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 تعثح نيقوالي هورافيوف وأثرها يف دعن العالقاخ الروسيح العثوانيح

 (1333-1331يف أثناء حرب الشام األوىل ) 

 د. أهريج السعيذ الطنطاوي حموذ 
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر 

 جامعة اإلسكندرية -كمية التربية
 : هقذهـــح

( عالمة 4971-4611)  Muravyov Nikolay ي موراييوؼ مثمت بعثة نيقوال
يارقة يي تاريخ العالقات الروسية العثمانية؛ إذ عانت الدولة العثمانية يي بداية الثالثينيات مف 

( غير المحدودة، ومف 4616-4681القرف التاسع عشر مف طموحات محمد عمي باشا )
؛ يصوب محمد عمي ضرباتو تجاه  الدولة العثمانية يي وقت عانت ييو مف رغبتو يي ضـ الشـا

-4967)الضعؼ بشكؿ جعميا عاجزة عف التصد ي لو، وامتدت توسعات ابنو إبراىـي باشا 
-يي الشـا حتى كاد يقترب مف األستانة، ويي ىذا الوقت وقفت الدوؿ األوروبية  (4616

عدة عمى تشاىد الموقؼ دوف أ ي تدخؿ، لكف روسيا بادرت بعرض المسا -ألسباب متعددة
لردع محمد عمي، والحفاظ عمى األستانة مف الوقوع  ؛(4637-4686السمطاف محمود الثاني )

يي يده، وكاف ذلؾ بسبب تغير سياسة روسيا التقميدية تجاه الدولة العثمانية يي أعقاب الحرب 
-Nicholas I  (4681ـ، يقد شكؿ القيصر نيقوال األوؿ 4686التي دارت بينيما عـا 

نة مف السياسييف الروس لتبحث يي النتائج التي قد تترتب عمى انييار الدولة ( لج4611
العثمانية، واتفقت آراء أعضائيا أنو مف مصمحة روسيا االحتفاظ بالدولة العثمانية كجارة ضعيفة، 

حالؿ جيراف أقوياء ييددوف المصالح الروسية، ىذا إلى جانب  قمؽ القيصر بداًل مف انييارىا وا 
قامة دولة قوية تقؼ كحجر عثرة أمـا نيقوال األ وؿ مف سيطرة محمد عمي عمى األستانة، وا 

المحاوالت الروسية يي الوصوؿ إلى المياه الدييئة يي البحر المتوسط، وليذا أرسؿ بعثة 
موراييوؼ إلى األستانة ـث إلى اإلسكندرية لعرض المساعدة عمى السمطاف العثماني، ولوضع حد 

 لتوسعات محمد عمي. 
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تتناوؿ ىذه الورقة البحثية "بعثة نيقوال ي موراييوؼ وأثرىا يي دعـ العالقات 

("، مف خالؿ أربعة 4633-4634الروسية العثمانية يي أثناء حرب الشاـ األولى )
محاور رئيسة،  يشمؿ المحور األوؿ التعريؼ بشخصية نيقوال ي موراييوؼ واألسباب 

الميمة، وخصص المحور الثاني لبياف التي ديعت القيصر الختياره لتنفيذ تمؾ 
الظروؼ التي ديعت القيصر إلرساؿ بعثة موراييوؼ. وعنى المحور الثالث لبياف أىـ 
أعماؿ البعثة يي األستانة ثـ يي اإلسكندرية، وأخيرًا يشمؿ المحور الرابع أىـ النتائج 

روسية التي ترتبت عمى بعثة موراييوؼ، وال سيما ييما يتعمؽ بدعـ العالقات ال
 العثمانية.  

يعتمد البحث يي المقاـ األوؿ عمى المصادر األصمية والوثائؽ غير المنشورة 
العربية واإلنجميزية والروسية، يقد اشتممت دار الوثائؽ القومية بالقاىرة عمى عدد مف 
الوحدات األرشيفية التي قدمت مادة ثرية ييما يتعمؽ بموضوع البحث، ىذا إلى جانب 

، باإلضاية إلى المصادر الروسية Foreign Officeة الخارجية اإلنجميزية وثائؽ وزار 
التي تمثمت يي كتابات نيقوال ي موراييوؼ نفسو عف بعثتو إلى األستانة ثـ 

-4638اإلسكندرية، مف خالؿ مصدريف: األوؿ بعنواف: "تركيا ومصر خالؿ عامي 
4633 "Турция и Египет в 1832 и 1833 годах  ,ء يي أربعة والذ ي جا

ـ، والثاني بعنواف: "روسيا عمى مضيؽ البسفور 4617أجزاء، وُنِشَر يي موسكو عاـ 
، والذ ي نشر أيًضا Русские на Босфоре, в 1833 году "  4633يي عاـ 

يي موسكو يي العاـ نفسو، وقد ساعدت المعمومات التي تركيا موراييوؼ يي ىذيف 
اختمؼ يييا المؤرخوف حوؿ طبيعة ميمتو  المصدريف عمى بياف بعض القضايا التي

 وما ترتب عمييا مف نتائج.  

أوالً: التعريف تشخصيح نيقوالي هورافيوف وسثة اختيار القيصر نيقوال األول  
 له:
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، Nikolay Nikolayevich Muravyovىػو نيقػوال ي نيقػوالييتش موراييػوؼ   

 Muravyov Karsky ,(of Kars (4)الػػػػػذ ي عػػػػػرؼ بػػػػػػ "موراييػػػػػوؼ قػػػػػارص"

(Muravyov . ـ يػػي سػػاف بطرسػػبرج 4971ولػػد يػػي الرابػػع عشػػر مػػف يوليػػوSaint 

Petersburg( 4618-4916، حػػرص والػػده نيقػػوال ي موراييػػوؼ )-  وقػػد حمػػؿ االبػػف
عمػى تعميمػو وتثقيفػو، يػ ظير  -اسـ والده نفسو، وكاف يعمػؿ ضػابًطا بػالجيش الروسػي 
، كمػػػػا ألػػػػـ بعػػػػدد مػػػػف المغػػػػات موراييػػػػوؼ نبوًغػػػػا واضػػػػحا يػػػػي تعمػػػػـ الرياضػػػػيات والع مػػػػـو

، والتحػػؽ موراييػػوؼ بالخدمػػة العسػػكرية يػػي التاسػػع (8)كالفرنسػػية، واإلنجميزيػػة واأللمانيػػة
 Konstantinـ، وقػػػػػد اختػػػػػاره الػػػػػدوؽ كونسػػػػػتانتيف بػػػػػايموييتش 4644مػػػػػف يبرايػػػػػر 

Pavlovich  (4997-4634 لممشاركة يي الحػروب التػي خاضػيا الجػيش الروسػي )
يػي السػابع  Borodino     لفرنسػي، يشػارؾ يػي موقعػة بورودينػو ضػد قػوات الغػزو ا

ـ، وكانػػت ىػػذه الموقعػػة مػػف األىميػػة بمكػػاف يػػي تػػاريخ موراييػػوؼ 4648مػػف سػػبتمبر 
العسػػػكر ي؛ إذ إنيػػػا إحػػػد  المعػػػارؾ الكبػػػر  التػػػي دارت بػػػيف الػػػروس والفرنسػػػييف، وقػػػد 

 Napoléonت وصػػػفت ب نيػػػا أكثػػػر المعػػػارؾ الدمويػػػة التػػػي خاضػػػيا نػػػابميوف بونػػػابر 

Bonaparte   (4917-4684) يقػػػد عػػػانى يييػػػا الػػػروس معانػػػاة شػػػديدة يػػػي أثنػػػاء ،
، لكف موراييػوؼ أبمػى يػي ىػذه الموقعػة بػالء (3)القتاؿ، ويقدوا ما يقرب مف ثمث جيشيـ

مػػػف الدرجػػػة الثالثػػػة يػػػي عػػػاـ  ST. Annaحسػػػًنا،  يحصػػػؿ عمػػػى وسػػػاـ القديسػػػة آنػػػا 
ـ، 4648يػػي السػػادس مػػف أكتػػوبر  Tarutinoـ، ثػػـ شػػارؾ يػػي موقعػػة تورتينػػو 4648

يي الثاني والعشػريف مػف أكتػوبر مػف العػاـ نفسػو، ويػي  Vyazmaثـ يي موقعة ييازما 
المػػػػوقعتيف قاتػػػػؿ موراييػػػػوؼ بحػػػػـز وشػػػػدة، وأنزلػػػػت القػػػػوات الروسػػػػية اليزيمػػػػة بػػػػالقوات 
 الفرنسية، لكف موراييوؼ أصيب بعػدىما بحالػة مرضػية أجبرتػو عمػى تػرؾ الجػيش لفتػرة

ـ ليشػارؾ يػي عػدد مػف المعػارؾ ضػد القػوات الفرنسػية 4643وجيزة، ثـ عػاد يػي إبريػؿ 
يػػي  Bautzenـ، وبوتسػػف 4643يػػي الثػػاني مػػف مػػايو  Lutzenمثػػؿ معركػػة لوتػػذف 
يػػي التاسػػع Kulma  وكػػولـ  Dresden ـ، ثػػـ درسػػدف 4643العشػػريف مػػف مػػايو 

اؿ الػػذ ي أداه موراييػػوؼ ـ، ونظػػرًا لمػػدور الفعػػ4643والعشػػريف والثالثػػيف مػػف أغسػػطس 
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مػف الدرجػة  St. Vladimirيي ىذه المعارؾ يقد حصػؿ عمػى وسػاـ القػديس يالديميػر 

 . (1)ـ ورقِّي إلى رتبة مالـز أوؿ4643سبتمبر  81الرابعة يي 

يي الثالثيف مف مارس  Battle of Parisشارؾ موراييوؼ يي موقعة باريس    
كة مػػع قػػوات التحػػالؼ يػػي إسػػقاط العاصػػمة ـ، ونظػػرًا لمػػدور الػػذ ي أداه بالمشػػار 4641

الفرنسية ووضع نياية لمجد بونػابرت العسػكر ي الػذ ي طالمػا أقمػؽ الػدوؿ األوروبيػة، يقػد 
حصػػػؿ موراييػػػوؼ عمػػػى وسػػػاـ القديسػػػة أنػػػا مػػػف الدرجػػػة الثانيػػػة، وأصػػػبح رئيًسػػػا لحػػػرس 
 الفرسػػػاف عنػػػد عودتػػػو إلػػػى روسػػػيا. وقػػػد تميػػػز موراييػػػوؼ إلػػػى جانػػػب قدراتػػػو العسػػػكرية
بمباقتو واطالعاتو الواسعة، وقدرتو عمى المحاورة واإلقناع؛ لذا مثؿ روسيا يي عدد مػف 

ـ ومكػػث بيػػا 4649البعثػػات الخارجيػػة، يُ رِسػػَؿ يػػي بعثػػة طارئػػة إلػػى بػػالد يػػارس عػػاـ 
ـ يػػي بعثػػة إلػػى خػػوارـز وتركمانسػػتاف 4647، ثػػـ أرسػػؿ يػػي عػػاـ (1)لمػػدة ثالثػػة أعػػواـ

احؿ الشػػرقية لبحػػر قػػزويف، والتنقيػػب عػػف المعػػادف يػػي ُكمِّفػػت برصػػد أىػػـ مظػػاىر السػػو 
ىذه الجيات، واكتشاؼ طرؽ ممكنػة تسػاعد روسػيا عمػى الوصػوؿ إلػى الينػد، ىػذا إلػى 
، ونظػػرًا  جانػػب دعػػـ العالقػػات الدبموماسػػية والتجاريػػة بػػيف روسػػيا وتركمانسػػتاف وخػػوارـز

الرابػع ، يػي Colonelد لمجيود التي بذليا موراييوؼ يي ىذه البعثة ُرّقي إلػى رتبػة عقيػ
ـ، وبعد عودتو إلى موسكو نشر موراييوؼ أىـ أحداث ىذه البعثػة يػي 4688مايو  مف

مجمػػػػديف أوضػػػػح يػػػػي مقػػػػدمتيما أنيمػػػػا يشػػػػتمالف عمػػػػى معمومػػػػات ذات قيمػػػػة سياسػػػػية 
ثنوغراييػػػػة يمكػػػػف أف تفيػػػػد الحكومػػػػة الروسػػػػية يػػػػي مشػػػػروعاتيا ا  وجغراييػػػػة واقتصػػػػادية و 
 .  (1)القادمة يي ىذه المناطؽ

ـ 4684تجددت زيارة موراييوؼ إلى الساحؿ الشرقي لبحػر قػزويف يػي مػارس    
ومكػػث يييػػا عشػػرة أشػػير بػػذؿ خالليػػا جيػػوًدا واضػػحة لػػدعـ النفػػوذ الروسػػي يػػي ىػػذه 
المنطقػة، ليػذا حصػؿ عمػى وسػاـ القػديس يالديميػر مػف الدرجػة الثالثػة، يػي الثالػث مػػف 

( 4686-4681الروسػية الفارسػية ) ـ، ثـ شػارؾ موراييػوؼ يػي الحػرب4688سبتمبر 
(، وقػػػد لعػػػب دورًا 4968-4611) Paskevich Ivanتحػػػت قيػػػادة إيفػػػاف باسػػػكيفيتش 



 
 
 
 

 م م7102  ىـالعرت ؤرخـامل حـجمل

 
 

- 404 - 

 
ػػػػا يػػػػي إسػػػػقاط  قمعػػػػة عبػػػػاس آبػػػػاد يػػػػي يوليػػػػو  ـ، ويػػػػي احػػػػتالؿ قمعػػػػة مرنػػػػد 4689ميمًّ

Merend  ومدينة تبريزTabriz وليذا رقي إلػى رتبػة المػواء ،General  يػي الخػامس
 . (9)ـ4686عشر مف مارس 

تحػػت قيػػادة إيفػػاف باسػػكيفيتش شػػارؾ موراييػػوؼ يػػي الحػػرب الروسػػية العثمانيػػة    
ولعػػب دورًا بػػارزًا يػػي إسػػقاط قمعػػة قػػارص؛ وليػػذا مػػنح وسػػاـ القػػديس ، (6)ـ4686عػػاـ 

ـ، كمػا حقػؽ انتصػارات 4687مف الدرجة الثالثػة يػي أوؿ ينػاير  ST. Georgeجورج 
وليػذا كػويب بالحصػوؿ عمػى ،  Bayburtوبػايبورت  Erzurumواضحة يي أرضػرـو 

. ويػي التاسػع والعشػريف مػف (7)ـ4638وساـ القديس يالديميػر مػف الدرجػة الثانيػة عػاـ 
ـ نشػػػب عصػػػياف مسػػػمح ضػػػد االمبراطوريػػػة الروسػػػية يػػػي بولنػػػدا، وزداد 4638نػػػويمبر 

نطاقػػػو بانضػػػماـ الضػػػباط وكثيػػػر مػػػف شػػػرائح المجتمػػػع البولنػػػد ي لػػػو؛ يتحػػػوؿ إلػػػى ثػػػورة 
جع الروس؛ لذا كاف لزأًما عمى قوات الجيش الروسي القضػاء عمييػا، ولعػب أقمقت مض

ًً واضػًحا يػي اقتحػاـ وارسػو  ؛ وليػذا ُرقِّػَي يػي الخػامس عشػر Warsawموراييوؼ دورَا
، ثػػـ ُعػػيف يػػي العشػػريف Lieutenant Generalـ إلػػى رتبػػة  يريػػؽ 4634مػػف إبريػػؿ 

، وممػػػا سػػػبؽ (48)رابعػػػة والعشػػػريفمػػػف سػػػبتمبر مػػػف العػػػاـ نفسػػػو رئيًسػػػا لفرقػػػة المشػػػاة ال
عرضػػػو يتضػػػػح أف القيصػػػػر نيقػػػػوال األوؿ قػػػػد اختػػػار نيقػػػػوال ي موراييػػػػوؼ إلرسػػػػالو إلػػػػى 
السػػمطاف محمػػود الثػػاني ثػػـ إلػػى محمػػد عمػػي؛ لمػػا اشػػتير عنػػو قػػوة شخصػػيتو، وقدراتػػو 
العسػػكرية التػػي مكنتػػو وىػػو يػػي السػػابعة والثالثػػيف مػػف عمػػره أف يكػػوف قائػػًدا لفرقػػة مػػف 

ة الجيش الروسي، ىذا إلى جانب ما عػرؼ بػو مػف ميػارة دبموماسػية، ولسػابؽ ِيرؽ مشا
 .(44)نجاحو يي البعثات الدبموماسية إلى خوارـز وبخار  وتركمانستاف

ا: دوافع إرسال تعثح هورافيوف:
ً
 ثاني

تطمع محمد عمي لمسيطرة عمى بالد الشاـ ألىميتيا اإلسػتراتيجية واالقتصػادية 
قػػػد رأ  أف ضػػػـ الشػػػاـ سػػػيمنح مصػػػر األمػػػف واالسػػػتقرار والنظػػػاـ، والدينيػػػة والثقاييػػػة، ي

وأنيمػػػا سيشػػػكالف مًعػػػا وحػػػدة إسػػػتراتيجية قويػػػة، وليػػػذا كتػػػب محمػػػد عمػػػي لوكيمػػػو يػػػي 
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األستانة ليعبر لو عف ىذه األىمية بقولو: "إف الشػاـ الزمػة لسػالمة مصػر"، كمػا رغػب 

ادف والفحػػػـ الحجػػػر ي؛ محمػػػد عمػػػي يػػػي اسػػػتغالؿ مػػػوارد الشػػػاـ الغنيػػػة كاألخشػػػاب والمعػػػ
لخدمػػػػة أغراضػػػػو الصػػػػناعية، كػػػػذلؾ شػػػػكمت المنتجػػػػات الشػػػػامية األخػػػػر  مثػػػػؿ الحريػػػػر 

غنػػى وثقػػاًل يػػي الميػػداف االقتصػػاد ي  -والزيتػػوف والصػػابوف والجمػػود والطبػػاؽ والخيػػوؿ 
أراد محمػػػد عمػػػي االسػػػتفادة منػػػو يػػػي مشػػػاريعو المتعػػػددة، باإلضػػػاية إلػػػى مػػػا تحتضػػػنو  

الوسطى والشرؽ األقصى، ىذا يي الوقت الذ ي تمد ييػو مصػر  الشاـ مف منتجات آسيا
الشػػػػػػاـ باحتياجاتيػػػػػػا مػػػػػػف المنتجػػػػػػات الزراعيػػػػػػة والصػػػػػػناعية؛ وبيػػػػػػذا يتحقػػػػػػؽ التكامػػػػػػؿ 
االقتصاد ي بيف مصر والشاـ، كمػا كػاف لمشػاـ أىميػة دينيػة وثقاييػة؛ ييػي تضػـ القػدس 

، وليػػذا طمػػب (48)يةالشػػريؼ إلػػى جانػػب دمشػػؽ إحػػد  المراكػػز القياديػػة لمثقايػػة اإلسػػالم
محمػػػد عمػػػي مػػػف السػػػمطاف محمػػػود الثػػػاني واليػػػة دمشػػػؽ متعيػػػدا حفػػػظ األمػػػف يػػػي بػػػالد 

 . (43)الشاـ، لكف السمطاف ريض ذلؾ خوًيا مف قوة محمد عمي
سنحت الفرصة لمحمد عمي لضػـ الشػاـ متػذرعا بالمشػكالت التػي حػدثت بينػو    

الؼ مػف الفالحػيف الػذيف يػروا وبيف عبػدا  باشػا والػي عكػا، الػذ ي ريػض تسػميمو سػتة آ
إلػػػى الشػػػاـ، معمًنػػػا أف جميػػػع السػػػكاف بوصػػػفيـ رعايػػػا لمسػػػمطاف العثمػػػاني، يسػػػتطيعوف 
العػػيش يػػي أ ي جػػزء مػػف أجػػزاء الدولػػة العثمانيػػة، يبػػدأ محمػػد عمػػي عممياتػػو العسػػكرية، 

ـ، 4634وأمػػػر بتحػػػرؾ القػػػوات المصػػػرية برئاسػػػة إبػػػراىيـ باشػػػا إلػػػى الشػػػاـ يػػػي أكتػػػوبر 
نػػو الزاؿ عمػػى إخالصػػو لمسػػمطاف، ولػػـ يسػػير عسػػاكره إلػػى الشػػاـ إال ردا عمػػى معمًنػػا أ

، حػػاوؿ السػػمطاف محمػػود الثػػاني التػػدخؿ لحػػؿ األزمػػة (41)إسػػاءة عبػػدا  باشػػا والػػي عكػػا
مػػف خػػالؿ إرسػػاؿ مندوبيػػو إلػػى الطػػرييف المتنػػازعيف، ي رسػػؿ نظيػػؼ أينػػد ي كػػاممي زاده 

ا أرسػػؿ راسػػـ أينػػد ي إلػػى عبػػدا  باشػػا محاسػب الحػػرميف الشػػريفيف إلػػى محمػػد عمػػي، كمػ
، لكف األخيػر أصػر  (41)، ويي الوقت نفسو أمر محمد عمي بسحب قواتو مف الشاـ(41)

عمػػػػػى انضػػػػػماـ الشػػػػػاـ إليػػػػػو ولػػػػػو "بصػػػػػفة مؤقتػػػػػة"، حتػػػػػى يػػػػػتمكف مػػػػػف القضػػػػػاء عمػػػػػى 
 .  (49)االضطرابات يي بالد الشاـ التي تؤثر بشكؿ كبير عمى أمف مصر
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أف يفػػػػتح غػػػػزة ويايػػػػا وصػػػػيدا دوف أف يالقػػػػي مقاومػػػػة  اسػػػػتطاع إبػػػػراىيـ باشػػػػا   

، كمػػا حاصػػر عكػػا لمػػدة سػػتة أشػػير حتػػى سػػقطت يػػي السػػابع والعشػػريف مػػف (46)شػػديدة
، ثـ ضـ طرابمس ودمشؽ وحمص بعد أف ىػـز يييػا العثمػانييف ىزيمػة (47)ـ4638مايو

، ومػػػع تقػػػدـ القػػػوات المصػػػرية أعمػػػف األىػػػالي خضػػػوعيـ (88)ـ4638منَكػػػرة يػػػي يوليػػػو 
، وحػػػرص إبػػػراىيـ باشػػػا عمػػػى دعػػػـ الوجػػػود المصػػػر ي يػػػي الشػػػاـ، يػػػ مر ببنػػػاء (84)اليػػػ

، ورغػػـ (88)الطَّػوابي ودعػػـ القػػائـ منيػػا، كمػػا دعػػـ اسػػتحكامات الشػػاـ لتػػ ميف إقػػامتيـ بيػػا
تمػػػؾ االنتصػػػارات السػػػريعة والمتتاليػػػة التػػػي حققتيػػػا قػػػوات إبػػػراىيـ باشػػػا إال أف السػػػمطاف 

، لكػػف ىزيمػػة القػػوات العثمانيػػة (83)اسػػترجاع الشػػاـ محمػػود الثػػاني كػػاف مؤمًنػػا بسػػيولة
ـ 4638بقيػػادة الصػػدر األعظػػـ حسػػيف باشػػا يػػي أدنػػة يػػي التاسػػع والعشػػريف مػػف يوليػػو 
-4968أزعجػػػت السػػػػمطاف يعػػػػزؿ حسػػػػيف باشػػػػا وعػػػيف بػػػػداًل منػػػػو رشػػػػيد محمػػػػد باشػػػػا )

( الػػذ ي ُىػػػزـِ ىػػػو اوخػػػر يػػي موقعػػػة قونيػػػة يػػػي الحػػاد ي والعشػػػريف مػػػف ديسػػػمبر 4637
، يقػد أرسػؿ (81)ـ، وأصبح الطريؽ مفتوًحا أماـ إبراىيـ باشػا لمتقػدـ نحػو األسػتانة4638

لوالػػده خطاًبػػا يػػي أعقػػاب موقعػػة قونيػػة، أوضػػح ييػػو أنػػو مػػف الضػػرور ي "االىتمػػاـ بطػػرد 
جػػالس موالنػػا ولػػي العيػػد عمػػى أريكػػة السػػمطنة  السػػمطاف محمػػود الثػػانيىػػذا المعػػيف  وا 

البتػػة مػػف الػػدوؿ األوروبيػػة؛ ألنيػػا ال وقػػت أماميػػا لمنػػع  العثمانيػػة"، مشػػيًرا أنػػو ال خػػوؼ
ذا أرادوا اتخػاذ إجػراء ضػد محمػد عمػي بعػد بمػوغ  تقدـ القوات المصرية نحو األسػتانة، وا 
القػػوات المصػػرية العاصػػمة العثمانيػػة يمػػف يسػػتطيعوف ذلػػؾ ألف ىػػذه المسػػ لة سػػتكوف قػػد 

ئرة عمػػى إسػػقاط  محمػػود ، ويتضػػح مػػف ذلػػؾ عػػـز إبػػراىيـ باشػػا بروحػػو الثػػا(81) حسػػمت
 الثاني، ورغبتو يي إحالؿ محمد عمي بداًل منو. 

خشيت روسيا مف تطور النزاع يكانت أولى الدوؿ األوروبية التي اتخذت 
موقًفا مناىًضا لتوسع محمد عمي يي الشاـ، وقد عبر عف ذلؾ موراييوؼ بقولو: "لقد 

ي حدوث انقالب يي الدولة أدت االنتصارات الكبر  التي قاـ بيا إبراىيـ باشا إل
العثمانية، كاد ىذا االنقالب أف يؤثر عمي استقرار أوروبا وىدوئيا، ولـ تبعد كؿ ىذه 
األحداث والظروؼ عف روسيا التي بادرت بإبداء رغبتيا يي الدياع عف سالمة 
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 ، ويمكف تفسير الموقؼ الروسي يي ضوء عامميف ىما: (81)أراضي الدولة العثمانية"

باع روسيا سياسة جديدة تجاه الدولة العثمانية عقب الحرب التي دارت : اتاألول
التي احتمت خالليا القوات الروسية مدينة أدرنة وأصبحت عمى  ،ـ4686بينيما عاـ 

، وعمى الرغـ مف أف موراييوؼ ذكر أف ىذه السياسة الجديدة (89)مقربة مف األستانة
اف منفردا برأيو دوف اوخريف، وأنو ىو مبعثيا يكر القيصر نيقوال األوؿ نفسو، وأنو ك

 Peter the Greatالذ ي أراد تغيير النيج السياسي القائـ منذ عيد بطرس األكبر 
، إال أنو يمكف (86)تجاه الدولة العثمانية، واستبداؿ الصداـ بالوياؽ( 4168-4981)

ية القوؿ: إف سبب ىذه السياسة الجديدة ىو تكميؼ القيصر نيقوال األوؿ لجنة سر 
مكونة مف سبعة مف السياسييف الروس لتبحث يي النتائج التي قد تترتب عمى انييار 

ـ، 4687الدولة العثمانية، وقد ايتتحت المجنة أعماليا يي السادس عشر مف سبتمبر 
واتفقت آراء أعضائيا عمى أنو مف مصمحة روسيا االحتفاظ بالدولة العثمانية كجارة 

حالؿ جيراف أقوياء ضعيفة ميددة بثورات رعاياىا  المسيحييف، بداًل مف انييارىا وا 
ييددوف المصالح الروسية، وأكدت أف تدمير الدولة العثمانية سيؤد ي إلى نشوب حرب 
أوروبية عامة؛ وليذا تغيرت سياسة روسيا التقميدية العدائية تجاه الدولة العثمانية لتحؿ 

 .(87)والييمنة السياسيةمحميا سياسة جديدة مبنية عمى الدبموماسية النشطة، 

قامػػػة دولػػػة قويػػػة تقػػػؼ الثاااان  : قمػػػؽ روسػػػيا مػػػف سػػػيطرة محمػػػد عمػػػي عمػػػى األسػػػتانة، وا 
كحجػػػر عثػػػػرة أمػػػػاـ المحػػػاوالت الروسػػػػية يػػػػي الوصػػػوؿ إلػػػػى الميػػػػاه الدييئػػػة يػػػػي البحػػػػر 
المتوسػػط، وأف "تميػػد تمػػؾ الدولػػة السػػبيؿ لفرنسػػا مػػف أجػػؿ بسػػط سػػيطرتيا عمػػى مضػػيؽ 

-Nesselrode (4641نقػػاًل عػػف نسػػمرود  Lutskyلوتسػػكي  ، وقػػد ذكػػر(38)البسػػفور"
(  وزير خارجيػة روسػيا أف اليػدؼ مػف التػدخؿ الروسػي ىػو "إنقػاذ القسػطنطينية 4611

مػػف إمكانيػػة وقػػوع انقػػالب يضػػر بمصػػالحنا ويػػؤد ي إلػػى سػػقوط دولػػة ضػػعيقة، إال أنيػػا 
والؼ صػػػديقة، واسػػػتبداؿ دولػػػة بيػػػا أقػػػو ، ستصػػػبح وىػػػي تحػػػت قيػػػادة يرنسػػػا مػػػوردا 

، وقد كانت روسيا تخشى قوة محمػد عمػي والسػيما أف مصػر (34)المصاعب بالنسبة لنا"
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يي عيده اكتسبت مكانة سياسية واقتصادية يي نظر أوروبا، كمػا أنػو شػكؿ جيًشػا قويًّػا 

 .  (38)وبحرية متقدمة جعمت لو ثًقال يي الميداف الدولي

بػػالد الشػػػاـ إجػػػراءات  اتخػػذت روسػػػيا منػػذ بػػػاكورة انتصػػارات إبػػػراىيـ باشػػا يػػػي 
 Lavisonتوضح موقفيا العدائي مف محمد عمي؛ كاف أىميا سحب قنصميا الييػزوف 

، وقد أخبػر محمػد عمػى القنصػؿ الروسػي يػي (33)ـ4638مف مصر يي أوؿ أغسطس 
أثناء حفمة وداعو أنو مف مصمحة روسيا حصوؿ محمد عمي عمى سػوريا؛ ألنػو سػيديع 

و مػف تسػديد ديونػو لروسػيا، مشػيًرا إلػى أنػو ال يطمػع تمكنػ العثماني تعويضات لمسمطاف
يػػػي عػػػرش السػػػمطاف، وأنػػػو إف ربػػػح المعركػػػة النيائيػػػة سػػػوؼ يعػػػزؿ السػػػمطاف محمػػػوًدا 
الثػػػػاني؛ ولكنػػػػو سػػػػيحتـر حػػػػؽ أوالده يػػػػي الخاليػػػػة، موضػػػػًحا اعتمػػػػاده عمػػػػى انتصػػػػاراتو 

. وىنػا يتضػح (31)العسكرية أكثر مف الجوانب الدبموماسية؛ ألف األخيرة عرضة لمتقمبات
أف محمػػد عمػػي أراد أف يؤكػػد لمقنصػػؿ الروسػػي قػػوة موقفػػو تمػػؾ القػػوة التػػي اسػػتمدىا مػػف 
انتصارات قواتو العسكرية، وأنو مف مصمحة الروس التعاوف معو، لمحصوؿ عمػى مزيػد 
مف االمتيازات عمى حساب الدولة العثمانية، لكف حوار محمد عمي لـ يغيػر مػف األمػر 

يزوف اإلسكندرية متجيػا إلػى األسػتانة، وقػد أعػرب السػمطاف محمػود شيًئا؛ يقد غادر الي
الثػػػاني يػػػي أثنػػػاء مقابمتػػػو لػػػو عػػػف امتنانػػػو مػػػف موقػػػؼ القيصػػػر مػػػف "تجػػػاوزات" محمػػػد 

،  كػػػذلؾ أصػػػدر القيصػػػر نيقػػػوال األوؿ تعميمػػػات واضػػػحة إلػػػى جميػػػع الرعايػػػا (31)عمػػػي
وعػػػدـ تقػػديـ أيػػػة  والمػػوظفيف والتجػػػار الػػروس بوقػػػؼ التعامػػؿ التجػػػار ي مػػع محمػػػد عمػػي

 .  (31)معونة لقواتو

ا: تعثح هورافيوف تني األستانح واإلسكنذريح:
ً
 ثالث

بينما كاف موراييوؼ يقضي إجازتو يي ساف بطرسبرج جاءه أمر مف القيصر 
، وكمفو بميمة السفر إلى األستانة؛ لعرض المساعدة العسكرية الروسية (39)بإنيائيا

ف عرض يكرة الوساطة الروسية يي الخالؼ عمى السمطاف محمود الثاني، يضاًل ع
، وقد حرص القيصر عمى إحاطة ميمة موراييوؼ (36)الدائر بينو وبيف محمد عمي
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بنوع مف السرية يي بادئ األمر، وأشار موراييوؼ يي كتاباتو أف القيصر أمره ب ف 
يخفي وجيتو يى أثناء مغادرتو ساف بطرسبرج، وأال يصرح ألحد ممف تبعو يي تمؾ 

، ويمكف القوؿ: إف السبب يي ذلؾ ىو رغبة (37)عثة بطبيعة الميمة المكمفيف ب دائياالب
القيصر يي استغالؿ الموقؼ الدولي والصراع المحتدـ يي تحقيؽ وياؽ روسي 
عثماني؛ يحقؽ لروسيا ىدييا يي الوصوؿ إلى المياه الدييئة سمما وليس حربا يي 

 ؿ يي ىذا النزاع المحتدـ ألسباب متعددة. غيبة مف الدوؿ األوروبية التي أبت أف تتدخ
عمى أية حاؿ ميد القيصر إلرساؿ بعثة موراييوؼ إلى األستانة، بإصدار 

مف  Standratـ بتقدـ الفرقاطة "ستاندرات" 4638أوامره يي الخامس مف ديسمبر 
إلى  -قاعدة األسطوؿ الروسي عمى البحر األسود – Sebastopolسباستبوؿ 

. ويي (18)الدياع عنيا يي حالة وصوؿ القوات المصرية إلييا األستانة مف أجؿ
سفير روسيا يي  -Boutenief  الحاد ي والعشريف مف ديسمبر عرض بوتنييؼ 

عمى الباب العالي رسمًّيا مساعدة روسيا المسمحة ضد قوات محمد  - األستانة
ـ 4638، ثـ وصؿ موراييوؼ إلى األستانة يي الثالث والعشريف مف ديسمبر (41)عمي

حربية  Frégates(18)وجدد عرض بوتنييؼ بإرساؿ حممة مكونة مف سبع يرقاطات 
مف األسطوؿ الروسي المرابط يي سباستبوؿ، باإلضاية إلى أربعيف ألفا مف القوات 
البرية؛ لمدياع عف األستانة أماـ ىجـو قوات محمد عمي المرتقب، مشيًرا إلى صداقة 

، وأنو مكمؼ مف قبؿ القيصر (43)عمى دولتو القيصر لمسمطاف وحرصو عمى الحفاظ
بالسفر إلى اإلسكندرية ليحذر محمد عمي مف سوء عاقبة ما أقدـ عميو، ويحذره مف 
انتقاـ القيصر إذا لـ يخضع لمسطاف، مشيرا إلى أف روسيا ال تستطيع أف تبقى غير 

طورية مبالية تجاه الخطر الداىـ الذ ي َيحيؽ بالعاصمة العثمانية وييدد اإلمبرا
 . (44)بالتفتت

جػػاء العػػرض الروسػػي ليكػػوف بمثابػػة طػػوؽ النجػػاة لمسػػمطاف ولقواتػػو المنيزمػػة، 
يػػ ظير محمػػود الثػػاني مػػياًل لمموايقػػة عمػػى العػػرض الروسػػي إال أف كبػػار رجػػاؿ الدولػػة 
العثمانيػػة تبنػػوا رأًيػػا مخاًلفػػا؛ يقػػد اعتبػػروا أف المجػػوء إلػػى روسػػيا أشػػد خطػػرًا مػػف التقػػدـ 
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سيفتح البػاب أمػاـ الػروس لمتػدخؿ يػي الشػئوف الداخميػة لمدولػة العثمانيػة  المصر ي؛ ألنو

بما يفرض الييمنة الروسية عمى الباب العالي، وىو ثمف أكبر مف تسػميـ سػوريا لمحمػد 
عمػػي، وقػػد طالبػػت ىػػذه الفئػػة بانسػػحاب موراييػػوؼ يػػورًا، والعمػػؿ عمػػى حشػػد المسػػاندة 

مطاف مؤقتًػػا بيػػذا الػػرأ ي، وبخاصػػة أف يرنسػػا ، وبالفعػػؿ اقتنػػع السػػ(45)األوروبيػػة الالزمػػة
بػػػػدأت تػػػػدلى بػػػػدلوىا يػػػػي الموقػػػػؼ، وخشػػػػيت مػػػػف اسػػػػتغالؿ الػػػػروس لخػػػػوؼ السػػػػمطاف 

  De Farenneواضػػطرابو لتحػػػوذ قصػػب السػػػبؽ يػػػي األسػػتانة، يحػػػاوؿ د ي يػػاريف 

إقنػػػاع السػػػمطاف بعػػػدـ  -القػػػائـ ب عمػػػاؿ السػػػفارة الفرنسػػػية باألسػػػتانة-( 4971-4698)
لمتفػػاوض مػػع محمػػد عمػػي لحػػؿ  أحػػد مندوبيػػو لقيصػػر، ونصػػحو بإرسػػاؿقبػػوؿ معاونػػة ا

األزمػػػة القائمػػػة، وأنػػػو سيرسػػػؿ كتاًبػػػا إلػػػى إبػػػراىيـ باشػػػا يطمػػػب منػػػو وقػػػؼ زحفػػػو نحػػػو 
 .(46)األستانة

أراد موراييػػوؼ إدارة الموقػػؼ بشػػكؿ يضػػمف تحقيػػؽ أقصػػى يائػػدة لمػػروس، وليػػذا يإنػػو 
( إلػػػى 4684-4668) Duhamel (47)ؿبمجػػػرد وصػػػولو إلػػػى األسػػػتانة أرسػػػؿ نائبػػػو دوىاميػػػ

ـ، وأخبػػر 4633، يوصػػميا يػػي الخػػامس مػػف ينػػاير (48)بػػالد الشػػاـ ليتفػػاوض مػػع إبػػراىيـ باشػػا
إبػػراىيـ باشػػا بنبػػ  إرسػػاؿ القيصػػر لمجنػػراؿ موراييػػوؼ لمتفػػاوض مػػع محمػػد عمػػي، وطمػػب منػػو 

روسػػية لػػو يػػي وقػػؼ العمميػػات العسػػكرية يػػي الشػػاـ، محػػذًرا إبػػراىيـ باشػػا مػػف مواجيػػة القػػوات ال
حالػػػة توجيػػػو صػػػوب األسػػػتانة، وأف الػػػدوؿ الكبػػػر  لػػػف تسػػػمح لػػػو بػػػذلؾ، ولت كيػػػد تيديػػػده ذكػػػر 
دوىاميػػؿ أف أسػػطوؿ البحػػر األسػػود الروسػػي وضػػع يػػي حالػػة ت ىػػب لمسػػاعدة السػػمطاف متػػى 

، لكف إبػراىيـ باشػا أخبػره ب نػو يحمػؿ يقػط منصػب قائػد الجػيش، ولػيس مػف (17)طمب المساعدة
الشػئوف السياسػية، كمػا أنػو لػـػ يتمػؽ أيػة تعميمػات مػف والػده بوقػؼ تقدمػو نحػػو  حقػو التػدخؿ يػي

 .  (50)األستانة

أراد موراييػػػػوؼ أف يكمػػػػؿ الميمػػػػة التػػػػي كمفػػػػو القيصػػػػر بيػػػػا، وأف يسػػػػاير إلػػػػى 
اإلسػػػػػكندرية لمقابمػػػػػة محمػػػػػد عمػػػػػي، وعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أف بعػػػػػض المػػػػػؤرخيف، ومػػػػػنيـ 

لػػى اإلسػػكندرية بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف قسػػطنطيف بػػازيمي، يػػذكروف أف موراييػػوؼ سػػاير إ



 
 
 
 

 م م7102  ىـالعرت ؤرخـامل حـجمل

 
 

- 416 - 

 
السمطاف محمود الثاني؛ ليجبػر محمػد عمػي عمػى وقػؼ عممياتػو العسػكرية مقابػؿ تخمػي 

، لكػػػف الػػػراجح أنػػػو سػػػاير بنػػػاء عمػػػى تكميػػػؼ (51)السػػػمطاف لػػػو عػػػف كػػػؿ سػػػوريا الجنوبيػػػة
القيصػػػر ولػػػػيس بطمػػػػب مػػػػف السػػػمطاف، إال أف ىػػػػذا التكميػػػػؼ قػػػػد وجػػػد ىػػػػو  يػػػػي نفػػػػس 

ثاني، يقد ذكر موراييوؼ أف خروجو مف األسػتانة قػد صػاحبو وداًعػا السمطاف محمود ال
عسػػكريًّا؛ يقػػد قامػػت السػػفف العثمانيػػة بػػإطالؽ إحػػد  وعشػػريف طمقػػة مػػف مػػدايعيا تحيػػة 

 .(18)لموراييوؼ وبعثتو

ـ عمػى مػتف سػفينة حربيػة 4633خرج موراييوؼ مف األسػتانة يػي الرابػع مػف ينػاير  
، ويػي ذلػؾ داللػة عمػى رغبػة القيصػر يػي إرىػاب (13)يبصحبو عدد مف ضباط الجيش الروس

جبػػػاره عمػػػى الرضػػػوخ لمطالبػػػو، وكانػػػت الظػػػروؼ البحريػػػة كمػػػا ذكػػػر موراييػػػوؼ  محمػػػد عمػػػي وا 
شػػديدة السػػوء، ولكػػنيـ تمكنػػوا مػػف اسػػتكماؿ رحمػػتيـ البحريػػة حتػػى وصػػموا إلػػى قػػالع الػػدردنيؿ، 

ـ قػػد أًسػػرىـ الػػروس مػػف قبػػُؿ يػػي كػػاف بعضػػيو وىنػػاؾ التقػػوا مػػع القػػادة العسػػكرييف العثمػػانييف، 
(، يكػػانوا يعريػػوف موراييػػوؼ جيػػدًا، وحينمػػا أراد أف 4687-4686الحػػرب الروسػػية العثمانيػػة )

يحصػػػؿ مػػػنيـ عمػػػى معمومػػػات بشػػػ ف مػػػا يحػػػدث يػػػي آسػػػيا الصػػػغر ، أشػػػاروا بػػػ ف انتصػػػارات 
ف محمػػد عمػػي إبػػراىيـ باشػػا توالػػت، ممػػا ديػػع الجنػػود العثمػػانييف إلػػى الفػػرار، يػػ درؾ موراييػػوؼ أ

 .  (54) وليذا البد أف يتعامؿ معو "بطريقة خاصة" ،قد تزايدت قوتو بيذه االنتصارات

ـ، وقػػػػد 4633وصػػػػؿ موراييػػػػوؼ إلػػػػى اإلسػػػػكندرية يػػػػي الثالػػػػث عشػػػػر مػػػػف ينػػػػاير   
اختمفػػت اوراء حػػوؿ مػػا قامػػت بػػو بعثتػػو يػػي مصػػر، يينػػاؾ مػػف يػػذكر أف دوره اقتصػػر عمػػى 

التراجػػػع عػػػف مشػػػروعاتو التوسػػػعية عمػػػى حسػػػاب الدولػػػة محاولػػػة إقنػػػاع محمػػػد عمػػػي بضػػػرورة 
العثمانيػػػة، وحػػػؿ المشػػػكمة القائمػػػة بينػػػو وبػػػيف السػػػمطاف بػػػالطرؽ السػػػممية، وأف محمػػػد عمػػػي لػػـػ 

، يػػػي حػػػيف يػػػذكر (55)يعطػػػو وعػػػًدا قاطعػػػًا بػػػذلؾ، وليػػػذا يػػػإف بعثتػػػو لػػـػ يكػػػف ليػػػا نتػػػائج محػػػددة
 فاوضػاتو مػع محمػد عمػي، وأنػو حمػؿآخروف أف موراييوؼ استخدـ أسموًبا حاًدا وحازًما يػي م

 الشػاـ، وتسػميـ بػالد مػف بانسػحابو المطالبػة ا:مفادىػ باشػا عمػي لمحمػد شػفوية تيديػد رسػالة
ال ألػؼ عشػريف إلػى جيشػو أيػراد عػدد وتخفػيض العثمػاني، لمسػمطاف أسػطولو  يػإف رجػؿ، وا 
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وقػد ذكػر  ،(56)األناضػوؿ باتجػاه شػماال تقدمػو واصػؿ إذا بمواجيتػو سػتكوف الروسػية القػوات

وأكػػد عمػػى  ،موراييػػوؼ اسػػتخدـ ليجػػة حػػادة يػػي حديثػػو مػػع الباشػػا أف Hajjarجػػوزؼ حجػػار 
ضػرورة وقػؼ جميػع العمميػػات العسػكرية، وأف يخضػع لمسػػمطاف العثمػاني، وأف موراييػوؼ كػػاف 
يتصػرؼ بصػػراحة وحػـز سػػادا أمػػاـ محمػد عمػػي كػػؿَّ سػبيؿ إلػػى حػػوار دبموماسػي، حتػػى عنػػدما 

غبػػة "صػػديقة القيصػػر يػػي وضػػع حػػد لمنػػزاع"، أجػػاب بوضػػوح: " إف سػػ لو محمػػد عمػػي عػػف ر 
 .  (57)القيصر ليس صديقؾ مطمقًا لكنو صديؽ السمطاف وىو يريد أف يبقى كذلؾ"

وقد ذكر موراييوؼ يػي كتاباتػو مػا دار بينػو وبػيف محمػد عمػي بشػكؿ مفصػؿ، 
ا "دبموماسػيًّا حازًمػا"، أظيػر خاللػو ًً موقػؼ  يتضح منػو أنػو خاطػب محمػد عمػي خطػابد

روسيا الواضح والمدعِّـ لمسمطاف العثماني، وأف القيصر لف يسمح بحاؿ بوصػوؿ قػوات 
سػػقاط العػػرش العثمػػاني، مشػػيًرا إلػػى ضػػرورة وقػػؼ جميػػع  محمػػد عمػػي إلػػى األسػػتانة، وا 
العمميػػػات العسػػػكرية، وأف يصػػػدر أوامػػػره إلػػػى إبػػػراىيـ باشػػػا بػػػالتوقؼ عػػػف التحػػػرؾ نحػػػو 

، (58)مف نتائج خطيرة أىميا مواجيػة القػوات الروسػية لػواألستانة، لما يترتب عمى ذلؾ 
يكاف خطاب موراييوؼ مع محمد عمي يحو ي تيديًدا ضمنيًّا بعدـ السػماح لػو بالمسػاس 
بحقػػوؽ السػػمطاف العثمػػاني، وقػػد كػػاف لمواقػػؼ روسػػيا السػػابقة مػػف حيػػث سػػحب قنصػػميا 

صػػدارىا أوامػػر واضػػحة لتجارىػػا بمنػػع التعامػػؿ مػػع  محمػػد عمػػي خيػػر يػػي اإلسػػكندرية، وا 
 ت كيد عمى ذلؾ الموقؼ المؤيد لمدولة العثمانية.   

ا: نتائج تعثح هورافيوف :
ً
 راتع

تػػػزامف مػػػع وجػػػود موراييػػػوؼ يػػػي اإلسػػػكندرية إرسػػػاُؿ الدولػػػة العثمانيػػػة محمػػػد 
مندوًبا عف السمطاف، ليعرض عمى محمػد عمػي  –مشير الطوبخانو –ريعت خميؿ باشا 

، وذكػر موراييػوؼ أف محمػد عمػي انػزعج (59)ات العسػكريةوالية عكا مقابؿ وقػؼ العمميػ
، وريض مػا عرضػو عميػو بشػ ف الصػمح، ولكنػو أكػد لموراييػوؼ (60)مف بعثة خميؿ باشا

أنػػو سيصػػدر أوامػػره إلبػػراىيـ باشػػا بػػالتوقؼ عػػف الزحػػؼ نحػػو األسػػتانة، مقابػػؿ تسػػوية 
راييػػوؼ قػػد ، ويػػي ذلػػؾ داللػػة عمػػى أف مو (61)األمػػور والحصػػوؿ عمػػى حكػػـ الشػػاـ كاممػػة
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ويػػػؽ إلػػػى حػػػد كبيػػػر يػػػي إثػػػارة مخػػػاوؼ محمػػػد عمػػػي بشػػػ ف مسػػػاعدة روسػػػيا لمسػػػطاف 

 العثماني، يماؿ إلى الصمح. 

أرسؿ إبراىيـ باشا إلى محمد عمي يخبره بما وصمو مػف معمومػات بشػ ف قػدـو 
موراييوؼ إلى اإلسكندرية، وينصحو ب ال يفكر يػي الصػمح مػع الدولػة العثمانيػة إال بعػد 

حصػػػػوُؿ مصػػػػر عمػػػػى االسػػػػتقالؿ التػػػػاـ؛ حتػػػػى تػػػػتخمص مػػػػف إرىػػػػاؽ الدولػػػػة  أف يت كػػػػد
العثمانيػػة ليػػا بالتكػػاليؼ التػػي ال تنقطػػػع، كمػػا طمػػب ضػػـ جزيػػػرة قبػػرص؛ لمػػا ليػػا مػػػف 
يػػج إيػػؿ؛ ألنيػػا  منفعػة بالنسػػبة لوسػػطوؿ المصػػر ي، كػذلؾ ضػػـ ألويػػة أنطاليػػة وعالئيػة وا 

ب كاييػػػة، ويتكبػػػد أسػػػطوليا بػػػالد الخشػػػب؛ معمػػػاًل بػػػ ف الدولػػػة التػػػي لػػػيس عنػػػدىا أخشػػػا
لكػػف محمػػد عمػػي أرسػػؿ إليػػو يػػ مره بوقػػؼ زحفػػو نحػػو األسػػتانة، وقػػد ، (62)المشػػاؽ الزائػػدة

 .  (63)عمؽ موراييوؼ عمى ذلؾ ب نو يعد نجاًحا واضًحا لميمتو يي اإلسكندرية

 

 

( كاف إبراىيـ باشػا تقػدـ حتػى وصػؿ إلػى 4633ويي تمؾ األثناء )أواخر يناير
سمطاف مف ذلؾ، وقد أخط  السمطاف منػذ البدايػة يػي حسػاباتو حينمػا كوتاىية، يخشى ال

ظػػف أف إنجمتػػرا كعادتيػػا لػػف تػػدع األسػػتانة تتعػػرض لمخطػػر دوف أف تقػػدـ إلػػى حمايتيػػا؛ 
وليػػػػذا طمػػػػب منيػػػػا أف تعينػػػػو ب سػػػػطوليا، ولكػػػػف إنجمتػػػػرا لػػػػـ تجبػػػػو؛ النشػػػػغاليا بػػػػبعض 

جػراءات اإلصػالح النيػابي، إلػى جانػب  المشكالت الداخمية مثؿ اإلضػرابات العماليػة، وا 
، أمػػػا يرنسػػػا (64)بعػػػض المشػػػكالت الخارجيػػػة التػػػي أتػػػت يػػػي مقػػػدمتيا األزمػػػة البمجيكيػػػة

يكػػػاف محمػػػود الثػػػاني يعمػػػـ قػػػوة العالقػػػة التػػػي تربطيػػػا بمحمػػػد عمػػػي، وأنيػػػا لػػػف تقػػػدـ لػػػو 
مسئولية تجاوزات إبػراىيـ باشػا العسػكرية،  -كما ذكر موراييوؼ-العوف، بؿ إنو حمميا 

 .(65)و لوال الدعـ الذ ي تقدمو لمحمد عمي لما جرأ عمى يعؿ ما قاـ بووأن
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ـ يجد السمطاف ُبدًّا مػف االسػتعانة بػالروس؛ ي رسػؿ إلػى بوتنييػؼ سػفير روسػيا  يػي األسػتانة ل

ـ يطمب منو إرساؿ أسطوؿ روسي إلى منطقة المضػايؽ، عمػى أف يصػحبو قػوة 4633يي أوؿ يبراير 
، وعمػػػى الفػػػور اسػػػتجاب القيصػػػر لطمػػػب السػػػمطاف، وتحركػػػت القػػػوات بريػػػة تُرسػػػؿ إلػػػى آسػػػيا الصػػػغر 

ـ، ويػذكر موراييػوؼ 4633مػف سباسػتبوؿ يػي الثػاني مػف يبرايػر Lazarev الروسية برئاسة الزاريؼ 
، تكونػػػت مػػػف وثالثػػػو (66ـ)4633أف القػػػوات الروسػػػية التػػػي دخمػػػت البسػػػفور يػػػي الثػػػامف مػػػف يبرايػػػر 

، يػػػي حػػػيف تػػػذكر الوثػػػائؽ (68)، وأربػػػع سػػػفف حربيػػػة كبيػػػرة Corvette (19)، وسػػػفينة قرويػػػت يرقاطػػػات
ـ الكبيػر، وخمػس سػفف حربيػة، وعػدد مػف الػزوارؽ  البريطانية أنيا تكونت مف أربعة يرقاطات ذات الحج

 .  (70)، وقد صاحبيا أربعة عشر ألؼ جند ي(69)ذات تجييز حربي كامؿ

تسػػمـ ـ 4633وبعػػد عػػودة موراييػػوؼ مػػف اإلسػػكندرية يػػي السػػابع مػػف يبرايػػر 
، ويػػي الرابػػع والعشػػريف مػػػف (71)القيػػادة العامػػة لمقػػوات الروسػػية الموجػػودة يػػػي األسػػتانة

 مػػػارس وصػػػمت مجموعػػػة عسػػػكرية ثانيػػػة مػػػف الػػػروس تحػػػت قيػػػادة الجنػػػراؿ كومػػػاني
Kumani    بصػػػحبة خمسػػػة آالؼ مقاتػػػؿ واسػػػتقرت يػػػي بمػػػدة أنكيػػػار إسػػػكمة سػػػي

Unkiar Iskelessi (72) وصػػمت الديعػػة الثالثػػة مػػف ، ويػػي الحػػاد ي عشػػر مػػف إبريػػؿ
يصػػػحبو خمسػػػة  Stozhevskogoالقػػػوات الروسػػػية تحػػػت قيػػػادة األميػػػراؿ ستوجسػػػكايا 

وحػػاوؿ موراييػػوؼ جاًىػػدا خػػالؿ تمػػؾ الفتػػرة  ،(73)آالؼ جنػػد ي وثالثػػو سػػفف حربيػػة كبيػػرة
أف يطمػػئف السػػمطاف العثمػػاني ويوضػػح لػػو أف روسػػيا لػػف تدعػػو بمفػػرده أمػػاـ طموحػػات 

 .  (74)ر أصدر أوامره إلى إبراىيـ باشا بمنع التقدـ نحو األستانةمحمد عمي، وأف األخي

أثػػار الوجػػود الروسػػي يػػي األسػػتانة اسػػتياء الػػدوؿ األوروبيػػة وعمػػى رأسػػيا إنجمتػػرا ويرنسػػا، 
إلنيػػاء  ؛يقػػاموا بالضػػغط عمػػى السػػمطاف العثمػػاني مػػف ناحيػػة، وعمػػى محمػػد عمػػي مػػف ناحيػػة أخػػر 

ـ، ويقضػػي ىػػذا 4633مح كوتاىيػػة يػػي الثػػامف مػػف إبريػػؿ الخػػالؼ بينيمػػا، يوقػػع الطريػػاف عمػػى صػػ
ـ أدنػػة مػػع تثبيتػػو عمػػى مصػػر وكريػػت  قمػػي ـ، وا  الصػػمح بػػ ف يتخمػػى السػػمطاف لمحمػػد عمػػي عػػف الشػػا
ـ تػرض أف تخػرج مػف  والحجاز، مقابؿ جالء الجػيش المصػر ي عػف بػاقي األناضػوؿ، لكػف روسػيا لػ

المسػػاعدات، وليػػذا أرسػػؿ القيصػػر الكونػػت  األسػػتانة صػػفر اليػػديف بعػػدما قػػدمت لمدولػػة العثمانيػػة مػػف
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ـ 4633إلى األستانة كسفير يوؽ العادة  يوصميا يػي الثالػث والعشػريف مػف إبريػؿ  Orlovأورلوؼ 

، وذكػره (75)يي محاولة منو إلقناع السمطاف محمود الثاني بضرورة تقوية العالقات الروسية العثمانيػة
ـ العسػػكر ي يػػي صػػراعو ضػػد محمػػد أف روسػػيا ىػػي الدولػػة األوروبيػػة الوحيػػدة التػػي  قػػدمت لػػو الػػدع

ـ جًيػػدا أف مػػا حصػػؿ عميػػو محمػػد عمػػي بمقتضػػى صػػمح  عمػػي؛ وكػػاف السػػمطاف محمػػود الثػػاني يعمػػ
كوتاىية لف يرضيو، وأنو لوال ضغط الدوؿ األوروبيػة عميػو إلنيػاء تمػؾ األزمػة خوًيػا مػف تزايػد النفػوذ 

 مطنة العثمانية.الروسي يي األستانة الستمر حتى أصبح ييدد عرش الس

لـ يرد السمطاف محمود الثاني أف يخسر عالقتو بروسيا التي كانػت سػبًبا يػي  
 السػػابع مػػفإنقػػاذ عرشػػو، وليػػذا عقػػد السػػمطاف معيػػا معاىػػدة "أنكيػػار إسػػكمو سػػي" يػػي 

ـ، وىػػػػي بمثابػػػػة تحػػػػالؼ ديػػػػاعي مشػػػػترؾ لمػػػػدة ثمػػػػاف سػػػػنوات، وأىػػػػـ مػػػػا 4633يوليػػػػو 
ة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ اسػػتقرار الػػدولتيف، والواقػػع أف ىػػذه تضػػمنتو تقػػديـ المسػػاعدة المتبادلػػ

المسػػػاعدة كػػػاف يقصػػػد بيػػػا مػػػا تقدمػػػو روسػػػيا مػػػف مسػػػاعدات مػػػف أجػػػؿ سػػػالمة الدولػػػة 
العثمانيػػة؛ إذ بػػدت روسػػيا خػػالؿ تمػػؾ الفتػػرة بمظيػػر المػػدايع عػػف كيػػاف الدولػػة العثمانيػػة 

ـ الػػدولتيف وال سػػيما مػػف طموحػػات محمػػد عمػػي، يقػػد جػػاء يػػي أحػػد بنودىػػا السػػرية قيػػا
، (76)بمواجيػػة أ ي تيديػػد داخمػػي يػػي الدولػػة العثمانيػػة يكػػوف منبعػػو محمػػد عمػػي بالتحديػػد

كما أشارت يي بند آخر إلى إغالؽ مضيؽ الػدردنيؿ يػي وجػة السػفف الحربيػة األجنبيػة 
 .  (77)كاية، باستثناء السفف الروسية

 ومػف العػرض السػابؽ يتضػح أف روسػػيا اسػتطاعت مػف خػالؿ بعثػة موراييػػوؼ
وما تبعيا مف تقػديـ الػدعـ الدبموماسػي والعسػكر ي لمسػمطاف العثمػاني مػف الوصػوؿ إلػى 
الميػػػاه الدييئػػػة سػػػمًما بعػػػد كػػػؿ محاوالتيػػػا العسػػػكرية الفاشػػػمة لتحقيػػػؽ م ربيػػػا، وأف عػػػاـ 

ػػا يػػي تػػاريخ العالقػػات الروسػػية العثمانيػػة يقػػد سػػيطرت روسػػػيا 4633 ـ يعػػد عاًمػػا ميمًّ
األسػػتانة، وأثبتػت الدبموماسػػية الروسػية الجديػػدة تجػاه الدولػػة لممػرة األولػى واألخيػػرة عمػى 

العثمانية نجاًحػا بػاىًرا، أقمػؽ الػدوؿ األوروبيػة وجعميػا تتػدخؿ بحػـز وشػدة إلنيػاء النػزاع 
 الدائر بيف السمطاف محمود الثاني ومحمد عمي. 
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 :   اهلواهش

                                                           
( 4611-4613بعد انضماـ إنجمترا ويرنسا إلى جانب الدولة العثمانية يي حرب القـر ) (4)

سباستبوؿ مف شدة حصار قوات التحالؼ ليا، ي راد عانت القوات الروسية المتمركزة يي 
( أف يخفؼ الضغط عمى 4611-4664) II Alexanderالقيصر ألكسندر الثاني 

وسية المحاصرة؛ ي مر نيقوال ي موراييوؼ بقيادة جيش مكوف مف خمسة القوات الر 
ـ، وقد 4611وعشريف ألؼ رجؿ؛ لمياجمة قوات التحالؼ يي قارص، وذلؾ يي يونيو 

تمكف موراييوؼ مف االنتصار عمى ىذه القوات، وأسقط قمعة قارص، يي وقت عانت ييو 
محفزة عمى االستمرار يي القوات الروسية مف الضعؼ وانخفاض الروح المعنوية ال

 :انظرالقتاؿ؛ وليذا أطمؽ عميو ألكسندر الثاني لقب "موراييوؼ قارص" تكريًما لو. 
- Остен-Сакен Д. Е., "Николай Николаевич Муравьев в 1828—1856 гг",  

    Русская старина, T. 11, № 11, 1874, CC. 540-543.  
(2)

 Муравьев-Карсский Н. Н., Собственные записки: 1811–1816, именной указ:   

     Вальковичаи, A. M, Климанова, В. Е., Москва: Кучково поле, 2015, C.5 
(3)

 Riehn, Richard K., 1812: Napoleon's Russian Campaign. New York: John   

    Wiley and Sons, 2001, p. 253.  
(4)

 Муравьев-Карсский Н. Н. Собственные записки: 1811–1816, CC.6-8.  
(5)

 Европеус И. И., "Николай Николаевич Муравьев", Русская старина,      

     T. 11, № 9, 1874, CC. 182-184.   
(6)

 Муравьев (Карский) Н.Н., Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и    1820  годах,     

     Первой части, Москва: В типографии Августа Семена,1822, CC.1-5. 
(7 ) 

"Всеподданнейший рапорт графа Паскевича от 19 мая 1831 года", Акты   

     Кавказской Археографической Комиссии. T. VII, CC. 502-503. 

(6)
ً, 1424اىغادط واىؼؾشَِ ٍِ إتشَو ىٌ َنِ إػالُ سوعُا اىحشب ػيً اىذوىح اىؼصَاُّح فٍ  

ىنِ سوعُا أسادخ االعرفادج ٍِ اىىضغ اىؼغنشٌ اىغُئ فٍ اىذوىح تغثة خالف واضح تُْهَا, 

نؾاسَح ػاً االّاىؼصَاُّح اىرٍ ماّد  تال جُؼ قىٌ تؼذ أُ ذخيـ اىغيطاُ ٍحَىد اىصاٍّ ٍِ 

ً, وؽشع فٍ إقاٍح جُؼ جذَذ وفق اىْظٌ األوسوتُح, شٌ أفثحد تؼذ ٍىقؼح ّفاسَِ 1426

Navarin   تال أعطىه, فٍ اىىقد اىزٌ ؽؼشخ فُه سوعُا تقىذها فقذ حققد 1424أمرىتش ً

ً, وأجثشذهٌ ػيً دفغ ذؼىَضاخ تاىغح, ىهزا اجراصخ 1424ّقًشا مثًُشا ػيً اإلَشاُُِّ ػاً 

ودخيد األساضٍ اىؼصَاُّح فٍ اىصاٍِ واىؼؾشَِ ٍِ ٍاَى  Pruthاىشوعُح ّهش تشوز اىقىاخ 

, واعرطاع اىشوط احراله إَغاقجح وإتشائُو واعرىىىا ػيً ّهش اىذاّىب, واحريىا فٍ  1424

اىحادٌ ػؾش ٍِ َىُّى إّاتح؛ وىهزا طية اىغيطاُ ٍحَىد اىصاٍّ ٍِ ٍحَذ ػيٍ أُ َرقذً اتْه 

َغاػذج اىذوىح اىؼصَاُّح, مَا طية ٍِ ٍحَذ ػيٍ إسعاه اىزخُشج واىَذافغ إتشاهٌُ تقىاذه ى

اىَىجىدج فٍ اإلعنْذسَح ىْجذج اىذوىح اىؼصَاُّح فٍ حشتها ضذ اىشوط, ىنِ ٍحَذ ػيٍ ذقاػظ 

 :انظرػِ إسعاه قىاذه ٍرؼياًل تَحافشج اىشوط ىيثحش اىَرىعظ. 

http://www.runivers.ru/bookreader/book9493/#page/518/mode/1up
http://www.runivers.ru/bookreader/book9493/#page/518/mode/1up
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رٌ  16, تراسَخ 45هـ؛ وٍيف 1243قؼذج رٌ اى 24, تراسَخ 43, ٍيف 12تحش تشا, ٍحفظح    -

, تراسَخ 21هـ؛ وٍيف 1244, تراسَخ غشج ستُغ اِخش 14, ٍيف 13هـ, وٍحفظح 1243اىحجح 

   .هـ1244, تراسَخ أوه ففش 50هـ؛ و ٍيف 1244سجة  2
(9)

   Остен-Сакен Д., op.cit., C. 535.  
(10)

 Муравьев (Карский) Н.Н., Турция и Египет в 1832 и 1833 годах, T. 3,  

      Дипломатические сношения, Москва:1869, C.1. 
(11)

 Волков, С. В, Генералитет Российской империи, Т. 2, Москва: 2009, C. 176. 
(48)

 , اىطثؼح اىصاُّح, )اىقاهشج: ٍنرثح  1441-1431ىطُفح ٍحَذ عاىٌ, اىحنٌ اىَقشٌ فٍ اىؾاً  

 . 22-20, ؿ ؿ (1440ٍذتىىٍ,        

 
(13)

 Базили, К.М., Сирия и Палестина под турецким правительством,    

        Одесса: Ноябрь 1861, C.103. 
(41)

   اىجْاب اىؼاىٍ , ٍِ هـ1244ؽؼثاُ  5, تراسَخ 1, ٍناذثح سقٌ 3ٍيخقاخ دفاذش ػاتذَِ, دفرش  

 اىثاب اىؼاىٍ. إىً      

   (41)
ح ُّح, 144فظح ٍحافع األتحاز,ٍ  َا ٌ اىىقائغ اىؼص خشج  21, اىؼذد اىشاتغ, تراسَخ ذقىَ َادي ِا  . هـ1244ج

(41)
 اىَقذس ّفغه. 

(49)
, دفرش   ناذثح سٌق 3ٍيخقاخ دفاذش ػاتذَِ  ٍ ْاب 1244ُ سٍضا 24, تراسَخ61, ِ اىج  ٍ   هـ

ٌ  اىؼاٍى         ٍ؛ وٍناذثح سق ً اىثاب اىؼاى ً  2, تراسَخ 4إى ْا1244ٍحش ِ اىج ـٍ  ً اىقثىمرخذا.ه ٍ إى  ب اىؼاى

(46)
 , واسد ٍِ ٍرغيٌ غضج   14, ذقشَش ػشتٍ سقٌ 1, ٍيف سقٌ 145ٍحافع أتحاز اىؾاً, ٍحفظح  

 هـ.1244جَادي اِخشج  14تراسَخ       

(47)
 هـ.1244ٍحشً  5, تراسَخ 34, وشُقح 4وشائق اىؾاً, ٍحفظح  

(88)
 هـ.  1244ففش  14, تراسَخ 54, وشُقح 444دَىاُ خذَى, دفرش  

(84)
   ِ جشّاه وقائغ اىَقيحح ٍْقىه ٍ 24, ذقشَش ػشتٍ سقٌ 65ٍحافع أتحاز اىؾاً, ٍحفظح  

 هـ. 1244جَادي اِخشج  20تراسَخ          
(88)

 , ذشجَح اىؼشَضح اىىاسدج ٍِ إتشاهٌُ تاؽا عشػغنش 44, ٍيف 4ٍحافع أتحاز اىؾاً, ٍحفظح  

 هـ. 1244رٌ اىحجح  14ػيٍ تاؽا, تراسَخ اىجُىػ اىَقشَح تغىسَا إىً ٍحَذ       

(83)
 هـ. 1244ستُغ األوه  24, 144, ٍيف 13وشائق اىؾاً, ٍحفظح  

(24)
 Lutsky, V., Modern History of the Arab Countries, Moscow: Progress  

      Publishers, 1969, p.106.   
(81)
حفظح    ٍ, ُقح 12وشائق ػاتذَِ ٌ تاؽا155, وش ِ إتشاهُ ٍ تاؽا, تراسَخ  ,ٍ  حَذ ػي  ًٍ ُ  14إى ـ. 1244ؽؼثا  ه

(26)
  Муравьев (Карский) Н.Н., Турция и Египет в 1832 и 1833 годах. T 3., C.1. 

(27)
 Chesney, R.A., The Russo-Turkish campaigns of 1828 and 1829: With a  

       View of the Present State of Affairs in the East, New York: Redfield, 1854, p. 199. 
(28)

 Муравьев (Карский) Н.Н., Турция и Египет в 1832 и 1833 годах, T. 3, C.1.   
(29)

 Puryear, Vernon John, England, Russian and Straits Question 1844-1856,     

     California: University of California Press, 1931, pp8-12.  
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(30)

 Гирченко, Юрий Викторович., "Участие русских войск в Турецко-   

      Египетской войне 1832-33гг", Издатель в:  artofwar.ru /g/girchenko, (5  

       May 2017).  
(31)

 Lutsky, V., op.cit., p.106.  
(32)

 F.O. 78-203, From S. Farren to the Earl of Aberdeen, Extract, 26 July 1830.  
(33)

ِ, دفرش   ناذثح سٌق 210ٍيخقاخ دفاذش ػاتذَ  ٍ حافع  263,  ٍ ْاب اىؼاٍى إًى اىغشػغنش؛ ِ اىج  ٍ , 

 هـ.1244ستُغ األوه  5, اىؼذد اىشاتغ واىصالشىُ, تراسَخ ذقىٌَ اىىقائغ اىؼصَاُّحاألتحاز,      
(34)

 Hajjar, Joseph N., L'Europe et les destinées du Proche-Orient: 

 Mohammed Ali d'Egypte et ses ambitions syro-ottomanes, 1815-

1848, Damas: Éditions  Tlass, 1988, pp.99-102.   

(31)
  24خاٍظ واألستؼىُ, تراسَخ , اىؼذد اىذقىٌَ اىىقائغ اىؼصَاُّح,144ٍحافع األتحاز, ٍحفظح  

 هـ.1244اِخش  جَاد       

 
(31)

 هـ.1244ستُغ األوه  5ؼذد اىشاتغ واىصالشىُ, تراسَخ , اىاىَقذس ّفغه

  (39)
    ىسافُىف, فثَُْا أؽاس تؼض ذؼذدخ األقاوَو فٍ اىؼافَح اىشوعُح حىه عثة إّهاء إجاصج ٍ

  ّاضىه, أو أّه عُرىىً قُادج إىً أّه عُقىد اىقىاخ اىشوعُح اىرٍ ذرقذً إىً عىسَا ػثش األ اىشوط      

   ح ػيً اىغشَح اىراٍح ؼصَاُّح, سأي تؼضهٌ أّه عُرجه إىً جىسجُا, وفٍ رىل دالىاىقىاخ اىتؼض       

 :انظرٍُضخ تؼصح ٍىسافُىف. اىرٍ       

       Муравьев (Карский) Н.Н., Турция и Египет в 1832 и 1833 годах, T 3., C.10. 
(38)

 Ibid, C.1. 
(39)

 Ibid, C.10. 
(40)

 Потемкина, В. П.,  История дипломатии, T. I, Москва :1941, C. 414–415.  
 (14)

 , اىؼذد اىشاتغ واىخَغُِ, تراسَخ غشج رٌ   ذقىٌَ اىىقائغ اىؼصَاُّح, 144ٍحافع األتحاز, ٍحفظح 

 هـ.  1244اىحجح       

 
(18)

   ، وىي نوع مف Frégateوبالفرنسية  Fregata  الفرقاطة: يطمؽ عمييا باإليطالية واألسبانية 
 ثمانيوف يي حوض البحر الحربية الخفيفة المتوسطة الحجـ، استعمميا األوروبيوف والع السفف     

 :انظروالبحر األسود منذ أوائؿ القرف السابع عشر. المتوسط       
 . 441، ص 4791درويش النخيمي، السفف اإلسالمية، اإلسكندرية:  -      

(43)
  F.O. 78-212, From J.H Mandeville To Palmerston, 31 December 1832.  

(44)
 Hajjar, Joseph N., op.cit., p. 113.  

(45)
  F.O. 78-344, From Campbell To Palmerston, 10 October 1834.  

(11)
حفظح     ٍ, ُقح 12وشائق ػاتذَِ ٍ تاؽا تراسَخ 155, وش حَذ ػي  ًٍ ٌ تاؽا إى ِ إتشاهُ  ٍ,14  ُ  ً 1244ؽؼثا

(19)
: وىذ فٍ اىغادط Дюгамель  Осипович    Александрدوهاٍُو ىنغْذس أوعُثىفُرؼ أ 

ً, واىرحق تاىخذٍح اىؼغنشَح فٍ اىغاتغ واىؼؾشَِ ٍِ َْاَش 1401واىؼؾشَِ ٍِ َْاَش 

ً إىً سذثح ٍالصً شاُ, فْقو إىً وحذج "اىطثىغشافُح 1423ً, سقٍ فٍ  إتشَو 1420
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ح إىً تحش قضوَِ واىثحش اِساه تشحيح اعرطالػُ 1426-1425اىؼغنشَح"؛ فقاً خاله ػاٍٍ 

(, شٌ ػاد إىً ٍىعنى فٍ فُف 1444-1444) Бергذحد قُادج اىجْشاه اىشوعٍ تُشض 

الصً شاُ , وقذً ذقشًَشا ٍفقالً ىيقُقش ُّقىال األوه ػِ ذيل اىشحيح فرشقً إىً سذثح 1426ٍ

ً, أُسعو تؼذها إىً األعراّح, وظو تها حرً أمرىتش 1426فٍ اىصاىس واىؼؾشَِ ٍِ أغغطظ 

 1431(, مَا ؽاسك ػاً 1424-1424ً,  شٌ ؽاسك فٍ اىحشب اىشوعُح اىؼصَاُّح )1424

 : انظرفٍ حشوب سوعُا ضذ اىثىىْذَُِ. 

- Дюгамель  Осипович    Александр,  www.rusdiplomats.narod.ru, (5 May 2017).   
(16)

اً دوهاٍُو فٍ أشْاء ذيل اىضَاسج تَا تَا ميفره ته أمادََُح عاُ تطشعثشض ىيؼيىً واىذساعاخ ق 

, تاىقُاً تجَغ  St Petersburg Academy of Sciences and the Navyاىثحشَح 

اىشوعُح تؾأُ ذيل  ٍؼيىٍاخ ػِ ٍقش وتالد اىؾاً شٌ أسعو ذقشَشا ٍفقالً إىً اىحنىٍح

 :انظراىَْاطق. 

محمد حبيب صالح، "الدبموماسية الروسية يي مصر وبالد الشـا خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف التاسع  -      
 . 888، ص 4777، العدداف السابع والستوف والثامف والستوف، مجمة دراسات تاريخيةعشر"، 

بيف الشرؽ والغرب: القو  األوروبية الكبر   محمد صبر ي الدالي، يي تاريخ الصداـ والحوار (17)
 . 441، ص 8841والصراع الروسي العثماني، القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

(50)
 Муравьев, Н.Н., Русские на Босфоре, в 1833 году. М.:1869, CC.151–156. 

(51)
 Базили, К.М., Op, C.129.  

(52)
 Муравьев (Карский) Н.Н., Турция и Египет в 1832 и 1833 годах, T. 3., C.63.  

(53)
 Ibid, C.126. 

(54)
 Муравьев, Н.Н., Русские на Босфоре, CC.151–156. 

(11)
طثؼح اىيىاء,    ُّح, اىقاهشج:ٍ  ح, اىجضء األوه, اىطثؼح اىصا غأىح اىؾشُق و, اَى ً مٍا  . 124, ؿ 1404ٍقطف

- Экспедиция Черноморского флота на Босфор в 1833 г, Опубликовано в: Боевая 

летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского 

флота с IX в. по 1917 г, www. http://militera.lib.ru/ (5 May 2017).  
(56)

 F.0. 78-344,  From Parker To ministry foreign, 17 January,1833 
(57)

 Hajjar, Joseph N., op.cit., p. 114.  
(58)

 Муравьев, Н.Н., Русские на Босфоре, CC. 156- 159.  
(59)

 AD. 1-458, From his Excellency J.H. Mandeville to Vice Admiral Sir    

      Henry Hotlam, 6 Feb 1833. Therapia   
(60)

 Муравьев, Н.Н., Русские на Босфоре, CC. 163.  
(61)

 Ibid, CC. 162-163.  
(18)

حفظح     ٍ, ُقح 13وشائق ػاتذَِ ٍ تاؽا تراسَخ 45, وش حَذ ػي  ًٍ ٌ تاؽا إى ِ إتشاهُ  ٍ,13  ُ  ً. 1244سٍضا

(63)
 Муравьев, Н.Н., Русские на Босфоре, CC. 195-163. 

يا، وبخاصة أف البرلماف البمجيكي حصر والية العرش يي ثالثة أثار استقالؿ بمجيكا عف ىولندا قمؽ بريطان (11)
وىو أحد النبالء الفرنسييف وابف زوجة نابميوف بونابرت األولى  -أسماء مقترحة ىـ : يوجيف دو بيوىارنيس 

(، أو أوغست 4913-4641) Joséphine Tascher de la Pagerieجوزييف تاسشر د ي ال باجير ي 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://militera.lib.ru/
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ابف يوجيف، أو األمير لويس أوؼ   Auguste of Leuchtenberg( 4631-4648مف ليوشتينبرج )
           Philippe Louisممؾ يرنسا لويس ييميب ( ابن 1814-1896)  Orleans Louis ofأورليانز 

(، وكاف الثالثة تربطيـ عالقات وطيدة بفرنسا وال سيما األخيرة، يخايت بريطانيا أف يؤوؿ 4638-4616)
 :انظركؿ غير مباشر إلى يرنسا. حكـ بمجيكا بش

- Pirenne, Henri, Histoire de Belgique, VII: De la Révolution de 1830 à 

la Guerre de 1914, Bruxelles: Maurice Lamertin Éditeur, 1932, p.14.   
(65)

 Муравьев, Н.Н., Русские на Босфоре, CC. 156-157.  
(11)

 دخىه قطغ األعطىه اىشوعٍ إىً اىثغفىس ماُ فٍ اىؼؾشَِ ٍِ  ذزمش اىىشائق اىثشَطاُّح أُ 

 :انظر. 1433فثشاَش       

 - AD.1- 458, From his Excellency J.H. Mandeville to Vice Admiral Sir 

Henry Hotlam, 22 Feb, 1833, Therapia. 
(19)

حو مائتي طف، ويبمغ ىي مف السفف الخشبية الكبيرة، وتقدر حمولتيا بن Corvetteالقرويت:  
طوليا واحدًا وعشريف ذراعًا، وخمس وثالثيف ذراعًا، وىي ذات ثالث سوار ي، واستخدمت يييا 

 التي تزيد مف سرعتيا. انظر: Square Sailsاألشرعة المربعة الشكؿ 
تاريخ البحرية محمد محمود السروجي، "البحرية المصرية يي العصر الحديث"، يي كتاب:  -     

  . 144، ص 4793، اإلسكندرية:المصرية

(68)
 Муравьев, Н.Н., Русские на Босфоре, C.183–184. 

(69)
 AD.1- 458, From his Excellency J.H. Mandeville to Vice Admiral  

      Sir  Henry Hotlam, 22 Feb, 1833, Therapia. 
(70)

 Экспедиция Черноморского флота на Босфор в 1833 г,Опубликовано    

      в: Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших 

событий  военной истории русского флота с IX в. по 1917 г, www.  

      http://militera.lib.ru/ (5 May 2017). 
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