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 انمار عبد الجبار جاسمم.م.       د سامي صالح محمد الصياد        0م0ا

 قسم التاريخ –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة تكريت 
 المقدمة

تهدد وحدة الدولة (5080 – 5081) محمد علي باشرررررررررررراوالي مصرررررررررررر  طموحات  كانت 
العثمانية نفسررررها ومصررررالا الدوة اوو بية  ودصرررربحت الدولة العثمانية عالعة ع   د تطلعات  نحو 

)بعد تلكؤ ب يطانيا والنمسررررا(  ( 5081 – 5080) اوناضرررروة  ناسررررتنلد السررررلطا  محمود الثاني
الذي انتهج سررررياسررررة المحانية علل كيا  الدولة  ( 5011-5911) اووةبالقيصرررر  ال وسرررري نيقو  

م وذلك بعد د  خلصررررررررررررت الللنة التي شرررررررررررركلها نيقو  اووة 5081العثمانية ابتداء م  نهاية عام 
لد اسررة السررياسررة اللديدة ولل ضرر و ة المحانية علل الدولة العثمانية     تلعبتها يسررب  ل وسرريا 

 بية.مشاكة ني دقاليمها اللنو 

ولل تسرررروية سررررلمية من السررررلطا  العثماني بمول  م 5088ديا   1يوم توصررررة محمد علي باشررررا 
   الذي منا السلطا  محمود الثاني بمقتضاه بالد الشام وددنة لمحمد علي باشا. صلا كوتاهية

وبعد التقا   الذي حصرة بي   وسريا والدولة العثمانية وصرلت القوات ال وسية ولل مضي  
لمسرررراعدة السررررلطا   وقد حصررررلت الدولة العثمانية علل تلك المسرررراعدة بمول  معاهدة البوسررررفو  

م وذ ضررررمنت  وسرررريا 5088تموع  0سرررري ني  اسرررركل عقدت بي  الط ني  سررررميت معاهدة خونكا  
ما  ذلكبمولبها ح  التدخة ثانية ني شرررررررررررررؤو  الدولة العثمانية تحت مطاء تقديم المسررررررررررررراعدة  و 

بالتالي و  وذلك ون  سيمك   وسيا م  الوصوة ولل مياه البح  المتوسط  نضت  ب يطانيا ون نسا  
 يمكنها السيط ة علل دلعاء كبي ة منها.

ة  المعاهد تلكسرررررررري عب  تحلية مواد  لل اهمية عقد معاهدة خونكا  اسرررررررركل ودكد البحث ع
 لكتواث ها ني منا  وسررررررررريا مكاسررررررررر  مهمة علل حسرررررررررا  الدولة العثمانية وال ن  ا و بي لعقد 

 المعاهدة.
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العثماني وسرويت المشراكة مؤقتاب بي  السلطا   –نتهت الم حلة اوولل م  النعاع المصر ي ا      
محمود الثاني ووالي  علل مصرررررررر  محمد علي باشررررررررا  و  و  اوعمة دثا ت تداعيات ودن عت نتابج 
لعلت الوضرن الدولي ني حالة م  التوت   و سريما و   وسريا تمكنت م  الحصروة علل مكاسر  

  (5)كبي ة ني سعيها لتغلغة نفوذها ني الدولة العثمانية
كا  علل  وسيا بعد اتفا  كوتاهية اختيا  احد اوم ي   دولها: د  تعيد الني  بعالقتها من 

م  وتبدد 5081الدولة العثمانية وتتخلل ع  مكاسررررربها التي حصرررررلت عليها م  معاهدة دد نة عام 
عادة محمد علي باشررا ولل    د الطبيعي بمسرراعدة ب يطانيا  و  وضررع بتسرروية اوعمة بملمعها   واا

اوم  لم يك  وا داب  و   وسرررريا لم تععة سررررياسررررياب  ولم تقن ني ضررررابقة مالية دو دعمة داخلية  ذلك
لكي تتخذ موقفاب مت العاب وثانيهما: د  تععع  وسررررررررريا موقفها وتلعة نفسرررررررررها الحامي الوحيد للدولة 

 .(8)ثانيالعثمانية وتتحمة النتابج كانة  وبعد د اسة اوم  بشكة دقي  اختا ت اوم  ال
كا  القيصرررر  نيقو  اووة قد د سررررة اوسررررطوة ال وسرررري ولل مضرررري  البوسررررفو  منذ شررررباط 

م  وخالة تلك المدة عمة المهندسررررررو  ال وت علل تحصرررررري  المضرررررراب  لصررررررد دي هلوم 5088
دلنبي محتمة  ولتحقي  اوهداف ال وسرررية عي  القيصررر  ال وسررري الكونت )او لوف( المولود ني 

  وعود بتعليمات (8)  العادة وقابداب دعلل للقوات ال وسرررررررية ني الدولة العثمانيةسرررررررفي اب نو  اسرررررررتانبوة
تقضررررري ب قناع البا  العالي با عتماد كلياب علل ا سرررررناد ال وسررررري  والعمة علل ع قلة دي تدخة 

السرررفي  الف نسررري ا دمي اة   وا  يحفي ل وسررريا نفوذها دمام نفوذ (8)اسرررتانبوةب يطاني ن نسررري ني 
  (1)الذي لل  علل نفسررررر  سرررررخط القيصررررر  نيقو  اووة بسرررررب  تعامل  من اوعمة اوخي ة وسررررري  

وتثبيت التمييد النمسرررررررراوي ل وسررررررررريا  وتلن  ب يطانيا ع  ط ي  التمكيد بم  الهدف الوحيد للتدخة 
بقاء القوات ال وسررررررررررية ني  تل ح اسررررررررررتانبوةال وسرررررررررري هو المحانية علل كيا  الدولة العثمانية  واا

ل اتفاقية سالم من محمد علي باشا  واهم م  ذلك كل  وقناع السلطا  العثماني محمود التوصة ول
 .(1)الثاني بم  خالص  يكم  ني التمييد ال وسي   مي 

بط سربو   لسرفي ها اللديد توضرا بشركة   يقبة الشرك الني ة ال وسية حكومة و  تعليمات 
  بة ونها توحي بشكة مباش  ط نها المهم ولل اوعمة  نمحمد علي باشرا ليت هدنها اوسرات  و 
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ولل  مبة  وسررريا ني اسرررتم ا  القوات المصررر ية دطوة مدة  ممكنة  و بطوا ق ا  سرررح  قواتهم م  
بالوصرررروة ولل اتفا  بي  الط ني   وهم يد كو  ا  الباشررررا والسررررلطا  مي  قاد ي  علل  اسررررتانبوة

 .(9)وضن السالم
دو  تحقي  نابدة ولم ينسررررررررررح   اسررررررررررتانبوةوج م  الحقيقة و   وسرررررررررريا لم تك  ت م  بالخ  

دو  وح اع امتياٍع معيٍ  ني او اضرررري العثمانية  وم   اسررررتانبوةاوسررررطوة ال وسرررري م  سررررواحة 
 .(0)دو  حماية مصالحها ني منطقة المضاب 

يعمة ني اللعء المهم م  مهمت  ناخذ  الكونت او لوف اسرررتانبوةالمبعوث ال وسررري الل بدد 
يقنن الوع اء العثمانيي  قبة السررررررررررررررلطا  العثماني بم  سررررررررررررررالمة البا  العالي تتوقف علل المعونة 

تانبوة السفي  الف نسي ني اسال وسرية واخذ يواصة التماعات  كة يوم حتل كاد يطغي علل نفوذ 
 صرررررررررعوبة ني مباحثات  من السرررررررررلطا  بونسرررررررررونبي  ولم يلدا دمي اة  وسررررررررري  ونيي ه الب يطاني 

العثماني الذي تعلم د سرررراب  لديداب  وهو عندما اشررررتدت اوعمة وطل  م  دصرررردقاب  المسررررراعدة نلم 
يسرررعف  الذي  دعلنوا ل  ا خالف  نولد ني  وسررريا ا لابة علل الفو  بليوشرررها ودسررراطيلها و د  

  وبذلك اقتنن (1)العسررررررررك ي مسررررررررتقبالب ا   وسرررررررريا هي الدولة الوحيدة التي يمك  ا  تقدم ل  العو  
 .(58)بولهة ني  دو لوف لد لة دن  طل  عقد حلف  وسي عثماني

 9 ني بدد القل  يسرررررررراو  الدوة اوو بية و سرررررررريما ن نسررررررررا بعد انسررررررررحا  القوات المصرررررررر ية
م  وقليم اوناضرررررروة ولل ما بعد لباة طو وت بمول  اتفا  كوتاهية  وذلك بسررررررب   5088آيا 

القوات ال وسررية م  د اضرري الدولة العثمانية  نطلبت ن نسررا م  البا  العالي ويلاد عدم انسررحا  
القوات ال وسررررررررية بعد انتهاء اوعمة من محمد علي باشررررررررا نملا  البا   انسررررررررحا  تفسرررررررري  لتمخ 

لما يسيييود العتقات بين الدولتين من مودة  إن وجود القوات الروسيييية هو رمر صيييريحالعالي: "
 .(33")وتجانس

م 5088حعي ا   81يوم  المباحثات بي  البا  العالي وممثة  وسرررريا الكونت دو لوف بددت
م  سررررررررميت 5088تموع  0 يوم   ونلحت  وسرررررررريا ني عقد معاهدة دناعية دمدها ثماني سررررررررنوات
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نسررررررررررررربة ولل الوادي الذي نعلت ني  القوات  Hünkar Iskelesiسررررررررررررري  اسررررررررررررركل معاهدة خونكا  
 .(58)ال وسية

دكدت المعاهدة علل السالم والصداقة والتحالف بي   وسيا والدولة العثمانية  ود  الهدف 
قيص   وسيا والسلطا  العثماني  عللالتحالف هو الدناع المشت ك ضد دي اعتداء  و  ذالكم  

الغ    الكذالتفاهم ني المسابة التي تتعل  بسالمة الدولة العثمانية  وا  يقدم كة منهما لآلخ  ل
. كما و  معاهدة الدناع تؤيد علل ما لاء بمعاهدة السالم (58)ة عو   مادي و مساعدة نعالةك

م. والمعاهدات السابقة التي تمت بي  الط ني  لميعها  نضالب ع  5081المعقودة ني دد نة عام 
  (58)م5088بشم  اليونا  عام  استانبوةم  والتوصية التي تمت ني 5088ميثا  بط سبو   عام 

دحد بنود المعاهدة علل د  يتعهد قيص   وسيا ني حالة حدوث طا ئ  يستدعي طل  البا  ونف 
العالي المساعدة الب ية والبح ية م   وسيا  وا  يقدم ل  المساعدات العسك ية الب ية والبح ية التي 
يلدها الط نا  ض و ية علل ا  تكو  الليوش ال وسية تحت تص ف البا  العالي  وا  نفقات 

يوش التي يقدمها احد الط ني  لمساعدة اآلخ  تكو  علل عات  الط ف الذي طل  الل
  واتف  الط نا  علل ا  تستم  المعاهدة دطوة مدة ممكنة. ولك  ي وناب قد تط د (51)المساعدة

ة الي وف اتف  الط نا  علل لعة مد نتحسبا لتلك نتقضي ب دخاة بع  التعديالت عليها 
لمدة يتباحث ا   التوقين عليها  وقبة انتهاء تلكتبدد م  اليوم الذي يتم نيالمعاهدة  ثماني سنوات 

الط نا  ويتفقا  علل تلديدها حس  الي وف واوحواة ودخي اب يتم وق ا  المعاهدة م  كال الط ني   
 .(51)ك بعد شه ي  علل توقيعها دو قبة ذلك ا  دم استانبوةبها ني  ةويل ي تبادة الوثاب  المتعلق

وكررا  للمعرراهرردة ملح  سرررررررررررررر ي ينف علل وعفرراء الرردولررة العثمررانيررة م  ديررة التعامررات مرراديررة 
وعسرررررك ية مقابة وعد السرررررلطا  العثماني ب مال  مضررررري  الد دنية  وذا اقتضرررررت الحالة ني ول  
لمين الدوة عدا  وسررررريا  وكانت عبا ة )عند الحالة( تعني ني الحقيقة عند طل   وسررررريا  وبذلك 

 .(59)المسيط  علل المضاب   وعلل اتلاهات الدولة العثمانية  السياسية تصبا اوخي ة هي
و  السررررررياسررررررة التي وضررررررعها البا  العالي عادة  ومنذ عم  بعيد هي ومال  المضرررررراب  ني 

كو    دهمية للمعاهدة  دوقات الح    مي  ا   وسرررريا وضررررعت عبا ة )عند الحالة(  وذ بدونها ي
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  الدخوة ولل البح  اوسرررود والخ وج من  متل ولدت حالة اللملة تتمك   وسررريا م نبفضرررة تلك
لذلك  ويمكنها وذا ما دعلنت الح   علل دية دولة ا  تغل  دمامها المضررررراب   وتصررررربا ني ممم  
م  دي هلوم بح ي  وبذلك دصررررربحت الدولة العثمانية تحت سررررريط ة  وسررررريا وحا سرررررة لمضرررررابقها 

 .(50)حفاياب علل المصالا ال وسية
ود المعرراهرردة  وكررذلررك ني التعليمررات التي دعطيررت ولل دو لوف  عرردم ولود مررا يالحي ني بن

يشري  )بشركة مباشر  دو مي  مباشر ( ولل اتفا   وسيا والدولة العثمانية علل وعادة المناط  التي 
  يعني ا  الدولة العثمانية   ت يد ذلك  كما ون  ليت م   وذلكاسررتولل عليها محمد علي باشررا  

سيا لم يك  باستطاعتها التصدي للليوش المص ية  ولك  ذلك يعني وعال  الح   الممك  ا   و 
ليت م  مصرررلحة  وسررريا التي كسرررربت الكثي  م   وذلكواا مام ب يطانيا علل النعوة ولل الميدا   

 .(51)الدولة العثمانية
  ةو  المعاهدة لم تقتص  علل لعة الدولة العثمانية مل د بالد واقعة تحت الحماية ال وسي

بة ضررررررررمنت لها ما ت نو ولي  دبصررررررررا ها منذ عهد بط ت اوكب   وهو الوصرررررررروة ولل منانذ البح  
 .(88)اوسود  لتصبا ني ممم  م  هلمات اوسطولي  الب يطاني والف نسي

بة السرررررررررررررعي ولل عقدها يؤكد حالة الضرررررررررررررعف   المعاهدات تلكو  قبوة البا  العالي مثة 
ت وليها حالة الدولة العثمانية  نال يسرررتغ   قوة السرررلطا  وا سرررتكانة والخوف الشرررديد التي وصرررل

ميااا يهمني من ممر اليدولة جميعهام ما مهمية "محمود الثراني وهو ني حرالرة م  التوت  الفك ي: 
 .(23")لي؟ إني مضحي باالثنين للرجل الاي يحمل لي رمس محمد علي استانبول

سررري تحمي  م  دي ح   لديدة من  اسررركل عد السرررلطا  محمود الثاني و  معاهدة خونكا  
محمد علي باشررررا  كما عقد آمال  علل المسرررراعدات ال وسررررية التي قد يحتالها ني المسررررتقبة علل 

عادة بالد الشام وددنة  .(88)قمن محمد علي باشا   واا
المعاهدة لم يب مها السلطا  العثماني علل ما نيها م  مهانة للدولة العثمانية   تلكيبدو و  

ني نق  صررررررررلا كوتاهية  و  الدولة العثمانية لم تك  مهددة ني ذلك الوقت  ن ب ام  و  ليسررررررررعل
 .(88)ا تفا  و  ني وق ا ه  ذالكالمعاهدة معناه ا  البا  العالي لم يك  خالف النية ني  تلك
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وم  الغ ي  ني المعاهدة ونها دناعية  وا  تتعهد كة دولة منهما بمسررررررررراعدة اوخ   داخة 
البالد دو خا لها  و   وسيا لم تك  واقعة ني خط  يهدد دمنها  وم  المستحية ا  ت سة الدولة 
العثمانية  ليشرراب إ ولل بط سرربو   وبخالف ذلك ا  الدولة العثمانية واقعة تحت خط  ياه   وا  

دمٌ  حاصررررٌة  واوكث  م ابة ا  دخوة اللنود  اسررررتانبوةوة اللنود ال وت ولل قل  العاصررررمة دخ
العثمانيي  ولل بط سررررررررررررربو   كا  دم اب مسرررررررررررررتحيالب  وا  المادة السررررررررررررر ية ني المعاهدة دعفت الدولة 

 وبي  دية اهالعثمانية م  دي التعام و سريما و سراة ليشرها لمساعدة  وسيا ني حالة وقوع ح   بين
دولة دخ    بة يكفيها عوضرررررررراب ع  ذلك ومال  مضرررررررري  الد دنية دمام دسرررررررراطية الدولة المحا بة 

 .(88)ل وسيا
سررررري نصررررر اب ياه اب ل وسررررريا  و  دن  يحمة بي  طيات  عوامة  اسررررركل كانت معاهدة خونكا  

بة قالهعيمة   نهو اكب  م  ا  تتحمل  مواعي  القو   نب يطانيا صررررراحبة النفوذ شرررررب  المطل  ل  ت
 .(81)المعاهدة مطلقاب  تلكب

 الموقف االوربي من عقد معاهدة خونكار اسكله سي
 كتلبعد د  تمكنت  وسرررررررررررررريا م  تثبيت ولودها وحماية مصررررررررررررررالحها ني المنطقة بمول   

  (.81)م5088تموع  58 اد ت قواتها السواحة العثمانية يومالمعاهدة  م
نعة شررررررررديدة لد  ب يطانيا نمحدثت  دود  ولل الدوة اوو بية   تسرررررررر   مضررررررررمو  المعاهدة

  (89)ون نسا ولل د لة دنهما دم تا دسطوليهما بالقيام بمياه ة بح ية بالق   م  المضاب  العثمانية
باقتحامها و    (80)مMetternnich (3831-3381 )  بالم سررررتو  وعي  الخا لية الب يطاني ونك 

د  ن نسرررررا نصرررررحت  بالعدوة و  ذلك سررررريحدث ح باب عامة  و داب علل ذلك قدم القابما  باوعماة 
 م مذك تي  لاء نيها:5088الب يطاني والف نسي ولل الحكومة ال وسية ني تش ي  اووة 

ًت سي( فيما بعد تدخ اسكلهالوثيقة )معاهدة خونكار  تلك"إاا مثارت بنود 
جانب روسيييييييييا في الاييييييييرون الداخلية كلتركيا  ف ن الحكومتين  مسييييييييلحًا من

 .(81)االنجليرية والفرنسية ستتصرفان وكأن المعاهدة غير موجودة"
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د  المعاهدة تلعة م   كانت ب يطانيا دكث  الدوة اوو بية مضررررررررررررررباب  و د  بالم سررررررررررررررتو   
 وسرررريا المتحكم الفعلي ني المضرررراب   نالسررررلطا  العثماني ملب  بمقتضرررراها علل منا اوسررررطوة 

 .(88)ال وسي ح  الم و   ني حي  منعت دساطية الدوة اوو بية م  ذلك الح 
و  وقوع الدولة العثمانية تحت ميلة النفوذ ال وسرررررري   يعني ني ني  ب يطانيا نقط قل    

ي  القو  ني شر   البح  المتوسرط  وتغي  وضرن المضراب  لصرالا القيص  ال وسي نحس   مواع 
بة و   وسريا ستتمك  م  بسط نفوذها علل دحد ط يقي الهند ال بيسي  عب  سو ية وحتل الخليج 

 .(85)الع بي  مما يؤدي ولل وثا ة ال ع  لد  السياسيي  الب يطانيي 
  :بالم ستو  قابالب  د نيسل وده وعي  خا لية  وسيا علل 

"إن الباب العالي لم يمنح روسييييييييييا بمقتضيييييييييد المعاهدة ايييييييييي ًا جديدًا 
فالمعاهدة تركد فقط ما سيييييبت ان تضيييييمنته المعاهدة الروسيييييية العثمانية عام 

 .(88)م من تحريم دخول السفن الحربية في المضا ت في كل األوقات"3301
المعاهدة لم تأت باييييييد جديد فلمااا وقعتها "إاا كانت تلك ن د علي  بالم سررررررررتو  قابالب:  

 .(88)روسيام ولم تكاف عنها"
شررررع  بالم سررررتو  ا  المعاهدة تشرررركة خط اب حقيقياب علل دولت   وا  صررررداقة  وسرررريا للدولة 
العثمانية دخط  بكثي  م  عداوة محمد علي باشا لألخي ة  وكا  بالم ستو  يفضة ا  ي   البا  

  لذلك ق  ت الحكومة الب يطانية ا  (88)د علي باشرررررا دو نيقو  اووةالعالي بعيداب ع  سرررررطوة محم
تقف بالم صراد وععمت علل عدم نسرا الملاة لتطبي  بنود المعاهدة  و سريما البند السرر ي منها  

ني خطبة الع ش ني شررررررباط  ( William IV)) )5671- 5386 ودكد ملك ب يطانيا وليم ال ابن
تغي  ني عالقات البا  العالي من الدوة اوخ    م  شرررررررررررران  م  ان  سرررررررررررريمنن حدوث دي 5088

التمثي  ني سالمتها دو استقاللها  ودم  اوسطوة الب يطاني بالتول  ولل مضي  الد دنية وذا طل  
 .(81)السلطا  العثماني م   وسيا دخوة اوسطوة ال وسي مضي  البوسفو 

سررررررر ية التي ل   تسررررررر بها وذ تضرررررررمنت و  دكث  ما دثا  ب يطانيا ني المعاهدة هو بنودها ال
الد دنية دمام السرررررف  اوو بية عدا  وسررررريا  وقد عد  مضررررري  وعداب م  السرررررلطا  العثماني ب مال 



  
 
 
 

 

544 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 د سايم صاحل محمد0م0ا

 امنار عبد اجلبار جامسم.م.

 1073 لو الا( اكنون 71لعدد )ا

م واملوقف 7333معاهدة خوناكر اسلكة يس

 الأوريب مهنا

كانو  الثاني  1العثمانية يوم  –الب يطانية التلرا ية برالم سررررررررررررررتو  المعراهردة منراقضررررررررررررررة للمعراهردة 
سررررررميت معاهدة الد دنية ودطل  عليها معاهدة السررررررالم والتلا ة والتحالف السرررررر ي   والتي م5081

ية   التي نصت علل عدم السماح للسف  الح بوتضمنت س يا  المعاهدات السابقة بي  الدولتي   
 .(81)بالم و  عب  مضيقي الد دنية والبوسفو  حتل دوقات السلم

حها لدولة العثمانية كونها تمثة تهديداب لمصررالو  مناهضررة ب يطانيا للسررياسررة ال وسررية تلاه ا
عاقة لخططها ني الشررررر   عموماب  نسرررررعة مسررررراحة  وسررررريا وضرررررخامة قوتها  العدوانية التوسرررررعية  واا
وموقعها اللغ اني تلعة منها خط اب يهدد المصرررررررررالا ا سرررررررررتعما ية الب يطانية ني الدولة العثمانية 

انيا ني الشرررر    لذلك نالعمة علل القضرررراء علل والهند ويلعلها اخط  منانسرررري ب يط وبالد نا ت
كة مكسررر  تحقق   وسررريا لبسرررط نفوذها ني دقطا  الشررر   كا  ني ني  بالم سرررتو  واحداب م  دهم 

 .(89)دهداف سياسة ب يطانيا الخا لية
خشررررريت ب يطانيا علل ط ي  الع ا  م   وسرررررريا دكث  م  خشرررررريتها علل مصرررررر . وقد حذ  

  بغداد حكومت  قابالب: الوكية السياسي الب يطاني ني
سييييي إلد مقصييييد حد  اسييييكله"ان الروس سيييييسييييتهلون معاهدة خونكار 

ممكنم وان الروس لن يتوانوا عن اسيييييييييتهتل منهييار العرات في مايييييييييروعييات 
 .(80)المصالح البريطانية في المنطقة وتهديد السفن تهديدًا خطيراً 

ضرررررد تطلعات القيصررررر  نيقو  اووة  وبمسررررراندة  وقف ال دي العام الب يطاني من بالم سرررررتو 
ال دي العام دصرربا دكث  حماسررة وحيوية م  بداية اوعمة ودعل  موقف  صرر احة  وق   دن  سرريكو  
حامي السررلطا  العثماني وسرريقف بي  السررلطا  ومحمد علي باشرررا حتل يتمك  م  حل  الخط  

ي دثا ها م سرتو  د  المسرملة الش قية التال وسري ع  المصرالا الب يطانية ني الشر    نقد اقتنن بال
 .(81)محمد علي باشا دتاحت ل وسيا ن صة ذهبية للتدخة ني الشؤو  الداخلية للدولة العثمانية

و  المكاسرررررررررر  التي حققتها  وسرررررررررريا م  المعاهدة  دنعت حع  دلويك )المحانيي ( ولل    
انت ع  الدولة العثمانية نك انتهاج سررررررياسررررررة حع  التو ي )اوح ا ( المتمثلة ني تخفيف الضررررررغط

 .(88)بذلك نقطة تحوة حقيقية ني موقف  لاة الدولة ني ب يطانيا م   وسيا
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عاد م  اسررررررتياء بالم سررررررتو  د  المعاهدة مثلت ني ني ه ثاني نشررررررة ني صرررررر اع  من نيقو  
م  وكا  وخفاق  اووة هو عندما  ن  القيص  5085 ةاووة منذ ا  تولل منص  وعي  الخا لي

دم قبول   عتقاده ان  ع ودص  عللوسري تعيي  ست اتفو د كاننك سفي اب لب يطانيا ني بط سبو   ال  
 .(85)م  دشد دعداء  وسيا

سررررررررررررري دنها دصررررررررررررربحت دمام خط ي  يهددا   اسررررررررررررركل دد كت ب يطانيا بعد معاهدة خونكا  
شل د  يخ مصرالحها ني الدولة العثمانية هما الخط  ال وسي والخط  المص ي  وكا  بالم ستو 

. و  د  ب يطانيا كانت تفضررررررررررة د  ت   محمد علي (88)يكو  هناك اتصرررررررررراة بي  هذي  الخط ي 
 يطانيا   لذلك كا  بونسررونبي سررفي  باسرتانبوةباشرا علل ك سرري السرلطنة علل النفوذ ال وسرري ني 

 : م ولل وعا ة الخا لية الب يطانية قابالب 5088قد كت  ني تش ي  الثاني  استانبوةني 
مو يقوض حكم  اسييييييييتانبولا اسيييييييتطاع محمد علي باايييييييا ان يدخل "إا

السيييييييييلطيان فسييييييييييكون من السيييييييييهل عليه ان يتخا التدابير الناجحة إلغتت 
 .(11)البوسفور في وجه القوات الروسية"

ديد بالم ستو  ني ذلك الوقت  دي بونسونبي حي  اق  لسفي   وسيا ني لند  ني كانو  
 .(11)مطلقًا علد اعتتد محمد علي بااا عرش السلطنة""انه لن يعترض م: 5088اووة 

ا يمثل    دولهمي  ني ني تها المهاهدةانقسمت اووساط المتنفذة ني ب يطانيا علل اتلاه
الكتا  وبع  الساسة بدعوتهم ولل عدم التدخة بي  القيص  ال وسي والبا  العالي    عسك ياب  

ناعي ل  يؤث  ني تفو  ب يطانيا الص استانبوة وسيا  و  دبلوماسياب  ونهم يعتقدو  ا  احتالة
ا تلاه  يحبذو   عواة  الدولة  العثمانية    ذالكوالتلا ي ني الش   اودنل  وكا  دنصا  

ويعتقدو  و  عوالها علل يد ال وت سيؤدي ولل وشاعة الهدوء وا ستق ا  ني المنطقة  دما ا تلاه 
هم واوملبية الساحقة ني الب لما   وعدداب م  الدبلوماسيي  وني مقدمت الثاني نكا  يمثل  بالم ستو 

بونسونبي  وذ هالموا دنصا  ا تلاه اووة  عتقادهم بض و ة التوسن الب يطاني ني الش   
  ودكد بالم ستو  ا  نقدا  ب يطانيا الهند سيحولها ولل دولة شبيهة بهولندا دو (81)ومناهضة  وسيا
كة نشاط   بطاة المعاهدة وسعل ولل وعاقة المصادقة عليها دو ب  وواصة  بلليكا لذلك  كع
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احتلال  حتل بعد د  دعطل العثمانيو  تفسي اب اعتقدوا دن  ي ضي الب يطانيي   ودكدت الحكومة 
العثمانية بشكة قاطن بمذك ة  سمية د سلتها ولل الحكومة الب يطانية  دشت ك ني وضعها ممثة 

" من مبدم غلت المضيقين كليهما الدردنيل والبوسفور سوف يراعد  بونتيف. وةاستانب وسيا ني 
 .(81)حتمًا في حالة الحرب بين روسيا وبريطانيا"

و  ونهررا لم تؤد إ ولل نتيلررة بررة علل   علل ال مم م  ا حتلررالررات الب يطررانيررة والف نسرررررررررررررريررة
م ني 5088ني كانو  الثاني  العكت   نقد طو ت  وسيا عالقتها من البا  العالي بالتوقين معها

بط سرررررررررررربو   علل ميثا  خفضررررررررررررت بمولب   وسرررررررررررريا م  لانبها المبل  الذي ماعالت تدنع  الدولة 
م بمقدا  ثلث 5081العثمرانيرة تعويضررررررررررررررات ع  الح   التي كرانرت بينهما بمول  معاهدة دد نة 

  و يتي م المبل  الباقي  كما خفضررت القسررط السررنوي ولل النصررف  وبددت  وسرريا بسرررح  قواتها
  وسرررعت الدولتا  ولل حة لمين المشررراكة القابمة بينهما كالمسرررابة (89)الدانو  )و شررريا ومولدانيا(

ا قتصررررررادية  والقضررررررايا المتعلقة بالح كات الثو ية ني البلقا  والوضررررررن ني اوماك  المقدسررررررة ني 
للتحالف من   و  و  بالم سررررتو  واصررررة مسرررراعي   حباط المعاهدة م  خالة سررررعي  (80)نلسررررطي 

م   وةاسررتانبالدولة العثمانية كي يكو  ذلك وسرريلة  بعاد الخط  ال وسرري والخط  المصرر ي ع  
لهة  ودداة تسررتغلها ب يطانيا للحصرروة علل امتياعات ني المواصررالت والتلا ة ني بالد الشررام م  

ة  العثمانيلهة دخ    وسررررررعل بالم سررررررتو  ولل وشرررررر اك الدوة اوو بية ني عقد معاهدة من الدولة 
   ضما  حصانة ممتلكات الدولة العثمانية م  لد  الدوة اوو بية الكب   لميعها سيفقد  وسيا 

 .(81)سي اسكل اونضلية التي ون تها معاهدة خونكا  
خطبة الع ش ان  سرررررررررريمنن حدوث دي م 5088الملك الب يطاني وليم ال ابن ني شررررررررررباط  دكد

تغي  ني عالقات البا  العالي من الدوة اوخ   م  شررررررررررمن  التمثي  ني سررررررررررالمة الدولة العثمانية 
 .(18)واستقاللها

عد بع  المؤ خي  د  المعاهدة وضررعت الدولة العثمانية تحت حماية  وسرريا ولعلت منها 
وسررررريا م  الدخوة ولي   ني حي  يح  حا سرررررة لمصرررررالحها ني البح  اوسرررررود  وذلك بمنن دعداء   

ل وسرررررررررررررريرا اسررررررررررررررتعمراة البح  ني دي وقرت تشرررررررررررررراء لتقوم برالهلوم علل دي مكا  ت يده ني البح  
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  وعد بعضررهم  اآلخ  ا  المسررؤولي  الب يطانيي  قد بالغوا ني المكاسرر  التي حققتها (15)المتوسررط
يا الدنيا ودقعدتها  ودخذ  وسرررررررررررررريرا م  المعراهردة  و سرررررررررررررريما ني مادتها السرررررررررررررر ية نقد دقامت ب يطان

الب يطانيو  يصرررررررو و  للغي  و  النفوذ ال وسررررررري دصررررررربا  الحاب ني الدولة العثمانية  ود   وسررررررريا 
 .(18)ولهت ض بة للنفوذ الب يطاني نيها  وذلك بالتغي  الذي دحدثت  ني نيام المضاب 
هدة م  ولهة االواقن د  السرراسررة الب يطانيي  تقصرردوا تضررخيم الضررلة التي انتعلوها  نالمع

ني   وسيا كانت دناعية باوسات    الحكومة ال وسية ني ذلك الوقت لم تك  ت م  ني و ساة 
سررررررفنها البح ية م  البح  اوسررررررود ولل البح  المتوسررررررط  بة كانت ت يد منن ب يطانيا ون نسررررررا م  

 .(18)تهديد ساحة  وسيا اللنوبي مي  المحص 
وعاء نتابج المعاهدة ولم تك  اقة شرررررررررمناب م  شرررررررررعو  دما النمسرررررررررا نقد اعت اها شرررررررررعو  القل  

د    (18) مMetternnich (5998 – 5011) مت نيخ مسررررتشررررا  النمسررررا ب يطانيا ون نسررررا واعتقد
مشرررراكة الشرررر     تحة و  باشررررت اك الدوة اوو بية كانة  التي عليها د  تعمة سرررروية وتتف  علل 

 ييط   الشك بينها. وضن خطط مشت كة توضن وتناقش مقدماب حتل   
سررياسررة القمن التي انتهلتها  ا  دد كت  وسرريا م  ا حتلالات وم  ال دي العام الب يطاني

ع  سررررررياسررررررتها ني الشرررررر   ب يطانيا   يمك  ا  ت ضررررررل  م( 5088لثو ة البولندية ني عام من )ا
 .(11)ن نها ل  تحاوة كس  ودها وولهت لهودها ولل كس  ود النمسا ذالكاووسط  ول

كرا  مت نيخ   يمية ولل اتفا  المبادئ الح ة بي  ب يطانيا ون نسررررررررررررررا لذلك اتل  نحو نيقو  
اووة الذي دباح ل  ما ني قلب  نحو الدولة العثمانية  ولعوم حفي الحالة السررياسررية ال اهنة نتشررلن 

ا ت دد ني معلل ب يطانيا ون نسررررا  ودعل  ان  لو كا  موقن النمسررررا مالبماب ل ةمت نيخ ونحل بالالبم
تقديم المساعدة بنفس   وني الوقت نفس   م القيص  ال وسي علل عقد معاهدة ياه ها يعيد علل 

 .(11)نفعها الحقيقي
 حي بالم سرررررتو  ا  نيقو  اووة يسرررررعل ولل اسرررررتغالة النمسرررررا لتحقي  دهدان  ني الشررررر   

ط الثو ي شرررماة ايطاليا  والنشرررامسرررتفيداب م  مت نيخ الذي دنع  انتشرررا  ال وح الثو ية ني دلمانيا  و 
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ني المل   ولل تععيع الحلف المقدت وتوثي  ع   الصرررررررررررداقة والتعاو  بي  دوة دو با الشرررررررررررر قية 
 .(19)) وسيا  والنمسا  وب وسيا(

  ولم يم  شه ا  علل توقين المعاهدة (10)انتي  مت نيخ ن صة ينسخ نيها المعاهدة بغي ها
. وذ Munchen Gratz(11)يصرررر  ني مؤتم  ميونخ ل اتع حتل واتت  الف صرررر  عند التماع  بالق

تمخ  ع  توقين ميثا  اتف  علي  اللانبا  للمحانية علل الدولة العثمانية بسرررررررررررررراللتها الحاكمة 
 .(18)ود  دي تقسيم ومالكها ل  يتم و  با تفا  بي   وسيا والنمسا

و  محاو ت القيص  نيقو  اووة كس  ود النمسا ليت بسب  تصاعد الخالف من ب يطانيا 
ون نسا نقط  بة    النمسا تملك وضعاب وست اتيلياب ممتاعاب م  حيث المواصالت الب ية بي   وسيا 

)و شيا  و تم  ببلغا يا  وو يتي الدان استانبوةوالدولة العثمانية  نالمواصرالت الب ية بي   وسريا و 
. تسرررررتطين ا  تتحكم ني تلك الط   الب ية (15)ومولدانيا( وكانت النمسرررررا بوضرررررعها ني ت انسرررررلفانيا

 .(18)متل شاءت
حاوة مت نيخ كسرررررررر  ود ب يطانيا ون نسررررررررا لعقد اتفا  من النمسررررررررا و وسرررررررريا  و  و  لهوده 

م سررتو  اقت احاب النشررلت  ونهما يشرركا  ني نيات القيصرر  نيقو  اووة و  يثقا  بوعوده  و ن  ب
آخ  لمت نيخ بعقد حلف بي  ب يطانيا ون نسرررا و وسررريا والنمسرررا  وعد الخط  اوسررراسررري هو  وسررريا 

 .(18)ال امية ولل السيط ة علل المضاب  واولعاء المهمة م  دمالك الدولة العثمانية
 ودما ن نسررررا نلم يسررررعها التسررررليم بمبدد التدخة ال وسرررري  نقد كانت تخشررررل تح ك  وسرررريا نح

  ونها وذا تح كت وثبتت دقدامها وشرررررررررررررريدت دعابمها ن نها ل  تخ ج  وقد ولهت ولل اسررررررررررررررتانبوة
 بط سبو   احتلالاب نص :

"إن نصييوا المعاهدة سييتردي في المسييتقبل إلد تدخل روسيييا في 
اييييييرون كتركيا  الداخليةم وان الحكومة الفرنسييييييية تحفر لنفسييييييها الحرية 

نها في تصييرفاتها التامة في اتخاا الخطة التي  سييتوجبها إليها الرروفم واه
 .(18)ستعد المعاهدات الماار إليها كأنها لم تكن"

 :) د نيسل وده وعي  الخا لية ال وسية علل ا حتلاج الف نسي قابالب 
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"انه ال يرى موجباً لرنون فرنسا السي ة إا ان الهرض الوحيد المقصود 
كيان الدولة العثمانية م  سيييي هو المحافرة علد اسيييكلهمن معاهدة خونكار 

المعييياهيييدة قيييد مبرميييت بين دولتين عريمتين  تليييكومهميييا كيييان من ممر م ف
مسييييتقلتين متمتعتين بحقوقهما كاملة غير منقوصييييية فلن تسييييتطي  فرنسيييييا 

 . (81معارضتها إال إاا كانت تطمح إلد تقويض مركان الدولة العثمانية"
 للع محمد علي باشا اوحداث نقد احتجح وني الوقت نفسر  لم تك  مصر  بعيدة ع  مسر  

دات   واتهم  بمن  ددخة معيداب م  التعقياسرررتانبوةالط يقة التي كا  يدي  بها السرررلطا  اومو  ني 
صررررررا  م  دن اسررررررتانبوةعلل العالقات بي  الدوة الكب    علماب و  الكثي  م  دصررررررحا  ال دي ني 

عامة لهم نيما لو نشرررربت الح   بي   وسرررريا لي  علل ان  اكب  دومحمد علي باشررررا  كانوا يني و  
تفاهم العثماني ب –والدولة العثمانية وكا  ني تقدي  هؤ ء ان  لو دمك  معادلة التحالف ال وسرررررررررررررري

 .(11)استانبوةمص  وب يطانيا لكا  قد تحق  حلم محمد علي باشا ني ط د  وسيا م  
  (19)حاوة محمد علي باشا انتهاع الف صة المالبمة  يها  حس  النية و د لمية ن نسا ل 

وذ حاوة ا لتفاف علل سرياسرة  وسريا المعادية ل  ني بالد الشرام وض بها بالسياسات اوو بية ني 
م علل الرردوة اوو بيررة نصرررررررررررررررة المقرراطعررات الع بيررة ع  الرردولررة 5088المنطقررة  نرراقت ح ني عررام 

لغاء معاهدة خونكا  العثمان  كل اسررررررية  وتشرررررركية دولة ع بية واحدة وااعال  الح   علل  وسرررررريا واا
اب   وهو المص تلكسي  و  و  اقت اح  قوبة بال ن     بالم ستو  عد محمد علي باشا سب  

 . (10)الخط  الوحيد الذي دنن السلطا  لالحتماء بال وت
 عليمات التي د سلها وعي  الخا لية ال وسيدما  وسيا نقد دكدت موقفها م  المعاهدة ني الت

نيسرررررل وده ولل الكونت او لوف التي شررررردد نيها علل ا   وسررررريا سررررروف تدانن ع  الدولة العثمانية 
  وكذلك ني موقف وعي  الخا لية ال وسي عندما (11)ضرد دي عدوا  علل ممتلكاتها اوو بية نقط

ح  البلطي  ولل البح  اوسررررررررررود ما اب د اد القيصرررررررررر  نيقو  اووة و سرررررررررراة قطعات عسررررررررررك ية م  ب
 بالمضاب  العثمانية نقد عا ض  نيسل وده وعد ذلك خ قاب للقانو  الدولي وقاة. 
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"في الحيالية الراهنية لعتقتنيا م  كتركييا  تلترم كتركيا  غلت الدردنيل ممام 
اإلجرادات ال تلرمها بأية حال من األحوال  تلكمي سييييييفينة حربية مجنبيةم لكن 

حييه لنييام ليس هنيياك مييية فقرة )في المعيياهييدات( تعطينييا الحت ان نطييالييب ان تفت
 . (80)بالسماح لسفننا الحربية بالمرور إلد البوسفور"

و  مل  مضررررررررري  الد دنية دمام السرررررررررف  الح بية اولنبية لم يك  ام د لديداب ون  كا  علل 
 –الرردوام واحرردة م  القواعررد التقليررديررة ني الرردولررة العثمررانيررة  وقررد دكرردت عليرر  المعرراهرردة الب يطررانيررة 

 ةالمبدد  دما خشي ذالكسي دكدت  اسركل   وعلي  نا  معاهدة خونكا  (95)م(5081العثمانية )عام 
ب يطانيا م  ا  المقصررررود ني المعاهدة مل  الد دنية من بقاء البوسررررفو  مفتوحاب دمام  وسرررريا  نلم 

 .(98)يعد ل  ما يسومُ  بعد لوا  البا  العالي علل المذك ة الب يطانية
ومن ذلرك نرا  دهميرة المعراهردة تكم  ني دنهرا لعلرت النفوذ ال وسرررررررررررررري متفوقراب ني المنطقة  

علل ما يبدو لم يك  يخشل اونضلية التي ون تها المعاهدة ل وسيا ني المضاب  ون    نبالم ستو 
ما  ذلكو يعلم ليداب دن  ل  تمتي بلديد  بة ان  كا  يخشرل تعايد نفوذ  وسيا ني الدولة العثمانية   

 دكدت  التعليمات التي د سلها نيسل وده بقول :
ستعمالهام وتسمح لنا " إن المعاهدة يجب من تضمن وجود قواتنا وا 

بان نكون األوا ل واألايييييييييد قوة في مكان األحدا  إا نكون دا مًا سيييييييييادة 
الموقف في حالة بقاد اإلمبراطورية العثمانيةم وفي حالة انهيارها في آخر 

 .(98)المطاف"
سرررررررررري يكم  ني ونها  اسرررررررررركل و  المكسرررررررررر  الذي حققت   وسرررررررررريا بتوقيعها معاهدة خونكا  

البا  العالي مباشررررررررررر ة معاهدة يعد ولودها اعت اناب مي  مباشررررررررررر ا بتفو  اسرررررررررررتطاعت ا  توقن من 
ل نا  معا ضررتهم للمعاهدة   عل ذالكالمصررالا ال وسررية ني المنطقة  ودد ك الب يطانيو  ذلك  ول

 .(98)محتواها بة ونها لم تش ك لمين الدوة الكب   نيها
سررررري   تمثة قمة النفوذ ال وسررررري ني  اسررررركل نيما عد مؤ خو  آخ و  د  معاهدة خونكا  

  و  (91)م5081  وا  قمة النفوذ ال وسرررررررررررري ني الدولة العثمانية تمثلها معاهدة دد نة اسررررررررررررتانبوة
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 يباب ن نها لم تضررف شرر ذالكسرري لم تمت بشرريء لديد ني نيام المضرراب   ول اسرركل معاهدة خونكا  
نها لم تفع التمكيد  الملاة سرررو  ذالكة شررريباب ني لديداب ل وسررريا ني سررراحلها علل البح  اوسرررود  واا

 .(91)علل القاعدة القديمة وهي عدم السماح للسف  الح بية اولنبية بالم و  عب  المضاب 
لدولة العثمانية وحمايتها م  اعتداء محمد علي باشا  لتتمك  لموقف ادما ع  تععيع  وسيا 

نذلك مشرررركوك ني     الدولة العثمانية تع ضررررت بسررررب   اوخي ة م  ول اء وصررررالحاتها الداخلية  
  نضررررررررررالب ع  د  (99)عقدها المعاهدة ولل نقد شررررررررررديد م  الدبلوماسرررررررررريي  الب يطانيي  والف نسرررررررررريي 

المعراهردة لم تحرة دو  تلردد النعاع بي  السررررررررررررررلطرا  العثماني ووالي مصرررررررررررررر   ولم تمك  المعاهدة 
صررررررالحات الداخلية  بة يمك  القوة ا  المعاهدة الحكومة العثمانية م  ا نصرررررر اف ولل ول اء ا 

  يتف  من  دي  وذلك. (90)عععت مواقن  وسررررررررررريا وعادت م  مكانتها ونفوذها ني الدولة العثمانية
 وانماانقذتها م  خط  محمد علي باشا. بع  المؤ خي .
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 الخاتميييييييييييييييية
نهاء النعاع بي  والي مصرررررر  والسررررررلطا  5088عام  علل ال مم م  عقد صررررررلا كوتاهية م واا

العثماني  و  ان  لم يك  صرررررررررلحاب حقيقيا ب ون  لم يحق  طموحات محمد علي باشرررررررررا الذي ما عاة 
نهاء تبعيت   دما السرررررررررلطا   تابعاب للسرررررررررلطا  العثماني وليت ل  اومة ني تثبيت وضرررررررررع  اللديد واا

و ي   ني محمد علي باشرررا والياب متم داب يل  وخضررراع  العثماني نقد ُد مم علل قبوة الصرررلا. نه
نهاء تبعيت . وبذلك عد    الصلا هدنة عسك ية مؤقتة. ذالكواا

سررررررررري نق  صرررررررررلا كوتاهية  اسررررررررركل كا  هدف الدولة العثمانية م  توقين معاهدة خونكا  
 والم و  ني اسررررررتانبوة حقاب  ني حي  كانت  وسرررررريا تهدف م  المعاهدة الوصرررررروة ولل سررررررواحة 

 المضاب  العثمانية )البوسفو  والد دنية( والحصوة علل امتياعات ني الدولة العثمانية.
ا  عقد المعاهدة ععع م  احداث الصر اع ني قضرايا المسرملة الش قية بي  الدوة ا و بية   

 الكب  . وس عت بالقضاء علل مشا ين محمد علي باشا
د بالم سررررتو  التقا    سرررري خط اب حقيقيا اسرررركل شرررركلت معاهدة خونكا        علل ب يطانيا وعرررررررررررررررررر 

ال وسرررررررررررري العثماني دخط  بكثي  م  عداوة البا  العالي ومحمد علي باشررررررررررررا وا  المعاهدة تهديد 
عاقة خططها ني الش  .  لمصالا ب يطانيا التوسعية واا
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 هوامش البح 
    م حلة متميعة ني سررررررررررررياسررررررررررررة  وسرررررررررررريا تلاه الدولة العثمانية هاشررررررررررررم صررررررررررررالا التك يتي   (4)

 .511ف.8888  بغداد   81(  مللة اوستاذ  العدد 5081-5018)
يما  محمد سررل كوتاهية: مدينة تقن ني م   ت كيا لنو  بح  م م ة تابعة لو ية ب وسرر  (4)

لعي ة ( ني ال5088-5055الغنام  )ق اءة لديدة لسرررررياسرررررة محمد علي باشرررررا التوسرررررعية )
 .550.ف5108الع بية والسودا  واليونا  وسو يا(  مطبعة تهامة  لدة  

لماة محمود حل   القو  الكب   والش   اووسط )ني الق ني  التاسن عش  والعش ي (    (4)
 . 88 ف5101ا سكند ية  

(4) Akdes Nimet Kupat: Türkiye ve Rusya, Ankara, 1940.S.61. 
     .511  فالمصد  الساب هاشم التك يتي  (   1) 
اومي ية      المطبعة 5  تا يخ مصرررررررر  السررررررررياسرررررررري ني اوعمنة الحديثة  جمحمد  نعت (  1) 

 .511  ف5188ببو    القاه ة  
 .551سليما  محمد الغنام  المصد  الساب   ف ( 9) 
 .551المصد  نفس   ف ( 0) 
 .18لماة محمود حل   المصد  الساب   ف ( 1) 
محمد كماة الدسررررروقي  الدولة العثمانية والمسرررررملة الشررررر قية  دا  الثقانة للطباعة والنشررررر    ( 58)

 .595  ف5191القاه ة  
 .511  فالمصد  الساب محمد  نعت   ( 55)
غثيث  الشرررررر   والغ   م  الح و  الصررررررليبية ولل ح   السرررررررويت  مطابن المحمد علي  ( 58)

 .888  فالدا  القومية للطباعة والنش   مص   د.ت
(13)  William Yale, The Near East, Amodern History, London, 1965, -  

P.54 
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) د اسة تا يخية ني 5088-5058للمعيد يني  حسي  عبد الواحد بد   المسملة اليونانية   (58)
  ثو ة اليونا  واسرررررتقاللها ع  الدولة العثمانية(   سرررررالة مالسرررررتي ) مي  منشرررررو ة ( كلية ا دا 

 ؛8888لامعة بغداد  

  Pj. Vatikiotis, The History of Egypt, Second Edition, London, ND, 

P.65. 

 . 510  فالمصد  الساب هاشم التك يتي   ( 51(
 (16) Yaşar Yücel, Ali Sevim, Türkiye, Tarihi, 4.Cilt,T.T.K. Basimevi, 

Ankara, 1972, S. 217. 

(17)  Türkiye Diyanet vakfı, Islam Ansiklopedisi, Cilt, 18, 1998, S. 489. 
 .515سليما  محمد الغنام  المصد  الساب   ف  ( 50)  
 .588-551المصد  نفس   ف ( 51) 

(20)  Enver Ziya karal, Büyük Türkiye Tarihi, Istanbul, 1974, S. 136. 

 .511محمد  نعت  تا يخ مص  السياسي  ف ( 85) 
 .88دولينا  المصد  الساب   ف نينة ( 88) 
 .511  فالمصد  الساب محمد  نعت   ( 88)

الكسند وننا دولينا  ا مب اطو ية العثمانية وعالقتها الدولية ني ثالثينيات ود بعينيات نينة   ( 88)
  5111الق   التراسررررررررررررررن عشرررررررررررررر   ت لمة دنو  محمد وب اهيم  المللت اوعلل للثقانة  القاه ة  

 .88ف
 .18ف  5010 سكند ية مطابن ا   مص المسالة الش قية  مصطفل كامة   ( 81) 
 .18المصد  نفس   ف ( 81)
 .588سليما  محمد الغنام  المصد  الساب   ف ( 89)

(28)  William Yale, Op. Cit., P. 54. 

سرررررياسررررري و لة دولة ب يطاني  م  دسررررر ة ا سرررررتق اطية  خدم ني البح ية  لو ج هن ي تمبة (81)
م( 5058-5081( عي  وعي اب للح بية ني عهد وعا ة بنس  ب سفية )5081-5089للمدة م  )

م  عي  5089بدد حيات  السرررررررررياسرررررررررية ني الحع  التو ي )المحانيي ( ومثل  ني مللت العموم 
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م(  دصررررررررررررربا  بيسررررررررررررراب للوع اء خلفاب 5015-5081م( و )5085-5085وعي اب للخا لية للمدة )
   وصف ان  انكليعي  قا .5011-5010م( عدا عامي 5011-5011للمدة  )  وب دي

The Me craw-Hill Encyclopedia of world Biography. V 8, P. 270;   هاشررررررم
 .519التك يتي  م حلة متميعة  ف

ل اليوم  دا  الكت  الع بية  محمد صررررررررررررررب ي  تا يخ مصرررررررررررررر  الحديث م  محمد علي ال ( 88)
 . 598  ف5118القاه ة  

(31)  Quoted in: Diplomatic heskiy Lovar, vol. III, Moskova, 1900, P. 

392 -393. 

 .98محمد كماة الدسوقي  المصد  الساب   ف ( 88)
 .581سليما  محمد الغنام  المصد  الساب   ف ( 88)

(34)  Quoted in: Mosely, Russian Diplomacy and The Opening of The 

Eastern  question 1838 – 1839, Cambridge , Moss. 1934, P. 15. 

(35)  Mosely, Russian Diplomacy and the Eastern Question in 1833 and 

1839, Cambridge, 1934.P. 15. 

م وانتقة ولل ب لي  5085ي سررركسرررونيا سرررياسررري و لة دولة نمسررراوي دصررربا سرررفي ا لبالده ن( 81)
لل با يت 5088  مهماب  للنمسررا  دد  دو اب  م دصربا مسررتشرا اب 5081م وني 5089 – 5081م واا

ني مؤتم  نينا  ما ت السرياسة المحانية  وحا   اونكا  والمبادئ الثو ية م  الة المحانية 
 علل اونيمة الملكية.

Every manse encyclopedia fourth Edition, Vo18, 1958, P. 511 – 512; 

 .81لماة محمود حل   المصد  الساب   ف 
  منشرررو ات اللامعة اللبنانية  بي وت  8  ج8  بي  السررلطا  والععيع  طيدسررد  سررتم  بشررر ( 89)

 .588  ف5111
 ؛ 88  ف5198محمد عبد ال حم  ب ج  د اسة ني تا يخ الع   الحديث  مص   (  80)

(39)  J. Marriot, The Eastern Question, Britain, 1940 , P. 23.  
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ية بالم ستو  طيلة حيات  السياسية حينما كا  وعي اب للداخلية دو وعي اب للخا لية دو  بيساب  ( 88) 
لمعادية ا للوع اء دو ممثالب للمعا ضة ني الب لما  يبدي تمثي ا كبي اب ني سياسة حكومت  الخا لية

  بيت الحكمة  5011-5998صالا التك يتي  المسملة الش قية الم حلة اوولل . هاشرم ل وسريا
 .589-581  ف 5118بغداد  

  5111سليما  نوا   تا يخ الشعو  ا سالمية  دا  الفك  الع بي  القاه ة  عبد الععيع  ( 85)
 .518ف

-5901ية اوولل صالا ب  علي الحبيبي  موقف الدولة العثمانية م  قيام الدولة السعود ( 88)
-508  ف5111   سرررالة مالسرررتي  )مي  منشرررو ة(  كلية اآلدا   لامعة الموصرررة  5050
888. 

(43)  Temperley England, The Near East, London, 1965, P. 74. 

  بيت الحكمة  5011-5998هاشررررم صررررالا التك يتي  المسررررملة الشرررر قية الم حلة اوولل  ( 88)
 .589ف  5118بغداد  

محمد مصرطفل صرفوت  محاضر ات ني المسملة الش قية ومؤتم  با يت  معهد الد اسات  ( 81)
 .50  ف5110الع بية العالمية  القاه ة  

(46)  M. Muhommd, Sabry, Lempira Egyptien sous Mohammed Ali etla 

question, dorint, 1811-1840, Paris, 1930, P. 263. 

مصير  لشر   لشر ب  ح   لستعراار لى  مما  لى  ولشهضة  جوزيف حجار، أوربا و ( 54)

لشر بر ، ت جا  بط س لشمالف وماج  نرا ، لشاؤتييييليييي  لشر بر  شى رلتييييار ولشهريييي ، بر ور، 

 .44.ص4444
 .588-581هاشم التك يتي  المسملة الش قية  ف ( 80)
 .511هاشم التك يتي  م حلة متميعة  ف ( 81)
 .11الساب   فلوعيف حلاع  المصد   ( 18)
 .888هاشم التك يتي  م حلة متميعة  ف ( 15)
 .588-585هاشم التك يتي  المسملة الش قية  ف ( 18)
 .81لماة محمود حل   المصد  الساب   ف ( 18)
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 -811  ف5108ليلل الصرررررررررربا    تا يخ الع   الحديث  مطبعة ب  حيا   دمشرررررررررر    ( 81)
819. 

 .511-510ف هاشم التك يتي  م حلة متميعة  ( 11)
(56)  Hughseton, Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford, 

1967, P. 303. 

مما  لى  وأوربا، ت جا  لشف ي  بىوز، دلر لشارارف،  ريهره  قطاوي  وجورج قطاوي،  ( 44)

 .444، ص4444لشقاه ة، 
 .598محمد كماة الدسوقي  المصد  الساب   ف ( 10)
 .519ف المصد  الساب  محمد  نعت   ( 11)
سررررررري دمنت ل  م  الدسرررررررابت التي  اسررررررركل عد القيصررررررر  نيقو  اووة ا  معاهدة خونكا   ( 18)

-589يحوكها ل  مت نيخ لذلك وان  علل عقد المؤتم . هاشررم التك يتي  المسرررملة الشررر قية  ف
580. 

محمد قاسرررررم وحسررررري  حسرررررني  تا يخ الق    ؛ 519  فالمصرررررد  السررررراب محمد  نعت   ( 15)
 .501  ف5180التاسن عش   مطبعة للنة التمليف والت لمة والنش   القاه ة  

عقد المؤتم  ني مدينة ميونخ ل تيع )ني ليكوسرررررلوناكيا حالياب( حضررررر ه كة م  القيصررررر   ( 18)
مب اطو  النمسرررا وملك ب وسررريا  وكا  الهدف من  تنسررري  نشررراط الدوة ا ني  لمشرررا كةال وسررري واا

 المؤتم  لمكانحة الثو ة ني دو با.
(63)  H. Bolsoper, Nicholas Land, The partition of Turkey, Slavonic and 

Eastern European Review, 1948, P. 116. 

 .581هاشم التك يتي  المسملة الش قية  ف ( 18)
وقليم ني  ومانيا يقن بي   Ardealوباللغة ال ومانية د دية  Transylvanicت انسلفانيا:  ( 11)

لباة الك بات ولباة اول   دطل  عليها النمساويو  اسم ت انسلفانيا ومعناها البالد الواقعة و اء 
م 5811الغابات  كانت منذ الق   الحادي عش  الميالدي تحت حكم هنغا يا  واستقلت م  عام 

ت سيط ة آة هسبو   )النمسا(. بسام التا يخ تح ذالكم  ثم صا ت ابتداءاب م  5101حتل عام 
 .18  ف5199  بي وت  5م  الموسوعة العسك ية  ج5085 – 5058ح و  محمد علي العلي  
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 .598محمد كماة الدسوقي  المصد  الساب   ف ( 11)
 .598المصد  نفس   ف ( 19)
 .581 يني  قطاوي ولو ج قطاوي  المصد  الساب   ف ( 10)
 .581المصد  نفس   ف ( 11)
 .81لماة محمود حل   المصد  الساب   ف ( 98)
 .550  يما  محمد الغنام  المصد  الساب سل( 95)
 .888-885محمد حبي  صالا  المصد  الساب   ف(  98) 
 .510هاشم التك يتي  م حلة متميعة  ف ( 98)

(74)  Quoted in: M.S. Anderson, The Eastern Question 1774 – 1923, A 

study in international Relations, London, 1974. , P.85 . 

   الدولة العثمانية دولة وسالمية مفت لمعيد م  التفاصرية يني : عبد الععيعمحمد الشرناوي ( 91)
 .18ف  5108  مكتبة اونللو المص ية  القاه ة  5عليها  ج

 .511هاشم التك يتي  م حلة متميعة  ف ( 91)
(77)  Quoted in: Anderson, The Eastern Question, P.85 . 

 .888هاشم التك يتي  م حلة متميعة  ف ( 90) 
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Abstract 
   The ambitions and to Egypt, Muhammad Ali Pasha (1805 - 1848) 

threatens the unity of the Ottoman Empire itself and the interests of 

European countries , and became the Ottoman Empire unable to reply 

aspirations towards Anatolia ،helped Sultan Mahmud II (1808 - 1839) 

(after the reluctance of Britain and Austria )Caesar Russian Nicholas I 

(1796-1855) , who pursued a policy of maintaining the integrity of the 

Ottoman Empire from the end of 1829 , after the Commission concluded 

formed by Nicholas I to study the new policy to the need to preserve the 

Ottoman state , because the fragmentation of Russia cause problems in its 

southern provinces                                        

   Muhammad Ali Pasha reached on May 5 , 1833 to a peaceful settlement 

with the Ottoman Sultan under Kutahya Magistrate , who granted Sultan 

Mahmud II in which the Levant and Adana to Muhammad Ali Pasha                                                              

After the rapprochement took place between Russia and the Ottoman 

Empire reached the Russian troops to the Bosphorus Strait to help Sultan , 

has got the Ottoman Empire on such assistance under the treaty between 

the parties named Treaty Juncar on 8 July 1833 , as ensured Russia under 

which the Ascalah C  right to intervene again in the affairs of the Ottoman 

Empire under providing assistance cover , and it was rejected by Britain 

and France, because it would allow Russia access to the waters of the 

Mediterranean Sea , and thus can control large parts of them                                                                                   

    He stressed the importance of search a treaty Junciar Ascalah the   C via 

the analysis of materials that treaty , and their impact on the grant Russia 

significant gains at the expense of the Ottoman Empire and the European 

refusal to hold such a treaty. 
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