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 االيطالية -العالقات التركية 
(8291- 8291) 

 
 د. حنا عزو بهنان

 أستاذ مساعد / قسم الدراسات التاريخية والثقافية / مركز الدراسات اإلقليمية 
 جامعة الموصل

 
 مستخلص البحث

 (8291 -8291)االيطاليةة خةالا السةنوات  -توضح هذه الدراسة طبيعة العالقات التركية 
حسةن مةن خةالا التوقيةى علةا ات اقيةة الوةداقة والحيةاد والتحكةي   ةي التي شةهدت بعةا الت

, لكةن ذلةا التحسةن لة  يسةتمر 8291, ومن ث  االت اقية التجارية  ي نيسان 8291 أيار 93
طةةويال, بسةةبم المطةةامى التوسةةعية االيطاليةةة  ةةي شةةرقي البحةةر المتوسةةط, وبخاوةةة ا جةةزا  

طاليةا الةدعوا التةي وجهتهةا اليهةا تركيةا بالحضةور الجنوبيةة الرربيةة مةن تركيةا, وعةد  تلبيةة اي
 لة المضائق التركية.أالا مؤتمر دولي إلعادا النظر  ي مس

 
 مقدمة

االيطاليددة  يايددة الثالثي ددات مددا القددرا التاسدد   -بدددأت العالقددات العثما يددة 
يطاليوا إلى موا ئ الدولة العثما ية، حيث كدا وا إلعشر ع دما توجه التجار ا

يم مددددا أوربددددا الم سددددوجات القط يددددة والسددددكر وا دويددددة إلددددى تلدددد  ي قلددددوا بسدددد  
يسددتوردوا مختلددم المددواد الزراعيددة والحريددر والمددواد  االمددوا ئ، وبالمقابددل كددا و 

 .(1)الخام
يطددالف فددف تلدد  الدولددة فددف السددبعي ات مددا ذلدد  القددرا،  ذ إلتعدددد ال شدداط ا

رة الشدرقية )ب   التجدا سمإبظيرت إلى الوجود مؤسسة مالية مصرفية صغيرة 
الدولددددة العثما يددددة وتشددددجي  التجددددارة بدددديا  إلددددىيطددددالفق لتقددددديم القددددرو  ٕ  اال

 .(2)الدولتيا
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شددديد أواادددل القدددرا العشدددريا تغيدددران فدددف العالقدددات بي يمدددا،  ظدددران لال طمدددا  
حتلدددت إ 1111يطاليدددة فدددف ممتلكدددات الدولدددة العثما يدددة. ف دددف تشدددريا ا ول إلا

 إلددىيطاليددا إ ضددمام إوعلددى أثددر . (3))ليبيدداق يطاليددة طددرابلغ الغددر إلالقددوات ا
جا دد  دول الوفددار )بريطا يددا، فر سددا، روسدديا القيصددريةق فددف الحددر  العالميددة 

، 7971 يسدداا  22ا ولددى عقدددت الدددول ا ربدد  معا دددة سددرية فددف ل دددا فددف 
وبموجبيدددا اعترفدددت بريطا يدددا وفر سدددا وروسددديا القيصدددرية بمصدددال  ايطاليدددا فدددف 

صة فف الم طقة المتاخمة لوالية أداليا )أ طاليا البحر ا بي  المتوسط، وبخا
Antalya ق حاليددان والسدديطرة علددى جددزر الدددوديكا يزDodecanese   وتبعددان لددذل

أ  ما الس ة   سيا التف  22أعل ت ايطاليا الحر  على الدولة العثما ية فف 
 .(4)المجدرق -جا د  دول الوسدط )ألما يدا، بلغاريدا، ال مسدا لدىإكا دت ا ضدمت 

السدرية   Saint-Jean de Maurienneمدورييا  جد  ات اقيدة سداا جداا دووبمو 
م حدددت بريطا يدددا وفر سدددا أجدددزاان واسدددعة مدددا الم ددداطر  1111 يسددداا  11فدددف 

وقسددمان  Icel، ايجيددل Admiaزميددر، أدميددا إالج وبيددة والغربيددة مددا ا  اضددول )
 .(5)يطالياإل Konyaكبيران ما قو يا 

ة فف الحر  العالمية ا ولدى عقددت  د دة وعلى أثر  زيمة الدولة العثما ي
Mudrosمدددددودرغ 

بددددديا ممثلددددديا عثمدددددا ييا  1111تشدددددريا ا ول  32فدددددف   ق6)
 باحتاللوبموجبيا باشرت القوات البريطا ية وال ر سية وااليطالية  .وبريطا ييا

، 1111وحتدددى ربيددد   1111ا جدددزاا الميمدددة مدددا الدولدددة العثما يدددة م دددذ شدددتاا 
حتالل االيطالف، حيث رست القوات االيطالية فف إلر اوالذي ييم ا   ا م اط

والم اطر  Kuşadasiوكوشاداسف  Akşehirحتلت قو يا و ر شير إا طاليا ثم 
Muğlaالسدددداحلية لمقلددددة 

 Bodrum، بددددودروم   Fathiye، وكددددذل  فتحيددددة ق1)
حزيددددددددراا  21فددددددددف  Burdur رأيددددددددار وبددددددددورد 11فددددددددف  Marmarişومرمددددددددري  

1111
مدا  زيمدة م كدرة فدف  دذ   ت لده الدولدة العثما يدةو تيجة لما تعرضد .(1)

الحدددر  ظيدددرت إلدددى الوجدددود حركدددة وط يدددة فدددف ا  اضدددول برااسدددة مصدددط ى 
[ أخذت على عاتقيا ميمة تحريدر ا راضدف التركيدة. Atatürkكمال ]أتاتور  
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 تصارات السريعة التف حققتيا قدوات تلد  الحركدة م دذ أواخدر سد ة ٕ  و ظران لال
 ر سية ج وبف ا  اضول وا رم ية فف شرقيا ما جية، على القوات ال 1122

ال بددل  .(1)يطاليددة فددف  سدديا الصددغر إلوعدددم دعددم بريطا يددا وفر سددا للمددزاعم ا
يجددة لليو دداا إيطاليددا علددى التخلددف عدا جميدد  مطالبيددا فددف جدزر بحددر إإجبدار 

Severs بموجددد  معا ددددة سدددي ر
 .(11)مدددا جيدددة أخدددر  1122أ   12فدددف  (12)

مد  بكدر سدامف بد  ممثدل  1121 ذار  12ت اقية فف إعقد  لىإبادرت ايطاليا 
الحركدددة الوط يدددة التركيدددة فدددف ل ددددا وبموجبيدددا وافقدددت ايطاليدددا علدددى ا سدددحا  
قواتيا ما ا راضف التركيدة والتدف فعدالن ا سدحبت قبدل حلدول حزيدراا مدا تلد  
الس ة، مقابل م حيا امتيدازات اقتصدادية واسدعة   دا ، لكدا المجلدغ الدوط ف 

ت اقيددددة،  ظددددران لمددددا إلرفدددد  المصددددادقة علددددى  ددددذ  ا )البرلمددددااق ف الكبيددددرالتركدددد
 .(12)يطالياإلتضم ته ما امتيازات اقتصادية تم   

إا الت ازالت التف قددمتيا ايطاليدا بموجد  معا ددة سدي ر عدو  ع يدا فدف 
ت ازلددت تركيددا  (15)، فبموجدد  المددادة 1123تمددوز  24فددف  .(13)معا دددة لددوزاا

الحقدور والمزايدا فدف جدزر الددوديكا يز والجدزر الصدغيرة يطاليا عما ليا مدا إل
Castellorizzoالملحقة بيا، فضالن عا جزيرة كاسدتيلوريزو 

كمدا سدا دت   .ق71)
يطاليددددا المشددددرو  البريطددددا ف ل ظددددام المضدددداار التركيددددة )مضدددديقف البوسدددد ور إ

والدرد يلق فف ذل  المؤتمر الدذي كداا علدى عكدغ المشدرو  السدوفيتف حيدث 
ة مرور الس ا الحربية لجمي  دول العالم عبدر تلد  المضداار فدف تضما حري

زمددا الحددر  والسددلم علددى حددد سددواا دوا أي إجددرااات رسددمية أو ضددراا  أو 
رسددوم وكددذل  الحددال بال سددبة للطدداارات. وتضددما المشددرو  أيضددان إزالددة جميدد  

 .(15)التحصددي ات التددف أقامتيددا تركيددا للدددفا  عددا اسددتا بول وم طقددة المضدداار
يطالية لم تقتصر علدى الجدزر القريبدة مدا إلأا المطام  ا إلىدر اإلشارة وتج

تركيدددا، ال بدددل تجدددددت فدددف الم ددداطر الج وبيدددة الغربيدددة م يدددا م دددذ تسدددلم ب يتدددو 
-1122)م صدد  رااسدة الدوزراا فدف ايطاليددا  Benito Mossouliniموسدولي ف 

 .1121وحتى أا تم التقار  بي يما أواال س ة  (1145
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 :(8291 -8291)االيطالية  -ياسية التركية العالقات الس

ثدددر الخطابدددات إالسددلطة  إلدددىأصددبحت تركيدددا قلقددة مددد  وصدددول موسددولي ف 
التددف ألقا ددا والتددف أثددارت مخاوفيددا فلددم تمدد  سددو  أربعددة شدديور مددا تسددلمه 

الداخليدددة التدددف كا دددت  تضدددطراباإلالسدددلطة بعدددد أا قضدددى علدددى المشددداكل وا
ليددا ال تسدتطي  أا تكت ددف ب  وذ دا فددف تعدا ف م يدا دولتدده حتدى أعلددا بد ا ايطا

مسدتقبالن  ا مجاليدا  دو البحدر المتوسدط كلده، وا  يدا قدد تيدتما  بحر االدرياتي  و 
يطددالف كدداا  حددو الشددرر وممددا إلوي يددم مددا ذلدد  أا التوجدده ا .(12)بدددول أخددر 

مبراطدددوريتيا العثما يدددة وال مسددداوية بعدددد إلسددداعد  فدددف ذلددد  ا ييدددار كدددل مدددا ا
مباشرة ومحاولة ضم أ م الم اطر ا سترايتجية اللتيا  الحر  العالمية ا ولى

كا دددت تضدددميما، وبخاصدددة فدددف بحدددر ا درياتيددد  وم طقدددة البلقددداا والم ددداطر 
 1123تمددوز  ةوكخطددوة أولددى وم ددذ  يايدد .(11)الج وبيددة الغربيددة مددا ا  اضددول

أي بعددددد التوقيدددد  علددددى معا دددددة لددددوزاا بعدددددة أيددددام عب ددددرت السياسددددة التوسددددعية 
الواقعة على بحر ا درياتيد   Fiumeذاتيا باحتالليا مدي ة فيوم يطاليا عا إل

فف مملكة صربيا وكرواتيا وسلوفي يا، وأعقبيدا خطدوة أخدر  فدف اليجدوم علدى 
اليو ا يدددة الواقعدددة علدددى البحدددر   سددده، لك يدددا فشدددلت فدددف  Corfuجزيدددرة كورفدددو 

. (11)حدددتالل ا خيدددرة وأجبدددرت علدددى سدددح  قواتيدددا بسدددب  الضدددغط البريطدددا فإ
وعلددى . (11)يطددالفإلا موسددولي ف  ب دده دول البلقدداا علددى الخطددر اإومدد  ذلدد  فدد

ا بلغددراد ت ازلددت إيطاليددا أث دداا  جوميددا علددى كورفددو فددإلأثددر السددلو  العدددااف 
  .(22)يطاليا على جزيرة فيومإلواعترفت بالسيادة الكاملة 

أكددددد موسددددولي ف فددددف السدددد ة التاليددددة أا طموحاتدددده التوسددددعية ت صدددد   حددددو 
: ))إا حقيقدددة وجدددود دولدددة قوميدددة فدددف الغدددر  التدددف د صدددرا قدددااالن الشدددرر، فقددد

ا إاتخذت الصيغة القومية، ليغ بامكا  ا أا  رسل ليا سو  جيود ا... لدذا فد
 .(21)يطاليا تتجه  حو الشررققإلخطوط التوس  
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علددددى أا تركيددددا  االسددددت تا قددددادت  ددددذ  التطددددورات الحكومددددة التركيددددة إلددددى 
يطالية فف البلقاا، وعلى أثدر ذلد  إلتوسعية استكوا اليدم القادم للسياسة ال

اتخددذت تلدد  الحكومددة بعدد  اإلجددرااات الدفاعيددة علددى سددواحل تركيددا الغربيددة 
1125و  1124خدددددالل سددددد تف 

 وممدددددا زاد مدددددا مخددددداوم تركيدددددا حادثتددددداا، .(22)
تشدريا ا ول  12المبرمة فف سويسرا فدف  Locarno وأوليما: ات اقيات لوكار 

. 1125و 1124شدددكلة واليددددة الموصدددل خدددالل سدددد تف وثا ييمدددا ت ددداقم م 1125
أعطدت ات اقيدات لوكدار و  إذيطاليا فاادتاا ميمتداا، إلفبال سبة لألولى قدمت 

الخمسددة الموقعددة مددا قبددل بريطا يددا وألما يددا وفر سددا وبلجيكددا وتشيكوسددلوفاكيا 
وفر سدا وبلجيكدا  ألما يداوبول دا وايطاليا لألخيرة الحدر فدف حمايدة حددود ا مد  

التف تمخضت عا أعمال مؤتمر  Versaillesة بموج  معا دة فرساي محدد
. كمددددا جعلددددت  ددددذ  المعا دددددات مددددا ايطاليددددا 1111الصددددل  فددددف بدددداريغ سدددد ة 
ا لما ية بالتعاوا م  بريطا يا فف حالة وقو  أي  -الضاما للحدود ال ر سية 

و كدددذا أعطدددت معا ددددات  .(23)اعتدددداا مدددا قبدددل فر سدددا علدددى ألما يدددا وبدددالعكغ
يطاليدددا فدددف التددددخل فدددف أوربدددا الغربيدددة مدددا جيدددة إلار و الصددد ة الشدددرعية لوكددد

و يددددد ت ا رضدددددية المالامدددددة لموسدددددولي ف فدددددف التركيدددددز علدددددى أوربدددددا الشدددددرقية 
وبالتحديد على البلقاا الا تل  المعا دات لم تعط الضما ة للم داطر الواقعدة 

يطاليددة إلأمددا الثا يددة فقددد توقعددت الحكومددة ا .(24)شددرقف ألما يددا مددا جيددة أخددر 
بد ا مشددكلة واليددة الموصددل بدديا تركيددا وبريطا يددا سددتقود الددى ت كدد  الجميوريددة 

يطاليا حصدة فدف ا  اضدول. وكداا موسدولي ف إلالتركية ال اشاة حديثان وتوفر 
يتطل  إلى احتواا تركيا بسب  مخاوفه مدا الدوط ييا ا تدرا  الم تصدريا فدف 

زر الددددددوديكا يز مدددددا أ يدددددم سددددديطالبوا بجددددد (1122-1122)حدددددر  االسدددددتقالل 
القريبدددددة مدددددا سدددددواحليم والتدددددف ضدددددمتيا ايطاليدددددا بموجددددد  أحدددددد ب دددددود معا ددددددة 

، ع دما حاول 1122و كذا ظيرت شااعات فف بداية كا وا الثا ف  .(25)لوزاا
سدددد ير بريطا يددددا لددددد  تركيددددا  Lindsay Sir Ronaldالسددددير رو الددددد لي دسددددف 

مشددكلة الموصددل،  بدديا ا  كليددز وا تددرا  بسددب  معالجددة الصددد  الحاصددل مددا
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ا القددوات االيطاليدددة إضددم واليدددة الموصددل فددد م اد ددا ا دده إذا مدددا حاولددت تركيدددا
كمددددا أفصدددد  موسددددولي ف عددددا طموحاتدددده و وايددددا   .(22)سددددتيبط فددددف ا  اضددددول

التوسددددعية فددددف الشددددرر مددددرة أخددددر  مددددا خددددالل التصددددريحات التددددف أدلددددى بيددددا 
ا علددى تلدد  والمتضددم ة وعدددان بالسدديطرة علددى ا  اضددول فددف حددال إقدددام تركيدد

الخطددوة أث دداا الرحلددة التددف قددام بيددا فددف البحددر المتوسددط وزيارتدده المسددتعمرات 
االيطاليددددة فددددف تلدددد  الم طقددددة وم يددددا طددددرابلغ الغددددر  فددددف  يسدددداا مددددا تلدددد  

وردان علدددى ذلددد  أعل دددت الحكومدددة التركيدددة التعبادددة الجزايدددة وقامدددت  .(21)السددد ة
تدوتر  إلدىممدا أد  بم اورات عسكرية واسعة ال طار على ساحل بحر ايجدة، 

الموقم بيا الدولتيا، لكا القادة ا ترا  أدركوا باا قوة الخالم سدوم يقحدم 
و ذا عكغ مارسدمه مصدط ى كمدال راديغ  ايطالياتركيا فف صرا  مستمر م  

للسياسدددة الخارجيدددة التركيدددة مدددا خدددالل الشدددعار الدددذي  (1131 -1123)الجميوريدددة 
فددت  بددا   إلددىق، لددذا مالددت تركيددا الددداخل وسددالم فددف الخددار  أعل دده )سددالم فددف

كما أا ايطاليا فف الوقت   سده أظيدرت الرةبدة   سديا  .(21)الحوار م  ايطاليا
و  دددا  عددددة أسدددبا  تقدددم وراا ذلددد  م يدددا، رةبدددة تركيدددا فدددف ضدددماا حددددود ا 

 اإلتحادالبحرية المطلة على البحر المتوسط بعد أا أم ت حدود ا البرية م  
سدددد ة  إيددددرااومدددد   1125صددددداقة والحيدددداد سدددد ة السددددوفيتف بموجدددد  معا دددددة ال

، وحلدددت مشددداكليا الحدوديدددة مددد  سدددوريا بموجددد  االت اقيدددة المبرمدددة مددد  1122
 - العراقيددة - ومدد  العددرار بموجدد  المعا دددة البريطا يددة 1122فر سددا فددف أيددار 

أا السددب  الددذي  إلددى اإلشددارةالتركيددة فددف حزيددراا مددا السدد ة   سدديا. وتجدددر 
فدف ذلد   إدراكيدامشاكليا الحدودية مد  تلد  الددول  دو يقم وراا حسم تركيا ل

الوقت ما أ يا ال تستطي  أا تواجه الدول الكبر  على كافة الجبيات و كدذا 
 إلدىقادرة على تحويل ا تبا يا ما حدود ا البريدة  7991أصبحت تركيا س ة 

لددم  لواا مشددكلة واليددة الموصدد .(21)حدددود ا المطلددة علددى البحددر المتوسددط أوالن 
 إذلدددى ا ييدددار الجميوريدددة التركيدددة بدددل علدددى عكدددغ مدددا توقعتددده ايطاليدددا، إ تقدددد

 إلدددىمتيدددازات مقابدددل ت ازليدددا عدددا تلددد  الواليدددة إلرةبدددت تركيدددا تحقيدددر بعددد  ا
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بريطا يا بيدم الح اظ علدى الجميوريدة ال تيدة،  ا القدادة ا تدرا  أدركدوا ا ده 
وتجييددزات  مواجيددة بريطا يددا لعدددم امددتالكيم معدددات حربيددة باسددتطاعتيملدديغ 

و كددذا فضددلوا الطددرر الدبلوماسددية  .ق03)عسددكرية بشدد ا قضددية الموصددل ثا يددا
لتسدددوية مشددداكل عدددزلتيم الدوليدددة   يدددم لدددم يرةبدددوا إعطددداا الددددول الكبدددر  أي 

ا ييار الجميورية وبالتالف  إلىذريعة أو حجة بش ا تل  القضية قد تقود بيم 
يطددالف إل  بدددأ التصددور اتدددخل تلدد  الدددول فددف تركيددا مددرة أخددر . وطبقددان لددذل

يتغيددر تدددريجيان تجددا  تركيددا، فلددم تعددد ا خيددرة معروفددة فقددط فددف ا  اضددول بددل 
ثدر التطدورات التدف شديدتيا إبشكل متزايد كجزا ما البلقاا  إليياأصب  ي ظر 

يطاليددا  حددو إلتلدد  الم طقددة، حيددث ةيددرت بعدد  مددا دوليددا سياسددتيا المواليددة 
وقعت مملكة  1121طرفيا. ف ف خريم فر سا بموج  ات اقيات أبرمت بيا ال

صددربيا وكرواتيددا وسددلوفي يا علددى تحددالم مدد  فر سددا لصددد أي  جددوم ايطددالف 
بددداريغ فدددف السددد ة  - محتمدددل علدددى تلددد  المملكدددة، فضدددالن عدددا تحدددالم بلغدددراد

ت ددار  يتو ددو إعدددم المصددادقة علددى  إلددى  سدديا الددذي قدداد بالبرلمدداا فددف بلغددراد 
Nettuno  (31)ثا يان  7991تموز  22المبرم م  ايطاليا فف

. 
شددك ل تزايددد ال  ددوذ ال ر سددف فددف أوربددا الشددرقية، والسدديما فددف م طقددة البلقدداا 
 موذجددان بشدد ا السياسددة االيطاليددة الجديدددة تجددا  تركيددا فددف تلدد  الم طقددة. ف ددف 

ما العزلة الدوليدة لتركيدا كدف تقدوم بددور  االست ادةتل  المرحلة أرادت ايطاليا 
لم طقددة   سدديا أي أ يددا كا ددت المرشدد  الم اسدد  لتصددب  فعددال مددوالا ليددا فددف ا

ا إيطدددداليوا شدددرقف البحددددر المتوسدددط. ومدددد  ذلددد  فددددإلجدددزا مدددا  ظددددام يقدددود  ا
ا وليددة لتركيددا تجددا   ددذا التحددول فددف السياسددة االيطاليددة كدداا ةيددر  االسددتجابة

كا ت تركيا قلقة بش ا الوقو  أو المشداركة فدف أي صدرا   إذواضحان ومعقدان، 
رايغ وزراا تركيا  Inonuا وأبلغ  ذا الشفا عصمت باشا ]اي و و[ فف البلقا
س ير ايطاليا فف أ قرة وذكدر لده مدا أا   الد  حالتداا مدا  Orsini ف ورسي 

أ قددرة بعددد  إلددىالقلددر ت تددا  تركيددا أوليمددا: احتماليددة إا بلغددراد سددتدير ظير ددا 
ال تدد ور ، وثا ييمدا: فدف حد1121بلغدراد سد ة  - التوقي  على تحدالم بداريغ
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العالقددات مددا بدديا ايطاليددا وبلغددراد وا عكاسدداته السددلبية علددى تركيددا، لددذا  صدد  
يطالف بإمكا ية حل المشداكل القاامدة مدا بديا ايطاليدا إلعصمت باشا الس ير ا

.(32)ومملكة صربيا بالطرر السلمية
 

يطاليا سوم لا تصب  فج ة دولة إكاا القادة ا ترا  واعيا تمامان ما أا 
  تركيا، وم  ذل  فإ يم اعتقدوا أ ه ما اجل أا تبقى دولتيم قاامة مسالمة م

ما الصدراعات والم افسدات الجاريدة بديا الددول الكبدر ،  االست ادةكاا علييم 
 تيجدددة م اد دددا أا التعددداوا مدددا بددديا بددداريغ وبلغدددراد  إلدددى اكدددذل  فدددإ يم توصدددلو 

شددكلت فر سددا  و كددذا .(33)يمكددا أا ي ددته ع دده اسددتبعاد تددام لتركيددا عددا البلقدداا
يطاليا وتركيا وما أجل تخطف تل  المشدكلة قددمت إلمشكلة مشتركة بال سبة 

 - تركيددا ضددد محددور بدداريغ إلددىايطاليددا فددف ذلدد  الوقددت  ظددام تحددالم بددديل 
بلغدددراد فدددف البلقددداا. واعتقدددد موسدددولي ف بددد ا أفضدددل طريقدددة للتقليدددل مدددا شددد ا 

خددر  فددف البلقدداا، التعدداوا بدديا دولتددف المحددور  ددف تحقيددر مقترحددات لبلددداا أ
وكدداا يقصددد بددذل  كددل مددا تركيددا واليو دداا، حيددث شددكلتا عمددوديا ميمدديا فددف 
السياسدددة االيطاليدددة الجديددددة، كو يمدددا تمتلكددداا أ ميدددة مسدددتقلة فدددف الحسدددابات 

يطاليددددة فددددف شددددرقف البحددددر المتوسددددط، ويمكددددا مددددا خالليمددددا إلاإلسددددتراتيجية ا
 ر سددددف فددددف بحددددر ال االت ددددارتشددددكيل كتلددددة ثالثيددددة فددددف بحددددر ايجددددة لم ا ضددددة 

و كدذا فع دددما  .(34)عتبار مدا أقدو  دولتديا شددرقف البحدر المتوسدطإا درياتيد  ب
الحكومددة التركيدددة لزيددارة مددديالا  إلدددىوجيددت وزارة الخارجيددة االيطاليدددة الدددعوة 

 فإ يا لبت تل  الدعوة تحقيقان لأل دام اآلتية:  1121س ة 
يدة لكسدر طدور عزلتيددا تحسديا عالقاتيدا مدد  الددول الغرب إلدىحاجدة تركيدا . 1

 الدولية، وسيكوا االقترا  ما ايطاليا خطوة أولى لتحقير تل  الغاية.

أا أقامددة عالقددات صددداقة مدد  ايطاليددا كا ددت ضددرورية جدددان لتركيددا بيدددم . 2
يطددددالف للح دددداظ علددددى وحدددددة إلمددددا الجا دددد  ا الحصددددول علددددى التطمي ددددات

الج وبيدة الغربيدة ا راضف التركية  ظران لطموحاتيا التوسدعية فدف الم داطر 
 .(35)ما تركيا
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بديا توفيدر  1121وفف أث اا الم اوضات التدف جدرت فدف مديالا فدف  يسداا 
ودي ددو  (1131 -1125)وزيددر خارجيددة تركيددا  Tevik Rustu Arasرشددي  راغ 

وموسولي ف الذي اقترا عقد   اا  وزير خارجية ايطاليا Dino Grandiكرا دي 
يطاليدا وتركيدا واليو داا لتشدكيل حلدم فدف معا دة صداقة وحياد مشدتر  بديا ا
بلغددراد. ولتحقيددر  ددذا اليدددم فددإا القددادة  - ج ددو  البلقدداا ضددد محددور بدداريغ

يطددددالييا لددددم يبحثددددوا عددددا تحسددددا فددددوري لعالقدددداتيم مدددد  تركيددددا إلالسياسددددييا ا
واليو داا، ال بددل أيضدان حدداولوا اإلسدديام فدف حسددم الخالفددات القاامدة بدديا تركيددا 

لكددا اليو دداا أصددرت علددى تسددوية م  صددلة  .(32)السددكااواليو دداا بشدد ا تبددادل 
م  تركيدا بشد ا المشداكل العالقدة بي يمدا  ا قدادة البلدديا أدركدا أا ايطاليدا ال 
تملددد   وايدددا صدددادقة فدددف م طقدددة شدددرقف البحدددر المتوسدددط ت يدددف ال دددزا  بي يمدددا 

  .(31)فج ة
ة توقيد  معا دد إلدىيطاليدة إلا - وم  ذلد  فقدد أفضدت الم اوضدات التركيدة

 صددت المددادة ا ولددى  .(31)فددف رومددا تضددم ت أربدد  مددواد 1121أيددار  32فددف 
ت ددار سددواا كدداا إلم يدا علددى تعيددد الطددرفيا المتعاقددديا بعدددم إبددرام أي طددرم 

سياسدددددديان أم اقتصدددددداديان أو الدددددددخول فددددددف أي تحددددددالم موجيددددددان ضددددددد الطددددددرم 
 ىإلدوأكدت المادة الثا ية علدى أ ده فدف حدال تعدر  أحدد الطدرفيا  .(31)اآلخر

فدف  .(42) جوم خارجف فعلى الطرم ا خدر أا يلتدزم الحيداد طيلدة مددة ال دزا 
أ ه فف حال حددوث سدوا ت دا م فدف ت سدير أو  إلىحيا أشارت المادة الرابعة 

محكمددة العدددل الدوليددة فددف ال دداي  إلددىت  يددذ مددواد المعا دددة فسدديتم إحالددة ذلدد  
دة أصدددبحت  افدددذة بيول ددددا ب ددداان علدددى طلددد  أحدددد الطدددرفيا، علمدددان أا المعا ددد

موسددددولي ف وبعددددد مددددرور عدددددة أيددددام رحدددد    .(41)الم عددددول لمدددددة خمددددغ سدددد وات
يطددالف وممددا ورد فييددا: إلبالمعا دددة فددف الكلمددة التددف ألقا ددا فددف مجلددغ الشدديو  ا

التركيدة تحسد ا كثيدران  - يطاليةإلتحس ت العالقات ا ))خالل الس تيا ا خيرتيا...
تركيدا بعديا م توحدة مليادة  ورا اا ي ظدر  حدوايطاليا ترح  بتركيا واآلا فعلى المد

جديدددددة بعددددد أا ت سسددددت بموجدددد   با مددددل باعتبار ددددا أمددددة خلقددددت ل  سدددديا روحددددان 
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وبدددددور  أث ددددى  .(42)الدسدددتور الجديددددد... ويقود ددددا زعدددديم يتمتددد  بسددددمعة طيبددددةقق
عصددمت باشددا علددى تلدد  المعا دددة مددا خددالل الخطددا  الددذي ألقددا  فددف واليددة 

وممدددددا جددددداا فيددددده: ))عا دددددت تركيدددددا  7991ول أيلددددد 70فدددددف  Malatyaمالطيدددددة 
ا معا دددددة فصددددل ا  وايطاليددددا الكثيددددر مددددا الشدددد  وا عدددددام الثقددددة فيمددددا بي يمددددا و 

عتددداا كا ددت بمثابددة  عمددة للبلددديا، إلالخصددومات عددا طريددر التحكدديم وعدددم ا
ا ه إذا  إلىوتجدر اإلشارة  .(43)فضالن عا كس  أصدقاا مسالميا حقيقيياقق

شددكيل تحددالم ثالثددف مدد  تركيددا واليو دداا إال أ يددا كا ددت ايطاليددا أخ قددت فددف ت
 .(44)مدددا الشدددير   سددده 23 جحدددت فدددف عقدددد معا ددددة مماثلدددة مددد  اليو ددداا فدددف 

ا اجتمدددا  مددديالا يعدددد الخطدددوة ا ولدددى باتجدددا  حدددل إوميمدددا يكدددا مدددا أمدددر فددد
 اليو ا ية بعد مؤتمر لوزاا. - المشاكل التركية

تشدريا الثدا ف  21فدف صادر المجلغ الوط ف التركف على تل  المعا ددة 
ما الس ة ذاتيا. وألقى  راغ كلمة بخصوص ذلد  أكدد فييدا علدى أ ميدة تلد  

ا فاادتيا سوم لا ت حصر ا  المعا دة ما حيث كو يا عامل مواز ة وصل  و 
على الددولتيا المدوقعتيا علييدا، ال بدل ستصدب  ذي فااددة فدف تحقيدر السدالم 

  .(45)العالمف أيضان 
ولتيا بشددكل طبيعددف بعددد التوقيدد  علددى المعا دددة سددارت العالقددات بدديا الددد

وبلدددغ التعددداوا بي يمدددا ذروتددده فدددف جميددد  المجددداالت. ومدددا  1132وحتدددى سددد ة 
الطرفدددداا التركددددف واليو ددددا ف مددددا خددددالل الزيددددارة التددددف قددددام بيددددا  إليددددهتوصددددل 
تشددريا ا ول  31-21رادديغ وزراا اليو دداا إلددى تركيددا )  Venizelosفي زيلددوغ

لتركدددف عصدددمت باشدددا ومدددا تمخددد  ع يدددا مدددا توقيددد  ق ولقااددده ب ظيدددر  ا7907
ثدددالث ات اقيدددات تتعلدددر بالصدددداقة والحيددداد والتحكددديم وتحديدددد القدددوات البحريدددة 

والتددف أ يدددت  .(42)بشددكل متسدداوا وكددذل  شددؤوا ا سدددتيطاا والتجددارة والمالحددة
 تصار فعلف للدبلوماسدية إل ه أعطى أشارة واضحة إالمشاكل العالقة بي يما ف

ف تركتيدا جيدود المصدالحة التدف قامدت بيدا ايطاليدا. وكداا قدد تدم االيطالية الت
أرسدددل  راغ وزيدددر خارجيدددة  إذعتدددرام بيدددا عل دددان مدددا قبدددل تركيدددا واليو ددداا، إلا
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موسددولي ف فددف اليددوم الددذي أبرمددت فيدده المعا دددة وعبددر   إلددىتركيددا برقيددة شددكر 
 .(41)يطاليا فف أ قرةإفي زيلوغ عا تقييمه للجيود التف بذليا س ير 

كلت  ددذ  المعا دددة الحلقددة الرابطددة الثالثددة فددف سلسددلة ا حددالم متعددددة شدد
ا طددرام بددديا تركيدددا واليو ددداا وايطاليدددا بالتدددالف تعدددد اليددددم الدددذي بحدددث ع ددده 
القددادة االيطدداليوا م ددذ سدد تيا تقريبددان، كددذل  أعطددت اإلشددارة إلددى قمددة التعدداوا 

 االيطالف. - التركف
يطددالف إلت ددر الطرفدداا التركددف وافقددد ا 1121وبم اسددبة قددر    دداذ معا دددة 

علدددى تجديدددد تلددد  المعا ددددة لخمدددغ سددد وات أخدددر ، كدددذل  أبرمدددا  7909سددد ة 
ات اقان يقضف بموجبه إلغاا الحدود للميدا  بديا ا  اضدول وجزيدرة كاسدتيلوريزو 

 .(41)البعيدة عا ا راضف التركية والتف تمتلكيما ايطاليا
ا  عددة، م يدا أا ايطاليدا ةيدرت لم يستمر التعاوا بديا الددولتيا طدويالن  سدب

بسدددب  بعددد  اإلجدددرااات التدددف  1132مدددا  يددده سياسدددتيا الخارجيدددة م دددذ صددديم 
اتخذ ا موسولي ف متمثلة بطرد كرا دي وزيدر خارجيتده وحدل محلده فول يدو سدوفيه 

Fulvio suvich والبدداروا بومبيددو ألوسددفBaron Pompeo Aloisi  الخبيددر فددف
المؤيدددديا لطموحدددات موسدددولي ف التوسدددعية. شدددؤوا البلقددداا بصددد ة راددديغ الييادددة و 

كذل  طال  موسولي ف فف مؤتمر  ز  ا سلحة فدف ج يدم والدذي عقدتده عصدبة 
. ورأ  أا 1111ا مدددم فدددف تلددد  السددد ة بإعدددادة ال ظدددر فدددف معا ددددة فرسددداي سددد ة 

يطاليددا ولددم يرةدد  إلبوجدده ا  دددام التوسددعية  العصددبة  ددف العدداار الددذي يقددم
وتجددر  .(41)ما خالل أي م ظمة دولية “  الرا االوض ” اإلبقاا على سياسة

أا استمرار الشكو  التركية تجا  ايطاليدا كا دت مدا بديا العوامدل  إلىاإلشارة 
عصددبة  إلددى ضددمام إلضددرورة اإلسددرا  فددف ا إلددىالتددف دفعددت بالقددادة ا تددرا  

ا مم. ف ف المؤتمر المدذكور الخداص ب دز  ا سدلحة عبدر  راغ صدراحة عدا 
ا مجلددغ العصدبة صدادر باإلجمددا    ضدمام، علمدان بدإلذلدد  ا رةبدة بدالد  فدف

  .(52)تموز ما الس ة   سيا 11على طل  بقبول تركيا عضوان فيه فف 
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عصددبة ا مددم، ممددا ا عكددغ سددلبان علددى  إلددىعارضددت ايطاليددا دخددول تركيددا 
 طبدا  مدا أا السدالم يمكدا إلعالقاتيا م  تركيا  ا ايطاليدا حاولدت تعزيدز ا

م  مبادرات الدول الكبر  وليغ عا طريدر م ظمدة دوليدة.  الح اظ عليه فقط
اقتددرا موسدددولي ف علدددى رمدددزي ماكدو الدددد  1133ذلددد  ف دددف  ذار  إلدددىواسددت ادان 

Ramsay MacDonald  تشددكيل حلددم  (1135 -1131)رادديغ وزراا بريطا يددا
يطاليا اليدم م ه تعداوا  دذ  ا  رباعف يضم كل ما بريطا يا وفر سا وألما يا و 

ا بي يا ما اجل ح ظ السدالم علدى أا تتمتد  بصدالحيات فدف ت قدي  الدول فيم
وبتعبيددر  خددر فمددا  .(51)المعا دددات التددف أبرمددت بعددد الحددر  العالميددة ا ولددى

وجيددة  ظددر موسددولي ف أا تلدد  المعا دددات أبرمددت فددف ظددروم ةيددر م اسددبة 
صددراعات مددا بدديا الدددول ا وربيددة وال بددد مددا  إلددىولددم تحقددر العدالددة وسددتقود 

 ة ال ظر فييا وت قيحيا.إعاد
جعددل  ددذا المقتددرا كددل مددا تركيددا وايطاليددا فددف حالددة خددالم وافتددرار كددوا 

 يم إالقادة ا ترا  لم يعد و  خطوة باتجا  السدالم، بدل علدى العكدغ مدا ذلد  فد
أدركددددوا بدددد ا ذلدددد  الحلددددم سيسددددا م فددددف تحقيددددر طموحددددات وسياسددددات الدولددددة 

علدددددى حسدددددا  الدولدددددة الكبدددددر  للتددددددخل فدددددف م ددددداطر أخدددددر  مدددددا العدددددالم أي 
كمدددا أدت ال شددداطات السياسدددية التركيدددة تجدددا  دول البلقددداا م دددذ  .(52)الصدددغيرة

تحدداد بلقددا ف قددوي إأوااددل عقددد الثالثي ددات مددا القددرا العشددريا بيدددم تشددكيل 
قلددر ايطاليددا  إلددىيقددم بوجدده أي عدددواا خددارجف قددد تتعددر  لدده تلدد  الدددول 

وألما يدا ال ازيدة التوسدعية   يا كا ت تتعار  مد  مخططدات ايطاليدا ال اشدية 
  .(53)اللتاا است ادتا ما حالة الت ك  الساادة فف م طقة البلقاا

تشددريا ا ول  2اسددتطاعت تركيددا ب عددل  شدداطيا الدبلوماسددف خددالل المدددة )
ق أا تعقدد أربد  مدؤتمرات بلقا يدة ةيدر رسدمية 1133تشريا الثدا ف  12 -1132

كل ما تركيا واليو اا وبلغاريا فف كل ما أثي ا واستا بول وبوخارست ضمت 
وروما يدددددا ويوةسدددددالفيا وألبا يدددددا بيددددددم التعددددداوا المشدددددتر  فيمدددددا بي يدددددا و بدددددذ 
الحددرو ، لك يددا لددم تحسددم الخالفددات القاامددة بي يددا،  ا بلغاريددا كا ددت تطالدد  
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 إلددىومشددكلة ا قليددات، ممددا أد   “الوضدد  الددرا ا”بإعددادة ال ظددر فددف سياسددة 
غاريا وألبا يا ما جية وتركيا واليو اا ويوةسالفيا مجموعتيا: بل إلىا قساميا 

                                                                               .(54)وروما يا ما جية أخر 
 شاطات دبلوماسية كبيرة فف البلقاا. وقامت الحكومة  1133شيدت س ة 

 اا على ميثار الصدداقة الدودي التركية بدور كبير فييا، حيث وقعت م  اليو 
Cordial Friendship Pact ضدددم ت مددا خاللددده حصدددا ة  1133 فددف أيلدددول

لحدود ا المشتركة، وأعق  ذل  عقد تركيا معا دات م  صدلة للصدداقة وعددم 
مدددد  روما يددددا ويوةسددددالفيا فددددف تشددددريا ا ول وتشددددريا الثددددا ف علددددى  االعتددددداا
  .(55)التوالف

 1134اليطالية أكثر تعقيددان م دذ مطلد  سد ة ا - أصبحت العالقات التركية
بسب  التطدورات التدف شديدتيا م طقدة البلقداا والمتمثلدة بتشدكيل حلدم البلقداا 
فدددف شدددباط مدددا تلددد  السددد ة والمصدددادقة عليددده مدددا قبدددل الددددول ا ربددد  )تركيدددا، 
اليو اا، يوةسالفيا، روما ياق. وما رافر ذل  ما اتصاالت بيا وزير خارجية 

ايطاليا بشد ا تشدكيل الحلدم واسدتبعاد ايطاليدا م ده التدف كا دت كل ما تركيا و 
صاحبة المبادرة. وعبر  وزير خارجية ايطاليا ما خالل تلد  االتصداالت عدا 

تب دف  إلدىقلدر ةالبيدة المسدؤوليا االيطدالييا كدوا ذلد  التحدالم سديقود تركيدا 
 Vincenzoيطاليدددددا. وأكدددددد في سدددددي زو لوجددددداكو و إلموقدددددم قدددددوي م دددددا   

Lojacono   سددد ير ايطاليدددا فدددف أ قدددرة الشدددفا   سددده مدددا خدددالل البرقيدددة التدددف
أا تشددكيل حلددم البلقدداا كدداا أشددارة واضددحة لمثددل  رومددا فحوا ددا إلددىأرسددليا 

 كذا سلو  ما قبل تركيا لسببيا أوليما: است ادة تركيا ما المبادرة االيطالية 
كدددف تحقدددر صدددل  مددد  اليو ددداا والدددى توجيددده ذلددد  الصدددل  لعقدددد حلدددم يسدددتبعد 

اليو ا يدة  - ا رومدا لدم تدر أي مسدتقبل للعالقدات التركيدةإيطاليا. ومد  ذلد  فدا
مددددا لددددم تكددددا تلدددد  العالقددددات تحددددت رعايددددة وقيددددادة ايطاليددددا، وثا ييمددددا: اعتقددددد 

يطاليددا فددف كددل مددا تركيددا ويوةسددالفيا إللوجدداكو و بدد ا وجددود مشدداعر معاديددة 
لبلدديا كا دا ا  دذيا اا  بعضيما البع . و  إلىتقار   ذيا البلديا  إلىقادت 
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يطاليا. ولم يرة  لوجاكو و إلالبطالا فف تحقير التماس  والتآزر الم ا   
ال ف تدولف  إلدى ده سديجبر ايطاليدا إب ا يكوا ذل  التآزر موجيان ضد ايطاليدا وا 

كمددددا الحددددظ  .(52)ميمددددة الدددددفا  عددددا مصددددالحيا فددددف حددددو  البحددددر المتوسددددط
ا ا  شدددكيل الحلدددم و لوجددداكو و بددد ا الحكومدددة التركيدددة كا دددت متحمسدددة بشددد ا ت

أتاتور  رايغ الجميورية كاا ي ضل أا يتم التوقي  عليه فدف اسدتا بول علدى 
عتبددار أا تركيددا  ددف صدداحبة المبددادرة، والتددف كا ددت ت ددوي مددا وراايددا تدد ميا إ

حدددود ا الغربيددة والج وبيددة الغربيددة ضددد تطلعددات الدددول ا خددر  ، وبخاصددة 
  .(51)ايطاليا

لتوقيدد  علددى حلددم البلقدداا حتددى أعلددا لددم تمدد  سددو  فتددرة قصدديرة علددى ا
موسولي ف صراحة عا  وايدا  التوسدعية فدف  سديا وأفريقيدا مدا خدالل الخطدا  

 ذار  11يطددالف فددف إلالددذي ألقددا  فددف المددؤتمر ال اشددف الثددا ف أمددام البرلمدداا ا
سدماا:  سديا إيطاليدا تحمدل إلومما جداا فيده: ))إا ا  ددام التاريخيدة  1134

ر  مددددددا م طقتدددددداا رايسددددددتاا للمصددددددال  وا  دددددددام وأفريقيددددددا. الج ددددددو  والشددددددر 
ضددددرورة السدددديطرة علددددى البحددددر المتوسددددط  إلددددىوأشددددار أيضددددان  .(51)يطاليددددةققإلا

  .(51)على م اطر ج و  شرر أوربا واالستيالايطاليةق. إوجعله )بحيرة 
أثددار  ددذا الخطددا  ردود أفعددال قويددة وا تقددادات الذعددة مددا قبددل الحكومددة 

واا، ب عتبددار أا تركيددا تقدد  فددف حددو  البحددر والصددحافة التركيددة علددى حددد سدد
المتوسددط، وأ يددا بلددد  سدديوي فبال سددبة لألولددى فقددد صددرا اي و ددو رادديغ وزراا 

تموز ب ا ))المس لة الجو رية فف عالقت ا م  ايطاليا  ف  5تركيا عال ية فف 
كما أا ردود أفعال الصحافة التركية كا دت فوريدة وع ي دة  .(22)مشكلة ا ماقق

بعدد مدرور يدوميا مدا ذلد  الخطدا  مقداالن  Akşamصحي ة أقشام  فقد  شرت
تحدددددت ع دددددواا )أمدددددا القيصدددددر أو ال شدددددفاق  اجمدددددت فيددددده بشددددددة موسدددددولي ف 
وأطماعدده التوسددعية شددرقف البحددر المتوسددط. كددذل   دداجم أحمددد شددكري رادديغ 

 يسدداا مددا تلدد  السدد ة موسددولي ف  1فددف   Milliyet تحريددر صددحي ة )مليددتق
(21)عال ية

. 
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تيامددات إلحكومدة االيطاليدة كدل مددا  بوسدعيا التخ يدم مدا حددة احاولدت ال
 ذار التقددى سددوفيه رومددا  24التركيددة. فبعددد مددرور أيددام قالاددل وبالضددبط فددف 

Suvic Roma يطاليددة بحسدديا وجدد  سدد ير تركيددا فددف إلمستشددار الخارجيددة ا
كمدددددا أا  .(22)رومدددددا وأكدددددد لددددده بددددد ا ايطاليدددددا ال تسدددددتيدم فدددددف توسدددددعيا تركيدددددا

 ذار وحداول إيضداا الموقدم  32ى شخصيان بالس ير   سه فدف موسولي ف التق
بدددا تف: ))إ  ددددف أؤكدددد لكددددم بشدددكل قطعددددف بدددد  ف لدددم أكددددا أ دددوي فددددف خطددددابف 

تركيددا. وا دده حتددى لددم تكددا لدددي مثددل تلدد   إلددىالتدداريخف الددذي ألقيتدده اإلشددارة 
ذا قددددرأت خطددددابف بدقددددة فسددددت يم مددددا أع يددددهقق وأكددددد  .(23)ال كددددرة فددددف ذ  ددددف. وا 

محاولة إق ا  الس ير التركف وتيداة تركيا ما أ ده ال يوجدد أي  موسولي ف فف
وسوم لا يض  تركيدا فدف ذ  ده  .(24)يطالية تجا  تركياإلتحول فف السياسة ا

  .(25)ع دما يقوم بت  يذ  ذا الخطا 

د   راغ  وبيدم درا الخطر االيطالف وت ميا حدود تركيا البحريدة فقدد رح 
فدف  Barthou Louisال ر سدف لدويغ بدارثو  وزير خارجية تركيا بمقتدرا  ظيدر 

بتعزيدددددز حلدددددم البلقددددداا ليشدددددمل دوالن أخدددددر  فدددددف حدددددو  البحدددددر  7901أيدددددار 
القدوة البحريدة  باعتبار داالمتوسط مثل ايطاليا وفر سا واسبا يا وكذل  بريطا يدا 

ا كثدددر أ ميدددة فدددف ذلددد  البحدددر، لكدددا وبحسددد  مدددا أوردتددده بعددد  الصدددحم 
ليددا قررتددا البقدداا خددار  الحلددم،  ا ا ولددى لددم التركيددة مددا أا بريطا يددا وايطا

، بي مددا الثا يددة كا ددت ترةدد  بدد ا يقتصددر علددى إليدده اال ضددمامتكددا راةبددة فددف 
دول ثددالث )ايطاليددا، تركيددا، اليو ددااق و ددذا مددا أبلغدده علددف حيدددر سدد ير تركيددا 

فدف شدباط  Neville Hendersonفف بلغراد ل ظيدر  البريطدا ف   ي لدف   درسدوا
الحكومدددة االيطاليدددة قدددد قددددمت مقترحدددات الدددف حكدددومتف تركيدددا مدددا أا  1135

ويعددز   .(22)واليو دداا بيدددم تشددكيل ات ددار ثالثددف فددف حددو  البحددر المتوسددط
اا الحكومددة االيطاليددة أصددبحت علددى ق اعددة اكبددر بدد ا  إلددىالسددب  فددف ذلدد  

تشكيل حلم م  دول قليلدة   دا  يمكدا أا تسديطر عليده بسديولة مقار دة مد  
لكدا  ،(21)ر المتوسدط الدذي يشدمل الددول الكبدر  مثدل فر سداتشكيل حلم البحد
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 Carlo Galliيطدالف، وحداول كدارلو كدالف إلالحكومة التركية رفضدت المقتدرا ا
س ير ايطاليا الجديد فف أ قرة فف ربي  ما تل  الس ة إق ا   راغ ب ا تشدكيل 

كددل مددا يوةسددالفيا وروما يددا  إليدده ددذا الحلددم سدديكوا الخطددوة ا ولددى لت ضددم 
وبلغاريددا. واعتقددد  راغ بدد ا ايطاليددا كا ددت مسددتعدة للتوقيدد  علددى  ددذا الحلددم 
ليشدددمل الددددول ا ربددد  فدددف حلدددم البلقددداا، لكدددا ال قطدددة ا كثدددر حرجدددان بال سدددبة 
للحكومددة التركيددة تتمثددل بدد ا حلددم البحددر المتوسددط يجدد  ضددما ه مددا جا دد  

ضددمام بريطا يددا وفر سددا علددى اعتبددار ا دده سدديكوا ةيددر ذي فاادددة مددا دوا ا 
  .(21)إليه اتيا القوتيا العظمتيا 

ثددددر إسددددتغلت تركيددددا التطددددورات ا خيددددرة التددددف شدددديدتيا العالقددددات الدوليددددة إ
اإلجددرااات التددف قامددت بيددا مددؤخران ألما يددا ال ازيددة مددا قبيددل مطالبتيددا بإعددادة 
ال ظر فف المعا دات التف أبرمت ما قبل عصبة ا مدم بعدد الحدر  العالميدة 

القدددددرات بخاصددددة معا دددددة فرسدددداي التددددف قيددددد  أحددددد ب ود ددددا ا ولددددى مباشددددرة، و 
العسدددكرية ا لما يدددة، وكدددذل  ا سدددحا  ألما يدددا مدددا عصدددبة ا مدددم فدددف تشدددريا 

 Adolf Hitler  تخدذ ا أدولدم  تلدرإ، واإلجدرااات السدرية التدف 1133الثدا ف 
 ،1134إلعددددادة تسددددلي  ألما يددددا فددددف  يسدددداا  (1145 -1133)مستشددددار ألما يددددا 
فددددف  معدددده التوسددددعية فددددف شددددرر أوربددددا، حيددددث طالدددد   راغوكددددذل  عددددا مطا

لل ظدر فدف المسد لة  1135 يسداا  11جتما  الذي عقدته عصبة ا مدم فدف إلا
ا لما ية بإلغاا المادة الخاصة ب دز  أسدلحة المضداار مدا معا ددة لدوزاا  ا 
تركيا وك ي دولة أخر  كا دت ترةد  فدف تعزيدز أم يدا وتد ميا سدالمتيا، لكدا 

(21)م يلر الت ييد ما جا   بريطا يا وفر سا وايطاليا ذا المطل  ل
. 

أجبددرت التطددورات الالحقددة الحكومددة البريطا يددة علددى أا تعيددد ال ظددر فددف 
رتيددداا إسياسدددتيا تجدددا  تركيدددا وموق يدددا تجدددا  قضدددية المضددداار والتدددف تمثلدددت ب

الحكومددة البريطا يددة مددا موافقددة  ظيرتيددا التركيددة علددى قددرار عصددبة ا مددم فددف 
ثدددر الحدددر  التدددف إب دددر  عقوبدددات زجريدددة علددى ايطاليدددا  1135تشددريا ا ول 

شدد تيا قواتيددا العسددكرية علددى الحبشددة )أثيوبيدداق م ددذ الثالددث مددا الشددير   سدده 
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قيددددام الحبشددددة عددددا  و، حيددددث أعلددددا موسددددولي ف إثددددر ةددددز 1132وحتددددى أيددددار 
تشددريا الثددا ف  77ايطاليددة جديدددة. وأعقدد  ذلدد  إرسددال تركيددا فددف  إمبراطوريددة

عصدبة ا مدم أسدوة بالددول ا خدر  ا عضداا فييدا أدا دت  إلدىمذكرة احتجا  
فييدددا ذلددد  االحدددتالل وأكددددت بددداا تركيدددا ملتزمدددة بدددالقرارات التدددف تصددددر ا تلددد  

ل ددددددداا  ظيرتيددددددا فضددددددالن عددددددا اسددددددتجابة الحكومددددددة التركيددددددة  .(12)العصددددددبة أوالن 
البريطا ية بتقديم مساعدة  سدطوليا البحدري المدرابط فدف البحدر المتوسدط فدف 

يطاليدة، علمددان إلحدال تعرضده  ي  جدوم محتمدل مددا جا د  القدوات البحريدة ا
التف  Gentlemanاا تركيا استجابت لذل  ال داا ما خالل ات اقية الج تلماا 

وبالمقابدددل أبددددت تركيدددا  1135ل أبرمتيدددا مددد  بريطا يدددا فدددف أواادددل كدددا وا ا و 
اسددتعداد ا تقددديم مختلددم الخدددمات لألسددطول البريطددا ف فددف البحددر المتوسددط 

والتحدول الجديدد فدف سياسدة ايطاليدا الخارجيدة والمتمثددل  .(11)والددفا  ع ده ثا يدان 
إحدد  جدزر الددوديكا يز القريبدة مدا السدواحل  Lerosبتحصيا جزيرة ليروغ 

ولمددا رأت بريطا يددا اا الخطددر االيطددالف أصددب  علددى  .(12)الغربيددة لتركيددا ثالثددا
مقربة ما تركيا تحركت وزارة الخارجية البريطا ية وأخذت على عاتقيا دراسدة 
الطلددد  التركدددف ورأت ا ددده مدددا الحكمدددة دعدددم المطالددد  التركيدددة بشددد ا إعدددادة 

  .(13)ال ظر فف  ظام المضاار
زاا )بريطا يدددا، وبيددددم تددد ميا موافقدددة ا طدددرام الموقعدددة علدددى معا ددددة لدددو 

السدددددوفيتف، اليو ددددداا،  اإلتحدددددادفر سدددددا، اليابددددداا، روما يدددددا، ايطاليدددددا، بلغاريدددددا، 
ضدم  تيا المقترحدات  1132 يسداا  11مدذكرة فدف  إلدييمسويسراق فإ يدا وجيدت 

التركيدددة بشددد ا إعدددادة ت قدددي   ظدددام المضددداار. وأبددددت تلددد  الددددول اسدددتعداد ا 
ؤتمر الدددولف بخصددوص ذلدد ، ايطاليددا، حيددث أعل ددت مقاطعتيددا للمدد باسددتث اا

بسب  القرار الذي اتخذته عصبة ا مم والخاص ب ر  عقوبات زجرية على 
  .(14)ثر عدوا يا على الحبشةإ إيطاليا

بسويسددددرا والتددددف  Montreuxوبموجدددد  المددددؤتمر الددددذي عقددددد فددددف مددددو ترو 
ق حصلت تركيا على سيادتيا 1132تموز  22 - حزيراا 22استمرت أعماله )
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1132تمددوز  93فدف و المضداار وفقددان الت اقيدة مددو تر  الكاملدة علددى
و كددذا  .(15)

وافقددت الدددول المددذكورة التددف حضددرت المددؤتمر علددى حصددول تركيددا علددى تلدد  
سددددتث اا ايطاليدددددا التددددف قاطعتددددده، حيددددث لددددم تعتدددددرم بمددددا تضدددددم ته إالسدددديادة، ب
، وبتعبير  خر كا ت ايطاليا الدولة الوحيددة التدف رفضدت  قدل حقدور االت اقية

 عكست علييا سلبان مدا حيدث عددم امتالكيدا إتركيا والتف  إلىة المضاار لج 
 .(12)الحر بمرور س  يا أو طااراتيا بحر ية عبر المضاار التركية

كددل مددا  إلددىتقددديم تطمي ددات  االت اقيددةإا محاولددة ايطاليددا بعددد توقيدد  تلدد  
مية تركيدا واليو دداا ويوةسدالفيا مددا أا  وايا دا شددرقف البحدر المتوسددط  دف سددل

ثا يدددددان، وفشدددددل  7991وت كيدددددد ا ب  يدددددا مرتبطدددددة مددددد  تركيدددددا بمعا ددددددة  .(11)أوالن 
يطاليدا ثالثدان، دفد  بتركيدا إالعقوبات الزجريدة التدف فرضدتيا عصدبة ا مدم علدى 

1132سح  ممثليا الدبلوماسف ما أديغ أبابا فف     إلى
(11).  

كددا وا  2لمددااق فددف االيطاليددة )ات اقيددة الج ت - كمددا فتحددت االت اقيددة البريطا يددة
خددر فدددف آلا ، التدددف اعتددرم كدددل طددرم بالمصدددال  الحيويددة للطدددرم7901الثددا ف 

فدددف البحدددر   سددده  “الوضددد  الدددرا ا”حدددو  البحدددر المتوسدددط مددد  االحت ددداظ بدددد 
 - وكدددددذل  علدددددى حريدددددة المالحدددددة فيددددده، الطريدددددر لتحسددددديا العالقدددددات التركيدددددة

يددة مكا تيددا فددف كا ددت تركيددا ترةدد  فددف ذلدد  الوقددت فددف تقو  إذ .(11)االيطاليددة
حددو  البحددر المتوسددط عددا طريددر الحصددول علددى اعتددرام ايطاليددا بات اقيددة 

يطدددالف بسدددب  اشدددتداد إلالمسدددا دة والددددعم ا إلدددىمدددو ترو، فضدددالن عدددا حاجتيدددا 
يطاليا تؤيد ضم إكا ت  إذال زا  بي يا وبيا فر سا بش ا قضية ا سك درو ة، 

(12)تركيا إلىتل  الوالية 
. 

ق 1131شدددددباط  3 -2ت فدددددف مددددديالا خدددددالل )وفددددف ظدددددل  دددددذا الوضددددد  جدددددر 
يطدددالف الكو دددت شددديا و إلم اوضدددات بددديا  راغ وزيدددر خارجيدددة تركيدددا و ظيدددر  ا

Count Ciano (7906-7919تضدددم ت إعدددادة ال ظدددر فدددف العالقدددات بددديا  ق
دولتييمددا وضددرورة العمددل علددى تحسدد يا وتبددادل اآلراا بشدد ا  ظددام المضدداار، 

ة مدو ترو أي أ يدا أكددت عددم التزاميدا ات اقيد إلدىلكا ايطاليا لم ت ضدم   دذا  
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وبحدث  راغ فدف قضدية إق دا   .(11)ت اقية الخاصدة بالمضداار التركيدةإلبب ود ا
ايطاليددا بالعدددول عددا قرار ددا ا خيددر باال سددحا  مددا عصددبة ا مددم وضددرورة 

 تبددا   راغ فددف دعددم دولتدده إلييددا. كمددا حدداول شدديا و مددا جا بدده جلدد  إالعددودة 
ا  ألما يا وايطالياق، لكا ا خير رف  ذل  وأكد بدول المحور ) إلىوضميا 

  .(12)دولته مرتبطة فقط بد )جبية السالمق أي بريطا يا وفر سا
قددرار يقضددف بإبقدداا االتصددال بدديا  إلددىا تيددت تلدد  الم اوضددات بالتوصددل 

ومدا جيدة أخدر   .(13)الطدرفيا عبدر الق دوات االعتياديدة والتشداور الدبلوماسدف
تعمل على قدم المساواة ما اجل تشكيل تجم   كية كا تا الدبلوماسية التر إف

إقليمف فف الشرقيا ا د ى وا وسدط يضدم كدل مدا العدرار وتركيدا وأفغا سدتاا 
يددددراا  ثددددر التصددددريحات التددددف كدددداا أطلقيددددا موسددددولي ف بالتوسدددد  فددددف أسدددديا إوا 

 1وأفريقيا. وأثمرت تل  الجيود بتوقي  الدول ا رب  على ميثار سعد  باد فف 

1131تموز 
(14). 

أدت الممارسات ال رديدة اإليطاليدة فدف البحدر المتوسدط فيمدا بعدد والمتمثلدة 
والمدددرابط فدددف قاعددددة بالمدددا  1131    12بيجدددوم سدددالا الجدددو اإليطدددالف فدددف 

Palma  علددددى بدددداخرة كوربددددورالCorporal  البريطا يددددة أوالن والتددددف أعقبيددددا بعددددد
 Ciudad da Cadizمددرور أسددبو  واحددد فقددط ةددرر بدداخرة اسددبا ية المسددماة 

بواسدددطة ةواصدددة ا طلقدددت مدددا إحدددد  القواعدددد البحريدددة اإليطاليدددة فدددف جدددزر 
االسددددبا ية إلددددى  Armuroالدددددوديكا يز ثا يددددان، وكددددذل  تعددددر  سدددد ي ة ارمددددورو 

   ما م طقة بعيدة عا السواحل التركية ثالثان الدى قلدر تركيدا  79 جوم فف 
ت ةواصددداتيا لميا يددددا وتزايدددد مخاوفيدددا مدددا ايطاليدددا فددددف حالدددة أذا مدددا تجددداوز 

اإلقليميدددة فإ يدددا سدددتكوا عرضدددة لليجدددوم مدددا قبدددل سدددالا الجدددو والغواصدددات 
 .(15)اإليطاليدددة المرابطدددة فدددف جدددزر الددددوديكا يز القريبدددة مدددا السدددواحل التركيدددة

وتجدددر اإلشددارة أا ايطاليددا أرادت مددا وراا تلدد  الممارسددات اا تظيددر للعددالم 
 باا البحر المذكور خاض  لسيطرتيا.
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طم  دددددة تركيدددددا أبدددددد  موسدددددولي ف مرو دددددة بإعطاايدددددا المزيدددددد مدددددا  وبيددددددم
الضدددما ات وتجديدددد إعال ددده بددد ا بدددالد  لددديغ لددددييا أي أ ددددام عدوا يدددة فدددف 
شدددرقف البحدددر المتوسدددط، وأعقددد  ذلددد  خطدددوة أخدددر  ميمدددة والمتمثلدددة بموافقدددة 

فددددف معا دددددة مسددددتقلة مدددد   1131 أيددددار 2ايطاليددددا علددددى ات اقيددددة مددددو ترو فددددف 
جدل التحقدر مدا صدحة تلد  اإلجدرااات أبلدغ سد ير تركيدا فدف وما أ .(12)تركيا

شددديا و وزيدددر خارجيدددة إيطاليدددا عدددا  يدددة  ظيدددر   1131حزيدددراا  23رومدددا فدددف 
التركددف اراغ فددف تشددكيل حلددم شددرقف البحددر المتوسددط يضددم كددل مددا تركيددا 

. وأوضددد  شددديا و ب  ددده إليدددهوايطاليدددا ودول أخدددر  مع يدددة بإمكا يدددا اال ضدددمام 
علدددى موسدددولي ف بتقريدددر شخصدددف، لك ددده أوضددد  فدددف سددديعر  ذلددد  المقتدددرا 

الوقت   سه ا ه ال داعف إلقامة مثل  كذا حلم كو ه يتعدار  مد  السياسدة 
الدبلوماسددية إليطاليددا بسددب  طبيعتدده الجماعيددة. كمددا اا ذلدد  المقتددرا لددم يلددر 
اذا ان صاةية ما قبل الحكومة االيطالية   سيا بسب  أ ددافيا التوسدعية التدف 

ممددا دفدد  بتركيددا  .(11)مدد  ألما يددا ال ازيددة ذات التوجيددات   سدديا كا ددت تحال ددت
مد   إليدهتقربيا أكثدر فد كثر  حدو بريطا يدا وفر سدا مدا خدالل مدا توصدلت  إلى

فدددف بيددداا مشدددتر  بشددد ا التعددداوا والددددفا   1131 أيدددار 12بريطا يدددا أوالن فدددف 
ا ددال  حدر   إلىالمشتر  فف حالة تعر  إحدا ما  ي عمل عدوا ف يقود 

فر سدف مشدتر  أيضدان فدف  - فف م طقدة البحدر المتوسدط. وأعقبيدا بيداا تركدف
حزيراا ما تل  الس ة احتدو  المضداميا   سديا للبيداا التركدف البريطدا ف  23

 .(11)المشتر 
  

 (:8291 – 8291)االيطالية  - العالقات االقتوادية التركية
أ قدرة طبقدان  كا ت ايطاليدا أول دولدة أوربيدة توصدلت إلدى ت دا م مد  حكومدة

وبموجبيددا حصددلت ايطاليددا علددى امتيددازات اقتصددادية  1121 ذار  12لمعا دددة 
فدددف الم ددداطر التدددف كا دددت تحتليدددا فدددف ج دددو  ةدددر  ا  اضدددول م يدددا م ددداجم 

بقيددددت أسددددمية فقددددط  ا الددددوط ييا  االمتيددددازات، لكددددا  ددددذ  Heraclea رقليددددا 
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يددم كددا وا يرةبددوا ا تددرا  كددا وا يثيددروا الشددكو  بشدد ا المشدداري  ا ج بيددة وا  
بتطدوير تلدد  الم دداجم عبدر تركيددا   سدديا. ومد  ذلدد  فددإا التجدارة بدديا الجددا بيا 

ف ددف  .(11)شدديدت تحسدد ان ملحوظددان خددالل عقددد العشددري ات مددا القددرا العشددريا
مليدوا ليدرة تركيددة أي  13‚1ايطاليدا  إلددىبلغدت الصدادرات التركيدة  1125سد ة 

مليددوا ليددرة تركيددة أي ب سددبة  43‚4فددف حدديا بلغددت وارداتيددا % 22‚15ب سددبة 
وفددف السدد ة التاليددة ازدادت  سددبة الصددادرات التركيددة حيددث بلغددت  .(12)11%‚1

%15فف حيا قل ت وارداتيا إلى  91%
(11).  

 32الجا بدداا التركددف واإليطددالف مددا توقيدد  ات اقيددة فددف  إليددهأا مددا توصددل 
أواخددر  كدداا لدده تدد ثير واضدد  علددى بر ددامه التسددلي  التركددف. ف ددف 1121أيددار 
اسددتعداد ا لتحددديث ا سددطول  االيطاليددة، حيددث أظيددرت الحكومددة 1121سدد ة 

البحري التركف عا طرير تزويد ا بس ا حربية بشروط ت ضديلية وبضدما ات 
ماليدددة طويلدددة ا مدددد، حيدددث وفدددر ت لدددذل  ب ددداايا للسددد ا مدددا ايطاليدددا ووفدددرت 

ي دولة ما قيمة الطل  التركف، علمان اا أ %12 إلىضما ات مالية وصلت 
 االقتصدددادأوربيدددة فدددف ذلددد  الوقدددت لدددم تقددددم لتركيدددا مثدددل  دددذ  التسدددييالت  ا 

التركف كاا متد وران بسب  كثرة الحدرو  التدف خاضدتيا الدولدة العثما يدة ومدا 
ورثتدده تركيددا  الحديثددة التددف قامددت علددى أ قددا  تلدد  الدولددة مددا ديددوا والتددف 

االيطاليددة فداا ا  ميددة كا دت تكداف  مددا أجدل تسددويتيا. أمدا بال سددبة للحكومدة 
بال سدبة لصد  ا   االقتصداديةالسياسية لتل  الص قة كا ت ت ور كثيدران أ ميتيدا 

رأت مددا خددالل  ددذ  الخطددوة الطريقددة المثلددى لمواجيددة  إذالسدد ا االيطددالييا، 
و كدذا وقد  الطرفداا  .(12)فر سدا م افسدتيا الرايسدة فدف حدو  البحدر المتوسدط

مددا السدد ة   سدديا علددى الصدد قة. وبعددد مددرور أيددار  24التركددف وااليطددالف فددف 
يوم واحد فقدط أبلغدت وزارة الخارجيدة االيطاليدة رسدميان وزارة البحريدة فدف رومدا 

ا سددطول التركددف تددم اال تيدداا  إلددىمددا اا العقددد فددف تجييددز السدد ا الحربيددة 
وأعقدد  تلدد  الخطدوة وفددف السدد ة ذاتيددا إرسدال الجددي  التركددف ضددباط  .(13)م ده

(14)ايطاليا لغر  التدري  إلىف ييا كبار 
.  
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االيطاليدددة سددديتم  - كددداا القدددادة ا تدددرا  مت دددااليا مدددا اا العالقدددات التركيدددة
التف أبرمت فف تل  الس ة أيضان.  االاتمااتعزيز ا وتقويتيا حاالن عبر ات اقية 

 Bancaبدد ا المصدرم التجدداري اإليطدالف  1132وفعدالن ذكدرت التقددارير سد ة 

Commerciale  مليدددوا ج يددده إسدددترلي ف  522مددد   قدددر  بقيمدددة وافدددر علدددى
للخزا ددة التركيددة مددا أجددل دعددم الحكومددة التركيددة، ال سدديما صدد اعتيا الوط يددة 

  .(15)ال اشاة
إا ما كا ت تبتغيه ايطاليا ما ذل  كلده  دو تحقيدر   دوذ سياسدف بالدرجدة 
ا ولددددى ومددددا ثددددم اقتصددددادي وعسددددكري فددددف تركيددددا، لكددددا ذلدددد  واجدددده بعدددد  

 (1133-1121)العالمية خدالل السد وات  االقتصادية زمة الصعوبات بسب  ا
والتدف أعاقدت بشدكل جددي قددرة ايطاليدا فدف ا تيدا  سياسدة فعالدة لتحقيدر  دذا 
ا حاالت التمويل الخ ي ة ما قبل إيطاليا عملت على التباطؤ فدف  اليدم. وا 
عمليددة ب دداا الوحدددات البحريددة لتركيددا، فعلددى سددبيل المثددال اا المدددمرتيا ظ ددر 

Zafer  وتي ازتبةTinaztepe  قدد  1131تركيدا سد ة  إلدىاللتديا اقتدرا تسدليميما
رومدا فدف  إلدىسلمتا بعد الزيارة التف قام بيا عصمت باشا رايغ وزراا تركيا 

1132أيددار 
وفددف تلدد  الزيددارة  دداق  عصددمت باشددا مدد  موسددولي ف قضددايا  .(12)

تحسديا العالقدات والسياسدف بديا دولتييمدا. وقدرر الجا بداا  االقتصاديالدعم 
 االقتصداديةالتجارية التف كا ت شيدت حالة مدا التدد ور م دذ ظيدور ا زمدة 

 مثالن ا خ ضت الواردات التركية ما ايطاليا إلدى 1131ف ف س ة  .(11)العالمية

فدددف حددديا ا خ ضدددت  %14‚5مليددوا ليدددرة تركيدددة بعدددد اا كا دددت  سدددبتيا  11‚4
ا يع دددف اا الميدددزاا التجددداري و دددذ .ق91) % 91‚7وب سدددبة  32‚1 إلدددىصدددادراتيا 

كدداا لصددال  تركيددا. كمددا  دداق  الجا بدداا أمكا يددة تقددديم قددر  ايطددالف بقيمددة 
مليدددددوا ليدددددرة إيطاليدددددة إلدددددى تركيدددددا، لكدددددا تلددددد  العمليدددددة واجيدددددت بعددددد   322

طالر  ا الم اوضات بش ا شروط القر  وا   االاتمااالصعوبات والعراقيل، وا 
ماسيوا االيطاليوا فف تركيا ا ترا  أحبطت  مال كال الجا بيا. وا تقد الدبلو 

علددى حدددد تعبيدددر م فدددف تعدددامالتيم مددد   “الذ  يدددة البلقا يدددة”بسددب  تصدددرفيم مددد 
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يثيدروا  االغربييا بش ا قضايا اقتصدادية. وزعمدوا بد ا ا تدرا  كدا و  اا وربيي
داامددان الشددكو  مددا اا الدددول ا ج بيددة سددتطال  بتحقيددر امتيددازات أو ت ددازالت 

ليا. كذل  اتيموا القدادة ا تدرا   االقتصاديةتقديم المساعدات ما أ قرة مقابل 
بدد  يم سددوم لددا يحدداولوا تكددرار التجربددة العثما يددة بخصددوص الددديوا ا ج بيددة 

تلدد  الدددول. وبالتددالف فددإا أولادد   إلددىالتددف كا ددت تركيددا التددزال تقددوم بتسددديد ا 
 يدددم كدددا وا مددد  أوربدددا   االقتصددداديةالقدددادة كدددا وا حدددذريا جددددان فدددف تعدددامالتيم 

يرةبدددوا كسددد  ود دولدددة يمكدددا أا تحقدددر ليدددم أفضدددل العدددرو ، علدددى أا ال 
إلددددى أا الحكومددددة  اإلشددددارةوتجدددددر  .(11)تكددددوا مشددددروطة بدددد ي شددددرط سياسددددف

التركية كا ت قد حصلت مدا خدالل الزيدارة التدف قدام بيدا عصدمت باشدا علدى 
 1علدى قدر  بقيمدة  7909السدوفيتف فدف  يايدة  يسداا  اإلتحادرأغ وفد إلى 

فددف حدديا اا ايطاليددا كا ددت اشددترطت علددى  (122)ماليدديا دوالر بدددوا أي فوااددد
 %2‚5مليدوا ليدرة ايطاليدة وب ااددة  322تركيا م حيا قرضدان قددر   

(121)
ويعدز   .

 االقتصادالعالمية على  االقتصاديةاآلثار السلبية لألزمة  إلىالسب  فف ذل  
ر  علدددى مشدددرو  ةيدددر التركدددف مدددا جيدددة، وعددددم رةبدددة ايطاليدددا بإ  دددار القددد

إ تدداجف والددذي كدداا قددد خصددص لتجييددز تركيددا بطدداارات حربيددة وقطدد  بحريددة 
(122)حربية أيضان تص   فف ايطاليا   سيا ما جية أخر 

. 
لددددم تشدددديد العالقددددات التجاريددددة بدددديا الدددددولتيا تحسدددد ان بعددددد ا تيدددداا ا زمددددة 

ف مختلدم االقتصادية العالمية بسب  زيادة تدخل الحكومة التركيدة المباشدر فد
فف البالد فف محاولة م يا للسديطرة علدى عمليدة الت ميدة  االقتصاديةا  شطة 

خدمة للصال  العام، علمان اا تركيدا كا دت ا تيجدت  دذ  السياسدة  االقتصادية
1132م ذ سد ة  Devletcilikق الدولية)

وأصدبحت تركيدا أكثدر حدذران فدف   .(123)
قاايدددة فدددف التجدددارة الخارجيدددة ، حيدددث اتخدددذت إجدددرااات و االقتصددداديةعالقاتيدددا 

لكددب  جمدداا ا سددتيرادات مددا بلددداا أج بيددة  ةوالمتمثلددة بزيددادة الرسددوم الكمركيدد
وبضدددم يا ايطاليدددا، بسدددب  بر امجيدددا الطمدددوا فدددف التصددد ي  م دددذ أواادددل عقدددد 

الجا بددداا  إليددهوعلددى الددرةم ممدددا توصددل  .(124)الثالثي ددات مددا القددرا العشدددريا
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مددا إبددرام ات اقيددة تجاريددة أعطددت شددروطان  1134 فددف  يسدداا وااليطددالفالتركددف 
ت ضيلية ليما فف تعامالتيما التجارية وكذل  تسوية عمليدات الددف  والتسدديد، 

(125)اال خ دا لكا حجم التبادل التجاري بي يما استمر فدف 
ف دف تلد  السد ة  .

مليددوا ليددرة تركيددة، وفددف  1‚4 إلددىتركيددا  إلددىا خ ضددت الصددادرات االيطاليددة 
 .(122)مليدوا ليدرة تركيدة 73‚0 إلىا خ ضت استيراداتيا ما تركيا الوقت   سه 

التدف  االقتصاديةومما زاد فف ا خ ا  معدالت حجم ذل  التبادل، العقوبات 
إثدر  جوميدا  1135تشدريا الثدا ف  11فرضتيا عصبة ا مم على ايطاليا فف 

علددى الحبشددة وتصددويت تركيددا مدد  أةلبيددة مجلددغ العصددبة علددى فددر  حظددر 
بيعددات السددالا والسددل  المسددتوردة مددا ايطاليددا وعلددى قاامددة محددددة مددا علددى م

(121)المددواد الخددام المسددتخدمة فددف الصدد اعات الحربيددة
مددثالن  1131ف ددف سدد ة  .

مليددوا ليددرة تركيددة، وكددذل   2 إلددىتركيددة  إلددىإ خ ضددت الصددادرات االيطاليددة 
(121)مليوا ليرة تركيا 1‚2 إلىا خ ضت استيراداتيا ما تركيا 

. 
إلدى سدابر عيدد ا بديا الددولتيا فقدد  االقتصداديةيدم العودة بالعالقات وب

تجدددد مددا  1131ات اقيددة تجاريددة سدد ة  إلددىتوصددل الجا بدداا التركددف وااليطددالف 
مدددا قبيدددل  1134التجاريدددة التدددف أبرمدددت بي يمددا فدددف  يسددداا  االت اقيدددةتضددم ته 

(121)م  تركيااحت اظ ايطاليا با فضلية التجارية فف شؤوا التجارة الخارجية 
. 
يتضدد  ممددا سددبر اا حجددم التبددادل التجدداري بدديا تركيددا وايطاليددا كدداا فددف 

، ورةدددم ذلددد  (1131، 1134، 1131، 1121)ت ددداقص مسدددتمر خدددالل السددد وات 
كله فدإا حجدم التبدادل التجداري بديا الددولتيا قدد جداا فدف الترتيد  الثدا ف بعدد 

ة ا مريكيددددة وبريطا يددددا ألما يددددا قياسددددان بالدددددول ا خددددر  م يددددا الواليددددات المتحددددد
السوفيتف خدالل السد وات   سديا والجددول اآلتدف يوضد  ذلد   واالتحادوفر سا 

 :(112)بمالييا الليرة التركية
 

 الاالوادرات التركية 
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  الخاتمة
االيطاليددة بطدداب  الددود خددالل السدد وات ا ولددى  - اتسددمت العالقددات التركيددة

كا ت تركيا التف ت سست علدى  إذ، 1123يورية التركية س ة ما ت سيغ الجم
أ قا  الدولة العثما ية تبحث عدا وسديلة لكسدر طدور عزلتيدا الدوليدة بسدب  
الحرو  التف خاضتيا تل  الدولة وكاا  خر ا الحر  العالمية ا ولى وحر  

إال أا تلدد  العالقددات لددم تسددتمر طددويالن،  ،(1122 -1122)التركيددة  االسددتقالل
بسب  ال وايا التوسدعية اإليطاليدة التدف جددد ا موسدولي ف راديغ وزراا ايطاليدا 

المتوسدط وأفريقيدا أوالن وعددم ما خالل خطاباته المتكررة بالتوسد  شدرقف البحدر 
التزامدددده بقددددرارات عصددددبة ا مددددم ثا يددددان، والتواجددددد العسددددكري اإليطددددالف فددددف جددددزر 

ا تددرا  علددى أ دده  إليددهاا ي ظددر الدددوديكا يز القريبددة مددا السددواحل التركيددة الددذي كدد
الجا بدداا مددا توقيدد  ات اقيددة  إليددهتيديددد مسددتمر  مددا تركيددا ثالثددان، رةددم ماتوصددل 

التجاريددة فددف  يسدداا  واالت اقيددة، 1121أيددار  32الصددداقة والحيدداد والتحكدديم فددف 
ومددددا تمخدددد  ع يمددددا مددددا بعدددد  التحسددددا فددددف عالقاتيمددددا السياسددددية  7901

 واالقتصادية.
تت اق  تمامان مد   ظيرتيدا التركيدة م دذ  اإليطاليةلخارجية كا ت السياسة ا

أواخر عقد العشري ات ما القرا العشريا فدف شدرقف البحدر المتوسدط والسديما 
كا ددت ايطاليددا ترةدد  إقامددة حلددم مدد  كددل مددا تركيددا  إذفددف م طقددة البلقدداا، 

واليو اا تيدم ما ورااه السيطرة على تل  الم طقة، بي ما كا ت تركيا ترة  
بتشددكيل حلددم يضددم دول البلقدداا فقددط مددا دوا إيطاليددا أي إقامددة حدداجز مددا 

 تل  الدول لت ميا حدود ا الغربية ما  وايا موسولي ف التوسعية. 
تدددددد زم العالقددددددات بدددددديا الدددددددولتيا، وبخاصددددددة  إلددددددىأدت التطددددددورات الالحقددددددة 

والتدددزام تركيدددا  (1132 -1135)السياسدددية، م يدددا الحدددر  االيطاليدددة علدددى الحبشدددة 
ار عصددبة ا مددم ب ددر  عقوبددات زجريددة علددى ايطاليددا وعدددم تلبيددة ا خيددرة بقددر 

مدؤتمر دولدف إلعدادة ال ظدر فدف  إلدىتركيدا بالحضدور  إلييداالدعوة التف وجيتيا 
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بددددرليا، حيددددث  - مسدددد لة المضدددداار التركيددددة، فضددددالن عددددا تشددددكيل محددددور رومددددا
توسدددد  تطابقددددت السياسددددة الخارجيددددة لكددددل مددددا ايطاليددددا وألما يددددا فيمددددا يتعلددددر بال

الخددارجف، والسدديما فددف شددرر وج ددو  شددرر أوربددا، ممددا حدددا بالحكومددة التركيددة 
أعددادة ال ظددر فددف سياسددتيا الخارجيددة بتحال يددا مدد  )جبيددة السددالمق أي مدد   إلددى

 بريطا يا وفر سا لصيا ة حدود ا وضماا سالمة أم يا.
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This Study explains the nature of Turksh-Italian relationship 

during (1828-1938). Which Witnessed some improvement through 
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1928,followed by commercial agreement in April,1934, But this 

situation didn't continue for a long time, because of the Italian 
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expansion ambitions in the eastern regions of Mediterranean Sea 

especially the south western Parts of Turkey. Also Italy didn’t 

agree the invitatition for participating in an international conference 

to review the Turkish straits problem.  
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