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Abstract 

This research paper entitled " Britain`s Position on The 

Accession of Sayid Khalid Bin Barghash Al-Busaidy in his Ruling 

of Zanzibar  " came to reveal the British role in choosing the most 

appropriate personality to ascend to power in Zanzibar in line with 

its policy and colonial goals in the region. It worked to banish every 

character who possesses a patriotic sense ,represented by Mr. 

Khalid ,and blocked the way to his attempts by using military force 

against him . Those are the most important aspects that the research 

will try to address .                              
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 المقدمة

 بشاءأالتشافذ عمى الدمصة بيغ  حالة دارة البخيصانية في سمصشة زنجباراستغمت اإل
قانػف يحجد مدألة وراثة في ضل غياب  الجاخمية , ياشؤون لمتجخل في ةالبػسعيجيواحفاد االسخة 

بشاء الديج سعيج أفخاد الحكػر مغ أكبخ أ إلىفقج كانت الدمصة تؤوؿ وفق التقاليج السحمية الحكع , 
 .سخة الحاكسة عياف العخب واألأ عمى رضا الغالبية مغ  ف يحػزأبغ سمصاف بذخط 

ة فخؽ تدج جل تجعيع الديصخة البخيصانية في مفاصل الدمصشة العخبية انتيجت سياسأومغ 
 عسمت عمى اختيارا لظلح؛ لخمق فجػة بيغ الحاكع والسحكـػ ليتدشى ليا فخض سيصختيا وسمصتيا

اياه  ومرالحيا ,وبسا يبجيو مغ استعجاد لتشفيح سياستيا في السشصقة , ميجده يتالءـلحاكع الحي 
بخيصانية قج دارة الأنو بفزل اإل يزا  أالسخشح لمحكع  وإلشعار, باستبجالو اذا سار عكذ ذلظ

 سجة الحكع ال عغ شخيق رضا الذعب واختياره. إلىوصل 

ىسية البحثية لمجراسة السعشػنة " مػقف بخيصانيا مغ اعتالء الديج خالج بغ وتكسغ األ
السػقف البخيصاني مغ اعتالء الديج خالج , وكيف  إليزاحبخغر البػسعيجي حكع زنجبار" 

غمقت الصخؽ امامو لمػثػب في الدمصة وعسمت عمى استبعاد الذخرية التي تستمظ قاعجة شعبية 
 واسعة ذات حذ وششي وشبيعة عجائية رافزة لمييسشة البخيصانية في السشصقة .   

 تزسغ سة بأسساء السرادر,عجه وخاتسة وقائ تسييج ومحاور إلىلحا قدست ىحه الجراسة  
التسييج نبحة مخترخة عغ الجور البخيصاني في اختيار الديج بخغر حاكسا لدنجبار بعج وفاة اخيو 

وؿ محاولة الديج بخغر ورغبتو في تػلي ابشو الديج خالج الحكع الديج ماجج , ثع بيغ السحػر األ
ما الثالث ألديج خميفة بغ سعيج مغ بعجه والسحػر الثاني تشاوؿ فيو دور بخيصانيا في تشريب ا

الجور البخيصاني  إلىالسحػر الخابع تصخؽ اما دورىا في اختيار الديج عمي بغ سعيج  تزسغفقج 
غ مػقف بخيصانيا مغ خيخ بيّ , والسحػر األ39:1في استبعاد الديج خالج مغ حكع زنجبار عاـ

 . 39:1محاولة الديج خالج باالستيالء عمى حكع زنجبار عاـ 

وعمية اعتسجت الجراسة عمى مجسػعة مغ الػثائق البخيصانية غيخ مشذػرة والسشذػرة وبعس    
 السرادر العخبية واالجشبية .عغ  فزال  الجامعية  واألشاريحالخسائل 



                                                                     

 446 (0202 حزيران) العدد الثالثهن  مجلة دراسات تاريخية

  م.د. ىناء عبد الهاحد عبد الرضا

 تمييد ال

ولى مشح واجيت زنجبار ولمسخة األ (3981 -3981عشجما تػفي الديج ماجج بغ سعيج )
ذ لع يكغ ىشاؾ تفكيخ يحجد شخيقة تعاقب الدالشيغ إانفراليا عغ عساف مذكمة وراثة العخش , 

وىحا مسا فدح السجاؿ لمتجخل  (3)ال ابشة واحجة إنو لع يشجب أنو لع يتخؾ وريثا  لمعخش, و أالسيسا 
ألة وراثة العخش ف تجخميا في مدأالبخيصاني في الرخاع بيغ السصالبيغ بالعخش , ورأت بخيصانيا 

ف مدألة أفخيكيا, ورأت أىجافيا االستعسارية واالقترادية في شخؽ أ يَديل عمييا تحقيق الكثيخ مغ 
لييا والحرػؿ عمى إدوف الخجػع مغ ف يبث فييا أيحق  مػر التي التعييغ حاكع مغ األ

مػر التي يجب تػفخىا في اي حاكع يتع تعييشو عمى زنجبار ومغ وحجدت جسمة مغ األ ،مػافقتيا
بخزىا التعيج بالتحالف مع الحكػمة البخيصانية واتباع الشرح التي تبجي بيا وااللتداـ بالسعاىجات أ

تسانع بخيصانيا  فيو ال مػرواالتفاقيات الدابقة بيغ بخيصانيا وحكػمة زنجبار, ومسغ تتػفخ تمظ األ
 .(2)في زنجبار مغ تػليو الحكع

بشاء أأرشج  بػصفو(  1)ف يعتمي الحكع في زنجبار الديج تخكي بغ سعيجأفكاف مغ الستػقع 
خبختو الػاسعة في مسارسة الحكع في صحار مشح  وعغ تستعو بذخرية قػية  فزال   الديج سعيج

ف الحكػمة البخيصانية في لشجف أال إ (4) ا  محتس ا  مخ أمخ تػليو الحكع أبيو الديج سعيج, جعمت أعيج 
العسانية  مبخاشػريةاإلوصػلو لعخش زنجبار بدبب تػجياتو لتػحيج شقي دوف وبػمباي حالت 

ف ىحا االمخ ال يتساشى ويتعارض مع مرالح الدياسة البخيصانية وأل (8)بيوأكسا كانت عمى عيج 
حكع زنجبار عمى (1)ر بغ سعيجفي السشصقة الحيغ تذبثػا بدياسة التقديع فآثخوا بسشح الديج بخغ

التي كانت تدانج ( 8)الخغع مغ التحفطات الدابقة عميو بدبب ميػلو الفخندية ووقػفو ضج بخيصانيا
 (9)بييسا أخاه الديج ماجج بذأف تدمع حكع زنجبار بعج وفاة أ

مغ قبل (:)ولخبسا السعاممة الحدشة وشيب االقامة التي تمقاىا الديج بخغر في مشفاه 
ف السجة التي قزاىا في اليشج اثخت كثيخا  في مػقفو وجعمتو يغيخ مغ تػجياتو الدياسية أل حكػمة

شج الكارىيغ لمػجػد أمشفاه جعمتو يجرؾ تساما بقػة بخيصانيا وامكاناتيا الزخسة , فبعجما كاف مغ 
 (31)رأى في ذلظ مرمحة لو ولجولتو فيسا بعج ونأل ؛صبح يعسل عمى كدب ودىعأالبخيصاني 

 . (33)القشرل البخيصاني في زنجبار Jhon kirkواحتخاـ جػف كيخؾ  كدب بحلظ ودّ ف
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 ابنو الديد خالد الحكم من بعده محاولة الديد برغش بن سعيد لتهلي  -اواًل 

نو البج مغ وضع نطاـ ثابت أدرؾ الديج بخغر بغ سعيج بعج تػليو مقاليج حكع زنجبار, بأ
ثخ مقتخح قجمو لو القشرل البخيصاني في زنجبار ألمػراثة تزسشو االدارة البخيصانية جاء ذلظ 

عاود الديج (32)دارة البخيصانية لع تذأ حيشحاؾ االرتباط بدياسة زنجبار الجاخمية ف اإلأال إ 3989
خميفة لو مغ  ذات الديع سشػات ف يكػف ابشو الديج خالجأخخى عشجما سعى أبخغر الكخة مخة 

جػف كيخؾ جاء فييا " بدع  إلىوسمسيا  3993لحلظ كتب وصية في  (31)بعجه في حكع زنجبار
ف أانو رغبة في وضع تختيب لشطاـ حكػمة زنجبار بعج وفاتي فشيتي ىي  –هللا لكل مغ يخاه 

ابشو اذا وجج  إلىائي ثع اكبخ ابش إلىتتعيج الحكػمة البخيصانية بتدميع عخش زنجبار وممحقاتيا 
لييع الحكع قبل بمػغ سغ الخشج , إذا آؿ إوىكحا . وسػؼ تكػف الحكػمة البخيصانية وصية عميو 

ف تعدلو حدب أنو يديء لسرمحة أبششا فممحكػمة العطسى أعيشو أ ذا ثبت عمى الػصي الحي إو 
مخ أكل  ستعيششا في ف الحكػمة العطسىأوالسقرػد مغ ىحا ىػ  ،ما تخاه وتعيغ مكانو مغ تذاء

ف مدعاه قج باء بالفذل بدبب رفس االدارة البخيصانية أال إ (34)ي ضخر"أذا لحق بيحه الدمصشة إ
لصمبة كػنو يتعارض لسا جاء في الترخيح االنكمػ فخندي الحي صجر بعج انفراؿ مدقط في 

زنجبار وسالمة زنجبار والحي تعيجت كل مغ بخيصانيا وفخندا باحتخاـ واستقالؿ كل مغ مدقط و 
وبحلظ خمرت بخيصانيا نفديا مغ االلتداـ بذخز معيغ كالديج خالج كخميفة الديج  (38)راضييعأ

 بجت عجـ مػافقتياأوال , لحلظ أبخغر وعسمت عمى اف يتػلى الحكع مغ تججه يخجـ مرالحيا 
دة ليا كفخندا ثارة القػى السشافإفزال  عغ عجـ رغبتيا في  (31)بالتجخل بالذأف الجاخمي لدنجبار

 . (38)والسانيا 
نيا عشو لمحج مغ الخصخ خخى جخاء تخمي بخيصاأمل أكسا أصاب الديج بخغر خيبة 

التعاوف مع السانيا لتقديع مستمكات الديج بخغر بدبب  إلىلحلظ جشحت بخيصانيا ( 39)لسانياأل
فخيكيا أخػفيا مغ سيصخة االخيخة مسا يفقجىا السكانة والييبة التي كانت تتصمع فييا في شخؽ 

فتجخمت لجى الديج بخغر لتػقيع معاىجة لتشطيع التجارة بيغ بالده ( :3)وتيجد شخؽ مػاصالتيا
رىشا   يثا  بحيث بات االعتخاؼ باستقالؿ سمصشة زنجبارلسانيا حجأوبيغ السشاشق التي ضستيا 

لسانية والبخيصانية في ىجفيا وىكحا التقت السرالح األ( 21)3991بتػقيعُو عمى معاىجة 
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عمى عالقاتيا االستعساري ولع تحخؾ بخيصانيا ساكشا لمجفاع عغ الدمصاف بخغر بحجة الحفاظ 
ف التعميسات خيصاني اي شيء لسداعجة الديج بخغر ألولع يفعل القشرل الب ( 23)الػدية مع السانيا

بخغر باإلذعاف ليو مغ قبل وزارة الخارجية البخيصانية ارغستو عمى اقشاع الديج إالتي وصمت 
ماـ الدمصاف بخغر سػى االذعاف والخضػخ لمزغط االستعساري أولع يكغ ( 22)لمسصالب االلسانية

 .(21)3999صابتو بجاء الدل حتى فارؽ الحياة الحي تدامغ مع اعتالؿ حالتو الرحية بعج ا

 الديد خليفو بن سعيد دور بريطانيا في تنريب  -ثانيًا 

 (24)ا عمى تشريب الديج خميفة بغ سعيجرشحت بخيصانيا بعج االتفاؽ مع الساني 
ربعة ذ كاف بدغ األإواستبعجت الديج خالج بغ بخغر عغ الحكع في زنجبار, متحرعو برغخ سشو 

كل مغ بخيصانيا  ترغبعغ ذلظ فقج  فزال  وىي سغ لع تؤىمو لتػلي الدمصة ,  عاما  عذخ 
ىجافيسا االستعسارية في أ ف يتػلى حكع زنجبار شخرية تسكشيسا مغ تحقيق ألسانيا أو 

ذ بقيت الكثيخ مغ السدائل العالقة بذأف االتفاقية الدابق ذكخىا والتي كانت بحاجة إ ،(28)السشصقة
ذ كاف إوقج وججتا في شخرية الديج خميفة ما يحقق رغبتيسا  (21)السشاقذات بذأنيانياء إ إلى

ف دؿ فإنسا يجؿ عمى رغبة الجولتيغ إوىحا  (28)االخيخ تحت االقامة الجبخية مغ قبل اخيو بخغر
مخ الحي في فمظ الدياسة االستعسارية في السشصقة األ في اختيار شخز بعيج ججا عسا يجور

 يديع في تحقيق مآربيسا االستعسارية. 

بعج وفاة الديج بخغر  القشرل البخيصاني في زنجبار Euan Smith (29)قاـ ايػاف سسث
بشاء  عمى التعميسات الرادرة اليو بإبالغ الديج خميفة بتعييشو حاكسا   في شباط مغ الدشة نفديا ,

حج السخشحيغ أبغ سعيج بحلظ التعييغ وىػ  عمى  زنجبار كسا ابمغ في الػقت ذاتو الديج عمي
أما الديج خالج فأنذغل في دفغ جثساف والجه , ولع يحزخ حفل تشريب عسو  (:2)لتػلي الحكع

الحكع , وألنو لع يكغ مؤىال مغ ناحية عسخه وال  ولعجـ رضاه عمى ذلظ والعتقاده بأحقيتو بتػلي
ي أمغ االنرار السؤيجيغ لو ليقحع نفدو في صخاع عمى الحكع فانو اثخ الدكػت ولع يبج 

 . (11)معارضة حياؿ ذلظ 
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 بالسقابل نجحت كل مغ بخيصانيا والسانيا في تحقيق ما خصصت لو عغ شخيق عقج اتفاقية
ة إلنياء كل  القزايا العالقة بيشيسا بذأف الذخيط الداحمي مع الديج خميف 3999نيداف29  في 

بيغ الصخفيغ ونكاية   كاف مغ آثاره تػتخ العالقة ما (13)السػاجو لسشصقة نفػذىسا في زنجبار
 ( 12)ثػرة الذيخ بذيخ بغ سالع الحارثيباأللساف والبخيصانييغ  قجـ الديج خميفة الجعع والسداعجة ل

د تمظ الثػرة عغ شخيق فخض وأمسا دفع االخيخة وبخيصانيا االشتخاؾ في  (11)ضج الػجػد االلساني
وألجل ذلظ سعى ايػاف سسث  القشرل  (14)بحجة مشع تجارة الخقيق والدالح احرار عميي

 إلى, اذ ارجع مػقف االخيخ مغ الثػرة ايقاؼ تػجياتوالبخيصاني عمى تحجيع الديج خميفة و 
اليسغ المحاف  يع في زنجبار وباخذاف وىػ حزخمي اصمو مغمدتذاريو  بيخادفجي وىػ ىشجي مك

وبشاء  عمى ذلظ قاـ القشرل البخيصاني باستغالؿ اعتساد الديج خميفة عمى ( 18)كانا يعتسج عمييسا
اثارة البغس والكخالية لجى بكية الدعساء العخب , فقاـ بتذجيع الديج عمي  إلىىحيغ السدتذاريغ 

ة الدعساء العخب ػ مغ السؤيجيغ لمدياسة البخيصانية لمعسل مع بكيبغ سعيج اخ الديج خميفة وى
بيا وبتذجيع مغ القشرل , فقجـ الديج عمي ومعو ثالثة عذخ زعيسا عخ لإلشاحة باألخيخ

 شمبا  لمحكػمة البخيصانية بأقراء اخيو وابعاد مدتذاريو, وبجوره اكج ايػاف سسث( 11)البخيصاني
عَج  (18)جاؿ الديج خميفة باخيو الديج عميلحكػمتو بعجـ معارضة الدعساء العخب في حاؿ استب

الديج خميفة اجخاء وتحخيس القشرل البخيصاني ضجه تجخل سافخ في شؤوف زنجبار الجاخمية مسا 
 . (19)حجى بالصمب مغ الحكػمة البخيصانية عجـ التججيج لقشرميا بػالية ججيجة 

وبجوره لع يدتغل الديج خالج فخصة الخالفات الستأججة ما بيغ القشرل البخيصاني  
ودعسو لمديج عمي وما بيغ الديج خميفة لمػثػب عمى الدمصة , بل بقي عمى عالقة شيبو بعسو 

ف حكع الديج خميفة أال إ( :1)ف أجدؿ لو ولػالجتو راتبا  يتقاضػنو بعج وفاة أبيو أالديج خميفة بعج 
اثخ ضخبة شسذ , حتى بخز  الديج عمي  39:1دتسخ سػى سشتيغ تقخيبا  اذ تػفي في شباطلع ي

 .(41)سخشحيغ العتالء الحكع في زنجباربغ سعيج وىػ احج ال
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  بريطانيا وتنريب الديد علي بن سعيد -ثالثًا 

مدألة مغ رادت حدع أدارة البخيصانية ف اإللع يشتذخ خبخ وفاة الديج خميفة سخيعا , أل        
 يعتمي حكع زنجبار بسا يتساشى ومرالحيا في السشصقة اوال ولدج الصخيق اماـ الستصمعيغ مغ

ذ استبعج القشرل البخيصاني ابغ الديج إ ،(43)ابشاء البيت البػسعيجي لمػثػب عمى الدمصة ثانيا  
سخشح ما الأ, ( 42)ـ محطية  مغ جدر القسخ بدبب صغخ سشُو أخميفة ذات الدبع سشيغ مغ 

الثاني فيػ الديج خالج بغ بخغر اذ لع يعج صغيخا  كسا في الدابق فقج تجاوز الدادسة عذخ 
ف القشرل البخيصاني لع يعخ لو اي اىتساـ لكػنو اليداؿ يدتمع مدتحقاتو مغ قبل أال إعاما 

اما الحع االوفخ فكاف مغ نريب الديج عمي بغ خميفة اذ سخعاف ما ابمغ بسػافقة  (41)عسو
يزا  الدعساء العخب بسا أشسمت السػافقة  وقجالحكػمة البخيصانية باختياره حاكسا  عمى زنجبار , 

مغادرة والجتو الديجة مػزه  إلىخيخ فييع الديج خالج , وبُيغ القشرل البخيصاني سبب مػافقة األ
 قػية وذات شكيسة وصاحبة نفػذ وشسػحة ججا   مخأة اذ كانت إ (44)مشاسظ الحج مكة ألداء إلى

 .                                              (48)العتالء ولجىا الحكع في زنجبار

ذ لع يكغ إالػفاة السفاجئة لعسٌو  إلىف تخجع أولعل  اذعاف الديج خالج بالسػافقة تمظ يسكغ 
مػر في احكاـ سيصختيا خخ ىػ سخعة تػلي بخيصانيا زماـ األي عارض صحي, واآلأيذكػ مغ 

بعجىا راقب القشرل البخيصاني  (41)ع العتالء الحكعماـ غيخ السخغػب بيألتقصع الصخيق 
شباط  31االوضاع الجاخمية عغ كثب بعج االعتخاؼ البخيصاني لمديج عمي رسسيا  في 

وضح أا  فييا اىتسامو بذكل استثشائي بالديج خالج , وبجوره رسل لو رسالة مؤكجأحتى  (48)39:1
الديج عمي  مغ جانبو بانو سػؼ يمقى كل الخعاية واالىتساـ مغ قبمو, ويعدى سبب ىحا االىتساـ 

 . (49)البخيصاني حتى تذعخ الديج خالج بحلظ آممو مغ وراء ذلظ الجشػح  لميجوء والدكيشة 

ءه حكػمتو كل الفخص الستاحة لسسارسة ضغػشيا استغل القشرل البخيصاني ومغ ورا
عالف الحساية البخيصانية عمى زنجبار في الخابع إ عمى الديج عمي ثسشا  العتالئو الحكع فأقجـ عمى 

وعُيغ  حسخ ,جانب العمع البػسعيجي األ إلى, ورفع العمع البخيصاني (:4) 39:1مغ تذخيغ الثاني 
وزيخا  أوؿ لمدمصاف وىػ اوؿ وزيخ بخيصاني يعيغ Lioyd Mathews الجشخاؿ لػيجماثيػس
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حكاـ  حجد لمديج عمي راتبا  سشػيا  وىػ أوؿ وقج, ( 83)وأصبح ميشاء زنجبار ميشاءا  حخا   (81)فييا

وبفخض الحساية  ،(81)عمى الغاء معاىجة تجارة الخقيق وأقجـ ايزا   (82)زنجبار يحجد لو ذلظ الخاتب
أدت تشازالت الديج  وقجاالخيخة عمى كل مطاىخ الحكع العخبي ,  البخيصانية عمى زنجبار أجيدت

نو تابعا  لبخيصانيا مسا افقجه كل دعع واحتخاـ أوصف الدعساء العخب سمصانيع ب إلىعمي لبخيصانيا 
اىالي زنجبار, واجبخىع عمى مقارنتو مع حكاـ زنجبار الدابقيغ الحيغ كانت ليع الييبة والشفػذ 

 . الديج بخغروابشو  كالديج سعيج

لع يجـ حكع الديج عمي شػيال  كػنو كاف يعاني مغ مخض عزاؿ , مسا دفع الحكػمة 
البخيصانية في ايجاد خميفة لو ,عمسا باف ايػاف سسيث قج وافق مدبقا وقبل تػقيع االتفاقية الدابقة 

  ،البخيصانيةالحكخ عمى شمب الديج عمي اف تكػف بيجه صالحية مغ يخمفو بذخط مػافقة الحكػمة 
ف يكػف ليا التأثيخ الحاسع أاال اف ذلظ الػعج لع تعتج بو وزارة الخارجية البخيصانية التي اصخت 

ولسا أخحت الحالة الرحية لمديج عمي تدداد سػء  , رأت الحكػمة  (84)والفعاؿ في مدالة الخالفة 
لو تدتصع مغ خاللو  البخيصانية باعتبارىا دولة الحساية عمى زنجبار الشطخ في وضع خميفة

مخ كاف ىشاؾ ثالثة مخشحيغ وىع , وليحا األ(88)الحيا والسحافطة عمى نفػذىا ىشاؾخجمة مر
 .( 88)وحسػد بغ دمحم  (81)الديج خالج بغ بخغر و حسج بغ ثػيشي

 2893دور بريطانيا في استبعاد الديد خالد عن حكم زنجبار  -رابعاً 

ف الديج خالج بغ بخغر ىػ الحي أجشبية بثات األضغ سكاف زنجبار بسا فييع مسثمي البع
عغ   يعتمي حكع زنجبار كػنو كاف مخافقا لعسو في اغمب السشاسبات العامة والخسسية , فزال  

وكػنو مجعػما  ،(:8) وال  أـ ب واألألنو عخبي مغ جية األ ؛(89)التفاؼ العخب حػلو وتأييجىع لو 
الصبقة االرستقخاشية التي فقجت جدء كبيخ مغ مرادر مغ القػات العدكخية وكبار التجار مغ 

دارة البخيصانية ثانيا , ىحا ثخوتيا والتي وججت في الديج خالج باب االمل لمخالص مغ تعدف اإل
التأييج الحي حطي بو قج حسل معاني الدخط واالحتجاج عمى الدياسة البخيصانية  وذلظ لسا 

وبحلظ تجمت مصالب الديج خالج  (11)سياستيع عخؼ عشو مغ متحِج صخيح لمبخيصانييغ وشجب
عطع سالشيشيا وعسل عمى أ ف والجه عُج مغ أبشاء سالشيغ زنجبار الحيغ حكسػىا, و أكبخ أكػنو 
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ف أال وأبجى فييا عغ رغبتو في إنيزتيا وشيختيا ولع يتػاف في استغالؿ اي فخصة مؤاتيو لو 
ذ إدارة البخيصانية ال يحػز رضا وقبػؿ اإلإيعي فكاف مغ الصب( 13)يخمفو ابشو الديج خالج في الحكع

بأنو ذات خمق تسيدت ( 12)القشرل البخيصاني في زنجبار GeraldBortalنعتو جيخالج بػرتاؿ
بالكبخياء والسعانجة والقدػة والذكيسة كػالجه الديج بخغر, كسا كاف شجيج العجاء لإلصالحات 

لحلظ خذي القشرل  (11)والتغييخ وفق الشسط االوربيالبخيصانية ليحا كاف رافزا لفكخة التججيج 
البخيصاني مغ صعػبة التحكع في حاؿ تدشسو حكع زنجبار, ولػ قجر لو ذلظ فأنو حتسا سيعيج 

ولشفػره الػاضح مغ الديصخة البخيصانية وفي  (14)سابق عيجىا إلىأمجاد وىيبة سالشيغ زنجبار 
سجة  إلىابعاده مغ الػصػؿ لظ عسمت عمى خيخة شجيجة الكخالية لو لحالسقابل كانت األ

 .(18)الحكع

أما السخشح الثاني فيػ الديج حسج بغ ثػيشي وتجمى مصمبو كػف والجه الديج ثػيشي بغ 
سعيج قج تػلى مقاليج حكع مدقط قبل تػلي الديج بخغر حكع زنجبار وأف مدقط وزنجبار يسثالف 

 كبخ عسخا  أنو أخيو بخغر , و أمغ  كبخ سشا  أف والجه كاف أ يزا  أشار أسخة واحجه , و أدولة واحجة و 
خجمت ىحه  ،(11)مغ الديج خالج مسا تؤىمو باف يكػف اعمى مشدلة ومقاما مغ الديج خالج ووالجه 

سسيداتو بشادوا  أف القشرل البخيصاني ومغ وراءه حكػمتو أالسؤىالت الديج حسج بغ ثػيشي حتى 
اف متعمسا ومثقفا وذكيا وكاف لجيو بعس الخؤى والترػرات حػؿ التي ال تتػفخ في مشافديو فقج ك

وأكثخ  غشى السخشحيغ ثخوة ونفػذا ,أ كاف مغ  وقجنو لع يدافخ ,أمسيدات الحزارة الغخبية مع 
لإلجخاءات التي اتخحتيا سمصات الحساية والستعمقة بتخفيس السرخوفات السالية وتقميز  تكبال  

 .(18)عجد مػضفي القرخ

مصمب السخشح الثالث الديج حسػد بغ دمحم في ارتقاءه حكع زنجبار فقج نز عمى انو أما 
ربعيغ مغ عسخه وكاف بػرتاؿ بأنو رجال  ذات األ اكبخ أحفاد الديج سعيج البػسعيجي حتى وصفو

وفي الػقت نفدو شخح  بػرتاؿ  (19)تقميجيا وشخرا وقػرا  ومحجود الحكاء وصاحب مطيخ جحاب
بأنو لػ كاف مػجػدا حيشحاؾ لتدمع مقاليج  (:1)تسثل بالديج عبج العديد بغ سعيجسمخشحا اخخ وال

                                           ا سيكػف نو حتسإف 39:1الحكع في زنجبار بعج وفاة الديج بخغر , ولػ كاف مػجػدا في 
الحاكع الذخعي لمدمصشة , ولكغ بدبب غيبتو الصػيمة عغ زنجبار وتشازلو عغ حقو الذخعي في 
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 زنجبارمهقف بريطانيا من اعتالء الديد خالد بن برغش البهسعيدي حكم  
وبيحا الخرػص  ،(81)الحكع آنحاؾ مقابل السعػنة السالية لو , لع تؤىمو الرتقاء وحكع الدمصشة 

 ماـ الديج عبج العديد لتػليأنيا ليدت عائقا  أعمى مدألة الشفي ب(83)عخ ج بشياف سعػد تخكي
بػمباي أعيجوا بشاء   إلىبشاء الديج سعيج كالديج بخغر وتخكي الحيغ تع نفييع أف معطع إذ إالحكع 

ف الديج عبج العديد قج و أو في مدقط , أعمى رغبة بخيصانيا لتػلي الحكع سػاء في زنجبار 
 ف االخيخ تعأ الإخيو بخغر في محاولة اقراء الديج ماجج وتع نفيو مع الديج بخغر أشارؾ 

تشريبو عمى حكع زنجبار بيشسا تخؾ الديج عبج العديد لسريخه , اما بذأف تخمي عبج العديد عغ 
ف الحكػمة البخيصانية لػ لع تكغ راغبة في ذلظ لسشعت سمصاف إالحكع مقابل السعػنة السالية ف

ف زنجبار محسية أزنجبار مغ تػقيع ذلظ االتفاؽ ولقامت بالتجخل إلعادتو مغ مشفاه خاصة و 
خيخ في مدألة االدارة والحكع ف القشرل البخيصاني ىػ صاحب القخار األإخيصانية, وبحلظ فب

ف لع إ,وىحا ما فعمو بػرتاؿ سابقا  عشجما ىجَد الديج عمي بغ سعيج باستبجالو بأخيو عبج العديد 
 يحعغ لسصالب الحكػمة البخيصانية .

وبالسقابل عدزت بخيصانيا امكانياتيا البحخية في انداؿ كتيبة عدكخية مغ البارجتيغ  
السخابصتيغ عمى سػاحل زنجبار ,كسا اصجر لػيجماثيػس قائج  blanishوبالنر  fumelفيمػميل

لحخاسة السجيشة  ستعجادااللبة أ ف تكػف القػات السحمية عمى أوامخه بأجشج الدمصاف البخيصاني 
د و فػضى قج تذيجىا زنجبار بيغ الستشافديغ عمى الحكع بعج ازدياأي اضصخابات تحدبا  أل

ذاع خبخ وفاة الديج  39:1ذار آوبحمػؿ الخامذ مغ  (82)الحالة الرحية لمديج عمي سػءا  
 إلىالقشرل البخيصاني في زنجبار  Rood Ranl(84)وتحخؾ عمى الفػر ريشاؿ روود  (81)عمي

الزابط البحخي البخيصاني ولػيجماثيػس,   Campbellقرخ الدمصاف برحبة كل مغ كامبل 
. (88)نو تحت امختيعأحتى وججوا قائج الحخس الذخري لمديج عمي بغ سعيج بانتطارىع ليبمغيع 

ثخ وفاة الديج عمي تدمل مغ الباب أف الديج خالج كاف اسخع مغ تمظ االستعجادات فعمى أغيخ 
رخ بسداعجة أحج أخػات الديج عمي , وتسكغ مغ االستيالء ومؤيجيو عمى الصابق الخمفي لمق

ف يفخض عمى أمل أبػاب الدفمى مغ الجاخل لسشع اقتحامو عمى أغمقت األ والعمػي مغ القرخ 
غ دمحم ومؤيجيو خارج تجسع في الػقت ذاتو الديج حسػد ب ومخ الػاقع ,الدمصة البخيصانية األ

س الديج خالج في البجاية شمبات ماثيػس في الدساح ليع بجخػؿ القرخ رف (81)يزا  أالقرخ 
وبعج تخدد وافق الديج خالج بالدساح  (88)الحكع التي عَجىا مغ ميخاث أبيو مبيشا  أحقيتو بتػلي
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ف ما انفتح الباب قميال  حتى اقتحع مغ ىع خارج القرخ أال إلخيشالػماثيػس فقط بجخػؿ القرخ , 
مشدلو ووضعتو تحت الحخاسة  إلىبسا فييع قػات البحخية البخيصانية التي اقتادت الديج خالج 

 .(89)السذجدة 

تخدده وقمة حخسو  إلىويعدى فذل محاولة الديج خالج بتشريب نفدو حاكسا عمى زنجبار 
 فزال  عغ اعتساده عمى تأييج العخب ال عغ الجعع والتأييجالجاخمي وعجـ تدميحيع جيجا  , 

وبحلظ عَجت بخيصانيا ىحه السحاولة تحجي سافخ  ،(:8)البخيصاني وىي القػة السييسشة عمى زنجبار
الديج خالج محاولتو في  ر, وبجوره بخ سشصقة بذكل عاـ وزنجبار بذكل خاصلػجػدىا في ال

غ اف سيصختو عمى القرخ كاف وراءىا مشع السصالبيغ رغبتو في استخداد حقو الذخعي كسا بي  
عشجىا أقتشع ريشاؿ رود ما قاـ بو الديج خالج  (91)بالحكع مغ احتالؿ القرخ الحي ىػ قرخ والجه 

مغ عسل الف االخيخ قج مشع فعال  انجالع اي اشتباكات بيغ اتباع ومؤيجي السصالبيغ بحكع 
االنكيادية  لمسرالح البخيصانية ىي التي أبعجتو عغ خيخ غيخ ف قػة شخرية األإف وعميوزنجبار 

اعتالء كخسي الحكع ,في الػقت الحي وججت بخيصانيا في تشريب الديج حسج بغ ثػيشي ما 
القرخ الدمصاني ونربتو حاكسا عمى زنجبار بعج ما  إلىيتساشى ومرالحيا لحلظ استجعتو 

خالج اعمغ ىػ ايزا  عغ مػافقتو بالتعاوف  أما الديج (93)أقدع بالػالء ليا واالستخشاد بشرائحيا
القشرل البخيصاني في زنجبار   Arthur Harding(92)مع الديج حسج مسا جعل ارثخىارديشج

يرجر امخا  باألفخاج عشو وانياء الحخاسة عمى مشدلو , واستجعػه لحزػر مجمذ الدمصاف الججيج 
 .(91)حتى مشحو االخيخ امتيازات ُكثيخة 

بذأف  مػافقة الحكػمة البخيصانية عمى تخشيح الديج  (94)د. جساؿ زكخيا قاسع واوضح 
, الدابق الحكخ فخندي -رخيح االنكمػحسج بشثػيشي لحكع زنجبار بأنو انتياؾ صخيح لشز الت

فكاف ىحا الترخيح ىػ الحريعة التي لجأ الييا القشرل البخيصاني في رفزو لػصية الديج بخغر 
ف مغ يسمظ القػة يسمظ تفديخ أيج خالج حاكسا  عمى زنجبار , وىحا يبيغ في تعييغ ابشو الد

ف اختيار الديج حسج وتجاىل بكية مصالب السخشحيغ السشافديغ وحدب وجية الشطخ أو القػانيغ , 
و أندب لخجمة مرالحيا مسا يعشي حدع مدالة الخالفة نو الذخز األأالبخيصانية مامعشاه 

 يجػز ألي كاف التجخل فيو .  بخيصاني محس الوراثة الحكع عمى انيا شأف 
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  2896 مهقف بريطانيا من محاولة الديد خالد تهلي حكم زنجبار-خامدًا 

بالشو ليييئو لحكع  إلىلسا ألع بالديج حسج بغ ثػيشي السخض أخح يقخب الديج خالج 
الدمصشة  بصخيقة غيخ مباشخة ايسانا  مشو بأحقيتو بحكع زنجبار وانو يشحجر مغ فخع سالشيغ 

قػياء الحيغ صشعػا ىيبة  زنجبار بعج تقديع االمبخاشػرية العسانية , فػالجه كاف مغ الدالشيغ األ
لسشاسبات العامة واالحتفاالت ومغ مطاىخ ذلظ التقخيب تكميفو بخعاية ا (98) ومججا  كبيخة لبالده

فزال  عسا يستمكو مغ شعبية وششية ( 91)الجيشية السيسا احتفالية القرخ بالسػلج الشبػي الذخيف 
وقػية بيغ العخب, فخجح الديج حسج بغ ثػيشي بأف الدمصة البخيصانية حتسا  ستخضخ لتمظ االرادة 

 .(98)والقػة الذعبية 

خة لدمصشتو عمى تحخيس الديج خالج عمى التسخد ضج خيياـ األدأب الديج حسج في األ 
عمييع ,نتيجة  لمزغػط البخيصانية التي تعخض  خيخالحكػمة البخيصانية في محاولة مشو لفخض األ

ليا وتذجيج قبزة سمصات الحساية عمى الذؤوف الجاخمية والخارجية لمدمصشة السيسا القيػد التي 
لجوؿ االجشبية, والخاصة بفخض الخقابة عمى فخضتيا بذأف تعامل الدمصاف مع مسثمي ا

       السقابالت التي يأذف بيا الدمصاف , واف يتػلى االخيخ بشفدو اخصار القشاصل االجانب بأف                                           
ف تتع عغ شخيق القشرل البخيصاني , كسا مشع الدمصاف أمشاقذة السػضػعات الدياسية يجب 

, وإتيامو (99)مع اي وساـ عمى احج مغ االجانب دوف الحرػؿ عمى مػافقة مدبقة مشو مغ خ
جل اعادة تػحيج أبجعع ومدانجة الثائخيغ في مدقط لإلشاحة بحكع بغ عسو فيرل بغ تخكي مغ 

فزال  عغ اصجار الحكػمة البخيصانية  ,(:9)في امبخاشػرية مػحجة تحت سمصشتومدقط وزنجبار 
والستعمق بػضع كل مستمكات افخيكيا الذخقية بسا فييا الذخيط الداحمي التابع  39:8قخارىا 

ف تحل الحكػمة البخيصانية محل شخكة افخيكيا أي ألدمصة الديج حسج تحت رقابتيا السباشخة , 
ل صجمة أليسة لمديج حسجاأل (1:)دارة ىحا الذخيط الداحميإنية في الذخقية البخيصا  مخ الحي شك 

فخيكيا أسسية عمى الذخيط الداحمي عقب اندحاب شخكة الحي كاف يأمل في استخداد سمصتو األ
بديارتيع  الداحميةوغيخىا مغ السجف  نو وعج رعاياه في مسباساوالمػأحتى  الذخقية البخيصانية مشو,

 .(3:)حاؿ تسكشو ذلظ 
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رسل في شمب الديج خالج واوصاه بعجـ التأخخ بعج وفاتو أولسا أشتج بالدمصاف السخض 
سداعجة رئيذ حخسو الدمصاني صالح مخباجبي القسخي ب إلىفي ارتقاء عخش الدمصشة , واوعد 

لحلظ استغل الديج خالج الفخصة بعج وفاة الديج حسج بغ ثػيشي في   (2:)وامخهأالديج خالج واشاعة 
مشاصخيو مغ الدعامات العخبية والدػاحمية قبل اف  واستذار 39:1الخامذ والعذخيغ مغ آب 

يتسدظ بػقفتو الذجاعة تمظ فكاف ردىع السشية وال الجنيو , مؤكجيغ لو استعجادىع لمقتاؿ دوف 
ادة ف يفخضػا عمى البخيصانييغ ار أمعشاه اف بشادقيع لغ تغسج قبل  الخضػخ لمبخيصانييغ وذلظ ما

 إلىجى لػيجماثيػس وسمصات الحساية التي كانت تسيل وتح (1:)شعب زنجبار في اختيار سمصانو
ودخل القرخ مع رجالو البالغ عجدىع ستيغ رجاَل ( 4:)حسػد بغ دمحم  لسيػلو البخيصانيةتعييغ 

ليو بزع مئات مغ إومؤيجيو مغ قػات الحخس الدمصاني الخاحل وعجدىع ثسانسائة رجل وانزع 
 Basil Gaveباسيل كيف  إلىبعجىا أرسل رسمو ,  (8:)العخب وجسيعيع مدمحيغ تدميحَا جيجاَ 
يدتفدخ مشو عغ امكانية االعتخاؼ بو سمصانا  عمى  (1:)نائب القشرل البخيصاني في زنجبار

نو ما مغ أزنجبار, وقج أجابو االخيخ بعجـ مشاقذة ىحا االمخ وىػ مديصخ عمى القرخ بالقػة , و 
الحكع مغ غيخ مػافقة الجولة الحامية ,أدرؾ الديج خالج حيشيا تعحر  إلىشخز يدتصع الػصػؿ 

خالفا (8:)بتشريب نفدو سمصانَا عمى زنجبار اتفاؽ مع باسيل كييف, فبادر إلىالػصػؿ 
وبعج اف بايعو كل السؤيجيغ لو أمخ الفخقاشة الدمصانية  (9:)لشرػص اتفاقية الحساية

حلظ واتخح الحخس الدمصاني مػاقع دفاعية لو تحدبا بزخب السجافع ايحانا  ب Glasgowكالسكػ
القشاصل االجانب  إلىالي ىجـػ بخيصاني مختقب , وارسل الديج خالج الدمصاف الججيج بيانا 

وانو سيتخح كافة االجخاءات الالزمة  ,ر يعمسيع بتدشسو الحكع في زنجبارالسعتسجيغ في زنجبا
الػقت نفدو عجـ مدؤوليتو عغ الجماء التي ستخاؽ لمسحافطة عمى االمغ في البالد , مؤكجا  في 

نتيجة  لتيػر االدارة البخيصانية , كسا تخمل بيانو ايزا  شمبا  باالعتخاؼ بو كدمصاف ججيج عمى 
فراح عغ مػقف بمجانيع ريثسا و اإلأعخاب ف جسيع القشاصل قج امتشعػا عغ اإلأ الإالبالد , 

 .(  ::)يتزح السػقف البخيصاني مغ ذلظ 

وأف محاولتو ىحه السخة أشج  فدخت بخيصانيا ِاجخاء الديج خالج تحجي لدمصتيا في زنجبار 
 ذ لع إخصػرة مغ السخة الدابقة عشجما حاوؿ االستيالء عمى الحكع بعج وفاة الديج عمي بغ سعيج, 
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ما في ىحه السحاولة فقج كاف تحت أمختو أيكغ لجيو آنحاؾ سػى مجسػعة قميمة مغ السؤيجيغ , 

وأثخ تمقي كييف مػافقة حكػمتو بتخػيمو اتخاذ  كثخ مغ ألفي رجل مدوديغ بالعتاد والدالح ,أ
جخاءات الزخورية لمديصخة عمى السػقف ,وججاف قػة زنجبار السػجػدة في مبشى الكسخكميدت اإل

ُارسل في شمب  لحلظ (311)كافية القتحاـ القرخ مالع تدانجىا الدفغ الحخبية البخيصانية 
الستػاججة في ساحل شخؽ Racoon وراكػف   Sparrawوسبارو Barracouta اركػتاالدفشب

كسمت أ, Admiral Rawsonافخيكيا, وبػصػؿ تمظ الدفشالتي كانت بكيادة االدميخاؿ راوسػف 
 321بحارا  و 111القػات البخيصانية استعجاداتيا لصخد الديج خالج مغ القرخ, التي تألفت مغ 

خحت أمغ الجشػد السحمييغ, وعشجما  811 إلىجشجيا  مغ جشػد مذاة البحخية البخيصانية اضافة 
غ القػات مػاقعيا قبالة الداحل ,بجأت عسمية محاصخة القرخ الحي تحرغ فيو الديج خالج وم

سمحتيع مقابل أوارسمت انحارا  اخيخا  اليو مصالبة اياه بسغادرة ومؤيجيو القرخ وتدميع  (313)معو
 ا  والتحلل والخزػع مؤكج نحار ورفس التدميعف الديج خالج لع يأبو لحلظ اإلأ الإ. العفػ الذامل

جة نرف بأنو يؤثخ السػت عمى تخؾ الحكع , فقامت الدفغ الحخبية بقرف القرخ الدمصاني لس
 وقجساعة  بسجافعيا مدقصة اجداء كبيخة مشو ومخمفة ايزا  ما يقارب خسدسائة بيغ قتيل وجخيح, 

الخخوج مغ  إلىاضصخ عشجىا الديج خالج ورئيذ الحخس الدمصاني  (312)اغخقت الدفيشة كالسكػ
بشبأ  الحي بذخهُ  (311)دائخة الخصخ ليمتكيا بالذيخ القاضي دمحم بغ سميساف بغ سعيج السشحري 

دار  إلىمقخ القشرمية ليشقمو االلساف بعج ذلظ  إلىالحرػؿ عمى الحساية االلسانية, واصصحبو 
وتبكيو ىشاؾ كالجئ سياسي حتى قياـ الحخب  Seeadlerالدالـ بػاسصة الدفيشة الحخبية سيجلخ

وبعج ىديسة االلساف في الحخب السحكػرة عخض عميو الكيرخ االلساني  (314)العالسية االولى
 .( 311)نو آثخ البقاء في مسباسة حتى وفاتو أال إ (318)بخليغ إلىاالنتقاؿ 

ف لػ تحمى البخيصانيػف بالربخ والتأني والحشكة أفي ىحه الحادثة  ب (318)وذكخ السغيخي 
سبال وشخقا اخخى مع الديج خالج وقػاتو كتزييق الدياسية في ىحه الحادثة , ولػ انيع اتبعػا 

ضخب زنجبار بػابل مغ  إلىخيخ واحتػاء السػقف لسا احتاجػا و محاصخة األأالخشاؽ عميو مثال 
ثار وحخقيا بالشار التي تدببت في وقػع كارثة مخوعة مثل تمظ التي حرمت , السجافع وىجمػا اآل

تخويع اىل زنجبار حكاما  وشعبا  , فأرادت اف تفخض ف سياستيع في ىحا السػقف كانت في أال إ
 سيصختيا عمييع بالقػة وليذ بالدياسة حتى ال يشبخوا عمى مخالفتيا .
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مكاف اخخاج الديج خالج وقػاتو كاف في األ شار " ماأ عشجما(319)كجه ىػلشجخوث ايزا أوىحا ما   
ف قػة البحارة التي ندلت مغ الدفغ و أدوف استعساؿ مجافع البحخية البخيصانية ,مغ مغ القرخ 

الحخبية والتي اشتخكت مع قػات حكػمة زنجبار كانت كافية لمتغمب عمى الديج خالج وقػاتو 
عتبخ مثل أ ف االدميخاؿ راوسػف أال أالحيغ احتمػا ساحة القرخ كسا كانت كافية لعدؿ القرخ 

ف الحكػمة البخيصانية قج ألظ ذ إلىىحه العسمية لغ تكػف ناجحة دوف خدارة باألرواح , يزاؼ 
ف االثشاف أ الإيخونو مشاسبا   زودت رجاالتيا باسيل كييف وماثيػس برالحيات مصمقة لعسل ما

ثارىا العخب عمى الداحل الخئيذ , وتحكخا أقج وضعا في اذىانيسا االضصخابات الدابقة التي 
شعػر الكخالية والعشف ضج الػجػد البخيصاني , الحي تصػر وازداد حجه خالؿ حكع الديج حسج 

نراؼ أف إبغ ثػيشي , وادراكا مشيسا باف الػقت حاف لتدجيج الحداب نيائيا  مع العخب , و 
ال في تأجيل الرخاع الحي البج مغ إف تفدخ عمى انيا ضعفا , وليذ ليا مغ عسل أالحمػؿ البج 

 ـ اجال .أف يحجث عاجال  أ

ومغ خالؿ قدػة مذيج القرف البخيصاني لمقرخ الدمصاني كاف بسثابة درس  يطيخ جميا  
ف تمقغ العخب في زنجبار درسا  يعمسيع أف بخيصانيا ارادت أوجيو البخيصانيػف لألسخة الحاكسة , 

ف اختيار الدمصاف أنيا ارادت أ و, يشبغي مشاقذتيا وامخ الأىي صانية وامخ البخيف القخارات واألأب
 (:31)و الستشفحيغ العخب أتخزع  لألسخة الحاكسة  ىي مدألة بخيصانية بحتو وال

قاـ ماثيػس باالتراؿ بالديج حسػد بغ دمحم الحي كاف حيشحاؾ  عشجماوىحا ما عسمتو فعال 
ف أخح مشو أؼ بخيصانيا بو حاكسا عمى زنجبار بعج في مشدلو يتخقب نتيجة االحجاث ,ليبمغو باعتخا

يترخؼ  ف الأتعيج بػضع القػات السدمحة الخاصة بالدمصشة تحت اشخاؼ الحكػمة البخيصانية و 
 .(331)ال بسػافقة القشرل البخيصاني في زنجبارإبذيء مغ امالؾ الجولة 
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 اتمة الخ
اتخحت بخيصانيا مغ عجـ وجػد قانػف واضح وثابت يحجد مدألة وراثة العخش ذريعة 

نيا مغ السدائل التي ال يجب أيزا  عمى ألمتجخل في شؤوف زنجبار الجاخمية , وخمرت 
الخػض فييا دوف الحرػؿ عمى السػافقة البخيصانية بل عَجتو شأنا  بخيصانيا  ال يحق ألي حاكع 

مخ الحي دوف الحرػؿ عمى تمظ السػافقة , األمغ مغ حكاـ زنجبار فيو أف يعيغ خميفة لو 
 ميفة  لو.تدبب في فذل مدعى الديج بخغر بغ سعيج في تعييغ ابشو الديج خالج خ

قػة شخريتو  إلىكذف البحث في مػقف بخيصانيا السعارض لمديج خالج والحي يخجع 
ال إف بخيصانيا ال تخغب أذ إوىػ الدبب الخئيذ في محاربتو وعجـ اختياره حاكسا لدنجبار , 

ف يعتمي الحكع شخرا  أشخرا  يخجـ ويتساشى مع سياستيا االستعسارية في السشصقة وال تخغب 
ف أ وف والجه كاف شخرا  قػيا وذا شكيسة , أسابق عيجىا السيسا و  إلىمجاد زنجبار يعػد بأ

الديج خالج لع يقجـ اي شمبا  لإلدارة البخيصانية ليكػف حاكسا  وسمصانا  عمى زنجبار , وىحا ما 
معشاه لغ ولع يكغ اداة شيعة في يج الحكػمة البخيصانية , فسدألة ضعف سالشيغ زنجبار كاف 

 يات االدارة البخيصانية لتشفيح مخصصاتيا في زنجبار خاصة وفي شخؽ افخيكيا عامة .   مغ اولػ 

ف القشاصل العاممػف في زنجبار وخالؿ مجة البحث كانػا يخوف صعػبة أضيخ البحث بأ
مخ ال القشرل أالديصخة عمى الديج خالج خػفا مشو في اعادة ىيبة ونفػذ سالشيغ زنجبار وىػ 

ءه حكػمتو تخيج حجوثو مسا يذكل خصخا عمى نفػذىا في زنجبار , بعج ما البخيصاني ومغ ورا
 ـ . ب واألاستسج الديج خالج قػتو مغ تأييج الدعساء العخب كػنو عخبي خالز مغ جية األ

 دارة البخيصانية لحكاـ زنجبار وتجاىل مصالب السشافديغ عمى الحكع يعشي حدبف اختيار اإلإ
و أندب بخجمة مرالحيا مسا يعشي حدع مدألة الخالفة الخجل األنو أوجية الشطخ البخيصانية 

لحلظ كخست جيػدىا عمى  ؛لػراثة الحكع وىحا ما فعمتو عشجما اختارت الديج حسج بغ ثػيشي 
ابعاد الديج خالج مغ اعتالء حكع زنجبار وابعاد كل شخرية تستمظ الحذ والخوح الػششية مغ 

 اجل الشيػض بػاقع شعبو .
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اتخحت الحكػمة البخيصانية في زنجبار مػقفا  معارضا  مغ اعتالء الديج خالج حكع زنجبار 
لحلظ قػبمت مصالبو باعتالء  ؛لسا يتستع بسسيدات تذَكل مدتكبال  في تيجيج السرالح البخيصانية 

جل أالحكع بالتجاىل , وعشجما حاوؿ فخض االرادة الجساىيخية عمى الدمصة البخيصانية وبالقػة مغ 
وضع حج لتجخل االخيخة في الذأف الجاخمي في زنجبار ضشا  مشو باإلمكانيات البديصة التي لجيو 

تغيب عشيا الذسذ كانت فػؽ  سيتسكغ مغ ذلظ مقارنة مع قػة االمبخاشػرية البخيصانية التي ال
 ترػراتو . 

درس وجيو ف قدػة القرف البخيصاني لمقرخ الدمصاني كاف بسثابة أخيخا  كذف البحث أو 
ف أالبخيصانيػف لألسخة الحاكسة , ححرىع فييا مغ محاولة العسل خارج اشار الجولة الحامية و 

كاف ىحا القرف تسييجا  لجعل زنجبار تخزع  ويشبغي مشاقذتيا ,  ال أوامخ الإقخاراتيا ماىي 
يصاني مغ اضيخ البحث التفػؽ البخ  وقج ،ألي قخار مدتكبال  خػفا امكانات بخيصانية العدكخية 

خالؿ الحادثة السحكػرة بأنيا نتيجة لفخض الحساية البخيصانية عمى زنجبار والتحكع فييا , ليحا 
ف يتعيج مدتكبال  وضع جسيع أاشتخشت االدارة البخيصانية عشج االعتخاؼ بالديج حسػد بغ دمحم 

بأي شيء ال يترخؼ إقػات الدمصاف السدمحة بالدمصشة تحت اشخاؼ الزباط البخيصانييغ , و 
نبيت  وقجمالؾ الجولة اال بسػافقة الحكػمة البخيصانية عغ شخيق قشرميا في زنجبار, أمغ 

ضخورة وضع نطاـ ثابت لػراثة الحكع في زنجبار  إلىمحاولة الديج خالج الحكػمة البخيصانية 
 وبحلظ عج الديج ،بشاء الحاكعأكبخ أفرجر مخسـػ في عيج الديج حسػد بجعل وراثة الحكع في 

وؿ بيغ سالشيغ زنجبار الحيغ ال تقترخ عالقاتو مع بخيصانية عمى الشاحية حسػد ىػ األ
 الشاحية الثقافية والحزارية وىػ خارج اشار البحث .   إلىالدياسية بل تجاوزت ذلظ 
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 اليهامش
 الديجة سالسة بشت الديج سعيج بغ سمصاف البػسعيجي , محكخات اميخة عخبية ,ت: عبج السجيج (3)

 .:28,ص  3:84الكيدي , ابػ ضبي , 
 إلى, اشخوحة دكتػراه مقجمة  3999-3981مرمح عبج العيداوي , حكع البػ سعيج في زنجبار  (2)

 .9:, ص 2131مجمذ كمية اآلداب  , جامعة االنبار , 
, عاش مجة شػيمة في زنجبار , ثع ارسمو  3912وىػ االبغ الخامذ مغ ابشاء الديج سعيج ولج سشة  (1)

عيشو الديج سعيج  حاكسا  عمى صحار في شساؿ مدقط , ثع تػلى  3983عساف , وفي سشة  إلىوالجه 
,  . يشطخ الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , البػسعيجيػف حكاـ زنجبار 3999 -3983حكع عساف 

 .21ص 3:92, سمدمة تخاثشا , وزارة التخاث القػمي والثقافة, سمصشة عساف ,1ت: دمحم اميغ عبج هللا ,ع
 .344ص , :3:8د. صالح العقاد و جساؿ زكخيا قاسع, زنجبار, مكتبة االنكمػ السرخية ,القاىخة ,( 4)

(5)P.R.O(F.O)34/1454.R/6/145 letter from Jhon kirk to  British 
IndiaGovernment, ,calcutta ,8th march 1888 . 

انجب  3999-3981تػلى حكع زنجبار  3918وىػ االبغ الدابع مغ ابشاء الديج سعيج ولج سشة  (1)
عبج هللا  .الذيخ 3:28والديج خالج سشة  3993ولجيغ ىسا الديج سيف والديج خالج , مات سيف  سشة 

 . 23بغ صالح الفارسي , السرجر الدابق , ص
غيخت بخيصانيا مغ مػقفيا مغ الديج بخغر بدبب تغيخ الطخوؼ الجولية وخدارة فخندا اماـ السانيا  (8)

وخخوجيا مغ ساحة السشافدة مع بخيصانيا في شخؽ افخيكيا . مرمح عبج العيداوي , السرجر  3981
 . 9:الدابق , ص 

دنجبار في عيج الدمصاف بخغر التاريخ الدياسي والحزاري ل ليمى بشت سعيج بغ حسجاف المسكي,( 9)
كمية اآلداب, جامعة  إلى,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة 3999-3981بغ سعيج البػسعيجي

؛38,ص2111عساف,  الدمصاف قابػس, سمصشة   R. N .Lyne , Zanzibarin contemporary 
times : short History of the southern East Africa in the Nineteenth 
Century,London,1978,p.47-48. 

بػمباي بعج ما قاـ بسحاولة انقالب  إلىنفي الديج بخغر بغ سعيج مغ قبل الحكػمة البخيصانية  ( :)
. دمحم بغ عبج هللا بغ حسج الحارثي ,  :398اخيو الديج ماجج بغ سعيج بسداعجة الفخندييغ  حكع ضج

  ،دراسات الػحجة العخبية , مخكد 3البخيصاني مجمػسػعة عساف الدخية , خمفيات تاريخية ووثائق التآمخ 
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-R.W Bailey ,Record of Oman1867؛ 491-498, ص 2118
1947,Oxford,1988,Vol.I,ch.3, P.102. Historical Affairs to1871,précis of 

correspondence relating to Zanzibar affairs 1857-1872. 
, الييئة السرخية العامة 3912-3981المبخاشػرية العسانية سمصاف بغ دمحم القاسسي , تقديع ا (31)

 . 39المسكي, السرجر الدابق  .ص ؛ليمى  بشت سعيج بغ حسجاف 312,ص 8::3لمكتاب , القاىخة , 
جػف كيخؾ ىػ اداري ومدتكذف وشبيب وعالع  نبات بخيصاني نتيجة لخبختو بالذؤوف االفخيكية  (33)

, ثع  3991-3981, وتػلى مياـ القشرمية البخيصانية في زنجبار 3911عيغ مدتذارا لدمصاف زنجبار 
شتو وقػة ليس إلىاصبح القػة السحخكة لمديج بخغر بغ سعيج  حشى عَج سمصانا  ثانيا  في زنجبار نطخا 

عمي صجاـ صحغ الداعجي , التغمغل البخيصاني في شخؽ افخيكيا دراسة د. تأثيخه عمى الدمصاف . 
, دار الزفاؼ لمصبع والشذخ 3,ط 3:21-3999تاريخية في سكة حجيج مػمباسا وبحيخة فكتػريا 

 .23, ص 2132والتػزيع . بغجاد ,
 . 399, ص  صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق (32)
في  . سعيج بغ عمي السغيخي, جييشة االخبار3988بشاء الديج بخغر ولج في أحج أالديج خالج ىػ  (31)

, ص  4::3, وزارة التخاث والثقافة في سمصشة عساف , 1تاريخ زنجبار ,تح: دمحم عمي الرميبي , ط
198 . 

 . 399صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص  (34)
(15)R.W Bailey,Op.Cit,Ch.II,P.122:R.Coupland,The Explitation of East Africa    
1865-1890.The SlaveTrade and the Seramble 2nd ,London,1968,P.26. 

 . 399صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص  (31)
تصمعت السانيا مشح مشترف الثسانيشات لمحرػؿ عمى مػشئ قجـ ليا في شخؽ افخيكيا حاليا حاؿ  (38)

بكية الجوؿ االستعسارية لمتفاصيل يشطخ :د. دمحم سيج دمحم , سمصشة زنجبار االسالمية بيغ االنكميد 
: ليمى 88ص ,3:89, السسمكة العخبية الدعػدية ,  2وااللساف , مجمة جامعة السمظ عبج العديد , ع 

 . 11بشت سعيج بغ حسجاف المسكي , السرجر الدابق,ص
تخمت بخيصانيا عغ دعع الديج بخغر بدبب تعخضيا لعجة ازمات كاف مشيا استيالء اتباع السيجي  (39)

والحيغ قزػا عمى قائج القػات البخيصانية غػردف مغ جية وتقجـ  3998في الدػداف عمى الخخشـػ 
ة مشجي ذات االىسية االستخاتيجية لبخيصانيا والتي تقع عمى شخيق اليشج حتى القػات الخوسية نحػ واح

 .3:2صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص، اضحت الحخب وشيكة بيشيسا
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 .88د. دمحم سيج دمحم , السرجر الدابق , ص (:3)
ومافيا , والذخيط الداحمي  حجدت السعاىجة سيادة الديج بخغر عمى جدر زنجبار ومسبا والمػ (21)

السستج مغ خميج تػنجي جشػب رأس دلجادوا حتى نيخ كيبيسي وحتى مرب نيخ تانا بعسق عذخ امياؿ 
مشصقتي نفػذ الجولتيغ  يزا  أحجدت  وقجيػوبخافاوميخكا ومقجيذػ ووارشيظ ,  بحخية والحي يزع مجف قدسا

لذساؿ ومشصقة الشفػذ االلساني في الجشػب . وذلظ بخسع خط فاصل بيغ مشصقة الشفػذ البخيصانية في ا
P.R.O(F.O)84/1835 letter from Marquis Salisbury to Malet 2July 1886. 

(21)Norman R Bennett,A History of the Arab state of 
Zanzibar,London,1978,p.129. 
(22)Coupland ,Op.Cit,p.48. 

 .131ق , صسالسة بشت الديج سعيج ,السرجر الداب (21)
.  39:1-3999تػلى حكع زنجبار  3982ىػ االبغ الدابع عذخ مغ ابشاء الديج سعيج ولج سشة  (24)

 .  22الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , السرجر الدابق , ص
بشياف سعػد تخكي ,الرخاع عمى الدمصة في سمصشة زنجبار العخبية في العقػد االخيخة مغ القخف  (28)

 .18, ص8::3,الكػيت ,  31,مج 81السيالدي, السجمة العخبية لمعمـػ االندانية ,عالتاسع عذخ 
 إلىلمتفاصيل عغ تمظ السشاقذات يشطخ : د. رجب حخاز, بخيصانيا وشخؽ افخيكيا مغ االستعسار  (21)

نادية بشت مػسى الجعغ  ،. 88-28. ص3:83االستقالؿ, معيج البحػث والجراسات العخبية ,القاىخة,
( دراسة تاريخية, رسالة ماجدتيخ 3:33-39:1العالقات الدياسية بيغ سمصشة زنجبار وبخيصانيا )قصغ ,

سمصشة عساف  جامعة الدمصاف قابػس, كمية اآلداب والعمـػ االجتساعية, إلىغيخ مشذػرة مقجمة 
 .43-18,ص2132,
 إلىلديج بخغر ادت وضع الديج خميفة بغ سعيج تحت االقامة الجبخية بدبب خرػمة بيشو وبيغ ا (28)

 .182سعيج بغ عمي السغيخي , السرجر الدابق , ص ،حبدو مجة سشتيغ في الدجغ 
نادية بشت مػسى الجعغ قصغ ,  ، 39:1-3999تػلى مياـ القشرمية البخيصانية في زنجبار  (29)

 .  39السرجر الدابق , ص 
وكاف اسسو متيغ ولسا تػفي اخػه  3984سشة   ىػ االبغ الثامغ عذخ مغ ابشاء الديج سعيج ولج(:2)

االكبخ الديج عمي نعت باسسو والديج عمي ىػ آخخ ابشاء الديج سعيج الحيغ خمفػه .الذيخ عبج هللا بغ 
,ت:حدغ  3:31-39:1؛ ؿ.وىػلشجػرث, زنجبار  21-22صالح الفارسي, السرجر الدابق , ص

 ..21, ص 3:19حبذي , دار السعارؼ ,القاىخة,
 . 11بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق, ص (11)
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(31)P.R.O(F.O) 84/1911.No letter from CBEuan smith to Marquis Salisbury 
Zanzib-r,28April 1888.       

ـ زنجية وكاف مغ كبار تجار أب عخبي و أولج الذيخ بذيخ بغ سالع الحارثي في جديخة بسبو مغ  (12)
و , قاـ االىالي باستجعائو لسقاومة الشفػذ االلساني الحتالليع اراضييع العخب , اشتيخ بحكائو وشجاعت

فقبل دعػتيع وقاد الثػرة ىشاؾ ضج االلساف .بشياف سعػد تخكي , ثػرة الذيخ بذيخ الحارثي في شخؽ 
 .89-88, ص2118,الكػيت , 28, مج::عالسجمة العخبية لمعمـػ االندانية ,.:399-3999افخيكيا 

ة عسل الذخكة االداري والسالي في السشصقة الداحمية ,وعجد السػضفػف االلساف عغ بدبب شخيق (11)
فيع شخيقة الحياة العخبية ىشاؾ, اذ اجبخت الذخكة التجار العخب واليشػد واألفارقة عمى دفع الخسـػ 

فخيكيا أحاولت شخكة  وقج واندلت عمع الدمصشة ورفعت عمسا بجال مشو, الكسخكية  في السجف الداحمية,
لسانية احالؿ مػضفييا بجؿ مػضفي الدمصاف وادخمت نطسا تجارية وقانػنية ججيجة لع تكغ مػجػدة في األ

السشصقة مغ قبل واضيخت عجـ الالمباالة بإنياء تجارة الخقيق في الداحل الخئيذ كسا فعمػا في سمصشة 
 قة.السشص الشطاـ االقترادي القائع في يعشي انييار زنجبار مغ قبل وكاف

P.R.O(F.O)84/1912No.15LordSalisbury tocolonel CB EuanSmith,Feb1889. 
(34)Ibid.No.48Telegram,Lord Salisbury to colonel CB Euan Smith,11.oct 
1888.   
(35)Genesta Hamilton,Princes of zing,The Rulers of Zanzibar, London, 1957, 
p198- 200 ;  Bennett ,Op.Cit,p.153. 

بػمباي لسا يسثالنو مغ خصخ عمى  إلى :399في ابعاد مدتذاري الديج خميفة  نجح ايػاف سسث (11)
 .Hamilton ,Op .Cit ,P. 203السرالح البخيصانية في زنجبار

 Bennett ,Op .Cit ,p.153 .: 11ىػلشجدروث , السرجر الدابق , ص  (18)
, رسالة ماجدتيخ غيخ  3:34-3913حاـز عيدى حدغ  مشرػر , سمصشة زنجبار وبخيصانيا  (19)

 .4:, ص 8::3في جامعة اليخمػؾ , االردف ,  اآلدابمجمذ كمية  إلىمشذػرة مقجمة 
 . 211سعيج بغ عمي السغيخي ,السرجر الدابق ,ص  (:1)
؛سالسة بشت الديج سعيج ,السرجر :3الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , السرجر الدابق , ص (41)

 .19الدابق , ص 
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دولة البػ سعيج في عساف وشخؽ افخيكيا مشح تأسيديا وحتى نياية حكسيا في جساؿ زكخيا قاسع , (43)

, مخكد زايج لمتخاث والتاريخ في دولة االمارات  3:81-3843زنجبار وبجاية عيجىا الججيج في عساف 
     .112, ص  2111العخبية الستحجة , 

 . :3الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , السرجر الدابق , ص (42)
 ..81نادية بشت مػسى الجعغ قصغ, السرجر الدابق ,ص  (41)
 . 212سعيج بغ عمي السغيخي ,السرجر الدابق ,ص  (44)
 .:1سالسة بشت الديج سعيج ,السرجر الدابق , ص  (48)
 . 81صبشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق ,  (41)

(47)P.R.O(F.O)84/2095 No.95 Euan smith to the Marques of Salisbury 
,Zanzibar,Feb 1890.   

عيدى بغ ناصخ بغ عيدى االسساعيمي , , زنجبار :االنقزاض االستعساري وتجارة الخقيق ,ت:  (49)
 .  :1, ص 2131مبارؾ بغ خمفاف بغ ناجع الرباحي ,ب ـ, 

(49)Hamilton ,Op.Cit,p.206. ; Bennett,Op.Cit,p166. 
(50)P.R.O(F.O)84/2150 No.307from portal to the Marques of Salisbury 
,dated19,12.1891   

ثع انتجب لخجمة الديج  3988الجشخاؿ لػيجماثيػس ىػ قائج الدفيشة السمكية البخيصانية لشجف عاـ  (83)
عجىا عيغ في عيج الديج عمي بغ سعيج وزيخا اوؿ , ب 3993عاـ  بخغر بغ سعيج فعيغ قائج لػاء زنجبار

 .28.نادية بشت مػسى الجعغ قصغ , السرجر الدابق , ص 3:13حتى وفاتو عاـ  لمدمصاف
 .311حاـز عيدى مشرػر, السرجر الدابق , ص  (82)
 .212د.جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص  (81)
 .  88نادية بشت مػسى الجعغ قصغ, السرجر الدابق , ص (84)
 .331حاـز عيدى مشرػر, السرجر الدابق , ص  (88)
وىػ سادس سالشيغ زنجبار مغ اسخة البػ سعيج ,وىػ  احج ابشاء الديج ثػيشي بغ سعيج تدوج مغ  (81)

دوره في نذػب ابشة عسو الديج تخكي بغ سعيج , وكاف لشجاح االخيخ في تػلي حكع سمصشة مدقط 
فجعمة يصمق ابشتو ثع نفاه  خالؼ بيغ العع وابغ اخيو مسا حجا بالديج تخكي اتيامو بأعجاد مؤامخة ضجه ,

 ,الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي، زنجبار في اواخخ عيج الديج بخغر إلىاليشج بعجىا تػجو  إلى
 .Hamilton ,Op.Cit,p.231؛  :3السرجر الدابق, ص 
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سعيج والجه الديج دمحم بغ سعيج بغ سمصاف ىػ االبغ الخابع  سخة البػأسالشيغ زنجبار مغ ىػ سابع (88)
في عيج عسو  3919زنجبار  إلىوتخعخع فييا ثع سافخ 3949لمديج سعيج . نذأ الديج حسػد في مدقط 

ي , . الذيخ عبج هللا  بغ صالح الفارس39:1الديج ماجج وتدوج بابشة عسو , تػلى حكع زنجبار في اب 
 .  24-21السرجر نفدو , ص

 .  82بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (89)
 .188سعيج بغ عمي السغيخي ,السرجر الدابق, ص (:8)
 . 1:سالسة بشت الديج سعيج , السرجر الدابق , ص  (11)
؛ نادية بشت مػسى الجعغ قصغ, السرجر الدابق , 82الدابق, ص  بشياف سعػد تخكي, السرجر (13)

 . 89ص 
( دبمػماسي بخيصاني تمقى تعميسو في ايتػف, دخل الدمظ الجبمػماسي 39:4-3989جيخالج بػرتاؿ) (12)

,ثع  3992بعجىا حرل عمى فخصة لمعسل الجبمػماسي مع القشرل العاـ البخيصاني في القاىخة  :398
عمي صجاـ  ندسث .د.خمفا  اليػا 39:3نػلى مياـ القشرمية البخيصانية في زنجبار في الدادس مغ آب 

 . 331ص السرجر الدابق , صحغ الداعجي,
 .2:-3:ىػلشجدروث , السرجر الدابق ,ص (11)

(64)Bennett,Op.Cit,p.175.  
 . 19سالسو بشت الديج سعيج, السرجر الدابق , ص (18)
 .  81بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (11)
 .:8نادية بشت مػسى الجعغ قصغ , السرجر الدابق , ص (18)
 . 81بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (19)
ىػ االبغ الثالث عذخ مغ ابشاء الديج سعيج , سانج اخيو الديج بخغر بسحاولة االنقالب ضج حكع  (:1)

بػمباي, ثع شمبا بعج ذلظ العفػ مغ الديج  إلى, نفي عمى اثخىسا 3981اخييسا الديج ماجج في عاـ 
فعاش في مقاشعة ماليشجي ,استسخ الديج عبج العديد بأثارة 3913زنجبار  إلىماجج , فعاد االثشاف 

,فقاـ ىشاؾ بسحاولة سمب الحكع مغ اخيو 3918عساف سشة  إلىخيو  ابعج عمى اثخىا أالستاعب  ضج 
 إذ 3983بػمباي سشة  إلى, فعاقبة الديج تخكي بأبعاده ف جسع قػة مغ السؤيجيغ لوأالديج تخكي بعج 

 R.W Bailey؛312الدابق , ص سمصاف بغ دمحم القاسسي, السرجر، جلف وافاه األأ إلىعاش ىشاؾ 
,Op .Cit ,p.434  
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 زنجبارمهقف بريطانيا من اعتالء الديد خالد بن برغش البهسعيدي حكم  
 .  84بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (81)
 السرجر نفدو . (83)

(72)P.R.O(F.O)107/60 No15 Telegram from R Rood to Earl of Rosebery 
,Zanzibar, 4Feb 1892.  

تػفي في سغ الثامشة والثالثيغ ودفغ في السقبخة السمكية السجاورة لمقرخ الدمصاني . سمصاف بغ  (81)
 ; .Coupland,Op.Cit,p.493 :28دمحم القاسسي , السرجر الدابق , ص 

خمفا  لجيخالج بػرتاؿ الحي كمفتو  39:2 3ؾ 13ية البخيصانية في زنجبار تػلى مياـ القشرم (84)
 . :34حكػمتو لإلدارة مرالحيا في أوغشجة . د.رجب حخاز , السرجر الدابق , ص 

 .     89بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (88)
(76)Lyne ,Op.Cit,p.197. 
(77)  Ibid  ,p.198. 

 . 91-:8بشياف سعػد تخكي, السرجر الدابق , ص  (89)
 السرجر نفدو. (:8)
 . 332-333حاـز عيدى حدغ مشرػر , السرجر الدابق , ص  (91)

(81)P.R.O(F.O)107/30 No.37Telegram from R Rood to Earl of Rosebery 
,Zanzibar ,March 1893.   

خمفا  لخيشاؿ وود , بعجما   3:11-39:4آيار 13 تقمج مياـ القشرمية البخيصانية في زنجبار في (92)
 .  ::ىػلشجدروث , السرجر الدابق , ص  شغل وضائف ىامة في كل مغ اسصشبػؿ وبخارست والقاىخة.

(83)Bennet,Op.Cit,p.177.  
 .281د. جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص ( 94)
 . 92الدابق , ص عيدى بغ ناصخ بغ عيدى االسساعيمي , السرجر  (98)
 . 194سعيج بغ عمي السغيخي , السرجر الدابق , ص  (91)
,مكتبة بيخوت ,مدقط, 3:82-3929زنجبار شخريات واحجاث  ناصخ بغ عبج هللا الخيامي, (98)

 .112,ص :211
 .148د. جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص  (99)

(89)R.W Bailey,Op .Cit ,p.391 
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 .   334-331, السرجر الدابق , ص ىػلشجدروث (1:)
 .383رجب حخاز , السرجر الدابق , ص د. (3:)
 . 194سعيج بغ عمي السغيخي ,السرجر الدابق , ص  (2:)
 السرجر نفدو . (1:)
 .381رجب حخاز , السرجر الدابق , ص  د. (4:)
 . 93عيدى بغ ناصخ بغ عيدى االسساعيمي , السرجر الدابق , ص  (8:)
ارثخىارديشج القشرل البخيصاني في زنجبار عمى قزاء اجازتو في بخيصانيا لحلظ كمف باسيل حخص (1:)

كيف بتػلي مياـ القشرمية , ريتذارد ىػؿ , امبخاشػرية الخياح السػسسية , ت: كامل يػسف حديغ , 
 حخص ارثخىارديشج القشرل البخيصاني في زنجبار عمى قزاء اجازتو في بخيصانيا لحلظ181,ص :::3

كمف باسيل كيف بتػلي مياـ القشرمية , ريتذارد ىػؿ , امبخاشػرية الخياح السػسسية , ت: كامل يػسف 
 . 181,ص :::3حديغ , 

 .149د. جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق,ص (8:)
إف يعيغ  39:1نرت اتفاقية الحساية السػقعة بيغ الديج عمي بغ سعيج والحكػمة البخيصانية  (9:)

الدمصاف بقخار مغ مسمكة بخيصانيا بشاء  عمى تشديب مغ القشرل البخيصاني السعتسج في زنجبار , كسا اف 
  ،سمصة الحسايةف اعتساده كاف يخزع لسػافقة أ الإاختيار ولي العيج واف كاف مغ اختراص الدمصاف , 

 . 113ناصخ بغ عبج هللا الخيامي , السرجر الدابق , ص 
 4:نادية بشت مػسى الجعغ قصغ , السرجر الدابق , ص (::)
 .:14د. جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق,ص (311)

(101)P.R.O(F.O)107/45 No.244 Telegram from Basil cave to the Marques of 
Salisbury ,Zanzibar, Auguest 1896.;  Lyne,Op.Cit,p.202-3 

 . 93عيدى بغ ناصخ بغ عيدى االسساعيمي ,السرجر الدابق ,ص  (312)
وىػ مدتذار وأحج وزراء السخمريغ والسقخبيغ لمديج بخغر بغ سعيج ,عسل قاضيا  في عيجه  (311)

جانب الديج خالج في حخبو مع  إلىبخيصانيا ولشجف ولذبػنة , ووقف  إلىورافق الديج بخغر في رحمتو 
ف شمبو قج قػبل بالخفس فتػجو أال إبخيصانيا وشمب الحساية الفخندية لمديج خالج مغ القشرل الفخندي 

القشرل االلساني الحي وافق عمى مشح خالج الحساية االلسانية. ريتذارد ىػؿ ,السرجر الدابق, ص  إلى
183-182  . 
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 .  223صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع ,السرجر الدابق , ص د. (314)
جديخة سانت  إلىاندحاب االلساف مغ دار الدالـ القت القػات البخيصانية الكبس عميو ونفتو  بعج (318)

زنجبار بعجما  إلىوليذ 3:28مسباسة  إلىجديخة سيذل ,بعجىا سسحت لو بالعػدة  إلىثع  3:23ىيميشا 
ف أ إلىخحت مشو وعجا بعجـ السصالبة بحكع زنجبار وضل ىشاؾ أ

  ،السرجر الدابق ,دمحم بغ عبج هللا بغ حسج الحارثي؛ .Hamilton,Op.Cit,p.232-233.3:28تػفي
 .183ص 

والحي تعيج لمحكػمة  جاء ذلظ اثخ تػسط قاـ بو الديج عمي بغ سالع البػسعيجي والي مسباسة (311)
البخيصانية بأف تتدع اقامة الديج خالج باليجوء والدكيشة بسعدؿ عغ االمػر الدياسية . ناصخ بغ عبج هللا 

 .388رجب حخاز, السرجر الدابق, ص  . د.118الخيامي , السرجر الدابق, ص
 .191سعيج بغ عمي السغيخي , السرجر الدابق , ص (318)
 .:32ر الدابق , ص ىػلشجخوث , السرج (319)
 .349نادية بشت مػسى الجعغ قصغ , السرجر الدابق , ص (:31)
 .388د. رجب حخاز, السرجر الدابق , ص  (331)
 

 مرادر البحث 
 اواًل : الهثائق غير المنذهرة: 

1-    P.R.O(F.O)84/1835 letter from Marquis Salisbury to Malet 2July 1886. 
2-P.R.O(F.O)34/1454.R/6/145 letter from Jhon kirk to  British India 
Government, Calcutta ,8th march 1888. 
3- P.R.O(F.O) 84/1911.No letter from CBEuan smith to Marquis SalisburyZa 
-nzibar,28April 1888.    
4-P.R.O(F.O)84/1912.No.48Telegram,Lord Salisbury to colonel CB Euan 
Smith ,11.oct 1888. 
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5-P.R.O(F.O)84/1912 No.15 Lord Salisbury to colonel CB 
EuanSmith,Feb1889. 
6-P.RO(F.O)84/2095 No.95 Euan smith to the Marques of Salisbury 
,Zanzibar,Feb 1890. 
8-P.RO (F.O) 84/2150 No.307from portal to the Marques of Salisbury ,dated 
19Dec   .  1891 
9-P.RO(F.O)107/60 No15 Telegram from R Rood to Earl of Rosebery 
,Zanzibar, 4Feb 1892. 
10- P.RO(F.O)107/30 No.37Telegram from R Rood to Earl of Rosebery 
,Zanzibar ,March 1893.   
11- P.RO(F.O)107/45 No.244 Telegram from Basil cave to the Marques of 
Salisbury ,Zanzibar, August 1896.  
  
 

 ثانيا : الهثائق المنذهرة 
1-R.W Bailey,Record of Oman1867-1947,Oxford,1988,Vol.I,ch.3, P.102. 
Historical Affairs to1871,précis of correspondence relating to Zanzibar affairs 
1857-1872.               

 الجامعية واألطاريحًا : الرسائل ثالث
, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  3:34-3913حاـز عيدى حدغ مشرػر, سمصشة زنجبار وبخيصانيا ػ 3

 .8::3مجمذ كمية اآلداب في جامعة اليخمػؾ , االردف ,  إلىمقجمة 
التاريخ الدياسي والحزاري لدنجبار في عيج الدمصاف بخغر بغ  ليمى بشت سعيج بغ حسجاف المسكي,ػ 2

كمية اآلداب, جامعة الدمصاف  إلى,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة 3999-3981سعيج البػسعيجي
 .2111عساف,  قابػس, سمصشة

 إلى, اشخوحة دكتػراه مقجمة  3999-3981مرمح عبج العيداوي, حكع البػ سعيج في زنجبار ػ 1
 . 2131مجمذ كمية اآلداب , جامعة االنبار , 
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( 3:33-39:1نادية بشت مػسى الجعغ قصغ ,العالقات الدياسية بيغ سمصشة زنجبار وبخيصانيا )ػ 4

كمية اآلداب والعمـػ االجتساعية ,جامعة الدمصاف  إلىدراسة تاريخية, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة 
 .2132س ,سمصشة عساف ,قابػ 

 
 عًا : المرادر العربية والمعربة راب
دولة البػ سعيج في عساف وشخؽ افخيكيا مشح تأسيديا وحتى نياية حكسيا في جساؿ زكخيا قاسع , ػ 3

, مخكد زايج لمتخاث والتاريخ في دولة االمارات  3:81-3843زنجبار وبجاية عيجىا الججيج في عساف 
 . 2111العخبية الستحجة , 

االستقالؿ, معيج البحػث والجراسات  إلىد. رجب حخاز , بخيصانيا وشخؽ افخيكيا مغ االستعسار  ػ2
 .3:83العخبية , القاىخة,

 .:::3ريتذارد ىػؿ , امبخاشػرية الخياح السػسسية , ت: كامل يػسف حديغ , ػ 1
 ،عخبية ,ت: عبج السجيج الكيديالديجة سالسة بشت الديج سعيج بغ سمصاف البػسعيجي , محكخات اميخة ػ 4

 . 3:84ابػ ضبي , 
, وزارة التخاث 1سعيج بغ عمي السغيخي, جييشة االخبار في تاريخ زنجبار ,تح: دمحم عمي الرميبي , طػ 8

 .4::3والثقافة في سمصشة عساف , 
امة لمكتاب , الييئة السرخية الع3912-3981سمصاف بغ دمحم القاسسي , تقديع االمبخاشػرية العسانية ػ 1

 .8::3, القاىخة , 
 .:3:8د. صالح العقاد و جساؿ زكخيا قاسع, زنجبار, مكتبة االنكمػ السرخية ,القاىخة ,ػ 8
, سمدمة 1الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , البػ سعيجيػف حكاـ زنجبار , ت: دمحم اميغ عبج هللا , عػ 9

 .3:92اف ,تخاثشا , وزارة التخاث القػمي والثقافة, سمصشة عس
عمي صجاـ صحغ الداعجي , التغمغل البخيصاني في شخؽ افخيكيا دراسة تاريخية في سكة حجيج ج. ػ:

 . 2132, دار الزفاؼ لمصبع والشذخ والتػزيع . بغجاد ,3,ط 3:21-3999مػمباسا وبحيخة فكتػريا 
رة الخقيق ,ت: االنقزاض االستعساري وتجا :زنجبار ،اإلسساعيميى بغ ناصخ بغ عيدى عيدػ 31

 .2131مبارؾ بغ خمفاف بغ ناجع الرباحي ,ب ـ, 
دمحم بغ عبج هللا بغ حسج الحارثي , مػسػعة عساف الدخية , خمفيات تاريخية ووثائق التآمخ  ػ33

 .2118, مخكد دراسات الػحجة العخبية ,  3البخيصاني  مج
,مكتبة بيخوت ,مدقط, 3:82-3929ناصخ بغ عبج هللا الخيامي, زنجبار شخريات واحجاث ػ 32

211:. 
 . 3:19,ت:حدغ حبذي , دار السعارؼ ,القاىخة , 3:31-39:1وىػلشجػرث , زنجبار  ؿ.ػ 31
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  المرادر االجنبية  -خامدًا:
1-Norman R Bennett,A History of the Arab state of Zanzibar,London,1978.                 

2-R .Coupland,The Explitation of East Africa 1865-1890.The Slave Trade 
and theSeramble 2nd ,London,1968.  

3-Genesta Hamilton ,Princes of zing,The Rulers of Zanzibar,London,1957.    

4-R. N.Lyne , Zanzibarin contemporary times : short History of the southern 
East Africa in the Nineteenth Century,London,1978.                  

  الدوريات العربية -سادسًا: 

خيخة مغ القخف بشياف سعػد تخكي ,الرخاع عمى الدمصة في سمصشة زنجبار العخبية في العقػد األ .د ػ3
 .8::3,الكػيت ,  31,مج 81السيالدي, السجمة العخبية لمعمـػ االندانية ,عالتاسع عذخ 

, ::ع ،ندانية. السجمة العخبية لمعمـػ اإل :399-3999فخيكيا أثػرة الذيخ بذيخ الحارثي في شخؽ ػ 2
 .2118,الكػيت , 28مج
مجمة جامعة السمظ عبج العديد , لساف , نكميد واألسالمية بيغ اإلد. دمحم سيج دمحم , سمصشة زنجبار اإلػ 1

 .3:89, السسمكة العخبية الدعػدية ,  2ع 
 


