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المطامع األوربية في أعالي النيل بوسط أفريقيا
 1240 - 1216هـ 1921 – 1898 /م

*

د .صالح حامد عبد الرحمن عمى
الممخص:
بدأ تكالب الدوؿ األوربية حوؿ وسط القارة األفريقية في أواخر القرف الثالث

عشر اليجرى/التاسع عشر الميالدي ،و كانت منطقة أعالي النيؿ ىى التى
احتدـ فييا الصراع بيف تمؾ القوى العظمى ،و كاد أف يؤدى إلى مواجيات
عسكرية فيما بينيا بسبب السعي المتالؾ أراضى ومساحات تتمتع بالغنى

والثراء الطبيعى ،لكف بريطانيا حاولت جاىدة أال تسمح لغيرىا مف تمؾ الدوؿ
أف تحصؿ عمى مبتغاىا أو أف تحتؿ أي مف تمؾ األماكف في أعالي النيؿ

احتالال دااماً .ذلؾ التنافس بيف البالد األوربية حوؿ وسط أفريقيا يمفت النظر
إلى أىمية المنطقة التجارية واالقتصادية بالنسبة لألوربييف ،وذلؾ مف خالؿ

سعييـ لمبحث عف المواد الخاـ لصناعاتيـ واألسواؽ لمنتجاتيـ مف السمع
التجارية ،ومحاربة اإلسالـ الذي سيعيؽ تحقيؽ تمؾ األىداؼ.

و قد اعتمدت ىذه الدراسة عمى مصادر ومراجع أساسية ميمة ذات صمة

وثيقة بموضوع البحث ،ساىمت بقدر وافر فى عرض النقاط الرايسة عرضا

منطقياً وموضوعياً ومناقشتيا وتحميميا ،بالشكؿ الذى يساىـ فى إبراز الحقااؽ
التاريخية وفقاً لممنيج العممي التاريخي الوصفي المتبع ،لعرضيا أماـ القارئ
بوضوح وشفافية تامة.

* أستاذ مشارؾ ،قسـ التاريخ ،كمية التربية ،جامعة كردفاف
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Abstract
European countries seemed to scramble around the middle
of the African continent in the last third century of Hijra
/ninth century A.D., and the Upper Nile region is where
conflict has raged between those superpowers, and almost
led to military confrontation between them. Because of
seeking to acquire land and spaces with lots of natural
rich, Britain tried but struggled but allows other of those
states that occupies any of those places continuous
occupation. This competition between European countries
about Central Africa draws attention to the economic and
commercial importance of this region for European, and
through their quest to find the raw materials for industry
and the markets for their products of the commercial
goods. And fight Islam, which would hinder the
achievement of those targets.
This study relied on sources for closely related research
topic, helped as much as the main display presentation
logically and objectively discussed its analyzes, away that
help to highlight the historical facts in accordance with the
curriculum, descriptive practice and displayed in front of
the reader clearly and fully transparent.
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تمهيد
كاف لبريطانيا نفوذ ظاىر األثر في منطقة خط االستواء فى بداية

القرف الثالث عشر اليجري  /نياية القرف التاسع عشر الميالدي (  )1وعمى
الرغـ مف ذلؾ فإف بريطانيا لـ تقرر حتى ذلؾ الوقت سياسة التدخؿ فى
السوداف بشكؿ مباشر ضد حكومة الميدية و إف كانت قد كونت رأياً حوؿ

األمر (  )2و استمرت قانعة بالبقاء فى مصر تراقب عف كثب ما يجرى مف
حوادث في وادي النيؿ .وقد نجح السير إفمنج بارنج

 E.Baringالمعروؼ

بالمورد كرومر Cromer L.فيما بعد في حمؿ الحكومات البريطانية المتعاقبة
عمى قبوؿ ىذا الوضع بعض الوقت (  )3و كاف مف رأيو استبعاد أي محاولة
الحتالؿ السوداف ،بحجة أف موارد مصر المالية و قدراتيا العسكرية ال تفي

بأكثر مف الدفاع عف حدودىا الجنوبية تجاه أى ىجمات مف حكومة الميدية

في السوداف ،و التي يمكف أف تُبقى ىذه الحدود مستقرة في إطار ىذه
اإلمكانيات (  .)4كما ذىب المورد كرومر إلى أف تيديد حكومة الميدية في

السوداف لمصر ال يسبب أي قمؽ كالذي يسببو استيالء دولة أوربية عمى أي

جزء مف السوداف ،إذ يعتقد كرومر أف الميدية ال تممؾ الموارد والخبرة

اليندسية التى قد تُمحؽ الضرر بمصر التى تعتمد عمى نيرالنيؿ (.)5
ولكف الحكومة البريطانية قررت وبشكؿ ُمفاجئ لكرومر التدخؿ

عسكرياً فى السوداف وتنفيذ فكرة اإلحتالؿ عاـ

1314ىػ1896 /ـ ،وذلؾ

ألسباب سياسية منيا ،ما يتعمؽ بالمنافسة الدولية الحادة فى أعالى النيؿ

وتربص العديد مف الدوؿ األوربية بيذه الجيات ،وذلؾ عندما طرحت منطقة
وادى النيؿ فى سوؽ المفاوضات اإلستعمارية فى برليف عاـ

1303ىػ1885-1884/ـ ،حيث كانت فرنسا وبمجيكا مف األطراؼ الرايسة
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فى المزايدة القاامة فى مواجية بريطانيا (  .)6وأىـ مف ذلؾ ىو أف فرنسا
كانت قد أظيرت أطماعيا اإلستعمارية وخالفت بقية الدوؿ األوربية بعدـ

اإلتفاؽ مع بريطانيا حوؿ تمؾ الجيات ،و فى عاـ 1314ىػ1896 /ـ كانت

قد إستكممت وضع خططيا إلرساؿ حممة عسكرية إلى أعالى النيؿ (  )7مما
أثار مطامع ومخاوؼ الساسة البريطانييف مف جانب فرنسا ،حيث تعتقد

بريطانيا أنيا أحؽ بيا دوف اآلخريف.

األطماع البريطانية فى وسط أفريقيا:

قوبمت فكرة إرساؿ حممة إلى وادى النيؿ بحماس كبير مف جانب

الرأى العاـ البريطانى عاـ 1314ىػ1896/ـ ،و ذلؾ بسبب الميانة والغضب
الذيف شعر بيما المجتمع فى بريطانيا بعد أف بمغتو حوادث إنتصارات الثورة

الميدية فى السوداف وأنباء مقتؿ غردوف باشا فى الخرطوـ عاـ

1303ىػ1885/ـ ومف قبمو ىكس باشا فى منطقة شيكاف بكردفاف وأسر

غيرىـ مف البريطانييف واألوربييف الذيف كانوا ُيعدوف مف المغامريف واألبطاؿ
فى نظر تمؾ المجتمعات األوربية ،وقد ضاعؼ مف ذلؾ السخط والتذمر فى

لندف تباطؤ الحكومة البريطانية فى إتخاذ موقؼ حاسـ مف تمؾ الحوادث التى

تجرى فى السوداف منذ فترة ليست بالقصيرة ،ومما أدى لتفاقـ ذلؾ السخط

والتوتر ،الوصؼ المؤثر إلراقة الدماء فى العديد مف المؤلفات التى تـ نشرىا
عف تمؾ الحوادث ،ومف تمؾ المؤلفات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،كتاب

ج .أوىروالدر  G.Ohrwalderبعنواف (عشر سنوات فى معسكرات الميدية)
 Ten years captivity in the Mhadis campsو أيضاً كتاب رودلؼ

سالطيف باشا  Rudolf Salatinبعنواف (السيؼ و النار فى السوداف) Fire

 and sword in the Sudanىذا النوع مف المؤلفات أدى إلثارة مشاعر
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الغضب واإلستياء لدى عامة الناس فى بريطانيا آنذاؾ

( ،)8و ولد لدييـ

شحنة كبيرة مف التعصب والحقد وصمت إلى حد التأثير عمى العسكرييف
والسياسييف وجعمت السير ىربرت كتشنر

 H.Kitchenerالذى قاد جيش

إحتالؿ السوداف وتمكف مف القضاء عمى جيوش الميدية عاـ

1316ىػ1898/ـ يقوؿ " :ليس مف شؾ فى أف الديف اإلسالمى يمقى ترحيباً
مف أىالى تمؾ البالد الذيف سيصبحوف بعد ذلؾ متعصبيف ،واذا لـ تقبض

القوى المسيحية عمى ناصية األمر فى أفريقيا ،فإف العرب خميقوف بأف يخطو

ىذه الخطوة ،األمر الذى سيتيح ليـ إقامة مركز فى وسط القارة األفريقية

يستطيعوف منو طرد كافة القوى والتأثيرات الحضارية األوربية إلى الساحؿ،

وعنداذ ستقع المنطقة بأكمميا فى وىدة العبودية وسوء الحكـ كما يحدث فى

السوداف اآلف (يقصد الثورة الميدية) واذا حدث ىذا فسيترتب عميو الحاجة
فيما بعد إلى حممة كبيرة ضخمة إلخضاع تمؾ القوى اإلسالمية "

()9

جاء

ذلؾ فى مذكرة كتبيا عاـ 1310ىػ1892 /ـ خالؿ الفترة التى بدأت تشيد
النشاط المريب لألطماع األوربية االستعمارية حوؿ منطقة أعالى النيؿ

ومنطقة البحيرات اإلستوااية مف وسط أفريقيا ،وىذا التصريح يشير إلى المزاج

والشعور العاـ السااد فى أوربا تجاه اإلسالـ والمسمميف فى تمؾ الجيات.

ويؤكد بوضوح ال لبس فيو مف جية أخرى إلى بوادر المخطط اإلستعمارى
والمطامع األوربية التى تستيدؼ تقدـ اإلسالـ فى القارة األفريقية ،ودخوؿ

اإلسالـ فى ىذه المنطقة سيفسد عمى األوربييف خططيـ وأطماعيـ

اإلستعمارية ،بؿ وعممية إستغالليا بأقؿ خساار ممكنة ،وذلؾ أمر يصعب
التكيف بو فى حالة وجود حضور إسالمى فاعؿ فى تمؾ الجيات .ويبدو أف

المتمثؿ فى الميدية بالسوداف والحركة
نشاط الحركات اإلسالمية فى أفريقيا و ُ
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السنوسية فى ليبيا وحركة الشيخ أحمد القريف فى الصوماؿ وغيرىا مف

الحركات التى بدأت تتمممؿ فى غرب أفريقيا ،قد جعؿ أطماع القوى األوربية
أقؿ صب اًر عمى ما يحدث بؿ وأكثر حرصاً عمى تحقيؽ تمؾ المطامع عمى
وادى النيؿ و منطقة البحيرات اإلستوااية مف وسط أفريقيا.

وفى منتصؼ الثمانينات حدث تحوؿ كبير فى عالقة بريطانيا بالقارة

األفريقية عندما شعرت بمزاحمة الدوؿ األوربية األخرى ليا فى ميداف التجارة
العالمية ،خاصة ألمانيا التى أصبحت قوة صناعية كبرى فى ذلؾ الوقت،

والتى أخذت تعمؿ بسياسة الحماية اإلقتصادية لمنتجاتيا ،بينما كانت أرقاـ

التجارة البريطانية تنخفض فى الخارج ،وذلؾ حينما بدأت الدوؿ األوربية

باإلستثمار فى المناطؽ المتخمفة ،حيث كانت الصناعة األلمانية تُغطى
بريطانيا ومستعمراتيا (.)10

وبناءاً عميو فقد رأت الغرفة التجارية البريطانية أنو مف الضرورة أف

تمتمؾ بريطانيا السيطرة عمى حوض النيؿ والمناطؽ اإلستوااية ،إذ سيدخؿ

ذلؾ فى إطار المشروع الذى رسمتو بريطانيا ،والذى يتمثؿ فى فكرة إنشاء

إمبراطورية بريطانية ليا فى القارة األفريقية تمتد مف رأس الرجاء الصالح

جنوباً (مدينة الكاب) وحتى القاىرة فى مصر شماالً ،وقد تمخض عنو
مشروع إستثمارى آخر إقترحو السيد سيسؿ رودس

* Cecil Rhodes

قضى بمد خط سكة حديد يربط بيف المدينتيف و بالطبع سيشمؿ ذلؾ المشروع

جنوب السوداف و منطقة البحيرات اإلستوااية.

و خالؿ تمؾ الفترة خططت بريطانيا لبناء إمبراطورية ليا فى وسط أفريقيا
بتأثير المغامريف مف رجاؿ الماؿ والسياسة فى بريطانيا ،مف أمثاؿ سيسؿ

رودس فى جنوب أفريقيا و ىارى جونستوف
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ووليـ ماكنوف  William McKinnonفى شرؽ أفريقيا وغيرىـ ،وعنداذ
باتت سياسة بريطانيا تعمؿ عمى حماية وادى النيؿ مف األطماع األوربية،

فيناؾ مطامع إيطاليا فى شرؽ القارة ،و تحركات فرنسا فى أعالى النيؿ،

ومحاوالت بمجيكا فى منطقة بحر الغزاؿ و المديرية اإلستوااية (.)11

وىكذا يبدو بوضوح تاـ أف بريطانيا قد بدأت ترى فى وسط أفريقيا

ميداناً فسيحاً لممشاريع اإلستعمارية الواسعة ،و التى مف الممكف أف تجعؿ ليا
إمبراطورية أفريقية مثاالً لما أقامتو فى اليند و كندا وأُستراليا خاصة بعد أف
يتحقؽ مشروعيا الذى يعمؿ عمى ربط زنجبار بالبحيرات اإلستوااية برعاية

قنصميا العاـ جوف كيرؾ John Kirkفى زنجبار (.)12

وعمى الرغـ مف أف جالدستوف  Gladstoneرايس وزراء بريطانيا

آنذاؾ قد كشؼ عف مطامع بالده فى أفريقيا بأف تكوف منطقة خط اإلستواء
ىى حمقة الوصؿ بيف القاىرة وكيب تاوف

 Cape townلبناء إمبراطورية

بريطانية أفريقية ،إال أنو تمكأ فى تنفيذ ذلؾ ،حيث جاءت و ازرة جديدة مف

حزب المحافظيف بقيادة المورد سالسبورى  Salisburyتعارض سياسة العزلة
التجارية التى إنتيجتيا حكومة حزب األحرار السابقة و تؤيد حيازة مستعمرات

جديدة فى القارة األفريقية (.)13

وكاف سالسبورى يرى أنو مف الصعوبة منع الدوؿ األوربية األخرى
مف اإلستيالء عمى المناطؽ المتخمفة طالما أنيا ال تخضع لمسيطرة

البريطانية ،لكف المورد كرومر أوضح لسالسبورى أف وضع السوداف يختمؼ
إذ أنو جزء مف الدولة العثمانية وتحت إشراؼ الخديوى فى مصر نيابة عف

الباب العالى فى إسطمبوؿ ،ثـ أشار لو بأف الدولة التى تمتمؾ حوض النيؿ
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األعمى مف الطبيعى بحكـ الموقع أف تكوف ليا السيطرة عمى الوادى

بأكممو(.)14

وكاف فى إعتقاد المورد سالسبورى أف األسطوؿ البريطانى يستطيع

حماية منطقة وادى النيؿ مف ناحية الشماؿ فى البحر المتوسط إال أف تمؾ
الحماية لف تتوفر ليا مف جية الجنوب فى وسط أفريقيا اإلستوااية ،و قد كاف

سالسبورى قمقاً حياؿ ذلؾ وازداد قمقو عندما شرعت ألمانيا فى اإلستفادة مف

المراكز التى حققتيا فى أفريقيا الشرقية ،وكانت ألمانيا قد رفضت تحديد أى

مجاؿ لمتوسع فى أفريقيا نحو الداخؿ ،األمر الذى بات يشكؿ فى نظر

الساسة البريطانييف تيديداً لممصالح البريطانية فى تمؾ الجيات (.)15

فبينما كانت بريطانيا تحتفظ لنفسيا بمصر فقد كانت ترغب فى منع

أى دولة أوربية أخرى مف الدخوؿ والسيطرة عمى منابع النيؿ ،وتمؾ الرغبة

الجامحة قد تـ تنفيذىا عبر شركة شرؽ أفريقيا البريطانية التى يترأس إدارتيا

السير وليـ ماكينوف الذى عمؿ عمى تشجيع تنامى مطامع النفوذ البريطانى

المتمثؿ فى
فى وسط أفريقيا بيدؼ وقؼ التوسع األلمانى فى تمؾ الجيات ،و ُ
نشاطات المغامر األلمانى كارؿ بيترز  Karl Petersممثؿ شركة شرؽ
أفريقيا األلمانية فى المنطقة ،وقد رأت الدولتاف عقد إتفاؽ حوؿ أطماعيما

عاـ 1308ىػ 1884/ـ حتى ال يكوف ىناؾ صداـ بينيما ،مفاده إعتبار كينيا
وأوغندا مناطؽ نفوذ بريطانية دوف أف يكوف ىناؾ تحديد دقيؽ ومفصؿ

جغرافياً لتمؾ المناطؽ (.)16

األطماع األلمانية فى وسط أفريقيا:
صاحب وصوؿ األلماف إلى منطقة شرؽ أفريقيا نشاط ممحوظ عاـ

1302ىػ1884/ـ عندما حصؿ المغامر األلمانى كارؿ بيترز عمى توقيعات
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زعماء القبااؿ فى تمؾ الجيات عبر معاىدات تمت بينو وبينيـ يقبموف فييا

حماية جمعية اإلستعمار األلمانية ( ،)17وىذا العمؿ يؤكد األطماع األلمانية
فى السعى الحتالؿ مساحات واسعة فى المنطقة قد تشمؿ البحيرات

االستوااية ،إال أنيـ لـ يبدأوا بأى تحركات عسكرية بالقدر الذى يشكؿ خط اًر
عمى المصالح البريطانية فى أعالي النيؿ ،ويبدو أف إتفاؽ عاـ

1308ىػ/

 1890ـ بيف اإلنجميز واأللماف قد تكفؿ بتيداة السياسييف األلماف وعمؿ عمى
إقناعيـ بعدـ اتخاذ أى إجراءات عسكرية قد تؤثر بشكؿ ما عمى ما يسمى

دواار النفوذ البريطانية فى تمؾ الجيات.

حدث ذلؾ فى الوقت الذى كانت فيو السياسة البريطانية تتدعى أنيا تعمؿ

عمى تأكيد حقوؽ الحكومة الخديوية فى مصر عمى منطقة أعالى النيؿ ،إذ

لـ يكف لحكومة الميدية سيطرة كاممة عمى جنوب السوداف حيث كاف مف

السيؿ عمى األلماف الوصوؿ إلى تمؾ المناطؽ ،مما يشير عمى أف المساعى
التى كانت تقوـ بيا بريطانيا فى شكؿ إتفاقات ومعاىدات كانت تدخؿ فى

إطار حماية تمؾ الجيات مف أطماع الدوؿ األوربية األخرى ومنيا المطامع

األلمانية (.)18

استغمت بريطانيا اليدوء الذى خمفو اإلتفاؽ مع األلماف ،خاصة و أنو

قد تضمف مف جانبيـ إق ار اًر بمناطؽ النفوذ البريطانية فى شرؽ أفريقيا،

إستغمت بريطانيا كؿ ذلؾ وسيرت حممة عاـ 1311ىػ1893 /ـ عمى أوغندا
واستولت عمى أونيورو وبوغندا بيدؼ توطيد مركزىا فى وسط أفريقيا وحماية

وادى النيؿ مف الناحية الجنوبية لتحقيؽ أطماعيا التوسعية (.)19

ومف الجدير بالذكر ىنا أف تمؾ المناطؽ كانت تشكؿ جزءاً مف

مديرية خط االستواء فى تمؾ الفترة ،وىى بالتالى أوؿ منطقة مف مناطؽ
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الجنوب فى السوداف الخاضع لسمطة الخديوى كما تدعى بريطانيا يقع تحت

االحتالؿ البريطاني المباشر ،األمر الذى ميد لخروجيا نيااياً عف حدود
السوداف السياسية المعروفة آنذاؾ.

استغمت بريطانيا فرصة التنازؿ الذى لوحت بو ألمانيا حينما قدمت

إعترافاً رسمياً بإبراميا لذلؾ اإلتفاؽ مع بريطانيا ،إذ سيفسر عمى أنو تأييد مف
جانب ألمانيا إلدعاءات بريطانيا فى شرؽ ووسط أفريقيا ،والتى لـ تتردد مف

جانبيا فى تأكيد ذلؾ بإظيار تمؾ المناطؽ وما يمييا مثؿ بحر الغزاؿ

وكردفاف ودارفور فى الخرااط اإلنجميزية ،مع أف الجيوش البريطانية لـ تدخميا

إلى ذلؾ الحيف (.)20

وىكذا وجدت ألمانيا نفسيا أماـ أمر واقع حيث وافقت عمى عقد اتفاؽ

آخر مع بريطانيا عاـ 1311ىػ1893 /ـ تضمف تأكيداً لما جاء فى االتفاؽ
السابؽ ،مما طمأف بريطانيا لبعض الوقت ،حيث لـ تمبث تمؾ الطمأنينة أف

تحولت إلى قمؽ فى العاـ التالى عندما عممت بتنازؿ ألمانيا لفرنسا عف

منطقة نفوذىا فى تمؾ الجيات فى المعاىدة التى تمت بينيما عاـ

1312ىػ1894/ـ ،وقد منح ذلؾ التنازؿ فرنسا منفذاً فى أعالى النيؿ ( .)21وقد
جاء رد فعؿ بريطانيا عمى ذلؾ بعقد معاىدة مع بمجيكا فى نفس السنة،

أعطت فييا بريطانيا ليوبولد ممؾ بمجيكا منطقة حاجز جبؿ الدو فى جنوب
السوداف مدى حياتو بيدؼ سد الطريؽ أماـ فرنسا حتى ال يكوف ليا أى

مخرج نحو أعالى النيؿ

( ،)22وكانت فرنسا آنذاؾ مف أخطر الدوؿ

اإلستعمارية تجاه المصالح البريطانية بحكـ أطماعيا فى المنطقة مف جية

وبحكـ الندية التى كانت تشعر بيا مقابؿ بريطانيا مف جية أخرى.
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حافظت بريطانيا عمى مكانتيا مف ألمانيا إلى أف تحصمت منيا عمى أىـ

مناطؽ نفوذىا عقب الحرب العالمية األولى فى تنجانيقا ،حيث أصبحت

تسيطرعمى منطقة شرؽ أفريقيا بكامميا عدا الصوماؿ الفرنسى (.)23

األطماع البمجيكية فى وسط أفريقيا:

تـ االتفاؽ بيف الممؾ ليوبولد ممؾ بمجيكا ،عاىؿ دولة الكنغو الحرة

وبيف بريطانيا عاـ 1312ىػ1894/ـ عمى أسموب التفاوض وعدـ الدخوؿ فى
صراعات عسكرية حوؿ تقسيـ منطقة أعالى النيؿ فى وسط أفريقيا ،وقد

احتفظت بريطانيا بموجب ذلؾ االتفاؽ عمى منطقة شرؽ المديرية االستوااية

وتركت الجيات الغربية منيا مؤجرة لمممؾ ليوبولد وبناءاً عميو فقد أصبح
ىناؾ حاجز يمنع وصوؿ الفرنسييف إلى منطقة أعالى النيؿ مف الناحية

الغربية فى خط االستواء ،كما أصبح مف حؽ القوات البمجيكية احتالؿ تمؾ

المنطقة و التى شرعت بالفعؿ فى تنفيذ ذلؾ .و إذا كانت فرنسا تجيؿ تماماً
أمر ذلؾ االتفاؽ مف جية ،فقد تـ إسكات كؿ مف تركيا ومصر بعبارات
فضفاضة ال قيمة ليا بأف طرفى اإلتفاؽ ال يتجاىالف إدعاءاتيما فى

ممكيتيا(.)24

لـ يكف ليوبولد قانعاً بما حققو عمى الصعيد التفاوضى حوؿ المنطقة،

بؿ سافر إلى لندف عاـ 1313ىػ1895/ـ حيث عرض عمى المورد سالسبورى
رايس الوزراء فى الحكومة البريطانية التنازؿ عف جميع األراضى جنوب

الخرطوـ وكانت تشمؿ أعالي النيؿ واالستوااية وبحر الغزاؿ ،إال أف

سالسبورى لـ يوافقو عمى ذلؾ .لكف ليوبولد عاد مرة أخرى بعد شيريف بعرض
آخر جديد يقايض فيو بريطانيا بعدـ إعتراضو عمى توسعيا فى الصيف،

ولكف ذلؾ العرض الجديد أيضاً لـ يتـ قبولو ،فعاد فى العاـ التالى بإقتراح
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فكرة تسميـ جميع األراضي التى سيتـ إخضاعيا إلى بريطانيا ،و ُدىشت
الدواار السياسية البريطانية مف تمؾ المقترحات و لـ تعرىا أى إىتماـ

( .)25

ىذه الجيود المكثفة التى قامت بيا بمجيكا فى شخص الممؾ ليوبولد تعكس

مدى إىتماـ الدوؿ األوربية بمنطقة وسط أفريقيا و بالتحديد أعالى النيؿ

والبحيرات اإلستوااية بإعتبارىا مناطؽ واعدة بالغنى والثراء ،إال أف بريطانيا

أبقت عمى المزيد مف الحرص فى التمسؾ بيا و عدـ التفريط فييا أو قبوؿ
أى مساومة حوليا.

وازاء تعنت الحكومة البريطانية تحوؿ ليوبولد إلى التفاوض مع

الحكومة الفرنسية اعتمادا عمى صداقتو مع فميكس فور  Felix Faureرايس

جميورية فرنسا آنذاؾ  ,استنادا عمى المعاىدة التى أبرمتيا بمجيكا مع فرنسا
عاـ 1312ىػ1894/ـ والتى تقضى بفتح الطريؽ أماـ الفرنسييف لمتقدـ نحو

أعالى النيؿ فى مقابؿ عدـ معارضة الممؾ ليوبولد فى إستاجاره لحاجز جبؿ

الدو الذى تحصؿ عميو مف بريطانيا بموجب إتفاؽ مماثؿ ( .)26وبجالء القوات
البمجيكية مف إقميـ بحر الغزاؿ لصالح فرنسا قد جدد اآلماؿ الفرنسية لتحقيؽ

أطماعيا التوسعية فى أعالي النيؿ مف وسط أفريقيا األمر الذى سيشكؿ قد اًر
مف الخطورة عمى المصالح البريطانية فى تمؾ الجيات.

األطماع الفرنسية فى وسط أفريقيا:
أخذت الدوؿ االستعمارية األوربية فى السنوات األخيرة مف القرف

الثالث عشر اليجرى  /التاسع عشر الميالى بفكرة المساىمة بأمواليا خارج
بالدىا بغرض اإلستثمار ،مما أضفى عمى تمؾ المرحمة التاريخية المظير

اإلقتصادى ( ، )27وقد برز التنافس بيف بريطانيا وفرنسا فى وسط أفريقيا عندما
بات فى حكـ المؤكد بالنسبة لفرنسا أف سياسة بريطانيا قد أصبحت تقوـ عمى
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إعتبار أف وادى النيؿ منطقة نفوذ خاصة بيا وحدىا ،عندىا بدأت فرنسا

التفكير فى وضع مخطط لتتحدى بو تمؾ السياسة

وتعوؽ بو المشروعات

البريطانية فى المنطقة المعنية  ،وعميو قررت السمطات الفرنسية إرساؿ حممة

مف قواتيا المتمركزة فى أفريقيا الوسطى إلى منطقة بحر الغزاؿ لمسيطرة عمى

أعالى النيؿ بدعـ كبير مف الرأى* العاـ الفرنسى فى ىذا األمر(.)28

لـ تكتؼ فرنسا بذلؾ فقط بؿ قامت بعقد إتفاؽ مع إمبراطور إثيوبيا
منميؾ  Menelikلمد حدود دولتو الغربية نحو بحر الجبؿ فى جنوب
السوداف عمى النيؿ األبيض ،فى مقابؿ التعاوف معيا لمد حزاـ فرنسى أفقى
يمتد مف الصوماؿ الفرنسى شرقاً إلى داكار فى السنغاؿ غرباً و أبمغتو أف
جيشاً فرنسياً قد توجو نحو وسط أفريقيا اإلستوااية ليمتقى بالقوات األثيوبية
عند بحر الجبؿ مف مجرى النيؿ األبيض ( ،)29ويعتقد أف فرنسا بذلؾ تريد
وقؼ توسع بريطانيا فى وسط أفريقيا بدءاً مف وادى النيؿ ،وعندما عممت
بريطانيا بتمؾ التحركات الفرنسية ،سارعت إلى تنفيذ فكرة إحتالؿ السوداف
لوقؼ األطماع الفرنسية التى باتت تيدد مصالحيا اإلستراتيجية فى
المنطقة( ،)30وكانت بريطانيا تخشى مف أف تتمكف ؼ رنسا بتمؾ الخطوة مف
تثبيت أقداميا فى المنطقة وعند ذلؾ ستنتقؿ المشكمة إلى المجاؿ الدولى
ولفرنسا فيو الكثير مف األنصار وسيمكنيا ذلؾ الثبات عمى التفاوض مف
مركز قوى ( ،)31ىذا إذا ماتـ معالجة ىذا األمر عف طريؽ التفاوض.
انزعجت بريطانيا مف تمؾ األطماع الفرنسية ،فدفعت السفير
البريطانى فى باريس إدموند منسوف  Edmond Monsonبتقديـ مذكرة إلى
وزير الخارجية الفرنسية تفيد بعدـ إعتراؼ الحكومة البريطانية ألية دولة
أوربية بإحتالؿ أى جزء مف وادى النيؿ فى وسط أفريقيا ،وكاف السير إدوارد
قراى  Edward Grayعضو البرلماف البريطانى قد صرح بذلؾ مف قبؿ،
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حيث أُبمغت الحكومة الفرنسية رسمياً بيذا األمر فى ذلؾ الوقت ،وأف
الحكومة البريطانية مازالت متمسكة بتمؾ التصريحات (.)32
وكانت الحكومة اإليطالية قد إعترفت لبريطانيا فى عاـ
1309ىػ1891/ـ بحقيا فى السيادة عمى وادى النيؿ ( )33وانطالقاً مف ذلؾ
فقد منعت بريطانيا كافة الدوؿ األوربية مف إحتالؿ أى جزء مف وادى النيؿ
إحتالالً دااماً ،إال أف الحكومة الفرنسية صممت عمى إرساؿ حممة عسكرية
إلحتالؿ منطقة فشودة فى أعالى النيؿ و رفع العمـ الفرنسى عمييا .و فى
أمر الفت نبو مجمس الوزراء الفرنسى وزير المستعمرات الفرنسى ديمكاسيو
 Delicasseبضرورة إحتالؿ أكبر مساحة ممكنة مف أعالى النيؿ ،إذ كانت
الحكومة الفرنسية تتوقع زحفاً لمقوات البريطانية مف أوغندا ،ويعتقد أف فرنسا
بتمؾ الخطوة تريد أف تُرغـ بريطانيا عمى التفاوض معيا إلجراء تسوية لكافة
المشكالت العالقة بيف البمديف بغرض المحافظة عمى ىيبة فرنسا فى المجتمع
الدولى ،ولتمؾ األسباب وغيرىا تعجمت فرنسا إرساؿ حممة إلى أعالى النيؿ
 Marchandعاـ
فى وسط أفريقيا تحت قيادة الكابتف مارشاف
1314ىػ1896/ـ ( ،)34وفى ذلؾ الوقت أعدت بريطانيا قوة عسكرية بإسـ
الخديوى فى مصر إلحتالؿ السوداف وازالة حكومة الميدية ،إذ كانت تريد
بذلؾ اإلحتجاج بحؽ الفتح  Right of conquestالمتعارؼ عميو آنذاؾ
وتشرؾ نفسيا إلى جانب الحكومة التركية فى حكـ السوداف عمى الرغـ مف
إحتجاج السمطاف العثمانى عمى ذلؾ (.)35
وفى عاـ 1316ىػ1898/ـ كانت القوات البريطانية تحت قيادة كتشنر
قد إجتاحت شماؿ السوداف وىزمت جيش الميدية و تقدمت نحو الجنوب،
حيث تسمـ المورد كرومر فى مصر رسالة مف رايس وزراء بريطانيا تفيد بأف
ىناؾ مواجية قد تقع مع القوات الفرنسية فى أعالى النيؿ ،وأف بريطانيا
ستدعى سيادتيا عمى تمؾ الجيات بإسـ الحكومة التركية فى مصر أو بإسـ
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الحكومة البريطانية أو بإسـ اإلثنيف معاً (  .)36و فى نفس تمؾ الفترة كانت
الحممة الفرنسية التى يقودىا مارشاف قد تمركزت فى منطقة فشودة و رفعت
عمييا العمـ الفرنسى (.)37
وعندما و صؿ كتشنر إلى فشودة ،نزؿ عمى مسافة قريبة مف القوات
الفرنسية ورفع عمـ الحكومة التركية فى مصر ،وأبمغ مارشاف إحتجاج
الحكومة البريطانية عمى إحتالؿ المنطقة و رفع العمـ الفرنسى عمى ممتمكات
الحكومة التركية وانتياؾ حقوؽ الحكومتيف التركية فى مصر والبريطانية فى
لندف معاً (.)38
كاف رد مارشاف أنو كجندى اليممؾ سوى تنفيذ األوامر ،وأنو لف
ينسحب إال بعد صدور أوامر جديدة مف الحكومة الفرنسية ،وأف القوة الفرنسية
ستدافع عف نفسيا فى حالة اتخاذ كتشنر ألى إجراءات عسكرية ،ولـ يعترض
عمى رفع العمـ التركى .و بذلؾ يكوف الموقؼ قد تأزـ بيف الدولتيف ،إذ مف
الممكف أف يؤدى أى تصرؼ إستفزازى متيور يصدرمف إحدى القوتيف إلى
إشتعاؿ حرب فى المنطقة بيف بريطانيا وفرنسا ،ولكف القااديف فضال التريث
ورفع األمر إلى الحكومتيف فى لندف وباريس (.)39
بدأت أزمة مفاوضات مكثفة بيف الدولتيف بدالً عف الحرب ،حيث
كانت فرنسا تحتج بأف يكوف ليا الحؽ فى مخرج عمى النيؿ مثؿ ما ىو
لأللماف و البمجيكييف مع اقتناعيا بأف بريطانيا لف تتراجع عف موقفيا ،ولكنيا
ال تريد أف تُظير لمرأي العاـ الفرنسى أنيا قد استسممت بسيولة ،وعقب
مفاوضات شاقة أبمغت الحكومة الفرنسية بريطانيا أنيا قد تمقت تقري اًر مف
مارشاف يفيد بأف منطقة فشودة ال تمثؿ مخرج عمى النيؿ بالنسبة لمحكومة
الفرنسية ،حيث صدرت األوامر إلى مارشاف باالنسحاب عاـ
1316ىػ1898/ـ و تـ حسـ الخالؼ بيف الدولتيف بتقسيـ وسط أفريقا فى
العاـ التالي بيف فرنسا وبريطانيا (.)40
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نتائج الدراسة:

وقوع منطقة أعالي النيؿ بوسط أفريقيا االستوااية فى غمار مؤامرات
السياسة الدولية ،حيث دفعت األطماع األوربية بريطانيا إلى التخمى عف مبدأ
التدخؿ فى السوداف عسكرياً وبشكؿ مباشر ،عندما تبيف ليا أف مصالحيا فى
وسط أفريقيا قد تتعرض إلى التيديد .كما يالحظ أف بريطانيا قد بذلت الكثير
مف الجيود السياسية والعسكرية إلبعاد أي نفوذ أوربى عف أعالى النيؿ ،إذ لـ
تسمح ألي دولة أوربية باحتالؿ أي جزء مف وادى النيؿ احتالال دااماً.
أف بريطانيا قد أظيرت في مفاوضاتيا مع تمؾ الدوؿ حوؿ المنطقة
نوعاً مف االزدواجية لتبرير موقفيا مف السيطرة عمى أعالي النيؿ فى وسط
أفريقيا ،وقد تجمت تمؾ اإلزدواجية بوضوح تاـ ،عندما اعتبرت أف أراضى
المنطقة ىى مف أمالؾ الدولة العثمانية فى تركيا وقد خرجت تمؾ األراضى
مف حوزتيا بعد اإلحتالؿ البريطانى ليا ،وعمى ىذا األساس أبرمت بريطانيا
إتفاقيا مع ألمانيا عاـ 1308ىػ1890/ـ ُحددت فيو مناطؽ النفوذ بيف
الدولتيف فى وسط وشرؽ أفريقيا ،ومف ثـ قامت بإحتالؿ مناطؽ فى البحيرات
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اإلستوااية .ومف جية أخرى فإف بريطانيا نفسيا كانت تعتبر تمؾ المنطقة
ممكاً مباحاً وال صاحب ليا ،وذلؾ عندما قامت بإبراـ معاىدة عاـ
1312ىػ1894/ـ مع ليوبولد ممؾ بمجيكا وتـ بموجبيا تأجير منطقة حاجز
جبؿ الدو و أجزاء مف أراضى بحر الغزاؿ و اإلستوااية إلى دولة الكنغو
الحرة المجاورة لتمؾ الجيات والتى يممكيا ليوبولد.
لـ يمبث موقؼ بريطانيا أف تعرض لمتبديؿ بتدخؿ القوات الفرنسية فى
المنطقة ،حيث إحتجت بريطانيا بحقوؽ الدولة العثمانية فى تركيا مرة أخرى،
وامعاناً فى اإلزدواجية فقد إكتفت برفع عمـ الحكومة التركية و لـ ترفع العمـ
البريطانى تأكيداً لتمؾ الحقوؽ فى نظرىا.
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