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 في شرق أفريقيا االيطالي بحث بعنوان :االستعمار

 السالـ عمر عرقوبد/ عبد                                                              
 كمية اآلداب غرياف / جامعة غرياف                                                      

                                                                    
 مقدمة:

لى فترة يطالية، في الشواطئ الجنوبية لمبحر األبيض المتوسط إترجع الطموحات االقتصادية اإل
الرومانية القديمة التي سيطرت عمى  مبراطوريةاإلسابقة، قبؿ تحقيؽ وحدتيا السياسية، فمند زمف 

ا والبندقية، ز وبييطالية في ذلؾ الحيف مثؿ جنوه ، حيث كانت بعض المدف اإلشواطئ القارة األفريقية
ة المذكورة دورًا في نقؿ يطاليالمدف اإل ئموانتربطيا عالقات تجارية مع شماؿ أفريقيا ولقد لعبت 

 العصر الحديث. حتىأوروبا، واستمر ىذا النشاط  إلى ،والشرؽ مف الموانئ المصرية ،تجارة اليند

ممكًا عف  نويؿام، ونودي بالممؾ فيكتور عبيدمنت تاجإيطاليا وحدتيا السياسية تحت وعندما حققت 
ـ، 1871ة وروما لـ تنضما إال في عاـ ـ، إال أف البندقي1861إيطاليا الموحدة، في فبراير مف عاـ 

 وبذلؾ اكتممت الوحدة اإليطالية.
وكاف شماؿ أفريقيا، ىو الميداف الذي اختارتو إيطاليا، ليكوف المجاؿ الطبيعي ليا نظرًا لقرب 
السواحؿ األفريقية إلى إيطاليا، كما أف اإليطالييف اعتبروا أنفسيـ ورثة اإلمبراطورية الرومانية 

 القديمة.
انت تونس في شماؿ أفريقيا أوؿ ىدؼ إليطاليا، ولكف سبقتيا فرنسا وقامت باحتالليا، وبالتالي ك

 اتجو اإليطاليوف إلى شرؽ أفريقيا.
ومف ىنا تبرز لنا التساؤالت التالية : ما  األسباب التي جعمت مف إيطاليا تتأخر في عممية 

إيالة  طرابمس ؟ ولماذا اتجيت إلى شرؽ االستعمار الخارجي؟ و لماذا لـ تقـ إيطاليا باستعمار 
أفريقيا؟ وكيؼ كانت عالقاتيا مع بريطانيا؟ وكيؼ  استطاعت تكويف إمبراطورية في شرؽ أفريقيا ؟ 

 وما مصير تمؾ المستعمرات بعد انتياء الحرب العالمية الثانية؟
 ىذه التساؤالت وغيرىا ستجد اإلجابة عنيا في ىذا البحث.
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أف إيطاليا بعد أف حققت وحدتيا السياسية قررت دخوؿ الميداف االستعماري لكف أشرنا في المقدمة، 
إيطاليا كانت تواجييا العديد مف المشاكؿ، أىميا مشكمة الجنوب اإليطالي الذي كاف يعانى مف 
التخمؼ عكس الشماؿ، الذي كاف أكثر تقدمًا، كما أف ازدياد عدد السكاف اضطرىـ لميجرة خارج 

) شكري . جيوا إلى الواليات المتحدة األمريكية، والبرازيؿ، واألرجنتيف، وشماؿ أفريقياالوطف، حيث ات
 (.105-104ـ،ص1948ا،

كما أف الموارد االقتصادية في إيطاليا، كانت ضعيفة، ورغـ تمؾ الظروؼ التي تـ 
منيا كثرة المظاىرات واالحتجاجات في  ذكرىا وغيرىا التي يمر بيا الشعب اإليطالي،

االجتماعية وبالنظر لتمؾ الظروؼ ،د مطالبة بتحسيف األوضاع االقتصادية البال
ف تحتؿ مكانًا بيف الدوؿ يطاليا مييأة، ألواألحواؿ التي تمر بيا البالد لـ تكف إ

، لمقياـ  االستعمارية، فقد كاف ينقصيا التنظيـ السياسي، وكاف ينقصيا الرأسماؿ الالـز
عبارة عف قوارب  يطالية كانت ضعيفة، أف البحرية اإلكما ،بعممية االستعمار الخارجي 

خشبية ال يمكنيا بأي حاؿ مف األحواؿ منافسة السفف التجارية العمالقة المصنوعة مف 
الحديد، أضؼ إلى ذلؾ أف إيطاليا ينقصيا الفحـ والحديد واآلالت، كما أنيا تفتقد إلى 

لى مصاؼ الدوؿ الكبرى الميندسيف وبالتالي عمييا المزيد مف الجيد لموصوؿ إ
 (.235ـ، ص1960)رياض ا،االستعمارية مثؿ بريطانيا وفرنسا.

مما سبؽ يتضح  أف إيطاليا، لـ تكف عمى استعداد تاـ لالستعمار الخارجي ولـ تكف ليا اإلمكانيات 
الضرورية لعممية االستعمار الخارجي، ولكف نجاح الوحدة السياسية أوجد في الشعب اإليطالي 

 بالعظمة، وأنيا ال تقؿ أىمية عف بريطانيا وفرنسا، وال ينقصيا سوى االستعمار الخارجي.  شعورًا 
ظيرت في إيطاليا مبررات، تدعو لالستعمار الخارجي منيا أف اإليطالييف ىـ ورثة اإلمبراطورية 

تجارة في الذيف كانوا سادة ال والبيزييفالرومانية القديمة، وأنيـ ورثة التجار الجنوييف والبنادقة  
العصور الوسطى والحديثة. فقد كاف حب الفخر بالسمؼ مختمطًا باليستيريا، ومركب النقص ىو 
الدافع الرئيسي ليذا التوسع الخارجي رغـ قمة اإلمكانيات، ورغـ عدـ استعدادىا لممغامرة 

(. ىكذا شغمت فكرة التوسع الخارجي باؿ جزء اليستياف بو  236ـ، ص1960الخارجية.)رياض،
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ف اإليطالييف، رغـ الظروؼ الصعبة التي أشرنا إلييا التي تمر بيا البالد، إال أف فكرة التوسع م
 الخارجي ظمت حية في نفوس اإليطالييف.

وقد لعبت الدعاية اإليطالية المركزة، التي تنادى بأف مشاكؿ إيطاليا الديموغرافية، لف تجد الحؿ 
 ارجي.الناجح، إال بالقياـ بعممية االستعمار الخ

وقد برز العديد مف المستكشفيف اإليطالييف، الذيف ينادوف باالستعمار الخارجي منيـ عمى سبيؿ 
الذي كرس نفسو لتشجيع العمماء اإليطالييف لمذىاب إلى شماؿ  ومبير ريدو كاالمثاؿ المكتشؼ مانف

كتشؼ مف أفريقيا، وباألخص إلى طرابمس الغرب، مف أجؿ الكشؼ االستعماري، واستطاع ىذا الم
تأسيس الجمعية الميالنية االقتصادية لالستكشاؼ، وقد باشرت ىذه الجمعية بعدة رحالت إلى 

 (.18-17ـ، ص1984.) الحرير، طرابمس وبرقة
وغيره مف دعاة القومية اإليطالية، اخذوا يدعوف بأنة يجب أف  نى،مادزي ،كما أف الكاتب اإليطالي

(. ونتيجة لظروؼ إيطاليا، 17ـ ،ص1984)الحرير،. ربيكوف إليطاليا موطئ قدـ في طرابمس الغ
فاف الحكومة اإليطالية، كانت مترددة في القياـ بمغامرات عسكرية، فيما وراء البحار، قد تزيد مف 
األعباء عمى ميزانية البالد، كما أف فكرة االستعمار الخارجي لـ تنضج بعد، ولـ تجد قبواًل واسعًا 

لمنقسـ عمى نفسو، فاألحرار اإليطاليوف، كانوا منقسميف عمى أنفسيـ مف طبقات الشعب اإليطالي ا
فيما يخص االستعمار الخارجي، ولكف كما أشرنا أف المكتشفيف والكتاب والرحالو، ورجاؿ البعثات 
الدينية، وأصحاب رؤوس األمواؿ، وعدد مف السياسييف والمثقفيف المياليف إلى فكرة التوسع 

الذي رأى ضرورة التوسع الخارجي إليطاليا، وأشار بأف االستعمار  ميشؿ، روبيرتوالخارجي، أمثاؿ 
 السكاف في البالد الخارجي يمثؿ رمزًا لمقوة والعظمة وأف التوسع الخارجي حؿ لمشكمة ازدياد

 (.19، ص  1984)الحربر،
ولي، وىكذا بمرور الزمف تبمورت تمؾ اآلراء، وتشكمت جمعيات فكرية في فمورنسا، وميالف، وناب

وكانت تمؾ الجمعيات تقـو بتمويؿ الرحالت الكشفية المتجية إلى طرابمس الغرب، كما أف تمؾ 
 الجمعيات قامت بإصدار مجالت عممية نشرت فييا تحقيقاتيا العممية.

ظيار إيطاليا كقوة  كانت الحاجة ممحة في البحث عف أمكانية التسويؽ، والكشؼ عف المواد الخاـ وا 
دأ رسالة إيطاليا الحضارية واإلنسانية، وبالتالي اعتبر اإليطاليوف أف شماؿ دولية، وتكريس مب
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أفريقيا، منطقة نفوذ إيطالية، وعزز ىذا االعتبار أف نابميوف الثالث في حديث لو مع زوج ممكة 
ـ فى اسبورف اقترح السماح إليطاليا بإحتالؿ طرابمس 1865االنجميز فكتوريا في عاـ 

 (.108ـ، ص1948الغرب.)شكري ا، 
وكاف وزير خارجية إيطاليا، في خطاب ألقاه في مجمس النواب اإليطالي أوضح فيو، أف نابميوف 

ـ، اقترحت النمسا 1878الثالث وافؽ رسميًا عمى أف تحتؿ إيطاليا تونس، وفى مؤتمر برليف عاـ 
بة منيا في وروسيا عمى إيطاليا أف تبسط نفوذىا عمى تونس، إال أف إيطاليا امتنعت عف ذلؾ رغ

 (.108ـ ، ص 1948احتراـ شعور فرنسا .)شكري ا، 
ـ، تعكرت العالقات بيف إيطاليا، وباي تونس، واستعد األسطوؿ اإليطالي 1881وفى يناير مف عاـ 

لمياجمة تونس، إال أف الوزير الفرنسي، أسرع إلى إيطاليا ليوضح لمسمطات اإليطالية، تحرج موقؼ 
الية، لكثرة االضطرابات في الجزائر، وألف الثوار العرب أرسموا نداء باسـ الفرنسييف في أفريقيا الشم

الشعب الجزائري إلى وليـ األوؿ إمبراطور ألمانيا، وبذلؾ تخشى فرنسا إذا أقدمت إيطاليا عمى 
إرساؿ حممتيا إلى تونس أف يتسع الخرؽ في الجزائر، وبذلؾ اقتنع اإليطاليوف بما قالو الوزير 

 (.109ـ ، ص1948ري ا، الفرنسي .)شك
كما أف إيطاليا عندما حققت وحدتيا اتجيت أنظارىا إلى احتالؿ تونس إال أنيا ترددت مما اتاح 
الفرصة لمفرنسييف حيث قاموا باحتالليا،  رغـ الوعود التي تحصمت عمييا إيطاليا مف قبؿ فرنسا 

أمؿ عندما أسرعت فرنسا  بشأف حصوليا عمى طرابمس الغرب وتونس ، لقد شعرت إيطاليا بخيبة 
د ت،  الجمؿ و إبراىيـ ا،) ـ وبالتالي ضاعت الفرصة عف إيطاليا1881باحتالؿ تونس عاـ 

 (.134ص
يطالي لقد بقى شرؽ أفريقيا أكثر إغراء لتحقيؽ الطموحات اإليطالية التوسعية، فقد أشار المؤلؼ اإل

 (.20ـ    ص1984ية لنا".)الحرير،قائاًل: "أف شرؽ أفريقيا أصبح أكثر جاذب سيزارو كور نيتى
ويبدو أف العوامؿ، التي ساعدت عمى استمرار رغبة إيطاليا في التوسع في شرؽ أفريقيا طموحاتيا 
االقتصادية والتجارية، التي يمكف نيميا بالسيطرة عمى البحر األحمر، والتحكـ في باب المندب، 

ـ ، 1984)الحرير،  األىداؼ في شرؽ أفريقياوىذا الطموح يتطمب منيا بناء قوة بحرية لتحقيؽ تمؾ 
 (.21-20ص
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والسؤاؿ الذي يتبادر إلى الذىف لماذا تركت إيطاليا الساحؿ الشمالي لمبحر المتوسط، وأجمت 
 احتالؿ إيالة   طرابمس الغرب ، واتجيت إلى الساحؿ الشرقي ألفريقيا ؟
ة، وعدـ قدرتيا عمى مواجية يبدو أف السبب في ذلؾ يرجع إلى ضعؼ إمكانات إيطاليا الحربي

جندي إلى إيالة طرابمس الغرب، لحمايتيا مف ىجوـ  100000الدولة العثمانية، التي أرسمت 
محتمؿ مف قبؿ إيطاليا، وبالتالي رأت إيطاليا تأجيؿ احتالؿ إيالة  طرابمس الغرب حتى يحيف الوقت 

براىيـ ا ، دت،ص  (.135المناسب.)الجمؿ وا 
أف السيطرة عمى طرابمس ستكوف صعبة، إال إذا تـ ليا األطباؽ عمى  كما أف إيطاليا درست

طرابمس مف جية الشرؽ األفريقي والجنوب، عف طريؽ التوسع في الحبشة، والسيطرة عمى البحر 
 (.21ـ، ص 1984األحمر، وليذه األسباب كاف اتجاه إيطاليا نحو الشرؽ األفريقي .)الحرير، 

 يطاليا الريتريا:   احتالل إ
التي أطمقيا اليونانيوف عمى  سينوس اريتريوـ،  جاءت مف الكممة اليونانية ريترياكممة أ يبدو أف

البحر األحمر، وخميج عدف، وبحر العرب، إال أف الروماف حصرىا في البحر األحمر وشواطئو. 
الممؾ وعندما أحتؿ اإليطاليوف سواحؿ البحر األحمر، وتجديدًا لمدولة الرومانية القديمة، أصدر 

 (.22ـ ص1974)صالح، .ـ بتسميتيا أريتريا 1890إيطاليا مرسومًا عاـ  ىمبرت األوؿ ممؾ
وشواطئ البحر األحمر الغربية،  إلى سواكف، ومصوع،وكاف محمد عمي، والي مصر، قد اتجو 

ـ، واستمر 1811واستولى عمييا وألحقيا باإلدارة المصرية، بعد أف تـ القضاء عمى الوىابييف عاـ 
 ـ عندما ظير اإليطاليوف عمى مسرح األحداث1885وجود المصري في المنطقة حتى عاـ ال

 (.147 -146ـ،ص ص1974)صالح،
ويرجع الوجود اإليطالي، في شرؽ أفريقيا، إلى النشاط التبشيرى في تمؾ األماكف، ومف أشير  

وكاف قد وصؿ إلى  ،القس جيوزيب سابيتو، المبشريف، الذيف كاف ليـ الدور الفعاؿ في ىذا المجاؿ
الحبشية، ضمف جماعة مف المبشريف، كما زار إقميـ بوغوص، وعاش بيف القبائؿ  تيجرى مقاطعة

 (.344ـ،ص1971عدة سنوات، بحيث أصبح لو نفوذ كبير فى تمؾ المنطقة .)الجمؿ،
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ـ، وكانت قد اختمرت في ذىنو فكرة أف يكوف إليطاليا 1868إلى إيطاليا عاـ القس سابيتو  رجع
ميناء عمى البحر األحمر، تتخذ منو ركيزة لنشاطيا ىناؾ، خصوصًا وقد أصبحت لمبحر األحمر 

 (.344ـ،ص1971ـ .)الجمؿ،1896أىمية مالحية بعد افتتاح قناة السويس 
لقد لقيت أفكار سابيتو، ترحيبًا مف قبؿ السنيور روبا تينو، مدير شركة روبا تينو اإليطالية لممالحة، 

متميفًا في إنشاء خط مالحي لمشركة بيف البندقية، وموانئ اليند والصيف، عف  وكاف روبا تينو
طريؽ قناة السويس، والبحر األحمر، وكاف قد كمؼ القس سابيتو بالتوجو إلى البحر األحمر، 
والبحث عف بقعة صالحة لتأسيس محطة تجارية، وأف يقوـ بشرائيا إذا تمكف مف ذلؾ 

 (.57-56ـ،ص ص1960)حراز،.
ى القس سابيتو، رغبو روبا تينو، وعاد إلى المناطؽ الواقعة عمى ساحؿ البحر األحمر، واستطاع لب 

ونجح فى أف يستأجر باسـ شركة روبا  مف الدناكؿ،وبعض الزعماء  قبيمة رىيطةاالتصاؿ بشيخ 
 (.345ـ،ص1971)الجمؿ،.تينو مناطؽ واسعة مف خميج عصب، ورفع عمييا العمـ اإليطالي

بعض المناطؽ استئجار سواحؿ البحر األحمر)رضا باشا(، بنجاح القس سابيتو مف  عمـ محافظ 
لمشركة اإليطالية، وعمى الفور أرسؿ احتجاجًا شديد الميجة إلى القس سابيتو، عمى تمؾ التصرفات، 

ف كؿ  حافوف وأوضح في احتجاجو، بأف كؿ الساحؿ حتى رأس ىو ممؾ الحكومة المصرية، وا 
وخ والزعماء، ىو إجراء باطؿ باعتبار أف ىؤالء الشيوخ ىـ تابعوف لمحكومة إجراء قاـ بو الشي

 (.345ـ،ص1971المصرية، وليس ليـ الحؽ في التصرؼ في أية بقعة مف األرض.)الجمؿ،
كما جرت محادثات طويمة بيف الحكومة المصرية، والدولة العثمانية، وكانت مصر قد اوضحت 

ت اقتراح انجمترا بشأف حؿ األزمة وذلؾ بترؾ تمؾ أنيا لـ تسكت عمى مشكمة عصب، ورفض
المنطقة لإليطالييف، عمى أف يؤخذ تعيد مف إيطاليا بعدـ استخداـ المنطقة في األغراض العسكرية 

براىيـ ب ،  .(36ـ،ص1987) الجمؿ وا 
 اليوبالت  اإليطالية  الشركة  وساندت  ، المسألة  فييذه   تدخمت  ، قد اإليطالية  وكانت الحكومة

 سياسية  مشكمة  صارت  بؿ ،  والشركة  ، الحكومة بيف   ليست  المشكمة أصبحت 
 (.346ـ،ص1971)الجمؿ،
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ظمت إيطاليا تجدد ادعاءىا، بأف ليا األحقية في وضع يدىا عمى عصب إال أنيا لـ تتخذ أي  
ميناء  ـ، حيث قامت الحكومة اإليطالية بشراء1882إجراء فعمى الحتالؿ المنطقة حتى يوليو 

ليرة تقـو بدفعيا عمى ثالثة أقساط سنوية وبالتالي  4160000عصب، مف الشركة اإليطالية، مقابؿ 
 (.346ـ،ص1971)الجمؿ،أصبحت إليطاليا ركيزة يمكف عف طريقيا التوسع في الساحؿ األفريقي.

لتتخذ منيا درعًا وكانت انجمترا مف المؤيديف إليطاليا، لكي تتخذىا حميفًا ليا في المسألة المصرية، و 
، كما أف النجمترا غرض آخر، ىو الوقوؼ في وجو الفرنسييف في تمؾ الدراويشتقاوـ بو حكومة 

ـ، التي اعترفت فييا فرنسا 1877سبتمبر 7الجيات رغـ أف بريطانيا عقدت اتفاقية مع مصر في 
 (.346ـ،1971.)الجمؿ، حافوف بسيادة مصر عمى كؿ سواحؿ الصوماؿ لغاية رأس

وقفت بريطانيا إلى جانب إيطاليا وبتشجيع منيا، أسرعت إيطاليا بنشر الوثائؽ الخاصة،  لقد
باحتالؿ عصب، وقدمت لمجمس النواب مشروع قانوف لتنظيـ ىذه المستعمرة، وكاف البرلماف 

 ـ وقد نص مشروع القانوف عمى اآلتي:  1882يوليو  5اإليطالي، قد أقر ىذا المشروع في 
مستعمرة إيطالية عمى الساحؿ الغربي لمبحر األحمر، وفى أراضى عصب تحت إنشاء  -1-مادة 

 السيادة اإليطالية .
 تصدر الحكومة مرسومات ممكية ووزارية، بالتنظيمات اإلدارية، والتشريعية، والمالية . -2-مادة 
 تخضع المستعمرة إلدارة وزارة الخارجية في روما . -3-مادة 
ـ، بيف الحكومة اإليطالية، 1882مارس سنة  10تفاقية المعقودة في إقرار بسرياف اال -4-مادة 

وشركة روبا تينو، والتي تنازلت بموجبيا ىذه الشركة عف حقوؽ ممكيتيا لمحكومة وتنظـ بموجب 
نشاء المؤسسة االقتصادية في عصب.)يحيى ا  تخص ذلؾ االتفاقية المالية، التي بشراء وا 

 (.292-291ـ،ص 1967،
ـ، يعتبر ميالد إمبراطورية إيطاليا االستعمارية عبر البحار، ولـ 1882يوليو  5القوؿ أف إذًا يمكننا 

تكد إيطاليا تتبث أقداميا في عصب، حتى أسرعت بمد سمطاتيا شمااًل وجنوبًا، حيث انتيزت 
يناير  25وعمى الفور أرسمت حممة بحرية احتمت المنطقة في  مف بيموؿ،انسحاب القوات المصرية 

، متعممة أف الفوضى أصبحت تضرب أطنابيا في بيموؿ، األمر الذي مف شأنو أف ييدد ـ1885
 (.349ـ،ص1971اإليطالييف في عصب .)الجمؿ،
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لـ يكتؼ اإليطاليوف باحتالؿ بيموؿ، بؿ اتجيوا لمسيطرة عمى ميناء مصوع، بعد أف تذرعت بمصرع 
دناكؿ، حيث أرسمت سفنيا الحربية، عمى أيدي مجموعة مف ال  جوستانو بيانكى، الرحالة اإليطالي

ـ، وصمت 1885فبراير مف عاـ  25عبر قناة السويس، إلى مصوع وبتشجيع مف بريطانيا، وفى 
سفينتاف إيطاليتاف إلى ميناء مصوع، وأنزلت قواتيا عمى أرض الميناء، ورفعت العمـ اإليطالي 

 (.349ـ،ص1971عمييا، رغـ احتجاج وكيؿ محافظ مصوع المصري .)الجمؿ،
استطاعت إيطاليا السيطرة عمى ميناء مصوع، وبالتالي تـ القضاء عمى آخر مظير لمسيادة 

جبار وكيؿ محافظ مصوع عمى مغادرة المنطقة وأعمنت في يوـ   وليو السيادةي 25المصرية فييا، وا 
ت عمى المنطقة، ثـ أخذت القوات اإليطالية تتوغؿ في المنطقة شمااًل وجنوبًا، ففي الشماؿ وصم

ميؿ جنوب شرؽ سواكف، وفى الجنوب أصبحت المناطؽ اإليطالية متاخمة لمممتمكات  100إلى 
ـ، أصدرت إيطاليا مرسومًا بتوحيد الممتمكات اإليطالية 1890الفرنسية في شرؽ أفريقيا. وفى عاـ 

 في ساحؿ البحر األحمر في مستعمرة واحدة، سميت باسـ أريتريا، وبذلؾ يمكف القوؿ أف إيطاليا
 (.349ـ،ص1971.)الجمؿ، نجحت في تكويف مستعمرة أريتريا، بتأييد بريطانيا وتشجيعيا

 يطاليا في الحبشة:إ أطماع 
بالنسبة ليا، فأرادت السيطرة عمى  يطاليا عمى مصوع، بدء الصراع االستعماريتعتبر سيطرة إ

 الحبشة )أثيوبيا( .
يمف، وتعنى حبشت الخميط، وقد استقرت واسـ الحبشة نسبة إلى قبيمة حبشت، التي جاءت مف ال 

 كسوـ،ىذه القبيمة، في مرتفعات أريتريا، وتيجرى شماؿ ىضبة الحبشة، وكاف مف أشير ممالكيا أ
 (.292-291ـ،ص ص1967.)يحيى ب ، القرف األوؿ الميالدي منذ

المحروؽ،  الكتابات اإلغريقية، ومعناىا اإلغريقي الوجوأما اسـ أثيوبيا، فيو اسـ قديـ، جاء في 
(. 349ـ،ص1971.)الجمؿ، وكاف ىذا االسـ يشمؿ مممكة النوبا، ومروى في شماؿ السوداف

صممت إيطاليا عمى السيطرة عمى الحبشة، فأخذت ترسؿ البعوث اإليطالية لغرض الكشؼ عف 
المناطؽ المتجية نحو الحبشة بمساندة وتشجيع مف بريطانيا، وقد رسمت سياستيا عمى أساس 

حيث زودتو  يوحنا الرابع( الحبشي، المنافس  لإلمبراطور Shooحاكـ إقميـ شوا ) ميؾمن مساعدة
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، الذي كاف يؤيده الكثير مبراطور يوحنا الرابعباألسمحة، والذخائر لكي يستطيع الصمود في وجو اإل
 (.241ـ،ص1960.)رياض، Tigreمف الرؤوس أقواىـ الرأس ألوال حاكـ تيجرى 

ـ بيف اإليطالييف، واألحباش، عندما أراد الطمياف السيطرة عمى ـ، حدث صدا1887وفى عاـ 
، في ء(، وأوقع بيـ ىزيمة نكراDogaliدوجالى )منطقة بني عامر، حيث التقى بيـ الرأس ألوال فى 

 (.28-27ـ،ص ص1970)الشتيوي،. ـ1887يناير  25
يف روح الغرور، وحاولوا شعرت إيطاليا بصدمة قوية، وخيبة أمؿ، وأليبت ىذه المعركة في اإليطالي 

المحافظة عمى ما بأيدييـ، إبقاء لمشرؼ اإليطالي، ولذا اتحدت كممة اإليطالييف، واتفقوا عمى 
ضرورة إعداد حممة قوية تأخذ بثأر معركة دوجالى، وفى نفس الوقت أرسمت إلى الرأس منميؾ 

نراؿ في مسعاه وقبؿ الجنراؿ انتونمى الذي عرض عمى منميؾ مساعدة الطمياف لو وقد نجح الج
   منميؾ مساعدة الطمياف نظير أف يقدـ لو الطمياف عشرة اآللؼ بندقية ونصؼ مميوف طمقة 

 (.241ـ،ص1960)رياض ا ،
وعندما شعرت بريطانيا، أف الحرب ال محالة بيف الجانبيف اإليطالي والحبشي تدخمت في األمر،  

 يوحناطرفيف، وكاف إمبراطور الحبشة حيث أرسمت بعثة لمحبشة لغرض عقد صمح مؤقت بيف ال
الرابع، قد رحب بعقد الصمح، لكي يتفرغ لمحاربة الدراويش، ولمواجية ثورة منميؾ، وغيرة مف 

 (.333م,ص1791)الجمل,.الرؤوس المناىضيف لو 
وقعت  التيمعركة القابالت   فيا، حنيو  مبراطوراإلالصمح ، فعندما توفى  بتنفيذيطاليا إلـ تمتـز  

ـ، انتيزت إيطاليا الفرصة، وتقدمت بقواتيا إلى 1889وبيف الدراويش عاـ  ا،حنالحبشة بقيادة يو بيف 
أرض الحبشة، واستطاعت احتالؿ مناطؽ كثيرة، منيا منطقة كيريف وأسمرة، ومعظـ مقاطعة 

   (.123م,ص1711رياض ب,).تيجرى، وبالتالي أصبحت متحكمة بالطرؽ الجبمية المؤدية لمحبشة
السمطة إلى منميؾ، وأصبح الحاكـ في الحبشة، وقد ظف اإليطاليوف أف منميؾ مديف ليـ  انتقمت 

 بالوصوؿ إلى عرش أثيوبيا، وبالتالي أرادت إيطاليا تنفيذ سياستيا التوسعية في الحبشة.
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  :ليتشيامعاهدة أو 
ي، وقد جاء في ـ، وقع اإليطاليوف، واألحباش معاىدة أو تشيال1889مف عاـ  في الثاني مف مايو 

مميوف ليرة، وبعض الذخيرةػ، كما أىدت لو  4المعاىدة أف تقوـ إيطاليا بتقديـ ىدية لمنميؾ قدرىا 
 (. 249-248مدفعًا وغيرىا مف المساعدات .)غيث،دت، ص 28بندقية و 280000حوالي 

مى المعاىدة ويبدو أف إيطاليا قدمت ىذه اليدايا، وغيرىا مف المساعدات، مف أجؿ أف يوقع منميؾ ع
التي استخدمت فييا إيطاليا الحيؿ والخداع والغش، ولكف ىذه المعاىدة لـ يكتب ليا النجاح فسرعاف 

 ما قاـ إمبراطور الحبشة منميؾ برفضيا .
 المعاهدة:  نقض أسباب
طور الحبشة منميؾ المعاىدة بحسف نية حسب ما جاء في نص االميري ولـ يكف يعمـ مبراإوقع 

ص اإليطالي، إلى أف أوضحت لو فرنسا ماجاء في النص اإليطالي الذي رفضو رفضًا شيئًا عف الن
 (.356ـ،ص1971تامًا .)الجمؿ،

مف االتفاقية، حيث وجد اختالؼ في التفسير  17وكانت سياسة التزوير والغش واضحة في المادة 
ستعانة اإليطالي، عف التفسير االميرى الذي ينص عمى أنو يجوز لإلمبراطور الحبشي اال

باإليطالييف عند التعامؿ مع القوى الخارجية، أما التفسير اإليطالي فينص عمى أنو عمى اإلمبراطور 
االستعانة بالحكومة اإليطالية في عالقاتو مع الحكومات األخرى، وحسب ىذا النص يعنى أف 

اإليطالي، الحبشة أصبحت محمية إيطالية، وعمى ىذا األساس رفض اإلمبراطور ما جاء في النص 
مميوف ليرة، إال أنو احتفظ باألسمحة والذخائر، وفى يـو  4وقاـ باسترجاع المبمغ المالي الذي قدره 

ـ، أبمغ الدوؿ الكبرى، بأنو لـ يعد لو ارتباطات مع إيطاليا، وبالتالي أخذت 1893فبراير  11
مع بريطانيا وفرنسا . العالقات تسوء بينو وبيف إيطاليا، وفى نفس الوقت أخذت العالقات تتوطد 

 (. 29-28ـ،ص ص1970)الشتيوي،
لـ تعترؼ فرنسا وروسيا بما ادعتو إيطاليا مف حمايتيا لمحبشة، حسب ما جاء في النص اإليطالي  

وبالتالي عممت عمى تشجيع اإلمبراطور، وأمدتاه بالسالح والذخيرة، وقامت فرنسا بأف وضعت ميناء 
مر الذي جعؿ اإلمبراطور يتشجع ويصمـ عمى المقاومة جيبوتي تحت تصرؼ اإلمبراطور، األ

 (.356ـ،ص1971والوقوؼ في وجو الطمياف .)الجمؿ،
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ـ، استعدت إيطاليا لمحرب، وقامت بغزو إقميـ تيجرى، ويبدو أف ىذه الحممة قد 1894في سنة 
مميدًا  حققت نجاحًا وانتصارًا عمى قوات اإلمبراطور منميؾ، وقد اعتقد الطمياف أف الطريؽ أصبح

 لالستيالء عمى ىذا اإلقميـ واالستيالء عمى أثيوبيا كميا .
(، حاكـ paratiـ، أعدت إيطاليا حممة لغزو أثيوبيا، بقيادة بارا تيرى )1895وفى أواخر سنة 

ـ، عند بمدة )آمبا آالجى( وكانت ىذه 1895أريتريا، وحدث االلتحاـ، بيف القوتيف في ديسمبر 
ييا األحباش عمى القوات اإليطالية، وقد خمفت المعركة أثرا عميقا في المعركة حاسمة، انتصر ف

نفوس اإليطالييف، بينما أدت ىذه المعركة إلى التالحـ والتكتؿ بيف صفوؼ األحباش ضد القوات 
 (.124ـ،ص1966اإليطالية.)رياض ب،

ب ليا النجاح، لقد جرت مفاوضات بيف الجانبيف اإليطالي والحبشي، إال أف ىذه المفاوضات لـ يكت
وفشمت في حسـ األمر بينيما، وذلؾ لتمسؾ كؿ طرؼ بمطالبو فقد كاف اإلمبراطور منميؾ يصر 
عمى إلغاء معاىدة اوتشيالي أصاًل، ويطالب إيطاليا بالتخمي عف األراضي التي سيطرت عمييا، 

ف مف وكانت إيطاليا تصر كؿ اإلصرار عمى االحتفاظ بالمواقع التي سيطرت عمييا، فما كا
 الطرفيف إال االستعداد لممعركة الفاصمة بينيما .

 م6981معركة عدوة عام 
استعد األحباش لخوض المعركة ضد الطمياف، وقاموا بسحب قواتيـ إلى موقع عدوة الذي يبدو أنو  

أكثر تحصينًا، وأكثر مالئمة ليـ، بينما كاف الجيش اإليطالي في حالة سيئة جدًا، وكاف قد دب 
ف القادة اإليطالييف فالبعض يرى الحرب والقتاؿ ىو الحؿ، بينما يرى البعض األخر الخالؼ بي

ضرورة االنسحاب وذلؾ ألف الروح المعنوية لمجنود وحالتيـ الصحية كانت سيئة، لكف الحكومة 
 (.359ـ،ص1971اإليطالية كانت مصرة عمى القتاؿ لمحو أثار اليزائـ السابقة. )الجمؿ،

المدفعية، التي احدتث خسائر كبيرة لمجيش الحبشي في بداية األمر إال أنو  بدأت المعركة بيجـو
سرعاف ما وصمت البنادؽ الحبشية سريعة الطمقات، حيث استطاع الجيش الحبشي مف صب نيراف 
بنادقيـ عمى اإليطالييف، وتمكنوا مف إسكات مدافع اإليطالييف، ويبدو أف ذخائر المدفعية فد نفدت 

ع األحباش تطويؽ الجيش اإليطالي وما كاف أماـ اإليطالييف إال االستسالـ، وبالتالي استطا
براىيـ ب،القوات الحبشية حرة الحركة  وأصبحت  (.145ـ،ص1987)الجمؿ وا 
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كانت الكارثة ضخمة بالنسبة لإليطالييف، فقد بدأوا باالنسحاب، ورجعوا إلى قواعدىـ وقد انتشر 
ىرب المزارعوف اإليطاليوف إلى أسمرة ومصوع وىرب  بينيـ الرعب والخوؼ في أريتريا، وقد

المدنيوف اإليطاليوف مف أسمرة وكيريف إلى المناطؽ الساحمية المحصنة ويبدو أف نقص المؤف 
الالـز لمجيش الحبشي ىو السبب الذي منع منميؾ مف تتبع فموؿ الجيش اإليطالي .)الجمؿ 

براىيـ،  (.144-143ـ،ص ص1987وا 
جندي، وجرح  60000وة كارثة أحمت بالجيش اإليطالي، فقد خسر اإليطاليوف لقد كانت معركة عد

مدفعًا، وعمى  65رجاًل واستولى األحباش عمى حوالي  40000جنديًا، وتـ أسر  10428حوالي 
 مسدس.وىكذا دفع اإليطاليوف الثمف غاليًا في ىذه المعركة الشييرة . 110000

 قتيؿ، وحوالي ثمانية آالؼ جريح، ولـ يتـ أسر أسير واحد أما األحباش فقد فقدوا حوالي ستة آالؼ

براىيـ ب،  (.144ـ،ص1987.)الجمؿ وا 
بعد ىذه المعركة ظؿ الجيش الحبشي في حالة جيدة وكانت ىزيمة اإليطالييف أبشع ىزيمة منيت 

 بيا إيطاليا في القرف التاسع عشر .
حبشة، فتخمت عف مطامعيا في الحبشة لقد خيبت ىذه المعركة آماؿ إيطاليا االستعمارية في ال 

ـ، مستخدمًا الغازات 1935حتى العيد الفاشستي عندما صمـ موسوليني احتالؿ الحبشة عاـ 
 السامة بال رحمة انتقامًا لمعركة )عدوة( .

 م .6981 أكتوبر 61معاهدة الصمح في أديس أبابا 
حالة الحرب بينيما، وكاف أىـ ما عقدت ىذه المعاىدة بيف الطرفيف اإليطالي والحبشي، لكي تنيى 

جاء في ىذه المعاىدة ىو إلغاء معاىدة اوتشيالي، وأيضًا االعتراؼ باستقالؿ أثيوبيا استقالاًل تامًا، 
كما تـ تعييف الحدود بيف أريتريا وأثيوبيا، وكانت إيطاليا قد تعيدت بدفع فدية كبيرة لمحبشة .)رياض 

عقد اتفاقية ثالثية بيف إيطاليا وانجمترا وفرنسا  ـ تـ1906(. وفى ديسمبر 124ـ،ص1966ب،
ويبدو أف اليدؼ مف ىذه االتفاقية في الظاىر ىو المحافظة عمى الوضع الراىف في الحبشة مف 

 الناحية السياسية واإلقميمية في حياة اإلمبراطور منميؾ .
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تقسيـ الحبشة في حالة ويبدو أف الدوؿ الموقعة عمى ىذه االتفاقية كانت متفاىمة فيما بينيا إلى 
 ، )غيثانييار اإلمبراطور، وأف تعترؼ كؿ دولة بمنطقة نفوذ الدولة األخرى ومناطؽ النفوذ ىي: 

 (.251-250، ص دت
 المنطقة البريطانية: تشمؿ بحيرة تانا، وحوض النيؿ األزرؽ . -1
 المنطقة الفرنسية: وتشمؿ الخط الحديدي الممتد مف أديس أبابا إلى جيبوتي . -2
 نطقة اإليطالية: وىي عبارة عف شقة مف األراضي تربط الصوماؿ اإليطالي باريتريا .الم -3

وبذلؾ يمكف القوؿ اعتبار ىذه االتفاقية اتفاقًا لتقسيـ الغنيمة بيف الدوؿ االستعمارية وليست 
 المحافظة عمى أثيوبيا واستقالليا .

 يطالي:تأسيس الصومال اإل
ى مناطؽ أخرى في شرؽ القارة األفريقية وبالذات إلى يتطمعوف لمحصوؿ عم يطاليوفأخد اإل

سواحؿ المحيط اليندي التي تطؿ عمييا ممتمكات سمطاف زنجبار وكانت الدوؿ االستعمارية 
وفي مقدمتيا انجمترا، وألمانيا قد زاد نشاطيا في تمؾ األماكف وكانت تمؾ السنوات قد عرفت 

الطيف، والشيوخ عمى توقيع اتفاقات تمنح بسنوات اغتصاب أفريقيا والتي تعني أجبار الس
الشركات األجنبية أو الدوؿ حقوقًا، تصؿ إلى حقوؽ الممكية الكاممة، وفرض الحماية عمى 

 (.364ـ،ص1971األراضي التي تحت نفوذ ىؤالء الشيوخ والسالطيف .)الجمؿ،
 ـ1885أصبحت إيطاليا، تبحث عف أماكف في سواحؿ المحيط اليندي، حيث قامت عاـ 

بإرساؿ بعثة لزيارة منطقة الصوماؿ وكتابة تقرير مفصؿ عنيا، ويبدو أف ىذه البعثة قد نجحت 
                             ـ، ولكف ىذه المعاىدة لـ تمب رغبة 1885مايو  28في توقيع معاىدة مع سمطاف زنجبار في 

براهيم ب,)الجمل و  عمى ميناء )قسمايو(طاليا، ألنيا كانت تحاوؿ السيطرة إي                                    .(611م,ص6891ا 
وكانت إيطاليا قد اعتمدت عمى بريطانيا، وبالتالي أصبحت ليا السيطرة عمى بعض الموانئ، 
نما تـ التنازؿ أواًل لشركة شرؽ  ولـ تكف قد تحصمت عمى التنازؿ مف قبؿ السمطاف مباشرة وا 

ا لمشركة اإليطالية تنفيذًا لمسياسة التي كانت تنتيجيا انجمترا، أفريقيا البريطانية، ثـ تنازلت عني
وىى محاباتيا إليطاليا مف أجؿ استعماليا ككمب حراسة وضمانًا لوقوفيا في صفيا في تنافسيا 

 (.245ـ،ص1960مع فرنسا )رياض ا،
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تواجدىا وبذلؾ يمكننا القوؿ أف المساعدة البريطانية ىي العامؿ الوحيد الذي مكف إيطاليا مف 
 في سواحؿ المحيط اليندي .

استمر اإليطاليوف في الحصوؿ عمى توقيعات الشيوخ، بوضع بالدىـ تحت الحماية اإليطالية 
ـ، قامت 1885 –ـ 1884ـ، وبناء عمى ما نص عمية مؤتمر برليف 1889مايو  20وفى 

االنجميزي، وبيف إيطاليا بإبالغ الدوؿ بسط حمايتيا عمى بالد الصوماؿ الواقعة بيف الصوماؿ 
 (.247ـ،ص1959أراضي سمطاف زنجبار وأطمقت عمية اسـ الصوماؿ اإليطالي )يحيى ا،

اتجيت إيطاليا بعد ذلؾ إلى ميناء قسمايو، وغيرىا مف الموانئ الميمة عمى ساحؿ المحيط 
وكانت تعمـ أف الحصوؿ عمى ىذه األماكف الميمة، البد مف  ، بركا، براوه،اليندي مثؿ مقديشو

وافقة بريطانيا وبدأت تسعى مف أجؿ موافقة بريطانيا عمى مشاريعيا ىذه، ونجحت في ىذه م
المساعي إذ وافقت بريطانيا عمى أنو عندما تحصؿ شركة أفريقيا البريطانية عمى عقد االمتياز 
الخاص بإدارة الموانئ الخاصة بسمطاف زنجبار فإنيا سوؼ تسمـ لمحكومة اإليطالية أو إلحدى 

ت اإليطالية الموانئ الواقعة شماؿ نير جوبا بنفس الشروط، التي تتفؽ عمييا مع سمطاف الشركا
أما ميناء  زنجبار، وتحتفظ الشركة البريطانية لنفسيا بإدارة الموانئ الواقعة جنوب ىذا النير،

 (.251ـ،ص1959قسمايو فيكوف احتاللو مشتركًا بيف الشركتيف )يحيى ا،
ـ، مف الحصوؿ عمى 1889ا البريطانية في شير أغسطس نجح مدير شركة شرؽ أفريقي

االمتياز الخاص بإدارة الموانئ الخاصة، وفى شير نوفمبر مف نفس السنة وقع مع ممثؿ 
يطالية موانئ مقديشو، وبركا، وبراوة بي الحكومة اإليطالية اتفاقًا يقضى بتسميـ مندو الحكومة اإل

شتراؾ في احتالؿ انية، عمى أف يتولى الطرفاف االبنفس شروط االمتياز الممنوح لمشركة البريط
اإليطالية قد  ف يتحمال نصيبًا متساويًا في مصاريؼ إدارتيا، وكانت الحكومةمنطقة قسمايو وأ
ـ حمايتيا عمى الساحؿ الشرقي ألفريقيا الممتد مف الحدود 1889نوفمبر  15أعمنت لمدوؿ يـو 

 (.367ـ،ص1971.)الجمؿ، الشمالية لقسمايو حتى نياية سمطنة )أوبيا(
يطاليا، لتحديد مناطؽ النفوذ لكؿ 1891مارس  24وفي يوـ  ـ، تـ توقيع اتفاقية بيف بريطانيا وا 

منيما في شرؽ أفريقيا، مف النيؿ األزرؽ حتى سواحؿ البحر األحمر، وبعد ذلؾ سعت إيطاليا 
يطاليا عمى لمحصوؿ عمى عقد امتياز مف سمطاف زنجبار وبموجب ىذا االتفاؽ تحصمت إ
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خضاعيا إليطاليا، كما أصبح إليطاليا حؽ شراء وامتالؾ  الموانئ التي تـ االتفاؽ عمييا وا 
األراضي وأصبح ليا أيضا الحؽ في جمع الضرائب والرسوـ المالية، وتنظيـ التجارة والمالحة، 
صدار أوراؽ  نشاء المصارؼ، وا  نشاء خطوط سكؾ الحديد، وحؽ فرض الجمارؾ والرسـو وا  وا 

        سنة يمكف تجديدىا لنفس المدة وبنفس الشروط 25النقد، وتسرى ىذه الحقوؽ لمدة 
 (.278مص 1959)يحيى ا ،

ومف ىنا نرى أف شرؽ أفريقيا آؿ إلى إيطاليا، وظمت  تدير تمؾ المناطؽ حتى الحرب العالمية 
 الثانية .

 ليني واالستيالء عمى الحبشة:و يتو موسبن
ـ، كانت حكومتة الفاشية تبذؿ جيودًا 1922ى الحكـ في إيطاليا عاـ عندما وصؿ موسوليني إل

عادة مجد الدولة الرومانية القديمة، إال أف ىذه الجيود قد فشمت في  جبارة لترقية شوؤف البالد وا 
ترقية البالد، وزاد البؤس والشقاء، وكثرت البطالة، وليذا رأي موسوليني إنو لمعالجة األمور في 

البحث عف أمالؾ جديدة في الخارج، لتكوف متنفسًا لمشعب اإليطالي مف جية  إيطاليا ينبغي
 وإلنعاش اقتصاد البالد مف جية أخري .

وبعد دراسة قاـ بيا موسوليني مع مستشاريو، وجد أف الحبشة لـ تخضع لمدوؿ األوربية في ذلؾ 
  لو عدة أىداؼ منيا:الوقت وليذا قرر االستيالء عمييا، كما أف االستيالء عمى الحبشة يحقؽ 

إف الشعب اإليطالي ال يزاؿ يذكر اليزيمة التي انزليا الممؾ منميؾ بالجيش اإليطالي في  -1
ـ وبالتالي أراد موسوليني أف يحقؽ نصرا عمى الحبشة ويعيد لمشعب 1896موقعة عدوة في عاـ 

 اإليطالي الثقة في نفسو.
ة الرجؿ األبيض اإلنسانية حتى كانت أوروبا عمى تعصب لنظرية تفوؽ األوروبي ورسال -2

ولو تمت ىذه الرسالة عمى جثت األفريقييف ومف تـ كانت السيطرة اإليطالية عمى الحبشة تمقى 
 ترحيبًا مف األوروبييف .

كاف الفاتيكاف قد أعمف حياده مف االستعدادات اإليطالية لغزو الحبشة وكاف يرى إف التوسع  -3
ـ البعثات التبشيرية الكاثوليكية لتقويض الكنيسة القبطية في اإليطالي في الحبشة يفتح المجاؿ أما

 الحبشة .
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وكانت إيطاليا قبؿ أف تقدـ عمى احتالؿ الحبشة، قد عقدت اتفاقًا مع فرنسا لكي تأمف شرىا ففي 
ـ، تـ عقد االتفاؽ بينيما وبمقتضى ىذا االتفاؽ )موسوليني _ الفاؿ( تنازلت 1935يناير مف عاـ 
ميؿ مربع مف األراضي المتاخمة لميبيا وأيضا عف جزء  450000ا عما يقرب مف فرنسا إليطالي

صغير مف الصوماؿ الفرنسي المتاخـ الريتريا، كما تـ االتفاؽ أيضا أف تطمؽ فرنسا يد إيطاليا في 
(. ومف األسباب التي شجعت موسوليني 272ـ،1974التوسع في الحبشة كما تشاء .) البطريؽ،

ى الحبشة ىو ضعؼ عصبة األمـ والتي لـ تعد قادرة عمى إرغاـ دولو قوية عمى عمى االستيالء عم
 منع عدوانيا، خصوصًا بعد أف انسحبت دولتاف قويتاف مف العصبة ىما الياباف وألمانيا .

مفتاحًا لالستيالء عمى الحبشة، فقد سبؽ لحاكـ الصوماؿ)سيزر  منطقة والواؿلقد وجدت إيطاليا في 
االستيالء عمييا وضميا إلى إيطاليا لكف لـ يتمكف في ذلؾ الوقت مف ضميا  دي فينش( محاولة

لمعارضة بريطانيا، لكف إيطاليا لـ تقؼ مكتوفة األيدي، فقد قاـ الضباط اإليطاليوف مف قادة الجيش 
مف القياـ بدوريات عسكرية عمى الحدود الصومالية الحبشية وأصبحت ىذه الدوريات تزداد عمقًا في 

ـ بعض المواقع العسكرية في منطقة والواؿ 1930حتى منطقة أوجاديف، كما أقاموا في عاـ  الداخؿ
 (.7،ص1980وواردير، ورفعوا عمييا األعالـ اإليطالية .)تماـ،

ـ، إذ وقع نزاع مسمح بيف القوات الحبشية والقوات 1939وجاءت الفرصة في ديسمبر مف عاـ 
في ىذا النزاع المسمح حوالي الثالثيف مف جند إيطاليا.  اإليطالية حوؿ تبعية منطقة الواؿ، وقتؿ

فثارت  ايطاليا، وأنذرت الحكومة األثيوبية بضرورة االعتذار وبالتعويض، إال أف اثيوبيا رفضت ذلؾ 
وطمبت عرض األمر عمى لجنة التحكيـ، لكف ايطاليا رفضت مطمب أثيوبيا مما دعا الحكومة 

إلى عصبة  ا تستعد إلعالف الحرب، إلى االسراع برفع القضيةاألثيوبية بعدما شعرت بأف إيطالي
 (.360ـ،ص1986ـ .)الصمد،1935األمـ في مارس مف عاـ 

ورغـ ذلؾ فاف إيطاليا تابعت ضغوطيا وحشودىا العسكرية، رغـ مطالبة عصبة األمـ بتسوية 
 األزمة سمميًا، لكف إيطاليا لـ ترض بذلؾ وزحفت جيوشيا إلى قمب الحبشة .

ـ، وكانت المقاومة شديدة جدًا، 1936ذا دخمت القوات اإليطالية أديس أبابا في مايو مف عاـ وىك
مايو كاف ىيال  9األمر الذي جعؿ إيطاليا تستعمؿ الغازات السامة ضد الجيش الحبشي وفي 

سالسي في طريقة إلى أوروبا، عمى سفينة حربية انجميزية . وكانت إيطاليا قد أعمنت رسميًا ضـ 
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ـ، صدر 1936بشة، وأضيؼ إلى الممؾ فيكتور عمانويؿ لقب إمبراطور الحبشة، وفى عاـ الح
مرسوـ بتوحيد الحبشة وأريتريا والصوماؿ اإليطالي، وسميت جميعيا باسـ أفريقيا اإليطالية الشرقية. 
وكاف موسوليني قد وضع مشروع الست سنوات لزيادة اإلنتاج في الحبشة، وكاف يأمؿ أف تمده 

، والصوؼ، واألخشاب، والمعادف، وظؿ ىذا األمؿ الحبش ة بكميات كبيرة مف القطف، والبف، والمحـو
 (.273ـ،ص1974ـ.)البطريؽ،1939يراوده حتى داىمتو الحرب العالمية الثانية سنة 

والسؤاؿ الذي يفرض نفسو، ىؿ حققت إيطاليا ما كانت تيدؼ إليو مف تكويف إمبراطوريتيا في شرؽ 
 أفريقيا ؟

جابة لـ تحقؽ إيطاليا ما كانت تيدؼ إليو، ولـ تعد ىناؾ فائدة تذكر لممواطنيف اإليطالييف ولـ واإل
تستطع مف تحقيؽ مكاسب اقتصادية أو فتح مجاؿ لميجرة اإليطالية، أو حتى إشباع الغرور 

 النفسي، بإعادة أمجاد روما القديمة.
ـ ظنًا منو 1940يونيو  15مى الحمفاء، فيوبقياـ الحرب العالمية الثانية أعمف موسوليني الحرب ع

أف نياية الحرب سوؼ تكوف قريبة، وليذا عمؿ عمى شف حممة عسكرية مف ليبيا نحو وادي النيؿ، 
إال أف القوات البريطانية تصدت لتمؾ الحممة عند سيدي البرانى، واستطاع االنجميز تعقب القوات 

 (.706ـ،ص1971اإليطالية وتقيقرىـ إلى داخؿ ليبيا .)الجمؿ،
كما أف القوات اإليطالية، شنت مف مستعمراتيا في شرؽ أفريقيا، ىجومًا عمى االنجميز في 
السوداف، وكينيا، والصوماؿ البريطاني، إال أف االنجميز استطاعوا صد اليجوـ اإليطالي، وتمكنوا 

ذلؾ استطاع ـ، ونتيجة ل1941ابريؿ عاـ  6مف طردىـ مف أريتريا والدخوؿ إلى أديس أبابا في 
 (.706ـ،ص1971.)الجمؿ، مف منفاه مف انجمترا ال سالسي مف العودة إلى عرش بالدهىي

ونتيجة ليزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، أماـ دوؿ الحمفاء، كاف إيذانًا بتصفية مستعمراتيا 
 في شرؽ أفريقيا.

مؤتمر وزراء الخارجية عاـ  وكاف موضوع مصير المستعمرات اإليطالية، قد عرض ألوؿ مرة في
:                  المستعمرات ىياالتفاؽ عمى عدة مبادئ بخصوص تمؾ  ـ، وفيو تـ 1945

 (.61م,ص6166)شكري ب,
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 تنازؿ إيطاليا عف جميع حقوقيا في مستعمراتيا . -1
إلى أف تصدر الجمعية العامة قراراتيا في شأف تقرير مصير ىذه المناطؽ تبقى خاضعة  -2

 العسكرية الحالية . لإلدارة
يتقرر مصير ىذه األقاليـ بعمؿ مشترؾ مف االتحاد السوفيتي السابؽ، وبريطانيا، والواليات  -3

المتحدة األمريكية، وفرنسا، خالؿ سنة مف وضع معاىدة الصمح مع إيطاليا موضع التنفيذ، واف 
 ورة أو الوصاية .يكوف تقرير المصير إما باالستقالؿ أو االنضماـ إلى أحد األقاليـ المجا

في حالة عدـ الوصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص حؿ المشكمة، يعرض األمر عمى الجمعية  -4
 العامة لألمـ المتحدة .

لـ يتمكف مجمس وزراء خارجية الدوؿ، مف إيجاد حؿ لممستعمرات اإليطالية السابقة وبالتالي  انتقمت 
العامة لألمـ المتحدة، قررت الجمعية وفي الدورة الرابعة لمجمعية القضية إلى الجمعية العامة، 

سيادة، ويصبح ىذا االستقالؿ نافذَا في نياية عشر  ذاتالعامة، أف يصبح الصوماؿ دولة مستقمة 
يطاليا تحت الوصاية الدولية، وأف تكوف إ سنوات مف موافقة الجمعية العامة، وأف يوضع الصوماؿ

ى ـ، عم1960األمـ المتحدة في نوفمبر مف عاـ  وافقت ىيئة ىي السمطة القائمة باإلدارة . وأخيراً 
ت لنفسيا اسـ جميورية اتخذيطالي واتحادىما في دولة واحدة استقالؿ الصوماؿ البريطاني واإل

 الصوماؿ .
وبذلؾ يمكننا القوؿ، أف إيطاليا خسرت مستعمراتيا في شماؿ وشرؽ القارة األفريقية وأصبحت تمؾ 

 مف الزمف دوؿ حرة مستقمة ذات سيادة .األقاليـ التي سيطرت عمييا مدة 
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 الخالصة

 ما جاء في ىذا البحث يمكف استخالص النتائج التالية:      بعد أف استعرضنا 
ـ، أرادت أف تدخؿ ميداف االستعمار 1871عندما حققت إيطاليا وحدتيا السياسية في عاـ  -1

عمار الخارجي، ألف لدييا   العديد مف الخارجي، رغـ أنيا لـ تستعد االستعداد الكافي لالست
المشاكؿ أىميا مشكمة الجنوب الذي كاف يعاني مف التخمؼ، كما، أنيا أصبحت تشعر بالعظمة 
والغرور، وأنيا ال تقؿ أىمية عف بريطانيا وفرنسا، المتيف دخمتا ميداف االستعمار الخارجي، 

 وأصبحتا ليما مستعمرات خارج أراضييما.
عاية اإليطالية، دورًا بارزًا في قياـ إيطاليا باالستعمار الخارجي، واف مشاكؿ لقد لعبت الد -2

إيطاليا ال تحؿ إال باالستعمار الخارجي، ولكف الحكومة اإليطالية، كانت مترددة في بادي األمر في 
 القياـ بمغامرات عسكرية، فيما وراء البحار، التي قد تزيد مف األعباء عمى ميزانية البالد التي
مازالت ضعيفة، وبمرور الزمف تبمورت آراء العديد مف الكتاب والبحاث، والمكتشفيف وأصحاب 
رؤوس األمواؿ، وعدد مف السياسييف، بأف االستعمار الخارجي يمثؿ رمزًا لمقوة والعظمة، وأف 

 التوسع الخارجي، يحؿ العديد مف المشاكؿ التي تواجييا ايطاليا .
ذات تونس، ىي المنطقة التي اختارتيا إيطاليا لتكوف منطقة نفوذ إلييا، وكاف شماؿ أفريقيا، وبال -3

 إال أف فرنسا قامت باالستيالء عمييا ، وبذلؾ ضاعت الفرصة الثمينة عمى إيطاليا.
لقد بقي شرؽ أفريقيا ىي المنطقة التي يمكف إليطاليا، أف تحقؽ طموحاتيا التوسعية فييا،  -4

حمر، والتحكـ في باب المندب، وبذلؾ استطاع اإليطاليوف السيطرة وذلؾ بالسيطرة عمى البحر األ
عمى سواحؿ البحر األحمر، واستطاعوا السيطرة عمى منطقة عصب، وكانت بريطانيا ىي التي 
تشجع إيطاليا عمى السيطرة عمى تمؾ األماكف الميمة، لكي تتخذىا حميفًا ليا، والوقوؼ معيا ضد 

نما تقدمت قواتيا واحتمت  الفرنسييف في تمؾ الجيات، كما أف إيطاليا لـ تكتؼ  باحتالؿ عصب، وا 
 منطقة مصوع أيضًا، ورفعت العمـ اإليطالي عمييا رغـ احتجاج وكيؿ محافظ مصوع المصري .

ـ، أصدرت إيطاليا مرسومًا ينص عمى توحيد الممتمكات اإليطالية في ساحؿ 1890وفي عاـ  -5
 ت باسـ مستعمرة أريتريا .البحر األحمر في مستعمرة واحدة سمي
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نما أرادت السيطرة عمى أثيوبيا )الحبشة(  -6 لـ تكتؼ إيطاليا بتأسيس مستعمرتيا في أريتريا، وا 
ـ حدث صداـ بينيا، وبيف األحباش، عندما حاوؿ اإليطاليوف السيطرة عمى بعض 1887وفي عاـ 

ياف في دوجالي، وأوقع بيـ المناطؽ في الحبشة، األمر الذي جعؿ الرأس الوال يصطدـ مع  الطم
 ـ .1887يناير  25ىزيمة نكراء في 

   
ـ وقع اإليطاليوف واألحباش معاىدة ، أوتشيالي، إال أف 1889وفي الثاني مف مايو مف عاـ  -7

 ىذه المعاىدة لـ يكتب ليا النجاح، الف إيطاليا استخدمت فييا الغش والخداع .
لي والحبشي، إال أف ىذه المفاوضات لـ يكتب ليا لقد جرت مفاوضات بيف الجانبيف اإليطا -8

النجاح، وبالتالي استعد الطرفاف لمحرب مف جديد وكانت معركة عدوة الشييرة المعركة الفاصمة 
بينيما، وقد حقؽ فييا األحباش نصرًا مؤزرًا عمى القوات اإليطالية، وخيبت أمؿ الطمياف في السيطرة 

 عمى الحبشة.
ـ، عقدت معاىدة الصمح في أديس أبابا بيف الجانبيف تنص عمى 1896أكتوبر  26وفي  -9

لغاء معاىدة أوتشيالي، واالعتراؼ باستقالؿ أثيوبيا استقالاًل تامَا، وتـ تعييف  انتياء الحرب بينيما، وا 
الحدود بيف أريتريا وأثيوبيا، كما أف إيطاليا تعيدت بدفع فدية كبيرة لمحبشة، وفي ديسمبر مف عاـ 

ـ عقد اتفاقية بيف إيطاليا وانجمترا وفرنسا، كاف الغرض منيا في الظاىر ىو المحافظة ـ، ت1906
عمي الوضع الراىف في الحبشة، ولكف في الحقيقة أف الدوؿ الموقعة عمى ىذه االتفاقية كانوا 

 متفاىميف عمى تقسيـ الحبشة فيما بينيـ .
نما حاول -10 وا الحصوؿ عمى ممتمكات أخرى في سواحؿ لـ يكتؼ  الطمياف بما حققوه في أريتريا وا 

المحيط اليندي، وبالتالي أرسموا بعثة لزيارة مناطؽ الصوماؿ، وكانت إيطاليا قد اعتمدت عمى 
بريطانيا لمحصوؿ عمى بعض الموانئ بتنازؿ شركة شرؽ أفريقيا البريطانية لمشركة اإليطالية، وىكذا 

يوخ والزعماء األفارقة، وأخيرًا استطاعت إيطاليا استمر اإليطاليوف، في الحصوؿ عمى توقيعات الش
بسط حمايتيا عمى المنطقة الواقعة بيف الصوماؿ االنجميزي، وبيف أراضي سمطاف زنجبار وأطمقت 

 عمييا اسـ الصوماؿ اإليطالي .
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يطاليا لتحديد مناطؽ النفوذ لكؿ 1891مارس  24وفي يوـ  -11 ـ تـ توقيع اتفاقية بيف بريطانيا، وا 
ا، ثـ سعت إيطاليا لمحصوؿ عمى عقد امتياز مع سمطاف زنجبار، وبموجب ىذا االمتياز، منيم

 أصبح إليطاليا حؽ شراء واحتالؿ األراضي . 
أتضح مف خالؿ البحث أف السبب الذي شجع موسوليني عمى غزو الحبشة ىو ضعؼ  -12

الحبشة التي ىي أصاًل عصبة األمـ، التي لـ تعد قادرة عمى إرغاـ إيطاليا ومنع عدوانيا عمى 
وىكذا صمـ موسوليني عمي غزو الحبشة وأعد جيشَا، ودخؿ أديس أبابا  عضوًا في عصبة األمـ،

 ـ ..1936في مايو عاـ 
حاوؿ موسوليني مياجمة القوات البريطانية في السوداف، وكينيا، والصوماؿ البريطاني، مف   -13

 6اليجوـ، واستطاعوا الدخوؿ إلى أديس أبابا في شرؽ أفريقيا إال أف البريطانييف، استطاعوا صد 
 ـ، ونتيجة لذلؾ استطاع ىيال سيالسي مف العودة إلى عرش بالده.1941ابريؿ 
أما فيما يخص بقية المستعمرات اإليطالية فقد عرض مصير المستعمرات عمى مؤتمر وزراء  -14

ى جميع مستعمراتيا وعقد صمح ـ، والذي تقرر فيو أف تتنازؿ إيطاليا عم1945الخارجية منذ عاـ 
ـ، وفي الدورة الرابعة لألمـ المتحدة، قررت، أف 1947فبراير  10مع إيطاليا بالخصوص في 

يصبح الصوماؿ دولة مستقمة ويصبح ىذا القرار نافذًا في نياية عشر سنوات مف موافقة الجمعية 
الؿ الصوماؿ البريطاني ـ وافقت الجمعية العامة عمى استق1960العامة. وفي نوفمبر مف عاـ 

   ية الصوماؿ.جميور واإليطالي واتحادىما في دولة واحدة تحت اسـ 
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