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 ملخص:
 بنشاط كبير داخلبعثات التنصير  قامت
ومال اإليطالي خالل فترة الص

، ولم يقتصر دورهم (م0591-0591)الوصاية
على تحويل المسلمين إلى النصرانية ونشر 

التخلص الثقافة الغربية العلمانية، بل سعوا إلى 
من استعمال اللغة العربية بين أطياف الشعب 
الصومالي، وطالبوا باستعمال إحدى اللهجات 
الصومالية وجعلها لغة البالد الرسمية وكتابتها 
بالحروف الالتينية. كما كان لبعثات التنصير 
أنشطة تجارية، وصناعية، وزراعية، تهدف إلى 

شطة الربح المادي؛ لإلنفاق منها على مراكز وأن
البعثة، وكانت اإلدارة اإليطالية تقدم كل 
التسهيالت واالمتيازات الكفيلة لتسهيل عمل تلك 
البعثات، ألن البعثات التنصيرية كانت تعمل 
في المقام األول على خدمة المستعمر، وتثبيت 
أقدامه في البالد. وقد قوبل نشاط بعثات 
التنصير في الصومال اإليطالي بجهود كبيرة 

مصر التي كرست كل مؤسساتها للحد  من قبل
من تأثير هذه البعثات، فعملت مصر على 
المستوى الدبلوماسي، من خالل مندوبها في 
المجلس االستشاري بالصومال، ومن خالل 
القنصل المصري في مقديشو، وعلى المستوى 
الثقافي أرسلت بعثاتها من األزهر الشريف 

لتربية للوعظ واإلرشاد والتعليم، ومن وزارة ا
والتعليم المصرية لزيادة الوعي القومي، كما 
فتحت أبوابها لطالب الصومال للتعلم في 
األزهر والجامعات المصرية. وهذا البحث يرصد 
نشاط بعثات التنصير، وأنواعها، وأهدافها، 

وعالقتها باألطماع األوربية واألمريكية في 
الصومال والمنطقة ، وموقف مصر بمؤسساتها 

العناصر  لبعثات، يناقش البحثمن تلك ا
السابقة بالتحليل، والتفسير، والنقد، واالستنباط، 
من خالل المادة المستقاة من المصادر األصلية 
وأهمها: تقارير مكتب مصر في المجلس 
االستشاري بمقديشو، وتقارير وزارة الخارجية 
المصرية، وتقارير بعثات األزهر، كذلك بعض 

 اإلضافة إلى مراجع أخرى.الوثائق البريطانية، ب
الكلمات المفتاحية: التنصير، الصومال 
 اإليطالي، كاثوليك، بروتستانت، األزهر، مصر.
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Summary(;) 

Catholic and Protestant 

missionary missions spread in 

Italian Somalia during the 

tutelage period significantly, and 

their role was not limited to 

converting Muslims to 

Christianity and spreading 

secular Western culture, but 

rather sought to get rid of the use 

of the Arabic language among the 

sects of the Somali people, and 

they demanded to use one of the 

Somali dialects and make it the 

official language of the country 

and write it. To spend from it on 

the mission's centers and 

activities, and the Italian 

administration was providing all 

the facilities and privileges to 

facilitate the work of those 

missions, because the missionaries 

were working in the first place to 

serve the colonialists and stabilize 

their feet in the country. The 

activities of the Christianization 

missions in Italian Somalia were 

met with great efforts by Egypt, 

which devoted all its institutions 

to limit the influence of these 

missions. So Egypt worked on the 

diplomatic level, through its 

representative in the Advisory 

Council in Somalia, and through 

the Egyptian Consul in 

Mogadishu, and on the cultural 

level it sent its missions from Al-

Azhar Al-Sharif for preaching, 

counseling and education, and the 

Egyptian Ministry of Education to 

increase national awareness. It 

also opened its doors for Somali 

students to learn in Al-Azhar and 

Egyptian universities. 

Key words: Evangelization, 

Italian Somalia, Catholicism, 

Protestantism, Al-Azhar, Egypt. 
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 بعثات التنصير في الصومال اإليطالي
 وموقف مصر منها (م0591-0591)
  ()السالم عبد أيمن أحمد عبد الفتاح د/
 
 مقدمة:ال

الكاثوليكية بعثات التنصير  انتشرت
خالل فترة في الصومال اإليطالي والبروتستانتية 

ولم يقتصر دورهم على ، الوصاية بشكل كبير
نشر الثقافة تحويل المسلمين إلى النصرانية و 

بل سعوا إلى التخلص من ، الغربية العلمانية
استعمال اللغة العربية بين أطياف الشعب 
الصومالي، وطالبوا باستعمال إحدى اللهجات 
الصومالية وجعلها لغة البالد الرسمية وكتابتها 

 الحروف الالتينية.ب
 تجارية، أنشطة التنصير كما كان لبعثات

وزراعية، تهدف إلى الربح المادي؛  وصناعية،
وكانت  البعثة، وأنشطة لإلنفاق منها على مراكز

اإلدارة اإليطالية تقدم كل التسهيالت واالمتيازات 
الكفيلة لتسهيل عمل تلك البعثات، ألن البعثات 

لمقام األول على تعمل في اكانت التنصيرية 
 .وتثبيت أقدامه في البالد ،خدمة المستعمر

قوبل نشاط بعثات التنصير في الصومال وقد 
اإليطالي بجهود كبيرة من قبل مصر التي 
كرست كل مؤسساتها للحد من تأثير هذه 

على المستوى مصر البعثات، فعملت 
من خالل مندوبها في المجلس الدبلوماسي، 

ومن خالل القنصل االستشاري بالصومال، 

                                                             

()   مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، بكلية اللغة
 .العربية بالقاهرة، جامعة األزهر

المصري في مقديشو، وعلى المستوى الثقافي 
أرسلت بعثاتها من األزهر الشريف للوعظ 

بية والتعليم ر واإلرشاد والتعليم، ومن وزارة الت
المصرية لزيادة الوعي القومي، كما فتحت 
أبوابها لطالب الصومال للتعلم في األزهر 

 والجامعات المصرية.
عثات التنصير، نشاط بوهذا البحث يرصد 

وأنواعها، وأهدافها، وعالقتها باألطماع األوربية 
، وموقف  واألمريكية في الصومال والمنطقة

يناقش  .بمؤسساتها من تلك البعثاتمصر 
 ،والتفسير ،البحث العناصر السابقة بالتحليل

من خالل المادة المستقاة  ،واالستنباط ،والنقد
مكتب األصلية وأهمها: تقارير  من المصادر

 مصر في المجلس االستشاري بمقديشو، وتقارير
الخارجية المصرية، وتقارير بعثات األزهر،  وزارة

كذلك بعض الوثائق البريطانية، باإلضافة إلى 
 مراجع أخرى.
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 مدخل
فدددي  (0)بعثدددات التنصددديرغايدددة أن يعتقدددد الدددبعض 

غيدر  ألقطاروغيرها من ا ،(2)الصومال اإليطالي
نشددددددر الديانددددددة المسدددددديحية بددددددين  هددددددو ؛النصددددددرانية

كددان بعثددات هددذه اللكددن الواقددع أثبددت أن ، هدداأفراد
 سددتعمارية،لهددا دور كبيددر فددي مسدداعدة الدددول اال

تمثدل فدي يي ذعد أحد أشكال االستعمار الت   ألنها
ومرافقددة  .االسدتعمار الفكددري، والثقدافي، والمعنددوي

هذه البعثات للحمالت الكشفية واالستعمارية مندذ 
 .بداية التاريخ الحديث يؤكد ذلك

                                                             

دددددره0) جعلددددده ي نصدددددره تنصدددددير ا، أي  ( التنصدددددير: مدددددن نص 
فددأبواه  نصدراني ا. كمدا جداي فدي الحدديث الشدريف  ...

رانه  متفق عليه: انظر البخاري مدع  يه ودانه أو ينص 
، 4/2142. ومسددددددددددددددددلم 8/902، و3/249الفدددددددددددددددتح

رو: الاوللمزيدددددد يراجدددددع، عبدددددد الدددددرازق عبدددددد المجيدددددد 
التنصدددددير فددددددي أفريقيدددددا، رابطددددددة العدددددالم اإلسددددددالمي، 

وما  03م، ص 2118هد/0425سلسلة دعوة حق، 
 .ابعده

)الصدددددددومال اإليطدددددددالي(: يطلدددددددق علدددددددى الصدددددددومال ( 2)
الجندددوبي المطدددل علدددى المحددديط الهنددددي، بدايدددة مدددن 
حدددود كينيددا جنوب ددا، وصددوال  إلددى رأس حددافون ورأس 
جردفدوي حتددى بندددر قاسددم شددماال  علددى سدداحل خلددي  
عددددن، ويحدددده غرب دددا إثيوبيدددا، وجنوب دددا كينيدددا، وشدددماال  

لى سداحل الصدومال الصومال البريطاني. ويطلق ع
اإليطدددددالي إقلددددديم بندددددادر، ويمتدددددد هدددددذا المسدددددمى فدددددي 
الدداخل حتددى مسددافة مائددة كيلددو متددر، ويشددتمل علددى 
المددددن الرئيسدددية اعتية:)عطلدددة، وارشددديخ، مقديشدددو، 
جوبا، مركة، براوة، قيسمايو(. يراجع، طاهر حسين 
عدددداوي: االسدددتعمار اإليطدددالي والحركدددات الجهاديدددة 

 0889مال في الفتدرة مدا بدين في إقليم بنادر بالصو 
م، رسددددددددالة ماجسددددددددتير، كليددددددددة اعداب، 0591إلددددددددى 

 .04م، ص 2111 ،جامعة النيلين

مدددن دول االحدددتالل التنصدددير  بعثددداتالقدددي لدددذا ت   
مجموعددات مددن  هددا تددوفر للمحتددلألنتأييددد ا كبيددر ا، 

بربدددددداط الدددددددين  هتددددددرتبط معدددددد المحليددددددينالسددددددكان 
أنهدا أعلدى فدي وعدات مهدذه المج وتعتقدد ،ثقافةوال

 ،مستواها الفكري والثقافي عدن بقيدة أفدراد الشدعب
تصدددبح أداة دولدددة االحدددتالل حتدددى فتدددربط نفسدددها ب

 اسددددددددتغلها لتحقيددددددددق أهدددددددددافهت اطيعددددددددة فددددددددي يددددددددده
بحاجتهدددددددا  جماعدددددددةهدددددددذه ال ، لشدددددددعوراومطامعهددددددد

أقليدددددة بدددددين  حكدددددم أنهددددداب ،ةالدائمدددددة إلدددددى الحمايددددد
ومهمددددددا كددددددان الباعددددددث الددددددذي يدددددددفع  .مواطنيهددددددا

دددرين إلدددى نشددداطه م فدددي تلدددك البلددددان سدددواي المنصِّ
ددا، أ سياسددي ا واقتصددادي ا،  مأكددان دافع ددا ديني ددا محض 

هيد  ي، و شك أن هذا النشاط يخددم المسدتعمر فال
 التدددي لددده الفرصدددة فدددي تثبيدددت أقدامددده فدددي الدددبالد

 .(3)يحتلها
دددرين  حددتاللنجدددد دول اال ،ومددن هنددا تمددنح المنصِّ

امتيدددددازات كثيدددددرة ال يتمتعدددددون بهدددددا فدددددي بالدهدددددم، 
ر  حققي عليهو  ن بعض النجاح فدي و هؤالي المنصِّ

أفريقيددددا، حيددددث السددددكان علددددى درجددددة أجددددزاي مددددن 
من البدائية والفقر، وبعضهم ال يدؤمن بدأي  كبيرة

، فيجدددددد الكثيدددددر مدددددنهم فدددددي تعددددداليم ديدددددن سدددددماوي
ددددا مددددن الثقافددددة ددددرين نوع  والتطددددور الفكددددري  ،المنصِّ

                                                             

 رقدم ميكروفيلم البلدان، أرشيف: القومية الوثائق دار (3)
 ملدددف ،(29) رقدددم محفظددة الصدددومال محددافظ( 45)

 بالصددومال، مصددر لمكتددب السددرية التقددارير( 0) رقدم
 وزارة وكيددددل إلددددى سدددريع أبددددو فددددؤاد أحمدددد مددددن تقريدددر

 فدددددي التنصدددددير بعثدددددات) بشدددددأن بالقددددداهرة، الخارجيدددددة
 .0ص بدون، ،(اإليطالي الصومال
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واالجتمددداعي مدددا كدددان ليحصدددل عليددده فدددي حياتددده 
 .(0)العادية
دداك لددم تحقددق ومددع ذلدد فددي  بعثددات التنصددير عموم 

ددددد الصددددومال اإليطدددددالي فدددددي مهمتهدددددا  اكبيدددددر   انجاح 
، فأهدددددددددل الصدددددددددومال جميع دددددددددا الدينيدددددددددة والثقافيدددددددددة

ن، وهدددددددددم شدددددددددديدوا التعصدددددددددب لددددددددددينهم، و مسدددددددددلم
وينظدددرون إلدددى المسددديحية علدددى أنهدددا ديدددن سدددابق 

، لكدددددنهم ال يقبلدددددون بددددده بدددددديال  عدددددن بدددددهيؤمندددددون 
اإلسالم، وأن التحول من اإلسدالم إلدى المسديحية 

، وهدم نظدر ا إلسدالمهم قدد وجددوا اوارتدداد   اك فر   يعد
ددددددا مددددددن الثقافددددددة اإلسددددددالمية والعربيددددددة التددددددي  بعض 

عدددن المسدددتوى الفكدددري واالجتمددداعي  ميدددزتهم فدددي
ومدددددددن هندددددددا نجدددددددد أن  .شدددددددعوب أواسدددددددط أفريقيدددددددا

فدددوا مدددن البدايدددة موقف دددا عنيدددد ا الصدددوماليين قدددد وق
إلدددددددى  مدددددددنهم  لبعثدددددددات التنصدددددددير، ولدددددددم يتحدددددددول

 -على الرغم مدن اإلغدرايات الكثيدرة -النصرانية 
 .(2)إال عدد محدود

                                                             

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 0)
(، ملدددف 29( محددافظ الصدددومال محفظددة رقدددم )45)

 ( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال،0رقدم )
 .0التقرير السابق، ص

أشدددهرهم، محمدددد شددديخ عثمدددان الدددذي تدددولى منصدددب (2) 
سددددددكرتير الحددددددزب الددددددديمقراطي، والددددددذي تربددددددى فددددددي 
أحضدددددددان البعثدددددددة الكاثوليكيدددددددة للفاتيكدددددددان، واعتندددددددق 
المسدددديحية ولقددددب باسددددم أدمندددددو ثددددم عدددداد بعددددد ذلددددك 
لإلسدددالم، وبدددالرغم مدددن ذلدددك فمدددا يدددزال ي عدددرف بهدددذا 
اإلسددم، وينظدددر إليددده الصددوماليون نظدددرة شدددك، حتدددى 

دا أغلب أعضا ي حزبه، وبالرغم من أنه كان مفروض 
علددديهم مدددن اإلدارة اإليطاليدددة كسدددكرتير عدددام الحدددزب 
إال أن أعضاي الحزب لم يرغبوا بتجديد انتخابه مدرة 
أخددددددرى بسددددددبب موقفدددددده العدددددددائي مددددددن مصددددددر فتددددددرة 

 )اإليطددددالي( احتلددددت إيطاليددددا الصددددومال الجنددددوبي
 لدددىمدددا يزيدددد عفيهدددا ، واسدددتمرت (3)م0585عدددام 

                                                                                       

الوصدددداية، وبسددددبب ميلدددده الشددددديد لإليطدددداليين الددددذي 
ي ظهددره فددي كددل مناسددبة، وهددو مددا جعلدده عضددو فددي 

لتشريعية الصومالية. دار الوثائق القومية: الجمعية ا
( محدددددددافظ 45أرشددددددديف البلددددددددان، ميكدددددددروفيلم رقدددددددم )

( 0(، ملدددددددف رقدددددددم )29الصدددددددومال محفظدددددددة رقدددددددم )
مدن التقارير السرية لمكتب مصر بالصومال، تقرير 

أحمددددد فددددؤاد أبددددو سددددريع إلددددى: وكيددددل وزارة الخارجيددددة 
ير فدددددي الصدددددومال نصدددددبعثدددددات الت) بشدددددأن ،بالقددددداهرة
 .2ص ، بدون،(اإليطالي

( خضددعت سددواحل الصددومال لسدديادة الدولددة العثمانيددة 3)
منددذ سدديطرتها علددى مصددر وأجددزاي مددن شددبه الجزيددرة 
العربيدددة، وبالتدددالي تركدددت الدولدددة العثمانيدددة حاميدددات 
لهدا فدي المدوان  الصددومالية وسدواحل البحدر األحمددر 
الشدددرقية والغربيدددة، ومنعدددت مدددرور السدددفن النصدددرانية 

ثدداني مددن القددرن التاسددع عشددر فيهددا، وفددي النصددف ال
تولدددت مصدددر حكدددم الصدددومال ونظمدددت شدددئونه، مدددن 
مددوان ، وأسددواق، وطددرق، ومرافددق عامددة، ومدددارس، 
ب ددر االحددتالل   ومسدداجد، وظددل األمددر كددذلك حتددى أجل
البريطاني مصر  على االنسحاب من الصومال عام 

م؛ بدددداعي ترشددديد اإلنفددداق، وبعدددد االنسدددحاب 0889
المتأهبددة فددي عدددن، وتولددت نزلددت القددوات البريطانيددة 

إدارة السدددددواحل الصدددددومالية، وحسدددددب التفددددداوض تدددددم 
يطاليدددددا،  تقسددددديم الصدددددومال بدددددين بريطانيدددددا وفرنسدددددا وا 
فحصلت فرنسدا علدى زيلدع وجيبدوتي ومحيطهمدا فدي 
شمال الصومال، وأطلدق عليه)الصدومال الفرنسدي(، 
وهددددددو مددددددا يسددددددمى اعن بدولددددددة جيبددددددوتي، وحصددددددلت 

لصومال المطلدة علدى بريطانيا على بربرة وسواحل ا
، ومدددددا خلفهدددددا مدددددن بنددددددر قاسدددددمخلدددددي  عددددددن حتدددددى 

مسددددددداحات، وأطلدددددددق عليه)الصدددددددومال البريطددددددداني(، 
وحصدددلت إيطاليددددا علددددى سددددواحل الصددددومال المطلددددة 
علدددى المحددديط الهنددددي ومدددا بعدددده مدددن أراضدددي حتدددى 
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ددددا إلددددى أن  الحددددرب العالميددددة  قامددددتخمسددددين عام 
الثانيددددددة، ودخلددددددت بريطانيددددددا بقواتهددددددا الصددددددومال، 

، وظلددددددددت (0)م0540فانسددددددددحبت إيطاليددددددددا عددددددددام 
بريطانيددددددا تحكددددددم الصددددددومال حتددددددى أبريددددددل سددددددنة 

م، حينئدددددددذ بددددددددأت فتدددددددرة الوصددددددداية علدددددددى 0591
 تولتهددداالصدددومال مدددن قبدددل هيئدددة األمدددم المتحددددة 

 ؛م0591فدي ديسدمبر  مدتها إدارة إيطالية تنتهي
 .(2)الصومال بعدها دولة مستقلةيصبح ل

                                                                                       

إثيوبيدددددا وصدددددوع  إلدددددى حددددددود كينيدددددا وهدددددو مدددددا يطلدددددق 
 عليه)الصومال اإليطالي(. 

FO_413_024, No. 20. Memoranda 
referred to Sir E. Baring for his 
observations, Suakin .August 22, 
0885.pp09-02. 

، أيمدن أحمدد عبدد الفتداح: الموقدف البريطداني مدن ويراجع
-0899الوجددددددود المصددددددري فددددددي القددددددرن األفريقددددددي 

م، رسددددددالة ماجسددددددتير، كليددددددة اللغددددددة العربيددددددة 0889
م، ص 2104جامعددددددددددددددددددة األزهددددددددددددددددددر،  ،بالقدددددددددددددددددداهرة

 .وما بعده211ص
(0( FO_413_422/ NO.8/ Mr.Beven To Sir 
V. Mallet (Rome) Foreign Office05th 
January, 0545.P 31. 

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 2)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

مصدر بالصدومال،  (، التقارير السرية لمكتب4رقم )
تقريددر مددن صددالح الدددين قنصددوة، القنصددل المصددري 
العدام بمقديشدو بعنددوان )تطدورات الوضددع الدراهن فددي 
الصددددددددومال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة الخارجيددددددددة 

 .0م، ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 

 للصددددومال إدارتهدددداخددددالل فتددددرة  إيطاليدددداحرصددددت 
توالددت  ومددن ث ددم  ، (3)علددى محددو الثقافددة اإلسددالمية

يرية المسدديحية علددى الصددومال نصدداإلرسدداليات الت
والعمدل لنشر المسديحية بدين أبنائده،  ؛(4)اإليطالي

ضددعاف والثقافددة اللغددة  علددى انتشددار اإليطاليددة، وا 
، كددذلك فدد ن لدددى األجيددال الجديدددة العربيددةاللغددة 

اهتمددددت بدددد عالي إيطاليدددا المددددارس التددددي أنشددددأتها 
شدددددددأن الحضدددددددارة الغربيدددددددة الماديدددددددة، ولدددددددم تهدددددددتم 

جدون منهدا تخر  فكان الشباب الم   ؛بالدروس الدينية
ت أغلقد مداكجاهلين كدل الجهدل بتعداليم اإلسدالم، 

المسدددلمون لتعلددديم  فتحهددداالكتاتيدددب التدددي  إيطاليدددا
، وقدددد حاولدددت (9)أطفدددال الصدددومال القدددر ن الكدددريم

اإلدارة اإليطالية جاهددة مندع الصدومال اإليطدالي 

                                                             

(3) Ben-Ghiat, Ruth, Italy and its 
Colonies, in A Historical Companion 
to Postcolonial Literatures: 
Continental Europe and Africa, 
Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2118, p. 300. 

إبددددددددددددددراهيم عكاشددددددددددددددة، عبددددددددددددددد الوهدددددددددددددداب الطيددددددددددددددب ( 4)
البشدددددير،و خرون: النشددددداط التنصددددديري فدددددي أفريقيدددددا، 

، 2101منظمدددددددددة الددددددددددعوة اإلسدددددددددالمية، الخرطدددددددددوم،
 .88ص

لدان، ميكروفيلم رقدم ( دار الوثائق القومية: أرشيف الب9)
(، ملددف 29الصددومال محفظددة رقددم )(، محددافظ 45)

(، خطددداب مدددن إدارة الشددئون األفريقيدددة بدددوزارة 4)رقددم
الخارجيددددة، إلددددى صدددداحب الفضدددديلة األسددددتاذ األكبددددر 

نشدداط بعثددات )شدديخ الجددامع األزهددر، بالقدداهرة بشددأن 
، القددددددددداهرة (التنصدددددددددير فدددددددددي الصدددددددددومال اإليطدددددددددالي

 .0م، ص0592/يوليو/08
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، (0)مددددددن االتصددددددال بالدددددددول اإلسددددددالمية األخددددددرى
ين الصدوماليين من ارتباط حركة الوطني يتهمخشل

بالحركدددددددة اإلسدددددددالمية الدينيدددددددة؛ ولهدددددددذا ضدددددددعفت 
فتدددددرة الصدددددالت بدددددين األزهدددددر والصدددددومال خدددددالل 

 .(2)ةاإليطالي دارةاإل
بددددددأت بعثدددددات التنصدددددير تتجددددده نحدددددو الصدددددومال 
وتمدددارس نشددداطها فيددده مندددذ القدددرن التاسدددع عشدددر 
الميالدي، ومن أوائل تلك البعثات بعثة تنصيرية 
بروتسدددتانتية سدددويدية كدددان مجدددال نشددداطها القسدددم 
الجنددددوبي مددددن وادي نهددددر جوبددددا، وجعلددددت مقرهددددا 

نهددر جوبددا الرئيسددي مدينددة قيسددمايو عنددد مصددب 
فددددددي أقصددددددى جنددددددوب الصددددددومال علددددددى المحدددددديط 

، وقبددددددل نهايددددددة القددددددرن التاسددددددع عشددددددر (3)الهندددددددي
وأخددذت  أخددرى، المدديالدي وفدددت بعثددة كاثوليكيددة

تتغلغددل فددي داخليددة الددبالد وضدديقت الخندداق علددى 
                                                             

دار الوثدددددددددائق القوميدددددددددة: وثدددددددددائق عابددددددددددين، الكدددددددددود ( 0)
، 399(، محفظددددددددة 1195-119598األرشدددددددديفي )

 .0، ص0590فبراير  03وثيقة بتاريخ  ،02ملف 
األزهدددددر ودوره السياسدددددي  :( شدددددوقي عطدددددا ا  الجمدددددل2)

الهيئددددة المصددددرية  ،والحضدددداري فددددي أفريقيددددا، القدددداهرة
 .88-82، ص ص 0558العامة للكتاب، 

 ميكروفيلم رقدمأرشيف البلدان، القومية:  دار الوثائق(3) 
(، ملددف 22(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

التقارير السرية لمكتدب  ،(81(، إفادة رقم )02رقم )
مصدددر بالصدددومال، إفدددادة مدددن كمدددال الددددين صدددالح 
ممثددل مصددر لدددى المجلددس االستشدداري بالصددومال، 

إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، مقديشددو  ةمرسددل
 .0م،  ص02/0/0592

CO_ 825_032/ No.4/ 49100/3/39S.{ 
No.32}  Somaliland The Govenor To 
The Secretary of State. 8th October, 
0539, pp 01-00.  

البعثدددددة السددددددويدية، ولقيددددددت بطبيعدددددة الحددددددال كددددددل 
مسدددداعدة وتأييددددد مددددن جانددددب سددددلطات االحددددتالل 

إيطاليدددددا فدددددي دعدددددم بعثدددددات اإليطاليدددددة واسدددددتمرت 
التنصددددير طددددوال فتددددرة احتاللهددددا للصددددومال حتددددى 

 .(4)م0540انسحابها عام 
يوجد بالصومال جاليدة خالل فترة الوصاية كان و 

إيطاليدة عددددها خمسددة  الف نسددمة، بعضددها مددن 
كل اعتمادهم كان األشراف والضباط السابقين، و 

على مشدروعاتهم الزراعيدة والتجاريدة بالصدومال، 
زال تسددديطر علدديهم روح االسدددتعمار، تددال كانددت و 

كاندددددت  األسدددددواق الصدددددومالية وكأنهدددددا لدرجدددددة أن
، لتصدددددريف منتجاتهدددددا مدددددن محتكددددرة مدددددن إيطاليدددددا

وكانددددت  .(9)سدددديارات وماكينددددات زراعيددددة وخالفدددده
ربطددددددت الصددددددومال معهددددددا بخطددددددوط  إيطاليددددددا قددددددد

 كان بالصومالمواصالت بحرية وجوية، وكذلك 
، كددل هددذا سدداعد ئددهوانمكددل شددركة إيطاليددة إلدارة 

علدى زيدادة نشداط بعثدات التنصدير فدي الصددومال 
لخلددددددق جيددددددل تددددددابع للغددددددرب  ؛خددددددالل هددددددذه الفتددددددرة

                                                             

 ،( دار الوثدددائق المصدددرية: وزارة الخارجيدددة المصدددرية4) 
تقريددر مددن كمددال الدددين  ،(1128-132594كددود )

نشدداط بعثددات )صددالح، ممثددل فددي الصددومال، بشددأن 
 09، مقديشددددو، (التبشددددير المسدددديحية فددددي الصددددومال

 .0م، ص0599سبتمبر 
دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان، ميكددددروفيلم (9) 

(، 22الصدددومال محفظدددة رقدددم ) (، محدددافظ45رقدددم) 
( التقدددارير السدددرية 81( ، إفدددادة رقدددم )02)ملدددف رقدددم

لمكتدددب مصدددر بالصدددومال، إفدددادة مدددن كمدددال الددددين 
مصدددددر لددددددى المجلدددددس االستشددددداري صدددددالح ممثدددددل 

إلدددددددى وكيدددددددل وزارة الخارجيدددددددة  ةبالصدددددددومال، مرسدددددددل
 .0م،  ص02/0/0592بالقاهرة، مقديشو 
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وثقافتدده، ومحارب ددا للثقافددة العربيددة واإلسددالمية فددي 
 .(0)المنطقة

 
بعثاااات التنصاااير فاااي الصاااومال اإليطاااالي فتااار  

 الوصاية
خددالل فتددرة الوصدداية نشددطت حركددة التنصددير فددي 

قتصددددر تالصددددومال اإليطددددالي بشددددكل كبيددددر، ولددددم 
علددى البعثددات الكاثوليكيددة التددي كانددت تعمددل فددي 
عهددددد االحددددتالل اإليطددددالي، بددددل نافسددددتها بعثددددات 

مدعومددة بقددوة مددن الواليددات المتحدددة  بروتسددتانتية
التددي كانددت تتطلددع لبسددط نفوذهددا فددي  ،األمريكيددة
وهدددو مدددا ، الحدددرب العالميدددة الثانيدددة بعدددد المنطقدددة

قابلتدددده إيطاليددددا بدددددعم كبيددددر لبعثاتهددددا الكاثوليكيددددة 
وزيدددادة نشددداطها، ومدددن هندددا قسدددمنا البعثدددات إلدددى 
بعثدددددات كاثوليكيدددددة، وأخدددددري بروتسدددددتانتية. وهدددددي 

 -كالتالي:
 Vicariat)الكاثوليكية للفاتيكان  اتالبعث -أولا 

Apstelique): 
في الصومال إلى نهايدة  اتيعود نشاط هذه البعث
حيدددث احتلدددت إيطاليدددا هدددذا  ،القدددرن التاسدددع عشدددر

ات الجدددددزي مددددددن شددددددرق أفريقيدددددا، واسددددددتمرت البعثدددددد
 .حتدددى فتدددرة الوصددددايةتباشدددر عملهدددا  الكاثوليكيدددة

المجدددددددداالت:  ومتعدددددددددد واسددددددددعنشدددددددداط  اتوللبعثدددددددد
                                                             

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 0)
(، ملددف 29الصددومال محفظددة رقددم )(، محددافظ 45)

(، التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 4)رقدم
قنصددوة، القنصددل المصددري  تقريددر مددن صددالح الدددين

بعنوان )تطورات الوضع الدراهن فدي  ،العام بمقديشو
الصددددددددومال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة الخارجيددددددددة 

 .2م، ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 

كنددددددددددائس، ومدددددددددددارس، ومستشددددددددددفيات، وتجددددددددددارة، 
فددة تمددنح اإلدارة اإليطاليددة للبعثددة كاكمددا ، وزراعددة

التسددهيالت حتددى يمتددز  نشدداط البعثددة فددي أحيددان 
كثيدددرة بنشددداط اإلدارة اإليطاليدددة، وال يمكدددن تحديدددد 

 .(2)خط دقيق يفصل بين نشاط الجانبين
في الصومال اإليطالي  ات الكاثوليكيةيرأس البعث

مبعدوث الفاتيكدان المونسديير  خالل فترة الوصداية
( The Monsier is a Filipinoفليبينددي )
معاملة  فليبيني، ويعامل أسقف الصومالبصفته 

إذ يتمتددددددددددع باإلعفدددددددددداي  ؛المبعددددددددددوث الدبلوماسددددددددددي
الجمركددددددي، والحصددددددانة الدبلوماسددددددية، ولسدددددديارته 
أرقددددددام هيئددددددة دبلوماسددددددية، فدددددددي وقددددددت لددددددم يكدددددددن 
للصدددومال أي عالقددددات دبلوماسددددية مددددع الخددددار ، 

قبدل  ومكث هذا األسدقف فدي الصدومال ربدع قدرن
علدددى معرفددة تامدددة لدددذا فهددو  سدددة البعثددة؛ئاتوليدده ر 

الصددددومال، وعددددادات شددددعبه  أحددددوالودقيقددددة بكددددل 
وأوضاع البالد السياسية واالقتصدادية  ،وتقاليدهم

 متعددددددالنشدددداط  كثيددددرواالجتماعيددددة، فهددددو رجددددل 
المواهددب يعمددل لمصدددلحة إيطاليددا قبددل أي شددديي 

بعدض رجدال إيطاليدا عنددما عنه  خر، حتى قال 
لدددو ،  تغييددر الحدداكم اإلداري فددي الصددومالتقددرر 

أنصددددفت الحكومددددة اإليطاليددددة لعينددددت المونسدددديير 

                                                             

 رقدم ميكروفيلم البلدان، أرشيف: القومية الوثائق دار(2) 
 ملدددف ،(29) رقدددم محفظددة الصدددومال محددافظ( 45)

 بالصددومال، مصددر لمكتددب السددرية التقددارير( 0)رقددم
 وزارة وكيددددل إلددددى سدددريع أبددددو فددددؤاد أحمدددد مددددن تقريدددر

 فدددددي التنصدددددير بعثدددددات) بشدددددأن بالقددددداهرة، الخارجيدددددة
 .0ص بدون، ،(اإليطالي الصومال
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دددا لل صدددومال ف نددده خيدددر رجدددل لهدددذا فليبيندددي حاكم 
 . (0)المنصب 

 
 :الكاثوليكية اتالبعث أنشطةأهم من 
 :التعليمفي مجال  -

لإلشدراف  هيئدةأنشأت إدارة الصدومال)اإليطالية( 
اإليطدددددالي، علددددى شدددددئون التعلددددديم فددددي الصدددددومال 

التعليميدددددة كمددددددير تكدددددون مدددددن مدددددديري اإلدارات ت
 قامدت، و (2)التعليم االبتدائي، والثانوي والفني إلدخ

الكاثوليكيددة كعضددو  اتيمثددل البعثدد عضددو   بتعيددين
تددددخلت البعثدددات وبالتدددالي ، فدددي هدددذه الهيئدددة دائدددم
تحديددددد المندددداه ، ووضددددع الكتددددب الدراسددددية،  فددددي

نهددا ذلددك وأغلبهددا يطبددع فددي مطددابع البعثددات، فمك  
الطدددددالب مدددددن الثقافدددددة مدددددن الدددددتحكم فيمدددددا يتلقددددداه 

كمدددا أن ، (3)والمعرفدددة داخدددل المددددارس الحكوميدددة

                                                             

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (0) 
( تقريدددر مدددن كمدددال الددددين 1128-132594كدددود )

بعثددات نشدداط ) بشددأنصددالح، ممثددل فددي الصددومال 
 09، مقديشدو فدي (التبشير المسديحية فدي الصدومال

 .0م، ص0599سبتمبر 
وزارة أرشدددددددديف البلدددددددددان، دار الوثدددددددائق المصددددددددرية:  (2) 

( صددددددددددومال 22الخارجيددددددددددة المصددددددددددرية، محفظددددددددددة )
(، تقريدددر مدددن 45(، ميكدددوفيلم )09أرشددديف، ملدددف )

عمددددددران الشددددددافعي، القنصددددددل العددددددام المصددددددري فددددددي 
، (ه الصددومالجهددود مصددر تجددا)  بشددأنالصددومال، 
 .3-2م، ص ص0592يونيو  03مقديشو في

ميكددددروفيلم  دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان،(3) 
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 0رقدم )
، أعدددددده محمدددددد (يسدددددمايوقزيارة مينددددداي بشدددددأن)تقريدددددر 

ستشداري حسن الزيات ممثل مصر لدى المجلدس اال

بدددال  ورهبدددان ةسددداو كدددل أعضددداي البعثدددات مدددن قس
الالتددددي يعملددددن فددددي  الممرضددددات كددددذلك ،اسددددتثناي

ن فدددي مجددال التعلددديم و يعملدد ،البعثددداتمستشددفيات 
، كمدددددا يعمدددددل سدددددتة وثالثدددددون (4) بعدددددض أوقددددداتهم

دا مدن  امدرس   مدن الرهبدان بمددارس الحكومدة بعض 
الوقت، ويحصلون على نصدف راتدب مدن اإلدارة 
مقابدددل ذلدددك، باإلضدددافة إلدددى عملهدددم فدددي مددددارس 

توجددد  البعثددة، التددي يددأتي بيانهددا فددي المدددن التددي
 .(9)فيها البعثة

 في مجال الصحة -
الكاثوليكيدة فدي األقداليم  اتلحق بكل فدروع البعثدي  

مددن مستوصددف صددغير، لتقددديم الخدددمات الطبيددة 
واألدويدددة للصدددوماليين بأثمدددان مخفضدددة، الكشدددف 

كمدددا يلحددددق بمراكدددز البعثددددات فدددي المدددددن الكبددددرى 
ومددزودة  ،مستشددفيات بهددا عدددد كبيددر مددن األسددرة

بحجددرات جراحيددة، يعمددل بهددا أطبدداي وممرضددات 

                                                                                       

بالصومال مرسل إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 
 .3-0م، ص ص24/01/0592مقديشو 

 رقدم ميكروفيلم البلدان، أرشيف: القومية الوثائق دار(4) 
 ملدددف ،(29) رقدددم محفظددة الصدددومال محددافظ( 45)

 بالصددومال، مصددر لمكتددب السددرية التقددارير( 0)رقددم
 وزارة وكيددددل إلددددى سدددريع أبددددو فددددؤاد أحمدددد مددددن تقريدددر

 فدددددي التنصدددددير بعثدددددات) بشدددددأن بالقددددداهرة، الخارجيدددددة
 .0ص بدون، ،(اإليطالي الصومال

ميكددددروفيلم  دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان،(9) 
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 0رقدم )
، أعدددده محمدددد (يسدددمايوقزيدددارة مينددداي ) بشدددأنتقريدددر 

حسن الزيات ممثل مصر لدى المجلدس االستشداري 
بالصومال مرسل إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

 .3-0م، ص ص24/01/0592مقديشو 
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 تعلمدددددوا الطدددددب لهدددددذا هدددددم فدددددي األصدددددل قساوسدددددة
حتدددى يكتسدددبوا ثقدددة الشدددعب الصدددومالي  ،الغدددرض

ويتقربدددوا مدددنهم، وبالتدددالي يطلبدددون مدددنهم حضدددور 
ولددددم  دروسددددهم فددددي الكنددددائس تمهيددددد ا لتنصدددديرهم،

يقتصددددر عملهددددم علددددى مستشددددفيات البعثددددات بددددل 
عملدددوا فدددي المستشدددفيات الحكوميدددة كدددذلك، حتدددي 

على سدبيل المثدال ف ،تسع دائرة نشاطهم وتأثيرهمت
 فدددددددددي يعملدددددددددن راهبدددددددددة نوثالثدددددددددو  ثدددددددددالث يوجدددددددددد

( الزريتا – رافا -مارتينو) الحكومية المستشفيات
وثبدددت أن  ،اإلدارة تتبدددع مستشدددفيات جميع دددا وهدددي

هدددددذه المستشدددددفيات والخددددددمات الهددددددف الحقيقدددددي ل
 غددراضتضددليل الددرأي العددام عددن أهددو قدددم التددي ت  

، ودعدددم اإلسدددالم، وهدددي محاربدددة بعثدددات التنصدددير
 .(0)سياسة االحتالل

 التجار الصناعة و في مجال  -
 صناعي وتجاري كبيرط نشا ات الكاثوليكيةللبعث

 اعتي:ذلك من أمثلة ، و في الصومال اإليطالي
  وتنتشددر محفوظاة لحااوممصاان  إنشداي :

داخددل  وبيعهددا ع اللحددوميصددنتل فددي المدددن الكبددرى
الصددومال وخارجدده، وتعتمددد هددذه المصددانع علددى 

فدددددي اسدددددتغالل الثدددددروة الحيوانيدددددة المتدددددوفرة بكثدددددرة 
بأثمددددددان  اتددددددالي يحصددددددلون عليهددددددلالصددددددومال، وبا

 محليددددة بأيدددددي عاملددددة عونهاويصددددنِّ  ،جددددد ا زهيدددددة
                                                             

دار الوثدددددددائق القوميدددددددة: أرشددددددديف البلددددددددان، محدددددددافظ (0) 
( 0(، ملدددددددف رقدددددددم )29الصدددددددومال محفظدددددددة رقدددددددم )

التقددددارير السددددرية لمكتددددب مصددددر بالصددددومال، تقريددددر 
ر فدددي الصدددومال اإليطدددالي أعدددده عدددن بعثدددات التبشدددي

مكتددب مصددر بالصددومال عددن طريددق أحمددد فددؤاد أبددو 
سدددددريع الملحدددددق بالمكتدددددب مرسدددددل إلدددددى وكيدددددل وزارة 

 .0الخارجية بالقاهرة ص

 تسدددددددويقهاويكسدددددددبون مدددددددن وراي  زهيددددددددة األجدددددددر،
  مكاسب طائلة.

  فدددددي مديندددددة تمتلدددددك البعثدددددات  :المطااااااب
حددق  تمنحهددا اإلدارة اإليطاليددةمطددابع  (2)مقديشددو

وغيرهددا مددن الكتددب التددي  ،طبددع الكتددب المدرسددية
 كاإلنجيددل وكتددبيددتم توزيعهددا علددى الصددوماليين 

ربددط الصددوماليين بالثقافددة األول هدددفها  نصددرانية
د وبالتداليالغربية،  ليسدت  اتجندي مدن ورائهدا أرباح 
 .(3)بالقليلة

 تقددوم  مددا غالب ددا ،المسااارح ودور السااينما
د الغرب والنصارى وترفع من بعرض أعمال ت مجِّ 

حضارتهم، وتقدح في اإلسالم، كما ي عرض شأن 
فيهددددددا دروس تدددددددعو الصددددددوماليين للدددددددخول فددددددي 

                                                             

عاصدددمة دولدددة الصدددومال: هدددي مدددن  مديندددة مقديشدددو( 2)
أقدم وأعرق المدن فدي سداحل شدرق أفريقيدا، ظهدرت 

م مدن مقديشو للوجود كمدينة تجارية نتيجة هجدرة قدو 
بندددي الحدددارث الدددذين أتدددوا مدددن منطقدددة االحسددداي فدددي 
شددددبه الجزيددددرة العربيددددة. يراجددددع، رجددددب محمددددد عبددددد 
الحليم: العروبة واإلسالم في شرق أفريقيامن ظهدور 
االسددالم إلددى قدددوم البرتدداليين، دار النهضددة العربيددة 

ويراجدع، صدالح علدي محمدود:  .224، صالقاهرة، 
شو للبحوث صفحات من تاريخ مقديشو، مركز مقدي

 .4والدراسات، مقديشو، ص
( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 3)

(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)
(، التقارير السرية لمكتب مصدر بالصدومال، 4رقم )

تقريددر مددن صددالح الدددين قنصددوة، القنصددل المصددري 
ي العدام بمقديشدو بعنددوان )تطدورات الوضددع الدراهن فدد

الصددددددددومال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة الخارجيددددددددة 
 .2م، ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 
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النصدددرانية، وفدددي بعدددض األحيدددان تعدددرض أفدددالم 
 .(0)هندية أو مصرية بهدف الربح

 :تقددددوم هددددذه المصددددانع  مصااااان  الجلااااود
بدباغدددة الجلدددود وتصدددنيعها وبيعهدددا فدددي األسدددواق 
المحليدددددددة أو فدددددددي أوربدددددددا والغدددددددرض األول لهدددددددذه 

 .الصناعة هو الربح قبل أي أمر  خر
 :تمتلدددددك هدددددذه البعثدددددات مدددددزارع  الزراعاااااة

راعدددة المحاصددديل ذات كبيدددرة جدددد ا تسدددتغلها فدددي ز 
رافدق بعثدات التنصدير كدان يالعائد المادي، حيث 

 ل ضدددددددددخمة مدددددددددن رجدددددددددال أعمدددددددددالرؤوس أمدددددددددوا
اسدددددددتغلوا البعثدددددددات للحصدددددددول علدددددددى  وشدددددددركات،

األراضددددي الصددددومالية الخصددددبة زمددددن االحدددددتالل 
اإليطالي خاصة في مدينة قسمايو لزراعة الموز 

وهددذه األعمددال تجاريددة محضددة والسددكر والقطددن، 
بحصدددانة منحتهدددا إياهدددا  وتتمتدددع اتتنشدددئها البعثددد

 .(2)السلطات اإليطالية
 

 :فيها البعثة تمركزالمدن التي ت
يتركدددز نشددداط البعثدددة الكاثوليكيدددة فدددي  :مقديشاااو 

ن يكنيسدددتالعاصدددمة، حيدددث تمتلدددك فيهدددا  مقديشدددو
 ن، وعدة مدارس ومؤسسات تجارية منها: يكبيرت

                                                             

 .3-2صص ، نفسه ( المصدر0)
ميكددددروفيلم  دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان،(2) 
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 0رقدم )
تقريددددددر عددددددن نشدددددداط بعثددددددات الكاثوليددددددك فددددددي ميندددددداي 

يسدددددددمايو، أعدتددددددده إدارة الشدددددددئون األفريقيدددددددة بدددددددوزارة ق
الخارجيدددددددددة المصدددددددددرية، مرسدددددددددل إلدددددددددى وكيدددددددددل وزارة 

ص م، 02/00/0592الخارجيددددة بالقدددداهرة، القدددداهرة 
3. 

 Collgioمدرسدددة للطلبدددة اإليطددداليين  - أ
Maschile Par Nazionale)) 

 Scoulaمدرسددة للبنددات اإليطاليددات ) - ب
Collegio Regine Elena) 

ع فيها النظم اإليطاليدة للتعلديم، وهذه المدارس ي ت ب  
ن ويقددوم بالتدددريس يوال يددتعلم فيهددا سددوى اإليطددالي

فيها الرهبان، وتسمى مدرسة البنين باسم مدرسدة 
 ن.يالبنين للمواطنين اإليطالي

 Collegio)مدرسة لتعلديم الصدوماليين  - ت
Maschile Par Studenti Somalia ،)

ددد ة إلدددى حدددد مدددا عدددن نظدددم مختلفددد اوهدددي تتبدددع نظم 
والمسددددددددتوى  ،التعلدددددددديم فددددددددي المدددددددددارس اإليطاليددددددددة

مدددددددي فيهدددددددا أقدددددددل عدددددددن مسدددددددتوى المددددددددارس يعلتال
اإليطاليددة علددى الددرغم مددن أن التعلدديم فيهددا باللغددة 

ا  .(3)اإليطالية أيض 
، لتعليم معهد التعليم المهني والميكانيكي - ث

شدددددددددباب الصدددددددددومال بعدددددددددض المهدددددددددن والحدددددددددرف، 
البعثدات، أو فدي الستخدامهم فدي مصدانع وورش 

 .(4)اإلدارات اإليطالية

                                                             

ميكددددروفيلم  ( دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان،(3
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 0رقدم )
 .3، صالتقرير السابق

(، 45)  دار الوثددددددددائق القوميددددددددة:  ميكددددددددروفيلم رقددددددددم(4) 
أرشددددديف البلددددددان، محدددددافظ الصدددددومال محفظدددددة رقدددددم 

( التقددارير 81( ، إفددادة رقددم )02قددم )(، ملددف ر 22)
السددرية لمكتددب مصددر بالصدددومال، إفددادة مددن كمدددال 
الدين صالح ممثل مصر لدى المجلس االستشداري 
بالصدددددددومال، مرسدددددددل إلدددددددى وكيدددددددل وزارة الخارجيدددددددة 

 .0م،  ص02/0/0592بالقاهرة، مقديشو 
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 Scoulaمدرسددددة لتعلدددديم الطباعددددة ) -  
Tipografica).  وهددي فددي الواقددع مطبعددة عاديددة

تقوم بنشاط تجداري محدض، وينتددب فيهدا بعدض 
الصددبيان لددتعلم أعمددال الطباعددة كمددا يحدددث فددي 

ولهدم جدوار ذلدك مطبعدة عامدة  ،المطابع األخدرى
مددن الطباعددة فددي تقدوم بالطباعددة بددأجر أقددل قلدديال  

المطدددددابع األخدددددرى، وهدددددي تقدددددوم بنشددددداط تجددددداري 
ويلحق بالمطبعة مكتبة ت باع فيها الكتب  ،محض

اإلنجليزيدة، واألدوات الكتابيدة المنتجدة و اإليطالية 
 .(0)فيها

 يوجددد مدرسددة الدباغددة وصددناعة الجلددود: - ح
للبعثدددة فدددي مقديشدددو مصدددنع للجلدددود أنشدددأته علدددى 

للشددددددباب هيئددددددة مدرسددددددة لتعلدددددديم هددددددذه الصددددددناعة 
 Scule Prefessionale الصدومالي تسدمى

Lavorezione Pelie Calzaturifico)) 
ويقدددددددوم هدددددددذا المصدددددددنع بددددددددب  الجلدددددددود، وبعدددددددض 
الصدددناعات الجلديدددة كاألحذيدددة والحقائدددب، وتبددداع 
منتجاته في الصومال بأثمان مخفضة قلديال  عدن 
المسدددددددددتورد، وتحصدددددددددل البعثدددددددددة مدددددددددن وراي هدددددددددذه 

الحدددذاي مدددثال  ن إإذ  ؛الصدددناعة علدددى ربدددح ضدددخم
 .(2)بأضعاف تكلفته

                                                             

 .4: صنفسهالمصدر  (0)
ميكددددروفيلم  دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان، (2)

(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)
 ( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال،2رقدم )

تقريددر مدددن إدارة الشدددئون األفريقيدددة، إلدددى وكيدددل وزارة 
الخارجيدددة، بشدددأن بعدددض نشددداطات بعثدددات التنصدددير 
التجاريددددددددددددددة فددددددددددددددي ميندددددددددددددداي قيسددددددددددددددمايو، مقديشددددددددددددددو 

 .3م، ص24/01/0592

فددددددي البعثددددددة تسددددددتخدمها و  ،لسددددددينماادار  - خ
 فدددددياألصدددددلي  هاالمقدددددام األول فدددددي تحقيدددددق هددددددف

تقوم كما  محاربة اإلسالم وتشويه الثقافة العربية،
يطاليدددة ومصدددرية،   حيدددثبعدددرض أفدددالم هنديدددة وا 

نهدددا تعدددرض إإذ  ؛مدددن دور السدددينما الشدددعبية دتعددد
األفدددددالم بأثمدددددان مخفضدددددة، ويطلدددددق عليهدددددا اسدددددم 

 . Cinema Mission))(3)سينما البعثة 
يوجدد و  ،لبعثدة، مقدر أسسدته ايبيت الفقدرا - د

دددا يحضدددرون مدددن الصدددباح  نحدددوبددده  سدددتين شخص 
ويتعلمددون القيددام  ،إلددى المسدداي يتندداولون طعددامهم

بددددددددبعض الصددددددددناعات اليدويددددددددة، وتأخددددددددذ البعثددددددددة 
، ومددددن ثددددم ها الخدددداصمنتجدددداتهم وتبيعهددددا لحسدددداب

تستقطب هؤالي حتدى يكوندوا دعداة للبعثدة ليتقدرب 
 .(4)منها الصوماليون ويأمنوا جانبها

  

                                                             

 ،(45)  رقددددددددم ميكددددددددروفيلم:  القوميددددددددة الوثددددددددائق دار (3)
 رقدددددم محفظدددددة الصدددددومال محدددددافظ البلددددددان، أرشددددديف

 التقددارير( 81) رقددم إفددادة ،( 02) رقددم ملددف ،(22)
 كمدددال مددن إفددادة بالصدددومال، مصددر لمكتددب السددرية
 االستشداري المجلس لدى مصر ممثل صالح الدين

 الخارجيدددددددة وزارة وكيدددددددل إلدددددددى مرسدددددددل بالصدددددددومال،
 .3ص  م،02/0/0592 مقديشو بالقاهرة،

ميكددددروفيلم  دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان، (4)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 0رقدم )
تقريددددددر عددددددن نشدددددداط بعثددددددات الكاثوليددددددك فددددددي ميندددددداي 

يسدددددددمايو، أعدتددددددده إدارة الشدددددددئون األفريقيدددددددة بدددددددوزارة ق
الخارجيدددددددددة المصدددددددددرية، مرسدددددددددل إلدددددددددى وكيدددددددددل وزارة 

م، ص 02/00/0592الخارجيددددة بالقدددداهرة، القدددداهرة 
4. 
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 : في األقاليم اتالبعث
للبعثات الكاثوليكية فروع ومراكز كثيدرة، ومنتشدرة 
فددي أقدداليم الصددومال اإليطدددالي نددذكر منهددا علدددى 

 سبيل المثال اعتي:
وهي مديندة كبيدر فدي أقصدى جندوب  جوبا:إقليم 

الصددددومال اإليطددددالي عنددددد مصددددب نهددددر الجوبددددا، 
للبعثدة فيده مركددز وكنيسدة، ومستشدفى، ومدددارس، 
وبعدددددددض النشددددددداطات األخدددددددرى، أهمهدددددددا المدددددددزارع 
الواسدددعة الخصدددبة فدددي حدددوض نهدددر الجوبدددا التدددي 

 .(0)تنت  منها الموز والقصب
: يوجدددد بهدددا أكبدددر مركدددز لهدددذه يسااامايوقمديناااة 

البعثددات، فهددي عاصددمة مديريددة جوبددا العليددا فددي 
علدى المركدز الطرف الجنوبي للصومال، يحتدوي 

كنيسدددة كبيدددرة يلحدددق بهدددا ملجدددأ، ومدرسدددة خاصدددة 
ن المقيمدين بهدذه المديندة ييتعلم بها أبناي اإليطدالي

 نحددددددووبعددددددض أبندددددداي الهنددددددود، وعدددددددد  التالميددددددذ 
ويقدددددوم  ،إلدددددى فصدددددلينن تلميدددددذ ا ينقسدددددمون يعشددددر 

بالتدريس في المدرسة الرهبان والراهبات التابعين 
وعددددهم فددي هددذه المدرسددة ثمانيددة رهبددان  ،للبعثددة

وثمدددددان راهبدددددات، كمدددددا أن للبعثدددددة فدددددي المدرسدددددة 
مستشددفى معدددة إعددداد ا جيددد ا، وكددان فددي األصددل 
مستشفى حكدومي ثدم تركتده اإلدارة للبعثدة لتتدولى 

مدددل فدددي المستشدددفى إدارتددده واإلشدددراف عليددده، ويع

                                                             

ميكددددروفيلم  دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان، (0)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

 مال،( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددو 2رقدم )
تقريددر مدددن إدارة الشدددئون األفريقيدددة، إلدددى وكيدددل وزارة 
الخارجيدددة، بشدددأن بعدددض نشددداطات بعثدددات التنصدددير 
التجاريددددددددددددددة فددددددددددددددي ميندددددددددددددداي قيسددددددددددددددمايو، مقديشددددددددددددددو 

 .3م، ص24/01/0592

سدددتة أطبددداي يرأسدددهم طبيدددب راهدددب، وبالمستشدددفى 
قاعدددددددات للعمليدددددددات الجراحيدددددددة واألشدددددددعة وبددددددداقى 
األدوات الطبييدددددة، والعدددددال  بهدددددا بدددددثمن مخفدددددض 

ب الصدددوماليين للبعثدددة، وملحدددق بالمستشدددفى ذلجددد
 ،مستوصدددف لفحددددص المرضددددى المتددددرددين عليدددده

 .(2)ثمن زهيدويقدم لهم الدواي لقاي 
 اتمتلددك البعثددة مركددز   :يليحااون نهاار ويبااي شااب

ملجأ في هذا اإلقليم يتكون من كنيسة ملحق بها 
ولها نشاطات أخرى كثيدرة  ،مدرسة ومستوصفو 

 كما سبق ووضحنا. 
فددددددي معظددددددم بددددددالد  الكاثوليكيددددددة مراكددددددز وللبعثددددددة

 ومركدددددددا، جلدددددددب،) :مثدددددددل ،الصدددددددومال اإليطدددددددالي
وأغلدددب  (جدددامبو جدددوهر، برتدددري، فيدددري وافجدددري،

هذه المناطق في جنوب الصومال خاصة المددن 
العددامرة ذات األراضددي الخصددبة القريبددة مددن نهددر 

هدددا نفدددس النشددداط لبعثدددة فيول ،جوبدددا ونهدددر شدددبيلي
الددددذي تمارسدددده فددددي مدينددددة مقديشددددو مددددن مدددددارس 
ومستشدددددفيات ونشددددداطات اجتماعيدددددة وتجاريدددددة ال 
يتسع المجال لسدردها فدي كدل إقلديم، فهدي تنتشدر 

وهي غالب دا منطقدة زراعيدة  ،الجنوبية في المنطقة
 دغنيددددة نسددددبي ا عددددن المنطقددددة الشددددمالية التددددي تعدددد

صددحراي جددرداي، خاصددة وأن أهلهددا أكثددر تعصددب ا 

                                                             

ميكددددروفيلم  دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان،(2) 
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

ة لمكتددب مصددر بالصددومال، ( التقددارير السددري0رقدم )
تقريددددددر عددددددن نشدددددداط بعثددددددات الكاثوليددددددك فددددددي ميندددددداي 

يسدددددددمايو، أعدتددددددده إدارة الشدددددددئون األفريقيدددددددة بدددددددوزارة ق
الخارجيدددددددددة المصدددددددددرية، مرسدددددددددل إلدددددددددى وكيدددددددددل وزارة 

م، ص 02/00/0592الخارجيددددة بالقدددداهرة، القدددداهرة 
2. 
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لدددينهم مددن أهددل الجنددوب، كمددا أندده يوجددد الكثيددر 
مددددن اإليطدددداليين فدددددي الجنددددوب يقومددددون بأعمدددددال 

كمدددزارع المدددوز  ،زراعيدددة فدددي مدددزارع خاصدددة بهدددم
 .(0)والقطن .....الخ

فددددي األقدددداليم هددددذه المراكددددز التددددي تنتشددددر للبعثددددة و 
غالب ا تكون عبارة عن كنيسة يوجدد بهدا عددد مدن 
الرهبدددددان والراهبدددددات، وملحدددددق بهدددددا ملجدددددأ لتربيدددددة 
األطفدددددال المشدددددردين بسدددددبب فقدددددد أهلهدددددم وكدددددذلك 
األطفددددال اللقطدددداي، ويقددددوم هددددؤالي الرهبددددان ب لقدددداي 

فدددددددي الكنيسدددددددة الدينيدددددددة الددددددددروس والمحاضدددددددرات 
يرغددب مددن األهددالي، وتكدداد تكددون يحضددرها مددن 

قاصدددددرة علدددددى اإليطددددداليين الموجدددددودين فدددددي هدددددذه 
 المدن.

وتوجد للبعثة إلى جدوار الكندائس مددارس صدغيرة 
 (.بلصط برافا، بيضوا،) :في كل من

( التددي تبعددد عددن مدينددة يددونتيويوجددد فددي مدينددة )
قسدددمايو بخمسدددة عشدددر كيلددددو متدددر تقريب دددا مركددددز 

الطلبدددددددددة للبعثدددددددددة بددددددددده مدرسدددددددددة خاصدددددددددة لتعلددددددددديم 
المخلطددين، ويبلدد  عدددد الطلبددة فددي هددذه المدرسددة 

يتلقدددددون التعلددددديم  ،خمسدددددة وأربعدددددون طالب دددددا تقريب دددددا
االبتدائي ثدم ينقلدون بعدد ذلدك إلدى مقديشدو حيدث 
 يتلقون التعليم الثانوي بالمدارس التابعة للبعثة.

                                                             

 ميكددددروفيلم البلدددددان، أرشدددديف: القوميددددة الوثددددائق دار (0)
 ملددف ،(29) رقددم محفظددة الصددومال محددافظ ،(45)

 بالصددومال، مصددر لمكتددب السددرية التقددارير( 0) رقدم
 ميندددددداي فددددددي الكاثوليددددددك بعثددددددات نشدددددداط عددددددن تقريددددددر

 بدددددددوزارة األفريقيدددددددة الشدددددددئون إدارة أعدتددددددده يسدددددددمايو،ق
 وزارة وكيدددددددددل إلدددددددددى مرسدددددددددل المصدددددددددرية، الخارجيدددددددددة
 م،02/00/0592 القددددددددددداهرة بالقدددددددددداهرة، الخارجيددددددددددة

 .4ص

ويوجد بمديندة بلددوين مركدز للبعثدة تتبعده مدرسدة 
م بعدددال  كمدددا يوجدددد بهدددا مستوصدددف صدددغير يقدددو 

 .(2)األهالي لقاي ثمن مخفض
وتعنددي البعثددة الكاثوليكيددة برعايددة أبندداي مدارسددها 

وتدددبر لهددم وسددائل العدديش والحيدداة  ،بعددد تخددرجهم
فددددي مسددددتوى أعلددددى بكثيددددر مددددن ذويهددددم وأقددددرانهم 

غدويهم ليكونوا مثال  حي دا أمدام أعدين الصدوماليين ي  
علدددى اعتنددداق النصدددرانية واالرتدددداد عدددن االسدددالم 

 .(3)في الوصول إلى ما وصلوا إليهطمع ا 
فدددال تملدددك ، (ق والمجدددرتينو المدددود) اأمدددا محافظتددد

، وذلددك لمددا هددو معددروف عددن البعثددات فددروع فيهددا
هم دينب تمسك شديدأهالي هاتين المحافظتين من 

، ومدددددددددن جهدددددددددة أخدددددددددرى ألن أغلدددددددددب اإلسدددددددددالمي
أراضيهما صحراوية قاحلة، ومع ذلدك فد ن رئديس 

زيددددارة هددددذه المندددداطق بحجددددة  علددددى البعثددددة يددددداوم
، وقددددد دخلددددت (4)تغييددددر الهددددواي، وقضدددداي األعيدددداد

مدن  اتالبعثة في محاوالت للحصول على مساح
عاصددددمة محافظددددة  (فالكعبددددا)األرض فددددي مدينددددة 

المدددودوق إلقامدددة مركدددز لهدددا فدددي تلدددك المحافظدددة، 
لبنددداي كنيسدددة ومدرسدددة ومستشدددفى وبالتدددالي نشدددر 

                                                             

 ميكددددروفيلم البلدددددان، أرشدددديف: القوميددددة الوثددددائق دار (2)
 ملددف ،(29) رقددم محفظددة الصددومال محددافظ ،(45)

، بالصددومال مصددر لمكتددب السددرية التقددارير( 0) رقدم
 .9ص

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (3) 
 .2( نفس التقرير، ص1128-132594كود )

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (4) 
 .2( نفس التقرير، ص1128-132594كود )
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، لكنها لم لمينالمسالديانة النصرانية بين سكانها 
 .(0)توفق في ذلك

 :البعثات البروتستانتية األمريكية ثانياا:
بدأت الواليات المتحدة األمريكية تهتم بالصومال 

تحددددة تحدددت ماألمدددم ال همندددذ أن وضدددعتاإليطدددالي 
الوصددداية، فبددددأ التوغدددل األمريكدددي فدددي الصدددومال 
مرافق دددا إلرسدددال البعثدددات التنصددديرية فدددي األشدددكال 

 ية:تاع
o  الواليددددددددات المتحدددددددددة األمريكيددددددددة عقدددددددددت

يطاليا اتفاقية التعاون االقتصدادي والمسداعدات  وا 
م، وقددد 0594الفنيددة داخددل الصددومال فددي يونيددو 

 .(2)اتفقا على تمويل هذا المشروع مناصفة
o بعدددددددض  نفيدددددددذنجدددددددح األمريكيدددددددون فدددددددي ت

مشدددددددروعات التنميدددددددة الزراعيدددددددة فدددددددي الصدددددددومال 
مثدددددل: )إقامدددددة بعدددددض السددددددود علدددددى اإليطدددددالي، 

األنهدددددار لتخدددددزين الميددددداه، حفدددددر عددددددة  بدددددار فدددددي 
النصددف الشددمالي مددن الصددومال ألغددراض الددري، 
اسددددتقدام خبددددراي لتحسددددين حالددددة المواشددددي، أنشدددداي 
عددددددد مدددددن الصدددددوامع لتخدددددزين األقمددددداح، وتدددددوفير 

 .(3)بعض المعدات الميكانيكية الالزمة لتجفيفها
                                                             

 .2نفس المصدر، ص (0) 
( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 2)

(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)
(، مدددذكرة مدددن إدارة الشدددئون األفريقيدددة بدددوزارة 2رقدددم )

وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة بشددأن  الخارجيددة، إلددى
النشدداط األمريكدددي فدددي الصددومال اإليطدددالي، القددداهرة 

 .0م، ص8/02/0592
( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 3)

(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)
(، التقارير السرية لمكتب مصدر بالصدومال، 4رقم )

نصددوة، القنصددل المصددري تقريددر مددن صددالح الدددين ق

o قيددددددددددددددام شددددددددددددددركة سددددددددددددددنكلر (Snickler )
والتنقيدددددب عدددددن البتدددددرول فدددددي  مسدددددحاألمريكيددددة بال

م، وتعمل هذه الشدركة 0594الصومال منذ عام 
ن و ن أمريكيو في شمال الصومال، ويعمل بها فني

يطدددددالي ن فقدددددط، وقدددددد سدددددجلت بالفعدددددل الشدددددركة و وا 
فدددددي العثدددددور علدددددى بتدددددرول فدددددي األول  نجاحهدددددا 

م، وتددددم اسددددتخراجه 01/5/0592الصددددومال فددددي 
 .(4)لصالح أمريكا

o األمريكيددددددددة  أنشدددددددأت الواليددددددددات المتحدددددددددة
قنصددلية كبيددرة لهددا فددي الصددومال اإليطددالي، فددي 

ددددددددا 0592أبريددددددددل  م، واستحضددددددددرت مدددددددددير ا خاص 
كمددددددددددا أرسددددددددددلت بعددددددددددض  ،لمشددددددددددروعات التنميددددددددددة

أمريكددا،  الصددوماليين لبعثددات تعليميددة قصدديرة فددي
وترمددي أمريكددا مددن وراي ذلددك أن تكددون العالقددات 

 .(9)والمصالح األمريكية بالصومال أقوى وأعم

                                                                                       

العدام بمقديشدو بعنددوان )تطدورات الوضددع الدراهن فددي 
الصددددددددومال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة الخارجيددددددددة 

 .2م، ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 
( 1128-132594( دار الوثددددددددددددددائق القوميددددددددددددددة:كود)4)

(، محددددافظ 058أرشدددديف البلدددددان، ميكددددروفيلم رقددددم )
ة (، تقريددددددر مددددددن إدار 22الصددددددومال محفظددددددة رقددددددم )

الشدددئون األفريقيدددة بدددوزارة الخارجيدددة بعندددوان )تسدددرب 
النفددوذ األمريكدددي إلددى الصدددومال( مرسددل إلدددى وكيدددل 

م، 0592/مددايو/9وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، القدداهرة، 
 .2-0ص ص

ميكددددروفيلم  دار الوثددددائق القوميددددة: أرشدددديف البلدددددان، (9)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

سددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، ( التقددارير ال0رقدم )
تقريددددددر عددددددن نشدددددداط بعثددددددات الكاثوليددددددك فددددددي ميندددددداي 

يسدددددددمايو، أعدتددددددده إدارة الشدددددددئون األفريقيدددددددة بدددددددوزارة ق
الخارجيدددددددددة المصدددددددددرية، مرسدددددددددل إلدددددددددى وكيدددددددددل وزارة 
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في الصومال للوليات المتحد  األمريكية يوجد و 
 :وهما ،نابروتستانتين ابعثت

 بعثااااااة السااااااودان الداخليااااااة األولاااااا :البعثااااااة 
(Sudan Interior Mission) وصددددلت ،

م علدى أثدر وصدول البعثدة 0593الصومال عدام 
سددددتها قسدددديس ئام، تددددولى ر 0592األزهريددددة سددددنة 

 ،(0)(Rodrickerبروتسدددتانتي يسدددمى رودريكدددر )
م 0593فدددي عدددام  سدددة البعثدددةئاتوليددده ر كددان قبدددل 

بالتنصير في عدن، والصومال اإلنجليزي،  عملي
والحبشة، والسودان، وهو من أنصار كتابة اللغة 
ي االصدددددومالية بحدددددروف التينيدددددة، ومدددددن ألدددددد أعدددددد

اسدتخدام اللغدة العربيدة فدي الصدومال، قضدى فددي 
ددا، لددذا فهددو يجيددد يتلددك الددبالد ثالثددة وعشددر  ن عام 

لبعثدددة لهدددا كمدددا أن ل .باللغدددة الصدددومالية التحددددث
عدددددد كبيددددر مددددن األتبدددداع مددددن الصددددوماليين دون 
غيرهدددا خاصددددة مددددن الشددددباب الددددذين يميلددددون إلددددى 

 .(2)كتابة اللغة الصومالية بحروف أبجدية
 

                                                                                       

م، ص 02/00/0592الخارجيددددة بالقدددداهرة، القدددداهرة 
3. 
(، 1128-132594الوثدددددددائق القوميدددددددة: كدددددددود) دار(0) 

(، محددددافظ 058أرشدددديف البلدددددان، ميكددددروفيلم رقددددم )
(، التقددددددارير السددددددرية 22الصددددددومال محفظددددددة رقددددددم )

لمكتددب مصددر بالصددومال، تقريددر مددن صددالح الدددين 
قنصدددوة، القنصدددل المصدددري العدددام بمقديشدددو بعندددوان 
)االهتمدددام األمريكدددي بالصدددومال( مرسدددل إلدددى وكيدددل 

م، 0592/أبريدل/0ة بالقداهرة، مقديشدو وزارة الخارجي
 .2-2ص ص

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (2) 
 بعنددددددوان ه( التقريددددددر نفسدددددد1128-132594كددددددود )

 .4( ، صبالصومال األمريكي االهتمام)

 أماكن نشاط البعثة
 لهدا اضدخم   اأنشأت البعثدة مركدز  : مدينة مقديشو

كنيسددددة، عبددددارة عددددن  وفددددي مدينددددة مقديشددددو، وهدددد
 ايقددددوم بالتدددددريس فيهددددكددددان ومستشددددفى، ومدرسددددة 

اإلنجيددددددل واللغددددددة  احيددددددث ي دددددددر س فيهدددددد رهبددددددان،ال
بتوزيدددع بعدددض الكتيبدددات  كمدددا قامدددتاإلنجليزيدددة، 

بحددددروف التينيددددة، المطبوعددددة باللغددددة الصددددومالية 
 ،بدعايددددة كبيددددرة لهددددذة اللغددددةيقددددوم المركددددز  كددددانو 

وضدددددرورة وضدددددع قواعدددددد لهدددددا، واعتمادهدددددا كلغدددددة 
 ، كل ذلك ك ره ا ومحاربة  للغدة  للصوماليين رسمية
كل الكتب المطبوعة باللغة قد كانت ، و (3)العربية

البعثدددة  قامدددتالصدددومالية بحدددروف التينيدددة التدددي 
 علددى يدددلممددا  ،بتوزيعهددا مطبوعددة فددي بريطانيددا
والسياسدددة التددددي  ،وجدددود رابدددط بدددين نشددداط البعثدددة

يتبناها قنصل بريطانيا في الصدومال مدن الددعوة 
ى التمسددددددك باللغددددددة الصددددددومالية وجعلهددددددا لغددددددة إلددددد

 . (4)رسمية، واالنصراف عن اللغة العربية
: سدعى رئديس البعثدة لوباارتييمدينتي بلادوين وب

األراضدددددي فدددددي للحصدددددول علدددددى مسددددداحات مدددددن 
بارتي( لتخصيصها للبعثدة لو يمدينتي )بلدوين، وب

 تدددداإلنشدددداي مراكددددز، ومستشددددفى، ومدرسددددة فددددي كل

                                                             

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 3)
ملددف (، 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

(، مدددذكرة مدددن إدارة الشدددئون األفريقيدددة بدددوزارة 9رقدددم )
الخارجيددة، إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة بشددأن 
إيفددداد بعثدددات تعليميدددة مدددن الصدددومال اإليطدددالي إلدددى 

 .2-0م، ص ص22/01/0592أمريكا، القاهرة 
دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (4) 

 بعنددددددوان ه( التقريددددددر نفسدددددد1128-132594كددددددود )
 .4( ، صبالصومال األمريكي االهتمام)
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، وبلدددددددوين هددددددي عاصددددددمة مديريددددددة (0)المدددددددينتين
شدددددددديبالي،  نهدددددددرجيدددددددران، وتقددددددددع علدددددددى شدددددددداط  

حقدوال   جعلهاهدا البعثدة سدتتحتاجوالمساحات التي 
إنشاي  هناكبرنام  البعثة من  كانزراعية حيث 

لتعلددددديم الزراعدددددة ضدددددمن المددددددارس التدددددي  مدرسدددددة
 .(2)ستبنيها
اإلدارة اإليطالية الطلب إلدى الجمعيدة  تأحالوقد 

، حسب اتفاقية الوصاية في الصومالية التشريعية
ويلدددزم  ،مدددنح األراضدددي ألفدددراد أو هيئدددات أجنبيدددة

، وادعدددت لقبدددول الطلدددب موافقدددة أغلبيدددة أعضدددائها
-استشددارت زعمدداي أهددالي المنطقددة  اإيطاليددا أنهدد

كمدددا فأبددددوا مدددوافقتهم،  -بواسدددطة حددداكم المديريدددة
 سوف تقدم الطلب، وأنها تهاالحكومة موافق أبدت

للجمعيدددة نظدددر ا لمدددا فيددده مدددن فوائدددد كثيدددرة تعليميدددة 
 . (3)واقتصادية وخالفه

                                                             

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (0) 
 بعنددددددوانه نفسدددددد ( التقريددددددر1128-132594كددددددود )

 .4، ص ( بالصومال األمريكي االهتمام)
(، أرشيف 45القومية:  ميكروفيلم رقم)  دار الوثائق(2) 

(، ملدف 22البلدان، محافظ الصومال محفظة رقدم )
( التقارير السرية لمكتدب 81( ، إفادة رقم )02رقم )

مصدددر بالصدددومال، إفدددادة مدددن كمدددال الددددين صدددالح 
ممثددل مصددر لدددى المجلددس االستشدداري بالصددومال، 
مرسددل إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، مقديشددو 

 .0م،  ص02/0/0592
(، أرشيف 45دار الوثائق القومية:  ميكروفيلم رقم) (3) 

(، ملدف 22البلدان، محافظ الصومال محفظة رقدم )
( التقارير السرية لمكتدب 81( ، إفادة رقم )02رقم )

مصدددر بالصدددومال، إفدددادة مدددن كمدددال الددددين صدددالح 
ممثددل مصددر لدددى المجلددس االستشدداري بالصددومال، 

الخارجيددة بالقدداهرة، مقديشددو مرسددل إلددى وكيددل وزارة 
 .0م،  ص02/0/0592

بمعارضة شديدة من ندواب  هذا الطلب قوبللكن 
واسدددددتنكروا ( ومريفلدددددة الددددددكل)حدددددزب المعارضدددددة 

الفكددددددرة، فددددددي المقابددددددل هددددددددتهم الحكومددددددة بأنهددددددا 
كمدددا قدددام السددديد عمدددران  ،سدددتجبرهم علدددى الموافقدددة
بددددور كبيدددر  بالصدددومال الشدددافعي قنصدددل مصدددر

مددع عدددد  اجتمددعحيددث  ،األمريكددي لددرفض الطلددب
حفدل كبير مدن أعضداي الجمعيدة التشدريعية أثنداي 

ددددد العشددددداي الدددددذي دعددددداهم إليددددده، رهم بأهدددددداف وبص 
ن إوقدددال لهدددم ومخططاتهدددا، البعثدددات التنصددديرية 
بددددددددة اإلسددددددددالم، ر هدددددددددم ومحا وهدددددددددفهم األول هدددددددد

والقضددداي علدددى العقيددددة اإلسدددالمية، بدددالطعن فدددي 
بددددددين  )صددددددلى ا  عليدددددده وسددددددلم( ونبيددددددهاإلسددددددالم 

لتحويدددددددددل الصدددددددددومال إلدددددددددى بلدددددددددد  ؛الصدددددددددوماليين
، والتدددددأثير علدددددى عقدددددول النشددددد  مدددددن (4)مسددددديحي

خالل التعليم التابع لهم، وغرس أفكار خبيثة في 
ددددبحيددددث ي   ،أذهددددانهم ون الددددروح الوطنيددددة فددددي ف  ع  ضل

تحقيددددق األهددددداف  تمكنددددون مددددني الددددبالد، وحينئددددذ  
السياسدية التددي يريدددون فرضددها علددى الددبالد بغيددر 

علدى معنويدات  اصدارخ اعد عدوانمقاومة، وهذا ي  
 .نصددوص اتفاقيددة الوصدداية هالشددعب التددي تحميدد

 إنددده لدديس مدددن  :لهدددم القنصددل المصددري قددد قددالو 
حددددق أحددددد وال األمددددم المتحدددددة نفسددددها أن تفددددرض 

االعتددددداي عليدددده فددددي عقيدتدددده  قبددددولعلددددى شددددعب 

                                                             

(، أرشيف 45دار الوثائق القومية:  ميكروفيلم رقم) (4) 
(، ملدف 22البلدان، محافظ الصومال محفظة رقدم )

( التقارير السرية لمكتدب 81( ، إفادة رقم )02رقم )
مصدددر بالصدددومال، إفدددادة مدددن كمدددال الددددين صدددالح 

الصددومال، ممثددل مصددر لدددى المجلددس االستشدداري ب
مرسددل إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، مقديشددو 

 .2-0م، ص ص02/0/0592
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لدينيددددددة ويرضددددددى بددددددذلك علددددددى سددددددبيل التسددددددامح ا
 .(0)الديني 

نشددددددداط البعثدددددددات األزهدددددددر  وكمدددددددا هددددددداجم مبعوثددددددد
في خطب الجمعة بالمسداجد األمريكي المشروع و 

، كدددددذلك هددددداجم الشدددددريف لدددددوبرتييفدددددي بلددددددوين وب
محمود عبد الرحمن رئيس الرابطة اإلسالمية في 

والطلدددب المقددددم مدددن البعثدددة  ،الصدددومال المشدددروع
المسداجد بعدد صدالة الجمعدة،  الدروس فديخالل 
رئددددددددديس وزراي السددددددددديد عبدددددددددد ا  عيسدددددددددى ر فعب دددددددد

 ،اسددتيائه مدددن ذلدددك الصددومال لممثدددل مصددر عدددن
واعتبره تدخال  في شدئون الصدومال الداخليدة أدى 

ى أن إلدددى تعطيدددل مشدددروع أجمعدددت الحكومدددة علددد
قنصل مصر أنه غير  فيه فائدة للبالد، فرد عليه
ابطدددة المسدددلمين، أمدددا مسدددئول عمدددا قالددده رئددديس ر 

ير ذعلمدداي األزهددر فكددانوا يقومدددوا بدددورهم فددي تحددد
المسدلمين مددنهم، ولدم يسدديئوا للحكومدة أو يتحدددثوا 

 .(2)عنها إطالق ا
                                                             

(، أرشيف 45) دار الوثائق القومية:  ميكروفيلم رقم(0) 
(، ملدف 22البلدان، محافظ الصومال محفظة رقدم )

( التقارير السرية لمكتدب 81( ، إفادة رقم )02رقم )
 مصدددر بالصدددومال، إفدددادة مدددن كمدددال الددددين صدددالح
ممثددل مصددر لدددى المجلددس االستشدداري بالصددومال، 
مرسددل إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، مقديشددو 

 .2م،  ص02/0/0592
(، أرشيف 45) دار الوثائق القومية:  ميكروفيلم رقم(2) 

(، ملدف 22البلدان، محافظ الصومال محفظة رقدم )
( التقارير السرية لمكتدب 81( ، إفادة رقم )02رقم )

مال، إفدددادة مدددن كمدددال الددددين صدددالح مصدددر بالصدددو 
ممثددل مصددر لدددى المجلددس االستشدداري بالصددومال، 
مرسددل إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، مقديشددو 

 .3م،  ص02/0/0592

، وتدددددخل ةالجهددددود المصددددري ههددددذنددددت  عددددن وقددددد 
رفدددض الطلدددب أن تدددم  عقدددالي الشدددعب الصدددومالي

فتحايلدددددت البعثدددددة للدددددتخلص مدددددن هدددددذه الشدددددروط، 
اضدددطرت لتدددأجير مسددداحات أرضدددية مدددن أهدددالي و 

دددا، أقامدددت فيهدددا  (ميددددايا)بلددددة  لمددددة خمسدددين عام 
ألعضدددائها الدددذين يعملدددون هنددداك  امدرسدددة وسدددكن  

مددددن سدددديدات ورجددددال، وبدددددأت بمباشددددرة نشدددداطها 
من واستمرت في بناي باقي المشاريع والتوسعات 

 .(3)كنيسة ومستشفى وخالفه
فددي مدينددة  تتمركددز البعثددة هندداك: قودو إقلاايم الماا

وكانددت قددد  ،فانكسددير عاصددمة مقاطعددة المددودوق
حصدددلت علدددى المسددداحات الالزمدددة لهدددذا المركدددز 

على كنيسة كز ويشتمل المر  ،هاتأجير  عن طريق
 اومدددارس ومستشددفيات، وهددذه المندداطق لددم تدددخله

والمعددروف عددن أهلهددا  ،مددن قبددل رتنصدديبعثددات ال
العربيدددة، ويوجدددد  لغدددتهمتعصدددبهم الشدددديد لددددينهم و 

بهدددا عددددد مدددن  يعمدددل مدرسدددة وطنيدددة أهليدددة،بهدددا 
 ؛التعليم المصريةالتربية و ووزارة  ،مبعوثي األزهر

لددددذا فهددددي تتفددددوق علددددى المدددددارس الحكوميددددة فددددي 
فددي المنطقدة وال حاجدة ألهلهددا  لهدا شدهرةالجدودة و 

قدام بطبيعدة الحدال البعثات التنصديرية، و  مدارسل
يرهم ذ، وتحدداألزهددر بدددورهم بتوعيددة الندداس علمدداي
 .(4)خطر بعثات التنصيرمن 

                                                             

(، أرشيف 45دار الوثائق القومية:  ميكروفيلم رقم) (3) 
(، ملدف 22البلدان، محافظ الصومال محفظة رقدم )

تقارير السرية لمكتدب ( ال81( ، إفادة رقم )02رقم )
 .4،  صاإلفادة السابقةمصر بالصومال، 

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 4)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

(، مذكرة من صدالح الددين قنصدوة، القنصدل 9رقم )
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القنصل حديثه عن نشاط بعثات التنصير  ختموي
ن أمريكدددا بددددأت نشددداطها فدددي إ  :األمريكيدددة بقولددده

والصومالي في أماكن متقاربدة  ثيوبيالجانبين اإل
حيددددددث تقددددددع بددددددين العاصددددددمة ومنطقددددددة  ،حدددددددوديا
حيددددث توجددددد  لسددددلطة إثيوبيدددا ةالخاضددددعأوجدددادين 

والتركيدددددز لجهدددددود ، فهدددددذا التنظددددديم (0)بلددددددة فدددددانتو
بعثدددددات التنصدددددير األمريكيدددددة لدددددم يحددددددث لمجدددددرد 

إنسدددددانية إنمدددددا يخفدددددي غايدددددات  وغايدددددات دينيدددددة أ
خيددددددر دليددددددل علددددددى ذلددددددك أن سددددددفير و ،  سياسددددددية

ثيوبيدددددا الدددددذي إالواليدددددات المتحددددددة األمريكيدددددة فدددددي 
يخضع إلشرافة كل بعثات التنصير فدي المنطقدة 

 .(2)يرنصقسيس من رجال الت في األصلهو 
إدارة الشددددئون األفريقيددددة بددددوزارة الخارجيددددة وعلقدددت 

المصرية على نشداط الواليدات المتحددة األمريكيدة 
فدددددي الصدددددومال عقدددددب زيدددددارة المسدددددتر جوليدددددوس 
                                                                                       

المصدددددري بالصدددددومال، إلدددددى وكيدددددل الدددددوزارة) اإلدارة 
بشددأن نشدداط البعثددات التنصدديرية األفريقيددة( بالقدداهرة 

والتعليميدددددددددة األمريكيدددددددددة فدددددددددي الصدددددددددومال، القددددددددداهرة 
 .2-0م، ص ص9/8/0592

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 0)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

(، مدددذكرة مدددن إدارة الشدددئون األفريقيدددة بدددوزارة 2رقدددم )
لخارجيدة بالقداهرة، بشدأن الخارجية، إلى وكيل وزارة ا

النشدداط األمريكدددي فدددي الصددومال اإليطدددالي، القددداهرة 
 .0م، ص8/02/0592
(، أرشيف 45دار الوثائق القومية:  ميكروفيلم رقم) (2) 

(، ملدف 22البلدان، محافظ الصومال محفظة رقدم )
( التقارير السرية لمكتدب 81( ، إفادة رقم )02رقم )

لددددين صدددالح مصدددر بالصدددومال، إفدددادة مدددن كمدددال ا
ممثددل مصددر لدددى المجلددس االستشدداري بالصددومال، 
مرسددل إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، مقديشددو 

 .9-4م،  ص ص 02/0/0592

هددولمز وكيددل وزارة الخارجيددة األمريكددي ومرافقيدده 
 ازداد نشدددددداط  :م بقولهددددددا0592للصددددددومال عددددددام 

أمريكا في الصومال تحت الوصداية نشداط ا كبيدر ا 
خيدددرة، ممدددا يشدددير إلدددى رغبتهدددا فدددي فدددي اعوندددة األ

ربطدده إلددى عجلتهددا مددع الدددول األخددرى الخاضددعة 
تتطلددددع أمريكددددا إلددددى كمددددا لنفوذهددددا داخددددل القددددارة، 

تمتع استغالل الموقع االستراتيجي الممتاز الذي ي
  اأن لها أهدداف  الصومال في شرق أفريقيا، كما  به

باسدددددتغالل مندددددابع البتدددددرول والثدددددروات  يةاسدددددتثمار 
األخددددرى المدفونددددة فددددي بدددداطن األرض الطبيعيددددة 
الحقيقدددي إلرسدددال  هددددفال هدددو، وهدددذا الصدددومالية

 .(3)البعثات التنصيرية في هذا التوقيت
بعثددددددة منومونيددددددت للصددددددومال  الثانيااااااة:البعثااااااة 

(Somalie Monemnito Mission)،  س أيدر
قسددددددددددديس بروتسدددددددددددتانتي يسدددددددددددمى هدددددددددددذه البعثدددددددددددة 

اعتددددداد علدددددى إجبدددددار  ،(Wilbertlind)ويلبرتليندددددد
علددددى تأديددددة المدددددارس الخاصددددة بالبعثددددة طددددالب 

الصالة معه في الكنيسة قبل كل درس، ويدأمرهم 
 كددل واظبددة علددى الحضددور إلددى الكنيسددةعلددى الم

قسيس سة البعثة خلف ا له ئار  أحد للصالة، وتولى
قضى فدي الصدومال Lind) أمريكي يسمى ليند )

 .(4)طويال اقبل توليه رئاسة البعثة زمن  

                                                             

(، أرشيف 45دار الوثائق القومية:  ميكروفيلم رقم) (3) 
(، ملدددف 29البلددددان، محدددافظ الصدددومال محفظدددة رقدددم )

بددددوزارة ( ، مدددذكرة مددددن إدارة الشدددئون األفريقيدددة  2رقدددم )
الخارجيددة المصددرية ،عددن نشدداط أمريكددا فددي الصددومال، 

 .0م،  ص0592القاهرة  الثامن من ديسمبر/
دار الوثدددددددائق القوميدددددددة: أرشددددددديف البلددددددددان، محدددددددافظ (4) 

( 0(، ملدددددددف رقدددددددم )29الصدددددددومال محفظدددددددة رقدددددددم )
التقددددارير السددددرية لمكتددددب مصددددر بالصددددومال، تقريددددر 
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 :أماكن نشاط البعثة
العاصمة مركز يحتدوي لهذه البعثة في  مقديشو:

مدرسددددة بهددددا حددددوالي و  علددددى كنيسددددة، ومستشددددفى،
ن تلميدذ ا يتعلمدون اللغدة اإلنجليزيدة و خمس وخمس

 .واإلنجيل
للبعثدددددددة فدددددددروع فدددددددي )مهدددددددداي،  :فاااااااي األقااااااااليم

فددي هددذه مركددز البعثددة يشددتمل ومرجريتددا، وتددوردا( 
الفددروع علددى كنيسددة، ومدرسددة، ومستشددفى، ومددن 

فددي مهدددداي مستشددفى بددده سددتة أسدددرة، أمثلددة ذلدددك 
يقدم العال  بدثمن مخفدض، وللبعثدة فدي مرجريتدا 

 .(0)مدرسة زراعية
زيااااد  نشااااط بعثاااات التنصاااير األمريكياااة فاااي 

 .الصومال اإليطالي
منددذ بدايددة نددزول هددذه البعثددات فددي الصددومال لددم 

فددددي سددددواحل الصددددومال ومدندددده يكتفددددوا بوجددددودهم 
بدل حدداولوا أكثدر مددن مدرة زيددادة  ،الخصدبة العددامرة

دائددرة انتشددارهم فددي الددداخل، وبدددأوا ب نشدداي مركددز 
لهدددددددم فدددددددي مديندددددددة فالفدددددددو فدددددددي إقلددددددديم أوجدددددددادين 

إثيوبيدا بتأييدد مدن غتصدب مدن قبدل الصدومالي الم  
نهددددددم بدددددددأوا نشدددددداطهم مددددددن إ، أي دول االحددددددتالل

صدددددمة فدددددي نقطتدددددين فدددددي وقدددددت واحدددددد، مدددددن العا
ومن أقرب نقطدة خدار  حددود  ،المنطقة الساحلية

الصدددددومال الخاضدددددع لوصددددداية إيطاليدددددا، وعملدددددت 
البعثتددان األمريكيتددان علددى انتقدداي الشددباب الددذين 

عدن رأيهدم  وعددم الخدرو  اإلخدالصفيهم  توسموا
                                                                                       

عدددن بعثدددات التبشدددير فدددي الصدددومال اإليطدددالي أعدددده 
مكتددب مصددر بالصددومال عددن طريددق أحمددد فددؤاد أبددو 
سدددددريع الملحدددددق بالمكتدددددب مرسدددددل إلدددددى وكيدددددل وزارة 

 .0الخارجية بالقاهرة ص
 .9-9ص -( المصدر نفسه، ص0)

وتوجهدددداتهم فيرسددددلونهم إلددددى أمريكددددا فددددي بعثددددات 
أي لسدنة أو سدنتين يمكدن  ،دراسية قصيرة األجدل

 نفسددده ها إذا اقتضدددت الظدددروف، وفدددي الوقدددتمدددد  
كدددان هنددداك تغلغدددل واضدددح للنفدددوذ األمريكدددي فدددي 
إثيوبيددددددا مكددددددنهم مددددددن إنشدددددداي قواعددددددد جويددددددة فددددددي 
أراضددديها، وتأييددددها فدددي المجدددال الددددولي، فضدددال  

الواليددددات المتحدددددة األمريكيددددة عليهددددا  هغدقددددعمددددا ت  
 .(2) بسخاي من المعونات المالية والفنية

 -جدددددددودة داخدددددددل األوجدددددددادين وتقدددددددوم البعثدددددددة المو 
 -ثيوبية بمساعدة ودعم من الحكومة والقوات اإل

بدعوة المسلمين هناك إلى اعتناق المسيحية عن 
باللغدددددددددات العربيدددددددددة  تسدددددددددجيالتطريدددددددددق إذاعدددددددددة 

والصدددومالية واإلنجليزيدددة، لكنهدددا لدددم تصدددادف أي 
وبيددددة لالعتددددداي علددددى ثيإنجدددداح، ممددددا دفددددع قددددوات 

الة فدددددي الصددددد لمين أثنددددداي تدددددأديتهماألهدددددالي المسددددد
حددث وقدد ؛ شدبيليمصلى قائم علدى جاندب نهدر 

علددددددى أثدددددددر ذلدددددددك اشدددددددتباك أطلدددددددق فيددددددده الجندددددددود 
الرصداص علدى المسدلمين فقتلدوا ثمانيدة، وجرحددوا 
دددددا، وقامدددددت السدددددلطات  أكثدددددر مدددددن ثالثدددددين شخص 
الحبشددية بهددددم المصدددلى المكدددون مدددن األخشددداب، 

مدددت علددددى وفدددروع األشدددجار، والقددددش وحرقددده وحر  
، ويقددددول أحددددد المسددددلمين هفيددددالمسددددلمين الصددددالة 

ن هددذه الوقددائع إ ثيددوبيينالهدداربين مددن طغيددان اإل
                                                             

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 2)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

بالصدومال،  (، التقارير السرية لمكتب مصدر4رقم )
تقريددر مددن صددالح الدددين قنصددوة، القنصددل المصددري 
العدام بمقديشدو بعنددوان )تطدورات الوضددع الدراهن فددي 
الصددددددددومال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة الخارجيددددددددة 

 .0م، ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 
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تعددد مددن قبيددل إرهدداب المسددلمين، وترضددية للبعثددة 
 .(0)ل عليها أحدقب  األمريكية التي لم ي  

 صومال منومونيتسعت بعثة  قرية )مهدايا(:  
لمنحهدددددددا  ؛لددددددددى المجلدددددددس اإلقليمدددددددي األمريكيدددددددة

علدددى بعدددد فدددي هدددذه القريدددة مسددداحة مدددن األرض 
مائددددة كيلددددو متددددر مددددن العاصددددمة إلقامددددة كنيسددددة، 

 األهددددددداليومستشدددددددفى، ومدرسدددددددة، مسدددددددتغلة فقدددددددر 
وجهلهم، فأوعز كمال الدين صالح ممثل مصدر 

إلدددى الشدددريف محمدددود  ،فدددي المجلدددس االستشددداري
عبددد الددرحمن رئدديس رابطددة العددالم اإلسددالمي، أن 

ة قرية ويوضح الحقيقاليذهب لصالة الجمعة في 
 ويدددددددعوهم إلددددددى مقاطعددددددة المنصددددددرين ،لألهددددددالي

ر بعدددد نصددد، وبالفعدددل عنددددما عددداد المومشددداريعهم
 .(2)أسبوع إلى القرية طرده أهلها شر طردة

بعددددد ذلدددددك  رئدددديس البعثددددةحددددداول : قريااااة جااااوهر
هدذه القريدة التدي الحصول علدى قطعدة أرض فدي 

، حيدددث تبعدددد عدددن العاصدددمة بتسدددعين كيلدددو متدددر
اإليطالية مساحات واسعة  (SAIS) تمتلك شركة

وفي هذه الحالدة يسدتغني  ،من األراضي الزراعية
، تأييددد األهددداليو  موافقدددة المجلددس اإلقليمدددي،عددن 

 ،فأشددار ممثددل مصددر للشددريف محمددود مددرة أخددرى
 اوفدددد   يصدددطحب معدددهو  ،أن يقابدددل مددددير الشدددركة

وقدددددد تدددددم ذلدددددك  ،مددددن ممثلدددددي األحدددددزاب السياسدددددية
تأسسدددددددت ة وأبلغدددددددوا المددددددددير أن الشدددددددركبالفعدددددددل، 

وأنهم يدودون أن تظدل فدي هدذا  ،ألغراض تجارية
مددددن وهددددم  ،االتجدددداه وأن يتضدددداعف نشدددداطها فيدددده

                                                             

دار الوثائق المصرية: وزارة الخارجية المصرية كود (0) 
 .9-9ص ص ( نفس التقرير،132594-1128)
دار الوثائق المصرية: وزارة الخارجية المصرية كود (2) 
 .9-4( نفس التقرير، ص ص132594-1128)

الضدددمانات التدددي تشدددجع رؤوس  جدددانبهم يقددددمون
 ،(3)األمددوال األجنبيددة علددى العمددل فددي الصددومال

لكددددددن إذا بدددددددأت الشددددددركة تحيددددددد عددددددن أغراضددددددها 
التجارية وتتدخل في أمور تتصل بالعقيدة الدينية 

تصددددرف غيددددر محمددددود العواقددددب، يعددددد فدددد ن ذلددددك 
فتلطددف  ،حققددت هددذه الزيددارة الغايددة منهددا وبالفعددل

المددددير مدددع الوفدددد وأك دددد لهدددم أن الشدددركة حريصدددة 
ولدددددن تقددددددم أي  ،علدددددى احتدددددرام مشددددداعر األهدددددالي

رين األمريكيينض أو تسهيالاأر   .(4)ت للمنصِّ
ير مجهددود ا جديدددد ا نصددعقددب ذلددك بددذلت بعثدددة الت

فددددددددي االتصددددددددال بأعضدددددددداي المجلددددددددس اإلقليمددددددددي 
كدددز لهدددا فدددي هدددذه القدددرى اإلقنددداعهم بدددأن إنشددداي مر 

يعدددود بدددالخير علدددى األهدددالي، لكدددن ممثدددل مصدددر 
تدددخل وواصددل اتصدداالته ومحاوالتدده حتددى رفددض 

ألزهددر أعضداي بعثدة ا وجددهالمجلدس الطلدب، كمدا 
فددي الصددومال لتحددذير الندداس مددن هددذا المخطددط 

، وفددي اليدددوم وحلقددات الدددوعظ فددي خطددب الجمعدددة
الددددذي كددددان سددددينظر فيدددده المجلددددس طلددددب البعثددددة 

وزع ممثددددل مصددددر وقددددد ض، االحصددددول علددددى أر 
تبين  ؛اليدخط على األعضاي منشورات مكتوبة ب

حكددددم الشددددرع فدددديمن يعمددددل علددددى تسددددليم أراضددددي 

                                                             

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 3)
(، ملددف 22(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

(، مدددذكرة مدددن محمدددد حسدددن الزيدددات، ممثدددل 0رقدددم )
زارة مصددددر فددددي المجلددددس االستشدددداري، إلددددى وكيددددل و 

الخارجيددددة بالقدددداهرة بشددددأن نشدددداط الواليددددات المتحدددددة 
األمريكيدددددددددة فدددددددددي الصدددددددددومال اإليطدددددددددالي، مقديشدددددددددو 

 .2-0م، ص ص03/3/0592
دار الوثائق المصرية: وزارة الخارجية المصرية كود (4) 
 .9( نفس التقرير، ص132594-1128)
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رين الذين يسدعون المسلمين إلى جماعات المنصِّ 
إلخددراجهم مددن اإلسددالم، فكددان لهددذا كلدده أثددره فددي 

 .(0)رفض الموضوع
 

التنصاااير علااا  اللراااة العربياااة فاااي أثااار بعثاااات 
 .(2)الصومال

ظلددت اللغددة العربيددة اللغددة السددائدة والمنتشددرة فددي 
كددل الصددومال منددذ الهجددرات العربيددة األولددى إلددى 

 وكاندددددت، (3)أفريقيددددا عبددددر مضدددديق بدددداب المندددددب
أبريل  22في قد ظهرت مشكلة اللغة الصومالية 

 لحددزب  تقدددمت اللجنددة اإلداريددةم، عندددما 0591
خددالل فتددرة وهددو حددزب المعارضددة  الشددباب وحدددة

فورندداري  للسددفيركرة بمددذ ؛ولدده األغلبيددةالوصدداية 
، طلبددت فدي هددذه المدذكرة اعتبددار حداكم الصدومال

                                                             

دار الوثائق المصرية: وزارة الخارجية المصرية كود (0) 
 .9نفس التقرير، ص (132594-1128)

( دار الوثددددددددايق القوميددددددددة المصددددددددرية: وزارة الخارجيددددددددة 2)
، ، 2/21المصددددددرية، أرشدددددديف البلدددددددان، ملددددددف س/

تقرير من مكتب المندوب المصري فدي الصدومال ) 
مقديشدو( عددن مشددكلة اللغدة فددي الصددومال وكتابتهددا، 

م ، 09/01/0592إلى وزارة الخارجية بالقداهرة فدي 
 0ص

حمدددد: السياسددددات الثقافيددددة فددددي حسدددن مكددددي محمددددد أ(3) 
م، 0589-0882الصدددددددومال الكبير)قدددددددرن أفريقيدددددددا(

المركز اإلسدالمي األفريقدي فدي الخرطدوم، ط أولدى، 
ويراجددددددددع، يوسدددددددددف  .099م، ص0551الخرطددددددددوم 

أحمدددد هرابه:أوضددداع اللغدددة العربيدددة فدددي الصدددومال، 
(، الخرطدوم 04مجلة العربية للناطقين بغيرها، عدد)

 .254، ص2102

اللغدة العربيددة لغدة رسددمية للدبالد وكانددت األسددباب 
 :(4)التي تستند إليها كاعتي

القدر ن الكدريم أن اللغة العربية هدي لغدة   -0
 .اإلسالمي الدينو 
أنهدددددددا اللغدددددددة المسدددددددتعملة فدددددددي األحكدددددددام  -2

 .اإلسالمية الشرعية
أنهدا لغدة التجدارة والمراسدالت مندذ دخدول  -3

 اإلسالم الصومال.
ويكتبهددا أغلبيددة السددكان أنهددا لغددة يفهمهددا  -4

مسدددلم، وأن مليدددون  411، وهدددي لغدددة فدددي الدددبالد
وذات قواعددد  ،اللغددة العربيددة لغددة متقدمددة مكتوبددة

 ثابتة.
التدددددي حولتهدددددا اإلدارة  مدددددذكرةوبنددددداي  علدددددى هدددددذه ال

للمجلددددددددددس االستشدددددددددداري لألمددددددددددم المتحدددددددددددة فددددددددددي 
فددي أول سددبتمبر  ، الددذي أوصددى بدددورهالصددومال
اي  علدددى الظدددروف الحاليدددة ندددب  :بددداعتيم، 0591

رسدمية تسدتعمل اللغدة العربيدة فدي المددارس كلغدة 
لكدددددددددن اإلدارة   .إلدددددددددى جاندددددددددب اللغدددددددددة اإليطاليدددددددددة

بعثددددددددددات التنصددددددددددير بالتعدددددددددداون مددددددددددع اإليطاليدددددددددة 
 نيون جاهددعملدي واكدانالكاثوليكية والبروتسدتانتية 

إرسدددددداي قواعددددددد اللغددددددة علددددددى منددددددذ ذلددددددك الوقددددددت 

                                                             

الوثددددددائق القوميددددددة: أرشدددددديف البلدددددددان،ميكروفيلم  دار(4) 
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 0رقدم )
تقريددددددر عددددددن نشدددددداط بعثددددددات الكاثوليددددددك فددددددي ميندددددداي 

يسدددددددمايو، أعدتددددددده إدارة الشدددددددئون األفريقيدددددددة بدددددددوزارة ق
الخارجيدددددددددة المصدددددددددرية، مرسدددددددددل إلدددددددددى وكيدددددددددل وزارة 

م، ص 02/00/0592بالقدددداهرة، القدددداهرة  الخارجيددددة
3. 
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يجاد حدروف لكتابتهدا ،الصومالية أن  ينعيمدد   ،وا 
 .(0)هذه وسيلة لتقدم البالد ب يجاد لغة قومية لها

 رقدددددم جلسدددددتة وقدددددد بحدددددث مجلدددددس الوصددددداية فدددددي
، الرغبة في إيجاد لغة صدومالية رسدمية ،(348)

نظددددر ا لتعدددددد  نتيجددددة؛لكندددده لددددم يصددددل فيهددددا إلددددى 
م وجددددود حددددروف لكتابتهددددا، وهنددددا دوعدددد ،اللهجددددات

ظهددددرت اتجاهددددات عنددددد الددددراغبين فددددي اسددددتعمال 
حدددروف  ختيددداراللغدددة الصدددومالية كلغدددة رسدددمية ال

لكتابتهدددددا فاتجددددده بعضدددددهم إلدددددى اتخددددداذ الحدددددروف 
اتجددددة فريددددق و  ،لعربيددددة لكتابددددة اللغددددة الصددددوماليةا

والقنصددلية  ،تعدداونهم اإلدارة اإليطاليددة الددذي خددر 
نجليزيدددة إلدددى اتخددداذ الحدددروف الالتينيدددة لكتابدددة اإل

 .(2)اللغة الصومالية
ن يأحدددد الصدددومالي شدددجعت بعثدددات التنصددديركمدددا 
)جلكددايو(  قنديددد مددن مدينددة عثمددان يسددمىوكددان 

إلدددى إيجددداد حدددروف خاصدددة تشدددبه إلدددى حدددد كبيدددر 
الحدددددددروف األمهريدددددددة، وسدددددددميت هدددددددذه الحدددددددروف 

                                                             

دار الوثددددددددايق القوميددددددددة المصددددددددرية: وزارة الخارجيددددددددة  (0)
، ، 2/21المصددددددرية، أرشدددددديف البلدددددددان، ملددددددف س/

كتددب المندددوب المصددري فددي الصددومال تقريددر مددن م
مقديشو( عن مشكلة اللغة فدي الصدومال وكتابتهدا، )

م ، 09/01/0592إلى وزارة الخارجية بالقداهرة فدي 
 .2ص 

دار الوثددددددائق القوميددددددة: أرشدددددديف البلدددددددان،ميكروفيلم (2) 
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 0رقدم )
تقريددددددر عددددددن نشدددددداط بعثددددددات الكاثوليددددددك فددددددي ميندددددداي 

يسدددددددمايو، أعدتددددددده إدارة الشدددددددئون األفريقيدددددددة بدددددددوزارة ق
ة الخارجيدددددددددة المصدددددددددرية، مرسدددددددددل إلدددددددددى وكيدددددددددل وزار 

م، ص 02/00/0592الخارجيددددة بالقدددداهرة، القدددداهرة 
3. 

بددالحروف العثمانيددة نسددبة إليدده، علددى أن األمددور 
ذات جدادة ظلت هادئة ولم تظهر محاولة عمليدة 

قيمدددددددة التخددددددداذ اللغدددددددة الصدددددددومالية لغدددددددة رسدددددددمية 
وكتابتهدددددا بدددددأي مدددددن هدددددذه الحدددددروف حتدددددى عدددددام 

م، وهنددا ظهددر اتجددداه قددوي تعضدددده اإلدارة 0599
لكتابددددة اللغدددددة الصددددومالية وجعلهدددددا لغددددة رسدددددمية، 

وهدو  -مداينو  يسدمىوكدان أحد المنصرين فنشر 
 - طبيدددددب إيطدددددالي كدددددان يعمدددددل فدددددي الصددددددومال

سلسددددلة مددددن المقدددداالت عددددن إمكددددان اتخدددداذ الغددددة 
كتاب ددددا بمسدددداعدة الصددددومالية لغددددة رسددددمية، ونشددددر 

االصددطالحات الصددبية فددي اللغددة اإلدارة بعنددوان )
الصومالية(، كما نشر قاسم عثمدان نجدل عثمدان 

عددددة مقددداالت  العثمانيدددةقنديدددد صددداحب الحدددروف 
أسس مددارس لتعلديم هدذه و  ،عن اللغة الصومالية

 .(3)اللغة والحروف التي وضعها والده
بنشددددر  بعثددددات التنصددددير الكاثوليكيددددة قامددددتقددددد و 

وشدددرح  ،للصددوماليين(عنواندده )الصددومالية كتدداب 
قواعدد اللغدة الصدومالية المسدتعملة فدي مؤلفه فيه 

منطقدددددددة بندددددددادر وقبيلدددددددة داروت، وقبيلدددددددة دجدددددددل، 
مكثفددددة إلددددى اسددددتعمال  ات إيطاليددددةوظهددددرت دعددددو 

خاصددددددة بعددددددد تكددددددوين الددددددوزارة اللغددددددة الصددددددومالية 
سناد ر  ،الصومالية اسدتها وعضدويتها ألعضداي ئوا 

يدة تكوندت جمعفحزب وحددة الشدباب الصدومالي، 
 ،تهدددف إلددى كتابددة هددذه اللغددة بددالحروف الالتينيددة
ن و وكدددان يتدددزعم هدددذه الددددعوة الطدددالب الصدددومالي

، بعدددد أن إيطاليدددا فددديالدددذين عدددادوا مدددن دراسدددتهم 
تلقددددددددوا تعلدددددددديمهم األولددددددددي فددددددددي مدددددددددارس بعثددددددددات 

                                                             

حسددددددددن مكددددددددي محمددددددددد أحمددددددددد: المرجددددددددع السددددددددابق، (3) 
 .098ص
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دد ،(0)التنصددير رت لهددم مقدداالت كثيددرة فددي هددذا ون ش 
 ،الموضوع في جريدة )الكورييري ديدال صدوماليا(

جريددددددددة يشدددددددرف عليهدددددددا وزيدددددددر الشدددددددئون  وهدددددددي-
علدددددددى شدددددددكل  -وبعثدددددددات التنصدددددددير االجتماعيدددددددة

وكاندددددددت الحجددددددد  التدددددددي  ،خطابدددددددات مدددددددن القدددددددراي
يسددتندون إليهددا فددي عدددم اتخدداذ اللغددة العربيددة لغددة 

 رسمية اعتي:
ن اللغددددددددة العربيددددددددة ليسددددددددت لغددددددددة كددددددددل إ  -0

ددنل المسددلمين فهندداك مددن المسددلمين  ال يتكلمددون  م 
كدددد يران، وباكسددددتان، وتركيددددا، وغيرهدددددا،  ،العربيددددة

 وذلك لم يقلل من إسالمهم شيئ ا.
ن اللغددة هددي أسدداس القوميددة، وإلنشددداي إ  -2

وطددددن صددددومالي جديددددد يجددددب أن تكددددون لدددده لغددددة 
  . (2)قومية خاصة به

وهذه كلها مغالطات ألن الدول التي استشهد بها 
هددددؤالي لدددددم يسدددددبق ألهلهددددا تحددددددث اللغدددددة العربيدددددة 

ابتهددا، بخددالف الصددومال الددذي واسددتعمالها أو كت
، وأن مددددا يتحدددددث أهلدددده العربيددددة منددددذ ألددددف عددددام

هدددي مجدددرد  ،عون أنهدددا لغدددة صدددومالية قوميدددةيدددد  

                                                             

يوسددددددف أحمددددددد هرابه:أوضدددددداع اللغددددددة العربيددددددة فددددددي (0) 
الصدددددددددومال، مجلدددددددددة العربيدددددددددة للنددددددددداطقين بغيرهدددددددددا، 

 .254، ص2102(، الخرطوم 04عدد)
دار الوثددددددائق القوميددددددة: أرشدددددديف البلدددددددان،ميكروفيلم  (2)

(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)
( التقددددارير السددددرية لمكتددددب مصددددر بالصددددومال، 0رقددددم )

يسددمايو، قتقريدر عدن نشداط بعثددات الكاثوليدك فدي مينداي 
أعدتددددددددده إدارة الشدددددددددئون األفريقيدددددددددة بدددددددددوزارة الخارجيدددددددددة 

بالقددداهرة،  جيدددةالمصدددرية، مرسدددل إلدددى وكيدددل وزارة الخار 
 .3، صم02/00/0592القاهرة 

لهجدددات سدددواحيلية تختلدددف مدددن قبيلدددة ألخدددرى، ال 
 طها.ب وال يوجد لها قواعد تضب  ت  كل ت  

وقددددد أرسددددل الكثيددددر مددددن أنصددددار اسددددتعمال اللغددددة 
العربيددددددة  رايهددددددم إلددددددى جريدددددددة الكددددددورييري ديددددددال 

هددذه كمددا عملددت ، كنهددا رفضددت نشددرهالصددوماليا 
جريدددة علددى إصدددار صددحيفتين مددرة كددل أسددبوع ال

لكددن  ،باللغددة الصددومالية مكتوبددة بحددروف التينيددة
فبالرغم من  قبوال  من الشعب، هذا االتجاه لم يلق  

د المبذولدددددة فدددددي سدددددبيل كتابدددددة اللغدددددة كدددددل الجهدددددو 
الصدددددومالية فقدددددد اجتمدددددع أعضددددداي حدددددزب وحددددددة 

ألندده  ؛واسددتنكروا هددذا العمددل ،الشددباب الصددومالي
كمدددددا أنهدددددم أعربدددددوا عدددددن  ،اتخدددددذ بددددددون مشدددددورتهم

لغددة رسددمية كاللغددة العربيددة  اسددتخدامرغبددتهم فددي 
، علدى وزيدر الشدئون االجتماعيددة اواحتجدو  ،للدبالد
ممددددا اضدددددطره  ،(3)عضددددو فدددددي الحددددزب أندددده رغددددم

فددي هددذا االتجدداه بعددد قدددما للتوقددف عددن المضددي 
أن ظهدددرت الصدددحيفة مدددرتين باللغدددة الصدددومالية، 
لكن هذا التوقف كان إلى حين أن تتداح الفرصدة 
مرة أخدرى، وبدذلك تكدون المشدكلة قدد ظهدرت فدي 
عهدددد االحدددتالل اإليطدددالي، ولدددم يشدددتد سددداعده إال 

 .(4)في أواخر فترة الوصاية اإليطالية
سددتثير ي أمددروال شددك أن الدددعوة إلددى لغددة قوميددة 
استغلته بعثات  النخوة الوطنية في نفوس السكان

                                                             

حسددددددددن مكددددددددي محمددددددددد أحمددددددددد: المرجددددددددع السددددددددابق، (3) 
 .095ص

(دار الوثدددددددائق القوميددددددددة: أرشدددددددديف البلدددددددددان،ميكروفيلم 4)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

( التقددارير السددرية لمكتددب مصددر بالصددومال، 0رقدم )
 .4، ص التقرير السابق
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كددان يمثددل الددرغم مددن ذلددك علددى  لكندده ،التنصددير
 ؤدي إلى:ي وبعيدة المدى فه  ثار   له أمر خطير

 ،عدددددددزل السدددددددكان عدددددددن الددددددددول األخدددددددرى -
العربيدددددة ومصددددر وسددددوريا بشدددددكل  خاصددددة الدددددول

 .خاص وقت الوصاية
 ألنانخفدداض المسدددتوى الثقدددافي للسدددكان  -

اللغة الصومالية لغة جديددة ال يوجدد كتدب مؤلفدة 
يجددددداد كتدددددب  ،خاصدددددة الكتدددددب المدرسدددددية ،بهدددددا وا 

 ،ةكثيدر  نفقداتوقت و إلى مؤلفة بهذه اللغة يحتا  
 في ذلك التوقيت.ستطيع الصومال القيام به يال 

كمددال الدددين صددالح ممثددل مصددر فددي ر وقددد عب دد
ن هدددف بعثددات  إ :(0)موقفدده بقولددهالصددومال عددن 

وعمددالي االسددتعمار الغربددي  ،التنصددير المسدديحية
مدددددددن التدددددددروي  لفكدددددددرة كتابدددددددة اللغدددددددة الصدددددددومالية 

ومواصدددددلة الضدددددرب علدددددى  ،بدددددالحروف الالتينيدددددة
ووجدددددددوب االحتفددددددداظ بمميدددددددزات  ،وتيدددددددرة الوطنيدددددددة

 الشعب القومية إنما ي قصد منها:
أن يصدددددبح الجيدددددل الجديدددددد عددددداجز ا عدددددن  -

، بعيدددد ا عدددن مصدددادر الثقافدددة وتددددبره القدددر ن قدددراية
اإلسددالمية والعربيددة، وبددذلك يددتم فصددل الصددومال 

فد ذا مدا تحقددق  ،عدن الشدعوب اإلسدالمية والعربيدة
لتنفيدذ مدا تشداي  ؛ذلك انفردت بده قدوى االسدتعمار

خضددددددددددعه لنفوذهددددددددددا ت   ،مددددددددددن خطددددددددددط ومشدددددددددداريع

                                                             

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (0) 
(  أرشدددددددددددديف البلدددددددددددددان، 1128-132594كددددددددددددود )

(، خطددداب مدددن كمدددال 08(، ملدددف )45ميكدددروفيلم )
الدين صالح ممثل مصدر لددى المكتدب االستشداري 
بالصدددومال، بشدددأن إقددددام الحكومدددة علدددى تنفيدددذ فكدددرة 
كتابة اللغدة الصدومالية بدالحروف الالتينيدة، مقديشدو 

 .2-0م، ص ص0592رس ما 04

الشدددددعب الصدددددومالي  يفيدددددقواسدددددتغاللها، وعنددددددما 
لعربية يجد الهوة التي حفرهدا بالشعوب ا ويستنجد

واسددعة يصددعب  مبنفسدده والتددي تفصددل بيندده وبيددنه
 .(2)من االستسالمله اجتيازها، ويصبح ال مفر 

تدددددأخير الشدددددعب الصدددددومالي ثقافي دددددا إلدددددى  -
أطددول فتددرة ممكنددة، ألن الجهددل وضددعف التعلدديم 

االحدتالل يوفران الجو المناسدب الدذي يعديش فيده 
وتنعددددم صدددلة الثقافدددة هادئ دددا مطمئن دددا، واالسدددتبداد 

فدددددي الصدددددومال عدددددن المراجدددددع العربيدددددة والتددددددراث 
 .(3)اإلسالمي نهائي ا
مواجهاااة بعثاااات التنصاااير فاااي  دور مصااار فاااي

 اإليطالي الصومال
 بعثدددددددات اللدددددددة نشددددددداط هدددددددذه قيرجدددددددع الفضدددددددل لعر 

 -بعددددد وعددددي الشددددعب الصددددومالي  - يةالتنصددددير 
كشدددفت الهددددف الحقيقدددي للجهدددود المصدددرية التدددي 

، هاوحدددددذرت الصدددددوماليين مدددددن نشددددداط للبعثدددددات،
 :ما يأتيمن أوجه النشاط المصري كان و 

أوال : كانددددت مصددددر مددددن أشددددد الدددددول المعارضددددة 
مدددددرة  الصدددددومال اإليطدددددالي لعدددددودة إيطاليدددددا لحكدددددم

ولددو لفتددرة وصدداية تنتهددي باسددتقالله، وهددذا  ،ثانيددة
الشعب الصدومال الدذي الموقف يتفق مع رغبات 

، لكددددن (4)دهكددددان يددددرفض عددددودة إيطاليددددا إلددددى بددددال
لجندددددة الوصددددداية بددددداألمم المتحددددددة قدددددررت وضدددددع 

ومدددددددنح  ،تهاالصدددددددومال اإليطدددددددالي تحدددددددت وصددددددداي
تأهددل اإلقلدديم لإيطاليددا إدارتدده لمدددة عشددر سددنوات 
                                                             

 .4-3( المصدر نفسه، ص ص 2)
 .4( المصدر نفسه، ص 3)
مصدددر والصدددراع حدددول القدددرن ( محمدددد عبدددد المدددؤمن: 4)

م، دار الكتدددددددب والوثدددددددائق 0580-0549األفريقدددددددي 
 .92-99ص ص ،م2100القومية، القاهرة 
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، وعلدددى أن يكدددون المجلدددس (0)سدددتقاللخاللهدددا لال
االستشدددددداري الددددددذي سدددددديراقب إيطاليددددددا فددددددي تنفيددددددذ 
شدددروط الوصددداية مكدددون مدددن )مصدددر، والفلبدددين، 

حتدددى ال  ؛ومقدددره الددددائم فدددي مقديشدددو ،وكولومبيدددا(
تنفدددرد إيطاليدددا بددد دارة شدددئون الدددبالد، وأقدددرت هيئدددة 

 .(2)م هذا القرار0545األمم المتحدة في نوفمبر 
اإلدارة  تحركددددددددات مراقبددددددددةثانيددددددددا : قيددددددددام مصددددددددر ب

مكنهدا مدن قدد و اإليطالية في الصومال اإليطدالي 
وجودهدددا كعضدددو فدددي المجلدددس االستشددداري  ذلدددك

وهددي مسددئولية كبيددرة تحملتهددا  المعدداون إليطاليددا،
نهدددا الدولدددة العربيدددة واإلسدددالمية الوحيددددة مصدددر أل

خدالل الموجودة على أرض الواقدع فدي الصدومال 
فتددددرة الوصدددداية، لددددذلك قامددددت مصددددر بدددددورها فددددي 
، الحفدداظ علددى حقددوق الصددومال مددن نددواحي عدددة

 :وهي
مصدددر علدددى حقدددوق الشدددعب  حافظدددت سياساااياا:
بددددذلت كدددددل و  ،التشددددريعية والدسدددددتورية الصددددومالي
سددددعت مهيددددد الددددبالد لالسددددتقالل، كددددذلك جهددددها لت

 ،وسدددديادته علددددى أراضدددديه ،لحفدددداظ علددددى حدددددودهل
خاصدددة مدددن قبدددل إثيوبيدددا  ،وعددددم االعتدددداي عليهدددا

؛ لدرجدة الصدومال المستمرة فيصاحبة األطماع 

                                                             

(0) Shillington, Kevin: history of Africa 
Macmillan, Hong Kong, 0559, p. 384. 

( زكريدددددددددا أحمدددددددددد محمدددددددددد سدددددددددعد: مصدددددددددر والمجلدددددددددس 2)
االستشدددداري للوصدددداية علددددى الصددددومال، الروزنامددددة، 

.ويراجددددددع: عبددددددد 499، ص2102لسددددددنة  01عدددددددد 
القدادر عبدد ا  عبدار: الدولدة والقبليدة فدي الصددومال 

-0591مددددددددن االسددددددددتقالل إلددددددددى الحددددددددرب األهليددددددددة)
م، 2103م(، دار الفكدددددر العربدددددي، القددددداهرة، 0550
 .28-22ص ص

ال أنهدددا طالبدددت فدددي األمدددم المتحددددة ضدددم الصدددوم
قامدددددت مصدددددر ، كدددددذلك لسددددديادتها أكثدددددر مدددددن مدددددرة

ي المتزايددد فددي الصددومال محاربددة النفددوذ األمريكددب
 .(3)عامة والمنطقةخاصة 

فددددي طريددددق المندددددوب  وقددددد وقفددددت إيطاليددددا عقبددددة
المصدددري للحددددد مدددن نشدددداطه، فطلبدددت مندددده عدددددم 

األحددزاب و االتصددال بأهددالي الصددومال اإليطددالي، 
والجماعددددددددددددات، أو االطددددددددددددالع علددددددددددددى مشدددددددددددداكل 

إيطاليدددا ، كمدددا اعترضدددت مطدددالبهمالصدددوماليين و 
لطلبدة اختيدار اعلى تدخل المندوب المصري في 

الصوماليين المرشحين للدراسدة بالقداهرة، وطلبدت 
 ،ق بدين دوره فدي المجلدس االستشداريفر  منه أن ي  

وقيامدددده برعايددددة مصددددالح مصددددر، لكددددن المندددددوب 
المكلددددف بدددده مددددن قبددددل اسددددتمر فددددي ممارسددددة دوره 

االتصددددددددال الدددددددددائم هددددددددو و  ،ريةالحكومددددددددة المصدددددددد
بالصدددوماليين وممثلددديهم مدددن األحدددزاب والزعمددداي، 

تتجسددددددس علددددددى التقددددددارير التددددددي إيطاليددددددا  فبدددددددأت
، ممدا دفعده القداهرةيرسلها المندوب المصري إلى 

للسفر دوري ا إلبالغ حكومته بما ال يستطيع ذكره 
 .(4)في التقارير

                                                             

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 3)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

(، التقارير السرية لمكتب مصدر بالصدومال، 4رقم )
تقريددر مددن صددالح الدددين قنصددوة، القنصددل المصددري 
العدام بمقديشدو بعنددوان )تطدورات الوضددع الدراهن فددي 

خارجيددددددددة الصددددددددومال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة ال
 .3-0م، ص ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 

( هبدددددة مصدددددطفى أندددددور ديددددداب: العالقدددددات المصدددددرية 4)
م، سلسدددددددددددددلة تددددددددددددداريخ 0581-0899الصدددددددددددددومالية 
(، الهيئددة المصدرية العامددة للكتدداب، 318المصدريين)
 .094-092م، ص ص2108القاهرة، 



 م0202والثالثون  تاسع العدد ال          جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

 

779 
 

كثدددددددرة المضدددددددايقات التدددددددي تعدددددددرض لهدددددددا ل ونظدددددددر ا
المندددددوب المصددددري مددددن قبددددل اإلدارة اإليطاليددددة، 

 التددددي وصددددلت لحددددد-والتهديدددددات التددددي تعددددرض 
مددن قبددل أنصددار االحددتالل اإليطددالي؛ لددم  -القتددل

لفتدددرة مصدددري منددددوب هدددذا المنصدددب فدددي يمكدددث 
ر عدددن ذوفدددي الغالدددب كدددان معظمهدددم يعتددد ،كبيدددرة

وزارة االستمرار بسبب ظدروف صدحية، ممدا دفدع 
محمددود محددرم  تعيددين لقيددام بالخارجيددة المصددرية ل

حمدداد مندددوب ا رابع ددا لهددا فددي المجلددس االستشدداري 
دددد(0)م0593عددددام   ا، وكددددان هددددذا المندددددوب حريص 

إيطاليدددددا ويميدددددل إلدددددى غضدددددب علدددددى عددددددم إثدددددارة 
انقطددددع عددددن بالتددددالي ر حيدددداده و اظهددددا  مهادنتهددددا، و 

االتصددددال بالصددددوماليين، أو إلقدددداي الخطددددب فددددي 
وكددددان كثيددددر اللددددوم علددددى سددددابقية مددددن المسدددداجد، 

ووصدددفهم  ،المنددددوبين الدددذين كدددانوا يقومدددون بدددذلك
ميلددده للثقافدددة  وبددددا علدددى تصدددرفاتهبالمتجددداوزين، 

الغربيددة أكثددر مددن العربيددة، ممددا دفددع الصددوماليين 
؛ لعددم اهتمامده باللغدة هلتقديم شكاوي عديدة ضدد

لقدددددر ن لالعربيددددة وسدددددخريته منهدددددا، وعددددددم معرفتددددده 
دا، الكريم، وفخر  ه بأنه عداش فدي أورباعشدرين عام 

كذلك كما اتهموه بعدم مراعاة التقاليد اإلسالمية، 
 تحجيمدددهتجاهلددده لمطالدددب الشدددعب الصدددومالي، و 

 .(2)نشاط البعثة األزهريةل
دد مددن قبددل الددرئيس  اهددذه الشددكاوي صددادفت اهتمام 

 هودعمدددد ،جمددددال عبددددد الناصددددر بالشددددأن األفريقددددي
لحركدددات التحرريدددة فيهدددا، فقامدددت مصدددر بتعيدددين ل

                                                             

 .499( زكريا أحمد محمد سعد: مرجع سابق، ص0)
، 29مرجددددع سددددابق، ص  ص( محمدددد عبددددد المدددؤمن: 2)

. وي راجددددع، زكريددددا أحمددددد محمددددد سددددعد: مرجددددع 021
 .422سابق، ص

محمد كمال الدين صالح مندوب ا جديد ا، وبالفعل 
مددددددددددددارس نشدددددددددددداطه واتصدددددددددددداله تددددددددددددولى عملدددددددددددده و 

عددددددن بالصدددددوماليين ممددددددا دفعدددددده إلرسدددددال مددددددذكرة 
خارجية المصرية لوزارة الاألوضاع في الصومال 

الحكومدة علدى فيهدا حدث م، 0594يوليدو 22في 
هددددذا فددددي  ديشددددو،إنشدددداي قنصددددلية مصددددرية فددددي مق

تدددم إثدددارة مسدددألة الحددددود الصدددومالية  الوقدددت الدددذي
وبيددا تأكيددد سدديادتها رسددمي ا يومحاولددة إث ،اإلثيوبيددة

التوسدددع رغبتهدددا و  ،(3)علدددى األوجدددادين الصدددومالي
فدددي الدددداخل الصدددومالي، وهدددو مدددا دفدددع المنددددوب 
المصدددري للتددددخل بقدددوة فدددي هدددذا الملدددف وهدددو مدددا 

 الوقدددددددتأغضدددددددب اإليطددددددداليين واإلثيدددددددوبيين فدددددددي 
 .(4)نفسه
المنددددددددوب  محمدددددددد كمدددددددال الددددددددين صدددددددالح تمتدددددددع

بحددب جددارف مددن كافددة الشددعب المصددري الجديددد 
حيدددددث كدددددان دائدددددم االتصدددددال بهدددددم،  ،الصدددددومالي

 ؛ويسدددددعى لحدددددل مشددددداكلهم مدددددع اإلدارة اإليطاليدددددة
 09فددددي  هذلددددك أن تددددم اغتيالدددد ةجددددينتوكددددان مددددن 

وأكددددددددددت التحريدددددددددات أن م، 0592أبريدددددددددل عدددددددددام 
إثيوبيددددددددددددة بريطانيددددددددددددة وراي إيطاليددددددددددددة مددددددددددددؤامرات 

                                                             

(3)FO_410_49 No.2 With Drawal of 
British Milrrary Administration From 
the Reserved Area of Ethiopia And 
the Ogaden, Foreign Office 
.December,02 0594, pp.09-09. 

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (4) 
(، 45( أرشدددديف البلدددددان، ميكددددروفيلم )22) محفظددددة
(، بيدددددددددان مدددددددددن الطلبدددددددددة الصدددددددددوماليين 09ملدددددددددف )

الموجدددددودين بمصدددددر عدددددن حدددددادث اغتيدددددال منددددددوب 
مدددايو  9مصدددر فدددي المجلدددس االستشددداري، مقديشدددو 

 .0م، ص0592
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، وحدددثت أزمددة دبلوماسددية بددين مصددر (0)الحددادث
يطاليددددددا بسددددددبب  ذلددددددك؛ لكددددددن تراجعددددددت إيطاليددددددا وا 

مصر التي كانت على وشك  مطالبواستجابت ل
، وظلدت مصدر القداهرةطرد السفير اإليطالي من 

تمددددددارس دورهددددددا حتددددددى حصددددددل الصددددددومال علددددددى 
 م. 0591استقالله 

بدذلت مصدر الكثيدر فدي سدبيل  ثقافياا واجتماعياا:
الحفدداظ علددى الهويددة العربيددة واإلسددالمية للشددعب 
الصددددومالي، وتحددددذير الصددددوماليين مددددن البعثددددات 

يرية، وذلك من خالل  :اعتي التنص 
بعدددد طلدددب مدددن وزارة  :بعثاااات األزهااار الشاااريف

األعلدددددددى مجلدددددددس الالخارجيدددددددة المصدددددددرية، قدددددددرر 
 ألزهر بجلسته المنعقدة في الرابدع والعشدرين مدنل

إرسددددددددال بعثتددددددددين إلددددددددى الددددددددبالد  ،م0590إبريددددددددل 
دددت  علدددى أن  ،لمددددة ثالثدددة أشدددهر ،(2)األفريقيدددة ه وج 

 أريتريدددددداالبعثددددددة الثانيددددددة منهمددددددا إلددددددى الصددددددومال و 
والحبشدددة، برئاسدددة الشددديخ محمدددود خليفدددة األسدددتاذ 
بكليددة الشددددريعة، ويعاوندده الشدددددديخ عبددد ا  المشددد 

                                                             

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (0) 
(، 45(  أرشددديف البلددددان، ميكدددروفيلم )22) محفظدددة
(، بيدددددددددان مدددددددددن الطلبدددددددددة الصدددددددددوماليين 09ملدددددددددف )

الموجدددددودين بمصدددددر عدددددن حدددددادث اغتيدددددال منددددددوب 
مدددايو  9مصدددر فدددي المجلدددس االستشددداري، مقديشدددو 

 .2م، ص0592
كدددود)  دار الوثدددائق القوميدددة: وثدددائق وزارة الخارجيدددة، (2)

، 2، ملددددددددددددف 382( محفظدددددددددددة 1128 -105228
خطددداب مدددن مددددن وكيدددل وزارة الخارجيددددة إلدددى وكيددددل 

، 0م، ص0590مدارس  9، ، القداهرةالجامع األزهر
ونفدددس المصددددر خطددداب مدددن وكيدددل الجدددامع األزهدددر 

 09إلددددددددددددددى وكيدددددددددددددددل وزارة الخارجيددددددددددددددة، القددددددددددددددداهرة، 
 .0م، ص0591أكتوبر

 األسدتاذ بدنفس الكليدة، وكلفددتهم إلدى جاندب دراسددة
 أحددوال المسددلمين فددي هددذه األقطددار، القيددام ب لقدداي

العظددددددددددددات الدينيدددددددددددة والمحاضددددددددددددرات و  الددددددددددددروس
االجتماعيددددة؛ تمهيدددددا لوضددددع األسددددس الصددددالحة 

وثيددق عددرى المحبددة والصددداقة بددين مصددر وهددذه لت
األقطدددار، والتأكيددددد علددددى أهميددددة الددددروابط الدينيددددة 

 .(3)والثقافية التي تربط بينهم
وبعد وصول البعثة وتواصلها كتبت تقريرها 

 وتوصياتها التي تشتمل على:
علماي األزهر  أحدالتعجيل ب رسال  .0

 إللقايلإلقامة في الصومال اإليطالي، 
المحاضرات الدينية واالجتماعية في المساجد 

 والتجمعات العامة.
إيفاد عدد من علماي األزهر  سرعة .2

الدين اإلسالمي  تعاليملتدريس اللغة العربية و 
 بالمدارس.

إرسال مستشار قضائي من علماي  .3
الشافعية في األزهر؛ ليكون مرجعا لألحكام 
القضائية، ومساعدا على توجيه القضاة 

على النظم القضائية الحديثة، على أن  وتمرينهم
 يكون ملما ببعض اللغات األجنبية.

التعجيل ب رسال مجلة األزهر وطائفة  .4
مختارة من المجالت اإلسالمية إلى النادي 
الثقافي االجتماعي بمقديشيو، ونوادي األحزاب 

                                                             

في بالد الجامع األزهر: تقرير عن أحوال المسلمين ( 3)
الصددددددومال، وأريتريددددددا وعدددددددن والحبشددددددة مقدددددددم مددددددن 
األسدددتاذين عبددددا  المشدددد، ومحمدددود خليفدددة عضدددوي 
بعثددددة األزهددددر ومددددن أسدددداتذة كليددددة الشددددريعة، مطبعددددة 

 .3م، ص0590 -هد0320األزهر، 
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السياسية في مقديشيو، وبيدوه، وبارديره، ومركا، 
 وكيسيمايو.

ال يقل عن أربعين تيسير قبول عدد  .9
طالبا من أبناي الصومال اإليطالي في األزهر 

 على نحو ما فعلته وزارة المعارف المصرية.
إنشاي مؤسسة مصرية يطلق عليها اسم  .9

الملك فاروق تشتمل على مسجد، ومدرسة 
ثانوية بها قسم شرعي يؤهل المتخرجين منها 
لاللتحاق بكليات األزهر، وأشار الشيخ محمود 
خليفة والشديخ عبد ا  المشد عضوا البعثة بأنه 
إن لم تتسع ميزانية بند نشر الثقافة لتنفيذ هذا 

لدى األزهر من األموال التي المقترح، ف نه 
جمعت من المسلمين على يد جماعة كبار 
العلماي للمحافظة على عقيدة المسلمين ما 

 .(0)يستعان به على تنفيذ هذا المشروع
وبناي  على ذلك بدأت بعثات األزهر تتوالى علدى 

أغسدددددطس  03الصدددددومال اإليطدددددالي بدايدددددة مدددددن 
، للقيدددددددام بددددددددورها فدددددددي توعيدددددددة الشدددددددعب م0592
نشددددداط  ومقاومدددددة رشددددداد،بدددددالوعظ واإلمالي الصدددددو 

المددددد الغربددددي فددددي انتشددددار و  البعثددددات التنصدددديرية،
تندددوع نشددداط علمددداي األزهدددر فدددي قدددد و  الصدددومال،

وماليين الصددومال بدددين المشددداركة فددي تعلددديم الصددد
العلددددوم الدينيددددة والعربيددددة فددددي المدددددارس الوطنيددددة 

ها تباعددا خددالل ؤ والمعاهددد األزهريددة التددي تددم إنشددا
ة، وبددين الددوعظ واإلرشدداد مددن خددالل فتددرة الوصدداي

وتحدددذيرهم والمناسدددبات الدينيدددة، خطدددب الجمعدددة، 
                                                             

الجامع األزهر: تقرير عن أحوال المسلمين في بالد ( 0)
ريتريددا وعدددن والحبشددة مصدددر سددابق،  الصددومال، وا 

 .93، 93صص 
 

من بعثات التنصير وأهدافها الحقيقية، وبين حل 
النزاعدددات والصدددراعات القبليدددة بدددين الصدددوماليين، 
والسددعي لتوحيددد جهددود كددل الصددوماليين للددتخلص 

 .(2)من االحتالل
بدأت اإلدارة اإليطالية تراقب نشاط علماي 
األزهر، وطالبت المندوب المصري في المجلس 
االستشاري؛ بمنع أعضاي بعثات األزهر من 
التواصل مع الصوماليين في غير نطاق عملهم 

، وعدم ين به وهو التدريس والوعظ الدينيالمكلف
التطرق لألمور السياسية العامة، أو محاربة 
نشاط بعثات التنصير، فرد عليهم بأن توعية 

يرهم من نشاط ذثقيفهم ديني ا وتحالصوماليين وت
بعثات التنصير هو جزي أصيل من عمل بعثات 

، وأن علماي األزهر ال يتطرقون أبد ا ألي األزهر
أمور سياسية في خطبهم أو دروسهم 

 .(3)للصوماليين
كل هذه األمور دفعت إيطاليا إلى تضييق 
الخناق على بعثات األزهر، وطالبت مرار ا 

الصومال، كما رفضت زيادة بترحيلهم من 
                                                             

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (2) 
(، أرشددديف 22) ( محفظدددة1128-132594) كدددود

(، مددذكرة مددن الشدديخ محمددد 45البلدددان، ميكددروفيلم )
فهدديم وكيددل الجددامع األزهددر، إلددى إدارة الثقافددة بددوزارة 

 .0م، ص0599أكتوبر  22الخارجية، القاهرة، 
أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم ( دار الوثائق القومية: 3)

(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)
(، التقارير السرية لمكتب مصدر بالصدومال، 4رقم )

تقريددر مددن صددالح الدددين قنصددوة، القنصددل المصددري 
بمقديشددو بعنددوان )تطددورات الوضددع الددراهن = =العددام

فددددي الصددددومال( مرسددددل إلددددى وكيددددل وزارة الخارجيددددة 
 .2-9م، ص ص05/5/0592 بالقاهرة، مقديشو
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لسد العجز في مدارس الصومال،  ؛عددهم
الذين طالبوا  وتلبية لرغبة أهل الصومال

هم بمزيد من علماي الحكومة المصرية كثير ا بمدِّ 
استخرا   ليعطعمدت إيطاليا إلى ت، األزهر

، قبل أن (0)التصاريح الالزمة لدخولهم الصومال
تحصل على ضمانات بعدم التعرض للبعثات 

حث الشعب  ولو عن طريقالتنصيرية، 
فاحتجت التعامل معهم،  على عدمالصومالي 

 اعتبروهم  القنصلية المصرية على ذلك بقولها
من حق علماي ف مبشرين للدين اإلسالمي 

األزهر الحصول على نفس االمتيازات التي 
نصير في الصومال يتمتع بها أعضاي بعثات الت

 ، والوعظ والدعوة،والحركة ،من حرية النشاط
يرهم من دعوات ذوتح واالتصال بالصوماليين

رين في  التنصير والتغريب التي يتبناها المنصِّ
 .(2)الصومال
ضدديقت الخندداق علددى  يطاليددا بددذلك بددلإ لددم تكتددف  
ووزارة  من الصومال إلى األزهر مرسلةالبعثات ال

فتدرات  ومنعت سفرهم إلى مصر، التربية والتعليم
                                                             

 ،دار الوثدددائق المصدددرية: وزارة الخارجيدددة المصدددرية (0) 
(، أرشدددديف 22(  محفظددددة)1128-132594كددددود)

(، مددددذكرة مددددن وكيددددل وزارة 45البلدددددان، ميكددددروفيلم )
الخارجية، إلى ممثل مصر في المجلس االستشاري 
بالصدددومال بشدددأن حدددث إيطاليدددا السدددتخرا  تصددداريخ 

 .0م، ص0599نوفمبر  9ة، لعلماي األزهر، القاهر 
دار الوثدددائق المصدددرية: وزارة الخارجيدددة المصدددرية،  (2) 

(، 09( صددددددددومال أرشدددددددديف، ملددددددددف )22محفظدددددددة )
(، تقريدددددددر مدددددددن عمدددددددران الشدددددددافعي، 45ميكدددددددوفيلم )

القنصدل العدام المصدري فددي الصدومال، عدن  جهددود 
يونيددددددو  03مصددددددر تجدددددداه الصددددددومال، مقديشددددددو فددددددي

 .3-2م، ص ص0592

سدددحب الطلبدددة الموجدددودين فدددي وسدددعت ل، طويلدددة
مصددر لددنقلهم واسددتكمال تعلدديمهم فددي إيطاليددا بعددد 

م فددي يلتعلدداوحثددتهم علددى إتمددام المرحلددة الثانويددة، 
ت ب دددإيطاليدددا أو الواليدددات المتحددددة األمريكيدددة، ورغ  

، ووعددوهم بالحصدول ح واألمدوالن  إليهم ذلدك بدالم  
فدي الصدومال  المهمدةوالمناصدب لوظدائف اعلى 

وقامددددددت بعثددددددات ، (3)بعددددددد عددددددودتهم مددددددن إيطاليددددددا
التنصددير بانتقدداي مددن يتجدداوب معهددم مددن الشددباب 

عن  نلهم وال يخرجو  االذين يتوسمون أن يخلصو 
رأيهدددم وتوجهددداتهم فيرسدددلونهم فدددي بعثدددات دراسدددية 

رغبددددة الصددددوماليين كانددددت ومددددع ذلددددك ، (4)قصدددديرة
أقددوى مددن إغددرايات أنصددار االحددتالل، فاسددتمرت 
وفددود الصددومال إلددى الجددامع األزهددر، والجامعددات 

في عهد الرئيس  مصرالمصرية ودعمت سياسة 
 .ل عبد الناصر هذا االتجاهاجم
فددي  قنصددل مصددر صددالح الدددين كمددال رعب ددكمددا 

ن موقدف إ  :بقولده عدن ذلدكتقريدره  الصومال فدي
ز ك دددر  الم  و مصدددر وواجبهدددا أمدددام هدددذا التيدددار القدددوي 
الشدددددعب مدددددن بعثدددددات التنصدددددير المسددددديحية علدددددى 

ه الفقيدددددر الضدددددعيف الدددددذي يددددددين كلددددد الصدددددومالي
                                                             

لمصدددرية: وزارة الخارجيدددة المصدددرية، دار الوثدددائق ا (3) 
(، 09( صددددددددومال أرشدددددددديف، ملددددددددف )22محفظدددددددة )
(، تقريدددددددر مدددددددن عمدددددددران الشدددددددافعي، 45ميكدددددددوفيلم )

القنصدل العدام المصدري فددي الصدومال، عدن  جهددود 
يونيددددددو  03مصددددددر تجدددددداه الصددددددومال، مقديشددددددو فددددددي

 .2م، ص0592
دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (4) 

( تقريدددر مدددن كمدددال الددددين 1128-132594كدددود )
صددددالح، ممثددددل فددددي الصددددومال عددددن نشدددداط بعثددددات 

 09التبشددير المسدديحية فددي الصددومال، مقديشددو فددي 
 .9-4م، ص ص0599سبتمبر 
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القيدددام بعمدددل إيجدددابي  ويسدددتدعي ،كبيدددر باإلسدددالم
دددددمدددددنظم  رين، وأن إلفسددددداد غايدددددات هدددددؤالي المنصِّ

صددديانة العقيددددة اإلسدددالمية وتمكينهدددا مدددن نفدددوس 
الصومال وبداقي الددول األفريقيدة فدرض ال أهالي 

مفدددر مدددن أدائددده، وجدددزي مدددن رسدددالة مصدددر نحددددو 
الشدددددعوب اإلسدددددالمية التدددددي تتطلدددددع إلدددددى مصدددددر 

هدي كزعيمة وقائددة لحركدات التحدرر فدي القدارة، و 
تتفق مع ضرورة التخلص من االسدتعمار  سياسة

وأضدددداف القنصددددل المصددددري  . الفكددددري والمددددادي
ية ثقيلدددة فدددي هدددذا علدددى األزهدددر مسدددؤل إن  :قدددائال  

الميدددددان فهددددو يسدددداهم بنصدددديب كبيددددر، ألن اسددددم 
األزهر له وقع السحر في نفدوس المسدلمين، كمدا 

ظدددددددون بددددددداحترام األهدددددددالي أن علمدددددداي األزهدددددددر يحل 
 .(0) وتقديرهم

 
لعبددت  :)التربيااة والتعلاايم( المعااارفبعثااات وزار  

فدددي مكافحدددة هدددذا الغدددزو  فعددداال   اهدددذه الدددوزارة دور 
الثقافي والسياسي واالستعماري الذي يددخل ديدار 

وماليين متخفي ددا فددي ثيدداب القسددس والرهبددان، صددال
فأبدى وزراي التربية والتعلديم خدالل فتدرة الوصداية 

رسددددالتها فددددي هددددذا رغبددددتهم فددددي أن تددددؤدي الددددوزارة 
األزهددددر فيدددده الددددذي أرسددددل الوقددددت فددددي الميدددددان، ف

تربيدددددة كدددددذلك وزارة ال أرسدددددلت ؛علمددددداي للصدددددومال
مدن المدرسدين للعمدل فدي  االمصرية عددد   والتعليم

                                                             

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (0) 
( تقريدددر مدددن كمدددال الددددين 1128-132594كدددود )

صددددالح، ممثددددل فددددي الصددددومال عددددن نشدددداط بعثددددات 
 09لمسدديحية فددي الصددومال، مقديشددو فددي التبشددير ا
 .0م، ص0599سبتمبر 

كبيددددر  قدددداموا بدددددور  وقددددد  ،(2)المدددددارس الصددددومالية
لسددد العجددز فددي هددذا الجانددب، وتضدداعف عددددهم 

تهم وزيدادة الحاجدة إلديهم بعدد ئأكثر من مرة؛ لكفدا
إنشدددداي عدددددد كبيددددر مددددن المدددددارس فددددي الصددددومال 

 اقبلددت الددوزارة عدددد  ، كمددا اإليطددالي فتددرة الوصدداية
مدددن أبنددداي الصددددومال للدددتعلم فدددي المدددددارس  اكبيدددر  

المصدددددرية علدددددى نفقدددددة الحكومدددددة المصدددددرية لسدددددد 
درين فدي هدذه  الثغرة الثقافية التي ينفذ منهدا المنصِّ

 .(3)البالد
 اكبيدر  العبدت مصدر دور  :إنشاء المكتبات العاماة

فددي سددد العجددز الواضددح فددي الصددومال مددن كتددب 
توزيددع اإلسددالمي واللغددة العربيددة؛ فقامددت ب تددراثال

لعربيددددددددة والدينيددددددددة علددددددددى المصدددددددداحف والكتددددددددب ا
وقامددت مصددر ب نشدداي مكتبددة عامددة  الصددوماليين،

ملحقددة بقنصددليتها فدددي الصددومال بهدددا عدددد كبيدددر 
مدددددن كتدددددب التدددددراث اإلسدددددالمي، ومجدددددالت دينيدددددة 
كمجلددددددة األزهددددددر، وبعددددددض الصددددددحف المصددددددرية 

دى القدددددومي لدددددوالعربيدددددة لزيدددددادة الدددددوعي الثقدددددافي و 
كمددددا قامددددت مصددددر بافتتدددداح مركددددز لصددددوماليين، ا

                                                             

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 2)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

(، التقارير السرية لمكتب مصدر بالصدومال، 4رقم )
تقريددر مددن صددالح الدددين قنصددوة، القنصددل المصددري 

)تطدورات الوضددع الدراهن فددي العدام بمقديشدو بعنددوان 
الصددددددددومال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة الخارجيددددددددة 

 .2-9م، ص ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 
دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (3) 

( تقريدددر مدددن كمدددال الددددين 1128-132594كدددود )
صددددالح، ممثددددل فددددي الصددددومال عددددن نشدددداط بعثددددات 

 09و فددي التبشددير المسدديحية فددي الصددومال، مقديشدد
 .9م، ص0599سبتمبر 
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لمؤتمر اإلسالمي بمدينة مقديشو لمنظمة اثقافي 
يتددردد عليدده كثيددر ا مددن الشددبان الصددوماليون يومي ددا 

لقدى فيده كمدا ت   ،يتم توزيع الكتب والمصاحف فيده
، وقددددد اعت مددددد مبلدددد  دوري ددددا المحاضددددرات التثقيفيددددة
 ،يضدم مدرسدة أكثر سعة كبير إلقامة مبنى  خر

وبدددأ  ،وغرفددة محاضددرات ،ومسددجد ،وقاعددة قددراية
  .(0)م0592ه نهاية عام ؤ انب

قامددددت  :العربيااااةوالثقافااااة  اللرااااة الحفاااااظ علاااا 
االتجدددددداه الددددددذي تبنتدددددده بعثددددددات محاربددددددة مصددددددر ب

جعدددل التنصددير إللغدداي اسدددتعمال اللغددة العربيددة، و 
اللغدددة الصدددومالية المكتوبدددة بحدددروف التينيدددة لغدددة 

المندددددددددوب  أدىو العربيددددددددة،  دونرسددددددددمية للددددددددبالد 
فدددددي المجلدددددس  دوره علدددددى أكمدددددل وجددددده المصدددددري

لثقافة العربية في تقارير االستشاري بدعم اللغة وا
قدام  ومدن جانبدهتحددة، مالمرسلة لألمم الالمجلس 
لدعم اللغة  هالمصري في الصومال بدور  القنصل

المصدرية بالتصددي بكدل  الحكومة العربية، وحث
وعلدددددددى المسدددددددتوى  ،الدولدددددددةفدددددددي المحافدددددددل ثقدددددددل 

لمحدددددددددداوالت تغريددددددددددب الدبلوماسددددددددددي، والسياسددددددددددي 
  .(2)الصوماليين

                                                             

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 0)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

(، التقارير السرية لمكتب مصدر بالصدومال، 4رقم )
تقريددر مددن صددالح الدددين قنصددوة، القنصددل المصددري 
العدام بمقديشدو بعنددوان )تطدورات الوضددع الدراهن فددي 

ال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة الخارجيددددددددة الصددددددددوم
 .2م، ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 

دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (2) 
(  أرشدددددددددددديف البلدددددددددددددان، 1128-132594كددددددددددددود )

(، خطددداب مدددن كمدددال 08(، ملدددف )45ميكدددروفيلم )
الدين صالح ممثل مصدر لددى المكتدب االستشداري 

للصدوماليين ة هدموجبث بدرام  ب مصر وقد بدأت
األفريقيدددة ، واإلذاعدددات فدددي إذاعدددة صدددوت العدددرب

 جمدددل عبدددد الناصدددرالدددرئيس ة فدددي عهدددد هدددالموج
تحدذر الصدوماليين  ؛باللغتين العربيدة والصدومالية

مدددددن دعدددددوات كتابدددددة اللغدددددة الصدددددومالية بحدددددروف 
التينية، وجعلها لغة رسدمية تمهيدد ا لتقليدل الثقافدة 
واللغدددة العربيدددة، لغدددة القدددر ن والتدددراث اإلسدددالمي، 

 ((B.B.C في المقابل قامت إذاعة بي بي سيو 
البريطانيدددددة بتوجيددددده بدددددرام  مماثلدددددة للصدددددوماليين 
بدداللغتين الصددومالية واإلنجليزيددة تحددثهم فيهددا إلددى 

كتدب ضرورة اتخاذ لغة قومية خاصدة بهدم، وأن ت  
هددذه اللغددة الحددروف الالتينيددة، لغددة الدددول األكثددر 
تحضدددددر ا وتقددددددم ا معلدددددى حدددددد زعمهدددددمم لدددددربطهم 

، فقامددددددت مصددددددر بمضدددددداعفة (3)بالثقافددددددة الغربيددددددة
ها علدددددددى اإلذاعدددددددة الموجهدددددددة للصدددددددومال، نشددددددداط

باإلضافة إلى طباعة كتب وتوذيعهدا علدى عامدة 
الصدددددددوماليين تددددددددعوهم إلدددددددى مقاطعدددددددة دعدددددددوات 

وجعلهدا  التغريب، والتمسك باللغة والثقافة العربية
  .(4)لغة رسمية للصوماليين

                                                                                       

ة علدددى تنفيدددذ فكدددرة بالصدددومال، بشدددأن إقددددام الحكومددد
كتابة اللغدة الصدومالية بدالحروف الالتينيدة، مقديشدو 

 .4-3م، ص ص0592مارس  04
دار الوثددددائق المصددددرية: وزارة الخارجيددددة المصدددددرية  (3) 

(، 45(  أرشدددديف البلدددددان، ميكددددروفيلم )22محفظددددة)
(، تقريددر مددن محمددد حسددن الزيددات، ممثدددل 9ملددف )

أن مصددر لددددى المكتددب االستشددداري بالصددومال، بشددد
البريطانيددة عددن كتابددة اللغددة  (BBC)مددا تبثدده إذاعددة 

مددارس  04الصددومالية بددالحروف الالتينيددة، مقديشددو 
 .0م، ص0592

( دار الوثددددددددايق القوميددددددددة المصددددددددرية: وزارة الخارجيددددددددة 4)
، ، 2/21المصددددددرية، أرشدددددديف البلدددددددان، ملددددددف س/
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مراقبدددة  قامددت مصدددر بددددور كبيددر فدددي اقتصاااادياا:
 ةإليطاليدددلبعثدددات التنصدددير االنشددداط االقتصدددادي 

، ومددددددا يقومددددددون بدددددده مددددددن مشدددددداريع (0)يدددددةمريكألاو 
فددددددي أراضددددددي  يددددددةعا، أو زر ، وتجاريددددددةصددددددناعية

، أو تنقيدددددب عدددددن خيدددددرات (2)الصدددددومال الخصدددددبة
 .(3)البالد في باطن األرض كالبترول والمعادن

 
                                                                                       

تقرير من مكتب المندوب المصري فدي الصدومال ) 
ي الصددومال وكتابتهددا، مقديشدو( عددن مشددكلة اللغدة فدد

م 09/01/0592إلددى وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، فددي 
 .9-0، ص

( دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقدم 0)
(، ملددف 29(، محددافظ الصددومال محفظددة رقددم )45)

(، التقارير السرية لمكتب مصدر بالصدومال، 4رقم )
تقريددر مددن صددالح الدددين قنصددوة، القنصددل المصددري 

م بمقديشدو بعنددوان )تطدورات الوضددع الدراهن فددي العدا
الصددددددددومال( مرسددددددددل إلددددددددى وكيددددددددل وزارة الخارجيددددددددة 

 .4-0م، ص ص05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 
( دار الوثددددددددائق القوميددددددددة: وزارة الخارجيددددددددة، أرشدددددددديف 2)

( محدددددافظ الصدددددومال 45البلددددددان، ميكدددددروفيلم رقدددددم )
( التقددارير السددرية 0(، ملددف رقددم )29محفظددة رقددم )

صر بالصومال، تقرير عن بعثات التبشدير لمكتب م
فدددددددي الصدددددددومال اإليطدددددددالي أعدددددددده مكتدددددددب مصددددددددر 
بالصومال عن طريدق أحمدد فدؤاد أبدو سدريع الملحدق 
بالمكتدددب مرسدددل إلدددى وكيدددل وزارة الخارجيدددة بالقددداهرة 

 .9ص
(، أرشيف 45الوثائق القومية:  ميكروفيلم رقم)  دار(3) 

(، ملدف 22البلدان، محافظ الصومال محفظة رقدم )
( التقارير السرية لمكتدب 81( ، إفادة رقم )02رقم )

مصدددر بالصدددومال، إفدددادة مدددن كمدددال الددددين صدددالح 
ممثددل مصددر لدددى المجلددس االستشدداري بالصددومال، 

ديشددو مرسددل إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة بالقدداهرة، مق
 .4-0م، ص ص02/0/0592

 الخاتمة
 وهي: ،أهم النتائ  لخاتمةتناول ات
رغم أن بعثات التنصير نزلت في مددن   -0

حمدددددالت البرتغدددددال فدددددي القدددددرن الصدددددومال أثنددددداي 
السادس عشر الميالدي إال أن تأثيرهم ونشاطهم 

القدددرن التاسدددع عشدددر المددديالدي،  الفعلدددي بددددأ فدددي
نزلدددددددت فدددددددي الصدددددددومال بعثدددددددة تنصددددددديرية حدددددددين 

كددان مجددال نشدداطها القسددم  ،بروتسددتانتية سددويدية
الجنددددوبي مددددن وادي نهددددر جوبددددا، وجعلددددت مقرهددددا 

وبا في سمايو عند مصب نهر جالرئيسي مدينة ق  
 ،أقصددى جنددوب الصددومال علددى المحدديط الهندددي

 وفددت ،المديالدي عشدر التاسدع القرن نهاية قبلو 
 فددددي تتغلغددددل أخددددذتف كاثوليكيددددة،تنصدددديرية  بعثددددة

 البعثددددددة علددددددى الخندددددداق وضدددددديقت الددددددبالد داخليددددددة
 كل الحال بطبيعة ولقيت السويدية،البروتستانتية 

 االحددددتالل سددددلطات جانددددب مددددن وتأييددددد مسدددداعدة
 .اإليطالية

 إدارتهدددددا فتدددددرة خدددددالل إيطاليدددددا حرصدددددت  -2
 ث دم   ومدن اإلسدالمية، الثقافدة محدو على للصومال
 علدددددى المسددددديحية التنصددددديرية اإلرسددددداليات توالدددددت

 أبنائده، بدين نصرانيةال لنشر اإليطالي؛ الصومال
 اإليطاليددددة، والثقافددددة اللغددددة انتشددددار علددددى والعمددددل

ضعاف  .الجديدة األجيال لدى العربية اللغة وا 
اسدددددتمرت البعثدددددات الكاثوليكيدددددة تباشدددددر   -3

عملهددددا خددددالل فتددددرة الوصدددداية، وللبعثددددات نشدددداط 
واسدددددع ومتعددددددد المجددددداالت: كندددددائس، ومددددددارس، 

منحددددددت ومستشددددددفيات، وتجددددددارة، وزراعددددددة، كمددددددا 
اإلدارة اإليطاليددددة للبعثددددة كافددددة التسددددهيالت حتددددى 
يمتددددز  نشدددداط البعثدددددة فددددي أحيدددددان كثيددددرة بنشددددداط 
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كدددددن تحديدددددد خدددددط دقيدددددق اإلدارة اإليطاليدددددة، وال يم
 يفصل بين نشاط الجانبين.

للبعثددات الكاثوليكيددة فدددروع متعددددة تبددددأ   -4
 بالعاصمة ثم أغلب أقاليم الصومال اإليطالي.

لددددددددم يقتصددددددددر العمددددددددل فددددددددي الصددددددددومال   -9
اإليطددالي علددى البعثددات الكاثوليكيددة بددل شدداركتها 
بعثددددددات بروتسدددددددتانتية أمريكيدددددددة، تمتعدددددددت بدددددددنفس 

 الصومال. التسهيالت واالمتيازات داخل
لددم يقتصددر عمددل بعثددات التنصددير علددى   -9

ضددددددددعاف الثقافددددددددة العربيددددددددة نشددددددددر المسدددددددديحية ، وا 
صدددناعي فقدددط، بدددل كدددان لهدددم نشددداط  واإلسدددالمية

 واسع المجال.وزراعي تجاري و 
سلطات االحتالل اإلثيوبي مدع  تتعاون  -2

البعثددات األمريكيددة لتحويددل مسددلمي أوجددادين إلددى 
 الديانة المسيحية.

علددددددددى التنصدددددددديرية البعثددددددددات  تتحايلدددددددد  -8
القددانون للحصددول علددى مسدداحات إلنشدداي مراكددز 
، عليها في قلب الصدومال لتوسديع دائدرة انتشدارها

 .وتأثيرها
حاولدددددددت بعثدددددددات التنصدددددددير بمسددددددداعدة   -5

لغداي  سلطات االحتالل إضعاف الثقافة العربيدة وا 
فددددي الصددددومال، وحددددث  اللغددددة العربيددددة  اسددددتعمال

لغددة  الشددعب الصددومالي التخدداذ اللغددة الصددومالية
رسمية لهم، لكن تصدى الشعب الصومالي لهدذه 

 الدعوات وساعدتهم مصر في ذلك.
مصددر بدددور كبيددر للتصدددي لهددذه  تامددق -01

البعثدددددددات مدددددددن خدددددددالل وجودهدددددددا فدددددددي المجلدددددددس 
مكانياتهدددددا االستشددددداري،  فكرسدددددت كدددددل طاقاتهدددددا وا 

 لمقاومة هذه البعثات.
دور ا كبيددددددر ا فددددددي  بعثددددددات األزهددددددرلعبددددددت  -00

بعثدددددددددددات التوعيددددددددددة الصددددددددددوماليين مدددددددددددن خطددددددددددر 
، وأثدددددددددرهم علدددددددددى العقيددددددددددة والثقافدددددددددة يةالتنصدددددددددير 
فدي  كذلك أنشأ األزهر معهد إسدالمي، اإلسالمية
تعليم أبناي الصومال صدحيح يهدف إلى  مقديشو

 الدين اإلسالمي.
 وزارة التربيدة والتعلديمكذلك قامت بعثدات  -02

وعي القدددومي بددددور كبيدددر فدددي زيدددادة الدددالمصدددرية 
لدى الصدوماليين، وسدد العجدز فدي المعلمدين فدي 

 .المدارس الحكومية هناك
كما قامت مصر بتوجيده بدرام  خاصدة   -03

تقدوي الثقافدة  اإلذاعات المصريةللصوماليين في 
 .العربية والقومية لديهم
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 المصادر والمراج 
 الوثائق  العربية غير المنشورة

 وعابدينوثائق وزارة الخارجية المصرية ، 
، ، تقرير 2/21دار الوثايق القومية المصرية: وزارة الخارجية المصرية، أرشيف البلدان، ملف س/ -

من مكتب المندوب المصري في الصومال ) مقديشو( عن مشكلة اللغة في الصومال وكتابتها، إلى وزارة 
 .م09/01/0592الخارجية بالقاهرة في 

، ، تقرير 2/21لخارجية المصرية، أرشيف البلدان، ملف س/دار الوثايق القومية المصرية: وزارة ا -
من مكتب المندوب المصري في الصومال ) مقديشو( عن مشكلة اللغة في الصومال وكتابتها، إلى وزارة 

 م.09/01/0592الخارجية بالقاهرة، في 
(، ملف 29(، محافظ الصومال محفظة رقم )45ميكروفيلم ) دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، -

، أعده محمد حسن (يسمايوقزيارة ميناي بشأن)( التقارير السرية لمكتب مصر بالصومال، تقرير 0رقم )
الزيات ممثل مصر لدى المجلس االستشاري بالصومال مرسل إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، مقديشو 

 م.24/01/0592
(، ملف 29حافظ الصومال محفظة رقم )(، م45ميكروفيلم ) دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، -

يسمايو، ق( التقارير السرية لمكتب مصر بالصومال، تقرير عن نشاط بعثات الكاثوليك في ميناي 0رقم )
أعدته إدارة الشئون األفريقية بوزارة الخارجية المصرية، مرسل إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، القاهرة 

 م.02/00/0592
 ،(29) رقددم محفظددة الصددومال محددافظ( 45) رقددم ميكددروفيلم البلدددان، أرشدديف: القوميددة الوثددائق دار -

 وزارة وكيددل إلددى سددريع أبددو فددؤاد أحمددد مددن تقريددر بالصددومال، مصددر لمكتددب السددرية التقددارير( 0) رقددم ملددف
 .بدون ،(اإليطالي الصومال في التنصير بعثات) بشأن بالقاهرة، الخارجية

(، 29(، محدافظ الصدومال محفظدة رقدم )45أرشيف البلددان، ميكدروفيلم رقدم )دار الوثائق القومية:  -
(، التقددددارير السددددرية لمكتددددب مصددددر بالصدددومال، تقريددددر مددددن صددددالح الدددددين قنصددددوة، القنصددددل 4ملدددف رقددددم )

المصددري العددام بمقديشددو بعنددوان )تطددورات الوضددع الددراهن فددي الصددومال( مرسددل إلددى وكيددل وزارة الخارجيددة 
 م05/5/0592بالقاهرة، مقديشو 

(، 29(، محدافظ الصدومال محفظدة رقدم )45دار الوثائق القومية: أرشيف البلددان، ميكدروفيلم رقدم ) -
(، خطدداب مددن إدارة الشددئون األفريقيددة بددوزارة الخارجيددة، إلددى صدداحب الفضدديلة األسددتاذ األكبددر 4ملددف رقددم)

، القدددددداهرة (طددددددالينشدددددداط بعثددددددات التنصددددددير فددددددي الصددددددومال اإلي)شدددددديخ الجددددددامع األزهددددددر، بالقدددددداهرة بشددددددأن 
 م.0592/يوليو/08
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(، 29(، محافظ الصومال محفظة رقم )45دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقم ) -
(، مذكرة من إدارة الشئون األفريقية بوزارة الخارجية، إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة بشأن 2ملف رقم )

 م.8/02/0592قاهرة النشاط األمريكي في الصومال اإليطالي، ال
 ،(29) رقم محفظة الصومال محافظ ،(45) رقم ميكروفيلم البلدان، أرشيف: القومية الوثائق دار -

 بشأن بالقاهرة الخارجية وزارة وكيل إلى الخارجية، بوزارة األفريقية الشئون إدارة من مذكرة ،(9) رقم ملف
 .م22/01/0592 القاهرة أمريكا، إلى اإليطالي الصومال من تعليمية بعثات إيفاد
 ،(29) رقم محفظة الصومال محافظ ،(45) رقم ميكروفيلم البلدان، أرشيف: القومية الوثائق دار -

 اإلدارة) الوزارة وكيل إلى بالصومال، المصري القنصل قنصوة، الدين صالح من مذكرة ،(9) رقم ملف
 القاهرة الصومال، في األمريكية والتعليمية التنصيرية البعثات نشاط بشأن بالقاهرة( األفريقية

 .م9/8/0592
(، 22(، محافظ الصومال محفظة رقم )45دار الوثائق القومية: أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقم ) -

(، مذكرة من محمد حسن الزيات، ممثل مصر في المجلس االستشاري، إلى وكيل وزارة 0ملف رقم )
 م.03/3/0592األمريكية في الصومال اإليطالي، مقديشو الخارجية بالقاهرة بشأن نشاط الواليات المتحدة 

 ،(22) رقم محفظة الصومال محافظ ،(45) رقم ميكروفيلم البلدان، أرشيف: القومية الوثائق دار -
 صالح الدين كمال من إفادة بالصومال، مصر لمكتب السرية التقارير ،(81) رقم إفادة ،(02) رقم ملف
 مقديشو بالقاهرة، الخارجية وزارة وكيل إلى مرسلة بالصومال، االستشاري المجلس لدى مصر ممثل
 .م02/0/0592
(، محافظ 058(، أرشيف البلدان، ميكروفيلم رقم )1128-132594دار الوثائق القومية: كود) -

(، التقارير السرية لمكتب مصر بالصومال، تقرير من صالح الدين قنصوة، 22الصومال محفظة رقم )
العام بمقديشو بعنوان )االهتمام األمريكي بالصومال( مرسل إلى وكيل وزارة الخارجية القنصل المصري 
 م.0592/أبريل/0بالقاهرة، مقديشو 

، ملف 399(، محفظة 1195-119598دار الوثائق القومية: وثائق عابدين، الكود األرشيفي ) -
 .0590فبراير  03، وثيقة بتاريخ 02
 ،2 ملف ،382 محفظة( 1128 -105228) كود الخارجية، وزارة وثائق: القومية الوثائق دار -

 م.0590 مارس 9 القاهرة، األزهر، الجامع وكيل إلى الخارجية وزارة وكيل من من خطاب
 ،2 ملف ،382 محفظة( 1128 -105228) كود الخارجية، وزارة وثائق: القومية الوثائق دار -

 .م0591أكتوبر 09 القاهرة، الخارجية، وزارة وكيل إلى األزهر الجامع وكيل من خطاب
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 محافظ ،(058) رقم ميكروفيلم البلدان، أرشيف( 1128-132594)كود:القومية الوثائق دار -
 النفوذ تسرب) بعنوان الخارجية بوزارة األفريقية الشئون إدارة من تقرير ،(22) رقم محفظة الصومال
 .م0592/مايو/9 القاهرة، بالقاهرة، الخارجية وزارة وكيل إلى مرسل( الصومال إلى األمريكي

( صدومال أرشديف، 22وزارة الخارجيدة المصدرية، محفظدة )أرشديف البلددان، دار الوثائق المصرية:  -
  بشددأن(، تقريددر مددن عمددران الشددافعي، القنصددل العددام المصددري فددي الصددومال، 45(، ميكددوفيلم )09ملددف )

 م.0592يونيو  03، مقديشو في(جهود مصر تجاه الصومال)
 البلدان، أرشيف(  1128-132594) كود المصرية الخارجية وزارة: المصرية الوثائق دار -

 االستشاري المكتب لدى مصر ممثل صالح الدين كمال من خطاب ،(08) ملف ،(45) ميكروفيلم
 04 مقديشو الالتينية، بالحروف الصومالية اللغة كتابة فكرة تنفيذ على الحكومة إقدام بشأن بالصومال،

 .م0592 مارس
(  أرشددددديف البلددددددان، 1128-132594دار الوثدددددائق المصدددددرية: وزارة الخارجيدددددة المصدددددرية كدددددود ) -

(، خطددداب مدددن كمدددال الددددين صدددالح ممثدددل مصدددر لددددى المكتدددب االستشددداري 08(، ملدددف )45ميكدددروفيلم )
 04قديشددو بالصدومال، بشددأن إقدددام الحكومدة علددى تنفيددذ فكدرة كتابددة اللغددة الصدومالية بددالحروف الالتينيددة، م

 م.0592مارس 
(، أرشيف 22) ( محفظة1128-132594) دار الوثائق المصرية: وزارة الخارجية المصرية كود -

(، مذكرة من الشيخ محمد فهيم وكيل الجامع األزهر، إلى إدارة الثقافة بوزارة 45البلدان، ميكروفيلم )
 م.0599أكتوبر  22الخارجية، القاهرة، 

(، 45( أرشيف البلدان، ميكروفيلم )22) رة الخارجية المصرية محفظةدار الوثائق المصرية: وزا -
(، بيان من الطلبة الصوماليين الموجودين بمصر عن حادث اغتيال مندوب مصر في المجلس 09ملف )

 م.0592مايو  9االستشاري، مقديشو 
(، 45يلم )(  أرشدديف البلدددان، ميكددروف22دار الوثددائق المصددرية: وزارة الخارجيددة المصددرية محفظددة) -

(، تقرير من محمد حسن الزيات، ممثل مصر لدى المكتب االستشاري بالصدومال، بشدأن مدا تبثده 9ملف )
 م.0592مارس  04البريطانية عن كتابة اللغة الصومالية بالحروف الالتينية، مقديشو  (BBC)إذاعة 

من كمال الدين  تقرير ،(1128-132594كود ) ،دار الوثائق المصرية: وزارة الخارجية المصرية -
سبتمبر  09، مقديشو، (نشاط بعثات التبشير المسيحية في الصومال)صالح، ممثل في الصومال، بشأن 

0599. 
(، أرشديف 22(  محفظدة)1128-132594كدود) ،دار الوثائق المصرية: وزارة الخارجية المصرية -

فدددي المجلدددس االستشددداري  (، مدددذكرة مدددن وكيدددل وزارة الخارجيدددة، إلدددى ممثدددل مصدددر45البلددددان، ميكدددروفيلم )
 م. 0599نوفمبر  9بالصومال بشأن حث إيطاليا الستخرا  تصاريخ لعلماي األزهر، القاهرة، 
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(، 09( صدددومال أرشددديف، ملدددف )22دار الوثدددائق المصدددرية: وزارة الخارجيدددة المصدددرية، محفظدددة ) -
جهود مصر تجداه  (، تقرير من عمران الشافعي، القنصل العام المصري في الصومال، عن 45ميكوفيلم )

 م.0592يونيو  03الصومال، مقديشو في
 الوثائق المنشور 

 األستاذين من مقدم والحبشة وعدن وأريتريا الصومال، بالد في المسلمين أحوال عن تقرير: األزهر الجامع
 -هد0320 األزهر، مطبعة الشريعة، كلية أساتذة ومن األزهر بعثة عضوي خليفة ومحمود المشد، عبدا 
 .م0590

 الوثائق األجنبية المنشور 
FO_410_49 No.2 With Drawal of British Milrrary Administration From the 
Reserved Area of Ethiopia And the Ogaden, Foreign Office .December,02 
0594. 
FO_413_024, No. 20. Memoranda referred to Sir E. Baring for his 
observations, Suakin .August 22, 0885. 
FO_413_422/ NO.8/ Mr.Beven To Sir V. Mallet (Rome) Foreign Office05th 
January, 0545. 
CO_ 825_032/ No.4/ 49100/3/39S.{ No.32}  Somaliland The Govenor To The 
Secretary of State. 8th October, 0539.  

 المراج  العربية
 ، 4/2142.ومسلم 8/902، و3/249البخاري مع الفتح

رو: التنصير في أفريقيا، رابطة العالم اإلسالمي، سلسلة دعوة حق، االعبد الرازق عبد المجيد 
 .م2118هد/0425

إبراهيم عكاشة، عبد الوهاب الطيب البشير،و خرون: النشاط التنصيري في أفريقيا، منظمة الدعوة 
 .2101اإلسالمية، الخرطوم،
الهيئة المصرية العامة  ،األزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقيا، القاهرة :شوقي عطا ا  الجمل

 .0558للكتاب، 
من ظهور االسالم إلى قدوم البرتاليين، دار  رجب محمد عبد الحليم: العروبة واإلسالم في شرق أفريقيا

 .م0550النهضة العربية القاهرة،
 م.2109من تاريخ مقديشو، مركز مقديشو للبحوث والدراسات، مقديشو، صالح علي محمود: صفحات
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م، المركددز 0589-0882حسددن مكددي محمددد أحمددد: السياسددات الثقافيددة فددي الصددومال الكبير)قددرن أفريقيددا(
 . م0551اإلسالمي األفريقي في الخرطوم، ط أولى، الخرطوم 

م، دار الكتدب والوثدائق القوميدة، 0580-0549مصدر والصدراع حدول القدرن األفريقدي محمد عبدد المدؤمن: 
 .م2100القاهرة 

-0591عبدددد ا  عبدددار: الدولدددة والقبليدددة فدددي الصدددومال مدددن االسدددتقالل إلدددى الحدددرب األهليدددة) عبدددد القدددادر
 م.2103م(، دار الفكر العربي، القاهرة، 0550

خ م، سلسدددددددددلة تددددددددداري0581-0899هبدددددددددة مصدددددددددطفى أندددددددددور ديددددددددداب: العالقدددددددددات المصدددددددددرية الصدددددددددومالية 
 م.2108(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 318المصريين)

 المراج  األجنبية
Ben-Ghiat, Ruth, Italy and its Colonies, in A Historical Companion to 
Postcolonial Literatures: Continental Europe and Africa, Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2118.  
Shillington, Kevin: history of Africa Macmillan, Hong Kong, 0559. 

 الرسائل الجامعية 
م، 0889-0899أيمدددن أحمدددد عبدددد الفتددداح: الموقدددف البريطددداني مدددن الوجدددود المصدددري فدددي القدددرن األفريقدددي 

 م.2104جامعة األزهر،  ،رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية بالقاهرة
االستعمار اإليطالي والحركات الجهادية في إقليم بنادر بالصومال في الفترة ما بين طاهر حسين عداوي: 

 م.2111م، رسالة ماجستير، كلية اعداب، جامعة النيلين، 0591إلى  0889
 

 الدوريات
لسددنة  01زكريدا أحمدد محمدد سدعد: مصددر والمجلدس االستشداري للوصداية علددى الصدومال، الروزنامدة، عددد 

2102. 
(، 04هرابه: أوضاع اللغة العربية في الصومال، مجلة العربية للناطقين بغيرها، عدد) يوسف أحمد
 .2102الخرطوم 

 
 
 


