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)) ... لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نكُموا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهري
بِريخ لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد(( 

)85( ادلةسورة املُج) 11( ةـآي  
  إذا رأيت شباب احلي قد نشأوا       ال حيملون قالل احلرب والورقا

  اتسقاما يعون من صاحل األخبار     حلق   يفوال تراهم لدى األشياخ 
  اقـــــــــــقد بدلوا بعلو اهلمة احلم   ج         ـــهنم مهإفعد عنهم ودعهم 

  مام الشافعياإل                                                  

وفى اللغة والشمائل واهلمة  الرتبة ، يفن العرب كما كانت واحدة فاستووا إ،                          
                                            ...واحداً سبكاً فسبكوا،  والسجية األخالقوفى  ، واحلميةوفى األنفة 

                     باب األعم واألخص يف تشاهباًحتى أشد  اإلخالصوتناسبت  األجزاءتشاهبت 

  رسائله يفاجلاحظ       
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  )داءـــــــإه (

  
   رمحة واسعةرمحهم ا وأخي أمي إىل

  وتقديراًوفاء  والدي إىل
  مع خالص حيب أخوتي إىل كل 
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  ))كرشُ ((                        
  سـتاذ الـدكتور  الفاضـل األ  أن أتقدم بوافر الشـكر والتقـدير ألسـتاذي    أوالً أود       
 الـذي تعهـدين  .  جامعـة بنغـازي   احلديث واملعاصر أستاذ التاريخ ، عطية خمزوم الفيتورى 
 سنوات مرحلة الدراسـة  ل وىفب، البحث إعداد فترة  طيلةالعناية والرعاية والتوجيه األشراف وب

حسب بـل  إذ مل يكن قدوة علمية يل ف ؛ قلت فلن توفيه الكلمات حقه اوالذي مهم ، اجلامعية
مـن   ، وإنه لشرف يل أن أكون واحـداً فله أسجل كل تقديري وعرفاين ووفائي ، خلقية أيضا 

  .                      تالميذه

األستاذ روا يف مرحلة دراسيت ومن بني هؤالء ؛ الفضل لعدد من األساتذة الذين أثّأدين بو 
طيلة واإلرشاد  النصحيل قدما  ، حيث يميالد املقرح الدكتوراألستاذ وعبد اهللا إبراهيم دكتور ال

 . هاجتميع عناصـر فسامها يف  ؛ ما كانت هذه الدراسة فكرةوعندوالعليا ، فترة دراسيت اجلامعية 
جامعة طـرابلس  أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر  ، مروانعمر حممد أللدكتور  موصول والشكر

  . لقبول مناقشة الدراسة وتعيينها
سـيار       لدكتورللمؤرخ واملفكر العريب اعن التعبري عن امتناين العميق  كما أين أعجز       

، عن توجيهاته الرائعة وكرمه يف سبيل ترسيم هذه الدراسـة  ، من جامعة أوهايو بكندا  اجلميل
الدكتور أيضاً وأشكر           اليت ختص الدراسة، وتزويدي بالكثري من املصادر واملراجع املتنوعة 

من جامعة بغداد ، على مساعديت يف احلصول على العديد من الدراسـات   اهلامشي رحيم كاظم
 مـن جامعـة بـالريمو    واملـؤرخ اإليطـايل    الربوفسـور ، وأشكر كثرياً باجلامعات العراقية 

(Antonino Pellitteri)  "على مساعديت يف الوصول إىل بعـض   " بليتريي أنطونيو ،
 . التفاصيل اليت خدمت الدراسة العناصر وإىل بعض  رشاديوإالدراسات اإليطالية عن املوضوع 

امعـة  اآلداب جبكليـة  مـدير مكتبـة   عبداحلميد صبحي أتقدم بشكر خاص للدكتور و       
 بالقاهرةامعة عني مشس جبواملتواجدة  من جامعة بنغازي فاطمة العقيلي والدكتورة - اإلسكندرية

أعمـال  يف وجهدهم  علمية الوثائقية من األرشيف املصرين قدما العون يف جتميع املادة اللذاال، 
                                                                                . للباحث االكثري من األحباث والدراسات وإيصاهل اوتعقبالترمجة للوثائق التركية ، 
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 قسم املكتبات جامعـة بنغـازي   دوياملهإبراهيم  للدكتور الشكر والعرفان أيضاً قدمأو
الوثائق  من عديدالترمجة  يف اعلى مسامهتهم،  قسم التاريخ جامعة بنغازي سامل الفالح الدكتورو

   . كل االمتنان والتقدير ا فلهم ، صادر والدراسات باللغتني االيطالية واالجنليزيةوامل

واحتاد املـؤرخني العـرب   جامعة القاهرة  خوة القائمني على مكتباتكما أين أشكر األ
بالقاهرة ومكتبة اإلسكندرية العريقة ؛ لتقدمي يد العون الكرمية للحصول على املصادر واملراجـع  

  .النفيسة ملوضوع الدراسة 

كتب الوطنية بنغازي على ودار ال، على مكتبة جامعة بنغازي  ين أشكر القائمنيفإ اًوأخري
على كثري من الدراسـات والبحـوث    لالطالع يهم ،املستمر علترددي  خالل الدائم استقباهلم

فلهم مجيعاً كل الشكر ، ا هذه الدراسة وطباعته للقائم على تنسيق والشكر موصول .بتني باملكت
  .هذه الدراسة إجناز ساعدت يف اليت احلثيثةعلى جهودهم والتقدير 
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ور كبري يف صياغة وتكوين أقاليم ومشـيخات منطقـة   باشا د كان لسياسة حممد علي          
عندما تقدم بقواته إلخضاع هـذه   ، العريب خالل النصف األول من القرن التاسع عشر  اخلليج

م ، للتخلص من 1815وجند باجلزيرة العربية عام  اجلهات حلكومة القاهرة ، بعد احتالل احلجاز
فس الدائم حملمد علي باشا يف السيطرة على منطقة السعوديني الذين يشكلون اخلصم األخطر واملنا

خوفا من تـدهور طـرق   ، أنظار الدول األجنبية إليها  ت تلك األحداثجذب، ف املشرق العريب
بعـد أن عـرف قيمتـها    عليهـا ،  املواصالت بني الشرق والغرب يف حال سيطر باشا مصـر  

السياسة العامة اليت أختطها لنفسه  من اًهام اًءجز سياسته يف تلك اجلهات وأصبحتاإلستراتيجية 
  . جتمع حتت لوائها سائر الواليات العربية بصدد تكوين دولة عربية موحده يف الشرق 

 لوقوعهـا   خاصـاً  املنطقة اهتمامـاً هذه  عطىباشا ي حممد علي يعود السبب الذي جعل       
 العـريب  اخللـيج   يـاه ومضيق هرمـز إيل م بالقرب من القطر املصري عرب طريق  البحر األمحر 

جعلتها يف مقدمه املناطق عن غريها من البقاع ، والعالقات التارخيية اليت تربط بني احلجاز ومصر 
 -خطوتـه األوىل  والشك أن جناحه يف، باشا  يف عهد حممد عليليها حكم املصريني أمتد إ اليت

باشا بنفسه بعد جنـاح أول  ي د علأكرب األثر يف ازدياد ثقة حمم -إسقاط الدولة السعودية األوىل
  .لتلك التجربة ، فأقدم على خطوات تاليةجتاربه التوسعية 

اخللـيج  مبنطقـة  باشا   اجلزيرة العربية مآرب حممد عليخدمت الظروف احمليطة بأحداث        
العريب لبسط السيادة املصرية على تلك اجلهات ، أوالً هلدف السيطرة على املوقع االسـتراتيجي  

تصادي  والتحكم بطرق التجارة يف الشرق ، وثانياً ضم املزيد من الواليات باملشرق العريب واالق
حلكومة القاهرة ، وتعد منطقة اخلليج العريب هدف مهم يف سبيل التوسع واإلطباق على سـورية  

جعلته يعمـل  جتارته ،  تطلعاته للسيطرة على البحر األمحر واحتكارو ،والعراق من جانب آخر  
ن أزمات الدولة العثمانية وقيام الدولـة السـعودية   العريب ، مث إى ربط هذا البحر مبياه اخلليج عل

عمال األو،  العثمانية  لدولةوديدها لم ، 1745عام  يف جند على أيدي آل سعود بداية األوىل 
العريب ، ه اخلليج واألخطار املهددة حلركه املالحة الدولية يف ميا، وجتارة الرقيق ،  البحرية للقواسم

بالقيـام  ، باشـا   وخاصة بريطانيا تلح على حممد علي جعلت السلطان العثماين والدول األجنبية
بفتح مطالبه ، قبل توجه تلك احلملة ته فأدى ذلك إىل استفاد  جلزيرة العربية عسكرية على ا حبملة

واليتـه  باشـا   مد علي؛ فطالب حمملساومة الدولة العثمانية للحصول على مكاسب وامتيازات 
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من بعده على مصر ، وكتب قائمة احلاجيات العسكرية احلربية من العتاد احلريب احلديث ، وأسرته 
جناز تلك املهمة برضي تام مـن الدولـة العثمانيـة    للعمل على تدعيم أركان حكمه ، مقابل إ

  . نطقة اخلليج العريبم ، وهي فترة التوسع املصري األول مب1818وبريطانيا يف بداية احلملة عام 

علـى عالقتـه    وسياسته اخلارجية عموماًالعريب ، باشا يف اخلليج  أثرت سياسة حممد علي       
بعد مرحلة التوسع اخلارجي خاصة ومع الدول الكربى يف ، بالدولة العثمانية والسالطني املتعاقبني 

وقد أسفرت األحداث ، الدول  باشا وبني هذه نار اخلالفات بني حممد علي أن تفاقمت واستعرت
، بعد أن أصبحت ساحة للتنافس  خالل تلك الفترة العريب خلليجملنطقة اإىل حتديد املسار التارخيي 

  .الدويل

  :ومن أسباب اختيار موضوع الدراسة

مل يتعرض هلا البـاحثون   م ،1840-1818باشا يف اخلليج العريب  أن سياسة حممد علي        
باشا من  احلديث عن حممد علي يف لكُتاب، فقد أفاض افردة ختص تلك املنطقة بدراسة علمية من

، تلك الفترة  عننواح عديدة وبأقالم خمتلفة وجنسيات متنوعة ، كما كتب مؤرخون معاصرون 
وعثمـان   –وحسني ابن غنام  –اجلربيت ( حوليات مثل  صورة ال أن كتابام كان معظمها يفإ

 علـى وقد أتت هذه احلوليات شبه خاليه من إلقاء الضوء الكامـل  )  محيد بن رزيق –بن بشر 
  . املوضوع كما ستوضح الدراسة

باشـا خـالل    أنتهجها حممد علـي  ن الدراسات احلديثة اليت تناولت سياسة التوسع اليتإ       
دراسة تشرح خمططات حممـد   وحروبه املختلفة ، خلت منالنصف األول من القرن التاسع عشر 

عن سياسته باملشرق العريب دراسات شاملة  مع وجود. وتداعياا  العريب اشا مبنطقة اخلليجبعلي 
 حممد علـي  نشاطأشارات عن  ، تضمنتوعدد من الدراسات املختصرة يف الدوريات العربية  ،

 .العريب  اخلليجلتوسعية مبنطقة باشا وسياسته ا

ر العراق ظل طريق مواصالت بني أوروبـا  ن طريق اخلليج وشط العرب عند البصرة وأاإ      
باشا تصل إىل مياه  وحلقة وصل مهمة ، وبعد أن بدأت طالئع قوات حممد عليوالشرق األقصى 

خطر وجود قوة حممد علي باشا  إىل –خاصة بريطانيا  –تنبهت الدول األوروبية العريب ، اخلليج 
وهو ، بديل ملواصالا للهند الطريق ديد ال، خمافة وأار العراق العريب اخلليج  بتلك اجلهات من
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باشا فرض  مسار األحداث حينما فكر حممد علي يف تأثري ذلك وأمهيته على، ما يتوجب دراسته 
د احتالل سـوريا  البحرية والنهرية باملشرق العريب ، خاصة بع السيادة املصرية على طرق املالحة

  ق التخطيط للتقدم صوب العرا م ، وبدأ1831عام 

  :أهداف الدراسة

 العريب   ومناقشةاخلليج يف باشا  تسليط الضوء على تطلعات حممد علي دف الدراسة إىل       
ومعرفه انعكاسات هذه  من أجل حتقيق تلك األهداف الطرق واألساليب اليت انتهجها باشا مصر 

بـاقي   أوباشـا ،   مصري دولة حممد علـي   و على، نفسها العريب السياسة  على منطقة اخلليج 
  .حيال ذلك  األجنبية الدول ، ومعرفه مواقفاملصرية  احلمالتالواليات العربية اليت وصلتها 

عاجلت الدراسة  مجلة من وتأثرياا املختلفة  انعكاسات حتركات حممد علي باشا ،وإلبراز       
  :كاأليت عرضهاالت نالتساؤ

  :الت الدراسةتساؤ 

الـيت   ستراتيجية اإلالعريب نطقه اخلليج مل اتيجية واجلغرافية واالقتصاديةية اإلسترمهمعرفة األ -
أثارت اهتمام حممد علي باشا وجعلته يغامر حبمالته العسكرية إلخضاع تلك اجلهـات ،  

م      مـن حتركـات   احملليني ، والقوى الدولية ذات التأثري املباشر عليه وموقف احلكام
 .القوات املصرية

العـريب   باشا التقدم بقواته صوب مناطق اخللـيج  دفعت حممد علي اب اليتاألسب هي ما -
 .ك وانعكاساتهوتأثريات ذل

اخلليج العـريب   إخضاعحماولة كيف كانت األساليب والطرق اليت أنتهجها باشا مصر يف  -
 .لنفوذه

حلها معرفة مواقف القوى احمللية من محالت حممد علي باشا على مناطق اخلليج العريب مبرا -
 .املختلفة 
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مواقف الدولة العثمانية واحلكومة الربيطانية من توسعات حممد على باشا باملنطقـة  بيان  -
 .مبراحلها املختلفة

  .على وضعه الدويليف اخلليج العريب باشا التوسعية  مد عليحم كيف انعكست سياسة -

 :دراسة ـمنهج ال  

لدراسـة  طار من الوحدة املتكاملة إ التارخيي يف الدراسة على املنهج السردي  اعتمدت           
، مـع الـدمج بـني    " املنطقة جمتمعه السياسية بث احديتناول األ أفقياً منهجاً" تاريخ املنطقة ، 

 الدراسة عدد من املعاهدات واالتفاقيات ثنايا منهجني مها املقارن والتحليلي ، وحيث أنه ورد يف
  . يعىن بتفسري هذه املعاهدات واالتفاقيات القانوين الذي باملدخلنا استع فقد

  :والدراسات السابقة  نظرة يف املصادر  

أفاد يف تناول هذا املوضوع ودراسته عدد من املصادر املتنوعة وىف مقدمتها الوثائق           
 الًفض  هرةالعربية والعثمانية واألجنبية املوجودة بدار الوثائق القومية وبدار احملفوظات املصرية بالقا

باشا  ي، وهى وثائق تكشف حقيقة وأبعاد مطامع حممد عل املنشورة ىعن عديد الوثائق األخر
عالقته مع الدولة العثمانية واحلكومة الربيطانية وباقي  عامشكل وتوضح ب، وسياسته اخلارجية 

كما استفادت .  باخلليج العريب واألثر الذي تبع استيالء قواته على تلك املناطق، الدول األجنبية 
متثل جهد عدد من الباحثني الذين اهتموا بفترة  الدراسة من عدد من الرسائل العلمية اجلامعية وهى

يف كثري من األحيان تعطى معلومات مركزة إىل حد كبري ختدم  ، فهي حكم حممد علي باشا
سم على ومن ضمنها رسالة ماجستري با عناصر البحث ، يف ترصني موضوع الدراسة وتساهم

العثماين يف اجلزيرة العربية والشام على  -أثر الصراع املصري: ( ـ املرسومة ب عفيفي على غازي
وهي تعطي معلومات عن املوقف العثماين خالل مرحلة التوسع الثاين  ،) م1841- 1831العراق

ثمانية لقوات حممد علي باشا يف اجلزيرة العربية ، وتشرح اخلطوات اليت أختذا السلطات الع
صالح  ورسالة ماجستري ثانية حملمد .للتصدي لتقدم حممد علي باشا يف مناطق املشرق العريب 

عملية التحديث " م1848- 1805 مصر يف عهد حممد علي( ـ السعيد أبونار املرسومة  ب
وتبني يف عناصر مهمة املوقف الدويل من سياسة  ) "وعالقتها بالصراع الدويل يف الشرق األوسط

علي باشا الدولية ، وتطرح بترابط مراحل  التحركات وتطورها حىت الدخول يف حتالف  حممد
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ورسالة ثالثة ألمحد فريد املرسومة  م ،1840دويل ضد حممد علي باشا وتوقيع معاهدة لندن عام 
 املسألة املصرية يف عصر حممد علي توسع مصر يف الشام وأثره يف املوقف الدويل من( بــ 
حيث عاجلت انعكاس التقدم املصري واحلروب يف الشام علي اجلزيرة العربية  )م1821-1841

وكان لكتابات املؤرخني املعاصرين  .، وتتبعت مراحل ظهور املسألة املصرية على املسرح الدويل 
عبد الرمحن اجلربيت (  لتلك الفترة التارخيية أمهية قصوى يف اعتماد الرسالة عليها وهى كتابات 

 – "الفتح املبني يف سرية السادة البوسعيديني"محيد بن رزيق كتاب  – "راجم واألخبارالت"كتاب 
ملع الشهاب "وحسني الريكي يف كتاب  – "عنوان جمد يف تاريخ جند"وعثمان بن بشر يف كتاب 

وهي كتابات حولية ختص مرحلة القرنيني الثامن عشر والتاسع  )"يف سرية حممد بن عبد الوهاب
تاريخ منطقة اجلزيرة العربية ، ومنها ما يهتم بتاريخ حممد علي باشا ، وتثبيت عشر ، تسرد 

أسهام مهم ،  لكتب العربية احلديثةل وأيضاً .مصر واجلزيرة العربيةللوقائع واألحداث اليت مرت ا 
يف إنضاج هذه الدراسة وميكننا التأكيد على أمهية كتابات الدكتور عبد الرمحن عبد الرحيم عبد 

وشبة اجلزيرة  وحممد علي –الدولة السعودية األوىل (        لرمحن وأبرز ما أستخدم كتايبا
( وأخص منها  على كتابات الدكتور بدر الدين عباس اخلصوصي واعتمدت الدراسة) العربية

كتابات الدكتور فؤاد سعيد العابد وأيضاً  ، ) دراسات يف تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر
  . )  سياسة بريطانيا يف اخلليج العريب خالل النصف األول من القرن التاسع عشر( ها وأمه

املعلومات التارخيية من جنسيات  وكان للكتب والدراسات األجنبية مزيد تنوع يف انتقاء        
  : كالً من  واعتمدت الدراسة على كتابات، تلفة خم

( Dodwell , Henry, Modern Egypt.- Kell,J.B., Persian Gulf.)  

 القسم التـارخيي " ،  دليل اخلليجلورميري جون ، ( ومن الكتب األجنبية املترمجة كتابات         
  .) زأينـج،  م1870_1750بريطانيا واخلليج ، جون كيلي ، .  جملدا 14،  "واجلغرايف 

 يف دوراًشورة يف عدد من الدوريات واالت للبحوث والدراسات املتخصصة املن وأيضاً
للدكتور بدر  واخلليج العريب حممد علي(: غناء هذه الدراسة ومقارنة معلوماا ، ونشري إىل أمهها أ

 موقع البحرين يف حماولة حممد علي - الدين عباس اخلصوصي حولية كلية اآلداب جامعة الكويت
ومشروع غـزو   حممد علي – جملة الوثيقة البحرينية ليلللدكتور إبراهيم خ،  لتأسيس دولة عربية

النـدوات   ، كما استفادت الدراسة من أعمـال عـدد   )للدكتور عبد احلميد البطريق ،  العراق
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حيـث  ، الدراسـة  ب ارخيية ذات صلةقضايا ت تعاجلتناولت املوضوع و واملؤمترات العلمية اليت
باشـا اخلارجيـة أو    وحتركات حممد عليسة من وجهات نظر خمتلفة ختص سياالدراسة  ستفادها

خالل تاريخ العصور احلديثـة ومنـها فتـرة    دراسات تارخيية عن املنطقة وما جاورها من أقاليم 
، اجلمعيـة   ح أم حتديث؟ مصر يف عهد حممد علـي ندوة إصال(  ومن هذه الندوات الدراسة ، 

القـاهرة   ،ل حممد على باشا الكبريعاما على رحي 150املصرية للدراسات التارخيية مبناسبة مرور
 23القاهرة، احتاد املؤرخني العرب   ندوة إقليم اخلليج على مر العصور -م1999مارس  9-11
حماوال يف كل ذلك ) م2005جامعة الكويت   ندوة وثائق اخلليج العريب -م1996نوفمرب  25-

على حتليل ومناقشة كـل   بعد االستقصاء والعملتقدمي دراسة هلذا املوضوع بشكل علمي رصني 
ريق لالهتمام بأثر سياسة ليكون بداية الط، وطرحها مبوضوعية علمية حبثيه املعلومات واإلحداث 

سواء على املنطقة م ، 1840عام بعد انسحاب القوات املصرية العريب باشا يف اخلليج  حممد علي
العثمانية أو  قات مصر مع الدولةيف عالأو انعكاس ذلك ،  حمليا أو على القوى الدولية يف املنطقة 

  . احلكومة الربيطانية

  وقد قسمت الدراسة إىل متهيد وأربعه فصول وخامته      

اجلغـرايف وتضاريسـه ومناخـه    العريب موقع اخلليج : أوالً. ثالثةتناول التمهيد عناصر         
فترة العصر احلديث يف تيجيه األسترا تهعرض تارخيي عن أمهي: ثانياً. ومساراته وحتديد ألهم مواقعه
وتعاقبت على استعماره ومدى تأثري العريب ، يف تاريخ اخلليج  اًمهم اًومعرفة الدول اليت لعبت دور

باشـا   لسياسة حممد عليناقش رؤية ي: وثالثاً .النواحيهذه الدول على األوضاع العامة يف تلك 
 .  املختلفةومراحلها  عرض دوافع ومنطلقات تلك السياسةاخلارجية وت

عن تاريخ إقليم اإلحساء واألوضاع السياسية لإلقليم قبيل  أوالًيأيت الفصل األول للحديث         
بنه القائد إبراهيم حول اإلسراع يف ي باشا الالتواجد املصري األول مث التطرق إىل أوامر حممد عل

وعالقـة  ، السـعودية األوىل  إخضاع اإلقليم للسيادة املصرية بعد إسقاط الدرعية عاصمة الدولة 
إبراهيم باشا باحلكام احملليني وطرق وأساليب هذا القائد يف احتالل اإلقلـيم واتصـاالته األوىل   

أسباب  ، وتوضح وموقف مماليك العراق من الزحف املصري على اإلحساء، باملبعوثني الربيطانيني 
الثاين بإقليم اإلحساء من خـالل  عرض التوسع املصري مث تاالنسحاب املصري األول من اإلقليم 

مـن قبـل القـوات     وكيف كان االحتالل املصري الثاين لإلقليم تطلعات القائد خورشيد باشا 



15 
 

، وضح أعمال الوكالء واملندوبني املصريني باإلقليم وموقف احلكام احملليني من ذلـك  املصرية وت
   .االنسحاب الثاين للقوات املصرية من إقليم اإلحساءمرحلة حىت 

 إىل البحرين قبيل التواجد املصري وديدات القـوى اخلارجيـة   وثانياً تتطرق الدراسة         
لتعود للسيادة بسط حكمهم عليها واسترجاعها من الفرس  وكيف أستطاع آل خليفة ، للبحرين 

اع عرض صروت ،العربية ، من خالل قبائل العتوب اليت توافدت على املنطقة بعد هجرام من جند 
سيطرة قوات  أمهية البحرين يف وتوضح، آل خليفة مع آل سعود بعد قيام الدولة السعودية األوىل 

وحتالفات القائد إبراهيم باشا مـع   ،فترة التوسع األوىل  العريب اخلليج حممد علي باشا على مناطق
بغداد مـن   على البحرين ، وتعرض موقف والة املصرية  سيادةالبسط  دفبعض احلكام احمللني 

القائـد   عن اهتمامـات يف املرحلة الثانية تحدث مث ت،  يف البحرين نشاط قوات حممد علي باشا
حممـد   وكيله ض اتصاالتتعركما ، للحكم املصري ها البحرين وخمططاته لضمخورشيد باشا  ب

تباط توقيع معاهده االرواليت أسفرت عن  معهم  حمادثتهيف زيارته لشيوخ البحرين ورفعت أفندي 
ستخلص نتيجة ، مث تبني شروط هذه املعاهدة والترتيبات للعمل ا ، وتالبحريين باحلكومة املصرية 

  .   وراء انسحاب القوات املصرية من البحرين وإلغاء هذه املعاهدة ومعرفة األسبابهذا النشاط 

ـ   حتركات حممد عليعاجل الفصل الثاين يو         اين ودولـة  باشا جتاه مشيخات السـاحل العم
جتاه مشيخات الساحل العماين وواحـة البـورميى    يف مسقط ، وتطرق أوالً لتحركاته البوسعيد

وكيف كان األمتدد املصري األول هلذه اجلهات مث أعمال املبعوثني املصرين مع احلكام احمللـيني  
  .إلخضاع هذه املشيخات للحكومة املصرية

 وضح عالقتهم مبحمد علـي آل بوسعيد حلكم مسقط ويوصل اليت  للكيفيةض عروثانياً          
وتـدهور    باملنطقـة نيلص إىل مواقفهم من أعمال املبعوثني املصـري وخي، مبراحلها املختلفة باشا 

بتلك اجلهات  اعالقتهم باحلكومة املصرية واالصطدام بقوا. 

ليم البصرة حيث إقباشا صوب الكويت و الثالث فقد عاجل حتركات حممد علي أما الفصل       
بني أوضاع الكويت مطلع القرن التاسع عشر مث يطرح احلديث أوالً عن االتصاالت بالكويت وي

د املصـريني  وكيف كان موقف شيخ الكويت من تواج، تطلعات خورشيد باشا صوب الكويت 
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ت ستعرض أمهية ميناء الكويت يف حتركات القـوا ويمع املبعوث املصري  باملنطقة ويشرح لقاءاته
  .العريب  املصرية يف مياه اخلليج

ول القوات املصرية سـواحل  أوضاعها العامة عند وص، تطرق إىل البصرة لل ويأيت ثانياً          
وموقف سـلطات   سيطرت املصريني على تلك اجلهات كيف كانت أمهيتها يفإقليم اإلحساء ، و

ل البصرة ومـا هـي خطـط    غزو العراق من خال باشا وقواده حماوالت حممد عليالبصرة من 
  .غزو العراق همةوإجناز م البصرةإقليم خورشيد باشا إلخضاع 

باشـا مبنطقـة    من سياسة حممد علي املوقف الربيطاين :ويأيت الفصل الرابع ليوضح أوالً    
 احلكومـة  ومعرفة الطرق واألساليب اليت اختـذا ، خالل املرحلتني األوىل والثانية العريب اخلليج 

العريب علـى  باشا يف اخلليج  حممد علي ها وبنيانية يف مواقفها وكيف أنعكس االحتكاك بينربيطال
بل يف باقي الواليـات الـيت    تلك اجلهات من املشرق العريب    ليس فقط يف وتوسعاته حكمه 

  .       الحقاوانعكاس هذا املوقف أيضا على مصر الداخل ،  حلكمهأخضعتها قواته 

التوسعية يف اجلزيرة باشا  حممد علي موقف الدولة العثمانية من مشاريع :  انياًستعرض ثوي        
أنسلخ  باشا مصربعد أن هدد  ،عاجل جذور الصدام املصري العثماين ي .مبراحلها املختلفة  العربية

عـام  خاصة بعد موقعـة نصـيبني   ،  يف اسطنبولعن الدولة العثمانية العربية عدد من الواليات 
ويستعرض موقف الدولة  العريبوانعكاس هذا الصدام على التواجد املصري باخلليج  م  ،1831

باشا  بني حممد علي بني االتفاقياتوي  العثمانية من مشاريع حممد علي باشا يف اجلزيرة العربية     
   . اخلارجية طني العثمانيني من سياستهوالسلطان العثماين واملوقف العام للسال

الدول املشاركة  م ، يعرض عدد1840ليط الضوء على معاهده لندن ثالثا إيل تسلص وخي        
 مصاحل هذه الدول مـن بنـود هـذه االتفاقيـة     ، ويكشف ومراحل املناقشات حىت اعتمادها

ـ باشا من هذه املعاهدة  ، ويطرح مواقف حممد عليالسرية  وبرتوكوالا دد  انعكاسـات  ، وحي
 وحىت داخل القطر املصري ومصري حكم مصر الحقا، اخلارجية ه سياستتنفيذ هذه املعاهدة على 

 .  

توصلت إليه الدراسة من نتائج وتلقى الضوء على أهـم   اخلامتة لتستعرض أهم ما وجتيء     
  التحليل والنقاش العلميو واالستقصاءمن خالل القراءة التارخيية احلقائق اليت أكدا 
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قت يف عرض هذا املوضوع ألسد بعض الفـراغ يف املكتبـة   وأخرياً أمتىن أن أكون قد وف        
 ن كان قد حـالفين ذه الصورة فإ اجتهدت إلخراجه أكون قدو،  موضوع الدراسةالعربية عن 

وأين  والكمال هللا وحـده    ن كانت األخرى فحسيب أنين اجتهدتالتوفيق فلله احلمد واملنة ، وإ
  .خالصا لوجهه الكرمي ألسال اهللا العلى القدير أن جيعل عملي هذا

  

  

  متهيد  

  
 الخليج العربي الموقع الجغرافي .1
 الخليج العربي والمطامع االستعمارية .2
 رؤية لسياسة محمد علي باشا الخارجية .3

  المرحلة األولى •
 المرحلة الثانية •

  

  

  

  

  



18 
 



19 
 

  :املوقع اجلغرايف للخليج العريب

يف قلب العامل القدمي بني احمليط اهلندي والبحر املتوسط وهو حبر هامشي  )*(يقع اخلليج العريب       
وهلذا كان قليل العمق إذا قيس بأعماق خلـيج عمـان   ، أو حبر داخلي يشغل الرصيف القاري 

خبليج عمان عن طريق مضيق هرمز الذي يبلغ أتسـاعه   ، ويتصل هذا اخلليج واخللجان األخرى 
60 ع اليمىن للمحيط اهلنديا، وهو بذلك يشكل الذر) 1( كم .  

مشاال أي أنه ميتـد سـتا    30.30ْمشاال إىل دائرة عرض 24ْ ميتد اخلليج من دائرة العرض      
حمور ) 2(نه شرقا أي أ 20.56ْشرقا إىل  48ْول ونصف من دوائر العرض ، وميتد من خط الط

  .مييل من الشمال الغريب إىل اجلنوب الشرقي مبقدار مثان دراجات

وميتد ساحله الغريب من رأس مسندم حـىت شـط   ،  2م 226,000تبلغ مساحة اخلليج       
من مضيق هرمز جنوب حىت شط ،كم  1060كم ، أما الساحل الشرقي فيمتد  1500العرب 

  .)3(كم 1000ويبلغ طوله ، كم  300و 200العرب مشاال ويتراوح عرض اخلليج بني 

 40يتجاوز عمقهـا   أعمق أجزاء اخلليج يتجاوز مائة متر يف الغالب وبه مناطق واسعة ال       
كم من ساحله عند مصب شط العرب ، كما  110مترا ويوجد هذا العمق القليل فيه إىل مسافة 

   تكتنف جزر البحرين  يوجد أيضا يف مناطق أخرى يف داخله مثل املناطق اليت

ا من كلما اجتهن) 4(الغرب من مضيق هرمز ويزداد العمقوعلى العموم فإن أعمق أجزائه يوجد إيل 
  .رأس اخلليج إىل هذا املضيق

                                         
سم اخلليج الفارسي ونشأ ذلك عند اكتشاف األسكندر األكرب للساحل الفارسي األصغر هلـذا اخللـيج وإن   أيضا على اخلليج ايطلق   )( * 

باخلليج الفارسي لذلك سوف نكتفي باإلشارة إلية بكلمة اخلليج باسم أكتشف اخلليج العريب بعد ذلك ، وكان يف فترة الدراسة يعرف 
 .    37،  ص 1960مايو  16،  دار املعارف ، القاهرة ،  3ط ، ع السياسية إلمارات اخلليج العريباألوضا, أنظر سيد نوفل . فقط 

 . 11، ص  1982، منشورات ذات السالسل ، الكويت ،  جغرافية اخلليجحممد متويل ، وحممد أبو العال ،    ) 1( 

 .15نفس املرجع ، ص   ) 2( 

 .36، ص 1975ه االجتماعيني ، الكويت ، ، مطبوعات رابط األمهية األستراتيجيه للخليج العريبحممد رشيد الفيل ،    ) 3( 

 -25ث مقدم للمؤمتر الدويل للتاريخ ، جامعة بغداد ، العراق ، ، حب اخلليج العريب واملطامع االستعماريةبدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  4( 
 .2-1، ص ص 1973ذار آ 30
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أدت العوامل اجلغرافية مثل املوقع والتضاريس واملناخ واملوارد االقتصادية إىل جعل اخللـيج         
األمر ، السياسة  العصور لعامل التجارة واحلروب وأخرياً )*(منذ أقدم عاملياً مائياً اًوممر جتارياً اًمركز

  .بطابع خاص أو سياسياً أو حربياً اخلليج ونشاطها سواء كان جتارياً منطقةالذي طبع تاريخ 

إذ إن حموره يأخذ هذا االجتاه موازيا ، يب ميتد اخلليج ومدخله خليج عمان يف اجتاه مشايل غر      
مكونني جمرى ) ألقرنه( ، كما إن رى دجلة والفرات اللذين يلتقيان عند  " زاجروس" ملرتفعات 

البصرة جيريان على شط ) الفاو ( )**(مائيا واحد هو شط العرب الذي يصب يف اخلليج قرب ميناء
ات من الساحل الشرقي للبحر املتوسط فال تزيد املسافة يف اجتاه مشايل وغريب أيضا ليقترب ر الفر

  .)1(كم 190بني مسكنه على ر الفرات وبني هذا الساحل على 

) وري دجلة والفرات -عمانالعريب وخليج اخلليج ( جعل امتداد هذين املسطحني املائيني       
طريق مائيا للسلع التجارية بني الشرق والغرب كما إن اخلليج كان  يف هذا االجتاه الشمايل الغريب

وراء النهر وأيضـا ملتقـى طـرق     الصني ومن منطقه ما) 2(ملتقى طرق القوافل الربية القدمية من
  .القوافل القادمة من جنوب اجلزيرة العربية

يف اجلنوب وبني ) شرق إفريقيا وشبه القارة اهلندية(فرض موقع اخلليج بني اإلقليم املداري        
وهذان اإلقليمان خيتلفان مـن حيـث   )  دول حوض البحر املتوسط( املعتدل يف الشمال اإلقليم 

مث طلب دول البحر املتوسط إلنتاج اإلقلـيم  ، املناخ وخيتلفان من حيث اإلنتاج النبايت والزراعي 

                                         
رأس اخلليج حـىت   يت احتكرت التجارة الربية منات المنذ مطلع التاريخ القدمي كانت بابل وآشور وأكاد وعيالم من أوائل اإلمرباطوري  ( * )

جذب يف القرن الرابع قبل امليالد اخلليج  ملوقعه محلة من قبل عسكرية األسكندر األكرب لغزو جنوب العـراق  ، ساحل البحر األبيض 
اإلمرباطورية الرومانية على أدى إىل نزاع مع  وفارس والسند ، مث جاءت اإلمرباطورية الفارسية لتحتل معظم منطقة الشرق األوسط ما

تـاريخ  فتحية النرباوى ، وحممد نصر مهنا ،  :أنظر .املنطقة ، وبظهور اإلسالم عاد مركز اخلليج يستقطب طرق العامل القدمي وجتارته 
  .8-7صص ،  1988، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، دراسة يف تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية"اخلليج العريب 

مدينة عراقية ومركز قضاء يف والية البصرة جنوب العراق تقع يف شبه جزيرة عند مصب شط العرب على مياه اخلليج يعـود  : الفاو )      ( ** 
أي " ريبو سالمو"وحسب ماتشري املصادر التارخيية أن امللك اآلشوري سنحاريب أطلق عليها أسم " م.ق 2500"تاريخ الفاو إىل عام 
ومساها الوايل العثماين مدحت باشا مفتاح العـرق ،   -املر -ميالدية ، منطقة ماء الصرب  635طلق عليها العرب عام باب السالم ، مث أ

، عبد العزيز نـوار  : أنظر. وبذلك كانت الفاو بسبب موقعها اإلستراتيجي مسرحاً للعديد من العمليات العسكرية والتطلع جتاه بغداد 
 .136ص .1968، مكتبة اإلجنلو املصرية ، القاهرة ،   1914-1600عراق املصاحل الربيطانية يف أار ال

 142-141نفس املرجع ، ص ص   )  1( 

حممد : أيضاً        . 9 -5، ص 2007، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ،  اخلليج العريب احلديث واملعاصرحممد نصر مهنا،   )  2( 
 .36، ص 1975، مطبوعات رابطه االجتماعيني ، الكويت ،  ه للخليج العريباألمهية األستراتيجيرشيد الفيل ، 
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املدارى من التوابل والبخور فرض على سكان اخلليج أن يقوموا بالوساطة التجارية بني اإلقليمني 
  .بني الشرق والغرب للتجارةسابقني ومبعىن آخر العمل كوسطاء ال

  :االستعماريةاخلليج العريب واملطامع  

منذ وصول الدول االستعمارية إليـة   باإلضافة إىل ذلك يتميز اخلليج بأمهية إستراتيجية بالغة      
ري على من يتمكن أصبح من اليس، حبكم موقعه يف قلب العامل القدمي مطلع القرن اخلامس عشر ، 

وكان دائمـا  ، )1(من السيطرة علية أن يسيطر بالتايل على جنوب غرب أسيا وشبة القارة اهلندية 
ىف العصـور احلديثـة كـان    و مطمع للمستعمرين األوربيني املتطلعني ألحكام سيطرم عليـة  

من األوروبيني على شواطئ اخلليج خالل السنوات األوىل  )2(أقدامهمحطوا بالربتغاليون أول من 
وقـد اختـذت   م ، 1505تغايل البوكريك عام ، خالل محلة القائد الربمن القرن السادس عشر 

وأقامه القالع ) 3(سياسة الربتغاليني يف هذه اجلهات طابعا جتاريا وعملت على تأسيس مراكز جتارية
ن ع احلكام احملليني لنفـوذهم ، وضـل الربتغـاليو   بها حلماية هذه املراكز والعمل على إخضاجبان

مع  .) 4(خلليج طوال النصف األول من القرن السادس عشر حمتفظني بسيادم املطلقة على منطقة ا
السلطان اململوكي قنصـوة   لتهديدات هلم خالل تلك الفترة ، فنجدوجود بعض من الثورات وا

م ، للدفاع عن جدة ومكة واملدينة 1509محلة حبرية ملقاومة الربتغاليني يف عام قد أرسل الغوري 
ن القرن السادس مالنصف الثاين بالقوة العثمانية خالل  نوجوبه الربتغالي، وأيضاً   مبنطقة احلجاز

م كالقطف ن إقصاء الربتغاليني عن بعض املواقع اليت كانت ختضع لسيادمانيوعشر واستطاع العث
ومسقط والبحرين على سواحل اخلليج ، وأستطاع العثمانيون االستيالء علـى عـدن يف عـام    

خـالل  " مسقط"م ، وشن العثمانيون غارات على مواقع الربتغاليني يف السواحل العمانية 1547
ن مـن  ويال إذ سرعان ما متكن الربتغـاليو ذلك مل يستمر ط نغري أ. م 1552-1551عامي 

بعد أن ، العثمانيني  أبعادوجنحت يف ، إرسال محالم البحرية العسكرية من مقر قيادم يف اهلند 

                                         
 . 12، ص  1965، مطبعة الرسالة ، القاهرة ،  االستعمار يف اخلليج الفارسيمجال زكريا قاسم ،   )  1( 

 .26، ص 1980، منشورات ذات السالسل ، الكويت ،  1913ـ  1818تاريخ اإلحساء السياسي ، حممد عرايب خنلة،   )  2( 

ص ،  2005، الدار العربية للموسوعات ، بريوت ،  1914-1745العثمانيون وآل سعود يف األرشيف العثماين زكريا قورشون ،   )  3( 
 .7-6ص

 .119-112فتحية النرباوى ، وحممد نصر مهنا ، مرجع سابق ،  ص  )  4( 
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تلك اجلهـات للسـيادة   وعادت ، على دفع مبلغ عشرة آالف دوكة  سلموا أسلحتهم وإرغامهم
  . )1(الربتغالية من جديد

وصول السـفن األوروبيـة    )2(تغريت األوضاع يف اخلليج منتصف القرن السابع عشر بعد       
لتجارة واالتصال هذه الدول دف اوقد جاءت وتأسيس شركة اهلند الشرقية ، لسواحل اخلليج 

مكانه الربتغاليني تضعف وتنهار بعد حماولتهم منع هـذا  بذلك وأصبحت ، بني الشرق والغرب 
ليج دون حصول إذن باملرور مـن  السفن األوروبية من املالحة وعدم السماح أن جتوب مياه اخل

خاصة بريطانيا وهولنـدا ،  فعارضت بشده هذه الدول ، أحد رؤسا القالع الربتغاليني يف اخلليج 
يف السواحل العربية الشرقية منذ أواخر القرن السادس عشـر ،  حتالف ضد الربتغاليني ودخلتا يف 

حيث بنت بريطانيا عالقات جتارية وسياسـية  اهلولنديني والربيطانيني مع الفرس ) 3(وكان لتحالف
م ، وأسـفر  1598-1583-1580وعسكرية عن طريق البعثات الدبلوماسية خالل األعوام 

تغايل يف مناطق اخللـيج والسـواحل العربيـة    هذا التعاون عن بداية العمل على إاء التواجد الرب
رن ومل يكد ينتصف القم ، 1625الشرقية ، خاصة بعد استيالء الربتغاليني على جزيرة هرمز عام 

ن قد فقدوا مجيع مراكزهم يف اخلليج واختفى العلم الربتغايل من السابع عشر حىت كان الربتغاليو
  .مانظل يرفرف عليها قرابة قرن ونصف من الز اطقمن

جاءت مرحلة التنافس الثاين بني اهلولنديني والربيطانيني بعد اختفاء الربتغـاليني وجنـد أن          
لبسط سلطتهم علـى هـذه   تباع خمتلف أساليب العمل السياسي وغريها ا إىل إاهلولنديني عمدو

للحكام احملليني للوقوف ضد النفـوذ الربيطـاين   ى الرشوة عل) 4(فنجدهم مثالً يقدموااجلهات ، 
على السلع هلدف زحزحة الوجود الربيطاين وإثارة القالقل  األسعاراملزيد من رفع يعملون على و

                                         
، الة املصرية للدراسات التارخيية ،  الصراع بني الدولة العثمانية وحكومة الربتغال يف احمليط اهلندي وشرق أفريقيابد اجلليل ، بصيلي ع  )  1( 

: السلطان العثماين إىل سليمان باشا خادم واىل مصر قـائال لـه   احيث أورد نص الرسالة اليت بعث  .  134-131، ص 12الد 
ت مبصر سليمان باشا أن تقوم فور تسلمك أوامرنا هذه بتجهيز حقيبتيك وحاجاتك وإعداد العدة بالسـويس  عليك يابيك البكوا"

للجهاد يف سبيل اهللا ، حىت إذا يأ لك إعداد أسطول وتزويده بالعتاد واملرية والذخرية ومجع جيش كاف ، فعليك أن ختـرج إىل  
فعـل   قطعت الطريق وحاصرت السبيل املؤدية إىل مكة واملدينة جتنبت سوء مااهلند وتستويل وحتفظ على تلك األجزاء ، فأنك إذا 

 ".الربتغاليون وأزلت رايتهم من البحر

 153-147، ص 1981، املكتبة العصرية ، بريوت ،  التنافس الدويل يف اخلليج العريبمصطفى عقيل اخلطيب ،   )  2( 

  , Oxford University Press 1968 1880-lf, 1795Britain and the Persian Gu,  )   Kill 4(
Cit., PP. 70-74 

 180مصطفى عقيل اخلطيب ، مرجع سابق ، ص  )  4( 
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الـيت  يف بسط نفوذهم على مناطق اخلليج ، يف اخلليج ، وسعوا للحصول وحدهم على األفضلية 
عندما أخذ النفوذ الربيطاين يتزايد على حساب اهلولنديني استمرت حىت اية القرن السابع عشر، 

وبعد " هولندا –بريطانيا "، مث ما لبث أن حتول هذا التنافس إىل صراع مسلح بني حلفاء األمس 
ء ودمر أسطوهلم نتج عنـه إـا  ) 1(تدخل لويس الرابع عشر ملك فرنسا الذي حارب اهلولنديني

  .تلك اجلهات ن حملهم يف بسط سيادم على تواجدهم باخلليج وحل الربيطانيو

نتيجة اسـتعمارها  لقرن السادس عشر خالل السنوات األخرية من ادخلت بريطانيا للخليج       
را الكربى وقـد  بالنسبة هلا إحدى اخلطوط األمامية للدفاع عن مستعم سواحله تللهند ، وكان

فرسخوا التجزئة بني كياناته املختلفة وجلأو ، ن أوضاع املنطقة لتحقيق إغراضهم استغل الربيطانيو
معاهدات مـع  )*(فرض  ستطاعوااريق بينهم ، وبني حكامه تدعيم للتف اخلالفات القبلية إىل تأجيج 

عـن  قطعوا الطريق على هذه املشـيخات  دف أن يمشيخات اخلليج مطلع القرن التاسع عشر 
قيق سيادم املنفردة علـى املنطقـة   ن يف سبيل  حتالربيطانيو االتصال بأيه دوله أخرى ، واختذوا

كرغبتـهم  إلقناع الدول الكربى بأن أهدافهم جتاه هذه املناطق نبيلة ، ومبادئ سامية  )2(شعارات
ديعة أستمر الربيطانيني يرددوا بداية من القرن السـابع عشـر   وهي خيف القضاء على القرصنة 

حماربة جتارة الرقيق وتـأمني طـرق الربيـد    وحىت اية القرن التاسع عشر ، وهدف أخر وهو 
ايتها على واملواصالت وكانت نفس تلك الشعارات سبيال سلكته بريطانيا للوصول إىل فرض مح

سيطرم عليه داخلياً وخارجياً وساعدهم من ذلك توافر حكام منطقه اخلليج وهو ما مكنهم من إ
حيث عهدوا إليهم برسم ، من وكالء ومعتمدين ومقيمني يف تلك اجلهات ) 3(املوظفني السياسيني

  .سياسة منطقة اخلليج بالكامل وفق ما تقتضيه املصاحل الربيطانية وتقره اإلستراتيجية االستعمارية

                                         
مة ا، اهليئة املصرية الع القرن السادس عشر إىل اية القرن الثامن عشراملختصر يف تاريخ أوروبا احلديث من مطلع زين عصمت راشد ،   )  1( 

 . 44-40صص ،  1981للكتاب ، القاهرة ، 

مام مسقط على فترات متعاقبة تعدل فيه كلما دعت مصلحتها مع شيوخ مشيخات الساحل العماين وإعقدت بريطانيا مخسة معاهدات   ) *( 
يف  سياسة بريطانيا=         =فؤاد سعيد العابد ،: انظر ايضاً . 1853وأخرها عام  1820ذلك وأول هذه املعاهدات كانت عام 

 . وما بعدها 95، ص 1981، منشورات ذات السالسل ، الكويت ،  اخلليج العريب خالل النصف األول من القرن التاسع عشر

 36، ص 2004، ت يوسف الشاروىن ، الس األعلى للثقافة ، القاهرة ،  دول اخلليج الفارسيسري روبرت هاى ،   )  2( 

، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، جامعة الكويت ،  سياسة بريطانيا يف اخلليج والكويت يف القرن التاسع عشرجاكلني إمساعيل ،   )  3( 
 16-11، ص 1978العدد السادس عشر ، السنة الرابعة ، أكتوبر 
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حىت  يف جند وامتداد نفوذها،  )1( م1745خالل عام  كان لصعود الدولة السعودية األوىل        
القوة الضاربة من العرب يف سواحل ومشـيخات السـاحل    سواحل اخلليج وحتالفها مع القواسم

باخلليج أيضاً وقد حدث أمر مستجد يف تلـك   العماين يف تلك الفترة ، ما يهدد النفوذ الربيطاين
باجلزيرة العربية وتقدمها صـوب  تواجد القوات املصرية  –موضوع الدراسة  -الفترة من الزمن 

عـام  الدرعيـة   إسقاط العاصـمة اخلليج بعد إسقاطهم للدولة السعودية األوىل يف جند و اطقمن
كيف كانت الظروف اليت أتت نعرض وسوف  ما أقلق ذلك التطور احلكومة الربيطانيةم، 1818

بقوات حممد على باشا للجزيرة العربية ومن مث منطقة اخلليج والدوافع اليت أدت مبحمد على باشا 
باشا  بذلك رؤية ملراحل سياسة حممد علي بقواته إىل تلك اجلهات ومتسكه ا ، ونعرضباالجتاه 

  .اخلارجية 

  

 :باشا اخلارجية رؤية لسياسة حممد علي

كانـت الدولـة    م ،1805حكم مصر عـام  )*(باشا يف الوقت الذي توىل فيه حممد علي      
اليات العربية دف إىل االنفصال عن دولة اخلالفة العثمانية قد شهدت كثري من الثورات يف والو

  يف األستانة وكان أخطر هذه الثورات ثورة آل سعود يف اجلزيرة العربية بعد مناصـرم لـدعوة  

حىت وصلوا جنوب     زيادة توسعام عملوا علىو - التوحيدية   –الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
، وكانت دعواهم اليت رفعوها ليبنوا دولتهم ) 2(اخلليج العراق واليمن وبالد الشام ومعظم سواحل

                                         
، معهد البحوث والدراسـات العربيـة ، القـاهرة ،     1818-1745الدولة السعودية األوىل رحيم ، عبد الرحيم عبد الرمحن عبد ال  )  1( 

 . 45، ص 1969

جاء حممـد  . ، وكان ولده إبراهيم أغا يرأس الشرطة يف ناحيته م1769يف عام ،" البانيا " باشا يف مدينة قولة بالروملى  ولد حممد علي  )( * 
وبعد جندي  رنسيني وكان عددهم ثالمثائة، وكيال للجند الذين أرسلتهم الدولة العثمانية لرد الغزاة الفم1800على باشا إيل مصر عام 

فقامـت ثـورة يف    اندحار الفرنسيني عن مصر ودخوهلا يف حاله من الفوضى الشاملة واالرتباك السائد وما وقع من دسائس وخالفات
ذلك مبحمـد  عقب تعيني خورشيد باشا والياً ، نداء بعض من رجال القوات واألهايل  ، رفضاً من قبل املماليكم1804القاهرة عام 

، بناء دولة مصـر   وآخرون ، حممد فؤاد شكري: أنظر. على باشا لتوىل مقاليد احلكم ووافق السلطان العثماين على تثبيت هذا التعيني
 .685، ص 1948دار الفكر العريب ، القاهرة ،   حممد علي

العثمانيون زكريا قورشون ، . 176، مرجع سابق، صم1818-1745الدولة السعودية األوىل عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم،   )  2( 
 .52-45،مرجع سابق ، وآل سعود 
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اليت تطالب بتنقية التعاليم واملفـاهيم   ،التوحيد دعوة لطة الدولة العثمانية حتت شعار بعيداً عن س
  . األوىل إىل أصوله المشوائب اليت علقت ا والعودة باإلساإلسالمية من ال

الدولة العثمانية وهيبتها كدولة  ود يف جند هو ضربة وجهت إىل مكانةوكان حراك آل سع        
زاد من سوء املوقـف زوال   خالفة للمسلمني حيث تدين هلا معظم الواليات العربية روحياً ومما

حممد بن سعود ) ( *  األمري      ومنع )**( )املدينة -مكة( ريفني على احلرمني الش) 1(السيادة العثمانية
ألداء فريضة احلج ، وكـان  الوصول إىل احلجاز  لعراق ومصر منمن الشام وا قوافل احلج القادمة

 تأمني منمقدرة السلطان العثماين )2(املسلمون يف هذا العمل  له من اخلطورة مبكان بعد أن تشكك
  . ألماكن املقدسةني مبكة واملدينة ، على تأمني الطرق املؤدية إىل تلك اهذين احلرم

آل سعود بعد تأسيس  توسعاتف ضد ووالة بغداد والشام يف الوق) 3(بعد فشل كل من        
تشري و التصدي للقوات السعودية ،  ىالفة العثمانية ، وعدم قدرم علدولة منفصلة عن دولة اخل

لعدم أضطر العسكر واألهايل  باشا والية جدة املصادر إىل أنه أثناء صدور فرمان بتويل حممد علي 
باشا عن مصر ، فتجمعوا عند حممد علي باشا وأحلوا عليه بعدم  على أبعاد حممد عليرضاهم 

                                         
، دار الفارايب ، بريوت ،  9، ط تاريخ األقطار العربية احلديثةلتسكي ، فالدميري  : أيضاً. 23رجع سابق ، حسن بن مجال الريكي ، م  )  1( 

 .  94-91، ص م2007

م، وهو السبب الذي 1806لتارخيية أن األمري حممد بن سعود منع والده السلطان العثماين مصطفى الرابع من احلج عام تشري املصادر ا    )  *( *
حدا بالسلطان إىل تكليف حممد على باشا مبهمة القضاء على الدولة السعودية األوىل وكان يرافق والده السلطان أمري احلـج عبـد اهللا   

ق فأصدر السلطان فرمان بعزله ، بسبب تقاعسه عن مواجهة اخلطر السعودي ورجوعه باحلجاج بناء باشا العظم  الذي كان واىل دمش
على أمر حممد بن سعود الذي أظهر ذا العمل أن أمور احلرمني أصبحت بيده وليس بيد السلطان العثماين ، وميكن أن يكـون هـذا   

لكن ليس السبب الرئيسي ، بدليل الفرمانات اليت ترسل من اسـطنبول إىل  األمر عامالً مساعداً يف محلة حممد على باشا على احلجاز و
-137عثمان ابن بشر ، مرجع سابق ، ص ص : والة العراق والشام قبل هذا التاريخ ، للمطالبة بالقضاء على دولة آل سعود ، أنظر 

138.  
  
م ، تشري املصادر أنه استقل بإمـارة الدرعيـة   1765وتوىف عام  م يف إمارة الدرعية1727بن حممد بن مقرن ولد عام حممد بن سعود     ) *(  

كلها ومعها غصيبة ، يف أثناء إمارته على الدرعية حضر أليه الشيخ حممد بن عبد الوهاب بعد التضييق عليه وإخراجه مـن العيينـة ،   
الشيخ حممد بن ، وتغريت مسه احلروب يف جند  فرحب به ووعده باحلماية والتأييد ، واستطاع آل مقرن يف الدرعية بتبنيها مناصرة دعوة

، مطابع القصيم ، الرياض  3ط   1ج،  عنوان اد يف تاريخ جندعثمان بن بشر ، :  إىل جهاد ديين بغرض نشر دعوة التوحيد ، أنظر
 . 42م، ص1968

  , Intoduzione allo studio della storia contemporanea del  Antonino Pellitteri (1)   
, Gius. Laterza Figli, 2008. P. 94Mondo arabo 

زكريا : أيضاً.  34-35، صم1995اء ، الرياض ، ، دار الزهر العسكرية السعودية يف مواجهة الدولة العثمانيةأمحد مرسي عباس ،    )  3( 
 .85، مرجع سابق ، ص سعود العثمانيون وآلقورشون ، 
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فرد عليهم أين ، السفر إىل جدة ، ونادوا به والياً علي مصر ، وأرسلوا إىل خورشيد باشا بذلك 
سكر موىل من قبل السلطان فال أعزل حىت يأمر السلطان بذلك ، وحتصن يف القلعة أما مجيع الع

فاحنازوا حملمد علي باشا وكتبوا مع عدد من العلماء باألزهر إىل الباب ، من األرناؤط وغريهم 
يطلبون توىل حممد علي باشا حكم مصر ، فأجاب السلطان العثماين لطلبهم  يف اسطنبولالعايل 

م يوليو عا 9تضيع  األمور يف مصر وأصدر فرمان بذلك وصل إىل القاهرة يف  مرغماً حىت ال
وملا كانت الدولة العثمانية .  مصر  على اًحممد علي باشا كان فعلياً حاكم مع أنا، م1806

يهمها كثرياً االحتفاظ بسيادا على احلجاز لوجود احلرمني الشريفني حىت تظل مكانتها الروحية 
واىل مصر ا باش حممد علي تتطلع إىل  قائمة يف الواليات العربية اإلسالمية تطلبت منها الضرورة أن

ما أن السلطان العثماين مل يتوانّ عن تقدمي املساعدات األراضي احلجازية من آل سعود، ك إلعادة
ة مله من مرارعليه يف جتهيز عدة محالت ضد آل سعود ، رغم ما حي )1( باشا، وأحلّ إىل حممد علي

، بسبب قوة اإلرادة للمصريني  عنهأن جميئه إىل احلكم كان رغما نس وكراهية ضده ؛ فهو مل ي
وهو كان قبل ذلك فعلياً حاكم  مصر يةباشا وال توىل حممد علي فرمان وحفظاً على مكانته أصدر

  .مصر

بالتوجه إىل اجلزيرة العربية للقضاء علـى دولـة    أرسلت الدولة العثمانية لواىل مصر أوامر      
كـل   السلطان العثماين اخلليفة للمسـلمني يف  السعوديني األوىل وإعادة مكة واملدينة إىل حكم

 كانت بني السلطنة وبني حممـد  وتغاضى السلطان العثماين عن اخلالفات اليتالواليات العربية ، 
  : باشا وذلك هلدفني علي

                                         
 م1807عام  لي باشا للقيام ذه املهمة كان يفإىل حممد ع"مصطفى الرابع"من السلطان العثماين صدرتشري الوثائق إىل أن أول تكليف )       1( 

، فرمان أخرى للمطالبة بالقيام حبملة ضد آل سعود يف احلجاز السترجاع جند من آل وكان يقترن بكل فرمان جتديد يصدر سنوياً ،
 م ،1811حىت عام األمر  تلك السنوات كان باشا مصر يعتذر للسلطان عن عدم قيامه بتنفيذ هذافترة وكل  سعود للخالفة العثمانية ،

دار الوثائق املصرية ، معية . حتركت فيه قوات احلملة املصرية بقيادة طوسون باشا أبن حممد على باشا إىل احلجاز وهو العام الذي 
: رسالة من موسى باشا نائب السلطان إىل حممد على باشا واىل مصر ، تارخيها: ، موضوعها5، وثيقة رقم 1تركي ، حمفظة رقم 

   .م1807ديسمرب 
تب والوثائق القومية ، حترير ودراسة ، أمحد زكريا الشلق ، دار الك البهجة التوفيقية يف تاريخ مؤسس العائلة اخلديويةك  حممد فريد ب)       2(  

  .38، ص م2006، القاهرة، 
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1-  اء حكم دولتـهم السـعودية األوىل   القضاء على أعمال آل سعود يف اجلزيرة العربية وإ
ثماين علي تلك اجلهات خاصة منطقة احلجاز اليت ا احلـرمني  وإعادة نفوذ السلطان الع

 .الشريفني

 البشرية واملالية" يته يف مصر موارد وال استرتافباشا الصاعدة و إضعاف قوة حممد علي  -2
 . )2(ض حروب طاحنة ينتج عنه ذلك اهلدفعن طريق خو ،"

ة العربيـة حـىت   زيـر اجل إيلباشا  حممد علي ذلك أن ذهاب قواتخالل يتضح من      
كان السـترداد   م ،1818وصلت سواحل اخلليج يف مرحلة التوسع املصري األوىل عام 

بل وكان بقاؤه هو شخصيا علـى   لسيادة الدولة العثمانية من السعوديني ،  تلك املناطق
  .جناحه يف هذه املهمة إىل حد كبري على والية مصر متوقفاً

تتضـمن  واليت  يف اسطنبول انينيللسالطني العثم)1(باشا مصر عتذارات اليت قدمهاورغم اال      
لشـام  عدم قدرته من جوانب عديدة سواء قدراته املالية ونزاعه مع املماليك أو ختوفه مـن واىل ا 

 اليت أقدمت على جتهيـز الدول األوروبية وىف مقدمتها بريطانيا  سليمان باشا أو خوفه من ديد
الفاشلة واليت مت إجالؤها عن اإلسكندرية يف ) 2("  فريزر"  عسكرية لغزو مصر ، وهي محلة محلة
عدم  ن األمور اليت كانت يف نظر حممد على باشا تستوجب، وغري ذلك مم1807سبتمرب  19

 باشـا  العتذارات اليت حتجج ا حممـد علـي  إىل جانب هذه ااالندفاع وحماربة السعوديني ، و
ك عوامل أساسية مل يكشف عنـها  هنا، مر اعلى تنفيذ هذه األو للسالطني العثمانيني لعدم قدرته

  :أمهها ومن

                                         
، " HH 3848"خـط مهـايوين ، رقـم    "  2" األرشيف العثماين ، تصنيف)  BOA( أرشيف رئاسة الوزراء العثماين باسطنبول  )  1( 

 .باشا إىل الصدر األعظم باآلستانة يعرض األسباب اليت متنعه من أعداد احلملة على آل سعود حينها رسالة من حممد علي: موضوعها 

جنـدي   1500سفينة ، ونزل إىل الـرب يف مريـوط    25، حيث وصلت إىل اإلسكندرية بعدد  م1807احلملة الربيطانية عام  هي  )  2( 
ومهامجـه  حمارب   4000بعد أيام األتراك واأللبان والعربان والفالحني تكوين جيش قوامه ، بريطانيي بقيادة اجلنرال فريزر واستطاع 

، م 1807سبتمرب  20إىل القاهرة يف ، حيث أسرى منهم الكثري وأرسلوا نسحاب أمام هذه الطالئع اال وإرغامه علىاجليش الربيطاين 
وأرسل إىل املماليك يطلب مناصرم على قتال حممد على باشا يف مقابـل  بديلة ، خطة للقتال يف وبعد هذا الفشل فكر اجلنرال فريزر 

ملعرفـة تفاصـيل   . من املماليكىف القاهرة راح ضحيتها كثري  مذحبة للمماليكتقليدهم احلكم على مصر وهو ما دفع حممد على بتدبري 
ص ،  م1931، القـاهرة ،   2، ت حممـد مسـعود ، ط   ، مصر يف القرن التاسع عشر ادوارد جوان: أنظر  محلة فريز على مصر 

 .368-353ص
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على  ن اختياره والياًذلك الوقت ال تزال مزعزعة األركان ألمصر حىت كانت سلطاته يف  -1
ومن مث كان رجال الدولة يف ، الدولة العثمانية  على غري رغبة -كما ذكرنا –مصر كان 
 .يتحينون الفرص للتخلص منه اسطنبول

كان املماليك ال يزالون يتربصون لإلطاحة به ، حىت يستعيدوا نفوذهم وسـيطرم الـيت    -2
، خاصة أم عمدو على االتصال  م قبل قدوم احلملة الفرنسية على مصر والشامكانت هل

 .بالربيطانيني للتخلص من حممد علي باشا وهو هدف أجتمع علية كليهم 

مصر كانت ـدد  حدوث نزاعات حادة بني حممد على باشا وزعامات دينيه وشعبية يف  -3
ر والزعيم الشعيب أكرم عبيد الـذي  حكمه وأركان نظامه ، ومنها نزاع مع شيوخ األزه

 .نفاه حممد على باشا إيل الصعيد 

رق كان ينعكس على املش –خاصة  –أن املوقف يف أوروبا والصراع بني فرنسا وبريطانيا  -4
ر أكثر عن غريها بعد تويل حممد علي باشا حكمها والـذي ربطتـه   مصعلى سالمي واإل

           .عالقات جيده بفرنسا 

ومن مث كان يقـدم  ، باشا لكل هذه العوامل ووضعها يف عني االعتبار  فتحسب حممد علي       
االعتذارات للسالطني العثمانيني حىت ال يؤخذ هو على حني غرة ، فلما متكن من التخلص مـن  

أقدم على التخلص منـهم   ، حيثأعدائه يف الداخل سواء زعامات دينية وشعبية أو من املماليك 
  .املماليك املشهورة ، وأخذ عقب ذلك االستعداد حلملة احلجاز )*(يف مذحبة

                                         
فدعا رؤساء كل البيوت اململوكية ..  بنه طوسون باشا قائد حلملة احلجاز ياً يف القلعة لالحتفال بتعيني اأقام حممد على باشا حفالً رمس  * )( 

حلضور االحتفال ، وحني أخذوا يف شق طريقهم ألسفل عرب ممر ضيق نفذ حممد على باشا خطته بأن أعطى تعليماته جلنـوده األلبـان   
حممـد  من بينهم شاهني بك كبري املماليك ، وتعقب جنود  أمريار عليهم فقتل من أمراء املماليك أكثر من أربعمائة ومخسني بإطالق الن

حىت أم دخلوا بيوت املماليك يف القاهرة فنهبوا ممتلكام وأغتصبو نسائهم وقُتل خالل أيام حوايل ألف  على باشا كل الفارين منهم ،
تاريخ مصر مـن  ى ، وسليم حسن ، عمر االسكندر:  ملزيد من التفاصيل أنظر .لوكي يف مدينة القاهرة وحدها أمري وجندي ممما بني 

حممد على وجيشه "كل رجال الباشاخالد فهمي . 124، مكتبة مدلويل ، القاهرة ، د ت ، صالفتح العثماين إىل قبيل الوقت احلاضر 
 .141، ص م2011ة ، القاهر، دار الشروق ،  2، ط"وبناء مصر احلديثة
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همة استجاب ذه املمن أجل القيام باشا  على حممد عليوأمام ضغوط السالطني العثمانيني        
 عـام  عن طريق السويس إىل احلجاز يف باشا األوىل بقيادة ابنه طوسون محلته)1(يف اية األمر وسري

  . م1811

وحماولة يف تغيري مواقف الدولـة  ورأى حممد على باشا لزوم كسب ود السلطان العثماين         
راغباً  االعتذارات ، يف الوقت الذي بدأومن غري املقبول أن يكرر العثمانية حياله ، وتوصل إيل أنه 

أن أدرك حقيقة الوضع السياسي ملصر عقب  دولة حديثة بعد ) 2(وينيف حتقيق فكرته الرامية إىل تك
احلملة الفرنسية ومدى تأثرها بتيارات السياسة األوروبية، وانعكاس الصراع األورويب ليس علـى  

ن باشا مصر وهو الرجل السياسي واحملنـك إ ) 3(وتيقن ةالعربيى كل الواليات مصر وحدها بل عل
حالة الدولة العثمانية من الضعف حبيث ال ميكنها االحتفاظ بأمالكها طويال، إذا مل تفعل شـيئا  

ويتها ويعيد هلا قوا، فقد تغريت الظروف الدولية، ومل يعد القرن التاسع عشر علـى  يجيدد من ح
ثمانية لف حساب للدولة العغرار القرن السادس عشر، الذي كانت الدول األوروبية تعمل وقته أ

، البد أن تعمل على متزيق أمالك  باشا أن تلك الدول مبا فيها روسيا القيصرية علي حملمد)4(وتأكد
  .الدولة العثمانية دولة اخلالفة اليت كان من ضمنها معظم الواليات العربية

لثقلـها     مصر حتديـداً لتطوير باشا لالستفادة من هذه املتغريات الدولية  عمل حممد علي     
ي وكثافتها السكانية ومواردها االقتصادية ، يطمح بذلك يف تكوين دولة احلضاري وبعدها التارخي

حديثه قوية عسكرياً واقتصادياً ليتمكن ا من مقاومه أي غزو من اخلارج  ومحاية أو فتح أقاليم 

                                         
يف النصف األول من القرن " العربان ودورهم يف اتمع املصريعم ، إميان حممد عبد املن: ملزيد من التفاصيل عن احلملة وتكوينها أنظر  )  1( 

مخسة آالف مـن املشـاة   . بلغ تعداد احلملة مثانية آالف . 228-207، صم1997، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، " التاسع عشر
. م1811أغسطس  8ا يف األوىل بدأت سفره :واملدفعية ، سافروا عن طريق البحر على السفن اليت مت صنعها واملستأجرة على دفعتني 

عبد الرحيم عبد :  ايضاً أنظر. وعدد السفن اليت أقلت الفريقني ثالث وستون سفينة . م1811أغسطس  26سفرها يف  توالثانية بدأ
  .289مرجع سابق، ص، م1818-1745الدولة السعودية األوىل الرمحن عبد الرحيم، 

، م2006مؤسسة آلبا برس ، القـاهرة ،  ،  "رؤية نقدية يف سياسة اخلارجية"باشا الدولية سياسة حممد عليبكر إمساعيل الكوسويف ،   )  2( 
،  م2005، لكتـب والوثـائق القوميـة ، القـاهرة    ، دار ا وعصره ، حممد عليحممد صابر عرب ، وآخرون : أيضاً.  50-49ص
 .155ص

  ( 3 )   Antonino Pellitteri. Op, Cit,.  P. 93. 
،                " يف دراية مصر احلديثة يف عصر حممد على باشا"برونو أليييت ، حملات عن أصول القضية املصرية ، األسهمات اإليطالية )    3(  

89،صم2005األعلى للثقافة ، القاهرة ، جمموعة مقاالت خمتارة لباحثني إيطاليني ،ت عماد البغدادي ، الس   



30 
 

جديدة سواء يف أسيا أو أفريقيا ، وحىت يستطيع بعد تقويه مصر أن يقـف يف وجـه الضـغوط    
  .ة اليت باتت مطلع القرن التاسع عشر تزحف على العامل اإلسالمياالستعمارية األوروبي

يف القضاء  اًراغب  يكنمل)1(باشا يف بداية سياسته اخلارجية  وجتدر اإلشارة هنا أن حممد علي      
، ويتوىل هو السلطة ومل يكن يتعارض هذا  على الدولة العثمانية وسلب الواليات العربية التابعة هلا

ستقاللية داخل حدود الدولة العثمانية وضـع  اشا مصر يف احلصول على نوع من االالتوجه عند ب
 القول إن سياسة حممد عليقيا، وعلى ضوء ذلك نستطيع شبيه بالذي تتمتع به واليات مشال أفري

  :باشا اخلارجية مرت مبرحلتني

  ىـرحلة األولـامل

م وفيهـا  1827يف عام  هاملور )*( حىت موقعه نوارين خالل حرب م1805متتد من عام         
ب السيادة الشـرعية علـى   احالسالطني العثمانيني أص ةباشا الستمال انصرفت جهود حممد علي

من أموال وغالل وإخضاع  مكل أنواع اخلضوع ويستجيب لكل مطالبهم مصر ، وظل يظهر هل
، وكان حممد  والقريبة من مصر وإرجاعها حلظرية السلطان، على احلكم العثماين )**(األقاليم الثائرة

حـىت  ، مركزه يف مصر واحملافظة على استقراره  يثبت) 1(باشا يهدف يف هذه املرحلة إىل أن يعل
على حساب أمالك الدولـة   ممتلكات مصربناء مصر على أسس حديثة ويزيد  يتمكن من أعادة

  .العثمانية نفسها ولكن داخل حدوده

                                         
 .368، ص 2008، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة ،  العرب يف التاريخ املعاصررأفت الشيخ ، )         1( 

وكانت ذات طابع ديين حيـث قـادة    م1821مشال املورة يف بالد اليونان على احلكم العثماين يف ابريل عام  "باتراس"بدأت ثورة ىف   ( * )
ل الثوار باملسلمني والعثمانيني وخالل الفترة ار على مقر السلطة العثمانية ومثس وشعاره اإلميان واحلرية والوطن وستوىل الثوالقس باترا

النجاح حليف الثوار ، وطلب السلطان العثماين بعد التهديدات من قبل القراصنة اليونـانيني مـن   وكان النصر  م1825-1821من 
هتهم يف مياه البحر املتوسط ، ومل يكن حممد على باشا متحمساً للتدخل ضد الثورة يف اليونـان وحتـت   حممد على باشا التحرك ملواج

ألف جندي من املشاة وأربعة بلوكـات   17000وسري محلة إيل اليونان تكونت يف بدايتها من  ، دعوات السلطان العثماين استجاب 
 سفينة نقل والقوة البحرية كانت نين مخس سفن حربية ومائة وست وأربعوقوة األسطول تكونت م،  من الفرسان 700من املدفعية و

،  وثائق منشورة ، حرب املورة يف الوثائق النمسـاوية : أنظر. بقيادة إمساعيل بك ، وكان اجليش واألسطول وقائد احلملة إبراهيم باشا
 .10، ص 2009عبد اهللا حممد أبو هشة ، املركز القومي للترمجة ، القاهرة ، 

ود يف احلجاز ، واألسرة احلسينية يف تونس ، وبنو معن والشهابيني يف   لبنان فقد ظهرت األسرة القرة منلية يف طرابلس ، وآل سع  )**(
تاريخ العرب عبد العزيز سليمان نوار ، : أنظر. وأسرة اجلزار يف عكا ، وآل العظم يف سوريا ، واإلمامة الزيدية يف اليمن ، ومترد املماليك يف العراق

 .وما بعدها 87، ص  1967ة ، القاهرة ، ، اجلهاز املركزي للكتب اجلامعي 1، ج احلديث

 (1)  Antonino Pellitteri. Op, Cit,. P, 98  
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ويالحظ خالل هذه الفترة أن السلطان العثماين رغم أنه كان حيبذ انتصارات حممد علـى        
 خاصة يفته املستقبلية  إال أنه كان متخوفاً من تطلعاباشا يف األقاليم املتمردة على الدولة العثمانية 

، ، واليت مل تسفر عن نتائج إجيابية لصاحل حممد علـي  حروبه يف اجلزيرة العربية املرحلة األوىل من
وإاء حكـم آل   يف محلته واحتالل احلجاز ةالعثماني اً  أمام السلطاتواضح باشا ، وأنه مل يكن

  ، والقضاء على دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،)1( سعود

وتقدير احلكام احمللـيني يف  احلجاز كسب ثقة  على باشا من وراء محلته وقد حقق حممد علي     
ات عزله ونقله أمر بعيد احلدوث  ومل وأصبحت احتماالت صدور قرارالواليات العربية الشرقية ، 
مبظهـر  ، وتصاعد ظهور حممد علي باشـا  قوات  ني النتصاراتمطمئنيكن السالطني العثمانيني 

خشية أن حيـدث مـا ال   ،  اسطنبوليف ظل وجود اخلالفة يف بين عثمان يف  ،لفارس اإلسالمي ا
من حماولة باشا مصر االنفراد حبكم املشرق العريب والعمل على فصله عـن الدولـة   حتمد عقباه 

لذلك سرعان ما أخذت عالقة حممد على باشا بالدولة العثمانية طريقاً آخـر وهـو    ،العثمانية 
والتنازع ، انتهى إىل املواجهة املباشرة وهي املرحلة الثانية من سياسة حممد علـى باشـا   اخلالف 
  .اخلارجية

إىل حممـود الثـاين   السلطان العثماين  مع احلجاز العالقةحممد علي بشا يف نقلت انتصارات       
، نسـا  وخاصـة فر مرحلة جديدة ، اختلطت فيها حدود السيد والتابع ، وبدا للدول األوروبية 

 ح عليها حممـد علـي  مصر بالتابع فيه ظلم كبري للمكانة اليت أصب وصف وايلوشاع حينها بأن 
حيث أمتدد نفوذه اخلارجي بعيداً حىت وصل جبال طوروس على احلدود السوريا التركية ومدينة 
أدرنه داخل حدود الدولة العثمانية ، وعدد من اجلزر يف حوض البحر املتوسط أمهها تكريـت ،  

مشـال أفريقيـا   جتاه إيل داخل أفريقيا وأخضع كامل أراضي السودان وعمل على مشروع ضم او
  .لدولة مصر احلديثة 

، وأن األمر سوف مهدد بإنسلخ عدد من الواليات العربية التابعة للدولة العثمانية  وبذلك         
تيب العالقة بينه وبـني  دة تريتغري أن مل يكن برضاء السلطان العثماين فإنه حتماً سيكره على أعا

، ويعهد إلية بشي من االستقاللية ، ملا قام به مـن   يكون فيه قدر كبري من االحترام وايل مصر ،
ء على التمـرد والثـورات يف   صر والتوسعات اخلارجية والقضامب ات الداخليةاإلصالحيف د جه

ذلك سرعان ما تتخذ عالقة حممـد  لوبعض الواليات واملناطق التابعة للدولة العثمانية ،   احلجاز
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وهى املرحلة الثانيـة مـن   ، أخر وتنتهي إىل املواجهة املباشرة  باشا بالدولة العثمانية طريقا علي
 بـني دته فكـرة إقامـة دولـة عربيـة موحـدة      حممد علي باشا اخلارجية  بعد أن راو سياسة
د احتالل إقلـيم  بع، حينما بسطت قواته نفوذها على سواحل اخلليج م 1840-1831عامي

م ، وبداء يتطلـع إىل  1831عام  ومتكن من انتزاع الشام من العثمانيني م 1818اإلحساء عام 
  . غزو العراق متقدم من جانب جهات البصرة 

  :ةـانيـرحلة الثـامل  

بدأ حممد علي باشا يعرب ، حيث  م1840يف  إىل معاهدة لندن م ،1827 عام ومتتد من       
حموالً تأسيس دولـة    نفوذه على واليات جماورة ملصر خاضعة للدولة العثمانية عن نيته يف بسط 

أخـذت طـابع   مرحلة عربية جبهوده ، على حساب الدولة العثمانية ،أسفرت تلك اجلهود إىل 
خاصة احلروب الـيت  ،باشا وحممد عليالصدام العسكري واحلروب املباشرة بني الدولة العثمانية 

، من سياسة السـالطني العثمـانيني جتاهـه    غضبه لشام ، بعد أن أشتط يف بالد ا ادارت رحاه
سدت األبواب يف وجهه إلجياد نوع مـن   اسطنبول ، فقدوضاقت به احلال من جانب حكومة 

دولة حديثه موحدة يف االستقالل وتطلعاته يف احلكم املباشر، بعيداً عن الدولة العثمانية وتأسيس 
باإلضافة إىل السودان  املشرق العريب اليت خضعت للسيادة املصرية الواليات يف مصر ، تضم إليها

، األمر الذي أزعج السالطني ، والتخطيط لالمتداد صوب مشال أفريقيا ومشروع احتالل اجلزائر 
علـى   بسيادم على مصر ويعملون) 1(العثمانيني وأقلقهم إىل حد كبري ومن مث كانوا يتمسكون

، ممـا  ومنها اليونان انفصال الواليات األوروبية عن الدولة العثمانية تأكيدها ، ويتضح ذلك بعد 
ن اصة مصر فكان السـالطني العثمـانيو  ، خمبا بقى هلا من الواليات العربية  اًجعلها أكثر تشبث

 إىل الواليات العربية) 2(يدركون جيداً أن ضياع مصر الناهضة القوية جيعلها تعمل على أن تتطلع 
ثمانيـة واجتهـت   يف الوقت الذي ضعفت فيه الدولـة الع القريبة منها وتشرع يف ضمهن إليها ، 

أن تكتلت أوروبا وعلى رأسها بريطانيـا   إىل أمالكها األمر الذي ترتب عليهاألطماع األوروبية 
  .الصاعدة للقضاء على قوة مصر 

                                         
، ت حافظ اجلمايل ، منشورات وزارة الثقافة السورية ، دمشق ، "م1840-7017حممد علي بني " الفرعون األخري جلبري سينويه ،   )  1( 

 .483، ص م2005

 .378رأفت الشيخ ، العرب يف التاريخ املعاصر ، مرجع سابق ، ص  )  2( 
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ولدعم التفرقة والتجزئة بني الدولة العثمانية والواليات العربية اإلسـالمية وعـدد مـن            
لسياسيني والفالسفة األوروبيني يدعمون حممد علـي  من ا عددحكامها ، جند خالل هذه املرحلة 
وخططه التوسعية اخلارجية على حساب السلطنة  ويقترحون ، باشا يف مترده على الدولة العثمانية 

عليه كيفية احملافظة على إصالحاته ، وتشجيعه على إعالن استقالله عن الدولة العثمانية ، وتشري 
إىل حممد علي باشا بشكل صريح " جريميي بنتهام"وف الربيطاين أحدا الرسائل اليت بعث ا الفيلس
ن أكثر احلكـام املسـلمني تنـورا    عرفك الناس منذ زم" ) 1(عن تلك التوجهات حيث يقول 

وأشدهم رغبة يف اإلصالح ومل يبق إال أن تعمل على أبقاء هذه اإلصالحات وهـذه الشـهرة   
الذائعة كانت يف حلقيقة أحد النجوم السواطع اليت ظهرت يف هذا القرن ومـا عليـك إال أن   

... أن تولد دولـة  ومن غري االستقالل ال ميكن ... تزين جبالل امسك صفحات القرون املقبلة 
فمما يدعو إىل استغرايب واستغراب العامل أمجع هو اسـتمرار  ... ومىت شيدمت استقالل بالدكم 

، يتضح من خالل هذه الرسالة كم كان هذا الفيلسـوف  " تبعيتك للسلطان الفعلية أو الظاهرة
بشىت الطرق ، حىت الربيطاين مهتماً بتحريض حممد علي باشا على االستقالل عن الدولة العثمانية 

   .لو أدى ذلك إىل الدخول يف حروب مستعرة بينهم 

  

  

  

  

  

  

  

                                         
كـرى  ، ذ 1922مصدر هذه الوثيقة املتحف الربيطاين بلندن ، قام بترمجتها ونشرها ، حممد رفعت ، جملة املقتطف املصري ، يونيـو    )  1( 

 . 66-64حممد على الكبري ، ص 
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  :يف القرن السادس عشر اإلحساء والتنافس الربتغايل العثماين

يشكل اجلزء األكرب من املنطقة املطلـة علـى    إقليم اإلحساء ومنذ بداية الفتح اإلسالمي  
مث أُطلق اسم سم البحرين اقدمياً اخلليج ، متتد من البصرة مشاالً وحىت عمان جنوباً ، ويطلق عليها 

وجـاء   مث مشلت اإلقليم بأسره وهي اإلحساء ،  احلسا على قاعدة هذا اإلقليم ، وأكرب مدينة فيه
  :لياقوت احلموي  )1(يف كتاب معجم البلدان

اإلحساء بالبحرين معروفة مشهورة ، كان أول من بناها وحصنها وجعلها قصبة " ...   
أبو طاهر احلسن بن أيب سعيد القرطمي ، وبذلك يرجع تأسيس اإلحساء إىل القراطمة ، ومن 

ة الفضول العقري واجلبيل وسيهات واجلش ، ويف مطلع القرن التاسع كانت أشهر مدنه القدمي
  ...".  مدا احلسا واهلفوف والقطيف

، لكن هذا االحتالل مل يدم طـويالً بعـد   م1520اإلحساء يف عام  )2(حتل الربتغاليونا  
واسـتوىل    م1551دخوهلم يف نزاع  ضد العثمانيني الذين استطاعوا طردهم وإخراجهم عـام  

أصدر حممد  . م1566-1520ى إقليم اإلحساء يف زمن السلطان سليمان القانوين العثمانيون عل
سيادة الدولة ) 3(أمراً قاطعاً بتأسيس م  1534عام البصرة احلاكم العثماين على  "بكر بكي"باشا 

مث مل من خالل حاكم عثمـاين ،  وجرى يف البداية حكم اإلحساء بشكل مباشر ، على اإلحساء 
 "بكيـه لـر  بك"عثمانية بعد ذلك أن حكمتها يف إطار اإلياله العثمانية حتت اسـم  تلبث الدولة ال

، تابعة إلقليم البصرة بعد إصدار فرمانات لتنظيم الواليات واألقضية التابعـة للدولـة    اإلحساء
   .العثمانية

   

                                         
 .  72، ص  م1995،  2، دار صادر ، بريوت ، جملد  معجم البلدانوت احلموي ، ياق  )  1( 

مرجـع  حممد عرايب خنلة ، : أيضاً. 36، حتقيق حممد جة األثري ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، ص تاريخ جندحممود شكري اآللوسى ،   )  2( 
  .  26ص ،سابق 

 .7-6صص ، مرجع سابق  ،  م1914-1745العثمانيون وآل سعود يف األرشيف العثماين زكريا قورشون ،   )  3( 
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  :م1816 القوات املصرية نزاع القوى احمللية قبيل وصول

عات يف منطقة اخلليج خالل القرنني السابع عشـر  كأهم التجم )1(خالدوظهرت قبيلة بن  
تنتمي إىل ربيعة ، وقد استفادت هذه القبيلة من ضعف العثمانيني الذين  والثامن عشر، وهم عشائر

ابن عريعر  )2(واختارت براك م1670كانوا يسيطرون على اإلحساء ، فطردوهم منها مطلع عام 
إىل أن ، جتمعاً قوياً  يؤسسوامن آل محيد حاكماً عليها ، واستطاع أبناؤه وأحفاده من بعدة  أن 

عـام  عبد العزيز األول آل سـعود يف الدرعيـة         ظهرت الدولة السعودية األوىل على أيدي 

                                         
  .خريطة من إعداد الباحث ، بالتعاون مع معمل اخلرائط ، قسم اجلغرافيا ،  كلية اآلداب ، جامعة بنغازي  ( * )     

" : ليج ، ويرتل أفرادها بني وادي املقطع يف الشمال ، ومنطقة البياض يف اجلنوب ، وأشهر أفخاذها هي من أقدم القبائل العربية يف اخل  )  1( 
خالـد يرتلـون   ، وكـان بنو "محيد وهم رؤساؤهم آل عريعر واجلبور وآل –واملهاشري  –واملقدام  –وبنو فهد  –والصبيح  –العماير 

قرب الكويت يف الشمال إىل أرض الصري وعمان يف اجلنوب ويرجع نسبهم إىل قبيلة  املنطقة الشرقية من اجلزيرة العربية متتد من اجلهراء
حممد : ، حتقيق  تاريخ جندالسيد حممود اآللوسي ، : أيضاً.  69-65حسني بن مجال امحد الريكي ، مرجع سابق ، ص :أنظر. ربيعة 

 .88-89جة األثري ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، دت ، ص ص

 .  67، مرجع سابق ، ص ودية األوىلالدولة السع الرمحن عبد الرحيم ،عبد الرحيم عبد   )  2( 
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دأ صراع عنيف معهم استمر قرابة ، فب)1(بد الوهابدعوة الشيخ حممد بن ع وحتالفه مع، م1748
وصلت األخبار إىل آل سعود حكام الدرعية يف ذلـك  حيث م 1758نصف قرن ابتداًء من عام 

الوقت عن حتالف بني عشائر بين خالد مع عدد كبري من األهايل يف مناطق جند ، بقصد حماربـة  
بقـوات إىل اإلحسـاء    آل سعود إىل أرسل أحد أبنائهالدولة السعودية األوىل فعمد عبد العزيز 

أعـدم عـدد مـن    ، وأقام فيها شهراً  م ،1795فاستطاع دخوهلا عام )2(إلخضاعها حلكمهم
املعارضني حلكم آل سعود ، وطرد البعض اآلخر  وهدم الكثري من األسوار واألبراج فيها ، وبين 
قصراً  وكلف ناجم بن دهيم والياً عليها  وأبقى معه قوات لردع أي اضطرابات ، مث حتـالف آل  

اجلالمهة من العتوب ، وكلفوه حبكم اإلحساء نيابة عنـهم بعـد أن   رمحة بن جابر )*(سعود مع 
حدثت بعض االضطرابات اليت أضعفت حكم آل سعود ا ، إال أن هذا التحـالف مل يسـتمر   

، للهجوم على آل خليفة يف البحـرين   )3(طويالً بعد أن حتالف رمحة بن جابر مع سلطان عمان
حتالف رمحـه مـع    -حلفاء آل سعود ونوام يف حكم البحرين ، فأزعج هذا األمر آل سعود 

وهرب   م1816ودمروا قلعته ا عام بقوام فقدموا إىل الدمام  -سلطان عمان ضد آل خليفة
ة بن جابر يف اجتاه الكويت ، وأصبحت اإلحساء منذ مطلع القرن التاسع عشر قاعـدة آلل  رمح

كربالء يف العراق ودوم ) 4(حىت وصلت قوام، سعود تنطلق منها قوام صوب عمان والبحرين 
يف اليمنالف اجلندل بأطراف الشام وبعض مناطق فلسطني واملخ.  

الدولـة  شكل خطر على املتواجدة مبنطقه اخلليج و احلكومة الربيطانيةمصاحل هذا األمر  هدد      
 ، وختوفت الدولة العثمانية أكثـر علـى   )5(اليت كانت تضم كامل مناطق املشرق العريبالعثمانية 

                                         
تاريخ جند ودعوة حممد بن عبـد  سنت جون فيلييب ، : أيضاً .  105، ص  مرجع سابق،  عنوان اد يف تاريخ جندعثمان بن بشر ،   )  1( 

 . 73ص،  2009، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  الوهاب السلفية

  .  107، ص سابق ع مرجعثمان بن بشر ،   )  2( 
ينتمي رمحة بن جابر إىل قبيلة اجلالمهة وهي إحدى ثالث قبائل رئيسية يرجعها املؤرخون إىل قبيلة العتوب ، اليت ترجع إىل قبيلة عـرتة  ( * )       

السواحل الشمالية من  املعروفة يف أواسط جند وأشتهر رمحة بن جابر يف السنوات األوىل من القرن التاسع عشر بأنه أقوى قرصان عرفته
ملزيد من التفاصيل عن شخصية رمحة بـن جـابر   . اخلليج العريب ، ويذكر لرمحة بن جابر أنه أىب أن يضع سيفه يف خدمة الربيطانيني 

 .1964، حولية كلية اآلداب ، جامعة عني مشس ، الد التاسع ،  رمحة بن جابر اجلالمهةمجال زكريا قاسم ، : أنظر.  اجلالمهة 

،  2008لبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، القـاهرة ،  ، عني للدراسات وا دراسات يف تاريخ العرب احلديثصالح  حممد هريدي ،   )  3( 
 .  563ص 

 . . 84سنت جون فيلييب ، مرجع سابق ، ص   )  4( 

آلداب جامعه املنوفيـة ،  ، جمله حبوث كليه ا املوقف الربيطاين من النفوذ السعودي يف بعض مناطق اخلليج العريبصاحل عون الغامدي ،   )  5( 
 .  53، ص  م1966مصر ، العدد السادس والعشرون ، أغسطس 
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خاصة وأن آل سعود كانوا يفتحـون  ، عقب هذا األمر  مركزها الدويل كدولة خالفة للمسلمني
من قبـل الشـيخ    صالحيةاإل ةاألقاليم اليت يصلون إليها بدعوة خالفة املسلمني والدعوة اإلسالمي

على الدولة العثمانية ليس ألم أجانب بل باعتبار أن  )1(وكان خروجهم،  حممد بن عبد الوهاب
طام وأن يكون  خرجوا على مبادئ اإلسالم الصحيح ، وال جيوز أن تستمر إطاعة سلالعثمانيني

وتعاقبت األحداث لتؤكد هذا التخوف حيث تسلم السلطان سـليم الثالـث    .إماماً للمسلمني 
فقد دخلت ... : " جاء فيها  )2(، رسالة من قبل األمري سعود بن عبد العزيزم 1789-1807

وأخضعت أهلها مع أرواحهم  م1803أبريل  20هـ  1218مكة يف اليوم الرابع من حمرم 
" . كان منها حق  وأمواهلم بعد أن هدمت ما هنالك من أشياء وثنية وألغيت الضرائب إال ما 

وهو ما رآه السلطان سليم خروجاً من قبل سعود بن عبد العزيز على طاعته ، والسترجاع هـذه  
مبهمة استرجاع هذه اجلهات السيادة العثمانية على احلرمني أصدر أوامره إىل والته ببغداد ودمشق 

ا يف مصـر وصـدر   ، وبعد فشلهم جاءت األوامر حملمد علي باش للحظرية السلطانية باسطنبول
  . كما عرضنا سابقاً  م1809بتولية والية احلجاز عام  )3(فرمان

  

  

  م1818مرحلة التوسع املصري األول بإقليم اإلحساء

  :حتالل إقليم اإلحساء حتركات القائد إبراهيم ال

                                         
، ت صربي حممد حسن ، املركز القومي للترمجـة ، القـاهرة ،    1،  ج  مالحظات عن البدو والوهابينيجونس لويس بوركهارت ،   )  1( 

 .   190، ص  م2007

حممد عرايب خنلة ، مرجع سابق ، : أيضاً . 45، مرجع سابق ص عود يف األرشيف العثماينالعثمانيون وآل س ، كريا قرشوننقالً عن    )   2( 
 .  33ص

طلب الدولة : ، موضوعها  م 1810فرباير  28: ، بتاريخ ) 22(، وثيقة ) 1(حمافظ حبر برا ، حمفظه دار الوثائق املصرية ، القاهرة ،   )  3(  
مالحق الدراسة صوره : انظر   حملةاملهمات الالزمة للب باشا مبسالة احلجاز ، وطلبات حممد علي اشا االهتمامب العثمانية من حممد علي

  . وثيقةلا
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 والتضييق علـى  للدرعية عاصمة الدولة السعودية األوىل )*(بعد حصار قوات إبراهيم باشا  
 -سـكوتو "مبستشاره الفرنسي وايسريي ، وخرباء عسـكريون مـن ايطاليـا    )1(أهلها مستعينا 

وجرت أكثر من معركة حول الدرعية طيلة ستة أشهر ابتداء مـن  ) 2(" ودوتس تشيين -تيليوجن
واستسالم عبـد  م ، 1818 عام يف التاسع من سبتمرب )3(وحىت سقوطها،  م1818ابريل  -13

حيث نفـذ فيـه حكـم    ، مع نفر قليل ) 4( اسطنبولاهللا بن سعود وإرساله إىل مصر ومن مث إىل 
بالتقدم صوب  )6(، جاءت عقب هذه األحداث تعليمات حممد علي باشا إىل ابنه إبراهيم)5(اإلعدام

من آل سعود )7(إقليم اإلحساء بعد أن أخطره بأمهية هذا اإلقليم وإكماالً ألهداف احلملة للتخلص
سعود وأعوام يف املنطقة ، ويتضح من خالل هذه األوامر أن حممد علي باشا رأى أن اإلحسـاء  

حنو البصرة عـرب   واالجتاه، السيطرة على منطقه اخلليج  لتحقيق منهاميكن االنطالق  )8(خري قاعدة

                                         
وقد توىل مناصب إداريه فكان  م ،1805قدم إيل مصر عام ، م 1789ا عام ولد يف نصرتلي بالقرب من قولة يف ألباني: إبراهيم باشا ( * )       

 إىل حرب املورةحىت إرساله  م ،1816عام  اجلزيرة العربية علىمتصرفاً لدائرة جرجا ، وقائداً لقوات والده يف حروبه بدءاً من محلته 
 7ولكنه مـرض بعـد   ، م1848ازل له والده عن احلكم عام وقد تن، م 1837-1831األوىل والثانية وحروب الشام  م ،1827

رحله عرب اجلزيرة العربيـة  لري  ،  فورستر ساد عاماً ، أنظر 60م ، بالغاً من العمر 1848ر من تعيينه فمات يف العام نفسه نوفمرب أشه
وخـري  .  137، ص  ـه 1403أنس الرفاعي ، حتقيق سعود ابن غنام العجمي ، دار الفكر ، دمشق ت ، ،  م1819خالل عام 

حممد شـفيق غربـال ،   .  70، ص  م1969لماليني ، بريوت دار العلم ل،  3، ط 5قاموس تراجم ، ج،  األعالمالدين الزر كلي ، 
  .4-3، ص ص م1987املوسوعة العربية امليسرة ، دار النهضة ، بريوت ، 

 "36096HH"خـط مهـايوين ، رقـم     "2"تصنيف األرشيف العثماين ،  ) BOA(يف رئاسة الوزراء العثماين باسطنبول  أرش  )  1( 
 .تقدم قوات إبراهيم باشا صوب جند ووضعيه القوات املصرية وعددها : موضوعها 

  . 409، ص  م1980، حتقيق أحسان حقي ، دار النفائس ، بريوت ،  تاريخ الدولة العلية العثمانيةفريد بك احملامي ،   )  2( 

محلة إبراهيم باشا علـى الدرعيـة   فاطمة بنت حسني القحطاين ، : الدرعية على يد إبراهيم باشا ، انظرملزيد من التفاصيل عن سقوط   )  3( 
 .مرجع سابق  ، م1818ـ  1816وسقوطها 

عبد : ، وانظر أيضاً  1426ص  ، م1997، مكتبة مدبويل ، القاهرة  5، ج ب اآلثار يف التراجم واألخبارعجائعبد الرمحن اجلربيت ،   )  4( 
 .  330، مرجع سابق ، ص  الدولة السعودية األوىلالرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ، 

 .  94، مرجع سابق ، ص  األرشيف العثماين العثمانيون وآل سعود يفزكريا قورشون ،   )  5( 

 :والده حممد علي باشا تارخيهـا  من إبراهيم باشا إىل: موضوعها،  94، وثيقة  5حمافظ ديوان حبر براً  ، حمفظة دار الوثائق املصرية ،   )  6( 
ة إىل أن حممد علي باشا قد أستغل احلروب على السعوديني يف طلب مهمات حربية ومدافع للجـيش مـن   إضاف .م1818يوليو  13

 .السلطان العثماين ، كما طلب األموال والغالل متعلالً باحلروب املتفرقة وتتبع حركات التمرد من قبل السـعوديني واملـواليني هلـم    
 .)HH3848(خـط مهـايوين ، رقـم     "2"تصـنيف  رشيف العثماين ، األ)  BOA( أرشيف رئاسة الوزراء العثماين باسطنبول

 .موضوعها ، رسالة من إبراهيم باشا لطلب مهمات ولوازم تقدم القوات جتاه إقليم اإلحساء

 . 156سابق ، صسنت جون فيلييب ، مرجع   )  7( 

 .  144، ص  م1960، مطابع الرياض ،  1، ط  1، ج حتفة املستفيد بتاريخ اإلحساء القدمي واجلديدحممد عبد القادر األنصاري ،   )  8( 



40 
 

م باشا صـوب إقلـيم   إىل أن زحف قوات إبراهي )1(، وتشري الوثائق املصريةطريق شط العرب 
إبراهيم باشـا  القائد التزم به ، و من بني األهداف اليت أراد حممد علي باشا حتقيقها اإلحساء كان

  .حىت قبل سقوط الدرعية

أثناء محالته على مع القائد إبراهيم ) 2(يف إجياد صيغه للتعاون شديدةأبدى الربيطانيون رغبه       
بقواتـه للقضـاء علـى القواسـم      االستعانةإيل ذلك وراء من  وكانوا يهدفونمنطقة اخلليج ، 

، لدعوة الشيخ حممد ابـن عبـد الوهـاب يف جنـد      ، واملؤيدينالساحل العماين  املتمركزين يف
 على السفن الربيطانيـة  وكانوا يشنون يف هجمات مستمرة ،للدولة السعودية األوىل  الداعمنيو

بسبب ختوف الدولة العثمانيـة   لتعاون الربيطاين املصري مل يكتب له النجاحأال أن ا .مبياه اخلليج 
التعاون مـع  من عالقة حممد علي باشا بالربيطانيني ، وأيضاً عدم ارتياح القادة املصريني من فكرة 

، بـاخلليج   ةسرعان ما تغريت نظره احلكومة الربيطانية جتاه تواجد القوات املصريالربيطانيني ، إذ 
وات حممد على الدراسة موقف احلكومة الربيطانية من النشاط املصري وحتركات ق تتناولوسوف 

  .باشا باخلليج يف الفصل الرابع 

 همعسكر ه يف إلي قاء مع آل عريعر حيثُ جلاءولتدعيم موقف قواته أجرى إبراهيم باشا ل  
 )3(خالد ، وهم من زعماء بنو م1818أثناء حصار قواته للدرعية عاصمة الدولة السعودية األوىل 

خالل القرنني السـابع  حكام اإلحساء وماجد ولدي عريعر بن دجني من برئاسة حممد  )3(خالد
                                         

يت ، دراسة موثقة ، جملة كلية اآلداب ، جامعة الكو:  "م1840ـ   1838حممد علي واخلليج العريب "بدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  1( 
وثائق األرشيف املصري وأمهيتها لدراسة تاريخ شـبه  "عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،  :أيضاً . 1974العدد اخلامس ، يونيو 

، جامعة  م2004ديسمرب  11، ندوة مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ، وثائق اخلليج العريب ، " اجلزيرة العربية واخلليج العريب
 .  43، ص م2005. الكويت 

، ص  م1983 ، منشورات جامعه املوصل ، العراق ، م1916-1516تاريخ الوطن العريب يف العهد العثماين إبراهيم خليل أمحد ،   )  2( 
154. 

قاهرة ، ، اجلمعية امللكية للدراسات التارخيية ، ال، ندوة ذكره البطل إبراهيم باشا  "إبراهيم باشا يف بالد العرب"عبد احلميد البطريق ،   )  3( 
  . 23ص ،  1948

  .،  سبق ذكرها  94، وثيقة  5حمافظ ديوان حبر براً  ، حمفظة دار الوثائق املصرية ،   )  2( 
أنت إبراهيم باشا يا متصرف والية احلبشة ولـواء جـدة ،   : " بعد فتح الدرعية أدرجت األقوال يف اخلط اهلمايوين حبق إبراهيم باشا ( * )       

ة بفتح الدرعية وضبطها وأسر عبد اهللا بن سعود حيا ونلت حظوة مقام السلطان بإقدامك علـى تطهـري األمـاكن    قمت يف هذه املر
املقدسة من اخلارجيني وأنت ذه اخلدمة اجللية قد أظهرت سعياً عظيماً نال رضا وإعجاب تستحق من أجله كل تشريف ورفعة شأن 

ليت تفتخر بأن رأس ماهلا هو اخلدمة واحملافظة على احلرمني الشريفني كما ينبغي والـدعاء  ، دعين أراك دوما تسعى خلدمة الدولة العلية ا
أرشـيف رئاسـة   : أنظر . بدوام دولة البادشاه ، داعني املوىل لك ولكل من سعى معك باخلري والسعادة يف الدارين حبرمة النيب آمني 

 ).010782-61(، تصنيف جودات داخلية األرشيف العثماين ، ، )  BOA( الوزراء العثماين باسطنبول
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راغبني يف التعاون مـع   مطلع القرن التاسع عشر آل سعود  هاطردهم منأن يقبل والثامن عشر ، 
عامل السعوديني باإلقليم احلكومة املصرية يف استرجاع حكم إقليم اإلحساء من فهد بن عفيصن  

وزين بنو عريعر للقائد إبراهيم باشا فتح اإلحساء  وعظيم الفائدة اليت سوف تعود على احلكومة  ،
باشا وايل مصر، فأكد هلم إبراهيم باشـا   حممد علي وأم سيحكمون اإلقليم نيابة عن، املصرية 

ن يتوجـه بـالقوات إىل   عية أبأنه سوف يساعدهم يف ذلك ووعدهم حال االنتهاء من أمر الدر
بالتقدم بالقوات املصرية صوب اإلحسـاء لتكـون   ، من القاهرة  )1(جاءت األوامراإلحساء وقد 

أتاح سقوط الدرعية على يد القائد .  قاعدة القوات املصرية إلخضاع باقي مناطق وأقاليم اخلليج
ومساع هذه األخبار يف اجلزيرة العربية ومناطق اخلليج وتوجه القوات املصـرية إىل  )*(إبراهيم باشا

آل سعود وأعوام وهو ما سـهل  فرار عدد من معارضي التواجد املصري من  )2(إقليم اإلحساء
السيطرة على اإلحساء وحكمهـا   ، بالتعاون مع قوات القائد إبراهيم آل عريعرأفراد خالد لبنو 

صريني ، مث اجتهوا بعد ذلك إىل القطيف حماولني إخضاع العديد من املناطق القريبة من نيابة عن امل
 .لنفوذهم باسم احلكومة املصرية إقليم اإلحساء

  

  

  : م1818 عام االحتالل املصري األول لإلحساء

خالد حكمهم على اإلحساء باسم احلكومـة املصـرية    بعد بسط نفوذ آل عريعر من بنو  
) 3(إلبراهيم باشا يف احلجاز بأن آل عريعر يف اإلحساء جيرون اتصاالت بوايل بغدادوردت األخبار 

ليج باشا باخل ت قوات حممد عليالتوسع املصري وحتركامشاريع داود باشا الذي كان خيشى من 
إلبـراهيم  هذا االتصال أكد و ،العراق جنوب البصرة وباقي  من إقليم قرب قواتهومتخوف من ، 

ـم   تعهدام يف لقائهخالد غري موثوق م يف اخلضوع للحكومة املصرية بناًء على  بينباشا أن 
ـ  م ، 1819مطلع عـام  أثناء حصاره الدرعية ، فقرر إبراهيم باشا إرسال جنود  د بقيـادة حمم

                                         
  .  35حممد عريب خنلة ، مرجع سابق ، ص   )  3( 
 
 
 .  229، ص م1964، دار الكتاب العريب ، القاهرة ،  داود باشا وايل بغدادعبد العزيز سليمان نوار ،   )  3( 
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مجيع ما  إقليم اإلحساء وأخذوأمرهم باالستيالء على  ،عددهم مائتني وأربعني جندياً  )1(كاشف
مصادرة مجيع أموال الـذين  ال ومؤن وسالح وعتاد ووما كان آلل سعود من أمويف بيت املال ، 

  .كانت هلم عالقة بآل سعود

كافة املؤيدين للسعوديني وأعوام اإلحساء وقضت على  متكنت احلملة من احتاللوبالفعل       
وأما وعدد من العلماء التابعني آلل سعود ) عبد الرمحن بن ناصر(قاضي اإلحساء الشيخ  مبا فيهم

حاميات باإلحساء بعد زيارتـه   )2(وقد وضع إبراهيم باشا .ا إىل العراقفقد هربوا وجلئوخالد  بنو
هلا راغباً يف التقدم إلخضاع باقي املناطق على سواحل اخلليج ، إال أن ختـوف داود باشـا وايل   

يبلغه عن وبالسلطان العثماين  من نشاط القائد املصري إبراهيم باشا ، جعله يسرع باالتصالبغداد 
األوامر العليـا مـن اسـطنبول للقـوات املصـرية       جأت، وعلي باشا يف العراق  أطماع حممد

انسحاب هذه احلملـة وتوقـف    ضمن أسبابذلك من كان .باالنسحاب داخل اجلزيرة العربية 
تشعر بـالقلق مـن   خاصة وأن احلكومة الربيطانية بدأت  ،التوسع املصري األول مبنطقه باخلليج 

ج ، متخوفة من تأثري هذا النشاط على تواجدها باملنطقة وخاصة مبياه اخللينطقة التوسع املصري مب
  . كما سيعرض ألحقاًاخلليج  ، وديد طريق مواصالته حنو مستعمرا اهلند 

  :دور وايل بغداد يف انسحاب القوات املصرية 

امر ألو تنفيذاً ،بعد انطالق قوات إبراهيم باشا من إقليم اإلحساء إلخضاع مناطق اخلليج   
املنـاوئني  وتقويض مراكز يعتمد عليهـا آل سـعود و  ، باشا يف السيطرة على املنطقة  حممد علي

أدت هذه التحركات العسكرية من قبل إبراهيم باشا يف اإلحساء واألعمـال  ف للحكم املصري ،
، إيل واالستيالء على ما فيها من أموال وممتلكات لبين خالد ، اليت قامت ا قواته من قتل وجري 

علـى رأس   مملوكيه سلطات، حيث كان يف بغداد )3(أزمة بني حكوميت مصر والعراق  حدوث
  . م1831-1817)*(داود باشا ا الوايل حكومته

                                         
 .  37حممد عرايب خنلة ، مرجع سابق ، ص   )  1( 

 .25، مرجع سابق ، ص  باشا يف بالد العرب إبراهيمعبد احلميد البطريق ،   )  2( 

  .228، مرجع سابق ، ص  داود باشا وايل العراقعبد العزيز سليمان نوار ،   )  3( 
عام ، أشتراه سـليمان باشـا    11وايل بغداد كرجي األصل مستعرب جلبه بعض النخاسني من القوقاز إىل بغداد وعمره : داود باشا ( * )      

، وصدر فرمان توليه والياً م1813داب العريب ، والفقه وتقدم اخلدمة السلطانية إىل أن عني قائداً للجيش يف بغداد عام وعلمه قراءة اآل
، وطمع يف االستقالل عن الدولة العثمانية بعد أن حسن اجليش ، وعمل على إخضاع كثري من املناطق القريبة م1816على بغداد عام 
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باشا قـد   حممد عليأثار تقدم القوات املصرية بإقليم اإلحساء مماليك العراق ، حيث أن   
راح ضحيتها الكـثري مـن   ، كما تقدم  "قلعةمذحبة ال"قضى على مماليك مصر مبذحبة شهرية هي 

حيكم يف مصر كان شبيهاً بنظام العراق يف حينه ، فأدرك داود  اًمماليك مصر ، وبذلك أى نظام
 قوات إبراهيم باشا إيل جنوب العراق سيجد صعوبة كبرية يف التصدي هلا ، )1(باشا أنه لو تقدمت

باإلحسـاء   وجود القوات املصـرية خاصة وأن العشائر العراقية تثري التمرد بني احلني واآلخر وأن 
سارع داود باشـا يف خماطبـة    ، ومن مثعلى العراق ) 2(خطراً على وجود املماليك والة يشكل 

مستقبل احلكم يف اإلحساء ، راجياً أن يرفع يد إبراهيم السلطان العثماين صاحب األمر يف حتديد 
، وعمل وايل بغداد على تأليـب السـعوديني    باشا عن اإلحساء وأن تعاد حلاكمها من بين خالد

ودعمهم من أجل التصدي للقوات املصرية الزاحف على سواحل اخلليج ، وخلق جبهات خلفية 
قوات املصرية وأضعاف قدراته حـىت ال تسـتطيع   للثورات القبلية داخل جند واحلجاز ألشغال ال

   .التقدم صوب العراق 

عـام   بداية شهر يوليوأمام هذه الضغوط انسحب القائد إبراهيم باشا بقواته من املنطقة        
، بتعليمات وتأثري من السلطات العثمانية ، وبذلك مل يدم االحتالل املصري لإلحسـاء   م1819
وتبعه جنده  م ، 1819يوليو عام  21حممد أغا كاشف الوكيل املصري يوم  )3(وغادر، طويالً 

لتخلصهم من قسـوة الطقـس   القوات كبرية جداً وكانت فرحة تلك  ، من نفس الشهر 24يف 
تطلع إبراهيم باشا إيل منـاطق  والظروف الصعبة اليت كانوا يعملون فيها ، وعند احتالل اإلحساء 

االنسـحاب  ) 4(منها مشيخات الساحل العماين وجزر البحرين وانتقد املؤرخون، أخرى باخلليج 
السريع من سواحل اخلليج خالل تلك الفترة حيث كانت تعاين تلـك السـواحل    األول املصري

اليت بدأت التحرك ، آنذاك صراعاً استعمارياً وضغطاً أجنبياً  خاصة من جانب احلكومة الربيطانية 
عسكريه لضرب معقل القواسم  فأعدت محلهعلى مشيخات الساحل العماين ، ألحكام سيطرا 

                                                                                                                               
ع القوات املصرية باخلليج حىت انسحاا ، وجه إليه السلطان العثماين جيشاً يف عشرين ألف بعد إعـالن  من العراق ، ودخل يف نزاع م

، فخسر الرتاع وسلم نفسه ورحل إىل اسطنبول فأكرمه السلطان حممود الثـاين وأرسـله   م1831استقالله عن السلطنة العثمانية عام 
 .7-6، ص ص 3الزركلي ، مرجع سابق ، ج: أنظر    .م1851فستقراء هناك حىت وفاته عام للحرم النبوي ، 

 . 61 مرجع سابق ، صعلي عفيفي غازي ،   )  1( 

 . 154 سابق ، ص ، مرجعإبراهيم خليل امحد   )  2( 

 .1427، مرجع سابق ، ص 3، ق ت ، ج دليل اخلليجورميري ، ل  )  3( 

، جمله الوثيقة البحرينية ، العدد العاشر ، السـنة  ، دراسة وثائقية  "جتاه اخلليج العريب التطور التارخيي لسياسة حممد علي"متام مهام متام ،   )  4( 
 . 59 58، ص ص  م1987ر اخلامسة ، يناي



44 
 

وبعد استقرار األوضاع  .م 1819بقياده اجلنرال وليام جرانت كري أواخر عام  )1(يف رأس اخليمة
 سواحل اخلليج بقيادة خورشيد باشـا  رجع بقواته إيل، فتح السودان والشام  إثرحملمد علي باشا 

  .وهي املرحلة الثانية من التواجد املصري باخلليج

  الثاين بإقليم اإلحساءمرحلة التوسع املصري 

  :  م1833اإلحساء  صوبتطلعات القائد خورشيد باشا 

، مبعوثاً يدعى سيد خالد أفندي إىل بغداد عن م1833أوفد حممد علي باشا أواخر عام 
حامالً رسـالة إىل   م1834يج ، وعرج هذا املبعوث يف طريقه على بوشهر يف مارس طريق اخلل

املنتفك وقبائل بين كعب يف شط العـرب  عشائر سلطان مسقط وأمري شرياز يف فارس ومشايخ 
من الباب العايل للتحدث باسم مناطق بتفويض حممد علي باشا  )2(وأهايل جنوب العراق إلبالغهم

البصرة العراقيـة  مناطق اخلليج ووأقاليم وجزر اخلليج العريب وبغداد ، وتكون بذلك رأي عام يف 
  . حلكم حممد على باشا البالد العربية )3(بالترحيب بقدوم القوات املصرية وتطلعات

عدد مـن  خالد  يف هذا الوقت من حكم اإلحساء من جديد ، بتحالفهم مع استطاع بنو   
ركي بـن  تاألمري  )4(منها واستيالء م1819عام  العشائر يف جند عقب انسحاب القوات املصرية

األمري تركـي   ، وقد جهز م1824عبد اهللا آل سعود عليها وبسط نفوذه تدرجيياً منذ أغسطس 
  . للقضاء على هذا التحالف يف مهده  )5(قوة 

وقد تقدمت القوات جمهزة بعتاد وعدد من اجلند يف اجتاه اإلحساء ، وقد تصدت هلا قوات   
كتب بعد ذلك األمري  بن عريعر ، واستمر القتال لعدة أيام قتل خالهلا قائد قوات آل عريعر ماجد

تركي إىل أهايل اإلحساء يطلب منهم اخلضوع إىل سلطته  فأجابوا وأعلنوا والئهم لـه بعـد أن   
  . خالد يف اجتاه الكويت والبصرة نوهرب رؤساء ب

                                         
 . 121ص  مرجع سابق ، ، فؤاد سعيد العابد  . 244ص ، مرجع سابق ، عبد القوي فهمي حممد    )  1( 

 . 161-160صص  مرجع سابق ، حممد صابر ، وآخرون ،  )  2( 

واخلليج العريب يف النصف األول من القـرن   التأثري االستراتيجي والسياسي املتبادل بني منطقيت البحر األمحر"عبد العزيز سليمان نوار ،   )   3( 
 . 351، ص  م1980البحر األمحر يف التاريخ والسياسة الدولية املعاصرة ، جامعه عني مشس ، القاهرة  ، ندوة"التاسع عشر

، دار  2، ج "اجلزيرة العربيـة  حممد على وشبه"من تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصر احلديث عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،   )  4( 
 .  247، ص م1981الكتاب اجلامعي ، القاهرة ، 

 . 35ص مرجع سابق ، عثمان بن بشر ،   )  5( 
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إىل اإلحساء ، ووفد إليه األهايل واألعيان والعلماء وبـايعوه علـى    )1(دخل األمري تركي       
السمع والطاعة ، وعني عمر بن حممد ابن عفيصان أمرياً على اإلحساء وحضر بعد ذلك حكـام  

  .وأجربوا شيخ البحرين ملبايعته ودفع الزكاة له ، القطيف ورأس اخليمة وبايعوه أمرياً 

عبد اهللا  اع داخلي بني أبناء آل سعود مع أبناء عمومتهم قتل على إثره تركي بن وبعد نز  
وبدأ يف السيطرة  م1834مايو  9على احلكم مشاري بن عبد الرمحن يوم اجلمعة ) 2(، واستوىل 

تركي بعـد تـدهور   رجوع فيصل بن فأسرع بالمنطلقاً من الرياض إلخضاع باقي مناطق جند ، 
ز قوة للقضاء على مشاري بن عبد الرمحن انتقاماً ملقتل والده ، وبعد معارك األوضاع يف جند وجه

دخلت جند يف مرحلة جديدة من ، بعدها طاحنه بني الطرفني استطاع فيصل من قتل ابن مشاري
يسـرع  يف اجلزيرة العربيـة  حممد علي باشا إثر هذه األوضاع  جعلتاالضطرابات والرتاعات ، 

 .على رأس جيش إلخضاع جند للحكومـة املصـرية جمـدداً    وأرسلة خورشيد باشا ) *( تكليفب
ودخلتها بعد قتال مـع   م ،1838مايو  15يف  )3(مدينة عنيزة  املصرية وصلت القوات وبالفعل

مراء من آل سعود املعتقل بالقاهرة ، وكـان  قوات فيصل بن تركي ، ومهد اإلفراج عن أحد األ
 علـى شا وهو خالد بن سعود السبيل لبسط سيطرة قوات خورشيد باشـا  اب موالني حملمد علي

  . من جديد كانت تابعه آلل سعود للحكومة املصريةاألراضي النجدية وإعادة املناطق اليت 

                                         
تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود ، أسره إبراهيم باشا حني استوىل على الدرعية ، وظل مقيماً يف مصر إىل أن جنح يف فيصل بن هو   )  1( 

، وعندما سريه خورشيد باشا إىل القاهرة بعد إلقاء القبض  م1833، وتوىل إمارة أبيه بعد وفاته عام  م1828الفرار منها إىل جند عام 
قـرش ، إىل أن   160ية من التوسع املصري باجلزيرة العربية ، حيث أقام بالقاهرة معتقالً ويتقاضى راتباً قدره علية خالل املرحلة الثان

.  37عثمان بن بشر ، مرجـع سـابق ، ص   : أنظر  م1865، واستعاد إمارته حىت وفاته عام  م1843عاد مرة أخرى إىل جند عام 
                                . 94علي عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص

 155إبراهيم خليل امحد ، مرجع سابق ، ص   )   2( 

تركي بلمـاز  وكلًـف   كان خورشيد باشا قد مت تعيينه حمافظاً على مكة املكرمة بدالً من تيمور أغا ، مث استدعى إىل القاهرة إثر ثورة   ) *  (
عقب ذلك للعودة قائداً حلملة عسكرية على جند بعد أن منح لقب حكمدار الدرعية سر عسكر جند ، وكانت رتبته العسـكرية مـري   
مريان الىت شعارها ثالث جنوم داخل هالل مصنوعة من الذهب املرصع باألملاس ، وبعد انسحابه من اجلزيرة العربية اسـتجابة ألوامـر   

، فعاد إىل مصر ليعني وكيالً للجهادية مث مديراً ملنطقة الدقهليـة إىل أن تـويف باملنصـورة عـام      م1840ى باشا أواخر عام حممد عل
-1818موقف القوى املناوئة من الدولـة السـعودية الثانيـة    خليفة بن عبد الرمحن املسعود ، : ملزيد من التفاصيل أنظر.  م1851
: وعن األوضاع عندا دخول القوات املصرية مدينة عنيزة أنظـر .   207، ص م2005، الرياض ، ، دارة امللك عبد العزيز  م1866

  دار الوثائق املصرية ، 
 22 :هاتارخيخورشيد باشا إىل صاحب الدولة ،  من : موضوعها،  زرقاء 208، ترمجة الوثيقة التركية  101حمافظ احلجاز ، حمفظة )       2( 

 .يق مالحق الرسالةصورة الوث . م1838ديسمرب 
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التعليمات الصادرة إليه من القاهرة يف ضم باقي مناطق وأقاليم  بناء علىبدأ خورشيد باشا 
 )1(رم ، وضربت عليها احلصا1838أكتوبر  19يف  ت قرية الدملحىت وصل، فتقدمت قواته جند 

مل جيد مفراً من االستسالم حتصن فيها ، ومن هنا فأنه فيصل بن تركي الذي  وضيقت اخلناق على
وأرسـل   )2(وعدم القدرة على الصمود  فقرر طلب الصلح التذمرو بعد أن أصاب قواته الضعف

  .لح وجتنب القوات مزيداً من القتال مندوباً إىل خورشيد باشا يدعى إبراهيم أبو ظهري إلبرام الص

  

  :  م 1838االحتالل املصري الثاين لإلحساء 

ولعله كـان   )3(أدرك خورشيد باشا أمهية إقليم اإلحساء للوصول إىل منطقة اخلليج العريب  
 فقـد يفكر أيضاً يف إنقاذ تلك املناطق من النفوذ الربيطاين والعمل على عودا للسيادة املصرية ، 

وتشري الوثائق املصرية  باخلليج كانت خاضعة لقوات إبراهيم باشا ، فتره التواجد املصري األول 
ملا " ...  )4(:رة يؤكد فيها أمهيه إقليم اإلحساء حيث يقولعن رسالة بعث ا خورشيد إىل القاه

كان إدخال هذه اجلهات يف حوزة احلكومة املصرية من شأنه رواج املصلحة، فقد عقدنا العزم 
على أن نقوم بإعداد بعض اجلنود بعد عودة املندوب إىل شيوخ تلك اجلهات وقبل الشتاء ألن 

على بسط السيادة  زمعاقدا الع، وتفيد هذه الوثيقة أن خورشيد كان .. " .الطريق خلو من املاء
، ويقصد برواج املصلحة ملا كانت متتلكه اإلحساء من نشـاط  املصرية على اإلحساء من جديد 

باخلليج ، وبادر بإرسـال  جيعلها مركز قياده وإخضاعها لقواته جتاري ومركز لطرق املواصالت ، 
،اختلفوا حول تقـدم قـوات   )5(مبعوث للتفاوض مع شيوخها ، وجتدر اإلشارة إىل أن املؤرخني

خورشيد باشا حنو مناطق اخلليج ، هل كانت خطة مرسومة من القـاهرة ؟ أم كانـت وليـدة    
  . الظروف اليت واجهت احلملة املصرية يف جند ؟

                                         
 .  102، مرجع سابق ،  ص  ألرشيف العثماينالعثمانيون وآل سعود يف ازكريا قورشون ،   )  1( 

رسالة من خورشيد باشا : ، موضوعها  محراء 44أصليه ،  8الوثيقة التركية رقم  ،  ترمجة 267حمفظه  القاهرة ،، املصريةدار الوثائق   )  2( 
 .  م1839أبريل  6: تارخيها -يم اخلرج مبنطقه أماره الرياضمن مدن إقل -حول االنتصار على فيصل ابن تركي واالستيالء على الدمل

، أول نـوفمرب   72، سـنة   11، جملة اهلالل ، العـدد   "مصر واخلليج العريب خالل القرن التاسع عشر"نوار ،  سليمانز عبد العزي  )  3( 
 .  162، ص  م1964

رسالة من خورشيد : ، موضوعها  زرقاء 208، ترمجة الوثيقة التركية ،  110حمافظ احلجاز ، حمفظة دار الوثائق املصرية ، القاهرة ،   )  4( 
 .  ذكرها لتحرك القوات املصرية باخلليج ، وثيقة سبقباشا إىل صاحب الدولة عن أمهيه إقليم اإلحساء 

 .  83، جملة الوثيقة ، مرجع سابق ، ص  "التطور التارخيي لسياسة حممد علي جتاه اخلليج العريب"مهام متام ، متام   )  5( 
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كان بأمر وختطيط مـن   )1(خورشيد باشاقوات ل يف ذلك إىل الرأي الذي يفيد بأن تقدم مني      
خـالل  حممد علي باشا يف القاهرة ، خاصة وأن قواته وصلت إىل هذه املناطق بقيادة ابنه إبراهيم 

  . واحتلت اإلحساء وتقدمت حنو البحرين وتطلعت إىل الكويت والبصرةاملرحلة األوىل ، 

واألقاليم اخلارجيـة   املناطقتستند يف إخضاع نشري إىل أن سياسة حممد علي باشا باملنطقة   
القوات يف إمكانية التقدم دون وضع خط جغرايف حمدد ، بل كانت تتحكم بالقادة ) 2(على قدرات

اعتبارات أخرى ، فمثالً عند ضم السودان مل تكن هناك نقطة حمددة للتوقف عندها طاملا مل تكن 
  . هناك عقبات وظروف تدعو القوات للتوقف

د من قبل القاهرة على مطالب خورشيد يف خطته للتقدم صوب إقليم اإلحسـاء  كان الر  
األمان التقدم سلمياً عن طريق منح األهايل  طلب إليه، و)3(بأا ال تشجع فتح هذه املناطق بالقوة 

وخاصة أهل اإلحساء ، ألنه ليس من اجلائز إرسال محلة عليهم والتقـدم ـذا   ، يف هذه املناطق 
ضطرابات القالقل واال تراأثواستمرار يف جند واحلجاز الثورات القدر من القوات يف ظل ظروف 

  . ى احملليةوالقومن قبل العشائر 

، وأرسل حممد بـن أمحـد   )4(خورشيد باشا برسم خطة سلمية إلخضاع إقليم اإلحساء قام      
كثري التردد على اإلحساء وحمبوبـاً  كان م ، ووهو أحد شيوخ املناطق القريبة من اإلقليالسديري 
مبعوثاً إليها يعرض عليهم التسليم واستطاع املبعوث املصري العودة برفقة زعمـاء  ،  عند أهاليها

ويعلنوا خضوعهم  جند يف خورشيد باشا اإلحساء ليقدموا فروض الطاعة والوالء للقائد املصري 
  . اً على املنطقةوالي ومبايعتهم حملمد علي للحكومة املصرية

  

                                         
من خورشيد باشا إىل : ، موضوعها محراء أصلية  32، ترمجه الوثيقة التركية رقم  103حمفظة دار الوثائق املصرية ، حمافظ احلجاز ،   )  1( 

 .  م1839ل أبري 4: اجلناب العايل حول التقدم صوب اإلحساء حسب االومر العلية ، تارخيها

 .  28ص       ، م1975، رسالة ماجستري ، كلية اآلداب ، جامعـة القـاهرة ،   سياسة حممد على يف السودان حممد األمني سعيد ،   )  2( 
لس األعلـى للثقافـة ،   ، ت عنان الشهاوى ، ا سة التوسعية ملصر يف عهد حممد علياألصول االجتماعية للسيافرد لوسون ، : أيضاً

  . 28-27، صم 2005القاهرة ، 

من املريمران خورشـيد باشـا إىل البـامشعون    : ، موضوعها أصلية   58، وثيقة  102حمفظة دار الوثائق املصرية ، حمافظ احلجاز ،   )  3( 
 . م1838  ديسمرب 24: ، تارخيها اخلديوي

 . 26، ص م1968، رسالة ماجستري كليه اآلداب ، جامعه القاهرة ،  الدولة السعودية الثانيةعبد الفتاح حسن أبو علية ،   )  4( 
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اإلحسـاء  منذ وصوله املبعوث املصري بعد تعينه وكيالً من قبل حكومة القاهرة ، عمل 
املناطق ااورة هلا وأدخل كالً مـن القطيـف    بزعماء ومشايخواالتصال  تنظيم األمور فيهاعلى 

ن سعد بن غامن أمري القطيف وعلي بن عبـد  بعد إعال) 1(وسيهات حتت سيادة احلكومة املصرية 
املتمركز بقواته وحاميته العسكرية مبنطقـة  خورشيد باشا  ا لسلطةمهوالءالرحيم أمري سيهات ، 

فبعث خورشيد باشا عقب ذلك حاميـة   ،املنطقة على  باشا والياً الرياض ، ومبايعتهم حملمد علي
وعززها بقوات بقيادة محداين الفـاخري ، ومل   عسكرية لترابط يف اإلحساء بقيادة أبوحزم املغريب

بديالً عن السـديري حلكـم إقلـيم    هو حممد رفعت أفندي )2(ميضى وقت حىت أرسل نائباً عنه
 صري علىدف تقوية احلكم امل، باشا بالقاهرة  حممد علي بالكامل وكيالً عن حكومةاإلحساء 

  . باقي مناطق اخلليج

على إقرار وضمان خضوع اإلحساء ، مث بدأ يف اهلجـوم   )3(عمل حممد أفندي يف البداية  
على عدد من القالع واحلصون باإلقليم واليت يتمركز فيها عدد من الزعماء احملليني ، وأخضـعها  

،  مبارك ابن شـيخ البحـرين   اليت كانت حتت حكم )4(مجيعاً بالقوة حىت وصل إىل قلعة الدمام
  .ع خورشيد باشا وأبلغ نائبه بضرورة إخضاع البحرين للحكومة املصرية بالطرق السلميةفأسر

  :  الثاين من اإلحساء مقتل الوكيل املصري واالنسحاب

استطاع خورشيد باشا االستفادة من خدمات وكيله باإلحساء حممد رفعت أفندي خلربته   
وقدراته على فهم جمريات األحداث وإدراكه خلطورة األوضاع يف مناطق السياسية والعسكرية ، 

املنطقة ، مما  زعماءاخلليج ، خاصة تواجد القوات الربيطانية وارتباطاا اخلفية واملعلنة مع شيوخ و
اإلقليم، وأدرك  عن خالد سيطرة       بنو إلبعاد )5(طلب املزيد من القوات إيل دعى حممد رفعت

                                         
 30-29نفس املرجع ، ص   )  1( 

رسالة من خورشيد باشا تفيـد  : ، موضوعها محراء  6أصليه ،  34، وثيقة رقم  267حمفظه ،  املصرية ، حمافظ احلجازدار الوثائق   )  2( 
 أنظر الوثيقة باملالحق  . م1839ابريل  2 : دي لألشراف على منطقه اإلحساء ، تارخيهاتعيينه حملمد رفعت أفن

 .  75ـ  74، ص  حممد عرايب خنلة ، مرجع سابق  )  3( 

 .  121علي عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص   )  4( 

، رسالة من خورشيد باشا إىل رئيس  محراء 137، املرفق العريب للوثيقة  267ه حمافظ احلجاز ، حمفظدار الوثائق املصرية ، القاهرة ،   )  5( 
أنظر الوثيقة .  م1839يوليو  30: ختقريرا ، تاري 13جوبات وتقارير تتعلق بالبحرين عددها : معاوين جناب اخلديوي ، موضوعها 

 .الدراسة  ملحق
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لعمـاير مـن   خاصة بعد طرد قبيلـة ا  يد العدوانية اجتاههم نوايا خورش -خالد  بنو –هم أمراؤ
  .)1( إىل تلك اجلهاتبالعودة  القطيف وعدم السماح هلا

خالد بعد أن عمل  حممد رفعت دم احلصون واألسوار ، األمر الذي جعلـهم   تأكد لبنو  
يف حتقيـق   )2(يفقدون أي أمل يف إرجاع اإلحساء إليهم بعد أن استفاد خورشيد من خـدمام 

وجعل منهم قوة موالية له يف اإلحسـاء ليكـون   وصول قواته على سواحل اخلليج ،  عند أهدافه
فيصل بن تركي وقواته حماصرة من خلفه ومن أمامه القوات املصرية لقطع خط الرجعـة عليـه ،   

  . ذكرنا سابقاً اوهو حماصر يف قلعة الدمل كم

وجراء أعمال حممد رفعت أفندي يف إقليم اإلحساء وفد عدد من زعماء بـين خالـد إىل     
لبون منه إعادة اإلحساء إليهم حيكموا نيابة عن احلكومة املصرية  غري أنه رفض خورشيد باشا يط

  .وأكد على نيابة حممد رفعت على إقليم اإلحساء 

خالد وطردهم من قبل الوكيل املصري حممد رفعـت أفنـدي    بعد التنكيل والبطش ببنو  
خطة الغتياله، واشترك كـالً  وسيطرته على كامل إقليم اإلحساء ، عمدوا إىل االشتراك يف تدبري 

برغش بن زيد بن عريعر ومشرق بن دوحيش بن عريعر مع بعض األهايل للتخلص من حممد  )3(من
، قتلـه   م1839أكتوبر  10، وقد استطاعوا يف الوكيل املصري بإقليم اإلحساء رفعت أفندي 

دى مقتله إىل إضعاف النفوذ املصري وتقهقر القوات املتمركزة على أيدي أبناء قبيلة العوازم ، وأ
  .حساء وجزر البحرين تدة بني اإليف بعض احلاميات يف املناطق املم

ثاين على اإلحساء ،  )4(أسرع خورشيد باشا بعد هذه احلادثة ، بالعمل على تكليف وكيل       
، إال أن خربته القصرية باملنطقة " اخلامس عشر افندى بكباشى اول ىف البياده " وهو حممد شرمى 

                                         
،  10: لبحرين ، تارخيهـا لشيخ اعن حركه حممد رفعت أفندي يف القطيف وهدمه لقصر العماير التابعني : نفس الوثيقة  ، موضوعها   )  1( 

 . م1839 أغسطس ،

 . 301علي عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص   )  2( 

 .  176ـ  175، ص  نفس املرجع  )  3( 

رسالة من خورشـيد  : ، موضوعها  محراء 75أصليه  44 للوثيقة ، املرفق العريب 267،  حمفظه ، حمافظ احلجاز  ملصريةدار الوثائق ا     )  4( 
مد عـرايب خنلـة ،   حم:  أيضاً.  م1839نوفمرب  1باشا عن مقتل حممد رفعت يف اإلحساء وتعيني حممد شرمى بدالً عنه ، تارخيها ، 

 . 97مرجع سابق ، ص 
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وعدم حنكته السياسية أدى إىل تشتت وتعثر سيادة القوات املصرية وعـدم اسـتطاعتها نشـر    
  .االستقرار واألمان باملنطقة 

وجتدر اإلشارة إىل أن السلطات العثمانية بعد هذا الزحف للقوات املصرية أدركت مدى        
يف العراق واليت تأتى مبثابة فتح جبهة جديدة للقتال ضد الدولـة العثمانيـة    األخطار اليت ددها

 على رضا باشا باالتصال بالشـيوخ العـرب  وهو ية لواليها يف بغداد السلطات العثمان )1(فأمرت
لتحريضهم على املصريني وهو ما سوف نتعرض له الحقاً عنـد   والقيادات احمللية باجلزيرة العربية

دراسة املوقف العثماين من تقدم القوات املصرية يف سواحل اخلليج، ومل جيد خورشيد باشا أمـام  
  .ن االنسحاب من اإلحساء وتكليف امحد بن مبارك والياً عليهاهذه املستجدات مفراً م

وركز القادة املصريون عقب استقرار قوام يف إقليم اإلحساء جهدهم جهات البحرين إذ         
اخلليج األخرى جنوبـاً جتـاه    جهاتمن خالهلا ميكن هلم اكتساب ميزة التحرك السريع صوب 

االً جتاه الكويت والبصرة وبقية مناطق العراق وبـذلك  مشيخات الساحل العماين ومسقط ، ومش
  .نعاجل سياسة حممد على باشا يف البحرين 

                                         
: أيضـاً .  543صمرجع سـابق ،   ، "باشا والسلطان حممود الثاين الرتاع بينهم وبعض وجوهه اجلغرافية حممد علي"اسدر رستم ،       )  1( 

 155إبراهيم خليل امحد ، مرجع سابق ، ص
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  البحرين: ثانياً 

  :البحرين والقوى املتصارعة خالل القرن الثامن عشر

هي جمموعة جزر تقع يف املنتصف ما بني البصرة مشاالً ورأس هرمز يف عمـان   )1(البحرين  
وحبكـم  ) والنيب صـاحل  -وسترة  -وأم نعساف  -واحملرق  -املنامة ( جنوباً ، وتتكون من جزر

 )2(وكانت مركزاً مهماً موقعها اجلغرايف لعبت دوراً بارزاً جتارياً وسياسياً يف تاريخ منطقة اخلليج ،
رة العربية ، تتجمع فيه البضائع القادمة من أوروبا واهلند ، لتصديرها إىل املناطق الداخلية يف اجلزي

وتنافست عليها القوى الكربى ، فاحتلها الربتغاليون والفرنسـيون والعثمـانيون والسـعوديون    
والربيطانيون ، وهكذا جذبت البحرين إليها حبكم موقعها اجلغـرايف والتجـاري والتـارخيي ،    

القوى املوجودة أطماع  املختلفة اليت ينتسب إليه أهايل البحرين حىت يومنا هذا ، واملذاهب الدينية
وعمان ، حيث دار صراع حول البحرين بـني الطـرفني    )3(يف منطقة اخلليج وعلى رأسها فارس

طول املائيت سنة اليت سبقت ظهور الربتغاليني يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر ، وباكتشاف 
لقوة األوروبية باالهتمام مبنطقة اخللـيج ، حيـث   الربتغاليني رأس الرجاء الصاحل ، فتح الطريق ل

حىت طردهم من قبل شاه عبـاس   م1521استطاع الربتغاليون السيطرة على البحرين منذ العام 
ليبدأ الصراع العماين الفارسي على البحـرين ، عنـدما     م1622حاكم جزيرة هرمز يف العام 

، على البحرين  م1711-1680اإلمام سيف بن سلطان األول اليعريب حاكم مسقط  )4(استوىل
، أسفر عنها شراء جزر البحرين مـن   م1700وضات مباشرة مع بالد فارس عام اودخل يف مف

تدفع إلمام مسقط ، وبذلك دخلـت البحـرين يف    )*(قبل حاكم فارس مقابل مثانية آالف تومان
  . م1718عام جبارة حاكماً عليها  )5(السيادة الفارسية الكاملة حيث عينت حكومتها الشيخ

                                         
 21صمرجع سابق ،  ي طهبوب ، فائق محد: أيضاً . 87، ص  م1967،  ، القاهرة جزيرة العرب يف القرن العشرينحافظ وهبه ،   )  1( 

. 

، مطبعة رأس اخليمة ، اإلمارات العربيـة ،   م1871-1741مانية الفارسية يف عهد دولة أبو سعيد العالقات الععلي عبد اهللا فارس ،   )  2( 
 .  178، ص  م2000،  2ط 

 .  180نفس املرجع ، ص   )  3( 

 . 40فائق محدي طهبوب ، مرجع سابق ، ص   )  4( 

 . تعامل ا حىت اآلن يف إيران هو العملة السائدة يف بالد فارس واليت ي: التومان الفارسي   ( *  ) 

 .  183ـ  182علي عبد اهللا فارس ، مرجع سابق ، ص   )  5( 
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ستطاع إعادة قوة فارس عقب ، ا م1747-1727بعد تويل احلكم يف فارس نادر شاه   
وبادر بإرسال قوة حبرية جتوب سواحل اخلليج ، وقد غزت هذه القـوة  ،  غزوها من قبل األفغان

حبملة حبرية بقيادة لطفي خان ، ومت االستيالء علـى أغلـب جـزر     م ،1736البحرية يف العام 
 )1(البوسعيد يف عمان البحرين ومدنه وكلف ناصر املطروشي حكاماً عليها ، إال أن تأسيس دولة

لدولة اجلديدة من طرد الفرس مكنته هذه ا م ،1771ـ   1741على يد اإلمام أمحد بن سعيد 
من كامل األرضي العمانية ، يف حني ظل االحتالل الفارسي جامثاً على البحـرين حـىت عـام    

من طرد الفرس واسترجاع البحرين ودخوهلا حتت احلكـم   )2(عندما متكن آل خليفة م ،1783
 .  من جديد العريب

                                         
، وزارة 5، ط  ، حتقيق عبد املنعم عامر وحممـد موسـى عبـد اهللا    الفتح املبني يف سرية السادة البوسعيدينيمحيد بن حممد بن زريق ،   )  1( 

 . 310ـ  309ص، ص  م2001التراث القومي والثقايف ، عمان ، 

نـوب  يرجع تاريخ آل خليفة إىل قبيلة العتوب، وهو حتالف بني عشائر عربية هاجرت من موطنها األصلي يف اهلدار مقاطعة األفالج ج  )  3 (
، وجتمع املصـادر أن العتـوب    م1716شرقي جند باجلزيرة العربية وكان هذا التحالف بني بنو صباح وآل خليفة واجلالمهة يف العام 

ين عتيبـة  ، وقد ورد امسهم أيضـاً بـب  نه مجيلة اليت ينحدر منها العتوبيعودون يف نسبهم إىل بين عرتة اليت تنقسم على أفخاذ كثرية م
فذكر البعض أن سنوات القحط اليت مرت ا جند يف اجلزيـرة العربيـة    ، هجرمواختلف املؤرخون عن أسباب . توبينيوالعتبيني والع

كانت سبباً بعد أن أهلكت الكثري من الناس والدواب خالل النصف الثاين من القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، ويصـف  
بن خليفة أن ارحتال آل خليفة وإخوام اوقعت بني العشائر يف جند ، وقد ذكر الشيخ إبراهيم البعض اآلخر اهلجرات بسبب الفنت اليت 

إن سبب ارحتال آل خليفة وآل صباح من اهلدار فقد كان للرتاع الذي حصل بينهم وبـني بـين   : " .. من موطنهم يف جند فقال 
خرجوهم من البالد ، فلجأ اخلصـوم إىل قبيلـة الدواسـر يف    عمومة هلم من بطن مجيلة من عنيزة وأخرياً تغلبوا على خصومهم وأ

الوادي ، فتم هلم االستيالء عليها وأخرجوا منافسيهم متقلبني من آل صباح وإخوام  والزال الدواسر وبقية من مجيلـة وائـل   
شييد مملكة خاصة بعـد أن  ويقول البعض اآلخر أن السبب كان السعي إىل حب الترحال والعمل على ت، " يسكنون اهلدار حىت اآلن

اجته العتوب يف أول األمر إىل الزبارة عن طريق أرض اهلفوف باإلحساء ، ومنها إىل سلوى بقطر حىت وصلوها واستقروا . كثر عددهم
فسـهم ،  فيها ، وعملوا باملالحة واستخدام السفن واستجالب اللؤلؤ ، وبرعوا يف التجارة بني البحرين وقطر بعد أن استطاعوا تنظيم أن

إال أن ضغوط آل مسلم الذين كانوا حيكمون أم الدوحا عند قطر ، بعد حدوث مناوشات بينهم وبني العتوب ما اضطرهم إىل الرحيل 
لقوافل املارة بقرم اعرب جزيرة  قبص وعيدان ، واستقروا يف املتحرك بالقرب من الفاو جنوب البصرة،  إال أم بسبب اعتدائهم على 

بصرة ، وخشية قيام القالقل واالضطرابات بعد أن عزمت مجاعات الظفري شن هجوم على العتوب فرحلوا ، وعند اقتـرام  يف اجتاه ال
واستقروا ا وبدأوا يف الدخول إىل األسواق والعمل بالتجارة  م1716حكام الكويت  من الكوت مبنطقة الكويت رحب م بين خالد

 أضعفت قوم ومكانتهم ، فبـايعوا  يف نزاع داخلي على احلكم قتل فيها عدد من أمرائهم مما واستطاع العتوب بعد دخول بين خالد. 
ودخلت الكويت بعدها خلطر الغزو من الكعبيني بعد رفض الشـيخ عبـد اهللا   . الشيخ صباح بن جرب زعيم شؤون احلكم يف الكويت 

ضه أيضاً املوافقة على مصاهرم مما أثار الكعبيني فقاموا باهلجوم هلم وربط الكويت ببالدهم، ورف=   =الصباح أمري الكويت االمتثال 
بني الطرفني ، استطاع العتوب فيها إحراق سفن الكعبيني واالستيالء علـى  ) الرقة ( ، ودارت معركة  م1766على الكويت يف عام 

طالب آل خليفة ألسباب متضاربة . البصرة  أسلحتهم وأصبح بذلك العتوب قوة حيسب هلا يف مناطق اخلليج ما بني جزر البحرين حىت
وقد رحل آل خليفة إىل الزيـارة الـيت   م 1769الرحيل ، حيث وافق الشيخ عبد اهللا آل صباح أمري الكويت على هذا الطلب يف عام 

الب اللؤلؤ ، وقـد  وقفوا ا يف بداية هجرم من جند وهو ما دعاهم إىل اختيارها حيث كانوا يترددون عليها للتجارة والغوص الستج
من سيف مرزق الشعالن ، : أنظر. أحبهم الناس لورعهم وكرمهم وحسن معاملتهم حىت أن أهايل الزبارة عرضوا عليهم تويل شؤوم 
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  :م1782عام  البحرين للحكم العريب سترجاعوامعركة الزبارة 

دخل آل خليفة يف نزاع مع آل مذكور حكام البحرين نيابة عن حاكم بوشهر  وبعـد     
ت  فانعكس ذلك على سـائر  ، ودخول بالد فارس يف اضطرابا م1779كرمي خان عام  اغتيال

األقاليم عمل آل خليفة أمام هذه املستجدات باملنطقة على حتني الفرصة واهلجوم علـى جزيـرة   
ها أربعة آالف رجـل لطـرد آل   التابعة للبحرين مما استدعى آل مذكور جتهيز محلة قوام )1(سترة

  .  م1782ارة حيث حاصرا القوات مدة شهر كامل يف أواخر عام الزبخليفة من 

واستطاع آل خليفة بعد خروجهم من صالة اجلمعة من املساجد اهلجوم على قـوات آل    
يفة ، ارة ، حيث توجه الناس من املناطق ااورة هلا لنصرة أخوم من آل خلللزبمذكور احملاصرة 

شهر كانون األول  28يف )2(بعد أن كانت النساء تستنجد ضد قوات الفرس وقعت هذه املعركة
  .  م1782اجلمعة 

أيدي آل خليفـة وضـمها إىل   فتحت معركة الزبارة التخطيط السترجاع البحرين على    
وآل  -وآل سودان  -وعلي وآل ب -آل مسلم (من  )3(حكمهم بعد أن انضم الكثري من القطريني

حيث انـدفعت هـذه   ) وآل نعيم بواقي أخوم من العتوب -واملنافعة  -والكبيسات  -سليط 
واستسلمت بـذلك احلاميـة    م1783يوليو  28اجلماعات وحاصرت قلعيت املنامة واحملرق يف 

الفارسية وغادرت إىل بوشهر ، ورجعت بذلك البحرين إىل احلكم العريب بعد أن كانت حمتلة من 
البحرين بقيادة أمحد بن حممد الـذي   )4(قبل حكام بوشهر التابعني إىل فارس  وحكم آل خليفة 

  . أطلق عليه اسم الفاتح وأصبحوا تابعني إىل بين خالد يف إقليم اإلحساء 
                                                                                                                               

: ، حتقيـق   تاريخ الكويتعبدالعزيز الرشيد ، : أيضاً. 107-106صص ، م1959، مطبعة ضة مصر ، القاهرة ،  تاريخ الكويت
حماضرات يف تـاريخ شـرقي   ، أمحد مصطفى أبو حكمة: أيضاً.  35ص ،  م1978ز ، دار مكتبة احلياة ، بريوت ، يعقوب عبدالعزي
مكتبة ،  العريبالتيارات السياسية  يف اخلليج صالح العقاد ، . 26، صم 1967معهد الدراسات العربية ، القاهرة ، ،  اجلزيرة العربية

 .185، ص م1992اإلجنلو املصرية ، القاهرة ، 

 .  107، مرجع سابق ، ص  حماضرات يف تاريخ اجلزيرة العربيةأمحد مصطفى أبو حاكمة ،      )  1( 

 .1273، مرجع سابق ، ص 3، ق ت ، ج دليل اخلليجلورمير ، .  185فارس ، مرجع سابق ، ص على عبد اهللا)       2( 

وعن أحداث  -872-869-557، ص  2، ق 431-430، ص ص 1معجم القبائل ، ق: ملزيد من املعرفة عن هذه القبائل أنظر     )  3( 
فـائق محـدي   : أيضاً.  48، ص 1، ت حممد أمني عبداهللا ، ج م1870-1795بريطانيا واخلليج جون كيلي ، : هذه املعركة أنظر

 .  51طهبوب ، مرجع سابق ، ص 

 ،ن م الزبارة يتطلعون إىل البحـري اكم وهو ما جعل آل خليفة ح1701لعام البحرين منذ ا غري أن الوثائق تثبت أن العتوب تواجدوا يف  ) 4(
وهي مترمجـة    313، صم1870ـ   1783تاريخ البحرين السياسي وجاء يف وثيقة نشرها الدكتور فائق محدي طهبوب يف كتابه 
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من الزبارة إىل البحـرين   م1797 آل خليفة يف عهد سليمان بن حممد عام)1(انتقل حكم  
بعد اخلوف من ديدات آل مذكور والتخطيط للرجوع إليها ، وأيضاً بعد ضغط عامل آل سعود 
يف إقليم اإلحساء بعد طرد حكام بين خالد ، ومنذ ذلك التاريخ أصـبح آل خليفـة حيكمـون    

املعاصرين ، علـى   )2(املؤرخني   البحرين ويشكلون األسر احلاكمة حىت يومنا هذا  واتفق بعض 
  .اختاذ بداية حكم آل خليفة للبحرين بداية التاريخ احلديث هلذه الدولة

  

  

  

  : البحرين بني آل سعود وآل خليفة قبيل تواجد املصريني 

، فرض علـى أثـره    م1802أوائل شهر سبتمرب  )3(تعرضت البحرين إىل هجوم عماين  
  سلطان عمان ألف ومخسمائة تومان على البحرين  وأرجع األمالك للموالني له مـن سـاكنيها  

إدارة شؤون البحرين  وأخذ سلطان عمان أخوه الشيخ آل اخلليفة حاكم وتوىل بعض من أعوانه 
مما دفعهم إىل الرحيـل   عليهمالبحرين رهينة يف مسقط ، وإثر ضغوط احلكام اجلدد يف البحرين 

م 1808عام  للزبارة جمدداً  واستمر هذا احلال مدة ست سنوات حىت وفاة شقيق شيخ آل خليفة
  . رهينة يف مسقط، الذي كان 

                                                                                                                               
أرشيف رئاسة الوزراء العثماين يف اسطنبول يف دفاتر املهمـة رقـم   ه ، وموجودة يف  1113رجب  21عن اللغة التركية ومؤرخة يف 

حنط علمكم السامي أن يف البحـرين  .. (    وايل البصرة علي باشا إىل السلطان العثماينمن : وموضوعها  713رقم الصفحة 111
الذي احتلها العجم ـ وقتئذ ـ أناس على مذهبهم وللعجم اهتمام كبري ذا املكان ويقيم يف البحرين قبيلة العتوب واخلليفـات    

وكان هلم حنو مائة ومخسـون  . . عرب شافعيون وحنبلة ويسكون قرب فرحيه ، ويندر كونك وكانوا سبع أو مثان عشائر وكلهم 
مركب وعلى كل مركب مدفعان أو ثالث مدافع، وعلى كل مركب ثالثون أو أربعون رجالً حمارباً حيمل بندقية ، وكانوا دائمـاً  

اسـطنبول والسـيدة   ترمجة أمحد اغراقحة ، جامعة )  ...يكونون على املراكب وعملهم التجارة ونقل أمواهلم من مكان إىل آخر 
 . زليخة املترمجة يف األرشيف العثماين

 . 195حسن بن مجال بن أمحد ، مرجع سابق ، ص   )  1( 

،  9، دراسة وثائقية حتليلية ، جملة الوثيقـة ، العـدد    "خليفة البحرين التارخيية قبيل وجود حممد علي يف اخلليج العريب"متام مهام متام ،   )  2( 
  17، صم 1986، يوليو ،  5السنة 

 .  30نفس املرجع ، ص   )  3( 
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آل خليفة يف التعـاون   فأسرعالرهينة يف مسقط  آل خليفة وصلت األنباء عن وفاة سلمان    
وجهزوا جيشاً بقيادة إبراهيم بن عفيصان وهامجوا القوات ، مع السعوديني حكام الدرعية يف جند 

  . التابعة لسلطان عمان يف البحرين وطردوهم

ضم البحرين إىل الدولة السعودية األوىل أثار هـذا   )1(أعلن عقب ذلك الوكيل السعودي   
علـى أبنـاء   ) 2(العمل آل خليفة ، ودخلوا يف صدام مع الوكيل السعودي الذي استطاع القبض

، وبذلك أصبحت البحرين حتـت  م1810م إىل الدرعية اليت حبسوا فيها عام  )*(خليفة وسار
  . حكم آل سعود يف الدرعية

ث بدأ ابن أختهم عبد الرمحن بـن راشـد الفاضـل    مل يستسلم آل خليفة ملا أصام حي  
، وأخذ يشن غارات على القوافـل   )3(مقاطعة فارسام وبالتعاون مع إمام مسقط يف عمان وحك

وديني وأنصارهم ، واستطاع طرد عامل األمري السعودي يف البحرين والسفن البحرية التابعة للسع
بعد حروب كر وفر دامت سنة كاملة ، مما اضطر السعوديني لالنسحاب بقوام إىل احلجـاز ،  
بعد ورود أنباء أن العثمانيني طلبوا من وايل مصر حممد علي باشا القضاء على الدولة السـعودية  

عدد مـن شـيوخ آل خليفـة      )4(طالق سراحاوعمدوا أيضاً إىل األوىل وإاء حكم آل سعود 
استطاع ابـن   وخالل حروب الكر والفراملسجونني عندهم وإرجاعهم حلكم البحرين والزبارة ، 

اعتقال فهد بن عفيصان الوكيل السعودي يف البحرين وعدد عشرين من  _آل خليفة  -)5(أختهم
اجلنود برفقته واختاذهم رهينة حىت يتم اإلفراج عن آل خليفة املسجونني يف الدرعية وهو ما حدث 

  . فعالً 

  .م1818البحرين  التوسع املصري يفخمطط املرحلة األوىل من 

                                         
 .  192ـ  191ص ن مجال بن أمحد ، مرجع سابق ، سن بح  )  1( 

 .  195نفس املرجع ، ص   )  2( 

ليفة إىل الدرعية ، فهناك من يقول إم ذهبوا للشكوى ضد عامل السعوديني ابن عفيصـان  ختتلف الروايات حول ذهاب زعماء آل خ  ( * ) 
يف البحرين الذي بدأ ينكل م ، وهناك من ذهب إىل أم دخلوا يف نزاع ومت حماصرم والقبض عليهم وهو ما نرجحه ، حيث أنـه  

عبـد  : أنظر .اضطرابات وثورات ضد السعوديني  حىت ال حتدث كان مجيعهم من شيوخ وأمراء قد جيء م إىل الدرعية حلبسهم فيها
 . 84، مرجع سابق ، ص  الدولة السعودية األوىلالرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ، 

 .  31، مرجع سابق، ص  "خلفية البحرين التارخيية قبل وجود حممد علي يف اخلليج العريب"متام مهام متام ،   )  3( 

 . 33ـ  32صنفس املرجع ، ص         )  4( 

 .  88مرجع سابق ، ص ،  الدولة السعودية األوىل عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،        )  5( 
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  :بحرين للسيطرة املصرية على اخلليج أمهية ال

مرت قضية التوسع املصري يف منطقة اخلليج يف عهد حممد علي باشا مبرحلتني كما ذكرنا   
بعد إسقاط الدولة السعودية األوىل وإخضـاع  ، م1816للفترة األوىل بعام  )1(، وتشري املصادر

وحماولة التقدم بالقوات املصرية صوب إقليم اإلحساء ومنها إىل  سواحل اخلليج للسيادة املصرية ،
، ودية األوىل باقي سواحل اخلليج ، بعد زحف قوات القائد إبراهيم باشا وإسقاطه للدولة السـع 

مهدت الظروف لتقدم القوات بعد احتالهلا اإلحساء إىل القطيف واهلفوف  وتطلعها صوب قد و
 )2(البحرين ، الرتباطها بإقليم اإلحساء وملوقعها االستراتيجي على اخلليج ، وما تشكله من خطر

لسعوديني إليها برفقة عامل السعوديني فهد بن عفيصان، وهو ما دعى بعد فرار الكثري من أعوان ا
    إبراهيم باشا االتصال بآل عريعر إلرجاعهم حكاماً على اإلحساء وبسط نفوذهم وطرد التـابعني  

  . آلل سعود

بدأ إبراهيم باشا يف بسط نفوذه على سواحل اخلليج وأقام حامية عسكرية يف القطيـف    
خليل أغا ، ومل مير وقتاً حىت كلف إبراهيم باشا وكيالً عنه وهو ضـابط يـدعى    )3(حتت إدارة

اإلحساء مبا يف ذلك  إمساعيل بك حلكم تلك اجلهات والعمل على ضم باقي قرى وواحات إقليم
  . البحرينجزر 

عسـكرية  أسرع الوكيل املصري بالعمل على إخضاع تلك اجلهات بطرق خمتلفة إحداها   
، فهدم بعض احلصون واألسوار التابعة ألنصار آل سعود باملناطق القريبـة مـن    واألخرى سلمية

  . البحرين 

  :على البحريناملصرية حتالف إبراهيم باشا ورمحة اجلالمهه للسيادة 

، )4(ألوىل لوصول القوات املصرية إلقليم اإلحساء بعد سـقوط الدرعيـة  منذ اللحظات ا  
مبوافقة املصـريني  اجلالمهة بدأ رمحة بن جابر ، على يد إبراهيم باشا  م1818أكتوبر  28بتاريخ 

                                         
مـد  حم: أيضاً     ، 49ـ   48، مرجع سابق ، ص  "خلفية البحرين التارخيية قبل وجود حممد علي يف اخلليج العريب"م متام ، امتام مه  )  1( 

 .85مرجع سابق ،  ،صابر 

 . 98مدي ، مرجع سابق ، ص احلصربي فاحل   )  2( 

 .  123، مرجع سابق ، ص  1، ج دراسات يف اخلليج العريب احلديث واملعاصربدر الدين عباس اخلصوصي ،   )   3( 

 .  1387مرجع سابق ، ص  ، 5عبد الرمحن اجلربيت ، ج     )  4( 
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على االستسالم له باسم القوات املصرية ، حيث أجربها ، بإقليم اإلحساء يقصف منطقه القطيف 
وعمل على تقدمي املساعدات البحرية وغريها للقائد إبراهيم ، وكان موقف رمحـة بـن جـابر    

 )1(انتقاماً من السعوديني الذين هدموا حصنه، إبراهيم باشا القائد املصري من حتالفه مع اجلالمهة 
  . م1816من الدمام عام  وأجربوه على الرحيل

كان هذا التحالف هاماً جداً بالنسبة للقوات املصرية المتالك رمحة بن جابر قـوة حبريـة     
مـن  )  2(استطاع من خالهلا القائد املصري إبراهيم باشا بسط سيادته ونفوذه على مناطق واسعة

سواحل اخلليج ، حيث أخضعوا القطيف وميناء العقري للسيادة املصرية واستولوا على الدمام ، ومل 
أمـره عقـب هـذه    ويف مياه اخللـيج ،  تكن للمصريني أية قوات حبرية عدا قوة رمحة بن جابر 

االنتصارات القائد املصري إبراهيم باشا ببناء قلعته يف الدمام اليت هدمها السعوديون ، واعتمـد  
رمحة بن جابر على املصريني يف تثبيت مركزه على سواحل اخلليج ، وبدأ يف التخطيط للقضـاء  

وات املصرية ، حيث رأى إبراهيم باشا على أعدائه من آل خليفة يف البحرين مبساعدة ومشورة الق
السيطرة على البحرين وطرد آل خليفة منها يضمن استقرار األوضاع يف جند بعد أن فر الكثري من 
املناوئني للحكم املصري إىل البحرين خاصة وأن هناك عالقة بني آل خليفة وآل سعود يف الدرعية 

  .ألوىلبعد الصلح الذي مت بينهم فتره الدولة السعودية ا

بعد أعمال رمحة بن جابر وإخضاعه لكثري من املناطق الساحلية ما بني إقلـيم اإلحسـاء      
 مـع تقـدم   ومساع هذه األنباء  ،حىت مناطق جماورة للكويت وبعض اجلزر القريبة من البحرين 

، فأعترب تلك التحركات تطلعات من قبـل  )3(القوات املصرية يف اخلليج إىل داود باشا وايل بغداد
عسكرية للقضـاء علـى آل   )4(وايل مصر حممد علي باشا صوب العراق وليس فقط جمرد أعمال

سعود وأعوام وما أثار خماوف وايل بغداد أن حممد علي باشا استطاع يف مصر القضـاء علـى   
فأسرع بالكتابـة إىل السـلطان   كما تقدم ذكره ، داد احلكم اململوكي وهو شبيه حلكم وايل بغ

                                         
 . 32، مرجع سابق ، ص  "يف بالد العربإبراهيم باشا "عبد احلميد البطريق ،      )  1( 

 .  179ص      م ،1964الد التاسع ، ، حولية كلية اآلداب ، جامعة عني مشس ،  "رمحة بن جابر اجلالمهة"زكريا قاسم ، مجال      )  2( 

 .  61ص  علي عفيفي غازي ، مرجع سابق ،  )  3( 

رسالة من حممد درويش باشا الصدر األعظم : ، موضوعها  12، وثيقة  7حمافظ ديوان حبر بر ، حمفظة،  دار الوثائق املصرية ، القاهرة  )  4( 
، من عبده درويش إىل البـاب العـايل ،    من نفس احملفظة 43وثيقة رقم : ، أيضاً م1819أغسطس  14 :إىل الباب العايل ، تارخيها

 .  م1819فرباير  19: تارخيها
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، راجياً منه إصدار أوامره للقوات املصرية لالنسحاب من سواحل اخلليج وهـو مـا   )1(العثماين
حدث فعالً ، حيث اضطرت القوات املصرية لالنسحاب ومل يكن التواجد املصري األول طويالً 

الوكيـل   فراغاً سياسياً انعكس على املنطقة ، بعد مغادرة )2(يف هذه املناطق وترك هذا االنسحاب
ته بقية القـوات  وحلق م1819يوليو  21املصري باإلحساء حممد أغا الكاشف كما تقدم ، يوم 

  . من نفس الشهر 24واجلنود يف 

على منـاطق اخللـيج   استفادت بريطانيا من هذا الوضع وبدأت تبسط يف نفوذها وسيادا      
أمام ضعف الشيوخ واألمراء احملليني حتت ديد أسطوهلا انطالقاً من مشيخات الساحل العماين ، 

وهو ما جعلها مرغمـة تـدخل يف   ) 3(املستهدفةالبحري ، وقد كانت البحرين على رأس املناطق 
 علـى باقي اإلمارات واملشـيخات   يف ذلكمعاهدات واتفاقيات مع احلكومة الربيطانية ، متبعة 

  .اخلليج 

   م1838التوسع املصري يف البحرين خمطط املرحلة الثانية من 

  : بحريناهتمامات القائد املصري خورشيد باشا بال 

املصـري   القائد املصري خورشيد باشا مرحلة التوسـع  )4(يف اهتماماتالبحرين دخلت   
وذلك إلخضـاعها   م1838الثاين يف منطقة اخلليج ، بعد احتالله إلقليم اإلحساء على الساحل 

لسياسية واالقتصادية، بناء على تطلعات حممد على للحكومة املصرية واالستفادة منها يف اجلوانب ا
مـن خالهلـا   باشا مبنطقه اخلليج فقد رأى باشا  مصر أن السـيطرة علـى البحـرين ميكـن     

سريعاً إىل الكويت والبصرة مشاالً وصوب إمارات الساحل العماين ومسقط جنوبـاً ،  )5(التحرك
 )6(له أن السيطرة على البحـرين  حيث أكدوهو ما أشار إليه خورشيد باشا إىل حممد علي باشا 

                                         
العريب يف  مصر واخلليج"عبد العزيز سليمان نوار ، : أيضاً. 231، مرجع سابق ، ص داود باشا واىل العراقعبد العزيز سليمان نوار ،   )  1( 

 . 58، مرجع سابق ، ص "يةخلفيه البحرين التارخي"متام مهام متام ، .   16، مرجع سابق ، ص "19 القرن

.  70، ص م1974 القاهرة ، ، دار البحوث العلمية ، 2، ط م1914-1840ارات العربية دراسة لتاريخ اإلممجال زكريا قاسم ،   )  2( 
 . 274حممد نصر مهنا ، مرجع سابق ، وفتحية النرباوى ، : أيضاً

 (5)  Kelly. Op. Cit. p .381 
 . 102صربي فاحل احلمدي ، مرجع سابق ، ص   )  4( 

،  4، جملة الوثيقة البحرينية ، العـدد   "موقع البحرين يف حماوالت حممد علي باشا لتأسيس دولة عربية موحدة"إبراهيم خليل إبراهيم ،   )  5( 
 .  148، ص  م1984، كانون الثاين  2سنة 

 . 317، مرجع سابق ، ص  2، ج جلزيرة العربية يف العصر احلديثمن تاريخ شبه اعبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،   ) 6( 
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يسهل للقوات املصرية نقل مؤن وإمدادات صوب املناطق يف سواحل اخلليج إلخضاعها، وتضـم  
، البحرين إليها أفضل مغاصات اللؤلؤ وما تتمتع به من رواج هذه التجارة ، وأوضح يف رسـالته  

من األراضي اخلصبة للزراعة وتوافر املياه العذبة وهي منطقـة   أن البحرين متتلك مساحات واسعة
وقـد حـرص     تالقي طرق حبرية وبرية جعلها مركزاً لنقل البضائع إىل داخل اجلزيرة العربيـة  

خورشيد باشا للتقدم حنو البحرين بعد أن فر إليها الكثري من آل سعود ، وكان اهلـدف لضـم   
جتاه الكويت والبصرة جنوب العـراق كمـا   هو التقدم  )1(البحرين يف خمططات خورشيد باشا

إبـراهيم باشـا   )2(القائد  سيتضح الحقاً ، لتلتحم هذه األقاليم واملناطق ببالد الشام اليت احتلها
  . لتصبح بذلك حتت نفوذ حممد علي باشا وايل مصرم ، 1831عام وأخضعها للحكم املصري 

ويتضح اهتمام خورشيد باشا بالبحرين من خالل مراسلة إىل حممد علي باشا يف مصر جاء   
أما البحرين فهي مبثابة مفتاح اخلليج البحري إذ استوىل عليها اإلجنليـز فأـا يف   "... )3(:فيها

  " . مخسة عشر سنة تسري عطية ومعمورة مثل جزيرة مالطا 

لكل الذين يريدون اخلروج على الطاعة  )4(وجتدر اإلشارة إىل أن البحرين أصبحت ملجأ  
هؤالء عمر  )5(لبحرين على رأسوكان يتواجد يف ا، املصرية أو يرفضون أن يؤدوا ما يطلب منهم 

  . وحممد بن يوسف حاكم القطيف، عمر بن عفيصان حاكم اإلحساء سابقاً وأخيه مهند 

 عـن اخلليج عن طريق تعيني وكـالء   يفكانت خطط خورشيد باشا إلخضاع املناطق          
 )*(حملمد رفعت أفنـدي  ،  م1838يناير  18وجند ذلك من خالل تعيينه يف ، احلكومة املصرية 

وكيالً يف منطقة اخلليج وذلك لبسط السيطرة والنفوذ املصري ، وأرسل معه قـوة مـن املشـاة    
                                         

 .  106، مرجع سابق ، ص  "حممد علي واخلليج العريب"بدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  1( 

  . 107، ص م2009دار الشروق ، القاهرة ، ،  إبراهيم باشا يف سوريا، لدين عزاسليمان أبو   )  2( 

شـيد باشـا إىل   مـن خور رسـالة  : موضوعها،  ، أصلية محراء 39، وثيقة  103ز ، حمفظة رقم احمافظ احلجدار الوثائق املصرية ،   )  3( 
 .  م1839أكتوبر  :هاتارخيالبامشعون اخلديوي 

 .  324، مرج سابق ، ص  2، ج من تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصر احلديثعبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،   )  4( 

باشا يكـن ،   من خورشيد باشا إىل أمحدرسالة : موضوعها،  3، وثيقة رقم  104حمافظ احلجاز ، حمفظة رقم دار الوثائق املصرية ،   )  5( 
 . م1839أبريل  4 هاتارخي

الشـام ، وأصـيب يف   الكوملان زادة ، كان يوازي باشا يف أورطة البالغ مبا يف البلوك احلادي عشر الذي كان ب :حممد رفعت أفندي  ( * ) 
،  م1837أبريـل  يف اجلهادية  اشتعال لغم أثناء حصار مدينة عكة ، فنقل للعالج يف القاهرة، وبعد تلقيه العالج عني معاوناً يف ديوان

ي علي عفيفي غاز: أنظر . وملا كلف خورشيد باشا حبملة احلجاز اصطحبه معه وظل على رتبة اليوزباشية ، وكان مرتبه ستمائة قرش 
 .243ص . ، مرجع سابق 
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إىل آل خليفة حكام  )1(حتت قيادة الفاخري وأرسل معه أمراً مكتوباً خبط يده )**(وثالمثائة فراوي
  . البحرين لالنصياع للسيادة املصرية

اخلليج العريب بعد السيطرة على اإلحساء ما إن وصل حممد رفعت إىل املنطقة على ساحل   
، حىت بدأ يف مهامجة القالع واحلصون القريبة من البحرين واليت حتصن فيها بعض الزعماء احملليني 

واحتالهلا بالقوة وهرب من كان فيها من عربان  )2(وشيوخ العشائر ، واستطاع حماصرة قلعة عنك
  .  خالد عن طريق البحر إىل البحرينالعمامري وبين

كانت سياسة الوكيل املصري حممد رفعت صوب آل خليفة  حكام البحـرين بعـد أن     
اكتشف ما لديهم من قوة والتفاف الناس حوهلم العمل على إخضاعهم بالطرق السلمية من خالل 

الذي كان يتـوىل  املفاوضات ، وجنده قد باشر يف ذلك من خالل اتصاالته بابن حاكم البحرين 
إليه طالباً حضوره إليه بعد أن منحه األمان ، إال أن الشيخ مبارك أرسل ) 3(أمور الدمام ، فأرسل 

جنـد  ( إليه أحد شيوخ قبيلة اهلواجر حىت يعلم حقيقة أهدافه ويرى ما لديه من قوة عسـكريه  
  ) . وعتاد

عد اللقاء الذي مجع  حممد رفعت بشيخ اهلواجر، مبعوث آل خليفة شرح حممد رفعت أنه ب  
ليس لديه نوايا سيئة وعدوانية ، بل يرغب يف استتباب احلكم وفرض السيطرة من قبـل حـاكم   

أن هناك مضرين يأخذون اجلمـرك  ( ...) 4(قائالً واحد ختضع إليه كامل أقاليم ومناطق اخلليج ، 
وأرسل األمان مع شـيخ   ...)  غب يف تنظيم كل هذه األمورعلى املراكب مبقدار العشر ، فري

على إطالق سراح شـيخ   )5(اهلواجر إىل آل خليفة حىت أنه إلثبات حسن نواياه عمد حممد رفعت
يفة ورد إليـه  العماير الذي كان مسجوناً عنده وهو الذي يتمتع مبحاباة وعالقة وطيدة مع آل خل

  . ممتلكاته اليت مت االستيالء عليها أثناء احتالل قلعة عنك بالقرب من جزر البحرين 

                                         
 .  لنوع من اجلند يعترب مبثابة احلرس اخلاص اتعين اجلندي املدرب تدريباً خاصاً وميتاز بروح التضحية والفداء ، وكان هذا : فراوي   )  *( *

 . 325، مرجع سابق، ص  2، ج من تاريخ شبه اجلزيرة يف العصر احلديثعبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،   )  1( 

 .  321نفس املرجع ، ص   )  2( 

 .1306، مرجع سابق ، ص 3لورمير ، دليل اخلليج ، ج  )  3( 

صورة اجلنرال املرسل من طرف حممـد  :   ، املرفق العريب للوثيقة ، موضوعها 103فظة رقم حمافظ احلجاز ، حمدار الوثائق املصرية ،   )  4( 
 .أنظر هذه الوثيقة باملالحق  .وثيقة سبق ذكرها  . م1839مارس  7: رفعت أفندي تضم بيان األحوال يف البحرين ، بتاريخ 

 .  186فائق محدي طهبوب ، مرجع سابق ، ص   )  5( 
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خورشـيد   ومعرفة القائـد بعد هذه التحركات واالتصاالت بني حممد رفعت وآل خليفة   
فربايـر   16بادرا بتكليف وكيله لزيارة البحرين وكـان ذلـك يف    عن هذه االتصاالت ، باشا

لوقوف على أحواهلا ، وبعد سفره وقضائه أسبوع يف هذه املهمة متكن من خالهلـا  ل،  م1839
وقدم تقريراً مفصالً عنـها ،  ،  م1839فرباير  23اإلطالع على أمورها ومعرفة أحواهلا عادا يف 

:  )1(حيث جاء يف التقرير   أكد فيه ضرورة ضم البحرين وإدخاهلا حتت السيادة املصرية مباشرة 
ر وطوهلا مائة يوم وعرضها مسافة أربعة ساعات وثلثها خراب إنه جزيرة يف وسط البح" ... 

ألا ليس فيها ماء ويف ثلثها الثالث مياه جارية ، وحيتوي هذا الثلث أكثر من ثالثني قريـة ،  
نعم إنه ال زراعة فيها ، ولكن النخل فيها مما هو يف القطيف ، ومجيـع مراكبـها الصـغرية    

واحي البصرة واهلند وعمان، وأن إدخاهلـا حتـت طاعـة    والكبرية تروح وتغدو بينها وبني ن
احلكومة موجب لدفع تلك احملظورات احلاصلة فيها ، وفضالً عن ذلك  فإنه يكـون سـبباً   
حلصول حلركة يف بناء اإلحساء والقطيف ولترويج بعض املنافع األمريية إلدارة أمور العسكر 

  " .  ت حكومة ويل النعماملوجودة يف فيلق جند ، هذا ما نراه يف إدخاهلا حت

كانت األوضاع الداخلية يف البحرين قد شاهدت يف تلك الفترة عهد الشيخ عبد اهللا بن    
بينه وبني أفراد أسرته بعد أن خرجوا عليه وبدءوا يف االتصـال حبكـام فـارس    ) 2(خليفة نزاعاً

مـن  )3(، ما دفع الشيخ عبداهللا لالتصال يطلب املساعدة لتثبيت حكمهملساعدم يف إاء حكمه 
ي خورشيد باشا ، عن طريق وكيله حممد رفعت أفندي، وقد أسـفرت حتركـات   القائد املصر

واتصاالت الوكيل املصري موافقة الشيخ عبد اهللا ، االنصياع للسيادة املصرية خاصة وأن النشاط 
الربيطاين تزايد يف منطقة اخلليج ، على الصعيدين السياسي والعسكري ، وهو ما أثـار خمـاوف   

ندما وصلته األخبار عن اتصاالت بني املقيم الربيطاين باخلليج وحكام فارس القائد خورشيد باشا ع
بالتوجه إىل البحرين ولقاء الشيخ عبداهللا آل )4(مع شيخ البحرين، فأسرع بإصدار أوامره إىل وكيله

                                         
صورة اجلنرال املرسل من طرف حممـد  :   ، املرفق العريب للوثيقة ، موضوعها 103حمافظ احلجاز ، حمفظة رقم وثائق املصرية ، دار ال  )  1( 

 .باملالحق أنظر هذه الوثيقة  .وثيقة سبق ذكرها  . م1839مارس  7: رفعت أفندي تضم بيان األحوال يف البحرين ، بتاريخ 

 190فائق محدى طهبوب ، مرجع سابق ، ص   )  2( 

 1507إمارات اخلليج العريب يف عصر التوسـع األورويب،  "تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر ، الد األول ، مجال زكريا قاسم ،   )  3( 
 .  12، ص م7199، القاهرة ، ، در الفكر العريب "م1840ـ 

 .  109، مرجع سابق ، ص  "حممد علي واخلليج العريب"بدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  4( 
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إلسراع يف اخلضوع للسيادة املصرية حنو ما كان عليه األمر يف السابق بني البحرين خليفة وطلبه با
  وآل سعود يف جند 

توافق هذه األوامر ما صدر عن حممد علي باشا للعمل لوضع تلك املناطق واألقاليم حتـت        
ريطانيـا  السيادة املصرية ، وقد أدرك خورشيد باشا أن التقاعس عن إخضاع تلك املناطق جيعل ب

اخلليج ، يف الوقت نفسه الذي كانت فيه الدولة العثمانية مناطق تضع يدها وتبسط سيادا على 
حترض السعوديني على قتال املصريني باجلزيرة العربية ، وذا فإن خورشيد باشا أمام تداعي هذه 

مسلحتني تتواجدان بالقطيف وذلك جللب الـذخرية   )1(األحداث طلب من القاهرة مده بسفينتني
راً إرسال املؤن عن طريق املدينة املنورة ، كان حممد علـي  من البصرة والكويت ، طاملا كان متعذ

عباس باشا ، وجـاءت  أبنه يف تلك الفترة متغيباً يف السودان وحيكم نيابة عنه يف القاهرة )  2(باشا 
يف توفري هذه اإلمدادات برسالة ) 3(الردود من القاهرة على هذا الطلب من خورشيد باشا بالتعذر

من قبل عباس باشا وأن هناك حمذورات بعدم إرسال السفينتني بعد أن كانت قد وافقت يف بادئ 
   .على إرسال هذه السفن  األمر احلكومة يف القاهرة

ملصرية يف اخلليج وضرورة التزود بالقوة البحرية الالزمة حـىت  وأمام هذا املوقف للقوات ا  
تستطيع مواجهة التحديات واألخطار ، سواًء من الربيطانيني أو التمرد والثورات ، اليت يقوم ـا  
بعض من الزعماء احملليني بتحريض من السلطات العثمانية وهو ما جعل خورشيد باشا يلـح يف  

إن يف : " ... )4(برسالة إىل القاهرة عن سبب احملـذورات قـائالً   طلب السفن احلربية ويستفسر 
خطابكم العايل تقولون أن يف إرسال السفن حمذورات ، فقد حصل لنا قلق بال واضـطراب  

جب تلك اإليضـاحات  فكر من هذه اجلملة، فنرجو إيضاح الكيفية لنا مفصلة حىت جيري مبو
،  إال أن احلكومة يف القاهرة مل ترد على هذه االستفسارات واكتفت بعدم وجود حممـد  "مسري 

  على باشا ليصدر أوامره باخلصوص
                                         

، وملزيد من التفاصيل  م1839أبريل  4: ، تارخيها محراء 27، وثيقة أصلية ،  103احلجاز ، حمفظة رقم حمافظ دار الوثائق املصرية ،   )  1( 
 .  الفصل الرابع من هذا الدراسة: عن أسباب احملذورات وعدم إرسال السفن البحرية ، أنظر

 .  33حممد األمني سعيد ، مرجع سابق ، ص   )  2( 

 .217، مرجع سابق ، ص تاريخ العراق احلديثعبد العزيز سليمان نوار ،   )  3( 

رسالة من خورشيد يستفسـر  : ، موضوعها محراء  37أصليه ،  2 وثيقة رقم، 267حمافظ احلجاز ، حمفظة رقم دار الوثائق املصرية ، )      4( 
بـدر الـدين عبـاس      : ذلك أنظر ورد توضيح حول.  م1839ابريل  4: اليت متنع إرسال السفن إليه ، تارخيها " احملذورات " عن 

 .  733، مرجع سابق ، ص  2، ط 1ج ، دراسات يف اخلليج العريب واملعاصر، ياخلصوص
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 16آل خليفة يف  عبد اهللابعد املقابلة األوىل بني حممد رفعت أفندي أثناء زيارته للبحرين والشيخ 
مبراسلة خورشيد باشا موضحاً له أن البحرين عندما كانت  ، قام الشيخ البحريينم 1839فرباير 

 ريالآل سعود زكاة قدرها ثالثة آالف  عبد اهللاتابعة آلل سعود يف جند كانت تدفع لتركي بن 
وكان هذا احلديث من قبل شيخ البحرين حماولة منه لدفع اخلطر املصري باألموال واإلتاوات ، إال 

ا مؤكداً على أن األموال ليست هي اهلدف مهما كثـرت أو  أن الرد جاء من قبل خورشيد باش
الذي نعرفكم به أن الدراهم إن كثرت أو قلت فليس .. " )1(:قلت  باعثاً برسالة إليه جاء فيها

 أمري آل سعود –هلا عندنا حساب ، واالن حنن مل نريد منكم زيادة عن الذي بينكم وبني تركي 
  " .ألن مل نرانا نأخذ منكم فلوس خالل اإلصالح ومتشية السبل -

    :وشيخ البحرين مباحثات خور حسان بني الوكيل املصري

بسـاحل   حسان عند خور،  م1839مايو  7جرت املباحثات بني اجلانبني يوم السبت      
آل خليفة قد تغريت جتاه تعاونه واملوافقة  عبد اهللا، وتفاجأ الوكيل املصري أن أفكار الشيخ )2(قطر

اتفقا أثناء لقائهما األول ، وتشري املصادر أن هذا التغيري كان على اخلضوع للسيادة املصرية كما 
وهو ضغوط وايل بغداد الذي سعى إىل عرقلة مشروع حممد علي باشا : ، األول )3(نتيجة عاملني

املناطق واألقاليم ضد حتركات م يف منطقة اخلليج وقام بدور كبري يف تأليب شيوخ العشائر وحكا
هو الضغوط من قبل احلكومة الربيطانيـة املعارضـة للتواجـد    : لقوات املصرية ، والعامل الثاينا

املصري باخلليج من خالل التعليمات الصادرة إىل املقيم الربيطاين يف اخلليج وحثه على التصـدي  
  . لتقدم القوات املصرية

                                         
، موضوعها ، رسالة من خورشيد باشا إىل  4محراء البند  137، صورة املرفق العريب ، الوثيقة  267حمفظة رقم دار الوثائق املصرية ،   )  1( 

 .وثيقة سبق ذكرها  .م1839 مارس 6: الشيخ عبداهللا بن خليفة ، تارخيها

هي شبة جزيرة تقع وسط اخلليج تربط الطرق األتيه من جند والساحل العماين من اجلنوب وجهات الشمال للخليج ، توجد ا قلعـة    )  2( 
ك سكاها من آل مسلم من بنو خالد ، وأيب حسن واملعاضيد من ربيعة ، نزهلا اجلالمهة مـن  وأهلها يعيشون على صيد اللؤلؤ واألمسا

م، مث 1655يون عـام  م ، مث استوىل عليهـا العثمـان  1517، كان قد أحتلها الربتغاليون عام  م1715العتوب خالل هجرام عام 
م ، 1810االوىل واستردها آل خليفة تابعة للبحرين عام  م ، مرحلة الدولة السعودية1792خضعت حلكم آل سعود يف الدرعية عام 

وهي فقرية وأمطارها قليلة ، توجد مبحاذاا جزيرة اخلوير ، وحبكم موقعها اجلغرايف جعلتها حمط اهتمام القوى األوروبية وحممد علـي  
: أيضـاً .  862، مرجع سابق ، ص 2ج دليل اخلليج ، ق ج ،لورمير ، : أنظر . باشا خالل يف النصف األول من القرن التاسع عشر

  . 21-20م ، ص ص 2008، الدار العربية للموسوعات ، بريوت ،  م1916-1871قطر يف العهد العثماين زكريا قورشون ، 

 .  196ـ  195صعلي عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص   )  3( 
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جل إيضاح األمور لشيخ البحرين ، منـها مطـامع   كبرية من أ بذل حممد رفعت جهوداً
وكشـف شـيخ     املصـرية   باحلكومةبريطانيا باخلليج ومطامع الفرس ، وبني له فوئد االرتباط 

حاكمها لعقد  ع دولة فارس والعرض الذي تقدم بهالبحرين من خالل املباحثات عن االتصاالت م
محاية وتعاون ، وقدم له الرسائل املتبادلة بينه وبني حاكم فارس وقد تأكـد للوكيـل   ) 1(معاهدة 

املصري من خالل إطالعه على هذه املراسالت وما وصل إليه من أخبار أن شيخ البحـرين هـو   
الذي عرض على فارس التبعية ، وأنه اتصل أيضاً بالسلطات الربيطانية طالباً منها احلمايـة مـن   

 خليفة أثناء املباحثاتعبد اهللا وات املصرية الزاحفة ، وهو ما جعل الوكيل املصري يهدد الشيخ الق
إلخضاع البحرين للسيادة املصرية كاإلحساء ألا ) 2(بأن خورشيد باشا سوف يستعمل القوة ، 

علـى   بالسـيادة املصـرية   )3(عقد اتفاقية تؤكد االلتزام من توابع جند ، ونصحه باملوافقة على 
  .البحرين

البحرين كثرية سواء الـرتاع   علىآل خليفة  عبد اهللارض حكم وكانت املشاكل اليت تعت  
خاصـة وأن  . الداخلي ، أو التهديدات اخلارجية وهو ما أجربه على التعاون مع القوات املصرية 

الشيخ أل خليفة كان يفضل التعاون مع القوات املصرية والقائد خورشيد باشا حبكم أـم مـن   
لشيعة أو الربيطانيني النصارى ، ولعل األهـايل يف البحـرين   املسلمني السنة ، وليس من الفرس ا

كانوا مييلون إيل حممد علي باشا من أجل إبعاد هذه األخطار اخلارجية عنهم ، ويضمنوا ألنفسهم 
  . قوة تستطيع الدفاع عنهم وتنشر األمن والسالم يف املنطقة 

  

  

  

                                         
 . 194 فائق محدي طهبوب ، مرجع سابق ، ص  )  1( 

 . 683الوثيقة السابقة ،البند اخلامس ، ص   )  2( 

، ندوة إقليم اخللـيج علـى مـر     "الربيطانية الوجود املصري يف اخلليج يف عهد حممد على وأثره على السياسة "عبد احلميد البطريق ،   )  3( 
عبد الرحيم ،      عبد الرحيم عبد الرمحن : أيضاً . 498ص ،م 1996نوفمرب  25-23العصور ، إحتاد املؤرخني العرب ، القاهرة 

ندوة إقليم اخلليج على مـر  ،  "مركزيه حممد على االداريه وأثرها على وضعيه نفوذه يف اجلزيرة العربية كجزء من مشروعه السياسي"
 .157، صم 1996نوفمرب  25-23العصور ، إحتاد املؤرخني العرب ، القاهرة 
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وبع
ث الوكيل املصري حممد رفعت برسالة إىل القائد املصري خورشيد باشا حيثه فيها على إخضـاع  

إن جزيرة العرب تابعة حلكومة جند مـن السـابق،حيث   .."  )1(:البحرين للسيادة املصرية قائالً
ما يتبعها من ثغور مثل القطيف واإلحساء،وأنتم واإلحساء حـال  وأفندينا قد استوىل على جند 

وأمام ديد الوكيل املصري لشيخ البحرين " واحد فال ميكن حينئذ ترك البحرين إال بعد العجز
  .السيادة املصرية وإبرام اتفاقية تنص على ذلك )2(حتت  اضطر األخري على املوافقة  يف الدخول

  

   

                                         
  .خريطة من إعداد الباحث ، بالتعاون مع معمل اخلرائط ، قسم اجلغرافيا ،  كلية اآلداب ، جامعة بنغازي( * )           

، صورة اجلنرال احملضر من طرف حممد رفعت  محراء 137، املرفق العريب للوثيقة  103حمافظ احلجاز ، حمفظة الوثائق املصرية ،  دار  )  1( 
عـن  ملزيد من التفاصـيل  . وثيقة سبق ذكرها .  م1839مارس  7: تقارير تضم بيان أحوال البحرين ، تارخيها: أفندي ، موضوعها 

، مرجـع سـابق   " عربيه موحـده  موقع البحرين يف حماوالت حممد على باشا لتأسيس دوله"ل إبراهيم، إبراهيم خلي:  انظراملوضوع 
حوليـة كليـة اإلنسـانيات والعلـوم     ، "البحرين والقوى املتنافس يف اخلليج"عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، : أيضاً .152ص

 . 52، صم 1983االجتماعية ، جامعة قطر ، العدد السادس ، 

 . 107، مرجع سابق ، ص صربي فاحل احلمدى  )  2( 
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    :معاهدة ارتباط البحرين باحلكومة املصرية ونتائجها

انتهت املباحثات بني الوكيل املصري والشيخ عبدا هللا مبنطقة خور حسان على ساحل قطر   
  : رتباط باحلكومة املصرية وجاء يف أهم شروط هذه االتفاقية بتوقيع اتفاقية تضمنت اال

موافقة شيخ البحرين على إقامة وكيل معتمد من قبل خورشيد باشا يف البحرين يشـرف    ـ 
على املصاحل املصرية ويراقب األوضاع العامة ا ، وكان اهلدف من ذلـك هـو بسـط    

  . ي للتغلغل األجنيب السيادة املصرية تدرجيياً على شؤون البحرين والتصد

التزام شيخ البحرين بتقدمي املساعدات خلورشيد باشا والقوات املصرية من السفن والرجال   ـ 
إىل أي جهة من مناطق اخلليج ما عدا الكويت اليت تربطها عالقات وطيـدة بـالبحرين   
 وحيكمه آل الصباح من العتوب إخوان آل خليفة كما أوضحنا سابقاً ، وقد ذكر الشيخ

أن أمريها أبناء عمومتنا وال ميكننـا أن منشـي   " ...  )1(خليفة حول هذه املسألة ما يلي
  ...".عليه حبربه

التابعني حملمد علي باشا الفارين إىل البحـرين   شيخ البحرين بتسليم أي من الرعايايلتزم   ـ 
وذلك لضمان عدم اخلروج على حكومة القاهرة من قبل زعماء العشائر واحلكام احملليني 

  . ق األمان واالستقرار يف البحرينالذين كانوا جيدون يف الساب

مقدارها ثالثة آالف ريـال وهـى    ضرائبيتعهد شيخ البحرين بتسليم احلكومة املصرية   ـ 
  . نفس القيمة اليت كان يدفعها آلل سعود سابقاً 

اعتراف شيخ البحرين بتبعية قطر للحكومة املصرية وأن أهلها رعايا حملمد علـي باشـا     ـ 
  . ما لديهم من ماشية أو قطيع ويدفعون الزكاة على 

حيق لشيخ البحرين فرض الرسوم على سفن الغوص العاملة يف البحرين ويستثىن من ذلك   ـ 
السفن العاملة بالقطيف ، ويظهر أن خورشيد باشا أراد حتديد سـلطة شـيخ البحـرين    

  .ملنطقة وصالته بالزعماء احملليني وتقليص نفوذه با

                                         
، صورة اجلنرال احملضر من طرف حممد رفعت  محراء 137، املرفق العريب للوثيقة  103حمافظ احلجاز ، حمفظة دار الوثائق املصرية ،   )  1( 

  .)5-4(البنود عرض . م1839مارس  7: تقارير تضم بيان أحوال البحرين ، تارخيها: أفندي ، موضوعها 
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إىل  )1(تاريخ  أبرام هذه االتفاقية ، حيث تشري الوثائق املصريةواختلف املؤرخون يف حتديد   
، وجاءت املصادر الربيطانية بأن تاريخ إبرامها كان قبل  م1839مايو  7أنه مت التوقيع عليها يف 

ابريـل   22إىل البحـرين يف  قائد البحرية الربيطاين مبياه اخللـيج ،  ) فردريك متيلند( )2(زيارة
، وقد أكد شيخ البحرين يف زيارة املبعوث الربيطاين إليه مسألة خضوع البحرين حملمـد  م1839

املقيم الربيطاين يف اخلليج يف  )أدموندز(واحلديث الذي دار أيضاً بني شيخ البحرين و )3(علي باشا
، فقد بني له مقدار الزكاة اليت تدفع حملمد علي باشـا   م1839األسبوع األخري من مارس عام 

املدفوعة من قبل شيخ  الضرائبتوضح مقدار قبل هذا التاريخ حيث وهو ما يؤكد على االتفاقية 
  . رين إىل حكومة حممد على باشا يف القاهرة البح

حال إعالن االتفاقية وإعالم كل من احلكومة الربيطانية والدولة العثمانية اليت كانـت يف    
نزاع وحروب مع حممد علي باشا يف الشام ، فقد بدأت بالضغط على شيخ البحـرين إليقـاف   

صري باخلليج بتكليف الوكيل حممد رفعت العمل ذه االتفاقية ، مما دفع خورشيد باشا القائد امل
فقد أرسل الوكيل املصري )4(لإلسراع يف وضع بنود هذه االتفاقية موضع التنفيذ وتطبيق شروطها

. زكاة من عربان قطر وتعيني شخصاً وكيالً للحكومة املصرية يف البحـرين  أحد معاونيه جلمع ال
وبعث خورشيد باشا رسوالً بعد تأزم العالقة مع الوكيل املصري حممد رفعت أفنـدي وشـيخ   

موقف شيخ البحرين  )5(البحرين هو الشيخ الشافعي ، وكان اهلدف من وراء ذلك هو استطالع
بل  (... ) 6(قائالً  إزاء معارضة بريطانيا هلذه االتفاقية فأكد شيخ البحرين أثناء اللقاء صالبة موقفه

وأكد على أنه ،  وأنه ال ميكن أن يستسلم هلم ،إنه سوف يبذل قصار جهده للتصدي لإلجنليز 
ال ميكن أن يكون رعية للكفار وطالب أن ال مينع خورشيد باشا عرب جند مـن اـيء إىل   
البحرين حىت ميكنه يف حالة هجوم اإلجنليز أن يعد قوة من أهل جند والعراق تبلغ عشرة آالف 

يف القاهرة  باشا يد باشا بذلك حممد علي، فاستشار خورش ...)مقاتل ملواجهة األخطار األجنبية

                                         
 .) 5( البندعرض  ةنفس الوثيق  )  1( 

 . 151، مرجع سابق ، ص  واملعاصريب احلديث ردراسات يف اخلليج العبدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  2( 

 .  198ـ  197فائق محدي طهبوب ، مرجع سابق ، ص   )  3( 

 .  337، مرجع سابق ، ص  2، ج من تاريخ شبه اجلزية العربية يف العصر احلديثعبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،   )  4( 

 .  57، مرجع سابق ، ص  "ين والقوة املتنافسة يف اخلليج العريبالبحر"عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،   )  5( 

 . 58، ص  نقالً عن املرجع السابق  )  6( 
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، ، فجاءت التعليمات إليه بعدم ممانعة ذهاب أهل جند إىل البحرين وبغض الطرف عن هذا األمر 
  .حىت يستطيع شيخ البحرين إعداد قوة تعينه على مواجهة ديدات األسطول الربيطاين يف اخلليج 

 )1(شديدة بعد مقتل حممـد رفعـت أفنـدي   أصيب املخطط املصري يف البحرين بنكسة          
فراد من قبيلة العوازم ، وبسبب ما شاع من أخبار عن هذا األمر الوكيل املصري باخلليج على يد أ

تقهقرت السيادة املصرية بعد أن فشل حممد أفندي شرمي الوكيل اجلديد يف اخلليج ، حيـث مل  
يستطع أن يقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به حممد رفعت أفندي ويضطلع باملهام اليت كـان  

فيها القوة املصرية يف جنـد   تدهورترة شارة إىل أن هذه الفتكما تقدم ، وجتدر اإلأجنزها سابقه 
وتقدمه جتـاه   بسبب اجتماع الدول الكربى ضد حممد علي باشا بعد توسعاته يف الشاموتشتت 

ويف  الشمال األفريقـي ، وتطلعاته إىل  اسطنبول وسيطرته على عدد من اجلزر يف البحر املتوسط ،
املتحالفة ضده أجرب األوروبية من قبل الدول  -على باشا  حممد – ه اخلارجيةتسياسخطة لضرب 

  .على توقيع معاهدة لندن

أسفرت املعاهدة عن إخراج حممد علي باشا من اجلزيرة العربية والشام واحنصاره يف القطر         
املصري والسودان ، ومل تكن هذه اجلهات فقط وحدها هي جمال نشاط القوات املصرية إذ سـاد  

ند مشيخات الساحل العماين بأن قوات حممد على باشا بسبيلها للتقدم حنوهم عقـب  إحساس ع
فتوحاا يف جهات اإلحساء والبحرين ، وهو ما حتقق فعالً بعد حماوالت القائد إبراهيم باشا فترة 
التوسع املصري األول وما عقبها خالل محلة خورشيد باشا والتحاق سعد بن مطلق املطريي عامل 

سـوف   هو مايني سابقاً على واحة البورميي ، ليكون وكيل للمصريني يف تلك اجلهات والسعود
  . الفصل القادمنعرضه يف 

  

  
  الفصل الثاني 

  تحركات محمد علي باشا تجاه مشيخات الساحل العماني ومسقط 
 مشيخات الساحل العماني  :أوالً

                                         
، موضوعها ،  رسالة من خورشيد باشـا إىل   محراء 75أصلية ،  44، وثيقة  103حمافظ احلجاز ، حمفظة رقم دار الوثائق املصرية ،   )  1( 

 .  م1839نوفمرب  1 :تارخيهاصاحب الدولة والعاطفة عن مقتل حممد رفعت ، 
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يف النصف  ماين على أيدي زعماء حمليني من القبائلالساحل الع )*(يعود تأسيس مشيخات   
الثاين من القرن السابع عشر على اثر زوال السيطرة الربتغالية مبنطقه اخلليج كما حدث يف سلطنة 

استطاعت القوة العربية احمللية اسـتعادة  ، حيث مسقط يف النصف األول من القرن التاسع عشر 
ومعهم عدد من ، ظهرت قبيلة القواسم بالساحل العماين ف كانتها ونشاطها التجاري والبحري ،م

، وكان حيكـم هـذه   اليت هاجرت من جند باجلزيرة العربية منها    آل النعيم وآل مسلم  القبائل
منهم لقب شيخ ، وكان نظام احلكم وراثياً  وكانت العـادة   حكام يطلق على كل )1(املشيخات 

اجتماع األسرة احلاكمة بعد موت احلاكم  حيث يبايعون أحدهم خليفة تعترف به بريطانيا بعـد  
كم بل يشترط أن يكون أحد أبناء األسـرة ،  إعالن مبايعته وليس بالضرورة أن يكون ابن للحا

: ) 2(وينتمي سكان هذه املشيخات خالل الربع األخري من القرن الثامن عشر إىل قبائـل أمههـا  
كما خيالط سكاا الكـثري مـن    .النعيم ، والبوعلي ، والبوفاليسا آل و، وبين ياس   القواسم 

  العناصر واألجناس من الفرس واهلنود والبلوش

لثـامن عشـر   وعلى الرغم من توفر الظروف ملشيخات هذا الساحل يف القرنني السابع وا       
لتحقيق قدر كبري من التماسك والترابط السياسي واجلغرايف اإل إن تدخل القوى اخلارجية  حـال  

بـني   ضد خطوات التكتل واالحتادجانب احلكومة الربيطانية اليت وقفت  )3(دون ذلك  خاصة من
وكرست التجزئة حيث وجدت أن عدة مشيخات وأمارات صغريه مفككـه   املشيخات ، هذه 

ومما ساعد على تكـريس  ، ) فرق تسد ( فأخذت ترسم سياسة ، يسهل هلا السيطرة على املنطقة 
آنذاك غري معروفـه يف   يف كيانات سياسية التوحد  أيضاً أن فكره، التجزئة بني هذه املشيخات 

                                         
كانت مطلع القرن التاسع عشر تعرف مبشـيخات السـاحل   ، بدوله اإلمارات العربية اليوم ما يعرف مشيخات الساحل العماين هي ( * )      

. وعجمان وأم ديب ن ت رأس اخليمة والشارقة وأم القيويحل بعد معاهده السالم الربيطانية وتتكون من مشيخاالعماين أو الساحل املتصا
ومتيزت العالقات بني هذه املشيخات خالل بداية تكوينها باالضطراب والرتاع بني احلني واألخر ألسباب داخليه وخارجية أسـهمت  

عبـد   :، انظر م1971عام  الشيخ زايد بن سلطانماراتى على يد عالن االحتاد االه العالقات حىت إبشكل كبري يف توجيه صياغة هذ
 :أيضاً. وما بعدها  81، ص 1973، دار مكتبة احلياة ، بريوت ، " دراسة جغرافية إنسانية"، عمان واإلمارات السبع ،  القادر زلَوم

،  4،ج م1853-1835الداخلية لسـاحل عمـان ،    ونأجزاء ، الشؤ 4، )م1959-1797(خمتارات من أهم الوثائق الربيطانية 
،  2، ق ت ، ج ج، دليل اخلليلورمير  :أيضاً.  51، ص م1996حتقيق حممد مرسى عبد اهللا مركز لندن للدراسات العربية ، لندن ، 

  .1079مرجع سابق ، ص
ورات ذات السالسل ، الكويت ، منش لتاسع عشر، تاريخ ساحل عمان السياسي يف النصف األول من القرن ازهري عبد ايد مسور   )  1( 

    .29، صم1984،

، دوله اإلمارات العربية من القبيلـة إىل  فاطمة الصايغ . 33، ص مرجع سابق  ،دراسة لتاريخ اإلمارات العربية مجال زكريا قاسم ،   )  2( 
 .   108، صم1997للكتاب ، دواله اإلمارات ،  ركز اخلليج، مالدولة 

(3)   Bombay low , Selection from the records of the Bomb Gov1 ,. P, 445 



71 
 

العربية خاصة ، ويرجع ذلك إىل حتكم العقلية البدويـة واىل النفـور مـن     أسيا قاطبة واجلزيرة
عب الوحيد بالساحل العماين وعملت على أبعاد اإلجراءات التنظيمية وقتئذ ، وظلت بريطانيه الال

القوى اخلارجية عنه والعمل على ضمان السلم بني الشيوخ أن أمكنها ذلك وحسب مصـلحتها  
 Pa (السـالم الربيطـاين    )1(قة وخري دليل هـو فـرض معاهـده    ولتأمني مركزها يف املنط

Britanica (, اين ، خوفاً من تقدملتحكم بذلك احلكومة الربيطانية سيطرته على الساحل العم
السـاحل   مناطق ، وتطلعها للتقدم صوب من احتالل اإلحساء قوات حممد علي باشا بعد جناحها
  . العماين لسيادته كما سيأيت الحقاً

ماينسيادة آل سعود على مشيخات الساحل الع :   

للسيطرة  بعد أن أمتت الدولة السعودية األوىل إخضاع إقليم اإلحساء لسيادا بدأت تتطلع  
 اادسيلتعزيز والعمل على االستفادة من القوة البحرية للقواسم ، الساحل العماين  على مشيخات

من مـد نفـوذهم إىل   ، م 1797آل سعود يف أواخر عام  )2(وقد جنح  .هذه املشيخات على 
إخضاع قبائـل  ومتكنوا من )3(لبور ميي             و على واحة مسقط والساحل العماين  فسيطر

وأن آل سـعود ،  حيث أرسلوا رسوالً إىل الدرعية ملبايعة األمري عبد العزيـز  ، النعيم لسلطتهم 
يدفعوا له الزكاة كل عام وشرح هلم أثناء اللقاء أمور دينهم وطلب منهم أن يكتبوا إىل صقر بـن  

حاربته بقدر ما ميكن وحيثوه على الطاعة والوالء آلل سعود ، وأمرهم أذا رفض مب)*(راشد القامسي
بعد عدم موافقته للخضوع ، ، ودخل آل سعود يف نزاع مسلح مع شيخ القواسم صقر بن راشد 

حلكومة جند وأرسل األمري السعودي  قوة عسكرية مؤلفة من أربعة آالف رجل بقيـادة مطلـق   
ملدة  حصار عليها)4(أسرع مبجرد وصوله إىل املنطقة التقدم حنو رأس اخليمة وفرض حيثاألمطريي 

                                         
  (2)    Bombay low , Op , Cit. P , 447      

    . 105، مرجع سابق ، ص  الدولة السعودية األوىلعبد الرمحن عبد الرحيم ،   )  2( 

  . 219ـ  218، ص  عيسى راشد الفالح ، مرجع سابق  )  3( 
ونشـاء يف   م1763ينتسب الشيخ سلطان بن صقر بن راشد بن مطر بن رمحه بن مطر بن كايد ابن قاسم إىل قبيلة القواسم ولد عام ( * )       

 =حل الشمايل من عمان حنو االنفصالبيت تبوأ مكان الصدارة يف قبيلة القواسم وجنح يف قياده قبائل منطقه السا

، عن دوله البوسعيد يف مسقط وتكوين كيان منفصل خاص بالقواسم وكان للبيئة اليت عاش فيها دورا هاما يف تكـوين شخصـيته   =             
وشهدت فتره حكمه أحداثاً هامه منها استمرار الصراع مع البوسعيدين يف مسقط وتبنيه دعوه الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الرجوع 

مي الصحيح بعد الدعم من قبل آل سعود هلذه الدعوة وبدايات الصدام العسكري بني القواسـم والربيطـانيني   إىل أصول الدين اإلسال
بإمارة رأس اخليمـة    م1866الذي انتهى بفرض السيادة الربيطانية على الساحل العماين بأسره وتتفق املصادر أن وفاته كانت يف عام 
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وكان بـني بنـود     م ،1799الصلح عام  كانت كفيلة ألن يطلب الشيخ صقرسبعة عشر يوماً 
يدفعوا الزكاة  وأن، الصلح أن يقبل القواسم بتعاليم دعوة التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 يف )1(م هي فترة املد السعودي1815 -1800ميكن القول بأن الفترة ما بني . للدولة السعودية 
وبنو النعيم يف البورميي  القواسم رأس اخليمة ،)2( متكنو من أخضاعفقد ، منطقة الساحل العماين 
وظل هـذا  .على دفع الزكاة  ناطقذه امله جربوا حكاموأ مسقط العمانية ، كما امتدا نفوذهم إىل

  م 1818لدولة السعودية األوىل على يد قوات حممد علي باشا عام الوضع قائماً حىت إسقاط ا

  :م 1818حل العماين ابالسمرحلة التوسع املصري األوىل 

  :اتصاالت إبراهيم باشا مبشيخات الساحل العماين 

، م 1818عاصمة الدولة السعودية األوىل يف العـام الدرعية  )3(بعد احتالل إبراهيم باشا   
مجيعهـا ،  املطلة على اخلليج فدانت لـه   مناطق القطيف واإلحساء واهلفوفعمد على إخضاع 

رأس اخليمة وباقي موانئ القواسم على الساحل العماين ، وقد ختـوف   )4(وأخذ يعد نفسه لغزو 
القواسم من األخبار اليت وصلت إليهم عن جناح قوات إبراهيم باشا يف جند واستيالئه على إقلـيم  

ف على الساحل وأن اخلطوة التالية هي تدمريهم واالستيالء على منطقـة  اإلحساء ومنطقة القطي
الساحل العماين وعندئذ فكروا يف مغادرة مقرهم يف رأس اخليمة واختاروا قاعدة هلم عندا جزيرة 

وهي اجلزيرة اليت كانت مقراً حصيناً للربتغاليني ، على احلدود القريبة جلزيرة قشم ) 5()بايزايروا ( 
  .عندما كانوا متواجدين خالل القرن السادس عشر يف منطقة اخلليج 

  

                                                                                                                               
، املالحق  7، ق ت، ج دليل اخلليج، لورمير : ، أيضاً  31-30مرجع سابق ، ص عيسى راشد سعيد ،  :أنظر. بسبب مرض أصابه 

  .م1634، ص، شجره نسب القواسم 
    .43سامل بن محود السيايب ، مرجع سابق ، ص: أيضاً. 221عيس راشد الفالح ، مرجع سابق ، ص)      4( 

 .81زهري عبد ايد مسور ، مرجع سابق ، ص)      1( 

  .190سامل بن محود السيايب ، مرجع سابق ، ص )      2( 

    . 107ـ  106فاطمة بنت حسني القحطاين ، مرجع سابق ، ص   )  3( 

هيم  إىل والده ئد إبرارسالة من القا: ، موضوعها ، وثيقة بدون رقم  267حمافظ احلجاز ، حمفظه رقم الوثائق املصرية ، القاهرة ، دار   )  4( 
 . م1818رمضان 9ن األحوال يف الساحل العماين ، باشا بشأ حممد علي

: أيضـاً          56ص،  4،ج م1853-3518خمتارات من أهم الوثائق الربيطانية ، مرجع سابق ، الشؤون الداخلية  لساحل عمان ،   )  5( 
 .  233عبد القوى فهمي حممد ، مرجع سابق ، ص 
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 علـى إبراهيم باشـا   م زحف قواتقواسم للرحيل أماال عند وصول هذه األخبار عن عزم       
ألسطوهلا املرابط يف مياه اخللـيج  كومة الربيطانية األوامر احلأعطت ، مشيخات الساحل العماين 

زحـف   مللهروب من أماباالستعداد ملنع القواسم من القيام ذا التحرك بالقرب من رأس اخليمة 
العمل علـى  كومة اهلند الربيطانية لقائد األسطول بوصدرت التعليمات من حالقوات املصرية ، 

وتدمري أسطوهلم املرابط يف ، التخطيط حملاصرة القواسم  االستفادة من هذه األوضاع واإلسراع يف
ـ وإجياد سبل تقنع املصريني لواختاذ موقف مناصر للقوات املصرية ،  مياه اخلليج يف  ملتحالف معه

  . لالقضاء على هذه القوه لعرب الساح
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  :موقف إبراهيم باشا من العرض الربيطاين لتدمري قوة القواسم 

تعد االنتصارات اليت حققها القائد املصري إبراهيم باشا بتدمري الدولة السـعودية األوىل    
 وكانـت    لتقدم صوب سواحل اخلليجوتطلعه لملصرية وإخضاع معظم اجلزيرة العربية للسيادة ا

فقد شجع املقيم الربيطاين بـاخلليج القائـد    ،القوة املناوئة للربيطانيني باملنطقة هي احتاد القواسم 
ميتلكـون   وافقد كـان  املصري إبراهيم باشا للعمل على تدمري قوه القواسم خاصة البحرية منها 

 جسواحل اخللي اأسطوالً جيوبون .  

للقـاء   "سـادلري "كانت أوىل هذه االتصاالت الربيطانية مع القائد املصري أثناء حماولـة    
 إال أن مغادرة الثاين لإلقليم ، واعتراض األول بعض األمـور يف ، بإبراهيم باشا يف إقليم اإلحساء 

سـبتمرب   8يف  بعد ذلـك               ومتكن املبعوث الربيطاين )1(تأخر اللقاءرحلته أسفر عن 
حيرم دخول -                    بعد أن خرج عليه من املدينة، من لقاء القائد إبراهيم  ، م 1819

الستقباله وقد سلم سادلري كتابـاً  - غري املسلمني ملدينيت مكة واملدينة مطلقاً حسب الشريعة اإلسالمية
إلبراهيم باشا من حاكم بومىب يهنئه باالنتصارات اليت حققها يف إائه حلكم آل سعود وإسـقاط  

ذه املناسبة سيفاً مرصعاً الغمد ومقيض حماله بالآللئ الكرمية  )2(الدولة السعودية األوىل وإهدائه 
أن حكومة اهلند الربيطانية قد ساءها تكرار  املبعوث الربيطاين  يف أثناء اللقاء ، وقد عرض سادلري

 تسري يف اخلليج ، وأا العدوان من القراصنة الذين يقيمون على ساحل اإلحساء على السفن اليت
حـريب لتخريـب أوكـار    ) 3( قررت إرسال أسطول بأخبار احلملة املصرية يف جندعندما علمت 

، وأن حكومة اهلند تأمل منها القطيف واهلفوف ورأس اخليمة القراصنة يف سبع مرافئ على اخلليج 
" الفارسي"لى سواحل اخلليج تركاً عأن يشاركها إبراهيم باشا حبملة من الرب وأن يكون العمل مش

  .ضد القواسم 

                                         
  .ل اخلرائط ، قسم اجلغرافيا ،  كلية اآلداب ، جامعة بنغازيخريطة من إعداد الباحث ، بالتعاون مع معم( * )        

    . 28، مرجع سابق ، ص  "إبراهيم باشا يف بالد العرب"عبد احلميد البطريق ،   )  1( 

    .65اد سعيد العابد ، مرجع سابق ، ص فؤ  )  2( 

-1811مثال التأمر الربيطاين العثماين على الوجود املصري يف شبه جزيـرة العـرب   "  (من معطيات املسألة الشرقية"جناح حممد ،    )  3( 
فؤاد سعيد العابد : أيضاً.       190، ص م2000لعام  11السنة "  72-71" ، جمله دراسات تارخييه ، القاهرة ، العدد  )م1840

 .57، مرجع سابق ، ص 
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سادلري أنه ال يستطيع أن يبث يف األمور إذ  )1(استمع إبراهيم باشا للعرض الربيطاين وأخرب  
يف يده ولذا فليس يف وسـعه أن يقـوم    أنه إمنا ينفذ رغبات أبيه كما هي وما هو إال آلة مسخرة

  .بشيء ، ورحب به أن يرتل ضيفاً عليه حىت يصدر أمر اجلناب العايل 

نظر السلطان العثمـاين  إىل اسطنبول وعند وصول أخبار اللقاء بني سادلري وإبراهيم باشا   
الربيطـانيني  خمافة أن يعتمد حممد علي باشا يف حتالف مع ، للتقارب املصري والربيطاين بارتياب 

" ) 2(كتب الصدر األعظم إىل حممد علي باشا قائالً ، وللدولة العثمانية وطاعته وخيرج عن مبايعته 
ن حيل اإلجنليز إذ ليس قصدهم من ذلك سوى إجيـاد  إن من لوازم احلكمة عدم االخنداع م

وقـد  "  ذريعة للتسلط على تلك اجلهات ، وأن مرماهم هو االستيالء على بعض تلك اجلهات
مال وسائل الـدفاع  الصدر األعظم من حممد علي باشا باالستعداد ملثل هذه احلالة واستك)3(طلب

لعرب ، ويتضح من ذلك عدم ارتياح السلطان العثماين من اتصاالت حممد علي باشـا  عن بالد ا
  .بالربيطانيني فعمد إيل إصدار أوامر إلاء هذه االتصاالت فوراً 

كتب حممد علي باشا  بعد اتصاالته مع الصدر األعظم إىل ابنـه إبـراهيم  املـرابط يف      
يتعلل أنه )4(يف حكمة وتلطف وأن سادلريطلب اإلحساء على سواحل اخلليج يطلب إليه أن يرد 

قد وعد بأن يستريح هو وجنوده بعد فتح الدرعية ، وهكذا فشلت خمططات املبعوث الربيطـاين  
يف حماولة للتحالف مع القائد املصري إبراهيم باشا للقضاء على قوة القواسـم وجـاءت    سادلري
سـوف   اث عقب ذلك أن انسحب القائد املصري إبراهيم باشا من سواحل اخلليج وهو مااألحد

  . نتطرق إىل أسبابه يف الفصل الرابع من هذه الدراسة
                                         

 . 33، مرجع سابق ، ص  "إبراهيم باشا يف بالد العرب"، عبد احلميد البطريق   )   1( 

 .96، ص  م2005، القاهرة ،   2، دار الكتب والوثائق القومية ، ط ، حممد على وأوربارينيه قطاوى وجورج قطاوى نقالً عن   )  2( 

ء أن إبراهيم باشا قد أحل كثرياً على والده كي يأخذ موافقة السلطان العثماين ملواصلة مسـرية احلملـة إىل اإلحسـا   :  يذكر الباحثني  )   3( 
والقطيف ، واحلقيقة أن حممد علي باشا مل يكن يف حاجة إىل احلصول على تلك املوافقة ، ذلك أن ختوف السلطان من عودة نفوذ آل 
سعود كانت كفيله بأن يكون هو الباعث على مواصلة السري للقضاء على بقايا السعوديني ، إال أن ختوف وايل بغداد من أطمع حممـد  

جنوب العراق كانت السبب يف إرسال العديد من املخاطبات متوسالً إىل السلطان ليـأمر حممـد علـى باشـا     علي باسا يف اخلليج و
خاصة بعد بعثة سـادلري   وايل مصرباالنسحاب من اإلحساء ، ومن مث بدأ الباب العايل يف األستانة هو األخر يتخوف من تقدم قوات 

باشا ضد القواسم يف اخلليج ، وعندما فشلت بريطانيا يف  لحصول على تعاون حممد عليم باشا لاملبعوث الربيطاين ولقاءه بالقائد إبراهي
 وكانت بوادر اخلالف بني حممد علـي  ، م1819احلصول على التعاون قررت العمل منفردة ضد القواسم يف محلتها على رأس اخليمة 

السيد رجب : أنظر. من اخلليج  القوات املصريةقراره بانسحاب  باشا وواىل بغداد هي اليت دفعت السلطان العثماين إىل املسارعة باختاذ
 .110، ص م1970، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،  م1909-1840الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب حراز، 

    . 45علي عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص  )  4( 
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  :م 1838لتوسع املصريحملاولة ااملرحلة الثانية 

    : تطلعات خورشيد باشا صوب مشيخات الساحل العماين

خورشيد القائد م إىل 1837عام بداية ة املصرية يف انتقلت القيادة يف جند التابعة للحكوم  
استطاع منه أن يكمل سيطرته علـى  ، لقيادته يف مشال شرق الرياض  )1(اً أنشأ مركز حيثُباشا 

بعقد ، رين خضاع البحإل والتخطيطاملوانئ الرئيسية على طول ساحل اإلحساء والقطيف والعمري 
اتفاقية مع شيخها عبد اهللا آل خليفة وبدأ يف التحرك صوب مشيخات الساحل العمـاين حيـث   

، وقد كلف خورشيد باشـا سـعد   كما تقدم اعتمد يف إخضاعه هلذه املناطق إىل وسطاء حمليني 
للعمل على إخضاع منـاطق السـاحل   مطلق األمطريي الذي كان يعمل سابقاً باسم آل سعود 

وحدة سياسية تشكل اإلقليم  )2(، وقد كان هدف خورشيد باشا تكوينين للحكومة املصرية العما
خاصة وأن العالقات كانت ودية بني حممد ، كالبحر األمحر  )3(اخلليج  ساحل الشرقي ، ويكون

بالوجود املصري يف مياه اخلليج  )4(ترحب  فارس ، وكانت بالد فارسعلي باشا وايل مصر وشاه 
ا الـيت كانـت   ضد التواجد الربيطاين الذي كان يتدخل يف أمورها الداخلية وأيضاً إلشعار روسي

وة إسالمية قوية يف اخلليج ميكن التحالف معها بوجود ق طامع يف تلك اجلهات من فارس ،لديها م
  .لتصدي للمخاطر األجنبية ل

وكان خورشيد باشا يستند يف بسط نفوذه على هذه املناطق أا كانت خاضعة حلكم آل   
املناطق جيب  سعود وحيث أن احلكومة املصرية أسقطت الدولة السعودية األوىل وورثتها فإن هذه

                                         
 . 197زهري عبد ايد مسور ، مرجع سابق ، ص   )  1( 

 .84، مرجع سابق ، ص "التطور التارخيي لسياسة حممد علي جتاه اخلليج العريب"متام مهام متام ،   )  2( 

والسياسي املتبادل بني منطقيت البحر األمحر واخلليج العريب يف النصف األول من القـرن   التأثري االستراتيجي"عبد العزيز سليمان نوار ،   )  3( 
 .354، مرجع سابق ، ص" التاسع عشر

املصـلحة   إذا اقتضـت " باشا ، مؤكداً على أنه  بني قدم الدعم والتأييد حملمد عليس وبعد معركة نصيتشري املصادر إىل أن شاه فار  )  4( 
باشا حممالً دايا عبارة عن شيشة وثالث سبحات من  أرسل احلاج سيد حممد إىل حممد علي، و" مبطالبتنا بأي تعضيد فإننا مستعدون

م األلفة بني الطرفني وأن يعترب النفع والضرر اللذين يلحق بالطرفني واحد وأن يعامل يشيد صرح الصداقة ومتهد مراس" اللؤلؤ ، امآل أن 
،  82دار الوثائق املصرية ، حمافظ الشام ، حمفظة رقم . الطرفني رعايا بعضهم معاملة واحده ويوجهان شعبيهما إىل الصالح والصواب 

ائز مقام الصدارة يف السلطنة الفارسـية إىل أعتـاب ويل الـنعم ،    رسالة من شاه فارس مرياز قاسم ح: ، موضوعها 183وثيقة رقم 
 . 64بكر إمساعيل الكوسويف ، مرجع سابق ، ص: أيضاً. م1839ديسمرب  5: تارخيها
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ة من قبل مشيخات السـاحل  بدفع الزكا وطلب كما سيتضح الحقاً، أن تأول للسيادة املصرية 
  .للحكومة املصرية  )1(العماين

حيث وجد يف  )2(خورشيد باشا يف جند  بالقائدالتحق سعد األمطريي وخالل هذه الفترة   
عهد إليه بقيادة القوات إلقرار نفوذ حممد علي باشا علـى مشـيخات   ذلك فرصة مالئمة لكي ي

  . يف فترات سابقةالساحل العماين نظراً للصالت الوثيقة اليت تربطه بتلك اجلهات 

    واحة البورميي    - أ     

إبراهيم بن عفيصان  وكيلهم عليها)3( خاضعة للسعوديني ، وقد عينواكانت واحة البورميي   
وأنشأ فيها مقراً واختذها قاعدة للقوات السـعودية يف  ،  م ، ليحكمها نيابة عنهم1795يف عام 

حىت أم تقدموا بقوام داخل عمـان  حكم آل سعود يف جند ، إخضاع الكثري من املناطق حتت 
إذا جنح السـعوديني يف  "  )4(:نت سيتوه إىل حكومته يقولفكتب املقيم الربيطاين يف اخلليج الكاب

السيطرة على عمان فإن مجيع سواحل اخلليج ستصبح وكراً للقرصـنة وسـتنقلب حكومـة    
قبيل وصول طريي وكان سعد بن مطلق األم. "مسقط الصديقة لنا إىل أكرب عدو يهدد مصاحلها

 ،يف البورميي يف عهد فيصل بن تركي  وكيالً عن السعودينييعمل القوات املصرية لتلك اجلهات 
من آل النعيم ، طالباً  هذه الواحة سترجاععلى اعمل وهو ما دفعه بأن يلتحق بالقوات املصرية وي

ا إليه والقصر الـذي  هالشيخ سلطان بن صقر يف الشارقة لكي يسلمو )5(منهم من خالل وساطة 
فـه  كلوقـد  .  باشا وسيادا على منطقه الساحل العماين د عليويعترفوا حبكومة حمم، بداخله 

قوة عسكرية إلعادة بسـط سـلطته    بالتوجه على رأس، م 1839خورشيد باشا يف مارس عام 
والترهيب مع عدد ستخدام أسلوب التهديد باسعد األمطريي  ، عمداسم وايل مصر واحة با عليها
احلكومة املصرية ، ولكن هذا األسلوب مل حيقـق  إلخضاعهم لسيادة ) 6(املشايخ يف البورميي من 

                                         
رسالة من خالـد بـن   : ، موضوعهاأصلية  43محراء  181، مرفق عريب للوثيقة  103حمفظة دار الوثائق املصرية ، حمافظ احلجاز ،   )  1( 

    .م 1839يوليو  25: خيهاسعود إىل أبناء سلطان مسقط ، تار

 .  158، مرجع سابق ص  2، ط  2، ج دراسات يف تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصربدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  2(  

    . 69سابق ، ص  ، مرجع جند وملحقااأمني الرحياين ،   )  3(  

    .  84زهري عبد ايد مسور ، مرجع سابق ، ص نقالً عن ،   )  4(  

ـ  عالقة ساحل عمـان بربيطانيـا  عبد العزيز عبد الغىن ، : أيضاً.  64رجع سابق ، ص، م خمتارات من أهم الوثائق الربيطانية  )  4(   ه ، مطبع
 . 186، ص م1978اإلرشاد ، بغداد ، 

 .254سامل بن محود السيايب ، مرجع سابق ، ص   )  6(  
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قـوات   بن عزان على موقفهم املعارض لتواجدمحود  همشيخئج املرجوة فقد ظل بنو النعيم والنتا
رميي ، وعملوا على االستعداد إلمكانية الدخول يف حرب مع الوكيل خورشيد باشا يف واحة البو

قط لدعمهم ، حىت يستطيعوا الوقـف هـذه   املصري سعد األمطريي ،  وأرسلوا إيل سلطان مس
  .القوات 

  :الشارقة ورأس اخليمة -ب     

م حيـث  1839وصل سعد بن مطلق األمطريي الشارقة على الساحل العماين يف مارس   
ناً لكي يستقر فيه ، بعد وقدم له قصراً حمص، سلطان بن صقر استقباالً حافالً  )1(حاكمها  استقبله

جندياً قدموا مـن جنـد    )2(أن وصلها عن طريق البحر من اإلحساء وبرفقته عدد مائة ومخسون 
سلطان بن صقر رسائل من خورشيد باشا تفيد بتعينه  والقطيف ، وقد قدم سعد األمطريي للشيخ

   .حاكماً مصرياً على الساحل العماين 

فعمدا على العمل السترجاع سيطرته على البورميي من آل النعيم ، طالباً منهم من خالل وساطة  
الشيخ سلطان بن صقر يف الشارقة لكي يسلموا إليه الواحة والقصر الذي بداخلـه ويعترفـوا    )3(

  .  حبكومة حممد على باشا وسيادا على منطقه الساحل العماين

، يف تنفيذ اخلطة اليت كلفه ا خورشيد باشا بدأ الوكيل املصري سعد املطريي بعد ذلك   
على االتصال باحلكام احمللـيني وتسـليمهم    )4(عمل وهي االجتاه صوب الشارقة ورأس اخليمة وال

لضم مناطقهم طالباً منهم املساعدة يف أعماله ، الرسائل اليت كان قد بعث ا إليهم خورشيد باشا 
وقد كان هلذه الرسالة والتهديدات مـن  ، وحمذراً إياهم من عدم االنصياع له للحكومة املصرية ، 

، فقد استجاب الشيخ سلطان بن صقر للوكيـل   قبل سعد األمطريي تأثريها على هؤالء احلكام
 هذه األخبار له وعندما علم حكومة اهلند الربيطانيةاملصرية وقدم له املساعدة يف سبيل إجناح إعما

 رفعت األمر إىل حكومة صاحبة اجلاللة يف لندن ، فجأت التعليمات من قبل وزير خارجيتها السري

                                         
 . 94حممد عريب خنلة ، مرجع سابق ، ص   )  1( 

  354، مرجع سابق ، ص  2، ج  من تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصر احلديثعبد الرمحن عبد الرحيم عبد الرمحن ،   )  2( 

ـ  عالقة ساحل عمـان بربيطانيـا  الغىن ،  عبد العزيز عبد: أيضاً.  64، مرجع سابق ، ص خمتارات من أهم الوثائق الربيطانية  )  3(   ه ، مطبع
 . 186، ص م1978اإلرشاد ، بغداد ، 

    . 199زهري عبد ايد مسور ، مرجع سابق ، ص  :أيضاً.  356نفس املرجع ، ص   )  4( 
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، وحثهم للتصدي لتقدم بشيوخ الساحل العماين للعمل على وجه السرعة باالتصال  )1(باملرستون
 ومل تكـن ،  ة يف الساحل العماين وقطع االتصاالت بوكيلهم سـعد االمطـريي  املصري القوات

لتخوفها وقلقهـا مـن    وجاءت مؤيدة ة ،خافية على احلكومة الربيطانيحتركات خورشيد باشا 
   .ساحل العماين حتركات الوكيل املصري مبنطقه ال

شيوخ البورميي من آل النعيم باالتصال باملقيم الربيطاين باخلليج قام هذه املستجدات وأمام   
ضد حتركـات  يستطيعوا الوقوف ، حىت  للحصول على مساعدات وعتاد)2(هينل وقدموا له طلباً 

وحثهم على احملافظة على  فاستجاب لطلبهم وشجعهم، الوكيل املصري سعد بن مطلق األمطريي 
باإلسراع يف تزويدهم باألسلحة والذخائر هلم مؤكداً وعد انصياعهم حلكومة القاهرة ، استقالهلم 

، ع م الحقاً يف عجمـان  وقد اجتم أعمال الوكيل املصري سعد األمطرييالالزمة يف مواجهة 
بعـد  . ومن هنا كان استمرار موقف املعارضة من قبل قبائل واحة البورميي ضد الوكيل املصري 

إن تلـك  : "  )3(هذه احلقيقة أرسل للقائد خورشيد باشا يوضح هذه األمور قائالً  إدراك املطريي
وطلب منه إمداده بقوات  " الفنت الصائدة بذلك الطرف فإا من حركات اإلجنليزيوالتحرك 

فأمر خورشيد باشـا  ، وعتاد حىت يستطيع بسط نفوذه وسيطرته على مشيخات الساحل العماين 
وكيله يف إقليم اإلحساء حممد رفعت أفندي على اإلسراع يف جتهيز قوة وعتاد حريب ملساندة سعد 

فقد أمله يف و ائل بنو النعيم ،بعد حماولة أغتيالة من قبل قببن مطلق ، ولكن عودته املفاجئة مرغماً 
يف بسط نفوذه وعدم وصول إمدادات إليه ، فتوقفت تلك من القواسم ، مساعدة شيوخ املنطقة 

وديداً من قبل خورشيد باشا على عدم االلتزام مبهمته والرجوع دون إذن ) 4(احلملة ولقي معاقبة 
  .قائده 

                                         
،  م1841إىل عـام   م1830عام منذُ لربيطانية ا، عني وزيراً للخارجية  م1784سياسي بريطاين شهري ولد عام : السري باملرستون )        5( 

العثمانية ، وكان  أنقاض الدولةة تأسيس دولة عربية يف الشرق على اخلارجية وحماول باشا قاومته ومعارضته لسياسة حممد عليأشتهر مب
نية تأسيس دولة عربية موحده يف الشرق على أنقاض الدولة العثماالسبب الكبري يف إخفاق مشروع حممد علي باشا يف  هجلهوده وأعمال

  .459حممد فريد بك احملامي ، مرجع سابق ، ص: أنظر . 
 

(1)   Kelly , Op. Cit.P.P.289- 90 
رسالة من خورشيد إىل حممد على باشـا عـن   : موضوعها ،   8، وثيقة رقم  267حمافظ احلجاز، حمفظه رقم دار الوثائق املصرية ،   ) 2( 

. 1839أغسطس ،  23 :تارخيها ، 3الوضع يف اخلليج مرفق املراسالت بينة وبني سعد األمطريي ، صورة املرفق العريب ، الوثيقة رقم 
 .وثيقة سبق ذكرها 

    . 96حممد عرايب خنلة ، مرجع سابق ، ص   )  4( 



80 
 

كان شيوخ الساحل العماين كالشارقة ورأس اخليمة وأبو ظيب قد رحبت يف بادئ األمر           
بالوكيل املصري مبعوثاً عن حممد علي باشا وايل مصر بصفته حاكم مسلحاً باألساليب احلربيـة  

تلكاتـه  ، بعد أن أسقط حكمها وآلت إليه مجيع مماحلديثة ، وبصفته أيضاً وريثاً للدولة السعودية 
د بن مطلق األمطـريي  إىل سع اًالشيخ سلطان بن صقر كتاب م، وقدواملناطق اليت كانت حتكمها 

طرح نظر اإلجنليز (... ) 1(حيث أكد له قائالًبتحركات القوات املصرية يوضح له اهتمام بريطانيا 
ومجعت هاملشايخ هلذه الشأن وغايام مبعدة ، واهللا الفاعل وقد ذكرت لك على هذه البلدان 

  ) .صاحل والولد صقر واألخ حسن بن رمحة حيضرون عندك وخيربونك باحلقيقة من الرأس 

ولكن يبدو أن سعد املطريي خشي ديدات املقيم الربيطاين له الذي حذره من االستمرار   
وأدرك أن ال قبل له على مواجهة هذا التحالف فاستجاب لطلب ، يف عملياته ضد شيوخ البورميي 

ة ، فأرسل إىل خورشيد خيربه حبقيقة املوقـف وخيطـره بانسـحابه إىل    يف مغادرة املنطق )2(هنيل
قـد  قوات سر عسكر احلجـاز   تاإلحساء ، ومل ينتظر وصول اإلمدادات اليت طلبها واليت كان

 )3(، األمر الذي اغضب عليه خورشيد باشا وزاد يف حنقه ضده فطلب منـه  إلرساهلا إليه ا أعد
ايء إىل جند كي ينال عقابه لكونه مل يصمد وتراجع دون أن حيقق املخطط الذي وضع له لبسط 

  .السيادة املصرية على هذه املنطقة من اخلليج

  

  

  

  

  

  
                                         

 . 1نفس الوثيقة السابقة ، املرفق العريب ، البند رقم   )  1( 

وأثـره   يف اخلليج العريب يف عهد حممد عليالوجود املصري "عبد احلميد البطريق ، : أيضاً.  1نفس الوثيقة ، املرفق العريب ، البند رقم   )  2( 
    506، مرجع سابق ، ص"يف السياسة الربيطانية 

 .4عريب ، البند رقمنفس الوثيقة ، املرفق ال  )   3( 
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  : نياً عالقة حممد علي باشا مع مسقطاث

  :تاريخ حكم أسرة البوسعيد ملسقط

نتج عنها احنالل  م ،1679عام  )1(مبسقط يف حروب مع الفرسبعد  دخول دوله اليعاربه        
من ذلك أمحد بن سعيد  مقتل سلطان بن مرشد وأبنه سيف واستطاع عقب اثرقوام وتفرقها ، 

مـرغمني ،  معـه  سطواته على الفرس أن يقوض حكمهم ويطلبوا الصلح والصحاره بعد أن أكثر من غزواته 
وكان قبل ذلك يشتغل بالتجارة  قبل ما عينه آخر حكام عمان من اليعاربه مستشاراً له مث كلفه بإدارة مينـاء  

يف التخطيط على أن يعمل حلسابه اخلاص  بدأ، ومنذ الصلح الذي عقده مع الفرس ) 2(صحار اهلام 
عر بضعف هذه الفئات وتفرقها وضـم  فتعاون مع الفرس ضد الفئات املتنازعة يف عمان وملا ش، 

حىت يئس الغـزاة  ، ضدهم  االكثري منها إليه ، حتول إىل حماربة الفرس وجنح يف قيادة مقاومة عنيد
من احلرب فنصح القواد شاة فارس بضرورة إخالء عمان واقترحوا عليه أن يسلم السـلطة عنـد   

لـبالد  وهو ماجد بن سلطان ، ويتركـون ا ) 3(االنسحاب ألحد أفراد األسرة السابقة من اليعاربه
  عرضة خلوض احلرب األهلية 

اجد بـن  حتايل أمحد بن سعيد فأرسل مبعوثيه إىل مسقط وتظاهروا أم أتوا من طرف م  
الفرس إىل االستسالم ، )*(الفارسية  فاضطر )4(سلطان وتسلموا املدينة وسارعوا إىل إغراق املراكب

وبناء عليه أخـذ   لنفسه  وهكذا استطاع أمحد بن سعيد أن ينسب فضل حترير عمان من الفرس

                                         
، دراسة وحتقيق ،سعيد بن حممد اهلامشي ،وزاره التـراث والثقافـة ،   قصص وأخبار جرت يف عمان سليمان حممد بن عامر األفوي ،   )  1( 

 .296،  م2007عمان ، 

: أيضاً.  80، ص  م1967، مكتبة القاهرة احلديثة،  م1861ـ 1741سعيد يف عمان وشرق أفريقيا ، ودولة بمجال زكريا قاسم ،   )   2( 
 . 104على عبد اهللا فارس ، مرجع سابق ، ص 

  .48مرجع سابق ، ص، التيارات السياسية يف اخلليج العريب صالح العقاد ،     ) 3( 
 . 106ـ  105علي عبد اهللا فارس ، مرجع سابق ، ص ص  ) 4( 

قبل رحيل القوات الفارسية من عمان دبر السيد امحد بن سعيد مذحبه هلم خالل دعوم على وليمه غذاء ونفخت األبواق من القلعـة    ( * ) 
الفتح املبني يف يق ، رزمحيد بن  :أنظرالتفاصيل ملزيد من ودعى ملن كان له ثأر عند الفرس فليأخذه فوقعت مذحبه رهيبة ضد الفرس ، 

 .347، مرجع سابق ، ص  سرية السادة البوسعيديني
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وضع األساس ألسرة حاكمة جديدة  ، وسرعان ما عمل علىم 1741يف سنه  )1(البيعة باإلمامة 
  هي أسرة البوسعيد اليت مازالت حىت الوقت احلايل حتكم يف عمان 

استخدم أمحد بن سعيد احليلة يف االستيالء على السلطة فكذلك استخدمها خالل وكما   
ائل املتناحرة وكذلك حركـات العصـيان   حكمه الطويل ، فكان يعاجل بواسطتها شؤون القب) 2(

العديدة اليت قام ا أبناءه يف حياته ، وبفضل حبرية عمان القوية واصل أمحد بن سـعيد سياسـة   
أسالفه يف تنمية العالقات بالدول اإلسالمية ، وإذا كان قد فقد والء اإلمارات الواقعة على ساحل 

ة العثمانية بصفة خاصة  وأتيحت له فرصـة طيبـة   أفريقيا الشرقي فإنه قد وثق عالقاته مع الدول
لرمحاين الذي متكن من كسر سلسلة وضـعها  احينما حاصر الفرس البصرة فأرسل شخص يدعى 

  .الفرس لعرقلة املالحة يف شط العرب 

ومنذ ذلك الوقت خصصت الدولة العثمانية مكافأة سنوية حلاكم عمان نظري قيامه حبماية   
غربية لوالية بغداد يف وقت كان األسطول العثماين يكاد يكون منعـدماً يف  الشواطئ اجلنوبية وال

 ة يف الشـرق العربيلواليات مياه اخلليج ، وحبكم موقعها اجلغرايف كانت عمان حلقة اتصال بني ا
، وقد عاصر أمحد بـن سـعيد   مارات اإلسالمية هناك بصفة خاصةوبني اهلند بصفة عامة ، واإل

هور املدعو نظام امللك ، ومن املعروف أن هذه الدولة اإلسـالمية اهلنديـة   حاكم حيدر أباد املش
وكانت السفن العمانية تتردد على موانئ اهلند  )3(قامت بدور فعال يف مقاومة االستعمار الربيطاين 

ذلك أهل العراق ، وقد تعاون امحد لكي حتمل األرز الالزم حلاجات سكان اخلليج بأسرهم مبا يف 
بن سعيد مع الفرنسيني وعملت السفن العمانية على نقل حاجيات التمـوين إىل املسـتعمرات   

تطهري ساحل ملبار مـن   باحمليط اهلندي  وقد استدعت هذه احلركة املالحية النشطة) 4(الفرنسية 

                                         
الفـتح املـبني يف سـريه السـادة     " محيد بن رزيق يف كتابه د بن سعيد حيث ذكر بداية واية حكم السيد امح اختلف املؤرخون يف  )  1( 

حتفه األعيان يف حني ذكر نور الدين الساملي يف كتابه ؛ .  309، ص م1774ووفاته عام  م1741، بداية حكمها عام "  البوسعيدين
 م1749، أم لورمير فذكر أن بداية حكمه كانت يف  م1781ووفاته يف  م1753 ، أن بداية حكمه يف عام 2،ج يف سرية أهل عمان
 .644، ص 2دليل اخلليج ،  ق ت ، ج ،  م1783ووفاته كانت عام 

 م2006، حتقيق عبد الرمحن الساملي ، وزاره التراث والثقافة ، سلطنه عمان ،  السرية اجللية سعد السعود البوسعيديهمحيد بن رزيق ،   )  2( 
 .135، ص

 .74، مرجع سابق ، ص 1جون كيلى ، ج  )  3( 

 . 49، مرجع سابق ، ص  التيارات السياسية يف اخلليج العريبصالح العقاد ،   )  4( 
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القراصنة الذين ينتمون إىل خمتلف اجلنسيات اآلسيوية واألوروبية، وهكـذا سـبق العمـانيون    
  .الربيطانيني إىل تلك السياسة اليت دف إىل تأمني املالحة التجارية يف احمليط اهلندي 

من جديد، وذلـك   )1(تعرضت عمان بعد وفاة مؤسس األسرة إىل خطر احلرب األهلية   
ت بني أفراد األسرة احلاكمة ، وقد أيدت األغلبية سعيد أحد أبناء السيد امحد بـن  نتيجة املنازعا

سعيد فبويع باإلمامة ، واختذ مقره يف الرستق بالداخل  وكان ذلك خطأ سياسياً إذ أن مركز الثقل 
يف دولة عمان البحرية كان يستند إىل املوانئ عامة وإىل مسقط خاصة ، يضـاف إىل ذلـك أن   

جلديد أراد أن حيتكر شؤون التجارة واملالحة للدولة  فلم يتقبل اتمع التجاري ذو النفوذ احلاكم ا
يف املوانئ هذه السياسة ، ومن مث كان من السهل على أحد أبناء سعيد ويدعى محد أن يسـتقل  

السلطة يف عمان فهناك سلطنة مسقط الساحلية ) 2(بالساحل ، وهذا االستقالل هو أصل ازدواج 
ولو أن هذا االزدواج مل يؤد يف بداية األمر إىل صـراع بـني     وإمامه عمان السائدة يف الداخل 

السلطتني خالفاً ملا سيحدث يف القرن العشرين  ويبدوا أنه طوال حياة اإلمام سعيد كان هنـاك  
شبه تسليم ضمين بأن حاكم مسقط يدير املنطقة الساحلية بينما تستقل القبائل الداخلية بشؤوا 
اخلاصة حتت الزعامة الروحية لإلمام ، ومل يكترث أحد لتجديد انتخاب إمام بعد وفاة سـعيد ،  

هي اليت تفعـل  ) 3(وأصبح هذا اللقب يطلق أحياناً على حكام مسقط وإن كانت املصادر األجنبية
ذلك  يف معظم األحيان خبالف املصادر العربية ، فهذه األخرية استخدمت لقب السلطان أحيانـاً  
والسيد يف معظم األحيان للداللة على حكام مسقط ، وهذا اللقب األخري ال خيلو من صفة دينية 

  . وخاصة يف حضرموت العربية ، اجلزيرة يف بعض أقطار 

غري ، م 1792حاول اإلمام سعيد أن يسترجع سلطته يف الساحل بعد وفاة ابنه محد سنة   
أنه اصطدم مبقاومة عنيده ومتكن أحد إخوته وهو سلطان بن محد بن سعيد من االستيالء علـى  

  .السلطة يف مسقط واقتصر نفوذه على ساحل الباطنة 

                                         
، عني للدراسات والبحوث  م1904ـ   1789، تاريخ عمان احلديث ، دراسة يف العالقات اإلقليمية والدولية ، لد ناصر الومسي خا  )   1( 

 227، مرجع سابق ، ص  تاريخ العرب احلديثسيار اجلميل ، : أيضاً.  97،  96، ص  م2004اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة، 

 . 370، مرجع سابق ، ص  ادة البوسعيدينيالفتح املبني يف سرية السمحيد بن رزيق ،   )  2( 

    Bombay low ,Op , Cit , P , 239                             )3  ( 
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انفصل القسم الشمايل من ساحل عمان عن التبعيـة  ) 1(قيام حكم البوسعيد  ذلك أنه منذ  
، ملسقط ، وأخذت نواة قوى قبلية جديدة تظهر هناك مثل بين ياس والقواسم كما ذكرنا سابقاً 

كان من املتعارف عليه أن عمان متتد من إقليم ظفار املتاخم حلضرموت حىت أما يف عهد اليعاربة ف
العربيـة ،  اجلزيرة  ممتلكام تنحسر داخل قطر يف وسط اخلليج ، غري أن البوسعيد كانوا  رأوا أن

  .عن ذلك بالتوسع فيما وراء البحار  أعرضوافإم قد 

علـى   )2(باالستيالءريقيا الشرقية وبدأ محد بن سعيد هذه السياسة للتوسع صوب جزر أف  
م، ولو أن هذا احلدث قد مت صدفة دون تعمد ، وذلك بسبب تتبع محد 1784جزيرة زجنبار عام 

  .على حكمه  )3(ذين ثاروا ألحد أعمامه ال

سياسـة   )4(فقد جعل من التوسع اخلـارجي ) م 1804ـ 1792(  أما سلطان بن محد  
قشم وهرمز، مث بسط سلطته على املوانئ اهلامة يف : حل عمان ثابتة له ، وبدأ باجلزر املواجهة لسا

ساحل مكران واستوىل على ميناء شهبار وجوادور ، وبواسطة هذين امليناءين توثقت الصالت بني 
  .بلوخستان وبني عمان

ويبـدو أن   ومن الواضح أن هذا التكوين اجلغرايف للدولة العمانية يتطلب أسطوالً قويـاً    
ارية كانت تستعمل أيضاً ألغراض الدفاع ، وعلى هذا النحو قدر أسطول مسقط يف السفن التج

خبمسمائة سفينة تتراوح محولتها بني مائتني ومخسون ألف طن ، عدا مائة )5(عهد سلطان بن أمحد 
أهل صور ، أما السفن الكبرية املخصصة للحرب فلم تزد عن ثالث ، ومن سفينة أخرى ميتلكها 

الطبيعي أيضاً يف مثل هذه الظروف أن تنمو العالقات بني مسقط وبني العامل اخلارجي أكثـر ن  
  .غريها من اإلمارات العربية الناشئة 

  : مسقط حاكم عالقة حممد علي باشا والسيد سعيد بن سلطان

                                         
 . 65-64، مرجع سابق ، ص دوله بوسعيد يف عمان وشرق أفريقيامجال زكريا قاسم ،   )   1( 

ص  م2007، وزارة التراث والثقافة ، سلطنة عمـان ،  م1890ـ    1832زجنبار يف ظل احلكم العريب ، و ، بمصطفى إبراهيم اجل  )   2( 
 . 42ـ  41

 . 202، مرجع سابق ، ص السرية اجلالية سعد السعود البوسعيديهمحيد بن رزيق ،   )  3( 

 . 32مصطفى إبراهيم اجلبو ، مرجع سابق ، ص  )  4( 

 . 51، مرجع سابق ، ص  التيارات السياسية يف اخلليج العريبصالح العقاد ،   )   5( 



85 
 

القوات املصرية إىل اجلزيرة العربية  وصوللي باشا بالسيد سعيد عند بدأت عالقة حممد ع  
، ولكن على الرغم من وقوع حممد علي باشا يف صراع ضد السـعوديني إال   )1(م1811يف عام 

يف أن  األخـري سعيد ، على الرغم من العرض الذي تقدم به  أنه مل يفكر يف عقد حتالف مع السيد
أبن  ، وهو أحد يشترك مع القوات املصرية دف القضاء على السعوديني ، إذ أكد لطوسون باشا

باشا بأنه يستطيع أن يعتمد على املساعدات اليت ميكنه أن يبعث ا إليه للقضاء علـى   علي حممد
كن حممد علي باشا مل جيد ما يستدعي دخوله مع السيد سعيد ل.، يقصد آل سعود العدو املشترك

يف اتفاقيات أو معاهدات ، وإمنا اكتفى بتأجري عشرين سفينة من مسقط ألنه كان يف حاجـة إىل  
  . ليستطيع نقل املعدات واملؤن احلربية من خالل البحر األمحر إىل سواحل اخلليج  قوة حبرية

قوات ضد لصاحلها قويت حممد علي باشا والسيد سعيد  استخدامأما بريطانيا فقد حاولت   
، وذلك للقضاء على نشاط القراصنة يف يف مياه اخلليج القواسم يف الدواخل وأسطول السعوديني 

م  بعثت بأحد ضباطها وهو 1818اخلليج ، وهو األمر الذي كان يشغلها يف ذلك الوقت يف عام 
براهيم باشا وسعيد بن سلطان دف توثيق أواصـر  ومعه رسائل إىل كل من إ سادلرياللفتانتت 

وبعد حتطيم املصريني لعاصـمة   )2(النجاح         الصداقة بينهما ، ولكن مل يقدر لتلك احملاولة 
م على يد القائد إبراهيم باشا أرسل السيد سعيد يهنئ حممـد  1818ة يف عام السعوديني الدرعي

التـابع حلكومـة القـاهرة ،    م واستقبله وايل جدة 1824علي باشا مث وفد حاجاً إىل مكة عام 
   .استقباالً حافالً 

ا الوثائق وسجلت لن  )3(من كبار ضباطه الستقباله عددبعث بعث حممد علي باشا وجند أيضاً أن  
بعض املراسالت الودية اليت دارت بني حممد علي باشا والسيد سعيد ، وجتدر االشاره إىل  املصرية

عن  ألمورأن عالقة السيد سعيد مبحمد علي باشا مل تقتصر على تلك العالقة الودية وإمنا خرجت ا
بينهم يف كثري من املناسـبات ، وحيـدثنا الشـيخ     الشديدةوبداءت اخلالفات  الودية والتقارب

                                         
 . 181، مرجع سابق ، صدوله بوسعيد يف عمان وشرق أفريقيا مجال زكريا قاسم ،   )  1( 

(2)   Ruete, Rudolf Said. bin Sultan ,Ruler of Oman and East Afica.1791-1866.London .1929 
. p. p. 37- 38. 

يكـن    خطاب موجه إىل أمحد باشا : ، موضوعها12، ورقة  64، معية تركي ، أمر رقم  67، دفتر ئق القومية ، القاهرة  دار الوثا       ) 1(
، عبد الرحيم عبد الـرمحن عبـد    م1839سبتمرب  19: عن أحوال العسكر واإلمدادات وشراء الغالل من مسقط ، من جناب العايل ، تارخيها

  . 724، ص1، مرجع سابق ، وثيقة رقم  العربية يف عصر حممد على باشا ، من وثائق شبه اجلزيرةالرحيم ، 
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الذي عاصر أحداث التوسع املصري يف اجلزيرة العربية بصدد ذلك أنه عقـب جنـاح   ) 1(منصور
يل جدة ال يكف عن حتذير السيد سـعيد بعـدم   املصريني يف االستيالء على مكة واملدينة كان وا

ومن املرجح أن حتذيرات وايل جـدة كانـت   اته والتوغل يف اجلزيرة العربية   ختطي حدود ممتلك
منتهزاً  ،نتيجة ملا كان يبذله السيد سعيد من حماوالت مبد السيطرة إىل ما وراء ممتلكاته يف الداخل 

وىل وافتتاح الطريق أمام التقدم إىل قلب اجلزيرة العربية ، يف ذلك فرصة ايار الدولة السعودية األ
ومن املؤكد أن السيد سعيد آثر التراجع عن خطته نتيجة تلك التحذيرات من ناحية ، ومن ناحية 
أخرى قدر السيد سعيد أن يف حاجة االحتفاظ مبمتلكاته األصلية قبل أن يفكر يف توسعات أخرى 

ا كان يفكر جدياً يف االستيالء على عمان حتقيقاً ملشروعه الذي ، ومن الثابت أن حممد علي باش
وخاصة لتقديره أمهية موقع مسـقط  ، اجلزيرة العربية ن يهدف منه السيطرة على مجيع مناطق كا

 ,)2(طريق البحر األمحـر واخللـيج   يف التحكم يف مداخل الطرق البحرية باشا ورغبة حممد علي 
) 3(للسيد سعيد إال أن استيالء املصريني  مل يعلن صراحة عداءه وعلى الرغم من أن حممد علي باشا

لسيد سعيد بعني االرتياح يعد شوكة خطرية يف جنب عمان ، وهلذا مل ينظر ا على واحة البورميي
على إىل وجود املصريني على حدود بالده ، كما أن ضمهم اإلحساء وانتهاجهم سياسة توسعية 

 أطمـاع  توقفـت جعل منهم قوة حيسب هلا حساباً كبرياً يف اخلليج ، ومن مث الساحل العماين ، 
  ر البحرين خاصة عامة ويف جزالسيد سعيد يف اخلليج 

   :باشا والسيد سعيد حممد عليتوتر العالقة بني 

ميكن أن نوضح توتر تلك العالقات من رسالة بعث ا السيد سعيد إىل حممد علي باشـا           
سعد بن مطلق املطـريي يف   حركات اليت كان يقوم بهحيتج فيها على الت م،1839يوليو  27 يف

ساحل العماين ، كمـا قـدم   على ال عمان ، وهو الذي كان معيناً من قبل خورشيد باشا وكيالً
املكلف  احلجاز سر عسكرالسيد سعيد احتجاجاً آخر يف رسالة بعث ا إىل حممد باشا يكن قائد 

على طلب كان قد بعث ا خالد بن سعود املعني من قبل حممد علـي   من قبل احلكومة املصرية ،

                                         
(2)   Kelly,  Op , cit , p .p 327, 28 
 

التأثري االستراتيجي والسياسي املتبادل بني منطقيت البحر األمحر واخلليج العريب يف النصف األول من القـرن  "، عبد العزيز سليمان نوار   )  3( 
 . 352، مرجع سابق ، ص "التاسع عشر

، مرجـع  " وثائق األرشيف املصري وأمهيتها لدراسة تاريخ شبه اجلزيرة العربية واخلليج العريب"عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرمحن   ) 4( 
 . 135، مرجع سابق ، ص التيارات السياسية يف اخلليج العريبصالح العقاد ،  : أيضاً.  46سابق ، ص
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بضرورة خضوعهما  رهم فيهيأم"  وهالل –ثويين " باشا  حاكماً على جند إىل أبناء السيد سعيد 
من قبل القائد املصري  كافة على الرب والبحر )1(الذي قرر تعينه يف عمان لسعد بن مطلق املطريي 
د ، واجلدير بالذكر أن السيد سعيد مل يكن مرتاحاً حلكم السعوديني يف جنباخلليج خورشيد باشا 

، وكما سبق اإلشارة أن التوسع املصري يف جند أعفى سلطنة مسقط من دفع الزكـاة السـنوية   
للسعوديني ولذلك كان سرور السيد سعيد كبري عندما متكن خورشيد باشا من إاء حكم اإلمام 

  . م1839فيصل والقضاء على الدولة السعودية الثانية يف عام 

األمري خاصة عندما أصدر حممد علي باشا  قراره اخلاص بتعيني ، طويالً مل يستمر هذا األمر       
فيصل على جند ، ويتضح لنا ذلك من رسالة بعث ا السيد سعيد  األمريخالد بن سعود بدالً من 
وقـد فرحـت   "  )2(جاء فيهاآل سعود م حيذره فيها من خالد 1839إىل حممد علي باشا عام 

أطراف النهار، وأن متكن خالد بـن  التخلق يراوح فيصل بن سعود ويدعون لكم إناء الليل و
ومعىن ذلك أن السيد سعيد كان ينظر إىل حممد علي باشـا  " .  سعود يقع منهم أكثر مما مضى

حىت أنه كان حياول أن يثري شكوكه ضدهم بصفة عامـة  ، كعون له يف القضاء على السعوديني 
خالـد بـن    -قد بدأ على إمارة جند ، وهو الذيوضد خالد بن سعود بصفة خاصة الذي أواله 

ينتهج سياسة عدائية ضد السيد سعيد متابعاً يف ذلك التقاليد السعودية إذا أصر علـى أن   -سعود
تدفع حكومة مسقط الزكاة السنوية اليت كانت مقررة من قبل السعوديني  بل ذهب إىل أبعد من 

كما سبق دفـع هـذا األمـر    ، على عمان )3(ذلك عندما أوعز إىل قائده سعد بن مطلق اإلغارة
على تلك السياسة العدائية اليت ينتهجها ضده خالد ، احتجاج السيد سعيد لدى حممد علي باشا 

 بن سعود ، وملا مل يكن حممد علي باشا يرغب يف تضييق اخلناق على السيد سعيد ألنه كـان ال 
         يزال يراوده األمل يف االستعانة به على غزو البحرين فقد بادر حممد علـي باشـا بالكتابـة إىل    

بالنظر للصفوة القائمة والوالء الدائم واملودة احلاصلة بيننـا  (..  )4(خالد بن سعود يقول له أنه

                                         
             705،ق ت ، ص 2،ج دليل اخلليجلورمير ،   )   1( 

  أصـليه  43املرفق العـريب للوثيقـة ،محـراء     ، صورة 181، وثيقة رقم  266ة رقم فظ،  حمدار الوثائق املصرية ، حمافظ احلجاز   )  2( 
 .              م1839رسالة من خورشيد باشا عن األحوال يف الساحل عمان واملراسالت بينه وبني السيد سعيد ، تارخيها : موضوعها

 .موضوعها رسالة من خالد بن سعود إىل أبناء السيد سعيد  نفس الوثيقة  ،   )  3( 

خطاب موجه إىل امحد باشا يكن عن أحوال : ، موضوعها   12، ورقه  64، معية تركي ، أمر رقم  67دفتر دار الوثائق القومية ،   )  4( 
من وثـائق شـبه   عبد الرحيم ،  عبد الرحيم عبد الرمحن.  م1839سبتمرب 19: القات يف مسقط وباقي اخلليج تارخيها العسكر والع

 .وثيقة سبق ذكرها . 724، ص 1، مرجع سابق ، وثيقة رقم  اجلزيرة العربية يف عصر حممد على
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ال نوافق على كسر خاطره أصـالً فاجتنـب    -يقصد السيد سعيد  -حضرة املشار إليهوبني 
املعاملة اليت توجب اضطراب حضرة اإلمام املشار إليه  وبادر إىل إدخـال السـرور عليـه    

احلجـاز بـأن    سر عسكركما أمر يف نفس الوقت أمحد باشا يكن قائد   ،)...وتطبيب خاطره 
مـا  (..)1( يؤكد له علـى أن يد العالقة بينهم إىل ما كانت علية ، حىت يعيكتب إىل السيد سعيد 

كتبه خالد بك حلضرتكم إمنا هو من مقتضيات وخفة مزاجه ، وقد كتبنا له بأن يرجع عن مثل 
  .)..عى خاطركم يف كل حالهذه الكتابة وأن ير

فيما تقـرره الوثـائق    ، فليس مثة شكاملؤكد أن حممد علي باشا مل يكن خملصاً يف كتابته        
كان يتجه فعالً للسيطرة عل عمان بعد أن أحنقه ختلي السـيد سـعيد عنـه يف     على أنهاملصرية 

همة التنفيذ وأخـذ ميهـد   مشروع ضم البحرين، وقد قام خورشيد باشا قائد املصرية باخلليج مب
لنجاح مشروعه عن طريق سيطرته أوالً على واحة البورميي اليت كانت مبثابة املفتـاح الرئيسـي   
إلقليم عمان ، وكان من املتوقع جناح خورشيد باشا يف السيطرة على عمان بأسرها نظـراً ملـا   

  . كانت تعانيه البالد من تفكك يف ذلك الوقت  

جيداً وكتب تلك اجلهات ان يهم خورشيد باشا الذي الحظ حالة ولعل هذا التفكك ك  
يف حكومة سعيد بـن سـلطان إمـام    ) 2(إىل حممد علي باشا يقول إن عمان ثالثة أقسام جانب

زان وجانب من الظـاهرة يف  وجانب يف حكومة ولد عمه محود بن ع) حالياً مسقط ( مسكت 
م 1839حكومة السعوديني، ومهد خورشيد باشا ملشروعه الكبري بإيفاد سعد بن مطلق يف عام 

لكي يعمل على يئة أذهان القبائل للحكم املصـري  ، إىل واحة البورميي كما جاء ذكره سابقاً 
بدافع من والئـه آلل  القائم يف جند ، ويبدو أن سعد بن مطلق هذا قد تعاون مع خورشيد باشا 

خالد أحد أبناء سـعود  األمري سعود إذ كان حممد علي باشا ال يزال يظهر أنه يعمل يف جند باسم 
     )3(.الكبري

  :القوات املصرية جتاه واحة البورمييموقف السيد سعيد من تقدم 

                                         
 . 413، مرجع سابق ، ص 1، ج تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصرمجال زكريا قاسم ، نقالً عن   )  1( 

 . 1441-1440، ق ت ، مرجع سابق ،  ص ص 3، ج دليل اخلليجلورمير   )  2( 

 . 158، مرجع سابق ، ص دوله بوسعيد يف عمان وشرق أفريقيامجال زكريا قاسم ،   )  3( 
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احلكم املصري تقدم على أن خطة خورشيد باشا هذه مل تنجح إذ وقف السيد سعيد ضد         
شيوخ قبائل بين نعيم وحيرضهم على عدم اإلذعان للوضع القائم  )1(يف واحة البورميي وأخذ يؤلب

استقالل تلك الواحـة علـى   وأن حيتفظوا باستقالهلم ، وال شك يف أن السيد سعيد كان يفضل 
وقوعها يف أيدي املصريني ، فهو ال ميكن أن يرحب بأن تكون إىل جواره قوة عسـكرية فتيـة   
منظمة أثبتت كفايتها العسكرية يف اجلزيرة العربية وقضت على أكرب قوة ا وهي القوة السعودية 

ية على أن حاكم مسـقط مل  ، فلم يكن األمر إذن دليالً ال جدال فيه ، كما تؤكد الوثائق املصر
بالسلطة على واحة البورميي أو أية ممتلكات هناك ، ومل يكن السيد سـعيد   )2(يكن يدعى لنفسه

إىل جانبه حىت أا سـعت   )3(وحده الذي عارض املصريني يف هذه  الواحة ، وإمنا وقفت بريطانيا
يف ذلك الوقت لتبعث بوكيل سياسي يقيم يف تلك الواحة ليقدم لسكاا احلماية ضـد التـدخل   

  . املصري

 )4(كذلك بادر هينل املقيم الربيطاين يف اخلليج بإرسال احتجاج إىل خورشيد باشا ذكر فيه أنـه   
بحرين وعمـان ،  ينبغي من جانبكم الكف والسكوت عن املداخلة والتصرف يف أمور ال(... 

وذكر  -..إىل أن تصل املخاطبة فيما بني الدولتني اإلنكليسية واملصرية وتقضي على ج معلوم
أنه إذا ما أرسل عساكر إىل طارفة البورميي سواء من الرب أو البحر فسنتخذ ذلـك  ...  -أيضاً

، ) ...بدون خلـل دليالً واضحاً أن جنابكم غري راغب يف استقامة الصداقة فيما بني الدولتني 
ويتضح كيف أن الربيطانيني قد اشتركوا مع السيد سعيد يف حتريك قبائل بين نعيم على الثورة ضد 

بعث ا سعد بن مطلق إىل خورشيد باشا يقول فيها أن  )5(رسالة سعد بن مطلق ، وهو ما تؤكده
  . هي من حركات  اإلجنليز الفنت والثورات القائمة يف البورميي إمنا

أثار تقدم سعد بن مطلق لإلغارة على سواحل عمان ثـائرة الربيطـانيني فأخـذوا    لقد         
منـاطقهم منه سرعة طرد سعد بن مطلق من  ووطلب، إىل سلطان بن صقر بوجه خاص  محتذيرا 

                                         
 . 160نفس املرجع ص   )   1( 

 . 417، مرجع سابق ،  تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصرمجال زكريا قاسم ،   )   2( 

 . 1447، ص  3، ق ت ، ج دليل اخلليجلورمير ،   )   3( 

، من حمسن بن زايد هوارى إىل خورشيد مرفق ا خطابـات   محراء 6، أصليه  39، وثيقة رقم  267حمفظه ، دار الوثائق املصرية ،   )  4( 
 .أنظر مالحق الدراسة لالطالع على هذه املراسالت . من هنيل املقيم الربيطاين

 . 3بند. نفس الوثيقة   )   5( 
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يقصد منـها إجيـاد   وم بعدة حماوالت بأن سعد بن مطلق هذا كان يق م علمهملا قد ترامى إىل )1(
ومهما ، ومن مث يتقدم إىل غزو عمان   على البورميي )2(حتالف بينه وبني سلطان بن صقر لإلغارة 

قد أعـرب عـن   يكن من أمر فقد كان حممد علي باشا يعمل فعالً على االستيالء على عمان ، و
القنصـل الربيطـاين العـام يف     "هود جبس"رأيه يف هذا صراحة يف حديث بينه وبني الكولونيل 

وينبغي أن نالحظ أيضاً . )3(م عن تلك الرغبة اليت كانت جتيش يف نفسه1840القاهرة يف إبريل 
الذي يهدف إليه حممد علي باشا يف املنطقة ممـا  أن احلكومة الربيطانية كانت تدرك جيداً املدى 

السيد سعيد بأن يكون على أمت االستعداد ملقاومة القـوات املصـرية   )4(جعلها ال تكف عن تنبيه
ف نتطرق إليه الحقاً عن املوقف الربيطاين ونتائجـه جتـاه   ، وهو ما سو)5(الزاحفة يف أي وقت 

  .التحركات املصرية يف مسقط

منطقـة  وسياسته باخلليج العريب ، عند باشا  يحممد عل قواتمل تقف حتركات ونشاط          
جتاه منطقة مشـال اخللـيج   ، من قبل باشا مصر  حتركاتجنوب اخلليج فقد كشفت الوثائق عن 

كما كانـت مركـز     حيث كانت هذه املنطقة ذات أمهية اقتصادية ، البصرة نواحي الكويت و
ن مركـزاً  فضالً عن أن البصرة وبغداد أصبحتا متثال، متوين لنجد يف كثري من اإلمدادات واملؤن 

  باشا يف جند وجهات اخلليج   مضاداً لتحركات حممد علي

 

  

  

  

                                         
 . 298عيس راشد سعيد الفالح ، مرجع سابق ، ص  )  1( 

 . 301نفس املرجع ، ص   )   2( 

(5)     Kelly , Op-Cit , p . 331 
أن عالقات الصداقة مل تلبث أن استؤنفت من جديد بني حممد علي باشا وبني سعيد بن سلطان ، كما تبادل أبناء  حممد علي باشـا  ،  )      6(

التيارات السياسـية  صالح العقاد ، : أنظر. ية عقب معاهده لندن ، اهلدايا مع السيد سعيد ، بعد تقويض السيادة املصر" عباس وسعيد"
 . 135، مرجع سابق ، ص  يف اخلليج العريب

 . 1452، ق ت ، ص  3، دليل اخلليج ، ج دليل اخلليجلورمير ،   )  6( 
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  الكويت: أوالً
   :الكويت مطلع القرن التاسع عشر

ممتاز بني مشيخات العتوب هام لقد شهد مطلع القرن التاسع عشر متتع  الكويت مبركز    
 )1(كرئيسم ،  1800وكان شيخهم عبد اهللا بن صباح ميارس سلطاته يف عام  ،املشار إليه سابقاً 

 )2(ألسباب غـزو البحرين والزبارة  للعتوب يف الكويت والبحرين وساحل قطر وقد هاجر عتوب
عنـد   واأفلج م ، وتسلط آل سعود عليه م1799عام على البحرين يف  مسقطالسيد سعيد يف 

يد بتهديد الكويت بالقتال أذا امتنعوا عن دفـع  أقارم عتوب الكويت ، وهو ما دفع السيد سع
 اعترافع ا له بنوع من السيادة عليهم وكان السيد سعيد يهدف من ذلك إىل انتزمعترفنياجلزية 

     .وما جاورها  بسلطان مسقط على البحرين)3(من شيخ العتوب يف الكويت

                                         
 171، مرجع سابق ، ص تاريخ شرقي اجلزيرة العربية يف العصور احلديثةمحد مصطفى ابوحاكمه ، أ   ) 1( 

 London , Second                       ,rbes  of  the  Persian GulfThe countries and  T,Miles   (2)    
edition , Frank Cass and Co. Ltd . 1966. p. 267  

 .  191على عبد اهللا فارس ، مرجع سابق ، ص   )  3( 
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، وهو م1859-1815جابر الصباح )1(بنه الصباح توىل من بعده ا اة الشيخ عبد اهللابعد وف      
الذي شاركه والده يف العشرين عاما األخرية حكم الكويت ، وطرأت يف تلك الفترة على أحوال 

حبكم تزايد االهتمام باهلند الشـرقية ووصـول محلـة     ة سياسية واقتصاديةاخلليج ظروف جديد
انعكست . القائد الفرنسي إىل الشرق ، ودخول الدولة العثمانية يف حروب مع روسيا " بونربت"

عند العثمانيني )2(تزيد أمهية الكويت باخلصوص تكل تلك األحداث على منطقة اخلليج ،  وبدأ
خاصـة وأن  ، والربيطانيني على السواء، ولعبت هذه املستجدات خالل مطلع القرن التاسع عشر 

نتج عنه رواج جتاري مبدنه الكربى ، وتواصلها مـع البصـرة   قوة الكويت البحرية قد تصاعدت 
ومناطق اخللـيج ،  العراقية وبالد فارس أد ذلك إىل استقاللية كبرية للكويت عن باقي مشيخات 

ومل يذكر املؤرخون يف كتابـام   فهي مل تدخل مع الربيطانيني يف توقيع أي معاهدة خضوع ، 
شـارة  إالكويـت  املختلفة عن عالقات أو تواجد كثيف للربيطانيني يف الكويت ويشري فلييب إيل 

من عمـان جنوبـاً إىل   ( )3(عابرة حيث يقول عن املناطق اليت جيب أن ميتد إليها النفوذ الربيطاين
  ).الكويت اليت كانت على جانب غري كبري من األمهية آنذاك

  :الكويت جتاهباشا  حممد علي اتتطلع

-1836بـني عـامي    اخللـيج  مبنطقةكان خمطط حممد علي باشا حينما عاود نشاطه    
ومن هنا  ودأن يدخل يف حوزته مجيع املناطق اليت كانت خاضعة لنفوذ آل سعيهدف بم ، 1840

بدايـة عـام   كان حترك قائد قواته صوب اإلحساء والبحرين والربميي والساحل العماين ومسقط 
نفوذ فيها يف فتره الدولة السعودية الثانيـة أمـا    )4(، وهي مجيعاً مناطق كان آلل سعودم 1837

هـذه   )5(الكويت والبصرة كان يعود يف املرتبة األوىل إىل أمهيـة  ، اهتمامه مبنطقة مشال اخلليج 
قتصادي ، وألا تعترب مركز متوين لنجد يف كـثري مـن السـلع الغذائيـة     املنطقة من اجلانب اال

والتجارية وطريق لنقل املؤن والعتاد هذا إىل جانب أن البصرة بل وبغداد أصبحتا متثالن مركـزاً  
بينه وبني السلطان  )6(مضاداً لتحركات حممد علي باشا يف اجلزيرة العربية منذ أن بدأت العالقات 

                                         
 . 171، مرجع سابق ، ص  م1965-1750، تاريخ الكويت احلديث  ابوحاكمهمحد مصطفى أ  )  1( 

 . 133ص ، مرجع سابقالسيد رجب حراز ،   )  2( 

 . 129مرجع سابق ، ص. 1، ج" م1870-1795"بريطانيا واخلليج جون كيلي ،    ) 3( 

  . 45، ص ـه1418، جمله الدارة ، الرياض ، العدد الثاين ،  "التنافس السعودي البوسعيدي"عويضه بن مترييك اجلهىن ،   )  4( 

 . 135على عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص  )  5( 

 . 442، مرجع سابق ، ص "ا والسلطان حممود الثاين الرتاع بينهم وجوهه اجلغرافيةحممد على باش"أسد رستم ،   )  6( 
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العثماين حممود الثاين تسوء ، ولذا فإن حممد علي باشا عمل على وضع مشروع متكامل لغـزو  
ثماين عـن  منطقة مشال اخلليج ، بل والعراق كله بعد إخضاع بالد الشام حلكمه إلبعاد النفوذ الع
للسـيطرة  ، هذه املنطقة كلياً والعمل على التحام مناطق نفوذه يف الشام واجلزيرة العربية والعراق 

وعمل حممد علي باشا على إرسال القواد واملبعوثني من طرفة ، )1(واليات املشرق العريبكلياً على 
حكومة املصرية وتكثيف التواجد املصري يف مشال اخلليج والتقـدم صـوب   إلخضاع الكويت لل

حينما وصـلت  ، خورشيد باشا  أوكلت املهمة إىل عمل القائدوقد . العراق عن طريق  الكويت 
اخلليج على حتقيق هذا املخطط فكانت جهوده اليت رأيناها يف منطقـة جنـوب    مناطققواته إىل 

من مناطق الربيطانية اليت دفعته إىل االنسحاب باألطماع كات هذه التحراخلليج وكيف اصطدمت 
  .اخلليج العريب كما سيأيت الحقاً 

   : الكويت يف املصريكيل الوحتركات 

يف مهمـة  حينما بدأ خورشيد باشا حتركه صوب مشال اخلليج أرسل وكيالً من طرفـه    
ندي مقاماً طيباً لدى الشيخ هو حممد رفعت أفندي إىل الكويت ، وقد لقي حممد أفاستطالعية ، 
، وتذكر الوثائق املصرية أن حممد أفندي ذهب )2(أمري الكويت م ،1859 -1815جابر الصباح

وتزويد ون وكيالً لشراء اإلمدادات الالزمة لقوات خورشيد باشا اليت تقيم يف جند إىل الكويت ليك
من الكويـت والبصـرة ،   عدد من احلاميات على الساحل اخلليجي يف أكليم اإلحساء والقطيف،

م 1839متكن هذا الوكيل من شراء كميات من الشعري محلها يف عدة قوارب يف نوفمربوبالفعل 
إىل الكويت ، ولكن الوثائق الربيطانية تصور مهمة حممد أفندي مبعوث خورشيد )3(إىل القطيف ،

على أا مهمة سياسية يف املقام األول ، وأنه ذهب إىل الكويت كمبعوث سياسي هدفه األول ، 
باشـا العسـكرية    حممد علي البصرة وخدمة أهداف )4(ه النشاط العثماين يفمجع األخبار ومراقب

الرامية إىل التوسع يف جنوب العراق متهيداً للخطة اليت وضعها خورشيد باشا النتزاع العراق مـن  
مانية   وأن التظاهر جبمع املؤن إمنا كان ستاراً خيفي وراءه هذا املبعوث هدفه احلقيقـي  الدولة العث

                                         
 . 480-479صص الكسندر اداموف ، مرجع سابق ،   )  1( 

 م1970،  17، الة التارخيية املصرية ، الد " موقف الكويت من التوسع السعودي يف جند وسواحل اإلحساء"مجال زكريا قاسم ،   )  2( 
 . 99، ص

 .164، مرجع سابق ، ص "19مصر واخلليج العريب يف القرن "عبد العزيز سليمان نوار ،   )  3( 

 . 117، مرجع سابق ، ص "م1840-1838حممد على واخلليج العريب "بدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  4( 
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ومعرفة ومجع املعلومات عن قدرات الـوايل العثمـاين   مراقبة النشاط العثماين يف البصرة  )1(وهو
  . وات املصرية على السيطرة يف خمطط االستيالء على البصرة احلاكم ا والكيفية اليت تساعد الق

الربيطانية خاصة وأن شـيخ  ) 2(أقلق وصول مبعوث خورشيد باشا إىل الكويت السلطات   
وعني عقب ذلك خورشيد باشـا  ، بعوث وقربه منه الكويت أبدى استعداده للتعاون مع هذا امل

ومما زاد من خماوف احلكومة الربيطانية  باشا يف الكويت  حممد علي عن حكومة)3(وكيالً سياسياً
الفعلية لقوات خورشيد باشا عند وصوهلا إىل اإلحساء حينمـا  أن الكويت قد قدمت يد العون 

من ميناء احلديدة على البحر األمحـر إىل   )4(محلت إليها سفينة كويتية شحنة من الذخرية والعتاد
القطيف وهلذا فإن السلطات الربيطانية سارعت بإرسال أدموندز املقيم الربيطاين املساعد يف اخلليج 

د املقـيم لديـه ، مل   إىل الكويت ملقابلة شيخها ليتعرف منه على مدى حتركات مبعوث خورشي
االستقبال الالئق به ، م 1839أكتوبر  30يستقبل املبعوث الربيطاين عند وصوله إىل الكويت يف 

أدموندز يف تقريره أنه أدرك خوف شيخ الكويت من جناح قوات خورشيد باشا يف  )5(وقد أشار
عملياا يف منطقة اخلليج وأن مهمة املبعوث ليست قاصرة على حتصيل املؤن واإلمدادات من شط 

آخر وهو مجع املعلومات عن املنطقة لتسـهل لقـوات خورشـيد    العرب وفارس وإمنا هلا هدف 
  إلخضاع تلك اجلهات للحكومة املصرية )  6(مهمتها عند بدء عملياا العسكرية 

كما قدم هذا الشيخ ،استمر تعاون شيخ الكويت مع حممد أفندي مبعوث خورشيد باشا         
وات العثمانية اليت هربت من البصرة حتت قيادة حممود أغا املورة ، وأرادت التسهيالت الالزمة للق

االلتحاق بقوات خورشيد باشا يف جند حيث ركبت هذه القوات سفينة وصلت ما اإلحساء ، 
القبض على هؤالء اهلاربني وإعادم إليها  سلطات البصرة يف إلقاء )7(ورفض شيخ الكويت طلب 

                                         
 . 1513، ص  3، ق ت ، جـ  دليل اخلليجلورمير ،   )  1( 

cit , p 142 –, Cambridge, 1967, op founder of Modern EgyptThe Dodwell Henry:      )1( 
 .501، مرجع سابق ، ص "الوجود املصري يف اخلليج العريب يف عهد حممد على"عبد احلميد البطريق ،   )   3( 

باشا  سالة من خورشيد باشا إىل حممد علير: ، موضوعها  137، وثيقة رقم  267حمفظه رقمدار الوثائق املصرية ، حمافظ احلجاز ،   )   4( 
 .وثيقة سبق ذكرها. م1839ابريل  16: م من جهات الكويت ، تارخيها داعن اإلمدادات والتموين الق

 )4    (  الروزنامه  "كما تكشفها وثيقة بريطانيه1822يف اخلليج العريب بعد عام  أساس السياسة الربيطانية اجلديدة"لق ، امحد زكريا الش
 . 300، ص م2003دار الكتب والوثائق القومية ، العدد األول ، " صرية للوثائقاحلولية امل"

 . 302نفس املرجع ، ص   )  6( 

 . 98ع سابق ، ص، مرج" موقف الكويت من التوسع السعودي يف جند وسواحل اإلحساء"مجال زكريا قاسم ،   )  7( 
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ذه التحركات من قبل قواد حممد إليها وبعد التهديدات الربيطانية وموقف الدولة العثمانية ضد ه
  . ليجباشا مبنطقة اخل علي

  
  

من املنطقة بعـد  )1(جاءت التعليمات من القاهرة للقائد خورشيد باشا باالنسحاب ومنها الكويت
أن عملت احلكومة الربيطانية على مقاومة خمططات حممد علي باشا وإفسادها، وأكـدت علـى   

لتصدي هلذه التحركـات، وجعلـت   الربيطانيني باخلليج بشكل مستمر على امبعوثيه واملقيمني 
  .كما سنرى الحقاً ارة غري عادية يف هذا اال حىت جنحت يف مسعاهممارسام تنشط بصو

  

                                         
    خريطة من إعداد الباحث ، بالتعاون مع معمل اخلرائط ، قسم اجلغرافيا ،  كلية اآلداب ، جامعة بنغازي ( * )       

  .501، مرجع سابق ، ص "املصري يف اخلليج العريب يف عهد حممد علىالوجود "البطريق ، عبد احلميد       )  1( 
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 إقليم البصرة :ثانياً

  :اإلحساء و القطيفالبصرة عند زحف القوات املصرية على 

 منطقة شـرقي  لكل التحركات املضادة التساع نفوذ آل سعود يف) 1( كانت البصرة مركزاً      
ـ مث كان هلا دورها يف األحداث الـيت  ، اجلزيرة العربية يف عهد الدولة السعودية األوىل  اهدا ش

حيث دعمتـهم يف  فيصل من بعده   األمريتركي بن عبد اهللا وابنه  األمرياملنطقة يف عهد كل من 
ذ الوحيد هلـم مـن   لنشاط أبناء جند واملال ثورام ضد املصريني ، كما أصبحت املركز الرئيسي

بطش القوات املصرية ، وهلذا فإن حممد علي باشا تطلع منذ عشرينيات القرن التاسع عشـر إىل  
العـراق  ) 3(على البصرة ،كما أن الثابت تارخيياً هو تطلع حممد علي باشا إىل ضـم ) 2(االستيالء 

األمـور   وبدأ تفكريه يف هذه ، حلكمه منذ أن استتب له األمر يف احلجاز وتقدم قواته يف اخلليج
تأجل عدة مرات لظروف أحاطت مبشـروعاته   وعملشراألوىل ، ولكن تنفيذ هذا ا يتخذ مراحله

التوسعية وموقف الدول األوربية والدولة العثمانية منها وحروبه يف الشام واملـوره وتوسـعاته يف   
بنه إبراهيم على الشام وأنه كان حريصاً على تتبع أخبار والية بغداد ات اوأحكام سلط. السودان 

فإنه ظل  ،ينيات القرن التاسع عشر أمور جند واخلليج وتطور األمور فيها ، ومع أنه أمهل يف عشر
إىل  م ،1821يف ايـة  ) 4(مهتماً بتتبع أخبار العراق ومجع كافة املعلومات عنها حىت أنه كتب 

حمافظ املدينة أن يكون دائماً على بينة من أحوال بغداد فريسل إليها اجلواسيس من املدينة أو عنيزة 
أو جبل مشر من ذوي العالقات هناك ، وأن يوفيه بكل املعلومات اليت تصله عن طريـق هـؤالء   

صادر أن اهتمام حممد علي باشا بالعراق يف تلك الفترة راجع إىل اخلوف مـن  العيون، وتذكر امل
، وقـد  والدولة العثمانية آنذاك غزو فارسي للعراق نتيجة لسوء العالقات بني الفرس) 5(حدوث 

                                         
 .481-480الكسندر اداموف ، مرجع سابق ، ص   )  1( 

تاريخ العـراق  عبد العزيز سليمان نوار ، : أيضاً.  50، مرجع سابق ، ص  "حممد علي ومشروع غزو العراق"، عبد احلميد البطريق   )   2( 
 .187، ص ، مرجع سابق  احلديث

 .231على عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص  )  3( 

 16-14املصرية يف -، ندوة العالقات العراقية "لتأسيس دوله عربيه موحدة موقع العراق يف حماوالت حممد علي"إبراهيم خليل امحد ،   )  4( 
 .102، ص  م1990 ؤرخني العرب ، القاهرة ،،إحتاد امل شباط

، حوليه كليـه   "دور البصرة يف أحداث جند وشرقي اجلزيرة العربية من خالل الوثائق املصرية"عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،   )  5( 
 . 66، ص م1981 ، 4اإلنسانيات والعلوم االجتماعية ، جامعه قطر ، العدد 
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أبريـل   27حينما كلفه السلطان العثمـاين ىف ، باشا لغزو العراق علي  الحت الفرصة أمام حممد
أن أقر  أن يرسل ابنه إبراهيم باشا على رأس محلة ليقوم مبهمة الدفاع عن العراق بعد، م 1823

وايل بغداد بعجزه عن رد العدوان الفارسي ، لكن حممد علي باشا مل يرد أن يستغل هذه الفرصة 
م ألا قائمة على تكليف السلطان وأا ال حتقق له ما يرنو إليه من ض، ويعمل على غزو العراق 

لذا فإنه اعتذر ان وكان يف هذا الوقت أيضاً يستويل بقواته على السودالعراق إىل حوزة أمالكه ، 
املطـامع   عن تلبية مطلب السلطان حبجة عدم انتهاء محلة السودان من ناحية وانشغاله مبراقبة )1(

قد ضربوا مينـاء   الربيطانيون، وكان )2(من ناحية أخرىالربيطانية يف موانئ البحر األمحر اجلنوبية 
، وهلذا قرر حممد علي باشا تأجيل مشروع )3(باملدافع متهيداً الحتالهلا على سواحل اليمن  )املخا(

باستقراء أحداث تاريخ الفترة ، وغزو العراق إىل أن تتهيأ له الظروف املناسبة لتحقيق هدفه ، هذا 
اً ملحاً يستحوذ على قدر كـبري مـن   جند أن مشروع غزو العراق عن طريق البصرة ظل مشروع

تفكري حممد علي باشا ، خاصة وأن البصرة أصبحت متثل مركزاً مناهضاً لنفوذ حممد علي باشا يف 
قائد ثـورة اجلنـد غـري    ) turki bilmaz( )4(تركي بلمازاجلزيرة العربية واخلليج  وجند أن 

ن تلقى وعداً عن طريق وايل بغداد من قبل الدولة ، بعد أالنظاميني يف احلجاز ضد القوات املصرية
 اهلـروب إىل  ثورتـه إىل ) 5(ملطاف بعد فشل العثمانية بأن يكون والياً على احلجاز قد انتهى به ا

البصرة حيث شغل فيها منصب سر عسكر حاكماً على الرب والبحر علـى السـفن املوجـودة    
                                         

، اهليئة املصرية العامة م1842-1811مصر يف البحر األمحر يف النصف األول من القرن التاسع عشر طارق عبدالعاطى غنيم ، سياسة   )  1( 
 . 155، ص م1999للكتاب ، القاهرة ، 

 . 160نفس املرجع ، ص  )   2( 

تاريخ العـراق  عبد العزيز سليمان نوار ، .  50، ص  ، مرجع سابق "حممد علي ومشروع غزو العراق"دكتور عبد احلميد البطريق ،   )  3( 
 .  187، مرجع سابق ، ص احلديث 

 عين قائداً لفرقة اجلند النظامية يف هو حممد أغا قبو دان مملوك من أصل جورجي كان من سواري اجليش يف احلجاز ، مث: تركي بلماز   )   4( 
أي الرجل الذي ال حيسن التحدث بالتركية ، ترقى رئيساً للجند غري النظامية ، بعد أثارته " تركي بلماز"، أشتهر باسم  م1823مايو 

ا كان منه يف حروب جند للمشاكل وارتكاب أفعاالً غري مقبولة ، استدعى على أثرها من قبل حممد على باشا  إىل القاهرة ، وبسبب م
حيث أبلى بالًء حسناً ، فتوسط له أمحد باشا يكن حاكم عام احلجاز فنال العفو عنه غري أن روح الثورة والتمرد ظلت خمتمرة داخلـه  

عه إىل أن واتته الفرصة مرة أخرى بعدما انتشرت األخبار يف احلجاز عن أخفاق إبراهيم باشا أمام عكا ، فاتصل بوايل بغـداد فشـج  
األخري على التمرد والعصيان ، فتقدم من جدة إىل مكة املكرمة إلاء حكم حممد على باشا على تلك اجلهات والقضاء علـى قـوات   

: أيضـاً .  68أنظر علي عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص. م1831خورشيد باشا املصري الذي كان يتوىل حمافظ مكة املكرمة عام 
 . 175، مرجع سابق ، ص 2، ج من تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصر احلديث رحيم ، عبد الرحيم عبد الرمحن عبد ال

وين جناب اخلديوي  تفيد باملؤامرات اليت حييكها تركجه بليمز يف املنطقة ، عبد العزيز عبد ارسالة من حمافظ املدينة املنورة إىل كبري مع  )  5( 
العـريب   ، األمـارات  ، مركز زايد للتراث والتاريخ من وثائق األرشيف املصري يف تاريخ اخلليج وشبه اجلزيرة العربيةالغىن إبراهيم ، 

 .294، نص الوثيقة ، ص م2001املتحدة ،
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بالبصرة، واستمر ميارس سلطاته هناك إىل حني وصول قوات خورشيد باشا إىل منطقـة اخللـيج   
يف اجلزيرة العربية  باشا خطورة البصرة على نفوذه أدرك حممد علي . )1(وسيطرا على اإلحساء 

وخباصة بعد أن وصلت عالقاته بالدولة العثمانية إىل درجـة  ، اخلليج وخططه التوسعية املرتقبة ب
ول يف مواجهات عسكريه يف أواخر الثالثينيات من القرن التاسع عشر ولـذا فإنـه   العداء والدخ

عاود اهتمامه بالعراق عامة والبصرة خباصة ، حىت أن بعض املصادر تذكر أن اهلدف األساسي من 
بغداد وضرب البصرة و )2(إىل  وراء معاودة حممد علي باشا نشاطه يف اجلزيرة العربية كان الوصول
  .النفوذ العثماين هناك من خالل التقدم من جهيت الشام واخلليج العريب

  : اخلليج سيطرة املصرية علىاليف أمهية البصرة 

فقد أكـدت  ، مد علي باشا االستيالء عليه مل تعد البصرة جمرد مركزاً استراتيجياً يريد حم  
حممد رفعت الوكيل املصري يف اخلليج اليت كتبها إىل خورشيد باشـا مـن    )3(مراسالت وتقارير

ليج وجند  ولذا فإن خورشيد باشا اإلحساء أمهية البصرة الزدهار واستقرار األحوال يف منطقة اخل
  : لألسباب التاليةحتمس حتمساً شديداً لغزوها 

ـ  أا أحد املراكز اهلامة لتزويد القوات املتواجدة يف جند ومنطقه اخلليج  : أوالً  واملـواد  الغالل ب
إمداد القوات واألهايل يف املناطق اليت أصبحت تابعة لنفوذ حممد علي باشـا  الضرورية ، و

 من السلع الغذائية والصناعية وخباصة عن طريق التجار النجديني الذين كانوا يقيمون بكثري
  .، والعمل على ترقب أحوال العراق يف جهات البصرة والزبري 

وبني مينائي اإلحسـاء  ، بني البحرين والبصرة فإن  الرائجةحلركة التجارية االستفادة من ا  :  ثانياً
  .القطيفو

البصرة والزبري بالنسبة إلمداد قوات خورشيد باجلمال الالزمة حلمل أمتعتها )*(طقة أمهية من  :  ثالثاً
  .  )4(وعتادها من جهات البصرة والكويت

                                         
 . 177، ص، مرجع سابق  "م1840-1838واخلليج العريب  حممد علي"بدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  1( 

  137ابق ، ص، مرجع س تاريخ العراق احلديث، عبد العزيز سليمان نوار ،  138ابق ، ص على عفيفي غازي ، مرجع س  )  2( 

 .52، مرجع سابق ، ص  "حممد علي ومشروع غزو العراق"عبد احلميد البطريق ،   )  3( 

كان ملوقع البصرة اجلغرايف على رأس اخلليج أمهية إستراتيجية وتارخيية مهمة جعلتها حمط أنظار القوى األوروبية املختلفة الـيت لعبـت   ( * )       
م ، بعد استقراره يف القطيف خيطط لفتحها وإخضاعها للحكومة 1838اريخ اخلليج ، األمر الذي جعل خورشيد باشا عام دوراً يف ت
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فال تكاد ختلو سنة مـن  ، هذه احلقيقة املؤرخ النجدي املعروف ، عثمان بن بشر  أكدو
اليت دوا دون أن يكـون  خالل الفترة املعنية بالدراسة ، من وقوع أحداث تارخيية ، وسنوات ال

فيها ذكر للقوافل الرائحة الغادية ما بني املناطق النجدية والبصرة والزبري حتمل الـزاد والغـالل   
، مما يدل على أن البصرة كانت مركز متوين هام ملنطقة جند وشرقي اجلزيرة لتواجد  )1(وال واألم

كثري من التجار والعربان النجديني فيها ، وألا أصبحت مركزاً رئيسياً لنشاط السفن التجاريـة  
خاصة بعد أن جنح وكيله حممـد  ، باشا لغزوها  القادمة من اهلند ومن هنا كان حتمس خورشيد

لالرتبـاط   م ،1839أفندي رفعت يف عقد االتفاق مع شيخ البحرين عبد اهللا بن أمحد بتـاريخ  
  .البحريين باحلكومة املصرية كما تقدم ذكره

   :حممد علي باشا من تطلعات موقف سلطات البصرة

باجلزيرة العربية وسواحل اخللـيج يف   حتولت البصرة منذ أن عاود حممد علي باشا اهتمامه  
إىل مركز من مراكز املقاومة املضادة هلذا النشاط حبكـم تبعيتـها    عشر ،  ثالثينات القرن التاسع

 جنـد رين ضد نظامه من الثائللدولة العثمانية واليت أصبح حممد علي باشا عدوها األول فاستقبلت 
، كمـا سـبقت اإلشـارة    ) زتركي بلما(مع  واخلليج  والقبائل العربية على السواء كما حدث

وحتولت كذلك إىل مركز اتصال بآل سعود  حيث بدأت الدولة العثمانية تستخدم وايل بغـداد  
وقـد  من تلك اجلهـات ،  للتجسس على حتركات قوات حممد علي باشا والعمل على مقاومتها 

، م 1837خ  نـوفمرب واإلمام فيصل بن تركي بتـاري  بني علي باشا وايل بغداد جرت اتصاالت
وحتديد األسلوب الـذي   يف جند القوات حممد املصريةضد  )2(للتنسيق فيما بينهما للقيام بتحرك 

مآربه يف استرجاع حكم  )3(يناسب احلالة وكيفية تقدمي املساعدة يف جناح أموره ومصلحته لتحقيق
وقد وقف خورشيد باشا على أنباء هذه  جند من حممد علي باشا ، وطرد القوات املصرية الغازية ،

                                                                                                                               
املصرية ، ونظر أليها على أا مفتاح العراق اجلنويب ، ولوال تردد حممد على باشا يف منحة اإلذن بذلك لتحقق خمططه ودانـت حملمـد   

دور البصرة يف أحداث جند وشـرقي اجلزيـرة   " عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،: أنظر . ق على باشا كامل مناطق جنوب العرا
  . 61، مرجع سابق ، ص" العربية من خالل الوثائق املصرية

 . وثيقة سبق ذكرها ، محراء 137، املرفق العريب للوثيقة  103حمافظ احلجاز ، حمفظه دار الوثائق املصرية ،   )   4( 

 .96ن بشري ، مرجع سابق  ، ص عثمان ب   )  1( 

 . 1541، ص 3لورمير ، ق ت ، ج  )   2( 

من علي باشا حمافظ بغـداد  : ، موضوعها محراء ، املرفق العريب  261 رقم ، وثيقة 264 حمفظة حمافظ احلجاز ، دار الوثائق املصرية ،  )   3( 
 . م 1837نوفمرب  20ـ : والبصرة  إىل األمري فيصل بن تركي  ، تارخيها
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فجاء رده أن هذه االتصاالت قائمة على ، بشأا  لالستفسار فيصل إىل األمريالتصاالت وأرسل ا
وايل بغداد وأرسل رفق رده نص خطاب علي باشا ، ما كان بينهما يف السابق من صداقة وتعاون 

ولذا فإنـه ظـل   ، لكن خورشيد باشا أخافته حتركات وايل بغداد . كما سبقت اإلشارة      إليه
لالستفادة منها ساعة أن تصدر له األوامـر بغـزو   ، مع عن طريق أعوانه املعلومات عن بغداد جي

وايل علم علـي باشـا   . كما عمل على االتصال بالساخطني على سوء احلكم يف بغداد ،العراق 
أكثر  اده ألهل العراقاضطه )1(فاشتد ، ذه االتصاالت املضادة اليت يقوم ا خورشيد باشا بغداد 

  .مما كان الوضع قبيل ذلك

حينما متكنت قوات خورشيد باشا من مواصلة زحفها إىل اإلحساء بعد التغلـب علـى     
إىل القاهرة ، أحدث ذلك تأثرياً بالغاً يف البصرة ، حيـث   و أرسالةفيصل بن تركي واستسالمه 

كره وصل إىل اإلحساء والكويت شاع بني الناس أن خورشيد باشا يزحف على البصرة، وأن عس
أن يبعث له بوجه السرعة عسكراً وأسلحة ، من علي باشا وايل بغداد  )زلماب تركي( )2(، فطلب 

بقدر ما يكفي للمحافظة على البصرة ، فعمل علي باشا على ترتيب القوة الالزمة وإرسـاهلا إىل  
  .الوقوف يف وجه الغزو املرتقب و عليهاللمحافظة  البصرة

أكد أعوان خورشيد باشا الذين كانوا جيمعون له املعلومات وينشرون الدعاية حملمد كما         
الشيخ محـود بـن    علي باشا يف العراق بني السكان الناقمني على احلكم العثماين وعلى رأسهم

للقائد خورشيد باشا أن أهايل العـراق يف   ريجسار، العامل النجدي الذي كان يعمل قاضياً يف الزب
صرة بل والعراق مجيعاً نظراً لسوء أن أهل الب(..  )3(انتظار تقدمه حيث ذكر هذا العامل النجدي 

الوضع يف والية بغداد والبصرة أصبحوا متشوقني إىل التغيري واالنضواء حتت لواء حكم حممد 
علي باشا ، وأنه إذا حتقق لديهم أن خورشيد باشا قاصداً إىل البصـرة مث العـراق فـاجلميع    

ن حتت أمر اهللا مث أمره ولـه  راغبون ومشتاقون إىل خدمة سعادة أفندينا حممد علي باشا وتكو
، وقد أبدى عبد الرمحن أفندي نقيب اإلشراف بالبصرة ...)علينا القيام خبدمته فيما يعمدنا عليه 

واثنني من رجال اإلفتاء وبعض األعيان استعدادهم لتمهيد السبيل أمام قوات خورشيد باشا وأنه 
                                         

 .نفس الوثيقة  )   1( 

(2)     Dodwell, h : op – cit , p 144 . 
من حممد رشيد إىل البامشعاون جناب اخلديوي : ، موضوعها  محراء ، املرفق العريب 4رقم ، وثيقة  264،  حمفظة دار الوثائق املصرية   )   3( 

 .م 1839أغسطس  18: ، تارخيها
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نزاع  وكذلك فعل شيوخ املنتفك حيـث  إذا حتقق هلم أنه متوجه حنوهم ليسلموا له البصرة بغري 
كما أن كـثرياً مـن    )1(بفرسام ، وعرضوا عليه استعدادهم ملعاونته  راسلوا إىل خورشيد باشا

يه أن يسمح هلـم  شيوخ القبائل النازلة حول بغداد هربوا إىل جند وقابلوا خورشيد باشا وطلبوا إل
، ومل يكن هذا املوقف قصراً على )2(باإلقامة يف كنفه إىل أن حيني الوقت ملصاحبة قواته إىل العراق 

حيث ث فيها مترد لصاحل خورشيد باشا ، ن قوات البصرة ذاا حدإ األهايل والعلماء واألعيان بل
بعض ضباطها وجنودها باهلرب من البصرة إىل الكويت واإلحساء ، وانضـموا إىل قـوات   قام 

وقد أكد حممود أغا املورة الذي كان رئيساً على أربعمائة جندي أنه اتفق مـع  ، خورشيد باشا 
 أن يعمل على هروم والتحاقهم جبيوشو األلف جندي املوجودين بالبصرة مخسمائة جندي من 

وقد  .حماربتهم يف صفوف القوات املصرية يف حال تقدمها صوب إقليم البصرة خورشيد باشا  و
عملت سلطات البصرة على إعادة اهلاربني ، وأجرت اتصاالت مع الشيخ جابر بن الصباح أمـري  

دم إىل البصرة ، فرفض أمري الكويت هذا الطلب تطلب منه إلقاء القبض عليهم وإعا )3(الكويت 
نه قدم العون ، بل إحبجة أنه غري قادر على إلقاء القبض عليهم وإجبارهم على العودة إىل البصرة 

ة أن بقية اجلنـود  اإلحساء وقد أكد حممود أغا املور للهاربني حيث أركبهم سفينة وصلوا ا إىل
إليه يطلبون منه أن يعني هلم مكاناً خيرجون إليه ، فأجـل   الذين اتفق معهم على اهلروب أرسلوا

حلاقهم خبدمة جيوشه ويعني هلم املرتبات ، وبعد عـرض  إفق خورشيد باشا اذلك إىل حني أن يو
األمر على خورشيد باشا عمل فوراً على قيد أمساء اجلند الذين وصلوا فعالً يف الدفاتر من تـاريخ  

لقاهرة خيربها بأمر هـؤالء  أمر بصرف تعيينام وكتب إىل اوم ، 1839يونيو  14وصوهلم يف 
ـ  ، والكيفية اليت جيب أن يعاملوا ا اجلند  ة وهل يعطي األمر حملمود أغا املورة أن يسـتدعي بقي

إرادة بان القاهرة توافق على ترتيباته وعلى اسـتدعاء العسـكر    اجلنود املتمردين ، فصدرت إليه
وامره بـإجراء  إزاء هذا املوقف املتدهور يف البصرة فإن علي باشا أصدر أ.  )4(الذين اتفق معهم 
ز وحممود أغا قائد العسكر ومحود أغا متسلم البصرة ابلمي تركفعزل كل من  تعديالت إدارية ،

الذي انتقل  ، مما كان له تأثري عكسي ، حيث أننا جند أن تركي بلمازبدالً منهما  وعني شخصني

                                         
 ) 4 -3( اء ، املرفق العريب بنود محر 4الوثيقة السابقة ،   )  1( 

 ) 5( محراء ، املرفق العريب بند  4 ، نفس الوثيقة  )  2( 

 .163، مرجع سابق ،  تاريخ الكويت احلديثاكمه ، مصطفى ابوح  )  3( 

 )6(البند . العريبمحراء ، تقرير حممود أغا املورة ، املرفق  7لوثيقة السابقة ، ا  )  4( 
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أقر (...  )1(وذكر الشيخ محود بن جسار أنه  ،إىل بغداد بدأ يتصل خبورشيد باشا ويطلب العفو 
لوك إىل األبد نظري الـذنب  على نفسه إذا عفا سعادة أفندينا عنهما عن ما مضى فإنين خادم مم

البصـرة   ، هذه صورة عن متهيدات قوات خورشيد باشا  ملشروع احـتالل ...)الذي تقدم فعله
يتضح منها أن الوضع كان مهيأً متاماً لتقبل قوات خورشيد باشا وتطلع أهايل البصرة ، بل العراق 

  .مجيعاً إىل حكم حممد علي باشا

  : اقغزو العرخورشيد باشا يطلب اإلذن ل

بعد أن وصلت قوات خورشيد باشا إىل اإلحساء والقطيف وأحكمت سيطرا على هذه   
 آل خليفة املناطق وجنح وكيله حممد أفندي رفعت يف عقد اتفاق مع أمري البحرين عبد اهللا بن أمحد

 ، حتمس خورشيد باشا حتمساً شديداً لتنفيذ الفكرة اليت كانت تراود حممد علي باشا بغزو البصرة
وطلب لوازم ومعدات حربية مـن القـاهرة   يرسل نداءاته املتكررة خورشيد باشا وبغداد ، وبدأ 

باشا أن عيونه وأنصاره بالعراق سوف جيعلون  مد عليصدور األمر له لتنفيذ املشروع مؤكداً حملو
  . العراق ملك عظيم يضاهي ملك مصر لوايل مصر بأن محلته ناجحة مغرياً 

وهو كاحلسام اجلوهر الذي سقط يف حفرية فالتقطه اآلن واجب الشـيء   (... )2(قائالً   
وأكد له أن تنفيذ مشروع غزو العراق لن يكلف أعباء تـذكر   ، )..إذا صار وقته ال ينبغي تركه

 -فهو ليس يف حاجة لتنفيذ هذا املشروع إال لبعض الفرسان يأتونه من طرف أمحد باشا يكـن  
ملته حنو حىت تستكمل احلملة عدا وعندئذ يغادر احلسا والقطيف متوجهاً حب -اكم عام احلجازح

احلملة سوف تكون بعيدة عن األخطـار أو   البصرة وإىل باقي العراق حىت بغداد ، مؤكداً له أن
االعتراض من جانب الربيطانيني الذين كانوا حيذرونه من االعتداء على سواحل اخلليج حيـث أن  
احلملة ستكون برية ال حبرية ، وأن الرب يف يدنا والسري يف الرب أقرب وأسهل ، ولذلك فلن يكون 

، ولكن إغراءات ونداءات  -يقصد الربيطانيني  – )3(هناك اعتداء على السواحل اليت يهتمون ا 
شيد باشا هذه جاءت يف وقت كان املوقف الدويل فيه يف غري صاحل حممد علي باشا الـذي  خور

كان يرنو لتحقيق هذا املشروع منذ فترة طويلة ، فأخذت بريطانيا تقف يف وجه سياسته التوسعية 
                                         

 . )6(محراء ، بند  4الوثيقة السابقة ،   )  1( 

 .فس الوثيقة والبند ن  )  2( 

 . 56، مرجع سابق ، ص  مشروع حممد على لغزو العراقعبد احلميد البطريق ،   )  3( 
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خاصة وأن تقارير متقدمة من البصرة  يف منطقة اخلليج ، وبدأت ختشى أن تقوم قواته بغزو العراق 
اصلها أكدت هلا أن ظروف والية بغداد يف تلك اآلونة سيئة وال تقوى على مقاومة قوات حممد قن

احلكومة الربيطانية تدرك أن جناح قوات حممد علي باشـا يف   أذا ما زحفت ، وكانتعلي باشا 
  .)1( االستيالء على العراق سوف يؤثر تأثرياً مباشراً على املصاحل الربيطانية يف اهلند

وهنا أراد حممد علي باشا أن يسدل الستار على فكرة تنفيذ مشروع غزو العراق الـذي            
أن ... ( )2(قـائالً   مد علي كان خورشيد باشا يلح يف أن يصدر له األمر لتنفيذه ، فكتب له حم

الوقت ليس وقت املصلحة اليت تصورها وأمل فيها ، وأن أساس مهمته يف الوقت احلاضر أن 
يترك عـدداً مـن اجلنـد    يهيئ السبيل لسحب قواته تاركاً البالد خلالد بن سعود يشترط أن 

، ) ...يكفونه مث بعد ذلك يتوجه بقواته إىل مصر ويغلق باب املصروفات اليت فتحت ملشروعاته
هكذا كان اهتمام حممد علي باشا ورجاله مبنطقة مشال اخلليج وكيف كانت املنطقـة حلقـة يف   

ال أنه ، إ ت واضحةولذا فإن خمططه لغزو البصرة بل والعراق كله كان  سلسلة سياسته التوسعية 
التوسعية  تهمع اهتمامه الكبري ذا املخطط فإنه مل يستطع أن ينفذه لوقوف بريطانيا يف وجه سياس

باملنطقة من ناحية وللموقف الدويل الذي أصبح حييط بسياسته التوسعية من ناحية أخرى كمـا  
طه ، ومل يستطع يف انتـهاء  سيأيت الحقاً ، ولذا فإنه آثر أن يسدل الستار على هذا اجلزء من خمط

فترة وجوده يف اجلزيرة العربية أن حيقق أحالمه يف االستيالء على البصرة فأغلق باب مشـروعاته  
 )3(التوسعية تاركاً البصرة بل واخلليج وكامل اجلزيرة العربية راغباً يف تضييق ميادين حروبه لريكز

مجـع قواتـه    جهوده يف الشام بعد تأزم موقفه فيها بتجدد احلرب مع السلطان العثماين حمـاوالً 
  .دن كما سيأيت الحقاًء هجوم ضده من قبل الدول املتحالفة عليه يف معاهدة لناً لبداستعداد

                                         
 .58س املرجع ، صنف  )  1( 

سـحب القـوات   طلـب  علي باشا  إىل خورشيد باشا من حممد : ، موضوعها  82رقم وثيقة ،  267حمفظة ،  دار الوثائق املصرية  )  2( 
 .وثيقة سبق ذكرها . م1839نوفمرب  26: هاتارخياملصرية من اخلليج  ، 

  . 146-145صص على عفيفي غازي ، مرجع سابق ،   )   3( 
 .خريطة من إعداد الباحث ، بالتعاون مع معمل اخلرائط ، قسم اجلغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة بنغازي      * ) (
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             )  

  

  

  
  الفصل الرابع 

  من مشاريع محمد علي باشا التوسعية في الخليج العربي  ةالعثمانيوالدولة  ابريطانيموقف 
  تمهيد
  صرية بالخليج الموقف البريطاني من تقدم القوات الم: أوال 
  موقف الدولة العثمانية من توسعات محمد علي باشا في الجزيرة العربية: ثانيا 
  1840معاهدة لندن ونتائجها على حكومة محمد علي باشا : ثالثا 

  الخاتمة
  المصادر والمراجع 
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  مالحق الدراسة

  

  

  

  

  

  

  
  متهيد  

لـيس يف   ،من نشاطات حممد علي باشا  اًصخا اًبريطانيا والدولة العثمانية موقفلكل من كان   
وقـد    النفـوذ املصـري    اليت وصل إليه العربية األخرى الوالياتباقي ،  مصر وحدها وإمنا يف

يف املنطقة فربيطانيا هلا مصاحل  الدولتني على أسس تتعلق مبصاحل كل منها ارتكزت مواقف كل من
لعل مـن  ، وقد تنوعت هذه املصاحل ، العراق بشكل خاص و ، يف سواحل اخلليج)  1(استعمارية 

ورحبت بريطانيا يف أول األمر عند وصول  واالستكشافية ، أبرزها املصاحل االقتصادية االستعمارية
مث ما لبث هذا املوقف أن تغري بعد تقدم القوات املصرية صوب سواحل للحجاز ،  القوات املصرية

                                         
  ،   246ـ  244، مرجع سابق ، ص يب ، دراسة يف العالقات الدولية واإلقليميةاخلليج العرفتحية النرباوى ،   )  1( 

(2)  AL , Assaiw , Mohammed , La , Rivaalite , Franco , Britanigue , dang , Golfe , 1794-1862 , a 
. m . Thesis , (Universige de provence : 1985) Tome ll p . 449.  
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التعاون مع احلكومـة الربيطانيـة ،   )   1(حممد علي باشا ملخطط، لعدم االنصياع من قبل اخلليج 
  . ومراعاة مصاحلها مبنطقة باخلليج

حممد علي باشا على أا خروج عن طاعة  حترك قواتأما الدولة العثمانية فقد نظرت إىل    
 قطع صلة مصر واملناطق اليت أصبحت حبوزالالسلطان وحماولة لتحقيق مطامع شخصية تستهدف 

بعد أن أتضح للدولة العثمانية خمططات وايل مصر يف ، يف اسطنبول بالدولة الشرعية دولة اخلالفة 
تأسيس دولة عربية موحدة يف الشرق على حساب الواليات العثمانية والعمل تدرجيياً على اخلروج 

وكما ا لذلك طلبت من والا يف العراق التصدي ملشروع حممد علي باشعن السلطة العثمانية ، 
لكي ختضع كامـل  ،  م1806يف عام  اًأصدرت فرمان هو معروف أن حكومة السلطان هي اليت

تدهور  ة ، وقد استغل حممد علي باشامصر باسم الدولة العثماني وايل لسيادةوجند منطقه احلجاز 
بعـد   خاصـة ،   الدولة العثمانيةيف تنفيذ فكره االستقالل عن  وبدأاألوضاع يف الدولة العثمانية 

الشام  ونستعرض اآلن كل من املوقف الربيطاين وموقف الدولـة العثمانيـة ، مـن     يفاحتالله 
احلركات التوسعيه حملمد علي باشا يف منطقة اخلليج ونتائج هذين املوقفني على املستوى اإلقليمي 

  . والدويل 
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  :موقف بريطانيا : أوالً 

بعد أن استطاعت إبعاد الدول الكربى من  نطقة اخلليج ،اً متميزاً مبأظهرت بريطانيا اهتمام          
وسيتوقف نظر الباحث يف تاريخ اخلليج السياسي على أن الربيطانيني  منافستها يف هذه اجلهات ،

فقـد  ، كانوا يف مؤخرة الدول االستعمارية األوروبية اليت تنافست على غزو سواحله ودواخلـه  
وصـول   ئه وعشر سنوات ، وبعـد اأي بعد وصول الربتغاليني مب،  م1615 عام )1(وصلوا إلية 

اليت  )2(وبدأت بريطانيا بالتواجد وبصورة مكثفة من خالل املقيمات اهلولنديني بنحو نصف قرن 
يف البصرة والكويت ، أصبح هلا جتارة راحبة يف منطقة اخلليج ، فلما بدأت القوات املصرية  أنشأا

من قبل القائد إبراهيم باشا  م،1818حتالهلا فعالً يف عام  مت االتقدم للسيطرة على اإلحساء واليت
بينها وبني قوات حممد  )3(االتصال بالقائد إبراهيم إلجياد قاعدة للتفاهم والتنسيقب أسرعت بريطانيا
يف سياستها اخلارجية يف تلك اجلهات، فهـو   اربيطانيلبالنسبة وذلك ألمهيتها    علي باشا باخلليج

مستعمرا املهمة، وقدمت بريطانيا يف بداية زحف قـوات  )4(طريق مباشر وسهل وخمتصر للهند

                                         
.نقالُ عن فالدميري لوتسكي ، مرجع سابق  اخلريطة        ( * )  

(1)  AL  , Assaiw ,Op ,Cit ,  p . 453 
 1978،  4، السنة  16، جمله اخلليج واجلزيرة ، العدد  اخلليج والكويت يف القرن التاسع عشر سياسة بريطانيا يفاعيل ، جاكلني إمس  )  2( 

   13، ص

 .33، مرجع سابق ، ص إبراهيم باشا يف بالد العربعبد احلميد البطريق ،   )  3( 

.  121ص، مرجع سـابق ،   1ج،  سياسة بريطانيه يف اخلليج العريب خالل النصف األول من القرن التاسع عشرفؤاد سعيد العابد ،   )  4( 
ص ،  م2005، ت صربي حممد حسن ، الس األعلى للثقافة ، القاهرة ،  ربيةاختراق اجلزيرة العديفيد جورج هوجارات ، :   أيضاً
 .  139-138ص
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سفينة حربيه من قبل )1(حممد على باشا للوصول إيل احلجاز مساعداا واستأجرت للقوات املصرية
آل سعود ، وأبدت فرحتها كمـا   ول ، الستعماهلا يف القضاء على أسطحكومة اهلند الربيطانية 

أسلفنا بسقوط الدولة السعودية األوىل أمام زحف قوات حممد على باشا وأرسل حـاكم اهلنـد   
 عن سرور حكومة صـاحبة وقتها إلبراهيم باشا مهنئا على جناحه وعرب القنصل الربيطاين بالقاهرة 

على مواجهة القوى هة أخرى من جاجلاللة على جناحات قوات حممد على باشا وعملت بريطانيا 
األوروبية اليت حاولت أن تنافسها يف منطقه اخلليج وأصبحت الوحيدة املسيطرة على ممراته املائية 

وعملت لالجتاه  ر الفرات للمالحة والتغلغل باملنطقة ، كما أن بريطانيا الحظت أمهية)2(فيما بعد 
  .صوب العراق 

ت فيها ىل اليت وطأبعد هذا التعاون الربيطاين مع قوات حممد علي باشا منذ اللحظة األو   
عقب هذا الوضـع اجلديـد أدرك     ،اعدته على مناطق اخلليج إقليم اإلحساء أصبحت تطل من ق

ن اخلطر اجلديد املتمثل يف أمهية اخلليج  بالنسبة حملمد علي باشا خاصة وأنـه يسـيطر   لربيطانيوا
كما كانت قواته حتتل أواسط اجلزيرة العربية وتتخذ من جند قاعدة خلفية  مياه البحر األمحر)3(على

ذات عمق استراتيجي حلماية وجودها على سواحل اخلليج ، وإذا ما متركزت هـذه القـوات يف   
، مبعىن )4(الساحل العماين مشيخات ج والسيمامناطق اخلليباقي إقليم اإلحساء وتطلعت منها إىل 
الذي يصعب بعده اقتالعها من املنطقة احليوية واملهمة للوجـود  أا وجدت قاعدة ثابتة ، األمر 
  . )5(الربيطاين بالنسبة ملستعمرا اهلند

                                         
باشـا يف   عداد اليت يبذهلا حممد علـي إيضاح االست: ، موضوعها  23، وثيقة رقم  1حمافظ حبر بر ، حمفظه رقم دار الوثائق املصرية ،   )  1( 

 .هذه الوثيقة مبالحق الدراسة : أنظروثيقة سبق ذكرها ؛ . 1810مارس  17: أعداد محله على آل سعود يف احلجاز ، تارخيها

، مركز الدراسات والوثائق ،  م1858-1600شركة اهلند الشرقية الربيطانية ودورها يف تاريخ اخلليج العريب على عبد اهللا فارس ،   )  5( 
  . 110-109صص ،  م2001اخليمة ، اإلمارات العربية ، رأس 

األمحـر واخللـيج    التأثري اإلستراتيجي املتبادل بني البحر"، عبد العزيز سليمان نوار . 77طارق عبدالعاطى غنيم ، مرجع سابق ، ص  )  1( 
 .347، مرجع سابق ، ص "العريب

وثائق األرشيف املصري وأمهيتـها لدراسـة   "عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ، .  192زهري عبد ايد مسور ، مرجع سابق ،   )  4( 
  . 45، مرجع سابق ، ص"تاريخ شبه اجلزيرة العربية واخلليج العريب

، القـاهرة ،  ، دار الفكر العـريب  ، إستراتيجية االستعمار والتحرير، مجال محدان  87جون كيلي ، بريطانيا واخلليج ، مرجع سابق ،   )  5( 
 .65، ص م1985
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تدعيم وجودها يف منطقة اخللـيج مقتصـرة   حترص على ياسة الربيطانية املتبعة وملا كانت الس     
دون اخللـيج ،   موانئ وسواحل السيادة علىفقد حاولت بريطانيا  )1(على النشاط البحري هناك 

ـ  التورط يف التدخل املباشر يف شؤون تلك املناطق ، ألن تدخ ترتف ل من هذا النوع سـوف يس
لذلك حاولت التقرب   يسبب هلا العداء من قبل األهايل واحلكام احمللينيو قواها املالية والبشرية ،

من القوات املصرية إلجياد سبل فعالة لتسهيل املصاحل املشتركة بينهما ويف هذا الصدد أرسلت أحد 
 18إىل إبراهيم باشا يوم )   Foster Sadler(       فوستر سادلريوهو الكابنت )2(مبعوثيها 

إىل فشـل   أدت هاعترضت، ولكن عدم وصوله يف الوقت املناسب بسبب مشاكل  م1819يونيو 
واستطاع سادلري خالل هذه اجلولة مجع املعلومات عـن املنطقـة   ،  )3(يف أول األمر اللقاءواملهمة 

م ، 1819 سـبتمرب  8، ويف تستفيد منها حكومته كما طلبت منه ذلك والقوات املصرية لكي 
، ومحل معه مقترحات من أجل أن )4(قرب املدينة املنورة  )بوادي العلي(اجتمع مع إبراهيم باشا 

حيرض القوات املصرية على ضرب القواسم الذين كانوا يعارضون الوجود الربيطـاين يف منطقـة   
، ولكن إبراهيم باشا رفـض  يف هذا العمل لتعاون مع القوات الربيطانية ، والتقدم مبقترح ل اخلليج

إىل بالده دون أن اضطر إىل اإلحبار عائداً هذه املقترحات كما رفض هدية محلها له سادلري الذي 
  . بريطانيا على مصاحلها يف املنطقة ) 5( فزاد هذا من خماوف حيقق هدفاً 

لربيطانيـة  من قبل حكومة اهلند ا أعطيت التعليمات للكابنت سادلري خالل بعثته للمنطقة        
وعليك أثناء إقامتك يف املعسكر املصري أن تعرف بكل كياسة ممكنه على ... ()6(:حتوي األيت

براهيم باشا حول استمرار فتوحاته على السواحل للخليج الفارسي وعليـك األ  طبيعة أفكار إ
  )...تبدي أي اهتمام ملموس يف هذا املوضوع

وجاءت التعليمات من السلطان العثماين بعد وصول خرب اللقاء بني إبراهيم باشا واملبعوث 
باشـا   حممد علي إىل،  يف اسطنبولالربيطاين برسالة من قبل الوزير درويش باشا الصدر األعظم 

                                         
 . 1466، ص 3، ق ت ، ج دليل اخلليجلورمير ،   )  1( 

 .33، مرجع سابق ، ص "بالد العرب باشا يف هيمإبرا"عبد احلميد البطريق ،   )  2( 

 . 1012-1009صمرجع سابق ، ص ،  3ج ، ق ت ،  ، دليل اخلليجلورمير   )  3( 

 .  1014نفس املرجع ، ص   )  4( 

27-, P.P 126 London ,1969 , Trancial StatesDonald ,Hawely       )5 ( 

،  ، إحباط بريطانيا لطموحات حممد على باشا يف شرق اجلزيرة العربيـة  1ج ، م1965-1797خمتارات من أهم الوثائق الربيطانية      )  6( 
 . م175-171مرجع سابق ، ص
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الغرض األساسي الذي ترنو إليه بريطانيا هو دعم ... ()1(قائالً  م1819أكتوبر  13مؤرخه يف 
ت واالنتباه للتواجد طالباً يف نفس الوقت قطع هذه االتصاال) ...تغلغلها باملنطقة توطئه لغزوها 

  .يف تلك اجلهات  الربيطاين وأعمال املبعوثني

م ، 1819املصري األول عـام   )2(انسحبت القوات املصرية من اخلليج يف مرحله التوسع       
رأس  )3(وكان هذا االنسحاب لصاحل بريطانيا إذ بدأت توطد وجودها يف اخلليج  فضرب أسطوهلا

، حبجة القضاء على القرصـنة وراح ممثلـها يف   م 1819يف كانون األول معقل القواسم اخليمة 
عـرف باملعاهـدة    ما  احل العماين يعقد االتفاقيات مع حكام الس) وليم جرانت كري ( اخلليج 
وقد حرمت هذه املعاهـدة   )4(املناطق واليت منحت لربيطانيا اليد العليا يف تلك م ،1820العامة 
زمت الشيوخ برفع أعالم خاصة على سفنهم لأعليها القيام بأعمال القرصنة ووقعة القوى امل العامة

ها كلما وأن ختضع سفنهم للتفتيش من قبل القوات الربيطانية وأن تقدم األوراق الدالة على جنسيت
هـذه املعاهـدة يف إثبـات أن     ذلك ، كما أن بريطانيا اسـتخدمت  طلبت منها سفينة بريطانية

وقعت عليها إمارات مستقلة ال يصح لدولة أخرى أن تتدخل يف شؤوا ، وـذه   املشيخات اليت
الوسيلة اعترفت بريطانيا باستقالل هذه املشيخات يف الوقت الذي احتفظت فيه حبـق التـدخل   

 .العسكري والسياسي يف أمورها

الـد  فيما يتعلق مبنطقيت اإلحساء والقطيف بقيتا خارج النفوذ الربيطاين ذلك أن بـين خ 
احلاكمني فيها كانوا يستمدون القوة والعون من القوات املصرية السيما بعـد انسـحاب هـذه    

                                         
 .75، مرجع سابق ، ص حممد على وأوربارينيه قطاوى ، وجورج قطاوى ، : نقالً عن  )  1( 

، مرجع "م1840ـ 1838" حممد علي واخلليج العريب"بدر الدين عباس اخلصوصي ، .   63على عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص  )  2( 
  . 102سابق ، ص 

  . 313, Op. Cit., p India Office Records ., Arabian Gulf Intelligence      )5(  
 :إيضاً                                  

وقعت معاهـده السـالم    .106، ص 1م ، ج1820الوثائق الربيطانية ، معاهدة السالم العامة ، أغسطس خمتارات من أهم                     
، وكان أول املوقعني عليها حاكم رأس اخليمة الشيخ حسن بن رمحة القامسي ، بينما وقعها الشيخ 1820العامة يف الثامن من يناير عام 

، وهى من أهم املعاهدات اليت وقعتها بريطانيا مع مشيخات السـاحل   م1820م سلطان بن صقر القامسي يف الرابع من فرباير من عا
االتفاقيـات  على حممـد راشـد ،    :عن ذلك  العماين ألا قررت مصري املنطقة لقرن ونصف من الزمن ، انظر للمزيد من املعلومات

، منشورات احتاد كتاب األمارات ،  م1971-=      =1806السياسية واالقتصادية اليت عقدت بني أمارات ساحل عمان وبريطانيا 
 .  68-64ص ص ، سيد نوفل ،  مرجع سابق:  أيضاً 91-85، صم1989قة ، الشار

، مرجـع سـابق ،   االستعمار يف اخلليج الفارسي صالح العقاد ، .  1022صمرجع سابق ، ،  2ق ت ، ج،  دليل اخلليجلورمير ،   )  1( 
 .95ص
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التوحيدية ودعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب تنشط من جديـد  القوات من املنطقة بدأت احلركة 
واسعة مـن جنـد    استطاع أن ميد نفوذه إىل مناطقحيث  ،" تركي بن عبد اهللا"من خالل األمري 

  .ساء والقطيف واإلح

الدولة العثمانيـة يف   مد علي باشا ضداليت حققها حم )1(تيقن الربيطانيون أن االنتصارات   
وجود دولة فتية تسيطر فعـالً علـى   ، وأخذت تنذر بقد قلبت األوضاع يف املشرق العريب  الشام

مصر والشام العراق ، وأصـبحت التجـارة    ىالطريقني القصريين املؤديني إىل اهلند ، ومها طريق
ربيطاين تعتمد يف سالمة وصوهلا على موقـف  والبواخر اليت متر يف هذه املنطقة اليت حتمل العلم ال

بـني   متسارعةاملصريني منها ، كما أن بريطانيا بدأت ختشى منو وتطور العالقات الودية بصورة 
،  )2(الفرنسيني واملصريني ، ملا هلذا من تأثري مباشر على سالمة البواخر الربيطانية وطريـق اهلنـد   

بعث به حلكومة  1833مارس عام  21عرب باملرستون وزير اخلارجية يف خطاب له بتاريخ وهلذا 
إن من احلماقة أن تقوم بريطانيـا بـأي   ... ( )3(عن هذه املخاوف بقولهصاحبة اجلاللة يف لندن 

حنو اهلند إىل اخلضوع لسيطرة حممد  عمل من شانه أن يؤدي بطريق الفرات وطريق السويس
   . )...علي باشا يف الوقت أصبح فيه هلذين الطريقني أمهية سياسية بالغة 

ليس هنـاك  ( )4(ب يف رسالة ثانية باملوضوع ذاته جتده يقولاكتواحلق باملرستون ذلك ب         
ربه بالقوة على لفظ ما قـام  جن جمال لإلنصاف يف معاملتنا حملمد علي أن السارق البد دائماً أن

ما يدل على أنـه  اسطنبول السفري الربيطاين مع  كما جاء يف تقرير سترانفورد كانتك) بالتهامه 
،  )5(عنـد حـده   باشا  كان حيث حكومته على التحالف مع الدولة العثمانية إليقاف حممد علي

طي لضم تلك األراضي إىل مصر بعد أن جنح يف ضم بالد الشام األخري كان حيث اخلُخاصة وأن 
احلكومة املصرية بعد ) 6(عل مفاتيح العراق الشمالية والغربية يف يدجياألمر الذي ،  م1832يف عام 

                                         
، جملة اخلليج  "م1840-1837موقف بريطانيا من التقدم املصري حنو اخلليج العريب "حممد عبد اهللا العزاوى ، وجهاد صاحل العمر ،   )  1( 

 . 12، ص م1990، البصرة ،  2العريب ، الد الثاين والعشرون ، العدد 

 .  254، مرجع سابق ، ص1جون كيلي ، ج  )  2( 

     Dodwell , Op , Cit , P.123 )3  ( 

, Op. Cit., pp. 328 India Office Records ., Arabian Gulf Intelligence    ) 3(  
 183، مرجع سابق ، جناح حممد   )  5( 

 م1966املطبعة الكاثوليكية ، بريوت  ، م1835ـ 1832، الد الثاين  ائق الشاماحملفوظات امللكية املصرية ، بيان بوثأسد رستم ،   )  6( 
 . 62، ص 1486ه ، رقم الوثيقة 1248، وثائق ربيع األول سنة 
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ديـار بكـر وأوراقـه    ) 1(وخباصة بعد سيطرا على أن تبسط سيادا على اجلزيرة واخلليج بعد 
ولقد القى هذا العرض القبول من الطرفني الربيطاين والعثماين فنجحت املسـاعي يف  . وماردين 

 هعزل وايل بغداد ، بعدبني تايلور الوكيل السياسي الربيطاين يف بغداد مع علي رضا باشا ) 2(لتعاونا
  .حلكم العثماين يف العراق وتقوية ا ساندةمل ختطيط يف، داود باشا وايل بغداد وحل حملة ل

أدرك كانتك منذ بداية أزمة الشام خطورة التوسع املصري على املصاحل الربيطانية وصـور         
، وأشار إىل أن السيطرة على كل من اخللـيج  )3(ية يف لندن أهداف القوات املصريةلوزارة اخلارج

إلمكانيات الكبرية سواء املادية أو العسكرية أو السياسية لتلـك املنـاطق   والعراق والشام بكل ا
ـ  )4(سوف تستخدمها مصر يف حترير الشرق من االستعمار والضغط األوريب املتزايد عليها  د وق

الشام مث العراق سيجعله قادراً على التدخل يف  مضر حكومته يف أن جناح حممد علي باشا يف حذ
،  )5(شؤون بالد فارس واهلند ، وهي مناطق كان السياسيون الربيطانيون قد قرروا أن ينفردوا ا 

كما حذر القناصل الربيطانيون املوجودون يف املنطقة وزارة اخلارجية يف لندن بان قـوات حممـد   
، علي باشا سوف تسيطر على العراق زاحفة من اخلليج عن طريق البصرة يف أي وقت مناسب هلا 

لقائم بأعمال شـركة اهلنـد   كتب ا ى إجياد طريقة مناسبة إليقافه إذوجيب أن تعمل بريطانيا عل
أن أهل بغداد وهم فيما هم فيه مـن بـؤس تتعلـق    ( )6(يقول م1833الشرقية يف بغداد عام 

الذي  -باشا يقصد حممد علي -، ) أبصارهم بإبراهيم باشا يف الشام الذي خيضع لذلك احلاكم
  .بالفعل يسمونه اخلليفة املصري بدأوا

قنصلها العام يف القاهرة بتاريخ كامبل باتريك مث مل تلبث احلكومة الربيطانية أن كتبت إىل     
تطلب منه استخدام هلجة أقوى مع حممد علي باشا وتبلغـه أن التقـارير   م ، 1838نوفمرب عام 

اجلزيرة العربية ، مما يبدو أنه يشـري  ونية عن حتركات قواته يف سوريا وصلت إىل احلكومة الربيطا
                                         

القاهرة ،  ، دار الشروق  1988-1892صر الشرقية وتأثريه على األمن القومي املصري تاريخ تطور حدود مألفت أمحد اخلشاب ،   )  1( 
 .  135رينيه قطاوي ، وجورج قطاوي ، مرجع سابق ، ص: أيضاً.  97-90صص ،  م2008

 . 199، مرجع سابق ، ص تاريخ العراق احلديثعبد العزيز سليمان نوار ،   )  2( 

 . 17حممد عبد اهللا العزاوى ، وجهاد صاحل العمر ، مرجع سابق ، ص  )  3( 

 .  96-59ص ص ،  مرجع سابق ،  املواجهة املصرية األوروبية يف عهد حممد علىحممد عبد الستار البدري ،   )  4( 

 . 43-39ص،  1974هرة ، عريب ، القا، دار الفكر ال 3، ط سياسة بريطانيا يف جنوب اجلزيرة العربيةجاد طه ،   )  5( 

: التفاصيل عن شركه اهلند الشرقية أنظر ملزيد من.  199، مرجع سابق ، ص تاريخ العراق احلديثعبد العزيز سليمان نوار ، نقالً عن   )  6( 
فقد لعبت الشركات التجارية اليت أسسـتها  . مرجع سابق ،  شركة اهلند الشرقية ودورها يف تاريخ اخلليج العريبعلى عبد اهللا فارس ، 

 .     الدول االستعمارية األوروبية دورا رئيسياً يف عملية التسلل والتغلغل إىل الشرق مبا فيه منطقه اخلليج
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توضـح وبصـراحة   ( )1(      إىل نوايا من جانبه ملد سلطته حنو اخلليج  وبغداد  ومن مث ينبغي أن
تغض الطرف عن تنفيذ مثل هذه النوايا وإن جملس للباشا أن احلكومة الربيطانية ال ميكنها أن 

الوزراء قرر أنه لن يسمح حملمد على إعالن استقالل عن الدولة العثمانية وفصل مصر وسوريا 
واجلزيرة العربية عن اإلمرباطورية التركية كما أن الس يرى أن عواقب مثل هذا اإلعـالن  

  .) غري بعيده  مدة إما اآلن أو يفوالسلطان  صراع بني حممد علي البد أن تؤدى إىل

بدأت قوات خورشيد باشا بضمان السيطرة على منطقيت اإلحساء والقطيف  وامتدت حنو و      
كما هو خمطـط ومـا          بعد ذلك إىل البصرة يف اجتاه بغدادلتسهيل الوصول سواحل اخلليج 

رك يف سبيل إقناع املسئولني يف ، أخذت السياسة الربيطانية تتحوصلت به التعليمات من القاهرة 
بعـث  م ، 1838نوفمرب عام  29ففي  .مصر بوجوب التخلي عن فكرة السيطرة على البحرين 

إىل الكولونيل باتريك كامبل على أن يبلغ حممد علي باشا أن نيته يف امتالك ) 2(باملرستون بتعليمات
البحرين ال ميكن النظر إليه دون مباالة من جانب احلكومة الربيطانية نظراً ملا قد يترتب على ذلك 

طات يف القاهرة مل تكتـرث ملثـل هـذا    غري أن السل من ديد ملواصالت الربيطانيني مع اهلند 
بريطانيا أا استطاعت أن تسيطر على جنـد وأن   التحذير، واستمرت يف سياستها بعد أن أبلغت

البحرين كانت أساساً تابعة لقوات السعوديني اليت هزمت أمام املصريني ، وذا فإن كل املنـاطق  
قوات اليت هزمتهم وهي قوات حممـد  للخاضعة اليت كانت خاضعة للسعوديني ستكون فيما بعد 

حاولت بريطانيا أن جتد طريقة جديدة لكي تتعامل مع املوقف فاتصلت بشيخ البحرين ،علي باشا
مع ن وعرضت عليه التأييد والدعم يف مقاومة القوات املصرية ولكنها الحظت أنه يرغب يف التعاو

ريك فرييد"طاين يف مياه اخلليج السري القوات املصرية ، كما وصلت أوامر إىل قائد األسطول الربي
بقوة ملنع القائد املصري خورشيد باشا من التقـدم لغـزو   ) 3(بأن يستخدم كل إمكانياته" متيالند

دام قوات حممد علي باشا يف تنفيـذ  البحرين ، وأن يقدم الدعم الكامل لشيخ البحرين يف حالة إق
  .يف واالستيالء على البحرين خمططاا ضده

                                         
 . 123، مرجع سابق ، صالبدري  حممد عبد الستارنقالً عن   )  1( 

( 1 )  Haskins , Back Ground Of The Britsh Position in Arabia ,VOL .1 , London , 1945 , 
pp, 138-140 

                                                                     
, Op. Cit., pp. 325 India Office Records ., Arabian Gulf Intelligence   ) 2(  
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مـارس   13وأصدر احلاكم العام الربيطاين يف اهلند أوامره إىل املسئولني يف بومبـاي يف    
بشـأن  ) 1(أن يقدم هنيل املقيم الربيطاين يف اخلليج احتجاجاً إىل قائد القوات املصرية م ،1839

لتفاهم القـائم بـني احلكـومتني املصـرية     خططه ضد البحرين ، وأن عمله هذا يناقض روح ا
ا، وحني حاول القائد املصري خورشـيد  مالعالقة بينه الربيطانية ، وقد يؤدي ذلك إىل اضطرابو

رد عليه هنيل أنه جيب أن    باشا أن يستعلم عن موقف احلكومة الربيطانية حول نشاطه العسكري
للخروج من البحرين قبيل اإلقدام   ل فترة كافيةيوجه إنذار إىل املقيمني الربيطانيني يف البحرين قب

مت فعالً االتفاق البحريين املصـري ، ووقعـت    وبعد هذه التحركات على أي عمل عسكري )2(
وقد علمت السلطات الربيطانيـة  ، م ، كما سبق أن قدمنا 1839نهما يف اية مارس معاهدة بي

يث أرسل خورشيد ح . عن طريق رجال حممد علي باشا يف منطقة اخلليج أنفسهم) )3ذا االتفاق 
بالتوجـه إىل  فقام هنيل خيربه بنبأ هذا االتفاق ، , م1839أبريل  3إىل هنيل يف ) 4(باشا خبطاب 

أمحد شيخ البحـرين  الشيخ عبد اهللا بن   ق من صدق هذا اخلرب ، وقد قال البحرين بنفسه للتحق
هؤالء الناس ملكو بر العجـم وصـار يف   (... )5(أن      بينهاالذي جرى  قاء لهلنيل يف أثناء ال

عندهم قوة شديدة وليس عنـدي مقـدرة    حكومتهم وأنا ال أستغين عن ذلك الرب وثانياً أرى
على عداوم وغري ذلك أين تأملت فوجدت البالد اليت حكموها ما حصل منهم شيء مضـر  
وآمث ، ومل حيصل يل منكم مساعدة فوافقتهم على ذلك وإن صرمت أصدقاء فـإين تابعـاً هلـم    

  ).وصديقاً وإن صار بينكم وبينهم عداوة فأنتم وهم ملوك

ـ رغم أنه شيخ البحرين متمسك مبعاهدته مع خورشيد باشا رأى هنيل أن      ه استعمل مع
خلطط احلكومة الربيطانيـة ،  يب ن شيخ البحرين مل يستجأكل وسائل الترغيب والترهيب ، إال 

                                         
 إىل جناب اخلديوي رسالة من خورشيد باشا: ، موضوعها  محراء 40، رقم الوثيقة  267حمفظه رقم صرية ، القاهرة ، دار الوثائق امل  )  1( 

 .وثيقة سبق ذكرها .1839أكتوبر  12: ين ، تارخيها عن موقف املقيم الربيطاين من الصلح الذي مت مع شيخ البحر

، مرجـع سـابق ،    1،ج تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصرمجال زكريا قاسم ، .  106صربي فاحل احلمدي ، مرجع سابق ، ص  )  2( 
 406ص

 .1306-1305صص ، ق ت ، مرجع سابق ،  3، ج دليل اخلليجلورمير ، : أيضاً،  133فؤاد سعيد العابد ، مرجع سابق ، ص  )  3( 

تصريح من هنيل املقيم الربيطاين يف اخلليج ، بعث به إىل حممد افندى رفعت الوكيل املصري لإلحساء ، يرفض فيه سياسـة التوسـع     )  3( 
اشـا يف  ب علـي ، إحباط بريطانيا لطموحات حممد  1ج ، م1965-1797خمتارات من أهم الوثائق الربيطانية املصري يف البحرين ، 

  . 177، نص الوثيقة ، ص 23، رقمها  م1837ديسمرب  8-شرق اجلزيرة العربية ، وزارة اخلارجية الربيطانية 
رسالة من خورشيد باشا عـن  : ، املرفق العريب ، موضوعها  محراء37، رقم الوثيقة  672حمفظه رقم ، القاهرة ،  دار الوثائق املصرية)     4(   

  : يضاًأ.وثيقة سبق ذكرها يخ البحرين ، املراسالت بينه وبني ش
Op. Cit., pp. 329 India Office Records ., Arabian Gulf Intelligence ,     

 156، مرجع سابق ، ص "لتأسيس دولة عربية موحدة موقع البحرين يف حماوالت حممد علي"إبراهيم خليل أمحد ،   ) 5(   
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وأرسل ، سلم شيخها احتجاجاً حمادثته معه غادر البحرين بعد أن وعلى أثر فشل مهمة هينل يف 
كـان  حظ أن موقف شيخ البحرين ، ومما يال) 1(االتفاقية  هذه يعآخر إىل خورشيد باشا على توق

نالحظ من خالل كما ألي تعاون مع الربيطانيني والتمسك مبوقفه املؤيد حملمد علي باشا ،  الرفض
ما دمت ... ( ) 2(الذي جاء فيهالتصريح الذي تقدم به شيخ البحرين أمام مبعوث خورشيد باشا 

على قيد احلياة فإين ال أستسلم لإلجنليز وأم منذ ثالثني سنة وهم حيتالون علينا وسأبذل مجيع 
ايل وقويت ، أنين يف الثمانني وقد بلغت آخر العمر فألن منوت مجيعاً أوىل من أن نكون رعيـة  م

، ويأيت موقف شيخ البحرين االنصياع ) ...للكفار وأفضل شيء وأشرفه أن ال نرى ذلك اليوم
لإلرادة املصرية ألسباب ترجع إيل التهديدات املستمرة من قبل بالد فارس يف االسـتيالء علـى   

حرين وإمكانية دفاع القوات املصرية حيال أي ديد من هذا النوع ، أيضاً التفامهـات الـيت   الب
حصلت مع املبعوث املصري حيث أعطاء لشيخ البحرين حكم لتلك اجلهـات واألمـان علـى    
البحرين واألهايل ولعل شيخ البحرين لقاء يف القوات املصرية خري معني يف أحكـام سـلطاته ،   

  .ر اخلارجية والداخلية على حكمه وحكم أسرته من بعده والتصدي للمخاط

وإمنا أرسل ، ومل تكن وحدها البحرين يف جمال النشاط لقوات حممد علي باشا كما تقدم         
خورشيد باشا أحد مبعوثيه وهو سعد بن مطلق إىل مشيخات الساحل العماين فوصل الشـارقة   

واستقبله شيخها سلطان بن صقر استقباالً حافالً وقدم له نفسه باعتبـاره   )3(م 1839يف مارس 
  .حاكماً للساحل العماين عينه خورشيد باشا

أمرت احلكومة الربيطانية مقيمها يف اخلليج  بعد هذه التحركات لوكيل املصريني مبنطقـه             
م1839ماين التصدي هلا  ، فقام هنيل باإلحبار حنو أبو ظيب فوصلها يف أول يوليـو الساحل الع ،

واستفسر من شيخها خليفة بن شخبوط عن املكاتبات مع مبعوث خورشيد باشا فنفى شـيخها  
أمر هذه املراسالت وعرض عليه أن يسلمه تعهداً مكتوباً ملقاومة أي حركة من جانب القـوات  

يل هذا التعهد ولكنه مل يقم له أي وزن مث سافر حنو ديب يف اليوم نفسه وأبلغ املصرية ، وقد قبل هن
تعهداً مماثالً له مث سافر من شيخ أبو ظيب فقام شيخ ديب وقدم حاكمها مكتوم بن بطي بأمر التعهد 

                                         
 
حول البحرين : ، رسالة من خورشيد باشا إىل صاحب الدولة ، موضوعها  محراء 39، وثيقة رقم  267 حمفظة،  دار الوثائق املصرية  )  1(  

 .وثيقة سبق ذكرها .  م1839أكتوبر  12: تارخيها. لعام واملوقف ا
 

(2)        Kelly . Britain . Op .Cit. p 321 . 
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فبني له شيخها عبد اهللا بن راشد عن انزعاجه من وجود سـعد بـن مطلـق يف    ) 1(إىل أم القوين
صل من شيخها أيضاً على تعهد بعدم التعاون مع القوات املصـرية ، فاجتـه إىل   وقد ح، ة الشارق

) 2(واجتمع بشيخ القواسم سلطان بن صقر حيث أبلغـه  م ،1839عام يوليو  3رأس اخليمة يف 

هنيل أن الغرض من الزيارة هو توضيح لسلوكه غري املتوقع مؤخراً ، مث مل يلبث شيخ القواسم أن 
كيل خورشيد ه تعهداً مكتوباً بإخراج وطولة أنه إذا كان راغباً يف تسليمات مأبلغ هينل بعد مناقش

ل مل يوافقه على ذلك فقط بـل أوضـح لـه أن    ه ، غري أن هينسوف ينفذباشا من الشارقة فإنه 
للحكومة الربيطانية  باشا تصرف سعد بن مطلق كان خمالفاً متاماً للتأكيدات اليت أعطاها حممد علي

ل سلطان بن صـقر أن  هين)3(وأقنع الربيطانيني ليت أدالها خورشيد باشا للمسئولنيوللتصرحيات ا
يسلمه تعهداً مقابل أن تقدم له بريطانيا ذخرية ومساعدة حني يطلب إن هو وافق على إخـراج  

وأن ال يدخل يف معاهـدات أو  مشيخات الساحل العماين وواحة البورميي ، سعد بن مطلق من 
وات الربيطانية ، وأن يعترب أعـداء  أو أي قوة أجنبية دون علم القباشا ،  مراسالت مع حممد علي

 حتصـل وهكذا . فوافق شيخ البحرين على هذه املطالب   أعداًء وأصدقاًء له  "اإلجنليز"وأصدقاء 
الواحد عقب اآلخر بوجوب التعاون مع مكتوبة من شيوخ الساحل العماين ، ل على تعهدات هين
حركات وكالء باشا مصـر مبنطقـة   والتصدي لت الربيطانية يف مقاومة التوسع املصري حلكومةا

   )4(الساحل 

للمقيم الربيطـاين بـاخلليج ،   للتعهدات  مشيخات الساحل العماينإن سبب إعطاء شيوخ            
يج بشكل دائم ، إضافة إىل الضغوط اليت كان ميارسـها  كان بسبب التواجد الربيطاين يف مياه اخلل

                                         
(1)       Campell  to Fackrouse , Sccret No. 6 of 1839 29 th Januar y 1839 See also 
Hennell to Willoughby,Secrctary to the Govt. of Bombay, Enclosure in India Board 
6th May 1839 F.O.78\336.   

 . 12القاهرة حمفظة  املصرية ،  ثائقدار الوانظر األرشيف األوريب ب    
 

(2)  Hennell to the Govt. of Bombay 12th Feb. 1839, Enclosure No. 6 From Molla Husse 
in, The Native Agent of Sharga to the Resident in the Pesian Gulf 14 th January 
1839.F.o.78\336  

 . 12القاهرة حمفظة  املصرية ،  وثائقدار الوريب بانظر األرشيف األ

  .  417، مرجع سابق ، ص 1، ج تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصرمجال زكريا قاسم ،   )  3( 
  :انظر أيضاً                                              

                                         323 kelly . Op . Cit . p .   
  . 423، مرجع سابق ، ص 1، ج تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصرمجال زكريا قاسم ،   )  4( 
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آل  الربيطانيني على الشيوخ ، وأوضح مثال هو صمود الشيخ عبد اهللا بن أمحد) 1(عدد من املقيمني
ـ  خليفة ، أي عمـل  أنه أبدى حكمة كبرية يف حمادثته مع املقيم الربيطاين وأخربه بأنه لن يقوم ب

مع القوات املصـرية إذا  ) 2(عدائي ضد الربيطانيني لصاحل القوات املصرية وعرض أن ينقض اتفاقيته
كما أن السبب الرئيسي والواضح إلعطاء هـذه   يته ما قدمت له السلطات الربيطانية وعداً حبما

شيوخ اخلليج انتظروا سري العمليات احلربية بني قوات حممد علي باشـا  حكام والتعهدات هو أن 
شـيوخ  حكـام و والقوات العثمانية يف اجلبهة السورية فإذا ما ازمت القوات املصرية فإن مجيع 

  .بالساحل العماين وكل مناطق اخلليج  موقف العداء حلملة خورشيد باشا )3(اخلليج سيقفون

ـ   اءه مل تكن بريطانيا واثقة من كل هذه التعهدات اليت حصلت عليها فأوصى هنيل رؤس
بضرورة تقدمي احتجاجات حادة وقاطعة حملمد علي باشا وقيام البحرية الربيطانية يف اخلليج بفرض 

وإذا ما انضم ) 4(ملواجهة زحف قوات خورشيد باشا  العقري، يوْءاًحصار على كل من القطيف  و
شيوخ الساحل العماين هلذا القائد فإنه ينبغي ديد سفنهم بتدمريها وحتصـينام البحريـة إن مل   

ونفوذه غري العادي بني شيوخ )5(يبالوا بتحذير الربيطانيني هلم ، ويدرك هنيل مسعة خورشيد باشا
سألة الضغط الربيطاين يف اجتماع مـع  وقبائل اجلزيرة العربية ومنطقة اخلليج ، كما ناقش هنيل م

باملرستون واخلطط الكفيلة إلرغام حممد علي باشا على إيقاف محلته مبنطقة اخلليج وخاصة صوب 
مشيخات الساحل العماين وحتميله املسؤولية يف التوسع من جانب قائده خورشيد باشا فهذا قـد  

هكذا قد أصـبح  . ) 6(سيطر عليهالكي ينسحب من األراضي امل  أن يصدر أوامره إليهيساعد يف
راسخاً أن الربيطانيني مهما كانت سيادم على البحر فإم ليسوا أنـداداً للمصـريني يف الـرب    

                                         
(1)   Hoskins, Op , Cit , p.p.138-143 

 . 136-135، مرجع سابق ، ص سياسة بريطانيا يف اخلليج العريب خالل النصف األول من القرن التاسع عشرفؤاد سعيد العابد ،   )  2( 

على عفيفـي  .   302-297، ص 1999، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  1841-1831احلكم املصري يف الشام ،  لطفيه حممد سامل    )  3( 
 .131غازي ، مرجع سابق ، ص

 . 111-110، ص 1956، مطبع الرسالة ، القاهرة ،  االستعمار يف اخلليج الفارسيصالح العقاد ،      )  4( 

وجيشه وبناء مصـر   حممد علي"كل رجال الباشا ،  خالد فهمي: باشا أنظر  لقائد خورشيد باشا وقواد حممد عليعن تاريخ وأعمال ا      )  5( 
، مكتبة مـدبويل ،   2، ط اجليش املصري الربي والبحري، األمري عمر طوسون ،  2011،  دار الشروق ، القاهرة ، 2، ط"احلديثة

 . 1996القاهرة ، 

( 1 )  Hennell to the Govt. of Bombay 12th Feb. 1839, Enclosure No. 6 From Molla Husse 
in, The Native Agent of Sharga to the Resident in the Pesian Gulf 14 th January 
1839.F.o.78\336 

  .12 القاهرة حمفظة املصرية ، وثائقدار الانظر األرشيف األوريب ب
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خصوصاً بعد االنتصارات اليت حققها خورشيد باشا وحظي بسمعة جيدة يف هذا اال من قبـل  
علمهـا بتوقـف حتركـات     يف لندن على الرغم من احلكومة الربيطانية، وكانت  القبائل العربية

قلقه للغاية من م، أال انه جندها رغما ذلك 1839من عام خورشيد باشا خالل الشهور األخرية 
املقيم الربيطاين املساعد خصوصاً بعد وصول تقرير الكابنت ادموندز  وجود هذه القوات يف اخلليج

مدادات اليت يتلقاها خورشيد حول اإلوزير خارجية احلكومة الربيطانية ، يف اخلليج إىل باملرستون 
وصول تعليمات من القاهرة بإخضاع املشيخات يف الساحل العمـاين وسـلطنة مسـقط    وباشا 

املتكررة من جانبه ) 1(وأوضح املقيم سابقاً أن حممد علي باشا ليست لديه النية بااللتزام بالتأكيدات
  .يف أنه ال يسعى للسيطرة على اخلليج 

،  امتدت أنظار خورشيد باشا حنو واحة البورميي اليت حيكمها آل النعيم كما سبق عرضه
القبائل السـاكنة يف   من أجل أن يوحدالكابنت هامريون  )2(فتدخلت احلكومة الربيطانية وأرسلت

ـا، وفعـالً   قفوا ضد التوسع املصـري  احة ويعمل على مصاحلتهم لكي يستطيعوا أن يهذه الو
مـن أجـل    وااستطاع هذا املبعوث أن يقنع شيوخ الظواهر وآل النعيم الشواميس من أن يتوحد

   .يقصد بذلك املصريني العمل  املشترك ضد األعداء

ينصـحه  ي بالساحل العماين  املطريي الوكيل املصرل حتذيراً إىل سعد بن مطلق أرسل هين
) 3(فيها بالعودة إىل جند وذا مل تستطع القوات املصرية أن تسيطر على واحة البورميي وانسحبت 

  .نصف قرنا قرابة بقيت تابعة هلمنها أمام ضغوط احلكومة الربيطانية واليت 

 بريطانيـاً  اًضـابط احلكومة الربيطانية من امتداد النفوذ املصري حنو مسقط عينت  وخوفاً
عن معرفة األوضاع يف تلك اجلهات ، وفعـالً مت   )4(لألول مرة ، ليكون مسئوالً أمام الكابنت هين

الكابنت هامرتون حيمل معه تعليمات فورية عن كل ما يتعلق بعالقات بريطانيا السياسية مع  تعيني

                                         
لبحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، العـدد األول ،  ، جملة معهد ا "1838سباق بني مصر وبريطانيا على عدن يف عام "حممد رفعت ، )  1( 

 . 180طارق عبدالعاطى غنيم بيومي ، مرجع سابق ، ص: أيضاً.  217، ص 1969مارس 

تقرير عن رحلة الكابنت هـامريون  نص هذه الوثيقة ، مرجع سابق ،  32-1،  1، ج 1960-1797خمتارات من أهم الوثائق الربيطانية )  2( 
 . 196-188، ص وصحار الربمييالشارقة وإىل 

 . 116، مرجع سابق ، ص " 1840-1383واخلليج العريب حممد علي"بدر الدين عباس اخلصوصي ، )  3( 

طانيـة واإلدارة يف  حكومة اهلند الربيعبد العزيز عبد الغين إبراهيم ، : أيضاً. 1290صمرجع سابق ، ،  3، ق ت ، ج دليل اخلليجلورمير ، ) 1( 
  .117،  ص  1981يخ ، السعودية ، ، دراسة وثائقية ، دار املراخلليج العريب 
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املهام اجلديدة مبسقط  )1(إلمتام  1840عام  مايو 20يف انية مسقط ، وقد أرسلته احلكومة الربيط
.  

كل األمـور  مسقط عن  وقد أكدت بريطانيا أا سوف تقوم بالتشاور مع العمانيني يف           
يف ريـة لعمـان   لتقدمي مساعدات من سالح ومؤن ومحاية حب ليت مهم ، وأا تؤكد استعدادهاا

حكومته بكل التقارير عن مصـادر قـوة    كما أمرت الضابط املقيم يف مسقط أن يزودمسقط ، 
  .عمان العسكرية لعمل الترتيبات الدفاعية الالزمة هلا للتصدي لإلخطار احملدقة ا 

توجهت أنظار خورشيد باشا حنو الكويت من أجل أن تكون قاعدة إلسناده بالسـالح  
ما أنه رغب يف أن ميتد نفوذه حنو العراق فكانت الكويت بداية الطريق فأرسل مبعوثاً والعتاد ، ك

الترحيب فـأقلق  وباحلفاوة ه إىل جابر الصباح شيخ الكويت الذي استقبلهو حممد رفعت أفندي 
اين املساعد يف اخللـيج  ربيطال )2(ادموندز املقيم ، مما جعلها ترسل هذا األمر السلطات الربيطانية 

لكي يقابل الشيخ جابر ويستفهم منه عن حتركات مبعوث خورشيد باشا يف املنطقـة ، ويشـري   
أطلقت م، 1839أكتوبر  30ادموندز يف تقريره عن تلك الزيارة أنه لدى وصوله إىل الكويت يف 

شيخ مل يبعث إليه ضاً وأي لكويتية كما جرت العادة ،سفينة مدافعها للتحية فلم ترد عليها السفن ا
بقي ثالثة أيام إىل ، و) 3(ربيطانية ملوانئ الكويت برسول للترحيب به لدى زيارة السفن الالكويت 

فلم يكترث به الشيخ جابر ، اطاً بناس كثريين أن مسح له شيخ الكويت أن يدخل جملسه فوجده حم
مبعوث خورشيد باشا واإلبقاء على )4(ومن الواضح أن السبب يف هذا التصرف هو حماولة إرضاء

يف كتابـة  خ عبد العزيز الرشـيد  عالقاته الطيبة مع حممد علي باشا، ويقول املؤرخ الكوييت الشي
يقال أن شلة من االجنليز هبطوا الكويـت  (... " : جابر واالجنليز: "حتت عنوانتاريخ الكويت 

ن احلكومـة العثمانيـة   إوقال ... قناعه حبمل الراية االجنليزية، فلم يقتنعإأيام جابر ، فحاولوا 
ن فقـال وإ ... فيها األمر والنـهي   هلاجارتنا ، وجل ما حنتاجه يأتينا من بلدها البصرة  اليت 

... الكويتيني أيضا حمتاجون إىل اهلند وسفنهم تصل إليها ، وهي من مسـتعمرات انكلتـرا   

                                         
(2)     Miles , Op. Cit., p.p. 342-343 

،                                                                                                                             تاريخ الكويت احلديثمصطفى أبو حاكمة ، .  1513، مرجع سابق ، ص 3، ق ت ، ج جدليل اخلليلورمير ، )        3( 
 . 229مرجع سابق ، ص

 . 171، مرجع سابق ، ص 1، جدراسات يف اخلليج العريب احلديث واملعاصر بدر الدين عباس اخلصوصي ،       ) 4( 

 . 126-125صص ، مرجع سابق ،  ، تاريخ الكويتعبد العزيز الرشيد      )  1( 
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... استأذنوه يف البناء يف الكويت ، فلم يأذن هلـم أيضـا   فأعطاهم جابر آذنا صماء ، وأخرياً
  ) .دراجهم من حيث أتوا فحاوروه أن يعطيهم صكا ذا التقرير ، فما أجاب ، فرجعوا أ

إذ أنـه مل   اتسم موقف الشيخ جابر على طول الصراع العثماين املصري الربيطاين باحلياد 
يتدخل يف هذه الرتاعات ومل يعاد أي جهة دون األخرى وهذا مما يدل على حصـافته ودهائـه   

  .السياسي 

 ةصاالا بأهايل البصرمن تقدم قوات حممد على باشا وات اًاختذت احلكومة الربيطانية موقف
 عـام  ينـاير  6تقريره لوزارة اخلارجيـة يف   العراق كما جاء ذكره ، وقدما كرتيهلدف غزو 

حمادثاته مع كبـار  )1(باشا لغزو البصرة فقد أشار إىل أنه خالل ي، يؤكد تطلع حممد عل م1837
أنه فور االنتهاء من اسـتقرار   قائمة على أساسمصر باشا اجليش املصري ، أن خطة  الضباط يف

ـ والشام فإ األوضاع يف اجلزيرة العربية وسواحل اخلليج ان اجليوش سوف تتقدم وتواصل حتركا 
  .لالستيالء على البصرة وبقية العراق 

خاصة بعـد  يف مقاومته خشيت بريطانيا من هذا املخطط املصري صوب البصرة وبدأت  
أن أهايل العراق يفضلون حكم باشا مصـر ، ولـيس يف   ...()2(أن أكدت هلا تقارير قناصلها 

 ، وأرسل) ...باشا لغزو العراق  اوم أية حماولة يعمل ا حممد عليالعراق ، من يستطيع أن يق
باشا يف القاهرة حيذره من حماولة ضم العراق  حممد علي إىل - وزير خارجية بريطانيا -بلمرستون 

ويعكر العالقات احلسنة  أمر يضري مبصلحته أن األقدام على ضم العراق (...  )3(حيث قال   
  ).بينه وبني احلكومة الربيطانيةالسائدة 

ل بتقدمي حتـذير إىل القائـد املصـري    ك هينباتريكذلك قام املقيم الربيطاين يف اخلليج  
  .كما تقدم ،  خورشيد باشا من خطر االستمرار يف عملياته يف املنطقة

                                         
 ( 2 )    Campell  to Fackrouse , Sccret No. 6 of 1839 29 th Januar y 1839 See             
also Hennell to Willoughby,Secrctary to the Govt. of Bombay,       Enclosure in India 
Board 6th May 1839 F.O.78\342.         

 . 12وريب بوثائق القاهرة حمفظة انظر األرشيف األ

  .136، مرجع سابق ، ص تاريخ العراق احلديثعبد العزيز سليمان نوار ، نقالً عن )         3(  
 .137ص ,نفس املرجع)            4(  
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كانت احلكومة الربيطانية تفكر يف استخدام القوة ضد القوات املصرية يف حال تقـدمها     
نسا وروسيا أا سوف تتدخل وتستخدم القـوة  ولكن خوفها من أن تتذرع فر )1(صوب البصرة

كانت بريطانيا تتخوف من إذ  )2(وتقوم بعمليات عسكرية توسعية يف املنطقة جعل بريطانيا تتردد
ة العثمانية وبريطانيا ، مما قد يؤدي والدول باشا التدخل الروسي أن نشب اخلالف بني حممد علي

إىل إفساح اال للقوة الروسية يف املنطقة أو جتزئة الدول العثمانية إىل قسمني ، قسم مشايل يعتمد 
 يكون خاضعاً لسلطة حممـد علـي باشـا ويتحـول إل     وقسم جنويب)3(على املعونة الروسية 

مي مساعدة مباشرة للسلطان العثماين للنفوذ الفرنسي فحاولت بريطانيا أن تتملص من تقد)4(قاعدة
أا كانت متأكدة أنه ليس من احلكمة أن يشجع وخاصة لف مع بريطانيا الذي حاول أن خيلق حتا

عمدت إىل طريقة أخرى غري مباشـرة  حممد علي باشا على التوسع على حساب الدولة العثمانية ف
باخرتني لكي تقومان مبسح شامل ألار وهي استخدام أار العراق يف املالحة الربيطانية وإرسال 

، وقد قام هذا املشروع ألهداف سياسية )6(وهو املشروع الذي نادى به رودن جسيت  )5(العراق 
مد علي باشا  وكذلك محاية املنطقة من امتداد نفـوذ  حبتة وذلك لسد الطريق أمام تقدم قوات حم

روسيا يف املنطقة ، وخباصة بعد التقارب بينهما وبني الدولة العثمانية ، فرأت بريطانيـا أن هـذه   
وع جسيت يطالب بربط أوروبا باهلند ذه على مستعمرا اهلند وكان مشر)7(املنطقة تشكل خطراً 

ذه الوسائل التجارية احلديثة للمواصالت واستطاع كاننج أن حيصل على فرمان من السـلطان  
مبنح اإلذن لباخرتني مسلحتني من املالحة  م ،1834كانون األول  29العثماين حممود الثاين يف 

                                         
 ( 1 )   Dodwell , Op. Cit , P.126 

 . 201، مرجع سابق ، ص  تاريخ العراق احلديث،  عبد العزيز سليمان نوار      ) 2( 

 . 128فالدميري لوتسكي  ، مرجع سابق ، ص .  117رينيه قطاوى ، وجورج قطاوى ، مرجع سابق ، ص  )  3( 

رسالة ماجستري ، كليـة اآلداب ،  ,  1840 املصرية الفرنسية على عهد حممد على حىت سنة العالقات االقتصاديةعبدالفاضل الصاىف ،   )  4( 
 . 91-90، ص م1988جامعة القاهرة ، 

    . 204، مرجع سابق ، ص  تاريخ العراق احلديثعبد العزيز سليمان نوار ،   )  5( 

ننج مـن العمـل يف   أحد ضباط شركة اهلند الشرقية الذي حول سترانفورد كـا   f . r . chesheyجسيت فرانيس راودن جسيت   )  6( 
صفوف اجليش إىل دراسة نواحي القوة والضعف والتحول يف العراق والشام واخلليج العريب والبحر األمحر ومصر لوضع التقارير الدقيقة 

وقد وضع دراسة مقارنة بني ري = =اشا ووضع املقترحات ذا الشأن قوات حممد على ب نفوذ عن أحوال هذه األقطار ومدى تطور
-1600املصاحل الربيطانية يف أار العـراق  " عبد العزيز سليمان نوار، : الحيتهما للمالحة ، وللمزيد انظروالفرات من حيث ص النيل

  48ـ  37ص  ص،  م1968مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، ، "  م1914

 .  117، مرجع سابق ، ص  تاريخ الكويت احلديثمصطفى أبو حاكمة ،   )  7( 
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ات للربيطانيني للمالحة يف املياه العراقيـة  يف أار العراق وكان هذا أول فرمان عثماين ملنح امتياز
  .يف ر العاصي ، مث سارت يف ر دجلة )1() الفرات ودجلة ( وسارت الباخرتان 

، )2(وضع قوة مسلحة يف العراق باسم تنشيط التجارة يف تلك اجلهاتيف ن وجنح الربيطاني   
،  -إنزال البواخر الربيطانية يف أار العـراق -هذا املشروع  معارضة وأسرع  حممد علي باشا يف

فأصدر أوامره مبنع إنزال مستلزمات البعثة الربيطانية يف املنطقة اليت حتت سيطرته إذ أنه مل خيطـر  
قـد   "اإلجنليز"الشام ، وأن سواحل اخلليج وبفرمان السلطان عن هذا املوضوع وحذر رجاله يف 
وقد عرب حممد علي باشا عن رأيه يف البعثـة   يومهوهم بأن حكومة القاهرة قد صرحت هلم باملرور

اللعنـة إىل يـوم   ولنا املالمة إن بعثة الفرات أعظم مصيبة على األمة اإلسالمية، وقب: ")3(بقوله
، ولكنه مل يستمر يف موقفه هذا "القيامة ولذلك ال ميكن أن نوافق حىت لو بلغت الروح احللقوم

يف أن يزداد  اً، وكان هذا املوقف سبب)4(وبعد فترة بدأ يتراجع أمام الضغط الربيطاين املتواصل عليه
، وقد كان رد  )5(ا تشعر باخلطر احلقيقي الذي يهدد مواصالا عرب الشرق خوف بريطانيا وجعله

رد فعل حممد علي باشا ذا الشكل ألنه مل يكن يرغب يف أن يزداد نفوذ بريطانيا يف املنطقـة ،  
طريق البحر األمحـر، وال   وخاصة العراق فضالً عن كونه مل يكن يرغب أن ينافس طريق الفرات

  . بقالع بريطانيا )6(أن تصبح شواطئ الفرات مزروعة

لقد اجتهت تقارير املمثلني للحكومة الربيطانية يف املنطقة كلها بوجوب اإلسراع من قبـل    
طريق إرسـال القـوات   بريطانيا للتحرك إلفشال حتركات حممد علي باشا وذلك بتطويقها عن 

حدث  وهو ما) 7(لسد الطريق أمام أي حترك جزيرة خزع عند رأس اخلليج ، الربيطانية الالزمة إىل
احلكومة الربيطانية يف حماوله ملنع حممد من قبل  م،1839احتالهلا يف عام  حدث فعالً حيث جرى

علي باشا من الزحف صوب العراق ، وإرسال بعض القوات األخرى الالزمة للسـيطرة علـى   
                                         

ص  م ،1968، مكتبة بغداد ، العـراق ،   4، ت جعفر خياط ، ط أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث ستيفن مهسلي لونكريك ،   )  1( 
، العددان  16، جملة آفاق عربية ، سنة " اين يف القرن التاسع عشرالعراق يف اإلستراتيجية الربيط"عالء كاظم نوراس ، : أيضاً،  351

 . 27، ص  م1991نيسان )  3ـ  2( 

 . 204، مرجع سابق ، ص  حلديثتاريخ العراق اعبدالعزيز سليمان نوار ،   )  2( 

 . 1643ـ  1642ص مرجع سابق ، ،  3، ق ت ، ج ، دليل اخلليجلورمير   )  3( 

 . 1647نفس املرجع ، ص   )  4( 

 p. p. 281- 82 ( 6 )    keelly .OP . Cit . 
   ( 1 )    soswell .OP . Cit . p . 138  

 .  65ص ، مرجع سابق ،  م1914ـ  1840اخلليج العريب ، دراسة لتاريخ اإلمارات العربية مجال زكريا قاسم ،   )  7( 
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ملنعه من التحرك يف البحر األمحـر وهـو    )2(، ووضعت يدها على عدن )1(املشيخات يف اخلليج
 مشـال  )3(الطريق الذي كان يغذي قوات حممد علي باشا بالعتاد واملؤن  واليت كانت تتجه صوب

  .اخلليج

إن أول أخبار وصلت إىل أمساع باملرستون وزير اخلارجية الربيطاين عن حتركات املصريني   
عن طريـق   تانوالتقدم صوب اخلليج العريب مرحلة التوسع املصري الثاين  ك يف اجلزيرة العربية 

يبلغه  )4(م 1837نوفمرب  29لربيطاين يف العراق الذي بعث رسالة إىل باملرستون يف تايلور املقيم ا
على سـواحل  حنو منطقيت اإلحساء والقطيف  من جنديبلغه فيها أن قوات حممد علي باشا تتقدم 

والوصول إيل البصرة العراقية ، ويرجوه أن يتحقق  جزيرة البحريندف امتالك اخلليج ، والعمل 
من صحة تلك املعلومات من حممد علي باشا ويبلغه عن حقيقة نيته يف أن يؤسس لنفسه نفوذاً يف 

باالة من قبل احلكومـة  منطقة اخلليج ، إذ مثل هذا املشروع من جانبه ال ميكن النظر إليه بدون م
، مث وصل إىل باملرستون تقريراً آخر من ليفتانت ليتش من بغداد يف أول ديسمرب عام  )5(الربيطانية
، ذكر فيه أن القوات املصرية تتقدم عرب اجلزيرة جنويب جند بعد سيطرة قوات حممد علي م1839

 ، كما ذكر التقرير أنه ال يوجد أية قوة يف استطاعتها مقاومـة تلـك   باشا على دولة السعوديني
وأا سوف ، وأن اخلوف على الدولة العثمانية وعلى مصاحل بريطانيا يف اهلند  الزاحفة ، القوات 

   .ى مصب أار العراق وموانئ اخلليجتتأكد من سيطرته األكيدة عل

بعد أن وضحت صورة حتركات قوات حممـد علـي    عندما تلقى باملرستون تلك التقارير        
باشا يف املنطقة أمام احلكومة الربيطانية ، كلف باملرستون باتريك كامبل القنصل العام الربيطاين يف 

بأن يتصل مبحمد علي باشا وخيربه بطريقة ودية ، ولكـن يف  ) 6(م 1839ديسمرب  8 القاهرة يف
ملد سـلطانه  يتخذها )7(هلجة حازمة أن حكومة جاللة امللكة ال تستطيع أن تتجاوز عن أية خطوة

                                         
 . 271م ، ص 1970، بريوت دراسات يف تاريخ العرب احلديث أمحد عزت عبد الكرمي ،   )  1( 

 . 30، ص  م1972 ، القاهرة ،، دار القلم  البحر األمحر واالستعمار،  جالل حيي  )  2( 

 Kelly .op:   أيضاً.  104، مرجع سابق ، ص  صردراسات يف تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعابدر الدين عباس اخلصوصي ،   )  3( 
.cit, p. 213 

 . 211ص  مرجع سابق ، ، تاريخ العراق احلديثعبد العزيز سليمان نوار ،   )  4( 

 , Op. Cit., pp. 325ndia Office Records ., Arabian Gulf Intelligence I  ) 7(  
للدراسات والنشـر ،   العربية ، ، املؤسسة "حرب االستعمار على حممد علي والنهضة العربية"أوربا ومصري الشرق ، جوزيف حجاز ،   )  6( 

 . 111ص ،  م1976بريوت 

 . 58، مرجع سابق ، ص  حممد علي ومشروع غزو العراقعبد احلميد البطريق ،   )  7( 
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حنو اخلليج أو بغداد ، وأا ال تستطيع أن تقف مكتوفة األيدي إذا أقدم على هذه اخلطوة ، مل جيد 
خاصة وأنه يف تلك الفترة ، حممد على باشا بعد ذلك من مفر من االنسحاب التدرجيي من املنطقة 

صرية على السـاحة  دخلت قواته يف حروب طاحنة ضد الدولة العثمانية وظهرت قضية املسألة امل
كمـا  تنفيذ معاهدة لندن  باشا ، واالنصياع لقبول وأجربت الدول األوروبية حممد على  الدولية 
حيث أن الدول األوروبية مل تكن راغبة يف اسقط الدولة العثمانيـة لصـاحل تأسـيس        سيأيت

 الدولة العثمانيةوسوف نستعرض اآلن موقف .باشا يف الشرق  إمرباطورية عربية بقيادة حممد علي
 ميادين الشام والعراق ، وحوض البحر املتوسطاجلزيرة العربية واخلارجية ، خاصة يف  سياستهمن 

اخللـيج وتفرغـت    ة التصدي لتقدم القوات املصرية جبهات، بعد أن تركت للحكومة الربيطاني
  .للتصدي لتقدم هذه القوات نواحي الشام وصوب مناطق العاصمة اسطنبول 

  

  

  

  

   : انياً موقف الدولة العثمانيةث

لوجود الدولة العثمانية ) 1(شغلت منطقة اجلزيرة العربية وسواحل اخلليج والعراق اهتمامات
ـ ابمع احلرمني الشريفني ، فضالً عما كانت تضمه املنطقة مناألماكن املقدسة املتمثلة يف   ةر مائي

، ومنو التجارة فيما بني الدول من خالل املواصالت بني البحر األمحر واخللـيج   امهم هاستراتيجي
، كما أا بالنسبة للدولة العثمانية كانت وأار العراق املوصلة ملصب شط العرب عندا ميناء الفاو

احلكـام  األتوات من قبل  دفعتدر عليها الكثري من الواردات من خالل الضرائب على البضائع و
وامتدادها حىت  )2(، يف املنطقة م1818 -1727وكان لظهور الدولة السعودية األوىل  ،احملليني 

علـى الدولـة   شام وحتوهلا إىل قوة إقليمية تنذر بنتائج دينية وسياسية خطرية أجزاء من العراق وال
                                         

 .58-54، مرجع سابق ، ص ، العثمانيون وآل سعودزكريا قورشون   )  1( 

، م 2007، مؤسسة االنتشـار العـريب ، بـريوت ،    1هلا ، ج رحلة إىل شبه اجلزيرة العربية واىل بالد أخرى جماورةكرسنت نيبور ،   )  2( 
 .43ص
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ويعملون على استقالل املنطقة وهو  – السعوديني –لعد خاصة وأم ينشرون دعوم العثمانية ، 
  . ما كان يهدد بقاء وسيطرة الدولة العثمانية كدولة خالفة على الشرق اإلسالمي

للعمل  سياسة مستمرة السالطني العثمانينيانتهج ، باشا حكم مصر  منذ توىل حممد علي        
، وىف  م1805يف أول األمر على مصر مطلع عام  بالواليةله  ومن منصبة بعد أن أعترف على عزله

 م1806باشا عام مد علي بنقل حم)1(اً فرمانمصطفى الرابع ، سبيل ذلك أصدر السلطان العثماين 
أن هذه التعليمات مل تنفذ ، وعندما هدد آل سعود سلطان الدولة العثمانيـة   إال ،"سالونيك"إىل 

على هـذا   العراق والشام القضاءيف يف اجلزيرة العربية ، أسرع السلطان العثماين بعد فشل والته 
للعمل على إاء حكم آل سعود يف احلجاز والقضاء على  إىل االستعانة بوايل مصرفبادر التهديد ، 

   ،احلجاز يةباشا وال عليحممد  ) 2(بتويل اًدولتهم الوليدة وأصدر فرمان

السلطان العثماين من دفع باشا مصر يف حـروب مـع آل   ) 3(تشري بعض املصادر أن هدف      
املاديـة   دولة حممد عليوتبديد موارد  اكإسعود هو القضاء على خطر آل سعود والعمل على 

ا واليـاً  بتعيني لطيف باش اًفرمانم ، 1813 عام صدر السلطان يفأوالبشرية ، عالوة على ذلك 
، على مصر، إال أن الظروف اخلاصة بالدولة العثمانية يف حروا اخلارجية خاصة ضـد روسـيا   

 حممد علـي  بعد أن وجدت يفو ،والثورات الداخلية جعلها تصرف النظر عن تنفيذ هذا التعيني 
حروب ثورة ا استعانت بقواته يف الواليات العربية ، حىت إباشا خري معني على إمخاد الثورات يف 

املصرية وهـي  )5(القوات هذه احلربوأكت  ، م1828-1821املورة ) 4(اليونان عرفت حبرب
باشا على استنفاذ موارده وإضعاف جيوشه ورعيتـه ،   يأن حيمل حممد عل غاية السلطان العثماين

                                         
 .545، مرجع سابق ، ص " الرتاع بينهما وبعض وجوهه اجلغرافيةحممد على باشا والسلطان حممود الثاين"أسد رستم ،   )  1( 

وليـة   فرمان من السلطان العثماين بتويل حممد على باشـا : ، موضوعها  22، وثيقة  1، وثائق حبر برا ، حمفظه دار الوثائق املصرية   )  2( 
 . الدراسة  حق، وثيقة سبق ذكرها ؛ انظر صوره الوثيقة يف مالم1810فرباير  28: احلجاز ، تارخيها 

مصر يف القرن التاسع عشر ،  ادوارد جوان: أيضاً. 1043، مرجع سابق ، ص 5، ج عجائب التراجم واألخبارعبد الرمحن اجلربيت ،   )  3( 
 . 429، مرجع سابق ، ص

 . 17-5ص    ،  م2009ق القومية ، القاهرة ، ، دار الكتب والوثائ حرب املورة يف الوثائق النمساويةعبد اهللا حممد أبو هشة ،   )  4( 

رسالة من القنصل نيتسـوىل إىل  : ، موضوعها  2511ية الشئون اخلارجية ، حزمة فلورنسا ، أرشيف الدولة امللكي ، وزارة وسكرتار     )  5( 
: فوسومربوىن وزير خارجية فلورنسا ، توضح صورة األسطول املصري املبعوث من قبل حممد على باشا إلمخاد ثورة املورة ، تارخيهـا  

 . م1822سبتمرب  7
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بية وسوء تفاهم جعل والدول األور) 1(يف العالقات بني مصر اًشرخ -املورة-وأوجدت هذه احلرب
هذه الدول يف حروبه مع الـدول العثمانيـة ، وىف عـام     استمالةالحقاً ال يستطيع ،  وايل مصر
ويـدخل  بنه القائد إبـراهيم  فرق بني حممد علي باشا واأن ي حاول السلطان العثماينم ،1829

 حممد علـي  على جدة وهي تابعه حلكومة) 2(ني األخري والياً يعالشكوك بينهم  وذلك حني بادر ت
، وإسقاط العاصمة الدرعية م1818باشا يف القاهرة منذ إاء حكم آل سعود األوىل على احلجاز 

باشـا   حممود الثاين من حممد علي، طلب السلطان العثماين  م1830وىف عام   كما تقدم عرضة
اع حممد علي نتيجة المتن ت هذه األموركان، وقبودان باشا   تسليم اإلسكندرية ودمياط حلكم) 3(

كـون  كومة القاهرة ، حىت تصره حوحملا مع روسيا ، يف حروبهالعثماين مساعدة السلطان باشا 
يف موضوع آخر يؤكد اخلالف بينهما ، أرسل الصدر األعظم يف األستانة . تابعاً للدولة العثمانية 

ويقول لـه  ) ضرب مصر(النقود املصرية الذهبية اليت حتمل عبارة  )4(باشا خيربه بأمر حممد علي إىل
ن مثل هذا العمل هو جتاسر على احلضرة السلطانية ، مث يرجوه أن ميتنع عن صك تلك النقود ، إ

 عهد السلطان سليم األول ويطلب إىل) 5(فجاء الرد من القاهرة بأن عهد الضرخبانة يف مصر يعود
  .إلية عرض هذه احلقيقة على األعتاب السلطانية 

 حكم مصر بعـد أن شـهد  ) 6(باشا أن السلطان العثماين كان يسعى السترداد  وجد حممد علي
ضـد الدولـة العثمانيـة    ) 7(للدخول يف حروبكانة الدولية ما دفعه وما كسبت من امل تقدمها

ما أكده اجلنرال بواييه رئيس البعثة وهو ، للمحافظة على جاهه وسلطانه والعمل على االستقالل 

                                         
رسالة من فون هاونشيل إىل مستشار الدولة صـاحب  : ، موضوعها  43، رقم )  Corfou( مكتبة األرشيف النمساوي ، كورفور  )  1( 

، املرجـع   م1825مايو  25: وبية ضد تقدم قوات إبراهيم باشا عند نافارين ، تارخيها السمو األمري ميترنيخ حول االستعدادات األور
 .نص الوثيقة .  94السابق ، ص

 نئه بإبقـاء  ايلمن الصدر األعظم مصطفى إىل اجلناب الع: ، موضوعها 104، وثيقة  6وثائق حبر برا ، حمفظه دار الوثائق املصرية ،   )  2( 
 . م1819أغسطس  7نه والية جدة واحلبشة ، تارخيها ، والية مصر حملمد على باشا وأب

 . 545، مرجع سابق ، ص "باشا والسلطان حممود الثاين الرتاع بينهما وبعض وجوهه اجلغرافية حممد علي"أسد رستم ،   ) 3( 

مرجع ،  1، ج الكبري يوضح مقاصد حممد علياحملفوظات امللكية املصرية ، بيان بوثائق الشام ، وما يساعد على فهمها وأسد رستم ،   )  4( 
 .202صسابق ، 

 . 245نفس املرجع ، ص  )  5( 

 . 67-66صص ، ، مرجع سابق  البهجة التوفيقية يف تاريخ مؤسس العائلة اخلديويةحممد فريد بك ،   )  6( 

، مرجـع   وعصـره  حممد علي، وآخرون ،  ، حممد صابر عرب 20رجع سابق ، ص، م احلكم املصري يف الشاملطيفة حممد سامل ،   )  7( 
 . 158سابق ، ص
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باشـا   حديث سري دار بيين وبني حممد علـي  يف (..)1( حني قالالعسكرية الفرنسية يف مصر 
نا أعرف أن السلطنة تسري يومـاً فيومـا إيل   أ:  قال حممد علي. خالله عن امانية  حدثين يف

... فلماذ أحاول املستحيل بوسائلي القليلة . الردى ، وأنه ليصعب على أن أنشاهلا مما هي فيه 
... أىن أستطيع أن أفتح عكا ودمشق وبغداد بكلمة واحدة مىن وبواسطة مقدرايت وجيوشـي  

لى ضفاف دجلة والفرات ألا حدود وأبين املنتصر سيتوجه يف أقل من عام ليحقق مقاصدي ع
   ...)ثابتة للدولة اليت أسعى يف إنشائها وستمكنه شجاعته العظيمة من الفوز

وقد دعمت الدولة العثمانية األمري تركي بن عبداهللا ، خالل ثوراته يف اجلزيرة العربية ضد          
ـ 1833-1824سلطة حممد علي باشا ، خالل األعوام من  ري السـعودي يف أن  م ، وجنح األم

يثبت سلطاته يف جند واإلحساء على طول الساحل اجلنويب من اخلليج ودفعت هذه املناطق الزكاة 
السنوية لألمري السعودي ، وقد كانت القوات املصرية خالل هذه الفترة تعاين بسبب ثورة اجلنـد  

الثـورة يف تـدخل   وتكمن خطورة هذه " تركي بلماز " غري النظاميني يف جيش احلجاز بزعامة 
والياً على احلجاز، دف زيادة الضـغط   )2(السلطان العثماين فيها بإصدارة أمراً بتعيني     قائدها

م ، 1837على وايل مصر ، غري أن القوات املصرية باحلجاز استطاعت  إمخاد هذه الثورة عـام  
وعند دخول السـلطان  . باشا إرجاع حكم جند حلكومة القاهرة  حيث أستطاع القائد خورشيد

م ، عمدا علي رضا باشا 1839العثماين يف حروب ضد     حممد علي باشا يف الشام خالل عام 
وايل بغداد إىل إجراء االتصاالت السرية مع شيوخ القبائل واحلكام احملليني يف اجلزيـرة العربيـة   

لعثماين ، وتشجيعهم ملساعدة األمري فيصل بن تركي ، يف مقاومة الستمالتهم إىل جانب السلطان ا
زحف قوات حممد علي باشا ، حيث خلف األمري فيصل والده يف أماره آل سعود ، وعمـل وايل  
بغداد على تأليب القبائل يف منطقة عسري ، لضرب اخلطوط اخللفية للقوات املصرية  واستقبل علي 

لدعم ومساعدة أخوم  )3(اليت هلا أواصر القرىب والعصبية يف جندرضا باشا شيوخ وأمراء العراق و
  .يف اجلزيرة العربية للتصدي لزحف القوات املصرية 

                                         
 . 169، مرجع سابق ، ص ت بني مصر ولبنان يف عهد حممد عليالعالقانقالً عن مرفت أسعد عطا اهللا ،   )  1( 

 .88علي عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص  )  2( 

 .130، مرجع سابق ، ص دراسات يف تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر بدر الدين عباس اخلصوصي ،  )  3( 
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والدولـة العثمانيـة ، فتحـدت     عبـد اهللا تواصلت عقب ذلك املراسالت بني تركي بن       
عبـد  مصاحلهما وأدت إيل حدوث تقارب بينهما ألول مرة منذ ظهور دعوة الشيخ حممد بـن  

يف جند ، فأصبح حممد علي باشا عدواً مشتركاً لكال الطرفني، فبدأت الدولة العثمانيـة   الوهاب
ية    لكي ال يسـتطيع  بالتقرب من السعوديني سعياً إليقاف حتركات وأهداف وايل مصر التوسع

من تطويق العراق من اجلنوب والشمال يف آن واحد ، وسعت الدولة العثمانية عرب واليها يف بغداد 
  . منع حدوث أي تقارب بني حممد علي باشا والسعوديني

التدخل  طلب حممود الثاين رمسياً من روسيا هيهكوتا) 1(وعندما احتلت قوات إبراهيم باشا         
عام  يناير 20ويف  )*()خنكار إسكله سي(م 1833يوليو 8 يف)2(معها معاهده اعدة وعقد واملس

ألف  20وأنزل الفيلق الروسي الذي قوامه ) 3(دخل األسطول الروسي مياه البوسفور م ،1833
، فأقرع التدخل الروسي كل من بريطانيا وفرنسا فتحولتا مصاحلة ضد حممد علي باشا  )4(حمارب

يا وتدخلها يف املنطقة على حساب مصاحل كلتا الدولتني ، وفعـالً  لكي يقطعا الطريق أمام روس
م 1833أيار  4يف كوتاهية )*(صلح  استطاعتا أن جتعال حممد علي باشا والسلطان العثماين يوقعان

وعني ، والذي مبوجبه أعطى حممد علي باشا حكم مصر واجلزيرة العربية والسودان وكريت ، ) 5(
  : حكماً على بالد الشام ومن ضمن بنودها

  .انسحاب إبراهيم باشا من األناضول إىل ما وراء جبال طوروس  :  أوالً

                                         
 . 242صمرجع سابق ، الدين ،  سليمان أبوعز  )  1( 

3. 24 42. P9, London, 1, Commodore Sir Charles, The War in SyriaNapier     )4(  
فترا                                                        لة للتجديدة قابمرفأ السلطان واملعاهدة هجومية دفاعية وقعت بني روسيا والدولة العثماني: كلمة خنكارإسكله سي تعىن   ( * ) 

 . سنوات8

، ندوة الدولـة العثمانيـة تـاريخ     هدة قينارجه الصغرىالتاريخ السياسي للدولة العثمانية منذ قيام الدولة حىت معاكمال بكديللي ،   )  3( 
،  مركز األحباث للتاريخ والفنـون والثقافـة اإلسـالمية     1وحضارة ، تقدمي أكمل الدين أحسان اوغلي ، ت صاحل السعداوي ، ج

 . 96، ص 1999، تركيا ، " إرسيكا"أستنبول 

  . 437-435صمرجع سابق ، ص  ،األخري  الفرعون،  يلبري سينويهج  )  4( 
مدينة تقع يف األناضول بعد جبال طوروس ، ولقد وصلها إبراهيم باشا واستقر فيها بعد معركة قوية وفيها مت توقيع املعاهـدة  : كوتاهية )      ( *

ملزيد من التفاصـيل   منحت ملصر العديد من االمتيازات م ، و1833 مايو 4اليت مسيت بامسها بني القوات املصرية والدولة العثمانية يف 
 . 219صسليمان أبوعزالدين ، مرجع سابق ، .  451حممد فريد بك ، مرجع سابق ، ص : انظر عن املعاهدة 

لطباعـة  ،  عربيـة ل ، دار النهضة ال دراسات يف تاريخ العرب احلديث واملعاصرعمر عبد العزيز ،  : يضاًأ.  222نفس املرجع ، ص   )  5( 
  . 178ـ  177بريوت ، ص ص 
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مد علي باشا مدى حياته ومنحه حق تعيني الوالة يف واليات بـالد  إعطاء والية مصر حمل  :  ثانياً
  وإعطاءهم جزيرة كريت ) عكا ، طرابلس ، وحلب ، ودمشق ( الشام األربع 

  . )1(نة تعيني إبراهيم باشا والياً على أض:  ثالثاً

كما تطلب من حممد علي باشا أن يعترف بسيادة السلطان العثماين ولعل هذا الصلح هو   
، )2(السبب يف أن باشا مصر مل يستطع أن يسيطر على باقي سواحل اخلليج والعراق وينفذ خمططه

إن قوة حممد علي باشا وسيطرته املباشرة على بعض ممتلكات الدولة العثمانية فضالً عن خـوف  
ن العثماين إىل روسيا السلطان من امتداد هذا النفوذ ليشمل أجزاًء أخرى أدى إىل أن يلجأ السلطا

وكرس جهده وسخر موارد السلطنة وحتالف مع اخلصوم السابقني من أجل حتطـيم السياسـة   
 مفاجئـه ، وبصـورة  م1838مـايو  25باشا يف  ما جعل حممد علي ،)3(املصرية يف االستقالل

الستقالل التام عن الدولة العثمانية وأطلع القناصل دون أن يعلم بنواياهم اخلطرية علـى  ا) 4(إعالن
يف تاريخ القضـية  ) 5(قراره بشأن هذا اإلعالن، وقد أثار هذا اإلعالن وبصورة رمسية هزة شديدة 

  .الشرقية

وأجـربت    العثمانية ةة من بريطانيا وغريها لصاحل الدولجاءت الضغوط واملواقف املتشدد        
 حممد علي باشا       وكان،  ضد الدولة العثمانية)6(حممد علي باشا على خوض حرب ضروس 

وروبيني عـرب  قد جلأ يف بداية األمر إىل سالح العاطفة فكتب مذكرة وجهها لوزراء اخلارجية األ
عن ثقته بأن تعود الدول األوروبية لتضمر له شعوراً أكثر ودية  وأسف ألن يراها تعارض مراميه 

                                         
 الفاصـل  بال طوروس اليت يراه باشا مصر احلـد  األخشاب وتنتهي جبجتارة باملناجم و اشتهرتهي جزء من األناضول : أو أدنه أضنه )     4(  

على يوسف البلخي  199، ص م1980، دار املعارف ، القاهرة ،  1، ج بناء الدولة احلديثة يف مصرالطبيعي لدولته ، عبد الغفار حممد حسني ، 
-19دراسات تارخيية ، العـددان   ، جملة " يةالعثمان من خالل الوثائق م1840-1839املوقف الدويل من احتالل حممد على باشا لبالد الشام"، 

      203، ص م1985، نيسان ،  20

، مرجع سـابق ،   م1838سباق بني مصر وبريطانيا على عدن يف عام حممد رفعت ، . 77، مرجع سابق ، صب ألفت أمحد اخلشا  )  2( 
 220-219ص

 .202-200على عفيفي غازي ، مرجع سابق ، ص   )  3( 

املقيم الفرنسي وعرب هلم عن رغبتـه يف أن يصـبح    "وكوشلية"املقيم الربيطاين  بالقاهرة ،  "كامبل"كآل من استدعى حممد على باشا   )  4( 
رينيه قطـاوى ،  : اوي عن التخطيط لالستقالل ، أنظراملقيم النمس "لورين"املقيم الروسي و "ميدم"مستقالً وىف اليوم الثاين حتدث مع 

 . 116، مرجع سابق ، صوجورج قطاوى 

 . 150حممد فريد بك ، مرجع سابق ، ص  )  5( 

 .129-1127فالدميري لوتسكي ، مرجع سابق ، ص  )  6( 
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ياسة هذه الس لكنعترف له حبق الوراثة وقال أنه يكتفي بذلك اآلن ، مث طالب بأن تيف االستقالل 
ا ما عارضته أوروبا بصورة حممد على باشا نفسه جمرباً إذ، وجد نفعاً، أمام هذه التداعيات  مل جتد

دخلت األزمـة عـام   ) 1(جذرية إيل اللجوء  للسالح والعمل العسكري للحصول على االستقالل
، طورها احلاسم حيث أدرك السلطان العثماين أن الظروف الدولية أصبحت مناسبة ويف م1839

خاصة بعد االتفاقية التجاريـة مـع بريطانيـا    التوسعية ، طلعات باشا مصر صاحل القضاء على ت
حيث تركت عقب ذلك الدولة العثمانية مسألة مقاومة النفوذ املصري يف منطقة اخلليج والعراق )2(

  .كما تقدم لربيطانيا

املصرية ومل تعد القضية جمـرد  ) 3(طفت على سطح األحداث الدولية ظهور املسألةوهكذا   
استقالل أو قضية وراثة حممد علي باشا للحكم وإمنا أصبح املوقف أكثر خطورة ودخل يف طـور  

وجـرت  ، الصراع الدويل بني كل من بريطانيا وحليفتها الدولة العثمانية وبني حممد على باشـا  
اجليش العثماين يف ) 5(نصيبني الواقعة بني الفرات وحلب انتهت زمية ) 4(بمعركة بني الطرفني قر

إذ أن اجليش العثماين كان يف موقف دفاعي وليس هجـومي ولكـن    م، 1839يوليو  24يف 
القبـودان   )6(وسلم، وازمت فيها  عثمانية على خوض املعركةتطورات املوقف أجربت الدولة ال

، يتضمن مجيع قطع األسـطول  م1839العثماين لوايل مصر يف يوليو أمحد فوزي باشا األسطول
، حيـث  )7(للنقل وبوارج ومراكب شـراعية   العثماين الذي كان يضم عدداً كبرياً من املراكب

شاهد حممد علي باشا هذا األسطول العثماين يدخل ميناء اإلسكندرية وبعد يومني أدى الضـباط  
  .الوالء والطاعة حملمد علي باشا ضمون إليه مينينامل

                                         
 .118، مرجع سابق ، صرينيه قطاوى ، وجورج قطاوى   )  1( 

(7 ) Dodwell , OP .Cit. p. 121 
 . 95كمال بكديللي ، مرجع سابق ، ص  )  3( 

أطراف حلـب إىل   على هذه املعركة خاصة يف كتابات األوروبيني واألصح نصيبني وهي قرية مشال" نزيب"يطلق أيضاً اسم : نصيبني   )  4( 
، وقد دارت فيها معركة بني حممد علي والقوات العثمانية وهزم اجليش على طريق الفرات قرب املوصل  اجلنوب الغريب من برية جك 

 .234-229سليمان ابوعزالدين ، مرجع سابق ، ص: أنظركربى ،  العثماين هزمية

    .  236نفس املرجع ، ص   )  5( 

 .189، مرجع سابق ، صحممد فريد بك .  455، مرجع سابق ، صجليبري سينويه   )  6( 

 .387، مرجع سابق، ص"م1839-1831شام األوىل والثانية محلة ال"عبد الرمحن زكي ،   )  7( 
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أضاعت هذه املعركة مجيع اآلمال يف استرجاع سورية وإخضاع الوايل املصري حلكم السلطان     
مانيني أمام القـوات املصـرية   واستياءها من هزمية العث ، أبدت الدول الكربى دهشتها)1(العثماين

راغباً ) 2(بقيادة القائد إبراهيم باشا الذي مل يتوقف عند هذا االنتصار وإمنا توجه حنو أورقة وقونيه
ومل تكن من مصلحته يف هـذه  ) 3(يف عبور جبال طوروس ولكن تعليمات والده أبلغته أن ينتظر

الفترة التوقف واالنتظار إذا أتاحت الظروف بعد ذلك الفرصة أمام بريطانيا لدعم الدولة العثمانية 
وتسـلم  ) 4(م 1839حزيران  29من أجل أن تستعيد قواا ، بعد وفاة السلطان حممود الثاين يف 

  .من بعده  السلطان عبد ايد

أمام هذه النتائج بعد معركة نصينب كان من املفترض إقرار حكم حممد على باشا على      
 مبقتضى معاهدة كوتاهية أي أن تشمل سورية وجزيرة العرب وإقليموصلتها قواته ، احلدود اليت 

بعـد  ، حسب االتفاق الذي أبرمته الدولة العثمانية مع حممد علي باشـا  )5(أدرنة وجزيرة كريت
األوىل ، إال أن السياسة الدولية والدول الكربى كانت قد حكمت أن تبقى مصـر   الشام حرب
، ولقد قامت القـوات  ) 6(لسيادة العثمانية وتتنازل عن فتوحاا وإرجاعها للسيادة العثمانيةحتت ا

ريق أمام تقدم قوات حممد على باشا صوب م ، قطعاً للط1839عدن عام  ،)7(الربيطانية باحتالل
قيام ذا التوسع لمشيخات اخلليج والوصول إىل جنوب العراق وتضع قواا ملواجهة أي احتمال ل

 .كما تقدم ذكره

م عن يأس كامـل للتفـاوض مـع    مبحاولة أخرية تن قام حممد علي باشا أمام هذه األخطار      
مباشرة من أجل اخلروج من التدابري اليت حتاك ضده من قبل الدول األوروبيـة حـىت   ) 8(السلطان

                                         
 .108خالد فهمي ، كل رجال الباشا ، مرجع سابق ، ص: أيضاً . 402-388ص  ركة نصيبني انظر املرجع السابق ،نتائج مع  )  1( 

 . 232، مرجع سابق ،  صسليمان ابوعزالدين   )  2( 

 .397ابق ، صعبد الرمحن زكي ، مرجع س  )   3( 

 .319، مرجع سابق ، مالحق بسالطني آل عثمان ، ص العثماينيف أصول التاريخ أمحد عبد الرحيم مصطفى ،    )  4( 

 .379أسعد عطا اهللا ، مرجع سابق ، مرفت .  451حممد فريد بك ، مرجع سابق ، ص       )  5( 

 . 328، ص  م1947، مكتبة النهضة ، القاهرة ،  عصر حممد علىعبد الرمحن الرافعي ،   )  6( 

 .219، مرجع سابق ، صحممد رفعت    )  7( 

  .  656-655اهللا ، مرجع سابق ، ص ص مرفت أسعد عطا.  457ع سابق ، ص، مرججليبري سينويه   )  8( 
احليـاة            وهي تنظيمات مقتبسة من النظم الغربية تناولت حقوق الرعية يف  "كلخانة"أصدر السلطان عبد ايد ما يعرف مرسوم  ( * )    

اخلدمة العسكرية واعترفت مبساواة كل األديان أمام القانون وقـرئ  وامللكية واحملافظة على الشرف وقررت احملاكمة قبل احلكم وتنظيم 
االستفادة من هذا املرسوم بطلب العفو واملصاحلة مع السلطان  باشا الذي عرف بامسه ، وحاول حممد علي هذا املرسوم يف قصر الكلخانة

 .102، ص كمال بكديللي ، مرجع سابق :، أنظرول األوروبية وقفت دون حتقيق ذلكاأل أن الد
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على طرفني متساويني حلل األزمة ولكـي ال تغـري الدولـة    ( * )  يصبح هو والسلطان العثماين 
األوروبية من هذا الرتاع ، فضالً عن أن موقف حممد علي باشا كان ضعيفاً وذلك لعدم وجـود  

له واجتماع كل القوة ضده من الباب العايل وحىت بريطانيـا انتـهاًء بفرنسـا حليفتـه     حليف 
مبندوب من عنده إىل السلطان العثماين عارضاً عليـه   م ،1840يونيو  16، وبعث يف )1(الدائمة

ألف قرش ومبـدياً اسـتعداده    400دية مقدارها ) 2(وكان املبعوث حممالً، املوضوع بالكامل 
إلعادة األسطول العثماين بعد حرب نفرين يف اليوم الذي يريده السلطان وال يطلب مقابل ذلـك  

السلطان ولكن مل يكن هناك جدوى ) 3(قابل خراج حيددهسوى منحة حكم مصر وسوريا وراثياً م
لتسوية ما أطلق علية باملسألة املصرية  بدأت جدوى من هذا التصرف فإن االجتماعات يف لندن قد

 مبعاهدة هوامن قبل األطراف الدولية وكانت اخلطط األخرية حتاك بالتحالف الرباعي يف لندن وانت
لسلطة حممد علي باشـا يف  ) 4(حيث فرضت هذه املعاهدة حدوداً م 1840متوز  15موقعه يف 

وقد كانت املعاهدة بني كل من بريطانيا وروسيا والنمسـا  ، إطار اإلمرباطورية العثمانية املوحدة 
لدولة الوحيدة املستفيد األكثر من بني األعضاء املوقعني على ومن الواضح أن لندن هي ا،  وبروسيا

حممد علي باشا يف تأسيس إمرباطوريـه   )5(املعاهدة ، اليت حجمت دور مصر اخلارجي وتطلعات
التوسـعي   ملشـروع عربية على أنقاض الدولة العثمانية، وألمهية هذه املعاهدة يف وضع اية هلذا ا

  .يأيت عرضه اآلنناقشت هذه الدراسة املعاهدة كما  حملمد على باشا ،

  : م1840ا على حكومة حممد علي باش ونتائجهامعاهدة لندن : ثالثاً 

فقد وضعت تسوية لندن حـدود   حممد على باشا ،هي املعاهدة الدولية اليت فرضت على   
صرية وتضمنت العالقة بني الباب العايل ومصر ، وقـد  امل تهوأبعاد أمالك حممد على باشا وباشوي

                                         
                   القضـية  كـارلو جيليـو ،    .96-86مرجـع سـابق ، ص   الصـايف ،  عبد الفاضـل : أيضاً.  47، صمرجع سابق أمحد فريد ،      )  1( 

إيطاليني  ، جمموعة مقاالت خمتارة لباحثني  "باشا راسة مصر احلديثة يف عصر حممد عليد يف"اإلسهمات اإليطالية " م1941-1798"املصرية 
 .160، ص م2005، الس األعلى للثقافة ، ، ت عماد البغدادى 

 . 112مد الغنام، مرجع سابق ، ص سليمان بن حم: أيضاً. 131فالدميري لوتسكي ، مرجع سابق ، ص  )  2( 

 . 625حممد صالح السعيد ، مرجع سابق ، )       3( 

 . 286أمحد فريد ، مرجع سابق ، ص)       4( 

 .169فالدميري لوتسكى ، مرجع سابق ،   )  5( 
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فتحت هذه املعاهدة فيما بعد التدفق للنفوذ االستعماري األورويب والسيما الربيطاين والفرنسـي  
  .سالمي يف الشرق، على العامل العريب واإل)1(

املشاركني يف املـؤمتر خاصـة    ةلألعضاء اخلمس) 2(قدم باملرستون مسودة مشروع اتفاقية         
انتهت بتوقيع و. اً للمفاوضات م ، واليت عدت أساس1840يناير عام  19روسي ، يف للسفري ال
، وكانت هذه املعاهدة مفاجئة بالنسبة ملصر ولفرنسا  م1840متوز  15لندن يف يف عاهدة هذه امل

وتوترت العالقات بينها وبـني   رفضتها جند أن فرنسا يف بادي األمر لذلك ، عند التوقيع عليها 
تركت حممد علي ف يف أوربا ،وكادت أن تقع احلرب ولكن فرنسا مل تكن حتتمل حرباً ،  بريطانيا

  : عدة شروط أبرزها املعاهدة ومحلت ) 3(باشا يواجه نتائجها لوحده

شا وخلفائه حكم مصر الوراثي ويكون له مدى حياته حكم املنطقة اأن خيول حملمد علي ب  :  أوالً
  ) والية عكا فلسطني( اجلنوبية من سوريا 

إذا مل يقبل هذا القرار يف مدة عشر أيام حيرم من والية عكا وميهل عشرة أيـام أخـرى     :  ثانياً
احلكم الوراثي ملصر ويسحب جنوده من مجيـع الواليـات العثمانيـة وإرجـاع     لقبول 

، فإذا انقضت هذه املهلة دون قبول الشروط كـان  نصيبنياألسطول العثماين بعد معركة 
هذه األمر ، وحيق له إصدار فرمان حرمان حممد على باشـا   السلطان العثماين يف حل من

  .والية مصر من

ي باشا جزية سنوياً للباب العايل تتبع يف نسبتها على البالد اليت تعهد إليـه  يدفع حممد عل  : ثالثاً 
  .إدارا

  .تسري يف مصر ويف عكا املعاهدة اليت أبرمتها السلطنة العثمانية وقوانينها األساسية :  رابعاً

                                         
 . 473جليبري سينويه ، مرجع سابق ، ص. م188-183رينيه قطاوى ، وجورج قطاوى ، مرجع سابق ، ص  )  6( 

عملية التحديث وعالقاا بالصـراع الـدويل يف الشـرق    " م1849-1805 مصر يف عهد حممد عليحممد صالح السعيد أبونار ،   )   1( 
 .617-615، مرجع سابق ، صاألوسط 

عبد الفاضل :  أيضاَ،  298، ص 2007، املركز القوم للترمجة ، القاهرة ،  االجتاه السياسي ملصر يف عهد حممد علىهنرى دوديل ،   )  3( 
 . 95الصايف ، مرجع سابق ، ص



135 
 

ـ :  خامساً ىت تعد قوات مصر الربية والبحرية جزءاً من قوات السلطة العثمانية ومعدة خلدمتها م
  .احتاجت هلا

لتلك الشروط أن يلجأو إىل وسائل القوة باشا يتكفل احللفاء يف حالة رفض حممد علي :  سادساً
  .لتنفيذها 

قواته الربية والبحرية  - أي تقدم -باشا للشروط املتقدمة وجرد  إذا مل يذعن حممد علي: سابعاً 
لطان العثماين كل الوسـائل  فيتعهد احللفاء بان يتخذوا بناء على طلب الس اسطنبولعلى 

  .حلماية عرشه

حملمد علي باشا عشرة أيام لتنفيذ هذه املعاهدة وإذا مل يذعن فإنـه  ) 1(وجاء يف أخر بنودها
إن مل يذعن فإنه يعامل معاملة عاص وتقـدم الـدول    ينذر مرة أخرى وحسب هذا اإلنذار فإنه

  . العاقدة هلذه املعاهدة الدعم العسكري والبحري للسلطان العثماين إلاء حكم حممد علي باشا

، ورداً )2(رفض باشا مصر إنذارات احللفاء وأعلن أنه حيافظ بالسيف على ما رحبه بالسيف
على رفض حممد علي باشا لشروط معاهدة لندن واليت هي يف األساس كانت قد صيغت لكـي  

انيا والنمسا مـع  يرفضها وكان هذا مقصوداً لكي تشن عليه احلرب ، وفعالً بدأت كل من بريط
الربيطاين سواحل سوريا وأنزلت قواته ) 3(الدولة العثمانية بعمليات حربية ضده ، وصل األسطول

صـة أن  خا ، يف مشال بريوت وفوجئ اجليش املصري بوضع حرج جديدم1840أيلول  11يف 
قوات القائد إبراهيم باشا كانت مبعثرة يف مجيع أحناء سوريا وكانت تعاين من األمراض وسـوء  
 التغذية بعد أن قطعت االتصاالت بني مصر وسوريا ، وقامت ثورة بدعم ومسـاعده احلكومـة  

 -صـور  -حيفا -البترون -جبيل( دن الساحلية على امل)4(الربيطانية واستطاع الثوار االستيالء 
بعد معركة أستطاع فيها الثوار مـن   م،1840أكتوبر 1، من القوات املصرية يف ) عكا -صيدا

فاضطر إىل إخالء املنطقة مث انتشرت الثورات والقوات ، سحق اجليش املصري بالقرب من بريوت 

                                         
 ( 1 )     حممد عبد الستار البدرى ، املواجهة املصرية األوروبية يف عهد حممد على ، مرجع سابق ، ص 204

، فالدميـري  185، صم2009للثقافه ، القـاهرة ،  ، الس األعلى  ر احلديث واملعاصراملرجع يف تاريخ مصيونان لبيب ، وأخرون ،     )  2( 
 .  134لوتسكي ، مرجع سابق ، 

35-, London, 1842. p,p 34, Commodore Sir Charles, The War in SyriaNapier      )3   ( 

      Napier,OP , Cit, p.p. 56-60 )4  ( 
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أكتوبر من نفس العام    16اجليش املصري يف ) 1(الربيطانية يف جنوب سوريا واستطاعت أن زم 
ودخلت القوات األوروبية احلليفة للسلطان العثماين والية طرابلس والشام وبسطوا أيديهم علـى  

  .مجيع سواحل لبنان

تشـرين الثـاين    4 أما القائد إبراهيم باشا فلقد عرب غزة إىل صحراء سيناء ورحل إىل القاهرة يف
 اًويف الفترة نفسها اقترب األسطول الربيطاين بقيادة نابري من اإلسكندرية وقدم إنذار) 2(م 1840

  ) 3(.حملمد علي باشا
لقد كان للخطر الربيطاين وللخسارة اليت منيت ا القوات املصرية يف سوريا ولبنان ولعدم             

الـيت جنحـت يف   ) 4(وراء استسالم حممد علي باشا وقبوله شروط معاهدة لندن، مساعدة فرنسا 
تقرير املبدأ اجلوهري الذي أرادت منه بريطانيا خدمة مصاحلها الذاتية قبل أي اعتبار آخر ، وهو 

  .)5(احلكم الوراثي وايل مصربالرغم من إعطاء أسرة  .بقاء مصر جزءاً من الدولة العثمانية 

إلشارة إىل أن هذه التسوية كانت ضعيفة فالدول اليت أرادت ا خدمـة مآرـا يف   جتدر ا       
احملافظة على كيان الدولة العثمانية رباً من مشكلة ملء الفراغ ، مث حرصاً على التوازن الدويل مل 

 فكانت حمـور  ،تدخل يف اعتبارها ضرورة تنظيم العالقة بني مصر والدولة العثمانية قواعد ثابتة 
شـباط   13كل ما طرأ بعد ذلك من اضطراب وقالقل يف العالقات العثمانيـة  املصـرية ويف   

فرمان سلطاين نص على أن مصر ستصبح والية وراثية يف أوالد حممد علـي  ) 6(صدر، م 1841
" كـيس "اقجة مثانني ألف )  80.000( إىل الباب العايل  باشا وأحفاده ومقابل ذلك تدفع مصر

حملمـد  ) وستار -وكردفان  -ودار فور  -النوبه ( بوصفها وارداً سنوياً ، وقد منحت واليات 
  .علي باشا مدى احلياة 

                                         
 .398، مرجع سابق ، ص زكى عبد الرمحن   ) 1(  

،  رساله     من  25، وثيقة رقم  150، ملحق  م1841-1840األرشيف اإليطايل ، ليفورنو ، أرشيف املدينة التارخيي ، أعوام  ) 2( 
.م1841 فرباير 6: ء عن سوريا ، تارخيها القوات املصرية تقوم باجلال: روسييت إىل حاكم ليفورنو ، موضوعها       

              أيضاً: اجنلو ساماركو ، وثائق البحرية املصرية يف عهد حممد على"املسامهة اإليطالية" ، مرجع سابق ، ص 132.  
 . 186صمرجع سابق ، ،  ر احلديث واملعاصراملرجع يف تاريخ مصيونان لبيب ، وآخرون ،   )  3( 

 .199حممد عبد الستار البدرى ، مرجع سابق ، ص  )  4( 

 .194ص ، وسليم حسن ، مرجع سابق ، عمر االسكندرى  )  5( 

 . 311ى عفيفي غازي ، مرجع سابق ، صعل. 196نفس املرجع ، ص      ) 6( 



137 
 

  

  

موحدة بعد  فتوحات حممد  دوله عربيهوأخرياً فإن حممد علي باشا حاول جاهداً أن يؤسس      
ومشـروع   -السودان –بالد الشام  –سواحل اخلليج  -احلجاز( اليات العربيةعلي باشا الو

أالن .()1(بنه إبراهيم باشا بعد إخضاع بالد الشام قائالًحيث ذكر ا،    )احتالل الشمال األفريقي
دولة فتية حتـت   طاحماً يف أقامة) .بية والتركيةللغة العرقطع كل الصلة بني الواليات الناطقة با

مناورة دبلوماسـية مـن قبـل إبـراهيم باشـا       سوى هذه التصرحيات ومل تكن سلطان ولده
منها كسب مودة أوروبا خبلق حالة من الشعور القومي تربر مطامع سياسية وإقليميـة  )2(الغرض
  .خالصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

.95البدرى ، مرجع سابق ، ص حممد عبد الستار      ) 1(   

.232صعلى عفيفي غازي ، مرجع سابق ،       ) 2 (  
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  ةـامتـاخل
الدراسة لسياسة حممد على باشا التوسعية وفتوحاته يف منـاطق وأقـاليم    من خاللأتضح        

ا داخلليج يف النصف األول من القرن التاسع عشر أا من أبرز األحداث السياسية الـيت شـها  
حىت يومنا هـذا يف   اًمستمر اًتأثري تاخلليج  وقد لعبت هذه السياسة دوراً بالغ األمهية وأثرمنطقة 

هـذه  يف جتميع قـوى   فكان وصول القوات املصرية إىل هذه األحناء عامالً فعاالً،  تاريخ املنطقة
، حيث جند واحد الصغرية املفككة والسعي يف حتقيق الوحدة بينها حتت حكم املشيخات واألقاليم

فامتد التوسع مشاالً ، اخلليج ككل إيل نظر  التوسع املصري يف اخلليج مل يتجه إيل إمارة معينه وإمنا
وجنوباً يف آن واحد ، وأنه لو طال املقام باحلكم املصري عليها حلقق حممد على باشـا دولتـه   
املستقلة املتكاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بعد سيطرته على ركن مهم من الواليات العربيـة  

  . دفعته لالنسحاب وهي البوابة الشرقية ، لوال الظروف اليت

فشل ام وسواحل اخلليج والش احلجاز وجندباشا من  حممد عليقوات  نسحابترتب على ا      
وأحتفظ فقط حبكم مصـر لـه   مشاريعه التوسعية يف اجلزيرة العربية وخسر حكم تلك اجلهات 

وكثرياً ما ،  إبراهيم باشا بطل احلجاز واملورةوخللفائه من بعده ، وخسر أيضاً صحة ولده القائد 
ت كتابات القائد إبراهيم املرسلة إىل والده أو حكومة القاهرة بأخبار اعتالل صحته ونـذكر  اءج

وإنين رجل مريض فإذا حتسنت صـحيت  ")1(يشكو له  م،1838سبتمرب  18منها أنه كتب يف 
نتهى األمر بوفاة إبراهيم باشا بعد معانة مع املرض عده سنوات فقضـى  وا"  يوما ساءت يومني
ودفن بالقرافة بالقاهرة ، وأثرت هـذه   .م 1848 عام نوفمرب 13 ، بتاريخ على الرجل العظيم

  .احلادثة على باشا مصر فهو ساعده األمين ومؤسس ملكه وفاتح األقطار وطارد الغزاة

                                         
.175نقالً عن أسليمان ابوعزالدين ، مرجع سابق ، ص     )  1(   
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شه الذي بذل يف تكوينه وإعداده اجلهود املضنية واملـوارد  باشا جي كذلك خسر حممد علي       
الوفرية ، وشهدنا احلروب الطاحنة للقوات املصرية يف احلجاز ضد آل سعود وحرب املـوره يف  

،  اًإمخاد ثوره اليونان وحروب ضد الدولة العثمانية يف الشام ، وأتضح كم كان هذا اجليش عظيم
هذا اجليش وقت السلم بثمانية عشر ألف جندي فقـط  عدد  م،1841فرباير 13فرمان  وحدد

هده لندن نشـاط  وللسلطان العثماين حق زيادة هذا العدد ملصلحة الدولة العلية أيضاً حددت معا
سـتدعى  وهو ما اووضعت حد لتطلعاته يف ممتلكات الدولة العثمانية ، باشا اخلارجي حممد علي

تـرك املنطقـة   جند ب لقائد خورشيد باشا يفا مرأ حيثمن سواحل اخلليج واجلزيرة  هقوات سحب
 إسناد م ،1841فرباير  13وقد نص فرمان السلطان العثماين الصادر يف ، لألمري خالد بن سعود 
صر مقاطعـات  وقد قلدتكم فضالً عن والية م"  ")1( باشا وورثته وأيضاً حكم مصر حملمد علي

النوبار والدارفور وكردفان وسنار ومجيع توابعها وملحقاا اخلارجة إىل حدود مصر ولكـن  
وهى مناطق بعضها مل تكن خاضعة بعد للحكم املصري مثل دارفور ولكـن  "  بغري حق التوارث

 باشا ناحية السودان فعلية أن يتوسـع فيـه   حممد علي هدف السلطان العثماين كان توجيه أنظار
كيفما يشاء ويصرف عنه التطلع مره ثانية ملنطقه املشرق العريب السيما اجلزيرة العربية وسـواحل  

  .اخلليج والعراق وبالد الشام

وعلى صعيد أخر فقد ترتب على احنسار التوسع املصري يف املشرق العريب نتـائج بالغـه            
هذه النتائج انفراد بريطانيـا برسـم    األمهية خاصة يف سواحل اخلليج والعراق وبالد الشام أوىل

وهي اليت لعبت دوراً كبري يف إقصـاء قـوات   سياسة وترتيب مشيخات الساحل العماين واليمن 
وأصبحت القـوة  حممد علي باشا عن تلك اجلهات ومل تترك له الفرصة ليتوسع يف منطقة اخلليج  

عزل السلطان العثماين لعلى رضا  اليت جتوب بأسطوهلا البحري مياه اخلليج ، ونتج أيضاً ةالوحيد
بعد أن كان جنوب العراق الشوكة يف ظهر الدولة العثمانية أثناء صراعها ، ية بغداد باشا من وال

حيث عرضنا كيف أن قبائل ورجال الدين يف البصرة كانوا يتطلعـون لتقـدم   ، مع باشا مصر 
حلكمه ، الكفيلة لضم العراق  حممد على باشا وضع اخلطط جتاههم  ، وكيف أن القوات املصرية

زاحفاً من البصرة يف حماولة تأسيس الدولة املوحدة وهو ما دفع السلطان العثماين إحكام قبضـته  
  . على العراق وتدعيم احلكام احملليني املواليني للدولة العثمانية على حساب املناوئني هلا

                                         
.176نقالً عن أسليمان ابوعزالدين ، مرجع سابق ، ص     )  1(   
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وجيه أنظار املبشـرين األوروبـيني إىل   كما أدى الصراع  املصري العثماين الربيطاين إىل ت       
املنطقة وخاصة جنوب العراق واليمن وبالد الشام وأصبحت مناطق خصبة للتبشري بني الطوائف 

ت أفواج املبشرين تصـل إليهـا بكتبـها    حىت بدأ املتعددة اليت ظلت يف عزله عن العامل اخلارجي
األمر الذي حدا بالدولة العثمانية إىل االنتباه املطبوعة وأفكارها الداعية إىل املسيحية بكافه مذاهبها 

حلقيقة هؤالء املبشرين الذين يسعون إلشعال فتيل الفتنه باملنطقة ، ومن مث عملت على إصـالح  
كمـا  وحريات جديدة  الذي منح غري املسلمني حقوقاً "كلخانه"نظامها الداخلي مبا عرف خبط 

  .سابقاً  جاء عرضه

عثمانية على أن ترث احلكم املصري يف اجلزيرة العربيـة فأسـندت   وأسرعت السلطات ال        
على سواحل اخلليج إىل على رضا باشا وقد ) والقطيف -وجند -اإلحساء(والية جدة وتوابعها 

عليه ومل يغري من أوضاعها  االنسحاب املصري على ما هي ختلفت بعد األوضاع اليت األخري ترك
وأمحد بـن  ، باشا أمرياً على جند  الد آل سعود املواىل حملمد علياألمري خفترك السياسية كثرياً ، 

ومل يعمل على إدخال نظم اإلدارة العثمانية يف هذه املناطق فتركها ، على اإلحساء حاكماً مبارك 
عرضه للضغوط الربيطانية املختلفة بعد أن خططوا إىل أن يرثوا احلكم املصـري علـى املنـاطق    

القطيـف   –واحة البورميي  -إقليم اإلحساء –ات الساحل العماين مشيخ( الساحلية للخليج 
، ويسيطروا على كل البقـاع  )إقليم البصرة -خور حسان عند قطر –جزر البحرين  –وعقري 

وكان االنسحاب املصري وتراخي العثمانيني ، الدولة العثمانية  وإخراجه من سلطةبتلك النواحي 
لالستفادة مـن  سعت بريطانيا وقد   فراغ كبري يف تلك اجلهات جتاه أمور اخلليج سبباً يف أن ينشا

العصبيات احلاكمة على  وتزايدفارس  احلكام احملليني معاملنازعات بني خاصة بعد  ذلك الوضع ،
 املشيخات وجتدد أعمال آل سعود وتدهور األوضاع يف مسقط لتجد لنفسها موضع قدم باملنطقة 

الوقت الذي مل تقاوم فيه السلطات العثمانية النفـوذ الربيطـاين    أستمر لقرابة القرن من الزمن يف
، بل باملنطقة ألا كانت تدين هلا خبروج حممد على باشا وانسحاب قواته من اجلزيرة وبالد الشام 

ن رجوع العثمانيني للجزيرة العربية وسواحل اخلليج كان برفقه النفوذ الربيطاين فقد طلب على إ
اد من الوكيل السياسي الربيطاين يف بغداد أن يذهب نائبه إىل جده على ظهـر  رضا باشا واىل بغد

باخرة بريطانية مسلحة لتمنع بالقوة السفن املصرية إذا ما حاولت التعرض له  وستمضى السياسة 
الربيطانية على أساس االنفراد باألمور يف منطقه اخلليج وإجياد قوة بصفة دائمة هلا يف البحرين حىت 

  .قاعدة الحتالل البصرة الحقاًتكون 
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من اخلليج نطقة مباشا ، وأعمال قواده يف تاريخ  د عليوأثرت السياسة املصرية وخطط حمم      
، فمن الناحية السياسـية متكـن    شىت جوانبها السياسية واإلستراتيجية واالجتماعية واالقتصادية

معترك السياسة وتكشـفت أمـامهم   يف والدخول ، نظم اإلدارة املتطورة  معرفةن احلكام احملليو
ضعف حاهلم حال دون التصدي هلـذه   ، ولكن خمططات الدول االستعمارية ومطامعها باملنطقة

  .املخاطر

األوروبيـة وخاصـة   من اهتمام التواجد املصري الدول  ضاعفومن الناحية اإلستراتيجية        
ية تسـتطيع بسـط سـيادته    جد قوة عربوخطر توا، بريطانيا إىل أمهية موقع اخلليج االستراتيجي

الدولية شط البصرة كطريق للمواصالت مصب خاصة عند ،  وحكمها على كامل مناطق اخلليج
إلمهال حىت بدأت القوات املصرية تدق أبوابـه  ابعدما ظل يف طي النسيان و ،بني الشرق والغرب 

األمر الذي جعل بريطانيا  باشا  حلكم حممد علي وأصبح قاب قوسني أو أدىن من اخلضوع كامالً
 أخـرى ترسل بواخرها املسلحة حتت ستار حماربة القرصنة وجتارة الرقيق تارة ونقل الربيد تـارة  

إذا ما شرع يف تنفيـذ خمططـه   ، لتكون على أهبة االستعداد للتصدي خلطط باشا مصر وقواته 
ليج والعراق حتت يد بالتقدم من البحرين صوب البصرة وبغداد فقد خشيت بريطانيا من وقوع اخل

البحـر األمحـر   من األمر الذي جيعله يسيطر على طريقي مواصالا إىل اهلند ، باشا  يحممد عل
القوات املصرية صوب عدن ومـن مث   متقد حيث جندواخلليج  ومصب شط العرب عند البصرة 

  . م1839تقدم على احتالل عدن عام  ا بريطانيارأين

مـن قبـل    اسية أدى الصراع إىل رفع التمثيل الدبلوماسي يف املنطقةومن الناحية الدبلوم        
إىل مقيمني دائمني خاصة يف الكويت ومشيخات الساحل العمـاين ومسـقط   الدول األوروبية ، 

  .باشا باملنطقة مد عليوالبصرة دف اكتشاف نوايا وخطط حم

 بـني جوهريه  صراعاتباشا  يحممد عل أما من الناحية االجتماعية فقد ترتب على سياسة        
املنطقة ، وعمل القواد اليت ظلت طوال الفترة السابقة لوجود القوات املصرية تسيطر على  ائلالقب

ن االستفادة من املواليني هلم من هوالء سواء حكام حمليني أو شيوخ ديـن أو مناصـرين   املصريو
ري واإلعدامات الفوريـة  النفي القس وباشرت يف، على خصومها  هموأصبحت حترض، عاديني 

  .مما أحدث تغيري دميغراىف للسكان ألسباب اهلجرات الداخلية واخلارجية، للمناوئني هلا 
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هتمام الدول األوروبية باملنطقة وباملالحة مبياه اخلليج حـدث  والومن اجلانب االقتصادي        
د التواجد الربيطاين يف ، خاصة بعد إنفراة للمنطقة االجتماعينعكس على الظروف ري أرواج جتا

اخللـيج مـن    موانئوأصبحت مياه اخلليج بعد القضاء على أعمال قوة القواسم ، وجتارة الرقيق 
التقـاء بـني   بعد ما أصبحت نقطه ، املواين املنافسة واملشهورة حلركه التجارة والنقل واجلمارك 

تمام خبطوط النقل النهري عـرب  إىل االه يف اخلليج ونبه الصراع ،  واهلند أوروبا والشرق األقصى
شط البصرة األمر الذي دفع احلكومة الربيطانية إىل إرسال تشيزى لدراسة مدى صالحية أـار  

  .    العراق للمالحة التجارية

  احلقائق اليت أثبتتها الدراسة

يستهدف السيطرة على احلجاز الدراسة أن خمطط حممد على باشا التوسعي مل يكن  كدتأ       
وبينت الوثائق أن اهتمام باشا أيضاً، منطقة اخلليج وجنوب العراق  د فقط بل كان يسعى لضموجن

بنـه  ا كان منذ وطئت أقدام قواته احلجاز ، حيث كشفت أحد الوثائق األوامر إىل،مصر باخلليج 
سـاحل  على للتقدم وإخضاع إقليم اإلحساء  م ،1818حصاره الدرعية عام  عندإبراهيم باشا 

، بقيادة خورشيد باشا  م ،1838مبنطقة اخلليج عام  حممد علي باشا نشاطه، وحني عاود  اخلليج
باشا أمهية اخلليج لتوطيد  ، وقد صور حملمد علي اًمنطقة اخلليج اهتماماً كبري لقائد يويلا فنجد هذا

إىل حكمه يف احلجاز ، وطلب منه اإلذن للتقدم وتنفيذ خمطط غزو إقليم البصرة ليسهل الوصول 
ولكن حينما حانت ساعة التنفيذ كان الوضـع  .  مغرياً إياه بأا ملك يضاهي ملك مصر، بغداد 

وضد سياسته التوسعية خاصة بعد هزمية ابنه إبراهيم باشا للجيش  وايل مصرالدويل يف غري صاحل 
قائـد  وينصـح ال ، العثماين يف موقعة نصيبني األمر الذي جعله يتراجع عن تنفيذ هذه التوسعات 

ائياً واالستيالء على تلك اجلهات  الفتوحاتسواحل اخلليج بترك التفكري يف أعمال  خورشيد يف
 .ويأمره باالنسحاب إىل مصر ليغلق باب املصروفات الذي فتحه ملشروعاته بتلك اجلهات

رية الدراسة أن تطلع احلكومة الربيطانية للسيطرة على منطقة اخلليج والطرق البح أكدت         
باشا باملنطقة ، ولكن جناح القوات املصـرية يف   على تواجد قوات حممد علي كان سابقاً مبيئه ، 

كقوة عربية كانت ختشاها بريطانيا بسبب حتالفاا مع باقي ، القضاء على الدولة السعودية األوىل 
تدخل  رصةفذلك أتاح  هلم  عواخضوخاصة مع القواسم الذين بايعوا آل سعود مشيخات اخلليج 
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بقواا ودد هذه املشيخات وتشن محالا العسكرية فكانت األوىل على رأس اخليمـة  بريطانية 
، م 1820عاهدة السـالم العامـة عـام    مب احملليني كاماحلواليت انتهت بتكبيل  م ،1819عام 

 .وأصبحت بريطانيا بذلك الدولة ذات النفوذ القوي يف تلك املناطق

أول  ل والعشائر العربية باملنطقة رحبواالقبائ سة أن معظم احلكام احملليني وبعضالدرا أثبتت        
خمافة الدخول يف قتال غري متكافئ ضدهم ، وتعاونوا معهم ألجل بسط األمر بقدوم املصريني 

مثل ما حدث مع شيخ جابر الصباح يف الكويت والشيخ سلطان ،  السيادة املصرية على املنطقة
ولكن تدخل الدولة العثمانية   خالد حكام اإلحساءبنو رقة وآل عرير من بن صقر يف الشا

احلكام ضد  ءيف اجتاه تأليب هؤال ال هذا التعاون وضغطاإفش أدى إىل واحلكومة الربيطانية 
  .النشاط التوسعي للقوات املصرية باملنطقة

اخلليج  منطقةخضاع إلباشا  أتبعها حممد علي اليت اخلطط واألساليبالدراسة أن  كشفت      
مغايرة ، أو مرحلة التوسع الثاين ضمها حلكمه بعد إسقاط الدولة السعودية األوىل يف جند و

سة الفتوحات للقوات املصرية يف غريها من الواليات العربية مثل فتوحات الشام والسودان ، لسيا
لطرق السلمية ومن يطلب من قواده يف سواحل اخلليج العمل على إخضاع هذه املناطق با فنجده

شيخ الواء السلمي حتت حكم باشا مصر وهو ما حدث مع لالنضخالل املفاوضات والعروض 
عبد اهللا آل خليفة يف البحرين حيث وقع اتفاقية مع القائد خورشيد باشا تعترف بالسيادة املصرية 

  . على البحرين

 - عمان( ئم حالياً سواء يف من خالل الدراسة أن الرتاع الطائفي واملناطقي القا اتضح      
، يعود جبذوره إىل تلك الفترة وكانت  )العراق  – العربية السعودية -األمارات  –البحرين 

دائماً ما تستغل الدول االستعمارية هذه الرتاعات لصاحلها فتزيدها تأججاً وكانت فترة الصراع 
لسياسة واضحة بسبب استخدام املصري الربيطاين العثماين هي الفترة اليت جتلت فيها تلك ا

تلك السياسة وشهدنا كيف أن الربيطانيني حرضوا القواسم ضد  ، والدولة العثمانية بريطانيا
  .بعضهم وكيف أن الوايل العثماين حرض عشائر املتنفك يف جنوب العراق ضد أخوم

إال مصاحله دم باشا يف توسعاته كانت إقليمية وال خت الدراسة أن نظرة حممد علي أكدت        
وتبني من أنه ال يوجد  .هذا احلكم  اثةروأسرته من بعده كم وحق الشخصية والدفاع عن أن حي
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بل ، وقواده  ئهباشا وأبنا مجيع املكاتبات بني حممد علي أي ذكر للعروبة أو للوحدة العربية يف
يف  ،ن العثماين باشا كان يطمح أن حيل حمل السلطا أن حممد علي تشري بعض هذه املصادر إىل

عامة العامل اإلسالمي حبيث يكون باشا مصر هو خليفة املسلمني وزعيمهم يف دار اخلالفة ز
  .   القاهرة  ةاجلديد

 

 

  

  

  

  

  
  املصادر واملراجع

  :الوثائق غري املنشورة: أوال
  

 : العربية )1(
  دار الوثائق واحملفوظات املصرية القاهرة          

عالقـة مصـر بالـدول اخلارجيـة          وهي جمموعة سجالت تتناول: ر براحمافظ ديوان حب -     
ستمدت الدراسة مادا من سجالت الوثائق املتعلقة باجلزيرة العربية والشام والعـراق، وهـي   ا

  " 7-6-5-1" احملافظ رقم 
جمموعة من السجالت حتتوى على أثين عشر حمفظـه ، تبـدءا باحملفظـة        : حمافظ احلجاز -
أحباث سـجلت  " 267"وتنتهي باحملفظة  1807حباث ومتثل أوىل حمافظ احلجاز عامأ" 95"

-104-103-102-101"واستمدت الدراسة مادا من احملـافظ ؛  .1841وقائع عام
264-266-267 "  
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جمموعة سجالت حتتوي على عشرين حمفظة استفادت الدراسة من احملـافظ  : حمافظ الشام -
  " .83-72"رقم 

وهذه السجالت عبارة عن وحدة أرشيفية متكاملة منظمة تشمل العديد : ركيحمافظ معية ت -
سجالً ، وأفادت الدراسة احملفظة " 504"من الدفاتر واحملافظ، ويتكون القسم العريب منه من 

  " .1"رقم 
 : األوروبية  )2(

Foreign Office (F.O) 17 VOLS (1799-1879)  
  فوظات املصرية باسم األرشيف األورويبوثائق حمفوظة بدار الوثائق واحمل       

  
  : التركية )       3(    

 األرشيف العثماين      ) BOA(أرشيف رئاسة الوزراء العثماين باسطنبول                  
  ".3848HH "- "36096HH"تصنيف اخلط اهلمايوين أرقام  -        
  ".010782-61"رقم  تصنيف جودت داخلية -        

  
  :الوثائق املنشورة: نياًثا 

  
 : العربيةالوثائق  )1(

 اجلزيرة العربية يف عصر   حممد علي عبد الرمحن عبد الرحيم عبد الرمحن، من وثائق شبة -
  .م1982، دار املتنيب، قطر، م1819-1840

عة الثاين، املطب –بيان بوثائق الشام ، الد األول "أسد رستم ، احملفوظات امللكية املصرية  - 
  .م1966الكاثوليكية ، بريوت ، 

عبد العزيز عبد الغين إبراهيم ، من وثائق األرشيف املصري يف تاريخ اخلليج وشبه اجلزيرة  -      
  .م2001العربية ، مركز زايد للتراث والتاريخ ، العني ، األمارات العربية ، 

  
 :الوثائق املترمجة  )2(
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، أربعة 1960- 1797ت من أهم الوثائق الربيطانية خمتارا: حممد مرسي عبد اهللا -        
 .م1996جملدات، مركز لندن للدراسات العربية،

وثائق البحرية املصرية يف عهد حممد على، املسامهة اإليطالية، ترمجة : أجنلو سا ماركوم -        
  .م2006والء عفيفي النحاس، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

اهللا حممد أبوهشه، حرب املورة يف الوثائق النمساوية، دار الكتب والوثائق القومية، عبد  -        
  .م2009القاهرة، 
مة العثمانية وأمهيتها يف حبوث اخلليج واجلزيرة العربية، جملة احممد حرب، السالن -        

-145ت، صدراسات اخلليج واجلزيرة العربية، العدد الثالث والثالثون، السنة التاسعة، د 
  .م171
" ، م1822أمحد زكريا الشلق، أسس السياسة الربيطانية اجلديدة يف اخلليج  بعد عام  -        

، دار الكتب والوثائق "احلولية املصرية للوثائق" ، الروزنامه، "كما تكشفها وثيقة بريطانية 
  . 287، صم2003القومية، القاهرة، العدد األول، 

  
  
  :األوروبيةالوثائق  )3(

1842”, Calcutta, 1909.-,VOL , 32, “1815 India Office Records . Arabian Gulf Intelligence - 
of the Bomb Gov1 , 19438    Selection from the recordsBombay low ,   

  
  : الرسائل العلمية: ثالثاً  

التحديث  عملية"م1849-1805مصر يف عهد حممد علىحممد صالح السعيد أبونار،  -1   
، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، " وعالقتها بالصراع الدويل يف الشرق األوسط

  .م1984جامعة القاهرة، 
العالقات االقتصادية املصرية الفرنسية على عهد حممد على حىت سنة عبد الفاضل الصايف،  -2

 .م9881، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، م1840
العثماين يف اجلزيرة العربيـة والشـام علـى     –أثر الصراع املصري على عفيفي غازي،  -3

 .م2009، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، م1841-1831العراق
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القواسم نشاطهم البحري وعالقتهم بالقوى احمللية واخلارجيـة  عبد القوى فهمي حممد،  -4
 .م1980اب، جامعة عني مشس، ، كلية اآلدم1747-1853

، رسالة ماجسـتري،  م1891-1840الدولة السعودية الثانية عبد الفتاح حسن أبوعلية،  -5
 .م1968كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

، رسالة ماجسـتري،  م1849-1825سياسة حممد على يف السودان حممد األمني سعيد،  -6
 .   كلية اآلداب، جامعة القاهرة، د ت

توسع مصر يف الشام وأثره يف موقف الدول من املسألة املصرية يف عصر حممد فريد،  أمحد -7
  .م1955لية اآلداب، جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستري، كم1841-1831على 

    : املصادر العربية: رابعاً
  .م1967، القاهرة ،  جزيرة العرب يف القرن العشرينحافظ وهبه ،   ـ  1
،  حتقيق ، ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب د الريكي ، حسن بن مجال بن أمح  ـ  2

  .م2005عبد اهللا الصاحل العثيمني ، دارة امللك عبد العزيز ، الرياض ، 
، حتقيق عبد الـرمحن السـاملي ،    السرية اجللية سعد السعود البوسعيديهـ   محيد بن رزيق ،   3

  .م2006راث والثقافة ، سلطنه عمان ، وزاره الت
، حتقيق عبد املـنعم عـامر    الفتح املبني يف سرية السادة البوسعيدينيـ   ـــــــ ،   4

  .م2001ث القومي والثقايف ، عمان ، ، وزارة الترا5وحممد موسى عبد اهللا ، ط 
، دراسة وحتقيق ،سـعيد  قصص وأخبار جرت يف عمان ـ  سليمان حممد بن عامر األفوي ،   5

  .م2007لتراث والثقافة ، عمان ، بن حممد اهلامشي ،وزاره ا
  .م1959، مطبعة ضة مصر ، القاهرة ،  من تاريخ الكويتـ    سيف مرزق الشعالن ،  6

، مكتبة مدبويل ، القاهرة  5عبد الرمحن اجلربيت ، عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار ، ج       
  .م1997

  .م1947النهضة ، القاهرة ، ، مكتبة  عصر حممد علىـ    عبد الرمحن الرافعي ،  7
يعقوب عبد العزيز ، دار مكتبـة احليـاة ،   : عبد العزيز الرشيد ، تاريخ الكويت ، حتقيق        

  .م1978بريوت ، 
، مطابع القصيم ، الرياض  3، ط 1، ج عنوان اد يف تاريخ جندـ    عثمان بن بشر ،  8

  .م1968
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ريخ مصر من الفتح العثماين إىل قبيل الوقت تاـ     عمر االسكندراى ، وسليم حسن ،  9
 .، مكتبة مدلويل ، القاهرة ، د تاحلاضر 

، ط  1، ج حتفة املستفيد بتاريخ اإلحساء القدمي واجلديدـ     حممد عبد القادر األنصاري ، 11
  .م1960، مطابع الرياض ،  1

، حترير ودراسة ،  خلديويةالبهجة التوفيقية يف تاريخ مؤسس العائلة اـ    حممد فريد بك ، 12
  .م2006أمحد زكريا الشلق ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، 

  .، د ت  2،ج حتفه األعيان يف سرية أهل عمانـ    نور الدين الساملي يف كتابه ؛ 13
دار العلـم للماليـني ،    3، ط 5، ج األعالم ، قاموس تراجمـ   خري الدين الزر كلي ، 14

  .  م1999 بريوت ،
             .1995،  2، دار صادر ، بريوت ، جملد  معجم البلدانـ   ياقوت احلموي ، 15

  :خامساً املصادر املعربة
، القاهرة ،  2، ت حممد مسعود ، ط ، مصر يف القرن التاسع عشر ادوارد جوان  ـ  1

  . م1931
، ت حافظ اجلمايل ، "م1840-1770 حممد علي بني" الفرعون األخري جلبري سينويه ،   ـ  2

  . م2005منشورات وزارة الثقافة السورية ، دمشق ، 
، وزارة  1، ج عبد اهللا، ت حممد أمني  م1870-1795بريطانيا واخلليج جون كيلي ،   ـ  3

  .م1979التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، 
، ت صـربي   1،  ج  هـابيني مالحظات عن البدو والوـ      جونس لويس بوركهارت ،   4

  . 2007حممد حسن ، املركز القومي للترمجة ، القاهرة ، 
، ت جعفر خياط ، ط أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث ستيفن مهسلي لونكريك ،   ـ  5

  .م1968، مكتبة بغداد ، العراق ،  4
، ت عنان  على األصول االجتماعية للسياسة التوسعية ملصر يف عهد حممدفرد لوسون ،   ـ  6

  .م2005الشهاوى ، الس األعلى للثقافة ، القاهرة ، 
أنس الرفاعي ، ت ، ،  م1819رحله عرب اجلزيرة العربية خالل عام ـ      فورستر سادلري ، 7

  .ـه 1403حتقيق سعود ابن غنام العجمي ، دار الفكر ، دمشق ،
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، ت صربي حممد حسن ، الـس   اختراق اجلزيرة العربيةـ     ديفيد جورج هوجارات ،   8
  .م2005األعلى للثقافة ، القاهرة ، 

ـ     كارسنت نيبور ، رحلة إىل شبه اجلزيرة العربية وإىل بالد أخرى جماورة هلا ، جـزاءين ،    9
  . م2007ت عبري املنذر ، مؤسسة االنتشار العريب ، بريوت ، 

  الكتب العربية : سادساً
،  م1916-1516اريخ الـوطن العـريب يف العهـد العثمـاين     تإبراهيم خليل أمحد ،   ـ  1

  .م1983منشورات جامعه املوصل ، العراق ، 
، معهد الدراسـات   حماضرات يف تاريخ شرقي اجلزيرة العربيةأمحد مصطفى أبو حكمة،   ـ  2

  .م1967العربية ، القاهرة ، 
ـ   1832، الـد الثـاين    احملفوظات امللكية املصرية ، بيان بوثائق الشامأسد رستم ،   ـ  3

  .ـه1248، وثائق ربيع األول سنة  م1966، املطبعة الكاثوليكية ، بريوت  م1835
تاريخ تطور حدود مصر الشرقية وتأثريه على األمن القومي املصري ألفت أمحد اخلشاب ،   ـ  4

  .م2008، دار الشروق  القاهرة ،  م1892-1988
، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  2، ط صري الربي والبحرياجليش املاألمري عمر طوسون ،   ـ  5

  .  م1996
 "رؤية نقدية يف سياسة اخلارجية"سياسة حممد على باشا الدوليةبكر إمساعيل الكوسويف ،   ـ  6

  .م2006، مؤسسة آلبا برس ، القاهرة ، 
 ، القاهرة ، ، دار الفكر العريب 3، ط سياسة بريطانيا يف جنوب اجلزيرة العربيةجاد طه ،   ـ  7

  .م1974
  .م1972القاهرة ،  ،، دار القلم  البحر األمحر واالستعمارجالل حيي ،   ـ  8
  . 1985، دار الفكر العريب، القاهرة ،  ، إستراتيجية االستعمار والتحريرـ    مجال محدان  9

، دار  2ط ،م1914-1840مجال زكريا قاسم ، دراسة لتـاريخ اإلمـارات العربيـة     ـ  10
  .م1974حوث العلمية ، الب

تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر ، الد األول ، إمارات اخلليج ـ ـــــــ ،   11
، در الفكر العريب ، القـاهرة ،   م1840ـ   1507العريب يف عصر التوسع األورويب ، 

  .م1997
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، دار  2، ط م1914-1840دراسة لتاريخ اإلمارات العربيـة  ـ ــــــــ ،   12
  .م1974حوث العلمية ، القاهرة ، الب

، 1861ــ  1741دولة بو سعيد يف عمان وشرق أفريقيا ، ـــــــــ ،  ـ  13
  .1967مكتبة القاهرة احلديثة، 

حرب االستعمار على حممد علـي والنهضـة   "أوربا ومصري الشرق ، جوزيف حجاز ،  ـ  14
  . 1976، املؤسسة العربية ، للدراسات والنشر ، بريوت  "العربية

دار الفكر العريب ، القـاهرة،    ، بناء دولة مصر حممد على محد فؤاد شكري ، وآخرون ـ  15
1948.  

، دار الشروق  2، ط"حممد على وجيشه وبناء مصر احلديثة"كل رجال الباشاخالد فهمي  ـ  16
  .2011، القاهرة ، 

قليميـة والدوليـة ،   ، تاريخ عمان احلديث ، دراسة يف العالقات اإلخالد ناصر الومسي  ـ  17
    ، عني للدراسات والبحوث  1904ـ  1789

، وزارة م1890ـ   1832زجنبار يف ظل احلكـم العـريب ،   و ، بمصطفى إبراهيم اجل.   18 
  .م2004اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة،  2007التراث والثقافة ، سلطنة عمان ، 

املناوئة مـن الدولـة السـعودية الثانيـة     موقف القوى ـ خليفة بن عبد الرمحن املسعود ،   19
  .م2005، دارة امللك عبد العزيز ، الرياض ،  م1818-1866

، الدار  م1914-1745العثمانيون وآل سعود يف األرشيف العثماين ـ زكريا قورشون ،   20
  .م2005العربية للموسوعات ، بريوت ، 

ار العربية للموسوعات ، الد م1916-1871قطر يف العهد العثماين ـ ـــــــ ،  21
  .م2008، بريوت ، 

، تاريخ ساحل عمان السياسي يف النصف األول من القرن التاسع زهري عبد ايد مسور  ـ  22
  .م1984، منشورات ذات السالسل ، الكويت ، عشر

املختصر يف تاريخ أوروبا احلديث من مطلع القرن السادس عشر إىل ـ زين عصمت راشد ،   23
  .م1981، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  الثامن عشر اية القرن

، املطبعـة التعاونيـة، دمشـق،    إيضاح املعامل يف تاريخ القواسمـ سامل بن محود السيايب،   24
  .م1976



151 
 

  .م2009، دار الشروق ، القاهرة ،  إبراهيم باشا يف سورياـ سليمان أبو عزالدين ،  25
، معهـد   م1909-1840دولة العثمانية وشبه جزيرة العـرب  الـ السيد رجب حراز،   26

  .م1970البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 
،  دار املعارف ، القاهرة ،  3ط ، األوضاع السياسية إلمارات اخلليج العريب, ـ سيد نوفل   27

  . م1960مايو  16
للدراسات والبحـوث  ، عني  دراسات يف تاريخ العرب احلديثـ صالح  حممد هريدي ،   28

  .م2008اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة ، 
العريب ، مكتبة اإلجنلو املصرية ، القـاهرة،  التيارات السياسية  يف اخلليج ـ صالح العقاد ،   29

  .م1992
ــ   ، االستعمار يف اخلليج الفارسي ، مكتبة اإلجنلـو املصـرية ،   ـــ  ـــــ  30

  . م1965القاهرة ، 
، معهد  م1818-1745الدولة السعودية األوىل الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ، ـ عبد   30

  .م1969البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 
حممد علـى  "من تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصر احلديث ـ ــــــــــ ،   31

  .م1981، دار الكتاب اجلامعي ، القاهرة ،  2، ج "وشبه اجلزيرة العربية
، اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية  1، ج تاريخ العرب احلديثـ عبد العزيز سليمان نوار ،   32

  .م1967، القاهرة ، 
، دار الكتـاب العـريب ، القـاهرة ،     داود باشا وايل بغدادـ ــــــــــ ،   33

  .م1964
، مكتبـة  " م 1914-1600املصاحل الربيطانية يف أار العـراق  " ، ـــــــ ـ   34

  .م1968األجنلو املصرية ، القاهرة ، 
، دراسة حكومة اهلند الربيطانية واإلدارة يف اخلليج العريب ـ عبد العزيز عبد الغين إبراهيم ،   35

  .م1981وثائقية ، دار املريخ ، السعودية ، 
،  من وثائق األرشيف املصري يف تاريخ اخلليج وشبه اجلزيرة العربيةــــ ، ـ ــــ  36

  .م2001د للتراث والتاريخ ، األمارات العريب املتحدة ،مركز زاي
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، دار املعارف ، القـاهرة،   1، ج بناء الدولة احلديثة يف مصرـ عبد الغفار حممد حسني ،   37
  .م1980

، دار مكتبة احلياة " دراسة جغرافية إنسانية"، عمان واإلمارات السبع ،  عبد القادر زلَومـ   38
  . م1973، بريوت ، 

، دار الكتب والوثائق القومية  حرب املورة يف الوثائق النمساويةـ عبد اهللا حممد أبو هشة ،  39
  .م2009، القاهرة ، 

-1741العالقات العثمانية الفارسية يف عهد دولة أبـو سـعيد   ـ علي عبد اهللا فارس ،   40
  .م2000،  2، مطبعة رأس اخليمة ، اإلمارات العربية ، ط  م1871
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  .م1989، منشورات احتاد كتاب األمارات ، الشارقة ،  م1971-1806وبريطانيا 
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  .م1981، منشورات ذات السالسل ، الكويت ،  التاسع عشر
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  .م1997اإلمارات ، 6دواله 
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