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التغمغل األمريكي في السودان
()1885 -1851
د .سحر عباس خضير

المقدمة

كمية التربية  /جامعة ديالى

حاولت الواليات المتحدة االمريكية منذ بداية ظيورىا دولة مستقمة ،بعد التوقيع عمى

معاىدة باريس  1783غداة انتياء حرب االستقالل (  ،) 1783 – 1775مد اذرع سيطرتيا الى
خارج حدودىا تأكيدا عمى استقالليا ،ومحاكاة لبريطانيا ،الدولة التي ظمت طوال اكثر من مائة

وواحد وثمانين عاما(  )1782 – 1601تستعمرىا وتنيب خيراتيا ،ولفرنسا حميفتيا في حرب

االستقالل .ولما كان تغمغل الواليات المتحدة مستحيال في اوربا ،فان مجال توسعيا انحصر في
اقصى شرق اسيا السيما في اليابان والصين ،ولكنيا وجدت بعد اصطداميا بالمصالح الروسية
والفرنسية والبرتغالية ىناك ان بامكانيا استثمار قوتيا االقتصادية والعسكرية في افريقيا ،حيث

العاج والصمغ وريش النعام ،واالىم كانت تجارة الرقيق .

ضمن ىذا االطار يأتي بحثنا المعنون التغمغل االمريكي في السودان محاولة متواضعة

لكشف المراحل االولى لمتغمغل االمريكي في شرق أفريقيا وبنشاطاتو الثالثة .والسيما ان السودان
يمثل بموقعو الميم ،مدخالً الى عمق افريقيا ،حمقة ميمة من حمقات التاريخ االستعماري

االمريكي بعد سيطرتيا ،التي تكاد تكون مطمقة عمى غرب افريقيا ممثمة بميبيريا ،أي ان الغاية

من البحث ىو تممس الخطوات االولى لدخول الواليات المتحدة في ىذا البمد .ومما دفع الباحثة،

فضال عن اىتماميا بالتاريخ االمريكي ،كان صمت الواليات المتحدة الرسمي والشعبي عمى

حادثة مقتل جون قرنغ ،الزعيم المسيحي الجنوبي الذي قاد حربا زادت في سنواتيا عن العشرين

عاما ،وىي التي اقامت الدنيا واقعدتيا عمى مااطمقت عميو "حرب االبادة الجماعية" لسكان جنوب

السودان ،ومن ىنا بدأت الباحثة بحمقة طويمة من البحث واالستقصاء عن تاريخ التواجد االمريكي

في السودان حتى تجمعت لدييا وريـقات تشكل منيا ىذا البحث.

لعل ندرة المصادر المتعمقة بصورة مباشرة بموضوع البحث ،في مكتباتنا ،كانت أىم

مشكمة واجيت البحث ،فحاولنا التعويض عن ذلك باعتماد بعض المواقع في شبكة المعمومات
الدولية.

وكان من الصعب جداً تحديد تاريخ دقيق لبداية التواجد االمريكي في السودان بسبب ندرة

المصادر ،غير أن الوثائق الرسمية اشارت الى ان عام

1851قام شاعر امريكي بزيارة الى
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الخرطوم ،ربما كانت االولى لمواطن امريكي ،اما التاريخ الثاني

 1885فيو تاريخ اغالق

القنصمية االمريكية في الخرطوم بعد امتداد اذرع االحتالل البريطاني من مصر الييا فضال عن

قيام ثورة الميدي ونجاحيا في الدخول الى الخرطوم في ذلك العام.

قسم البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة تضمنت اىم االستنتاجات التي توصل

الييا البحث .تناول المبحث االول التغمغل التجاري االمريكي في السودان والذي تزامن مع

البعثات االرسالية التبشيرية والمذين ميدا الطريق لقيام نوع من التمثيل الدبموماسي االمريكي في

السودان .

اعتمد البحث عمى جممة من المصادر جاءت وثائق الخارجية االمريكية في مقدمتيا

ومنيا وثائق األرشيف الوطني األمريكي والذي يعرف اختصا اًر بـ

 ،USNAووثائق الخارجية

األمريكية  Foreign Relation of the United Statesوتعرف اختصا اًربـ  ،FRUSاذ
ضمتا برقيات متعددة ارسميا القنصل االمريكي العام في االسكندرية وبرقيات من وكيل القنصل

االمريكي فـي الخرطوم تحدثت عن تفصيالت ميمة عن توجيات االدارة االمريكية في السودان .
فكان كتاب المؤرخ االمريكي  Sproutالمعنون The Rice of

أما الكتب االجنبية

 American Naval Powersفي مقدمة الكتب المعتمد عمييا ،اذ ان

)(1776-1918

المؤلف تابع بدقة متناىية السفن االمريكية ورحالتيا وماحممتو من مؤن وماعادت بو من بضائع.

اما كتاب محمد فؤاد شكري المعنون الحكم المصري في السودان (

 ) 1885 – 1820فكان

في مقدمة الكتب العربية المعتمدة ىنا اذ وردت فيو اشارات واضحة عن التغمغل االمريكي في

السودان.

أ  .التغمغل التجاري

زار الخرطوم الدبموماسي والشاعر االمريكي جيمس جيارد تايمور (James Gayard )1

Taylorعام  1851وىو في طريقو لرحمة كشفية إلى عمق أفريقيا ،وىو اول امريكي يزور

السودان بحسب الوثائق التي تحت ايدينا ،ولقد كتب تايمور كتاباً ممتعاً عن رحمتو تمك التي اقام
خالليا اشير في الخرطوم ،وقد ذكر ان المركب التي اقمتو الى الخرطوم كانت تحمل العمم

االمريكي الذي كان يرفرف لممرة االولى في سمائيا ،وقد ظل يرفرف اياما في اثناء بقائيا عمى

الشاطيء ،بعد رجاء من "ريسيا " السوداني كي التقوم الحكومة بمصادرتيا واستعماليا كعادتيا
في اعماليا الرسمية

()2

.

تكشف ىذه االشارة الى جانب غياب التواجد االمريكي في السودان  ،عن مدى ماكانت

تمقاه اعالم الدول الغربية من تقدير وماتثيره من ىمع واحترام في نفوس المسؤولين في الخرطوم ،
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والشك ان ظيور العمم االمريكي في سمائيا وبقاء تايمور فييا قد اثار انتباه المسؤولين والتجار

واالىالي في الواليات المتحدة  ،وميد الطريق لوصول تجار جدد الى السودان .

اشارت وثائق الخارجية االمريكية الى االىمية التجارية لميناء سواكن ،عمى البحر

االحمر ،ورأتو المخرج الوحيد لمنتجات مديريات السودان مثل الجمود وسن الفيل وريش النعام
والبخور والمستكاوي ( العمك ) المر والبن والصمغ والزعفران والزبد  ،وغيرىا من منتجات افريقيا،
حيث تصل الى الخرطوم فيمر ،شمال العاصمة ،عن طريق النيل ،ومنيا كـان ينـقل عمى ظـيور

الجـمال حتى سواكن حيث تحمميا السفن الوربا والواليات المتحدة (. )3

بناءا عمى تمك التقارير والدعاية التي رافقتيا  ،ازدادت الرحالت التجارية االمريكية الى

سواكن خالل عقد كامل (  )1860 – 1850فأرسمت الواليات المتحدة نحو ست عشرة سفينة
تجارية كل سنة الى ىناك ،وقدرت قيمة البضائع التي نقمتيا السفن االمريكية بحوالي المميونين

دوالر ،ولما لم يـكن في سواكن ،بل في عموم السودان ،قـنصمية امريكية ،كانت القنصمية في

القاىرة تقوم بتوثيق وصوالت ( فواتير ) البضائع والمحاصيل المصدرة من السودان الى الواليات
المتحدة ،بعد ان يستمميا التجار االمريكيون المقيمون في مصر (.)4

تطور االقتصاد االمريكي تطو اًر ىائالً وسريعاً ،بعد الحرب االىمية (

) 1865 – 1861

( ،)5في الصناعة والزراعة والتجارة وتحولت من بمد زراعي الى بمد صناعي حتى شغمت الموقع
الرابع في حجم المنتجات الصناعية ،وظيرت فييا االحتكارات الرأسمالية الكبيرة أو ما عرف

باتحاد الوصاية ( التروستات) التي قامت بسبب تركيز االنتاج ،وكان ظيورىا تعبي ار عن تطور
الرأسمالية االمريكية لمجابية المنافسة الخارجية وبخاصة االلمانية التي سبقتيا بالظيور ،مع

محاولة مقاومة االزمات التي كان من الممكن ان تتعرض ليا فضال عن الرغبة الممحة في

التوسع الخارجي ووضع ستراتيجيات لمتطور ولمتراكم الرأسمالي (.)6

وظيرت في ىذه المرحمة نتيجة لما ذكر اعـاله اتحـادات عديـدة منيا اتـحاد ستاندرد اويل

 Standard Oil Companyقدر رأسمالو بنحو سبعين مميون دوالر ،واتحاد زيت القطن

االمريكي  American Cotton Oilوغيرىا من التروستات .وتحت تأثير ىذا التطور السريع
ابدت الراسمالية االمريكية اىتماما اكبر في توسيع اسواقيا الخارجية معتمدة عمى قدراتيا

المادية والعسكرية ،فأزداد اىتمام الرأسمالية االمريكية بأفريقيا لتصريف منتجاتيا والبقائيا

مصد ار ميما ورئيساً لممواد االولية التي كانت تحتاجيا المصانع االمريكية فضال عن ان افريقيا
شكمت المكان المالئم لتوظيف رؤوس االموال االمريكية (. )7

اصطدمت رؤوس االموال االمريكية بعواقب عدة في السودان اوالىا ماحدث

لشركة Morgan

مجمة ديالى 2006 /

العدد الثالث والعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفطية ،عندما ارسمت ،عام  ،1859بعثة لمتنقيب عن النفط في شمال السودان وكانت قد
حصمت عمى ترخيص من الحكومة المصرية

()8

وعندما باشرت باعمال التنقيب في صحراء

النوبة ،تعرضت الى ىجمات قام بيا اىالي المنطقة ،فقد قتل حارسان امريكيان ،من اصل

أفريقي ،وتم سرقة جميع حاجيات المعسكر ،في مساء اليوم التالي .وبعد دراسة وتمحيص تبين
ان سعر برميل النفط المستخرج ،وىو بنوعية رديئة ،يعادل عشرة اضعاف سعر البرميل السائد

في ذلك الوقت ،فضال عن االوبئة المنتشرة في المنطقة وح اررة الجو التي تسببت بموت امريكي

ثالث كان يعمل مساحا ضمن فريق البعثة .لذلك قفمت البعثة عائدة من حيث اتت ،واغمق ممف

شركة  Morganلمتنقيب عن النفط في صحراء السودان(.)9

ادت تجارة الرقيق العامرة ،بين سواكن وميناء جدة السعودي ،دو ار بالغ االىمية في زيادة

اىتمام االدارة االمريكية بالسودان ،وبحسب الوثائق االمريكية لعام

 ،1873فان نائب القنصل

العام األمريكي المقيم في سواكن ديمتريوس موسكوناس  Demetruis Mosconasكتب تقري اًر
لواشنطن العاصمة ،عندما كان القنصل العام وليم فارمان  William Farmannفي عطمتو
السنوية ،يحثيا عمى االسراع في تعيين وكيل قنصمي في ميناء سواكن ،ميمتو فقط مراقبة

وكشفيا تجارة الرقيق المستفحمة بين ذلك الميناء وميناء جدة .مشي ار الى اعتقال عدد من التجار
من اىل سواكن وكان بحوزتيم مائة وثالثون من الرقيق بالقرب من بربر ،وتضمن التقرير اسماء

التجار المعتقمين واسماء شركائيم ووكالئيم( .)10ولكن رد و ازرة الخارجية في واشنطن كان سريعا
وحاسما ومقتضبا .اذ رأت بانو ليس من الضروري فتح وكالة امريكية في سواكن واالكتفاء
بالقنصيمة في الخرطوم (.)11

لعل تأكيد موسكوناس عمى ضرورة قيام وكالة أمريكية لمحاربة تجارة الرقيق بين سواكن

وجدة قد دفع المسؤولين في اإلدارة األمريكية إلى ذلك الرفض الحاسم ،فرغم احتالل الواليات

المتحدة المركز األدبي والقوة المادية والوازع الديني واألخالقي ما يمكنيا من انجاز منع تجارة
الرقيق ،إال أن أوضاعيا الداخمية قد تميزت ،آنذاك ،بنكسة حادة فيما يتعمق بموضوع الرق

والزنوج ،بعد أن بدأت بعض الواليات الجنوبية ،التي ظمت محتفظة بشرعية الرق ىناك ،تستعيد

بعضا من نفوذىا السيما بعد انبثاق جمعيات عنصرية ارىابية نشطة مثل جمعية كوكالكس كالن
 Ku Klux Klanالتي ركزت نشاطيا ضد الزنوج وانصارىم من البيض توسعيم ضربا وقتال
وتخويفا وترىيبا ،فضال عن المعمومات المتواترة من أفريقيا عامة عن تورط الكثير من التجار

األمريكين بيذه التجارة.

ولكي تحافظ الواليات المتحدة عمى سمعتيا بوصفيا بمد الحرية ،واحترام حقوق اإلنسان،

وعدم امتيانو بحجة العرق أو الجنس أو المون ،أصدرت و ازرة التجارة األمريكية ،تعميمات مشددة
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إلى جميع تجارىا بتجنب ممارسة تجارة الرقيق ،وتحت أي ظرف كان ،وىددتيم في حال نقضيم

لتعميماتيا بحرمانيم من حمايتيا(. )12

اقتصرت البضائع األمريكية الموردة إلى السودان ،التي كانت ادارة األخيرة تستقطع

 %80من قيمة البضاعة المستوردة ،عمى بعض المالبس ،حيث تم افتتاح محل لبيع المالبس
األمريكية في الخرطوم في الشارع الوحيد في المدينة ،واقتصر رواده عمى المقيمين األجانب

وبعض العرب من المسيحيين والييود .فضال عن التبغ والقطن والنفط والمواد ذات العالقة

بالمنتجات النفطية وكذلك شحنات األسمحة والذخيرة التي خمفتيا الحرب األىمية األمريكية ،وأخي ار

الدقيق( .)13ورغم ذ لك فان الواليات المتحدة لم تفكر بفتح بيت تجاري ()14في السودان أو تأسيس
مصرف امريكي ىناك أو إقامة شركات برؤوس أموال مشتركة ،بل إنيا لم تقم باستثمار رؤوس
أمواليا ىناك رغم تبنييا لما عرف بدبموماسية الدوالر

( ،)15ورغم االستثمارات األمريكية في

الخارج ،فضال عن دعوة السمطات ىناك لمشركات األجنبية،عام  ،1873عن نيتيا لتبني مشروٍع

لمد سكة حديد بطول 665كم لربط السودان بسواكن(.)16

مما يدل عمى ضعف النشاط التجاري بين الطرفين ،وربما كان لمييمنة البريطانية عمى

المنطقة لو دور في ذلك الضعف.

لم يقتصر تغمغل الواليات المتحدة األمريكية في السودان عمى الجانب التجاري فحسب بل

تزامن ذلك التغمغل مع النشاط التبشيري -الثقافي الذي بدأ مع مطمع التصف الثاني من القرن

التاسع عشر.

ب .التغمغل الثقافي

كان من بين مظاىر الحياة الدينية في الواليات المتحدة األمريكية ،تكوين جمعيات

تبشيرية بروتستانتية ،ظيرت خالل العشر سنوات األولى من القرن العشرين ،شأنيا في ذلك شأن

بريطانيا .وسرعان ما انطمق نشاط تمك الجمعيات لتعمل خارج حدود بالدىا ،وكان االتحاد العام
لماساجوستس ،The General Association of Massachusettsوىو عبارة عن ىيئة

لقساوسة الكنائس المستقمة ،من أنجح الجمعيات الدينية في ذلك الوقت .ثم قامت الجمعية بتغيير

اسميا إلى المجمس األمريكي لالرساليات الخـارجية التـبشيـرية commissioner for foreign
 ، American Board of Missionوقد أرسمت مجموعة من مبشرييا إلى أفريقيا ،بعد أن

لمست النجاح الذي حققو المبشرون البريطانيون والفرنسيون ىناك ،فضال عن رغبتيم الممحة في

تنصير العرب واألفارقة ،رافعين شعار نشر " النور المسيحي بين العالم الوثني" ،حيث تمكنت
ومن خالل ىذا الشعار من جمع التبرعات المالية ،ومن مختمف الواليات األمريكية لتمويل

رحالتيا إلى أفريقيا(.)17
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 ،1853برئاسة فنسنت

وصمت اول بعثة تبشيرية أمريكية إلى السودان نياية

كودول  Codwellوعضوية اثنين من زمالئو القساوسة ،وحال وصول البعثة بدأت برحالت إلى
عمق األراضي السودانية ،وزعت خالليا الكتاب المقدس المترجم إلى المغة العربية وبعض

الميجات المحمية والكراسات الدينية ،بعد أن تولت طبعيما جمعية الكتاب المقدس البريطاني في

لندن(.)18

كانت بعثة كودول معتمدة بشكل كبير عمى كامرون

 ،Cameronالقنصل البريطاني في

الخرطوم ،بسبب سمطتو الرسمية وكثرة معارفو ،فضال عن عدم وجود تمثيل دبموماسي أمريكي

في عموم السودان.)19(-

بمغت نفقات البعثة خالل األشير الستة األولى من عام  1854نحو  202325دوالر .غير أن

كودول طمب في رسالة إلى ورسستر  ،Worcesterسكرتيرالجمعية في واشنطن ،بتمويل قرض

لمبعثة بقيمة  9720دوال اًر أخرى ليتمكن
وتوزيعو(.)20

من تغطية النفقات الخاصة بطبع الكتاب المقدس

رغم كل تمك الجيود والنفقات إال إنيا لم تثمر عمى نتائج مشجعة إذ لم تتمكن من

تنصير اي مسمم أو ييودي أو تجعل األخير يتحول إلى المشيخية ( ،)21بسبب قوة تمسك السكان
بعقيدتيم الدينية ،فضال عن الجيود المصرية المكثفة لنشر االسالم بين القبائل السودانية الوثنية،

وفتح المدارس العربية في الخرطوم وام درمان ،غرب الخرطوم ،وكسال شرق الخرطوم(.)22

وجاءت محاولة كوديل بفتح مدرسة لالطفال في ام درمان ،عقيمة لمغاية ،إذ لم تستمر

المدرسة سوى يومين اثنين فقط ،فقد قام بعض السكان المسممين باالعـتداء عمى المدرسة عندما

حطموا اثاثيا واخذوا نسخة العيد الجديد ودفنوىا في التراب ،وكان ذلك ايذانا بنياية عمل
البعثات التبشيرية األمريكية في السودان طيمة سبع سنوات قادمة(.)23

جاء في تقرير القنصل العام في في األسكندرية بتاريخ اغسطس /آب

 ،1865انو اغتنم

فرصة سفر أحد القساوسة األمريكيين لمسودان وطمب منو أن يبعث اليو برسائل منتظمة عن ذلك

البمد( ،)24وكان أول وأخر ّرد لمقس ب .س .ىوم
المصادر التي تحت ايدينا ،يعود تاريخيا إلى ما بعد سنة لتاريخ الرسالة أعاله اي أغسطس

 B..S. Homeموجو لمقنصل العام ،بحسب

 ،1866وفييا اشارات عن أحوال السكان ،ونمط عيشيم ،وعدم تقبميم لمغرباء" ،بشكل يفوق

الوصف" ،حسب تعبيره ،واضاف بانو يعاني ،فضال عن ح اررة الجو واختناقو بسبب كثرة الرمال
التي تحيط بو ،من صعوبة كبيرة في نشر تعاليم الدين المسيحي بين " الوثنيين والمحمديين"

ىناك .وكانت رسالة تنطق بالم اررة بسبب عدم تحقيقو ألي نجاح تبشيري .وكانت آخر برقية
بعثيا مبشر أمريكي لمسؤول حكومي في بالده ،طوال السنوات موضوع البحث(.)25
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جـ .التمثيل القنصمي األمريكي في السودان:

وردت أول اشارة عن وجود وكيل قنصمي في كتاب الرحالة البريطاني صموئيل بيكر

 ،Samuel Bakerعند مروره بالخرطوم ،في يونيو /حزيران  ،1862عندما ذكر أن ىناك ثالثة
وكالء قناصل في الخرطوم لفرنسا والنمسا والواليات المتحدة األمريكية ( ،)26وىي اشارة واضحة

عن وجود الوكالة في الخرطوم قبل ىذا التاريخ بالتأكيد ،رغم أن الوثائق والمصادر المتوافرة لدينا

ال نجد فييا أي ذكر لوجود ىذه الوكالة ،وسبق أن ذكرنا أن الدبموماسي األمريكي قال ان العمم

األمريكي رفرف ألول مرة فوق سماء الخرطوم عام

يخ لفتح
 ،1851من ىنا يمكننا تحديد تار ٍ

الوكالة ما بين سنة 1851وسنة  ،1862ويمكن أن نزيد التاريخ دقة إذا ما عرفنا إن وثائق

البعثات التبشيرية األمريكية التي غادرت األراضي السودانية في يناير/كانون الثاني  ،1855لم
تشر في وثائقيا إلى وجود اي نوع من التمثيل الدبموماسي األمريكي في السودان ،اي ان تاريخ

فتح اول وكالة امريكية كانت بين مطمع  1855ومنتصف .1862

كانت االشارة الرسمية األولى لوجود تمثيل دبموماسي أمريكي في السودان قد وردت في

تقرير أرسمو جورج بتمر  ،George Butlerالقنصل العام األمريكي في مصر في يوليو /تموز

 ،1862فقد أرفق القنصل العام مع تقريره رسالة من جون بثرك

 ،John Pethrichالقنصل

البريطاني في الخرطوم ،ينعى فييا الرحالة األمريكي كالرنس م .براونيل

Clarence M.

 ،Brownellالذي مات من الحمى في أعالي النيل ،وذكر بثرك ،في رسالتو ،انو قام ببيع

بعض ممتمكات براونيل وسيقوم عند عودتو إلى الخرطوم بايداع المبمغ مع بقية مخمفاتو

الشخصية لدى الوكيل القنصمي لمواليات المتحدة األمريكية والذي يحتفظ لمرحالة ببعض حاجياتو

(.)27

لم يبد القنصل العام ،في تقريره لخارجية بالده ،اي تعميق عمى اشارة بثرك ،بشأن الوكيل

القنصمي لمواليات المتحدة في الخرطوم ،بل ىو حتى لم يشر إلى اسمو ،مما يعني ان اشارة بثرك

كانت ام ار عاديا التحتاج إلى تعميق.

بعد مرور اربع سنوات كاممة ،بعث القنصل العام األمريكي بتقرير إلى واشنطن العاصمة،

أعمن فيو عن فـشل مـوظفي قنـصميتو فـي الحصـول عمى الـمال الخـاص بالرحالة بـراونيل والذي
أودع الخرطوم ،معمال السبب في انعدام وسائل المواصالت مع ذلك "البمد النائي"

حيث جعمت

الميمة عسيرة ( .)28وربما في ذلك اشار ة عمى ضعف الوكالة او غياب التنسيق بين القنصمية

العامة والوكالة ،او ربما لغمق الوكالة نيائيا ،واشارة القنصل العام في االسكندرية في توظيف احد

القساوسة لنقل أخبار ذلك البمد ،المار ذكرىا ،يمقي ظالً عريضاً من الشك في أمر وجود الوكيل

القنصمي آنذاك ،واال لحاولت القنصمية العامة االستفادة منو.
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رشح القنصل األمريكي العام في القاىرة وليم فارمان ،الذي خمف بتمر ،في يونيو/

حزيران  1871عازر عبد الممك  ،Azar Abdel- Melakقبطي من التجار العرب ومن كبار

المصدرين السودانيين لمصمغ لمواليات المتحدة ،ليكون وكيل القنصل األمريكي في السودان (،)29
وقد وقع اختيار فارمان عمى عازر عبد الممك لمعرفتو المغة االنجميزية ،فضال عن تمتعو باحترام

مواطنيو من مسممين واقباط ،ولو عالقات واسعة مع شيوخ السودان ،ولديو الكثير من االصدقاء
االمريكيين ،وربما لكونو من غير المسممين األثر البالغ في اختياره دون سواه لرعاية المصالح

ومد جورج
األمريكية في السودان .وبحسب وثائق الخارجية األمريكية فان عازر عبد الممك سبق ّ
بتمر ببعض المعمومات المتعمقة بوادي النيل والتي كانت تخدم المصالح األمريكية في

السودان(.)30

وافقت الخارجية األمريكية ،بعد شير ،عمى تعيين عازر عبد الممك وكيالً قنصميا

لمواليات المتحدة في الخرطوم ،وكتبت إلى القنصل العام مذكرة بذلك ،وىكذا اصبح عازر عبد

الممك رسميا الوكيل القنصمي لمواليات المتحدة في الخرطوم ،وكانت أولى أعمالو رفع العمم

األمريكي ،بنفسو ،عمى بناية الوكالة القنصمية في وسط الخرطوم(.)31

عمل عازر عبد الممك ما بوسعو الرضاء القنصمية العامة ،فكان عادة ما يذىب بنفسو

إلى الميناء الستقبال من يأتي من الصحفيين والكتاب وبعض الشخصيات األمريكية ،لزيارة

السودان ،وكان يساعدىم في العثور عمى منازل لالقامة ويقيم المآدب عمى شرف زائريو،

ويعرفيم ،في اثناء المآدبو ،عمى كبار موظفي االدارة السودانية ،والقناصل األجانب المعتمدين

وأعيان البمد ،وىذا دليل عما أشرنا لو سابقاً من تمتعو باحترام مواطنيو ورعايا البمدان األخرى(.)32
حافظ عازر عمى عالقتو الجيدة بموظفي الخارجية األمريكية وانتظمت برقياتو ،ساعده في

ذلك تحسن طرق المواصالت والبريد بين مصر والسودان ،فمثال كان يطمع الخارجية االمريكية
عن أخبار الرحالة والمكتشفين األمريكيين مثل عودتيم إلى الخرطوم أو سفرىم منيا ،بل كانت

رسائمو تتحدث حتى عن الطقس من جفاف أو غ ازرة في األمطار .وكانت القنصمية العامة في

مصر تشجعو عمى اطالعيا عمى ما يستجد من شؤون ال سيما تحركات القنصل البريطاني في

السودان .مما يدل عمى أن عازر قد تعدى عممو القنصمي إلى المجال السياسي
واالستخباراتي(.)33

اقترح فارمان فتح قنصمية اخرى في السودان ،دليل عمى اىتمام القنصمية بشؤون ذلك

البمد ،ورأى ان ميناء سواكن ىو المكان األنسب لفتحيا ألىميتو التجارية ،ولفت أنظار رؤوسائو
إلى أن وجود قنصل في سواكن سيسيل العمميات التجارية األمريكية ويختصر الكثير من الوقت
والجيد ،إذا ما تم نقل الوثائق لمتصديق إلى الخرطوم او إلى االسكندرية ،ولمراقبة تجارة الرقيق،

مجمة ديالى 2006 /

العدد الثالث والعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واقترح تعيين التاجر اليوناني ديمتريوس موسكاناس ،المار ذكره ،كونو من المقيمين في الميناء

وكان يـجيد المغتين العربية واالنجميزية ،لوظيفة الوكيل القنصمي ( ،)34وافقت الخارجية األمريكية
عمى تعيين موسكوناس نائبا لمقنصل العام في سواكن ولكنيا رفضت فتح وكالة لمقنصمية ىناك

وجوبو المقترح نفسو بالرفض الذي تقدم بو موسكاناس كما مر معنا (.)35
قسم الخديوي اسماعيل ،حاكم مصر(

 )1879 -1863السودان عام  1870عمى

قسمين بسبب كبر المساحة ،ولمسيطرة عمى تجارة الرقيق ،فكان القسم األول يمتد من شمال

صحراء النوبة إلى فاشودة وسمي بالسودان ،أما القسم المتبقي فسمي باقميم خط االستواء .ورغم
تولي غوردن حكم األقميم الثاني إال ان اسماعيل كان يحاول ابعاد البريطانيين والفرنسيين عن

بالده ،وايجاد دولة بديمة ليست ذات اطماع ظاىرة في مصر والسودان ،فوجد ضالتو في الواليات
المتحدة .ساعده في ذلك االختيار  ،تسريح عدد من الضباط األمريكيين من الخدمة عمى اثر

انتياء الحرب االىمية األمريكية ،وانشغال الحكومة الفرنسية بمشاكميا الداخمية بعد حرب السبعين

لذلك استخدم مجموعة شكل منيم ىيئة أركان الحرب ( ،)36ووقعوا عقودا عمى الخدمة والعمل في
الجيش المصري ،ثم اصبحت رئاسة أركان الحرب بامرتيم ،وقد وصل عددىم عام

1878

إلىنحو خمسين ضابطا ،وكان من ضمن اختصاصيم وضع الخرائط الطبوغرافية عن مصر

والسودان ،والقيام بالرحالت االستكشافية والمساىمة في حمالت اسماعيل باشا الحربية خارج

مصر( ،)37وانتدب قسما منيم لمعمل في السودان ،فقد اشارت احدى رسائل عازر عبد الممك إلى

وفاة الضابط كامبل في جنوب السودان .ولم يقتصر استخدام الضباط األمريكيين عمى المصريين

بل أن غوردن استخدم الضابط براوث  Proothفي مديرية خط االستواء عام .)38(1878
احتمت بريطانيا مصر عام

 ،1882لتبدأ معيا مرحمة جديدة من تاريخ المنطقة ،وما ييمنا

في ىذا البحث صدور قانون تعديل المؤسسات القضائية والجنائية عام  ،1884الذي ساوى بين
المصريين واألجانب ،وبذلك انتفت الحاجة الستمرار الوكاالت القنصمية في مصر والسودان.

وفي ابريل /نيسان ،من العام نفسو ،ارسل جورج بومروي

 ،George Pomeroyالقنصل

األمريكي العام في القاىرة ،تقري ار إلى حكومة بالده يطمب موافقتيا عمى تصفية الوكاالت

القنصمية ،ألنيا لم تعد تقدم خدماتيا بل أن بعض الوكالء ،بدأ يسبب العديد من المشاكل بين

القنصمية العامة في القاىرة واالدارة البريطانية في مصر ،واوصى بالغاء وكاالت طنطا

والمنصورة وبني سويف ودمياط واسيوط والخرطوم ،ولعمو من غريب الصدف ان يقرر الكونغرس

األمريكي ،بعد ثالثة أيام فقط من كتابة ذلك التقرير ،وقبل وصولو إلى العاصمة واشنطن ،الغاء
القنصمية العامة في القاىرة نفسيا ،واعفاء القنصل العام من منصبو ،وذلك بسبب تبعات

االحتالل البريطاني ،وطمب الحكومة البريطانية من الدول األجنبية التي كان ليا تمثيل دبموماسي
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في مصر بالتعامل معيا مباشرة ،األمر الذي اغضب بومروي فغادر القاىرة محتجا ودون اخطار
السمطات المعنية في مصر او نظرائو من القناصل العامين بمغادرتو البالد او اسبابيا ،كما جرى

العرف الدبموماسي والقنصمي(.)39

كان من الصعب ارسال قرار الغاء الوكالة القنصمية إلى عازر عبد الممك ،بسبب انقطاع

االتصال التمغرافي بين بربر والخرطوم لسيطرة قوات الثورة الميدية عمى المنطقة الواقعة شمال

العاصمة لذلك انعزلت الخرطوم عن مصر ،وعاش عازر ايام الحصار عمى الخرطوم ،والقى

حتفو عمى ايدي ثوار الميدي

()40

بعدما سقطت العاصمة بيدىم عام  ،1885وىو يحسب نفسو

الوكيل القنصمي لمواليات المتحدة في الخرطوم(.)41

بموت عازر عبد الممك طويت صفحة من صفحات تاريخ الدبموماسية االمريكية في المنطقة

العربية.

الخاتمة
أدى البعد الجغرافي ،فضال عن اسباب اخرى من بينيا الظرفية التاريخية التي مرت بيا

الواليات المتحدة من تأخر اعالن االستقالل وقيام الوحدة ،والتواجد البريطاني والفرنسي في

أفريقيا ،دو ار ميما في ابتعاد الواليات المتحدة عن التغمغل في السودان ولكن بعد ظيورىا دولة

موحدة في اعقاب الحرب األىمية وتبؤىا لممراكز المتقدمة من العالم الصناعي ،وظيور ما عرف

باتحاد الوصاية

 Trustوضعيا أمام خيارين ىما  :أما الدخول في لعبة المستعمرات ،او

االبتعاد عن عممية اقتسام الغنائم مع األوربيين .فاختارت الخيار األول ساعدىا في ذلك تطور

قوتيا البحرية ،ثم حاولت اتخاذ سياسة جديدة ترافق التدخل العسكري فاتبعت سياسة التغمغل

االقتصادي والسيما بعد تطور كفاءة االنتاج والشحن .ومع كل ذلك تميزت مراحل التغمغل األولى
في السودان بالضعف العام من الناحية التجارية والتبشيرية ،فرغم ثروات السودان من المواد

األولية ،من ريش النعام والصمغ والعاج وغيرىا ،لم تستفد الواليات المتحدة شيئا منيا لضعف
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مردودىا المالي بسبب عدم الجدية الحكومية التي رافقت المراحل األولى لمتغمغل بدليل غياب

التمثيل القنصمي األمريكي في عموم السودان لما بين 1855

و ،1862وحتى مع وجود ذلك

التمثيل فانو تركز في ايدي غير امريكية من سودانية ويونانية واقتصر عمى العاصمة فحسب،
ويكفي أن نشير انو كان ليا في مصر عمى سبيل المثال ال الحصر اثني عشر وكيل قنصمي

لمواليات المتحدة األمريكية .ومع ذلك فان الوكالة القنصمية في السودان لم تستمر طويال إذ
أغمقت ابوابيا بعد الثورة الميدية.

اليوامش
( )1دبموماسي وشاعر ،اول من ترجم رواية فاوست لمشاعر غوتة من االلمانية الى االنكميزية

.

( )2احمد االمين البشير ،العالقات الدبموماسية بين السودان والواليات المتحدة

– 1871

 ،1885الجزء الثاني  ،بحث منشور عمى شبكة المعمومات الدولية بتاريخ  22تموز 2005عمى

الموقع :
www. Sudanese American Community Development Organization .com
(3) U.S.N.A., Roll, II, 890 G. 6363 / 1990, No. 295, from Goatherds
Development To
President of Egyptian – American
the secretary of state , November 1,1858 , P719 .
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( )40عانى الشعب السوداني كثي ار من جور حكامو من مصريين وبريطانيين ،فظير في آب

1881رجل سوداني كان اسمو محمد بن أحمد ،ادعى انو الميدي المنتظر (عميو السالم)،
وانو جاء ليخمص الناس من الظمم ونشر العدالة بينيم .ارسمت الحكومة المصرية حممة ضده

لكنو تمكن من االنتصار عمييا ،وبعد االحتالل البريطاني لمصر جيزت بريطانيا حممة كبرى
عميو لكنو تمكن من ىزيمتيا ودخل الخرطوم منتص ار عام

 .1885ومات بعد دخولو

العاصمة بايام ،وتولى نائبو عبد اهلل التعايشي حكم الدولة التي اسقطتيا بريطانيا عام

 .1898لمتفاصيل ينظر:

لوتسكي ،فالديمير ،تاريخ األقطار العربية الحديث ،ترجمة عفيف البستاني ،موسكو ،دار التقدم،
 ،1971ص.312-308
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