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 :الممخص
ييدؼ البحث إلى ابراز الدور الذي لعبو المزاريع في شرؽ أفريقيا, 

-0781وتوضيح العالقة بينيـ وبيف حكاـ البوسعيد السيما في الفترة 
ـ , والتي تمثمت في وقوؼ حكاـ البوسعيد ضد المزاريع في شرؽ 0781

أفريقيا, وعمى أثر ىذا قاـ المزاريع بعدة ثورات ضد حكاـ البوسعيد مف أجؿ 
االستقالؿ بالسمطة وتكوف حكـ خاص بيـ, فثار مبارؾ بف راشد المزروعي 
زعيـ الفرع األكبر مف المزاريع, ضدىـ وضد السمطة البريطانية التي كانت 

اني ألماني قد قد أسست ليا شركة في شرؽ أفريقيا, إال إنو وبتعاوف بريط
ـ, وتناوؿ البحث أربعة 0781تمت القضاء عمييـ واستسالميـ في عاـ 

مباحث أساسية, ركز المبحث األوؿ عمى عالقة المزاريع مع السمطاف 
, وتطرؽ المبحث الثاني الى التنافس 0771-0781برغش بف سعيد 

طانيا البريطاني األلماني عمى شرؽ أفريقيا وتأسيس شركة شرؽ أفريقيا البري
ـ, اما المبحث الثالث تناوؿ السمطاف خميفة وعالقتو مع 0771-0777

ـ, اما المبحث الرابع واألخير 0781-0777مبارؾ بف راشد المزروعي 
يتضمف ثورة مبارؾ بف راشد المزروعي ضد بريطانيا التي قضت عمى 

 ـ.0781نفوذىـ بشكؿ نيائي عاـ 
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Abstract: 

The research aims to highlight the role played by the Al-

Mazari in East Africa, and to clarify the relationship 

between them and the rulers of Al-Busaid, especially in 

the period 1870-1896 AD, which was represented by the 

Al-Busaid rulers standing against the Al-Mazari in East 

Africa. As a result of this, the Mazari made several 

revolts against the rulers of Al-Busaid in order to gain 

independence and to form a rule of their own. Thus, 

Mubarak bin Rashid Al Mazrouei, the leader of the 

largest branch AL-Mazari, revolted against them and 

against the British authority that had established a 

company in East Africa. However, with British and 

German cooperation they were eliminated and 

surrendered in 1896 AD. The research dealt with four 

basic investigations ,the first topic focused on the 

relationship of Mazari’s with Sultan Barghash bin Sa'ad 

1870-1885, and the second topic dealt with the British-

German conflict over East Africa and the establishment 

of the British East Africa Company from 1886-1888 AD, 

while the third topic dealt with Sultan Khalifa and his 

relationship with Mubarak bin Rashid Al Mazrouei 

1888-1890 AD. . As for the fourth and final topic, it 

includes the revolution of Mubarak bin Rashid Al 

Mazrouei against Britain, which eliminated their 

influence permanently in 1896 AD. 
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 المقدمة
ارتبط العمانيوف بصالت تاريخية وحضارية وثيقة بمنطقة شرؽ أفريقيا, حيث كانت 
الدوافع التجارية ىي األبرز في اتجاه أىؿ عماف إلى الساحؿ الشرقي ألفريقيا الغنية بمواردىا 

دت إلى خروج ىجرات عمانية الطبيعية, ومع مرور الزمف برزت دوافع سياسية اخرى أ
مارات عربية في المنطقة, وكاف مف بيف ىذه اليجرات  متتابعة, وبالتالي تكويف مستوطنات وا 
ىجرة المزاريع التي قدمت مع اإلماـ سيؼ بف سمطاف إلى شرؽ أفريقيا اثناء تحريرىا مف 

االعتراؼ بتبعيتيـ  ـ, رفض المزاريع0828البرتغالييف, وعندما انتقؿ الحكـ إلى البوسعيد عاـ 
لو, وبدأت الصراعات بينيـ حتى تمكف السيد سعيد بف سمطاف مف القضاء عمى نفوذىـ, إال 
إف نفوذىـ لـ ينتِو وانقسموا إلى قسميف قسـ في جازي, والقسـ اآلخر في تاكنجو, وأصبحت 

ؽ أفريقيا ممباسا في ىذه الفترة تدار مف زنجبار, وبعد التنافس البريطاني األلماني عمى شر 
وتأسيس شركة شرؽ أفريقيا البريطانية, ثار مبارؾ بف راشد المزروعي زعيـ منطقة جازي عمى 
الشركة وعمى حكاـ زنجبار, مما أدى إلى قياـ تعاوف بريطاني ألماني مف أجؿ القضاء عمييـ 

, وتناوؿ البحث أربعة مباحث أساسية, ركز المبحث األوؿ عمى عالقة 0781فاستسمموا عاـ 
, وتطرؽ المبحث الثاني الى التنافس 0771-0781المزاريع مع السمطاف برغش بف سعيد 

ـ, 0777-0771البريطاني األلماني عمى شرؽ أفريقيا وتأسيس شركة شرؽ أفريقيا البريطانيا 
-0777اما المبحث الثالث تناوؿ السمطاف خميفة وعالقتو مع مبارؾ بف راشد المزروعي 

ابع واألخير يتضمف ثورة مبارؾ بف راشد المزروعي ضد بريطانيا ـ, اما المبحث الر 0781
 ـ.0781التي قضت عمى نفوذىـ بشكؿ نيائي عاـ 

تيدؼ الدراسة الى كشؼ الدور الذي لعبو المزاريع في شرؽ أفريقيا ضد حكـ 
البوسعيد وضد السياسة البريطانية التي رتبت األوضاع في شرؽ أفريقيا عمى وفؽ مصالحيا 

ارية, لذا تضمنت أىمية الدراسة توضيح ردة فعؿ المزاريع لمواجية المخططات االستعم
 االستعمارية عف طريؽ الثورات المسمحة بقيادة مبارؾ بف راشد المزروعي.

 م1771-1780المبحث االول/ عالقة المزاريع مع السمطان برغش بن سعيد 
ـ, نجحت الفئة 0738بعد قضاء السيد سعيد عمى نفوذ المزاريع في ممباسا عاـ 

والتي تقع عمى بعد  ثالثيف  Gasiالباقية مف المزاريع في تأسيس إمارتيف أحدىػػػػما في جازي 
Takaungu(0 ).مياًل جنوب ممباسا, بينما توجو فرع آخر أصغر منو نحو منطقة تاكنوجو



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)337 ) 
 

يعيش في  (4)عمى بعد ثالثيف ميؿ الى الشماؿ مف ممباسا, وكاف مبارؾ بف راشد المزروعي.
أصبح واليًا  (3)ـ(.0781-0711جازي في عيد السيد سعيد, وفي عيد السيد ماجد بف سعيد)

 (2)عمى جازي.
تزعـ مبارؾ بف راشد المزروعي حكـ االمارة في جازي, وىو يعد زعيـ الفرع االكبر 
نما عمى المناطؽ  مف االسرة وقد تمكف مف اف يفرض نفسو ليس عمى منطقة جازي فحسب وا 
القريبة منيا, بؿ إنو تعدى ذلؾ ليصبح لو نفوذ فعمي عمى المنطقة الساحمية الممتدة مف نير 

 (1)أومبا الى الداخؿ عمى بعد عػػػػػػػػػدة امياؿ مف ممباسا.
والدوروما  Digoوكذلؾ كاف لو نفوذ عمى العديد مف القبائؿ االفريقية منيا الديجو 

Durumaفي الناحية الشمالية مف تاكنوجو فإف زعيميا ىو  , المتيف اخذ منيما الجزية, أما
 (1)سالـ بف خميس المزروعي, وىو شيخ فرع صغير مف قبيمة المزاريع.

كانت لدى مبارؾ بف راشد المزروعي رغبة لتوحيد فرعي االسرة المزروعية الى ما 
ي ـ الى اف يتحدى ابناء عمومتو ف0711ـ, ووصؿ االمر في عاـ 0738كاف عميو قبؿ عاـ 

تاكنوجو, إال اف تدخؿ السيد سعيد بف سمطاف لمصمحة الفرع االصغر مف المزاريع حاؿ دوف 
توحيد فرعي االسرة, وعادت قوات مبارؾ بف راشد المزروعي الى منطقة جازي دوف تحقيؽ 

 (8)اىدافيا بالوحدة.
كاف مبارؾ بف راشد المزروعي يخضع لحكـ السمطاف ماجد في زنجبار مف الناحية 

مية مف الناحية االسمية, ونتيجة لعالقاتو الواسعة التي تربطو بالقبائؿ االفريقية فإنو كاف االس
عندما يتعرض لمخطر يجد الممجأ لدييـ, حتى تتحسف عالقتو بالسمطاف, مما دفع بسالطيف 
زنجبار إلى محاولة التقرب إليو إلبعاده عف إثارة المتاعب ليـ والثورة ضدىـ بؿ إنيـ دفعوا لو 

 (7)نحو شيرية قدرىا ألؼ روبية.م
وعندما نشب الصراع بيف محمد بف عبداهلل والي ممباسا المعيف مف قبؿ السمطاف 
ماجد وبيف مبارؾ بف راشد مبارؾ المزروعي, حاوؿ مبارؾ المزروعي اف يوسع نفوذه, مما 
 اضطر السمطاف ماجد الى قطع المنحة عنو, وكاف لوفاة السمطاف ماجد أثرىا في ىدوء

 (8)الوضع, وقد أعيدت المنحة في عيد السمطاف برغش.
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اما الفرع اآلخر مف المزاريع يقوده سالـ بف خميس المزروعي, وعالقتو كانت جيدة 
بحكاـ زنجبار, ولـ يحدث أف ثار ضدىـ, وكاف يقـو بزيارة زنجبار مرة في العاـ, وفييا 

 (01)يحصؿ عمى العديد مف اليدايا واالمواؿ.
ـ(, الحكـ بعد وفاة شقيقو 0777-0781لسمطاف برغش بف سعيد )وعند تولي ا

السمطاف ماجد, لـ يعترؼ مبارؾ بف راشد المزروعي بسمطتو في زنجبار, وبدأت الصراعات 
مف جديد في شرؽ أفريقيا مف أجؿ اثبات وجود المزاريع الفعمي ودخموا مع السمطاف برغش في 

اوؿ مبارؾ المزروعي التوسع باتجاه المناطؽ ـ ح0780مناوشات ومعارؾ متتالية, وفي عاـ 
المجاورة لػممباسا, ليذا أمر السمطاف برغػػػػش واليو عمى ممباسا محمد باخشويف بشف حممة 

, Mweliضد مبارؾ بف راشد المزروعي, وبالفعؿ دارت معركة بيف القوتيف في بمدة مويمى 
الي باخشويف مف إيقاع اليزيمة ميؿ جنوب ممباسا, وقد تمكف الو  41والتي تقع عمى مسافة 

ـ ثار مبارؾ بف راشد المزروعي مرة اخرى إال 0784بػمبارؾ بف راشد المزروعي, وفي عاـ 
فردًا مف البموش التابعيف لجيش السمطاف برغش اجبػػػػػػروا مبارؾ بف  211إف قػػػػػػػػػػػػوة مكونة مف 

تو عمى التفاوض مع السمطاف برغش راشد المزروعي عمى التراجع الى بمدة مويمى, كما أجبر 
 (00)واعطاه الوعود بالتخمي عف اطماعو التوسعية.

واجو السمطاف برغش بعد فترة قصيرة مف تسمـ السمطة الضغوط البريطانية, التي 
فرضت عميو تنظيـ تحركات الرقيؽ عبر المناطؽ الواقعة تحت سمطتو, واف يتـ ذلؾ وفقًا 

وقررت الحكومة البريطانية إرساؿ لجنة الى زنجبار لمناقشة  ,(04)لتراخيص يصدرىا السمطاف.
قناعو بالتوقيع عمييا,  بنود المعاىدة التي وضعتيا إلبطاؿ تجارة الرقيؽ مع السمطاف برغش وا 

الحاكـ العاـ البريطاني في اليند Bartel Frere.(03 )وكاف مف بيف اعضاء المجنة بارتؿ فرير
يطاليا الى جانبيـ إلنجاح ميمتيـ والقس بادجر وحاولت المجنة اف  تكتسب كاًل مف فرنسا وا 

 (02)بعد مرورىـ بيذه الدوؿ متجييف نحو زنجبار.
رفض السمطاف برغش تحقيؽ المطالب البريطانية, عمى الرغـ مف محاولة بارتؿ فرير 
إقناعو بااللتزاـ بالوعود التي قطعيا عمى نفسو قبؿ تسممو الحكـ, فأدى ىذا الى تدىور 

بعرض عمى حكومتو  Henry Churchillعالقات بينو وبيف بريطانيا, فقاـ ىنري تشرشؿ ال
 (01)االطاحة بحكـ السمطاف برغش وتأييد اخيو السمطاف تركي لتسمـ حكـ زنجبار.
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وبذلؾ أخفقت البعثة في تحقيؽ اىدافيا بعقد معاىدة تجارة الرقيؽ مع السمطاف برغش 
ـ وقدمت تقريرىا الى الحكومة البريطانية المتضمف 0783وعادت الى بريطانيا في آذار عاـ 

جباره عمى توقيع المعاىدة.  (01)توجيو إنذار لمسمطاف برغش وا 
وعمى إثر تدىور العالقات بيف بريطانيا وزنجبار قاـ السمطاف برغش بإجراء اتصاالت 

وطمب منو وضع زنجبار تحت  Sheultzسرية مع القنصؿ االلماني في زنجبار شمتز 
 (08)الحماية االلمانية.

غيػػػػػر متحمسًا لذلؾ الطمب بسبب  Bismarch.(07)كاف المستشار األلماني بسمارؾ 
تركيز سياستو داخؿ القارة االوربية فقط, وىذا ادى الى استسالـ السمطاف برغش لمضغوط 

 Jounجوف كيرؾ  (41)التي استخدميا القنصؿ البريطاني في زنجبار. (08)البريطانية.
Kirk.(40 ) وباستخداـ القوة اضطر السمطاف برغش لإلذعاف لمطالب الحكومة البريطانية

ـ, فأستسمـ وّصدؽ عمى المعاىدة 0783حزيراف عاـ  1وتوقيع معاىدة تجارة الرقيؽ في 
وزير الخارجية  Granville.(44)وسمميا الى جوف كيرؾ في نفس اليـو ليرسميا الى جرانفيؿ

ـ آثار سمبية عمى السمطاف 0783ى اربعة مود, وكاف لمعاىدة عاـ البريطاني, واشارت ال
برغش وعمى السكاف المحمييف في شرؽ افريقيا, الف بريطانيا عندما فرضت المعاىدة لـ تجد 
دارتو مف جية  البدائؿ لتدعيـ الحياة االقتصادية مما أدى الى التوتر بيف السمطاف برغش وا 

 (43)وبيف رعاياه التجار مف جية اخرى.
استغؿ مبارؾ بف راشد المزروعي االستياء الذي انتشر بيف السكاف المحمييف وأعمف 

ـ لمقضاء عمى تجارة الرقيؽ إذ كاف 0783العصياف ضد السمطاف برغش بعد توقيع اتفاقية 
العرب والسواحيميوف والينود, وعمى وجو الخصوص اصحاب االقطاعيات الزراعية يعتمدوف 

ممػة, إضافة الى ذلؾ اف مبارؾ المزروعي وغيره مف الزعماء المحمييف عمى االرقاء كأيد عا
كانت تمر بمناطقيـ قوافؿ االرقاء وكانوا يحصموف عمى العديد مف الفوائد المادية مف خالؿ 
ىذه التجارة المربحة, ومف الطبيعي اف يقاوموا اية محاولة لمقضاء عمى تجارة الرقيؽ, وظمت 

ش ومبارؾ بف راشد المزروعي متوترة الى اف طمب مبارؾ بف راشد العالقة بيف السمطاف برغ
مف القنصؿ العاـ البريطاني جوف كيرؾ الحماية البريطانية, وبما إف بريطانيا لـ تكف ترغب 
في إساءة عالقتيا بالسمطاف برغش فقد كاف رد كيرؾ لػمبارؾ المزروعي بأف القنصؿ 

طانو, كما رفض مبارؾ العرض مف قبؿ السمطاف البريطاني العاـ ال يتدخؿ بيف الثائر وسم
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برغش بأف يستقر في تاكنوجو حيث يوجد الفرع االصغر مف المزاريع, لوضع مبارؾ تحت 
 (42)رقابتو.

ـ عندما قاـ السمطاف برغش بزيارة لبريطانيا, حاوؿ مبارؾ المزروعي 0781وفي عاـ 
سمطاف برغش في زنجبار, ولكنو فشؿ تعزيز موقعة بإثارة القبائؿ الموالية لو لمقضاء عمى ال

بسبب التدابير التي قاـ بيا نائب السمطاف برغش في زنجبار, وترتب عمى ىذه الواقعة تحرؾ 
مبارؾ وعدد مف اتباعو الى بمدة مكنفيني التي تقع بالقرب مف ماليندي ونزؿ ضيفًا عمى قبيمة 

مبارؾ عمى تجميع جيش فرحب بو رجاليا وبقي ىناؾ لمدة عاـ, وعمؿ  Wajalaالوجالو 
لتعزيز موقفو, وعندما عمـ السمطاف برغش بما يقـو بو مبارؾ, أعد جيشًا  لمتصدي لو, 
وبالفعؿ التقى الطرفاف وكاف عمى رأس القوة الزنجبارية سميماف العماني المعولي, وقد تمكنت 

 (41)قوات السمطاف برغش مف إلحاؽ اليزيمة بػ مبارؾ بف راشد المزروعي.
ـ بالتوجو مع حاميتو ناحية مويمي, 0788بارؾ بف راشد المزروعي في عاـ قاـ م

ويقدر عدد مف معو بػثالثمائة شخص, كاف يقودىـ زىراف بف راشد المزروعي شقيؽ مبارؾ بف 
راشد المزروعي, والتحمت القوتاف حيث نجحت قوات المزروعي مف االنتصار عمى قوات 

 (41)السمطاف برغش.
ش مف توسع نفوذ مبارؾ المزروعي, فجيز قوة عسكرية مؤلفة تخوؼ السمطاف برغ

قائد  Mathews Lloyd .(48)شخص, اوكؿ قيادتيا الى الجنراؿ لويد ماثيوس  1111مف 
الجيش الزنجباري, ألجؿ التخمص مف مبارؾ بف راشد المزروعي, وشاركو في ىذا ابف عمو 

الزحؼ الى منطقة تانغة ووصمتيا  , وواصمت القوات(47)الوزير حمد بف سميماف البوسعيدي.
ـ حيث يوجد الوالي المعيف مف قبؿ السمطاف برغش وىو زاىر بف سميماف 0771في عاـ 

التي ال تبعد كثيرًا عف  Kisiwaالحوسني, وبعد يوماف تمكنوا مف الوصوؿ الى كيسوى 
 (48)مويمي.

بف راشد  وبعد ثمانية اياـ وصؿ ماثيوس الى بمدة مويمي حيث توجد قوات مبارؾ
, ونجحت (31)المزروعي, وبدأت المعركة التي إستمرت لمدة واحد وثالثيف يومًا متواصاًل.

قوات مبارؾ بف راشد المزروعي وشقيقو زاىر المزروعي مف الصمود بؿ وتحقيؽ انتصارات 
متتالية, لكف الجنراؿ البريطاني تمكف بعد جيد مف اختراؽ قوات مبارؾ المزروعي وتكبيدىا 

ـ, وتمكف مبارؾ 0771فادحة وتحقيؽ النصر, وبالفعؿ دخؿ الى بمدة مويمي في  خسائر
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ـ ولكف سرعاف ما قضى 0770, كما عاد لمثورة مف جديد في عاـ (30)ومناصرييـ مف الفرار.
 (34)السمطاف برغش عمى ىذه الثورة.

 ىدأت االمور فترة ثـ عاد مبارؾ بف راشد المزروعي الى الثورة مف جديد, في عاـ
ـ وامتدت لتشمؿ المناطؽ القريبة مف ممباسا, وقاـ مبارؾ بقتؿ قائد منطقة فانجا 0774

Vanga  الخاضعة لسمطنة زنجبار, وسمبو وتيديده لممنطقة سبب دفع بالسمطاف برغش الى
مالحقتو, وتمكف بقوتو العسكرية مف إلحاؽ ىزيمة منكرة بػمبارؾ المزروعي, وفي عاـ 

د مجددًا, وىاجـ الجزء الجنوبي مف الساحؿ, ومع ذلؾ تعرض ـ ثار مبارؾ بف راش0773
ـ حاصر مبارؾ بف راشد المزروعي 0772لميزيمة عمى يد قوات السمطاف برغش, وفي عاـ 

العديد مف المناطؽ القريبة مف ممباسا مما أدى الى حدوث مجاعة, وىي السنة نفسيا التي 
عي والي تاكنوجو اعتقادًا بأنو ساعد قبض فييا السمطاف برغش عمى سالـ بف راشد المزرو 

ـ تنحو منحى الميادنة, 0771مبارؾ المزروعي في صراعة معػػػػػػػػػػو, أخذت العالقة في عاـ 
فقد أرسؿ مبارؾ بف راشد المزروعي رسالتيف أحدىما لمقنصؿ العاـ البريطاني طالبًا الحماية 

لطمب ولكنو وافؽ عمى منح مبارؾ البريطانية عمى جازي, وقد رفض القنصؿ البريطاني ىذا ا
المزروعي مرتبًا شيريًا ويستقر في زنجبار ليكوف تحت اعيف السمطاف برغش والبريطانييف, 
كما بعث مبارؾ المزروعي برسالة الى السمطاف برغش يطمب إليو الموافقة عمى استقراره في 

 (33)جازي.
ة والمودة " مف برغش بف جاء رد السمطاف برغش برسالة ودية استيميا بكممات المحب

سعيد لػ مبارؾ بف راشد المزروعي سممو اهلل تعالى وموضحًا بأنو ال يمانع مف استقرار مبارؾ 
في جازي, ولكنو طمب منو اال يعود الى سابؽ عيده مف اثارة المتاعب لمسمطاف ومحاواًل 

بف راشد وابدى افيامو بأنو ال شيء يخفى عمينا , لتعمـ , والسالـ" , ولـ يمانع مبارؾ 
 (32)موافقتو.

 االلماني عمى شرق أفريقيا –المبحث الثاني/ التنافس البريطاني 
تعػػػػػػػػػػد زنجبار مركز تجاري ميـ, إذ كانت تنتيي الييا جميع القوافؿ التجارية القادمة 

طماع مف داخؿ القارة االفريقية, وكانت ايضًا اكبر سوؽ لمرقيؽ في افريقيا, وىذا جعميا محط أ
 (31)العديد مف الدوؿ االوربية, وخاصة بريطانيا وألمانيا.
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وبعد اف وضعت الدوؿ المشتركة في مؤتمر برليف أسس تقسيـ القارة االفريقية بدأت 
ـ بتكويف محمية 0771الدوؿ االوربية خطتيا نحو تقسيـ القارة, فقد بدأت بريطانيا في عاـ 

ووضعت  Tuguانيا بتوقيع اتفاقية مع توجو خاصة بيا عمى ساحؿ النيجر, كما قامت ألم
 (31)بمقتضاىا مناطؽ ممؾ توجو الواقعة عمى الساحؿ الغربي ألفريقيا تحت الحماية األلمانية.

كاف جرانفيؿ يتبع سياسة التيدئة إلنقاذ االمبراطورية البريطانية مف االخطار المحدقة 
ألمانيا وبريطانيا بطريقة ترضي المستشار بيا, ويعتقد بأنو إذا تمت تسوية الخالفات بيف 

االلماني بسمارؾ فأف الحواجز التي تعترض طريؽ التفاىـ بيف الدولتيف في ميداف السياسة 
الدولية سوؼ تتحطـ ال محالة, ليذا اتفؽ جرانفيؿ وبسمارؾ عمى القياـ بإجراء مشترؾ لتعييف 

 (38)حدود امالؾ سمطاف زنجبار.
ث مسألة امالؾ سمطاف زنجبار ودعيت الحكومة الفرنسية وتكونت لجنة دولية لبح

, وعينت فرنسا قنصميا في بيروت (37)ـ.0714لالشتراؾ فييا بمقتضى تصريح كاننج عاـ 
, وانتدبت ألمانيا قنصميا العاـ Kitchenerممثاًل ليا, اما بريطانيا فاختارت الكولونيؿ كتشنر

, وقررت باألجماع و (38)ـ.0771ليا في , وبدأت المجنة اعماSchmidtفي القاىرة شميت
دوف مناقشة أف جزيرتي زنجبار وبمبا وغيرىا مف الجزر الصغيرة المحيطة بيا والتي ال تبعد 

 (21)مياًل بحريًا ىي اجزاء ال شؾ في إنيا امالؾ سمطاف زنجبار. 04عنيما بمسافة تزيد عف 
ناء السعدني وممباسا وبراوة ـ ومرت بػمي0771قامت المجنة بجولتيا التفتيشية في عاـ 

ومركة ومقديشو والمو وغيرىا مف المناطؽ ووجدت في ىذه الموانئ والة وحكاـ يحكموف باسـ 
 (20)السمطاف ويتقاضوف منو الرواتب.

وىكذا زارت المجنة معظـ مناطؽ شرؽ افريقيا, وكانت وجيات النظر البريطانية 
ـ واصدرت بعد 0771جتمعت المجنة في حزيراف وااللمانية متباعدة كؿ البعد, وفي النياية ا

يوميف تقريرىا, وتركت لوزارتي الخارجية البريطانية وااللمانية ميمة تسوية بقية المسألة, وكاف 
بسمارؾ يبدي مياًل شديدًا نحو تقسيـ شرؽ افريقيا الى منطقتي نشاط سياسي لكؿ مف بريطانيا 

 (24)وألمانيا.
المانيا عمى تسوية مسألة حدود زنجبار, وكانت بريطانيا ليذا اتفقت كؿ مف بريطانيا و 

قد ميزت لقب السمطاف عمى كؿ خط الساحؿ, والذي طالب ىو بو بينما المانيا حددت حقوؽ 
 (23)السمطاف عمى عدد معيف مف النقاط فيو, ولـ تعترؼ بو عمى الساحؿ المتداخؿ.
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االلمانية والبريطانية في لندف توصؿ وبعد إجػػػػػػػػػراء المفاوضات بيف وزارتي الخارجية 
ـ الى اتفاقية بريطانية ألمانية كاف مف اىـ بنودىا, اف 0771الجانباف في اوؿ تشريف الثاني 

تعترؼ بريطانيا والمانيا بحقوؽ سيادة زنجبار في افريقيا الشرقية ويشمؿ ذلؾ جزر زنجبار 
ة, كما يقسـ االقميـ بيف نيري روفوما وبمبا والمو ومافيا وموانئ قسمايو وبراوة ومقديشو ومرك

وتانا الى منطقتي نفوذ بريطانية وألمانية, واف تعمؿ الدولتاف معًا لدعوة زنجبار لمتوقيع عمى 
 (22)القرار النيائي لمؤتمر برليف.

لـ تجد بريطانيا حاًل حاسمًا لمنزاع سوى التعاوف مع األلماف في استعمار شرؽ 
اف لتوقيع معاىدة لتنظيـ التجارة بيف بمده وبيف المناطؽ التي أفريقيا, فتدخمت لدى السمط

 (21)ضمتيا ألمانيا حديثًا.
وعمى الرغـ مف عدـ قناعة السمطاف برغش بيذه االتفاقية وكشفو االتفاؽ البريطاني 

, اال اف وزارة (21)االلماني لتقسيـ شرؽ افريقيا فقد حاوؿ عدـ التوقيع عمى ىذه االتفاقية.
البريطانية ضغطت عميو وىددتو بأف مصالحو سوؼ تتعرض لمزيد مف االخطار إذا الخارجية 

 (28)لـ يصادؽ فورًا عمى االتفاقية.
كانوف  8أضطر السمطاف برغش اف يذعف لمتيديد البريطاني فوقع عمى المعاىدة في 

ـ, وىنا ادرؾ بأف اعتماده عمى بريطانيا في الدفاع عف سمطتو كاف اكبر 0771االوؿ 
 (27)اءه.اخط

اعمنت الحكومة الفرنسية في اليـو التالي انيا لف تعترض عمى ما جاء في االتفاقية 
البريطانية االلمانية بشأف تعييف حدود سمطنة زنجبار وذلؾ مقابؿ اطالؽ يدىا في مدغشقر, 

 (28)واالعتراؼ بالحماية الفرنسية التي اعمنتيا مؤخرًا عمى جزر الكومور )الُقُمر(.
ع اتفاقية تقسيـ األمالؾ العربية بيف بريطانيا وألمانيا تقربت االخيرة مف مبارؾ بعد توقي

لوكس باستضافة مبارؾ بف  (11)بف راشد المزروعي, وقاـ مدير شركة شرؽ افريقيا االلمانية.
راشد المزروعي ومنحو عمـ الشركة تعبيرًا عف تأييده ودعمو, وقد قامت اإلدارة البريطانية في 

الحتجاج عمى التصرؼ األلماني, واعتبرت أف منحو عمـ الشركة سوؼ يشجعو عمى زنجبار با
تحدي السمطة البريطانية, مما سيؤدي الى إلحاؽ الضرر بالمصالح البريطانية, لذا نجحت 
المساعي الدبموماسية البريطانية عمى إقناع القنصؿ العاـ األلماني بأف المصمحة األوربية 

نح خدمات وتسييالت ليذا الثائر العربي, وبالفعؿ قاـ القنصؿ العاـ العميا تحتـ عميو عدـ م
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االلماني باالعتراض عمى قرار مدير الشركة األلمانية, وفتح الباب مرة اخرى لمصراع بيف 
 (10)السمطاف برغش وبريطانيا ومبارؾ بف راشد المزروعي.

 م1777تأسيس شركة شرق أفريقيا البريطانية وعالقتها مع المزاريع  -
رئيس الشركة ورفاقو الذيف انضموا  William Mackinnon.(14) قدـ وليـ ماكينوف

ـ(, يرغبوف فيو بوضع موضع 0708-0810) Victoriaالييا التماسًا الى الممكة فكتوريا 
التنفيذ كؿ المنح واالمتيازات واالتفاقيات والمعاىدات التي حصموا عمييا في المناطؽ الخاصة 
ف مدراء  بالنفوذ البريطاني او في اي مكاف آخر يسمح بالتجارة المشجعػػػػػػة في شرقي أفريقيا, وا 

متيازات موضع التنفيذ فإف ظروؼ المواطنيف الشركة يعتقدوف انو اذا وضعت ىذه المنح واال
ف المدنية سوؼ تتطور بتأسيس  المحمييف الذيف يقطنوف ىذه المناطؽ سوؼ تتحسف ماديًا, وا 

 (13)نظاـ يؤدي الى القضاء عمى تجارة العبيد.
وبعد دراسة االلتماس المذكور وقناعة الممكػػػة بأف ىذه االىداؼ تستحؽ التشجيع واف 

منتجة وقادرة عمى تحقيؽ االىداؼ والفوائد المذكورة, باركت الممكة االلتماس الشركة ستكوف 
ـ منحت الممكة فكتوريا موافقتيا عمى 0777ودعت الى مساندتو, وفي الثالث مف ايموؿ عاـ 

 Imperial British East Africaتأسيس شركة شرؽ أفريقيا البريطانية االمبراطورية 
Company ,(12)بريطانية بمثابة االستعمار الذي تخفى تحت غطائيا.كانت ىذه الشركة ال 

في السابع مف ايموؿ تـ نشر الموافقة الممكية في جريدة لندف الرسمية, لتبدأ بذلؾ 
مرحمة جديدة في تاريخ تأسيس المصالح البريطانية في شرؽ أفريقيا والسيما في مناطؽ نفوذىا 

ف بريطانيا وألمانيا, وبذلؾ كسبت الشركة ـ بي0771التي تـ تحديدىا بموجب اتفاقية عاـ 
 (11)تحالؼ الحكومة البريطانية عف طريؽ قبوؿ عرضيا إلدارة االراضي المخصصة لػبريطانيا.

وتحت تأثير الخطر البرتغالي الذي كاف ييدد االراضي المتبقية مف سمطنة زنجبار 
عمى أراضي جديدة  في في الجنوب باإلضافة الى الخطر االلماني الذي استيدؼ االستيالء 

الشماؿ, فمـ يجد السمطاف برغش بدًا مف االستمرار في ركب السياسة البريطانية رغـ عػػػػػواقب 
سياسة االعتماد عمى بريطانيا في حماية امالكو وتبع ذلؾ موافقة السمطاف برغش عمى منح 

 (11)الشركة االمتياز.
رؽ افريقيا الشرقية البريطانية وبموجب االمتياز الذي منحو السمطاف برغش لشركة ش

في المنطقة المحددة لبريطانيا حسب االتفاؽ االلماني البريطاني أصبح ليا الحؽ في شراء 
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االراضي, وتنظيـ التجارة والمالحة, ومصايد االسماؾ, وتمييد الطريؽ, ومد السكؾ الحديدية, 
صدار العم مة, وذلؾ نظير مبمغ وحفر القنوات, وفرض الضرائب, والتنقيب عف المعادف وا 

% مف صافي 01تدفعو الشركة لمسمطاف برغش, كما تعيدت الشركة بأف تدفع لو فوؽ ذلؾ 
ربحيا, وىكذا بموجب عقد االمتياز واالتفاقيات التي عقدتيا الشركة مع السكاف المحمييف 

مت اعطيت ىذه الشركة صالحيات واسعة في اإلدارة ال تتمتع بمثميا إال الحكومات, وقد تحك
الشركػػػػػػػػة في مساحات واسعة تمتد مف ساحؿ ممباسا حتى بحيرة فكتوريا, وكانت نواة لتكويف 

 (18)مستعمػػػػػػػػػرة افريقيا الشرقية البريطانية ) عرفت باسـ كينيا فيما بعد (.
نائب مدير شركة شرؽ أفريقيا  George Mackenzieقاـ جورج ماكينزي 

لة في الداخؿ االفريقي لعقد االتفاقيات, ووجد أف مف الضروري االستعمارية البريطانية بجو 
كسب صداقة مبارؾ بف راشد, ألنو مف الشخصيات الميمة والتي مف الممكف االعتماد عمييا 
في إنجاح ميمتو, وكاف يعمـ بالعالقات التي تربط مبارؾ بالعديد مف القبائؿ وعالقاتو مع 

االفريقي, وكذلؾ مكانتو ومكانة أسرتو, وبالفعؿ تـ  تجار القوافؿ الذيف ينشطوف في الداخؿ
عقد اجتماع بيف االثنيف, وقد وعد ماكينزي مبارؾ بف راشد العمؿ عمى إقناع برغش واإلدارة 
طالؽ سراح جميع المعتقميف  البريطانية بػالسماح لو بالعودة الى مقر سكنو في جازي, وا 

 (17)التابعيف لػ مبارؾ بف راشد المزروعي.
ؿ السيد ماكينزي بعد عودتو مف الجولة في داخمية البر االفريقي السمطاف برغش قاب

وعرض عمػيػػػػػػو المطالب المشار إلييا اعاله, وقد تعثرت المفاوضات بيف السمطاف برغش 
وماكينزي, خاصة واف فترة الصراع بيف مبارؾ والسمطاف برغش امتدت ألكثر مف ست 

لسمطاف برغش وجاء مف بعده السمطاف خميفة بف سعيد لتبدأ سنوات, وبعد ذلؾ بفترة توفى ا
 (18)صفحة جديدة مف العالقات بيف السمطاف خميفة ومبارؾ المزروعي.

المبحث الثالث/ مبارك بن راشد المزروعي وعالقته مع السمطان خميفة بن سعيد 
 م(1777-1790)

شقيقة السمطاف  ـ( السمطة في زنجبار خمفًا لػ0781-0777تولى خميفة بف سعيد )
برغش, وقد اتخذ السمطاف خميفة منحى يختمؼ عف ذاؾ الذي اتبعو السمطاف برغش تجاه 
زعماء الداخؿ مف المتمرديف عمى السمطة العربية في زنجبار, ومنيا التوقيع عمى عدد مف 
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ـ بيف الحكومتيف البريطانية 0771االتفاقيات الخاصة بتقسيـ االمالؾ العربية حسب اتفاقية 
 (11)واأللمانية.

كاف مبارؾ بف راشد المزروعي يتطمع الى الزعامة عمى ممباسا وتكوف معترؼ بيا 
مػف السمطاف خميفة ومػف اإلدارة البريطانية في المنطقة, ويتحقؽ بذلؾ طموحة في الزعامة 

, وببادرة تنـ عف المصالحة أرسؿ مبارؾ بف راشد المزروعي ابنو مع عدد مف (10)والسمطة.
رجالو لمسالـ عمى السمطاف خميفة الذي احتفى بيـ وأكرميـ, وقدـ ليـ اليدايا ومبمغًا قدره  كبار

الؼ روبية, كما أبمغ السمطاف خميفة الوفد موافقتو عمى عودة مبارؾ بف راشد المزروعي الى 
جازي وعمى إطالؽ سراح المعتقميف مع اعطائيـ الحؽ في البقاء في زنجبار او العودة الى 

كما أكـر السمطاف خميفة زعماء القبائؿ االفريقية الذيف قدموا لمسالـ عميو ويعتبروف مف  جازي,
 (14)المناصريف لػمبارؾ بف راشد المزروعي.

قاـ السمطاف خميفة بإبالغ عمالو عمى االقاليـ كافة بأنو موافؽ عمى تولي مبارؾ بف 
محبيف المخمصيف, ما داـ مجتيدًا راشد المزروعي إدارة حكـ جماعتو وأخبرىـ بأف مبارؾ مف ال

 (13)في مصمحة زنجبار.
استمرت شركة شرؽ افريقيا البريطانية بموجب االمتياز الذي عقدتو مع السمطاف 
خميفة بدفع المنحة الشيرية التي كاف يدفعيا السمطاف برغش الى مبارؾ بف راشد سابًؽ, مقابؿ 

 (12)اف يمدىا بالقوات التي تحتاجيا بريطانيا.
كما قاـ مبارؾ بف راشد المزروعي بالتفاىـ مع بريطانيا وذلؾ بإجراء اتفاؽ مع 

, وجاء نص االتفاؽ كالتالي:" ليعمـ كؿ مف يعنيو االمر, (11)ـ.3/00/0777ماكينزي في يوـ 
أف مبارؾ بف راشد بف سالـ المزروعي الكيالني قد سمـ نفسو وممتمكاتو وبمدانو وشعبو ورعاياه 

عاية الشركة البريطانية في افريقيا الشرقية, وقد تخمى عف كؿ حؽ وسمطاف ليكونوا تحت ر 
وممؾ حكومي عما يخص مممكتو وبمدانو وشعبو ورعاياه ليذه الشركة المذكورة, وأف ىذه 
الشركة وىبت لو ولحكومتو ومممكتو وبمدانو وشعبو ورعاياه حمايتيا وفوائد سمطة حكميا, 

 (11)عماؿ عمميا كإشارة لحمايتيا لو".وعميو فقد أجازت لو الشركة است
لـ يكف ىذا االتفاؽ في مصمحة مبارؾ بف راشد المزروعي وجماعتو بيذه الصيغة 
المخادعة, الف الشركة البريطانية قد استطاعت اف تسمبو كؿ شيء بؿ كؿ ما يممؾ, ولـ تقدـ 

بيعي اف ينتظر لو في المقابؿ ما يمكف اف يسند تطمعاتو في الزعامة, وليذا كاف مف الط
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مبارؾ المزروعي أقرب فرصة مواتية لينقض ذلؾ االنفاؽ, ويتضح أيضًا أف السمطات 
البريطانية كانت تريد إخضاع المزاريع ألنيا لـ تكف تطمئف الى جانبيـ, وليذا حالت بينيـ 
وبيف تطمعاتيـ الى الزعامة في ممباسا, األمر الذي دفعيـ التخاذ سياسة معادية لسمطة 

 (18)كة البريطانية.الشر 
كما لـ تنقطع االتصاالت بيف السمطاف خميفة ومبارؾ بف راشد المزروعي في رسالة 
مف السمطاف خميفة لػمبارؾ يشير فييا الى انو عمـ مف الجنراؿ ماثيوس اف مبارؾ المزروعي 

قمو وانو يرغب في القدوـ الى زنجبار, وأنو مسرور بيذا الخبر, وذكر لػمبارؾ أنو جيز مركبًا لن
كمؼ الجنراؿ ماثيوس ليصحبو الى زنجبار, واكد لو في رسالتو بأنو سيكوف آمنًا عمى نفسو, 
وال يكوف في خاطرؾ مف طرفنا اال طيبًا, ولؾ االماف والحشمة واالحساف التاـ, وبالفعؿ 
أرسػػػػػػؿ المركب ووصؿ حيث مبارؾ, الذي صحبو الجنراؿ ماثيوس الى زنجبار, واستقبمو 

 (17)مطاف خميفة عند الوصوؿ وأكرمو.الس
مقاليد السمطة في  (18)ـ(.0781-0783وعندما تولى السمطاف حمد بف ثويني )

زنجبار عاد مبارؾ بف راشد المزروعي الى إثارة المتاعب لمسمطة الزنجبارية, كما أخػػػػػػػػػػذ 
 (81)يتحدى النفوذ البريطاني في ممباسا.

 
 

 م1791بن راشد المزروعي  المبحث الرابع/ ثورة مبارك
تعتبر ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة مبارؾ بف راشد المزروعي صورة مف صور المقاومػػػػػػة االسالمػػية 
المحمية لمنفػػػػػػػػػػػوذ البريطاني المتػػػػػمثؿ في شركة شرؽ افريقيا البريطانػيػػة, والتي كانت تعمػػػػػػػػؿ 

ميػػػػػػػػػة والداخميػػػػػػة عمى حساب الوجػػػػػػػػػود اإلسالمي, عمى فرض سيطرتيا عمى المنطقة الساح
ولػػػػػػذلؾ كانت تيتـ بالقضاء عمى الزعامات المحمية البارزة, التي كانت ترى إنيػػػػػػػػا مف الممكف 

 (80)اف تشكؿ خطرًا عمى نفوذىا في تمؾ الجيات.
ـ توفى سالـ بف خميس المزروعي شيخ الفرع الصغير مف 0781في شباط عاـ 

عائمة المزروعي, والذي استقر في تاكنجو, وتركت وفاتو المفاجئػػػػػػػػػػة فراغًا وصراعًا عمى 
السمطػػػػػػػػػة, وقررت شركة شرؽ افريقيا البريطانية التدخؿ بحجة الحرص عمى النظاـ والقانوف 

قع ضمف إدارتيا, إذ وجدت إدارة الشركة ضالتيا في وفاة سالـ المزروعي وأف المنطقة ت
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إلعادة ترتيب أوضاعيا ولفرض مزيد مف السيطرة, وقد اتخذت الشركة قرارًا بالتخمص مف 
الزعماء المستقميف وشبو المستقميف حتى لو اقتضى االمر التدخؿ في مسألة وراثة العرش 

سياسة البريطانية, وليذا لـ تتردد الشركة في أف يكوف القرار الختيار االشخاص األكثر مياًل لم
إعالف  Magdogalقرارًا بريطانيًا وطمبت الى احد مسؤولييا في ماليندي يدعى مكدوغاؿ 

 (84)اختيار راشد بف سالـ أكبر ابناء سالـ بف خميس خمفًا لوالده.
ػػػػدى الكثير مف المزاريػػػػع, وسرعاف ما لـ يقػػػػػػػػػػع ىػػػػػذا االختيار موقع القبوؿ والرضا لػػ

عارضو أخو الراحؿ, الذي كاف ابف اخي مبارؾ الجازي وسميو, وراح يؤكػػػػػػػػد إنو يجب اف 
يتولى السمطة ىو دوف غيػػػػػػػره وفقًا لمشػػرع اإلسالمي ولما كاف ىذا العمؿ مف جانبو يعػػػػػػػد 

كمية كبيرة مف البارود والبنادؽ والذخيرة, وتقدـ تحديًا لسمطة الشركة, فإنو استحوذ عمى 
فتحصف في جونجور عمى مسافة امياؿ قالئؿ مف نير كميفي, حيث انضـ إليو قرابة ألػػػػػػػػؼ 

 (83)مف العبيد الياربيف واالتباع المسمحيف, وشرع في شف الغارات عمى االقميـ المحيط بػػػػػػػو.
قنصاًل عامًا في محمية  Hardengاردنج قامت الحكومة البريطانية بػ تعييف ى

زنجبار, وكاف قبؿ ىذا قد شغؿ وظائؼ قنصمية في االستانة وبوخارست والقاىرة, وكاف يممؾ 
 (82)معرفة واسعة بالبالد االسالمية ويجيد المغة العربية.

ـ وباسـ الحكومة البريطانية أكػػػػػػػػػػػد ىاردنج قرار تنصيب راشد 0781حزيراف  03وفي 
بف سالـ واليًا عمى تاكنجو, وطمب الى مبارؾ بف راشد العودة الى مقر إقامتو واالعتراؼ 
بالوالي الجديد وىو االمر الذي لـ يجد اذانًا صاغية لدى مبارؾ بف راشد المزروعي, وحدثت 
مناوشات محدودة فأصدر ىاردنج والجنراؿ ماثيوس إعالنًا باسـ السمطاف حمد اعتبر مبارؾ 

 (81)لمزروعي واتباعو خارجيف عف القانوف, وأف جميع امالكيـ ستصادر.بف راشد ا
اعمف مبارؾ بف راشد المزروعي عصيانو عمى إجراءات الشركػػػػػػة تمؾ, واخذ يشف 
اليجمات عمى مراكزىا والمزارع المجاورة, وفي ظؿ تمؾ التطورات تـ اجراء مفاوضات بيف 

حكومية البريطانية, إال إف تمؾ المفاوضات لـ مبارؾ بف راشد المزروعي وبيف السمطات ال
تسفر عف التوصؿ الى نتيجة بينيما, وبذلؾ ارسمت بريطانيا حممػػػػػػػػة لقمع تمؾ االضطرابات 
التي أثارىا مبارؾ, ونجحت الحممة في إيقاع اليزيمة بقواتػػػػػػػػو وتمكف مف الفرار وصار ينتقؿ 

ػػػػػػرًا الى منطقة جازي بضيافة اقربائو, وترؾ ورائػػػػػػػػو أخاه مف مكاف الى آخػػػػػػر حتى التجأ أخي
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عبد العزيز الذي واصؿ الحرب ضػػػد بريطانيا وعمؿ عمى إحػػػػػػػػػػػػراؽ المدف والقرى والمزارع 
 (81)ونيبيا.

ـ اقيـ اجتماع في ممباسا لالحتفاؿ بانتقاؿ إدارة الساحؿ مف يد 0781تموز  4وفي 
قيا البريطانية الى يد الحكومة البريطانية, وىذا يعني اف السمطاف لـ يعد يممؾ شركة شرؽ افري

سوى إدارة مناطؽ في البر االفريقي, وكاف منو ضمف الحاضريف والي ممباسا والجنراؿ 
ماثيوس الذي أصبح الوزير االوؿ لمسمطاف حمد بف ثويني, وىاردنج الذي سوؼ يضطمع 

االفريقي التابع لبريطانيا, وتـ تنزيؿ عمـ شركة شرؽ افريقيا  بإدارة االمالؾ الساحمية والبر
 (88)اإلمبراطورية البريطانية وحؿ محمو العمـ القنصمي البريطاني.

حيث تخمت شركة شرؽ افريقيا البريطانية عف امتيازىا ومياميا في المنطقة الساحمية 
جية بيف المزاريع بقيادة مبارؾ , فانتقمت الموا(84)لقاء تعويض تمقتو مف الحكومة البريطانية.

بف راشد المزروعي وبيف الشركة الى القنصؿ البريطاني ىاردنج نيابة عف سمطة البوسعيد في 
 (87)زنجبار.

 اسباب قيام الثورة ضد الحكم البريطاني:  -1
كاف اختيػػػار الشركة لشخص آخر لممشيخة سببًا مباشرًا لثورة مبارؾ المزروعي     

ت ىناؾ اسباب اخرى ادت الى ىذه الثورة, فقد ساعد عمى ذلؾ الكراىية التي عمييا, ولكف كان
بدأت تظير مف جانب السكاف في المنطقة الساحمية لألوروبييف بشكؿ عاـ, وكانت تمؾ 
الكراىية قد تعمقت بسبػػػػػػب محاوالت التدخؿ التي تقوـ بيا االدارة البريطانية في الشؤوف 

 (88)نطقة الساحمية.المحمية لممجتمعات في الم
كما اف اإلدارة البريطانية لـ تقـ خالؿ تمؾ الفترة بإظيار أي محاوالت تعكس شيئًا مف 
التودد أو التقرب الى المسمميف, بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد عممت عمى إجبارىـ عمى 

 (71)الخضوع إلدارتيا ولو تطمب االمر استخداـ القوة والعنؼ.
كاف االستياء قػػػػد تزايد بيف جميع مسممي الساحؿ نتيجة لنشاط وممارسات     

أعضاء جمعية تنصير الكنيسة الذيف استغموا تنامي اإلدارة البريطانية في المنطقة الساحمية, 
وراحوا يشنوف حممػػػػػػػػػػة ضارية ضػػػػػد االسالـ, واتخذوا مف سوؽ ممباسا مركزًا لتمؾ الممارسات 

عمنية بػػػػػػػػيدؼ تحويؿ المسمميف عف دينيـ الى النصرانية بعد أف كاف نشاطيـ مقتصرًا عمى ال
الوثنييف في الداخؿ, كما قامت نسػػػػػاء البعثة التنصيرية االوربيات بزيارة منازؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
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لؾ, ونبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ماثيوس الى إف المسممة في المدينة, حتى إف والػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ممباسا قد الحظ ذ
حماس المنصريف الطائش قػػػد أدى لػػػػػػػػػخمػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ شعور عدائي كبير واضػػػػػػػػػػػػػح ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
األوربييف, ونقؿ إليػػػػػػػو أف العرب يقولوف: "أنو لوال وجود حكومة أجنبية لما تجرأ ىؤالء 

 (70)ة عمى الخطابة في الشوارع ضػػػػػػػػػػد مبادئ ديننا".القساوس
كذلؾ قاـ القساوسة والمنصروف بجمع العماؿ األفريقييف بأعػػػػػػػػداد كبيرة في مالجئ 
ممحقة بمراكز التنصير, بحجة إنيػػػػػػػـ أرقاء ىاربوف مف أصحابيـ, ومف الواجب عمييـ 

د أصحابيػػػػػػػػػػػا عمى العمالة االفريقية, األمػػػػػػػػر الذي حمايتيـ, فتأثرت بذلؾ المزارع التي يعتم
دعا المدير اإلداري لمشركػػة البريطانية الى التدخؿ, ومطالبػػػػػػػة اإلرساليات التنصيرية العمؿ 
عمى إعادتيـ, نتيجة لمظاىر االحتجاج والتردي الذي أصاب اإلنتاج الزراعي في 

 (74)المنطقة.
الحكومة البريطانية بوضػػػػػع نظاـ خاص إلدارة سمطنة زنجبػػػػػػار, كما قامت سياسة 

وادى االعتماد عمى الموظفيف البريطانييف في اإلدارة والحكػػػـ الى تخوؼ التجار العرب مف 
 (73)فقداف نفوذىـ االقتصادي.

 قيام الثورة: -2
 وعي العصياف بناًء عمى ىذه االسباب المذكورة أعاله, أعمف مبارؾ بف راشد المزر 

وبدأ في شف الغارات مف جديد عمى مراكز السمطة الحاكمػػػػػػػة فتأثرت القرى واالوضاع, وبدأت 
 (72)منطقة تاكنجو تعاني مف االضطرابات والفوضى.

ارسمت بريطانيا حممػػػػػػػة عسكرية الى المنطقػػػػػة بيدؼ احتواء العنػػػػػػػؼ الذي ساد 
ػػػػة, وحاولت تمؾ الحممة التصدي لمثوار, وأخذت في مطاردتيػػػػـ مف المنطقة نتيجة لتمؾ األزم

مكاف الى آخػػػػػػر, فأضطر مبارؾ المزروعي والي تاكنجو وشقيقو عزيز المزروعي الى اليرب 
والمجػػػػػػوء الى عمو مبارؾ بف راشد في جازي, وقرر ىاردنج مالحقة مبارؾ بف راشد المزروعي 

ال فإف المطاردة سوؼ والي تاكنجو والطمب م ف مبارؾ بف راشد والي جازي تسميمو إياه وا 
 (71)تشمؿ االثنيف معًا.

قاـ ىاردنج باالجتماع مع مبارؾ والي جازي في ممباسا, ووجد أمامو رجاًل شيخًا 
مجيدًا كبير السف, وكاف مجمؿ النقاش يدور حوؿ تسميـ مبارؾ بف راشد المزروعي والي 

والي جازي جيده لتوضيح موقؼ مبارؾ بف راشد المزروعي دوف  تاكنجو, وقد عمؿ مبارؾ
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جدوى, مما دفع بػمبارؾ والي جازي الى إعالف الموافقة عمى تسميـ مبارؾ بف راشد المزروعي 
والي تاكنجو, وكاف الشيخ مبارؾ والي جازي يعمؿ عمى كسب الوقت, ولـ تكف لديو النية في 

اكنجو, وبعد اسبوع مف ىذا االتفاؽ شف مبارؾ بف تسميـ مبارؾ بف راشد المزروعي والي ت
راشد المزروعي والي تاكنجو غارة عمى معمقة السابؽ, مما دفع ىاردنج الى االعتقاد اف مبارؾ 
والي جازي يقؼ وراء اليجوـ الذي شنو مبارؾ المزروعي والي تاكنجو, وليذا قرر مالحقتو 

 (71)والقضاء عميو.
ـ حممػػػػػػػة , وقد تألفت تمؾ 0781آب عاـ  04اني في اعدت سمطات االحتالؿ البريط

مف جنود االسطوؿ بقيادة  72جندي مف سالح البحرية الممكي البريطاني و 441الحممة مف 
جندي مف  11جندي مف السودانييف و 11, باإلضافػػػػػػػػػة الى Rawsonالكابتف راوسوف 

 (78)ػػػػع وكمية مف القنابؿ الحربية.الزنجبارييف, وكانت بصحبة تمؾ القوات سبعة مدافػػ
 Egertonانقسمت ىذه الحممػػػػػػػػة الى فرقتيف, يقود كال منيما الكابتف ايجرتوف 

يياميـ بأف اليجـو سيقع في  Rogersوالكابتف روجرز  وذلؾ بػػػػػػػػػػيدؼ تضميؿ الثوار, وا 
الذي يتمتع بمعرفػػػػػػػػػػة واسعة  االتجاه المعاكس, أما القيادة العميا فقد كانت لمجنراؿ ماثيوس

 (77)لتمؾ المنطقة.
عندما عمـ مبارؾ بف راشد المزروعي والي تاكنجو واتباعو بنبأ تمؾ الحممة قاموا 
بإعداد التحصينات الالزمة في منطقة مويمي التي تبعد عشريف مياًل مف ممباسا, وكاف يقود 

ا اخوا مبارؾ بف راشد المزروعي والي الثوار زىراف بف راشد  يساعده أيوب بف راشد وىم
 (78)تاكنجو وقادة جنوده.

دارت معركة اشتد فييا القتاؿ تمكنت خالليا القوات البريطانية مف تحطيـ التحصينات 
والحواجز التي قاـ بإعدادىا الثوار, مما اضطر ايوب الى التراجع واالنسحاب بعد اف فقد 

راف ثبت في مكانو واستبسؿ في القتاؿ حتى أصيب العديد مف القتمى والجرحى, لكف أخاه زى
 (81)برصاصة في رأسو فقتؿ في تمؾ المعركة.

وتكبدت القػػػػػػػػػػػػػػػػوة البريطانية بعض القتمى إال انيا أوقعت اليزيمة بالثوار, وكاف 
تمرت الجنراؿ ماثيوس قد أصيب في كتفو فعادت القوات البريطانيػػػػػػػػػة الى ممباسا, بينما اس

 (80)غارات مبارؾ بف راشد المزروعي والي تاكنجو وىجماتو لعدة شيور اخرى.
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ـ شف مبارؾ بف راشد المزروعي بقػػػػػػػػوة تقدر بثالثمائة 0781وفي كانوف الثاني 
شخص ىجومًا عمى مركز "فرير تاوف" وىو أكبر مركز لجمعية التبشير الكنسية خارج ممباسا 

 (84)يد الفاريف مف مالكيػػػػػػػػػػـ حيث يتـ تنصيرىـ ومنحيـ حريتيـ.كاف مخصصًا الستقباؿ العب
أدركت السمطات البريطانية إف مواصمة الثوار لعممياتيـ العسكرية أصبػػػػػػػػػح ييدد 
السياسة البريطانية عمى الساحؿ الشرقي ألفريقػيػػػػػػػػػػا, وبعػػػػػػػػػػػد أف رأى ىاردنج بأف القوات 

ة فرقة الحربية التي تحت امرتو غير كافية لقضاء عمى المزاريع, استدعت الحكومة البريطاني
ـ, وقد 0781آذار  01ىندية مف )البموشستاف( وصمت عمى متف سفينة حربية في ممباسا في 

 Colonelرجػػػػػػػػػػػػاًل مف رتب متعددة, بقيادة العقيد بيرسوف  841تكونت ىذه الفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػة مف 
Pearson.(83) 

في خط يمتد غربًا مف وانجا بدأ بيرسوف بعد اياـ قميمػػػػة في توزيعيـ, فوزع بعضيـ 
عمى طوؿ أومبا, والمؤف مخزنة في إقميـ شيمبا لألعمدة الطائرة, وكاف مف المعروؼ اف 
مبارؾ بف راشد المزروعي في ىذه المنطقة ومف الصعب ىروبو الى الغرب حيث صحراء 

 (82)تارو الخالية مف الماء, والتي بعدىا قبائؿ يمكف اف ترحب بو.
الثوار, وعندما شعروا بأف الحصار قد أصبػػػػػػػػػػػح يضيؽ عمييـ  ىاجمت ىذه القوة

الخناؽ تدريجيًا لـ يجدوا مف مخرج سوى المجػػػػػػػػػػػػػػػوء الى المنطقة الخاضعة لمسمطػػػػػػػػػة األلمانية, 
 (81)شخص يتقدميـ مبارؾ بف راشد المزروعي. 0111وكاف عددىـ يبمغ 

 Weissmanلبريطانية في االتصاؿ بػػويسماف وعمى الفور سارعت السمطات ا
المفوض االمبراطوري لشركة شرؽ افريقيا األلمانية, وطمبت منو مساعدتو في القبض عمى 
الثائريف, بأنو إذا وصؿ مبارؾ بف راشد المزروعي الى المقاطعة االلمانية فيجب تجريده 

 (81)ورجالو فورًا مف السالح.
اف مبارؾ بف راشد المزروعي, وأبمغػػػػػػػو أف ـ قابؿ ويسم0781نيساف  01وفي 

الحكومة البريطانية ال تمانع في عودتيـ والعفو عنيـ إذا سمموا أنفسيـ واسمحتيـ لإلدارة 
البريطانية, وكاف مف االسباب التي عجمت بخضوع مبارؾ المزروعي واستسالمو, أنو أدرؾ 

بما عرضو عميو ويسماف, وبخاصة أنو بأف ال قبؿ لو بمواجية األلماف فيما لو رفض القبوؿ 
كاف متعبًا صحيًا ومريضًا بالحمى باإلضافة الى كبر سنو, وبالفعؿ استسمـ مبارؾ بف راشد 

ـ, وقد جرد مبارؾ واتباعو مف 0781نيساف  40المزروعي مع قواتو الى ويسماف في 
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طقيـ أو رجؿ, وسمح لمف يرغب مف اتباعو بالعودة الى منا 0111سالحيـ وكاف عددىـ 
االستقرار في المنطقة األلمانية, وقد صودرت امالؾ عشرة مف قادة الثورة وىـ الذيف لـ 
يشمميـ العفو, وبقي مبارؾ بف راشد المزروعي في دار السالـ حتى توفي في عاـ 

 (88)ـ.0804
تبعت بريطانيا سياسة جديدة تجاه المزاريع بعد فشؿ ثورتيـ, بتقميدىـ بعض المناصب 

ة في زنجبار والمناطؽ التابعػػػػػػػػػػػة ليا, كما دخؿ الكثير منيـ في سمؾ الخدمػة الحكومي
العسكريػػػػػػػػػػػة الى جانب بريطانيا, وبذلؾ تمكنت بريطانيا مف كسبيـ الى جانبيا وامتصاص 

 (87)استياءىـ وعدائيػػػػػـ لسياسة بريطانيا.
 الخاتمة

 البحث: نستنتج في األخير مف خالؿ إنجازنا ليذا
  المزاريع ىـ يتفرعوف إلى أربعة عشر أصاًل , ينتيي نسبيـ إلى زيد بف

كيالف بف عدي بف عبد شمس مف وائؿ ويرتفع إلى سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف جد 
القبائؿ القحطانية, استطاع المزاريع أف يؤسسوا ليـ نفوذًا في االجزاء الساحمية في شرؽ أفريقيا 

ـ, 0738بسمطة حكاـ البوسعيد, وبعد قضاء السيد سعيد عمييـ عاـ  , ورفضوا االعتراؼ
انقسـ المزاريع الى قسميف قسـ في جازي, واآلخر في تاكنجو وكاف مبارؾ رئيس الفرع االكبر 

 مف المزاريع.
  كاف لدى مبارؾ بف راشد المزروعي يتطمع الى الزعامة عمى ممباسا ولديو

ـ, فثار ضد حكاـ 0738ية الى ما كاف عميو قبؿ عاـ رغبة في توحيد فرعي االسرة المزروع
البوسعيد السيما في عيد السمطاف برغش وحاوؿ تعزيز موقفة فأستعاف بالسكاف المحمييف, 
وقاد الثورات ضد السمطاف برغش إال أنو لـ يتمكف مف تحقيؽ رغبتو في توحيد االسرة 

 واالستقالؿ بالحكـ.
  ب مف مبارؾ بف راشد المزروعي السيما حاولت ألمانيا في ىذه الفترة التقر

بعد توقيعيا اتفاقية تقسيـ االمالؾ العربية بينيا وبيف بريطانيا, ومنحتو عمـ الشركة تعبيرًا عف 
تأييدىا ودعميا لو, إال أف بريطانيا اعترضت عمى ىذا األمر واكدت أنو سيضر بمصالحيا, 

لشركة األلمانية, وسحب عمـ الشركة منو وبالفعؿ قاـ القنصؿ األلماني باالعتراض عمى قرار ا
 مما فتح الصراع مف جديد بيف مبارؾ المزروعي وبريطانيا والسمطاف برغش. 
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  وفي عيد السمطاف خميفة بف سعيد تحسنت عالقة مبارؾ بف راشد المزروعي
بو, وأعاد لو دفع المنحة الشيرية, وعنما تولى السمطاف حمد بف ثويني مقاليد السمطة في 

ار بعد وفاة السمطاف خميفة, عاد مبارؾ بف راشد الى اثارة المتاعب لو, كما أخذ يتحدى زنجب
 النفوذ البريطاني في ممباسا الذي سمبو جميع ممتمكاتو.

  كاف اختيار الشركة البريطانية لراشد بف سالـ واليًا عمى تاكنجو بداًل مف
لت بريطانيا ارساؿ حمالت ـ, فحاو 0781مبارؾ سبب مباشر في قيامو بالثورة ضدىا عاـ 

إلخمادىا, وبعد التضييؽ عمى الثوار والتعاوف البريطاني األلماني في القضاء عمييـ, اضطر 
 مبارؾ الى االستسالـ وبقي في دار السالـ حتى توفي.

  وبانتياء مقاومة مبارؾ بف راشد المزروعي لمسمطات البريطانية تكوف بذلؾ قد
ػػػػػػػػػػػر وأبرز حركات المقاومة في المنطقة الساحمية بشرؽ افريقيا, تمكنت مف القضاء عمى آخػػػػػػ

كما عممت عمى تغيير التركيبة الديمغرافية لمسكاف, واحالؿ االوربييف والينود محؿ العناصر 
العربية لتنفيذ مخططاتيا بضرب الوجود العربي االسالمي, والقضاء عمى قدرتيـ االقتصادية 

 في شرؽ افريقيا.
 االتاالح

ـ, وكانت مف المراكز المشيورة 0730تاكنجو: عمرىا الشيخ راشد بف خميس المزروعي في عاـ  (0)
في دولة العرب. ينظر: نعيمة قدور ونادية بممصطفاوي, أسرة المزروعي ودورىا الحضاري في شرؽ 

جامعة الجيالني ـ(, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية العمـو االنسانية واالجتماعية, 0738-0187أفريقيا)
 .08, ص4108بونعامة, الجزائر, 

مبارؾ بف راشد المزروعي: ىو أحد زعماء المزاريع وأبرز مف تبقوا مف األسرة المالكة في ممباسا,  (4)
ـ, ولو 0804ـ, وىو إباضي المذىب, توفي في دار السالـ في عاـ 0732رمضاف  02ولد في ممباسا في 

جد المزروعي, كما قاـ ببناء بيتًا حجريًا في منطقة جازي في عيد مسجد مشيور في ممباسا يعرؼ باسمو مس
سعيد بف عمي المغيري, جيينة االخبار في تاريخ السيد برغش بف سعيد, ومسجد في المنطقة نفسيا. ينظر: 

 .470-488, ص ص 4110, سمطنة عماف, 2زنجبار, تحقيؽ: محمد عمي الصميبي, ط
ـ و وىو االبف السادس مف ابناء السيد 0732ر ولد عاـ ماجد بف سعيد: ىو أوؿ سالطيف زنجبا (3)

ـ. 0781سعيد بف سمطاف, عينو والده نائبًا لمسمطاف عمى زنجبار خالؿ فترة وجوده في عماف, وتوفي عاـ 
ـ, 0781-0710ينظر: نواؿ بنت حسف بف محمد الفريح, دور القبائؿ في مقاومة النفوذ البريطاني في عماف 

 .   013, ص4141, السعودية, 8ت الشرعية والمغوية واالنسانية, العددمجمة مسالؾ لمدراسا
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بنياف سعود التركي, الشيخ مبارؾ بف راشد المزروعي في شرؽ افريقيا, مجمة الدراسات االفريقية , العدد  (2)
 .80, ص 4114, جامعة الكويت,  42

(5) Hollingsworth .L. , Zanzibar under the Foreign Office, USA: Greenwood press, 
1975,  p.108. 

, دار المعارؼ, القاىرة ,  0ـ , ترجمة: حسف حبشي , ط0803-0781ؿ.و.ىولنجزوورث , زنجبار  (1)
 .044, ص 0817

 .470سعيد بف عمي المغيري, المصدر السابؽ, ص (8)
 .84بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص (7)
 .044, صىولنجزوورث , المصدر السابؽ  (8)

(10) Zoe Marsh, G.W. Kingsnorth, Introduction to An the History of East Africa , 
Cambridge – at the University Press , 1957, p. 115. 

 .83بنياف بف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص (00)
 .487المغيري , المصدر السابؽ , ص (04)
ـ مف ضمف المجنة التي 0783انيا السابؽ في بومباي, قدـ الى زنجبار عاـ بارتؿ فرير: ىو حاكـ بريط( 03)

ـ , لبحث واستقصاء مسألة تجارة الرقيؽ في شرؽ أفريقيا, ويعزى 0780شكميا البرلماف البريطاني في تموز 
 إليو اقتراح تأسيس مستعمرة لمعبيد المحرريف عمى ساحؿ شرؽ أفريقيا والتي سميت عمى اسمو. ينظر: عبد

-0734الرحمف بف عمي السديس, تطور حركة انتشار االسالـ في شرؽ افريقيا في ظؿ دولة البوسعيدييف 
ـ, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية العمـو االجتماعية, جامعة االماـ محمد بف سعود اإلسالمية, 0831

 .038, ص0878السعودية, 
السياسي والحضاري لزنجبار في عيد السمطاف برغش بف ليمى بنت سعيد بف حمداف الممكي, التاريخ  (02)

ـ(, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية اآلداب والعمـو االجتماعية, جامعة 0777-0781سعيد البوسعيدي )
 .22, ص4111السمطاف قابوس, سمطنة عماف, 

( وىو 171خطوط )مخطوط بمكتبة السيد محمد بف سعيد بف احمد البوسعيدي في منطقة السيب رقـ الم (01)
 .0783عبارة عف وثائؽ تاريخية بيف بريطانيا والسمطاف برغش تتعمؽ بمعاىدة إلغاء تجارة الرقيؽ عاـ 

جميمة سعد زيد العيسى ,النفوذ البريطاني في عماف: خالؿ النصؼ االوؿ مف القرف الثالث عشر اليجري  (01)
 .111. , ص4111, مكتبة الرشيد , الرياض ,  0التاسع عشر الميالدي , ط

 .81-81( , المصدر السابؽ , ص ص171المخطوط رقـ ) (08)
ـ مف اسرة بروسية نبيمة, كاف سياسيًا مف الطراز االوؿ 0701نيساف  0بسمارؾ: ولد اوتفوف بسمارؾ في ( 07)

ـ تولى رئاسة الوزارة البروسية, ويطمؽ عميو لقب المستشار, وكاف مف المتحمسيف لموحدة 0714في عاـ 
اللمانية, قاـ بتأسيس االمبراطورية االلمانية, ووضع االساس الذي استندت عميو سياسة المانيا الخارجية حتى ا
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-0780ـ. ينظر: خالد عبد نماؿ الدليمي, بسمارؾ ودوره في رسـ السياسة الخارجية االلمانية 0802عاـ 
 .011-87, ص4100, بغداد, 87ـ, مجمة كمية اآلداب, العدد0781

اؿ زكريا قاسـ , دولة البوسعيد في عماف وشرؽ افريقيا منذ تأسيسيا وحتى نياية حكميا في زنجبار جم (08)
 .481, ص 4111وبداية عيدىا في عماف , نادي تراث االمارات , ابو ظبي , 

ـ, وزارة التراث والثقافة , سمطنة 0781-0734مصطفى ابراىيـ الجبو , زنجبار في ظؿ الحكـ العربي ( 41)
 .80, ص 4118,  عماف

ـ مستشارًا لسمطاف زنجبار, 0711جوف كيرؾ: اداري ومستكشؼ وطبيب وعالـ نبات بريطاني, عيف عاـ ( 40)
ـ قنصاًل لبريطانيا في زنجبار, ويعد مخطط الساسة البريطانية في شرؽ افريقيا, وأصبح 0783وعيف عاـ 

ار نظرًا لييمنتو وقوة تأثيره في السمطاف. ينظر: القوة المحركة لمسمطاف برغش, ويعد سمطانًا ثانيًا في زنجب
, 4107ـ, مكتبة عدناف , بغداد, 0777-0711مصمح محمد عبد العيساوي, حكـ البوسعيد في زنجبار

 .011ص
جرانفيؿ: ىو جورج لنسوف جرانفيؿ, رجؿ دولة بريطاني دخؿ مجمس العمـو عف حزب الويؾ عاـ  (44)

ـ, في حكومة المورد جوف رسؿ وشغؿ المنصب نفسو 0714-0710ـ, شغؿ منصب وزير الخارجية 0731
 The Columbiaـ. ينظر: 0771-0771ـ و0782-0781في حكومة غالدستوف مابيف 

Encyclopedia, 2ed, U.S.A, 1959, p.806. 
ي إللغاء تجارة الرقيؽ في زنجبار , مجمة البحث العمم 0783وليد كامؿ ابراىيـ المعموري , معاىدة سنة  (43)

 .8, ص 4107, العدد التاسع عشر , مصر ,  7في اآلداب , ج
 .81-82بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ, ص ص (42)
 .487المغيري , المصدر السابؽ , ص (41)
 المصدر نفسو.  (41)
ـ, كاف لو دور واضح في توطيد العالقات بيف بريطانيا 0711لويد ماثيوس: رجؿ بريطاني ولد عاـ ( 48)

ـ استقاؿ 0770ـ, وفي عاـ 0781طنة زنجبار, وصؿ الى شرؽ افريقيا كمالـز عمى طرادة بريطانية عاـ وسم
ـ عيف 0781مف البحرية البريطانية وعيف بشكؿ دائمي في جيش السمطاف برغش برتبة جنراؿ, وفي سنة 

ـ عبده, المنافسو ـ. ينظر: عمي ابراىي0810رئيسًا لوزراء زنجبار وظؿ في ىذه الوظيفة حتى وفاتو عاـ 
 .044, ص0817ـ, مكتبة االنجمو المصرية, القاىرة, 0811-0771الدولية في أعالي النيؿ 

 .87-88بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص (47)
 .488المغيري , المصدر السابؽ , ص (48)
 .88بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص (31)
 .027, ص0818زكريا , زنجبار , مكتبة االنجمو المصرية , القاىرة ,صالح العقاد , جماؿ  (30)
 .74-71بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص ص (34)
 .474المغيري , المصدر السابؽ , ص (33)
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ـ , رسالة ماجستير 0808-0711مالوي عائشة وزنداري خديجة, التنافس االوروبي عمى شرؽ افريقيا  (32)
,  4141-4108كمية العمـو االنسانية واالجتماعية , جامعة الجيالني بونعامة , الجزائر , غير منشورة , 

 .14ص
الفرنسي لشرؽ افريقيا في القرف  –عادؿ محمد حسيف عمياف وخالد سعود كاظـ, االستعمار البريطاني  (31)

,  4104, العراؽ ,  2دد, الع 08التاسع عشر ومطمع القرف العشريف, مجمة جامعة تكريت لمعمـو , المجمد 
 .388ص

ـ , 0781-0734فاطمة السيد عمي سباؾ, التاريخ السياسي واالجتماعي لسمطنة زنجبار االسالمية  (31)
,  0878رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الشريعة والدراسات االسالمية , جامعة اـ القرى, السعودية , 

 .081-082ص ص
-0781تكالب االستعماري عمى زنجبار في عيد السمطاف برغش بف سعيد فرحة محمود محمد حامد , ال (38)

 .81, ص 4108ـ , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية اآلداب , جامعة النيميف , السوداف, 0777
تصريح كاننج: تصريح أصدره المورد كاننج, وعرؼ باسمو, نص التصريح عمى فصؿ زنجبار عف مسقط ( 37)

عمى زنجبار والممتمكات األفريقية, وتعييف ثويني سمطانًا عمى مسقط, ونص عمى اف  وتعييف ماجد سمطاناً 
الحكومتيف البريطانية والفرنسية تتعيداف باحتراـ استقالؿ سمطاف مسقط وسمطاف زنجبار. ينظر:  شوقي 

 .248, ص0871, مكتبة االنجمو , القاىرة ,  4عطاهلل الجمؿ , كشؼ افريقيا واستعمارىا , ط
(39)  F.C.R.Z, From Lieutenant-Colonel Kitchener to the Earl of Rosebery., 
(Received July 12.) Zanzibar, No. 73, June , 9 , 1886, P.33. 

ـ , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية 0838-0802احمد محمد طنش, زنجبار والسياسة البريطانية  (21)
 .10, ص 4111ؽ , التربية , جامعة القادسية , العرا

 .71-88فرحة محمود محمد, المصدر السابؽ , ص ص (20)
(42) F.C.R.Z:, From The Earl of Iddesleigh to Sir E. Malet , No. 75. August , 17, 
1886, P.35. 

ـ, رسالة 0813-0771عبد المناف محمد شفيؽ, الينود ودورىـ في كينيا في عيد االحتالؿ البريطاني  (23)
-88, ص  4104ماجستير غير منشورة, كمية الشريعة والدراسات االسالمية, جامعة اـ القرى, السعودية , 

010. 
 .13مالوي عائشة و زنداري خديجة , المصدر السابؽ , ص (22)
ـ , مجمة الدراسات 0812-0887محمد, النشاط القنصمي البريطاني في زنجبار ,  صالح خضر (21)

 .41, ص 4108, جامعة تكريت , العراؽ ,  30, العدد  8التاريخية والحضارية,  المجمد 
 .014-010عبد المناف محمد شفيؽ , المصدر السابؽ , ص ص (21)
حسيف , خالد سعود كاظـ , المصدر السابؽ ,  . ؛ عادؿ محمد70فرحة محمود , المصدر السابؽ , ص (28)

 .388ص
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. ؛ 70. ؛ فرحة محمود , المصدر السابؽ , ص014عبد المناف محمد شفيؽ , المصدر السابؽ , ص (27)
 .371عادؿ محمد حسيف , وخالد سعود كاظـ , المصدر السابؽ , ص

 .73بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص (28)
قيا األلمانية: أسسيا الدكتور كارؿ بيترز ىو وبعض االستعمارييف االلماف وكاف الغرض شركة شرؽ أفري( 11)

ـ منحت الحكومة االلمانية لمشركة 0771شباط 04مف تأسيسيا القياـ بمشروعات استعمارية في أفريقيا, وفي 
ىدة برليف بما ـ أخبرت الحكومة االلمانية الدوؿ الموقعة عمى معا0771آذار  3مرسومًا بتأسيسيا, وفي 

 31حصمت عميو الشركة االلمانية مف أراضي وحقوؽ السيادة في شرؽ أفريقيا بناًء عمى مانصت عميو المادة 
, التكالب االستعماري االوربي عمى شرؽ أفريقيا ووسطيا  مف قرارات المؤتمر. ينظر: بيتر اتيـ دينؽ يـو

, ص 4118جامعة النيميف, السوداف,  ـ, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية اآلداب,0772-0788
 . 404-400ص

بحيرة فكتوريا دراسة تأريخية في تأسيس المصالح  -عمي صداـ صحف الساعدي, سكة حديد مومباسا  (10)
ـ , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية , جامعة المستنصرية , بغداد , 0841-0777البريطانية 

 .13, ص 4101
ـ, كاف تاجرًا كبيرًا وصاحب سفينة, وىو مؤسس 0743آذار  03وف: ولد يـو الخميس في وليـ ماكين( 14)

حزيراف  44شركة المالحة التجارية اليندية االنجميزية, كما أسس شركة شرؽ افريقيا البريطانية, توفي في 
 .013. ينظر: عبدالمناف محمد شفيؽ, المصدر السابؽ, ص0783

 .12المصدر نفسو , ص (13)
محمد الشيخ عميو محمد , محاكـ القضاء الشرعي لممسمميف في جميورية كينيا والتحديات التي تواجييا  (12)

 .8, ص 4104, السعودية ,  08, مجمة الشريعة والدراسات االسالمية , العدد 
 .12عمي صداـ صحف الساعدي , المصدر السابؽ , ص (11)
,مؤسسة شباب الجامعة, االسكندرية, 0ث والمعاصر ,جحممي محروس اسماعيؿ, تاريخ افريقيا الحدي( 11)

 .81, ص  4112
 4111, دار النيضة العربية , بيروت ,  0محمد عمي القوزي , في تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر , ط( 18)

 .021, ص
 .127-128شوقي عطاهلل الجمؿ, المصدر السابؽ, ص ص (17)
,  0افريقيا مف القرف التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية, طمحمد عبد القادر محمد سميماف,  (18)

 .441, ص 4108مجموعة النيؿ العربية , القاىرة , 
 .72-73بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص ص (11)
(10)  , صالح حامد عبد الرحمف , البوسعيديوف وآؿ مزروع في شرؽ أفريقيا ,مطبعة جامعة كردفاف , الخرطـو

 .084,  ص4108
 .71بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص (14)
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 .473-474المغيري , المصدر السابؽ , ص ص (13)
 .044ىولنجز وورث , المصدر السابؽ , ص (12)
 .084صالح حامد عبد الرحمف , المصدر السابؽ , ص (11)
نيا مف الصراع بيف حكاـ البوسعيد مصمح محمد عبد العيساوي وانور عودة عواد الخالدي, موقؼ بريطا (11)

, 2, العدد 21ـ , مجمة دراسات, المجمد 0781-0828والحركات االنفصالية لممزاريع في شرؽ افريقيا 
 .418, ص 4108جامعة آؿ البيت, االردف, 

 .083صالح حامد عبد الرحمف , المصدر السابؽ , ص (18)
 .78بنياف سعود التركي , المصدر السابؽ , ص (17)
ـ وعاش وترعرع في كنؼ والده سمطاف مسقط ثويني بف سعيد, 0711حمد بف ثويني: ولد في مسقط عاـ ( 18)

وكاف يتمتع بثقافة عالية وعقؿ ليبرالي, وصؿ الى الحكـ عف طريؽ بريطانيا ألنيا اعتبرت اف مف يتولى 
د تتوفر فيو ىذه السمطة في زنجبار يجب اف يكوف ممف يخدموف مصالحيا, وكانت تدرؾ اف السيد حم

-0783ـ. ينظر: بنياف سعود التركي, حمد بف ثويني سمطاف زنجبار 0781آب  04المميزات, توفي في 
 .1-3ـ , كمية اآلداب, جامعة الكويت, د.ت, ص ص0781

ـ, رسالة ماجستير غير 0781-0711صالح حامد عبد الرحمف , النفوذ البريطاني في شرؽ افريقيا  (81)
 .308, ص0888شريعة والدراسات االسالمية, جامعة اـ القرى, السعودية, منشورة, كمية ال

 .77بنياف سعود التركي , مبارؾ بف راشد المزروعي , ص (80)
ـ , رسالة 0800-0781نادية بنت موسى الدعف قطف, العالقة السياسية بيف سمطنة زنجبار وبريطانيا  (84)

,  4104االجتماعية, جامعة السمطاف قابوس , سمطنة عماف , ماجستير غير منشورة, كمية اآلداب والعمـو 
 .037ص

(73) Molly Izzard , The Gulf , Arabia's Western Approaches, Great Britain , 1979 , 
p.143. 

 .84, صمبارؾ بف راشد المزروعيبنياف سعود التركي,  (82)
 .418المصدر السابؽ , صمصمح محمد عبد العيساوي وانور عودة عواد الخالدي,  (81)
 المصدر نفسو. (81)
 .082صالح حامد عبد الرحمف , البوسعيديوف وآؿ مزروع في شرؽ افريقيا , ص (88)
 .341-308عبد الرحمف بف عمي السديس, المصدر السابؽ, ص ص (87)
 .308صالح حامد عبد الرحمف , النفوذ البريطاني في شرؽ افريقيا , ص (88)
 .043, المصدر السابؽ , صىولنجز وورث  (71)
 المصدر نفسو. (70)
 .341صالح حامد عبد الرحمف , النفوذ البريطاني في شرؽ افريقيا , ص (74)
 .347, ص 0878شوقي عطاهلل الجمؿ , تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر , القاىرة ,  (73)
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84) Lyne. Robert., Zanzibar in contemborary Time, London, 1965, 
p.169.                     )  

 .82-83, صمبارؾ بف راشد المزروعيبنياف سعود التركي,  (71)
 .340صالح حامد عبد الرحمف , النفوذ البريطاني في شرؽ افريقيا , ص (71)

(87) Bennett N., A history of the Arab State of Zanzibar , Methuen and Co. Ltd. , 
London, 1978, p.177. 

 .471المغيري , المصدر السابؽ , ص (77)
 .344صالح حامد عبد الرحمف , النفوذ البريطاني في شرؽ افريقيا , ص (78)
 المصدر نفسو. (81)
 .021نادية بنت موسى الدعف , المصدر السابؽ , ص (80)

(92) Lyne R., Op. Cit, p.172-173.                 
 .020ر السابؽ , صنادية بنت موسى الدعف , المصد (83)
 .23-24احمد محمد طنش , زنجبار والسياسة البريطانية , ص ص (82)
 .020نادية بنت موسى الدعف , المصدر السابؽ , ص (81)
 .041ىنجمزوورث , المصدر السابؽ , ص (81)
 .382المغيري , المصدر السابؽ , ص (88)

  .401المصدر السابؽ , ص مصمح محمد عبد العيساوي وانور عودة عواد الخالدي , (87)
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