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  ملخص

في ربط  ادوًرا كبيرً البحرية لعبت المالحة 
أفريقيا حيث كانت الوسيلة شرق الخليج العربي ب

، ونظًرا لخضوع الوحيدة قبل ظهور النقل الجوي 
بعض سواحل الخليج العربي للنفوذ البريطاني 
من خالل مركز تحكمها بالبحرين، وكذلك 

أفريقيا لتواجد بريطانيا  تواجًدا كبيًرا في شرق 
بعد احتاللها لزنجبار، وكينيا، والصومال، 
وأوغندا، والسودان، فرضت بريطانيا حظًرا على 
حركة المالحة بين الخليج وأفريقيا خاصة السفن 
الشراعية، والمراكب األهلية )الداو( بعد قيام 
الحرب العالمية الثانية إلجبارها على عدم  

طاليون التعامل مع السواحل التي يحتلها  اإلي
في البحر األحمر والصومال، خشية من نقل 
المواد البترولية إلى تلك السواحل، وكان لهذا 
الحظر أثره السلبي على حركة التجارة بين 

 الخليج وشرق أفريقيا والبحر األحمر. 
لذا سيتناول هذا البحث عبر دراسة وثائقية 
هذه اإلجراءات البريطانية وأثرها السلبي على 

ج وشرق أفريقيا، ومنها توقف حركة عرب الخلي

النقل والتجارة بين الجانبين، ومدى تضرر 
 أصحاب السفن والتجار من هذه اإلجراءات.

ويستعرض التحذيرات التي أصدرتها بريطانيا 
لحكومات السواحل العربية في الخليج لمنع 
السفن من االقتراب والتعامل مع السواحل 

أفريقيا،  اإليطالية في البحر األحمر وشرق 
ويتناول حمالت التفتيش والمراقبة التي فرضتها 
 بريطانيا لمراقبة سواحل الخليج العربي وأفريقيا.

ويتناول أيًضا االعتداءات اإليطالية على 
بعض سفن الخليج العربي وإغراقها قبالة 
سواحلها في شرق أفريقيا كذلك االعتداءات 
كو اإليطالية على البحرين نتيجة رفض شركة باب

للمواد البترولية من تزويدها بالمواد التي 
تحتاجها، كما يستعرض أيضا اعتداء القوات 
البريطانية على سفينة إيرانية تعاونت مع 

 الجانب اإليطالي في شرق أفريقيا.
ثم يستعرض أثر هذا الحظر على عدد 
الُحجاج القادمين من شرق أفريقيا والبحر 

 األحمر. 
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Abstract

 

Britain has also imposed a ban on 

shipping between the Gulf and 

Africa, especially the Dhow, And 

naval vessels after the Second 

World War to force them not to deal 

with the coasts occupied by the 

Italians in the Red Sea and Somalia, 

fearing the transfer of petroleum 

products to those coasts, and this 

embargo had a negative impact on 

the trade movement between the 

Gulf and East Africa.  

This study will discuss the 

documentation of these measures 

and their negative impact on the 

Gulf and East Africa Arabs, 

including the suspension of 

transport and trade between the two 

sides, and the extent to which ship 

owners have suffered from these 

measures. 

It also reviews the warnings issued 

by Britain to Arab coastal governors 

and governments in the Gulf to 

prevent ships from approaching or 

dealing with Italian coasts in the 

Red Sea and East Africa. 

It also deals with the Italian attacks 

on some Arab Gulf ships and 

dumping them off its coast in East 

Africa as well as the Italian attacks 

on Bahrain as a result of the refusal 

of the company PAPCO to supply 

them with the materials needed, and 

also the attack by British forces on 

an Iranian vessel cooperated with 

the Italian side in East Africa. 

It then deals with the impact of this 

ban on the number of pilgrims 

coming from East Africa and the 

Red Sea. 

Dr. Ayman Ahmed Abdel Fattah 

Abdel Salam (Egypt) 
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 المقدمة
لعبتتتتت المالحتتتتة البحريتتتتة دوًرا كبيتتتتًرا فتتتتي ربتتتتط 

حيتتتتتتث كانتتتتتتت  ،الخلتتتتتتيج العربتتتتتتي بشتتتتتترق أفريقيتتتتتتا
 ونظتًرا .الوسيلة الوحيتدة قبتل ظهتور النقتل الجتوي 

لخضتتتتوع بعتتتتض ستتتتواحل الخلتتتتيج العربتتتتي لنفتتتتوذ 
متتتتن ختتتتالل مركتتتتز تحكمهتتتتا بتتتتالبحرين،  ابريطانيتتتت
فتتتتتي شتتتترق أفريقيتتتتا بعتتتتتد  بشتتتتكل كبيتتتتر هاوتواجتتتتد

احتاللهتتتا لزنجبتتتار وكينيتتتتا والصتتتومال البريطتتتتاني 
فرضت بريطانيا حظًرا على  - وأوغندا والسودان

خاصتتتتتة  ،حركتتتتتة المالحتتتتتة بتتتتتين الخلتتتتتيج وأفريقيتتتتتا
المراكتتب األهليتتتة )التتداو( بعتتتد الستتفن الشتتتراعية، و 

 م(9191-9191)قيتتتام الحتتتترب العالميتتتتة الثانيتتتتة
إلجبارهتتا علتتى عتتدم  التعامتتل متتع الستتواحل التتتي 
يحتلها اإليطاليون في البحر األحمر والصومال، 
 .خشتتتية نقتتتل المتتتواد البتروليتتتة إلتتتى تلتتتك الستتتواحل

وكتتتتتان لهتتتتتذا الحظتتتتتر أثتتتتتره الستتتتتلبي علتتتتتى حركتتتتتة 
التجتتتتتتتارة بتتتتتتتين الخلتتتتتتتيج وشتتتتتتترق أفريقيتتتتتتتا والبحتتتتتتتر 

 األحمر. 
تنتتتاول هتتتذا البحتتتث عبتتتر دراستتتة وثائقيتتتة  ،لتتتذا

رهتتتا علتتتى عتتترب اثآهتتتذه اإلجتتتراءات البريطانيتتتة و 
الخلتيج وشتترق أفريقيتتا، ومنهتا توقتتف حركتتة النقتتل 
والتجتتارة بتتين الجتتانبين، ومتتدى تضتترر أصتتحاب 

 لتجار من هذه اإلجراءات.السفن وا
عتن النفتتوذ البريطتتاني فتتي  بتمهيتتديبتدأ البحتتث 

المبحتتتث  وعتتتالجالخلتتتيج العربتتتي وشتتترق أفريقيتتتا، 
أستتتتباب اإلجتتتتراءات المالحيتتتتة البريطانيتتتتة،  األول

لمنطقتة، ومنها الصتراع البريطتاني اإليطتالي فتي ا
 اإليطالية واأللمانية. ومحاربة بريطانيا للدعايتين

اإلجتتتتتتتتتراءات  الثتتتتتتتتتاني المبحتتتتتتتتتثويستتتتتتتتتتعرض 
البحريتتتتة البريطانيتتتتة فتتتتي منطقتتتتة الخلتتتتيج وشتتتترق 

التحذيرات التي أصتدرتها بريطانيتا أفريقيا، ومنها 
وشتتتتب  لحكومتتتتات الستتتتواحل العربيتتتتة فتتتتي الخلتتتتيج 

لمنتتتع الستتتفن متتتن االقتتتتراب والتعامتتتل متتتع الجزيتتترة 
الستتتتواحل اإليطاليتتتتة فتتتتي البحتتتتر األحمتتتتر وشتتتترق 

التفتتتتيش والمراقبتتتة يتنتتتاول حمتتتالت كمتتتا أفريقيتتتا، 
التتتتي فرضتتتتها بريطانيتتتا لمراقبتتتة ستتتواحل الخلتتتيج 

، كتتتتتذلك ضتتتتتوابط التعامتتتتتل متتتتتع العربتتتتتي وأفريقيتتتتتا
 .السفن األجنبية
أثتتتتتتر اإلجتتتتتتتراءات  المبحتتتتتتث الثالتتتتتتثويتنتتتتتتاول 

أيًضتتتتتتتا البريطانيتتتتتتتة علتتتتتتتى التجتتتتتتتارة، والمالحتتتتتتتة، و 
االعتتتداءات اإليطاليتتة علتتى بعتتض ستتفن الخلتتيج 

 ،احلها فتي شترق أفريقيتاالعربي وإغراقها قبالة ستو 
البحترين نتيجتة  كذلك االعتداءات اإليطالية علتى

البتروليتة تزويتدها بتالمواد رفض شركة بابكو للمواد 
التتتي تحتاجهتتا، كمتتا يستتتعرض أيضتتا اعتتتداء القتتوات 
البريطانيتتتة علتتتى ستتتفينة إيرانيتتتة تعاونتتتت متتتع الجانتتتب 

أثر هذا الحظر  تناولثم ي، اإليطالي في شرق أفريقيا
على عدد الُحجاج القادمين من شترق أفريقيتا والبحتر 

 األحمر.
 المتتتتتتتنهج علتتتتتتتى البحتتتتتتتث فتتتتتتتي اعتمتتتتتتتدتُ وقتتتتتتتد 
 متتتتتتتتع ونقتتتتتتتتدها، لألحتتتتتتتتدا  التحليلتتتتتتتتي التتتتتتتتت ريخي
بالدرجة األولى على الوثائق البريطانيتة  االعتماد
ووثتائق واارة  IOR) ) وثتائق مكتتب الهنتد خاصةً 

باإلضتافة إلتى بعتض  ، (FO)الخارجيتة البريطانيتة
التقتتتتتتتارير المنشتتتتتتتورة والمراجتتتتتتتع والمصتتتتتتتادر، التتتتتتتتي 
استتتتفدت منهتتتا كثيتتتًرا. ن  أستتت ل أن يجعتتتل عملتتتي 

 .الكريم هذا خالًصا لوجه 
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ة البريطان دددة  لدددي الخلددد   ادتمهيددددل ال ددد ال
 العربي وشرق أفريق ا.

 لالخل   العربي
بتتدأت الستتفن البريطانيتتة تتحتتول للتتدوران حتتول 

 فتتتي بدايتتتة القتتترن الستتتابع عشتتتر المتتتيالدي أفريقيتتتا
مباشتتتترًة فتتتتي  (9)لمزاحمتتتتة البرتيتتتتاليين والهولنتتتتديين

األستتتتتتتواق الشتتتتتتترقية، عتتتتتتتن  ريتتتتتتتق رأ  الرجتتتتتتتاء 
وَعَبتترت أول ستتفينة  ،الصتتالل للوصتتول إلتتى الهنتتد
 .(2)م9151بريطانية هذا الطريق عام 

نجحتتتتتت  م(9221)بعتتتتد انتتتتتدحار البرتيتتتتاليينو 
السيطرة على منطقة الخلتيج العربتي  فيبريطانيا 

خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشتر بفضتل 
قواتهتتتا العستتتكرية، وثقلهتتتا االقتصتتتادي والسياستتتي 
فتتتي الهنتتتد، حيتتتث أنشتتت ت بريطانيتتتا شتتتركة الهنتتتد 

 English East India)الشتتتترقية)
Company(9)  وأهدافتتتتت   ،ككيتتتتتان إ تتتتتاره تجتتتتتاري

                                                             

البرتيتتالي خاصتتة فتتي  للمزيتتد عتتن الصتتراع اإلنجلتتزي  (9)
الخلتتتتيج، يراجتتتتعا علتتتتي غنتتتتاما أحتتتتدا  فاصتتتتلة فتتتتي 
إحالل النفوذ األجنبي بالخليج العربتي، مجلتة الخلتيج 

م، ص 9151 2، عتتتتدد91العربتتتتي، العتتتتراق، مجلتتتتد 
 .25-1ص

(2)Anis.M: England and the Suez-
Routein Eighteenth Century. 

Cairo.1957.P.3. 
طانيتتة متتن البحتتر المتوستتط ( تتتم تحويتتل المالحتتة البري9)

إلتتتتتى  ريتتتتتق رأ  الرجتتتتتاء الصتتتتتالل رستتتتتميًا بت ستتتتتي  
 English Eastشتركة الهنتد الشترقية البريطانيتة )

India Company وحصتتتتتتولها متتتتتتن الملكتتتتتتة )
 99م( فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 9219 -9115الياصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابات )

م علتتتتتتى بتتتتتتراءة ملكيتتتتتة تمنحهتتتتتتا حتتتتتتق 9211ديستتتتتمبر

بتتتتي متتتتن خلتتتتيج العر اقتصتتتتادية سياستتتتية، وكتتتتان ال
لستتتتتتيطرة عليهتتتتتتا سياستتتتتتًيا ا المنتتتتتتا ق المستتتتتتتهد 

متتن  ابتتل الشتتركة، فاعتبرتتت  جتتزءً واقتصتتادًيا متتن ق  
وفتتتي حتتتوض البحتتتر ، (9)اإلمبرا وريتتتة البريطانيتتتة

فتتتتتي استتتتتتيالل   وقتتتتتتذا الشتتتتتركة فشتتتتتلت  األحمتتتتتر

                                                                                       

احتكتتار التجتتارة فتتي المنطقتتة الواقعتتة إلتتى الشتترق متتن 
رأ  الرجتتاء الصتتالل وحتتق شتتراء األراضتتي فتتي هتتذه 
المنطقتتتتة وبَستتتتتَطت بريطانيتتتتا ستتتتتيطرتها علتتتتى الهنتتتتتد. 
مت الهند إلى ثال  مراكز إدارية في عهد شركة  فقسَّ

م وهتتم )بومبتتاي، 9511الهنتتد الشتترقية أي حتتتي عتتام 
تتتتتتدرا ، وبنيتتتتتتال( وكانتتتتتتت حكومتتتتتتة بومبتتتتتتاي هتتتتتتي  وم 

بمتا فتي المختصة بالقسم اليربي من المحيط الهنتدي 
ذلتتتتك منطقتتتتة الخلتتتتيج العربتتتتي والبحتتتتر األحمتتتتر، كمتتتتا 
نشتتتطت شتتتركة بريطانيتتتة أختتترى هتتتي شتتتركة الليفانتتتت 

(The Levant Company التتتي ت سستتت عتتام )
م، ومتتتع تزايتتتد نمتتتو الشتتتركتين وصتتتلتا إلتفتتتاق 9159

يحتتدد نطتتاق تجتتارة كتتل منهمتتا، فشتتركة الليفانتتت كتتان 
 متتتدى تجارتهتتتا يقتتتع بتتتين مصتتتر والجتتتزء الشتتتمالي متتتن
البحر األحمتر، إلتى أبعتد نقطتة جنتوب جتدة ومصتوع 
والحجتتتاا وفلستتتطين ولبنتتتان وستتتوريا وآستتتيا الصتتتيرى 
واإلمبرا وريتتتتة العثمانيتتتتة فتتتتي أوربتتتتا أمتتتتا بقيتتتتة أجتتتتزاء 
الشتتترق األوستتتط فقتتتد وقعتتتت تحتتتت نفتتتوذ شتتتركة الهنتتتد 
الشتتترقية البريطانيتتتة يراجتتتع، صتتتالت العقتتتادا التيتتتارات 

ة األنجلتتتتتتتو السياستتتتتتتية فتتتتتتتي الخلتتتتتتتيج العربتتتتتتتي، مكتبتتتتتتت
أمتال  .،25- 1، ص ص9121المصرية، القاهرة، 

إبتتراميم محمتتدا الصتتراع التتدولي حتتول البحتتر األحمتتر 
فتتي النصتتف الثتتاني متتن القتترن التاستتع عشتتر، مركتتز 

 .95م، ص 9119الدراسات والبحو  اليمني 
عمتتاد محمتتد ذيتتاب الحلتتيجا الخلتتيج العربتتي تاريختت   (9)

، 9وايتتتع،  حاضتتتره مستتتتقبل ، دار صتتتفاء للنشتتتر والت
 .919-919، ص ص2199عمان 
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ضتتتتتتتتتتتة الدولتتتتتتتتتتتة ر والستتتتتتتتتتيطرة عليتتتتتتتتتتت  بستتتتتتتتتتبب معا
 .(9)العثمانية
هتتذا الوقتتت أختتذت قتتوة القواستتم البحريتتة  ختتالل

ن ستتتتتفينة يتبتتتتترا ب ستتتتتطول يضتتتتتم أكثتتتتتر متتتتتن ستتتتتت
ممتتا متن البحتتارة المقتتاتلين،  اكبيتترً  اضتخمة، وعتتددً 

بريطانيتا فلجت ت  ،ل تحدًيا خطيتًرا للبريطتانيينشك  
والتتتتتتي  ،دق تُستتتتتكعادتهتتتتتا دائمتتتتتا إلتتتتتى سياستتتتتة فتتتتتر   

متتان فتتي نجحتتت متتن خاللهتتا بعتتد تحالفهتتا متتع عُ 
القواستم فتي بدايتة القترن  علتى حمتالتثال   شن

ونجحتتت  ن متتنهميتتتاثنفشتتلت فتتي  ،التاستتع عشتتر
تتتدمير أستتطول القواستتم بصتتورة شتتب  بفتتي الثالثتتة 

 .(2)كاملة
معاهتتتتدة الستتتتالم التتتتدائم فتتتتي  حلتتتتتبعتتتتد ذلتتتتك 

قتتدت م بعتتد الهدنتتة البحريتتة التتتي عُ 9519متتايو 9
 9599م، واستتتمرت عشتتر ستتنوات )9599عتتام 
المعاهتتتتتتتدة متتتتتتتن األمتتتتتتتن  هتتتتتتتذه (، اادت9519 -

البحتتتتتري فتتتتتي الخلتتتتتيج العربتتتتتي، وبستتتتتببها أصتتتتتبل 
لبريطانيتتتا مركتتتز مهتتتم فتتتي تلتتتك المنطقتتتة، فتتتااداد 

هتتتتتتتا إلتتتتتتتى أن أصتتتتتتتبحت تمثتتتتتتتل فتتتتتتتي أوائتتتتتتتل نفوذ
خمسينات القرن التاسع عشر الميالدي في نظتر 

لة عن حماية ئو شيوخ الساحل المهادن القوة المس
عتتتتنهم ضتتتتد أي  متتتتة بالتتتتدفاعنظتتتتام الهدنتتتتة والملزَ 

ومنتتتتذ ذلتتتتك التتتتتاري   ،خطتتتتر يتعتتتترض لتتتت  أحتتتتدهم

                                                             

فاروق عثمان أباظةا عدن والسياستة البريطانيتة فتي  (9)
البحتتتتتر األحمتتتتتر، الهيئتتتتتة المصتتتتترية العامتتتتتة للكتتتتتتاب، 

 .22ص  م،9112القاهرة 
عمتتتاد محمتتتد ذيتتتاب الحلتتتيجا المرجتتتع الستتتابق، ص  (2)

919. 

عتتر  الستتاحل العربتتي متتن الخلتتيج باستتم الستتاحل 
 .(9)المتصالل أو ساحل الصلل البحري 

وقبتتتل الحتتترب العالميتتتة األولتتتى كانتتتت سياستتتة 
علتتى  لَمتتع  بريطانيتتا فتتي منطقتتة الخلتتيج العربتتي تَ 

ت كيتتتد حقوقهتتتا المطلقتتتة فيهتتتا، وذلتتتك عتتتن  ريتتتق 
، يرجتتتتتع حكامهتتتتتاعقتتتتتد معاهتتتتتدات واتفاقتتتتتات متتتتتع 

الفضتل فتتي ذلتك إلتتى حتتاكم الهنتد اللتتورد كيتتراون 
(Curzen) ، برستي والمقيم السياسي في بوشهر
 ، وبعتتد انتهتتاء الحتترب(Prece Cox)كتتوك  

لتتتتيج العربتتتتي لبريطانيتتتتا بعتتتتد انستتتتحاب خص الخُلتتتت
م، 9191الثتتورة البلشتتلية عتتامروستتيا بستتبب قيتتام 

بمنتتتا ق  نشتتتيالهاوا ،وتخلتتي فرنستتتا عتتتن المنطقتتتة
الدولتتتتتتتتتة نفتتتتتتتتوذ  ، وآلالشتتتتتتتتام وأفريقيتتتتتتتتا الفرنستتتتتتتتتية

 .(9)العثمانية في الخليج العربي لبريطانيا
 لأفريق ا شرق  ال  ادة البريطان ة  لي

 عشتر منتصف القترن التاستعنجحت بريطانيا 
أحتتدهما ، فتتي تقستتيم ستتلطنة ُعَمتتان إلتتى شتتطرين

فتتي الجزيتترة  والثانيتتة ،فتتي شتترق أفريقيتتا )انجبتتار(
وجتتتتتتتود  أنبريطانيتتتتتتتا  رأتإذ  ؛)مستتتتتتتقط( العربيتتتتتتتة

                                                             

(3   ( FO _406_9 (Confidential 6148) 
Treaty of Peace in perpetuity agreed 
upon by the Chiefs of the Arabian 
Coast in behalf of themselves, their 
heirs and successors, under the 
mediation of the Resident in the 
Persian Gulf (4th May, 1853) .pp1-3.   

حيتتاة محمتتد الحمتتد البستتاما ميتتزان القتتوى فتتي الخلتتيج  (9)
اب الحتتترب العالميتتتة األولتتتى، رستتتالة العربتتتي فتتتي أعقتتت

دكتتتتوراه غيتتتر منشتتتورة، جامعتتتة أم القتتترى بالستتتعودية، 
، ويراجتتتتتتتتتتتتتتتع، صتتتتتتتتتتتتتتتالت 991،925،ص ص9151

 .229العقادا مرجع سابق، ص 
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وبي اليربتتتي َستتتل طنة عربيتتتة قويتتتة فتتتي الجتتتزء الجنتتت
يهتتتتتتدد مصتتتتتتالحها  متتتتتتن المحتتتتتتيط الهنتتتتتتدي خطتتتتتتر  

مبرا وريتتتة، الحيويتتتة علتتتى  ريتتتق مواصتتتالتها اإل
َهَضتتت كافتتة المحتتاوالت إلعتتادة توحيتتد أج  وعليتت ، 

 لسلطنة، وأقنعت كٍل من ثتويني بتن الستيد ستعيدا
يد )حتتتاكم )حتتتاكم مستتتقط( وماجتتتد بتتتن الستتتيد ستتتع

ت علي  همتتتا وأختتتذ ،بينهمتتتا اانجبتتتار( بجعل هتتتا َحَكًمتتت
هتتتتتتتتا التتتتتتتتذي صتتتتتتتتدر فتتتتتتتتي المواثيتتتتتتتتق بقبتتتتتتتتول ُحك م

م، ونتتص علتتى بقتتاء ماجتتد ستتلطانًا 9529إبريتتل2
أن يتتتتدفع  علتتتتىعلتتتتى انجبتتتتار فتتتتي شتتتترق أفريقيتتتتا 

( إعانتتة ستتنوية تبلتتي حتتوالي لحتتاكم مستتقط )ثتتويني
جنيتتتتتتتتتتت   50111 متتتتتتتتتتتا يعتتتتتتتتتتتادلريتتتتتتتتتتتال  910111
 .(9)إسترليني

عرشتتتا كتتتٍل متتتن انجبتتتار ومستتتقط  وظتتتل منذئتتتذٍ 
نجحتتت السياستتة البريطانيتتة فتتي بتتذلك منفصتتلين، 

تحقيتتق أغراضتتها وإضتتعا  الستتلطنة الكبتترى فتتي 
 ،جنتتتتتوب شتتتتترق الجزيتتتتترة العربيتتتتتة وشتتتتترق أفريقيتتتتتا

 ، كمتتتتتتا(2)وخضتتتتتتعت انجبتتتتتتار للنفتتتتتتوذ البريطتتتتتتاني
عتتتد أقتتتدامها فتتتي متتتدخل البحتتتر األحمتتتر ب ت  دَ و َّتتت

واتخذت منها قاعتدة  م9591عدن عام لاحتاللها 
قامتتتت بريطانيتتتا بتوقيتتتع معاهتتتدات متتتع كمتتتا ، لهتتتا

 اممتتااً  اوضتعً  منحتهتا ،قبائل الستاحل الصتومالي

                                                             

)1( FO_403_93 No. 6 Count Munster to 
Earl Granville, German Embassy, 
February6, 1885, pp3-4. 

الستتعيد راق حجتتاجا المستتلمون فتتي تنزانيتتا بتتين ويراجتتع، 
ا مطبعتتتتتة الحستتتتتين اإلستتتتتالمية، 9األمتتتتت  واليتتتتتوم،  

 .91-92، ص ص 9151القاهرة 
 .91المرجع نفس ، ص ( 2)

ومتتتتن هتتتتذه  ،فتتتتي هتتتتذه الستتتتواحل اومالحًيتتتت اتجارًيتتتت
 م متتع قبيلتتة هبتتر9521المعاهتتدات معاهتتدة عتتام 

متتتتن أكبتتتتر القبائتتتتل عتتتتدًدا ( (Habra'uwl أول
فتتتتتتتتي بربتتتتتتتترة، تلتهتتتتتتتتا معاهتتتتتتتتتدة وستتتتتتتتلطًة ونفتتتتتتتتوذًا 

متتتتتتن  وقعهتتتتتتا ،هانفستتتتتت م متتتتتتع القبيلتتتتتتة9512عتتتتتتام
الن )المقتتتتتيم السياستتتتتي جالجانتتتتتب البريطتتتتتاني كتتتتتو 

البريطتتتاني بعتتتتدن(، وكانتتتتت بريطانيتتتتا قتتتتد أبرمتتتتت 
 ،م9591اجورا عتام تتمعاهتدة أخترى متع ستلطان 

كما أبرمت بريطانيا معاهدة مع ملك ُشوا وقبائتل 
 ثتتم  ،لحمايتتة المصتتالل البريطانيتتة هنتتا  ،الجتتاال

أبرمت معاهتدة أخترى متع قبيلتة )هبتر أول( لمنتع 
 .(9) م9511تجارة الرقيق عام

م 9521وبعتتتتتتد افتتتتتتتتات قنتتتتتتاة الستتتتتتوي  عتتتتتتام 
أصتتتتتبل البحتتتتتر األحمتتتتتر الطريتتتتتق الرئيستتتتتي إلتتتتتى 
الهنتتتتتتتتتتتتتتد، وهتتتتتتتتتتتتتتي حقيقتتتتتتتتتتتتتتة أكتتتتتتتتتتتتتتدها تصتتتتتتتتتتتتتتريل 

وايتتر خارجيتتة بريطانيتتا  (Salisbury)سوليستتبري 
ر بريطانيتتتا م بتتت ن البحتتتر األحمتتتر هتتتو وتَتتت9511

الحستتا ، فلتتتن تستتتمل بريطانيتتا ألي قتتتوى أختتترى 
 .(9)التحكم في 
لتوستتع المصتتري علتتى هتتت بريطانيتتا التتذلك كر  

سواحل البحر األحمر اليربية، وشرق أفريقيا في 
بداية  ،م(9511-9529) عهد الخديو إسماعيل

                                                             

)3( F O_403_8 Inclosure 1 in No33 
Memorandom. Pp.57-59 

 ،929( فاروق عثمان أباظةا المرجع السابق، ص 9)
 -Clark, Hyde: The military advantages of 

adaily mail route to India Through 
Turkey and the Persian Gulf 1868. 
PP.181-189 
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متتتتتن ضتتتتتم ستتتتتواكن ومصتتتتتوع أهتتتتتم متتتتتوان  البحتتتتتر 
ذا م، وسعت للقضتاء علتى هت9521األحمر عام 

انتهتتتت  ،(9)واتختتتذت لتتتذلك وستتتائل عتتتدة ،الوجتتتود
علتتتتتتتتتتى لزام بريطانيتتتتتتتتتتا الحكومتتتتتتتتتتة المصتتتتتتتتتترية بتتتتتتتتتت 

 .(2)م9551عاماالنسحاب 
وقامتت  ،وبذلك احتلت بريطانيا هتذه المنتا ق

مثتتل فرنستتا وإيطاليتتا  بمتتنل بعتتض التتدول األوربيتتة
، وظهتتر علتتى الخار تتة متتا أجتتزاء متتن الصتتومال

عر  بالصومال الفرنسي، والصومال اإليطالي، 
ضتتتتتتت بريطانيتتتتتتا عتتتتتتن احتتتتتتتالل إيطاليتتتتتتا اكمتتتتتتا تي

بريطانيتتتتا فتتتتي م، وتوستتتتعت 9551إلريتريتتتتا عتتتتام 
فبعد سيطرتها علتى انجبتار بعتد صتراع  ،المنطقة

متتتتع ألمانيتتتتا احتلتتتتت كينيتتتتا، وأوغنتتتتدا، وعنتتتتدما تتتتتم 
 ،م9511استتترداد الستتودان متتن يتتد المهديتتة عتتام 

كتتم ثنتتائي إنجليتتزي مصتتري، ومتتن هنتتا حُ خضتتع ل  
يطرة علتتتتتتتى منطقتتتتتتتتي ستتتتتتتأصتتتتتتتبحت بريطانيتتتتتتتا الم
 .الخليج وشرق أفريقيا

 
 
 

                                                             

يراجع في تلك الوسائل، سعد بدير الحلوانيا الحكتم  (9)
م، 9551-9521المصتتري فتتي ستتواكن وملحقاتهتتا، )

هتتت(، رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة ، 9252-9919
. 9151ألاهتر بالقتاهرة، كلية اللية العربية، جامعتة ا

أيمتتتتن أحمتتتتد عبتتتتد الفتتتتتاتا األ متتتتاع وأيًضتتتتا يراجتتتتعا 
م، دار 9551-9522البريطانيتتة فتتي القتترن األفريقتتي

م، ص 2195التعلتتتتتتتتتتتتتتيم الجتتتتتتتتتتتتتتامعي، االستتتتتتتتتتتتتتكندرية 
 .221-211ص

 .229( أيمن أحمد عبد الفتاتا المرجع السابق، ص 2)

البحريددة اإلجددراتا  أسددبا  ل المبحددا الو 
 لالبريطان ة

 اإليطالي البريطاني في المنطقة. تنافسال
  (9)حتتتتتين قتتتترر موستتتتتولينى الصتتتتتراع بتتتتدأ

(Mussolini)اإلمبرا وريتتتتتتتتة اإليطاليتتتتتتتتة  دعيمتتتتتتتتت
م، 9191عتتتام وقتتتام بيتتتزو إثيوبيتتتا  ،االستتتتعمارية

منتتتتتذ بدايتتتتتة الحتتتتترب كانتتتتتت بريطانيتتتتتا أول دولتتتتتة ف
اتختذت التتدابير أوربية أبليتت عصتبة األمتم أنهتا 

للستمات بتصتتدير الستتالت والتذخيرة عبتتر أراضتتيها 
، كمتا (9)إلثيوبيا، مع فترض الحظتر علتى إيطاليتا

كلفت عصبة األمم بريطانيا وفرنسا للتوسط لحل 

                                                             

م( صتتتتتتتتتتتتتحلًيا، 9191-9559( كتتتتتتتتتتتتتان موستتتتتتتتتتتتتوليني)9)
لق ب بالقائتد،  ،قائًدا للحزب الفاشي اإليطاليوسياسًيا 

كتتتان و  م،9199- 9122وحكتتتم إيطاليتتتا بتتتين عتتتامي 
أحتتد مسسستتي الفاشتتية فتتي إيطاليتتا، بعتتد تخل صتت  متتن 
تتتن موستتتوليني بمستتتاعدة العديتتتد  جميتتتع معارضتتتي  تمك 
ة قتتتتوانين  متتتن أتباعتتتت  متتتن فتتتترض ستتتتلطت  ونتتتص  عتتتتد 
، حولت إيطاليا إلى دولة ديكتاتورية ذات حزب واحتد

تتتت إقالتتتت  متتتن منصتتتب  متتتن قبتتتل  9199فتتتي عتتتام  تم 
 Victor Emanuelالملتك فيكتتور إيمانويتل الثالتث 

بعتتتتد الخستتتتارات المتتاليتتتتة التتتتتي عتتتتانى منهتتتتا الجتتتتيش 
اإليطالي في روسيا، وتم  أسره لكن  تمكتن متن الفترار 
ة أشتتتتتهر قائتتتتتًدا لجمهوريتتتتتة إيطاليتتتتتا  وأصتتتتتبل بعتتتتتد عتتتتتد 

عد لقائ  مع أدولتف االشتراكية في إيطاليا الشمالية، ب
وشتتتيل هتتتذا المنصتتتب حتتتتى  Adolf Hitlerهتلتتتر 

 .م9191وفات  عام 
)4( FO_401_35 (Further Correspondence 

Respecting Abyssinia. Part XXV) 
No.80 Secretary-General, League of 
Nations, to Sir Samuel Hoare. 
Geneva, October 18, 1935, pp. 109-
111. 
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ا األامتتتة والمفاوضتتتات، إليجتتتاد تستتتوية تضتتتع حتتتدً 
 هتلتتتر أدولتتتفللحتتترب التتتدائرة، فتتتي المقابتتتل أعلتتتن 

((Adolf Hitler 9199)األلمتتاني المستشتتار-
قطتتتع عالقاتتتت  و  ،تحديتتت  لعصتتتبة األمتتتم م(9191

متتتتع التتتتدول المشتتتتتركة فتتتتي حظتتتتر البتتتتترول علتتتتى 
 . (9)إيطاليا
دون ت بريطانيتتتا أن األامتتتة ال حتتتل لهتتتا وجتتتد
ذلتتك ألن عقوبتات عستكرية ضتد إيطاليتا، و  اتختاذ

متتن دختتول الحتترب  أمامهتتابريطانيتتا كتتان ال مفتتر 
أن  كان عليهتا، وإال ثيوبيا ضد إيطالياإل كحليف

تقبتتتل  بتتتاألمر الواقتتتع، وتكتفتتتي بمستتتاومة إيطاليتتتا 
لتحقيق بعض مطامعها االستعمارية فتي إثيوبيتا، 

واير خارجية بريطانيتا  (Eden) لذلك ألقى إيدن
م، خطابا شديد اللهجتة فتي 9192أبريل  21في 

مجلتتت  العصتتتبة، ووضتتتع المجلتتت  أمتتتام أمتتترينا 
اعتتدائها علتى إما أن ُيسمل إليطاليا بجني ثمتار 

علتتتتتن بتتتتتذلك فشتتتتتل العصتتتتتبة، وإمتتتتتا أن إثيوبيتتتتتا، ويُ 
تتتَ  ل العصتتبة إيطاليتتا علتتى قبتتول الصتتلل التتذي حم 

عليت  البتتارون  وضتعت ُأُسَست  لجنتة الخمتت ، فتردَّ 
منتدوب إيطاليتا ب لقتاء Baron Aloisi) ) ألتويزي 

مستتتتئولية الحتتتترب علتتتتى عتتتتاتق حكومتتتتة إثيوبيتتتتا، 
                                                             

)1( FO_401_35 (Further Correspondence 
Respecting Abyssinia. Part XXV) No. 
203. Sir E. Drummond to Sir Samuel 
Hoare. Rome. November 22, 1935, p. 
279. (See Also) (Further 
Correspondence Respecting 
Abyssinia. Part XXVI) No. 219. Sir E. 
Drummond to Mr. Eden. Rome, March 
15, 1936, pp. 156-157. 

بعتد أن وصرت ب ن إيطاليا لتن توقتف الحترب إال 
 .(2)تحتل كل إثيوبيا

وعنتتتدما أيقنتتتت بريطانيتتتا بستتتقو  أديتتت  أبابتتتا 
، يهتتتتااإلمبرا تتتتور بتتتتالهروب والرحيتتتتل إل نصتتتتحت

، (9)م9192متتتتايو 9وهتتتتو متتتتا حتتتتد  بالفعتتتتل فتتتتي 
القوات اإليطاليتة علتى أديت   ت  قَ بَ وسرعان ما أ   
م، وتالهتتتتتتتتا إعتتتتتتتتالن 9192متتتتتتتتايو  1أبابتتتتتتتا فتتتتتتتتي 

متتتتتتتتن  اموستتتتتتتتوليني أن إثيوبيتتتتتتتتا أصتتتتتتتتبحت جتتتتتتتتزءً 
 .(9)اإلمبرا ورية اإليطالية

                                                             

)2( FO_401_35 (Further Correspondence 
Respecting Abyssinia. Part XXVII) No. 
91. Speech bv Mr. Eden at the 
Council of the League of Nations, 
Geneva April 20, 1936, pp. 76-78. 
(See Also) Wo_387_40 Military Report 
on Egypt 1937 General Staff, The War 
Office, May, 1938. (C. A Survey of 
Post-War History, Political Tendencies 
and Nationalistic Movements and 
Internal Disorders), pp. 25-26. 

)3( FO_401_35 (Further Correspondence 
Respecting Abyssinia. Part XXVII) 
No.106 Sir S. Barton to Mr. Eden. 
Addis Ababa, May 1, 1936, p. 87. 
(and) No.107. Sir S. Barton to Mr. 
Eden. Addis Ababa, May 1, 1936, pp. 
67-88. 

)4( FO_401_35 (Further Correspondence 
Respecting Abyssinia. Part XXVII) 
No.114. Sir S. Barton to Mr. Eden. 
Addis Ababa, May 6, 1936.p93. (See 
Also) No.130. Italian Decree No.754 
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وسرعان ما تم مناقشة تداعيات هذا االحتالل 
بريطانيتتتتتا داختتتتتل مجلتتتتت  العمتتتتتوم  لمصتتتتتال علتتتتتى

 ، حيتتتتتتث(9)م9192يونيتتتتتو95البريطتتتتتاني بتتتتتتاري  
وعلتتتتتى هتتتتتذا األستتتتتا  ، (2)بتتتتتدأت تتقبتتتتتل الوضتتتتتع

استمرت العالقات بين بريطانيا وإيطاليا، واستمر 
النشتتتتتتا  التجتتتتتتاري البريطتتتتتتاني متتتتتتع إثيوبيتتتتتتا بعتتتتتتد 
الحتتتتتترب، فقتتتتتتد أشتتتتتتار التقريتتتتتتر أنتتتتتت  تتتتتتتم تصتتتتتتدير 

قنطتتتار متتتن القهتتتوة متتتن جتتتامبيال إلتتتى 9110111
الستتتتتتتتتودان، وكتتتتتتتتتذلك استتتتتتتتتتمرت تجتتتتتتتتتارة الملتتتتتتتتتل، 

                                                                                       

regarding the Transference of Ethiopia 
to Italian Sovereignty. (Communicated 
by the Italian Ambassador, May 12, 
1936).p104. (See) FO_401_35 
(Further Correspondence Respecting 
Abyssinia. Part XXVIII) Enclosure in 
No.18 Royal Decree-Law No. 1371 of 
July 2, 1936: Monetary Organization 
of Italian East Africa, P53. 

)1( FO_401_35 (Further Correspondence 
Respecting Abyssinia. Part XXVIII) 
No.199 Extract from a Speech by the 
Secretary of State for Foreign Affairs 
in the Committee on Supply in the 
House of Commons on June 18, 
1936, regarding the Italo-Abyssinian 
dispute and the future of the League 
of Nations, pp 195-199. 

)2( FO_401_35 (Further Correspondence 
Respecting Abyssinia. Part XXVIII) 
No.35Consull Erskine to Mr. Eden. 
Western Abyssinia. Haro Cola, 
October 1, 1936.Pp83-85. 

 .(9)ألخرى ا والمنتجات
طانيتتتتة والضتتتتيو  ولتتتتم تستتتتتطع السياستتتتة البري

الدوليتتة الحيلولتتة دون تحقيتتق مطتتامع إيطاليتتا فتتى 
فريقيتتتا، وانعكتتت  ذلتتتك علتتتى تطتتتور النفتتتوذ أشتتترق 

حيتث  ،اإليطالى فى اليمن لمستاندة اإلمتام يحيتى
كانت إيطاليا أول دولة أجنبيتة يعقتد معهتا اإلمتام 

م ولمدة عشر 9122معاهدة صداقة وتعاون في 
المعاهدة وبناًء على سنوات، وبعد عام واحد من 

اتفاقية سرية حصل اإلمام يحي على أسلحة من 
النفتتتتتتتوذ اإليطتتتتتتتالي فتتتتتتتي التتتتتتتيمن،  ادادو  ،إيطاليتتتتتتتا

وأصتتتتبل قريًبتتتتا متتتتن النفتتتتوذ البريطتتتتاني فتتتتي عتتتتدن 
ستتتيسدي  ن ذلتتكأ ومنافًستتا لتت ، وممتتا ال شتتتك فيتت 
 .(9)طقةإلى تييير موااين القوى في المن

ايتتة إيطاليتتا وستتائل أختترى للدع استتتخدمتكمتتا 
األ بتتتتتتاء لهتتتتتتا فتتتتتتي التتتتتتيمن عتتتتتتن  ريتتتتتتق إرستتتتتتال 

والمهندستتتتتتين والحتتتتتترفيين إلتتتتتتتى صتتتتتتنعاء والمتتتتتتتدن 
األختترى لنشتتر األفكتتار الفاشتتية فتتي التتيمن بهتتد  
تتتتتتوفير الجتتتتتو السياستتتتتي المتعتتتتتا ف متتتتتع أهتتتتتدا  
موستتتتتتوليني السياستتتتتتية والتجاريتتتتتتة فتتتتتتي المنطقتتتتتتة، 
ووصتتتل بهتتتا األمتتتر إلتتتى أن تطلتتتب متتتن بريطانيتتتا 
وضتتتتع حتتتتد للتنتتتتاف  بتتتتين التتتتدولتين فتتتتي التتتتيمن، 

                                                             

)3( FO_401_35 (Further Correspondence 
Respecting Abyssinia. Part XXVIII) 
No.35Consull Erskine to Mr. Eden. 
Western Abyssinia. Haro Cola, 
October 1, 1936, P87. 

)4( IOR/L/PS/12/2091 (No. 12) Secret 
foreign office British legation, Addis 
Ababa To the political resedent Aden. 
October 12th1929. Pp 33-34.   
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ف رستتتلت بريطانيتتتا وفتتتًدا برئاستتتة جلبتتترت كاليتتتتون 
(Gilbert Clayton فتتي )م إلتتى رومتتا 9125
عقتتد مباحثتتات انتهتتت بموافقتتة بريطانيتتا علتتى أن ل

 .(9)تكون اليمن منطقة نفوذ إقتصادية إيطالية
 

اإليطال ددة واللمان ددة فددي  تحركددا محاربددة ال
 المنطقة.

فتى الحتترب منطقتة شترق أفريقيتا نظتًرا ألهميتة 
وضتتتتتتتتتعت بريطانيتتتتتتتتتا خطتتتتتتتتتة العالميتتتتتتتتتة الثانيتتتتتتتتتة، 
إلتتتتتى عتتتتتزل الحاميتتتتتات  فيهتتتتتا إستتتتتتراتيجية تهتتتتتد 

اإليطاليتتتة بقطتتتع مواصتتتالتها البحريتتتة، ثتتتم اتختتتاذ 
سياستتتة دفاعيتتتة تجاههتتتا حتتتتى يتتتتم القضتتتاء علتتتى 

متتتع  ،أفريقيتتتاوشتتترق  ليبيتتتاالقتتتوات اإليطاليتتتة فتتتى 
لبحريتة عبتر البحتر األحمتر، ت مين المواصتالت ا

ر بريطانيتتتا القتتتوات البريتتتة الالامتتتة للهجتتتوم ي   َستتتولتُ 
علتتتى هتتتذه المستتتتعمرات وجهتتتت بريطانيتتتا جهتتتودًا 
مكثفتتتتتة إلثتتتتتارة وتحتتتتتريض التتتتتو نيين فيهتتتتتا للقيتتتتتام 
بثورات مستلحة ضتد القتوات اإليطاليتة، ووضتعت 

لية السيطرة على البحر األحمتر حتتى مينتاء س مس
األستتطول البريطتتانى فتتى  ليةس الستتوي  تحتتت مستت

المحتتتتيط الهنتتتتدى، لمواجهتتتتة األستتتتطول اإليطتتتتالى 
فتتتتى جميتتتتع الميتتتتادين لتتتتذلك عمتتتتدت إلتتتتى انتظتتتتار 
الضتتربة اإليطاليتتتة المتوقعتتتة ستتواء فتتتى شتتتمال أو 
شتترق أفريقيتتا، وحرصتتت علتتى االحتفتتا  بخطتتو  
المواصتتالت البحريتتة مفتوحتتة وآمنتتة، معتبتترة بتت ن 

                                                             

( وداد خضتتتتير حستتتتين الشتتتتتيويا التنتتتتاف  البريطتتتتاني 9)
الثانيتتة،  يطتتالي علتتى التتيمن حتتتى الحتترب العالميتتةاإل

مركتتتتتتز دراستتتتتتات الخلتتتتتتيج مجلتتتتتتة  –جامعتتتتتتة البصتتتتتترة 
 .12م، ص2111 ، عراق9، ع  91العربى، مج 

كرى مصتتتر هتتتى مفتتتتات الموقتتتف السياستتتى والعستتت
فى المنطقة، فوضعت مجهودها الرئيستى للتدفاع 
عنهتا، وفتى المرتبتة التاليتة وضتعت منطقتة شترق 
أفريقيتتتا، متتتا يمثتتتل نفتتتوذ بريطانيتتتا فتتتى الصتتتومال 
والسودان وكينيا، وتقرر أن تكتون الستودان خطتًا 

 .(2)أوليًا لحماية نفوذها فى شرق أفريقيا
يونيتو  91وعندما دخلت بريطانيا الحرب فتى 

ن ليبيتتتا يمواعتتتة بتتت إيطاليتتتا ، كانتتتت قتتتواتم9191
مواجهتتتة قتتتوات لفريقيتتتا أوإمبرا وريتهتتتا فتتتى شتتترق 

بريطانيتتتتا وفرنستتتتا التتتتتى لتتتتم تكتتتتن مستتتتتعدة آنتتتتذا  
وكان األسطول البحرى والجتوى  ،لخوض الحرب

فتتتتى البحتتتتر األحمتتتتر ومركتتتتزه  اإليطتتتتالى الموجتتتتود
، يهتددان أيتة محاولتة يمكتن أن يفكتر فيهتتا إريتريتا

الستتتتتعمال  ريتتتتق رأ  الرجتتتتاء الصتتتتالل الحلفتتتتاء 
وهتتتو  الكتتتاب(. فكتتتان أمتتتام الحلفتتتاء  ريتتتق واحتتتد)

الوصول إلى منتا ق الشترق األوستط عتن  ريتق 
حيفتا، ثتم الوصتول إلتى شترق  –بيتداد  –البصرة 

أفريقيتتتتا عتتتتن  ريتتتتق وادى النيتتتتل أو عتتتتن  ريتتتتق 
 .(9)ممباسا

ونتيجتتة لتهديتتد المحتتور للبحتتر المتوستتط أمتتام 
فتتتتتى  ي يتتتتر ميتتتتتزان القتتتتوى البحتتتتتر الحلفتتتتاء بعتتتتتد تيي

                                                             

 عتتتا ف الستتتيدا البحتتتر األحمتتتر  والعتتتالم المعاصتتتر (2)
دراستتة تاريخيتتة سياستتية إستتتراتيجية ، مكتبتت  االنجلتتو 

 .21-29، ص ص 9159المصري ، القاهره
 (3) FO_403_465 [J 1109 72/66] No. 4 

the Earl of Perth to Viscount Halifax. 
(Rcnirerf March 20 ) Roma. March 17 
1939. and Enclosure in No.4. Consul 
Wntkinson to the Earl of Perth. Tripoli, 
March 13. 1939. pp3-5. 
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البحتتتر المتوستتتط بهزيمتتتة فرنستتتا ودختتتول إيطاليتتتا 
م، تعرضتتتتتت ستتتتتفن الحلفتتتتتاء 9191فتتتتتى الحتتتتترب 

األليتتام، كمتتا أغلقتتت اليواصتتات  ت  ثَتتللقصتتف، وبُ 
ت األلمانيتتتة واإليطاليتتتة البحتتتر المتوستتتط اوالطتتتائر 

متتتتن أهميتتتتة البحتتتتر  أمتتتتام ستتتتفن الحلفتتتتاء ممتتتتا حتتتتدَّ 
األحمتتتتتتتتتتر وقلتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتن قيمتتتتتتتتتتة قنتتتتتتتتتتاة الستتتتتتتتتتوي  
اإلستتتتتراتيجية، ف صتتتتبحت القواعتتتتد اإليطاليتتتتة فتتتتى 
شتتترق أفريقيتتتا مهيمنتتتة علتتتى أمتتتن البحتتتر األحمتتتر 

 .(9)من الناحية البحرية والجوية
وبادرت القتوات اإليطاليتة بشتن هجمتات علتى 

واحتلتتتتتت كستتتتتال والقالبتتتتتات،  ،الجبهتتتتتة الستتتتتودانية
مويتتتال فتتتى كينيتتتا فتتتى شتتتهر يوليتتتو وتقتتتدموا إلتتتى 

م، فيما كانت المعار  التمهيدية دائرة فى 9191
البحر المتوسط وعلتى حتدود مصتر اليربيتة، ولتم 
تتقدم القوات اإليطالية إلى الخر وم حتى يتزامن 

وذلتك  مع الهجتوم المتوقتع ضتد مصتر متن برقتة،
منها لما رأت  ضعفًا للقوات البريطانية فتى  اانتهاا 

لبريطتتتتانى ومستتتتتعمرات بريطانيتتتتا فتتتتى الصتتتومال ا
 .(2)شرق أفريقيا

وشتتتتتتتتنت القتتتتتتتتوات اإليطاليتتتتتتتتة هجومتتتتتتتتًا علتتتتتتتتى 
م، 9191أغستتتط   1الصتتتومال البريطتتتانى فتتتى 

فاضطرت الحامية البريطانية إلى االنسحاب إلى 
 تحستتتتتتتتتتًبام، 9191أغستتتتتتتتتتط   99عتتتتتتتتتتدن فتتتتتتتتتتى 

                                                             

أحمتتد عبتتد التترحيم مصتتطفىا مشتتكلة قنتتاة الستتوي   (9)
ة، م، معهد البحو  والدراسات العربيت9119-9115
 .11م، ص9121القاهرة 

 (2) FO_403_465 (J 555/8/661) No. 12. 
Consul-General Jakins to Viscount 
Halifax.— (Received February 20.) 
Jibuti, January 19, 1940. Pp 22-23. 

هجمتتات جويتتتة إيطاليتتتة علتتى عتتتدن وعلتتتى ستتتفن ل
عستتتتتكرية فتتتتتى الشتتتتتحن البريطانيتتتتتة متتتتتن القواعتتتتتد ال

إال أن الموقتتتتف التتتتدفاعى التتتتذى اتخذتتتتت   ،إريتريتتتتا
بريطانيتتتتتا تجتتتتتاه الهجمتتتتتات اإليطاليتتتتتة فتتتتتى شتتتتترق 
إفريقيا لضعف قواتها فى كينيا والسودان ما لبث 

واتبتتع الجنتترال  ،م9191أن تييتتر متتع نهايتتة عتتام 
سياسة هجومية إااء  General Wevel)) ويفل

بعد نجات القوات  ،ضيط واارة الحرب البريطانية
البريطانيتة فتتى صتد الهجمتتات األولتى لنيطتتاليين 

 .(9)على الصحراء اليربية
وكانتتت عتتدن هتتى قاعتتدة التحركتتات العستتكرية 
البريطانيتتة فتتى شتترق أفريقيتتا ضتتد اإليطتتاليين فتتى 

م تحتتتتت قيتتتتادة الجنتتتترال 9192 – 9199عتتتتامى 
ويفتتل القائتتتد العتتتام للقتتتوات البريطانيتتتة فتتتى الشتتترق 

قتتتتد فتتتتى ديستتتتمبر عتتتتام عُ  ،متتتتن قبتتتتلُ و  .(9)األوستتتتط
م متتستمر فتتى القتتاهرة بقيتتادة الجنتترال ويفتتل 9191

اإليطاليتتة  التختتاذ قتترار عستتكرى لمواجهتتة القتتوات
فتتتى شتتترق إفريقيتتتا، حضتتتره القائتتتد البريطتتتانى فتتتى 

 Lieutenantالستتتتتتودان الجنتتتتتترال بتتتتتتالت 
General Platt –  والجنتتتتتتترال كننجهتتتتتتتام

Lieutenant- General A.G. 

                                                             

 .25عا ف السيدا مرجع سابق، ص  (9)
Major-General I.S.O. Playfair: History 

Of The Second World War United 
Kingdom Milityy Series Edited by Sir 
James Butler The Mediterranean 
and Middle East, Vol,1, London, 
1954, PP172, 179. 

وليتتتد محمتتتتد جتتتترداتا األهميتتتة اإلستتتتتراتيجية للبحتتتتر ( 9)
دار الثقافتتتتتتتة،  األحمتتتتتتتر بتتتتتتتين الماضتتتتتتتي والحاضتتتتتتتر،

 .229م، ص 9152الدوحة
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Cunningham  ،القائتتتتتد البريطتتتتتانى فتتتتتى كينيتتتتتا
وتقتتتترر أن يكتتتتون القتتتتتال علتتتتى جبهتتتتتى الستتتتودان 
وكينيتتتتتتتتا ردًا علتتتتتتتتى الهجمتتتتتتتتات اإليطاليتتتتتتتتة علتتتتتتتتى 

فيقتتوم  ،المستتتعمرات البريطانيتتة فتتى شتترق أفريقيتتا
الجنتتتتتتتترال كننجهتتتتتتتتام بتتتتتتتتالهجوم علتتتتتتتتى الصتتتتتتتتومال 
اإليطتتتتتتالى بقواتتتتتتت  متتتتتتن كينيتتتتتتا، وبالتتتتتتتالى يحقتتتتتتق 

الهامتتة الواقعتتة  لبريطانيتتا االستتتيالء علتتى المواقتتع
ويتتتتتتتم تتتتتتت مين خطتتتتتتو   ،علتتتتتتى المحتتتتتتيط الهنتتتتتتدى

المواصالت البريطانية المتجهة شمااًل إلى البحر 
األحمتتتتر، أمتتتتا الجنتتتترال بتتتتالت فيقتتتتود قواتتتتت  ضتتتتد 

 .(9)اإليطاليين من السودان باتجاه إريتريا
ألحبتتتتتتتا  ان بتتتتتتتالو نيين و اتصتتتتتتل البريطتتتتتتتانيو 

واعماء القبائل وراء الخطو  اإليطالية، ومونتهم 
 –لنجاشتى من اباألسلحة والذخائر، وواعوا نداء 

بتتدعوة األحبتتا  إلتتى  –اإلمبرا تتور هيالسالستتي 
االتحتتتاد ضتتتد اإليطتتتاليين، وقتتتام الثتتتوار األحبتتتا  

وحققتتتتتتوا انتصتتتتتتارات  بتتتتتتبعض العمليتتتتتتات الحربيتتتتتتة
حاستتتتمة ضتتتتد اإليطتتتتاليين خاصتتتتة بعتتتتد اتصتتتتالهم 
بقتتتتوات اإلمبرا تتتتور هيالسالستتتتي الحبشتتتتية التتتتتى 

  بريطتتتتانيين، وتقتتتتدموا اكانتتتتت تحتتتتت قيتتتتادة ضتتتتب
 .(2)نحو أدي  أبابا

                                                             

 (1) George Kirk, The Middle East in The 
Wor, Oxford University Press, New 
York, 1953, P46. 

 (2) FO_403_466 Mr. Howe to Mr. Eden 
Addis Ababa, May 29, 1942 and 
Enclosure 1 in (1). Note from 
Ethiopian Government respecting 
Eritrea, Addis Ababa. A pril 18. 1942. 
Pp52-53. 

ناقشتتتتت اللجنتتتتة الرستتتتمية للمستتتتائل المتعلقتتتتة و 
فبرايتر  5بالشرق األوستط فتى مكتتب الحترب فتى 

م مستتتت لة الصتتتتومال البريطتتتتانى، والوضتتتتع 9199
بل العستتكرى فتتى البحتتر األحمتتر والصتتومال، وُستت

تنستتتتيق نشتتتتا ات األستتتتطول البحتتتترى فتتتتى البحتتتتر 
األحمتتتر والقتتتوات الجويتتتة، متتتع العمليتتتات الحربيتتتة 

ى الحبشتتتتتة متتتتتن لتتتتتللقتتتتتوات البريطانيتتتتتة للهجتتتتتوم ع
الصتتتتومال البريطتتتتانى أو الفرنستتتتى أو الستتتتودان، 
وخطط القيام ب عمال تخريبية فى الصومال أمام 

 .(9)القوات اإليطالية
فقتتاد الجنتتترال بتتالت قتتتوات متتن الستتتودان ضتتتد 
القتتوات اإليطاليتتة فتتى كستتال والقالبتتات فتتى ينتتاير 

 الرابعة والخامسةن يمعتمدًا على الفرقت ،م9199
عتتتتتتدد متتتتتتن أستتتتتتراب  إلتتتتتتى، باإلضتتتتتتافة تينالهنتتتتتتدي

الطائرات، وتوغلت القتوات البريطانيتة إلتى شتمال 
وتتتتتم بتتتتذلك االستتتتتيالء علتتتتى ثتتتتم إريتريتتتتا الحبشتتتتة 
ات البريطانيتتة كتتل متتن كمتتا استتتردت القتتو ، إريتريتتا

عاصتتتتتتتمة الصتتتتتتتومال  اوهرجيستتتتتتت ةمتتتتتتتدينتى بربتتتتتتتر 
م متتتن القتتتوات 9199متتتار   91البريطتتتانى فتتتى 

باالشتتتترا  متتتع التتتو نيين الصتتتوماليين  اإليطاليتتتة
التتتتتتذين دافعتتتتتتوا عتتتتتتن أراضتتتتتتيهم، وخضتتتتتتعت هتتتتتتذه 

وبتتذلك تتتم  ،المنتتا ق للحكتتم العستتكرى البريطتتانى
لصتتومال اإليطتتالى للبريطتتانيين االستتتيالء علتتى ا

                                                             

 (3) FO_403_466. (No. 25) Mr. Howe to 
Mr. Eden.— (Received June 30)  
Addis Ababa, June 17. 1942, Pp55-
56. 
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 .(9)واستعادة الصومال البريطانى
انتتب الحلفتتاء همت الدعايتتة الواستتعة متتن جأستتو 

ن بوجتتتتت  ختتتتتاص، التتتتتتى يبوجتتتتت  عتتتتتام والبريطتتتتتاني
تحتتتتتتتدثت عتتتتتتتن أهتتتتتتتدا  الحتتتتتتترب ضتتتتتتتد المحتتتتتتتور 

ليص العتالم متن الدكتاتوريتة الناايتة والفاشتية، خلت
والتتتتدفاع عتتتتن الديمقرا يتتتتة، وخلتتتتق عتتتتالم أفضتتتتل 
ترفر  عليت  العدالتة ويشتيع فيت  األمتن، وتركتزت 
الدعايتتتة البريطانيتتتة علتتتى قيتتتام الصتتتومال الكبيتتتر 
التذى يتكتتون متن الصتتومال البريطتانى واإليطتتالى 
واإلثيتتتتوبى، وهتتتتو متتتتا يتفتتتتق متتتتع أهتتتتدا  الشتتتتعب 

ى، فتتتتتتى توقتتتتتتع الصتتتتتتوماليين أن تكتتتتتتون الصتتتتتتومال
الحريتتتة والوحتتتدة جتتتزاء المستتتاعدات التتتتى قتتتدموها 
والتضتتتتتتتحيات البشتتتتتتترية والماديتتتتتتتة التتتتتتتتى بتتتتتتتذلوها، 
خاصتتتة متتتع عتتتودة اإلمبرا تتتور هيالسالستتتي إلتتتى 

 .(2)عرش 
معاهتتتتتتتتتتتتتتتدة  بريطانيتتتتتتتتتتتتتتتا وإثيوبيتتتتتتتتتتتتتتتاوعقتتتتتتتتتتتتتتتدت 

م، عتتتادت بموجبهتتتا العالقتتتات 9192ينتتتاير99فتتتي
ق اإلمبرا تور ختالل الدبلوماسية بين البلدين، واف

البنتتتتتتتتتد األول منهتتتتتتتتتا، علتتتتتتتتتى أن تكتتتتتتتتتون البعثتتتتتتتتتة 
الدبلوماسية البريطانية اأَلولى بالرعايتة عتن كافتة 
البعثتتتتات األختتتترى، وفتتتتي المتتتتادة الثانيتتتتةا وافقتتتتت 

علتتى  لتتب اإلمبرا تتور االستتتعانة  بريطانيتتا بنتتاءً 
 امنهاشيل وظائف معينة بالبريطانيين في 

                                                             

 (1) FO_403_466 ( No. 37) Mr. Howe to 
Mr. Eden, Addis Ababa, August 10, 
1942, pp32-35. 

. متتتتتاتا وثتتتتتائق متتتتتن الصتتتتتومال  أحمتتتتتد برختتتتتت ويراجتتتتتع،
م، ص ص 9112والحبشتتتتتتتتتتتتة وإريتريتتتتتتتتتتتتا، مقديشتتتتتتتتتتتتو 

219- 999  
( راشتد البتراوىا الصتومال الكبيتر، األنجلتو المصتترية، 9)

 .29م، ص9129القاهرة 

 مستشاريين لنمبرا ور وحكومت . -9
م موري شر ة وضبا  ومفتشين بجهاا  -2

 الشر ة.
 قضاه ومديرين. -9

أختتتتتتذت علتتتتتتى  بريطانيتتتتتتا أن ،جتتتتتتدير بالتتتتتتذكر
بعتتتدم تعيتتتين مستشتتتارين غيتتتر  ااإلمبرا تتتور تعهتتتدً 

المتتتادة  كمتتتا نصتتتت بريطتتتانيين إال بعتتتد موافقتهتتتا.
الثالثتتة علتتى ضتترورة بقتتاء القتتوات البريطانيتتة فتتي 

ن للتتتتدفاع عتتتتتن و إثيوبيتتتتا إلتتتتتى أن يت هتتتتل األثيوبيتتتتت
البالد مع حفج حق القتوات البريطانيتة فتي اتختاذ 

 .(9)ذا دعت الضرورةإإجراءات استثنائية 
 

  

                                                             

مكرم ستويحة بخيتتا إثيوبيتا فتي عصتر اإلمبرا تور  (9)
هيالسالستتتتتي األول، رستتتتتالة دكتتتتتتوراه غيتتتتتر منشتتتتتورة، 

م، ص 9155قيتتتتة، معهتتتتد البحتتتتو  والداستتتتات األفري
 .299-225ص



 اإلجراءات البحرية الربيطانية وأثرها على حركة املالحة بني اخلليج العربي وشرق أفريقيا إبان احلرب العاملية الثانية
 د/ أمين أمحد عبد الفتاح عبد السالم
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 خدل  ةبريطان دالاإلجدراتا  ل الثاني المبحا
الحددددر  العالم ددددة الثان ددددة فددددي شددددرق أفريق ددددا 

 .العربي والخل  
 منع تصدير النفط لشرق أفريق ا. -أ

فرضتتتتتت بريطانيتتتتتا حظتتتتترًا علتتتتتى نقتتتتتل المتتتتتواد 
البتروليتتتتتتة للمستتتتتتتعمرات اإليطاليتتتتتتة فتتتتتتي إريتريتتتتتتا 
والصومال، وكذلك التعامل مع أي قوات مستاندة 

تكن تلك  لمو ، العالمية الثانية أللمانيا في الحرب
ليابتتان دخولهمتتا بعتتد إعتتالن إيطاليتتا وااألجتتراءات 

بتتتل ستتتبقت هتتتذا التتتتاري ؛ إذ  ،الحتتترب متتتع ألمانيتتتا
ومتن  .يءتضع احتماالت لكل شتكانت بريطانيا 

تت رية متتن مكتتتب هنتتا نجتتد الكثيتتر متتن التقتتارير الس 
 ن دختتتولمتتتالهنتتتد تشتتتير إلتتتى تخوفتتتات بريطانيتتتة 

ت َعتتتتودَ  ،ن الحتتتترب ضتتتد بريطانيتتتايالتتتدولت هتتتاتين
إلتتتتى م 9191ستتتتبتمبر 99فتتتتي الحكومتتتتة  سياستتتتة

لتجنتتتب األعمتتتال  ،تتتتوخي أقصتتتى درجتتتات الحتتتذر
التتتتي يمكتتتن أن تثيتتتر غضتتتب إيطاليتتتا أو اليابتتتان 

معنى ذلك لي  و  ،حتى ال يييرا حيادهما الحالي
أن تكتتتتتتتتتتون التتتتتتتتتتدولتان أكثتتتتتتتتتتر وديتتتتتتتتتتة لبريطانيتتتتتتتتتتا 

، فتتتي ظتتتل انتشتتتار فتتتي آستتتيا وأفريقيتتتا ومصتتتالحها
التتذين يعملتتون علتتى إثتتارة  هماجواسيستتالعديتتد متتن 

رؤستتتتاء القبائتتتتل فتتتتي أفريقيتتتتا والهنتتتتد ضتتتتد الحكتتتتم 
ورغتتتتتتم ضتتتتتتبط العديتتتتتتد متتتتتتنهم إال أن  ،البريطتتتتتتاني

برفتق والعمالء بريطانيا عاملت هسالء الجواسي  
 .(9)ولهمواحترام وسرية تجنًبا إلثارة د  

                                                             

)1( IOR/R/15/2/554 Sicret D.O.No. 
21/73/39-Political (W) Government of 
India- Home Department. Simla, 11th 
September 1939 .Pp81-82. 

إجتتتتراءات بريطانيتتتتا اتختتتتذت  ومتتتتن أجتتتتل ذلتتتتك
تعيتتتتين مقتتتتر رئيستتتتي فتتتتي الخلتتتتيج  اأهمهتتتتا ،عتتتتدة

العربتتتتتتتتي لتفتتتتتتتتتيش الستتتتتتتتفن وتحصتتتتتتتتيل الرستتتتتتتتوم، 
أبريتل  92واحتجاا السفن المخالفة، وبالفعل في 

م بعد التشاور بتين المقتدم تشتارلز جيفتري 9191
وايتتر  (Charles Jeffrey Breyer)برايتتور

الدولة لشسون الهند، والمقيم السياسي في الخليج 
، لسياسي في البحترينًة عن الوكيل االعربي، نياب

تتتتم اختيتتتار مينتتتاء البحتتترين ليقتتتوم بهتتتذه المهمتتتة و 
بنتتتتاًء علتتتتى موافقتتتتة قائتتتتد البحريتتتتة البريطانيتتتتة فتتتتي 

، وتبتتتع ذلتتتك إصتتتدار العديتتتد جتتتزر الهنتتتد الشتتترقية
متتتتن التعليمتتتتتات الواجتتتتب اتباعهتتتتتا متتتتن الحكومتتتتتة 
البريطانيتتتتتتة للستتتتتتلطات المدنيتتتتتتة والعستتتتتتكرية فتتتتتتي 

 .(2)الحرب امنالبحرين لتنفيذها 
كمتتا  التتتب وايتتتر الدولتتتة لشتتتسن الهنتتتد بتيييتتتر 

والمتتوان   ،متتوان  الخلتتيج فتتي لحتتاليينا نمتتوظفيال
لعتتتتتتدم تتتتتتت هيلهم  ،البريطانيتتتتتتة فتتتتتتي شتتتتتترق أفريقيتتتتتتا

للمراقبتتة والتفتتتيش علتتى ستتفن العتتدو، ومتتا تحملتت  
السفن المحلية من رعايا لدول المحور، وضترورة 
، تبعيتتتتتتة هتتتتتتسالء المتتتتتتتوظفين للبحريتتتتتتة البريطانيتتتتتتتة

أي متتتتتتواد بتروليتتتتتتة أو معتتتتتتدات وأستتتتتتلحة لضتتتتتتبط 
ل لستتتتواحل وقواعتتتتد نَقتتتتحربيتتتتة متتتتن المحتمتتتتل أن تُ 
 .(9)آسيا سواحلالعدو في شرق أفريقيا و 

                                                             

)2( IOR/L/PS/12/ 371 Political Resident 
In the Arabian Gulf to Secretary of 
state for India. Risher, 16.40 hours, 
16th April, 1940.p3. 

)3  ( IOR/R/15/2/712 Sicret No. (E. I. 
3214). British Naval Conmander-in-
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علتى تصتدير وبالتالي فرضت بريطانيا حظر 
شتتتركات البتتتترول فتتتي الخلتتتيج ستتتواء فتتتي البحتتترين 
وخاصتتتتة شتتتتركة بتتتتابكو للمنتجتتتتات البتروليتتتتة فتتتتي 

 Station Bapco Petroleum)المنامتتة
Products Manama Service)   وبتتاقي
الستتتتتتتتتتاحل و شتتتتتتتتتتركات البتتتتتتتتتتترول بتتتتتتتتتتدول الخلتتتتتتتتتتيج 

المتصالل، والكويت، والمملكة العربية السعودية، 
نقتتتل أي متتتواد بتروليتتتة ختتتارج شتتتب  الجزيتتترة  لمنتتتع

وخاصتتتتتة إلتتتتتى شتتتترق أفريقيتتتتتا واليابتتتتتان،  ،العربيتتتتة
واستمر األمر بعد انتهاء الحترب العالميتة الثانيتة 

م، وبنتتتتتاًء علتتتتتى هتتتتتذا 9191عتتتتتام  متتتتتار  حتتتتتتى
صتتدر أي تصتتاريل لنقتتل البتتترول إال لتتم تَ الحظتتر 

خاصتتتتتتتة إلتتتتتتتى مصتتتتتتتر للمستتتتتتتتعمرات البريطانيتتتتتتتة 
أو ، (9)والستتتتودان استتتتتعداًدا لحملتتتتة شتتتترق أفريقيتتتتا

وكانتتت  ،فرنستتا وأمريكتتا دول الحلفتتاء فتتي الحتربلت
ر الستتفن الناقلتتة للتتنفط الخاصتتة بهتتا ي  بريطانيتتا تَستت
ب وامر في غاية السرية التامتة حتتى ال وبحلفائها 

، حتتى وصتل تتعرض لالعتداء من دول المحتور
األمتتتتتتر إلتتتتتتى ضتتتتتترورة الحصتتتتتتول علتتتتتتى تصتتتتتتريل 
لتصتتتتدير البتتتتترول متتتتن البحتتتترين إلتتتتى الستتتتتعودية 

ريتتتتب هتتتتذه المتتتتواد عبتتتتر هلخشتتتتية بريطانيتتتتا متتتتن ت
البحتتر األحمتتر إلتتى إريتريتتا والستتواحل اإليطاليتتة، 

متتتتتع م 9199متتتتتار   21وهتتتتتذا متتتتتا حتتتتتد  فتتتتتي 

                                                                                       

Chief, East Indies Station, H.M. Naval 
Office, Colombo. 27th December, 
1940.p2. 

)1  ( IOR/R/15/2/680 Telegram From india 
office, London To Political Resident, 
Busgire the 26th January 1941 .pp 8-
51-52. 

اإلختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركةأصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحاب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 
للبنزين الذين  Alajajee Brothers)الجاجيري)

 لبتتتوا الستتتمات لهتتتم بتصتتتدير البتتتترول للستتتعودية 
فضتتتتتتتت الستتتتتتتلطات البريطانيتتتتتتتة الستتتتتتتمات لهتتتتتتتم ر و 

 .(2)بذلك
كمتتا أن بعتتض الشتتركات التتتي حصتتلت علتتى 
امتيتتتتااات للتنقيتتتتب عتتتتن البتتتتترول غتتتترب المملكتتتتة 

منطقتتة البحتتر األحمتتر العربيتتة الستتعودية خاصتتة 
بستتتتتبب حالتتتتتة عملهتتتتا تتتتتم إيقتتتتتا   هوجتتتتتزر   ستتتتاحل

شتتتركة تطتتتوير الحتتترب التتتدائرة، ومتتتن أمثلتتتة ذلتتتك 
 البتتتتترول ليتتتترب الجزيتتتترة العربيتتتتة المحتتتتدودة

(Petroleum Development Western 
Arabia) (Ltd)   وكانتتت الشتتركة قتتد حصتتلت
ن عاًما للتنقيب على امتداد يعلى امتياا لمدة ست

 وداختتل، الستتعوديةفتتي الستتواحل  متتتر كيلتتو 911
تعمتل هتذه الشتركة وكانت  ،البحر األحمر وجزره

الثانيتتة وتوقفتتت بطلتتب  قبتتل قيتتام الحتترب العالميتتة
م لحين انتهتاء 9199مار  99من بريطانيا في 

تعرضتتت معظتتم الشتتركات العاملتتة فتتي الحتترب، و 
فتتتتترة   نفستتتتألمتتتتر لمجتتتتال التنقيتتتتب عتتتتن البتتتتترول 

تاج النفط وعلى اقتصتاد الحرب، مما أثر على إن
 .(9)الشركات في نف  الوقت هذه

                                                             

)2  ( IOR/R/15/2/680 Manama Service 
Station Bapco Petroleum Prodocts to 
His Britannic majesty's Political Agent, 
Bahrain , A . Gulf Manama 29th 
March 1941, p10. 

)3) FO_ 406_79 Enclosure 4 Riyadh, 
November 14. 1941. And Enclosure5 
in No. 52. Colonel de Gaury to Mr. 
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وعلتى الترغم متن ثقتة الحكومتة البريطانيتة متن 
على الحياد في  آل سعود بقاء الملك عبد العزيز

هتتتتذه الحتتتترب إال أن هنتتتتا  تخوفتتتتات كبيتتتترة لتتتتدى 
الساستتتة والعستتتكريين البريطتتتانيين متتتن التتتدعايات 
األلمانيتتة واإليطاليتتة التتتي القتتت قبتتواًل كبيتترا لتتدى 
، الشعوب العربية في منطقة الخليج العربي ككتل

التتتيمن وستتتلطنة  كتتتذلك الوجتتتود اإليطتتتالي فتتتيو 
علتتتتتى بريطانيتتتتتا فتتتتتي  اممتتتتتا يشتتتتتكل خطتتتترً  ،ُعمتتتتان

وأرجعتتت التقتتارير جنتتوب شتترق الجزيتترة العربيتتة، 
البريطانيتتتتتة هتتتتتتذا العتتتتتداء متتتتتتن الشتتتتتعوب العربيتتتتتتة 
واإلستتالمية لستتبب رئيستتي هتتو سياستتة اإلحتتتالل 

وانحيتتتتتااه للصتتتتتهاينة  ،اإلنجليتتتتتزي تجتتتتتاه فلستتتتتطين
 واعتقتتادومخططتاتهم فتي القتد  ومستاعدت  لهتم، 

بتتتتتتت ن انحيتتتتتتتااهم لتتتتتتتدول المحتتتتتتتور هتتتتتتتو  الشتتتتتتتعوب
المخلتتتص لهتتتم متتتن الستتتيطرة والهيمنتتتة البريطانيتتتة 

ت الستتلطات البريطانيتتة إلتتى َعتتودَ علتتى المنطقتتة، 
خاصتتة منتتا ق إنتتتاج  ،ضتترورة تتت مين الستتعودية
ات للطتتائرات، وتتت مين دومصتتافي البتتترول بمضتتا

القتتتتتوات البريطانيتتتتتة التتتتتتي ستنتشتتتتتر فتتتتتي الجزيتتتتترة 
، كمتتا  تتالبوا بمراقبتتة عتتتداء عليهتتاالعربيتتة متتن اال

ت األجانتتب داختتل الجزيتترة العربيتتة، وقطتتع تحركتتا
 ،كتتتل العالقتتتتات اإليطاليتتتة بتتتتدول الخلتتتيج العربتتتتي

 .(9)وعلى رأسها المملكة العربية السعودية

                                                                                       

Stone hewer-Bird Jedda, November 
20, 1941, pp144-146. 

)1) FO_406_79  [E 1076/640/25] No. 
48. Petroleum Development (Western 
Arabia) (Ltd.), to the Saudi Arabian 
Legation March 31, 1941.Pp120-121. 

بريطانيتتتتتا تحركتتتتتات نتتتتتاقالت راقبتتتتتت  بالفعتتتتتل،
حمولتتة بنتتزين  نعتت َتَحتتَرتالتتنفط فتتي الستتعودية، ف
جتتتالون وصتتتتل  51111وقتتتود للطتتتائرات حتتتتوالي 

إلتتتتتى مدينتتتتتتة الظهتتتتتران جنتتتتتتوب المملكتتتتتة العربيتتتتتتة 
، (إحتتتتتدى محافظتتتتتات منطقتتتتتة عستتتتتير)الستتتتتعودية 

الهتتتتد  متتتتن  اف رستتتتلت استتتتتعالمات رستتتتمية عتتتتن
وهل بالفعل تسلمتها شركة جدة العربية  ،الحمولة

وتعتتتتتد شتتتتتركة كاليفورنيتتتتتا العربيتتتتتة  .(2)؟الستتتتتعودية
 ,California  Arabian أويتتلستتتاندرد 

Standard Oil) هي من أهم شركات البتترول )
د لمتطلبتتتتات وأكبتتتتر متتتتور   ،العاملتتتتة فتتتتي الستتتتعودية

المملكتتتتتتة متتتتتتن مصتتتتتتافي البتتتتتتترول فتتتتتتي الخلتتتتتتيج، 
وبالتتتتالي تعرضتتتتت الستتتتتجوابات كثيتتتترة جتتتتًدا متتتتن 

عتن عملهتا في البحرين قبل السلطات البريطانية 
حتيا تتتات ، وكتتتل ذلتتتك متتتن قبيتتتل االفتتتي المنطقتتتة

ريتتتتتب المتتتتتواد البتروليتتتتتة للبحتتتتتر األحمتتتتتر هلعتتتتتدم ت
 .(9)وشرق أفريقيا

وتباحثت حكومتة الهنتد البريطانيتة متع الحتاكم 
البريطتتتتتاني فتتتتتي البحتتتتترين والكويتتتتتت عتتتتتن أفضتتتتتل 

بل لمنتتع تهريتتب البتتترول متتن الخلتتيج العربتتي الُستت
                                                             

)2) IOR/R/15/2/710 Secret D.O. NO.C 
/911F. W. Ohilger Esq, California 
Arabian, Standard Oil Company Ltd. 
Dhahran, Dated the 84th November 
1940. P3.  

)3) IOR/R/15/2/710 No.504.Office of 
Senior Naval Officer, Persian Gulf, 
H.W.Naval Base, Bahrain To The 
Political Agent, The Agency, Bahrain, 
26th November, 1940. P5.  
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 ،وشتتب  الجزيتترة العربيتتة بواستتطة الستتفن المحايتتدة
أو المراكتتتتب الشتتتتراعية األهليتتتتة ومراكتتتتب الصتتتتيد، 
إلتتتى القتتتوات اإليطاليتتتة ودول المحتتتور فتتتي شتتترق 

إلتتزام  اواتفقتتوا علتتى إجتتراءات عتتدة أهمهتتاأفريقيتتا، 
 ،الشتتتركات البتروليتتتة بتقتتتديم تقتتتارير عتتتن إنتاجهتتتا

ر لهتتتتتا، صتتتتتد  والجهتتتتتات التتتتتتي تُ  ،وكيليتتتتتة تصتتتتتديره
وشركات الشتحن التتي تتعامتل معهتا، كمتا  تالبوا 

وشترق  ،بتفتيش السفن التي تعبتر الخلتيج العربتي
للت كتتد متتن خلوهتتا متتن شتتحنات بتروليتتة،  ،أفريقيتتا

بتتتتل  ،ولتتتتم يقتصتتتتر األمتتتتر علتتتتى المتتتتواد البتروليتتتتة
تجتاري  كانت بريطانيا ترغب فتي منتع أي تعامتل

فتتتي متتتع الستتتواحل اإليطاليتتتة  إستتتتيراد أو تصتتتدير
شتتتتترق أفريقيتتتتتا والبحتتتتتر األحمتتتتتر علتتتتتى المستتتتتتوى 

وبتتدأت شتتركات لمسسستتات أو األفتتراد، الرستتمي وا
تتتتتالبتتتتتترول تُ  ل تقتتتتتارير دوريتتتتتة عتتتتتن نشتتتتتا اتها، رس 

وجداول عملها، والجهات التي تصتدر لهتا المتواد 
البتروليتتتتتتة، وأول هتتتتتتذه الشتتتتتتركات كانتتتتتتت شتتتتتتركة 

 The Bahrein)البحتترين المحتتدودة بتتترول 
Petroleum Company Limited)  التتتي

 أرستتتتتتتلت علتتتتتتتى الفتتتتتتتور إلتتتتتتتى الوكيتتتتتتتل السياستتتتتتتي
البريطتتتاني فتتتي البحتتترين جتتتدول نشتتتا ها لشتتتهرين 

 .(9)م9191نوفمبر  91من تاري  

                                                             

)1) IOR/R/15/2/710 No. PA-257. The 
Bahrein Petroleum Company 
LimitedTo His Britannic Majesty's 
Political Agent, Bahrein, 26th 
November, 1940. P12. (And) 
Telegram "S" No. T /616From Political 
Resident, on board the "Nearchua" To 
Political Agent, Bahrain and to Political 

مراقبة حركة ال دف  فدي شدرق أفريق دا  - 
 والخل   العربي.

بتتتتتتدأت  العالميتتتتتتة الثانيتتتتتتة منتتتتتتذ بدايتتتتتتة الحتتتتتترب
حكومتتتتتتتة الهنتتتتتتتد البريطانيتتتتتتتة فتتتتتتتي تطبيتتتتتتتق نظتتتتتتتام 

أذون المالحتة علتى كافتة الستفن التتي و  ،تصاريل
ستواء كانتت  ،العربي وسواحل تتعامل مع الخليج 

، خاصتتتتتتة التتتتتتتي تتعامتتتتتتل متتتتتتع أجنبيتتتتتتة ممحليتتتتتتة أ
، والمنطقتتة األوستتع نطاًقتتا، وأفريقيتتا ابتتستتواحل أور 

كوستتتيلة للتتتتحكم فتتتي التجتتتارة المنقولتتتة بحتتتًرا أثنتتتاء 
السياستية و الظترو  الجيرافيتة شيا مع اتمالحرب 

، الستتتيما احتتتالل بعتتتض البلتتتدان المتيي تترة للحتتترب
ودخول عتدة بلتدان الحترب وختروج أخرى، بلدان ل

أختتترى منهتتتا، ممتتتا أستتتفر عتتتن إصتتتدارات متتابعتتتة 
النشتتتتتتتتتتتتترات الدوريتتتتتتتتتتتتتة، واإلشتتتتتتتتتتتتتعارات  ةلمراجعتتتتتتتتتتتت

واستتتتمر هتتتذا  والتعليمتتتات الصتتتادرة عتتتن الحكومتتتة
 .(2)النظام حتى نهاية الحرب

وامتتتد األمتتر إلتتى المستتتعمرات البريطانيتتة فتتي 
 ،والسودان، وانجبار ،وأوغندا ،شرق أفريقيا كينيا

                                                                                       

Agent, Kuwait Copy given and to 
Political Agent, Muscat, Dated and 
received 27th November 1940, pp9-
10.  

)2) IOR/R/15/2/758 No. PA-257. 
"Secret" Government Of India From 
Foreign Office, New Delhi To 
Baluchistan And British Consul, 
Bushire. And Political Agent, Bahrain 
and to Political Agent, Kuwait Copy 
given and to Political Agent, Muscat, 
Dated and received 21th Februry 
1940.pp240-241.  
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وبالتتتتتتالي أصتتتتتبل لزاًمتتتتتا علتتتتتى التجتتتتتار وشتتتتتركات 
المالحة الحصتول علتى تصتاريل وأذون للمالحتة 
متتتتتن الستتتتتلطات البريطانيتتتتتة، وتشتتتتتير العديتتتتتد متتتتتن 
الوثائق إلى  لبات من تجار وشركات للحصول 
علتتى تلتتك التصتتاريل، بعتتد تقتتديم جتتداول لعملهتتم 

، وأختتذ ونشتا هم التجتاري والمالحتي فتي المنطقتة
دات بعتتتتتتتتدم التعامتتتتتتتتتل متتتتتتتتع ستتتتتتتتتواحل دول التعهتتتتتتتت
 .(9)المحور

كمتتتتتتتا أصتتتتتتتدرت بريطانيتتتتتتتا تشتتتتتتتريعات بحريتتتتتتتة 
إيطاليتتة، -ة بموجبهتتا ال يجتتوا ألي ستتفينة أجنبيتت

ايتتتارة ستتتواحل الخلتتتيج  -. التتت ..ألمانيتتتة، فرنستتتية
العربتتتي دون الحصتتتول علتتتى تصتتتريل بتتتذلك متتتن 

حتتتتتد  ذلتتتتتك عقتتتتتب ايتتتتتارة  الستتتتتلطات البريطانيتتتتتة
لستتتتتتتتواحل الستتتتتتتتفينة الحربيتتتتتتتتة اإليطاليتتتتتتتتة إريتريتتتتتتتتا 

وبالتتتتتتتالي ، م9195 فتتتتتتي ستتتتتتنةخرمشتتتتتتهر إيتتتتتتران 
تحكمتتتت بريطانيتتتا فتتتي حركتتتتة النقتتتل التتتدولي فتتتتي 

 .(2)الخليج العربي وشرق أفريقيا
ردت حكومتتة الهنتتد ورغتم كتتل هتتذه اإلجتتراءات 

 Captinر. د. ميتكتالف ) علتى تقتارير النقيتب
R. D. Metcalfe موظف الشتسون السياستية ،)

البريطانيتتتتتة فتتتتتي الستتتتتاحل المتصتتتتتالل، أن قائمتتتتتة 

                                                             

)1) IOR/R/15/2/701 Temporary Warrant 
To Commissioner of Customs, Kenya 
and Uganda. Custom House, 
Mombasa Dated: 25rd 
December,1940 .P17.  

)2) IOR/L/PS/12/2963 No.128 
(405/2/28)His Majesty's Consul at 
Ahwaz, 1st April, 1938. P3-28. 

 ،رة العربيتتتتتةالمتتتتتواد المهربتتتتتة متتتتتن الخلتتتتتيج والجزيتتتتت
خاصتتتتة متتتتن الستتتتاحل المتصتتتتالل لشتتتترق أفريقيتتتتا 

صتتتتعوبة إرستتتتال قائمتتتتة بهتتتتا  لدرجتتتتةكثيتتتترة جتتتتًدا، 
للوكيل السياسي في البحرين، ومعظم هذه المواد 

تجتتار غيتتر المشتتروع، ن  ريتتق اإليتتتم تتتداولها عتت
ستتتتواء بالتعامتتتتل مباشتتتترة متتتتع بلتتتتد معتتتتاد، أو عتتتتن 
 ريتتق دولتتة محايتتدة كوستتيط، وأغلتتب هتتذه المتتواد 
إمتتتتتا وقتتتتتود وايتتتتتوت للمعتتتتتدات الحربيتتتتتة، أو متتتتتواد 

ائيتة ذك قطتان ومتواد ختام، ومتواد وستلع غ تجارية
في اليالب تساعد العدو علتى مواصتلة مقاومتت ، 

ت لضتتتتبط مثتتتتل هتتتتذه طالتتتتب بتشتتتتديد اإلجتتتتراءاتو 
الممارستتات الخطيتترة علتتى مستتتقبل بريطانيتتا فتتتي 

 .(9)المنطقة
البريطانيتتة كانتتت فتتي  يبتتدو أن هتتذه التخوفتتات

حيتتتتتتث أظهتتتتتترت التقتتتتتتارير التتتتتتواردة متتتتتتن  ،محلهتتتتتتا
م أن بعتتتتتتتض 9191أكتتتتتتتوبر  22البحتتتتتترين فتتتتتتتي 

بشتتحن حمولتتة متتن  الستتفن التجاريتتة قامتتت بالفعتتل
وأختترى متتن ، ستتًرا والتتذخيرة متتن البحتترين فالقتتذائ

العراق قادمة من الشام وإرسال هذه األسلحة إلى 
ومن المعتقتد أن هتذه التذخائر يتتم إرستالها  .إيران

إلتتتى ألمانيتتتا بواستتتطة وكيتتتل ألمتتتاني فتتتي ستتتتواحل 
 ا، وهو ما أفتزع الستلطات البريطانيتة وجعلهتإيران
فتتي ضتتبط العمليتتة المالحيتتة  بشتتكل أكبتتر تتشتتدد

                                                             

)3) IOR/R/15/2/710 Secret From D.O. 
No.C /102-23 /19 To Captin H.R. 
Metcalfe, Political Officer Trucial 
Coast,  Sharjah, Dated the 29th 
January 1941.P65. 
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 .(9)الخليج العربي وشرق أفريقيا في
وكانتتتتتتتتت ستتتتتتتتلطات المراقبتتتتتتتتة البريطانيتتتتتتتتة قتتتتتتتتد 
ضتتتتبطت كثيتتتتر متتتتن المراكتتتتب والستتتتفن الشتتتتراعية 
على متنها مواد بترولية يتم تهريبهتا متن الستاحل 
المتصتتتتتتالل إلتتتتتتى منتتتتتتا ق غيتتتتتتر معلومتتتتتتة وغيتتتتتتر 

وربما يتم نقلها لستفن دول معاديتة،  ،مرخص بها
متتدير إدارة الجمتتتار  والمتتوان  البريطتتتاني  ف رستتل

فتتتتتي إمتتتتتارات الستتتتتاحل لستتتتتلطات إلتتتتتى ا بتتتتتالبحرين
لقتتتوات يبتتتيل لباتخاذهتتتا إجتتتراء رستتتمي  المتصتتتالل
فتتي ايتتارة وتفتتتيش الستتفن التتتي الحتتق البريطانيتتة 
، ومتتتن أجتتتل ذلتتتك  لبتتتت عربتتتيالخلتتتيج التيتتتادر 

متتنهم الستتلطات البريطانيتتة معلومتتات مبكتترة عتتن 
أي ستتتفينة يشتتتتب  فتتتي قيامهتتتا بمثتتتل هتتتذه التجتتتارة 

عتتتن المتتتوان   غيتتتر المشتتتروعة والتتتتي قتتتد تنحتتتر 
الخاضتعة للمراقبتتة الخاصتة بالستتاحل المتصتتالل، 

علتتتتتتتى ضتتتتتتترورة المستتتتتتتاعدة فتتتتتتتي هتتتتتتتذا  توشتتتتتتتدد
كمتا علمتت الستلطات البريطانيتة أيًضتا  ،(2)األمر

                                                             

)1) IOR/R/15/2/710 Sir Reader T. 
Bullard. K.C.M.G., C. I. E. His 
Britannic Majesty's Minister, etc. 
British legation, Tehran To H. V. 
Ambassador Bagdad And H.M. 
Consul-General, Bushire And With 
compliments from H.M. Consul 
Ahwaz. Ahwaz, December 30th, 
1940.P78. 

)2) IOR/R/15/2/710 Secret From D.O. 
No.C /40 -23 /19 Political Agent, 
Bahrain To The Director of Customs & 
Port Officer, Bahrain. Political Officer, 

رصتدت أربتع ف ،بوجود تهريب من سواحل مستقط
مباشتتتترة متتتتع ستتتتواحل إيطاليتتتتا فتتتتي  تستتتتفن تعاملتتتت

بواستطة  اشو بشرق أفريقيا، كان يتم توجيههمقدي
ات اإليطاليتتتة، وكانتتتت هتتتذه الستتتفن تحمتتتل الطتتتائر 

تمتتتتتور ومتتتتتواد غذائيتتتتتة، فوجهتتتتتت بريطانيتتتتتا نفتتتتت  
اإلنتتذار لستتواحل ُعمتتان بضتترورة تنفيتتذ التعليمتتات 
بمراقبتتة وضتتبط حركتتات الستتفن، وإرستتال بيانتتات 
دقيقتتتة عتتتن تحركتتتات الستتتفن فتتتي هتتتذه الستتتواحل، 
وإلتتتتتتتزام الستتتتتتتفن بعتتتتتتتدم االقتتتتتتتتراب متتتتتتتن الستتتتتتتواحل 

 ،اًل علتتتتتتتى األقتتتتتتتلمتتتتتتتي 921اإليطاليتتتتتتتة بحتتتتتتتوالي 
وتجاهتتتتل أي أوامتتتتر تصتتتتدر لهتتتتم متتتتن الطتتتتائرات 

 .(9)اإليطالية
كمتتتتتا أرستتتتتلت شتتتتتركة التتتتتنفط األنجلتتتتتو إيرانيتتتتتة 

(Anglo-lranian Oil Coapany تقتتارير )
متتتن  kerosene تفيتتتد بشتتتحن كميتتتات كيروستتتين

ومنطقتة البحتر األحمتر  ،منطقة مسقط إلى عتدن
فتتتي المراكتتتب الشتتتراعية، وهتتتو مختتتالف لمتتتا ستتتبق 
وحتتتتتتتذرت منتتتتتتت  الستتتتتتتتلطات البريطانيتتتتتتتة، ف رستتتتتتتتل 

خرمشتتتتتهر إيتتتتتران إلتتتتتى القنصتتتتتل البريطتتتتتاني فتتتتتي 
 دشتتديُ وبتتو شتتهر الوكيتتل البريطتتاني فتتي البحتترين 

بضتترورة ضتتبط مثتتل هتتذه الشتتحنات غيتتر  امتتعليه
 اقامت وبالفعتلالمنتظمة من جميع موان  الخلتيج، 

                                                                                       

Trucial Coast, Sharjah, Bahrain, the 
14th January 1941.P65. 

)3) IOR/R/15/2/710 Secret From I.D.C. 
VOPOZ 87/2. Groups 111 TO. 
P.R.P.G. N.O.l.C. Basrah, And 
Political Agent Bahrain And Political 
Agent Muscat. And Political Agent 
Kuwait the 12th January 1941.P49. 
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بتوجيتتت  تعليماتتتت  إلتتتتى كتتتل وكالئتتت  فتتتتي  مابتتتدوره
وهتتتذا يتتتدل  ،لمنتتتع تكتتترار هتتتذه العمليتتتات ،الخلتتتيج

علتتى أن اإلجتتراءات البريطانيتتة لتتم تقتصتتر علتتى 
الستتواحل العربيتتة بتتل علتتى كافتتة ستتواحل الخلتتيج 

 .(9)العربي بما فيها سواحل إيران
الستتتتتلطات تجتتتتتار التجزئتتتتتة متتتتتن  حتتتتتذرتكمتتتتتا 

أو الستتتتتلع  ،البتروليتتتتتةدختتتتتار المتتتتتواد ا احتكتتتتتار أو
بكافتتتتتة أنواعهتتتتتا فتتتتتي المختتتتتاان ايتتتتتادة عتتتتتن الحتتتتتد 
األدنتتي المطلتتوب عتتن االستتتهال  المحلتتي فقتتط، 
حتتتى يتتتم الستتيطرة علتتى األستتواق ومنتتع استتتيالل 
هتتتتذا الفتتتتائض فتتتتي التهريتتتتب إلتتتتى ستتتتواحل شتتتترق 

ا هتتتتذا القتتتترار أيًضتتتتفتتتتي ستتتتبب المتأفريقيتتتتا، وكتتتتان 
يتة التتي تقريتر وارد متن شتركة التنفط األنجلتو إيران

أفتتتتادت بتتتت ن تتتتتاجر يستتتتمى محمتتتتد بتتتتن علتتتتي قتتتتام 
صليحة كيروستين متن ستوق  511بشراء حوالي 

إلتتتى مدينتتتة ، وتتتتم شتتتحنهم فتتتي ذلتتتك الوقتتتتدبتتتي 
المكال بتاليمن، وبحكتم العالقتات التتي كانتت بتين 
اليمن وإيطاليا كانت هذه الشتحنات ت ختذ  ريقهتا 
إلتتتى إريتريتتتا بوستتتيلة أو أختتترى، وهتتتذه اإلجتتتراءات 

الستتتتلطات البريطانيتتتتة ضتتتتيقت الخنتتتتاق  متتتتن قبتتتتل
علتتى األستتواق المحليتتة فتتي الخلتتيج العربتتي لتتي  
فتتتي مجتتتال المتتتواد البتروليتتتة بتتتل فتتتي كافتتتة الستتتلع 

 .(2)ائية والصناعيةذوالمواد الي

                                                             

)1) IOR/R/15/2/710 Telegram 79/59. "Q" 
From Vice concul, Khorramshahr to 
Political Recident, Bushire, Dated 14th 
received, 15th January 1941.P66. 

)2) IOR/R/15/2/710 Confidential D.O 
.No.C /111-8/8 Sharjah, To H. V. 

وعلتتتتتتى التتتتتترغم متتتتتتن شتتتتتتدة اإلجتتتتتتراءات إال أن 
 95إحتتتداهما فتتتي  ،تكتتترر متتترات عديتتتدة تهريتتتبال

الحتتتاج  رجتتتل يتتتدعى قتتتام نم، حتتتي9192أكتتتتوبر 
يوستتتتف بتتتتن أحمتتتتد فختتتترو ب رستتتتال عشتتتترين ألتتتتف 
جتتتالون متتتن الكيروستتتين معبتتت ة فتتتي خمستتتة آال  

وكما ورد من  ،علبة إلى المكال )في حضرموت(
المفتتتترض أن يتتتتم إرستتتالها إلتتتى إريتريتتتا، وذكتتترت 
المصتتادر أن متتا يتتدفع التجتتار لهتتذه الميتتامرة هتتو 
العائتتد المتتادي الكبيتتر التتذي يحصتتلون عليتت  متتن 

إليطاليتتة التتتي تتتدفع لهتتم مقابتتل كبيتتر الستتلطات ا
متتتن التتتذهب علتتتى هتتتذه المتتتواد الضتتترورية، ومتتتع 
ذلتتتتتتتك  لبتتتتتتتت بريطانيتتتتتتتا التحقيتتتتتتتق فتتتتتتتي الواقعتتتتتتتة 

 .(9)منع تكرارهال ومحاسبة المتسبب فيها
منددع ال دددف  الت اريدددة الدل دددة  الدددداو   -ج

 .شرق أفريق او الخل   العربي  بي م  اإلبحار 
ن ما سبق من إجراءات شديدة من قبل يبدو أ

السلطات البريطانية لمنع تهريب المواد البتروليتة 
إلتتى ستتواحل وستتفن العتتدو فتتي والبضتتائع والستتلع 

ثمارهتتتا  ، والمحتتتيط الهنتتتدي لتتتم تتتتستشتترق أفريقيتتتا
النفتتتوذ والستتتيادة البريطانيتتتتة  يبشتتتكل كامتتتل يحمتتت

ممتتا دفتتع بريطانيتتا  ،علتتى تلتتك الستتواحل والمنطقتتة

                                                                                       

Ambassador Baghadad And H.M. 
Consul-General, Bushire And With 
compliments from H.M. Consul Ahwaz 
3rd February 1941 .P73. 

)3) IOR/R/15/2/710 From Political Agent, 
Bahrain To E.B. Wakefield Esquire, 
I.C.S, The Agency, Manamah, 18 
October 1942,pp140-145. 
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إجتتراء يعتتتد األعنتتف واألصتتتعب علتتتى  تختتتاذاإلتتى 
اإل تتتتالق، وهتتتتوا منتتتتع الستتتتفن الشتتتتراعية األهليتتتتة 

، أو حمتتتتتتل أو الصتتتتتتيد ،الصتتتتتتييرة متتتتتتن اإلبحتتتتتتار
أو التعامتتتتتتل متتتتتتع أي ستتتتتتفينة أجنبيتتتتتتة،  بضتتتتتتائع،

وبتتتتتاألخص التعامتتتتتتل متتتتتتع ستتتتتتواحل المستتتتتتتعمرات 
اإلريتريتتتتتتتتتة، فتتتتتتتتتي البحتتتتتتتتتر األحمتتتتتتتتتر والصتتتتتتتتتومال 

قتتتوات تمكتتتن ال ااإليطتتتالي، وممتتتا ااد األمتتتر ستتتوءً 
اإليطالية في شرق أفريقيا متن احتتالل الصتومال 

وبالتتالي  ،م9199البريطاني، والفرنسي في عتام 
علتتى مستتاحة كبيتترة متتن ستتواحل  إيطاليتتاستتيطرت 

، البحتتتر األحمتتتر وخلتتتيج عتتتدن والمحتتتيط الهنتتتدي
العتالم العربتي شتعوب وهي تقريبا منا ق اتصال 

بشتتتتترق أفريقيتتتتتا التتتتتتي تتتتتتربطهم بتتتتتبعض صتتتتتالت 
اريتتتتتة وثقافيتتتتتة ودينيتتتتتة متجتتتتتذرة فتتتتتي وعالقتتتتتات تج
 .(9)أعماق التاري 

وكمتتتتتا هتتتتتو معلتتتتتوم حجتتتتتم التبتتتتتادل التجتتتتتاري  
بتتتتين ستتتتواحل شتتتب  الجزيتتتترة العربيتتتتة  ،والحضتتتاري 

متتتوان  البحتتتر األحمتتتر متتتا بتتتين وأفريقيتتتا، خاصتتتة 
ستتتتتواحل ومتتتتتا بتتتتتين ، اوغرًبتتتتت اوخلتتتتتيج عتتتتتدن شتتتتترقً 

ستتتتتتواحل ُعمتتتتتتان متتتتتتا بتتتتتتين الصتتتتتتومال والتتتتتتيمن، و 
م وانجبار وتنجانيقا، ال يتسع المجال لحصر الَكت
 ،الكبيتتتتر متتتتن التعامتتتتل التجتتتتاري بتتتتين المنطقتتتتتين

خاصتتتتتة وأن هنتتتتتا  أستتتتتواق كبيتتتتترة منتشتتتتترة علتتتتتى 
امتتتتداد الستتتواحل األفريقيتتتة يتعامتتتل معهتتتا التجتتتار 

ومتتن أمثلتتة هتتذه األستتواق ستتوق  ،العتترب والعكتت 
                                                             

)1) IOR/R/15/2/710 Secret I.D.C. From 
TO. P.R.P.G. N.O.l.C. Basrah, And 
Vice concul, Khorramshahr And 
Political Agent Muscat. And Political 
Agent Kuwait, p7. 

ستتتتواكن ومصتتتتوع وعصتتتتب فتتتتي البحتتتتر األحمتتتتر، 
وستتوق بربتترة وستتوق عينطتتراد وستتوق ايلتتع ورأ  
حتافون ومقديشتو وجوبتا علتى ستواحل الصتومال، 
وأستتتتتتتتتواق انجبتتتتتتتتتتار وتنجانيقتتتتتتتتتا علتتتتتتتتتتى المحتتتتتتتتتتيط 

، هتتتتذا باإلضتتتتافة إلتتتتى تواجتتتتد جاليتتتتات (2)الهنتتتتدي
عربيتتة كبيتترة فتتي شتترق أفريقيتتا شتتكلت فتتي بعتتض 

وممالتتتتتك إستتتتتالمية  تتتتتتترات التاريخيتتتتتة ستتتتتلطناالف
، وحفتتتا  هتتتذه الجاليتتتات علتتتى أفريقيتتتاعريقتتتة فتتتي 

عالقاتهتتتتا وصتتتتالتها ب صتتتتولها العربيتتتتة فتتتتي شتتتتب  
فاتختاذ بريطانيتا مثتل هتذا القترار  ؛الجزيرة العربيتة

أثر بالسلب على األوضتاع فتي الجتانبين العربتي 
واألفريقي، وقطتع أوصتال الجاليتات وقطتع أرااق 

ممتتتا أدى  ،واألهتتتاليريض متتتن التجتتتار قطتتتاع عتتت
ما سيتم وهو إلى تدهور األوضاع في الجانبين، 

 .(9)لتلك اإلجراءات نتائجعرض  من 
هتتذا  م9191نتتوفمبر 22بتتدأ اليريطتتانيون فتتي 

السفن الشراعية األهلية أصحاب  اإلجراء بتحذير
)التتداو( أو المراكتتب الصتتييرة متتن االقتتتراب أكثتتر 

التعامتتتتتتتل متتتتتتتع الستتتتتتتواحل متتتتتتتن ثالثتتتتتتتين متتتتتتتياًل أو 
، اإليطاليتتتتتة فتتتتتي البحتتتتتر األحمتتتتتر وشتتتتترق أفريقيتتتتتا

واعتبروا أي تعامل لهذه السفن مع ستواحل شترق 
فتتي متتع ستتفن مجهولتتة أو تابعتتة لدولتتة  وأأفريقيتتا 

حالتتة حتترب ضتتد بريطانيتتا أو حتتتى التعامتتل متتع 

                                                             

)2) F O 403/8 No.40. Brigadier-General 
Schneider to the Marquis of Salisbury 
Aden, November 21, 1874 ,p7. 

متتا ( حستن إبتتراميم حستتنا انتشتار اإلستتالم والعروبتتة في9)
يلي الصحراء الكبرى غربي القارة األفريقية وشرقيها، 

، 9111معهتتد البحتتو  والدراستتات العربيتتة، القتتاهرة، 
 .921ص 
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ستتتتفن التتتتدول المحايتتتتدة غيتتتتر شتتتترعي ومتتتتن حتتتتق 
الستتتتتفن الستتتتفن الحربيتتتتتة البريطانيتتتتة تفتتتتتتيش تلتتتتك 

ومصتتتتتادرتها واعتقتتتتتال أصتتتتتحابها، وأرستتتتتلت هتتتتتذا 
القتتترار إلتتتى البصتتترة والكويتتتت ومستتتقط والبحتتترين، 
ومتتتتتوان  الستتتتتاحل المتصتتتتتالل، والمملكتتتتتة العربيتتتتتة 

لنشتتر هتتذا  ؛حلها الشتترقية واليربيتتةاالستتعودية بستتو 
القرار على كافة البحارة وأصحاب السفن األهلية 

 .(9)والشراعية حتى سفن الصيد
آختتتتتتر يلتتتتتتزم  ايطانيتتتتتتا تشتتتتتتريعً ثتتتتتتم أصتتتتتتدرت بر 
بتقتتتتديم فتتتتواتير الشتتتتحن األهليتتتتة أصتتتتحاب الستتتتفن 
، للستتتلطات البريطانيتتتة الستتتفينةالخاصتتتة بحمولتتتة 

اعترض فتتوذلتتك قبتتل إقتتالع الستتفينة متتن المينتتاء، 
ألن الستتفن علتى هتتذا اإلجتراء نظتترا  ةنتبامعظتم رب

أغلتتبهم ال يجيتتد القتتراءة والكتابتتة، واعتبتتروه تقييتتدا 
يعتتتتتتد متتتتتتن أشتتتتتتكال وتعطتتتتتتياًل لعملهتتتتتتم، وهتتتتتتو متتتتتتا 

الستتتتتتلطات البريطانيتتتتتتة  مارستتتتتتت  ذيالتعستتتتتتف التتتتتت
أرسلت حكومة الهند إلى الوكيتل كما  ،(2)تجاههم

                                                             

(1) IOR/R/15/2/710 Secret I.D.C. From 
P.R.P.G. N.O.l.C. Basrah, And Vice 
concul, Khorramshahr And Political 
Agent Muscat, And Political Agent 
Kuwait, p7. (And See) Telegram "S" 
No.T /616  From Political Resident, on 
board the "Nearchua" Copy political 
Agent, Bahrain Copy Political Agent, 
Kuwait Copy given to Political Agent, 
Muscat, Dated and received 27th 
November 1940.p10. 

)2) IOR/R/15/2/710 From Government Of 
Bahrain, Customs Department exports 

البريطاني فتي البحترين تطلتب منت  تشتديد الرقابتة 
خاصتة على السفن الشراعية، وما تنقل  من مواد 

البتروليتتتتتتة، ومتتتتتتنعهم متتتتتتن التعامتتتتتتل متتتتتتع الستتتتتتفن 
إمتداد الستواحل  ينهتاتتتولى ح كانتت التتي اليابانية

بتتتتدوره ف، اإليطاليتتتتة بمتتتتا تحتاجتتتت  متتتتن لوجستتتتتيات
أرستل إلتى قائتد المعستكر البريطتاني فتي البحتترين 

وحتتزم، ممتتا  ةبتنفيتتذ تلتتك التعليمتتات الصتتادرة بشتتد
العالقتتتتة بتتتتين األهتتتتالي أصتتتتحاب  أدى إلتتتتى تتتتتوتر

ومستتتسلي الجمتتتار   ،والستتتلطات المحليتتتة ،الستتتفن
 .(9)الذين تكفلوا بتنفيذ تلك التعليمات ،والموان 

ظلتتتت بعتتتض المنتجتتتات اليذائيتتتة  ،ومتتتع ذلتتتك
لستتتتتتتة إلتتتتتتتى ستتتتتتتواحل البحتتتتتتتر األحمتتتتتتتر ب خ  ُتهتتتتتتترَّ 

التتي والسمستم(  ،التمتور)والصومال، ومن أهمها 
أشتتتتتتارت الستتتتتتلطات البريطانيتتتتتتة فتتتتتتي عتتتتتتدن إلتتتتتتى 
ضتتتتتبطها عتتتتتدد متتتتتن الستتتتتفن قادمتتتتتة متتتتتن الخلتتتتتيج 

أرستتتتتتلت إلتتتتتتى الستتتتتتلطات و ، تقتتتتتتوم بتتتتتتذلكربتتتتتتي الع
لضتتتتتبط مثتتتتتل هتتتتتذه الشتتتتتحنات  هنتتتتتا البريطانيتتتتتة 

ومنعهتتا، ف رستتل الوكيتتل البريطتتاني فتتي البحتترين، 
فتتتتي البحتتتترين المعنيتتتتة بالستتتتواحل إلتتتتى الستتتتلطات 
 دون ج هتتتذه الستتتلع لمنتتتع ختتترو  ،ومستتتقط والكويتتتت
، وتحذيرهم من تعرض بريطانيابل تصاريل من ق  

                                                                                       

From Bahrain, To  Major R .G .Alban, 
I. A, H.B.M's Political Agent, 
BAHRAIN, 2nd December, 1940, P9. 

)3) IOR/R/15/2/710 Express Letter no 
C/936 -28/19 From Government Of 
India, political Agent, Bahrain to 
Political Resident, Camp Bahrain, 2nd 
Decamber 1940, p9. 
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ستتتتتتيالء البحتتتتتري فتتتتتي حتتتتتال لالالمخالفتتتتتة الستتتتتفن 
، ولتتتتتم تكتتتتتتف بتتتتتذلك بتتتتتل أمتتتتترت (9)تجتتتتتاوا ذلتتتتتك

بريطانيتتتتا أصتتتتحاب الستتتتفن بكافتتتتة أنواعهتتتتا بعتتتتدم 
قتراب من السواحل األفريقية خاصة اإليطاليتة اال

 متتتتياًل متتتتن الستتتتواحل، أو 921ب قتتتل متتتتن مستتتتافة 
ستتتتتتتجابة أليتتتتتتة نتتتتتتداءات متتتتتتن قبتتتتتتل الطتتتتتتائرات اال

اإليطاليتتتتة، وهتتتتو متتتتا يعتتتتد أمتتتتًرا يستتتتتحيل ضتتتتبط  
وتنفيذه متن قبتل البحتارة العتاديين التذين ال تتتوفر 
لتتتتتتتديهم إمكانيتتتتتتتات تحديتتتتتتتد المواقتتتتتتتع والمستتتتتتتافات، 
، خاصتتتة وأن معظمهتتتم ال يجيتتتد القتتتراءة والكتابتتتة

الجتانبين،  وهو ما شكل جًوا من الركود التام بين
 .(2)عطلت بسبب  المالحةوت

وعنتتدما تفاقمتتت األامتتات فتتي الجانتتب العربتتي 
واألفريقي جراء هذه اإلجراءات التعسلية من قبل 

حتتتاالت  تظهتتتر لطات االحتتتتالل البريطتتتاني، و ستتت

                                                             

)1) IOR/R/15/2/710 Secret I.D.C. From 
P.R.P.G. N.O.l.C. Basra, And political 
Agent, Bahrain And Political Agent 
Muscat, And Political Agent Kuwait, 
10the January 1941. 

)2) IOR/R/15/2/710 The Hon’ble the 
Political Resedent in the Persian Gulf 
presents his compliments to, the 
political Agent, Bahrain and the 
Political Agent, Kuwait and the 
Political Agent, Muscat, Dated 
p17.(and see) Telegram from 
Governor Aden, To His Majesty,s 
Consul  Basra. No.3. repeated 
PolItical resident, Bushire. No .4. 
Dated the 26th November 1940, p18. 

بستتتتتتتتتبب نقتتتتتتتتتص المتتتتتتتتتواد  ،شتتتتتتتتتبيهة بالمجاعتتتتتتتتتات
الضتتترورية للمعيشتتتة، وانقطتتتاع عتتتدد ضتتتخم متتتن 
التجتتتتتتار عتتتتتتن العمتتتتتتل، وفقتتتتتتدان عمتتتتتتال المتتتتتتوان  

قهتتتتم ارا أوالشتتتتحن والتفريتتتتي والصتتتتيادين لمصتتتتادر 
للستتتتتتلطات  استتتتتتبب إحراًجتتتتتتذلتتتتتتك وأقتتتتتتواتهم، كتتتتتتل 

المحليتتتتتتتتة، ولتتتتتتتتم تتتتتتتتتنجل محتتتتتتتتاوالت ستتتتتتتتد حاجتتتتتتتتة 
المتتوا نين نظتتتًرا لتتتنقص المتتتواد اليذائيتتتة فتتتي فتتتترة 

، قتصتتتاد معظتتتم دول المنطقتتتةاالحتتترب، وتتتتدهور 
 مثتتل الستتعودية قتتتراضممتتا دفتتع بعتتض التتدول لال

لستتد العجتتز التتداخلي، ومتتن هنتتا بتتدأت الستتلطات 
ث بريطانيتتا علتتى المحليتتة فتتي الخلتتيج العربتتي تُحتت

إجراءاتهتتتا علتتتى حركتتتة المالحتتتة خاصتتتة تخليتتتف 
مع شرق أفريقيا، والبحث عن وسائل تضبط من 
خاللهتتتتتا حركتتتتتة المالحتتتتتة بتتتتتين الجانتتتتتب العربتتتتتتي 

وهتذا األمتر دفتع بريطانيتا خاصتة بعتد واألفريقي، 
نجاحهتتا فتتي التتتخلص متتن الوجتتود اإليطتتالي فتتي 

شتتكليًا بضتتوابط  أفريقيتتا لتخليتتف إجراءاتهتتاشتترق 
م الستتتتفن الشتتتتتراعية أ ُقتتتتإلتتتتتزام  امهتتتتاأه متتتتن كتتتتان

وبيانتات  بحمل بطاقات هوية تحتوي على صتور
لجميتتتتتتع أفرادهتتتتتتا، ومثتتتتتتل ذلتتتتتتك لكافتتتتتتة العتتتتتتاملين 
بتتالموان  فتتي الجتتانبين العربتتي واألفريقتتي، وبتتدأت 
الستتتتتتتلطات البريطانيتتتتتتتة فتتتتتتتي تطبيتتتتتتتق ذلتتتتتتتك متتتتتتتن 
الستتتتتواحل اإلريتريتتتتتة لخشتتتتتتيتها متتتتتن بقايتتتتتا رعايتتتتتتا 
ا إيطاليتتتتتا فتتتتتي المنطقتتتتتة، ثتتتتتم ستتتتتعت لتعمتتتتتيم هتتتتتذ

 .(9)اإلجراء على سواحل الخليج العربي
لكتن واقتع المتوان  فتتي الخلتيج العربتي كتتان ال 

                                                             

)3) IOR/R/15/2/710 Confidential No. 
C/129 Memorandum The Advisar to 
tha Bahrain Government, Bahrain, tha 
29th January 1942, p133. 
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يستتمل بتطبيتتق هتتذا اإلجتتراء كمتتا أفتتادت التقتتارير 
الوكيتتتتتل البريطتتتتتاني فتتتتتي البحتتتتترين، التتتتتواردة متتتتتن 

وأرجتتتع ذلتتتك لعتتتدم تتتتوفير إدارة مناستتتبة متتتن قبتتتل 
عتتتتدم ول ،تلتتتتك التتتتدول لتطبيتتتتق ذلتتتتك وأمتتتتراء شتتتتيوخ

مسسلين بريطانيين الحاجة إلى و وجود مصورين، 
تشتتر  علتتى تطبيتتق ل ،ن  المتراميتتةافتتي كتتل المتتو 
فبتتتتتدأت الستتتتتلطات التشتتتتتاور فتتتتتي  ،(9)هتتتتتذا القتتتتترار

إمكانية تطبيق هذا اإلجراء على السفن الشراعية 
التتتتي تتعامتتتل متتتع الستتتواحل األجنبيتتتة فقتتتط، دون 
 تطبيقهتتتتا علتتتتى كافتتتتة الستتتتفن، كمتتتتا أوضتتتتحوا أنتتتت  

متن  كلٍ  توفريتعين على الحكومة البريطانية أن 
، تيستيًرا ل اإلداري والمصور في كل إمارةو المسس 

، (2)علتتتتى البحتتتتارة فتتتتي استتتتتخراج تلتتتتك البطاقتتتتات
وبتتتتدأت الستتتتتلطات فتتتتتي تنفيتتتتذ ذلتتتتتك فتتتتتي ستتتتتواحل 
البحتترين وقطتتر والمملكتتة العربيتتة الستتعودية، لكتتن 

 ،وسواحل عمان ،ساحل المتصاللموان  الظلت 
 تواجهتتتتتتو عتتتتتتن إمكانيتتتتتتة التنفيتتتتتتذ والتتتتتتيمن بعيتتتتتتدة 

صتتعوبات فتتي ضتتبط عمليتتة المالحتتة بهتتا بشتتكل 
كبيتتتتتتتر لعتتتتتتتدم تتتتتتتتوفر إمكانيتتتتتتتات استتتتتتتتخراج تلتتتتتتتك 

 .(9)البطاقات
                                                             

)1) IOR/R/15/2/710 Telegram No. 132 
From Residency Agent, SharjahTo 
Political Agent, Bahrain, Dated 30th 
January 1942, p135. 

)2) IOR/R/15/2/710 Telegram "S"  No. 93 
From Political Agent, Bahrain To 
Political Resident, Bushire, Dated 3rd 
February 1942, P137. 

)3) IOR/R/15/2/710 Telegram "S"  No. 93 
From Political Agent, Bahrain To 

واستتتتتتتتمرت حالتتتتتتتة الطتتتتتتتوار  التتتتتتتتي فرضتتتتتتتتها 
بريطانيا على حركة المالحة بتين الخلتيج العربتي 
وشتترق أفريقيتتا بكافتتتة أشتتكالها مستتتتمرة، متتن منتتتع 

التعامتل متع ستتواحل  وأستفن دوليتة متن االقتتتراب 
الخلتتيج دون تصتتريل، إلتتى تضتتييق الخنتتاق علتتى 
الستتتتتفن المحليتتتتتة فتتتتتي الخلتتتتتيج متتتتتن التعامتتتتتل متتتتتع 

خاصتتة الستتواحل  والعكتت ، ستتواحل شتترق أفريقيتتا
اإليطاليتتتتة منًعتتتتا لتهريتتتتب المتتتتواد البتروليتتتتة لستتتتفن 
التتتدول المعاديتتتة، ثتتتم وصتتتل األمتتتر بمنتتتع الستتتفن 
الشتراعية الصتتييرة وستتفن الصتيد متتن العمتتل دون 
تصتتتتتتتتريل وعتتتتتتتتدم االقتتتتتتتتتراب لمستتتتتتتتافة أقتتتتتتتتل متتتتتتتتن 

متر من سواحل شرق أفريقيا، وأخيرا  9210111
بطاقتات  جام  اقم السفن الشراعية من استتخر اإلز 

متزودة بالصتتور والبيانتات عتتن الفترد حامتتل هويتة 
البطاقتتتتة، كتتتتل ذلتتتتك أثتتتتر بالستتتتلب علتتتتى الجانتتتتب 
 العربي واألفريقي على النحو الذي سيتم عرض .

  

                                                                                       

Government of India, E.A.D ., New 
Delhi, Dated the 6th February 1942, 
P139. 
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البحريددة نتددا   اإلجددراتا  ل المبحددا الثالددا
البريطان دددة  لدددي دو  الخلددد   العربدددي وشدددرق 

 أفريق ا.
ل انخفدداا التبدداد  الت دداره وأ ددر   لددي  أوًلا

 ال انبي .
متتن الطبيعتتي أن تتتت ثر حركتتة التجتتارة الدوليتتة 

يصتتتل األمتتتر أن الحتتتروب العالميتتتة، لكتتتن  ختتتالل
ومنتتع الحركتتة المالحيتتة وتضتتييق  إلتتى انقطاعهتتا

هذا ما أثر  ،الخناق على السفن األهلية الصييرة
. بشتتكل كبيتتر جتتًدا علتتى مستتتوى التبتتادل التجتتاري 

مقارنتات بتين التقتارير التتي عرضتت ذلك  أكدتو 
تداول بين الطرفين قبل وأثناء فترة حجم ما كان يُ 

الحتتتترب العالميتتتتة الثانيتتتتة، وكانتتتتت أغلتتتتب الستتتتلع 
والمتتواد المتداولتتة متتن أفريقيتتا إلتتى الخلتتيج العربتتي 

هتيا )التدخان، فتي اليالتب وشب  الجزيرة العربيتة 
السمسم، وايت جتوا ايت وأعشاب المنجرو ، و 

، والستتتتتتتتكر، هتتتتتتتتوةالهنتتتتتتتتد، والعستتتتتتتتل والمستتتتتتتتلي والق
أمتتتتا متتتتا يصتتتتدر متتتتن الخلتتتتيج العربتتتتي  .(والشتتتتاي

ا فهتتتوا )التمتتتور، والمتتتواد البتروليتتتتة يتتتلشتتترق أفريق
وعلتتتتتتى التتتتتترغم متتتتتتن أن  .(9)ب نواعهتتتتتتا، والعطتتتتتتور(

                                                             

)1) IOR/R/15/2/710 CONFIDENTIAL . 
No.106-6. Shipment of  The Hon’ble 
the Political Resident ih the Persian 
Gulf present his compliments to the 
political Agent, Bahrain and the 
Political Agent, Kuwait and the 
Political Agent, Muscat, Note by Anglo 
Iranian Oil Company, Abadan, dated 
4th February 1941. (Keroseen from 
Gulf Ports to the Red Sea Area), 
PP79-81.(And See) 

بعض هذه السلع ال تدخل في قوائم الحظر التتي 
فرضتها بريطانيا إال أنها كانت تترفض دائمتا أي 

ستتتتيراد وتصتتتدير هتتتتذه  لتتتب متتتن قبتتتل التجتتتار ال
شتتتتترق أفريقيتتتتتا إلتتتتتى الستتتتتلع متتتتتن الخلتتتتتيج العربتتتتتي 

ون ز بتتتتداعي خشتتتتيتها متتتتن نقتتتتص المختتتت ،والعكتتت 
 المحلي واستمر ذلك حتى نهايتة الحترب العالميتة

 .(2)الثانية
، اونتتتج عتتن ذلتتك تتت ثر األستتواق المحليتتة ستتلبً 

وتعرض المنتجات الزائتدة للتلتف، وبالتتالي وجتود 
كانتتتت تتتت تي متتتن عجتتتز فتتتي كتتتل المنتجتتتات التتتتي 

عتن أوضتاع اليتذاء  الخارج، وهذا ما ذكتره تقريتر
م، أعتده ديكستون 9191في الجزيرة العربيتة عتام 

H.R.P. Dickson  الوكيل السياسى البريطانى
فتتى الكويتتت لصتتالل قستتم األغذيتتة بمركتتز الشتترق 
األوسط للتموين بالقاهرة، ملخص  أن  يوجتد بتين 

حتتاالت جتتوع جزئيتتة، فتتي الجزبتترة العربيتتة القبائتتل 
متن المحتمتل و ويوجد نقص ملحتو  فتى األغذيتة 

كمتتتا حتتتد  فتتتي المجاعتتتة التتتتي أن يتتتزداد ستتتوءًا، 
م( فتتتتتتى المنطقتتتتتتة 9192انتشتتتتتترت فتتتتتتي )خريتتتتتتف 

وعلتتتتى حتتتتدود الكويتتتتت التتتتتى تعرضتتتتت  ،الشتتتمالية
نفقتتتتتت األغنتتتتتام والجمتتتتتال بستتتتتبب كمتتتتتا للجفتتتتتا ، 

 متتن قبتتل التتدواب النافقتتةوكتتان يتتتم أكلهتتا  ،الجتتوع

                                                                                       

IOR/R/15/2/1805 From Haji 
Mohammed Maki alBahrana, Kenya, to 
the political Agent, Bahrain Mombasa 
28th Juny 1944.pp5-6. 

)2) IOR/R/15/2/1805 From Haji 
Mohammed Maki alBahrana, Kenya, to 
the political Agent, Bahrain Mombasa 
28th Juny 1944.pp5-6. 
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وظهتتتترت  ،الجتتتتائعين فتتتتى كتتتتل مكتتتتان نينالمتتتتوا 
معتتدالت عاليتتة فتتتى الوفيتتات بشتتتكل غيتتر عتتتادي 

خاصتتة بتتين النستتاء  ،بتتين البتتدو فتتى هتتذه المنطقتتة
واأل فتتال، علتتى التترغم متتن أنتت  يمكتتن القتتول بكتتل 

فتتي ثقتتة أنتت  لتتوال إجتتراءات اإلغاثتتة التتتى اتختتذها 
آل ستتتعود جاللتتتة الملتتتك عبتتتد العزيتتتز  تلتتتك الفتتتترة

ت الدولتتتتة دون قيتتتتود لنقتتتتل التتتتذى استتتتتخدم شتتتتاحنا
األغذيتتتتة إلتتتتتى المنتتتتتا ق التتتتتى تعرضتتتتتت ألقستتتتتى 
األوضتتتتاع، لتتتتوال تلتتتتك اإلجتتتتراءات الرتفتتتتع معتتتتدل 

 .(9)الوفيات فيها بشكل كبير
كمتتا أشتتار التقريتتر إلتتى ارتفتتاع أستتعار اليتتذاء 
عموما في شب  الجزيرة العربية فالتمر الذي كتان 

كما ريااًل ،  92سعره ثال  رياالت أصبل سعره 
بالتتتتالي تتتتوفر المتتتال لتتتدى ستتتكان الباديتتتة، و  نتتتدر

وعدم قدرتها علتى العمتل والحركتة،  إلبلضعف ا
كمتتا بتتين التقريتتر أثنتتاء عرضتت  لألستتعار المبتتالي 

فتتترة أن القمتتل فيهتتا والمرتفعتتة لألغذيتتة فتتي تلتتك ال
ن نهائًيتتتتتا فتتتتتي األستتتتتواق، يوالشتتتتتعير غيتتتتتر متتتتتتوفر 

وأستتعار األرا مرتفعتتتة جتتًدا، ال يتحمتتتل المتتتوا ن 
راءها، وتختلف األسعار في المنا ق الساحلية ش

 اكبيتترً  اعتتن المنتتا ق الداخليتتة فتتي الباديتتة اختالًفتت
، وتكاد السلع تكتون غيتر موجتودة علتى اإل تالق

ومتتتن الجتتتدير بالتتتذكر أن الملتتتك عبتتتد العزيتتتز آل 

                                                             

(ا الملتتتك وإعتتتداد، ة)ترجم،فهتتتد بتتتن عبتتتد  الستتتماري  (9)
العزيز ومعالجة االوضاع االقتصادية السيئة فتى عبد

وسط المملكة العربية السعودية وشتمال شترقها ختالل 
الحتتتتترب العالميتتتتتة الثانيتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل أحتتتتتد التقتتتتتارير 

،  91البريطانيتتة، مجلتتة دارة الملتتك عبتتدالعزيز، متتج 
 .291-291، ص ص2111، الرياض 9ع 

مدينتتتتة الريتتتتاض أربعتتتتة مقتتتترات فتتتتي افتتتتتتل ستتتتعود 
 مختلفة للضيافة التى تقدم اليذاء المطبوخ مجانتاً 

لرجتتتتتتتتال   لألجانتتتتتتتب والتتتتتتتتزوار، مضتتتتتتتيف ا)مضتتتتتتتيفً 
للباديتتتة  امضتتتيفً  ،لنستتتاء المدينتتتة االمدينتتتة، مضتتتيفً 

وكتتتتتذلك خصتتتتتص الملتتتتتك عبتتتتتد  (،ورجتتتتتااًل  نستتتتتاءً 
متتتتتتتياًل شتتتتتتتمال  21علتتتتتتتى بعتتتتتتتد ) انياًنتتتتتتتالعزيتتتتتتتز بُ 

لفقتتتتتتراء الباديتتتتتتة التتتتتتذين فقتتتتتتدوا  مختتتتتتيمالريتتتتتتاض( ك
تتتيتهم واتجهتتتوا إلتتتى الريتتتاض لطلتتتب  متتتالهم وماش  ج 
المستتتاعدة، وتضتتتمن المختتتيم إنشتتتاء ثالثتتتة مراكتتتز 
لتقديم الطعتام المطبتوخ مجانتًا وفتق ا تتىا مختيم 

ن رجتتتال مختتتيم لكبتتتار الستتتن متتت ،للنستتتاء البتتتدويات
 .(2)مخيم لشباب وأ فال البادية ،البادية

جتتتتد فقتتتتر كبيتتتتر جتتتتدًا وُ أنتتتت   وخالصتتتتة التقريتتتتر
ومجاعتتتتتتة حقيقيتتتتتتة بتتتتتتين قبائتتتتتتل نجتتتتتتد والمنتتتتتتا ق 

ئدة بتتين بتتدو المجتتاورة أكبتتر متتن تلتتك الحالتتة الستتا
وقتتًا عصتيبًا بستبب  االكويت، وذلك ألنهتم واجهتو 

أنهتا  اعتمادهم فى اليذاء علتى التمتور، وهتى إمتا
إمكانتاتهم الماديتة  تتجتاوا غير متوافرة أو  كانت

تجتتتتارة والعمتتتتل فتتتتي توقتتتتف حركتتتتة اللالمحتتتتدودة، و 
 الخليج العربي.

 فتترة الحترب عانت منطقتة شترق إفريقيتا كذلك
م 9199فى عام ف ،كييرها من المنا ق المجاورة

فتتتتتتى اليتتتتتتذاء بستتتتتتبب ظتتتتتترو   نقصتعرضتتتتتتت لتتتتتت
الحتتتترب، واعتمتتتتد الصتتتتومال علتتتتى نفستتتت  لتتتتتوفير 
اليذاء للقوات البريطانية واإليطالية والمستو نين 

الصتتتتوماليين التتتتذين اإليطتتتتاليين، باإلضتتتتافة إلتتتتى 
وقتتع علتتيهم عتتبء تتتوفير اليتتذاء لألجانتتب التتذين 
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يستتتتيطرون علتتتتى أرضتتتتهم قبتتتتل أن يقومتتتتوا بتتتتذلك 
م 9199ختتتوانهم أصتتتحاب األرض، وفتتتى عتتتام إل

عتتتتتتتتتادت العالقتتتتتتتتتات التجاريتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتين الصتتتتتتتتتومال 
البريطتتتتانى وعتتتتدن، حيتتتتث أصتتتتبل هتتتتذان البلتتتتدان 
يموالن مركز إمدادات الشرق األوسط بالمنتجات 

 .(9)إلى نهاية الحربالزراعية 
ددددال تعددددرا ال ددددف  الدل ددددة لل  تدددددات  ان ا

 .البريطاني واإليطالي
 أكثتتتر المتضتتتررينكتتتان أصتتتحاب الستتتفن هتتتم 

، بستتتتتبب اعتتتتتتداء الستتتتتفن الحربيتتتتتة ختتتتتالل الحتتتتترب
 ن رات اإليطاليتتتتتتة علتتتتتتيهم عنتتتتتتدما يرفضتتتتتتو والطتتتتتتائ

االقتتتراب أو التعامتتل متتع الستتواحل اإليطاليتتة فتتي 
 بستبب شرق أفريقيا تنفيذا لتعليمتات بريطانيتا، أو

اعتداء القوات البريطانية عليهم أثنتاء التفتتيش أو 
 الشتتتك فتتتي تعتتتاملهم متتتع الستتتواحل اإليطاليتتتة، أو

، ستتفن دول أختترى معاديتتة لبريطانيتتا تعتتاملهم متتع
حرية الملكيتة ومن أمثلة ذلك قيام سفينة تابعة للب

البريطانيتتتة بتتت غراق وتحطتتتيم مركتتتب داو شتتتراعي 
 5( في 99إيراني )يحمل لوحة التسجيل رقم ل. 

م قبالتتتتتة ستتتتتاحل الصتتتتتومال قتتتتترب 9199فبرايتتتتتر 
ستتتتتواحل متتتتتع مينتتتتتاء كيستتتتتمايو، بتتتتتداعي تعاملهتتتتتا 

 .(2)إيطاليا
كمتتتتا تعتتتترض أيضتتتتا البحتتتتارة العتتتترب العتتتتتداء 

                                                             

(1) Geore Kirk, The Middle East in The 
War, P.P. 394, 395. 

)2) IOR/L/PS/12/659 Copy of the 
translation memorandum No.3349 
dated 17 August 1941 From the 
Iranian Ministry of foreign affairs to his 
majestys legation Tehran, pp 6-7. 

يطاليتتتتة ويابانيتتتتة فتتتتي المحتتتتيط إستتتتفن وغواصتتتتات 
الهندي، ومن أمثلة ذلك تحطتم متركبين شتراعيين 

 يابانيتتة)الكويتتت وقطتتر بواستتطة غواصتتة  تبعتتانت
قبالة السواحل اإليطالية فتي المحتيط  أو إيطالية(

م، وظلتتتتتت الستتتتتلطات 9192الهنتتتتدي فتتتتتي ينتتتتتاير 
البريطانيتتة تبحتتث عتتتن تلتتك الستتتفن فتتترة  يابهتتتا، 

 Malvan إلتتتتى أن وردت تقتتتتارير متتتتن مالفتتتتان
واحتتتدة متتتن تلتتتك  تفيتتتد ب نقتتتاذ  تتتاقم ستتتفينة بالهنتتتد
رجتتل بعتتد إغتتراق الستتتفينة  91مكتتون متتن  الستتفن

هتتذا باإلضتتافة إلتتى تعتترض الستتفن ، (9)وتحطمهتتا
عتتتداء متتن قبتتل الطتتائرات اإليطاليتتتة الشتتراعية لال

وإجبتتتتار تلتتتتك الستتتتفن علتتتتى التوجتتتت  إلتتتتى ستتتتواحل 
وربمتا تهتا المستعمرات اإليطاليتة، ومصتادرة حمول

، كتل بحكم أنهم رعايا بريطانيين اعتقال  اقمها،
ذلتتتتتك باإلضتتتتتتافة إلتتتتتتى متتتتتتا ستتتتتتبق متتتتتتن إجتتتتتتراءات 
بريطانية في معظمهتا تعستلية، متن حتق تفتتيش، 
وأذون مالحيتتتة، وعتتتدم تعامتتتل متتتع ستتتواحل شتتترق 
أفريقيا، وأخيترا بطاقتات هويتة، يعتد تضتييًقا علتى 
حركة المالحة، وأثر بالسلب على مالكي وعمال 

لتتتتتتتى  ائفتتتتتتة متتتتتتتن الستتتتتتفن الشتتتتتتتراعية، وحتتتتتتولتهم إ
العتتتتتا لين التتتتتذين يقتتتتتتاتون أرااقهتتتتتم عتتتتتن  ريتتتتتق 

 .(9)المعونات

                                                             

)3) IOR/R/15/2/730 Copy Of A Secret 
Report No.C-1dated 14th April, 1942, 
From The Assistant Collector Op Salt 
Revenues, Ratnagiriranoe, Camp 
Malava. To The Staffe Officer 
(Intelligence), Bombay, pp 5-6. 

)4) IOR/R/15/2/710 Confidential  D.C 
.No .C /707 -8 /8 .Major R .G .E 
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 كمتتتا تعرضتتتت مصتتتافي البتتتترول فتتتي البحتتترين
 خاصتتتتتتتة شتتتتتتتركة كاليفورنيتتتتتتتا للزيتتتتتتتوت القياستتتتتتتية،
للضتتترب متتتن قبتتتل الطتتتائرات الحربيتتتة اإليطاليتتتة، 

ممتا كتان  ،ر معظم معامل ومصتافي الشتركةم   ودُ 
دافعتتتا فتتتي تمتتتادي بريطانيتتتا فتتتي استتتتمرار فتتترض 
إجراءاتهتتتا، إضتتتافة إلتتتى أن هتتتذا القصتتتف الجتتتوي 

ض معظتتتتتم شتتتتتركات البتتتتتترول للتوقتتتتتف عتتتتتن عتتتتترَّ 
اإلنتتتتاج، وتحويتتتل هتتتذه الشتتتركات إلتتتى معستتتكرات 
دفاعيتتتتتة تحستتتتتًبا ألي هجمتتتتتات تاليتتتتتة، وهتتتتتو متتتتتا 
أصاب اقتصاد تلك الدول بالشلل، وااد من أامة 

 .(9)ارة المتفاقمة بالخليجالوقود والتج
صددعةبة أدات م دددلمي شددرق أفريق دددا  الثاددال 

 .لفريضة الح 
رغتتم صتتعوبة وصتتول الُحجتتاج إلتتى األراضتتي 

 ختتتتاللالمقدستتتتة فتتتتي المملكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية 
الحتتترب بستتتبب خطتتتورة النقتتتل البحتتتري التتتذي يعتتتد 
الوستتتتيلة الوحيتتتتدة لحجتتتتاج شتتتترق أفريقيتتتتا، إال أن 
اإلجتتتراءات البريطانيتتتة اادت متتتن صتتتعوبة الحتتتج 
وجعلت  من ضروب المستحيل، بعد توقف حركة 
المالحة الدولية، ومنع الستفن األهليتة متن العمتل 
والتنقتتتتتتل بتتتتتتين شتتتتتترق أفريقيتتتتتتا والخلتتتتتتيج العربتتتتتتي، 
وبتتتتتالرغم متتتتتتن أن أغلتتتتتتب شتتتتتعوب شتتتتتترق أفريقيتتتتتتا 

ن علتتتتى أداء تلتتتتك الفريضتتتتة و ، ومتتتتداومن مستتتتلمو 

                                                                                       

.Alban , O.B .E . Political Agent, 
Sharjah, 18th December 1940 , pp 
39-40. 

)1) IOR/L/PS/12/425 Telegram to ohliger 
from jedda, October 21st 1940,pp 18-
19. 

 اتناقًصتتتت ر رصتتتتدتالتقتتتتاري إال أنب عتتتتداد كبيتتتترة، 
ختتالل فتتترة جتتاج شتترق أفريقيتتا فتتي أعتتداد حُ  اكبيتترً 

الحتتتتتتتترب العالميتتتتتتتتة الثانيتتتتتتتتة خاصتتتتتتتتة بعتتتتتتتتد تلتتتتتتتتك 
كالتتتتتتتتتتتتتالي فتتتتتتتتتتتتي عتتتتتتتتتتتتام فكانتتتتتتتتتتتتت  ،اإلجتتتتتتتتتتتتراءات

م)انجبتتتتار وشتتتترق أفريقيتتتتا بالكامتتتتل ثتتتتال  9192
ال يوجتتتد حجتتتاج،  "إثيوبيتتتا" ُحجتتتاج فقتتتط، الحبشتتتة

الصتتومال وإريتريتتا عتتدد حجاجتت  اثنتتتان وستتبعون 
م ) انجبتتتتتتار وشتتتتتترق 9199وفتتتتتتي عتتتتتتام  ،فقتتتتتتط(

ستتتتتبعة  أفريقيتتتتتا بالكامتتتتتل بتتتتتدون حجتتتتتاج، الحبشتتتتتة
وأربعتتتتتتون حاًجتتتتتتا، الصتتتتتتومال وإريتريتتتتتتا ال يوجتتتتتتد 

، فهذا مثال على مدى ت ثر شترق أفريقيتا ُحجاج(
 .(2)بتلك اإلجراءات البحرية

تتتت ثر شتتترق  كيتتتفنتتترى  ،بقستتت متتتن ختتتالل متتتا
بستتتبب صتتتراع دار ستتتلًبا أفريقيتتتا والخلتتتيج العربتتتي 

لمية ابين معسكرين استعماريين خالل الحرب الع
الثانيتتة، أدى إلتتى قطتتع أوصتتال المنطقتتة، وأوقتتف 
حركتتتتتتة الشتتتتتتحن والنقتتتتتتل البحتتتتتتري بالكامتتتتتتل بتتتتتتين 
الطتترفين، وحتترم عتتدد كبيتتر متتن التجتتار والعمتتال 

ل منتتا ق والصتيادين متتن مصتتادر أرااقهتم، وأدختت
كبيرة فتي شتب  الجزيترة العربيتة وشترق أفريقيتا فتي 
حالتتة مجاعتتة بستتبب نتتدرة الستتلع اليذائيتتة وارتفتتاع 

بستتتتبب توقتتتتف واألمتتتتوال، أثمانهتتتتا، ونتتتتدرة العملتتتتة 
 .والتجارة وتعطل األسواقالعمل 
 
 

                                                             

)2) IOR/R/15/1/576 From the British 
Consulate in Jeddah, (confidential 
pilgrimagi Report 1942) 18 August 
1943, pp 155-166. 
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 الخاتمة
لنجراءات البحرية  خالل العرض السابق من

وبتين  ابريطانيتبتين صراع البريطانية الناتجة عن 
 متتتتتتن أثتتتتتتر، ومتتتتتتا نتتتتتتتج عنتتتتتت  ،ا وحالفائهتتتتتتاإيطاليتتتتتت

 نستخلص ا تي.
 نجتتتتتتات بريطانيتتتتتتا فتتتتتتي احتتتتتتتالل منتتتتتتا ق -

واستتعة فتتي شتترق أفريقيتتا فتتي النصتتف الثتتاني متتن 
القرن التاسع عشر جعلهتا المهتيمن علتى الحركتة 

 المالحية بين الشرق واليرب.
استتطاعت بريطانيتتا أن يكتتون لهتتا النفتتوذ  -

والهيمنتتتتتة علتتتتتى ستتتتتواحل دول وممالتتتتتك وإمتتتتتارات 
متتن ختتالل ربتتط  ،الخلتتيج العربتتي، بمتتا فيهتتا إيتتران

حكوماتها بمعاهدات صداقة وتصالل، واتفاقيتات 
دفاع وحماية جعلت بريطانيا تتحكم في سياسات 

 ومقدرات تلك الدول.
ستتتباق االستتتتعمار  إيطاليتتتاعنتتدما دخلتتتت  -
شتتتترق أفريقيتتتتا باحتاللهتتتتا إريتريتتتتا والصتتتتومال  فتتتتي

بريطانيتتتتتا لتحجتتتتتيم التطلعتتتتتات  ستتتتتعت، اإليطتتتتتالي
اإليطاليتتتة بتوستتتيع نفوذهتتتا، أو ربتتتط مستتتتعمرتيها 
على حساب إثيوبيا لكنها فشلت فتي منتع إيطاليتا 

 م.9191ذلك عام  من
م بتتتتتتتتتتدأت الدعايتتتتتتتتتتة 9191منتتتتتتتتتتذ عتتتتتتتتتتام  -

تنتشتتتتتر فتتتتتي شتتتتتب  الجزيتتتتترة واأللمانيتتتتتة اإليطاليتتتتتة 
، والشتترق األوستتط عموًمتتتا بيتتة وشتترق أفريقيتتتاالعر 
 والستتتتعوديةعقتتتتد معاهتتتتدات متتتتع التتتتيمن ل اتجهتتتتتو 

، وإثتتارة المشتتاكل فتتي وجتت  بريطانيتتا ودول الجتتوار
في المنطقة، وهو ما دفتع بريطانيتا لمواجهتة هتذه 

هتتتتتتتتذه  حاربتتتتتتتتةالحمتتتتتتتتالت وتكثيتتتتتتتتف جهودهتتتتتتتتا لم
ًجتا االدعايات، لكن هذه الدعايات القت قبواًل ورو 

، التتتتي كانتتتت واإلستتتالمية لتتتدى الشتتتعوب العربيتتتة

ب نهتتتتتا المخلتتتتتص متتتتتن ربقتتتتتة  تنظتتتتتر إلتتتتتى ألمانيتتتتتا
حتتتتتالل البريطتتتتاني والفرنستتتتي، وهتتتتو متتتتا أفتتتتزع اال

 بريطانيا.
وعنتتدما انضتتمت إيطاليتتا إلتتى ألمانيتتا فتتي  -

الحرب العالمية الثانية شنت هجوًما كاسًحا على 
تلت واح ،المستعمرات البريطانية في شرق أفريقيا

وهتتتتتو متتتتتا أحتتتتترج  ،الصتتتتتومال البريطتتتتتاني وكينيتتتتتا
بريطانيتتتا فتتتي المنطقتتتة ودفعهتتتا لفتتترض إجراءاتهتتتا 
البحريتة لحصتار المستتتعمرات اإليطاليتة، محاولتتة 
منها السترداد سيادتها علتى شترق أفريقيتا تمهيتًدا 
لهزيمتتتتة إيطاليتتتتا وتجريتتتتدها متتتتن مستتتتتعمراتها فتتتتي 

 شرق أفريقيا وشمالها.
إجراءاتهتتتتا بمنتتتتع الستتتتفن بتتتتدأت بريطانيتتتتا  -

األجنبيتتتة متتتتن االقتتتتتراب أو التعامتتتل متتتتع ستتتتواحل 
الخلتتتيج العربتتتي، وشتتتب  الجزيتتترة العربيتتتة، وشتتترق 
أفريقيتتتتتا، إال بعتتتتتد الحصتتتتتول علتتتتتى تصتتتتتريل متتتتتن 
بريطانيتتتتا، ثتتتتم تتتتتال ذلتتتتك إجتتتتراء منتتتتع نقتتتتل المتتتتواد 
البترولية من دول الخليج إال بعد الحصتول علتى 

 تصريل من بريطانيا.
المحليتتتتة  الشتتتتراعية )التتتتداو( منتتتتع الستتتتفن -

األهليتتة متتن حمتتل متتواد بتروليتتة ونقلهتتا للستتواحل 
اإليطاليتتتة فتتتي شتتترق أفريقيتتتا، أو نقلهتتتا إلتتتى ستتتفن 
أي دولتتتتتة معاديتتتتتة لبريطانيتتتتتا فتتتتتي الحتتتتترب، كمتتتتتا 
منحت بريطانيا لسفنها الحربيتة الحتق فتي تفتتيش 

واألجنبيتتتتتتة التتتتتتتي تتعامتتتتتتل متتتتتتع  الستتتتتتفن المحليتتتتتتة
 شرق أفريقيا.السواحل العربية وسواحل 

ثتتم منعتتت بريطانيتتا الستتفن الشتتراعية متتن  -
االقتراب من السواحل اإليطالية في شترق أفريقيتا 

متياًل عتن  91والبحر األحمر مسافة ال تقل عن 
الستتواحل، ااد بعتتد ذلتتك إلتتى عتتدم االقتتتراب أكثتتر 
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متتتتتتياًل، وهتتتتتتو متتتتتتا يعتتتتتتد متتتتتتن األمتتتتتتور  921متتتتتتن 
 المستحيل ضبطها وتنفيذها.

المراكتتتتب الشتتتتراعية إلتتتتزام متتتتالكي و تتتتاقم  -
باستتتخراج بطاقتتات هويتتة متتزودة بصتتور وبيانتتات 
شخصية معتمتدة متن الستلطات البريطانيتة، ومتن 

 عتقل.يخالف ذلك ُتصادر سفينت  ويُ 
للستتتتتفن متتتتتن قبتتتتتل التحرشتتتتتات المستتتتتتمرة  -

 ،بستتتبب االستتتتعالم عتتتن أذون المالحتتتةبريطانيتتتا 
وجهتة الوصتول والميتادرة،  ،وأماكن نقل البضائع

د من الستفن للضترب واليترق متن كما تعرض عد
 جانب بريطانيا وإيطاليا على حد سواء.

نتتتج عتتن هتتذه اإلجتتراءات تعتترض معظتتم  -
بدو شب  الجزيرة العربية للمجاعة لتنقص اليتذاء، 
بستتتتبب تعتتتترض المنطقتتتتة الشتتتتمالية للجفتتتتا  فتتتتترة 
الحتتترب وعتتتدم وصتتتول مستتتاعدات ومتتتواد غذائيتتتة 

 من الخارج، وارتفاع أثمانها.
جيج القادمين متن شترق توقف حركة الح -

أفريقيتتا ستتنوات الحتترب بستتب اإلجتتراءات البحريتتة 
 في تلك الفترة.
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 الملحق

خطابتتان )األول( متتن المقتتيم البريطتتاني فتتي البحتترين إلتتى شتتي  قطتتر يطلتتب منتت  إنتتذار   1ملحددق ر دد   
. والخطاب )الثاني( مياًل  921مالكي السفن بعدم االقتراب من السواحل اإليطالية في شرق أفريقيا أقل من 

لتتب متتن شتتي  قطتتر إلتتى المقتتيم البريطتتاني فتتي البحتترين يسكتتد لتت  تنفيتتذ متتا ستتبق فتتي الخطتتاب األول كمتتا  
 . 1 من 

)الخطا  الو )

 
 
 
 

  
                                                             

(1) IOR/R/15/2/710 pp55,69. 
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  الخطا  الثاني 
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تقرير    شحنا  الكيروسي  المصدرة م  الخل   العربي إلي سةاحل البحدر الحمدر   2 ملحق ر   
  فددي الصددفحة الولددي والصددفحة الثان ددة نمددامج مدد  أددد  المنت ددا  الخددر  المتبادلددة بددي  1491 ددا  

 . 1 الخل   العرب ة وشرق أفريق ا
 1ص

 
 
 
 

                                                             

(1) IOR/R/15/2/710 pp80,110. 
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 2ص
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المطالبددة بتطبيددق نبددا  بطا ددا  الهةيددة  لددي أعقدد  ال ددف  العاملددة والمتددرددة بددي    3 ر دد  ملحددق 
 . 1 الخل   العربي وشرق أفريق ا والبحر الحمر

 
  

                                                             

(1) IOR/R/15/2/710 p133. 
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 المصادر والمراجع
 أوًلال الة ا ق غير المنشةرة.

  F O و ا ق وزارة الخارج ة البريطان ة -
F O_403_8 (Enclosure 1 in No.33.) And (No.40) 
FO_403_93 (No. 6).1 
FO_403_465 (No. 12) And (No. 4). 
FO_403_466 (No. 37) And (No. 25) And (Enclosure 1 in No.1). 
FO_ 406_9 (Confidential 6148) Treaty of Peace in perpetuity agreed upon by 

the Chiefs of the Arabian Coast in behalf of themselves, their heirs and 
successors, under the mediation of the Resident in the Persian Gulf (4th 
May, 1853). 

FO_ 406_79 (Enclosure 4) And (And Enclosure5 in No. 52) And (No. 48)  
FO_401_35 (Further Correspondence Respecting Abyssinia) (No.80) And (No. 

203) And (No. 219) And (No. 91) And (No.106) And (No.114) And 
(No.199) And (No.35) And (No.107) And (No.130) And (No.754) 

 ) Wo و ا ق مكتب الحر 
Wo_387_40 Military Report on Egypt 1937 General Staff, The War Office, 

May, 1938. (C. A Survey of Post-War History, Political Tendencies and 
Nationalistic Movements and Internal Disorders). 

 
  (IOR)و ا ق مكتب الهند

IOR/L/PS/12/ 371 Political Resident In the Arabian Gulf to Secretary of state 
for India. Rasher, 16.40 hours, 16th April, 1940. 

IOR/L/PS/12/2091 (No. 12) Secret foreign office British legation, Addis Ababa 
To the political resident  Aden. October 12th1929.   

IOR/L/PS/12/2963 No.128 (405/2/28) Majesty's Consul at Ahwaz, 1st April, 
1938. 

IOR/L/PS/12/425 Telegram to ohliger from Jeddah, 21st October1942. 
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IOR/L/PS/12/659 Copy of the translation memorandum No.3349 dated 17 
August 1941 From the Iranian Ministry of foreign affairs to his majesty's 
legation Tehran. 

IOR/R/15/1/576 From the British Consulate in Jeddah, (confidential pilgri magi 
Report 1942) 18 August 1943. 

IOR/R/15/2/1805 From Haji Mohammed Maki al Bahrain, Kenya, to the 
political Agent, Bahrain Mombasa 28th June 1944. 

IOR/R/15/2/554 Secret D.O.No. 21/73/39-Political (W) Government of India- 
Home Department. Simla, the 11th September 1939. 

IOR/R/15/2/680 Manama Service Station Bapco Petroleum Products to His 
Britannic majesty's Political Agent, Bahrain , A . Gulf Manama 29th 
March 1941. 

IOR/R/15/2/701 Temporary Warrant TO for Commissioner of Customs, Kenya 
and Uganda. Custom House, Mombasa Dated: 25rd December, 1940.  

IOR/R/15/2/710 Confidential (D.C .No .C /707 -8 /8) And (No.106-6) And 
(D.O .No.C /111 - 8/8) And (No. C/129) And (C/936 -28/19) And (No. 
PA-257) And (No.504) And (D.O. NO.C /911) And (D.O. No.C /102-
23 /19) And (D.O. No.C /40 -23 /19) And (No. 93) And (No .T /616) 
And (Telegram 79/59) And (Telegram No. 132) 

IOR/R/15/2/712 Secret No. (E. I. 3214). British Naval Commander-in-Chief, 
East Indies Station, H.M. Naval Office, Colombo. 27th December, 1940. 

IOR/R/15/2/730 Copy Of A Secret Report No.C-1dated 14th April, 1942, 
From The Assistant Collector Op Salt Revenues, Ratnagiriranoe, Camp 
Malava. To The Staffe Officer (Intelligence), Bombay. 

IOR/R/15/2/758 No. PA-257. "Secret" Government Of India From Foreign, 
New Delhi To Baluchistan And British consul, Bushire. And Political 
Agent, Bahrain and to Political Agent, Kuwait Copy given and to Political 
Agent, Muscat, Dated and received 21th February 1940. 
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 والمعربة ان ال المراجع العرب ة 
 م.9112 مقديشو وإريتريا، والحبشة الصومال من وثائقا مات برخت أحمد -9
 والدراستتتات البحتتتو  معهتتتد م،9115-9119 الستتتوي  قنتتتاة مشتتتكلةا مصتتتطفى التتترحيم عبتتتد أحمتتتد -2

 .م9121 القاهرة العربية،
أمتتال إبتتتراميم محمتتتدا الصتتراع التتتدولي حتتتول البحتتتر األحمتتر فتتتي النصتتتف الثتتاني متتتن القتتترن التاستتتع  -9

 م.9119عشر، مركز الدراسات والبحو  اليمني 
م، دار 9551-9522ا األ متتتاع البريطانيتتتة فتتتي القتتترن األفريقتتتي)دكتتتتور( أيمتتتن أحمتتتد عبتتتد الفتتتتات -9

 م.2195التعليم الجامعي، االسكندرية 
 األفريقيتتة القتتارة غربتتي الكبتترى  الصتتحراء يلتتي فيمتتا والعروبتتة اإلستتالم انتشتتارا حستتن إبتتراميم حستتن -1

 .9111 القاهرة، العربية، والدراسات البحو  هدمع وشرقيها،
حيتتاة محمتتد الحمتتد البستتاما ميتتزان القتتوى فتتي الخلتتيج العربتتي فتتي أعقتتاب الحتترب العالميتتة األولتتى،  -2

 .م9151رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى بالسعودية، 
 .م9129 القاهرة المصرية، األنجلو الكبير، الصومالا البراوى  راشد -1
-9252م، 9551-9521ا الحكم المصري في ستواكن وملحقاتهتا، ))دكتور( بدير الحلوانيسعد  -5

 .9151ة، جامعة األاهر بالقاهرة، هت(، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اللية العربي9919
ا مطبعتتتة الحستتتين 9ا المستتتلمون فتتتي تنزانيتتتا بتتتين األمتتت  واليتتتوم،  )دكتتتتور( الستتتعيد راق حجتتتاج -1

 .م9151ة اإلسالمية، القاهر 
ا التيتتارات السياستتية فتتي الخلتتيج العربتتي، مكتبتتة األنجلتتو المصتترية، القتتاهرة، )دكتتتور( صتتالت العقتتاد -91

9121. 
 االنجلتو مكتبت  إستتراتيجية، سياستية تاريخيتة دراستة المعاصتر والعتالم األحمر البحرا السيد عا ف -99

 .م9159ة القاهر  المصري ،
األجنبتتتي بتتتالخليج العربتتتي، مجلتتتة الخلتتتيج العربتتتي، علتتتي غنتتتاما أحتتتدا  فاصتتتلة فتتتي إحتتتالل النفتتتوذ  -92

 م.9151 ،2، عدد91العراق، مجلد 
عمتتاد محمتتد ذيتتاب الحلتتيجا الخلتتيج العربتتي تاريختت  حاضتتره مستتتقبل ، دار صتتفاء للنشتتر والتوايتتع،  -99
 .2199، عمان 9 

ا عتتتدن والسياستتتة البريطانيتتتة فتتتي البحتتتر األحمتتتر، الهيئتتتة المصتتترية )دكتتتتور( فتتتاروق عثمتتتان أباظتتتة -99
 .م9112العامة للكتاب، القاهرة 
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 فتتى الستتيئة االقتصتتادية االوضتتاع ومعالجتتة عبتتدالعزيز الملتتك ا)دكتتتور( عبتتد   الستتماري  بتتن فهتتد -91
 التقتتتارير أحتتتد ختتتالل متتتن الثانيتتتة العالميتتتة الحتتترب ختتتالل شتتترقها وشتتتمال الستتتعودية العربيتتتة المملكتتتة وستتتط

 .م2111الرياض ،9ع، 91مج عبدالعزيز، الملك دارة مجلة البريطانية،
 غيتتتتر دكتتتتتوراه  رستتتتالة األول، هيالسالستتتتي اإلمبرا تتتتور عصتتتتر فتتتتي إثيوبيتتتتاا بخيتتتتت ستتتتويحة مكتتتترم -92

 .م9155 األفريقية، والداسات البحو  معهد منشورة،
 العالميتتتة الحتتترب حتتتتى التتتيمن علتتتى اإليطتتتالي البريطتتتاني التنتتتاف ا الشتتتتيوي  حستتتين خضتتتير وداد -91

 .م2111 عراق، 9 ع،  91 مج العربى، الخليج دراسات مركز مجلة – البصرة جامعة الثانية،
 الثقافتتتة، والحاضتتتر،دار الماضتتتي بتتتين األحمتتتر للبحتتتر اإلستتتتراتيجية األهميتتتةا جتتتردات محمتتتد وليتتتد -95

 .م9152الدوحة
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