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Abstract
The research deals with the study of Zanzibar during the reign of Sultan Barghash bin Said
Al Busaidi (1870-1888 AD), where the authority moved after the death of Sultan Majid bin
Said Al Busaidi to be under the command of his brother Barghash, who played a major role
on the political and civilized levels that led to the development of Zanzibar and made it
among the areas referred to Her sons at that time.
Sultan Barghash had diplomatic cunning and administrative intelligence that enabled him
to achieve many achievements for Zanzibar and its residents, and he died in 1888, leaving a
civilized history for Zanzibar that is still written in history.
research importance:
The importance of this research lies in that it sheds light on the conditions of Zanzibar
during the reign of Sultan Barghash bin Said after the division of the Omani Empire, and
the challenges it faced that led to the achievement of many achievements for Zanzibar in
various fields.
Search problem: The Omani Empire, which was established in Oman and Zanzibar during
the reign of Sultan Sultan bin Said Al Busaidi, witnessed widespread fame. After the
division that took place between the African and Asian sides, it was necessary to shed light
on Zanzibar during the rule of the Al Busaid family over it and the great achievements they
made for it in various aspects of civilization. Based on the foregoing, some questions were
raised:
Did the division of the Omani Empire affect Zanzibar after the death of Sultan Sultan bin
Said?
- Were there challenges faced by Sultan Barghash during his rule of Zanzibar?
- What political roles did Sultan Barghash play in Zanzibar?
What are the most important achievements of Sultan Barghash for Zanzibar?
- How was the nature of relations between Oman and Zanzibar during the reign of Sultan
Barghash?
Research Objectives: The research aims to:
Focusing on the political conditions of Zanzibar during the period of Sultan Barghash's rule.
- Clarifying the cultural development witnessed by Zanzibar in various fields during the
reign of Sultan Barghash.
- Shedding light on the foreign political relations of Zanzibar during the reign of Sultan
Barghash.
- Tracing the challenges faced by Sultan Barghash during his rule of Zanzibar.
Focusing on the relations between Oman and Zanzibar during the reign of Sultan Barghash. 
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زنجبار في عهد السلطان برغش بن سعيد البوسعيدي (1888-1870م)
الغالية بنت سالم بن خليفة المغيرية
د  ،سلطنة عمان

الملخص
يتناول البحث دراسة زنجبار في عهد السلطان برغش بن سعيد البوسعيدي (1888-1870م) حيث انتقلت السلطة بعد وفاة
السلطان ماجد بن سعيد البوسعيدي لتكون تحت إمرة أخيه برغش ،الذي قام بدور كبير على الصعيدين السياسي والحضاري
أدى إلى تطوير زنجبار وجعلها في مصاف المناطق التي يشار لها بالبنان في ذلك الوقت.
لقد كان السلطان برغش يتمتع بدهاء دبلوماسي وذكاء إداري مكنه من تحقيق العديد من اإلنجازات لزنجبار وسكانها،
وتوفي في عام 1888م مخلفا تاريخا حضاريا لزنجبار ال يزال مسطرا في التاريخ.
أهمية البحث :
تكمن أهمية هذا البحث في أنه يسلط الضوء على أوضاع زنجبار في عهد السلطان برغش بن سعيد بعد انقسام
اإلمبراطورية العُمانية ،وما واجهته من تحديات أدت إلى تحقيق العديد من اإلنجازات لزنجبار في مختلف المجاالت .
إشكالية البحث :
عمان وزنجبار خالل عهد السلطان سلطان بن سعيد البوسعيدي شهرة واسعة
شهدت اإلمبراطورية العُمانية التي قامت في ُ
النطاق ،وبعد االنقسام الذي قام بين الجانبين األفريقي واألسيوي كان البد من تسليط الضوء على زنجبار خالل حكم أسرة
البوسعيد عليها وما حققوه لها من إنجازات عظيمة في مختلف الجوانب الحضارية ،وبناء على ما سبق اجتمعت بعض
التساؤالت :
 هل أثر انقسام اإلمبراطورية العُمانية على زنجبار بعد وفاة السلطان سلطان بن سعيد؟ هل ُو ِجدت تحديات واجهها السلطان برغش خالل فترة حكمه لزنجبار؟ ما هي األدوار السياسية التي قام بها السلطان برغش في زنجبار؟ ما هي أهم اإلنجازات التي حققها السلطان برغش لزنجبار؟ كيف كانت طبيعة العالقات بين عُمان وزنجبار خالل عهد السلطان برغش؟أهداف البحث :يهدف البحث إلى:
 التركيز على أوضاع زنجبار السياسية خالل فترة تولي السلطان برغش لحكمها. توضيح التطور الحضاري الذي شهدته زنجبار في مختلف المجاالت خالل عهد السلطان برغش. تسليط الضوء على العالقات السياسية الخارجية لزنجبار خالل عهد السلطان برغش. تتبع التحديات التي واجهها السلطان برغش خالل فترة حكمه لزنجبار. التركيز على العالقات بين عُمان وزنجبار في عهد السلطان برغش.الكلمات المفتاحية :زنجبار ،السلطان برغش ،بيت العجائب ،المطبعة السلطانية.
المقدمة:
زنجبار قبل عهد السلطان برغش بن سعيد البوسعيدي
اإلمبراطورية العُمانية في عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي
تولى السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي حكم عُمان عام ١٨٠٤م وبحكمه انتقلت عُمان لمرحلة جديدة حيث اتخذ
السلطان سعيد بن سلطان من زنجبار عام 1932م عاصمة إلمبراطوريته ،وتقع زنجبارعلى خط عرص  6درجات جنوبا،
وهي أكبر جزيرة مرجان على ساحل أفريقيا .يبلغ طولها  54ميال وعرضها  24ميال ،وأما مساحتها فتبلغ  640ميال مربعا
(إنغرامز2012 ،م ،ص  ، 21الريامي2016 ،م ،ص )27ويطلق عليها "اسم (أونجوجا) وهو اسم مركب من كلمتين
(أونجو) بمعنى المنسف ،و(جا) بمعنى الممتلئ كناية عن كثرة الخير حتى أن هناك من يقول بحتمية تغيير االسم اآلن بعد
أن ذهب الخير كله عن اإلقليم  ،ولم يعد المنسف ممتلئا كما كان ،أونجوجا هي عاصمة زنجبار ويطلق عليها أيضا بستان
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إفريقية الشرقية ،يبلغ طولها  85كم وعرضها  40كلم ،وتعتبر جزيرتا زنجبار (أونجوجا وبيمبا) من أخصب أراضي
أفريقيا الشرقية قاطبة ،فالمنبع الرئيسي للري هو مياه األمطار التي تهطل عليها في حدود ال  150يوما في العام على
أقل التقديرات ،وقد يرتفع هذا المعدل على ما نسبته  75في المائة من أيام العام" (الريامي2009 ،م ،ص )37

السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي

ازدهر اقتصاد زنجبار في عهد السلطان سعيد كثيرا وأصبح ميناء زنجبار معروفا بأهميته التجارية؛ لذا وفد إلى
جزيرة زنجبار العديد من الوفود العربية والهندية واألوروبية واألمريكية وساهمت الهجرة العربية في نشر اإلسالم في
البقاع األفريقية ( الندن2016 ،م ،ص  ،)70-69فأصبحت زنجبار مكانا رئيسيا لتصدير القرنفل بعد أن قام السلطان سعيد
بإدخال هذه الزراعة إلى األرض الزنجبارية ،طما انتعشت حركة القوافل التجارية التي تحمل الصمغ والعاج (الفريحي،
2019م ،ص .)75ومن الجدير بالذكر أن السلطان سعيد كان يقضي معظم فترة حكمه في زنجبار ،غير أنه عاد إلى عُمان
عام  1851م إلنهاء بعض التوترات التي عانت منها البالد في تلك الفترة حيث تمكن من اقصاء جماعة قيس من الباطنة
واحتواء حركتهم ،وهذا أدى إلى إعادة األمن واالستقرار للساحل العُماني (الندن ،المرجع السابق ،ص )77
ساهم السلطان سعيد في بناء حضارة زنجبار واهتم بمعمارها حيث شهد النصف األول من القرن التاسع عشر
الميالدي تسارعا كبيرا في هذا الجانب فبنى قصرين األكبر تمثل في قصر بيت المتوني والثاني هو قصر بيت الساحل ،كما
اهتم ببناء الحمامات العثمانية (الفارسية2001 ،م ،ص  )100كما اهتم السلطان سعيد بتعزيز عالقاته مع عدد من الدول
منها الواليات المتحدة األمريكية حيث أرسل السفينة سلطانة بقيادة أحمد بن النعمان الكعبي لترسو في ميناء نيويورك عام
1840م (البوسعيدي2013 ،م ،ص  ،)431كما قامت عالقات بين الجانبين العماني والبريطاني وأيضا بإهداء ملك
بريطانيا السفينة ليفربول التي قام الملك البريطاني بتغيير اسمها إلى (إمام) تكريما للسلطان سعيد ،كما أقام عالقات مع
فرنسا تم توثيقها بعدد من االتفاقيات()Copland , 1938, p.423
لقد قام السلطان سعيد بدور كبير في زنجبار فقد أطلق على عصره مصطلح العصر الذهبي؛ بسبب ما حققه من
ازدهار بحري واقتصادي كبيرين إلمبراطوريته ففي عهده كانت عمان تملك ثاني أكبر أسطول في العالم بعد األسطول
البريطاني فقال وصفه هولنجز وورث بقوله " :في مستهل القرن التاسع عشر تولى عرش إمامة عمان أمير شاب عربي
قدر له أن يقرب ما بين شرق إفريقية والعالم الخارجي ،ذلك هو السيد سعيد صانع دولة زنجبار ومن أبرز الشخصيات
وأروعها في تاريخ آسيا الغربية" (الفريحي ،2019 ،ص .)81
توفي السلطان سعيد عام 1856م أثنا ْ سفره من مسقط إلى زنجبار وكان على متن السفينة فيكتوريا وبوفاته انقسمت
اإلمبراطورية العُمانية بين مسقط لتكون تحت حكم ابنه ثويني وزنجبار لتكون تحت حكم ابنه ماجد (البوسعيدي،2013 ،
ص .)443
3
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زنجبار في عهد السلطان ماجد بن سعيد البوسعيدي:
تولى السلطان ماجد حكم زنجبار بينما تولى أخاه السلطان ثويني الحكم في عُمان ،واتفقا على أن يدفع ماجد
معونة سنوية مقدارها  40ألف دوالر ماريا تريزا ،إال أن ماجد توقف الحقا عن دفعها وقد دخل األخوين في صراع كما
حاول ثويني ضم الشقين اآلسيوي واألفريقي ليكون تحت حكمه وجهز حملة عسكرية في عام 1859م؛ بهدف إرسالها إلى
زنجبار ،غير أن السلطات البريطانية في الهند تمكنت من إيقاف الحملة حيث أرسلت أحد ضبط البحرية الهندية وهو
الكولونيل رسل؛ ألجل إيقاف حملة السلطان ثويني وتمكن من ذلك حيث تراجعت الحملة إلى مسقط بسبب سيطرة
البريطانيين على الطريق( .عُمان في التاريخ ،2010 ،ص .) Zanzibar travel Guide ،450

السلطان ماجد بن سعيد البوسعيدي

الجدير بالذكر أن التنافس بين بريطانيا وفرنسا ظهر في األزمة بين األخوين ماجد وثويني ،حث كانت فرنسا
تحاول الحصول على امتيازات لتحقيق مصالحها التجارية في الشرق األفريقي وخاصة في زنجبار؛ لذلك حرصت بريطانيا
عن إبعاد فرنسا عن دائرة التجارة واالمتيازات بالشرق األفريقي ،لذلك رأت بريطانيا مصلحتها في التدخل في النزاع الذي
كان قائما بين األخوين ماجد وثويني وبادرت في عرض مساعيها للجانبين ألجل تحقيق السالم والهدوء بينهما ،وقامت
بإرسال الكولونيل كوجالن المقيم السياسي في عدن على رأس بعثة عام 1860م؛ للتحقيق في أسباب النزاع والخالف،
وتوجهت البعثة إلى مسقط في يونيو  1860م ثم زنجبار في سبتمبر من نفس العام  ،وارتأت البعثة إلى أن السلطان ثويني
ليس له حق في المطالبة بحكم زنجبار بحكم انتخاب األهالي ألخيه ماجد ورغبتهم في حكمه عليهم ،وبناء على ذلك قدمت
البعثة تقريرها للورد كاننج وهو الحاكم البريطاني العام للهند ،وتم إصدار تحيكم يعرف تاريخيا بتحكيم كاننج عام 1861م
والذي ينص على:
 يتولى السلطان ماجد حكم زنجبار. يتولى السلطان ثويني حكم مسقط. يقدم السلطان ماجد معونة مقدراها  40ألف دوالر ماريا تريزا سنويا لحكومة مسقط مع دفع جميع المستحقاتالخاصة بالمعونة والمتأخرة لمدة سنتين ،وعللت بريطانيا أن في هذه المعونة تحقيقا لمبدأ المساواة بين الطرفين
بحكم ثراْ زنجبار مقارنة بمسقط في ذلك الوقت.
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 عدم تدخل كل طرف في شؤون وأمور الطرف اآلخر (عُمان في التاريخ ،2010 ،ص )451-450وبهذا استقل الجزء األفريقي المتمثل في زنجبار في الحكم تحت مظلة السلطان ماجد عن الشق األسيوي في
عُمان ،وتمكن السالن ماجد من تحقيق مجموعة من اإلنجازات منها:
 بنى بيت الحكومة. انشاء مدينة دار السالم في عام 1862م. إدخال اول مركب بخاري إلى زنجبار( .المغيري ،2001 ،ص)292توفي السلطان ماجد عام 1870م بعد حكم دام  14سنة وتولى بعده الحكم في زنجبار أخوه السلطان برغش.

5
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المبحث األول :السلطان برغش بن سعيد البوسعيدي:
يعد عهد السلطان برغش واحدا من العهود المهمة في تاريخ زنجبار الحضاري بسبب ما حققه من إنجازات،
وقد ولد السلطان برغش عام 1837م ،وهو االبن السابع للسلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي ،وتزوج من السيدة موزة
بنت حمد بن سالم البوسعيدي وله منها خمسة أبناء هم:
.1
.2
.3
.4
.5

السيد خالد بن برغش
السيد سيف بن برغش
السيدة شريفة بنت برغش
السيدة عليه بنت برغش
السيدة نونو بنت برغش

تولى السلطان برغش الحكم عام 1870م وسعد ثاني حاكم لزنجبار بعد انفصالها عن عُمان ،ولكن قبل ذلك قام
بمحاولة االنقالب  -بمساعدة الفرنسيين -على حكم أخيه ماجد عام 1865م بعد حدث خالف بينهما ،إال أن هذا
االنقالب بعد أن تمكن السلطان ماجد من كسف مخطط أخيه ،فتم القبض عليه بمساعدة البريطانيين الذين أمدوه
بالضباط ،ونفي إلى بومباي على متن بارجة بريطانية ومكث فيها مكرما وبراتب شهري إلى أن نال العفو من أخيه
السلطان ماجد بعد مضي ثمانية عشر شهرا( .المغيري ،جهينة األخبار ،ص  ،292الفارسي ،عبدهللا بن صالح.
البوسعيديون حكام زنجبار .وزارة التراث والثقافة ،مسقط :ص  ،)165وتوفي عام 1888م (سعيد ،زاهر2007 ،م،
ص.)16

السلطان برغش بن سعيد
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المبحث الثاني :العالقات الزنجبارية السياسية األجنبية في عهد السلطان برغش بن سعيد:
وجه السلطان برغش اهتمامه لتوثيق عالقاته الخارجية العتقاده وثقته بأن ذلك سيساهم في تحقيق جانب حضاري
متميز لزنجبار ،ويعتبر السلطان برغش أول حاكم عربي يزور إنجلترا زيارة رسمية على متن الباخرة (كوكو ناده) بقيادة
القبطان (أندرسن) ومعه القنصل البريطاني مستر جون كيرك وبرفقته وفد رسمي من أفراده:
.1
.2
.3
.4

الشيخ محمد بن سليمان
حمد بن سليمان البوسعيدي
التاجر الهندي تاريا توين
الكاتب زاهر بن سعيد

انطلقت الباخرة في الثامن من مايو عام 1875م ،بعد إطالق المدافع من حصون العاصمة ومن بارجة اإلنجليز
الموجودة على المرفأ (تنزية األبصار2007 ،م ،ص  )27واتبعت مسارا معينا كما هو واضح في النقاط التالية:
-

-

-

-

7

أوال :وصلت الباخرة إلى عدن والتقى السلطان بوالي عدن بعد أن تم استقباله بإطالق المدافع من بارجة إنجليزية.
ثانيا :انطلق السلطان ومن معه من عدن مرورا بمضيق باب المندب ،وصل إلى بندر السويس بعد خمسة أيام
واستقبلهم رجال خديوي مصر وتم إطالق المدافع ترحيبا بالسلطان((.تنزية األبصار2007 ،م ،ص )31
ثالثا :انطلقت الباخرة من بندر السويس إلى خليج السويس وخالل أيام قطعت الباخرة  12مرسى في خليج
السويس ووصلت إلى بورت سعيد وبات السلطان فيها ليلة واحدة وكان االستقبال مهيبا للسلطان.
رابعا :انطلقت الباخرة إلكمال رحلتها بعد أن ودعه الخديوي بإطالق المدافع مع اصطفاف الجنود المصرين
وعزف اآلالت الموسيقية( .تنزية األبصار2007،م ،ص )37
خامسا :وصلت الباخرة إلى جزيرة ماسينا اإليطالية وواجهتهم بعدها انواْ مناخية أرعبتهم فقاموا بإصدار أصوات
صفير اآلالت البخارية ،ووصلت بعدها الباخرة إلى مضيق جبل طارق وواصلت طريقها إلى أن وصلت إلى
مدينة لشبونة البرتغالية وتم استقبال السلطان ومرافقيه بإطالق المدافع ،وأعدوا له قصرا ملكيا إلقامته.
سادسا :توجهت الباخرة من لشبونة ووصلت إلى جزيرة انجليزية ثم ميناء بورتسموت فميناء كريفزند ووصلت
باخرة من الملكة فيكتوريا بها عدد ما أصحاب المناصب العليا ليالقوا السلطان برغش ويوصلوا له سالم الملكة
وتحياتها وامتنانها لهذه الزيارة.
سابعا :توجه السلطان ومن معه على باخرة الملكة عبر نهر التايمز ومر بعدة مناطق وجسور إلى أن وصل إلى
جسر (ويستمنستر) حيث وقفت الباخرة هناك استعدادا للتوجه إلى أرض لندن حيث استقبل استقباال عظيما وعينت
له الملكة أشخاصا يتحدثون باللغة العربية( .تنزيه األبصار2007 ،م ،ص)41
من الجدير بالذكر أن السلطان خالل مروره ببعض المناطق والمراسي في طريق رحلته اطلع على جوانب
التطور والتمدن فيها كالسكك الحديدية والشوارع والقصور واستفاد منها في تحقيق بعض اإلنجازات لزنجبار.
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المبحث الثالث :العالقات الزنجبارية العربية في عهد السلطان برغش:
اهتم السلطان برغش بالعالقات الخارجية منذ توليه للحكم ،وذلك إيمانا منه لما لذلك من دور في تطوير
الحضارة الزنجبارية من خالل االطالع على حضارات وتمدن اآلخرين من عرب وأجانب ،وكانت له عالقات مع
الخديوي إسماعيل حاكم مصر.
وقد شارك السلطان برغش وقام بواجب العزاء تجاه الخديوي إسماعيل بعد وفاة ابنته األميرة زينب هانم ،حيث
مكث بمصر عدة أيام أثناء عودته من رحلته من لندن ومتجها إلى زنجبار ،وبعدها قام الخديوي بتجهيز األسطول
المصري ليقوم بنقل السلطان إلى السويس ثم اليمن حيث أهدى السلطان وسام الكوكب الدري من الدرجة الثالثة للقبطان
المصري شاكرا له على الرحلة وزوده برسالة خطية للخديوي تمحورت حول الشكر الجزيل لحاكم مصر على كرمه
وحسن ضيافته له وللوفد المرافق له.

رسالة السلطان برغش إلى خديوي مصر

ومن الجديد بالذكر ان العالقات بين السلطان والخديوي شهدت توترا الحقا وذلك بسبب عودة األسطول
المصري إلى مصر دون إيصال السلطان برغش إلى زنجبار ،غضب الخديوي غضابا شديدا واعتبر ذلك إهانة له
ولبالده ،خاصة وأن السلطان عارد إلى زنجبار على متن بوارج إنجليزية الذين اعتبرهم الخديوي أعداء له ،فرر
الخديوي تجهيز جيش ومحارية السلطان برغش والهجوم على ممتلكاته في الصومال وبالفعل تمكن من الهجوم
واحتالل بنادر الصومال ،غير أن االنجليز تصدوا له وتمكنوا من إيقاف االعتداء المصري السيما وان السلطان برغش
لم يكن رجل عسكريا بل اهتماماته كانت في الجانب االقتصادي أكبر( .الريامي2009 ،م ،ص )112
وكان للسلطان برغش عالقات مع الدولة العثمانية تمثلت في مجموعة من الرسائل متبادلة بين الجانبين إضافة
إلى حصول السلطان برغش على مجموعة من النياشين المقدمة له من سالطين الدولة العثمانية (هيئة الوثائق
والمحفوظات الوطنية ،ملف رقم ،OM.NRAA.A.2.2.2.2.3.1 :مسقط)
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المبحث الرابع :إنجازات السلطان برغش لزنجبار:
أوال :العمالت:
اهتم السلطان برغش بتطوير زنجبار من مختلف النواحي الحضارية وحقق العديد من اإلنجازات لها ففي عام
1882م أنشأ الريال البرغشي و ُكتب عليه اسمه (السلطان برغش بن سعيد بن سلطان) وتم تداولها عام 1883م ،ثم أصدر
عملة أخرى ُكتب عليها ( زنجبار) إال أن تداولها لم يتم إال بعد وفاته وتحديدا في عهد السلطان خليفة بن سعيد البوسعيد)
)Parsons,1808, p220.

عمالت السلطان برغش بن سعيد

ثانيا :الطبعة السلطانية:
وكانت المطبعة السلطانية إحدى أهم المنجزات التي حققها السلطان برغش لزنجبار فهي منارة فكرية ثقافية ،وهي
نتاج اطالع السلطان برغش على مطابع مصر وبالد الشام ،وتعد المطبعة السلطانية اول مطبعة تم استخدامها لطباعة الكتب
العربية وخاصة الدينية فقامت بطباعة ونشر الكثير والعديد من الكتب منها كتاب قاموس الشريعة الذي يقع في  90مجلدا
وهو أطول أكبر كتاب في الفقه اإلباضي لمؤلفه الشيخ جميل بن خميس السعدي ،ويعد كتاب موسوعي في الفقه الديني
اإلباضي ،وتم تأليفه عام 1840م (الحجي  ،2013 ،ص  ،)19وقد أدى إنشاء المطبعة إلى نشر الثقافة العربية واإلسالمية
بشكل أكبر في زنجبار وما جاورها من مناطق( ،عمان في التاريخ ،2010 ،ص  ،)478وكان يشرف على الطباعة
ومراجعة المادة العلمية عددا من العلماء العمانيين البارزين منهم :أبو مسلم البهالني ويحيى بن خلفان الخروصي،
(الموسوعة العمانية ،2016 ،ص )87
وقد أحدث إنشاء المطبعة نقلة ثقافية نوعية في الشرق األفريقي ،وتميزت إصدارات المطبعة السلطانية بما يلي:
-

9

وجود ضلوع الكعب التي استخدمت في تزيين الكعب وحمايته
استخدام ورق اإليبرو(ورق الزخرفة الرخامية)
خياطة المالزم الورقية كانت تقام بآلة يدوية
تذهيب المطبوعات حراريا بواسطة قوالب من الزنك ثم ضغطها في جلد ماعز مدبوغ ألجل نقل الزخارف إلى
اإلصدارات
مخالع الكتب كانت من ورق اإليبرو (الخروصي ،خالد بن سليمان .الخصائص النفية لكتب المطبعة السلطانية
بزنجبار ،مجلة ذاكرة عمان ،مسقط :ص 32
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وبعد وفاة السلطان برغش استمرت المطبعة تحت إشراف باقي السالطين حتى قام االنقالب عام 1964م وتدمرت.
(الموسوعة العمانية ،2016 ،ص .)87

إصدارات المطبعة السلطانية

ثالثا :قصر العجائب:
ويعد قصر العجائب واحدا من أبرز منجزات السلطان برغش المعمارية وبداية تأثر أفريقيا بالتصاميم الغربية ،
حيث بني عام  1883م ،وسمي ببيت أو قصر العجائب لكونه أكبر مبنى في الشرق األفريقي وأول مبنى زود بالمصعد
كهربائي ،فضال عن كونه أول معمار توصل إليه الكهرباء ،وقد ُوصف هذا القصر بأنه من عجائب البناء في أفريقيا
الشرقية ككل (المغيري ،2001 ،ص  ،)337وتم استخدام هذا القصر لعدة أمور كاالحتفاالت واالجتماعات الرسمية ،ويقع
القصر في ستون تاون بزنجبار بالقرب من البحر فهو يطل على الميناء ويقع خلفه السوق الشعبي (اللمكي2015 ،م ،ص
 ،) 191وهو يتكون من ثالثة طوابق ،وصنعت أعمدته الخارجية من الحديد واعتمد في بنائه على المواد الخراسانية
والفوالذ ،وصمم بحيث يكون مقاوما للرطوبة والحرارة العالية ،وتزينت جدران القصر بآيات من القرآن الكريم المنقوشة
بماء الذهب وكانت القاعات مرصعة بالرخام الفاخر وأما المفروشات قد كانت مستوردة من الهند( .البوسعيدي2008 ،م،
ص  )496وتميز بوجود ثرياث جميلة ومبهره في جميع أنحائه (اللمكي  ،2015 ،ص  )191كما تميز بوجود ساعة كبيرة
وبدقات مميزة في أعلى قمة البرج التابع للقصر وبحدائق تزينت بالزهور والورود وبوجود الحيوانات كالنمور (المغيري،
 ،2001ص 339؛ البوسعيدي ،2008 ،ص  ،)497ولم يقتصر انجاز السيد برغش المعماري في قصر بيت العجائب
وحسب وإنما اهتم ببناء قصور أخرى مثل:
 قصر مدينة شكواني الذي بني عام 1870م -قصر مدينة شويني الذي بني عام 1872م (اللمكي  ،2015 ،ص )193
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قصر العجائب

رابعا :الكهرباء والطرق في زنجبار:
يعد عهد السلطان برغش بداية وانطالقة لدخول الكهرباء في األراضي الزنجبارية حيث تم تزيد المدينة بآلة توليد
الكهرباء وتمت إنارة البيوت والطرق ومختلف الجهات الزنجبارية وانبهر السلطان بهذا اإلنجاز وكان نقلة نوعية كبيرة لهم
وا هتمام عميق من قبل السلطان برغش الذي كان حريصا على ادخال مختلف الجوانب واإلنجازات الحضارية الغربية
لبالده( .الجبو2007 ،م ،ص  ،) 263كما اهتم السلطان برغش بالطرق خاصة بعد أن استلم هدية عبارة عن عربة من قبل
الملكة فيكتوريا ،حيث ركز على تزويد زنجبار بشواره مرصوفة ومبنية من القار فبدأ العمل على هذا الجانب والتركيز
عليه إلى أن أصبحت الحركة في زنجبار مسهلة وميسرة بسبب وجود هذه الطرق‘ كما اهتم السلطان برغش باالستعانة بأهم
الخبراء والمهندسين ألجل بناء خطوط للتنقل وسهولة الحركة وسرعتها( .الجبو 2007 ،ص .)262
خامسا :برج زنجبار والمستشفى العام:
تأثرا بالمعمار الهندي والبريطاني؛ أصدر السلطان برغش أوامره ببناء برج كبير وضخم مزود بأربع ساعات
وأجراس قرب ميناء زنجبار ،ويعد هذا الرج تحفة معمارية مميزة لضخامته ولكونه دمج بين الحضارتين اإلنجليزية
والهندية (اللمكي ،2015 ،ص  )204وأما الجانب الصحي فقد أمر السلطان برغش ببناء أول مستشفى في زنجبار وكان
ذلك عام  1887على يد التاجر الهندي تاريان توبان وكان هذا المستشفى مزودا بطاقم طبي ذو كفاءة وخبرة كبيرين وتميز
بوجود الشرفات الواسعة والثريات الضخمة وبناء قوي يدمج بين الحضارتين الهندية والبريطانية (اللمكي ،2015 ،ص
)205
وفاة السلطان برغش:
توفي السلطان برغش عام 1888م عن عمر ناهز ال  51عاما بعد اصابته بداء السل ،قد دفن في زنجبار بجانب
أخواه ماجد وخالد ووالده السلطان سعيد وتولى الحكم من بعده أخوه السلطان خليفة بن سعيد البوسعيدي( .حامد، 2019،
ص )118
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الخاتمة
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي كالتالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يعد عهد السلطان برغش واحدا من العهود المهمة في تاريخ زنجبار الحضاري بسبب ما حققه من إنجازات.
استطاع السلطان برغش أن يوثق عالقات زنجبار الخارجية كعالقاته مع بريطانيا ومصر.
تأثر السلطان برغش بالحضارات الخارجية وتمكن من بلورة بعض جوانب هذه الحضارات وإدخالها إلى بالده.
تمكن السلطان برغش بن سعيد من إدخال الكهرباء إلى زنجبار آلول مرة في تاريخها ويعد ذلك نقلة نوعية لحضارة
زنجباز
تعد المطبعة السلطانية من أهم المنجزات الثقافية التي شهدها تاريخ زنجبار ،حيث أنتجت العديد من الكتب التي ال
تزال مصادرا تاريخية مهمة.
بدأ تأثر أفريقيا بالتصاميم الغربية من خالل تصميم السلطان برغش لقصر العجائب الذي احتوى على أول مصعد
كهربائي في زنجبار.
قام السلطان برغش بإنشاء عملة مستقلة محليه لبالده كبداية لالستغناء عن العمالت األجنبية.
شهدت زنجبار تطورا في الطرق والمعمار الصحي في عهد السلطان برغش بن سعيد وذلك كان نتيجة التأثر
بإنجازات الدول األخرى التي زازها السلطان برغش.

التوصيات:
توصي الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات المستفيضة حول حضارة وتراث وتاريخ زنجبار خالل عهود الحكام
البوسعيد لها ،والتركيز على إنجازاتهم التي قامت بدور كبير في تاريخ زنجبار الحضاري مقارنة بالدول والمناطق
األفزيقية األخرى في ذلك الوقت.
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