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: ؤلاحابت

 

 



 .1866و  1841وعازت الػغف في فغمان هظام  وضح  -2

 :ؤلاحابت
 مىذ مدمض غلي وأوالصٍ الظهىع مً نلبه والًت مهغ بالخىاعر1841فغمان : أ

 مً إليها جابؼ ماَى مؼ مهغ والًت جيخلل» أن الؿلُان فُه كغع  الظي ،1866 ماًى 27 فغمان  -ب

لت الظهىع  مً إؾماغُل صأوال أهبر إلى ملحلاتها ووامل ألاعاض ي  أهبر إلى هفؿها وبالهىعة ألاعر بٍُغ

خه، أوالص   اإلاخىفي الىالي ًترن ولم الىالًت مىهب زال فإطا طٍع
ًا
  ولضا

ًا
 أزىجه، أهبر إلى خُئظ ألاعر ًيخلل طهغا

 .«الظهىع  اإلاخىفين أزىجه أوالص أهبر فإلى أزىة له ًىً لم وإن

 

 للظلم الاق -3
ًا
 .فؿغ طلً. جهاصي والاحخماعيوان هظام الالتزام عمؼا

: ؤلاحابت
 الفالخين بين الباقي ووػع. ألاعاض ي مً ًؼعع ما زلثي ملىُت إليهم وآلذ بُنهم مهغ أعاض ي مػظم كؿمذ

 الىالي ًخمىً ولم اإلامالًُ هفىط واػصاص. مهغ في الػثماهُت الضولت ؾلُت يػفذ وإلاا. وألاوكاف واإلالتزمين

ين مً لًغائبوا ألامىاٌ حباًت مً الػثماوي  هظام إلى الحىىمت لجأث الػثماوي الؿلُان إلى العؾالها اإلاهٍغ

م البىىاث اإلامالًُ  .الالتزام اء َو ين في أوازغ الػهض ) وكض جىلى الالتزام َبلت مً ألازٍغ وإن وان بػٌ اإلاهٍغ

ن ػمام مػين كض ووان َسالء ًخػهضون بجمؼ الًغائب مً الفالخين هُابت ع(. الاكُاعي كض اقخؿل بااللتزام

خىلى َى حمؼ الًغائب مً   ٍو
ًا
بت ولها أو بػًها ملضما ت أو غضة كغي، فُضفؼ للحىىمت الًٍغ ًىىن كٍغ

بت هي التي ًُلم غليها  ظٍ الًٍغ بت الخغاج " )اإلايري "الفالخين بمؿاغضة ؾلُاث الحىىمت َو وهي يٍغ

 (.اإلاسههت للؿلُان

وكض جُىع . أو فائٌ الالتزام" الفائٌ"ًبت لىفؿه حؿمى غلى أن اإلالتزم باإليافت إلى طلً وان ًجمؼ يغ

 ،
ًا
 مُللا

ًا
هظام الالتزام بمغوع الىكذ ختى أنبذ اإلالتزم َى اإلاخدىم في ألاعى الىاكػت في اَاع التزامه جدىما

ىظا هىن   غلى وظُفت حمؼ الًغائب، بل جُىع إلى جدىم وامل في الفالخين وألاعاض ي، َو
ًا
فلم ٌػض ألامغ ملغعا

 .ػمىن الُبلت الاكُاغُت في مهغ كبل اللغن الخاؾؼ غكغاإلالذ

هىع  اإلاسعر اإلاهغي  غبضالغخمً الجبرحي في هخابه  خالت الفالح اإلاهغي في أوازغ " عجائب آلازاع"ٍو

 ٌ  : اللغن الثامً غكغ فُلى

بت حغوٍ مً قيبه وبُدٍى ويغبٍى بالىبابِذ عحاٌ اإلالتزم "  َظا غضا ووان إطا جأزغ الفالح في صفؼ الًٍغ

الىعكت التي جثبذ صفؼ )ما وان ًغاٍ مً غؿف الهغاف الىهغاوي مً مماَلت في اؾخسغاج وعكت الخالم 

بت ل الظًً واهىا ٌؿىمىهه أهىاع الػظاب(الفالح للًٍغ  ".، وهظلً الكاَض والكاَو

 



 :أحب غً ؾساٌ فلِ

 :الؿساٌ الثاوي

 م؟ما هي أؾباب وصوافؼ مدمض غلي لًم ول مً الؿىصان والكا

: ؤلاحابت

 سباب ضم السودان :  أوًال 

 
ًا
غة الػغبُت غلض الػؼم غلى يم الؿىصان إلى مهغ، جدلُلا بػض أن فغؽ مدمض غلي مً مهمت قبه الجٍؼ

 : لػضٍص مً ألاَضاف منها

مض خضوص مهغ الُبُػُت إلى عوافض الىُل، إط ؾعى مدمض غلي الهدكافها واخخاللها لخىفه مً وكىع  -1

 البػض الاؾتراجُجي لهاَظٍ اإلاىابؼ جدذ أي
ًا
 .صي الضٌو ألاوعوبُت، ألهه وان ًضعن حُضا

 .وهظلً الؾدئهاٌ قأفت اإلامالًُ الظًً فغوا بػض مظبدت الللػت وإؾىا إلى الؿىصان   -2

غة   -3 ٌِ غليهم خغب قبه الجٍؼ م ممً لم جل الخسلو مً البلُت الباكُت مً الػؿىغ ألالبان وؾيَر

 .الػغبُت

 .ججىُض الؿىصاهُين  -4

 .هدكاف مىاحم الظَب واإلااؽا  -5

 .جىؾُؼ هُاق الخجاعة والاهخفاع بمىاعص الؿىصان  -6

 .ٌ الخجاعة مً عواٍج هبيٍر آهظانلػل أَم جلً ألاؾباب َى الحهٌى غلى الغكُم إلاا لهظ  -7

 

 
ًا
أؾباب يم الكام : زاهُا

 مً ألاؾباب اإلاهمت هي التي صفػذ مدمض غلي لًم الكام، منها
ًا
 :َىان غضصا

ؾتراجُجُت والاكخهاصًت والضًيُت لهظٍ البالص، فأَمُتها ؤلاؾتراجُجُت جىمً في أن الاؾدُالء ألاَمُت ؤلا -1

ظا ًًمً له أمً و ؾالمت مهغ، ألن َظٍ البالص ؾخهبذ  غليها ًًمً له جأمين خضوص مهغ الكغكُت، َو

ا وهفىطَا   اؾخػاصة مغهَؼ
ًا
 .في مهغبمثابت خاحؼ بِىه وبين الضولت الػثماهُت التي جداٌو صائما

 إلاا بها   -2
ًا
اصة مىاعص مدمض غلي الُبُػُت، هظغا أما أَمُتها الاكخهاصًت فإن الاؾدُالء غليها ًسصي إلى ٍػ

 في ؾبُل 
ًا
 َائلت

ًا
ا مً اإلاػاصن التي وان مدمض غلي ًىفم أمىالا مً مىاعٍص َبُػُت مثل ألازكاب، وؾيَر

ت ا للهىاغاث اإلاهٍغ . جىفيَر

 إلاىعٍص   -3
ًا
ى الجىضهما أنها حػخبر مهضعا  .آزغ أال َو



وأما أغزاضه الدًنيت فإهه رأي أن امتالكه لبالد الشام ًجعل ألاماكن املقدست سىاء كاهت إسالميت أو   -4

مسيحيت في حىسجه، ومن ثم ًضمها إلى ما في ًده من مقدساث شبه الجشيزة العزبيت، ألامز الذي سيترجب عليه 

.  على مكاهته أكثر وأكثر في البلدان إلاسالميت

 

 ؟الحجاػ  والُىهان  ول مً هخائج  خغوب مدمض غلى فيما هي 

: ؤلاحابت

: نتائج حرب الحجاز:  أوًال 

عادت ىذه الحرب عمي إبراىيم بالخير الكثير فقد ظير أمام الجميع بمظير البطل الذي خمص الحرمين  -1
بة والمكانة ليا من جديٍد، والسيما اليي هالشريفين، والمحافظ عمى كيان الدولة العثمانية، فيو الذي أعاد بانتصارات

بعدما فشل قادتيا في تحقيق ذلك، وفتح أبواب مكة والمدينة مرًة أخرى أمام مسممي العالم ألداء مناسك الحج، 
فنال بذلك تقدير الجميع، ومنحو السمطان مكافأًة عمى تمك الجيود عددًا من الرتب جعمتو ذا منزلٍة عظيمٍة، منيا 

 .الية جدةمشيخة الحرمين وو

 .أسقطت الدولة السعودية األولى -2

أدت إلى ازدياد نفوذ محمد عمي وعمو شأنو، إذ أصبح في نظر العالم اإلسالم منقذ الحرمين الشريفين، وعماد  -3
 .الدولة العثمانية، وبذلك زادت ىيبتو، وانتشر صيتو

االصطدام بالمصالح البريطانية، أدي اتساع نفوذ محمد عمي ووصول إبراىيم بقواتو إلى الخميج الفارسي إلى  -4
فبريطانيا كانت تسعى دائمًا  لمتحكم في الطريقين البحريين الرئيسيين المؤديان إلى اليند طريق البحر األحمر 

وطريق الخميج الفارسي، لذلك سعت إلى توطيد نفوذىا عمى الساحل العربي لمخميج، والوقوف بشدة أمام 
نما كذلك في اليمن، إذ استطاعت عام طموحات محمد عمي، ليسفقط في الخل أن تعقد معاىدة  1821يج، وا 

 .1839تحالف مع أمام اليمن، ومضت في تخطيطيا حتى أعمنت الحماية عمى عدن عام 

 .فتحت أسواق جديدة لممصنوعات المصرية، حيث ضمت ىذه البالد إلى مصر، وأصبحت جزءًا منيا -5

جب أن يعمل ليا حساب، فقد نظر العثمانيون إلى مصر عمى أنيا أبرزت الحرب الوىابية مصر كقوٍة جديدٍة، ي -6
 .المنقذ، وسوف تكون دعمًا ليم، كمما أطاحت بيم األزمات والمصاعب

استطاع محمد عمي من خالليا التخمص من عدٍد كبيٍر من جنوده األلبانيين، الذين كانوا عقبة أمام محاوالتو  -7
صالح الجيش  .لتحديث وا 

َنت من خالل الحرب النواة األولى لألسطول المصري في العصر الحديثأصبحت لمصر قوًة ج -8  .ديدًة، فقد ُكوَّ



 .أنفق محمد عمي في سبيميا أموااًل طائمًة، تحَّمل ثقل وطأتيا الشعب مصر، بدفعو لمضرائب المختمفة -9

 
ًا
 املىرة هخائج الحغب: زاهُا

 مع جشيزة رغم الخسائز املادًت والبشزيت التي فقدتها مصز في هذه      -1
ً
الحزب، والتي ال جتناسب مطلقا

 من 
ً
 له على جهىده في إخضاع ثىار هذه الجشيزة، فقد أفزسث عددا

ً
كزيت التي منحها السلطان ملحمد علي مكافأة

. النتائج املهمت

ً فيها للجمُؼ  - -2 ا بَغ وباليؿبت ألَمُت الحغب للجِل فلض واهذ أٌو خغب أوعوبُت ًسىى ؾماَع

 مً الجِل الػثماوي، وفي غلى هفاءجه وكىجه
ًا
 وأقض بأؾا

ًا
، وخؿً هظامه، وشجاغت حىىصٍ، وأهه أعفؼ قأها

الىكذ هفؿه فلض أظهغث الحغب أن ألاؾٌُى اإلاهغي الىاش ئ غلى الغؾم مً خؿً جىظُمه، فإهه لم ًىً 

 إلاداعبت زىاع مثل الُىهاهُين، وبالخالي وان مً الهػب غلي
ًا
 لحغب أوعوبُت، إهما وان مػضا

ًا
ٌ مىاحهت مػضا

. أؾاَُل الضٌو الثالر

ى أن الضٌو ألاوعوبُت كض غاملخه غلى أهه  - -3 زغج مدمض غلي مً الحغب بمىؿٍب ؾُاس ٍي هبيٍر أال َو

ىفي أن كغاع الاوسحاب مً اإلاىعٍ وان بأمٍغ مىه ال بلغاٍع مً الؿلُان، فاجفاق  ، ٍو
ًا
خاهٌم مؿخلٌل ال ًدبؼ أخضا

 
ًا
 كض مىده أَمُت

ًا
 للباب الػالي الحلفاء مػه مباقغة

ًا
، وحػل مىه هضا

ًا
 .هبيرة

اهتهذ َظٍ الحغب بجٍى مً الكً والخىجغ بين الباب الػالي ومدمض غلي، فغؾم جضحُاث مهغ في  - -4

ؾبُل الضولت الػثماهُت، إال أن والي مهغ كض اوسحب منها صون إطن مؿبم مً الؿلُان، مما أزغ غلُه 

 . بالؿلب ججاٍ مدمض غلي

ً والعجؼ الظي أنِب به  - -5 لػل أَم الىخائج التي أبغػتها َظٍ الحغب إلادمض غلي مضي الَى

الؿلُان، ألامغ الظي غلى أزٍغ بضأ والي مهغ ًسُِ الكخُاع حؼء مً أمالن الضولت الػثماهُت لىفؿه، 

 .ا ًمىً الاؾخلالٌ به مً أعاييهاوالاؾخلالٌ بم

6-  

. بالضولت الػثماهُت ؽ وؾػُض غالكت ول مً غباكاعن بين  :الؿساٌ الثالث

: ؤلاحابت

 
ًا
غالكت غباؽ بالضولت الػثماهُت : أوال

ؾمغ الؿلُان الػثماوي غباؽ بالىُاقين وألاوؾمت وألاللاب، في مداولت مىه ألن ًىلو مً الامخُاػاث 

 التي وان ًخمخؼ بها مدمض غلي، وأن ًًؼ والًت مهغ جدذ اقغافه اإلاباقغ، ومً هاخُت أزغي وان غباؽ

، ووان غلى اؾخػضاص جام لالغتراف بأن مهغ لِؿذ أهثر مً والًت مً والًاث 
ًا
 مسلها

ًا
 غثماهُا

ًا
مىاَىا

 .الامبراَىعٍت الػثماهُت



وأغلً غباؽ غىض غىصجه مً اللؿُىُىُت غً اججاَاجه الؿُاؾُت التي جلخو في إكامت غالكاث أوزم 

لي غً جلالُض حضٍ مدمض غلي، ولم ًيـ غباؽ أن مؼ الباب الػالي، وملاومت الىفىط ألاحىبي في مهغ والخش

البض أن  -مً وحهت الىظغ الضًيُت –كض ايُغ للخًىع للؿلُان، واغخلض بأهه  -عؾم طوائه الخاعق  –حضٍ 

ى الؿلُان، وصفػه اخؿاؾه الضًجي إلى ملاومت الخؿلؿل ألاحىبي في   َو
ًا
 لؼغُم اإلاؿلمين حمُػا

ًا
ًىىن مسلها

ت غلمه مهغ، وبهفت زانت هفىط فغ وؿا في مهغ ألن اجهاٌ غباؽ الكضًض بمدمض غلي أزىاء ألاػمت اإلاهٍغ

 .إلى صعحت واهذ وغىص فغوؿا واَُت وال ٌػخمض غليها، وهُف أنها ؾغعث بجضٍ زم جسلذ غىه

 إلى الخىفُم بين حػهبه ومهالحه
ًا
 وان ًمُل غمىما

ًا
 ولىً غباؾا

ض غالكاجه الؿُاؾُت اإلاخىاػن  خضزل خاٌو غباؽ باقا أن ًَى ة مؼ الباب الػالي، صون أن ًخؿلل ألازير ٍو

في قئىن مهغ الضازلُت، وؾغغان ما بضث اإلاساوف، وظهغث أوحه الخالف بِىه وبين الباب الػالي بؿبب 

مسامغاث أغًاء ألاؾغة الظًً واهىا ًخىاحضون في اؾخاهبٌى وجدٍغًهم اإلاؿخمغ للؿلُان يض غباؽ لػؼله 

 .وجىلُت مدمض ؾػُض باقا

لذ الضولت الػثماهُت جًُم الخىاق غلى غباؽ فُالبخه بخُبُم غضص مً ؤلاحغاءاث، َاصفت مً وعاء خاو

ت، وإهلام غضص الجِل  ت هفىط الضولت الػثماهُت في مهغ، فُالبه بخُبُم الخىظُماث الخيًر طلً جلٍى

ت غامي  18اإلاهغي إلى   إلاا حاء في حؿٍى
ًا
غباؽ أن ًبدث ومً زم وان غلى . 1841/1840ألف حىضي، وفلا

ضغم مغهٍؼ  .غً خلُف حضًض ٌػخمض غلُه ٍو

ت   -الخِ الحضًضي اللاَغة   (1856-1852)ؤلاؾىىضٍع

 ،
ًا
وان غلى غباؽ باقا أن ًبدث غً خلُف لُضغم مغهٍؼ أمام الضولت الػثماهُت، وجغن الباب مفخىخا

ُاهُا مؿاهضجه أمام مداولت الضولت الػثماهُت ا لخضزل في قئىهه والاهخلام فػغيا غلى ول مً فغوؿا وبٍغ

ُاهُا في الىكىف بجاهب  مىه واطالله وايػاف هفىط غباؽ وغؼله، وبػض سجاٌ صبلىماس ي هبير هجحذ بٍغ

 .غباؽ باقا

ُاهُا غلى أنها خلُف مسلو له، اؾخُاع مً زالٌ نضاكخه أن ًخؿلب غلى   ومً زم هظغ غباؽ إلى بٍغ

دخفظ بػغقه، ومً زم وافم غلى مكغوع  أهه الىؾُلت الىخُضة  أغضائه ٍو
ًا
الؿىت الحضًضًت ألهه أًلً جماما

ُاهُا ومؿاهضتها  .التي ًدهل بها غلى جأًُض بٍغ

 بين الؿلُان 
ًا
ال  ٍَى

ًا
لم ًىً جىفُظ مكغوع إوكاء الؿىت الحضًض باألمغ الهين، فلض خضر سجاال

 إلاهالحت، ف
ًا
كض غاعيخه فغوؿا وعوؾُا الػثماوي وغباؽ باقا، جضزلذ زالله الضولت ألاوعبُت ول منها وفلا

ُاهُا ناخبت الفىغة  .والىمؿا، بِىما أًضجه بٍغ

 لكغوٍ وكُىص ويػها الباب الػالي في فغمان 
ًا
ُاهُت، ولىً وفلا واهخهى ألامغ باهخهاع للضبلىماؾُت البًر

 ؾمذ فُه لػباؽ باوكاء الؿىت الحضًضًت وهو غلى الكغوٍ الخالُت1851أهخىبغ 
ًا
 :، خُث أنضع فغماها

 احباع ؾيان اإلاىاَم الىاكػت غلى ٌَى الؿىت الحضًضًت بالػمل في بىاء الؿىت الحضًضًت صون  غضم

 .ملابل



 اصة الًغائب الحالُت لىفـ الؿبب بت حضًضة الوكاء َظا الخِ الحضًضي، أو ٍػ  .غضم فغى يٍغ

 ت للؿلُان وهفلاث ؤلاصاع ت الؿىٍى ة ًجب أن ًسهو الفائٌ مً اًغاصاث مهغ بػض الىفاء بالجٍؼ

ت إلوكاء الؿىت الحضًضًت  .اإلاهٍغ

 غضم الؿماح ألي قغهت أو مسؾؿت أحىبُت باوكاء الؿىت الحضًضًت. 

 الًجىػ غلض كغوى أحىبُت إلاىاحهت هفلاث اكامت الؿىت الحضًضًت ،
ًا
 .وأزيرا

  ِالخىظُماث الػثماهُت هي مجمىغت اللىاهين التي نضعث مؿدىضة إلى اللىاغض التي جلغعث في ز

وطلً . النالح الامبراَىعٍت الػثماهُت 1839هىفمبر  3الظي وان الؿلُان كض أنضٍع في  قٍغف هلخاهت

بخأمين عغاًا الضولت غلى خُاتهم وأغغايهم وأمالههم والؿاء هظام الالتزام وول الايغاع اإلاغجبُت به، وحػل 

 ،
ًا
 وغاصال

ًا
 ومداهمت ألاشخام  اإلاتهمين مداهمت غاصلت وغلىُت، وحؿا الخجىُض مىظما

ًا
وي حمُؼ ألاشخام أًا

 .واهذ صًاهاتهم في جُبُم َظٍ اللىاهين

  مً  ( –اللهام)أي ؤلاغضام  –وكض جغهؼث مُالب الباب الػالي في سحب خم الحُاة واإلاىث

اث ألازغي في  ا مػىاٍ الػىصة بمغهؼ مهغ إلى مغهؼ الباقٍى الىالي، ووان جُبُم َظٍ الخىظُماث بدظافيَر

 .الضولت الػثماهُت

  َلب الباب الػالي مً غباؽ جُبُم الخىظُماث، ولىنها واهذ كض جىكفذ   1850أهخىبغ غام  31في

بؿبب الهغاع بين غباؽ والؿلُان خٌى بىاء الؿىت الحضًضًت، ووان غباؽ ًغفٌ جىفُظ مُالب 

وجمؿً غباؽ . إال اطا غضٌ بما ًالئم مغهؼ مهغ وغاصاث أَلها « خم الاغضام» الؿلُان بسهىم سحب 

وطلً ألن جُبُم الخىظُماث الػثماهُت كض أزفم في . اللهام مً أحل اإلادافظت غلى ألامً والىظامبدم 

 .أهثر والًاث الامبراَىعٍت

  ُاهُا ومىاقضة الخجاع ىان مً كبل الضٌو الؿغبُت وبسانت بٍغ وبػض سجاٌ وجضزل مً َىا َو

ُاهُين اإلاخىاحضًً بمهغ للؿلُان الػثماوي  .البًر

 كغع الؿل 
ًا
 إلى  1852َان أن ًدىاٌػ بػٌ الش ئ، وفي مىخهف ًىلُى أزيرا

ًا
أنضع الؿلُان فغماها

ت الخانت بالخىظُماث، مىذ الفغمان غباؽ خم اللهام مً ؾير  غباؽ ٌكخمل غلى جفهُالث َظٍ الدؿٍى

 غلى ههىم الاغضام الهاصعة به، غلى أن ًىخفي باعؾاٌ اغالم قغعي بهظٍ 
ًا
مىافلت الباب الػالي ملضما

ا بػض جىفُظ الحىم إلى آلاؾخاهت، هما وافم الباب الػالي أن ًظل اللهام مً خم غباؽ ألاخيا م ومدايَغ

ت إلى الباب الػالي إلى  ت الؿىٍى اصة الجٍؼ  إلاضة ؾبؼ ؾىىاث، وفي ملابل طلً وافم غباؽ غلى ٍػ
ًا
مسكخا

 حىُت 400,000

 بػٌ  1853ًىلُى  20في  وجدؿيذ الػالكاث بػض طلً بين غباؽ والضولت الػثماهُت، فأعؾل غباؽ

ت إلاؿاغضتها في خغب اللغم خُث قاعهذ مهغ  ، وزُب ابىت ألف ملاجل 20بجِل ِكىامه اللىاث اإلاهٍغ

ؼ، واحؿػذ آماله في  الؿلُان غبضاإلاجُض البىه الهامي باقا، هما َلب مً الباب الػالي أن ًمىده للب الػٍؼ



ىظ ا احخاػ غباؽ ألاػمت، وهجحذ مهغ بػض أػمت حػضًل هظام وعازت الػغف إلاهلحت الهامي باقا ، َو

ت   .1841/1840الخىظُماث في اإلادافظت غلى الىيؼ الظي هالخه في حؿٍى

  بيل ؾلُاجه الضازلُت واملت خؿب ما حاء في فغمان الىالًت، ولم ًىجح 
ًا
فلض ظل غباؽ مخدفظا

 .الباب الػالي في الخضزل في قئىن مهغ

 
ًا
هُت غالكت ؾػُض بالضولت الػثما: زاهُا

مخمصًا في معاونتو لمسمطان، وخاصة في حرب لو عالقات خاصة مع الباب العالي، فقد كان سعيد باشا كان 
رئيس الوزراء )فما إن توجو إلى اآلستانة، لتمقي فرمان توليو العرش، حتى أرسل من ىناك أمرًا إلى الكتخدا . القرم

إال أن ىناك عامَمين، . آالف جندي، وست بطاريات مدفعية بتعزيز القوة المصرية في القرم، فورًا، بعشرة( المصري
عزم سعيد باشا و .سعي بريطانيا لدى الباب العالي بأن مصر تناىضو، وال تعاونو: أضرا بشدة بتمك العالقات، ىما

ة في عمى توقيع اتفاق شق قناة السويس؛ األمر الذي كان الباب العالي َيُعّده خطرًا، سوف يؤدي إلى تدخالت أجنبي
 .مصر، وضد مصمحة اآلستانة

رسال السمطان نيشانًا إلى سعيد باشا؛ تعبيرًا عن  إال أن تمك العالقات عادت إلى طبيعتيا، بانتياء حرب القرم، وا 
ميدالية إلى رجال الجيش المصري، أولي األعمال البطولية في حرب  796كذلك أرسمت الحكومة اإلنجميزية . سروره
. القرم
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