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N����,!V?�Z�[̂q��,̂�Z	�Zcf��2�h
N����,!]%�R9W!��Z�d�(?���V�UZ&f��2�h
N����]*Z��̂�:̂�6]%A]%�Z�̂��ZcfA]%@Z�h

�'%3$
'$ �1*4/#
�	��5 67')(2#8

�'%3$
'$9*,'#2��7���� 6�#'.)(18

�'%3$
'$	/2%*) :�;��< 67')(2#8

�'%3$
'$�#� &1)������� 6=)�)(8

�'%3$
'$:/2�#* ��;��;����� 67')(2#8

�����������	
��������������������������

�r��o��%����6�st�u�A
(��P) ��@b�Nn,�6��
)vA
(�6��w�)���P) ��@b��S!
��N)��*�:�



�����������

������

�������	
�����������������������������������
������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��  !"

���#���$�	
������%��&���'�&���(#)�*��+,-�����.�/
0123"  12"4& 5167"  "3389:

;<��=/;<�=/+�>���)�#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!!  4"

�?@.
��<�A�����B�C��<������;#C
>��DE�F����/'�A�%=��G�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4!  64

�/;������H�C��)�I��'J�KL�M�+�9�N�����)O<�01�67  17�7:
��P�	��)�-�/���N���������(��H�C���N�������*��;��
����9��Q���R�S� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6�  1"1

H;N���$H=��&�T��'U=�E��CV���/V���W����C�(�=X��(�Y�C
��(�Z��[��C�/��)�K16
%\��������]����\*^� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1"!  148

���.16169�%��&�OC�M�A����>(���_P�����
%E�`���������\�/�a�F� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �14�  17�

����bc���$�	
������V?c�Y��-�b?�D��<�=����(�Z
�Q�-�/��)�K��<?��/�b�,�U
��
��M*�(��M����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �176  ""1





    
١٢٣ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

 
 

  إسهامات إبراهيم فوزي باشا ىف تدوين تاريخ مرص
  ١٩ىف منابع النيل ىف النصف الثانى من القرن 

  
  )١( أمحد عبد الدايم حممد حسني

 

 خصـمل

ًشكلت كتابات اللواء إبراهيم فوز باشا فتحا جديدا ىف جمال  ً
حيث أرخ ملرص ىف كتابه . الكتابة عن اإلمرباطورية املرصية ىف افريقيا

ً, حضورا طاغياا ىف منابع النيل »السودان بني يدي غوردون وكتشنر«
ًفشكلت كتاباته تراكام معرفيا مهام, ساعد مؤرخينا ىف فك . االستوائية ًً

شفرات الوثائق التى أنتجتها السلطات املرصية التى حكمت تلك 
 األول:  وىف هذا السياق تم تقسيم الورقة إىل مخسة حماور رئيسية.املناطق

الثاين, منهج الكتاب .  التعريف بإبراهيم فوز وظروف إصدار كتابه−
 إسهامات إبراهيم فوز ىف تدوين تاريخ − الثالث. ومصادره وأسلوبه

الرابع, إسهامات إبراهيم فوز ىف . مرص ىف أوغندا واملنابع االستوائية
اخلامس, قضايا النيل من منظور إبراهيم . تدوين تاريخ مرص ىف السودان

قدم اسهامات . فوز وأوضحت الدراسة ىف ختامها بأن إبراهيم فوز
مهمة ىف جمال الكتابة التارخيية ونمطا جديدا من أنامط كتابتها, ورصدت 

فبني لنا بأن اهلوية الوطنية املرصية مل . تارخيًا إمرباطوريا ىف حوض النيل
ىل تتشكل عىل أيد احلكام ورؤساء احلكومات والقادة, بل تشكلت ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . جامعة القاهرة−فريقية العليا أستاذ التاريخ احلديث واملعارص كلية الدراسات األ) ١(

 ١٦٥ــ١٢٣ )٢٠٢٠ (٥٤رخيية املرصية املجلة التا



  
١٢٤ أمحد عبد الدايم حممد حسني

أيد هؤالء الفاعلني احلقيقيني من املرصيني من اجلنود والتجار 
واملدرسني والرجال والنساء والعامل وغريهم, ممن صنعوا بعرقهم 

 .وكفاحهم تاريخ مرص احلقيقى

Abstract 

The writings of Major General Ibrahim Fawzi Pasha 
formed a new field in the process of writing about the 
Egyptian Empire in Africa. Where he chronicled for Egypt 
in his book "Sudan Between Hands of Gordon and 
Kitchener", a great presence in the headwaters of the 
tropical Nile. His Writings constituted an important 
Accumulation of knowledge, which helped our historians 
decipher the documents produced by the Egyptian 
Authorities who ruled those Areas. In this context, The 
Paper was divided into five main Axes: First Axis - The 
Definition of Ibrahim Fawzi and the Circumstances of the 
Publication of His Book. Second Axis, The Book's 
methodology, Sources and it’s Style. Third Axis - Ibrahim 
Fawzi's Contributions in recording History of Egypt in 
Uganda and Tropical Sources. Fourth Axis, Ibrahim 
Fawzy's contributions in recording history of Egypt in 
Sudan. Fifth Axis, Issues of the Nile in Perspective of 
Ibrahim Fawzi. In its conclusion, the study indicated that 
Ibrahim Fawzi made an important contributions in the 
field of Historical Writing and a new type of writing style, 
and monitored Empire History in the Nile Basin. He 
showed us that the Egyptian National Identity was not 
formed by  rulers, heads of Government and Leaders, but 
rather was formed by these true Egyptian Representative, 
Soldiers, Merchants, Teachers, Men, Women, Workers, 
and Others, Who made with their race and struggle the 
true history of Egypt. 



    
١٢٥ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

* 
*        * 
 

مرت الكتابة التارخيية ىف مرص بمراحل خمتلفة, لكل منها خصائصها وسامهتا 
وىف النصف الثانى من القرن التاسع عرش, شكلت كتابات اللواء . وموضوعاهتا

ًإبراهيم فوز باشا فتحا جديدا ىف جمال الكتابة  . عن اإلمرباطورية املرصية ىف افريقياً
ىف ملرص ت التوسع املرص ىف افريقيا, أرخ فبحكم عمله كقائد عسكر مربز ىف محال

ً حضورا طاغيا ىف منابع النيل, وقدم لنا ,»ردون وكتشنروالسودان بني يدي غ« كتابه ً
ًحقال معرفيا جديدا مل يستطع أن جياريه أحد من أقرأنه ىف تسجيل مفرداته ً فشكلت . ً

ًفيا مهام, ساعد ًكتاباته حول تاريخ مرص االمرباطور ىف منابع النيل تراكام معر ً
مؤرخينا املحدثني ىف فك شفرات الوثائق التى أنتجتها السلطات املرصية التى 

ومع أن اللواء إبراهيم فوز باشا مل يكن من الصنف الذ . حكمت تلك املناطق
إال أنه مل يقدم لنا , وعن دوره ىف فتوحات تلك املناطق ,انشغل باحلديث عن نفسه

ًتارخيا بطوليا   تاريخحيث اهتم برصد . ً أيضااحلكام املرصيني ىف حوض النيللسرية ً
 وحيققون األمن واالستقرار ىف تلك ,جلنود والعساكر املرصيني وهم يفتحون األقاليما

وهو بحق أول من رصد لنا مفهوم قوة الدولة املرصية واسرتاتيجيتها ىف . املناطق
لفتوحات املرصية ىف منابع النيل فقد عرفنا من خالله أقىص نقطة وصلت هلا ا .افريقيا

وأخربنا عن مرصيني . االستوائية, وعرفنا من خالله تارخينا املرشف عرب هذا احلوض
عرفنا . تاجروا وأفلحوا ىف جتارهتم, وعن مرصيني آخرين أخفقوا وضاقت هبم السبل

ًمن خالله مرصيني قدموا عمرانا وحضارة ألبناء الواد, وعرفنا أيضا منغصات  ً
وهلذا فان كتابه الذ أنجزه ىف . ضت طريقهم, ومؤامرات حيكت إلبعادهماعرت

بصفة ىف منابع النيل  املرصية توسعات يعد من أهم ما كتب ىف تاريخ ال١٩هناية القرن 
فقد حدثنا ىف جزءه األول عن تاريخ .  بصفة خاصةالسودانعامة, وتاريخ مرص ىف 

 ىف السودان, واثر هديةد لنا تأثري الثورة املمرص ىف املديرية االستوائية وأوغندا, ورص
االنجليز ىف الوقيعة بني املرصيني والسودانيني وخروج مرص من السودان ىف يناير 



  
١٢٦ أمحد عبد الدايم حممد حسني

َوراح ىف جزءه الثانى يتحدث عن املايس التى حدثت للمرصيني بعد دخول  .١٨٨٥
 .قوات املهد للخرطوم, وعن سوء دولة املهدية وقرب هنايتها

اب إبراهيم فوز, بجزأيه, يعد من الكتب املهمة ىف تدوين تاريخ ورغم أن كت
 مرص املهمني مؤرخيً, إال أن صاحبه يعد أيضا من ١٩مرص االمرباطور ىف القرن 
وألمهية الكتاب, تعرض صاحبه ىف أحيان كثرية حلمالت . ىف تاريخ التدوين التارخيى

والسؤال . تى أنواع التهمتشوية مدبرة, حاولت االنتقاص من قدره, ووجهت له ش
املرص ىف  احلضور هى قيمة كتابات فوز ىف تسجيل ما: الذ يطرح نفسه للنقاش

منابع النيل? وما هى املعطيات التارخيية التى اهتم هبا املؤلف ىف رصد االرتباط بني 
? وكيف تناول أسباب ١٩نابع ىف النصف الثاين من القرن تلك املتاريخ مرص و
وهل النص يمثل ,وكيف عرض إخفاقاته ونتائجه?   ىف تلك املناطق?التوسع املرص

 السبب و هى السلطة السياسية املرصية? أم أن الظرف التارخيأنتجتها معقدة إشكالية
 :وىف هذا اإلطار يمكن تقسيم الورقة إىل مخسة حماور رئيسية? إجيادهاحلقيقى ىف 

 .صدار كتابه فوز وظروف إبإبراهيم التعريف :املحور األول
 . منهج الكتاب ومصادره وأسلوبه:املحور الثاين
 إسهامات إبراهيم فوز ىف تدوين تاريخ مرص ىف أوغندا واملنابع :املحور الثالث

 .االستوائية
 . إسهامات إبراهيم فوز ىف تدوين تاريخ مرص ىف السودان:املحور الرابع

 . قضايا النيل من منظور إبراهيم فوز:املحور اخلامس

   التعريف بإبراهيم فوزي وظروف إصدار كتابه:املحور األول
من املؤكد أن اإلمرباطورية املرتامية األطراف, والتى كونتها اإلدارة املرصية ىف 
افريقيا, والتي سكنتها قبائل متعددة اللغات واللهجات والتقاليد, قد شارك اللواء 

 هؤالء القادة املرصيني الذين فباعتباره احد. إبراهيم فوز ىف تكوين جزء منها



    
١٢٧ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

شاركوا ىف توسيع االمرباطورية املرصية حتى بحريتى فيكتوريا وألربت, يعد أحد 
هؤالء القادة العظام الذين وطدوا لنفوذ الدولة املرصية ىف حوض النيل, وشاركوا ىف 

 فمن يا تر هو ابراهيم فوز? وما. صناعة االستقرار واالمن ىف منابعه االستوائية
الظروف التى جعلته يؤلف كتاب السودان بني يد غردون وكتشنر? وىف إطار 

 :اإلجابة يمكننا تقسيم هذا املحور اىل قسمني

  .ول, التعريف بإبراهيم فوزى ودورهالقسم األ
, ودخل املدرسة احلربية ىف عهد ١٨٤٨ فوز بالقاهرة سنة إبراهيمفقد ولد 

التحق بحكمدارية السودان ىف سربان, أتبة بر, وبعد خترجه منها إسامعيل ياخلديو
 فرباير ٢١ خط االستواء ىف إىلفسار مع غردون . )١( باشا أيوبإسامعيلفرتة حكم 

 رتبة إىل جعلته يرتقى ىف مناصبه هناكن خدمته مع غردون أغري  .)٢(١٨٧٤
. , فتم تعيينه مأمور أورطة١٨٧٥سنة ) رائد(غاسىأ, ثم صاعقول )نقيب(اليوزباشى

ثالثة  ني مديرا لبورو الغربية, وهى اخطر مديريات خط االستواء, فعملُها عبعد
ً سويا, إسامعيلوظل هبا حتى عاد مع غردون للقاهرة, فقابال اخلديو . هناكأشهر 

, غادر أيامظل عرشة و. ١٨٧٧نعم عليه برتبة قائمقام سنة أبتوصية من غردون و
 ًأمرا صدر له  حتىمرص مدة شهرين مؤلفنا ىف فأقام انجلرتا, إىلبعدها غردون 

ن غردون أصبح أ ب علموملا بلغ بربر. بالتوجه خلط االستواء باعتباره وكيل حكمداريه
 وعىل اثر ذلك تم تعينه هو باش األمحر,ًحكمدارا لعموم السودان وسواحل البحر 

معاون حلكمدارية عموم السودان, وهى الوظيفة التالية لوظيفة وكيل حكمدار عموم 
ل بعد ضمها ألمالك اا ملديريات بحر الغزً تم تعيينه مديرأنوظل فيها إىل . السودان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسة مؤ −القاهرة رحلة البعثة العلمية, اجلزء االول,  إىل السودان من التاريخ القديم: عبداهللا حسني) ١(
 .٢٤٩, ٢٠١٣هنداو للتعليم والثقافة 

, ١٩٨١ دار جيل −سليم, بريوت  بوأتاريخ السودان, حتقيق وتقديم حممد إبراهيم : نعوم شقري) ٢(
٢٥٤. 



  
١٢٨ أمحد عبد الدايم حممد حسني

 عىل الرتبة وأصبح ١٨٧٧ مايو ٩ورقى لرتبة البكباشى بتاريخ  .)١(احلكومة املرصية
 اإلحسانا لبحر الغزال, مع ً بتعيينه مديرًأمرا ١٨٧٧ مايو ١٤وصدر ىف  .)٢(الرابعة

 القليمى بحر ًثم ارشف عىل سليامن بن الزبري حني عني وكيال .)٣(عليه برتبة البكباشى
, إلصالح اجلهات ومالحظة إداراته واإلرشاف ١٨٧٧ أكتوبر ٥الغزال ورول ىف 

ً, مديرا عىل عموم خط إسامعيل ياخلديوومكث هبا إىل أن تم تعيينه من قبل  .)٤(عليها
 وبخالف معرفته بأحوال تلك ه من الدراية واهلمة,كليمً نظرا ملا ,)٥(االستواء ورول

 املريال لزيادة اجتهاده, إىلوىف هذا اإلطار متت ترقيته من رتبة القائمقام . اجلهات
حني و .)٦(اً الذ كان مريض,ولعدم وجود من يليق بخالفة مديرها السابق بروت بك

 باشا حكم املديرية االستوائية من إبراهيم فوز, كانت متتد من شامل أمنيتسلم 
 دً ميل, وتضم أيضا بال٢٠٠ الالدو بجوار بحر اجلبل بواقع إىل ألربتحرية ب

شامل بحرية  األونيورو والشوىل واملاد واملار والالتوكا واملاكراكا واملورو, ومن
 .)٧( كيوجاإبراهيمفيكتوريا بخمسني ميال وحتى بحرية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار الكتب −ول, القاهرة  السودان بني يد غردون وكتشنر, اجلزء األ−:إبراهيم فوز باشا) ١(
 .٢٩, ٢٨, ٢٠٠٨والوثائق املرصية 

 −املديرية االستوائية, القاهرة : , مجيل عبيد١٨٧٧ ماو ٩خاص برتقية ابراهيم وز ىف : ٧٢وثيقة ال) ٢(
 .٣٩٢, ١٩٦٧دار الكاتب العربى للطباعة والنرش, املكتبة العربية, وزارة الثقافة 

لغزال, دريس ابرت والنور عنقرة وابراهيم فوز مع تعيينه مديرا عىل بحر اإامر برتقية : ٣٧الوثيقة ) ٣(
 .٣٧١املرجع السابق, : مجيل عبيد

 اكتوبر ٥ابراهيم افند فوز ىف  إرشاف مرص توافق عىل تعيني سليامن بن الزبري حتت: ٧٧الوثيقة ) ٤(
 . ٣٩٥ املرجع السابق, −:, مجيل عبيد١٨٧٧
: عبيد, مجيل ١٨٧٨ يناير ٢٨سعادة حكمدار االقاليم االسوائية ىف  إىل تلغراف من: ٧٨الوثيقة ) ٥(

 .٣٩٥املرجع السابق, 
 −:, مجيل عبيد١٨٧٨ يناير ٢٧تعن ابراهيم بك فوزيمديرا لالستوائية والرول ىف : ١٨٧الوثيقة ) ٦(

 .٤٦٨املرجع السابق, 
, جملة البحث العلمى والرتاث االسالمى, »١٨٨٩ −١٨٦٩املديرية االستوائية «: حممد سيد حممد) ٧(
 .٣١٢, ١٩٨٣السعودية,  , ٦عدد 



    
١٢٩ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

هلذا لفقت له  يديرها مرص, أنويبدو أنه مل يقدر ملنابع النيل االستوائية 
 مركبا أرسلنه أرقيق, و ال هتمة االجتار ىف١٨٧٨حكمدارية السودان ىف يونيو 

ورغم أنه خرج من . )١(رقيق من خط االستواء بإذنه, فتم سجنهمن ال اً رأس٧٠عليها
 من منصبه كمدير أقيل, إال أنه بوشاية )٢(١٨٧٩ رفرباي ١٨سجن السوباط ىف 

, وصار أمنيدوارد شنيتزر, الذ سمى نفسه حممد إور لالستوائية, وعني مكانه الدكت
 مرص, إىل فوز نقله إبراهيمبعدها طلب .  باشاأمنيحاكام عىل خط االستواء باسم 

 عينه عثامن ١٨٨٠وىف سنة . اً عام٣٠ه عمر احلربية املرصية, ووزارةفعاد للخدمة ىف 
 بإقليمًمورا لتعداد النفوس  الغربية, ثم مأإقليمرفقى, ناظر احلربية, مأمورا لعمليات 

 ًاجليزة, ثم عاد للغربية لفرز أنفار القرعة, وحمققا ىف دعو مجاعة من الضباط عىل
ربية, وظل هبا حتى احلًبعدها أصبح باش معاونا لنظارة . الربنس إبراهيم باشا أمحد

قة َفعني أمريال عىل اال أول الفر. حوادث إطالق االنجليز النار عىل االسكندرية
 ما بعد واقعة التل الكبري واحتالل بريطانيا إىلالثالثة بثغر رشيد, ثم عسكر بابوقري 

ثم سجن بتهمة اشرتاكه مع العرابيني, فجرد من رتبه العسكرية التى أحرزها . ملرص
هذا وكان مؤلفنا . , عىل حد قوله, ىف فتوحات خط االستواءاألهوالوهو يقتحم 

 وكان يعرفه كل رجاالت القرص وترشيفاته, ,صيةحكام مرص معرفة شخكل يعرفه 
 إخالء لتنفيذ سياسة ١٨٨٤ يناير ١٠ وزارة نوبار ىف وحني تكونت. وكل كبار الدولة

, فحصل عىل رتبة لواء )٤(١٨٨٤ اخلرطوم ىف يناير إىلصحب غردون , )٣(السودان
صيب ىف وحني أ. ًليصبح قومندانا للعساكر الربية والبحرية املوجودة ىف خلرطوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكمدارية السودن تتهم ابراهيم فوز باالجتار ىف الرقيق وتشري لزياة بعض رجال : ١٩٦الوثيقة ) ١(
 .٤٧٣املرجع السابق, : , مجيل عبيد١٨٧٨ يونيو ٢٧امتيسا ىف

, مجيل ١٨٧٩ فرباي١٨حكمدارية السودان تتنازل عن شكواها ىف حق اهبيم فوز ىف : ١٠٤الوثيقة ) ٢(
 .٤١٧ املرجع السابق, −:عبيد

−١٨٧٩/ ـه١٣٠٢−١٢٩٦ السودان ىف عهد اخلديوي توفيق −:محدأبابكر فضل املوىل حسني ) ٣(
 .٢٠٨, ٢٠٠٠سالمية, السودان,  اإل م درمانأ, رسالة دكتوراه, كلية اللغة العربية, جامعة ١٨٨٥
 .٤٣٦ املرجع السابق, −:نعوم شقري) ٤(



  
١٣٠ أمحد عبد الدايم حممد حسني

اخلرطوم بجرح, عني ىف وظيفة رئيس أركان حرب احلكمدارية, وأضيفت له وظيفة 
فأرسه . )١(حمافظ اخلرطوم مع رئاسة األركان, فمكث فيها حتى سقطت اخلرطوم

وحينام . )٢(١٨٩٨ًالدراويش مدة أربعة عرش عاما, إىل أن أنقذه اجليش املرصي سنة 
عىل هذا نحن أمام شخصية عسكرية  و.)٣( سجينا٨٨ه معخرج من سجنه كان 

 .وصلت ألعىل املناصب بكدها وعرقها ىف سن صغرية
ًكان فوز ضليعا ىف فن املقاومة باحليلة, وىف فن التمويه وأدب فوق هذا وذاك, و

 إال من كذبه, األداء نجد صعوبة ىف التفرقة بني مصداقية أننااللياقة والتمثيل, لدرجة 
 للنجاة من نقمة قام هبا املؤد هو لعبة إنام ها بأن ما شاهدناًلن نفسه, معهوحينام ينبهنا 

ولعل ترصفاته السياسية املراوغة مع املهد والتعايشى, جعلت . املهديني وسطوهتم
 عديدة لتلك احليل, اًوعىل هذا قدم لنا نامذج. صاحبنا متميزا ىف فهم عالقات القوة

 استغلوه ىفمن حمنتهم موروثا خمفيا  خلقوا خرينَعن ترصفات ملرصيني النا وكشف 
 هؤالء الذين يستبقون أفكار  أحدكان هوبل .  من وراءهولونهسلطة املهد يق نقد

ًمثل سلوكه االحرتازي بعدا اسرتاتيجيهلذا  .املهد والتعايشى ويساير رغباهتام  ً مهاماً
 قناع صاحبنا أكثر ًفكلام كان احلاكم القو أكثر خطرا, كان. ىف عملية املقاومة باحليلة

ومن ثم فإنه ال يمكننا أن نعترب . ًفكان متميزا ىف قراءة نوايا املهديني وأمزجنهم. ًسمكا
أشكال التنكر التى مارسها الرجل جمرد عوارض تارخيية يمكن أن نعجب هبا أو 

.  الذهن رسيعة البدهيةعسكرية كانت متقدةشخصية ل بل هى مثالنتأسف عليها, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ٢٦٦−٢٦٣, ٥٦ −٤٩, ٤٦−٤١,٤٤, ٤٠, ٣٦, ٣٥ :١ املرجع السابق, −:براهيم فوز باشاإ) ١(
٣٥٨, ٣٥٧. 
 براهيم فوز, إ. . شخصيات تارخيية−:خالدة الشيخ) ٢(

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-43316.htm. 
 وعينه غردون حاكام عىل دارفور سنة ١٨٧٨مرص سنة  إىل ءسالطني باشا, ضابط نمساو جا) ٣(
السيف : سالطني باشا, للمزيد انظر, ١٨٩٥ وادعى االسالم ىف عهد املهدية لكنه استطاع اهلرب سنة ١٨٨٤

 ., التمهيد١٩٣٠مطبعة البالغ  −القاهرة والنار ىف السودان, تعريب جريدة البالغ, 



    
١٣١ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

 سريته وقفتهام من كل اجلوانب, وس الوقذفته القال للقيلالرجل  تعرضومع ذلك 
 اًحمنككان نه أ ,يظهر من كل املواقف التى تعرض هلاهذا و. لوحدها تدافع عنه

فعىل سبيل املثال انظر له وهو . ا, سواء مع اخلديو توفيق أو املهد أو التعايشىًسياسي
لنصار الكفار, فذكر أن اهللا قد أنعم عليه بأنه كان خيدم ا« ينافق التعايشى حينام اهتمه

ألنه خدمهم بإخالص, فكيف به وهو خيدم خليفة املهد, الذ هو خليفة رسول 
 كيف يترصف حينام اهتم بتهريب إليهنظر أو. » فضحك التعايشى ومال طربا,اهللا

بأن سالطني نرصانى ارتد عن اإلسالم, وقد أبعده اهللا عن «سالطني باشا, فذكر 
متع بمشاهدة أنوار خليفة املهد عليه السالم ىف الدنيا واآلخرة, وطاملا أن اخلليفة الت

التعايشى ينو الزحف عىل مرص هذا العام, فالبد من أنه واقع ىف قبضة املهدية, 
وسيلقى جزاء خيانته وهروبه, ألن اهللا طهر مدينة التعايشى من الرجس واملحرمات, 

كان جيمع املرصيني  فإن اهتامه بأنه كان  هذا وعىل.)١(»وجعلها طاهرة مطهرة
القسم الثانى,  .ًليحرضهم عىل الثورة ضد الدولة املهدية, مل يكن نابعا من فراغ

السودان بني يد «كتاب إبراهيم فوز عن ف. الظروف اىل صاحبت تأليف الكتاب
ًة عاما من يتناول ىف اجلزء األول فرتة اخلمسة عرش.  عبارة عن جزأين»غردون وكتشنر

وحني انتهى .  صفحة٤٠٤ عنوانا ىف ٢١٧, ويقع حتته ١٨٨٥ وحتى سنة ١٨٧٤
 من كتاب السودان بني يد األولانتهى اجلزء « وضع اجلملة التالية األولاجلزء 

ن كل أ وأوله قيام دولة املهد ىف السودان, و,كتشنر وغردون, ويليه اجلزء الثانى
أما اجلزء الثانى . »بختم املؤلف الذ هو هذانسخ من هذا الكتاب تكون خمتومة 

وهذا . اسرتداد السودان, والعمل عىل ١٨٩٦سنة  وحتى ١٨٨٥فيتناول الفرتة من 
 فوز نسخة كتابه إبراهيمكتب اللواء  و. صفحة٣٦٤ عنوانا ىف ١٦٩حتته  اجلزء يقع
أوروبية, ا من دار نرش ًحني وجد تشجيع, ٢٠إىل أن نرشت مع بداية القرن . بخط يده

 .وترمجها جلريدة املؤيدة التى نرشت نسختها العربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٣, ٣٢٢, ٢٦١ :٢ابق,  املرجع الس:براهيم فوز باشاإ) ١(



  
١٣٢ أمحد عبد الدايم حممد حسني

 فوز ىف إبراهيمالسؤال الذ يطرح نفسه للنقاش, هو ملاذا خرجت مذكرات 
 عىل هذا السؤال كان البد من الرجوع للسياق الزمنى الذ ولإلجابة? ١٩٠٠سنة 

بالرغم من ف.  تأليفه ىفظهر فيه كتاب فوز للتعرف عىل الظروف التى ساعدت
نه ال يمكن أ , إال١٩ القرنهناية صدور مذكرات العديد من قادة الثورة العرابية ىف 

 لتغذية الروح , مذكراهتمإصدارموضة العرابيني ىف إطار تصنيف هذا الكتاب ىف 
فبالرجوع ملذكرات سجناء املهدية, من أمثال رودلف . )١(القومية لد املرصيني

, والتى )٢( التى قد قام بتحريرها السري وينجت باشافالدر, ورهسالطني واألب أ
 تتجاهل الواقع أن, نجد أن الدولة ملرصية كان ال يمكن ١٩نرشت قبل هناية القرن 

فهى رشيك انجلرتا ىف احلكم الثنائى, وكان البد من تسري عىل . سياسى لتك الفرتة
. استعادته واسرتدادههد االنجليز وتقتفى أثرهم ىف معاجلة الوضع ىف السودان بعد 

 ال يمحو حقائق االرتباط ١٨٨٥ورغم أن ما كتبه ونجت, بأن إخالء السودان سنة 
ً أقامت خالهلا مدنا, وفتحت  مرصاملتعددة التى نشأت بني مرص والسودان, وأن

, إال أن حديثة االمجاىل ال يصب )٣(مدارس, وأنشأت جتارة, وكونت جمتمعات ونظام
ومن ثم فإن . ز عىل الدور الذ لعبته بريطانيا ىف اسرتداد السودانرك بل. ىف هذا األمر

تبنيه لكتابات سالطني باشا وغريه, ممن سجنهم املهد ورجاله, كان هدفه هو 
. الثنائيبعد احلكم لصالح بريطانيا التخديم عىل الرغبة الربيطانية ىف استقرار السودان 

 .هنا أحد طرىف احلكم الثنائى تقوم بنفس اليشء, ألأيضاوهذا ما جعل مرص 
 سجناء املهد كانت بغرض الدعاية ضد أخطاء املهدية اتفحينام خرجت مذكر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرنني ..  اجتاهات الكتابة التارخيية ىف تاريخ مرص احلديث واملعارص−:عبداملنعم إبراهيم اجلميعى) ١(
 . ٢٧, ١٩٩٤دار عني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتامعية  −القاهرة التاسع عرش والعرشين, 

وكتب االب اور فالدر عرش سنوات من األرس ىف فقد كتب سالطني عن السيف والنار ىف السودان, ) ٢(
 .٩٣٦املرجع السابق, : معسكر املهد, للمزيد انظر نعوم شقري

)٣ (»عرض وحتليل لكتاب عن حياة اجلنرال ونجت حاكم عموم السودان ورسدار اجليش املرص« ,
 . ١٧٠, ١٩٥٧ القاهرة, ٦عرض حممد شفيق غربال, املجلة التارخيية املرصية, جملد 



    
١٣٣ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

للعنف الذ صاحب عملية اسرتداد السودان ىف  وخطاياها من ناحية, وتقديم تربير
وبطبيعة احلال كان ال يمكن ملرص أن تدع . كرر وأم درمان من ناحية أخرواملتمة 

 ن رواية سجنائها عن فرتة املهد, هلذا راح املسئولون املرصيون هييئوانجلرتا تقدم
 ومن . لكتابة مذكراته١٨٩٨إبراهيم فوز بعد خروجه من سجن التعايشى سنة 

 فالنسخة األوىل التى طبعها املؤلف عىل ,ًينظر إلهداء الكتاب يتأكد متاما من هذا األمر
 هجرية, أهداها إىل اخلديوي ١٣١٩فر عام  جريدة املؤيد ىف شهر صإدارةنفقته ونفقة 

ىل سدة موالي ووىل نعمتي اخلديو املعظم إ«: ًعباس باشا حلمى الثانى قائال فيها
هذه يا موال معلومات ومشاهدات شخص من عباس باشا حلمي الثانى األفخم, 

 رعيتك قىض ىف السودان أكثر عمره بني ضابط صغري وقائد كبري وسجني أسري, رأ
 وهى حواىل ,وب الرخاء والشقاء خالل املدة التى قضاها ىف تلك األرجاءكل رض

 ,ما تسنت ملرص غري, ولذلك رأيت أن أجعلها بني دفتى كتابى هذا, الثالثني سنة
الذ سميته السودان بني يد غردون وكتشنر, ألن مجيعها عبارة عن مقدمة ونتيجة 

هذه اخلدمة التى قام هبا جهد املستطاع, انطوتا ىف معنى هذا االسم, فتقبل يا موال 
عبد من أخلص خملىص رعيتك لسدتك, مل ينس ىف كل أطواره واجب والء 

وبالنظر لتلك املذكرات وإعادة قراءهتا املرة تلو األخر, نجد أن  .)١(»عبوديتك
فوز قد نجح ىف املهمة التى كلف, وهى أن يمهد الرأي العام املرص والسودانى 

لثأر واملجاهبة ىف حرب االسرتداد, مربرا بطريقة غري مبارشة العنف الذ لعملية ا
 املرصيات بصفة عامة, ألعراضفرتكيز فوز عىل ما حدث . حدث خالهلا

والسودانيات بصفة خاصة, كان كفيال بقبول ما حدث من عنف جتاه من ارتكبوا تلك 
هو أن بح أكرب مرسة وتص. األرشار الشنيعة من رجال املهد والتعايشى األفعال

حيث  . من ارتكبوا تلك األفعال الشنيعةأحشاءاهلراوات داخل تنتظر غرز تلك 
من للخالص يأخذك بسالسة ىف رشح ما حدث لتتمنى قدوم املرصيني والسودانيني 
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 . ٢: ١, ١٣١٩السودان بني يد غردون وكتشنر, القاهرة, صفر, : ابراهيم فوز باشا) ١(



  
١٣٤ أمحد عبد الدايم حممد حسني

. ًهؤالء املغتصبني لرشف العفيفات, واالنتقام من مستغىل الدين استغالال سيئا
هيم فوز قد تكرر حدوثه عندما قام يوسف ميخائيل واعتقد أن ما حدث مع إبرا

 أ, ١٩٣٤ سنة »الرتكية واملهدية واحلكم الثنائى ىف السودان« بكتابة مذكراته املسامه
فحينام استرش نفوذ املهدية ىف السودان من .بعد مخسني سنة من قيام الثورة املهدية

لناس بفظائعها وجرائمها جديد عن طريق عبد الرمحن املهد, كان البد من تذكري ا
 .ىف حق السودانيني

وعىل هذا فإن قيام بريطانيا, أحد أطراف احلكم الثنائى, بنرش املذكرات الدعائية, 
للرد عىل تيار املدافعني مرة . ىف هذا املوضوع ًقد أوجب عىل مرص تقيم رؤيتها أيضا

ومرة أخر م, , ودحض رؤيته وغريهاملعارصين عن املهدية, كعبدالقادر الكردفانى
الشيخ ًوكان ممثال حينها ىف , لدعم تيار العلامء الذ خلقته خالل الثورة املهدية نفسها

أفكار ىف مقارعة ليستمر زهر,  الرضير والشيخ شاكر الغربى والشيخ األاألمني
هل :  والسؤال الذ يطرح نفسه للنقاش.األخر الواحدة تلو ا ىف حججهاملهدية

نت ضد املهدية? أم أنه ُوز ىف إطار احلرب الدعائية التى شيمكن تصنيف كتاب ف
? مل يتطرق اليها احد كم معارصيهًكمؤرخ إخباري أعطانا أيضا رؤية جوانب مهمة 

ا ًتارخيلنا  فكتابات الرجل تعترب رسدية مهمة للجوانب السياسية واالجتامعية, قدمت
 هذا الكتاب قد وصلت نرشية لويبدو أن الدعا.  التاريخبطعمبطعم الرواية, ورواية 

طاب الذ وصل إلبراهيم فوز من شقيقة  اخلإىل انجلرتا قبل صدوره, فبالنظر إىل
, لتشكره ته, وهو ينتهى من عمل مقدم١٩٠١ مايو ٢١غردون, هيلني موفيت, ىف 

, وتستفرس منه عام حدث ىف واقعة قتله,  غردونعىل ما ذكره ىف حق شقيقها وصديقه
, يشري بأن )١( فوز شقيقهاإبراهيمال البستانى الذ خدم مع وتطمئن عىل ح

كتابتها السلطات الربيطانية كانت عىل دراية بكل خطوات املذكرات, وتطورات 
 فام الداعي ألن حترض شقيقة غردون عىل كتابة هذا اخلطاب ىف حلظات وإالنرشها, و
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 . ٨ السودان بني يد غردون وكتشنر,: ابراهيم فوز باشا) ١(



    
١٣٥ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

 ,ت خمطوطات الكتابقد قرأوالربيطانية  كانت السلطات املرصية إذا إال ,الطبع
 .ووافقت عىل مضامينه

 املذكرات فعلت فعلها ىف بداية احلكم الثنائى, فكان عدد املضارين من أنواعتقد 
ن صدور الكتاب جاء ليؤكد عىل إومن ثم ف. ا كبري للغايةًا وخارجيًاملهدية داخلي

. الثنائى ويبرش بعهد جديد للسودانيني حتت مظلة احلكم  ورجاله,ديكتاتورية املهدي
وعىل هذا فان مذكرات فوز متثل إعادة كتابة للقصص والشتائم والشكاو واملحن 

بيد أن أهداف الكتاب .  التى تقاسمها اجلميع من وراء ظهر املهد ورجاالتهَواملايس
كتابات لقيت هذه الغري أن . تكمن ىف توقيت إصداره وحمتواه ال ىف مفرداته وأساليبه

 إحد الدراسات السودانية, فقد وصفت. لكل ما جاء فيها بعيدعىل املد الًرفضا 
بأن ما جاء فيها يعرب عن حقد وكراهية, وتغلب عليه املبالغة, وأن حقده صبه عىل 

فاملؤرخون السودانيون . )١( ألن األخري وضعه ىف األرس, من املهدأكثرالتعايشى 
حملوا آراء مضادة هلذا التاريخ ًالذين كتبوا تارخيا ًبطوليا عن شخصية املهد, مل يت

صحيح أن قليل منهم اعترب كتاباته ترقى لدرجة املصادر األولية, وليس . البطوىل
, إال أن )٢(ًالثانوية, لكونه قد عايش أحداثا عديدة, سواء ىف السودان او ىف مرص

فقد اهتموا كتاباته باإلجحاف ىف حق . ًغالبيتهم تبنى موقفا غري مفهوم من الرجل
ملهدية ورجاالهتا والقبائل التى انضمت هلا, هلذا ابتعدوا عن األخذ من كتاباته بطريقة ا

ومن ثم رفضوا . فكثري ممن كتب عن املهدية جتاهل الرجوع لكتاباته عمدا. حمرية
اخلطاب املختلف الذ البطوىلهم وانحازوا لتارخي,رفعه فوز . 

يا هامة وخطرية, فأول ما وبالرجوع لنص إبراهيم فوز يتبني إثارته لقضا
وان قراءته اجلزئية . نالحظه أن فكرته الرئيسية تدور حول أفكار املهد وأباطيلها
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, معهد الدراسات االفريقية »شخصية اخلليفة عبداهللا, جملة الدراسات السودانية«: فيفيان امينة ياجى) ١(
 .٤٦, ١٩٨٨, السودان, اكتوبر ٢, ١, عدد ٨وم, جملد االسيوية بجامعة اخلرط

 .املرجع السابق, ك: بابكر فضل املوىل حسني امحد) ٢(



  
١٣٦ أمحد عبد الدايم حممد حسني

 تسمية اجلنود املرصيني  ىففهو ال خيتلف. للتفاصيل تصب ىف قراءته الكلية للموضوع
شقيا, ومل خيتلف معهم ىف تسمية املهد نفسه بالشقى أو الضال حممد للمهديني باأل

بل مل يقف عند هذا احلد, حيث جاء باملزبد من الغرائب عن البعد الغيبى . )١(دأمح
ًفأوضح أن هذا البعد كان حارضا ىف العمل السياسى, ومن . املرتبط باحلرضة النبوية

 ,فكل من مل يؤمن باملهدية قد مارس التقية. ًثم ولد نوعا من النصائح السيئة للسلطة
 فوز عن عدم وضوح السياسة اخلارجية ىف عهد فحديث. خشية تعرضه لالنتقام

فشخصية ااملهد الذ . ًاملهد, أورث خليفته عبداهللا التعاشى منهجا غري مفهوم
ان, ىف مرص ديدعى التقاؤه بالنبى صىل عليه وسلم, ويصىل ىف مساجد خارج السو

ات لتعايشى ىف مسايرة تلك االدعاءد اواحلجاز والعراق وغريها, خلقت صعوبة ل
بل ان حديثه عن حروب التعايشى مع مرص واحلبشة, ىف ظل دول غري . وتروجيها

مستقرة داخليا, قدم لنا قراءة داخلية لصورة سودان مل يأت ذكره ىف روايات املؤيدين 
حماولة فرنسا التنسيق مع كالمه عن وهو ما يتقاطع مع رواية سالطني ىف . لتلك الدولة

 املساعدة, مدعيا بانه ال يتحالف مع امة غري املهد ومساعدته, ورفضه تلك
 .)٢(مسلمة

ىف اجلزء األول عىل هدفه من الكتاب, فحينام يتحدث وال نمل من تأكيد فوز 
عن األوامر التى أصدرها املهد بقتل أعوانه, مثل قتله للمنة, القائم بدعوته ىف 

يصب ىف تأكد من أنه نكردفان, وقتله للتوم زعيم الكبابيش, وعجيل زعيم الرزيقات, 
 الناس بالتسليم إقرارولعل حديثه عن . مفهوم الدولة الظاملة التى تقتل بنيها املخلصني

هاىل بتقديم بناهتم للمهد كهدية يطأ الواحدة ا, وقيام األًا وباطنًللتعايشى ظاهر
 منهن كمملوكة يمني, وتقديم كثري من أعيان السودان لبناهتم كمحظيات للمهد
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معاون حكمدار عموم السودان الذ استشهد ىف ميدان معركة شيكان : يوميات عباس بك«) ١(
, ١٩٥٠ القاهرة, ٢د , عد٣, عرض عبدالرمحن زكى, املجلة التارخيية املرصية, جملد »١٨٨٣ نوفمرب ٥بكردفان

١٤٩, ١٠٨, ٨٩ . 
 .١٣٦, ١٣٥املرجع السابق, : سالطني باشا) ٢(



    
١٣٧ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

, فإنه يلفت نظر قراؤه لسوءات املهدية والرشور التى فعلتها ىف حق )١(هوخلفائ
نتقاد فوز إلشكالية بناء إنظر للجزء الثانى من الكتاب لرت بوضوح أو. السودانيني

فحديثه عن . الدولة واملشاكل التى واجهها عبداهللا التعايشى بعد وفاة املهد
 التى اإلعداماتوالتعايشى, وسلسلة االنقسامات التى حدثت بني اقرباء املهد 

 الثورة املهدية نفسها, يوجهنا بشكل إنجاحمارسها التعايشى ضد من شاركوا ىف 
 فقد عكس.  التى حدثت ىف بناء الدولة املهدية حلظة التأسيساإلشكاليةمبارش لتلك 

ت , ليتضح بأن ما يدعيه البعض بان املهدية هى التى خلقأبعادهالرصاع السياسى بكل 
 اعتامد التعايشى إشكاليةفقد ركز فوز عىل . ًنموذج للدولة الوطنية, مل يكن صحيحا

ومن هنا فان كتاباته قدمت لنا . األخرعىل قبيلته لنرصته, وعىل تشككه ىف القبائل 
بصورة غري مبارشة, الوصفة اخلاطئة التى تبناها التعايشى ىف التحول من البناء الوطنى 

فالواقع . , ناهيك عن صورة احلاكم الديكتاتور ىف اهبى جتلياهتااىل البناء القبىل
االستبداد الذ عاشه السودان ىف فرتة التعايشى, هو الذ ساهم ىف تقديم رؤية 
غائمة حول صناعة القرار السياسى وصياغته, ليقول بشكل واضح بأنه هو املسئول 

 .واملعقدةذات اإلشكاليات الكثرية و  اخلاطئةعن اختاذ القرارات

  سلوبهأمنهج الكتاب ومصادره و: املحور الثانى
. املنهج هو جمموعة خطوات متتالية تؤد باملؤلف إىل هدف حمدد, ونتائج واضحة

 فهم  عليناملا كان عىل املؤرخ أن يبحث ىف فعل االنسان وأقواله, فعىل هذا وجبو
زمنه التارخيي إىل فوز ا املنهج الذ تبناه إبراهيم فوز لنفسه, والرسد الذ حول لن

ًجعله زمنا قد زمن انسانى خيص العالقات بني األشخاص التى صنعت األحداث, 
اخلطاب الذ تبناه فوز داخل تارخيه و. ًعاما خيص اجلمهور املستمع هلذا الرسد

 برع ىف وصفه, وىف بل. ًالعسكر الرسمى, مل ينرصف فيه عن التاريخ السيايس مطلقا
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دار الكتب والوثائق املرصية  −القاهرة السودان بني يد غردون وكتشنر, : ابراهيم فوز باشا) ١(
٢٣٥, ١٧٨−١٦٦ :١ ,٢٠٠٨. 



  
١٣٨ أمحد عبد الدايم حممد حسني

, لكنه اصطحب معه دوما الواقع االجتامعى واالقتصاد إبرازهمووصف أبطاله 
غري أن تارخيه االجتامعي مل هيتم بالعادات والتقاليد . للمناطق التى يتحدث عنها
, بل جاء مفهوما مركبا معنيا بتأثري الوضع  بصورة كبريةوالطقوس والقيم والتدين

هو و. اقضة املصالح دون اختياراالقتصادي عىل الناس, وكيفية حتوهلم إىل طبقات متن
  الكتابةما يفرس القيمة الكبرية لكتاب فوز باعتباره تارخيا خمتلفا ومغايرا عن نمط

 .١٩ القرن طيلة ارخيية السائدةالت
 عنونا عرب جزأين تقع ىف ٣٨٦غالب عناوين الكتاب وعددها عىل أية حال, فإن 

. حوادث عىل طريقة احلولياتوتتناول هذه العناوين حادثة أو عدة .  صفحة٧٦٨
ورغم أن كثرة هذه العناوين تقف حجر عثرة أمام القارئ, إال أهنا تعرب عن وجود 

 عن ا  هو أقرب للحوليات ومدرسة اإلخباريني,منهج واضح ىف تناول األحداث
بأسلوب تارخيى مميز عن مؤرخي تتسم روايته للوقائع أن ً, فضال عن تصنيف آخر

اتساع دائرته كد توفرت للرجل بعض صفات املؤرخني الكبار, هذا وق. ١٩القرن 
 واالعتامد عىل الرواية الشفوية الزللاملعرفية, واملحايدة أحيانا, وخشيته من الوقوع ىف 

ًراصدا لشهود عيان شاهد العيان, و: وهلذا تنطبق عىل الرجل الصفتني. وشهود العيان
 كتابات فوز  اجلانب اآلخر فإنوعىل. , وجامعا ملنشورات املهد ورجالهآخرين
 للروح القومية داخل الكتابات املرصية, فإذا كان الراديكاليون املرصيون ًتغلغالمثلت 

ن إدراك هذا إاالستعامر الربيطانى, فورسخوا هلا مع بداية قد أسسوا احلركة القومية 
 تعد هلذا. )١(الوعى القومي يمكن رؤيته بوضوح ىف كتابات براهيم فوز باشا

كتابات الرجل كتابات ىف اهلوية, حيث تتعرض ملفهوم الشخصية اجلامعية بشكل 
ن عىل التطور والرتقى, ويملكون مقدرات فكرية وبناء يقادركانوا يثبت أن املرصيني 

 وجدانى مل يتشكل عرب تاريخ مرص وجغرافيتها فقط, بل عرب وجودهم ىف واد
ومن ثم فإن . فدان هلمواد هذا ال ىف عكسوهاففقد كان هلم روحا خاصة . النيل
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)١ (LAHOUCINE OUZGNE, ROBERT MORRELL:- africa masculinties. Men in Africa 
from the late Nineteenth Cenury to the Present, New York, 2005, P. 158.  
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التى حترك أفعاهلم وانفعاالهتم و ,املرصينياخلاصة بزاج املالكتاب يكتشف شفرة 
واعتقد أن إبراهيم فوز . لنيلوأهنم اكتشفوها خالل توسعاهتم ىف منابع اومواقفهم, 
 بعد تبهفالكتاب الذ ك. لمرصينيلقومية لاهلوية اممن سامهوا ىف خلق  ًاكان واحد

 ىف حوض , وضع فيها خربته١٩٠١, وأصدره سنة١١٨٩٨ ة سنخروجه من السجن
وواضح انه كان غري راىض عن اخلدمة حتت قيادة االتراك, .  ملدة ثالثني سنةالنيل

حيث ركز عىل القومية املرصية التى جتلت بصورة واضحة عرب كتاباته, بل يعد هو 
 نحن أمام مؤرخ ,ًإذا. )١(ية ىف افريقياأول من حتدث عن مفهوم قوة الدولة املرص

وصانع لألحداث, فهو ال يعتمد عىل كتابات اآلخرين فقط, بل يعتمد عىل ما مثقف 
يتحرر من سلسلة األسانيد, ويعتمد عىل وهلذا نراه . شارك ىف صناعتهورآه بنفسه 

 رازإبفكان يعمل عىل . مشاهداته ومشاركاته كوسيلة الستقصاء احلقائق التارخيية
ًورغم أنه مل يكن متعاطفا مع السلطة أو دائرا ىف فلكها . العنارص الرئيسة ىف موضوعه ً

ليتفوق ًفحسب, بل كان صانعا لألحداث وحمركا هلا, إال أنه مل يعدم الوعى بالتاريخ, 
 إال ,سمح له برؤية جزئية هلاقد وإذا كان التصاقه باألحداث . ىف جمال الكتابة التارخيية

 . الكلية زادت من املساحة املرئية هلاأن رؤيته
كام عاشت ىف ذاكرة مؤرخنا يعد كتاب فوز نموذجا للكتابة عن املتناقضات, فو

قصص البطوالت واالنجازات التى حققها املرصيون ىف السودان, عاشت معه أيضا 
يس والنكبات التي حاقت بكثري من األرس املرصية بعد سقوط اخلرطوم ىف َقصص املا

وكام حتدث عن االستقرار الذ وفرته اإلدارة املرصية ىف . ١٨٨٥ملهد ىف يناير يد ا
, حتدث أيضا عن الفوىض التى خلقتها الثورة املهدية وانسحاب مرص من واد النيل
لكنه سد لنا فجوة معرفية بحقيقة ما حدث ىف السودان بعد اخلروج املرص . السودان

ًجل سجال مرصيوىف هذا اإلطار حفظ لنا الر. منها فقدم لنا . ا ىف حوض النيلًا واسعً
خطابات استعان ببعض ا من املخطوطات النادرة من منشورات املهد, وًعدد
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)١(  Ibid, ,PP. 155-157.  
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ثر ىف كتابة تارخيه أ قد  وتكوينه, تعليمه العسكرأنغري .  وزعامتهارجاالت املهدية
مرص قوهتا ه الناقدة لألحداث, واملحرضة عىل استعادة أفكارغري أن . االمرباطور

لقارئ يف حتديد مقاصد النص, واستنطاق ىف حوض النيل, ستتيح الفرصة ل
 ىف قراءة الواقع السياسى املعارص ىف للكتابكبرية املسكوت عنه, بام جيعل هناك أمهية 

 .حوض النيل
 ابراهيم فوز مل هيتم بالتحليل بشكل كبري, إال أن اختياراته للنصوص أنومع 

.  لكتابه, وهو فضح أباطيل املهدية وكشف غلوهاالرئييسكانت تصب ىف اهلدف 
 لألقاليم أملوجههًفكان يورد أحيانا نسخا مبترسة من رسائل املهد, ربام ألن الرسائل 

خاصة وانه مل يرغب ىف أن جيعل كتابه كتابا حلشد .  واحدةألفاظمل تكن بصيغة أو 
فكار املغلوطة األ برازدم عىل إُمنشورات املهد, بل اختار من النصوص ما خي

فهو يربط بني احلوادث وبعضها, ويدلل عىل أباطيل املهد . )١(للمهدية وينقدها
ويبني فساد منهج املهدية وبعدها عن الدن االسالمى, . وسذاجة التعايشى وأعواهنم

, بمعنى من مل يؤمن باملهدية قليس منهم, »هم ونحن« بتصنيف الناس املهدينيفقيام
ىف عهد للسودان  كحكامىف وجه جديد م فهو ضدهم, قدم املرصيني ومن ليس معه
 .احلكم الثنائى

ً باعتباره رجال عسكريا, وشارك ,أن الرتكيبة املعرفية إلبراهيم فوزومن املؤكد  ً
ىف صناعة العرص الذهبى لإلمرباطورية املرصية, كانت حارضة ىف كتاباته ومؤثرة 

جعله يتلون مع السلطة ويامرس بام طات السلطة, املحيط وإسقافقد تأثر باجلو . فيها
بل جعلته يتفهم موقف شامل السودان . النفاق والدجل السياسى واحليلكل أنواع 

 ا, ويعى إنحيازات الغرب السودانى للمهدية, ًطوعالربامجاتى ىف االنحياز للمهد
هتا فكالم فوز يوضح بأن كردفان برصاعا. فساعد ىف خلق معسكر عقائد هناك
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مايو القاهرة , ٢, حوليات اداب عني شمس, جملد »وثائق عن مد السودان«: حسني مؤنس) ١(
١٨٦, ١٦٧, ١٩٥٣. 
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. وانقساماهتا قبيل ظهور املهد, كانت أفضل حاضنة لفكرة الثورة وتبنيها وإنجاحها
الرتكيبة العسكرية لفوز تتفق وادعائه الوالء لدولة املهدية جتنبا لعقوبات إن بل 

فعرب عن الواقع السياسى الذ كان . أرستهتنتهى بمقتله كرجل عسكر ومقتل 
 الروايات إطار ونوطن هلا ىف , رواية فوز ىفالنظروهلذا وجب علينا . يعيشه

الكتاب عىل مادة معرفية غزيرة ومهمة, لكنه مل يتعمق فيها حيث حي. األخر تو
 .رؤاه التارخييةىف بالشكل املناسب 
 فيام حيكيه عن مشاهداته باملؤرخ  فوزفلم يكن مصادر الكتاب,وفام يتعلق ب

عي القرار السيايس, ويعرف ما جيري فيه من قريبا من صانقياديا و فقد كان ,العادي
مرص ىف حوض وهلذا تعترب كتاباته هى املرجع الرئييس عن تاريخ . تطورات وأحداث

.  اتسمت كتاباته باملوسوعية, حيث اصدر جزائني من القطع الكبريبل. النيل
 ن اعتمد عىل رؤيته املبارشة, واستعان بجامعة مبأنه قول فيويتحدث هو عن مصادره

 كانوا قائمني بالعمل قبل دولة الدراويش الزائلة, حيث كانوا , ممنموظفى احلكومة
طلع أنه أ بحيث كان له شاهد عيان عىل كل واقعة او حادثة, وأقسامها,متفرقني ىف 

عىل ما كتبه سالطني باشا ومسيو نيوفلد وغريمها, ممن شاركوه ىف حوادث السودان, 
نه أو. التى ثبت بالتواتر روايتها, وثبت ىف نفسه مغزاهاوانه استعان بمنشورات املهدية 

 كاتب أوا مقصدها, لدرجته جعلته وهو ليس بمؤرخ ً مبين,حقق ىف كل رواية ذكرها
نه بعد أن أمته وضعه بني يد بعض الكتاب ملراجعة أ, و»ًبأنه وىف التاريخ حقه«يعتقد 

 وقائمة عىل ما يناسب ترتيبعمل ألفاظه, وتنقيح عباراته وحذف املكرر منه, و
ًاملوضوع زمانا ومكانا ً . ًطالبا بأن يعذره كل من كتب عن األحداث بشكل غري الذ

كتب به, ألن حوادث السودان كثرية, وهبا من الثورات والعواصف ما خيتلف فيه 
لكن هناك حوادث . وأن تفسريه للحوداث جاء حسب ما شاهدها هو. التفسري

تب عنها مثلام كتب هو, سواء فيام خيتص بصحبته يتحد غريه أن يكون قد ك
 فيشري ,ردون ومعرفه مقاصده, أو شواهد دولة املهد واضطهادات التعايشىولغ
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 واعتقد أن الرجل ىف .)١(» فيها, وإال فام كتبه فإنه هو الصوابخيطئه«عىل منافسه بأن 
جل كبطل ىف  استطاع تغيري صورته ىف ذهن قراؤه, فإظهار الرنغوردوكتاباته عن 

فوصفه ىف مواضع عدة, بأنه كان . نظره انعكست ىف الصورة االجيابية ىف جممل كتاباته
 نغوردو تقدم أمثلهال يقبل رشبة من احد, وال يقبل هدايا مطلقا, وغري ذلك من 

 .يربز جوانب خفيه عن الرجلفإنه الشهم والرجل واملقاتل, 
فوز يتشابه مع املؤرخني املرصيني وفيام يتعلق بأسلوبه, فإن مؤرخنا إبراهيم 

أوهلا, حسه : أمور  أربعة واللغة, إال أنه خيتلف عنهم ىفاألسلوباملعارصين له ىف 
فالتاريخ لديه هو سجل للمبادئ واألفكار ومواقف . القومى ونزعته العسكرية
ظل , فقد وإمرباطورياثانيها, أن كتابه يعد تارخيا عامليا . احلكام وحروهبم من اجلها

ثالثها, اعتمد أسلوبه عىل التدقيق . اًا حمليًتاريخ مرص حتى ظهور هذا الرجل, تارخي
 بالدعوة أسلوبه رابعها, متيز .والرتجيح والتحقيق واالعتامد عىل الكتب والرواة الثقاة

 .لتاريخ مركز امرباطور, حمرضا عىل بقاء السودان ىف ظل مرص
. ر, وبالتاىل هى مرتبطة بمعرفته وتعليمهأما اللغة عند فوز فهى أداة لألفكا

وبحكم انه رجل عسكر فانه مل حياول ان يأت بغريب األلفاظ وعجيبها, بل كانت 
فاستطعنا من خالل لغته ان نعرف من الذ يتكلم? وما وراء . لغته لغة السهل املمتنع

ًواعتقد أن الرجل قد بذل جهدا كبريا لالنتقال من مرح الكالم وأبعاده? لة صناعة ً
ورغم أن . القرار إىل مرحلة التمثل للمرحلة التارخيية التى عاشها, ثم التفكر والكتابة

غالبية كلامت فوز كانت عربية مرصية خالصة, إال أن بعض مفرداهتا جاءت 
واملحسنات وكام جرت العادة عىل مؤرخى العرص فقد غلب السجع . سودانية
 .)٢(عىل مقدمة الكتابالبديعية 
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 .٧, ٦ ,١٣١٩, جريدة املؤيد, صفر, »السودان بني يد غردون وكتشنر«: ابراهيم فوز باشا) ١(
 .٧ −٤نفسه, ) ٢(
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 إسهامات إبراهيم فوزى ىف تدوين تاريخ مرص ىف أوغندا واملنابع :حور الثالثامل
  االستوائية

من املؤكد أن كتابات فوز عن التوسعات املرصية ىف منابع النيل االستوائية, 
واملتصدرة للصفحات األوىل لكتابه, حتمل من املعانى ما يصعب عىل األذهان 

 صفحة من كتابه أولففى .  جمرد أحاديث ومهيةتصوره, وبام جيعل كتابات غريه عنها
 حاكام عاما للمديرية االستوائية, وكيف أن انجلرتا نغوردويفصل لنا مسألة تعيني 

ً, فأصدرا أمرا بتعيينه ىف تلك إسامعيل ياخلديوهى التى طلبت هذا التعيني من 
 عهد غردون عام فتم االتفاق عىل ان تصبح املديرية مستقلة ىف. ١٨٧٤الوظيفة ىف يناير 

. كانت عليه ىف عهد سلفه صمويل بيكر, حيث كانت تابعة حلكمدار عموم السودان
ويعطينا تفاصيل عسكرية أكثر عن مهمة غردون ىف خط االستواء, فيقول بأن اخلزينة 

 الف جنية كدفعة أوىل من نفقات محلته, واختارت له من ١٠٠املرصية أعطته مبلغ 
ربعة بلوكات من عساكر اجلهادية, مسلحني بأسلحة رامنتون,  الغرب السودانى أأبناء

لكن مل يغب عىل مؤلفنا . وتوىل رئاستهم ضباط يملكون خربة عسكرية ونشاط وإقدام
 لتنفيذ مقاصد أداة نغوردو من أن يصبح إسامعيلأن يكشف لنا خشية اخلديو 

خيلصه من تلك  بأن أيوب إسامعيل حكمدار السودان فأوىصبريطانيا التى يعلمها, 
, حيث عرب ىف اخلرطوم عن األحداثوهنا يربز لنا املؤلف بداية رحلته مع . الورطة

وحني اتضح لغردون بانه اختار له . أيوب إسامعيلرغبته ىف صحبة احلملة, فرفض 
. نغوردوأسوأ اجلنود وانكشف أمره, تدخلت الوكالة الربيطانية بالقاهرة لصالح 

, وانه طلبه باالسم, فذهب إليه ىف رسا بالرجلرفته وهنا يقص علينا بداية مع
ًالرشق, فوجده حليام شفوقا كريم األخالق متواضع ً ا ىف حديثه وحركاته وسكناته, ً

مع خمايل رشف النفس وعلو اهلمة, فكلفه بمهمة فرز البلوكات األربع وضباطهم 
وعىل هذا  .)١( هو الذ رغب ىف خدمه بلده بطلب مرافقتهبأنه, فأجابه وأسلحتهم
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 .١٠−٥ :١املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, : ابراهيم فوز باشا) ١(
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يتبني بأن رغبة فوز ىف صحبة غردون ىف احلملة االستوائية, كانت رغبة شخصية, 
 . منابع النيل االستوائيةأقىصأراد منها أن خيدم بلده ىف 

, فيتحدث عن واألجماد فوز إىل عامل السحر والبطولة إبراهيموهنا يدخلنا 
 ىف مديرية خط االستواء نغوردولالصعوبات التى واجهتها القوات املرصية املصاحبة 

 األهنارمنذ وصوهلم إىل فاشودة, فغندكرو, فبحر الزراف والغزال, كانسداد 
واهنم بارشوا .  الشاطئإىل الكثيفة امللتفة, واحلشائش املشتبكة من الشاطئ باألعشاب

ً يوما, ليقطعوا الغابات الكثيفة, ويزيلوا أربعنيفتح طريق واحد عند مرشع الرق مدة 
 عليهم باليل والنهار, والتى يصفها بأهنا كانت األمطارحشائش النهر ىف ظل انسياب 

ًوأهنم بعدما ساروا اىل شانبيه وجدوا جتارا أمثال أبو عمور, . كأفواه القرب
ً مركزا أقام فانشئوا. وكوجك عىل, وغطاس وغريهم, ينزلون فيها لالجتار بسن الفيل

 مديرية بور, وعينوا وأقامواثم ذهبوا للرجاف . ً أحد املرصيني حاكامنغوردوعليه 
 باشا, فحكى هلم عن اجلهود التى رءوفوىف غندكرو وجدوا . عليها ضابط سودانى

 وغلظته ىف إدارتهلكنه تبني سوء . بذهلا إلقرار األمن واالستقرار ىف تلك املناطق
هذا السياق وىف  .)١(معاملة االهاىل فعزله غردون, ووىل أحد السودانيني مكانه

 فوز بتأنيب غردون لصمويل بيكر إبراهيم الدراسات بان ما طرحه إحد أشارت
ًف بك لسلوكهام العنيف جتاه االهاىل مل يكن صحيحا, وان الوثائق املرصية ءوور

 من إلخراجه باشا رءوف بإحراج قيام غردون أنغري .  امتداحه هلام وإلدارهتامأثبتت
 إبعادفكانت سياسة . اً فوز سابقإبراهيمصب فيام قاله , ي)٢(املديرية االستوائية

مرص أن يتوىل أمر أي املرصيني عن تلك املنطقة, سياسة واضحة, بحيث ال يستطيع 
 .اًاملديرية االستوائية أبد

, فقد حتدث بأهنم بعد انتهائهم من القضاء عىل مقاومة األهاىل بأوغنداوفيام يتعلق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠−٥ :١املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, : ابراهيم فوز باشا) ١(
 .٥٩املرجع السابق, : مجيل عبيد) ٢(



    
١٤٥ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

وا البحرية الكرب, فوصلوا بعد يوم واحد جهة التى ظهرت ىف جبل مقى, قصد
فوصف لنا . فظلوا يسريون حتى وصلوا الربكة وامليعة العظمى املسامة نيانزا. الالبودية
ثم راح يقص علينا .  املحيطة هبا, وكيف اهنم استكشفوا حميطها وشواطئهااألجواء

 فطبقها غردونعيلإسامَوجها اخر من أوجه السياسة املرصية التى أمر هبا اخلديو  .
ًرأينا كيف يستعني بنا أهاىل الديفلية املظلومني للدخول طوعا ىف رعاية مرص, «فيقول 

فيحدثنا . »ريونجا وبكريكأبسبب املظامل التى يتعرضون هلا من حكامهم من قبيلتا 
 نصف ترسانتها أرسلتكيف تعاملت مرص مع املوقف ىف تلك املناطق, حيث 

رطوم, لبحرية نيانزا لعمل ترسانة ىف حمطة الديفليه عىل شاطئ ونصف عامهلا ىف اخل
 سفينة ومخس شلبات كبار, لكل ما حيتاجه أربعني نحو ا وضعووأهنمالبحرية الغربى, 
ًوكيف أنشأ غردون ديوان خط االستواء منفصال عن حكمدارية . خط االستواء

 رساج, كمالحظ السودان, ورتب له الكتاب واملوظفني, فعني عليه عىل افند
ثم راح حيدثنا عن الصدمة احلضارية التى حدثت لالهاىل, .  خط االستواءألشغال

حني يصف كيفية اصطفاف أهاىل البحرية معجبني مندهشني من رؤية وابورات 
وكان إعجاهبم يزيد . املرصيني وهى تتحرك, إذ مل يكونوا رأوا سفينة بخارية من قبل

ت, ويتعجبوا ىف كيفية نقله اىل البحرية مع تلك كلام رأوا ضخامة أحد البابورا
, وكيف األبيض واخلرز والودع األصفر عن عمالهتم من النحاس ًمتحدثا. الضخامة

وكيف متت فتوحات كثرية ىف . كانوا يأتون إليهم ليبادلوهنم سن الفيل الذ لدهيم
ت بينها وبني تلك اجلهات املحيطة بالبحرية دون إراقة أ دماء, وكيف متت املواصال

فأمكن .  وبحرية نيانزااألبيضحمطة الديفلية, وكيف سارت املالحة سهلة بني البحر 
تدفق حول توسعهم ىف امل حديثه ا ىفًستمرم.  عليهااألوروبيني التجار والسياح دترد

بالد الواىل كربيكا, والسلطان أريونجا رشق البحرية جهة فاتوكة, فاكتمل هلم 
ولعل اخلطاب املعلن من قبل اخلاضعني ىف حرضة من يمثلون . ريةاالستيالء عىل البح

فقد حتدث عن . ًالسلطة املرصية, قد جعل املرصيني أبطاال ىف نظر السكان املحليني
قبائل وضعت الرتاب داخل أفواهها كعالمة عىل اخلضوع للمرصيني, وكيف ساروا 



  
١٤٦ أمحد عبد الدايم حممد حسني

قائلني هلم بأن امللك أمتيسة . باجلنود املرصيني اىل جهة مروىل من أراىض امللك أمتيسة
 النارية واملدافع, األسلحةملك جبار عظيم السطوة, شديد البأس كبري القوة, وعنده 

وخيشون من أن يكتشف أهنم أدالء للمرصيني, فريسل هلم قوة تفتك هبم, وتنهب 
 غردون حتت رعاية احلكومة املرصية, فأمنوا فأدخلهمأمواهلم وهتتك أعراضهم, 

وديارهم, وعربوا بأهنم ذاهبون إليه ليدعونه وقومه لطاعة احلكومة اخلديوية, أعدائهم 
فانظر لطريقة عرض الرجل ألوج . )١(فإن امتثل كان هبا, وإال أخضعوه بالقوة

التوسعات املرصية, وكيف انقادت القبائل للقوات املرصية وخضعت هلا, بالقوة تارة 
 .أخر تارة األموروحسن سياسة 
وفاشيىل وفاتيكو وغريها, ) دوفيىل (اإلبراهيمية املحطات املرصية ىف وملا بلغت

 املحاصيل املرصية كالبامياء وامللوخية أدخلتدرجة كبرية من التقدم, حيث 
واطلق اسم بحرية ابراهيم عىل . والبصل والفلفل والطامطم واللفت وغريها

ًبال وضع , متق١٨٧٤ يوليو ١٩متيسة ىف أ معاهدة مع نغوردوبحرية كيوجا, عقد 
فانشئوا حمطة عىل بحرية فيكتوريا, ثم حمطة عسكرية . مملكته حتت محاية مرص

مرصية ىف عاصمة أمتيسة ىف دوباجا, حسب طلبه, حيث قبل بنفسه بأن يتنازل عن 
 نبأ وصول ١٨٧٦ أغسطس ٢ونرشت الوقائع املرصية ىف . استقالل بالده ملرص
 حتدث إبراهيم فوز عن تعبري امتيسا ىف أن راإلطاوىف هذا . مرص لعاصمة أوغندا

وأنه بلغ من قوة مرص اهنا بعد احتالل العاصمة, . ًيكون بلده ومرص يدا واحدة
.  لتدريب جنودهيبعضهمراح جنودها يكتشفوا املناطق املجاورة, مما جعله يستعني 

و  يسعى لتنفيه وهإسامعيل ياخلديووعىل هذا فقد حقق املرصيون أهم هدف كان 
ولعل حديثه بأهنم سريوا محله كبرية لقتال امتيسة . )٢(متلك بحرية نيانزة فيكتوريا

 اجليش املرص املتحرك, خوفا من أمام يفرون من همجعلتمما  االهاىل, أخافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢−١٤ :١ املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, −:إبراهيم فوز باشا) ١(
 .١٠٧ −٩٥, ٩٢ املرجع السابق, −:مجيل عبيد) ٢(



    
١٤٧ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

ولعل حديثه عن تعبري  .بطش امتيسة, يثبت قوة ملك لوجاندة ىف تلك املناطق
بأن ينم احلجر واملدر والشجر عنهم, «أحدهم عن خشية تلك القبائل من لوجاندة 

ليبلغ امللك امتيسه الذ له من كل شيئ واش ورقيب, بأهنم يتعاونون مع اجليش 
طة امتيسة ىف تلك لن هذا القول اضحك غردون, يدلل عىل سأ, و»املرص
ً التى يروهنا ختبئ عددا من األشجاربأن مجيع «بل إن عودته لتعبري الرجل . املناطق

لك, وأن أخبارهم تصل إليه دون شك أوال بأول عن كل حركة أعوان امل
ا من غضب ًخوفيعيشونه هاىل , تدلل عىل جو الرعب الذ كان األ»وسكون

وهنا يستمر فوز ىف احلديث عن كيفية إخضاع امتيسة, . امتيسة وانتقامه منهم
م فيحكى كيفية فتح مروىل, أول مديريات امتيسة, وكيفية مناوشة االهاىل هل

 املرصيني, أماموأن غردون بدأ خيابر أمتيسه ويعاتبه عىل فرار االهاىل من . بالقتال
أتون باسم احلكومة املرصية, وهى قوية السلطان شديدة «وتركهم لبالدهم, وأهنم 

البأس, تريد تعميم املدنية والعدالة ىف بالده وتفتحها خلري التجارة وتبادل املنافع, 
ا لبالده صاىف احلكومة املرصية, واستظل حتت ًيريد خريوإن كان امللك امتيسه 

علمها الوارف, واال أتاه بجنود ال قبل له هبا, وأراه من قوهتا واقتدارها ما يدك 
فانظر كيف . » اجلبابرة, وانه مقيم بمروىل ينتظر ردهأنوفاجلبال الرواسى, ويرغم 

ة يتضح ىف تعليق فوز بلغت القوة املرصية عظمتها ىف منابع النيل, فحديث القو
 مل متض أربعة أيام حتى حرض رسول من عند امتيسة يلوم غردون عىل هتديه بأنه«

 ىف تشييد املحطة التى يريد املرصيون تشييدها ىف مروىليوافق عىل  هامللك, لكن
 لالهاىل بأن يعودوا, وان يتبادلوا مع العساكر املرصية البيع والرشاء, وإذنه, احلال

 ورواية .)١(» قاموا ببنائها ورفعوا العلم املرص عليها,بناء عىل هذايني وأن املرص
 أوغنداالنفوذ املرص ىف  الدراسات التى أثبتت أن إحدفوز السابقة تدعمها 

, فبقيت هناك ثامنية ١٨٧٤كان قويا لدرجة جعلت امتيسا يرسل ابنته ملرص عام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤−٢٢ :١ املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, −:إبراهيم فوز باشا) ١(



  
١٤٨ أمحد عبد الدايم حممد حسني

ها ألحد ضباطه, وحينها يرسله تزوجييرغب ىف  إسامعيل ياخلديو  مما جعلأعوام,
 .)١(نيابة عنه ليمثله ىف بالط امتيسا

ويستمر حديث فوز متدفقا عن التوسعات املرصية الضخمة ىف منابع النيل, 
 غردون ملرص ليستحرض للملك امتيسة عربة يركبها, واهنا هى التى إرسالفيشري اىل 

 ملمحا عن امتيسة ومالبسه, ثم راح يعطينا. كان تعايشى السودان يركبها فيام بعد
كان يلبس القباطى احلريرية التى « مرص يشاهد الرجل, فقال بأنه أولباعتباره 

تصنع ىف زنجبار, ويضع عىل رأسه عاممة كعاممة أهل مكة, وىف رجليه اجلوارب 
, متحدثا عن الشاب مفتاح الذ كان حيرسه, »ًوالنعال احلمر, ويسكن بناء منظام

 أقومعتربا امتيسة . ه, كونه تعلم االنجليزية والعربية ىف زنجبارويعمل مرتمجا ل
 بلده عىل نوع من التقدم نوعا ما عن أهاىل اجلهات أهلحاكم ىف جماهل افريقيا, وان 

وأهنم يزرعون بالدهم بالكروم واحلدائق, وان الغابات التى يمشى املسافر . األخر
وهنا يطلعنا فوز عىل امتداد . ىف تلك البالد, تنترش آلخرها ال يكاد ينتهى أيامافيها 

احلكم املرص ىف بالد امتيسه, فيقول بأنه حني استقر املرصيون ىف بالد امتيسة فكر 
غردون ىف دعوته لإلسالم ألنه دين احلكومة املرصية فأجابه بالقبول, فطلب إرسال 

اثنني من أئمة فأرسل له ىف احلال .  الدين االسالمىأحوالعلامء لتعليمه وقومه 
األؤرط العسكرية, واثنني من احلالقني ليجريا هلم طريقة اخلتان, فاستقبلهم امتيسة 

 وجدا عنده أربعة قساوسة بروتستانت جاءوا اإلمامنيباحلفاوة والكرم, وحني قابله 
إليه من زنجبار, فجعل هؤالء عن يمينه, وهؤالء عن يساره, وأخذ يسأهلم, وحني 

 مسيحى, وأن دينه كدين القساوسة, اختار الدين نغوردو أن حتقق من اإلمامني
 يستشريه ىف دخوله للنرصانية بعد تركه للفقيهني أياما نلغوردواملسيحى, وكتب 

. طويلة, ال أحد يسأل عنهم, بال قوت, يكاد يقتلهم اجلوع, فرجعوا من حيث أتوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السالمية بمكة , جملة كلية الرشيعة والدراسات ا»أوغندا قبل احلامية الربيطانية«: حممد سيد حممد) ١(
 .٦٧, ١٩٧٨, السعودية ٣, عدد٣املكرمة, جملد



    
١٤٩ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

 بالنفاق, كونه قد نظر  بل اهتمهاإلسالموهنا قطع ابراهيم فوز بأن الرجل مل يدخل 
ملصلحة نفسه, واستعمل كل غش وتدليس, فرغب ىف اإلسالم أول األمر, ثم حني 

ًواصفا نفاق امتيسه عملي. عرف مسيحية غردون اعتنق النرصانية دينا بأنه كانت «ا ً
عنده رايتان فإذا حرض أحد من قبل املرصيني رفع الراية املرصية, بحجة انه تابع 

ة, وإذا حرض سياح أجانب أدعى أنه خاضع للسلطة االنجليزية, للحكومة املرصي
ًوانتهى أمره برفع العلم الربيطانى دوما, ولذلك تركه غردون عىل حاله, واعترب 
َمديرية مروىل اخر حدود السلطة املرصية, وعني هبا حممد ابراهيم بك, من مواليد 

 فوز يعد إبراهيما فان موقف  وعىل هذ.)١ (»ا عليهاًالسودان واسمه ابن مجيعة, مدير
 .)٢(بإسالمهخاصة وان الوثائق املرصية نفسها تقطع . ا ىف موضوع امتيسهًا متفردًموقف

سلم بتأثري سلطان زنجبار ملساعدته ىف حالة اهلجوم عليه من أ بأنهوهناك من يقول 
 .)٤( وهناك من يتأرجح ىف موضوع إسالمه.)٣(خديو مرص

 بالتقدم ملنطقة البحريات قبل وصول ١٨٧٧بريل  ا٤ ىف نأمر غوردووكام 
وهو .  حسب رواية فوز, بسحب قواته من عاصمة امتيسةً أمر أيضا,,)٥(االوروبيني

عساكر ال إقامة هو الذ طلب التبعية ملرص, وطلب ألنهاألمر الذ رفضته مرص, 
 القوات  هلذا الطلب, وعمم طلبه ببقاءإسامعيل ياخلديو ستجاباملرصية ببالده, وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦−٢٤ :١ املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, −:ابراهيم فوز باشا) ١(
خطاب خديو للملك امتيسة ملك لوجاندة هينئه باعتناق االسالم ويعده بارسال : ٢٨الوثيقة ) ٢(

 .٣٦٦ املرجع السابق, −:مجيل عبيد, ١٨٧٤العلامء واهلدايا ىف اول سبتمرب 
)٣ (جملة »١٨٧٥−١٨٦٢الكاباكا موتيسا األول يوطد اإلسالم ىف مملكة بوقاندا «: عبده كاسوز ,

, ٢٠٠٩, السودان, ديسمرب ٧, العدد ٤الراصد, مركز الراصد للدراسات السياسية واالسرتاتيجية, السنة 
١٢٩. 
عربى ىف منطقة البحريات االفريقية الكرب ىف النصف الثانى الوجود ال: أمحد عبدالدايم حممد حسني) ٤(

 .٥٢١, ٥٢٠, ٢٠٠٧, ١١, السنة ٢١من القرن التاسع عرش, جملة كلية االداب, جامعة حلوان, العدد 
 بالتقدم ملنطقة البحريات قبل وصول األوروبيني اليها, ١٨٧٤ ابريل ٤أمر لغردون ىف : ٧١الوثيقة ) ٥(

 .٣٩٢ السابق,  املرجع−:مجيل عبيد



  
١٥٠ أمحد عبد الدايم حممد حسني

 رضورة نغوردوا من ًاملرصية ىف عاصمته عىل قناصل الدول عرب اجلرايد, طالب
 بسحب قواته غوردونغري أن اخلطوات التى اختذها . )١(إرجاعه ملرص واستاملته

ن يصدر أمر بتعيني حدود خط االستواء  ألاخلديويخارج عاصمته, استدعت 
مرة أخر, حيث فرح  ا إىل الالدوهفبعد تأسيس مديرية مروىل, رجعو. )٢(وتوصيفها

ًاألهاىل بعودهتم فرحا عظيام, وصارت مدينتهم عاصمة لقطر شاسع وكانوا يأملون . ً
فسيطرة اجليش املرص عىل ثلثى .  عظيم كبقية العواصم الكربهابأن يكون مستقبل

فيحكى لنا كيف .  خلصت األهاىل من سيطرة أصحاب الرشكات املستبدينأوغندا
ل التاجر املرص الكبري امحد العقاد, ويدعى طه بن حممد, ومن معه من خلص وكي

, األلبان من محر الالتوكة اخلرضاء التى تدر باآلالفاملرصيني من الورطة, بل عادوا 
ويقص علينا . فوزعها عىل الضباط والعساكر, حيث دربت عىل الركوب واحلمل

ام صارت املديرية االستوائية ىف حين« طرقا من طريقة احلكم املرص للمنطقة, بأنه
ته بعض ا أن يضم إىل قونغوردوقبضة احلكومة املرصية وترامت أطرافها, اختار 

العبيد من العساكر املأجورين ىف حراسة الزرائب, فصاروا بعد ذلك أحسن اجلنود 
ًوكان يراعى شيئا مهام ىف إقامتهم, هو إبعادهم عن اخلدمة ىف مراكزهم . ًدربة ونظاما ً

. األصلية, فالذ أصله من الغرب, يبعث به إىل نقطة ىف الرشق, والعكس بالعكس
ًمراعيا ختالف األميال ونفرة القبائل التى كانت مستحكمة, عمال بقاعدة  ُ أحكم كل «ً

وهكذا كلام احتاج إىل عساكر يرسلها إىل جهة ينتخبهم من أعدائها, . »جهة بأعدائها
: ونخلص من كل ما سبق بخمسة نتائج رئيسية. )٣(لتتأيد سلطته بتلك عىل اجلميع

اوهلا, أن السيطرة العسكرية املرصية عىل جممل مناطق النيل االستوائية كانت سيطرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املرجع −:مرص ترفض سحب قواهتا من عامة امللك امتيسا وتطلعاهتم فورا, مجيل عبيد: ٦٩الوثيقة ) ١(
 .٣٩١, ٣٩٠السابق, 

 مايو ٨أمر حلكمدار السودان بكيفية تعيني حدود خط االستواء باالتفاق مع غردون ىف: ٦١الوثيقة ) ٢(
 .٣٦٦, ٣٦٥ املرجع السابق, −:, مجيل عبيد١٨٧٤
 .٢٨−٢٦ :١ املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية,: إبراهيم فوز باشا) ٣(



    
١٥١ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

.  عىل تلك اجلهاتأيدهياثانيها, أن املرصيني كانوا اول قو خارجية تضع . كاملة
ا من ناحية ًان جيدرابعها, أن الواقع االجتامعى واالقتصاد الهاىل تلك املناطق ك

خامسها, أن . ا من ناحية الظروف االجتامعيةًسيئلكنه كان الثراء وكثرة اخلريات, 
ا ىف منابع ًا مرشفً مرصيًإمرباطوريا فوز عن تلك املناطق حيمل تارخيا إبراهيمحديث 
 . لنا كثري مما ورد ىف الوثائق الرسميةتفكأن روايته هى التى النيل, و

  إسهامات إبراهيم فوزى ىف تدوين تاريخ مرص ىف السودان: املحور الرابع
أشارت بعض الكتابات السودانية بأن كثري من الكتابات األوروبية حول الفرتة 

وأن احلكم املرص كان ىف .  قد اتسمت باالنطباعات الشخصية١٨٩٨ −١٨٢٠من 
ًعمومه حكام سيئا, وأن املهد كان حمقا ىف ثورته ضدهم ً عن الفساد فحديثهم . )١(ً

واخلزعبالت التى تركتها احلكومة املرصية تنترش, وانشغاهلا بالتباهى بام أدخلته من 
 لذين قدموا رواية ء ا هلؤالكإنموذجإصالحات, جيعلنا نقدم كتاب إبراهيم فوز

 أومن املؤكد أن غالبية حديث الرجل قد انصبت عىل السودان املرص ف. متوازنة
يعتمد عىل مشاهداته فقط, بل راح يامرس مهمة املؤرخ سودان املهدية, لكنه مل 

ا عن تاريخ السودان القديم منذ العصور القديمة والوسطى, منتهيا ً فأورد باب.باقتدار
ثم . ًا عن زيارته, مفصال احلديث عن والته وطريقة حكمهًبفتح حممد عىل له, متحدث

, »ترمجة للمتمهد«عنوانه ًدخل مبارشة ىف الرتمجة للمهد معلنا موقفه ىف صياغة 
وعن . ًمتناوال سريته ودعواه الرسية ثم العلنية, وموقف مرص منها .أ مدعى املهدية

ىف  املرصية عن جهود اإلدارة كردفان, التى أصبحت حاضنة لدعوته, وإىلانتقاله 
ًمركزا عىل . كشف بطالن دعوته, فكلفوا العلامء املرصيني بفضح دعواه وبيان زيفها

 أفكارها العديد من منشورات املهد التى تطرح ً مورد, التى دخلت ىف طاعتهائلالقب
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اختالف الرؤ التارخيية ىف واد النيل, هريست رشكاه, لندن, : عرض كتاب جابرييل وربريج) ١(
, عرض حذيفة الصديق عمر, جملة حماور, مركز حممد عمر للدراسات السودانية, جامعة ام درمان ١٩٩٢

 .١٢٧, ١٢٦, ١٩٩٨هلية, السودن, يوليو ألا



  
١٥٢ أمحد عبد الدايم حممد حسني

ًفاضحا عالقته بالنساء وبالتقشف, ذاكر. وتدينها ا بأن منشوراته هى جمرد توظيف ً
 لنا كيفية تبنى وسط السودان اًفرسم.  ىف كتابه إحياء علوم الدينالغزايللكالم الشيخ 

 كثري من القرارات التى ًمنتقدا.  القبائل وسوء نسائها تلكأخالقياتلدعوته, منتقدا 
اختذها القادة العسكريون خالل مواجهتهم للمهد, سواء يوسف الشالىل أو حممد 

, هو انحازت للمهدية قبائل أخالقغري أن حديثه عن . سعيد باشا واىل كردفان وغريه
اخلرطوم قبل سقوطها, نتقد الفساد احلادث ىف ومع ذلك ا. ا منهاًالذ جعله مستهدف

زور توقيع  كاتب غردون, الذ , رشدإبراهيم وخيانة فتحدث عن تزوير العملة,
كان يبيع الوظائف ملن يدفع له, فكون ثروة طائلة بعرشات جعفر مظهر, و

 تشري ١٨٨٢ اكتوبر ٢وإذا كانت مراسلة السري مالت إىل إيرل جرانفيل ىف  .)١(فااللو
 وتعلن عن ثورة شبت ىف السودان عىل اثر ١٨٨٢رب  سبتم١٧حلوداث وقعت ىف 

, ألهنا اخلديويبرقيات أرسلها عرابى باشا إىل أهاىل السودان, يأمرهم فيها بنبذ سلطة 
ًقتلت منهم خلقا كثريا, مطالبا بسالح وقوة  ً ورغم أن إبراهيم فوزي مل يكن ىف . )٢(ً

 للقضاء عليها, وسامعه نردوغوالسودان حني قامت الثورة املهدية, إال أن عودته مع 
ا عن ًفلم يشعرنا بأنه كان بعيد. من شهود العيان جعلته يسمع كل ما يدور حوهلا

لكن وجب علينا أن نتفهم بأنه كخصم عسكر وسياسى للمهد, قد . ًالسودان أبدا
ًاستخدم مصطلح العدو بشكل مبارش عرب كتابه, ومن ثم فان موقفه كان واضحا من 

. فهو هنا ليس بمؤرخ بقدر ما هو خصم ملتمرد خرج عن طوع دولته. ايةالبداية للنه
هلذا فإنه حني رشع ىف رشح األسباب التى جعلت املهدية حتقق انتصاراهتا, راح يوجد 
املربرات التى جعلها تتصاعد وتنترص, فقال بأن احلكومة املرصية كانت واقعة حتت 

ية, وبالتاىل مل تكن لدهيا القدرة عىل دعم براثن الثرة العرابية, وخمالب األزمة املال
بل انتقد موقف إسامعيل باشا أيوب ضد مطالب . جنودها املقاتلني ضد املهد
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 .٣٥٦−٣٥٢ :١  املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية,−:إبراهيم فوز باشا) ١(
 مذكرة ارسلها الكولنيل تشارلس ولسن, ١٨٨٢ اكتوبر ٢ايرل جرانفيل ىف  إىل مراسلة السري مالت) ٢(

 .٨−٦, ١٩٣٦ة املستقبل, االسكندرية,  املسالة السودانية, مطبع−:للمزيد انظر, عمر طوسون
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ًعبدالقادر حلمى باشا ألحقاد شخصية, مستشهدا باالنتصارات التى حققها 
عبدالقادر حلمى ىف الرشق, وما انترش حوله من شائعات برغبته ىف االستقالل 

 اخلطأ الذ ارتكبه اخلديو بسحبه  فوز أدانعىل هذا فقد و.نفسهبالسودان ل
عبدالقادر حلمى, متهام احلكمدار اجلديد حممد عالء الدين, الذ كان معروفا برشب 

ا بانه رشب زجاجة ً وانه حصلت ىف عهده محلة هكس باشا, ذاكر,املسكرات بالفساد
السيف والنار ىف «شا ىف كتابه واتفق سالطني با.)١(كنياك قبل مقتله بعرشين دقيقة

 عبدالقادر ملواجهة الثورة املهدية, إجراءات مع رؤية ابراهيم فوز حول »السودان
ا مصغية جلرت األمور ىف ًلو صادفت نصائح عبدالقادر باشا أذان« حيث يقول

السودان ىف غري املجر الذ جرت عليه, ولكانت النتائج غري هذه النتائج 
 راح يقدح ىف سلوكيات املهد, األبيضد أن يتحدث عن سقوط وبع. )٢(»السيئة

متحدثا عن إصداره ملنشور ينص عىل أخذ كل حسناء من زوجها, وقيامه بقتل إمرأة 
 , أبلغه بأهنا زانية, وألن أصحابه ال يكذبونأصحابهحد أباحلجارة رمجا, ملجرد أن 

صد تلك السلوكيات, بل ا عىل املهد ىف رًومل يكن فوز متجني. فحكم هذا احلكم
 عن خطأ تعيني حممد إعالنه وىف. تالقت روايته ىف كثري منها مع رواية سالطني باشا

ىف  .)٣(عالء الدين باشا مكان عبدالقادر كحكمدار, وفصل النظارة عن احلكمدارية
حني تقول مراجع اخر بانه تم تعيني سليامن نياز باشا اوال, حيث كان عالء باشا 

سليامن نياز ليصبح هكس باشا قائدا عاما  كس باشا, ىف حني استدعىمساعدا هل
ه عىل إدعاء املهد حديث إنبل . )٤(للحملة, فاعلن عالء باشا نفسه حاكام عاما بنفسه

ًبأن اسمه وجد منقوشا عىل األشجار وبيض الدجاج, وأنه أخرب أتباعه بأن أصحابه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١٣٥ −١٣٠, ١٢٨−١١٩ :١ املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, :إبراهيم فوز باشا) ١(
 .املرجع السابق, متفرقات: يضا, سالطني باشاأوانظر 
 .٢٦, ١٩٣٦مطبعة املستقبل  −االسكندرية املسالة السودانية, : عمر طوسون) ٢(
 .١٤٦−١٣٥ :١  املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية,−:فوز باشاابراهيم ) ٣(
 .٤٠−٣٢ املرجع السابق, −:عمر طوسون) ٤(
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الهنم حياربون النريان وخيوضون بني أفضل من أصحاب النبى صىل اهللا عليه وسلم, 
وال « وتعليقه بالسيوف والرماح,  النبىالقنابل والرصاص, ىف حني حارب أصحاب

 املبكر لعملية إدراكه, ينم عىل »هللا ورسولهاخيفى ما ىف ذلك من الكذب عمدا عىل 
فإضافته. التضليل التى يامرسها املهد بأن خلفاءه أفضل من « عىل لسان املهد

, يدلل عىل متابعة »نبياء, وانه يتواصل مع النبى ليخربه باهلزائم التى ستلحق بالرتكاأل
 ذكره بان عدد املرصيني ىف اخلرطوم عند إنبل .  والقدح فيهاوأفكارهدقيقة للرجل 

 أموال نسمة, متحدثا عن سقوط دارفور ومصادرة ألف ٢٠٠سقوطها كان يتجاو 
 األحقاد, يؤجج )١(هناك كمحظيات للمهد املرصيات من وإرسال ,املرصي هناك

 .يصب مبارشة ىف سخط الرأ العام عىل املهدية ورجاالهتا, ووأتباعهضد الرجل 
ة, لتؤكد عد فوز مع روايات سالطني باشا ىف مناطق إبراهيموتتكامل روايات 

 فوز عن حصار اخلرطوم قبل إبراهيمفمثال حيكى لنا . لنا الصورة العامة وتربزها
 تفقاأو.  سالطني ليكمل لنا الصورة من خارج اخلرطومفيأيتوطها من الداخل, سق

 وىف توزيع النساء ,ا ىف التعذيبًوأيض. ١٨٨٥ يناير ٢٦  ىفحول سقوط اخلرطوم
 فعىل لسان .)٢(وىف املجاعات التى حصلت ىف عهد التعايشى. وأتباعهعىل املهد 

 أمريالسودان, وكان حسن حسني سالطني باشا كان عدد املرصيني كثري جدا ىف ا
 اتفق معه ىف كراهية فصيل من أقارب التعايشى لربوزه, وىف انقطاع وأيضا. عليهم

الصلة بعد احتالل بربر بني مرص والسودان, وان إذاعة منشور إخالء السودان قد 
وعىل هذا فإن الكتابات السودانية التى . )٣(قلبت احلالة وسببت احتالل بربر

وأهنا  دعائية, أهداف, كسالطني وونجت, ذات األوروبينيكتابات  بأناعتربت 
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, ١٥٤, ١٥٣, ١٤٦,١٤٧ :١ املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, −:إبراهيم فوز باشا) ١(
١٥٦. 
 وكذا انظر ابراهيم فوز ٢٠٠٥ −٢٠٠, ١٦٤, ١٦٠, ١٥٨ −١٥٢املرجع السابق, : سالطني باشا) ٢(
 . ٣٩٩−٣٩٦ املرجع السابق, −:باشا

 .١٢٨−١٢٦املرجع السابق, : سالطني باشا) ٣(
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 باملهد والتعايشى كل النقائص, ووصفتهم بالتعصب واجلهل والتعطش ألصقت
 فوز نفسه, وقد ارشنا لبعضها من إبراهيم, مل تكن سهامها بعيدة عن )١(للدماء
 .قبل

كز إبراهيم فوز عىل وىف إطار تذكري املرصيني هبويتهم داخل سودان املهد, ر
, وجتار مرصيني, ونساء املرصيني, نيذكر ضباط مرصي مصطلح املرصيني, فتكرر

 ون السودانيا يطلقه,كانوان كلمة ولد الريف. موظفني مرصينيومرصيني, نصار و
يس التى حدثت للمرصيني بعد سقوط َيورد لنا كثري من املا بل .عىل املرصيني

 كانت وأهنارأة مرصية فقدت أوالدها وأحفادها, مإاخلرطوم, فتحدث عن جنون 
 وكيل , للحديث عن امرأة أمحد عبد الوهابًمنتقال.  الرتاب عىل وجههااحتثو

الضبطية, حيث قتل زوجها وأخوهتا األربعة, فطلبت قتلها فحصلت عليه بعد أن 
وراح بعدها يرو مأساة مقتل زوجة . ًأخذت سالحا هددت به فقتلوها عىل جرأهتا

 حكمدار بوليس املدينة مع زوجها, ألهنا احتضنته حينام هم ,لبيب إبراهيم بك
ناهيك عن قتل عدد كبري من .  مرصية أخر٣٠٠ًفضال عن قتل.  بقتلهشالدراوي

املرصيني, كحسني املجد, ناظر املدرسة األمريية, الذ كتب رسالة, كشف فيها 
ًمتعجبا . ته, وفض آخر بكارة ابنتهأباطيل املهدية, ففسق أحد رجاالت املهد بامرأ

من عدم انتفاخ جثث القتىل املرصيني, وعدم تغري لوهنا, حتى أمكن رؤية الشخص 
املقتول بعد بضعة شهور, بل كانت الطيور ال تأكلها, ومل يشاهد حوهلا يشء من 

ًمتعجبا من احتساب املهد ذلك من . الديدان أو احلرشات التى تنتاب األجسام امليتة
ثم راح يتحدث عن التمثيل باجلثث وعن مقتل العديد من العلامء لعدم . راماتهك

 )٢(احلاجة إليهم, فحسب زعمهم أن املهد أصبح يتلقى الرشيعة من النبى مبارشة
  مع املرأة نقلتها كثري من الدراساتاملهدينيواعتقد ان رؤية فوز عن تعامل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣املرجع السابق, : فيفيان أمينة ياجى) ١(
 .٢٤ −١٦ :٢ونظر . ١٦٠ :١املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, : إبراهيم فوز باشا) ٢(



  
١٥٦ أمحد عبد الدايم حممد حسني

, قد املرصيات النساء أعراضهديني عىل وعىل هذا فان اعتداء امل. )١(واستشهدت هبا
 .شكل نقطة مفصلية ىف هتييج املرصيني ضد رجاالت املهدية وكراهيتهم هلا

 إدراكهفوز كشف لنا حتكم املهد بالسودانيني من خالل ومن اجلدير بالذكر أن 
فقد اشتبك كتابه بشكل مبارش مع موضوعات دينية واجتامعية . ملعرفتهم بأنفسهم

 إدراكهصها, فعكس ائ املهدية وخصأفكارفرشح سامت . املعرفة املركزيةمرتبطة ب
غري أن طريقة معاجلة . بالبنية الفكرية التى ينطلق منها املهد, فراح يدعو هلدمها

ن ما جير ما هو إال أدوات للنظام ملحاربة أأوضحت للمجتمع املحىل باملهد هلا 
 بأن املناخ املعرىف السائد ىف فكشف فوز. الوعى واالستقالل الذ ينشدونه

 املهد فنقل عن.  املهدوية واتساعهااألفكارالسودان هو الذ كان متورطا ىف انتشار 
, فعىل »باهل الفرتة« والرشائع التى سبقت ظهوره, وسمى اهلها األحكام لكل إلغاءه

ل ولع.  طلقة حدثت قبل ظهورهبأي الطلقة الثالثة ومل يعرتف ألغىسبيل املثال 
 املرصية, وأدارها الشيخ حممد األمني البصري وغريه مع اإلدارةاملناقشات التى رتبتها 

 ,اإلطاروىف هذا .  دور العلامء ىف تفنيد ضالالت الرجل وحججهتثبتأاملهد 
 إبراهيم معه فأعاد, ١٨٨٤ للسودان سنةأخراستدعت الدولة املرصية غردون مرة 

 هذا اإلطار رصد لنا وصول غردون اىل اخلرطوم وىف. )٢(وألقابهفوز بكامل رتبه 
 حديثه عن تركز أنوفرح املرصيني بوصوله, وخطابات املهد الثالثة لغردون, غري 

مهمة غردون ىف وضع البالد ىف خمالب الفوىض, وأن يقىض عىل نفوذ مرص ىف تلك 
ام ملهمة  تاما عن كل املرصيني, يصب ىف رفضه التإخالءن خيىل السودان أ, واألنحاء

 بأن عدم مساعدة انجلرتا لغردون وعدم االلتفات اًكراذ. الرجل رغم صداقتهام
 وإصابةًمتحدثا عن حصار اخلرطوم . لطلباته, يؤكد اخلذالن الربيطانى للرجل

 باشا برصاصة ومالزمته للفراش ثالثة شهور, وعن سقوط بربر وانقطاع إبراهيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (LAHOUCINE OUZGNE, ROBERT MORRELL: Africa masculinties.. Men in Africa 
from the late Nineteenth Century to the Present, New York, 2005, P.162.  

 .٣٢٩, ٢٦٣−٢٥٩ :١املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, : إبراهيم فوز باشا) ٢(



    
١٥٧ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

رصيات فذكرها من حسناته, لكنه ىف وصيانة حاكمها لعرض امل. الصلة مع مرص
 .)١(موضع آخر ذكر تعذيبه للمرصيني

بني الدراويش, فيعرتف فوز بأن غردون قد « وبالنسبة لظاهرة تفشى اجلدر
أمر بوضع اجلدر ىف جوف الكلل, فإذا وقعت وسط الدرايش بغري أن تنفجر, 

يتربكون باملادة اجلدرية,  من كرامات املهد وأهنافسيأخذوهنا, وجيدون املاء ويقولون 
.  كل يوم٥٠ويمسحون هبا وجوههم, ففشا فيهم اجلدر, وبلغ عدد الوفيات منهم 

 للمهد فبنى عليها ما بنى, وزعم أن النبى صىل اهللا عله وسلم أخربه األخبارفنقلت 
تة بأن الكلل حتول إىل ماء, كرامة له, فاعتقد كثري من البسطاء بأن هذه املكيدة كرامة ثاب

قام إبراهيم البعض التهمة عىل إلقاءغري أن  .)٢(»للمهد نفسه, وبأنه هو الذ فوز 
نه هو كان يقوم بإطالقها عىل أبعملية النقل ملادة اجلدر من القاهرة للخرطوم, و

 .ثبت صحتهاي, مل )٣(املهديني
 أوضح لنا فوز التناقض ما بني األفكار الدينية لد املهد عىل أية حال,

 وإساءهتمفتحدث عن أشكال املامرسات اجلنسية .  اجلنسيةوشهواهتم ,رجالهو
 ىف اجلز الثانى عن قيام الدولة املهدية وعن ًمشريا. الستخدام املتع ىف غري حملها

عذابات الناس عند سقوط اخلرطوم, وعن مأساة املرصيني هبذا الدخول, فتحدث 
 فتاة من ٣٠ فاختار املهد منهن عن إرسال ألف عذراء من بنات أعيان املرصيني,

ً عددا عظيامًمرسالذوات احلسن واجلامل,   ٣٥وهذا األلف من مجلة .  خللفائه األربعةً
ا من سرية املهد ووفاته ًانطلق بعدها حيكى لنا طرفو.  فتاة أبيحت أعراضهاألف

سمن  من الًالكان يضع رطوأنه وحقيقة طعامه, وانه ال يرتك من اخلروف إال عظامه, 
. , ومع ذلك يظهر للناس الزهد ىف طعام اإلفطارمع رطل من العسل خملوطا باللبن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 −٣١٨, ٣١٦−٣١٢, ٢٩٥−٢٦٧  الوثائق املرصيةاملرجع السابق, دار الكتب و: إبراهيم فوز باشا) ١(
٣٣٣, ٣٢٩, ٣٢٠. 
 .٣٤٤نفسه, ) ٢(
 .املرجع السابق: خالدة الشيخ) ٣(



  
١٥٨ أمحد عبد الدايم حممد حسني

وأنه أضطر . عن قيامه بتسليم نفسه, فتم سجنه, وجردوه من أموالهفوز وهنا حيدثنا 
الستخدام احليلة واخلداع عند مقابلته للمهد وعبداهللا التعايشى, فتالعب باملفردات 

أسف ألن احلكومة الربيطانية سعت لفك أرس أبنائها من قبضة تغري انه .)١(أيام تالعب
 .املهد, أما مرص فلم تسع لذلك

 سيطرة  فرتة املرصيني كانت واضحة خاللأصابع يعج الكتاب باإلشارات بأنو
ومن ينظر حلديث فوز ىف اجلزء الثانى عن الثورة عىل . املهديني عىل السودان

 ,وعن حال السودان ىف التعايشى, وسجنه ألوالد املهد ,وتعامله مع نساء املهد
ًعهده, وتبدل املهدية تبدال عظيام, وأن الفشل تواىل عليها ىف أماكن عدة, ومل تقم هلا  ً

 ونجاشى احلبشة ىف , بعد انتصاره عىل أبو مجيزة ىف دافور١٨٨٩قائمة منذ سنة 
بأن زيادة «بل إن قوله . القالبات, يتعرف عىل حالة السودان املذرية ىف عهد التعايشى

, يدلل »ً ألفا٢٠ ألف, فإذا خرج من املسجد أحاط به ٣٠التعايشى لعدد حراسه لـ 
فقد انغمس ىف امللذات وضخم . عىل الشكوك التى دخلت عىل الرجل ىف املحيطني به

اىل هنا مل يكن حديث فوز واضحا عن أثر . جسمه, وأكثر من نفى األعيان وقتلهم
 ىف حديثه عن أمر التعايشى بإبطال القهاو التى , ظهر ىف كل ما سبقاملرصيني, لكنه

 فتحوا تلك املقاهى  املرصينييشى ورجاله بأنايديرها املرصيون, فقد اعتقد التع
بل كانوا . كمنتديات عامة للنقاش ىف مسائل متس املهدية, وىف خلع طاعة التعايشى

 فيقولون كيت وكيت, ?ا فعل الزر, فيقولون ماذ»زرال«يطلقون عليه اسم رمز هو 
حد هؤالء الذين ينرشون الثورة أ فوز كان أنواعتقد  .)٢(ً القهاو متامابإبطالفقام 

 , ىف اخلرطومفتحها التى واألخر ,من حتت السطح, فالقهوة التى فتحها ىف ام درمان
 يقود فقد اهتم رصاحة بأنه. وإغالق السلطات هلام, مل تكن ببعيده عام يتحدث عنه

 .املرصيني للثورة عىل املهديني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦−٢ :2املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية, : ابراهيم فوز باشا) ١(
 .٣٤٣, ٣٤٢, ٣١٠ −٣٠٨, ٢٨١, ٢٧٩نفسه, ) ٢(



    
١٥٩ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

 املهدية أمروحديث فوز عن املشاهد اخلتامية يبرش اقرتاب سنوات احلسم ىف 
فقد حتدث عن سالطني وهروبه من أرس التعايشى, وكيف أن ونجت . ىف السودان

وكتشنر قد اعتمدا عليه ىف مجع املعلومات التى بنى عليها جهاز املخابرات خطته ىف 
ثم حتدث عن سجنه هو نفسه نتيجة هروب سالطني, وكيف . اد السوداناسرتد
وىف هذا السجن . ١٨٩٨ كتشنر سنة أطلقه سنوات ىف سجن ام درمان حتى ٥قىض 

اخربنا عن عدد كبري من املتنبئني ومدعى املهدية والنبوة, وعن اعتقال ابنه حممد 
عن عربة امتيسة التى متحدثا . فوز وختان املسيحني ومطالبتهم بتعدد الزوجات

أخذها التعايشى وهى ىف طريقها إليه, وكيف كانت هذه العربة تستغل ىف جلب نساء 
خامتا حديثه عن ارتعاد النساء من ذكر اسم يونس ولد . وطرهمنهن للتعايشى ليأخذ 

 .)١(ةلمنهيا اجلزء الثانى معلنا بأنه سيبدأ اجلزء الثالث باحلديث عن محلة دنق. الدكيم
ًأن هذا اجلزء مل يبدأه أصال, ألنه مل يكن مطلوبا غري  ه اخلوض فيام حدث خالل منً

 , السودانيني واملرصينيأمام يوضع أنفكان مطلوبا من كتابه . حرب االسرتداد
 واآلالم َاملايسهبذا املاىض اجلميل قبل وصول املهديني للحكم, وعن فقط ليذكرهم 

 .تى رسمها سجناء املهد األجانب, ويكمل الصورة الالتى حلقت هبم بعدها

   قضايا النيل ىف منظور إبراهيم فوزى:املحور اخلامس
 فوز عن النيل حديث الثقة, فالدولة املرصية القوية التى إبراهيميعترب حديث 

باهلواجس القديمة املحيطة حينها  مشغوله كناستطاعت السيطرة عىل منابعه مل ت
 أمر احلشائش والنباتات التى تعوق اً أبدا, بل شغله مسائل املياهاومل تشغله. بمياهه

باألوامر اخلديوية ة ًمهتم. حركة اجليش املرص املنتقل للسيطرة عىل منابعه االستوائية
 السيطرة عىل بخرية فيكتوريا, ووضع بالد اللوجاندة حتت احلامية برضورةالتى تتعلق 

بشأن املياه, مل تكن موجودة ىف فمالمح اهلوان والضعف التى نراها اليوم . املرصية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ٣٢٧−٣٢٥, ٣٢٠ −٣١١, ار الكتب والوثائق املرصية املرجع السابق, د: إبراهيم فوز باشا) ١(
٣٦٣−٣٤٨. 



  
١٦٠ أمحد عبد الدايم حممد حسني

ً فهام وملزيد من فهم هذا املحور. مرباطور الذ يؤرخ له فوزمفردات العرص اإل
 : جزءينإىل سنقسمه ًجيدا

  .اجلزء األول, وهو خاص باملنابع احلبشية
ويمكن قبول هذا . اعتقد أن الغائب احلارض ىف مذكرات إبراهيم فوز هو احلبشة

 احلبشة بمهام أخر ىف املديرية  مرص معحروبفرتة خالل الغياب النشغاله 
فحني صاحب غردون ىف عودته كحكمدار للسوان كانت احلروب . االستوائية

 من ١٨٧٩لكنه حني حتدث عن استقالة غردون سنة . املرصية احلبشة قد انتهت
حول حكمدراية السودان ذكر بأن أحد أسباهبا الرئيسية هو اخلالف بني مرص واحلبشة 
. فمسالة حتديد التخوم, وعدم تعامله بطريقه ودية أو خمابراتية سليمة مع هذا املل

 إال أنه حتدت عنه ىف صفحات ,ورغم أن فوز مل يتحدث عن عالقات مرص باحلبشة
عديدة, أمهها حروب املهدية مع األحباش, وفتح قندر باحلبشة, ومقتل  وعناوين

السؤال الذ يطرح نفسه, هو ملاذا مل يسجل لكن  .)١(نجاشى احلبشة ىف القالبات
ًشيئا عن العالقات املرصية احلبشية, رغم أنه أرخ الحداث كثرية مل يشهدها بنفسه? 
اإلجابة املنطقية هو أن الرجل بدأ بتاريخ مرص االمرباطور الكبري ىف املنابع 

ذهبية من االستوائية, ومل يشأ أن يضف صفحة االنتكاسات احلبشية لتلك الفرتة ال
وفيام يتعلق بالفرتة التالية خلروج مرص من السودان انشغل بتسجيل . تاريخ مرص

هناك بسبب املهديني, ليضعه أمام الطرفني  ماسيه ومايس الشعب املرص والسودانى
 .ليكون شاهدا عىل جرائم املهدية وانتهاكاهتا

  .اجلزء الثانى, وهو خاص باملنابع االستوائية
 ىف التوسع باجتاه منابع النيل, وأولت تلك املهمة لصمويل فحينام بدأت مرص

وىف هذا اإلطار توفرت الفرصة . بيكر, فان حدودها قد اتسعت جنوبا أكثر فأكثر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣١−١١٧ :٢ و, دار الكتب والوثائق املرصية, ٤٨: ١املرجع السابق, : ابراهيم فوز باشا) ١(



    
١٦١ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

لتحديث تلك البلدان وتقدمها, وأتيحت الفرصة لدراستها دراسة علمية وجغرافية, 
 متكاملة عن منابع وتوفرت ملرص ألول مرة معلومات. فانترش الوعى بتلك املناطق

 لإلمرباطورية فوز تفاصيل العرص الذهبى إبراهيموهنا يقدم لنا . النيل وشعوبه
 املوظفني أحسن من اإلمرباطوريةاملرصية ىف واد النيل, وكيف استفادت هذه 

فقدم لنا وصفا للخريطة اجلغرافية املرصية ىف منابع النيل, . أهدافها ىف خدمة األجانب
 ١٩ لنا القرن مفقد. سكان املحليون عىل الدخول فيها واخلضوع هلاوكيف تسابق ال

فأدخلوا حتت جناحهم كل من حيتاج إىل رعاية ومحاية وتعليم, . ًقرنا مرصيا بامتياز
ًوكل من يطلب تنويرا وحتديثا وحضارة صورة مرص ىف  ابراهيم فوز قدم لنابل . ً

ًمقدما املتعددة لشعوب منابع النيل, مع اهلويات اجلامعية اهبى جتلياهتا ىف تعاملها 
هويات تستند القدرة املرصية عىل التعامل مع فأبرز . صورة نحتاجها ىف زمننا املعارص

, بقدرة عىل عوامل لغوية وثقافية ودينية, وأخر تستند عىل عوامل عرقية وجغرافية
  الكتاب األجانبلكنه متيز عن.  احلدود الفاصلة بني اجلامعات املختلفةييزمتفائقة عىل 

لم يصف شعوب النيل بالتخلف أو بأهنم ف. بعدم وجود نظرة استعالئية ىف كتاباته
ومن ثم فإن قضية التحديث وإدخال املدنية ىف حوض . أنصاف برشأو ف أطفال انصأ

حتدث عن حركة حيث .  املرصيةلإلمرباطوريةالنيل, كانت هى اهلدف الرئيسى 
وأعطانا .  الطعام وامللبس واملسكن وىف زراعة احلدائقالتأثري الثقاىف للمرصيني ىف

صورة عامة لشبكة القوة العسكرية التى تعتمد عليها االمربطورية املرصية ىف حوض 
النيل, لكنه مل يتحدث عن كراهية املرصيني لشعوب املنطقة, أو احتقارهم لتلك 

توفري األدوات الالزمة  ىف ةاملرصي لدور الذ لعبته ترسانة اخلرطومًمشريا ل. الشعوب
لعل و. وهو األمر الذ أتاح هلا إقامة عرش حمطات ىف أوغندا. الخرتاق منابع النيل

حديثه عن أعامل العمران والتحديث املرص ىف السودان وغريها, وكيف أدخلت 
السكك احلديدية والتلغراف, مل جيعله يصطحب الواقع االجتامعى ىف السودان 

عض جوانب املهمشني وعىل القيادات والنخب ىف كافة فحسب, بل يركز عىل ب
نقطع حتى ت مل , وأهناستمرار القوة املرصي ىف حلظات ضعفهااشاراته الو. األنحاء



  
١٦٢ أمحد عبد الدايم حممد حسني

 يؤكده , ظلت حارضة طيلة فرتة حكم املهديةوأهنابعد خروج مرص من السودان, 
حرب  وحتى ١٨٩٢حديثه عن حضور خمابرات اجليش املرص ىف السودان منذ سنة 

 عن السودان لد املخابرات املرصية, ًيا معلوماتاً تقرير٥٩  وجودعن, واالسرتداد
 .)١(مجعها الضباط الربيطانيون من التجار واجلواسيس املنتقلني بني القاهرة واخلرطوم

ال نستغرب إشارة إحد الوثائق املرصية وبخصوص معاملة االهاىل, فإننا 
ن برضورة معاملة األهاىل برفق ولني اجلانب لألوامر اخلديوية الصادرة لغردو

 .)٢(والتأليف والرتغيب وتأهيلهم للعامرة وإدخاهلم ىف سلك االنسانية وإراحتهم
ا, فنراه يتحدث عن لني غردون مع ًا عمليً فوز تطبيقإبراهيمفهذا ما حدثنا عنه 

مه مع وىف نفس الوقت عن حز.  هلم, وعن بناءه للمستشفياتإدارتهاالهاىل وحسن 
اخلارجني عن سلطته, حيث كانت موازيني القوة ىف صالح القوات املرصية, ىف حني 

ولعل حديثه عن ردود فعل غردون عىل متثيل . كان األهاىل حياربون بالنبال والنشاب
 نشابة وسهم, يتبني ٥٠٠األهاىل بجثة عبدالعزيز لينان, وأهنم صلبوا وقذفوه بحواىل 

 حلوم البرش أكىلوحني حتدث عن .  األمور بكل النواحىقدرته عىل السيطرة عىلمن 
بالد النامنم املتصلة ببحر الغزال, ذكر بأهنا ترتكز ىف قبيلتان فقط ـ, وال تفعالنه دائام, ىف 

 للقبيلة  مريضهممرض ميئوس منه ىف قبيلة ما, فكانوا يسلمونحني يتفشى وإنام حيدث 
 بان أكل حلوم البرش ليست ًمستنتجا. ضها بمرياألخراألخر لتأكله, كام تفعل هى 

 .)٣( بالنارإحراقه أو من دفن االنسان ىف قرب أسمى لبيان معزة املوت وأهنا وإنامغذاء, 
ومل يقترص حديث فوز عن القوة العسكرية ىف منابع النيل ومالحمها فقط, بل 

 حديثه عن بل انظر اىل. حتدث عن الرشكات املرصية وامتدادها حتى بحرية فيكتوريا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, رسالة ١٨٩٩−١٨٨١بريطانيا واحلركة املهدية ىف السودان : جوهر موسى النهار املهيدات) ١(
 .٤, ٢٠٠٣ريموك, االردن, ماجستري, كلية االداب,جامعة ال

املرجع السابق, : وائية, مجيل عبيدتتوجيهات خديوية لغردون بخصوص ادارة االس: ٢٧الوثيقة ) ٢(
٣٦٦, ٣٦٥. 
 .٣٣, ٣٢, ١٤−١٠ :١ املرجع السابق, دار الكتب والوثائق املرصية,: إبراهيم فوز باشا) ٣(



    
١٦٣ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

 من قدرة احلكومة املرصية عىل ترويض األفيال ةاالستوائي تالبحرياتعجب سكان 
 فوز حاكم املديريات االستوائية إبراهيمفقد أطلقوا عىل . التى جاءت هبا من اهلند

ً يوما األوىل من حكمه خارج عاصمته الالدو يزور كل ٤٠قىض الـ والذي نفسه, 
 أولأوهلا, أن : وعىل هذا يمكن القول بنتائج ثالث .)١(األفيالصاحب ب ,املديريات

ثانيها, أن سرية . مفردات للتحديث ىف حوض النيل هى التى ادخلها املرصيون
 تدخل ىف أنتتمنى  غالبية شعوبه  التى جعلتهىاملرصيني احلسنة ىف واد النيل 

والتاريخ ثالثها, أن الرتكيز عىل مفردات القوة.  فيام بعدمظلة التاج املرص 
 النيل, بأن تلك املفردات مل حيدث أن أشقاءاالمرباطور ملرص ىف حوض النيل, يذكر 

 . حكمهم لتلك املناطقطيلة تاريخيوما ما  املرصيون استغالهلا أساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣, ٣٦, ٣٢ ,لوثائق املرصيةاملرجع السابق, دار الكتب وا: إبراهيم فوز باشا) ١(



  
١٦٤ أمحد عبد الدايم حممد حسني

ــــاخلامت   ةــ

 فوز ىف الكتابة التارخيية قدمت لنا إبراهيم إسهاماتأوضحت الدراسة بأن * 
فرصدت . ات التارخيية التى هتتم بتاريخ مرص خارج حدودهانمطا جديدا من الكتاب

فبينت لنا . ىف صنع جوانب منههو بنفسه ًتارخيا إمرباطوريا ىف حوض النيل, شارك 
بأن اهلوية الوطنية املرصية مل تتشكل عىل أيد احلكام ورؤساء احلكومات والقادة, بل 

من اجلنود والتجار يني تشكلت عىل أيد هؤالء الفاعلني احلقيقيني من املرص
 صنعوا بعرقهم وكفاحهم تاريخ واملدرسني والرجال والنساء والعامل وغريهم, ممن

 .احلقيقىمرص 
 فوز قد سدت فراغا تارخييا يتعلق بتاريخ إبراهيمن كتابات أبينت الدراسة * 

 الشأنتدور حول من املؤرخني املرصيني, معارصيه  مرص اخلارجى, فكانت تورايخ
ومن ثم فان كتابه . راىض والقوانني والتعليم وغريها األوشئون وقضايا احلكم املحىل
ً رصدا متفردايعد  ىف  حماولة لتوحيد دول حوض النيل حتت احلكم املرصألول ً

وعىل هذا يعد .  حماولة لدمج شعوب النيل ىف بوتقة واحدة لصهرهموأول, ١٩القرن 
 مرصية ىف حوض النيل ىف النصف تيجيةإسرتا عىل وجود أيدينا من وضع أولالرجل 

 ىف فهمه للصالت بني إسهامه احلقيقي متثل قيمة وهلذا فإن. ١٩الثانى من القرن 
تعقيدات احلياة النيلية ه لالتاريخ املحىل والوطنى واالقليمى والدوىل, وىف فهم

دها, ًوأيضا ىف املشاهد الثالث التى تفرد برص. وجمتمعاهتا املتنوعة والصالت بينها
وأوهلا املشهد االستوائى ىف منابع النيل, والثانى, الوضع داخل اخلرطوم حلظة 

والثالث, أحوال املرصيني املوجودين ىف السودان فرتة حكم املهدية, وكيف . سقوطها
 .كانوا خييفون السلطة القائمة

 أفكارهمل تكتف الدراسة بالتعريف بالكتاب وموضوعاته, بل اشتبكت مع * 
ا, فطرحت الرؤ املقابلة, ووسعت من مساحة الرؤية ًا حقيقيًاشتباكته ومعلوما

نص فوز هو حتميله ل هدف بينت بأن أهمو. يةكااملتاحة, وعرضت ما وراء احل



    
١٦٥ إسهامات إبراهيم فوزي باشا يف تدوين تاريخ مرص يف منابع النيل

, وأهنم كانوا قليمىلسودان وجواره اإلىف ا التى وقعت األخطاءاملهد ورجاله لكل 
ًسببا رئيسيا  الفرصة بتوفريهم, ًذ كان قائام الالسودانيني من التقدمىف حرمان  ً
 . فيام بعدجنبى ىف كل الدويالت النيليةللتدخل األ

 


