 .253عبد الرحمف الرافعي، المصدر السابق، ص (4)
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أف يتخمى المصريكف عمى إقميـ األناضكؿ ك انسحاب جيكشيـ إلى ما كراء جباؿ  .أ 
 .(1)طكركس

 .(2)عف سكريا ك جزيرة كريت ك الحجاز" لدمحم عمي"أف يتخمى السمطاف العثماني  .ب 
 .(3)تعطى لدمحم عمي باشا كالية مصر مدة حياتو .ج 
تعييف دمحم عمي باشا كاليات الشاـ األربع عكا ك طرابمس ك حمب ك دمشق باإلضافة  .د 

 . إلى جزيرة كريت
 

 .(4)تعييف إبراىيـ باشا كاليا عمى إقميـ أدنة .ق 
ك بكاسطة الدبمكماسييف الركس، ك كذلؾ الفرنسييف تنازؿ الباب العالي لدمحم عمي عف كامل 

. (5)بالد الشاـ
األكؿ ك ىك مف صميـ األناضكؿ : ك قد تـ االحتفاظ بإقميـ أدنة لسببيف رئيسييف ك ىما

لما اشتير عنو مف كثرة مناجمو ككفرة أخشابو ك اآلخر ألنو ينتيي بجباؿ طكركس التي أراد 
 (6)دمحم عمي باشا أف يجعميا الحد الفاصل بيف مصر ك الدكلة العثمانية

ك تجدر بنا اإلشارة ىنا إلى أف السمطاف العثماني قد رفض في بداية األمر إعطاء إقميـ أدنو 
إلى دمحم عمي باشا ك أرسل لو مكتكبا مع الصدر األعظـ، ك تعمد السمطاف عدـ ذكر إقميـ 

. (7)أدنو، ك بطبيعة الحاؿ رفض دمحم عمي ىذا المكتكب
فتراجع السمطاف عف اتفاؽ ككتاىية ك استمر إبراىيـ باشا في زحفو ك احتالؿ العديد 
مف األراضي العثمانية، األمر الذي زاد مف قمق السمطاف محمكد الثاني  فكافق ىذا األخير 

                                                 

، دار الكتب المصرية، مصر، (1916-1517)الدكلة العثمانية في لبناف ك سكرية حكـ أربعة قركف :  المسعكدي(1)
   30ـ، ص1916

   .188، ص1999الصحكة المصرية في عيد دمحم عمي، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، :  دمحم عبد الفتاح أبك الفضل(2)
 . 144 عدناف العطار، المرجع السابق، ص(3)
   .145 عدناف العطار، المرجع السابق،(4)
   .548 كارؿ برككمماف، المرجع السابق، ص(5)
 .348ىدى عمي بالؿ، المرجع السابق، ص (6)
  .349  نفسو، ص(7)
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ـ أعمف فيو 1833 أيار 6فيما بعد عمى التنازؿ عف إقميـ أدنة، ك ذلؾ بإصدار فرمانا في 
عف تثبيت دمحم عمي باشا عمى حكـ مصر ككريت كما أسند إليو كالية سكريا ك الحجاز ك 

بجباؿ " ككلؾ"، ك أصبحت حدكد مصر الشمالية تنتيي عند مضيق (1)تخكيمو إدارة إقميـ أدنة
 ك بتكقيع اتفاقية ككتاىية انتيت المرحمة األكلى لحركب الشاـ ك ذلؾ بتكسيع (2)طكركس

. أرجاء الدكلة المصرية ك قد بدت أف األزمة انتيت أيضا
لقد خاب أمل السمطاف محمكد الثاني بالدكؿ األكركبية ألنيا خذلتو ك لـ تقـ بمساعدتو ضد 
دمحم عمي فاستاء لذلؾ حيث أدى بو ىذا االستياء إلى عقد اتفاؽ مع ركسيا عرؼ بمعاىدة 

ـ، بمساعدة سفير 1833 تمكز 8بعد تكقيع اتفاقية ككتاىية ك ذلؾ في " ىنكار أسكمسي"
 حيث استغمت ركسيا كجكد جيكشيا في األناضكؿ ككقعت ىذه ،(3)"الككنت أكرلكؼ"ركسيا 

 (4)المعاىدة التي كرد ذكرىا حيث تعتبر معاىدة دفاعية ىجكمية مع السمطاف
ك فيما تركي إليو بعض المؤلفات أف السمطاف عقد اتفاقية  ككتاىية ك ىك مرغما عمى ذلؾ ك 

كاف يسعى لنقضيا بأي طريقة كمما سنحت لو الفرصة بالقياـ بذلؾ، ك قد جاء في معاىدة 
: ما يمي" ىنكار أسكمسي"

 التزاـ كل مف ركسيا ك الدكلة العثمانية أف تساعد كل دكلة األخرى إذا استيدفت لخطر  .أ 
 .خارجي أك داخمي

 . تعيد الباب العالي بأف يسمح لألسطكؿ الركسي بالمركر عبر المضائق.ب 
 أف يغمق الباب العالي المضائق في كجو جميع السفف التابعة لمدكؿ األخرى التي ىي في .ج 

 .(5)حاؿ حرب مع ركسيا، ك مدة المعاىدة ىي ثماني سنكات
 .(6)السماح لركسيا ببسط نفكذىا في شؤكف الدكلة العثمانية ك بسط حمايتيا الفعمية عمييا.د 

                                                 

 189دمحم عبد الفتاح أبك الفضل، المرجع السابق، ص (1)
 .349 ىدى عمي بالؿ، المرجع السابق، ص(2)
 .347ىدى عمي بالؿ، المرجع السابق، ص (3)
 .144عدناف العطار، المرجع السابق، ص (4)
   .357 دمحم سييل طقكس، المرجع السابق، ص(5)
 ..358نفسو، ص ( 6)
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ك الكاضح ىنا أف المعاىدة كانت حمفا دفاعيا بيف الدكلتيف كما كاف في المعاىدة شرط 
سري بيف الدكلتيف ك ىك تنازؿ ركسيا عف حقكقيا في الحصكؿ عمى المعكنة العسكرية مف 
الدكلة العثمانية مقابل مكافقة ىذه األخيرة عمى إغالؽ الممرات في كجو سفف الحربية عند 

. (1)الحاجة
ك لكف في الحقيقة لك نفذت ىذه المعاىدة بحذافيرىا حقا ألصبحت الدكلة العثمانية دكلة 

: تابعة لركسيا ك يبدك أف العقبات كثيرة في تنفيذىا نذكر منيا
 دخكؿ السفف الركسية إلى المضائق كاف معناه االشتباؾ في حرب مع إنكمترا. 
 أف فرنسا كانت لدييا أسباب قكية لمناصرة مصر ضد السمطاف. 
  رأت إنجمترا في ىذه المعاىدة خطرا ييدد مصالحيا، لذلؾ بادرت ىذه األخيرة إلى

دخمت سكريا تحت الحكـ " ككتاىية"، بعد صمح (2)اتخاذ كل اإلجراءات لتعطيل ىذه المعاىدة
: المصري ك أصبح إبراىيـ باشا حاكما عاما عمى الكاليات السكرية ممثال لكالده

:  ك قد قاـ إبراىيـ باشا بعدة إصالحات في سكريا أىميا
 .(3)إعادة تنظيـ الدكلة إداريا ك اعتماد المركزية في الحكـ .أ 
 .زيادة ك تنشيط التجارة الداخمية ك الخارجية .ب 
 ك اعتماد 1834إجراء إصالحات في التعميـ ك تأسيس أكؿ مطبعة في لبناف عاـ  .ج 

 .المغة العربية في التعميـ
بث الركح القكمية بيف صفكؼ الشعب ك تنشيط الزراعة ك تشجيعيا ك تحديد الضرائب .د 

 .الزراعية بدقة
 .(4)زيادة المساحات المزركعة ك إنشاء القرى الجديدة .ق 

                                                 

 .359نفسو، ص ( 1)
أحمد غساف سبانك، سمسمة دراسات ك كثائق : مذكرات تاريخية عف حممة إبراىيـ باشا في سكرياػ تح:  مؤلف مجيكؿ(2)

   .17تاريخ دمشق ك الشاـ، دمشق، ص
   .18نفسو، ص (3)
 .19 نفسو، ص(4)
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: كما اعتمد إبراىيـ في حكمو عمى القكى السياسية التالية
اعتمد عمى األمير بشير الشيابي في المنطقة المبنانية ك اعتمد عمى شيكخ عبد اليادي في 

.  (1)منطقة نابمس ك اعتمد عمى المسيحييف أكثر
يمكف القكؿ أف سياسة إبراىيـ باشا ك إصالحاتو في سكريا استطاعت أف تنمي الحياة 
االقتصادية ك االجتماعية فتحسنت األكضاع العامة لكف ىذا ال يعني أف ىناؾ أخطاء كبيرة 

صدرت مف الحككمة المصرية في بالد الشاـ ،ك ىذا راجع إلى تطبيق نظاـ التجنيد في 
الشاـ ك اعتماده أيضا عمى قكات عسكرية أجنبية مسيحية في جيشو، جعمو بطبيعة األمر 

. (2)يعتاد التعامل مع المسيحييف في سكريا
صحيح أنو في بداية األمر استقبل أىل الشاـ إبراىيـ باشا بكل فرح ك سركر لكف عند 

. (3)ارتكابو األخطاء تذمر منو عامة الشعب السكري 
األمر الذي أدى إلى نشكب ثكرات كثيرة في الشاـ ىذه الثكرات التي كانت الدكلة 

العثمانية ك الدكؿ األكركبية تحركيا لكف مف بعيد ك ىذا ما سنعرفو في حرب الشاـ الثانية 
. التي كانت إحدى أسبابيا الثكرات

 .لـ يكف إال حل مؤقت إليقاؼ الحرب بيف الطرفيف" اتفاؽ ككتاىية"ىكذا عرفنا أف 
 

                                                 

   .280 عبد الرحمف الرافعي، المصدر السابق، ص(1)
 .19مؤلف مجيكؿ، المصدر السابق، ص (2)
، 2الكبتف سفدج، ط:تاريخ مصر مف الفتح العثماني إلى قبيل الكقت الحاضر، تح :  عمر اإلسكندري ك سميـ حسف(3)

   .181ـ، ص1996مكتبة مدبكلي، القاىرة، 
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أسباب تجدد الصراع العثماني المصري عمى الشام  : المبحث األول 
" دمحم عمي "، يجدر بنا اإلشارة إلى أن "حرب الشام الثانية "فقبل الحديث عن أسباب 

كانت رسالتو ىي إنقاد الدولة العثمانية من خطر الخراب و السقوط، وبذل كل جيد من أجل 
يكن سوى ىدنة مؤقتة، لم يوافق عمييا  لم" صمح كوتاىية"إعادة بناءىا، ومما الشك فيو أن 

دمحم عمي خشية من تيديد الدول األوربية لو، ألنيا ستمنعو من تحقيق أطماعو التوسعية، 
األمر الذي أدى أيضا بحمود الثاني إلى توقيع ىذه اإلتفاقية و ىو مكره عن ذلك حيث لم 

يرى ىذا األخير إال أنيا حل مؤقت لكي يعيد بناء جيشو من جديد، بعد اليزيمة النكراء التي 
تمقتيا جيوشو عمى يد إبراىيم باشا، فقرر أن يستعد لخوض معركة أخرى ، ىذه الحرب التي 

.  عرفت بحرب الشام الثانية
: وقد كان من أسباب تجدد الصراع عمى بالد الشام مايمي

  شروط إتفاقية كوتاىية التي أرغم الطرفان عمى عقدىا، حيث أدت ىذه األخيرة إلى تأزم
 .الوضع بين الوالي و السمطان 

  ( 1).تحريض إنجمترا  الباب العالي عمى اإلنتقام من دمحم عمي باشا بكل الوسائل
 

  (2)"دمحم عمي "تحريض السمطان العثماني سكان الشام، وذلك بالقيام بثورات محمية ضد حكم 
 .(3)وكان لسكان بالد الشام ما حمميم فعال إلعالن الثورة ضد دمحم عمي

. وىذه الثورات سنتكمم عنيا فيما بعد 
  إعتماد إبراىيم باشا عمى قوات عسكرية أجنبية مسيحية في جيشو، وقد كان ىذا سببا مميدا

لمفتن و الحوادث ، خصوصا أن األغوات و المتنفذين الذين ساءىم حكم إبراىيم باشا و 
(4).إصالحاتو ، و محاولة ىذا األخير القضاء عمى نفوذىم 

 

 ( 1) و إرغام األىالي عمى الخدمة العسكرية *قيام إبراىيم باشا بفرض التجنيد و ضريبة الفردة
 

                                                 

 .135، ص 1909، مطبعة المواء، مصر ، 2، ط1المسألة الشرقية، ج:  مصطفى كامل باشا  (1)
 . 144عدنان العطار، المرجع السابق، ص (2)
.  318عمر عبد العزيز عمر، تاريخ المشرق العربي، المرجع السابق، ص  (3)
 . 18مذكرات تاريخية عن حممة إبراىيم باشا عمى سوريا ، المصدر السابق ، ص : مجيول  (4)
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  إحتكار جميع أصناف الحرير ، وبعض المواد األخرى ، و إكراه األىالي عمى زرع
  (2 ).الحاصالت التي ال غنى عنيا لمبالد كالحبوب مثال 

  إقامة خمارة و منع الناس من صنع الخمر في بيوتيم، فقد فرض إبراىيم باشا ضريبة بيذا
( 3)الخصوص ، ألن ذلك سيساعد عمى زيادة الدخل الذي يحتاجو الحكم

 

  إستمالة رؤساء العشائر ، و أصحاب الزعمات و األعيان من قبل الدولة العثمانية و الوقوف
 .إلى جانبيا إلخراج دمحم عمي باشا من الشام 

  شكل ظيور خورشيد باشا في شرقي الجزيرة العربية ، وتيديده لجنوب العراق خطرا كبيرا
( 4)عمى قوات إبراىيم باشا

 

  رغبة دمحم عمي باشا في اإلستقالل ، و اإلنفصال عن الدولة العثمانية األمر الذي أثار
 .غضب السمطان محمود الثاني، و ذلك ألن مصر والية عثمانية تابعة لمباب العالي 

يمكن القول أن سبب المصائب في العالقات بين الطرفين، كان دور بعض المفسدين الذين 
 ( 5) إلحياء الضغائن في صدور رجال الدولتين ، وبث الدسائس بينيم ،اسعو

أما فيما يخص، مسألة أن دمحم عمي باشا يريد إنقاد الدولة العثمانية، فيناك فريق من 
بأن دمحم عمي يرغب في اإلستقالل عن الباب العالي، حيث أعطى حكمو : المؤرخين يقول 

                                                                                                                                                         

وىي ضريبة فرضيا دمحم عمي باشا عمى أىل الشام ، و التي يدفعيا الذكور من السكان ، عن كل فرد من : ضريبة الفردة *
 سنة و التي أوجدتيا الدولة العثمانية في وقت الحرب ، و إستحدثتيا اإلدارة المصرية في 60 سنة ، وحتى سن 14سنة 

مصر، حيث يرجع السبب الذي دفع بدمحم عمي لفرض ىذه الضريبة، ىو حاجتو لمواصمة الحرب ضد الدولة العثمانية ، 
المرجع السابق،  الصراع العثماني المصري عمى بالد الشام و الموقف الدولي منو،: ىدى عمي بالل : لممزيد أنظر 

 .351ص

    .352ىدى عمي بالل ، نفسو ، ص  (1)
، دار إبن خمدون، بيروت، لبنان، 1الحركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، ط: عبد هللا حنا  (2)

 . 243، ص1985
    .244نفسو ، ص  (3)
    .369، 673حروب دمحم عمي باشا في الشام ، المرجع السابق، ص ص: عايض بن حزام الروقي  (4)
 العصر العثماني من القوة والييمنة إلى بداية المسألة –العالقات الدولية في التاريخ اإلسالمي : نادية محمود مصطفى (5)

،  246، ص1996، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، القاىرة، 1، ط11الشرقية ج
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في بالد الشام طابعا عربيا قوميا خاصة و أنو كان يريد اإلستقالل بالمنطقة العربية و 
  (1)فصميا تماما عن الدولة العثمانية 
مساندة الدولة العمية، ومن " يريد فعال " بأن دمحم عمي باشا : و ىناك فريق آخر يقول 

" لويس فيميب"أىم الوثائق التي يستند إلييا ىذا اإلتجاه، خطاب دمحم عمي باشا لممك فرنسا 
الذي يبرز فيو ، كيف أن نواياه في مصر ووجوده السياسي ضروري لمموازنة األوروبية، 

قصارى أمالي، و مرامي، أنظاري موجية نحو مساعدتيا : " ويقول دمحم عمي بيذا الصدد 
المحافظة عمى كل ما ممكتو يدي ، المجاىدات : عمى أعدائيا، أوال  (أي الدولة العثمانية )

أرى أن الشام تصير إذا بقيت في يدي عنصر : العظيمة في سبيل الدفاع عنيا ، و ثانيا 
 ( 2)قوة، أستطيع بو وقتئذ مساندة موالي السمطان، و دولتي العمية مساندة فعمية

ممك فرنسا، بأنو كان يريد " لويس فيميب"إلى الممك " دمحم عمي "حيث نفيم من خطاب 
حكم الشام مع حكم مصر في نفس الوقت، وذلك من أجل تدعيم نفوذ مصر من جية، و 

. خدمة الباب العالي، وحماية المصالح العثمانية من جية أخرى 
تعتبر من أىم األسباب القوية لتجدد الصراع العثماني " إلتفاقية كوتاىية"أما بالنسبة 

المصري عمى بالد الشام كما ذكرنا ىذه المعاىدة الموقعة بين إبراىيم باشا بالنيابة عن والده، 
من رجال سفارة فرنسا باألستانة من قبل تركيا، إلى أن تمت المصادقة " روس"و من البارون 

حيث شيدت بالد الشام ، (3)م 1833 أفريل 08عمييا من طرف دمحم الثاني و دمحم عمي في 
عدة ثورات إحتجاجا عمى قساوة حكم دمحم عمي باشا في الشام و من بين ىذه الثورات التي 

:  كانت سببا في حرب الشام الثانية 
:  م 1834ثورة نابمس في فمسطين سنة - أ

 ىذه الثورة قامت بسبب أخطاء الحكومة المصرية في الشام، وقد قدم إبراىيم باشا بنفسو إلى 
فمسطين إلخضاع ثوار نابمس،  و كان تفكير إبراىيم في محمو ، ألنو لقي من الثوار كل 

                                                 

 . 246نادية محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  (1)
 . 247 نفسو، ص  (2)
 . 456، ص 2004، دار إبن حزم لمطباعة، بيروت، 1الخالفة العثمانية، ط:  عبد المنعم الياشمي  (3)
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ىول ، فضال عن ذلك فقد إختبرىم بمواقع القتال ، و رأى فييم أقوى رجال سورية لكنيم 
قاتموه و ضايقوه، و لما عمم دمحم عمي باشا بما حل بولده ، أرسل إليو النجدة ولكن في نياية 

 .( 1)األمر تغمب عمييم و أخضعيم ، و قام بأسر زعمائيم

     : م 1834ثورة النصيرية في تشرين األول - ب
 حتى قامت ثورة أخرى و ىي ثورة النصيرية *ما فتىء إبراىيم باشا أن قضي عمى ثورة نابمس

، في الوقت الذي كانت الحكومة المصرية تحدث تغيرات في سوريا ، و لما سمعت الدولة 
العثمانية بيذه الثورة سرىا األمر كثيرا و رأت أن تغتنم الفرصة ، حيث كان الباعث الحقيقي 
لقيام ىذه الثورة ىو تحريض المشايخ في كل مجتمع و نادي ، و يكفي عمى الشعب السوري 

. (2)المسكين الذي إعتاد الطاعة لزعمائو سببا للثارة عمى الحكم المصري 
 توقد أعمنت النصيرية عصيانيا و امتنعت عن دفع الرسوم إلى الحكومة ، فاضطر
الييئة الحاكمة إلى اإلكثار من الجند في البالد ، و اقتالع شوكة العصاة ، فأرسل شريف 

 (3).باشا عصابة من لبنان إلخضاع الثائرين 
بعدما تخمص إبراىيم باشا من إخماد الثورات في فمسطين و كذلك ثورة النصيرية واجو 

   .و التي سنعرف تفاصيميا " الدروز الكبرى "ثورة أخرى و ىي ثورة 
:   ثورة الدروز الكبرى –ج 

فقبل الحديث عن ىذه الثورة نعرف أوال من ىم الدروز وبالتالي ما سبب قياميم بالثورة  ضد 
. عمي باشا

                                                 

  154 سييل زكار، تاريخ بالد الشام في القرن التاسع عشر ، المرجع السابق ، ص  (1)
إنو كان في فمسطين واد فيو حية و قد إمتنعت : حيث سئل شيخ كبير لماذا سميت نابمس بيذا اإلسم ، فقال : نابمس  (*)

وذات يوم إحتالوا عمييا و قتموىا و إنتزعوا نابيا، و جاءوا بيا و عمقوىا عمى " لس"و كانت عظيمة جدا و كانوا يسمونيا 
و ىي مدينة " نابمس "الباب أي باب المدينة و قيل ىذا ناب لس، أي ناب الحية ، ثم كثر إستعماليا حتى كتبوىا متصمة 

     .249ياقوت الحموي، معجم البمدان، المصدر السابق ، ص : مشيورة بأرض فمسطين ، لممزيد أنظر

 . 176 سييل زكار ، المرجع السابق ، ص  (2)
 .   177نفسو، ص  (3)
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الدروز ىي فرقة باطينة تؤلو الخميفة الفاطمي الحاكم بأمر هللا،أخذت عقائدىا عن 
اإلسماعمية ،و تعود ىذه التسمية الى أوائل القرن الخامس ىجري ،نسبة إلى دمحم بن 

الدرزي، ووادي تيم ىي منطقة وجود الدروز  (بنشتكين  )إسماعيل الدرزي و الذي يعرف بـ 
    (1)، نشأت ىده الفرقة في مصر لكنيا لم تمبث أن ىاجرت إلى الشام 

و إسم الدروز كان و ال يزال مثار مناقشات عديدة بين الكتاب و المؤرخين، ألن 
  (2)ىؤالء األقوام ال يحبون أن يمقبوا بيذا المقب ، و يطمقون عمى أنفسيم إسم الموحدين 

 يثورون عمى إبراىيم باشا،قراره *و من بين األسباب التي جعمت ىؤالء الدروز 
بتجريد أىل الشام من  السالح،ال سيما و أنو في قراره ىذا قد إستأثر طائفة النصارى عمى 
الدروز،حين أخذ أسمحة الدروز و قمدىا لمنصارى، وكان الوجود المصري في الشام في تمك 

و ذلك لكي يتمكن من السيطرة " الدروز و النصارى "الفترة، قد أوجد معو بذور العداء بين 
    (3)عمى مقاليد األمور في األقاليم،لكنو فتح صفحة جديدة من الصراع بين أىالي الشام 

ىناك أيضا من يرى أن آل العظم و الشيابي، دخموا طرفا في مؤامرة عثمانية كانت 
ترمي إلى إخراج المصريين، و قد نقل خبر ىذه المؤامرة إلى إبراىيم باشا، فقام ىذا األخير 

فنجا بنفسو و ىرب إلى " أحمد آغا يوسف " بإعدام فردوس العظم أما مشايع آل الشيابي 
. (4)بيروت لينظم إلى القوات العثمانية ىناك  

يقوم بكل الوسائل من أجل تجديد الحرب مع الدولة العثمانية " دمحم عمي باشا "كان 
و فرض ضريبة الفردة ىي أمور اعتاد دمحم عمي إصدارىا عمى أىالي . فمثال التجنيد اإلجباري 

مصر و أراد تطبيقيا و فرضيا عمى الشعب السوري ىذا األخير الذي لم يقبل مثل ىذه 

                                                 

، الرياض، 1، ط1عبد الكريم إبراىيم السمك ، ج: ، تح (م1967 – 1908)سيرتي و مذكراتي السياسية : أمين سعيد (1)
.    273ص
 . 08م، ص 1962طائفة الدروز تاريخيا و عقائدىا، دار المعرفة، مصر، القاىرة، : دمحم كامل حسين (2)

عبد هللا : و تعرف أيضا عمى أنيا منطقة جبمية، تقع جنوب شرق دمشق عمى أطراف البادية، لممزيد أنظر:  الدروز   *
. 66المرجع السابق، ص : حنا 

 . 350ىدى عي بالل، المرجع السابق، ص  (3)
. 67عبد هللا حنا، المرجع السابع، ص،  (4)
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القوانين في بالده، ألن قبل إحتالل دمحم عمي الشام كان ىذا الشعب معفي تماما من 
الضرائب، حيث كانت تفرض فقط عمى غير المسممين، األمر الذي أثار حفيظة الشعب 

. السوري و قيامو بتمك الثورات 
ويمكن القول بصفة عامة أن لمدسائس العثمانية و بمساعدة بريطانيا التي ليا يد في 
قيام الحرب المصرية العثمانية الثانية ، و تمك األسباب التي ذكرناىا سابقا فتحت صفحة 
جديدة من الصراع العثماني المصري عمى بالد الشام ، ىذه الحرب التي قامت مرة أخرى 
حالت دون تحقيق طموحات عمي باشا التوسعية ألن قوات ىذا األخير قد أرىقت و أنيكيا 
التعب الشديد لألسف، في سبيل إخضاع الثوار و القضاء عمى الثورات التي ظيرت في 

. مختمف أنحاء بالد الشام 
ومما ال شك فيو أن دمحم عمي كان يعمل دائما لتوسيع ممكو، حيث كان شديد اإلىتمام 

بأن يتولى إدارة الشام ، وذلك لكي تكون كممتو مسموعة في الشرق و البحر األبيض 
المتوسط، ولكن ال تكمل لو سعادة بغير الشام، لكن حروبو الثانية لم تعطو فرصة لمتوسع 

.      من أجل إقامة إمبراطورية إسالمية موحدة 
 
 
 
 

 و نتائجها "معركة نصيبين "أحداث : المبحث الثاني 
ضد دمحم عمي " لمباب العالي"لقد نجحت إنجمترا في ىذه السياسة أال و ىي تحريضيا 

باشا، كما عقدت مع الدولة العثمانية  إتفاقا يخوليا كل من لروسيا  من حقوق و إمتيازات، 
. األمر الذي زاد الوضع سوءا (1)و قد إتبع السمطان محمود الثاني أراء اإلنجميز و نصائحيم

                                                 

 . 136مصطفى كامل باشا ، المصدر السابق، ص  (1)
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م تأزمت العالقات بين دمحم عمي باشا،و السمطان،فقد كان الموقف 1839و في عام 
. ( 1)داخل سوريا ييدد باإلنفجار، أما الموقف الخارجي فكان أكثر خطرا من ذلك 

ىنا أدرك دمحم عمي خطورة األمر و أن الدول األوروبية كانت تساعد السمطان،و أن الموقف 
صالحو ألن طموحاتو التوسعية غير قابمة لمتحقيق،فقام بإجراء محادثات مع مبعوث لليس 

في مصر و لكنيا لألسف باءت بالفشل مما أدى ىذا إلى تأزم األمور " صارم أفندي"السمطان
. (  2)أكثر من قبل

لكن دمحم عمي لم يطق صبرا عمى ىذه الحال،وأرسل إلى الدول األوروبية منشورا أعمن 
فيو رغبتو الشديدة عن تجدد الحرب،و أن قيامو بيذا ال يعني أنو سيقدم عمى عمل 

. (3)عدائي،بل يريد اإلستقالل 
إلى أن ردود الدول األوروبية كانت غير مشجعة،و أظيرت ىذه األخيرة إستياءىا من 

مصر،كما شجعت السمطان محمود الثاني لمتحرش بمصر،حيث كانت بريطانيا وراء فشل 
. ( 4)المفاوضات بين مصر و الدولة العثمانية

م بين بريطانيا والدولة 1838إلى عقد معاىدة سنة " يونسو"وقد توصل سفيرىا المورد 
إلغاء االحتكارات في جميع أنحاء السمطنة العثمانية :العمية ،ومن أىم شروطيا ما يمي

،وبالتالي كانت ىذه المعاىدة تسري عمى مصر ،عمى أساس أنيا في ذلك الوقت جزءا من 
خراجو من مناطق نفوذه  الدولة العثمانية ،وذلك كمو من أجل إثارة غضب دمحم عمي ،وا 

 .( 5)وخاصة  بالد الشام 
،ووقف "أنكار أسكمسي"وزير خارجية انجمترا ،عمى معاىدة " بامستون "كما احتج 
،وأوضح لو أن إنجمترا ستقف ضده إذا قامت الحرب بينو وبين " دمحم عمي"بالمرصاد أمام 

                                                 

 . 318عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص  (1)
 . 358دمحم سييل طقوس، المرجع السابق، ص  (2)
 19فتوحات الجيش المصري في عيد دمحم عمى باشا الكبير، مجمة المدفعية الممكية، القاىرة، : إبراىيم فؤاد شرف (3)

  . 10م، ص 1949نوفمبر، 
 . 190 دمحم عبد الفتاح أبو الفضل، الصحوة المصرية في عيد دمحم عمي، المرجع السابق، ص  (4)
 .191عبد الفتاح أبو الفضل ،المرجع السابق ،ص  (5)
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في األزمة المصرية ىو مصالح انجمترا في "السمطان ،وقد كان الدافع األكبر لبامستون 
 . (1)الشرق 

. وىنا أدرك دمحم عمي باشا أن الحرب واقعة ال محال بينو وبين السمطان العثماني
. (2)وكانت معاىدة أنكار أسكمكي ىي المعاىدة الفريدة التي عقدتيا  روسيا ،مع الباب العالي

 
 م 1839 يونيو 24معركة نصيبين - أ

يتبادر إلى األذىان ما معنى نصيبين؟ " نصيبين"عند الحديث عن معركة 
بالفتح ثم الكسر ،وىي مدينة عامرة من بالد الجزيرة من الموصل إلى الشام وىي : نصيبين 

أيضا قرية من قرى حمب وتميا من ناحية حمب ،ونصيبين مدينة عمى شاطئ الفرات تعرف 
بنصيبين الروم وبين حران ،ومن قصد بالد الروم من حران مر بيا،أما معركة نصيبين 

واإلسكندرونة ،وموقعيا " بيرة جك"وقعت في قرية نصيبين التي عمى الطريق الواصل بين 
 القائمة عمى الضفة اليسرى لنير الفرات وىي غير نصيبين التي بالجزيرة *"بيرة جك"غربي

فقبل وقوع معركة نصيبين، قام دمحم عمي ( 3)،ووقعت ىذه المعركة بالقرب من ىذه القرية
بتدريب القوات المصرية عمى أيدي ضباط أوروبيين ،بينما قام ابنو إبراىيم باشا بتحصين 
حدود دولتو ىناك ،كما أقام معسكرات وثكنات لجيشو في الشمال ،وأنشأ خطا دفاعيا عند 

  .(4)جبال طوروس ،وذلك كمو ألنو شعر بالخطط التركية وزحفيا نحو الشام
 مدفعا 115حيث اتبع أحدث أساليب اليندسة في التحصين ،وبمغ عدد مدافعو حوالي 

عشرة أالف جندي ،ولما شعر األتراك بكل ىذه " أضنة"وبمغت القوات المصرية في والية 
                                                 

،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية، (م1919-1815)تاريخ أوروبا والمعاصر :عمر عبد العزيز عمر  (1)
 . 99م،ص2000

السياسة الروسية إزاء الدولة العثمانية ،ندرة أعمال روسيا وأرثوذكس الشرق ،الجامعة المبنانية : عبد الرؤوف سنو  (2)
 . 02 م،ص 1998،

دمحم فريدبك المحامي ،تاريخ الدولة :أو بالجيق ،وتقع بالقرب من الحدود السورية شمال شرق حمب أنظر : بيرة جك* 
 .453العثمانية العمية ،المصدر السابق ،ص 

  .289ياقوت الحموي، المصدرالسابق ص  (3)
  .370عايض بن خزام الروقي ،المرجع السابق ،ص  (4)
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التحصينات المنيعة ،قرروا صرف النظر عن محاولة اجتياز ىذه المضايق واستبدلوا خطتيم 
. ( 1)وديار بكر حيث ال تفصميا عن الشام أي جبال وعرة" أورقا"بالزحف من جيات 

ولما عمم إبراىيم باشا بخطة الدولة العثمانية ،قام بحشد معظم قواتو حول مدينة حمب 
، انتظارا لتقديم القوات العثمانية عن ىذه الطريق ،ورابطت طالئع القوات المصرية في 

 أما بالنسبة لتحركات الجيش العثماني ،قامت قوة (2) القريبة من الحدود التركية *عينتاب 
 ،واخذ إبراىيم باشا 1839 أفريل 21تركية تحت قيادة إسماعيل باشا بعبور الفرات وذلك يوم 

يقوم بحشد قواتو في حمب ،وأرسل طالئع من الفرسان ألجل االكتشاف ،وانتظارا لممدد التي 
ستصمو من والدة دمحم عمي باشا من مصر ،حيث تجمعت قوات الجيش العثماني في 

  ** .(3)"نصيبين"قرية
وىو القائد العام لمجيش التركي بالزحف حول مدينة عينتاب " حافع باشا"ولقد قام 

من منطقة الحدود التركية السورية ،وقد تخطت بذلك " الساجور"واجتاز جزء من قواتو نير
السورية " تل باشر"ىذه القوة العثمانية الحدود المرسومة حسب اتفاقية كوتاىية ،واحتمت قرية 

. ( 4)،بعد أن قتموا واسروا عددا من رجال حاميتيا المصرية 
أمر بالتوجو إلييا في الحال " تل باشر"ولما عمم إبراىيم باشا بما حل بالقرية السورية 

ولكن مع األسف قام األتراك بإخالء مواقعيم قبل أن يصل إلييا إبراىيم باشا وكان مع 
 يونيو 3األسف قام األتراك بإخالء مواقعيم قبل أن يصل إلييا إبراىيم باشا وكان ذلك في 

بعد أن احتمتيا الحامية المصرية ،وفي " عينتاب" ،كما احتمت القوات العثمانية مدينة 1839
تمك األحداث ،وصمت أوامر من دمحم عمي باشا يأمر فييا ابنو إبراىيم بضرورة سحق الجيش 

                                                 

 .196دمحم عبد الفتاح أبو الفضل ، المرجع السابق، ص  (1)
 ثم القوات الفرنسية من نفس السنة ،لكن 1919ىي بمدة تقع جنوب تركيا ،إحتمتيا القوات البريطانية سنة :عينتاب  (*)

تاريخ الطوابع، سوريا أيام االنتداب ،مجمة تاريخ العرب :ميشال إسطافان : ،لممزيد أنظر 1920األتراك حاصروا البمدة سنة 
 .93 ،ص 1979، بيروت ،10والعالم ،دار العربية ،ع

  .197عبد الفتاح أبو الفضل ، المرجع السابق، ص (2)
  .198نفسو، ص  (3)
 . Nizip"نزيب"وتعرف نصيبين عادة في كتب الغرب باسم  (**)

  .199عبد الفتاح أبو الفضل ، المرجع السابق، ص  (4)
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العثماني ألنيم لم يمتزموا بالعيود ،فاخذ إبراىيم باشا يعد العدة لمياجمة الجيش العثماني 
. ( 1)"نصيبين"الموجود في 

 ألف مقاتل 38أما فيما يخص تعداد الجيشان ،فقد كان الجيش العثماني يتألف من 
ويحتل مواقع حصينة ،ولم ينقصو أي شيء ،وكان عمى رأسو فريقا من الضباط األلمان 

الذي انتصر عمى الفرنسيين في الحرب " دي مولتك"وعمى رأسيم القائد الشيير البارون 
،ولو أن األمر " نصيبين"السبعينية وكانوا يرافقون القواد األتراك ،وىم الذين تولوا تحصين 

ترك كمو لمقواد األلمان كما يذكر عبد الرحمن الرافعي لكان الحع في ىذه المعركة متراوحا 
بين الجيشين ،ولكن حافع باشا لم يعمل بنصائح البارون ،أثناء القتال ،فدارت الدائرة عمى 

. ( 2)الجيش  العثماني 
أما بالنسبة لمجيش المصري فكان عدده أربعين ألف مقاتل ،فالجيشان كانا متقاربين 

. ( 3)من جية العدد ،لكن الجيش المصري يفوق جيش  العثماني في النظام وبراعة القيادة 
ىذا فضال عن أن الجيش المصري كان مؤلفا من المصريين فقط ،أما الجيش العثماني فقد 

 يونيو أن 08كان خميط من األتراك واألوروبيين ،وقد أعمن السمطان محمود الثاني في يوم 
. ( 4)دمحم عمي باشا ما ىو إال خائن في  نظره

ىنا تتوضح لنا صورة المؤامرة التي قامت بيا بريطانيا في إقناع السمطان العثماني 
بخوض تمك الحرب ،وأنيا ستقف إلى جانب الدولة العثمانية ضد أي خطر قد ييددىا أو 

. يمسيا 
،فنظم الجيش المصري "واقعة نصيبين " فكر إبراىيم باشا بأن يتبع خطة اليجوم في 

ليتخذىا قاعدة " مزار" ،صوب قرية 1839 يونيو سنة 20مشاة وركبانا ،وقد تحرك يوم 
عمى ساعتين من معسكر الجيش العثماني " نصيبين"لميجوم ،حيث تقع ىذه القرية جنوبي 

                                                 

  . 276عبد الرحمن الرافعي ،عصر دمحم عمي ، المرجع السابق، ص  (1)
 .277نفسو، ص  (2)
 .278نفسو، ص  (3)
  .318عمر عبد العزيز عمر، المصدر السابق، ص  (4)
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،فمما وصل إبراىيم إلى القرية التي اتخذىا قاعدة لميجوم ،لم يمق مقاومة في احتالليا ألن 
. ( 1)"نصيبين"الحامية التركية كانت قد أخمتيا وانسحبت جيوشيا إلى 

 يونيو ،استقر رأي إبراىيم باشا عمى اكتشاف مواقع األتراك وذلك 21وفي اليوم التالي 
لمعرفة الجية الضعيفة لألتراك فيياجميم فييا ،ولكن رأى فيما بعد أن خير وسيمة يتبعيا 

 يونيو شرع إبراىيم بتنفيذ 22ىي الدوران حول مواقع األتراك ليياجميم من الخمف ،وفي يوم 
أما خطة األتراك فاستقرت .( 2)خطتو ،واخذ ينسحب من مواقعو استعدادا لحركة االلتفاف 

عمى أن يياجم حافع باشا وقواتو المصريين أثناء حركة االلتفاف ،ولكن ىذا األخير رفض 
وآبى حافع باشا أن يغادر ىو وقواتو مواقعيم ،ويغامر بقواتو في ' دي مولتك'خطة البارون 

مياجمة الجيش المصري ،في العراء وفي سيل مكشوف ،فقام إبراىيم باشا بتنفيذ خطتو أال 
. ( 3)وىي حركة االلتفاف وسار نحو مواقع العدو بنصيبين

 ،بدأت المعركة طبقا لخطة اليجوم التي رسميا إبراىيم باشا 1839 يونيو 24وفي صبيحة 
فرأى " نصيبين"،حيث كان الجناح األيمن لمجيش التركي ،أما الجناح األيسر فكان يمتد إلى 

إبراىيم باشا أن نقطة الضعف إنما تكون في ىذه الناحية ،فقرر مياجمة الجناح األيسر 
. ( 4)،وأمر بتقدم الصفوف المصرية لتنفيذ ىذه الخطة 

لقد كان ىناك خطر كبير عمى الجيش المصري، وبقي حافع باشا ىو وجيوشو في 
مكانو لم يتحرك، وصمم أن يدخر قوتو إلى أن يياجمو المصريون ،وترك الجيش المصري 

حكام  ينتقل إلى مواقعو الجديدة ،فحين رتب إبراىيم باشا خطة االنتقال و اليجوم بدقة وا 
،وخطتو بطبيعة الحال ،وقد أثارت ىذه الدقة إعجاب الضباط األوروبيين الذين كانوا في 

                                                 

.  275عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص  (1)
   .276نفسو، ص  (2)
   .113ميخائيل مشاقة، المشيد العيان بحوادث سوريا ولبنان ، المصدر السابق، ص (3)
 .288عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص  (4)
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معسكر الجيش التركي في تمك الميمة ،وشيدوا بأن حركات الجيش المصري كانت تسير 
 ( 1).طبقا لخطط الجيوش األوروبية المدربة عمى أرقى فنون القتال

والدليل عمى براعة إبراىيم باشا في وضع الخطط الحربية ،أنو رأى أكمة عالية تجاه 
ميسرة األتراك الذين أىمموىا ولم ينتبيوا إلييا ،فأمر لفوره سميمان باشا الفرنساوي الذي كان 
عمى ميمنة الجيش المصري باحتالل تمك األكمة ،ونصبوا عمييا المدافع ،فانكشفت أمام 

" واقعة نصيبين"نيرانيا مواقع الترك ،وكانت ىذه الحركة من إبراىيم باشا مفتاح النصر في 
. ( 2)،وقد تنبو الترك إلى خطئيم في إىمال تمك األكمة ،وحاولوا أن يحتموىا لكنيم عجزوا 

ولما اكتمل الجيش المصري بقيادة إبراىيم باشا بإطالق المدافع عمى ميسرة األتراك 
واليجوم عمييم ،تمقى ىنا الترك اليجوم بثبات وشجاعة ،حيث اشتد الضرب بالمدافع والبنادق 

. ( 3)بين الفريقين 
إبراىيم ،كما قام السمطان وفي غضون تمك األحداث ،أرسل دمحم عمي باشا المدد البنو 

معركة دامية ، ووقعت (4)في المعركة العثماني أيضا بتكثير العساكر من اجل فوز جيشو 
بين الطرفين حيث قام إبراىيم باشا بضرب العدو بالمدفعية فاخذ األتراك يفرون من قمب 

الجيش المصري مواقعيم ،وقد تمقى الجيش العثماني ضربات عنيفة ،وكان المعركة ،واحتل 
العثماني في واقعة إبراىيم باشا النصر عمى السمطان م يوم حقق فيو 1839 يونيو 24يوم 

. ( 5)" نصيبين"
. وىذا يرجع إلى ذكاء وحنكة إبراىيم باشا في تسيير األمور وقد أخذ بتعميمات أبيو أيضا 

                                                 

    .289نفسو، ص (1)
 . 382عايض بن خزام الروقي،المرجع السابق، ص  (2)
 .290عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص (3)
م، 1988 مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،لبنان ، ،1التحفة الحميمية في تاريخ الدولة العمية ،ط: إبراىيم بك حميم  (4)

 .215ص
بياء فيمي ،مؤسسة سجل : ،تر (1950 -1789)أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ،:جرانت وىارولد تمبرلي  (5)

 .411 ،ص 2001العرب ، 
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لقد تمكن إبراىيم باشا من إلحاق اليزيمة بالعثمانيين وىزميم شر اليزيمة األمر الذي أثار 
. (1)الدول األوروبية 

فبعد ىذه الواقعة بأسبوع توفي محمود الثاني، ولم تكن قد وصمتو بعد أخبار اليزيمة 
ذلك لعدم وجود األسالك البرقية، وقد تولى العرش من بعده ابنو السمطان عبد المجيد 

 (2)*.خان
وقد أصبحت الدولة العثمانية في أيام ضعفيا بعد وفاة السمطان، زد عمى ذلك اليزيمة 

. الذي حقق انتصارا باىرا بالفعل" إبراىيم باشا " النكراء التي تمقتيا عمى يد
حيث أن من األخطاء الجسيمة التي ارتكبيا محمود الثاني ،إنما تتمثل في مماشاتو لمسياسية 
األوروبية لمقضاء عمى الحكم المصري في بالد الشام ،ألن ذلك أدى إلى القضاء عمى أول 

 .( 3)وحدة إسالمية عربية بين مصر وبالد الشام في التاريخ الحديث 

 :نتائج معركة نصيبين - ب

لصالحو ،وبالفعل حقق إن قوة الجيش المصري ،وحسن تدبير إبراىيم باشا قد حسم المعركة 
: انتصارا باىرا عمى الدولة العثمانية ،ومن بين النتائج التي خمفتيا معركة نصيبين ما يمي 

  كبدت ىذه المعركة الجيش العثماني خسائر كبيرة في األرواح والمعدات ،بالرغم من الشجاعة
،وقد أشار عبد ( 4)والبسالة التي أبداىا الجيش العثماني ،ومقدرة فائقة في ارض المعركة 

الرحمن الرافعي إلى نتائج واقعة نصيبين بأن خسائر الجيش العثماني قد وصمت نحو أربعة 
 .( 5)آالف قتيل وجريح ،وكان من بينيم بعض القواد والضباط 

                                                 

 .384م، ص1119 ،دار المعارف ،النيل ،القاىرة ،3سندباد مصري، ط: حسين فوزي  (1)
 ىـ ،و ىو إبن السمطان محمود الثاني ،تولى الحكم في الدولة العثمانية 1237ولد عبد المجيد سنة : عبد المجيد خان * 

 عاما ، فقام في أول عمل لو بإنشاء خط كمخانة ،المعروف بحركة التنظيمات 17 ىـ ،وكان عمره 1255بعد وفاة والده عام 
الخالفة :دمحم خير فالحة:م لممزيد أنظر 1861العثمانية وأبرمت في عيده عدة معاىدات وعاجمتو المنية وتوفي عام 

    .www.smart10.com:، نقال عن 67العثمانية من الميد إلى المحد ، ص

  .139مصطفى كامل باشا ،المصدر السابق، ص  (2)
 .39م ،ص 2000 ،دار النيضة العربية ،بيروت، 1تاريخ الشعوب اإلسالمية الحديث والمعاصر، ط: حسان حالق (3)
 .382عايع بن خزام الروقي ،المرجع السابق، ص  (4)
 . 280عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص ( 5)
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  كما أسرت القوات المصرية العديد من رجال الجيش العثماني حوالي خمسة عشر ألف رجل
. ( 1)بسالحيم 

  مدفع في 30 مدفعا ،باإلضافة إلى 44استولى المصريون عمى نحو عشرين ألف بندقية 
وكذلك استولوا عمى خزانة الجيش التي لم يتمكن الترك من أخذىا عند " بيرة جك"حصن 

( 2)اليزيمة ،أما بالنسبة لمجيش المصري فقد بمغت خسائره نحو أربعة آالف بين قتيل وجريح 

،وبالطبع ىي خسارة عظيمة ،ولكنيا كانت فداء من جانب المصريين الذين أبدو شجاعتيم 
 .في ميدان المعركة 

  أما من الوجية السياسية فقد حفظت ىذه المعركة الحاسمة استقالل مصر ،وكانت ليا بمثابة
السياج الذي صانو من الخطر ،وقد كان وقع ىذه المعركة أليما جدا عمى الدولة العثمانية 

 .( 3)ألنيا خاتمة اليزائم التي لحقت بجيوشيا 

  أصبحت الدولة العثمانية بال جيش وال أسطول وال سمطان ،وكاد األمر يتحول إلى انييار
 .  (4)الدولة العثمانية ،لوال وقوف الدول األوروبية إلى جانب السمطان الجديد عبد المجيد خان

وقد حل بالعثمانيين بعد ىذه اليزيمة النكراء، كارثتان كبيرتان كانت األولى ىي وفاة 
السمطان محمود الثاني قبل أن تصل إليو أخبار اليزيمة، وخمفو ابنو السمطان عبد المجيد 

، الذي كان يبمغ من العمر سبعة عشر عاما، ولم تكن لو أي (م1860- م1839)خان سنة 
دراية بشؤون الحكم، والثانية ىي خيانة األسطول العثماني، حيث عيد عبد المجيد إلى فوزي 
باشا قائد األسطول العثماني أن يعود بأسطولو، و في الوقت نفسو عين خسرو باشا صدرا 
أعظم، و الذي كان بينو و بين فوزي باشا عداء قديم، فاعتبر فوزي استدعاؤه مؤامرة من 

، حيث كان فوزي باشا قمقا عمى مركزه بعد موت السمطان، (5)خسرو باشا وتولتو الوساوس
                                                 

 . 412جرانت وىارولد تمبرلي، المرجع السابق، ص  (1)
 .413عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص  (2)
 .414عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص  (3)
 .164تاريخ الشعوب اإلسالمية ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،ص : عبد العزيز سميمان (4)
 عمر اإلسكندري سميم حسن، تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، المرجع السابق، ص ص (5)

172 ،173. 
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وظن أن استدعاءه إلى األستانة لم يكن إال لعزلو أو لقتمو، حيث نصحو و كيمو عثمان باشا 
 .(1)أن يمتجئ إلى دمحم عمي خصم خسرو باشا القديم و يسممو األسطول التركي

فأخذ فوزي باشا بيذه النصيحة التي تحتوي في ذاتيا عمى الخيانة، ولما وصل ىذا 
بمصر يخبره ماذا قرر بشأن األسطول، " دمحم عمي"األخير إلى العمارة، أرسل وكيمو إلى 

 .(2)فابتيج دمحم عمي كثيرا بيذه الفرصة السعيدة

ونفيم من خالل ىذا الكالم بأن األسطول العثماني قام بخيانة عظمى أودت بالدولة 
حيث يعتبر " دمحم عمي" العثمانية إلى ميب الريح، زد عمى ذلك أنيا أصبحت تحت رحمة 

من أكبر الكوارث التي أصابت " واقعة نصيبين"تسميم األسطول عقب تمك الواقعة أال وىي 
. الدولة العثمانية في أسطوليا، وجيشيا و األىم من ذلك في سمطانيا
عمى ضفة " بيرة جاك" أما إبراىيم باشا فإنو استمر في تقدمو عقب انتصاره، واحتل 

 .(3)الفرات اليسرى، ثم عينتاب، ومرعش، و أورقو

قد حرك مواقف الدول " معركة نصيبين"لقد ذكرنا أن انتصار الجيش المصري في 
األوروبية وىذا ليس تضامنا مع الدولة العثمانية، بل من أجل أطماع الدول ورغباتيا وقد 

: كان موقف الدول الكبرى كما يمي
: روسيا- 

فروسيا انتيزت ىذه الفرصة، أال وىي ىزيمة الدولة العثمانية وذلك لبسط حمايتيا 
 .(4)الفعمية عمييا بحجة الدفاع عنيا

كما خشيت روسيا من تطور الموقف محميا، ومن قيام حركات العصيان، والثورات 
في اسطنبول، ورأت  أيضا في حركة دمحم عمي باشا خروجا عن الشرع، كما رأت  انتصار 

 .(1)، تفوقا لسياسة فرنسا ومصالحيا في الشرق "معركة نصيبين"الجيش المصري في 

                                                 

 .174نفسو، ص( 1)
 .282عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص (2)
 .283عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص (3)
  .286نفسو، ص (4)
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ويمكن القول أن التقدم الذي حققو دمحم عمي عمى الدولة العثمانية في نصيبين قد 
جعل روسيا بشكل خاص، تتخوف من ىذا االنتصار، وتخشى من وقوع المضائق في قبضة 

دمحم عمي مما يشكل خطرا عمى مصالحيا في الدولة العثمانية، وأن روسيا تعمل بأقصى 
جيدىا لكي ال تقوم دولة قوية عمى حدودىا الجنوبية تسير ضمن الركب الغربي، تستطيع أن 

 .(2)تشكل خطرا حقيقيا عمى أطماعيا التوسعية نحو المياه الدافئة في الجنوب

: فرنسا- 
أما بالنسبة لموقف فرنسا كانت تميل إلى إقرار دمحم عمي باشا عمى سوريا وجزيرة العرب، 

لكن بريطانيا عرفت كيف تقنع فرنسا .(3)طبقا إلتفاق كوتاىية، ولما أدت إليو معركة نصيبين
. (4)و أصبحت ىذه األخيرة مؤيدة لبريطانيا مع أطماعيا االستعمارية

: إنجمترا- 
لقد كانت إنجمترا متخوفة جدا من انتصار الجيش المصري في واقعة نصيبين ألن روسيا 

. المبرمة بينيما وبين الدولة العثمانية" خنكار أسكمسي" ستقوم بتطبيق بنود معاىدة 
والدليل " الشام الثانية"ويذىب البعض من المؤرخين إلى أن إنجمترا ىي التي أثارت حرب 

 (5)"إن مصمحتنا أن يسترد السمطان سوريا بل ومصر " عمى ذلك ما قالو المورد بالمرستون 

كما أعمنت عداءىا لمصر و إخضاع دمحم عمي بالقوة، و أخذت تؤلب الدول األخرى عمى 
مصر، وكانت إنجمترا تقوم بكل ىذا من أجل إضعاف دمحم عمي ألن امتداد نفوذ مصر في 

البالد السورية يجعميا دولة بحرية قوية من دول البحر األبيض المتوسط، وكانت أيضا 
                                                                                                                                                         

الموقف الروسي من التدخل المصري في بالد : غالب عبد أحمد الغربيات و خالد حامد طاىر شنيكات (1)
 . 398م، ص2012، األردن، 17، مجمة دراسات تاريخية، ع(م1841- م1831)الشام

 . 399غالب عبد أحمد الغربيات و خالد حامد طاىر شنيكات، المرجع السابق، ص (2)
 .276الرافعي، المصدر السابق، ص  عبد الرحمن(3)
 .207عبد الفتاح أبو الفضل، المرجع السابق، ص (4)
 ريدج، دافع عن سياسة بالده ضد فرنسا، طوال أربعين بىو رجل دولة انجميزي، اتمم دراستو في جامعة كم:  بالمرستون

بسام : و مشاريعو، لممزيد أنظر وكانت مقاومتو لدمحم عمي باشا ىي السبب الرئيسي، في احباط مخططات دمحم عمي  عاما،
 .296العسمي، فن الحرب االسالمي في العيد العثماني، المرجع السابق، ص

   .72 دمحم صبري، تاريخ مصر الحديث من دمحم عمي إلى اليوم، المصدر السابق، ص(5)
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إنجمترا تتمسك باسترداد األسطول العثماني إلى الباب العالي ألن تحالفو مع األسطول 
 .(1)المصري يجعل مصر قوة بحرية كبيرة تخيف إنجمترا

. وقد قامت بكل الوسائل من أجل تقميم أظافر دمحم عمي باشا و إخضاعو
 تبث مبادئيا و أفكارىا بين الدول األوروبية، و تعمل عمى انحيازىا إلى تفقد أخذ

أثر بالغ في تدبير المؤامرة الدولية ضد دمحم عمي و " لبالمرستون "صف إنجمترا، حيث كان 
. ، ىذا ما سنعرفو فيما بعد(2)تأليب الدول الكبرى عميو

: النمسا و بروسيا- 
فبالنسبة لمنمسا، لم يكن موقفيا يختمف عن باقي الدول الكبرى، حيث عارض مترنيخ الدور 
المصري منذ بدايتو، وذلك حفاظا عمى الدولة العثمانية، ورفضا لفكرة االستقالل و الثورة 

 .(3)عمى الحكم الشرعي

 الذي يميل إلى الدولة العثمانية واستمرارىا، ويرجع ىذا موقف مترنيخكان ىذا 
: االىتمام بالدولة العثمانية إلى غرضين ىما

أال يجعل لروسيا ذريعة التدخل في شؤون الدولة العثمانية، وبسط حمايتيا عمييا فإن : األول
 .(4)ذلك خطرا عمى النمسا

فقد تمثل في أنو كان ينظر إلى قيام دمحم عمي ضد الباب العالي كثورة الحاكم : أما الثاني
الرسمي، ومبدأ مترنيخ ىنا ىو مقاومة الثورات القومية التي يراد منيا الخروج عن سمطة 

 .(5)الحكومات الرسمية

                                                 

 .288عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص (1)
 .289 عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص(2)
 .207، ص1993أوربا في القرن التاسع عشر، مكتبة النيضة، القاىرة، :  أمال السبكي(3)
وبعدىا أصبح  عمل سفير لبالده في باريس،(م1773-م1859)نتزمن مواليد كوبل ىو رجل دولة نمساوي، : مترنيخ

   .293ص المرجع السابق، بسام العسمي، :مستشارا لمنمسا، لممزيد أنظر
 .290عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص (4)
 .291نفسو، ص  (5)



 (م1840-م1838)حرب الشام الثانية :                                     الفصل الثالث

 83 

فمم يكن ليا أطماع خاصة في ىذه األزمة، بل كانت ترمي " بروسيا"أما فيما يخص 
إلى المحافظة عمى السمم، لكي تجتنب األخطار التي تنجم عن حرب أوروبية، حيث كان 

ممكيا يكره فرنسا من ناحية وذلك ألسباب قومية وكان يميل إلى السياسة المناقضة لسياسة 
. (1)فرنسا

: الدولة العثمانية- 
لقد تولى السمطان عبد المجيد خان عرش السمطة العثمانية وذلك بعد وفاة أبيو 

السمطان محمود الثاني، وسنو ال يتجاوز السابعة عشر عاما، وتولى زمام الدولة التي ال 
. جيش ليا و ال أسطول كما ذكرنا ألن دمحم عمي قضى عمييا تماما

كان السمطان عبد المجيد الصغير في سن يتمنى أن تعم عالقات سالم وود مع مصر، 
وذلك من أجل حسم الخالف بين الدولتين بالحسنى، حيث لم يكد عبد المجيد يعتمي عرش 

يحمل كتابا من خسرو " عاكف أفندي" السمطة، حتى أرسل إلى دمحم عمي مندوبا خاصا وىو
باشا، يعبر فيو عن عواطف  السمطان الودية، نحو دمحم عمي، ونسيانو لما وقع منو في 

الماضي، ويخولو ممك مصر الوراثي، ومع أن دمحم عمي كان ال يثق بحسن نية خسرو باشا، 
ولو ترك األمر لمحكومة العثمانية وحدىا، لرضي بإبرام الصمح عمى أساس االعتراف 

قرار سمطتيا في سوريا و جزيرة العرب  .(2)باالستقالل، أي استقالل مصر وا 

ولكن الدول األوروبية بطبيعة الحال وخاصة إنجمترا عممت جاىدة عمى عدم إتمام ىذا 
. الصمح

لقد أدركت الدول الكبرى إذن خطورة النصر المصري، إذ أن الطريق أصبح سيال 
بالنسبة إلبراىيم باشا بمتابعة سيره إلى إسطنبول، كما خشيت الدول أيضا من اتخاذ روسيا 

 .(3)خطوات مماثمة، مثل التي أقدمت عمييا من قبل

                                                 

 .208أمال السبكي، المرجع السابق، ص (1)
، مجمة دراسات (م1840-م1831) عمي يوسف البمخي، الموقف الدولي من احتالل دمحم عمي باشا لبالد الشام، (2)

 .200م، ص1985تاريخية، جامعة دمشق، دمشق، 
. 201 نفسو، ص(3)
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عمى الدولة العثمانية في " دمحم عمي باشا " يمكن القول أن التقدم الذي حققو جيش 
معركة نصيبين، قد جعل روسيا بشكل خاص و الدول األوروبية بشكل عام تتخوف من ىذا 

. االنتصار
قد ساعد عمى سير المسألة " معركة نصيبين"إن انتصار الجيش المصري في 

المصرية، وىي المرة الثانية التي جذبت اىتمام الدول األوروبية، وأوقعتيم في الحيرة و 
االرتباك فالمرة األولى كما ذكرنا انتصر دمحم عمي باشا في حمص و بيالن و قونية، والمرة 

، فكانت كل دولة من الدول "المسألة الشرقية" الثانية في نصيبين، وأثار ىذا االنتصار 
ذ تأممنا جيدا في تاريخ مصر ال نجد تأثيرا  األوروبية تفكر فقط في أطماعيا و مصالحيا، وا 
سياسيا في الدول األوروبية مثمما كان لو تأثير كبير في معركة نصيبين ىذه المعركة التي 

. كانت بمثابة فخر لممصريين وقائدىا البطل إبراىيم باشا
التي كان من أىم شروطيا أن تكون مصر شاممة " اتفاقية كوتاىية" ولو نعود قميال إلى

قميم أدنة وجزيرة كريت، ألدركنا فعال أنيا النتيجة الفعمية و الحقيقية  لسوريا، وجزيرة العرب، وا 
وكما نعمم جيدا أن ىذه االتفاقية التي أقرتيا الدول األوربية والتي نادت " لمعركة نصيبين" 

بوجوب المحافظة عمييا، أن الدولة العثمانية أرادت أن تتخمص منيا بجميع الوسائل، 
وىاجمت دمحم عمي باشا وأجبرتو عمى خوض الحرب، ولكنيا لم تنجح بطبيعة الحال، ألن 

" انتيت بيزيمة الجيش التركي، فالنتيجة العادلة ىنا ىي أن يطبق اتفاق" معركة نصيبين"
بكل شروطو ألن بالد الشام أقرب بكثير إلى مصر، لكن تدخل الدول األوربية " كوتاىية

وأطماعيا التي ليس ليا حدود، حالت دون تحقيق ذلك وىذا ما سنعرفو في تفاصيل اتفاقية 
. لندن

 

                                                                                                                                                         

 تجدر بنا اإلشارة إلى مالحظة ىامة وىي أن دمحم عمي باشا كان يراىن دائما عمى مساعدة فرنسا لو، في الوقت الذي كان *
جورج فوزي، المصالح االستعمارية البريطانية و الحفاظ عمى اإلمبراطورية : القيصر نيقوال األول يساعد محمود الثاني،أنظر

   . 97، ص1992، دمشق، 41العثمانية، مجمة دراسات تاريخية، ع 
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 .(م1840)عقد اتفاقية لندن :المبحث الثالث 
لما قامت الحرب المصرية الثانية في الشام خمق السمطان العثماني لموزير البريطاني 

ومسح أثارىا ،وذلك بعقد المؤتمر " ىنكار أسكمسي"فرصة ثمينة لتمزيق معاىدة " بالمرستون "
. األوروبي العام في العاصمة البريطانية لندن والذي ختم بمعاىدة لندن الشييرة 

لم تفتأ بريطانيا في اتخاذ اإلجراءات التي تقمص من نفوذ وطموحات دمحم عمي ،سواء 
في شبو الجزيرة العربية أو في الشام ،فأرسمت ليا جاسوسا في بالد الشام ليزرع بذور الشقاق 

 .( 1)و الفتنة بين األىالي وأصبح ىذا الجاسوس ينتقد حكومة الباشا
ليكون بذلك عامال مساعدا في اشتعال نيران الثورة واالضطرابات التي تعيشيا الشام 
من جراء سياسة حكومة الباشا التي تعتبر مسؤولة عن كثير من االضطرابات والثورات التي 

تأججت في الشام وزعزعة األىالي في الوقت الذي سعى فيو البريطانيون إلى كسب والء 
. (2)الشيابيين

وقد دعا وزير خارجية الدولة العثمانية ممثمي القوى األوربية الخمس في األسيتانة 
وىي كل من دولة بريطانيا العظمى ،والنمسا ،وفرنسا ،وروسيا ،وبروسيا ،إلى اجتماع في 

ه ،الموافق 1255منزلو عمى ضفاف البوسفور في النصف األخير من شير ربيع الثاني 
م ،حيث أكد ليم في ىذا االجتماع احترام السمطان العثماني 1839لمثالث من يوليو سنة 

وتقديره لممموك الذين يمثمونيم ،ورغبتو الحارة في تقديره لكل صور التفاىم الطبية التي تربط 
الباب العالي بحكوماتيم ،ثم أشار بعد ذلك إلى أن السمطان قد قرر بدافع الرغبة في وضع 

  .(3)نياية لمكوارث التي تثقل كاىل الشعب السوري من جراء سياسة باشا مصر

                                                 

 . 183سييل زكار، المرجع السابق، ص  ( 1)
 .471دمحم فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص  (2)
 . 420عايض بن خزام الروقي، المرجع السابق، ص  (3)
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وانضمام األسطول العثماني إلى دمحم " معركة نصيبين"إال أن تطور األحداث بعد 
عمي وما أحاط بالدولة العثمانية بأىوال كبيرة بعد أن فقدت ىذه األخيرة سمطانيا و جيوشيا 
.   البرية وسفنيا الحربية ،لتصبح عاصمتيا مفتوحة األبواب أمام تابعيا القوي دمحم عمي باشا
وقد أرسل سفراء كل من فرنسا ،وبريطانيا ،وروسيا ،والنمسا ،وبروسيا مذكرة إلى 

م يعمنون فييا 1899 يوليو 27ه،الموافق ل1255 جمادى األولى 25السمطان العثماني في 
أن االتفاق بين دولتيم قد أصبح أمرا واقعا ،وأنيم يدعون الباب العالي إلى عدم إقرار أي 

. (1)صمح في المسألة المصرية إال بعدما اخذ مرئيات دولتيم بشان ذلك
وبعد ذلك مرت عدة اشير كانت حافمة بتبادل اآلراء والمقترحات التي يطرحيا زعماء 

وسياسة الدول األوروبية بغية التوصل إلى حل المسالة المصرية التي جزءا من األزمات 
. التي أصابت الدولة العثمانية 

معركة نصيبين " كانت مذكرة الدول األوروبية إلى الباب العالي بمثابة إلغاء لنتائج 
وكانت أيضا من ىذه الناحية انتصارا لوجية نظر انجمترا ،أما الدولة العثمانية فقد وضعتيا "

وىكذا بوصول البارون ( 2)المذكرة تحت وصاية الدول ،ففقدت بذلك استقالليا العقمي 
م لنقل موافقة حكومتو عمى 1839ىـ، أواخر سنة 1255إلى لندن في أواخر سنة " برونوف"

إعطاء الحرية المطمقة لبريطانيا التخاذ ما تراه مناسبا في حل المسالة المصرية ،واستعداد 
روسيا لغمق المضائق في وجو كل السفن الحربية عندئذ لم يتردد المورد بالمرستون في 
استجماع الدول األوروبية ضد دمحم عمي وفرنسا أمام األمر الواقع ،بعد أن وقعت الدول 

 يوليو 15: ىـ ،الموافق ل1256 جمادى األولى 25الخمس عمى معاىدة لندن الشييرة في 
. (  3) م 1840

                                                 

 .422عايض بن خزام الروقي، المرجع السابق، ص  (1)
 .291عبد الرحمن الرافعي ،المصدر السابق ،ص  (2)
دراسة تاريخية في األوضاع اإلدارية في ضوء الوثائق والمصادر –الدولة العثمانية في المجال العربي : فاضل بيات (3)

 .563، مركز دراستيا الوحدة العربية ،بيروت،لبنان، ص 1ط-العثمانية أوسط القرن التاسع عشر
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وقد كان لممعاىدة ممحق بتضمن االمتيازات التي تعيد السمطان بتحويميا دمحم عمي 
    .(  1)ويعتبر ىذا الممحق جزءا من المعاىدة 

: ومما سبق ذكره فقد نصت معاىدة لندن عمى الشروط التالية
 وخمفاؤه حكم مصر وراثيا ،ويكون لو مدة حياتو حكم المنطقة الجنوبية من  خول دمحم عميي أن

،بشرط أن يقبل ذلك في مدة ال تتجاوز عشرة أيام  (فمسطين)" عكا"سوريا المعروفة بوالية 
 .من تاريخ تبميغو ىذا القرار 

  قميم أدنة ،وسائر البالد العثمانية أن يقوم بإخالء جنوده من جزيرة كريت ،وبالد العرب ،وا 
 .(2) عدا والية عكا ،وأن يعيد الدولة العثمانية أسطوليا

  عكا ،و يميل إذا لم يقبل دمحم عمي باشا ىذا القرار في مدة عشرة أيام يحرم الحكم عمى والية
عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الوراثي لمصر ،وسحب جنوده من كامل البالد العثمانية ،فان 
 .انقضت ىذه الميمة دون قبول تمك الشروط كان لمسمطان في حل من حرمانو والية مصر 

  يدفع دمحم عمي باشا جزية سنوية لمباب العالي ،تنتج في نسبتيا البالد التي تعيد إليو إدارتيا 

(3 ). 

  تطبق في مصر وفي والية عكا المعاىدة التي أبرمتيا السمطنة العثمانية وقوانينيا األساسية
،ويتولى دمحم عمي وخمفاؤه جباية الضرائب باسم السمطان ،كما يتولون اإلنفاق عمى اإلدارة 

 .(4) العسكرية والمدنية في البالد التي يحكمونيا

  تعتبر قوات مصر البرية والبحرية جزءا ال يتجزءا من قوات السمطة العثمانية. 

  يتكفل الحمفاء في حالة الرفض دمحم عمي لتمك الشروط أن يمجئوا إلى وسائل القوة وتعيد
انجمترا و النمسا في خالل ذلك أن تتخذ  باسم الحمفاء بناء عمى طمب السمطان كل الوسائل 

 .لقطع الموصالت بين مصر وسوريا ،وضع وصول المدد بينيا 

                                                 

   .292عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص  (1)
 293نفسو، ص  (2)
  294نفسو ،ص  (3)
  295نفسو ،ص  (4)
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  أن يكون النجمترا والنمسا الحق في محاصرة موانئ سوريا بمساعدة بعض من سكان سورية
(1). 

  عدم السماح لمراكب روسيا و انجمترا والنمسا حق الدخول إلى البوسفور لحماية استانبول إذا
 .(2) ما تقدمت إلييا الجيوش المصرية

واتفقت األطراف المشاركة في المعاىدة عمى مساعدة السمطان العثماني عبد المجيد 
. الثاني إذا لم يقبل دمحم عمي بالشروط المفروضة عميو

يتبين لنا مما ذكرنا أن األعمال التي قام بيا دمحم عمي باشا كانت تستيدف كميا تحقيق 
مطامعو الشخصية ،وقد أثار ميمة عمى تاريخ مصر ،إذ تحولت مصر في الواقع إلى إيالة 

 . شبو مستقمة ،تديرىا أسرة دمحم عمي 
 

                                                 

 .400غالب عبد احمد وخالد حامد طاىر ،المرجع السابق ،ص  (1)
 .401نفسو، ص  (2)
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" دمحم علي"التحالف األوروبي العثماني ضد : المبحث األول 
لقد أثارت انتصارات دمحم عمي المتتالية الدول األوروبية ليس عطفا عمى السمطان أو 
من أجل بقاء الدولة العثمانية ألنيا تحافع عمى التوازن األوروبي كما تدعي ىذه الدولة ، و 

و خطورتو عمى التوازن الدولي، و خاصة إنجمترا التي " دمحم عمي"إنما خشية ازدياد نفوذ 
تضايقت من سياسة الباشا المصرؼ، األمر الذؼ أدػ إلى عقد معاىدة لندن كما ذكرنا، 

حيث ىددت الدول الكبرػ دمحم عمي باستخدام القوة ضده إن لم يقبل ىذه الشروط المذكورة 
. في المعاىدة، و لكن ىذا األخير قرر فعال رفض تمك البنود و ذلك بتشجيع من فرنسا

ألن فرنسا كانت دائما تؤيد دمحم عمي و تساعده، و تتطمع إلى أن تفرض حمايتيا 
  (1)عمى مصر، وذلك لمصالحيا الخاصة طبعا 

لكن فرنسا لم تقبل بيذا اإلتفاق ضد حميفيا لما كان لو من اإلحترام المتبادل بينيما، و أقل 
شيء فعمتو، أنيا قامت بإلقاء الخطب البميغة، و الدفاعية عن دمحم عمي و أغراضو السياسية 

(2) .
فالدول الكبرػ لم تشأ أن ترػ رجال قويا و ذكيا مثل دمحم عمي باشا ليحل محل الدولة 
العمية عند سقوطيا ، فعممت بكل الوسائل المتاحة أماميا، لكي تخرج المصريين من بالد 

. الشام و لم ييدأ ليا بال حتى إنسحبت جيوش إبراىيم باشا من كامل المنطقة 
يمكن القول أن الصراع العثماني المصرؼ عمى بالد الشام قد إتخد طابعا إعالميا ، بعد أن 

غدػ قضية دولية، و ذلك بالترويج اإلعالمي األوروبي ليا ، كونيا أزمة معقدة أسموىا 
بالمسألة الشرقية ، مع العمم أن أصل المشكمة ىو إقميمي بحت بين الدولة العثمانية، ووالييا 

  (3)القوؼ دمحم عمي باشا
  (4)و أنو من الطبيعي تسوية تمك الخالفات بين الطرفين دون تدخل القوػ األوروبية

                                                 

 .63بروكممان، تاريخ الشعوب اإلسالمية، المرجع السابق ، ص ( 1)
  .05مصطفى كامل باشا ، المسألة الشرقية ، المصدر السابق، ص ( 2)
  .287، ص 1991، الموصل ، (1916-1516)تكوين العرب الحديث : سيار كوكب الجميل ( 3)
 .288سيار كوكب الجميل، المرجع السابق، ص( 4)
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فقبل الحديث عن التحالف األوروبي العثماني، تجدر بنا اإلشارة إلى مالحظة ىامة و ىي 
. لماذا رفض دمحم عمي بنود معاىدة لندن ؟ 

و لكي نعرف سبب الرفض ليذه المعاىدة يجب عمينا أن نحمل شروطيا، و بالتالي 
. ما كان عمي دمحم فعمو إزاء ىذه اإلتفاقية 

بالقوة قبول تمك الشروط و " دمحم عمي"عجيب فعال أمر تمك الدول، ألنيا فرضت عمى 
لكنيا لم تفرض عميو بالقوة تطبيق بنود إتفاقية كوتاىية األمر الذؼ يؤدؼ فعال إلى الحيرة، 

ففي معاىدة لندن، تعيدت الدول األوروبية بمساعدة السمطان في إخضاع دمحم عمي باشا، إذا 
ما رفض ىذا العرض، يخول الباشا المصرؼ حكم مصر وراثيا و حكم والية عكا طوال 

منو، و ينذر عشرة أيام " عكا"حياتو، و أعطي لو ميمة عشرة أيام فقط، فإذا لم يقبل تؤخذ 
أخرػ لقبول الحكم الوراثي لمصر، عمى أن يظل تابعا لمسمطان، و يجبي الضرائب بإسمو، 

فإن رفض في تمك الحالة، تصرف الدول الكبرػ بما تراه مناسبا، و قد تعيدت إنجمترا و 
. (1)النمسا بقطع المواصالت بين الشام و مصر بكل الوسائل

و لعمنا نالحع جيدا في ىذه المعاىدة، تعيد الدول بإتخاد وسائل العنف لتنفيذ 
. شروطيا عمى دمحم عمي باشا في الحالة رفضو ليا 

كما تدعي أيضا حماية الدولة العثمانية و حدودىا من أؼ خطر قد يقدم عميو والييا 
المصرؼ، و ىذا يوضح لنا قوة الجيش المصرؼ في تمك الفترة، و إثارة مخاوف الحمفاء، 

.  األمر الذؼ أدػ إلى تكاثف الدول األوروبية لمواجية والي تابع لمدولة العثمانية 
كما حرمت ىذه المعاىدة دمحم عمي باشا من حكم جزيرة العرب و بالد الشام و سوريا و إقميم 

  (2). أدنة
إستمرت إنجمترا في إتباع أسموبيا التآمورؼ في تشجيع الثورات، و التمرد في بالد 
الشام و لبنان ضد الحكم المصرؼ، لكي تعطي صورة خاطئة عن الجيش المصرؼ، كما 

                                                 

  .  39يمماز أوزتونا ، تاريخ الدولة العثمانية، المرجع السابق، ص ( 1)
  .40نفسو، ص ( 2)
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شروط المعاىدة، " دمحم عمي"إلى مصر ليبمغ " رفعت بك "أرسمت الدولة العثمانية مندوبيا 
 أغسطس من نفس السنة 16م و قام بمقابمة الباشا في 1840 أغسطس 11حيث وصل في 
إلى اإلسكندرية إجتمع أوال مع وكالء الدول المتحالفة، و قام " رفعت بك"و فور وصول 

م، و أبمغو بما إتفق 1840 أغسطس 16بمقابمة دمحم عمي في سرايا رأس التين و ذلك يوم 
. (1)عميو وكالء الحمفاء، بنبأ المعاىدة و طمب إليو العمل بيا 

رفض دمحم عمي بطبيعة الحال تمك الشروط و أعمن لمحمفاء أنو سيبقى بالقوة، ألن ما 
كما غضب . حصل عميو كان بالقوة، كما أمر عمى عدم خضوعو لرغبة التحالف األوروبي

بأنو لن " لرفعت بك"دمحم عمي غضبا شديدا لخضوع الدولة العثمانية إلدارة األجانب، و أقسم 
يتنازل عن شبر أرض من أمالكو التي فتحتيا جيوشو القوية، و ذىب مندوب الدولة العمية 

لتبميغ خبر رفض الباشا، و طمب منيم أؼ من الحمفاء تبميغ دمحم عمي بأنفسيم شروط 
. (2)المعاىدة  

 أغسطس قام قنصل إنجمترا، و قنصل روسيا و النمسا، بمقابمة دمحم عمي 17في يوم 
و أبمغوه شروط المعاىدة، و ىددوه بالحرب في حالة ما إذا رفض تمك الشروط، لكن دمحم 
عمي رد عمييم بغضب شديد وأخبرىم بأنو سيزحف نحو األستانة إذا تجددت الحرب مرة 

فأجابوا ". أتعشم أن ترحموا مع لرفعت بك: "أخرػ، ثم إلتفت إلى وكالء الدول األربعة و قال 
بأنو ليس لدييم تعميمات بمغادرة مراكزىم فرد عمييم دمحم عمي بأنو فقد الثقة فييم، و األصول 

.      (3)الصحيحة تقضي في حالة الحرب أن يرحل وكالء األعداء عن البالد
مندوب  الدولة العثمانية، و عرض عميو العمل " رفعت بك"و قد استدعى دمحم عمي 

عمى إنياء الخالف بينو و بين السمطان العثماني، دون تدخل الدول األجنبية و قد قرر دمحم 
عمي أن يتنازل عن والية أدنة، و جزيرة العرب، و يكتفي بحكم مصر الوراثي ، و حكم 

سوريا مدػ حياتو، و سممو كتابا بذلك إلى السمطان، ليتفادػ ميعاد العشرة أيام، التي تقضي 
                                                 

 .221دمحم عبد الفتاح أبو الفضل، الصحوة المصرية في عيد دمحم عمي، المرجع السابق، ص( 1)
 .212نفسو، ص ( 2)
 .213نفسو، ص ( 3)
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بيا المعاىدة، و يفتح بابا جديدا لممفاوضة فغادر رفعت بك اإلسكندرية متوجيا إلى تركيا 
 . (1)يحمل معو خطاب الباشا لكي يبمغو لمسمطان 

و عرضو عمى الصدر األعظم و سفراء " دمحم عمي"تشاور السمطان حول خطاب 
الدول المتحالفة باألستانة، لكن إستقر رأييم عمى خمع دمحم عمي من والية مصر، و أرسل 

، يبمغو فيو بالرفض و 1840 سبتمبر 22 إلى دمحم عمي باإلسكندرية يوم *السمطان فرمانا
 سبتمبر من نفس السنة غادر وكالء الدول 23خمعو من منصبو، و في اليوم التالي 

األراضي المصرية، و أصبحت مصر في حالة حرب مع الدولة العثمانية و حمفائيا مرة 
. (2)أخرػ 

النمسا، و " يتبادر إلى أذىاننا ىنا أمر غريب و ىو لماذا منعت الدول الكبرػ 
روسيا، و إنجمترا، و بروسيا الدولة العثمانية من عقد أؼ إتفاق مع دمحم عمي، وعدم الصمح 

. بينيما يا ترػ؟ 
ذلك عمال عمى زيادة الخالف بين السمطان و دمحم عمي، ليتحقق من خالل ذلك ىدفين 

:  رئيسيين أوليما 
 األول و ىو اإلبقاء عمى اضمحالل الدولة العمية و تفككيا. 

  و الثاني ىو محاولة التخمص من دمحم عمي و دولتو القوية، بعدما أصبح يشكل خطرا عمى
  (3)النفوذ األوروبي بالمنطقة 

كانت ىذه النوايا الحقيقية و الخفية لمدول األوروبية من وراء عقد إتفاقية لندن، ليس حبا 
بالدولة العثمانية، إنما من أجل إضمحالليا و سقوطيا لكي يتقاسم ىؤالء التركة العثمانية 

. فيما بعد 
و لما كانت البالد الواقعة تحت  )): و الدليل عمى ذلك ما قالو مصطفى كامل باشا

سمطة الدولة العمية من أجمل البالد في العالم و أغناىا، فقد تاقت نفوس أصحاب الدول 
                                                 

 .213دمحم عبد الفتاح أبو الفضل، المرجع السابق،ص  (1)
 .214نفسو، ص (2)
  .380خالد فيمي، كل رجال الباشا، المرجع السابق، ص ( 3)
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األوروبية إلخراج الترك من ىذه البالد و تقسيميا بينيا، فكانت الدول األوروبية تحارب 
الدولة العثمانية، و اإلستيالء عمييا جزءا فجزءا، و ىذا سبب آخر لعداوة بعض الدول لمدولة 

  (1) (.(العمية 
و قد كانت سياسة بريطانيا في األول حيال دمحم عمي، تقوم عمى أساس التظاىر 

بالمحافظة عمى أمالك الدولة العثمانية أمام أطماعو و توسعاتو، كما أخذت تعمل عمى رده 
إلى حدود مصر حتى ال يكون لو من القوة ما ييدد مصالحيا التي أخذت تتضح في تمك 

المنطقة من مناطق الشرق، و ترػ في الحد من سمطانو حدا أيضا، إلمتداد النفوذ  الفرنسي 
  (2)إلى تمك المنطقة الحساسة  

و قد أرادت بريطانيا أن تضع مصر بيذه المعاىدة أمام األمر الواقع، و أخذت 
، مما بذلتو من وسائل ليذا الغرض أن المورد "دمحم عمي"تحرض سكان لبنان عمى خمع طاعة 

ترجمان السفارة  ((ريتشارد))و ىو سفير بريطانيا في األستانة، أرسمو الميستر " بونسبني"
اإلنجميزية إلى لبنان، و كان ىذا األخير قد تعمم المغة العربية، و تجول في أنحاء البالد من 

، و استمال إليو أمراءىم و مشايخيم، واتفقوا عمى أن يثوروا عمى نقبل، وقام بإثارة المبنانيي
  (3)دمحم عمي باشا، و قد إتسع مدػ الثورة، فعمت أنحاء لبنان 

فالثورة عمى الحكم المصرؼ في بالد الشام كما الحظنا، كانت من عمل الدسائس 
اإلنجميزية التي كانت ليا أطماع في أمالك الدولة العثمانية، و حاولت الحفاظ عمييا 

بالقضاء عمى دمحم عمي، و دولتو القوية لما شكمو من خطر عمى المصالح البريطانية، في 
  (4 ).البحر األحمر، و طريق اليند

دخمت  )):حيث قال الدكتور مشاقة و ىو من معاصرؼ تمك الحوادث في ىذا الصدد 
م سوريا، و بما أن دوام الحال من المحال شاء ربك تغييرا في البالد، فجاءىا 1839سنة 

                                                 

  .05مصطفى كامل باشا، المصدر السابق، ص ( 1)
  .347ىدػ عمي بالل، الصراع العثماني المصرؼ عمى بالد الشام و الموقف الدولي منو، المرجع السابق،ص( 2)
  .208أبو الفضل، المرجع السابق، ص ( 3)
  .82م، ص 1987فمسطين و القدس في التاريخ، دار النشر، الكويت، : برجس حمود البرجس( 4)
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، و كان ترجمانا "ريتشارد دوود"  و إسمو الحقيقي *جاسوس من قبل الدولة السكسونية 
  (1) ((لقنصل دولتو باألستانة، و أظير في بادغ األمر ميال غريبا إلى تعمم المغة العربية

و لم تنقطع الفتن و الدسائس في لبنان و سوريا، بل ضمت مستمرة خالل الحرب، و رأت 
إنجمترا في دمحم عمي باشا عزيمة و قدرة عمى المقاومة، فقررت تجريد مصر من عمارتيا 

البحرية لكي ال يستطيع الباشا إمداد قواتو في الشام بطريقة الصحراء التي تفصل مصر و 
  (2)فمسطين

:   وقد مر التحالف األوروبي العثماني بمرحمتين أساسيتين أال و ىما 
 م، أؼ قبل إندالع الحرب مباشرة إلى غاية 1839و التي بدأت في ماؼ  : المرحمة األولى

 .م ظيور المعارضة الفرنسية مع الدول األوروبية 1840فيفرؼ 

 م بالتعاون الروسي البريطاني و إنتيت 1839 و التي بدأت في نوفمبر :و المرحمة الثانية
  (3) .م 1841بيزيمة مصر عسكريا و تسوية المسألة المصرية 

و يرجع السبب الرئيسي وراء إقامة التحالف األوروبي إلى أن فرنسا كانت عمى 
إستعداد لمتعاون مع حمفائيا األوروبيين إليجاد تسوية دبموماسية مقبولة إال أنيا كانت ترفض 
فكرة إستخدام القوة ضد حميفيا، و بالتالي فإن مرحمتي التحالف إرتبطتا بالوجود الفرنسي فيو، 
من ناحية أخرػ إن المرحمة األولى إعتمدت عمى التدخل الدبموماسي بينما إرتبطت المرحمة 

  (4) .الثانية بالتدخل العسكرؼ 
و ىنا يجب عمينا أن نأخذ بعين اإلعتبار أن فرنسا لم تتخمى عن موقفيا المساند لدمحم 
عمي في أؼ وقت، أثناء ىذا العمل األوروبي المشترك، فقد إعتقدت أنيا قادرة عمى التحكم 

.  (5)في مجريات األمور 
                                                 

  .126ميخائيل مشاقة، المشيد العيان بحوادث سوريا و لبنان، المصدر السابق، ص ( 1)
  .296عبد الرحمن الرافعي، عصر دمحم عمي، المصدر السابق، ص   (2)
م، 2007إنييار الخالفة العثمانية و توابعو عمى مصر، دار غريب لمطباعة و النشر، القاىرة، : دمحم عادل عبد العزيز  (3)

 . .32ص 
  .34دمحم عمي عبد العزيز، المرجع السابق، ص( 4)
  .35دمحم عمي عبد العزيز، المرجع السابق، ص  (1)
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لكن الشيء الذؼ غاب ىنا عن السياسة الفرنسية، ىو أن مثل ىذا التحالف ضد دمحم 
عمي عندما يبدأ فإن إيقافو صعب لمغاية، فأىداف الدول األخرػ كانت أكبر من مجرد إنقاذ 

الدولة العثمانية، فإن ما أبدتو فرنسا عمى أنو عمل وقائي يضمن عدم التدخل الروسي 
المنفرد، و يحمي الدولة العثمانية، تحول إلى عمل جماعي ضد دمحم عمي لم تسطع فرنسا 

الصمود أمامو، و سرعان ما بدأت الدول األوروبية الكبرػ تبمور تحالفيا عمى حساب مصر، 
و قد كان ىذا األمر متوقعا بل طبيعيا خاصة أن بريطانيا كانت عمى أتم اإلستعداد 

إلستخدام القوة لوقف تيديدات مصر المستمرة لمدولة العثمانية، الذؼ يبين لنا ىنا قوة دمحم 
. عمي باشا و حنكتو السياسية 

و األغرب من ذلك أن بريطانيا بدأت تطالب فرنسا بالموافقة عمى قيام التحالف 
باستخدام القوة ضد دمحم عمي إذا ما لزم األمر، و ىو ما أدػ إلى تدىور العالقات الفرنسية 

فأخذت فرنسا تقوم بالمماطمة، و ذلك من أجل كسب الوقت لتفادؼ أؼ عمل . البريطانية 
 1)أوروبي عثماني مشترك، ولكن ىييات أن تقوم الدول األوروبية بتفويت فرصة ثمينة كيذه

)  .
ففرنسا لم تستطيع كسر التحالف األوروبي ألن ذلك متمسك بتنفيذ شروط معاىدة لندن 

. م1840
ومن األدلة التي تربط دمحم عمي بفرنسا ،اىتمامو بقناصميا ،حيث أصدر أوامره إلى شريف 

باشا بضرورة احتراميم ورعايتيم ،وتمبية احتياجاتيم بما تقتضي الصداقة ،وكانت فرنسا أيضا 
. ( 2)تختار عائمة دمحم عمي وتعدىا من العائالت الكبيرة والشاممة من اجل حمايتيا 

وقد قامت فرنسا بالدفاع عن حميفيا ،فعمى سبيل المثال أوضح رئيس الوزراء الفرنسي 
إلى نظيره البريطاني أن بالده ترغب في حل المسألة الشرقية بالطرق السميمة من أجل 

الصالح العام ،فيي لم تستحسن المشاريع التي تيدف إلى انتزاع بالد الشام بالقوة من دمحم 
                                                 

  .38نفسو، ص  (2)

دراسة نقدية وتحميمية لمحكم المصرؼ في الشام، كمية السمطة لمعموم اإلنسانية، األردن، : عبد المطيف دمحم عبد المطيف (2)
 .20ص 
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عمي ،فيي ترػ أن السمطان غير قادر اآلن عمى إدارة األقاليم وىذا اإلجراء ال يخدم تركيا 
وال يحفع التوازن في المنطقة إذ يضعف واليا تابعا لمسمطان يمكنو أن يساىم في الدفاع عن 

السمطة ،وليس لدػ الدول األوروبية ذريعة لضرب دمحم عمي ،واستخدام ثورة جبل لبنان 
فكما ذكرنا أن فرنسا لم تستطيع                                                                         .( 1)لمتدخل أمر مشين 

ردع التحالف األوروبي وانو أصبح من األفضل ليا احتواء ىذا التحالف سياسيا ،وذلك من 
خالل طرح أفكار كعدم المساس بوالية دمحم عمي ،كحاكم ووالي عمى مصر والسودان 

. ( 2)" دمحم عمي"،باعتبار ىذا ىو أفضل حل يمكن لفرنسا أن تقدمو لحميفيا 
أن عزل الوالي " لقيادات التحالف رسائل جاء في بعضيا " لويس فيميب"وقد أرسل 

وأن بالده عمى استعداد .....المصرؼ من منصبو شأنو أن يعكر صفو التوازن العام 
. ( 3 )...."لممشاركة في أية تدابير مبنية عمى أساس بقاء كل من السمطان ووالي مصر 

ويعترف بفضل فرنسا عمى أنيا ىي صاحبة الفضل غير المباشر في وصول دمحم عمي إلى 
كرسي الحكم ،وىي الوحيدة أيضا صاحبة الفضل الوحيد في احتفاظو بكرسي الحكم لو 

. ( 4)وألوالده 
 

: وقد مر التحالف األوروبي بصعوبات كثيرة من بينيا
  صعوبة التنبؤ بمسير العمل األوروبي المشترك في ضوء المعارضة الفرنسية. 

  ،ضعف العالقة بين بريطانيا وروسيا، وىو ما بات ييدد إمكانية إقامة مثل ىذا التحالف
 .ناىيك عن إدارتو 

  عدم رضاء روسيا عن فكرة التواجد البحرؼ لمدول األخرػ في المضائق التركية. 

  ( 1)من أثار وانعكاسات استخدام القوة ضد مصر داخل القارة األوروبية " مترنيخ"تخوف. 

                                                 

  .28نفسو، ص  (1)
 .39دمحم عادل عبد العزيز، المرجع السابق، ص  (2)
 .40نفسو، ص  (3)
 .41نفسو، ص  (4)
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. لم تقف بوجو الحمفاءغير أن كل ىذه الصعوبات 
وقد كتب بالمرستون رسالة إلى سفارتو في باريس ،وأوضح فييا الموقف البريطاني 

أنو من الواضح حتى اآلن : " وشرح األبعاد عمى الجبية المصرية العثمانية حيث أشار إلى 
أن الحكومة الفرنسية ليست عمى استعداد ألخذ أية خطوة بمحض إرادتيا من اجل العمل 
العسكرؼ ضد دمحم عمي الستعادة األسطول التركي ،أو فرض أية تدابير يتم االتفاق عمييا 
بين القوػ الخمس ،وأن عمى فرنسا أن تأخذ خيارىا من بين ثالثة مسارات ،وىي المضي 

قدما معنا تنفيذا لوعدوىا مع أوروبا أو أن تقف مكتوفة األيدؼ أو أن تتقدم فورا لتتحالف مع 
. ( 2)..... " دمحم عمي لمنعنا نحن والدول األوروبية األخرػ التي ستنضم إلينا 

وقد اعترفت فرنسا أن مساندتيا لدمحم عمي ليست نابعة من كونيا مسألة حزبية أو 
سياسية ،ولكنيا مسألة قومية ليا ،وىو ما وضع مزيدا من الضغط عمى مترينخ لقبول فكرة 

استخدام التحالف لمقوة العسكرية ،إذ أن ىذا معناه أن الحكومة الفرنسية ستتدخل فورا لصالح 
. ( 3)دمحم عمي 

ولكن فيما بعد تغيرت األمور داخل فرنسا بسبب مشكالت داخمية ،حيث في فيفرؼ 
حيث كانت ىذه " تيير"الذؼ خمفو " سول"م سقطت الحكومة الفرنسية ،وسقط معيا 1840

ردع التحالف ،السيما بعد االضطرابات " تيير"الحكومة أضعف من سابقتيا ،فمم يستطيع 
التي واجيت وزارتو داخميا ،وىو ما ميد الطريق أمام الدول األوروبية لقراءة الموقف الفرنسي 

. ( 4)،والذؼ غالبا ما سيجنح لمسمم في مواجية التحالف األوروبي ضد مصر 
عمى الرغم من أنو سياسيا ذكيا و محنكا في " دمحم عمي"تجدر بنا ىنا اإلشارة إلى أن 

أمور السياسة والحرب إال انو لم يدرك صعوبة الموقف الذؼ وضع نفسو فيو ،فقد اعتقد 

                                                                                                                                                         

م، ص 2001 ،دار الشروق ،القاىرة، 1المواجية المصرية األوروبية في عيد دمحم عمي ،ط:محمود عبد الستار البدرؼ  (1)
184.  

 .185نفسو، ص  (2)
 .201نفسو، ص (3)
  .207محمود عبد الستار البدرؼ، المرجع السابق، ص  (4)
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انو بإمكانو العمل عمى تفتيت التحالف األوروبي ضده وذلك باالعتماد عمى فرنسا " الباشا"
التي كانت تسانده دائما ،غير أن الظروف األوروبية تغيرت ،وتغيرت معيا مواقف الدول 

. ( 1)الكبرػ أيضا ،وقد أتت الرياح بما ال تشتييو السفن 
" فيينا بوفيل"م بعث بالمرستون رسالة إلى سفير بالده لدػ 1840 تموز 16وفي 

،يبين لو فييا أن لدػ بريطانيا قوة بحرية كبيرة في البحر األبيض المتوسط وسيتم تحريكيا 
لخدمة أغراض الحمفاء ،والضغط عمى دمحم عمي لقبول شروط االتفاقية ،حيث بدأت عممية 
كبيرة بين سكان بالد الشام ،وذلك من أجل إرغام القوات المصرية عمى االنصياع لممواقف 

الدولية ،فقدم أسطول بريطاني نمساوؼ ونزل قبالة شواطئ بيروت ،وقام ىذا األسطول 
نزال قوات عثمانية فييا  . ( 2)بقصفيا وا 

 
 

 

 

 

 

. نهاية حرب الشام الثانية و وفاة دمحم علي:المبحث الثاني 
تطرقنا في المبحث األول لمتحالف األوروبي العثماني ضد دمحم عمي ،ىذا الوالي القوؼ 

الذؼ تحالفت ضده أربعة دول عظمى لكي تنتيي إمبراطوريتو التي رغب فييا منذ زمن 
. طويل 

                                                 

 .209نفسو، ص  (1)
 . 348 ،349جرانت وىارولد تمبرلي، أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ،المرجع السابق، ص  (2)
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إن ما زاد في خشية الدول األوروبية سيطرة الباشا عمى أىم الطرق التجارية العالمية 
فخشيت انجمترا عمى تجارتيا في اليند،وألنو تحكم في شبو جزيرة العرب والبحر األحمر 

. ( 1)باختصار ،كان لكل طرف سبب حتى يقف في وجو أطماع وتوسعات دمحم عمي
وىناك أمر آخر أيضا جعل الدول الكبرػ ال تثق بدمحم عمي ،وىو تصريحاتو السابقة 

" نجد ،وشبو الجزيرة العربية " م أنو بعد كل ما عممو من إخضاع 1838،فقد أقر سنة 
ال يمكنني أن أرضى بترك ما شيدتو من : " سياسيا وتجاريا ،يصر عمى االستقالل ،فقال 

المنافع و المرافق الحيوية بمصر ،طوال ىذه السنين ،مما كمفني أمواال طائمة كدور الصناعة 
البحرية  واألسطول والبواخر والمصانع والمدارس المتعددة ،والبعثات والمعاىد العامية التي 

أنشأتيا عمى النمط األوروبي والمناجم التي فتحتيا في سوريا الستخراج الفحم والحديد 
،والقنوات والطرق التي رسمتيا بمصر وسوريا ال يمكنني ترك ىذا لمفناء في يد الباب العالي 

. ( 2)"،بعد الموت 
وقد اجتمعت عمى الشاطئ السورؼ وحدات األساطيل المتحالفة في البحر المتوسط 

ولحقتيا اثنتان وعشرون سفينة حربية كبيرة ،ضم إلييا الباب العالي بارجتين ،كان اليدف من 
جباره عمى االنسحاب كما اجتمع سفراء .( 3)حشد ىذه القوة شن اليجوم عمى إبراىيم باشا وا 

الدول المتحالفة في اسطنبول ،حيث أقروا بعدم امتثال الباشا المصرؼ لمقرارات المقدمة في 
لعزل الباشا " الموعد المحدد فال بد من عزلو ،فأصدر السمطان قرارا بنقل حكم مصرؼ مؤقتا 

. ، وأقر بعزل دمحم عمي باشا "
وتقدمت باقتراح إعادة حقوقو في حكم مصر " دمحم عمي " لم ترضى النمسا بفكرة عزل 

. ( 4)وأيدتيا روسيا في ذلك حتى ال تتصاعد قوة انجمترا في الشرق األوسط 
                                                 

تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى نياية الحرب العالمية األولى ،السكندرية :حممي محروس إسماعيل  (1)
 . 185م، ص 1997،مؤسسة شباب الجامعة ،

 .174م ، ص1934تاريخ مصر السياسي في األزمة الحديثة ،القاىرة ،المطبعة األميرية ،بوالق ، : دمحم رفعت (2)

أنور :اإلمبراطورية العثمانية وعالقاتيا الدولية في الثالثينات وأربعينيات القرن التاسع عشر ،تر:نينل ألكسندروفنا دولينا  (3)
 . 117 م، ص1999دمحم إبراىيم ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،

 . 119نينل ألكسندروفنا دولينا، المرجع السابق، ص  (4)
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جاء ىذا التطور ليجعل بالد الشام تقف ضد إبراىيم باشا والقوات المصرية ،ثم تحرك 
التي ىي مفتاح فمسطين وقد دمرىا األسطول بغضون ثالثة أيام وىنا " عكا " األسطول باتجاه

أدرك دمحم عمي وابنو أن خطوط مواصالتو الخمفية قد أصبحت في خطر وأن ال أمل لو 
بالبقاء في بالد الشام ،فسارع باالنسحاب وىنا قام السمطان العثماني بإصدار فرمان خمع دمحم 

 .  ( 1)عمي باشا 

وفي تمك األثناء أتم دمحم عمي استعداداتو الحربية تحسبا ألؼ طارغ ،في وقت ساءت 
من قبل القوات البريطانية وتمكنت من " صيدا " فيو األوضاع الداخمية ،فقد ىوجمت 
، وتابع الحمفاء تقدميم باتجاه ( 2)م1840 أيمول 20إسقاطيا  وكذلك إسقاط طرابمس في 

. ( 3)بيروت ،إذ استسممت لقوات الحمفاء ،ودخمتيا القوات العثمانية 
بأيدؼ الحمفاء ،وأدػ سقوطيا إلى انتياء " عكا"م سقطت 1840 تشرين الثاني 4وفي 

إلى عقد " دمحم عمي " الوجود المصرؼ في بالد الشام ،وأمام ىذا الواقع  المضطرب اضطر
م ،وقد جاء في ىذا االتفاق ما 1840في تشرين الثاني " نابيير " اتفاقية مع القائد البريطاني 

 : يمي 

  إجالء قوات دمحم عمي باشا عن إياالت الشام جميعيا . 

  ( 4)إعادة األسطول العثماني إلى الدولة العثمانية ،مقابل منحو الحكم الوراثي لمصر. 

  ألف جندؼ يخضعون لمسمطة العميا لمباب العالي 18 تقميص جيشو إلى . 

  يصبح لمسمطان حق تعيين الرتب العسكرية العميا ولم يعد دمحم عمي يممك حق بناء السفن 
(5)الحربية 

 

                                                 

.  349المرجع السابق، ص،جرانت وىارولد تمبرلي  (1)
م ، 2000، المؤسسة الحديثة لمكتاب ،(م1840-م 1830)أثر الحممة المصرية عمى بالد الشام : ىال سميمان (2)

 .422ص

 .128مؤلف مجيول، مذكرات تاريخية ،عن حممة إبراىيم باشا في سوريا ، المصدر السابق، ص (3)
 .402غالب أحمد وخالد دمحم طاىر ،الموقف الروسي من التدخل المصرؼ في بالد الشام ، المرجع السابق ،ص (4)
. 125نينل ألكسندروفنا دولينا ،المرجع السابق،  ص (5)
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  أن تسكك النقود في مصر باسم السمطان وأن تدفع مصر سنويا ثمانين ألف كيس وتطبق
 .( 1)القوانين الخاصة بالجمارك العثمانية عمى مصر 

: وقد كان من نتائج التحالف األوروبي العثماني ضد دمحم عمي ما يمي 
  ( 2)انتيى الصراع العثماني المصرؼ بانتصار السمطان عبد المجيد خان. 

  في مقر السفارة " بريطانيا ،وروسيا ،والنمسا ،وبروسيا " اجتماع ممثمو الدول األوروبية األربع
 هالبريطانية لدػ استانبول ،وأيدوا فييا التزاميم بمسمك جماعي من جية السمطان وطمبوا من

 .( 3)منح دمحم عمي باشا حكما وراثيا في مصر 

  حصل دمحم عمي عمى حق الوراثة ألسرتو في مصر ،لكن بالشروط التي عرضيا عميو
 .السمطان عدة مرات من قبل ،والتي رفضيا دمحم عمي سابقا 

  بقيت مصر في نطاق اإلمبراطورية العثمانية ،لكن حدود سمطة الحكم الذاتي ليا تقمصت
 .بشكل ممحوظ 

  نجاح التحالف األوروبي العثماني في إبعاد فرنسا عن الصراع العثماني المصرؼ مستغمين
بذلك التناقضات الفرنسية البريطانية ،حيث في المحظة التي سحقت فييا قوات دمحم عمي عمى 

 .( 4)م ،اضطرت فرنسا لمتخمي عن دعم مصر عسكريا 1840أيدؼ الحمفاء عام 

مع " ىنكار أسكمسي"وبعد القضاء عمى آمال دمحم عمي باشا في بالد الشام تم إلغاء معاىدة 
م ،وتم استبداليا بمعاىدة البوسفور التي وقعت في اسطنبول 1841 تموز 13روسيا في 

: والتي تنص عمى 
 أن يصبح مضيق البحر األسود والبحر األبيض تحت سيطرة الدولة العثمانية. 

  لييا  .( 5)ال يسمح لمسفن الحربية باجتيازىا والمرور منيا وا 

                                                 

 .148عدنان العطار ،الدولة العثمانية من الميالد إلى السقوط ، المرجع السابق ، ص (1)

 .126نينل ألكسندروفنا دولينا ،المرجع السابق ، ص (2)

 .403غالب أحمد وخالد دمحم طاىر، المرجع السابق، ص  (3)
 .127المرجع السابق، ص، نينل ألكسندروفنا دولينا (4)
 .403غالب أحمد وخالد دمحم طاىر، المرجع السابق، ص (5)
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و قد تمت دعوة فرنسا بعد ذلك لمدخول إلى التحالف األوروبي ،وعقدت اتفاقية لندن 
م بين بريطانيا وفرنسا ،النمسا وبروسيا ،والتي بموجبيا استردت 1841 تموز 13الثانية في 

الدولة العثمانية بالد الشام ،وكريت ،والجزيرة العربية ،كما تم تثبيت دمحم عمي واليا عمى 
مصر طوال حياتو ،تحت سيادة السمطان العثماني عبد المجيد خان ،كما اتفقت القوػ 

المجتمعة في االتفاقية عمى إغالق البوسفور ،والدردنيل أمام السفن الحربية األجنبية كافة 
. ( 1)،مادامت اإلمبراطورية العثمانية في سالم 

يمكن القول باختصار أن المراكب البريطانية والجنود المختمطة من الدول األوروبية 
خراج المصريين  ،التي أنزلت في البر تمكنت من اخذ جميع المدن الواقعة عمى البحر ،وا 

منيا ،األمر الذؼ دفع بدمحم عمي إلى القمق ،وأنو من الصعب مقاومة الدول المتحالفة 
،فأصدر أوامره إلى ولده إبراىيم باشا بعدم تعريض جيوشو لمقتال والموت بال فائدة ،فطبق 
إبراىيم أوامر والده حرفيا وأخذ في الرجوع إلى مصر وقد كان يوم رجوعو في أواسط شير 

فالدولة العثمانية التي كانت تسيطر عمى معظم بالد .( 2)م ،كما ذكرنا 1840ديسمبر سنة 
إفريقيا ،وأوروبا ، واسيا ،وأصبح يطمق :العالم ،والتي امتدت فتوحاتيا في ثالث قارات وىي 

عمييا فيما بعد اسم الرجل المريض أو المحتضر ،وذلك بعد تدخل الحمفاء في تسيير 
. ( 3)شؤونيا

وقد انتيت آمال دمحم عمي باشا والمتمثمة في إنشاء إمبراطورية عربية تتركز في 
عاصمة القاىرة ،وقد كان مستعدا لمتنازل عن أؼ شيء إال مصر وبالد الشام التي رغب 
فييا بشدة منذ زمن بعيد ،وذلك بعد أن سحقت جيوشو القوات الوىابية في شبو الجزيرة 

العربية ،بقيادة ابنو إبراىيم باشا ،وكادت أن تقضي عمى الخالفة بأسرىا لو ال تدخل بريطانيا 
. ( 4 )وحمفائيا ودعميا لمعرش العثماني 

                                                 

  .403نفسو، ص (1)
 ..468دمحم فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العثمانية، المصدر السابق، ص (2)
  .04م ،القاىرة ،ص 1998صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية ،مكتبة األسرة ،:موسى موسى نصر  (3)
. 271 ،ص 1991،دار العمم لمماليين ،بيروت ،لبنان ،4تاريخ العرب ،ط:فيميب حتى  (4)
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إذا أمعنا النظر جيدا في موقف الجيش المصرؼ في بالد الشام ،بعد تخمي فرنسا عن 
قد أضحى "الباشا المصرؼ " دمحم عمي واتفاق الدول العظمى عميو ،نرػ من خالل ذلك أن 

وحيدا بال نصير من قبل الدول األوروبية ،ألن ىذه األخيرة وحدت جيودىا واستطاعت أن 
.   تنيي ما عرف عمى الساحة الدولية بالمسألة المصرية

لقد زالت حكومة دمحم عمي في بالد الشام أو بعبارة أخرػ طويت صفحة من الحكم 
المصرؼ في سوريا، و ذلك بإخالء الجيش المصرؼ عنيا، لكن تأثيرىا لم يزل مع ذلك 
االنسحاب و الدليل عمى ذلك أنيا أدخمت أنظمة جديدة لإلدارة و القضاء و المالية و 

 و قد كانت حسنات حكومة دمحم عمي باشا أكثر من سيئاتيا، ألنيا وضعت اإلدارة (1)الجندية
و الجباية كما ذكرنا، و رفعت بأيدؼ أرباب اإلقطاعات، و أعطتيم من الخزانة رواتب تكفييم 
عمى حد الكفاية، و كانت حكومة دمحم عمي من أفضل ما رأت الشام من الحكومات منذ ثالثة 

قنصل بريطانيا في دمشق إلى سفير دولتو في " المستر برانت"أربعة قرون، و قد كتب 
لما كانت اإليالة تحت حكم دمحم عمي باشا عاد الكثير من السكان إلى : األستانة حيث قال لو

المدن و القرػ، و إلى حراثة األراضي الميممة، و ىذا ما حدث خاصة في حوران و في 
. (2)"األرجاء الواقعة حوالي حمص

في بالد الشام إطالق " دمحم عمي" التي نشأت عن حكم التغيرات االجتماعيةو من 
الحرية الدينية، و نشر روح الديمقراطية، و إنشاء العالقة ما بين أفراد الشعب و الحكم 

مباشرة، و تأليف مجالس الشورػ و التي تمثل الشعب بعض التمثيل و التي ليا حق النظر 
في الشؤون المحمية، و قد كان لوجود إبراىيم باشا في الشام تأثير كبير في بساطة المظير، 
بعد أن كان كبار البالد يباىون بالمالبس الفاخرة، و المظاىر الخالبة و كثرة األتباع، كان 
إبراىيم باشا مياال بطبعو إلى بساطة المظير، و الزىد في المعيشة ألن حياتو الجندية زادتو 

. (3)تمسكا بذلك، زد عمى ذلك المساواة بين الرعايا عمى اختالف األديان و المذاىب
                                                 

 http://www.docvde4.com: ، نقال عن102إبراىيم باشا في سوريا، ص:  سميمان أبو عز الدين(1)
 .313 عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص(2)
 .103 سميمان أبو عز الدين، المرجع السابق، ص(3)
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 فمم تقم حكومة دمحم عمي في الشام بأعمال عممية  و األدبيللتأثير العلميأما بالنسبة 
أو أدبية ذات شأن كبير، فالمدارس التي أنشأتيا كانت قميمة العدد و التأثير، و كانت في 
معظم األوقات منشغمة في إخماد الثورات التي تقوم ىنا و ىناك، و مقاومة الدسائس و 
االعتداءات الداخمية و الخارجية، عمى أن قياميا في سوريا ميد السبيل لنيضة عممية و 

. (1)أدبية
كما أن إرسال بعض الشبان في سوريا لتدريس الطب في القطر المصرؼ، و استخدام بعض 

. (2)السوريين في حكومة دمحم عمي باشا انشأ صمة أدبية دائمة بين القطرين
 فدمحم عمي كان رجال عمرانيا طامحا إلى توطيد التأثير االقتصاديأما فيما يخص 

دعائم ممكو، و كان يعمم بأن العمران دعائم الممك الكبرػ، فما قامت بو حكومة الباشا 
المصرؼ من األعمال االقتصادية لتنشيط زراعة الكروم، و التوت، و الزيتون، و استخراج 

" دمحم عمي"المعادن و التي كان من أشيرىا معدن الفحم الحجرؼ و الحديد، كما كان لحكومة 
تأثير خاص في نيضة بيروت االقتصادية ألن إقامة المبنى الصحي في بيروت، أوجب 
عمى جميع البواخر القادمة إلى الشواطئ السورية بأن  ترسو في مياه بيروت، كما أجرت 

تجارب عمى زراعة السكر و شجر التين، و تربية دودة القز، غير أنيا لم تتمكن من مواصمة 
ىذه األعمال ألن البالد كانت في حالة حرب، و الحرب و العمران ال يجتمعان فاالنسحاب 
من بالد الشام و كان أىميا و مواردىا االقتصادية مفيدين في أثناء تمك الحوادث بمشيئة 
الحكومة، و بالرغم عما عرف عن دمحم عمي من الرغبة الشديدة في تنشيط الصناعة، لم 
تتمكن حكومتو من تنفيذ رغبتو في سوريا، نظرا لما سبقت إليو اإلشارة من اضطراب في 

. األحوال و انشغاليا في الحروب، و إخماد الثورات
 أثر كبير عمى بالد الشام، فقد وضع للتأثير اإلداري و السياسيو بالتالي فقد كان 

األساس لترقية الحكم و القائمين بو و الشعب الخاضع لو، كما قام بتوزيع " دمحم عمي"

                                                 

 .104 نفسو، ص (1)
 .105 نفسو، ص(2)
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السمطات اإلدارية و القضائية، و جرػ في تمك األثناء تعيين عدد كبير من أىالي البمدة في 
المناصب المختمفة، فتمرنوا عمى طرق الحكم الجديدة، و ألفت مجالس الثورة من أبناء 
، (1)المدن، و أكبر نجاح صادفتو حكومة دمحم عمي في سوريا ىو إقرار األمن في مناصبو

كما تمتع األجانب بالحرية الدينية في فترة الحكم المصرؼ لبالد الشام، حيث سعت اإلدارة 
المصرية إلى الظيور بمظير المتسامح مع الجاليات األوروبية تجنبا لالصطدام مع دوليا، 

كما سمحت اإلدارة المصرية بإنشاء قنصميات أوروبية في كل من بيروت و دمشق باإلضافة 
، و مجمل القول أن القناصل تدخموا في شؤون الحكم المصرؼ بقصد ةإلى حمب، و الالذقي

إضعافيا و إثبات عدم مقدرتيا عمى إدارة شؤون الحكم في بالد الشام آنذاك لذلك فالعالقة 
بين دمحم عمي و القناصل كان يشوبيا الشك و عدم الثقة بين الطرفين، األمر الذؼ كان يخدم 

. (2)الدولة العثمانية بشكل كبير إذ كانت تسعى إلنياء الحكم المصرؼ في الشام
فاتفاقية لندن لم تكن تيدف لمقضاء عمى حكم دمحم عمي بل أنيا قممت أظافره في بالد 
الشام و شبو جزيرة العرب، و أن ىذه المعاىدة ىي الوثيقة األساسية لمركز مصر الدولي، 

م، فيي التي حددت 1914م إلى غاية نشوب الحرب العالمية األولى في 1840من سنة 
مركز مصر و جعمت ليا شخصية دولية مستقمة، و رفعت مركزىا من والية كغيرىا ال 

تختمف عن سائر واليات الدولة العثمانية، و أن دمحم عمي قد حقق فعال في الحرب السورية 
 كوتاىية، و لكن معاىدة لندن و إن تكن، حرمت   األولى انتصارا باىرا انتيى بعقد اتفاقية

. (3)مصر من ثمرة انتصارىا و قيدت استقالليا بقيود شتى
بالرغم من أنيا اعترفت بأن لمصر مركزا دوليا مستقال عن الدولة العثمانية ألنيا جعمت 

حكومتيا وراثية في أسرة دمحم عمي، إال أنيا حرمتيا من نشوة انتصاراتيا التي حققتيا في 
حرب الشام األولى و الثانية، و أصبح استقالليا مكفوال بمعاىدة دولية أال و ىي معاىدة 

" بالمرستون "لندن، مما يؤكد ظمم الدول المتحالفة عمى دمحم عمي و الدليل عمى ذلك ما قالو 
                                                 

   .106 سميمان أبو عز الدين، المرجع السابق، ص(1)
   .403 غالب عبد أحمد و خالد حامد طاىر، المرجع السابق، ص(2)
 .322عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص( 3)
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سيتعين عمى انجمترا في حالة الحرب بين السمطان و دمحم : "م1839إلى سفيره باألستانة سنة 
عمي استخدام القوة ضد األخير، و ذلك عمى الرغم مما قد يبدوا عميو ىذا الموقف من تحيز 

و ظمم ضده، و لكننا عرفنا بأننا ظالمون، فالمصالح العميا ألوروبا تحتم عمينا أن نكون 
 األمر الذؼ أدػ إلى نجاح الدولة العثمانية في كسب مواقف الدول األوربية لجانبيا (1)"كذلك

في الصراع العثماني المصرؼ، و عممت عمى إجباره بالقوة لمقبول بشروط معاىدة لندن 
م لتعود من جديد بالد الشام 1840م، و تعيده بسحب قواتو من بالد الشام مع نياية 1840

 .ثانية إلى حظيرة الدولة العثمانية
استعرضنا فيما سبق مآثر حكومة دمحم عمي باشا في الشام من الناحية االجتماعية و 

: السياسية و االقتصادية، حيث توصمنا إلى أىم نتائج حروب الشام التالية
  أنيا فتحت المجال لمتدخل األوروبي في شؤون الدولة العثمانية، كما زاد من إجياد الدولة

قبل أن تأخذ الفرصة الكاممة لبناء جيوشيا الجديدة التي حاول السمطان محمود الثاني 
 .إحالليا محل اإلنكشارية التي قضى عمييا في وقت غير مناسب

  من وسيمة إليقاف واليو القوؼ أفضل من االرتماء في " عبد المجيد خان"لم يجد السمطان
أحضان عدوه قيصر روسيا، ألن بريطانيا و فرنسا وقفتا موقفا حياديا آنذاك و توقفت قوات 

إبراىيم باشا عند كوتاىية، حينما رأت األساطيل الروسية تتجو نحو الشاطئ األسيوؼ 
 .(2)لمبوسفور

  في الشام قد أفرزت آثارا مختمفة " الباشا المصرؼ "إن التنظيمات التي قامت بيا  حكومة
 .عمى تحركات الباشا نحو العراق و شبو الجزيرة العربية من الشام

                                                 

 .157محمود عبد الستار البدرؼ، المرجع السابق، ص( 1)
  .473بن خزام الروقي، حروب دمحم عمي في الشام و أثرىا في شبو الجزيرة العربية، المرجع السابق، ص  عايض(2)
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  و قد اكتشفت طموحات دمحم عمي من خالل ىذه الحروب، حيث اختمف كثير من المؤرخين
حوليا، فمنيم من اعتبرىا مشروعا توسعيا استنزف ثروات البالد لتحقيق مآرب شخصية، و 

 .(1)منيم من اعتبرىا مشروعا نيضويا أعاد لمصر دورىا الريادؼ في المنطقة

  كانت أىداف دمحم عمي من خالل حرب الشام األولى و الثانية تنطمق من تحقيق آمال و
طموحات ذاتية لو في المنطقة العربية التي تشمل شبو الجزيرة العربية و الشام و العراق، 

 .إضافة إلى مصر و السودان

  كان من أىم مظاىر التأثر و التأثير في حروب الشام ىي تمك األحداث التاريخية التي
عبد هللا بن دمحم بن "جاءت في أواخر عيد مؤسس الدولة السعودية الثانية اإلمام تركي 

الذؼ جاء في وقت أصبحت فيو الجزيرة العربية مسرحا لمفوضى و السمب و النيب " سعود
 .(2)" اإلمام األمن و االستقرار"لكي يعيد ليا 

ألن قيام حرب الشام األولى قد ساعده إلى حد كبير، و ألن القبضة التي كان يطبقيا 
دمحم عمي في وسط الجزيرة العربية قد خفت نوعا ما، ليتولى اإلمام تركي طرد البقية من 

. الحاميات العسكرية التي تركيا الباشا المصرؼ حينذاك

  ظل الموقف في الشام بعد انتياء الحروب يؤثر في تطور أحوال الدولة السعودية الثانية ألن
حرب الشام األولى التي خاضيا دمحم عمي ضد الدولة العثمانية قد خففت القبضة العسكرية 
لمباشا، التي يفرضيا عمى شبو الجزيرة العربية و بالذات في وسطيا و شرقيا، المتمثل في 

 .إقميم نجد و األحساء

                                                 

 .02عبد المطيف دمحم عبد المطيف، دراسة نقدية و تحميمية لمصادر الحكم المصرؼ في الشام، المرجع السابق، ص( 1)
   .475، 474 بن خزام الروقي، المرجع السابق، ص ص   عايض(2)
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  لم يعد دمحم عمي باشا في الجزيرة بنفس القوة العسكرية التي توجو بيا إبان حروبو ضد الدولة
السعودية األولى، ألن األوضاع التي عاشتيا حكومتو في الشام و اليزيمة التي تمقاىا عمي 

 .(1)أيدؼ الحمفاء و انسحابو من الشام ال تساعده في التوسع و تحقيق أطماعو

  أما بالنسبة لشبو الجزيرة العربية فقد امتألت بالفوضى و الفتن، و الصراعات المحمية إبان
م، زاد ذلك 1840/ه1256انسحاب دمحم عمي من بالد الشام، حيث في أعقاب معاىدة لندن 

من تغمل النمو البريطاني الذؼ لم تستطع الدولة العثمانية أن تتصدػ لو، ألنيا بمغت مرحمة 
من االضطراب مما أدػ ذلك إلى عجزىا في أن تمأل الفراغ الرىيب الذؼ تركو انسحاب 

الذؼ كان وجوده في بالد الشام و شبو الجزيرة العربية، يشكل " دمحم عمي"والييا الجريئ 
 .(2)حاجزا لتمك األطماع االستعمارية التي تخطط ليا بريطانيا في شبو جزيرة العرب

بالرغم من أن األوضاع في داخل الجزيرة العربية إبان وجود قوات الباشا كانت في 
أسوء وضع عرفتو المنطقة طوال تاريخيا الحديث، ألن تمك القوات كانت تتشارك في أعمال 

. (3)السمب و النيب مما زاد األمر سوءا و الوضع انحطاطا

و في مجمل القول لما استقر دمحم عمي عمى حكم الواليات العربية بدأت قوتو تبرز 
بشكل كبير فخشي السمطان العثماني أن تستخدم مصر ىذه القوة إلضعاف دعائم دولتو بدل 

بنائيا، فكرس السمطان نفسو و سخر كل إمكانياتو لوضع حد ما لدمحم عمي، فكانت بذلك 
سياستو التوسعية سببا جعل الباب العالي يقف في وجيو، ليس ىذا فحسب، بل إن الدولة 
األوروبية وجدت بذلك فرصة ثمينة حتى تتدخل في شؤون مصر و الدولة العمية، لكي 
تعطييا بذلك فرصة حتى ال تتغير، بالرغم من أن ىذه الفترة ىي أزىى فترات التغير في 

التاريخ األوروبي، و قد قام بقيادة الزعامة األوروبية إنجمترا في مقاومة المسألة المصرية من 

                                                 

 .477 بن خزام الروقي، المرجع السابق، ص عايض  (1)
 .41ص، المرجع السابق، 2يمماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ج (2)
 .477بن خزام الروقي، المرجع السابق، ص عايض (3)
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الدول األوروبية، فوجدت ىذه األخيرة، ضالتيا في النزاع القائم بين السمطان و دمحم عمي حتى 
. (1)تحقق ما تصبوا إليو و ىو اقتسام مناطق النفوذ في الدولة العثمانية، كما ذكرنا سابقا

يث بات الرجل العظيم في شيخوختو ح، "دمحم عمي"أما فيما يخص وفاة الباشا المصرؼ 
مطمئنا عمى سدتو المصرية و عمى مستقبل أسرتو، و كان قد انزوػ عن العالم يقضي أيامو 

. (2)تارة في أعماق سريا التين، و ال يعمم ما يجرؼ من حولو من األمور
حيث اعتمت صحتو و أصيب بضعف في قواه العقمية أواخر أيامو، األمر الذؼ جعمو 

م حيث غادر 1849م، و قد ظل عمى ىذه الحالة حتى صيف 1848يبتعد عن الحكم سنة 
مصر القاىرة لممرة األخيرة و ذىب يستنشق ىواء البحر في اإلسكندرية، و لكن األجل 

 أغسطس، فوضع جسده في وسط قاعة فسيحة و 02المحتوم وافاه في سرايا رأس التين يوم 
غطي باألكفان و قام ابنو دمحم سعيد باشا يستقبل وفود المعزين، و دفن بالجامع الذؼ بناه 

. (3)بالقمعة
و ىكذا ذىب دمحم عمي باشا الذؼ ترك صفحة خالدة في تاريخ مصر الحديث، و الذؼ 

 .(4)جعل مصر تمعب في وقت من األوقات دور دولة كبرػ 

                                                 

   .271، 270دراسات في تاريخ العرب الحديث، دار النيضة، بيروت، لبنان، ص:  أحمد عزت عبد الكريم(1)
   .17 السيد فرج، حروب دمحم عمي، المرجع السابق، ص (2)
 .18 نفسو، ص (3)
 .79 دمحم صبرؼ، تاريخ مصر الحديث من دمحم عمي إلى اليوم، المصدر السابق، ص (4)
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بعد دراستنا لتوسعات دمحم عمي باشا في بالد الشام و ما أنجزه خالل فترة حكمو توصمنا الى 
: النتائج التالية

أن بالد الشام ىي البالد الواقعة شمال الجزيرة العربية و قد كان العرب قديما يطمقون  -1
اسم الشام عمى جميع أجزاء المنطقة الشمالية من البالد العربية،و يرتكز في العصر الحديث 
اسم الشام في مدينة واحدة وىي دمشق، وأحيانا يطمق ىذا االسم عمى كامل سوريا الحالية، 

حيث كانت  بالد الشام عبارة عن كتمة واحدة ال تتجزأ عندما فتحيا المسممون، و عندما 
. دخمت في ظل الدولة العثمانية قسمتيا ىذه األخيرة الى واليات تابعة ليا

كانت األوضاع العامة في بالد الشام قبل مجيء دمحم عمي باشا تشوبيا الصراعات و  -2
الفتن و الثورات و ذلك بسبب سوء االدارة العثمانية فييا، فكان اذا تم اخماد ثورة من طرف 

. العثمانيين إال و تقوم أخرى في أي منطقة من مناطق الشام
نجاح دمحم عمي باشا في بناء دولة كان ليا مؤسساتيا السياسية، و خططيا  لممستقبل  -3

إذ أوجد توازنا حقيقيا بين االدارة العثمانية و االستقالل الذاتي المصري، كما حقق استقرارا 
سياسيا عمى نطاق واسع أتاح لو تنفيذ برامجو في الجانب االقتصادي و الثقافي و 

االجتماعي، و عمل عمى تطوير آلياتو و عناصره العسكرية عمى النمط األوروبي و التي 
خدمتو ليس في الدفاع عن وحدة مصر السياسية أمام الدولة العثمانية فحسب و إنما في 

التوسع الى مناطق عديدة و من بينيما بالد الشام فاألعمال التي قام بيا الباشا المصري ىي 
. التي جعمت الكثير من المؤرخين يطمقون عميو اسم مؤسس مصر الحديثة

لقد شكل القرن التاسع عشر ميالدي مرحمة جديدة في تاريخ العالقات العثمانية  -4
المصرية، التي توجت بضم دمحم عمي لبالد الشام، و حكميا أسيم في نجاح حممتو التي 

م ، فقد حاول دمحم عمي باشا من خالل حروبو مع الدولة العثمانية 1840استمرت حتى عام  
في الشام اقامة امبراطورية عربية واسعة األرجاء و ذلك بحكم أن يسيطر عمى الجزء العربي 

 ضد امن الدولة العثمانية، و استنجاد السمطان العثماني بالقوى األوروبية، طالبا مساعدتو
 .دمحم عمي الذي زحف باتجاه الشام
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م إلى 1831ان المتتبع لمسار توسعات دمحم عمي باشا في بالد الشام خالل السنوات  -5
م يدفعنا إلى اكتشاف البواعث الحقيقية لحممتو نحو الشام و التي اختمفت فييا 1839غاية 

أراء المؤرخين، فمنيم من يرى أنيا طبيعية بحكم   االمتداد الجغرافي، و الروابط التاريخية و 
منذ زمن بعيد، حيث تعتبر "مصر و الشام " المصالح المشتركة التي جمعت ىذين البمدين 

الشام بالنسبة لدمحم عمي باشا العمق االستراتيجي لمصر، و جزء ال يتجزأ منيا، كما أنو ال 
يمكننا أن نحكم عمى ىذه الدوافع أو األسباب التي صاحبت الحممة، ألن الظروف السياسية 
التي عاشتيا مصر آنذاك، و اعتالء دمحم عمي باشا الحكم، و طموحاتو التوسعية في تكوين 

 .امبراطورية واسعة األرجاء دافعا ممحا لذلك

أما الرأي األخر فكانت وجية نظره، بأن دوافع ىذه الحممة عمى بالد الشام لم تكن  -
ألسباب انسانية أو لروابط دينية، و انما لتحقيق مصالح اقتصادية و عسكرية و ذلك 
 .        باستغالل خيرات البالد و شعبيا، و تسخيرىا في تحقيق الطموح الشخصي لدمحم عمي

أما عن االدارة و الحكم في الشام يجدر بنا أن نمقي نظرة عن سمبيات و ايجابيات  -6
: دمحم عمي فمن االيجابيات ما يمي

، و صار ابراىيم باشا "صمح كوتاىية"حيث دخمت بالد الشام تحت الحكم المصري بعد 
حاكما عاما عمى الواليات السورية ممثال لوالده، فقام بتنظيم أحوال سوريا االدارية و 

. السياسية، و طور مركز مصر في الشام، و قام أيضا بتحصين حدودىا الشمالية
و نممس التفاتة من ابراىيم باشا الى تنظيم أحوال سوريا، و تدبير أمورىا، و الدليل عمى ذلك 

. أنو قام بإلغاء التقسيمات االدارية العثمانية السابقة، و أقام نظاما اداريا جديدا لحكم الوالية
حمل الحكم المصري نموذجا اداريا متكامال، و كان من بين دعائمو انشاء مجالس  -7

الشورى، كما تغيرت الحالة العممية و الثقافية مع قدوم دمحم عمي باشا الى الشام، حامال معو 
. نيضة كالتي أوجدىا في مصر و نقميا الى الشام

بإنشاء مدارس حكومية في المدن الرئيسية، كما شيدت المنطقة . م1835حيث قام سنة 
. استقرارا نسبيا
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أما فيما يخص السمبيات أو بعبارة أخرى أخطاء الحكومة المصرية في الشام نذكر  -8
: منيا
تطبيق نظام التجنيد االجباري في الشام مثمما ىو معمول بو في مصر، و مما زاد  -

األمر سوءا و تدىورا،قرار دمحم عمي باشا بتجريد أىل الشام من السالح، السيما و أنو في 
، و أخذ أسمحة الدروز، و قمدىا "الدروز" عمى" النصارى "قراره ىذا قد استأثر طائفة 

لمنصارى، وبالتالي فتح صفحة جديدة من الصراع بينو و بين أىالي الشام، فضال عن قوانين 
االحتكار و ضريبة الفردة التي يدفعيا الذكور من السكان، حيث كان دمحم عمي قد اعتاد عمى 

اصدار مثل ىذه القوانين في بمده مصر، ألن مثل تمك الضرائب التي جاء بيا الباشا 
المصري إلى الشام كانت تفرض عمى غير المسممين فقط، األمر الذي زاد الطين بمة، 

وغضب سكان بالد الشام و قياميم بالثورات، ألن طبيعة الشعب السوري كانت رافضة لتمك 
 .  األوامر

كان لمدسائس العثمانية و البريطانية شأن كبير في تحريض أىالي الشام عمى الحكم  -9
و اعالن استقاللو، كميا كانت أسباب فتحت . المصري، و سمبيات دمحم عمي باشا في الشام

 .من جديد صفحة من الصراع العثماني المصري مرة أخرى، أو ما عرف بحرب الشام الثانية

كانت الدول األوروبية تتحين الفرص لإليقاع بالدولة العثمانية من أجل اقتسام  -10
أمالكيا، لكنيا تظاىرت في البداية بالمحافظة عمى كيان الدولة العمية، ألنيا في حالة 

ضعفيا دون جيش وال أسطول، كما أن وجود الدولة المصرية بقوتيا عمى الساحة الدولية 
أصبح يشكل تيديدا لسيادتيا، و خطرا عمى مصالحيا،لذلك عممت بكل الوسائل الدولية 

وبعد االنتصارات التي حققيا ابراىيم باشا في . إلبقاء، مصر خاضعة لمسمطة العثمانية
معركة نصيبين، األمر الذي حرك مخاوف الدول فأدى بيم ذلك الخوف الى عقد معاىدة 

م التي نصت عمى انسحاب دمحم عمي باشا من بالد الشام و اعطاءه حكم مصر 1840لندن 
 .وراثيا
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م المبرر الكافي لتدخل 1839سنة " نصيبين"كان ليزيمة الجيش العثماني في معركة  -11
الدول األوروبية لجانب السمطان، و مطالبتيم لدمحم عمي باشا باالنسحاب من المناطق التي 

كما أنذرتو بأن الوقوف ضده أمرا محتما ان رفض شروط معاىدة لندن .سيطر عمييا 
م، لكن الباشا المصري رفض المعاىدة، مما دفع بالدول األوربية إلى التحالف ضده، 1840

كما تخمت فرنسا عن حميفيا الذي لطالما دافعت عنو أمام الدول، فتوحدت الجيود األوروبية 
و استطاعت أن تنيي ما عرف عمى الساحة الدولية بالمسألة المصرية، فانسحب دمحم عمي 

ضم الشام الى "باشا من الشام تاركا وراءه حمما كبيرا أراد تحقيقو منذ زمن بعيد اال و ىو 
 .، لكن الدول األوروبية استطاعت أن ترجع الشام إلى حظيرة الدولة العثمانية"ممكو

وفي األخير يمكننا القول أنو بالرغم من نياية امبراطورية دمحم عمي باشا وانسحابو من 
 .بالد الشام بمقتضى الحل الدولي إال أنو كان بالفعل فخرا لممصريين
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(1)صورة ابراهيم باشا بن دمحم علي باشا                      
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(1 )صورة السلطان محمود الثاني                          
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 صورة السلطان عبد المجيد األول                        
(1)

 

 

                                                 

   .146عدنان العطار، الدولة العثمانية من الميالد إلى السقوط، المرجع السابق، ص  (1)

  04الملحق رقن 



 المالحق

 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)              خريطة توضح الموقع الجغرافي لبالد الشام 
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(1)خريطة تبين واقعة حمص
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(1 )خريطة توضح واقعة بيالن
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(1)                     خريطة توضح واقعة قونية 
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1839 يونيو 24في " واقعة نصبين"              خريطة توضح 
(1 )م 
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