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       ( 1939ّ-1919خالٍ ايفرت٠ )  اإلٜطاي١ٝ اي١ُٝٓٝ ايعالقات

9 

 املًدص
 ٍ ٍ  اإلٜطايٝا١  ايُٝٓٝا١  ايعالقات ايبخث ٖرا تٓااٚ  ،(1939ّ-1919) ايفارت٠  خاال

 نُاا  عػس، ايتاضع يكسٕا يف بايُٝٔ، إٜطايٝا إٖتُاّ بدا١ٜ إزي ايتطسم مت إذ

 (1925ّ-1919) ايفرت٠ خالٍ اإلٜطاي١ٝ اي١ُٝٓٝ ايعالقات إٜضاح مت

ّ  يف اإلٜطايٝاا١ ايُٝٓٝاا١ ايصاداق١  َعاٖااد٠ ٚتٛقٝاع    ذيااو ٚإْعهاااع ّ،1926 عاا

 ٚصاٛ ا  ايربٜطاْٝا١،  اإلٜطايٝا١  ٚايعالقات ايربٜطا١ْٝ، اي١ُٝٓٝ ايعالقات ع٢ً

 .1937ّ عاّ يف ٜطاي١ٝاإل اي١ُٝٓٝ ايصداق١ َعاٖد٠ دبدٜد إزي

 ٚغااسا٤ ايتجااازٟ، ٚايتبااا ٍ ايااُٝٔ، يف ايطٝاضااٞ ايٛضااع عًاا٢ ذيااو ٚإْعهاااع

 اإلٜطايٝا١  ايػسنات احتهاز ٚنريو إٜطايٝا، َٔ ايعطهس١ٜ املعدات ايُٝٔ

 ٚضبطااات َسانااص ٚتأضااٝظ اياادي، ٚغااسا٤( اياآف ) ٚايهريٚضااري ايهاااش دباااز٠

ٔ  بتادزٜ   اإٜطايٝا  قٝاّ إزي باإلضاف١ ٚايربم، ايالضًهٞ  يف ايُٝٓاٝري  ايطٝاازٜ

 .ايُٝٔ يف ٚايفٓٝري ايعطهسٜري ٚاشبربا٤ اإلٜطايٝري األطبا٤ ٚٚجٛ  إٜطايٝا

 ايعساَٞ أمحد دأمح أمحد.  

 كطِب املطاعد ٚاملعاصس اسبدٜث ايتازٜذ أضتاذ

 عُسإ جاَع١ ٚاأليطٔ، ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايتازٜذ،

 ٚ ْا٥  ز٥ٝظ جاَع١ حج١ يػ٦ٕٛ ايطالب
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Abstract   

This study investigated the issue of Yemeni-Italian relations during the era of 
(1919-1939) referring first to the beginning of the atention paid by Italians for 
Yemen in 19th century. The study exactli pointed out the Yemeni-Italian relations 
in the era of (1919-1925) when the friendship treaty between Italy and Yemen 
has been signed in 1926 and how that was reflected on both the Yemeni-British 
and Italian-British relations leading to the renewal of the Yemeni-Italian 
friendship treaty in 1937. It has been shown how that has affected the Yemeni 
political situation at that time and how it affected the status of commercial 
exchange, importing military equipments and weapons from Italy and restricting 
many privileges for Italian companies including importing and exporting the 
Yemeni oil, gasoline, and tea. That also included establishing telecommunication 
stations and centers in Yemen, sending Yemeni pilots to Italy for training, and 
providing doctors, military experts and technicians for Yemen. 

 َاكااادَا١:

يطٝاضاا١ ٚتطًعااات ايبًاادٜٔ،   ااطبٝعٝااْتاجاااا ، (1939ّ-1919) يف ايفاارت٠ اإلٜطايٝاا١ ايُٝٓٝاا١ايعالقااات  ناْاا 

إلعرتاف بإضتكالهلا إزي احباج١ ٚناْ  حباج١ يػسا٤ ايطالح ٚاملعدات ٚاشبربات ايف١ٝٓ، ٚ ضُٝا إٔ ايُٝٔ 

محاٜتٗاا    فسضا ٚعادٕ،  إحتًا   بسٜطاْٝاا ايا    َٛاج١ٗ ٚتطُح إزي َٔ ٜطاْدٖا يف ذب  حهِ اإلَاّ حي٢ٝ، 

إزي  ضد ايُٝٔ َطتغ١ً اشبالف اسبدٚ ٟ بُٝٓٗا، حٝٓٗا تطٛز اشباالف ايطعٛ ١ٜ ٚ عُ  ع٢ً جٓٛب ايُٝٔ، 

َعازباا١ أٚضاااعٗا اإلقتصااا ١ٜ اياا  تااأ ست بعااد     َٚاأ جٗاا١ أخااس٣ ضااع  إٜطايٝااا إزي     ،1934ّحااسب يف َااازع 

َطاتعُساتٗا   إضاتكساز ايطٛاحٌ ايػسق١ٝ يًبخاس األمحاس، يضاُإ    يٛصٍٛ إزي ٖٚدف  ااسبسب ايعامل١ٝ األٚزي، 

، يف اياُٝٔ بػاهٌ خاا ،    ٓفٛذٖاا، يتاتُهٔ َأ َٓافطا١ بسٜطاْٝاا     ييف ايطٛاحٌ ايغسب١ٝ، ٚجعًا  اياُٝٔ ٖادفاا    

 ٚيف غب٘ ازبصٜس٠ ايعسب١ٝ بػهٌ عاّ.

ايتٛقٝاع عًا٢ َعاٖاد٠ ايصاداق١ باري       ّ، ْكط١ ذبٍٛ يف طبٝعا١ ايعالقاات باري ايبًادٜٔ، إذ مت    1926ٚغهٌ ايعاّ 

ايبًدٜٔ، َٚا  فع اإلَاّ يتٛقٝع تًو املعاٖد٠، ٖاٛ ضاغ  بسٜطاْٝاا ايا  ذبتاٌ عادٕ ٚتفاسا محاٜتٗاا عًا٢          

 جٓٛب ايُٝٔ.
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ٚقد تأ ست ٖرٙ ايعالقات، حبرز اإلَاّ حي٢ٝ، ايرٟ نإ خيػ٢ َٔ ايٓفٛذ األجٓيب، ٖرا َٔ ج١ٗ، َٚٔ ج١ٗ 

 اي  حدت َٔ شيد  ْفٛذ إٜطايٝا يف املٓطك١.أخس٣ ايطٝاض١ ايربٜطا١ْٝ 

 أٚ ا: بدا١ٜ اٖتُاّ إٜطايٝا بايُٝٔ:

باادأ إٖتُاااّ إٜطايٝااا بااايُٝٔ َٓاار ايكااسٕ ايتاضااع عػااس حٝااث شيهاأ أزبعاا١ إٜطااايٝري َاأ اياادخٍٛ إزي ايااُٝٔ         

ٞ   1849-1805بٛصافِٗ أطباا٤ يف ازباٝؼ ايارٟ أزضاً٘ ضبُااد عًا٢ باغاا )        ، ّ( سباسب ايدٚيا١ ايطاعٛ ١ٜ األٚياا

(، ٚقاد عاسف اإلٜطاايٕٝٛ حكٝكا١ اياُٝٔ قباٌ  ريٖاِ،        1ٚناْ  تًو ايبدا١ٜ يدخٍٛ اإلٜطايٝري إزي املٓطك١)

( اياارٟ ٜعااد أٍٚ  Lorico Firtinaٚتعسفااٛا عًاا٢ أضااسازٖا ٚ سٚاتٗااا َٚاأ أٚا٥ااٌ اإلٜطااايٝري )يٛزٜهااٛ فازتٝٓااا      

مثاْٝا١ أغاٗس، ٚضاافس فُٝاا بعاد إزي      َغاَس أٚزبٞ  خٌ إزي ايُٝٔ، ٚصٛ ا إزي عدٕ، ٚ َٔ  ِ ضجٔ فٝٗا يفرت٠ 

صاآعا٤  ااِ ادباا٘ جٓٛباااا يٝصااٌ إزي تعااص، َٚٓٗااا ازي شبٝااد حتاا٢ ٚصااٌ إزي ايبخااس األمحااس َٚاأ  ااِ إْتكااٌ إزي        

اٜطايٝا ٚبعد تًو ايسح١ً أيف نتاباا عٔ ايُٝٔ، ٚبريو فاتح ايبااب يطٜطاايٝري ايارٜٔ شازٚا اياُٝٔ َٚآِٗ       

 (.2اسبصٍٛ ع٢ً َعًَٛات تازخي١ٝ عٔ ايُٝٔ) ( ايرٟ اضتطاعNallinoايعال١َ )ْايٝٓٛ 

ّ( إ  أْٗاااا فػاااً ، ٚضاااع  إلحاااتالٍ 1871ٚحاٚياا  إٜطايٝاااا غاااسا٤ جصٜاااس٠ ضاااكطس٣ َااأ بسٜطاْٝاااا يف )ْٜٛٝاااٛ  

( Vitor Pisaniازبصٜس٠ خاالٍ ايطآٛات ايتايٝا١، ٚيتخكٝال ٖادفٗا أزضاً  ايطاف١ٓٝ اسبسبٝا١ )فٝتاٛز بٝصاْاٞ           

 (.3إزي ايبخس األمحس)

 ٔ ّ( عااد اا َأ ايااسحالت ايا  قاَاا  بٗااا غدصاٝات إٜطايٝاا١ َػااٗٛز٠    1883-1877خاالٍ فاارت٠ )  ٚغاٗدت ايااُٝ

( ايرٟ أضاف َٔ خالٍ نتابا٘ ناارياا َأ املعًَٛاات ازبغسافٝا١      Renzo Manzoniَٚٓٗا )زٜٓصٚ َاْصْٚٞ 

( إذ Giuseppei( ٚ)جٝٛضٝيب Luigiّ شاز صٓعا٤ نٌ َٔ األخٜٛٔ )يٛجٞ 1883امل١ُٗ عٔ املٓطك١، ٚيف عاّ 

ناْاااا نااااالٕ غاااسنات دبازٜااا١ إٜطايٝااا١ ٚأ ٓاااا٤ تٛاجااادُٖا يف صااآعا٤ ناْااا  اسبدٜاااد٠ تطاااتكبٌ  ااااًري      

(، ٚعًاا٢ ايااس ِ َاأ إٔ ملاااٖس املُٗاا١ اياا  ٜكَٛااإ بٗااا تتعًاال با ضااتريا     4يػااسنات دبازٜاا١ إٜطايٝاا١ أخااس٣) 

طٝاضااٞ ٚايعطااهسٟ يف ٚايتصاادٜس إ  إٔ األصااٌ يف املُٗاا١ ٖااٛ اااع َعًَٛااات عاأ ايااُٝٔ ْٚػااا  بسٜطاْٝااا اي   

                                                           
(1    )Naval Intelligence Division, Gt. Brit, Naval Staff , Western Arabia and The Red sea, (H.M. stationery 

office, oxford, 1946), P. 307. 

 .22ّ،   1938حصٜسإ/ْٜٛٝٛ  8، 5، َج103( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج2)

 .28 - 27ّ، ايكاٖس٠،  از املعازف، ) . ت(،     1939-1919القات ايربٜطا١ْٝ اي١ُٝٓٝ بري اسبسبري ( فازٚم عاُإ أبامل١، ايع3)

(4      )                                            Naval, op. Cit., P. 306.                                    
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(، ٚبدأت إٜطايٝا بإزضاٍ َبعٛ ري إزي ايُٝٔ بغسا دبٓٝد نٓٝري يف ازبٝؼ اإلٜطايٞ، إذ اضتطاع 1املٓطك١)

ّ( َأ قبااٍٛ  1900-1896( يف ايفارت٠ ) Fernando Martiniَبعٛ ٗاا املادْٞ يف إزٜرتٜاا )فسْاْادٚ َاازتٝ       

 (.2ِ املاٍ ٚايآا٤)نٓٝري يًعٌُ يف اشبد١َ ايعطهس١ٜ يف إزٜرتٜا َٚٓخٗ

ّ إضتطاع  إٜطايٝا دبٓٝد ا  ف َٔ ايُٝٓٝري يًعٌُ يف اشبد١َ ايعطاهس١ٜ يف إقًاِٝ بٓاا ز يف    1906ٚيف عاّ 

ايصَٛاٍ، ايٛاقع ذب  محا١ٜ إٜطايٝا، ٚمت تدزٜبِٗ يف اإلقًِٝ ٚ فعِٗ يًكتاٍ ضد ايدٚيا١ ايعاُاْٝا١ يف عااّ    

ازٜااا١ إضااااف١ إزي أعُااااٍ أخاااس٣ نتٓوٝاااف ايغاباااات ٚايطاااسم       ّ، ٚايطاااُاح هلاااِ سيصاٚيااا١ األعُااااٍ ايتج   1911

ٚاملطتٓكعات َكابٌ تكاضٞ زٚاتا  َغسٜا١، َٚاا إٔ تٓتٗاٞ فارت٠ ايتجٓٝاد ٜاتِ َآخِٗ َغسٜاات أخاس٣ يتجدٜاد            

دبٓٝدِٖ، ٚيعٌ ايغسا َٔ ذيو ٖٛ إٔ ٜعٛ  أٚي٦و اجملٓدٕٚ إزي ايُٝٔ يتػهٌٝ أ ا٠ يٓػس ايدعا١ٜ ايطٝب١ 

 ت إٜطايٝااا َاأ ٖاارٙ ايطٝاضاا١ َاأ خااالٍ ظباحٗااا يف دبٓٝااد ناااري َاأ ايُٝٓااٝري        عاأ إٜطايٝااا، ٚقااد اضااتفا  

 (.3ٚاألفازق١ خالٍ اسبسب ايعامل١ٝ األٚزي، ٚقد عسف  تًو ايع١ًُٝ بتجاز٠ األْفاز)

( يف بعااا١ إزي املدااا يتجٓٝااد نٓااٝري ٚضااُِٗ   Benzoniّ أزضااً  إٜطايٝااا املااازنٝص )بٓصْٚااٞ   1909ٚيف ٜٓاااٜس 

ايصااَٛاٍ، إ  إٔ تًااو ايبعااا١ أ ذبكاال أ ساضااٗا يتعااسا )بٓصْٚااٞ( يًكتااٌ يف ملااسٚف   يًجااٝؼ اإلٜطااايٞ يف

(. ٚايواٖس إٔ إٜطايٝاا يف تًاو ايفارت٠ حصاً  عًا٢ شياٝاٌ قٓصاًٞ يف املٓطكا١ نتااش عأ ايتُاٝاٌ            4 اَض١)

ايا    (. ٖٚٛ َا جعٌ بسٜطاْٝا تتدر ز  فعٌ ٚاضاخاا، إذ أخارت تكًاد دبسبا١ ايتجٓٝاد     5ايربٜطاْٞ يف املٓطك١)

(. ٚتطٛزت أْػط١ إٜطايٝا ايتجاز١ٜ يف املٓاطل ايطاح١ًٝ سياا فٝٗاا عادٕ، ٚناإ     6َازضتٗا اٜطايٝا يف ايُٝٔ)

 (.7هلا َسنص دبازٟ يف صٓعا٤، أقاّ فٝ٘ دبازٖا بصٛز٠ َطتُس٠)

                                                           
 .131ّ،  1987،  َػل،  از ايفهس، 2ري ايعُسٟ،  ّ، تسا١  .حط1962-1571( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب 1)

 ( املصدز ْفط٘.2)

 .68-67ّ،     1976ّ، عدٕ، ) .ٕ(، 1967-1839( ضًطإ ْاجٞ، ايتازٜذ ايعطهسٟ يًُٝٔ، 3)

 .131( أزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  4)

(5   )AL-Amr, Saleh Muhammad, The Hajaz under of ottoman rule 1869-1914, ottoman vali, the Sharif of 

Mecca, and the growth of British influence, (Riyed university press, 1979), P. 157. 

(6 )Naval, op. Cit., P. 307.    

غري، قطس، َسضط١ ايعٗد، ّ، تسا١ عبداشبايل ضبُد  1970( أٚبا ْظ أ جاز، اسبسب يف ايُٝٔ،  زاض١ يف اياٛز٠ ٚاسبسب يف ايُٝٔ حت٢ عاّ 7)

1985   ،ّ60. 
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خالٍ تًو ايفرت٠ اٖتُ  إٜطايٝا بإْػا٤ خ  حدٜدٟ ٜسب  اسبدٜاد٠ ٚصآعا٤، يهأ اشبا  ْفرتا٘ غاسن١       

(.  اري إٔ اشبا  تعاسا يًكصاف َأ قباٌ األضاطٍٛ اإلٜطاايٞ، إباإ حسبٗاا َاع ايدٚيا١ ايعاُاْٝا١،              1فسْط١ٝ)

ٚأ ٓا٤ تًو اسبسب حاٚي  إٜطايٝاا ايتكاسب َأ اإلَااّ حيٝا٢ عأ طسٜال ضاًطإ سباج، إ  إٔ تًاو ا اٚيا١            

 (.2فػً  نٕٛ زؤ١ٜ اإلَاّ يًتكسب َٔ ايدٍٚ ايغسب١ٝ   ٜعد يف خد١َ اإلضالّ)

 ّ(:1925-1919ايعالقات اي١ُٝٓٝ اإلٜطاي١ٝ ) اْٝاا: 

ّ إْعهااع عًا٢ األٚضااع ا قتصاا ١ٜ إلٜطايٝاا َٚطاتعُستٗا       1914نإ يٓػٛب اسباسب ايعاملٝا١ األٚزي يف عااّ    

( ٖٚٛ َا  فعٗا ازي ايبخث عٔ أٟ صباٍ نهأ َأ خاليا٘ املطاا١ُٖ يف تطاٜٛس ايصاداق١ َاع اياُٝٔ،         3أزتريٜا)

إْعكاااا  َاااسشيس ايصاااًح يف بااازٜظ أباااد٣  اًاااٛ اسبهَٛااا١ اإلٜطايٝااا١ ااااا ٚبصاااٛز٠   ّ(، ٚخاااالٍ 1919ففااٞ )ٜٓااااٜس  

غدص١ٝ َع ْوسا٥ِٗ َٔ اسبه١َٛ ايربٜطا١ْٝ اا اٖتُاَاا نبرياا سيطاي  َبعٛ ٞ اإلَاّ حي٢ٝ ايرٜٔ ٚصًٛا 

إزي عدٕ حاًَري ايسضا٥ٌ إزي نٌ َٔ ايكٓصٌ اإلٜطاايٞ ٚايفسْطاٞ ٚاألَسٜهاٞ، ٚنارا إزي املٓادٚب ايطااَٞ       

يف عادٕ، ٚتتضأُ تًاو ايسضاا٥ٌ املطايبا١ بايتُاٝاٌ ايدبًَٛاضاٞ يطَااّ يف املاسشيس، ٚيف تًاو ايفارت٠ عًُا              

إٜطايٝا ع٢ً ذبسٜض اإلَاّ حي٢ٝ ع٢ً عدّ قبٍٛ إحتالٍ بسٜطاْٝا زبصٜس٠ قُسإ، ذات املٛقاع اإلضارتاتٝجٞ   

ٝااا١ قًكٗااا ايبااايل َاأ ذباااٍٛ    ( نُااا أباادت ايصااخاف١ اإلٜطاي   4املٗااِ ٚاملٛاجٗاا١ ملطااتعُساتٗا َصااٛع ٚعصااا )    

( إزي َٓطك١ ْفٛذ بسٜطاْٞ ٚ ضُٝا ٚإٔ بسٜطاْٝا قاد إضاتغً    5ازبصٜس٠ ايعسب١ٝ بعد جال٤ ايعاُاْٝري َٓٗا)

( املطاااعد األٍٚ Harold Jacobإضااتغً  ذيااو ايفااساا بإزضاااٍ بعااا١ ضٝاضاا١ٝ ٜسأضااٗا )ٖازٚيااد جااانٛب        

ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ ٚاضاتبعا  أٟ  ٚيا١ ذبااٍٚ      يًُكِٝ ايطٝاضٞ ايربٜطاْٞ يف عدٕ، بغٝا١ ايطاٝطس٠ عًا٢ غاسٕٚ     

(.  اري إٔ إٜطايٝاا قاد إضاتُست يف إٖتُاَٗاا باإلَااّ       6ايتدخٌ يف غسْٚٗا  ا قد ٜٗد  َصااسبٗا يف املٓطكا١)  

 (.7حي٢ٝ إذ أبدت اضتعدا ٖا يتصٜٚدٙ سيا حيتاج َٔ األضًخ١)

                                                           
 ّ.1927تػسٜٔ ايااْٞ/ْٛفُرب  7، 5( صب١ً ايػسم األ ٢ْ، ايعد 1)

 .293( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،   2)

(3 )Naval, op. Cit., P.306.         

 .73( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات ايربٜطا١ْٝ اي١ُٝٓٝ، َصدز ضابل،   4)

ّ، حبث ضُٔ نتاب اسبٝا٠ ايفهس١ٜ يف املػسم ايعسبٞ 1948-1900ايد أٚبسَاٜد، جسٜد٠ اإلنإ ٚاإلَاّ حي٢ٝ، ايعكٝد٠ ٚايدٚي١ يف ايُٝٔ ( جري5)

 .200ّ،  1983، بريٚت، َسنص  زاضات ايٛحد٠ ايعسب١ٝ، 1ّ، تعسٜ  عطا٤ عبدايٖٛاب،  1890-1939

 .75-١ُٝٓٝ74، َصدز ضابل،    ( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات ايربٜطا١ْٝ اي6)

(7  )Cavin, R.J, Aden under British rule 1839-1967, (London, 1st ed, 1975), P. 258 and 281.     
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ً  بعا١ إٜطاي١ٝ إزي ايُٝٔ، حاٚيا   ٖٚهرا بدأت ايػٛاٖد تػري إزي تكسب إٜطايٝا َٔ اإلَاّ حي٢ٝ، حٝث أزض

َاأ خالهلااا اضااتُاي١ اإلَاااّ يف ايتعاَااٌ َعٗااا ٚايٛ ااٛم بٗااا، ٚفااتح أبااٛاب بااال ٙ يػااسناتٗا ٚبعااتٗااا املدتًفاا١   

َٚٗاجسٜٗا، إ  إٔ تًو ايبعا١ أ ٜهتا  هلاا ايٓجااح، بعاد إٔ زفاض اإلَااّ حيٝا٢ اضاتكباهلا، ٚأ حياد ذياو           

اضاتطاع  يف تًاو ايفارت٠ إٔ تعاري  ٚألٍٚ َاس٠ يف املٓطكا١ ندٚيا١ أٚزبٝا١          ايسفض َٔ تطًعٗا يف املٓطكا١، إذ 

قٓصالا هلا يف صٓعا٤ بستب١ فسٜل ٜكِٝ بايكسب َٔ قصس اإلَاّ، نُا ٚصٌ إزي املٓطك١ ضاب  إٜطايٞ نبري 

د يغسا تٓوِٝ َعدات ايدفاع ٚايكتاٍ فٝٗا، ٚإصالح املدافع ٚايسغاغات، بعاد إٔ ٚافال اإلَااّ عًا٢ تعاٝري أحا      

ّ َآح اإلَااّ اَتٝااشاا يػاسن١ إٜطايٝا١ يف املداا;       1920اإلٜطايٝري يف إ از٠ َصٓع ايكرا٥ف يف ايُٝٔ. ٚيف عااّ  

إلْػاا٤ ٚإ از٠ َسانااص ٚضبطااات يًتًغااساف ٚايالضاًهٞ يف ايااُٝٔ، ٖٚااٛ َااا جعااٌ اإلَااّ ٜسضااٌ َٓاادٚباا ياا٘ عٓااد     

 (.1إلٜطايٝري يٝهٕٛ طبٝبا خاصاا ي٘)حانِ َصٛع اإلٜطايٞ، بٌ ٚصٌ األَس إزي إٔ خيتاز أحد األطبا٤ ا

ّ، غٗدت ايعالقاات تطاٛزاا ًَخٛملااا، بعاد إٔ أبادت إٜطايٝاا اضاتعدا ٖا ايتااّ يادعِ اإلَااّ حيٝا٢            1923ٚيف عاّ 

ضد األ ازض١، إذ قدَ  ي٘ نارياا َٔ املطاعدات املاي١ٝ ٚايعطهس١ٜ عك  دبٗٝص جٝػ٘ بايطالح ٚاملعدات. َٚاا  

ت  عا٥ِ ايٓواّ ايفاغط  يف إٜطايٝا َٚطتعُساتٗا يتصاٌ باريو إزي َصااف    ّ حت٢ تٛطد1925إٔ حٌ عاّ 

( املػااٗٛز٠ )إٕ َطااتكبٌ إٜطايٝااا يف ايػااسم( تأنٝااداا    Mussoliniاياادٍٚ ايهاارب٣، ٚتعااد  نًُاا١ )َٛضااًٝٝ     

يريو. إذ بدأت إٜطايٝا بتٛجٝ٘ أْوازٖا إزي ايطاحٌ ايػسقٞ يًبخس األمحس، ٚذيو يتأَري َطاتعُساتٗا يف  

طٛاحٌ ايغسبٝا١، ٚايبخاث عأ ا َتٝااشات ا قتصاا ١ٜ ايا  ناْا  يف أَاظ اسباجا١ إيٝٗاا، ٖٚاٛ َاا غاجعٗا              اي

عًاا٢ إ خاااٍ ايااُٝٔ نعاَااٌ َٗااِ ٜضاأُ هلااا ايٛصااٍٛ إزي َااا تتطًااع إيٝاا٘ يف َااد ْفٛذٖااا يف غااب٘ ازبصٜااس٠           

اَا  بٗاا بعاض املادٕ     (. ٚيف ايعاّ ْفط٘ اضاتطاع  إٜطايٝاا إحتهااز ناٌ ايعًُٝاات ايتجازٜا١ ايا  ق       2ايعسب١ٝ)

ايطاااح١ًٝ املُٗاا١ يف ايااُٝٔ ناسبدٜااد٠، إذ اضااتطاع اإلٜطااايٕٝٛ فٝٗااا بٓااا٤ َطتػااف٢ حدٜااا١، ٚإقاَاا١ قاعااد٠     

جٜٛاا١، ٚتأضااٝظ َسنااص يالتصااا ت اإلذاعٝاا١ ٖٚااٛ َسنااص اضااِٗ يف تكاادِٜ خاادَات ناابري٠ يطَاااّ إذ شيهاأ        

ايعاصا١ُ، ٚيف تًاو ايفارت٠ أٜضاا، باعا       بٛاضطت٘ َٔ ا تصاٍ سيٛملفٝا٘ اياسنيٝري يف املٓااطل ايبعٝاد٠ عأ      

 (.3إٜطايٝا أٍٚ طا٥س٠ ازي ايُٝٔ)

                                                           
 .3ّ،  1925آذاز/َازع  25، 3( جسٜد٠ ايطٝاض١، ايعد 1)

 .132( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  2)

(3    )Bidwell, Robin, The Two Yemens, (Longman, 1983), P. 112.   
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ٚيف ض٤ٛ َا تكادّ نهأ إٔ تادزى ازبٗاٛ  ٚا تصاا ت ايا  قاَا  بٗاا إٜطايٝاا يف اياُٝٔ تعاد سياابا١ َسحًا١              

جدٜااد٠ أناادت ٚجااٛ  إٜطايٝااا نُٓااافظ قااٟٛ يربٜطاْٝااا اياا  فااسا عًٝٗااا ٖاارا ايٛضااع إعااا ٠ ايٓوااس يف              

ع اإلَاّ حي٢ٝ َٔ ج١ٗ، ٚإٜطايٝا َأ جٗا١ آخاس٣، ٚإٔ تًاو ازبٗاٛ  قاد قٛبًا  ح٦ٓٝار بايتجااٚب          عالقتٗا َ

َٔ قبٌ اإلَاّ حي٢ٝ بعاد عاٛ ٠ زضاً٘ َأ َُٗاتِٗ اشباصا١ إزي َصاٛع، َصاطخبري َعٗاِ بعضااا َأ أجٗاص٠             

 (.1ايتًغساف ٚعد  َٔ اإلطبا٤)

   ٚ ياا١ نطااب٘ إزي جاْبٗااا باإلتفااام َعاا٘   ٚعًاا٢ أ ااس ذيااو حسصاا  بسٜطاْٝااا عًاا٢ ا تصاااٍ باإلَاااّ حيٝاا٢ ضبا

َٚٓع٘ يف ايٛق  ْفط٘ َأ ايتخاايف َاع أٟ قا٠ٛ أخاس٣، قاد تػاهٌ خطاساا عًا٢ َصااسبٗا يف املٓطكا١، ياريو             

ّ يًتفااٚا  1926( إزي صآعا٤ يف عااّ   Gilbert Claytonقاَ  بسٜطاْٝا بإزضااٍ ايطاري )جًاربت نالٜتإٛ     

    ٚ   باري َٓااطل ْفٛذٖاا يف ازبٓاٛب ٚاإلَااّ حيٝا٢، إ  إٔ       َع اإلَاّ، ٚذيو سبٌ اشبالفاات حاٍٛ َػاه١ً اسباد

ٖااارٙ ايبعاااا١ أ ذبكااال ٖااادفٗا بعاااد إٔ أملٗاااس اإلَااااّ تػاااد اا ٚاضاااخاا سيطايبااا٘، ٚقاااد غاااجع٘ يف ذياااو بعاااض    

(، ٜٚوٗاس إٔ فػاٌ بعاا١    2َطتػازٜ٘ ايرٜٔ غجعٛٙ ع٢ً ا دباٙ عبٛ إٜطايٝا، يتهٕٛ حًٝفاا ي٘ ضد بسٜطاْٝا)

اإلَاااّ حيٝاا٢ ناْاا  قااد  فعتاا٘ يًبخااث عاأ قاا٠ٛ أخااس٣ يًٛقااٛف إزي جاْباا٘ ضااد    نالٜتاإٛ يف َباحااتٗااا َااع

أعدا٥٘، يريو حاٍٚ يف بدا١ٜ ا َس اسبصٍٛ ع٢ً  عِ اسبه١َٛ ايرتن١ٝ، إ  أْ٘ فػاٌ يف ضباٚيتا٘ ٖٚاٛ َاا     

اضطسٙ إزي اإلدباٙ عبٛ إٜطايٝا، ايا  بادٚزٖا زأت يف ذياو فسصا١ مثٝٓا١ ناٞ تٓاافظ َأ خالهلاا بسٜطاْٝاا           

(. ٚبعادٖا ٚافال اإلَااّ عًا٢ اضاتكباٍ َٓادٚبٞ حاانِ إزٜرتٜاا اإلٜطاايٞ، عكا            3ضٝا ٚدبازٜااا يف املٓطكا١)  ضٝا

( 4طًبِٗ يًخضٛز إزي صٓعا٤ ملكاب١ً اإلَاّ حي٢ٝ حاًَري َعِٗ اهلداٜا َٚكدَري ي٘ ضاٝاز٠ ٚطاا٥س٠ خاصا١)   

 (.5ضدٖا) َٚٔ  ِ اضتكبًِٗ حبفا٠ٚ نبري٠ َٚٛضخاا يربٜطاْٝا ٚجٛ  َٔ ٜطاْدٙ ٜٚدعُ٘

ٚيف ملٌ تًو األٚضاع نإ اإلَاّ حي٢ٝ يف أَاظ اسباجا٘ ملأ ٜعارتف بإضاتكالٍ اياُٝٔ ذبا  حهُا١، ٚنادٙ          

بايطالح ٜٚطاعدٙ ع٢ً ايبد٤ بتطٜٛس ايُٝٔ، نُا إٔ إٜطايٝاا ايا  أ تهأ َطايا  اإلَااّ تضاسٖا بػا٤ٞ باٌ         

                                                           
 .92( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات ايربٜطا١ْٝ اي١ُٝٓٝ، َصدز ضابل،   1)

 .12-10ّ،    1928نإْٛ ايااْٞ/ٜٓاٜس  11، 15( صب١ً ايػسم األ ٢ْ، ايعد 2)

 .160ّ،   1975ػس، ، بريٚت، ايداز املتخد٠ ي2ًٓ، ج1( فًٝٝ  حت٢، مخط١ أ ف ض١ٓ َٔ تازٜذ ايػسم األ ٢ْ،  3)

 .23ّ،   1937اًٍٜٛ/ضبتُرب  15، 67( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج4)

 .98-97( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات اي١ُٝٓٝ ايربٜطا١ْٝ، َصدز ضابل،     5)
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ُٝااا بعااد ايتٛضااع يف غااب٘ ازبصٜااس٠     أْٗااا تعُااٌ عًاا٢ ذبكٝاال اياادٚافع ايطٝاضاا١ٝ ٚايتجازٜاا١ هلااا ٚشيٗااد هلااا ف        

 (.1ايعسب١ٝ)

 ّ:1926 ايااا: عكد َعاٖد٠ ايصداق١ اي١ُٝٓٝ اإلٜطاي١ٝ يف عاّ 

( يف عكاد َعاٖاد٠ يًصاداق١    Gasperiniظبخ  جٗاٛ  املبعاٛا اإلٜطاايٞ اشبابري بػاسٕٚ اياُٝٔ ) اضابازٜ         

 مثإ َٛا  ٖٞ: ّ، ٖٚٞ َعاٖد٠ تضُٓ 1926ضبتُرب  2ٚايعالقات ا قتصا ١ٜ َع ايُٝٔ يف 

 املا ٠ األٚزي: إعرتاف إٜطايٝا باإلضتكالٍ ايهاٌَ يًُٝٔ ٚاإلَاّ حي٢ٝ، ٚعدّ ايتدخٌ يف غسْٚٗا.

 املا ٠ اياا١ْٝ: تتعٗد ايدٚيتإ بتطٌٗٝ ايتبا ٍ ايتجازٟ بُٝٓٗا.

     ٜ طاااِٖ يف بٓااا٤  املااا ٠ اياايااا١: إعااالٕ ايااُٝٔ عاأ ز بتٗااا يف إضااتريا  اف ت ٚاملعاادات ايفٓٝاا١ َاأ إٜطايٝااا سيااا 

ٚت١ُٝٓ اقتصا  ايُٝٔ، إضاف١ إزي ا ضتفا ٠ َٔ ايهٛا ز ايف١ٝٓ اإلٜطاي١ٝ، ٚباملكابٌ تعًٔ إٜطايٝاا اضاتعدا ٖا   

 يتٓفٝر ذيو ٚفل أفضٌ األْٛاع ٚاألضعاز.

       ٔ  املا ٠ ايسابع١: حس١ٜ ايطسفري يف ايتجاز٠ ٚايتجٗٝصات َأ أٟ جٗا١،  ٕٚ إٔ شيٓاع املاا تري ايااْٝا١ ٚايااياا١ َا

 املعاٖد٠.

املا ٠ اشباَط١: عدّ ايطُاح ألٟ تاجس َٔ ايدٚيتري باضاتريا  أٚ تصادٜس أٟ َاا ٠ مت اإلتفاام عًا٢ َٓعٗاا باري        

 ايطسفري ٚخبالف٘ ضٝتِ َصا زتٗا.

 املا ٠ ايطا ض١:   ٜعٌُ باملعاٖد٠ إ  بعد إٔ تتِ َصا قتٗا َٔ ًَو إٜطايٝا ٚإَاّ ايُٝٔ.

عػااس ضاآٛات، ٚتباادأ َاأ تااازٜذ املصااا ق١ ٚتهاإٛ قابًاا١ يًتباادٌٜ أٚ ايتُدٜااد قبااٌ    املااا ٠ ايطااابع١: َااد٠ املعاٖااد٠  

 اْتٗا٤ َدتٗا بطت١ أغٗس.

املااا ٠ اياآَاا١: مت تٛقٝااع املعاٖااد٠ بٓطاادتري َتطااابكتري عسبٝاا١ ٚإٜطايٝاا١ َاأ قبااٌ اإلَاااّ حيٝاا٢ عاأ ايااُٝٔ       

فطاري ايٓصاري ٜاتِ ايسجاٛع     ٚ اضباز٢ٜٓ بايٛناي١ عٔ ًَاو إٜطايٝاا، ٚيف حايا١ ٚجاٛ  أٟ غاو أٚ خطاأ يف ت      

 (.2ازي ايٓص ايعسبٞ)

ٚعُالا بٓصٛ  تًو املعاٖد٠ اي  تعد أٍٚ َعاٖاد٠ عكادت َاع اياُٝٔ بعاد اضاتكالي٘، بادأت إٜطايٝاا بإزضااٍ          

عااد  َاأ ايفٓااٝري اإلٜطااايٝري إذ قاااّ أ ًاابِٗ سيُازضاا١ ْػاااطات ضٝاضاا١ٝ يصاااه بًاادِٖ، بااٌ حاااٍٚ بعضااِٗ        

                                                           
 .292ّ،   1963عامل١ٝ، ّ، ايكاٖس٠، املطبع١ ايعامل١ٝ، َعٗد ايدزاضات ايعسب١ٝ اي1948-1904( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث 1)

 .98-97ّ،     1939( حطري بٔ أمحد ايعسغٞ، بًٛا املساّ يف غسح َطو اشبتاّ، ايكاٖس٠، ) .ٕ(، 2)
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  ُ  ، ٚأزضاً  إٜطايٝاا بعاض املطااعدات ا قتصاا ١ٜ ٚايفٓٝا١ ايا  غاغً          ايتأ ري يف بعض ضبا  ازباٝؼ اياٝ

َصٓعاا يآل ت املدتًف١ إضاف١ إزي املعدات ايعطهس١ٜ، ٚاملادافع ايهابري٠ ٚايسغاغاات ٚايبٓاا م ٚايطاا٥سات ايا        

 (.1نإ اإلَاّ حي٢ٝ حباج١ إيٝٗا يًدفاع عٔ ايُٝٔ)

يًطاااالح مت ْكًاااٗا إزي صااآعا٤، يٝعُاااٌ فٝٗاااا عػاااسٕٚ  ٚأضاااتطاع اإلَااااّ حيٝااا٢ إٔ ٜػااارتٟ َااأ إٜطايٝاااا ٚزغااا١ 

(. ٚضااًٗ  تًااو ايعًُٝااات فااتح ضااٛم     2( زٜاااٍ غااٗسٜاا) 1000َٗٓدضاااا إٜطايٝاااا، ٜتكاضاا٢ نااٌ ٚاحااد َاآِٗ )     

يًبضااا٥ع اإلٜطايٝاا١ يف ايااُٝٔ، ٚحصااً  إٜطايٝااا عًاا٢ اَتٝاااش يػااسا٤ اياادي ايااُٝ  َكابااٌ تكاادنٗا األضااًخ١      

(، ٚنااإ اياادي يف ايااُٝٔ حٝٓااراى َاأ أٖااِ صااا زات  3ناارا إٜفااا  األطبااا٤)ٚتاادزٜ  ايُٝٓااٝري عًاا٢ ايطااريإ، ٚ

 (.4ايبال ، إذ إٔ َعوُ٘ نإ ٜصدز إزي إٜطايٝا)

ٚع٢ً ايس ِ َٔ إٔ تًو املعاٖد٠ ناْ  ْتٝجا١ طبٝعٝا١ يتطاٛز ايعالقاات ايُٝٓٝا١ اإلٜطايٝا١، َٚاًا  حاجا١         

ٗااس ٚأٖااداف عالقتُٗااا بػااهٌ خااا  ٚيف   َتبا ياا١ إقتضااتٗا َصااًخ١ ايطااسفري، ٚفتخاا  أبٛاباااا جدٜااد٠ يف َو   

املٓطك١ بػهٌ عااّ. ٚغاهً  أٍٚ إعارتاف بإضاتكالٍ اياُٝٔ ايهاَاٌ ٚاياابا  ذبا  حهاِ اإلَااّ حيٝا٢ َأ قباٌ              

أحد ايك٣ٛ األٚزب١ٝ امل١ُٗ. ٚضُٓ  يًُٝٔ ٚجٛ  حًٝف أٚزبٞ ٜكف إزي جاْبٗاا يف ْصاعٗاا َاع بسٜطاْٝاا ايا       

 (.5، بعد عكد املعاٖد٠)بدأت عالقتٗا َعٗا تأخر َطازاا جدٜداا

(. ٚفتخ  هلا 6أَا إٜطايٝا فكد إعتربت املعاٖد٠ سيااب١ اشبط٠ٛ األٚزي عبٛ تٛضعٗا يف غب٘ ازبصٜس٠ ايعسب١ٝ)

األبٛاب يتُازع ْػاطٗا يف املٓطك١، ٚقد حكك  يف ٖرا اجملاٍ َٓاافع اقتصاا ١ٜ عدٜاد٠ ٚاضاتطاع  سيٛجا       

٠ مخظ ضٓٛات، ٚع٢ً إَتٝاش دباز٠ ايهريٚضري )ايٓف ( اضف إزي ذيو اسبصٍٛ ع٢ً إَتٝاش إحتهاز ايهاش ملد

(. ٚباريو  7ذيو حصٛهلا ع٢ً بعض اإلَتٝاشات املتعًك١ بعًُٝاات ايتعادٜٔ، ٚبٓاا٤ ايطاسم ٚاملالحا١ ازبٜٛا١)      

إضااتطاع  إٜطايٝااا ا فااا ٠ َاأ تًااو ا َتٝاااشات اياا  عًُاا  عًاا٢ تابٝاا  أقااداَٗا يف ايااُٝٔ، اياارٟ إعتربتاا٘     

 ُستٗا يف إزٜرتٜا. َهُالا ملطتع

                                                           
 .89( ضًطإ ْاجٞ، ايتازٜذ ايعطهسٟ يًُٝٔ، َصدز ضابل،  1)

 .129-128( املصدز ْفط٘،     2)

  .372-371ّ،     1976أ ايهت ، ، ايكاٖس٠، عا3( ضبُد حي٢ٝ اسبدا ، تازٜذ ايُٝٔ ايطٝاضٞ،   3)

 .273ّ،   1963، بريٚت،  از ايطًٝع١، 1( َصطف٢ َسا  ايدباا، جصٜس٠ ايعسب،  4)

 .47ّ،   1959، ايكاٖس٠،  از إحٝا٤ ايهت  ايعسب١ٝ، 1( أَري ضعٝد، ايُٝٔ تازخي٘ ايطٝاضٞ بعد اضتكالي٘ يف ايكسٕ اياايث اهلجسٟ،  5)

 .3ّ،  1927حصٜسإ/ْٜٛٝٛ  7، 989عد ( جسٜد٠ ايعاأ ايعسبٞ، اي6)

 .294( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،   7)
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َٚااااأ ازبااااادٜس ذناااااسٙ إٔ تًاااااو اشبطاااااٛات أ ٜهااااأ َااااأ ايطاااااٗٛي١ ذبكٝكٗاااااا. إذ إٔ حااااارز اإلَااااااّ دبااااااٙ         

ايٓفااااٛذ األجاااآيب يف بااااال ٙ، ٚإٔ ايااااُٝٔ أ تهاااأ َطاااااتعد٠ إلضااااتٝعاب ٚإضااااتغالٍ أصااااخاب املٗاااأ األخاااااس٣          

(. ٚعًاااا٢ 1ياااابال )اياااارٜٔ قاااادَٛا إزي ايااااُٝٔ  ااااا ناْاااا  ياااا٘ ْتااااا٥ج ضااااًب١ٝ، ٚملٗااااست يف ز بااااتِٗ َغااااا ز٠ ا       

اياااااس ِ َااااأ إٔ جٗاااااٛ ِٖ ناْااااا  قاااااد عاااااصشت ْفاااااٛذ إٜطايٝاااااا يف املٓطكااااا١، إذ مت بٛاضاااااطتِٗ ْػاااااس األفهااااااز   

ايفاغطااااااات١ٝ اإلٜطايٝااااااا١ ايااااااا  ٖٝاااااااأت األجاااااااٛا٤ املسٜاااااااد٠ ألٖاااااااداف إٜطايٝاااااااا ايطٝاضااااااا١ٝ ٚايتجازٜااااااا١ يف      

 (.2املٓطك١)

ك١ ٚعالقتٗاا ْٚفٛذٖاا  اخاٌ ايااُٝٔ    ٚبػاهٌ عااّ نهأ ايكاٍٛ إٔ إٜطايٝاا شيهٓا  َأ تتاٜٛج صبٗٛ اتٗاا ايطااب          

(. إذ 3ٚتغًغًٗا فُٝاا بعاد يف غاب٘ ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ ٚيف صبااٍ َٓافطاتٗا اإلضاتعُاز١ٜ يربٜطاْٝاا يف املٓطكا١)          

َااأ ايٛاضاااح إٔ األخاااري٠ ٚبعاااد تًاااو ايتطاااٛزات بااادأت توٗاااس عًٝٗاااا عالَاااات ايكًااال إذ ملطااا  تعااااملِ ْفاااٛذ       

تغااٝري ضٝاضااتٗا دباااٙ اإلَاااّ حيٝاا٢ ٚاملٓطكاا١ يف ضاا٤ٛ ملٗااٛز       ( ٖٚااٛ َااا فااسا عًٝٗااا ايًجاا٤ٛ إزي     4إٜطايٝااا)

إٜطايٝا ع٢ً َطسح األحداا. يريو قاسزت إ ااز٠ َػاه١ً اسبادٚ  يف ا ُٝاات، ٚايادخٍٛ جادٜاا يف حطاِ ٖارا          

 (.5املٛضٛع)

ٚعًاا٢ ايااس ِ َاأ إٔ بعااض األٚضااا  ايطٝاضاا١ٝ يف بسٜطاْٝااا ناْاا  قااد أناادت إٔ قاا٠ٛ إٜطايٝااا ْٚفٛذٖااا يف        

طاا  َاأ األُٖٝاا١ سيهااإ حبٝااث نهاأ ايتدااٛف َٓٗااا، إذا فهااست اسبهَٛاا١ ايربٜطاْٝاا١ يف ايٛقااٛف     املٓطكاا١ يٝ

بٛجٗٗا ٚاسبد َٔ تطًعاتٗا. إ  إٔ حكٝك١ األَس طبتًف شياَاا، فبعد إٔ عكدت إٜطايٝا املعاٖاد٠ َاع اياُٝٔ،    

زبدٜااد يف ايااُٝٔ، ٚأزضااً  فُٝااا بعااد ْصااٗا إزي يٓاادٕ، َطايباا١ اسبهَٛاا١ ايربٜطاْٝاا١ باااإلعرتاف سيسنصٖااا ا   

ٚٚضاع حاد يًتٓاافظ بُٝٓٗاا، إذ أبادت بسٜطاْٝاا َٛافكتٗاا عًا٢ ذياو ٚاعتبااز اياُٝٔ َٓطكا١ ْفاٛذ إقتصااا ٟ              

 (.6إلٜطايٝا)

                                                           
 .148ّ،   1961( ٖاْص ٖٛيٝفستص، ايُٝٔ َٔ ايباب اشبًفٞ، تعسٜ  خريٟ محا ، بريٚت، املهت  ايتجازٟ يًٓػس ٚايتٛشٜع، 1)

(2 )Wenner, W.Man Fred, Modern Yemen 1928-1966, (The Johns Hopkins Press, Baltimore, 2nd ed,1968), P. 

153. 

 .100( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات ايربٜطا١ْٝ اي١ُٝٓٝ، َصدز ضابل،   3)

(4)Wenner, O P. Cit., P. 154.    

 .89( ضًطإ ْاجٞ، ايتازٜذ ايعطهسٟ يًُٝٔ، َصدز ضابل،   5(

 .12-10ّ،     1928ايااْٞ/ٜٓاٜس نإْٛ  11، 15( صب١ً ايػسم األ ٢ْ، ايعد 6(
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ٜٚوٗس َٔ تتبع األحداا إٔ بسٜطاْٝا ناْ  أناس حسصاا ع٢ً إجسا٤ ضبا  ات َاع إٜطايٝاا، ياريو أزضاً      

ك٢ سيُاٌ إٜطايٝا  اضابازٜ  فاٛز ٚصاٛي٘، يًتفااِٖ حاٍٛ      ّ  اًٗا نالٜتٕٛ ايرٟ ايت1927يف ٜٓاٜس َٔ عاّ 

ايكضاٜا املتعًك١ سيصااسبِٗ ايطٝاضا١ٝ ٚاإلقتصاا ١ٜ يف املٓطكا١، ٚقاد ملطا  بسٜطاْٝاا َأ جاْبٗاا باإ تًاو            

املصاه بدأت تتعسا إزي بعض ايتغٝريات  ا جعًٗا عسض١ يًدطس، ٚ ضُٝا بعاد عكاد املعاٖاد٠ اإلٜطايٝا١     

اٖد٠ اي  غجع  اإلَاّ حي٢ٝ ع٢ً إ از٠ املطايب١ با ُٝات ا ت١ً َٔ قبًٗا، ٚعًٝ٘ أبدت اي١ُٝٓٝ، تًو املع

 (.1بسٜطاْٝا ذبرٜسٖا يطَاّ ٚإٔ َطايبت٘ با ُٝات ضتٛاج٘ بايس  عًٝ٘ بايك٠ٛ)

ٚأ تهتف بسٜطاْٝا بريو، ففٞ ايٛق  ايرٟ غٗدت فٝ٘ اياُٝٔ بعاض اإلضاطسابات ايداخًٝا١ بادأت بإ ازتٗاا       

 (.2غالهلا سيا ٜص  يف َصًختٗا، بٌ إدبٗ  إزي ابٔ ضعٛ  ٚفطخ  اجملاٍ ي٘ ضد اإلَاّ حي٢ٝ)ٚاضت

ٚيف خضِ تًو األٚضاع املتأش١َ مت ايتٛصٌ إزي إتفام ضس٣ بري إٜطايٝا ٚايُٝٔ يف األٍٚ َأ ٜٛيٝاٛ َأ عااّ     

ٜطايٝاااا يف صبااااٍ  ّ إذ مت سيٛجبااا١ تصٜٚاااد اياااُٝٔ بايطاااالح اإلٜطاااايٞ َكاباااٌ َااآح اياااُٝٔ األفضااا١ًٝ إل     1927

ّ 1927(. ٚيعٌ قٝاّ ضٝف اإلضالّ ضبُد اإلبٔ األنرب يطَاّ حي٢ٝ يف ايسابع ٚايعػسٜٔ َٔ ْٜٛٝٛ 3ايتجاز٠)

بصٜاااز٠ إزي زَٚااا ٚبسفكاا١ نااٌ َاأ ٚشٜااس اشبازجٝاا١ ضبُااد زا اا  ٚبعااض املطااسٚيري ايُٝٓااٝري ٚذيااو يطيتكااا٤    

باازش٠ أنادت تفاٛم ايٓفاٛذ اإلٜطاايٞ يف اياُٝٔ باري        سيًو إٜطايٝا ٚز٥ٝظ ايٛشزا٤ َٛضًٝٝ  َا ٖٛ إ  عال١َ 

ايكا٣ٛ األٚزبٝا١ افخاس٣، إذ شيدااض َأ ٖارا ايًكااا٤ عكاد إتفاقٝا١ دبازٜاا١ تهًُٝٝا١ يطتفاقٝا١ األٚزي، ٚقااد مت          

سيٛجبٗا َٛافك١ إٜطايٝاا عًا٢ تكادِٜ املطااعد٠ اإلقتصاا ١ٜ ٚايتكٓٝا١ يًاُٝٔ، إضااف١ إزي تصٜٚادٖا باألضاًخ١           

ّ، شيهأ  1927(. ٚقد إضتُست تًو ايصٜااز٠ حتا٢ ايااياث عػاس َأ ٜٛيٝاٛ       4َٚٓٗا ايطا٥سات)ٚاملعدات املدتًف١ 

(، أضاف إزي ذياو إٔ   5ايٛفد أ ٓا٤ ايصٜاز٠ َٔ َػاٖد٠ اسبٝا٠ ايعاَا١ يف إٜطايٝاا، ٚشٜااز٠ َٓػاأتٗا ايصآاع١ٝ)     

ايبخسٟ اإلٜطايٞ  اسبه١َٛ اإلٜطاي١ٝ ناْ  قد  ع  ضٝف اإلضالّ إزي شٜاز٠ فسق١  بابات اهلجّٛ ٚا ضطٍٛ

 (.6ايرٟ أنٌُ يتٛٙ بعض املٓاٚزات ايبخس١ٜ)

                                                           
، بريٚت،  از ايطًٝع١، 1( ضبُد عُس اسببػٞ، ايُٝٔ ازبٓٛبٞ ضٝاضٝاا ٚإقتصا ٜاا ٚاجتُاعٝاا، تعسٜ   .إيٝاع فسج ٚ  .خًٌٝ أمحد خًٌٝ،  1(

1968  ،ّ103. 

 .117-115( املصدز ْفط٘،     2(

 .132( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  3(

(4    )   Wenner, O P. Cit., P.153.        

 .305( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،  5)

 .2ّ،  1927شيٛش/ٜٛيٝٛ  3، 1011( جسٜد٠ ايعاأ ايعسبٞ، ايعد  6)
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( ٚٚصااٛي٘ إزي ظبااسإ يٝػااسع يف اياادخٍٛ إيٝٗااا،  1إٕ إضااتُساز جااٝؼ اإلَاااّ حيٝاا٢ يف إخضاااع اشبااازجري عٓاا٘) 

( ٚاي  أبدت إٜطايٝا إٖتُاَاا نبرياا بٗا 2ّ)1934نإ ضبباا يف ْػٛب اسبسب َع ايطعٛ ١ٜ يف َازع َٔ عاّ 

أعًٓ  عدّ َٛافكتٗا ع٢ً ضكٛ  ايُٝٔ بأٜدٟ أخس٣، َٚٓعا يريو ٚ فاعا عٔ َصاسبٗا ايعدٜد٠ يف بعد إٔ 

املٓطكاا١، أزضااً  بعااض بٛازجٗااا اسبسبٝاا١، َسنااد٠ ًَٝااٗا إزي ايااُٝٔ، يف حااري قٛبااٌ ذيااو املٛقااف ْفطاا٘ َٝااٌ   

 (.3بسٜطاْٝا إزي ايطعٛ ١ٜ)

ٚإش ٜا  حد٠ ايتٓافظ عُا نإ عًٝ٘ يف ايفرتات  أ بت  تًو األحداا طبٝع١ ايعالق١ ايربٜطا١ْٝ اإلٜطاي١ٝ،

(، ٚقااد إْعهااظ ذيااو يف ايتااأ ري عًاا٢ عالقتُٗااا َااع املٓطكاا١، َٚاأ ايٛاضااح إٕ ظباااح إٜطايٝااا يف          4ايطااابك١)

عٗاد ناْا  فٝا٘ ايطٝاضا١      ّ ٜعترب اسبد ايفاصٌ بري عٗادٜٔ: 1935ٖجَٛٗا ع٢ً اسببػ١ يف ْٛفُرب َٔ عاّ 

 (.5اإلٜطاي١ٝ دبازٟ ايطٝاض١ ايربٜطا١ْٝ، ٚعٗد أصبخ  فٝ٘ ايطٝاض١ اإلٜطاي١ٝ َطتك١ً، تٓافظ بسٜطاْٝا)

 (.5بسٜطاْٝا)

ٚيكد أ ازت تًو ايتطٛزات األٚضا  ايطٝاض١ٝ  اخٌ ايُٝٔ، إذ أبد٣ اإلَااّ حيٝا٢ ربٛفا٘ َأ ْتاا٥ج عالقتا٘       

ٛقعاات تػاري إزي إٔ اياُٝٔ ضاٝهٕٛ اهلادف اياااْٞ إلٜطايٝاا        َع إٜطايٝا، يف ايٛقا  ايارٟ ناْا  فٝا٘ أ ًا  ايت     

 بعد إٔ تهٌُ  صٖٚا يًخبػ١.

ٚبػهٌ عاّ فإٕ تًو ايتطٛزات ناْ  قد أ ازت حاي١ َأ اشباٛف يٝطا  يف ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ فخطا ، باٌ يف        

 (.6ايٛطٔ ايعسبٞ عا١َ، ٚقد إْعهط  آ ازٙ ع٢ً َٛقف اإلَاّ ْفط٘)

 ّ:1937ق١ اي١ُٝٓٝ اإلٜطاي١ٝ يف عاّ زابعاا: دبدٜد َعاٖد٠ ايصدا

ّ ايا  ناْا  قاد عكادت يف عااّ      1936إْتٗ  َد٠ ايعٌُ باملعاٖد٠ اإلٜطاي١ٝ اي١ُٝٓٝ يف غٗس ضبتُرب َٔ عاّ 

ّ، بعد ضباٚي١ اإلٜطاايٝري دبدٜادٖا إ  إٔ اإلَااّ حيٝا٢ تاس   يف ذياو، ٚإضاتُست ا ااٚ ت اإلٜطايٝا١          1926

ا١ ايرٟ نإ قاد ظباح يف عكاد املعاٖاد٠ ايطاابك١، ٚٚصاٌ إزي صآعا٤ يف عااّ         ٚأزضً  ) اضبازٜ ( ز٥ٝظ ايبع

ّ، حاَالا َع٘ نارياا َٔ اهلداٜا َٚٓٗاا  بابتاإ ٚعػاسٕٚ اياف بٓدقٝا١، ٚأزبعا١ َادافع ملكاَٚا١ ايطاا٥سات،          1937

                                                           
 .113ّ،  1988، بريٚت،  از ايعٛ ٠، 2( ٖازٚيدٚف ٜعكٛب، ًَٛى غب١ ازبصٜس٠ ايعسب١ٝ، تعسٜ  أمحد املضٛاحٞ،  1)

 .171ّ،  1957( أمحد فدسٟ، ايُٝٔ بري َاضٝٗا ٚحاضسٖا، ايكاٖس٠، َطبع١ ايسضاي١، 2)

 .396-395( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،     3)

 .273ّ،  1965، تعسٜ  جعفس اشبٝا ، بغدا ،  از املٓت1،٢ٗ( جٛزج يٓػٛفطهٞ، ايػسم األٚض  يف ايػسٕٚ ايعامل١ٝ، ج4)

 .13ّ،  1939شيٛش/ٜٛيٝٛ  21، 154( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج5)

 . 433-432( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،     6)
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ٓٝاا١ َااع بعااض اف ت ايالضااًه١ٝ، إضاااف١ إزي تكاادِٜ ايٛعااٛ  يطَاااّ حيٝاا٢ بتصٜٚاادٙ باملعاادات ايعطااهس١ٜ ٚايف       

ٚايٛقاااٛف إزي جاْبااا٘ يف ْصاعااا١ َاااع بسٜطاْٝاااا  اااا أضاااطس اإلَااااّ حيٝااا٢ أخااارياا إزي املٛافكااا١ عًااا٢ دبدٜاااد            

 (.1املعاٖد٠)

ّ، ٚيف صٓعا٤ ذبدٜداا مت اإلتفام ع٢ً دبدٜد املعاٖد٠، حٝاث َااٌ فٝٗاا    1937ففٞ ايسابع َٔ ضبتُرب َٔ عاّ 

 ايعُاسٟ ٚايطاٝد عًاٞ بأ أمحاد إباساِٖٝ أَاري        اإلَاّ حي٢ٝ نٌ َٔ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ ايكاضٞ عبداهلل بٔ حطري

ازبٝؼ ٚايكا٥د عبدايهسِٜ إبٔ أمحاد َطٗاس ز٥اٝظ ايادٜٛإ املًهاٞ، َٚااٌ إٜطايٝاا  اضابازٜ  عضاٛ صبًاظ           

األعٝإ اإلٜطايٞ، ٚبعد إٔ مت ايتأند َٔ صخ١ ايٛ ا٥ل املتعًك١ باملعاٖد٠ شي  املٛافك١ ع٢ً َٛا ٖا ايعػس٠، 

 ٢ املعاٖد٠ ايطابك١، أَا املٛا  املتبك١ٝ فإْٗا تضُٓ  اإلتفام ع٢ً بٓٛ  آخس٣ ٖٚٞ:اي  إْطبك  ض  َٓٗا عً

املا ٠ ايطاابع١: ٜاتِ تعاٝري  ااًري ضٝاضاٝري بعاد َٛافكا١ ايطاسفري، عًا٢ إٔ تهإٛ َعاًَا١ ٖاس ٤ ٚفال صاٝغ١               

 )أناس األَِ حو٠ٛ( بري ايطسفري.

ٝع ايٓٛاحٞ ٚطبكاا يًكٛاْري ٚاألْوُا١ املتعاازف عًٝٗاا،    املا ٠ اياا١َٓ: تأَري اسبُا١ٜ يسعاٜا ايدٚيتري َٔ ا

 ٚٚفل صٝغ١ )أناس األَِ حو٠ٛ( أٜضاا.

 املا ٠ ايتاضع١: ٜٓطبل َا جا٤ يف املا ٠ اياا١َٓ ع٢ً ايبٛاخس ٚاملػخْٛات يهال ايطسفري.

عاٖاد٠ صباد ٠، إذا   املا ٠ ايعاغس٠: َد٠ املعاٖد٠ مخط١ ٚعػسٕٚ ض١ٓ، تبدأ َٔ تازٜذ املصا ق١ عًٝٗا، ٚتعتارب امل 

 (.2أ ٜتِ ربًٞ أحد ايطسفري عٓٗا، ٚقبٌ ضت١ أغٗس َٔ إْتٗا٥ٗا)

يكد نإ ظباح إٜطايٝا يف دبدٜد املعاٖد٠ َع ايُٝٔ ناٌ ْصاساا ضٝاضاٝاا نابرياا هلاا، إذ عبصاست صاخفٗا عأ        

دبدٜاد املعاٖاد٠ ٜعا     إزتٝاحٗا ايهبري باعتبازٙ   ي١ ع٢ً تٛاصٌ إٜطايٝا يف تعاْٚٗا َع ايعسب. ٚأّنادت باإٔ   

(. إٔ َٛقاف اياُٝٔ ناإ  اَضااا ٚأ ٜٛضاح َٛقفٗاا َأ        3بكا٤ ايُٝٔ ضُٔ ْطام ْفٛذ إٜطايٝا يف املٓطكا١) 

 (.4دبدٜد املعاٖد٠، إذ ايتصَ  ايصُ  ٚايطهٛت خٛفاا َٔ اإلْتكا  ايعسبٞ)

٢ٝ إزضااٍ بعاا١ نٓٝا١    ْٚتٝج١ يًُعاٖد٠ ملٗس ٚاضخاا ايتخسى اإلٜطايٞ يف ايُٝٔ، إذ اقرتح  ع٢ً اإلَاّ حي

يااتعًِ ايطااريإ يف إٜطايٝااا، ٚعًاا٢ إٔ تتخُااٌ اسبهَٛاا١ اإلٜطايٝاا١ تهايٝفٗااا. ٚبايفعااٌ مت ذيااو حٝااث أزضااٌ       

                                                           
 . 50( أَري ضعٝد، ايُٝٔ تازخي٘ ايطٝاضٞ، َصدز ضابل،  1)

 .137( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  2)

 .23ّ،  1937اًٍٜٛ/ضبتُرب  15، 67( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج3)

 .16ّ،  1980، بريٚت، َسنص األجبد١ٜ، 1ّ،  1952-1925( ْٛزٟ عبداسبُٝد خًٌٝ، ايتازٜذ ايطٝاضٞ  َتٝاشات ايٓف  يف ايعسام 4)
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اإلَاّ حي٢ٝ عػس٠ أغدا  هلرا ايغاسا، ٚبعاد إْتٗاا٤ ايادٚز٠ ايا  إضاتُست  االا ضآٛات عاا  املتادزبٕٛ إزي           

ري ٚاألطبا٤ ايارٜٔ ناإ هلاِ ْػاا  ضٝاضاٞ ٚإعالَاٞ       (. ٚٚصٌ إزي ايُٝٔ عد  َٔ ايفٓٝري ٚاملٗٓدض1ايُٝٔ)

ناابري يف ايااُٝٔ، ٚقاااد بااسشٚا َااأ خااالٍ عًُاااِٗ يف املطتػاافٝات اإلٜطايٝااا١ يف تعااص ٚاسبدٜاااد٠ ٚصاآعا٤ ايااا         

 (.2تٛاجدت فٝٗا بعا١ طب١ٝ َسيف١ َٔ إ ٢ٓ عػس طبٝباا)

َاضٞ، فكد أصبح إلٜطايٝا يف عاّ ْٚتٝج١ ملا تضُٓت٘ املا ٠ ايطابع١ َٔ املعاٖد٠ ٚاي  خص  ايتُاٌٝ ايدبًٛ

ّ ضبع١  اًري  بًَٛاضٝري يف ايُٝٔ، يف حاري أ ٜهأ يربٜطاْٝاا إ  َٛملفااا ٚاحاداا إعبصاس ْػااط٘ يف        1938

 (.3اسبدٜد٠)

ٚاضتطاع  إٜطايٝا ايطٝطس٠ عًا٢ اٝاع املهاملاات ايالضاًه١ٝ يف اياُٝٔ، إذ إٔ أٟ َهاملا١   نهأ ٚصاٛهلا إزي         

(. ٚغاهٌ اإلٜطاايٕٝٛ خطاساا ٖاد  األَأ ايعااّ يف اياُٝٔ،        4طتعُسات اإلٜطاي١ٝ يف إزٜرتٜاا) ايُٝٔ َاأ شيس بامل

بعد إٔ عُد ناري َِٓٗ إزي ايتطًٌ إزي املٓاطل ايطاح١ًٝ املط١ً ع٢ً ايبخاس األمحاس حبجا١ ايتجااز٠ ٚغاسا٤      

َآِٗ ٚإعاا تِٗ   اسببٛب، ٖٚٛ َا اضطس ضٝف اإلضالّ أمحد حانِ تعص إزي إصداز أَس ٜكضٞ بتطفري  ال ١ 

إزي ايصااَٛاٍ اإلٜطااايٞ، َاأ جٗاا١ أخااس٣ أباادت بسٜطاْٝااا اَتعاضااٗا َاأ دبدٜااد املعاٖااد٠، إزي حااد  باادأت فٝاا٘   

 (.5بسٜطاْٝا تػٔ مح١ً  عا١ٝ٥ غدٜد٠ ضد إٜطايٝا، بٌ ٚصٌ األَس إزي حد ايتٗدٜد بإضتدداّ ايك٠ٛ)

ٞ يف اياُٝٔ ٚايارٟ فاسا عًا٢ بسٜطاْٝاا فُٝاا       ٚبٗرا نهٔ ايكٍٛ إٔ دبدٜد املعاٖد٠ َاصٌ ق١ُ ايٓفٛذ اإلٜطااي 

بعد ٚإْطالقاا َٔ اسبفامل ع٢ً َصااسبٗا ايعُاٌ عًا٢ تغاٝري ضٝاضاتٗا يف املٓطكا١، َأ خاالٍ تكسٜا  ٚجٗاات           

ّ يف عكااد 1938ْوسٖااا َااع إٜطايٝااا يف تًااو املسحًاا١، يااريو ظبخاا  يف ايطااا ع عػااس َاأ إبسٜااٌ َاأ عاااّ           

يف املٓطك١ إذ مت اإلتفام ع٢ً عدّ إباساّ أٟ إتفاام باأٟ عُاٌ َأ       َعاٖد٠ زَٚا َع إٜطايٝا يتط١ٜٛ خالفاتُٗا

غأْ٘ تٗدٜد ضال١َ ٚاضتكالٍ ايُٝٔ ٚايطعٛ ١ٜ، ٚعادّ اسبصاٍٛ عًا٢ أٟ إَتٝااش أٚ َسناص ذٟ طاابع ضٝاضاٞ        

 فُٝٗا ٚعدّ ايتدخٌ يف ايٓصاع بُٝٓٗا يف حاي١ ْػٛب أٟ خالف.

                                                           
 . 129( ضًطإ ْاجٞ، ايتازٜذ ايعطهسٟ يًُٝٔ، َصدز ضابل،  1)

 .441-440 ( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،   2)

 .37( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  3)

 .38ّ،  1938، غبا /فرباٜس 2( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ايعد 4)

 .53-52( أَري ضعٝد، ايُٝٔ تازخي٘ ايطٝاضٞ، َصدز ضابل،    5)
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ياا  اتفاال عًاا٢ إٔ تهاإٛ َاادتٗا عػااس ضاآٛات تتجااد   ٚاملالحااه ٖٓااا َٚاأ خااالٍ َااا تضاآُت٘ فكااسات املعاٖااد٠ ا 

تًكا٥ٝاا يف حاي١ عدّ إعرتاا أٟ طسف فٝٗا، إْٗا ناْ  تٗدف إزي اسبفامل ع٢ً َصاه بسٜطاْٝاا ٚإٜطايٝاا   

 (.1يف املٓطك١)

ٚعٓاادَا ناْاا  املفاٚضااات  ا٥ااس٠ بااري بسٜطاْٝااا ٚإٜطايٝااا قاااّ ضااٝف اإلضااالّ اسبطااري باأ حيٝاا٢ بصٜاااز٠ إزي           

تكاا٢ فٝٗااا ٚشٜااس اشبازجٝاا١ اإلٜطااايٞ ٚعااسا ز باا١ ايااُٝٔ يف غااسا٤ ايطااالح اإلٜطااايٞ، ٚقااد ٚافكاا     إٜطايٝااا، إي

إٜطايٝاا عًاا٢ ذيااو بػاس  إٔ تاادفع ايااُٝٔ اياأُ ناااَالا. ٚسيٓاضااب١ ٖارٙ ايصٜاااز٠ أقااِٝ حفاٌ خااا ، ٚنااإ       

ٚيتُٝٗااا ( قااد أباادٜا إزتٝاحُٗااا ايهاابري يتجدٜااد املعاٖااد٠ بااري       Schiannoضااٝف اإلضااالّ ٚايهْٛاا  )غااٝاْٛ    

ٚإعتصاشُٖا بسٚح ايصداق١ ٚاإلحرتاّ ٚتبا ٍ املٓافع، ٚصدم األٖداف، اي  عًُ  ع٢ً تٛطٝد  عا٥ِ ايعالقات 

 (.2ايٛ ١ٜ بري ايطسفري)

ّ أزضااً  إٜطايٝااا إزي ايااُٝٔ نُٝااات ناابري٠ َاأ األضااًخ١ ٚاملعاادات     1939ّ ٚأٚا٥ااٌ عاااّ  1938ٚيف أٚاخااس عاااّ  

طااافٔ اإلٜطايٝااا١ ٚاألملاْٝاا١ إزي اسبدٜاااد٠، يٝااتِ إ اااس ذيااو ْكًاااٗا َااأ    ايعطااهس١ٜ ايااا  مت ْكًااٗا عًااا٢ َااذي اي   

(. ٚبااريو أصاابح إلٜطايٝااا حكٛقاااا خاصاا١ يف بعااض ازبااصز ايٛاقعاا١ عًاا٢ ايطااٛاحٌ          3اسبدٜااد٠ إزي صاآعا٤) 

اي١ُٝٓٝ،  ا ضٌٗ هلا  حكاا إْػا٤ ايكٛاعد ايبخس١ٜ ايصغري٠ فٝٗا، ٚنٌ ٖرا أناد ْفاٛذ إٜطايٝاا ايطٝاضاٞ     

 ٟ نإ ٜفٛم أٟ ْفٛذ آخس.ٚايتجازٟ اير

 :خاشي١

ّ، ناْااا  ْتٝجااا١ سباجااا١  1939-1919نهااأ ايكاااٍٛ إٔ ايعالقاااات ايُٝٓٝااا١ اإلٜطايٝااا١ خاااالٍ فااارت٠ ايبخاااث     

ايدٚيتري، ألٕ اإلَاّ حي٢ٝ ٜسٜد اسبصٍٛ ع٢ً ق٠ٛ تدعُ٘، ملٛاجٗا١ بسٜطاْٝاا، ايا  ذبتاٌ جٓاٛب اياُٝٔ ٖارا        

جد يف اياُٝٔ بػاهٌ خاا ، ٚغاب٘ ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ بػاهٌ        َٔ ج١ٗ، َٚٔ ج١ٗ آخس٣ ألٕ إٜطايٝا تطع٢ يًتٛا

 عاّ، ٚيكد خًص ايبخث إزي:

 بدأ إٖتُاّ إٜطايٝا بايُٝٔ َٓر ايكسٕ ايتاضع عػس عٔ طسٜل املغاَسٜٔ ٚايباحاري. (1

                                                           
 .45ّ،  1971( شٜد بٔ عًٞ ايٛشٜس، ضباٚي١ يفِٗ املػه١ً اي١ُٝٓٝ، بريٚت، ايػسن١ املتخد٠، 1)

 .41ّ،  1938نإْٛ ايااْٞ/ٜٓاٜس  28، 131( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج2)

 .101-100( حطري بٔ أمحد ايعسغٞ، بًٛا املساّ، َصدز ضابل،    3)
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باادأ اإلٖتُاااّ اإلٜطااايٞ ايسنيااٞ بااايُٝٔ َطًااع ايكااسٕ ايعػااسٜٔ ٚإضااتطاع  عاأ طسٜاال ضااًطاتٗا يف   (2

 ّ دبٓٝد األ ف َٔ ايُٝٓٝري.1906 إقًِٝ بٓا ز ايصَٛايٞ عاّ

ّ حصااً  1920شيهٓاا  إٜطايٝااا بعااد اسبااسب ايعاملٝاا١ األٚزي َاأ شٜااا ٠ أْػااطتٗا يف ايااُٝٔ، ففااٞ عاااّ         (3

ّ بادأت  1923غسن١ إٜطاي١ٝ عًا٢ إَتٝااش إْػاا٤ إ از٠ َساناص ٚضبطاات ايتًغاساف ايالضاًهٞ ٚيف عااّ         

 إٜطايٝا بتصٜٚد ازبٝؼ ايُٝ  باألضًخ١.

ّ، أ ٣ إزي تعصٜاص ايعالقاات ايُٝٓٝا١ اإلٜطايٝا١     1925يفاغطا  يًخهاِ يف إٜطايٝاا عااّ     ٚصٍٛ ايٓواّ ا (4

 ألٕ َٛضًٝٝ  نإ ٜسند ع٢ً إٔ َطتكبٌ إٜطايٝا يف ايػسم.

ّ، اسبصٍٛ ع٢ً  عِ اسبه١َٛ ايرتن١ٝ، ملٛاج١ٗ بسٜطاْٝا، إ  أْا٘ فػاٌ   1926حاٍٚ اإلَاّ حي٢ٝ عاّ  (5

 ٜطايٝا.يف ذيو،  ا إضطسٙ يتطٜٛس عالقات٘ بإ

ّ، ٜعترب ْتٝجا٘ طبٝعا١ يتطاٛز ايعالقاات باري ايبًادٜٔ،       1926تٛقٝع َعاٖد٠ ايصداق١ بري ايبًدٜٔ عاّ  (6

ٖٚااٞ أٍٚ إتفاقٝاا١ ٜٛقعٗااا اإلَاااّ َااع  ٚياا١ أٚزبٝاا١، َٚٓختاا٘ أٍٚ إعاارتاف َاأ  ٚياا١ أٚزبٝاا١، ٚإضااتفا ت         

ز٠ ايهااش ٚايهريٚضاري   إٜطايٝا بادخٛهلا إزي غاب٘ ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ ٚحصاً  عًا٢ إَتٝااشات إحتهااز دباا         

 ٚايتٓكٝ  عٔ املعا ٕ، نُا ضُٓ  إٜطايٝا بٗرا ايتٛاجد محا١ٜ َطتعُساتٗا يف إزٜرتٜا.

 ّ، ٚإش ا  ايتعإٚ يف غت٢ اجملا ت بري ايبًدٜٔ.1937مت دبدٜد َعاٖد٠ ايصداق١ عاّ  (7
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