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 علي محمد عهد في المصري النشاط من البریطاني الموقف لتوضیح محاولة البحث

 الجیش وجود استغالل بریطانیا حاولت فقد العربي، والخلیج العربیة الجزیرة شبه في باشا

السیما عند وصول  القواسم، العدو المشترك خطر من للتخلص العربي، الخلیج في المصري

 الموقف في امام الى سواحل الخلیج العربي في ١٨١٩ - ١٨١١قواته في المرحلة االولى 

 بعد السیما العربي، الخلیج سواحل الى المصري النفوذ امتداد من بریطانیا ذعرت فقد الثاني

العربي خالل المدة  القوات المصریة الى سواحل الخلیج ووصول القواسم، خطر على قضاءها

مما ، فقد خشیت بریطانیا من سیطرة محمد علي باشا على الخلیج العربي م ١٨٤١ -١٨٣٨

ي باشا في مؤتمر لندن ، لذلك حجمت بریطانیا نفوذ محمد علیهدد المصالح البریطانیة فیه

  في مصر فقط . م١٨٤١ عام في ینحصرحكمه  ، وجعلتم ١٨٤٠عام 
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and The Arab Gulf from 1811- 1841.  
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Abstract 

The Present Paper represent an attempt to explore the role of Muhammad 

Ali Pasha in the occupation of the Arab Peninsula . and the arrival of his troops to 

the Coasts of the Arab Gulf in the first stage that extended  from  1811-1819. 

 The British position was in conformity with the arrival of the Egyptian 

troops to the Arab Gulf, and The British attempt to exploit this situation to take a 

military action against the joint enemy Alguasim. Second Stage when the 

Egyptian troops arrived at the Arab Gulf in the period from 1838- 1841. Britain 

had exerted all efforts to prevent Muhammad Ali Pasha from having control over 
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the Arab Gulf , and threatening the absolute British domination over the Arab Gulf 

fortunes. Muhammad Ali Pasha has been put under control according to the 

London Charter in 1840 . His authorities have been restricted in Egypt in 1841. 
 

  :اا ومق  

كل مباشر في احداث الخلیج باتت احداث شبه الجزیرة العربیة تؤثر وتتأثر بش 

، ومن هذا المنطلق كان البد من التعرف على بعض االحداث في شبه الجزیرة العربیة العربي

، ولما كان تاریخ هذه المنطقة بحاجة الى دراسات جادة كاساتها على منطقة الخلیج العربيوانع

من  لمنطقة، وألهمیة ازمنیة التي مرت علیهالكثیر من الجوانب والحقب الورصینة في 

، لذلك وقع اختیارنا على موضوع البحث الموسوم موقف االستراتیجیة واالقتصادیة الناحیتین

، ربما م ١٨٤١ – ١٨١١عربیة والخلیج العربيبریطانیا من النشاط المصري في الجزیرة ال

، فكما هو معروف ان محمد علي الشرح والتحلیل لمحتویاتهارئ عن عنوان البحث یغني الق

وشبه  السودان ، ان یبسط هیمنته علىول في ثالثینات القرن التاسع عشرباشا والي مصر حا

، لیحقق بذلك طموحاته السیاسیة في بناء والعراق والخلیج العربي الشام بالدو  الجزیرة العربیة

، رتمر بمرحلة من االنحالل والتدهو  ، التي كانتالعثمانیة كبیرة مستقلة عن الدولة عربیة دولة

، كان في طلیعتها الموقف البریطاني المتشدد من لك الطموحات اصطدمت بعقبات كثیرةلكن ت

، الذي باتت بریطانیا تعده بحر مغلق یقع في دائرة لطموحات السیما في الخلیج العربيتلك ا

  لیمیة كانت ام اجنبیة ان تشاركها السیادة فیه.     ، ولن تسمح ألیة قوة اخرى اقطنفوذها فق

  توزع البحث على مبحثین خصص االول منه لتناول التوسع المصري في شبه الجزیرة

، ووصول الجیش قضاء على الدولة السعودیة االولى، تلبیة لطلب السلطان العثماني للالعربیة

 انیا االفادة من الجیش المصري للقیام، ومحاولة بریطحساء في الخلیج العربيالمصري الى اال

، اال ان ذلك لم یتمخض عن شيء النسحاب الجیش بحملة عسكریة مشتركة ضد القواسم

  .١٨١٩المصري من االحساء عام 

انتعاش النفوذ السعودي في الخلیج العربي مرة اخرى في عام  وتناول المبحث الثاني  

محمد علي باشا في عام  بریطانیا وحث ،العربیةحاب المصریین من الجزیرة م بعد انس١٨٢٤

، كما تطرق الى مساندة لطان العثماني للصمود بوجه الروسعلى تحسین عالقته بالس ١٨٣٦

جد واالحساء ، واخضاع نبن سعود إلسقاط حكم فیصل بن تركيمحمد علي باشا لخالد 
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، ري في الخلیج العربيالتوسع المص ، وخشیة بریطانیا على نفوذها منلسلطة محمد علي باشا

، ي باشا ومناصرة الدولة العثمانیةمما دفعها الى تألیب الدول االوربیة للوقوف بوجه محمد عل

الجزیرة العربیة التي حًجمت النفوذ المصري في سوریا و  ١٨٤٠فتم عقد معاهدة لندن عام 

  .د علي باشا الوراثي ینحصر في مصروجعل حكم  محم ،والخلیج العربي

ول : اا   

، فكانت هناك دراسات باشا اهتمام الباحثین والمؤرخین لقد جذب عهد محمد علي

تاریخ عبد ، الجزء الرابع من ر منهم على سبیل المثال ال الحصررصینة لكبار المؤرخین نذك

بد الرحیم عبد ، تحقیق عراجم واالخبار، عجائب االثار في التالرحمن بن حسن الجبرتي

، الذي ة مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائق القومیالرحیمالرحمن عبد 

، والجبرتي یسجل في ما االولى من حكم  محمد علي باشایشتمل على احداث الستة عشر عا

، والحملة باشا مع الممالیكهذا الجزء االحداث التي شغلت تلك المدة وهي صراع محمد علي 

وة السلفیة كما وصلت ، والدعلى مصر، ومحمد علي باشا والعلماءع البریطانیة بقیادة فریزر

مشروعات محمد علي باشا ، و ع المصري في شبه الجزیرة العربیة، والتوسالى الجبرتي

ي باشا ظلما، ، والجبرتي الذي كان شاهد عیان رأى في معظم تصرفات محمد علاالصالحیة

  .الحات التي رأى فیها نفعا للرعیةالص، جعله یرصد لمحمد علي باشا الكن ایمانه بالعدل

كان للتطورات التي بلغتها السیاسة البریطانیة في الحقبة التي أعقبت مشروعات 

في ، األثر األكبر في استبدال البریطانیین سیاستهم یون لمهاجمة الهند عن طریق الشرقنابل

عدم التدخل في الشؤون ، التي كانت ال تتعدى إنشاء بعض المراكز التجاریة و الخلیج العربي

الداخلیة، بسیاسة استهدفت السیطرة المطلقة على مقدرات الخلیج العربي، بعًده الشریان 

 .  )١(الحیوي الموصل بین بریطانیا وممتلكاتها في الهند

یج العربي وله الید فقد كان تواجد االسطول البریطاني بشكل مستمر وقوي في الخل

انت فیه القدرات البحریة العثمانیة واالیرانیة والعمانیة اعجز من ، في الوقت الذي كالعلیا فیه

رص ، االمر الذي منح حكومة الهند البریطانیة الفن تتصدى للتفوق البحري البریطانيا

، فضال عن القیام تضامنة مع البریطانیینامارة م مشیخة اوحینما الواسعة للقیام بدعم 

لح بالده فوق كان یحاول الى وضع مصابمظاهرات بحریة عسكریة للضغط على من 

     .)٢(المصلحة البریطانیة
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م إلى محمد علي باشا عزم على تعزیز  ١٨٠٥استقرت األمور في مصر في عام 

في الوقت الذي طلب فیه البریطانیون من  ،)٣(اأركان حكمه وبناء الدولة الفتیة التي انشاءه

الباب العالي عزله أو نقله إلى والیة أخرى لوقوفه ضد طموحاتهم، وقد استجاب الباب العالي 

األمر  ،)٥(م١٨٠٦، في الثامن والعشرون من حزیران عام )٤(إلى طلبهم وأمر بنقله إلى سالنیك

ثماني التمسوا منه الذي أثار علماء الدین وقادة الجیش الذین أرسلوا طلبا إلى السلطان الع

، "ان محمد علي باشا كافل االقلیم، وحافظ ثغوره إبقاءه في مصر، ومما جاء في الطلب

آمنون مطمئنون بوالیة هذا ، تدین ... فجمیع اهل القطر المصريوقاطع المع ومؤمن سبله،

، وال یعزله عنهم لما تحققوه فیه یبقیه والیا علیهم، ویرجون من مراحم الدولة العلیة ان الوزیر

وافق السلطان على طلبهم وأرسل فرمانا في السابع من  )٦(من العدل وانصاف المظلومین"

  .٧)(فیه محمد علي باشا والیا على مصرتشرین الثاني من العام نفسه ثًبت 

واحل الخلیج العربي في النصف األول من القرن ارتبط ظهور المصریین على س

)، وانبثاقها من وسط شبه الجزیرة وة الموحدین اإلصالحیة (الوهابیةالتاسع عشر بقیام دع

العربیة على ید مؤسسها محمد بن عبد الوهاب، وانتشارها على ید آل سعود حكام الدرعیة 

المجاورة لنجد، وامتدادها إلى منطقة الذین احتضنوا الدعوة وتكفلوا بنشرها في المناطق 

إذ كان یترأس الحركة الوحدویة في الجزیرة العربیة األمیر محمد بن سعود  ،)٨(الخلیـــــــج العربي

، اللذان اعتنقا تعالیم )م ١٨٠٣ – ١٧٦٥وابنه عبد العزیز (م  ١٧٦٥المتوفي في عام 

بد لف مع محمد بن عفي حم  ١٧٤٤الموحدین منذ أن دخل محمد بن سعود في عام 

دیهم السلطتین جمع األمراء السعودیون في أیم  ١٧٩١، وعند وفات األخیر في عام الوهاب

           .)٩(ةالدینیة والمدنی

في الساحل الغربي للخلیج  )١٠(أولى غاراتهم على منطقة اإلحساء شن السعودیون

والشرقیة من ، الستكمال سیطرتهم على المناطق الوسطى م ١٧٩٥العربي واحتلوها في عام 

 – ١٧٩٥، كما شنوا حمالت عسكریة عدیدة على العراق ما بین عامي شبه الجزیرة العربیة

 عبد العزیز النجل األكبر لألمیر بقیادة سعود بنم  ١٨٠٢ – ١٨٠٠وعامي م  ١٧٩٨

) الذي یعًد مؤسس م ١٨١٤-  ١٨٠٣( وسعى األمیر سعود بن عبد العزیز ،)١١(السعودي

ذه على جمیع ، إلى بسط نفو د شبه الجزیرة العربیة تقریبا، بعد أن وحً ة السعودیة األولىالدول

، وانضمت إلیه مدن تابعة البحرین والكویتم  ١٨٠٣، فاحتل في عام مناطق الخلیج العربي
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في الوقت ، )١٢(لساحل الجهاد البحري (ساحل القرصنة) أو الساحل المهادن في ساحل عمان

تابع لبریطانیا مقاومة ) حاكم مسقط الم ١٨٠٤-١٧٩٢الذي قرر فیه سلطان بن احمد (

ال أن السعودیین بمساعدة ، إم ١٨٠٤، بشن هجوم علیهم بأسطوله في عام السعودیین

ا ، وحینمقتل سلطان بن احمد في العام نفسه، مما أدى إلى م)١٤(تمكنوا من إغراقه )١٣(القواسم

ل مغتصب السلطة بدر بن سیف ) من قتم ١٨٥٦–١٨٠٦د بن سلطان (تمكن ابنه سعی

 ،)١٥(د القواسم بإیعاز من البریطانیینواصل الصراع ضم  ١٨٠٦) في عام م ١٨٠٦–١٨٠٤(

االمر الذي دفع  ،یطانیا نیابة عن الدولة السعودیةبعد ان اعلن القواسم الجهاد البحري ضد بر 

ل ، وحاصروا الساحأسطولهم إلى الخلیج العربيالى ارسال م  ١٨٠٦البریطانیین في عام 

، وعلى الرغم من اندحار القواسم حلفاء السعودیین العماني بمساعدة سفن حاكم مسقط

، وتعهدهم باحترام عّلم وممتلكات دة السفن البریطانیة التي أسروهاواضطرارهم إلى إعا

ولو حصل  ،)١٦(وزة السعودیینالبریطانیین إال أن الساحل الغربي من الخلیج العربي بقي في ح

لعامة للجهاد وسقطت مسقط بید السعودیین لدفع سعید بن سلطان لالنضمام إلى المنظومة ا

، وألنقلب من صدیق للبریطانیین إلى عدو السعودیون یشجعونها، التي كان البحري (القرصنة)

    .)١٧(خطیر، لذلك قررت الحكومة البریطانیة إسناده فتم إرسال أسلحة إلیه

وظل الباب العالي لمدة تربوا على عقد من الزمن یقف موقف الضعیف في وجه 

الخطر السعودي، وكانت هنالك عوامل كثیرة ومتشابكة ساهمت في ذلك الوضع، منها 

االنتفاضات داخل الدولة العثمانیة، ثم خسارة األراضي واالستنزاف البطيء إلمكانیات 

اب البنیة السیاسیة للباب العالي، لوجود المرتزقة العثمانیین لمواجهة التصدع الذي أص

شاكل السالطین مع ، فضال عن م(١٨)عجز المزمن في اإلمكانیات المالي) وال(االنكشاریة

  .)١٩(روسیا القیصریة

م القیام  ١٨١٠) في عام م ١٨٣٩ –١٨٠٨طان العثماني محمود الثاني (قرر السل

انتشارها ، الذین تبنوا دعوة التوحید اإلصالحیة التي خشي من بعمل عسكري ضد السعودیین

المسلمین وحامي السیما وان السلطان كان یتخذ لنفسه لقب خلیفة  ،)٢٠(في الممتلكات العثمانیة

، لذلك كلف والیه في مصر محمد علي باشا بإرسال حملة عسكریة إلى الحرمین الشریفین

، مقابل تحقیق مطلب محمد علي باشا لنفوذ السعوديرمین الشریفین من االحجاز لتخلیص الح

  .)٢١(باعتراف الباب العالي بحكمه الوراثي في مصر إذا انتصر جیشه في  الحجاز
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شا بأداء هذه المهمة تحقیق وقد أراد السلطان العثماني من تكلیف محمد علي با

وذلك  م ١٨٠٥، التخلص من محمد علي باشا الذي اغتصب والیة مصر في عام أمرین

، أما بالنسبة یة راعیة دعوة التوحید اإلصالحیة، والتخلص من الدولة السعودبإضعاف قوته

، وافق على تكلیف إلى توسیع دولته بضم الشام إلیهالمحمد علي باشا الذي كان یطمح 

تاعب التي إذ عًد ذلك فرصة للتخلص من الم ،)٢٢(له بالقضاء على الدولة السعودیة السلطان

، فضال عن وا الیزالون یهددون مركزه في مصر، الن الممالیك كانرمنها في مصكان یعاني 

أن أوضاعه المالیة كانت في منتهى السوء، بینما كان الجیش الذي یتكون معظمه من 

  .)٢٣(روح التذمر والثورة على األوضاع الباشوات تسوده

  نفوذ الممالیك فيولعل محمد علي باشا رأى بان الحملة تمنحه الفرصة للقضاء على 

م  ١٨١١مصر، وقد حقق هدفه بطریقة شرسة، عندما دعا إلى القلعة في األول من آذار عام 

أربعمائة وستین من زعماء الممالیك وقتلهم عن آخرهم، كما قتل ما یقارب خمسمائة مملوك 

آخر في مختلف أنحاء مصر عن طریق حكامه، وفي الوقت نفسه اخبر السلطان بأنه غیر 

تعد للمجازفة ببقاء الممالیك في مصر، ألنهم قد یغتصبون السلطة منه حینما یكون جیشه مس

بلده بعد قضاءه على وبعد ان اصبح محمد علي باشا حرا في توجیه سیاسة  .)٢٤(خارج البالد

  .دة الحملة العسكریة ضد السعودیین، قلد ابنه طوسون باشا قیاخطر الممالیك

الحادي والثالثین من الشهر نفسه البنه طوسون باشا وقد عمل محمد علي باشا في 

احتفاال كبیرا واوصاه بحسب تعبیر عبد الرحمن الجبرتي "بان ال یفعل شیئا من االشیاء اال 

  .)٢٥(بمشورته واطالعه، وال ینفذ امرا من االمور اال بعد مراجعته"

بعملیاته العسكریة ضد م  ١٨١١شرع قائد الحملة المصریة طوسون باشا في عام 

السعودیین، لتوكید السیادة العثمانیة على غرب الجزیرة العربیة، فتمكن جیشه في العام التالي 

على مكة وجدة م  ١٨١٣من طرد السعودیین من المدینة المنورة، واستولى في عام 

 .)٢٦(والطائف

ه نجله          وخلفم  ١٨١٤توفي األمیر سعود بن عبد العزیز في األول من مایس عام 

ذا كفاءات سیاسیة  فمنیت الدولة السعودیة بخسارة جسیمة بموت أمیرها الذي كان ،)٢٧(عبد اهللا

، نتیجة السعودیة تنحدر من سيء إلى أسوأ ، األمر الذي جعل أحوال الدولةوٕاداریة كبیرة

، فتمكن على غرب شبه الجزیرة العربیة فقدان القیادة القویة وعناد الجیش المصري في هجماته
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، من استدراج م ١٨١٥الجیش المصري الذي كان بقیادة طوسون باشا في كانون الثاني عام 

، وانتقل داخل إقلیم الحجاز Bisal قوات السعودیین والقضاء علیها في مكان یسمى بیسال 

، فتقدم صة مالئمة للتقدمون باشا أن الفر میدان المعارك بعد ذلك إلى الشمال إذ اعتقد طوس

، في القصیم Rassمن المدینة المنورة بجیش قلیل العدد ال یتجاوز ألف جندي إلى الرس 

، غیر أن حركة خطیرةوكانت هذه الحركة التي اتخذت من دون التزام بأوامر محمد علي باشا 

، القصیم ین فوافق على انسحابهم مناهللا بن سعود خشي تقدم المصری األمیر السعودي عبد

بسیادة السلطان  ، وان یعترف اعترافا عاماتنازله عن مطالبته بمكة والمدینة في مقابل

، وقد استمرت حملة طوسون باشا في وسط الجزیرة العربیة من منتصف آذار العثماني علیهما

لم یستطع طوسون باشا من تحقیق النصر الذي كان  ،)٢٨(م ١٨١٥إلى آخر حزیران عام 

، اذ كان سعیدا بتوقیع الصلح مع ة المقاتلین السعودیین وانضباطهمحملته امام بسالیرجوه من 

، وبذلك استطاع االنسحاب الحرج الذي كان فیه من الموقف ، وان یتخلصاهللا بن سعود عبد

حجاز الرئیسة وبعدما عقد الصلح وضع طوسون باشا حامیات مصریة في مدن ال ،)٢٩(نبأما

  . )٣٠(ذلك انتهت المرحلة األولى من الحرب، وبوارتحل إلى القاهرة

وعند وصول المبعوثین السعودیین إلى القاهرة في آب من العام نفسه للحصول على 

    )٣١(تصدیق اتفاق الصلح الذي تم عقده مع  طوسون باشا، رفض محمد علي باشا طلبهم

  واشار عبد الرحمن الجبرتي في تسجیله لألحداث الى ان محمد علي باشا عندما اجتمع في 

اهللا وعبد العزیز خاطبهما  بالمبعوثّین السعودّیین عبد م ١٨١٥الرابع والعشرون من ایلول عام 

ا اهللا بن سعود وعدم انصیاعه للمصریین، "فاعتذرا وذكر  معاتبا على مخالفة وعناد االمیر عبد

ان االمیر مسعود (سعود) المتوفي كان فیه عناد وحدة مزاج، وكان یرید الملك واقامة الدین 

سلفه  ، ویكره سفك الدماء على طریقةن الجانب والعریكةاهللا فانه لی واما ابنه االمیر عبد

، فانه كان مسالما ... وانقضى المجلس وانصرفا الى المحل الذي االمیر عبد العزیز المرحوم

وان عدم تصدیق اتفاق الصلح من قبل محمد علي باشا، ربما غضبه من  )٣٢(را بالنزول فیه"ام

              االتفاق  من عصیان نجله طوسون باشا ألوامره وٕاخفاق حملته، ولكن األغلب انه وجد شروط

 السیما بعد أن رفض األمیر عبد اهللا بن سعود طلب محمد علي باشا بتخلي ،)٣٣(ال تالئمه

التي تعًد من أهم وأخصب المقاطعات في شبه الجزیرة  ،السعودیین له عن مقاطعة اإلحساء

لم یكن في وسع السعودیین  ،)٣٤(العربیة، والتي تطل على  الساحل الغربي من الخلیج العربي
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، وعلى الرغم من موافقتهم ینة التي فرضها علیهم طوسون باشاالتسلیم بشروط الصلح المه

، مما أدى إلى لخوض حرب جدیدة ضد الجیش المصري ال أنهم اخذوا یستعدونعلیها قوال إ

محمد علي باشا اكبر أنجاله إبراهیم  فارسلبین الطرفین، م  ١٨١٦استئناف الحرب في عام 

، مع وحدة رة برفقة مدربین عسكریین فرنسیینعلى رأس حملة كبیم  ١٨١٦باشا في عام 

 ،)٣٥(رة العربیة لسحق الدولة السعودیة في موطنهامتخصصة بزرع األلغام إلى وسط الجزی

تمكن إبراهیم باشا من إلحاق هزیمة ساحقة في تموز من العام نفسه بالقوات السعودیة التي 

كان یقودها األمیر عبداهللا بن سعود بنفسه، الذي انسحب إلى معقله بین أسوار العاصمة 

، وبعد إلى مشارفهام  ١٨١٨ووصل إبراهیم باشا في السادس من نیسان عام  )٣٦(لدرعیةا

، في عاصمة السعودیین المحكمة التحصینخمسة أشهر من الحصار سقطت الدرعیة 

إلى القائد  )٣٧(، واستسلم األمیر عبد اهللا بن سعودخامس عشر من أیلول من العام نفسهال

حسب ما اشار الیه عبد الرحمن الجبرتي في المصري ، وحینما وصلت االخبار من الحجاز ب

، فقد اسر ذلك ستیالء ابراهیم باشا على الدرعیةم، با ١٨١٨الثامن من تشرین االول عام 

اهللا  دوأرسل األمیر عب ،)٣٨(الضجر والقلق وانعم على المبشر"محمد علي باشا "وانجلى عنه 

، واشار ) ٣٩(ي نهایة العام إعدامهول إذ جرى ف، ومنها إلى اسطنببن سعود أسیرا إلى القاهرة

  .)٤٠(، "فذهبوا مع الشهداء"عه في نواحي متفرقة من  اسطنبولالجبرتي الى قتل اتبا

، طیف في اإلحساء في الخلیج العربيوتقدم المصریون بعد احتاللهم الدرعیة إلى الق

من قیامهم بعدة  ، وعلى الرغمجد مواقع عسكریة في أماكن متفرقةإذ أقاموا فیها كما فعلوا في ن

من تامین السیطرة  ، إال أنهم لم یتمكنوال الموالیة للسعودیین في اإلحساءحمالت على القبائ

، تفهم البیئة السیاسیة التي حولهم، وفي معظم الحاالت اخفق المصریون في الكاملة علیها

 ١٨١٧داد (فضال عن ذلك أوعز داود باشا والي بغ ،)٤١(وأصبح االحتالل الدائم عملیة مكلفة

 ) إلى الباب العالي بالضغط على محمد علي باشا لسحب جیشه من اإلحساءم ١٨٣١ –

 ، فنفذ إبراهیم باشا تعلیمات والده باالنسحاب فانسحب)٤٢(التي كان لداود باشا مصالح فیها

، وتركوا المقاطعة لحكامها السعودیون من بني خالد ١٨١٩المصریون منها في تموز عام 

، وعاد إبراهیم باشا في كانون األول من العام نفسه مع )٤٣(تابعة للباب العالي على أن تبقى

ویبدو أن ثمة  ،)٤٤(میات المصریة في مدن نجد والحجازنواة جیشه إلى القاهرة وظلت الحا

االسمیة قائمة ، وظلت سیادة الدولة العثمانیة ١٨٢٤صریة بقیت في نجد لغایة عام حامیة م
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سمیة في كل عام للسلطان استمر األمیر السعودي یدفع جزیة ا، و بعد رحیل المصریین

  .)٤٥(العثماني

ا ومن الجدیر بالذكر أن اندحار السعودیین في وسط الجزیرة العربیة لم یترك أثار  

بفقد حمایة  یكترثون، لقد أصبح القواسم أقویاء حتى أنهم لم خطیرة على سواحل الخلیج العربي

على السفن م  ١٨١٨ – ١٨١٧، وتفاقم خطر نشاط القواسم خالل عامي السعودیین لهم

، التي اتخذت من مسقط مباي أدخلت نظام القوافل البحریة، لدرجة أن حكومة بو البریطانیة

، فضال عن ذلك شرعت حكومة (٤٦)قاعدة لها لحمایة السفن المتجهة إلى الخلیج العربي

، لشن هجوم على معاقل القواسم التي لعسكریةباستعداداتها ام  ١٨١٨بومباي في صیف عام 

، وكانت المواقع الرئیسة بحري (القرصنة) في الخلیج العربيتنطلق منها أعمال الجهاد ال

ي، رأس الخیمة، جزیرة الواقعة في ساحل الخلیج العربي التي تنطلق منها أعمال الجهاد البحر 

زبارة وخور حسن والقطیف  والى الشمال، ، دبي، أبو ظبيالحمرا، عجمان، الشارقة، أم القوین

ي للخلیج العربي والتابعتین للقواسم یران، كما تعًد جزیرتي لنجة وخرج على الساحل االوالعقیر

 – ١٨١٣الحاكم العام للهند (  Hastingsان هستنجز  غیر ،٤٧)(داخلة ضمن ذلك النشاط

، أن تأخیر م ١٨١٨عام ) أشار في رسالته إلى حكومة بومباي في تشرین الثاني م ١٨٢٣

لتي كانت ، السیما أن الشائعات القواسم سوف یكون لمصلحة بریطانیاالهجوم البریطاني على ا

، أشارت إلى أن إبراهیم باشا سوف یتمكن في نهایة العام من ترد من الجزیرة العربیة

إبراهیم باشا ، وقد یكون من المالئم اإلفادة من جیش صار على السعودیین حلفاء القواسماالنت

، على أن یهاجم البریطانیون من كة مع البریطانیین ضد رأس الخیمةللقیام بعملیات مشتر 

االمر الذي سوف یؤدي الى تخفیض  ،)٤٨(البحر ویغطي جیش إبراهیم باشا الهجوم من البر

بعد مرور بضعة أسابیع على رسالة  ،)٤٩(حجم القوات البریطانیة المرسلة الى الخلیج العربي

تقریر ) المقیم البریطاني في بوشهر في م ١٨٥٤ – ١٨٣٢(   Hennellهستنجز ابلغ هانیل 

مصریین إلى سواحل الخلیج  ، عن سقوط الدرعیة ووصول الله إلى الحكومة البریطانیة

ى إبراهیم باشا هنئه على إلم  ١٨١٩، فكتب هستنجز في الثاني من كانون الثاني عام العربي

ا إخضاع القواسم إلى الشائعات التي كانت رائجة عن نًیة إبراهیم باش ، ولفت نظرهانتصاره

، ولما كان القواسم أعداء للحكومة البریطانیة أشار هستنجز بأنه سوف یكون حلفاء السعودیین

، فان كان إبراهیم باشا یؤید ذلك الرأي فعلیه مراسلة م بعمل مشترك ضدهممن المصلحة القیا
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عا ، لكن نیبین نفسه لم یكن مقتن) ( حاكم بومباي )م ١٨١٩ – ١٨١٢( Nepean  نیبین

الذي كان یرغب بأي مساعدة یمكن أن یقدمها الوقت  ، ففيبوجهة نظر الحاكم العام للهند

، فانه لم یكن یعتقد كما كان یتصور هستنجز أن مستقبل القواسمإبراهیم باشا للقضاء على 

فقد  ،)٥٠(المصریة على سواحل الخلیج العربياالستقرار والهدوء یعتمد على فرض السیطرة 

كان الجیش المصري یتفوق على الجیش السعودي بمدفعیته الحدیثة، وبالفن العسكري الذي 

د كان نیبین یخشى قل ،)٥١(كان یمتلكه قادتهم المتدربون في مدرسة محمد علي باشا العسكریة

التي كان یتمتع بها الجیش السیطرة المصریة على سواحل الخلیج العربي إلدراكه مدى القوة 

، بعد أن جهزه محمد علي باشا بأحدث األسلحة وأخضعه إلى التدریب العسكري المصري

  .الصارم على أیدي أفضل المدربین الفرنسیین

بخطة استندت على م  ١٨١٩ي نیسان عام لذلك تقدم نیبین إلى الحاكم العام للهند ف

، تهدف إلى تامین األمن بعد أن یتم االنتصار على القواسمتسویة سیاسیة في الخلیج العربي 

، من دون توریط الحكومة البریطانیة بأیة ة الهندیة في میاه الخلیج العربيوالتجارة والمالح

  .٥٢)(التزامات تكون في غیر مصلحتها

الرأي فقد رأى نیبین أن یرجئ اتخاذ أي قرار بشان السیاسة ونظرا لالنقسام في 

، وانه بإمكان لواجب اتخاذها في الخلیج العربي، إلى أن تتضح خطط  إبراهیم باشاا البریطانیة

المبعوث البریطاني الذي سوف یقوم بتسلیم رسالة هستنجز الحاكم العام للهند المؤرخة في 

كم العام للهند والسیف التقلیدي المرسل هدیة من الحا ،١٨١٩الثاني من كانون الثاني عام 

وقد اختیر لتلك المهمة الكابتن جورج فورستر  ،٥٣)(إلى إبراهیم باشا، أن یتناول ذلك الموضوع

، وقد السابعة واألربعین من الفرقة البریطانیة Captain George Farster Sadlierسادلیر 

حامال خطابات موجهة إلى  ١٨١٩من بومباي في الرابع عشر من نیسان عام  أبحر سادلیر

المصري وسعید بن سلطان حاكم مسقط، وكانت التعلیمات الصادرة كل من إبراهیم باشا القائد 

، ویتفق معه ا، النزول بمسقط وبعد أن یكشف لحاكمها عن طبیعة مهمته مع إبراهیم باشإلیه

مقترحة على القواسم في ساحل لتي على الحاكم تقدیمها للحملة البشان مدى وحدود المساعدة ا

، وقد فوض سادلیر أن یعرض علیه صل سیره إلى معسكر القائد المصري، أن یواعمان

، وعلیه لة البریطانیة  في الخلیج العربيإعطائه رأس الخیمة إلغرائه على المشاركة في الحم
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ن دون أن یكشف اهتمامه الكبیر بالموضوع، في الوقت نفسه التعرف على قدر المستطاع م

  .)٥٤(على خطط المصریین مستقبال في منطقة الخلیج العربي

كتسبوا حقوقا إقلیمیة یتضح من ذلك بان الساسة البریطانیین كانوا یتصرفون وكأنهم ا

إلى جانبهم في حربهم  ، فیمنحون رأس الخیمة وغیرها إلى القائد المصري للوقوففي المنطقة

، یحاولون لى جانبهم فأنهم في الوقت نفسه، فعلى الرغم من محاولتهم كسبه إلقواسمضد ا

، ألن الذي یهم م بفتوحات أخرى في الخلیج العربيالتأكد فیما إذا كان إبراهیم باشا یزمع القیا

، بغض النظر عن االعتبارات لحها في الخلیج العربيبریطانیا بشكل أساسي تحقیق مصا

  ینبغي أن یتحلى بها الحلفاء.التي األخالقیة 

كانت الحكومة البریطانیة في لندن ترى ان ما یجري في قلب الجزیرة العربیة من 

، ان منها اال المراقبة من دون التدخل، الذي یجب بحسب وجهة نظرهااحداث ال یتطلب 

یؤثر على الوضعیة على ما قد  ، اوا یجري على طول السواحل الخلیجیةیقتصر على م

ومع ذلك طلبت الحكومة البریطانیة من سادلیر جمع المعلومات  ،)٥٥(هنة في المنطقةالرا

، وبمجرد انهاء مهمته علیه العودة الى ومصادرها خالل رحلتهلجغرافیة وسط الجزیرة العربیة 

  .)٥٦(في الهند مقر الرئاسة البریطانیة

امن عشر منه وقد اتضح لسادلیر عند مكوثه في مسقط من السابع من مایس الى الث

بأنه كان یعارض فكرة االشتراك في ، )٥٧(ومقابلته لحاكمها سعید بن سلطان م ١٨١٩عام 

، إذا اشترك المصریون بها العتقاده بان ذلك قد یؤدي إلى ة البریطانیة ضد القواسمالحمل

ن مع إبراهیم باشا في تلك تعرض حكمه للخطر، بالقضاء على استقالله لو قبل التعاو 

وكان السبب الجوهري الذي دفعه إلى تحدید موقفه من إبراهیم باشا، خشیته من  ،)٥٨(الحملة

بن سلطان یطمح في ضمها إلى  أن یكون األخیر ینوي احتالل البحرین التي كان سعید

قد سبق و  ،)٦٠(ان یعّد القواسم من اللّد أعداءهعلى الرغم من أن سعید بن سلطان ك ،)٥٩(حكمه

القواسم للتحالف معه ضد ، عرضا من الدرعیة عاصمة السعودیینند سقوط له ان رفض ع

  .)٦١(المصریین

، فقد بدا الشق الثاني منها اقا تاما في الشق االول من مهمتهواذ اخفق سادلیر اخف

إلى القطیف التابعة إلى  وحینما وصل سادلیر ،)٦٢(تقاء مع ابراهیم باشا في الدرعیةمحاوال االل

، فوجئ هناك بان م ١٨١٩اإلحساء في الخلیج العربي في الحادي والعشرین من حزیران عام 
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من نجد واإلحساء بین األجزاء الداخلیة من البالد قد تمردت ضد المصریین وبات انسحابهم 

لد بني خا احد شیوخ Ibn Araiar، وقد أعاد إبراهیم باشا تنصیب ابن عریعر عشیة وضحاها

، وقد علم سادلیر من قائد الحامیة المصریة في القطیف بان في اإلحساء الموالین للمصریین

، قد تلقى أوامر باالنسحاب في عه على مختلف مناطق البالدالجیش المصري الذي تم توزی

بعد أن أصبح االحتالل المصري للمنطقة  ،)٦٣(إبراهیم باشا بالقرب من الدرعیة اتجاه معسكر

لشاسعة الممتدة من نجد إلى اإلحساء في الخلیج العربي یشكل على المصریین عبئا ا

شك وحینما وصل سادلیر إلى الهفوف في اإلحساء ابلغه الحاكم المصري انه على و  .(٦٤)ثقیال

، األمر الذي جعل تعاون المصریین للبریطانیین في عملیة تسلیم المقاطعة إلى ابن عریعر

  .)٦٥(حل عمان غیر ذي جدوىإخضاع القواسم في سا

في الثامن من أیلول وفي مقابلته الثانیة في المدینة المنورة  التقى سادلیر بإبراهیم باشا

قدم سادلیر سیف وخطاب الحاكم العام للهند، وقد أعرب إبراهیم باشا عن  في الیوم التالي

یمكنه الرد بشكل قاطع وبأنه ال  ،(٦٦)لخطة البریطانیة ضد القواسم مبكرأسفه لعدم علمه با

، على قاهرةعلى مقترحات الحاكم العام قبل إحالة الموضوع إلى والده محمد علي باشا في ال

الرغم من استحالة تنفیذها الن المصریین قد انسحبوا من القطیف واإلحساء وانتهى احتاللهم 

  .)٦٧(صیر األجل لشرق الجزیرة العربیةالق

في مهمته في الحصول على تعاون المصریین  في سادلیر وعلى الرغم من اخفاق

رافیة منطقة وسط الجزیرة ، إال انه اكتسب معرفة بجغالحملة البریطانیة ضد القواسم

ل مرة من اجتیاز الجزیرة وان النجاح الوحید لسادلیر هو انه اول اوربي نجح وألو ، (٦٨)العربیة

  .)٧٠(في اكثر فصول السنة حرارة ولهیباو  )٦٩(العربیة

ومن الجدیر بالذكر لم یكد إبراهیم باشا یغادر نجد حتى قام السعودیون بانتفاضة في 

) ابن خال األمیر م ١٨٣٤ – ١٨٢١اهللا ( في الدرعیة بقیادة تركي بن عبدم  ١٨٢١عام 

ى إلى بعث الدولة اهللا بن سعود، فعزل الحاكم الذي نصبه المصریون مما أد المعدوم عبد

  . )٧١(عاصمتها من الدرعیة المدمرة  إلى الریاض المحصنة جیدا، ونقل السعودیة مجددا

  :  المبحث الثاني

اخذ م  ١٨٢٤وحینما تم انسحاب آخر حامیة من الجیش المصري من نجد في عام 

، لكن اسم الدولة السعودیة لم یعد مرة أخرى في منطقة الخلیج العربيالنفوذ السعودي ینتعش 
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   ، ولم تعد سیاستها سوى سیاسة دولة دنیویة شأن غیرها منقبلثیر الفزع الذي كان یثیره من ی

بعد ستة اعوام من الصراع مع بني خالد، استعادة م ١٨٣٠الدول، وتمكن السعودیون في عام 

   سیطرتهم على منطقة اإلحساء فأصبحوا مرة أخرى قوة هامة من القوى على مسرح الخلیج

وبین حاكم مسقط افزع شیخ البحرین فزعا جعله بعد  العربي ، فتم تحالف في العام نفسه بینهم

، یخضع لألمیر السعودي خضوعا تاما حصول على دعم الحكومة البریطانیةیأسه من ال

، ومع ذلك أبدى األمیر السعودي تركي بن وقت نفسه بدفع الجزیة له مستقبالومتعهدا في ال

غبته في قیام عالقات ودیة مع في مراسالته إلى حكومة بومباي، ر م  ١٨٣١عبداهللا في عام 

ومباي طلبه إال أن الرد ، وعلى الرغم من رفض حكومة ببین الطرفین بریطانیا وعقد معاهدة

في الحصول على دعم الحكومة م  ١٨٣٣وحینما اخفق حاكم مسقط في عام  ،)٧٢(كان ودیا

البحرین في دفع ، اقتدى بشیخ راضیه التي سیطر علیها السعودیونالبریطانیة السترجاع أ

   .)٧٣(الجزیة لهم

، فقد كان یرنو ببصره لقد صرفت شؤون سوریا محمد علي باشا عن الجزیرة العربیة

الي عن تحقیق اطماعها الباب الع إلشغال، السیما ان فرنسا شجعته على احتاللها على سوریا

فعقد العزم على تحقیق ذلك حینما أمر نجله إبراهیم باشا في تشرین األول ، )٧٤(في الجزائر

اهانة قد بالزحف على الحدود الفلسطینیة واالستیالء على عكا متذرعا بان م  ١٨٣١عام 

، وقد ابلغ محمد علي باشا الباب العالي بأنه على استعداد لسحب وجهت إلیه من والي دمشق

، غیر أن السلطان براهیم باشا والیا على دمشق وعكان نجله إجیشه من سوریا في مقابل تعیی

الذي  )٧٥(اإلى سوریا لقمع جیش إبراهیم باش، وأرسل جیشه محمود الثاني رفض ذلكالعثماني 

وأصیب الجیش العثماني  ،)٧٦(م ١٨٣٢استولى على عكا في الثامن والعشرون من مایس عام 

، لة في قونیا في نهایة العام نفسهوبهزیمة مماث ، شهرین في حمص وحلب بهزیمة ساحقة بعد

غربي ، الذي اخذ جیشه یتقدم إلى األناضول السوریا كلها خاضعة إلبراهیم باشا مما جعل

ت معارك ابراهیم باشا تحسم بسرعة، لفارق التنظیم كان ،)٧٧(حتى وصل في تقدمه إلى بورصة

  .)٧٨(، وبالتخطیط المسبق لكل معركةوحسن القیادة

نداء إلى بریطانیا م  ١٨٣٢محمود الثاني قد وجه في بدایة تشرین الثاني عام وكان 

، عدة بحریة لمواجهة محمد علي باشا، غیر أن الدولتین رفضتا الطلبوفرنسا للمطالبة بمسا

) ( وزیر م ١٨٣٤ –١٨٣٠( Palmerstonأن الرفض البریطاني یعزا إلى أن بالمرستون 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٢١٥ ( 

 

بالمناقشات الدائرة بشان القوانین م  ١٨٣٢كان منشغال طوال عام  الخارجیة البریطاني)

لذلك لم یتمكن من أن یوجه اهتمامه  ،)٧٩(في بالده  Reform of Actاإلصالحیة البرلمانیة

في  )٨٠(، أو االهتمام بطموحات محمد علي باشایكون علیه مصیر الدولة العثمانیةإلى ما س

  ٨١).(سوریاة كبیرة السیما بعد ان فتح بناء دول

یها تحركات محمد على الرغم من تقدیر بالمرستون للمشاكل التي كانت تنطوي عل

، إال انه لم یتمكن من حمل البرلمان على اتخاذ قرار بالوقوف إلى جانب السلطان علي باشا

سه في الحصول على تأیید من فرنسا، وبعد ، الذي اخفق في الوقت نفمحمود الثاني العثماني

إلى روسیا التي لبت طلبه، فتحركت قوة من األسطول الروسي في نهایة شباط أن یأس اتجه 

  .)٨٢(باتجاه الساحل اآلسیوي للبوسفورم  ١٨٣٣عام 

، وقامت فرنسا والنمسا یقاف تقدمه والتراجع عن األناضولأما إبراهیم باشا فقد قرر إ

، على أساس انسحاب القوات محمد علي باشا والسلطان العثمانيبمبادرة لتحقیق تسویة بین 

 ١٨٣٣الروسیة من الممتلكات العثمانیة وبموجب االتفاق المعقود في السادس من مایس عام 

د قابل أكوافق السلطان على التنازل عن والیتي سوریا وادنه لمحمد علي باشا، وفي المم 

       وسحب إبراهیم باشا جیشه إلى سوریا فبدا أن األزمة قد ،)٨٣(األخیر والءه للسلطان العثماني

كان الدافع االول لعقد االتفاق هو خشیة بریطانیا وفرنسا من زیادة النفوذ الروسي  ،)٨٤(انتهت

السقوط على من في الدولة العثمانیة، بعد ان هرعت القوات الروسیة الى اسطنبول لحمایتها 

وانسحبت القوات الروسیة في حزیران من العام نفسه وتبع  ،)٨٥(ید جیش محمد علي باشا

  عام في الثامن من تموز   Hunkiar skelessiسكلیسياالنسحاب عقد معاهدة هنكیار 

، تعهد الطرفان بموجبها الدفاع عن السلطان العثماني والقیصر الروسيبین م  ١٨٣٣

ان في ، وقد تعهد القیصر بتقدیم المساعدات للسلطضد أي هجوم یقع علیها ات الطرفینممتلك

، وبالمقابل تعهد السلطان بإغالق مضیق البوسفور في وجه السفن حالة وجود تهدید الستقالله

، وقد وجد وكانت مدة المعاهدة ثمانیة اعوام، ة في حالة اشتباك روسیا بأیة حرباألجنبی

نح روسیا الحق في التدخل بشؤون الدولة العثمانیة فأثارت مخاوفه بالمرستون أن المعاهدة تم

، وأوجدت في نفسه كراهیة مستدیمة لمحمد علي باشا الذي كانت من األطماع الروسیة فیها

  .)٨٦(كانوا یبحثون عنها منذ أمد بعید سیاسته سببا في منح الروس الفرصة التي
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القرن التاسع عشر، تهدف إلى  كانت السیاسة البریطانیة وحتى النصف األول من

األوربیة ، الن نفوذها هو الطاغي على نفوذ الدول حافظة على وحدة الدولة العثمانیةالم

إلى تحجیم ، مما یؤدي تدخلها في شؤون الدولة العثمانیة، التي كانت بریطانیا تخشى األخرى

  النفوذ البریطاني فیها.

باشا امرا  السلطان محمود الثاني ومحمد عليلقد كان االحتفاظ بالوضع الراهن بین 

، بینما كان محمد علي عادة سوریا، فاألول كان متعطشا لالنتقام واستغیر مرض لكال الطرفین

، وحینما بدأت انتفاضة سكان ه واستقالله عن الدولة العثمانیةباشا یناضل لتوطید سلطان

، حاول السلطان مد علي باشالمحاالدارة الجائرة  ضدم  ١٨٣٤فلسطین ولبنان في عام 

، بل انه اشامحمود الثاني انتهاز تلك الظروف للقیام بإعمال عسكریة ضد محمد علي ب

، غیر ان الدول االوربیة بي العثماني الى الشواطئ المصریةاصدر امرا بإرسال االسطول الحر 

ل السالم، اذ ، السیما روسیا التي كانت مصرة على احالاتخذت التدابیر لمنع وقوع الصدام

، انها لن تقدم له العون المرجو الذي وعدت به، ئم باألعمال الروسي الباب العاليابلغ القا

روسیا في  ، لعدم رغبةاذا ما قام بدور الدولة المعتدیةهنكیار سكلیسي،  بحسب بنود معاهدة

، ك الى الصدام مع بریطانیا وفرنسا، لخشیتها ان یؤدي ذلتدخالت جدیدة في الشرق

، ى االبد، مما یعني اختفاء القوات الروسیة منه الا البسفور بناء على دعوة السلطانواحتاللهم

، ان من الهجوم على  محمد علي باشاتمنع السلطم  ١٨٣٩ولذلك استمرت روسیا وحتى عام 

ساندت اي من الطرفین  وفي الوقت نفسه اكدت فرنسا للدولة العثمانیة بان ایة دولة اوربیة لو

، وعلیه فان ا فان الدول االخرى لن تسمح بذلك، سواء السلطان او محمد علي باشنازعینالمت

فضال عن ذلك  ،)٨٧(باشا امر یتفق والسیاسة الراهنةمحمد علي  نًیة السلطان التصالح مع

، ابان انتفاضة سكان فلسطین ولبنان في عام مق باشا السفیر العثماني في لندناخفق نا

، لحاجة بریطانیا ومة البریطانیة ضد محمد علي باشاعلى دعم الحك، في الحصول م ١٨٣٤

، فضال عن ذلك ان بعض لتسهیل الروابط بینها وبین الهندحینذاك الستقالل محمد علي باشا 

، محمد علي باشا، مثلما تفعل فرنسا الساسة البریطانیون كانوا یدعون الى االنحیاز الى جانب

ة العثمانیة، لذلك وجهت بریطانیا النصح للباب العالي بالتخلي وعدم االنحیاز الى جانب الدول

انب الدولة العثمانیة في االمر الذي یفسر ان بریطانیا لم تقف الى ج ،)٨٨(جوم المسلحعن اله

  .القاتها الطیبة مع محمد علي باشا، بفضل عالبدایة
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مصر عن ستقالل ام  ١٨٣٤، بعد محاولته االولى في عام محمد علي باشا لقد عدً 

، ان بریطانیا هي المسؤولة ت بالرفض من جمیع الدول االوربیة، التي قوبلالدولة  العثمانیة

  .)٨٩(، ورأى فیها منذ ذلك الحین عدوا لهعن ذلك

، في النصف الثاني من ثالثینیات القرن التاسع العثمانیة –العالقات البریطانیة اخذت 

، لم في صف السلطان ضد محمد علي باشا وقوفعشر تزداد قوة تدریجیا، فقررت بریطانیا ال

، بل الن فقط هنكیار سكلیسي یكن بالمرستون سعیدا بالوضع في الشرق، لیس بسبب معاهدة

، لنجاحه في استخدام سوریا كراس جسر لغزو لي باشا اصبح یقض مضاجع بریطانیامحمد ع

فضال عن ، )٩٠(ب الى الهندن مدخال من جهة الغر شبه الجزیرة العربیة والعراق، اللتان تمثال

، لطان العثماني للصمود بوجه الروسذلك حثت بریطانیا محمد علي باشا بتحسین عالقته بالس

الى حكومته م  ١٨٣٦فقد اشار ابراهیم باشا في مذكرة رفعها من مقره في حلب في شباط عام 

، واستطلع الثانيه في مقره في نهایة كانون ، بان القنصل البریطاني في حلب زار في القاهرة

، فأجابه "لیس عندي علم د تقع بین الدول االوربیة وروسیارایه في موقف مصر من حرب ق

، انا خادم ال أعرف شیئا مما تقول والخبر الیقین قول ألفندینا ألنه هو صاحب الحكمبذلك وال

من اراضي عند والدي" وان القنصل البریطاني اكد ان بریطانیا والنمسا ال یتنازالن عن شيء 

ان الى االلتجاء ، الن مثل هذا التنازل یدفع بالسلطنیة الى محمد علي باشا واوالدهالدولة العثما

، لذلك فان مصلحة الدول الغربیة تقتضي التعاون المتین بین محمد علي الى احضان روسیا

  .)٩١(ان العثماني للصمود في وجه الروسباشا والسلط

ذاك یتوقعون نشوب الحرب بین بریطانیا وروسیا بسبب اذ كان الساسة البریطانیین حین

هنكیار سكلیسي، فضال عن خشیة  االمتیازات التي منحت للروس بمقتضى معاهدة

البریطانیین من نشوب الحرب بین محمد علي باشا والسلطان العثماني، االمر الذي قد یدفع 

فوذهم في الدولة العثمانیة االخیر لطلب الحمایة من الروس، الذین سیستغلون ذلك لزیادة ن

  على حساب النفوذ البریطاني ونفوذ الدول االوربیة االخرى. 

) السفیر البریطاني م ١٨٤١–١٨٢٣(Ponsonby ي الوقت الذي كان فیه بونسنبي ف

  ، فقد كتب في الثالث من اذار عامددا في موقفه تجاه محمد علي باشافي اسطنبول اكثر تش

سلطان : "ان محمد علي هو الذي وضع بنفسه الالعالي اشار فیها لبابمذكرة الى ام  ١٨٣٦

، والبد من اخراجه من الموقع الذي یهّدد منه الباب العالي ... في مركز یدعوه الى محاربته
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ان انجلترا ال یسعها ازاء ذلك اال ان تقول لمحمد علي اذا كان النجاح حلیفك في الحرب ضد 

ان انجلترا في وسعها ان  اجتناء ثمرة واحدة النتصارك ...السلطان فلن تسمح لك انجلترا ب

  .)٩٢(تجعل نفوذك اثر بعد عین وان تقذف بك عاریا في الصحراء"

وكانت بریطانیا تخشى على مصالحها في ممتلكات الدولة العثمانیة في حالة حصول 

بعثها ابراهیم ، ومما یدل على ذلك المذكرة التي ینة ما بین محمد علي باشا والروسعالقات مت

، اشار فیها الى م الى حكومته في القاهرة ١٨٣٦ام باشا في الثالث والعشرون من اذار ع

، اذ ابلغه القنصل ان السلطات نه وبین القنصل البریطاني في حلبخالصة حدیث جرى بی

البریطانیة" تعتقد ان محمد علي باشا على اتفاق تام مع الروس ولذا فانه یرى ان المصلحة 

نب الجناب العالي ضي بإنفاق الدراهم على جرائد انكلتره واوربه الستمالة الراي العام الى جاتق

)"، ویختتم ابراهیم باشا مذكرته "بوجوب ابقاء هذه المعلومات سرًا مثقًال" (محمد علي باشا

  .)٩٣(الى "عدم تبییضها في القیودات كي ال تفشى" فأشار

عن خالد بن سعود احد م  ١٨٣٦ي نهایة عام وعلى أیة حال أفرج محمد علي باشا ف

أفراد األسرة السعودیة، وكان األخیر قد اخذ أسیرا من جانب الجیش المصري مع أخیه األمیر 

     اهللا بن سعود الذي نفّذ فیه حكم اإلعدام في اسطنبول، بعد سقوط الدرعیة في عام  عبد

لدرجة انه  القاهرة تحت اإلقامة الجبریةبن سعود یقیم في  ، ومن تلك المدة كان خالدم ١٨١٨

جد واإلحساء ، وتم إعداده إلسقاط حكم فیصل بن تركي وٕاخضاع نتطبع بالطباع المصریة

، وكانت األوامر قد صدرت إلى إسماعیل باشا حاكم المدینة لتزوید لسلطة محمد علي باشا

  .)٩٤(خالد بن سعود بما یحتاجه من الجنود والعتاد العسكري

 نحو منطقةم  ١٨٣٧د بن سعود المدعوم من المصریین تحركه في مطلع عام بدأ خال

ي البدایة أن یقنع محمد علي ) فم ١٨٣٨ – ١٨٣٤، وقد حاول فیصل بن تركي (القاسم

ل ذلك االعتراف ) وعرض مقابم ١٨٤١ – ١٨٣٨، بالكف عن تأییده لخالد بن سعود (باشا

، واخذ جیش یكترث لطلب فیصل بن تركي باشا لم، غیر أن محمد علي به حاكما على نجد

، وتمكن بسرعة من ن من العام نفسه یقترب من الریاضخالد بن سعود في نهایة نیسا

، وتراجع فیصل بن فیصل بن تركي وهزیمته في المعركةاالشتباك مع الجیش الذي یقوده 

  .)٩٥(حساء بعد أن أخلى العاصمة لخصمهتركي إلى اإل
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استقالله عن م  ١٨٣٨في الخامس والعشرین من مایس عام  باشا علي محمد أعلن

، وقد استأثر اإلعالن اهتمام أسرة محمد علي باشا لمصر وسوریا ، وتأسیسالباب العالي

الن الساسة  )٩٦(نبأ خضوع نجد إلى محمد علي باشا بالمرستون أكثر مما استأثر اهتمامه

شوطا كبیرا في مضمار  البریطانیین كانوا یخشون من أن تصبح مصر التي قطعت

، في عهد  محمد علي باشا نواة االجتماعیة والتعلیمیة والعسكریةاإلصالحات االقتصادیة و 

، لما یشكله ذلك من خطورة على لعراقلدولة عربیة تظم األقطار العربیة من السودان إلى ا

  حمر والخلیج العربي إلى الهند.قي البحر األیمواصالتهم في طر 

بقیادة الجیش  من العام نفسهعهد إلى خورشید باشا في مایس وعلى أیة حال 

، الذي كان قد أقام مقر قیادته العامة على بعد ما یقارب مائتي میل إلى المصري في نجد

، أمضى خورشید باشا فصل الصیف في تدعیم نفوذه في شبه ل الغربي من الریاضالشما

عزیزات تقدر بما یقارب ألفي ، كما تلقى توٕانشاء مراكز لتموین الجیش فیها الجزیرة العربیة

ضم إلیه جیش ، تحرك في أیلول من العام نفسه نحو الریاض وعند وصوله إلیها انجندي

، وكان خورشید تحرك بكل ذلك الجیش إلى اإلحساء ، ثم بعد مدة قصیرةاألمیر خالد بن سعود

أخطرهما بتقدم جیشه وطالبهما ، وفود إلى حاكمي الكویت والبحرین باشا قد قام بمبادرة بإرسال

، أما فیصل بن ند وصوله إلى ساحل الخلیج العربيبتقدیم ما یحتاجه الجیش من تموین ع

مع ، فقد اخذ یستعد لمواجهة عسكریة إلى محمد علي باشاتركي الذي كان یعارض الخضوع 

التي  ، ووضع خطته بقیامه بقتال انسحابي إلى اإلحساءخورشید باشا عند مشارف الریاض

، تمكن فیصل بن تركي طوال شهرین بما ع عنها إلى حاكمها عمر بن عفیصاناسند الدفا

م المصریین واألمیر خالد بن كان یتمیز به من الشجاعة والحنكة العسكریة من الصمود أما

، غیر أن خورشید باشا تمكن في بدایة كانون األول من العام نفسه من محاصرة فیصل سعود

، بینما واصل األمیر خالد بن سعود على بعد خمسین میال جنوب الریاض لمبن تركي في دی

نهایة الشهر إلى  ، اضطر فیصل بن تركي قبیللى أن وصل إلى القطیف في اإلحساءزحفه إ

  .)٩٧(، بینما أوقف عمر بن عفیصان العملیات العسكریة وفر إلى البحریناالستسالم

تقریرا من كامبل القنصل م  ١٨٣٩تلقى بالمرستون في التاسع من مایس عام 

البریطاني في القاهرة، لملخص حدیث جرى بینه وبین محمد علي باشا في الثاني من نیسان 

من العام نفسه بعد عودة األخیر من زیارته للسودان، فقد حاول محمد علي باشا التقلیل من 



 .از  .. دأ  م اما   
  

  يا ا  م 

ة اا  ا وا                                         
 

 )٢٢٠ ( 

 

الهدف الجوهري منها خطورة الحملة التي یقوم بها في شبه الجزیرة العربیة، مشیرا إلى أن 

حمایة مكة والمدینة من سطوة السعودیین، وان جیش خورشید باشا سوف ینسحب خالل 

، وعندما استوضحه سلطة في الحجاز إلى خالد بن سعود، وسوف یتم تسلیم الربضعة شهو 

، وأنها كانت نها كالكویت والیة من والیات نجدكامبل عن البحرین أجاب محمد علي باشا بأ

، وقد اتضح لكامبل من سیر الحدیث أن محمد علي  لزكاة إلى ابن سعود إلعوام عدیدةتدفع ا

، وتساءل كامبل في قرارة نفسه ما إذا لم تكن كم الشرعي لنجد وملحقاتهاباشا یعّد نفسه الحا

، وفوض فیه محمد سوم الذي أصدره السلطان العثمانيتصوراته للمشكلة سلیمة على وفق المر 

، ولعل االحتمال زال ساري المفعول حتى تلك اللحظةخضاع نجد كان الیعلي باشا في إ

، لذلك بعث بالمرستون برسالة في اذ موقف أكثر تشددا ضدهاألخیر حال بین بالمرستون واتخ

، كلفه السفیر البریطاني في اسطنبول إلى بونسنبي من العام نفسهالحادي عشر من مایس 

العالي والتأكد فیما إذا كانت فتوحات محمد علي باشا األخیرة فیها ببحث الموضوع مع الباب 

، كما كلفه أن یوضح للحكومة العثمانیة بان امن الوالیات ي نجد قد تمت بتأیید من السلطانف

د نفوذه إلى مناطق الخلیج العثمانیة في العراق یتعرض للخطر لو نجح محمد علي باشا في م

ي باشا عن العراق ثمانیة ان هدف بریطانیا ابعاد محمد علوان یوضح للحكومة الع ،)٩٨(العربي

وقد طلب بالمرستون من كامبل أن ینتظر نتائج االتصاالت التي كلف  ،)٩٩(والخلیج العربي

، فإذا تبین إنها تعارض هي األخرى امتداد النفوذ ي بإجرائها مع الحكومة العثمانیةبونسنب

، فینبغي علیه تحذیر محمد به الجزیرة العربیةوالشرقیة من شالمصري إلى المناطق الوسطى 

لعسكریة على سواحل علي باشا بان الحكومة البریطانیة لن تسمح له بمد سیطرته البحریة وا

، وانه إذا ما أصر على التوسع فان بریطانیا سوف تقوم بمنعه من توطید الخلیج العربي

  . (١٠٠)قاعدة من القواعد البریطانیة هناسیطرته على أیة 

فیما یتعلق بدعوى محمد علي باشا بنجد فان بونسنبي السفیر البریطاني في 

اسطنبول، لم تسنح له الفرصة لمعرفة فیما إذا كانت الدعوة تقوم على أساس الفرمان األصلي 

أم أن تلك الدعوة تقوم على أسس أخرى،  ،)١٠١(القدیم الذي انقضى علیه ما یقارب ثالثین عام

وقعت اسطنبول في فوضى على اثر وفاة السلطان م  ١٨٣٩عام ألنه في نهایة حزیران 

م  ١٨٣٩، ففي أواخر نیسان عام یش العثماني على ید إبراهیم باشامحمود الثاني، وهزیمة الج

، غیر أن الجیش خراج جیش محمد علي باشا من سوریاأرسل السلطان محمود الثاني جیشا إل
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، وذلك في العشرین من حزیران من العام نفسهالعثماني لحقت به هزیمة ساحقة في الرابع و 

، وتوفي السلطان إلى الجانب األعلى من نهر الفراتموقعة نصیبین بالقرب من بیرجیك 

، وخلفه على الحكم السلطان عبد المجید ي التاسع والعشرین من الشهر نفسهمحمود الثاني ف

ذلك بأسبوعین ترك احمد ) الذي لم یتجاوز عمره السادسة عشر، ثم بعد م ١٨٦١ – ١٨٣٩(

، وانضم إلى محمد علي باشا وأبحر ل العثماني معسكر العثمانیینباشا القائد العام لألسطو 

، وبذلك غدت الطرق ممهدة أمام محمد علي ألكبر من األسطول إلى اإلسكندریةبالجانب ا

وابنه إبراهیم ، وكلف قائده غیر انه تلكأ في االستیالء علیهاباشا لدخول العاصمة العثمانیة 

  .)١٠٢(باشا بمرابطة جیشه على مشارف جبال طوروس

كانت تلك المدة مناسبة لقیام إبراهیم باشا بهجومه على البصرة وبغداد لو أن محمد 

اتصل م  ١٨٣٩، وفي بدایة حزیران عامیفكر بالفعل في االستیالء علیهماعلي باشا كان 

سي العام في القاهرة بمحمد علي ) القنصل الفرنم ١٨٤١ – ١٨٣٩( Cocheletكوشلیت 

م خورشید ، عن قیاالتي كانت تمأل العاصمة المصریة باشا لالستفسار منه عن اإلشاعات

، وقال بان خورشید د علي باشا أجابه بان هذه إشاعات، ولكن محمباشا بالزحف على البصرة

في الوقت الذي أوقف فیه خورشید باشا  ،)١٠٣(زال حتى تلك اللحظة في الریاض باشا ما

المرستون أي ، لم یبد بم ١٨٣٩نشاطاته العسكریة في نجد في األشهر األخیرة من عام 

إلى صیغة وفاق مع روسیا  ، فقد كانت جهوده منصبة على الوصولاهتمام بذلك الموضوع

بشن هجوم على ، بشان الخطوات التي یتعین اتخاذها فیما لو قام محمد علي باشا والنمسا

  .)١٠٤(الباب العالي

لقد ادت سلسلة الخسائر العثمانیة امام جیش محمد علي باشا الى القلق ال في الدولة 

، فقد خشیت الدول االوربیة من تدخل روسیا العسكري، العثمانیة فحسب بل في اوربا ایضا

، اذ المصري –لتسویة الصراع العثماني االمر الذي دفع تلك الدول الى التدخل بشكل جدي 

  – ١٨٠٩( Metternich ما ان وصلت انباء هزیمة الجیش العثماني الى مسامع مترنیخ

بتقدیم اقتراح الى م  ١٨٣٩المستشار النمساوي ، حتى سارع في نهایة تموز عام  م) ١٨٤٨

، لیحرم وربیة بمعالجة الصراع دبلوماسیا، بقیام الدول االسلطان العثماني عبد المجید االولال

، وقد محمد علي باشا من مواصلة نجاحاتههنكیار سكلیسي، ولمنع  روسیا من تطبیق معاهدة

د ان فقدت حكومته روحها المعنویة، امام سیل االحداث وافق السلطان على االقتراح بع
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، معتقدا ان المتالحقة، مثل وفاة السلطان محمود الثاني، وهزیمة الجیش وتسلیم االسطول

، الذي كان هو والسلطان في آن باشاذ البالد عقد الصلح مع  محمد علي الحل الوحید إلنقا

، فقد عّول محمد علي باشا على ان االنتصار الذي احرزه احد ینتظران قرار الدول االوربیةو 

  .)١٠٥(على جیش السلطان سوف یساعده في االحتفاظ بسوریا

قد ذكر لبالمرستون  م) ١٨٤٢- ١٨٣٦الحاكم العام للهند ( Auckland وكان أوكالند

، بان الحكومة البریطانیة هي التي علیها أن تقرر السیاسة م ١٨٤٠في كانون الثاني عام 

، وان الحكومة ش المصري في منطقة الخلیج العربيالتي تسیر علیها حكومة بومباي إزاء الجی

ند یرى ، وكان أوكالبتعلیمات محددة بشان ذلك الموضوعالبریطانیة لم تزود حكومة بومباي 

ا نفسه كان یفضل ، السیما أن محمد علي باشتجنب أي صدام مع المصریینانه من األفضل 

تصمیمها على التصدي لخورشید ، على أن تحتفظ بریطانیا في الوقت نفسه بالوسائل السلمیة

فإلى  ،)١٠٦(، وذلك عن طریق القیام بعملیة استعراض القوة البحریة في الخلیج العربيباشا

   عارضة الشدیدة من الحكومة البریطانیة لخطط الحكومة المصریة وطموحاتهاجانب الم

ثیرة من اهل البالد التي احتلوها، فبدات قواتهم حركة ، واجه المصریون صعوبات كالتوسعیة

، الحاكم المصري في االحساء فقتلوه، واطلق بعض العرب في الهفوف النار على تراجع

، بل حتى مقر القائد المصري لم تكن مهددة باألخطارط المواصالت تصبح وبدأت خطو 

وعندما كانت البحریة البریطانیة تحاصر في مایس  ،)١٠٧(تصله االمدادات اال بحراسة شدیدة

االكبر وصلت االخبار بانسحاب الجزء مصریة في القطیف وسیهات القوات الم  ١٨٤٠عام 

تظل بعد ذلك خاضعة عن طریق ، التي كانت من المفروض ان من القوات المصریة في نجد

، ن الموظف المصري من تعزیز سیطرته، ولتمكیبن سعود للحكم المصري في المدینةخالد 

  .)١٠٨(ا ثمانمائة رجل ثلثاها من المشاةتركت قوة قوامه

، وفي لى جیشه للدفاع به عن سوریا ومصروقد كان محمد علي باشا في حاجة إ

ش النظامي في كانت الفرق الثالث عشرة المصریة من الجی من العام نفسهأواخر حزیران 

، بینما انسحب باشا قد انسحب هو األخر من الیمن، كما أن إبراهیم طریقها إلى القاهرة

، وعاد إبراهیم باشا وفرقتان من الجیش إلى القاهرة في مطلع آب عام خورشید باشا من نجد

، تحت ترك أمرهما للجیش النظامي ینة فقد، أما مكة والمدثم أعقبه خورشید باشام  ١٨٤٠

اكما على الحجاز ، الذي عینه محمد علي باشا حشریف مكة Aun إشراف محمد بن عون
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حمد بن مبارك من قبائل بني اما االحساء فقد اسند حكمها الى ا ،)١٠٩(خلفا ألحمد باشا

  .)١١٠(خالد

اك حاجة إلى ، لم تعد هنیین من وسط وشرق الجزیرة العربیةبعد انسحاب المصر 

، وتلقى هانیل في منتصف تموز هاوس وبالمرستون قد قررا اتخاذهااإلجراءات التي كان هوب

  .)١١١(أمرا بوقف العمل بالتعلیمات التي سبق أن تلقاها لحصار موانئ اإلحساءم  ١٨٤٠عام 

وقد تمكنت الدبلوماسیة البریطانیة من اقناع الروس بالتخلي عن مكاسبهم التي 

لتعاون ، وایسي، وعلى وضع نظام جدید للمضائقهنكیار سكل علیها بمقتضى معاهدةحصلوا 

ة ، إلرغام محمد علي باشا على االنسحاب من سوریا وشبه الجزیر مع الدول االوربیة االخرى

، بغض النظر عن مشاركة فرنسا في تلك االجراءات اذا ما العربیة بالقوة اذا تطلب االمر

فزا إلقامة ، وكانت موافقة روسیا بالتخلي عن تفوقها في الشرق حااالخیرة المشاركةرفضت 

وابان المفاوضات التي جرت بین الدول االوربیة في لندن عام  ،)١١٢(تحالف اوربي ضد فرنسا

، خالفات اخرى بین میة بین السلطان ومحمد علي باشا، اثارت الخالفات االقلیم ١٨٤٠

ریا محل جدل بین ، اذ كانت سو اصدار قرا نهائيي راحت تماطل في ، التةالدول االوربی

قائها ، ظلت فرنسا تسعى إلبیطانیا إلعادة سوریا الى السلطان، فبینما سعت بر بریطانیا وفرنسا

، على مرستون اثناء سیر المفاوضات معها، وقد اقترح بالضمن ممتلكات محمد علي باشا

یمنحها  ، اذ ان ذلك، وقد وافقت فرنسامعا ضد روسیا ، ان یعمالینهماالرغم من االختالفات ب

ئما لمحمد علي باشا لحل ، ویوفر في الوقت نفسه مناخا مالالفرصة لعرقلة خطط روسیا

، لعزل فرنسا وعقد ل الخالفات البریطانیة الفرنسیة، وبدورها سعت روسیا الستغالمشكالته

، واال ر الممكن العمل بمفردهاانه من غی، بعد ان تبین لها ریطانیااتفاقیة ثنائیة بینها وبین ب

، ولما اصبح حل الصراع حرب ضد الدول االوربیة المتحالفةادى ذلك بها الى الدخول في 

لتصبح اكثر ، بذلت بریطانیا كل ما في وسعها وماسیین عن طریق االتفاق المشتركبأیدي الدبل

، فقد علي باشا العسكریةرها لقوة محمد ، اما فرنسا التي بالغت في تقدیالدول تشجیعا للسلطان

، واستندت الى ان محمد علي باشا سوف یتمكن صالبة في اراءها ابان المفاوضات اظهرت

  .)١١٣(بقوته العسكریة تحقیق مطالبه االقلیمیة

وقد وقعت بریطانیا والنمسا وروسیا وبروسیا والدولة العثمانیة في الخامس عشر من 

را كبیرا للدبلوماسیة البریطانیة، اذ التي كانت نص ،)١١٤(على اتفاقیة لندنم  ١٨٤٠تموز عام 
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رت مصیر محمد علي باشا ، وقر قیدت النشاطات الروسیة، وعزلت فرنسا عزال كلیا

 من العام نفسهوقد مني الجیش المصري فیما بین أیلول وتشرین الثاني  ،)١١٥(وممتلكاته

، وقد وضع هذا حدا انیا والنمساولة العثمانیة وبریطبهزیمة ساحقة على ید القوات المشتركة للد

نهائیا لمخططات محمد علي باشا التوسعیة وتطلعاته في إنشاء دولة مصریة تمتد من النیل 

 ١٨٤٠إلى الفرات، وبمقتضى اتفاق اإلسكندریة المعقود في تشرین الثاني وكانون األول عام 

زیرة العربیة، وأعاد ، وافق محمد علي باشا على التخلي عن سوریا وادنه وكریت وشبه الجم

المناطق التي األسطول العثماني إلى السلطان العثماني، وبذلك القرار فقد محمد علي باشا 

، كما ضاعت منه الحجاز واألماكن المقدسة احتلها خورشید باشا، وهي القاسم ونجد واإلحساء

، عة للمصریینرا لنجد واإلحساء صنی، أما خالد بن سعود الذي عینه خورشید باشا أمییمنوال

فلم یتمكن من المضي في تحقیق أطماع خورشید باشا في البحرین وعمان، وعلى الرغم من 

 م ١٨٤١ذلك فقد قرر أوكالند تكلیف حكومة بومباي بإیعاز من هانیل في نهایة شباط عام 

منطقة جنوب شرقي ، بأنه إذا حاول توسیع رقعة نفوذه إلى سعود بتوجیه تحذیر إلى خالد بن

، بإرسال قوات مسلحة من اإلحساء عن طریق البحر إلى ساحل (القرصنة) زیرة العربیةالج

من العام ، وفي حزیران ومة من السفن الحربیة البریطانیةالساحل المهادن، بأنه سوف یلقى مقا

، (١١٦)علم أن خالد بن سعود قد اعترف بسلطة الباب العالي وتم تعیینه والیا على نجد نفسه

قات ودیة مع كتب إلى هانیل معربا عن رغبته في إنشاء عال م ١٨٤١عام وفي أیلول 

  .)١١٧(الحكومة البریطانیة

، اضعفت الدول االوربیة محمد علي باشا بعد تحطیم الجیش واالسطول المصريو 

، لى طموحه في بناء الدولة الحدیثة، وعاستقالله عن الدولة العثمانیةوقضت على برنامج 

هى هنكیار سكلیسي، التي كان قد انت من بریطانیا لم تجدد معاهدة فضال عن ذلك وبإلحاح

، وقعت خمس دول اوربیة والدولة العثمانیة في الثالث م وعوضا عنها ١٨٤١مفعولها عام 

، اقفل بمقتضاها على اتفاقیة جدیدة بشان المضائق ،ندنعشر من تموز من العام نفسه في ل

وقد صدر فرمان من  ،)١١٨(لحربیة االجنبیة بما فیا الروسیةالبسفور والدردنیل بوجه السفن ا

وهكذا ، )١١٩(، بحق الوراثة لمحمد علي باشا في حكم مصرفي حزیران من العام نفسه السلطان

تخلصت بریطانیا من االفضلیة التي حصلت علیها روسیا في الدولة العثمانیة بمقتضى 

حمد علي باشا في الخلیج العربي، هنكیار سكلیسي، فضال عن تخلصها من نشاط م معاهدة
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، ولن تسمح ألیة قوة اقلیمیة ام اجنبیة ان ا مغلقا یقع في دائرة نفوذها فقطالذي كانت تعًده بحر 

  تشاركها السیادة فیه.

  :الخاتمة

 لمرحلة فاتحة یمثل االولى السعودیة الدولة على بالقضاء باشا علي محمد قیام ان

 وقد كله، العربي الخلیج لتاریخ بالنسبة بل فحسب، العربیة الجزیرة لشبه بالنسبة لیس مهمة،

 موقفین عنه نتج بمرحلتین، العربي والخلیج العربیة الجزیرة شبه في المصري النشاط مر

 م ١٨١٩ – ١٨١١ عامي بین الممتدة االولى المرحلة ففي البریطانیة، السلطات من مختلفین

 على سیطرته بسط الذي المصري، الجیش مع التعاون الى تمیل البریطانیة السلطات كانت

 في القواسم خطر على للقضاء العربي، الخلیج في االحساء الى ووصل العربیة الجزیرة شبه

 علي محمد اغراء البریطانیون حاول وقد البریطانیة، السفن یهاجمون كانوا الذین عمان لساح

 البریطانیون وكأن القواسم، ضرب في معهم اشتراكه حالة في الخیمة راس عن له بالتنازل باشا

 یساندهم لمن وسواها الخیمة راس عن فیتنازلون العربي، الخلیج في اقلیمیة حقوقا اكتسبوا قد

 الجیش وألن باشا، علي محمد موافقة لعدم یتحقق لم ذلك ان اال فیه، مشروعاتهم تنفیذ في

 لكن العربیة، الجزیرة قلب باتجاه م ١٨١٩في عام  االحساء من انسحب قد كان المصري

 م، ١٨٤٠ – ١٨٣٨ عامي بین الممتدة الثانیة المرحلة في تغیر البریطانیة السلطات موقف

 وفرض القواسم خطر على القضاء بعد العربي الخلیج مقدرات على البریطانیون سیطر فقد

 محمد انتصار بعد مصالحهم على البریطانیون خوف عن فضال  علیهم، ١٨٢٠ عام معاهدة

 جیشه ووصول العربیة الجزیرة وشبه الشام بالد على وسیطرته العثمانیة الدولة على باشا علي

 – والشام  مصر، طریقي على تسیطر حدیثة قویة دولة بناء في وطموحه العربي، الخلیج الى

 رحمة تحت اصبحت بریطانیا ان ذلك ومعنى الهند، في مستعمرتهم الى المؤدًیین العراق

 على القضاء في حرصا االوربیة الدول اشد من بریطانیا كانت لذلك باشا، علي محمد

 باشا علي محمد وأضطر الفرات، الى النیل من تمتد التي الفتیة الدولة بناء في مشروعاته

 العربیة الجزیرة وشبه سوریا عن التام الجالء الىم  ١٨٤٠ عام لندن معاهدة بمقتضى

 الموقف فحال مصر، حكم في الوراثیة ساللته حقوق تأمین لقاء العربي، الخلیج في واالحساء

 والخلیج العربیة الجزیرة شبه في المصریین اقدام تثبیت دون من البریطانیین من المتشدد
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 قوة ألیة تسمح ولن فقط، نفوذها دائرة في یقع مغلقا بحرا بریطانیا تعًده كانت الذي العربي،

 .        فیه السیادة تشاركها ان اجنبیة ام كانت  اقلیمیة اخرى

  

اا  

                                                 

  .٤٥، ص ١٩٣٥م، على طریق الهند، بغداد عبد الفتاح إبراهی ١)(

، الجزء االول عبد العزیز سلیمان نوار، وثائق تاریخ العرب الحدیث ، راندا) عبد العزیز سلیمان نوار٢(

 .٣٦، ص ٢٠٠١، القاهرة ١ ، طالوثائق البریطانیةة العربیة في الجزیر 

. ص ١٩٥٨، القاهرة ٣ ، ج١٨١١ – ١٨٠١لع القرن التاسع عشر ) محمد فؤاد شكري، مصر في مط٣(

٨٧٧.  

M .Sabry , Empire Egyptian Sous Mohamed Ali et La Question d, Orient " 1811-

1849" , Paris 1930 ,p. 23.  

سالنیك: والیة مقدونیة،  .٢١٠، ص ١٨٩٣، مصر ١ نیة، طریخ الدولة العلیة العثما، تامحمد فرید بك ٤)(

  .نت احدى والیات الدولة العثمانیةكا

بد الرحیم عبد ، تحقیق عالتراجم واالخبار، الجزء الرابععبد الرحمن بن حسن الجبرتي، عجائب اَالثار في  ٥)(

  .     ١٨، ص ١٩٩٨الرحمن عبد الرحیم، عن مطبعة بوالق، القاهرة 

  .٢٩، نقال عن: المصدر نفسه ٦)(

  . ٢١٠، ص ) محمد فرید بك، المصدر السابق٧(

،  ٢ ، ط١ ، جخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر، دراسات في تاریبدر الدین عباس الخصوصي ٨)(

 ، ترجمةةتأسیس المملكة العربیة السعودی ،یف بیسون، ابن سعود ملك الصحراء؛ إ١٢١، ص ١٩٨٤كویت ال

  .٢٤ – ٢٣، ص١٩٩١ألربعي، الریاض ، عبداهللا بن عبد الرحمن وتعلیق عبداهللا بن احمد الدلیمي

 .٩٧ت)، ص  وسكو (د.ف،  لوتسكي، تاریخ األقطار العربیة الحدیث، ترجمة عفیفة البستاني، م ٩)(

ر كثیرة خصبة مع وجود آبا، أرضها لبحرین تقع فیما بین قطر والكویت: شبه جزیرة مواجهة ل) اإلحساء١١(

لیج العربي فضال عن ، تتبعها القطیف المیناء المشهور على الساحل الغربي للخوعدد من الواحات الواسعة

، كانت توجد قریة تابعة لها تسمى المبرز، وتقع الهفوف البلدة الرئیسة في وسط اإلحساء و میناء العقیر

 .إحدى اكبر أربع قبائل في المنطقةسلطة بید قبیلة بني خالد اإلحساء تابعة إلى الدولة العثمانیة ولكن ال

  ینظر:

 J. B . Kelly, Britain and the P. Gulf 1795- 1880 , Oxford 1968 . p. 31.              

  . ٩٨ – ٩٧،  لوتسكي، المصدر السابق، ص ف ١١)(
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من رأس مسندم نحو شبه  یمتد ساحل عمان إلى ما یقارب مئة وخمسین میال في اتجاه جنوبي غربي )١٢(

ان الذي عرف سابقا بساحل ، استقر في الساحل القواسم وهم كل القبائل العربیة في ساحل عمجزیرة قطر

من أشهر مدنهم  ، وكان١٨٢٠أو الساحل المهادن بعد عام  ، ولكن اسمه تبدل إلى عمان المهادنةالقرصنة

  . ینظر:خیمة التي كانت تدعى جلفار سابقاالشارقة ورأس ال

A.T .Wilson , The P. Gulf An Historical Sketch from the Earliest Times to the  

Beginning of the twentieth Century  , London 1959. pp. 200,208. 

، بغداد ١٨٢٠–١٧٤٧للمزید عن القواسم ینظر: صالح محمد العابد، دور القواسم في الخلیج العربي  ١٣)(

١٩٧٦ .  

  .٩٩ - ٩٨،  لوتسكي، المصدر السابق، ص ف  ١٤)(

، خلفیات تاریخیة ووثائق التآمر البریطاني على موسوعة عّمان الوثائقیة السریة، المجلد االول ١٥)(

ة محمد بن عبداهللا بن حمد ، اعداد وترجمسار دورها، مركز دراسات الوحدة العربیةبراطوریة العمانیة وانحاالم

  .٢٦٢، ص ٢٠٠٧، بیروت الحرثي

  . ٩٩ - ٩٨،  لوتسكي، المصدر السابق، ص ف ١٦)(

. یو. اتجیسون، وكیل حكومة الهند البریطانیة، السعودیة و اإلمارات العربیة وعمان في الوثائق سي ١٧)(

  .  ١٣٨، ص ٢٠٠٧، ترجمة عبد الوهاب عبد الستار القصاب، بیروت ١ البریطانیة، ط

(18) J. B . Kelly ,Op. Cit . p. 128. 

، من قیام الدولة السعودیة االولى، رسالة ماجستیر غیر منشورة العثمانیة الدولة موقف الحبیبي، علي صالح

    .١٦٤-  ١٦٣ ص ،١٩٩٦ بغداد جامعة – اآلداب كلیة

  .١٠٢المصدر السابق، ص  ،  لوتسكي،ف ١٩)(

(20) J. B . Kelly, Op. Cit . p. 128.                                                              

  .٩٩١ – ٩٩٠، ص محمد فؤاد شكري، المصدر السابق ٢١)(

 ونجد، اتحاد ، ارتباط النشاط المصري في الخلیج بالنشاط المصري في الحجاز) رافت غنیمي الشیخ٢٢(

  .٨٤٨، ص ١٩٧٦مارس  ٢٨ – ٢١ ، الدوحة قطر٢ المؤرخین العرب لجنة تدوین تاریخ قطر، ج

(23) J. B . Kelly, Op. Cit . p. 128.      

(24)  Ibid . p. 129.  

  .٢١٩، ٢١٤، المصدر السابق، ص نقال عن: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي ٢٥)(

  ؛٢٧٦ – ٢٧٣ ، صالسابق المصدر الجبرتي، حسن بن الرحمن عبد٢٦) (

J.G .Lorimer, Gazetteer of the P. Gulf Oman and  Central Arabia, Calcutta 1915 , 

Vol.1.Part.1.p. 190 .                                                         

(27) M .Sabry, Op. Cit . p. 41 ; J. B . Kelly ,Op. Cit . p. 130. 
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(28) J.G .Lorimer, Op. Cit . p. 191.      

 االلماني، الرحالت ادب في الوهابیة والحركة العربیة الجزیرة شرقي عن صور حشیشو، علي محمد ٢٩)(

 الجزیرة شرق تاریخ دراسات مؤتمر الى المقدمة البحوث قطر، تاریخ تدوین لجنة العرب المؤرخین اتحاد

  .   ٧١٣ ، ص١٩٧٦ مارس ٢٨ – ٢١ قطر الدوحة الثاني، الجزء العربیة،

  .١٠٦،  لوتسكي، المصدر السابق، ص ف ٣٠)(

، ترجمة محمد ١ ، ج١٨٨٠ – ١٧٩٥یطانیا والخلیج ، بر ؛ جون. ب. كیلي١٠٥نفسه، ص المصدر  ٣١)(

  .٢٢٥، ص (د. ت) بد اهللا، سلطنة عمان،امین ع

والصحیح مسعود،  . االمیر٣٦٠، ص لسابق، المصدر اال عن عبد الرحمن بن حسن الجبرتينق ٣٢)(

جبرتي اسم سعود ، وذكر الد، حاكم الدولة السعودیة االولىاالمیر سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعو 

 .ر ذلك في بقیة الكتاب وصحته سعود، وكر سهوا فكتبه مسعود

(33) J.G .Lorimer, Op. Cit . p. 191. 

(34) J. B . Kelly,  Op.Cit.  p. 136.    

  . ١٠٦، المصدر السابق، ص ،  لوتسكيف٣٥) (

  .٢٢٨ – ٢٢٧. ب. كیلي، المصدر السابق، ص جون ٣٦)(

؛ سیار كوكب الجمیل،  M .Sabry, Op. Cit . p. 55؛ ١٠٦، لوتسكي، المصدر السابق، ص ف ٣٧)(

  .    ٢٧٤، ص ١٩٩١، الموصل ١ تكوین العرب الحدیث، ط

  .٤٥١السابق، ص : عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، المصدر نقال عن ٣٨)(

(39) J.A.  Saldanha, Précis of Corresponding Regarding the Affairs of the P. Gulf 

1801- 1853. London 1986. P. 94;  M . Sabry, Op. Cit . p.230 ;  J. B . Kelly 

,Op. Cit . p. 138 ; 

  .  ٤٦٧عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، المصدر السابق، ص 

  .٤٦٧، ص سهالمصدر نف ٤٠)(

(41)  J.G .Lorimer, Op. Cit . p. 192. 

  .٢٣٠. ص ١٩٧٦لعراق، القاهرة ود باشا والي ااد ) عبد العزیز سلیمان نوار،٤٢(

(43) J.G .Lorimer, Op .Cit . p.192.  

  ; M .Sabry, Op. Cit . p. 56 ١٠٧ف، لوتسكي، المصدر السابق، ص  ٤٤)(

(45) J.G .Lorimer, Op. Cit. p. 192.  

(46)  J. B. Kelly, Op. Cit. p .137.  

(47)  Ibid. p. 139 .   

(48) Ibid. p. 140. 
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  . ١٣٠، ص ١٩٩٨، الكویت ٢ صر، ط، تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعا) محمد حسن العیدروس٤٩(

(50) J. B. Kelly, Op. Cit. p. 140. 

  .١٠٤، ص ، المصدر السابقف، لوتسكي ٥١)(

(52) J. B. Kelly, Op. Cit. p. 141. 

(53) Ibid .p.p. 141-142. 

(54) J. G. Lorimer, Op. Cit. p.p. 661 -662; J. A. Saldanha .Op.Cit. p. 93.   

  .٣٨لیمان نوار، المصدر السابق، ، راندا عبد العزیز س) عبد العزیز سلیمان نوار٥٥(

ة قطر، الطبعة الجدیدة (د. دول ، ترجمة مكتب امیر٢ لیل الخلیج، القسم التاریخي، ج، د) ج. ج لوریمر٥٦(

  .١٠١١ – ١٠١٠، ص ت)

 .١٠١١) المصدر نفسه، ص ٥٧(

(58) J. A. Saldanha, Op. Cit. p. 93. 

، ١٧٠، ص ١٩٦٨ ، القاهرة١٨٦١ – ١٧٤١ق افریقیا جمال زكریا قاسم، دولة بوسعید في عمان وشر  ٥٩)(

   J. B . Kelly, Op. Cit . p.144 ؛ ١٧٧

(60) A.T. Wilson, Op. Cit. p. 233. 

دوره في تاریخ عمان وزنجبار، سیرته و  ١٨٥٦ – ١٧٩١، السید سعید بن سلطان رودولف سعید روث ٦١)(

  . ٨١قیسي، بیروت، (د. ت) ص ، ترجمة عبد المجید حسیب ال٢ ط

 .٨٢، ص نفسهالمصدر ، روث سعید رودولف٦٢) (

(63) J. B. Kelly, Op. Cit.  p. 145. 

(64) A. T. Wilson, Op. Cit. P. 198. 

(65) J. B. Kelly, Op. Cit. p. 145. 

؛ ج. فورستر سادلیر، المصدر السابق، ص ٢٥١ – ٢٥٠، ص السابق المصدر كیلي،. ب. جون ٦٦)(

٢١٥.  

(67) J. G. Lorimer, Op. Cit. p. 663.  

(68) J. A. Saldanha, Op. Cit. p. 102. 

الدور البریطاني في رسم الحدود عبر الصحراء، ) جون، سي، ولینكسون، حدود الجزیرة العربیة قصة ٦٩(

  .٢٤یم، القاهرة (د. ت)، ص ترجمة مجدي عبد الكر 

  .١٠١١، ص بق، المصدر السا٢ لوریمر، ج .. ج)  ج٧٠(

 .١٠٠٨المصدر نفسه، ص  ٧١)(

(72) J.G. Lorimer, Op. Cit. p. 207. 

(73) Ibid; A.T. Wilson, Op. Cit p. 198. 



 .از  .. دأ  م اما   
  

  يا ا  م 

ة اا  ا وا                                         
 

 )٢٣٠ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٢٤٤ه، ص  ١٣١٢، القاهرة ٣ ج ،حقائق االخبار عن دول البحارك، اسماعیل سرهن ٧٤)(

 - ١٨٣١شبه الجزیرة العربیة ، حروب محمد علي في الشام واثرها في عایض بن خزام الروقي ٧٥)(

  .J. B . Kelly, Op . Cit . pp.   270 – 271 ؛٨٣  – ٧٨، ص ١٩٩٤، مكة المكرمة ١٨٣٩

، من معسكر ابراهیم باشا بتاریخ ١٢٨مة الوثیقة التركیة رقم ، ترج٢٣٤محافظ عابدین، محفظة رقم  )٧٦(

ي وحروب ، الجیش المصر م، محمد رفعت عبد العزیز ١٨٣٢یو ما ٢٨ه الموافق  ١٢٤٧ذي الحجة  ٢٧

  .  ٣٤، ص ١٩٩٩، القاهرة ١ ط ، دراسة في ضوء وثائق عابدین،١٨٣٣ - ١٨٣١الشام االولى 

 J. B . Kelly, Op . Cit . pp.  270؛ ٨٣ – ٧٨السابق، ص ي، المصدر عایض بن خزام الروق ٧٧)(

– 271.  

ه    ١٢٤٨صفر  ٩، تاریخها ، وصف لبعض ما دار في معركة حمص، موضوع الوثیقة١١) وثیقة رقم ٧٨(

، من محمد بك الى حظرة ٥٢فادة رقم ، ترجمة اال٢٣٦، محافظ عابدین، محفظة رقم ١٨٣٢یولیو  ٨الموافق 

  .١٤٦، ص المصدر السابق، ز االكرم. محمد رفعت عبد العزیزأفة اخي االعصاحب العطوفة والر 

 – ١٧٨٩: كارلتون هیز، التاریخ االوربي الحدیث الصالح البرلماني البریطاني ینظرللمزید عن ا ٧٩)(

    .١٢٧، ص ١٩٨٧ترجمة فاضل حسین، بغداد  ١٩١٤

(80)  J. B . Kelly, Op. Cit. p. 271. 

 (81) Henry Dodwell, The Founder of Modern Egypt. Cambridge. 1967. P.p. 110 

-111.    

(82) J. B. Kelly, Op. Cit. p.p. 273-274; J. A. Saldanha, Op. Cit. p. 201.   

(83) J. B. Kelly, Op. Cit., p. 274.   

ترجمة بهاء  ،١٩٥٠-  ١٧٨٩التاسع عشر والعشرین  ، اوربا في القرنین) ا. ج. جرانت، هارولد تمبرلي٨٤(

  .٤٠٩، القاهرة " د. ت". ص مي، مراجعة احمد عزت عبد الكریمفه

 . ٥٢محمد رفعت عبد العزیز، المصدر السابق، ص  ٨٥)(

(86) J. B. Kelly, Op. Cit. p. 27. 

 التاسع القرن واربعینیات ثالثینیات في الدولیة وعالقاتها العثمانیة االمبراطوریة دولینا، الكسندروفنا نینل ٨٧)(

  .٧٠، ٦٣، ص ١٩٩٩ القاهرة ابراهیم، محمد انور ترجمة عشر،

  . ٦٥ – ٦٤المصدر نفسه، ص  ٨٨)(

  .٦٦ص  ، نفسه المصدر ٨٩)(

  .٦٦، ص نفسه المصدر ٩٠)(

شوال  ٢٣، ٢٣٥ – ٢٣٢رقم  ٢٥٢عابدین محفظة  ،٤٤٢٧شا الى سامي بك، وثیقة رقم ابراهیم با ٩١)(

مها ، بیان بوثائق الشام وما یساعد على فهالمحفوظات الملكیة المصریة). ١٨٣٦شباط  ١١ه ( ١٢٥١سنة 

  .٨٧ص  ١٩٤٢اسد رستم، بیروت  ،ویوضح مقاصد محمد علي الكبیر
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،  ص ١، هامش ١٩٢٧لحدیث مصر من محمد علي الى الیوم، القاهرة ، تاریخ العصر امحمد صبري ٩٢)(

٧٢   .  

سنة  ذي الحجة ٥ ،٢٩١رقم  ٢٥٢، عابدین محفظة ٤٤٨٤، وثیقة رقم ابراهیم باشا الى سامي بك ٩٣)(

، بیان بوثائق الشام وما یساعد على فهمها لمصریة. المحفوظات الملكیة ام) ١٨٣٦اذار  ٢٣ه ( ١٢٥١

  .   ٩٩ص  ،اسد رستم، المصدر السابق ویوضح مقاصد محمد علي الكبیر،

(94) J. B Kelly, Op. Cit. p. 290.   

(95) F. O, 78/321, Campbell to Palmerston, 3 Nov. 1837" No,71 Quted in: Ibid. 

p. 291.    

(96) J. B Kelly, Op. Cit. p. 292.  

(97) Ibid. p. 301.   

(98) Ibid. p. 317. 

 العربي الخلیج نحو المصري التقدم من بریطانیا موقف العمر، صالح وجهاد العزاوي عبداهللا محمد ٩٩)(

 العربیة، والجزیرة العربي الخلیج بشؤون تعنى فصلیة علمیة مجلة العربي، الخلیج مجلة ،١٨٤٠ – ١٨٣٧

 المجلد عشرة، الثامنة السنة العراقیة، الجمهوریة – البصرة جامعة العربي، الخلیج دراسات مركز عن تصدر

  .٢٩ص  ١٩٩٠ –ه ١٤١٠ لسنة) ٢( العدد والعشرون الثاني

  .٥٥٣ - ٥٥٢ . ب. كیلي، المصدر السابق، صجون ١٠٠)(

في اواخر كانون االول عام اي الفرمان الذي ارسله السلطان محمود الثاني الى محمد علي باشا  ١٠١)(

مكة والمدینة من ایدي السعودیین. ینظر: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي،  ، كلفه فیه باسترجاعم ١٨٠٧

  .٢٢٣، ص ؛ محمد فرید بك، المصدر السابق١٢٣، ص المصدر السابق

؛ ٧٣، ص السابق ؛ محمد صبري، المصدر٢٦٩ – ٢٦٨بك، المصدر السابق، ص  حمد فرید) م١٠٢(

ي الى مصر كان ویشیر الى ان تسلیم االسطول العثمان ١٠٦، المصدر السابق، ص نینل الكسندروفنا دولینا

   .J.B. Kelly , Op. Cit . p. 320؛ في الرابع من تموز

(103) J. B. Kelly, Op. Cit. p. 320. 

(104)  Ibid .p. 334. 

  .  ١٠٧ – ١٠٦، ص ) نینل الكسندروفنا دولینا، المصدر السابق١٠٥(

(106) J. B. Kelly, OP. Cit. p. 333. 

  .١٦٤٥ – ١٦٤٤، ص ٣ ، ج) ج. ج. لوریمر، دلیل الخلیج١٠٧(

  .١٦٤٥) المصدر نفسه، ص ١٠٨(

(109) J. B. Kelly, OP. Cit. p. 340. 

  . ١٧٧) بدر الدین عباس الخصوصي، المصدر السابق، ص ١١٠(
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(111) J. B. Kelly, OP. Cit. p. 340. 

  .   ٣٨محمد عبد اهللا العزاوي وجهاد صالح العمر، المصدر السابق، ص  ١١٢)(

  .١٠٩ – ١٠٨ص  ،نینل الكسندروفنا دولینا، المصدر السابق (١١٣)

نصها في: عبد العزیز محمد الشناوي، جالل ینظر  ١٨٤٠تموز عام  ١٥) لالطالع على اتفاقیة ١١٤(

  .  ٥٥٩ – ٥٥٨، ص ١٩٦٩، القاهرة الحدیث والمعاصر یحیى، وثائق ونصوص التأریخ

 .      ١٤١لوتسكي، المصدر السابق، ص  ١١٥)(

(116) J. B. Kelly, OP. Cit. p. 342. 

(117)  Ibid, p. 343.   

  .  ١٤٥ – ١٤٤لوتسكي، المصدر السابق، ص  ١١٨)(

: عبد العزیز محمد الشناوي، جالل یحیى، المصدر السابق، ص لالطالع على نص الفرمان ینظر  ١١٩)(

٥٦٥ – ٥٦٢.  

   

  ر:اد

: ا رطوا ا  

، سیاسة محمـد علـي باشـا والـي مصـر فـي العـراق والخلـیج العربـي وموقـف بریطانیـا سهیر نبیل كمال - ١

جامعـــة  –یـــة اآلداب ، كلرســالة ماجســـتیر غیـــر منشــورة م، ١٨٤٠ – ١٨١٦لــة العثمانیـــة منهـــا والدو 

  .٢٠٠٣الموصل، 

ولـى، رسـالة ماجسـتیر غیـر صالح علي الحبیبي، موقف الدولة العثمانیة من قیام الدولـة السـعودیة اال - ٢

  .١٩٩٦جامعة بغداد  –، كلیة اآلداب منشورة

، رسـالة ماجسـتیر ١٩١٤ – ١٨٦٩، تغلغـل النفـوذ البریطـاني فـي العـراق فواز مطـر نصـیف الـدلیمي - ٣

  .  ١٩٨٩جامعة بغداد  –كلیة اآلداب ، غیر منشورة

Sabry. M, Empire Egyptien Sous Mohamed Ali et La Question d, Orient   "1811- 

1849", Paris 1930.    

  .١٩٣٠لفرنسیة من جامعة باریس عام اطروحة دكتوراه باللغة ا

 : ا  رةا ا  

  .ه١٣١٢ القاهرة ،٣ ج البحار، دول عن االخبار حقائق سرهنك، اسماعیل - ١

 الطبعة ،٣ ج ،٢ ، جقطر دولة امیر مكتب ترجمة التاریخي، القسم الخلیج، دلیل لوریمر،  ج. ج - ٢

  .)ت. د( الجدیدة
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 الوثائق في وعمان العربیة واإلمارات السعودیة، البریطانیة الهند حكومة وكیل، اتجیسون. یو. سي - ٣

  .٢٠٠٧ بیروت، القصاب الستار عبد الوهاب عبد ترجمة، ١ ط،  البریطانیة

 القاهرة والمعاصر، الحدیث التأریخ ونصوص وثائق یحیى، جالل الشناوي، محمد العزیز عبد - ٤

١٩٦٩.  

 على البریطاني التآمر ووثائق تاریخیة خلفیات، األول المجلد، السریة الوثائق عمان موسوعة - ٥

 عبداهللا بن محمد وترجمة إعداد، العربیة الوحدة دراسات مركز، دورها وانحسار العمانیة اإلمبراطوریة

  .٢٠٠٧ بیروت، الحارثي حمد بن

 الرفاعي،  انس ترجمة ،١ ط ،١٨١٩ عام خالل العربیة الجزیرة عبر رحلة سادلیر، فورستر. ج - ٦

  .١٩٨٣ دمشق

 ضوء في دراسة ،١٨٣٣ -١٨٣١ االولى الشام وحروب المصري الجیش العزیز، عبد رفعت محمد - ٧

  .١٩٩٩ القاهرة ،١ ط عابدین، وثائق

 االول الجزء الحدیث، العرب تاریخ وثائق نوار، سلیمان العزیز عبد راندا نوار، سلیمان العزیز عبد - ٨

  .٢٠٠١ القاهرة ،١ ط البریطانیة، الوثائق في العربیة الجزیرة

 ١٢٤٨صفر  ٩، تاریخها معركة حمص ، وصف لبعض ما دار في، موضوع الوثیقة١١وثیقة رقم  - ٩

، من محمد ٥٢، ترجمة االفادة رقم ٢٣٦رقم  ، محفظة، محافظ عابدین١٨٣٢یولیو  ٨افق ه المو 

، الجیش ز االكرم. محمد رفعت عبد العزیزبك الى حظرة صاحب العطوفة والرأفة اخي االع

ائق ضوء وث، دراسة في ١٨٣٣ -١٨٣١ -ه  ١٢٤٨ – ١٢٤٧ ولىالمصري وحروب الشام اال

  .١٩٩٩، القاهرة ١ عابدین، ط

، من معسكر ابراهیم باشا ١٢٨، ترجمة الوثیقة التركیة رقم ٢٣٤محافظ عابدین، محفظة رقم  -١٠

، الجیش م، محمد رفعت عبد العزیز١٨٣٢یو ما ٢٨ه الموافق  ١٢٤٧ذي الحجة  ٢٧بتاریخ 

وثائق في ضوء ، دراسة ١٨٣٣ -١٨٣١ -ه  ١٢٤٨ – ١٢٤٧ولى المصري وحروب الشام اال

  .١٩٩٩ ، القاهرة١ عابدین، ط

محرم سنة  ٧، ٧رقم  ٢٥١، عابدین محفظة ٤٠٢١محمد علي باشا، وثیقة رقم  ابراهیم باشا الى -١١

، بیان بوثائق الشام وما یساعد على ) المحفوظات الملكیة المصریة١٨٣٥مایس  ٥ه ( ١٢٥١

 ١٨٣٩ – ١٨٣٥ه   ١٢٥٤ – ١٢٥١لث ، المجلد الثامها ویوضح مقاصد محمد علي الكبیرفه

  .١٩٤٢بیروت  رستم، اسد للدكتور، م

محرم سنة   ٩ ٤٧٤رقم  ٢١١، عابدین دفتر ٤٠٢٧ة رقم ، وثیقمحمد علي باشا الى ابراهیم باشا -١٢

، بیان بوثائق الشام وما یساعد على ) المحفوظات الملكیة المصریة١٨٣٥مایس  ٧ه ( ١٢٥١

، م ١٨٣٩ – ١٨٣٥ه ١٢٥٤ – ١٢٥١لث المجلد الثافهمها ویوضح مقاصد محمد علي الكبیر، 

  .١٩٤٢بیروت  رستم، اسد للدكتور
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 ١٠، ١٧٣رقم  ٢٥٢، عابدین محفظة ٤٣٨٣، وثیقة رقم عیل بك الى ابراهیم باشااللواء اسما -١٣

، بیان بوثائق م). المحفوظات الملكیة المصریة ١٨٣٥كانون االول  ٣٠ه ( ١٢٥١رمضان سنة 

 – ١٢٥١مها ویوضح مقاصد محمد علي الكبیر، المجلد الثالث الشام وما یساعد على فه

  .١٩٤٢بیروت  رستم، اسد للدكتور، م ١٨٣٩ – ١٨٣٥ه ١٢٥٤

 ٢٣، ٢٣٥ – ٢٣٢رقم  ٢٥٢عابدین محفظة  ،٤٤٢٧شا الى سامي بك، وثیقة رقم ابراهیم با -١٤

الشام وما ، بیان بوثائق ). المحفوظات الملكیة المصریة١٨٣٦شباط  ١١ه ( ١٢٥١شوال سنة 

 ١٨٣٥ه  ١٢٥٤ – ١٢٥١ث ، المجلد الثالمها ویوضح مقاصد محمد علي الكبیریساعد على فه

  .١٩٤٢بیروت  رستم، اسد للدكتور، م ١٨٣٩ –

ذي القعدة  ٤، ٢١٢رقم  ٢١٢، عابدین دفتر ٤٤٣٨ وثیقة رقم ،محمد علي باشا الى ابراهیم باشا -١٥

، بیان بوثائق الشام وما الملكیة المصریةم). المحفوظات  ١٨٣٦شباط  ٢١ه ( ١٢٥١سنة 

ه   ١٢٥٤ – ١٢٥١لث یساعد على فهمها ویوضح مقاصد محمد علي الكبیر، المجلد الثا

  .١٩٤٢بیروت  رستم، اسد للدكتور، م ١٨٣٩ – ١٨٣٥

ذي الحجة   ٥ ،٢٩١رقم  ٢٥٢، عابدین محفظة ٤٤٨٤، وثیقة رقم ابراهیم باشا الى سامي بك -١٦

، بیان بوثائق الشام وما یساعد م). المحفوظات الملكیة المصریة ١٨٣٦ر اذا ٢٣ه ( ١٢٥١سنة 

 – ١٨٣٥ه   ١٢٥٤ – ١٢٥١لث على فهمها ویوضح مقاصد محمد علي الكبیر، المجلد الثا

  .١٩٤٢بیروت  رستم، اسد للدكتور، م ١٨٣٩

، ٢٦٤رقم  ٢١٢، عابدین دفتر ٤٥١٣ وثیقة رقم اشا الى المسیو میمو قنصل فرنسه،محمد علي ب -١٧

، بیان بوثائق ). المحفوظات الملكیة المصریة١٨٣٦نیسان  ١٢ه ( ١٢٥١ذي الحجة سنة  ٢٥

 – ١٢٥١لث الشام وما یساعد على فهمها ویوضح مقاصد محمد علي الكبیر، المجلد الثا

  .١٩٤٢بیروت  رستم، اسد للدكتور، م ١٨٣٩ – ١٨٣٥ه ١٢٥٤

محمد علي باشا الى ابراهیم باشا یشعره بقدومه من السودان وبوصوله بالصحة  ٥٧١٥وثیقة رقم  -١٨

اذار  ١٣ه ( ١٢٥٤التامة في الساعة التاسعة لیال في الیوم التاسع والعشرین من ذي الحجة عام 

، بیان ، المحفوظات الملكیة المصریة٢٩١رقم  ٢١٤، عابدین دفتر ذي الحجة ٢٩م)  ١٨٣٩

 – ١٢٥١، المجلد الثالث مها ویوضح مقاصد محمد علي الكبیرالشام وما یساعد على فه بوثائق

   .١٩٤٢بیروت  رستم، اسد للدكتور ،م ١٨٣٩ – ١٨٣٥ه   ١٢٥٤

 : ما  رةا ا  

 Andrew. W, Euphrates Valley Route to India, London 1882 

Lorimer. J. G, Gazetteer of the P. Gulf Oman and Central Arabia, Calcutta 1915, 

Vol. 1. Part. 1. 
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Saldanha. J. A., Précis of Corresponding Regarding the Affairs of the P. Gulf 

1801- 1853. London 1986. 

: وا ا ا  

 ترجمة ،١٩٥٠- ١٧٨٩ والعشرین عشر التاسع القرنین في أوربا تمبرلي، هارولد جرانت،. ج. ا - ١

  .)ت. د( القاهرة الكریم، عبد عزت احمد مراجعة فهمي، بهاء

 )، ط١٩٧٨ – ١٧٩٨، الخلیج العربي من االستعمار البریطاني حتى الثورة االیرانیة (انطون متي - ٢

  .١٩٩٣، بیروت ١

وتعلیق عبداهللا بن  ، ترجمةتأسیس المملكة العربیة السعودیة ،یف بیسون، ابن سعود ملك الصحراءإ  - ٣

  .١٩٩١، الریاض عبد الرحمن الربعي ، عبداهللا بناحمد الدلیمي

،  ٢ ط، ١ ج، والمعاصر الحدیث العربي الخلیج تاریخ في دراسات، الخصوصي عباس الدین بدر - ٤

  .١٩٨٤ الكویت

  .١٩٦٨ القاهرة ،١٨٦١ – ١٧٤١ افریقیا وشرق عمان في بوسعید دولة قاسم، زكریا جمال - ٥

 الصحراء، عبر الحدود رسم في البریطاني الدور قصة العربیة الجزیرة حدود ولینكسون، سي، جون، - ٦

  .)ت. د( القاهرة الكریم، عبد مجدي ترجمة

 عمان تاریخ في ودوره سیرته ١٨٥٦ – ١٧٩١ سلطان بن سعید السید، روث سعید رودولف - ٧

  .)ت .د( بیروت،، القیسي حسیب المجید عبد ترجمة، ٢ ط، وزنجبار

  .    ١٩٩١ الموصل ،١ ط الحدیث، العرب تكوین الجمیل، كوكب سیار - ٨

  . ١٩٧٦ بغداد، ١٨٢٠ – ١٧٤٧ العربي الخلیج في القواسم دور، العابد محمد صالح - ٩

  .١٩٥٦ القاهرة ،)الفارسي( العربي الخلیج في االستعمار العقاد، صالح -١٠

–١٨٣١ العربیة الجزیرة شبه في واثرها الشام في علي محمد حروب الروقي، خزام بن عایض -١١

  .١٩٩٤ المكرمة مكة ،١٨٣٩

  .١٩٦٨ القاهرة ،١٩١٤ –١٦٠٠ العراق انهار في البریطانیة المصالح نوار، سلیمان العزیز عبد -١٢

  .١٩٧٦ القاهرة العراق، والي باشا داود نوار، سلیمان العزیز عبد -١٣

  .١٩٣٥ بغداد الهند، طریق على إبراهیم، الفتاح عبد -١٤

 القاهرة ،١٩١٨–١٨٣٩ االحمر البحر في البریطانیة والسیاسة عدن اباضة، عثمان فاروق -١٥

١٩٧٦.  

  .) ت د.(، موسكو ، ترجمة عفیفة البستاني، تاریخ األقطار العربیة الحدیث،  لوتسكيف -١٦

  .   ١٩٨٧ بغداد حسین، فاضل ترجمة ،١٩١٤ – ١٧٨٩ الحدیث االوربي التاریخ هیز، كارلتون -١٧

  .١٩٩٤ الكویت ،٢ ط والمعاصر، الحدیث العربي الخلیج تاریخ العیدروس، حسن محمد -١٨

  .١٩٢٧، تاریخ العصر الحدیث مصر من محمد علي الى الیوم، القاهرة محمد صبري -١٩
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  .١٨٩٣ مصر ،١ ط العثمانیة، العلیة الدولة تاریخ بك، فرید محمد -٢٠

  .١٩٥٨، القاهرة ٣ ، ج١٨١١ – ١٨٠١محمد فؤاد شكري، مصر في مطلع القرن التاسع عشر  -٢١

، االمبراطوریة العثمانیة وعالقاتها الدولیة في ثالثینیات واربعینیات القرن نینل الكسندروفنا دولینا -٢٢

  .  ١٩٩٩، القاهرة التاسع عشر، ترجمة انور محمد ابراهیم

  


