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 بالد الشام يف عيون الرحالة الروس
                         " قسطىطني بازيلي منوذجا  "

 أشرف حممد عبد الرمحه مؤوس/ دا.
 أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر 
 بجامعة عين شمس

 
 : مقدمة

دونت من قبل رجال تعد كتابات الرحالة، من المصادر التي تحتوي عمى معمومات ميمة 
ي بني عميو قصدوا الحقيقة و راحوا يجوبون ارجاء العالم، و كانت تمك المعمومات االساس الذ

 ىم.المؤرخون نظرياتيم و آراء
 التاريخ ميدانووأىدافو، يتنافس في  لو بواعثو و خصائصو                    ً        يمثل أدب الرحمة لون ا أدبي او 

 .(1)فنون وعموم أخرىالواألدب و 
المباشر ي سالحاإلدراك تعتمد عمى ابة التاريخ، فيي من أىم مصادر كتكتابات الرحالة تعد 
 .(2)السماع فقط، مما يجعل منيا شيادة حية لموقائع التاريخيةعتمد عمى النقل و ال ت، و لألحداث

االجتماعية، ألن الكاتب يستقي أنيا من أىم المصادر التاريخية والجغرافية و كتب الرحالت ب وتتميز
 ممتعة ومسمية.مما يجعل قراءتيا غنية و  التصوير المباشر،الحقائق من المشاىدة الحية، و و  المعمومات

 ةحاولومالحقائق فقط، ب حيث تعني كتب التاريخ  ،الرحالت عن كتب التاريخوتختمف كتب 
 ن كتب الرحالتومع أالميول الذاتية،     ً     بعيد ا عن  ،بقدر المستطاعتقديم صورة موضوعية مجردة 

االنفعاالت التي و  نيا ال تخمو من االنطباعات الشخصيةالكثير من الحقائق إال إ تحتوي عمى
 .المواقف المتباينةتممييا الظروف و 

من الكتب  يستقي معموماتو في غالب األمرالمؤرخ والفرق بين المؤرخ و الرحالة، أن  
 . (3)والمشاىدةاالستماع و لتأمل االتجوال و  والمستندات والوثائق، بينما يستقي الرحالة معموماتو من
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من المصادر التي يمكن أن                               ً       الرحالة عن بالد الشام تعد مصدر ا ميم ان كتابات ، إوالحقيقة
 الفولكمورية.و يستفاد منيا في بعض المجاالت التاريخية و السياسية و االجتماعية و الثقافية 

التعرف عمى جوانب كثيرة من الحياة و الثقافة في  فيوتمثل مادة عممية تساعد الباحثين 
ثقافتو بما فييا من عادات  بالد الشام و الصراعات السياسية والدينية التي شكمت وعي اإلنسان و

 و تقاليد و تصورات شعبية . 
وسوف نتناول في ىذا البحث أحد الرحالة الروس وىو قسطنطين بازيمي وىو كاتب  ومؤرخ 

 دبموماسي.و 
عقد الثالثينيات من أواخر في ماسيين الروس الذين وصموا إلى بالد الشام وائل الدبمو أ من

فمسطين )نحاء بالد الشام        ً                      وت متجوال  في رحالت متتالية في أواستقر في بير القرن التاسع عشر، 
استمرت بضع سنوات تمخضت عن كتاب ميم ىو "سورية و فمسطين تحت  (وسوريةولبنان 

                    ي عد من أىم المراجع و وىو من أىم كتابات قسطنطين بازيمي بصفة خاصة ، بل  .الحكم العثماني"
 األساسية في تاريخ بالد الشام بصفة عامة . 

 أهم النقاط الرئيسة التي سوف نتناولها في هذا البحث ما يمي: و 
 نبذة عن حياة قسطنطين بازيمي. -
 .الكتابدوافعو من تدوين ىذا  -
 .كتابوأىم الوقائع التي تناوليا في  -
 زيارة قسطنطين بازيمي لمصر. -
 .لمكتابالقيمة العممية  -

 قسطنطين بازيمي:ـ  عريف بت
   Basile Mikhalovich Constantine    دبموماسي قسطنطين ميخائيموفيتش بازيمي

 يوناني األصل، كان ييوى الرحالت. ،مستشرق روسيوكاتب ومؤرخ و 
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الذي تمتع و وكان قسطنطين بازيمي أحد القناصل الروس البارزين لدى الدولة العثمانية،  
خالل اىتمامو بتاريخ طين من بثقافة تاريخية و أدبية عالية، ممن عالجوا الوجود الروسي في فمس

 و فمسطين و الذي تجمى في كتابو " سورية و فمسطين تحت الحكم العثماني ". سورية
 Istanbul م في مدينة استانبول 1889فبراير  3ولد قسطنطين .م. بازيمي في 

لأللبان نو جرد من أمالكو بسبب مساعدتو   ً                      لك ا عقاري ا كبير ا، إال إكان جده ما ألسرة يونانية غنية.ا
 .                             م، وحكم عميو باإلعدام غيابي ا1772في عام  ي نضاليم ضد السمطات العثمانيةف

كان أبوه ميخائيموفيتش عمى صمو بالقوميين  ،م1821وحينما بدأت الثورة اليونانية في عام 
 ين أسرة بازيمي استطاعت بمساعدة السفير الروس، إال إا                            ً نانيين فحكم عميو باإلعدام أيض  اليو 
 .Odessa(4)  ستانبول إلى أوديسا                اليرب سر ا من إ Stroganovنت ستروغانوف الكو 

ً      ً سطنطين .م. بازيمي تحصيال  عميق اتمقى ق العموم اإلنسانية، في مدرسة العموم العالية في  في                       
من ثم في مدرسة و ، م1822قبل في قسميا الداخمي عام  األوكرانية التي Neginمدينة "نيجين" 
وسيا" ر  في أوديسا التي أصبحت فيما بعد "جامعة نوفو Lycee Rachelet" "ليسيو ريشيميو

Novorassia University  تاب و                             ، كما تخرج منيا فيما بعد ك  م1838التي تخرج منيا عام و
في المدرسة عقد أواصر الصداقة بين بازيمي و نيكوالي جوجول فنانون و عمماء مشيورون، و 

Nikolai Gogol(5) في حمقة جوجول األدبية.                  ً أصبح بازيمي مساىم ا، و (6)الكاتب الروسي الشيير 
طول الروسي في البحر س                              ً             ، سافر إلى اليونان و عمل مترجم ا لدى قائد األبعد تخرج بازيميو 

 . (7)ميرال ريكورد المتوسط األد
، لوزارة الخارجية الروسية سيوين في الخدمة الفعمية في القسم اآلم عي1833وفي أواخر عام 

 ىي : ثالث مؤلفات أدبية قام بتأليف وأثناء عممو ،  ST PETERBURGفي سان بطرسبورج
 عام ، نشر في سان بطرسبورجنا، جزءم1831-1838بيل واليونان في عامي األرخ -

 م . 1834
 م .1836، نشر في سان بطرسبورج عام مقاالت عن القسطنطينية، جزءان -
ً  أيض ا ، نشرت جديدة من القسطنطينية، جزءانومقاالالبوسفور  - في سان بطرسبورج عام    

 م . 1836
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ً               ً  الروسية قنصال  في يافا، تابع ا  م عينتو وزارة الخارجية1838ديسمبر  24في  لقنصل روسيا            
مقر القنصميات رة و ، ثم نقل إلى بيروت، حيث مركز التجا(8) العام الموجود في مدينة االسكندرية

بح وأصم ، 1839وفي بيروت تم نقل المركز القنصمي الروسي إلييا في عام  خرى،األوروبية األ
عن جميع ممثمي القنصمية في سوريا، و منيم ممثل         ً و مسئوال  م 1843القنصل العام عام بازيمي 

 .( 9)القنصمية في القدس
عمى إقامة عالقات التي أوصت بالعمل يماتو من قبل الحكومة الروسية، و تمقى بازيمي تعمو 

وفمسطين، وأن يولي االىتمام  السمطات الكنسية المقيمة في سوريةو  ،ك القدسر وطيدة مع بطري
قامة عالقات ودية مع رؤساء الطوائف المسيحية ين والكنيسة الشرقية، و بمصالح المسيحي                                             ا 

 .(18)مساعدة الحجاج الروسو  ،خرىألا
 لالىتماملمنظر أن جميع التعميمات التي أعطيت لقسطنطين بازيمي تعميمات  ومن االفت

بالجانب الديني أكثر من السياسي ، باعتبار أن روسيا كانت تعتبر نفسيا جامعة لمكنيسة الشرقية 
، فقد كانت روسيا تطمح م1453اإلمبراطورية البيزنطنية عام والمذاىب األرثوذكسي بعد سقوط 

في ىذه نجمترا لحماية المسيحين الكاثوليك                                  مماثل لما كانت تقوم بو فرنسا وا   رفي أن تقوم بدو 
 المنطقة التي كان المسيحيون العرب يشكمون آنذاك نسبة غير قميمة من السكان . 

، (م1853إلى  1838في الفترة )من                  ً  لمدة خمسة عشر عام ا و ظل بازيمي يشغل ىذا المنصب 
 مدينة وقد نشر في فمسطين تحت الحكم العثماني"كتاب بعنوان "سورية و ذه السنوات قد جاء ثمرة ىو 
ترجم ىذا الكتاب لمعديد  وقد،                                       وي عد ىذا الكتاب من أشير وأىم مؤلفاتو  ،م1861عام الروسية  سايودأ

الحكم فمسطين تحت الكتاب عمى الرغم من أن عنوانو )سورية و . و (11)من المغات من بينيا العربية 
عالقتو و م( 1848-1885حاكم مصر )محمد عمي باشا فترة حكم ن صاحبو يؤرخ لإال إالعثماني( 

 ربعينيات من القرن التاسع عشر الميالدي.واألات يببالد الشام إبان عقدي الثالثين
األدباء الروس منيم أندرية وقد استضاف بازيمي في منزلو في بيروت العديد من الكتاب و 

والكاتب   .Ospenski Uواالرشمندريت يورفيريوس أوسبينسكي A. Muravyovوف مورافي
الشاعر ب.فيازيمسكي و  Kondakovالمؤرخ كونداكوف ، و Nikolai Gogolنيكوالي جوجول 

P. Vyazemsky  (12)غيرىم كثيرونو . 
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صفحة من القطع المتوسط، و قد اتسم ىذا الكتاب  358في حوالي  يقع كتاب بازيمي  
شام منذ إذ تناول فيو مؤلفو األحداث التاريخية التي مرت بيا بالد ال ؛بطابع الدراسة التاريخية

قد أصبح ىذا الكتاب و ، امتداد ما يقرب من قرن من الزمانوعمى ، منتصف القرن الثامن عشر
ىو كتاب بالغ األىمية ال يعادلو أي كتاب . و (13)بالنسبة لكثير من األدباء الروس      ً       مرجع ا ميم ا

 .(14)استشراقي آخر حول تاريخ بالد الشام في تمك الفترة
بيروت في  قسطنطين بازيمي إلى منذ أن وصل يصور منطقة بالد الشامىذا الكتاب الميم 

باشا حاكم حرب الشام الثانية بين محمد عمي  أي بعد خمسة أشير من إندالع م28/11/1839
، أي م1853ومكث بيا حتى عام ،م( 1839-1888محمود الثاني )والسمطان العثماني مصر، 

 . التي نشبت بين اإلمبراطورية الروسية والدولة العثمانية  بداية حرب القرممع 
ي حدثت لعسكرية التوبذلك يعد قسطنطين بازيمي شاىد عيان عمى أىم األحداث السياسية وا

 قامتو .في بالد الشام خالل فترة إ
 أهم الوقائع التي تناولها قسطنطين بازيمي في مؤلفه:

 : ( 15)       ن فصال  عشرييتكون هذا الكتاب من أربعة و 
النظام اإلقطاعي في مجتمع السياسي العربي في سورية و تناول عناصر ال :األول الفصل

 العثمانيالغزو و (، ينيالقيسو )اليمنيين  العائالت الحاكمةوتحدث عن األمراء والشيوخ و  الشرق،
 تناول عائمتا، كما عمى لبناناألولى  العثمانيةحممة اللبالد الشام، ثم نظام التزام اإلدارة المالية، ثم 

الفصل بالصراع ختم ممتمكاتو و نفوذه و و ، مغامرات فخر الدين المعني، و (ينوالشيابي ينيالمعن)
 العنصر العربي ضد العنصر التركي.  بين

عيد الشيابيين في لبنان و معركة عين داره و آثارىا، ونشوء  :الفصل الثانيوقد تناول في 
لدسائس العائمية وبدء نفوذ الموارنو. كما تطرق لمحديث عن وا (اليزبكيين والجنبالطيين)حزبي 

والمماليك ووفاة  و العالقات بين الروس المماليك في مصر،الوىابيين في شبو الجزيرة العربية و 
 في سورية.  ةالتركي الغطرسةعمي بيك الكبير ووفاة ظاىر العمر، و 
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الفتن بين األمير و مكائده، و  الجزار وأحمد تناول االضطرابات في لبنان، :أما الفصل الثالث
، األمير بشير، انتفاضة الجبميين ابانتخو  تنازل أمير لبنانو تمردات المماليك، و يوسف وأخوتو، 

حصار و ىم عمى يافا،        ا ستيالءو  م 1798الحممة الفرنسية عمى الشام و فرار البشير، انتقام الجزار، 
ثم ختم الفصل  تحقق،مخططات بونابرت لم تو حيتو حممة الفرنسيين، االنطباع الذي أو عكا، 

 بين مصر و سورية. االختالف بتوضيح
باإلنجميز، صمح تناول الحالة السياسية في سورية، عالقات األمير بشير  :الفصل الرابع

كما ، اإلجراءات التي اتخذىا الباب العالي لإلستيالء عمى عكاو الحرب عمى الجزار، الجبميين و 
ابي حاكم ر الشييفقد كان األمير بشعتبارات سياسية و دينية، الاعتناق الشيابيين المسيحية  تناول

         ً                     ً                 ، ومسيحي ا مع المسيحيين ، ومسمم ا مع المسممين . مع الدروز           ً لبنان درزي ا
الحالة الداخمية لمدولة العثمانية بعد الحرب ضد روسيا عامي تناول  :الفصل الخامس

نجاحات و حممة إبراىيم باشا، و م، كما تناول مآرب محمد عمي تجاه سورية، 1828-1829
 عكا. عمىباشا استيالء إبراىيم و المصريين في سورية، 
وحممة  لضعف الدولة العثمانية،التي أدت األسباب األساسية تناول  :الفصل السادس

موقف الدول األخرى، تدخل روسيا في شئون الشرق، و كما تناول المصريين عمى آسيا الصغرى، 
ر اكوىن ،كوتاىية تيمعاىدوختم الفصل بوصول األسطول والجيش الروسيين إلى البوسفور، و 

 .يسو أسكم
م وبمقتضاىا صارت حدود 1833مايو والتي أبرمت في ومن المعروف أن معاىدة كوتاىية 

وس، وبذلك انتيت الحرب السورية )حرب الشام عند مضيق كولك بجبال طور تصل مصر الشمالية 
. و الجزيرة العربية( بتوسيع نطاق نفوذ مصر في سورية وأضنة وتأييد سمطتيا عمى كريت وشباألولى

، ولذا سعى لنقض ىذه المعاىدة                             ً لثاني، عمى ىذه المعاىدة مرغم االسمطان العثماني محمود اوقد وقع 
م والتي 1833يوليو  8عندما وقع معاىدة سرية مع روسيا تعرف بمعاىدة )ىنكار أسكمو سي( في 

والمعاىدة األخيرة لم يبرميا السمطان  ،والدردنيل تخول لروسيا بسط نفوذىا عمى مضيقي البوسفور
 .  (16)العثماني عمى ما فييا من ميانة لمدولة العثمانية إال ليسعى لنقض معاىدة كوتاىية 
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حممة األتراك عمى و آسيا الصغرى، ناول تأثير اإلصالحات في سورية و ت: الفصل السابع
محمد عمي في  مصروفاتو يرادات    ا  و صالح النظام المالي في سورية،              محمد عمي وا  و كوردستان، 

 والبريد.لشرطة و ا )الحجر الصحي(  تنتينابعض اإلنشاءات مثل الكر و سورية، 
االمتيازات و الدروز، و  يةتناول التجنيد في سورية، و تناول تمردات الييود :الفصل الثامن
تقوية الجيش ثار التي ترتبت عميو ، وختم الفصل ،بواآلتسامح الديني ال كما تناول الممنوحة لممسيحيين،

 سورية.المصري في 
النظام اإلداري و تناول تقييد الحقوق اإلقطاعية في سورية و مالحقة األعيان، : الفصل التاسع

و محمد عمي العالقات المتبادلة بين الباشا بالفصل  ، ثم ختم، ثم بداية االمتيازات المبنانية لألمير بشير
 .الشيابي بشير األمير

استعدادات السمطان  ثم م ،1839تناول األوضاع في سورية في مستيل عام  :الفصل العاشر
وموقف الحكومات األوروبية  بحكم مصرباالستقالل  طموحات محمد عميو الحربية،  الثاني محمود
 .منيما

و تبوء السمطان عبد الثاني محمود العثماني تناول مرض السمطان : عشر الفصل الحادي
إبراىيم بن انتصارات م 1839نزيب يونيو  أو معركة نصبينو ، م( 1868-1839)  المجيد العرش

 محمد عمي باشا.
مطامع و محمد عمي، إبراىيم بن من انتصارات القمق في استانبول  تناول :الفصل الثاني عشر

الوعود المباحثات بين الدول الكبرى، األساطيل في الدردنيل، و محمد عمي في حقوق السمطان العميا، 
 بالتسامح الديني.

 وظيور ، مبعوث محمد عمي،م1848 مايوتناول افتتاح مؤتمر لندن في  :الفصل الثالث عشر
وختم الفصل بحممة الدول األوروبية األسطول اإلنجميزي في بيروت، آخر انتصارات محمد عمي، 

 ضد محمد عمي . 
إعالم بتناول العالقات بين الدول األوروبية الكبرى، تعيدات الدول الكبرى،  :الفصل الرابع عشر

 مساندة محمد عمي بقرارات الدول الكبرى، مذكرة القناصل، رفض محمد عمي ليا و اعتماده عمى
 فرنسا.
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، م1848األوضاع في سورية في اعقاب معاىدة لندن تناول  :الفصل الخامس عشر
تسميح الجبميين، ثم ، باشا إبراىيمجيش ، احتالل الساحل السوري، تراجع الدول األوروبيةنجاحات 

 المتالحقة لمقبائل السورية، الفوضى في فمسطين، حشد الجيش المصري في دمشق، اتاالنتفاضو 
 خروج إبراىيم باشا من دمشق. ثم

تناول مخططات الباب العالي لمقضاء عمى محمد عمي، التغيير في : الفصل السادس عشر
لممسألة ي ، الحل النيائلمرضوخ محمد عمي اضطرارو ، وتخمييا عن محمد عمي  سياسة فرنسا

 .الدردنيل(و معاىدة المضايق ) مضيقي البسفور و ، Question Egypt  المصرية
، مرض بالد الشام() تناول انسحاب الجيش المصري من سورية: الفصل السابع عشر

 إلى مصر. عودتوإبراىيم باشا و 
الييودية و المسيحية ) دينيصير سورية السياسي و التناول م :الثامن عشر الفصل

 اإلنجميز بعث الطرق التجارية القديمة.وختم الفصل بمحاولة تدىور سورية،  ثم ،(واإلسالم
السمطان العثماني إلى سورية، اضطياد المسيحيين،  نفوذتناول عودة  :الفصل التاسع عشر

تصفية االحتكارات، م؛         و 1838بنود معاىدة التجارية لعام  تطبيق ثم تناول تقسيم سورية،
 تأثير اإلصالح و الغزو في التطور المعنوي لمقبائل السورية.        ً و أخيرا   نظام اإلدارة الجديدة،و 

الصدر ( كتناول نبذة تاريخية عن مآثر كوجوك عمي أوغمو )خميل بي :الفصل العشرون
، دده بيك)عن ابنيو و م( بمقب باشا، 1887-1788الذي انعم عميو السمطان سميم الثالث )األعظم 

 .(مستيك بيكو 
تناول حالة بالد الشام في ظل تنظيم السمطة الجديد، أمير لبنان  :الفصل الحادي والعشرون

بشير القاسم، دسائس األعيان المبنانيين و تطمعات الشعب، مآرب رجال الدين الكاثوليك ومساعي 
 المنصريين البروستانت، االسقفية البروستانتية في القدس ، أسباب النزاعات المبنانية.

نابمس و  مدينتي  قالقل فيتناول االضطرابات في بالد الشام؛  :العشرونالفصل الثاني و 
، انتصار م1868)المسممين( في عام  الدروزو  ()المسيحيينحرب داخمية بين الموارنو  لالييودية، أو 

 الخارجية، االضطراب في لبنان، عصيان الدروز.و الدروز، عزل أمير لبنان، الدسائس الدينية الداخمية 
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تناول نظام اإلدارة الجديد في لبنان، سقوط الشيابيين، مصائب  : العشرونالفصل الثالث و 
بصدد  كية، اضطرابات جديدة بين الموارنويمسيحي جبال لبنان الشرقية، ادعاءات الدول الكاثول

 شئون البدو. انتخاب البطريرك ، ثم ختم الفصل بالحديث عن 
تضمن تخوفات الباب العالي، قدوم شكيب أفندي وزير  :العشرون األخيرالفصل الرابع و 

ميين، التنظيم ل، اعتقال الشيوخ، نزع سالح الجبالعسكري الجبا الفيمقالخارجية إلى بيروت، دخول 
أىمية القضية المبنانية بالنسبة إلى     ً خير االنيائي لإلدارة المبنانية، إعادة اليدوء إلى سورية، و أ

 القانون الدولي.
، األحداث التاريخية في بالد الشاممدى قدرة قسطنطين بازيمي في رصد  جدنىكذا 

والصراعات السياسية والزخم السياسي الذي انتاب المنطقة طوال القرن التاسع عشر الميالدي ، 
، قدرة الدبموماسي قسطنطين بازيمي عمى التأريخ ألحداث المنطقةمدى ويتضح من ىذا العرض 
أو في األحداث التي لم يعاصرىا بنفسو  ،صرىا بنفسو خالل فترة عمموسواء في األحداث التي عا
 استقى معموماتو منيا.ورجع لمصادر تاريخية 

، ما تضمنو الكتاب من وثائق لتي عاصرىا قسطنطين بازيمي بنفسوأما عن أىم األحداث ا 
تعميمي النشاط الكذلك الكثير من المواد حول ت، و الروسية األولى في بيرو منذ فتح القنصمية 

ألرثوذكسية الفمسطينية في القدس ااإلمبراطورية  الجمعية وتأسيس ،لروسيا في فمسطين وسورية
الفمسطيني، حيث بدأت مع تأسيس  –م والتي تعد محطة ميمة في التاريخ الروسي 1846عام 

 ىذه الجمعية مرحمة ميمة في تاريخ عالقة روسيا بفمسطين و األرض المقدسة.
ازيمي بالعداء تجاه البعثات التنصيرية األوروبية البروستانتية التي قامت بيا فرنسا واتسم ب

وبريطانيا، و قدم بيا شكوى لحكومتو بخصوص أن القنصل البريطاني في دمشق يقدم 
المساعدات ليذه البعثات التي تعمل عمى تحويل المسيحيين األرثوذكس إلى المذىب 

الخارجية الروسي برفع ىذه  م( وزير1788-1862)Nesslordالبروتستانتي، فقام نيسمورد 
م(، وسرعان ما قام 1868-1784وزير خارجية بريطانيا ) Aberdeenالشكوى إلى أبردين 

األخير بتوجيو إنذار إلى القناصل البريطانيين في دمشق وبيروت وغيرىا يحذرىم من إثارة العداء 
 .(17)الروسي في األماكن المقدسة
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الكتاب وثائق ميمة حول تأسيس المجنة الفمسطينية التابعة لقسم آسيا في وزارة تضمن كما  
 الخارجية الروسية التي نشطت في مجال البناء و التعمير في فمسطين.

د" مع البعثة ر المواد والمراسالت بين وزير الخارجية الروسي "نيسمو      ً أيضا   تضمن الكتابو 
 الروسية في القسطنطينية.

في أكتوبر  (18) ازيمي موقف إبراىيم باشا من مواجية ثورة النصيريةصف قسطنطين بوو 
تجنيد نحو أربعة آالف و نزع السالح م من إخماد ىذه الثورات و 1837ان ثورة حور م، و 1834عام 

قناصل الدول تدخل القنصميات و أدى إلى  الذيو الذي انتيج بالتجنيد اإلجباريمن أىل البالد، 
من المسيحيين  الياربينكان أكثر ، و ن الذين طمبوا الحماية منيمالمسمحين الياربيإلنقاذ األوروبية 

 .(19)رثوذكساإل
لبنان خالل األعوام و بازيمي شاىد عيان عمى المنازعات الداخمية الدموية التي شيدتيا 

، و خالل فترة إقامتو زار مختمف مدن و مناطق بالد الشام، و تعرف عن م(1841-1845)
 عن بالد الشام إال وتناوليا       ً                               ، عموم ا الكتاب لم يترك شاردة وال واردة(28)أحوال سكانياقرب عمى 
 .بالتفصيل
و خاصة عن فترة إبراىيم باشا وحممتو بالد الشام من أىم ما كتب عن  كتابذا ال      ي عد ىو 

تحدث ، حيث وتحول مدينة نابمس إلى عاصمة االنتفاضة ضد إبراىيم باشاعمى فمسطين، 
                         ً                                          عن انتفاضة جبل النار مبينا  األسباب و الدوافع التي كانت من وراء تمرد  والثامن من كتابالفصل 

 ، وتحرك والده )محمد عمي( بإرسال المساعدات إلنقاذة. منطقة جبال نابمس عمى إبراىيم باشا
وبعدائو لمحمد عمي ، العدو المدود لروسيا قسطنطين بازيمي بعدائو لمدولة العثمانيةاتسم 

            ً                    ، وكذلك حروب ا عدة ضد سياسة محمد    ً                           روب ا عديدة ضد الدولة العثمانيةقد خاضت روسيا حف، باشا
دنيل التي كانت روسيا عمى مضيقي البسفور والدر فقد كانت الدولة العثمانية تييمن ، عمي باشا 
نت روسيا طرة عمييما لمخروج من المياه البارده والمياه الدفيئة ، وفي الوقت نفسو كايستأمل في ال

ستانبول التي كان القياصرة الروس يطمحون في االستيالء ى من استيالء محمد عمي عمى إتخش
  عمييما. 
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إال في عام  نو لم ينشرم إال إ1847عام نجز ىذا الكتاب في أواسط وعمى الرغم أن بازيمي أ
. و (21)م1853ممو القنصمي في بالد الشام سنوات من مغادرة بازيمي لع م، أي بعد ثماني1861

 من االنتياء من تدوين الكتاب.                  ً  بعد أربعة عشر عام ا
يبدو أن التأخير في إصدار الكتاب يرجع إلى أن الرقابة في وزارة الخارجية الروسية لم و 

أن الكتاب يمس القضايا السياسية ، و بسبب أن بازيمي شخصية رسمية مح بنشر الكتاب؛تس
 .آنذاك الخارجية الروسية

 زيارة قسطنطين بازيمي لمصر:
                           ً                               زار قسطنطين بازيمي مصر، بناء  عمى تعميمات تمقاىا من السفير  ،م1839وفي أغسطس 

بالتوجو إلى  Ivan Petrovich Botinivإيفان بيتروفيتش بوتينيف" الروسي في استانبول "
 سكندرية الكونت "الكسندر ميديم " و إلى القنصل الروسي العام في اإلسكندرية ليقدم نفساإل

Alexander De Medm (1837-1848 الذي كان يخضع لو في ذلك الحين القناصل و )م
سكندرية قنصمية اإل باعتبار أن القنصمية الروسية في(22)الوكالء الروس المقيمون في بالد الشام 

 .تابعة لياقنصميات فرعية  في بالد الشام  األخرىبينما بقية القنصميات  عامة
اقترح بازيمي عمى ميديم نقل المركز القنصمي الروسي من يافا إلى بيروت  ،وخالل ىذه الزيارة

من قنصمية ، وتحويل قنصمية بيروت حينذاك قنصميات الدول األوروبية التي كانت قد ترسخت فييا
اختصاص  ، و بذلك يسيل نشر بالغات دائرةاإلسكندريةمثل قنصمية قنصمية عامة  إلىفرعية 

 .(24)الموجودة في بالد الشام  (23)قنصمية بيروت إلى سائر الوكاالت القنصمية الروسية
يل القنصمي الروسي في بالد داء التمثأكان ييدف إلى تحسين   والشك أن ىذا التعديل

قد أقرت سمك القنصمي اآلخرين في بيروت، و يرفع من شأن القنصل الروسي بين ممثمي الو  ،الشام
 بطرسبورج ىذه االقتراحات.سان  في  العميا المراجع
قنصمية بيروت إلى قنصمية عامة  م، و حولت1843نفذت خطة بازيمي كاممة في عام و 

ً      ً أصبح بازيمي قنصال  عاما  و   ىو بذلك يعد أول قنصل عام روسي في بالد الشام.و  .(25)               
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ليس و بازيمي، تنظيم القنصمية الروسية في بيروت باسم ولذا ارتبط النشاط القنصمي و 
الذي  يكسم المستشرق يورفيريوس أوسبن1843مصادفة أن يأتي إلى فمسطين في ذلك الوقت 
م تحت اشرافو لحماية السكان األرثوذكس 1846أسس فيما بعد أول بعثة دينية لروسيا في القدس 

 في فرض نجميزية التي كانت تطمعاإلو في الدولة العثمانية، ومجابية السياسة الدينية الفرنسية 
 .(26)حمايتيا عمى الكاثوليك و البروتستانت

بان زيارة بازيمي لمصر في أغسطس  م تقابل مع محمد عمي باشا و تحدث معو حول 1839                                  وا 
كانت أىمية ىذا م( و 1839-1885وات حكم محمد عمي )التغيرات التي شيدتيا مصر خالل سن

ي تعرف باسم ، التم1839العثمانية عام حرب المصرية المقاء ترجع إلى أنيا جاءت في أعقاب ال
 محمد عمي. ضدالتي وقفت خالليا روسيا إلى جانب الباب العالي في نزاعو حرب الشام الثانية و 

تصرفات محمد  العثماني"و فمسطين تحت الحكم و "سورية كتابفي قسطنطين بازيمي  انتقد
اإلنسان الشيير في كل الرحالت : "اعترف بأنو جرى من األحاديث عن ىذا عنوالذي قال  عمي

صدر من سير محمد عمي ما جعمني اعتبر أن من ل المدونات السياسية المعاصرة، و و في ك
                                                                                      حقي االمتناع عن أن أقدم لمباشا الشيخ ىذه الفريضة التي قدميا الك تاب من كل الشعوب الذين 

، ولعل فارق السن بين (27)                                                ً         زاروا مصر أو عكفوا عمى قضايا الشرق في العشرين عام ا األخيرة
                                            ً                                     محمد عمي وقسطنطين بازيمي ألكثر من أربعين عام ا كانت أحد العوامل التي جعمت بازيمي ال

 والشك أن ذلك اختالف سياسات واختالف أجيال . محمد عمي  وأفكارنجازات                 يرتاح ألعمال وا  
صفة تعبر إلى أنو اقتصر في حديثو مع محمد عمي باشا، عمى صفة واحدة، بازيمي  أشار

)محمد  بما فيو الكفاية عن ميمو الداخمي و رغباتو التي كانت تشغمو في تمك الفترة، أن الباشا
                                                       ً                      قد أبمغو قنصمنا العام الكونت ميديم بوصولي، حدد لي  موعدا  في إحدى حدائق قصوره و  عمي(

: " وجدناه بين محبوبيو  باإلسكندرية التي كان من عادتو أن يجري فييا المقابالت. يقول بازيمي
و بريغس  Zizinaزيزيني )الصيرفين " القنصل العام لميونان " و  Tosetaالمعروفين، توسيتا 

Briggs)،  و الكثير من الحاشية. كان الباشا جالس ا عمى الديوان مقابل حوض من الماء، تحت                                      ً                                    
، أحد Motosh Pashaاألوراق الفاخرة لشجيرات الموز. كان أميرالو المسن "موتوش باشا" 
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يطرد اء بمروحة عريضة من ريش النعام و قف أمامو باحترام و يرطب اليو مرافقي شبابو المقحام، ي
              ً  الذي أصبح ناظر ا  ،Artin(28)شخصو الفائق الوقار. و كان أرتين بك الباعوض و الذباب عن 

لم يعد محمد عمي يرتدي                                               ً                 لمشئون األفرنجية / الخارجية فيما بعد، يعمل مترجم ا. في ذلك الحين 
يغطي رأسو بطربوش بسيط بشرابية العمامة، و لكنو لم يتقبل البدلة التركية الجديدة بعد، كان 

مكشوفة عمى الطراز القديم، و كان يرتدي دراعو من  كانت رقبتومف، و زرقاء متدلية إلى الخ
ً      ً           ومفصمة عمى الطريقة التركية، وسرواال  عريضا  من المون  الجوخ األزرق مطرزة بشرائط حريرية                                  

يحمل بيديو سبحة من الكيرمان تنتيي باإلضافة إلى سيف برباط أحمر، و  خفين أحمرين،نفسو، و 
اختالف حسب الرتبة في  اإلدارة المدنية معاألسطول والبالط و و بيا بدلتو التي اعتمدىا في الجيش 

 .(29)ة الصدر التي قد تكون من الذىب أو األلماس" في شار الخياطة ولون السترة، و 
ال شك أن وصف بازيمي و تصويره لمجمس محمد عمي وحاشيتو بالتفصيل، تبين مدى 

محمد  يضيف بازيمي أن مالمح. و ومدى اىتمامو بشخص محمد عمي  الدقة التي تمتع بيا بازيمي
 .(38)المراس التي اتسم بيا عممواليدوء أكثر مما تعرب عن روح عمي باشا تعرب عن الوقار و 

تفقد قبل كل                                 ة اقترح عمي  محمد عمي باشا، أن أيات المألوفثم يذكر " بازيمي" أنو، بعد التح
اآلثار التي  القصور وزيارةو المصانع وليده المفضل، وترسانات السفن و مخزن األسمحة،  ؛شيء

 .(31)غيرىاو سكندرية خاصة عمود بومبايوس والدياميس تتمتع بيا مدينة اإل
ه في مصر، فيو نجز بما أاألجانب الدبموماسيون ان محمد عمي يفخر أمام الرحالة و فقد ك

تفاخر محمد عمي و سكندرية الجديدة، بل و مؤسس مصر الحديثة نفسيا، بحق يعتبر مؤسس اإل
نو جرى في أعقاب السيما إو ة، يئو مع الدبموماسي الروسي بازيمي أىمية سياس            كان ي عطي لق

ضد م( التي وقفت روسيا خالليا إلى جانب الباب العالي في نزاعو 1839الحممة السورية الثانية )
 .أن يظير أمام بازيمي بمظير القوة، ومن ثم يريد محمد عمي

ن الدبموماسييو ن جازات محمد عمي انتباه الرحالة والمستشرقين    وا  قد استرعت اصالحات و 
رنات العديدة بينو و بين الحكام العظماء، فيا ىو بازيمي يعقد مقارنة بينو و الروس، فعقدوا المقا

 ،محمد عمي يحب أن يتشبو باإلسكندر األكبرفقد كان بازيمي يعمم أن  –بين اإلسكندر المقدوني 
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أن من  –يقصد محمد عمي  –أنو " قال لمباشا  يذكر بازيمي –" واحدة                          ً ويفخر بأن بمدييما "مقدوني ا
بقيت اإلسكندرية وحدىا جديرة  ،خضعوالذي أبين كل ما صنعو العبقري المقدوني في العالم 

كأنما بحق الوراثة إلى أحد مواطني مقدونيا ليجدد ىذا األثر و بذكره، و أن العناية اإلليية قدمتيا، 
ويضيف بازيمي لقد  ،و وتفكيرهيستأثر لب األكبر سكندرفقد كان إعجاب محمد عمي باإل .(32)الرائع

 .(33)ت مالحظتي غرور الباشا إلى أقصى حد، فأخذ يتحدث برغبة عن مدينتو األم قولو" غدغد"
بازيمي  فأشار           ً              نو ظل مرتبطا  بمسقط رأسو، حمد عمي باشا في والية مصر، إال إورغم استقرار م

 أظير عاطفتو نحو الربوع التي درج فييا طفولتو. لطالماظمت ذكرى مسقط رأسو عزيزة عنده و "
دعاءات ير من معاصريو بالصبغة الوطنية اللم يقتنع بازيمي عمى غرار الكث ،وبالمناسبة

ة لتطور داخمي يفتح لمشعب تأسس نتيجتمحمد عمي تأسيس دولة عربية، ألن ىذه الدولة لم 
 .(34)"   ً      ً عيد ا جديد ا"

مشروع محمد عمي كان يتناول إنشاء دولة عربية مستقمة في الراجح الذي تؤيده الحوادث أن 
السودان،  ضمآسيا، ففي أفريقيا قد استقل بمصر و ييا البالد العربية في أفريقيا و مصر، تضم إل

وبطموحو إلى  بسط عمييا نفوذ الحكومة المصريةجزيرة العرب و شبو في آسيا قد دخل معظم و 
 .(35)أراد أن يؤسس الدولة المصرية الكبيرة ،بالد الشام

بعض تصريحات فاه بيا إبراىيم باشا خالل حرب الشام األولى  ويؤيد ىذه الفكرة رجحان
م عندما سئل إلى أي مدى تصل فتوحاتو إذا تم لو االستيالء عمى عكا؟ فقال، ما معناه 1832

 .(36)إلى مدى ما يتكمم الناس بالمسان العربي
دعاء، فقد كان محمد ية كبرى تكون مصر نواتيا لم يكن اتأسيس دولة عربمشروع  ،إذن

ن إبراىيم توفي في حياة وع إال إلتنفيذ ىذا المشر  األداةكان إبراىيم ابنو ىو ، و عمي ييدف إلى ذلك
فاتفق في ذلك مع رأي بازيمي؛ ألنو من ن ىذه الدولة لم تتأسس نتيجة لتطور داخمي بيو؛ أما إأ

ألن المدنية نتاج لسمسمة من ألن محمد عمي أدخل المدنية في مصر؛ و  رر ذلك؛الخطأ أن نب
ً                       ي ارتجاال  في غضون عدة سنوات، والتال يمكن أن تأعمميات المتتابعة، و ال المدنية ن تكون أبد        

 ليست وافدة عميو من الخارج فحسب. نابعة من داخل المجتمع، و 
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ذ رأى بازيمي أن من المستحيل أن يغطي محمد عمي بموارد مصر المحدودة نفقات معظم                 وا 
يبحث عن الصومال، و لذا و شبو الجزيرة العربية و بالد الشام و السودان و سواحل الحبشة 

 .(37)الذىب في باطن األرض
 وإن موقف بازيمي السمبي من محمد عمي، عمى الرغم من إعجابو بالكثير من مستحدثات

نجازات مكانيات السياسية واالقتصادية مرده إلى إدراك التنافر بين تحوالت محمد عمي و اإل و         وا 
ي إثرائو الشخصي و إثراء اسرتو االجتماعية لمصر، و كراىية اليدف الرئيس لمحمد عمي، أو 
المقربين إليو، و كذلك عمى ما يبدو كان ىذا ىو موقف الحكومة الروسية من محمد عمي خاصة و 

روسيا م. والعالقات بين محمد عمي و 1839الثانية  الشامرة جاءت في أعقاب حرب أن ىذه الزيا
 .عالقات طيبةلم تكن 

عجوز كما بالغ بازيمي في انتقاده لمحمد عمي إذ ذكر في كتابو " ... يبدو أن المحظوظ ال
 يقصد بن الرومممي "النزوات الخيال التي حكمت المخططات الطموحة أجيده توتر قواه الذىنية، و 

و أنو "  ،(39)... كان العاىل المعذب يعيش عمى جرعات األفيون وحدىا"ويضيف " .(38))البمقان(
... لجأ في سن الشيخوخة و ىو عمى حافة القبر، إلى تقاليد الفوضى القديمة، و عمى غرار 

، لم يقتصر في ىذه الحالة ، الذين كانوا يطالبون في العيود الغابرة بتغير الوالي و الوالهاالنكشارية
ألسرتو، و لكنو تطاول عمى حقوق السمطة العميا، مطالب بعزل الصدر و عمى الطمع في الفوائد لو 

 .(48)األعظم، و في الوقت نفسو انتيك حقوق السمطان الدينية بوقاحة" 
اخرة التي تخمو من السنعتو بيذه الكممات يبدو إن انتقاد بازيمي لشخص محمد عمي و 

م في أعقاب 1839الموضوعية، ترجع إلى تزامن زيارة بازيمي لمصر في عام الدبموماسية والمياقة و 
ومن  ،وروبية ضد محمد عمي ىذا من ناحيةالدول األو حرب الشام الثانية التي وقفت فييا روسيا 

ه وقوف الدول األوروبية ضد ناحية أخرى اعتقد أن نفسية محمد عمي لم تكن عمى ما يرام بسبب
ىو عمى ىذه و  ،لعل رؤية بازيمي لمحمد عميو  ،مام طموحاتوأالوقوف نتصاراتو و تصدييا الو 

الحالة السيئة ىي التي جعمتو يصفو بيذه الصفات السمبية. فمم يكن محمد عمي يعيش عمى 
نما كان يعالج من أمراض الشيخوخة و  –جرعات األفيون  ال ما استطاع أن يو  –                                  ا  قوم بكل ىذه                   ا 



 

 أشرف حممد مؤوسأ.د. ـــــــــــــــــــــــ   م8282اجمللد الثاوى   –( 82العدد )   –جملة املؤرخ العربي

- 045 - 
 

نما كان ييدف إعمي عمى حقوق السمطان الدينية، و لم يتطاول محمد في مصر، و اإلنجازات  لى                 ا 
 كان بازيمي بال شك يمثل رؤية بالده في التصدي لمحمد عمي آنذاك.و االستقالل بحكم مصر. 

 القيمة العممية لكتاب قسطنطين بازيمي:
ة العامة عن بالد قيمة كتاب قسطنطين بازيمي ال تنحصر في تفكيره في المواضيع التاريخي

عرب في ىذا الصدد مع أنو أ و عدائو ليا الشام، و ال حتى في آرائو حول تاريخ الدولة العثمانية،
، وفي التحميل باالحداث الغنيةعممية القيمة و عن جممة من المالحظات العميقة، و لكن في المادة ال

في صناعتيا باعتباره المسئول األول            ً بل و مشارك اليا،         ً ان شاىد االممموس لألحداث التي ك
وفي كونو استطاع أن يبعث من جديد جو و روح العصر الممثل لمجانب الروسي في بالد الشام. 

 .  و برؤية عممية عمى نحو مميز
وىو بالغ  ،بالنسبة لكثير من األدباء الروس                          ً             ً و قد أصبح ىذا الكتاب مرجع ا ميم ا ورئيس ا

ب استشراقي آخر حول تاريخ بالد الشام في القرن التاسع عشر األىمية ال يعادلو أي كتا
 الميالدي.

أن قسطنطين بازيمي كان أحد القناصل الروس البارزين إلى كما ترجع أىمية ىذا الكتاب 
 في بالد الشام من خالل اىتمامو بتاريخ يممن عالجوا الوجود الروس، و لدى الدولة العثمانية

من زار  أدبية عالية جعمتو موضع اىتمام كلبازيمي بثقافة تاريخية و ما تمتع فمسطين، كسورية و 
 .الروس رجال الدينبالد الشام من العمماء والكتاب والشعراء و 

عاش قسطنطين بازيمي حياة حافمة بالعمل الدبموماسي والحياة األدبية طوال حياتو  ،ىكذا
     ً     ن عام ا . م بعد عمر ناىز الخمسة وسبعي1884فبراير  18حتى وفاتو في 
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ــالهوام ــ ــ  شـ
                                                           

 

ة" منصور إبراهٌم الحازمً : رحالت العرب ًف جزٌرة العرب،  ( 1) ع 1091-1091"البالد العرٌب م، مجلة الدارة، رٌب

 .39، ص3م، ع1099هـ/ مارس 1099اآلخر 

ق عبد هللا عاصم )دار النشر  ( 1) ، تحٌق ً: رحلة محمد بن مٌمون العاصً التوزاًن محمد بن مٌمون العاصً التوزان

ة(، ال ضاء، دالمغرٌب  . 0م، ص1009ار الٌب

ٌم الحازمً : بالدنا ًف عٌون الرحالة عهد الملك عبد العزٌز ) منصور ( 3) ـ/ 1393-1310إبراه م( ، 1093-1091ه

ٌاض  ـ / 1010الر  .19م ، ص 1000ه

ٌتم عبره نقل البضائع و  ( 0) صري الذي كان  ٌد ًف العهد الٌق ٌناء الوح ٌبا  الم ً، و تقر ٌناء بحري روس                                                                                                         أودٌسا، أكبر م

ٌنادي جورٌ  حٌى، المركز القومً للترجمة، الركاب. انظر: ج مانٌ  ٌفات الروسٌة ، ترجمة ٌإ اتشكٌن: مصر ًف االرش

 . 19م ، ص 1913القاهرة، 

عد من ( 9) كوالي جوجول، كاتب روسً شهٌر،ٌ  عماله أم ، و من 1990أدباء األدب الروسً، ولد ًف أول أبرٌل  أشهر ٌن

ٌتة" و قصته القصٌرة "ا ة "النفوس الم ن " المفتش األكثر شهرة روٌا ٌٌت ن الكومٌد ٌٌت لمعطف" ، باإلضافة إلى المسرح

 العام" ، "وخطوبه".

ً، دار التقدم، موسكو،  ( 6) ً، ترجمة طارق معصران ً: سورٌة و فلسطٌن تحت الحكم العثمان ٌل م ، 1090قسطنطٌن باز

 . 0ص

ب صالح : الدبلوماسٌة ًف مصر و بالد الشام خالل النصف األول من ا ( 9) لقرن التاسع عشر، مجلة دراسات محمد حٌب

 . 100م ، ص 1000، 69،  69تارٌخٌة، العددان 

ة ، واعتبرت   ((9 ا للبعثات األجنٌب ة ًف مصر، اتخذها محمد عًل باشا مقر                                                                                                اإلسكندرٌة، من أهم المدن الساحٌل

ٌنة " الخواجات ة . اإلسكندرٌة حتى القرن التاسع عشر مد ٌات األجنٌب ر من الجال سكنها عدد كٌب " حٌث كانٌ 

ٌتهم لمصر إبان فترة حكم  انظر: أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس: الرحالة والمستشرقون الروس ورؤ

 .10م، ص 1919محمد عًل باشا، مكتبة اآلداب، القاهرة ، 

ٌا و لبنان و فلسطٌن ًف النصف األ ( 0) ٌا سور ٌا تسكا ، مذكرات رحلة و تقارٌر 10ول من القرن م. رٌجنكوف، أ. سٌمل

روت،  وسف عطا هللا ترجمة مسعود ضاهر، دار النهار للنشر ، ٌب ةٌ  م ، ص 1003علمٌة و اقتصادٌة نقله للعرٌب

339 . 
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(10( Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, review by tibawi, 

A:l, middle east. Journal, Vol. 24, No, 3, 1970. PP. 18-19. 

: المصدر السابق ، ص  (11) ًٌل ة المترجم طارق معصراًن و نشر فً دار  9قسطنطٌن باز ، و قد ترجمه للعرٌب

ٌا عام   م.1090التقدم بروس

(12) Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, review by tibawi, 

A:l, middle east. Journal, Vol. 24, No, 3, 1970. PP. 18-19 

، بحث ًف كتاب نحن و العرب، دار التقدم ، موسكو ،   (13) وف: الروس ًف بالط محمد عًل رمٌن م ،     1099ٌب

 .190ص 
)14( http://www.almutawaset.org/ara/indexphp?view=articlecatid=8%                                         

ً: المصدر السابق، ص ص   ((19 ٌل  .399-10قسطنطٌن باز

(16) Ar .m.wikimedia.ORg    ض  وا ا: أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس : تارٌخ مصر الحدٌث ، مكتبة          نظر ٌأ

 . 106-100م، ص ص 1919اآلداب ، القاهرة، 

ٌنتمون للمذهب الشٌعً األثنا عشري وتعد هذه الطائفة من   (19) ة فً بالد الشام ،  ٌنة شرق الالذٌق النصٌرٌة ، مد

ن ادعوا   عنه ، مؤسس هذه الطائفة هو محمد بن ًف عًل بن أًب طالب رضً هللا األلوهٌةغالة الشٌعة الٌذ

ً هـ199توفً عام بصري النمري )نصٌر ال ٌٌن نسبة إلى الجبال الت هم األتراك اسم النصٌر ( وقد اطلق عٌل

ٌٌن" تموٌه ا على الناس وتغطٌة  سكنونها ولذا عرفوا باسم "النصٌرٌة" وبعد ذلك سمو باسم " العلو                                                                                                  كانواٌ 

حرصون على ٌقة مذهبهم وهمٌ  مان الحلًب )الدكتور(  : طائفة النصٌرٌة ، االسم اآلن . انظرهذا  حق : سٌل

ة ، القاهرة ، )د.ت( ، ص  . والنصٌرٌون لهم عداء لإلسالم والمسلمٌن وقاموا بثورات 09المطبعة السلطاٌن

ٌار المصرٌة لنصرة أهل الشام . ان رة وخروج على الحكام المسلمٌن السنة ولذا قام العسكر من الد ظر: كٌث

ة ،  ٌٌن ،الالذٌق  . 301م   ص 1010محمد أمٌن غالب الطوٌل : تارٌخ العلو

ً: المصدر السابق ، ص ص   (19) ٌل  . 331-331قسطنطٌن باز

 نفسه.  (10)

 .0نفسه، ص ((19

 نفس المصدر و الصفحة.  (11)

http://www.almutawaset.org/ara/indexphp?view=articlecatid=8%25
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ة فً كل من ح  ((11 ٌا وكاالت قنصٌل روت و صٌدا، وكان لروس ة و ٌب ٌتولى لب و الالذٌق أمر هذه الوكاالت كان 

ٌٌن ٌٌن و التجار األوروب مٌن فً بالد الشام، و كان أداء  وكالء قناصل و كان أغلبهم من التجار المحل المٌق
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