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المقدمة 

الحمد <، والصالة والسالم على رسول هللا، محمد بن عبد هللا.. أما بعد، 

فھـذه الـدراسـة ال تھـدف إلـى الحـدیـث عـن صـالت عـمان بـشقیقتھا الـصغرى – جـزر 
الـقمر- مـن حـیث بـدایـاتـھا وتـطورھـا وتـأثـیراتـھا عـلى الـمجتمع الـقمري، ألن ذلـك كـان 
مـوضـوع بـاكـورة دراسـتي عـن الـعالقـات الـُعمانـیة الـقمریـة الـموسـومـة بـ «الـعالقـات 
الــتاریــخیة بــین الــدولــة الــبوســعیدیــة وجــزر الــقمر(1806-1856م)» الــتي طــبعتھا 
ووزعـتھا – مـشكورة – وزارة الـخارجـیة بسـلطنة عـمان عـلى نـفقتھا عـام 2008م. 
وإنـما الحـدیـث ھـنا- وإن كـان ذا صـلة بـتلك الـدراسـة الـسابـقة و إضـافـة جـدیـدة لـھا- فـإنـھ 
سـیتناول مـحوًرا آخـر طـریـفًا، یـتمثل فـي الـتنافـس الـعمانـي الـفرنسـي عـلى جـزیـرة 
مـوھـیلي، إحـدى الجـزر الـقمریـة، مـن خـالل السـلطانـة جـومـبیھ فـاطـمة بـنت عـبد الـرحـمن 

(1841-1878م).  

ھـذه الـمرأة الـغریـبة األطـوار الـتي وصـفھا مـعاصـروھـا بــأنـھا «حـالـة مـرضـیة مـتقلبة 
الـمزاج»، والـتي تـنافسـت عـلى كسـب ودھـا وخـطبة یـدھـا أطـراف دولـیة وإقـلیمیة 
ومحـلیة تـنافـسا محـمومـا، ال یـقل وطـأة مـن تـنافـسھا وتـنازعـھا عـلى بسـط الـنفوذ 
والسیـطرة والھیـمنة علـى المـضایقـ والدـول والشـعوب· ولعـلني ال أباـلغـ إذا قلـت: ال 
تـوجـد امـرأة ذات مـنصب وجـمال – حسـب عـلمي- تـنافـس عـلیھا مـلوك وأمـراء ودول 
ومـراكـز قـوى، مـن ھـذه السـلطانـة الـیافـعة. فھـل السـر  -یـا تـرى- یـكمن فـي جـمالـھا و 

نسبھا وحسبھا ومالھا و دینھا ، أم أن السر یكمن في جزیرتھا؟!    

  وفـي ھـذه الـدراسـة، سـنرى كـم تـدخـلت السـیاسـة فـي الـحب، وتـشابـك الـحب فـي 
السـیاسـة، وتـعانـقت مـع ھـذه وذلـك الـمصالـح الـتجاریـة واالقـتصادیـة بـل وحـتى الـدیـنیة – 
وأعـني ھـنا الـتنصیر- ؟ نـعم كـل ھـذه الـقضایـا الـشائـكة تـتقد جـذوتُـھا مـسعرةً حـول ھـذه 

السلطانة الشابة المثیرة للجدل سیاسیا واجتماعیا ودینیا.. 

لـقد أخـذت الـمطامـع الـفرنسـیة فـي بسـط الـنفوذ والسـیطرة عـلى مـوھـیلي تـتكشف بـصورة 
أوضــح مــنذ وفــاة الســلطان عــبد الــرحــمن(1832-1841م)، الحــلیف اإلســتراتــیجي 
لســلطان عــمان وزنــجبار، الســید ســعید بــن ســلطان(1806-1856م). فــقد تــرك ھــذا 
الـغیاب فـراغـا ھـائـال فـي مـؤسـسة الـحكم  بـالجـزیـرة، حـیث إن الـوریـث الشـرعـي لـلحكم، 
وھـو ابـنتھ فـاطـمة لـم تـتجاوز عـمرھـا خـمس سـنوات، األمـر الـذي أدى إلـى أن تـتولـى 

أرملتھ، والدة فاطمة، الوصایة إلى أن تدرك فاطمة البلوغ. 

وفـي ھـذه األثـناء بـدأت فـرنـسا، انـطالقـا مـن مـایـوت الـتي جـثمت عـلیھا، تخـطط وتشـرئـبّ 
إلـى فـرض الھـیمنة والـنفوذ عـلى الجـزر الـقمریـة األخـرى، فـوجـدت أن الـفرصـة مـواتـیة 

جدا أمامھا في موھیلي، لشغور كرسي الحكم، وصغر وأنوثة سلطانتھا. 
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بـید أن الـنفوذ الـُعمانـي فـي الجـزیـرة وتـبعیتھا- بـشكل أو بـآخـر- لسـیادة السـلطان سـعید،  
الـذي كـان لـھ عـالقـات مـمیزة مـع حـكومـة الجـزیـرة، لـدرجـة أن عـلمھ األحـمر كـان 
یـرفـرف فـي سـماء الجـزیـرة، ومـن عـلى قـصرھـا السـلطانـي، تـرك االنـطباع عـن أن 
الجـزیـرة تـدخـل ضـمن نـطاق اإلمـبراطـوریـة الـُعمانـیة، ومـن ثـم لـیس مـن الـسھولـة بـمكان 
أن یـتم لـفرنـسا مـا تـریـد دون مـخاض عسـیر، وإزالـة كـل مـا یـعترض الـطریـق أمـام تـنفیذ 

أجندتھا التوسعیة. 

وعـلى ھـذا األسـاس، رأت فـرنـسا وجـوب الـعمل عـلى مـحاربـة الـعروبـة واإلسـالم فـي 
الجـزیـرة مـن خـالل الـقضاء عـلى الـمصالـح الـعربـیة الـُعمانـیة، فـكانـت أولـى الخـطوات 
الـتي قـامـت بـھا لـتحقیق أھـدافـھا، ھـي الـتأثـیر عـلى ھـذه الـفتاة– عـقدیـا وفـكریـا وثـقافـیا 
وخـلقیا – مـن خـالل تـربـیتھا. فـأرسـلت إلـیھا مـربـیة فـرنسـیة لـتقوم بـمھمة مـزدوجـة: الـقیام 
مـن جـھة بـحضانـة فـاطـمة وأخـتھا غـیر الـشقیقة سـلمى، وتـربـیتھما وتـعلیمھما الـلغة 
الـفرنسـیة، والسـلوك األوروبـي، والـدیـانـة المسـیحیة، والـزرع فـیھما الـبغض والـكراھـیة 
لـكل مـا ھـو عـربـي وإسـالمـي، ومـن جـھة أخـرى، رصـد ومـتابـعة تحـركـات ونـشاطـات 
الـدولـة الـبوسـعیدیـة فـي الجـزیـرة واإلبـالغ عـن ذلـك إلـى السـلطات الـفرنسـیة فـي جـزیـرة 

"مایوت". 

ومـن ھـنا أخـذ الـتنافـس الـُعمانـي الـفرنسـي، الـذي كـانـت إرھـاصـاتـھ قـد بـدت جـلیة مـنذ 
احـتالل فـرنـسا لـ "نـوس بـیھ" ومـایـوت، یظھـر- بـقوة- فـي مشھـد ھـذه الجـزیـرة، عـلى 
حـب ھـذه السـلطانـة الـیافـعة، وكسـب ودھـا، والـظفر بـیدھـا، وصـوال إلـى بسـط الـنفوذ 
والھـیمنة عـلى جـزیـرتـھا. فھـل كـان ھـذا الـصراع – بـالـفعل – عـلى الـحب والسـلطة 
والـنفوذ؟ وھـل تـصارع الـناس قـدیـما وحـدیـثا إال عـلى واحـد مـن ھـذا الـثالـوث: الـحب 
والـمال والسـلطة؟! كـم ضـحیة سـقطت بسـبب الـحب والـظفر بـمحبوبـة؟! كـم أرواح 
أزھقت بسبب المال؟ وكم دماء سالت و- ستظل- تسیل، وحروب قامت - وستقوم إلى 

األبد - من أجل السلطة والحكم والنفوذ؟! 

وبـما أن الـلغة الـعسكریـة تـقول: «إن الحـرب سـجال، وكـر وفـر» شـاء هللا تـعالـى فـي ظـل 
ھـذا الـتنافـس المحـموم أن یـتم الـزواج األول لھـذه السـلطانـة الـصغیرة بـأمـیر عـربـي  مـن 
أسـرة الـبوسـعید، مـما أجـج الـتنافـس بـین فـرنـسا ودولـة الـبوسـعیدیـة لـیس فـي مـوھـیلي 
فحسـب، بـل وفـي كـل األرخـبیل الـقمري، فشـرعـت فـرنـسا تـعمل بـنفس طـویـل، وتـدق 
إسـفین الـفتنة والـقالقـل بـین مـكونـات الـمواطـنین لـسحب بـساط نـفوذ وتـبعیة الجـزیـرة  
لسـلطان زنـجبار -شـیئا فشـیئا- مـن أقـدام حـكومـة زنـجبار، وذلـك مـن خـالل الـتأثـیر 
الـثقافـي، والـضغط السـیاسـي، والـقصف الـعسكري بـأسـطولـھا البحـري، ومـشاریـع رجـال 
األعــمال الــمزارعــین، ورجــال الــدیــن الــمنصریــن، حــتى وصــل األمــر إلــى تــعیین 

السالطین وعزلھم بقرار إداري من اآلمر الفرنسي األعلى في " مایوت" .  
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وقـد اعـتمدت فـي ھـذه الـدراسـة، الـتي ھـي األولـى مـن نـوعـھا فـي تـاریـخ بـالدي، عـلى 
مـصادر ومـراجـع مـعظمھا فـرنسـیة، ومـا تیسـر لـي مـن وثـائـق عھـد مـا قـبل االسـتعمار 
الـفرنسـي لـكل األرخـبیل، مـما یـضفي الـصدقـیة والـوثـوقـیة عـلى الـدراسـة، ألن تـلك 
المصادر والمراجع وإن كانت تنبعث منھا رائحة نتنة، من غرور المستعمر المنتصر 
وعنجھـیتھ و"فـوبـیتھ" لـكل مـا ھـو عـربـي وإسـالمـي، إال أنـھا تحـمل فـي طـیاتـھا مـعلومـات 
قـیمة عـن مـاضـینا الـتلید، نـحن بـأمـس الـحاجـة إلـیھا لـنفض الـغبار عـنھا ودراسـتھا 

وتوثیقھا. 

لـت عـلیھ فـي ھـذه الـدراسـة قـائـم عـلى جـمع الـمعلومـات  لـذا، فـإن مـنھجي الـذي عـوَّ
والنصوص من مظانھا األصلیة، واالستعانة بالكتب التي اعتمدت في مادتھا على تلك 
الـمصادر والـوثـائـق، مـما لـھ صـلة مـباشـرة بـموضـوع الـبحث، ثـم قـمت بـترجـمتھا ونـقلھا 
إلـى الـعربـیة، وتـرتـیبھا وتنسـیقھا، وفـق الـمحاور واإلشـكالـیات الـمطروحـة، مـع الـقراءة 
والتحـلیل والـنقد والـكشف عـن إیـحاءاتـھا وأبـعادھـا ومـضامـینھا، وحـرصـت كـل الحـرص 

على توثیق كل فكرة أو إیماءة أو تحلیل وعزوھا إلى أصلھا ومصدرھا.   

وال یـفوتـني فـي نـھایـة ھـذه الـمقدمـة أن أعـبر عـن شـكري وتـقدیـري الـعمیقین لـكل مـن 
أعـانـني عـلى إخـراج ھـذا الـكتاب إلـى حـیز الـوجـود، وذلـل لـي الـعقبات والـصعوبـات الـتي 
لـم تـكن قـلیلة، وأخـص بـالـذكـر صـاحـب الـسمو السـید عـلي بـن سـیف بـن حـمود آل سـعید، 
األمین العام بمكتب وزیر دیوان البالط السلطاني على لفتة سموه الكریمة التي لوالھا 
لـما رأى ھـذا الـكتاب الـنور، واألخ الـعزیـز الـدكـتور: محـمد بـن نـاصـر المحـروقـي، 
األسـتاذ فـي كـلیة اآلداب بـجامـعة السـلطان قـابـوس، والـذي سـعدت بـمعرفـتھ عـند مـا زار 
بـالدي، فـإلـیھ یـعود الـفضل فـي ظـھورالـكتاب مـنذ الـیوم األول مـن حـملھ، فـلم یـزل یـتابـعھ 
ویتعھـده - بـذوقـھ األدبـي الـرفـیع وحـسھ الـلغوي الـمرھـف- إلـى حـین وضـعھ حـیا مـكتمل 
الـبنیة، ثـم قـام بـتسمیتھ بھـذا االسـم الـرومـانسـي الـساحـر، ومـراجـعتھ وتـصحیحھ، والـتقدیـم 

لھ، والبحث عن جھة تتكفل بطباعتھ ونشره. 

كـما أتـقدم بـالـشكر الجـزیـل إلـى الـنادي الـثقافـي بسـلطنة عـمان، وفـي مـقدمـتھ سـعادة رئـیسھ 
الشـیخ سـیف بـن ھـاشـل بـن راشـد الـمسكري ومـدیـره األخ حـسن الـمطروشـي، عـلى تـبنِّیھ 

طباعة  ھذا الكتاب ونشره. 

والـشكر مـوصـول  لـلصدیـقین الـعزیـزیـن سـیف بـن عـبد هللا الـرواحـي وعـلي  بـن مـسعود 
الـمعشني عـلى جـھودھـما الـمقدرة الـتي بـذالھـا لـي فـي إنـجاز الـكتاب، ولـلفاضـل سـالـم بـن 
حـمدان الـیحیائـي لـتفضلھ بـاسـتضافـتي فـي مـنزلـھ مـدة لیسـت بـالـقصیرة، مـما كـان لـھ أبـلغ 
األثـر فـي تسھـیل إقـامـتي ومـتابـعة عـملي، كـما ال أنسـي الـتعبیر عـن الـشكر واالمـتنان 
لـإلخـوة األعـزاء سـعید إبـراھـیم عـبده، وسـعید بـن سـلیمان الـبروانـي وحـرمـھ صـلحة بـنت 
سـعید الـبازیـة، وراشـد بـن سـیف الـھنائـي، وسـالـم بـن صـالـح الـھاجـري، وسـلیمان بـن 
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مـحسن الحـراصـي، واألسـتاذ جـمعة بـن راشـد الـوھـیبي، وإسـماعـیل إسـحاق مـدوھـومـا، 
الـذیـن جـعلوا إقـامـتي فـي مـسقط طـوال مـدة الـزیـارة مـمتعة ومـریـحة، فـي عـز الـصیف 
الـقائـض، والحـر الشـدیـد الـخانـق، ووطـأة الـحنین إلـى أھـلي وأوالدي، الـذیـن تـجشَّموا غـیر 
قلیل من مرارة الحیاة وقسوتھا بالغیاب الطویل عنھم، فلھم مني الشكر كذلك. وأتوجھ 
أیـضا بـباقـة مـن الـتقدیـر واالمـتنان إلـى الـصدیـق عـلي كـران أحـمد إلسـھامـھ الـفاعـل فـي 
تـذلـیل عـقبات  الـحصول عـلى الـوثـائـق الـمتكدسـة فـي أضـابـیر األرشـیفات الـفرنسـیة. كـما 
أن الـشكر مـوصـول كـذلـك لـألسـتاذ خـمیس بـن عـبد هللا الجـرادي لـلعنایـة الـخاصـة الـتي 

أوالھا لھذا الكتاب لكي یرى طریقھ إلى حیز الوجود. 

وأحمد هللا تعالى – أوال و آخرا- على توفیقھ لي بالقیام بھذا العمل راجیا أن یجعلھ في 
مـیزان حـسناتـي یـوم الـقیامـة، وآمـال أن أكـون قـد أسـھمت، ولـو بـغیض مـن فـیض 
الـتواصـل الـتاریـخي الـعمانـي الـقمري، فـي تجـلیة بـعض مـن صـوره الـزاھـیة. كـما أرجـو 
أن یعذرني  القارئ العزیز عما سیجده في ھذا الكتاب من أخطاء وھفوات وھنات، أو 
تـقصیر فـي الـطرح والتحـلیل والـمعالـجة، ألنـي بـذلـت مـا كـان بـوسـعي مـن جھـد، وإن 
حـالـفني الـصواب فـذلـك فـضل مـن هللا، وإن جـانـبني فـمني ومـن الشـیطان، فحسـبي أنـي 
أقـدمـت- مـغامـًرا- فـي ولـوج ھـذا الـمیدان، لـوضـع لـبنة ثـانـیة فـي صـرح الـدراسـات الـھادفـة 
ة الـضاربـة الجـذور، خـدمـة لـلبلدیـن والـشعبین  إلـى نـبش الـعالقـات الـُعمانـیَّة الـقَمریـَّ
الـشقیقین، وإثـراء لـلتراث الـعربـي و الـفكر اإلنـسانـي، ولـكي تـحتل جـزر الـقمر بـكتابـھا 
الـعربـي حـیزھـا فـي الـساحـة الـثقافـیة ورفـوف الـمكتبات الـعربـیة، كـما أخـذت مـقعدھـا فـي 

الجامعة العربیة. 

                                                                                                                           
د.حامد كرھیال  

                                                                      مسقط في : 27 مایو 2011م.
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التمھید 

الحالة السیاسیّة في موھیلي قبل وصول ُجومبیھ فاطمة إلى الحكم 

لمحة تعریفیة عن الجزیرة: -

التسمیّة( ُموھیلي) 1.

 تسمَّى ھذه الجزیرة في اللغة القَمریة بـ" ُمَوالِي"، و تعرف بـ" "ُموھیلًي" ترجمة من 
   .( 1التسمیة الفرنسیة (Mohéli) لھا، وقیل إن االسم األصلي ھو "الُمحلَّى" أو" الَمحلة"(

الموقع 2.

تـقع جـزیـرة ُمـوھـیلي، وھـو االسـم األكـثر اسـتخدامـا وشـیوعـا اآلن،  فـي مـنتصف الـمسافـة 
بـین جـزیـرة الـقَمر الـكبرى وأنـجوان. وعـاصـمتھا: فُـومـبونـي الـتي تـبعد عـن الـعاصـمة 
االتحادیة موروني  في جزیرة القمر الكبرى بـ85 كم، وعن " ُموتسامودو"، حاضرة 
جـزیـرة أنـجوان بـ 75كـم، بـینما تـبعد عـن حـاضـرة مـایـوت الـمحتلة  "دزاودزي" بـ 190 

كم. 

السكان 3.

ذكــر ألــفریــد جــیفري(Alfred GEVREY)، الــذي عــمل قــاضــیًا فــي "مــایــوت" بــین 
عـامـي1866-1868م، وزار جـزیـرة" مـوھـیلي" فـي تـلك الـفترة، فـي كـتابـھ: "بـاكـورة 

عــلى جــزر الــقمر"(Essai sur les Comores) الــمطبوع عــام 1870 م ، أن أول مــن 
اسـتوطـن الجـزیـرة أفـارقـة قـادمـون مـن الـقارة فـي عـصر لـم یـزل مـجھوال عـلى وجـھ 
التحــدیــد، وقــدم بــعد ذلــك الــعرب والــملغاش، ثــم ســكن فــیھا عــام 1506م بــعض 
). وقـدر عـدد الـسكان بسـتة آالف  2الشـیرازیـین تـحت إمـرة أحـد أبـناء محـمد بـن عیسـى(

) ورد ذكر ھذه الجزیرة في كتاب الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،(1989)، تقسیم اإلمبراطوریة العمانیة باسم «المحلة» في  )1
صفحة 97. دبي:مطابع البیان التجاریة، الطبعة األولى. وانظر أیضا: باعلوي، ھاشم بن محمد،(1988)  نبذة عن تاریخ اإلسالم في 

جزر القمر. الرباط: منشورات إیسیسكو، ص، 5.

) یقال إن محمد بن عیسى ھو أول من وصل إلى جزیرة القمر الكبرى من الشیرازیین ونزل في بلدة "نتساویني" في الفترة ما بین  )2
1399-1400.انظر: باعلوي، ھاشم بن محمد، (2009)، المفاخر السامیة في ذكرى تاریخ سالطین جزر القمر من القرن العاشر 

المیالدي إلى القرن العشرین.دمشق: الطبعة األولى، الدار العالمیة لنشر وتحقیق وتوثیق األنساب، ص،29. 
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)، بـینما ذكـرت بـعض الـمصادر األخـرى أن عـددھـم كـان یـتراوح مـا بـین أربـعة  3نـسمة(

 .( 4آالف وخمسة  آالف نسمة(

أمـا فـي الـوقـت الـحاضـر  فـیقدر عـدد سـكان الجـزیـرة  بـ 35400 نـسمة، كـلھم مسـلمون، 
ینحـدرون مـن تـلك الـعرقـیات الـمختلفة، ولـكنھم منصھـرون فـي بـوتـقة إنـدمـاجـیة واحـدة 

دون أدنى تمییز عرقي، الشأن في ذلك شان المجتمع القمري بأجمعھ. 

المساحة 4.

تبلغ مساحة الجزیرة 290كم2، بطول 20كم وعرض  10كم، وتمثل 13% من 
المساحة اإلجمالیة للجزر كلھا. 

مكانة الجزیرة بین شقیقاتھا 5.

تعـّد ھذـه الجزـیرـة أنھـا الصـغرى منـ بیـن شقـیقاتھـا، ولكـنھا األكثـر منـھا جمـیعا جمـاال 
وجـاذبـیة، ولـدیـھا مـقومـات سـیاحـیة واعـدة. إذ تـمتاز بجـمال طـبیعتھا الـفاتـنة الـخالبـة، 
ومـظاھـرھـا الـخضراء، وأنـھارھـا الـسارحـة، وشـواطـئھا الـنظیفة ذات الـرمـل األبـیض، 

وثرواتھا الزراعیة والسمكیة والحیوانیة، حتى سمِّیت بلقب « لؤلؤة جزر القمر». 

ر الشھـیر" كـلود جـوزیـف  وفـي ھـذا الـصدد، نشـیر إلـى أن عـالـم اآلثـار الـفرنسـيَّ والـمصوِّ

)، الـذي زار فـي شھـر  ) (Claude-Joseph Le Désiré Charnay) "5دیـزیـري شـارنـاي

أكـتوبـر عـام 1863م، مـوھـیلي، الـتي أخـلع عـلیھا – أنـا اآلخـر- ھـنا لـقب"عـروس 

) انظر:  )3

Alfred Gevrey, ( 1870), Essai sur les Comores, Pondichery  A.Saligny, p.145.

) انظر:  )4

 Jean Martin,(1983), Comores : quatre ils entre pirates et planteurs,- Razzias malgaches et
rivalités internationales-(fin XVIIIe-1875), l’Harmattan, Paris,vol.2,P.520,Note 1.

5() من موالید 2مایو 1828 في فرنسا. وھو مستكشف وعالم اآلثار ومصور فرنسي مولع بالسفر.قام بجولة في العالم 

لجمع األلبوم الطبوغرافیة والصور الفتوغرافیة عن األماكن األكثر شھرة وإثارة لالھتمام، وكانت رحلتھ األولى إلى 
المكسیك عبر الوالیات المتحدة، بین عامي 1857و1860. وھو أول من صور المواقع األثریة في المكسیك 

متال(Mitla)،وإزامال(Izamal)،وتشیتشن إیزا(Chichen Iza)، وھذا األخیر اختیر في 7یولیو2007 لیكون واحدة 
من عجائب الدنیا السبع الجدیدة في العالم، ثم زار في عام 1863مدغشقر و موھیلي ومایوت...والتقى في موھیلي 

بالسلطانة جومبیھ فاطمة في قصرھا، وبحضور زوجھا العُماني سعید بن محمد بن ناصر البوسعیدي، الذي –حسب ما 
قالھ ھذا المصور دون التصریح باسمھ- استقبلھ عند المدخل ورافقھ في الدخول إلى المكان المعد لالستقبال في الدور 
العلوي، فقد استغرقت المقابلة زھاء نصف ساعة، ونشر ما كتبھ عن المقابلة، والجزیرة، والصور التي التقطھا، في 

الدوریة المسماة بجولة العالم.Le Tour du Monde,(1864)2e semestre, pp.193-230, Paris، بعنوان :
( Madagascar à l'oiseau)، ضمن الحدیث عن مدغشقر، وأعید كتابة نص ھذا المقال الذي یوجد أیضا في المكتبة 

الملغاشیة –مدغشقر- (Bibliothèque Malgache/13) في حدود 84صفحة· أما ما یتعلق بجزیرة موھیلي ففي 
صفحات: 77-84. وتوفي شارناي في 24اكتوبر1915. 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رھـا بـعدسـة آلـتھ الـتصویـریـة ویـراعـتھ  الـقمر"، قـد ولـع وافـتتن بـھا أیـما افـتتان، وصـوَّ
الـتعبیریـة، مـوردا ذلـك فـي الـدوریـة الـفرنسـیة: جـولـة الـعالـم  (Le Tour du Monde)فـي 

العدد الصادر عام 1864م، وكان مما قال:  

« یـبدو أن جـزیـرة مـوھـیلي أجـمل مـن الجـزر الـقمریـة األخـرى وأصـغرھـا، وھـي 
األكـثر خـضرة، وتـتمتع بـأشـجار الـنرجـیل الـتي تـمنحھا المظھـر الـظریـف ألراضـي 
)، الـتي تـرتـفع جـذوعـھا مـثل  6مـداریـة، وتـوجـد بـھا أشـجار "الـباوبـاب" الضخـمة(

األھـرامـات الـشامـخة، وتـتقاطـع الجـزیـرة مـسارات صـغیرة مـغطاة بـظالل بـشوش، 
ولـدیـھا شـالالت سـارحـة مـتدفـقة مـن أعـالـي الـروابـي والـتالل وتـصب –بـغزارة- مـاء 
شـفَّافـا إلـى زاویـا الـمیاه الـواقـعة فـي أراضـي فـاتـنة تـتسم بـالـبذخ، نـنبعث مـنھا بـرودة 
لـطیفة جـلیلة الـفائـدة، فـي ھـذا الـمناخ الـحار، وقـد غـطسنا بـبھجة ومـتعة فـي ذلـك الـماء 

 .( ا»( 7اغتساال طبیعّیً

ثم ختم انطباعاتھ عن الجزیرة بالقول: 

« مـوھـیلي ھـي جـزیـرة أعـشق الـعیش فـیھا فـي سـالم، وھـدوء، بـعیًدا عـن الـناس، 
ومـحاطـا بھـذه الـطبیعة الـرائـعة الـمثیرة لـإلعـجاب، ومـحفوفـا بھـذا الـمحیط الـعقیقي، الـذي 
یـجعلھا واحـة رحـبة فـي عـزلـتھا. لـقد غـادرتـھا مـع كـل أسـف ألنـھ كـان عـلینا الـتوجـھ إلـى 

 .( 8مایوت ...»(

الوضع اإلداريُّ الحالي 6.

نـظام الـحكم فـي جـزر الـقمر جـمھورّي رئـاسـّي اتـحادّي قـائـم عـلى الـتعددیـة السـیاسـیة، 
ومـبدأ دوریـة الـرئـاسـة الجـمھوریـة بـین الجـزر فـي كـل خـمس سـنوات. ویـمنح الـدسـتور 
الـمعمول بـھ مـنذ 2001م والـذي تـم مـراجـعتھ عـام 2009م، كـل جـزیـرة قـدًرا مـن الـحكم 
الـذاتـي فـي إطـار االتـحاد، ویـدیـر الجـزیـرة حـاكـم یـنتخب فـي اقـتراع مـباشـر مـوحـد مـع 

انتخاب رئیس االتحاد(الجمھوریة) في كل خمس سنوات. 

تبعیَّة موھیلي لجزیرة أنجوان -

) انظر صورة الشجرة – من تصویر ھذا المصور الفرنسي- في مالحق الكتاب. )6

 ( )Claude-Joseph Le Désiré Charnay,(1864), Madagascar à l'oiseau, (Le Tour du Monde),P.83.7

 ( )Ibid,P.84.8
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كـانـت جـزیـرة مـوھـیلي، فـي مـرحـلة سـابـقة لـالسـتعمار الـفرنسـي، تـابـعة لجـزیـرة أنـجوان. 

ویـبدو أن أول إشـارة إلـى ھـذه الـتبعیة تـعود إلـى مـا كـتبھ الـقبطان اإلنجـلیزي"ولـتر 
بیتون"(Walter Peyton) في بدایة القرن السابع عشر، حیث قال: 

 « إن مـلك أنـجوان ھـو نـفسھ مـلك مـوھـیلي، ولـكن یـفوِّض صـالحـیاتـھ إلـى سـلطان ھـذه 
  .( 9الجزیرة األخیرة»(

بدایة الحكم العربي في موھیلي -

ذھب بعض الباحثین إلى القول: إن جمیع السالطین الذین حكموا ھذه الجزیرة – قبل 
  .( 10وصول والد جومبیھ فاطمة إلى الحكم- كانوا عربا(

ولـعّل مـا یـؤیـِّد ھـذا الـرأي مـا أكـده "جـیفري" أن الـعرب كـانـوا سـادة عـلى الجـزیـرة، مـن 

، وأنھ في عام 1561م عند  بدایة القرن السادس عشر المیالدي، وحكموھا بشكل كلَّيٍّ
مـا زار الجـزیـرة "جـاك النكسـتر"(Jacques Lancaster)، آمـر بـارجـة إنجـلیزیـة مـكلفة 
بـقیام بـجولـة اسـتكشافـیة، اسـتقبلھ عـدد كـبیر مـن الـعرب، وأن مـلك ھـذه الجـزیـرة زاره 
عـلى مـتن الـبارجـة بـرفـقة الـعدیـد مـن الـعرب ذوي قـامـات جـمیلة، وقـد ارتـدى عـباءة مـن 
الـسندس قـرمـزیـة الـلون. وأجـرى مـعھ ھـؤالء اإلنجـلیز مـحادثـة طـویـلة بـواسـطة مـترجـم 

 .( 11برتغالي عن حالة الجزیرة وطبیعة منتجاتھا(

    

ثم مضى "جیفري" قائال:  

 ( Georges"إنـھ فـي شھـر فـبرایـر عـام 1602 م قـدم إلـى الجـزیـرة "جـورج سـبیلبیرج» 
(Spielberg ومـعھ بـارجـتان للشـركـة الـھولـندیـة، وأرسـل لـھ الـملك فـور الـوصـول بـقرة 

ومـرطـبات، ودعـا الـھولـندیَّـین إلـى الـنزول إلـى األرض لـلتجول بـكل حـریـة، واضـعا كـل 

ین انـتظار وصـول سـفن  مـوارد الجـزیـرة تـحت تـصرفـھم. وكـان عـلى ھـؤالء الـھولـندیـِّ
ھـولـندیـة أخـرى تـابـعة للشـركـة إلـى جـزر الـقمر، مـما جـعلھم یـقضون فـي الجـزیـرة مـدة 
أكـثر مـن شھـر، وأقـامـوا خـاللـھا عـالقـات طـیبة مـع الـسكان، فـكانـوا یـبادلـون مـعھم 

   ( )Martin,op.cit,vol.1,pp.407,74.et9

Public Record Office, Colonial Office,167/210, Craigie à Sir William Nicolay,2 octobre 1838.

) باعلوي.المفاخر السامیة،(مرجع سابق)، ص،37. )10

 ( ) Gevrey, op.cit, P.215.11
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بضائعھم التي أودعوھا في منزل الملك بأبقار وأغنام ودواجن وما إلى ذلك. ولكن لم 
یسـتطیعوا الـحصول عـلى كـمیة كـافـیة مـن األرز فـي الجـزیـرة وال فـي مـایـوت وأنـجوان 
مـع أنـھم أرسـلوا إلـیھما مـن یـبحث عـنھ. وھـذه الجـزر ال تـنتج كـمیة كـافـیة مـن األرز 

الستھالكھم الخاص. 

 وكـانـت مـوھـیلي فـي  ذلـك الـوقـت تـحت  اسـمیِّة  لجـزیـرة أنـجوان، واألمـیر الـعربـي 
)، زار اآلمـر الـھولـندي عـلى مـتن  12الـذي كـان یـحكم الجـزیـرة بـاسـم مـلكة أنـجوان(

الـسفینة. وكـان ھـذا األمـیر – حسـب الـحكایـة-  رجـال ذا درایـة، سـافـر كـثیرا إلـى الـبالد 

العربیة وأماكن أخرى، وكان یقوم ببعض الجوالت كل سنة في القارة. 

 ویتحـدث الـبرتـغالـیة بـشكل مـقبول، ویـحب الـلعب بـآالت الـموسـیقى، ألنـھ سـألـنا عـما إذا 
كـانـت لـدیـنا مـعازف وخـاصـة قـیثارة، وقـد تحـدث مـع الـجنرال عـن أمـور كـثیرة، ویـتقن 

فـن الـمالحـة، وكـان یـرغـب أن نـطلعھ عـلى خـارطـتنا ولـبَّینا لـھ ذلـك الـطلب عـلى 
مـضض، وعـلَّم عـلى كـل الـمواقـع األسـاسـیة فـي شـرق الـھند، وعـلمنا أنـھ تـردد كـثیرا إلـى 

البحـر األحـمر، وأن لـدیـھ كـل الـمعرفـة الـتي یـجب امـتالكـھا. وقـد ألـحَّ عـلى اآلمـر لـقبول 

دعـواتـھ إلـى مـنزلـھ، ولـكن اآلمـر رفـض تـلك الـدعـوات عـلى الـرغـم مـن الـمودة الـتي 
   .( 13برھن علیھا األمیر نحونا...»(

وتحمل ھذه النصوص دالالت واضحة ومؤشرات قاطعة على الوجود العربي المبكر 
فـي الجـزیـرة، وأن السـلطة فـیھا كـانـت بـید الـعرب بـصفة عـامـة، مـن غـیر الـتنویـھ بـأدنـى 

إشـارة إلـى أصـولـھم وقـبائـلھم، ولـكننا نجـد إیـماءات فـي بـعض مـصادر فـرنسـیة أخـرى 
تشــیر إلــى  أن ھــذه الجــزیــرة حــكمھا أســرة عــربــیة مســلمة ذات جــذور ُعــمانــیة - 
)، الـذي  14حـضرمـیة، حـیث تـولـَّى الـحكم فـیھا عـام 1600م الشـریـف أبـو بـكر بـن حسـین(

أوصـل نسـبھ صـاحـب كـتاب «الـمفاخـر الـسامـیة فـي ذكـر سـالطـین جـزر الـقمر»، الـباحـث 

ھـاشـم محـمد الـمعلم بـاعـلوي، إلـى محـمد بـن عـليٍّ صـاحـب مـربـاط، الـذي یـوجـد ضـریـحھ 
في صاللة بسلطنة عمان.  

وعـلى ضـوء مـا سـبق یـمكن الـقول : إن الشـیخ أبـا بـكر بـن حسـین، سـلطان مـوھـیلي، ھـو 
األمیر العربي الذي زار اآلمر الھولنديَّ في شھر فبرایر 1602م. 

) الـملكة الـتي كـانـت تـحكم جـزیـرة أنـجوان فـي ذلـك الـوقـت تـسمى بـ" ُمـَوانـا ِویـتُو" بـن شـاه بـن السـلطان فـانـي عـلي بـن السـلطان حـسن  )12
الشیرازي، وتوفیت عام 1632ولم نعثر على تاریخ تولیھا الحكم. انظر: باعلوي، المفاخر السامیة(مرجع سابق)، صفحات،49-48.

 ( )Gevrey, op.cit, P. 215.13

) ھـو السـلطان أبـو بـكر بـن حسـین بـن سـلیمان بـن حسـین بـن عـبد هللا األعـین الـنساخ  بـافـقیھ بـن محـمد صـاحـب عـدیـد بـن عـلي صـاحـب  )14
الـحوظـة بـن محـمد بـن ھـبد هللا بـن الـفقیھ أحـمد بـن عـبد الـرحـمن بـن عـلوي بـن الشـیخ اإلمـام محـمد بـن عـلي صـاحـب مـربـاط...، وھـو أول 

سلطان یعرف في ھذه الجزیرة وفق ما تذكره المصادر. انظر: باعلوي، المفاخر السامیة،(مرجع سابق)، صفحات،270-269.
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ثــم حــكم الجــزیــرة –الحــقا- الشــیخ مــختار بــن أبــي بــكر، الــذي كــتب عــنھ الــقبطان 
اإلنجلیزي"كریجي" (Craigie)عام1838م، یقول: 

 « إن الشـیخ مـختار الـذي اسـتمرَّ حـكمھ عـلى الجـزیـرة حـتى عـام 1828م، یـنتمي إلـى 
"(نسبة إلى جزیرة  الجیل التاسع لمؤسس الساللة المحلیة المالكة، وھو أمیر "أنجوانيٌّ
أنـجوان). ولـكن وضـعیة ھـذه األسـرة كـانـت بمسـتوى حـكام أو مـحافـظین تـابـعین، ولیسـت 

مـلكیة كـامـلة، ولـقب "الشـیخ" الـذي یحـملھ مـختار وأبـوه أبـو بـكر یشـیر إلـى أنـھم لـم 
 .( 15یكونوا معتبرین إال بصفة وجھاء تم تكلیفھم بمناصب إداریة»(

انفصال موھیلي عن أنجوان   -

)، سـلطان أنـجوان، عـام 1816م، خـلع  16  وبـعد وفـاة السـلطان عـلوّي بـن حسـین(

الشیـخ مخـتار عنـ نفـسھ ربقـة التـبعیَّة لسلـطان أنجـوان، ونصـَّب نفـسھ سلـطانًاـ مستـقال 
عــلى "مــوھــیلي "المســتقلة الــكامــلة الســیادة، فــحكمھا بــعد ذلــك عــثمان بــن محــمد 
(1828-1832م)، وھـو -كـما قـیل- أخ لسـلطان سـفالـة، ثـم آل الـحكم عـام 1832م إلـى " 

 .( 17"أندریان رامانیتكا"(Andrian Ramanetaka) الملغاشي(

بـدایـة حـكم األسـرة الـملغاشـیة فـي مـوھـیلي وإقـامـة عـالقـات الـتبعیة لـلدولـة -
البوسعیدیة في زنجبار 

 لـقد وصـل "رامـانـیتكا" إلـى أنـجوان فـي سـبتمبر1828م ھـاربـا مـن بـالده، ومـعھ بـضع 
مـئات مـن الـمقاتـلین مـن أتـباعـھ، ثـم انـتقل بـعد ذلـك إلـى مـوھـیلي، فـاغـتصب فـیھا السـلطة- 
عـنوة-  مـن أھـلھا فـي فـبرایـر عـام 1832م، ونـصَّب نـفسھ سـلطانـا، ثـم أعـلن  إسـالمـھ، 
وتسمَّي  بعبد الرحمن، وأقسم الوالء والتبعیِّة للسلطان سعید بن سلطان، سلطان ُعمان 

  ( ) Martin, op.cit,vol. PP. 74,407 et15

Public Record Office, Colonial Office,167/210, Craigie à Sir William Nicolay,2 octobre 1838.

)ھو علوي بن حسین بن فاني عمر بن فاني حسین، ویعرف بالسلطان علوي األول، تولّى الحكم في جزیرة أنجوان، عام  )16

ي فـي عـام 1816م بـموتـسامـود. انـظر: بـاعـلوي، الـمفاخـر الـسامـیة،(مـرجـع  1796م واسـتمر لـمدة عشـریـن عـامـا، وتـوفـِّ
سابق)،ص،35.

17() ھو ابن عم ملك مدغشقر األول المسمَّى بـ"راداما"األول(Radama I)، وكان "رامانیتكا" في عھده حاكًما إلقلیم 

"ماجنغا"، وبعد وفاة الملك في 28 یولیو عام 1828 انتقل الحكم إلى أرملتھ "راماڤو"(Ramavo) على حساب ولي 
العھد"راكوتو"(Rakoto)، ابن أخت الملك، فأخذت الملكة تمارس سیاسة التطھیر والتصفیة ضد رجاالت وأقارب زوجھا 
، مما جعل "رامانتیكا" یھرب ومعھ بعض المقاتلین من أتباعھ إلى جزیرة أنجوان التي حّل فیھا ضیفا عزیزا  الملك المتوفىَّ
مكرما عند سلطانھا عبد هللا الثاني الذي احتفى بھ. ثم ساءت العالقة بین الرجلین بسبب المطامع، فتمرد الضیف الذي معھ 

مقاتلون على مضیفھ فاستحوذ على موھیلي. انظر: 
                                                    Martin,op.cit,vol.1,P.126
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وزنـجبار(1806-1856م)، وحـفید اإلمـام أحـمد بـن سـعید، مـؤسـس األسـرة السـلطانـیة 
 .( 18الحاكمة في ُعمان(

ویـذكـر أن اعـتناق "رامـانـیتكا" اإلسـالم جـاء بـناء عـلى رغـبة سـكان الجـزیـرة، والـتي 
)، وقـد یـكون إسـالمـھ ھـو وأتـباعـھ الـملغاش بـدعـوة مـن حـلیفھ  19قـبلھا دونـما تـردد(

السـلطان سـعید. ویـمكن أن نـتلمس مـن ھـذا، ومـن تـوجـھھ نـحو الـتبعیَّة لسـلطان ُعـمان 
وزنـجبار، أنـھ كـان شـخصا ذكـیا طـموحـا یـعرف مـن أیـن یـؤكـل الـكتف، مـن أجـل تـحقیق 

مـا تـصبو إلـیھ عـیناه، مـن بـلوغ الـزعـامـة وتـثبیتھا، وضـمان اسـتمرارھـا واسـتقرارھـا، إذ 
أدرك أن ھؤالء السكان مسلمون، وال یرضون – بحال من األحوال- أن یحكمھم غیر 
مسـلم،  ومـن ثـمَّ أشھـر اإلسـالم، وتـحالـف مـع السـلطان الـذي كـان حـامـي اإلسـالم 

والمسلمین في المنطقة.  

وشھـدت عـالقـات الجـزیـرة بـالـحكم الـبوسـعیدي فـي زنـجبار فـي ھـذا العھـد انـتعاشـا 
وتـطورا، حـیث أخـذ الـعلم الـبوسـعیدّي األحـمر الـلون یـرفـرف فـي الجـزیـرة، ومـن عـلى 

قـصرھـا السـلطانـي، وكـأن الجـزیـرة أصـبحت – بـشكل أو بـآخـر- ضـمن سـیادة السـلطان  

سعید، الذي شرع یوجھ من قصوره المنیفة في زنجبار األحداث في موھیلي، بل وفي 
الجـزر اإلفـریـقیة الشـرقـیة كـلھا حـیث امـتد إلـیھا وإلـى أواسـط الـقارة شـماال وجـنوبـا 

وغربا، نفوذه وسلطتھ، حتى قیل: 

  .( 20« إنـھ إذا ضـرب السـید سـعید طـبلھ فـي زنـجبار رقـصت عـلیھ كـل غـابـات إفـریـقیة»(

وكما قال الشاعر: 

إذا عال زامر في زنجبار     رقص الناس في البحیرات رقصا 

و نجـد فـي ھـذا السـیاق أن السـلطان سـعید، تـلبیة لـطلب السـلطان عـبد الـرحـمن، قـام بـإیـفاد 
مـبعوثـھ الـشخصيِّ سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي الـملقب بـ"َمـقَداَرا"(ت:
)، إلـى الجـزیـرة فـي مـارس 1836م لـمھمة دبـلومـاسـیة؛ مـن أجـل الـوسـاطـة  186421م)(

18() انظر:كرھیال،حامد،(2007)،العالقات التاریخیة بین الدولة البوسعیدیة وجزر القمر(1806-1964)( منشورات وزارة 

خـارجـیة ُعـمان).مـوسـكو: بـیبلوس كـونـسالـتینغ لـلطباعـة والنشـر والـتوزیـع، ص،35.سـلطان، السـیدة سـالـمة بـنت سـعید،(2005)، 
مذكرات أمیرة عربیة، (ترجمة عبد المجید حسیب القیسي)، لندن: دار الحكمة، الطبعة الخامسة، ص،18.

) كمال، زین العابدین محمد،(2005)،جزر القمر منذ بدایة القرن السادس عشر المیالدي وحتى فرض الحمایة  )19

الفرنسیة(1504-1887م)،( رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الدراسات اإلفریقیة في معھد البحوث- قسم التاریخ 
بجامعة القاھرة،  إشراف: أ.د.شوقي عطا هللا الجمل)، القاھرة، صفحات:175-174.

) سلطان، السیدة سالمة بنت السید سعید،(مرجع سابق)، ص،41. )20

) یذكر أن سعید بن محمد ھذا، الذي أصبح –الحقا- زوجا للسلطانة جومبیھ فاطمة ھو ابن عم السید سعید وأنھ كان قد  )21

عاش في جزیرة القمر الكبرى، ثم أصبح بعد ذلك مستشارا لسلطان زنجبار السید سعید بن سلطان. انظر: 

Martin,op.cit,vol.1,P.438.                    
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 ،( 22فـي حـل الـصراع الـدائـر بـین حـلیفھ السـلطان عـبد الـرحـمن والسـلطان عـبد هللا الـثانـي(

 .( 23سلطان أنجوان، على خلفیة دعوى األخیر في  الجزیرة لھ(

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن انـتقال السـلطة فـي الجـزیـرة مـن الـعائـلة الـعربـیة الـحاكـمة الـسابـقة 

إلى العائلة الملغاشیة الوافدة أدَّى إلى انقسام المشھد السیاسي إلى فریقین: 

 األول: الـفریـق الـمؤیـد لـلعائـلة الـحاكـمة الـسابـقة وكـان یـتمثل فـي سـكان الجـزیـرة 
  .( 24األصلیِّین، ودرج بعض المصادر الفرنسیة على تسمیتھم بـ « بحزب موھیلي»(

الـثانـي: الـفریـق الـموالـي لـلعائـلة الـملغاشـیة، ویـضم ھـذا الـفریـق الـسكان، مـن ذوي 
األصـول الـملغاشـیة، الـذیـن اسـتوطـنوا فـي الجـزیـرة قـبل قـدوم السـلطان عـبد الـرحـمن  

والمقاتلین المرافقین لھ إلیھا  في ھروبھم إلى جزر القمر. 

بروز الصراع البوسعیدي الفرنسي على موھیلي -

 لـقد شـكل احـتالل فـرنـسا لجـزیـرة "نـوس بـیھ" الـمدغـشقریـة، فـي 14یـولـیوعـام 1840م، 
نـقطة مـفصلیة صـعبة بـالنسـبة لسـلطان عـمان وزنـجبار؛ إذ یـمثل ذلـك بـدایـة نـھایـة نـفوذه 
فـي مـواقـع أخـرى، فـي الـمنطقة لـحساب فـرنـسا، وبـالتحـدیـد فـي جـزر الـقمر، لـذا فـقد تـألـم 

السـلطان سـعید كـثیرا عـند مـا نـمى إلـى عـلمھ فـي یـونـیوعـام1841م، بـواسـطة بـعض 
أصــحاب الــمراكــب الــقادمــة مــن جــزیــرة "أنــجوان" الــقمریــة، أن "أنــدریــان 

) ھـو عـبد هللا بـن عـلوي (السـلطان عـلوي األول) بـن حسـین بـن فـانـي عـمر، ویـلقب بـ"عـبد هللا الـثانـي"، درس الـلغة  )22

اإلنجـلیزیـة فـي مـوریتشـیوس، وأّدى مـناسـك الـحج، وتـوقـف فـي زنـجبار عـند عـودتـھ.ثـم سـافـر مـن زنـجبار إلـى "بـوربـون" فـي 
فـبرایـرعـام1824م، ویـذكـر أنـھ خـالل وجـوده فـي بـوربـون وجـھ رسـالـة مـكتوبـة بـالـلغة الـعربـیة إلـى الـمحافـظ الـفرنسـي بـالجـزیـرة 
الـتمس فـیھا الـترخـیص لـھ ولـمرافـقیھ بـالـسفر إلـى مـوریتشـیوس فـي طـریـق عـودتـھ إلـى أتـجوان. وتـولـَّى الـحكم عـام 1816م، بـعد 
وفـاة والـده، وقـاد فـي20 یـنایـر عـام 1836 م حـملة عـسكریـة مـن مـوالـیھ وأتـباعـھ السـترداد جـزیـرة مـوھـیلي مـن یـد السـلطان عـبد 
الـرحـمن الـذي نـصب نـفسھ سـلطانـا مسـتقال عـلیھا، وتـم الـقبض عـلیھ ھـو ومجـموعـة مـن قـواتـھ مـن قـبل قـوات السـلطان عـبد 
الـرحـمن الـذي أفـرج عـن بـعضھم، وأبـقى السـلطان عـبد هللا الـثانـي فـي الـسجن حـیث وافـتھ الـمنیة فـیھ عـام1836م، قـیل بسـبب 

التعذیب. انظر: باعلوي، المفاخر السامیة(مرجع سابق)،ص:61. وأیضا:  
Martin, op.cit, vol. 1, PP.138-140, 431.

23() للمزید من التفاصیل عن ھذه الوساطة راجع: كرھیال، العالقات التاریخیة، (مرجع سابق)،صفحات،36-35.

 ( ) Martin, op. cit, vol.1, p.124.24
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)، سـلطان "مـایـوت" الـغاصـب، تـنازل عـنھا لـلفرنسـیین فـي  ) (Andrian Tsoli)"25تـسولـي

 .( 26الثاني من شھر ربیع األول 1157ھـ (الموافق 25ابریل عام 1841م) (

 ،(Tsioumeko)"ویجـدر بـالـذكـر أن ھـذا السـلطان كـان قـد تـواطـأ مـع ابـنة أخـتھ "تسـیومـیكو

)، عـلى حـیاكـة مـؤامـرة الـتنازل عـن "مـایـوت" لـفرنـسا عـلى غـرار  27مـلكة "نـوس بـیھ"(

تـنازلـھا ھـي عـن "نـوس بـیھ" لـھا، حـیث قـامـا بـإرسـال وفـد مشـترك مـكون مـن خـمسة 
وجـھاء "سـكالفـا" إلـى "بـوربـون" عـام 1840م، حـامـلین رسـالـتین مـنفصلتین إلـى الـحاكـم 

الـفرنسـي" دي ھـیل"(de Hell)، أعـرب كـل واحـد مـنھما فـي رسـالـتھ عـن اسـتعداده 
 ·( 28للتنازل عن جزیرتھ لفرنسا(

وكــان مــما جــاء فــي رســالــة "أنــدریــان تــسولــي" الــمؤرخــة فــي 25جــمادى اآلخــرة 
  :( 125629ھـ(24 أغسطس 1840م)(

« إلـى سـلطان بـوربـون!...نـحن رأیـنا الـنائـب الـذي أرسـلتموه إلـى الـملكة "تسـیومـیكو"، 
ـدونـا مـعكم بـالـروابـط نـفسھا...وال یـوجـد شـيء مشـترك  لـذا، والـحالـة ھـذه، نـطلب أن تـوحِّ

) أنـدریـان تـسولـي: (خـال الـملكة "تسـیومـیكو"(Tsioumeko) ھـو مـلك مـلغاشـي مخـلوع فھـرب مـن بـالده –أیـضا- عـام  )25

1832 إلى جزیرة مایوت في ضیافة السلطان بوانا كومبو، ثم تمّرد علیھ فنصب نفسھ سلطانا مستقال عام 1840م، وأبرمت  
فـرنـسا مـعھ مـعاھـدة تـنازل عـن مـایـوت لـھا مـقابـل مـعونـة سـنویـة قـدرھـا خـمسة آالف فـرنـك وكـفالـة الـحكومـة الـفرنسـیة بـنفقات 
إرسـال وتـدریـس اثـنین مـن أبـنائـھ فـي ریـنیون. ووقـع الـمعاھـدة عـن فـرنـسا" بـاسـو"(Passot) وبـدأ سـریـان مـفعول الـمعاھـدة بـعد 
الـتصدیـق عـلیھا مـن إمـبراطـور فـرنـسا عـام 1843م. ومـا زالـت ھـذه الجـزیـرة تـحت االحـتالل الـفرنسـي حـتى اآلن، بـل أصـبحت 
اعـتباًرا مـن 1أبـریـل 2011م الـمقاطـعة الـفرنسـیة(101) عـلى الـرغـم مـن قـرارات األمـم المتحـدة، واالتـحاد اإلفـریـقي، والـجامـعة 
العربیة، ومنظمة التعاون اإلسالمي، ودول عدم االنحیاز، التي تؤكد السیادة القمریة على تلك الجزیرة.ولمزید من التفاصیل 

حول ھذه القضیة اقرأ كتابنا: من أراضینا المحتلة: جزیرة مایوت القمریة،(2011)، مسقط: مطابع النھضة. 

 Martin, op. cit, vol.1, p.159.                       26() انظر: كرھیال، العالقات التاریخیة (مرجع سابق)،ص.34.و

) كـانـت الـملكة "تسـیومـیكو"(Tsioumeko)،(ابـنة أخـت أنـدریـان تـسولـي الـمذكـور أدنـاه)، مـلكة "نـوس بـیھ"، مھـددة مـن  )27

قـبل  قـبیلة " مـیریـنا" فـأعـلنت عـن تـبعیتھا للسـلطان السـید سـعید عـام 1838م، وأرسـل السـلطان لـھا بـعض الـذخـائـر والـعلم 
األحــمر، دون إرســال جــنود وال مــوظــفین. وتــم الــتوقــیع عــلى االتــفاقــیة بــین الــطریــفین بــزنــجبار فــي 4صــفر1254ھـ 
(29ابـریـل1838م) وبـموجـب ھـذه االتـفاقـیة أقـرت الـملكة بـأنـھا تـابـعة للسـید سـعید ودافـعة للجـزیـة لـھ، والـتي قـدرت بـدوالر واحـد 
سـنویـا مـن كـل مـواطـن مـن رعـایـاھـا، وھـذا مـا یـعادل 000 30دوالر.كـما یـجب بـناء قـصر فـي "نـوس بـیھ" لـلجنود الـذیـن 
سـیرسـلھم السـلطان..ووقـع عـلى االتـفاقـیة عـن الـملكة مـفوضـاھـا:"نـاھـیكو"(Nahikou) و"بـوبـھ"(Boubah).ولـّما احـتلت 
فـرنـسا ھـذه الجـزیـرة تـقدم السـید سـعید بـشكوى إلـى اإلنجـلیز ولـكنھم لـم یـتدخـلوا بـدعـوى أن "نـوس بـیھ" لیسـت مـن دولـھ الـتي 
ورثھا عن أسالفھ. و أرسل السلطان كذلك  في عام 1841م مبعوثا على متن باخرة قادھا المدعو عبد هللا بن عبد القادر إلى 
"نــوس بــیھ" لــالحــتجاج لــدى الــملكة. وكــانــت ھــذه قــد بــعثت إلــى اإلمــام الســید ســعید بــرســالــة خــطیة مــؤرخــة فــي 
22محـرم1257ھـ(17مـارس1841م)، أكـدت فـیھا أنـھا ھـي و حـاشـیتھا مـا كـانـوا یـریـدون إطـالقـا الـفرنسـیین، وأن ھـؤالء لـم یـكن 
بـإمـكانـھم وضـع أقـدامـھم عـلى أرضـھا لـوجـدت فـیھا حـامـیة عـسكریـة زنـجباریـة. یـبدو أن ھـذه الـملكة ھـي الـتي عـرضـت طـواعـیة 

تنازلھا عن جزیرتھا لفرنسا للسبب المذكور أعاله.  انظر: 
.Ibid, PP.154,159,453

 .Ibid, p.154 ( )28

) یذكر أن الرسالة كانت مكتوبة باللغة العربیة، مما یؤكد أن العربیة كانت ھي اللغة الرسمیة واإلداریة في األرخبیل قبل  )29

مجيء االستعمار.لم نعثر على األصل العربي للرسالة ولكن توجد ترجمتھا الفرنسیة في : 
A.N., 42 AP. 17, p. 217 (Fonds Guizot).
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یجـمعني مـع السـید سـعید بـن سـلطان، الـذي ال أحـبھ...و سـنعلمكم -إن شـاء هللا- نـتیجة 
الحـرب الـتي نـقوم بـھا ضـد أھـالـي مـایـوت· وتـنقصنا الـذخـائـر... ونـحن نسـتعطفكم، 

 .( 30فأرسلوا إلینا رصاصات، وباروًدا، وبنادق، ومدافع، وناقوًسا...»(

 فـقد تحـرَّك السـید سـعید فـور تـلقِّیھ الـخبر مـن "األنـجوانـیِّین" لـدى حـلفائـھ اإلنجـلیز، حـیث 
اسـتدعـى الـقنصل الـبریـطانـي بـزنـجبار"أتـكنز ھـامـرتـون"(Atknsi Hamerton)، الـذي 
ا إذا كـان  طـلب إلـیھ إبـالغ حـكومـة بـالده بـرغـبتھ فـي الـحصول عـلى تـوضـیحات مـنھا عـمَّ
سیصبح ضحیة سیاسة التوافق بینھا وبین وفرنسا، وأن ھذه األخیرة تھدف إلى تفكیك 

  .( 31إمبراطوریتھ بشكل تدریجيٍّ على مرأى ومسمع منھم(

ونـظًرا ألن مـسالـة مـایـوت تـختلف تـماًمـا عـنھا فـي "نـوس بـیھ" لـكون مـایـوت إحـدى 
ة المسـلمة الـتي كـانـت لـھا عـالقـات تـاریـخیة قـدیـمة ضـاربـة الجـذور مـع  الجـزر الـقَمریـَّ
ُعـمان، وكـانـت بمجـموعـھا تـدیـن بـالـوالء والـتبعیة لـألئـمة الـیعاربـة فـي مـسقط، مـما یـعني 

تـبعیِّة ھـذه األرخـبیل - بـحكم الـواقـع الـتاریـخي والـرابـط الـدیـني- لـلدولـة الـبوسـعیدیـة، فـإن 
شـكوى السـید سـعید فـي ھـذه الـمرة فـي منتھـى الـوجـاھـة، یـنبغي عـلى اإلنجـلیز الـنظر فـیھا 

 .( 32بجدیَّة وموضوعیَّة(

ومـن ھـذا الـمنطلق أصـدرت لـندن الـتوجـیھات إلـى آمـر أسـطولـھا فـي "الـكاب" الـعمید 
البحـري "كـنغ"(King)، لـموافـاتـھا بـمزیـد مـن الـمعلومـات عـن السـیاسـة الـفرنسـیة فـي 
األرخـبیل الـقَمري، ومـدى صـحة خـبر تـنازل "أنـدریـان تـسولـي" عـن مـایـوت لـفرنـسا، 
وأبـلغت فـي الـوقـت ذاتـھ الـخارجـیة الـفرنسـیة بـأن حـكومـة صـاحـب الـجاللـة مـعنیة بـوحـدة 

  .( 33دول إمام مسقط(

غـیرأن ھـذا الـموقـف الـبریـطانـي لـم یحـل دون احـتالل مـایـوت، ومـن ثـمَّ فـإن حـراك السـید 
سـعید لـدق نـاقـوس الخـطر سـقط فـي الـماء، إذ احـتُلَّت مـایـوت الـتي كـانـت قـد حـكمھا 

  ( ) Martin, op.cit, vol.1, P.447.30

) كرھیال، العالقات التاریخیة،(مرجع سابق)،ص.34.و  )31

.Martin, op.cit, vol.1,P.159

.Ibid, P.160 ( )32

  ( ) Ibid.33
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)، كـما احـتُلَّت "نـوس بـیھ"مـن قـبل،  34الـنباھـنة والـمناذرة الـُعمانـیون لـمدة قـرن ونـیف(

 .( 35وسیأتي الدور تباعا على جمیع األرخبیل، جزیرة تلو أخرى(

ومـن ھـنا بـدأت بـوادر الـصراع الـُعمانـي الـفرنسـي عـلى األرخـبیل الـقمري تظھـر بـقوة 
وبـخاصـة عـلى المشھـد السـیاسـي لجـزیـرة مـوھـیلي، حـیث أصـبح فـیھا نـفوذ السـلطان  
سـعید فـي ظـل عھـد السـلطان عـبد الـرحـمن قـویًّـا وبـارًزا، بـینما تـوجـد فـرنـسا فـي مـایـوت 
تخـطط للسـیطرة عـلى الجـزیـرة، وتـنظر بـعین الـریـبة إلـى ھـذا الـنفوذ الـعربـي الـُعمانـي 
الـمتنامـى الـذي أصـبح مـصدر قـلق جـد كـبیر لـھا، إذ ھـو الـعائـق األكـبر الـذي یـعترض 

طریقھا أمام تحقیق أھدافھا التوسعیة في السیطرة على األرخبیل القًمري كلھ.  

فأـخذـت األجھزـة الفـرنسیـة المـختصة بمـلف الجزـیرـة تعـمل بصـمت دون ضجـیج وال 

عـجیج؛ مـن أجـل تـقویـض نـفوذ السـلطان سـعید بـن سـلطان فـي الجـزیـرة، وإزاحـة مـظاھـر 

ورمـوز سـیادتـھ عـلیھا، بـل ومـحاربـة كـل مـا یـمت فـیھا إلـى الـعروبـة بـصلھ، تمھـیدا 
لفرض ھیمنتھا وسیطرتھا على ھذه الجزیرة والجزر القمریة المتبقیة األخرى. 

) الـنباھـنة حـكموا مـایـوت مـدة زمـنیة تـزیـد عـلى قـرن مـن الـزمـن(1595-1790)، وذلـك ابـتداًء مـن تـولـِّي السـلطان بُـَوانـا فُـوم  )34

وھـو أمـیر عـربـي قـدم مـن "بـتھ" مـن آل نـبھان فـي حـدود عـام1595م إلـى عـام 1790م، سـنة وفـاة السـلطان بُـَوانـا ُكـْومـبُو بـن 
ـي صــالــح بــن بشــیر الــمنذري الــمعروف بــسالــم  ســالــم( ســالــم األول)، حــیث انــتقل الــحكم بــعد ذلــك إلــى الــمناذرة بــتولـِّ
الـثانـي(1790-1807م)، مـقالـید الـحكم فـي الجـزیـرة. انـظر: الـمغیري، سـعید بـن عـلي،(2001)، جھـینة األخـبار فـي تـاریـخ 
زنـجبار،( تـحقیق محـمد عـلي الـصلیبي)، مـسقط : الـطبعة الـرابـعة، وزارة الـتراث والـثقافـة، ص،524. سـتودارت، لـوثـروب،

(1973)، حاضر العالم اإلسالمي.( تحقیق شكیب أرسالن، ترجمة عجاج نویھض)، بیروت: المجلد الثاني، دار الفكر،ص، 
142. وأیضا: 

 Gevrey,  op:cit, P. 225. 

) كرھیال، العالقات التاریخیة،(مرجع سابق)،ص:35. )35
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الفصل األول 

والدة جومبیھ فاطمة وتولِّیھا الحكم  

الوالدة والنشأة: 

تاریخ والدتھا ومكانھا  -

 ولدـت جوـمبـیھ فاـطمـة  فيـ قرـیةـ "واال"( Ouallah) بجـزیـرة مـوھـیلي  حـوالـي عـام 
 .( 18361م (

اسمھا -

 (Soudi Ramanetaka)  سـمیت بـعد والدتـھا بـاسـمین: أحـدھـما مـلغاشـي: ُسـوِدي رامـانـیتكا
وآخـرھـما عـربـي إسـالمـي: فـاطـمة. أمـا كـلمة "جـومـبیھ"(Djoumbé) فھـي تـعني فـي الـلغة 

القَمریَّة "قصر الملك"، وھو لقب یطلق على أوالد السالطین الذین ولدوا في القصور 
الـملكیة، فـي فـترة حـكم أبـائـھم، لـلداللـة عـلى أنـھم أمـراء أو أمـیرات مـن األسـرة السـلطانـیة 

الحاكمة، فـ "جومبیھ فاطمة" تعني سمو األمیرة فاطمة.  

نسبھا  -

ـا- مـن جـزیـرة مـدغـشقر. فـأبـوھـا – كـما سـبق بـیانـھ- عـبد  ینحـدر أصـلھا – أبًـا وأّمً
الـرحـمن (أنـدریـان رامـانـیتكا )، أمـیر مـلغاشـي، ھـرب مـن بـالده إلـى جـزیـرة أنـجوان ثـم 

أصـبح سـلطانـا عـلى مـوھـیلي عـام 1835. وأمـھا الـملكة "ُروڤاو"(Rovao)، مـن الـعائـلة 
 .(Radama I)"وھي مطلقة الملك "راداما األول ،(marina) "الملكیة "مارینا

أمـا أخـت جـومـبیھ فـاطـمة ألب: جـومـبیھ سـلمى، فھـي ألم مـلغاشـیة أخـرى، ولـكنھا 
 .( 2من قبیلة "سكالڤا"(

  

نشأتھا  -

اخـتار السـلطان عـبد الـرحـمن لـحضانـة ورضـاعـة كـریـمتھ فـاطـمة امـرأة تـسمى 
). فــكانــت ھــذه الــمرأة ھــي الــمربــیة  ) (Dzarene Djoumbe) "3بـ"دزریــن جــومــبیھ

. ) Martin, op.cit, vol. 1,P.265. (1

) Ibid. (2

  ( ) Ibid, P.520, Note,16.3
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لـجومـبیھ سـودي وأخـتھا سـلمى، واسـتمرت فـي  تـربـیة ونـشأة ھـاتـین الـبنتین  بـعد وفـاة 

والـدھـما، تـحت مـسؤولـیة والـدة جـومـبیھ فـاطـمة "روڤاو" الـتي تـزوجـت، بـعد وفـاة 
زوجـــھا الســـلطان عـــبد الـــرحـــمن، بـــأحـــد أبـــرز رجـــاالت حـــكومـــتھ وھـــو 
الـمدعـو"تسـیڤانـدیـن"(Tsivandini) فـي أواخـر عـام 1843م، وھـو زوج الـحاضـنة 
الـمذكـورة -أیـضا - وأنـجبت مـنھ ذكـرا یـسمى "مـارسـیلین" (Marcellin)، كـان أخـا مـن 

 .( )
4الرضاعة لجومبیھ فاطمة

 وقـد اتـسمت عـالقـات ھـذه الـمرضـعة الـحاضـنة بـالـمربـیة الـفرنسـیة الـتي یـأتـي الحـدیـث 
عنھا الحقا بالعدائیة، ومن ثم لعبت دورا مھما في ترحیلھا وإبعادھا عن الجزیرة·  

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن كـلمة "تسـیڤانـدیـن" تـعني فـي الـلغة الـملغاشـیة «الـذي ال یـموت». 
ویـقال إنـھ مـلغاشـي األصـل مـن قـبیلة "سـاكـاالفـا" وقـیل:"ھـوفـا"، ومـن أسـرة وضـیعة 
)- وقـیل  )(Romain-Desfossés) 5جـدا – حسـب الـقبطان الـفرنسـي رومـین-دیـسفوسـي

عـنھ، لـسحنتھ الـسوداء إنـھ عـبد مـعتق· ویـذكـر أیـضا أنـھ عـبد اسـتقدم مـن الـساحـل 
اإلفـریـقي. وأسـلم واسـتطاع أن یـصبح فـي جـزیـرة مـوھـیلي رجـل ثـقة السـلطان عـبد 
الـرحـمن الـذي عـینھ فـي مـناصـب عـدیـدة مـھمة تـحت حـكمھ، وأنـھ لـعب دوًرا مـھما عـام 

1835م فـي مـفاوضـات مـع السـلطان سـعید، سـلطان ُعـمان وزنـجبار· وبـعد وفـاة 
الســلطان عــبد الــرحــمن أصــبح ســید الجــزیــرة األول والــوصــيَّ الــفعليَّ للســلطانــة 
الـصغیرة، وقـد تـعززت سـلطتھ و مـكانـتھ بـزواجـھ بـوالـدة السـلطانـة جـومـبیھ فـاطـمة – 

كـما سـبقت اإلشـارة إلـى ذلـك- وكـان یـعینُھ فـي إدارة الجـزیـرة فـي ھـذه الـمرحـلة الـرجـل 

الـثانـي الـمدعـو"راھـیفومـانـجا" (Rahivomanga)مـلغاشـي األصـل كـذلـك، وكـان 
مشھوًرا بعد إسالمھ بـ(عبد هللا مسیلم). 

 وكـان "تسـیڤانـدیـن" الـذي كـان السـلطان عـبد الـرحـمن قـد خـلع عـلیھ قـبل وفـاتـھ لـقب 
"الـجنرال" یـعتبر الـممثل األبـرز لـمصالـح السـلطان سـعید بـن سـلطان فـي مـوھـیلي، 
وقـد لـقي ھـو وأنـصاره فـي سـبیل ذلـك غـیر قـلیل مـن الـمصاعـب واالعـتقاالت والـنفي 
والـسجن والتشھـیر مـن األسـطول البحـري الـفرنسـي والسـلطات الـفرنسـیة فـي مـایـوت، 

.Ibid ( )4

) ھو آمر المحطة البحریة الفرنسیة في "بوربون". )5
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الـتي كـانـت تـعتبره الـعدو األول  لـلمطامـع الـفرنسـیة فـي الجـزیـرة. وبـالـتالـي أضـحى فـي 
نظر الفرنسیِّین ھدفًا للقضاء علیھ· 

 و نـالحـظ فـي الـمصادر الـتي وقـفنا عـلیھا عـداء الـفرنسـیِّین الـسافـر لـھ وتـوصـیفھ بـأقـبح 
الـصفات لـتشویـھ سـمعتھ، فـوصـفوه بـأنـھ قـاس، ومـجھول األصـل، وعـبد سـابـق، 
ومـتغطرس، ومـوظـف حـكومـي مـختلس، وخسـیس، ومـبتز. وكـان اآلمـر الـفرنسـي فـي 
مـایـوت قـد نـعتھ عـام 1861 م بـأنـھ «دنـيء صـرف». ھـكذا كـان یـنظر إلـیھ الـفرنسـیون 

بسـبب مـواقـفھ الـمناوئـة لـلنفوذ الـفرنسـي مـقابـل الـدفـاع عـن الـوجـود الـُعمانـي. ولـكن 
وقـائـع األحـداث، ومـواقـف  الـرجـل فـي المشھـد السـیاسـي للجـزیـرة تشـیر إلـى أنـھ كـان- 

إلـى جـانـب إخـالصـھ ووالئـھ لسـلطان ُعـمان وزنـجبار- ذكـیًّا سـیاسـیًّا مـحنكا ووطـنیًّا 
مخـلًصا، مـما أھـلَّھ لـنیل ثـقة السـلطان عـبد الـرحـمن فـكان مسـتشاره الـخاص مـسموع 

 .( 6الكلمة عنده، وتوفي عام 1863(

وصیّة السلطان عبد الرحمن بتولِّي ابنتھ فاطمة الحكم بعد وفاتھ  -

وكـان للسـلطان عـبد الـرحـمن –كـما رأیـنا- ابـنتان غـیر شـقیقتین: ُسـودي وتـسمى أیـضا 
فــاطــمة، وھــي كــبراھــما، وأخــراھــما: ســلمى، وأوصــى قــبل وفــاتــھ، فــي 8 أبــریــل 
عـام1841م، بـأن تخـلفھ ابـنتھ فـاطـمة عـلى الـعرش، وأال تـتزوج  بـشخص عـربـي مـطلقا، 

 .( )
7وكذا عدم العودة إلى جزیرة مدغشقر

قـد یـكون مـا ورد فـي ھـذه الـوصـیة بـشأن عـدم الـزواج بـشخص عـربـي مـوضـوًعـا مـن 
صـنع الـفرنسـیِّین أو الـملغاش؛ ألنـھ ال یـعقل إطـالقـا أن یـصدر ذلـك مـن سـلطان أسـلم، 
وأقـام عـالقـات إسـتراتـیجیة مـع اإلمـبراطـوریـة الـعربـیة المھـیمنة فـي الـمنطقة لـتأمـین 
مـركـزه، وتـثبیت حـكمھ، مـما یـدل عـلى حـنكتھ السـیاسـیة وفـھمھ لـقواعـد الـلعبة وأبجـدیـات 

الحالة الجیو-سیاسیة، ثم یوصي كریمتھ التي ستخلفھ بمثل ھذه الوصیة!. 

ومـما یـعزز ھـذا الـرأي مـا ذكـر أن ھـذه الـوصـیة كـانـت  قـبل وفـاة السـلطان بـعدة أشھـر، 
وأنـھ دعـا وجـھاء الجـزیـرة ورجـاالتـھ مـن الـملغاش الـذیـن رافـقوه عـند الـقدوم إلـى الجـزر، 

.Martin, 0p.cit., vol.1, PP.265-266,285,519 ( )6

7() وفي موضوع الوصیة راجع: 
 Langlois. R.P.,(1872) Jumb-Soudy Scenes et Recis des Ils Comores, Paris, PP.22-24.
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)، مـما یـدل عـلى أن األمـر كـان عـلنًا ولـم  )
إلـى اجـتماع خـاص الطـالعـھم عـلى وصـیتھ

8

ا. وعـلى ھـذا األسـاس،  فـلو كـان مـوضـوع عـدم الـزواج بـشخص عـربـي وارًدا  یـكن سـّرً
فـي الـوصـیة لتشـبث بـھ الـملغاش قـبل غـیرھـم عـند زواج جـومـبیھ فـاطـمة بـزوجـھا الـعربـي 

المسلم كما سیأتي بیان ذلك في موضعھ. 

تولي الحكم -

انـتقل الـحكم بـشكل سـلس إثـر وفـاة السـلطان عـبد الـرحـمن عـام1841م إلـى ابـنتھ جـومـبیھ 
فاطمة، وعمرھا حینئذ خمس سنوات، وفقا للوصیة  تحت وصایة والدتھا "رافایو".  

وأخـذت فـرنـسا خـالل ھـذه الـفترة الـتي یـمكن وصـفھا –حسـب لـغة الـعصر- بـاالنـتقالـیة، 
لـصغر سـن السـلطانـة، تـرسـل بـعض الھـدایـا والـرسـائـل إلـى ھـذه األرمـلة وابـنتھا فـاطـمة، 

ألجـل إیـجاد قـناة اتـصال. وذلـك ابـتداء مـن الـزیـارة الـتي قـام بـھا اآلمـر الـفرنسـي فـي 
"مـایـوت" "بـاسـو"(Passot) فـي نـوفـمبر1843م إلـى "مـوھـیلي"، والـتي دشَّـن فـیھا بـل 

  .( )
9وضع الحجر األساسي لھذه االتصاالت

وكـان ھـذا الـفرنسـي قـد سـبق أن تـوقـف وقـفة قـصیرة فـي الجـزیـرة، وھـو فـي طـریـقھ إلـى 
"أنـجوان" فـي أبـریـل عـام 1841م، حـیث عـلم ھـناك وفـاة السـلطان عـبد الـرحـمن، فـكان 
انـطباعـھ عـن والـدة جـومـبیھ فـاطـمة بـعد الـلقاء بـھا أثـناء ھـذا الـتوقـف أنـھا« امـرأة عـاقـلة 

 .( 10وحصیفة ومحبوبة»(

) Ibid, op.cit, vol. 1, P.265. (8

 () Ibid, op.cit, vol.1, P. 266.9

() Ibid, P.519.10
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قلق فرنسا بعد وفاة السلطان عبد الرحمن من تنامي نفوذ السلطان سعید -
في الجزیرة وطمأنتھ لھا 

لـقد أخـذت مـخاوف وقـلق فـرنـسا، بـعد وفـاة السـلطان عـبد الـرحـمن وتـولـِّي ابـنتھ فـاطـمة 
الـحكم، مـن تـنامـي نـفوذ سـلطان ُعـمان وزنـجبار فـي "مـوھـیلي" واسـتمرار تـبعیتھا لـھ،  
تـتبلور یـوًمـا تـلو آخـر. ولـعل مـا یـعزز ھـذا الـرأي أن مجـلس الـوزراء الـفرنسـي فـي 
، بـناًء عـلى تـقریـر مـقدم لـھ مـن  جـلستھ الـمنعقدة فـي شھـر مـارس عـام 1844م كـان قـد أقـرَّ
وزیـر البحـریـة والمسـتعمرات األمـیرال " مـاكـو" (Mackau)، اقـتصار مـھمة فـرنـسا فـي 

أرخـبیل الـقَمر عـلى مجـرد عـالقـات مـجامـلة وحـسن الـجوار بـین مـایـوت والجـزر الـقَمریـة 
األخرى، ولكن من غیر التسامح مع أيِّ نفوذ زنجباريٍّ فیھا وخاصة في موھیلي التي 

 .( )
11تحكم فیھا بنت صغیرة عمرھا تسع سنوات، وھي جومبیھ ُسودي

فـبعد الـزیـارة الـتي قـام بـھا "بـاسـو" فـي نـوفـمبر1843م إلـى الجـزیـرة، واسـتطاع خـاللـھا 
فـتح قـناة اتـصال مـع السـلطانـة فـاطـمة أو بـاألحـرى مـع والـدتـھا الـتي ھـي الـوصـیة عـلیھا 
بـتقدیـم بـعض الھـدایـا لـھا، نـشأ جسـر الـتواصـل بـینھما مـتمثال فـي تـبادل الـرسـائـل والھـدایـا. 

وازدادت فـي ھـذه األثـناء الـمخاوف الـفرنسـیة بـوجـود مـوالـین للسـلطان سـعید داخـل 
الـقصر، وفـي مـقدمـتھم "تسـیڤانـدیـن"، ومـا یـتمتعون بـھ مـن تسھـیالت ونـفوذ فـي مـؤسـسة 

الحكم و صناعة القرار السیاسي في الجزیرة.   

ومـن ھـنا أرسـلت السـلطات الـفرنسـیة فـي شھـر سـبتمبر1844م، ألجـل جـمع مـعلومـات 
عـن ھـؤالء ورصـد نـشاطـاتـھم،  الـسفینة "لـي كـولـیبري"(le Colibri) لـألسـطول البحـري 

إلـى قـبالـة "فـومـبونـي"، ولـكن بـدعـوى الـقیام بـدراسـة طـبوغـرافـیة (وصـفیة) لـمیاه البحـر، 

وتسـلیم بـعض الھـدایـا الـتافـھة، الـتي كـانـت یـوجـد مـن بـینھا صـندوقـان مـن شـراب عـصیر 
مـركَّـز (sirop)، إلـى ھـذه السـلطانـة الـصغیرة، الـتي ردت فـي ھـذه الـمناسـبة –وبـعبارات 

وصـفت بـأنـھا رقـیقة حـمیمة - عـلى رسـالـة خـطیة كـان آمـر المحـطة البحـریـة قـد بـعث بـھا 
إلـیھا. وعـاد آمـر ھـذه الـسفینة إلـى "بـوربـون" دون أن یـتمكن مـن الـوقـوف عـلى  كـنھ 
الـعالقـات بـین حـكومـة الجـزیـرة وزنـجبار أو الـحصول عـلى مـعلومـات مـؤدیـة إلـى 

 .( )
12الكشف عن وجود ممثلین عرب في الجزیرة

 و قـد قـرر،عـلى ضـوء ھـذه الـمعطیات غـیر الـواضـحة، الـقبطان " روبـین –دیـسفوسـي 
"، آمـر المحـطة البحـریـة فـي "بـوربـون"، الـقیام بـزیـارة إلـى الجـزیـرة- بـنفسھ-  والـتي 

 .Ibid, P.174 ( )11

) Ibid, P.266. (12
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وصـل إلـیھا فـي مـارس 1845م، وأبـلغ عـند وصـولـھ "تسـیڤانـدیـن"، والسـلطانـة فـاطـمة 
 .( )

13بأن بالده ال تنوي إطالقا بسط ھیمنتھا على جزر األرخبیل األخرى

ه مجـلس الـوزراء   ویـتناغـم ھـذا الـتصریـح – ظـاھـریًّـا- مـع مـوقـف بـالده الـمعلن الـذي أقـرَّ
في العام الذي قبلھ، والذي أشرنا إلیھ آنفا. 

 وقـام ھـذا اآلمـر خـالل وجـوده فـي جـزیـرة جـومـبیھ فـاطـمة بـزیـارة إلـى إقـلیم"نُـوَمـاُشـَوا"، 
)، مـحافـظ اإلقـلیم،  )(Andriansifoula) "14حـیث حـصل فـیھ مـن الـوجـیھ "أنـدریـان سـیفوال

ین فـي الجـزیـرة، و كـون  عـلى بـعض الـمعلومـات عـن تـصرفـات وتحـركـات الـزنـجباریـِّ
حاشیة السلطانة ھم موالون مخلصون للسلطان سعید. ثم أكد لآلمر الفرنسي معلومات 
كـان بـعض أصـحاب الـمراكـب قـد نـقلوھـا إلـیھ، ومـفادھـا أن مشـروع زواج السـلطانـة 

     .( )
15فاطمة بأحد أبناء اإلمام تم الحدیث حولھ والتفاوض علیھ من قبل وصي السلطانة

ویـذكـر أن مـحادثـات بـین السـلطان السـید سـعید وھـذا الـقبطان الـفرنسـي " روبـین –
دیـسفوسـي "جـرت عـام 1844م، وفـي 13فـبرایـر1846 م بـزنـجبار، والـذي كـلف مـن 

  .( )
16قبل بالده إلبرام اتفاقیة تجاریة معھ

وقـد تـطرق الـجانـبان خـالل مـحادثـاتـھما إلـى الحـدیـث عـن االھـتمام المشـترك بـالجـزر 
الـقمریـة، وبـخاصـة عـلى ضـوء المسـتجدات فـي مـوھـیلي بـوفـاة سـلطانـھا الحـلیف 
االسـتراتـیجي للسـلطان سـعید، ومـصیر كـریـمتھ، سـلطانـتھا الـصغیرة، بـعد وفـاة والـدھـا، 
فـأطـلع السـلطان الـقبطان الـفرنسـي عـلى تـعلقھ بـمصالـحھ فـي الجـزیـرة، وعـلى رغـبتھ فـي 
الـزواج فـي المسـتقبل بھـذه السـلطانـة، مـؤكـًدا لـلجانـب الـفرنسـي عـدم اسـتعداده لـمعارضـة 

  .( )
17العمل الفرنسي في الجزیرة

ولـلتدلـیل عـلى بـادرة حـسن الـنیة ھـذه، قـد قـامـت حـكومـة "مـوھـیلي" الـتي كـان یـرأسـھا 
رجـل ثـقة السـلطان سـعید فـي الجـزیـرة، وھـو الـرجـل الـقوي ذو الـنفوذ الـواسـع، الـوزیـر 

) Ibid. (13

) أندریان سیفوال: ھذا ھو اسمھ الملغاشي، ولكنھ اسمھ القمري ھو ُمویني عثمان، وكان من ضمن الرجال المرافقین لـ"  )14

رامانیتكا" إلى الجزر، وعین محافظا(حاكما) في منطقة "نوماشوا".انظر: 
.Ibid

.Ibid, PP. 266-267 ( )15

16() تـم الـتوقـیع عـلى االتـفاقـیة الـتجاریـة الـمذكـورة فـي 7نـوفـمبر1844م. انـظر: رویـت، رودلـف سـعید،(1983)، سـعید بـن 

سلطان(1791-1856) حاكم عمان وزنجبار. مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ص،125.

 ( ) Martin, op.cit., vol.1, P. 268. et17

 R.D. vol.III( Madagascar 1844-1847) ++, Romain-Desfossés à Min.Mar. et Col.,19  
janvier 1847 et Romain- Desfossés au Contre- amiral Cecille, 12 avril 1847.
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"تسـیڤانـدیـن"، بـتقدیـم شـواھـد مـلموسـة، تـعبِّر أجـمل تـعبیر عـن ھـذا الـطرح السـیاسـي، 
والـبعد االسـتراتـیجي، تـمثلت فـي إرسـال بـذور قـھوة إلـى اإلدارة الـفرنسـیة وأصـحاب 

  .( )
18المزارع الفرنسیین في مایوت

إال أن ھــذه الــتطمینات لــم تــكن كــافــیة – عــلى مــا یظھــر- لــتبدیــد شــكوك ومــخاوف 
الـفرنسـیِّین مـن ھـذا الـوجـود الـعربـي الـُعمانـي فـي الجـزیـرة بـل وفـي الجـزر األخـرى، 
ولـكن الـمسؤول الـفرنسـي فـّضل اسـتخدام سـیاسـة تھـدئـة األعـصاب وحـبس األنـفاس 
مـؤقـتا، لـكي ال تـثیر غـضب وحـساسـیات سـلطان ُعـمان وزنـجبار، فـي ھـذه اآلونـة 
بـالـذات، الـتي تـسعى فـیھا فـرنـسا جـاھـدة إلـى تـوقـیع االتـفاقـیة مـعھ، والـتي تـشكل  األولـویـة 

القصوى الراھنة ضمن سیاستھا وإستراتیجیتھا المرسومة للمدى القریب. 

وأمـام ھـذه الـمسائـل الـمثیرة الـعالـقة الـتي تـحتاج إلـى أجـوبـة وإیـضاحـات مـن حـكومـة 
الجـزیـرة، تـم تـوجـیھ اآلمـر الـفرنسـي"روبـین"(Robin) فـي 18 نـوفـمبر1846م لـلقیام 
بـمھمة تـقصي الـحقائـق عـلى األرض؛ وجـمع الـمعلومـات الـضروریـة فـي الجـزیـرة، 
وذلـك بھـدف إحـباط أھـداف السـلطان سـعید، وإفـشال مـساعـیھ ومشـروعـھ الـرامـي إلـى 
الـزواج  بـفاطـمة، ألن ذلـك مـما یـبدد قـلق ومـخاوف" رومـین – دیـسفوسـي" إزاء أجـندة 

  .( )
19السلطان الحقیقیة في الجزیرة

ومـما زاد مـن قـلق ھـذا الـمسؤول الـفرنسـي كـون وفـد تـقصي الـحقائـق الـمذكـور وجـد الـعلم 

األحـمر الـبوسـعیدي یـرفـرف عـلى الـقصر السـلطانـي، وتـضاف إلـى ذلـك تحـركـات  أمـثال 

، والـوجـیھ "أنـغومـي"(Angomé) فـي الجـزیـرة.  20"تسـیڤانـدیـن"، والـقاضـي عـبد الـعزیـز

 ،( 21وھـذان األخـیران، مـن جـزیـرة الـقمر الـكبرى، ومـن رعـایـا السـلطان "فـوم بـاڤو"(

سـلطان مـنطقة "إیـتسانـدرا"، وھـم جـمیًعا مـعروف عـنھم عـداوتـھم الشـرسـة لـلتأثـیر 
الفرنسي، واشتھروا بأنھم موالون لسلطان ُعمان وزنجبار.  

لذا فتواجد الرجلین  في موھیلي وتصرفاتھما فیھا، أصبحا مصدر قلق بالغ لـ"رومین 
دیـسفوسـي"، الـذي ازداد قـلقھ حـدة بسـبب الـزواج الـمحتمل للسـلطان سـعید بـالسـلطانـة 
فـاطـمة، لـما یـعني ذلـك مـن بسـط نـفوذه -فـعلیا - عـلى الجـزیـرة، وبـما وصـل إلـیھ عـن 

 .Martin, op.cit., vol. 1, P.268 ( )18

) Ibid. (19

) الـقاضـي عـبد الـعزیـز ھـو مـن جـزیـرة الـقمر الـكبرى، كـان یـعمل قـاضـیًا فـي مـوھـیلي، وكـان سـلطان مـنطقة "إتـسانـدرا"  )20

بجزیرة القمر الكبرى" فوم بافو" قد أوفده إلى موھیلي لخطبة السلطانة فاطمة لھ. 

) سیأتي الحدیث عنھ الحقا. )21
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تـوجـھ فـرقـة عـسكریـة إلـى زنـجبار، وعـدم إرسـال حـكومـة الجـزیـرة أیـدي عـامـلة إلـى 
مایوت. 

فــقد كــانــت مــن ضــمن الــتعلیمات الــتي أصــدرھــا" رومــین- دیــسفوســي"، فــي 17 
أكـتوبـر1846م، إلـى ذلـك الـموفـد الـفرنسـي، والـتي تـنم عـن مـشاعـر الـقلق والـكآبـة الـتي 

تنتابھ حیال النفوذ العربي الُعماني المالحظ  في الجزیرة، ما یلي: 

«یـجب عـلیكم أن تـسألـوا "تسـیڤانـدیـن" عـن مـوضـوع أربـعمائـة مـقاتـل مـن مـوھـیلي، 
یخـدمـون - حـالـیا - تـحت عـلم اإلمـام، أال یـعني تـجنید ھـؤالء وإرسـالـھم إلـى زنـجبار 
شـھادة قـاطـعة عـلى سـلطة اإلمـام فـي الجـزیـرة، كـما أتـصور أنـا ذلـك أم ھـو فـقط مجـرد 

 .( 22شھادة وفاء عفویة من حلیف؟»(

)، لـلضابـط الـفرنسـي الـموفـد:  )
23وأثـناء ھـذه الـزیـارة، صـرح  وصـي السـلطانـة الـمراھـقة

«بـأن الـعالقـات الـقائـمة بـین "فـومـبونـي" وزنـجبار، ھـي عـالقـات طـبیعیة ال تـتجاوز 
 .( 24حدود عالقات صداقة بسیطة مشابھة للتي تربط موھیلي والفرنسیِّین»(

 ثـم أضـاف نـافـیًا عـن قـیام حـكومـة الجـزیـرة بـإرسـال فـرقـة عـسكریـة إلـى السـلطان سـعید 
)، وال فـي مـوضـوع آخـر، كـما أكـد عـدم وجـود  25بـشأن دعـمھ فـي مـوضـوع "بـتة"(

مشـروع زواج أمـیر عـربـي، نجـل سـلطان ُعـمان وزنـجبار بـالسـلطانـة فـاطـمة، عـلى 
  .( 26الطاولة (

وفـیما یـتعلق بـموضـوع إرسـال الـعمال إلـى مـایـوت فـقد أشـار "تسـیڤانـدیـن" إلـى الـضیف 
الـفرنسـي، أن سـكان مـوھـیلي یـزھـدون عـن الـسفر إلـى مـایـوت وإلـى غـیرھـا؛ ألن مـوارد 

  ( ) Ibid, P.520.22

) یذكر أن والدة جومبیھ فاطمة التي كانت ھي الوصیة طلقت من "تسیڤاندین"، ثم تزّوجت بأمیر أنجواني شقیق السلطان  )23

سالم المدعو عبد الرحمن، ثم توفیت بعد ذلك بوقت قصیر، واتھم زوجھا بتسمیمھا، ومن ثم أصبح "تسیڤاندین" ھو الوصي 
الحاكم بأمرھا.  

Ibid, P.267.    

   .Ibid, P. 268 ( )24

25 فـي خـضم الـصراع بـین السـلطان سـعید بـن سـلطان و الـمزاریـع  فـي شـرق إفـریـقیا أرسـل السـلطان أسـطوال مـن 30سـفینة 

حاملة 4 آالف جندي بقیادة األمیر حماد بن أحمد البوسعیدي عام1238 ھـ إلى بتھ لمواجھة المزاریع. انظر: المغیري، ص،
.212

  ( ) Martin, op.cit., vol. 1,268. et26

 R.D. vol.III bis( Madagascar 1844-1847) Commandant du Crocodile à Commandant de la
Division navale( Romain-Desfossés),St-Denis,23 novembre 1846.
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ھـذه الجـزیـرة الـصغیرة تـكفي لـتأمـین معیشـتھم، دون االضـطرار إلـى تـأجـیر سـواعـدھـم 
  .( )

27في الخارج

وحـول الـمعلومـات الـتي كـان سـلطان أنـجوان، سـالـم بـن عـلوي األول(1840-1855م) 
)، قـد نـقلھا إلـى"رومـین-دیـسفوسـي"، بـشأن رفـع عـلم اإلمـام  عـلى الـسواري فـي  )28

موھیلي، بأمر من الوصي على العرش بدال من علم السلطان عبد الرحمن "رامانیتكا 
" بــعد وفــاتــھ، وھــو عــلم الــملك الــملغاشــي "رادامــا" مــن حــیث األســاس، أوضــح 
"تسـیڤانـدیـن" لـمحادثـھ الـفرنسـي أن الـمعلومـات الـمقدمـة بھـذا الـشأن مـن السـلطان سـالـم 
عـاریـة تـماًمـا عـن الـصحة؛ ألن ھـذا الـعلم – الـعلم الـبوسـعیدي- قـد رفـع عـلى الجـزیـرة –

ألول مرة- منذ عام 1835م، عند ما اعتنق سیدھا السلطان عبد الرحمن اإلسالم.  

وھـذا إن دل عـلى شـيء فـإنـما یـدل – فـي تـقدیـري- عـلى أن فـضل اھـتداء السـلطان عـبد 
الـرحـمن ومـرافـقیھ، مـن الـمقاتـلین الـملغاش الـذیـن بـلغ عـددھـم الـمئات ال العشـرات،  إلـى 

اإلسـالم یـعود - بـعد هللا تـعالـى- إلـى سـلطان ُعـمان وزنـجبار، سـعید بـن سـلطان- جـزاه 

هللا عــنا وعــن اإلســالم خــیر الجــزاء- كــما یــؤكــد  الــجھود الــحثیثة الــموفــقة  لــلعائــلة 
الـبوسـعیدیـة فـي نشـر ھـذا الـدیـن وخـدمـتھ لـیس  فـي ھـذا األرخـبیل فحسـب، بـل وفـي 
أصقاع منطقة شرق إفریقیا كلھا أیضا. وھذا مما جعل فرنسا تصر على معاكسة نفوذ 

السید سعید في األرخبیل والسعي حثیثا للقضاء على ذلك.  

وواضـح جـدا أن مـسألـة رفـرفـة الـعلم األحـمر فـي سـماء ھـذه الجـزیـرة لـم تـكن بسـیطة 
وثـانـویـة، بـل جـوھـریـة- بـامـتیاز- فـي نـظر الـفرنسـیِّین، ألنـھم كـانـوا یـنظرون إلـیھ عـلى أنـھ 

رمز یشكل عالمة مؤسفة للتبعیة للدولة البوسعیدیة.  

) كان اآلمر األعلى الفرنسي في "مایوت" "باسو" (Passot)یرى أن سبب رفض العمال الھجرة إلى "مایوت" یعود  )27

إلى الظروف الجیدة  لقاطني الجزیرة وكتب  في 20 ینایر 1847 قائال:« موھیلي ال ترسل إلینا أي عامل: حكومة الملكة 
الصغیرة لطیفة جدا و السكان راضون عن قدرھم، یبقون ھانئین في منازلھم ...» 

 انظر: األرشیف الوطني الفرنسي، قسم ما وراء البحار، مدغشقر: 
 A.N.S.O.M.,MAD,235 535,Paris,  Passot à Romain-Desfossés ,20 janvier1847 
غیر أنھ في عام 1852كان لآلمر األعلى في مایوت "بونفلس" (Bonfils) الذي خلف"باسو" رأي آخر أقل رومانسیة من 
رأي سلفھ حول حكومة موھیلي وظروف العیش في الجزیرة فقال:« إن العمال الذین كانوا یصلون إلینا من موھیلي عددھم 

قلیل: السكان األحرار استسلموا للبطالة الكاملة، بینما السادة یقسون على عبیدھم...» انظر: 
 A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 1 , lettre n0 61, Commandant supérieur de Mayotte à

        Min.de la Mar.et Col, 22 mai 1852.,Paris.

28() السلطان سالم ھو المعروف بسالم الثاني التقى بھذا الفرنسي " رومین- دیسفوسي" في 13 أكتوبر1846بـ 

"موتسامودو" عاصمة جزیرة " أنجوان" وكان الفرنسیون لمحاولة احتوائھ ضد اإلنجلیز و زنجبار، وعدوه بمساعدتھ في 
                                      Martin, op. cit. vol. 1, P.268. :فرض سیادتھ وسیطرتھ على جزیرتي موھیلي والقمر الكبرى. انظر
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لـذا ظـلت ھـذه الـمسألـة وتـداعـیاتـھا عـالـقة، تـثار بـشكل دائـم ومتجـدد، فـي عـالقـات حـكومـة 

الجــزیــرة مــع المحــطة البحــریــة الــفرنســیة حــتى نــشوب أزمــة 1871م. وكــان 
)، قد كتب في ھذا  الصدد عام 1849م:  ) (Guillain) "29"جیان

«إن تـبعیة الجـزیـرة للسـید سـعید، أصـبحت ظـاھـرة لـلعیان بـوجـود عـلم السـلطان الـذي 
ا ال  استـمر مرـفوـًعاـ علـى بلـدة فوـمبـونيـ... ومسـألةـ العـلم ھذـه لیستـ عمال صبـیانیـًّا طاـئشـً

طـائـل تـحتھ...ألن السـلطان سـعید – نـفسھ- یھـتم بـھا أیـضا أكـثر مـنا – نـحن- لـما فـي ذلـك 

مـن قـیمة تـمثلیة لـحقوقـھ. لـذا فـحینما قـدم إلـیھ – مـن عھـد قـریـب- مـبعوث مـن مـوھـیلي 
للحـدیـث مـعھ حـول مشـروع الـفرنسـیِّین الـمزعـوم للسـیطرة عـلى الجـزیـرة اكـتفى بـالـرد 

قـائـال: إن عـلینا – نـحن الـفرنسـیین- أال نـحاول ذلـك، مـا دام عـلمھ یـرفـرف خـفّاقًـا عـلى 

  .( 30"موھیلي"...»(

ویـذكـر أن "جـیان"ھـذا كـان قـد أوصـى عـام 1847م إقـامـة مـنشأة فـرنسـیة فـي مـوھـیلي 
مـقترحـا شـراء حـقوق  السـلطان األسـبق الشـیخ مـختار بـن أبـي بـكر مـنھ، لـكي تـتمكن 

   .( )
31فرنسا من المعارضة بھا نفوذ السید سعید في الجزیرة

واعـتماًدا عـلى مـا یـمكن اعـتباره نـجاًحـا فـي زیـارة"روبـین"  لـموھـیلي وجـھ آمـر المحـطة 
البحـریـة فـي األشھـر الـقلیلة الـالحـقة، لـزیـادة وتـیرة "الـتجسس" الـمفروض عـلى حـكومـة 

الجـزیـرة، ألجـل مـراقـبة تـصرفـات "تسـیڤانـدیـن" والـوجـھاء اآلخـریـن الـموالـین للسـلطان 

سـعید، ومـن بـینھم "أنـغومـي"، الـذي أصـبح- مـع ذلـك- یـبدي اسـتعداًدا طـیِّبًا لخـدمـة 
 .( )

32المصالح الفرنسیة

وفـي ھـذا الـصدد كـتب"رومـین دیـسفوسـي" إلـى آمـر المحـطة البحـریـة فـي "بـوربـون" 
العمید البحري "سیسیل" (Cecille) في 12أبریل 1847م، یقول:  

) ھو "جیان شارلي" (Guillain Charles ) ولد في 19مایو1808بـ"لورینت"(Lorient) وتقلد مناصب عدیدة في البحریة،  )29
وكان قائدا لبعض سفن البحریة التي كانت تتردد إلى الجزر من 1836وحتى 1849، وترقى إلى عمید بحري 21مارس1861، ثم عین 

حاكما في كالدونیا الجدیدة عام1862، ومات في 10 مارس1870 وترك خلفھ بعض المؤلفات. 
  Ibid, PP.451-452.

  ( ) Ibid, P.520, Note 21.et30

 A.E.,Mém.et Doc.,série Afrique, vol.69. pp.123-124 et 215, Résultats des derniers rapports 
concernant la politique des Iles Comores (25 juillet 1849),

.Ibid( )31

 ( ) Martin, op.cit., vol. 1, P.268.32
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« ھـذا الھـدف قـد تـحقق تـقریـبًا فـي مـوھـیلي، وقـد أنجـزنـاه، وأعـتقد أنـنا اسـتطعنا إفـشال 
یـین للسـلطان سـعید، والـتي كـانـت تـرمـي إلـى جـعل ھـذه الجـزیـرة  ـرِّ دسـائـس الـعمالء السِّ

  .( ا»( 33تحت سیادة سلطان زنجبار... ولكن ھذه الدسائس كانت نشطة جّدً

ومـن الـمالحـظ أنـھ كـان قـد عـبَّر، قـبل سـبعة أشھـر مـن  ھـذا الـتاریـخ،  لـآلمـر األعـلى فـي 

    .( )
34"مایوت" "باسو" بكلمة مماثلة، في رسالة لھ مؤرخھ في 9أكتوبر عام 1846م

احـتجاج السـلطان سـعید لـدى اإلنجـلیز عـلى دسـائـس فـرنـسا فـي دولـھ ودفـاعـھ عـن -
تبعیَّة موھیلي وانجزیجا لھ 

لـقد رأیـنا- فـیما سـبق- الـمساعـي االحـتجاجـیة الـتي قـام بـھا السـلطان سـعید  لـدى حـلفائـھ 
اإلنجلیز إزاء فرض فرنسا ھیمنتھا على "نوس بیھ" الملغاشیة و" مایوت" القمریة. 

وفـي السـیاق الـمتصل ذاتـھ، قـام السـلطان سـعید فـي 7 رمـضان 1263ھـ (19 أغسـطس 

1847م)، عـند مـا الحـظ اسـتمرار الـمطامـع الـتوسـعیة الـفرنسـیة الـرامـیة إلـى ابـتالع كـل 
األرخــبیل الــقمري، بــتوجــیھ رســالــة خــطیة إلــى وزیــر الــدولــة للشــئون الــخارجــیة 
الـبریـطانـیة، "لـورد بـالـمرسـتون" (Lord Palmerston)، یـفضح فـیھا الـدسـائـس الـفرنسـیة 

في جزیرتي القمر الكبرى وموھیلي، وكان مما جاء فیھا:  

« اآلن، تـواصـل األمـة الـفرنسـیة بـاسـتمرار فـي الـتدخـل فـي رعـیتي ومـمتلكاتـي...فـقد 
أخـذوا مـؤخـًرا "نُـوُس بـیھ" دون أي حـق و ال أي مـبرر. وزار الـقبطان "جـیان" مـنذ 
وقــت قــریــب عــدة أجــزاء مــن دولــي، وظــل ھــناك طــوال الــوقــت لــمحاولــة خــلق 
االضـطرابـات، غـیر أنـھ لـم یحـدث بـعد شـيء مـن ذلـك.  وھـاھـم اآلن یـسعون لـلعبث 
ا لدى كل الناس أن سكان ھذه الجزر  بسكان جزیرتي انجزیجا وموھیلي. والمعلوم جّدً

 ( ) R.D. vol.III ( Madagascar 1844-1847)++, Romain-Desfossés au Contre- amiral Cecille, 1233

avril 1847.

( ) Ibid, Lettre Min. Mar. et Col., 26, Romain-Desfossés à Passot, 9 octobre 1846.34
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ھـــم رعـــایـــا زنـــجبار. ویـــبدو اآلن أنـــھ مـــن الـــجیِّد بـــالنســـبة لـــي إبـــالغ الســـید 
 .( 35"جیزوت"(Guizot)، وزیر الخارجیة الفرنسي، بسلوك حكومتھ»(

وفـي مـالحـظة سـریَّـة مـذیَّـلة فـي نـھایـة الـرسـالـة أعـرب السـلطان سـعید فـیھا عـن قـلقھ الـبالـغ 

إزاء الـمحادثـات الـتي كـانـت السـلطات الـفرنسـیة فـي مـایـوت قـد أجـرتـھا، بـناء عـلى 
تـوصـیات "جـیان" الـسالـف ذكـرھـا، مـع الشـیخ مـختار، السـلطان األسـبق لجـزیـرة 

"موھیلي"،  بشأن شراء حقوقھ على الجزیرة. ویتجلى ھذا القلق في قولھ: 

« وفــي الــوقــت الــحاضــر، یــداھــن أولــئك الــفرنســیون رجــال عــجوًزا یــدعــى الشــیخ 
)، ولكـنھ ھوـ منـ أصلـ موـھیـلي، معـ أنھـ ال  )

)، الـذي یـعیش فـي ھـنزوان 37"محـزار"( 36

یـملك فـي الـحقیقة شـیئًا یـخولـھ بـبیع مـوھـیلي. فـھم یـتصرفـون بخـدعـة عـلى الـطریـقة نـفسھا 

   .( 38التي اتبعوھا في مایوت»(

ثـم أكـد السـلطان سـعید -عـالوة عـلى مـا سـبق- أن حـكام مـوھـیلي وجـزیـرة الـقمر الـكبرى 
كـانـوا قـد أعـلنوا - بـمحض إرادتـھم- عـن تـموضـعھم تـحت سـیادتـھ مـنذ أكـثر مـن عشـریـن 

 .( )
39سنة من استعادة ممباسا إلى سیادتھ عام1827م

و تجـدر اإلشـارة، فـي ھـذا الـصدد، إلـى أن السـلطان سـعید كـان قـد أوفـد عـام 1843م، 
الــسفیر عــلي بــن نــاصــر الــھنائــي، مــبعوثًــا شــخصیًّا، إلــى لــندن إلبــالغ "لــورد 

) أورد مارتن Martin  قي صفحة 466من المجلد األول، مقاطع الرسالة التي ترجمناھا و أشار إلى وجود الرسالة في:  )35

  P.R.O.,F.O., 54/11., Seid Said  to Lord Palmerston , 7 Ramadan 1263 (19 aout 1847
«Now the French Nation are continually interfering with my people and my possessions…
 Some time go, they took Nos Beh without any right or any reason and lately captain Guillain
 went to several of my parts and there remained a length of time trying to cause disturbance
 .but effected nothing as yet
 Now they are tampering with the people of the islands of Angazija and Mawale and it is well
 known to all men that the people of these islands are the subjects of Zanzibar. Now it
 appeared good to me to inform Mr Guizot of the conduct of his people.»

) ھكذا ورد االسم في الرسالة والصحیح - على ما یبدو- مختار. )36

) ھنزوان: اسم یطلق على جزیرة أنجوان، وقیل إن أصلھ من الكلمة العربیة: الھناء. انظر: باعلوي، نبذة عن تاریخ  )37

اإلسالم في جزر القمر(مرجع سابق)، ص21.

) فقرة الرسالة المترجمة:  )38

 « At present, they have cajoled an old man named Shaikh  Mahzar who lives at Hinzuan but
 is a native of Moallee  (sic) although he has in truth nothing to do with the sale of Moallee:
in this way they acted deceitfully as to Mayotta.»

 ( )Martin, op. cit., p.466.39
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أبیردین"(Lord Aberdeen)عن مخاوفھ الناشئة عن سیاسة فرنسا التوسعیة في المحیط 
 .( )

الھندي
40

 ومـن ھـنا اسـتمرت فـرنـسا فـي مـواجھـتھا لـنفوذ السـلطان سـعید مـن خـالل نشـر عـمالئـھا 
المحـلیین، وإیـفاد مـربـیة فـرنسـیة لـلقیام بـتربـیة السـلطانـة فـاطـمة وتـعلیمھا السـلوك 
األوروبـي، واإلبـالغ عـن تـصرفـات ونـفوذ زنـجبار بـالجـزیـرة، وتـقلیص دور كـبار 
الـوجـھاء وأعـضاء الـحكومـة الـمحسوبـین عـلى سـلطان ُعـمان وزنـجبار، أو نـفیھم أو 

تصفیتھم جسدیًّا عند اللزوم.  

اإلصـرار الـفرنسـي عـلى الـقضاء عـلى نـفوذ السـلطان سـعید فـي الجـزیـرة وسـیاسـة -
الكیل بمكیالین 

یـبدو لـي أن فـرنـسا حـسمت أمـرھـا لـمواجـھة نـفوذ سـلطان ُعـمان وزنـجبار فـي األرخـبیل 
القمري ألمرین اثنین:  

 األول: إن السید سعید عربي مسلم ذو مواصفات قیادیة وشخصیة كارزماتیة مؤثرة، 
وإمـبراطـوریـتھ الـعربـیة اإلفـریـقیة الـممتدة مـن ُعـمان إلـى شـرق إفـریـقیا والـتي یـنضوي 
تـحتھا سـلطنات ومـمالـیك ھـذه الـمنطقة تـمثل امـتدادا لـلدولـة اإلسـالمـیة، وبـالـتالـي ال تـسمح 

فرنسا بوجودھا وتمددھا في ھذه المنطقة الحیویة من العالم. 

  الـثانـي: كـون السـید سـعید حـلیفا لـإلنجـلیز، فـرأت فـرنـسا أن غـمض الـبصر عـن الـوجـود 
الـُعمانـي فـي ھـذا األرخـبیل وتـبعیتھ لـلدولـة الـبوسـعیدیـة یـعني تـمكین اإلنجـلیز فـي ھـذه 
الجـزر، وتسـلیمھا لـھم ، وخـاصـة مـع وجـود قـنصلیة بـریـطانـیة فـي "أنـجوان"، ولـم یـكن 

ذلـك لـیتم  لـوال عـالقـات الـتبعیة والـوالء الـتي كـانـت تـربـط سـالطـین الجـزیـرة بسـلطان 

ُعمان وزنجبار. 

ـل الـفرنسـیون إلـى ھـذا االسـتنتاج، مـن خـالل الـمحادثـات الـتي جـرت بـین   وقـد تـوصَّ
الســلطان ســعید  والــقبطان الــفرنســي " روبــین –دیــسفوســي"عــام 1844م، وفــي 
13فـبرایـر1846 م بـزنـجبار، والـمشار إلـیھا أعـاله حـینما تـطرق حـدیـث الـطریـفین إلـى 
الـوضـع فـي مـوھـیلي، حـیث أكـد السـلطان لـمحادثـھ الـفرنسـي عـدم مـطالـبتھ بجـزیـرة 

"أنجوان" التي توجد بھا ممثلیة بریطانیة.  

ومـن ھـنا أصـبحت الـدولـة الـبوسـعیدیـة فـي ھـذه الـمنطقة عـامـة واألرخـبیل الـقَمري خـاصـة 

في نظر فرنسا خصمین لدودین في خصم واحد،ال بد من مواجھتھ. 

  ( )Ibid, p.453. et40

 .GRAY (Sir John),(1958), A History of Zanzibar, Oxford, Clarendon, pp.183-195
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ونــلمس ذلــك –بــكل وضــوح وجــالء- فــي الــتعلیمات الــتي أصــدرتــھا الســلطات 
الـفرنسـیة ،فـي شھـر أكـتوبـر1844م، إلـى "رانـج بـول"(Rang Paul)، أول آمـر أعـلى 
)، حـیث نـصت عـلى ضـرورة مـكافـحة نـفوذ  )

فـرنسـي مـعیَّن فـي "نُـوُس بِـیھ" ومـلحقاتـھا
41

سـلطان ُعـمان وزنـجبار فـي كـل مـن جـزیـرة مـوھـیلي وجـزیـرة الـقمر الـكبرى مـعتمًدا فـي 
)، والـمشار إلـیھا أعـاله،  )

42ذلـك عـلى مـا جـاء فـي تـقریـر جـولـة "بـاسـو" لـعام 1843م

لیكون بمثابة خارطة طریق لتحقیق األھداف المرسومة. 

و لـلتذكـیر إن "بـاسـو"، وھـو اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت، كـان قـبل تـعیین "النـج" قـد قـام 
بـجولـة اسـتطالعـیة واسـتخباراتـیة إلـى جـزیـرتـي الـقمر الـكبرى ومـوھـیلي، اسـتغرقـت 
ثـالثـة أسـابـیع فـي شھـر نـوفـمبر عـام 1843م، بـعد مـا تـم فـرض االسـتعمار الـفعلي عـلى 

"مـایـوت" فـي 13یـونـیو مـن ذلـك الـعام. وكـان مـما ورد فـي تـقریـره بـشأن جـزیـرة الـقمر 
الكبرى:  

«أنــھ البــد مــن الــوضــع فــي الحســبان وجــود الســلطان "فُــوم بــاڤو"، ســلطان مــنطقة 
"إتـسانـدرا"، الـذي یشـتھر بـأنـھ مـوال للسـید سـعید واإلنجـلیز. فـیجب عـلینا أخـذ الـحیطة 
مـن ھـذا السـلطان الـذي لـم یـأل أي جھـد فـي مـعارضـة مـساعـینا ومـصالـحنا، وقـد رفـض 

ًّ اسـتقبالـنا، وغـادرنـا الجـزیـرة دون أن نـفقد كـل األمـل، ألن السـلطان "ُمـویـني  رفـضا بـتا

مـُكو"، سـلطان مـنطقة "بَـمباو"، الـذي اسـتقبلنا واحـتفى بـنا، یـبدو أنـھ یـشكل بـالنسـبة لـنا 
 .( 43ورقة رابحة مھمة للغایة في سیاستنا في جزر القمر»(

أما في موھیلي فقد ذكر"باسو"  ضمن ما ذكر:  

« تـوفـي رامـانـیتكا وتـولّـت الـحكم بـعده ابـنتھا الـتي عـمرھـا تـسع سـنوات، ولـكن الـعالقـات 
الـممیزة الـتي كـانـت قـائـمة بـین والـدھـا و السـید سـعید مـنذ حـوالـي  عـام 1835م لـم تـنقطع 

). ثم خلص إلى القول:  44بعد حتى اآلن»(

«وبـاالخـتصار یـمكن اعـتبار مـوھـیلي أنـھا مـوضـوعـة تـحت حـمایـة فـرنـسا. بـمعنى أنـھ لـن 
یـتم عـمل أي شـيء ھـناك مـن غـیر مـوافـقتنا حـتى تـبلغ السـلطانـة الـصغیرة سـن الـبلوغ،  

41() كانت فرنسا بعد مباشرة استعمارھا الفعلي لمایوت عام 1843قد ألحقتھا بـ "نوس بیھ" و "سانت- ماري" تحت مسمَّى 

"نـوس بـیھ" ومـلحقاتـھا، فـعینت "النـج بـول"، أول آمـر أعـلى فـیھا، وبـاشـر عـملھ فـي "مـایـوت" فـي 11مـارس 1844م إال أنـھ 
توفي في 17 یونیو من العام نفسھ. انظر: 

.Martin, op.cit., vol.2, p.371

 ()Ibid, vol.1, p.466.

Ibid, p.173.  ) (42

.Ibid ( )44
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ونـقوم –نـحن- بـتزویـجھا، مـع الـعلم بـأن عـمرھـا اآلن تـسع سـنوات، ومـن ھـنا لـغایـة 
 .( 45بلوغھا 13أو 14سنة لدینا ھامش من الوقت... »(

وفي ھذا المعنى، لقد ورد في التقریر الذي رفعھ "جیان " والمذكور أعاله إلى وزارة 
البحریة والمستعمرات ما یأتي: 

« لقد استطعنا حتى اآلن العمل قلیال على وضع نفوذنا لدى سلطانة موھیلي الصغیرة 
مــقابــل نــفوذ الســید ســعید، وجــعل رؤانــا واســتشاراتــنا ھــي المھــیمنة عــلى رؤى 
واسـتشارات أنـصار ھـذا األمـیر. ونـحن نـحاول أیـضا تـحقیق الـنجاح الـكامـل دون أن  
تـتضرر حـقوقـھ عـلنًا. وھـذه الـحقوق یـجب عـلینا تـلغیمھا فـي الـخفاء بـشكل مـباشـر، و 

  .( 46مكافحتھا في الوقت نفسھ في أسبابھا ومفعوالتھا ...»(

ثـم مـضى  كـاتـب الـتقریـر لـكشف الـنقاب عـن سـیاسـة الـتناقـض والـكیل بـمكیالـین لـدى بـالده  

قائال: 

 «مـع أنـنا اعـترفـنا - كـأمـر واقـع - بسـیادة ابـنة رامـانـیتكا عـلى جـزیـرة مـوھـیلي، فـحقوق 
سـیادة السـلطان سـعید عـلى تـلك الجـزیـرة مـطابـقة لـحقوق سـیادة "ُسـودي" عـلیھا ألنـھما 

.( 47تستمدان شرعیتھما من اغتصاب رامانیتكا لھذه الجزیرة...» (

 )Ibid, p.464. (45

 ( )A.E.,Mém.et Doc.,série Afrique, vol.69. pp.215-221, Résultats des derniers rapports46

concernant la politique des Iles Comores (25 juillet 1849),

 ( ) Ibid.47
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الفصل الثاني 

االھتمام الفرنسي بتربیة جومبیھ فاطمة وتتویجھا وتداعیات ذلك 

- Madame Droit  المربیة الفرنسیة الخاصة مدام درواة

وصول المربیة إلى موھیلي ومباشرة مھمتھا 1.

رأت فـرنـسا لـمواجـھة نـفوذ السـید سـعید سـلطان ُعـمان وزنـجبار فـي مـوھـیلي، 
ومـعاكـسة وإفـشال تحـركـات مـوالـیھ فـیھا تمھـیدا لـفرض ھـیمنتھا وسـیطرتـھا عـلیھا، 
ضـرورة إیـجاد مـمثلیة دائـمة فـي الجـزیـرة، مـن غـیر فـتح قـنصلیة بـھا، ومـن ثـمَّ تـقرر 
وضـع جـومـبیھ فـاطـمة فـي حـضانـة مـربـیة فـرنسـیة تـقوم بـدور الـمخبر، وتـتابـع عـن كـثب 

نشاطات الوجود العربي، وتحول دون التأثیر العربي اإلسالمي على السلطانة. فوقع 
اخـتیار اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت بـاسـو(Passot)، لـلقیام بھـذا الـدور، عـلى "الـمدام 
دُرواة"Madame Droit الـتي كـانـت لـھ مـعرفـة سـابـقة عـنھا مـنذ ثـمانـیة أعـوام، حـیث 
كـانـت قـد شـاركـت فـي حـملتھا التبشـیریـة األولـى فـي قـناة مـوزمـبیق عـلى مـتن بـاخـرة 

  . (Colibr) "مسماة "كولیبري

وأصل ھذه المرأة بقي محل نقاش ونظر، فیذكر "مارتینو" (Martineau) في كتابھ : 
 ،( ) (Pondichéry) "1تاریخ المستعمرات الفرنسیة، أن أصلھا ھندي من "بوندیشیري

وذھب آخرون إلى  أنھا  "كرویل"(créole) من جزیرة "بوربون"(رینیون حالیا). 

فـوصـلت مـدام "دوراة" إلـى مـوھـیلي فـي أواخـر عـام 1847م، بـرفـقة جـیان 
Guillain، عـلى مـتن بـاخـرة تـسمى" دي كـویـدك" (Du Couedic)، قـد بـاشـرت مـھمتھا 

تحـدیـدا فـي 25 دیـسمبرمـن الـعام ذاتـھ، وقـدمـت بـعض الھـدایـا إلـى األمـیرتـین: فـاطـمة 

)   Martineau, Histoire des colonies  françaises T.VI Madagascar et les Comores,p.187. (1
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وأخـتھا سـلمى، الـلتین كـان اسـتقبالـھما لـھا حـارا وسـط حـالـة مـن الـالمـباالة مـن قـبل 
 .( 2مواطني الجزیرة ووجھائھا(

ویـالحـظ ھـنا أن اخـتیار الـیوم 25 مـن دیـسمبر لـمباشـرة ھـذه الـمربـیة الـمزعـومـة 

عـملھا فـي تـربـیة ھـاتـین األمـیرتـین، لـم یـكن مـن بـاب الـصدفـة، حـیث ال یـوجـد لـفظ  
الـصدفـة فـي قـامـوس السـیاسـة، وإنـما تـمَّ بـترتـیب مـحكم یـتناسـب مـع طـبیعة الـمھمة الـتي 

أوفدت ھذه المنصرة من أجلھا. ألیس ھذا التاریخ ھو الیوم الذي یحتفل فیھ النصارى 
كـل عـام بـمیالد المسـیح عیسـى- عـلیھ السـالم - حسـب زعـمھم، ویـقوم األب "نـویـل" 

بتوزیع الجوائز والھدایا ؟! 

وقـد أبـدت ھـذه الـمربـیة مـھارات فـائـقة وإخـالص مـنقطع الـنظیر فـي إنـجاز 
مـھمتھا، حـیث بـدأت األمـیرتـان فـي التحـدث بـالـفرنسـیة والـكرویـلیة فـي مـدة قـصیرة. ولـم 

تـسقط – إلـى جـانـب ذلـك – الـبعد السـیاسـي االسـتخباراتـي فـي مـھمتھا، إذ أبـلغت 
السـلطات الـفرنسـیة فـي مـایـوت عـن أن مـصالـح السـلطان سـعید ونـفوذ حـكومـتھ مـا زالـت 
قـویـة ومـتنامـیة فـي مـوھـیلي، ورغـبتھ فـي أن یـتزوج ھـو شـخصیا بـالسـلطانـة "جـومـبیھ 
فـاطـمة" مـن أجـل بسـط نـفوذه الـكامـل عـلى الجـزیـرة، ویـصبح ھـو السـلطان الـحقیقي 
والـفعلي لـھا، وأنـھ-أي السـلطان-  أراد أن یھـدي لھـذه الـفتاة الـشابـة مـركـبا كـبیرا كـان قـد 
أمـر بـصناعـتھ، ولـكنھا رفـضت ھـذه الھـدیـة، بـناءا عـلى مـشورة مـنھا ومـن "بـاسـو"، ثـم 

خـلصت إلـى الـقول بـأسـلوب تحـریـضي ذي مـغزى خـبیث: إنـھ ال یـوجـد فـي األفـق مـا 
یشـیر إلـى أن ھـذا الـنفوذ الـزنـجباري الـمتمكن آخـذ إلـى االنحـطاط والـزوال فـي الـمدى 

  .( 3المنظور(

لـقد حـظي الـعمل الـذي تـقوم بـھ "مـدام درواة" ھـذه فـي مـوھـیلي بـرضـا واسـتحسان 
الـمسؤولـین الـفرنسـیین عـلى اخـتالف المسـتویـات. فـفي بـالغ صـادر فـي أكـادیـمیة الـعلوم 

لـما وراء الـبحار، وصـف فـیھ "فـیكتورھـیغو" (M. Hugo)ھـذه الـمربـیة بـأنـھا «مـربـیة 

  ( ) Martin,op.cit., vol.1, p.270.2

 ) Ibid, p.523, note 39. Et A.N.S.O.M.,MAD,270605,Passot à Direction des Colonies,1erMarsi
3

(1849.
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. بــینما أشــاد بــھا آمــر المحــطة البحــریــة فــي " ریــنیون" "فــیبفریــر- 4مــتقشفة»

دیسـبونـت"(Febvrier –Despointes)، عـام 1849م، قـائـال: « إنـھا قـامـت بـعملھا بـطریـقة 

 .( 5ذكیة جدا»(

أما وزارة الخارجیة الفرنسیة – من جانبھا- فقالت في تقریر لھا:   

« إنــھا- أي "مــدام درواة"-  كــانــت مــحبوبــة جــًدا بســبب أعــمالــھا الــخیریــة 
الـمتعددة» ثـم أضـافـت: « والـذي یظھـر أنـھا كـانـت تـملك رأس مـال مـوجـھا الكـتساب 

 .( 6زبائن لصالح الطرف الفرنسي »(

   

ھــذا ویــمكن اعــتبار إرســال ھــذه الــمربــیة، لــلقیام بھــذه الــمھمة الــتربــویــة الــدیــنیة 
االسـتخباراتـیة، أول تـأثـیر فـرنسـي عـلى ھـذه الجـزیـرة، والـغرض مـنھ ھـو مـعاكـسة 

وإفشال نفوذ السید سعید فیھا تمھیدا لبسط الھیمنة والسیطرة علیھا. 

مدونة عمل المربیة ( المھام والسلوك)  2.

توجد نسخة من مدونة العمل والسلوك التي یجب على المربیة تطبیق ما ورد فیھا 
على جومبیھ فاطمة وأختھا سلمى، تحمل توقیع القبطان "جیان"، ضابط في البحریة،  

ا الذي یقول:   وبدون تاریخ، ولكن نصھا مھم جّدً

 «یجب علینا أن نحملھما على التشكیك في كل ما ھو عربي، ونجعلھما تشعران 
باالشمئزاز،الذي تشعر بھ أیة امرأة ذات قلب سلیم، تحافظ على كرامتھا األصلیة، 

من تعدد الزوجات والتسري اللذین یسمح بھما القرآن ألتباعھ... ونحملھما كذلك على 

() «austère gouvernante» voir: A.S.O.M.,T.XXXV.4

 ) Martin, op.cit., vol.1, 523, note 38. Et  (5

Marine-Vincennes, carton BB'41493, Febvrier – Despointes au Min. Mar.et Col.

 ( ) Ibid.6
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التخلص من نیر ھذه العادات والسلوكیات التي یراد فرضھا علیھما  طبقا لعادات 
 . ( 7المسلمین... »(

ثم لخص جیان ، بعد اإلصرار على بیان وجھات نظر الحكومة الفرنسیة حیال 
السلطانة الشابة، مھمة المربیة فیما یأتي :  

«علیك أن تقودي روحین لصغیرتین إلى هللا، وإعدادھما في ھذا العالم، كل السعادة 
 .( 8التي یمكن أن یتمتع بھا البشر واحدة مثل ما ستمتعان بھ ... »(

وھذا البرنامج قد سبق أن نال موافقة وزیر البحریة والمستعمرات الفرنسیة، حیث 
جاء في خطاب لھ  مؤرخ بباریس في 18سبتمبر1847م، موجھ إلى "باسو" في 

مایوت: 

« ال أستطیع أن أرى أي مجال إلضافة شیئ للمھمة التي تلقیتھا منكم. وأوافق على 
ذلك، شریطة البدء بتعلیم سلطانة موھیلي الشابة لغتنا وعاداتنا، والدیانة الكاثولیكیة... 

 .( )«9

ویظھـر جـدا مـن ھـذا الـبرنـامـج الـمنتقى بـعنایـة ودرایـة أن الـغرض مـنھ ھـو تـرسـیخ فـي 
ذھـن األمـیرتـین اسـتخدام  الـعادات الـفرنسـیة، وھـو – كـما قـیل- إنـھ عـلى غـرار الـمنھج 

الـمعمول بـھ فـي دیـر فـرنسـي بجـزیـرة "بـوربـون"، لـكي یـساعـد ذلـك عـلى االرتـداد عـن 
الـدیـن اإلسـالمـي، ولـكن مـن الـواضـح أن دور ھـذه الـمربـیة  لـم یـقتصر عـلى تـنفیذ ھـذا 
الـبرنـامـج فحسـب بـل- عـالوة عـلى ذلـك- سـرعـان مـا أصـبحت ھـذه الـمربـیة "مـخبرة" 
حـقیقیة أیـضا  تـعمل لـحساب قـائـد البحـریـة الـفرنسـیة فـي الـمنطقة ولـإلدارة الـفرنسـیة فـي 

مایوت. 

راتب المربیة الشھري 3.

تـمَّ تحـدیـد الـراتـب الشھـريِّ الـذي تـتقاضـاه ھـذه الـمربـِّیة بـمائـة(100) فـرنـك، لـكنَّ "بـاسـو" 

ـھ بـعد مـرور عـدة أشھـر عـلى مـباشـرتـھا الـعمل بـرفـع ھـذا الـراتـب إلـى 1500 فـرنـك  وجَّ
سنویا أي بزیادة قدرھا 25% على الراتب األصلي. 

وفـي عـام 1849م أمـر قـائـد المحـطة البحـریـة"فـیبفریـر-دیسـبونـت"، تـعبیًرا عـن رضـائـھ 

للخـدمـات الجـلیلة الـتي تـقوم بـھا ھـذه الـمربـیة، ورغـبة مـنھ فـي زیـادة مـسؤولـیتھا السـیاسـیة 

)  A.N.S.O.M.,MAD,151208,Paris (7

) Ibid. (8

) Ibid. (9
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بـرفـع راتـبھا الـسنوي إلـى 2500 فـرنـك، وھـذا یـساوي أجـرة مـوظـف اسـتعماري مـن 
  .( 10المرتبة المتوسطة(

الصفة اإلداریة للمربیة 4.

كــان "جــیان" یــود جــعل "مــدام درواة" شــخصیة ســیاســیة رســمیة تــابــعة لــوزارة 
الـخارجـیة، ومـنقولـة مـنھا لـلعمل فـي مـوھـیلي، ولـكن ھـذا الـمقترح لـقي مـعارضـة شـدیـدة 

ل أن  مـن قـبل وزیـر البحـریـة، بـل ومـن اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت "بـاسـو"،  الـذي فـضَّ
تـتعلق بـھ مـباشـرة فـي مـایـوت. وھـذا مـا تـقرر بـالـفعل لـتقوم ھـذه الـمربـیة بـمزاولـة مـھمتھا 

      .( 11المزدوجة تحت مرجعیة "باسو" بعیدة عن أیة صفة سیاسیة رسمیة(

 تداعیات إرسال المربیة: 

رد فعل كبار وجھاء الجزیرة  1.

لـم یـكن وصـول الـمربـیة الـفرنسـیة إلـى مـوھـیلي ومـباشـرة مـھمتھا داخـل 
الـقصر السـلطانـي محـل تـرحـیب سـكان الجـزیـرة نـاھـیك عـن كـبار وجـھائـھا الـموالـین 
للسید سعید، الذین رضخوا لألمر الواقع على مضض. وكان یمثل ھذا التیار الساخط 
بشكل واضح وجلي،"تسیڤاندین"، الذي سرعان ما ناصب عداًء سافًرا لھذه المربیة، 
نـظًرا لـتأثـیرھـا السـلبي –حـاضـرا ومسـتقبال- عـلى جـومـبیھ فـاطـمة. وقـد یـكون إبـعاد 
زوجتھ" دزرین جومبیھ" (Dzarene Djoumbe)عن منصبھا واالستغناء عن خدماتھا 
– بـصفتھا حـاضـنة للسـلطانـة فـاطـمة وأخـتھا سـلمى-  أسـھم  فـي تـعمیق ھـذا الـموقـف 

العدائي الضاري.   

ومـن ھـذا الـمنطلق أخـذ "تسـیڤانـدیـن"، وھـو یـرى بـساط السـلطة بـدأ یـسحب مـن 
قـدمـیھ، یـؤلـب الـرأي الـعام عـلى المسـتوى الـداخـلي ضـد الـمربـیة، كـاشـفا عـن مـمارسـاتـھا 

وتـأثـیراتـھا السـلبیة عـلى السـلطانـة، وتـدخـالتـھا فـي شـؤون الـحكم، مـما یھـدد الـمصالـح 
الـعلیا للجـزیـرة. أمـا عـلى المسـتوى اإلقـلیمي والـدولـي، فـقد شـرع یجـرى اتـصاالتـھ، مـع 

شـركـائـھ الـبوسـعیدیـین فـي زنـجبارألجـل تـدارك الـوضـع، واتـخاذ مـا یـلزم حـیال وجـود 

 ( ) Martin, op.cit., vol.1,pp.269,521, note 27.10

 ( )  A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.69. p.227, Commandant en chef de la station navale de11

 l'Océan Indien à Min. Mar. et Col., 22 avril 1848.
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ھـذه الـمربـیة فـي مـوھـیلي، ومـا تـنطوي عـلیھ مـھمتھا المشـبوھـة، قـبل االسـتفحال وفـوات 

األوان.  

ولـما ضـاق ذرعـا مـن تـصرفـات الـمربـیة، واشـتد الـخالف بـینھما، ولـم یـعد  
یـحتمل تـدخـل فـرنـسا فـي شـؤون الجـزیـرة قـدَّم -عـلى ھـذا األسـاس- اسـتقالـتھ بـعد تـنصیب 

وتتویج السلطانة رسمیًّا من قبل الفرنسیِّین، ولجأ إلى زنجبار، في إطار مسعاه لحشد 
الـدعـم السـیاسـي والـلوجیسـتي، وإقـناع السـلطان  الـبوسـعیدي بـضرورة التحـرك إلنـھاء 

الوضع القائم في الجزیرة.   

وبـالـمقابـل كـان ھـناك لـفیف مـن الـوجـھاء( الـطابـور الـخامـس) یـرأسـھم الـحاكـم 
العجوز،"أندریان سیفوال"، وھو خصم سیاسي لدود لـ "تسیڤاندین"، یعملون لحساب 

فرنسا، ویساندون مصالحھا في الجزیرة، كما سبق ذكره. 

موقف السید سعید بن سلطان من إرسال فرنسا مربیة إلى السلطانة 2.

لـما نـمى إلـى عـلم السـید سـعید فـي زنـجبار، بـواسـطة مـبعوث خـاص أوفـده إلـیھ 
المسـتشار "تسـیڤانـدیـن"، وصـول الـمربـیة الـفرنسـیة إلـى جـزیـرة مـوھـیلي، بـدعـوى الـقیام 
بـتربـیة األمـیرة الـصغیرة جـومـبیھ فـاطـمة، أراد السـید أن یـرد عـلى ھـذه الخـطوة 
الـفرنسـیة- بـال تـأخـیر- فـأبـلغ  "تسـیڤانـدیـن" فـي یـنایـر1848م، عـن نـیتھ إرسـال عـامـل 
عـربـي إلـى الجـزیـرة فـي أقـرب اآلجـال، لـیقوم بـإدارة الـحكومـة لـغایـة  بـلوغ جـومـبیھ 
فـاطـمة. فـقام عـلى إثـر ذلـك الـحاكـم " أنـدریـان سـیفوال"بـالـسفر إلـى مـایـوت بـصورة 

 .( 12عاجلة؛ألجل إعالم اآلمر األعلى الفرنسي "باسو" بھذه  المعلومات (

  

ویـرى "جـان مـارتـن" فـي كـتابـھ: «جـزر الـقمر: أربـع جـزر بـین قـراصـنة و 
مــزارعــین» أن مــوقــف الســید ســعید الــمبلغ عــنھ ھــذا قــد أوجــد حــالــة مــن الھــیاج 
واالضـطراب فـي األوسـاط الـحكومـیة الـفرنسـیة الـتي كـانـت قـد شـرعـت، مـنذ وقـت 

) انظر: رسالة موجھة من "باسو" إلى آمر المحطة البحریة، في 14فبرایر1848، توجد في األرشیف الوطني، قسم ما وراء  )12
البحار، مدغشقر: 

A.N.S.O.M.,MAD,270605
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قــصیر، فــي الــشعور بــالــقلق إزاء الــنفوذ الــعربــي الــُعمانــي الــمتنامــي فــي الــمحیط 

 .( 13الھندي(

ویظھــر ھــذا الــقلق الــفرنســي واضــًحا  فــیما عــزاه الــمؤلــف إلــى الــدوق 
"مونتیبلو"( Montebello )، أن وزیر الخارجیة، رئیس الحكومة" فرانسوا جیزوت" 
( François Guizot) صرح في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة  في 14فبرایر1848، 

بالقول:  

 . 14« نحن لم نعترف إطالقا بشرعیة إدعاءات زنجبار بسیادتھا على موھیلي»

وھـذه الجـملة عـلى قـصرھـا تـعبِّر تـعبیًرا، ال لـبس فـیھ، عـن الـموقـف الـمبدئـي الـثابـت 
لسـیاسـة الـحكومـة الـملكیة الـفرنسـیة الـمعروفـة بـ "مـلكیة شھـر جـوالي "  تـجاه جـزر 
الـقمر، والـذي سـارت عـلیھ وتـبنتھ- الحـقا- الجـمھوریـة الـثانـیة، حـیث نجـد أیـضا أن " 
دریــون دي لــویــز"( Drouyn de Luy)، وھــو رجــل دولــة فــرنســي، قــد كــتب فــي 
27أبـریـل1849م إلـى  الـقنصل الـفرنسـي فـي زنـجبار، بـعد مـا قـام ھـذا األخـیر بـإبـالغـھ 
عـن تـوجـھ السـید سـعید بـن سـلطان: « إن ادعـاء سـلطان زنـجبار بسـیادتـھ عـلى مـوھـیلي 

 .( 15إدعاء ال نعترف بھ »(

ویـبدو أن قـیام الـوجـیھ "أنـدریـان سـیفوال" بـنقل تـلك الـمعلومـات السـریـة الخـطیرة 
إلـى الـمسؤولـین الـفرنسـیین فـي مـایـوت لـم یـك تـصرفـاً فـردیًّـا، وإنـما كـان عـمل مجـموعـة 

ضـغط محـلیة، تـعمل لـحساب الـمصالـح الـفرنسـیة، ضـد تـبعیة الجـزیـرة لسـلطان ُعـمان 
 ،(Romain-Desfossés)" وزنـجبار، وضـع لـبنتھا األولـى الـقبطان " روبـین –دیـسفوسـي

آمـر المحـطة البحـریـة فـي "بـوربـون"، عـند مـا زار الجـزیـرة فـي مـارس 1845م، 
والـتقى بھـذا الـوجـیھ فـي "نُـومـاُشـَوا"، ثـم تـولـت مـھمة الـتوجـیھ واإلشـراف عـلي تـلك 

المجموعة المربیة الفرنسیة"المخبرة" بعد مباشرة عملھا داخل القصر السلطاني. 

ویـدل عـلى مـا ذھـبنا إلـیھ أن ھـذا الـوجـیھ أصـبح ھـو بـمثابـة الـناطـق الـرسـمي لھـذه 
المجـموعـة، وقـامـوا بحـملة عـدائـیة واسـعة الـنطاق ضـد "تسـیڤانـدیـن"، وطـالـبوا السـلطات 

الفرنسیة بأن ترسل باخرة إلى الجزیرة لنقلھ ونفیھ واحتجازه في أرض فرنسیة. 

) Martin, op.cit, vol.1, 522, note 31. (13

 ( ) Ibid.14

 ( ) Ibid.15

  34



قـد ورد فـي بـعض الـتقاریـر الـتي تـناولـت ھـذه الـمطالـبة:« إن الشـیوخ یـطلبون أن 

تـقوم سـفینة بـالـذھـاب إلـى ھـناك لـلبحث عـن"تسـیڤانـدیـن"، ونـقلھ إلـى أبـعد مـكان مـن 
أراضـینا، وفـي حـالـة رفـضھ فـإنـھم سـیستخدمـون أیـة وسـیلة مـن أجـل التخـلص مـن رجـل 
). وكـان ھـؤالء الـوجـھاء قـد أشـاعـوا تھـدیـدات ضـد  16یـعتبرونـھ خـائـنا لسـلطانـتھم...» (

"تسـیڤانـدیـن"،عـند مـا كـان ھـذا األخـیر یـعنى بمشـروع تـزویـج سـلطان "إتـسانـدرا" "فُـوم 
 .( 17باڤو" بالسلطانة فاطمة(

ھذا لقد لقي مطلب الوجھاء ھذا ترحیب اآلمر األعلى في مایوت "باسو" الذي 
وافـق عـلیھ  فـورا، فـطلب إلـى المحـطة البحـریـة مـن خـالل خـطاب خـطي تـدخـلھا فـي 
مـوھـیلي لـنفي "تسـیڤانـدیـن"، وتـرحـیل مسـتشاره الـقاضـي عـبد الـعزیـز إلـى جـزیـرة الـقمر 

  .( 18الكبرى، وتشكیل مجلس وصایة مكون من ثالث شخصیات إلدارة  الحكومة(

 فشل محاولة اعتقال "تسیڤاندین"( Tsivandini)ونفیھ 3.

ووفـقا لـقرار "بـاسـو" الـمشار إلـیھ –آنـفا- والـقاضـي بـاعـتقال "تسـیڤانـدیـن" ونـفیھ 
لموقفھ العدائي المعلن ضد المصالح الفرنسیة في الجزیرة، والممثلة –حالیا-في"مدام 
درواة" ومـھمتھا وصـل إلـى مـوھـیلي، بـعد عـدة أیـام،  آمـر المحـطة البحـریـة بـالـوكـالـة 
الـقبطان " روفـروي دي سـانـت – سـیمون "(Rouvroy de Saint-Simon)، عـلى مـتن 
سـفینة تـسمى" أرتـیمیس" (L'Artémisse) محـروسـة بـسفینة محـلیة صـغیرة " إریـز 
" (L'Iris)، تـم إنـزال مجـموعـة مـن جـنود البحـریـة الـفرنسـیة، تـحت إمـرة أحـد أعـضاء 
 .( 19رئاسة أركان السفینة، وبحضور القبطان "بیدارت"(Bedart ) للسفینة " إریز " (

 ( )A.N.S.O.M.,MAD,270605,Passot à Commandant de la station navale, le 14 février1848.16

) Ibid. (17

 ( )  A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.69. p.223  Résultats des derniers rapports concernant la18

 politique des Iles Comores (23 juillet 1849).

 ( ) Martin, op.cit., vol., p.27119
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ومـع أن ھـذه الـمناورة غـیر الـمتوقـعة أدھشـت أنـصار "تسـیڤانـدیـن"، إال أن آمـر 
المحـطة بـالـوكـالـة تـبین أن تـنفیذ خـطة اعـتقال ھـذا الـوزیـر سـیلقى صـعوبـات عـدیـدة، ألنـھ 

عـلى الـرغـم مـن وجـود بـعض تحـركـات مـناوئـة لـھ فـي الجـزیـرة إال أن الـسكان وكـبار 
 .( 20الوجھاء ال یتفقون – فیما ظھر لھ-  على نفیھ وإبعاده(

فیتجـلى ذلـك فـي كـون " أنـدریـان سـیفوال " نـفسھ، وھـو عـّراب ھـذه الـفكرة – كـما 
رأیـنا- أصـبح مـوقـفھ أقـل تـصمیما وإقـدامـا مـما كـان قـد أبـداه –سـلفا- حـین مـحادثـاتـھ  مـع 

اآلمر األعلى في مایوت.  

  كـما بـادر "تسـیڤانـدیـن" – مـن جـانـبھ-  مـحاوال تـفویـت الـفرصـة وإنـقاذ نـفسھ مـن 
ھـذا الـمصیر الـمجھول الـماثـل أمـامـھ، إلـى تـلیین مـوقـفھ أو بـاألحـرى "تـلویـنھ"، حـیث 
أخـذ یـحتج لـھؤالء الـجنود بـصداقـتھ الـطیبة مـع فـرنـسا، مـؤكـدا لـھم أنـھ مـعارض – إلـى 
أبـعد حـد- لـفكرة السـید سـعید  فـي إرسـال عـامـل لـھ إلـى الجـزیـرة، وأنـھ أیـضا ال یـرحـب 
بمشـروع إرسـال جـومـبیة فـاطـمة إلـى زنـجبار، لـمواصـلة تـربـیتھا، وزواج السـید بـھا 

     .( 21ھناك، كما كان السید قد طلب منھ ذلك(

وفسـر"جـیان" أسـباب تـراجـع "تسـیڤانـدیـن"عـن مـوقـفھ، بـدرجـة مـائـة وثـمانـین، والـذي 
یـمكن أن یـكون ھـو مجـرد تـكتیك سـیاسـي إلنـقاذ الـنفس، بـالـقول:« عـند الـعرب، لـیس 
ھــناك مــا یــمكن تــحیید الــكراھــیة الــناجــمة عــن مــعتقداتــھم الــدیــنیة...والــحالــة  ھــذه، 
و"تسـیڤانـدیـن" مسـلم، فـإن الـكراھـیة ھـذه تسـیطر عـلیھ تـمامـا، وإن كـانـت، فـي كـثیر مـن 
األحیان، تبدو مخفیة ببراعة فائقة، فتدفعھ المصلحة أو الخوف للتظاھر بتبني وجھات 

 .( 22نظر متفقة مع تأثیرنا .. »(

ومـن الـمالحـظ أن ھـذا الـتغییر الـمفاجـئ فـي مـوقـفي كـل مـن "أنـدریـان سـیفوال"، 

و"تسـیڤانـدیـن" األخـویـن الـعدویـن، الـالعـبین الـمتنافسـین األسـاسـیین فـي الـملعب السـیاسـي 
فـي الجـزیـرة، لـم یـربـك الخـطة الـفرنسـیة الـمعدة فحسـب، بـل نـزع فـتیلة الـتوتـر، وأعـاد 

 ( ) Ibid.20

) Ibid. (21

 ( ) Ibid, p. 523, note.35.22
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إلـى الجـزیـرة شـیئا مـن الھـدوء، وھـذا مـا سجـلھ آمـر الـسفینة " إیجـلي" (L'Eglé) الـذي 
    .( 23زار عاصمة الجزیرة، بإیعاز من "باسو"، بعد مرور بضعة أشھر(

رد الفعل البریطاني  4.

  

كـانـت بـریـطانـیا فـي حـلبة الـصراع لـلبحث عـن مـوطـئ قـدم فـي جـزیـرة مـوھـیلي 

مـن أجـل تـوسـعة رقـعة وجـودھـا فـي األرخـبیل، بـعد مـا فـتحت قـنصلیتھا فـي أنـجوان عـام 

1848م، ومــن ثــم كــانــت أنــظارھــا مــتجھة صــوب تــلك الجــزیــرة، ونــحو أمــیرتــھا 
الـصغیرة، وسـلطانـتھا الـشابـة فـي المسـتقبل الـقریـب، فـبدأ الـمالحـون اإلنجـلیز یـولـون 

اھـتمامـا أكـبر لشـئون الجـزیـرة، وتـطلعوا - ھـم اآلخـرون- إلـى تـكلیف السـلطانـة الـشابـة، 
) بھـذه الـعبارة: «  )(Napier) " 24الـتي وصـفھا الـقنصل الـبریـطانـي فـي أنـجوان " نـابـیر

)، بـلعب دور مـھم لـصالـحھم بـشأن  25إنـھا ألعـظم فـتاة مـھمة وأكـثر ذكـاء عـلى مـا یـبدو»(

مـطامـعھم السـیاسـیة لیسـت فـي جـزیـرة مـوھـیلي، الـتي وفـدت إلـیھا وصـارت سـلطانـة 
علیھا  فحسب، بل وفي مدغشقر أیضا، موطنھا األصلي، أرض آبائھا وأجدادھا. 

وغـداة وصـول "نـابـیر" إلـى "مـتسامـودو" عـاصـمة جـزیـرة أنـجوان أراد تـأسـیس 
مـزرعـة فـي مـوھـیلي عـلى مـقربـة مـن الـعاصـمة فـومـبونـي، بـاسـم شـریـكھ "ولـیم 
)، وذلـك مـن أجـل إیـجاد مـوطـئ قـدم فـي الجـزیـرة- كـما  )(William Sunley)  "26صـنلي

أسـلفنا الـقول-  وتـأمـین الـتأثـیر عـلى السـلطانـة، وكسـب ود وعـطف مـربـیتھا الـفرنسـیة 
"مدام درواة"، التي أوعز إلیھا القنصل إقناع السلطانة بالمنافع العظیمة التي ستترب 

) Ibid, p.271. (23

24() جوزیف نابیر Josiah Napierھو أول قنصل إنجلیزي تم تعیینھ في أنجوان، وقدم أوراق اعتماده إلى السلطان سالم في 4/

نوفمبر/1848م، وتوفي بزنجبار في 20/سبتمبر/1850. راجع: 
كمال،جزر القمر منذ بداية القرن السادس عشر امليالدي ( مرجع سابق)صفحات:219- 220. 

  ( )«A most interesting girl, apparently very intelligent»25
 المرجع نفسھ نقال عن: 

Public Record Office, Foreign Office, 19,vol.I,Napier à Palmerston, 9 décembre 1848 .

) ولیم صلي ھو ثاني قنصل بریطاني في أنجوان، وكان قد وصل إلیھا عام 1847م قبل القنصل األول " نابیر" (Napier,)، وأقام  )26

بھا مؤسسة تجاریة وزراعیة. 
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عـن ھـذا االسـتثمار.غـیر أن ھـذه الـمربـیة، الـتي كـانـت تـعمل لـحساب فـرنـسا، لـم تـوافـق 

 .( 27على القیام بما طلب منھا، وبالتالي لم یر ھذا المشروع النور(

وقـد أدت ھـذه الـمعلومـات، بـعد وصـولـھا إلـى الـمسؤولـین الـفرنسـیین، إلـى ازدیـاد 
الـقلق الـفرنسـي إزاء تحـركـات بـریـطانـیا فـي األرخـبیل، فـوجـھ اآلمـر الـفرنسـي فـي مـایـوت 

"بـاسـو" عـلى الـفور مـدیـر الشـركـة الـقمریـة بسـرعـة فـتح فـرع لـھا فـي مـوھـیلي، مـن أجـل 
إقامة التوازن مع مشروع القنصل البریطاني. 

وفـي ھـذه األثـناء شھـدت الجـزیـرة زیـارات مـكثَّفة  لـعدد مـن الـسفن اإلنجـلیزیـة، و 

أراد الـضابـط البحـري لـباخـرة " إیـریـدیـس" (L'Eurydice)، بـدایـة عـام 1849م، أن 
یسـتفسر حـول مـا إذا كـانـت السـلطانـة فـاطـمة تـنوي الـتنازل عـن جـزیـرتـھا لـفرنـسا – كـما 
شـاع ذلـك فـي جـزیـرة مـوریتشـیوس، فـجاء رد السـلطانـة لـھ مـطمئنا لـروعـتھ. ومـن ھـذا 
الـمنطلق أراد ھـذا الـضابـط أن یـترك وراءه فـي فـومـبونـي عـمیال "مـلغاشـیا" تـربـى فـي 
مـوریتشـیوس، لـیقوم بـدور مـماثـل لـدور الـمربـیة الـفرنسـیة "مـدام درواة"، بـید أن ھـذا 

      .( 28المطلب قوبل بالرفض(

  

تتویج فرنسا السلطانة واشتراط الموافقة الفرنسیة المسبقة على الزواج -

وجــھ الــعمید البحــري لــلقوات البحــریــة الــفرنســیة إلــى جــومــبیھ ُســوِدي، فــي 
29یــنایــر1849م، قــبل الــتتویــج بــأربــعة أشھــر، رســالــة جــاء فــیھا: « إن ســیدي 
اإلمـبراطـور...ال یـكفیھ أن یـكون ھـناك جـیران طـامـحون.. یـعتدون عـلى سـیادتـك 

  .( 29الشرعیة على ھذا البلد»(

ویـقصد بـذلـك تـبعیة السـلطانـة فـاطـمة لسـلطان زنـجبار وفـقا لـما كـان عـلیھ األمـر فـي عھـد 

أبـیھا. فـفحوى ھـذه الـرسـالـة ھـو الـتشكیك فـي ھـذه الـتبعیة، وإثـارة ھـذه السـلطانـة 
الصغیرة، وحملھا على التمرد والخروج على سلطان زنجبار. 

) Martin, op.cit.,vol.1, p. 272. (27

) Ibid.  (28

 ) Ibid, p.524, R.D. vol.III( Madagascar 1844-1847) +, Le Commodore des forces navales de29

France à Youmbe Soudi, sultane de Mohéli, 29 janvier 1849. (
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لـذا وجھـت الـحكومـة الـفرنسـیة آمـر المحـطة البحـریـة فـي جـزیـرة "ریـنیون" "فـیبفریـر-
دیسـبونـتس" لـلقیام بـتتویـج جـومـبیھ فـاطـمة وتـنصیبھا رسـمیًّا سـلطانـةً عـلى الجـزیـرة، 
وذلـك بھـدف تـثبیت الـتأثـیر الـفرنسـي عـلیھا، واسـتمرار الحـمایـة غـیر الـمعلن عـنھا  فـي 

الجـزیـرة، والـتي بـدأت بـإرسـال الـعمیلة "مـدام درواة" بـدعـوى الـتربـیة والـتثقیف. وقـد 
أقـیمت مـراسـیم الـتتویـج فـي 26مـایـو1849م بـحضور مـسؤولـین فـرنسـیین، مـن مـدنـیین 
وعـسكریـین، وأطـلقت الـمدفـعیة الـفرنسـیة واحـدة وعشـریـن طـلقة إجـالال وتـقدیـًرا لھـذه 

  .( 30السلطانة الشابة في ھذه المناسبة(

ومما جاء في الكلمة التي ألقاھا الممثل الفرنسي ما یلي: 

« إنـني ، بـاسـم فـرنـسا، أعـترف بسـیادتـك عـلى مـوھـیلي، وأحـییك بـصفتك مـلكة لھـذه 
الـبالد، ولـدیـك وحـدك حـقوق تـولـي الـحكم فـیھا، وفـرنـسا  وھـي تـتنازل آلخـر أمـنیة  ألب 
متوفى،  قد حققت رغبة مشرفة باالعتراف بأن لیس ھناك أحد یحق لھ أن یمارس أي 
تـأثـیر عـلیك فـي إدارة شـئون حـكومـتك. وإنـني، إذ أضـع عـلى جـبینك ھـذا الـتاج الـذي 
)، وأن رؤساـءك (الوـجھـاء) ال  31أرسـلتھ فـرنـسا ھـدیـة لـك؛ ألعـبر لـك أنـك مسـتقلة(

). لـقد وصـلت إلـى سـن یـمكن أن  32یسـتطیعون مـن اآلن فـصاعـدا أن یـتصرفـوا فـیك(

تـفھمي فـیھ أھـمیة مـوقـفك. وإن فـرنـسا، وھـي تـوفـر لـك حـمایـة مـعنویـة، ال تـنتظر مـنك أي 

مـقابـل فـي كـل الـظروف، وال تـود الـتدخـل فـي  الشـئون الـداخـلیة لـلبالد، ولـكن ألـح - فـقط 

– عـلى أن الـرجـل الـذي سـتختاریـنھ لـیكون زوجـا لـك یـجب أن یـكون ذلـك مـن اخـتیارك، 
وال یـفرضـھ عـلیك أحـد. ومـن أجـل مـصلحتك أطـلب أن یـنال ذلـك الـخیار- قـبل تـنفیذه- 

 .( 33موافقة الحكومة الفرنسیة...  »(

وتشـیر الـمصادر ذاتـھا إلـى أن ھـذا اآلمـر أبـلغ وزارة البحـریـة والمسـتعمرات فـي 4 
یونیون1849م، بعزمھ على تغییر علم الجزیرة، وبناء سكن للسلطانة. 

وبــعد مــرور ثــالثــة أعــوام عــلى ھــذا الــتتویــج، كــتب اآلمــر األعــلى فــي مــایــوت " 
بونفلس" (Bonfils)إلى وزارة البحریة والمستعمرات قائال: 

.Martin, Op.cit., vol.1, P.273( )30

31() یعني أن السلطانة فاطمة مستقلة وغیر تابعة لسلطان زنجبار.

) ویقصد بالوجھاء "تسڤاندین" وغیره من الموالین لسطان زنجبار. )32

) یوجد ھذا الجزء الذي قمنا بترجمتھ في صفحة 525/1 من المرجع نفسھ. وانظر أیضا:  )33

R.D. vol.III( Madagascar) ++, sous-dossier Febvrier-Despointes,Rapport de Febvrier-
 Despointes à Romain-Desfossés,4 juin 1849.

 Marine-Vincennes, Registre BB 4 1493, Febvrier-Despointes à Min. Mar.et Col., 4 juin 1849.
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« إن سـیاسـة مـوھـیلي قـد أرسـى دعـائـمھا  اآلمـر "فـیبفریـر-دیسـبونـتس"، ألنـھ ھـو الـذي 
ج السـلطانـة الـشابـة بـعد أن ألـقى كـلمة الـمناسـبة، الـتي ال یـوجـد عـندي نـصھا، ولـكن  تـوَّ
الـعرب تحـدثـوا كـثیرا عـنھا، وھـو الـذي اسـتحدث الـوضـع اإلداري الشـبھ الـرسـمي 
لـ"مـدام درواة"، الـمفروضـة –سـلفا- عـلى الـشعب فـي مـوھـیلي بـصفة أنـھا سـیدة مـرافـقة 
لـصاحـبة الـجاللـة، وھـو الـذي أیـضا كـان قـد كـتب إلـى سـلفي ھـذه الـعبارة :" سـأزوج 

    .( 34سلطانة موھیلي، عند ما یحین  الوقت المناسب، بمن یناسب"»(

ومـن ھـنا یـمكننا الـقول: إن ھـذا الـتتویـج بـمثابـة الـفخ الـذي نـصبھ الـفرنسـیون إلیـقاع ھـذه 

السـلطانـة الـصغیرة فـي أحـابـیل الھـیمنة والـنفوذ، وبـقي عـامـل ابـتزاز وتھـدیـد لـھا، وسـیفا 
مسـلطا عـلى رقـبتھا، لـفرض األجـندات االسـتعماریـة الـتوسـعیة، وانـتزاع الـتنازالت، 
وكـان ھـذا الـفعل ھـو اإلنـجاز رقـم 2 حـققتھ البحـریـة الـفرنسـیة فـي الجـزیـرة، بـعد مـا 
نـجحت فـي وضـع عـمیلتھا "مـدام دوراة" فـي الـقصر السـلطانـي، تـحت سـتار الـتربـیة 

والتثقیف لألختین غیر الشقیقتین:فاطمة وسلمى.   

تداعیات التتویج:   

موقف وجھاء الجزیرة الموالین لسلطان زنجبار من التتویج 1.

إن نـجاح الـدبـلومـاسـیة الـفرنسـیة فـي احـتضان السـلطانـة فـاطـمة، وتـربـیتھا عـلى السـلوك 
األوروبـي، وتـغذیـتھا بـالـثقافـة الـفرنـكوفـونـیة، وتـتویـجھا رسـمیا عـلى مشھـد الجـمیع تـكون 

فـرنـسا قـد كسـبت – سـلفا- مـعركـة اسـتعمار ھـذه الجـزیـرة قـبل أن تـندلـع وتـحین أوانـھا، أو 

بـاألحـرى امـتلكت أھـم خـیوط وأوراق الـلعبة، تـؤھـلھا – عـالوة عـلى الـقوة الـعسكریـة- 
لـممارسـة الـتأثـیر والـضغوط  عـلى الـفعالـیات والـقیادات السـیاسـیة وسـحب بـساط  الـنفوذ 

من أقدام الالعبین اآلخرین.  

 فـوجـد وجـھاء الجـزیـرة أنـفسھم أمـام تـتویـج فـرنـسا لسـلطانـتھم، وتـعامـلوا مـع ھـذا الحـدث 
كـأمـر واقـع، وكـان مـمن حـضر مـراسـیم الـتتویـج مـن كـبار الـشخصیات فـي الجـزیـرة 
الـوزیـر "تسـیڤانـدیـن"، والـقاضـي عـبد الـعزیـر، الـلذان كـانـا یـمثالن – بـقوة-  مـصالـح  
السـید سـعید فـي األرخـبیل، بـل یـعتبران خـصمین لـدودیـن لـلوجـود الـفرنسـي فـي الجـزیـرة 
خـاصـة وفـي األرخـبیل عـامـة، لـذا حـضورھـما ھـذا الـحفل كـان مـلفتا لـلنظر، بـل واألكـثر 
إلـفاتًـا مـا قـیل إنـھما كـانـا یـصفقان لـلكلمة الـتي ألـقاھـا الـممثل الـفرنسـي، والـتي كـان 

 .( 35یترجمھا إلى اللغة المحلیة المترجم: "بُوانا علي ُكومبو" (

 ) Martin, op.cit.,vol.1, p.525, note 48. (34
وأیضا: 

 A.N.S.O.M., Registre MAD, 7 B 1, Lettre n0 61,Commandant supérieur de Mayotte à Min.de la
Marine,22 mai 1852.,Paris.

 ( ) Martin, Op.cit., Vol.1, P.273.35
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إال أنـھ ال یـمكننا تفسـیر ھـذا الـحضور وذلـك  الـتصفیق مـن الـرجـلین قـبوال لـلتدخـل 
الـفرنسـي فـي شـؤون حـكومـة الجـزیـرة، أو رضـوخـا لسـیاسـة األمـر الـواقـع، الـتي تخـطط 

لـھا الـمربـیة الـفرنسـیة – مـن وراء و داخـل كـوالـیس الـحكم -  حـیث قـام الـوزیـر- تـعبیرا 
عـن اسـتیائـھ مـن ھـذا الـتوجـھ -  بـاسـتقالـتھ مـن مـنصبھ بـعد ذلـك بـعدة أیـام ، وغـادر 
الجـزیـرة مـتوجـھا إلـى زنـجبار، وھـناك وجـھ دعـوة – مـن جـدیـد- إلـى السـید سـعید بـن 

سلطان، لبسط نفوذه وسلطتھ – بشكل فعلي - على الجزیرة. 

وقـرر السـید سـعید، بـناء عـلى ھـذا الـطلب الـملح، تـعیین خـاطـب مـن عـنده  لـ"جـومـبیھ 
فـاطـمة"، ووقـع اخـتیاره عـلى أحـد أفـراد عـائـلتھ الـمسمى سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر 
)،  مسـتشاره الـخاص لـشؤون جـزر الـقمر، والـذي  36الـبوسـعیدي الـملقب بـ"مـقدارا"(

سـبق أن أوفـده للجـزیـرة عـام 1836م، لـلقیام بـمساعـي حـمیدة كـانـت تھـدف إلـى حـل 
الـخالفـات الـقائـمة بـین حـلیفھ السـلطان عـبد الـرحـمن والسـلطان عـبد هللا الـثانـي، سـلطان 

أنجوان.   

فـوصـل السـید سـعید بـن محـمد الـبوسـعیدي إلـى الجـزیـرة فـي فـبرایـر 1850م، واتـسم 
اسـتقبال السـلطانـة وحـكومـتھا لـھ بـجو مـن الـبرودة، وذلـك بتھـییج و تحـریـض مـن 
الـفرنسـیین والـمربـیة الـعمیلة "مـدام دوراة"، األمـر الـذي جـاء عـكس مـا كـان یـتوقـعھ 
الـوزیـر الـسابـق "تسـیڤانـدیـن"، الـذي كـان یـرى أن وصـول ھـذا األمـیر إلـى الجـزیـرة 
نھ لـصالـح الـجانـب الـعربـي (الـزنـجباري)، ولـمصلحتھ ھـو، وعـلى  سـیغیِّر الـوضـع، ویـحسِّ
ضـوء ھـذه الـقراءة لـلوضـع تـقرر أن یـعود "تسـیڤانـدیـن" – بـدوره- إلـى مـوھـیلي، وقـد 
لھ السـید سـعید رسـالـة خـطیة إلـى السـلطانـة فـاطـمة، یـشفع لـھ فـیھا، ألجـل إعـادتـھ إلـى  حـمَّ

 .( 37منصبھ وموقعھ في حكومة الجزیرة(

 وتـقول بـعض الـتقاریـر الـتي تـناولـت عـودة السـید سـعید بـن محـمد و"تسـیڤانـدیـن" إلـى 
موھیلي: إن رسالة السید سعید المذكورة كانت على النحو التالي: 

 « ابـنتي الـمحبوبـة، إن عـبدك "تسـیڤانـدیـن" جـاءنـي قـائـال: "قـدمـت إلـیكم مـن أجـل طـلب 
العفو من جومبیھ فاطمة ". وأعتقد أنك ال ترفضین االمتثال بمشورتي التي أقدمھا لك 
بھـذا الـشأن، و أبـعثھ إلـیك عـلى مـتن إحـدى سـفني، فـاعـفي عـن كـل مـا فـعلھ لـك. ألنـھ عـبد 

د على خدمتك، ویعرف أمورك كلھا، وإنني على یقین أن لدیھ عقالً أكبر من عقل  تعوَّ
 .( 38جمیع من حولك »(

 ( ) Ibid.36

 ( ) Ibid.37

 ( )A.E.,Mém et Doc.,série Afrique, vol.69, p.275,Rapport du Capitaine de frégate Bolle,38

 commandant le Chasseur (15 mars 1850).
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وتـفید نـفس الـتقاریـر بـأن الـقنصل الـفرنسـي فـي زنـجبار كـتب إلـى وزارة الـخارجـیة 
بـباریـس فـي 27 مـارس 1850م قـائـال: « قـبل مـغادرة "تسـیڤانـدیـن" زنـجبار بـعدة أیـام 

عـلمت أن السـید سـعید، الـذي كـان ذلـك  الـمغامـر قـد قـِدم إلـیھ طـالـبًا عـونـھ ألجـل اسـتعادة 
ح لـھ بـأن الـعالقـات الـطیبة الـتي تـربـطھ مـع فـرنـسا ال تـسمح  مـكانـتھ لـدى السـلطانـة، صـرَّ

لـھ بـأن یـتعاطـف- بـإمـكانـاتـھ- مـع الـذیـن قـد یسـتطیعون تـعكیر السـلم فـي الجـزیـرة، مـما قـد 

 .( 39یعرض موقفھ حیالنا للخطر»(

وبـینما نـمى إلـى عـلم قـبطان الـباخـرة الـمقلة لـلوزیـر الـسابـق "تسـیڤانـدیـن" أن سـفینة 
فـرنسـیة" لـي شـاسـیر" (le chasseur )مـوجـودة فـي مـرسـاة فـومـبونـي، أرسـى  ھـو 
الـباخـرة  قـبالـة "نـومـاشـوا" فـي 6  مـارس 1850م غـیر أن "تسـیڤانـدیـن" لـم یـنزل مـن 
الـباخـرة خـوفـا مـن أن یـقبض عـلیھ ویسـلم لـجنود البحـریـة الـفرنسـیة، وسـبب ھـذه 
الـمخاوف كـون الـوزیـر الـسابـق الـمحسوب عـلى سـلطان زنـجبار، عـلم بـبرودة الـجو الـذي 

اسـتقبل بـھ األمـیر الـبوسـعیدي مـن قـبل السـلطانـة والـمواطـنین، ومـن ثـم اكـتفى بـاالتـصال 
بـجومـبیھ فـاطـمة بـواسـطة مـراسـالت خـطیة مـن عـلى الـباخـرة، وسـلم لـھا بھـذه الـطریـقة 

الـرسـالـة الـتي وجـھھا إلـیھا السـید سـعید، والـتي رجـاھـا فـیھا – كـما ذكـرنـا آنـفا- إعـادة 
"تسـیڤانـدیـن" إلـى مـنصبھ الـوزاري، ولـكن السـلطانـة، بـناء عـلى مـشورة مـربـیتھا 
الـفرنسـیة والـكابـتن "بـول" (Bolle ) ضـابـط الـسفینة "لـي شـاسـیر" رفـضت تـلبیة ھـذا 

  .( 40المطلب(

وأمـام ھـذا الـوضـع رأى "تسـیڤانـدیـن" الـعودة إلـى زنـجبار، فـغادرت الـباخـرة مـیناء بـلدة 
"نـومـا شـوا" فـي 12مـارس صـوب أنـجوان، وعـلى مـتنھا األمـیر الـعمانـي (الـزنـجباري) 
الـراغـب فـي الـزواج مـن السـلطانـة، وكـان الـكابـتن الـفرنسـي "بـول"، فـي ھـذه األثـناء، 

یـسعى العـتقال"تسـیڤانـدیـن"، وتـھجیره إلـى "نـوس بـیھ"، ولـكن الـباخـرة اسـتطاعـت 
الـوصـول إلـى زنـجبار، حـیث نـزل الـرجـالن، وھـما یـنتظران أیـاًمـا ھـانـئةً قـد تـطول مـدة 

 .( 41انتظارھا وقد تقصر(

ضغوط شعبیّة وسیاسیّة تؤدي إلى ترحیل المربیة الفرنسیة 2.

وبـعد لـجوء الـوزیـر"تسـیڤانـدیـن" إلـى زنـجبار وھـو الـذي كـان یحـمل لـواء الـدفـاع عـن 
المصالح العربیة  في  جزیرة موھیلي،  ویساند  الطرف الزنجباري في الحیلولة دون 

 ( )Ibid, P. 286.39

) Martin, Op.Cit., Vol.1, PP.273-274. (40

 ( ) Ibid, P. 274.41
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ز تـدریـجیًّا  بـروز ونـمو نـفوذ الـمربـیة الـفرنسـیة، خـال الـجو لھـذه األخـیرة فـأخـذت تـعزِّ
سـلطتھا فـي الجـزیـرة، لـدرجـة أنـھا سـیطرت أو بـاشـرت عـملیًّا شـؤون الـحكومـة، 
وتـجاوزت – إلـى أبـعد حـد- حـدود االخـتصاصـات الـممنوح لـھا مـن قـبل"جـیان"عـام 
1849م، حـیث أقـدمـت عـلى تـعیین "أنـدریـان سـیفوال" الـذي كـان یـمثل – كـما رأیـنا –  
الـتیار المحـلي الـعامـل لـحساب فـرنـسا، فـي مـنصب وزیـر، بـید أن الـرجـل بسـبب عـمره 
الـمتقدم، لـم یُـعن كـثیًرا بھـذا الـمنصب الجـدیـد، ومـن ثـمَّ تـمَّت إقـالـتھ مـنھ بـعد مـرور بـضعة 

 .( 42أشھر(

ـھ الـقنصل الـفرنسـي بـزنـجبار رسـالـة إلـى وزارة الـخارجـیة  وفـي ھـذا السـیاق، وّجً
بـباریـس، فـي 27 مـارس، یـقول فـیھا: «كـتب الـقنصل الـبریـطانـي: إن "مـدام درواة"، 

وھـي كـریـویـل مـن "بـوربـون"، تـمارس لـدى جـومـبیھ ُسـوِدي صـالحـیات تـماثـل 
 .( 43صالحیات وزیر مقیم »(

وقـد الحـظ  ضـابـط إنجـلیزي، اعـتباًرا مـن أواخـر عـام 1848م، أن الـتأثـیر 
الـمتنامـي لـ" مـدام درواة"  لـم یـعد وجـھاء الجـزیـرة یتحـملونـھ، وأصـبحوا مـنزعـجین مـن 

وجــودھــا، ویــتقبلون – عــلى مــضض- ســلطة ســلطانــة أخــذت، مــن خــالل مــالبــسھا 
األوروبـیة وسـلوكـھا، تـبتعد عـن عـادات وتـقالـید الـمجتمع الـقمري. وأن ھـذه السـلطانـة 
الصغیرة نفسھا – حسب ھذا الضابط-  تحترس من المربیة المذكورة، إذ ھي تتجسس 
)، مما جعلھا تعبِّر عن رغبتھا في أن تكثر السفن اإلنجلیزیة  من زیاراتھا.   44علیھا(

وكـان الـوجـھاء یـرون  أیـضا أن ھـذه الـمربـیة تـسعى جـاھـدة  لـتحویـل سـلطانـتھم الـشابـة 
عـن دیـنھا اإلسـالمـي إلـى الـنصرانـیة. وكـان مـرشـدھـا األب "كـوتـین"(Cotain)، وھـو 

.Ibid, P.525, Note 52 ( )42

) توجد الرسالة في أرشیف وزارة الخارجیة بباریس:  )43

A.E.,Mém.et Doc.,série Afrique, vol.69. p.280

) اقرأ:  )44
 « There is a general feeling of dislike to the French…It is clear that the position Mme Droit
 occupies is displeasing to the queen and her subjects…She dislikes Mme Droit because she
 thinks her a spy on her action…»
 P.R.O.,ADM. 123/23,Commander Brown, H.M.S., Geyser au vice- amiral Dacres 10- 12
septembre 1848.
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)، قـد تـردد إلـى "مـوھـیلي" عـدة مـرات،  45یـسوعـيٌّ مـن الـبعثة التبشـیریـة فـي "مـایـوت"(

فـي الـفترة مـا بـین عـام 1849م و 1850م، ولـم یـكن یـقوم ھـناك بـعملھ التبشـیري، فـي 

وسـط الـمواطـنین، وإنـما كـان اھـتمامـھ یـتركـز – بـالـدرجـة األولـى- عـلى الـتعلیم الـدیـني 

لبنتي "رمانتیكا": ُسوِدي وَسلَمى. 

ھًـا بـمھمتھ  وقـد أكـد أحـد الـمؤلـفین الـفرنسـیِّین زیـارات األب "كـوتـین" لــموھـیلي، مـنوِّ
فیھا، وحسب كالم ھذا المؤلف أنھ - أي األب-  ما كان یود أن یتولى تعمید األختین 
كـما طـلبتا ذلـك مـنھ، وأن ھـاتـین الـبنتین كـانـتا تـبحثان عـن حـمایـة مـن الـسماء، وسـند 

  .( 46على األرض،وھو فرنسا، یؤمن لھما الحمایة األكثر فاعلیة(

ویــبدو أن كــل الــشكاوى الــتي كــان الــمواطــنون یــغذونــھا ضــد "مــدام درواة" فــإن 
الـمساعـي الـرامـیة لـتنصیر السـلطانـة ظـلت – مـن غـیر جـدال- أكـثر حـساسـیة وخـطورة 

)، فـي بـدایـة عـام 1851م، عـریـضة إلـى  47لـدیـھم، وبـالـتالـي رفـع كـبار الـوجـھاء(

السـلطانـة یـلتمسون فـیھا تـرحـیل الـمعلمة "درواة" إلـى مـایـوت، إال أن السـلطانـة، عـلى 

الـرغـم مـن إدراكـھا  بـالحـرج الشـدیـد الـذي یسـببھ وجـود ھـذه الـمعلمة لـدیـھا، لـم تـوافـق 

عـلى ھـذا االلـتماس بسـبب الـعالقـة الـوطـیدة الـتي كـانـت بـینھا وبـین مـن كـانـت  تـسمیھا : 
أمھا.  

ومــن ھــنا یــقال: إن كــبار الــوجــھاء قــامــوا بــحیاكــة «خــطة»، تفجــرت فــي 
7أكـــتوبـــر1851م، ضـــد "مـــدام درواة"، فـــاضـــطرت ھـــي وأخـــتھا "مـــدام   
النـغیدوك" (Languedoc)، الـتي كـانـت قـد لـحقت بـھا قـبل بـضعة أشھـر، إلـى مـغادرة 

) كانت طقوس الكاثولیكیة تقام في "مایوت" على تبرعات الجنود الفرنسیین منذ سیطرة فرنسا على الجزیرة عام 1843 ثم خصص  )45

الحـقا فـي الـموازنـة الـعامـة لـلدولـة مـنصبان رسـمیان للتبشـیر، وأول قسـیس تـولـى أحـد الـمنصبین "بـییر كـوتـین"(Pierre Cotain)الـمولـود 
فـي 15أبـریـل عـام 1795 بـ"بـوردو"(Bordeaux)، وتـم قـبولـھ فـي الحـملة للمسـیحیة فـي 12أكـتوبـر1821، ونـقل لـلعمل فـي الـبعثة فـي 
مـدغـشقر عـام1844، وأقـام فـترة فـي "مـوھـیلي"، حـیث عـمل بـھا مسـتشارا للسـلطانـة فـاطـمة، ثـم عـین الـمسؤول األعـلى لـلبعثة فـي "مـایـوت" 

حتى عام 1856.انظر 
Martin, op.cit., vol.1,pp.244,505, Note 268. Et Annales de la propagation de la Foi,T.18,p.
157,T.26,p.94.

 ( )  R.P.LANGLOIS,(1872) Jomby Sundy, Scénes et récits des Iles Comores, Paris, J.Alanel,46

pp.20-26

) حسب تقریر (Emile L'Amitié) عامل استخبارات زار الجزیرة عام 1854، فإن الوجھاء الذین قرروا إبعاد المربیة ھم عبد  )47

هللا مسلم، محافظ العاصمة "فومبوني"، والوزیر السابق أندریان سیفوال(Andriansifoula)و باكوسان(Bacosana)، وبكري 
طیب، وقد وصفھم بأنھم «ممثلو الشعب». راجع:  

.Martin,op.cit., vol.1, p.527, note 57
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الجـزیـرة، مـتوجھـتین عـلى بـاخـرة، وصـلت إلـى مـایـوت بـعد أربـعة أیـام. ثـم تـوفـیت 
"مـدام درواة" فـي مسـتشفى "دزاودزي" بـمایـوت فـي 23أكـتوبـر1851م وشـاعـت فـي 
األوسـاط الـفرنسـیة- یـومـھا-  أنـباء تـفید  بـأن الـطباخ الـخاص للسـلطانـة جـومـبیھ فـاطـمة 

  .( ) ..قام بتسمیمھا قبل مغادرة موھیلي( 49عبد هللا بكري( 48

وحــول ھــذه الــمربــیة الــفرنســیة ومــالبــسات تــرحــیلھا ووفــاتــھا قــال  الــقاضــي 
  :(GEVREY) "جیفري"

« أقـتبس مـن الـمدونـات الـممتازة الـتي كـتبھا  السـید "كـاف"(M.Cave ) ونشـرھـا فـي 
المجـلة البحـریـة الـصادرة عـام 1867م روایـة الـسنوات األولـى مـن حـكم جـومـبیھ فـاطـمة. 
فـبینما كـانـت والـدتـھا تـدیـر بـاسـمھا شـؤون الـبالد نـظرا لـصغر سـنھا،  كـانـت الـمربـیة 
"درواة".. مـكلَّفةً بـتربـیة ابـنتي ُروَمـانـتیكا. وتـحت إدارتـھا نـشأت الـبنتان عـلى الـطریـقة 
األوروبـیة، وتـعلَّمتا كـتابـة الـفرنسـیة جـیًِّدا والتحـدث بـھا بـطالقـة. وكـانـت أمـور ھـذه 
الـمربـیة فـي مـوھـیلي تسـیر عـلى خـیر مـا یـرام حـینما مـاتـت والـدة جـومـبیھ فـاطـمة، كـما 
كـانـت  تـتمتع بـنفوذ واسـع لـدى السـلطانـة، وأخـذت تجـري اتـصاالت مـع سـلطات بـالدھـا، 

ولـم یـعجب ذلـك الـعرب الـذیـن جـعلھم دیـنھم وتـقالـیدھـم ال یـتعاطـفون مـع ھـذه الـمعلمة، 
الـتي كـانـت فـي الـوقـت نـفسھ تسـتخدم الـوسـائـل الـممكنة حـتى جـعلت تـلمیذتـیھا عـلى 
الـتواصـل مـعنا، و أخـذ اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت یـعامـلھما كمحـمیَّتَین... واحـتفظت 
جـومـبیھ فـاطـمة بـعد تـتویـجھا بـكل األفـكار الـتي  تـلقتھا مـن مـعلمتھا، وأخـذت تسـتشیرھـا 

فـي كـل الـقضایـا الـصعبة. مـما أثـار غـیرة وجـھاء الـعرب، وجـعل عـداوتـھم لـھا تـزداد. 
وألجـل إیـجاد مـبرر یـحق لـھم الـطلب مـن السـلطانـة تـرحـیل مـعلمتھا نشـروا إشـاعـة كـبیرة 

بـأن السـیدة "درواة" تـرتـِّب لـلتنازل عـن الجـزیـرة لـفرنـسا. وكـانـت السـلطانـة تـرفـض لـھم 
بشدة طلب الترحیل.  

وفـي عـام 1851م جـاء إلـیھا  وفـد مـن الـوجـھاء الـذیـن أبـلغوھـا بـاعـتزام الـوجـھاء عـلى 
ـلوھـا إن أردتـم فـأنـا  تـرحـیل ھـذه الـمربـیة، فـردت السـلطانـة عـلیھم سـاخـطة بـالـقول: " رحِّ

سـأسـتطیع إعـادتـھا". وكـان ھـذا الـرد الـحاسـم مـن جـومـبیھ فـاطـمة ھـو شـھادة وفـاة ھـذه 
الـمربـیة، حـیث اتخـذ  الـوجـھاء عـلى إثـره  قـرارھـم الـنھائـي الـذي ال رجـعة عـنھ عـلى 

ترحیلھا، وعلى أن ال یترك لھا مجال إلمكانیة العودة إلى الجزیرة. 

) انظر صورتھ في الصفحة الثانیة من مالحق الكتاب.  )48

  ( ) Ibid, p.275.49

 وتجدر اإلشارة إلى أن القائد الفرنسي األعلى في "مایوت" (Bonfils philibert ) استبعد،من جانبھ، في وفاة المربیة مسألة 
التسمیم، بینما تناول ھذه األطروحة غیر واحد من المؤلفین. راجع:  

.Ibid, p.527, notes 57 et 58
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 ومـن ھـنا قـام أحـد خـدم السـلطانـة بـدس سـم فـي طـبق طـعام مـدام درواة، وعـند مـا بـدأت 
أعـراض الـتسمم تظھـر عـلیھا، تـّم نـقلھا عـلى بـاخـرة إلـى مـایـوت. وفـي ھـذه األثـناء 
حـاولـت السـلطانـة بـعد إبـالغـھا بـما حـدث، مـعارضـة مـوقـف الـوجـھاء بـالـقوة، مـن خـالل 

قـرع طـبول الحـرب، ظـنا مـنھا أن بـعض رعـایـاھـا سـیلبون نـداءھـا، إال أن الـوجـھاء 
أجـھضوا خـطتھا، وذلـك بـحبس السـلطانـة فـي قـصرھـا، ومـنعھا مـن الخـروج مـنھ إلـى أن 

غادرت الباخرة. وتوفیت  "درواة" بعد أیام فلیلة من وصولھا إلى مایوت. 

 وبـعد مـغادرة ھـذه الـمربـیة خـال الـجو لـلعرب الـذیـن أصـبحوا یـتمتعون بـنفوذ كـبیر، 
ُجـوھـا بـسعید بـن محـمد – عـم سـلطان زنـجبار- وتـبنت  ویـحكمون بـأمـر السـلطانـة، وزوَّ

 .( 50من ذلك الوقت األعراف والعادات العربیة ولبس النقاب...»(

وكما رأینا فیما مضى أن ابتعاث ھذه المدام إلى موھیلي كان بناء على توجیھ كل من 
"جـیان" و"بـاسـو"، وكـان ذلـك یـرمـي إلـى تـربـیة مـن سـتصبح -عـما قـریـب- سـلطانـة 
للجـزیـرة تـربـیة مـزدوجـة: فـرنسـیة مـن جـھة، ومسـیحیة مـن جـھة أخـرى، بـید أن ذلـك 
أدى إلـى نـھایـة مـأسـویـة لـلمربـیة، وسـط ھـذا الـجو السـیاسـي واالجـتماعـي الـمختنق  

بترحیلھا ووفاتھا في ھذه الظروف الغامضة. 

 ویـبدو أن اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت "بـونـفلس" قـد أدرك صـعوبـة الـوضـع السـیاسـي 
الـمتأزم فـي مـوھـیلي الـناجـم عـن مـمارسـات الـمربـیة وانـعكاسـاتـھا، فـأراد احـتواء الـوضـع 

مؤقتا وعدم التصعید. لذا استبعد تماما أمر تعیین مربیة أخرى خلفا لـ" مدام درواة"، 
فكتب بھذا الخصوص إلى وزیره للبحریة في 19دیسمبر1851م قائال: 

 « إذا سمـح ليـ بقـول ماـ تعـلمتھ منـ خالل ترـددي إلىـ البالد العـربیـة، فسـأقوـل: ال 
یـمكن إطـالقـا لـشعب مسـلم، مـھما كـان لـونـھ أسـود، أن یـقبل بـأن تـحكمھ مـلكة مسـیحیة، 
وتـرتـدي مـثل مـا كـانـت تـرتـدیـھ قـبل قـیام ھـذه الحـركـة الـشعبیة الـمناھـضة، وأعـني: 
ارتـداء قـبعة مـن سـندس، وفسـتان، وأحـذیـة ذات كـعب عـالـیة، وتـبرھـن لھـذا الـشعب أن 

 .( 51المسلمین غیر متقین، وكفار، ویتم بذلك إیجاد عوائق كبیرة بال مبرر»(

 ( )Gevrey, op.cit, pp.122-123.50

51()  األرشیف الوطني بباریس،قسم ما وراء البحار، مدغشقر: 

 A.N.S.O.M.,MAD,270605,Commandant Supérieur de Mayotte( Bonfils) à Ministre de la Marine,
Mayotte,le 19 décembre 1851.
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الوضع في الجزیرة بعد ترحیل المربیة ووفاتھا 3.

عـلى الـرغـم مـن الھـدوء الـملحوظ الـذي سـاد الجـزیـرة، ومـشاعـر االرتـیاح الـتي عـمت 
الـمواطـنین، غـداة تـرحـیل ھـذه الـمربـیة، وسـط ھـذه الـظروف الـمتشنجة، یـبدو أن ھـذا 
الـترحـیل ومـا رافـقھ مـن وفـاة مـفاجـئة قـد تـرك فـي نـفس تـلمیذتـھا جـومـبیھ فـاطـمة غـیر قـلیل 
مـن الحسـرة واألسـى ، فـقد كـان ارتـباطـھا بھـذه الـمربـیة قـویـا وتـأثـیرھـا عـلیھا بـادیـا، بـل 

شـكل – فـي الـحقیقة والـواقـع- نـكسة كـبیرة لسـیاسـة فـرنـسا فـي الجـزیـرة، وصـفعة مـؤلـمة 

ألجـنداتـھا الـتوسـعیة الـرامـیة إلـى ابـتالع ھـذه الجـزیـرة، والـتي اشـتغلت عـلیھا البحـریـة 
الفرنسیة- لیل نھار- طوال عقد من الزمن. 

ویـذكـر أن السـلطانـة بـعثت بـرسـالـة إلـى اآلمـر األعـلى  "بـونـفلس" حـاولـت فـیھا طـمأنـة 
الـفرنسـیِّین، وتـبدیـد مـخاوفـھم، مـؤكـدة بـأن لـیس ھـناك أّي تـغییر فـي عـالقـاتـھا مـع مـایـوت 

 .( 52وفرنسا(

وھـذا مـا الحـظھ ضـباط البحـریـة الـفرنسـیة الـذیـن تـوقـفوا فـي الجـزیـرة فـي تـلك الـفترة، 
األمـر الـذي أضـفى رصـیدا عـلى مـصداقـیة رسـالـة السـلطانـة، وسـاعـد عـلى طـمأنـة 
"بونفلس"، وتھدئة روعھ، أن نظام الوصایة الذي ھندسھ ووضعھ حیز التنفیذ كل من 
"بــاســو" و "فــیبریــر-دیســبونــیت" فــي الجــزیــرة یــمكن االســتمرار فــي الــعمل بــھ 

    .( 53كالماضي(

وھـذا – فـي تـقدیـري- بـعید عـن الـواقـع والـحقیقة، حـیث رأیـنا خـالل الـسنوات الـالحـقة 
تـراجـعا مـتدرجـا فـي الـعالقـات بـین حـكومـة السـلطانـة فـاطـمة والسـلطات الـفرنسـیة فـي 

مایوت مقابل – بصورة متواكبة- إعادة تنمیة نفوذ الدولة البوسعیدیة على الجزیرة. 

وتشـیر الـمصادر إلـى أن غـداة تـرحـیل "مـدام درواة" اسـتأنـفت السـلطانـة فـاطـمة، وھـي 
تـبلغ مـن الـعمر خـمس عشـرة سـنة، ارتـداء مـالبـس االحـتشام الـتقلیدیـة، وتـركـت اسـتخدام 
الـلغة الـفرنسـیة، وأمـرت بـأن تـسمى وتـنادى بـاسـمھا اإلسـالمـي "فـاطـمة" الـذي سـمیت بـھ 
وقـت والدتـھا بـدال مـن االسـم الـملغاشـيِّ " ُسـوِدي". ثـم لـوحـظ بـعد بـضعة أشھـر، عـودة 

األمـیر الـُعمانـي سـعید بـن محـمد بـن  نـاصـر الـبوسـعیدي، الـراغـب فـي الـزواج مـنھا إلـى 
)، والـذي لـم تـحسن فـي اسـتقبالـھا لـھ فـي  54الجـزیـرة، بـعد سـفره إلـى أنـجوان وزنـجبار(

 ( ) Martin, op.cit., vol.1, p.275.52

) Ibid. (53

( ) Ibid, pp.275,277,  et A.N.S.O.M.,Registre Madagascar 7 B 1, Lettre n0 61, p.54

 226,Commandant Supérieur de Mayotte ( Bonfils) à Ministre de la Marine, le 22 mai 1852.
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زیـارتـھ الـسابـقة فـي فـبرایـر1850 م نـتیجة الـضغوط الـفرنسـیة عـلیھا مـن خـالل "مـدام 
درواة". 
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الفصل الثالث 

جومبیة فاطمة والتقلُّبات العاطفیة 

أوال- أھم العروض المقدمة لخطبة جومبیھ فاطمة 

لـم یـكن مـوضـوع زواج جـومـبیھ فـاطـمة مـسألـة عـادیـة وال شـخصیة، وإنـما اسـتثنائـیة 
وســیاســیة – بــامــتیاز- كــان لــھا بــعد دولــي وإقــلیمي ومحــلي، تــبارت فــیھا أجھــزة 
اسـتخبارات الـدول الـكبرى الـمتنافـسة فـي الـمنطقة: فـرنـسا وبـریـطانـیا واإلمـبراطـوریـة 
الـُعمانـیة. وقـد شھـد ھـذا الـموضـوع تـنافـسا محـمومـا مـن ھـذه األطـراف وغـیرھـا، ال یـقل 

وطـأة مـن تـنافـسھا وتـنازعـھا عـلى بسـط الـنفوذ والسـیطرة والھـیمنة عـلى الـمضایـق 
والدول والشعوب؟!       

ومن بین العروض التي كانت على الطاولة بشأن طلب ید جومبیھ فاطمة  نذكر 
منھا فقط ما كان قبل زواجھا األول، أما العروض األخرى التي تقدمت لخطبة 

السلطانة بعد وفاة زوجھا األول فسنشیر إلیھا في ثنایا الحدیث: 

.1 (Foum bavou)"عرض سلطان "إتساندرا" فوم باڤو

 كان السلطان فوم باڤو بن في فوم (Foum bavou Ben Fey Foumou)، سلطان منطقة 
"إیتساندرا" في جزیرة القمر الكبرى، "تِیبھ" (سلطان سالطین)، وھو من قبیلة "إینا 
)، مـما  1فُـَوامـبَیا". وكـلمة "فُـوم" فـي األصـل «لـقب یـطلق عـلى مـلوك بـتَّھ مـن الـنباھـنة»(

قـد یـعزز مـا تـقولـھ بـعض الـمصادر الـقمریـة الـشفویـة: إن أصـل  ھـذه الـقبیلة یـعود إلـى 
جـذور عـربـیة ُعـمانـیة، لـیس كـون سـالطـین ھـذه الـقبیلة یحـملون ھـذا الـلقب فحسـب، بـل 
كـانـوا مـوالـین لسـالطـین الـدولـة الـبوسـعیدیـة أیـضا، ومـن خـالل وجـود عـالقـات 

واتصاالت تاریخیة كانت تربط ھذه القبیلة بالُعمانیین في زنجبار.   

) انظر: المغیري، جھینة األخبار،( مصدر سابق).ص.170. )1
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ووصـف الشـیخ بـرھـان بـن محـمد مـكال الـقمري(1884-1949م) السـلطان فُـوم بـاڤو 

قـائـال: «إنـھ كـان مـلًكا مـھابًـا مـیَّاال إلـى الحـرب مـتصفًا بـالحـماسـة، وھـو الـذي بـنى 
الـقصور الـعظیمة والـقالع والـحصون فـي مـدیـنة "إیـتسانـدرا"، ولـد عـام 1797م وتـوفـِّي 

 .( 2في عام 1859م»(

 وكـان ھـذا السـلطان – كـغیره مـن سـالطـین ھـذه الـقبیلة - عـلى عـالقـة جـیدة مـع سـلطان 
زنـجبار، قـد أوفـد إلـى مـوھـیلي،  ألجـل خـطبة یـد جـومـبیھ فـاطـمة، الـقاضـي عـبد الـعزیـز 

الذي استطاع أن یكسب ثقة الرجل القوي في الجزیرة "تسیفاندین" الذي سارع - من 
جـانـبھ- إلـى تـبنى الـموضـوع والـسعي لـھ بـعزم وإصـرار لـدى السـلطانـة، لـكون ھـذا 
الـراغـب مـا ھـو إال السـلطان " فـوم بـاڤو" الـذي یـعتبر الـعدو الـلدود األبـرز لـفرنـسا 

وألطماعھا التوسعیة الرامیة إلى بسط السیطرة والنفوذ في األرخبیل. 

 .( 3لكن فاطمة بناء على ضغط "مدام درواة" وتدخلھا المباشر، رفضت ھذا العرض(

ویـذكـر أن مـمن كـانـوا وراء ھـذا الـموقـف الـرافـض الحـرس الـخاص للسـلطانـة، وھـم 
مـلغاشـیون مـن قـبیلة "الـھوفـا"، حـیث عـارضـوا بشـدة ھـذا الـزواج عـلى الـرغـم مـن 
بوا أمـر  مـوافـقة حـكومـة الجـزیـرة عـلیھ، وأرادوا التخـلص مـن "تسـیفانـدیـن"، ورتـَّ
الـقضاء عـلیھ بـتسمیمھ، إال أن "مـدام درواة" الـتي رفـعت ھـذه الخـطة إلـى اآلمـر 
األعـلى الـفرنسـي فـي مـایـوت "بـاسـو" تـلقت مـنھ الـتوجـیھات بـعدم الـموافـقة عـلى ھـذا 

  .( 4اإلجراء، وأمرھا بالعدول عن ھذا األسلوب(

ویـمكن الـقول ھـنا، كـما یـمكن الـقول فـي الـمناسـبات األخـرى: إن فـرنـسا – طـالـما- 
اعتمدت على العنصر الملغاشي، في تمریر وتكریس أجنداتھا وتثبیت ھیمنتھا على 
األرخبیل، قد حاولت جاھدة الستخدام ھذا العنصر في ملف زواج جومبیھ فاطمة. 

2- العرض الفرنسي الرسمي  

2()  مكال، تاریخ جزائر القمر( مصدر سابق)،ص54، وكرھیال، العالقات التاریخیة( مرجع سابق)،ص32.

 ( ) Martin,op.cit., vol.1,p.272.3

 ( ) Ibid, p.524, note 43.4
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كـانـت فـرنـسا، مـن أجـل جـعل مـوھـیلي" تـابـعة إلدارتـھا فـي مـایـوت، وضـمان تـأثـیرھـا 

الـفعلي فـي جـومـبیھ فـاطـمة، رأت تـزویـجھا بـابـن عـمھا "راكـوتـو"(Rakoto)، ولـي العھـد 
  . (Radama II)في مدغشقر، والذي سیصبح فیما بعد الملك "راداما" الثاني

وفـي ھـذا الـصدد أخـذ اآلمـر الـفرنسـي فـي مـایـوت "بـاسـو"، مـن بـدایـة عـام 
1847م، یـقیم عـالقـات جـیدة، مـع ھـذا األمـیر الـملغاشـي الـشاب الـذي بـلغ عـمره آنـذاك 
الـثامـنة عشـر، مـن خـالل رسـائـل خـطیة یـعرض عـلیھ فـیھا مـوضـوع الـزواج، وقـد ورد 
فـي إحـدى رسـائـلھ إلـیھ، والـمؤرخـة فـي 2نـوفـمبر1848م: « ...إن الـملكة الـصغیرة، 
ابـنة عـمك، جـمیلة بـل ھـي أكـثر جـماال، وإنـھا مـثلك فـي الجـمال، وال تـریـد أن تـحكم 
بـالـرعـب وإنـما بـالـلطف، والـقوانـین الـجیدة». غـیر أن "راكـوتـو"، الـذي آل إلـیھ الـحكم 

فـي بـالده عـام 1862م، لـم یـوافـق عـلى الـعرض الـفرنسـي، مـكتفیا بـالـتعبیر عـن شـكره 

  .( 5العمیق للفرنسیین على قیامھم بكفالة وتربیة ابنة عمھ(

عرض فرنسي آخر(غیر رسمي) 3.

كـان الـضابـط الـفرنسـي فـي البحـریـة "أونـیل"(O'NELL) یـتوقـف كـثیرا فـي مـوھـیلي، حـیث 
الـتقى فـیھا، عـدة مـرات، بـسعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي، األمـیر الـعمانـي، الـذي 
سـیظفر بـالـزواج مـن جـومـبیھ فـاطـمة. وأثـناء ھـذه الـتوقـفات أراد ھـذا الـضابـط، الـمولـود 
فـي 29مـایـو1830م بـ "بـیالك" (Peillac)، أن یـتقدم لـطلب الـزواج بـجومـبیھ فـاطـمة، 
وسـعى لـذلـك إال أن مـرجـعیّة عـملھ لـم تـسمح لـھ بـتحقیقھ، ومـن ثـمَّ لـم یـر ھـذا المشـروع 

 .( 6النور(

 "(Emile"وقـد ورد فـي تـقریـر مـؤرخ فـي "نـوس بـیھ"، عـام 1854،لـ" أمـیل المـتي
(L'Amitié،عـن األحـداث األخـیرة فـي "مـوھـیلي"، والـذي زار الجـزیـرة، عـدة مـرات، 

 ) Ibid, pp.269,521, note23. (5

 ویمكن مراجعة نصوص الرسائل المتبادلة  بین باسو (Passot  ) واألمیر الملغاشي راكوتو(Rakoto)في: األرشیف الوطني ، قسم 
ما وراء البحار- مدغشقر، باریس: 

A.N.S.O.M.,MAD,151 208.

) Martin, op.cit., vol.1 p.526, notes 55 et 62, vol.2,p.454. (6
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فـي الـفترة مـا بـین 1851م و1867م،أن ضـابـطَین فـرنسـیِّیَن تـقدمـا، كـل عـلى حـدة، 
   .( 7للزواج بجومبیھ فاطمة، وأحد الضابطین المعنى بھما ھو"أونیل" السالف ذكره(

عرض الشیوخ أعضاء مجلس الوصایة 4.

كـان بـعض أعـضاء مجـلس الـوصـایـة(الـحكومـة) قـد أعـربـوا لـلمربـیة الـفرنسـیة عـن نـیتھم 
فـي تـزویـج السـلطانـة بـأول مـترجـم قـمري یـعمل مـع الـحكومـة الـفرنسـیة فـي مـایـوت أحـمد 

بـونـا أحـمد، وھـذا الـزواج  مـن شـأنـھ – لـوتـم- أن یـعزز الـتأثـیر الـفرنسـي فـي الجـزیـرة، 
ولـكن لـم یـتم بسـبب مـغادرة "بـاسـو" مـایـوت، وكـون الـذیـن خـلفوه ھـناك لـم یـعیروا 

 .( 8اھتماًما كبیًرا بأمر الجزیرة(

العرض العماني (الزنجباري) 5.

مـن بـین عـروض الـزواج الـمطروحـة عـلى الـطاولـة لـطلب الـزواج بـالسـلطانـة فـاطـمة 
عـرض السـید سـعید بـن سـلطان، الـذي كـان – كـما سـبق ذكـره- قـد أبـلغ الـفرنسـیین بـذلـك 

  ،(Romain-Desfossés)" خـالل مـحادثـاتـھ مـع الـقبطان الـفرنسـي " روبـین –دیـسفوسـي

عـام 1844م، وفـي 13فـبرایـر1846م بـزنـجبار، إال أنـھ عـدل عـنھ لـصالـح أحـد أقـاربـھ 
سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي. وھـذا ھـو الـعرض الـذي حـظي بـالـموافـقة 

والقبول، وتحقق على النحو الذي یأتي ذكره. 

ثانیا- زیجات السلطانة: 

الزواج األول بسعید بن محمد بن ناصر البوسعیدي(ت:1864) 1.

 ( )  Marine –Lorient,4C67A(Mohéli),Rapport d'Emile L'Amitié sur les dernières affaires de7

   Moheli rédigé à Nosy-Bé en 1854.

) Martin, op.cit., vol.1, p.274. (8
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سـبق الـقول إنـھ بـعد تـرحـیل الـمربـیة الـفرنسـیة ذات الـمھمة الـمزدوجـة مـن الجـزیـرة 
شھدت عالقات الجزیرة بالسلطات الفرنسیة في "مایوت" نوعا  من الفتور والبرودة 
لـصالـح الـجانـب الـعمانـي، فـعادت السـلطانـة إلـى االحـتشام وتـركـت التحـدث بـالـفرنسـیة، 

كما عاد في الفترة ذاتھا األمیر العماني سعید بن محمد بن ناصر البوسعیدي المرشح 
األبرز واألوفر حظا للزواج منھا إلى الجزیرة.   

وھـذا األمـیر لـیس بـنكرة فـي الجـزیـرة، بـل ھـو شـخصیة مـعروفـة فـي خـارطـتھا 
الســیاســیة، ألنــھ ســبق أن أوفــده الســید ســعید بــن ســلطان، عــام 1836م، لــلعب دور 
الـوسـاطـة فـي الـصراع الـذي كـان یـدور بـین السـلطان عـبد الـرحـمن (رومـانـتیكا)
(1835-1841م)، والـد جـومـبیة فـاطـمة، والسـلطان عـبد هللا بـن عـلوي، الـمعروف 

بـ(عبد هللا الثاني)(1816-1836م)، سلطان جزیرة أنجوان. 

  

ولكن الوثائق الفرنسیة حاولت تشویھ سمعة ھذا األمیر الخاطب – عن قصد- ألجندة 
سـیاسـیة مـنحازة مـن جـھة، ولـغیرة مـتقدة مـكشوفـة مـن جـھة أخـرى، وذلـك ان  كـتبة تـلك 
الـوثـائـق لـیسوا فـقط فـرنسـیین وإنـما بـعضھم كـانـوا یحـلمون الـزواج بـجومـبیھ فـاطـمة 
أیـضا. لـذا فـھم یـصفونـھ بـأنـھ كـان أكـبر سـنا مـن فـاطـمة، وأن  "تسـیڤانـدیـن" ھـو الـذي 

عـرض عـلیھ فـكرة  الـزواج بـھا أثـناء وجـوده فـي زنـجبار عـام 1849م، أوالً. ثـم، ثـانـیًا 

لـعب دورا فـي أن یـقع عـلیھ اخـتیار السـید سـعید لـھ لـیكون ھـو زوج السـلطانـة، وأنـھ – 
ا وصـل إلـى الجـزیـرة شـرع فـي مـمارسـة سـیاسـة  أي سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر- لـمَّ
اسـتقطاب فـي أوسـاط الـوجـھاء وكـبار شـخصیات الـحكومـة بـتوزیـع ھـدایـا، وإقـامـة مـآدب 
لـھم، وأنـھ كـان یحـمل فـي جـعبتھ مـبلغا نـقدیـا قـدره ألـف قـرش (piastres)، أعـطاه إیـاه 
السـید سـعید لھـدف االسـتعانـة بـھ فـي تسھـیل مـھمتھ، الـتي كـانـت تـتعرض لـھا بـعض 
الــعقبات والــمعارضــات، وبــخاصــة مــن قــبل بــعض رفــقاء والــد الســلطانــة فــاطــمة 
)، الـذیـن كـانـت فـرنـسا – عـلى الـدوام- تحـركـھم ضـد الـوجـود  9الـملغاشـیین الـسابـقین(

العربي في األرخبیل والمتمثل في سیاسة البوسعیدیین.  

) Ibid, p.277. (9
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ویـذكـر أن ھـذا األمـیر سـعى فـي الخـطوة األولـى إلـى إقـناع الـوجـھاء بـضرورة عـودة 
الـوزیـر الـسابـق"تسـیڤانـدیـن" مـن مـنفاه الـزنـجباري إلـى الجـزیـرة، وقـد اسـتطاع انـتزاع 

 .( 10موافقتھم على ذلك(

ومـما وصـف بـھ الـمالزم "دیسـبریـز" (Desprez ) ألحـدى الـبوارج الـفرنسـیة ھـذا األمـیر 

الـعربـي، قـولـھ: «إنـھ لـرجـل كـبیر، نـحیف، دقـیق، یحـمل فـي وجـھھ عـالمـات  الـنفاق 
). ویــقال إن ھــذه األوصــاف الــتي تــنم عــن األجــندة الــخفیة والــغیرة  11والبخــل...»(

الـطافـیة- كـما قـلنا آنـفا-  اسـتقاھـا ھـذا الـمالزم مـن الـضابـط الـفرنسـي فـي المحـطة 
البحـریـة"أونـیل"(O'NELL) الـذي الـتقى فـي مـوھـیلي عـدة مـرات بـاألمـیر الـبوسـعیدي 
)، مـما یـضرب بـموضـوعـیة  12وكـان یـتطلع ھـو اآلخـر إلـى الـزواج بـجومـبیھ فـاطـمة(

ومصداقیة ھذا التوصیف عرض الحائط.  

والشـيء الـمؤكـد الـذي «ال یـنتطح  فـیھ عـنزان»، كـون الجـمال الـذي كـان یـتمتع 

بـھ األمـیر الـعربـي، فـاق كـثیرا – مـن غـیر أدنـى شـك- جـمال الـبحارة الـفرنسـیِّین، 
والمتقدمین اآلخرین. 

وأخـیرا، وافـقت السـلطانـة فـاطـمة فـي 9سـبتمبر1852م عـلى الـزواج مـن األمـیر الـعربـي 
سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي، وأبـلغت "بـونـفلس" مـمثل فـرنـسا فـي مـایـوت 
بـاخـتیارھـا، وفـقًا لـما ورد فـي خـطاب الـتتویـج، حـیث طـلب مـنھا أن ال تـقدم عـلى الـزواج 
إال بـعد نـیل مـوافـقة الـحكومـة الـفرنسـیة مسـبقا عـلى الـخیار كـما سـبق بـیان ذلـك عـند 

الحدیث عن مناسبة التتویج.  

وفـي ھـذا الـصدد جـاء فـي الخـطاب الـذي وجـھھ اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت إلـى وزیـر 
البحریة والمستعمرات في 9سبتمبر1852م ما یلي:  

) Ibid. (10

 ( ) Ibid, p.527, note 62.11

.Ibid ( )12

  51



« السـلطانـة اخـتارت زوجـھا الـمسمى سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي  والـملقب 
 .( 13بَمقََداَرا، الذي وافقنا علیھ ھنا ... »(

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن مـوافـقة الـحكومـة الـفرنسـیة عـلى زواج السـلطانـة بھـذا الـزوج 
الـعربـي المسـلم الـبوسـعیدي لـم تـكن بـصدق وال طـیب خـاطـر وإنـما عـلى مـضض، إذ 
حـاولـت البحـریـة الـفرنسـیة -بـكل وسـیلة- إفـشال ھـذا المشـروع وعـدم تـحقیقھ،ألنـھا كـانـت 

تـرى أن إتـمامـھ یـعني  - ضـمن مـا یـعني- بسـط السـیادة الـبوسـعیدیـة للسـید سـعید عـلى 
الجزیرة. 

أمـا الـجانـب الـملغاشـي الـذي طـالـما حـركـتھ فـرنـسا، مـن وراء الـكوالـیس، فـقد وضـع- مـن 
جـانـبھ-  أمـام الـخاطـب الـعربـي جـملة مـن الشـروط الـتعسفیة للتعھـد بـالـوفـاء بـھا ألجـل 
تقلیص صالحیاتھ، والحیلولة دون تبعیة الجزیرة لسیادة زنجبار. ولتأكید ھذا االلتزام 

طلب منھ أداء القسم ویده على القرآن الكریم. 

 (La Bourdonnais) "وقــد ورد فــي رســالــة وجــھھا آمــر الــسفینة "البــوردونــیز
الـمالزم"دیسـبریـز" إلـى آمـر المحـطة البحـریـة "النـجالي" فـي 10فـبرایـر1860م مـا 

یلي: 

 « وفـي یـوم الـزواج حـلف سـعید بـن محـمد بـالـقرآن الـكریـم عـلى أنـھ سـیمتثل فـي إدارة 
البالد بالشروط التالیة: 

جومبیھ ستكون الحاكمة الحقیقیة، 1.

عدم تغییر العلم. 2.

" من مدغشقر یمكنھ االنضمام إلى حرس السلطانة.  3. إن قدم "ھوفيٌّ

إن قـدم عـربـيُّ مـن زنـجبار ال یـمكنھ االنخـراط  فـي الحـرس إال بـموافـقة 4.
المجلس. 

 ( ) Ibid, p.527, note 64.13
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وإذا تـوفـیت جـومـبیھ ُسـودي فـإن أخـتھا جـومـبیھ سـلمى ھـي الـتي سـتخلفھا فـي 5.
 .( 14الحكم(

إذا أنـجبت السـلطانـة مـن سـعید بـن محـمد ذكـًرا فـإنـھ ال یـمكن لـھ أبـًدا مـغادرة 6.
الجزیرة. 

ال یمكن لجومبیھ ُسودي أن تغیب عن الجزیرة.  7.

السـلطانـة لـن تـتوقـف عـن الـظھور الـعلني أمـام شـعبھا( لـن تـلبس الـحجاب أمـام 8.

شعبھا). 

قـبل صـدور أيِّ قـانـون یـتوجـب عـلى سـعید بـن محـمد مـشاورة جـمیع قـادة 9.
"ھوفا" والموھیلیین( مواطني الجزیرة). 

"تسـیڤانـدیـن" ال یـمكن تـعیینھ حـاكـما (مـحافـظا) وال تـرقـیتھ دون الـقادة 10.
 .( 15اآلخرین»(

ھـذا وقـد أنـجبت السـلطانـة فـاطـمة لھـذا الـزوج الـُعمانـي ثـالثـة أوالد ذكـور، تـعاقـبوا عـلى 
حكم الجزیرة بعد والدتھم، وھم: 

 محـمد بـن سـعید الـمولـود عـام 1859، وخـلف والـدتـھ عـلى الـحكم- كـما -
سـیأتـي بـیانـھ فـي مـوضـعھ-  فـي مـدة تخـلیھا عـنھ مـن عـام 1867م إلـى 

1871م سنة وفاتھ. 

ى الـحكم بـعد وفـاة - عـبد الـرحـمن بـن سـعید الـمولـود عـام 1860م، وتـولـَّ
والدتھ عام 1878إلى 1885م. 

 محـمود بـن سـعید الـذي ولـد عـام 1863م، وعـیَّنھ اآلمـر الـفرنسـيُّ فـي -
مـایـوت وصـیًّا عـلى الـعرش فـي الـفترة مـن عـام 1888م إلـى 1898م، 

14 قـیل إن ھـذا الـبند (الشـرط ) وضـعھ  قـادة قـبیلة "ھـوفـا" كـضمان لـمنع انـتقال السـلطة بـعد وفـاة جـومـبیھ فـاطـمة  إلـى ابـنھا مـن ھـذا الـزوج 

العربي. انظر: 

Ibid,p.528,note 65.  

 ( ) Ibid.15
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حـیث نـفي إلـى جـزیـرة "ریـنیون" المسـتعمرة الـفرنسـیة، وتـوفـِّي بـھا فـي 
العام ذاتھ. 

الوضع في الجزیرة بعد إتمام ھذا الزواج -

یـذكـر أنـھ بـعد مـا تـم  زواج األمـیر سـعید بـن محـمد الـبوسـعیدي  بـالسـلطانـة فـاطـمة 

آل زمـام السـلطة فـي الجـزیـرة إلـى ھـذا االمـیر، وأخـذ یسـیر فـي السـیاسـة االقـتصادیـة 
عـلى غـرار السـیاسـة الـمتبعة مـن قـبل السـید سـعید، سـلطان زنـجبار، كـما شـرع فـي 
تـطویـر الـنشاطـات الـتجاریـة بـالجـزیـرة، والـتي كـانـت قـد شھـدت تـراجـعا مـلحوظـا، 
د مـقومـات الـعیش األسـاسـیة لجـزیـرة الـقمر الـكبرى، وبـخاصـة  وأصـبحت الجـزیـرة تـورِّ
إلـى الـمقاطـعات الـتابـعة للسـلطان " فُـوم بـاڤو"، سـلطان قـبیلة "إیـنا فـوامـبایـا"، والحـلیف 

لسـلطان ُعـمان وزنـجبار، بـینما تـقلصت الحـركـة الـتجاریـة، مـع مـایـوت الـتي تـحت 
 .( 16السیطرة الفرنسیة، بشكل ملحوظ حتى عام 1856م سنة وفاة السید سعید(

وفـي ھـذا السـیاق لـوحـظ اسـتئناف خـجول لـلنشاط الـتجاري مـع مـایـوت  بـعد وفـاة السـید 

سـعید، وتـولـِّي ابـنھ السـید مـاجـد بـن سـعید(1856-1870م) مـقالـید الـحكم فـي زنـجبار، 
بـناًء عـلى تـوجـیھاتـھ -عـلى مـا یظھـر- حـیث كـان حـریـًصا عـلى االحـتفاظ بـعالقـات جـیدة 
مـع فـرنـسا، بسـبب صـراعـھ مـع أخـیھ السـید بـرغـش بـن سـعید(1870-1888م) الـذي 

 .( 17كان یُعدُّ رجل باریس في زنجبار(

والجـدیـر بـالـذكـر أن الجـزر فـي ذلـك الـوقـت كـانـت تـملك بـضع بـواخـر مـتوسـطة الحـمولـة 

ـل الـعروبـة وتـوطُّـنھا   ذات أسـماء إسـالمـیة عـربـیة، مـما یـدل عـلى عـراقـة اإلسـالم وتـأصُّ
فـي ھـذا األرخـبیل. كـما أسـھمت ھـذه الـبواخـر فـي تـطویـر الـتجارة الـبینیة ودفـع عجـلة 

  :( 18االقتصاد إلى األمام.  وھذه البواخر كما ھي مبینة في الجدول أدناه(

 ( ) Ibid, p.278.16

.Ibid ( )17

) ورد ذكر أسماء ھذه البواخر و مالكیھا وسعة حموالتھا في :   )18

.Ibid, pp.214,528
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 وعـلى ھـذا األسـاس،اسـتغلت فـرنـسا ھـذا الحـراك االقـتصادي شـر اسـتغالل، 
ألسـباب وأجـندات خـبیثة مـعروفـة، حـیث أخـذت  تـزرع الـشكوك وبـذور الـشقاق، وتـدق 
إسـفین الـفتنة  ضـد األمـیر، وتـؤلـب الـناس عـلیھ، مـتھمة إیـاه بـعدم الـوفـاء بـالتعھـدات 

والوعود المقطوعة.  

لـذا الحـظ عـلیھ اآلمـر األعـلى الـفرنسـي فـي مـایـوت "فـیرانـد"(Vérand)، بـعد مـرور 
خـمسة أعـوام عـلى ھـذا الـزواج، أن مـوھـیلي وقـعت – مـن جـدیـد- فـي تـبعیَّة زنـجبار مـنذ 

ـره فـي 8 سـبتمبر1857م بـعبارة مـفعمة بـاألسـى  وقـت طـویـل. وقـد عـبَّر عـن تحسُّ
واللـوعةـ والنـدم قاـئال: « ھذـه السلـطانةـ التـي ربیـِّناھاـ، والتـي كاـن منـ المـفروض أن ال 

اسم المالكالحمولة بالطناسم الباخرة
عثمان / لم یذكر االسم الكامل30الرسالة
حمد، ثم باكو علي 25المبروك
محمد دویل / أو داود22المنصور
سلطان بن صالح20رزق هللا 
لم یرد ذكر اسم مالكھا20الطریش
سالم بن عمر بن أبي بكر15فتح الخیر
سلطان بن صالح20السالمة

سلطان بن صالح9القرطاس 
حمد حسن9النجم
حسن/ لم یذكر االسم الكامل4الرزق
خمیس بن محمد20الشریف
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تـتزوج إال  بـزوج مـن یـدنـا، انـفلتت مـنا، ولـعب بـنا (ضـحك عـلینا) مـلك صـغیر لـم 
  .( 19تنقصھ البراعة في ھذا الظرف...»(

ومـن ھـنا بـرز عـلى المشھـد السـیاسـي للجـزیـرة صـوت الـمطالـبة بـإبـعاد األمـیر الـزوج 
من الجزیرة. 

- ( Prince consort) المطالبة بترحیل األمیر زوج السلطانة

ج سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي بـالسـلطانـة فـاطـمة لـم تـكن عـالقـة  عـند مـا تـزوَّ
الجزیرة بأنجوان-  ھي األخرى- على ما یرام، وبدأ سلطانھا عبد هللا الثاني یبدي قلقھ 
الـبالـغ إزاء عـودة نـفوذ  زنـجبار إلـى مـوھـیلي الـتي كـانـت لـفترة طـویـلة تـعتبر تـابـعة لـھ. 
وكانت حكومة موھیلي – في ھذا الوقت - قد منعت حقوق صیادي أنجوان وبواخرھا 

  .( 20من التوقف في میاه الجزیرة، مما أوجد حالة من الضیق والشدة(

 فظھـرت فـي ھـذه األثـناء جـالـیة أنـجوانـیة مـقیمة فـي "فـومـبونـي"، وبـترتـیب ودعـم مـن 
الـقنصل اإلنجـلیزي فـي أنـجوان، تـنادي بـطرد األمـیر سـعید بـن محـمد إلـى زنـجبار، 

 .( 21وتزویج السلطانة بابن السلطان عبد هللا الثاني، محمد بن عبد هللا(

ویـالحـظ ھـنا أن ھـذا الـزواج –فـي حـالـة إتـمامـھ- مـن شـأنـھ أن یـؤدي إلـى عـودة الجـزیـرة 

إلـى سـابـق عھـدھـا فـي تـبعیتھا ألنـجوان، ویـصبح السـلطان عـبد هللا ھـو السـلطان الـحقیقي 

لـھا، ومـن ثـمَّ تـتمكن بـریـطانـیا، الـتي لـھا مـمثلیة دبـلومـاسـیة مـقیمة فـي أنـجوان، مـن بسـط 
نـفوذھـا وسـیطرتـھا عـلى مـوھـیلي، مـقصیة بـذلـك إلـى خـارج الـملعب الـالعـبین األسـاسـین 

المتنافسین: اإلمبراطوریة الُعمانیة وفرنسا.   

ومـن ھـنا تـطابـقت مـصالـح أنـجوان وبـریـطانـیا وتـالقـت بـشأن مـوضـوع تـرحـیل األمـیر 
زوج السـلطانـة، الـذي یـمثل عـبقة كـأداء أمـام تـحقیق أھـداف الـطرفـین، وتـبایـنت فـي 
مـسألـة مـن سـیتزوج بـالسـلطانـة بـعد ذلـك. فـبینما كـان الـطرف األنـجوانـي یـود أن یـكون 
زوج السـلطانـة الـقادم أمـیًرا "أنـجوانـیًّا"، ابـن السـلطان عـبد هللا الـثانـي- كـما سـلف ذكـره-  

 ) Martin, op.cit.vol.1,p.528., A.N.S.O.M.,MAD,228 486 , Verand à Morel, le 8 septembre19

1857. (

 .Martin, op.cit., vol.1,p.278 ( )20

 ( ) Ibid.21
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كـان الـقنصل یـطرح بـدیـال آخـر، یحـملھ مـعھ فـي حـقیبتھ الـدبـلومـاسـیة، وھـو شـاب 
مــلغاشــي، نجــل أحــد األعــیان، تــلقَّى تــربــیتھ فــي أیــدى المبشــریــن اإلنجــلیز فــي 

موریتشیوس. 

إال أن الـریـاح جـرت بـما لـم تشـتھ الـسفن، حـیث إن المشـروعـین اإلنجـلیزي واألنـجوانـي 
ُولَِدا میتین، فلم یتحقق ال ھذا وال ذاك بعد إبعاد زوج السلطانة و وافاتھ. 

وكـانـت بـدایـات تحـركـات بـریـطانـیا فـي الجـزیـرة أنـھا وقـعت اتـفاقـیة مـع السـلطانـة فـاطـمة 

)، وھـذه االتـفاقـیة الـتي بـقیت حـبًرا  22فـي 16سـبتمبر1854م لـوضـع حـد لـتجارة الـرقـیق(

عـلى ورق، تـماثـل فـي كـل األوجـھ االتـفاقـیة الـمفروضـة عـلى سـلطان أنـجوان قـبل عشـر 
سنوات. 

ثم سعى القنصل لفتح مكتب تمثیل بـ"فومبوني" یكون تابعا للقنصلیة في أنجوان. وإذا 
كـانـت مشـروعـات بـریـطانـیا ھـذه لـم تـر الـنور فـي الجـزیـرة إال أن المشـروع  المشـترك 

الـبریـطانـي األنـجوانـي الـھادف إلـى إبـعاد سـعید بـن محـمد، والـذي انـضمت إلـیھ فـرنـسا، 

ھو الذي سیتحقق على األرض في وقت الحق.  

وذلـك أنـھ فـي بـدایـة عـام 1859م قـام الـوجـھاء یـتقدمـھم الـوزیـران "تسـیڤانـدیـن" وعـبد هللا 

 ،(William Sunley)  "ُمَسـیلم، وبـتأثـیر وإیـعاز مـن الـقنصل الـبریـطانـي "ولـیم صـنلي
 .( 23بمطالبة بترحیل األمیر زوج السلطانة(

ـب بھـذا الـمطلب، ولـم یـكن مـن السھـل لـدیـھا  ویـبدو أن السـلطانـة الـزوجـة لـم تـرحِّ
االنـفصال مـن زوج اخـتاره لـھا ھـؤالء الـوجـھاء أنـفسھم، وحـملوھـا حـمال عـلى قـبولـھ قـبل 

عدة سنوات، والذي أنجبت منھ أوالًدا.  

-إرسال كتیبة عسكریة إلى زنجبار  بقیادة زوج السلطانة 

       فـي خـضم الـصراع الـدائـر بـین السـید مـاجـد بـن سـعید وأخـیھ السـید ثـویـني بـن سـعید، 
حـاكـم عـمان، إثـر وفـاة والـدھـما السـید سـعید بـن سـلطان، سـلطان ُعـمان وزنـجبار، وقـبل 

) وقَّعتھا من جانب "موھیلي" السلطانة فاطمة بنت السلطان عبد الرحمن (ھكذا ورد االسم مكتوبا باإلنجلیزیة)، ومن جانب اإلنجلیز  )22

ولیم صنلي William Sunley و ھنري كیري  Henry A.Kerrآمر السفینة  میربیدا Nerbudda. انظر: 
  Ibid., et
 Lewis HERTSLET,(1935), Complete collection of the treaties and conventions and reciprocal
 regulations at present subsisting between Great Britain and Foreign powers, Londres,
 vol.X,pp.34-37.voir: ch.VII,p.321.«Treaties between Great Britain and certain chiefs of the
 Eastern Coast of Africa, for the abolition and repression of slave trade (1853) (1)» «Treaty
.with the Queen of Mohilla Fumbani (sic), September 16, 1854»

.Martin,op.cit.,vol.1,p.279 ( )23
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صـدور قـرار تقسـیم اإلمـبراطـوریـة الـُعمانـیة، مـن قـبل اإلنجـلیز، إلـى قـسمین: مـسقط  
)، سـمع ھـذا األخـیر أن أخـاه أخـذ یـعد جـیًشا لـمھاجـمتھ  24لـثویـني، وزنـجبار لـماجـد(

والسـیطرة عـلى زنـجبار لـرفـضھ الـخضوع لـحكمھ، فـوجـھ نـداًء إلـى الـدول الـتابـعة لـلحكم 
الـبوسـعیدي فـي الـمنطقة  ألجـل الـتعبئة والـجاھـزیَّـة، وكـانـت مـوھـیلي مـن الـدول الـتابـعة – 

یـومـھا-  لـزنـجبار، والـتي تـدور فـي فـلك اإلمـبراطـوریـة الـُعمانـیة، وبـالـتالـي لـبَّت نـداء 
 -(Sunley) السـید مـاجـد، وأرسـلت كـتیبة عـسكریـة قـوامـھا- حسـب تـقدیـر الـقنصل "صـنلي
)، عــلى مــتن ســفینة للســلطان مــاجــد تــسمى  30025 مــقاتــل بــقیادة ســعید بــن محــمد(

)، إال أن ھـذه الـوحـدة لـم تشـترك فـي مـھمة قـتالـیة- عـلى مـا  ) (L'Artémise)"26"الرتـیمز

یـبدو- ألن بـریـطانـیا مـمثلة فـي حـكومـة الـھند،الـتي قـامـت بـوسـاطـة الـصلح بـین األخـویـن 
العدوین، حالت دون وصول جنود السید ثویني إلى زنجبار.  

     ویـصف الشـیخ الـدكـتور سـلطان بـن محـمد الـقاسـمي فـي كـتابـھ: تقسـیم اإلمـبراطـوریـة 
العمانیة، الفرقة القمریة المشاركة في ھذا المجھود الحربي بالقول:  

« إن الـزنـوج الـذیـن تـعلموا كـیفیة اسـتعمال األسـلحة الـناریـة كـانـوا واقـعین فـي خـوف 
عـظیم، و لـربـما مـن السھـل ھـزیـمتھم، إال أن رجـال جـزر الـقمر كـانـوا شـجعانـا وأفـضل 

). فـوظـف السـید مـاجـد 130 مـن  27الـمدافـعین عـن السـید مـاجـد بـعد الـبلوش والـمكرانـیین»(

الـمقاتـلین الـقمریـین فـي حـرسـھ الـخاص، بـینما اتـجھ اآلخـرون لـلبحث عـن فـرص عـمل 
أخرى في المجتمع الزنجباري.  

      وتجـدر اإلشـارة إلـى أن تـلبیة السـلطانـة فـاطـمة لـنداء سـلطان زنـجبار، السـید مـاجـد، 
بھـذا الـشكل اإلیـجابـي، حـملت دالالت عـمیقة وبـلورت مـدى تـبعیة الجـزیـرة لـزنـجبار، 
والـنفوذ الـذي كـان یـتمتع بـھ السـلطان الـبوسـعیدي فـیھا، وقـد سـاعـد عـلى تـعزیـزه وتـثبیتھ 
وجـود السـلطانـة فـاطـمة فـي عـصمة األمـیر الـبوسـعیدي سـعید بـن محـمد، الـذي أضـحى 

كأنھ السلطان الحقیقي لجزیرة موھیلي. 

ومـما یشـیر إلـى ذلـك أنـھ فـي فـترة وجـوده فـي زنـجبار عـلى رأس ھـذه الـوحـدة 
الـعسكریـة كـان یجـرى اتـصاالت مـع جـھات رسـمیة بـاسـم "سـلطان مـوھـیلي"، فـفي 6 

مـایـو1859م، قـام بـزیـارة الـقنصل الـبریـطانـي"ریـجبي"(Rigby)، ودارت مـحادثـاتـھما 

) راجع: تقسیم اإلمبراطوریة العمانیة، للشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتاریخ عمان، تألیف: ویندل فیلیبس( ترجمة محمد  )24
أمین عبد هللا)، ص.132.

25() یذكر أن  تكلیف سعید بن محمد بقیادة ھذه الفرقة كان بتوجیھ من السید ماجد نفسھ. انظر: 

.Ibid. ,P.R.O.,F.O. 19, vol. 7, Sunley à John Russel,Johanna, May 1st 1861

)  كرھیال، العالقات التاریخیة (مرجع سابق)، ص87، و القاسمي، تقسیم اإلمبراطوریة العمانیة( مرجع سابق )،ص85. )26

) المرجع نفسھ،ص97. )27
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حـول الـوضـع فـي مـوھـیلي، وعـبَّر سـعید لـمضیِّفھ عـن رغـبتھ فـي الـعودة إلـى 
 .( 28الجزیرة(

 كــما روت الــمؤلــفة اإلنجــلیزیــة" شــارل روســیل" (Mrs Charles Russel) عــن 
وصـول سـفینة السـلطان السـید مـاجـد إلـى زنـجبار، والـمقلة لـلمقاتـلین الـقمریـین بـقیادة 

سـعید بـن محـمد، واصـفة إیـاھـا بـأنـھا كـانـت بـقیادة «سـلطان مـوھـیلي، یـرافـقھ 150مـن 

 (drilled in the Frenchرجـالـھ مـرتـدیـن بـمالبـس عـسكریـة عـلى الـطریـقة الـفرنسـیة
  .( )«style)29

و یظھـر أن عـدد الـمقاتـلین الـذي أوردتـھ الـمؤلـفة ھـنا ال یـعكس الـحقیقة، إذ ھـو أقـل 
مما ذكرتھ المصادر األخرى.   

ومن ھذا المنطلق أصبح سعید بن محمد- أكثر من أي وقت مضى- ھدفا مشتركا، 
ومـوضـع نـقد وكـراھـیة، ومـرمـى سـھام مـعارضـیھ فـي حـكومـة الجـزیـرة،  لـحساب 
أجـندات خـارجـیة مـدفـوعـة الـثمن. وقـد حـاول ھـؤالء اسـتغالل فـرصـة غـیاب زوج 
السلطانة عن الجزیرة لتعزیز مواقعھم في المشھد السیاسي واستعادة تأثیراتھم في 
صـناعـة قـرار الجـزیـرة، وأرادوا تـوظـیف ھـذا الـغیاب ألجـل الـحیلولـة دون عـودة 
األمـیر الـزوج إلـى  مـوھـیلي، لـتنقطع صـلتھ –نـھائـیًّا- بـزوجـتھ الـتي – مـا زالـت – 
تـتطلع إلـى عـودتـھ؛ وتـحنُّ إلـیھ، وربـما تـنتظر قـدومـھ بـفارغ الـصبر، وعـلى أحـر مـن 

الجمر. 

عودة األمیر الزوج إلى موھیلي ثّم نفیھ من جدید     -

استطاع األمیر سعید بن محمد أن یعود إلى الجزیرة، بعد ما انتابھ حالة من تردد، 
ولـكن إقـامـتھ ھـذه لـم تسـتمر أكـثر مـن سـتة أشھـر، حـیث رأى إبـعاده مـن جـدیـد عـام 

1860م، فلجأ إلى جزیرة القمر الكبرى تارًكا زوجتھ السلطانة حامال.  

وحـاول ھـذا الـزوج الـمنفيُّ فـي ھـذه األثـناء الـحصول عـلى دعـم مـن السـید مـاجـد، 
).  والسـلطانـة فـاطـمة – مـن  30یـمكنھ مـن الـعودة إلـى "فـومـبونـي" والـلحاق بـزوجـتھ(

 Martin,op.cit.,vol.1,p.280, Mrs Charles Russel, in General Rigby, zanzibar and the slave ( )28

.trade, 1935, p.80

 ) Ibid, p.107. (29
  أورد الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في كتابھ تقسیم اإلمبراطوریة (مرجع سایق) ،ص97، عبارة :«سلطان جزیرة محلة» 

بدال من« سلطان جزیرة موھیلي». 

.Martin,op.cit., vol.1,p.279 ( )30
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ا بـزوجـھا، وتـتلھف لـرؤیـتھ بـجانـبھا لـم تجـد  جـانـبھا- وھـي حـامـل، شـغوفـة جـّدً
غـضاضـة مـن أن تـلتمس مـن الـفرنسـیِّین مـساعـدتـھم لـھا، وذلـك أن یـنقل زوجـھا إلـى 

الجـزیـرة ویـعاد لـھ اعـتباره –بـالـقوة- مـن قـبل سـفینة فـرنسـیة تـابـعة للمحـطة البحـریـة. 

بــید أن الــوجــھاء وحــاشــیة الســلطانــة أبــلغوا الــقنصل الــبریــطانــي "صــنلي" عــن 
   .( 31تخوفاتھم حیال ھذا الموضوع، وشاطرھم فیھا(

   وفـي ھـذا الـوقـت اسـتطاع فـیھ "تسـیڤانـدیـن" اسـتعادة مـوقـعھ ونـفوذه فـي المشھـد 
السـیاسـي فـي الجـزیـرة،  و أصـبحت السـلطانـة فـاطـمة ألـعوبـة فـي یـده، بـل وفـي یـد غـیره 

مـــن حـــاشـــیتھا، ال حـــولـــھا وال طـــول، وعـــند ذلـــك طـــلب الـــقنصل "صـــنلي"   
مـن"تسـیڤانـدیـن" الـعمل عـلى انـتزاع طـالق السـلطانـة مـن زوجـھا األمـیر، مـعربـا عـن 
أملھ في أن یتم تزویجھا  بشاب "ملغاشي" األصل، تربى لدى المبشرین اإلنجلیز في 

    .( 32"موریتشیوس"، غیر أن مشروع الزواج ھذا - كما سبقت اإلشارة- لم یر النور(

- ·( 33الزواج الثاني للسلطانة  بالسید عمر المسیلي(

لــقد أنعشــت وفــاة األمــیر الــزوج ســعید بــن محــمد بــن نــاصــر الــبوســعیدي فــي 
11سـبتمبر/ایـلول1864م الجـدل – مـن جـدیـد- فـي مشھـد الجـزیـرة، حـول الـزواج 
الـمحتمل للسـلطانـة، وعـادت إلـى الـظھور- بـقوة-  تـداول األسـھم فـي بـورصـة الخـطبة 

لمن یرید أن یخطب ید فاطمة، لیكون األمیر الزوج القادم. 

ومـن أجـل تـعزیـز أواصـر الـعالقـات الـقائـمة بـین السـلطانـة فـاطـمة والسـلطات 
الـفرنسـیة فـي مـایـوت وصـوال- فـي الـنھایـة- إلـى فـرض الھـیمنة الـكامـلة عـلى الجـزیـرة 

) Ibid, p.280. (31

) Ibid. (32

) ھو السید عمر بن السید حسن(المعروف بسیدنا) بن السلطان عبد هللا األول المسیلي الباعلوي ، ولد بـ"مزتسامودو" بجزیرة  )33
أنجوان، عام 1815، وھو والد السلطان السید علي، آخر سلطان في جزیرة القمر الكبرى. وأرسل في شبابھ إلى موریتشیوس لتعلم اللغة 
الفرنسیة واإلنجلیزیة، وعاش فترة في موزمبیق حیث تعلم بھا البرتغالیة، قد عینھ السلطان سالم عام 1840في منصب وزیر، وكلف بعد 

مرور سنتین بمھمة لمقابلة السلطان السابق علوي المنفي إلى موریتشیوس، ولعب في العام نفسھ دورا خطیرا في تمكین فرنسا من « 
اقتناء» مایوت،عزلھ سالم من منصبھ الوزاري، ثم قام عام 1844م بالسفر ألداء الحج، وزاول التجارة ، وتزوج في أنجوان، والقمر 

الكبرى، ثم تزوج بالسلطانة جومبیھ فاطمة في موھیلي عام 1865، وخدم كثیرا المصالح الفرنسیة، وتم منحھ في 19سبتمبر1883وسام 
جوقة الشرف بدرجة فارس في حفل رسمي،.ثم عینتھ اإلدارة الفرنسیة في مایوت في 12أبریل 1891، سلطانا على جزیرة أنجوان،  

وتم تنصیبھ رسمیا في 25أبریل 1891، وتوفي في 15أبریل 1892م.انظر ترجمتھ في: كتاب البدر المنیر في ذكر قبائل وسیرة آل بني 
علوي في جزر القمر- تالیف السید ھاشم محمد علي باعلوي، طباعة الھند، 2001، ص.29. وكتابھ: المفاخر السامیة..(مرجع سابق) 

Martin,op.cit, vol.1,p.209 :ص.252-261، و
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وإلــحاقــھا بــمایــوت، أراد اآلمــر األعــلى فــي مــایــوت " جــبري" (Gabrié) تــزویــج 
السلطانة بالسید عمر المسیلي، المعروف عنھ والؤه المطلق للفرنسیِّین.   

ولـكن السـلطانـة لـم تـكن متحـمسة فـي الـبدایـة لھـذا الـموضـوع، فـلم تـبد مـوافـقتھا 
عـلیھ. وحسـب مـا قـالـھ اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت "كـولـومـب" فـي رسـالـتھ الـمؤرخـة فـي 
حـت بـأنـھا تـعتبر السـید عـمر كـأخ لـھا، إذ  28نـیسان/أبـریـل 1865م: «إن السـلطانـة صـرَّ

  .( 34ھو ابن صدیق عزیز لوالدھا، ولذلك ال تستطیع التفكیر في الزواج بھ»(

وھـذا یـنافـي تـماًمـا مـا ذكـره اآلمـر األعـلى"جـبري" فـي 11نـوفـمبر1864م: «أن 
ـلھا قـد قـامـت بـمراسـلة السـید عـمر مـلتمسة قـدومـھ لـلعیش  السـلطانـة كـانـت غـداة تـرمُّ

 .( 35بجانبھا»(

ـرون اآلخـرون فـي مـایـوت فـكانـوا یـفضلون انـتزاع  أمـا األب "فـیناز" والمبشِّ
مـوافـقة السـلطانـة عـلى زواجـھا بـالـفرنسـيِّ "مـاریـوس أرنـود" (Marius Arnaud)، الـذي 

كاـن یحظـى بمـوافقـتھم والتـعاطفـ معـھ "لكـاثوـلیـكیَّتھ". وھذـا یشـكل أماـم ھؤـالء عاـمال 

مــضمونــا أكــیدا، یــحقق لــھم بســط الــنفوذ والھــیمنة عــلى الجــزیــرة. وكــان ھــؤالء 

رون الــرھــبان، الــذیــن مــا فــتئوا یسخــرون مــن رؤیــة بــعض المســلمین وھــم  الــمنصِّ
یـتعاطـون مشـروبـات كـحولـیة، عـلى عـلم تـامٍّ بـأن زمـیلھم الـمرشـح ھـذا، مـتزوج مـن ابـنة 

)، ورزق لـھ أوالد مـنھا، ولـكنھم كـانـوا  )(Napoléon de Lastelle )36نـابـلیون دي السـتیل

ال یسـتبعدون عـلى طـاولـتھم – بـكل وقـاحـة- فـرضـیة قـیام زمـیلھم فـي الـدیـانـة بـطالق 
زوجـتھ لـیصبح األمـیر الـزوج لسـلطانـة مـوھـیلي  فـیشجع عـلى مشـروعـاتـھم الـتنصیریـة 

في الجزیرة.  

وفـي ھـذا الـصدد كـتب الـقبطان آمـر الـقسم البحـري "تـریـكوت" (Tricault)، فـي 20 
أبریل 1865، یقول: 

 ( ) A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 11, Lettre no  133, Commandant Supérieur de34

Mayotte( Colomb) à   Min. de la Mar. le 28 avril 1865.

 ( ) Ibid. , Registre Madagascar 7 B 4, Lettre no  199, Commandant Supérieur de35

Mayotte(Gabrié) au   Min. de la Mar. le 11 novembre 1864.

) ھو قائد بحریة تجاریة ، وتاجر ، ومزارع ، من موالید 7 فبرایر 1802م في موریشیوس وانتقل إلى مدغشقر عام 1825ومات  )36

مسموما 17 یونیو 1856 في تاماتاف (مدغشقر) وعمره 54 عاما. راجع الموسوعة الحرة.
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 Arnaud)  (Marius "إذا كانت السلطانة توافق فعال على الزواج بـ" ماریوس أرنود»
فإن ھذا األخیر سیطلق، على الطریقة الملغاشیة، زوجتھ المقیمة في "تماتاف"، وأنھ 
كـاثـولـیكي، ولھـذه الـصفة نـؤكـد أنـھ مـدعـوم لـدى السـلطانـة فـاطـمة مـن قـبل الـدیـنیِّین 

 .( 37والدینیَّات الذین والالئي معھا....»(

غـیر أن السـلطانـة لـم تـوافـق أیـًضا عـلى ھـذا الـعرض، مـما أدَّى إلـى ظـھور بـعض 
)، واألمـیر  38مـبادرات أخـرى مـثل فـكرة تـزویـجھا بـأحـد أقـربـاء سـلطان زنـجبار(

األنـجوانـي محـمد بـن السـلطان عـبد هللا، الـذي كـان مـوضـوعـھ قـد سـبق أن طـرح عـلى 

الطاولة قبل خمسة أشھر. 

ال ألجـل   فـعلى ضـوء ذلـك أفـاد "تـریـكوت" فـي30سـبتمبر1864م بـوجـھة نـظره مـفضِّ
الـمصالـح الـفرنسـیة الـعرض الـزنـجباريَّ الـمطروح عـلى األنـجوانـي. وعـلل لـذلـك بـكون 

سـكان أنـجوان قـد أصـبحوا- عـملیًّا- رعـایـا لـبریـطانـیا الـعظمى، فـي الـوقـت الـذي قـد تـقدم 

فـیھ الـبحارة اإلنجـلیز،عـدة مـرات، بـمبادرات لـدى السـلطانـة لـلحصول عـلى مـوافـقة لـھم 
عـلى إقـامـة مخـزن فحـم فـي مـنطقة "نـومـاشـوا". بـید أن السـلطانـة صـمَّت أذنـیھا عـن ھـذه 
الـعروض الـبریـطانـیة فـلم تـتفاعـل إیـجابـا مـعھا. ومـع ھـذا فـإن مشـروع زواج السـلطانـة 

من نجل سلطان أنجوان، بقي مقلقًا لمضاجع آمر المحطة البحریة الفرنسیة. 

« إن ھـؤالء األنـجوانـیین – سـكان أنـجوان- لـدیـھم طـابـع خـاص. فـھم والـعرب 
فـي ھـذه األصـقاع أكـثر عـلًوا مـن الـملغاش والـھوفـا، ولـذلـك فـإن الـملكات الـصغیرة فـي 

ھـذه الـمنطقة یـبحثن عـنھم لـلزواج مـنھم، ولـن یـدھـشني كـون سـلطانـة مـوھـیلي الـصغیرة 

  .( 39اختارت زوًجا جدیًدا لھا من العرب مثل ما فعلت في المرة األولى...»(

ولـما كـثر الھـرج والـمرج فـي مـوضـوع زواج السـلطانـة، وأخـذ مـؤشـر بـورصـة 
خــطبتھا تشھــد حــالــة تــذبــذب وعــدم اســتقرار- صــعوًدا وھــبوطًــا- لــتعدد الــطالــبین 

 ( )  Marine- Lorient, 4C3 2, Capitaine de vaisseau commandant de la Division navale37

 (Tricault) à Min. de la Mar. le 20 avril 1865 ( lettre no 43).

) لم نقف على اسم ھذا الشخص في المصادر التي تحدثت عن ھذا الموضوع. )38

 ( ) Ibid.39
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والـراغـبین، كـما كـان عـلیھ الـحال قـبل الـزواج األول، قـررت السـلطانـة فـاطـمة - فـي 
الـنھایـة -الـزواج مـن السـید عـمر المسـیلي، نـزوال عـند رغـبة السـلطات الـفرنسـیة فـي 
مـایـوت، وحـرًصـا مـنھا عـلى تـمتین عـالقـاتـھا مـعھا، وقـطع الـطریـق- فـي الـوقـت ذاتـھ-  

أمام الراغبین الساعین اآلخرین لخطبة یدھا.  

ھـذا وتـم اإلشـھار بھـذا الـزواج بـشكل رسـميٍّ عـام 1865م، ولـكن األمـیر الـزوج الجـدیـد، 

الـبالـغ مـن الـعمر –یـومـھا- 50عـامـا، عـاد بـعد ذلـك إلـى مـایـوت، مـما جـعل  العشـرة 
 .( 40الزوجیة متعسرة، لحد وصف ھذا الزواج بـ«حب أفالطوني» أي عذري(

وفـي عـام 1885م رأى اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت "فـیریـز"(Ed.Ferriez) أن ھـذا 
الـزواج لـم یـزل قـائـًما، مـعتمًدا -فـیما یـبدو- عـلى رأي قـاضـي "دزاودزي" بـمایـوت، فـي 

الـوقـت الـذي كـان قـاضـي فـومـبونـي قـد قـام بـفسخھ، واعـتبر أن ھـذا األخـیر تـصّرف تـحت 

   .( 41ضغط وإرغام، مما جعل األمیر السید عمر یطالب بحقوقھ في وراثة السلطانة(

  

الزواج الثالث ببكاري سمبا 

بـعد عـودة جـومـبیھ فـاطـمة إلـى مـوھـیلي مـن رحـلتھا الـمكوكـیة، الـتي شـملت 
زنـجبار ومـصر وفـرنـسا- كـما سـیأتـي ذلـك فـي مـوضـعھ- وجـد أبـناءھـا الـثالثـة مـن زوجـھا 

األول سـعید بـن محـمد  بـن نـاصـر الـبوسـعیدي: السـلطان محـمد الـذي خـلفھا فـي الـحكم، 
وأخـویـھ محـمود وعـبد الـرحـمن یـسكنون فـي مـنزل الـمزارع الـفرنسـي "المـبیر" انـتظاًرا 

لـالنـتھاء مـن تـرمـیم قـصرھـم، الـذي لـم تـتم أعـمالـھ إال فـي بـدایـة عـام 1872م. ومـن ھـذا 

الـمنطلق، سـكنت والـدتـھم فـي مـكان آخـر بـعیدة عـنھم بسـبب أن "المـبیر" مـنعھا مـن 
الدخول إلى منزلھ. 

) Martin,op.cit. vol.1,p.287. (40

 ( )   A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 47, p. 131,Ferriez à  Abd er Rahman ben Said,41

Sultan de Mohéli, le 18 mars 1885.
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جـت جـومـبیھ فـاطـمة، بـعد فـترة وجـیزة لـلمرة الـثالـثة، بـرجـل مـلغاشـيٍّ مـن كـبار  فـتزوَّ

شـخصیات قـبیلة" انـتالـوت"(Antalaote)، یـسمَّى بـكاري سـمبا(Bakari Simba)، الـذي 
تـوفـیت عـنھ زوجـتھ الـمسماة "صـافـي أمـباال"(Safi Ambala) كـریـمة "أنـدریـان تـسولـي". 

بـید أن ھـذا الـزوج لـم یـقض فـي عـش الـزوجـیة إال مـدة قـصیرة، عـاد بـعدھـا إلـى مـسقط 
رأسھ في مدغشقر.  

وقد علق اآلمر األعلى في "مایوت" إید.فیؤیز" (Ed.Ferriez)على ھذا الزواج 
 .( 42متھكما بقولھ: « لقد تزوجت جومبیھ فاطمة من صھر العدو اللدود لوالدھا»(

ویـذكـر أن جـومـبیھ فـاطـمة و"المـبیر" عـادا فـي ھـذه األثـناء إلـى سـابـق عھـدھـما   
)، عـند مـا تـوتـرت الـعالقـة بـینھما، وحـاولـت السـلطانـة  43فـي الـفترة مـا قـبل عـام1867م (

– مـن جـانـبھا- الـعدول عـن االتـفاقـیة الـموقـعة بـین الـطریـفین، فـتدخـلت البحـریـة الـفرنسـیة 
لحمایتھا وتثبیتھا بالحدید والنار.    

 (Fleuriot de Langle) الزواج الرابع بالمزارع الفرنسي النجالي

فـي عـام 1875م، أصـبح األدمـیرال الـفرنسـي الـمتقاعـد النـجالي، الـذي ورث 
مـزارع "المـبیر" فـي مـوھـیلي، الـزوج الـرابـع للسـلطانـة فـاطـمة بـعد طـالقـھا مـن زوجـھا 

الـملغاشـي بـكاري سـمبا دون أن یـرزق لـھما ذریـة.  وقـد أنـجبت فـاطـمة مـن ھـذا الـزوج 

الـفرنسـي ولـدیـن: ذكـًرا یـسمَّى "بـاُكـوُكـو"(Bakoko)، ولـد عـام 1876م، وكـان ذا عـاھـة 

جـسمیة ومـعتوھًـا عـقلیاًّ، عـاش إلـى بـدایـة الـقرن العشـریـن، وأنـثى تـسمَّى: "َسـلِیمى 
مشــیمبا"(Salima Machimba) الــملقبة بـ"أُرســول"(Ursule)، ولــدت عــام 1877م، 
ـریـن فـي مـایـوت لـتربـیتھا عـلى دیـانـة والـدھـا، وإلـى   "ریـنیون" فـیما  وأرسـلت إلـى المبشِّ
، ســلطانــة عــلى  بــعد لــمتابــعة دراســتھا. وعــینتھا  الســلطات الــفرنســیة بــقرار إداريٍّ
ي الســلطان مــرجــان بــن عــبده آل الشــیخ أبــي بــكر بــن  مــوھــیلي عــلى خــلفیة تــنحِّ
سـالـم(1886-1888م) عـن الـحكم فـي25 أغسـطس1888م، وسـیأتـي الحـدیـث عـن ذلـك 

في موضعھ.  

.Ibid ( )42

 ( ) Martin, op.cit.,vol.1, p.313.43
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وتـوفـَّي ھـذا الـزوج الـفرنسـيُّ عـام 1881م فـي جـزیـرة ریـنیون وھـو فـي طـریـقھ 
 .( 44للعودة إلى فرنسا بعد ما ترك ابنتھ لدى رجال الدین ھناك(

 ( ) Ibid., Vol. 2, P.34.44
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الفصل الرابع 

جومبیھ فاطمة وجوزیف المبییر(Joseph Lambert): عالقات 
عاطفیة ومشاریع اقتصادیة وأھداف استعماریة 

السـلطانـة فـاطـمة تـطلب مـن نـابـلیون الـثالـث تـكثیف زیـارات األسـطول البحـري -
الفرنسي إلى الجزیرة للتخلص من ضغوط وزرائھا علیھا. 

  

عـادت سـفن البحـریـة الـفرنسـیة، بـعد انـقطاع دام حـوالـي ثـمانـیة أعـوام، إلـى الـظھور 
فـي مـیاه الجـزیـرة، فـرسـت فـي شھـر فـبرایـر عـام 1860م، سـفینة مـدفـعیة تـسمى" 
البـودونـیز"(La Bourdonnais)أمـام فـومـبونـي. ویـفھم مـن ذلـك أن فـرنـسا أرادت أن 
تبعث برسالة مفادھا أن ھناك توجھا نحو االھتمام بمصالحھا في الجزیرة من جدید.  

   

 Fleuriot de)  "وكانت المعلومات التي تسربت إلى آمر ھذه السفینة"النجالي
Langle) عـن الـتاریـخ السـیاسـي الحـدیـث للجـزیـرة، وعـن سـلطانـتھا الـصغیرة الـتي 

تـتشكى –حـینذاك- مـن تـھمیشھا وتـقیید سـلطاتـھا وجـعلھا بـعیدة عـن األضـواء، كـأنـھا 
لـعبة فـي أیـدي وزرائـھا، والتمسـت مـساعـدة المحـطة البحـریـة عـلى التخـلص مـنھم 
وإعـادة زوجـھا إلـى الجـزیـرة. فـوافـق الـقبطان عـلى الـتوجـھ إلـى جـزیـرة الـقمر الـكبرى، 
مـن أجـل تسـلیم رسـالـة مـن السـلطانـة إلـى زوجـھا سـعید بـن  محـمد،  ومـحاولـة إقـناعـھ 
بـالتخـلي عـن فـكرة الـعودة بـالـقوة إلـى الجـزیـرة ألن ذلـك سـیقود مـوھـیلي إلـى الـمحور 
اإلنجـلیزي- األنـجوانـي. وطـلبت السـلطانـة مـن الـضباط الـفرنسـیین نـفي "تسـیڤانـدیـن" 

الذي تنظر إلیھ على أنھ العائق األكبر لعودة زوجھا. 

 (La"وكـما اسـتغل األمـیر الـزوج نـفسھ، خـالل تـوقـف الـسفینة الـفرنسـیة "السـوم
(Somme،فـي جـزیـرة الـقمر الـكبرى، فـرصـة مـقابـلة الـقبطان "أنـسارت" (Ansart) الـذي 

سأـلھـ عمـا إذا كاـنتـ فرـنسـا ال تضـع عرـاقیـل أماـم عوـدتھـ للـعیش قرـیبـا منـ زوجتـھ. إال 
أنـھ لـم یـلق مـنھ إال ردا تـملصیا فـضفاضـا، قـد یـكون السـبب عـائـدا إلـى أنـھ غـیر مـخول 

بمنحھ مثل ھذا التصریح.  
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وھـنا نجـد أن حـالـة الـتھمیش الـتي تـعانـي مـنھا السـلطانـة مـن وزرائـھا مـن جـھة، 
والغیاب اإلجباري المفروض على زوجھا منھم - عالوة على التربیة األوروبیة التي 
تـلقتھا مـن الـمربـیة الـفرنسـیة- بـدأت تحـدث تـحوال خـطیرا فـي السـلطانـة، فـوجھـت رسـالـة 
خـطیة إلـى نـابـلیون الـثالـث إلعـالمـھ بـأنـھا تـرغـب فـي إعـادة إقـامـة عـالقـات قـلبیة أكـثر 

تمیزا مع الفرنسیین.وھذا نص ترجمة الرسالة: 

« إلى نابلیون الثالث، إمبراطور فرنسا، 

أنا جومبیھ، سلطانة موھیلي... 

عیشوا طویال موالي، وأن یكون كل شيء بالنسبة لكم على ما یرام. 

أنا ابنتكم، آتي لزیارتكم والسؤال عن أخبار شخصكم وزوجتكم وولدكم... 

أنا أرغب بكل حیویة أن أجد منكم ردا یعطیني أخباركم. 

عـیشوا طـویـال مـوالي، أرجـوكـم أن تـأمـروا سـفنكم لـتأتـي إلـى مـوھـیلي لـزیـارتـي أنـا 
ابنتكم... 

عیشوا، هللا یحفظكم، موالي، 

 .( 1ھذا الذي تقولھ ابنتكم»(

      جومبیھ فاطمة 

ویـرى "جـان مـارتـن" أن ھـذه الـرسـالـة یـحتمل أن تـكون تحـمل تـأثـیرات األب " 

فـیناز"(P.Finaz )، وھـو قـس "بـابـاوي"، كـان قـد اسـتقر فـي مـایـوت وعـلى عـالقـة مـراسـلة 

مـع جـومـبیھ فـاطـمة، وأن وزیـر البحـریـة" شـاسـیلوب- لـوبـاة"(Chasseloup-Laubat)وّجـھ 

  .( )
2بعدم إعطاء رد محدد، ولكن بجعل سفن المحطة البحریة تزور الجزیرة باستمرار

A.E.,Mém.et Doc.,série Afrique, vol.69. p. :یوجد أصل الرسالة باللغة الملغاشیة في أرشیف وزارة الخارجیة ( )1

 396
والترجمة الفرنسیة في المصدر نفسھ:.Vol.70, p.30 و اطلع علیھا في مالحق الكتاب.

.Martin,op.cit., vol.1,p.530 ( )2
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مـوافـقة السـلطانـة فـاطـمة عـلى تـنفیذ مـشاریـع الـمزارَعـین الـفرنسـیَّین فـي -
الجزیرة والترحیب بقدوم جوزیف المبیر وبدایة المقاومة:  

   وفـي نـوفـمبر عـام 1860م، رسـا الـقبطان"فـلیریـوت دي النـجالي" فـي مـوھـیلي 
عـلى مـتن "الكـوردیـلیر" (La Cordelière)، وخـالل ھـذا الـتوقـف اسـتطاع الـتعرف عـلى 
السـلطانـة الـتي طـلبت مـنھ قـدومـھ لـإلقـامـة فـي الجـزیـرة، ونـظًرا لـما رأى مـن الـحفاوة 
الـبالـغة الـتي تـكنھا جـومـبیھ فـاطـمة لـلفرنسـیِّین اقـتنع فـي الـنھایـة بـتأسـیس مـنشأة فـي 

 .( )
الجزیرة

3

ولـلتذكـیر بـأن ھـذا الـقبطان ھـو الـذي سـیتزوج – الحـقا- بـالسـلطانـة كـما تحـدثـنا 
عن ذلك أعاله.  

وكـان ھـذا الـضابـط قـد ُكـلِّف مـنذ الـعام الـذي قـبلھ بـإجـراء تـحقیق فـي اغـتیال 
الـقنصل الـفرنسـي"ھـنري المـبیر"(Henri Lambert)،شـقیق "جـوزیـف المـبیر"، وبـناءً 
عـلى ذلـك كـان عـلى صـلة مـع ھـذا األخـیر عـند مـا اسـتقر فـي جـزیـرة "ریـنیون"، ومـنھا 

انتقل إلى مدغشقر، حیث بدأ یقیم بعض المشاریع االستثماریة. 

ومـن ھـذا الـمنطلق، لـم یجـد الـقبطان "النـجالي" صـعوبـة فـي تـرغـیب "جـوزیـف 

المـبیر" فـي شـؤون جـزیـرة مـوھـیلي، ولـم یـكن "المـبیر" – یـومـھا – یـعرف السـلطانـة 
فـاطـمة إال كـونـھا ابـنة عـمِّ "راكـوتـو"(Rakoto) أخـیھ بـالـتبني. وفـي ھـذا الـوقـت أطـلعھ 
األب " فـیناز"عـلى المشـروع الـسابـق لـضباط البحـریـة الـذي كـان یھـدف إلـى تـزویـج 
ر"المـبیر"  إرسـال رجـل ثـقتھ إلـى مـوھـیلي  "راكـوتـو" بـجومـبیھ فـاطـمة. وبـالـتالـي قـرَّ
الــمسمى "مــاریــوس أرنــود" (Marius Arnaud)، الــذي وصــل فــي مــنتصف شھــر 
 ،(Gabrié) "مــایــو1860م إلــى مــایــوت، حــیث الــتقى فــیھا بــاآلمــر األعــلى"جــبري
واسـتطاع أیـضا جـمع الـمعلومـات الـضروریـة عـن جـزیـرة مـوھـیلي مـن فـم األب 

"فیناز". 

وھذا القس البابوي، بحكم إتقانھ اللغة الملغاشیة والعربیة والسواحلیة، استطاع تكوین 
حـصیلة جـیدة عـن األوضـاع السـیاسـیة وتـطوراتـھا فـي األرخـبیل، والـتي كـان یـزوده بـھا 

، مـن  – بـاسـتمرار- الـقاضـي الھـرم، عـمر بـن أبـي بـكر، قـاضـي مـایـوت، وشـاب مسـیحيٌّ

) Ibid, p.281. (3
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أصــل مــلغاشــي،  یــدعــى "مــارســیلین"(Marcellin) أخــو جــومــبیھ فــاطــمة مــن 
)، كما سبق ذكر ذلك.    )

الرضاعة
4

   

وكـان ھـذا الـقس قـد فـكر- سـلفًا- فـي اسـتئناف نـشاطـات الـتنصیر فـي مـوھـیلي 
ومـواصـلة الـتأثـیر الـذي تـركـتھ حـدیـثًا مـھمة  الـمربـیة "مـدام درواة" واألب "كـوتـین". 
ا "مـلغاشـیًّا" مـعروفًـا بـاسـم "جـوزیـف" قـد اسـتقر فـي  كـما لـم یـغب عـن بـالـھ أن قـّسً
ر عــلى یــدیــھ عــدد جــید مــن بــین  فــومــبونــي مــنذ خــمس عشــر ســنة تــقریــبا، وتــنصَّ
"الـملغاش"، مـن قـبیلتي "الـسكاالفـا" و"بـیتسمزراك" الـمقیمین –أسـاًسـا-  فـي بـلدة 

"واال"، مسقط رأس السلطانة فاطمة. 

ثـم قـّرر األب "فـیناز" الـقدوم إلـى مـوھـیلي  بـرفـقة "مـاریـوس أرنـود"، ووصال 
إلـیھا فـي دیـسمبر عـام 1860م، عـلى مـتن بـاخـرة صـغیرة تـابـعة للمحـطة البحـریـة 
تـسمَّى" السـوم" (La Somme) ، وقـد أحـسنت السـلطانـة  اسـتقبال الـرجـلین واحـتفت 
بـھما، وبـدت مـتفھمة، مـرھـفة الـحس، لـمشاریـع "مـاریـوس أرنـود" : تـأسـیس مشـروع 
زراعــيٍّ فــي الجــزیــرة، وإقــامــة مــصنع ســكر عــلى غــرار الــمشاریــع الــتي یــقیمھا 
اإلنجـلیزي "صـنلي" فـي أنـجوان. فـأعـربـت السـلطانـة عـن عـطف مـتزایـد لشـریـك 
"المـبیر"، مـبدیـة تـرحـیبھا الـحار بـقدوم ھـذا األخـیر، الـذي ال تجھـل عـن أن لـھ عـالقـات 
مــتینة: الحــلف بــالــدم "فــاتــریــدا" (Fatrida) مــع ابــن عــمھا "راكــوتــو"، الــذي كــان 
ى فـي الـعام الـتالـي عـرش  الـفرنسـیون قـد اخـتاروه لـیكون زوًجـا لـھا، والـذي سـیتولـَّ

الجزیرة الكبرى أعني مدغشقر. 

إال أنـھ لـوحـظ تـأخـر فـي مـباشـرة تـنفیذ مـشاریـع الـرجـلین: األب "فـیناز" و 
"مـاریـوس أرنـود"، بسـبب مـا قـیل إن ثـالثـة وزراء كـبار مـن الـمعاونـین الـمقربـین مـن 
الـقصر السـلطانـي والـموالـین لسـلطان زنـجبار، وفـي مـقدمـتھم "تسـیڤانـدیـن"، كـانـوا 
یـسعون لـمعارضـة مـشاریـع الـرجـلین مـعارضـة شـدیـدة، ولـلحیلولـة دون إقـامـة نـظام 

  .( )
5نصف حمایة فرنسیة، ترزح تحتھ جزیرتھم

   

.Ibid ( )4

) Ibid,p.282. (5
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طـلب السـلطانـة الحـمایـة الـفرنسـیة والـتدخـل الـعسكري عـام1861م لـنفي الـوزراء -
الثالثة المعارضین للنفوذ الفرنسي. 

خـالل وجـود الـرجـلین الـفرنسـیَّین اآلنـف ذكـرھـما فـي مـوھـیلي، كـانـا یـسكنان فـي 

قـصر السـلطانـة انـتظارا لـبناء سـكنھم الـخاص، الـذي لـیس ثـمة بـارقـة أمـل یـلوح فـي 

األفق، أنھما یسعیان –بجد- لذلك. وأخذا وھما في الضیافة السلطانیة، یظھران بعض 
األعـمال االسـتفزازیـة الـوقـحة إزاء حـكومـة الجـزیـرة،عـلى مـرأى ومـسمع الـناس، األمـر 

الـذي جـعل  "تسـیڤانـدیـن"، وعـبد هللا مسـیلم، یـوجـھان مـذكـرة احـتجاج إلـى الـضیفین، 
تـضمنت الـتنبیھ عـلى أنـھما قـدمـا  إلـى الجـزیـرة، لـغرض إقـامـة مـصنع سـكر ال لـجعل 

 .( )
6القصر السلطاني سكنا لھما

ھــذه الــمالحــظة الجــریــئة، الــتي كــانــت واضــحة وعــلى مــكانــھا، لــم تــعجب 
الـفرنسـیَّیَن، بـل نـظَرا إلـیھا عـلى أنـھا إھـانـة لـھما. وبـالـتالـي كـتب األب "فـیناز" فـي  21 

أبریل1861م إلى اآلمر األعلى"جبري" قائال: 

 « إن تـنكیدھـما یـتزایـد»،مـن غـیر أن یـعطي أیّـة تـفصیالت. وقـد تـّم إیـصال ھـذه 
الرسالة إلى مایوت مشفوعة برسالة أخرى من السلطانة، صرَّحت فیھا حقیقة بأنھا 
«سـجینة لـوزرائـھا الـثالثـة». وھـي ھـنا تـتھم "تسـیڤانـدیـن"، وعـبد هللا مسـیلم، وعـلي 
مـعلم، بـأنـھم اغـتصبوا –كـلیًّا- سـلطتھا، وشـككوا-عـلنًا- فـي شـرفـھا، وبـالـتالـي تـلتمس 
الحـمایـة الـفرنسـیة. وقـیل إن األب تـرجـم رسـالـة السـلطانـة ھـذه إلـى الـلغة الـالتـینیة تـجنُّبًا 

  .( )
7من إفشاء محتواھا من قبل طاقم السفینة

  

وھذا نص الترجمة لبعض مقطوعات الرسالة المذكورة من الفرنسیة بشأن 
 :( )
8طلب الحمایة

) Ibid, p.283. (6

 ( )  A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 4, Lettre no  58, Commandant Supérieur de7

 Mayotte( Gabrié) à Direction des Colonies 23 mai 1861.

8() یوجد أصل الرسالة في : 

 Marine –Lorient,4C565 B., Reine de Mohéli à  Commandant en chef de la station navale, 20
avril 1861.
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«السید اآلمر؛ 
أنا في منتھى الشدة، وإذا لم یتم إنقاذي بسرعة فسأكون ضائعة...إن الوجھاء لم یكتفوا 
بـاالسـتیالء عـلى الـحكومـة، والـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلیة لـبیتي، ومـنعي مـن كـل 
)، بـل وصـل بـھم األمـر إلـى أنـھم فـضحونـي قـدامـي، وفـعلوا  )

9االتـصاالت مـع أصـدقـائـي
 .( )

10ذلك علنًا، ولم یبق لھم إال التخلص من جمیع  الذین یحملون لي مصلحة
السید اآلمر، أنا أضع شخصي وأوالدي وجزیرتي تحت حمایة فرنسا. 

وأول عـمل لھـذه المحـمیة أن تـرسـلوا لـي عـلى الـفور سـفینة عـلى مـتنھا قـوات لتخـلصني 
بطریقة أو بأخرى، من مضطھديَّ الذین یستغلون أیًضا شعبي . 

إن السید "النجالي" لم یظھر، في یوم وقع فیھ كثیر من األحداث.  

                    یحفظكم األكبر. 

                                       (خاتم سلطنة موھیلي) 
                             جومبیھ فاطمة 

ویـذكـر ھـنا أن الـقس الـبابـوي"فـیناز" لـعب دوًرا كـبیًرا فـي كـتابـة وتـوجـیھ ھـذه 
الرسالة، وقد یكون ھو الذي حمل السلطانة فاطمة على ذلك، وتولَّى كتابة ھذا النص 
التحـریـضي بـیده أو إمـالئـھ، إذ یـقال إنـھ طـلب –فـي الـوقـت ذاتـھ- مـن آمـر الـسفینة 
"إیســتافــیت" (L'Estafette)، وھــي ســفینة شــراعــیة، الــتي كــانــت راســیة قــبالــة 
"فـومـبونـي"، تـمدیـد الـتوقـف، مـن أجـل الـقیام بـأمـن السـلطانـة، بـل إلحـداث حـالـة مـن 
الـترویـع والـترھـیب لـدى الـوزراء. فـبقیت الـسفینة الـمذكـورة فـي الـمرسـاة مـن 26 أبـریـل 

   .( )
11حتى 7 مایو1861م

وعـند مـا نـمى إلـى عـلم اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت "جـبري" أن الـوضـع الـذي 
یعیشھ الفرنسیَّان المقیمان في موھیلي غیر مستقر، اعتزم على إعادتھما إلى مایوت. 
وكـان قـد عـرض عـلى جـومـبیھ فـاطـمة، مـتجاوًزا لـلتعلیمات الـوزاریـة، حـق الـلجوء إلـى 

 .( )
12مایوت في حال كونھا شعرت بخطر

9() تعني األصدقاء ھنا الفرنسیین.

10()   الذین  یحملون لھا المصلحة ویتمنون لھا الخیر ھم الفرنسیون.

( ) Martin,op.cit., vol.1,p.283.11

 ( )  ibid.12
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فـوجـھ مـذكـرة تـعمیمیة، فـي 19 مـارس1861م، إلـى جـمیع آمـري سـفن األسـطول 
البحري الفرنسي الذین یتوقفون في فومبوني، عاصمة الجزیرة، جاء فیھا: 

«الحـظوا جـیًِّدا، أرجـوكـم ، أن األمـر یـتعلق ھـنا بـامـرأة فـقیرة، مـلغاشـیّة فـي الـحقیقة، 
ولـكن فـي األخـیر ھـي امـرأة تـرزح تـحت اضـطھاد غـاشـم لـحفنة مـن الـبؤسـاء الـذیـن ھـم 

 .( 13مستعدون أليِّ شيء... فھذه إذن مسألة إنسانیّة أكثر من كونھا سیاسیّة...» (

 ثـم خـاطـب ھـذا اآلمـر وزارة البحـریـة والمسـتعمرات، مـبرًرا لـعرضـھ الـمقدم للسـلطانـة 
دون تعلیمات الوزارة، بعبارات ال تنقصھا التفخیم والتضلیل ننقل منھا ما یلي:  

« أنـا لـم أتـصرف إال بـاسـتلھام شـعور وحـید بـاإلنـسانـیة...فـعند مـا یـغرق اإلنـسان، 
ویـصرخ مسـتغیثًا، فـھو إنـسان، قـد یـكون عـدًوا لـدوًدا، أو أجـذم، مـن ال یـكون سـعیًدا 

بالمسارعة إلى مدِّ الید لھ...؟! إن األمر ھنا ال یتعلق ال بعدو وال بأجذم، وإنما یخص 
 .( 14امرأة ضعیفة...»(

وأرســل اآلمــر نــفسھ إلــى فــومــبونــي، فــي 24و 25مــایــو1861م، الــسفینة 
"البـیریـل" (la Perle)، وأعـلم األب "فـیناز" مـالزم الـسفینة أن الـوزراء الـثالثـة مـا 
زالـوا یـتمادون فـي مـواقـفھم الـمناوئـة لـلمصالـح الـفرنسـیة، عـلى الـرغـم مـن فـترة التھـدئـة 

القصیرة التي كانت الجزیرة قد عرفتھا عقب توقف السفینة " إیستافیت"، وأن وقوع 
مـوھـیلي تـحت ھـیمنة جـزیـرة أنـجوان یـبدو مـتوقـعا أكـثر مـن أي وقـت مـضى. ومـما 
اعـتمد عـلیھ ھـذا المبشـر فـي إضـفاء الـمصداقـیة عـلى طـرحـھ، ذھـاب "تسـیڤانـدیـن"- مـنذ 
وقـت قـریـب- إلـى "مـوتـسامـودو"، (عـاصـمة أنـجوان) – والـكالم لـألب- لـلتباحـث مـع 

الـقنصل اإلنجـلیزي "صـنلي"، مـن أجـل الـزواج الـمقبل لـألمـیر محـمد بـن السـلطان عـبد 
 .( )

15هللا – كما سبق ذكره- من السلطانة فاطمة

 ( )  A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 4,p.225 Lettre no  58, Commandant Supérieur de13

Mayotte( Gabrié) à  Min. Mar. et Col.,le 23 mai 1868.

 ( ) Ibid.14

 ( ) Martin, op.cit.,vol.1,p.283.15
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وھـذا مـا حـدا بھـذا الـقس إلـى الـقول: «إن ھـذا الـشاب سـیتزوج ابـنة مـغتال أبـیھ». 
ًرا: «إن ھــذا الــزواج إن تــمَّ فــإن مــوت الســلطانــة مــسمومــة لــن  وأضــاف محــذِّ

   .( 16یتأخر»(

وفـي ھـذه األثـناء كـانـت الـبواخـر اإلنجـلیزیـة الـتي كـانـت فـي أنـجوان أبـدت 
استعدادھا لنقل األمیر الشاب محمد بن السلطان عبد هللا إلى "موھیلي" لتسكینھ ھناك 

باحتفال رسمي. 

        وأمام ھذا الخطر األنجواني، والتھدیدات اإلنجلیزیة الماثلة، وكون السلطانة – 
عـلى حـد كـالمـھا- «تـحت نـفوذ حـفنة حـقیرة»، ال حـول لـھا وال طـول، وجـد الـفرنسـیون 

أن الظروف مھیئة، والفرصة مواتیة، ینبغي حسن استغاللھا.  

ولـذلـك، تـوّصـل اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت "جـبري" إلـى أنـھ ال یـمكن –إطـالقـا- وضـع 

مـوھـیلي تـحت مـراقـبة مـایـوت إال بـدفـع ثـمن اسـتخدام الـقوة، مـن أجـل إبـعاد ھـؤالء 
الـوزراء الـثالثـة ونـفیھم مـن الجـزیـرة. وبـدأت الخـطة الـتنفیذیـة الـمیدانـیة قـبل كـل شـيء 
بـإخـالء الـفرنسـیین الـمقیمین:األب "فـیناز" و"مـاریـوس أرنـود"، الـلذیـن غـادرا الجـزیـرة 

)، ومـع ذلـك جـرى إحـالل رجـل  17بـالـفعل فـي 16یـونـیو 1861م عـلى مـتن "إیسـتافـیت"(

دیــنيٍّ آخــر، األب "بــرلــیت"(P.Barlet)  مــكان ذلــك الــقس الــبابــوي، فــي مــھمتھ 
التنصیریة، من أجل ملء فراغ ھذا التراجع المؤقت. 

وفـور وصـول الـرجـلین إلـى مـایـوت أصـدر اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت، الـذي 

سـیطرت عـلیھ مـخاوف رؤیـة مـصیر مـوھـیلي  یـعود إلـى تـبعیّة أنـجوان، وصـوال- فـي 
نـھایـة الـمطاف- إلـى دائـرة نـفوذ بـریـطانـیا الـعظمى، تـعلیماتـھ إلـى الـقبطان "بـیرتـین"  
بالتوجھ إلى موھیلي إلنجاز المھمة التي تمت بنجاح في یولیو1861م، ولم تعترضھا 
السفینة اإلنجلیزیة "بریسك" التي كانت -حینئذ- جاثمة في مرساة فومبوني، فأبحرت 

 .( )
لة خیار عدم مواجھة العمل الفرنسي 18– على الفور- مفضِّ

.Ibid ( )16

17() ذكر جیفري في كتابھ أن احتجاج العرب ( سكان الجزیرة الموالین لسلطان زنجبار)ھو الذي أدى إلى ترحیل الرجلین وإبعادھما 

                                                                                          Gevrey,op.cit., p.94.     .بسبب أن  األب كان یحاول تنصیر السلطانة

( ) Martin, op.cit., vol.1, p.284.18
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وكانت العملیة مكونة من فصیلتین تضمان سبعة وأربعین رجال، بقیادة مالزم 
الـسفینة " بیسـیجیر" (Puyseguer)، " مـاریـوس أرنـود"، الـذي عـاد وشـارك فـي 
الـعملیة بـصفة "مـترجـم"، واسـتطاع مـن حـمل السـلطانـة فـاطـمة عـلى إصـدار مـرسـوم 
یـقضي بـعقوبـة نـفي الـوزراء الـثالثـة. فـتّم الـقبض عـلى"تسـیڤانـدیـن"، وعـبد هللا مسـیلم، 
وإركـابـھما عـلى الـسفینة. أمـا الـوزیـر الـثالـث، عـلي مـعلم، فـقد أوقـف فـي قـریـة داخـل 
الجـزیـرة، واقـتید  فـي الـمساء إلـى عـلى مـتن الـسفینة الـتي انـطلقت بـالـوزراء الـثالثـة إلـى 

 .( )
مایوت

19

 (Bertin) "وفي الیوم التالي، وجھت السلطانة رسالة شكر إلى كل من "بیرتین
و "جــبري"، مــلتمسة فــرض إجــراءات صــارمــة عــلى الــمبَعدیــن الــثالثــة، وحــظر 
مـراسـلتھم مـع ذویـھم فـي مـوھـیلي. وھـذا الـمطلب األخـیر وصـفھ بـعض الـتقاریـر بـأنـھ« 

شـكوى شـنیعة»، ومـن ثـمَّ رفـضھ اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت، الـذي أمـر بـحبسھم فـي بـلدة 

  .( )
20(پَامانزي )، حیث أمَّنت اإلدارة الفرنسیة لھم اإلقامة واإلعاشة

وتـوفـي "تسـیڤانـدیـن" عـام 1863م. أمـا زمـیاله فـقد عـفا عـنھما السـلطان محـمد بـن 

سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي، االبـن األكـبر لـجومـبیھ فـاطـمة، وسـمح لـھما 
بـمغادرة  مـایـوت عـام 1868م إلـى جـزیـرة الـقمر الـكبرى، وأقـامـا بـھا فـترة ثـم عـادا إلـى 

مـوھـیلي حـینما انـدلـعت األزمـة الـتي شھـدتـھا الجـزیـرة فـي مـایـو عـام 1871م، فـتمَّ نـفي 
عبد هللا مسیلم - مرة أخرى-  بعد عشر سنوات من النفي األول. أما علي معلم فتوفِّي 

  .( )
21بجزیرة القمر الكبرى بعد عدة أعوام من ذلك

، تـّم التخـلص مـن  وبھـذا الـتدخـل الـعسكرّي مـن األسـطول البحـريِّ الـفرنسـيِّ
ھـؤالء الـوزراء الـمقاومـین الـمحسوبـین عـلى سـلطان زنـجبار، والـذیـن كـان یـنظر إلـیھم 

عـلى أنـھم " مـزعـجون"، ویـشكلون مـعارضـة قـویّـة، وتھـدیـًدا فـعلیًّا، لـلمصالـح الـفرنسـیة 
فـي جـزیـرتـھم، مـما فـتح الـباب واسـًعا أمـام الـمطامـع الـفرنسـیة وانـتزاع "المـبیر" اتـفاقـیتھ 

المشؤومة مع السلطانة فاطمة، والتي ھي – في تقدیري- صك رقم (3) - إن صحت 

 ( ) Ibid.19

 ( ) Ibid, p.534.20

 ( ) Ibid, pp. 284-285, 534.21
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الـعبارة – أو الخـطوة الـثالـثة مـن الخـطوات الـعملیة الـتي قـطعتھا فـرنـسا لـتكریـس الـنفوذ 

وفرض الھیمنة والحمایة على الجزیرة.   

انتزاع االمتیاز تحت ضغط الدیون والحب   -

كـان الـدوق "جـوزیـف المـبیر" قـد وصـل إلـى مـایـوت فـي 2 یـولـیو عـام 1861م، 
عشـیة عـملیة الـتدخـل الـعسكري لـنفي الـوزراء الـثالثـة، والـتقى بشـریـكھ " مـاریـوس 
أرنـود"، الـذي أطـلعھ عـلى الـوضـع السـیاسـي فـي مـوھـیلي، والـعقبات الـتي تـعترض فـیھا 

مشاریعھما. 

، أخـذت فـیھا بـعض  فشھـدت الجـزیـرة، بـعد تـلك الـعملیة، فـترة ھـدوء نسـبيٍّ
مـشاریـع "المـبیر" وشـریـكھ "مـاریـوس أرنـود" طـریـقھا إلـى الـظھور، كـما بـدأ تجـمیع 

وإرسـال األیـدي الـعامـلة إلـى مـایـوت. ووجھـت السـلطانـة فـاطـمة – مـن جـانـبھا- وقـد 
تخـلصت مـن وزرائـھا "الـمزعـجین"، دعـوة إلـى زوجـھا سـعید بـن محـمد فـي مـنفاه 
بـزنـجبار، لـلعودة إلـى مـوھـیلي الـتي وصـل إلـیھا فـي 6 دیـسمبر عـام 1861م، عـلى مـتن 

بـاخـرة زنـجباریـة، محـملة بـجنود مـوجھـین السـتعادة كـلوة، مـما أثـار خـوف وزیـر 
البحـریـة والمسـتعمرات الـفرنسـي، مـن كـون سـعید بـن محـمد یـریـد إرسـال جـنود إلـى 

جزر القمر. 

فـوفـقا لـلتعلیمات الـصادرة إلـیھ، قـام الـقنصل الـفرنسـي فـي زنـجبار           " 

جـابـلونـسكي" (Jablonski)، بـعد مـرور عـدة أشھـر، بـتذكـیر السـید مـاجـد بـأن األرخـبیل 

ال یتعلق –إطالقا- بسلطتھ. 

عـلى أن عـودة األمـیر الـزوج ھـذه لـم تـكن مـوضـع تـرحـیب الـفرنسـیِّین، الـذیـن مـا زالـوا 
یـعتبرونـھ عـدًوا لـدوًدا لـنفوذھـم، وخـاصـة أنـھا – أي الـعودة- أجـھضت بـعض الـمشاریـع 

الـفرنسـیة مـثل رغـبة اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت "جـبري" (Gabrié) فـي أن یـرى طـالق 
السـلطانـة مـن  األمـیر الـعربـي وزواجـھا- ثـانـیة-  مـن الـملك الـملغاشـي "رادامـا" 

  .(Radama II)الثاني

وجـاء فـي إحـدى مـخاطـبات ھـذا اآلمـر الـفرنسـي مـؤرخـة فـي 11أكـتوبـرعـام 
1861م: « إن جـومـبیھ فـاطـمة زعـمت أنـھا سـیكون عـاًرا عـلیھا إذا طـلقت مـن زوجـھا 
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). وكـــتب الـــرحـــالـــة الـــفرنســـي  22مـــن أجـــل الـــزواج مـــن "رادامـــا" الـــثانـــي»(

لت سـلطنتھا  "فـینسون"(Vinson)، فـي ھـذا الـصدد، مـعلقًا عـلى كـالمـھا: «إنـھا فـضَّ
الــمتواضــعة الــتي كــانــت ھــي الســیدة فــیھا عــلى تــتویــج غــیر مــؤكــد لــملوك 

 .( 23مدغشقر...»(

وفـي مـبادرة "دبـلومـاسـیة" بـامـتیاز، ھـدفـت لـلتخفیف مـن مـوقـف فـرنـسا الـعدائـي 

مـن األمـیر الـعربـي، قـام ھـو فـي أبـریـل عـام 1862م، بـزیـارة إلـى مـایـوت لـمقابـلة اآلمـر 

األعـلى، ألجـل الـتأكـید لـھ بـصداقـتھ للسـلطات الـفرنسـیة، وحـاول بـالـفعل الـوفـاء بـما ادعـاه، 
فـلم یـبد لـإلدارة الـفرنسـیة فـي مـایـوت أي انـطباع عـن عـدم الـرضـا عـن أمـر مـا خـالل 

السنوات الثالث المتبقیة لھ من حیاتھ. 

وفـي ھـذه األثـناء، قـام "جـوزیـف المـبیر" بـزیـارة تـفقدیـة قـصیرة إلـى مـوھـیلي 

مـكنتھ مـن الـتعرف خـاللـھا عـلى جـومـبیھ فـاطـمة، وتـقییم الـموارد الـزراعـیة فـي 
الجــزیــرة، ثــم عــاد- مــرة أخــرى- إلــى مــدغــشقر. ومــن ھــناك دعــاه اآلمــر " 
دیـبري" (Dupré)، عـام 1863م، لـبدء تـنفیذ مـشاریـعھ فـي مـوھـیلي، وعـندھـا قـام شـریـكھ 
" مـاریـوس أرنـود"، فـي 15أكـتوبـر مـن  الـعام ذاتـھ، بـزیـارة للجـزیـرة، حـیث وجـد أن 
السـلطانـة فـاطـمة لـم تـزل عـلى اسـتعداداتـھا لـلترحـیب بـمشاریـعھما، بـل وجھـت فـي 
18اكـتوبـرعـام 1863م، رسـالـة إلـى "المـبیر" لـتذكـیره بـعدم نسـیان الـوعـود الـمقطوعـة 

قبل سنتین،وھذه ترجمة نصھا:  

«أخي العزیز!  

إذا أردتم إقامة مشروع زراعيٍّ فنحن نعطیكم األراضي لزراعة كل ما تریدون. وما 
یـتعلق بـالـمصانـع و الـلوازم فـھو شـأنـكم. أمـا الـعمال فـنحن الـذیـن نـوفـرھـم لـكم مـقابـل 
تـخصیص رواتـب شھـریـة لـھم، وال یـحق لـكم اسـتخدام عـمال آخـریـن قـادمـین مـن مـكان 

آخـر غـیر ھـذه الجـزیـرة. وبـشأن رواتـب الـعمال ال أسـتطیع تحـدیـدھـا لـعدم وجـودكـم لـكي 

نـتفق أنـا وإیـاكـم. وفـیما یـخص األراضـي الـتي سـتزرعـونـھا فسـتكون ھـناك ضـریـبة 
علیھا یتم تحدیدھا ولكن ال یمكن االتفاق علیھا إال بوجودكم.  

 ( ) Ibid, pp.285-286, A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 4, Lettre no  59, Commandant22

 Supérieur de Mayotte( Gabrié) à  Commandant Dupré le 11 octobre 1861.

 )  Dr. VINSON, Voyage à Madagascar, P.427. (23
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ومـن جـانـب إن زوجـي لـم یـعد بـعد إلـى الجـزیـرة، ویـجب مـن جـانـب آخـر عـلى " 
مـاریـوس" أن یـغادر الجـزیـرة، وال أدري ألي شـيء یـود ھـو الـتعلق بـي. ومـع ذلـك 
اعـتبروا ھـذه الـمسألـة منتھـیة، احـملوا مـعكم مـصانـعكم، واسـتقدمـوا مـعھا األشـخاص 

الذین سیركبونھا. 

نـحن ال نـریـد الـعمل إال مـعكم و " مـاریـوس"، وإذا لـم تـأتـوا لـإلقـامـة مـعنا فـال نـریـد، فـي 

كل األحوال، أحدا غیركم یحّل محلكم. 

 .( 24كونوا في صحة جیدة وهللا یحفظكم...»(

                                                      أختكم العزیزة  

                                                     جومبیھ فاطمة 

ویقـال إن ذكرـ السلـطانةـ عدـم عوـدة زوجھـا إلىـ الجزـیرـة یعـني أن االتفـاقیـة ال 
یــمكن إبــرامــھا دون الــموافــقة المســبقة لــزوجــھا عــلى األراضــي الــتي ســتخضع 

 . 25لالمتیاز

وفـي الـعام الـتالـي عـاد " مـاریـوس" إلـى مـوھـیلي بـینما عـاد إلـیھا " المـبیر" فـي 

دیـسمبر،عـام 1864م، وھـو یحـمل مـعھ خـمسة عشـر صـندوقـا مـن الـمعدات، ووجـد 
السـلطانـة فـي غـایـة الحـزن واألسـى بسـبب وفـاة زوجـھا سـعید بـن محـمد، والـتي وقـعت 
). فـعلى الـرغـم مـن أنـھا ظـلت تـحتفظ بـذكـرى  )

26قـبل ثـالثـة أشھـر فـي 11سـبتمبر1864م

زوجـھا، إال أنـھا سـرعـان مـا أقـامـت عـالقـات مـع "المـبیر" وصـفت بـأنـھا «حـمیمة» 
وأصـبحت، فـي الـوقـت ذاتـھ، حـریـصة عـلى تـلبیة طـلباتـھ الـملحة بھـدف نـیل عـطف 

ورضا السلطات الفرنسیة في مایوت· 

) توجد ھذه الرسالة في:  )24

 Marine- Lorient, 4C5 65.

 ( )M artin, op.cit.,vol.1,p 536.25

) كتب اآلمر األعلى في مایوت (Gabrié) إلى وزیر البحریة في 11نوفمبر1864م أن سعید بن محمد مات في المنفى بجزیرة  )26
القمر الكبرى.انظر: 

.Ibid
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ومـن ھـنا اسـتطاع "المـبیر"، مسـتغال ضـعف السـلطانـة الـعاطـفي ومـیلھا نـحوه 
، الـتوقـیع  مـن جـھة، وكـونـھا تـورطـت مـنھ فـي بـعض الـدیـون الـمالـیة مـن جـھة أخـرى

27

مـعھا فـي 14فـبرایـرعـام 1865م، عـلى اتـفاقـیة االمـتیاز، الـتي كـان  قـد أعـد نـصھا بـما 
یخـدم مـصالـحھ، وتـتنازل لـھ  السـلطانـة، بـموجـب ھـذه االتـفاقـیة، عـن جـمیع األراضـي 
ا، مما مھّد  الزراعیة في الجزیرة، غیر المستغلة من قبل السكان، لمدة ستین(60)عاٍمً

الطریق، وقّرب المسافة  لتثبیت نفوذ وھیمنة بالده على الجزیرة. 

وھذه الترجمة لنص االتفاقیة: 

« إن جـومـبیھ فـاطـمة ، سـلطانـة جـزیـرة مـوھـیلي، بـاألصـالـة عـن نـفسھا ونـیابـة عـن 
)، یـوضـحان مـا  )Imerina (Duc de l' )"28خـلفائـھا، وجـوزیـف المـبیر ، دوق "إمـیریـنا

یلي ویبرمان االتفاقیة التالیة: 
 

إدراًكا من السلطانة جومبیھ فاطمة، أن إنشاء مؤسسات زراعیة وصناعیة وتجاریة،  
فـي جـزیـرتـھا مـن شـأن ذلـك زیـادة الـرخـاء لـبلدھـا وتـحقیق الـرفـاھـیة لـرعـایـاھـا اقـترحـت 

عـلى الـدوق المـبیر  أن یسـتقر فـي مـوھـیلي، وأن ھـذا األخـیر وافـق عـلى ذلـك وفـق 
البنود والشروط المعبر عنھا أدناه:  

المادة األولى: السلطانة فاطمة تتنازل لجوزیف المبیر، ولمدة ستین عاما اعتبارا من 
تـاریـخ الـتوقـیع عـلى ھـذه االتـفاقـیة، عـن كـل األراضـي الـتي یـریـد أن یـأخـذھـا السـتغاللـھا 

فـي جـزیـرة مـوھـیلي، بـاسـتثناء األراضـي الـواقـعة فـي الـجنوب الـمعروفـة بـاسـم 
 .( )

29"نوماشوا" وكذلك أراضي "واال" الواقعة في الغرب

) في رسالة وجھھا المبییر إلى آمر القسم البحري للجھات اإلفریقیة الشرقیة (Gizolme)في 14دیسمبر1868، أكد فیھا أن  )27
السلطانة مدینة لھ منذ عام 1861 بمبلغ قدره 500 2 فرنك و 5000 آخر دفعھ لھا في وقت الحق لتأمین بعض المواد المختلفة. انظر:   

  Marine- Lorient, 4C5 65 B.

28() الـدوق: مـن أصـل التـیني مـعناه شـخص نـبیل، وھـو اقـل رتـبة مـن الـملك و الـملكة، و یـحكم الـدوقـیة، وقـد مـنح الـملك الـملغاشـي "رادامـا" 

الثاني (Radama II) ھذا اللقب لـ" المبیر". 

29() یبدو لي أن استثناء " نوماشوا" من ھذه االتفاقیة یعود إلى أن ھذه المنطقة كانت تمثل موطن سكان الجزیرة األصلیین المؤیدین  
لألسرة العربیة الحاكمة السابقة والذین كانوا یشكلون معارضة لألسرة الملغاشیة الوافدة التي وصلت إلى الحكم عنوة. وبالتالي لم ترد 
السلطانة فاطمة صب الزیت على النار وإیجاد ذرائع تؤدي إلى تفاقم مشاكلھا معھم.أما "واال" فھي مسقط رأسھا، ومعظم سكانھا من 

الجالیة الملغاشیة  الذین ھم أقارب السلطانة و ورفقاء درب والدھا.
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الـمادة الـثانـیة: یـحق لـالمـبیر مـع أصـدقـائـھ إنـشاء شـركـة عـلى الـنحو الـذي یـراه مـناسـبا، 
الستغالل األراضي المتنازل عنھا. 

الـمادة الـثالـثة: األراضـي الـتي تـأخـذھـا الشـركـة والـتي بـھا أشـجار جـوز الـھند، یـتم 
التعویض عنھا سواء للسلطانة أو للمالكین، بمعنى أن:   

أشجار جوز الھند الكبیرة قرش واحد لكل شجرة؛ 

أشجار جوز الھند المتوسط ثالثة أرباع قرش؛ 

أشجار جوز الھند الصغیرة نصف قرش؛   

  
وبـموجـب ھـذا الـتعویـض تـصبح الشـركـة مـالـكة ألشـجار جـوز الـھند، ولـھا الـحق فـي 

التصرف فیھا كما یحلو لھا. أما المزروعات األخرى الموجودة على  األراضي التي 
تأخذھا الشركة، فسیجري تقدیر قیمتھا وتدفعھا الشركة للمزارعین. 

الـمادة الـرابـعة: سـیتم الـدفـع للسـلطانـة – أو لخـلفائـھا- عـن ثـمن ھـذا االمـتیاز، دفـعا عـینیا 

بـواقـع 5% مـن الـمنتجات الـمصنوعـة عـلى الـممتلكات. وھـذا الـبند سـیعمل بـھ، عـلى 
التوالي، من حین یتم شحن المنتجات. 

الـمادة الـخامـسة: كـل األشـیاء المسـتجلبة مـن أجـل احـتیاجـات الشـركـة ولـتجارتـھا ال یـدفـع 

عـنھا رسـوم اسـتیراد، عـلى أن یـفھم أن ضـریـبة الـتصدیـر وقـدرھـا 5%  تـبقى مـن غـیر 
تكالیف أخرى على اإلطالق. 

الـمادة الـسادسـة: تتعھـد السـلطانـة بـبذل سـلطتھا لـتشجیع الشـركـة، وخـاصـة مـساعـدتـھا 

فـي الـحصول عـلى الـعمال. ولھـذا الـغرض كـانـت السـلطانـة قـد جـمعت بـالـفعل نـبالء 
الجزیرة الذین قرروا، بعد المداوالت، ما یلي: 

الـرجـال الـمتعاقـدون لـمدة عشـر سـنوات: یـصرف لـھم، فـي الـسنوات الـثالث األولـى، 
قـرش واحـد فـي الشھـر(60 فـرنـك فـي الـسنة)، وفـي الـسنوات الـثالث الـتالـیة، قـرش 
ونـصف قـرش شھـریـا(90 فـرنـك فـي الـسنة)، وفـي الـسنوات األربـع األخـیرة قـرشـان 

شھریا (120فرنك في السنة). 
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الـنساء المتعھـدات لـمدة عشـر سـنوات. فـي الـسنوات الـثالث األولـى نـصف قـرش 
شھـریـا (30 فـرنـك فـي الـسنة)، وفـي الـثالث الـتالـیة ثـالثـة أربـاع قـرش شھـریـا(45 
فرنك في السنة)، وفي األربع األخیرة قرش واحد شھریا (60 فرنك في السنة). 

األطـفال تـتراوح أعـمارھـم 12-16 سـنة، وتعھـدوا لـلعمل لـمدة عشـر سـنوات: فـي 
الـسنوات الـثالث األولـى نـصف قـرش شھـریـا(30 فـرنـك فـي الـسنة)، وفـي الـثالث 
الـتالـیة قـرش فـي الشھـر(60 فـرنـك فـي الـسنة)، وفـي األربـع األخـیرة قـرش ونـصف 

قرش في الشھر(90 فرنك في السنة). 

المادة السابعة: في حالة كون السلطانة أنھت ھذه االتفاقیة فإنھ یحق لھا أن تأخذ، 
بـثمن یـقدره الـخبراء، جـمیع مـبانـي ومـصانـع الشـركـة، ولـكن إذا لـم تـأخـذ ھـذه 
األشـیاء، سـوف یـترك للشـركـة الـوقـت الـقانـونـي الـضروري إلزالـة كـل مـا یـخصھا 

في الجزیرة.  

المادة الثامنة: یقر جوزیف المبیر بأنھ سیحترم، من خالل عمالھ، الدین وقوانین 
الـبلد، وبـأنـھ لـن یـقدم ال "روم" (عـرق قـصب الـسكر)، وال المشـروبـات الـكحولـیة 
الـقویـة، لـلمتعاقـدیـن مـن أبـناء الـبلد، والـذیـن یسـتخدمـھم، و ال لـسكان الجـزیـرة الـذیـن 

سـیأتـون لـطلبھا مـنھ. وأخـیًرا إنـھ یتعھـد، لـمبدأ الـوفـاء الـمتبادل، بـمساعـدة السـلطانـة، 

بكل قوتھ، في جھودھا الرامیة لجعل شعبھا متحضرا ومھذب األخالق. 

الـمادة الـتاسـعة:  ھـذه االتـفاقـیة كـتبت بـالـلغة الـفرنسـیة، والـملغاشـیة، والـعربـیة، 
وتـتمتع الـنسخ الـثالث بـنفس الـمعنى، والـنص الـفرنسـي ھـو رسـمي، وسـوف یـسود 

في جمیع النواحي سواء في النص الملغاشي والعربي.      
  

                                         حررت في أربعة أصول بفومبوني  

 
          في 14 شباط / فبرایر، من عام ألف وثمانمائة وخمسة وستین 

                                      (14/ (Adroro/ 1865ملغاشیة) 

(17 رمضان 1281ھـ) 

          توقیع : ج. المبرت :                           توقیع جومبیھ فاطمة  
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.( 30                                                         (خاتم سلطانة موھیلي) »(

 

 ھـذه االتـفاقـیة الـغاشـمة عـلى الـرغـم مـن أنـھا ال تـختلف كـثیرا عـن تـلك الـتي وقـع عـلیھا 
الـقنصل الـبریـطانـي "صـنلي" مـع سـلطان أنـجوان، إال أن الـمؤكـد أن ھـذه االتـفاقـیة  
أبـرمـت – كـما قـلنا- تـحت تـأثـیر عـواطـف غـرامـیة جـارفـة ضـاغـطة ودیـون مـرھـقة، مـما 

جعل "المبیر"، السید الحقیقي في الجزیرة.  

وقـد وصـف بـعض الـمسؤولـین الـفرنسـیین ھـذه االتـفاقـیة بـ«اإلجـحاف»،حـیث 

كـتب الـعمید البحـري " بـینھون" (penhoat) فـي 8 یـنایـر عـام 1869م، إلـى وزارة 
البحـریـة والمسـتعمرات قـائـال: « لـقد ظھـر لـي أن ھـذه االتـفاقـیة مـجحفة» و أضـاف 
بـشأن مـالبـسات الـتوقـیع عـلیھا أنـھ: « بـحكم أن السـلطانـة كـانـت مـدیـنة لـلمزارع أرغـمھا 

ذلـك لـقبول جـمیع الشـروط الـواردة فـي االتـفاقـیة»، وھـذا مـا أكـده – مـن جـانـبھ- الـمالزم 

" بـول"  (Pallu ) قـي رسـالـتھ الـمؤرخـة بـ"فـومـبونـي"، فـي 9 یـنایـر عـام 1869م، إلـى 
 : (Gizolme)"آمر القسم البحري للجھات اإلفریقیة الشرقیة "جیزولم

«یـعتبر المـبیر ھـذه الجـزیـرة مـلًكا لـھ بـصفة شـرعـیة، ولـیس فـي حـوزتـھ 
مسـتند قـانـونـي غـیر اتـفاقـیة تـنازل تـم إبـرامـھا تـحت تـأثـیر دیـون لـھ عـلى سـلطانـة 
الجـزیـرة...و"المسـیو المـبیر" رجـل خـفیف الـذمـة فـي مـسائـل مـالـیة، ویـود الـكشف، عـلى 

الـمأل عـن الـرسـائـل الـتي كـانـت السـلطانـة تـوجـھھا لـھ، والـتي تـثبت أن الـبؤس الـذي 
 .( 31تجرعت مرارتھ استغل –كوسیلة- للتأثیر علیھا»(

30() توجد نسخة من ھذه االتفاقیة في : 

 A.E.,Mém.et Doc.,Afrique, vol.70. p.137, Annexe C, 

) انظر:  )31

 Marine- Lorient, 4C5 65 B, Lambert au commandant en chef de la Division navale des cotes
 orientales d'Afrique (Gizolme) , 14 décembre 1868.
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الباب الخامس 

اتفاقیة االمتیاز بین اإللغاء والتثبیت وتنحي جومبیھ فاطمة من الحكم 

معارضة االتفاقیة وتنحي السلطانة ودور زنجبار في ذلك 

ومـما تجـدر اإلشـارة إلـیھ أن اتـفاقـیة الـتنازل الـموقـعة بـین السـلطانـة فـاطـمة و 
"المـبیر"، والـتي تـنص عـلى التخـلي عـن جـمیع األراضـي الـزراعـیة الـتي یـریـدھـا 
"المـبیر" فـي مـوھـیلي لـقاء حـصول السـلطانـة عـلى 5% مـن قـیمة أربـاح االسـتثمار، مـع 
تعھدھا بتقدیم األیدي العاملة لھذا المشروع، مثلت نقطة تحول جد خطیرة وفاصلة في 

تاریخ ھذه الجزیرة، حیث شكلت بدایة فعلیة وحقیقیة لمرحلة االستعمار الالحقة. 

وقـد فـطن الـقنصل الـبریـطانـي فـي زنـجبار لـلبعد الـحقیقي الخـطیر الـذي تـنطوي 
عـلیھ ھـذه االتـفاقـیة، حـینما صـورھـا حـق تـصویـر،مـنوھـا بـكنھھا ومـبتغاھـا: «إن مشـروع 
المـبیر مـا ھـو إال مجـرد مـحاولـة مـدفـوعـة مـن قـبل حـكومـة جـزیـرة مـایـوت الـفرنسـیة 

  .( 1لجعل جزیرة موھیلي مستعمرة فرنسیة»(

  

وتـمكن "المـبیر"، الـذي أصـبح – فـي وقـت قـیاسـي- المحـرك األسـاسـي للجـزیـرة، 

مـن تـعزیـز مـوقـعھ فـي مشھـدھـا السـیاسـي أكـثر مـنھ فـي االقـتصادي والـزراعـي، فـأصـبح 

مسـتشارا خـاصـا للسـلطانـة، فـأخـذ یـصول ویـجول فـي دھـالـیز الـحكم بـال مـنازع، مـتحكما 
فـي مـفاصـل الـقرار السـیاسـي والحـراك االقـتصادي، دون رقـیب وال حسـیب، بـل ذھـب 

إلـى أبـعد مـن ذلـك، كـأنـھ أراد خـلط األوراق، وتـجاوز الـمراحـل، بـتحویـل الجـزیـرة إلـى 

محمیة فرنسیة حقیقیة قبل أن تحین األوان، وباعتباره نفسھ بمثابة ممثل رسمي معتمد 
لـبالده، عـلى درجـة مـقیم أو عـامـل قـنصلي، وشـید قـصره الـخاص، الـذي رفـع عـلیھ الـعلم 
الـفرنسـي، ضـاربـا عـرض الـحائـط األعـراف الـدولـیة، واألدبـیات الـدبـلومـاسـیة، وقـواعـد 

الـمجامـلة والـضیافـة والـمراسـیم الـبروتـوكـولـیة، وبـالجـملة فـھو إنـسان فـوق الـقانـون، أطـلق 

لھ الحبل على الغارب، وال راد لما یرید، وال معقب لما یقول. 

  

1()كمال، جزرالقمر منذ بداية القرن السادس عشرامليالدي ( مرجع سابق)،ص180.
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مـما كـان مـوضـع تـساؤل واسـتیاء بـعض ضـباط البحـریـة الـفرنسـیة أنـفسھم قـبل 
غـیرھـم، ونلحـظ  ذلـك فـي بـعض الـتقاریـر الـتي جـاء فـیھا: «إن المـبیر ینتھـز أیـة فـرصـة، 

لـجعل مـشاعـر الـتعاطـف الـتي نـبدیـھا لسـلطانـة مـوھـیلي، حـمایـة حـقیقیة...لـذا فـأنـا أنـتظر 

 .( 2التعلیمات قبل أن أمد لھ ید العون في ھذا الشأن...»(

وفـي ھـذه األثـناء عـادت مـسألـة عـلم السـلطنة إلـى الـواجـھة – مـن جـدیـد- فـي 
حـراك وھـیجان، حـیث طـلب الـفرنسـیون مـن السـلطانـة تـرك عـلمھا األحـمر،عـلم سـلطان 

زنـجبار، واعـتماد شـعار جـدیـد. وبـناء عـلى مـشورة "المـبیر"، وبـعد إبـداء بـعض الـتردد، 

قـررت السـلطانـة رفـع عـلم جـدیـد یـكون أقـرب إلـى عـلم أنـجوان، عـلى أن یـثبت فـي إحـدى 

زوایـاه األلـوان الـثالثـة لـعلم فـرنـسا، وھـذا بـطبیعة الـحال سـیعبر عـن اعـتراف رسـمي 
بـوجـود حـمایـة فـرنسـیة. بـید أن ھـذا الـمقترح لـم یحـظ بـموافـقة السـلطات الـفرنسـیة فـي 

 .( 3مایوت، ومن ثم استمر رفع العلم األحمر على ما كان علیھ(

وفي نھایة عام 1865م، سافر "المبیر" إلى "رینیون" لشراء مصنع سكر، ثم 
عـاد إلـیھا مـرة ثـانـیة فـي تـموز/ یـولـیو مـن الـعام الـتالـي، تـاركـا السـلطانـة فـي وضـع مـادي 
محرج، حیث إن المشاریع لم تر النور، واالتفاقیة لم یأت أكلھا بعد، وبالتالي لم تستفد 
ھـي مـادیـا بـعد مـن شـركـة "المـبیر"، إال بـعض الھـدایـا والـمجوھـرات مـن الـمزارع 

"المبیر" نفسھ. 

 فـعندئـذ عـاد إلـى الجـزیـرة ثـالثـة مـن أبـناء زوج السـلطانـة األول سـعید بـن محـمد 
بـن نـاصـر الـبوسـعیدي، مـن زوجـتھ الـعربـیة الـسابـقة فـي زنـجبار، وقـد كـان ھـؤالء الـثالثـة 

قـد غـادروا الجـزیـرة، وغـابـوا عـنھا، مـنذ تـسع سـنوات مـضت، قـبل إبـعاد والـدھـم عـنھا، 
وعـاشـوا خـالل إقـامـتھم فـي زنـجبار، فـي ضـیافـة السـید مـاجـد، عـلى الـبالط السـلطانـي، 
وھـم سـیف بـن سـعید بـن محـمد الـبوسـعیدي الـذي كـان فـي الـثالثـینات مـن عـمره، 
والـمعروف بـذكـائـھ وحـیویـتھ، وكـان قـد تـزوج مـن جـومـبیھ سـلمى الـمتوفـاة فـي حـوالـي 
عـام1859م، وھـي األخـت غـیر الـشقیقة للسـلطانـة جـومـبیھ فـاطـمة، وعـبد هللا، والـثالـث 

 .( 4مراھق لم تشر المصادر إلى اسمھ(

 ( )Marine- Lorient, 4C32,( Registre correspondant au départ) à Ministre , Saint-Denis, le 152

juille 1866.

  ( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.288.3

.Ibid, p.289 ( )4
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والـسؤال الـكبیر الـذي یـطرح نـفسھ – بـقوة- فـي ھـذا الـصدد ھـو ھـل عـودة ھـؤالء 

اإلخـوة الـثالثـة كـانـت بـرغـبة مـنھم أم كـانـت تـكلیفا مـن السـید مـاجـد – بـشكل رسـمي أو 
غـیر رسـمي- لـمھمة مـقاومـة اتـفاقـیة "المـبیر" الـتي ھـي – فـي الـحقیقة والـواقـع- خـطوة 
تمھـیدیـة مـقنَّعة لـفرض الھـیمنة والحـمایـة عـلى مـوھـیلي وصـوال إلـى بسـط االسـتعمار 
الكامل فیھا على حساب مصالح الدولة البوسعیدیة في تلك الجزیرة، وسیادتھا علیھا؟ 

ومـھما یـكن الـرد عـلى ھـذا الـتساؤل فـإن بـعض الـوثـائـق تشـیر إلـى  أن السـلطانـة 
فـاطـمة خـضعت لـما یشـبھ الـتحقیق أو االسـتجواب مـن قـبل السـلطات الـفرنسـیة الـتي لـم 
تـرحـب بـعودة اإلخـوة الـثالثـة، ونـظرت إلـیھا عـلى أنـھا امـتداد لـلنفوذ الـعربـي الـُعمانـي 

الـذي كـان یـمثلھ أبـوھـم، بـل تـشكل ھـذه الـعودة الـمفاجـئة غـداة الـتوقـیع عـلى االتـفاقـیة 
مـع"المـبیر" تھـدیـًدا حـقیقیًّا مـحتمال لـلمصالـح الـفرنسـیة فـي المسـتقبل الـمنظور. ومـن ھـنا 

كانت ضرورة استجواب السلطانة الستجالء موقفھا من عودة ھؤالء اإلخوة الثالثة. 

 فـفي رسـالـة تـوضـیحیة وجھـتھا السـلطانـة بھـذا الـشأن إلـى السـلطات الـفرنسـیة فـي 
مـایـوت نـقرأ فـي الـتقریـر الـذي كـتب عـن تـلك الـرسـالـة: « فحسـب الـوثـیقة إن وصـول 
سـیف وأخـویـھ إلـى فـومـبونـي كـان قـبل شھـر مـن سـفر "المـبیر" إلـى "ریـنیون" أي فـي 
شھـري مـایـو ویـونـیو عـام 1867م. ونـوھـت السـلطانـة بـعد ذلـك بـأنـھا ھـي الـتي طـلبت 
عـودة سـیف بـن سـعید، وذلـك السـتخدامـھ كـسكرتـیر خـاص لـھا لـلغة الـعربـیة. وأخـوه 
األصغر عبد هللا ھو الوحید الذي لعب دوًرا في األحداث التي وقعت في موھیلي عام 

 .( 18675م. أما االبن الثالث لسعید بن محمد فھو مراھق لم یشترك في أي نشاط»(

والجــدیــر بــالــذكــر أن ســیف وأخــاه األصــغر عــبد هللا اغــتنما فــرصــة غــیاب 
"المـبیر" عـن الجـزیـرة لتحـریـك الـوازع الـدیـني والـوطـني، وحشـد الـرأي الـعام لـدى 
أھـالـي الجـزیـرة وبـخاصـة أنـصار الـبوسـعیدیـین، والـموالـین لـھم، والـمحسوبـین عـلیھم، 

ضــد تــصرفــات "المــبیر"، كــاشــفین الــنقاب عــن وجــھ اتــفاقــیتھ الــقبیح، ومــساوئــھا 
وأضـرارھـا الـبالـغة، فـلم یجـدا صـعوبـة تُـذَكـر فـي إقـناع السـلطانـة فـاطـمة، أرمـلة أبـیھما، 

بھذه الحقیقة المرة، وبأنھا جانبت الصواب والحكمة والعقالنیة في منح ھذا االمتیاز، 
وقـبول الـتوقـیع عـلى ھـذه االتـفاقـیة الـتي تجـردھـا مـن سـلطتھا الـحقیقیة، وتـضعھا ھـي 

( ) A.E.,Mém.et Doc.,Afrique, vol.70. pp.10-12, Lettre de la reine de Mohéli et réponse …5

( sans date).
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وحـكومـتھا  وجـزیـرتـھا تـحت وصـایـة فـعلیة ال تـعبر عـن نـفسھا وكـنھھا، وحـمالھـا عـلى 

اتـخاذ مـوقـف واضـح وصـریـح مـن ھـذه االتـفاقـیة الـمجحفة –حسـب تـوصـیف الـفرنسـیین 

أنـفسھم كـما رأیـنا ذلـك آنـفا- بـالـتراجـع والـعدول عـنھا، حـفاظًـا لـمصلحتھا ومـصلحة 
سلطنتھا. 

وعـلى ضـوء ھـذه الـقناعـة أخـذت السـلطانـة تـتجھ نـحو مـنعطف آخـر، وبـدأت فـي 
حـدود شھـر آب/ أغسـطس، تـبتعد عـن الـمزارع "المـبیر"، ذلـك الـذي كـانـت لعھـد قـریـب 

تـتبادل مـعھ رسـائـل صـداقـة مـفعمة بـعبارات رقـیقة، تـنم عـما كـان بـینھما مـن عـالقـات 
عـمیقة أقـل مـا یـمكن وصـفھا بـأنـھا غـیر بـریـئة، مـثل رسـالـتھا إلـیھ الـمؤرخـة فـي مـارس 
عـام 1866م اسـتھلتھا بــعبارة «أخـي الـحبیب... »، وتـلك الـتي أرخـتھا فـي أبـریـل عـام 

 .( 18676م وبدأتھا بـ« إلى حاميَّ  لیل نھار.. »(

وإزاء الـتغییر الجـذري الـذي طـرأ فـي مـوقـف السـلطانـة مـن "المـبیر" واتـفاقـیتھ، 
والـذي جـاء نـتیجة تـأثـیر سـیف وأخـیھ عـبد هللا عـلیھا، وجـدت السـلطانـة نـفسھا فـي 
"حـیصة بـیصة"، أمـام ثـورة شـعبیة عـارمـة، وتـذمـر وطـني جـارف، فـعضت أصـابـع 
الـندم – والت سـاعـة مـندم- بسـبب تـورطـھا فـي الـتوقـیع عـلى االتـفاقـیة مـع "المـبیر" 
ومـنحھا إیـاه تـلك االمـتیازات. ولـمحاولـة یـائـسة دفـعھا إلـیھا األخـوان إللـغاء االتـفاقـیة 
نـھائـیا  مـن جـھة، والحـتواء وامـتصاص الـغضب الـشعبي مـن جـھة أخـرى، قـدمـت 
استقالتھا متنحیة عن العرش البنھا األكبر، محمد بن سعید بن تاصر البوسعیدي، من 
زوجـھا الـعربـي، ظـنا مـنھا ومـمن خـططوا لـھا ھـذا اإلجـراء، أن تـنازلـھا عـن الـحكم، 
وھـي طـرف رئـیس فـي االتـفاقـیة، یـسقطھا ویـفقدھـا شـرعـیتھا وقـانـونـیتھا، ومـن ثـمَّ  
یـتسنى لخـلیفتھا إلـغاء االمـتیاز الـممنوح لـ"المـبیر"، إال أن ریـاح الجـزیـرة جـرت،  بـعد 

ذلك، بما ال تشتھي السفن. 

    وھـذه الخـطوة لـقیت تـرحـیب السـید مـاجـد، سـلطان زنـجبار، حـیث وجـد أن 
ا أكـثر مـن أي وقـت مـضى، لـتنازل  فـرصـة تـثبیت سـیادتـھ عـلى الجـزیـرة اآلن مـواتـیة جـّدً

  .( 7السلطانة عن العرش لصالح ابنھا من زوجھا الُعماني بل من أسرتھ البوسعیدیة(

 ( ) Marine-Vincennes, carton BB4 15710, dossier Mohéli voir le texte de cinq billets adressés6

 par  Djoumbe Fatima à Lambert en mars 1866( à mon frère bien- aimé) avril 1867 1er mars
1867( à mon protecteur jour et nuit…)

.Martin, op.cit.,p.289 ( )7
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أمـا الـجانـب الـفرنسـي، الـذي كـان قـد تـلقى األمـر –فـي أول وھـلة – بـالـالمـباالة عـلى 
الـنحو الـذي أشـرنـا إلـیھ سـلفا، فـلم یـكن مـرحـبا بـالـقرار، ولـم یسـتسغھ عـلى اإلطـالق، إذ 
رأى أن تـنحي فـاطـمة عـن الـحكم البـنھا ذي األصـل الـعربـي انـتصار حـقیقي لـلجانـب 
الـعربـي الـُعمانـي والـموالـین لـھ فـي الجـزیـرة، وفـي بـقیة جـزر األرخـبیل األخـرى. ومـن 

ثـمَّ وضـعت البحـریـة الـفرنسـیة شـروطـا مـجحفة عـلى السـلطان الـشاب لـكي تـعترف 
بـحكمھ وشـرعـیتھ، وقـد تـمثلت تـلك الشـروط فـي مـطالـبة السـلطان  الجـدیـد عـند الـتنصیب 

فـي 9 دیـسمبر1867م بـالتعھـد عـلى االلـتزام بـاتـفاقـیة "المـبیر"، وعـدم الـقیام بـأي عـمل 

عدائي ضده وضد الفرنسیین عامة. 

التدخل العسكري الفرنسي عام 1867م لتثبیت االمتیاز:  

قـامـت السـلطانـة المسـتقیلة فـاطـمة فـي سـبتمبر1867م بـإبـالغ الـكولـونـیل 
یھا عـن السـلطة لـصالـح  "كـولـومـب" (Clombo) اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت بـقرار تـنحِّ
ابـنھا محـمد بـن سـعید بـن محـمد، ولـكن لـم یـلق ھـذا الـقرار، بـادئ ذي بـدء، صـدى كـبیرا 
فـي األوسـاط الـفرنسـیة فـي مـایـوت، ألنـھا عـزتـھ إلـى الـمزاج الـمتقلب للسـلطانـة فـاطـمة، 

والـذي یـتلون دائـما. وكـان ھـذا الـكولـونـیل قـد أشـاد، قـبل تـسعة أشھـر مـن ھـذا الـتاریـخ،  
بـطاعـة وانـقیاد السـلطانـة، عـند مـا رفـضت بـناء عـلى مـشورة "المـبیر" الـتنازل عـن 
عـمال مـتعاقـدیـن لسـلطان أنـجوان. ومـع ذلـك، ھـي تـأتـي فـیما بـعد، لـتغیر وجـھة نـظرھـا، 

 .( 8وتعطي ألحداث  موھیلي أھمیة كبیرة، كان ھذا اآلمر قد أوالھا لھا أصال(

ویـذكـر جـیفري أن السـلطانـة فـاطـمة كـانـت قـد تـنازلـت عـن الجـزیـرة للسـید 
ماجد، مما جعلت زنجبار تتحرك إلسقاط  اتفاقیة االمتیاز الممنوح لـ"المبیر"، وذلك 
مـن خـالل مـناورات وتحـركـات سـیف بـن سـعید وأخـیھ عـبد هللا. لـذا قـرر الـعرب (أھـالـي 

الجـزیـرة الـموالـون لـزنـجبار)،  فـي فـترة غـیاب "المـبیر"، مـنعھ مـن الـعودة إلـى 
الجزیرة، وذلك بالعمل على الحیلولة دون نزولھ من الباخرة التي سیصل على متنھا. 

.Ibid ( )8
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ورسـت فـي ھـذه األثـناء الـسفینة الـزنـجباریـة نـادر شـاه فـي مـیناء جـزیـرة الـقمر الـكبرى 

). وحـاول الـعرب المحتشـدون  9حـامـلة أسـلحة وعـتادا عـسكریـة ومـائـتي (200)مـقاتـل(

فـي الـمیناء، فـي بـدایـات نـوفـمبر عـند عـودة "المـبیر" إلـى الجـزیـرة، مـنعھ بـالـفعل مـن 

الھـبوط مـن الـسفینة، ولـكن ذلـك كـان بـدون جـدوى، ألنـھ اسـتطاع الـنزول تـحت حـراسـة 
ودعــم األســطول الــفرنســي الــمدجــج فــي 17نــوفــمبر 1867م مــن عــلى مــتن 

   .( 10"لیندر" (L'Indre) ومعھ عدد من المعدات والبذور (

فـلم یـكن ال " المـبیر"  وال اآلمـر "إمـبیز" (Empis) عـلى عـلم بـالـوضـع الجـدیـد فـي 
الجـزیـرة، فـیما یـتعلق بـتنحي السـلطانـة عـن الـحكم، فـقد تـفاجـأ "المـبیر" بـعدم وجـودھـا 
فـي الـقصر، حـینما أبـلغھ أحـد الخـدم بـالـتغییر الـذي حـصل، وبـوجـود سـیف بـن سـعید 
وأخـیھ عـبد هللا فـي مـنزل السـلطانـة فـاطـمة الـتي اسـتقبلتھ، بـبرود شـدیـد، فـي مـنزلـھا 
الـصیفي، وبـحضور ابـن زوجـھا، حـیث كـانـت تـقضي فـترة نـقاھـة ھـناك، لـذا أدرك 

المزارع  أن تغییرا جذریا شامال قد وقع في موقفھا. 

وفـي  مـقابـلتھا، فـي الـیوم الـتالـي، لـآلمـر"إمـبیز" والـتي حـضرھـا "المـبیر" 
یھا واعـتبارھـا االتـفاقـیة الـموقـعة بـینھا وبـین "المـبیر"  أبـلغتھما السـلطانـة رسـمیا بـتنحِّ
مـلغاة، مـعتمدة فـي طـرحـھا عـلى الـقانـون الـقمري، وأكـدت بـأن االنـتفاع بـاألرض یـتم 
یھا یفسخ –تلقائیا-  دائما بمنحة من األمیر، وفق صفة قانونیة مؤقتة، وبالتالي فإن تنحِّ
جـمیع االمـتیازات الـتي كـانـت قـد اسـتطاعـت مـوافـقتھا لـھ خـالل حـكمھا، وبـخاصـة تـلك 

التي تمت بالتوقیع على االتفاقیة.  

أمـا الـقراءة الـقانـونـیة لـلضابـط البحـري الـفرنسـي الـذي وضـع نـص االتـفاقـیة 
الـموقـعة الـمذكـورة  عـلى الـطاولـة، فـقد كـانـت غـیر ذلـك، مـؤسـسا وجـھة نـظره عـلى مـا 
نـصت عـلیھ االتـفاقـیة نـفسھا، حـیث إن السـلطانـة تعھـدت لـلمزارع بـاسـمھا، وبـاسـم 

خلفائھا، ولمدة ستین عاما.  

وعـندھـا تـعكر جـو الـمحادثـات، وسـادت عـلیھا غـیوم كـثیفة، فـأخـذ "المـبیر" 
والسـلطانـة فـاطـمة، وھـما طـرفـا االتـفاقـیة، یـتبادالن الشـتائـم والـعبارات الـجارحـة 
الـخارجـة عـن حـدود اإلتـیكیت والـذوق الـراقـي، حـتى وصـل األمـر إلـى حـد مـطالـبة 

9() سیأتي الحدیث عن ذلك في مھمة المبعوث السید ماجد. 

 ( ) Gevrey, op.cit.,p.105., Ibid.10
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"المـبیر" مـن شـریـكتھا الـسابـقة السـلطانـة فـاطـمة، بسـداد بـعض دیـونـھ عـلیھا بـمبلغ قـدره 
  .( 11خمسمائة قرش(

فـوجـدت السـلطانـة المسـتقیلة، الـتي صـممت عـلى نـقض االتـفاقـیة،  نـفسھا فـي 
حـرج شـدیـد، أمـام محـدثـھا "إمـبیز" آمـر الـسفینة "لـیندر"(L'Indre)، فـعرضـت عـلیھ بـیع 

الحــلي الــذي لبســتھ، والــذي ســبق أن أھــداه لــھا "المــبیر" نــفسھ، مــن أجــل الــوفــاء 
بمدیونیتھا.  

وأمـام ھـذا الـتصمیم تـقدم "المـبیر" بـمقترح عـلى الـطاولـة، یـقضي بـمغادرة 
الجـزیـرة، تـاركـا وراءه كـل مـمتلكاتـھ الـمنقولـة والـثابـتة، مـقابـل تـعویـض قـدره سـتون 
(60) ألف قرش، یدفع لھ على مدى عشر(10)سنوات، مع نسبة فائدة 9%. وقد لقي 
ھـذا الـمقترح ھـوى فـي نـفس السـلطانـة، وطـلبت مـنحھا مھـلة أربـعة أیـام لـدراسـتھ 

وإجراء مشاورات حولھ مع حاشیتھا وأعضاء حكومتھا. 

أمـا اآلمـر "إمـبیز"، مـن جـانـبھ، فـقد كـان بـحاجـة مـاسـة إلـى إطـالع اآلمـر األعـلى 
فـي مـایـوت عـلى ھـذه المسـتجدات والـتطورات، فـغادر الجـزیـرة فـي 19تشـریـن الـثانـي/ 

نـوفـمبر 1867م مـتوجـھا إلـى مـایـوت بـعد مـا تـرك للسـلطانـة تحـذیـرا بـاسـم خـلیفتھا عـلى 

الـحكم بـضرورة السھـر عـلى ضـمان تـنفیذ اتـفاقـیة"المـبیر"، أو دفـع الـتعویـضات الـتي 

 .( 12یطلبھا(

ووجھ في الیوم التالي(20نوفمبر) رسالة أخرى إلى السلطانة قال فیھا: 

یك عـن الـعرش لـصالـح ابـنك یـضمن لـھ حـقوقـك عـلى  « إذا اعـتقدت أن مجـرد تـنحِّ
األرض، ویـنسف اتـفاقـیتك مـع "المـبیر"، فـإنـك لـم تـحققي الھـدف الـذي كـنت تـریـدیـن 
الـوصـول إلـیھ. إن الـملوك یـتغیرون، ویـتتابـعون، ولـكن االتـفاقـیات تـبقى، وتـحافـظ عـلى 

قیمتھا، وكل األمم متفقة بھذا الشأن...فكوني مقتنعة بأن "المسیو المبیر" كان یود أن 
 .( 13یظل صدیقا لك...» (

وتـبنى اآلمـر األعـلى فـي "مـایـوت" " كـولـومـب" خـیار اسـتخدام الـصرامـة والـقوة 
حـیال تـذبـذب وضـعف إرادة السـلطانـة الـسابـقة مـن التحـرر واالنـعتاق. وعـلى ھـذا 
األسـاس وجـھ الـكولـونـیل رسـالـة تحـذیـریـة، شـدیـدة الـلھجة إلـى جـومـبیھ فـاطـمة لـلتأكـید 

11() كان "المبیر" یملك في حوزتھ سندي قبض یثبتان دیونھ على السلطانة، فأحد السندین بمبلغ قدره مائتان وخمسون( 250 ) قرشا 

اقترضتھ السلطانة منھ على دفعات وخاصة عند مناسبة ختان ابنھا األصغر،والسند اآلخر بمبلغ مماثل قدره مائتان وخمسون( 250 ) 
قرشا سلمھ لھا شریك "المبیر""ماریوس أرنود"(Marius Arnaud) عند التدخل العسكري الفرنسي عام 1861م .انظر: 

  Martin,op.cit.,vol.1, p.542,note 137.

 ( ) Ibid, p.291.12

 ( ) Ibid, p.542, note 137.13
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عـلى تـطابـق وجـھات الـنظر بـینھ وبـین  "إمـبیز" بـشأن ضـرورة تـنفیذ االتـفاقـیة، 
واستخدام القوة في ذلك إذا لزم. 

فوصل إلى فومبوني في 23 نوفمبرعام1867م سفینتان حربیتان، من البحریة 
الــفرنســیة، وبــعث  "إمــبیز" الــمالزم "بــومــبون"(Pompon) إلــى األرض، یــرافــقھ 
"المـبیر"مـن أجـل مـعرفـة رد السـلطانـة عـلى الـرسـالـة التحـذیـریـة الـموجـھة إلـیھا قـبل 
أربـعة أیـام، ویـقال إن ھـذه األخـیرة اسـتقبلت الـموفـدیـن بـكل حـزم وإصـرار، وأبـدت 
مـعارضـتھا الشـدیـدة لـما ورد فـي رسـالـة "كـولـومـب" لـھا، وبـعد مـشاجـرة حـادة مـع 

"المبیر" رفعت السلطانة الجلسة فجأة بحضور أعضاء الحكومة. 

وفـي ھـذا السـیاق أكـدت السـلطانـة بـأن الـرجـلین فـتحا بـاب الـدخـول إلـى مجـلسھا 

بـقوة مـتناھـیة، وأن تـصادمـا وقـع بـین سـیف بـن سـعید و "المـبیر"، تـفوه فـیھ األخـیر 
بـعبارات نـابـیة مـلیئة بـالتھـدیـد والـوعـید ضـد سـیف وأخـیھ، مـتوعـدا إیـاھـما بـإعـادتـھما إلـى 

زنـجبار، مـما فسـرتـھ سـوء أدب الـفرنسـیَّیَن أمـامـھا، وفـي مـنزلـھا، وعـلى مـرأى ومشھـد 

حـكومـتھا، وعـندئـذ حـاول "المـبیر" تھـدئـتھا، إال أنـھ عـاد إلـى تھـدیـد السـلطانـة نـفسھا، 
مـما جـعلھا تـأمـر بـطرد "المـبیر" وصـاحـبھ الـفرنسـي وإخـراجـھما عـلى الـفور مـن 

     .( )( Lambert, c'est fin…)«...14مجلسھا، وھي تقول: «المبیر، قد انتھى

وكـان الـكولـونـیل "كـولـومـب" قـد أصـدر – بـدون شـك- الـتعلیمات بـأن الـلجوء إلـى 
الـقوة، فـي ھـذا الـموضـوع،  ھـو خـیار نـھائـي عـند مـا تسـتنفد الـخیارات األخـرى، إال أن 
اآلمـر "إمـبیز" وبـتأثـیر مـن "المـبیر"، طـالـب جـومـبیھ فـاطـمة بتعھـد خـطي بـتنفیذ كـامـل 

)، حـیث لـم یـعد مـمكنا  خـیار الـتعویـض الـذي كـان مـطروحـا، بـل تـم اسـتبعاده  15لـالتـفاقـیة(

نـھائـیا وسـحبھ مـن عـلى الـطاولـة، عـلى أن یحـمل ھـذا التعھـد تـواقـیع السـلطانـة وأعـضاء 

حـكومـتھا. وھـذا یـعني أن الـصبر بـدأ یـنفد، وخـیار الـقوة أخـذ یـلوح فـي األفـق. كـما طـالـب 

ھـذا اآلمـر – عـالوة عـلى مـا ذكـر- بتسـلیمھم أربـع شـخصیات – كـرھـائـن-  ذكـرھـم لـھ 

 ( )Gevrey, op.cit.,pp.161-162., Martin,op.cit.,vol.1, p.542, note 142.14

 ( ) Marine- Lorient, 4C5 6C,(Ultimatum du commandant de l'Indre à la reine Djoumbe15

Fatima, au roi Mohammed, au gouvernement de Moheli…)
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)، وعــبده  16"المــبیر" لــكونــھم مــعادیــن خــطیریــن لــھ، وھــم: ســلطان بــن صــالــح(

 .( )، وزبیر( )، وعبد هللا بكر( 19تسیڤاتدین( 18 17

غـیر أن ھـذا اإلنـذار الـنھائـي بـقي حـبرا عـلى ورق، فـلم تـرضـخ لـھ السـلطانـة، ولـم 
یـخوفـھا التھـدیـد واالبـتزاز، فـقامـت الـسفینتان الحـربـیتان، فـي الـیوم الـتالـي، یـوم األحـد 
24تشـریـن الـثانـي/نـوفـمبر، فـي الـساعـة الـسادسـة صـباحـا، بـإطـالق الـنار عـلى قـلعة 
السـلطان "رامـانـتیكا"(الـقصر السـلطانـي)، وسـویـت بـاألرض، وانتشـرت الـنار عـلى 
األكـواخ الـمجاورة، وأحـرق الـجنود مـسكن سـلطان بـن صـالـح، فـلم یجـدوا مـقاومـة 
شـدیـدة، وخـلت الـضیعة مـن سـكانـھا تـمامـا، وھـربـت السـلطانـة، وحـاشـیتھا، ومـقاتـلوھـا 

تجاه "واال". 

وھـنا حـاول  "إمـبیز" إجـراء اتـصاالت مـع السـلطانـة، عـلى أمـل الـتوصـل إلـى 
حـل، مـعتقدا بـأن اآللـة الـعسكریـة الـتي أتـت عـلى األخـضر والـیابـس، قـد غـیرت فـي 
مـوقـفھا مـن اتـفاقـیة"المـبیر"، بـید أنـھ وجـدھـا مـتمسكة بـموقـفھا،  فـلم یـطرأ عـلیھ أي 
تـغییر، بـل تـجاھـلت فـي ردھـا عـن ذكـر ھـذه االتـفاقـیة تـمامـا. وفـي الـمقابـل، قـام األھـالـي 
مـن الـموالـین للسـلطانـة والـمحسوبـین عـلى زنـجبار بـاقـتحام مـؤسـسة "المـبیر" وإشـعال 

الـنار فـیھا. ولـعل ھـذا مـا جـعل  "إمـبیز" یـحاول – مـرة أخـرى- فـتح قـناة اتـصال 

16))ھـو مـن أصـل جـزیـرة  مـایـوت، ویـنتمي إلـى أسـرة السـلطان "بـوانـا كـومـبو"، وعـمل وزیـرا فـي عھـد السـلطان الـغاصـب "أنـدریـان 

تـسولـي" ثـم غـادر الجـزیـرة عـام 1856 م بـعد مـشاركـتھ فـي الـعصیان المسـلح إلـى أنـجوان فـالـقمر الـكبرى قـبل أن یسـتقر مـقامـھ فـي مـوھـیلي 
لـمزاولـة الـتجارة وكـان یـملك عـدة بـواخـر  مـنھا الـمسماة :رزق هللا. وحـذر سـكان مـوھـیلي مـن مـغبة الـتوقـیع عـلى اتـفاقـیة المـبیر.بـل یـقال إنـھ 
ل وخطـیر، یكـره الفـرنسیـین ألنھـ یزـعمـ أنھـ لوـال  كاـن وراء ترـاجعـ السلـطانةـ فاـطمـة عنـ االتفـاقیـة. وقدـ وصفـھ "المبـیر" بأـنھـ «رجلـ نذـْ
االحتالل الفرنسي لمایوت ألصبح سلطانا علیھا» ثم أكد أنھ سافر إلى زنجبار عام 1866م، من أجل التشھیر بمطامع فرنسا في موھیلي 
وبـخاصـة مشـروع تـغییر الـعلم األحـمر، وزواج السـید عـمر بـالسـلطانـة، وأن ھـذه األخـیرة كـانـت قـد كـلفتھ بـمھمة سـریـة إلـى سـلطان زنـجبار، 

وبأعمال تجاریة لھا، ثم عاد إلى موھیلي ومعھ اإلخوة الثالثة أبناء زوج السلطانة..انظر: المرجع نفسھ، وأیضا: 
 Marine- Vincennes, carton BB4 1510,sous-dossier Anjouan et Moheli, Lambert à Min. Mar. et
 Col.( 9 janvier 1868).

17()ھـو ابـن الـوزیـر الـمعروف تسـیڤاتـدیـن مـن زوجـتھ "دزاریـن جـومـبیھ" (Dzarene Djoumbe)الـتحق بـالـمدرسـة الـفرنسـیة فـي 

"بـامـانـزدي" بجـزیـرة مـایـوت ، وكـان مـن سـكان مـوھـیلي الـقلیلین-یـومـھا- الـذیـن یتحـدثـون ویـكتبون بـالـفرنسـیة، مـما أھـلھ لـتعیینھ سـكرتـیرا 
خـاصـا للسـلطانـة فـاطـمة ثـم البـنھا فـیما بـعد، وكـان مـرافـقا لـھا فـي زیـارتـھا لـفرنـسا عـام 1868، وخـدم كـثیرا مـن خـالل مـوقـعھ مـواطـنیھ مـما 
خـلق لـھ شھـرة ذائـعة وسـمعة طـیبة، وكـان السـلطان عـبد الـرحـمن قـد أوفـده فـي مـنصف شھـر مـارس 1885م، إلـى السـلطات الـفرنسـیة فـي 
مـایـوت، ومـثل السـلطان عـبد الـرحـمن فـي الـتوقـیع عـلى مـعاھـدة إلـغاء تـجارة الـرقـیق الـموقـعة فـي 24أكـتوبـر1882م، بـین بـریـطانـیا الـعظمى 
ومـوھـیلي، ثـم سـافـر إلـى جـزیـرة الـقمر الـكبرى بـناء عـلى أمـر مـن السـلطان محـمد بـن الشـیخ مـختار، وكـان مـن الـمعارضـین لـلنفوذ الـفرنسـي. 

انظر: 
  Martin,op.cit.,vol.2, pp.264. note 133, 265,note 137.

) كـان طـباخ السـلطانـة فـاطـمة، واتـھمھ الـفرنسـیون بـتسمیم الـمربـیة الـفرنسـیة "مـدام دوراة"، ولـعب دورا مـھما فـي أحـداث عـام 1867،  )18

وكان من مرافقي السلطانة فاطمة قي زیارتھا لباریس عام 1868م، مما خلق لھ مكانة في أوساط السكان . 
.Ibid, vol.1,pp.275,303, note 240

19() لم نعثر ال على اسمھ الكامل وال معلومات عنھ.
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بـالسـلطانـة مـن أجـل الـعودة إلـى مـائـدة الـتفاوض، ولـكنھ اقـتنع –أخـیرا- بـعدم جـدوى ھـذه 

 .( 20المبادرة، وقرر السفر إلى زنجبار لطلب دعم السید ماجد(

وفـي رسـالـة وجھـتھا السـلطانـة فـاطـمة إلـى إمـبراطـور فـرنـسا بـشأن ھـذه األزمـة، 

ذكـرت فـیھا أن عـدد ضـحایـا ھـذا الـقصف مـمن كـانـوا یـدافـعون عـن الـقصر السـلطانـي 
)، وأن بـاخـرتـھا الـتي كـانـت عـلى الـشاطـئ تـم إحـراقـھا، بـینما  21وصـل إلـى (20) قتیال(

المصادر الفرنسیة صمتت عن ھذه الجریمة فلم تشر، ال من قریب وال من بعید، إلى 
وقوع أي قتیل·  

زیارة اآلمر إمبیز (Empis) إلى زنجبار ومھمتھ التفاوضیة: -

لـقد غـادر "إمـبیز" آمـر الـسفینة "لـیندر"(L'Indre) فـومـبونـي فـي 28 تشـریـن 
الـثانـي / نـوفـمبرعـام 1867م، مـتوجـھا إلـى زنـجبار، لـمھمة دبـلومـاسـیة بـالـغة الـتعقید 
تـتمثل فـي مـفاوضـة الـمسؤولـین فـي حـكومـة زنـجبار، وعـلى رأسـھم السـلطان السـید 
مـاجـد بـن سـعید، بـشأن األوضـاع األخـیرة فـي جـزیـرة مـوھـیلي، والـتي تحـمِّل فـرنـسا 
مـسؤولـیتھا الـكامـلة عـلى كـاھـل زنـجبار، مـن خـالل التحـركـات الـمعادیـة لـلمصالـح 
الـفرنسـیة. وھـي تحـركـات یـقوم بـھا –عـلى الـدوام- بـعض رعـایـا زنـجبار والـموالـین لـھا 
فـي  مـوھـیلي. ومـن بـین تـلك التحـركـات مـا  قـام بـھ سـیف بـن سـعید وأخـوه عـبد هللا، مـن 

الـتأثـیر عـلى السـلطانـة فـاطـمة وتـغییر مـوقـفھا مـن االتـفاقـیة الـمبرمـة مـع الـمزارع 
الـفرنسـي، مـما تـمخضت عـنھ األحـداث الـدامـیة الـتي وقـعت مـؤخـرا. لـذا ھـدفـت الـزیـارة 

لــلحصول، مــن الســلطان الســید مــاجــد، عــلى اإلنــھاء الــفوري لــمھمة األخــویــن فــي 
الجزیرة واستدعائھما إلى زنجبار في أقرب اآلجال. 

 ( ) Ibid, p.293.20

) وعدَّت السلطانة أسماءھم على النحو التالي:  )21

عبد الرحمن، وقائم، ومیكبورا، وزلیخة، ومحمد، وإیشینا، ومبارك، وحمد، وموسى، و یوسف، وعثمان، ونفتاح، وعلي، ومبروك، 
وسیجور، وطویبل، ووسعید، وربان، وولید. 

 Abderrahman, Κaim, Mekboura, Ζuleikha, Mohamed, Echina, M'barek, Ηamadi, Moussa,
 Youssouf, Osman, Niftah, Ali, Mabrouk, Seudjour, Tewekbel, Said, Riban, et Oualid.

انظر: 
 A.E., Mém.et Doc., Afrique, vol.70, p.11.
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وعـلى ھـذا األسـاس قـام بـإطـالع الـقنصل الـفرنسـي بـزنـجبار عـلى طـبیعة 
مـھمتھ وفـحواھـا لـلتشاور مـعھ، بـحكم وجـوده وعـملھ فـي زنـجبار وكـونـھ ھـو الـمعني 
بـمتابـعة سـیاسـة السـلطان الـبوسـعیدي فـي األرخـبیل الـقمري، ألن أھـل مـكة- كـما یـقال-  

أدرى بشعابھا.  

وكـان الـقنصل " ھـنري جـابـلونـسكي" (Henri Jablonski)قـد أخـذ عـلما بـما جـرى 
فـي مـوھـیلي وبـتنحي السـلطانـة فـاطـمة قـبل وصـول "إمـبیز" إلـى زنـجبار، ویـنظر إلـى 

أن ھـذا الـتنحي مـا ھـو إال عـالمـة بـارزة لـرجـوع الـنفوذ الـبوسـعیدي إلـى جـزر الـقمر، 
وأیـد رأیـھ ھـذا بـأن السـلطان السـید مـاجـد أخـذ مـنذ عھـد قـریـب یھـتم – مـن جـدیـد- بـشؤون 

األرخبیل القمري. 

وفـي تـقریـر لھـذا الـقنصل رفـعھ فـي 11كـانـون األول/ یـنایـر1867م، إلـى اآلمـر 

اه مـوجـة مـن  األعـلى لـلقسم البحـري فـي الـجھات اإلفـریـقیة الشـرقـیة، ذكـر فـیھ مـا سـمَّ
)، ورأى فـیھا أنـھا تـشكل تھـدیـدا  22الـتعصب الـدیـني فـي الـناحـیة الشـرقـیة إلفـریـقیا(

لـلمشاریـع والـمصالـح الـفرنسـیة، وأن االنـتصار الـذي حـققھ «الـطرف الـعربـي» (ھـكذا 
وصـفھ) فـي مـوھـیلي مـا ھـو إال تـظاھـرة واحـدة. وأضـاف: إنـھ لـم یـعتقد أبـدا  بـمودة 
وتـعاطـف جـومـبیھ فـاطـمة مـع فـرنـسا، وال بتخـلِّیھا عـن أھـداف ومـطامـع الـزنـجباریـین 

  .( 23(البوسعیدیین) في جزیرتھا(

ز بـھ الـقنصل وجـھة نـظره أمـام مـحادثـھ كـون سـفینة "نـادر شـاه" قـد  ومـما عـزَّ
غـادرت زنـجبار، فـي  12تشـریـن الـثانـي/نـوفـمبر، مـتوجـھة إلـى جـزر الـقمر، وعـلى 
مــتنھا أحــد أقــربــاء الســلطان مــاجــد، الســید أحــمد بــن ســلیمان بــن حــمد بــن ســعید 

)  المقصود بالتعصب الدیني ھنا لیس التعصب لمذھب إسالمي معین و ال التعصب للدین اإلسالمي بمعناه الحقیقي وإنما ھو اإلقبال  )22
على االعتناق باإلسالم في ھذه المنطقة وانتشاره فیھا بالوجود العربي المتنامي و بجھود الدولة البوسعیدیة  في نشره وحمایتھ لدرجة أن 

شیوخ القبائل وكبار القوم والملوك المحلیین - والشعوب تبعا- كانوا یعلنون إسالمھم وتبعیتھم لإلمبراطوریة الُُعمانیة، مما كان یشكل 
مصدر قلق بالغ للفرنسیین خاصة والقوى اإلمبریالیة عامة، لذا عملت ھذه القوى مجتمعة على تقویض ھذه الدولة وإضعافھا وتحجیم 

دورھا والحیلولة دون تمددھا وتشویھ سمعتھا. 

 ( )A.E., Mém.et Doc., Afrique, vol.70, pp. 100- 105, Jablonski à Min. des A.E, Zanzibar, le23

 décembre 1867.  Marine- Lorient, 4C 5 32, Agent consulaire de France à Zanzibar
 ( Jablonski) à Commandant en chef de la Division navale des cotes orientales d'Afrique, 11
décembre 1867.
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). وھـذا الـشاب، الـذي كـان یـتزیـن  24الـبوسـعیدي، نجـل والـي الـبلدة وجـزیـرة زنـجبار(

بصفة عمید- بحري، مكلف من قبل السید ماجد بمھمة مزدوجة: 

أوال: نـقل األمـیر محـمد، نجـل السـلطان مـویـني مـكو، والـذي أنھـي إقـامـتھ فـي 
منفاه الزنجباري بعد تصالح مع والده، إلى جزیرة القمر الكبرى.  

ثـانـیا: وجـوب الـتوجـھ بـعد ذلـك إلـى جـزیـرة مـوھـیلي لـتقدیـم تـھانـي السـید مـاجـد إلـى 
السلطان الشاب محمد بن سعید بن محمد بن ناصر البوسعیدي. 

وفھـم القـنصل الفـرنسيـ أن ھذـا اإلجرـاء - الذـي یبـدو برـوتوـكوـلیـا- ماـ ھوـ إال 
ذریعة أو وسیلة إلعادة تأكید سیادة زنجبار على ھذه الجزیرة. 

وبـعد عـقد ھـذه الـجولـة الـتحضیریـة لـلمفاوضـات الـتي تـمت فـي الـقنصلیة یـوم 
وصــول " لــیندر" (L'Indre) إلــى زنــجبار، قــام اآلمــر الــفرنســي الــزائــر، فــي الــیوم 
الـتالـي(2كـانـون األول/دیـسمبر1867) یـرافـقھ الـقنصل بـمقابـلة السـلطان السـید مـاجـد 

الذي أبدى تفھما للوضع. 

غـیر أن الـوفـد الـفرنسـي فـھم - ضـمنیا- مـن طـرح السـید مـاجـد أن ثـمة نـزعـة 
مبطنة تدعي بأن الجزیرة تدخل ضمن دولھ، ومن ثم رد علیھ القنصل الفرنسي على 
الـفور، مـبدیـا رأیـا مـغایـراسـش، ولـفت انـتباه السـلطان إلـى أن طـرحـھ ھـذا یـشكل انـتكاسـة 
بـل عـودة إلـى الـمربـع األول، إلـى سـیاسـة قـدیـمة كـان سـموه قـد تخـلى عـنھا عـام 1861م 

إثـر الـتدخـل الـعسكري الـفرنسـي فـي مـوھـیلي. وكـان مـما قـالـھ فـي ھـذا الـصدد: « إنـني 
ألعـلن حـاال لـصاحـب الـسمو أن ذلـك مسـتحیل عـلینا، فـال نسـتطیع دون تـصریـح مـن 
حـكومـة صـاحـب الـجاللـة، االعـتراف لـھ بـأیـة صـفة فـیما یـخص امـتالك جـزیـرة 

 .( 25موھیلي»(

24() ومـن الـمناصـب الـتي تـوالھـا الـوالـي السـید سـلیمان مـھام الـوزیـر األكـبر لـإلرث، وكـان أیـضا أكـبر مـالـك عـقاري فـي الجـزیـرتـین، وكـان 

مع السلطان، ورئیس قبیلة "خدیمو"، وأحد الشخصیات الثالثة الكبار في الدولة، وعاش إلى أیام برغش،وحضر المفاوضات التي كانت 
بین السید برغش ومندوب الملكة فیكتوریا حول تحریر الرقیق، وتوفیع عام 1290ھــ.انظر: 

 Ibid, p.100, A.N.D.A.O.M., registre 4 b 94, Commandant Dupré à Min. Mar. Et col.,5 octobre
 1861.

والمغیري،(مصدر سابق) ص: 247.  

  ( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.294.25
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وفـي الـیوم نـفسھ قـرأ والـي زنـجبار السـید سـلیمان بـن حـمد الـبوسـعیدي، آلمـر 

"لـیندر" (L'Indre)  والـقنصل الـفرنسـي، مـدونـة مـكتوبـة مـن السـلطان السـید مـاجـد جـاء 
فیھا:  

«إن سـلطان زنـجبار یـؤكـد أن ابـن عـمھ محـمد، سـلطان مـوھـیلي أقـر لـھ 
شـھادة تـبعیة كـامـلة، لـذا فـإنـھ یـمكن اعـتبار الجـزیـرة جـزءا مـن دولـھ». ومـع ھـذا، فـإن 
السـید الـوالـي، أمـام مـوقـف االحـتجاج المجـمع عـلیھ مـن الـفرنسـیین، تخـلى عـن ھـذه 

  .( 26المطالبة(

مـھمة مـبعوث السـلطان مـاجـد بـن سـعید إلـى مـوھـیلي وتـرحـیل األخـویـن: سـیف وعـبد 
هللا : 

طـبقا لـما تـم االتـفاق عـلیھ فـي الـمفاوضـات الـفرنسـیة الـزنـجباریـة بـشأن إیـجاد حـل 
لـلوضـع المتفجـر فـي جـزیـرة مـوھـیلي احـتجاجـا عـلى «اتـفاقـیة المـبیر» الـھادفـة لـتثبیت 
الحـمایـة الـفرنسـیة فـي الجـزیـرة،عـلى حـساب تـبعیتھا لسـلطان زنـجبار،عـین السـلطان 
السید ماجد مبعوثھ الشخصي إلى موھیلي، الذي یفترض أخذ مكانھ على متن السفینة 
الـفرنسـیة "لـیندر" (L'Indre)  بـقیادة  "إمـبیز"، الـذي قـاد بـنفسھ  الحـرب والتخـریـب 
والـتدمـیر، فـي مـوھـیلي، والـمفاوضـات فـي زنـجبار، فـھو-إذن- بـطل الحـرب وصـانـع 

السالم إن صحت العبارة. 

ووقـع خـیار السـلطان عـلى أحـد أقـاربـھ الـمسمى السـید نـاصـر، ابـن أخـت والـي 
المدینة، وابن عم العمید البحري الذي قد وصل إلى موھیلي على متن "نادر شاه". 

ویـذكـر فـي ھـذا الـصدد أن السـید مـاجـد كـان قـد اخـتار لھـذه الـمھمة شـخصا آخـر 
إال أن الـوفـد الـفرنسـي رفـض ذلـك الـخیار بسـبب كـون الـموظـف الـمختار أقـل مـرتـبة  فـي 

 .( 27السلم الوظیفي في القصر السلطاني(

وقـد تـمثلت مـھمة ھـذا الـمبعوث الـشخصي فـي حـمل مـذكـرة اسـتدعـاء األخـویـن 
سـیف وعـبد هللا، وتسـلیم رسـالـة أخـرى إلـى السـلطانـة جـومـبیھ فـاطـمة. فـوصـلت الـسفینة 

() Ibid, pp.294-544.26

( ) A.E., Mém.et Doc., Afrique, vol. 70, p. 100.27
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الـفرنسـیة إلـى فـومـبونـي فـي دیـسمبر عـام 1867م، بـینما رسـت "نـادر شـاه" الـمقلة 
للعمید أحمد بن سلیمان قبلھا بأسبوع. 

وفــي أولــى مــقابــلة أجــراھــا أحــمد بــن ســلیمان، مــع آمــر الــسفینة الــفرنســیة 
"البـوردونـیز" الـتي كـانـت قـد شـاركـت فـي عـملیة الـتدخـل، وبـقیت فـي فـومـبونـي، مـنذ 
ذلـك الـتاریـخ، انـتظارا لـعودة آمـر "لـیندر"(L'Indre) مـن زیـارتـھ لـزنـجبار، أطـلعھ أحـمد 

عـلى طـبیعة زیـارتـھ، وأنـھ كـان فـي جـزیـرة الـقمر الـكبرى لـلوسـاطـة بـین مـوسـى فـوم، 
سـلطان مـنطقة "إتـسانـدرا" ومـویـني مـُكو، سـلطان مـنطقة "بـامـباو"، وخـالل تـواجـده 
ھـناك عـلم مـن بـعض صـیادي "شـیندیـني" الـذیـن سـمعوا ضـجیج الـطلقات الـناریـة، 
األحدـاث المـؤسفـة التـي وقعـت فيـ الجزـیرـة، لذـا قرـر القـدوم إلیـھا لمجرـد الفـضول ال 

لشيء آخر.  

وھذا التبریر بطبیعة الحال لم یكن مقنعا آلمر السفینة، الذي رأى أن وراء ھذه 
الـزیـارة أمـرا آخـر مـبیتا لـم یـفصح عـنھ. فـبدأت الـشائـعات تـدب فـي طـول الجـزیـرة 
وعـرضـھا، حـول إلـحاقـھا بـزنـجبار، وأن ھـذا األمـیر الـبوسـعیدي جـاء، بـأمـر مـن السـید 

ماجد، لتنصیب سلطان الجزیرة الجدید و تھنئتھ بحكم أنھ تابع لھ.  

وقـد تـعززت ھـذه الـشائـعات بـوجـود بـعثة عـسكریـة زنـجباریـة عـلى مـتن الـسفینة 
"نـادر شـاه"، وأدى ذلـك إلـى عـودة أعـمال الـشغب والتحـریـض الـمعادیـة لـالتـفاقـیة فـي 
أوسـاط سـكان الـعاصـمة، الـذیـن كـانـوا یـریـدون الـعودة إلـى مـنازلـھم بـعد مـغادرتـھا نـتیجة 
الـعمل الـعسكري الـفرنسـي الـذي شھـدتـھ عـاصـمتھم فـي األیـام الـقلیلة الـماضـیة. وتـم فـي 
ھـذه األثـناء إضـرام الـنار عـلى ورشـة نـجارة لـ"المـبیر" ومـنشآت أخـرى لـھ بـعضھا 

 .( 28كان یحرسھا عسكریون من األسطول البحري الفرنسي(

ومـن جـانـبھ، كـان آمـر الـباخـرة الـعربـیة(الـزنـجباریـة) قـد أرسـل زورق إنـقاذ إلـى 

"واال"، مسقط رأس السلطانة المستقیلة، مما جعلھ في اتصال مستمر معھا ومع ابنھا 
السـلطان الجـدیـد. ویـذكـر أن االتـصاالت والـمحادثـات بـین أحـمد بـن سـلیمان والسـلطانـة 

  ()Martin,op.cit.,vol.1, p.294. 28
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فـاطـمة كـانـت تـتم بـواسـطة طـرف ثـالـث، وھـو أحـد وجـھاء الـعاصـمة "فـومـبونـي" الـوجـیھ 

 .( 29خمیس بن محمد الملقب بـ" دیشیال"(

وأبـلغ الـضابـط الـفرنسـي "مـانـدیـن"(Mandine)، فـي 3 دیـسمبرعـام 1867م، 
الـعمید البحـري الـزنـجباري، بـرسـالـة واضـحة مـفادھـا أنـھ لـم یـعد بـاإلمـكان الـتساھـل، مـع 

أحـد كـائـنا مـن كـان، لحـدوث أعـمال شـغب عـدائـیة أخـرى ضـد الـمصالـح الـفرنسـیة مـثل 
مـا حـدث. وإلبـداء بـادرة حـسن الـنیة وإرادة طـیبة إرضـاء لـفرنـسا ومـجامـلتھا، وعـده 
أحـمد سـلیمان، بـإركـاب األخـویـن: سـیف وعـبد هللا ابـني زوج السـلطانـة فـاطـمة، عـلى 
بـاخـرتـھ، والـلذیـن إلـیھما تـعزا الـمسؤولـیة كـامـلة عـن كـل مـا جـرى ویجـري فـي الجـزیـرة 

من «أعمال شغب ».  

ولــكن نــظًرا لــصعوبــة االتــصال مــع "واال" مــن جــھة، وبســبب عــدم رغــبة 
األخـویـن فـي مـغادرة الجـزیـرة مـن جـھة أخـرى، لـم یـتم الـوفـاء بـالـوعـد فـي الـیوم نـفسھ، 

مـما جـعل اآلمـر الـفرنسـي، فـي 5 دیـسمبر، یُـذّكـر الـعمید أحـمد بـن سـلیمان بـضرورة 
وحتمیة تنفیذ ما التزم بھ، ومن ثم اقتید األخوان في الیوم التالي إلى على متن "نادر 

شاه". 

فُسـّر اآلمـر "إمـبیز" الـذي أصـبحت لـدیـھ عـالقـات مـجامـلة مـع الـعمید أحـمد بـن 
سـلیمان أیـما سـرور بھـذه الـنتیجة الـتي تـم الـتوصـل إلـیھا. ثـم جـرى نـقل األخـویـن مـن 
عـلى مـتن"نـادر شـاه" إلـى "لـیندر" (L'Indre) ، ولـحقھما عـلى مـتنھا –دون إبـطاء -  
الشـبان األربـعة الـمطلوبـون: عـبده تسـیفانـدیـن، عـبده بـكاري،سـلطان بـن صـالـح، وزبـیر. 
أمــا الســلطانــة فــاطــمة نــفسھا فــقد أخــذت – طــوعــا- مــكانــھا عــلى بــاخــرة ســلطان 
زنـجبار"نـادر شـاه"، وفـي رفـقتھا عـامـلة مـنزلـیة، وابـنھا الـصغیر، مـن زوجـھا الـعمانـي 

 .( 30األمیر محمود(

وفـي ھـذا الـصدد كـتب " المـبیر" رسـالـة وجـھھا إلـى صـاحـب الـجاللـة إمـبراطـور 

فـرنـسا، فـي 10 دیـسمبر عـام 1867م، زعـم فـیھا:« إن السـلطانـة لـم تـأخـذ مـكانـھا عـلى 

) كان یعرف بخمیس "Duchayla'' وخمیس بن محمد، وخمیس بن عبد هللا، ولم نستطع الوقوف على مصدر اللبس، ولكن اتفقت  )29

المصادر على ذكره بأنھ  عربيٌّ كان تاجرا، وكان لدیھ عدة بواخر تقوم برحالت بین الجزر األربع وزنجبار ودول المنطقة، وتقلَّد عدة 
مناصب وزاریة وسیاسیة واعتزل عن المسرح السیاسيِّ في الجزیرة لالھتمام بأعمالھ التجاریة عند ما غادر الجزیرة لإلقامة في جزیرة 

القمر الكبرى في 10ابریل 1869م.وقد خلفھ في منصبھ الوزیر األول، الوجیھ "رسالي"(Rasaly) انظر: 
Martin,op.cit.,vol.1, p.546 

 ( ) Ibid, p.295.30

  93



مـتن الـباخـرة إال بـطلب واضـح مـن السـید نـاصـر، مـبعوث السـلطان السـید مـاجـد. وفـي 
كـل األحـوال، فـبأمـر مـن ھـذا الـمبعوث جـرى اقـتیاد الـرھـائـن األربـعة إلـى عـلى مـتن " 

      .( )«  (L'Indre) "31لیندر

ولـعل مـن نـافـلة الـقول اإلشـارة ھـنا إلـى االرتـیاح الـكبیر الـذي قـوبـل بـھ نـبأ مـغادرة 

السـلطانـة فـاطـمة وأقـرب مـقربـیھا "الـمزعـجین" الجـزیـرة، مـن ضـباط المحـطة البحـریـة 

الفرنسیة، الذین رأوا ذلك – وھو كذلك- انتصارا محققا لھم، ونجاحا مؤكدا لجھودھم 
الـعسكریـة واالسـتخباراتـیة والـدبـلومـاسـیة، عـلى الـطرف الـمعادي لـھم وألطـماعـھم، 
والـموالـي لـزنـجبار. فـوقـعت الجـزیـرة، مـنذ ذلـك الـوقـت – فـي قـبضة "المـبیر" الـذي 
أضـحى بـمثابـة السـلطان الـحقیقي، وسـط سـیاسـة فـرنسـیة قـائـمة عـلى نشـر الـفوضـى 
الـخالقـة، واسـتخدام الـعصا والجـزرة. فـالسـلطات الـفرنسـیة فـي مـایـوت  تخـطط، وتـعین، 

وتـعزل، و"المـبیر" فـي "مـوھـیلي" یـنفذ، وفـق المخـطط الـعام الـمرسـوم –أسـاسـا- مـن 
باریس الستعمار ھذا األرخبیل.    

تـنصیب ابـن السـلطانـة السـلطان محـمد بـن سـعید الـبوسـعیدي رسـمیا عـلى مـوھـیلي -
باسم سلطان زنجبار: 

بـینما كـان ضـباط البحـریـة الـفرنسـیة وطـابـورھـم الـخامـس فـي مـوھـیلي،یـبتھجون 
بـالـنجاح الـذي حـققوه بـإجـبار السـلطانـة الـسابـقة وأقـرب مـقربـیھا عـلى الـرحـیل خـارج 
الجـزیـرة، بـل إلـى زنـجبار، جـرى، فـي 9 دیـسمبر1867م، تـنصیب السـلطان الجـدیـد 
 ، 32محـمد بـن سـعید الـبوسـعیدي رسـمیا بـاسـم سـلطان زنـجبار السـید مـاجـد بـن سـعید

بــحضور الــعمید البحــري الــبوســعیدي أحــمد بــن ســلیمان(عــراب ھــذا الــتنصیب)، 
والـمبعوث الـشخصي للسـلطان السـید مـاجـد، السـید نـاصـر، والـضابـطین الـفرنسـیین: 
 (La "آمـر "البـوردونـیز  (Mandine)" و "مـانـدیـن (L'Indre) "إمـبیز" آمـر " لـیندر"
ا  (Bourdonnais. وھــذا الــتنصیب وإن بــدا فــي أول وھــلة  انــتصاًرا أو انــجاًزا مــھّمً

لـدبـلومـاسـیة الـدولـة الـبوسـعیدیـة إال أنـھ كـان مشـروطـا – كـما سـبق قـولـھ- مـن الـطرف 
الفرنسي بتعھد السلطان الشاب بتنفیذ االتفاقیة الموقعة مع "المبیر"، وعدم القیام بأي 

  .( 33عمل عدائّي ضده أو ضد الفرنسیین(

() A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.70. p.23, Lambert à S.M. l'Empereur,10 décembre 1867.31

.Ibid, Gevrey,op.cit.,p.164 ( )32

  () Martin,op.cit.,vol.1, p.295.33
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وبـناء عـلى ذلـك الـتوافـق، الـذي مـن شـانـھ دفـع األزمـة الـراھـنة نـحو الخـروج مـن 
عـنق الـزجـاج، سـمح بـناء عـلى طـلب مـن الـمبعوث السـید نـاصـر لـلفرقـة الـعسكریـة 
الـزنـجباریـة الـتي كـانـت عـلى مـتن "نـادر شـاه" بـالھـبوط عـلى األرض، لـتقدیـم مـراسـیم 

التشـریـفات الـمعتادة فـي مـثل ھـذه الـمناسـبة للسـلطان، وأطـلقت واحـدة وعشـریـن طـلقة 
تـحیة لـھ، ورفـع الـعلم األحـمر مـن جـدیـد عـلى الـقلعة الـمدمـرة. و یـوجـد مـن بـین الھـدایـا 

الـتي قـدمـھا الـعمید أحـمد بـن سـلیمان إلـى السـلطان عـلم، وفـرس، وسـیف، وھـي رمـوز 
  .( 34وعالمات تقلیدیة لدى العرب عند تنصیب سلطان تابع(

وھـكذا تـكللت مـھمة الـعمید أحـمد بـن سـلیمان بـنجاح، وغـادرت الـسفن الـثالث 
فومبوني، كل صوب وجھتھا، تاركة وراءھا الجزیرة في حالة مؤسفة یرثى لھما من 
الخـراب والـدمـار، یـحاول فـیھا الـسكان اسـتعادة حـیاتـھم الـطبیعیة، وتـرمـیم مـا یـمكن 

ترمیمھ مما دمرتھ اآللة الحربیة الفرنسیة.   

أمـا السـلطان الـشاب فـقد غـادر فـومـبونـي بـعد حـفل الـتنصیب مـباشـرة إلـى "واال"، 
وھو مستاء من حكومتھ، ورافض ألیة عالقة مع المزارع "المبیر"، الذي خصصت 

البحریة الفرنسیة فرقة عسكریة لحراستھ وحمایتھ ھو وممتلكاتھ. 

وجـدیـر بـالـذكـر أنـھ عشـیة مـغادرة الـعمید أحـمد بـن سـلیمان الجـزیـرة، أقـدم عـلى 

تكلیف الوجیھ الكبیر خمیس بن محمد- عربي األصل- بمھام منصب وصي السلطان 
الـشاب، مـما أثـار مـخاوف الـفرنسـیین مـن جـدیـد، وفسـروا ذلـك بـأنـھ اسـتمرار لـلنفوذ 

العربي و تمكین حكومة زنجبار من التحكم في شؤون الجزیرة.  

وقـد عـبّر عـن ھـذا الـقلق، عـلى الـرغـم مـن الـتوافـق الـھش الـذي بـموجـبھ تـم 
الــتنصیب الــرســمي للســلطان محــمد، كــل مــن "جــوزیــف المــبیر" والــكولــونــیل  
"كـولـومـب"(Colomb)، الـلذیـن اتـھما بـعد مـرور فـترة وجـیزة، سـلطان زنـجبار 
بـاإلصـرار عـلى بسـط سـیادتـھ عـلى الجـزیـرة، وأنـھ أرسـل إلـیھا – مـن جـدیـد- عـمالء لـھ 

  .( 35أو على األقل أوامره(

ویـالحـظ أن الـقنصل الـفرنسـي فـي زنـجبار "جـابـلونـسكي" (Jablonski)الـذي 

كـان مـن أشـد الـمعارضـین لـتبعیة "مـوھـیلي" لسـلطان زنـجبار أصـبح یـحاول تـبدیـد الـقلق 
والــمخاوف، ویــمیل إلــى ھــذا االحــتمال – أعــني بســط ســیادة الســلطان مــاجــد عــلى 
الجـزیـرة فـي حـالـة حـدوثـھ- مـؤیـدا لـھ. فـفي تـقریـره الـذي رفـعھ بھـذا الـشأن إلـى وزارة 

.Ibid, Gevrey,op.cit.,p.164 ( )34

  ( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.296.35
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الـخارجـیة الـفرنسـیة، فـي 7 دیـسمبر عـام 1867م، قـال فـیھ:« أال تـكون مـصلحتنا أكـثر، 

مـن أجـل عـالقـاتـنا الـتجاریـة مـع ھـذه الجـزر فـي اعـتراف ھـیمنة السـید مـاجـد عـلیھا؟ 
فـیمكننا أن نـأمـل أن جـزر الـقمر الـخاضـعة تـحت سـلطة سـلطان زنـجبار، كـما ھـو الـحال 
فـي الـمدن والـقرى الـواقـعة فـي نـاحـیة أفـریـقیا، سـتقدم مـزیـدا مـن األمـن لـألشـخاص 
والـممتلكات مـن مـواطـنینا، وتـسمح فـي حـالـة مـماثـلة لـما عـلیھا اآلن بـالـحصول بـسھولـة 

  .( 36أكثر على رضا من غیر اللجوء إلى وسائل متطرفة»(

ولـكن ھـذا الـرأي - عـلى مـوضـوعـیتھ ووجـاھـتھ- لـم یـؤخـذ بـعین االعـتبار، وذھـب 

أدراج الریاح في ظل األطماع االمبریالیة التوسعیة الطاغیة. 

 السلطان محمد بن سعید تحت وصایة "المبیر" 

اســتغل الــمزارع "المــبیر" الــفراغ الســیاســي الــذي تــمخض عــن صــغر ســن 
السـلطان واعـتزالـھ فـي "واال" بـوضـع یـده عـلى حـكومـة الجـزیـرة، دونـما تـفویـض مـن 
أیـة مـرجـعیة كـانـت. واسـتطاع فـي ذلـك الـوقـت اخـتراق أو اقـتحام شـریـحة الـوجـھاء، 
وھـي شـریـحة اجـتماعـیة سـیاسـیة مـھمة ومـعتبرة فـي جـزر الـقمر قـدیـما وحـدیـثا، بـإقـامـة 

عـالقـات طـیبة مـعھم بـاسـتخدام الجـزرة، بـعد مـا عـملت الـعصا عـملھا، فجـمع فـي 
13أبـریـل1868م، أحـد عشـر وجـیھا مـن أبـرز وجـھاء الجـزیـرة،الـذیـن یـمثلون األطـیاف 
 (pregent) "37والـمكونـات واألقـالـیم فـي مـؤتـمر تـأسـیسي بـحضور آمـر "بـیرجـینت

الـمسمى " مـاسـیو" (Massiou)الـذي كـان قـد تـوقـف وقـفة عـبور فـي فـومـبونـي، فـي 
10أبـریـل، فـأطـلع ھـذا األخـیر ھـؤالء الـوجـھاء عـلى أن السـلطانـة الـسابـقة فـاطـمة، الـتي 
تـوجـد فـي زنـجبار، ال تـنوي أبـدا الـعودة إلـى جـزیـرتـھا. واسـتطاع "المـبیر"، صـانـع ھـذا 

االجتماع، الذي بمثابة مجمع الحكماء انتزاع القرارات التالیة: 

الـموافـقة عـلى فـقدان السـلطانـة الـسابـقة بـصورة نـھائـیة صـفة "وصـیة -
العرش". 

وفي حالة عودة السلطانة السابقة إلى الجزیرة لن یعترف لھا بأیة صفة -
رسمیة إال بصفتھا أم للسلطان. 

 ( ) A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.70. p.106,Rapport de Jablonski à Min. des Affaires36

Étrangères, Zanzibar, le 7 décembre 1867.

Gevrey, op.cit, p.166   .(نسبة إلى موھیلي )حسب كالم جیفري حضر االجتماع العرب والملغاش والموھیلیون ( )37
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لن یسمح لھا في حالة العودة بالسكن في منزل ابنھا. -

-  .( 38قد یتم إبعادھا من الجزیرة إذا عادت إلیھا(

الـموافـقة عـلى تـغییر الـعلم األحـمر الـذي یـرمـز إلـى تـبعیة الجـزیـرة -
لزنجبار بعمل واعتماد علم جدید. 

التأكید مجددا على االلتزام باتفاقیة " المبیر". -

التصدیق واالعتراف بمحمد بن سعید سلطانا على الجزیرة مستقال عن -
سـلطان زنـجبار، عـلى أن یـساعـد فـي أداء مـھامـھ لـغایـة بـلوغـھ، بـوصـي 
عـلیھ وھـو "جـوزیـف المـبیر"، الـذي یـجب أن یخـدمـھ ویـقوم بـدور األب 

  .( 39واألم(

وھـكذا تـّم تـنصیب الـمزارع "المـبیر" نـفسھ وصـیًّا عـلى السـلطان فـي مـوھـیلي 
األمرـ الذـي جعـلھ یزـداد فيـ التـباھيـ بنـفسھ، والتـمادي فيـ عنجھیـتھ. وبمـا أنھـ ال 
یسـتطیع مـباشـرة مـزاولـة سـلطتھ فـي بـلد مسـلم، فـوض مـعظم مـھامـھ ومـسؤولـیاتـھ إلـى 
الـوجـیھ الـكبیر خـمیس بـن محـمد، الـذي أصـبح لـھ إلـى جـانـب صـفتھ والـي (مـحافـظ) 

   .( 40المدینة، منصب على مرتبة رئیس الوزراء(

واسـتطاع "المـبیر"، فـي ھـذه األثـناء، تـكثیف الـشائـعات واالتـھامـات ضـمن 
حـملتھ الـعدائـیة ضـد سـیف بـن محـمد  وجـومـبیھ فـاطـمة، وھـما فـي زنـجبار، إلـى حـد 
عـزو تـقلبات مـواقـف األخـیرة إلـى تـأثـیر وھـیمنة األول عـلیھا، وكـونـھا تـتعاطـى 
الكحول، وأن ذلك ھو سبب صدور بعض التصرفات الغریبة منھا،  وعلى ضوء كل 

  .( 41ذلك تم في االجتماع إقرار تصفیة سیف جسدیا في حالة عودتھ إلى الجزیرة(

ووسـط ھـذه الـشائـعات الـتي كـان "المـبیر" یـغذیـھا وصـل إلـى عـلم الـوجـھاء 

الـموالـین لـھ أن السـلطانـة الـسابـقة تـقوم بـزیـارة إلـى بـاریـس إلطـالع الـمسؤولـین فـي 
الـحكومـة الـفرنسـیة عـلى األوضـاع السـیاسـیة الـراھـنة فـي جـزیـرتـھا، والـتي تـمخضت 

) یقال إن ھذا البند وضعھ "المبیر" ولم یوافق علیھ بعض المؤتمرین وتحفظوا لھ.   )38

.Martin,op.cit.,vol.1, p.302

.Ibid ( )39

 ( ) Ibid.40

() Marine- Lorient, 4C5 65B,Lambert à Min. Mar. et Col., 24 avril 1868 et  23 mai 1868.41
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عـن اتـفاقـیة المـبیر، ولـطلب الـتعویـض عـن الـخسائـر البشـریـة والـمادیـة والـمعنویـة 
الـناجـمة عـن الـتدخـل الـعسكري الـفرنسـي فـي بـالدھـا، فـقامـوا بـرفـع مـذكـرة إلـى السـلطات 

الـفرنسـیة- بـتأثـیر وإیـعاز مـن"المـبیر"-  لـإلفـادة بـأن السـلطانـة الـسابـقة ال تـتمتع بـأیـة 
صـفة رسـمیة تـخولـھا ال بـمقابـلة أحـد مـن الـمسؤولـین الـفرنسـیین، وال بـالحـدیـث بـاسـم 

 .( 42حكومة الجزیرة بأي شكل من األشكال(

  

ردود أفعال وصایة المبیر على السلطان وطلب إلغائھا: 

لـقد حـظیت الـقرارات الـصادرة مـن مجـمع الـحكماء بـموافـقة السـلطان محـمد الـذي 

أنھـى إقـامـتھ قـي "واال" مـنتقال، اعـتباًرا مـن 16نـیسان/أبـریـل عـام 1868م، لـلسكن فـي 

قـصره السـلطانـي بـ"فـومـبونـي"، فـي الجـزء الـذي لـم یـطلھ الـتدمـیر والتخـریـب مـن 
األسـطول البحـري الـفرنسـي. وقـد قـدم لـھ مـراسـیم التشـریـفات بھـده الـمناسـبة، بـینما رفـع 

الـعلم الجـدیـد ذي لـونـین: أبـیض و أحـمر، والمسـتوحـى مـن عـلم الـملك "رادامـا" فـي 
مدغشقر. 

وأمـام ھـذه المسـتجدات الـتي تـسارعـت وتـیرتـھا فـي المشھـد السـیاسـي للجـزیـرة 
طـلب السـلطان محـمد مـن اآلمـر" مـاسـیو" (Massiou) حـمل مـوفـدیـن مـنھ إلـى زنـجبار، 
لـغرض إحـاطـة والـدتـھ عـلما بـالـترتـیبات الجـدیـدة الـمعتمدة. كـما رحـب الـسكان الـذیـن مـا 
زالوا یتجرعون من مرارة سیاسة األرض المحروقة، بھذه الترتیبات خوفا من تكرار 

 .( 43مثل تلك التجربة المریرة(

أمــا رد فــعل الســلطات الــفرنســیة فــي مــایــوت  فــلم یــرحــب اآلمــر األعــلى 
"كـولـومـب"، الـذي كـان یـنظر إلـى "المـبیر" عـلى أنـھ مـواطـن فـرنسـي عـادي ال یـتمتع 
بـأیـة صـفة رسـمیة، بھـذه الـتفاھـمات الـتي تـم اعـتمادھـا، فـي 13ابـریـل، تـحت ضـغط 
"المـبیر"، بـل اعـتبر ذلـك خـرقـا سـافـرا التـفاقـات 8 دیـسمبرعـام 1867م، الـتي أجـمع 
عـلیھا الـفریـقان الـالعـبان الـرئیسـیان فـي المسـرح السـیاسـي بـالجـزیـرة، والـتي تـمت بـین 

  .( 44اآلمر "إمبیز" ممثال لفرنسا، و األمیر السید ناصر ممثال لسلطنة زنجبار(

  ( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.302.42

  ( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.297.43

 ( )Ibid.44
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فتجرید السلطانة فاطمة عن الوصایة على العرش بشكل نھائي، والذي لم یكن 
محـل مـداوالت ونـقاش بـین األطـراف الـمعنیة قـبل خـمسة أشھـر، وتـغییر الـعلم األحـمر 

الـذي كـان مـتفقا عـلیھ، ال یـشكالن فـقط فـي نـظر ھـذا الـمسؤول الـفرنسـي، خـروجـا عـلى 
االتـفاقـات، وإنـما مـن شـأنـھما أیـضا أن یـلقى احـتجاجـا مـن بـعض الـقوى، ثـم أعـرب عـن 
اسـتیائـھ مـما وصـفھ بـ« دخـول "المسـیو المـبیر"، فـرنسـي، أبـیض، فـي حـكومـة بـلد 

زنوج». 

 وفـي ھـذا الـصدد، كـتب أیـضا فـي أبـریـل1868م یـقول:« إن الـحكومـة الـفرنسـیة 
تـود حـمایـة "المسـیو المـبیر"، لـیتمتع بـالـمیزات الـتي تـضمنھا لـھ االتـفاقـیة الـموقـعة بـینھ 

وبـین سـلطانـة مـوھـیلي، قـي 14فـبرایـر1865م، ولكـنھا لنـ تدـعمـ ال بجـنودھاـ وال 
بـتأثـیرھـا الـموقـف الـذي اتخـذه "المـبیر" لـنفسھ –الـیوم- عـلى مـرأى مـن السـلطانـة 
الـوصـیة والـقوى الـتي تسـتطیع الـحصول عـلى مـصالـح مـن جـراء الـمحافـظة عـلى نـظام 

 .( 45موھیلي السابق»(

 وقـد شـاطـر اآلمـر " مـاسـیو" - مـن جـانـبھ - اآلمـر األعـلى فـي رأیـھ ھـذا مـثمنا لـھ 
بـقولـھ: « حـقا – أیـھا السـید اآلمـر األعـلى- إن األمـر لـكان سـیبدو صـحیحا لـو كـانـت 
مـوھـیلي دولـة حـقیقیة، وكـان "المسـیو المـبیر " قـد وافـق عـلى تـولـى أول مـنصب فـیھا، 

ولـكن مـوھـیلي دولـة صـغیرة وقـیاداتـھا یـحكمونـھا دائـما بـاالنـتماء الـعائـلي، و"المـبیر" 
  .( 46استغل فترة النفوذ الممنوح لھ لتفویض وال وافق علیھ جمیع الوجھاء... »(

وھـكذا لـعب مـوقـف اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت مـن تـصرفـات " المـبیر" األخـیرة 
دورا مــھما فــي بــلورة رد فــعل حــكومــة اإلمــبراطــور بھــذا الــخصوص. فــفي شھــر 
حـزیـران/ یـونـیو عـام 1868م، ذكـر وزیـر البحـریـة والمسـتعمرات " ریـجولـت دي 
جـینویـلي "(Rigault de Genouilly) آمـر المحـطة البحـریـة "جـیزولـم" (Gizolme) بـأن 
الحـمایـة الـممنوحـة لـ"المـبیر"، مـن قـبل المحـطة، یـجب أن تـكون مـماثـلة لـما ھـي 

  .( 47ممنوحة للفرنسیین اآلخرین المقیمین في ھذه المنطقة(

  ( ) Ibid,p.547.45

 ( ) Ibid.46

 ( ) Marine- Lorient, 415,( Instructions et dépêches au Commandant en chef de la division47

 navale des cotes orientales d'Afrique), dossier A ( Mouvement 1868) Rigault de Genouilly  à
Gizolme, 23 juin 1868.
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ومـضى الـوزیـر فـي تـعلیماتـھ قـائـال: « عـلیكم أن تـضعوا فـي عـین االعـتبار أنـھ 

یـجب عـلینا االبـتعاد فـي جـزیـرة مـوھـیلي، عـن أي تـصرف یـمكن أن یـوحـي بـفكرة 
سـیادتـنا عـلیھا، وأن الحـمایـة الـممنوحـة لـ" المـبیر" ال تـختلف عـن الحـمایـة الـممنوحـة 
ألي مـواطـن فـرنسـي مـقیم فـي دولـة أجـنبیة، ولـكن مـن الـواضـح جـدا أنـھ ال یـمكننا 
الـتسامـح– فـي الـوقـت ذاتـھ – مـع إقـامـة تـبعیَّة جـزر الـقمر لـحكومـة زنـجبار». ثـم عـلق 

الـوزیـر فـي 30 یـونـیو، عـلى األحـداث الـتي تـمت فـي الجـزیـرة فـي أبـریـل، بھـذه الـعبارة: 

« إنـھ لـمن الـمؤسـف جـدا أن یـتم اإلعـالن عـن حـكومـة جـدیـدة فـي مـوھـیلي، وتـغییر عـلم 
الـدولـة خـالل وجـود فـرقـة عـسكریـة فـرنسـیة فـي فـومـبونـي، وتـوقـف سـفینة تـابـعة للبحـریـة 

 .( 48الفرنسیة في المرسى»(

وعـلى ضـوء ھـذا، أخـذت األوسـاط الـحكومـیة، إدراكـا مـنھا لـصعوبـة األوضـاع 
فـي مـوھـیلي، وخـوفـا مـن انـعكاسـات دبـلومـاسـیة، تـدرس خـیار انـسحاب مـواطـنھا الـوحـید 

من الجزیرة، وأن یتم التنازل عن مؤسستھ لشركة أخرى یتم إنشاؤھا الحقا.  

لـذا، كـلف وزیـر البحـریـة والمسـتعمرات، بـعد مـرور شھـریـن، الـعمید البحـري " 
بـینھوت" (Penhoat)، الـذي كـان یـقوم بـرحـلة بحـریـة فـي الـعالـم، بـقطع رحـلتھ، والـمرور 
بـالسـرعـة الـممكنة فـي قـناة مـوزمـبیق، ألجـل مـھمة إزاحـة الـعرقـلة الـقائـمة فـي شـؤون 
مـوھـیلي وزنـجبار، مـع الـوضـع فـي الحسـبان حـمل "المـبیر" عـلى قـبول التخـلي عـن 
مـوقـفھ فـي الجـزیـرة. وكـان مـن ضـمن الـتعلیمات الـصادرة لھـذا الـعمید أیـضا فـي ھـذا 

الخصوص:  

« إنـھ مـن الـمفید أیـضا أن یـقتنع السـید مـاجـد بـأنـھ سـیتم تحـمیل سـلطانـة مـوھـیلي 
الـسابـقة الـمسؤولـیة الـكامـلة عـن كـل مـا سـیحدث لـ" المـبیر"، ویـجب عـلیھ – عـالوة عـلى 

ذلـك- أن یـعرف جـیدا أن حـكومـة اإلمـبراطـور تـأمـل مـنھ أن ال یـسمح لـرعـایـاه بـالـذھـاب 

إلثـارة الـقالقـل - مـن جـدیـد- فـي الجـزر الـمجاورة لـمنشأتـنا  مـایـوت، والـتي ال تـشملھا 
سـیادتـھ. وفـي حـالـة وجـود جـومـبیھ فـاطـمة فـي مـوھـیلي عـند وصـول الـعمید إلـیھا، فـإنـھ 
یـتحتم عـلى ھـذا األخـیر الـتباحـث مـع " المـبیر" حـول رده عـلى الـسؤال الـخاص بـالتخـلي 
عـن األراضـي الـتي یـملكھا فـي مـوھـیلي، وفـق الـمؤشـرات الـواردة فـي الـرسـالـة السـریـة 

 .( 49التي وجھتھا لآلمر األعلى في مایوت، في 21من الشھر الجاري...»(

 ( ) Ibid, Rigault de Genouilly  à Gizolme, 30 juin 1868.48

 ( ) Marine- Lorient, 415, sous-dossier A ( Mouvement 1868) Ministre de la Marine Rigault de49

 Genouilly à Capitaine de vaisseau Commandant en chef de la Division navale des cotes
 orientales d'Afrique ( Gizolme,) 31 aout 1868.
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 ( Eugène "وفــي 13 ســبتمبر1868م، وجــھ وزیــر الــدولــة " إیــجین روھــیر
(Rouher، بـعد أن تـلقى الـشكوى الـمقدمـة مـن جـومـبیھ فـاطـمة، لـلقیام بـوسـاطـة فـي ھـذه 

الـقضیة الـشائـكة الـعالـقة، بتخـلى "المـبیر" فـي الـنھایـة عـن صـفتھ الـرسـمیة(الـوصـیة) فـي 
الجـزیـرة، وعـن الـممیزات الـخاصـة بـوصـي عـلى السـلطان الـصغیر. كـما طـلب مـن 
"المـبیر" –عـالوة عـلى ذلـك- الـتأكـید مجـددا عـلى مـقترحـھ الـذي كـان قـد قـدمـھ للسـلطانـة 
فـي نـوفـمبر1867م لحـل ھـذه األزمـة، وإبـداء مـرونـة أكـثر - فـي الـوقـت ذاتـھ- فـي 

  .( 50مطالباتھ المالیة، في حالة اعتبارھا مبالغ فیھا(

وفـي ھـذا السـیاق بـدأت الـمحادثـات فـي كـانـون الـثانـي /یـنایـر1869م، فـي عـاصـمة 

مـوھـیلي، بـین "المـبیر" والـمالزم " بـول" الـذي وصـل إلـیھا فـي تـلك الـفترة، ووجـد 
الـمزارع كـئیبا مـنھار الـمعنویـة، وفـي حـالـة یـرثـى لـھا،  بسـبب األوامـر الـتي جـاءتـھ مـن 

باریس والمتمثلة في: 

«1. یـجب عـلى المسـیو " المـبیر" التخـلي رسـمیا عـن صـفة وصـي لسـلطان 
مـوھـیلي. ألن ھـذه الـصفة، الـتي ال تـمثل إال نـفسھ، تـشكل نـوعـا مـن الـتدخـل 
الـذي یـمكن أن یـلزم السـیاسـة الـفرنسـیة بـتجاوز الحـدود الـتي یـنبغي فـي ھـذه 
اآلونـة الـتقید بـمالحـظتھا، كـما یـجب أن یـكون ھـذا التخـلي فـعلیا ال اسـمیا، 
وأن یـتوقـف "المـبیر" عـن أي تـدخـل بـشكل مـن األشـكال، فـي إدارة حـكومـة 

السلطان. 

2. االتـفاقـیة الـموقـعة بـین السـلطانـة و" المـبیر" تـسمح لھـذا األخـیر بـتملك كـل 
األراضـي الـتي یـریـد زراعـتھا فـي الجـزیـرة، مـن غـیر تـمییز بـین تـلك 
الـمملوكـة مـن قـبل السـلطانـة وبـین الـتي یـملكھا سـكان الجـزیـرة. إن ھـذه 
الـخاصـیة بـاھـظة، وتـنفیذھـا یـؤدي إلـى بـروز نـزاعـات، لـذا یـجب دعـوة 
"المبیر" إلى التنازل عنھا، وقصر مفعوالتھا على األراضي التي بحوزتھ 

حالیا. 

3. یـجب عـلى " المـبیر" تجـدیـد مـقترحـھ الـذي كـان قـد قـدمـھ ھـو نـفسھ  فـي 
نـوفـمبر، والـمتمثل فـي تـرك مـمتلكاتـھ ومـغادرة الجـزیـرة لـقاء مـبلغ قـدره 
ســتون(60) ألــف قــرش، یــدفــع لــھ - بــالتقســیط - عــلى مــدى عشــر(10) 

50()  الحل المقترح المذكور یتضمن مغادرة "المبیر"الجزیرة، والتخلي عن جمیع ممتلكاتھ، مقابل تعویض قدره ستون (60) ألف 

قرش، یدفع لھ على مدى عشر(10)سنوات،مع نسبة فائدة %9.
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سـنوات، مـع فـائـدة قـدرھـا 9%. وإذا كـان الـمبلغ الـمذكـور بـاھـظا فـي نـظر 
اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت أو الـقنصل فـي زنـجبار، فـإن عـلى " المـبیر"  
قـبول  الـتخفیض المحـدد مـن قـبل أحـد الـموظـفین الـلذیـن فـوضـتھما الـحكومـة 

الفرنسیة».  

                          حرر في سرساي، بتاریخ13سبتمبر1868م 

 .( ) Rouher :"51    اسم وتوقیع "رویھیر

فـبینما كـانـت الـمحادثـات جـاریـة الحـظ الـمفاوض الـفرنسـي اسـتعداد "المـبیر" 
ع عـلیھا، مـبدیـا رغـبتھ فـي الـتنازل عـن  ـب فـیھا، وُشـجِّ لـقبول صـیغة الـتصالـح الـتي ُرغِّ
مـصالـحھ لـصالـح شـركـة إنجـلیزیـة- مـوریشـیوسـیة. بـید أن ضـباط البحـریـة الـفرنسـیة 

فسـروا ھـذه الـرغـبة بـأنـھا رسـالـة تھـدیـد مـوجـھة إلـى الـحكومـة الـفرنسـیة. كـما صـعد 
"المـبیر" خـالل ھـذه الـمحادثـات لـھجتھ – مـن جـدیـد- ضـد جـومـبیھ فـاطـمة واصـفا إیـاھـا 
بـما قـالـھ: «ازدواجـیتھا»، بـل ذھـب إلـى حـد الـتوعـد والتھـدیـد لـیس بـمطالـبة دیـونـھ عـلیھا، 

فـي ھـذه الـمرة، ولـكن بنشـر رسـائـلھا، الـتي كـانـت تـكتبھا إلـیھ فـي ربـیع عـالقـاتـھما، فـي 

الـصحافـة الـفرنسـیة لـغرض بـیان صـحة قـضیتھ، وسـالمـة مـوقـفھ، وإثـبات حـسن نـیتھ، 

وصـوال لحشـد الـرأي الـعام الـفرنسـي إلـى جـانـبھ، ضـد ھـذه السـلطانـة الـتائـھة فـي دھـالـیز 

السیاسة ومنعرجاتھا، والغارقة في طوفان الحب والغرام الھادر الھائج المائج. 

  فـاسـتھجن الـناس ھـذا التھـدیـد ونـظروا إلـیھ عـلى أنـھ فـضیحة، حـیث كـانـوا عـلى 
 .( 52علم بطبیعة محتویات تلك الرسائل نظرا لحمیمیة العالقات التي كانت تربطھما(

وفـي الـنھایـة تخـلى "المـبیر" عـن تھـدیـده وعـن مـھام صـفتھ كـوصـي للسـلطان، 

وفـقا لـتعلیمات الـوزیـر" روھـیر" (Rouher )، ومـع ذلـك  ظـل مسـتشارا سـریـا للسـلطان 
الـصغیر، یـضطلع بـمھام الـوزیـر خـمیس بـن محـمد الـذي اسـتقال مـن مـنصبھ، وغـادر 

الجـزیـرة فـي10 أبـریـل1869م، لـإلقـامـة فـي جـزیـرة الـقمر الـكبرى، ولـم یسـتمر 
"المـبیر" طـویـال فـي عـالقـاتـھ الـجیدة مـع السـلطان محـمد، حـیث إن ھـذا األخـیر لـم یـكن 

 ( ) A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.70. p.179,Note additive au texte réglant les affaires de51

la reine de Moheli.

 () Martin,op.cit.,vol.1, p.299.52
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مـعنیا بھـذا الـفرنسـي، بـل رفـض الـتعاون مـعھ أسـاسـا، وبـالـتالـي سـرعـان مـا أخـذ 
"المـبیر" یـتشكى مـن «رداءة طـبع ھـذا الـولـد الـصغیر»، وصـعوبـة الـتعامـل مـعھ بسـبب 
مـا قـال: إنـھ عـدم مـعرفـتھ بـالـلغة الـفرنسـیة، فـي ظـل الـخوف مـن االسـتخدام مـعھ اآللـیة 
نـفسھا الـتي اسـتخدمـت – بـنجاعـة - مـع والـدتـھ أال وھـي تـخصیص مـربـیة فـرنسـیة لـھ 
تـقوم بـتعلیمھ الـلغة واآلداب األوروبـیة. لـذا اسـتقر رأي "المـبیر" فـي الـقیام بـتألـیب 
الـوجـھاء عـلیھ مـن أجـل خـلعھ وتـعیین أخـیھ الـصغیر عـبد الـرحـمن مـكانـھ، والـذي یـتمتع 

  .( 53– حسب توصیفھ لھ- بسالسة الطبع(

وفـي ھـذا الـصدد كـتب فـي 14 دیـسمبر1869م إلـى آمـر البحـریـة فـي أفـریـقیا 
الشـرقـیة قـائـال: « إن ھـذا الـولـد الـذي لـم یـبلغ عـمره بـعد 10سـنوات أجـود مـن أخـیھ 

 .( 54السیِّئ »(

 ونالحظ ھنا من خالل تعامل السلطان محمد مع "المبیر"على الرغم من أن ھذا 
األخیر كان یحمیھ باآللة العسكریة لألسطول البحري الفرنسي، إال أنھ لم یخضع، ولم 

یركع، ولم یخنع مع صغر سنھ للمزارع الفرنسي الجشع، وكان یعرف النطق بكلمة 
"ال" أمامھ، مما جعلھ ینعتھ بھذه األوصاف. وإذا كان لموقف ھذا السلطان الیافع إزاء 

ھذا الفرنسي وغطرستھ وعنجھیتھ تفسیر وداللة، فإنما یبرھن - وبال أدنى شك – 
على أنھ بالفعل  سلطان، وھو شبل من ذاك األسد، فأبى التجذُّر التاریخي، واألصل 
األصیل، وكرامة المحتد، وعراقة المعدن لنسبھ وحسبھ الرضوخ للمطامع الفرنسیة 

المتدثرة بحلة المشاریع الزراعیة لـ"المبیر". وصدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
حین قال : «تجدون الناس معادن كمعادن الذھب والفضة، فخیارھم في الجاھلیة 

خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا». 

( ) Ibid, p.300.53

 ( )Marine- Lorient, 4C5 65 B, Josef Lambert à Commandant en chef de la division navale54

 des cotes orientales d'Afrique, ( Gizolme) , 14 décembre 1869.
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الفصل السادس 

جولة السلطانة فاطمة الخارجیة للدفاع عن مصالحھا والوضع في 
الجزیرة بعد عودتھا إلیھا 

زیارة زنجبار 1.

  عـند مـا غـادرت جـومـبیھ فـاطـمة جـزیـرتـھا مـوھـیلي فـي 7دیـسمبر1867م إلـى 
زنجبار، على متن "نادر شاه"، على خلفیة تنحیھا عن العرش إثر تداعیات توقیعھا 
على اتفاقیة "المبیر"، لم یكن في یومیاتھا البحث عن اللجوء السیاسي في زنجبار، 
إذ لـم تـكن ھـي ضـمن قـائـمة الـمطلوب نـفیھم خـارج الجـزیـرة، لـذا یـترجـح أن یـكون 
مـبعوث السـلطان السـید مـاجـد السـید نـاصـر ھـو الـذي اقـترح عـلیھا فـكرة التحـرك مـن 
أجـل عـرض قـضیة جـزیـرتـھا عـلى سـلطان زنـجبار، والـتي تنشـط فـیھا تـدخـالت 

البحریة الفرنسیة لحمایة أطماع مواطنھا "المبیر".  

لـقد اسـتقبل السـید مـاجـد سـلطانـة مـوھـیلي الـسابـقة، عـند وصـولـھا إلـى زنـجبار، 
بـحفاوة بـالـغة وضـیافـة كـریـمة، وخـصص لـھا مـنزال مـریـحا لـإلقـامـة فـیھ. كـما لـقیت 
تـرحـیب  وتـقدیـر الـقمریـین الـقاطـنین فـي زنـجبار، الـذیـن قـدر عـددھـم –یـومـھا- بـحوالـي 

ألـفي نـسمة، ویـوجـد مـن بـینھم بـعض مـواطـني مـوھـیلي، الـذیـن وفـدوا إلـى زنـجبار 
ضـمن الـفرقـة الـعسكریـة الـتي وصـلت إلـى الجـزیـرة عـام 1859م، بـقیادة زوجـھا سـعید 

بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي، وقـدم لـھا أولـئك الـقمریـون الـمغتربـون مـعونـة مـالـیة 

 .( 1لالستعانة بھا في تسییر احتیاجاتھا، حیث كانت مصادرھا المالیة محدودة جدا(

ونـظرا لـالھـتمام الـذي كـان یـبدیـھ السـلطان السـید مـاجـد بـأرخـبیل جـزر الـقمر 
ورغـبتھ فـي بسـط سـیادتـھ عـلیھ، ارتـاحـت جـومـبیھ فـاطـمة لھـذا الـموقـف، فشـرحـت لـھ 
األوضـاع والمسـتجدات الـراھـنة فـي الجـزیـرة والـتي نـتجت عـن تـدخـالت البحـریـة 
الـفرنسـیة وتـصرفـات مـواطـنھا "المـبیر" الـتي تـجاوزت الخـطوط الحـمراء، وطـلبت 
مـنھ التحـّرك والـوسـاطـة لـدى السـلطات الـفرنسـیة ألجـل إیـجاد حـل لھـذا الـوضـع الـمتأزم 

المتفاقم. 

 ()Martin,op.cit.,vol.1,p.302.1
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وخـالل مـدة وجـود جـومـبیھ فـاطـممة  فـي زنـجبار، الـتي قـضت فـیھا أربـعة أشھـر قـبل 

تـوجـھھا إلـى فـرنـسا، قـدم إلـیھا اآلمـر " مـاسـیو" آمـر الـسفینة " بـیرجـینت"، الـذي قـدم لـھا 

تـقریـرا مـفصال عـن الـوضـع فـي مـوھـیلي، وعـرض عـلیھا إركـابـھا وإعـادتـھا إلـیھا، لـكن 

السـلطانـة رفـضت ھـذا الـعرض بشـدة، مـسقطة أي احـتمال لـلعودة إلـى جـزیـرتـھا مـا دام 
"المبیر" لم یزل یقیم فیھا. 

وبـعد مـرور ثـالثـة أسـابـیع عـادت ھـذه الـسفینة الـفرنسـیة مـن جـدیـد إلـى زنـجبار، 
وعـلى مـتنھا مـوفـدان مـن السـلطان محـمد بـن سـعید أرسـلھما إلطـالع والـدتـھ عـلى آخـر 
المسـتجدات والـتغییرات الـتي وقـعت فـي الجـزیـرة مـنذ مـغادرتـھا لـھا، وخـاصـة مـا یـتعلق 
بــالــتغییرات عــلى المشھــد الســیاســي و الــمتمثلة فــي تــعیین "المــبیر" وصــیا عــلى 
السـلطان، وتـفویـض الـصالحـیات إلـى الـوجـیھ خـمیس بـن محـمد، وقـبول الـوجـھاء 

  .( 2بـ"اتفاقیة المبیر" الموقعة عام 1865م، وتغییر العلم األحمر(

ومـن الـواضـح أن ھـذه األمـور كـلھا الـتي جـاءت فـي تـقریـر الـموفـدیـن تـمثل 
انـتصاًرا سـاحـقًا لـ" المـبیر"، وضـربـة قـاصـمة- فـي الـوقـت ذاتـھ- ال لــجومـبیھ فـاطـمة 

وحدھا فحسب بل و للنفوذ العربي الُعماني في الجزیرة أیضا. 

وأمـام خـیبة األمـل ھـذه الـتي أصـابـت جـومـبیھ فـاطـمة مـن الـواقـع الـمیدانـي 
الـقائـم فـي الجـزیـرة، والـذي ورد إلـیھا مـن ابـنھا السـلطان، الـذي ال حـول لـھ وال طـول، 
قـررت السـلطانـة مـواصـلة جـولـتھا إلـى بـاریـس لـعرض مـطالـبھا مـباشـرة عـلى الـحكومـة 

الـفرنسـیة، وإطـالعـھا عـلى أن مـواطـنھا " المـبیر"، الـمدعـوم مـن البحـریـة الـفرنسـیة، 
وآلـیتھا الـعسكریـة، ھـو الـمسؤول عـن األزمـات السـیاسـیة والـتدخـالت الـعسكریـة الـتي 

عصفت بجزیرتھا، وخلفت الخسائر البشریة والمادیة والمعنویة. 

وال یسـتبعد إطـالقـا أن یـكون سـیف بـن سـعید أو الـقنصل الـبریـطانـي فـي زنـجبار، 
ھو الذي أشار علیھا القیام بھذه المساعي الجدیدة. 

أمـا السـلطان مـاجـد الـذي أصـیب ھـو اآلخـر بـخیبة أمـل نـتیجة تـطورات الـواقـع 
الـمیدانـي فـي مـوھـیلي، فـلم یـرحـب بـفكرة زیـارة السـلطانـة لـباریـس، قـد یـكون السـبب 

 ( )Ibid.2
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نابعا من قناعتھ بعدم جدوى ھذه الزیارة لكون نتائجھا غیر متوقع تحققھا، أو بسبب 
كون  فرنسا ما زالت ترمي مسؤولیات وتبعات ما یحدث في موھیلي  إلى عاتقھ.  

ومـع ذلـك قـدم السـلطان السـید مـاجـد للسـلطانـة الـسابـقة مـساعـدة مـالـیة قـیِّمة، 
وھـي مـا نـسمیھا نـحن –الـقمریـین- بـ" َزَواِد َزمـَسافـر"( زاد الـمسافـر)، وقـدرھـا سـتة 

) لالستعانة بھا في سفرھا إلى باریس.     3(6 ) آالف قرش ( 000 30 فرنك)(

   

2- زیارة باریس: 

لـقد تـشكَّل الـوفـد الـمرافـق للسـلطانـة جـومـبیھ فـاطـمة فـي زیـارتـھا لـباریـس مـن 
كـل مـن سـیف بـن سـعید الـبوسـعیدي، سـكرتـیرھـا الـخاص لـلغة الـعربـیة، وعـبده 
تسـیڤانـدیـن، سـكرتـیرھـا الـخاص لـلفرنسـیة، وعـبد هللا بـكري، طـباخـھا، وامـرأة واحـدة  

مـن خـدمـھا، ورجـح الـمؤلـف "جـان مـارتـن" أن اسـمھا " دزاریـن جـومـبیھ"، حـاضـنة 

)، وھي والدة عبده تسیڤاندین المذكور.  4سابقة للسلطانة(

فـقدَّم السـید مـاجـد للسـلطانـة فـاطـمة إحـدى سـفنھ الـتي نـقلتھا ھـي والـوفـد الـمرافـق 
لـھا إلـى عـدن، واھـتمت بـھم ھـناك السـلطات اإلنجـلیزیـة، ثـم غـادرت  مـیناء عـدن فـي 
 ( le "28 مـایـو1868م، مـتوجـھة إلـى مـصر عـلى مـتن بـاخـرة تـسمى " لـي فـریـر
(May Frere تـابـعة لـإلدارة اإلنجـلیزیـة فـي الـھند، ثـم غـادرت اإلسـكندریـة  عـلى مـتن 
مـركـبة إنجـلیزیـة أخـرى " لـي ریـبون" (le Repon )، الـتي وصـلت إلـى مـرسـیلیا 

في 28 یونیو. 

) ورد ذكر المبلغ في مذكرة لـ"باسو" كتبھا في نوفمبر 1868م لألمیرال (Dieudonné) واستقى المعلومة بدون شك من جومبیھ  )3

فاطمة نفسھا، حیث كان "باسو" ھو المرافق لھا  خالل مدة  زیارتھا لفرنسا، وذكر أن مدیر الجمارك في زنجبار المدعو 
(Sadda    )وھو ھندي من رعایا بریطانیا، ھو الذي سلم المبلغ المذكور للملكة بناء على التوجیھات. انظر: 

 Marine-Vincennes, carton BB4 15710, sous- dossier Anjouan et Mohéli, lettre no 254 Zanzibar,
 26 janvier 1869, adressée à Min. Mar. et col.; A.N.D.A.O.M., Ancien dossier Mayotte 46( non
 coté) Note de Passot à l'amiral Dieudonné , novembre 1868.

   ( )Martin, op.cit.,vol.1,pp.302,552, note 203.et4

 Marine- Lorient, 4C1 5, dossier A, Mouvement, instructions et dépêches au Commandant en
chef de la Division navale des cotes orientales d'Afrique, ( Gizolme) , 23 juin 1868.
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 (Passot)"وكـان فـي اسـتقبالـھا عـند الـوصـول مـمثِّال لـلحكومـة الـفرنسـیة " بـاسـو
اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت سـابـقًا، وھـو فـي الـتقاعـد ولـكن طـلبت مـنھ الـوزارة الـقیام 

 . 5بمرافقة السلطانة طوال مدة الزیارة، والقنصل البریطاني، وغیرھما

وفـي 7 یـولـیو1868م وصـلت جـومـبیھ فـاطـمة إلـى محـطة "لـیون" بـباریـس. وكـانـت 

ھـذه الـزیـارة الـباریسـیة ھـي الـثانـیة بـالنسـبة لـلقمریـیِّن، حـیث إن األولـى كـانـت ألمـراء 

   .( 6من جزیرة انجوان، تمت قبل خمس سنوات في طریقھم إلى لندن(

واسـتضافـت الـحكومـة الـفرنسـیة السـلطانـة والـوفـد الـمرافـق لـھا فـي فـندق 
"لـــوڤر"،  (Louvre) وخـــصصت لـــھم جـــناح خـــاص مـــطل عـــلى شـــارع 
"ریڤولـي"(Rivoli). وكـان طـباخ السـلطانـة عـبد هللا بـكري، یـتولـى مـھمة أسـاسـیة 
ھـي ذبـح الـدواجـن الـمخصصة لـوجـبات الـوفـد، عـلى الـطریـقة اإلسـالمـیة، والـتي كـان 

یـعدھـا عـمال الـفندق. ثـم جـرى نـقلھم فـیما بـعد لـلسكن فـي الـمنزل الـخاص لـ"بـاسـو" 
  .( 7الكائن في شارع "لجندر" على مقربة من میدان "كلیشي"(

ویــبدو أن جــومــبیھ فــاطــمة كــانــت مــرتــاحــة لــالســتقبال الــمخصص لــھا 
ولـمرافـقیھا حـیث یـذكـر أنـھا كـتبت، وھـي فـي بـاریـس،  رسـالـة إلـى ابـنھا السـلطان 
محـمد بـن سـعید وإلـى وجـھاء الجـزیـرة، قـالـت فـیھا: « لـقد وصـلت بـصحة جـیدة إلـى 
بـاریـس. واإلمـبراطـور سـكنني فـي فـندق، وقـدم لـي الـطعام. ووضـع المسـیو"بـاسـو" 

 .( 8اآلمر األعلى في مایوت سابقا في خدمتي»(

ھـذا وقـد واسـتغرقـت زیـارة سـلطانـة مـوھـیلي الـسابـقة لـلعاصـمة الـفرنسـیة ثـمانـیة 
أسـابـیع، حـظیت بـاھـتمام وتـغطیة إعـالمـیة، حـیث إن الـصحافـة والـدوریـات الـفرنسـیة 
خـصصت فـي صـفحاتـھا وأعـمدتـھا، وبـعناویـن عـریـضة، مـقاالت قـصیرة ومـطولـة 

 Martin, op.cit.,vol.1,p.303.5

) كرھیال، العالقات التاریخیة( مرجع سابق)، ص:.40 )6

 ( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.552, note 205.7

 (  )Marine- Lorient, 4 C 5 65, Lambert au  Commandant en chef de la Division navale des8

  cotes orientales d'Afrique, ( Gizolme), 20 avril 1869.
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). كما أثارت  نزھاتھا على  9عن ھذه الزیارة مع نشر لصور السلطانة  ومرافقیھا(

عـربـة خـیل فـي شـارع "الـشانـزلـیزیـھ" اھـتمام وفـضول المتسـلِّین والـمتنزھـین، الـذیـن 

 .( 10كانوا یمرحون ویمزحون بـ «صاحبة الجاللة شوكوالتھ»(

وكـما جـاء فـي وصـف ھـذه السـلطانـة فـیما كـتب عـنھا فـي ھـذه الـزیـارة« أنـھا 
مسـلمة عـلى أخـالق متحـررة»، تـرددت، خـالل إقـامـتھا الـباریسـیة إلـى " األوبـرا"، 
)، واخـتلفت كـذلـك إلـى مـیدان الـخیول،  11والـمدرج الـرومـانـي، ومـرقـص "مـابـیل"(

 .( 12وشوھدت وھي تتسلى بارتفاع ُمنطاد(

 (le"ومــن بــین الــصحف الــتي تــناولــت ھــذه الــزیــارة صــحیفة "لــفیغارو
(Figaro فـي عـددیـھا الـصادریـن فـي 7 و8 یـولـیو1868م. فـجاء فـي الـعدد األول رسـم 
مـفصل لـوقـائـع  وصـولـھا إلـى "لـیون"، وذكـر أن جـمعا غـفیرا مـن الـفضولـیین تجـمھروا 
في المحطة لمشاھدة الضیفة التي قامت بزیارة مصانع منسوجات الحریر. أما الثاني 
فتحـدث فـي صـفحاتـھ عـن الـوصـول إلـى بـاریـس، حـیث كـان فـي اسـتقبال السـلطانـة 
الـسابـقة لـدى المحـطة مـوظـف مـن وزارة البحـریـة والمسـتعمرات، ومـندوب – بـدرجـة 

سكرتیر- عن السفارة البریطانیة.  

وفـیما یـتعلق بـاألھـداف السـیاسـیة لـلزیـارة، وھـي األھـم، یـبدو أن الـجھة الـمؤمـنة 
لـبروتـوكـول ھـذه السـلطانـة الـصغیرة الـتي تـربـت فـي حـضن الـمربـیة الـفرنسـیة، وتـغذت 

بـالـلغة الـفرنسـیة والسـلوك األوروبـي، أرادت أن تـوفـر لـھا أجـواء اإلغـراء والـلھو لـكي 
تـنصرف عـن تـلك األھـداف الـرئـیسة الـصعبة الـمنال مـن حـكومـة اإلمـبراطـور، والـتي 

تتمثل في : 

الموافقة على إلغاء اتفاقیة المزارع المبیر، وإبعاده عن الجزیرة.  -

) و لالطالع على األصداء اإلعالمیة لزیارة السلطانة فاطمة للعاصمة الفرنسیة في الصحف والدوریات الفرنسیة ینظر:  )9

 L'Illustration (année  1868), le Jardin des Mondes (année 1868), l'Evènement, deux articles
 de Raoul de Presles, (11 et 14 septembre 1868), le Gaulois,( 16 septembre 1868), le Nord, (
18 septembre 1868), le Monde Illustré (25 septembre ( 1868).

 .Martin, op.cit.,vol.1,p.303( )10

لم أجد تعلیال لھذه التسمیة :«صاحبة الجاللة شوكوالتھ »، وقد یكون السبب أن السلطانة كانت وھي تتنزه في الشانزلیزیھ تكثر تناول 
الشوكوالتھ فأثار ذلك فضول الناس.

) ھذا المرقص الشھیر " لي بال مابیل "(le bal Mabille) في باریس، أسَّسھ عام 1831م أستاذ في الرقص كان یحمل ھذا  )11

االسم (Mabille) ، في الدائرة الثامنة قریبا من الشانزلیزیة.انظر: ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة.

( ) Martin,op.cit.,vol.1,p.303.12
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تـندیـد الـحكومـة بـتصرفـات مـواطـنیھا الـمزارع المـبیر والـضابـط "إمـبیز" -

(Empis)،الـذي قـاد الـعمل الـعسكري فـي مـوھـیلي، والـمفاوضـات فـي 
زنجبار، والتنكر لھما. 

دفـع تـعویـضات عـن الـخسائـر الـمادیـة والبشـریـة والـمعنویـة الـناجـمة عـن -
 .( ) 13التدخل العسكريِّ

وھـذه الـمطالـب السھـلة الـممتنعة، مـن جـومـبیھ فـاطـمة وضـعت وزیـر البحـریـة 
والمسـتعمرات " ریـجولـت دي جـینیویـلي "(Rigault de Genouilly) وزمـیلھ 
لـلخارجـیة، " مـاركـیس دي مـوسـتیر"،(Marquis de Moustier)،  فـي وضـع حـرج، 
حـیث إنـھما لـم یـكونـا یـریـدان مـنح الـصفة الـقانـونـیة لھـذه الـمطالـب، ألن االعـتراف بـھا 
یـعني - ضـمن مـا یـعني- نـكرانـا واضـحا لـموقـف ضـباط المحـطة البحـریـة،  وطـعنة 
غـائـرة فـي ظھـر ھـذا الـجھاز، كـما أن اتـفاقـیة "المـبیر" فـي تـقدیـرھـما- مـا ھـي إال مجـرد 

اتـفاقـیة تـجاریـة، تـدخـل فـي اخـتصاص الـحقوق الـخاصـة، ال شـأن فـیھا لـلحكومـة 
 .( 14اإلمبراطوریة(

وجدیر بالذكر أن ھذه المطالب قد عبرت عنھا السلطانة السابقة في مذكرة 
خـطیة بـعثت بـھا إلـى مـكتب وزیـر البحـریـة والمسـتعمرات، حـیث لـم یسـتقبلھا الـوزیـر، 

نـاھـیك عـن أن تـتاح لـھا فـرصـة مـقابـلة اإلمـبراطـور نـابـلیون الـثالـث، وال زوجـتھ 
اإلمبراطورة.  

القرار الفرنسي بتخصیص مساعدة سنویّة للسلطانة: ا.

وأمـام عـزوف السـلطات الـفرنسـیة الـمختصة عـن اسـتقبال السـلطانـة فـاطـمة، 
وعـدم تـلبیة مـطالـبھا، أخـذت بـعض الـمخاوف تـنتاب بـاریـس، حـیث تـوقـعت أن رد فـعل 
جـومـبیة فـاطـمة قـد یـكون بـتوجـھھا نـحو اإلنجـلیز، عـلھا تجـد مـن عـندھـم أذنـا صـاغـیة 
لـمطالـبھا، أو یـكون بـرفـقة سـیف بـن سـعید فـي عـودتـھا إلـى مـوھـیلي، لـالسـتمرار فـي 

) حسب تقدیر السلطانة فاطمة نفسھا وصل عدد ضحایا التدخل العسكريِّ الفرنسيِّ إلى عشرین قتیال من مدنیین وعسكریین .   )13

( ) Martin,op.cit.,vol.1,pp.303-3o4.14
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إزعـاج الـمزارع "المـبیر" وتـعكیر صـفاء إقـامـتھ ھـناك. وھـذا سـیجعل الجـزیـرة تـابـعة 
بـالـفعل لـزنـجبار، فـتصبح بـذلـك  بـؤرة قـلق وتحـریـض مـعادیـة لـفرنـسا ولـمصالـحھا فـي 

األرخبیل.   

ومـن أجـل الـقضاء عـلى ھـذا االحـتمال، ولـمحاولـة احـتواء جـومـبیھ فـاطـمة، 
قـررت السـلطات الـفرنسـیة فـي بـاریـس تـخصیص أجـرة مـالـیة سـنویـة لـھا، قـدرھـا 
عشرة(10) آالف فرنك، تصرف على مدى الحیاة، على أنھا ستفقد ھذا الدخل عند ما 
یـعود سـیف بـن سـعید – مـن جـدیـد- إلـى الـظھور فـي الجـزیـرة، وتـحتفظ فـاطـمة- فـي 
الـوقـت ذاتـھ – بـإمـكانـیة الـحصول عـلى إلـغاء اتـفاقـیة عـام 1865م، ومـغادرة "المـبیر" 

 .( 15الجزیرة بالتوصل إلى حل ودي معھ(

غـیر أن جـومـبیة فـاطـمة الـتي أصـرت عـلى مـغادرة "المـبیر" الجـزیـرة مسـبقا –
كـمطلب أسـاسـي- قـبل الـتوصـل إلـى أیـة تـسویـة أو الـدخـول فـي أیـة صـفقة مـع الـجانـب 
الـفرنسـي،  لـم تـوافـق عـلى ھـذا الـعرض المسـتفز، الـذي أثـار فـي نـفسھا – عـلى مـا یـبدو-  

غـیر قـلیل مـن الـمرارة والـنفور واالشـمئزاز. وكـیف ال، وقـد كـان الـقرار الـفرنسـي یـرمـي 
إلـى فـصل سـیف، ابـن زوجـھا الـعمانـي الـسابـق و سـكرتـیرھـا الـعربـي، مـنھا وإبـعاده عـن 

جـزیـرتـھا، وھـو الـذي أضـحى قـوة و سـندا لـھا  ؟! ھـذا فـقد تـم إبـالغـھا بھـذا الـقرار 
 (Felix"بـواسـطة مـدیـر الـشؤون السـیاسـیة فـي وزارة الـخارجـیة "فـلكس دیسـپریـز
(Desprez، ومـــدیـــر مـــكتب وزیـــر البحـــریـــة، الـــعمید البحـــري "األكـــسندر 
دیــدونــي" (Alexandre Dieudonné) الــلذان الــتقیا بــھا فــي مــكان إقــامــتھا فــي 

 .( 16باریس(

  وتجـدر اإلشـارة إلـى أن وجـود سـیف، ھـذا األمـیر الـعربـي،  ضـمن الـوفـد 
المرافق للسلطانة فاطمة لم یسھل لھا نجاح زیارتھا ھذه، بل على العكس أسھم بشكل 
كـبیر فـي فشـلھا، وتـعكیر أجـوائـھا، وتـعمیق ھـوة أزمـة الـعالقـات بـین فـرنـسا وجـومـبیھ 
فــاطــمة، أكــثر مــن أي وقــت مــضى، حــیث رأت بــاریــس أن مــرافــقة ھــذا األمــیر 
الـبوسـعیدي للسـلطانـة لـبرھـان واضـح عـلى أنـھا مـا زالـت تـحتفظ بـعالقـات مـمیزة مـع 
سـلطان زنـجبار، وأن لـھ عـلیھا نـفوذا مسـتمرا، تـتوج بـعدم قـبولـھا لـلعرض الـفرنسـي 

 ( ) A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.70. p.188, Rapport de la sultane Fatima, fille du sultan15

 Abderrahman …Radjab 1285( 21 octobre 1868).

  ( )Ibid.16

 وانظر أیضا: كرھیال، العالقات التاریخیة (مرجع سابق)، ص:41.
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الـمذكـور آنـفا، حـیث لـم تـكن تـرفـضھ لـوال وجـود سـیف فـي صـحبتھا، مـما یـعني أن ھـذا 

الرفض القاطع وغیر المتوقع الذي عزز المخاوف الفرنسیة، كان بمشورة سیف لھا. 

ومـما یشـیر إلـى االنـزعـاج الـفرنسـي مـن مـرافـقة سـیف لـجومـبیھ فـاطـمة فـي ھـذه 
الـزیـارة أن وزیـر البحـریـة والمسـتعمرات فـي الـحكومـة الـفرنسـیة كـان قـد أوعـز إلـى 
زمـیلھ لـلخارجـیة طـلب تـوضـیحات واسـتفسارات مـن حـكومـة زنـجبار بـشان الـسماح، 

  .( 17لمواطنھا سیف بمرافقة أرملة والده في زیارتھا إلى فرنسا(

   

مقابلة جومبیھ فاطمة السفیر البریطاني بباریس: ب.

فـي ظـل عـدم اسـتجابـة فـرنـسا لـمطالـب جـومـبیة فـاطـمة، وبـعد وصـول 
الـمحادثـات بـین الـجانـبین إلـى طـریـق مسـدود، بـرفـضھا الـمطلق لـلعرض الـفرنسـي 
الـمقدم لـھا – كـما قـلنا- مـن مـدیـر الـشؤون السـیاسـیة فـي وزارة الـخارجـیة، ومـدیـر 
مـكتب وزیـر البحـریـة والمسـتعمرات، تـوجھـت فـاطـمة نـحو الـسفیر الـبریـطانـي 
بـباریـس" لـورد لـیونـس" (Lord Lyons)، لـطلب الـدعـم الـبریـطانـي لـھا مـن أجـل 

التخـلص مـن الـمزارع الـفرنسـي"المـبیر"، وتـدخـالت فـرنـسا فـي جـزیـرتـھا، إال أن ھـذه 
المساعي لم تتكلل ھي األخرى بالنجاح، األمر الذي جعل مخاوف فرنسا من دخول 

بریطانیا في المشھد السیاسي لموھیلي – كالعبة أساسیة بدیلة- غیر مبررة.  

فـالـدبـلومـاسـي اإلنجـلیزي، الـذي كـان یـتوقـع مـثل ھـذه الـمقابـلة، وأعـد الـعدة لـھا، 

لـعلمھ المسـبق بـزیـارة جـومـبیة فـاطـمة لـفرنـسا والـغرض مـنھا،عـن طـریـق السـلطات 
اإلنجلـیزیةـ فيـ زنجـبار، وعدـن، ومصـر، أبلـغ محـادثتـھ القـمریةـ بأـن حكـومةـ بالده ال 
تـود أن تـتدخـل فـي الـنزاع الـدائـر بـینھا وبـین الـفرنسـیِّین، ومـن ثـمَّ فـإن الـتعلیمات الـتي 

لدیھ بھذا الشأن، ھو تجنب أي تصرف یؤدي إلى إثارة حساسیة بین لندن وباریس، 
وإقناع جومبیھ فاطمة بعدم زیارتھا لبریطانیا.   

 ( )A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.70. p.76,Min. Mar. et Col.( Rigault de Genouilly) à Min.17

des A.E (Marquis de Moustier), le 17 juillet 1868, Marine- Lorient, 4 C1 5,Dossier A-
 Mouvements, instructions au Commandant en chef de la Division navale des cotes orientales

   d'Afrique- Rigault de Genouilly à( Gizolme, 31 juille 1869.
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ومع ھذا أشار السفیر على ضیفتھا أن ترفع طلبھا مباشرة إلى اإلمبراطور 
الـفرنسـي نـفسھ، نـابـلیون الـثالـث، الـذي لـم یسـتقبلھا – كـما سـبق ذكـر ذلـك- النـشغالـھ 

  .( 18بقضایا قد تكون أھم لدیھ من قضیة جزیرة صغیرة واقعة في المحیط الھندي(

3- زیارة السلطانة لمصر: 

مـتأثـرة بـرفـض اإلمـبراطـور الـفرنسـي نـابـلیون الـثالـث  ووزراء حـكومـتھ مـقابـلتھا 

واسـتجابـة لـمطالـبھا، قـررت سـلطانـة مـوھـیلي الـسابـقة إنـھاء زیـارتـھا لـفرنـسا والـعودة، 

من حیث أتت، إلى بالدھا، لمواصلة مقاومتھا لـ " المبیر" والمصالح الفرنسیة. 

  فــغادرت، ھــي والــوفــد الــمرافــق لــھا، مــیناء مــرســیلیا فــي بــدایــات شھــر 
أكـتوبـر1868م، إلـى اإلسـكندریـة فـي مـصر، الـتي قـضت فـیھا سـتة أسـابـیع عـلى 
)، الذي احتفى بھا أیما احتفاء،  19ضفاف النیل، واستقبلھا خاللھا الخدیوي إسماعیل(

)، الــمخصص الســتضافــة األمــراء  20واســتضافــھا فــي قــصر«الــمسافــر خــانــھ»(

والسـالطـین األجـانـب، واسـتمع فـي الـمحادثـات بـعنایـة كـبیرة إلـى شـكواھـا تـجاه مـوقـف 

فـرنـسا مـنھا، وعـدم اسـتجابـتھا لـمطالـبھا الشـرعـیة،  فـقدمـت لـھا الـحكومـة الخـدیـویـة 
  .( 21معونة مالیة، لتمكینھا من مواصلة طریقھا إلى زنجبار(

4- العودة إلى زنجبار 

 ( ) Martin,op.cit.,vol.1, pp.305-306.18

) ھو إسماعیل بن إبراھیم باشا بن محمد علي باشا، من األسرة العلویة، ولد في قصر المسافر خانھ بالقاھرة، في  )19

31دیسمبر1830م، وتولّى الحكم في 16ینایر1863م، وحصل على لقب خدیوي من السلطان العثماني عام 1866/1867م، وتوفِّي في 
المنفى باسطنبول عام 1890م عن عمر ناھز64 عاما.

) بدأ تشیید ھذا القصر من عام 1779م ، واستمّر ذلك حتى عام 1789م، واستغرق بناؤه عشر سنوات، حّولھ محمد علي إلى  )20

مضیفة مخصصة الستقبال كبار زوار مصر من دول العالم، ونال ھذا األثر  اھتماما خاصا من قبل الدولة العلویة، وتم تسجیلھ ضمن 
اآلثار العربیة، ورمم ألول مرة عام1928م، وتحّول إلى مزار سیاحيٍّ ومرسم الفانیین قبل احتراقھ في 22اكتوبر 1998م.( من 

ویكیبیدیا، الموسعة الحرة).

) انظر: كرھیال، العالقات التاریخیة(مرجع سابق)، ص:41. )21
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وصـلت السـلطانـة فـاطـمة والـوفـد الـمرافـق لـھا إلـى عـدن فـي 26 نـوفـمبر1868م ، 
فـي طـریـق الـعودة إلـى زنـجبار مـن زیـارتـھا لـفرنـسا، عـلى مـتن سـفینة ھـندیـة، ثـم أخـذت 

من ھناك سفینة أخرى وصلت إلى میناء ممباسا مع نھایة شھر ینایر1869م. 

وفـي ھـذه األثـناء أعـربـت جـومـبیھ فـاطـمة عـن رغـبتھا فـي الـعودة إلـى جـزیـرتـھا، 

فـأجـرت فـي بـدایـة مـارس 1869م، مـحادثـات مـرتـین مـع الـقائـم بـأعـمال الـقنصلیة 
الـفرنسـیة، وأطـلعتھ عـلى رغـبتھا فـي الـعودة إلـى الـحكم، وحـاول ھـذا الـموظـف الـقنصلي 

– من جانبھ- إقناعھا بالعدول عن فكرة العودة ھذه. 

 ثـم كـتبت إلـى ابـنھا السـلطان محـمد فـي 12مـارس وأبـلغتھ بـعزمـھا عـلى الـعودة، 
بـعد ثـالثـة أیـام مـن عـید الـفطر، عـلى مـتن "نـادر شـاه"، وبـرغـبتھا فـي الـعودة إلـى 

 .( 22منصبھا، وإعادة رفع العلم األحمر، علم زنجبار، على قلعة  فومبوني(

أمـا السـید مـاجـد فـلم یـكن مـرحـبا بـعودة جـومـبیھ فـاطـمة إلـى مـوھـیلي فـضال عـن 
عـودتـھا إلـى السـلطة. و قـد یـكون السـبب یـكمن فـي عـدم إزاحـة نجـلھا السـلطان محـمد بـن 

سـعید الـبوسـعیدي الـذي خـلفھا عـلى الـحكم مـن مـنصبھ، وفـي ظـل وجـود مـعارضـة 
فرنسیة شدیدة لھذه العودة المحتملة.  

   

وفـي ھـذا السـیاق اسـتقبلت السـلطانـة فـي شھـر یـولـیو مـوفـدا مـن المحـطة البحـریـة 

الــفرنســیة، وھــو آمــر الــسفینة " فــوكــولــت" (Foucault)، الــذي حــاول، خــالل 
الـمحادثـات، إقـناعـھا بـعدم الـعودة إلـى مـوھـیلي، وبـالـعدول عـن فـكرة الـعودة إلـى المشھـد 

السـیاسـي بـالـتطلع إلـى اسـتعادة مـنصبھا. وأكـد لـھا ھـذا الـضابـط، مـع ذلـك، انـھ فـي حـال 

إصـرارھـا وتـصمیمھا عـلى مـوقـفھا، فـإن آمـر المحـطة البحـریـة ھـو الـوحـید الـذي 
 .( 23یستطیع إقرار مصیرھا(

وفـي شھـردیـسمبر1869م تـقدم اآلمـر "جـیزولـم" (Gizolme)  الـذي جـاءت 
إلـیھ الـتعلیمات مـن بـاریـس إلـى السـلطانـة الـسابـقة بمشـروع اتـفاقـیة تـضمنت ضـمن مـا 

.Ibid( )22

.Martin,op.cit.,vol.1, p.308 ( )23
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تـضمنت مـسألـة الـعودة ولـكن بـضمانـات مـتعلقة بـأمـن "المـبیر"، واسـتوحـت نـصوص 

ھـذه االتـفاقـیة –بـشكل كـبیر- الـمذكـرة الـتي كـان الـوزیـر" روھـیر" (Rouher )  قـد 
كـتبھا فـي سـبتمبر1868م. وقـام آمـر الـسفینة  "فـوكـولـت" (Foucault) بـزیـارة أخـرى 
فـي مـارس 1870م إلـى زنـجبار، وفـي جـعبتھ مشـروع االتـفاقـیة، غـیر أن جـومـبیھ 
فـاطـمة لـم تـوافـق عـلى الـصیغة الـمقترحـة، حـیث اسـتثنت مـرافـقة سـیف لـھا فـي الـعودة 

 .( لھ الفرنسیون مسؤولیة ھذه األوضاع واألزمات( 24الذي یحمِّ

وبـشأن ھـذه الـزیـارة  كـتب وزیـر البحـریـة والمسـتعمرات " ریـجولـت دي جـینویـلي 
"(Rigault de Genouilly) فــي 16 مــارس 1870م إلــى آمــر المحــطة البحــریــة 
قـائـال: « فـعلى الـرغـم مـن عـدم نـجاح ھـذه الـمھمة فـإن مـا الحـظتھ.. أن السـلطان السـید 

مـاجـد وجـد ھـذه الشـروط مـقبولـة جـدا...  ومـصالـح زنـجبار بـشأن مـسألـة جـومـبیھ فـاطـمة 

تـدنـت بـشكل كـبیر، ولـم یـعد ھـناك الـیوم نـفوذ عـلیھا، فـأصـبحت غـیر قـادرة عـلى عـمل 

   .( 25شيء ضدنا، وبالتالي ال یوجد لدینا أي تعقید نخشى منھ في موھیلي...»(

وبـینما جـومـبیة فـاطـمة تـعیش وسـط  ھـذه الـضغوط الـفرنسـیة لحـملھا عـلى التخـلي عـن 
سـیف، ومـوقـفھا الـمتمثل فـي الـعودة، لـحق بـھا كـل مـن عـبد هللا مسـیلم وعـلي مـعلم، 
الـلذیـن كـانـا – كـما مـر ذلـك - مـن الـمبَعدیـن عـام 1861م إلـى مـایـوت لـمعاداتـھم الشـدیـدة 

لـلنفوذ الـفرنسـي ولـمشاریـع "المـبیر"، وكـانـت جـومـبیھ فـاطـمة نـفسھا ھـي الـتي كـانـت قـد 
أمـرت –یـومـھا- بھـذا اإلبـعاد والـنفي إرضـاء لـلفرنسـیَّین، ولـكن الـمصائـب –طـالـما- 
تجـمع الـمصابـین، وال تـوجـد فـي أدبـیات السـیاسـة وقـامـوسـھا ال عـداوة دائـمة وال صـداقـة 

دائمة، وإنما توجد مصلحة دائمة. 

لــذا اســتغرب "المــبیر" مــن قــدوم الــرجــلین إلــى زنــجبار وانــضمامــھما إلــى 
السلطانة السابقة، وھي التي كانت قد حلفت بالقرآن عام 1861م، على أنھا لن تسمح 
لـھم إطـالقـا بـالـعودة إلـى مـوھـیلي. كـما انـضم إلـیھا كـذلـك – حسـب قـول المـبیر–  ثـالثـة 
شـخصیات آخـرون وھـم: سـلطان بـن صـالـح، وعـبده تسـیڤاتـدیـن، وزبـیر، مـن الـمبعدیـن 

( )Ibid.24

 ( ) Marine- Lorient, 4 C57F, Dossier I (Mouvements),Min.Mar.et col. (- Rigault de Genouilly)25

à Commandant en chef de la Division navale des cotes orientales d'Afrique ,16 mars 1870.
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)، أمـا رابـعھم فـھو عـبد هللا بـكري، طـباخ السـلطانـة، قـد كـان  26األربـعة عـام 1867م(

معھا من حیث األساس، إذ كان ضمن الوفد المرافق لھا إلى فرنسا. 

ویـذكـر أن جـومـبیھ فـاطـمة قـامـت، مـن شھـر أبـریـل، بـإبـالغ الـقنصل الـفرنسـي فـي 

زنجبار " شارل دي فیین"(Charles de Vienne)، بنیتھا في التراجع عن موقفھا، 
وقـد یـكون ھـذا الـتحول نـاتـجا عـن حـالـتھا الـمادیـة الـمزریـة، ولـلضغوط الـتي مـا زالـت 
تـمارس عـلیھا ھـنا وھـناك، فـأعـلنت رسـمیا فـي 15یـونـیو1870م عـن قـبولـھا بـاتـفاقـیة " 
جـیزولـیم" (Gizolme) مـع أنـھا خـلت تـمامـا عـن عـروض األجـرة الـتي كـانـت مـتضمنة 

 .( 27في المقترحات السابقة(

فـبینما ھـي تـحاول مـتابـعة تـطور األوضـاع فـي مـوھـیلي –عـن كـثب- وإدارة 
بــعض األمــور فــیھا مــن زنــجبار بـ" الــرمــوت كــنترول"، مــن خــالل مــكاتــباتــھا 
ي السـلطان السـید مـاجـد بـن سـعید فـي 7  واتـصاالتـھا مـع ابـنھا السـلطان محـمد، تـوفـِّ

أكـتوبـر1870م. وجـاءت ھـذه الـوفـاة بـعد وقـت قـصیر مـن وقـوع نـكبة "سـیدان" الـتي 
). إن  28حـلت بـالـجیش الـفرنسـي، والـقبض عـلى نـابـلیون الـثالـث فـي 2 سـبتمبر1870م(

ھـذا الـسقوط المھـین لـإلمـبراطـوریـة الـفرنسـیة فـي ھـذا الـوقـت بـالـذات، قـد خـدم جـومـبیھ 
فـاطـمة فـي تـحقیق أمـنیة الـعودة، حـیث إن الـقنصل الـفرنسـي أبـلغھا بـأنـھ ال یـوجـد- مـن 
اآلن فصاعدا- ما یمنعھا من العودة إال موافقة اآلمر األعلى في مایوت " كولومب"، 

 .( 29الذي رأى - من جانبھ - أن ھذه العودة أصبحت واقعة محتومة ال مفرا منھا(

إنھاء جومبیھ فاطمة إقامتھا في زنجبار: -

     عـلى إثـر الھـزیـمة الـنكراء الـتي ألـمت بـفرنـسا فـي "سـیدان" أمـام األلـمان، وجـدت 
السـلطانـة فـاطـمة الـظروف مـواتـیة أمـامـھا لـلعودة إلـى بـالدھـا بـعد غـیاب عـنھا دام أكـثر 

 ( ) Ibid,4 C565B, Lambert à Commandant en chef de la Division navale des cotes orientales26

d'Afrique( Gizolme), Mohéli le 20 avril 1869.

() Martin,op.cit.,vol.1, p.309.27

) معركة "سیدان" (la bataille de Sedan) وقعت في 31أغسطس و1سبتمبر1870م، أثناء الحرب الدائرة بین فرنسا  )28

وألمانیا.

  () Martin,op.cit.,vol.1, p.308.29

  113



مـن ثـالثـة أعـوام. فـقامـت بـوضـع حـد إلقـامـتھا فـي زنـجبار، والـتي كـانـت تشـبھ اإلقـامـة 

الــجبریــة الــمفروضــة عــلیھا أو الــمنفى غــیر االخــتیاري، وغــادرت فــي أوائــل 
یـنایـر1871م إلـى مـوھـیلي الـتي وصـلت إلـیھا فـي 28 مـنھ، وقـد رافـقھا فـي الـعودة ابـنھا 

عـبد الـرحـمن بـن سـعید بـن محـمد الـبوسـعیدي(1878-1885م)، الـذي كـان قـد لـحق بـھا 
 .( 30ھناك، وبعض مستشاریھا وخدمھا(

وكـان "المـبیر" مـتخوفـا مـن عـودة جـومـبیھ فـاطـمة إلـى مـسقط رأسـھا، یسـیطر 
عـلیھ ھـاجـس أمـني، بـل تھـیأ لـألسـوأ، وتـوقـع أن مجـرد الـعودة مـن شـأنـھا أن یـؤدي إلـى 
تفجـر الـوضـع –مـن جـدیـد- والـعودة بـھ إلـى الـمربـع األول ضـد مـصالـحھ ومـنشآتـھ. لـذا 

أرسـل الـكولـونـیل "كـولـومـب"،اآلمـر األعـلى فـي مـایـوت فـي 27 یـنایـر 1871م ، أي 
قـبل وصـول جـومـبیھ فـاطـمة بـأربـع وعشـریـن سـاعـة، سـفینة عـسكریـة لـمواجـھة كـل 
االحـتماالت حـمایـة لـمصالـح الـمواطـن الـفرنسـي عـلى الـرغـم مـن الـتبایـن فـي وجـھات 

  .( 31النظر بین الرجلین(

  

فـلم تـصل جـومـبیھ فـاطـمة إلـى الـعاصـمة فـومـبونـي الـتي تـجثم قـبالـھا ھـذه الـسفینة، 
بـل عـمدت إلـى مـنطقة "نـومـاشـوا" الـتي تـحتضن فـي ربـوعـھا عـددا كـبیرا مـن أنـصارھـا 

ومـوالـیھا الـمناوئـین لـ"المـبیر". ومـع أنـھا كـانـت- عـند وصـولـھا- قـد أبـدت اسـتعدادا 
لـلتعامـل مـع اتـفاقـیة "المـبیر"، والـعیش فـي سـالم  مـع ھـذا الـمزارع، حسـب قـول اآلمـر 

)، إال أنـھا سـرعـان مـا أخـذت تـعمل وتحشـد، مـن أجـل الـحصول  32األعـلى فـي مـایـوت(

بـطرق مـلتویـة عـلى إبـعاده مـن الجـزیـرة، مـما یـعني أن مـا الـتزمـت بـھ لـدى الـقنصل 
الـفرنسـي بـزنـجبار، وأعـلنت عـنھ بـعد الـعودة، مـن قـبول االتـفاقـیة مـا ھـو إال تـكتیك 
ومـناورة سـیاسـیة لكسـب الـوقـت، وتھـیئة الـظروف الـمناسـبة لـمواصـلة مـعارضـة 

ومقاومة تلك االتفاقیة كما سیدل على ذلك ما یأتي من أحداث.  

  

القصف الفرنسي لعام 1871م -

 ( ) Ibid, p.309.30

( ) Ibid.31

 ( ) A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 43,Commandant Supérieur de Mayotte(Colomb) à32

Capitaine de la Levrette 23 février 1871.
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ا أن "المـبیر" اسـتغل فـرصـة غـیاب جـومـبیھ فـاطـمة عـن  ومـن الـواضـح جـّدً
الجـزیـرة، لـمدة تـربـي عـلى ثـالث سـنوات، وصـغر سـن السـلطان محـمد، لـالسـتیالء عـلى 

مـزیـد مـن األراضـي فـي الجـزیـرة، ولـذلـك تـسارعـت، مـع عـودة السـلطانـة الـسابـقة إلـى 
الجـزیـرة، وتـیرة األحـداث إلـى الـوقـوع والـظھور وخـاصـة فـي مـنطقة"نـومـاشـوا" 
الـمضطربـة أسـاسـا ضـد "المـبیر". فـقام قـائـد الحـرس السـلطانـي، عـبد هللا مسـیلم، فـي 

 .( 33األسبوع األول من فبرایر1871م بترحیل أحد عمال "المبیر"(

وفــي ھــذه اإلثــناء حــاول "بــارایــو" (Parrayou)، قــبطان الــسفینة " 
لـیفریـت" (Levrette)، انـتزاع مـوافـقة السـلطانـة الـسابـقة عـلى مـغادرة "نـومـاشـوا" 

لـإلقـامـة مـع ابـنھا السـلطان محـمد فـي فـومـبونـي، وأخـذ یـنظر إلـیھا عـلى أنـھا أصـبحت 

مـرنـة ومـتجاوبـة و مسـتعدة لـلتعامـل مـع الـفرنسـیین بـمن فـیھم خـصمھا الـلدود"المـبیر"، 

ولـكن یشـتكي- فـي الـوقـت ذاتـھ- مـن مسـتشاریـھا الـذیـن مـا فـتئوا یـمارسـون عـلیھا 
الضغوط والنفوذ. وھذا الرأي في السلطانة السابقة یعكس بجالء رأي "المبیر" نفسھ 

فیھا.  

ومـن ھـذا الـمنطلق طـلب الـكولـونـیل "كـولـومـب" مـن الـحكومـة فـي مـوھـیلي 
تسـلیم تـسعة مـن وجـھاء الجـزیـرة لـترحـیلھم عـلى مـتن " لـیفریـت" (Levrette)إلـى 
مـایـوت، والـذیـن یـنظر إلـیھم عـلى أنـھم الـقادة األسـاسـیُّون لحـركـة الـمقاومـة والـممانـعة 
). وقـد واكـب ھـذا الـمطلب حـملة تـصعیدیـة مـكثفة مـن  34الـتي تھـدد الـمصالـح الـفرنسـیة(

التھـدیـد والـترھـیب وإشـاعـة الـرعـب فـي الـمواطـنین، لـدرجـة أن خـلیفتھ بـالـنیابـة فـي 
الـمنصب، الـمفوض اآلمـر بـالـصرف " لیشـیل"(Lechelle) وّجـھ رسـالـة تحـذیـریـة فـي 

شھـر أبـریـل، إلـى جـومـبیھ فـاطـمة مـذكـرا لـھا بـالـطلب الـخاص بتسـلیم وتـرحـیل 
   .( 35المحرضین والمشاغبین ومثیري القالقل(

وفـي ظـل الـظروف الحـرجـة الـتي عـرفـتھا فـرنـسا مـؤخـرا بسـبب ھـزیـمتھا 
الـنكراء رأى وزیـر البحـریـة والمسـتعمرات، األمـیرال " بـوثـیو" (Pothuau) تـبني 
مـوقـف اعـتدال عـقالنـي إزاء الـوضـع فـي مـوھـیلي مـفضال خـیار عـدم الـلجوء إلـى 

() Martin,op.cit.,vol.1, p.309.33

) وھم – كما حددھم "المبیر"- تسعة أشخاص سیأتي ذكر أسمائھم الحقا . )34

 (  )A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar, lettre n o 59,p.127, Ordonnateur le Commandant35

Supérieur de Mayotte à Son Altesse la reine douairière de Mohéli, 22 avril 1871.
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اسـتخدام الـقوة إال فـي آخـر الـمطاف إذا اسـتدعـى ذلـك، وأوعـز إلـى كـل مـن اآلمـر 
األعـلى للمحـطة البحـریـة وآمـر الـسفینة " فـولـتا" (Volta) ضـرورة الـقیام بـزیـارة 

عاجلة إلى الجزیرة لتقییم الوضع. 

وعـلى ھـذا األسـاس، رسـت الـسفینة الـمذكـورة قـبالـة فـومـبونـي فـي 31 
مـایـو1871م، واسـتقبل السـلطان الـشاب محـمد، وبـحضور أعـضاء أسـرتـھ وبـعض 
الـوجـھاء، آمـر الـسفینة الـقبطان "كـواتـبونـت"(Coatpont)، وخـالل ھـذه الـمقابـلة 
أعـلنت  جـومـبیھ فـاطـمة، الـتي عـادت إلـى الـعاصـمة لھـذه الـمناسـبة، عـن تـراجـعھا عـن 
التعھـد الـذي كـانـت قـد أخـذتـھ عـلى نـفسھا قـبل عـام ونـصف فـي زنـجبار، واسـتأنـفت 

 .( 36اعتراضھا لالتفاقیة "المبیر" مطالبة بإلغائھا(

وجــاء فــي تــقریــر رفــعھ ھــذا الــقبطان بھــذا الــشأن إلــى وزارة البحــریــة 
والمستعمرات في 11 یونیو 1871م ما یلي:  

 « إن السـلطانـة الـسابـقة نـفت بشـدة فـي الـمحادثـات، تـصرفـاتـھا السـیئة، 
واسـتخدمـت االزدواجـیة الـعربـیة الـتي تـمیزھـا، وذھـبت تـنفي صـالحـیة االتـفاقـیة الـتي 

 .( 37وقعتھا بنفسھا مع "المبیر"، ولكني ذكرتھا بحقیقة األمور...»(

وھـنا، نـود الـتنبیھ بـأن جـومـبیھ فـاطـمة لیسـت عـربـیة، وإنـما ھـي مـلغاشـیة 
ـا، ولـكن أبـاھـا أسـلم عـند مـا أصـبح سـلطانـا فـي مـوھـیلي عـام 1832م، و  األصـل أبًّـا وأّمً

أقام تحالفا استراتیجیا مع السید سعید، سلطان ُعمان وزنجبار، ثم تزوجت فاطمة في 
زواجـھا األول –كـما رأیـنا- مـن األمـیر الـبوسـعیدي، واحـتفظت بـعالقـات جـیدة مـع 
زنـجبار. فـعلى ضـوء ھـذه الـمعطیات، دأب الـفرنسـیون المھـتمون بـشؤون ھـذه الجـزیـرة 

عـلى وصـف فـاطـمة بـمثل ھـذه األوصـاف الـتي یـعزونـھا- حـقًدا مـن عـند نـفسھم- إلـى 
الـعروبـة، مـثل االزدواجـیة والـمداھـنة والـنفاق... وكـأنـھا نـعوت وسـمات ال تـوجـد إال فـي 

الـعرب، األمـر الـذي - فـي تـقدیـرنـا- یـندرج بـكل وضـوح  فـي سـیاق "فـوبـیا" الـفرنسـیة 
للعروبة واإلسالم. 

( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.310.36

 ( ) A.E.,Mém.et Doc.,Afrique, vol.70. pp.245, 247, Commandant du volta ( capitaine de37

frégate de Coatpont) à Min. Mar. et Col. ,Mohéli 11juin 1871,
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ووفـقا لـلتعلیمات الـوزاریـة الـصادرة إلـى "كـواتـبونـت" (Coatpont) بـشأن 
الـوضـع الجـدیـد فـي مـوھـیلي تـمالـك ھـذا الـقبطان أمـام تـنصل جـومـبیھ فـاطـمة مـن 
الـتزامـاتـھا، وتحـلى بـضبط الـنفس، وتھـدئـة األعـصاب، إال أن عـالقـاتـھ مـع حـكومـة 
الجـزیـرة مـا لـبثت أن تـدھـورت بـشكل سـریـع عـند مـا رفـض لـھ السـلطان محـمد رفـضا 

قاطعا تسلیم المسؤولین المتھمین بإثارة أعمال الشغب والعنف. 

أما وجھاء الجزیرة، وقد أخذھم الحماس والجسارة واالندفاع، بل والشماتة 
أیـضا بـالـكارثـة الـتي حـلت بـفرنـسا، فـقد امـتنعوا– مـن جـانـبھم- أمـام مـحادثـھم الـفرنسـي 

عـن االلـتزام بـتنفیذ اتـفاقـیة عـام 1865م، رافـضین طـلبھ بـرفـع الـعلم الـفرنسـي عـلى 
   .( 38القلعة(

ومن ھنا، عرفت الجزیرة – من جدید- حالة القصف والتدمیر. ففتح آمر " 
فـولـتا" (Volta) فـي 3 یـونـیو1871، الـنار عـلى الـعاصـمة فـومـبونـي، وتـم إحـراقـھا- كـما 

حـصل مـثل ذلـك قـبل ثـالث سـنوات- ولـم یـقع ضـحایـا بشـریـة لـكون الـمواطـنین كـانـوا قـد 

انـسحبوا مـنھا عشـیة إطـالق الـنار. و فـي الـمقابـل، قـام الـمقاومـون تـحت قـیادة عـبد هللا 
مسـیلم فـي الـیوم الـتالـي بتخـریـب مـزارع "المـبیر"، وإضـرام الـنار عـلى مـساكـن  
"مـرمـانـي" الـتي كـان یـسكن عـمالـھ فـیھا. ورد اآلمـر الـفرنسـي عـلى ذلـك أیـضا بـقصف 
الـحي الـجنوبـي –الـغربـي، مـن الـعاصـمة، الـوحـید الـذي لـم تـطل عـلیھ نـیران الـبارحـة، 
وعـین عـلى األرض فـي 6 یـونـیو، مجـموعـتین مـن الـقناصـة الـذیـن اسـتولـوا دون إطـالق 
نـار،  عـلى الـقصر السـلطانـي الـذي كـان خـالـیا تـمامـا مـن مـعدات عـسكریـة وسـاكـنین، ثـم 

  .( 39رفعوا علیھ العلم الفرنسي(

وھـذا االنـتصار الـفرنسـي الـساحـق، فـي جـبھة ھـذه الجـزیـرة الـصغیرة الـنائـیة، 

وفـي تـلك الـمعركـة غـیر الـمتكافـئة عـددا وعـدة وتـأھـیال، وإن كـان ال یـواسـي فـرنـسا عـن 

ھـزیـمتھا الـبشعة عـلى یـد الـجیش األلـمانـي الـعرمـرم، وال ینسـیھا مـراراتـھا، إال أن 
مـمثلھا فـي مـایـوت الـكولـونـیل" كـولـومـب" لـم یـخف سـلوتـھ وارتـیاحـھ لـما تـم تـحقیقھ 
وانـجازه فـي جـزیـرة  جـومـبیھ فـاطـمة والـتي تـبعد عـن الـقارة الـعجوز ب""""أك""""ثر م""""ن  
8000 ك""م ؟! وكـان ھـذا الـمسؤول الـفرنسـي قـد أعـرب عـن تـصمیمھ الـمطلق إلفـھام 
أھـالـي مـوھـیلي والجـزر الـشقیقة األخـرى، الـذیـن كـانـوا- عـلى مـا یـبدو- یـشمتون 

 ( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.310.38

.Ibid ( )39
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). لـذا فـان  40بـالـفرنسـیین لـما حـل بـھم، بـأن الـفرنسـیین – عـلى حـد قـولـھ- لـم یـموتـوا كـلھم(

الـمعامـلة السـیئة والـالإنـسانـیة الـتي تـعرض لـھا األھـالـي فـي مـوھـیلي بـعد ھـذه األحـداث 
المؤلمة قد وجد فیھا العزاء وزادت من بھجتھ وغبطتھ. 

اعتقال وترحیل الوجھاء المعارضین للنفوذ الفرنسي بالجزیرة -

قـبیل االسـتیالء عـلى الـقصر فـي فـومـبونـي مـن قـبل البحـریـة الـفرنسـیة، لـجأ 
السـلطان وحـاشـیتھ إلـى "نـومـاشـوا"، ومـن ھـناك أخـذ ھـذا السـلطان الـشاب یـبعث إلـى  
الـضابـط الـفرنسـي  بـإشـارات تمھـیدیـة مـعبرة عـن رغـبتھ فـي الـدخـول فـي مـفاوضـات، 

وأنـھ مسـتعد لتسـلیم الـشخصیات الـتسع الـمطلوب أخـذھـم رھـائـن. بـید أن السـلطان 
   .( 41یساوره الشك في أن یتقبل إلحاق جزیرتھا بفرنسا(

وبـما أن الـمحادثـات بـین الـجانـبین كـانـت بـطیئة، حـیث كـانـت تـتطلب الـذھـاب 
واإلیـاب مـن مـندوبـي الـطرفـین  بـین فـومـبونـي و"نـومـاشـوا" بـاسـتمرار، نـفد صـبر آمـر 
"فـولـتا"، فتحـرك فـي 8یـونـیو 1871م لـقصف "نـومـاشـو"، إال أنـھ وجـد فـي الـساحـل 
ین،  الـجنوبـي تـموجـا ھـائـال أدى إلـى إفـشال  الـقصف والـلجوء إلـى االسـتنجاد بـالـقرویـِّ
ومـع ذلـك أطـلق مـن زورق صـید بـعض أعـیرة نـاریـة وقـنابـل صـوب قـریـة "دومـونـي" 

 .( 42التي احترقت من جراء ذلك العمل الجبان المدان(

 وقـام مـمثلو السـلطان فـي الـیوم الـتالـي بتسـلیم عـمدة ھـذه الـقریـة الـمسمى "بـاكـو" 
حـسن، الـذي یـعتبره "المـبیر" أحـد أھـم الـمعارضـین الـرئیسـیین لـوجـوده فـي الجـزیـرة. 

 ( ) A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar, lettre no 127, p.106,Colomb à Lambert, 14 janvier40

1871.

 ( ) A.E.,Mém.et Doc. ,Afrique, vol.70.Rapport  du Commandant du volta ( capitaine de41

frégate de Coatpont) à Min. Mar. et Col. ,Mohéli 11juin 1871,

 ( )Ibid.42
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 ،( 43وفـي 10 یـونـیو عـام 1871م تـّم اعـتقال خـمس قـیادات آخـریـن لحـركـة الـمقاومـة(

واقـتیادھـم إلـى عـلى مـتن "أفـیزو" (Aviso)، فـیما اسـتطاع ثـالثـة آخـریـن الھـروب 
)، وعـندئـذ طـالـب آمـر ھـذه الـباخـرة  44والـنجاة بـأنـفسھم إلـى األدغـال قـبل الـقبض عـلیھم(

من الحكومة تسلیم ثالثة وجھاء آخرین بدال من أولئك الفارین. 

 فـتلبیة لھـذا الـمطلب تـم تسـلیم كـل مـن "ُدزوْمـبِي" وعـبده تیسڤانـدیـن، وزبـیر. 
وكـان االثـنان األخـیران مـمن اعـتبروا مـنذ أحـداث عـام 1867م أعـداء ألـداء لـلمزارع 

"المبیر"، وجرى –یومھا- نفیھم وإبعادھم – كما رأینا ذلك- إلى زنجبار. 

والجـدیـر بـالـذكـر أن ھـؤالء الـثالثـة الـمقبوض عـلیھم كـان قـد صـدر بـحقھم، ضـمن 

مخـرجـات وتـوصـیات اجـتماع 13 یـونـیو 1871م، قـرار یـسمح لـھم بـموجـبھ بحـریـة 
اإلقـامـة فـي الجـزیـرة، ولـكن تـحت رقـابـة مشـددة، كـما یـتوجـب عـلیھم االبـتعاد الـكلي عـن 

مـراكـز وشـئون الـحكومـة. ویـبدو أن فـرار األشـخاص الـثالثـة مـن الـمطلوبـین الـتسعة ھـو 

الذي أدى إلى العدول عن القرار المذكور، واعتقال ھؤالء مكان أولئك الفارین. 

فـغادرت " أفـیزو" فـومـبونـي إلـى مـایـوت، وعـلى مـتنھا الـمبعدون الـتسعة، وھـم 
مـكبلون بـالسـالسـل، وخـضعوا لـلتعذیـب و اإلھـانـة وشـتى ضـروب سـوء الـمعامـلة فـي 

  .( )(l'Indre)"45مایوت، ثم نقلوا منھا بعد ثالثة أشھر إلى "رینیون" بواسطة " لیندر

وقـد كـانـت رغـیة " المـبیر" ھـي احـتجاز ھـؤالء ھـناك وعـدم الـسماح لـھم بـالـعودة 

إلـى مـوھـیلي، واشـترط  فـي حـال كـون خـیار الـعودة قـائـًما، أن تـكون إلـى مـایـوت وعـلى 

حـساب السـلطات المحـلیة ھـناك، فـكتب وزیـر البحـریـة بھـذا الـخصوص إلـى اآلمـر 

) وھم:        )43

  Abdallah Moussalim, Abdallah Bakari,  Mazoto, Rachid, Bako Mazouma  
 A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.70. pp.245, 247, Commandant du volta ( capitaine de
 frégate de Coatpont) à Min. Mar. et Col. ,Mohéli 11juin 1871 et A.N.D.A.O.M.,Registre
 Madagascar, 4 N 99, pièce no 2, pp.37-38.

) وھم: األول تسفوالن  ,Tsivoulane، الذي استطاع الوصول إلى جزیرة القمر الكبرى، وعاش في المنفى في السلطنات التابعة  )44

للسلطان موسى فوم، ثم سافر إلى زنجبار. والثاني باكو مزوماري  Bako Mazoumary، الذي فّر إلى الجزء الشرقي للجزیرة ومنھ 
إلى جزیرة أنجوان، والثالث لیفتو Levatou وكان قد اختفى مع عبیده في "واال". المصدران نفسھما.

 ( )Martin,op.cit.,vol.1, pp.312,559.45
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األعـلى قـائـال: « یـھمني إعـالم اآلمـر األعـلى بـأن ھـذا االدعـاء (مـطلب المـبیر) غـیر 
)، وكـان ھـذا الـوزیـر قـد بـعث بـبرقـیة رسـمیة  إلـى الـمحافـظ  46مـقبول عـلى اإلطـالق...»(

فـي "ریـنیون" جـاء فـیھا:« ال یـدخـل عـلى كـل األحـوال، فـي مـرئـیات الـحكومـة مـمارسـة 

 .( 47تدخل مستمر في شؤون موھیلي...»(

  لـذا رأى  الـمنفیون الـتسعة عـودتـھم فـي أبـریـل 1872م إلـى مـایـوت، ثـم طـلب 
السـلطان محـمد فـي الشھـر الـتالـي الـسماح لـسكرتـیره الـخاص عـبده تیسڤانـدیـن، الـذي 
حـاجـتھ إلـیھ مـاسـة ومـلحة، بـالـعودة إلـى مـوھـیلي، فـلبي لـھ –بـالـفعل- ھـذا الـطلب، فـعاد 

 .( 48اآلخرون –تباعا- بعد ذلك بمدة قصیرة(

مبادرة جومبیھ فاطمة لحل األزمة  وفشل محاولة نفیھا إلى رینیون  -

فـي ظـل سـیاسـة األرض المحـروقـة الـمنتھجة فـي مـوھـیلي مـن قـبل البحـریـة الـفرنسـیة 

الـمدافـعة عـن مـصالـح مـواطـنھا الـمزارع "المـبیر" بـحثا عـن مـوطـئ قـدم  لـھا مـن أجـل 
فـرض الحـمایـة الـفرنسـیة- فـي الـنھایـة- عـلیھا، تـقدمـت السـلطانـة الـسابـقة بـمبادرة سـلمیة 

إلى القبطان الفرنسي " كواتبونت"  (Coatpont)، وضمنت فیھا رغبتھا في التخلي 
عـن عـداوتـھا لـفرنـسا مـعلنة اسـتعدادھـا الـكامـل لـقبول جـمیع الشـروط الـتي قـد تـفرض 
عـلیھا، غـیر أن ھـذا الـضابـط رفـض- بـشكل قـاطـع- إجـراء أیـة مـفاوضـات مـعھا، بـل 
أراد أن یـرى ھـذه السـلطانـة الـسابـقة الـتي یحـملھا مـسؤولـیة كـل مـا یحـدث مـن فـوضـى 
وأعـمال شـغب، مـقبوضـا عـلیھا إلبـعادھـا ونـفیھا مـن الجـزیـرة إلـى جـزیـرة "ریـنیون"، 

المستعمرة الفرنسیة الواقعة في المحیط الھندي، مع الموقوفین اآلخرین. 

وفـي ھـذا الـصدد كـتب ھـذا الـضابـط فـي 11 یـونـیون1871م إلـى وزیـر 
البحـریـة والمسـتعمرات:« مـن أجـل اسـتمرار إحـالل السـالم، بـصفة مسـتدامـة، فـي ھـذه 

الجـزیـرة، یـجب احـتجاز السـلطانـة الـسابـقة فـي ریـنیون، وأعـتقد  أن الـوجـھاء سـیطلبون 

) Ibid. (46

 ( )  Ibid.47

 ( ) Ibid, p.560.48
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). غـیر أن الـتعلیمات الـواردة إلـیھ مـن مـرجـعیتھ بھـذا الـخصوص لـم تـك  49مـني نـفیھا»(

مرحبة بوضع ھذا المقترح حیز التنفیذ. 

وانـعقد  بـفومـبونـي فـي 13یـونـیو، اجـتماع مـحادثـات (یـسمى "ًِكـبَار" بـالـلغة 
الماوریة- الملغاشیة)، برعایة السلطان محمد نفسھ، وحضره- إلى جانبھ- مستشاروه 
 ،( 50الـمقربـون، وھـیئة أركـان الـسفینة الـعسكریـة " فـولـتا" الـتابـعة للبحـریـة الـفرنسـیة(

فـتقرر ضـمن مخـرجـات ھـذا الـ" ِكـبَار"، تـرك السـلطانـة الـسابـقة طـلیقة حـرة- فـي 
الجزیرة، من غیر مالحقة و اعتقال،  لغایة ما یتم البت في مصیرھا. 

جولة مفاوضات جدیدة والتوصل إلى تعدیل اتفاقیة1865م -

حـرًصـا مـن الـقائـد "كـواتـبونـت" عـلى تـجنب تجـدد وقـوع أعـمال عـنف وشـغب فـي 

الجـزیـرة، أخـذ یـفكر فـي إنـھاء حـالـة الـالحـرب والـالسـلم الـقائـمة بـین الجـزیـرة وبـالده 
الـتي تـورطـت فـي ھـذا المسـتنقع بسـبب تـصرفـات أحـد رعـایـاھـا، وأطـماعـھا الـتوسـعیة. 
وعـلى ھـذا األسـاس رأى ضـرورة الـعمل عـلى إجـراء مـصالـحة بـین أھـالـي مـوھـیلي 

والمزارع الفرنسي "المبیر".  

ونـعتقد أن مـا الحـظھ ھـذا الـضابـط مـن السـلطان، خـالل اجـتماع مـحادثـات  
13حـزیـران/یـونـیو، مـن التحـلي بـالـمرونـة، وخـفض مسـتوى سـقف الـمطالـب، ومـا سـبق 
ذلك من تسلیمھ المطلوبین، كل ذلك شجعھ على انتھاج ھذا الخیار، الذي رأى فرص 
تـحقیقھ بـاتـت مـواتـیة ومـمكنة- أكـثر مـن أي وقـت مـضى- عـلى ضـوء الـمعطیات عـلى 

 ( ) A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.70, Annexe à Marine, 24 aout 1871, Commandant du49

 volta  à Min. Mar. et Col. ,Mohéli 11 juin 1871 et A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar,7B 6,
 lettre n o 182, Commandant Supérieur de Mayotte( Ventre de la Touloubre ) à Min. Mar. et
Col,15 juin 1871.

50() حضر االجتماع من جانب حكومة موھیلي الوجھاء: أندریان نفي، وعلي خطیب، وبكري خطیب، وراني فومانغو، ورسالي، 

 Andriannvi, Ali Atibo,Bakari Atibo, Rainivomango, Rasaly, Abdallh.وعبد هللا كاري، والوزیر میتساندرو
.Kari et Wazir Mitsndro أما الوجیھان فیانزا وفاكي خطیبFianza ,  Faki Atiboفقد تغیِّبا عن االجتماع مع دعوتھما 

لحضوره ،ألسباب قیل إنھا مرضیة. ومن جانب البحریة الفرنسیة: قائد السفینة ومالزمھا األول. انظر:  
 Ibid, 4 B 99,p.40 
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األرض، فــي المســتوى الــشعبي، والــمؤشــرات اإلیــجابــیة الــملحوظــة فــي المســتوى 
الرسمي. 

ومـن ھـذا الـمنطلق رأت الـنور فـي الـیوم الـتالـي 14یـونـیو جـولـة مـفاوضـات جـدیـدة 

بـین " المـبیر" وھـذا السـلطان الـشاب، الـذي أحـاط بـھ مـمثلون عـن كـل الـبلدات والـقرى. 
وقـد تـمخضت ھـذه الـمفاوضـات عـن الـموافـقة عـلى إجـراء تـعدیـالت جـوھـریـة حـساسـة 
في اتفاقیة عام1865م، تنقص بموجبھا – فعال- األراضي المملوكة لـ"المبیر" بنسبة 
مـعتبرة، تـمكن األھـالـي - مـن اآلن فـصاعـدا-  مـن امـتالك أراض، تـكفي الحـتیاجـاتـھم 

   .( 51الزراعیة في حیاتھم الیومیة(

وھـذه ھـي الـتعدیـالت الـتي أدخـلت فـي 14یـونـیو1871م عـلى اتـفاقـیة مـنح 
االمتیاز لـ "المبیر" في موھیلي: 

«یـتم اسـتبدال الـمادة األولـى مـن اتـفاقـیة 14فـبرایـر1865م، عـن طـریـق االتـفاق الـمتبادل 
بالمادة التالیة:  

إن السـلطان محـمد، بـحضور الـقادة الـذیـن یـوافـقون ألنـفسھم وخـلفائـھم ، یـعطي السـید 
المبیر الملكیة الكاملة إلى األبد، الستخدام ما یشاء من األراضي المخصصة أدناه: 

فـي شـمال الجـزیـرة یـتكون امـتیاز فـومـبونـي مـن األراضـي الـتي تـشمل، فـي بحـر 1)

الــشمال والــجنوب الشــرقــي،  نھــر " ُدوا"، وفــي الــشمال الــغربــي،نھــر" 
مـولـیمبیني" (Moulembeny)، عـالوة عـلى األراضـي الـواقـعة بـین ھـذا النھـر 

 .(Singony) "ومجرى "سینجوني

وفـي جـنوب الجـزیـرة، األراضـي الـواقـعة بـین النھـر الـذي یحـد مـلكیة "رسـالـي" 2)

 ،(Antrameo)"ونھـر " أنـترامـیو (Niokoni) "الـمعروفـة بـاسـم "نـیوكـونـي
والـواقـعة بـالـقرب مـن  "نـومـا شـوا" فـي غـرب الـمدیـنة. ویـمتد ھـذا االمـتیاز مـن 

ساحل البحر حتى نھایة القمة لسلسلة الجبال الواقعة في ھذا الجزء. 

 الـطریـق الـذي یـربـط فـومـبونـي بـ "مـرمـانـي" یـدخـل ضـمن مـلكیة "المـبیر" 3)
وكذلك 500 متر من كل جانب من الطریق.  

( ) A.E.,Mém.et Doc., Afrique, vol.70, p.258.51
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یـحتفظ المسـیو المـبیر، لـتلبیة احـتیاجـات مـصانـعھ، بـحق قـطع األخـشاب فـي 4)
غابات الجزیرة غیر المزروعة. 

المادة الثالثة التفاقیة 1865م معدلة على النحو التالي: 

جـمیع األراضـي الـمذكـورة أعـاله ال یـرتـب عـنھا أي تـعویـض عـن أشـجار جـوز 
الـھند أو الـغراس الـتي قـد تـكون مـوجـودة فـیھا. أمـا الـمحاصـیل الـموجـودة فـیھا 
حـالـیا فسـتعود مـلكیتھا ألولـئك الـذیـن زرعـوھـا، ولـكن لـن یـسمح لـھم بـعد ذلـك 

بالعودة إلى الزراعة فیھا. 

جمیع البنود األخرى التفاقیة 1865م ال تزال بأكملھا ساریة المفعول.» 

توقیع: 

جوزیف المبیر                                  السلطان محمد (بالعربیة) 

       (ختم سلطان موھیلي) 

«مالحظة إضافیة:  أعلن أن مدینة فومبوني القدیمة المسورة تبقى ملكا للسلطان.»                                                  
 .( 52جوزیف المبیر(

ھذا لقد شكل ھذا الحل التوافقي، على أساس ھذه التعدیالت المتفق علیھا 
بین الطرفین، میزة إضافیة لـ"المبیر"، منحتھ سند ملكیة األرض معترفا بھ رسمیا 
من حكومة الجزیرة، یحول االمتیاز الذي كان ممنوحا لھ، عام 1865م، ولمدة 60 
عاما، إلى ملكیة خاصة كاملة، فأصبحت األراضي المعترفة لھ تغطي على مساحة 
أقل بقلیل من(000 5) ھكتار، وھذا یمثل تخفیضا بنسبة 60% مقارنة مع مساحة 

األراضي التي كان قد حددھا لنفسھ في السنوات الماضیة، والتي تقدر بـ(000 12) 
ھكتار.  

أما سكان الجزیرة، أصحاب األرض، المغلوب على أمرھم،  فقد تمثلت 
الفائدة الرئیسة -بالنسبة لھم- في زیادة طفیفة في األراضي الصالحة للزراعة، وھذا 

یحمي المجتمعات القرویة – بطبیعة الحال-  من أي انتھاك آخر لـ"المبیر"، مما 
كان مرخصا قانونیا تماما بموجب اتفاقیة 1865م.  وقد أعرب في ھذا السیاق 

() Ibid.52
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سكان منطقة "نوماشو"، معقل المعارضة والممانعة، عن رضاھم عن التوصل إلى 
  .( 53ھذا الحل التوافقي المفضي إلى ترسیم حدود المزارع االستعماریة(

زیارة السلطان عبد هللا الثالث المفاجئة لـ"فومبوني": -

إذا كـانـت ھـذه األزمـة الـتي وضـعت لـلتو أوزارھـا  لـم یـبرز فـیھا، عـن قـرب أو 
بـعد، أي تـدخـل لـلدولـة الـبوسـعیدیـة فـي زنـجبار، عـكس مـا كـان فـي أزمـة عـام 1867م، 
فـإن تـلك األزمـة قـد اسـتدعـت عـنایـة السـلطان عـبد هللا الـثالـث، سـلطان أنـجوان، بـھا 
ومـتابـعتھ الـحثیثة لـھا، حـیث كـان یشـرئـب ویـتطلع إلـى أن تـؤدي تـلك األزمـة إلـى سـقوط 

وزوال حـكم الـعائـلة الـملغاشـیة الـحاكـمة فـي مـوھـیلي، مـما سـیسمح بـتعیین احـد أبـنائـھ 
سلطانا على الجزیرة، وبالتالي وضعھا بذلك تحت نفوذه وسیادتھ. 

وعـلى ھـذا األسـاس قـام السـلطان عـبد هللا ، بـعد أربـعة أیـام فـقط مـن الـتوصـل إلـى 
الحـل الـتوافـقي وتـعدیـل االتـفاقـیة، بـزیـارة مـفاجـئة إلـى فـومـبونـي، عـلى مـتن زورق صـید 

شـراعـي، ومـعھ بـعض مسـتشاریـھ. ولـمزیـد مـن الـفضول واالسـتطالع تـوجـھ  نـحو  
مـنزل " المـبیر" مـبدیـا أن الـغرض مـن ھـذه الـزیـارة الـمفاجـئة والـعاجـلة ھـو إجـراء 
مـحادثـات مـع الـقائـد (Coatpont)  بـشأن الـوضـع فـي جـزیـرة الـقمر الـكبرى، وذلـك 
لـعرض مـقترح خـارطـة طـریـق، یـرمـي إلـى الـوسـاطـة إلحـالل السـالم فـي تـلك الجـزیـرة. 

بـید أن زیـارتـھ ھـذه لـم تـحقق لـھ مـا كـان یـصبو إلـیھ، حـیث عـلم أن مـسألـة عـزل السـلطان 
محـمد غـیر مـطروحـة عـلى الـطاولـة - عـلى األقـل- فـي الـمدى الـمنظور. ومـن ثـم قـفل 
راجعا، مساء الیوم نفسھ، إلى "موتسامود" بعد ما خاب مسعاه، وخانتھ كل التوقعات 

  .( 54عن ھذه الزیارة، فلم یصدقھ طالع المشھد السیاسي الجدید في موھیلي(

 ( ) Martin,op.cit.,vol.1, pp.558-559.53

 ( ) Martin,op.cit.,vol.1, p.312.54
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الفصل  السابع 

السنوات األخیرة لـ" المبیر" وعودة جومبیھ فاطمة إلى الحكم وبدایة 
الھیمنة الفرنسیة 

- (Lambert) "عودة الھدوء إلى الجزیرة  والبدایة الفعلیة لمشاریع "المبیر

دخـلت الجـزیـرة بـعد انـتھاء أزمـة یـونـیو1871م الـتي شھـدتـھا، فـي مـرحـلة ھـدوء 
حـذر، حـیث أخـذت الـحیاة فـي الـعاصـمة فـومـبونـي تـعود رویـدا إلـى طـبیعتھا، وشـرع 
سـكانـھا الـمنھكون الـذیـن كـانـوا فـقد نـزحـوا مـنھا نـجاة بـأنـفسھم مـن الـقصف والـدمـار، 
یـعودون إلـیھا، ویـبنون مـنازلـھم – مـن جـدیـد- فـلم تسجـل فـي ذلـك الـوقـت حـوادث شـغب 
و أعـمال عـدائـیة مـناوئـة لـلمزارع الـفرنسـي " المـبیر" بـاسـتثناء وقـوع بـعض أعـمال 
السحـر والـشعوذة  فـي مـنطقة "نـومـاشـوا"، عـلى حـد كـالم الـمؤلـف " جـان مـارتـن" 
والتي عزاھا إلى كاھن زنجباري كان قد قدم إلى الجزیرة بمعیة السلطانة فاطمة عند 

عودتھا من زنجبار. 

وذھـب ھـذا الـمؤلـف إلـى الـقول: إن ھـذا الـساحـر قـام بنشـر أعـمال سحـریـة فـي 
مـزرعـة " المـبییر" الـواقـعة فـي "مـریـمانـي" ضـد أحـد عـمالـھ، ثـم جـرى تـرحـیل ذلـك 
الـساحـر بـأمـر مـن السـلطان. كـما أمـر بـإنـزال عـقوبـة مـماثـلة عـلى الـمسماة  " دزاریـن"، 
أرملة الوزیر "تسیڤاندین" والحاضنة السابقة لجومبیھ فاطمة، ومرافقتھا في زیارتھا 

   .( 1إلى فرنسا، لظھورھا معادیة لـ" المبیر"(

  

ویـمكن أن نسـتشف انـطباعـات ھـذا الـدوق عـن  مـوھـیلي مـا بـعد تـعدیـل االتـفاقـیة 
فـي رسـالـة الـشكر الـتي أرسـلھا فـي 1أغسـطس 1871م إلـى قـائـد  البحـریـة الـفرنسـیة 
أعـرب فـیھا عـن شـكره وعـرفـانـھ عـلى الـتدخـل الـعسكري الـذي قـامـت بـھ البحـریـة فـي 

الجزیرة ، حیث قال: 

   .( 2« فمنذ مغادرتكم لم یزل  الھدوء الكامل یسود في الجزیرة»(

 ( )Martin,op.cit.,vol.1,pp.313,559.1

  (  )Marine –Lorient,4C565 B., Lambert à  Commandant en chef de la station navale, 1er aout2
 1871.
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و الجـدیـر بـالـذكـر أن فـي ھـذا الـوقـت بـالـذات انتعشـت الـعالقـات الـعاطـفیة  الـتي 
كـانـت قـائـمة بـین " المـبیر" وجـومـبیھ فـاطـمة، وتـعثرت بـتعثر فـعل السـیاسـة، وعـادت – 
مـن جـدیـد-  إلـى الـواجـھة اثـر انـفصالـھا مـن زوجـھا الـملغاشـي بـكاري سـمبا الـذي – كـما 

بینا ذلك في موضعھ- لم یستمر معھا إال مدة قصیرة.  

وفـي ظـل ھـذا الھـدوء الـسائـد فـي الجـزیـرة، نـتیجة إقـرار الـتعدیـالت الـتي أجـریـت 
عـلى اتـفاقـیة 1865م، شـرع الـدوق "المـبیر"، اعـتبارا مـن عـام 1871م، فـي تـنفیذ 
مشاریعھ الزراعیة والصناعیة التي كانت قد توقفت، أو باألحرى، لم تر النور بسبب 

المقاومة الشعبیة والرسمیة ضد االتفاقیة المبرمة بینھ وبین السلطانة فاطمة.  

وفاة جوزیف المبیر -

وبـینما قـامـت- فـعلیا-  مـشاریـع "المـبیر"، وأخـذت تـشق طـریـقھا نـحو االزدھـار، 
وتـحقیق عـوائـدھـا الـمتوقـعة، أصـیب دوق" مـریـنا" بـالحـمى الـذي أنـھك جـسمھ، وأودى 
بحیاتھ، حیث ھلك، في 22ایلول/ سبتمبر 1873م، عن عمر یناھز(49) عاما، ودفن 
فـي مـقبرة مسـیحیة صـغیرة بـفومـبونـي، عـلى مـقربـة مـن الـقصر السـلطانـي، الـذي دمـر 
)، الـتي أحـبتھ وأحـبھا ھـو، ولـم یجـر ھـذا  3ألجـلھ، وكـانـت تـسكن فـیھ جـومـبیھ فـاطـمة(

الحب المتبادل اآلثم الخراب والدمار لھذا القصر فحسب، بل للبالد والعباد، والحرث 
والنسـل أیـضا، وبسـببھ ضـاعـت الجـزیـرة، وأضـحت فـریـسة سھـلة لـالسـتعمار الـفرنسـي 

الغاشم. وÉ در الشاعر: 

وإنما األمم باألخالق ما بقیت       فإن ھم ذھبت أخالقھم ذھبوا 

وفاة السلطان محمد وعودة والدتھ فاطمة إلى السلطة -

لـقد فـجعت جـومـبیھ فـاطـمة، الـوصـیة عـلى الـعرش، بھـالك "المـبیر"، عـلى 
الـرغـم مـما شھـدتـھ عـالقـاتـھما مـن ھـزات وارتـدادات، فـلم تـكد تـصحو مـن وطـأة ھـذا 
الـمصاب إال وفـجعت بـما ھـو أعـظم مـنھ، وھـو وفـاة ابـنھا األكـبر السـلطان محـمد بـن 
ي  سـعید بـن محـمد الـبوسـعیدي فـي الـعام الـتالـي(1874م) ، فـعادت بـعد ذلـك إلـى تـولـِّ

.Martin,op.cit.,vol.1,pp.314-315( )3
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مـقالـید الـحكم فـي 22سـبتمبر1874 وسـط حـالـة مـن المـباالة وعـدم االكـتراث مـن قـبل 
 .( 4المواطنین(

لـم نـقف عـلى ظـروف وأسـباب وفـاة ھـذا السـلطان الـشاب، حـیث لـم تشـر الـمصادر 
والـوثـائـق الـتي اطـلعنا عـلیھا إلـى ھـذه الـنقطة ال مـن قـریـب وال مـن بـعید، مـما یـجعلنا 
نـتخیل وجـود تـعتیم مـقصود وعـدم الـشفافـیة فـي الـموضـوع، ألن األمـر ھـنا – فـي 
تـقدیـري-  ال یـتعلق بـوفـاة مـواطـن عـادي وإنـما بسـلطان جـزیـرة ھـائـجة تـحت المجھـر، 
ووضـعھا السـیاسـي عـلى صـفیح سـاخـن، أو بـعبارة أخـرى: سـلطان سـلطنة أغـرقـت فـي 
الفوضى الخالقة ألجل إعادة صیاغة ھذه الجزیرة وھیكلتھا وبناء كیان سیاسي جدید. 
وھـذا یـجعلنا- ونـحن بـصدد الحـدیـث عـن سـیاسـة وتـنافـس وصـراع- نـتساءل: ھـل كـانـت 
وفـاة السـلطان محـمد ذي األصـل الـعربـي الـُعمانـي الـبوسـعیدي، الـذي كـان قـد نـصِّب 

ج رسمیًّا باسم سلطان زنجبار، طبیعیة أم بمكیدة سیاسیة؟   وتوِّ
وبـما أنـنا ال نـملك الـرد الـقاطـع عـلى ھـذا الـتساؤل ال بـاإلیـجاب وال بـالـنفي ولـكن ثـمة 
بـعض الـمعطیات عـلى األرض ال بـد لـنا الـنظر فـیھا بـموضـوعـیة وحـیادیـة بـمنأى عـن 
كـابـوس نـظریـة الـمؤامـرة الـتي طـالـما نـلجأ إلـیھا ونـتدثـر بـھا لـتغطیة عجـزنـا وإخـفاقـاتـنا – 

وما أكثرھا- لغایة ما نقف على الحقیقة في ھذه الوفاة. 

إن ھـذا الـغیاب جـاء وسـط ھـذا الـتنافـس الـُعمانـي الـفرنسـي المحـموم عـلى الجـزیـرة – 
بـغض الـنظر عـن أھـداف وأجـندات كـال الـطرفـین- وفـي ظـل إصـرار فـرنـسا عـلى إنـھاء 
تـبعیة الجـزیـرة لـزنـجبار بـل وقـطع الـصلة –نـھائـیا- بـینھما، بـعد مـا فـرضـت اسـتقاللـیة 
السـلطان محـمد مـن السـید مـاجـد فـي زنـجبار، وتـغییر الـعلم األحـمر إمـعانـا فـي إزالـة كـل 
مـا یـرمـز إلـى سـیادة الـدولـة الـبوسـعیدیـة عـلى مـوھـیلي. والـحال ھـذه، فـلماذا ال یـكون 
السـلطان محـمد ذو النسـب الـُعمانـي الـبوسـعیدي ھـو حـبل السـرى  الـذي یـجب قـطعھ أو 
كـبش الـفداء یسـتدعـي دفـعھ؟ وخـاصـة فـي ظـل رغـبة والـدتـھا فـي الـعودة إلـى مـقالـید 
الـحكم، واسـتعدادھـا لـتنفیذ اتـفاقـیة المـبیر بـعد إجـراء "الـرتـوش" عـلیھا، وعـودة الـعالقـات 
الحـمیمة بـینھما إلـى سـابـق عھـدھـا؟! ولـماذا ال یـكون الـفرنسـیون فـضلوا الـوالـدة عـلى 
الـولـد، وقـد اسـتطاعـوا تـحجیم أو تـحیید زنـجبار فـي شـؤون وإدارة الجـزیـرة ولـم تـعد 
أمـامـھا أي خـطر أو تھـدیـد یـخشونـھ أو یـتوجـسون مـنھ؟ نـاھـیك عـن وجـود مـقاومـة وطـنیة 
ضـد مـطامـعھم ومـصالـحھم فـي الجـزیـرة بـعد الـقضاء عـلى الـقیادات والـوجـھاء الـموالـین 
لسلطان زنجبار بالقتل والنفي والتشرید وضمان مواالة اآلخرین بسیاسة الجزرة ؟! 

ولـعل مـا یـعزز ھـذه األطـروحـة مـا رأیـناه فـي الـعام الـتالـي لـوفـاة ابـن فـاطـمة وعـودتـھا إلـى 
الـحكم، إذ تـزوجـت- حسـب مـا عـلمنا لـلمرة الـرابـعة واألخـیرة-  مـن الـمزارع الـفرنسـي 
"النـجالي" (Langle)، الـذي ورث ثـروات "المـبیر" فـي مـوھـیلي، وأنـجبت مـنھ 
ولـدیـن، وقـد سـبق الحـدیـث عـن ھـذا الـزواج الـذي یحـمل رقـم(4) فـي الـفصل الـثالـث مـن 
ھـذا الـكتاب. فھـل یـا تـرى عـادت جـومـبیھ فـاطـمة إلـى الـحكم - بـاتـفاق مسـبق- عـلى ظھـر 

دبابة فرنسیة وجثة فلذة كبدھا وقرة عینھا؟ قیل: « إن السیاسة فن ممكن». 

 ()Ibid, p.315.4
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ونشـیر – عـالوة عـلى ذلـك - إلـى أن صـیرورة ھـذا الـفرنسـي األمـیر الـزوج 
لـجومـبیھ فـاطـمة قـد خـدم الـمصالـح الـحیویـة الـفرنسـیة فـي مـوھـیلي، وأسـھم فـي تـعزیـز 
عـالقـاتـھا مـع مـایـوت أكـثر مـن أي وقـت مـضى. فـالـعمال الـمتعاقـدون لـدى الـمزارعـین 
الـفرنسـیین فـي مـایـوت والـذیـن كـانـوا قـد ھـربـوا مـنھا إلـى مـوھـیلي فـرارا مـن األعـمال 
الـشاقـة واالسـتغالل الـبشع یجـري- بـشكل مـنتظم-  مـالحـقتھم وإعـادتـھم وتسـلیمھم 
)، وكـأن مـوھـیلي أصـبحت فـي ظـل ھـذا األمـیر الـزوج  5لـإلدارة الـفرنسـیة فـي مـایـوت(

غرفة داخلیة للوجود الفرنسي في مایوت.  

وھـذا یـذكـرنـا – لـألسـف الشـدیـد- بـما نـراه الـیوم یحـدث بـعد مـرور أكـثر مـن قـرن 
ونـصف قـرن عـلى دخـول فـرنـسا فـي مـایـوت، حـیث یـتم إبـعاد الـمواطـنین الـقمریـن مـن 
الجـزر الـثالث المسـتقلة الـقاطـنین فـي مـایـوت دون تـأشـیرة فـرنسـیة إلـى أنـجوان، 
وتسـلیمھم لـلحكومـة الـقمریـة ضـمن حـملة مـا یـسمى بـ«مـحاربـة مـوجـة الـمھاجـریـن غـیر 

الشرعیین» . 

     

وفـي ھـذا الـصدد اشـترت السـلطانـة عـام 1876م لـمطلقھا ( زوجـھا الـسابـق) 
)، الـتي مـكنت  مـن تـأمـین  6األمـیر السـید عـمر المسـیلي، سـفینة كـبیرة تـسمى " الـشفیع"(

المواصالت –بشكل مستمر- بین موھیلي ومایوت، خدمة وتعزیًزا للتعاون القائم بین 
السـلطات الـفرنسـیة فـي مـایـوت وحـكومـة مـوھـیلي الـتي أضـحى الـنفوذ الـفرنسـي فـیھا 

بادیا ومتنامیا – أكثر من أي وقت مضى- بسبب زواج السلطانة بذلك الفرنسي.   

وفـاة السـلطانـة فـاطـمة وتـولـي نجـلھا عـبد الـرحـمن بـن سـعید الـبوسـعیدي السـلطة -
خلفا لھا 

تـوفـیت السـلطانـة فـاطـمة بـفومـبونـي، فـي أواخـر شھـر مـایـو 1878م، عـن عـمر نـاھـز 
اثـنین وأربـعین عـامـا، بـعد ثـمان وثـالثـین سـنة مـن حـكمھا. فـإذا كـانـت فـاطـمة، الـتي كـان 
بـاألمـس عـشاق السـلطة والـحب یجـرون وراءھـا، قـد أشـغلت الـقاصـي والـدانـي بـحیاتـھا 

 ( )Ibid, p.316.5

( )Ibid.6
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السـیاسـیة واالجـتماعـیة واالقـتصادیـة والـعائـلیة، فـإن مـوتـھا فـي ذلـك الـیوم كـان حـدثـا 
عـادیـا، مـر دون ضـجیج وال عـجیج، فـلم یـأبـھ لـھ المھـتمون والـمتابـعون لـشأن جـزیـرة 
مـوھـیلي، وكـأن شـیئا لـم یـكن. مـما یـدل عـلى اسـتیاء مـواطـني الجـزیـرة مـن سـلطانـتھم 

التي قضت سنواتھا األخیرة في "عصمة" رجل أوروبي غیر مسلم. 

ولـعل مـا یشـیر إلـى ھـذه الـحالـة مـن الـالمـباالة إزاء غـیاب جـومـبیة فـاطـمة أن فـرنـسا 
نفسھا – وھي المستفیدة األولى واألخیرة من ھذا الغیاب- ممثلة في أسطولھا البحري 
فـي الـمنطقة لـم تـعلم ھـذه الـوفـاة إال عـرضـا فـي ثـنایـا رسـالـة وجـھھا  اآلمـر األعـلى فـي 
مـایـوت إلـى آمـر المحـطة البحـریـة بـشان الـبحث عـن ثـالثـة مـطلوبـین مـتھمین بـقتل رب 

 .( 7عملھم، وھربوا إلى موھیلي(

  فـبغیاب جـومـبیھ فـاطـمة عـن المشھـد السـیاسـي لـموھـیلي، ورحـیلھا عـن ھـذه الـدار 
الــفانــیة، تــم تــنصیب نجــلھا الــثانــي عــبد الــرحــمن بــن ســعید بــن محــمد بــن نــاصــر 

البوسعیدي(1878-1885م)، من زوجھا العربي، سلطانا على الجزیرة خلفا لھا،  

و عمره ثمانیة عشر عاًما.  

وھـذا الـنقل للسـلطة وإن تـمَّ بسـالسـة إال أنـھ لـم یـكن محـل إجـماع الـفریـقین السـیاسـیین 
الـرئیسـین فـي مـجتمع الجـزیـرة، حـیث إن «حـزب مـوھـیلي» الـمؤیـد لـلعائـلة الـعربـیة 
الـحاكـمة الـسابـقة وبـعض الـوجـھاء، مـثل الـوزیـر األول فـاضـل بـن عـثمان، كـانـوا یـسعون 
لـتنصیب محـمد بـن الشـیخ مـختار، نجـل السـلطان األسـبق مـن الـعائـلة الـعربـیة الـحاكـمة 

السابقة، سلطانا خلفا لجومبیھ فاطمة. 

بـینما أعـلن السـلطان عـبد هللا الـثالـث فـي انـجوان والـمزارع الـفرنسـي "النـجالي" (زوج 
جـومـبیھ فـاطـمة) والـقنصل اإلنجـلیزي الـسابـق فـي انـجوان "صـنلي" عـن تـأیـیدھـم 
ا  تـنصیب ابـن السـلطانـة الـمتوفـاة، عـبد الـرحـمن بـن سـعید، ومـن ثـمَّ فـقد لـعبوا دوًرا مـھّمً

  .( 8في تحقیق ذلك واالعتراف بھذا التنصیب(

وكـان مـن ضـمن اإلجـراءات السـیاسـیة واإلداریـة األولـى الـتي قـام بـھا السـلطان الجـدیـد 
ھـو التخـلص مـن الـوجـھاء الـمؤیـدیـن والـمتعاطـفین مـع الـعائـلة الـحاكـمة الـسابـقة وفـي 

  ( )Marine –Lorient,4 5 30, Commandant Supérieur de Mayotte(vassal) à Capitaine de7
 vaisseau , Commandant le fabert,22juille 1878.

 ( )Martin, op.cit, vol. 2, P.33.8
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مـقدمـتھم الـوزیـر األول فـاضـل عـثمان، ثـم أحـاط نـفسھ بمسـتشاریـن آخـریـن "أنـُجوانـیِّین" 
و"ملغاش"، مثل الوجیھ عبد هللا مسیلم، الذي كان وزیًرا سابقًا وقائًدا للجیش في عھد 
والـدتـھ، وتـعرض لـالعـتقال والـنفي مـرتـین مـن قـبل الـفرنسـیین- كـما سـبق ذلـك- بسـبب 

 .( 9معارضتھ للنفوذ والمطامع الفرنسیة وتأییده ومواالتھ لسلطان زنجبار(

 ومـن مسـتشاري السـلطان أیـضا عـلي مھـدي، قـاضـي فـومـبونـي، عـبد هللا بـركـة، 
   .( )، وعبده تسیڤاندین، الذي ثُبِّت في منصبھ كسكرتیر للسلطان( 11وموسى َمنُجوَما( 10

كـما حـاول ھـذا السـلطان الـشاب تـأكـید مـلكیتھ لـألراضـي الـزراعـیة -بـحكم مـنصبھ – 
والـتي تـحت تـصرف الـمزارعـین الـفرنسـیین، وسـاءت بـذلـك عـالقـاتـھ مـع الـذي كـان 
زوًجـا ألمـھ " النـجالي" وأخـذ یـنظر إلـیھ عـلى أنـھ مجـرد مـدیـر حـقل زراعـي بسـیط 

 .( 12تحت سلطتھ، بل فرض علیھ – عالوة على ذلك – ضرائب مالیة باھظة(

ولم یكن السلطان عبد الرحمن یخفي عن اشمئزازه وبغضھ الشدید للفرنسیین، كما لم 
یـكن یـرضـخ لـمطالـبھم، وتجـلَّى ذلـك فـي رفـضھ الـقاطـع فـي شھـر یـولـیو عـام 1878م 
تسلیم أحد المطلوبین، وھو علي بالل، إلى السلطات الفرنسیَّة في مایوت، على خلفیة 
اتـھامـھ، ھـو واثـنین آخـریـن(مـعلم و سـالـم)، بـقتل مـزارع فـرنسـي فـي مـایـوت كـان یـسمَّى 

  .( 13"جوس"(Josse )، وقد تمكن بالل من الفرار والوصول إلى جزیرة موھیلي(

   لـذا تـنفس الـفرنسـیون الـصعداء، اعـتبارا مـن 10أغسـطس مـن الـعام نـفسھ، بـسفر 
السـلطان عـبد الـرحـمن إلـى زنـجبار، حـیث یـوجـد أقـاربـھ مـن األسـرة الـبوسـعیدیـة 
الـحاكـمة، وقـضى فـیھا  سـنتین ونـصف سـنة، وأرسـل فـي ھـذه األثـناء بـاخـرتـھ لـمزاولـة 

بعض األعمال التجاریة في الساحل اإلفریقي. 

ویـبدو أن األطـراف الـخارجـیة والـداخـلیة الـمناوئـة لھـذا السـلطان، والـمتضررة مـن 
سـیاسـتھ، اسـتغلت غـیابـھ الـطویـل عـن الجـزیـرة، وزرعـت لـھ قـنابـل مـوقـوتـة مـن الـعیار 
الـثقیل فـي حـاشـیتھ ومـقربـیھ،  فـلم یـكد  یـعود مـن سـفره الـطویـل فـي زنـجبار الـذي أخـفق 

 ()Ibid, P.34.9

                                            Ibid, p. 259, Note 110. ."جوا بـ" ُموھیلیَّات ) قیل إن ھؤالء الثالثة ھم "أنجوانیون" ولكنھم تزوَّ )10

 ( ) Ibid.11

 () Ibid, P.34.12

 ( ) Ibid, PP.34,259,Note112.13
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 ، 14خـاللـھ فـي إتـمام مشـروع زواج بـامـرأة عـربـیة ُعـمانـیة قـیل إنـھا مـن األسـرة الـحاكـمة

حـتى بـدأت تـلك الـقنابـل تنفجـر أمـامـھ واحـدة تـلو أخـرى، حـیث راجـت سـوق الـفتن 
والـوشـایـات بـین دائـرتـھ الـضیقة، فـحاول مـعالـجة األمـور بـالحـزم والشـدة، مـما أدى إلـى 

قیام ثورة شعبیة ضده أودت بحیاتھ في 1یونیو1885م. 

وحول ظروف اغتیالھ قیل إن حریقا اندلع في ساعة متأخرة من اللیل في الحي القدیم 
مـن الـمدیـنة فـومـبونـي عـلى مـقربـة مـن الـقصر، فتجـمھر الـناس إلطـفاء الحـریـق، الـذي 
وصـل إلـى داخـل الـقصر، وعـندھـا تـمَّ قـتل السـلطان عـبد الـرحـمن، وقـد غـلبھ الـنوم، كـما 
قـتل بـعد ذلـك بـمدة قـصیرة وزیـره األول یـوسـف بـن احـمد، والشـیخ عـبد هللا مسـیلم قـائـد 
الحـرس ونـائـبھ. أمـا محـمود، شـقیق السـلطان عـبد الـرحـمن، فـقد لـجأ إلـى مـنزل الـقنصل 
الـبریـطانـي الـسابـق " صـنلي" الـذي رفـض تسـلیمھ لـلثوار. بـینما لـم یـكن ھـناك أيُّ تھـدیـد 
یُـذَكـر ضـد أخـویـھما غـیر الـشقیقین( بَـاُكـوُكـو وَسـلیَمى)، مـن األب الـفرنسـي " النـجالي" 

  .( 15الذین كانا یسكنان عند ھذا اإلنجلیزي(

ویــمكن الــقول عــلى ضــوء مــا ســبق إن انــدالع ھــذا الحــریــق، فــي ظــل األوضــاع 
والـتصفیات السـیاسـیة، لـیس حـادثًـا طـبیعیًّا عـرضـیًّا بـل ھـو فـعل فـاعـل، وعـمل مـدبـر 

بلیل، ألنھ ال توجد في قاموس السیاسة كلمة " الصدفة " ومشتقاتھا.  

مـات السـلطان عـبد الـرحـمن بـن سـعید تـاركـا خـلفھ أربـعة أوالد: ذكـًرا، یـسمى بُـوانـا خـیر 
)، وكـانـت ھـذه الـنھایـة الـمأسـویـة   16وثـالث بـنات، وھـن: زورد، وسـالمـة، وأنـیسة(

بمثابة آخر مسمار في نعش حكم العائلة الملغاشیة الحاكمة في موھیلي. 

عودة األسرة العربیة الحاكمة السابقة إلى الحكم وبدایة الحمایة الفرنسیة -

إنـھ فـي الـیوم الـتالـي مـن اغـتیال السـلطان عـبد الـرحـمن عـادت – بـقوة- مـشكلة األسـرة 
الحاكمة في الجزیرة على الواجھة – من جدید-، ألن أخطاء جومبیھ فاطمة السیاسیة 
والسلوكیة، والتصفیات السیاسیة التي ارتكبھا نجلھا السلطان عبد الرحمن أفقدت ھذه 

 () Ibid, P.39.14

 ( ) Ibid, PP.38-39.15

) انظر:  باعلوي، المفاخر السامیة(مرجع سابق)،ص:158. )16
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األسـرة الشـرعـیة والـمصداقـیة والـتعاطـف مـعھا لـدى شـریـحة واسـعة مـن سـكان 
الجزیرة، الذین أصبحوا یتمنون عودة حكم األسرة العربیة الحاكمة السابقة.  

ومـما سـاعـد عـلى تـحقیق ھـذه األمـنیة كـون أصـحاب والـد جـومـبیھ فـاطـمة مـن مـرافـقیھ 
الـمقاتـلین الـسابـقین، مـن ذوي األصـول الـملغاشـیة، الـذیـن كـانـوا یـدعـمونـھا، ویـذودون 
عـنھا، ویـوالـونـھا لـم یـعد لـھم حـضور فـي المشھـد السـیاسـي، إمـا بـوفـاتـھم أو بـتجاوزھـم 
وتـیرة األحـداث والـزمـن، وبـعض أبـناء ھـؤالء وأحـفادھـم فـي ظـروف حـیاتـیة قـاسـیة فـي 
" واال" مـسقط رأس فـاطـمة، لـیس لـھم أي دور یـذكـر فـي الـحیاة السـیاسـیة للجـزیـرة، 

بینما اندمج البعض اآلخر في المجتمع القمري. 

ومـن ھـنا عـاد إلـى األضـواء األسـرة الـحاكـمة الـسابـقة الـمنافـسة الـتي كـانـت قـد 
حــكمت الجــزیــرة مــنذ عــام 1600م إلــى أن أطــاح بــحكمھا والــد جــومــبیھ فــاطــمة 
"رامـانـیتكا" عـام 1832م. فـعیِّن محـمد بـن الشـیخ مـختار الـمولـود عـام 1830م، والـذي 
كـان یـقیم فـي أنـجوان، وعـاد مـنھا إثـر وفـاة السـلطان عـبد الـرحـمن، سـلطانـا عـلى 
الجـزیـرة عـام 1885م، غـیر أن حـكمھ لـم یسـتمر طـویـال، حـیث تـمَّ عـزلـھ عـام 1886م 
أيِّ بـعد ثـمانـیة أشھـر مـن تـولـِّیھ الـحكم، لـصالـح ابـن أخـتھ مـرجـان بـن عـبده آل الشـیخ أبـي 
)، الـذي وقـَّع مـع السـلطات الـفرنسـیة فـي 26 أبـریـل  17بـكر بـن سـالـم (1886-1888م)(

1886م، عـلى مـعاھـدة الحـمایـة لـتصبح مـوھـیلي بـذلـك محـمیة فـرنسـیة، مـما دشَّـن 
للجـزیـرة حـقبة سـیاسـیة وتـاریـخیة جـدیـدة، وضـعت فـیھا فـرنـسا یـدھـا عـلى كـل شـيء فـي 
الجـزیـرة، فـأخـذت تـعیِّن مـن تـشاء سـلطانـا عـلى الجـزیـرة، وتـعزل مـن تـشاء، بـموجـب 

قرارات إداریة یصدرھا آمرھا في مایوت. 

 فـقامـت فـي بـدایـة یـولـیو1888م، ثـورة ضـد السـلطان مـرجـان، بـقیادة رئـیس 
وزراءه السابق فاضل بن عثمان، وذلك بسبب رفع الضرائب على المواطنین، فأدت 
ھـذه الـثورة فـي الـنھایـة إلـى تـنحیھ عـن الـحكم فـي 25أغسـطس 1888م ومـغادرتـھ 

  .( 18الجزیرة إلى "أنجوان(

) ھـو مـرجـان بـن عـبده بـن الشـیخ جـندان بـن الشـیخ سـالـم بـن السـلطان أحـمد بـن صـالـح بـن عـمر بـن صـالـح آل الشـیخ أبـي بـكر بـن سـالـم،  )17
ولد ببلدة "واني"  في جزیرة "أنجوان" عام 1851م.انظر:المرجع نفسھ، صفحات:280-277. 

 ()Martin,op.cit,vol.2, p242.18
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تـــعیین فـــرنـــسا ابـــنة جـــومـــبیھ فـــاطـــمة مـــن الـــزوج الـــفرنســـي"َســـلِیمى -
مشیمبا"(Salima Machimba ) سلطانة على الجزیرة 

ي السـلطان مـرجـان عـن الـحكم  بـتعیِّین ابـنة جـومـبیھ   قـامـت السـلطات الـفرنسـیة بـعد تـنحِّ
فـاطـمة مـن الـزوج الـفرنسـي َسـلِیمى مشـیمبا الـمولـودة عـام 1877م، سـلطانـة عـلى 

). وھذا التعیین المفاجئ لم یكن متوقعا – على ما یبدو- لثالثة أمور:  19الجزیرة(

 أولـھا: صـغر سـن ھـذه السـلطانـة الـمعینة، إذ كـان عـمرھـا- یـومـئذ- حـوالـي أحـد عشـر 
عاما. 

)، وباـلتـاليـ ال  20وثـانـیھا: كـونـھا منحـدرة مـن زواج وصـف بـأنـھ « غـیر مـتكافـئ»(

تستطیع ھي االدعاء بأحقیة تولي مقالید الحكم بعد والدتھ.  

وثـالـثھا: لـم یـكن یـدور فـي خـلد أحـد أن أمـیرة مسـیحیة، لـكونـھا تـابـعة لـدیـانـة والـدھـا، 
سـتصبح یـومـا مـن األیـام عـلى عـرش الجـزیـرة، ومـن ثـم فـمن الـصعوبـة بـمكان قـبول 

السكان المسلمین حكم فتاة صغیرة غیر مسلمة. 

ولـكن فـرنـسا الـتي أخـذت تـصول وتـجول فـي الجـزیـرة، وتـفرض إرادتـھا 
ونــفوذھــا - أكــثر مــن أي وقــت مــضى - اســتطاعــت إقــناع بــعض عــمالءھــا 

والمتواطئین معھا بھذا الخیار، ورضخوا لألمر الواقع. 

ونـظرا لـصغر سـن السـلطانـة الـمعینة مـن جـھة، وكـونـھا فـي خـارج الجـزیـرة 
مـن جـھة ثـانـیة، وحـرصـا عـلى عـدم شـغور الـمنصب مـن جـھة ثـالـثة، جـرى تـشكیل 
مجـلس وصـایـة ثـالثـي مـكون مـن كـل مـن فـاضـل بـن عـثمان، وبـالـي جـمعھ، وعـبده 

  .( 21تسیڤاندین،إلدارة الفترة االنتقالیة لغایة بلوغ السلطانة، وعودتھا إلى الجزیرة(

ولـكن الـسؤال األھـم الـذي یـطرح نـفسھ بـقوة فـلماذا ھـذا الـتعیین الـفرنسـي لـفتاة 
مسیحیة صغیرة مع وجود أخ غیر شقیق لھا؟ 

.Ibid( )19

() «Elle était  issue d'un mariage morganatique». Ibid.20

 ( )Ibid.21

  132



فـالـظاھـر أن الـفرنسـیین ھـدفـوا، وراء الـتعیین ھـذا، إلـى إزاحـة أخـیھا غـیر 
الشقیق محمود بن سعید بن محمد بن ناصر البوسعیدي، النتمائھ العربي وعالقاتھ 
بـزنـجبار، لـیقطعوا الـطریـق نـھائـیا أمـام مـصالـح ونـفوذ الـبوسـعیدیـین. فـتعیین َسـلِیمى- 
وإن كـانـت فـتاة صـغیرة- فھـي ابـنة لـفرنسـي، تـتربـى فـي بـیئة مسـیحیة، وھـذا رھـان 
نـاجـح بنسـبة عـالـیة مـضمونـة الـنتائـج لـتثبیت الـوجـود الـفرنسـي وتـوطـین الـدیـانـة 

المسیحیة في الجزیرة. 

إال أن عـدم تحـمس ھـذه السـلطانـة الـمعینة لـلعرض الـمقدم لـھا عـلى طـبق مـن 
ذھب، وتفضیلھا البقاء لدى الوسط التبشیریى على حكم رمزي لجزیرة مضطربة 
سـیاسـیا وأمـنیا واجـتماعـیا، أربـك حـسابـات السـلطات الـفرنسـیة الـمعنیة، فـي ظـل 

الحاجة الملحة إلى شغل المنصب الشاغر.  

لـذا قـرر مـحافـظ "مـایـوت" الـذي لـم یجـد أمـامـھ خـیارا آخـر، إسـناد مـنصب 
الـوصـي عـلى الـعرش، إلـى األمـیر محـمود، األخ غـیر الـشقیق لَسـلِیمى لـغایـة بـلوغـھا 
وعـودتـھا إلـى سـلطنتھا. وقـد حـدا حـدوث ھـذا الـتغییر الـمفاجـئ فـي المسـلك الـفرنسـي 
بـوجـھاء الجـزیـرة وفـعالـیاتـھا السـیاسـیة واالجـتماعـیة إلـى االنـصیاع واإلذعـان لھـذا 
الــتكلیف بــتسمیة محــمود وصــیًّا عــلى الــعرش بــموجــب قــرار صــادر فــي 18 

   .( 22سبتمبر1889م(

وتشـیر مـصادر أخـرى إلـى أن ھـذه السـلطانـة الـمعینة قـد عـادت إلـى جـزیـرتـھا 
من "رینیون" التي أمضت فیھا طفولتھا، وتعرفت خالل إقامتھا فیھا على شرطي 
). بـید أن فـرنـسا نـظرت  23فـرنسـي أقـامـت مـعھ عـالقـات حـب، فـرغـبت فـي الـزواج بـھ(

إلـى زواج ھـذه الـمرأة عـلى أنـھ مـسالـة غـیر شـخصیة، وال تـدخـل فـي دائـرة حـیاتـھا 
الـخاصـة، وبـخاصـة مـع وجـود سـابـقة غـیر منسـیة تـمثلت فـي زواج والـدتـھا جـومـبیھ 
فـاطـمة الـتي احـتضنتھا فـرنـسا وربـتھا عـلى عـینھا، ثـم تـزوجـت- فـي الـنھایـة- بـزوج 

مسلم عربي. 

 ( ) A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 27, Gouverneur de Mayotte ( Papinaud) à22
Mahmoud, 18 septembre 1889 et 11 octobre 1889.

) مقال بعنوان:« صاحبة الجاللة أورسول سلیمى مشیمبا، أولى ملكة جزیرة موھیلي التي تخلت عن مملكتھا لفرنسا ألجل  )23

حـب شـرطـي، تـوفـِّیت بـقریـة "بـیسمیس" فـي "ھـوت سـاون" عـن عـمر یـناھـز 90 عـامـا» مـنشور فـي صـحیفة فـرنسـیّة تـسمَّى 
(Le Bein Public) في العدد الصادر في 10أغسطس 1964م. انظر: ترجمة المقال ونصھ الفرنسي في المالحق.
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 لـذا فـلكي ال تـتكرر تـلك التجـربـة الـمریـرة، الـتي كـانـت بـرمـزیـتھا وتـداعـیاتـھا 
السـیاسـیة واالجـتماعـیة والـثقافـیة.. صـفعة قـویـة عـلى فـرنـسا، أصـابـتھا بـوجـع رأس 
مـزمـن، وإن كـان لـم تـكن مـمیتة- بـكل األحـوال- ولـكنھا كـلفتھا، ولـسنوات عـدیـدة، 
ثـمنا بـاھـظا -سـیاسـیا واقـتصادیـا وعـسكریـا وزمـنیا -ألجـل الـتمكن مـن تـجاوز 
انعكاساتھا وإعادة األمور إلى نصابھا، بل - وبتعبیر آخر- إعادة القطار إلى سكتھ 

ومساره الصحیح وفق ما تم تخطیطھ مسبقا.  

ومن ھنا كان ھذا الزواج لیس مسالة شخصیة أو عائلیة، وإنما مسالة دولة 
– بامتیاز- حیث أبلغت الحكومة الفرنسیة، التي أصبحت تعین السالطین بقرارات 
إداریـة، ھـذه السـلطانـة الـشابـة بـأن «عـلیھا االخـتیار بـین الـتاج الـملكي أو الـزيِّ 
الشرطي، ألنھ ال یمكن أن تكون سلطانة على موھیلي وزوجة لشرطي في الوقت 
ذاتـھ». ومـن ثـمَّ لـم تـتردد سـلیمى مشـیمبا – حسـب تـلك الـمصادر- فـي التخـلي عـن 
سـلطنتھا وجـزیـرتـھا ومـغادرتـھا نـھائـیا لـصالـح فـرنـسا ألجـل الـزواج بعشـیقھا 

 .( 24الفرنسي(

 وقـد تـم بـالـفعل تـزویـج ھـذه السـلطانـة الـمعینة، وعـمرھـا أربـعة وعشـرون عـامـا، 
فـي "سـان دیـني" بجـزیـرة "ریـنیون" فـي 28 أغسـطس عـام 1901م بـذلـك الشـرطـي 
الـفرنسـي" كـمیل بـول" (Camille Paul ) تـحقیقًا ألمـنیة فـرنسـیة قـدیـمة جـدیـدة، طـالـما 
تـأخـر تـحقیقھا فـي والـدتـھا جـومـبیھ فـاطـمة، وقـد أطـلقت البحـریـة الـفرنسـیة واحـدا 
). وعـاشـت ھـذه السـلطانـة الـزوجـة،  25وعشـریـن طـلقة تـحیة وإجـالال لھـذه الـمناسـبة(

خـارج الجـزیـرة، وفـي كـنف زوجـھا الـفرنسـي، وعـلى دیـانـة والـدھـا، تـتقاضـى اعـتبارا 
مـن 27 مـارس1899م مـعونـة سـنویـة قـدرھـا 000 3فـرنـك مـن اإلدارة الـفرنسـیة، 
عـالوة عـلى الـدخـل الـثابـت الـمخصص لـھا مـن إیـرادات السـلطنة، والـدخـل الـتقاعـدي 

لزوجھا. 

 ومـع كـل ذلـك، أشـارت بـعض الـمصادر إلـى أن الـصحف الـفرنسـیة الـصادرة – وقـتھا- 
كـانـت تـتلون صـفحاتـھا األولـى، بـین الـفینة واألخـرى، بـمطالـبات ھـذا الـربـاط الـزوجـي- 
و مـا أكـثرھـا- بـمزیـد مـن مـخصصات مـالـیة لـدى السـلطات الـفرنسـیة، أحـیانـا بـاسـم 
)، الـذي بـات واضـحا، أنـھ مـا فـتئ  26السـلطانـة الـزوجـة نـفسھا، وأخـرى بـاسـم زوجـھا(

 () Ibid.24

 ( ) Julienne NIVOIS,Dominique GUENIOT, (2005),Une reine oubliée par l'Histoire,25

 Paris,p.33.

 ( )Martin,op.cit., vol.2,p.224.26
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یسـتغل الـصفة الـمصنوعـة صـناعـة فـرنسـیة لـزوجـتھ، ووجـودھـا فـي الـمنفى االخـتیاري، 
لـالبـتزاز وجـمع الـمال. وإال فـھو أعـلم أكـثر مـن غـیره أن زوجـتھ سـلطانـة مـعینة عـلى 
)، ولـم تـباشـر فـیھا مـھام مـنصبھا عـلى  27جـزیـرة قـد غـادرتـھا، وعـمرھـا تـسع سـنوات(

اإلطـالق، وبـقیت الـوصـایـة الـرمـزیـة عـلى الـعرش، بـعد أخـذ ورد ومـخاض عسـیر، بـید 
أخیھا غیر الشقیق ذي النسب العربي، یعیش بین المطرقة والسندان، إلى أن نفي إلى 
جـزیـرة "ریـنیون"، حـیث تـوفـي بـھا عـام 1898م، بـینما ظـل الـشقیق األبـلھ للسـلطانـة 
َسـلِیمى،  "بـاُكـوُكـو"(Bakoko)، یـتسكع فـي أزقـة "فـومـبونـي"، عـلى فـتات الـمحسنین 
دون أدنـى اھـتمام بـھ مـن شـقیقتھا السـلطانـة، وھـي تـتربـع عـلى عـرشـھا أو بـرجـھا 

 .( 28العاجي في المھجر، إلى أن وافتھا المنیة عام 1964م(

جومبیھ فاطمة في عین اآلخرین 

ال أسـمح ھـنا لنفسـي بـمحاكـمة السـلطانـة جـومـبیھ فـاطـمة، بـإصـدار فـتوى أو حـكم شـرعـي 
عـلیھا، مـن حـیث صـحة عـقیدتـھا وصـدقـیة الـتزامـھا الـدیـني، وذلـك أمـر مـرده إلـى هللا 
تعـالىـ الذـي یعـلم خاـئنـة األعیـن و ماـ تخـفي الصـدور، والقـائلـ جلـ فيـ عاله : ( وال 
 .( 29تقف ما لیس لك بھ علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ مسؤوال)(

وإنما سأحاول الوقوف ھنا على  األحكام التي صدرت بحقھا ممن كتبوا عنھا - قدیما 
وحـدیـثا - فـي الـجوانـب السـیاسـیة والـتاریـخیة والسـیكولـوجـیة واالنـتربـولـوجـیة، ألن 
الحـدیـث عـن ھـذه الـجوانـب والـخوض فـیھا وإصـدار الـحكم بـناء عـلیھا – فـي تـقدیـري – 
مـندوحـة، وخـاصـة مـع مـا عـلیھ األمـة الـعربـیة واإلسـالمـیة الـیوم، حـیث ابـتلیت بـ" 
الـكرازیـات" وأعـني الـحكام الـواصـلین إلـى كـراسـي الـحكم عـلى ظھـر دبـابـات الـقوات 

األجنبیة. 

فـالسـلطانـة فـاطـمة ارتـكبت خـطأ سـیاسـیا وإسـتراتـیجیا فـادحـا، فـي فـترة ضـعف وھـبوط ، 
قـد یـمر بـھا أي إنـسان غـیر مـتحصن بـاإلیـمان بـاÉ ورسـولـھ وااللـتزام بـذلـك -عـبادة 
وسـلوكـا-، بـمنح االمـتیاز ولـمدة سـتین عـامـا لـلمزارع الـفرنسـي "المـبیر" تـحت تـأثـیر 
ووطـأة مـطرقـة الـضغوط السـیاسـیة و سـندان الـعواطـف الـغرامـیة، األمـر الـذي كـان لـھ 

27() على رأي من ذھب إلى القول: إن ھذه الفتاة لم تعد إلى جزیرتھا بعد تعیینھا سلطانة بل منذ أن غادرتھا على إلطالق.

 ( )Martin,op.cit.,vo.1,pp.267,315.28

) اإلسراء:آیة 36. )29
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تـبعاتـھ الخـطیرة وانـعكاسـاتـھ الجسـیمة عـلى الجـزیـرة، حـیث فـتح الـباب واسـعا أمـام  
الھیمنة الفرنسیة في الجزیرة، ووقوعھا في النھایة تحت القبضة الحدیدة لالستعمار. 

لـقد قـادت السـلطانـة فـاطـمة بـعد صـحوتـھا –الحـقا- مـن غـفلتھا، جـبھة الـمقاومـة ألجـل 
إلـغاء تـلك االتـفاقـیة الـغاشـمة، مـحاولـة تـدارك الـوضـع، وتـصحیح ذلـك الخـطأ الـتاریـخي 
الـذي ال یـغتفر بـتقادم األزمـان واألعـوام، وتـوالـي األحـقاب واألجـیال، ولـكن فـاتـت 

األوان، وورطت جزیرتھا وشعبھا وسلطتھا إلى األبد.  

ومـن ھـنا شـنت األجھـزة الـفرنسـیة عـلیھا ھـجومـا شـرسـا للتشھـیر بـھا وتـشویـھ صـورتـھا 
متھمة إیاھا بالتذبذب والتردد وعدم الثبات على موقف. األمر الذي یؤكد لنا بوضوح 
أن الـغرب –عـمومـا- وفـرنـسا- خـصوصـا- لـیس لـھا صـدیـق دائـم وإنـما مـصلحة دائـمة، 
فـقد انتھـى دور جـومـبیھ فـاطـمة وأدت الـمھمة، فـحان مـوعـد رمـیھا- كـمندیـل ورقـي تـم 

استخدامھ- في سلة القمامة، بل في مزبلة التاریخ. 

وفـي ھـذا السـیاق، انـقسم الـكتاب الـمتابـعون لـشأن ھـذه السـلطانـة وكـتبوا عـنھا مـنذ 
عصرھا إلى الیوم إلى ثالثة اتجاھات: 

االتـجاه األول ھـو الـذي یـنظر إلـى جـومـبیھ عـلى أنـھا ظـاھـرة غـریـبة عـجیبة األطـوار، 
  .( 30واصفا إیاھا بأنھا «حالة مرضیة متقلبة المزاج»(

ومن ھذا االتجاه بعض معاصریھا من المؤلفین االستعماریین الذین یعزون سبب ھذا 
الـمزاج الـمتقلب إلـى أصـولـھا، وفـي مـقدمـتھم "جـیفري" الـذي قـال:« ولـكن "المـبیر" 

 .( 31كان لھ قضیة مع امرأة ملغاشیة خیانتھا لم تتأخر»(

وذھـب "مـارتـینو الـفریـد"(Martineau Alfred) (1847-1941م)، مـن جـانـبھ فـي كـتابـھ 
تاریخ المستعمرات الفرنسیة وتوسع فرنسا في العالم، إلى القول: 

 .( 32 « إن السلطانة عربیة، وازدواجیتھا كاملة ...»(

( )Ibid, p.265.30

() Gevrey,op.cit.,p. 159.31

  ( ) Martineau, (autres), op.cit.,p.290.32
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بـینما نجـد فـي مـقال، لـكاتـب مـجھول، مـنشور فـي دوریـة فـرنسـیة مـتخصصة فـي تـاریـخ 
المسـتعمرات عـام1934م، تـحت عـنوان:«مـوھـیلي أو مـغامـرات الـملكة الـصغیرة 
فـاطـمة» أن كـاتـبھ الـمجھول یـتردد فـي وصـف جـومـبیھ فـاطـمة بـین وصـفھا بـ«الـضعف 

 .( 33السیاسي» و«العواطف المتقلبة للمرأة»(

 (Christophe"واالتــجاه الــثانــي یــمثلھ الــمؤلــف الــفرنســي "كــرســتوف غــروســددي
(Grosdidier الذي ألف روایة تاریخیة، عن جومبیھ فاطمة، بعنوان: «جومبیھ فاطمة 

)، حـاول فـیھا تـسویـقھا عـلى أنـھا بـطلة، ال لـروایـتھ فحسـب وإنـما  34مـلكة مـوھـیلي»(

لجزیرتھا الصغیرة أیضا، والتي سافرت إلى باریس للدفاع عن استقاللھا. 

وعـلى ھـذا یـقول:«جـومـبیھ فـاطـمة مـدغـشقریـة األصـل بـالـوالدة، ومـلكة جـزیـرة إفـریـقیة، 
ومـتزّوجـة  بـشخص عـربـيٍّ مـن زنـجبار، سـافـرت حـتى بـاریـس ألجـل الـدفـاع عـن 
اسـتقالل سـلطنتھا الـصغیرة، وكـان كـثیًرا مـا یـنظر إلـیھا مـعاصـروھـا عـلى أنـھا حـالـة 
. لذا فإن اآلداب االستعماریة وكذلك رجال الدین، في ذلك  مرضیة من التردد األنثويِّ
الــوقــت، مــا فــتئوا یــطلقون عــلیھا األحــكام الــعنصریــة المســبقة الــمعادیــة لــلمرأة 
كـاالزدواجـیة الـطبیعیة لـلعرب، والـخیانـة الـمنقوشـة فـي الـدم الـملغاشـي، مـما كـان یفسـر 
مـوقـفا لـم یـكن دائـما وفـیًّا لـلمصالـح الـفرنسـیة..إنـھ لـمن الـممكن الـیوم لـفھم السـیاسـة 
الـمتقلبة لـملكة مـوھـیلي أن ذلـك نـتیجة لـلتوتـرات الـھائـلة الـتي مـارسـتھا، حـول جـزیـرتـھا 
الصغیرة، القوى االستعماریة العاملة في المنطقة. إن جومبیھ فاطمة ملكة ولكنّھا ھي 
امـرأة أیـضا، فـیكفي أن تـتبع خـیط حـیاتـھا الـحقیقیة الـتي تـشابـكت فـیھا بـصورة مـبھمة 
حـقوق الـقلب، وحـقوق الـدولـة،  لـتتقاطـع عـبر الـدكـتور لیفینغسـتون (Livingston) أو 

 .( 35المغامر جوزیف المبیر الذي أقامت معھ عالقات عاطفیة»(

ومـن الـمالحـظ فـي ھـذا الـنص أن الـكاتـب یـحاول تـلمُّس مـبررات للسـلطانـة فـاطـمة 
والـدفـاع عـنھا، مـن غـیر وضـع مسـئولـیة اخـتالل وانـفصام شـخصیتھا عـلى بـالده الـتي 

 () Revue d'histoire des colonies, 1934, Paris, p.217.33

) الروایة منشورة في باریس عام 2004م بعنوان:  )34
Djoumbe Fatima reine de Moheli, L'Harmattan, 2004,236p.

 ( )Ibid.p.8.35
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رة لـھا، وغسـلت دمـھا ودمـاغـھا، ثـم  خـطَّطت ذلـك، ورتـَّبت لـھ، بـإیـفاد الـمربـیة الـمنصِّ
قصفت قصرھا وجزیرتھا بأسطولھا البحري لتثبیت الھیمنة والنفوذ. 

ثـم نجـد ھـذا الـكاتـب یـطري، فـي مـوضـع آخـر مـن الـروایـة، السـلطانـة واصـفا إیـاھـا بـأنـھا 
أولـى امـرأة فـرنـكوفـونـیة فـي جـزر الـقمر، وكـأّن التحـدث بـلسان «ُمـولـییر» مـیزةٌ مـن 

میزات البطولة ورمٌز للوطنیة یستحق اإلشادة والذكر والتخلید. 

، صـیف الـبدوي،  أمـا االتـجاه الـثالـث فـھو الـذي سـار عـلیھ الـكاتـب والمسـرحـيِّ الـقمريِّ
فـي مـقال لـھ بـعنوان:« شـھوة حـب الـسفر والـتجوال»، نشـر فـي الـدوریـة " كـاشـكازي" 
فـي عـددھـا (54)الـصادر فـي یـونـیو2007م، رًدا عـلى الـروایـة الـمشار إلـیھا، والـتي 
د السلطانة فاطمة وتقدمھا في صورة بطلة ورمز وطني للمقاومة والتحریر- كما  تمجِّ
ذكـرنـا- حـیث یـرى الـبدوي أن مـثل ھـذا الـكالم مـا ھـو إال تـزویـر لـلتاریـخ وتحـریـف 
للحقائق. فجومبیھ فاطمة لم تكن مقاوِمة وطنیة في ھذا البلد، وإنما صناعة فرنسیة –

بامتیاز- حاولت في الوقت الضائع لملمة ما تبقى من سلطتھا  المتھالكة.  

ثـم نجـد ھـذا الـكاتـب الـفرنـكوفـونـيُّ یـورد فـي مـقالـھ عـبارة صـغیرة سـاخـرة، قـلیلة الـمبانـي، 
ولـكنھا كـثیرة الـمعانـي، تـختزل كـل الـمقال والمشھـد، وتـعبِّر أدق تـعبیرو أبـلغھ عـن رأیـھ 
فـي جـومـبیھ فـاطـمة، فـي الـجانـب السـیاسـي والسـیكولـوجـي وتـبعیِّتھا الـمطلقة لـفرنـسا، 

قائال: 

 .( ) «Djoumbe, Fatima de la France»«36 «جومبیھ، ھي فاطمة فرنسا

وعـلى ضـوء مـا سـبق نخـلص إلـى الـقول: إن السـلطانـة فـاطـمة قـد مـرت بـمطبّات كـثیرة، 
وظروف استثنائیة صعبة ال قبل لھا بھا –نظرا لصغر سنھا- بدءا من طور طفولتھا، 
ومـرورا بـنشأتـھا، ووصـوال إلـى الـضغوط السـیاسـیة واالجـتماعـیة، الـتي أثـقلت كـاھـلھا، 
ولـكن الـتربـیة المسـیحیة- الـفرنسـیة الـتي تـلقتھا فـي طـفولـتھا وطـعِّمت بجـرعـات زائـدة 
عـن عـمرھـا، عـلى یـد الـمربـیة الـفرنسـیة، والـثقافـة الـفرنسـیة الـتي رضـعت مـن ثـدیـیھا، 
وتـرعـرعـت عـلیھا داخـل مـحیط الـقصر السـلطانـي، مـما كـان مـخالـفا تـمامـا عـما فـي 
خـارجـھ، ووسـط مـجتمعھا وسـلطنتھا، ھـي الـعوامـل الـتي أحـدثـت- مـجتمعة- االخـتالل 
وعـدم الـتوازن النفسـي، واالنـفصام الـشخصي،  فـي جـومـبیھ فـاطـمة، ثـم انعكسـت سـلبًا 

(  )Souef , Elbadawi. Humeur Vagabonde, 54 kashkazi, Moroni, 4-6 juin 2007. 36
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آثـار ذلـك كـلھ عـلى حـیاتـھا السـیاسـیة، واإلداریـة، والـعائـلیة، وأفـقدتـھا لـیس فـقط مـقومـات 
الـقیادة واإلدارة، ومـناعـة الـتعاطـي لـلشأن السـیاسـي، بـل وسـلطتھا وجـزیـرتـھا، وأصـبح 
الـقمریـون جـمیعھم-جـیال بـعد جـیل، عـلى مـر األیـام  واألعـوام، وتـعاقـب الـعصور 

والقرون، ضحایا أبریاء لتصرفاتھا یدفعون الثمن، وما أغاله!.  

  139



الخاتمة 

وھـاھـنا وقـف بـنا جـواد الحـدیـث  عـن اضـطراد فـي حـلبة صـراع  الـحب والسـلطة حـول 
السـلطانـة جـومـبیھ فـاطـمة، مـن خـالل الـتنافـس الـُعمانـي الـفرنسـي عـلى جـزیـرتـھا،  وقـد 

توصلنا إلى الخالصات واالستنتاجات والتوصیات التالیة: 

 الخالصــــات: 

لـقد أظھـرت ھـذه الـدراسـة الـحالـة السـیاسـیة الـتي كـانـت سـائـدة فـي جـزیـرة مـوھـیلي قـبل 
تـولـِّى جـومـبیھ فـاطـمة الـحكم فـیھا، وسـلطت الـضوء عـلى الجـزیـرة، مـن حـیث اسـمھا، 
ومـوقـعھا، وسـكانـھا، وإمـكانـاتـھا االقـتصادیـة والسـیاحـیة الـواعـدة، ومـكانـتھا مـن بـین 
شـقیقاتـھا، وتـبین أن ھـذه الجـزیـرة كـانـت سـیاسـیا وإداریـا تـابـعة لجـزیـرة أنـجوان، قـبل 
االنــفصال عــنھا، وقــد حــكمتھا أســرة عــربــیة مســلمة تــعود أصــولــھا إلــى ُعــمان 

وحضرموت. 

ثـم آل الـحكم إلـى السـلطان عـبد الـرحـمن الـملغاشـي األصـل، بـعد مـا أسـلم، وأعـلن عـن 
تـبعیتھ للسـید سـعید، سـلطان ُعـمان وزنـجبار، والـوالء لـھ، ورفـع الـعلم الـبوسـعیدي 
األحـمر الـلون عـلى قـصره. مـما جـعل الـتنافـس الـُعمانـي الـفرنسـي، الـذي كـان قـد بـدأ مـنذ 
بسـط فـرنـسا ھـیمنتھا ونـفوذھـا، فـي "نـوس بـیھ" الـمدغـشقریـة  ومـایـوت الـقمریـة، یظھـر 

إلى العلن. 

ورأیـنا أن السـلطة انـتقلت بـعد وفـاة ھـذا السـلطان – وبـوصـیة مـنھ- إلـى كـریـمتھ الـكبرى 
جـومـبیھ فـاطـمة، وعـمرھـا خـمس سـنوات، وتـولـِّي والـدتـھا الـوصـایـة عـلیھا لـحین بـلوغـھا، 
وبـدا لـنا قـیام فـرنـسا، الـتي كـانـت جـاثـمة بـكلكلھا عـلى صـدر مـایـوت، بـاسـتغالل ھـذا 
الـفراغ والـضعف األنـثوي ألجـل مـعارضـة نـفوذ السـید سـعید فـي الجـزیـرة والـقضاء عـلى 
سـیادتـھ عـلیھا، وذلـك بـتقدیـم الـرشـاوى بـاسـم ھـدایـا، وإرسـال مـربـیة فـرنسـیة ذات مـھمة 
مزدوجة، قامت بتربیة جومبیھ فاطمة وأختھا غیر الشقیقة سلمى، وتعلیمھما الفرنسیة 
والــكاثــولــیكیة والســلوك األوروبــي، ورصــد ومــتابــعة تحــركــات وعــالقــات الــدولــة 
الـبوسـعیدیـة فـي الجـزیـرة، واإلبـالغ عـنھا إلـى السـلطات الـفرنسـیة. وقـد تـرتـب عـن ھـذا 
اإلجـراء الـفرنسـي، الـذي لـقي ردود أفـعال مـعارضـة، ومـنافـسة، ومـقاومـة مـن قـبل 
زنـجبار، وبـریـطانـیا، ووجـھاء الجـزیـرة، تـأثـیرات سـلبیة - دیـنیا وسـلوكـیا ونفسـیا 
واجـتماعـیا وسـیاسـیا – عـلى السـلطانـة الـصغیرة وسـلطنتھا، مـما أدى إلـى تـرحـیل تـلك 

المربیة بضغط شعبي، واحتدام التنافس الُعماني الفرنسي.  

نـوھـت الـدراسـة بـدور الـدولـة الـبوسـعیدیـة فـي نشـر اإلسـالم والـثقافـة الـعربـیة فـي 
األرخـبیل، وبـالـجھود الـحثیثة والـمساعـي الحـمیدة الـتي بـذلـھا  السـید سـعید ألجـل الـحیلولـة 
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دون وقـوع الجـزر فـي الھـیمنة الـفرنسـیة، والـدفـاع عـن سـیادتـھ عـلیھا، وتـأكـید تـبعیة 
سالطینھا لھ. 

وتجـلى فـي الـدراسـة تـدخـل فـرنـسا الـتدریـجي، ونـفوذھـا الـمتنامـي، فـي شـؤون الجـزیـرة 
بـإقـدام أسـطولـھا البحـري عـلى تـتویـج السـلطانـة فـاطـمة رسـمیًّا، واشـتراط مـوافـقتھا 
المسـبقة –بـكل وقـاحـة- عـلى مـن یـتقدم بـطلب یـد ھـذه السـلطانـة والـزواج بـھا، وھـذا تـدخـل 

سافر في مسألة توضع –عادة- في خانة الحریات الشخصیة. 

وأشـارت الـدراسـة إلـى الـتنافـس المحـموم الـذي بـرز بـین األطـراف الـخارجـیة والـداخـلیة 
الـساعـیة لبسـط الـنفوذ فـي الجـزیـرة عـلى كسـب ود ھـذه الـفتاة الـیافـعة وخـطبتھا، وأعـربـت 
عـن أھـم الـعروض الـمقدمـة عـلى الـطاولـة بھـذا الـشأن، وقـد حـظي الـعرض الـزنـجباري، 
الــمدعــوم مــن قــبل الســلطان الســید ســعید و مــن رجــلھ الــقوي فــي الجــزیــرة 
الـوزیـر"تسـیڤانـدیـن"، بـالـقبول. وقـد تـمَّ تـزویـج السـلطانـة فـاطـمة بـاألمـیر الـعربـي الـُعمانـي 
سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي، بـعد الـموافـقة الـفرنسـیة، وحـلفھ بـالـیمین عـلى 
احـترام عشـرة شـروط تـعسفیھ وضـعھا الـطرف الـملغاشـي كـإجـراءات اسـتباقـیة ھـدفـت 
إلـى تـقییده، لـكي ال یـضع یـده عـلى الـحكم، ویـتحقق بـذلـك سـیادة سـلطان زنـجبار عـلى 

الجزیرة. 

وقـد أنـجبت جـومـبیھ فـاطـمة مـن ھـذا الـزوج الـعربـي ثـالثـة أوالد ذكـور، تـعاقـبوا عـلى 
الـحكم بـعد والـدتـھم. وفـي ھـذا الـصدد كـشفت الـدراسـة حـملة تـشویـھ وتشھـیر مـنھجیة مـن 
قـبل فـرنـسا وطـابـورھـا الـخامـس فـي الجـزیـرة، ألجـندة مـكشوفـة، ضـد ھـذا الـزوج الـعربـي 
المسـلم، والـمطالـبة بـنفیھ، وبـخاصـة بـعد مـا قـاد كـتیبة عـسكریـة إلـى زنـجبار لـدعـم 
السـلطان السـید مـاجـد فـي نـزاعـھ مـع أخـیھ ثـویـنى فـي مـسقط. مـما زاد مـن مـخاوف وقـلق 
السـلطات الـفرنسـیة الـتي رأت ھـذه الخـطوة تحـمل دالالت عـمیقة وإشـارات واضـحة 
جـلیة، تـؤكـد مـدى عـمق الـعالقـات بـین زنـجبار ومـوھـیلي، وتـبعیة ھـذه األخـیرة لـلدولـة 

البوسعیدیة. 

وتـبدى فـي الـبحث أن فـرنـسا قـامـت بـتزویـج السـلطانـة فـاطـمة، بـعد مـغادرة زوجـھا 
الجـزیـرة ووفـاتـھا بجـزیـرة الـقمر الـكبرى، بـالسـید عـمر المسـیلي، وھـو رجـل ثـقة عـندھـا 
كـان یخـدم الـمصالـح الـفرنسـیة فـي األرخـبیل، وطـلبت السـلطانـة مـن السـلطات الـفرنسـیة 
إكـثار أسـطولـھا البحـري زیـاراتـھ للجـزیـرة، والـتدخـل لـمسانـدتـھا للتخـلص مـما سـمتھ 
بـضغوط حـاشـیتھا عـلیھا، واسـتحواذھـم بـالسـلطة، وتـدخـلھم فـي شـؤونـھا الـخاصـة، وكـان 
ھـؤالء  یـعارضـون –بشـدة – عـالقـات سـلطانـتھم بـالسـلطات الـفرنسـیة، وسـقوطـھا 
األخـالقـي، حـیث كـانـت قـد تخـلت فـي ھـذه األثـناء – نـتیجة الـتأثـیر الـفرنسـي- عـن 
االحـتشام وااللـتزام بـاآلداب اإلسـالمـیة، ثـم رأیـنا أن السـلطانـة قـامـت بـطلب الحـمایـة مـن 

فرنسا ولكن باریس لم تلب لھا حینھا ھذا المطلب. 
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وجـاء فـي الـدراسـة أن الـمزارع الـفرنسـي "المـبیر"،مـدعـومـا مـن األسـطول البحـري 
الـفرنسـي وشـبكة رجـال دیـن، اسـتطاع اسـتغالل نـقاط الـضعف عـند جـومـبیھ فـاطـمة، مـن 
حـیث أنـوثـتھا وفـقرھـا بـانـتزاع اتـفاقـیة امـتیاز السـتغالل مـعظم األراضـي الـزراعـیة فـي 
الجــزیــرة، لــمدة ســتین عــامــا، األمــر الــذي اســتاء مــنھ وجــھاء الجــزیــرة، وأخــذوا 
یـعارضـونـھ، ثـم حـاولـت السـلطانـة، بـتأیـید ودعـم مـباشـر أو غـیر مـباشـر مـن زنـجبار، 
ل عسكریًّا –مرتین-  العدول عن تلك االتفاقیة وإسقاطھا، إال أن األسطول البحري تدخَّ
لـتثبیتھا بـالحـدیـد والـنار،وإبـعاد وتـرحـیل أبـرز الـشخصیات السـیاسـیة واالجـتماعـیة 
الـمقاومـة لـالتـفاقـیة والـمعارضـة لـلنفوذ الـفرنسـي فـي الجـزیـرة، والـمحسوبـة عـلى سـلطان 

زنجبار.   

وقـامـت السـلطانـة - فـي مـحاولـة یـائـسة لـضرب االتـفاقـیة – بـالتخـلي عـن مـنصبھا لـصالـح 
ابـنھا األكـبر، محـمد بـن سـعید الـبوسـعیدي، ظـنا مـنھا أن ذلـك یـلغي االتـفاقـیة، ولـقیت ھـذه 
الخـطوة تـرحـیب السـید مـاجـد، سـلطان زنـجبار، الـذي لـم یـتأخـر عـن إرسـال مـبعوث 
خــاص لــتنصیب وتــتویــج الســلطان الجــدیــد  بــاســمھ رســمیًّا، فــي الــوقــت الــذي كــان 
الـفرنسـیون یحـملونـھ مـسؤولـیة مـا یجـري فـي الجـزیـرة مـن مـقاومـة االتـفاقـیة ومـعارضـة 

التدخالت الفرنسیة الرامیة البتالع الجزیرة على حساب تبعیتھا للدولة البوسعیدیة. 

كـما أوضـحت الـدراسـة قـیام جـومـبیة فـاطـمة بـجولـة خـارجـیة اسـتغرقـت ثـالث سـنوات، 
وشـملت زنـجبار وبـاریـس ومـصر، وذلـك لحشـد الـرأي الـعام لـصالـح جـزیـرتـھا إزاء 
الـمطامـع الـفرنسـیة، والـتقت خـالل وجـودھـا فـي زنـجبار بـالسـلطان مـاجـد، الـذي احـتفى 
بـھا واسـتضافـھا وقـدم لـھا الـمساعـدة الـمالـیة والـلوجیسـتیة لـتمكینھا مـن مـواصـلة رحـلتھا 

إلى فرنسا لعرض مطالبھا على الحكومة الفرنسیة. 

ثـم تـطرق الـبحث إلـى الحـدیـث عـن زیـارة فـاطـمة لـباریـس،حـیث طـالـبت الـحكومـة 
الـفرنسـیة بـوقـف تـدخـالتـھا فـي شـؤون جـزیـرتـھا، وبـالـتعویـض عـن الـخسائـر الـناجـمة عـن 
جـراء الـتدخـل الـعسكري، وبـالتخـلي عـن دعـمھا لـمواطـنھا "المـبیر"، الـذي قـویـت شـوكـتھ 
ونـما نـفوذه فـي الجـزیـرة، وأصـبح فـیھا الـحاكـم بـأمـر السـلطان، ولـكن فـرنـسا لـم تـكترث 
لھـذه الـمطالـب. ثـم قـررت، بـعد مـقابـلة الـسفیر الـبریـطانـي بـباریـس، الـعودة إلـى بـالدھـا 
مـروًرا بـمصر، حـیث اسـتقبلھا الخـدیـو إسـماعـیل، واسـتضافـھا والـوفـد الـمرافـق لـھا فـي 

قصر«المسافر خانھ». 

وذكـرت الـدراسـة أن الـوضـع فـي الجـزیـرة تفجـر مـن جـدیـد بـعد عـودة جـومـبیھ فـاطـمة 
إلـیھا، حـیث نشـطت الـمقاومـة لـالتـفاقـیة والـمصالـح الـفرنسـیة، وتـمخض عـن ذلـك قـیام 
األسـطول الـفرنسـي بـالـقصف –مـرة أخـرى-  واعـتقال الـمعارضـین ونـفیھم إلـى خـارج 
الجـزیـرة، وتـال ذلـك عـقد مـفاوضـات بـین فـرنـسا وحـكومـة الجـزیـرة، تـوصـلت فـي الـنھایـة 

إلى تعدیل بعض بنود االتفاقیة.  
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ونـوه الـبحث بـأن الھـدوء سـاد الجـزیـرة بـعد ھـذا الـتعدیـل، وبـدأت بـعض مـشاریـع 
"المـبیر" الـزراعـیة تظھـر إلـى الـوجـود، إال أن الـموت حـصده ھـو قـبل بـلوغـھ مـوسـم 
الـحصاد. كـما تـوفـِّي بـعد ذلـك السـلطان محـمد، فـعادت إلـى الـحكم والـدتـھ جـومـبیھ فـاطـمة 
–مـن جـدیـد- الـتي تـزوجـت ھـذه الـفترة بـعد طـالقـھا مـن زوجـھا الـثالـث الـملغاشـي األصـل، 
بالمزارع الفرنسي "النجالي" الذي ورث مشاریع "المبیر"، فأنجبت منھ ولدین ذكر 
وأنـثى. وشھـدت الـمصالـح الـفرنسـیة فـي الجـزیـرة بسـبب ھـذا الـربـاط الـزوجـي نـموا 
وتـرسـخا، وجـنت فـرنـسا بـذلـك ثـمار مـا زرعـتھ، واسـتثمرت فـیھ عـلى الـمدى الـبعید 
بتربیة وتثقیف جومبیھ فاطمة، وإصرارھا على أن تكون لھا الكلمة األخیرة والفاصلة 

في زواجھا. 

ثـم ذكـرت الـدراسـة وفـاة السـلطانـة فـاطـمة عـن عـمر نـاھـز اثـنین وأربـعین عـامـا، بـعد ثـمان 
وثـالثـین سـنة مـن حـكمھا، وأربـع زیـجات فـي عـمرھـا، وانـتقال الـحكم إلـى ابـنھا عـبد 
الـرحـمن بـن سـعید الـبوسـعیدي، الـذي كـان حـكمھ بـمثابـة آخـر مـسمار فـي نـعش حـكم ھـذه 
األسـرة، حـیث اغـتیل فـي قـصره، وانـتقل الـحكم بـعد ذلـك إلـى األسـرة الـحاكـمة الـعربـیة 
الـسابـقة ذات األصـول الـُعمانـیة – الـحضرمـیة. حـیث تـقلد حـكم الجـزیـرة عـلى الـتوالـي 
محـمد بـن الشـیخ مـختار، الـذي  لـم یسـتمر حـكمھ طـویـال،  ومـرجـان بـن عـبده آل الشـیخ 
أبـي بـكر بـن سـالـم، الـذي وقـع مـع السـلطات الـفرنسـیة، فـي 26نـیسان /أبـریـل 1886، 

على معاھدة الحمایة لتصبح موھیلي بذلك محمیة فرنسیة. 

وخـلصت الـدراسـة إلـى الـتنویـھ بـأن فـرنـسا، الـتي أخـذت تـعین مـن تـشاء سـلطانـا عـلى 
الجـزیـرة، وتـعزل مـن تـشاء، بـموجـب قـرارات إداریـة، عـینت بـعد تخـلیھا عـن السـلطان 

مـرجـان، ابـنة جـومـبیھ فـاطـمة  " َسـلِیمى مشـیمبا"(Salima Machimba )مـن الـزوج 
الـفرنسـي، سـلطانـة عـلى الجـزیـرة، فـي خـطوة ھـادفـة إلـى إزاحـة أخـیھا غـیر الـشقیق 
محمود بن سعید بن محمد بن ناصر البوسعیدي، النتمائھ العربي وعالقاتھ بزنجبار، 

لیقطعوا الطریق نھائیا أمام مصالح ونفوذ البوسعیدیین في الجزیرة. 

االستنتاجات: 

قـد یـكون أصـل مـسمي جـزیـرة مـوھـیلي عـربـیا(المحـلة أو المحـلى) ثـم جـرى عـلیھ 1.
التحریف كما حصل لجزیرة مایوت من الموت. 
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حـكم ھـذه الجـزیـرة مـن بـدایـة الـقرن الـسادس عشـر عـرب مسـلمون، ثـم حـكمتھا مـن 2.
عـام 1600أسـرة عـربـیة ذات أصـول عـمانـیة وحـضرمـیة، مـما یـدل عـلى عـراقـة 
الـتواصـل وتجـذره و تـوغـلھ  فـي الـقدم بـین عـمان وھـذه الجـزیـرة، وأن ذلـك لـم یـبدأ 
مـن عھـد السـید سـعید بـن سـلطان. ثـم أن ھـذا الـتواصـل تـعزز مـع مـجئ السـلطان عـبد 
الـرحـمن، وابـنتھ السـلطانـة فـاطـمة، والسـلطان محـمد والسـلطان عـبد الـرحـمن (ابـني 
ســعید بــن محــمد الــبوســعیدي)، والســلطان محــمد بــن الشــیخ مــختار، والســلطان 

مرجان بن عبده حتى فرض الحمایة الفرنسیة. 

دور اإلمـبراطـوریـة الـُعمانـیة فـي نشـر اإلسـالم والـدعـوة إلـیھ، وتـوطـین الـثقافـة 3.
الـعربـیة، حـیث إن تـنافـسھا لـم یـكن لمجـرد بسـط الـنفوذ  والسـیادة- كـما یـقول بـعض 
الـمغرضـین- وإنـما لنشـر الـدیـن وخـدمـتھ، ویـؤیـد ذلـك فـي الـدراسـة أن  حـلفاء 
السـلطان السـید سـعید فـي الجـزیـرة الـذیـن لـم یـكونـوا مسـلمین أسـلموا مـثل السـلطان 
عـبد الـرحـمن الـسالـف ذكـره، ومـئات مـن أتـباعـھ ومـقاتـلیھ الـملغاش، والـوزیـر 
"تسـیڤانـدیـن"، وعـبد هللا مسـیلم  وغـیرھـم. ویـعزز ھـذا أیـضا أن بـعض الـتقاریـر 
الـفرنسـیة –یـومـھا- كـانـت تـعبر عـن قـلق فـرنـسا مـن نـمو مـا سـمتھ بـ« الـظاھـرة 

اإلسالمیة»  التي تنمیھا الدولة البوسعیدیة في المنطقة. 

اسـتخدام فـرنـسا لـتكریـس ھـیمنتھا ومـطامـعھا فـي الجـزیـرة، ومـواجـھة نـفوذ الـدولـة 4.
الـبوسـعیدیـة ثـمان وسـائـل: السـیاسـة، وشـراء الـذمـم واإلغـراء بـالـمال، الـتربـیة 
والـتثقیف(مـھمة الـمربـیة الـفرنسـیة)، شـبكة الـتجسس ( الـمربـیة الـفرنسـیة وعـمالء 
محــلیون)، والــقوة الــعسكریــة الــمتمثلة فــي األســطول البحــري، ورجــال الــدیــن 
الـمنصریـن، ورجـال أعـمال (المـبیر والنـجالي)، واإلعـالم (الـتشویـھ والتشھـیر 

بالمعارضین المحسوبین على زنجبار وتزییف الحقائق). 

االھـتمام الـفرنسـي فـي الـتأثـیر عـلى جـومـبیھ فـاطـمة بـالـجانـب الـتربـوي والـتعلیمي، 5.
ومـا تـرتـب عـن ذلـك مـن انـعكاسـات سـلبیة عـلى حـیاتـھا النفسـیة، والسـلوكـیة 
والسـیاسـیة، یـدل عـلى أھـمیة الـتربـیة، وأن الـلغة لیسـت مجـرد وسـیلة لـلتخاطـب فـقط  

بل ھي أیضا وسیلة للتأثیر. 

مـواجـھة فـرنـسا الـمقاومـة الـوطـنیة لـنفوذھـا والـمحسوبـة عـلى زنـجبار بـالـقوة والـقمع 6.
واالعتقاالت والنفي والتشھیر. 

اشـتراط فـرنـسا مـوافـقتھا المسـبقة عـلى زواج جـومـبیھ فـاطـمة یـعني الـتدخـل الـسافـر 7.
حـتى فـي الـقضایـا الـشخصیة، وأن زواج جـومـبیھ فـاطـمة وكـذلـك أخـتھا غـیر الـشقیقة 
سـلیمى مشـیمبا، لـم یـكن مـسائـل شـخصیة، وإنـما ھـي مـسائـل دولـة فـرنـسا الـعظمى. 
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لذا قد یكون تعدد زیجات جومبیھ فاطمة أمرا مدبرا مقصودا للوصول إلى الزوج 
الـمثالـي األكـثر اسـتعدادا لخـدمـة الـمصالـح الـفرنسـیة. وھـذا مـا حـصل فـي زواجـھا 
بـالـمزارع الـفرنسـي "النـجالي"(الـرابـع) حـیث تـعزز الـنفوذ الـفرنسـي فـي الجـزیـرة 

وتعاظم – أكثر من أي وقت مضى- في ظل ھذا الرباط الزوجي. 

الـتنافـس الشـدیـد فـي كسـب یـد السـلطانـة وخـطبتھا كـان الـغرض مـنھ الـوصـول إلـى 8.
بسـط الـنفوذ فـي جـزیـرتـھا، وأن زواجـھا بـسعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي، 

مرشح السید سعید، تم بدعم وتأیید الوجھاء الموالین لھ.  

اسـتغالل الـضعف األنـثوي للسـلطانـة وصـغر سـنھا وقـلة یـدھـا مـن قـبل الـمزارع 9.
الفرنسي "المبیر" النتزاع االمتیاز، والتدخل العسكري الفرنسي لتثبیتھ بالقصف 

والتدمیر عند ما تراجعت السلطانة عنھا. 

دور زنــجبار الــمتمثل فــي األخــویــن: ســیف وعــبد هللا ابــني ســعید بــن محــمد 10.
البوسعیدي في مقاومة اتفاقیة االمتیاز. 

ترحیب زنجبار بتنحي السلطانة فاطمة عن الحكم لصالح نجلھا األكبر محمد بن 11.
سعید البوسعیدي، وتنصیبھ وتتویجھ رسمیا باسم السید ماجد، سلطان زنجبار. 

قــیام الــمزارع الــفرنســي"المــبیر" بــتعیین نــفسھ وصــیًّا عــلى الســلطان محــمد،  12.
واإلعالن عن استقاللھ من زنجبار. 

 زیـارة جـومـبیھ فـاطـمة لـباریـس لـعرض مـطالـبھا، عـلى الـرغـم مـن عـدم تـحقیق 13.
نـتائـجھا الـمرجـوة،  أسسـت «عـادة قـمریـة»، مـا زال الـساسـة الـقمریـون یـحافـظون  

علیھا –أبا عن جد- حتى اآلن. 

الـضغوط الـفرنسـیة، ألجـل الھـیمنة عـلى الجـزیـرة وسـحبھا مـن أقـدام الـدولـة 14.
الـبوسـعیدیـة، لـم تـمارس عـلى الـفعالـیات السـیاسـیة واالجـتماعـیة فـي مـوھـیلي فحسـب 

بل وعلى حكومة زنجبار أیضا.    

سـیاسـة الـمواجـھة والـممانـعة الـتي انـتھجھا السـلطان عـبد الـرحـمن بـن سـعید 15.
الـبوسـعیدي إزاء فـرنـسا ومـطامـعھا ومـصالـحھا فـي الجـزیـرة أدت فـي الـنھایـة إلـى 

القضاء علیھ وانتقال السلطة بعده إلى العائلة العربیة الحاكمة السابقة . 

حـكم السـلطان محـمد بـن الشـیخ مـختار لـم یـدم طـویـال لخـلعھ، وابـن أخـتھ مـرجـان بـن 16.
عبده الذي تولى الحكم بعده ھو الذي وقع معاھدة الحمایة مع الفرنسیین. 
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قیام فرنسا، بعد تنازل السلطان مرجان عن الحكم، بتعیین ابنة جومبیھ فاطمة  " 17.
َسلِیمى مشیمبا"من الزوج الفرنسي، سلطانة على الجزیرة، بقرار إداري. 

وقـوع الجـزیـرة فـي حـمایـة فـرنـسا الـتي فـرضـت عـلیھا بـعد ذلـك وعـلى شـقیقاتـھا 18.
االستعمار.   

           

التوصیـــات: 

یـنبغي بـل یـتحتم عـلى جـزر الـقمر مـمثلة فـي حـكومـتھا أال تـنتظر المسـتعمرة الـسابـقة 1.
لــتكتب عــنھا، بــعد أكــثر مــن ثــالثــة عــقود مــن االســتقالل، تــاریــخھا وثــقافــتھا 

وحضارتھا وعالقاتھا مع العرب والمسلمین. 

تـوجـیھ الـمركـز الـوطـني لـلتوثـیق والـبحث الـعلمي وجـامـعة جـزر الـقمر مـمثلة فـي 2.
كـلیة اإلمـام الـشافـعي لـلدراسـات اإلسـالمـیة والـعربـیة إلجـراء بـحوث ودراسـات 

توثیقیة في ھذا المجال. 

دعـوة الـجھات الـمختصة فـي سـلطنة عـمان الـشقیقة إلـى االسـتفادة مـن مـثل ھـذه 3.
الـدراسـات- عـلى تـواضـعھا- ألجـل تـوجـیھ الـباحـثین الـمتخصصین لـلقیام بـدراسـات 
أكـثر عـمقا وتـوثـیقا لتجـلیة ھـذا الـتواصـل الـُعمانـي الـقمري بـكل مـظاھـره وتـشعباتـھ 
وتـأثـیراتـھ وقـسماتـھ، وتـمكین شـقیقتھا الـصغرى –جـزر الـقمر- لـلقیام ھـي األخـرى، 
بـواجـبھا نـحو دراسـة وتـوثـیق ذلـك الـتراث الـتاریـخي المشـترك، وإخـراجـھ مـن 

أضابیر األرشیفات الفرنسیة. 

 دعـوة اإلخـوة الـمثقفین والـباحـثین الـقمریـین– وھـم كـثر- إلـى تـجاوز الـدراسـات 4.
الـخجولـة عـن تـاریـخ مـرحـلة االسـتعمار، والـحكم الـذاتـي، وثـورة عـلي صـالـح، 
وانـقالبـات بـوب دیـنار، إلـى الـولـوج- بـعمق- فـي تـجاویـف مـوضـوعـات الـتاریـخ 

والثقافة والحضارة لمرحلة ما قبل االستعمار.  

 .
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المالحق 

 !     !

السلطان سعید بن سلطان البوسعیدي، سلطان عمان وزنجبار(1856-1806) 

 !           !  

 السلطان ماجد بن سعید، سلطان زنجبار            السلطان برغش بن سعید، سلطان زنجبار  

 (1888-1870)                                       (1870-1856)           
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السلطانة جومبیھ فاطمة بنت عبد الرحمن ( التاج المھدى إلیھا من إمبراطور فرنسا) 

 !
 جومبیھ فاطمة بنت عبد الرحمن سلطانة جزیرة موھیلي 

(1841-1867م)( عودة إلى الحكم:1874-1878م) 

ومرافقوھا في زیارتھا لباریس عام1868م وفي یسارھا سیف بن سعید بن محمد بن ناصرالبوسعیدي(ابن زوجھا 
 (Dzarene الُعماني)، سكرتیرھا الخاص باللغة العربیة، المرأة الجالسة على األرض ھي دَزِرین ُجومبیھ

(Djoumbe (الحاضنة السابقة للسلطانة)، مستخدمة منزلیة، والجالس على األرض من الیسار ویحمل السیف 

ھو عبد هللا بكري (طباخ السلطانة المتھم بتسمیم المربیة الفرنسیة مدام درواة  Madame Droit)، الحارس 
الشخصي.   

 (CNDRS المصدر: المركز الوطني للتوثیق والبحث العلمي –موروني )                     
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 !
« La Reine de Mohély » - 1863 - Désiré Charnay .  1

« صورة ملكة موھیلي »- عام 1863، تصویر: دیزیریھ شارناي  

ترجمة النص الفرنسي الشارح للصورة والذي یأتي ذكره بعد الترجمة:  

« البعثة الفرنسیة تنھي زیارتھا لجزیرة موھیلي في أكتوبر1863م. فالملكة الشابة جومبیھ سولي 
(ُسودي) ذات عقیدة إسالمیة، تستقبل الوفد في شقتھا، وترحِّب بضیوفھا بصحبة حاضنتھا المسنة 

وامرأة أخرى موضع ثقة، ویوجد وراءھا ستار بسیط ممدود یحجب غرفة نومھا. شارناي 
( المصور الذي التقط ھذه الصورة) انھارت معنویتھ بسبب ھذه التركیبة المذھلة أمام مقابلة 

الملكة التي نظرتھا تطلق شظیة لطیفة مكتئبة» ا.ھـ. 
«La mission française s'achève en octobre 1863 dans l'île de Mohéli. La jeune reine Jumbe-Souli, de 
confession musulmane, reçoit la délégation dans ses appartements. Elle se présente à ses hôtes en 
compagnie de sa vieille nourrice et d'une confidente ; derrière elle, un simple voile tendu masque sa 
chambre à coucher. Charnay immortalise par cette admirable composition l'entrevue avec la reine, dont le 
regard dégage un « doux éclat mélancolique ». 

وتظھر في الصورة أیضا صورة طفل صغیر یرتدي مالبس عربیة ( ثوب أو دشداش وسترة وكوفیة ) ویبدو أنھا 
ألحد أبناء السلطانة من زوجھا الُعماني سعید بن محمد بن ناصر البوسعیدي الملقب بـ" َمقَدارا". 

المصدر: 
http://saintsulpice.unblog.fr/2009/03/02/portraits-dantan-partie-1 

1 سبق التعریف بالمصور في الفصل التمھیدي.
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 !
شجرة الباوباب (Baobabe ) تصویر "دزیریھ شاناي" Désiré Charnay  في أكتوبر 1863 

    (le Tour du Monde)المصدر: جولة العالم

  (Bibliothèque Malgache/13)   Madagascar à l'oiseau                               

    Désiré Charnay
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 !
بوستیر: السلطانة جومبیھ فاطمة بمناسبة زیارتھا لباریس عام 1868م  

وعمرھا 31سنة للمطالبة بوقف التدخالت الفرنسیة في شؤون جزیرتھا. 

 (http://www.comores-online.com/mwezinet/histoire/djoumbe.htm :المصدر)

 !
السلطانة جومبیھ فاطمة  

 (CNDRS المصدر: المركز الوطني للتوثیق والبحث العلمي –موروني )                     
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األمیر السید عمر بن حسن بن السلطان عبد هللا األول المسیلي الباعلوي، ولد عام 1815م، وكان طوال حیاتھ رجل 
فرنسا في األرخبیل، وقدم لھا خدمات جلیلة في تبیت وجودھا ونفوذھا. و تقدیرا لدوره تم تكریمھ بمنحھ وسام جوقة 

الشرف بدرجة فارس، وتزویجھ عام 1865 بالسلطانة جومبیھ فاطمة، بعد وفاة زوجھا العربي سعید بن محمد بن 
ناصر البوسعیدي، وتعیینھ سلطانا على جزیرة أنجوان، في 25أبریل 1891، وتوفي في 15أبریل 1892. 

  (comores-online.com):المصدر                                                                           

 !

جوزیف المبیر المزارع الفرنسي (1824-1873م) الذي وقع مع السلطانة جومبیھ فاطمة على اتفاقیة 
االمتیاز ثم  أصبح وصیًّا على السلطان حاكًما بأمره في الفترة ما بین1868-1871م. 

 (www.comores-online.com):المصدر
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صحیفة فرنسیة:- لوجرنال إللیستري- العدد 234 لعام 1868 

تـغطیة لـزیـارة جـومـبیھ فـاطـمة لـباریـس عـام 1868، وتظھـر ھـي جـالـسة فـي الـوسـط، ویـقف خـلفھا مـن الـیمین أحـد الـثالثـة 
مـن مـرافـقیھا الـذكـور: إمـا سـكرتـیرھـا الـخاص بـالـلغة الـفرنسـیة: عـبده تیسـیڤانـدیـن، أو طـباخـھا الـخاص: عـبد هللا بـكري، أو 
سـكرتـیرھـا الـخاص بـالـلغة الـعربـیة: سـیف بـن سـعید بـن محـمد بـن نـاصـر الـبوسـعیدي. وھـذا االحـتمال األخـیر- یـبدو لـي- 
مسـتعبد لـكون مـالمـح الـصورة ال تـوحـي إلـى شـخص عـربـي. أمـا الـواقـفة مـن الـیسار فھـي مسـتخدمـتھا الـمنزلـیة " درزیـن 

جومبیھ". 

المصدر: 

http://cgi.ebay.fr/JOURNAL-ILLUSTRE-1868-N-234-REINE-MOHELI-COMORES-/290533382721?
pt=FR_GW_Livres_BD_et_Revues_Journaux_Revues_Magazines&hash=item43a5239a41 
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 (Le Tour du یبدو أن ھذه الصورة ھي الصورة نفسھا الواردة في الصحیفة أعاله مع أن ھذه نقلناھا من جولة العالم
(Monde في القسم الخاص بمدغشقر وجزیرة موھیلي من النسخة اإللكترونیة المسموح بنسخھا. 
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 !

صحیفة أسبوعیة فرنسیة – لوموند اللیستري - العدد الصادر في 25 سبتمبر1868  

( تغطیة لزیارة السلطانة جومبیھ فاطمة لباریس) 

نماذج من الوثائق الفرنسیة التي استقینا منھا مادة الكتاب: 
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R
ھذه رسالة بعثت بھا جومبیھ فاطمة سلطانة موھیلي إلى نابلیون الثالث ،إمبراطور فرنسا( 

بدون تاریخ) وسبقت ترجمتھا في الفصل الرابع من الكتاب. 
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 R
ھذه الوثیقة رسالة مؤرخة في باریس بتاریخ 10 ینایر 1868م  بعث بھا وزیر البحریة 

ي جومبیھ فاطمة، سلطانة  والمستعمرات إلى زمیلھ للخارجیة- الدائرة السیاسیة-  بشأن تنحِّ
جزیرة موھیلي، عن الحكم لصالح ابنھا محمد بن سعید بن ناصر البوسعیدي. 
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وفیما یلي ترجمتھا:   

السید  لي ماركیس والزمیل العزیز 

لقد أبلغني السید اآلمر األعلى في مایوت والمتعلقات في رسالة مؤرخة في 24 أكتوبر الماضي 
ي ملكة موھیلي جومبیھ فاطمة عن الحكم البنھا محمد بن سعید بن محمد البالغ من العمر 8  بتنحِّ

أو 9 سنوات، وتتولى والدتھ الماكرة بالتأكید الوصایة علیھ لحین بلوغھ. 

وھكذا سیرى سعادتكم بقراءة تلك الرسالة التي أعتقد أنھ من الواجب إرفاق صورة منھا لكم، 
والتي ال یرى فیھا السید الكولونیل كولومب أن ھذا القرار سیؤثر سلبا على عالقاتنا مع ھذه 

الجزیرة. 

                     وتقبلوا السید لي ماركیس والزمیل العزیز عظیم احترامي. 

                                                       األمیرال 

                                       الوزیر كاتب الدولة في دائرة البحریة والمستعمرات. 

                                                                   توقیع: 

      ( Rigoult de Genouilly) ریجولت دي جینویلي                                            
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ñ

ھذه ھي الرسالة ( صفحتان) المشار إلیھا أعاله  والتي بعث بھا اآلمر األعلى في مایوت 
ي جومبیھ فاطمة عن السلطة البنھا محمد  "كولومب" إلى وزیر البحریة والمستعمرات بشأن تنحِّ
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بن سعید  
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 ñ

رسالة جوابیة( 3صفحات) وجھھا وزیر البحریة والمستعمرات إلى زمیلھ وزیر الخارجیة  
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وھذه ترجمتھا: 

باریس في 7  مارس 1868م  

السید لي ماركیس والزمیل العزیز 

لقد تسلمت مع كل المرفقات صورة للرسالة التي وجھھا إلى معالیكم قنصل فرنسا بزنجبار في 7 
دیسمبر الماضي إلطالعكم على آخر المستجدات الواقعة في موھیلي، والتي أحلتموھا إليَّ في 5 

فبرایر. 

و في الوقت نفسھ الذي وصلتني فیھ ھذه الوثائق تسلمت تقاریر كل من السید آمر السفینة الندر 
والسید اآلمر األعلى في مایوت بخصوص الموضوع ذاتھ. 
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 ñ

ه إال إلى  وتسفر قراءة ھذه الوثائق عن أن السلوك المتبع من قبل ملكة موھیلي ال یمكن عزوُّ
رغبة حكومة زنجبار في بسط سلطتھا في موھیلي وجزیرة القمر الكبرى. 
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وبفضل اإلجراءات الفعالة التي اتخذھا آمر الندر فإن مطامع العرب تم إبطالھا تقریبا. 

إن إعادة ابنَي زوج ملكة موھیلي إلى زنجبار وما حصلنا علیھ من رضا السلطان ماجد عن ذلك 
ذلَّال – وقتیًّا- الصعوبات المثارة من قبل دسائس العرب، ولكننا ال نستطیع قبول ممارسة حكومة 

زنجبار نفوذھا في جزیرة القمر الكبرى وموھیلي. ألن ھذا – في رأیي - سیجعل نفوذنا یحل 
مكان نفوذ العرب، وبحضور مصالحنا التي تجب المحافظة علیھا في مایوت، ومؤسساتنا 

الموجودة بجانب مدغشقر. 

یوافق معالیكم من غیر شك مثلي على أن 
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 القنصل یجب علیھ االحتجاج ضد المشاریع التي تحاول حكومة زنجبار بدعم من اإلنجلیز - 
بدون شك- القیام بھا في جزرا لقمر. 
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وتقبلوا السید لي ماركیس والزمیل العزیز تأكید اعتباري العالي. 

                                                              األمیرال 

                                  وزیر، كاتب الدولة في دائرة البحریة والمستعمرات. 

       االسم والتوقیع  
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ھذه الرسالة (14صفحة) كتبھا أحد ضباط األسطول البحري الفرنسي اآلمر ماسیو شارل –
قبطان سفینة فریجیت – في 20أبریل 1868 م بـمایوت إلى وزیر البحریة والمستعمرات بشأن 

ي جومبیھ فاطمة عن الحكم البنھا وتنصیبھ باسم سلطان زنجبار  الوضع في موھیلي بعد تنحِّ
ومغادرة جومبیھ فاطمة إلى زنجبار وحضور المؤتمر التأسیسي(َكبار) لـ 11 وجیھًا من الموالین 

لـ" المبیر" والذي دعا ھو إلیھ في 13ابریل 1868م وترأسھ بنفسھ تقرر خاللھ استقاللیة 
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السلطان محمد من سلطان زنجبار وتغییر العلم األحمر البوسعیدي وتنصیب المبیر نفسھ وصیا 
على السلطان...   

 ñ
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تـرجـمة لـمقال نشـر فـي صـحیفة فـرنسـیة "لـي بـین بـیبیلك"(Le Bien Public) فـي عـددھـا 
الصادر في 10/08/1964، بمناسبة وفاة أُورسول َسلیَِمى َمَشیمبا، سلطانة جزیرة موھیلي، التي 

عینتھا السلطات الفرنسیة بقرار إداري سلطانة على تلك الجزیرة عام 1888م. 

بدایة النص: 

« صـاحـبة الـجاللـة أورسـول سـلیمى مشـیمبا، أولـى مـلكة جـزیـرة مـوھـیلي والـتي تخـلت عـن 
مـملكتھا لـفرنـسا مـن أجـل حـب شـرطـي، تـوفـیت بـقریـة "بـیسمیس" فـي "ھـوت سـاون" عـن عـمر 

یناھز 90 عاما. 

بـبالـغ الحـزن حـقا- الن الجـمیع كـانـوا یـعرفـونـھا ویـقدرونـھا ویـحترمـونـھا- تـلقى سـكان قـریـة " 
بـیسمیس" فـي (ھـوت سـاون) وكـذلـك سـكان قـریـة صـغیرة واقـعة فـي الـساحـل الـذھـبي "كـلیري"، 
حـیث عـاشـت فـیھا لـسنوات كـثیرة، نـبا وفـاة مـدام كـمیل بـول، الـمسماة –حسـب الـوالدة- بـ"أورسـول 

سلیمي مشیمبا، أولى ملكة جزیرة موھیلي. 

فـفي عـام 1874- مـنذ 90 عـامـا تـقریـبا- ولـدت أورسـول سـلیمى مشـیمبا. وكـان یـنبغي أن تـصبح 
مـلكة مـوھـیلي، إحـدى جـزر الـقمر. ھـذا األرخـبیل الـواقـع فـي الـمحیط الـھندي ، الـمنتج لـقصب 

السكر، والفانیلیا، والنغ النغ( زھور تصنع منھا العطور)، وما إلى ذلك. 

وقـد أمـضت طـفولـتھا فـي جـزیـرة ریـنیون. الجـزیـرة الـتي تـعرفـت فـیھا عـلى شـرطـي فـأحـبتھ حـبا 
صادقا، ورغبت في الزواج بھ. 

والـحكومـة (الـفرنسـیة) فـي ذلـك الـوقـت أبـلغتھا بـأنـھ ال یـمكن إن تـكون مـلكة وزوجـة شـرطـي فـي 
الـوقـت نـفسھ. وكـان عـلیھا االخـتیار، وبـدون تـردد تخـلت مـملكة مـوھـیلي عـن جـزیـرتـھا الـخالبـة 

القریبة من مدغشقر ألجل أن تتزوج وفق فرنسیتھا بالمسیو كمیل بول. 

سـلیمى مشـیمبا، أولـى زوجـة مـطیعة حسـب قـانـون نـابـلیون وعـاشـقة حسـب قـانـون جـزیـرتـھا الـعطرة، 
فضلت أن تتبع زوجھا إلى ھذا البلد الجمیل الذي ال تعرفھ، فرنسا. 

وأعـطت تـاجـھا الـملكي لـفرنـسا. و فـي عـام 1902، وبـمعیة زوجـھا الشـرطـي الـمتقاعـد كـمیل بـول، 
قـدمـت لـلعیش فـي مـنزل عـائـلي بـقریـة كـلیري، قـریـة صـغیرة فـي سـاحـل الـذھـب واقـعة فـي حـدود 
الدائرة على طول ھوت ساون. وخصص لھا معاش ملكي تم تقدیره وفق تكلفة الحیاة عام 1900. 

وھـناك سـارت الـحیاة بھـدوء، وكـانـت الـملكة فـي بـعض األحـیان تـحن إلـى مـملكتھا وجـزیـرتـھا الـفاتـنة، 
ولـكنھا كـانـت تـقوم بـبعض أعـمال فـي الـزراعـة، والبسـتنة، و تـربـیة الـدواجـن، إلـى جـانـب تـربـیة 

أوالدھا، األمیرة لویز، واألمیرین لویس وفریناند، الذین ھم من موھیلي. 

وكـانـت مـلكة مـوھـیلي الـسابـقة قـد غـادرت مـنزلـھا فـي قـریـة كـلیري، حـیث تـوجـد بـھا ذكـریـات كـثیرة 
تذكرھا بالماضي، لإلقامة في قریة بیسمیس في (ھوت ساون). 

وھناك انطفأت شعلة حیاة الملكة عن عمر یناھز 90 سنة. 
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وھناك أیضا ستستریح إلى األبد. 

ومـراسـیم جـنازة صـاحـبة الـجاللـة ، أولـى مـلكة مـوھـیلي، تـمت فـي ھـذا الـصباح، فـي الـساعـة 
العاشرة والنصف ، في كنیسة قریة بیسمیس، وھي أبرشیتھا. 

وصحیفة "لي بین بیببلیك" ترجو، من أوالدھا وأحفادھا والعائلة كلھا، قبول عبارات المواساة 
والعزاء الصادقة. 

        م.كولوت» 

نھایة النص.  

النص الفرنسي: 

. M. Ursule Salima Machamba 1ère reine de Mohéli qui abandonna son 
royaume à la France pour l’amour d’un gendarme s’est éteinte à Pesmes 
(Hte-Saône) à l’âge de 90 ans  
Article paru dans LE BIEN PUBLIC, 10/08/1964 

C’est avec une tristesse certaine — car 
tous la connaissaient, l’estimaient et la 
respectaient — que les habitants de 
Pesmes (Haute-Saône) comme du petit 
village côte-d’orien de Cléry, où elle résida 
pendant de longues années, ont appris le 
décès de Mme Camille Paule, née Ursule 
Salima Machamba 1ère reine de Mohéli. 
 
En novembre 1874 — il y a donc près de 
90 ans — Ursule Salima Machamba venait 
au monde. Elle devait devenir reine de 
Mohéli, une des îles Comores, cet archipel 
de l’océan Indien, producteur de canne à 
sucre, de vanille, d’Ylang-Ylang, etc. 
 
Elle passa sa prime jeunesse à l’île de la 
Réunion, lie dans laquelle elle rencontra 
un gendarme qu’elle aima d’un amour 
sincère et qu’elle désira épouser. 
 
Le gouvernement lui fit alors savoir qu’on 
ne saurait être, à ce qu’il paraît, reine et 
femme d’un gendarme en même temps. Il 
fallut choisir. Et sans hésitation, la petite 
reine de Mohéli abandonna son île 
enchanteresse près de Madagascar pour 
épouser selon son France M. Camille 
Paule.

!  
SM. Ursule Salima Machamba 1ère, reine de 

Mohéli, à sa résidence fermière de Cléry 
(Photo M. C.)
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 http://www.comores-online.com/mwezinet/histoire/ursule.htm

 !

 السلطانة سلیمى مشیمبا- ابنة جومبیھ فاطمة من الزوج الفرنسي- (1912-1888) 

Salima Machamba 1ère, épouse obéissante selon le code Napoléon et amoureuse 
selon celui de son île parfumée, préféra suivre son mari dans ce beau pays 
qu’elle ne connaissait pas la France. 
 
Elle donna sa couronne a la France, et, en 1902, avec son mari, le gendarme 
Camille Paule, passé hors cadre, elle vint s’installer dans une résidence fermière 
à Cléry, petit village de la Côte-d’Or, situé aux limites du département en 
bordure de la Haute Saône. Elle lut nantie d’une pension royale calculée sur le 
coût de la vie en 1900. 
 
Là, la vie s’écoula doucement, la reine ayant quelquefois la nostalgie de son 
royaume, de son ils enchanteresse, mais elle s’adonnait aux menus travaux de 
la culture, du jardinage, de l’élevage de volailles, au milieu de ses enfants, la 
princesse Louise et les princes Louis et Fernand de Mohéli. 
 
L’ex-reine de Mohéli avait quitté sa résidence de Cléry où tant de souvenirs lui 
rappelaient le passé pour s’installer à Pesmes, dans la Haute-Saône. 
 
C’est là qu’elle s’est éteinte à l’âge de 90 ans. 
 
C’est là aussi qu’elle reposera à tout jamais. 
 
Les obsèques de S.M. Ursule Salima Machamba 1ère, reine de Mohéli, ont lieu ce 
matin, à 10 h 30, en l’église de Pesmes, sa paroisse. 
 
Le « Bien Public » prie ses enfants, petits-enfants et toute la famille d’agréer 
l’expression de ses très vives et très sincères condoléances.  
M. COLLOT. 

المصدر:
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 !

سفینة عسكریة تسمى" البودونیز"(La Bourdonnais)تابعة للبحریة الفرنسیة (1893-1875). 

 !

المؤلف د. كرھیال یحاضر حول موضوع الكتاب في النادي الثقافي بمسقط  في 9 مایو 2011م 
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 !

جانب من الحضور من رجال الثقافة والفكر واإلعالم 
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المصادر والمراجع 

أوال- العربیـــــــــــــة: 

املخـطوطــات:1.

 - أبوبكر،القاضي عمر الشيرازي:
 أحاديث املاضي في جزر انجزيجا وهنزوان ومايوت وموهيلي( كتب 

عام1282هـ/1865م)، نشره جرنوت روتر في سلسلة(18) يصدرها املعهد 
األملاني لألبحاث الشرقية في بيروت، املطبعة الكاثوليكية، عام1976، بعنوان: 

جزر إسالمية على شاط\ إفريقية الشرقية.
- مكال، أبو محمد برهان بن محمد القمري (ت:1949):

 تاريخ جزائر القمر، توجد نسخة منه عند الشيخ محمد إدريس، زنجبار.

2-الرســائل الجامعـــية والدراسات:

-  -السقاف، الدكتور محمد ذاكر حسن:
جزر القمر عبر العصور، موروني،(2002). 

كمال، زين الدين العابدين محمد: -

جkkkkkkزر الkkkkkkقمر مkkkkkkنذ بkkkkkkدايkkkkkkة الkkkkkkقرن الkkkkkkسادس عشkkkkkkر املkkkkkkيالدي وحkkkkkkتى فkkkkkkرض 
الحماية  

الفرنسية(1504-1887م)، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير في الدراسات 

اإلفريقية في معهد البحوث- قسم التاريخ، تحت إشراف أ.د.شوقي عطا اهلل 
الجمل، جامعة القاهرة، (2005).

3- الكتب املطبوعة:

باعلوي، هاشم بن محمد بن علي:-
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املفاخر السامية في ذكرى تاريخ سالطني جزر القمر من القرن العاشر -
امليالدي إلى القرن العشرين، تحقيق الدكتور محمد منير الشويكي 

الحسيني،دمشق: الطبعة األولى، الدار العاملية لنشر وتحقيق وتوثيق 

األنساب،(2009).  

باعلوي، هاشم بن محمد بن علي: -

نبذة عن تاريخ اإلسالم في جزر القمر، من منشورات إيسيسكو- الرباط: الطبعة 
الثانية،( 1988). 

السيد سعيد، ساملة:-

 مذكرات أميرة عربية، ترجمة عبد املجيد حسيب القيسي، لندن: دار 
الحكمة، الطبعة الخامسة،(2005). 

فليبس، ويندل:-

تاريخ عمان، ترجمة محمد أمني عبد اهلل ، وزارة التراث والثقافة- سلطنة عمان، 
الطبعة الخامسة ،( 2003). 

القاسمي، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد:-

تقسيم اإلمبراطورية العمانية (1856-1862)، دبي:مطابع البيان التجارية، 

الطبعة األولى،(1989).  
كرهيال، الدكتور حامد:-

 العالقات التاريخية بني الدولة البوسعيدية وجزر القمر(1964-1806)، 
وزارة الخارجية بسلطنة عمان، موسكو: بيبلوس كونسالتينغ للطباعة 

والنشر والتوزيع ،(2007) .

املغيري، سعيد بن علي:-
      جهينة األخبار في تاريخ زنجبار، تحقيق محمد علي الصليبي، وزارة 

التراث  والثقافة في سلطنة عمان: الطبعة الرابعة،(2001).

 ثانيا- املصادر واملراجع األجنبية:

الكتب املطبـوعـة:1.

 - Alfred Gevrey, Essai sur les Comores,( 1870), Pondichery A.Saligny.

- Christophe Grosdidier, Djoumbe Fatima, reine de Mohéli,(roman 
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historique),(2004), 
 Paris, L'Harmattan, 236p.  

 - Damir Ben Ali, Tradition d'une lignée royale des Comores,(1985),Paris,
 l'Harmttain.

 - Jean Martin. Comores : quatre ils entre pirates et planteurs, - Razzias
 malgaches et rivalités internationales-(fin XVIIIe-1875), (1983), Paris,
 l’Harmattan, ,2T.

 - Julienne Nivois, Dominique Gueniot, Une reine oubliée par l'Histoire,
 (2005), Paris l’Harmattan,199 p.

 -Langlois. R.P., Jumb-Soudy Scènes et récits des Ils Comores,(1872),
  Paris,J.Alanel, pp.22-24.
 - Martineau Alfred, Hanotaux Gabriel ,Histoire des colonies françaises et de
 le l'expansion de la France dans le Monde « Madagascar et les
 Comores,»(1934), Paris,T.4, Plon.

  

الوثــائق األجنبية: 2.

 في أرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة بباریس. 1.

- Archives du Ministère des Affaires Etrangères ,Mém.Doc.,Afrique,vol.69, pp.
 123-124 et 215.

 - Archives du Ministère des Affaires Etrangères ,Mém.Doc.,Afrique,vol.69.  p.227,
 Commandant en chef de la station navale de l'Océan Indien à Min. Mar.et Col., 22
 avril 1848.

 - Archives du Ministère des Affaires Etrangères ,Mém.Doc.,Afrique,vol.69,pp.
 215-221, Résultats des derniers rapports concernant la politique des Iles
 Comores( 25 Juillet 1849).

 - Archives du Ministère des Affaires Etrangères ,Mém et Doc. Série Afrique, vol.69,
 p.275,Rapport du Capitaine de frégate Bolle, commandant le Chasseur (15 mars
 1850).

 - Archives du Ministère des Affaires Etrangères ,Mém.et Doc., série Afrique, vol.69.
 p.280.

 - Archives du Ministère des Affaires Etrangères ,Mém.et Doc., série Afrique, vol.69.
 p.396.

 - Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Mém.et Doc., série Afrique, Vol.70,
 p.30

- Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Mém.et Doc., Afrique, vol.70. p.
 137, Annexe C.
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- Archives du Ministère des Affaires Etrangères ,Mém.et Doc. ,Afrique, vol.70. pp.
 10-12, Lettre de la reine de Mohéli et réponse …( sans date).

- Archives du Ministère des Affaires Etrangères , Mém.et Doc., Afrique, vol.70, p.
 11.

 - Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Mém.et Doc., Afrique, vol. 70, pp.
 100- 105, Jablonski à Min. des A.E, Zanzibar, le décembre 1867

 - Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Mém.et Doc., Afrique, vol. 70, p.
 100.

- Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Mém.et Doc., Afrique, vol.70. p.
 23, Lambert à S.M. l'Empereur,10 décembre 1867.

- Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Mém.et Doc., Afrique, vol.70. p.
 106,Rapport de Jablonski à Min. des Affaires Étrangères, Zanzibar, le 7 décembre
 1867.

- Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Mém.et Doc., Afrique, vol.70, p.
 179,Note additive au texte réglant les affaires de la reine de Moheli.

في األرشیف الوطني – إكس إن بروفینس(فرنسا): 2.

 .

 - A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 1 , lettre n0 61, Commandant
  supérieur de Mayotte à Min.de la Mar.et Col, 22 mai 1852.,Paris.

 - A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 47, p. 131,Ferriez à  Abd er
        Rahman ben Said, Sultan de Mohéli, le 18 mars 1885.

 - A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 27, Gouverneur de Mayotte
 ( Papinaud) à Mahmoud, 18 septembre 1889 et 11 octobre 1889.

 -A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 43, no 302,p.185, Commandant
 Supérieur de Mayotte( Ventre de la Touloubre) à Djoumbe Fatima, 11
 mai 1864.

 A.N.D.A.O.M., registre 4 b 94, Commandant Dupré à Min. Mar. Et col.,5 octobre 1861.
 -A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 4,p.225 Lettre no  58, Commandant Supérieur de
 Mayotte( Gabrié) à  Min. Mar. et Col.,le 23 mai 1868
 - A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 4, Lettre no  59, Commandant Supérieur de
 Mayotte( Gabrié) à    Commandant Dupré le 11 octobre 1861.

 -
3- في األرشیف الوطني – قسم أقالیم ما وراء البحار- باریس 

 -- A.N.S.O.M.,MAD,235 535,Paris,  Passot à Romain-Desfossés ,20 janvier1847
  -

 -A.N.S.O.M.,MAD,270605,Passot à Commandant de la station navale, le 14 février1848.
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 - A.N.S.O.M.,MAD,270605,Passot à Direction des Colonies,1erMarsi 1849
 - A.N.S.O.M., Registre MAD, 7 B 1, Lettre n0 61,Commandant supérieur de Mayotte à Min.de
 la Marine,22 mai 1852.,Paris.
 -. A.N.S.O.M.,MAD,270605,Commandant Supérieur de Mayotte( Bonfils) à Ministre de la
 Marine, Mayotte,le 19 décembre 1851.

  -
 -A.N.S.O.M.,Registre Madagascar 7 B 1, Lettre n0 61, p.226,Commandant Supérieur de
 Mayotte ( Bonfils) à Ministre de la Marine, le 22 mai 1852.
 -A.N.S.O.M.,MAD,228 486 , Verand à Morel, le 8 septembre 1857.
 - A.N.S.O.M.,ancien dossier Mayotte 46, Rapport de l'aspirant Charvet à Min. Mar. et Col.,21
 aout 1868.
 --A.N.S.O.M.,Registre Madagascar 7 B 4, Lettre no  199, Commandant Supérieur de
 Mayotte(Gabrié) au   Min. de la Mar. le 11 novembre 1864.
 - A.N.D.A.O.M.,Registre Madagascar 7 B 4, Lettre no  58, Commandant Supérieur de
 Mayotte( Gabrié) à Direction des Colonies 23 mai 1861.

4- في أرشیف بورت دي لورین: 

 -
 - Marine –Lorient,4C67A(Mohéli),Rapport d'Emile L'Amitié sur les dernières affaires de
 Moheli rédigé à Nosy-Bé en 1854.
 - Marine –Lorient,4C565 B., Lambert à  Commandant en chef de la station
 navale, 1er aout  1871.

 -Marine –Lorient,4 5 30, Commandant Supérieur de Mayotte(vassal) à
 Capitaine de  vaisseau , Commandant le fabert,22juille 1878.

 - Marine- Lorient, 4C3 2, Capitaine de vaisseau commandant de la
 Division navale (Tricault) à Min. de la Mar. le 20 avril 1865 ( lettre no 43).

 -Ma rine –Lorient,4C565 B., Reine de Mohéli à  Commandant en chef de
  la station navale, 20 avril 1861.

 - Marine- Lorient, 4C5 65 B, Lambert au commandant en chef de la Division navale des cotes
 orientales d'Afrique (Gizolme) , 14 décembre 1868.

 - Marine- Lorient, 4C32,( Registre correspondant au départ) à Ministre , Saint-Denis, le 15
 juille 1866.
 - Marine- Lorient, 4C5 6C,(Ultimatum du commandant de l'Indre à la reine Djoumbe Fatima,
 au roi Mohammed, au gouvernement de Moheli…)
 - Marine- Lorient, 4C 5 32, Agent consulaire de France à Zanzibar ( Jablonski) à
 Commandant en chef de la Division navale des cotes orientales d'Afrique, 11 décembre
 1867.
 - Marine- Lorient, 4C5 65B,Lambert à Min. Mar. et Col., 24 avril 1868 et  23 mai 1868.
 - Marine- Lorient, 415,( Instructions et dépêches au Commandant en chef de la division
 navale des cotes orientales d'Afrique), dossier A ( Mouvement 1868) Rigault de Genouilly  à
 Gizolme, 23 juin 1868.
 - Marine- Lorient, 415, sous-dossier A ( Mouvement 1868) Ministre de la Marine Rigault de
 Genouilly à Capitaine de vaisseau Commandant en chef de la Division navale des cotes
 orientales d'Afrique ( Gizolme,) 31 aout 1868.
 - Marine- Lorient, 4C5 65 B, Josef Lambert à Commandant en chef de la division navale des
 cotes orientales d'Afrique, ( Gizolme) , 14 décembre 1869.

4- في أرشیف وزارة البحریة الفرنسیة – فورت فینسین 

 - Marine-Vincennes, carton BB'41493, Febvrier – Despointes au Min.
 Mar.et Col.

  - Marine-Vincennes, Registre BB 4 1493, Febvrier-Despointes à Min. Mar.et Col., 4 juin 1849.
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 - Marine-Vincennes, carton BB4 15710, dossier Mohéli voir le texte de cinq billets adressés
 par  Djoumbe Fatima à Lambert en mars 1866( à mon frère bien- aimé) avril 1867 1er mars
 1867( à mon protecteur jour et nuit...

5- أوراق رومین- دیسفوسي ( مكتبة خاصة) باریس. 

 -R.D. vol.III bis( Madagascar 1844-1847)  Romain-Desfossés à Passot, 9 octobre 1846.
 -R.D. vol.III bis( Madagascar 1844-1847) Commandant du Crocodile à Commandant de la
 Division navale( Romain-Desfossés),St-Denis,23 novembre 1846.

- -R.D. vol.III( Madagascar 1844-1847) ++, Romain-Desfossés à Min.Mar. et Col.,19 janvier
 1847.
 -R.D. vol.III bis( Madagascar 1844-1847) Romain- Desfossés au Contre- amiral Cecille, 12
 avril 1847.
 -R.D. vol.III( Madagascar 1844-1847) +, Le Commodore des forces navales de France
 à Youmbe Soudi, sultane de Mohéli, 29 janvier 1849.
-R.D. vol.III( Madagascar) ++, sous-dossier Febvrier-Despointes,Rapport de Febvrier-

 Despointes à Romain-Desfossés,4 juin 1849.

6- مكتب السجالت العامة  في بریطانیا 

 -Public Record Office, Colonial Office,167/210, Craigie à Sir William Nicolay,2 octobre 1838.
 -Public Record Office, Foreign Office, 19,vol.I,Napier à Palmerston, 9 décembre 1848.
 Public Record Office, Foreign Office, 19, vol. 7, Sunley à John Russel,Johanna, May 1st-
 .1861

3-الدوريات:
- Le Figaro, Paris,7 et 8 juillet 1868 (deux articles sur la visite de la reine de 
Mohéli). 

 - Le Monde Illustré, Paris, (25 septembre ( 1868)

 - Revue d'histoire des colonies, 1934, Paris, p.217.

 -L'Illustration, Léo De Bernard, La Reine de Mohéli, Paris,12eme année,
 n°588-18juin 1868.

 -  Le Tour du Monde, Claude-Joseph Le Désiré Charnay, Madagascar à

 l'oiseau,(1864)2e semestre, pp.193-230, Paris.

 - kashkazi, Souef , Elbadawi. Humeur Vagabonde, Moroni, 54 , 4-6 juin
 2007.
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المؤلف في سـطـور 

الدـكتـور: حاـمدـ كرـھیـال مـن مـوالـید بـلدة مـبیني بجـزیـرة 
القمر الكبرى. 

 حـصــل عـلى درجـة الـدكـتوراه فـي الـدراسـات اإلسـالمـیة، 
مـــن جـــامـــعة أم درمـــان،عـــام 2005،وعـــلى الـــشھادة 
الــدراســات الــمعمقة(مــاجســتیر) فــي عــلم االجــتماعــي 
السـیاسـي، مـن جـامـعة بـاریـس 8،عـام 1995، واإلجـازة 
الـعالـیة فـي الـلغة الـعربـیة، مـن كـلیة الـلغة الـعربـیة فـي 

الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، عام1988.  

عـمــل رئـیسا لـدائـرة الـعالقـات الـخارجـیة والـترجـمة فـي 
رئــــاســــة الـجــــمـھـوریــــة،فـمـســــتـشـارا لــــرئــــیـس 
الـجــــمـھـوریــــة(1996-1998) ثــــم ســــفـیـرا لــــبـالده 
بـالـریـاض(1999-2006)، وسـفیرا غـیر مـقیم فـي كـل مـن 
ُعــمان، وقــطر، والــكویــت،  والبحــریــن، واإلمــارات، 

ومندوبا دائما لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي. 

فـصــل تـعسفا مـن الخـدمـة الـعامـة  فـي وزارة الـخارجـیة، 
منذ 2006، بسبب التعبیر عن رأیھ السیاسي في بالده . 

شـــارك فـي الـعدیـد مـن الـمؤتـمرات اإلسـالمـیة والـدولـیة 
واإلقـلیمیة، والـندوات والـملتقیات الـثقافـیة والـفكریـة، ونشـر 
لـھ فـي بـعض الـصحف المحـلیة والـعربـیة عـدة مـقاالت 

ثقافیة وتاریخیة واجتماعیة وسیاسیة . 

لــــــھ عـضویـة فـي بـعض مـؤسـسات الـمجتمع الـمدنـي 
وجمعیات النفع العام. 

مــن مؤلفاتھ التي صدرت: 

جــھود الــمملكة الــعربــیة الــسعودیــة فــي دعــم -
الــتنمیة الــشامــلة فــي جــزر الــقمر (طــبع فــي 

الریاض عام2005). 

الـعالقـات الـتاریـخیة بـین الـدولـة الـبوسـعیدیـة -
وجـــزر الـــقمر(1806-1964)(طـــبع فـــي 
مـــوســـكوعـــام2007، عـــلى نـــفقة وزارة 

الخارجیة بسلطنة ُعمان). 

أثر اإلسالم في تشكیل السلوك االجتماعي في -
جــزر الــقمر(مــن مــنشورات دائــرة الــثقافــة 

واإلعالم في حكومة الشارقة 2008). 

مـن أراضـینا الـمحتلة: جـزیـرة مـایـوت الـقمریـة -

(طبع بمسقط عام2011). 

لالتصال: 

 abou.saoud@yahoo.com

ھاتف:0559 333 00269 

  



فھرس المحتویات 
اإلھداء 
تقدیم 

المقدمة 
التمھید 

الحالة السیاسیة في موھیلي قبل وصول جومبیھ فاطمة إلى الحكم 

لمحة تعریفیة عن الجزیرة: -

التسمیة( موھیلي). 1.

الموقع. 2.

السكان. 3.

المساحة. 4.

مكانة الجزیرة بین شقیقاتھا.  5.

الوضع اإلداري الحالي. 6.

تبعیة موھیلي لجزیرة أنجوان. -

بدایة الحكم العربي في موھیلي. -

انفصال موھیلي عن أنجوان . -

بـدایـة حـكم األسـرة الـملغاشـیة فـي مـوھـیلي وإقـامـة عـالقـات الـتبعیة لـلدولـة  -
البوسعیدیة في زنجبار. 

بروز الصراع البوسعیدي الفرنسي على موھیلي.  -

الفصل األول: 

والدة جومبیھ فاطمة وتولیھا الحكم 

الوالدة والنشأة: 

تاریخ والدتھا ومكانھا  -

اسمھا -
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نسبھا  -

نشأتھا  -

وصیة السلطان عبد الرحمن بتولِّي ابنتھ فاطمة الحكم بعد وفاتھ  -

تولِّي الحكم -

قلق فرنسا بعد وفاة السلطان عبد الرحمن من تنامي نفوذ السلطان السید سعید -
في الجزیرة وطمأنتھ لھا   

احـتجاج السـلطان السـید سـعید لـدى اإلنجـلیز عـلى دسـائـس فـرنـسا فـي دولـھ -
ودافعھ عن تبعیة موھیلي وانجزیجا لھ 

اإلصـرار الـفرنسـي عـلى الـقضاء عـلى نـفوذ السـید سـعید فـي الجـزیـرة وسـیاسـة -
الكیل بمكیالین 

الفصل الثاني: 

االھتمام الفرنسي بتربیة جومبیھ فاطمة وتتویجھا وتداعیات ذلك 

- :(Madame Droit)  المربیة الفرنسیة الخاصة مدام درواة

وصول المربیة إلى موھیلي ومباشرة مھمتھا. 1.

مدونة عمل المربیة ( المھام والسلوك) . 2.

راتب المربیة الشھري. 3.

الصفة اإلداریة للمربیة. 4.

 تداعیات إرسال المربیة: -

رد فعل كبار وجھاء الجزیرة.  1.

موقف السید سعید بن سلطان من إرسال فرنسا مربیة إلى السلطانة. 2.

 فشل محاولة اعتقال "تسیڤاندین"( Tsivandini) ونفیھ 3.

رد الفعل البریطاني.  4.

تتویج فرنسا السلطانة واشتراط الموافقة الفرنسیة المسبقة على الزواج. -

-تداعیات التتویج:   
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موقف وجھاء الجزیرة الموالین لسلطان زنجبار من التتویج 1.

ضغوط شعبیّة وسیاسیّة تؤدي إلى ترحیل المربیة الفرنسیة 2.

الوضع في الجزیرة بعد ترحیل المربیة ووفاتھا 3.

الفصل الثالث: 

جومبیة فاطمة والتقلُّبات العاطفیة 

أوال- أھم العروض المقدمة لخطبة جومبیھ فاطمة: 

.1  .(Foum bavou)"عرض سلطان "إتساندرا" فومباڤو -

العرض الفرنسي في زواج السلطانة. 2.

عرض فرنسي آخر(غیر رسمي). 3.

عرض الشیوخ أعضاء مجلس الوصایة. 4.

العرض العماني (الزنجباري). 5.

ثانیا- زیجات السلطانة: 

الزواج األول بسعید بن محمد بن ناصر البوسعیدي (ت:1864م) 1.

الوضع في الجزیرة بعد إتمام ھذا الزواج. -

- .( Prince consort) المطالبة بترحیل األمیر زوج السلطانة

-إرسال كتیبة عسكریة إلى زنجبار  بقیادة زوج السلطانة. 

عودة األمیر الزوج إلى موھیلي، ثّم نفیھ من جدید.     -

الزواج الثاني بالسید عمر المسیلي. 2.

    3-الزواج الثالث ببكاري سمبا. 

 .(Fleuriot de Langle) 4-الزواج الرابع بالمزارع الفرنسي النجالي    

الفصل الرابع:  

جومبیھ فاطمة وجوزیف المبییر(Joseph Lambert): عالقات عاطفیة 
ومشاریع اقتصادیة وأھداف استعماریة 

  160



السلطانة فاطمة تطلب من نابلیون الثالث تكثیف زیارات األسطول البحري -
الفرنسي إلى الجزیرة للتخلص من ضغوط وزرائھا علیھا. 

مـوافـقة السـلطانـة فـاطـمة عـلى تـنفیذ مـشاریـع الـمزارعـین الـفرنسـیین فـي الجـزیـرة -
والترحیب بقدوم جوزیف المبیر وبدایة المقاومة.  

ـل الـعسكري عـام1861م لـنفي - طـلب السـلطانـة فـاطـمة الحـمایـة الـفرنسـیة والـتدخُّ
الوزراء الثالثة المعارضین للنفوذ الفرنسي. 

- انتزاع االمتیاز تحت ضغط الدیون والحب. 

الباب الخامس: 

اتفاقیة االمتیاز بین اإللغاء والتثبیت وتنحي جومبیھ فاطمة من الحكم 

معارضة االتفاقیـّة وتنحـِّي السلطانة، ودور زنجبار في ذلك.  -

التدخـّل العسكري الفرنسي عام 1867لتثبیت االمتیاز.  -

زیارة اآلمر إمبیز (Empis) إلى زنجبار ومھمتھ التفاوضیّة. -

مھمة مبعوث السلطان ماجد إلى موھیلي وترحیل األخوین: سیف وعبد هللا . -

تـنصیب ابـن السـلطانـة محـمد بـن سـعید الـبوسـعیدي سـلطانـاً عـلى مـوھـیلي  بـاسـم  -
سلطان زنجبار. 

السلطان محمد تحت وصایة المبیر. -

ردود أفعال وصایة المبیر على السلطان وطلب إلغائھا. -

الفصل السادس: 

جولة السلطانة فاطمة الخارجیة للدفاع عن مصالحھا  والوضع في الجزیرة 
بعد العودة إلیھا 

زیارة زنجبار. -

زیارة باریس: -

القرار الفرنسي بتخصیص مساعدة سنویّة للسلطانة. ا.

 مقابلة جومبیھ فاطمة السفیر البریطاني بباریس. ب.
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 زیارة السلطانة لمصر. -

-العودة إلى زنجبار. 
- إنھاء جومبیھ فاطمة إقامتھا في زنجبار. 

- القصف الفرنسي لعام 1871م. 

- اعتقال وترحیل الوجھاء المعارضین للنفوذ الفرنسي بالجزیرة. 

- مبادرة جومبیھ فاطمة لحل األزمة  وفشل محاولة نفیھا إلى رینیون.  

- جولة مفاوضات جدیدة والتوصل إلى تعدیل اتفاقیة1865م. 

- زیارة السلطان عبدهللا الثالث المفاجئة لـ"فومبوني".  

الفصل  السابع: 

السنوات األخیرة لـ" المبیر" وعودة جومبیھ فاطمة إلى الحكم وبدایة 
الھیمنة الفرنسیة  

- .(Lambert) عودة الھدوء إلى الجزیرة والبدایة الفعلیة لمشاریع المبیر

وفاة جوزیف المبیر. -

وفاة السلطان محمد وعودة والدتھ فاطمة إلى السلطة. -

وفـاة السـلطانـة فـاطـمة وتـولـي نجـلھا عـبد الـرحـمن بـن سـعید الـبوسـعیدي السـلطة خـلفا -
لھا.  

عودة األسرة العربیة الحاكمة السابقة إلى الحكم وبدایة الحمایة الفرنسیة. -

- ( Salima"تـعیین فـرنـسا ابـنة جـومـبیھ فـاطـمة مـن الـزوج الـفرنسـي"َسـلِیمى مشـیمبا
(Machimba سلطانة على الجزیرة. 

جومبیھ فاطمة في عین اآلخرین. -

الخاتمة
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قائمة  

 المختصرات الواردة في ھوامش ومصادرالبحت 

أرشیف وزارة الشئون الخارجیة- باریس 

 A.E.                               Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris.

األرشیف الوطني- باریس 

 A.N.                              Archives Nationales, Paris.

األرشیف الوطني – مستودع إقلیم ما وراء البحار- إكس –إن- بروفنس. 

 A.N.D.A.O.M.             Dépôt des Archives d'Outre-Mer ( Archives Nationales,
                                     Aix –en –Provence).

                     األرشیف الوطني- قسم إقلیم ما وراء البحار- باریس 

 A.N.S.O.M.                 Section Outre-Mer des Archives Nationles, Paris.

أرشیف بورت دي لورینت 

 Marine-Lorient         Archives du Port de Lorient.

أرشیف وزارة البحریة – بورت فینسین. 

                                   Marine-Vincennes    Archives du Ministère de la Marine, Fort de Vincennes.

                      وزارة الشئون الخارجیة.                   

 Min. des A.E.            Ministère des Affaires Etrangères. 

وزارة البحریة والمستعمرات 

  Min. Mar. et Col.       Ministère de la Marine et des Colonies.

مكتب السجالت العامة  في بریطانیا 

 P.R.O.F.O.                    Public Record Office, Kew, Grande- Bretagne. Série
 Admiralty.

أوراق رومین- دیسفوسي ( مكتبة خاصة) باریس. 

                  R. D.                               Papiers Romain-Desfossés ( Fonds privé)


