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  مجلة الهالل
  1998أكتوبر 

                                              جدیدة رؤیة... على محمد

  باشا على لمحمد السیاسي المشروع
  عباس رءوف. د:  بقلم

 ودفن 1849 عام أغسطس في توفي وقد المصریة، النهضة باعث باشا على محمد وفاة على قرنان یمر
 مصر نهضة حقق الذي الرجل تنصف جدیدة رؤیة الجزء هذا في "هاللال" وتقدم. القلعةب ه مسجد في

 .المعاصرة

 لداللة فهما الفرنسیة الحملة مثلته كما( الغربي العدوان تجربة عاصروا من أكثر كان باشا على محمد لعل
 إلى مرده اإلسالمیة الدولة هذه ضعف أن فأدرك العثمانیة، للدولة بالنسبة الخطیر التاریخي ثالحد ذلك

 الدولة بالد من غیرها في أو فیها یتكرر أن البد رصم في حدث ما وأن العسكري، وعجزها تخلفها
 التي والمنعة القوة بأسباب تزودت إذا إال یتهددها الذي المصیر من للدولة منجاة ال وأنه العثمانیة،

 العسكریة األداة بإصالح الإ تحقیقه یمكن ال ما وهو الغربي، التحدي وجه في الصمود على قادرة تجعلها
  .الدولة بالد منه تعاني الذي الحضاري التخلف فجوة سد على العمل من ذلك یتطلبه بما للدولة

 یتیح وال أمرها، یلى أن على مصر ظروف ساعدته متواضعا، ألبانیا جندیا كان باشا على محمد أن غیر
 في السلطان فوضه إذا إال كلها عثمانیةال الدولة شأن من  یصلح أن لمصر كوال المتواضع مركزه له

 یتولى أن یحقق ما یصبو إلیه فى البالد التى یحاول ال فلماذا. لمثله بالنسبة المنال عیدب أمر وهو ذلك،
 تمكنه التي الفرصة تحین حتى نفوذه رقعة من لیوسع وعجزها الدولة ضعف یستغل ال ولماذا ، حكمها؟

 ألم، حیاته؟ من المستحیل غیاب األیام أثبتت وقد حلمه تحقیق نع یتقاعس ولماذا ،أمله؟ تحقیق من
 أهم من والیة یحكم باشا أصبح أن إلى مغمور نظامي غیر ضابط من حیاته مسار یغیر أن یستطیع
  .الدولة؟ والیات

 إسالمیة دولة إقامة فرصة له توفر حدیثة) نموذجیة دولة( مصر في یقیم أن إلى على محمد سعي وهكذا
 كقاعدة لمصر على محمد اختیار على الدولة العثمانیة ذاتها. وكان مصر نموذج تطبیق خالل من قویة

 موهبة یمتلك كان ولكنه الثقافة، من عطال كان الذي الرجل ذلك نظر بعد عن مین السیاسي لمشروعة
   .توظیفه ویحسن التاریخي، الظرف أبعاد یدرك الذي الدولة رجل
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  نھضوى سیاسي مشروع
 قاعدة بناء إلى األول المقام في یهدف ،نهضوى سیاسي مشروع صاحب  -إذن – باشا على مدمح كان

نما المواجهة، طریق  عن ال الغرب، وانعد العربى المشرق تقي شأن ذات حدیثة وسیاسیة عسكریة ٕ  وا
 راألخی وتجعل الغرب، مع  القوي توازن من نوعا تحقق التي والقوة المنعة بأسباب التزود طریق عن

 وبالد العربیة، الجزیرة في على محمد حروب كانت ثم ومن. للند الند معاملة العثمانیة الدولة مع یتعامل
 ضد وحروبه السودان، فتحه وحتى اإلستراتیجیة، الرؤیة تلك مع تتسق السلطان، لدعوة تلبیة الیونان،
 الزاویة حجز باعتبارها دولةلل العسكریة القوة إحیاء إطار اإلطار، هذا في تدور الشام في السلطان

 صرح فقد :البعیدة مرامیه تكشف األیام من یوما برأسه دارت التي الفكرة ولعل فیها، السیاسي لإلصالح
 وتنصیب الصبي، ابنه وتولیة السلطان، وخلع األستانة، إلى الوصول في برغبته خلصائه لبعض یوما
  .كلها الدولة إصالح فرصة له لتتاح علیه وصیا نفسه

 قوة بناء على یعتمد إقلیمي سیاسي لمشروع انطالق قاعدة  –على محمد عند – مصر كانت وهكذا
 مصر والى خزانة دونها تقصر ضخمة مالیة موارد إلى یحتاج القوة هذه مثل وبناء حدیثة، كبیرة عسكریة

 مصادر من الموارد تلك ینشد أن على محمد یستطیع وال. والمكوس الخراج على تعتمد كانت التي
، كاالستدانة خارجیة  ویرفضها االستدانة فكرة من ینفر السیاسي قراره استقالل على الحرص جعله فقد مثًال
 لمشروعه الالزمة الموارد یدبر أن من أمامه مفر فال. حكمه من األخیر العقد في علیه عرضت عندما

 موارد على یدها تضع أن) الدولة( استطاعت إذا إال تحقیقه یمكن ال أمر وهو. ذاتها مصر في السیاسي
 تلك تتطلبه بما الحدیثة، العسكریة القوة لبناء الالزمة األموال یوفر الذي بالقدر وتنمیها تدیرها كلها، البالد
 -على محمد نفذها التي االقتصادیة السیاسات كانت ثم ومن. وخدمیة إنتاجیة مؤسسات من القوة

 السیاسي المشروع لخدمة الموارد وتعبئة المركزیة، السلطة دارةإ تحت االقتصاد بوضع وانتهت –تدریجیا
دخال  اإلقلیمي، ٕ  وما التعلیم، نظام في تطور من بذلك ارتبط وما اإلداري النظام على هیكلیة تغییرات وا

  .ثقافیة صحوة من عنه نتج

  خاصة خارجیة سیاسة
 اإلقلیمي، السیاسي مشروعه قلتحقی خاصة خارجیة سیاسة لنفسه یرسم أن باشا على محمد واستطاع

 الدولة ضغوط من عانت متهالكة، ضعیفة إمبراطوریة في مهم قطر على والیا كان أنه ذلك إلى ودعاه
 أن على محمد وأدرك .أمالكها قتسامال المشروعات عشرات ووضعت عشر، الثامن القرن في األوربیة
 حطام من لنفسه یجمع أن –الخارجیة یاستهبس – سعى ولذلك معه، مصر سیجرف العثمانیة الدولة انهیار
  .اإلمكان بقدر الكیان ذلك رقعة لتوسیع الهمة بذل مع بعده، من وأسرته حكمة یتولى كیانا الدولة

 یتیح الضعف فهذا وعجزها، العثمانیة الدولة ضعف من لیفید الجهد أقصى باشا على محمد بذل لذلك
 لنجدته السلطان أوامر یلبى فنجده. السلطان وبموافقة لعثمانیةا اإلمبراطوریة إطار في نفسه لیقوى الفرصة
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 سیادة إلنقاذ المصریة الموارد الباشا فاستخدم العثماني، الحكم ضد الثورات فیها اندلعت التي الوالیات في
 قناع وراء البالد تلك إلى نفوذه مد فرصة ذلك له وأتاح .والیونان وكربت العرب بالد على العالي الباب

 أول بناء من العرب بالد حروب كما أتاح له فرصة بناء قواته العسكریة، فمكنته العثمانیة، لسیادةا
 واشترك الجدید، جیشه إلیها نزل التي المیادین أول المورة حرب وكانت األحمر، البحر في له أسطول

 التي الحروب تلك له تفأتاح اإلسكندریة، ترسانة وفي األوربیة الصناعة دور في بناه الذي أسطوله فیها
كسابها العسكریة قواته تجربة فرصة السلطان باسم خاضها ٕ  عن اإلعالن عن فضال القتالیة، المهارات وا

  .المتوسط البحر شرق إقلیم أمر یعنیهم لمن لدیه القوة تلك وجود

 فأصبح مصر، والیة حدود خارج بالتوسع باشا على محمد العثمانیة الدولة ضعف أغرى ذلك، من وأكثر 
بهذا االتساع أن یبسط سلطانه  على محمد وأراد .بالعربیة الناطقة العثمانیة الدولة بالد أهم على حاكما
لى القدیمة، التجاریة للطرق المؤدیة المنافذ على  ٕ  مصر،: الصغیرة إمبراطوریته بالد من یجعل أن وا

 موارد في النقص بذلك فیعوض ذاتیا، ومكتفیة متكاملة اقتصادیة وحدة والشام، العرب وبالد والسودان،
  .والرجال المال في وحدها علیها اعتماده ویخفف مصر،

 مكانه ویولى السلطان، فیعزل العثمانیة، الدولة ضعف یستغل أن في –ما وقتا – على محمد فكر كذلك
 وحدة لىع ویحافظ الحاكمة، العثمانیة باألسرة یحتفظ وبذلك علیه، وصیا نفسه من ویقیم الصبي، ابنه

 ویجدد شأنها، من فیصلح سیاستها، ویوجه أمورها، یسوس –نفسه الوقت في – ولكنه اإلمبراطوریة،
  . فیها الطامعة األوربیة للقوى ند إلى ویحولها شبابها،

  مختلفة انجازاتو صالحیةإ جھود
نجازاته اإلصالحیة، جهوده أن یعلم كان باشا على محمد ولكن ٕ  التي اطوریةاإلمبر  وتلك المختلفة، وا

 إال انهمض إلى سبیل وال السلطان، إرادة على معلق بعده، من أسرته ومصیر الشخصي، ومركزه كونها،
 الحركة من أكبر قدرا على لمحمد یتیح العثمانیة، الدولة داخل خاصا وضعا مصر منح األخیر بقبول
  . والدولي اإلقلیمي الصعیدین على

 ویخلص عنها، فیستقل العثمانیة، الدولة إطار خارج الخاص انالكی هذا یقیم أن على محمد فكر وقد
 الضغط أمام العاجزة الضعیفة الدولة هذه مصیر من بملكه یسلم وبذلك بها، تربطه التي القیود من نفسه

 بتبعیة تقیده أن دون والعسكریة، واإلداریة االقتصادیة إصالحاته) دولته( في یتابع أن ویستطیع األوربي،
  ) . أمالكه( على السیادة حق تمارس لدولة یؤدیها جزیة أو لسلطان،

 الخاص الكیان هذا ینال أن إلى الباشا سعي االستقالل، هذا تحقیق دون الدولیة الظروف حالت فإن
البالد المنضویة تحت لواء  على االسمیة العثمانیة الدولة بسیادة معترفا یظل أن ذلك ویعني الدولة، داخل
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 لبقاء الكافیة الضمانات العالي الباب ویمنحه أسرته، في وراثیا) دولته( في الحكم ونیك أن حكمه، على
 في عضوا مصر بقاء أن یدرك على محمد وكان. بإدارتها واستقالله أسرته، في البالد تلك حكم

 ألن عداها، ما بل قد ترجح هذه المزایا مزایا، من یخلو ال العثمانیة الدولة منها تتألف التي المجموعة
 على جمیعا األوربیة الدول اتفاق عدم بفضل إال الوقت ذلك إلى بكیانها تحتفظ لم العثمانیة الدولة

 وهو أوربا، غرب دول سیاسة في األساسیة المبادئ من ظل الذي المبدأ إقرار ذلك عن ونتج اقتسامها،
 أن تستطیع –عثمانیة یةوال باعتبارها – ومصر. العثمانیة الدولة أمالك ووحدة لسالمة الدول ضمانة
  .العامة الضمانة هذه من تستفید

  المریض الرجل ضد أوربا أطماع
 القوة دعمتها إذا إال تفید ال وحدها الضمانة هذه أن –الوقت نفس في – یدرك كان على محمد ولكن

 خطورة تماماً  یعرف على محمد كان إذ. الخارجیة األطماع ضد الواقي الدرع تشكل التي العسكریة
 اعتالئه وقبل. والبعید القریب الشرق ظهرت أطماع الدول األوربیة فى بالد فقد فیه، یعیش الذي العصر
، وعجزت الدولة العثمانیة صاحبة السیادة على واإلنجلیز الفرنسیون مصر على تصارع بقلیل، الحكم

 اإلنجلیز عاد سنوات بضع وبعد مصر أن تجلى الفرنسیین إال بمساعدة عسكریة وسیاسیة من اإلنجلیز. 
 اإلسالمیة البالد على الروس ضغط اشتد فقد الشرق، في أما. احتاللها ویحولون مصر أبواب یطرقون
 البریطاني، االستعمار تقدم أمام تنهار الهند في اإلسالمي الحكم بقایا وبدأت .قزوین بحر جنوبي الواقعة

  .العثمانیة الدولة توالیا من كانت التي الجزائر على الفرنسیون استولى بل

 في لها تكن لم أوربا أن حقیقة نحوها، األوربیة السیاسة أنظار الفرنسیة الحملة وجهت فقد ،مصر أما
 أهمیتها أبرز مصر في القصیر الفرنسي الوجود أن غیر ،ثقافیة أو اقتصادیة مباشرة مصالح مصر

 األفكار بدأت أن عجب وال تعمارى.السا المد اشتد حیث الشرق إلى المواصالت طریق على اإلستراتیجیة
 حكم من األخیرین العقدین في تتبلور مصر، عبر تمر بحریة أو بریة بطرق بالشرق أوربا بربط الخاصة

 – القاهرة عبر باإلسكندریة السویس ربط الذي النهري – البرى الطریق بإحیاء قیامه ولعل ،على محمد
 مصر إلى السیاسي نفوذها مد إلى الرامیة األوربیة المخططات الحتواء محاولة جاء ،أشرنا ما نحو على

  .اإلستراتیجیة المصالح بدعوى

  العثمانیة القیود من البالد تحرر
 یستطیع بما تنبئ وجهوده إصالحاته فهذه ،سیاسته بتأیید األوربیة الدول یقنع أن على محمد وحاول
 أصاب فقد. العثمانیة السیادة قیود من البالد حررتوت یداه أطلقت إذا البالد إلنهاض به یقوم أن  الحاكم
 إرادة مرجعه لیس النجاح وهذا. األستانة في نفسه السلطان أصاب مما أكثر مصر في النجاح من الباشا
نما ،وحده الحاكم ٕ  .األول الطراز من حدیثة) دولة( منها تجعل بأن الكفیلة مواردها إنماء على البالد قدرة وا

 في باألوربیین واستعان المدارس، وأسس المصانع، وأنشأ البالد، ربوع في األمن ىعل محمد بسط وقد
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 حدیثة قوة البالد أهل من وكون األوربیة، للتجارة البرى الطریق ومهد  األجانب، استقبال وأحسن إدارته،
 بالءه وما ،السلطان قوة على محمد قوة في فإن .العثمانیة الدولة على خطرها أوربا تخشى إن ینبغي ال
 جیشه :شيء كل للسلطان قدم لقد .ذلك على شاهد خیر إال والمورة العرب بالد في السلطان خدمة في

  .شیئاً  السلطان من ینال أن دون أسطوله، سبیله في وخسر وماله،

 من على محمد یطلبه ما على توافق أن :األمرین أحد تختار أن –إذن – األوربیة السیاسة أمام كان
 أن أو سیادة ذات مستقلة دولة لتصبح العثمانیة الدولة عن حكمة تحت تقع التي والبالد بمصر االنفصال

 حاكمها، أمام الحركة نطاق توسع التي الحقوق بعض تمنح وأن ،العثمانیة الدولة حظیرة في مصر تبقى
  .العثمانیة الوالیات مجموعة داخل خاصا كیانا توابعهاو  منها فتجعل

 الدولة إزاء التقلیدیة سیاستها األوربیة الدول تنبذ أن ضيتیق –التام االستقالل أي – األول واألمر
 القدیمة، التجارة منافذ على المتسلط األدنى الشرق من الركن ذلك في جدیدة سیاسة لها وتتخذ ،العثمانیة
 الدول مصالح مع یتفق ال ما وهو األطماع، قوى حاكم ویرأسها حساب لها یحسب عسكریة بقوة وتتمتع

 لمصالحل تهدیدا یمثل ال الذي الضعیف العثماني الحكم تحت المنطقة بقاء تفضل كانت التي األوربیة
 باالنقضاض روسیا ،للسلطان على محمد تحدى یغرى أن تخشیان كانتا وفرنسا بریطانیا أن كما .األوربیة

 الساحة على القوى بتوازن خاللاإل إلى یؤدي مما ،البسفور على أقدامها وتوطید العثمانیة الدولة على
  . والدولیة األوربیة

 أنه تري فهي ،بإنجازها على محمد یفخر التي اتاإلصالح بقیمة –بریطانیا وخاصة – أوربا تقتنع ولم
 المعتدلین إن بل ،البالد موارد وأحتكر ،الرق وأقر والتجنید، السخرة إلى وساقه ،كده ثمرة من الفالح حرم
 في شيء كل أن یرون كانوا ،البالد إنهاض في بنجاحه واعترفوا على محمد قدروا نالذی األوربیین من

 األوربیة الدول أن كما. السلطة من اختفائه بمجرد تختفي قد اإلصالحات تلك وأن بشخصه، یرتبط مصر
 نان،الیو  فعل كما األجنبیة السیطرة من التحرر تبغي "قومیة ثورة" السلطان ضد على محمد قیام في تر لم

 ألن العثمانیة، للدولة الخاضعة أوربا بالد من غیرها وفي البلقان في كثیرة أخرى شعوب ستفعل وكما
) قومیا( تطلعا یعكس ولم ،شعبیة إرادة من ینبع لم مصر في نظامه أن كما مصریا، یكن لم على محمد

  .حضام إسالمیا شعورا العربي الوطن في الجماهیر بین السائد الشعور كان وقت في

  األوربیة بالسیاسة االصطدام
 حربیة بقوة أو األوربیة، بالسیاسة االصطدام عدم على –حكمه طوال – حریصا على محمد ظل وقد 

 األدنى والشرق العثمانیة الدولة إزاء وموقفها األوربیة الدول حسابه من یسقط أن یستطیع ال فهو أوربیة.
 الدول من برضا المصریة – العثمانیة العالقات إقرار یتم بأن یرحب كان إنه بل خاصة، ومصر عامة
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 ضمانة الموافقة هذه من موافقة على التسویة النهائیة لیتخذ ینال أن إلى ویسعى ،الشأن صاحبة األوربیة
  .أخرى ناحیة من العثماني والتدخل ناحیة، من األوربیة المطامع إزاء لمصر

 الوجود حیث أمام من تواجهه بریطانیا فقوة وینشدها، البریطانیة الصداقة قیمة یقدر على محمد وكان
 الهند والنفوذ البریطانى فى في البریطاني االستعمار حیث خلف ومن ،المتوسط البحر في البریطاني

 –1807 عام فریزر حملة أعقاب في – اإلنجلیز تقدیر الباشا نال وقد .العربي والخلیج األحمر البحر
 الهند شركة مع اتفاقا أبرم 1810 عام وفي ،معهم االتفاق إلى وبادر ، هممرضا وتعهد ،أسراهم رد حین

 اإلنجلیز من المسافرین على رسوما تجبى الوبأ ،مصر تجتاز التي القوافل یحمى بأن فیه تعهد الشرقیة
 قامت إذا البریطانیة والممتلكات الرعایا حمایة على قائما یظل وبأن الشخصى، بمتاعهم یمرون الذین
 صداقه ینال أن في رغبته على محمد أظهر المورة حرب أثناء وفي. العثمانیة والدولة بریطانیا بین ربالح

 تعارض وال ،أسطوله حجم زیادة على فتعینه ،تقدیرها بذلك ینال أن أمال المورة من نسحبفا ،بریطانیا
  .العثمانیة الدولة عن استقالله على وتوافق ،العرب بالد فى توسعة

 فتح في معهم باشتراكه الخاص عرضهم حول الفرنسیین مع هبمفاوضات لإلنجلیز یلوح على حمدم عاد ثم
 للعمل معهم لوقف النفوذ الروسى استعداده لإلنجلیز الباشا یبدى ذلك خالل وفي ،)1830 عام( الجزائر

 إلى سبالرو  أتي الذي هو على محمد توسع أن تنس لم البریطانیة الحكومة ولكن .وفارس تركیا في
 باالعتماد الروسي الخطر تعالج أن بریطانیا وفضلت. الروسي للنفوذ العثمانیة الدولة وأخضع ،اآلستانة

 فلم الفرات، وطریق ،األحمر البحر طریق: الهند إلى التجاریة الطرق فى مركزها لتقویة البحریة قوتها على
    .  القدر كف فى مصیره على كمحمد طموح حاكم مع التحالف إلى بحاجة تكن

  وفرنسا االنجلیز من وموقفھ على محمد
 موقعا -ما وقتا – احتل الذي  ،على ومحمد اإلنجلیز بین الصدام إلى تؤدى أن السیاسة هذه تكاد وقد

 والقطیف، الحسا هل وخضعت األحمر، البحر ومدخل العربي الخلیج نحو سلطانه ومد الفرات، على
 عندما منه اإلنجلیز توجس من على محمد عدن. وزاد -رة قصیرةلفت–واحتل  عسیر، في قواته وانتصرت

 في على محمد لتوسع حد وضع في نجحت البریطانیة الحكومة ولكن. الود شعائر فارس شاه بادل
  . نفوذها مناطق من تعدها كانت مناطق

 سیاستهاب تتمسك بریطانیا جعلت –األوربي السلم تهدید من الخوف إلیها مضافا – كلها العوامل هذه
  .ذاتها مصر داخل إلى على محمد قوة فردت العثمانیة، الدولة سالمة على المحافظة إلى الرامیة التقلیدیة

 ثم ،)1798( مصر احتالل على أقدمت فقد :أخرى نظرة العثمانیة الدولة إلى تنظر فكانت ،فرنسا أما
 وقدمت رأسا اإلسكندریة إلى فوضینالم وزرائها أحد إرسال عن تتورع ولم ،)1830(الجزائر فاحتلت عادت
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 صالت أقوى الفرنسیین الباشا وبادل وعرض علیه المالیون الفرنسیون قرضا، عسكریة، بعثة على لمحمد
 وأوفد والجیش، التعلیم في الفرنسیة والنظم باللوائح واستعان حكومته، في الفرنسیین معاملة فأحسن :الود
 - كبریطانیا – تخشى وكانت ،الشرقیة سیاستها في انت مترددة أكثر الطالب. ولكن فرنسا ك فرنسا إلى
 .العثمانیة الدولة على رتهاسیط لبسط الفرصة السلم األوربى، ویهىء لروسیا  على محمد توسع یهدد أن

 ولیس ،والتراضي باالتفاق السلطانو  على محمد بین النزاع حل إلى تمیل الفرنسیة السیاسة كانت ولهذا
  .بذلك الدول ومواجهة مباشرة، الطرفین بین االتفاق یتم أن وند یحول ما هناك

 بینه بالتوسط فرنسا إنفراد دون والحیلولة على محمد مركز وتحدید ،الروس النفوذ على القضاء أجل ومن
 إلى السلطانو  على محمد بین النزاع مسألة ویلتح على البریطانیة السیاسة عملت العالي، الباب وبین

 في – على محمد مصلحة ولتحقیق الروسي، النفوذ لضرب السعي هذا في فرنسا وشاركتها ،أوربیة مسألة
هدفان متناقضان. ولكن روسیا فوتت على فرنسا غرضها  وهما الدول، مع باالشتراك –الوقت نفس

 االتفاق لمنع 1839 عام( العالي الباب إلى المشتركة المذكرة إرسال في وشاركتها وانضمت إلى الدول، 
  .والسلطان على محمد بین المباشر

 عن أبعدها أن لبث ما الشرق، في أو أوربا في سواء) یولیو ملكیة عهد على( فرنسا سیاسة ضعف ولكن
 التي ،)1840 یولیو( لندن معاهدة وأعلنت الدول، مجمع بریطانیا وتزعمت المشترك الدولي العمل مجال
 إلیه یتطلع كان عما كثیرا یقل مركزا مصر إعطاء مع ،العثمانیة الدولة على المحافظة مبدأ على قامت
 في ورائیا مصر حكم على محمد فأعطت .األخرى العثمانیة الوالیات مركز عن یمتاز ولكنه على، محمد

نزعت منه األراضى  أیام عشرة مدة فى ذلك رفض فإذا ،حیاته مدي) فلسطین( الشام وجنوب أسرته،
ذا استمر فى الرفض  ٕ  السلطان الدول نتوأعا أیضا، مصر منه نزعت أخرى أیام عشر دةمالشامیة، وا

  . إخضاعه على

 األوربي، التحالف عقد ینفرط أن أمل على اإلنذار، طابع اتخذت التي التسویة هذه على محمد ورفض
 حكومته تخرج فلم ،الحرب في التورط یخشى كان فرنسا ملك فیلیب وىل ولكن .لتأییده فرنسا تتحرك وأن
 بقبول األمر وانتهي الشام، في المصري الحكم وانهار المصریة، السواحل وحوصرت .الدول جماعإ على

 معاهدة على المؤسس)  1841یونیو(المعدل الفرمان السلطان وأصدر الوراثي، مصر حكم على محمد
  .لندن

 الدول، مع داتهاومعاه قوانینها علیها تسرى العثمانیة، الدولة من جزء مصر أن النهائیة التسویة وأكدت
 بموافقة إال حربیة سفنا یبني أن مصر لوالى یجوز ال وأنه ،السلطان جیش من جزء مصر جیش وأن

 حق سوى على لمحمد یبق مل وبذلك. على محمد ألسرة وراثیا مصر حكم التسویة ومنحت السلطان
  .العثمانیة لدولةل مصر على المفروضة الجزیة یؤدى أن بعد ،یراه ما وفق البالد موارد في التصرف
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 الناحیة من-انتهت عندما ،1914 دیسمبر 18 حتى قائمة –أساسها في - التسویة هذه ظلت وقد
التى وسعت  التعدیالت بعض عدا فیما ،البریطانیة الحمایة بإعالن مصر على العثمانیة السیادة –الفعلیة

 تحدد التسویة تلك ظلت فقد ،لقانونیةا الناحیة من أما .إسماعیل الخدیوى حقوق والى مصر والتى نالها 
  .1923 عام لوزان مؤتمر في تنازلت األخیرة عن سیادتها على مصر حتى بتركیا مصر عالقة

   


