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 الملخص 

إحدػ أىـ المعاىدات التي تمت بيف الدولة  8888تعد المعاىدة التجارية لعاـ 

شا . وأدركت الدوؿ العثمانية وبريطانيا نتيجة تجربة االحتكار التي فرضيا دمحم عمي با

نظاـ االحتكار الذؼ فرضو دمحم عمي عمى التجارة اف األوربية الكبرػ وخاصة بريطانيا 

ة , باإلضافة الى رغبتو بالسيطرة عمى طرؽ يالدولية ييدؼ الوصوؿ الى األسواؽ الخارج

التجارة الدولية في الشرؽ . مما يطرح عدة تساؤالت حوؿ أسباب عقد تمؾ المعاىدة في 

الظروؼ الصعبة التي عاشتيا الدولة العثمانية , ومما زاد األمور سوءًا بنود المعاىدة  ظل

إذ عدىا الكثير مف الباحثيف انيا قدمت تنازالت كبيرة لمرعايا البريطانييف عمى حساب 

    رعايا الدولة العثمانية , فضاًل عف حقيقة نتائجيا ذات البعد التاريخي .

 

 عمار حممد كاظم فرج. د. م. أ   

 البصرة   جامعةكلية  الرتبية للبنات  / 



                                                                     

 082 (0229 كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عمار دمحم كاظم فرجد. م.أ.

The British – ottoman commercial treaty 1838 

( Analytical Study ) 

 

 

 

 

Abstract 

The British – Ottoman Commercial treaty of 1838 is 

considered of  the  most important treaties that happened between 

the  Ottoman State and Britani as result of the practice of monopoly 

imposed by Muhammad Ali pasha . The great European countries , 

especially Britain realized that the monopoly system imposed by 

Muhammad Ali on on international trade aimed to reach external 

markets in addition to his desire to control internal trade roads of 

the east . There were many queries behind the reasons of holding 

that treaty under the hard conditions that the Ottoman state passed 

through . Things got worse because of the terms of the treaty which 

were seen by many researchers as offering big renunciations for the 

benefit of British citizens at the expense of the Ottoman state 

citizens addition to the historical nature of its its results .   
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 المقــدمة

مف ابرز المعاىدات التي وقعتيا الدولة  8888تعد المعاىدة التجارية البريطانية العثمانية 
العثمانية وبريطانيا , في ظل أوضاع داخمية وخارجية صعبة ودقيقة كانت تمر بيا الدولة 

القرف  العثمانية في ظل تعرضيا النتكاسات وىزائـ متتالية منذ نياية القرف الثامف عشر ومطمع
التاسع عشر وما أدػ اليو ذلؾ مف تردؼ نفوذىا السياسي وتدىور قوتيا العسكرية مما اغرػ 
دوؿ أوربية استعمارية بالوثوب عمييا واقتطاع بعض أمالكيا ومف األحداث اليامة التي شيدتيا 

دمحم عمي  الدولة العثمانية خالؿ تمؾ الفترة الفاصمة مف تاريخيا تمثمت باألزمة المصرية واحتكار
لمتجارة الدولية وذلؾ لموصوؿ الى األسواؽ الخارجية والسيطرة عمى طرؽ التجارة الدولية إضافة 
الى قضية إغالؽ المضايق ) البسفور والدردنيل ( , وفي ظل ىذه الظروؼ الصعبة التي كانت 

لى عقد معاىدة تمر بيا الدولة العثمانية أتيحت الفرصة أماـ بريطانيا الستثمار الموقف والسعي ا
لتنظـ التجارة الدولية وترؾ الحرية لمتجار أو البريطانييف لمبيع  8888امتيازات معيا في عاـ 

والشراء في جميع أنحاء الدولة العثمانية وخاصة اف بريطانيا كانت تبحث عف المنافع 
 االقتصادية في المشرؽ . 

فع البمديف الرئيسة لعقد تمؾ لذا فالحديث عف المعاىدة وأحداثيا يتطمب الخوض حوؿ دوا
المعاىدة والتي حصل بموجبيا البريطانييف عمى امتيازات كبيرة , فضاًل عف بنودىا التي 
تضمنت العديد مف االمتيازات لصالح التجار البريطانييف عمى حساب رعايا الدولة العثمانية , 

 وأخيرًا نتائجيا وانعكاساتيا عمى الدولة العثمانية . 
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 (  2888 – 2882المصري )  –بريطانيا من الصراع العثماني موقف 

اف طبيعة الدراسة تتطمب تتبع االحداث التاريخية التي احاطت بالدولة العثمانية ودفعتيا 
,  اذ ال يمكف فيـ الدوافع , ومف ثـ تحميل بنود المعاىدة  8888الى التوقيع عمى معاىدة 

فة الموقف البريطاني مف الصراع بيف السمطاف محمود وصواًل الى نتائجيا , لذا البد مف معر 
( , ليكوف ىنالؾ  8819 – 8881( ووالي مصر دمحم عمي باشا ) 8881 – 8888الثاني ) 

 تصور واضح عف الوضع العاـ لمدولة العثمانية لمفترة التي سبقت  عقد المعاىدة . 

عمي باشا الى حرب تعود بدايات توتر العالقة بيف السمطاف محمود الثاني ودمحم 
وما اعقبيا , اذ اعمف والي مصر انو قدـ الكثير مف التضحيات   8888االستقالؿ اليونانية عاـ 

, مقابل  (8)في اليوناف , وعندما طمب منو محمود الثاني مساعدة لمقضاء عمى الثورة اليونانية
ثماني تجاىل موقفو حصولو عمى بالد الشاـ وجزيرة كريت نظير خدماتو , اال اف السمطاف الع

 . (2)ورفض االستجابة لو بمنحو اياىا

ولـ يمض وقت طويل حيف قرر الباب العالي القضاء عمى دمحم عمي باشا , بعد اف 
 – 8828رفض تقديـ المساعدة العسكرية لمسمطاف محمود الثاني في حربو ضد روسيا ) 

ولة العثمانية بموجب ( , وكذلؾ امتناعو عف دفع التعويضات التي فرضت عمى الد8829
, وإلضفاء (1), واتخذ مف ذلؾ ذريعة لالستيالء عمى بالد الشاـ(8)8829معاىدة ادرنو عاـ 

السمة الرسمية عمى حممتو استغل رفض والي عكا عبد هللا باشا الجزار إعادة ستة آالؼ فالح 
التي قدميا في  مصرؼ كانوا قد ىربوا مف التجنيد ولجؤا اليو , فضاًل عف  الخدمات العسكرية

اف يكافئو  حرب اليوناف , عندما استنجد بو السمطاف لمقضاء عمى الثورة اليونانية , وكاف يأمل
 .  (1)محمود بواليات الشاـ , إال اف طمبو قد رفض

, (6)كاف دمحم عمي باشا لديو رغبة بإنشاء دولة خاصة بو منفصمة عف الدولة العثمانية
لي مصر قد قطع أممو في موافقة السمطاف العثماني عمى منحو وتؤكد الوثائق المصرية اف وا

بالد الشاـ , فبدأ يتذرع األسباب انفو الذكر , واستغل ما نشأ بينو وبيف والي عكا مف خالؼ 
,  (7)نحو عكا 8888باشا في تشرف األوؿ سببًا لتجييز حممة عسكرية كبيرة بقيادة ابنو إبراىيـ 
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ات المصرية مف عكا واستولت عمى المدف الشامية الواحدة تمو وفي أواخر الشير اقتربت القو 
األخرػ , ومف ثـ أمر دمحم عمي جيشو بالتحرؾ نحو األناضوؿ واستولى عمى أضنو في جنوب 
غرب آسيا وتوغل الى الشماؿ , وعمى اثر تمؾ التطورات أعمف السمطاف محمود الثاني اف واليو 

, في محاولة منو لصد اطماع دمحم (8)دولة العثمانيةدمحم عمي متمرد وخائف خرج عف طاعة ال
عمي اال اف ذلؾ لـ يجدؼ نفعًا , بل واصل ابراىيـ باشا تقدمو , والحق اليزيمة بالقوات العثمانية 
حتى وصل الى االناضوؿ , وىـز العثمانييف بالقرب مف مدينة قونية وسط االناضوؿ عاـ 

سيف او ادنى مف العاصمة استانبوؿ واصبح , وأصبحت القوات المصرية بيف قاب قو 8882
 . (9)الخطر المصرؼ ميددًا العاصمة نفسيا , ومستقبل الدولة العثمانية كميا

لـ تكف ىذه التطورات الميمة غائبة عف مالحظة ورصد السمطاف محمود الثاني , لذا 
يطانيا اف ما , في حيف أعمنت بر  (88)تممس معونة الدوؿ الكبرػ , ففرنسا ساندت مصر عالنية 

قاـ بو والي مصر دمحم عمي باشا يعتبر تمردًا عاديًا , لذا قدـ السمطاف مقترحًا لمسفير البريطاني 
بريطاني  –يتضمف عقد تحالف عثماني George Canning (88)استانبوؿ جورج كاننؾ يف

السمطاف السياؽ نفسو ارسل  , اال انيا تممصت مف المقترح , وفي (82)إلخضاع دمحم عمي باشا
, اال انيما فشمتا في اقناعيا بتقديـ المساعدة العسكرية  8882العثماني بعثتيف الى بريطانيا عاـ 

. لذا تعيدت الحكومة البريطانية بالمجوء الى الخيار الدبموماسي لحل (88)لمعثمانييف ضد دمحم عمي
اصًا الى االسكندرية إلقناع االزمة بيف الطرفيف , وتنفيذًا ليذا التعيد أرسمت األخيرة مبعوثًا خ

والي مصر بالعدوؿ عف موقفو المتأـز مف الدولة العثمانية , اال اف ميمتو لـ يكتب ليا 
 Henry John, وبالنسبة لوزير الخارجية البريطاني ىنرؼ جوف بالمرستوف (81)النجاح

Palmerston(81) فض فكرة ر  الذؼ عرؼ عنو تردده في دعـ العثمانييف في بداية االزمة قد
سفيره في استانبوؿ التي تيدؼ الى إرساؿ مساعدة عسكرية بريطانية الى الدولة العثمانية 
لمساعدة الجيش العثماني ضد القوات المصرية ويالحع اف الحكومة البريطانية تعمدت عدـ 
ًا يتقديـ الدعـ العسكرؼ لمعثمانييف , فقد تعامل بالمرستوف مع تمرد دمحم عمي بوصفو تمردًا عاد

. ولعل اقرب تفسر ليذا الرفض ما  (86)تستطيع الدولة العثمانية القضاء عميو خالؿ فترة قصيرة
( في محاولة تبدو منحازة لمدفاع عف الحكومة البريطانية , Dodwell أورده الباحث دوديل ) 
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بريطانيا كانت منشغمة بمشاكميا الداخمية , نتيجة إلقرار الئحة اإلصالح حيث ذكر باف "
.  والظاىر اف بالمرستوف لـ (87), وبالوضع القمق في اسبانيا وبمجيكا 8882البرلماني لعاـ 

يدرؾ المصاعب التي قد تنجـ عف رفض تقديـ المساعدة لمدولة العثمانية فمـ يكف أماـ السمطاف 
سوػ طمب المساعدة رسميًا مف عدوتو التقميدية روسيا القيصرية   لردع دمحم عمي رغـ إدراكو 

ؾ بالثعباف إذ لـز مطامعيا عمى حساب الدولة العثمانية , وقد عمل ذلؾ بقولة : " اف الغريق يمس
 8888, فمبت روسيا طمب السمطاف العثماني رسميًا في العشريف مف شباط (88)"األمر لنجاتو

ل ودخل األسطوؿ الروسي مياه البسفور , وأنزلت قوة برية كبيره قدر قواميا بػ عشريف ألف مقات
 . (89)لمدفاع عف العاصمة العثمانية

ومف خالؿ استقراء األحداث التاريخية لمتدخل الروسي يمكف القوؿ انو قد سبب قمقًا لكل 
مف بريطانيا وفرنسا المتاف خشيتا عمى مصالحيا مف تعاظـ النفوذ الروسي في الدولة العثمانية , 

, خوفًا مف انفراد روسيا بحل  (28)الثاني فتدخمتا لتسوية المشاكل بيف دمحم عمي والسمطاف محمود
 . (28)االزمة مف جية  ومد نفوذىا في المنطقة عمى حساب فرنسا وبريطانيا مف جية ثانية

 )*(Katahiaكوتاىية الى توقيع اتفاقية  8888مف ايار فكاف اف تـ التوصل في الرابع 
ـ , واعطاء دمحم عمي والية مصر الذؼ تنازؿ بموجبيا السمطاف محمود الثاني عف سائر بالد الشا

 .  (22)وجزيرة كريت وواليات الشاـ االربع ) عكا , طرابمس , حمب , دمشق ( واضنو

ومف الجدير بالذكر اف اتفاقية كوتاىيو لـ تكف مرضية الف دمحم عمي لـ يقبل بيا اال خوفًا 
ني فقد رحب بيا مف , اما السمطاف العثما(28)مف اجبار الدوؿ االوربية عمى ترؾ انتصاراتو

جانبو كونيا تتالئـ مع رغبتو آنذاؾ بسبب المشاكل الداخمية التي كانت تواجيو وخاصة االرتباؾ 
الذؼ احدثو تقدـ جيش إبراىيـ باشا واقترابو مف العاصمة العثمانية , فضاًل عف سعيو الى إعادة 

تضح اف بريطانيا لعبت دورًا كبيرًا . وي(21)بناء قواتو العسكرية وتقويو أسطولو الستعادة بالد الشاـ
لعقد ىذا االتفاؽ بيف الدولة العثمانية ودمحم عمي لضماف بقاء األخير تحت سيطرة الدولة 

 العثمانية مف جية وسالمة طرؽ مواصالتيا مع مستعمراتيا مف جية أخرػ . 
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قتة رغـ وفي واقع الحاؿ , عد السمطاف العثماني اتفاقية كوتاىية ما ىي اال  تسوية مؤ 
االىانو التي لحقت بو , والف دمحم عمي حصل عمى جوىر ما كاف يطمبو , وتخوفو مف امتداد 

, مما دفع السمطاف الى اف (21)نفوذ األخير ليشمل أجزاء أخرػ مف ممتمكات الدولة العثمانية
وقع يمجأ الى روسيا التي قدمت مساعدات عسكرية برية وبحرية عاجمة لمدولة العثمانية , كما 

, والتي  8888في الثامف مف تموز   Hunkar Iskelesi معيا معاىدة ىونكار اسكمو سي 
, لكف الخطورة في  (26)كانت عبارة عف تحالف عسكرؼ دفاعي بيف البمديف مدتو ثماني سنوات 

ىذه المعاىدة تكمف في انيا تضمنت بندًا سريًا تعيد فيو السمطاف بإغالؽ المضائق بوجو السفف 
ية االوربية اذا ما طمبت روسيا منو ذلؾ لصالحيا مقابل تقديـ المساعدات الروسية لمدولة الحرب

, ومف الواضح اف السمطاف محمود الثاني كرس جيده وسخر جميع موارد بالده (27)العثمانية
 وتحالف مع خصومو مف أجل تحجيـ نفوذ واليو المصرؼ . 

ذا ت ا نالحع اف السياسة الروسية استطاعت , فأننمعنا في ىذه المعاىدة وحيثياتياوا 
التوسع داخل الدولة العثمانية والحصوؿ عمى مكاسب ميمة, والوصوؿ الى مناطق نفوذ 
وبخاصة في البسفور والدردنيل عمى حساب الدولة العثمانية والدوؿ االوربية االخرػ وبصورة 

وباألخص بريطانيا التي سعت قانونية مف خالؿ تمؾ المعاىدة , مما اثار الدبموماسية االوربية 
جاىدة بالعمل عمى افشاؿ ىذه المعاىدة وعدـ تنفيذ بنودىا والتي جعمت مف روسيا البمد الضامف 

والسؤاؿ الذؼ يطرح نفسو الى مدػ اثرت  (28)" انية , و " إقطاعية تابعة لمقيصرلمدولة العثم
لسياسية التي اتبعتيا بريطانيا عثمانية وا –معاىدة  ىونكار اسكمو سكي عمى العالقة االنجمو 

لمواجية المكاسب التي حصمت عمييا روسيا بموجب تحالفيا مع الدولة العثمانية ؟  وكيف كاف 
 رد  الفعل العثماني ؟ . 

وؿ االوربية عامة وبريطانيا شكمت معاىدة ىونكار اسكمو سكي صدمة قاسية عمى الد
.  وكذلؾ الحع المؤرخ (29)دوف غيرىا. ألنيا أعطت روسيا حقًا في دخوؿ المضائق خاصة

( اف المعاىدة  " نقطة تحوؿ فعمية في موقف الساسة  ( Harlod Temprley ىارولد تمبرلي 
" , وقد اثارت قمق قطاع سياالبريطانييف مف روسيا " , وولدت لدػ بالمرستوف عداء مميتًا لرو 

رة روسيا عمى الشرؽ األدنى . حيث خشي البريطانيوف مف سيط(88)كبير مف الشعب البريطاني
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. فبذلت بريطانيا جيودًا كبيرة (88)والمضائق ذات األىمية اإلستراتيجية بالنسبة لمطريق الى اليند
      لفصل الدولة العثمانية عف روسيا , لذا عينت الحكومة البريطانية المود فيكونت بونسونبي 

 (Ponsonby )(82 ) بتعميمات أىميا الحفاظ عمى الدولة سفيرًا ليا في استانبوؿ إذ زودتو
العثمانية , خوفًا مف وقوع أجزاء منيا تحت سيطرة دولة أخرػ , وتسييل إقامة تحالف بريطاني 

أدركت الخطأ الذؼ وقعت فيو والقت بالمـو عمى دمحم عمي . مما يدؿ اف بريطانيا (88)عثماني –
عبر عف ىذه الحقيقة بونسونبي خالؿ  في انو ىو الذؼ دفع الدولة العثمانية نحو روسيا , وقد

لقائو بالسمطاف محمود الثاني قائاًل : " اف بريطانيا لف تظير ثانية الضعف الذؼ أظيرتو عاـ 
 . (81), وابدغ اسف بالده انيا تأخرت في تقدـ الدعـ الالـز لمسمطاف " 8882

بريطانيا والدولة  وفي تمؾ األثناء سعت الدبموماسية البريطانية الى تعزيز التقارب بيف
العثمانية إلبعاد الخطر الروسي والمصرؼ عف استانبوؿ , لذا كمف بالمرستوف سفيره في 

, بأف ىذا التقارب والتنسيق بيف الدولتيف ىاـ النو سيؤدؼ الى ستانبوؿ باقناع السمطاف العثمانيا
يطانيا بالحصوؿ عمى , ورغبة بر (81)الحفاظ عمى الدولة العثمانية وحمايتيا ودرء خطر دمحم عمي

 – 8881مكاسب اقتصادية في الدولة العثمانية , لذا أرسمت الحكومة البريطانية خالؿ السنوات 
 (*)*( F . R .Chesey)  عدة بعثات وكاف في مقدمتيا بعثة فرانسيس رادوف جسني 8887

الخميج لدراسة مدػ صالحية نير الفرات لممالحة السفف ييدؼ ربط البحر االبيض المتوسط ب
, ومما زاد (86)العربي عف طريق سوريا والعراؽ الحد مف السيطرة المصرية عمى طريق اليند

. ويبدو اف بريطانيا تبنت (87)8881التقارب بيف البمديف افتتاح أوؿ سفارة عثمانية في لندف عاـ 
دد مصالحيا سياسة تعزيز نفوذىا داخل الدولة العثمانية والحد مف نفوذ الدوؿ االوربية التي تي

في اليند وخصوصًا روسيا وحماية السمطاف وحكومتو مف ىجمات دمحم عمي الذؼ يناضل 
 لالستقالؿ وبناء دولتو عمى ضفاؼ البسفور . 

لذلؾ فإف بريطانيا تدخمت بقوه عمى اثر تمؾ التطورات , وبرزت فييا نداءات حكومية 
ة , لتمكينيا مف استعادة قوتيا لموقوؼ طالبت بضرورة  تقديـ  كل أشكاؿ الدعـ لمدولة العثماني

,  (88)واالنفصاؿ عف الدولة العثمانيةفي وجو اطماع دمحم عمي باشا وحرمانو مف إعالف استقاللو 
وكاف الساسة البريطانيوف يعمموف بذكاء وتنسيق وتناغـ واحد مف أجل إقامة تحالف مع الدولة 
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نية بمتانة أواصر الصداقة التي تربطيا مع الباب العثمانية مع التأكيد عمى إبالغ الحكومة العثما
العدو التقميدؼ  –العالي والعمل عمى ترسيخيا . حيث بعث وزير الخارجية البريطاني بالمرستوف 

طالبو فييا : " بضرورة استمرار  8881برسالة الى السمطاف محمود الثاني عاـ  –لدمحم عمي 
بالد الشاـ , وتعيده بتقديـ مختمف أنواع المساعدة الحكومة العثمانية بالحفاظ عمى السالـ في 

, في إشارة واضحة اف شؤوف بالد الشاـ (89)"إلدارية لتعزيز اإلصالح العثمانيالعسكرية وا
 أصبحت شغمو الشاغل  . 

إذ رأػ البريطانيوف ضرورة تقصي حقيقة موقف دمحم عمي باشا لمعرفة ىل إعالنو 
ىو بشكل نيائي أـ انو وسيمة لمضغط عمى السمطاف  8888اـ االستقالؿ عف الدولة العثمانية ع

, مما اثار ذلؾ حفيظة (18)محمود الثاني لالعتراؼ بحكمة الوراثي عمى مصر وبالد الشاـ
بريطانيا التي عارضت مف جانبيا عمى بقاء بالد الشاـ بيد دمحم عمي الف انفصاؿ ىذه البالد عف 

, (18)ؽ كحركة استقالؿ وانفصاؿ ال يمكف السيطرة عميياالدولة العثمانية في نظرىا نقطة انطال
لذلؾ عمدت بريطانيا متمثمة بوزارة خارجيتيا بإرساؿ مذكرة الى قنصميا العػػاـ في مصر باتريؾ 

 ] االستقالؿ[ جاء فييا : " اذا حاوؿ دمحم عمي اف يضع ما قالو   Patrick Campbellكامبػػل  
ذا نتج عف ىذ ا التنفيذ قياـ الحرب بينو وبيف السمطاف فأف بريطانيا مصممة موضع التنفيذ , وا 

زالة كل  عمى الوقوؼ الى جانب السمطاف محمود الثاني لتساعده عمى فرض القانوف والنظاـ وا 
. (12)حيف لحق أو قد يمحق بو وبحقوقو والضرب عمى كل مف يريد تجزئة إمبراطوريتو ... "

قضي بأنو يجب العمل عمى استمرار السالمة اإلقميمية  وبمعنى آخر كاف التقميد البريطاني ي
 لمدولة العثمانية واستقرار أوضاعيا  . 

حاوؿ دمحم عمي باشا استغالؿ ذكائو مف خالؿ اسموب المالطفة والصراحة والتواضع 
رغبة منو في كسب ود البريطانييف نظرًا لممصالح التجارية المشتركة في بالد الشاـ , لذلؾ اكد 

عمى اف ىناؾ فوائد عده لبريطانيا تحصل عمييا مف  8887البريطاني في مصر كامبل  لمقنصل
وجوده في بالد الشاـ قائاًل " ... ال يسعني إال التأكيد عمى  اف مف مصمحة بريطانيا اف تكوف 
مصر قوية ... لكي تستطيع بريطانيا اف تحافع عمى خط اتصاؿ آمف مع مستعمراتيا باليند 
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.  وبمعنى آخر اعتبر دمحم عمي  اف الحفاظ عمى مصالح (18)ومسافرييا ... "وطرؽ تجارتيا 
 بريطانيا وتأميف طرؽ مواصالتيا الى اليند بمثابة حسـ مسألة االستقالؿ لصالحو . 

وردًا عمى الكالـ الذؼ تقدـ بو دمحم عمي قرأ كامبل عميو برقية بالمرستوف المؤرخة في عاـ 
صريح بأف بريطانيا والدوؿ االوربية لف تسمح لدمحم عمي بإعالف  , والتي برىنت بأسموب 8887

, مما يؤكد (11)استقاللو الف ىذا الطموح غير عقالني وغير مناسب وحذرتو مف سوء العاقبة
استمرار النيج البريطاني خاصة واألوربي عامة بأبعاد دمحم عمي عف بالد الشاـ والذؼ كاف 

 ناضل مف أجل حث القوػ األوربية عمى قبوؿ فكرة استقاللو . بمثابة ضربة قوية لُو ألنو كاف ي

غير اف ادؽ تحميل لخطر دمحم عمي عمى بريطانيا والدولة العثمانية قد اورده قنصل  
( حينما كتب رسالة الى بالمرستوف في ايار عاـ  Varrenبريطانيا العاـ في سوريا فاريف ) 

عمى بريطانيا وييدد مصالحيا االستراتيجية بشكل ـ جاء فييا " اف دمحم عمي يشكل خطرًا 8887
خاص في ىذه المنطقة فالتجارة البريطانية التتمتع بمثل ما تتمتع بو مف امتيازات في الدولة 
العثمانية وذلؾ لمتعرفو الكمركيو الثابتة والمعقولة كما يتمتع الرعايا والتجار البريطانييف بامتيازات 

 .  (11)" يا  إياىا ميما عظـ األمرولة اف تيبقانونية فريدة , تأبى اصغر د

وكاف لمعامل االقتصادؼ أىمية في تحديد موقف السياسة البريطانية , حيث كاف ليا 
تجارة رائجة ال ينافسيا عمييا احد في أراضي الدولة العثمانية عامة والواليات العربية بما فييا 

ف لدمحم عمي باشا مف اجل توجيو ضربة بالد الشاـ خاصة , وتخوفت بريطانيا جذب الفرنسيي
فرنسية لمتجارة البريطانية في المشرؽ العربي , السيما بعد اف شرع دمحم عمي باالستغناء عف 

. ولقد أوضح ىذا الجانب بدقة بالغة في لقاء بونسونبي مع السمطاف (16)البضائع البريطانية
رة توثيق عالقات الباب العالي مع العثماني إلقناعو بوجية النظر البريطانية حيث أكد ضرو 

, فأشار السمطاف محمود يا القوة التي تمسؾ بزماـ األموربريطانيا بعقد معاىدة بيف البمديف بصفت
الثاني في رده اف اليدؼ الرئيسي لمدولة العثمانية ىو صداقة بريطانيا التي يعتبرىا مف أىـ 

ثقل بريطانيا في ثماني كاف يدرؾ . مما يدؿ عمى اف السمطاف الع(17)أصدقائو المخمصيف
, فقد رأػ اف جميع مشاكل الدولة العثمانية , بما فييا االزمة المصرية والمخاطر السياسة الدولية
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الروسية خاصة يعد دخوؿ االسطوؿ الروسي مياه البحر المتوسط واالسود وتقديـ الدعـ لدمحم 
 .    (18)ف ق عقد معاىدة صداقة بيف الطرفيعمي , التحل اال عف طري

المصرؼ قد افرز عدة حقائق قد ساىمت في  –وىكذا يتضح باف الصراع العثماني 
  ,صياغة السياسة البريطانية خالؿ االزمة , والمتمثمة باعداد مالحظات موضوعية تتعمق بتأثيرىا

مف خالؿ قياـ بريطانيا بوضع سياسة جديدة اعتمدت عمى فكرة الحفاظ عمى الدولة العثمانية 
لحد مف مشاريع ومخططات دمحم عمي باشا في بالد الشاـ , وفي ىذه الحالة كاف قرار الحكومة وا

البريطانية استباقيًا , اذ اوصت بتعزيز نفوذىا ومصالحيا داخل الدولة العثمانية , لذا فأف 
المالبسات السياسية والعسكرية التي جرت بيف الدولة العثمانية ودمحم عمي والخطر المحدؽ 

العثماني , وقد نجحت  –ادتيا مف قبل روسيا اوجدت مناخًا مواتيًا لمتقارب البريطاني بسي
  .بريطانيا في استغاللو لمصمحتيا , فسعت الى عقد معاىدة تجارية بينيا وبيف الحكومة العثمانية

 أسباب عقد  المعاهدة 

بموماسية لمعديد مف المؤرخيف , بأنيا أقصى ما أحرزتو الد 8888بدت معاىدة عاـ 
البريطانية مف تقدـ تجاه األزمة المصرية لخدمة مصالحيا , ويبعد القوػ األخرػ عف الدولة 
العثمانية , وبدت المعاىدة بالنسبة لمساسة البريطانييف بأنيا خطوة حاسمة في تاريخ العالقات 

آلراء المتعارضة العثمانية , غير اف الحيرة التي أثارتيا المعاىدة  كانت أساسيا ا –البريطانية 
في السنوات التي أعقبتيا , وسببت العديد مف حاالت االختالؼ في تفسيراتيـ عند تناوليا , مما 

 يتطمب عرضيا ومناقشتيا لموصوؿ الى حقيقة تمؾ المعاىدة . 

إجمااًل وتفصياًل وىذا عرض  8888وقد تناوؿ كثير مف المؤرخيف أسباب عقد معاىدة       
اف نظاـ ة اعتبر الباحث جالؿ يحيى "وه في مؤلفاتيـ , ففي إشارة مقتضبموجز لبعض ما ذكر 

شديدًا لمنشاط التجارؼ االحتكار الذؼ سار عميو دمحم عمي طيمة مدة حكمة تقريبًا قد مثل قيدًا 
, نظرًا الف آليات ىذا النظاـ كانت تسمح لمدولة بالتدخل والسيطرة عمى المياديف البريطاني

الي كانت ىذه السياسة تتعارض مع مصالح بريطانيا التي تسير عمى سياسة االقتصادية وبالت
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. وىذا الرأؼ ىو (19)االقتصاد الحر الذؼ ييدؼ بعدـ تدخل الدولة في الميداف االقتصادؼ "
 محور اىتماـ بريطانيا ورغبتيا بعقد معاىدة تجارية مع الدولة العثمانية . 

اعتمد في تحميالتو عمى أفكار المؤرخ العثماني  أما دمحم عبد المطيف البحراوؼ , والذؼ
ـ 8888و 8887شاني زاده عطا هللا ذكر اف التطورات السياسية في الدولة العثمانية في عامي

كانت دافعًا لمسمطاف العثماني لمتقارب والتعاوف مع بريطانيا عمى حل مشاكمو الداخمية والخارجية 
جار البريطانييف في األراضي العثمانية والتي نشأت عف مف جية , وازلة العقبات التي تواجو الت

 . (18)البنية االقتصادية الضعيفة لإلمبراطورية العثمانية مف جية أخرػ 

الى " سعي بريطانيا تحطيـ الدولة (  J . G . Hurewitzكما أشار المؤرخ ىيروتز ) 
في ثنايا حديثة  8888المصرية الحديثة عمى اسس اقتصادية , وقد تطرؽ الى موضوع معاىدة 

بمثابة بوابة العبور الى  8888عف المخطط السياسي البريطاني لعقدىا حيث كانت معاىدة 
 . (18)الدولة العثمانية "

( مع بعض تمؾ اآلراء   Sinasi Altundagويتفق المؤرخ التركي سياناسي اتوندؾ ) 
المعاىدة منيا تجربة دمحم عمي ولكف مع اختالؼ مف جية األىمية , حيث أورد أسبابًا عدة لعقد 

االقتصادية , وضعف الدولة العثمانية , وفشل محاوالت اإلصالح , والحركات القومية , مما 
وسميا باألسباب الداخمية , أما عمى الصعيد الخارجي فينالؾ قمق بريطاني مف وجود صرح 

لذؼ تجاوزتو الدوؿ اقتصادؼ نشأ في مصر مف خالؿ اقتصاد مستقل قائـ عمى مبدأ االحتكار ا
االوربية , والتي كانت تخطو خطوات واسعة وسريعة في ميداف الحرية االقتصادية , فأوربا 
وجدت اف دمحم عمي ينتيج نظامًا اقتصاديًا في مصر والذؼ امتد اثره الى دوؿ شرؽ البحر 

وليس  المتوسط والتي اصبحت بيذا النظاـ في غنى عف واردات اقمشتيا مف بريطانيا خاصة ,
ىذا فحسب بل أصبحت تصدر أقمشة الى دوؿ شرؽ البحر المتوسط طاردة بذلؾ منتجات 
بريطانيا مف ىذه األسواؽ مما أثار حفيظة بريطانيا لدور أكثر أىمية وفاعمية في الشرؽ والذؼ 

 . (12)8888اعتبره الباحث سببًا رئيسًا في عقد معاىدة 
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عثمانية غير المنشورة الى اف الظروؼ دفعت كاًل مف بينما أشارت إحدػ الوثائق ال           
الباب العالي وبريطانيا الى العمل تدريجيًا ويحذر مف الجانبيف , الف السمطاف العثماني كاف 
يخشى نقض تحالفو صراحة مع روسيا , مع فقدانو الثقة في استعداد بريطانيا لتقديـ مساعدة 

ارب االوؿ اقتصاديًا عندما قدمت الدولة العثمانية عسكرية لو ضد دمحم عمي باشا . فكاف التق
تنازالت حقيقية لممصالح التجارية البريطانية تمثمت في موافقة األخيرة عقد اتفاقية تجارية , تميد 

 .  (18)التفاقات الحقة عسكرية وسياسية

ي باشا ( بصورة قاطعة اف سياسة دمحم عمYilmaz Öztuna وأكد المؤرخ يمماز اوزتونا )       
ضد االمتيازات األجنبية والتي تبمورت في انتياجو سياسة احتكارية كانت سببًا قويًا في تغير 
عالقتو مع بريطانيا , إذ تحولت ىذه العالقة مف مرحمة اقتراح مف القنصل البريطاني في مصر 

اصة الفترة بالتخمي او التخفيف جزيئًا مف حدة االحتكارات التجارية الى صداـ مباشر معيا , وخ
التي شيدت مرحمة التغيير الثورؼ في اقتصاد أوربا آنذاؾ , فقد أدت زيادة اإلنتاج في بريطانيا 
الى ظيور لحاجة الى إيجاد فرصة اكبر لمتجارة , لذلؾ نظر البريطانييف الى سيػػاسػػػة الباشا 

اصدر المؤرخ , في حيف (11)االحتكارية عمى انيا أضرار بمصالحيـ وباألخص تجارة الحرير
حكمًا نيائيًا أكد فيو اف المعاىدة المشيورة بيف  Edouard Driault الفرنسي ادوارد دريولت 

بريطانيا والدولة العثمانية تـ توقيعيا تحت وطأة الرغبة في الحصوؿ عمى الدعـ البريطاني في 
 . (11)صراع السمطاف العثماني ضد دمحم عمي

وضوع اتفق عميو اذ اف بريطانية كانت في مقدمة الدوؿ ويبدو اف الرأؼ األوؿ ىو م      
األوربية التي حممت لواء المعارضة لنظاـ االحتكار وممارستو في بالد الشاـ , لذلؾ كّمف 
بالمرستوف السفير البريطاني في استانبوؿ بونسونبي باف يقود حممة ضد دمحم عمي باشا لمتأثير 

ظاـ االحتكار الذؼ تعامل بو مع تجارة الحرير الذؼ عمى الباب العالي مف اجل القضاء عمى ن
يعتبر مف أىـ المنتوجات التي يتـ تصديرىا الى بريطانيا وبالفعل نجح بونسونبي في التأثير عمى 

يقضي بإلغاء القوانيف  8888الباب العالي عندما اصدر السمطاف العثماني فرمانًا ؼ عاـ 
 .  (16)الخاصة باحتكار الحرير
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الثاني فأنو يحتاج مزيد مف التحميل , فالسياسية البريطانية تجاه الدولة العثمانية  أما الرأؼ
في بداية أزمتيا مع دمحم عمي لـ تكف واضحة , بل يمكف القوؿ بانيا لـ تكف عمى قناعة باسناد 
الحكومة العثمانية , الف بريطانيا كانت راضية عما يقوـ بو دمحم عمي لمقضاء عمى الدولة 

ية الناشئة التي طالما ىددت تجارتيـ في الخميج العربي وبريدىـ الصحراوؼ واالستفادة السعود
مف قوة دمحم عمي في مواجية روسيا , اذا ما انيارت الحكومة العثمانية , اال اف احتالؿ دمحم 
عمي لبالد الشاـ ورغبتو في توسيع نطاؽ سيطرتو لتشمل ما بعد سوريا , مما ييدد ذلؾ امف 

فرات أو المضائق , وىو ما أكده احد الساسة البريطانييف باف " ما قاـ بو دمحم عمي أمر طريق ال
يثير المشاكل ويستحق اىتماـ مف بريطانيا وتقديـ الدعـ لمدولة العثمانية مف خالؿ معاىدة 

 . (17)تضمنت مصالحيا "

ادىا اف ( الى نتيجة مف Edward Greasyكما توصل المؤرخ االنكميزؼ ادوار كريسي ) 
رغبة بريطانيا في القضاء عمى نظاـ دمحم عمي االقتصادؼ االحتكارؼ الذؼ يرجع لو الفضل في 
قياـ صناعات كثيرة في مصر وبالد الشاـ خاصة , االمر الذؼ اثار انزعاج بريطانيا , النيا 

حث . وفي المقابل يعود البا(18)ارتيا بشكل فعمي الى بالد الشاـ كانت تسعى الى تسويف تج
الى الوراء قمياًل فيذكر اف المعاىدة التجارية كانت نتيجة التأثير المباشر الذؼ    Barker باركرا 

مارسو  وزير الخارجية البريطاني بالمرستوف , حيث اعتبر اف معاىدة ىونكار اسكمي سي قد 
, ويبدو اف ذلؾ أثر عمى سياستو 8889العثمانية لعاـ  –اجيضت المعاىدة االنكميزية 

المستقبمية , وقد أوضح رأيو ىذا بعد عدة سنوات , اذ قاؿ : " بانو ال بد مف عقد معاىدة تجارية 
. بالرغـ مف ىذا االقتراح قد (19)تعيد توازف القوػ والمصالح البريطانية داخل الدولة العثمانية "

 القى استحسانًا مف الحكومة البريطانية لردع دمحم عمي . 

عثماني دمحم صالح الديف الى اف اىـ سبب لعقد المعاىدة يعود لمدور بينما اوجز الباحث ال
, والذؼ اعد  8887الذؼ لعبة مصطفى رشيد باشا بعد تعينو وزيرًا لمخارجية العثماني عاـ 

( , وثـ  8887 – 8881مذكرة خالؿ فترة نشاطو الدبموماسي في باريس ولندف بيف عامي ) 
نت الحموؿ الممكنة لمقضاء عمى اىـ مشكالت العالقات سمميا لمسمطاف محمود الثاني , تضم

الخارجية لمدولة العثمانية , وىي تمرد دمحم عمي باشا وسيطرتو عمى بالد الشاـ , وقد أشار الى 
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الروسي عمى الدولة العثمانية , واستياء بريطانيا مف توقيع الدولة العثمانية  –التنافس البريطاني 
وأكد مصطفى رشيد ضرورة التوصل لعقد معاىدة تجارية مع معاىدة ىونكار اسكمي سي , 

صوؿ عمى الدعـ العسكرؼ بريطانيا لتفادؼ األضرار بالدولة العثمانية مف خالؿ الح
ويالحع اف مصطفى رشيد باشا كاف يتمتع بصفات ىامة وفي مقدمتيا قوة  .(68)البريطاني

ناع السمطاف لمحصوؿ عمى الشخصية وقدرتو عمى احتواء األزمات وامتالكو ميارات إق
 المساعدات البريطانية لحسـ المسألة المصرية لصالح الدولة العثمانية . 

وفي المقابل بدأت الصحافة البريطانية تأخذ موقفًا مف دمحم عمي باشا وروسيا والتأكيد         
 The Morningعمى ضرورة وجوب مراقبة األطماع المصرية عف كثب , بل اف صحيفة 

Post   نشرت مقااًل تضمف عددًا مف الرسائل المتبادلة بيف الدبموماسييف البريطانييف , اذ كشفت
تمؾ المراسالت رغبة بريطانيا في عقد معاىدة اقتصادية في جوىرىا بيف البمديف , تيدؼ الى 

ارة إزالة جميع االحتكارات والقيود التجارية التي فرضيا دمحم عمي باشا كعقبة رئيسية في وجو التج
البريطانية في بالد الشاـ , لموصوؿ الى وضع جديد يسيل عمل التجار البريطانييف وتقويض 
الدعائـ المالية لدمحم عمي , فأثارت تمؾ الرسائل موقف الرأؼ العاـ البريطاني مف تجار 

 . (68)وصحفييف وغيرىـ مف المؤيديف لعقد ىذه المعاىدة

 مفاوضات عقد المعاهدة 

 –ئيسيتاف لعبتا دورًا بارزًا في عقد المعاىدة التجارية البريطانية ىنالؾ شخصيتاف ر 
, وىما وزير الخارجية البريطاني بالمرستوف , الذؼ كاف يتمتع بصالحيات  8888العثمانية لعاـ 

مطمقة تمثمت بسياستو الحكيمة , فمـ يجعل بالدة تدخل في مجابية مباشرة مع روسيا بالرغـ مف 
ىنكار اسكمو سي عمى مصالح بالدة االستراتيجة في المنطقة , فعمل إدراكو خطر معاىدة 

بيدوء ودىاء لسحب السمطاف العثماني مف تحت المظمة الروسية ليكوف في فمؾ السياسة 
البريطانية , وكذلؾ أعطى إيعاز لحكومتو لمضغط عمى فرنسػػػػا لتمنع دمحم عمي باشػػػػػا مف اتخاذ 

ف بفسخ المجػػػػػاؿ لمتدخل الروسي , وبدأت باثاره أىالي الشاـ ضد اؼ إجراء ضد العثمانيػػػػػي
 . (62)الباشػػػػا تمييدًا لمقضاء عميو وعمى نفػػوذه في بالد الشاـ
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الذؼ عقد العـز عمى انتياج سياسة  (68)مصطفى رشيد باشا  –أما وزير الخارجية العثماني      
لية , والتوسع في عقد المعاىدات واالتفاقيات خارجية متوازنة مع كافة القوػ السياسية الدو 

الخارجة لكسب مودة الدوؿ االوربية  وباألخص بريطانيا وطمأنتيا تجاه سياسة الدولة العثمانية , 
وحرصو الشديد عمى االىتماـ بالتجارة الخارجية بعقد معاىدة مع بريطانيا والدخوؿ في 

 عمي . وقد اختاره السمطاف محمود مفاوضات معيا مف اجل التصدؼ الطماع وطموحات دمحم
الثاني لتمؾ الميمة بسبب معرفتو بالواقع السياسي لمدولة العثمانية , فضاًل عف خبرتو بفف 
الدبموماسية الدولية في عالقاتو مع اوربا , وصار مف اشد الدعاة لعقد ىذه المعاىدة بأسرع 

ًا مالئمًا لتقريب وجيات النظر عالوة عمى ذلؾ اف مصطفى رشيد باشا خمق جوًا سياسي ,وقت
 . (61)بينيما لعقد تمؾ المعاىدة

تعميمات الى السفير البريطاني في  8888أصدر بالمرستوف في السادس مف شباط 
استانبوؿ بونسونبي طالبو فييا باإلسراع في عقد االتفاقية التجارية مف خالؿ الضغط عمى الباب 

فاقية المزمع إبراميا والمتمثمة بتوجيو ضربة قاصمة العالي , واف يوضح لمسمطاف مميزات االت
لمنظاـ االقتصادؼ الذؼ بناه دمحم عمي في مصر يحظر االحتكارات في دولة السمطاف , مما 
يحقق لمعثمانييف ىدفيف في اف واحد , تمثل بتدمير المورد االقتصادؼ لوالي مصر , وفي الوقت 

وبالد الشاـ , السيما حق تطبيق تمؾ المعاىدة  نفسو تأكيد حقوؽ السمطاف السيادية عمى مصر
 . (61)في العديد مف الواليات العثمانية التي تتمتع بالحكـ الالمركزؼ 

لذا قرر بالمرستوف في نيساف مف العاـ نفسو , القياـ بخطوات فعالو ومحاولة دفع الجيود 
مطاف محمود الثاني الدبموماسية في إطار مف السرية , ألنو كاف يدرؾ خطورة االتصاؿ بالس

بصورة عمنية خوفًا مف اثارة روسيا, اذ كاف بالمرستوف يدرؾ أىمية عامل الوقت فعمل بسرعة 
الستغالؿ فرصة قبوؿ العثمانييف لعقد المعاىدة بعد تجدد األزمة مع دمحم عمي باشا , مما حفز 

 . G . Lمى بولفاراألخير لإلسراع ببدء المفاوضات مع الحكومة العثمانية , فوقع اختياره ع
Bolvar   كوكيل سرؼ تـ انتقائو بحرص وعناية شديدة , وتعينو كقائـ باألعماؿ البريطانية في

استانبوؿ , وتمخصت ميمتو األساسية في التخمص مف السيطرة الروسية عمى موانئ الدولة 
 . (66)العثمانية
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اؾ ثـ أستأجر وقضى عدة اسابيع ىن 8888نيساف  22وصل بولفار الى استانبوؿ في 
منزاًل في الحي القديـ مف استانبوؿ , وبدأ يجرؼ اتصاالتو لتسييل ميمتو , ويذكر اف بولفار قد 
بدأ بالمسؤوليف المقربيف مف السمطاف العثماني , معتقدًا انو يمكنيـ مساعدتو في ميمتو لالسراع 

, وجاء ذلؾ في رسالة (67)في التوقيع عمى المعاىدة , اال انو سرعاف ما تخمى عف ىذه الفكرة
انو مف الضرورؼ اعالمكـ باف ميمتي صعبة جدًا في اقناع عثيا الى بالمرستوف جاء فييا : "ب

. ويبدو اف الحكومة العثمانية كانت متردده في (68)حاشية السمطاف بالمعاىدة واىميتػيا ... "
 ادىا . التفاوض عمى عقد المعاىدة قبل التأكد مف عدـ وجود اؼ ضرر يصيب اقتص

كمفاوض ثاني  8888في االوؿ مف ايار   G.Kartraitعيف بالمرستوف ج . كارترايت 
مع العثمانييف استجابة القتراحات بولفار الذؼ كمفو باصطحابو كمترجـ لُو خالؿ المفاوضات , 
وصل كارترايت عمى ظير احدػ سفف االسطوؿ البريطاني الى ميناء سميرنا العثماني ) ازمير 

وكاف قد تمقى تعميمات مف بالمرستوف تحذره مف مغبة  ,(69)( في الخامس عشر مف أيار حاليًا 
القياـ بأؼ تصرؼ مفاجئ يؤثر عمى مسار عقد المعاىدة , وأكد لُو اف ميمتو تتركز اساسًا في 
لقاء وزير الخارجية العثماني مصطفى رشيد باشا لمناقشة المعاىدة وأىميتيا لمبمديف , اال انو لـ 

 .  (78)مكف مف مقابمتو بسبب انشغالو بوضع برنامج لإلصالح االقتصادؼ لمبالد يت

لـ تكف في حسابات بالمرستوف تجاىل الحكومة العثمانية لمبعوثيا كارترايت , لذلؾ قاـ 
بونسونبي بإرساؿ مذكره ودية الى مصطفى رشيد باشا , اعرب فييا عف اممو في رؤيتو باسرع 

اء في الثالثيف مف ايار مف العاـ نفسو , وعقدت جمسة مباحثات بينيما وقت , وبالفعل تـ المق
, وتعيده (78)بالقرب مف الدردنيل , وقد ابدغ مصطفى رشيد حرصو الشديد عمى عقد المعاىدة

في المقاء بالتحدث مع السمطاف العثماني بخصوص المعاىدة عمى الرغـ مف انيا تقمص عوائد 
القتصادية , ولعل ىذا السبب ىو الذؼ أدػ الى تأخر مفاوضات عقد الدولة العثمانية المالية وا

المعاىدة , اال اف حنكة وذكاء مصطفى رشيد ساىـ في تيدئة مخاوؼ السمطاف العثماني إزاء 
إمكانية طمبو لمساعدة مف بريطانيا , كما نجح في إقناع السمطاف بضرورة استمرار المفاوضات 

إمبراطورية دمحم عمي في الشرؽ واعتماده عمى الخيرات  بيف الطرفيف خشية مف عواقب نمو
, وقد عبر عف ىذه الحقيقة كارترايت ببرقية بعثيا الى بالمرستوف في (72)العسكرية الفرنسية
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جاء فييا : " اني متفائل جدًا في إتماـ ميمتي بوجود مصطفى رشيد باشا ...  8888حزيراف 
ياسي الحاد والشخصية القوية ... ألنو كاف يرغب في تركي يمتاز بالذكاء والنشاط , والحس الس

.  وعميو يمكف القوؿ اف (78)تسييل توقيع المعاىدة ضد أعدائيـ المشتركيف في المنطقة ... "
مصطفى رشيد باشا كاف صاحب الكممة الفصل في المفاوضات بسبب ثقة السمطاف وعالقتو 

 الخارجية الخاصة بالدولة العثمانية .  الحميمة بو , فقد احتفع لنفسو بحق مباشرة السياسة

أخذت روسيا مف جانبيا ممارسة الضغط عمى الحكومة العثمانية خالؿ المفاوضات 
العثمانية وعممت عمى المصالحة بيف السمطاف العثماني ودمحم عمي باشا , ذلؾ الف  –البريطانية 

بونسونبي الذؼ ارسل في  العثمانية حسب تعبير –الحل السممي يناىض المعاىدة البريطانية 
برقيو الى حكومتو والتي مثمت تحذيرًا مف االستيانة بروسيا ,  8888الخامس عشر مف حزيراف 

تضمنت : " لقد عممت اف روسيا تحاوؿ التقريب بيف السمطاف ودمحم عمي باشا , واف االخير 
يطانية ويمحق يميل الى استرضاء ومصالحة باشا مصر ... مما يؤثر ذلؾ عمى المصالح البر 

فييا خسارة كبيرة " . اما رد فعل الحكومة البريطانية والمتمثمة بالبرلماف البريطاني الذؼ عقد 
 –اجتماعًا ناقش فيو سؤااًل حوؿ موقف بريطانيا مف التدخل الروسي إلجراء تقارب عثماني 

كاف يترأس  الذؼ  Charles Gray (71)مصرؼ , فأجاب رئيس الوزراء البريطاني  تشارلزغراؼ 
جمسة مجمس الوزراء البريطاني بقولة : " اف لبريطانيا عالقات تجارية واسعة مع الدولة 

لذا فأف ابراـ معاىدة تجارية معيا ضرورؼ جدًا يميد التفاقيات سياسية وعسكرية  ,العثمانية
ر , مع األخذ بعيف االعتبا(71)الحقة  بغض النظر عف محاوالت روسيا وموقفيا إلفشاليا "

الحيطة مف كال الطرفيف إلتماـ المعاىدة بأسرع وقت , مما يدؿ اف رد فعل الحكومة البريطانية 
كاف واضحًا مف تخبط روسيا ومحاوالتيا المصالحة ما بيف دمحم عمي والسمطاف محمود الثاني , 

عاىدة مما سيحقق ىدفيا في تدمير سطوة وىيمنة بريطانيا في الدولة العثمانية , ومف ثـ جعل الم
 . (76)التجارية مجرد ورقة ال فائدة منيا
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وفي ظل ىذه الظروؼ اضطرت الحاجة لكل مف بريطانيا والباب العالي الى العمل بحذر 
مف الجانبيف الف روسيا قامت بإرساؿ عدد مف وكالئيا السرييف بصفة رحالة ومستكشفيف , 

صالح روسيا اإلستراتيجية في العثماني عمى م –لدراسة ومعرفة نتائج التقارب البريطاني 
, مما دفع (77)فأكد ىؤالء في تقاريرىـ عمى خطورة المعاىدة التجارية لممصالح الروسية ,المنطقة

بالمرستوف عمى حث بولفار وكارترايت في استانبوؿ عمى عدـ التياوف او التراجع عف ىدؼ 
وضرورة قياميـ بدفع مبالغ بالدىـ وتجاوز كل المشاكل التي بدأت تواجو ميمتيـ في استانبوؿ 

 .  (78)مالية كيدايا الى المسؤوليف العثمانييف , لضماف ثبات رأييـ المؤيد لممعاىدة

وفي الواقع اف موقف الحكومة البريطانية قد اتسـ بالقوة لما وجدت اف مصالحيا التجارية 
القضاء في خطر, فأرادت اف تحقق اكثر مف ىدؼ في الوقت نفسو , اضعاؼ دمحم عمي , و 

, يث كثر عدد المحتكريف والممتزميفعمى سياسة االحتكار وااللتزاـ المطبقة مف قبمو , ح
وتنوعت اساليبيـ , ومنع التجار البريطانييف مف تجارة الحرير في دمشق , فشكوا أمرىـ الى 
حكومتيـ , فسارع بالمرستوف الى تكميف بونسونبي اف ييتـ بمراجعة جميع االنظمة الخاصة 

 . (79)تجارة البريطانية في الدولة العثمانية ومف بينيا مصربال

وووفقًا لتعميمات بالمرستوف ومصطفى رشيد باشا اعد مشروع المعاىدة في الخامس عشر 
وزير المالية  (88)مف قبل لجنة مشتركة عف الجانب العثماني نورؼ افندؼ 8888مف تموز 

مشاركة ميندس المعاىدة مصطفى و  Bojod Bdessومحافع جزيرة ساموس بوجود بديس 
رشيد باشا , وعف الجانب البريطاني القائميف باألعماؿ بولفار وكارترايت . وكانت المفاوضات 
بيف الطرفيف عمى أساس إلغاء جميع االحتكارات التجارية في كافة انحاء الدولة العثمانية بما 

لممتاجرة في جميع السمع  بما في  فييا مصر وبالد الشاـ , وا عطاء الحرية لمتجار البريطانييف
الضرائب الكمركية المفروضة عمى  , كما جدد مشروع المعاىدة(88)ذلؾ المنتجات المحمية

% وعمى البضائع العثمانية المصدرة الى  1البضائع األوربية المستوردة الى الدولة العثمانية بػػ 
ب االكبر في قناعة السمطاف % عمى التجارة العابره , لكف السب 8% و  82الخارج بنسبة 

بمشروع المعاىدة انو اعتبرىا ثمنًا عاداًل مف اجل انقاذ الدولة مف تيديد دمحم عمي بدوف الوقوع 
مفاوضات بيف  8888. وبناءًا عمى ىذه المبادغ بدأت في آب (82)في الفخ الروسي مرة ثانية
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الواقعة عمى البسفور  Balta Liman مصطفى رشيد باشا وبونسونبي في قرية بمطو ليماف 
بالقرب مف استانبوؿ لمناقشة االمتيازات االجنبية الممنوحة لمتجار البريطانييف والمتمثمة بتوحيد 

% عمى التجارة العابرة  8% عمى االستيراد و  1% عمى التصدير و   82التعريفة التجارية ) 
بحق فرض ضرائب طارئة عندما التزاتريت ( مع إلغاء كل أشكاؿ االحتكارات الدولية واالحتفاظ 

والالفت لمنظر انو عمى الرغـ مف مماطمة السمطاف محمود الثاني في ,  (88)يستدعي األمر ذلؾ 
مفاوضات عقد لمعاىدة , إال انو اضطر في النياية الموافقة والتوقيع عمييا , بسبب خوفو مف 

اف قد اقتنع بأنو يستطيع تحطيـ قدرات دمحم عمي باشا , كما كاف مدفوعًا بعدائو لباشا مصر , وك
اكبر مصادر ايراد دمحم عمي وىو االحتكار التجارؼ , وبالتالي يقمل مف قدرتو االحتفاظ بجيش 
قوؼ قد يمثل تيديدًا مستمرًا لسيادة السمطاف العثماني عمى ممتمكاتو . ومف المؤكد اف السفير 

. (81)يمة القناعة بتوقيع تمؾ المعاىدةالبريطاني في استانبوؿ كاف يشجعو عمى ىذا االعتقاد كوس
وبعد جيود مضنية لمسفير البريطاني بونسونبي اسفرت عف توقيع معاىدة تجارية سميت بمطو 

 . (81)8888ليماف في السادس عشر مف آب 

أرسل بونسونبي رسالة تينئة الى بالمرستوف بعد يوميف مف توقيع المعاىدة والحق رسالتو 
صيا االنكميزؼ , وبدوره قاـ وزير الخارجية البريطاني بإرساؿ برقية الى بنسخة مف المعاىدة بن

الحكومة البريطانية , مصحوبة ينص المعاىدة الموقعة  إلقرارىا واعتمادىا , مشيرًا الى وجود 
بعض الشروط التي ينبغي اف تنظـ حركة التجارة والمرور لمسمع البريطانية المستوردة الى 

كما وضح في رسالتو الى اف تبادؿ التصديق عمى المعاىدة يتـ في  األراضي العثمانية ,
. ويبدو اف بالمرستوف لـ يكف مقتنعًا باالتفاقية نوعًا ما , ولعل (86)استانبوؿ بعد عدة اشير

السبب في ذلؾ انيا لـ تذكر حق تسييل مرور السفف التجارية عبر المضائق الى البحر األسود 
 .(87)قيدات الصارمة بوجو المالحة التجارية البريطانيةبعد إلغاء الكثير مف التع

اجتمعت لجنة العالقات الخارجية لمحكومة  8888وفي السابع والعشريف مف آب 
البريطانية لمناقشة مذكرة توضيحية رسمية أرسميا مصطفى رشيد باشا الى بالمرستوف حوؿ 

عثمانية والخاصة " بتجارة البضائع ادراج بنود إضافية لممعاىدة والتي وافقت عمييا الحكومة ال
د الى البالد العثمانية او تمر بيا عمى وجو النقل او تبقى عند صاحبيا البريطانية التي تور 
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موقوفة حتى يرسميا الى بالد أجنبية لتباع فييا ال يدفع عنيا رسـ التوريد وقدره خمسة عشر 
بالمائة إضافة الى رسـ اخر يحدد حسب نوع البضاعة " . وتـ إجراء تصويت عمى المذكرة , 

ة األصوات واعدت المجنة تقريرًا عف أسباب رفض المذكرة ,  كاف نتيجتو رفضيا بأغمبي
فأوضحت اف ذلؾ يرجع الى اف الحكومة البريطانية لـ يسبق ليا اف أقرت بنود إضافية في 

. ويالحع اف بريطانيا أرادت (88)معاىدة ما بعد التوقيع عمييا , الف ذلؾ يتعارض مع سياستيا
لعثمانية الذؼ يأتي أساسًا مف فرض الضرائب , اف تتحكـ بجزء كبير مف دخل الحكومة ا

وخاصة الضرائب التي تفرض عمى التجارة الدولية والتي تمر عبر مصر وبالد الشاـ حيث انيا 
 كانت تعتبر أىـ جزء في الدولة العثمانية . 

أثار رفض لجنة العالقات الخارجية وحكومة صاحبة الجاللة لمبنود اإلضافية امتعاض 
د الثاني ومصطفى رشيد باشا , وذلؾ الف المعاىدة تمغي ضرائب الدولة السمطاف محمو 

, لذلؾ قرر بالمرستوف تالفي (89)المفروضة عمى العديد مف المنتجات العثمانية لصالح بريطانيا
" بكتابة رسالة الى الباب العالي تنـ عف حنكتو ودىائو  8888ىذا الموقف فقاـ في أواخر آب 

مة فييا مساس لييبة الدولة العثمانية قائاًل : " فيل أصبح مف مصمحة وذلؾ مف خالؿ طرح أسئ
السمطاف السياسية يعمف دمحم عمي استقاللو ؟ ... وماذا يمكف اف يكوف ردة فعل بريطانيا اذا ما 
خطر بباؿ روسيا التدخل لحل مشكمة دمحم عمي ؟ وكيف يمكف لمسمطاف اف يرفض طمبًا تقدمت 

. والواقع لقد وضع بالمرستوف الباب العالي في موقف صعب (98).. "بو روسيا وىي الحميف .
مرة اخرػ , فمف جية كاف يحرض السمطاف محمود الثاني لمتحالف مع بريطانيا مف اجل 
مياجمة دمحم عمي , ومف جية ثانية ربما تطمب روسيا التدخل في الدولة العثمانية بذريعة حل 

 .  المشكمة بيف دمحم عمي ومحمود الثاني

, وكمفة 8888أرسل بونسونبي احد موظفيو الى مصطفى رشيد باشا  في تشريف األوؿ 
بنقل رسالة شفوية الى السمطاف محمود الثاني مفادىا " نظرًا الف معاىدة بمطة ليماف التي تـ 
التوقيع عمييا بيف البمديف , ورغبة السمطاف بإضافة بنود إضافية متفضمة لصالح بالده ... ال 

ي اف أنكر إني ارغب بشده في اف أرػ الحكومة العثمانية قادرة عف حل أزمتيا المالية يمكنن
والوفاء باحتياجاتيا المالية الداخمية ... إال اف حكومة بريطانيا غير قادرة عمى الموافقة عمييا 
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 ... ألنيا ستؤدؼ الى إثارة المعارضة داخل حكومة صاحبة الجاللة  ... لذا إنني أخوؿ السفير
البريطاني في استانبوؿ بالتعيد بتقديـ النصح والمشورة لمدولة العثمانية في كل االوقات لموصوؿ 
الى أفضل النتائج وفقًا لمبنود اإلضافية , وبدوف انتياؾ لقوانيف بريطانيا او التعارض مع 

افيا نتيجة . مما يؤكد لنا اف بريطانيا قد سعت جاىدة لتحقيق اىد(98)ارتباطاتيا بالدوؿ األخرػ "
 الظروؼ السياسية واالقتصاديػة التي تمر بيا الدولػة العثمانيػة فػي تمؾ الفترة .

تـ في استانبوؿ تبادؿ التصديق عمى المعاىدة  8888وفي السابع عشر مف تشريف االوؿ     
بيف المندوبيف البريطاني والعثماني , وتكتـ الجانباف اعالف ذلؾ رسميًا حتى السادس عشر مف 
تشريف الثاني مف العاـ نفسو . دوف اؼ اشارة واضحة لالقرار النيائي لممعاىدة لتصبح سارية 

. وعمق احد الباحثيف عمى ذلؾ بقولو : " ظل مصطفى رشيد باشا يماطل في مسألة (92)المفعوؿ
ـ تاريخ اعالف العمل بالمعاىدة لتدخل حيز التنفيذ , وانو اليمتمؾ الصالحيات والقدرة عمى القيا

. وعميو يمكف القوؿ اف مصطفى رشيد باشا نجح (98)بيذا االمر اال بصدور فرماف سمطاني ... "
في تحقيق المعادلة الصعبة والمتمثمة باقناع بريطانيا بمساعدة الدولة العثمانية في مواجية 

 . (91)طموحات دمحم عمي أواًل  , وعدـ معاداة فرنسا ثانيًا , ولتجنب اثارة روسيا ثالثاً 

 بنود المعاهدة وتحليلها 

لـ يتناوؿ احد مف الباحثيف والمؤرخيف العرب في العصر الحديث  معاىدة بمطة ليماف 
التجارية بشيء مف التفصيل , بل اكتفى العديد منيـ بالذكر اف تمؾ المعاىدة قد اشتممت عمى 

يف في السابق , وقد عدة بنود أكدت كل االمتيازات والحقوؽ التي حصل وعمييا الرعايا البريطاني
اعتمد البحث عمى النسخة المترجمة والتي أوردىا الباحث يوسف بؾ اصاؼ , بعد اف تمت 

  -:والتي تضمنت بنودىا المواد التالية (91)ترجمتيا ومقارنتيا بالنسخة التي نشرىا  المؤرخ ىيروتز

  -البند األوؿ :

جار االنكميز ولمراكبيـ بموجب المعاىدات كل الحقوؽ واالمتيازات واالعفاءات الممنوحة لمت     
واالتفاقيات الموجودة تثبت ليـ اال ما يبطمو االتفاؽ الحالي وقد تقرر بنوع خصوصي اف كل 
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الحقوؽ واالمتيازات واالعفاءات التي يمنحيا الباب العالي والتي سيمنحيا في المستقبل لرعايا 
اجنبية ولمراكبيا يكوف ممنوحًا ومأذونًا بو لرعايا  دولة اجنبية ولمراكبيا وكل ما يؤذف لرعايا دولة
 دولة انكمترا ولمراكبيا ويتعاطونو بملء الحرية . 

 البند الثاني 

لرعايا دولة انكمترا ولمف ناب عنيـ اف يشتروا مف سائر أنحاء الممالؾ العثمانية كل 
سواء كاف ذلؾ أصناؼ البضائع زراعية كانت او صناعية بدوف استثناء صنف واحد منيا ) 

لالتجار في داخل البالد او خارجيا ( ويتعيد الباب العالي صريحًا بإلغاء كل أنواع االحتكارات 
المفروضة عمى الحاصالت الزراعية والصناعية مف حاصالت البالد العثمانية , وبإلغاء الرخص 

و فكل اإلجراءات التي كاف يعطييا حكاـ البالد لمشترؼ البضائع او لتصديرىا بعد شرائيا وعمي
التي تكوف باعثًا اللزاـ رعايا حكومة انكمترا عمى طمب الرخصة المذكورة مف الحكومة المحمية 
النيا تعد مخالفة لممعاىدات والباب العالي يتعيد بمعاقبة الوزراء والضباط والمأموريف الذيف 

االضرار والخسائر  يخالفوف معاقبة صارمة , ويعوض عمى الرعايا االنكميز عما يمحق بيـ مف
 اذا اثبتوا ذلؾ . 

 البند الثالث  

عندما يشترؼ التجار االنكميز او توابعيـ شيئًا مف حاصالت البالد العثمانية الزراعية أو 
الصناعية قصد بيعيا في داخل البالد العثمانية حيث يدفعوف في ذلؾ نفس الضريبة التي يدفعيا 

وف الذيف يعامموف باألفضمية في داخل البالد سواء كانوا في مثل تمؾ األحواؿ الرعايا العثماني
 مسمميف او غيرىـ .   

 البند الرابع 

اذا اشترػ االنكميز بعض حاصالت البالد العثمانية الزراعية والصناعية قصد تصديرىا 
فممتجار االنكميز وتوابعيـ حق نقميا ومعفاة مف كل انواع الضرائب والرسـو الى المينا محل 

% وىذا الرسـ يقـو مقاـ كل الرسـو االخرػ  9ير حيث يؤخذ عنيا عند دخوليا رسـ قدره التصد
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% لكف البضائع التي تشترؼ مف موانئ  8الداخمية , وعند تصديره يؤدؼ عميو رسمًا اخر قدره 
 % .  8التصدير معفاة مف كل الرسوـ الداخمية وال يدفع سوػ رسـ التصدير المقرر 

 البند الخامس 

الحكومة العثمانية اصدار لوائح وفرمانات جديدة تسيل حركة مرور السفف التجارية عمى 
 االنكميزية عبر الدردنيل والبسفور دوف اؼ تأخير . 

 البند السادس 

قررت الحكومة العثمانية اف االحكاـ الواردة في ىذا الوفاؽ يسرؼ مفعوليا في جميع 
مصر والمناطق االفريقية التابعة لمباب العالي , الممالؾ العثمانية , سواء في اوربا واسيا و 

ويتعيد االخير عمى ايجاد حل لجميع القضايا التجارية العالقة مع الدوؿ االجنبية عمى اساس ما 
 ورد في تمؾ المعاىدة . 

 البند السابع 

مف القواعد المتفق عمييا بيف الباب العالي وحكومة بريطانيا تعييف مندوبيف ذوؼ معرفة 
بأحواؿ البمديف التجارية وذلؾ بعد مضي كل أربع عشر سنة لتنظيـ تعريف يعمل بمقتضاه  تامة

خالؿ المدة المذكورة وعند انقضاء األجل يعيف كل مف الفريقيف مرخصيف يعمموف معًا لتحديد 
% عف البضائع التي  8وتعييف مبمغ النقود التي يدفعيا رعايا االنكميز بدؿ الرسـ الذؼ قدره 

 يا الى بالد الدولة او التي يصدرونيا منيا . يوردون

 البند الثامن 

يتػـ التصديق عمى جميع ما ورد أعاله مف قبل البمديف وتدخػػل المعاىدة حيز التنفيذ في        
 . (96)اقرب وقت
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ويالحع اف بنود المعاىدة التي أشار إلييا المصدريف كانت كاممة , باستثناء بعض 
يوسف اصاؼ وبيف نسخة ىيروتزمف , حيث الصياغة والتقديـ والتأخير  االختالفات بيف نسخة

 في العديد مف البنود , دوف أؼ إخالؿ أو تالعب بالمحتوػ . 

وبنظره عابره لممعاىدة يالحع حجـ االمتيازات التي منحيا السمطاف العثماني لحركة 
اف اليدؼ منيا كاف خمق واقع جيد التجارة البريطانية في الدولة العثمانية وآلية عمميا , مما يدؿ 

بيف البمديف في ظل التنافس الكبير بيف روسيا وفرنسا ورغبتيـ الى عقد اتفاقيات تجارية مع 
الدولة العثمانية قبل ىذا التاريخ . فحاولت بريطانيا السعي لحماية مصالحيا التجارية في أنحاء 

ؽ مستمده مف االمتيازات القديمة , بشكل الدولة العثمانية مسترشدة في ذلؾ بما كاف ليا مف حقو 
يخدـ مصمحتيا , لذا أبدت معاىدة بمطة ليماف التجارية بالنسبة لمساسة البريطانييف " خطوة 

. وىذا ما يدفعنا الى استعراض بنود المعاىدة ودراستيا (97)"ة البريطانيةجريئة وانتصار لمدبموماسي
دراؾ اكبر لما تضمن  تو مف جوانب احادية بشكل ممفت لمنظر . لمتوصل الى فيـ اشمل وا 

عند استقراء بنود المعاىدة نرػ انيا تصب في خدمة بريطانيا , وقد غمبت االمتيازات 
التجارية البريطانية في ارض الدولة العثمانية عمى المعاىدة , ونصت عدة مواد منيا عمى ىذا 

حتراـ الدولة العثمانية لالمتيازات التي الجانب , حيث تجد اف المادة األولى لممعاىدة قد تمثمت با
منحت لمتجار البريطانييف والتي تضمف ليـ حقوقيـ وامتيازاتيـ في أراضي الدولة العثمانية وفقًا 
لممعاىدات السابقة مع األخذ بنظر االعتبار انسيابية حركة السفف التجارية البريطانية . ويبدو اف 

( مف المعاىدة المبرمة بينيا وبيف الدولة  28المادة رقـ )بريطانيا ارادت تذكير الباب العالي ب
حيث نصت ىذه المادة " باف التجار االنكميز يمكنيـ اف يبتاعوا مف  8889العثمانية في عاـ 

الممالؾ العثمانية كل أصناؼ البضائع ويحمموىا عمى مراكبيـ مع تقديـ كافة التسييالت 
 . (98)واإلعفاءات "

لذؼ منح صالحيات مطمقة لمتجار البريطانييف في إنشاء نظاـ لمتجارة اما البند الثاني ا
الحرة في الدولة العثمانية وممتمكاتيا , اؼ امكانية بيع وشراء مختمف السمع سواء في الموانئ او 
في جميع أنحاء الدولة العثمانية , ميما بمغت كمياتيا والتي تعود بأرباح كبيرة عمى بريطانيا , 
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ف ىدؼ بريطانيا ىو ضرب القوة االقتصادية لدمحم عمي والقضاء نيائيًا عمى ويتضح لنا با
االحتكار الذؼ اوجده باشا مصر , مف اجل تعاظـ وازدىار تجارتيا في الشرؽ , اذ كانت ىذه 
المعاىدة مفيدة في المقاـ االوؿ لبريطانيا التي كانت بحاجة ماسة وضرورة اقتصادية الى فتح 

, وعند (99)تنامي وتطور النظاـ الرأسماؿ األجنبي القائـ عمى التجارة الحرةاسواؽ جديدة في ظل 
قراءة البنديف الثالث والرابع مف تمؾ المعاىدة تخرج بنتيجة مفادىا وىي السماح لمتجار 
البريطانييف بشراء البضائع مف اؼ مكاف في الدولة العثمانية دوف دفع اؼ ضرائب تزيد عف 

ردات او الصادرات او ما يعادليا مف الضرائب الداخمية , فقد ألغت ىذه العوائد الكمركية لموا
المعاىدة كل االحتكارات وكل الرسـو الكمركية الداخمية في الدولة العثمانية واحمت محميا عوائد 

. والشؾ اف الدارس ليذه الرسـو يجدىا (888)% عمى الواردات8% عمى الصادرات و 9كمركية 
ربية كانت تحاوؿ اف تروج بضائعيا وتمقي بالعب الضريبي الكمركي عمى غريبة , فكل دولة او 

الواردات , لكف ىدؼ الدولة العثمانية مف وراء ذلؾ ىو تحقيق اىداؼ اخرػ فقد كشفت معاىدة 
عف وجية نظر السمطاف السياسية , فكانت ثمنًا لحصولو عمى دعـ عسكرؼ مف  8888

 . (888)دمحم عميبريطانيا تساعده في حربو المرتقبة ضد 

ويمكننا القوؿ باف المادة الخامسة مف المعاىدة , والتي ثار حوليا الجدؿ , والتي تـ 
تعديميا لمصمحة الجانب البريطاني , كانت مف اىـ مواد المعاىدة , فقد سيمت حركة مرور 

و المالحة السفف التجارية البريطانية عبر المضائق بعد إلغاء الكثير مف التعقيدات الصارمة بوج
التجارية البريطانية , إذ انو كانت ىناؾ ضوابط عمى مرور السفف التجارية عبر المضائق اذا 
كاف األمر يتطمب سمسمة مف الموافقات الخاصة بالسماح لمرور سفينة واحدة , وكانت الموافقة 

وؿ مف , وبالفعل استطاع السفير البريطاني في استانب(882)حصرًا مف الصدر األعظـ شخصياً 
التدخل والتأثير عمى الباب العالي عندما إصدار السمطاف محمود الثاني فرماف خاص منح حق 
دخوؿ السفف الحربية البريطانية لمنطقة المضائق في سابقة خطيرة جعمت مف المضائق 

 . (888)والعاصمة استانبوؿ ميدانًا لألساطيل الحربية االوربية المتقاتمة مستقبالً 

فاف المتعاىداف صراحة عمى تطبيق المعاىدة عمى امالؾ الدولة العثمانية , وقد اتفق الطر 
وبالتالي يشمل ذلؾ امالؾ دمحم عمي باشا بحسب البند السادس , مما يدؿ عمى اف الطابع 
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االقتصادؼ لممعاىدة ىو انشاء نظاـ لمتجارة الحرة في جميع ممتمكات الباب العالي , عمى اف 
حتكار الذؼ كاف نتاجًا لسيطرة باشا مصر عمى االراضي واستيالء يكوف عمى انقاض نظاـ اال

حكومتو عمى المحاصيل الزراعية واحتكار تجارتيا وتصديرىا , ومف ثـ يصبح ىناؾ إمكانية 
لمتجار األجانب وخاصة البريطانييف لمبيع وشراء جميع السمع والمحاصيل ميما بمغت كميتيا 

ند السابع مف بنود المعاىدة فقد أشار فيو الى اختيار أشخاص . اما الب(881)تبعًا ألسعار السوؽ 
مف ذوؼ الخبرة في سبيل تحديد المبالغ المالية التي يتفق عمى اف يدفعيا الرعايا البريطانيوف 

% عمى بضائع 8عمى الواردات والصادرات , اال اف المعاىدة أغفمت قيمة الضرائب الداخمية الػػ 
ـ تصديرىا ولـ تحدد المجاف اىـ الموانئ التي يتـ فييا جمع الضرائب , الدولة العثمانية التي يت

النيا تخدـ األىداؼ البعيدة التي كانت تتطمع الييا بريطانيا , وربما كاف القصد مف ادراج ذلؾ 
 . (881)البند ىو بعث رسالة قوية لمدوؿ التي ناصبت العداء لمعثمانييف ووقفت الى جانب دمحم عمي

البند الثامف كاف لمصمحة الجانب العثماني , وتكمف أىميتو في إغفاؿ بعض  وأخيرًا فاف
المصادر التاريخية لو . ويبدو اف الحكومة العثمانية أرادت مف ىذا البند اف يكوف بمثابة " مفتاح 
أماف " لالقتصاد العثماني , وكاف ذلؾ أمرًا غير مألوفًا في تاريخ االمتيازات التي منحتيا الدولة 

عثمانية لألجانب في ذلؾ الوقت , وربما كاف بدافع التخوؼ مف التغييرات المرتقبة في ادارة ال
 8889مما دفع السمطاف محمود الثاني الى إصدار فرماف في شباط  .(886)العمميات التجارية

جاء فيو " ... عدـ تعامل التجار البريطانييف مع المنتجيف والمستيمكيف العثمانييف واف كل 
, بيد انو (887)ات البيع والشراء تتـ مف خالؿ موظف مختص بيذا الشأف اطمق عميو الباشا "عممي

سرعاف ما ظير بعد البحث اف تمؾ المادة لـ ترد ضمف بنود المعاىدة , فقط ما أورده الباحث 
 يوسف اصاؼ بؾ وىذا يدؿ عمى وجود بنود إضافية لممعاىدة لـ يتسنى لنا االطالع عمييا . 
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 دة  ئج المعـاهنتا

العثمانية تبرز خطورتيا النيا مصدر  –مف خالؿ قرأة دقيقة لبنود المعاىدة البريطانية 
  -لمشاكل غير محدودة لمدولة العثمانية وذلؾ لمنتائج التالية :

كانت معاىدة بمطة ليماف مفيدة في المقاـ االوؿ لبريطانيا , التي كانت بحاجة ماسة  -1
ديدة ليا في الشرؽ  بعد نمو وتطور الرأسمالية العالمية . فمـ الى توسيع وفتح اسواؽ ج

تكف المعاىدة متكافئة , اذ تعرضت لمتجارة فوؽ االراضي العثمانية فقط , ورسخت 
نظاـ االمتيازات , حيث فتحت مجااًل واسعًا لورود السمع البريطانية الى اسواؽ الدولة 

طانية في الواليات العثمانية وخاصة بالد العثمانية وشكمت حافزًا لتطور التجارة البري
 . (888)الشاـ

كاف لممعاىدة نتيجة ىامة جدًا تمثمت بالغاء القيود عمى تجارة الحرير في بالد الشاـ  -2
مف جانب , ومف جانب اخر الغاء االحتكار في ممتمكات دمحم عمي واستكمااًل لذلؾ 

ي بالد الشاـ مف ادارة يقضي بسحب الكمارؾ ف 8889اصدر السمطاف فرماف في عاـ 
 8889دمحم عمي ووضعيا وتنظيميا تحت ضبط خزينة السمطاف مباشرة ابتداء مف اذار 

وىو تاريخ سرياف مفعوؿ االتفاقية ومثل ذلؾ تيديدًا مباشرًا وضربة لالقتصاد 
 . (889)المصرؼ 

سيمت المعاىدة التجارية تغمغل الرأسماؿ البريطاني في بالد الشاـ مستغمة ضعف  -3
لدولة العثمانية , وادت الى تغمب المنافس البريطاني المتفوؽ تقنيًا , وحيف حاولت ا

الدولة الوقوؼ في وجو تدفق البضائع البريطانية بحجة تشجيع البضائع المحمية 
, مما اضطر السفير البريطاني في استانبوؿ الى التماس الباب العالي (888)وحمايتيا

ة والتي تمنح التجار البريطانييف االمتيازات عمى حساب بضرورة االلتزاـ ببنود المعاىد
التجار العثمانييف , وقد وصف احد التجار الدمشقييف الحالة في األسواؽ نتيجة 
المعاىدة فقاؿ : " اف األمواؿ اخذه بالنضوب سنة بعد سنة , أما استيراد البضائع 

 .(888)البريطانية المصنعة اليًا فقد ازداد بشكل مخيف ... "
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استغمت بريطانيا االمتيازات الممنوحة ليا بموجب المعاىدة وجعمت منيا وسيمة لمتغمغل  -4
االقتصادؼ داخل األسواؽ العثمانية لتحوليا بعد ذلؾ الى سوؽ استيالكية تغزوىا 
المنتجات األوربية , حيث كانت سياسة العثمانييف ورجاؿ الدولة ايالىا أولوية في تزويد 

باحتياجاتيا مف المنتجات المحمية قبل تصديرىا الى دوؿ أخرػ , اذ األسواؽ العثمانية 
حظر السمطاف محمود الثاني تصدير عدة سمع الى الخارج لفترة طويمة إال اف بريطانيا 
تمكنت مف ثني السمطاف مف االحتفاظ بحق احتكار تصدير ىذه السمع وفقًا لبنود 

تباع سياسة الباب المفتوح في المعاىدة التجارية . وقد ترتب عمى ذلؾ الوضع ا
ة شبة دائمة التصدير واالستيراد مف قبل بريطانيا وجعل الدولة العثمانية في تبعي

 .(882)ليا
بالغت الدولة العثمانية في تخفيض الرسوـ عمى التجارة الخارجية مما يعتبر احد  -5

ا بما يتناسب مع السمبيات الرئيسية لممعاىدة , إذ منحتيـ امتيازات التجارة واإلقامة فيي
احتياجاتيا , واستثنتيـ مف القوانيف المحمية , ووجدت الرسوـ الكمركيو والضرائب بنسبة 

% حتى تشجعيـ عمى التجارة في أراضييا , وىي اقل مما كاف يدفعو التاجر 8
العثماني , األمر الذؼ سمح ليـ بالتفوؽ في مجاؿ التجارة الخارجية , وأفقد الحكومة 

 . (888)مكانية الدفاع عف صناعتيا الخارجية بفرض رسـو الحماية الكمركيةالعثمانية إ
أصبح الوضع المالي العاـ لمدولة العثمانية متدىورًا , حيث انخفضت قيمة العممة  -6

المحمية ووزنيا , مما أدػ الى حدوث أزمة مالية نتيجة خضوع البالد اقتصاديًا 
البريطاني ليؤدؼ بعد ذلؾ الى تدقق المعادف  لمرأسماؿ البريطاني وزيادة الرواج التجارؼ 

حداث ثورة في األسعار فأمتالت بذلؾ األسواؽ العثمانية بالعمالت النقدية  الثمينة وا 
المزيفة , مما سبب في إلحاؽ العجز بالميزانية العامة لمدولة العثمانية , األمر الذؼ 

ى السكاف لسد العجز دفع السمطاف العثماني الى استحداث ضرائب جديدة وفرضيا عم
 . (881)بالميزانية

بعض النيوض في اإلنتاج الزراعي , كما ازداد دور البرجوازية  8888لوحع بعد عاـ  -7
التجارية الصناعية , وبناء عمى ذلؾ يمكف القوؿ اف النتائج االقتصادية لممعاىدة كانت 

جارؼ , ومف ناحية مزدوجة , فمف ناحية لوحع تسارع النمط الرأسمالي وزيادة الرواج الت
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أخرػ , كاف لتنافس السمع األوربية الرخيصة أثره في إعاقة نمو عدد مف الصناعات 
. كما كاف ليا آثارًا مدمرة عمييا وبالتحديد صناعة النسيج . وبذلؾ ساىمت (881)المحمية

المعاىدة في شل اإلنتاج الحرفي , بعد اف أحضرت بريطانيا منتجاتيا الصناعية الى 
ة , واختالؿ ميزاف التجارة الخارجية وما نتح عنو مف استنزاؼ احتياط النقد المنطق

 . (886)والمعادف الثمينة
بمورت المعاىدة مرحمة جديدة مف العالقات العثمانية األوربية , واستغمت فييا الدوؿ  -8

ة األوربية االمتيازات الممنوحة لبريطانيا , كما فتحت المجاؿ واسعًا أماـ الدوؿ األوربي
عقدت بمجيكا اتفاقية مع  8888لعقد اتفاقيات مماثمة مع الدولة العثمانية , ففي آب 

وتبعتيا فرنسا واسبانيا واليوناف , بما  8819نيساف  88الباب العالي عدلت في 
شؤونيا بحجة حماية مصالح يتعارض مع مصمحة الدولة العثمانية لمتدخل في 

 (887)رعاياىا
سية ايجابية لمطرفيف , فالدولة العثمانية وجدت في بريطانيا حققت المعاىدة نتائج سيا -9

حميفًا ضد دمحم عمي باشا تمييدًا إلضعافو وضربو , وىي بذلؾ تحدد موقفيا النيائي مف 
االزمة , وانيا لف تقبل اؼ مساومة فيما يتعمق بمسألة تقسيـ الدولة العثمانية واحالـ دمحم 

ا بريطانيا سعت لعقد المعاىدة , الف اؼ تصادـ عمي في االنفصاؿ واالستقالؿ , بينم
بيف دمحم عمي باشا والسمطاف العثماني سوؼ يؤدؼ الى انتصار دمحم عمي باشا , مما 
يسيل لروسيا التدخل بحجة مساعدة السمطاف , والدخوؿ الى استانبوؿ , وىذا ما كانت 

, فيما وقعت حرب  تخشاه بريطانيا الف االنتصار الذؼ يحققو دمحم عمي عمى السمطاف
ف األخيرة كانت تسانده بشكل بينيما فأف ذلؾ يحقق انتعاشًا لمنفوذ الفرنسي , ال

 .(888)واضح
بالرغـ اف توقيع المعاىدة  كانت لصالح بريطانيا اقتصاديًا وتجاريًا , اال اف  -88

ولة مضامينيا السياسية كانت ابعد أثرًا واشد خطورة مف ذلؾ , فشكمت خطوة مف قبل الد
العثمانية التي كانت تبغي مف وراء عقدىا تحقيق مكاسب عديدة تمثمت بموافقة بريطانية 

بحرية ضد  –عمى وضع مشروع تحالف عسكرؼ مشترؾ ييدؼ بالبدء في عمميات عسكرية 
.  مقابل ما قدمو السمطاف مف تنازالت في تمؾ المعاىدة . فضاًل عمى (889)دمحم عمي باشا

نائية بيف البمديف مف أجل توحيد الجيود لضرب دمحم عمي باشا , فأطمق تعزيز العالقات الث
 .  (828)السفير النمساوؼ في استانبوؿ عمى المعاىدة تسمية " النجاح البريطاني الكبير "
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 ةالخاتم
حققت بريطانيا كدولة عظمى ومؤثرة في الساحة الدولية خالؿ القرف التاسع عشر 

, عمى حساب القوػ األوربية األخرػ  داخل الدولة العثمانية مكاسب وامتيازات سياسية كبيرة
وباألخص روسيا وفرنسا وذلؾ بحكـ عالقاتيا التاريخية بالدولة العثمانية , ال سيما مصالحيا 
السياسية في الدولة العثمانية والتي ال نستطيع اف تتركيا طبقًا لقوؿ وزير خارجيتيا بالمرستوف , 

البريطانية فورًا مف اجل حماية ىذه المصالح بمجرد اندالع الصراع بيف لذلؾ تحركت الدبموماسية 
, وبخاصة بعد تدخل روسيا مف اجل تعزيز وجودىا  8888دمحم عمي باشا والسمطاف العثمانية 

ونفوذىا في استانبوؿ والمضائق العثمانية التي تطمح لموصوؿ إلييا , وقد تمخض عف النفوذ 
, مما  8888نية قياـ الدولتيف بتوقيع معاىدة ىونكار اسكمو سي عاـ الروسي داخل الدولة العثما

أثار استياء بريطانيا وشغمتيا بالتفكير في كيفية حماية مصالحيا في الدولة العثمانية , في وقت 
 تزامف فيو الخطر والتيديد الروسي لتمؾ المصالح . 

دة توفر لبريطانيا حاجزًا لذا تبنى المسؤولوف البريطانيوف لتحقيق ذلؾ فكرة عقد معاى
اقتصاديًا ال يقير أماـ دمحم عمي وروسيا , وعمى ىذا األساس كثفت الدبموماسية البريطانية 

مف  8888جيودىا وبعثاتيا الى استانبوؿ والتي نتج عنيا عقد معاىدة تجارية بيف الطرفيف عاـ 
 عثمانية .   اجل الوقوؼ ضد دمحم عمي وأطماعو التوسعية في ممتمكات الدولة ال

ومما ال شؾ فيو اف بريطانيات بعقدىا تمؾ المعاىدة قد حققت نجاحًا كبيرًا تمثمت في 
رغبتيا في إنياء النظاـ االحتكارؼ الذؼ أوجده دمحم عمي في مصر وبالد الشاـ , ألف ىذا النظاـ 

سكرية حسب وجية نظرىا وضع في يده كل موارد البالد وتجارتيا , مما مكنو مف بناء قوة ع
 باتت تشكل خطرًا عمى مصالح الطرفيف في مرحمة ىامة في تاريخ العالقات بينيما .  
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 والمصادر الهوامشقائمة  
 للتفاصيل عن الثورة اليونانية وأحداثها ينظر إلى :  (8)

William Miller , The Ottoman Empire and its successor 1801 – 1927 , 
London , 1966 .p. 20 .30 . 

( أرادت الدولة العثمانية اف تعوض دمحم عمي بعض ما فقده في الحرب اليونانية , فأسندت إليو جزيرة 2)
كريث لكف ىذا التعويض لـ يكف ذو قيمة . إذ لـ يكف مف السيل اف تحكـ مصر ىذه الجزيرة و اف 

عو في ذلؾ ىدفيف تستفيد منيا الستمرار اىميا بالعصياف, و رأػ اف يضـ بالد الشاـ إلى مصر يدف
, تاريخ  818, و  87سياسي و اقتصادؼ ينظر : دار الوثائق و المحفوظات العثمانية بدمشق , س

 . 8888الوثيقة : 

 ( لممزيد مف التفاصيل عف نصوص المعاىدة الخاصة باالفالؽ "والشيا" و اليغداف "مولدافيا " ينظر :8)

J. Marriot , The Eastern question , Britain , 1940 , pp.100 – 103 . 

, النو بعد ىذا االقميـ ذا أىمية  8888( كاف دمحم عمي يطمح في ضـ بالد الشاـ إلى حكمو منذ سنة 1)
اقتصادية كبيرة لكونو غنيًا بموارده , حيث الحرير والقمح و الصوؼ و الخشب و النحاس , في الوقت 

انب آخر اف بالد الشاـ تشكل سوقًا رائجًا الذؼ كانت فيو مصر تفتقر إلى تمؾ الموارد . و مف ج
  -لتصريف الصناعات المصرية , ينظر :

 . 817 – 811, ص 8967أسد رستـ , اراء و ابحاث , بيروت , 

 . 8888, تاريخ الوثيقة ,  881, و  81( دار الوثائق و المحفوظات العثمانية بدمشق , س1)

, مف خالؿ  8821ت اىدافو تتبمور اعتبارًا مف سنة ( ذكر اندرسوف بيذا الشأف " اف دمحم عمي اخذ6)
حديثو مع احد الساسة الغربييف عندما صارحو بأنو سوؼ يعمل بعد االنتياء مف الحرب اليونانية , إلى 
تحرير الشعوب العربية و جمعيا في دولة "عربية" مف خالؿ وضع يده عمى الشاـ و عكا , ولف يقف 

 -ات , و في بالد اليمف و الجزء االوسط مف جزيرة العرب " ينظر :بجيشو إال عمى ضفاؼ دجمة والفر 
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M . S . Anderson , The Eastern QWuestion 1774 . 1923 , London , 1966 , P. 
30. 

( ستة اشير بالرغـ مف 8882ايار  27 – 8888تشريف الثاني  26( داـ حصار عكا مف ) 7)
, تمكف جيش إبراىيـ باشا مف ضخ ثغر في اسوار عكا مما  المقاومة التي بذليا جيش عبد هللا الجزار

 -ساعد عمى دخوؿ المدينة و ىزيمة قوات والي عكا و استسالمو , ينظر :

, اميف سامي باشا , مصر  617, ص 8978نخبة مف األساتذة , تاريخ  البحرية المصرية , مصر ,  
 . 22, ص 8988والنيل مف فجر التاريخ إلى اآلف , القاىرة , 

( وفقًا لفرماف السمطاف , اعتبر دمحم عمي عاصيًا بفتوػ شيخ اإلسالـ , و وصفو بالمتمرد و الخائف , 8)
 -الذؼ يجب عزلو مف منصبو , ينظر :

,  8882, تاريخ الوثيقة 8888:  , دفتر ميمة 8171أرشيف رئاسة الوزراء باستايثوؿ , رقـ البحث :
 . 28ص

 . 8882, تاريخ الوثيقة : 811,  88العثمانية , س(  دار الوثائق و المحفوظات 9)

( اخذت فرنسا عمى عاتقيا تشجيع دمحم عمي بالوقوؼ بوجو السمطات العتقادىا اف نجاحو سيؤيد 88)
المصالح الفرنسية في البحر المتوسط , لمتفاصيل ينظر: دمحم فؤاد شكرؼ ,الصراع البرجوازية واالقطاع , 

  Anderson , op.cit ., p. 35؛   169  – 168, ص 8918, القاىرة ,  2مج

, دخل  8778( : سياسي ورجل ودولة بريطاني , ولد عاـ  8888 – 8876( جورج كاننؾ ) 88)
المعجبيف بسياسة رئيس الوزراء وليـ بت , عيف نائبًا لوزير  , كاف مف اشد 8796البركاف في عاـ 

شغل منصب وزير الخارجية حتى عاـ ا 8887, و في عاـ  8799 – 8796الخارجية في المدة 
بعد إصابة رئيس الوزراء البريطاني بيغربوؿ بالشمل حتى  8827, و أصبح رئيسًا لموزراء في  8889

 وفاتو , ينظر :

 . 88, ص 8912رينيو قطاوؼ و جورج قطاوؼ , دمحم عمي و اوربا , ترجمة الفريد بموف , القاىرة , 
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(12) F . E , Bailey , British policy and the Turkish Reform Movement A study 
in Anglo . Turkish Relation 1826 – 1853 , New York , 1970 . pp. 38 – 39 . 

                                        . Ibia , p.43 – 45( لمتفاصيل عف البعثتيف ينظر :  88)
                                         

(14)  Henry Dodwell, The founder of Modern Egypt , U.S.A , 1976 , pp.113 – 
114 . 

, مف عائمة برجوازية :  8771( ىنرؼ جوف يالمرستوف : سياسي و رجل دولة بريطاني ولد عاـ 81)
عامًا , بعدىا تسمـ العديد مف  18طيمة  8887أصبح عضوًا في مجمس العمـو البريطاني عاـ 

( ثـ وزيرًا 8828 – 8889( ووزيرًا لمحرب )8889 – 8887زارية منيا وزيرًا لمحربية )المناصب الو 
( حيث انتقمت الوزارة مف حزب 8881 – 8881( باستثناء المدة )8818 – 8888لمخارجية لممدة )

 – 8812( , و وزيرًا لمداخمية )8818 – 8816االحرار إلى المحافظيف و كذلؾ خالؿ االعواـ )
, ينظر : االف بايمر,  8861( , توفي في مكتبو عاـ 8861 – 8811ًا لموزراء )( رئيس8811

, بغداد,  2( , ترجمة سوسف فيصل ويوسف دمحم , ج8911 – 8789موسوعة التاريخ الحديث )
 . 862 – 868, ص 8992

Antony Trollope , Lord Palmerstom , London , 1882 , pp.1 – 15 .   

(16) Marriot , op . cit . , pp . 112  -  113 , M . S . Anderson , Great powers 
and Near East 1774 -  1923 , London , 1970 , P . 74 . 

(17) Weigall A.Brome ,A History of Egypt from 1798 - 1914 , New York , 
1951 , p. 35   

 . 178, ص 8918, القاىرة ,  2ج ( دمحم فؤاد شكرؼ , الصراع بيف البرجوازية و االقطاع , م88)

( قررت روسيا استغالؿ الموقف الدولي مف المشكمة المصرية و قامت بتحرؾ دبموماسي منفرد , 89)
بميمة دبموماسية إلى الباب العالي ليعرض عمى  Muravievفأرسمت مبعوثيا الجنراؿ مورافييف 

وذ باشا مصر حتى المضائق والبحر السمطات مساعدة بالده , التي نظرت بعيف الخوؼ مف اتساع نف
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فيصبح بوسعو تأسيس دولة قوية تقـو عمى انقاض الدولة العثمانية و ىذا يتعارض مع سياستيا بعدـ 
 , ينظر: 8829تقسيميا والتي كانت قد قررتيا في معاىدة ادرنة 

ات القرف التاسع عشر,  لينل الكسندر دولينا , االمبراطورية العثمانية وعالقاتيا في ثالثينيات و أربعيني 
 . 81, ص 8999ترجمة انور دمحم إبراىيـ , القاىرة , 

(20) Anderson , The Eastern Question … , p . 42 . 

(21) Stanley Lane , Turkey , Beirut , 1966 , p . 150 . 

  
الحسابات دمحم عمي باشا و  8818 – 8888( فندؼ جدعاف ابو فخر , دمشق والصراعات الدولية 22)

 .   18, ص  2888الخاطئة , سوريا , 

( مجيوؿ , مذكرات تاريخية عف حممة إبراىيـ باشا عمي سوريا , تحقيق احمد غساف سيانو , 28)
 . 81دمشق , ب . ت , ص

 . 8888, تاريخ الوثيقة : 818, و  88( دار الوثائق و المحفوظات العثمانية بدمشق , س 21)

 . 8888, تاريخ الوثيقة ,  878,  18فوظات العثمانية بدمشق , س( دار الوثائق و المح21)

(26) Michael Hurst , The key Treaties for the Great powers 1814 - 1941 , 
London , 1972 , –pp 50 -52 . 

(27) Miller , op . cit ., 146 . 

(28) Stephn Duggan , The Eastern Question : A study in Diplomacy , New 
York 1902 , p.p5 . 

(29) Williams Henry Smith , The historian's history of the world . reprinted in 
India 1987 . 

(30) Harold Tempe rely , England and the Neare East, London , 1964 , p.50  
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االمبراطورية العثمانية , مجمة ( جورج خورؼ , المصالح االستعمارية البريطانية و الحفاظ عمى 88)
 . 91, ص 8992, جامعة دمشق ,  12 – 18دراسات تاريخية , ع 

 – 8888( فيكونت بونسونبي : سياسي بريطاني عيف سفيرًا لبالده في استانبوؿ خالؿ المدة مف ) 82)
يرًا في و قد كاف لو دور بارز في معارضة معاىدة اونكيار اسكمة سي , ثـ عيف بعد ذلؾ سف ( 8818

رينية و حورج قطاوؼ , المصدر  -( , لممزيد مف التفاصيل ينظر : 8818 – 8818فينا لممدة ) 
 . 888 – 99السابق , ص 

(33) Sir Charles Webster , the foreign policy of Palmerton1830 -  1804 : vol 
.2 , London  1951 , p. 60 .  

(34) Ibid ., pp.61 – 62 . 

(35) Ibid ., pp. 63 – 65 . 

  
 ( لممزيد مف التفاصيل عف البعثة ينظر : 86)

,  8968, القاىرة ,  8981 - 8688عبد العزيز سميماف نوار , المصالح البريطانية في انيار العراؽ 
. سيميميا سكايا ريجنكوؼ , سوريا و لبناف و فمسطيف في النصف األوؿ مف القرف التاسع عشر  88ص

 . 278, ص  8998تقارير عممية و اقتصادية ( , ترجمة يوسف عطا , بيروت ,  –) مذكرات رحالة 

 . 18( دولينا , المصدر السابق , ص87)

(38) M . Sabry , L'Empire Egyptian Sous Mohamed ali et la question d'orient  
)1811 -  1849) , Paris , 1930 , p. 90.  

(39) Ibid , pp . 95 – 97 .. 

(40) Lane , op . cit . , p . 160 , Brome , op . cit ., p. 45 .  

( ياسيف سويد , البعد االستراتيجي لحممة دمحم عمي عمى بالد الشاـ , مجمة الفكر االستراتيجي 18)
  . 287, ص  8982, بيروت ,  8العربي , ع
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( في 8818 – 8888ية )( سميماف بف دمحم الغناـ , قراءة جديدة لسياسة دمحم عمي باشا التوسع12)
 Dowell , op. cit ,. P.172,  881, ص 8988الجزيرة العربية والسوداف واليوناف وسوريا , جدة , 

( جوزيف حجار , اوربا و مصر الشرؽ العربي , حرب االستعمار عمى دمحم عمي والنيضة 18)
 . 888 – 887, ص 8976المصرية ,ترجمة بطرس الحالؼ و ماجد نعمة , بيروت , 

(44) F.o.27 - 564 , Campbell to Palmer stone , Paris , April 1837 , No . 195.  

(45) F.O . 27 - 665 , varren to Palmer ston , Paris , May , 1837 , No . 180 . 

, 8988,  8918 – 8888( احمد طربيف , الوحدة العربية في تاريخ الشرؽ العربي المعاصر 16)
 .881دمشق , ص

(47) F . O . 27 –  750 , Ponsonby to sultan Mohamed II , Paris , 1837 , No 
.190 . 

 . 98, ص  8988( دمحم صالح الديف , برترؾ ديبموماتي مصطفى رشيد باشا , استانبوؿ , 18)

 . 211 – 211, ص  8988, القاىرة ,  8818 – 8881( جالؿ , مصر الحديثة 19)

 8888حراوؼ , حركة االصالح العثماني في عصر السمطاف محمود التاجي ( دمحم عبد المطيف الب18)
 . 78, ص 8978, القاىرة ,  8889 –

(51) J . C . Hurewitz , Diplomacy in the Near and Middle East  A 
Documentary Record  – 1914 , vol . 1 , New York , 1956 , pp . 30 – 32  

(52) Sinasi  Altundag , Kavalah Mohamed ali Pasa Isyam Misir Meselesi , 
Ankara , 1988 , p.23 .   

, مف السمطاف محمود  218عايديف , وثيقة  216( دار الوثائق القومية : وثائق الشاـ , محفظة 18)
   ـ . 8888ىػ /  8211الثاني إلى الحكومة البريطانية , بتاريخ 

(54) Yilmaz Oztuna , MAHMUD II , Ankar , 1989 , ss. 35 – 36 . 

(55) Edouard Driault , La formation del' Empire de Mohamed - Aly del' 
Arabieau Soudan 206 . – 1823) , Paris , 1928 , pp.205 – 1814 ( 
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مف السمطاف محمود الثاني إلى دمحم  628( دار الوثائق القومية : الفرمانات السمطانية , فرماف رقـ 16)
 ـ . 8887 -ىػ  8218عمي باشا , 

(57) Driault , op . cit ., pp. 208 – 209 .. 

(58) Edward Creasy , History of the Ottoman Turks , London , 1877 , pp . 40 
– 42 .. 

(59) R . L . BAKer , Palmerstone on the Treaty of Unkiar Skelessi , The 
English Historical Review , vol . 43 , no . 169 , 1928 , pp . 83 – 84 .  

  882 – 888( دمحم صالح الديف , المصدر السابق , ص 68)

(61) Turkey , The Morning post , London ,ss 4 : 20873 , Tuesday, November 
14 – 1837 Quoted in Greasy , op. cit ., pp . 213 – 216 .      

 (62) A.E . O . 28 - 580 , Palmerstone to the British Government , Paris , 
1838 , No . 13. 

, 8888, ولد في استانبوؿ عاـ : سياسي عثماني معروؼ8818 - 8888مصطفى رشيد باشا  (68)
و تعمـ في عدة مدارس دينية , ثـ انخرط إلى سمؾ العمل الوظيفي الخدمي عف طريق احد اقاربو , و 

أصبح وزير الديواف الممكي , و صار سفيرًا لمدولة العثمانية في باريس و لندف لمرات تدرج فييا إلى اف 
عديدة , ثـ أصبح وزيرًا لمخارجية و استمر في منصبو , إلى اف تولى منصب الصدر االعظـ ست 

 ( و كاف لو دورًا كبيرًا باالصالحات العثمانية المعروفة بالتنظيمات8817 – 8811مرات خالؿ الفترة )
 . لممزيد مف التفاصيل ينظر : 8818, توفي في عاـ  8889عاـ 

EnverBehnan Sapolyo , Mustafa Resit Pasave Tanzimat derritarihi , Istanbul , 
1945 , ss. 7 – 10 . 

(64) .E , ss . 20 – 24 .  

ني في استانبوؿ , مف السفير العثما 816( دار الوثائق القومية : وثائق الشاـ , محفظة عابديف 61)
 شباط . 8888ىػ /  8211بونسونبي إلى السمطاف محمود الثاني , بتاريخ 
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(66) David Brown , Palmerstone : Biography , Yale university press , 2010 , 
pp.50 – 54 .  

(67) BOA , HR.SYS , No . 57 - 36 , Tarih 1254 , 1838 . 

(68) F.O. 30- 220 , G . L . Bolvarto to Palmerston , No . 15 , 1838 .  

(69) BOA , HR . SYS , Nr . 60 - 35 , Tarih 1254 , 1838  . 

( لممزيد مف التفاصيل بخصوص خطة االصالح االقتصادؼ لمدولة ينظر : 78)  
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