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 الُمقدمةل

اكتسبْت دراسة العالقات الدولية أهمية تاريخية وسياسية خاصةة  لونهاةا تلة   
نر وتةةةة ايس السياسةةةةة معينةةةةام مامةةةةام مةةةةل المع نمةةةةات ل مااةةةةت المتخ ةةةة  والمتةةةةا   لت ةةةة

الخارجيةة يةةة دولةة   ةةال العالقةات ايق يمةة والدوليةة  اس أت دراسةةة ت ةم العالقةات ومةةا 
يةةراس هياةةا ويةةتا م  اةةا مةةل أمةةنر ومةةا ةسةةتخ   مناةةا مةةل هتةةاو   ة عةةد مر ةةسام ل ةةن  أو 
ضةةعا الةةسوا س السياسةةية  ةةيل العديةةد مةةل الةةدول  اسةةيما وأت التنةةاه  وال ةةسا    ةةال 

اينيةةة واقتسةةاا منةةةا ا النحةةنس أصةةمي  ا عةةام مميةةة ام لعالقةةات الةةدول الوبةةةس  المنةةا ا ال
 التي تا مت هي اللروت الدولية خالل مساا  التاريخ المعاصس.

هةةةي ضةةةن  سلةةةم  امةةةة مبةةةسرات  ةةةد   سياسةةةية واسةةةتساتي ية واقت ةةةادةة و يسهةةةا 
هيةة ة التسييةة  تد ن الةال ت ةارا الةدول ايمةا  يناةا  ومت المتتمة  لتةاريخ العالقةات البسي ا

وسةةس ة  ندتاةةا  عةةد ق يعةةة لةةم تت ةةاوا اا  بةة  سةةننات  ا  ةةد مةةل ات يةةدر  اهميةةة 
السياسةةي الةةة    -الم ةةالي الملةةتسية التةةي تةةستس الةةدولتيل  واهميةةة المنقةة  ال  ساهةةي 

تتمتةةة   ةةةا تسييةةةا  نصةةةحاا ا  ةةةة وصةةة   ةةةيل اسةةةيا وأورتةةةا  وت ةةة    ةةةال الماةةةس ااسةةةند 
مت م ممةسات ماويةة ة مبةي ي البنسةحنر والةدردهي  ة مامةة والماس اا يض المتنسس  وت

ايما ةخ  اسية مسور الت ار  العالمية. وي لم منقعاا الم ةاور ل م ةالي البسي اهيةة 
هةةي العةةسال والخ ةةي  العستةةي  وتنصةةا تسييةةا م ةةدرام مامةةام مةةل م ةةادر المةةناد الخةةاا 

ا ات. هبةةةالم  ةةةل ات التةةةي تاتاجاةةةا ال ةةةنا ات البسي اهيةةةة وسةةةنقام راو ةةةة لت ةةةم ال ةةةن
تسييةةا ياهةةت  ااجةةة لبسي اهيةةا  ه ةةسام لمةةا ياهةةت تتمتةة   ةةا ااخيةةس  هةةي سلةةم النقةةت مةةل 
قةةدرات  سةة سية ومسيةة  سياسةةي  نصةةحاا دولةةة يبةةس   وااجةةة تسييةةا الةةال ت ةةم ال ةةدرات 
ل ةةةدها   ةةةل امناةةةا وسةةةيادتاا هةةةي االةةةة تعسضةةةاا ي   ةةةدوات خةةةارجي. ومةةةل هنةةةا يةةةات 

اس مثة   (،1945 - 1923الت كيـة  –الريقـات ال  ي ا يـة   ت ـوراختيارها لدراسة  
التةة ريخ ااول ا ةةةالت ال مانريةةةة التسييةةة الاديثةةةة هةةةي اةةةيل مثةة  التةةة ريخ الثةةةاهي هااةةةةة 

 الاسا العالمية الثاهية.
ق سةةمت الدراسةةة الةةال تمايةةد وه ةة يل وخاتمةةة  تنةةاول التمايةةد ال ةة ور الت ريخيةةة 

  هةةةي اةةةيل جةةةا  الح ةةة  ايول تاةةةت 1923-1856العثماهيةةةة-ل عالقةةةات البسي اهيةةةة 
  اس قسةم الةال  (1936-1923منقا  سي اهيا مل السياسةة الخارجيةة التسييةة   ننات 
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-1923التسييةةةةة  -أرتعةةةةة ماةةةةاور  ت ةةةةسل الماةةةةنر ااول الةةةةال العالقةةةةات البسي اهيةةةةة 
 -   ينما درس المانر الثاهي المباوا وأاسها   ال  بيعة العالقةات البسي اهيةة1935

لتسييةةةةة  هةةةةي اةةةةيل هةةةةاقا الماةةةةنر الثالةةةةت المنقةةةةا البسي ةةةةاهي والةةةةدولي مةةةةل مسةةةة لة ا
   ينمةةةا أوضةةةيو الماةةةنر السا ةةة  المنقةةةا البسي ةةةاهي مةةةل 1936المبةةةاوا التسييةةةة  ةةةاا 
 (.1936تمنا  20ا ساا اتحاقية منهتسو  

–تتمةةةة  الح ةةةة  الثةةةةاهي الت ةةةةنرات الدوليةةةةة وأاسهةةةةا   ةةةةال العالقةةةةات البسي اهيةةةةة 
(  وجةةةةةةا  هةةةةةةي ارتعةةةةةةة ماةةةةةةاور اةبةةةةةةام  تنةةةةةةاول ااول ت ةةةةةةنر 1945-1937التسييةةةةةةة  

(   ينمةةةا ت ةةةسل الثةةةاهي الةةةال  جاةةةند 1938 - 1937التسييةةةة  -العالقةةةات البسي اهيةةةة 
مةة  تسييةةا  هةةي اةةيل درس الماةةنر  1939الخارجيةةة البسي اهيةةة هةةي تنقيةة   يةةات  ةةةار 

 –هةةةةال البسي ةةةةاهي الثالةةةةت جاةةةةند ألماهيةةةةا وااتاةةةةاد السةةةةنهيتي هةةةةي أ عةةةةاد تسييةةةةا  ةةةةل الن 
ةةا الماةةنر ااخيةةس ه ةةد  ةةيل  أاةةس الت ةةنرات  الحسهسةةي  لةةية الاةةسا العالميةةة الثاهيةةة  أما

 (.1945-1939التسيية  –الدولية   ال  بيعة العالقات البسي اهية 
ا تمةةةدت المااثةةةة   ةةةال  ةةةدد يبيةةةس مةةةل الم ةةةادر المتنن ةةةة مةةةل يتةةة   ستيةةةة 

 ةالوثيس مةل المع نمةات الةيمةة. واخيةسام  واجنبية وتانث ورساو  جامعيةة ا نةت الدراسةة
وا أم ةةم اا أت أقةةنل أهنةةي  سضةةْت رأيةةيا  اضةة  جاةةد  هةة ا  ةةيل يةةد   ال ةةار  الوةةسيم 

وأدليت  حوستي هي ه ه الدراسةة لع ةي أكةنت قةد وه ةْت هةي يتا تةا والتعبيةس  نةا  خدمةة 
    ل ع م والمعسهة. 
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-1856الرثما يــــة-الرــــتأر التأريعيــــة لبريقــــات ال  ي ا يــــة التمهيــــدل 
 ل1923

 1856الا نمةةةات البسي اهيةةةة منةةة  اهتاةةةا  اةةةسا ال ةةةسا  مةةةرتمس  ةةةاري   اتمعةةةت
مبةةدأم يريةةد   ةةال ضةةسور  اسةةتمسار الدولةةة العثماهيةةة لبةةمات سةةالمة ال سيةةا الةةال الانةةد  

العم    ال ت نيتاا   إدخال اصةالاات ج ريةة لوةي ت ةن    ةال النقةن   نجةا روسةيا و 
أو أ  تدخ  خارجي   يس أت مث  ه ا اإلجسا  هةي دولةة  ةسقية مثة  الدولةة العثماهيةة 

 (2 . ولول مةا ات وصة    نيةاميل داروي ةي((1 مل   ها أت يرد  الال تحويم ت م الدولة
هيسةةةةات  22 -1874 ةةةةما   21ارتةةةةا الثاهيةةةةة  الةةةةال رأس الا نمةةةةة البسي اهيةةةةة هةةةةي وا 

( اتال اختس لاا سياسة جديد  تتمث  هي منة  اهايةار الدولةة العثماهيةة  ةدام مةل 1880
الاحةا    ةةال واةد  أراضةةياا وقةةد واه ةا هةةي تنجاةا  هةة ا العديةةد مةل الساسةةة البسي ةةاهييل 

  أراضةي الة   أوضةي ات سياسةة الةدها   ةل واةد (3 وهي م دمتام  ال نرد سالسبنر (
الدولةةة العثماهيةةة لةةم تعةةد  م يةةة  وتةة ت النقةةت قةةد اةةات ل ةةدها   ةةل الم ةةالي البسي اهيةةة 

 .(4   سي ة مما س  اكثس  مل خالل ا اد  تستيمات اق يمية
جةةا  هةة ا الت ييةةس هةةي أسةة نا الا نمةةة البسي اهيةةة ااةةس ايامةةة التةةي مةةست  اةةا 

( التةي ت امنةت مة  تسةنم  بةد 1878 -1875الدولة العثماهية هتي ة الثةنرات ال نميةة  
وااد ال ةةةيل   ةةةا    اتةةةال وصةةةحا أاةةةدهم   هةةةا اةةةاكم سةةةي  الاةةة  الاميةةةد الثةةةاهي السةةة  ة

  اس أ  نةةت روسةةيا  (5  سةةب  التةةدخ  العسةة س  السوسةةي ا اةةس اخحةةال  مةةرتمس اسةةتاهبنل(
وأصةةمات الدولةةة العثماهيةةة هةةي  1877هيسةةات  24الاةةسا   ةةال الدولةةة العثماهيةةة هةةي 

أخةة ت جين ةةاا تتساجةة  أمةةاا ت ةةدا ال ةةنات السوسةةية التةةي لةةم ت بةةت ات  وضةة  صةةع  اس
وص ت الال ضنااي اس نبنل  هنا أدخ  البسي ةاهينت أسة نلام  ا ةة اماةةة الس اةةا 
البسي اهييل  مما ده  الةياد  السوسية الةال ات تع ةد مة  ال اهة  العثمةاهي معاهةد  سةات 

اسةةةةةيام يبيةةةةةسام لسوسةةةةةيا. وأاةةةةةارت التةةةةةي تعةةةةةد ه ةةةةةسام د  نم 1878 سار  13سةةةةةتيحاهن هةةةةةي 
الم اسةة  التةةةي ا  تاةةةا روسةةةيا هةةةي معاهةةةد  سةةةات سةةةتيحاهن الساسةةةة البسي ةةةاهييل هةةةاهبسوا 
لمعارضةةةتاا واضةةة ست روسةةةيا  سةةةب  سلةةةم الةةةال المناه ةةةة   ةةةال ا ةةةاد  الن ةةةس هياةةةا هةةةي 

 .(6  مرتمس ةع د هي  سليل
اةة ااهيةة هةي امة أامة ا ة  يل البسي اهييل مةل جاةة والا نمةة العثماهيةة مةل ج
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الحتةةةس  الناقعةةةة  ةةةيل معاهةةةد  سةةةات سةةةتيحاهن ومةةةرتمس  ةةةسليل  سةةةب  مةةةرامس    ةةةي سةةةعاو  
(  التةةةي اسةةةتادهت ااه ةةةالا ضةةةد ا ةةةةم  بةةةد الاميةةةد ومجمةةةاره   ةةةةال 1878 -1838 

  اس يةةةةات المةةةةتام هةةةةي تةةةةد يس ت ةةةةم المةةةةرامس  وييةةةة  ( 7 التخ ةةةةي  ةةةةل  س ةةةةا يخيةةةةا مةةةةساد
لمةةةيم هةةي السةةحار  البسي اهيةةة هةةي الحتةةس  التةةي يةةات المخةةا سات البسي اهيةةة هةةي اسةة نبنل ا
( الةة   ت اهةة  ت ةةم الةةتام ر ةةم 1880-1877هياةةا سةةحيسام هنةةا  هنةةس  اوسةةتل اةةةارد  

اللاوعات التي دارت انلا والتي هلسها السحيس ايلماهي  ه ا  وأق  ت الس  ات  لة   
 .(8 كبيس

سهسةةةا هةةةي م ةةةال مةةةد اسةةةت ا ت الماهيةةةا أانةةةا  مةةةد  ق ةةةيس  مناهسةةةة  سي اهيةةةا وه
خ ةةةن  السةةة م وات تتبةةةنأ المسيةةة  ااول قبةةة  اهةةةدا  الاةةةسا العالميةةةة ااولةةةال  اس   ةةة  

كةةم 2565 ةةنل خ ةةن  السةة م الاديةةد التةةي مةةدتاا الماهيةةا هةةي الدولةةة العثماهيةةة  اةةدود 
% وا ةة 39.6كةم أ  مةا ةمثة  هسةمة 2077%. وت  ت ا ة هسهسةا 49أ   نسمة 
%. وت اةةةس هةةة ه اارقةةاا مةةةد  التساجةةة  هةةةي النحةةةنس 11.4كةةةم أ   نسةةةمة 610 سي اهيةةا 

والم ةةةالي البسي اهيةةةة هةةةي الدولةةةة العثماهيةةةة قياسةةةا  ن يستاةةةا االماهيةةةة. وين بةةةا اللةةة  
هحسا   ال الت ار  اةبام  ه د ااداد ا م التمادل الت ةار   ةيل الماهيةا والدولةة العثماهيةة 

ال ةةادرات البسي اهيةةة  مةةثال    ةةت ا ةةة 1889  1878قياسةةا  بسي اهيةةا. هحةةي سةةنتي 
% هةةةي اةةةيل    ةةةت الا ةةةة 41.36% و 46.60الةةال الدولةةةة العثماهيةةةة   ةةةال التةةةنالي 

%. واادادت ال ادرات االماهية  نتيس  سةسيعة جةدا خةالل 0.22% و 0.18االماهية 
مس  هي ايل لةم تة دد الا ةة البسي اهيةة  17 ايت تبا حت  1912ة1894السننات 
مل التساج  ال   اةدث هةي هسةمة ال ةادرات البسي اهيةة  %. و  ال الس م10اا  نسمة 

هةةةي اةةةيل  1914الةةةال الدولةةةة العثماهيةةةة  ه هاةةةا ياهةةةت تتبةةةنأ المسيةةة  ااول اتةةةال سةةةنة 
 . (9 1910اات ت الماهيا المسي  الثاهي  عد ات ياهت هي التستي  السا   سنة 

نة تايةةة ت هسصةةةة لت ةةةارا  سي ةةةاهي ة  ثمةةةاهي  عةةةد ه ةةةا  اةةةنر  تسييةةةا الحتةةةا  سةةة
  اس تعا حةةت الا نمةةة البسي اهيةةة معاةةا. وهةة ا مةةا اكةةده وايةةس خارجيتاةةا السةةيس 1908

ان  ــعاع ب ي ا يــا فــي الســابق لــم (   نلةةا:  1916ةةةE. Grey  1905ادوارد يةةسا  
يكن مع الشرب الت كي بل مع حكومة ال يد التـي ا ـتفذ كلـل الشـرب ضـدها. أا ـا 

. (10  ديد ش ط ان يفرل كل ما هـو حسـنمسترد لتقديم الر ف أالتشريع لبنظام الر
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وال ديس  ال يس ات ت م الحسصة لةم ة تة  لاةا الن ةا    سةب  رلمةة الا نمةة العثماهيةة 
هي ال ا  اامتيااات ااجنبية. وا حا   سي اهيةا وروسةيا مةل المامةة التةي اوي ةت اليامةا 

ادينت مةةةل والتةةةي تتمثةةة   اا ةةةسا    ةةةال ااصةةةالاات هةةةي م ةةةدوهيا. ومةةةا اقتسهةةةا ااتاةةة
جةةةةساوم  اةةةةةا سةةةة اهاا  ويةةةةة لم مةةةةا اقتساةةةةةنه   ةةةةةال  سي اهيةةةةا مةةةةةل تانيةةةة   ةةةةةسية  لةةةةةن  

Lynch) 11)  ل مالاةةة الناسيةةة العام ةةة هةةي هاةةس دج ةةة الةةال  ةةسية  ثماهيةةة  اتةةة. ممةةا
ولةةد  رد هعةة  قةةن  مةةل جاهةة   سي اهيةةا وااةةس ج يةةا هةةي اااةةداث التةةي  ةةادتاا الدولةةة 

س ا العثماهيةةة ة ااة اليةةة هةةي  ةةسا     ليبيةةا( هةةي العثماهيةةة ايمةةا  عةةد والمتمث ةةة  ةةالا
ومااولةةة الا نمةةة العثماهيةةة اقنةةا   سي اهيةةا هةةي التةةدخ  مةةل اجةة  اهاةةا   1911اي ةةنل 

ت م الاسا واقنا  اة اليا  اا تسا   ا ةنل السة  ات وسةيادتا   ةال  ةسا     وية لم 
 .(12 هسا  روسيا(اقامة هن  مل التاالا معاا او م  الا ا الثالاي   سي اهيا  هس 

 يد أت   سي اهيا ا  نت تاح اا ااا  مس لة التاالا مة  الدولةة العثماهيةة اهاةا 
لم تس   هي التحسيس هي  القاتاا مة  هسهسةا وروسةيا. ممةا اضة س ا نمةة ااتاةادييل 

تلةةةسيل ااول  18الةةةال   ةةة  ال ةةة ي مةةة  اة اليةةةا وتنقيةةة  معاهةةةد  السةةةالا معاةةةا هةةةي 
. يةة لم ها ةةدت (13  ةةسا    مةةل ممت وةةات الدولةةة العثماهيةةة  وتمنجباةةا سةة خت 1912

 سي اهيا ا يحتاا روسيا واثتاا   ال  دا اا تسا  هةي الاةسا التةي هلةبت هةي من  ةة 
ال توجـــد ثمـــة قـــو  تتـــدخل (. ورد يةةةسا    ةةةال سلةةةم قةةةاوالم:  1913-1912الب  ةةةات  

ميتـــة. أعبـــى ال قـــاك ادريا و ـــل، أان فدـــ ر أحـــدر االراضـــي الرثما يـــة كا ـــ  رســـالة 
 . (14   الحكومة الرثما ية تسبيم تبل المدينة لب بغار ترنبا لفقدا ها اشياء اخ   

ات رهةةض  سي اهيةةا المتوةةسر النقةةن  الةةال جاهةة  الدولةةة العثماهيةةة او التاةةالا 
معاةةةةةا يةةةةةات مت تيةةةةةام مةةةةةل ادراكاةةةةةا  اهاةةةةةا ستلةةةةة    ب ةةةةةا ا ةةةةةيالم   ياةةةةةا   سةةةةةب  اهايةةةةةار 

ا قةةسرت هةةي هااةةةة الم ةةا  ات النقةةت قةةد اةةات لت  يةة  اقت ةةادةاتاا ويثةةس  دينهاةةا. لةة 
اوصال ت م الدولةة ووضة  اةد لاةا  ا سةيما اسا مةا اخة ها  ن ةس اا تمةار ت ايةد ت   ة  
النحنس االماهي هياا هي مخت ا الم ةاات ااقت ةادةة والعسة سية والسياسةية والث اايةة  

البسي اهيةةةة هةةةي اللةةةسل ومةةةا  ةةة  ا سلةةةم مةةةل تاديةةةد مما ةةةس  النسةةةمة ل م ةةةالي الاينيةةةة 
ولخ ن  مناصةالتاا المردةةة الةال الانةد. وجةا ت الحسصةة المناتيةة لة لم  نةدما دخ ةت 
الدولة العثماهية الاةسا العالميةة ااولةال الةال جاهة  دول النسةس  الماهيةا  اامبسا نريةة 
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 .(15 النمساويةة الم سية(   ال دول النهال   سي اهيا  هسهسا  روسيا(
ماهيةةةةةة الاةةةةةسا وهةةةةةي ضةةةةةعيحة محو ةةةةةة وياةةةةةدو اامةةةةة  قادتاةةةةةا دخ ةةةةةت الدولةةةةةة العث

ااتاةةةادييل ة اهةةةنر  ا ةةةا    عةةةت  ا ةةةا  جمةةةال  ا ةةةا ة  ات  اسةةةت ا ة الماهيةةةا ارجةةةا  
ااج ا  التي ه دتاا دولتام  ومل ام ا ادتاا الال هيبتاا وم اهتاا الدوليةة السةا  ة  لوةل 

ا ضةالتاا المنلةند  ال   ادث هن     سلم ات دول النهةال وجةدت هةي ت ةم الاةس 
لتا يةةةا مهرتاةةةا هةةةي ت سةةةيم ممت وةةةات الدولةةةة العثماهيةةةة ايمةةةا  يناةةةا. واتبةةةي سلةةةم مةةةل 

 ااتحاقيات السسية التي   دتاا ت م الدول ايما  يناا هي اانا  الاسا وهي:
اتحاقيةةة ال سةة ن ينية التةةي ا سمةةت  ةةيل يةة  مةةل  سي اهيةةا وهسهسةةا وروسةةيا الةي ةةسية  لأ 

وتم ااتحال   ال ضم استاهبنل لسوسيا  هبةال  ةل المبةاوا  .1915هيسات  10هي 
التسييةةة م ا ةةة  ا تساهاةةا  ا ةةةنل  سي اهيةةةا وهسهسةةا هةةةي ااهاضةةنل. وات ت ةةةمي الناةةةةات 

 . (16 العستية تات ا م مست    ل الدولة العثماهية
هيسات مل السنة هحساا  يل دول النهةال واة اليةا  26اتحاقية لندت التي ا سمت هي  لب
تمنجباةةةةا ا تةةةةس   السةةةةياد  ااة اليةةةةة الوام ةةةةة   ةةةةال جةةةة ر الةةةةدودة اهي   وتخ ةةةةي  و 

اه اليا اة اليا اةبام  م ا   تعادها  استخداا مناردها للل اسا  الملارية مة  دول 
 . (17 النهال   ال ا داواا ي اا

اةةةار  16اتحاقيةةة سةةاة   ة   ي ةةن التةةي   ةةدت  ةةيل  سي اهيةةا وهسهسةةا وروسةةيا هةةي  لت
التةةي خ ةة   منجباةةا  ةةسقي ااهاضةةنل واتةةال من  ةةة ت ةة   ةةمال يسدسةةتات  1916

  ال الخس الممتد مل منش وسعست وج يةس  ا ةل  مةس والعمادةةة الةال الاةدود اايساهيةة 
لسوسيا. وخ ة  لحسهسةا سةنريا وواةةة أدهةة ومن  ةة يي ي يةا. امةا  سي اهيةا ه ةد  ةم ت 

 ةةةسر اةبةةةا تلةةة ي  دولةةةة  ستيةةةة ا ةةةتاا واةةةةة   ةةةداد وال سةةةم ال نةةةنتي مةةةل العةةةسال. وت
مسةةةةت  ة ما ةةةةنر  هةةةةي المن  ةةةةة الناقعةةةةة  ةةةةيل الممت وةةةةات البسي اهيةةةةة والحسهسةةةةية. وامةةةةا 

 . (18 ه س يل ه د ت سر تدوي اا
اي ةنل  26هةي  Saint – Jean de Maurienneاتحاقيةة سةات جةات دو مةنرييل ل ث

ل واةةةة قنهيةةا. امةةا . مناةةت اة اليةةا  منجباةةا واةةةة ااميةةس ومة ةة  وقسةةمام يبيةةسا مةة1917
 . (19 هسهسا ه د ه ت ااتحاقية   ال ات ةخ   لاا واةة أدهة

خسجةةةةت الدولةةةةة العثماهيةةةةة ما ومةةةةة مةةةةل الاةةةةسا العالميةةةةة ااولةةةةال وا سمةةةةت هدهةةةةة 
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 25. وتبةةةةمنت 1918تلةةةةسيل ااول  30مةةةة  دول النهةةةةال هةةةةي  Mudrosمةةةةندروس 
بةةاوا التسييةةة  وتسةةسيي مةةاد   وتمنجباةةا اصةةمي  لةةدول النهةةال اسيةةة المالاةةة هةةي الم

. وه ةة ا (20 مع ةةم ال ةةيا العثمةةاهي  واةةا ااةةتالل أ  جةة   ماةةم هةةي الدولةةة العثماهيةةة
اصةةةةمات الدولةةةةة العثماهيةةةةة  عةةةةد الادهةةةةة مما ةةةةس    يةةةةد  دول النهةةةةال  ةيةةةةاد   سي اهيةةةةا. 
و ةةةس ت ااخيةةةس   ت بيةةةا ااتحاقيةةةات السةةةسية التةةةي ياهةةةت قةةةد تنصةةة ت الياةةةا هةةةي وقةةةت 

تلةةسيل الثةةاهي اتةةال  ةةس   13ض اكثةةس مةةل اسةةبن يل وتاديةةدام هةةي الاةةسا. اس لةةم ةمةة
سةةةحينة  وتبةةةمناا سةةةحينة ينهاهيةةةة  السسةةةن هةةةي  60اسةةة نل قةةةنات النهةةةال المرلةةةا مةةةل 

 .(21 استاهبنل
واصةةة ت قةةةنات النهةةةال ااتاللاةةةا مخت ةةةا منةةةا ا الدولةةةة العثماهيةةةة منةةة   ةةةتا  

هياةةا  اس اات ةةنا واةةةة  . واسةةت اس البسي ةةاهينت  السةةام المع ةةال1919اتةةال رتيةة   1918
المنص  وااس ندروت وتا نا وسامسنت ومسايحنت وقةار  و ينتةاا ومةس ا واورهةة 
وأس يلاس وينتاهية واهينت وقنهيةا  هةي اةيل ااتة  الحسهسةينت أدهةة ومة ة  واهونلةدا . 
امةةا ااة ةةالينت هةةاات نا أداليةةا وأقلةةاس وقةةنش أداسةةي والمنةةا ا السةةاا ية مةةل م ا عةةة 

وتإسةةةةناد مةةةةل سةةةةحل استيةةةةة  سي اهيةةةةة وهسهسةةةةية اسةةةةت ا ت ال ةةةةنات الينهاهيةةةةة . (22 م  ةةةةة
والتن ةةة  هةةةي منةةةا ا داخةةة  ااهاضةةةنل مستومةةةة  1919اةةةةار  15ااةةةتالل ااميةةةس هةةةي 

 مامةة رسةمية الةال  (23 مة ا ي  اةا ااتةسا . وهةي ت ةم ااانةا  أ رسة   م ة حال يمةال(
العثماهيةة المتمةيةة هنةةا .   ةسل ااهاضةنل  من  ةة الحي ةةا الثالةت(  تتمثة   اة  ال ةةنات

ومةةا ات وصةة  هنةةا  اتةةال  ةةس  هةةي تن ةةيم ه ةةاو  الاسيةةة الن نيةةة التسييةةة وقيادتاةةا 
( وااهيامةةا 1919 ا  7تمناةةة  23هع ةةد لاةة ا ال ةةسر مةةرتمسيل اولامةةا هةةي ارضةةسوا  

واختيةةةةست مةةةةل خاللامةةةةا ل نةةةةة تمثي يةةةةة  سواسةةةةة  (1919اي ةةةةنل  11ة  4هةةةةي سةةةةيناس  
 . (24 م  حال يمال
ت ت ةةم ال  نةةة  م اةةا  عةةد المةةرتمس ااخيةةس  نصةةحا سةة  ة تنحي ةةةة لةةالراد   ةةدأ

الن نيةةةةة. و ةةةة  ت اةبةةةةا ا نمةةةةة و نيةةةةة  سواسةةةةة م ةةةة حال يمةةةةال هحسةةةةا اهبث ةةةةت مةةةةل 
 20( هةةي Turkiye Buyuk Millet Meclisi الم  ةة  الةةن ني التسيةةي الوبيةةس 

 اومةةةةة . وممةةةةا ااد مةةةةل اصةةةسار م ةةةة حال يمةةةةال   ةةةةال الم(25 هةةةةي اه ةةةةس  1920هيسةةةات 
اا  20التةةةةي هسضةةةةاا الا حةةةةا    ةةةةال الدولةةةةة العثماهيةةةةة هةةةةي  Sevresمعاهةةةةد  سةةةةيحس 
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  وتنقيةةة  الا نمةةةة العثماهيةةةة هةةةي اسةةةتاهبنل   ةةةال  نندهةةةا الم لةةةة  وقةةةد تبةةةمنت 1920
. (26 ل ةةةةات تحس ةةةةت مةةةةل مةةةةرتمس  ةةةةاري  5 نةةةةدا صةةةةا تاا  433 ا ةةةةام و  13المعاهةةةةد  

تخ ياةا  ةل الناةةات العستيةة. ومةني الينهةات واقتبت  نندها المتع  ة  الدولةة العثماهيةة 
من  ةةةة تساقيةةةا  ووضةةة  ااميةةةس والمنةةةا ا الماي ةةةة  اةةةا تاةةةت اادار  الينهاهيةةةة. ويةةة لم 
ا تةةسا  الدولةةة العثماهيةةة   رمينيةةا دولةةة مسةةت  ة. ومةةني الا ةةم الةة اتي ل من  ةةة الوسدةةةة 

اسةةتاهبنل تاةةت   ةةسقي هاةةس الحةةسات. واا ةةسا  الةةدولي   ةةال المبةةايا التسييةةة. وا  ةةا 
( الةةةةا  ةةةةخ . وا يةةةةد هةةةةسر 50السةةةةياد  العثماهيةةةةة. وتاديةةةةد ال ةةةةيا العثمةةةةاهي  ةةةةة  

مةةةل  ةةةس   1914اامتيةةةااات ااجنبيةةةة التةةةي ياهةةةت الدولةةةة العثماهيةةةة قةةةد ال تاةةةا سةةةنة 
 . (27 وااد

خاضت الاسية الن نية التسيية  ةياد  م  حال يمال استا ضسوسام هةي  ةد  
( ويةةات الن ةةس 1922ةةة 1920جنبةةي خةةالل السةةننات  جباةةات مةة  قةةنات اااةةتالل اا

ا يحاةةا  اس تم نةةت مةةل تاسيةةس المنةةا ا ال ننتيةةة مةةل ااهاضةةنل وهةةي اورهةةة و ينتةةاا 
ومةةس ا وأدهةةةة وتةةةناهتي. وتسةةةب  يثةةةس  الخسةةةاوس التةةةي لا ةةةت  ةةةال نات الحسهسةةةية اجةةةس  
لةةال الحسهسةةينت ات ةةاات مةة  م ةة حال يمةةال اهاةةا  ت ةةم الاةةسا. وهعةةالم تةةم التنصةة  ا

هدهةةةة مرقتةةةة مةةةد   لةةةسيل ينمةةةام   ةةةال الةةةس م مةةةل معارضةةةة قسةةةم مةةةل ا بةةةا  الم  ةةة  
الن ني التسيي الوبيس لاا  لوةل م ة حال يمةال  ةد سلةم ه ةسا سياسةيا يبيةسا لا نمةة 

 . (28 اه س 
ا    سلم ه س اخس   ال ال نات اارمنية هي المنا ا اللمالية اللسقية مل 

واتةةال تنقيةة  معاهةةد  يةةنمسو  1920اي ةةنل  ااهاضةةنل هةةي الاةةسا التةةي خاضةةتاا منةة 
Gumru  يةةةاهنت ااول مةةةل السةةةنة هحسةةةاا  وتمنجباةةةا اسةةةتعادت  2 الوسةةةاهدروت ( هةةةي

. وهةةي النقةةت الةة   1878ا نمةةة اه ةةس  ااراضةةي التةةي ه ةةدتاا الدولةةة العثماهيةةة سةةنة 
كاهةةةت ايةةةا قةةةنات الاسيةةةة الن نيةةةة تخةةةنر استةةةا مةةة  قةةةنات اااةةةتالل ااجنبةةةي  هاهاةةةا 

تعاهي مل ملاك  داخ ية   خاصة ما يتع ا مناا  الاسا ااه يةة التةي اهتلةست كاهت 
( واخنتةا  ةد م مةل  Ethem Cerkesهي مخت ا ارجا  البالد  ةيةاد   ادهةم جةسي  

ا نمةةةة السةةة  ات وتسي اهيةةةا  اس تم نةةةنا مةةةل تلةةة ي  قةةةنات ه اميةةةة سةةةميت  ةةةة  ال ةةةيا 
سةةةت ا ت مةةةل اخمةةةاد ت ةةةم (  لوةةةل قةةةنات الاسيةةةة الن نيةةةة اYesil Orduااخبةةةس 
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الاةةسا والاةةال الا يمةةة  ةة لم ال ةةيا  ومةةل اةةم هةةس قادتةةا الةةال ال ةةنات الينهاهيةةة ال سيمةةة 
 . (29 منا 

است  ت ال نات الينهاهية المتمسي   هةي المنةا ا ال ستيةة مةل ااهاضةنل هسصةة 
اهلةةةة ال ال ةةةةنات الوماليةةةةة هةةةةي ت ةةةةم الاةةةةسا لتلةةةةل ه نمةةةةا   ياةةةةا. و  ةةةةال الةةةةس م مةةةةل 

ت التي ا  تاا هي  اد  اامس  وتاسناد مل  سي اهيةا  التةي اسةت ا ت   ةال ااهت ارا
ااسهةةةا ات تتن ةةةة  وسةةةس ااهاضةةةةنل  هاهاةةةا اجبةةةةست   ةةةال التساجةةةة  هاةةةن الخ ةةةةا وا ةةةةا 

يةةاهنت الثةةاهي  13-6ااولةةال   Inonuالومةةالينت اول ه ةةس   ياةةا هةةي معسيةةة اهينهةةن 
معسيةةةة ايننهةةةن الثاهيةةةة (. وا  ةةة  سلةةةم اهت ةةةارات اخةةةس    ةةةال ت ةةةم ال ةةةنات هةةةي 1921

( 1921اي ةةةةةنل  23تمناةةةةةة  Sakarya  10( ومعسيةةةةةة سةةةةة اريا 1921اسار  31ةةةةةة23 
. و  ال ااسها استمست ال نات الينهاهيةة هةي ت ا سهةا 1922 ا  26والا نا الوبيس هي 

اي ةةنل مةةل  12مةةل المنةةا ا النسةة ال وال ستيةةة اتةةال وصةة ت ااميةةس التةةي  ادرتاةةا هةةي 
 . (30 السنة هحساا
اسيةةةس ااجةةة ا  ال ستيةةةة مةةةل ااهاضةةةنل قةةةسر م ةةة حال يمةةةال  ا ةةةا التنجةةةا وتعةةةد ت

  ناتا هان المباوا ممةا اد  الةال تةدخ  ية  مةل  سي اهيةا وهسهسةا واة اليةا  واقتساااةا 
  ةةةةد مةةةةرتمس دولةةةةي لمناقلةةةةة المسةةةةالة التسييةةةةة والتنصةةةة  الةةةةال اةةةة  يسضةةةةي اا ةةةةسا  

م ويةةةةة لم من  ةةةةةة جميعاةةةةةا  خاصةةةةةة مةةةةةا يتع ةةةةةا مناةةةةةا  ا ةةةةةنل ااتةةةةةسا    ةةةةةال اراضةةةةةيا
المبةةةةاوا. وت ةةةةسر   ةةةةد اجتمةةةةا  تابةةةةيس  قبةةةة  سلةةةةم المةةةةرتمس  اس   ةةةةد هةةةةي منداهيةةةةا 

Mudanya  وتعد مناقلةات جةاد   ةيل ممث ةي ت ةم 1922تلسيل ااول  3 تسييا هي .
منةةةا.  11الةةةدول مةةةل جاةةةة وا نمةةةة اه ةةةس  مةةةل جاةةةة اخةةةس  وقعةةةت هدهةةةة منداهيةةةا هةةةي 

ي التسييةةةة. وا  ةةةا  قةةةنات دول النهةةةال هةةةي وتبةةةمنت م ةةةادر  ال ةةةنات الينهاهيةةةة ااراضةةة
استاهبنل لايل التنص  الةال معاهةد  ال ة ي النااويةة  ةيل اا ةسا  جميعاةا. وتمنجة  
ه ه الادهة اهتات العم يةات الاستيةة  ةيل اا ةسا  المتخاصةة ودخ ةت ال ةنات الوماليةة 

  مةةل . واسةةت ب ت  احةةاو  يبيةةس 1922تلةةسيل ااول  19اسةةتاهبنل دوت اةةةة م اومةةة هةةي 
 . (31 س اهاا

ااس الت نرات السا  ة يات ا  د مل ا ةاد  الن ةس هةي معاهةد  سةيحس و  ةد معاهةد  
صةةة ي جديةةةد  مةةة  ااتةةةسا  وهةةة ا مةةةا ا ةةة  هةةةي مةةةرتمس لةةةناات  سنيسةةةسا. ولوةةةي ةمثةةة  
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تلةسيل  1الومالينت وادهم تسييا هي المرتمس ال ةال م ة حال يمةال  ا ةا السة  نة هةي 
المعارضة ال نية التي ل ياا هي  اد  اامس مل ا با    ال الس م مل  1922الثاهي 

الم  ةة  الةةن ني التسيةةي الوبيةةس. وتعةةد ات رأ  السةة  ات مامةةد السةةادس ة وايةةد الةةديل 
( ات اياتةةةا ماةةةدد   ةةةالخ س   ةةة  الاماةةةةة مةةةل السةةة  ات البسي اهيةةةة. 1922ةةةة1918 

دولةةةة  و  ةةةال ااةةةس ت ةةةم الخ ةةةن  التةةةي اقةةةدا   ياةةةا م ةةة حال يمةةةال  ا ةةةا لةةةم ةعةةةد هنةةةا 
 .(32  ثماهية مل النااية السياسية

  ةةةةةمت  ا ةةةةةةا  مثاةةةةة  تسييةةةةةا هةةةةةي مةةةةةةرتمس لةةةةةناات وهةةةةةد  سواسةةةةةة وايةةةةةةس خارجيتاةةةةةا 
و بنية ي  مل اسل  م هاو   سا  وت ورضةا هةنر  ةم هاوة  سةيننا.   (33 ايننهن(

وابستا وهند اخس  تمث  يالم مل  سي اهيةا وهسهسةا واة اليةا واليا ةات والينهةات وت  اريةا 
ماهيةةةةا وسنيسةةةةسا. يمةةةةا وجاةةةةت  سي اهيةةةةا الةةةةد ن  الةةةةال ااتاةةةةاد السةةةةنهيتي لابةةةةنر ورو 

المرتمس وسلةم  اةد  التنصة  الةال اة  يسضةي اا ةسا  جميعاةا  نةد مناقلةة ملة  ة 
 . (34 المباوا لونت ااتااد السنهيتي ااد  الدول الم  ة   ال الماس ااسند

ت المااداةات   ةال   وجةس 1922تلةسيل الثةاهي  20اهتتي المرتمس ا مالا هةي 
 24هيسةةات اتةةال  23  والثاهيةةة مةةل 1923 ةةما   4ااولةةال اسةةتمست اتةةال  مةةسا تيل 

تمةةنا مةةل ت ةةم السةةنة. وهنقلةةت خاللاةةا قبةةاةا يثيةةس  خاصةةة  ميةةساث الدولةةة العثماهيةةة  
 .Gوياهةت المناقلةةات اةةاد   ةةيل دول السهةةال وروةةي  النهةةد البسي ةةاهي ال ةنرد ييةةسات 

Curzon  الةة   اراد ات ةحةةسر   ةةال تسييةةا 1924-1919اهيةةا  وايةةس خارجيةةة  سي  )
 سو   الده ل احا    ال م الااا هنا   وتيل   مت  ا ا ال    الة  اا تةسا  

وجةةةس  ت سةةةيم ا مةةةال المةةةرتمس  ةةةيل اةةةالث اس    تسييةةةا واسةةةت اللاا لونهاةةةا دولةةةة منت ةةةس 
ا المبةةاوا اهي ةةت الياةةا مامةةة الن ةةس   بةةاةا الاةةدود وااق يةةات وه ةةا هةةايولالل ةةات  

واامةةنر العسةة سية. والثاهيةةة ي حةةت  منضةةن  اامتيةةااات ااجنبيةةة هةةي تسييةةا  هةةي اةةيل 
 . (35 خ  ت ل ثالثة ال باةا ااقت ادةة والمالية

ه د اخت حت وجاات ه س ي  مةل  سي اهيةا وااتاةاد السةنهيتي  لألولالامالنسمة 
لسةةةنهيتي  ةةةتا م تسييةةةا   اس  الةةة  ااتاةةةاد ا1922يةةةاهنت ااول  4منةةة  مناقلةةةتاا هةةةي 

الم  ةةا هةةي المبةةاوا و   اةةا  نجةةا السةةحل الاستيةةة  يةةس التا عةةة لةةدول الماةةس ااسةةند. 
امةةةا  سي اهيةةةا التةةةي ياهةةةت تريةةةدها ا يحاتاةةةا ه ةةةد د ةةةت الةةةال اسيةةةة المالاةةةة هةةةي من  ةةةة 
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المبةةةاوا هةةةةي وقةةةةت السةةةة م والاةةةةسا   ةةةال ات توةةةةنت ت ةةةةم المن  ةةةةة من و ةةةةة السةةةةال . 
   اللةروت الحنيةة والتاةيةيةة  سواسةة  بةن تسيةي    مةا ات وتل ي  ل نة دوليةة تخةت

يةةةات يةةةدر  تمامةةةا  ةةةات  يهةةةا  ةةةمت  ا ةةةا يةةةات ميةةةاا الةةةال وجاةةةة الن ةةةس البسي اهيةةةة  
مخالحتةةا اةاهةةا مةةل  ةة هاا ات تعثةةس  م يةةة السةةالا لاساسةةية ال بةةية  النسةةمة لبسي اهيةةا  

وتسةةب  اخةةتال  وجاةةات واهةةا يةةات ة خةة   ن ةةس اا تمةةار الت  عةةات السوسةةية السةةا  ة. 
ه س اا سا  الملارية لم يتم التنصة  الةال اة  هاةاوي  خ ةن  هة ه ال بةية   ةال 

 . (36 1923 ما   1الس م مل استمسار المناقلات  ل هاا اتال 
امةةةةا  النسةةةةمة ل  بةةةةية الثاهيةةةةة ه ةةةةد  ةةةةس  النهةةةةدات التسيةةةةي والبسي ةةةةاهي وجاةةةةات 

ية وتاريخيةة وجعساايةة واقت ةادةة ه سهما ايما يتع ا  اا وسيسا ا  ةا  ن ةسية وسياسة
و س سية لتبسيس ضم واةة المنص  الال تسييا او ه ة اا  ناةا  لوةل اخةتال  وجاةات 
ه س ال سهيل اد  الال استثنا  ت ةم ال بةية مةل تسةنية ال ة ي  ومةل اةم ت جي اةا سةنة 

.  (37 وااد   اد  تسنيتاا  اتحةال تتنصة  اليةا ية  مةل  سي اهيةا وتسييةا  لة   مما ةس
ل ال بةةاةا ااخةةس  التةةي هاقلةةتاا ال  نةةة ااولةةال هةةي قبةةية تساقيةةا الخاصةةة  تثبيةةت ومةة

اةةةةدود تسييةةةةا ااورتيةةةةة  اس  الةةةة    ةةةةمت  ا ةةةةا   عةةةة  المن  ةةةةة الممتةةةةد  مةةةةل الماةةةةس 
ضمل اةدود تسييةا. وا ةاد  ج يستةي امبةسوس وتينيةدوس الةال  Mericااسند الال مسي  

لوةةةةل ممث ةةةةةي دول النهةةةةال والينهةةةةةات السةةةةياد  التسييةةةةةة ل ستامةةةةا مةةةةةل مبةةةةيا الةةةةةدردهي   
 .(38 وروماهيا رهبنا ت م الم ال   ل ا    ت ه ه ال بية اةبام 

ت سقةت ت ةةم ال  نةة يةة لم الةةال ملة  ة ااق يةةات ال نميةةة والدينيةة. وقةةدا ييةةسات 
 تلةةةة ي  دولةةةةةة ارمنيةةةةة   ةةةةةال ااراضةةةةةي  1922يةةةةةاهنت ااول  12اقتسااةةةةا ل  نةةةةةة هةةةةي 

ل الخدمةةة العسةة سية. وردام   ةةال سلةةم اوضةةي   ةةمت التسييةةة  واسةةتثنا  المسةةياييل مةة
 ا ا   ت تلة ي  مثة  ت ةم الدولةة مةل  ة هاا ات تةرد  الةال ت سةيم تسييةا. واهةا ضةد أ  
قسار ياد  الال ا حا  أ  هسد مل الخدمة العس سية. و  ال الس م مل مااوات ييةسات 

  .(39 المتوسر  ااار  ت م ال بية ه ت   مت  ا ا يات يسهض مناقلتاا 
 Laوايمةةةا يتع ةةةا  ال  نةةةة الثاهيةةةة والتةةةي ياهةةةت  سواسةةةة المةةةاريي   ةةةاروهي 

Marquis Garroni  وايةةس خارجيةةة اة اليةةا التةةي تناولةةت قبةةية اامتيةةااات ااجنبيةةة
  ه ةةةد  الةةة  ااتةةةسا  ال ا هةةةا  اهاةةةا 1922يةةةاهنت ااول  2هةةةي الدولةةةة العثماهيةةةة هةةةي 
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ل اكةةد ييةةسات ات ال ا هةةا ا يةةتم اا تمةة  اسةةت اللام وسةةيادتام   ةةال اراضةةيام  هةةي اةةي
 عد تاديد     ه اا الا م هي تسييةا. ود ةا  ةاروهي ااتةسا  ل سةما   اسةتمسار ه ةاا 

ت رسةةةمية  هوةةةات جةةةناا   ةةةمت اامتيةةةااات ااجنبيةةةة ينهاةةةا   ةةةدت  منجةةة  اتحاقيةةةا
ان تبــل االمتيــازات تترــارس مــع اســتقيل الشــرب، أاســتنادًا الــى كلــل الغيــ    ا ةةا: 

تيازات منت عدر سنوات. ألم ي ق لبرنـة اال تنظـيم عيقـات ت كيـا مـع  ي هـا مـن االم
ـــدأل الريقـــات تيمـــا بينهـــا دأن ان تمـــس ســـيادتها  ـــدأل، مثبمـــا اقامـــ  هـــتق ال ال

  .(40  الوطنية
امةةةةا ايمةةةةةا ةخةةةة  ال  نةةةةةة الثالثةةةةة التةةةةةي تسأسةةةةاا وايةةةةةس خارجيةةةةة هسهسةةةةةا  ارييةةةةةا 

Barrere تلة ي  اةالث ل ةات مامتاةا تةدقيا  1922تلةسيل الثةاهي  27  ه د قسر هةي
ال باةا ااقت ةادةة والن ةاا الت ةار  والومسيةي والةدينت العثماهيةة ياهةة   ةال ات تسةدد 
تسييةةةا جميةةة  الةةةدينت المتستمةةةةة   ياةةةا. وردا   يةةةا   ةةةمت  ا ةةةةا  بةةةسو  ال ةةةا  ال يةةةةند 

تةةي ياهةةت ااقت ةةادةة ياهةةة وتنايةة  الةةدينت العامةةة ل دولةةة العثماهيةةة  ةةيل جميةة  الةةدول ال
جةةة  ا مةةةل الدولةةةة العثماهيةةةة. و  ةةةال الةةةس م مةةةل اسةةةتمسار المناقلةةةات اتةةةال اواوةةة   ةةةما  

 . (41  خ ن  ت م ال باةا  ه ها لم يتم التنص  الال هتي ة ت يس 1923
وه ةة ا وصةة ت المحاوضةةات هةةي المسا ةةة ااولةةال مةةل مةةرتمس لةةناات الةةال  سيةةا 

مس هةةةن   ةةة  سلةةةم  اس تةةةم مسةةةدود  ولوةةةل الةةة   اةةةدث هةةةي المسا ةةةة الثاهيةةةة مةةةل المةةةرت
التنص  الال ا  لمع م ت م ال باةا التي هنقلت هي المسا ةة ااولةال ولوةل   ةعنتة 
 ال ة. ويعند الحب  هي سلم الال د  نماسية   مت  ا ا ومساو اتا واسةت اللا تحوةم 
جباةةة دول النهةةال  وخالهةةات ال ةةسا مةة  السةةنهييت  هبةةال  ةةل ااامةةات ااقت ةةادةة 

مناةةةةا دول النهةةةةال  واسةةةةتيا  الةةةةسأ  العةةةةاا هياةةةةا  سةةةةب  سياسةةةةات التةةةةي ياهةةةةت تعةةةةاهي 
ا نماتاةةا هةةي الاةةسا العالميةةة ااولةةال واةةسا ااسةةت الل التسييةةة  ممةةا اد  هةةي هااةةةة 

. وتمنجباةةا تةةم تاديةةد اةةدود 1923تمةةنا  24الم ةةا  الةةال تنقيةة  معاهةةد  لةةناات هةةي 
العثمةةةاهي العةةةاا. وم ةةةادر  تسييةةةا ااورتيةةةة. وال ةةةا  اامتيةةةااات ااجنبيةةةة. وتنايةةة  الةةةديل 
( واةة  1923تلةةسيل ااول  4قةةنات النهةةال اسةةتاهبنل والمبةةاوا   ادرتاةةا هعةةال هةةي 

 .(42  مل  ة المباوا ومناقلة مل  ة المنص   هبال  ل قباةا اخس  
ملةة  ة المبةةاوا والمنصةة   لمةةا لامةةا مةةل ومةةل ااهميةةة  م ةةات الت ةةسل الةةال 
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مالنسةةمة لملةة  ة المبةةاوا ا  ة المبةةاوا.  القةةة  منضةةن  هةة ه الدراسةةة  ا سةةيما ملةة
هةةات معاهةةد  لةةناات ت سقةةت اوا الةةال مسةة لة اسيةةة مةةسور السةةحل الت اريةةة والاستيةةة  اس 
مةةني الةةدول جميعاةةا اسيةةة مةةسور سةةحناا الت اريةةة  بةةس المبةةاوا هةةي وقةةت السةة م  عةةد 
الولةةا  ةةل جنسةةيتاا ووجاتاةةا وامنلتاةةا وتن بةةا الاالةةة هحسةةاا هةةي وقةةت الاةةسا هةةي 

ل ينت تسييا دولة ماايد . اما اسا ياهت ملتسية هي الاةسا اي ت ةس المةسور   ةال اا
. وتالنسةةمة ل سةةحل وال ةةاوسات الاستيةةة هسةةمي لاةةا  ةةالمسور (43 سةةحل الةةدول الماايةةد  ه ةةس

هةةي وقةةت السةة م  لةةس  ات ا تت ةةاوا الاةةد اا  ةةال ل  ةةن  الماسيةةة المةةار  مةةل المبةةاوا 
ستةةي اقةةن  دولةةة   ةةال الماةةس ااسةةند  أ  ااتاةةاد  ات ةةاه الماةةس ااسةةند ااسةة نل الا

السنهيتي(. وا ارت المعاهةد  الةال اسيةة مةسور ال ناصةات  ةس  ات تماةس   ةال سة ي 
المةةةا   نةةةد مسورهةةةا. وهةةةي االةةةة هلةةةنا اةةةسا توةةةنت تسييةةةا   ةةةال الايةةةاد هياةةةا هع ياةةةا 
السةةةما   مةةةسور ت ةةةم السةةةحل وال ةةةاوسات ومةةةل ا اةةةا يةةة لم منةةة  مةةةسور السةةةحل الاستيةةةة 

خاصةةة  ةةاا سا  المتاارتةةة. يمةةا ال مةةت ت ةةم المعاهةةد  اا ةةسا  المتاارتةةة جميعةةام ال
منةة  الةيةةاا  اةةةة ا مةةال  داويةةة هةةي من  ةةة المبةةاوا اسا ياهةةت تسييةةا هةةي االةةة ايةةاد. 

كةةم   ةةال جاهبياةةا يةةي ا 50-30وت ةةسر ت سيةةد ت ةةم المن  ةةة مةةل السةةال  اتةةال مسةةاهة 
نةةةا . واخيةةةسا ت ةةةسر اهلةةةا  ل نةةةة مدهيةةةة تسةةةت ي  تسييةةةا وضةةة  أ  قةةةن   سةةة سية يبيةةةس  ه

دوليةةةة  ةةةدا مةةةل ال  نةةةة العسةةة سية خاصةةةة  من  ةةةة المبةةةاوا وم سهةةةا اسةةةتاهبنل  سواسةةةة 
 . (44 مندوا تسيي تات ا سا    مة اامم

وايما يتع ا  مل  ة المنص  ه د اتحا ال سهات البسي اهي والتسيي  نةد تنقية  
تسةةةعة  ةةةانر  ةةةدا مةةةل سةةةنة وااةةةد  المعاهةةةد    ةةةال تةةةداول  اثاةةةا خةةةالل مةةةد  اةةةددت  

. وهةي اةال  ةدا تنصة  ال ةسهيل الةال اتحةال لاسةم 1923تلسيل ااول  4ا تمارا مل 
سلةةةم النةةة ا  هةةةي المةةةد  الم ةةةسر  هةةة ت المنضةةةن  سةةةياال الةةةال م  ةةة  الع ةةةمة  وه ةةةا لمةةةا 

 . (45 مل معاهد  لناات ةالثالثه ت   يا الح س  الثاهية مل الماد  
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 هوامش التمهيدل
اد مامةةةد صةةةالي  بةةةد الاميةةةد ال بةةةنر   منقةةا  سي اهيةةةا مةةةل اه ةةةالا ااتاةةةادييل هةةةي  مةة -1

  رسةةةةالة ماجسةةةةتيس  يةةةةس منلةةةةنر   ي يةةةةة ا دا  جامعةةةةة 1909-1908الدولةةةةة العثماهيةةةةة 
 .3-1   2006  داد  

( ولد هي لندت مل  او ة ياندةة مل السحاردةم  ا تنا 1881 -1804 نياميل داروي ي:   -2
واصةةمي  بةةنام هةةي اةة ا  1831ودخةة  الايةةا  السياسةةية هةةي  ةةاا  1817المسةةياية  ةةاا 

اةم  1852المااه يل وهاومام  نةا هةي م  ة  العمةنا. اصةمي وايةسام ل خ اهةة البسي اهيةة هةي 
ومةني  1874يقة  مةل سةنة وأ يةد اختيةاره لسواسةة الةنارا   ةاا  1868رويسام ل نارا  سةنة 

 ت السياسية والسواةات.ل   ال نرد  ي نهسحي د ولا العديد مل المرلحا
Encyclopaedia Britannica, Vol. 3, PP. 316-320. 

 دأ اياتا السياسية  بنام هةي البسلمةات  :(1903-1830روتست اراس سيس  سالسبنر    -3
  اةةم اسةةت ال  ووايةةسام 1866  تسةة م  ةةد  مناصةة  هوةةات وايةةسام ل انةةد 1853البسي ةةاهي  ةةاا 

( والةةناار  الثالثةةة 1892 -1886ومةةس  أخةةس    1885اةةم رويسةةام ل ةةنارا   1878ل خارجيةةة 
 1895-1902.) 

Encyclopaedia Britannica, Vol. 9, P. 942. 
 .3ال بنر   الم در السا ا    -4
وا تسيت ايةا  1877ياهنت الثاهي  22 -1876ياهنت ايول  11  د المرتمس هي الحتس   -5

الم ةس وألماهيةا ومة اليةا  اةد   -الدول الوبس   ه ا  المتمث ة هي  سي اهيا وهسهسا والنمسةا
اةةة  ايامةةةة الب  اهيةةةة التةةةي هلةةة ت  سةةةب  اهةةةدا  اهتحاضةةةة هةةةي البنسةةةنة والاسسةةةم لت ةةةال 
   اريةةا اةةم تةةدخ  يةة  مةةل صةةستيا وال بةة  ايسةةند. أمةةا أهةةم الن ةةا  التةةي هنقلةةت ايةةا هاةةي 

 يةةا قبةة  اسةةت الل وسةةالمة الدولةةة العثماهيةةة وم ةةاد  صةةستيا وال بةة  ايسةةند الةةال مةةا ياهتةةا  
ومجسا  اصالاات ج رية هي اإلدار  العثماهية وملارية أوس  لألهالي هي ادار   ااهتحاضة

أقةةةاليم البنسةةةنة والاسسةةةم وت  اريةةةا اضةةةاهة الةةةال ا  ةةةا  ضةةةماهات  ثماهيةةةة ل ةةةدول الوبةةةس  
لمعال ةةةة ايامةةةة  أا أت المةةةرتمس هلةةة   سةةةب  الةةةسهض العثمةةةاهي ل لةةةس  ايخيةةةس. ل م يةةةد 

 :ي ن س
M.D. Stojanovic, The Great Powers and The Balkans 1875-1878, 

Cambridge University press, London, 1968. P. 113. 
6- Lord Eversley, The Turkish Empire From 1288 to 1914, New 

York, 1969. PP. 326-329. 

ا   ةال ق ةس جس ةات ه ت ةنا اساسةا و ثةسو  1878 سار  24تسأس   ي سعاو  ه نمةام هةي  -7
  ال الس  ات السا ا مساد الخام  هي ا ستا هس ما   ي مسدسام ود ةاه الةال ااسةت ا ة 
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الةةةال م  ةةةبام  وقبةةة  ات ينه ةةةنا هةةةي  ةةةايتام هنج ةةةنا  اةةةسس السةةة  ات  بةةةد الاميةةةد الثةةةاهي  
: ي ن ةةسوجةةست معسيةةة  ةةيل ال ةةسهيل اهتاةةت  م تةة    ةةي سةةعاو  ومع ةةم أهةةساد م من تةةا. 

؛ 171-163   1974عسي  ه ي    ا هللا  يسوت  هاس    الس  ات ااامس  ت جنت 
  دملةةا  1909-1876  ةةس السةة  ات  بةةد الاميةةد الثةةاهي: وأاةةسه هةةي ايق ةةار العستيةةة 

 .171-163   14  ج1939الم معة الاا مية  
  1990ي مةاا اواتنهةةا  تةاريخ الدولةةة العثماهيةة  تسجمةةة  ةدهات مامةةند سة مات  اسةةتاهبنل   -8

 .199   2ج
توسيتةةةةي   الت   ةةةة  االمةةةةاهي هةةةةي الملةةةةسل العستةةةةي قبيةةةة  الاةةةةسا العالميةةةةة ها ةةةةم صةةةةالي ال -9

  ااماهة العامة اتااد المررخيل العسا    ةداد  27ااولال   م  ة المررخ العستي  العدد 
1986    48 . 

 ةةةات  ةةةاهم اامةةةد ال ةةةاو    التنةةةاه  االمةةةاهي ة البسي ةةةاهي   ةةةال ااسةةةنال العثماهيةةةة    -10
  منلةةةةنرات مرسسةةةةة التميمةةةةي 25ستيةةةةة ل دراسةةةةات العثماهيةةةةة  العةةةةدد الم  ةةةةة التاريخيةةةةة الع

 . 265ة264    2002ل مات الع مي والمع نمات  ا نات  اا 
 اسةم  ةسية الحةسات ودج ةة ل مالاةة المخاريةة.  1861: ت سست هةي هيسةات ش كة لنج -11

اقت ةةست مامتاةةا هةةي  ةةاد  اامةةس   ةةال الن ةة  هةةي هاةةس دج ةةة. وهةةي البداةةةة ياهةةت تمت ةةم 
اخستيل  كنميةةةت ومدينةةةة لنةةةدت(. واخةةة ت اللةةةسية تةةة اول هلةةةا ات اخةةةس  اضةةةاهة لن ةةة   ةةة

المبةةةاو  والمسةةةاهسيل  ةةةيل   ةةةةداد والم ةةةس  تتمثةةة   اسةةةةت  ار ااراضةةةي ال را يةةةة و ةةةةساواا 
ل سر اهتاج المااصي  ال را ية التةي ياهةت تاتاجاةا الم ةاه  البسي اهيةة. وه ة ا ياهةت 

هةت الا نمةة العثماهيةة تبة  العساقية   نجااةا  وتناهسةاا تدر   ياا ارتااا  او ة ولاة ا يا
مةة  الا نمةةة العثماهيةةة  ةةةاريت  1914 ةةسية المالاةةة العثماهيةةة. وتمنجةة  اتحاقيةةةة اسار 

اللسية الال جاه   سيات اخس  هي  نا  مينا  الم س . لم يد مل التحاصي  ين ةس: هةناا 
  رسةةةةةالة 1914ةةةةةة1869م ةةةةةس ه ةةةةةي  الةةةةةدليمي  ت   ةةةةة  النحةةةةةنس البسي ةةةةةاهي هةةةةةي العةةةةةسال 

 .113 -91      1989ماجستيس  يس منلنر   ي ية ااداا  جامعة   داد  اي نل 
(  1914-1908تنهيةةةا   ةةةي  ةةةسو  العةةةسا والتةةةس  هةةةي العاةةةد الدسةةةتنر  العثمةةةاهي   -12

 . 179    1960معاد الدراسات العستية العالية  ال اهس   
13- Feroz Ahmad, "Great Britain's Relations with the Young Turks 

(1908-1914)", Middle Eastern Studies, Vol:2, No.4, London, July, 

1966, pp.302 -303.                                                                              
14- Marian Kent, Great Britain and the end of the Ottoman Empire 

(1900-1923) in: Marian Kent and Others, The Great Powers and 

the end of the Ottoman Empire, London, 1984, p.184.                     
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(  تسجمةة د. ها ةم 1912ةة 1911ا. ا. ةاخيمنهتا  الاسا التسييةة   ااة اليةة   -15
 .181    1970صالي التوسيتي  منلنرات ال امعة ال يبية   يسوت  

  ا سواةةةة ديتةةةنراه 1939-1936التسييةةةة –  العالقةةةات البسي اهيةةةة انةةةا  ةةة و  انةةةات -16
 .16-14    2005 يس منلنر   ي ية التستية  جامعة المنص   

جنرج اه نهينس  ة  ة العسا  تاريخ اسية العةسا ال نميةة  تسجمةة د. هاصةس الةديل  -17
    1966هينيةةنر    –   يةةسوت 2ااسةةد و د. ااسةةات  مةةاس  دار الع ةةم ل ماليةةيل   

 . 582ة 578  
18- .     rd edition, London, 1965, p. 50 Geoffrey Lewis, Turkey, 3 
مةةةة  بةةةد الع يةةة  امةةةيل الخةةةاه ي  م معةةةة مةةة يسات ال ةةةاا  م ةةة حال يمةةةال  ا ةةةا  تسج -19

 .98ة95    1926النابة  ال اهس   
20- Eliot Grinnet Mears, Modern Turkey, New York, 1924, pp. 

624-626.                                                                                             
21- Stanford Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman 

Empire and Modern Turkey, vol:2, (1808-1975), London, 

Cambridge Univ. Press, 1987, p. 328.                                                 
  رسالة ماجستيس  يةس 1923ة1919انا   و  انات  الت نرات السياسية هي تسييا   -22

 . 22   1989امعة   داد   ا منلنر   ي ية ااداا  ج
هي سالنهي ا. وت  ال تع يما اا تداوي هياا  ام اكمة   1881: ولد سنة مص فى كمال -23

تع يما هي المرسسات العس سية. وتخسج مل الو ية الاستية هي استاهبنل  ستمة مالاا سنة 
 . وقةةةاد الاسيةةةة الن نيةةةة التسييةةةة1908. ا ةةةتس  هةةةي اةةةنر  ااتاةةةاد والتسقةةةي سةةةنة 1905

. و ندما ا  نت ال مانرية التسيية اهتخ  اول روةي  لاةا 1922ة1920واسا ااست الل 
 . ين س:1939تلسيل الثاهي  10واتال وهاتا هي  1923تلسيل ااول  29من  

 The Encyclopedia Britannica, Vol:2, U.S.A, 1988, pp. 255-257.   

24- Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London, 

Oxford Univ. Press, 1965, pp. 237-238.                                             

25- J.A.R, Marriot, The Eastern Question, An Historical Study in 

.               th edition, Oxford, 1969, p. 557 European Diplomacy, 4 

26-  Lord Kinross, Ataturk, The Rebirth of a Nation,       London, 

rd impression,  190; A.L.Macfie, Ataturk, 3 –pp. 174 , 1964

Malaysia, 1998, pp. 71-75.                                                                  

27- Salahi Ramsdan sonyel, Turkish Diplomacy 1918-1923, 

Mustafa Kemal and the Turkish National Movement, London, N.D, 

pp. 35-39.                                                                                             
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28- Roderic H.Davison & Others, Turkish Diplomacy from Mudros 

to Lausanne in: The Diplomats (1919-1939), New Jersey, London, 

1953, pp. 175-177.                                                                               

 .23    التسيية –  العالقات البسي اهية  انات -29
كمال م اس اامد  يسدستات هي سننات الاسا العالميةة ااولةال  تسجمةة مامةد المةال  -30

 . 345 -344    1984    داد  2 بد الوسيم   
31- Mustafa Kemal Ataturk, A Speech, Ministry of Education 

Printing Plant, Istanbul, 1963, pp. 391-392.                             
32- Turkish Ministry of Press Broadcasting and Tourism, Gazi 

Mustafa Kemal Ataturk Founder of the Turkish Republic, 

Dizerkonca Matbaasi, Ankara, 1961, pp. 118-120.                           

. تخةةسج مةةل الو يةةة الاستيةةة هةةي 1884اي ةةنل  24: ولةةد هةةي ااميةةس هةةي عصــم  باشــا -33
.  ةةةةار  هةةةةي الاةةةةسا العالميةةةةة ااولةةةةال واةةةةسا ااسةةةةت الل التسييةةةةة 1906اسةةةةتاهبنل سةةةةنة 

(. ل ةة   ةةة  ايننهةةن(  ه ةةسا لالهت ةةارات التةةي ا  اةةا   ةةال ال ةةنات الينهاهيةةة 1922ةةة1920 
قةةسا قسيةةةة ايننهةةن  ستةةي ااهاضةةةنل. وتعةةد ا ةةالت ال مانريةةةة التسييةةة تةةةنلال  1921سةةنة 
(. تةةنهي هةةي 1950ةةة1938  روةةي  الةةنارا   اةةم روةةي  ال مانريةةة خةةالل السةةننات  من ةة
 .25ي ن س:  اناا  العالقات البسي اهية      .1973ياهنت ااول  25

34- Ataturk, Op. Cit, p. 585.                                                                 

لمبةايا  عةد الاةسا العالميةة ااولةال   م  ةة هنر   بةد المخيةت السةامساوي   ملة  ة ا -35
  ااماهة العامة اتااد المةررخيل العةسا  دار الخ ةي  ل  ةااهة 33المررخ العستي  العدد 
 . 66    1987والنلس  اللارقة  

36- Jane Degras, Soviet Documents on Foreign Policy, Vol:1, 

(1917-1924), London, 1951, pp. 353-356.                                        

( رسةةةةةةالة 1923-1919أا  امةةةةةة   الحةةةةةةتالو   السياسةةةةةةة البسي اهيةةةةةةة ت ةةةةةةاه تسييةةةةةةا   -37
 . 175-169    2000ماجستيس  يس منلنر   ي ية ااداا  جامعة   داد  

هاض  اسيل  مااضسات  ل مرتمس لةناات وااةاره هةي الةبالد العستيةة  م معةة هابةة  -38
 .40-39      1958م س  ال اهس   

انةةةةةا  ةةةةة و  انةةةةةات    ةةةةةمت  ةةةةةم لايننهةةةةةنك ودوره العسةةةةة س  والسياسةةةةةي هةةةةةي تسييةةةةةا  -39
  ي يةةةة 27(  م  ةةةة دراسةةةات تسييةةةة  م اةةةا م  ةةةة اداا الساهةةةديل  العةةةدد 1923ةةةة1920 

 . 36ة35    1996ااداا  جامعة المنص   
40- La Guerre de L'independence Turque, Publie par la Direction 

Generale de la Presse au Ministere de l'Interieur Imprimerie D'etat, 

Paris, 1937, p.107.                                                                               
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(  تعسيةة   بةةد 1933-1920  ةةمت  ا ةةا خ مةةا واقنالةةا السياسةةية وااجتما يةةة   -41
 70-36    1934ال اهس    الع ي  اميل الخاه ي  م معة السعاد  

42- J.A.S, Grenville, The Major International Treaties (1914-1973), 

London, 1974, pp.79-83.                                                                     

43- Harry N. Howard, Turkey, the Straits and U.S.Policy, London, 

The Johns Hopkins Univ. Press, 1974, pp. 122-124.                   

 ةةةادل مامةةةد خبةةةس   الممةةةسات التسييةةةة وت ايسهةةةا هةةةي العالقةةةات التسييةةةة السةةةنهيتية    -44
  معاةةةةةةةد الدراسةةةةةةةات ااسةةةةةةينية وااهسيةيةةةةةةةة  ال امعةةةةةةةة 4س سةةةةةة ة الدراسةةةةةةةات التسييةةةةةةةة رقةةةةةةم 

 . 26    1983المستن سية  

45- A.L. Macfie, "The Straits Question: The Conference of 

Lausanne (November 1922-July 1923)", Middle Eastern Studies, 

Vol:15, No.2, London, May, 1979,p. 234.                                         
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 الفصل االأل
 موقف ب ي ا يا من السياسة العارجية الت كية

 1923-1936) 
 

 ل1935-1923الت كية  -ريقات ال  ي ا ية أأاًلل ال
 

 الت كيةل -ل المضائق أأث ها عبى ط يرة الريقات ال  ي ا يةثا ياً 
 

أالدألي من مسألة المضائق الت كيـة عـام ثالثًال الموقف ال  ي ا ي 
 ل 1936

تمـــوز  20مـــو ت أ   رابرــًال الموقـــف ال  ي ـــا ي مـــن ابــ ام اتفاقيـــة
 (ل1936
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 السياســـة العارجيـــة الت كيـــة ف ب ي ا يـــا مـــنموقـــ الفصـــل االألل
 1923-1936) 

 ل1935-1923الت كية  -أأاًلل الريقات ال  ي ا ية 
أ   عةد هاةن  1923تلةسيل ااول  29ال مانرية التسيية الاديثةة هةي  أ سست

االاةةة  ةةةانر مةةةل تنقيةةة  معاهةةةد  لةةةناات. وتةةسات  عةةةد المعاهةةةد  ملةةة  ة المنصةةة  التةةةي 
. وتاةةد  اسةةم الملةة  ة جةةست (1 ل الةةدولتيل   سي اهيةةا وتسييةةا(ااةةست   ةةال العالقةةات  ةةي

المنةدوا السةامي  (Percy Cox سسي يةني   ممااثات  يل النهد البسي اهي  سواسة 
 هتاي  م اوييار   ي   ( والنهد التسيي  سواسة 1923ة1920البسي اهي هي العسال  

Okyar( 2 )  س الة     ةد  اسةتاهبنل روي  الم    الن ني التسيي الوبيةس هةي المةرتم
( والةةة    ةةةس   ةةةة  مةةةرتمس ال سةةة ن ينة(. ومنةةة  ال  سةةةة 1924ا يةةةسات  5اةارةةةة  19 

ااولال قدا   ي هتاي  م مخت ا الا   التسيية التةي ت الة   عةند  ت ةم الناةةة الةال 
تسييةةةا. امةةةا  سسةةةي يةةةني  هبةةةدا مةةةل ات يةةةسد   ةةةال ت ةةةم الا ةةة  اكتحةةةال  ااةةةار  ملةةة  ة 

مل منا ا س ناهم وضةسور   ةندتام الةال دةةارهم  وتلة ي  و ةل  ااانرييل المااجسيل
قنمي خا   ام تات الاماةة البسي اهيةة تاةي ةا لسلمةاتام    مةا ات  سي اهيةا لةم توةل 
جاد  هي ااار  ت ةم الملة  ة  واهمةا اسةتخدمتاا ورقةة ضة س   ةال تسييةا اهتة ا  ا تةسا  

اةةي  ةةم الةةسهض التةةاا ل  ةةس  تسيةةي سةةسي   بةةم الناةةةة الةةال العةةسال. ويةةات رد هعةة  هت
 . (3 البسي اهي وه  ا هل  المرتمس

  و م ا لالتحال البسي اهي ة  التسيةي السةا ا ااخحالرأت  سي اهيا  سب  سلم 
 11 منجة  معاهةةد  لةةناات   ةةسر ملةة  ة المنصةة    ةةال م  ةة    ةةمة اامةةم. هحةةي 

 ةيل ارس ت مة يس  الةال سلةم الم  ة  تبةمنت مع نمةات  ةل خةس الاةدود  1924 ا 
ال ا نةةةةة هنةةةةا   ويةةةة لم مخت ةةةةا ا  اةةةةا   اللةةةةعناتسييةةةةا والعةةةةسال وخسي ةةةةة تتع ةةةةا 

العن ةةسية وااقت ةةادةة والتاريخيةةة وال  ساايةةة والعسةة سية  واكةةدت ات الملةة  ة تخةة  
الاةدود ولةةي  مسةةت ب  الناةةةة. وردا   ةةال سلةةم قةةدمت الا نمةةة التسييةةة  ةةدورها  لةةسيل 

 مةةل العةةاا هحسةةا  اي ةةنل 5 ةة  الع ةةمة هةةي هسةةخة مةةل مةة يس  وتسه تاةةا خسي ةةة الةةال م 
واكدت ت م الم يس    ال     ما سهبت اليا  سي اهيا مل ايةت ات الملة  ة منضةن  
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 . (4 المات هي م يس واةة
 1924اي ةةةنل  30قةةسر م  ةة  الع ةةمة هةةةي ج سةةتا الثالاةةيل هةةةي جنيةة  هةةي 

ت هةةي تلةة ي   عثةةة خاصةةة مةةل االاةةة ا بةةا  تتةةنلال مامةةة ت  ةةي الا ةةاوا والمع نمةةا
  المنةةا ا المتنةةاا    ياةةا التةةي مةةل  ةة هاا مسةةا د  سلةةم الم  ةة  لتا يةةا ت ةةم المامةةة

ال  ساهةةي الملةةانر وروةةي  وارا   P. Telekiت لحةةت ال  نةةة مةةل الونهةةت  ةةنل ت وةةي 
وايةةةس السةةةنيد المحةةةنر هةةةي  A. F. Wirsenالم ةةةس سةةةا  ا  وأ . ا . هسسةةةل 

 . (5 ل ال يا الب  ي يالع يد المت ا د م A. Poulis خارست  وأ   نل  
 هةةةيوه ةةةسا لتوةةةسار اةةةنادث الاةةةدود  ةةةيل تسييةةةا والعةةةسال قةةةسر م  ةةة  الع ةةةمة 

( 1924تلةةةةسيل ااول  29ةةةةة27ااجتمةةةةا  ال ةةةةار  الةةةة     ةةةةده هةةةةي  سويسةةةة  خةةةةالل  
تعيةيل خةةس اةدود مسةةم ا ةعةةد الاةد ااق ةةال لوةة   ةس  ةسةةمي لةةا  ااتاللةا وهةةن قسيةة  

الةة   ةح ةة   ةةيل تسييةةا والعةةسال وسةةمي ايمةةا  مةةل خةةس الاةةدود ااداريةةة لناةةةة المنصةة 
 . (6  عد  خس  سويس 

 1924اارت ت م ال  نة يالم مل لندت واه س  وت ةداد منة  اواخةس تلةسيل الثةاهي 
. ام تنجات  عةد سلةم الةال واةةة المنصة   هة ارت مةدت 1925ياهنت الثاهي  26اتال 

ل  سيةا است  ةا  المنص  ويسين  والسة يماهية ودهةن  وواصة ت تاةي اتاةا هنةا   ة
المع نمات مل مخت ا  ساوي س اهاا  ل اوضا ام السياسية وااقت ادةة والت اريةة  
هبال  ل مع نمات تخة  قنميةاتام ودةاهةاتام. وتعةد ات اكم ةت مامتاةا تنجاةت الةال 
جنيةةة  لت ةةةدةم ت سيسهةةةا الةةةال م  ةةة  الع ةةةمة  عةةةد ات ا  عةةةت   ةةةال الا ةةة  البسي اهيةةةة 

 . (7 والتسيية
س الةة   رهعتةةا ال  نةةة ات م ةةالي سةة ات ت ةةم الناةةةة ت تبةةي  ةةدا ا ةةار الت سيةة

ت سةةةيم المنةةةا ا المتنةةةاا    ياةةةا. وسيةةةست ات الا ةةة  ااقت ةةةادةة وال  ساايةةةة ورلمةةةات 
 25س اهاا ت تبي ضم الناةة الال العةسال  ةس    اوةا تاةت ااهتةداا البسي ةاهي مةد  

ل مةةةنام هةةةي اادار  سةةةنة مةةة  مسا ةةةا  رلمةةةات السةةة ات الوةةةسد مةةةل ايةةةت تعيةةةيل مةةةناحي
. يةةات رد هعةة  منيةةس  ةةم المنةةدوا التسيةةي (8 والتع ةةيم وال بةةا  واسةةتخداا ل ةةتام ال نميةةة

 1925اي ةةنل  19هةةي جنيةة  قنيةةا جةةدام  اس رهةةض سلةةم الت سيةةس  لةة   ي ةةي. وقةةدا هةةي 
  ما  ةاجال الةال ما مةة العةدل الدوليةة الداومةة هةي اهةا   لة ت م ةيس ت سيةس ال  نةة 
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يةا هاة  هةن م ةسد  مة  ل نسةا ة او تنصةية او قةسار ق عةي. وردات  عةد الم ةادقة   
 . (9 الما مة  ات ال سار ال   سيتخ ه م    الع مة سي نت ق عيا وم  ما

وهي النقت الة   ياهةت ت ةم ال  نةة ت ةنا  عم اةا اهةدلعت اسيةة يسدةةة مسة اة 
د  يةةسات هةةي المنةةا ا ال ننتيةةة اللةةسقية مةةل تسييةةا  ةيةةاد  اللةةيخ سةةعي 1925هةةي  ةةما  
سياسية ودينية واقت ادةة. وتليس  عض الم ادر التاريخية الةال  يسماا الن لبند ( 

ات الا نمةةةة البسي اهيةةةة ياهةةةت ورا  هةةة ه الاسيةةةة مةةةل ايةةةت تاةةةسيض ا مةةةا  الةماوةةة  
الوسدةةةة مةةل ااسةةتخمارات العسةة سية البسي اهيةةة وت ةةدةم المسةةا دات العسةة سية والمادةةةة 

 . (10 لاا
 سسية التي استخدمتاا الا نمةة التسييةة هةي اخمةاد الاسيةة مةل ات ااسالي  ال

 Hakkariجاةةة وتاةةا اااةةنرييل وتةةساي ام مةةل منةةا ا سةة ناهم وخاصةةة هةةي ا ةةار  
 ةةمالي خةةس  سويسةة  واضةة سارهم الةةال م ةةادر  اراضةةيام هاةةن جنةةنا سلةةم الخةةس مةةل 
ود جاةةة اخةةس  اسةةا ت  سةةمعة تسييةةا هةةي   ةةمة اامةةم. و  ةةال ااةةس توةةسار اةةنادث الاةةد

 ةةةيل العةةةسال وتسييةةةا اضةةة س م  ةةة  الع ةةةمة الةةةال ارسةةةال ل نةةةة ل ولةةةا  ةةةل اسةةةماا 
 . (11 1925اي نل  23مل استنهيا هي  Laidonerااهتااكات  سواسة الحسيا ليدوهس 

وتعد ايار  ت ةم ال  نةة لم ةداد والمنصة  واات ةال  ةالالج يل اااةنرييل ا ةدت 
ادث المسةةي ة   ةةال خةةس الاةةدود. ت سيةةسا خاصةةا  ت ةةم المامةةة تبةةمل وقةةن   عةةض الاةةن 

وقياا ال نند ااتسا   ااتالل قةس  الماةاجسيل واجمةار ااا  مةنام   ةال م ةادر  قةساهم 
 . (12  ات اه ااراضي العساقية مما تسب  هي ات ي  ال العديد منام اتحام جسا  سلم

ياهنت ااول مل السةنة  16وتاد  اهاا  سلم الن ا  اتخ  م    الع مة هي 
قةةةسارا ة بةةةي  ا  ةةةا  واةةةةة المنصةةة  ضةةةمل العةةةسال واتخةةةاس خةةةس  سويسةةة  اةةةدام هحسةةةاا 

هاصةةالم  ةةيل الةةدولتيل  لوةةل تسييةةا رهبةةت ال ةةسار هةةي  ةةاد  اامةةس. ورد هعةة    ةةال سلةةم 
ال سار اقدمت تسييا  عد مسور ينا وااد مةل صةدوره   ةال تنقية  معاهةد  صةداقة و ةدا 

 . (13 ا تدا  م  ااتااد السنهيتي
هةةات تسييةةا لةةم توةةل مسةةتعد  ل ةةدخنل هةةي مناجاةةة جديةةد   ل سلةةم   ةةال الةةس م مةة

م   سي اهيا. ولم ة ل  نسةعاا ية لم تاةد  قةسار   ةمة ايمةم وال  ةن    ةال اسةتخداا 
 نيتةن  السال . يمةا أ ةدت مخاوهاةا مةل الت ةسياات التةي ا   اةا روةي  وارا  اة اليةا 
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امة ا ةا اة ةالي  خ ن    و ااهاضنل واق   (Benito Mossouliniمنسنليني 
ة ينهاهي. وي لم  سةب   عةض ملةاك اا الداخ يةة متمث ةة  الاسيةة الوسدةةة وتخنهاةا مةل 

اقةةةدمت   ةةةال هةةةتي صةةةحاة جديةةةد  هةةةي  القاتاةةةا مةةة   ه هاةةةااهةةةدا اا مةةةس  اخةةةس . لةةة ا 
 Austenاوسةتل تلةمبسليل   سي اهيةا. وتعةد ممااثةات  ةيل وايةس الخارجيةة البسي ةاهي 

Chamberlain 1924-1929)  14  (تنهيةةةةةةةةةةةا ر ةةةةةةةةةةةد  اراس وه يةةةةةةةةةةةسه التسيةةةةةةةةةةةي)  
لةال   تم التنصة  ا(R.Lindsayروهالد ليندسي  تملارية السحيس البسي اهي هي اه س  و 

وهةي اليةنا الثةاهي تةم تنقيعاةا مةل قبة  اا ةسا    1926ا يسات  4صي ة معاهد  هي 
اةدود  ةةيل تثبيةت خةس التبةمنت ت ةم الم عاهةد  المعنيةة وهةي  سي اهيةا والعةسال وتسييةا. 

تلةسيل ااول  29تسييا والعسال  خس  سويس (   ال وها ما اقةسه م  ة  الع ةمة هةي 
مةةة  اجةةةسا   عةةةض التعةةةدي  ايةةةا جنةةةنتي  المةةةنت وأ ةةةنتا ل ةةةالي تسييةةةا. ومةةةني  1924

سنة    ما  ات ااتةسا   25% مد  10العسال لتسييا ا ة مل هحس المنص  قدرت  ة 
ا م يةةةنت جنيةةةا اسةةةتسليني  ةةةدا مةةةل اسةةةتالا واه ةةةنا ايمةةةا  عةةةد   ةةةال اسةةةتالا مب ةةة  ه ةةة

تسييةةةا  اسةةةت الل العةةةسال وتعالقاتةةةا الخاصةةةة مةةة    الم  ا ةةة   تعتةةةس مةةةدهن ات سةةةننية. 
 سي اهيةةةةا. والتعةةةةاوت مةةةة  العةةةةسال لم اهاةةةةة ا مةةةةال السةةةة   والناةةةة   والمااه ةةةةة   ةةةةال 
سد  القات اسل ال نار  يناما. وو دت  سي اهيا تسييةا  ةالتخ ي  ةل ر ايتاةا لمةني الوة

الا ةةم الةة اتي ومةةل اةةم اسةةت اللام. يمةةا ت اه ةةت  ةةند  المنحيةةيل اااةةنرييل الةةال دةةةارهم 
 . (15 1926ا يسات  18 مالي خس  سويس . واصمات ااتحاقية هاه   المحعنل من  
ومعاهةةةةد  اه ةةةةس  هةةةةي  1925هسةةةةتنت  ممةةةةا ت ةةةةدا ات قةةةةسار   ةةةةمة اامةةةةم لسةةةةنة 

يةةي   ةةال واةةةة المنصةة  الةة   هلةة  منةة  اهايةةا ال ةةسا  البسي ةةاهي ة التس  1926ا يةةسات 
مةةل جاةةة  ويةة لم العالقةةات المتةةنتس   ينامةةا منةة  اماهينيةةات ال ةةست التاسةة   1918سةةنة 

 لةةةس. ومت راواةةةة الةةةنحس التةةةي هااةةةت مةةةل واةةةةة المنصةةة  ياهةةةت العامةةة  الااسةةةم هةةةي 
ارضةةةا  اا ةةةسا  جميعاةةةا  واةةةة  النةةة ا   ةةةال سل السةةة مية  وهةةةةتي صةةةحاة جديةةةد  هةةةةي 

ل العسال وتسي اهيا مل  س  وتسييا مل  س  اخس    ال الس م مةل ا ةساا العالقات  ي
ااخيةةةس  معاهةةةد  صةةةداقة و ةةةدا ا تةةةدا  مةةة  السةةةنهييت يةةةسد هعةةة  مةةةل سياسةةةة  سي اهيةةةا 
ت اهاةةةا  وقةةةسار   ةةةمة اامةةةم ايمةةةا يتع ةةةا  م ةةةيس الناةةةةة  لوناةةةا لةةةم تلةةةعس  السااةةةة 

يةةت تسييةا اهاةةا ا تسةةت ي  واةةدها وال م هينةة مناةةا   سةةب  م امعاةا الت  يدةةةة. يمةةا ادر 
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النقةةن   نجةةا التاديةةدات ااة اليةةة دوت مسةةاهد   سي اهيةةا التةةي تمت ةةم اكبةةس قةةن   اسيةةة 
 هي العالم مل جاة اخس . 

ااارت تسنية المنص  ملا س ااتسا  هي سلم النقةت ت ةاه  سي اهيةا. يمةا ات 
التةي قادهةا م ة حال يمةال الاسيةة    هميةةالبسي اهييل  دورهم لم ة ل لديام ادرا  تاا 

 ا ةةا. ويةةات هنةةا  قةةدر يبيةةس مةةل اللةة ن  لةةديام ايمةةا ةخةة  قةةدر  ا نمةةة اه ةةس    ةةال 
 . (16 ادار   روت تسييا. ومني الاسية وال م هينة ل  نميات التي تبماا

وه ةة ا  ةةادت السةةننات الالا ةةة  ةةسودام هةةي العالقةةات  ينامةةا   ةةال الع ةة  مةةل 
ه ةةد اسةةتمست هةةي ت نرهةةا  خاصةةة ااقت ةةادةة مناةةا  عةةد العالقةةات االماهيةةة ة التسييةةة  

 تنحي   دد  ت م التسنية  اس  ادت الا نمة التسيية ل سم مل اللسيات االماهية الةياا
. وااداد ا م التمادل الت ةار   ينامةا قياسةام  ا ةم التمةادل (17 دمل ملاري  س م الادي

 الت ار  م   سي اهيا وال دول ااتي ينضي سلم. 
 (1دول رقم  ال 

 1928 – 1926ا م الت ار  الخارجية التسيية م  الماهيا وتسي اهيا 
 (17  مالييل ال يسات التسيية

ال ادرات التسيية  السنة
 الال  سي اهيا

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات 
التسييةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةال 

 الماهيا

الناردات التسييةة 
 مل  سي اهيا 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناردات 
التسييةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةل 

 الماهيا
1926 21.3 23.6 33 32.3 
1927 16.8 14.7 28.2 30 
1928 17.5 22 27.5 31.6 

س قامةةةةةت واةةةةةد  مةةةةةل اتسيةةةةةي   - داةةةةةةة ت ةةةةةارا  سي ةةةةةاهي  1929 ةةةةةادت سةةةةةنة 
ااسةة نل البسي ةةاهي   يةةار  اسةةتاهبنل م ام ةةة. وقا ةة  الةةسوي  التسيةةي م ةة حال يمةةال 
هةةي اه ةةس  قاوةةد ت ةةم الناةةد  مةة  السةةحيس البسي ةةاهي هنةةا . ويةةات لةةد  ال ةةسهيل اسةةتعداد 

العالقات  يناما الال سا ا  ادها  دلي  ات ال اه  التسيي ا ةد  مناه تةا   ةال  ا اد 
اات ال  بسي اهيا مس  اخةس   اةد  اقامةة  القةات صةداقة  ينامةا  ااةس اللة ن  التةي 
كاهةةةت تسةةةاور تسييةةةا  خ ةةةن  العالقةةةات مةةة  السةةةنهييت الةةة يل  ةةة لنا جاةةةندا مبةةةنية 
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ااهبةةماا الةةال   ةةمة اامةةم    مةةام  ل اي نلةةة دوت ت ةةارا تسييةةا مةةل ال ةةسا  ةةل  سيةةا
ات تسييةةا ياهةةت مت احةةة لوةةي ت ةةمي  بةةنا هةةي ت ةةم المن مةةة الدوليةةة. ومةة  سلةةم ه ةةد 
 ادت السنة الثاهية اهحساجا هي العالقات  يل  سي اهيا وتسييا  ل  سيةا التنصة  الةال 

  .(18 اتحاقيتيل تخ  ااولال  القات ال داقة  والثاهية اامنر الت ارية والمالاة
واصة  م ةة حال يمةةال جاةنده لينةةال ا ةةة  سي اهيةةا واسةت   يةة  هسصةةة لتا يةةا 

 Percy سسةةةةي لةةةةنريل  تعيةةةةيل  1934ال اةةةةةة المنلةةةةند   اس  ةةةةادت اواوةةةة  سةةةةنة 
Loraine)  .سحيسا لبسي اهيا هي اه س   ول ي ه ا تسايما اارا مل لةدت الا نمةة التسييةة

ااخيةةس  ةةل ر بتةةا  الت ةةارا ا يةةسات  بةةس  17وهةةي اانةةا  م ا  تةةا لم ةة حال يمةةال هةةي 
وت ةةنيس  القةةات ال ةةداقة مةة   سي اهيةةا. وسيةةس ات هةةي هيتةةا ت ةةاوا اااةةداث جميعاةةا 

التةةي ادت الةةال تساجةة  العالقةةات  ةةيل ااتةةسا  والبسي ةةاهييل.  1914ممةةا وقةة   عةةد سةةنة 
واوضةةةةي السةةةةحيس  ةةةةدوره اهةةةةا لةةةةي  هنةةةةا  أ  سةةةةب  ةاةةةةنل دوت ا ةةةةاد  العالقةةةةات  ةةةةيل 

سوي  التسيةةةةي  ةةةةات  القةةةةات  ةةةةالده مةةةة  تسييةةةةا سةةةةتت ا  لةةةة   مةةةةناا دولتيامةةةةا  واكةةةةد ل ةةةة
 . (19 ل عالقات التسيية ة السنهيتية

تمةةةنا  7كةةةات لت ةةةم الممااثةةةات والت سيةةةس الةةة   ارسةةة ا لةةةنريل مةةةل اسةةةتاهبنل هةةةي 
اةةنل ات اهةةات السياسةةة الخارجيةةة التسييةةة هةةي سلةةم النقةةت  والمالمةةي ال يةةد   1934

 ةار  بةنيتاا هةي   ةمة اامةم  اهبةمت الياةا هةي  ل سياسة تسييةا الخارجيةة هةي ا
(  وت كيةةةةدها   ةةةةةال االتةةةة اا  سياسةةةةة الايةةةةةاد وتا يةةةةا السةةةةالا   ةةةةةال 1932تمةةةةنا  18

سةالا اراضياا وخارج ادودها. وسلم مل خالل اللعار ال    ساا م  حال يمال  ال
رجيةة ا    اااس هي مناقلة ت م المسةاو  هةي واار  الخا؛ هي الن ل السالا هي الخارج 

 . (20 البسي اهية  ل   جاد
هةةي  سيةةا  (Ataturk) 21كاهةةت اول خ ةةن  اتخةة ها م ةة حال يمةةال  اتةةاتنر  

تاسةةيل ت ةةم العالقةةات تعيةةيل صةةدة ا   ةةال هتاةةي اوييةةار سةةحيسا لتسييةةا هةةي لنةةدت هةةي 
. ويات اوييةار متة اسا  الن ةاا السياسةي ال ستةي وتتعدديتةا الا تيةة. يمةا 1934ا يسات 

ن  القةةةات تسييةةةا مةةة   سي اهيةةةا هةةةي اةةةديت لةةةا امةةةاا الم  ةةة   ةةةخ    ةةةمت ايننهةةة
 اهاةةةةةةةا ت ةةةةةةةنا   ةةةةةةةال مبةةةةةةةدأ ال ةةةةةةةداقة  1934تمةةةةةةةنا  5يةةةةةةةي الوبيةةةةةةةس هةةةةةةةي الةةةةةةةن ني التس 
 . (22 والتعاوت 
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اامةةةةست جاةةةةند تسييةةةةا هةةةةي الت ةةةةسا مةةةةل  سي اهيةةةةا  لةةةة   سةةةةسي  هةةةةي الم ةةةةاات 
سيةةة ا   وتاةةةد  تنسةةةي  مسهةةة  اسةةةتاهبنل وت ةةةنيسه وجع ةةةا م1934ااقت ةةةادةة. هحةةةي  ا 

الوسةةةندر  ت اريةةةا اةةةديثام  اتح ةةةت الا نمةةةة التسييةةةة مةةة   ةةةسية  سي اهيةةةة يتساسةةةاا السةةةس 
ااةةةةد المستلةةةةاريل الحنيةةةةيل ل ا نمةةةةة البسي اهيةةةةة  ه ةةةةد ا ةةةةد (  A. Jamesجةةةةيم  

وتعاقةةدت   الت ةةاميم ااوليةةة الالامةةة لاةة ا ال ةةسر مةة  ا ةةاس الماندسةةيل البسي ةةاهييل
ل ت ةم السةنة مة   ةسيات  سي اهيةة والماهيةة لبنةا  الا نمة التسيية هةي تلةسيل الثةاهي مة

 . (23 سحل لن   المباو  والمساهسيل 8
ا يةةسات  4ولةةم يتنقةةا اامةةس  نةةد هةة ا الاةةد  ةة  ات الا نمةةة التسييةةة   ةةدت هةةي 

اتحاقيةةة ت اريةةة مةةة  ه يستاةةا البسي اهيةةةة  عةةد محاوضةةات دامةةةت  بةةعة  ةةةانر.  1935
و  البسي اهيةةةة الم ةةةدر  الةةةال تسييةةةا  ةةةل كةةةات اهةةةم مةةةا تبةةةمنتا هةةةن تسةةةديد قيمةةةة المبةةةا

وتالعم ةةة التسييةةة. وامةةا  النسةةمة ل مبةةاو  التسييةةة  (المسيةة   التسيةةي  الم ةةس  سيةةا 
الم ةةدر  الةةال  سي اهيةةا هتسةةدد قيمتاةةا  ةةل  سيةةا  نةةم  سي ةةاهي وتال نيةةا ااسةةتسليني. 
ة وتعادت الا نمتةات  ت ةدةم تسةايالت ت اريةة لت ةار دولتيامةا مةل ايةت تخ ةيض هسةم

 ةةةانر  9البةةةساو    ةةةال  بةةةاوعاما  واتح تةةةا  ةةةات توةةةنت ااتحاقيةةةة هاهةةة   المحعةةةنل مةةةد  
 . (24 قا  ة ل ت ديد

يةةةةات ل لةةةةسيات البسي اهيةةةةة ه ةةةةي  هةةةةي ملةةةةاري  الخ ةةةةة هةةةةي السةةةةيال هحسةةةةا  
  مناةةا ت ةةنيس صةةنا ة ال يةةنت النماتيةةة 1939 – 1934الخمسةةية ال ةةنا ية ااولةةال 

مخت ةةا منةةا ا تسييةةا. وااسةةتحاد  مةةل الخبةةسات  هةةي ااميةةس. وت ةةنيس ا ةةنل الحاةةم هةةي
البسي اهيةةةةة هةةةةي م ةةةةال الملةةةةاري  الاندسةةةةية  مناةةةةا اقامةةةةة جسةةةةس يةةةةستس ال ةةةةارتيل  اسةةةةيا 
واورتةةا(. ومةةد خ ةةن  سةة م الاديةةد واهلةةا  مةةناه . ويةة لم اتح ةةت الا نمةةة التسييةةة مةة  

 ةد  سةحل   ال  نةا   1935قسم مل اللسيات البسي اهية والب  ي ية هي تلسيل الثاهي 
 . (25 لن   المباو  والمساهسيل اةبام 

و  ةةةةةال الةةةةةس م مةةةةةل  عةةةةةض التاسةةةةة  الةةةةة    ةةةةةسأ   ةةةةةال العالقةةةةةات السياسةةةةةية 
وااقت ادةة  يل الدولتيل  ه ت ا ةم التمةادل الت ةار   ينامةا لةم ةلةاد أ  اادةةاد   ةال 

 الع   مل التمادل الت ار  االماهي ة التسيي اسمما يتبي مل ال دول ااتي. 
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 (2ول رقم  ال د
 ا م الت ار  الخارجية التسيية م  الماهيا وتسي اهيا

 (26   مالييل ال يسات التسيية(

ال ادرات التسيية  السنة 
 الال  سي اهيا

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات  
التسييةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةال 

 الماهيا

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناردات  
التسييةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةل 

  سي اهيا

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناردات  
التسييةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةل 

 الماهيا
1930 13.5 19.8 16.5 27.4 
1933 8.6 18.2 10.1 19 
1936 6.4 60 6.1 41.7 

تعةةةة   اسةةةةماا سلةةةةم الةةةةال المناهسةةةةة الاةةةةاد  لمبةةةةاو  الةةةةدول ااخةةةةس   خاصةةةةة 
. وهةةسر لألتةةسا االماهيةةة وااة اليةةة  ل مبةةاو  البسي اهيةةة  واهخحةةار ال ةةدر  اللةةساوية 
(. 1933ة  1929الوثيةةةس مةةةل البةةةساو    ةةةيام  سةةةب  ااامةةةة ااقت ةةةادةة العالميةةةة  

سيات البسي اهية  ل التعام  مة  ااتةسا  لعةدا اسةت سار سةعس صةس  ال يةس  وامتنا  الل
التسييةةة  وسةةن  معام ةةة ااتةةسا  ل ت ةةار ااجاهةة  وتبةةمنام البسي ةةاهينت المةيمةةنت هةةي 
تسييةةةةةا. وه ةةةةةدات اول ةةةةةم الت ةةةةةار لالمتيةةةةةااات التةةةةةي يةةةةةاهنا يتمتعةةةةةنت  اةةةةةا  منجةةةةة  ه ةةةةةاا 

مةةرتمس لةةناات. وم المةةة ااتةةسا   ةةسا   اامتيةةااات ااجنبيةةة الةة   ال ةةي  منجةة  قةةسارات
اسام اللةسيات البسي اهيةة هةي المرسسةات ااقت ةادةة التسييةة. وتنةا م   ةال سلةم اهاةت 

التةةي يةةات ةسةةي س   ياةةا  .Eastern Telegraph Co ةةسية الت  ةةسا  اللةةسقية 
 . (27 1932المساهمنت البسي اهينت  ا مالاا هي تسييا سنة 

درها تسييا الال  سي اهيا هي   ةد الثالاينيةات مةل وياهت اهم المباو  التي ت 
ال ةةةةست العلةةةةسيل المنت ةةةةات ال را يةةةةة مثةةةة  التمةةةة  وااهيةةةةنت والحناكةةةةا الم ححةةةةة وال  ةةةةل 
والابةةنا والحسةةتا والبنةةدل  وأمةةا  النسةةمة ل معةةادت هتتمثةة   خامةةات الوةةسوا التةةي تةةدخ  

المبةةاو  هةةي صةةنا ة المعةةدات الاستيةةة والناةةاس وال  ةةديس والسصةةا . وتخ ةةن  
التةةي تسةةتنردها هاةةي المنسةةنجات ال  نيةةة وال ةةناية والمةةناد ال  اويةةة والحاةةم الا ةةس  

 . (28 الت ني  ي ساروالم اول والعدد ال نا ية والس   ااهتاجية التي تاتاجاا 
ات السياسةةةةة التةةةةي اهتا اةةةةا اتةةةةاتنر  منةةةة  اواوةةةة  الثالاينيةةةةات اسةةةةتادهت ااالةةةةة 
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دوت ت ارا تسيي ة  سي ةاهي وهةي  ساقية  ياهةت تة تي  العساقي  جميعاا مما يات ةانل
مةةةةةل  عةةةةةض الت ةةةةةنرات السياسةةةةةية والعسةةةةة سية العالميةةةةةة والت  عةةةةةات التنسةةةةةعية ل ةةةةة  يم 

هةي اورتةا   (Adolf Hitler) 29ادولةا هت ةس ااة ةالي منسةنليني والمستلةار االمةاهي 
ات راد ةة ل اةةد واسةيا واهسيةيةا  و  ة  المن مةةة الدوليةة    ةمة اامةم(  ةةل اتخةاس قةسار 

 مل ت م الت  عات. 
لةةة ا رأت تسييةةةا ات اهبةةة  اةةة  هةةةن الت ةةةسا مةةةل  سي اهيةةةا  نصةةةحاا قةةةن  يبةةةس  
رويسةةية اين ةة . يمةةا ات  سي اهيةةا وجةةدت هحسةةاا مبةة س  ل ت ةةسا مةةل تسييةةا  سةةب  ت ةةم 
الت  عةةات واا مةةا  السةةنهيتية هةةي من  ةةة المبةةاوا والماةةس المتنسةةس. وممةةا ااد مةةل 

ةبةةا منقةةا  سي اهيةةا مةةل مسةةالة م المةةة تةةس ييةةا  إ ةةاد  تنةةةيي  نةةند ت ةةارا الةةدولتيل ا
 .مرتمس لناات وسلم مل خالل المرتمس الدولي ال     د لا ا ال سر 

 
 الت كيةل -ل المضائق أأث ها عبى ط يرة الريقات ال  ي ا يةثا ياً 

اهميةةةة يبيةةةس  ينهاةةةا تلةةة   الممةةةس  (30 ل مبةةةايا التسييةةةة  المسةةةحنر والةةةدردهي (
مةةةةاوي النايةةةةد  ةةةةيل الماةةةةسيل ااسةةةةند والمتنسةةةةس  مةةةة  مةةةةا ةعنيةةةةا سلةةةةم مةةةةل النةةةةاايتيل ال

ااسةةتساتي ية وااقت ةةادةة  النسةةمة ل ةةدول الم  ةةة   ةةال الماةةس ااسةةند   لةة   خةةا . 
وياهت روسةيا الةي ةسية هةي   يعةة الةدول التةي سةعت الةال ضةمات اسيةة مةسور سةحناا 

مبةاوا ات ام ةل لاةا سلةم. همنة   اةد  بس المباوا التسيية  او السي س    ةال ت ةم ال
( ت ايةةد ااهتمةةاا السوسةةي  المبةةاوا التسييةةة 1725- 1682الةي ةةس   ةةسس الوبيةةس  

ــــاق الداف ــــةهةةةةي سةةةةيال السياسةةةةة التةةةةي اهتا اةةةةا ل نصةةةةنل الةةةةال     أ  ميةةةةاه الماةةةةس المي
المتنسةةس. و  ةةال ااةةس سلةةم قامةةت  ةةد  اةةسوا  ةةيل روسةةيا والدولةةة العثماهيةةة اسةةت ا ت 

ا ا هياا م اس  اق يمية   ال اساا الدولة العثماهية  ومناا اسيةة مةسور روسيا ات ت
 . (32 سحناا الت ارية  بس المباوا التسيية

وسةب  سلةةم  رد هعة   سي اهيةةا وهسهسةةا ومةل اةةم وقنهامةةا  خاصةة  سي اهيةةا الةةال 
جاهة  الدولةة العثماهيةةة والا ةنل   ةال مثةة  سلةم اامتيةاا  ةةإ ساا معاهةدات  لة ت هةة ه 

وتاديةةد ه اماةةا ال ةةاهنهي  ه ةةسا لت ايةةد م ةةالااا وهلةةا  ت ارتاةةا مةة  الدولةةة  المبةةاوا
العثماهيةةةة واللةةةسل   ةةةال اةةةد سةةةنا . وه ةةة ا تانلةةةت صةةةحة ت ةةةم المبةةةاوا مةةةل مسةةة لة 
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المبةةاوا التسييةةة الةةال مسةة لة دوليةةة  سةةيما وات دوا اخةةس  ا ةة ت   ةةال اسيةةة مةةسور 
ت اخسهةةةةةا معاهةةةةةد  سةةةةةحناا  بةةةةةس ت ةةةةةم الممةةةةةسات  منجةةةةة  معاهةةةةةدات سةةةةةبا سيسهةةةةةا ويةةةةةا

 . (33 لناات
هسضةةةةت دول النهةةةةال  ةةةةسو ا  سةةةة سية قاسةةةةية   ةةةةال الماهيةةةةا  منجةةةة  معاهةةةةد  

التةةةةي تمخبةةةةت  ةةةةل ا مةةةةال مةةةةرتمس ال ةةةة ي هةةةةي  ةةةةاري  سةةةةنة  Versaillesهسسةةةةا  
  وممةةةا جةةةا  هياةةةا هةةة   التا ةةةينات االماهيةةةة هةةةي منةةةا ا معينةةةة  مناةةةا من  ةةةة 1919
ال ادهةةال اةةةد. وال ةةةا  قنتاةةةا ال نيةةةة  ويةةة لم وت  ةةةي  قنتاةةةا الماسيةةةة الةةة Rhineالةةسايل 

الخدمةةةةة اال اميةةةةة  ةةةةس  ات ة ةةةةنت سلةةةةم م دمةةةةة التةةةة اا الةةةةدول ااخةةةةس   اةةةةا مةةةةل اجةةةة  
تخ يض  لتاا الاستية  ل   داوةم  ايةت ت ةسل ميثةال   ةمة اامةم الةال ت ةم المسة لة 
اةبةةا. واسةةتادهت الةةدول الملةةارية هةةي المةةرتمس  خاصةةة هسهسةةا  منةة  وقةةن   ةةدوتاا 

 . (34 ود   ال قدمياا مس  اخس  وا عال هار اسا  المية جديد ال د
ات  سي اهيةةةا وهسهسةةةا ياهتةةةا الةةةدولتيل النايةةةدتيل المايمنتةةةيل  ت ةةةدر اإل ةةةار  الةةةال

  ال سلم المرتمس  اس ا  تا ايا مهرتاما ااستعمارية هي ايل  ةعست الةدول ااخةس   
ة المنت ةةةسيل  لةةة ا هاهامةةةا مناةةةا اليا ةةةات واة اليةةةا  ةةة ت ال ةةةبل قةةةد لاةةةا  امةةةا هةةةي م د ةةة

اصةةةةماتا تتاينةةةةات الحةةةةس  لتا يةةةةا ا ما امةةةةا ااسةةةةتعمارية التنسةةةةعية ويةةةة لم الاةةةةال 
 النسةةمة الماهيةةا  ايةةت وجةةدت هةةي  ةةةدا التةة اا الةةدول ااخةةس   مسةة لة التسةة ي هسصةةةة 

 .  (35 ل ث ر مل ا داواا ال يل أرادوا توبي اا   يند ا ي ة
منة  اواوة  الثالاينيةات مةل ال ةست العلةسيل هح ت ت م الدول سياسةتاا التنسةعية 

 عةةد ات  ةةاد العةةالم هتةةس  هةةدو  هسةةبي م ت مةةا  ةة لم الاةةد  ااساسةةي الةة   أ هلةة ت مةةل 
اج ةا   ةمة اامةةم والمتمثة   تا يةةا اامةل والسةالا العةةالمييل  ةل  سيةةا ه ةاا اامةةل 
هيةةةا  ال مةةةا ي. واهسةةة اما مةةة  سلةةةم تنصةةة ت سةةةم  دول اورتيةةةة   سي اهيةةةا  هسهسةةةا  الما

الةةةةال خمةةةة   1925تلةةةةسيل ااول  16اة اليةةةةا     ي ةةةةا  تلي نسةةةة نهاكيا   نلنةةةةدا( هةةةةي 
 سنيسةةةةسا. ت سقةةةةت ااولةةةةال الةةةةال مسةةةةالة البةةةةمات  (Locarnoلنيةةةةارهن  اتحاقيةةةةات هةةةةي 

الملةةةتس  والاحةةةا    ةةةال اامةةةل. وتعاةةةدت يةةة  مةةةل  سي اهيةةةا وهسهسةةةا والماهيةةةا واة اليةةةا 
ااتةةساا من  ةةة الةةسايل المن و ةةة   (Rhineland Pactميثةةال الةةسايل  وت  ي ةةا  منجةة  

السةةةال  والةةةدها   ةةةل الاةةةدود ال اومةةةة  ةةةيل هسهسةةةا والماهيةةةا وااخيةةةس  وت  ي ةةةا. وتناولةةةت 
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كةة لم مسةة لة اهبةةماا الماهيةةا الةةال   ةةمة اامةةم وا ةةنلاا   ةةال م عةةد داوةةم هياةةا  وقةةد 
. وتخ ةةةن  ااتحاقيةةةات اارتةةة  ااخةةةس  هاهاةةةا ت سقةةةت الةةةال 1926تا ةةةا سلةةةم سةةةنة 

. هبةال (36 س لة التا يم  يل الماهيا وجيساهاا  هسهسا     ي ا   نلندا  تلي نس نهاكيا(م
 ةةل سلةةم وقعةةت خمةة   لةةس  دولةةة  بةةمناا الناةةةات المتاةةد  اامسي يةةة   ةةال معاهةةد  

. وتبمنت هب  الاسا  يل الةدول وال  ةن  الةال مبةدأ 1928 ا  28 اري  ل سالا هي 
 . (37 والمناا ات الدولية التا يم والم الاة لحض الخالهات

الن ةةةس هةةةي   إ ةةةاد كةةةات لت ةةةم ال ةةةسو  الدوليةةةة ااسهةةةا   ةةةال تسييةةةا وم البتاةةةا 
مس لة المباوا. ه د ه دت تسييا ا تاا  ع مة اامم  ه ةسا ل خسوقةات التةي قامةت  اةا 
اليا ةةات والماهيةةا واة اليةةا لمعاهةةد  هسسةةا  والمعاهةةدات الدوليةةة ااخةةس  السةةا  ة الةة يس  

ا   ةةةال اسةةةاا الةةةدول ااخةةةس   خاصةةةة اسا مةةةا اخةةة ها  ن ةةةس اا تمةةةار م ةةةام  وتنسةةةعا
منسةةنليني التنسةةعية هةةي  ةةسقي الماةةس المتنسةةس. لةة ا ا ستةةت تسييةةا  ةةل ق  اةةا وتخنهاةةا 

من  ةة  واسةيمااللديديل مل اقتساا الخ س ااة الي مناا  ومل اةم اجتيةا  اراضةياا  
  ولونهاةا من  ةة من و ةة السةال  وه ةا ااستساتي ية مل جاةة يهميتااالمباوا  ه سا 

ااةةد  نةةند معاهةةد  لةةناات  ممةةا ةسةةا   م يةةة اجتياااةةا مةةل قبةة  ال ةةنات ااة اليةةة مةةل 
 جاة اخس . 
الا نمةةة التسييةةة يةة  هسصةةة لتعةةسا  ةةل ر بتاةةا اللةةديد   تنةةةيي ه ةةاا  اهتاةة ْت 

المبةةةاوا ورهةةة  الا ةةةس  ةةةل تا ةةةيل مبةةةاو اا. هحةةةي المةةةرتمس الةةة     دتةةةا   ةةةمة 
  والخةا   نة   السةال  ت ةدا وايةس خارجيةة 1932مم هةي جنية  هةي يةاهنت ااول اا

تسييا اراس      رسمي الال سلم المرتمس  خ ن  ال ا  البند الخا   نة   اسة اة 
المباوا هي معاهد  لناات  اد  ا ةاد  تسة يااا  لوةل ال  ة  التسيةي جنتةا  ةالسهض 

ت المتاد  اامسي ية وخاصة  سي اهيةا  ه ةسا مل مندوتي هسهسا والماهيا واة اليا والناةا
ومااولةةةة ااتاةةةاد  1925السةةةنهيتية سةةةنة -ل ت ةةةنرات التةةةي ا  بةةةت المعاهةةةد  التسييةةةة 

السةةةنهيتي اقنةةةا  تسييةةةا ا ةةةاد  الن ةةةس  ن ةةةاا المبةةةاوا هةةةي معاهةةةد  لةةةناات    مةةةام  ةةةات 
يةةة الةةال ات السةةنهييت لةةم ة ةةادقنا   ةةال معاهةةد  لةةناات  ممةةا دهةة  اادميسياليةةة البسي اه

 . (38 تعيد اسا اتاا ااستساتي ية  خاصة ما يتع ا مناا  المباوا التسيية
رلمةةة  ةةالده هةةي ا ةةاد  تسةة يي من  ةةة المبةةاوا  ت كيةةداةةاول اراس مةةس  اخةةس  
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اةةةةار  23التسييةةةة مةةةل خةةةالل مةةةرتمس اخةةةس لنةةة   السةةةال    ةةةد هةةةي جنيةةة  اةبةةةا هةةةي 
 لا مل الةدول الم  ةة   ةال . واقتس    ال جنت سيمنت ت سي  ل نة خاصة تت1933

الماةةس ااسةةند والماةةس المتنسةةس ويةة لم مةةل منةةدوتيل  ةةل الناةةةات المتاةةد  اامسي يةةة 
واليا ات ل تماات هةي ت ةم المسة لة  اا ات المنةدوتيل البسي ةاهييل يةاهنا  يةس متعةا حيل 
مةةة  المنقةةةا التسيةةةي وارتةةة وا ت جيةةة  مناقلةةةة مسةةة لة المبةةةاوا التسييةةةة  ه ةةةسام اهلةةة ال 

لمندوتيل  مناقلة قبية  امة تتع ا  التس ي الدولي. ولا ا السب  اج ةت تسييةا  ةس  ا
المس لة دوليا  عض الل  لول ال  ةا يةات ةسةاورها مةل الخسوقةات االماهيةة وااة اليةة 
ل معاهةةةةدات الدوليةةةةة ومةةةةل النناةةةةةا التنسةةةةعية لمنسةةةةنليني وم البتةةةةا  المنةةةةا ا ال ننتيةةةةة 

 . (39 ال ستية مل تسييا
د  ا عةةاد الخ ةةس ااة ةةالي وتةة ميل اةةدودها ال ستيةةة ات اةةت تسييةةا صةةنا وتاةة

دول الب  ةةات  متناسةةية خالهاتاةةا السةةا  ة معاةةا  عةةد ات ادر  اتةةاتنر  ات  ةةالده سةةتونت 
 سضة ل تاديد ااة ةالي  ةاجالم اا  جةالم. وات م ة اة  ةالده الع يةا تحةسر   يةا تةس  

 . (40 سياسة  الع لة التي اهتا تاا تسييا سا  ام 
والتةةي  1933اي ةةنل  14كاهةةت المعاهةةد  التةةي   ةةدتاا تسييةةا مةة  الينهةةات هةةي 

اكةةدت ال ةةداقة و ةةدا اا تةةدا  والبةةمات المتمةةادل ل ةةنت اةةدودهما الملةةتسية هاتاةةة 
تلةسيل ااول  وين سةالايا  17ال سيا لع د معاهدات مماا ة مة  ية  مةل روماهيةا هةي 

اةدت هة ه المعاهةدات السةبي  امةاا تلةة ي  تلةسيل الثةاهي مةل السةنة هحسةةاا. وم 25هةي 
  والةةةة   اكةةةةد مةةةةا ورد هةةةةي ت ةةةةم 1934 ةةةةما   9ا ةةةةا الب  ةةةةات  ةةةةيل ت ةةةةم الةةةةدول هةةةةي 

المعاهةةدات الثناويةةة  هبةةال  ةةل تلةة ي  جاةةاا استلةةار  ل تلةةاور هةةي اتخةةاس اجةةسا ات 
 . (41 مناسمة هي اال وقن  أ  تاديد ل سالا هي من  ة الب  ات

 ي  الا ا است الل هسصة   د مرتمس اخةس لنة   ااولت تسييا م ددا  عد تل
لالت ةةال  ال اهةة  البسي ةةاهي  وسلةةم مةةل  1934التسةة ي هةةي جنيةة  هةةي اواخةةس أةةةار 

خالل المااداات التي اجساها اراس م  جنت سةيمنت  ايةت اكةد ااخيةس  ة ت الا نمةة 
 البسي اهيةة ا تس ة  هةي مثة  ت ةم ال ةسو   متا عةة ت ةم الملة  ة ويةات هة ا مةا صةةس 

ا يسات مل السنة هحساا. وم  سلةم هةات  11 ا هحسا هي م    العمنا البسي اهي هي 
الا نمة التسيية ياهت ماتمة جدا  ت م المل  ة واتبةي سلةم مةل خةالل التةدا يس التةي 



 د. خنساء زيك مشس ادلين                                                                        "دراسة تأرخيية" 1945-1923 الرتكية –تطور العالقات الربيطانية 

35 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

وا ةاد  تن ةيم  ألياةا اتخ تاا  ل ت الدها   ةل المبةايا ومناةا تاسةيل ال ةسل السةسيعة
  ةةةة المبةةةاوا لمناجاةةةة أ  ه ةةةنا محةةةاج    ةةةال ت ةةةم قناتاةةةا العسةةة سية ال سيمةةةة مةةةل من

 . (42 المن  ة
وه ةةةسا ل ت ةةةنرات التةةةي  ةةةادتاا العالقةةةةات الدوليةةةة ااةةةس ااجةةةسا ات والم ةةةةام  
 17التنسعية الحا ية والنااية  ال   راس هي ااجتما  ال     دتا   مة اامم هةي 

ة  نةةةةة   اسةةةةة اة ل ن ةةةةةس هةةةةةي المسةةةةة لة االماينةةةةةة  إل ةةةةةا  المةةةةةاد  الخاصةةةةة 1935هيسةةةةةات 
المبةةةاوا مةةةل معاهةةةد  لةةةناات ات تسييةةةا ويةةة   دولةةةة اخةةةس  تس ةةة  هةةةي تع يةةة  امناةةةا 
وتةة ميل سةةالمتاا  لوةةل هةة ا الم  ةة  لةةم ي ةةا الت ييةةد اةبةةا مةةل جاهةة   سي اهيةةا وهسهسةةا 

 . (43 واة اليا
اجبةةةةست الت ةةةةنرات الالا ةةةةةة الا نمةةةةة البسي اهيةةةةةة   ةةةةال ات تعيةةةةةد الن ةةةةس هةةةةةي 

 نقحاا ت اه مس لة المباوا  وتتمث  ت م الت نرات هي: سياستاا ت اه تسييا وم
ارتيةةا  الا نمةةة البسي اهيةةة مةةل مناه ةةة الا نمةةة التسييةةة   ةةال قةةسار   ةةمة  -1

 اامم  ل ت الع نتات ااقت ادةة التي هسضت   ال اة اليا. 
اسةةةةةةت ا ة الا نمةةةةةةة التسييةةةةةةة لنةةةةةةدا  ه يستاةةةةةةا البسي اهيةةةةةةة  ت ةةةةةةدةم مسةةةةةةا د   -2

اجةةةد هةةةي الماةةةس المتنسةةةس هةةةي اةةةال تعسضةةةا ا  اسةةة نلاا الماةةةس  المتن 
ه ةةةةنا ماتمةةةة  مةةةةل جاهةةةة  ال ةةةةنات الماسيةةةةة ااة اليةةةةة. وياهةةةةت تسييةةةةا قةةةةد 

التةةي  Gentleman)ال نت مةةات  اسةةت ا ت لةة لم النةةدا  مةةل خةةالل اتحاقيةةة 
. واسةةتعدت 1935ا سمتاةةا مةة  ه يستاةةا البسي اهيةةة هةةي اواوةة  يةةاهنت ااول 

سةةةةة نل البسي ةةةةةاهي المةةةةةار  بةةةةةس الماةةةةةس تسييةةةةةا ل مناه ةةةةةة   ةةةةةال اسةةةةةتحاد  اا
المتنسةةس مةةل المةةناه  وااةةنار ت ةة يي السةةحل التسييةةة مةةل خةةالل ال  ةة  
ال   قدما  سسي لنريل سةحيس  سي اهيةا هةي اه ةس  الةال اتةاتنر   خ ةيام هةي 

يمةةا ا ةةدت دول   النقةةت هحسةةا  نةةا م   ةةال تنجياةةات مةةل الا نمةةة البسي اهيةةة
ا د   سي اهيةةةا  ةةةال نند ومخت ةةةا ا ةةةا الب  ةةةات مةةةل جاتاةةةا اسةةةتعدادها لمسةةة

ااس اة هي االة تعسر اس نلاا الماس  هي الماس المتنسةس ا  ه ةنا 
 . (44 ماتم 
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وممةةةةا   ةةةة  مةةةةل ت ييةةةةس منقةةةةا  سي اهيةةةةا المتلةةةةدد ااا  مسةةةة لة المبةةةةاوا  -3
 ةةةيل   ةةةمت ايننهةةةن  1935يةةةاهنت ااول  5المااداةةةات التةةةي جةةةست هةةةي 

وايةةةس الداخ يةةةة   ( ةةة س  قاةةةةا وروةةةي  وارا  تسييةةةا و راس وايةةةس الخارجيةةةة 
و ةةةدد مةةةل يمةةةار البةةةما  ااتةةةسا  مةةةل جاةةةة مةةة  ضةةةما  الماسيةةةة االماهيةةةة 

مةةل جاةةة اخةةس   لةة ت  (Von Wulfingهةةنت وولحةةن    سواسةةة اادميةةسال 
د ةم تسييةا  مةا تاتاجةا مةل ق ة   اسيةة ل ةدها   ةل مبةاو اا  ايةت ا ةةد  

لتةنهيس ت ةم ال  ة . وية لم  النهد االمةاهي اسةتعداده لت ةدةم اامةنال الالامةة
هةي  1925ت ديد معاهد  ال داقة و دا اا تدا  التسيية ة السةنهيتية سةنة 

 . (45 لمد   لس سننات اخس   1935ياهنت ااول  16
وه ةةة ا هةةةات ااسةةةتعدادات التةةةي ا ةةةدتاا تسييةةةا ت ةةةاه  سي اهيةةةا مةةةل ايةةةت ت ةةةدةم 

مةةل جاةةة. وخنهةةا مةةل  هةةي الماةةس المتنسةةس والةةدها   نةةا يسةة نلاامخت ةةا الخةةدمات 
ا ةنل ت ةارا  ةيل تسييةا مةل جاةة والماهيةةا وااتاةاد السةنهيتي مةل جاةة اخةس  جع اةةا 
تت سا مل تسييا احااا   ال م الااا هنا . يمةا ات تسييةا ياهةت مت احةة ل ت ةسا مةل 
 سي اهيةةا لمسةةاهدتاا ود ماةةا هةةي ا ةةاد  الن ةةس هةةي ه ةةاا المبةةاوا  ةةل  سيةةا مةةرتمس 

 ا  التي  اريت هي مرتمس لناات.دولي تلار  ايا اا س 
 

أالـــدألي مـــن مســـألة المضـــائق الت كيـــة عـــام ثالثـــًال الموقـــف ال  ي ـــا ي 
 ل 1936

الن ةةةةةس  الن ةةةةةاا الخةةةةةا    إ ةةةةةاد الةةةةةدول   ا قنةةةةةاواصةةةةة ت تسييةةةةةا مسةةةةةا ياا 
 المبةةةاوا. واسةةةت  ت الحسصةةةة التةةةي منااةةةا اةاهةةةا النضةةة  ااورتةةةي الةةة   يةةةات ة تنحةةةا 

ت ا  اا مستند    ال الةيمة المتباو ة ل بماهات الدوليةة الوثيس مل الملاك . وياه
 وا اد  التس يي العاا. 
 ةة لم  اس  يقنا اةةا سي اهيةةا هةةي م دمةةة الةةدول التةةي سةةعت تسييةةا و  يةةا  ياهةةت 

رأت تسييةةا ضةةسور  ات ة ةةنت لاةةا سةةند قةةن  يريةةدها هةةي المااهةة  الدوليةةة  ويةةداه   ناةةا 
ا يتعةسر امناةا وسةالمتاا لا ةنا مةل اةةة    ن  السال  اسا ما اقتبت البسور  اتةال

دولةةة مثةة  اة اليةةا   سةةب  الت ةةسياات التةةي ادلةةال  اةةا منسةةنليني  خ ةةن  ا ما ةةا 
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هةةةةي  ةةةةسقي الماةةةةس المتنسةةةةس  وسلةةةةم لمةةةةا لبسي اهيةةةةا مةةةةل م اهةةةةة دوليةةةةة وقةةةةن   سةةةة سية 
وتنصةةحاا ااةةد  الةةد اوم ااساسةةية ل احةةا    ةةال النضةة  الةةساهل هةةي اورتةةا. ويةةات مةةل 

ي اهيا اةبا ات ة نت لاا ا حا  هي  سقي الماةس المتنسةس يتسييةا ت ةدا لاةا م  اة  س 
والمتمث ةةةة  الم ةةةالي الت اريةةةة ه ةةةسام لمةةةا   يةةةد المسةةةا د  احااةةةا   ةةةال م ةةةالااا هنةةةا 

تمت وا تسييا مل سناا   ني ة   ال الماس المتنسس  وينهاا قسيمة مةل م ةادر اهتةاج 
 . (46 النحس العالمي

البةةسور  والااجةةة الم اتةةات تت  مةةات مةةل تسييةةا  أمسةةتوهةةا ت ةةم الم ع يةةات  
 لةةةة ت تنةةةةةيي ه ةةةةاا  لمسةةةةاهدتااتوثيةةةة  ات ةةةةااتاا  بسي اهيةةةةا  واسةةةةت الل يةةةة  مناسةةةةمة 

ااةةةس التاةةةنل  1936المبةةةاوا. وااةةةس سلةةةم  لةةة   واضةةةي هةةةي  داةةةةة يةةةاهنت الثةةةاهي 
د  ااة (Lerosليةسوس  ال ديد هي سياسة اة اليا الخارجية والمتمث   تا ةيل ج يةس  

جةة ر الةةدودة اهي  ال سيمةةة مةةل السةةناا  ال ستيةةة لتسييةةا. ولمةةا رأت  سي اهيةةا ات الخ ةةس 
ااة الي اصمي   ال م ستة مل تسييةا تاسيةت واار  الخارجيةة البسي اهيةة واخة ت   ةال 

 . (47  ات اا دراسة ال    التسيي ورأت اها مل الا مة د م الم ال  التسيية
وايس الخارجية التسيةي اراس ل سةحيس البسي ةاهي  ال يار  التي قاا  ااهبالم  ل 

  اس ا ةسا ال سهةات  ةل وجاةات ه سهمةا 1936هيسةات  8هي اه ةس   يسسةي لةنريل هةي 
 خ ةةةةةن  المنقةةةةةا السياسةةةةةي العةةةةةاا هةةةةةي اورتةةةةةا  والعةةةةةدوات ااة ةةةةةالي   ةةةةةال الاملةةةةةة 
واااةةتالل االمةةاهي لمن  ةةة الةةسايل  هبةةال  ةةل ت سيةةد من  ةةة المبةةاوا مةةل السةةال   

لعنر  عدا اامات العاا  وتعسر اامل التسيي ل خ ةس جةسا  ت ةم الت ةنرات  وهيةة وال
الا نمة التسيية ااار  ال بية رسميا  ل  سيا   مة اامم   ال الس م مل ال ةسو  
 يةةس المناتيةةة  او  ةةل  سيةةا   ةةد مةةرتمس دولةةي تلةةار  ايةةا اا ةةسا  المنقعةةة   ةةةال 

الةال من  ةة المبةاوا اجةسا م ااتساايةام. وقةةد معاهةد  لةناات ياهةة  او ارسةال قةنات تسييةةة 
رهةةةض لةةةنريل  لةةةد  هوةةةس  اقةةةداا تسييةةةا   ةةةال اجةةةسا  ااةةةاد  ال اهةةة  مةةةل خةةةالل دخةةةنل 
ال ةةنات التسييةةة الةةال من  ةةة المبةةاوا  و ةةدا سلةةم خسقةةا ل بنةةند الخاصةةة  المبةةاوا هةةي 
 معاهد  لناات  ت مس لة المباوا تخ  اا سا  جميعام المنقعة   ال ه ه المعاهد 

 . (48 وا ت ت س   ال  س  وااد
لةةةةنريل و راس والسةةةة ستيس العةةةةاا لةةةةنارا  هةةةةي  بةةةةنت سلةةةةم  جمةةةة  ال  ةةةةا   ةةةةيل 
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هيسةات  Numan Menemencioglu )10هعمةات منمن ةي او  ةن  الخارجية التسيية 
  قةةةدا اراس النسةةةخة الم تساةةةة ل مسةةةند  الخاصةةةة  تنةةةةيي ه ةةةاا المبةةةاوا الةةةال 1936

رأةا هياا  اةد  تعميماةا   ةال الةدول سات العالقةة وية لم لنريل لال ال    ياا وتيات 
  ةةةةمة اامةةةةم. وتمث ةةةةت وجاةةةةة ه ةةةةس لةةةةنريل  ةةةةاجسا   عةةةةض التعةةةةديالت   ةةةةال ميثةةةةال 

 . (49 المباوا وجع ا محتناام ل مناقلة والتنةيي
وهةةي اليةةنا هحسةةا قا ةة  أتةةاتنر  السةةحيس البسي ةةاهي لةةنريل لسةةما  اراوةةا ووجاةةة 

تةةاتنر  اةبةةا اهةةا لةةي  مةةل م ةة اة تسييةةا ا ةةاد  تسةة يي ه ةةسه  خ ةةيا. واكةةد لةةنريل ي
المنا ا المن و ة السال   واهما اجسا  انار مة  اا ةسا  المعنيةة ياهةة ل تنصة  الةال 
ا   ل ت ال بةية. وات الا نمةة البسي اهيةة تلةا س ه يستاةا التسييةة هةي رأياةا  اهعةداا 

منسةةنليني ا ةةاد   نةةا   ااسةةت سار وال  ةةا الةة   سةةاد  خ ةةن  اا مةةا  ااة اليةةة وهيةةة
اامبسا نريةةةة السوماهيةةةةة. وردا   يةةةةا اتةةةاتنر   اهةةةةا  خ ةةةةيام والا نمةةةة التسييةةةةة يثمنةةةةات 
 ل   يبيس وجاات ه س الا نمة البسي اهية وارا هةا ال ةسياة  لةات المنضةن . واكةد 
لةةةةا  ةةةةةدا اتخةةةةاس أ  اجةةةةةسا  ااةةةةاد  ال اهةةةةة  مةةةةل  ةةةةةاها ات ةخ ةةةةا رد هعةةةةة  اا ةةةةةسا  

 . (50 المعنية
التي  عثاا اليا السحيس التسيي هةي لنةدت هتاةي اوييةار  رده   ال السسالةنا  وأا

التةةي تبةةمنت رلمةةة الا نمةةة التسييةةة  الةةدخنل هةةي محاوضةةات  1936هيسةةات  11هةةي 
 ةةةةسو  السياسةةةةية مةةةة  الةةةةدول المعنيةةةةة  خ ةةةةن  تنةةةةةيي ه ةةةةاا المبةةةةاوا هةةةةي اةةةة  ال

 توناةةةةاس الةةةةند التةةةةي  بةةةةس وايةةةةس الخارجيةةةةة البسي ةةةةاهي  ةةةةل ملةةةةا  ؛والعسةةةة سية ال اومةةةةة
تسييةةا وا ةةسا  ةةل اسةةتعدادهما  ودوت أ  تةة خيس  لمناقلةةة  ايةةال يةةةبسي اهال الا نمةةة

قبةةية المبةةاوا المثةةار  هةةي اةة  ت ةةةم ال ةةسو  الدوليةةة وتال ةةيا ة هحسةةاا التةةي تعةةةد 
 . (51 اكثس مال مة اا سا  المعنية ياهة

ضةةةمنتاا وجاةةةت الا نمةةةة التسييةةةة مةةة يس  هةةةي اليةةةنا هحسةةةا  هةةةي  بةةةنت سلةةةم 
الم تساةةةةات التسييةةةةة  لةةةةات ا ةةةةاد  تنةةةةةيي ه ةةةةاا المبةةةةاوا. وتةةةةسرت ت ةةةةدةم الم تساةةةةات 
 ةةةالت نرات التةةةي  ةةةادتاا اورتةةةا منةةة    ةةةد معاهةةةد  لةةةناات  والمامةةةة التةةةي  اةةةدت الةةةال 
  ةةمة اامةةم وهةةي المااه ةةة   ةةال السةة م العةةالمي  لوةةل الةة   اةةدث هةةن الع ةة  ات 

سقةت ميثةال الع ةمة وااتحاقيةات الخاصةة قسما مل الدول  سب  ا ما اةا التنسةعية خ
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 نبةة  الاةةسوا وااتةةساا سةةياد  الةةدول  اتةةال ات  عبةةاا مثةة  اة اليةةا واليا ةةات يةةات مةةل 
ضةةةمل الةةةدول اارتةةة  البةةةامنة يمةةةل المبةةةاوا التسييةةةة المن و ةةةة السةةةال . واقتساةةةت 
 الم يس  التنص  الال اتحال جديد لن اا ة خة  هةي اا تمةار ت ةم المسةت دات ومت  مةات

 . (52 امل تسييا اةبا
اخت حةةت ردود هعةة  الةةدول  لةة ت المةة يس  التسييةةة  ه ةةد  ةة عت  سي اهيةةا تسييةةا 
  ةةةةال ت ةةةةم الخ ةةةةن  اهاةةةةا ياهةةةةت هةةةةي سلةةةةم النقةةةةت مت احةةةةة لت نيةةةةة منقعاةةةةا هةةةةي الماةةةةس 
المتنسس وتع ي  صةداقتاا مة  تسييةا مةل جاةة. يمةا اهاةا ياهةت تتخةن  مةل ات  م يةة 

مةةل جاهةة  وااةةد قةةد يةةدهعاا الةةال   ةةد اتحةةال ملةةتس  مةة   ا ةةاد  تسةة يي تسييةةا ل مبةةاوا
 . (53 الماهيا واة اليا واليا ات وهم جميعا خارج مدار قن  التاالا مل جاة اخس  

امةةةةا ااتاةةةةاد السةةةةنهيتي هاهةةةةا د ةةةةم الم  ةةةة  التسيةةةةي هةةةةي اة ةةةةاد ه ةةةةاا جديةةةةد 
ل مبةةةاوا ات الا نمةةةة السةةةنهيتية ياهةةةت ماتمةةةة جةةةدا  اماةةةةة سةةةاا  الماةةةس ااسةةةند 
الم ةة    ةةال المبةةاوا وت مينةةا مةةل أ  ه ةةنا ماتمةة  مةةل اة اليةةا الحا ةةية او الماهيةةا 
الناايةةةة  ويةةة لم الاةةةال  النسةةةمة ل من  ةةةة ال ةةةنا ية مةةةل اويساهيةةةا  وهبةةةالم  ةةةل سلةةةم 
ا ت دت الا نمة السنهيتية ات مةل السةا  جةدا يسة   ةد  هناوةد مةل ه ةاا ةعمة    ةال 

ة   ةةةةال مبةةةةاو اا الةةةة   سةةةةي  ي ه ةةةةاا ا ةةةةنل تسييةةةةا   ةةةةال سةةةةيادتاا الوام ةةةةة والم   ةةةة
هسهسةةةا هةةةي الم تةةةس  التسيةةةي   هةةةي اةةةيل رأت المبةةةاوا الةةةدولي  منجةةة  معاهةةةد  لةةةناات

هسصةةة لتاسةةيل منقةةا ا يحاةةا ال ديةةد  ااتاةةاد السةةنهيتي( مةةل ااتحةةال ال ديةةد  عةةد ات 
 .(54 رهض الم ادقة   ال ه اا المباوا السا ا

ةةه ةةد ااةةارت اأمةةا  مةةا يتع ةةا  ةةدول الب  ةةات   يما لمةة يس  التسييةةة اامةةة  يناةةا  اسا
هةةةي سلةةةم الةةةال  ويعةةة   السةةةب تا ةةةيل الةةةدردهي .   إ ةةةار روماهيةةةا  اس رهبةةةت التسةةة يم 

خلةةةيتاا مةةةل أ  ت ييةةةس   ةةةال سلةةةم الن ةةةاا رتمةةةا ة ةةةند الةةةال هتةةةاو    سةةةية تةةةراس   ةةةال 
. ومة  سلةم السةنهيتية -هي ضن  ال ةداقة التسييةة  الااا وامناا هي الماس ااسند م

ه ت ت م الدول   ال ابنر المرتمس وتبمناا ين سالايا التي ا دت اسةتعدادها ه د وا
 .(55   ال الس م مل اهاا ليست ضمل الدول المنقعة   ال معاهد  لناات

امةةةا      اريةةةا اوضةةةات  اهاةةةا ا تعةةةارر السةةة ن  التسيةةةي ه هاةةةامةةةل جاهباةةةا   
الةةدول المنقعةةة   ةةةال  الناةةةات المتاةةد  اامسي يةةة والماهيةةا هاهامةةا لةةم تونهةةا مةةل ضةةمل



 د. خنساء زيك مشس ادلين                                                                        "دراسة تأرخيية" 1945-1923 الرتكية –تطور العالقات الربيطانية 

40 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

المعاهةةد  المةة ينر  اةبةةا ومةة  سلةةم هةةات ااولةةال اكتحةةت ات توةةنت   ةةال   ةةم  مةةا ة ةةس  
ه ةةةةس  اماةةةةةة الا ةةةةنل اامسي يةةةةة هةةةةي المالاةةةةة هةةةةي من  ةةةةة  اهتماماةةةةاهةةةةي المةةةةرتمس 

رابةةةةةت  المسةةةةة لة لونهاةةةةةا تعةةةةةد قةةةةةن   اسيةةةةةة مةةةةةل هاايةةةةةة  ه هاةةةةةاالمبةةةةةاوا وامةةةةةا الثاهيةةةةةة 
 . (56 مسام ت اريام مل هااية اخس  واستخداماا هاس الداهنا م

واه ةةةةةةت   ةةةةةةال المةةةةةة يس  لوناةةةةةةا ا ةةةةةةتس ت اجةةةةةةسا   ه هاةةةةةةاامةةةةةةا  النسةةةةةةمة ل يا ةةةةةةات 
 المحاوضةةات خةةةارج ه ةةةال   ةةمة اامةةةم  ه ةةةسا اهسةةةاا اا مةةل هةةة ه المن مةةةة الدوليةةةة. 

ا  نةةت اة اليةةا ه ةةد م ا عتاةةا ل مةةرتمس  سةةب  ال ةةسار الةة   اتخ تةةا   ةةمة اامةةم  ينمةةا 
 . (57 الع نتات ااقت ادةة   ياا لعدواهاا   ال الاملةوالخا   حسر 
ه اةةت هةةي هااةةةة هيسةةات هةةي تةة ميل مناه ةةة اا ةةسا  المنقعةةة  تسييةةاة اةةس أت 

  ةةةال معاهةةةد  لةةةناات ياهةةةة   اسةةةتثنا  اة اليةةةا( لمناقلةةةة مسةةة لة ا ةةةاد  الن ةةةس هةةةي اتحةةةال 
دينةة مةنهتسو اةار   د المةرتمس هةي م 12المباوا هي مرتمس دولي. واقتس   راس هي 

ت نمةةا لال تساضةةات اليا اهيةةة   ةةال جنيةة   ا تمةةار  1936ا يةةسات  22السنيسةةسية هةةي 
 . (58 ات المحاوضات هياا ستونت تات ر اةة   مة اامم

الا ةةةةنل   ةةةةال د ةةةةم  سي ةةةةاهي اكبةةةةس  لةةةة ت قبةةةةية المبةةةةاوا تنجةةةةا  وتاةةةةد 
مسةروليل   واجتمة  هنةا   ال1936هعمات منمن ي او  ن الال لندت  عةد منت ةا أةةار 

اةار(. وتسي ت ممااثاتاما   ةال  26- 20هي واار  الخارجية البسي اهية خالل ااةاا  
المةةةةناد المتع  ةةةةة  مةةةةسور السةةةةحل الاستيةةةةة  بةةةةس المبةةةةاوا التسييةةةةة وهةةةة   اسةةةة اة ت ةةةةم 

رهبت الا نمة البسي اهية المناه ة   ال سي س  اةةة قةن    ةال المبةاوا  اس  المباوا
لةةةةي   يهةةةةاي الةةةةتا م  مةةةةسور السةةةةحل الاستيةةةةة هياةةةةا   ايةةةةت ة ةةةةنت لاةةةةا ال ةةةةالاية هةةةة

ت ميل اسية يام ة ل مسور هةي سلةم الممةس المةاوي  واهمةا ة ة  ات ةخبة   ا است ا تا
وقةناهيل  الميةة. يمةا اقتةس  ال اهة  البسي ةاهي العةند     ه مةةسلم لاي ة دولية تتمسم 

ا  الخةةةةة 1933الةةةةال ااقتةةةةسا  الةةةةة   سةةةةبا ات  سضةةةةةا  راس هةةةةي جنيةةةة  هةةةةةي أةةةةةار 
 تا يل من  ة المباوا. ومناقلة سلةم هةي مةرتمس دولةي يتنةاول اةبةا اجةسا   عةض 
التعةةديالت البةةةسورية   ةةةال المةةةناد المتع  ةةةة  مةةةسور السةةةحل الاستيةةةة. وقةةةد واهةةةا هعمةةةات 

 . (59 منمن ي او  ن   ال  سر ه ا الم تس    ال ا نمتا
 د ةةةةن  رسةةةةمية ل ا نمةةةةة 1936اةةةةةار  29وتنةةةةا م   ةةةةال سلةةةةم وجةةةةا  راس هةةةةي 
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البسي اهية  ل ت ارسال وهد الةال المةرتمس الم مة    ةده هةي مةنهتسو هةي المن ةد الم ةسر 
لةةةا والةةة   سةةةي نت مالومةةةام لال ةةةسا  سات العالقةةةة ي اةةةا   ةةةال اةةةد تعبيةةةسه. وجةةةا  الةةةسد 

ا يةةةةسات ايةةةةت ا  ةةةةل رسةةةةميام ات الا نمةةةةة البسي اهيةةةةة قب ةةةةت د ةةةةن   5البسي ةةةةاهي هةةةةي 
 . (60  المباوا الا نمة التسيية لابنر المرتمس الخا 

ا يةةسات متنجاةةا الةةال سنيسةةسا   ةةال رأس وهةةد ضةةم  18 ةةادر  راس تسييةةا هةةي 
هعمات منمن ةي او  ةن وخبةسا  هةي واار  الخارجيةة التسييةة و ةدد مةل يمةار قةاد  ال ةيا 

إ ــي آمــل ان قضــيتنا  ة العةةاا. وادلةةال  راس  مةةا ةةة تي: والماسيةةة التسييةةة ومةةديس ال ةةا
نـا سنحصـل عبـى  تـائج م ضـية أا ـي سـأرجع الـى أا  نستحل في جو مشـبع بـالود

 .(61 "الوطن بنتائج طيبة
وابةةستا  سي اهيةةا  1936ا يةةسات  22اهتةةتي المةةرتمس ا مالةةا هةةي مةةنهتسو هةةي 

وتسييةةةةا وهسهسةةةةا وااتاةةةةاد السةةةةنهيتي واسةةةةتساليا وت  اريةةةةا وين سةةةةالايا والينهةةةةات وروماهيةةةةا 
رويسةةةةةا هخسيةةةةةا ل   سةةةةةة  M.Motta)اا. منتةةةةةا  واختيةةةةةس الةةةةةسوي  السنيسةةةةةس    واليا ةةةةةات

 S.M.Bruce)اس. اا.  ةةةةةسوس  ااولةةةةال. يمةةةةا اختيةةةةس منةةةةدوا الا نمةةةةة ااسةةةةتسالية 
هاومةا  (Nicolas Politisهي ةناس  ةنليت   وسحيس الينهات هي  ةاري    رويسا ل مرتمس
وهةةي . مةةل الينهةةات اةبةةا سةة ستيسا  امةةا ل مةةرتمس ( Aghnidesا نةةدس و ل ةةسوي . 

اراس ي مةةة ا ةةار هياةةا الةةال ااسةةماا التةةي د ةةت الا نمةةة التسييةةة ال  سةةة هحسةةاا ال ةةال 
الةةال   ةة    ةةد مةةرتمس دولةةي خةةا   مبةةاو اا. يمةةا ا ةةسا  ةةل اسةةحا لعةةدا ملةةارية 

 . (62 اة اليا هي المرتمس
ال ةةةةت النهةةةةند الملةةةةارية ي مةةةةات تعبةةةةس  ةةةةل وجاةةةةات ه ةةةةس ا نماتاةةةةا  لةةةة ت 

 ةةل د ةةم  ةةالده  (Stanhopeسةةتاهانا  ال بةةية. وقةةد  بةةس منةةدوا  سي اهيةةا ال ةةنرد 
ل م    التسيي ال   هت   ل ت ييس ااوضا  السياسية والعس سية التي  ادها العةالم 
وخاصةةة اورتةةا  عةةد معاهةةد  لةةناات. وا  ةةل ات ا نمتةةا مناه ةةة   ةةال تبنةةي ت ةةم المسةةند  

ممثةةة  ااتاةةةاد السةةةنهيتي  وتةيةةةة  (Litvinoffليتحينةةةن    اساسةةةام ل مناقلةةةات. يمةةةا اكةةةد 
 .(63 لنهند ااخس  الل  هحسارؤسا  ا

وهةةةي ج سةةةة اليةةةنا الثةةةاهي قةةةدا هعمةةةات منمن ةةةي او  ةةةن المسةةةند  التسييةةةة الخاصةةةة 
 تنةيي ه اا المباوا والتي اتخ ها الملارينت هي المرتمس اساسام لمناقلةاتام. وت ةسر 
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تبةةةمنت . دراسةةةة مةةةناد ت ةةةم المسةةةند  وتلةةة ي  ل نةةةة هنيةةةة واخةةةس  خاصةةةة  المسةةةندات
ماد   مناا ما ةخ  ال ةا  مةا ورد هةي معاهةد  لةناات اةنل جعة   13ية المسند  التسي

 . (64 المباوا من  ة من و ة السال   وال ا  ل نة المباوا الدولية
كمةةا تبةةمنت مةةناد اخةةس  اةةنل اسيةةة مةةسور السةةحل الت اريةةة هةةي وقةةت السةة م هةةي 
سا المباوا   ض الن س  ل ا ماا و  ماا. وي لم اسية مسورها هةي وقةت الاةسا ا

كاهةةت تسييةةا ماايةةد    ةةال ات ت تةة ا تعاةةداتاا ت ةةاه   ةةمة اامةةم. امةةا هةةي االةةة يةةنت 
تسييا ملتسية هي الاسا همل اةا السةحل الت اريةة الماايةد  المةسور هةي ت ةم الممةسات 
الماويةةة هاةةارام   ةةال ات تسةة م ال سيةةا الةة   ت ةةسره تسييةةا. وخبةةن  ت ةةم السةةحل جميعاةةا 

. وتالنسةمة لمةسور البةنارج (65 ناهيل ال ةاية الدوليةةل تحتيا ال اي وها ااه مةة وال ة
والسةةحل الاستيةةة هةةي ت ةةم المبةةاوا هةةي وقةةت السةة م ايسةةمي لاةةا المةةسور هاةةارام دوت ات 

 ياةد تده  اةة رسنا او ضساو  وي نت ال  د مةل دخنلاةا المبةاوا   يةار  م ام ةة 
 دول الماس ااسند  م ا ل لسو  ااتية: 

القةة مع نمةات  ةل اسةما  السةحل الاستيةة وهن اةا و ةددها ت دةم الدولة صةاامة الع -أ
 وال اة التي ت  دها الال الا نمة التسيية رسميا قب   اس وااد مل تاريخ المسور. 

 إم ةةةةات أ  دولةةةةة ا تم ةةةةم  ةةةةا  ام   ةةةةال الماةةةةس ااسةةةةند ات ت  ةةةة  مةةةةسور سةةةةحناا  -ا
 الا  ل.  14الاستية  س  ات ا تتعد  امنلتاا 

الةا  ةل  28حل الاستيةة المنجةند  هةي الماةس ااسةند   ةال ات ا ت يد امنلةة السة -ت
هةةةي  ت وااةةةد  النسةةةمة ل ةةةدول التةةةي ا ت ةةة    ةةةال الماةةةس ااسةةةند   ةةةال ات تتةةةس  هةةة ا 

 الماس هي  بنت خمسة  لس ينمام. 
 ةةدا م ةةنث السةةحل الاستيةةة المةةار  هةةي المبةةاوا اكثةةس مةةل النقةةت الةة   ةسةةت سقا  -ث

 ة. المسور  استثنا  ااات العنارر الح اوي
 ةةدا اسةةتخداا اةةامالت ال ةةاوسات ل  ةةاوسات التةةي تام اةةا  ةةا   ةة   مةةل اا ةة ال.  -ج

كمةةا ا ة ةةنا مةةسور ال ناصةةات هةةي المبةةاوا.   مةةام  ةةات السةةحل الاستيةةة لةةدول الماةةس 
ااسند استثنيت مل المد  ال منية الم ةسر  هةي االةة تنجااةا الةال الماةس المتنسةس ومةني 

تةال  ةا ت. ومةل هاايةة اخةس  مةني اةا مةسور أ  لاا اا العند  الال الماس ااسند م
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ت م الدول تت اوا امنلتاا ال نية الاد الم سر  عد الا نل   ةال  ياد  ارجة تعند 
 . (66 است مل الا نمة التسيية

االة الاسا التي تونت تسييا ماايد  هياا ةاا ل سحل الاستية المسور  أما هي
ا مةةال  داويةةة هةةي ت ةةم الممةةسات    ةةةة وهةةا البةةنا س المةة ينر  ا ةةاله   ةةال ات ا ت ةةنا
ال سصنة. اما هي االةة الاةسا التةي     مالمل ايت تحتيا السحل الت ارية او الةياا 

توةةنت تسييةةةا ااةةد  الةةةدول الملةةارية هياةةةا هةةةات  بةةنر السةةةحل الاستيةةة سةةةي نت خاضةةةعام 
لمناه ةةة تسييةةة خاصةةة. وهةةي االةةة يةةنت تسييةةا ماةةدد   ةةالاسا هةةات  بةةنر ت ةةم السةةحل 

بةةا ة ةةنت خاضةةعام لمناه ةةة تسييةةة  خاصةةة مةة  ا ةةال    ةةمة اامةةم  خ ةةن  سلةةم اة
ومل المةناد ااخةس  التةي تبةمنتاا . ااجسا  لتعميما الال الدول المنقعة   ال ااتحاقية

المسةةةند  مسةةة لة  ةةةدا جةةةناا تا يةةةا ال ةةةاوسات المدهيةةةة والاستيةةةة التةةةي تمةةةس  ةةةيل الماةةةس 
وا    تس م  سي ا تادده الا نمةة التسييةة المتنسس والماس ااسند هنل من  ة المبا
 . (67 لمسا ا  اه مة المالاة ال نية التسيية

ات تع   ت م المسند  ردود اهعال قنية مل قسم مةل الةدول الملةارية  ا  م
هي المرتمس خاصة  سي اهيا وااتاةاد السةنهيتي  ه ةسا لمةا مناتةا مةل امتيةااات خاصةة 

ي  بةةةنر ت ةةةم المبةةةاوا الةةةال الماةةةس المتنسةةةس  ل ةةةدول الم  ةةةة   ةةةال الماةةةس ااسةةةند هةةة
واخ ت  ن ةس اا تمةار مسة لة مسا ةا  امةل ت ةم الةدول  خاصةة ااتاةاد السةنهيتي لتنةال 
رضاه ومل اج   دا توسار منقحا مل  ةدا التنقية    ةال الن ةاا ال ديةد ل مبةاوا يمةا 
دول ادث هي معاهد  لناات. ومل جاه  اخس هات ت م الالواة اةبا را ت م ةالي الة

ااخةس   يةس الم  ةةة   ةال الماةس ااسةةند وخاصةة  سي اهيةةا  ه ةسا لمةا لاةةا مةل م ةةالي 
اينيةةةةة هنةةةةا  ممةةةةا ا ةةةةا  ال ةةةةس  السةةةةنهيتي وتتعبيةةةةس اخةةةةس ات المةةةةرتمس يةةةةات صةةةةسا  

 م الي. 
هب  المندوا البسي اهي اسية مسور السحل الت اريةة يمةا يةات  وتا ا ال دد 

بةاوا  نجةا السةحل الاستيةة المتنجاةة الةال هةي السةا ا. و ةارر  م يةة   ةا تسييةا الم
( الةا 14الماس ااسةند. يمةا ا تةسر   ةال م مةن  امنلتاةا ال نيةة والتةي اةددت  ةة  

( الةةا  ةةل هةةي الماةةس ااسةةند هةةي اةةيل ات السةةحل الاستيةةةة 28 ةةل هةةي المبةةاوا و 
  المتنجاةةة مةةل الماةةس ااسةةند الةةال الماةةس اا ةةيض المتنسةةس  يةةس م يةةد   ت ةةم الامنلةةة
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السما  ل سحل الاستية الم  حةة  مامةة المساقمةة والاماةةة  ةالمسور هةي المبةاوا و ال  
 . (68 أسن    يسها مل السحل التي ت  د ايارات الم ام ة

امةةةا منةةةدوا ااتاةةةاد السةةةنهيتي ه ةةةد واهةةةا   ةةةال مةةةسور السةةةحل الاستيةةةة التا عةةةة 
الت لةةةدول ا ت ةةة    ةةةةال الماةةةس ااسةةةند  واكةةةةد هةةةي النقةةةت هحسةةةةا  ةةةدا السةةةما  لاةةةةام

ال ةةاوسات و ناصةةات ت ةةم الةةدول  عبةةنر المبةةاوا  لونةةا  الةة   اسيةةة مةةسور اةةامالت 
ال ةةاوسات و ناصةةات الةةدول الم  ةةة   ةةال الماةةس ااسةةند  بةةس ت ةةم المبةةاوا. و الةة  
اةبةةا  نضةة  مةةناد خاصةةة لت  يةةة مةةسور السةةحل الاستيةةة هةةي المبةةاوا  منجةة  ميثةةال 

ار. واكد مس لة   ةا المبةاوا  لة     مة اامم والمناايا ااق يمية ضمل ه ا اا 
ك ي  نجا السحل الاستية ل دول  يةس الم  ةة   ةال الماةس ااسةند هةي وقةت الاةسا لمةا 
لاا مل اهمية يبيس  لي  يمل تسييا هاس     يمةل دول الم  ةة   ةال الماةس ااسةند 

 . (69 جميعاا وات ا نمتا مستعد  لمساهد  تسييا هي ه ا المبمار
ات ه ةةس ال ةةسهيل البسي ةةاهي والسةةنهيتي وااالةةة الخالهةةات وتاةةد  ت سيةة  وجاةة

. 1936ا يةةسات  24ايمةةا  ينامةةا   ةة  ليتحينةةن  مةةل سةةتاهانا اجةةسا  م ا  ةةة معةةا هةةي 
و ندما جست الم ا  ة هي المن د المادد لاا     ليتحينن  مل سةتاهانا ت ويةده  ة   

ات الالواةة التسييةة  مع نمات مل   هاا معال ة ال باةا المع  ة. واوضي لا سةتاهانا
قةةد ااةةدات تحاوتةةا هةةي المعام ةةة  ةةيل دول الماةةس ااسةةند و يسهةةا مةةل الةةدول  هحةةي اةةيل 
كاهةةت ااولةةال ةاةةا لسةةحناا الاستيةةة اسيةةة المةةسور هةةي المبةةاوا دوت الت يةةد  الامنلةةة 
الم سر  و  ال الع   هإت الثاهية ستونت امنلة سحناا الاستية م يد    ال هان صةارا  

متةةةا ت ةةةد صةةةعنتة هةةةي تسةةةنية هةةة ا الخةةةال  ينهاةةةا متمسةةة ة  مبةةةدأ اسيةةةة لةةة ا هةةةات ا ن 
 . (70 المسور والمساوا  هي المعام ة هي المباوا

اكد ليتحينن  مل جاهما  ات المناقلات المتع  ةة  ةالماس ااسةند جميعاةا ة ة  
ات تعةده  اةسا م   ةام. وتسةا ل لمةاسا تس ة  الةةدول  يةس الم  ةة   ةال الماةس ااسةند هةةي 

قنات  س سية اليا؟ وهي اال اس مةا   ة  مةل ت ةم ال ةنات ت ةدةم مسةا د    ةال ارسال 
دولةةةة معتدةةةةة هاهةةةا  اسةةةت ا ة ت ةةةم الةةةدول اجةةةسا  سلةةةم وه ةةةا ل مةةةاد  الخاصةةةة  البةةةمات 
المتمةةةادل ضةةةمل ا ةةةار   ةةةمة اامةةةم. ورد   يةةةا سةةةتاهانا  اهةةةا ة ةةة  ا تمةةةار الماةةةس 

حتناةةةة. ويةةةات رد ليتحينةةةن  ات ااسةةةند  اةةةسا دوليةةةا والمبةةةاوا ممةةةسات ماويةةةة دوليةةةة وم
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ا نمتا ا تناها م   ا   ال اسية المسور هي المباوا وه ا يةات السةب  الةسوي  هةي 
 دا م ادقتاا   ال معاهد  لناات. ومل اج  ا  الخال  اقتس    يا ستاهانا ت ييةد 
دخةةنل السةةحل الاستيةةة الةةال الماةةس ااسةةند هةةي االةةة اسا مةةا واه ةةت الا نمةةة السةةنهيتية 

ييةةةد ممااةةة  ل ةةةدخنل الةةةال الماةةةس المتنسةةةس وهةةةي هةةة ه الاالةةةة هةةةات المعيةةةار الةةة     ةةةال ت 
سيسةةةةتخدا لتستيةةةة  أ  مةةةةل هةةةة ه ال يةةةةند ةم ةةةةل ات ةلةةةة   منضةةةةن  المناقلةةةةة الالا ةةةةة 

 . (71 ل تنص  الال اتحال جديد.   ما  ات ت م المناقلات لم تحض الال أ  هتي ة ت يس
ال  نة الحنية ل مةرتمس م تةس    د المرتمس ج سة هاقلت هياا   وهي الينا هحسا

السسةةنا ال ةةاية التةةي ت ةةس الا نمةةة التسييةةة   ةةال هسضةةاا   ةةال السةةحل الت اريةةة التةةي 
تمةةس هةةي المبةةاوا. و ةةارر منةةدوتن  سي اهيةةا وهسهسةةا وت  اريةةا والينهةةات وروماهيةةا هةة ا 
الم تةةةس . واوضةةةي سةةةتاهانا  ةةةات هةةة ه الممةةةسات الماويةةةة هةةةي النايةةةد  هةةةي العةةةالم التةةةي 

  ياةةةا مثةةة  هةةة ه السسةةةنا. ولةةةم يبةةةد النهةةةد التسيةةةي أ   المةةةة تساجةةة  هةةةي هةةة ا سةةةتحسر 
المنضن . واوضي  ات لدةةا تع يمةات  لة ت  ةدا ت ةدةم أ  تنةااات  نةا. و  ةال الةس م 

  لونةةا لةةم يةةتم التنصةة  الةةال اةة  هاةةاوي 1936ا يةةسات  25مةةل مناقلةةة المنضةةن  هةةي 
من ةةةي او  ةةةن لسةةةتاهانا يسضةةةي اا ةةةسا  جميعاةةةا سةةةن  الن ةةةد الةةة   قدمةةةا هعمةةةات من

 خ ن  التلاور م   راس واات ال  ا نمتاما  خ ن  اقتةسا  تسةنية ل منضةن  
 . (71 هحسا

أايةةةست مسةةة لة مةةةسور السةةةحل الاستيةةةة هةةةي المبةةةاوا م ةةةددا هةةةي اليةةةنا هحسةةةا. 
وداهعةةت تسييةةا  ةةل ا اةةا هةةي   ةةا المبةةاوا  نجةةا السةةحل العاوةةد  ل ةةدول  يةةس الم  ةةة 

ت الاةةةسا  ويةةة لم ا اةةةا هةةةي تا ةةةيل من  ةةةة المبةةةاوا.   ةةةال الماةةةس ااسةةةند هةةةي وقةةة
منةةدوا اليا ةةات وجاةةة الن ةةس التسييةةة ورأ  ات السةةحل الاستيةةة  Sato)سةةاتن  و ةةارر 

المتنجاة مل الماةس المتنسةس الةال الماةس ااسةند لاةا الاةا هةي الةدخنل الةال المبةاوا 
لت امةات ضمل  سو  مساوية لت م التي ت با   ال دول الماس ااسند. ولم ةعةس أ  ا

 . (72  ل ت الدها   ل المباوا
ومما يثيس ااهتماه   يا هن ات السياسة البسي اهية  ةادت تاةنا ماةدودام ت ةاه 

ا يةةسات  وات مناقلةةات مسضةةية تمةةت  ةةيل  29قبةةنل الم الةة  التسييةةة والسةةنهيتية منةة  
نيةةةة المنةةةدوتيل البسي ةةةاهي والتسيةةةي والسةةةنهيتي  خاصةةةة ايمةةةا يتع ةةةا   يةةةاد  الامنلةةةة ال 
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ل سةةةحل الاستيةةةة السةةةةنهيتية هةةةي الماةةةةس ااسةةةند التةةةي ة ا  اةةةةا ايةةةاد  مناسةةةةمة هةةةي السةةةةحل 
الاستية لةدول  يةس الماةس ااسةند. ويعةند سةب  سلةم التاةنل الةال اللةعنر العةاا السةاود 
 ةةةيل ا بةةةا  النهةةةد البسي ةةةاهي  ةةة ت تلةةةبت اليا ةةةاهييل   ةةةال ة مةةةنقحام داخةةة  المةةةرتمس  

اليةةة  معارضةةتاا السةةما  لتسييةةا  تا ةةيل المبةةاوا ويةة لم ت ةةسياات الا نمةةة ااة 
ورهبةةةاا أ  تمييةةة  ة ةةةة  هةةةي م ةةةة اة دول الماةةةس ااسةةةند والمتع ةةةةا  اسيةةةة مةةةةسور 
سحناا الاستية سلم ي ةا مةل  ة ها ات يةرد  الةال اهايةار المةرتمس وهة ا   ة  مةا تتمنةاه 

 . (73 الا نمة البسي اهية
لتسييةةةا ه ةةةد ا ةةةد النهةةةد  واهسةةة امام مةةة  سلةةةم  وتاةةةد  جعةةة  منقحاةةةا اكثةةةس د مةةةام 

مسةةند  ل معاهةةد  ال ديةةد   اا تمةةاد   ةةال المسةةند   1936البسي ةةاهي هةةي م  ةة  تمةةنا 
 4قةةةدمت المسةةةند  الةةةال المةةةرتمس هةةةي  .التسييةةةة  عةةةد ات اجةةةس    ياةةةا  عةةةض التعةةةديالت

تمةةةةةنا واجتمعةةةةةت ال  نةةةةةة الحنيةةةةةة لدراسةةةةةتاا  ومناقلةةةةةة تحاصةةةةةي  الخةةةةةال   ةةةةةيل النهةةةةةند 
 يةةةةةنميل اسةةةةةت ها المةةةةةرتمس ج سةةةةةاتا  وقةةةةةدا النهةةةةةد البسي ةةةةةاهي الملةةةةةارية. وتعةةةةةد مةةةةةسور 

مسةةندتا. وتةةم قبنلاةةا مةةل اراس  و  ةة  مةةل النهةةند الملةةارية ضةةسور  مناقلةةة مةةا ورد 
 .             (74 هياا تح ي يام 

( والخاصةةةةةة 3( مةةةةةاد . امالنسةةةةةمة ل مةةةةةاد   26تبةةةةةمنت المسةةةةةند  البسي اهيةةةةةة  
التةةةةي تمةةةةس هةةةةي المبةةةةاوا تةةةةم تسةةةةنية   حةةةةسر السسةةةةنا ال ةةةةاية   ةةةةال السةةةةحل الت اريةةةةة

المنضةةن   ةةيل ال ةةاهبيل التسيةةي والبسي ةةاهي  ةةل  سيةةا هةةسر رسةةنا ق ي ةةة  لوةةل النهةةد 
 . (75 السوماهي ا تسر   ال سلم وارج ت المناقلات الال ج سات اا ة

( التةةةةةي تناولةةةةةت الا ةةةةةس التةةةةةاا   ةةةةةال مةةةةةسور ال ناصةةةةةات هةةةةةي 9امةةةةةا المةةةةةاد   
ة  خ ةةن  هةة ا المنضةةن   اس اقتةةس  النهةةد المبةةاوا  ه ةةد جةةست مناقلةةات مست يبةة

السوماهي ضسور  السما  ل  ناصةات التةي تةم  ةساواا مةل الخةارج مةل قبة  دول الم  ةة 
  ةةال الماةةس ااسةةند  ةةالمسور  بةةس المبةةاوا التسييةةة الةةال الماةةس ااسةةند  وارسةةال مثةة  
ت ةم ال ناصةات مةةل الماةس ااسةةند الةال الماةس المتنسةةس ا ةسار الت ةة يي. ول ةي هةة ا 
الم تةةس  د مةةةا مةةل لةةةدت وهةةد  ااتاةةةاد السةةنهيتي وت  اريةةةا. واقتةةس  المنةةةدوا السةةةنهيتي 
وجةةةنا تنسةةةي  الا ةةةس ليلةةةم  اةةةامالت ال ةةةاوسات  لوةةةل المنةةةدوا البسي ةةةاهي ا تةةةسر 

 . (76   ال سلم و   ت المس لة اتال ا عار اخس
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وايمةا يتع ةةا  مسة لة اا ةةعار المسةةبا ل ا نمةة التسييةةة  مةسور السةةحل الاستيةةة 
ينمةةام. وهةةال 15(  اس اقتساةةت تاديةةد المةةد   ةةة 10هةةي المبةةاوا ه ةةد تبةةمنتاا المةةاد   

سلةةم الم تةةس  قبةةنل اا ةةسا  الملةةارية جميعاةةا  اسةةتثنا  ااتاةةاد السةةنهيتي  ه ةةد قةةسر 
( اةةاا  اا ات اا ةسا  ااخةس  ا تسضةت   يةا  3ليتحينن  تخ ةيض ت ةم المةد  الةال  
  الةةال ج سةةات اا ةةة  اةةد  ا ةةال  ا نمتةةا سلةةم لةة ا اقتةةس  ليتحينةةن  ت جيةة  المنضةةن 

 . (77 وتيات رأياا
امةةا  النسةةمة ل  يةةارات التةةي ت ةةنا  اةةا السةةحل الاستيةةة الةةال المةةناه  التسييةةة هةةي 

( مةل المسةند  البسي اهيةة  ةدا ت ييةد سلةم  مةد  14من  ةة المبةاوا ه ةد اكةدت المةاد   
تةةةةس   ةةةةات توةةةةنت ال يةةةةار  امنيةةةةة ماةةةةدد   لوةةةةل النهةةةةد السةةةةنهيتي ا تةةةةسر   ةةةةال سلةةةةم  واق

ل م ام ةةة ه ةةس ولمةةد  ماةةدد . وتعةةد مناقلةةات  ني ةةة واهةةا منةةدوتا  سي اهيةةا وتسييةةا هةةي 
 . (78 تمنا   ال الم تس  السنهيتي 7ج سة المرتمس هي 

وياهت هنا  خالهةات اخةس   ةيل منةدوتي ااتاةاد السةنهيتي والبسي ةاهي  لة ت 
ة ل سحل التي تدخ  الماةس ااسةند هن يةة ( التي تناولت يمية الامنلة ال ني15الماد   

ت ةةم السةةحل. ه ةةد اقتةةس  المنةةدوا السةةنهيتي  ةةات خةةس التاميةة  ة ةة  ات ا يةةدخ  ايةة  
% مثةة  10%  ةدا مةل 30التنحية  اتةال تةةتم ايةاد  اقةن  اسةةا ي  الماةس ااسةند  نسةةمة 

ة الاستيةة ما اقتساتا المسند  البسي اهية. وي نت ه ا الم تس  مامام اسا تم اضاهة السحين
 ل الةال ااسة نل السةنهيتي هةي الماةس ااسةند والة    23016السنهيتية سات امنلة 

الا  ل ت سيمةا   ةال اةد تعبيةس المنةدوا السةنهيتي   60ست   امنلتا لي  اق  مل 
الةةا  ةةل  20ممةةا سةةي ع  ااتاةةاد السةةنهيتي قةةادرا   ةةال ايةةاد  ا ةةم اسةة نلا  م ةةدار 

ملةةا اة هةةي ال نيةةة العالميةةة لةةدول  يةةس الم  ةةة اةةدوث ايةةاد    اإلم ةةاتقبةة  ات ة ةةنت 
  ال الماس ااسند. ل ا هات ستاهانا ا تسر   ال سلم التعدي   لونةا واهةا ايمةا  عةد 
  ةةةال م تةةةس  روةةةي  المةةةرتمس هةةةي تةةةس  المسةةة لة لمناقلةةةة خاصةةةة  ةةةيل منةةةدوتي ااتاةةةاد 
 السةةةةةنهيتي وتسي اهيةةةةةا اة ةةةةةاد تسةةةةةنية تسضةةةةةي جميةةةةة  اا ةةةةةسا . يمةةةةةا اقتةةةةةس  المنةةةةةدوا
السنهيتي ات ة ت س دخنل السحل الاستية ل دول  يس الم  ة   ال الماس ااسند   ةال 
سحل الس ي الخ يحةة. واقةال هة ا الم تةس  اةبةا معارضةة مةل قبة  المنةدوا البسي ةاهي 

 .(79 اةبا
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تمةةةنا  ةةةيل المنةةةدوتيل المةةة ينريل  9مناقلةةةات مست يبةةةة صةةةما  يةةةنا  و  ةةة 
 خ ةةةن  اق ةةةال امنلةةةة  نيةةةة مسةةةمناة الةةةا  ةةل  60  ةة  ليتحينةةةن  ال ةةةا  الةةةسقم 

ل ةةدول التةةي ا ت ةة    ةةال الماةةس ااسةةند واا ةةار  ه ةةس الةةال اقةةن  قةةن   اسيةةة هةةي الماةةس 
عنــدما تترــاأز الحمولــة  قتساةا هةةن : هحسةا يمةةا تةةم اقتسااةا اصةةالم. وات الةةن  الةة   ا

طـن  10.000ال نية القو  اس ول في العدمة الفربية في البح  االسود اكث  مـن 
ور اقــو  اســ ول فــي كلــل البحــ  فــي تــاريي توقيــع االتفاقيــة، فــان الحمولــة أهــي قــ

طــن ســتعداد بمقــدار مســاأح الــى الحــد االقصــى  30.000ال نيــة الرالميــة البالغــة 
طن. ألهـتا الغـ س فـان أح قـور مـن قـو  البحـ  االسـود ستتصـل  45.000البالغ 

يـة سسـ ولها فـي البحـ  بالحكومة الت كية م تين فـي السـنة البي هـا بالحمولـة ال ن
 . (80  االسود

والمتع  ةةة  مةةسور  16تمةةنا اةبةةا المةةاد   8تناولةةت ج سةةة هةةي السةةيال هحسةةا  
السحل الاستية هي المباوا هي وقت الاسا التي توةنت هياةا تسييةا   ةال الايةاد. وهةي 
ضةةةن  المااداةةةات التةةةي جةةةست سةةةا  ام  ةةةيل المنةةةدوتيل البسي ةةةاهي والسةةةنهيتي ه ةةةد ا  ةةةي 

التسيية ال الاية هي االة ينهاا ماةدد   خ ةس ماتمة  هةي منة  مةسور سةحل  ل ا نمة
اا ةةسا  المتاارتةةة  ةةس  ات ة بةةا سلةةم   ةةال سةةحل اا ةةسا  المتاارتةةة جميعاةةا   ةةال 
هاةةةن متسةةةاو. ويةةة لم تبةةةمنت ت ةةةم المةةةاد  ه ةةةس  تتع ةةةا  ا ةةةس مةةةسور سةةةحل اا ةةةسا  

اةةةةسا. و الةةةة  النهةةةةد المتاارتةةةةة  نةةةةدما ا توةةةةنت دول الماةةةةس ااسةةةةند ملةةةةتسية هةةةةي ال
السنهيتي اجسا   عض التعدي    ال الماد  تبمل ا ةس مةسور السةحل الاستيةة والسةحل 

( التةةةي تتبةةةمل 23المسةةةا د  لال ةةةسا  المتاارتةةةة ي اةةةا مةةةا  ةةةدا مةةةا ورد هةةةي المةةةاد   
 . (81 اماةة الا نل واالت امات النا  ة  ل ميثال   مة اامم

  البسي اهيةة ا ةاد  الن ةس هةي المةناد ( مةل المسةند26تناولةت المةاد   هي ايل 
( سةةننات. 5التةةي تلةةيس الةةال ارقةةاا الامنلةةة ال نيةةة  ةةل  سيةةا المساجعةةة الدوريةةة يةة   

وا تسر المندوا السوماهي   ال سلم  يهةا ر ة  تنسةي  ت ةم المةاد  لمساجعةة ااتحةال 
 . (82   كم ا  دا مل قسم مل مناده خالل المد  هحساا

 مساجعةةة 1936تمةةنا  15ة هةةي المةةرتمس هةةي ج سةةة اهتمةةت اا ةةسا  الملةةاري
( وتعةةةد مناقلةةةات  ني ةةةة تبنةةةال المةةةرتمس هةةة  21  14  11  10  9مسةةةند  المةةةناد  
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مةةل م ةةات اخةةس الةةال  الملةةتسات( التةةي تسةةمي  مةةسور ال ناصةةات الملةةيد  او 9المةةاد   
الت ة ياات   ياةا.  إلجةسا الماس ااسةند او خةسوج  ناصةات دول الماةس ااسةند منةا 

( اجسا  تسنية يةتم  منجباةا تخ ةيض 10اقتس  المندوا التسيي  خ ن  الماد   ا  ل 
المةةد  الخاصةةة  اا ةةعار المسةةبا ل ا نمةةة التسييةةة مةةل قبةة  الا نمةةات ااخةةس   مةةسور 

اةاا. وواه ت اا سا  الملارية هةي  8ينما الال  15سحناا الاستية هي المباوا مل  
ل نة ا ةداد المسةندات   ةال هة ا ااسةاس. وايمةا المرتمس   ال ه ا الم تس  وااي  الال 

( وتنةةا م   ةةال   ةة  النهةةد التسيةةي اتحةةا   ةةال اةة   أ  ا ةةار  الةةال 11ةخةة  المةةاد   
ا م ااس نل التسيي والال  تاديد الامنلة ال نيةة ل سةحل الاستيةة ااجنبيةة المةار  هةي 

  ةةةال ( الةةةا  ةةةل مةةةل دوت الم يةةةد مةةةل التعةةةديالت. وتمةةةت المناه ةةةة 15المبةةةاوا  ةةةة  
 .  (83 سلم

( ه ةةد ر ةةة  المنةةدوا السةةنهيتي هةةةي 14( مةةةل المةةاد   1وايمةةا ةخةة  الح ةةس   
( ينمةام. 21استمعاد ال ناصات مل أ  اس نل ي ور المناه  التسيية وتاديد اقامتا  ةة  

وتعد مناقلات سا  التعةدي  المتع ةا  اسةتمعاد ال ناصةات  عةد ات ا  ةل النهةد التسيةي 
 ةةد  ةةد ن  ال ناصةةات هةةي مثةة  هةة ه المناسةةمات. ومةةل هاايةةة رسةةميام  اهةةا لةةي  لدةةةا ق

امةةةا ايمةةةا  اخةةةس  واهةةةا   ةةةال وجةةةنا ات توةةةنت مثةةة  هةةة ه ال يةةةارات م يةةةد   ةةة مل ماةةةدد.
( التةةي ت سقةةت الةةال مسةة لة ل نةةة المبةةاوا الدوليةةة  ه ةةد تةةم ااتحةةال 21يتع ةةا  المةةاد   

ي اةا والتةي ياهةت ت ة     ىال اواا  ةس  ات ت ةنا الا نمةة التسييةة الناجمةات واالت امةات
 . (84   ال  اتا ت م ال  نة

تمةةنا تةةم ا ةةداد  سوتنيةةنل م اةةا  ااتحاقيةةة  16وهةةي ال  سةةة التةةي   ةةدت هةةي 
ال ديد   وتمنجما ستا   تسييا   ال اا ا ةاد  تسة يي من  ةة المبةاوا. وت ةسر هةي 

صةيا ة الينا هحسا ااالة مسةندات المةناد الم سواةة جميعاةا الةال ال  نةة الحنيةة ول نةة 
المسندات مل اج  ا داد الن  النااوي لمناد ااتحاقية هي اليةنا الثةاهي. ومةل اةم   ةد 

 . (85 اجتما  تمايد  ل مساجعة النااوية ل ن  والم ادقة   يا
تمةةةةنا  عةةةةد ا ةةةةداد ال ةةةةي ة النااويةةةةة  18واصةةةة  المةةةةرتمس   ةةةةد ج سةةةةاتا هةةةةي 

ت   ياةةةةا  اسةةةةتثنا  النهةةةةد لالتحاقيةةةةة ال ديةةةةد   هت يةةةةت   ةةةةال اا ةةةةسا  الملةةةةارية  وواه ةةةة
اليا اهي ال   ياهت لا تاح ات معينة  خ ن  منقا  الده مل المةادتيل ال ديةدتيل 
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ال ةةةدةمتات( هةةةي ضةةةن  اهسةةةااا اليا ةةةات مةةةل  23و  16(  وهمةةةا المادتةةةات 25و  19 
 بةةنية   ةةمة اامةةم. وقةةاد هةة ا اا تةةسار الةةال مناقلةةات  ني ةةة وصةةعمة   يةةس ات 

هااةةةةةة الم ةةةةا    ةةةةال اسةةةةاس تثبيةةةةت تاح ةةةةات اليا ةةةةات هةةةةي المسةةةة لة تةةةةم تسةةةةنيتاا هةةةةي 
وا    ت ةم المناقلةات ت ةسيي ادلةال  ةا المنةدوا التسيةي  راس  .(86 المابس السسمي

 خ ةةةن  اسةةةتمسار  عةةةض المةةةناد مةةةل معاهةةةد  لةةةناات مةةة  ا ةةةار  خاصةةةة الةةةال المةةةناد 
 . (68 المتع  ة  مهسي الاسا. وهال ه ا البيات استاسات اا سا  الملارية جميعاا

  ةةةد المةةةرتمس ج سةةةات اخةةةس  إلجةةةسا  المةةةداخالت مةةةل قبةةة  اا ةةةسا  جميعاةةةا 
ل ثنا    ال مامة روةي  المةرتمس إلدارتةا الناجاةة ل مةرتمس. وأهاةال المةرتمس أ مالةا هةي 
اليةةنا هحسةةا   ةةن مةةل الةةسو  الندةةةة  عةةد ات اتحةةا   ةةال الم ةةادقة   ةةال الةةن  الناةةاوي 

 .(87 3619تمنا  20ال اه  لالتحاقية ال ديد  هي 

 (ل1936تموز  20مو ت أ   رابرًال الموقف ال  ي ا ي من اب ام اتفاقية
اا سا  الملارية هي مةرتمس مةنهتسو   ةال ااتحاقيةة ال ديةد  الخاصةة  أ سمت

مةةاد  منا ةةة  29. وتبةةمنت 1936تمةةنا  20 المبةةاوا التسييةةة  لةة  اا الناةةاوي هةةي 
مالاةةا وتسوتنيةةنل  4اوا. و ( اقسةةاا ه مةةت الن ةة  والمالاةةة هةةي هةة ه المبةة5  ةةال  

( الخاصة  مسور السحل الت ارية هةي المبةاوا. 7-2وااد.  م  ال سم ااول المناد  
( الةال مةسور هة ه السةحل هةي وقةت السة م  اسيةة يام ةة هةي ت ةم 2ايت ت سقت الماد   

الممةةةةسات الماويةةةةة   ةةةةض الن ةةةةس  ةةةةل رايتاةةةةا وامنلتاةةةةا. وتوةةةةنت معحةةةةا  مةةةةل البةةةةساو  
سضةةةةاا الا نمةةةةة التسييةةةةة  ةةةةدا ت ةةةةم الملةةةةمنلة  اةةةةا  منجةةةة  الم اةةةةا والسسةةةةنا التةةةةي تح

 . (88 ااول
( التة اا السةحل الت اريةة الداخ ةة الةال المبةاوا مةل 3هةي اةيل تناولةت المةاد   

كةةال اات ةةاهيل  الماةةس ااسةةند وتاةةس اة ةةة(  ةةالنقن  هةةي اقةةسا ما ةةة صةةاية مردةةةة 
 ةةةن    ياةةةا هةةةي ال ةةةاهنت الةةال المبةةةاوا لبيةةةات مةةةد  ت بي اةةةا اللةةةسو  ال ةةةاية المن

( الةال اسيةة مةةسور 4التسيةي ضةمل ا ةار ااه مةة ال ةاية العالميةةة. وا ةارت المةاد   
السحل الت ارية هي المباوا هي وقت الاسا التي ا توةنت تسييةا  سهةا هياةا   ةال ات 
توةةنت خاضةةعة ل مةةادتيل السةةا  تيل. امةةا هةةي وقةةت الاةةسا التةةي توةةنت تسييةةا  سهةةام هياةةا 
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( تتمتةة  السةةحل الت اريةةة ل دولةةة التةةي ليسةةت هةةي االةةة اةةسا مةة  تسييةةا 5   هنه ةةام ل مةةاد
( 6 اسية المسور هي المباوا  س  ات ا ت دا اةةة مسةا د  ل عةدو. وت سقةت المةاد   
( 2الال ات تسييا ات  عست   هاا مادد   خ س اةسا و ةي ة هةات مةا جةا  هةي المةاد   

م  مسا ةا  دخنلاةا المبةاوا هاةارام  سي با   ال السحل الت ارية التي تدخ  المباوا 
 . (89 وات تس م ال سيا ال   تادده الا نمة التسيية

اما ال سم الثاهي الخا   مناد مسور السحل الاستيةة  بةس المبةاوا ه ةد  ةم  
( التةي تناولةت مةسور السةحل الخ يحةة 10( ومل  يل ت ةم المةناد المةاد   22ة  8المناد  

المسةةا د  العاوةةد  لةةدول الماةةس ااسةةند و يسهةةا مامةةا والسةةحل الاستيةةة ال ةة يس  وسةةحل 
( 11وسةةةمات المةةةاد   . كاهةةةت رايتاةةةا او امنلتاةةةا وهةةةي معحةةةا  مةةةل البةةةساو  والسسةةةنا

الةةا  ةةل وتسجةة   اوةةديتاا الةةال دول الماةةس  15 مةةسور سةةحل استيةةة تت ةةاوا امنلتاةةا 
مةةل  ااسةةند ا ةةسام هةةي المبةةاوا  ةةس  ات تمةةس   ةةال هاةةن منحةةسد وات ا تساه اةةا اكثةةس

 . (90 مدمستيل
( لةةدول الماةةس ااسةةند اةبةةا  عبةةنر ال ناصةةات  12هةةي اةةيل سةةمات المةةاد   

التةةةةي ا ةةةةتستاا مةةةةل خةةةةارج سلةةةةم الماةةةةس او التةةةةي تسسةةةة اا ل ةةةةسر الت ةةةة يي  هةةةةي ت ةةةةم 
المبةاوا  ةةس  ات ت ةةدا الةدول العاوةةد  لاةةا ت ةةم ال ناصةات ل ا نمةةة التسييةةة مع نمةةات 

(  مةةسور السةةحل الاستيةةة هةةي 14وسةةمات المةةاد   تح ةةي ية  ةةل ي تةةا الاةةالتيل مسةةم ام. 
الةةا  ةةل اةةدام اق ةةال مةةا  15المبةةاوا ل ةةدول جميعاةةا   ةةال ات ا تت ةةاوا امنلتاةةا 

( والم اةةةةةا الثالةةةةةت مةةةةةل ااتحاقيةةةةةة الااليةةةةةة. 3 ةةةةةدا الاةةةةةاات التةةةةةي تبةةةةةمنتاا المةةةةةاد   
ويسةةةتثنال مةةةل هةةة ه الامنلةةةة ال نيةةةة السةةةحل التةةةي ت ةةةنا   يةةةار  أ  مينةةةا  هةةةي المبةةةاوا 

 . (91 التسيية
( الامنلةة ال نيةة ل سةحل الاستيةة العاوةد  18اةددت المةاد   هي السيال هحسا  

 ل دول التي ا ت     ال الماس ااسند هي وقت الس م يما ة تي: 
الةا  ةل مةا  ةدا  30ات ا يت اوا م من  الامنلة ال نية لسحل الدول الم ينر   -أ

  ما ه ت   يا الح س   ا( الم ينر  ايما ة تي:
اا   10اسا ت ةةاوات الامنلةةة ال نيةةة اقةةن  اسةة نل هةةي الماةةس ااسةةند  م ةةدار  -ا

 ل هي ااق  الامنلة ال نيةة هةي من ةد التنقية    ةال ااتحاقيةة الااليةة  هةات اجمةالي 
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الا  ل النارد  هي  الح ةس  أ( سةت داد  الم ةدار هحسةا الةال  30الامنلة ال نية المال ة 
  ةةةال سلةةةم هةةةات   ةةةال دول الماةةةس ااسةةةند ا ةةةال  الةةةا  ةةةل اةةةدام اق ةةةال. وتنةةةا م  45

الا نمة التسيية  ل اجمالي الامنلة ال نية يسا ي اا ية    ةال اةد  هةي ااول مةل 
كاهنت الثاهي وااول مل تمنا مل ي  سنة. وست نا الا نمة التسيية  ةدورها  إة ةال 

العةةةاا  ت ةةم المع نمةةات الةةال الةةةدول ااخةةس  والتةةي وقعةةت   ةةةال ااتحاقيةةة والةةال اامةةيل
 لع مة اامم. 

سةتونت الامنلةة ال نيةة ل سةةحل التةي تماةس هةي الماةةس ااسةند وتعةند لةدول ا ت ةة   -ج
  ةال سةناا  سلةم الماةةس م يةد   ث ثةي اجمةالي الامنلةةة ال نيةة المن ةن    ياةا هةةي 

 الح ستيل  أ( و  ا( ا اله. 
وا السةةةما  ل سةةةحل الاستيةةةة لةةةدول  يةةةس الم  ةةةة   ةةةال الماةةةس ااسةةةند التةةةي ا تت ةةةا -د

اا   ل م تمعةم  عبةنر المبةاوا والتنجةا الةال الماةس ااسةند ي ةسار  8امنلتاا 
اهسةةاهية ودوت الااجةةة الةةال ا  ةةا  اا ةةعار المسةةبا ل ا نمةةة التسييةةة والةة   اةةدد  ةةة 

( مل هة ه ااتحاقيةة  ولوةل ةلةتس  الا ةنل   ةال مناه ةة 13( ينمام وها الماد   15 
اسا لةةةم تت ةةةاوا الامنلةةةة ال نيةةةة الماةةةدد  هةةةي  الا نمةةةة هحسةةةاا هةةةي الاةةةاات التاليةةةة:

الح ةةةستيل  أ( و  ا( ا ةةةاله. وهةةةي االةةةة ت ةةةاوا ت ةةةم اارقةةةاا سةةةت نا الا نمةةةة التسييةةةة 
 . (92  إ ال  دول الماس ااسند ل ا نل   ال مناه تاا

( الاسيةةة التامةةة لمةةسور السةةحل الاستيةةة ل ةةدول جميعاةةا هةةي 19وا  ةةت المةةاد   
لتي توةنت تسييةا ماايةد  هياةا ووهةا اللةسو  التةي وضةعت المباوا هي وقت الاسا ا

. امةةةا  النسةةةمة ل سةةةحل الاستيةةةة العاوةةةد  الةةةال الةةةدول المتاارتةةةة هةةةال 18ة  10هةةةي المةةةناد 
ةسمي لاا المسور هي ت م الممسات الماوية  اسةتثنا  الاةاات النا ة ة مةل جةسا  ت بيةا 

الم دمةةة الةةال دولةةة توةةنت ( مةةل هةة ه ااتحاقيةةة  هبةةال  ةةل االةةة المسةةا د  25المةةاد   
ضةاية  ةدوات وه ةام لمعاهةد  المسةا د  المتمادلةة الم  مةة لتسييةا التةي تةم التنصة  الياةةا 

( مةةةةسور السةةةةحل 20ضةةةةمل ا ةةةةار اتحةةةةال   ةةةةمة اامةةةةم. هةةةةي اةةةةيل اخبةةةةعت المةةةةاد   
الاستيةةة هةةي المبةةاوا هةةي وقةةت الاةةسا التةةي توةةنت تسييةةا  سهةةا هياةةا لمناه ةةة الا نمةةة 

( الال اها هي االة  عنر تسييا   هاا ماةدد   خ ةس اةسا 21لماد   وأ ارت ا  التسيية
 . (93 ( مل ه ه ااتحاقية20و ي ة هسي نت لاا الاا هي ت بيا الماد   
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امةةا مةةا يتع ةةا  ال سةةم الثالةةت والخةةا   ال ةةاوسات المدهيةةة  ه ةةد سةةمات المةةاد  
سةند وتةالع   (  مسور ت م ال اوسات المتنجاة مل الماس المتنسس الال الماةس اا23 

هةةنل المبةةاوا  عةةد ا ةةةعار الا نمةةة التسييةةة  ةةالساالت التةةةي سةةت نا  اةةا سةةنا  ياهةةةت 
ا تيادةةةة اا  اروةةة لوةةي تةةنهس لاةةا ممةةسات وخ ةةن   منةةة  عةةد ات تتخةة  ااجةةسا ات ياهةةة 

 . (94 إل اد  تس يي المباوا
(  25 - 24وايمةةةا ةخةةة  ال سةةةم السا ةةة  ه ةةةد تبةةةمنت مةةةناد  امةةةة  المةةةادتيل 

( الماةةةاا التةةةي ياهةةةت م  حةةةة  اةةةا سةةةا  ام ال  نةةةة الدوليةةةة المبةةةاوا 24المةةةاد    واها ةةةت
 الا نمةةةة التسييةةةة مةةةل ايةةةت جمةةة  ااا ةةةا ات وت ةةةدةم المع نمةةةات المتع  ةةةة  ت بيةةةا 

مةةل ااتحاقيةةة ال ديةةد . وستلةةس  اةبةةا   ةةال تنحيةة  المةةناد  18  14  12  11المةةناد 
حل الاستيةة هةي المبةاوا. وتب ة   ةدورها المتع  ة  ااتحاقية ي اا ايمةا ةخة  مةسور السة

اامةةيل العةةاا لع ةةمة اامةةم واا ةةسا  المنقعةةة   ةةال ااتحاقيةةة  ةةل  سيةةا ت سيةةس سةةنن  
يتبةةةمل تحاصةةةي  تاسيةةةات السةةةحل الاستيةةةة ااجنبيةةةة هةةةي المبةةةاوا. وتالنسةةةمة ل مةةةاد  

 ( هاهاةةا اكةةدت ااتةةساا ااتحاقيةةة ال ديةةد  ا ةةنل اا ةةسا  جميعاةةا وتعاةةداتاا ممةةل25 
وقةةةةة    ةةةةةال ااتحاقيةةةةةة اا بةةةةةا  هةةةةةي   ةةةةةمة اامةةةةةم والنا ةةةةة ة  ةةةةةل ميثةةةةةال الع ةةةةةمة 

 . (95 الم ينر 
- 26امةةةا مةةةا ةخةةة  ال سةةةم الخةةةام  وااخيةةةس ه ةةةد تبةةةمل المةةةناد الختاميةةةة  

( سةةةنة ا تمةةةارا مةةةل 20( المةةةد  ال منيةةةة لاةةة ه ااتحاقيةةةة  ةةةة  28(  اس اةةةددت المةةةاد   29
 ةةةس  مةةةل اا ةةةسا   نةةةد  ي ( 29د   تةةةاريخ دخنلاةةةا ايةةة  الت بيةةةا. وسةةةمات المةةةا

( سننات مل تاريخ ت بيا ااتحاقية الااليةة  إ ةاد  الن ةس هةي أ  مةاد  5اه با  ي   
اي   ات ي  ال سلم ت ييدام مةل  ةس   18او  14مناا. وهي االة ا اد  الن س  الماد  

 اخةةس مةةل اا ةةسا  المتعاقةةد . امةةا  النسةةمة إل ةةاد  الن ةةس  ةة   مةةاد  اخةةس  اي ةة  ات
ة نت الت ييد مل  سهيل اخسيل. وهي ه ه الااات ي اا ة   ا ةال  اا ةسا  ااخةس  

( سةةةننات  ةةةةل 5(  ةةةانر مةةةل تةةةةاريخ اهتاةةةا  مةةةد   3ممةةةل وقةةة    ةةةال ااتحاقيةةةةة قبةةة   
تحاصةةةي  التعةةةديالت الم تساةةةةة واسةةةماا سلةةةم  اةةةةد  التنصةةة  الةةةال اتحةةةةال  ةةةل  سيةةةةا 

 . (96 ال ننات الد  نماسية
ياا   لم هسيتم   د مرتمس خا  لمناقلة هة ه اامةنر  وهي اال استاالة الة
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   اسةةتثنا  مةةا ةخةة   ايجمةةا واتخةةاس ال ةةسارات الالامةةة  لةة هاا  ةةل  سيةةا الت ةةنيت 
س سةةةةيتم اتخةةةةاس ال ةةةةسار  لةةةة هاما   البيةةةةة االاةةةةة ارتةةةةا  اا ةةةةسا  ا  18و  14المةةةةادتيل 

 . (97 المنقعة   ال ااتحاقية
المرتمس والم اس  التي ا  تاا تسييةا هةي وما ات وص ت اخمار اختتاا ا مال 

الةةا  سةة س  تسيةةي  ات ةةاه المنةةا ا المن و ةةة السةةال  مةةل  30ااتحاقيةةة اتةةال تاةةس  
 Tenedos)تينيةةةةدوس  و (Imbrosامبةةةةسوس  البنسةةةةحنر والةةةةدردهي  ويةةةة لم ج يستةةةةي 

قةةةسا مةةةدخ  الةةةدردهي  تمايةةةدام إل ةةةاد  تسةةة يي هةةة ه المنةةةا ا وتا ةةةيناا وارجا اةةةا الةةةال 
 .(98  سنة 13التسيية  عد ات جسدت مل السال  مد   السياد 

أانال   ال الةدور البسي ةاهي  1936تمنا  24ولد   ند  اراس الال تسييا هي 
المسةةاهد لتسييةةا خاصةةة هةةي ال بةةاةا الاساسةةة التةةي تاةةم امةةل تسييةةا. واضةةا  اهةةا لةةنا 

مةا ياهةت  الد م البسي اهي لما تا  ت ت م النتاو  ااة ا ية ل الي تسييا و  ةال   ة 
تنلسه ال ااهة التسيية المنجاة هي اانا  مةرتمس مةنهتسو  اس ياهةت تاةت    ةال  سق ةة 

 . (99 النهد البسي اهي ي مال المرتمس
تمةةةنا سةةةة م  راس هسةةةخة مةةةةل ت ةةةم ااتحاقيةةةة الةةةةال الم  ةةة  الةةةةن ني  31وهةةةي 

جيةة التسيي الوبيس ال     د ج سة استثناوية ل م ةادقة   ياةا. وقةد تاةدث وايةس الخار 
التسيةةةةةي  راس هةةةةةي ت ةةةةةم ال  سةةةةةة منضةةةةةاا ات قبةةةةةية المبةةةةةاوا ياهةةةةةت مةةةةةل ال بةةةةةاةا 
ااساسية والمامة التي ياهت تل    ال الساسة ااتسا   ه سام لاساسةية المن  ةة التةي 
تستس ال  ويل ااسين  وااورتي مل تسييا. وا اد  ال اند التي   لتاا الةدول الملةارية 

 تنهيةةةةةةا  ةةةةةةيل اارا  المتماينةةةةةةة وخةةةةةة   الةةةةةة يس دور هةةةةةةي المةةةةةةرتمس وهناةاهةةةةةةا الاسةةةةةةنة ل
الد  نماسةةةية البسي اهيةةةة هةةةي اه ااةةةا والتنصةةة  الةةةال اتحةةةال جديةةةد ا ةةةاد السةةةياد  الوام ةةةة 
لتسييةةا   ةةال من  ةةة المبةةاوا وا تةةس   ا اةةا هةةي تا ةةيناا. ويةة لم ا ةةاد  العالقةةات 

 . (100 الاميمة ال اومة  يل  سي اهيا وتسييا
أ دـــم قـــد   لةةنارا  اس ال ةةال خ مةةةة جةةا  هياةةا:   اوا ةمةةا   ةةمت ايننهةةن روةةةي

أتممتم اليوم أث ًا مهما في تاريي التـ   أتـاريي السياسـة. أيمكـن لمربـس االمـة ان 
يفتع  بحق ا ه قد ا هى احد  أظائفه المهمة المبقار عبى عاتقـه بتوفيـق تـام. ان 

. "لمضـائق...اتفاقية المضائق الرديدر قد ايـدت دأليـًا سـب ة التـ   الم بقـة عبـى ا
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عبى من ي يد ان يفقـه السياسـة الت كيـة ان يفهـم الرقبيـة الت كيـة الحديثـة "ل مضيفاً 
التي تعتبف كل االختيف عن عقبيـة االم  اطوريـة الرثما يـة المشـهورر. ا نـا  رقـب 
سياسة السبم الرالمية، أقد  سـينا االخ ـاء السـابقة، أال  حقـد عبـى ايـة امـة كا ـ  

 .(101   ر لنفسنا عما س قأال  قصد اخت الثأ
وهةةةي ت ةةةم ال  سةةةة ا  ةةةل  راس تخ ةةةي  ةةةالده  ةةةل تعاةةةداتاا السةةةا  ة ايمةةةا يتع ةةةا 
 الدها   ل ااس نل البسي اهي هي الماس المتنسس  ه سا لة وال المسةب  و ةدا تة ايس 
هة ا اللةة    ةةال العالقةةات الندةةةة  ةةيل الةةدولتيل ة  تسييةةا وتسي اهيةةا. وال ةةديس  الةة يس ات 

البسي اهية ا  نت  دورها ايما  عد  ةل   ماةا   ةال ال ةا  سلةم التعاةد. ويبةدو الا نمة 
ات ال ةةا ه مةةل ي تةةا الةةدولتيل يةةات  اةةد  اسةةتدراج اة اليةةا ل ةةدخنل هةةي محاوضةةات مةة  
 سي اهيةةةا وهسهسةةةا وت  ي ةةةا والماهيةةةا إلايةةةا  معاهةةةدات لنيةةةارهن السةةةا  ة الةةة يس  واقنةةةا  

ال ديةةد   اس ات اة اليةةا ا  نةةت   هاةةا  يةةس م  مةةة اة اليةةا  ةةاا تسا   اتحاقيةةة المبةةاوا 
 .(102  ت بيا ما تتبمنا ه ه ااتحاقية

وهي هااةة ال  سة صادل ا بةا  الم  ة  الةن ني  ااجمةا    ةال ااتحاقيةة. 
وتاةد  تا ةيل من  ةة ا  ال مانريةة اتةاتنر  هةي اليةنا هحسة كمةا صةادل   ياةا روةي 

. وأقةةةةةس تخ ةةةةةي  1936 ا  4المبةةةةةاوا   ةةةةةد سلةةةةةم الم  ةةةةة  ج سةةةةةة اخةةةةةس  هةةةةةي 
( م يةنت ليةس  تسييةة لة لم ال ةسر.   مةام ات الةدول 11ا تمادات مالية يااية قدرت  ةة  

 20المنقعةةة   ةةال ااتحاقيةةة ال ديةةد  ياهةةت قةةد اتح ةةت هةةي م اةةا خةةا   ااتحاقيةةة هةةي 
تسة يي من  ةة المبةاوا   إ ةاد اها  است ا ة الا نمةة التسييةة المما ةس   1936تمنا 

 ا مةةةل السةةةنة هحسةةةاا. يمةةةا ات ال  نةةةة التسييةةةة  5 تمةةةارا مةةةل ا ا ةةةم ال ديةةةد وت بيةةةا ال
 . (103 الملسهة   ال المباوا  ا ست ا مالاا من  تلسيل ااول مل السنة الم ينر 

 -كةةات مةةل ال بيعةةي ات تةةنع   ااتحاقيةةة ال ديةةد    ةةال العالقةةات البسي اهيةةة 
عةةةد سلةةةم الةةةال ت ةةةارا اكثةةةس   التسييةةةة   ةةةنر  اة ا يةةةة   ةةةال مخت ةةةا ااصةةةعد   وتةةةرد 

  يناما.
الت ةةةارا  ةةةيل تسييةةةا وتسي اهيةةةا ااةةةس واضةةةاام  عةةةد اتحاقيةةةة مةةةنهتسو  ا  ةةةم ات

مما ةةس . امعةةد مةةسور يةةنا وااةةد   ةةال تنقيةة  ت ةةم ااتحاقيةةة صةةسات الا نمةةة البسي اهيةةة 
  هاةةةا مسةةةتعد  ل ةةةدها   ةةةل تسييةةةا هةةةي أ   ةةةدوات اة ةةةالي ماتمةةة . وهةةةي  داةةةةة اي ةةةنل 
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م ادوارد الثةةامل  سا ةةة  اسيةةة هةةي الماةةس المتنسةةس ات ةةا خاللاةةا هاةةن قةةاا الم ةة 1936
استاهبنل هي ايار   يس رسمية. ولما   مت الا نمةة التسييةة  ة لم اتخة ت ااجةسا ات 

مل اللاس هحسا الال ج يس  تينيةدوس  3الالامة استةمالا  هتنجات مدمسات تسيية هي 
د تسيةي  سواسةة العميةد هخةس الةديل  ال سيمة مل جنال ق عة. ووص  الال هنا  اةبةا وهة

وراةة   الم ةةم البسي ةةاهي لةةد  اسةةتةمالا هيا ةةة  ةةل اتةةاتنر . وا  ةة  سلةةم ايةةار  م ةةا س 
ال نةةند البسي ةةاهييل هةةي الةةدردهي  وسةةااات معسيةةة  ةةاليبنلي التةةي وقعةةت اانةةا  الاةةسا 

 . (104 العالمية ااولال
هةةةي اسةةةتاهبنل  احةةةاو   وهةةةي اليةةةنا الثةةةاهي اسةةةت ب  اتةةةاتنر  الم ةةةم ادوارد الثةةةامل

 ال ةةةة. وتعةةةد هةةة ه المةةةس  ااولةةةال التةةةي يةةة ور هياةةةا م ةةةم  سي ةةةاهي تسييةةةا وي ا ةةة  روةةةي  
. وامبال ااا  مل ااتةسا  لي ةتام   ةال جةاهبي البنسةحنر ينت ةسوت وصةنل (3 دولتاا

ةةةةد مناةةةةاج خةةةةا  اسةةةةتةمالا. و   ةةةةت ةاه ةةةةات يتةةةة    ياةةةةا  مسامةةةةا  الم ةةةةم  ايةةةةت أ   
الاستيةةةةة التسييةةةةة تلةةةةار  هةةةةي ااتحةةةةاات ااسةةةةتةمال وت  ةةةةا  ادوارد(. و ةةةةس ت السةةةةحل

 .(105 العيارات النارية  بس مياه البنسحنر ا تااجا   دوما
ه ةم  ةل ايةار  الم ةم ال  ةيس  لتسييةا اقامةة  القةات  خ ةية ودةةة  ينةا وتةيل 
اتةةاتنر   يمةةا رمةة ت ال يةةار  الةةال الت ةةارا  ةةيل الةةدولتيل. و ياةةست هةةي النقةةت هحسةةا مةةل 

السا  العاا التسيي ت اه  سي اهيا وال   يات ةعةدها منة  اهةدا  الاةسا العالميةة منقا 
ااولةةال دولةةة  ةةدو . وسةةا دت   ةةال خ ةةا منةةاخ جديةةد ل ةةسأ  العةةاا هحسةةا اس ا ةةت  عةةد 
سننات  ديد  مةل ت ةم ال يةار  جةدرات الم ةاهي والماةالت م ينةة   ةنر اتةاتنر  وم ةم 

 .(106 دولتياما سي اهيا وهما ة  سات سنية تات رايتي 
كما ات ال ااهة التسيية ا دت تعا حا ت اه اللع  البسي اهي وهعتتا  اللةع  
ال ةةةديا والماةةة  ل اسيةةةة والسةةةالا واسةةةت الل اللةةةعنا. واانةةةت  ةةةدورها   ةةةال الا نمةةةة 

 . (107 البسي اهية ودورها هي اه ا  مرتمس منهتسو ومساهد  تسييا هي قبيتاا العادلة
م   سي اهيا اصمي ةسب  لاا ملاك  اق يمية  خاصةة   عست تسييا ات ت ارتاا

                                           

،  غيات،، ،  نشيواتث  تبةيا تقرة يا تقية ريا1(، ج1974ـ  1894(ناجي شوكت، سيرة  ذككةاياث انيانرا اا يا (3)

                                               .VERE – HODGE, Op. Cit, p. 12؛  295، ص 1990
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مةة  ااتاةةةاد السةةةنهيتي الةةة     ةةة  مناةةةا الةةدخنل هةةةي محاوضةةةات  لةةة ت  ةةةدا سةةةماااا 
اختةةسال ال ةةنات ااجنبيةةة ل مبةةاوا  ويةةات الم  ةةند  اةةا ال ةةنات البسي اهيةةة  ه ةةسام لمةةا 

الا نمةةةة  سيلةةة  ا سلةةةم مةةةل تاديةةةد ل  ةةةنات الماسيةةةة وال نيةةةة السةةةنهيتية   ةةةال اةةةد قةةةنل
السةةةةنهيتية. وتتعبيةةةةس اخةةةةس ات تسييةةةةا ست ةةةةمي جسةةةةسا لعبةةةةنر ال ةةةةنات ااجنبيةةةةة  خاصةةةةة 
البسي اهيةةةة مةةةل الماةةةس المتنسةةةس الةةةال الماةةةس ااسةةةند   سةةةب  التاسةةةل الةةة    ةةةسأ   ةةةال 
العالقات البسي اهية ة التسيية هي سلةم النقةت  وهة ا مةا اكةده وايةس خارجيةة تسييةا اراس 

هةةةي اواوةةة  تلةةةسيل ااول Anthony Eden(  108) ايةةةدت اهتةةةنهي لن يةةةسه البسي ةةةاهي 
وجا  السد البسي اهي  ل   سسي    ال     م يس  س مت الةال هتاةي     ني  1936

اوييةةار سةةحيس تسييةةا هةةي لنةةدت تبةةمنت الةةد م البسي ةةاهي الوامةة  ل سةةياد  التسييةةة   ةةال 
 .(109 مباو اا

عةد مةرتمس مةنهتسو هةن  مةل اارتيةا  مةل جاهة  الا نمةة البسي اهيةة   امةكات 
يت تسييا لم تعد تستمس  عالقات واي ة م  ااتاةاد السةنهيتي. وهةي النقةت هحسةا ياهةت 
تساورها الل ن  وال  ا انل استمسار المحاوضات السنهيتية م  ال اه  التسيي خةالل 
اللاس هحسا  وتساق  النض   ل يث  خنها مل اقامة هةن  مةل التاةالا  ينامةا  وهة ا 

ي ناةةةنت  ةةة لم  ا خةةةسوت هييت مةةةن   قةةةدا هةةةي الماةةةس المتنسةةةس. ويةةةات مةةةا يةةةنهس ل سةةةن 
االتحـاد السـوفيتي مسـترد لمسـاعدر ت كيـا فـي  مل خالل ت م ال  ا ات   ةات  لألتسا 

 . (110  حال أقوع أح تهديد لها من ب ي ا يا في من قة البح  المتوسط
لةةةت ايةةةدت  ةةةات تسييةةةا سةةةت   هةةةي خ ةةةا جسةةةيم اسا مةةةا ااو وتاةةة ا ال ةةةدد  صةةةس  

التنصةةةة  الةةةةال اتحةةةةال  سةةةة س  دهةةةةا ي مةةةة  ااتاةةةةاد السةةةةنهيتي يت سلةةةةم سةةةةيراس   ةةةةال 
وسةةيع د العالقةةات مةة   ت  ةةال اسيةةة التمةةادل الت ةةار  مةةل جاةةةوضةةعاا ااقت ةةاد  و 

 . (111 الماهيا النااية واة اليا الحا ية مل جاة اخس  
ويبةةدو ات الا نمةةة البسي اهيةةة ياهةةت لاةةا اسةةا ات خاصةةة  لةة ت منضةةن  قةةن  

اتااد السنهيتي واسةتعداداتا العسة سية ل ةدها   ةل تسييةا هةي اةال وصةنل  العالقةات ا
السةةنهيتية ة التسييةةة مسا ةةة مةةل الت ةةنر التةةي ت ةة  الةةال اةةد التاةةالا. ومةة  سلةةم هةةات 
الا نمةةة ياهةةت ا تمنةة  تسييةةا مةةل اسةةتمسار  القاتاةةا ال بيعيةةة مةة  ااتاةةاد السةةنهيتي 

 منجمةةا سيسةةمي لالسةةا ي  الاستيةةة السةةنهيتية  والتةةي ا ت ةة  الةةال اةةد التاةةالا الةة  
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 عبةةنر المبةةةاوا  ممةةةا سةةةيعد خسقةةةام إلتحاقيةةةة مةةنهتسو  ومةةةل اةةةم هيمنةةةة السةةةنهييت   ةةةال 
 .(112 من  ة  سقي الماس المتنسس

 سقيةةة الةال ال ن ةة   1936تلةسيل ااول  28ارسة  اراس هةةي   وتاة ا ال ةةدد 
اا رلمةةة ااتاةةاد السةةنهيتي اوضةةي هياةةا اسةةم  Morganالبسي ةةاهي هةةي اه ةةس  منريةةات 

هةةي ضةةةمات امةةةل تسييةةةا  اةةةد  الةيةةةاا  ةةةدور اكبةةةس هةةةي اةةةنر الماةةةس المتنسةةةس وسةةةعي 
السنهييت الال تنسي  اهتماماتام هي الماس المتنسس لتلم  اسماهيا التي ياهةت الاةسا 

. يمةةةةا ا ةةةةار الةةةةال  ةةةةعنر السةةةةنهييت 1936تمةةةةنا  17ااه يةةةةة قةةةةد اهةةةةدلعت هياةةةةا منةةةة  
ا هةةي من  ةةة الب  يةةا  لةة لم صةةار الةةدخنل الةةال من  ةةة الماةةس  ةةالخ س مةةل قةةن  الماهيةة

المتنسةةس ضةةسويا مةةل وجاةةة ه ةةس ااتاةةاد السةةنهيتي  وهةة ا ي ةةا ةم ةةل ات يتا ةةا مةةل 
 . (113 خالل تسايالت تسيية

وت ةةدر اا ةةةار  الةةةال ات ااتاةةةاد السةةةنهيتي يةةات ةاةةةاول داومةةةا الا ةةةنل   ةةةال 
لال الماس المتنسس  ويةات ةعةسر من   قدا لتا يا م امعا وت  عاتا هي النصنل ا

داومةةا اسةةتعداده لمسةةا د  تسييةةا  سةة سيا هةةي االةةة وقةةن  أ   ةةدوات هةةي من  ةةة الماةةس 
المتنسةةس. وتالم ا ةة  هةةات تسييةةا ياهةةت تس ةة  هةةي ااسةةتحاد  مةةل ت ةةم العةةسور ولوناةةا 

 القةةات   إقامةةةتخ ةةت  ةةل سلةةم تاةةت البةة ن  البسي اهيةةة. ولاةة ا هةةات تسييةةا هوةةست 
لةةدولتيل لالسةةتحاد  مةةل ال ةةدرات السةةنهيتية البسيةةة وال ةةن  الماسيةةة البسي اهيةةة متنااهةةة مةة  ا

المسا  ةةةةة هةةةةي الماةةةةس المتنسةةةةس إل عةةةةاد الخ ةةةةس ااة ةةةةالي  ةةةةل من  ةةةةة  ةةةةسقي الماةةةةس 
 . (114 المتنسس

كات ااتااد السنهيتي ةلا سها رأياا ايمةا يتع ةا  اسةتعداده ور بتةا ال نيةة هةي 
ت ةةا المسةةا دات العسةة سية لاةةا والنقةةن  الةةال جاهباةةا تنسةةي   القاتةةا معاةةا وت ةةدةم مخ

هي االة تعسضاا الال أ   ةدوات اة ةالي  وهة ا مةا ادلةال  ةا وايةس الخارجيةة السةنهيتي 
هةةةي اه ةةةس .  1936تلةةةسيل ااول  30لن يةةةسه التسيةةةي هةةةي مااداةةةات جةةةست  ينامةةةا هةةةي 

ت ت ةةم ولوةةل  عةةد تلةةاور ال اهةة  التسيةةي مةة  ال ةةاهبيل البسي ةةاهي والين سةةالهي وضةةع
الم تساةةةةات جاهمةةةةام ولةةةةم يناهةةةةا   ياةةةةا. واكةةةةد ال اهةةةة  البسي ةةةةاهي ضةةةةسور  التةةةة اا تسييةةةةا 

ويةةةدل هةةة ا    م ةةةسرات مةةةرتمس مةةةنهتسو وات ا ت عةةة  اراضةةةياا من   ةةةا ل ةةةارات العةةةدوات
  ال ات  سي اهيا ياهت تنتا  سياسة م ايس  لالتااد السنهيتي ت ةاه تسييةا  أ  اهاةا لةم 
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 واقامةةةةة ا ةةةةا  سةةةة س  معاةةةةا مةةةةل اجةةةة  ات تم ةةةةال هةةةةي تس ةةةة  هةةةةي ت نيتاةةةةا  سةةةة سيام 
 . (115  المتا مة والساود  هي من  ة الماس المتنسس

سةينلد رد هعة    تسيةي –ات اقامةة ا ةا  سة س   سي ةاهي هة سلةم   ةل هبالم 
قن  سنا  مل جاه  الماهيةا او ااتاةاد السةنهيتي او اة اليةا  هةي اةيل ياهةت  سي اهيةا 

التةةي تنتا اةةا هةةي  ةةند  الماهيةةا واة اليةةا الةةال الا يةةس   تس ةة   منجةة  سياسةةة التادوةةة
ااورتية  اد  المااه ة   ةال السة م هةي اورتةا. وية لم  ة ل ااتاةاد السةنهيتي ومنعةا 
 ةةةل التةةةدخ  هةةةي  ةةةروت اورتةةةا  اا ات الماهيةةةا واة اليةةةا ياهتةةةا تعمةةةالت   ةةة  سلةةةم مةةةل 

 ةمةةةا ماةةةنر وا  ت1936تلةةةسيل ااول  25هةةةي خةةةالل تلةةة ي  ماةةةنر رومةةةا ة   ةةةسليل 
 . (116 تلسيل الثاهي  عد اهبماا اليا ات اليا 17 سليل هي  - نيين 

وهةةةةي اللةةةةاس هحسةةةةا اتحةةةةا ال سهةةةةات البسي ةةةةاهي والتسيةةةةي   ةةةةال قيةةةةاا ااسةةةة نل 
التسيي   يار  الال ااس نل البسي اهي المسا س هي ج يةس  مال ةة  عةد ات قامةت وتلة   

  يةةار   Yavuzالمدر ةةة ةةةاووا رسةةمي قسةةم مةةل ق عةةات سلةةم ااسةة نل وهةةي م ةةدمتاا 
 .(117 تمايدةة الال ال  يس  هحساا

امةةا مةةل الناايةةة ااقت ةةادةة هةةات اتحاقيةةة مةةنهتسو هتاةةت المةةاا لت ةةنيس ت ةةم  
ملةةةاري     هلةةةا العالقةةةات  ةةةيل  سي اهيةةةا وتسييةةةا وتاسةةةيناا   خاصةةةة مةةةا يتع ةةةا مناةةةا 

مس الخالهةات االماهيةة وتا ا ال دد است  ت  سي اهيا هي  اد  اا  صنا ية هي تسييا
ةةةةةةةةة التسييةةةةةةةةة  لةةةةةةةة ت  م يةةةةةةةةة التمةةةةةةةةادل الت ةةةةةةةةار   ينامةةةةةةةةا  منجةةةةةةةة  اسةةةةةةةة نا الم اصةةةةةةةةة 

 . (118  الت  ية(
است  ت تسييا المنقا االماهي السة بي مةل قبةية تا ةيل جة ر  مل جاهباا 

الدودة اهي   وت ايد ال ةنات ااة اليةة هنةا   اس لةم تاةس  سةاكنام مةل سلةم ااجةسا  لعةدا 
ماهيةةةةا هةةةةي اا ةةةةاج ا يحتاةةةا اة اليةةةةا التةةةةي اسةةةةتعدت  سةةة سيا هةةةةي  ةةةةسقي الماةةةةس رلمةةةة ال

كةسوا  المتنسس. ل ا ات ات تسييا هان  سي اهيا  يما قامت  إل ا  ااتحال مة   ةسية 
Krupp)   اي س المباوا  وماهاة اةاه للسية تس يي من  ة   إ اد االماهية الخا 

Vickers)   البسي ةاهييل  يه ةارمنةا  ام الدها يةة س هب  ااتسا   سر االبسي اهية
 . (119  دا مل االمات

تنص  ال اهمات البسي اهي والتسيةي الةال   ةد اتحاقيةة  خ ةن  اهلةا  م ةن  
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. وخ ةة  لةةا 1936يةةاهنت ااول  2هةةي  (Brassert ساسةةيست  ل  ةة   هةةي من  ةةة 
تةةم . ة(ليةةس  تسييةة 18.750.000ماليةةيل جنيةةا اسةةتسليني  أ  مةةا ةعةةادل  3مب ةة  قةةدره  

هةة ا ااتحةةال  عةةد ات وصةة  ال ةةسا  الةةال مسا تةةا النااويةةة  ةةيل  ةةسية يةةسوا االماهيةةة 
ممةةةثال  ةةةل اللةةةسيات  (Alexander Gibb Partnersالوسةةةندر جةةة   و ةةةسية 

البسي اهية  ايت وق  ااخيس الع د م   ةسية ااهلةا ات التسييةة الماةدود  ممث ةة  ةل 
 ةةةددام مةةةل الملةةةاري  ال ةةةنا ية  مناةةةا  ال اهةةة  التسيةةةي ومناةةةت ل لةةةسيات البسي اهيةةةة

ملسو  مد خس س ة اديد مل دةار   س الال الادود اايساهية لوةي تةستس تسييةا  ةإيسات. 
 . (120 وملسو  اخس لبنا  ه م الس  هي ااهاضنل و يسهما

و  ةةال الةةس م مةةل هةة ا ي ةةا لةةم تح ةةي  سي اهيةةا هةةي اهلةةا  قا ةةد  اقت ةةادةة متينةةة 
اه ااتةةسا  مةةل رلمةةة  ةةديد  هةةي التعامةة  مةة  البسي ةةاهييل هةةي مةة  تسييةةا قياسةةام  مةةا ا ةةد

م ةةال ااقت ةةاد وا مةةار دولةةتام  اس ياهةةت تا ةة   ةةيل اوهةةة واخةةس   عةةض العساقيةة   
خاصة ما يتع ا مناا  التمادل الت ار   يل الةدولتيل والةيةاا  ملةاري  صةنا ية تت  ة  

  ه ةةسام لوثةةس  الةةدينت رؤوس امةةنال ضةةخمة. وياهةةت تسييةةا تحت ةةس الةةال العمةةالت ال ةةعمة
و دا رلمة اتاتنر  هي الا نل   ال ال سور مل الةدول   المتساكمة   ياا مل هااية

ااجنبيةةةةة وسلةةةةم ت نمةةةةام لتوةةةةسار مسةةةة لة الةةةةدينت الخارجيةةةةة التةةةةي تساكمةةةةت   ةةةةال الدولةةةةةة 
 . (121 العثماهية  وما اهبت اليا  مل هتاو  س بية

ل مةةل خةةالل  سقيةةة ارسةة اا الةةال اوضةي السةةحيس البسي ةةاهي هةةي اه ةةس   سسةةي لةنري
ات  إم ةةةات  سي اهيةةةا الا ةةةنل  1936يةةةاهنت ااول  4واار  الخارجيةةةة البسي اهيةةةة هةةةي 

  ةةةال الم يةةةد مةةةل الملةةةاري  ال ةةةنا ية والت اريةةةة اسا مةةةا اسةةةت ا ت معال ةةةة المنقةةةا 
 ا مة ا سيما ما يتع ا مناةا  مسة لة صةعنتة تانية  العم ةة ال ةعمة ومةني ال ةسور 

سييا. واقتس  مساجعة المساو  المالية لوي يتسةنال لبسي اهيةا الا ةنل   ةال ال نا ية لت
الم يد مل الملاري  ااقت ادةة هي تسييا ومل اةم  نةا  قا ةد  اقت ةادةة رصةينة هنةا  
 عد ات يديس ال اه  التسيي ااسه ل تعام  الت ار  م  الماهيا    مام  ات ا ةم التمةادل 

سلةةم النقةةت يةةات اكثةةس قياسةةام  ا ةةم التمةةادل الت ةةار  الت ةةار   ةةيل الماهيةةا وتسييةةا اتةةال 
مةة   سي اهيةةا  ه ةةد ياهةةت الماهيةةا هةةي التستيةة  ااول  النسةةمة ل ةةدول التةةي تتعامةة  معاةةا. 
وامةةا  النسةةمة لبسي اهيةةا هواهةةت هةةي التستيةة  الثالةةت  عةةد الناةةةات المتاةةد  اامسي يةةة هةةي 
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يةةنت ليةةس  تسييةةة امةةا وارداتاةةا م  60وت  ةةت ال ةةادرات التسييةةة الةةال الماهيةةا  1936سةةنة 
م يةةنت ليةةس  هةةي اةةيل لةةم تت ةاوا ال ةةادرات التسييةةة الةةال  سي اهيةةا اكثةةس مةةل  41هب  ةت 
م يةةنت ليةةس  وهةة ا مةةا ةلةة   هسةةمة ضةة ي ة قياسةةام  ا ةةم  6.1م يةةنت ليةةس  ووارداتاةةا  6.4

 . (122 االماهي -التمادل الت ار  التسيي 
نت اسيةةة مةةسور السةةحل الت اريةةةة ضةةم مةةنهتسوات ااتحاقيةةة  ة اةةس ممةةا سةةبا 

ل دول جميعاا هي المباوا التسيية هةي ااوقةات ي اةا وهة ا مةا تبةمنتا معاهةد  لةناات 
اما  النسمة لمسور السحل الاستية هسمي  مسورها وهةا  ةسو  معينةة    مةا  ة ت  اةبام.

الا نمةةةةة التسييةةةةة لةةةةم تس ةةةة   حةةةةسر ا ةةةةس تةةةةاا   ةةةةال مةةةةسور مثةةةة  ت ةةةةم السةةةةحل  بةةةةس 
الماةةس ااسةةند هةةي اةةال يةةنت تسييةةا ااةةد  الةةدول الملةةارية هةةي الاةةسا  المبةةاوا الةةال

اها لي  مل م  اتاا الت ييد التاا   ال ت م السحل اها سيب  الماةس ااسةند تاةت 
  ةال  ا نل استي ايا. يمةا ا ة ت تسييةرامة ااتااد السنهيتي ال   ةمت م اقن  اس

ا الدوليةةةة التا عةةةة الةةةال   ةةةمة سةةةي ستاا وسةةةيادتاا الوةةةام تيل  عةةةد ال ةةةا  ل نةةةة المبةةةاو
اامةةةم  اس اهي ةةةت ماةةةةاا ت ةةةم ال  نةةةةة  الا نمةةةة التسييةةةةة. يمةةةا سةةةةمي لتسييةةةا  تا ةةةةيل 

 من  ة المباوا  عد ات ياهت م سد  مل السال   منج  معاهد  لناات. 
اسةةت ا ت الا نمةةة التسييةةة  حبةة  الةةنا  الد  نماسةةي الةة   اهتا تةةا ات  و  يةةا 

ناه ةةةة اا ةةسا  الملةةةارية هةةي المةةةرتمس جميعاةةا. ه ةةةد تا ةة    ةةال اهبةةة  النتةةاو  وتم
اسةةةةةت  ت تسييةةةةةا مسةةةةةت دات ااوضةةةةةا  ااورتيةةةةةة والم ةةةةةام  التنسةةةةةعية الماهيةةةةةا الناايةةةةةة 
واة اليا الحا ية التةي سيسهاهةا سةا  ام  ل ةتخ   مةل ال يةند التةي هسضةتاا   ياةا معاهةد  

مةةة البسي اهيةةة لةةناات  خ ةةن  المبةةاوا التسييةةة. والحبةة  هةةي سلةةم ةعةةند الةةال الا ن 
مل خةالل ت ييةس سياسةتاا ت ةاه تسييةا  عةد ات وجةدت ات م ةالااا الاينيةة هةي الماةس 
المتنسس مادد   الخ س ااة الي  ورأت ضسور  ات ة نت لاا دول صةدة ة هةي الماةس 
الم ينر  خاصة تسييا  ه سام لما تمتاا  ةا مةل منقة  اسةتساتي ي ماةم  ومةا تمت وةا مةل 

 وسوا المام ل  نا ة الاستية. مناد اولية وخاصة ال
وا  ةةد مةةل ال ةةنل  ةة ت الةة   تا ةةا هةةي مةةرتمس مةةنهتسو ةعةةد ه ةةسا   يمةةا ااهيةةا 
ل د  نماسةةية التسييةةة  عةةد مةةرتمس لةةناات  يمةةا ات سلةةم  ةة ا م اهةةة تسييةةا هةةي المااهةة  
الدولية  ايت هالت تسييا ااتساا الةدول ااخةس  الملةارية هةي المةرتمس. ومة  سلةم هةات 
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االماهيةةةة   ةةةال ال ةةةعيديل  -الالا ةةةة  ةةةادت تساجعةةةام هةةةي العالقةةةات التسييةةةة السةةةننات 
  حعة التسييةة   -السياسي وااقت اد  وقا  اا تاسٌل وت نٌر هي العالقةات البسي اهيةة 

مةةةةا يتع ةةةةا مناةةةا  تاةةةةالا الماهيةةةا مةةةة  اة اليةةةةا  اسةةةيماالت ةةةنرات التةةةةي  ةةةادتاا اورتةةةةا  
 .اللسقيةسعاا   ال اساا دول اورتا واليا ات وتن 
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(   سب  الملاك  التي ياهةت تعةاهي مناةا مةناايل 1933 – 1929ااقت ادةة العالمية  
المدهن ات ل دول المخت حة. وتتبمل ه ه ال سي ة  دا استخداا ال ه  او أ   م ة قا  ة 
ل تانيةةة  هةةةي تسةةةنية المةةةدهن ات الدوليةةةة  واهمةةةا تةةةتم التسةةةنية  ةةةيل المةةةدينيل والةةةداونيل  ةةةل 

لت ةةةا  الةةةال الم ةةةار  المسي يةةةة والت اريةةةة  هبةةةال  ةةةل سلةةةم هةةةات هةةة ه ال سي ةةةة  سيةةةا اا
تسةةةةت  ا تسةةةةاو  الةةةةدينت المت اصةةةةة. وال ةةةةديس  الةةةة يس ات الماهيةةةةا وتسييةةةةا اتح تةةةةا   ةةةةال هةةةة ا 
ااس نا هي التعام  الت ار   يناما ال   هت   نا تساكم الدينت االماهية   ال تسييا ر م 

لماهيةا والة   قا  ةا هبةن  اةاد هةي الةدول ااخةس  التةي تتعامة  ت ايد ال ةادرات التسييةة الىا
معاةا تسييةةا  مناةةا الناةةةات المتاةةد  اامسي يةةة وهسهسةةا واة اليةةا  ةةدوت  ةةسو   ممةةا اهع ةة  
سلةةةم سةةة بيام   ةةةال الميةةة ات الت ةةةار  التسيةةةي. لةةة ا اقتساةةةت تسييةةةا   ةةةال الماهيةةةا ت ةةةاوا هةةة ا 

ماهيةةةا رهبةةةت سلةةةم  ا ةةةة ات قبةةةنل تسييةةةا ااسةةة نا واتمةةةا  اسةةة نا التمةةةادل الاةةةس  لوةةةل ال
اسةة نا الم اصةةة ا ةمنااةةا صةةالاية ا تةة اا اللةةسيات االماهيةةة المتناجةةد    ةةال اراضةةياا 
التي قاست مل تعسا اادار  التسيية  مما هت   نا اهايار العديد مناا   ال اد تعبيسها. 

م ةةةةاهس  ين ةةةةس:  ةةةةادل اامةةةةد الةةةةيا  ممةةةةاد  ااقت ةةةةاد الةةةةدولي  دراسةةةةة اهت اويةةةةة  ةةةةل
  1981ومل الت العالقات ااقت ةادةة الدوليةة  مرسسةة الث اهةة ال امعيةة  ااسة ندرية  

س يم ال ني  الماةامي  اتةاتنر  من ة  تسييةا وتةاهي هابةتاا الاديثةة  م معةة  ؛65  
 .302    1970 ن س   مات  

 .86-84التسيية    –  العالقات البسي اهية  انات -119
 .84 جر تودا، تقنصاا تقرا ق، ص -120
 .85 – 84تقنصاا ن ره، ص   -121
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 الفصل الثا ي

الت كية –الت ورات الدألية أأث ها عبى الريقات ال  ي ا ية 
 1937-1945) 

 
 (ل1938 - 1937الت كية  -الريقات ال  ي ا ية أأاًلل ت ور 

 
مـع  1939ثا يًال جهود العارجيـة ال  ي ا يـة فـي توقيـع بيـان آيـار 

 ت كيال  
 
جهود ألما يا أاالتحاد السـوفيتي فـي أبرـاد ت كيـا عـن الوفـا  : ثاً ثال

 :الف  سي عشية الح ب الرالمية الثا ية –ال  ي ا ي 
 

ــة  ــات ال  ي ا ي ــة الريق ــى ط ير ــة عب ــ  الت ــورات الدألي ــًال أث –رابر
 ( ل1945-1939الت كية  
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– الت ورات الدألية أأث ها عبى الريقات ال  ي ا يـة الفصل الثا يل
 (1945-1937الت كية  

 (ل1938 - 1937الت كية  -الريقات ال  ي ا ية ت ور أأاًلل 

ت ةةنرات  ةةد    لةةية اهةةدا  الاةسا العالميةةة الثاهيةةة  ةادت العالقةةات الدوليةةة 
  اةةم الاةةسا  ةةيل ال ةةيل 1936 ةةاا  ا ساهةةا اسةةتمسار الاةةسا ااه يةةة ااسةةماهية  مامةةة

الماهيةةةةةةةةةا ل نمسةةةةةةةةةا وم امعاةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةي ااةةةةةةةةةتالل  هبةةةةةةةةةالم  ةةةةةةةةةل  1937 ةةةةةةةةةاا  واليا ةةةةةةةةةات
 . (1 تلي نس نهاكيا
سةةةيما وهةةةي اورتةةةا هةةةي او ن  الت ةةةنرات الدوليةةةة السةةةا  ة  تسييةةةا هةةةي ضةةة ادريةةةْت 
( اها ا  د مةل اا تمةاد   ةال دولةة قنيةة مثة   سي اهيةا 1938 - 1937خالل سنتي  

ا التي تمت ةم قةدرات  سة سية يبيةس  واسة نل  اةس  قةن  تةداه   ناةا هةي االةة تعسضةا
ا  ه نا ماتم  سنا  أكات مل اة اليا اا مةل الماهيةا او مةل ااتاةاد السةنهيتي  لة ا 

. ه ةد 1937ت تلةاد العالقةات  ةيل  سي اهيةا وتسييةا تاسةنام  ا ةنل سةنة لم ة ل  سيمام ا
تال ت ملا س الم ض والوساهية التي يات ااتةسا  ة ننهاةا ت ةاه  سي اهيةا منة  الاةسا 
العالميةةة ااولةةال  ومةةا ا  باةةا مةةل ااةةداث متمث ةةة  ملةة  ة المنصةة   ومةةا قيةة   ةةل دور 

 .1925تسييا سنة  سي اهي هي قياا الاسية الوسدةة المس اة هي 
ه   سحيس  سي اهيا هي اه س   سسي لنريل ة مل جاتا ة الملةا س  وتا ا ال دد 

 سي اهيةا  يمةا ه ة  وجاةة ه ةس الا نمةة التسييةة اةنل العالقةات  ايةال لألتسا ال ديد  
مةةةة   سي اهيةةةةا وم اهتاةةةةا الدوليةةةةة مةةةةل خةةةةالل البسقيةةةةة التةةةةي ارسةةةة اا الةةةةال واار  الخارجيةةةةة 

  ايةةت ا ةةار هياةةا الةةال ات  سي اهيةةا ليسةةت م ةةسد قةةن  1937 ةةما   24البسي اهيةةة هةةي 
 الميةةةة  هاسةةة   ةةة  ات م ةةةالااا تومةةةل هةةةي يةةة  م ةةةات مةةةل العةةةالم  والةةةال ات هنةةةا  
ت ا  ةةام تامةةام هةةي الم ةةالي  ةةيل تسييةةا وتسي اهيةةا  وتةة ت تسييةةا تةةدر  اام اهيةةات ال يةةد  

س البسقيةةة اةبةةام الةةال لبسي اهيةةا وتس ةة  هةةي التعةةاوت معاةةا اكثةةس ممةةا مبةةال. يمةةا تلةةي
الةةتخ   مةةل ال يةةند  -قنا ةةة تسييةةا   هاةةا ستسةةت ي  ة مةةل خةةالل التعةةاوت مةة   سي اهيةةا 

 .(2 ااقت ادةة التي يب تاا  اا دول اخس   سب  ضسورات اقت ادةة وسياسية
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والم  ةةةةند هنةةةةا العالقةةةةات ااقت ةةةةادةة ال نيةةةةة التةةةةي ياهةةةةت سةةةةاود   ةةةةيل تسييةةةةا 

ت ار   اس نا الم اصةة( المتمة  الة   يةات ةخةدا الم ةالي والماهيا وي لم ااس نا ال
االماهية  الدرجة ااولال ال   يب  الت ار  الخارجية التسيية   يةند ا ي ةة. يمةا ات تسييةا 
ادريت  دورها ات السبي  النايد ل تخ   مل ه ه ال يند ة مل هي ت ستاا مل  سي اهيةا 

ة التةةةةي تساكمةةةةت   ياةةةةا. يمةةةةا ات  لةةةة   اكبةةةةس  والتخ يةةةة  مةةةةل  ةةةة   الةةةةدينت االماهيةةةة
اا مةةا  ااة اليةةة هةةي الماةةس المتنسةةس اتمةةت   ةةال تسييةةا الت ةةسا مةةل  سي اهيةةا اةبةةام 

خارجيةة تسييةا  راس  اة ا وايةس  وسلةم مةا اتبةي هةي ت ةسيي ل اد مل ت ةم اا مةا . 
ان ت كيــا مســتردر ان تحــارب الــى جا ــب ب ي ا يــا الرظمــى فــي ايــة حــ ب  ال ةةدد: 

 . (3 "ص ف النظ  عن الموقف التح تتعتق اي اليامستق ًي، أ 
ولةم تةةسد الا نمةة البسي اهيةةة   ةةال ت ةسيي  راس  اهاةةا لةةم توةل رالمةةة هةةي أ  

يةات مةل ال بيعةي  الت اا جديد هي سلم النقت ت نمام ا  ت عيد دولةي   ت ةاه الاةسا.
ال ات تت ةةةةسا تسييةةةةا اكثةةةةس هةةةة كثس هاةةةةن  سي اهيةةةةا  عةةةةد ات ااةةةةست تاالحةةةةات جديةةةةد    ةةةة

ال عيد الةدولي  ةيل الماهيةا واة اليةا واليا ةات واا مةا  التنسةعية لاة ه الةدول  ا سةيما 
ا   ةت الا نمةة  1937 ةما   26وقن  ت م الةدول السة بي مةل اتحاقيةة مةنهتسو. هحةي 

ت ةم  واسةيمااالماهية ه يستاا التسيية رهباا اللديد لمعض المناد المتع  ة  ااتحاقية  
اسةةةا ي اا    رسةةةاللماةةةس ااسةةةند  وتبةةةمناا ااتاةةةاد السةةةنهيتي  التةةةي سةةةمات لةةةدول ا

 . (4 الاستية الال الماس المتنسس
االمةةةةاهي  لألسةةةة نل  بةةةةت مةةةةل تسييةةةةا   ةةةةد اتحةةةةال جديةةةةد ايمةةةةا  ينامةةةةا ةسةةةةمي 

الاستي  اسية المسور  بس المباوا التسييةة. وردات تسييةا   ةال سلةم   ا ةة  ةديد  اس 
ول المنقعةة   ةال اتحاقيةة مةنهتسو او ااةد  دول سيست ات الماهيا ليسةت مةل ضةمل الةد

الماس المتنسس  وات مس لة المالاة هي المباوا التسيية ليست   هام الماهيةام  واهاةا ا 
تسمي     تدخ  هي قبةاةا اينيةة ايمةا ةخة  اامةل التسيةي. وقةد تساجعةت الا نمةة 

نيةةة مةة  تسييةةا  اس االماهيةةة  ةةل منقحاةةا هةة ا  ا سةةيما وات  القاتاةةا الت اريةةة ياهةةت ق
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 .(5 كات ه ا اجمالي ال ادرات التسيية ي ه  الال الماهيا
 س مةنهتسو اةبةا هةات وايةس خارجيتاةاا الا نمة ااة الية التي قا عت مرتماما 
اةةةاول اقنةةةا  تسييةةةا   Count Galeazzo Ciano(   6)جاليةةةااو  ةةةياهن الونهةةةت 

يةا صةسااة ايةت ا  نةت تسي  ااهبماا الال مانر روماة  ةسليل  لونةا هلة  هةي مسةعاه 
 . (7 -أ  الال جاه   سي اهيا وهسهسا- لال مانر السالاا ا  ااهاا ا تنبم 

 -    سأ   ال العالقات البسي اهيةة اانت  سي اهيا   ال التاسل المل جاهباا 
التسيية خالل السنتيل السا  تيل و  ال اهمية ال داقة  يناما  وسلم مل خةالل المة يس  

هيسةةةات  9يسها لةةةنريل هةةةي اه ةةةس  الةةةال وايةةةس خارجيةةةة تسييةةةا  راس هةةةي التةةةي ارسةةة اا سةةةح
الةةال  (Lloyed George) 8لنيةةد جةةنرج  . ومةةل خةةالل ال يةةار  التةةي قةةاا  اةةا 1937

استاهبنل هي اللاس هحسةا  ييةة تحتةيا المةدارس البسي اهيةة هةي ت ةم المدينةة  اس صةس  
 ةةسأ   ةةال العالقةةات لمساسةة ي ال ةةاا الةة يل قةةا  نه  ةةل   ةةيم سةةسوره ل ت ةةنر الةة   

وات ت م العالقات سةت داد ت ةدمام ينمةام  عةد اخةس   اهية ة التسيية وتاسناا المستمس البسي
 . (9 اامس ال   ةعد   هام مسهنهام  ال مل

كات ل  يار  التي قاا  اا وهد تسيةي  سواسةة روةي  وارا  تسييةا ايننهةن  عةد منت ةا 
م وةةام  (George VIجةةنرج السةةادس   اةةةار مةةل السةةنة هحسةةاا لابةةنر مساسةةيم تتةةني  

  ال  سي اهيا أاسام هي ت نية  القات ال ةداقة  ةيل الةدولتيل  اس ا ةار روةي  النهةد  عةد 
 ندتةا الةال تسييةةا  الاحةاو  التةةي اسةت ب   اةةا لةي  مةل قبةة  الةدواوس السسةةمية هاسة   ةة  

 . (10 مل  امة اللع  اةبام 
نا مـع ب ي ا يـا الرظمـى قائمـة يس  ي االعين ان عيقاتوتت م المناسمة صةس    

عبى اساس الصداقة أالثقة الحقيقية. فأثناء أجودح في ب ي ا يـا الرظمـى الحظـ  
مشــاع  صــداقة حقيقيــة ترــاق ببــدح بــين مرظــم المســالألين فــي الشــرب اال دبيــعح. 
أاظه  مرظم رجال الدألة المسالألين بأ هم سـيكو وا سـرداء ان ي أ ـي احمـل مرـي 

ح مشاع  الصداقة الحقيقية أالـودأدر التـي تدنهـا ا دبتـ ا ترـاق لد  عودتي الى ببد
ت كيا. أليس فقط في الدأائ  ال سمية، بل ايضا في الدأائ  العاصة توضـح  الثقـة 
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أالتراطف تراق ببدح. أأجد ا اج اءات ا دبت ا باتراق تحقيـق السـيم التـام منسـرمة 
جـــدًا لت ـــوي  عيقاتنـــا  مـــع توجهاتنـــا. أمشـــاع  الثقـــة بـــين ببـــدينا ســـتدون مفيـــدر

المتبادلة أسـتدون عـامًي قيمـًا يميـل باترـاق تحقيـق السـبم الرـالمي أ اترـاق تحقيـق 
 . (11 بي ة االمان

لم تول  سي اهيا  اه ة  ل مسا ي اة اليا الاادهة الال اقنا  تسييا  ااهبماا 
من  ةةة ااةةال  هةةي  إلقامةةة ةة لت جاةةندام اثيثةةة  ه هاةةا ةةسليل  لةة ا  -الةةال ماةةنر رومةةا 

اللةةسل ااوسةةس لاماةةةة م ةةالااا هنةةا  ااةةس هلةةا  الد اةةةة الناايةةة الم ا ةة  لاةةا اةبةةام 
مةةةل جاةةةة  والعمةةة    ةةةال منةةة  اهتلةةةار النحةةةنس اللةةةين ي هنةةةا  مةةةل جاةةةة  1937سةةةنة 

اقامة تستي  امني م  جاراتاةا ال ننتيةة ة  يج اخس . وه ا ما ياهت تسعال اليا تسييا 
 . (12 ال  سار ا ا الب  اتالعسال  ايسات  اه اهستات ة   

  أ  ااةةس 1935اامةةست جاةةند تسييةةا مةة  جاراتاةةا التةةي  ةةدأت منةة  اواخةةس سةةنة 
ااجتيةةا  ااة ةةالي ل املةةة   تنقيةة  ميثةةال  ةةدا اا تةةدا   ةةيل الةةدول اارتةة   عةةد اةة  

تمةنا  8خالهاتاا الادودةة هي ق س سعد أ اد  م س ااقامة ال يحي للةاه ايةسات( هةي 
يترهـــــد    الةةةةة   هةةةةة    ةةةةةال  هةةةةة ا الميثةةةةةال  ميثةةةةةال سةةةةةعد   ةةةةةاد س  . لةةةةة ا  ةةةةة1937

المتراقـــدأن عبـــى إتبـــاع سياســـة االمتنـــاع الم بـــق عـــن أح تـــدخل فـــي شـــالأ هم 
العارجية ، كما يترهدأن بم اعار ح مة الحدأد المشت كة ، أحـل النعاعـات بـال    

كـل السبمية ، أعدم إع اء الف صة في لتـأليف الرصـابات المسـبحة أالرمتيـات أأ 
ــــاسمن أالنظــــام ــــه االخــــيل ب ــــا  ايت رابةةةةت  سي اهيةةةةا  اةةةةسار   ال ةةةةة  اةةةة ا  اس  (13  م

 . (14 الميثال
وتعةةةد ات ضةةةمنت تسييةةةا امةةةل اةةةدودها البسيةةةة اللةةةمالية ال ستيةةةة  ناسةةة ة ا ةةةا 
الب  ات والادود ال ننتية اللسقية  ناس ة ميثال سعد أ اد  سعت هي النقت هحسةا الةال 

لماةةةس المتنسةةةس. ومةةةل هنةةةا يةةةات التسايةةة  التسيةةةي الوبيةةةس تةةة ميل اةةةدودها مةةةل هاايةةةة ا
  ايةت 1937اي ةنل  6 ال يار  التي قاا  اا اس نل استي  سي اهي الال اسةتاهبنل هةي 

 .(15 اةاا 8  ي راسيام هنا  
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لبت تسييا الد ن  التةي وجاتاةا ية  مةل  سي اهيةا وهسهسةا الةال  وهي ه ا الل ت 
اي ةةةنل  خ ةةةن    ةةةد مةةةرتمس هةةةي  10ا هةةةي دول الماةةةسيل المتنسةةةس وااسةةةند والماهيةةة

السنيسةةةسية  اتخةةةاس التةةةدا يس الالامةةةة ل اةةةد مةةةل ا مةةةال ال سصةةةنة  Nyonمدينةةةة هيةةةنت 
التةي ياهةةت تتعةةسر لاةةا السةحل الت اريةةة هةةي الماةةس المتنسةس والمتنجاةةة  لةة   خةةا  
الةةال المةةةناه  ااسةةةماهية   ةةال ااةةةس ا ةةةالت الا نمةةة السةةةنهيتية صةةةسااة  ةة ت اانتةةةيل مةةةل 

الت اريةة هةي الماةةس المتنسةس قةد تعسضةت ا مةةال ال سصةنة مةل قبة   ناصةةات  سةحناا
اة اليةةةة. وقةةةد لبةةةت دول اخةةةس  الةةةد ن  وهةةةي    اريةةةا  الينهةةةات  روماهيةةةا  ين سةةةالايا  
م ةةةةس وااتاةةةةاد السةةةةنهيتي  لوةةةةل الماهيةةةةا واة اليةةةةا لةةةةم ي بيةةةةا ت ةةةةم الةةةةد ن  ات ااتاةةةةاد 

 . (16 السنهيتي ا د  استعداده لابنر المرتمس
. واتح ةةت اا ةةسا  الملةةارية   ةةال ات اةةةة 1937اي ةةنل  14  ةةد المةةرتمس هةةي 

 ناصة تعتسر سبي  اةة سحينة   سي ة تتعارر ومماد  ال اهنت الدولي الملار اليةا 
هي ااتحاقيات الدولية الخاصة  تاديد وخحض ااس اة الماسيةة المنقعةة هةي لنةدت هةي 

ت مااجمتا وتدميسه. ومل اجة  تسةاي  ت بيةا تعد هدهام  اسيام  اام ا 1936اسار  25
ااتحةةةةال المةةةة ينر ووضةةةةعا منضةةةة  التنحيةةةة  ت ةةةةسر قيةةةةاا  ناصةةةةات  سي اهيةةةةة وهسهسةةةةية 
   مةةال دوريةةة هةةي الماةةس المتنسةةس مةة  تخني اةةا صةةالاية ا ةةسال اةةةة  ناصةةة تعتةةسر 
سةةةبي  السةةةةحل الت اريةةةةة ايةةةا. وقةةةةد رضةةةةخت اة اليةةةا لاةةةة ا ال ةةةةسار هةةةنرام. واهاةةةةت ا مةةةةال 

 . (17 نة التي ياهت ت نا  اا  ناصاتااال سص
وهي اانا  المرتمس قدمت تسييا د مام قاهنهيام لو  مل  سي اهيا وهسهسا هي اةا 
الةدها   ةةل مالاتامةةا الدوليةةة ضةةد الا مةةات التةةي ياهةةت تلةةناا ال ناصةةات ااة اليةةة. 

 (( ه ةسام الوضـع الـ اهنو بست  ل تمس اا  ن اا اامل ال مةا ي والمااه ةة   ةال   
لتنصةة اا الةةال قنا ةةة ات الماهيةةا مةةا تةة ال تلةة   خ ةةسام متناميةةام هةةي ق ةة  اورتةةا وتساودهةةا 

ما يريد اةي ة سلةم ال يةار  التةي قةاا  اةا منسةنليني و  .(18 ااالا تالم  ادودها اةبا
الال  سليل هي اللاس هحسا  وما تمخض  ناةا مةل اتحةال تعاةدت الماهيةا  منجمةا  اهاةا 

ة الية هي الماس المتنسةس م ا ة  ا تةسا  اة اليةا  سةياد  ستناص  د ماا ل م الي اا
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 .(19 الماهيا هي وسس اورتا
ه ةةةسام لت ايةةةد مخةةةاو  تسييةةةا  عةةةد سلةةةم مةةةل اا مةةةا  االماهيةةةة هةةةي وسةةةس اورتةةةا 
وااة الية هي الماس المتنسةس  ا سةيما وتعةد مةا اهبةال اليةا مةرتمس ميةنهيخ مةل  ةدا 

هي ضماا من  ةة السةنديت هةي تلي نسة نهاكيا  معارضة الدول الملارية ايا يلماهيا 
 روي  وارا   سي اهيا  هيحي  تلمبسليله د  سضت تسييا التاالا   ال  سي اهيا. وردا 

Neville Chamberlain ) 20)   عمةةارات ل يحةةة   ةةال هةة ا العةةسر مريةةدام اهةةا لةةم 
ية التاةةةالا  ةةةيل الةةةدولتيل. ومامةةةا ة ةةةل مةةةل امةةةس هةةةات الد  نماسةةة إلقامةةةةةاةةةل النقةةةت 

س يتة  السةحيس البسي ةاهي هةي ا  البسي اهية ياهت مت احة جدام لعدا رهةض سلةم العةسر
لقــد    القاتاةةا مةة   سي اهيةةا قةةاوالم:  اه ةةس  لةةنريل  ةةل رلمةةة الا نمةةة التسييةةة هةةي ت نيةةة

ع ى سـ يرة  حـو تحقيـق كان ام ًا مدهشًا ان  رد الحكومة الت كية متبهفة لبسي  ب
رامــل مرــي بمنتهــى الثقـــة تــ ا ك كـــا وا مســتردين لبتأكيــف ا هــم  اال كلــل الهــدف 

 . (12  أالص احة
أمةةا مةةا ةخةة  ت ةةنر العالقةةات البسي اهيةةة التسييةةة  صةةس  روةةي  وارا  تسييةةا 

عبــى  ال  ي ا يــة-ان الريقـات الت كيــة " ةةااهة التسييةة قةةاوالم: ل    (22 ر(جةالل  اةةا 
 دبيعيــة ـ الت كيــة بمثــل احســن مــا يــ ام، أيمكــن القــول بأ ــه لــم تظهــ  الصــداقة اال 
الح ب الرالمية االألـىك الوضوح التح تظه  تيه هتق االيام منت ان أضر  الح ب  

 .(32 "اأزارها
اادث الت ارا ال   ا    ةيل الةدولتيل هتةنرام هةي العالقةات مل جاه   خس  

مةةة التسييةةة  ه ةةسام لعةةدا اسةةت ا ة تسييةةا ل م تساةةات السةةنهيتية الخاصةةة  إقا-السةةنهيتية 
تاالا معاةا  اةد  الةدها  الملةتس   ةل المبةاوا ضةد أ   ةدوات خةارجي. يمةا ات 
ااتاةاد السةنهيتي يةات ممتعبةام اةبةام مةل اااةال  ااق يميةة التةي ياهةت تسييةا  سهةام 
اساسام هي اقامتاا مث  ا ا الب  ةات وميثةال سةعد أ ةاد. وية لم ماةاوات تسةنية النة ا  

الخ ةاا   ةل  سيةاس ندروهة. واتبةي سلةم الحتةنر التسيي  ل ت مس لة اا-الحسهسي 
الةة   ال ةةاه روةةي  ال مانريةةة التسيةةي اتةةاتنر  هةةي ال  سةةة ااهتتاايةةة ل م  ةة  الةةن ني 
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اس لةةم يةةتم اا ةةار     1938  ةةاا دةةةة ال ديةةد التسيةةي الوبيةةس  مناسةةمة  ةةد  السةةنة الميال
 يسها هةةةي خ ا اتةةةةا التسييةةةةة التةةةي ا تةةةاد ات يةةة -ايةةةا م   ةةةام الةةةال ال ةةةداقة السةةةنهيتية 

 . (24 السننية السا  ة
ت  ةةةةةي  التمثيةةةةة   لةةةةة ت  1938كمةةةةةا ات الةةةةةدولتيل وقعتةةةةةا اتحاقيةةةةةة هةةةةةي  ةةةةةما  

وتمنجباةةةا ا   ةةةت تسييةةةا جميةةة  قن ةةة ياتاا هةةةي ااتاةةةاد السةةةنهيتي   الد نلماسةةةي  ينامةةةا
  وتدوره هع  ااتاةاد السةنهيتي اللة  Batum استثنا  قن  يتاا المنجند  هي  ا نا 

 .(25 هي   ا قن  ياتا هي تسييا  استثنا  قن  يتا هي استاهبنل هحسا
ومما سةا د   ةال تن يةد  القةة تسييةا  بسي اهيةا هةن اااةتالل االمةاهي ل نمسةا 
سلةةةم ات تسييةةةا ادريةةةت خ ةةةنر  هةةة ا العمةةة  الةةة   قةةةد ةمتةةةد الةةةال دول الب  ةةةات ومةةةل اةةةم 

 ةة  1938نريل هةي أةةار ي اه ةس  لةااراضي التسيية. وقد صس   راس لسةحيس  سي اهيةا هة
 .(26  تناجا المد الناا  هي  سي اهيا ات ال ن  النايد  التي تست ي  ات 

ادريةةةت  سي اهيةةةا خ ةةةنر  سلةةةم التنسةةة  اةبةةةام ايمةةةا ةخةةة    وهةةةي النقةةةت هحسةةةا
واةةةاول مسةةةرولنها ت نيةةةة هةةة ه   يةةةة هةةةي تسييةةةا ومن  ةةةة اللةةةسل ااوسةةةسم ةةةالااا الاين 

ا م   ةةال سلةةم اقتةةس  لةةنريل   ةةد مةةرتمس هةةي تسييةةا هةةي الث ةةة  بسي اهيةةا لةةد  ااتةةسا . وتنةة
سةةنة   ةةال ت سةةي  ال مانريةةة  15تلةةسيل ااول مةةل السةةنة هحسةةاا  مناسةةمة مةةسور  29

التسييةةة. وت خ ةةت وجاةةة ه ةةس لةةنريل هةةي ات الاةةد  مةةل ورا    ةةد المةةرتمس  تلةة ي  
ا ةةةةا خةةةةا   اةةةةنر الماةةةةس المتنسةةةةس ةلةةةةم  تسييةةةةا وين سةةةةالايا والينهةةةةات واة اليةةةةا 

هسةةا ويةة لم  سي اهيةةا   ةةال ات تمسةةم الا نمةةة التسييةةة   مةةاا هةة ه الممةةادر  واللةةسو  وهس 
 .(27  تل ي  الا ا
الا نمةة التسييةة أ  اهتمةاا  لة ت الم تةس  ات اللة ن  ياهةت تسةاورها  لم تبةد  

هي الدور البسي اهي وااة الي هي اةنر الماةس المتنسةس ااةس تنقية  ال ةسهيل اتحاقيةة 
 ةةة  م ةةالااما هةةي الماةةس المتنسةةس. يمةةا ات  سي اهيةةا  ةةدورها لةةم المتع  1938هيسةةات 

ياهةةت منلةة  ة  ةة مس التاةةالا  ةةيل الماهيةةا واة اليةةا  اس  يهاةةاتعةةس أ  اهتمةةاا ل م تةةس   
اه بت جاندها   ال اهااوا. وهي النقت هحسةا ادريةت صةعنتة اقنةا  اة اليةا لتلة ي  
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  ال نيةةةة التةةةي تست اةةةا معاةةةا مثةةة  سلةةةم الا ةةةا المنجةةةا ضةةةد الماهيةةةا  ه ةةةسام ل عالقةةةات
 . (28 وتتعبيس اخس هات الا ا الم تس  سي نت   ال اساا مانر روما ة  سليل

ومةة  سلةةم هةةات تسييةةا ياهةةت تريةةد هةةي يةة  مناسةةمة   ةةال العالقةةات ال يةةد  التةةي 
 J. vonهةةنت ريبنتةةسوا تست اةةا مةة   سي اهيةةا. و نةةدما   ةة  وايةةس خارجيةةة الماهيةةا 

Ribbentrop) 29)  تيس العةةةةةاا لةةةةةناار  الخارجيةةةةةة التسييةةةةةة هعمةةةةةات منمن ةةةةةي مةةةةةل السةةةةة س
  ا ةةاد  1938او  ةةن  اانةةا  ال يةةار  التةةي قةةاا  اةةا ااخيةةس الةةال  ةةسليل هةةي اواوةة  تمةةنا 

التسييةةة   ةةال اسةةاس الايادةةةة  وات تتعاةةد تسييةةا  ةة ت ا -صةةيا ة العالقةةات االماهيةةة 
  سة ل ريبنتةسوا  تنخس  مست بالم هي ا ا م  دول ة ةنت منجاةام ضةد الةدول ااخةس  
ا. ه جةةاا منمن ةةي هعمةةات منمن ةةي  او  ةةن  ةةل هةةن  العالقةةة التةةي تةةستس تسييةةا  بسي اهيةة

ان ت كيــا تفضــل ان تدــون عيقاتهــا مــع ب ي ا يــا هــي اال مــوك ، أح  او  ةةن قةةاوالم: 
ل بحيث ان الحياديـة بمرنى ا ه ال يوجد اتفا  رسمي بين الدألتين لدن تفاهم متباد

 . (30  يمكن ضما ها
اكةةةةد وايةةةةس خارجيةةةةة تسييةةةةا اراس اللةةةة  هحسةةةةا لمساسةةةة  صةةةةايحة هينيةةةةنر  كمةةةةا 
اانةةا  الم ا  ةةة التةةي اجساهةةا معةةا ااخيةةس اواخةةس تمةةنا  New York Timesتةةاةم  
وس لا  ل هن  العالقة التي تستس الدولتيل   سي اهيا وتسييا( وهة  ست ة  الةال  1938

ا ــي ال  ا  ةةيل الةةدولتيل قةةاوالم: ند تاةةالمسةةتن  التاةةالا؟ هوةةات جةةناا اراس  عةةدا وجةة
 .(31   ا يا مالسسة عبى الثقة أالتضامنفصداقتنا ل  ي ،احب كبمة محالفة

وه ةةةسام لتن يةةةد العالقةةةات  ةةةيل  سي اهيةةةا وتسييةةةا  ه ةةةد اصةةةدرت جسيةةةد  التةةةاةم  
The Times  صةحاة تت ةدرها  40 ةددام خاصةام  ةل تسييةا مةل  1938 ا  16هةي

أتةةاتنر  و  ياةةا تنقيعةةا  اس ضةةم هةة ا العةةدد م ةةاات  صةةنر  روةةي  ال مانريةةة التسيةةي
 د     ةم يمةار الساسةة ااتةسا  والبسي ةاهييل ومةنام روةي  الةنارا  التسيةي جةالل  اةةار 
و راس ووايةةةةةس الخارجيةةةةةة البسي ةةةةةاهي ال ةةةةةنرد هاليحةةةةةاك  ولةةةةةنريل هبةةةةةالم  ةةةةةل  ةةةةةااثيل 

م ةةةةاات اخت اصةةةةييل تناولةةةةت م ةةةةااتام النابةةةةة التةةةةي  ةةةةادتاا تسييةةةةا هةةةةي مخت ةةةةا 
 .(32 الايا 
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الةةدور هةةن البسي ةةاهي   -الت ةةارا التسيةةي  امةةة سةةب   خةةس سةةا د   ةةال تع يةة 
      ةةد مةةرتمس لاةة  ااامةةة التلةةي يةالةة   قةةاا  ةةا منسةةنليني هةةي اقنةةا  هت ةةس هةةي سةةبي

هةةةةي ضةةةةم  يلماهيةةةةاومةةةةا اهبةةةةال اليةةةةا المةةةةرتمس  مةةةةرتمس ميةةةةنهيخ( مةةةةل ا  ةةةةا   ةةةةس ية 
ي تلي نسةةة نهاكيا  اهبةةةال الةةةال  ةةة ن   جديةةةد  هةةةي المنةةةا ا سات اا  بيةةةة االماهيةةةة هةةة

 .(33  سهل   ال التعاوت النايا ال   يات ساودام  يل ااانيل يهاتسييا  
اسةةةتمست العالقةةةات الندةةةةة التةةةي سةةةادت  ةةةيل  سي اهيةةةا وتسييةةةا اتةةةال  عةةةد وهةةةا  

وتسةةةنم ايننهةةةن سلةةةم  1938تلةةةسيل الثةةةاهي  10روةةةي  ال مانريةةةة التسيةةةي أتةةةاتنر  هةةةي 
د مةةسور يةةنا وااةةد. وممةةا لةةا دالتةةا هةةي سلةةم ارسةةال م ةةم  سي اهيةةا جةةنرج المن ةة   عةة

السةةةةادس اول مةةةةس  ممةةةةثالم  خ ةةةةيام  نةةةةا لابةةةةنر مساسةةةةيم تلةةةةيي  جثمةةةةات اتةةةةاتنر . 
دودلةةةي  وتالحعةةة   ةةةادر مال ةةةة قاوةةةد ااسةةة نل البسي ةةةاهي هةةةي الماةةةس المتنسةةةس السةةةيس 

( قاصةةةدام Malaya  ةةةال ااةةةس المارجةةةة الاستيةةةة  مااةةةةا  (Doddly Pound اوهةةةد 
 .(34 تلسيل الثاهي مل السنة هحساا لابنر مساسيم التليي  15استاهبنل هي 
الا نمةةةة التسييةةةة لن يستاةةةا البسي اهيةةةة ات وهةةةا   هةةةي النقةةةت هحسةةةا  أوضةةةات 

اتةةاتنر  لةةل ت يةةس أ   ةةة   مةةل العالقةةات الندةةةة  ةةةيل تسييةةا وتسي اهيةةا. وا  ةةل سةةةحيس 
ا ااةد يت ةنر صةداقة هةي العةالم امةتل واواةا  تسييا هةي لنةدت   ةي هتاةي اوييةار اهةا
 . (35 مل ال داقة المنجند   يل الدولتيل

التسييةةةةة ه ةةةةد  ةةةةادت هةةةةي  -وايمةةةةا يتع ةةةةا  العالقةةةةات ااقت ةةةةادةة البسي اهيةةةةة 
س اكةد ااهةةم  السةننات السةا  ة  ( منا1938 - 1937ااخس  تاسنام هةي خةالل سةنتي  

 ة ت  1937ا لةنريل هةي اه ةس  هةي هااةةة  ةما  وايس خارجية تسييا  راس لسحيس  سي اهي
اقامةةةة  القةةةات جيةةةد  ومت ةةةنر    ةةةال ال ةةةعيد السياسةةةي مةةة   سي اهيةةةا مةةةل  ةةة هاا ات 
  تنع     ال ال عيد ااقت اد  ومل ام تةرد  الةال خ ةا رخةا  اقت ةاد  هةي تسييةا
كمةا رأت تسييةا هةةي  سي اهيةا الدولةةة النايةد  التةي ةم ةةل ات تتعةاوت معاةةا  لة   واقعةةي 

التسييةة  ايةت يةات   -  ال     ما ياهت تت ا  ا العالقات ااقت ادةة االماهيةة
 . (36 ااقت اد التسيي واقعام تات ت ايس ااقت اد االماهي
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وهةةي سةةبي  تا يةةا ال اةةةة المنلةةند   ةةادت السةةنة هحسةةاا تمةةادل مةة يسات  ةةيل 
ار   ينامةةةةةا ال ةةةةةاهبيل البسي ةةةةةاهي والتسيةةةةةي  ةةةةةل ام اهيةةةةةات ايةةةةةاد  ا ةةةةةم التمةةةةةادل الت ةةةةة

مست بالم  وااالة ال يند التي تعسق  الت ار   ينامةا. ويةات لاة ه المة يسات م ة   سياسةي 
اسةةتادهت مةةل ورا  سلةةم تاسيةةس ااتةةسا  مةةل ا تمةةادهم المتنةةامي   ةةال  يهاةةالبسي اهيةةا  

 . (37 الت ار  م  الماهيا
ا ادريةةت تسييةةا  ةةدورها مةةد  العةة   الةة   اصةةمي ةلةة  ا اسةة نا تعامةة  الماهيةة
الت ةةةار  معاةةةا  اسةةة نا الم اصةةةة(   ةةةال مي اهاةةةا الت ةةةار   ايةةةت وصةةة  الع ةةة  هةةةي 

م يةةنت ليةةس   27.7مةةا ي يةةد  ةةل  1937الميةة ات الت ةةار  التسيةةي مةة  الماهيةةا هةةي سةةنة 
تسييةةةة  لةةة ا   مةةةت تسييةةةا   ةةةال الةةةتخ   مةةةل هةةة ا ااسةةة نا   ةةةال الةةةس م ممةةةا    تةةةا 

ر. ويةات اول اجةسا   اة ا ال ةدد هةن العالقات ااقت ادةة االماهية ة التسييةة مةل ت ةن 
  ةةال  1937اسار  10البسي اهيةةة هةةي  .Marcony Coااتحةةال مةة   ةةسية مةةارينهي 

الةةا جنيةةا اسةةتسليني  أ  مةةا ةعةةادل  210اهلةةا  ما تةةي  ةةت اسا ةةي هةةي اه ةةس     حةةة 
 . (38 ليس  تسيية(   ال الس م مل العسور االماهية الم سية 1.312.500

ة اةاا وصةنل المةديس العةاا للةسية  ساسةنت البسي اهيةة وا  باا  عد مسور  بع
  هنيةةةةة يستةةةةن  ةةةةدد ا بةةةةاواا   ةةةةال  مةةةةاكن   الةةةةال اسةةةةتاهبنل   ةةةةال رأس هيةةةة المانةةةةدس

الخمسةةةةيل ماندسةةةةام واخ ةةةةاويام هةةةةي صةةةةنا ة الحةةةةناس والاديةةةةد  ه ةةةةد  اةةةةد الةةةةال اللةةةةسية 
مةةل ال سيمةةة  (Karabukقةةسه  ةةن   المة ينر  اهلةةا  معمةة  ل اديةةد وال ةة   هةي من  ةةة 

وصس  ماكن   ل  اا التسيية   ها  لالتسيياه س  تات ا سا  وادار  م س  سنمس 
سيتم اهلا  المعم  الم ينر هي  بنت سنتيل   ال وها النسةاو  الع ةسية الاديثةة  
وسي نت مل ا  م الم اه  المنجند  هةي العةالم مةل هن اةا. وسةيب    ةدد مةل ةلةت   

ة ةةارا الثالاماوةةة  ةةامالم  اةةم يستحةة   ةةددهم  ايةةا مةةل العمةةال التةةس  هةةي  ةةاد  اامةةس مةةا
اقةةدمت تسييةةا   ةةال اسةةتيساد   يمةةا  عةةد اهلةةاوا لي ةة  الةةال اكثةةس مةةل االاةةة اا   امةة 
 .(39 1937هي اةار ااس اة والمعدات العس سية ااخس  مل  سي اهيا 

التسييةةة  - سي اهيةةا التعثةةس الةة   اصةةاا العالقةةات السياسةةية االماهيةةة  اهتاةة ْت 
قةةا الماهيةةا السةة بي مةةل اتحاقيةةة مةةنهتسو مةةل جاةةة  وااجةةة تسييةةا الماسةةة الةةال جةةسا  من 
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ماليةةةةيل جنيةةةةا  3العم ةةةةة ال ةةةةعمة مةةةةل جاةةةةة اخةةةةس   ايةةةةت قةةةةدمت لاةةةةا قسضةةةةام  ةيمةةةةة 
ليةةةس  تسييةةةة( خ  ةةةتا لبنةةةا  معمةةة  الاديةةةد  18.750.000اسةةةتسليني  أ  مةةةا ةعةةةادل 

 . (40 وال    الم ينر  هحام هي قسه  ن 
 نضةة  ا ةةةس  1937ااتح ةةت الا نمةةةة التسييةةة هةةي تمةةةنا وهةةي هةة ا السةةةيال  

ااساس المعم  الم ينر  وابس مساسيم سلم روي  وارا  تسييةا وسةحيس  سي اهيةا هةي 
اه س  ومديس اللسية المتعاد   تلةييد المعمة . وال ةال السةحيس البسي ةاهي ي مةة  المناسةمة 

اهيةا هةي الم ةاليل الت ةار  ا ار هياا الال السوا س الناي ة التي اخ ت تستس تسييةا  بسي 
أمــل ان يكــون هــتا المرمــل فاتحــة عهــد   عةةد السياسةةي  واسةةت سد قةةاوالم:  وال ةةنا ي

 .(41  جديد في التراأن المالي أالصناعي بين ال بدين
وماةةس التاسةةل الةة    ةةسأ   ةةال العالقةةات الت اريةةة  ةةيل  سي اهيةةا وتسييةةا  و ةةد  

الماليةةة والن دةةة مةةل جاةة الم ةةار   اةس  الا نمةة التسييةةة   ةال ات تةةتم المعةامالت
هوةست هةي هةتي هةس   Is Bankasiالتسييةة   ةدر المسةت ا   هةات ادار  م ةس  العمة  

لاةةا هةةي لنةةدت اسةةن   حس يةةا ااخةةسيل هةةي هةةامبنر  هةةي الماهيةةا وااسةة ندرية هةةي م ةةس  
 .(42 وساهس مديس البنم الم ينر الال لندت تمايدام لا ا ل سر

التةةةةي  ةةةة لتاا  سي اهيةةةةا ا عةةةةاد تسييةةةةا  ةةةةل تعام اةةةةا و  ةةةةال الةةةةس م مةةةةل ال اةةةةند 
يةات  1937ااقت اد  م  الماهيا  لول ا م التمادل الت ار   يل الماهيا وتسييا سةنة 

يت ةةةةدر التستيةةةة  ااول منااهةةةةةم  مةيةةةةة الةةةةدول ااخةةةةس   ايةةةةت ياهةةةةت الماهيةةةةا العميةةةة  
 : (43 السويسي لتسييا. وال دول ااتي ينضي سلم  النس  الم نية

 (3دول رقم  ج

النسبة الم وية لصادرات  الدألة 
 ت كيا الى 

النسبة الم وية لواردات ت كيا 
 من

 الماهيا
 الناةات المتاد  اامسي ية

36.53  
13.92  

42.08  
15.13  
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  سي اهيا 
 اة اليا

 ااتااد السنهيتي
 هسهسا

  ةية دول العالم

7.08  
5.27  
4.72  
3.81  
28.87  

6.23  
5.33  
6.21  
1.08  
23.94  

 %100 100.20 الم من 
يتبةةي مةةل هةة ا ال ةةدول ات ا ةةم التمةةادل الت ةةار   ةةيل  سي اهيةةا وتسييةةا ةةة تي 
هةةي التستيةة  الثالةةت  عةةد يةة  مةةل الماهيةةا والناةةةات المتاةةد  اامسي يةةة. وات ال ةةادرات 
م التسييةة الةال  سي اهيةةا ياهةت اكثةس مةةل اسةتيساداتاا هةي ت ةةم السةنة. وقةد    ةةت قيمةة ت ةة

م يةنت  7.1م ينت ليس  تسيية  هي ايل    ت اسةتيساداتاا مةل  سي اهيةا  9.8ال ادرات 
 . وه ا ةعني ات المي ات الت ار  يات ل الي تسييا. (44 ليس  تسيية

سةةةةنة  هةةةةيالتسييةةةةة ت ةةةةنرام اكثةةةةس   - ةةةةادت العالقةةةةات ااقت ةةةةادةة البسي اهيةةةةة 
نماسةية لمسةرولي الةدولتيل هةي سنا  مل هااية ال اند الد   1937قياسام  سنة  1938

تع يةة  ت ةةم العالقةةات  او ال ةةسور الم دمةةة مةةل جاهةة   سي اهيةةا  او هةةي ا ةةم التمةةادل 
سةةاهس وهةةد تسيةةي مخت ةةام  اللةةروت الماليةةة  1938الت ةةار   ينامةةا. هحةةي يةةاهنت الثةةاهي 

الةةةةال لنةةةةدت مةةةةل اجةةةة  ت سيةةةة  وجاةةةةات ه ةةةةس الةةةةدولتيل  لةةةة ت تسةةةةاي  وتنسةةةةي  التعةةةةاوت 
م التمادل الت ار   ينامةا  وية لم ت ةدةم مسةا دات ماليةة لتسييةا والتةي ااقت اد  وا 

 . (45 كاهت ااد  العةمات السويسة هي  دا ت نيس العالقات ااقت ادةة  يناما
 Gomlekواامةةست جاةةند النهةةد التسيةةي هةةي ت ايةة  معم ةةي  سوسةةا و نم يةةم 
ماليةةيل  8حتاةةا ل اسيةةس ال ةةنا ي   ةةال  اةةس مسمةةس   معةةدات واات  سي اهيةةة    ةةت ي 

وا  ةة    ليةةس  تسييةةة  عةةد ات ياهةةت تسييةةا قةةد اوي ةةت مامةةة اه ااهةةا الةةال  ةةسيات الماهيةةة
سلةةم ايةةار  وهةةد تسيةةي اخةةس هةةي اواخةةس  ةةما  مةةل ت ةةم السةةنة الةةال لنةةدت ل ةيةةاا  المامةةة 
هحسةةاا. ومةةل اجةة  ت سةةي   القةةات ت اريةةة مةة   سي اهيةةا  عيةةدام  ةةل اسةة نا الم اصةةة 

 . (46 االماهي
لس م مةل الخ ةنات التةي اتخة تاا الا نمةة التسييةة هةي سلةم النقةت هةي و  ال ا
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سةةةةبي  الاةةةةد مةةةةل تعام اةةةةا الت ةةةةار  مةةةة  الماهيةةةةا  ومناةةةةا الممااثةةةةات التةةةةي اجستاةةةةا مةةةة  
 سي اهيا  وتنقي    ند م  الناةات المتاد  اامسي يةة لت ويةد تسييةا  ال ةاوسات الاستيةة 

سييةةةةا هلةةةةا  المن مةةةةات ااجنبيةةةةة  وال ناصةةةةات ومخت ةةةةا المعةةةةدات الاستيةةةةة  وا ةةةةس ت
وتبمناا االماهية  داخ  اراضياا ل اد مل الد اةة النااية او أ  هلا  سياسي اخةس 
لاا هنا   اا ات سلم اهع ة  سة مام   ةال تسييةا. ويسجة  سلةم الةال ااجتاةا الماسةة الةال 

هةةةةةي مةةةةةا يتع ةةةةةا   ةةةةةنا تاا الث ي ةةةةةة سةةةةةنا  أكاهةةةةةت المدهيةةةةةة مناةةةةةا اا  واسةةةةةيماالماهيةةةةةا  
لعسةة سية  والةةال خبستاةةا الحنيةةة التةةي لةةم ة ةةل  اسةةت ا ة  سي اهيةةا ت بيةةة جميعاةةا  ت ةةم ا

 . (47 الخبس  ال ني ة هي م ال التعام  ااقت اد  م  تسييا
% هةةةي اواوةةة  سةةةنة 60ت   ةةةت ااسةةةتيسادات االماهيةةةة مةةةل تسييةةةا  نسةةةمة  كمةةةا

لماهيةةة الةةال تسييةةا قياسةةام  النسةةمة التةةي سةةم تاا  هةةي اةةيل لةةم تتةة اس ال ةةادرات اا 1938
 سةةةب  ااجةةةة ااخيةةةس  الياةةةا  ه ةةةد ا  ةةةت هاوبةةةام ل ةةةالااا مةةةل خةةةالل اللةةةانر  اي ةةةنل 

( م يةةةةةةةةةنت مةةةةةةةةةار  المةةةةةةةةةاهي.  أ  مةةةةةةةةةا ةعةةةةةةةةةادل 45( قةةةةةةةةةدر  ةةةةةةةةةة  1938اسار  - 1937
 .(48  ليس  تسيية( 22.500.000

وهي سبي  ا عاد تسييا  ل تعام اا الت ار  م  الماهيا التي وص ت الال درجةة 
   معاةةةا تسييةةةا الةةةتخ   مةةةل ارتما اةةةا  السةةةنل االماهيةةةة  ول ةةةسر تخ يةةة  لةةةم تسةةةت

الع    ل اقت ادها جسا  ما لاا  ا مةل اس  وخسةاوس مةل جاةة والت ةسا مةل تسييةا 
اكثةةس هةةاكثس  ه ةةد ارتةة ت  سي اهيةةا أت ت ةةدا قسوضةةام لتسييةةا وتةةنهيس رصةةيد اسةةتسليني لاةةا 

ايةةةاد  تعام اةةةا الت ةةةار  وت ةةةنيس  تسةةةت ي  مةةةل خاللةةةا ااالةةةة العساقيةةة  التةةةي تاةةةنل دوت 
 القاتاا ااقت ادةة م   سي اهيا. وهةي سةبي  تا يةا ت ةم ال اةةة تنصة  ال سهةات الةال 

هةةةي لنةةةدت تعاةةةدت  سي اهيةةةا  منجباةةةا ت ةةةدةم قةةةسر  1938اةةةةار  27  ةةةد اتحاقيةةةة هةةةي 
م يةنت ليةس   100م ينت جنيا اسةتسليني   أ  مةا ةعةادل  16 ني  ااج  لتسييا  ةيمة 

 .(49  (تسيية
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ااتحاقية التسايالت التةي تبةمنتاا ايمةا يتع ةا   سي ةة  ت مومما يالا    ال 
ماليةيل جنيةا  أ  مةا ةعةادل  10تسديدها  وي لم تسةديد الحاوةد   اس ت ةسر تسةديد مب ة  

%  نصةحاا هاوةد . وأمةا 4ليس  تسيية( مناا  المباو  التسييةة مة  ايةاد   62.500.000
ليةةس  تسييةةة( الماقيةةة  37.500.000ماليةةيل  أ  مةةا ةعةةادل  6مةةا تم ةةال مةةل المب ةة  وهةةن 

 . (50 ( سننات   ال ات تسدد  المباو  التسيية اةبام 10هاهاا تعحال مل الحاود  لمد   
ومل اج  تنحي  تسييا تعاداتاا والت اماتاا ت اه  سي اهيا   ةال وهةا مةا تبةمنتا 

 سييةةةة الماةةةدود  ل مبةةةاو ت -ااتحاقيةةةة  ه ةةةد تةةةم ت سةةةي   ةةةسية   سةةةم  اللةةةسية ااهو ةةةن 

Anglo – Turkish commodities Ltd Co. لت ةسي  ال ةادرات التسييةة مةل )
المةناد الخةاا المعدهيةة وية لم الابةنا وااخلةاا وال  ةل والحناكةا والخبةساوات داخةة  

ليةةةس   62.500.000ماليةةةيل جنيةةةا   10وت ةةةسر  منجةةة  ااتحةةةال تخ ةةةي     سي اهيةةةا
 6وامةةةا المب ةةة  المتم ةةةال   ل ا ةةةد  ال ةةةنا ية هةةةي تسييةةةاتسييةةةة( مناةةةا ا ةةةسار ت ةةةنيس ا

ليةةس  تسييةةة( ه ةةد خ ةة  للةةسا  اسةة اة ومعةةدات استيةةة  37.500.000ماليةةيل جنيةةا  
اخةةةس  مةةةل  سي اهيةةةا لت نيةةةة ااسةةة نل الماةةةس  التسيةةةي. وات تعاةةةد تسييةةةا  ةةةدورها امةةةس 

بسي ةةةاهي اهلةةةا  الم ةةةاه  والمةةةناه  والبةةةناخس الةةةال  ةةةسيات  سي اهيةةةة. واكةةةد ال اهةةة  ال
لن يةةةسه التسيةةةي ات  سي اهيةةةا مسةةةتعد  ات تسةةةت ب  المبةةةاو  التسييةةةة  وات ت ةةةمي سةةةنقام 

 .(51 رويسة ل مباو  التسيية هي م ا   هتي تسييا اسناقاا ل مباو  البسي اهية
كات لا ه ااتحاقية صداها ااة ا ي لد  ال سهيل التسيي والبسي اهي   ال اةد 

 هي تسييا  عد ات صادل الم  ة  الةن ني التسيةي الوبيةس سنا   ه د اقت تسايمام يبيسام 
( Daily Telegraph  ياا وسيست جسيد  الةة  دي ةي ت  ةسا   1938ا يسات  29هي 

اهةةا لةةم ةسةةبا ا   سلمةةات هةةي دولةةة اخةةس  ات اانةةال   ةةال  سي اهيةةا يالثنةةا  الةة   ا ةةداه 
مةا ا دتةا  سي اهيةا مةل وارا  تسييا وهنا اا هي ج سة الم  ة  الةن ني المة ينر   ه ةسام ل

 . (52 الع ا   ال ا نمة اتاتنر  والث ة  اا
اانةةةةال وايةةةةس ااقت ةةةةاد التسيةةةةي  ةةةةاكس يسةةةةبيس   ةةةةال ااتحاقيةةةةة  وتاةةةة ا ال ةةةةدد 

واهميتاةةا هةةي اهتعةةاش التعةةاوت الت ةةار  والمةةالي  ةةيل الب ةةديل وتسسةةيخ العالقةةات الندةةةة 
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لوبيةةس ت ةم ااتحاقيةة  يةدام هةةي و ةةدا الم  ة  الةن ني التسيةي ا  السياسةية ال اومةة  ينامةا
 ا ال ةدد وممةا قالةا وايةس خارجيةة تسييةا أراس  اة  التسييةة – اد ال داقة البسي اهيةة 
تصــور ان ا دبتــ ا منحتنـــا هــتا القــ س دأن ان ت بـــب "لمساسةة  صةةاحي  سي ةةاهي: 

مقابل كلل شي ًا. مع ان اية دألة اخ   تقدم عبى مثـل كلـل كا ـ  ت بـب كـل ا ـواع 
ت في السبم أخصوصًا في الح ب. اما ا دبت ا فبم ت بب شي ًا بـل أثقـ  بنـا االمتيازا

م تدن في  يـ  كما يفرل الصديق الحقيقي. أ حن االن طبرًا سنث   لها ان ثقتها ل
 . (53 "محبها

ا  م ات الحب  هي تن يةد العالقةة  ةيل تسييةا وتسي اهيةا وتاسةناا ةعةند الةال 
ن يتمتة   ث ةة اتةاتنر  التامةة  وااخيةس ةعةده اصةدل سحيس  سي اهيا هي تسييا لنريل  هاة

صةةةديا لةةةا  ةةةيل ااجاهةةة . وهةةة ا جعةةة  سةةةاوس ااتةةةسا  الةةة يل ةابةةةنت اتةةةاتنر    اتةةةال 
ية لم اانةال روةي  وارا   سي اهيةا تلةمبسليل   العماد (( ةمي نت ق مةام وقالمةام الةال  سي اهيةا

يحاك  هي خ ةاا لةا  دوره   ال مبمنت ااتحاقية. وصس  وايس خارجية  سي اهيا هال
ان السياسـة التـي تنتهرهـا ت كيـا فـي  لعمةنا  خ ةن  ااتحاقيةة قةاوالم: هي م  ة  ا

 . (54  تحق ان تستبم الق أسالسنوات االخي ر تشهد عبى ا ها تس
المناسةةةمة اانةةةال الةةةنايس هحسةةةا هةةةي م  ةةة  النةةةناا البسي ةةةاهي هةةةي اانةةةا   وتت ةةةم

  ةال  1938تمةنا  13التسيةي هةي  -ي ةاهي ال سا   الثاهيةة لالواةة اتحاقيةة ال ةسر البس 
ان هــدف ب ي ا يــا أت كيــا أاحــد أهــو حفــ   ت السةةاود   ةةيل الةةدولتيل   نلةةا: العالقةةا

السيم الرالمي. أصداقتهما لم تدن موجهة ضد دألة اخ   فدبتاهما ت يد ان تدون 
 . (55  ك متيشة شر ها أتتمكن من تحسينهقور لدي تحف  مقياس  أح مستو  

ماه سةةةةةةةةتس ياردةةةةةةةةةات  ال ةةةةةةةةاا البسي اهيةةةةةةةةة ومناةةةةةةةةا صةةةةةةةةايحة  ْت كمةةةةةةةةا رابةةةةةةةة
Manchester Guardian) ال يمكــــن  اتحاقيةةةةة اةبةةةةام  وقةةةةد جةةةةا  هياةةةةا:   ةةةةال ا

ل  ي ا يا ان تحاف  عبى مصالحها العاصة في المن قة أال يمكـن ان تدـون داةيـة 
الســـيم فـــي اأر ـــا بـــدأن تقـــديم تضـــحيات، أكـــتلل مســـاعدر لـــدأل جنـــوب شـــ   

 .(65  اأر ا



 د. خنساء زيك مشس ادلين                                                                        "دراسة تأرخيية" 1945-1923 الرتكية –تطور العالقات الربيطانية 

86 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 ةةادت العالقةةات ااقت ةةادةة  ةةيل الةةدولتيل ت ةةنرام اكبةةس  عةةد و  ةةال هاةةن   ةةاا  
جةةةنت  اتحاقيةةةة ال ةةةسر مما ةةةس   وممةةةا يريةةةد سلةةةم وصةةةنل  عثةةةة هنيةةةة  سي اهيةةةة  سواسةةةة 

وتنجااةةةا الةةةال  1938تمةةةنا  19الةةةال اسةةةتاهبنل هةةةي  John Jinkenson)جنونسةةةل 
سةة االةة منةاجم الحاةم هنةا . الم  ة   ةال الماةس ااسةند لدرا Zonguldagاهونلدا  

منةةةاجم ل حاةةةم هياةةةا وجةةةد ات  سي ةةةة اسةةةتخساج الحاةةةم وه  ةةةا  اماهيةةةةوتعةةةد ا ال ةةةا   ةةةال 
تسةةيس   اةةةة الدقةةة  وات  سي ةةة الن ةة  تاتةةاج الةةال  عةةض التاسةةينات. وسيةةس ات الحاةةم 
المسةةتخسج سةةي داد  حعةة  ااهلةةا ات الاديثةةة. يمةةا ات وجةةند اخ ةةاوييل سةةيرد  يةة لم 

ال ديد  ستسي  هي المناجم اس  الااجةة.   مةام اهةا لةم  ا اتاد   وات الال ه ه ال ي
اقت ةادةة قبة  اتحاقيةة ال ةسر  امةا  عةدها  يسةمااالةيةاا  اة ه اا مةال   اإلم اتة ل 

والمعةدات الالامةة لت ةةنيس وايةاد  اسةتخساج الحاةةم   ا اتهةال توتةا  سي اهيةا   رسةةال 
دري  العمةةةةال والحنيةةةةيل ااتةةةةسا    ةةةةال يي يةةةةة  ةةةة  اهاةةةةا ستسسةةةة  معاةةةةا هنيةةةةيل لتع ةةةةيم وتةةةة

اسةةةتخداماا. وهةةة ا يةةةدل   ةةةال  ةةةد  اهتمةةةاا البسي ةةةاهييل  اسةةةتخساج الحاةةةم وتاي تةةةا  م ةةةام 
ل مناصحات الحنية ال ديد  ايستعيل  ا ااس نل التسيي ال ديد  هبةال  ةل ااسة نل 

اتةسا  اات البسي اهي  ند الااجة. يما تةم ااتحةال   ةال ات يسسة  البسي ةاهينت الةال ا
 .(57 ل م اه  ااخس  وت لم ةع اوت ال نا ات ال ديد  هي تسييا

ارسةةةةال  عثةةةةة  اسيةةةةة  1938تمةةةةنا  21يةةةة لم قةةةةسرت الا نمةةةةة التسييةةةةة هةةةةي  
الال لندت ل تعاقد م  الم اه  الماسيةة  Sayyed Elmanيتسأساا الةم ات سيد المات 

حة تاةد  الةال تع ية  البسي اهية  خ ن  صن   ناصات وسحل استية و سادات خ ي
  اسوهعةةال وصةة ت المعثةةة التسييةةة الةةال لنةةدت  عةةد مةةسور  ةةاس وااةةد  اسةة نلاا الاستةةي

ا ةةد  ال اهةة  البسي ةةاهي اسةةتعداده لت بيةةة ااتياجةةات الا نمةةة التسييةةة مةةل ت ةةم السةةحل  
وسلم مل خةالل مةا سيةسه روةي  وارا  تسييةا  اةةار هةي ج سةة الم  ة  الةن ني التسيةي 

 ناصةةات  4سةةحل استيةةة و  3 نمةةة البسي اهيةةة واه ةةت   ةةال اهلةةا  الوبيةةس مةةل ات الا
 . (58 لن يستاا التسيية
هةةد  الا نمةةة البسي اهيةةة ااسةةت ا ة لت ةةم الم الةة  التسييةةة ت نيةةة  ة اةةس ات
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ااسةةة نل الاستةةةي التسيةةةي  اةةةد  ااهةةةاد  منةةةا مةةةل قبةةة  اسةةة نلاا الساسةةةي هةةةي الماةةةس 
 . المتنسس هي مناجاة أ  خ س يتعسر اليا هنا 

التسييةةةة  هبةةةال  -وممةةةا يريةةةد   ةةةال ت ةةةنيس العالقةةةات ااقت ةةةادةة البسي اهيةةةة 
البسي اهيةةةة  .Vickers Co) ةةةسية هةةةاة سس   مةةةا سيةةةس الع ةةةد الةةة   ا ةةة ت   يةةةا 

هةةةي  Chatalia خ ةةةن  اهلةةةا  ما ةةةة تنليةةةد  اقةةةة ياستاويةةةة ضةةةخمة هةةةي  ةةةتاليا 
ت وماكنةةةةةات ا ةةةةةسا  العاصةةةةةمة اه ةةةةةس . وت ايةةةةة  م ةةةةةن  ل منسةةةةةنجات ال  نيةةةةةة  معةةةةةدا

ويةة لم    سي اهيةةة  هبةةالم  ةةل ماكنةةات اخةةس  خاصةةة  ةةالاحس والتن يةة   ةةل المعةةادت
مما ةةس  ااةةد  اللةةسيات البسي اهيةةة  إهلةةا  ما تةةي اسا ةةة اةةديثتيل ل ا نمةةة التسييةةة 

قةةةسا اه ةةةس  وقةةةسرت اللةةةسية  ةةةد   Etimasutهةةةي اتةةةي مسةةةعند  1938منةةة  اواوةةة  أا 
نة هحسةةةاا والةةة   ة ةةةاد  سيةةةس  ا ةةةالت تلةةةسيل ااول مةةةل السةةة 29البةةةت هيامةةةا هةةةي 
 .(59 ال مانرية التسيية

ااةةةارت اتحاقيةةةة ال ةةةسر البسي ةةةاهي ومةةةا تستةةة    ياةةةا مةةةل هتةةةاو  ق ةةةا الا نمةةةة 
هةي  ةسليل  1938االماهية  المتمث ة مل خالل الم ا  ةة التةي جةست هةي اواخةس ا يةسات 

والسة ستيس  (Clodiusك نديةنس   يل هاوة  مةديس قسةم السياسةة ااقت ةادةة االماهيةة 
العةةةاا هةةةي واار  الخارجيةةةة التسييةةةة منمن ةةةي او  ةةةن الةةة   اار الماهيةةةا  نةةةا م   ةةةال د ةةةن  
ا نمتاةةةةا مةةةةل اجةةةة  التحةةةةاور  خ ةةةةن  مسةةةةاو  اايةةةةست هةةةةي العالقةةةةات ااقت ةةةةادةة 

واهتاةةة  ي نديةةةنس ت ةةةم الحسصةةةة لينمةةةا   ةةةال ت ةةةم ااتحاقيةةةة وا  ةةة    التسييةةةة –االماهيةةةة 
ا ا تعةةارر تسييةةا هةةي تنسةةي   القاتاةةا الت اريةةة مةة    ةةدات منمن ةةي او  ةةن أت الماهيةة

وات   قةات الت اريةة  ةيل الماهيةا وتسييةااخس    ةال ات ا ة ةنت سلةم   ةال اسةاا العال
 . (60 الماهيا ا تس   ات ت مي هي السنل التسيية اق  تحبيال مل  سي اهيا

يــة تحــاأل ان ان الحكومــة الت ك"  يةةا منمن ةةي او  ةةن قةةاوالم:  رد  مةةل جاهمةةا  
تردد مـن مصـادر ترامبهـا العـارجي بحيـث ال يقتصـ  كلـل عبـى الما يـا فقـط، أا مـا 
عبى دأل اخ   تأتي في مقدمتها ب ي ا يا بوصفها دألة صناةية اأر ية تـأتي برـد 

 .(61  الما يا
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لةةةم ت ةةةا الماهيةةةا  نةةةد هةةة ا الاةةةد   ةةة  ارادت ات تعةةةنر  ةةةل اتحاقيةةةة ال ةةةسر 
الماهي لتسييا. وهعةالم اةدث سلةم ايةت تنصة  ال سهةات هةي  البسي اهي ة التسيي   سر

  ت ةةةةسر  منجباةةةةا ت ةةةةدةم قةةةةسر 1938تلةةةةسيل ااول  8اه ةةةةس  الةةةةال اتحاقيةةةةة مماا ةةةةة هةةةةي 
م يةةنت ليةةس  تسييةةة(  75م يةةنت مةةار  المةةاهي  أ  مةةا ةعةةادل  150المةةاهي لتسييةةا  ةيمةةة 

ات تسةدد تسييةا  مد   لةس سةننات للةسا  معةدات استيةة و ةدد صةنا ية الماهيةة  م ا ة 
 مناد اولية  ت تي هي م دمتاا الوسوا  مساوية هي قيمتاا لةيمة سلم ال ةسر هةي االةة 

 . (62 1939ياهنت الثاهي  16الم ادقة   ياا. وتا ا سلم هي 
ات ه ا العسر االماهي يات ياةد  الةال العةند   العالقةات االماهيةة ة التسييةة 

 اهيا  لول تسييا لةم تتة اس  ةا  واهمةا ر بةت هةي الال سا ا  ادها. وا عاد تسييا  ل  سي
مهمــا  اةةا اراس  اةة ا ال ةةدد: اسةةتمسار  القاتاةةا مةة   سي اهيةةا  وقةةد سيةةس وايةةس خارجيت

وخ  ةت    ي صف المرسك  المرادح ل  ي ا ياحصل فان ت كيا سوف لن تدون ف
 .(63 ال ااهة البسي اهية  دورها مسااة واسعة لمات اللروت التسيية

  ت ةنرات اااةداث ااورتيةة ل ةالااات دا ات تسييةا ياهةت تسةت    يتبي مما
  ومةا هةت   ةل مةرتمس ميةنهيخ مةل تم يةا يلماهيةاهحي النقةت الة   مناةت ايةا النمسةا 

يد الماهيا هي من  ة السنديت سات اا  بية االماهية  ممةا     اللتلي نس نهاكيا أ  
الال دول الب  ات هتسييا  لة ا هةات  جع  انر الداهنا تات سي س  االمات ومنا تمتد

تسييةةا اسةةت  ت ت ةةم الت ةةنرات  وواه ةةت   ةةال العةةسر االمةةاهي ايمةةا يتع ةةا  تخ ةةي  
قةةةسر لاةةةا مةةةل اجةةة  التخ يةةة  مةةةل دينهاةةةا الخارجيةةةة  واسةةةتيساد الم يةةةد مةةةل الم ةةةاه  
الث ي ة  اد  تنسي  قا دتاا ال ةنا ية  وهة ا مةا يةات ة ةبن اليةا المسةرولنت ااتةسا  

يةةا ااسةةتعاهة  ةةالحنييل االمةةات او الحنيةةيل ااتةةسا  الةة يل اكتسةةبنا خبةةستام هةةي  ةةل  س 
 . (64 الم اه  االماهية

ينضةي اةي ةة سلةم اةبةام  ه ةد  1938كما ات ا م التمةادل الت ةار  هةي سةنة 
م يةةةةنت ليةةةةس  تسييةةةةة و ةةةة  ت هسةةةةمة  16.8   ةةةةت قيمةةةةة اسةةةةتيسادات تسييةةةةا مةةةةل  سي اهيةةةةا 

اسةةةتيساداتاا هةةةي السةةةنة هحسةةةاا  وامةةةا قيمةةةة ال ةةةادرات % مةةةل الم مةةةن  الو ةةةي 11.2
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% مةةةةل 3.4م يةةةنت ليةةةةس  تسييةةةة و ةةةة  ت هسةةةمة  4.9التسييةةةة الةةةال  سي اهيةةةةا ه ةةةد    ةةةةت 
وتبةدو هة ه اارقةاا ق ي ةة قياسةام  ا ةم التمةادل الت ةار   ةيل   الم من  الو ي ل ةادراتاا

 70.4تسييةا مةل الماهيةا  الماهيا وتسييا هةي ت ةم السةنة اةبةام  اس    ةت قيمةة اسةتيسادات
% مةل الم مةةن  الو ةةي اسةةتيساداتاا  هةةي اةةيل 46.9م يةنت ليةةس  تسييةةة  و ةة  ت هسةةمة 

م يةةةنت ليةةةس  تسييةةةة  و ةةة  ت هسةةةمة  62.2   ةةةت قيمةةةة ال ةةةادرات التسييةةةة الةةةال الماهيةةةا 
مةة  الع ةةم ات ا ةةم التمةةادل الت ةةار   ة % مةةل م مةةن  صةةادرات تسييةةا الخارجيةة42.9

وتسي اهيةا والماهيةةا مةل جاةة اخةةس  اةاه    ةال معداتةةا ت سيمةام هةةي  ةيل تسييةا مةةل جاةة 
 .(56 السنة ا تية
التسييةة  ةادت   -  ال الع ة  مةل سلةم هةات العالقةات السياسةية البسي اهيةة  

ت ارتام واضاام  ه سام لت ايد خ نر  ااوضا  التي  ادتاا اورتا التةي قةادت الةال اهةدا  
 ةال اسةاا دول والمتع  ة  التنس  االمةاهي وااة ةالي  هيسات الاسا العالمية الثاهية  
ة ةةةسا مةةةل  لتيل  الماهيةةةا واة اليةةةا واصةةةمي خ ةةةس ي تةةةا الةةةدو   هةةةي وسةةةس اورتةةةا و ةةةسقاا

 الادود التسيية.
 

  مع ت كيال  1939جهود العارجية ال  ي ا ية في توقيع بيان آيار ل ثا ياً 
تنسةةةي    اةةةد ييةةةة  أول ات ةةةال ل ا نمةةةة البسي اهيةةةة مةةة  ه يستاةةةا التس اةةةدث 

"منظمــــــة الــــــدفاع ضــــــد ا ةةةةةةا الب  ةةةةةةات ليلةةةةةةم  دوام أخةةةةةةس  مثةةةةةة     اريةةةةةةا وتلةةةةةة ي  
أ  جباةةة  "Organization of Defence against Aggressionالرــدأان

  وتمخةةض  ةةل سلةةم اات ةةال و ةةدام تسييةةام  دراسةةة 1939 سار  18السةةالا  يةةات هةةي 
سو  مةةةل ال ةةةداقة  وم ال اةةةا الم تةةةس  البسي ةةةاهي  لةةة ت تلةةة ي  مثةةة  ت ةةةم المن مةةةة  ةةة

  .(66  الت دا ال   ستاساه  سي اهيا هي ممااثاتاا م  الدول ايخس  
 سار أوضةةةي سةةةحيس تسييةةةا هةةةي لنةةةدت  راس لةةةنايس خارجيةةةة  سي اهيةةةةا  21وهةةةي 

إن حكومتــه كا ــ  مقتنرــة تمامــًا بكــل تسييةةا الثا تةةة    نلةةا:  ال ةةنرد هاليحةةاك  سياسةةة 
فرول، أعازمة عبى تنفيـت كـل التعاماتهـا بموج هـا، لدـن ت تيبات مراهدتها سارية الم

ق ــل الموافقــة عبــى أح التــعام آخــ ، أق ــل التعبــي عــن موقفهــا الحيــادح ســتدون 
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الحكومة الت كية راغبة في إعادر ت مينها حول  ق تينل اسألى عامـة أهـي هـل أن 
خصوصـيًة، ب ي ا يا الرظمى ستدون مرهم  أح مع استـ ا ك  أالنق ـة الثا يـة أكثـ  

أهـــي إكا مـــا تر ضـــوا  أح استـــ ا ك لهرـــوم فـــي البحـــ  المتوســـط فهـــل ســـيحظون 
أفــي الوقــ  الــ اهن أفــي مناســبات مرينــة ســيكون ... بمســاعدر ب ي ا يــة مباشــ ر 

 استـــ ا ك حيـــاديين بموجـــب إجـــ اءات المراهـــدر... أ  هـــم ســـيتعبون عـــن مـــوقفهم 
 . (76  مى يا الرظالحيادح في حالة أقوفهم إلى جا ب ب ي ا

كاهةةةت الا نمتةةةات البسي اهيةةةة والحسهسةةةية قةةةد ه اتةةةا مةةةل خةةةالل ممااثاتامةةةا مةةة  
 الةةةةةةدها   ناةةةةةةا  1939 سار  31ه يستامةةةةةةا البنلندةةةةةةةة هةةةةةةي مةةةةةةني ضةةةةةةماهات لاةةةةةةا هةةةةةةي 

وأ  ةةةةة  سلةةةةةم مناامةةةةةا   والمااه ةةةةةة   ةةةةةال اسةةةةةت اللاا مةةةةةل أ  تاديةةةةةد ألمةةةةةاهي ماتمةةةةة 
سةةةةات مةةةةل السةةةةنة هحسةةةةاا ااةةةةس هي 13ضةةةةماهات مماا ةةةةة لوةةةة  مةةةةل روماهيةةةةا والينهةةةةات هةةةةي 

اااةةتالل اإلة ةةالي يلماهيةةا. و سضةةت  سي اهيةةا هةةي اليةةنا هحسةةا   ةةال الا نمةةة التسييةةة 
ام اهيةةةة تنسةةةي  ت ةةةم البةةةماهات لتلةةةم  تسييةةةا أةبةةةام  اةةةد  ت نيةةةا النحةةةنس ايلمةةةاهي 

 .(86 واإلة الي
 دات تسييا هي  روماهيةا والينهةات العبةنتيل هةي ا ةا الب  ةات ت ةم البةماهات 

ال ةةناا الةة   أرسةة تا الا نمةةة التسييةةة الةةال  و ةةل  سيةةا   مثا ةةة ت نيةةة ل ا ةةا وتع يةة ه
 لةةةة ت  سضةةةةاا ايخيةةةةس هإهاةةةةا لةةةةم تخةةةةا  1939هيسةةةةات  15ه يستاةةةةا البسي اهيةةةةة هةةةةي 

مخاوهاةةةا وق  اةةةا مةةةل اااةةةتالل اإلة ةةةالي يلماهيةةةا وااتمةةةال اخبةةةا  الماةةةس المتنسةةةس 
ة أهةا   ةدر مةا توةنت المناه ةة التسييةة   ةال ل سي س  اإلة الية. وأدريةت الا نمةة التسيية

ويةةةةات هةةةةد    العةةةةسر محيةةةةد  لبسي اهيةةةةا  هإهاةةةةا ستلةةةة   خ ةةةةسام واضةةةةاام   ةةةةال تسييةةةةا
الا نمة التسيية مل ورا  سلم هن أهةا هةي االةة قبنلاةا ل عةسر البسي ةاهي هإهاةا ة ة  
أت تا     ال تعادات صةسياة مةل ال ةاهبيل البسي ةاهي والحسهسةي ولةي  مةل جاهة  

د  يت المناه ةةة   ةةال البةةماهات البسي اهيةةة معنةةاه هةةتي جباةةة ضةةد ألماهيةةا ومة اليةةا وااةة
 . (96 و  ال تسييا مناجاة أ  رد هع  مناما

(  ج هـــة الســـيمأجةةة  ضةةةم تسييةةةا الةةةال   سلةةةم  ةةةدأت المحاوضةةةات مةةةل هتي ةةةة
 عد أت تنص ت الال هتي ة محادهةا أهةا  عةد اااةتالل ايلمةاهي لتلي نسة نهاكيا  واسيما
ورأت أهةا مةل   إلة الي يلماهيا ا ةم ل اا تماد   ال ألماهيا لدر  الخ ةس اإلة ةاليوا
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اة ةالي  – اري  ل د أ   دوات ألمةاهي  –البسور  ت نية  القاتاا م  مانر لندت 
ماتم    ال دول الب  ات. وهبالم  ل سلم أرادت تسييا أت توةنت ا  ةة وصة  مةا  ةيل 

يةةةا وهسهسةةةا مةةةل جاةةةة أخةةةس   لوةةةي تماةةةد ال سيةةةا اإلتاةةةاد السةةةنهيتي مةةةل جاةةةة وتسي اه
لس سةةة قنيةةة مةةل التاالحةةات ضةةد دول الماةةنر هةةي الب  ةةات وهةةي من  ةةة الماةةس ايسةةند 
أةبةةةام. وتنةةةا م   ةةةال سلةةةم أ ةةةدت الا نمةةةة التسييةةةة اسةةةتعدادها مةةةل أجةةة  تع يةةة  ا ةةةا 

 .(70 الب  ات
ل ت ارتةةةةةت وجاةةةةةات ه ةةةةةس الا ةةةةةنمتيل البسي اهيةةةةةة والتسييةةةةةة تةةةةةدري يام مةةةةةل خةةةةةال

تاةةدث وايةةس خارجيةةة  1939هيسةةات  23هحةةي  مااثةةات التةةي جةةست  ينامةةا ايمةةا  عةةد الم
هاتلةةةةةةةةةبنل هنجيسةةةةةةةةةيل   تسييةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةساج أو  ةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةال سةةةةةةةةةحيس  سي اهيةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةي تسييةةةةةةةةةا 

KnatchbullHugessen ) سةنة  15 ل ام اهية التنص  الال معاهد  تاالا أمدها
ت الا نمةةة البسي اهيةةة هةةي وتنةةا م   ةةال سلةةم واه ةة هيةةا وهسهسةةا  ةةيل يةة  مةةل تسييةةا وتسي ا

هسهسةةةية   ةةةال مسةةةتن  الخبةةةسا   –هااةةةةة اللةةةاس هحسةةةا   ةةةال اجةةةسا  ممااثةةةات  سي اهيةةةة 
 خ ةةن  ت ةةدةم المسةةا دات ااقت ةةادةة والماليةةة لتسييةةا. ولةةم تةةس الا نمةةة البسي اهيةةة 
سةةبمام يةةد ن الةةال  ةةدا ااسةةت ا ة لسلمةةة الا نمةةة التسييةةة هةةي ا ةةال  الا نمةةة السةةنهيتية 

سةةيس ت ةةم الممااثةةات   اسةةتثنا  الممااثةةات العسةة سية  يت البةةسور  ت تبةةي   ةةل ت ةةدا
ا  ا  ت م الممااثات سسام  يل هي ات أريات الدول الثالث. وهي ختةاا ايةار  قةاا  اةا  ةن 
تم ةةةيل هاوةةة  محةةةنر اللةةةروت الخارجيةةةة السةةةنهيتية لتسييةةةا هةةةي م  ةةة  أةةةةار مةةةل السةةةنة 

ضةن   القةات تسييةا مة  اإلتاةاد السةنهيتي هحساا أ    سساج أو  ةن  هنجيسةيل  ة ت من 
التسيةةةي  وتنقةة  ام اهيةةةة التنصةة  الةةةال  –لةةم توةةةل  او ةةام هةةةي  سيةةا التحةةةاهم البسي ةةاهي 

سةةنهيتي   ةةال  ةةسار ااتحةةال الم مةة  ا سامةةا  ةةيل تسييةةا والةةدول ال ستيةةة  –اتحةةال تسيةةي 
 .(71    سي اهيا وهسهسا(

سي اهيةةا هةةي النقةةت هحسةةا وهةةي سةةبي  التنصةة  الةةال ااتحةةال المنلةةند اقتساةةت  
اجةةسا  ممااثةةات   ةةال أرتةة  مسااةة : تتبةةمل ايولةةال اصةةدار  يةةات ملةةتس   خ ةةن  
 ةةة ا الا ةةةنمتيل  البسي اهيةةةة والتسييةةةة(   ةةةال التنصةةة  الةةةال ااتحةةةال ةخةةة  المسةةةا د  
الملتسية  يناما  وم  ا  ضماهات خاصة  ت م المسا د  هي االةة اهةدا  اةسا قبة  

. وأمةةا الثاهيةةة هيةةتم هياةةا اجةةسا  ممااثةةات التحةةاهم التةةي سةةت  ي ا ةةساا ااتحاقيةةة السسةةمية



 د. خنساء زيك مشس ادلين                                                                        "دراسة تأرخيية" 1945-1923 الرتكية –تطور العالقات الربيطانية 

92 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

المةةد  الما ةةنر  مةةا  ةةيل  ةةد  الممااثةةات واتةةال التنصةة  الةةال ااتحةةال الناةةاوي. وايمةةا 
يتع ةةةةا  الثالثةةةةة والتةةةةي تاةةةةدث   ةةةةال هاةةةةن متةةةة امل مةةةة  المسا ةةةةة الثاهيةةةةة هإهاةةةةا تتبةةةةمل 

لبسي ةةةةاهييل وايتةةةةسا . وأمةةةةا اجتما ةةةةات الخبةةةةسا  العسةةةة سييل وااقت ةةةةادييل والمةةةةالييل ا
السا عةةةةة هتلةةةةم  محاوضةةةةات المعاهةةةةد  الدها يةةةةة    مةةةةام أت تسييةةةةا لةةةةم تناهةةةةا   ةةةةال ت ةةةةم 
الم تساات مما س  اا  عد مناقلات  ني ة ضمت خبةسا  سياسةييل و سة سييل ومةالييل 

  لول هي النقةت هحسةا 1939أةار  10اقت ادييل أتسا   وأخيسام اقت قبنام رسميام هي 
الا نمتةةات تمبةةيات قةةدمام هةةي أ ةةداد مسةةند  البيةةات العةةاا والةة   يةةات  إصةةداره  كاهةةت

 .(72 يناي المسا ة ايولال مل المحاوضات
 –لةم ة ةةل مةل السةةانلة أةبةام التنصةة  الةال ال ةةي ة النااويةة ل بيةةات البسي ةةاهي 
التسيي لنجند  عض ال عنتات هي ا ةداد مسةند  الح ةس  المتع  ةة  المسةا د  الملةتسية 

االةةةة اهةةةدا  اةةةسا خةةةالل مةةةد  المحاوضةةةات أ  قبةةة  تنقيةةة  ااتحةةةال  ه ةةةد ر ةةة   هةةةي
(  ايةةةةت escape clauseااتةةةةسا  هةةةةي ادخةةةةال ه ةةةةس  تمةةةةني تسييةةةةا وسةةةةي ة ل ةةةةتم    

تسةةةةت ي  مةةةةل خاللاةةةةا التلةةةةبت  الايةةةةاد و ةةةةدا ت ةةةةدةم أ  مسةةةةا د  لبسي اهيةةةةا هةةةةي االةةةةة 
لبسي اهية الا نل   ةال ا تساكاا هي الاسا. و  ال الع   مل سلم أرادت الا نمة ا

 . (73 تعاد مل تسييا  ت دةم المسا د  لبسي اهيا
أمةةةا ايمةةةا يتع ةةةا  مسةةة لة ايةةةاد تسييةةةا ه ةةةد اقتساةةةت الا نمةةةة التسييةةةة هةةةي  ةةةاد  
ايمةةس ضةةسور  أت يتبةةمل هةة  البيةةات ااتحةةا  تسييةةا  ايادهةةا هةةي االةةة  ةةدا ارتوةةاا 

ل الب  ةةات  وجنتةةا هةة ا دول الماةةنر أ   مةة   ةةدواهي هةةي الماةةس المتنسةةس أو ضةةد دو 
الم تس   السهض ال ا   مل جاهة  الا نمةة البسي اهيةة التةي اقتساةت ايمةا  عةد صةي ة 

فـي عن عمل عدأا ي يقود إلـى حـ ب تخ ي ايتسا   ل الاياد مت ت    ة نت  منجباا
ـــان ـــي ال بق   ايةةةاد   مةةةار  . وهةةةي السةةةيال هحسةةةا اقتةةةس  ايتةةةسا  البحـــ  المتوســـط أأ ف

  ممةا البسي اهييل ا تسضةنا   ياةا أةبةام . لول  ها أن تهدد أمن ت كيايقة من شأ ب    
 .(74 أد  الال تساج  ايتسا   ل منقحام

صعنتة أخةس  تتع ةا  اإل ةار  الةال مةا ة ة  ات يتبةمنا البيةات هةي  امةكاهت 
االة وصنل الاسا الال الب  ات. وتم التخ ي  ل رتس من  ةة الماةس المتنسةس  من  ةة 

 29هحةةي مسةةند  البيةةات الةة   أرسةة تا الا نمةةة البسي اهيةةة الةةال أه ةةس  هةةي   الب  ةةات سةةنيةم 
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لةم تة يس العةدوات ضةد دول الب  ةات  لوناةا سيةست أهةا هةي اهت ةار تنقية   1939هيسةات 
البيات هإت الا نمتيل مستعدتات يت ت ةدا ااةداهما لألخةس  ية  الةد م  مةا تمت وةا مةل 

أت ة ةةةند الةةةال اةةةسا هةةةي الماةةةس وسةةةاو  هةةةي االةةةة وقةةةن  أ   مةةة   ةةةدواهي مةةةل  ةةة ها 
 . (75 المتنسس

   يةد أت 1939أةةار  6اقت ه ه المسند  قبنام مل لدت الا نمةة التسييةة هةي 
الا نمةةة البسي اهيةةة  بةةست  عةةد سلةةم  ةةل ر بتاةةا هةةي اإل ةةار  الةةال دول الب  ةةات يةةي ا 

اه ةت تع ي اه ما ام   ت  سي اهيا قد تخ ت  ل دول الب  ات و يةس ماتمةة  لةروهاا. وو 
أةةةةار. وت ةةةسر أت ةع ةةةل  10الا نمةةةة التسييةةةة   ةةةال هةةة ه ال يةةةاد  هةةةي البيةةةات وسلةةةم هةةةي 

أةةةةار مةةةل قبةةة  النةةةا ا السسةةةمي هةةةي م  ةةة  العمةةةنا البسي ةةةاهي وروةةةي   12البيةةةات هةةةي 
وقةةةةد أ  ةةةةل   هةةةةي الم  ةةةة  الةةةةن ني التسيةةةةي الوبيةةةةس (76  (رهيةةةةا صةةةةايداا وارا  تسييةةةةا 

التسيي الملتس  هي الينا هحسةا. وقةد  –ي اهي النا ا الم ينر  الحع  ه  البيات البس 
مةناد يلةحت المةاد  ايولةال منةا  ةل ت ةا ا  را  الا ةنمتيل  8تبمل البيات الملةتس  

 . (77 هي المحاوضات التي جست  يناما
( الال أت ال سهيل قد   دا الع ا   ةال التنصة  الةال 2هي ايل أ ارت الماد   

ية ت ة  هةي م ة اة أمنامةا الةن نييل. اتحال  ني  ايج  خا   المسةا د  الملةتس 
( اسةةتعداد ال ةةسهيل المتعاقةةديل ل تعةةاوت الملةةتس  ايمةةا  ينامةةا لاةةيل 3وأكةةدت المةةاد   

التنص  الال ااتحال النااوي هي مناجاة أ   م   دواهي ة ند الةال اهةدا  اةسا هةي 
  ( ه  ةةارت الةةال أت البيةةات لةةي  منجاةةام ضةةد أ4من  ةةة الماةةس المتنسةةس. أمةةا المةةاد   

  دولةةة  وأهةةا وضةة  لبةةمات التعةةاوت الملةةتس   ةةيل الةةدولتيل  نةةدما تسةةتد ي البةةسور 
( أكةةةةد ال سهةةةةات المتعاقةةةةدات   ةةةةال ضةةةةسور  التلةةةةاور ايمةةةةا  ينامةةةةا 6وتمنجةةةة  المةةةةاد   

 . (78 لبمات تا يا ايمل هي دول الب  ات   سس  وقت مم ل
أ  مةةل  (   ةةال أت هةة ا البيةةات ا يتعةةارر مةة  مسةةا ي7ه ةةت المةةاد     ينمةةا

الةةدولتيل المتعاقةةدتيل هةةي التنصةة  الةةال اتحاقيةةات مةة  دول أخةةس  ت ةة  هةةي الم ةة اة 
 .(79 العامة  اد  المااه ة   ال السالا

كمةةا أ  ةةل رهيةةا صةةايداا مسةةا  اليةةنا هحسةةا هةة  البيةةات الملةةتس  هةةي الم  ةة  
 وأ ةةار هةةي الو مةةة التةةي أل اهةةا الةةال أت الةةداه  الاةي ةةي الةة   الةةن ني التسيةةي الوبيةةس 
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ة مةةل ورا  تخ ةةي تسييةةا  ةةل منقحاةةا الايةةاد  وهةةن  ةةدا ااسةةت سار الةة   سةةاد من  تةةي 
( لوي تااه    ال أمناةا س والب  ات   ت تسييا اهبمت الال  جباة السالاالماس المتنس

 .(80 وسيادتاا. وتمت هي ال  سة هحساا الم ادقة   ال البيات مل أ با  الم   
بيةةةات ومةةةا سةةةت نيا تسييةةةا مةةةل وراوةةةا  كمةةةا أ ةةةادت أ  بيةةةة ال ةةةاا التسييةةةة ال

وهاجمةةةت هةةةي ام تاةةةا اإل الميةةةة الناايةةةة وأ ساضةةةاا التنسةةةعية. يمةةةا أ ةةةارت ال ةةةاا 
السةنهيتي.  –البسي اهية الال الدور الة   سةي نا  ةا البيةات هةي ت ايةد الت ةارا البسي ةاهي 

  فـي إن ال أابط التي ت  ط ما بين ت كيا أاالتحاد السوفيتي سيكون لها تـأثي"وقالت 
و   ةةت ااةةد  ال ةةاا الناايةةة   ةةال هةة ا  ."الســوفيتية –توثيــق الريقــات اال دبيعيــة 

إن إ دبتـــ ا قـــد ر حـــ  فـــي زمـــن  التسييةةةة قاو ةةة:   –الت ةةنر هةةي العالقةةةات البسي اهيةةة 
رظمــى  أح الحــ ب الســبم مــا لــم تســت ع الفــوز بــه ر ــم كــل جهودهــا فــي الحــ ب ال

 . (81   الرالمية اسألىك
الةةةال منقةةةا دول ا ةةةا الب  ةةةات مةةةل البيةةةات المةةة ينر ا  ةةةد مةةةل  وقبةةة  الت ةةةسل 

اإل ار  الال مااوات  سي اهيا وتسييا الاادهة الال ضةمات واةد  الا ةا وتنسةيعا  بةم 
   اريةةا اليةةا. وياهةةت العةمةةة السويسةةة التةةي تاةةنل مةةل دوت سلةةم تتمثةة   ملةة الت اةةدود 

 Dubruja ةةةةا  ةةةةد سوجا    اريةةةةا مةةةة  روماهيةةةةا وين سةةةةالايا والينهةةةةات وتخاصةةةةة مةةةةا يتع
ال ننتية منح     اريا النايد المرد  الال  اس اة ة ايت جسدت مناا  منجة  معاهةد  

همةةل خةةالل  ومناةةت لسوماهيةةا  1919لةةسيل الثةةاهي ت 27هةةي    (Neuilly)  82هةةنيي  
التةةةي ضةةةمت وايةةةس  1939هيسةةةات  9-8ااجتما ةةةات التةةةي   ةةةدت هةةةي اسةةةتاهبنل هةةةي 

 Gafencuكةةةةاهن ن  ةةةةم أو  ةةةةن  ه يةةةةسه السومةةةةاهي خارجيةةةةة تسييةةةةا سةةةةساج أو  ةةةةن و 

(Beyoglu ات   ةةةةةةال اتمةةةةةةا  سياسةةةةةةة ا ةةةةةةا أكةةةةةةد ال سهةةةةةةات أت ا نمتيامةةةةةةا م ةةةةةةممت
 .(83 الب  ات

اتح ةةا   ةةال  ةة ل يةة  مةةا  نسةةعاما لتع يةة  الا ةةا  ةةل  سيةةا د ةةن     اريةةا كمةةا 
الال التعاوت م  أ بةاوا هةي م ةاات ااقت ةاد والث اهةة واات ةاات مةل أجة  تع ية  

 ةالاام الملةةتسية  ولوةةل دوت سيةةس مسةة لة الاةةدود  ةةيل    اريةةا وجاراتاةةا التةةي ياهةةت م
 ةةانر. ويةة لم هةةاقا سةةساج أو  ةةن مةة   3   اريةةا قةةد  البةةت  إ ةةاد  الن ةةس هياةةا قبةة  

هيسات مسة لة ا تةسا     اريةا  ا ةا الب  ةات  12سحيس  سي اهيا هي أه س  هنجيسيل هي 
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ويةةة لم مناه ةةةةة روماهيةةةةا   ةةةال ا ةةةةاد  الن ةةةةس  وضةةةمات  ةةةةاا ل اةةةدود  ةةةةيل دول الب  ةةةةات.
 .(84  مس لة دوتسوجا وا  خالهاتاا م     اريا

ااولةةت الا نمةةة البسي اهيةةة مةةل جاهباةةا أةبةةام اقنةةا  ه يستاةةا السوماهيةةة  اةة  
 24خالهاتاا الادودةة م     اريا مل خالل ال يار  التي قاا  اا ياهن ن الةال لنةدت هةي 

رهةةض التنةةاال  ةةل من  ةةة دوتسوجةةا وياهةةت ا  ةةا هةةي    اا أت ايخيةةس1939هيسةةات 
 سلم تتمث :

ات التنةةةةةاال  ةةةةةل دوتسوجةةةةةا ل ةةةةةالي    اريةةةةةا سةةةةةيثيس م الةةةةة  هن اريةةةةةا  الم ةةةةةس(  .1
 اإلق يمية.

سيلةة   سلةةم التنةةاال    اريةةا   ةةال مناصةة ة البةة س هةةي م الباةةا   ةةال الينهةةات  .2
 وين سالايا.

   م در قن .ات اهبماا    اريا الال الا ا قد ة نت م در ضعا ولي .3

لةةي   اسةةةت ا ة    اريةةةا الاةةال الوثيةةةس مةةةل ايس   ةةةدول الا ةةا هةةةي االةةةة  ةةةدا  .4
 . (85 اهبماماا الال الا ا ينهاا م نقة مل قب  تسييا والينهات وروماهيا

ور ةةةةم المناقلةةةةات التةةةةي جةةةةست  ةةةةيل روةةةةي  وارا   سي اهيةةةةا تلةةةةمبسليل ووايةةةةس 
 ل ت مس لة العالقةات مة     اريةا   خارجيتا ال نرد هاليحاك  وياهن ن هي الينا الثاهي

ومااولةةة هاليحةةاك  البةة س   ةةال يةةاهن ن  خ ةةن  أاةيةةة الا نمةةة البسي اهيةةة هةةي 
مناقلةةةة ت ةةةم المسةةة لة  يهاةةةا سةةةتتام  الوثيةةةس مةةةل المخةةةا س التةةةي قةةةد يةةةتمخض  ناةةةا 
تبةةةايات يبيةةةس  مةةةل جةةةسا  البةةةماهات التةةةي مناتاةةةا لسوماهيةةةا والينهةةةات  لوةةةل يةةةاهن ن 

التحويس هي مس لة التناال  ل دوتسوجا. وه ة ا اهتاةت ت ةم الممااثةات  أجاا  استاالة
 .(86  اة ا يةمل دوت التنص  الال أ  هتي ة 

ومةة  سلةةم واصةة ت الا نمةةة البسي اهيةةة مسةةا ياا مةة  ال اهةة  الب  ةةار  لاسةةم 
ملةةة  تاا الادودةةةةة مةةة  دول الا ةةةا  هبةةةالم  ةةةل تنسةةةي  الا ةةةا وضةةةمات وادتةةةا هةةةي 

اسةةةت ب  ال ةةةنرد هاليحةةةاك   1939أةةةةار  11جي ماتمةةة . هحةةي مناجاةةة أ   ةةةدوات خةةةار 
هةةةي لنةةةدت. ومةةةل خةةةالل المناقلةةةات التةةةي  Momtchilovسةةةحيس    اريةةةا منمتلةةةي ن  

دارت  ينامةةةةةا سةةةةة لا ال ةةةةةنرد هاليحةةةةةاك   ةةةةةل تنقعةةةةةات ا نمتةةةةةا  لةةةةة ت تا يةةةةةا الناةةةةةد  
  دول الب  اهية. ويات جناا السحيس الب  ار  هن أت ا نمتا ستتم  سياسةة التلةاور مة
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( لمن  ةة الب  ةات مةل دوت أت الحيـاد الرمـاعيب  ات ايخس  مل أج  الاحةا    ةال  ال
تتانل مث  ت م الملاورات الال جباةة    اهيةة مناةد  لم اومةة العةدوات الخةارجي. وقةال 
أت  الده ست ت ا جاه  الاياد   سةب  البة ن  التةي ياهةت تتعةسر لاةا مةل قبة  دول 

 . (87 يساهااالمانر و  هاا هي سلم   ت ج
اللةي  هحسةا  نةد ل اوةا  Khristovأكد السحيس الب  ار  هةي تسييةا خسيسةتن  

. وأ  ةةة  خسيسةةةتن  هتةةةاو  سلةةةم 1939ا يةةةسات  9 ةةةة  كةةةاهن ن( أانةةةا  ايارتةةةا لتسييةةةا هةةةي 
ال  ةةا  لسةةحيس  سي اهيةةا هةةي أه ةةس   وسيةةس أت م الةة     اريةةا اإلق يميةةة ا ت ت ةةس   ةةال 

أةبام تساقيا ومها هي االة تا يا جمي  هة ه الم الة  هةإت دوتسوجا ال ننتية    تلم  
   اريا ست ا   ال الاياد وا تنبم الال ا ا الب  ات. وتدوره أةبام أ    يةاهن ن واار  
الخارجيةةةةة التسييةةةةة  نجاةةةةة ه ةةةةس الا نمةةةةة الب  اريةةةةة ايمةةةةا يتع ةةةةا  م الباةةةةا اإلق يميةةةةة 

البسي اهيةةةة ياهةةةةت قةةةد ي حةةةةت ومنقحاةةةا مةةةل الا ةةةةا. وت ةةةدر اإل ةةةار  هنةةةةا أت الا نمةةةة 
ه يستاةةا التسييةةةة لت ةةةنا  ةةةدور النسةةةيس هةةةي مااولةةة اهاةةةا  ال بةةةاةا المع  ةةةة  ةةةيل    اريةةةا 
وروماهيةةةا  وه ةةةةسام لتعنةةةت ال اهةةةة  الب  ةةةةار  أةبةةةام وتمسةةةة ا  م الةةة  اق يميةةةةة اضةةةةااية 
تنصةة  ال سهةةات التسيةةي والبسي ةةاهي الةةال قنا ةةة محادهةةا أهةةا ا هاوةةد  مةةل اجةةسا  الم يةةد 

 .(88 الممااثات م  ال اه  الب  ار  مل 
 نةةا م   ةةال مةةا ت ةةدا هةةإت ال يةةار  التةةي قةةاا  اةةا يةةاهن ن الةةال تسييةةا وضةةعت اةةدام 

السوماهيةةة  –ل ماةةاوات النلةةي ة والاادهةةة الةةال تا يةةا تسةةنية هةةي الخالهةةات الب  اريةةة 
 ل ت دوتسوجةا  نصةحاا وسةي ة لتنسةي  ا ةا الب  ةات وتع ية ه. ومة  سلةم هةإت الا نمةة 

خنسةةةةيحاهن   لبسي اهيةةةةة ا تنمةةةةت هسصةةةةة ال يةةةةار  التةةةةي قةةةةاا  اةةةةا روةةةةي  وارا     اريةةةةا ا
Khiosseivanov)   الال  سليل والتي لم تام ةا دول الماةنر  1939هي م    تمنا

مةةةةل خاللاةةةةا أ  الت امةةةةات لةةةةبالده ت اهاةةةةا  ايةةةةت واصةةةة ت جاندهةةةةا مةةةةل أجةةةة  اقنةةةةا  
 ارية  ورأ  ال نرد هاليحاك  أها مةل الا نمة السوماهية  ا  خالهاتاا م  ه يستاا الب 

 .(89 البسور  است نا  المحاوضات  يل ال سهيل لا  الخالهات  يناما
 ا   ت مسة لة  3هي  Tilea) تي يا   هي لندت وأوضي سلم ل سحيس السوماهي 

دوتسوجةةةةا ال ننتيةةةةة ا تعةةةةد مةةةةل المسةةةةاو  المستع ةةةةية   ةةةةال الاةةةة  اسا يةةةةات  اإلم ةةةةات 
إكا كا ــ  الحكومــة ماهيةةا وردا   يةةا تي يةةا قةةاوالم:  ل    اريةةا ورو تا يةةا ت ةةارا  ةةام   ةةي
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ال أما ية مقتنرـة بـأن ال بغـار كـا وا مقتنرـين فرـًي أعبـى  حـو جيـد، فو ـه قـد يكـون 
 .(90  ج اء ت تيب جيد بعصوص دأ  أجاباالمكان إ

ايسةةةماا التةةةي  1939ومةةل جاهمةةةا أوضةةي سةةةحيس    اريةةةا هةةي لنةةةدت هةةةي أي ةةنل 
ايةةد دول الب  ةةات وسيةةس  ةة ت الوةةسه المتمةةادل و ةةدا الث ةةة  يةةنام يبيةةس جةةدام تاةةنل دوت تن 

 ايةةت أهةةا لةةي   اإلم ةةات تنايةةدها   ةةال اإل ةةالل ضةةد  ةةدو ملةةتس . ومسا يةةات هةة ا 
صاياام هيبدو أت الا نمتيل البسي اهيةة والتسييةة قةد تال ةت جاندهمةا هةي مااواتامةا 

سةةي  الا ةةا وجع ةةا سةةنرام قنيةةام لن ةةاا لت ةة ية ايجةةنا   ةةيل    اريةةا وروماهيةةا  اةةد  تن 
 .(91 ايمل

التسيةي  ه ةد  –أما ايما يتع ا  منقا دول ا ا الب  ات مل البيةات البسي ةاهي 
تةةا خسوجةةام   ةةال مةةا اتحةةا   يةةا م  ةة  الا ةةا هةةي  اهت دتةةا الا نمةةة الين سةةالاية  و دا

والةةةة   تعاةةةةد ايةةةةا أ بةةةةا  الا ةةةةا  عةةةةدا  1939اجتما ةةةةا هةةةةي  نخارسةةةةت هةةةةي  ةةةةما  
وردت   ةةةةال سلةةةةم   هبةةةةماا الةةةةال أةةةةةة يت ةةةةة مةةةةل دوت ملةةةةاورات مسةةةةم ة ايمةةةةا  يةةةةناماا

الا نمةةةةةة التسييةةةةةة  ةةةةة ت هةةةةة ا البيةةةةةات ينسةةةةة م مةةةةة  ممةةةةةاد  ا ةةةةةا الب  ةةةةةات  ويةةةةة لم مةةةةة  
البةةةةةةماهات أاادةةةةةةةة ال اهةةةةةة  الممنناةةةةةةة مةةةةةةل قبةةةةةة   سي اهيةةةةةةا وهسهسةةةةةةا الةةةةةةال روماهيةةةةةةا 

 .(92 والينهات
ت  ةةل ق  اةةا مةةل البيةةات وسلةةم وايمةةا ةخةة  الا نمةةة السوماهيةةة هإهاةةا قةةد أ ستةة

مةةل خةةالل البيةةات الملةةتس  الةة   تنصةة  اليةةا وايةةس خارجيتاةةا مةة  ه يةةسه الين سةةالهي 
التسيةي  –أةبام  ومما جا  ايا   ت البيات البسي اهي  1939أةار  12وال   أ  ل هي 

سةةةيع ا  ةةةدوت  ةةةم منقةةةا تسييةةةا هةةةي من  ةةةة الماةةةس المتنسةةةس ومهةةةا مةةةل جاهةةة   خةةةس 
 –روماهيةةا وين سةةالايا   ةةال اةةد سةةنا . ومت المسةةا ي البسي اهيةةة  سيلةة   خ ةةسام ياةةدد

التسييةةة لتنسةةي  ا ةةا الب  ةةات سةةت اا البةةسر  دةمنمةةة اسةةت الل من  ةةة الب  ةةات. وياهةةا 
ة مالت ات ا تونت هنا  أ  ا ار  الال دول الب  ات هي سلم البيات  واتح ا أةبام   ةال 

  هةةي أواخةةس سلةةم اللةةاس. ومةة  ا ةةال  الا نمةةة التسييةةة  خ ةةن  سلةةم وهةة ا مةةا ا ةة
سلةم ه ةةد تعاةةد وايةس خارجيةةة تسييةةا  عةةدا التنصة  الةةال اتحاقيةةة هااويةة مةة   سي اهيةةا قبةة  

 . (93 1939ا يسات  11ايار  ياهن ن الم سر  الال أه س  هي 
 9وقب  م ادر  ياهن ن  نخارست أ    سحيس  سي اهيا هي  الده   هةا اسةت م هةي 
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سةةحيسيل ايلمةةاهي واإلة ةةالي ةا راهةةا هياةةا أهةةا هةةي االةةة ا يةةسات رسةةاو  متلةةا اة مةةل ال
التسيةةي هإهاةةةا  –مناه ةةة روماهيةةا   ةةال تنسةةي  ا ةةا الب  ةةةات  منجةة  البيةةات البسي ةةاهي 

 .(94 ستعد مل الدول المعادةة لدول المانر
 ةة ل يةةاهن ن  نةةد وصةةنلا الةةال أه ةةس  جاةةندام مبةةنية هةةي سةةبي  الا ةةنل   ةةال 

( مةةل البيةةات هةةي ااتحةةال 6يل  عةةدا ادارج المةةاد   ضةةماهات مةةل سةةساج أو  ةةن وهنجيسةة
الحسهسةةي الناةةاوي الم مةة  التنصةة  اليةةا ايمةةا  عةةد. واةةاول يةة   –التسيةةي  –البسي ةةاهي 

منامةةةا  بثةةةام اقنةةةا  يةةةاهن ن  ةةة ت التستيمةةةات ايهبةةة  يمةةةل الب  ةةةات سةةةتع ا وا تبةةةعا 
ج أو  ةةةن سةةةحيس السوماهيةةةة أ  ةةة  سةةةسا –ا ةةةا الب  ةةةات. وهةةةي هااةةةةة الممااثةةةات التسييةةةة 

 سي اهيا هي تسييا  ل هتاو اةا  ممةا أاةار دهلةة ايخيةس  لة ا قةسر مناصة ة الممااثةات 
 .(95 التسيية مل دوت م يد مل ااهتماا  نجاة الن س السوماهية –البسي اهية 

و  ال الع   مل سلم يات منقا الا نمة الينهاهية مل البيات هن أت تاةالا 
د تع ي ام يمل الينهات واست اللاا. وه ا ما صس   ا روةي  تسييا م   سي اهيا وهسهسا ةع

مةل أت  1939 ا  21ل سةحيس ايمسي ةي هةي أاينةا هةي  Metaxasواراواا ميتاكسةاس 
الينهةةات  ااجةةة الةةال الةةد م التسيةةي  اهةةا مةةل خةةالل المناايةةا المبسمةةة  ةةيل الةةدولتيل لةةم 

ا   ياةا مةل جاةة ال ةسا  ي يس مةا ي ة ا تسييةا هةي الةدها   ةل الينهةات هةي االةة الا ةن 
ومهمةةةةا اقت ةةةةس سلةةةةم مةةةةل جاةةةةة تساقيةةةةا واللةةةةسل  ولوةةةةل الاالةةةةة ت يةةةةست  عةةةةد البةةةةماهات 

  ويةةةةة لم  عةةةةةد البيةةةةةات 1939هيسةةةةةات  13البسي اهيةةةةةة التةةةةةي قةةةةةدمت الةةةةةال الينهةةةةةات هةةةةةي 
التسيةةي الملةةتس  الةة   جةةا  ايةةا أهةةا هةةي االةةة اسا مةةا تعسضةةت الينهةةات  –البسي ةةاهي 

 ةة  سلةةم تةةدخ  يةة  مةةل  سي اهيةةا وتسييةةا لت ةةدةم المسةةا د  لعةةدوات اة ةةالي ماتمةة  هيت 
التسييةة ومةا تنصة ت اليةا الةدولتات  –أت المحاوضات البسي اهية  م   لاا والدها   ناا

أةار مل السنة هحساا لم ة  ا دول ا ا الب  ةات هاسة  ومهمةا دوام أخةس  مثة   12هي 
 . (96 ألماهيا واإلتااد السنهيتي
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ـــاً  ـــاألماجهـــود : ثالث ـــا عـــن الوفـــا   أاالتحـــاد  ي الســـوفيتي فـــي أبرـــاد ت كي
 :عشية الح ب الرالمية الثا ية الف  سي –ال  ي ا ي 
التسييةةة ومةةا أهبةةت الياةةا مةةل هتةةاو   –ات سةةيس الممااثةةات البسي اهيةةة  ا  ةةم

اة ا يةةة ل ةةالي الةةدولتيل وسلةةم هةةي تع يةة  النحةةنس البسي ةةاهي هةةي الماةةس المتنسةةس مةةل 
 ةةةل تسييةةةا هةةةي االةةةة تعسضةةةاا ي   ةةةدوات خةةةارجي قةةةد أاةةةار جاةةةة  وضةةةمات الةةةدها  

 ا ي ة دول المانر واإلتااد السنهيتي.
 ةةدت دول الماةةنر  ا سةةيما ألماهيةةا مةةا تنصةة  اليةةا ال سهةةات  وتاةة ا ال ةةدد 

البسي اهي والتسيي  مثا ة ا ا منجا ضةدها  ومت  اةاره سةتنع   سة مام   ةال  القاتاةا 
العسة سية  لة ا هإهاةا ااولةت ية  مةا  نسةعاا لوسة  ود الدولية السياسةية وااقت ةادةة و 

 ةةةاري   ه ةةةسام يهميتاةةةا هةةةي ه ةةةس الماهيةةةا ينهاةةةا  –تسييةةةا وم عادهةةةا  ةةةل ماةةةنر لنةةةدت 
تست ي  مل خاللاا تاديد الم الي البسي اهية هي  سقي الماس المتنسس واتال الانةد. 

الوةم ومنعةا مةل ومل ام   ا ال سيا  نجةا ال ةيا البسي ةاهي هةي الانةد هةي النقةت الم
ت ويةةةةةد جيةةةةةنش الا حةةةةةا   ةةةةةالنقند ومخت ةةةةةا اإلمةةةةةدادات العسةةةةة سية هةةةةةي االةةةةةة هلةةةةةنا 

 .(97 الاسا
 هساهةةة  هةةةنت  ةةةا ل ويةةةات أول اجةةةسا  اتخ تةةةا الا نمةةةة ايلماهيةةةة هةةةن تعيةةةيل 

Franz von  Papen( 98) .الة   ةعةد مةل خيةس  د  نماسةيياا  سةحيسام لاةا هةي تسييةا  
ريبنتةةسوا  مامةةة اقنةةا  ايتةةسا   ةة ت الا نمةةة ايلماهيةةة  وقةةد ي حةةا وايةةس الخارجيةةة هةةنت 

تسعال جاهد  لمن  وقن  أ  ه ا  أورتي مل جاة  وي لم العم    ال منة  اة اليةا مةل 
تاديةةد أو اسةةتخداا ال ةةن  ضةةد دول الب  ةةات  امةةة وتسييةةا خاصةةة  وملةةال ا عةةاد تسييةةا مةةل 

ه ةةة   ةةال ايادهةةا   ةةال  ةةاري  المنةةاو  يلماهيةةا والماا –اإلهبةةماا الةةال ماةةنر لنةةدت 
 .(99 ايق 

أجةس  هةنت  ةا ل ل ةا م مة  وايةس  1939هيسةات  27وهنر وصنلا الال أه س  هي 
خارجية تسييا  وتسي ت ممااثاتاما انل العدوات اإلة ةالي الماتمة  هةي من  ةة الماةس 
المتنسةةس. وأ   ةةا الةةنايس  ةة ت تسييةةا ا تساةة   البيةةات اإلة ةةالي ل  ةةداقة الةة    ةةسر 

  ت ةم الممااثةات  ومت تسييةا ا تتةسدد هةي مناجاةة اة اليةا هةي االةة تعسضةاا   يا أانا
الةةال تاديةةد مناةةا. وأكةةد هةةنت  ةةا ل ل ةةنايس التسيةةي   هةةا لةةي  لةةد  ألماهيةةا أ  مخ  ةةات 
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ضةةةةةةد دول الب  ةةةةةةات  واقتةةةةةةس  اجةةةةةةسا  ات ةةةةةةال مما ةةةةةةس  ةةةةةةيل سةةةةةةحيس تسييةةةةةةا هةةةةةةي رومةةةةةةا 
 . (100 ومنسنليني

روةةي  ال مانريةةة التسيةةي   ةةمت ايننهةةن. وقا ةة  هةةنت  ةةا ل هةةي اليةةنا الثةةاهي 
واةةاول ت مينةةا   ةةال أت ألماهيةةا تاةةس    ةةال سةةالمة  ةةالده وم عةةاد يةة   ةةدوات  ناةةا. 
و بس  ل استياوا مما هع تا اة اليا ت اه ألماهيةا  واهع ةاس سلةم   ةال ال ةداقة ال اومةة 
ت  ينامةةةا. وأ   ةةةةا ايننهةةةةن  ةةةةل اقتةةةةساا الخ ةةةةس اإلة ةةةةالي مةةةةل تسييةةةةا   سةةةةب  اإلجةةةةسا ا

العسةةة سية التةةةي ت ةةةنا  اةةةا الا نمةةةة اإلة اليةةةة هةةةي جةةة ر الةةةدودة اهي   اةةةد  تا ةةةيناا 
وت نيتاةةةا. وأ   ةةةا رد هعةةة  ايتةةةسا    ةةةال هلةةةس  عةةةض ال ةةةاا اإلة اليةةةة خةةةساوس تريةةةد 

أ  ة  ايننهةن يمةا   ال أت الم ال  اإلة الية تمتةد ية لم الةال  عةض ايراضةي التسييةة. 
التةةي دهعةةت تسييةةا الةةال ااسةةت ا ة ل ةةد نات  السةةحيس هةةنت  ةةا ل  ةة ت هةة ه ايسةةماا هةةي

البسي اهيةةة والحسهسةةةية  اةةةد  اقامةةةة هةةةن  مةةةل التاةةةالا معامةةةا لةةةدر  أ   ةةةدوات اة ةةةالي 
مست بالم. و    منا هنت  ا ل مناا  عض النقت لالت ال  ا نمتا مل أجة  اامةا  

 . (101 النناةا اإلة الية المنجاة ضد تسييا
ر  الخارجيةةةة ايلماهيةةةة أوضةةةي ايةةةا أت السةةةب  أرسةةة  هةةةنت  ةةةا ل ت سيةةةسام الةةةال واا

الةةةسوي  لت ةةةارا تسييةةةا مةةةل  سي اهيةةةا ة مةةةل هةةةي ت ةةةسهات اة اليةةةا المنجاةةةة ضةةةد تسييةةةا 
واه  اج ايخيس  مل المساهد  ايلماهية إلة اليةا. وتاةد  معال ةة المنقةا  اقتةس    ةال 

ألماهيةا ااا   ا نمتا تخ يض ا م ال نات اإلة الية هةي ألماهيةا. وتعبيةسام  ةل اسةل هيةة
تسييةةةا أةبةةةام  أوصةةةال هةةةنت  ةةةا ل  تةةةس  ج يةةةستيل صةةة يستيل  يةةةس مامتةةةيل مةةةل جةةة ر 
الةةدودة اهي  يت سلةةم سةةينلد ارتيااةةام لةةد  ال اهةة  التسيةةي  ومةةل اةةم سةةيمعد تسييةةا مةةل 

 .(102  اري    ال اد رأةا –ااهبماا الال مانر لندت 
ال السةحس الةال  ةسليل لم تول اة اليا م تنعة  ن ياة هةنت  ةا ل  ممةا اضة سه الة

لمناجاةةة وايةةس الخارجيةةة هةةنت ريبنتةةسوا  خ ةةيام. واهتاةة  هسصةةة وجةةند وايةةس خارجيةةة 
اة اليةةا الونهةةت  ةةياهن هةةي  ةةالده ل تاةةدث معةةا   ةةسااة  والعمةة    ةةال مةةني ت مينةةات 
لتسييا  لول  ياهن لم يسر  ت سهات هنت  ا ل وه اواا اللخ ية و دا سلةم تةدخالم 

اليةةا  ا  ةة  أت هةةنت ريبنتةةسوا هحسةةا وتةةخ هةةنت  ةةا ل و ةةدا هةةي  ةة ت سياسةةي ةخةة  اة 
ت سهاتا تةدخالم سةاهسام هةي  ة ت سياسةي اة ةالي. وه ة ا هلة ت مسةا ي هةنت  ةا ل هةي 
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 . (103 ااالة مخاو  تسييا مل اة اليا هعاد الال أه س 
المامةةةةةة التةةةةةي ي ةةةةةا  اةةةةةا هةةةةةنت  ةةةةةا ل  ه ةةةةةد  ةةةةةادرت الا نمةةةةةة  اخحةةةةةالوتاةةةةةد  

  1939هيسةةةةةات  27عاهةةةةةد  سةةةةسية مةةةةة  ه يستاةةةةا التسييةةةةةة هةةةةي البسي اهيةةةةة الةةةةةال ا ةةةةساا م
 Munchener Neuste Nachrichtenاسةت ا ت صةايحة أخمةار ميةنهيخ ال ديةد  

. ه ةت المةاد  ايولةال مناةا ا يسات مل ت م السةنة 18مل اإل ال    ياا وهلسها هي 
الت كيـة، أن يكون لت كيا  هكـتا( لـواء اسسـكندرأ ة جـعءًا ال يترـعأ مـن الـ يد "  ال: 

( منهـــال 2ق". أجـــاء فـــي المـــادر  أال يبقـــى لغيـــ  الرمهوريـــة الت كيـــة تيـــه أح حـــ
ــا، تيقتضــي أن تــدمج " ــأمين إدمــا   ســنرق( االســكندرأ ة بت كي سســباب فنيــة، ألت

 .(104  نة حبب مع اسماكن المراأرر لها"بالرمهورية الت كية مدي
ييةة تسةعال قةدمام منة  أواوة  التس  –هحي النقت ال   ياهت الممااثات البسي اهية 

اهتلةةست  ةةاوعات  ةة ت ال ةةسهيل   ةةال و ةةم التنقيةة    ةةال البيةةات. هاةةاول  1939اةةةار 
هةةةنت  ةةةا ل  سق ةةةة سلةةةم ايمةةةس اس الت ةةةال مةةة  السةةة ستيس العةةةاا لةةةناار  الخارجيةةةة التسييةةةة 
منمن ي أو  ن  و    منةا تخ ةي  ةالده  ةل التنقية    ةال البيةات المة ينر اهةا سةي يد 

ت تنر اةةةا هةةةي اةةةسا. يمةةةا أ   ةةةا  بةةةسور  اهاةةةا  الممااثةةةات التسييةةةة مةةة  مةةةل ااتمةةةاا
 سي اهيةةةةا  يت الا نمةةةةة ايلماهيةةةةة  اامةةةةة   ةةةةال أت تعةةةةسر  عةةةةد مةةةةد    ةةةةال ه يستاةةةةا 
التسيية م تساام  ل ت اهبةماا    اريةا ومة اليةا الةال ا ةا الب  ةات  والة   ةعةمةا ضةمات 

كـان دخـول إي اليـا إلـى "قةاوالم: هةسد   يةا منمن ةي أو  ةن ألماهي لاةدود دول الا ةا. 
ألبا يا هـو الـتح اسـتوجب سياسـة التفـاهم الت كيـة مـع القـو  الغ  يـة، أ ن الـدخول 

.  قشـة التـي تقصـم ظهـ  البريـ الحقيقي الي اليا في حبف ال بقان سيكون بمثابة ال
إن سياســـة المحـــور كا ـــ  قـــد كه ـــ  نمن ةةةي أو  ةةةن الةةةال هتي ةةة محادهةةةا:  وتنصةة  م

 . (105  ببغاريا بريدًا عن حبف ال بقان هباتراق توجي
اةةةاول هةةةنت  ةةةا ل اقنا ةةةا  بةةةسور  قبةةةا  اجااتةةةا السةةةننية هةةةي ألماهيةةةا  ويةةةات 
ةستاد  مل ورا  سلم   ل م يد مل المسا ي إلقنا  تسييا  التساج   ةل منقحاةا. وقةد 
وا اار منمن ةةي أو  ةةن ألماهيةةا هعةةالم  والت ةةال هنةةا   ةةنايس خارجيةةة ألماهيةةا هةةنت ريبنتةةس 

الةةة   اةةةاول اقنةةةا  تسييةةةا  اا تعةةةاد  ةةةل  سي اهيةةةا وهسهسةةةا وااهبةةةماا الةةةال جباةةةة دول 
 .(106 المانر  لول لم تح ي مسا يا
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 يةةةسات الا نمةةةة ايلماهيةةةة مةةةل ها اةةةا السةةةا ا ت ةةةاه تسييةةةا  عةةةد التنقيةةة    ةةةال 
التسيةةي الملةةتس   ه ةةد مارسةةت ألماهيةةا ضةة ن ام يبيةةس    ةةال تسييةةا   –البيةةات البسي ةةاهي 

 لم هع ت اة اليا أةبام لمنعاا مل مناص ة ممااثاتاا م   سي اهيا وهسهسا  ومل اةم وي
التنصةةةة  الةةةةال اتحةةةةال هاةةةةاوي معامةةةةا  وقةةةةد ا مةةةةت الا نمتةةةةات ايلماهيةةةةة واإلة اليةةةةة أت 
 سي اهيةةةا تعةةةد العةةةد  ل اةةةسا. ويةةة لم ام ةةةت ال ةةةاا ايلماهيةةةة   ةةةال  سي اهيةةةا وتسييةةةا 

لسياسة البسي اهية التي هدهاا النايةد هةن الةد م ساة   ت ايخيس  أصمات  لة  يد ا
الةةةدول ل اةةةسا مةةةل أجةةة  منةةةاه   سي اهيةةةا. وأوردت ت ةةةم ال ةةةاا أةبةةةام  ةةة ت الا نمةةةة 
التسيية أقدمت   ال ه ا العم    ةال الةس م مةل البةماهات التةي أ  تاةا الةال الا نمةة 

 . (107 ايلماهية وهي اهاا ست ت ا جاه  الاياد التاا هي ال باةا الدولية
مةة  سلةةم لةةم ت يةةس تسييةةا سياسةةتاا ت ةةاه ألماهيةةا  ور بةةت هةةي اسةةتمسار العالقةةات 

 ةل اسةةتمسار  1939أةةةار  12ااقت ةادةة والت اريةة  ينامةةا  اا أت مةا أ  ةةل هةي  يةات 
الممااثةةةةات  ةةةةيل ال ةةةةسهيل ل تنصةةةة  الةةةةال اتحةةةةال هاةةةةاوي  أد  الةةةةال رد هعةةةة  قةةةةن  لةةةةد  

سوا  اس ااوا اجاةار ت ةم الممااثةات المسروليل ايلمات  وتخاصة هت س وهنت ريبنت
 الت كيةةد   ةةال أت اة اليةةا  اامةةة   ةةال مناصةة ة تاديةةداتاا  اةةد  تا يةةا م امعاةةا هةةي 
تسييةةا. ولةةم ةمةةض سةةن  يةةنميل   ةةال ا ةةالت البيةةات اتةةال أصةةدر هت ةةس أوامةةسه  إة ةةا  
 22ت ايةة  تسييةةا  المةةداه  الث ي ةةة  يمةةا   ةةدت  ةةالده مةة  اة اليةةا الميثةةال الحةةناس  هةةي 

لول ه ا الت نر ده   تسييا الةال  ة ل ال اةند ل تنصة  الةال اتحةال هاةاوي    1939أةار 
مةةةة   سي اهيةةةةا وهسهسةةةةا  سةةةةب  خلةةةةيتاا مةةةةل د ةةةةم ألماهيةةةةا ل م ةةةةام  اإلة اليةةةةة هةةةةي ت ةةةةم 

 .(108 المن  ة
وتعةةد مةةةسور يةةةنا وااةةد د ةةةا هت ةةةس ممث ةةي واارات ااقت ةةةاد وال ةةة ا  وم ةةةس  

يةةةا ل  ةةةنات المسةةة اة اجتمةةةا  ملةةةتس  مةةةل أجةةة  والةيةةةاد  الع  Reich Bankالةةةساةخ 
مناقلةةة الم يةةد مةةل اإلجةةسا ات المم نةةة ضةةد تسييةةا. وت ةةسر ايةةا أت تسةةتمس ألماهيةةا   ةةال 
تس يم تسييا الس   والمباو  قدر اإلم ةات  منجة  ال ةح ات المبسمةة  ةيل ال ةسهيل هةي 

اقيةةات جديةةد  سةةبي  اسةةتمسار تةةدها خامةةات الوةةسوا التسييةةة الياةةا. ويةة لم  ةةدا ا ةةساا اتح
 .(109 1938تمنا   25 يناما. و دا تمديد اتحاقية ال سر المبسمة  يناما هي 

واصةةة ت الا نمةةةة ايلماهيةةةة ضةةة ن اا   ةةةال تسييةةةا لةةةدهعاا الةةةال التساجةةة   ةةةل 
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ارتما اا مة   سي اهيةا  وه ةسام لات اهةات التسييةة المريةد  ل سياسةة البسي اهيةة والتةي لةم 
ا يةسات  6ألماهيةا هةنت ريبنتةسوا لة ا أصةدر أوامةسه هةي تول م بنلة لد  وايةس خارجيةة 

 . (110 الال واارتا  عدا استةمال أ  مل المسروليل ايتسا 
ا يةةسات الةةال سةةحيس تسييةةا هةةي  ةةسليل  18ا ةةتوال هةةنت ريبنتةةسوا  مةةسار  هةةي  كمةةا
مل لا ة ال ااهة التسييةت اه  الده. ويات ايخيس صةسياام  مةا ايةا  Arbag أرتا   
إن ت كيا قبقـة بشـأن موضـوع تحصـين الـدأديكا يع، ي السد   يا ايل قال:  الوحاةة ه

 .(111   حاح اسلما ي عبى المرال الحيوح أاال عال االي الي في ألبا يا، أاالل
و  ةةةةال الةةةةس م مةةةةل اسةةةةتمسار الا نمةةةةة ايلماهيةةةةة هةةةةي ضةةةة ن اا   ةةةةال تسييةةةةا  

ياةةةةا  اا أت ايهميةةةةة ومما  تاةةةةا هةةةةي ت ويةةةةد تسييةةةةا  المعةةةةدات العسةةةة سية المتعاقةةةةد    
الاينيةةة ل  ةةادرات التسييةةة الةةال ألماهيةةا  ومناةةا خامةةات الوةةسوا والمةةناد ال  اويةةة  ومةةناد 
أوليةة أخةةس   ياهةت واضةةاة جةةدام ل مستلةاريل ااقت ةةادييل لات ةةس  ممةا اةةدا  الا نمةةة 

أ   ةةت ت ةةم الا نمةةة  1939 ا  28ايلماهيةةة الةةال التساجةة   ةةل قساراتاةةا السةةا  ة. هحةةي 
لمةد   1938تاا التسيية تمديد ااتحاقية الت ارية المبسمةة  ينامةا هةي تلةسيل الثةاهي ه يس 

 اس وااد ه س. وواه ت الا نمة التسيية   ةال سلةم يهاةا ا تسةت ي  أت تسةت ني  ةل 
ايسةةةنال ايلماهيةةةة التةةةي تسةةةت    السةةة   التسييةةةة  ومناةةةا ال  اويةةةة   ةةةال الع ةةة  مةةةل 

اهيةةا ا تسةةت ي  أت ت بةةي جميةة  اااتياجةةات التسييةةة  ايسةنال البسي اهيةةة. يمةةا أت  سي 
 . (112 وتخاصة المعدات العس سية الث ي ة والمتنهس  هي ألماهيا

 –أمةةا ايمةةا يتع ةةا  مسةةا ي اإلتاةةاد السةةنهيتي إل عةةاد تسييةةا  ةةل ماةةنر لنةةدت 
التسييةةة هةةي  ةةاد   – ةةاري  هةةإت الا نمةةة السةةنهيتية لةةم تعسقةة  المحاوضةةات البسي اهيةةة 

. وياهةةةت الا نمةةة التسييةةةة مةةل جاهباةةةا اسي ةةة   ةةةال ا ةةالا ه يستاةةةا السةةةنهيتية ايمةةس
 نتةةاو  ت ةةم الممااثةةات  ور بةةت تسييةةا هةةي ا ةةساا معاهةةد  التعةةاوت الملةةتس  معاةةا التةةي 
تاد  الال المااه ة   ال النض  الساهل هي من  تي الب  ات والماس المتنسةس  هبةالم 

 ت الا نمةة السةنهيتية ت ةم الحسصةة لتعةسا واسةت    ل است الل تسييا وواةد  أراضةياا
التسيةةي  – ةةل ر بتاةةا هةةي التنصةة  الةةال اتحةةال مةة  تسييةةا   ةةال وهةةا ااتحةةال البسي ةةاهي 

الم مةةة  التنصةةة  اليةةةا  وسلةةةم مةةةل خةةةالل ال يةةةار  التةةةي قةةةاا  اةةةا هاوةةة  محةةةنر اللةةةروت 
  والتةةةي ل ةةةي هياةةةةا 1939هيسةةةةات    28الخارجيةةةة السةةةنهيتية  ةةةنتم يل الةةةةال تسييةةةا هةةةي 
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إن    نةةةد وصةةةنلا الةةةال أه ةةةس  قةةةاوالم:  سةةةتةماام اةةةارام مةةةل الا نمةةةة التسييةةةة. وقةةةد صةةةس ا
 . (113  سي  بشكل حميمي بين كي الشر ينالصداقة الت كية بالسوفيتية ت

وأانةا  الممااثةات التةي أجساهةا هنةا  مةة  سةساج أو  ةن سة لا  ةنتم يل مةا ةةة تي: 
وداهة   ناةا اإلتاةاد السةنهيتي  هاة   هي االة اسا ما  نت ألماهيا الاسا   ال روماهيا

ات ت ةةةدةم مثةةة  هةةة ا التسيةةةي؟ هوةةةات جةةةناا سةةةساج أو  ةةةن   ةم ةةةل أت هعتمةةةد   ةةةال الةةةد م
الةةد م أمةةس  يةةس مم ةةل  المةةا ا ةم ةةل تةة ميل جاهةة     اريةةا. ومهةةا لةةي  هةةي هيةةة تسييةةا 

 .(114  تعاد   ل السنهييت  ا ا الل ت اا
ا والةةدلي    ةةال سلةةم منقةةا تسييةةا أت سةةساج أو  ةةن يةةات صةةادقام هةةي قنلةة ة اةةس

نهيتي  اةةةةد  مةةةل الممااثةةةةات التةةةةي ياهةةةت جاريةةةةة  ةةةةيل  سي اهيةةةةا وهسهسةةةا واإلتاةةةةاد السةةةة
 الياا.  ايخيساس أ ستت تسييا  ل ر بتاا هي اهبماا  ، ج هة السيم(تل ي  

السةةنهيتية أ  ةة  سةةساج أو  ةةن سةةحيس  سي اهيةةا  –وتعةةد اهتاةةا  الممااثةةات التسييةةة 
يسةةيل  ةةةل هتةةاو  ت ةةم ال يةةةار   وأكةةد لةةا أت منضةةةن   القةةات تسييةةا مةةة  هةةي أه ةةس  هنج

التسيةي  و  ةال ام اهيةة  –اإلتااد السنهيتي لم ة ل  او ام هي  سيا التحةاهم البسي ةاهي 
 –التسيةةةةي  –تسيةةةةي   ةةةةال  ةةةةسار ااتحةةةةال البسي ةةةةاهي  –التنصةةةة  الةةةةال اتحةةةةال سةةةةنهيتي 

 الحسهسي النااوي الم م  التنص  اليا.
ال سهةةات البسي ةةاهي والتسيةةي البيةةات الملةةتس   ةةدا السةةنهييت هةة ا  و نةةدما وقةة ا 
حة وأانةةةةت   يةةةةا ال ةةةةااهة السةةةةنهيتية  ايةةةةت رابةةةةت  ةةةةا صةةةةاي  الاةةةةدث واي ةةةةة سةةةةالا

 حبقــة فــي السبســبة التــي هــي الوســيبة الوحيــدر لمنــع أاايسةتيا  اةةسار  ووصةةحتا   هةةا 
ي  وايس خارجية تسييةا . ومل جاهما لم ةب(لردأان إلى أجعاء جديدر من أأر اامتداد ا

أ  هسصةةةةةة لا ةةةةةاد   اسةةةةةتمسار الةةةةةسوا س الناي ةةةةةة والندةةةةةةة التةةةةةي تةةةةةستس  ةةةةةالده  اإلتاةةةةةاد 
 . (115 السنهيتي

ت ةةدر اإل ةةار  هنةةا الةةال أت ت ةةنرات اياةةداث الالا ةةة أااةةست   ةة  المنقةةا 
السةةةنهيتي مةةةل البيةةةات الملةةةتس   أ  أهةةةا يبةةةدو أت تسايةةة  اإلتاةةةاد السةةةنهيتي  ةةةا يةةةات 

ه ةةةس  ولةةةم ة ةةةل يةةةسل لةةةا وصةةةنل ال ةةةنات البسي اهيةةةة أو الحسهسةةةية الةةةال من  ةةةة ااهسيةةةام 
المباوا أو الماس ايسند  وااس سلم مل خالل الممااثات الالا ةة التةي جةست  ةيل 
ال ةةسهيل التسيةةي والسةةنهيتي التةةي أصةةا اا الحلةة   لوةةل هةةي النقةةت هحسةةا أ ةةسا اإلتاةةاد 
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المنجةةا هعةةالم ضةةد  1939 ا  23هةةي  النةةاا   –السةةنهيتي وألماهيةةا الميثةةال السةةنهيتي 
 سي اهيةةا وا يحاتاةةا  وأد  سلةةم الةةال مخةةاو  تسييةةا مةةل سلةةم الت ةةارا  ومةةل اةةم تنجااةةا 

 اري   ل  سيا صي ة االاية ملتسية مةل خةالل مةا  –أكثس ه كثس هان مانر لندت 
   عةةةةد أت أدريةةةةت تسييةةةةا أهةةةةا لةةةةم ةعةةةةد 1939تلةةةةسيل ايول  19تةةةةم التنصةةةة  اليةةةةا هةةةةي 

ا تماد   ال ألماهيةا أو اإلتاةاد السةنهيتي هةي التعةاوت معامةا  عةد أت ياهةت  اإلم ات ا
الاسا العالمية الثاهية قد هلبت من  ايول مل أي نل مل السةنة هحسةاا  والتةي أااةست 
النناةةةا العدواهيةةة التنسةةعية ل ةةدولتيل  ومةة  سلةةم هةةإت تسييةةا لةةم تس ةة  هةةي اا ةةاج اإلتاةةاد 

 . السنهيتي وخ ا رد هع  س بي ضده
 

ــاً  ــة ل رابر ــات ال  ي ا ي ــة الريق ــى ط ير ــة عب ــ  الت ــورات الدألي ــة –أث الت كي
 ل( 1939-1945 

كاهةةت الا نمةةة البسي اهيةةة قةةد أ  مةةت ه يستاةةا الحسهسةةية  الت ةةدا الةة   أاساتةةا 
 –هةةي محاوضةةاتاا مةة  تسييةةا   يةةد أت المحاوضةةات لةةم توةةل جاريةةة   ةةال أسةة   سي اهيةةة 

 بةةةست الا نمةةةة الحسهسةةةية  ةةةل ر بتاةةةا  ةةة ت  1939ر هسهسةةةية ملةةةتسية. هحةةةي  داةةةةة أةةةةا
التسيةةي الملةةتس   والةة   سةةي خ  ايمةةا  عةةد صةةي تا النااويةةة   –ة ةةنت البيةةات البسي ةةاهي 

 . (116   ال     اتحال االاي اي سا 
لةنا   ا تنمت الا نمة التسيية ت م السلمة أةبام هي تا يةا أ ما اةا هةي   ل ا

. وأوضةةات لحسهسةةا   هاةةا  يةةس  اامةةة   ةةال (117  (االيةةا Hatayااسةة ندروهة هاتةةا  
  هسهسي ملتس  ما لم تاسةم قبةية ااسة ندروهة ل ةالااا –التنص  الال  يات تسيي 

تع يمةةةات مةةةل ا نمتةةةا لت ةةةدةم  Massigliوت  ةةةال السةةةحيس الحسهسةةةي هةةةي أه ةةةس  ماسةةةي  ي 
ل تنااات يااية  خ ن  ااس ندروهة لبمات التنص  الال اتحاقيةة ت عة  مةل المم ة

 ةيل  1939أةةار  11تسيي ملتس . وهعالم تم ااتحال هي  –التنص  الال  يات هسهسي 
ا يةةسات مةةل ت ةةم  20سةةساج أو  ةةن وماسةةي  ي   ةةال تخ ةةي هسهسةةا  ةةل ااسةة ندورهة هةةي 

السةةةنة  اا أت روةةةي  جمانريةةةة تسييةةةا   ةةةمت ايننهةةةن وروةةةي  واراوةةةا رهيةةةا صةةةايداا 
 ةة هةي البةماهات الحسهسةية  ولاة ا السةب  رهبا قبنل الحوس  وأكدا   ال مس لة  دا الث
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 .(118 أةار   ي ة اتاوية دوت سيس هسهسا 12أ  ل البيات  يل  سي اهيا وتسييا هي 
التسييةةة  خ ةةن  ااسةة ندروهة  عةةد صةةدور  –اسةةترهحت الممااثةةات الحسهسةةية 

البيةات الملةتس   ويعةند الحبة  هةي سلةم الةةال المسةا ي التةي  ة لاا سةحيس  سي اهيةا هةةي 
وهةي   ا هنجيسةيل  الة   اسةت ا  ت سية  وجاةات ه ةس ال ةسهيل الحسهسةي والتسيةيتسيي

ايول مةةل ا يةةسات أخبةةس وايةةس خارجيةةة هسهسةةا  نهييةةا سةةحيس  سي اهيةةا هةةي  ةةاري    هةةا 
التسيةةي هةةي  –كةةات ة مةة  التنصةة  الةةال اتحاقيةةة مةة  تسييةةا   ةةال  ةةسار البيةةات البسي ةةاهي 

مةةة التسييةةة ياهةةت تس ةة  هةةي الت كةةد مةةل  بةةنت أةةةاا ق ي ةةة. و  ةةال أةةةة اةةال هةةإت الا ن 
 . (119 قبية ااس ندروهة قب  التعاد  الت امات المسا د  الملتسية م  هسهسا

كات لت ةنر الممااثةات  ةيل ال ةسهيل الحسهسةي والتسيةي والتةي امتةاات  سةس تاا 
  ايةت أ ةسا ال سهةات 1939ا يةسات  23أةبام  اياس المال  هي اسم ت م ال بية هي 

هةةي أه ةةس   تناالةةت هسهسةةا  منجباةةا  ةةل ااسةة ندروهة ل ةةالي تسييةةا. وهةةي اليةةنا  اتحاقيةةة
هحسةةةا أ سمةةةت الا نمتةةةات الحسهسةةةية والتسييةةةة اتحاقيةةةة أخةةةس  هةةةي  ةةةاري  ااتةةةنت   ةةةال 

 .(120 التسيي الملتس  -المباميل هحساا ل بيات البسي اهي 
اةةند التةةي أانةةال روةةي  وارا  تسييةةا رهيةةا صةةايداا   ةةال الا نمةةة البسي اهيةةة ل  

يحـق لبـ أح الرـام ندروهة  ومما قالا  ا ا ال ةدد:    لتاا مل أج  تسنية قبية ااس 
 .(121  وطد ثقته في السياسة ال  ي ا يةالت كي أن يس  بصفة خاصة لت
التسيةةةةي والبيةةةةات الحسهسةةةةي التسيةةةةي الخ ةةةةن  ايولةةةةال  –مثةةةة  البيةةةةات البسي ةةةةاهي 

هسهسةةةةي    مةةةةام أت الممااثةةةةات  اةةةة ا  تسيةةةةي ة –ل تنصةةةة  الةةةةال اتحةةةةال االاةةةةي  سي ةةةةاهي 
التسيةةةةي الملةةةةتس . ويةةةةات  –الخ ةةةةن  جةةةةست منةةةة  التنقيةةةة    ةةةةال البيةةةةات البسي ةةةةاهي 
 مانرها ال باةا السياسية والعس سية والمالية وااقت ادةة.

ايمةةةةا ةخةةةة  ال بةةةةاةا السياسةةةةية  بةةةةست الا نمتةةةةات البسي اهيةةةةة والتسييةةةةة  عةةةةد 
السلمةةة المت ايةةد  إلكمةةال المسااةة  ا تيةةة مةةل  التنقيةة    ةةال البيةةات الملةةتس   ينامةةا  ةةل

الممااثةةات الخاصةةة  ال بةةاةا المةة ينر   هحةةام   سةةس  وقةةت مم ةةل   يةةس أت الةة   اةةدث 
هةةةن   ةةة  سلةةةم  ايةةةت ياهةةةت الممااثةةةات تسةةةيس  م ةةة   ه ةةةسام اهلةةة ال البسي ةةةاهييل 
  بةةةةاةا دوليةةةةة مت ةةةةنر  واةةةةاجتام الةةةةال استلةةةةةار  الحسهسةةةةييل هةةةةي يةةةة  خ ةةةةن  وتسةةةةةب  

تات الماليةةةةةة التةةةةةي ياهةةةةةت تعةةةةةاهي مناةةةةةا  سي اهيةةةةةا ايمةةةةةس الةةةةة   جعةةةةة  التحويةةةةةس ال ةةةةةعن 
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 الم ال  التسيية  م ية   ي ة. أما ايتسا  هإهام ياهنا متةسدديل هةي الةدخنل هةي م يةد 
مةةةةل االت امةةةةات السياسةةةةية هةةةةي وقةةةةت لةةةةم ة نهةةةةنا مت كةةةةديل ايةةةةا متةةةةال سةةةةت بال م ةةةةالبام 

 – اهيةةةةة   عةةةةد ا ةةةةالت البيةةةةات الحسهسةةةةي العسةةةة سية والماليةةةةة  لةةةة ا قةةةةسرت الا نمةةةةة البسي
التسيةةةي  أهةةةا مةةةل ايهبةةة   النسةةةمة لممااثاتاةةةا مةةة  ه يستاةةةا التسييةةةة أت تسةةةتمس   ةةةال 

 .(122 أساس االاي أ   ملارية هسهسية
تناولةةةت  1939  ةةةدت اي ةةةسا  الثالاةةةة ممااثةةةات هةةةي أه ةةةس  هةةةي أواوةةة  تمةةةنا 

مرقت هةي  ةاد  ايمةس  لوةل دراسة الم تس  الحسهسي  ل ت التنص  الال تحاهم سياسي 
ال اهةة  البسي ةةاهي رهةةض الم تةةس  وأكةةد لن يةةسه الحسهسةةي   ةةال ضةةسور  التنصةة    ةةال 
معاهةةد  هااويةةة ل مسةةا د  الملةةتسية وت سةةس  وقةةت مم ةةل لتحنيةةت الحسصةةة   ةةال الم ايةةد 
ايلماهية هي أه ةس    ةال اةد تعبيةسه  لوةل الم الة  التسييةة العسة سية والماليةة الماهبةة 

ة ل  است ا ة  سي اهيا وهسهسا ت بيتاا  ياهت سبمام رويسام لت خس ت ةم اي ةسا  التي لم 
هةةةةي التنصةةةة  الةةةةال معاهةةةةد  سياسةةةةية. اا أت الت ةةةةنر المحةةةةاج  الةةةة    ةةةةادتا السةةةةااة 

 ا مةةل السةةنة هحسةةاا  23ايورتيةةة ايمةةا  عةةد والمتمثةة   الميثةةال النةةاا  ة السةةنهيتي هةةي 
 .(123 ت اه الم ال  العس سية والمالية التسييةأد  الال ت ييس منقا  سي اهيا وهسهسا 

وايمةةا يتع ةةا  ال بةةاةا العسةة سية والماليةةة وااقت ةةادةة  ه ةةد  ةةادت المةةد  منةة  
تلةسيل ايول  19واتال التنقي    ال ااتحال الثالاي هةي  1939أةار  12ا الت  يات 

ويةة لم ال يةةارات مةةل السةةنة هحسةةاا تمةةادل ا را   ةةيل الخبةةسا  العسةة سييل ل ةةدول الثالاةةة  
التةةةي قامةةةت  اةةةا وهةةةند  سةةة سية مةةةل الةةةدول ساتاةةةا الةةةال يةةة  مةةةل لنةةةدت وتةةةاري  وأه ةةةس   

 .(124 وتناولت ممااثاتاا مس لة ااتياجات تسييا مل المناد الاستية
وال ةةةةديس  الةةةة يس أت   ةةةة   سي اهيةةةةا وهسهسةةةةا  ةةةةل ت ايةةةة  تسييةةةةا   ةةةةال الحةةةةنر 

داه  الث ي ةةةة التةةةي ياهةةةت  ةةة م    ميةةةات يبيةةةس  مةةةل ايسةةة اة واي تةةةد   وتخاصةةةة المةةة
الااجةةة الياةةا ل ةةدها   ةةل مبةةاو اا  وتخةةن  تسييةةا مةةل تنقةةا ألماهيةةا  وهةةي الم اةة  
الةةسوي  لتسييةةا  ايسةة اة والمعةةدات العسةة سية   ةةل ت ويةةدها  ت ةةم المةةناد يةةات مسةةروام 
 ل ضعا تعاوت هي ة ايريات التسيية هي ممااثاتاا مة  ه يستاةا البسي اهيةة ومةل اةم 

 ةةةةة تنصةةةة  الممااثةةةةات الةةةةال اتحةةةةال هاةةةةاوي. هحةةةةي  ةةةةاس تمةةةةنا مةةةةثالم تاةةةةدث روةةةةي   سق
ال مانرية التسيي ايننهةن وتمةسار  أانةا  م ا  تةا روةي  المعثةة العسة سية الحسهسةية الحسيةا 
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 خ ةةن   ةةدا وصةةنل أ  ت اية ات  سةة سية مةةل  سي اهيةةا  (Huntzigerهةنهت يس  
التسييةةة ياهةةت ت ةةم الت ايةة ات تةة تي  - الةةال تسييةةا  وأكةةد أهةةا قبةة  الممااثةةات البسي اهيةةة

 .(125 مل ألماهيا  ل   منت م
لةةةةم ة ةةةةل ايتةةةةسا  متامسةةةةيل ل ا ةةةةنل   ةةةةال المعةةةةدات الاستيةةةةة مةةةةل  سي اهيةةةةا 
وهسهسا هاس     لياسروا يام  اقت ةادهم مةل ا تمةاده   ةال ألماهيةا  لة ا هةإهام أرادوا 

سةةمام ي  رد هعةة  مةةل تةةناهس أسةةنال  دي ةةة  هبةةالم  ةةل قةةسور للةةسا  ت ةةم المعةةدات تا
جاه  ألماهيا  لة ا أصةمي ل امةام   ةال  سي اهيةا وهسهسةا الةيةاا  ة لم الةدور  لونةا لةم ة ةل 
 م ةةدورهما ااسةةت ا ة السةةسيعة ل م الةة  التسييةةة يت أسةةناقاما  ا سةةيما البسي اهيةةة لةةم 
ا ة ل  است ا تاا استةمال جمي  ال ادرات التسييةة التةي ياهةت تسسة اا الةال ألماهيةا  و 

 اسةةةت ا تاما ت ايةةة  تسييةةةا سةةةن    ميةةةة ماةةةدود  مةةةل م ةةةاهعاما. يمةةةا أت  سي اهيةةةا 
وهسهسةةا ت و تةةا هةةي البداةةةة هةةي تةةنهيس اااتياجةةات الماليةةة التسييةةة التةةي   بتاةةا الا نمةةة 

 A constructive plan   م ةةام ل خ ةةة البنةةا   1939التسييةةة هةةي منت ةةا تمةةنا 
 218.750.000يةا اسةتسليني  أ  مةا ةعةادل م يةنت جن 35التي تبمنت قسضام قيمتا 

م يةنت انيةا  أ  مةا ةعةادل  15للسا  ايس اة وقسضةام مةل الة ه   م ةدار  ليس  تسيية(
ماليةةيل  10ليةةس  تسييةةة( لت  يةةة العم ةةة التسييةةة  وقةةسر  اجةة  قيمتةةا  93.750.000

ليةةةس  تسييةةةة( لت  يةةةة ملةةةتسيات السةةةال  العاج ةةةة  ورهةةة  الا ةةة   62.500.000جنيةةةة  
 .(126  ل ايرصد  التسيية الم مد  والمستا ة   ياا مل قب  دول أخس  

وتاةةد  تةةةسوي  السةةة   التسييةةةة هةةةي أسةةنال  سي اهيةةةا وهسهسةةةا والناةةةةات المتاةةةد  
ايمسي ية وتحادةام لاجسا ات اإلهت امية التي قد ت    الياا ألماهيةا يسةماا سياسةية  ه ةد 

الةةثالث سات ه ةةاا السةةنل الاةةس    ةةال أسةةاس  اقتساةةت تسييةةا ا ةةساا اتحاقيةةات مةة  الةةدول
التعنيض وتإجسا  مل جاه  وااد أ  تخ يض قيمة ال يةس  التسييةة الةال المسةتن  الة   
ة ع  الس   التسيية قادر    ال التنةاه  هةي ت ةم ايسةنال. ياهةت هسهسةا متةسدد   عةض 

مةل هاايةة  النقت هي المساهمة  ت بية الم ال  التسيية  لوناةا  يةست منقحاةا ايمةا  عةد
ا  ةةةةا  ايولنيةةةةةة لت ةةةةةم الم الةةةة    ةةةةةال الم الةةةةة  الم دمةةةةة مةةةةةل دول أخةةةةةس  ملةةةةةمنلة 
 البةةماهات البسي اهيةةة والحسهسةةية لوةةنت أت تسييةةا هةةي المحتةةا  ل نضةة  هةةي الب  ةةات  ا 

  ال ت اية  تسييةا  مةا تاتاجةا مةل يميةات يبيةس   1939   أهاا واه ت هي أواخس  ا 
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 . (712  ا ج تسديد أاماهاا مل ايس اة وتالسس ة المم نة و 
 ا مةل السةنة هحسةاا  ةل  18جةا  الةسد البسي ةاهي   ةال الم الة  التسييةة هةي 

 سيةةا السةةحيس البسي ةةاهي هةةي أه ةةس  الةة   أ  ةة  وايةةس خارجيةةة تسييةةا اهةةا لةةي   اام ةةات 
ال اواةةةةا هةةةةنرام   ةةةةال ضةةةةن  ااتحاقيةةةةات المبسمةةةةة  ةةةةيل دولتيامةةةةا  ويةةةة لم وضةةةة  الت ةةةةار  

التسييةةة   ةةال أسةةاس التعةةنيض  ه ةةسام ل خسةةار  الوبيةةس  التةةي تعسضةةت لاةةا  –البسي اهيةةة 
 سي اهيةا مةل العمةالت ال ةعمة مةرخسام هإهةةا مةل ال ةع  جةدام لبسي اهيةا أت تمةني تسييةةا 

ليس  تسيية( تسةتخدا للةسا   218.750.000م ينت جنيا استسليني   35قسوضام قيمتاا 
ماليةةةةةةةيل جنيةةةةةةةا  3هيةةةةةةةا أسةةةةةةة اة مةةةةةةةل دول أخةةةةةةةس . ومةةةةةةة  سلةةةةةةةم ه ةةةةةةةد  سضةةةةةةةت  سي ا

ليةس   62.500.000ليس  تسيية(  دام مل قسر العلةس  ماليةيل جنيةا   18.750.000 
تسييةة( الم  نتةة لت  يةة ملةتسيات السةال  العاج ةة  هبةالم  ةل م يةنهي جنيةا  أ  مةةا 

ليةةةةةس  تسييةةةةةة( لت ةةةةة ية ايرصةةةةد  الم مةةةةةد   ومت م مةةةةةن  قيمةةةةةة  12.500.000ةعةةةةادل 
الحاوةد  لمةةد  سةةنة وااةةد  وتعةد سلةةم ستسةةدد الحناوةةد  العم ةةة  ال سضةيل سةةتونت معحةةا  مةةل

 .(129 التسيية
ومامةةا ة ةةل مةةل أمةةس هةةإت الا نمةةة التسييةةة لةةم توةةل م تنعةةة  ةة لم العةةسر ومةةا 
سةةاد هةةي ايسةةا ي  ايولةةال مةةل تعنةةت  سي ةةاهي ومناقلةةات اةةاد  مةة  تسييةةا  خ ةةن  

لةةم التعنةةةت تال ةةال ااةةةس ايمةةنر الماليةةة والتةةةي يةةات لاةةا وقةةة  يبيةةس   ةةال لنةةةدت  لوةةل س
الت نرات الخ يس  التي  ادتاا السااة ايورتية   ةال المسةتنييل السياسةي والعسة س . 
همعاهد  المسا د  الملتسية  دت هي سلم النقت جديس   اللسا   السعس ال   ا ة نت 

ااةةةس الت ةةةنرات  1939أدهةةةال   ثيةةةس مةةةل سلةةةم الةةة   اددتةةةا تسييةةةا هةةةي منت ةةةا تمةةةنا 
 .(130  ما ة تيايخيس  وتتمث  

الت ةةارا الةة   اةةدث  ةةيل اإلتاةةاد السةةنهيتي وألماهيةةا الناايةةة  ةةل  سيةةا ا سامامةةا   -1
  وتمنجمةةةا تخ ةةةال السةةةنهييت  ةةةل 1939 ا  23السةةةنهيتي هةةةي  -الميثةةةال النةةةاا  

 سي اهيا وهسهسا ويةات ياةد  الةال منة  تاةالا تسييةا مة  ي تةا الةدولتيل. و  ةال أاةسه 
ال تستيةة  معةةيل مةة  اإلتاةةاد السةةنهيتي ياةةد  الةةال ه ةةدت تسييةةا ام اهيةةة التنصةة  الةة

ت ميل ادودها اللمالية   ال ايق   وه  ا وضعت ت م المعاهد  تسييةا هةي منقةا 
 .(131 صع  جدام 
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السةةةةنهيتية يةةةةات لاةةةةا أ مةةةةا اياةةةةس   ةةةةال ت ةةةةنرات  –ات ا ةةةةساا المعاهةةةةد  ايلماهيةةةةة  -2
اتةال هاجمةت  اياداث هي أورتا   اس لم تمض   ال ه ا الت نر سةن  أةةاا قالوة 

. وتستةة    ةةال سلةةم 1939ال ةةنات ايلماهيةةة  نلنةةدا وتالبةةمس هةةي ايول مةةل أي ةةنل 
منةا  وأصةمات الاةسا  3ا الت ي  مل  سي اهيا وهسهسةا الاةسا   ةال ألماهيةا هةي 

 ةةة لم اةي ةةةة واقعةةةة    مةةةام أت تسييةةةا الت مةةةت الايةةةاد الةةة   ةلةةةنتا الاةةة ر مةةةل ت ةةةم 
نال مسةةةتعد  ل ملةةةارية هةةةي أ  اةةةسا الاةةةسا  يهاةةةا لةةةم توةةةل  ةةة   اةةةال مةةةل اياةةة

اديثةةةة. ووجةةة    ياةةةا أت تم ةةةال خةةةارج ميةةةدات الاةةةسا  وأت تاةةةاه    ةةةال سةةةيادتاا 
وواةةةد  أراضةةةياا وتبةةةميد جساااةةةا التةةةي خ حتاةةةا لاةةةا اسوتاةةةا السةةةا  ة   ومةةةا تستةةة  
  ياا مل أ ما  اقت ادةة ا ي ة وخساوس  لسية  ا سةيما ومةا يتع ةا مناةا  ةالاسا 

ويات   ال ايتسا  أةبةام اسةتنما  الةدروس مةل جةسا  وقةنهام الةال  العالمية ايولال.
جاهةةةة  ألماهيةةةةا وا يحاتاةةةةا هةةةةي ت ةةةةم الاةةةةسا  والاحةةةةا    ةةةةال ايةةةةادهم   ةةةةال ايقةةةة  

ـــــوطن  الســـــيم فـــــي والتمسةةةةةم  اللةةةةةعار الةةةةة   رهعةةةةةا أتةةةةةاتنر    الســـــيم فـــــي ال
 .(132  العار 

 1939أي ةةنل  17 أد  ااةةتالل ال ةةنات السةةنهيتية لألجةة ا  اللةةسقية مةةل  نلنةةدا هةةي -3
التسييةة. وتاةد  ت ةاوا الخالهةات  –الال م يد مةل التةنتس هةي العالقةات السةنهيتية 

 يل الدولتيل  ل  سيا التنص  الال اتحاقية اناوية   ال  سار البياهات التسيية مة  
 22كةة  مةةل  سي اهيةةا وهسهسةةا  اضةة ست تسييةةا الةةال أت تسسةة  وايةةس خارجيتاةةا هةةي 

د ةةن  مةةل الا نمةةة السةةنهيتية  لوةةل وايةةس الخارجيةةة  أي ةةنل الةةال منسةة ن  نةةا م   ةةال
ويعةة     تلةةسيل ايول مةةل دوت تا يةةا أ  هتي ةةة 16التسيةةي  ةةاد الةةال  ةةالده هةةي 

أسماا الحلة  الةال اصةسار ال اهة  السةنهيتي   ةال ادخةال مةاد  هةي ااتحاقيةة ةعحةال 
ثةال  منجباا اإلتاةاد السةنهيتي مةل أ  التة اا  ةدخنل الاةسا ضةد ألماهيةا  م ةام ل مي

هبةةةةالم  ةةةةل مةةةةاد  أخةةةةس  ت الةةةة  هياةةةةا تسييةةةةا   1939 ا  23المبةةةةسا  ينامةةةةا هةةةةي 
 ةةإجسا  تعةةدي    ةةال مةةناد معينةةة هةةي اتحاقيةةة مةةنهتسو التةةي تبةةمنت   ةةا المبةةاوا 

يمةةةةا أراد   التسييةةةةة  نجةةةةا السةةةةحل الاستيةةةةة ل ميةةةة  الةةةةدول  ةةةةدا دول الماةةةةس ايسةةةةند
 بةةنية روماهيةةا هةةي ا ةةا اإلتاةةاد السةةنهيتي الا ةةنل   ةةال مناه ةةة تسييةةا  إل ةةا  
 ادت الا نمةة التسييةة   (133 الب  ات والايمنة   ال الا ا واا تسا   ت سيم  نلندا
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  ت م الم ال  الت امات ا تنس م م   ياهاتاا السا  ة م  ية  مةل  سي اهيةا وهسهسةا
وي لم م  الت اماتاةا ت ةاه دول ا ةا الب  ةات  ومةا سةترد  اليةا مةل ت ةنيض يمةل 

وت ةةدر اإل ةةار  الةةال أت واار  الخارجيةةة   (134  اللاا   ةةال المةةد  المعيةةدتسييةةا واسةةت
ايلماهية ياهت ورا  الب ن  السنهيتية   ال وايس خارجية تسييا سةساج أو  ةن  ةل 
 سيا وايس الخارجية ايلماهي هنت ريبنتسوا والسحيس ايلماهي هةي منسة ن  اةد  

يا وهسهسا  ومل ام تخ ياةا  ةل ااما  ممااثات الا نمة التسيية م  ي  مل  سي اه
 . (135 ك  الت اماتاا ت اهاما

أي ةةةنل  28ات ا ةةةساا ال ةةةسهيل ايلمةةةاهي والسةةةنهيتي معاهةةةد  التعةةةاوت الملةةةتس  هةةةي  -4
تلةسيل ايول ياهةت  8  وي لم البسوتنيةنل الت ةار   ةيل ألماهيةا وميةسات هةي 1939

ة التسييةةة وايسةةنال  مثا ةة داوةة    ةةال أت ألماهيةةا ستسةةت ني  ةل المنتنجةةات ال  اويةة
 .(136 التسيية أةبام 

الةةةةةال  1939تلةةةةةسيل ايول  7أد  اجتيةةةةةا  ال ةةةةةنات ايلماهيةةةةةة اةةةةةدود روماهيةةةةةا هةةةةةي  -5
 .(137 ا سا  ألماهيا مما س    ال الماس ايسند واقتسا اا مل الادود التسيية

ردود أهعةةال قنيةةة مةةل جاهةة   سي اهيةةا وهسهسةةا وتسييةةا.  الةةالالت ةةنرات أدت ت ةةم 
السةةةنهيتي دلا   ةةةال اهاةةةا  وهلةةة  الممااثةةةات السياسةةةية والعسةةة سية  –النةةةاا  هالميثةةةال 
الحسهسةةية مةة  اإلتاةةاد السةةنهيتي. ويةةات سلةةم الميثةةال أةبةةام  مثا ةةة صةةدمة  –البسي اهيةةة 

 كبيس  وت نر محاج  لتسييا التي وضعاا الميثال هي منقا صع  ل  اةة يما أس حنا.
ا سةةةيما وتعةةةد هلةةة  ممااثةةةات وايةةةس لةةةم يبةةةا أمةةةاا تسييةةةا ااا  ت ةةةم الت ةةةنرات  

ااا  1939تلةسيل ايول  16خارجيتاا سةساج أو  ةن هةي منسة ن و ندتةا الةال أه ةس  هةي 
الت ةةةسا أكثةةةس هةةة كثس هاةةةن  سي اهيةةةا وهسهسةةةا  اةةةد  التنصةةة  الةةةال اتحةةةال هاةةةاوي معامةةةا 
ةبةةةمل لاةةةا الةةةدها   ةةةل اةةةدودها والمااه ةةةة   ةةةال سةةةالمة أمناةةةا واسةةةت اللاا  عةةةةد أت 

ا هةةةي أورتةةةا اةي ةةةة واقعةةةة. ويةةة لم تةةة ميل اسةةةتمسار العالقةةةات الت اريةةةة أصةةةمات الاةةةس 
وااقت ادةة مة  ية  مةل  سي اهيةا وهسهسةا  ااةس اإلجةسا ات التةي اتخة تاا ألماهيةا  ا ةس 
 ي  المعدات الاستيةة الةال تسييةا. يمةا أ  نةت  سي اهيةا وهسهسةا مناه تامةا   ةال الم الة  

ات أكيةةد  يمةةل تسييةةا  يت  سي اهيةةا  وه ةةسام ااقت ةةادةة والماليةةة التسييةةة و  ةةال ضةةماه
اهةةةدا  الاةةةسا العالميةةةة الثاهيةةةة  أصةةةمات أكثةةةس اهتمامةةةام  تةةة ميل مناقعاةةةا هةةةي  ةةةسقي 
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 ةيل  1939تلةسيل ايول  19الماس المتنسس. وجا  التنقي    ةال ااتحةال الثالاةي هةي 
التسييةةة  –بسي اهيةةة  سي اهيةةا وهسهسةةا وتسييةةا  مثا ةةة النتي ةةة النااويةةة لت ةةنر العالقةةات ال

هةةي أواخةةس الثالاينيةةات. ومت ا ةةاد  توييةة  تسييةةا لسياسةةتاا الخارجيةةة مةة  الةةدول ال ستيةةة 
كاهت م انتة  ااهسااا التدري ي مل سياسة ال داقة والتعاوت و دا اا تدا  مة  

 .(138 اإلتااد السنهيتي
ممااثةةات وهنةةا ا  ةةد مةةل اإل ةةار  الةةال أت  سي اهيةةا يةةات لاةةا دور هةةي اهلةةال ال

التسييةةة أةبةةام  اس ياهةةت تسييةةا ت  عاةةا   ةةال هتةةاو  ت ةةم الممااثةةات تما ةةام.  –السةةنهيتية 
وقةةد اسةةت  ت  سي اهيةةا م المةةة السةةنهييت لال ةةتسا  هةةي ادار  المبةةاوا التسييةةة  ايةةت 
 ةةةدات سلةةةم ال  ةةة   مثا ةةةة تةةةدخ  سةةةاهس هةةةي  ةةةروت تسييةةةا الداخ يةةةة. هبةةةالم  ةةةل سلةةةم 

معدات  س سية ياهت   م  الااجة الياا  عةد أت تنقحةت  سضت  سي اهيا   ال تسييا 
تلي نسة نهاكيا  ةةل ت ويةةدها  اةةا ااةةس تعسضةةاا لالاةةتالل ايلمةةاهي. وما ةةاا ألماهيةةا  ةةل 

يمةةا أت تسييةةا مةةل جاهباةةا  اةةست أت تم ةةال مخ  ةةةة   ت ويةةدها  ت ةةم المعةةدات ايمةةا  عةةد
 .(139 لتعاداتاا م   سي اهيا وهسهسا  ول سياسة التي اخت تاا

 15يبدو مل خةالل اإل ةال    ةال ه ةن  ااتحةال الثالاةي  الة   يةات أمةده  
التسيةي الملةتس   –سنة    ها توم ة ل خ نات التةي سةم تا والمتمث ةة  البيةات البسي ةاهي 

التسيي الملتس   ومها تن يم هااوي ل تعاوت العس س   ةيل اي ةسا   –والبيات الحسهسي 
 ةةال من  ةةة الب  ةةات و ةةسقي الماةةس المتنسةةس ومقةةسار المتعاقةةد  لةةدر  أ   ةةدوات ماتمةة   

السةالا هيامةا. ومت التعاةدات التةي ق عتاةا تسييةا ا ت سهةا الةال هة ا  مسة ي مة  اإلتاةةاد 
   السةنهيتالسنهيتي  وه ا دلي    ال استمسار تسييا  تمسة اا   ةال ها اةا السةا ا مة  

مةةل  سي اهيةةا وهسهسةةا والعمةة    ةةال  ةةدا ااارتةةا أو اسةةتح ااه. ومةةل جاةةة أخةةس  هةةإت يةةالم 
اسصةةتا   ةةةال  ةةةدا المسةةةاس  اإلتاةةةاد السةةةنهيتي واا تعةةةاد  ةةةل يةةة  مةةةا يثيةةةسه أو ةاحةةة ه 

   ال العم   تع يس الس م أةبام.
 Treaty of Mutualمعاهةد  المسةا د  المتمادلةة  تبةمل ااتحةال الثالاةي 

Assistance )سوتنيةةنات وميثةةال  سةة س  سةةس   3و Military Convention .
الماد  ايولال مل معاهد  المسا د  المتمادلة أها هي االة تعسر تسييا لعدوات  أ ارت

 . (140 مل أ  دولة أورتية  هع ال  سي اهيا وهسهسا ت دةم جمي  أهنا  المسا د  لاا
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( أهةةا هةةي االةةة وقةةن  أ   مةة   ةةدواهي هةةي من  ةةة 2هةةي اةةيل أكةةدت المةةاد   
اهةةدا  اةةسا توةةنت يةة  مةةل  سي اهيةةا الماةةس المتنسةةس مةةل أ  دولةةة أورتيةةة وي ةةند الةةال 

وهسهسا  سهام هياا  هع ال تسييا ت دةم الد م لامةا. وية لم الاةال هةي االةة هلةنا اةسا 
هةةي المن  ةةة هحسةةاا وتوةةةنت تسييةةا  سهةةام هياةةا  هع ةةةال الةةدولتيل المةة ينرتيل ت ةةدةم جميةةة  

 . (141 أهنا  المسا د  لاا
تي ق عتاا  سي اهيا وهسهسةا ( الال أها ما دامت البماهات ال3وأ ارت الماد   
هيسات قاومة  هع ال تسييا التعاوت م   سي اهيةا وهسهسةا وت ةدةم  13لسوماهيا والينهات هي 

أ  مسةةةا د  مم نةةةة لامةةةا اسا اضةةة ستا الةةةال دخةةةنل اةةةسا مةةةل جةةةسا  تنحيةةة  البةةةماهات 
(  ةة ت المعاهةةد  الااليةةة ليسةةت منجاةةة ضةةد أ  دولةةة  6الملةةار الياةةا. وأكةةدت المةةاد   

صةةممت لبةةمات المسةةا د  الملةةتسية  ةةيل  سي اهيةةا وهسهسةةا وتسييةةا  نةةدما توةةنت  لوناةةا
( أهةةا هةةي االةةة هلةةنا خةةال   ةةيل 8هنةةا  ضةةسور  لم اومةةة العةةدوات. وأ ةةارت المةةاد   

اي ةةةةسا  الثالاةةةةة خةةةةالل تنحيةةةة  المعاهةةةةد   هيةةةةتم تسةةةةنيتا  ةةةةل  سيةةةةا اتحاقيةةةةة ملةةةةتسية. 
قبةة  اي ةةسا  الثالاةةة وميةةدا اا هةةي  ( الم ةةادقة   ةةال المعاهةةد  مةةل9وتناولةةت المةةاد   

 .(142 سنة 15أه س  وتالسس ة المم نة  ومهاا تعد هاه   المحعنل لمد  
( ه ةةد أكةةد ممث ةةن اي ةةسا  الثالاةةة المخةةنليل 1وايمةةا يتع ةةا  ةةالبسوتنينل رقةةم  

 ةةالتنقي    ةةال ااتحةةال وهةةم روةةي  وارا  تسييةةا رهيةةا صةةايداا وسةةحيس   سي اهيةةا وهسهسةةا 
وهمةةةا هنجيسةةةيل وماسةةةي  ي   ةةةال التتةةةا    ةةة ت هةةة ه المعاهةةةد  سةةةتدخ  ايةةة  هةةةي أه ةةةس  

الت بيا ا تدا م مل تاريخ التنقي    ياا
 143). 

( ه د اتحا اي سا  الثالاة  منجما   ال أت االت امةات 2أما البسوتنينل رقم  
السةةا  ة التةةي ق عتاةةا تسييةةا ا ةم ةةل أت ت بسهةةا   ةةال الةيةةاا  عمةة  تةةرد  هتي تةةا الةةال 

(   ةال االتةة اا 3خنلاةا هةي هةة ا  مسة ي مةة  اإلتاةاد السةنهيتي. وأكةةد البسوتنيةنل رقةةم  د
التاا والحنر  مل جاه   سي اهيةا وهسهسةا  ت ةدةم جمية  أهةنا  المسةا د   نةا م   ةال   ة  

 . (144 تسييا ضد أ   م   دواهي مل قب  دولة أورتية ةمتد الال ادود    اريا والينهات
تلةةسيل  19عسةة س  السةةس  ه ةةد تةةم التنصةة  اليةةا هةةي وايمةةا ةخةة  الميثةةال ال

قاوةةةةد ال يةةةةنش  Wavellأةبةةةةام  عةةةةد ات تنجةةةةا الةةةةال أه ةةةةس  الحسيةةةةا ويحةةةة   1939ايول 
قاود ال ينش اللسقية الحسهسية قبة  يةنا  Weygandاللسقية البسي اهية والحسيا وي ات 
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سيةةي  لةة ت وااةةد مةةل تةةاريخ التنقيةة    ةةال ااتحةةال  اس أجةةسوا ممااثةةات مةة  ال اهةة  الت
 :(145 ( مةةناد أهماةةا10ااتةةن  الميثةةال   ةةال    اس المناضةةي  العسةة سية التةةي تاةةم دولاةةم

أ ةةارت الةةال اتحةةال اي ةةسا  المتعاقةةد  هةةي االةةة  ةةدوات تلةةنا أ  دولةةة  ل(2المــادر   -
أورتيةةةة وي ةةةند الةةةال اةةةسا هةةةي من  ةةةة الب  ةةةات  هع ةةةال تسييةةةا اتخةةةاس اإلجةةةسا ات الالامةةةة  

 ي قد تنل   مل أج  ا  ا     اريا تات المساقمة. ل ااات المخت حة الت
أكةةةدت   ةةةال ضةةةسور  اخبةةةا  جةةة ر الةةةدودة اهي  ال سيمةةةة مةةةل السةةةناا   ل(3المـــادر  -

التسييةةة مةةل اي ةةسا  الثالاةةة وت سةةس  وقةةت مم ةةل هةةي االةةة أ   مةة   ةةدواهي قةةد ت ةةنا 
  ا اة اليا  عد أت ة مي ااتحال هاه  المحعنل. 

اه ةةةة تسييةةةا   ةةةال ت ةةةدةم جميةةة  التسةةةايالت الخاصةةةة  مةةةسور تبةةةمنت من  ل(5المـــادر  -
قنات الا حا   بس أراضياا وخالل  اس مسمس  مل ايت استخداا ال سل البسية وسة م 
الاديد والم ارات والمناه  وتونت تاسيات ت م ال نات مخ  ة مسم ام مل قب  هي ةات 

 ايريات العس سية العامة ل دول الثالاة لايل تا يا السالا. 
أ ةةةارت الةةةال أهةةةا هةةةي االةةةة تعةةةسر روماهيةةةا ي   ةةةدوات خةةةارجي هةةةإت  ل(6المـــادر  -

الةةدها   ةةل أراضةةياا ة ةة    ةةال  ةةاتا جيلةةاا  لةة   روةةي  ومةةل اةةم ال ةةنات البسي اهيةةة 
. والحسهسةية.   ةةال أت تسةةمي تسييةةا  تن ةة  هةة ه ال ةةنات مةة  ياهةةة ت اي اتاةةا  بةةس أراضةةياا

ة اي سا  الثالاة   ال تمادل جمي  أهةنا  التي أكدت   ال ضسور  مناه  ل(9المادر  -
المع نمةةةةات التةةةةي تاةةةةم التعةةةةاوت الملةةةةتس  ايمةةةةا  يناةةةةا والتةةةةي تمت واةةةةا هي ةةةةات ايريةةةةات 

 العس سية العامة  ل ال نات ايجنبية.
 ةةدات الميثةةال العسةة س  الاةةالي جةة  ام ا يت ةة أ مةةل ااتحةةال الةة   تةةم  ل(10المــادر   

 .(146  يل اي سا  الثالاة – 1939تلسيل ايول  19 –التنص  اليا هي الينا هحسا 
وتعد مسور يةنا وااةد ألا ةت اتحاقيةة ماليةة واقت ةادةة  ااتحةال الثالاةي ه ةت 

م يةةنت جنيةةا اسةةتسليني  أ  مةةا  25هسهسةةي لتسييةةا قيمتةةا  –  ةةال ت ةةدةم قةةسر  سي ةةاهي 
ة ليةةس  تسييةةة( االاةةة أخمةةاس مةةل هسهسةةا للةةسا  معةةدات  سةة سي 156.250.000ةعةةادل 

هبةةةالم  ةةةل   %4سةةةنة  حاوةةةد   20مةةةل  سي اهيةةةا وهسهسةةةا   ةةةال أت يةةةتم تسةةةديده خةةةالل 
ليةةس   115.625.000م يةةنت جنيةةا اسةةتسليني  أ  مةةا ةعةةادل  18.5قةةسور أخةةس  تب ةة  

سنة أةبةام وتحاوةد   20تسيية( لسه  الا    ل ايرصد  التسيية الم مد  وتسدد خالل 
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3% 147). 
 الا نمةةات المعنيةةة ل م ةةادقة   يةةا  سر   ةةالوتعةةد ا ةةساا ااتحةةال الناةةاوي   ةة

هحي تسييا  سر هةي  ةاد  ايمةس   ةال ال  نةة الملةتسية المرلحةة مةل ل نتةي الخارجيةة 
والعدلية هي الم    الةن ني التسيةي الوبيةس  هناه ةت   يةا  اإلجمةا . اةم  ةسر   ةال 

ن . وتاةةدث وايةةس خارجيةةة تسييةةا سةةساج أو  ةة1939تلةةسيل الثةةاهي  8الم  ةة  هحسةةا هةةي 
 ةةل الحناوةةد السياسةةية وااقت ةةادةة وااجتما يةةة التةةي سةةت نياا تسييةةا مةةل هةة ا ااتحةةال. 

وتعةةةةد   وأ  ةةةة  سلةةةةم الت ةةةةنيت   ةةةةال ااتحةةةةال  وتمةةةةت الم ةةةةادقة   يةةةةا  لةةةة   هاةةةةاوي
تلةةةسيل الثةةةاهي هةةةي  16م ةةةادقة اي ةةةسا  الثالاةةةة   يةةةا أقةةةست جميةةة  م ةةةادقاتام هةةةي 

 . (148 أه س 
يبيةةةس   النسةةةمة لأل ةةةسا  الثالاةةةة. همةةةل أجةةة  ضةةةمات  كةةةات لالتحةةةال الناةةةاوي أهميةةةة

اةدود تسييةةا اللةةمالية ال ستيةةة وال ستيةةة مةةل أ   ةةدوات خةةارجي  ا سةةيما  عةةد أت هلةةبت 
التسييةةة  يةةات   ةةال الا نمةةة  –الاةةسا العالميةةة الثاهيةةة  وهلةة  المحاوضةةات السةةنهيتية 

د أت أصةةمات دول التسييةةة أت تتخةة  مةةل جاهباةةا جميةة  التان ةةات ايمنيةةة  ا سةةيما  عةة
الب  ةةةات هةةةي وضةةة  اةةةسج ااةةةس اااةةةتالل اإلة ةةةالي يلماهيةةةا وتنقةةة  مسةةةاهد  هت ةةةس لا يحةةةا 
منسةةةنليني هةةةي تا يةةةا أ ما ةةةا هةةةي دول الب  ةةةات ايخةةةس   ومةةةل اةةةم اه ةةةالل قناتامةةةا 

 . (149  سانلة مل ت م المن  ة هان ايراضي التسيية
تلةةةسيل  20لمناهةةةا هةةةي وتعةةةد مةةةسور يةةةنا وااةةةد   ةةةال ا ةةةساا ااتحةةةال الناةةةاوي وا

تسييةةةة هةةةي لنةةةدت  تعاةةةدت  سي اهيةةةا  –تةةةم   ةةةد اتحاقيةةةة ت اريةةةة  سي اهيةةةة  1939ايول 
ألا  ل مل خامات الوسوا التسيية سننيام. وي لم  سا  ما قيمتةا  200 منجباا  سا  

ليةةةةس  تسييةةةةة( مةةةةل المنت ةةةةات  12.500.000م يةةةةنهي جنيةةةةا اسةةةةتسليني  أ  مةةةةا ةعةةةةادل 
 خاصةةةة الحناكةةةا الم ححةةةة    مةةةام  ةةة ت ايسةةةنال البسي اهيةةةة لةةةم توةةةل ال را يةةةة التسييةةةة  

 ااجةةةةة هع يةةةةة الياةةةةا  لوةةةةل الا نمةةةةة البسي اهيةةةةة واه ةةةةت   ةةةةال  ةةةةساواا  عةةةةد أت هةةةةددتاا 
ألةةةا  ةةةل مةةةل خامةةةات الوةةةسوا الةةةال ألماهيةةةا هةةةي االةةةة  ةةةدا  30الا نمةةةة التسييةةةة  بيةةة  

تسييةةة قةةسارام  منةة  ت ةةديس  ةةساواا ت ةةم المنتنجةةات. وتنةةا م   ةةال سلةةم اتخةة ت الا نمةةة ال
تلةةةسيل ايول مةةةل ت ةةةم السةةةنة    مةةةام  ةةة ت  26خامةةةات الوةةةسوا الةةةال ألماهيةةةا ا تةةةدا م مةةةل 

ألماهيةةا صةةارت  ةة م  الااجةةة الياةةا ااةةس اهةةدا  الاةةسا العالميةةة الثاهيةةة   اةةد  اهتةةاج 
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الم يد مل المعدات العس سية  خاصةة الث ي ةة مناةا لتعةنيض الةن   الة   ةا ة  مةل 
 .(150 الاسا جسا  ت م

 ةةةادت السةةةنة هحسةةةاا ايةةةاد  هةةةي ا ةةةم ال ةةةادرات التسييةةةة الةةةال  سي اهيةةةا قياسةةةام 
م يةةنت ليةةس  تسييةةة هةةي اةةيل  ةةادت ال ةةادرات البسي اهيةةة  7.3  اس    ةةت 1938 سةةنة 

 7.4أةبةةام  ه ةةد    ةةت  1938الةةال تسييةةا اهخحاضةةام الةةال أكثةةس مةةل الن ةةا قياسةةام  سةةنة 
ال ةادرات التسييةة الةال  سي اهيةا ياهةت ت سيمةام متناايةة  وهة ا ةعنةي أت  م ينت ليس  تسييةة

 .(151 1939م  استيساداتاا مل الدولة هحساا هي سنة 
كما ا ة ت تسييةا   ةال د ةم  سي ةاهي هةي االةة تعسضةاا لعةدوات مةل اإلتاةاد 
السةةنهيتي  وسلةةم مةةل خةةالل المةة يس  التةةي وجاتاةةا الا نمةةة البسي اهيةةة الةةال الناوةة  هةةي 

أانةةا  وجةةنده هةةي لنةةدت   (152  (اسةةيل رؤو  أورتةةا  لتسيةةي الوبيةةس الم  ةة  الةةن ني ا
واجتما ةةةةا هنةةةةا   ةةةةنايس الاستيةةةةة تلس ةةةة   ه ةةةةد تبةةةةمنت المةةةة يس  اسةةةةتعداد الا نمةةةةة 
البسي اهيةةة   نةةا م   ةةال د ةةن  ه يستاةةا التسييةةة  لت ةةدةم مسةةا د  الةةال تسييةةا   ةةن   اسيةةة 

اةةس ايسةةند  ومرسةةال ضةةما  هنيةةيل متحنقةةة   ةةال ال ةةن  الماسيةةة السةةنهيتية الساسةةية هةةي الم
 مةةة ت المسةةةرول التسيةةةي   ةةةال أت  يمةةةا   سي ةةةاهييل الةةةال تسييةةةا اسا مةةةا د ةةةت البةةةسور 

م سد وصنل ااس نل الماس  البسي ةاهي الةال ااميةس سةي نت  اةد ساتةا راد ةام لاتاةاد 
السنهيتي مل ال هاا الال أ عد مما ينم ي  أ  التحويس هةي مااجمةة المبةاوا التسييةة. 

سيمن  الا ةنا العسة س  السةنهيتي  (Izmitااميت  ت دا سلم ايس نل الال خ ي  ومت 
  ةةةال مةةةدخ  مبةةةيا البنسةةةحنر  هبةةةالم  ةةةل سلةةةم سةةةتتعاد  سي اهيةةةا  الةيةةةاا  العم يةةةات 

 .(153 العس سية البسورية ل سي س    ال الماس ايسند
وتمنجةة  الميثةةال العسةة س  الم اةةا  ااتحةةال ضةةمنت  سي اهيةةا وهسهسةةا تاةةالا 
تسييا معاا  وااهاد  مل أراضةياا وأجناواةا ومةل مبةاو اا ومياهاةا اإلق يميةة هةي سةبي  
تع يةة  جباتامةةا الدها يةةة هةةي  ةةسقي الماةةس المتنسةةس ي ةةا أ  مةةل م ةة  هاةةس الةةداهنا 
واتال قنا  السةني   ممةا ةسةام هةي تحعية  المناجاةة مة  أ   ةدوات   ةال ت ةم ال باةة. 

إلةحةةا   تعاةةداتاا لةةدول ا ةةا الب  ةةات هةةي الةةدها  وه ةة ا سةةتتم ل  سي اهيةةا وهسهسةةا مةةل ا
 ناةةا. و باةةست الةةدول اي بةةا  هةةي الا ةةا  ةةل ارتياااةةا  لةة ت منقةةا تسييةةا الاةةااا 

التسييةةة ايخيةةس   ومةةا أهبةةت  – نجةةا الم الةة  السةةنهيتية أانةةا  الممااثةةات السةةنهيتية 
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 .(541 اليا الممااثات الثالاية مل هتاو  اة ا ية ل الي دول ا ا الب  ات
أما ما يتع ا  ب  اريا   نصحاا ااد  دول الب  ات  هواهت تس ة  هةي أت تتحةا 
تسييةا مة  اإلتاةاد السةةنهيتي  اةد  ا ةنل    اريةا   ةةال مسةاهد  ايخيةس  هةي الا ةةنل 
  ةةال دوتسوجةةا  نصةةحاا  ةةس ام اهبةةماماا الةةال ا ةةا الب  ةةات  اا أت اتحةةال تسييةةا مةة  

 .(155 ا اري  خيا   مال    اري –مانر لندت 
كات مل ال بيعي أت يرد  اتحال تسييا  هي تاالحاا م   سي اهيةا وهسهسةا  الةال 
خ ةةا ردود أهعةةال قنيةةة مةةل جاهةة  دول الماةةنر واإلتاةةاد السةةنهيتي  وتخاصةةة  عةةد أت 
صةةسات الا نمةةة التسييةةة أهةةا  منجةة  ااتحةةال ال ديةةد لةةم تعةةد تسييةةا دولةةة ماادةةةة  ةة  

روةي  وارا  تسييةا رهيةا صةايداا تبسيةس الت ييةس وااول   اهاا م سد  س   يس ماارا
إن ت كيـا التـي سـر  دأمـًا لبمحافظـة "لسياسة الخارجية لتسييا   نلا: ال    سأ   ال ا

ــان  ــا أمن قــة ال بق ــوت  فــي  كــتاك أأر  ــاد ال تســت يع ا ن حــين شــمل الت ــى الحي عب
ستيا  الا نمةة . وأد  سلم الال ا(156  سط أن تستم  بالبقاء عبى الحيادأالبح  المتو 

ايلماهية  لد  مل تسييا. و باس  ل سلم صسااة وايس خارجيتاا هنت ريبنتسوا لسةحيس 
ــد  اقشــناها فــي (   نلةةا:  Geredeكيسيةةده  تسييةةا هةةي  ةةسليل  ــا ق ــي كن إن المســألة الت

محادثاتنـا اسخيـ ر، أ التحديــد توصـل ت كيــا إلـى مراهــدات ترـاأن مشــت   مـع ا دبتــ ا 
الوق   فسه قد أصبح  حقيقـة برـد كـل شـيء. أ هـتا فـون ت كيـا أف  سا، كا   في 

. وهبةالم  ةل سلةم  بةس سةحيس ألماهيةا (157    إلـى الر هـة المراديـة سلما يـاقد ا ضـم
إن ألما يــا التــي  اضــب  عبــى ل اسةةتياوا لسةةساج أو  ةةن قةةاوالم:  هةةي أه ةةس  هةةنت  ةةا ل  ةة

وص كا ـ  عـاجعر عـن الدأام من أجل عيقات الصـداقة مـع ت كيـا عبـى أجـه العصـ
 . (158 هتا الت ور في السياسة الت كية" أن تفهم

 بةست ال ةااهة ايلماهيةة  ةل امتعاضةاا اللةديد أةبةام مةل هي السيال هحسا  
ال يصــ   ينتةةاختس  ةةما السسةةمية مةةا ه ةةا:   جةةسا  سلةةم  ه ةةد يتبةةت صةةايحة هي يلةة س

تةا صةايحة ألماهيةة يل    هةي اةحايدر، ال بد أ ها سـتندم بمـ ارراعتبار ت كيا دألة م  دا
أخةةس  هةةناام سياسةةيام   يمةةام لةةدول الا حةةا  ا ة ةة   ةةل هةةنا ألماهيةةا  التنصةة  الةةال ميثةةال 

 . (159 1939 ا  23 دا اا تدا  م  اإلتااد السنهيتي هي 
 –ااتحال الثالاي الال ادوث تساجة  هةي العالقةات ااقت ةادةة ايلماهيةة  اسام
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السةةةا  ة  ه ةةةسام ل  ةةةسار ايخيةةةس الةةة   اتخ تةةةا الا نمةةةة  التسييةةةة أةبةةةام منااهةةةة  السةةةننات
التسيية  نقا صادراتاا مل خامات الوسوا الةال ألماهيةا. وية لم ت ةسيي روةي  واراواةا 

ــيدق ترمــل "سيل ايول مةةل السةةنة هحسةةاا  ةة ت: هةةي أواخةةس تلةة ــى إ هــاء ارتباطهــا  ب عب
ي محاألــة لبــتعب  االقتصــادح بألما يــا، أتدثيــف الريقــات مــع ب ي ا يــا أف  ســا، فــ

در إلـى الريقـات التراريـة من القيود التـي ف ضـتها الترـارر اسلما يـة أمـن أجـل الرـو 
 . (160  الح ر

وردام   ال سلم أوقحت الا نمة ايلماهية صةادراتاا الةال تسييةا مةل ق ة  الييةار 
التي ياهةت الم ةاه  التسييةة  ة م  الااجةة الياةا  وية لم المعةدات العسة سية  مخت ةا 

ا اا الث ي ة والخ يحة. يمةا تنقحةت  ةل  ةسا  المةناد ال را يةة التسييةة والتةي  نضةتاا أهن 
ومة  سلةم هةإت ا ةم التمةادل الت ةار    مل م ادر أخس  مث  اإلتااد السنهيتي وميسات

 ةةةيل ألماهيةةةا وتسييةةةا هةةةي السةةةنة هحسةةةاا يةةةات يةةةا تي:  النسةةةمة لالسةةةتيسادات التسييةةةة مةةةل 
 47.5س  تسييةةةة  هةةةي اةةةيل    ةةةت صةةةادراتاا الةةةال ألماهيةةةا م يةةةنت ليةةة 60.1ألماهيةةةا    ةةةت 

م يةنت ليةس  تسييةة. و  ةال الةس م مةل تساجة  ا ةم سلةم التمةادل قياسةام  السةننات السةا  ة  
% مةةةةةةةل م مةةةةةةةن  ال ةةةةةةةادرات 50اا ات ألماهيةةةةةةةا ياهةةةةةةةت تسةةةةةةةتن   هسةةةةةةةمة أكثةةةةةةةس مةةةةةةةل 

 . (161 التسيية
اةةا وجةةدت ايةةا تاالحةةام أمةةا اة اليةةا هإهاةةا لةةم توةةل مستااةةة مةةل ااتحةةال أةبةةام ينه

يادد م الااا هي الماس المتنسس ال   تسعال الال جع ةا  ايةس  خاصةة  اةا. ووصةا 
وهةن تةاريخ التنقية    ةال  -1939تلةسيل ايول  19وايس خارجيتاا الونهت  ياهن يةنا 

  ها ةل   خسار  يبس  إلة اليا وتتحنيض مةل  ةاري   م هةا وايةس خارجيةة  –ااتحال 
 بةةس ات ةةال هةةاتحي  ةة ت ااتحةةال ا ةامةة   ا عةةام معادةةةام إلة اليةةا   هسهسةةا جةةنرج  نهييةةا

سةةةس. ومهمةةةا ياةةةد  الةةةال المااه ةةةة   ةةةال النضةةة  ال ةةةاوم هةةةي من  ةةةة  ةةةسقي الماةةةس المتن 
التأكيد ألدن مـن المفيـد إ ني ال أعبم مد  قيمة هتا ويت  الونهت  ياهن ما ه ا:  

 . (162 أ ه حدث"
ت اتحةةةال تسييةةةا مةةة   سي اهيةةةا وهسهسةةةا يةةةات وايمةةةا يتع ةةةا  اإلتاةةةاد السةةةنهيتي هةةةإ

 مثا ةة دلية    ةال هلةة  الا نمةة السةنهيتية  لعةةدا تم ناةا مةل ضةةمات وقةن  تسييةا الةةال 
جاهباا  ولا ا السب  هإهاةا اهت دتةا. وأ ستةت  ةل ق  اةا ت اهةا   ةال الةس م ممةا تبةمنا 
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الةةال ااتحةةال مةةل هةة  صةةسيي  عةةدا الةة اا تسييةةا   ةةال الةيةةاا  عمةة  مةةل  ةة ها أت يةةرد  
وهةة ا دليةة    ةةال اسةةل هيةةة تسييةةا ت ةةاه   دخنلاةةا هةةي هةة ا  مسةة ي مةة  اإلتاةةاد السةةنهيتي

 –جارتاةةةةا اللةةةةمالية  وت كيةةةةدها   ةةةةال رو  ال ةةةةداقة التةةةةي تسةةةةند العالقةةةةات السةةةةنهيتية 
التسيية. يما أت الا نمةة التسييةة هةي أانةا  ممااثاتاةا مة   سي اهيةا وهسهسةا ياهةت ت  ة  

 ةةةم الممااثةةةات. ومهاةةةا ياهةةةت تما ةةة  هةةةي التنصةةة  الةةةال ال اهةةة  السةةةنهيتي   ةةةال سةةةيس ت
اتحةةال سةةسي  معامةةا  رلمةةة مناةةا هةةي التنصةة  الةةال اتحةةال تعةةاوت ملةةتس  و ةةدا ا تةةدا  
مناا  لبياهاتاا م  ي  مل  سي اهيا وهسهسةا   اةد  خ ةا منااهةة هةي  القاتاةا الدوليةة  

  لوةةةل ا ةةةساا وضةةةمات ال اهةةة  السةةةنهيتي  عةةةدا اا تةةةدا    ياةةةا هةةةي أ  اةةةسا مسةةةت ب ية
يةةةات  1939 ا  23اإلتاةةةاد السةةةنهيتي ميثةةةال  ةةةدا اا تةةةدا  مةةة  ألماهيةةةا الناايةةةة هةةةي 

 . (163  مثا ة صدمة لتسييا
سلةةةم ه ةةةد لبةةةت الا نمةةةة التسييةةةة الةةةد ن  التةةةي وجاتاةةةا الياةةةا    ةةةال الةةةس م مةةةل

رلمةةةة مناةةةا هةةةي تا يةةةا هةةةدهاا المنلةةةند  1939ه يستاةةةا السةةةنهيتية هةةةي أواخةةةس أي ةةةنل 
دودها مةةة  اإلتاةةةاد السةةةنهيتي  اا أت الا نمةةةة السةةةنهيتية أرادت أت تحةةةسر  تةةة ميل اةةة

  ياةةا  ةةسو ام ا ي ةةة يمةةا أسةة حنا  ايمةةس الةة   أد  الةةال هلةة  ت ةةم الممااثةةات  ووجةةدت 
تسييا هحساا م بس    ال التنص  الال اتحال وت ق ال سس ة مم نة م   سي اهيةا وهسهسةا 

 عةد أت أصةمات الاةسا اةي ةة واقعةة. لبمات ادودها وأمناا مل أ  ا تةدا  خةارجي 
واتال  عد التنص  الال سلم ااتحال  و  ال الس م مما قامت  ا الا نمةة ايلماهيةة مةل 
هلةةةس أهمةةةا   ةةة ت اإلتاةةةاد السةةةنهيتي اتخةةة  اجةةةسا ات  سةةة سية وقاويةةةة ضةةةد مناقةةة  تسيةةة  

    هاةةةةا ستناصةةةة  ت ةةةةم 1939ال ةةةةنات التسييةةةةة هةةةةي قح اسةةةةيا منةةةة  أواوةةةة  تلةةةةسيل الثةةةةاهي 
جسا ات اتال رتي  السنة ا تية  لول الا نمة التسيية لم ت تن    لم وصسات   هاةا اإل

م ةةسد اد ةةا ات ياس ةةة  ومت الا نمةةة ايلماهيةةة تاةةد  مةةل وراواةةا الةةال  ةة ر اللةة ال هةةي 
 .(164  القاتاا م  ه يستاا السنهيتية

قامةةةت  ةةةا الا نمةةةة التسييةةةة مةةةل جاةةةند وات ةةةاات مةةة  ه يستاةةةا  هبةةةالم  ةةةل
ة أانةةةا  ممااثاتاةةةا مةةة   سي اهيةةةا وهسهسةةةا مةةةل أجةةة   ةةةدا ااةةةار  أ  رد هعةةة  مةةةل السةةةنهيتي

جاه  اإلتااد السنهيتي  لول السنهييت  بسوا  عةد ا ةساا ااتحةال الثالاةي  ةل اسةتياوام 
أانةةا  ااجتمةةا   1939تلةةسيل ايول  31العميةةا اسةةمما أدلةةال  ةةا وايةةس الخارجيةةة هةةي 
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ــوعين الحــ ب "ال قةةاوالم: م  ةة  السةةنهييت اي  ةة ال ةةار  الةة     ةةده ــا ب ــدر ت كي إن ق
عبى ألما يا هو بس ب ارتباطها مع ا دبت ا أف  سا، أأ هما أع  تا عن ارتياحهما مـن 
الموقف الت كي تراههما، ألدن ما ال أست يع التدهن به في هتا الموضـوع هـو هـل 

 . (165    بالندم بس ب هتا الفرل أم ال أن ت كيا ستشر
سةنهيتية  ةل اسةتياواا مةل ااتحةال  وممةا قالتةا صةايحة كما  بست ال ةاا ال

ات اهو تةةسا وهسهسةةا سةةت ندات تسييةةا الةةال ااهةةة الناسةةعة ااهتلةةار  اةة ا ال ةةدد:   أاايسةةتيا
مةل أجة  تنحية   ةالاسا  ومت ي تا الدولتيل تسيدات أت تتخة ا مةل تسييةا قا ةد  اسةتساتي ي

 . (166  اهيةالعس سية ضد ألماهيا وهي ايراضي الب   مخ  اتاما
التسيي واي ة سة مية  –وه  ا هإت اإلتااد السنهيتي ال    دا البيات البسي اهي 

كمةةةا أسةةة حنا سةةةا  ام  ه ةةةس ا ت الةةةال ااتحةةةال الناةةةاوي الةةة   لةةةم ة ةةةل ةخت ةةةا أصةةةالم  ةةةل 
البيةةات   ةةال أهةةةا واي ةةة اةةسا واةةةاول أيننهةةن مةةةل جاهمةةا  م هةةة اإلتاةةةاد السةةنهيتي مةةةل 

تلةةسيل الثةةاهي  1هةةا هةةي الم  ةة  الةةن ني التسيةةي الوبيةةس هةةي خةةالل الخ مةةة التةةي أل ا
  ةدد ااتحةةال  ايةةت أكةةد أت ااتحةةال  يةةس منجةا ضةةد أاةةد  ومهةةا ةخةةدا قبةةية  1939

السةالا هةي من  ةة الم ةالي التسييةة  وياةد  الةال منة  اهتلةار الاةسا ومةا يساه اةا مةل 
 . (167 مهسي وويالت  ل  سيا اقامة من  ة  منة هي أورتا

ت هةد  تسييةا ايسةاس هةي التنصة  الةال ااتحةال الثالاةي هةن اا تعةةاد أ ة اةس
 ةةل الاةةسا ومةةا تحةةساه مةةل ويةةالت   ةةال مخت ةةا ايصةةعد . و  ةةال الةةس م مةةا تبةةمنا 

الميثةال العسةة س   واسةةيماااتحةال ال ديةد ومةةا ورد ايةا مةل تعاةةدات الا نمةة التسييةة  
  ياةةةا اا ةةةتسا  هةةةي السةةةس  الم اةةةا  ةةةا والةةة   يةةةات  مثا ةةةة تاةةةالا  سةةة س  ةحةةةسر 

 الاةةةسا الةةةال جاهةةة  ا يحتاةةةا هةةةي االةةةة أ   ةةةدوات ة ةةة  هةةةي من  ةةةة الماةةةس المتنسةةةس 
ولوناةةا  ةةالس م مةةل يةة  الت اماتاةةا السةةا  ة  و ةةدت العةة ا   ةةال ات تم ةةال خةةارج الاةةسا  

 اا اسا وق   دوات مما س   ال أراضياا. 
الاةةسا وتاة ا ال ةةدد  ضة  ت  سي اهيةةا   ةال الا نمةةة التسييةة  اةةد  دخةنل 

الةةال جاهةة  الا حةةا   وا ةةالل المبةةاوا امةةاا دول الماةةنر؛  يةةد أت تسييةةا واجاةةة سلةةم 
البةةة س متا  ةةةة  بستنيةةةنات الماالحةةةة الةةة   ةعحياةةةا مةةةل أ  اجةةةسا  قةةةد ة اماةةةا هةةةي 

. ولمةةا اجتااةةت اة اليةةا اةةسا مةة  ااتاةةاد السةةنهيتي  ا يةة  الماةةنر هةةي سلةةم الاةةيل
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أت ةعسضةاا سةةا  قناتاةا مةةل  تساقيةا( لا ةةنا  الينهةات  لةم تسةةتن د  اةا  سي اهيةةا خلةية
 .(168 دول المانر

وقةةد   ةةا سةةحيس  سي اهيةةا هةةي اه ةةس  هةةي مةةد  الاةةسا   ةةال ايةةاد تسييةةا هةةي ت ةةم 
" ا هعم  ف  سـا أخ جـ  مـن الحـ ب، أاصـبح  ب ي ا يـا المسا ة مل الاسا قاوالم: 

لرن  من  في خ   ممي ، فبو خاض  ت كيا في هتا الحال الح ب لرا ب لحيفتها،
كلل كك يات ب وليـة ال تمحـى حـول التضـحية بالـتات، ألدـن فائـدر خوضـها الحـ ب 
ــا، س لحقــ  بهــا  ــى حبيفتهــا المنهكــة ب ي ا ي ــة عب ــو اصــبح  عال محــدأدر جــدًا. أل

 .(169  أض ارًا ال تحصى
ولم ةلتد الب س   ال تسييا لدخنل الاةسا مثة  ا ةتداده   ياةا هةي اةةاا رتية  

–  همةةةا ات مبةةةت ارتعةةةة اةةةةاا   ةةةال تنقيةةة  المعاهةةةد  االماهيةةةة المتةةةنتس  1941سةةةنة 
 ةةدأ هت ةةس ام تةةا التةةي  ةةال ا ةةدادها ضةةد ااتاةةاد السةةنهيتي  اس تنحسةةت التسييةةة  اتةةال 

تسييةةا ال ةةعدا ؛ يت  ةةدوياا العتيةةديل ال ةة يل دارتامةةا  تاةةالا  يةةس م ةةدس  اصةةماا 
وتةدأ  لةا مةل خ ةس.منام يل  ماارتة  عباما المعض  ه ال   لم اقسا مةا تعسضةت 

 عد ات اهت س الا حا  هةي معسيتةي العةالميل  1942يت يس وجا الاسا هي  تا   اا 
وسةةةتالين ساد   ه ةةةا  دور الا حةةةا  هةةةي السةةةعي لامةةة  تسييةةةا   ةةةال ملةةةارية مةةةراس  هةةةي 

  واه ةت   ةال 1943تسييةة هةي يةاهنت الثةاهي –جست مااداةات  سي اهيةة ل ا  الاسا  
د ال يا التسيي  ت اي ات  س سية واام ةة  ةاوسات م ات ةة  ااسها  سي اهيا   ال ات تم

 .(170 م  سلم   ت تسييا   ال الاياد مل الاسا
 الا حةةةةا    ةةةال تسييةةةا مةةةةل اجةةة  التعةةةاوت معاةةةةم  ضةةة س 1944وااد هةةةي سةةةنة 

التعةةةاوت. ه وقحةةةت تسييةةةا ت ةةةديس المةةةناد ااوليةةةة الةةةال  خ ةةةس سلةةةم اال عةةةد ات  اسةةةيما
مةةة  دول  يةةةا  اةةةم ق عةةةت تسييةةةا العالقةةةات الد  نماسةةةيةالماهيةةةا  نةةةا    ةةةال   ةةة   سي اه

  أ   لةةةية 1945 ةةةما   23وا  نةةةت الاةةةسا   ياةةةا هةةةي   194أا  2الماةةةنر هةةةي 
 .(171 استسالا ألماهيا هي الاسا
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(. ا م   يةا 1945- 1938. ومل ام وايسام ل خارجية خالل السننات  1936لندت سنة 

 . 1946 اا داا  ن ام هي تلسيل ااول 
 New Age Encyclopedia, Op. Cit, Vol: 15, p. 451.                              
 30) R.G.D. Laffan and Others, The Balkan States in 1938, Survey 

of International Affairs, 1938, London, Oxford Univ. Press, 1953, 

pp. 445 – 446.                                                                               

 .94 انات  العالقات البسي اهية     (31 
 .95الم در هحسا   (32 
  1جنرج لنلنهس ي  اللةسل ااوسةس هةي اللةروت العالميةة  تسجمةة جعحةس الخيةا   ج (33 

 . 198    1959دار الولا     داد  
 .93 - 92جيحونها  الم در السا ا     (34 
 . 93الم در هحسا     (35 
 36) VERE – HODGE, Op. Cit, p. 121.                                          

 37) Annuaire Statistique Nations (1936 – 1937), Op. Cit, p. 12.    

 . 79اااما ي  الم در السا ا     (38 
 .80الم در هحسا     (39 
 40) Annuaire Statistique, (1936 – 1937), Op. Cit, p. 12.                   

 .58در السا ا    جناد  الم  (41 
 . 86الم در هحسا     (42 

 43) Parker & Smith, Op. Cit, p. 141.                                             

 44) Hale, A.G.E, s, 101.                                                                 

الةةةال واار   1938ي ت سيةةةس المحنضةةةية الم ويةةةة العساقيةةةة هةةةي اه ةةةس  للةةةاس يةةةاهنت الثةةةاه (45 
 . 43الخارجية العساقية هي : تنهيا  المعاهد  البسي اهية ة الحسهسية ة التسيية    
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 . 83اااما ي  الم در السا ا     (46 

 . 83الم در هحسا     (47 

 .99 انات  العالقات البسي اهية     (48 
 .59جناد  الم در السا ا     (49 
 . 84اااما ي  الم در السا ا     (50 
ر ااقت اد  هي تسييا  تسجمة مسي  الماةنث والمع نمةات    ةداد  اامد   ي  الت ن  (51 

1982    121. 
الةةال واار  الخارجيةةة  1938ت سيةةس المحنضةةية الم ويةةة العساقيةةة للةةاس  هيسةةات ومةةاة   (52 

 .47هي: تنهيا  المعاهد  البسي اهية ة الحسهسية ة التسيية    
الةةال واار   1938ت ومةةاة  ت سيةةس المحنضةةية الم ويةةة العساقيةةة هةةي اه ةةس  للةةاس  هيسةةا (53 

 . 48ة - 47الخارجية هي: تنهيا  المعاهد  البسي اهية ة الحسهسية ة التسيية    
 . 105جيحونها  الم در السا ا     (54 
 .58جناد  الم در السا ا     (55 
 . 106جيحونها  الم در السا ا     (56 
 57) Sir Osborne Mance, "The Future of British Trade with Turkey", 

J.R.C.A.S, Part, 1, Vol:30, January 1943, New York, 1964, pp. 8-9.  

 58) Memorandum by the Deputy Director of the Economic Policy  

Department (Clodius), (Berlin), June, 29, July 5, 1938 in: D.G.F.P, 

Op. Cit, Vol: 5, June 1937 – March 1939, p. 723, 727.                

 59) Ibid., p. 727.                                                                             

 60) Annuaire Statistique, (1938 – 1939), Op. Cit, p. 12.               

 61) Memorandum by the Head of Economic Policy Divison 3 

(Moraht), (Berlin), January 20, 1939, D.G.F.P, Op. Cit, Vol.5, pp. 

742 – 743; Gonlobul ve Sar, A.G.E, Cilt:1, s, 122.                        

 . 87ة  86اااما ي  الم در السا ا     (62 
 63) Mance, Op. Cit, p. 16; Hale, A.G.E, s, 101.                               

 .88    اااما ي  الم در السا ا  (64 
 .104-100البسي اهية     انات  العالقات  (65 
 66) Toynbee, Arnold J., & Veronica M. Toynbee, (Ed), Survey of 

International Affairs (1939 – 1946), The Eve of War, 1939, 

London, Oxford Univ. Press, 1958, pp.113-114.                          

 67) Wiener, Op. Cit, Vol: 2, p. 1051.                                               
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 68) The Ambassador in France (Bullitt) to the Secretary of State, 

(Paris), April 13, 1939, F. R. U. S, 1939, Vol: 1, Op. Cit, p. 129.    
 69) Armaoglu, A. G. E, s, 354.                                                       
 70) Ahmet Sukru Esmer Ve Oral Sander, Ikinci Dunya Savasinda 

Turk Dis Politikasi'de Olaylarla Turk Dis Politikasi, (1919-1973), 

cilt, 1, Op. Cit, s, 144.                                                                    
 .60جناد  الم در السا ا     (71 
 72) Altemur Kilic, Turkey and the World, Washington, Public 

Affairs Press, 1959, p.76.                                                               
 73) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, pp. 117-118.                             
 74) Ibid., p. 119.                                                                             
 .161جيحونها  الم در السا ا     (75 
 استاهبنل. وت  ال تع يما اا تةداوي هةي ااةد   1881أي نل  8: ولد هي رفيق صايدام (76 

مةةدارس المدينةةة هحسةةاا. أكمةة  تع يمةةا هةةي المدرسةةة ال بيةةة العسةة سية الع يةةا  وتخةةسج مناةةا 
. وأكمةةة  1907ة هةةةي اسةةتاهبنل سةةنة . وخةةدا هةةي مستلةةةحال ينلخاهةةة العسةة سي1905سةةنة 

(  1913-1912.  ةةةةار  هةةةةي اةةةةسوا الب  ةةةةات  1910تع يمةةةةا ال بةةةةي هةةةةي  ةةةةسليل سةةةةنة 
يةةاهنت  24- سار 10والاةةسا العالميةةة ايولةةال.  ةةيل وايةةسام ل  ةةاة اةةالث مةةسات ايولةةال  

(  والثالثةةة 1924تلةةسيل الثةةاهي  22 -1923تلةةسيل ايول  29(  والثاهيةةة  1921ايول 
-1938تلسيل الثةاهي  11(. ام وايسام ل داخ ية  1937تلسيل الثاهي  1 -1925 سار 4 

تمنا  8  واتال وهاتا هي 1939هيسات  3(. ورويسام ل نارا  من  1939ياهنت الثاهي  24
 ي ن س: .1942

Tamkoc, Op. Cit, pp. 355-356.                                                     
 77) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, p. 117.                                        
 78) Winston S. Churchill, Step by Step (1936-1939), London, 1942, 

p. 354.                                                                                           
 79) Soysal, A. G. E, s, 283.                                                             
 80) Churchill, Step by Step, p. 354.                                               
 81) Armaoglu, A. G. E, s, 355.                                                       
تلةةسيل الثةةاهي  27لنهةةال هةةي  منجةة  معاهةةد  هةةنيي التةةي أ سمةةت  ةةيل    اريةةا ودول ا (82 

تخ ةةت    اريةةا  ةةل مع ةةم ايراضةةي التةةي ياهةةت قةةد ا ةة ت   ياةةا أانةةا  اةةسوا  1919
( والاسا العالمية ايولال  اس أ  ت ج  ام مل م دوهيا لين سالايا 1913-1912الب  ات  

ومع ةةةةم دوتسوجةةةةا لسوماهيةةةةا. وسةةةةاا  تساقيةةةةا لةةةةدول النهةةةةال. يمةةةةا ت ةةةةسر أت تةةةةده     اريةةةةا 
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م يةنت دوار(  وأت ت  ة  جيلةاا  450الاسا العالمية ايولال التي قدرت  ةة   تعنيبات
 .115   انات  العالقات البسي اهية   ي ن س: .ألا  خ  33الال 

 83) Winston S. Churchill, The Second World War, The Gathering 

Storm, Vol:1, London, 1948, p.290.                                             
 .106اياما ي  الم در السا ا     (84 
 85) Esmer ve Sander, A. G. E, ss, 145-146.                                     
 86) Toynbee & Toynbee, Op Cit, pp. 128 – 129.                             
 87) Parker & Smith, Op. Cit, pp. 198-199.                                    
 88) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, p. 133.                                       
 89) Ibid., pp. 134-135  .                                                                  
 .373ال مد  الم در السا ا     (90 
 .374الم در هحسا    (91 
 .47تنهيا  الم در السا ا     (92 
 .48الم در هحسا     (93 
 .99اياما ي  الم در السا ا     (94 
 .119 انات  العالقات البسي اهية      (95 
 .120الم در هحسا     (96 
 97) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, p. 134.                                     
. و ةةيل 1879تلةةسيل ايول  29: ولةةد هةةي مدينةةة ويةةسل   لماهيةةاهي ف ا ــع فــون بــابن  (98 

. ومةةل اةةم 1915ار  ايلماهيةةة  الناةةةات المتاةةد  ايمسي يةةة سةةنة م ا ةةام  سةة سيام هةةي السةةح
. وهةي السةنة التاليةة 1933يةاهنت الثةاهي  30من   هاو  المستلةار هةي  اةد هت ةس هةي 

 ةةيل سةةحيسام لةةبالده هةةي النمسةةا. ويةةات لةةا دورام  ةةاراام هةةي ضةةم النمسةةا الةةال ألماهيةةا هةةي  سار 
. 1944ي تسييةا وم ةت هنةا  اتةال سةنة  يل سحيسام لةبالده هة 1939. وهي هيسات 1938

أ  ةةةا  1949سةةةننات هةةةي مااكمةةةات هةةةنرمبس . وهةةةي سةةةنة  8وا ةةةم   يةةةا  السةةة ل لمةةةد  
 سسااا  عد است نا  ا ما. 

  The New Century Cyclopedia of Names, Op. Cit, Vol: 3, p. 3085. 
يةس    ةداد    منلةنرات م تمةة التاس 2م يسات هساه هنت  ا ل  تسجمة هارول الاسيس   ج (99 

1985    623. 
 100) Guclu, Op. Cit, p. 88 .                                                         

 .628    2م يسات هساه  هنت  ا ل  الم در السا ا  ج (101 
 .629الم در هحسا     (102 



 د. خنساء زيك مشس ادلين                                                                        "دراسة تأرخيية" 1945-1923 الرتكية –تطور العالقات الربيطانية 

128 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 103) Esmer ve Sander, A. G. E, Cilt:1, s, 144.                              

 .631-630      2الم در السا ا  ج هنت  ا ل  م يسات هساه  (104 
 .100اياما ي  الم در السا ا      (105 
 106) Armaoglu, A. G. E, s, 356.                                                         

 107) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, p. 127.                                       

 108) Ibid., p. 127.                                                                             

 .634-632      2م يسات هساه  هنت  ا ل  الم در السا ا  ج (109 
 110)                                                                 .88Guclu, Op. Cit, p.   

 .105اياما ي  الم در السا ا     (111 
 112) Guclu, Op. Cit, p.89 .                                                                

 113) Ibid., pp. 89-90.                                                                       

 114) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, p. 421.                                           

 115) Ibid., p. 422.                                                                             

 116) Kilic, Op. Cit, p. 76.                                                                

ـــواء االســـكندرأ ة     (117  أمةةةا  ةةةدد سةةة اها اةةةيل  .  2ألةةةا يةةةم 14: تب ةةة  مسةةةااة ال ةةةنا  ل
ألةةا  ستةةي والمةيةةة مةةل  200ألةةا هسةةمة ويةةات مةةنام  310 اسةةتنلال   يةةا ايتةةسا  هوةةات

مةا  1921جنسيات مخت حة. يات ال نا  جة  ام مةل سةنريا  م ةام اتحاقيةة أه ةس  المنقعةة سةنة 
 ةةيل ا نمةةة أه ةةس  وسةة  ات ااهتةةداا الحسهسةةي   ةةال سةةنريا.  ةةسات ال بةةية   ةةال السةة ي 

لتسيةي الوبيةس ضةم ال ةنا   نةدما  الة  النةناا ايتةسا  هةي الم  ة  الةن ني ا 1936سةنة 
الال تسييةا. وأ ةار أتةاتنر  هةي الو مةة التةي أل اهةا هةي الم  ة  المة ينر الةال ااسة ندروهة 
و دها المنضن  الخ يس ال   ةل    ال اللع  التسيي. و  ال أاةس م ا عةة ايتةسا  هةي 
ااسةةةةة ندروهة اهتخا ةةةةةات الم  ةةةةة  السةةةةةنر  هةةةةةي السةةةةةنة هحسةةةةةاا ومةةةةةا أد  مةةةةةل ت ةةةةةاهسات 

 سضةةةةةت  1937ويةةةةةاهنت الثةةةةةاهي  1936ات مةةةةة  اللةةةةةس ة هةةةةةي يةةةةةاهنت ايول واصةةةةة دام
الا نمة الحسهسةية المنضةن    ةال   ةمة ايمةم. و ةدا سلةم اهت ةارام لتسييا ةة يمةا أت تةنلي 
لينت   نا رواسة الناار  هي هسهسا خةدا ت ةم ال بةية ل ةالي تسييةا ه ةسام لااجةة هسهسةا الةال 

  ةةةة  ةةةسقي الماةةةس المتنسةةةس ايةةةت الم ةةةالي كسةةة  ود تسييةةةا  عةةةد التاديةةةد اإلة ةةةالي لمن
الحسهسية.    ت   مة ايمم أكثس مل ل نة دولية  سواسة  سي اهيا  اد  اإل ةسا    ةال 

(. وأااةةست هتةةاو  ااهتخا ةةات التةةي 1938 -1937اإلهتخا ةةات هةةي ال ةةنا  خةةالل سةةنتي  
. ويةةةةات ل ةةةةدور 40م عةةةةدام مةةةةل أصةةةة   22 ةةةةل هةةةةنا ايتةةةةسا   ةةةةة  1938جةةةةست هةةةةي تمةةةةنا 

بسي ةةاهي اياةةس المةةال  هةةي اسةةم قبةةية ااسةة ندروهة ل ةةالي ايتةةسا   ةةل  سيةةا البةة س ال
. 1939ا يةةسات  23التسيةةي هةةي  –  ةةال هسهسةةا  وااةةس سلةةم مةةل خةةالل البيةةات الحسهسةةي 
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ين ةةس: ة  ةةات سةةعدوت العةةامس  ال ةةسا ات الدوليةةة وااسةة ندروهة   م  ةةة المةةررخ العستةةي  
 ؛24 – 14؛   1986مةةةةررخيل العةةةةسا    ةةةةداد    ايماهةةةةة العامةةةةة إلتاةةةةاد ال28العةةةةدد 

لحوةةةةس  دملةةةةا  مامةةةةد  ةةةةا ال اسةةةةس  تسييةةةةا  ميةةةةدات ال ةةةةسا   ةةةةيل اللةةةةسل وال ةةةةسا  دار ا
2002    222- 226. 

وبةةةس  ل تةةة لي  والنلةةةس  م يةةةد خةةةدور   قبةةةية ااسةةة ندروهة  م بن ةةةات الم تمةةةة ال  (118 
 .27-21    1953دملا  

 ةةةساهيم خ يةةة  أامةةةد و خةةةسوت  قبةةةاةا  الةةة  مامةةةد وهةةةيم  قبةةةية ااسةةة ندروهة هةةةي: ا (119 
 ستيةةةة معاصةةةس   دراسةةةة تاريخيةةةة سياسةةةية  مديسيةةةة دار الوتةةة  ل  ما ةةةة والنلةةةس  جامعةةةة 

 .247    1988المنص   
 120) Armaoglu, A. G. E, s, 354.                                                         
 121) Esmer ve Sander, A. G. E, Cilt. 1, s, 145.                                 

 122)  Armaoglu, A. G. E, s, 355.                                                           

 123) Parker & Smith, Op. Cit, p. 200.                                             

 124) Ibid., p. 200.                                                                             

 125) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, p. 121.                                        

 126) Ibid., p122.                                                                              

 127) Mehmet Gonlubol ve Cem Sar, Lausanne'dan Sonra Turk Dis 

politikasi'de: Olaylarla Turk Dis Politikasi, Cilt. 1, s, 139.            
 128) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, pp. 136-137.                              

 129) Ibid,. pp. 137-139.                                                                    

 129 انات  العالقات البسي اهية     (130 
 .130الم در هحسا   (131 
التسييةةةة   ه ةةةي  جاسةةةم  مةةةاس ايامةةةا ي وتثينةةةة  مةةةاس ال نةةةا ي    سياسةةةة الايةةةاد( (132 

خالل المسا ة ايولال مل الاسا العالمية الثاهية صحاة مل الد  نماسية الحسيد  لدولة مل 
  ي يةةةةةةةة المع مةةةةةةةيل  ال امعةةةةةةةة 15دول العةةةةةةةالم الثالةةةةةةةت   م  ةةةةةةةة ي يةةةةةةةة المع مةةةةةةةيل  العةةةةةةةدد 

 .284    1998أي نل  المستن سية 
 133) Annuaire Statistique, (1938-1939). Op. Cit, p. 12.                      
 134) Ibid., p. 12.                                                                               
 135) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, p. 148.                                          
 136) The Charge in the United Kingdom (Johnson) to the Secretary 

of State, (London), August 18, 1939, F. R. U. S (1939), Vol:4, 

Washington, 1956, p. 877.                                                           
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 137) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, pp. 148-149.                              
 138) The Amabssador in Turkey (Mac Murray) to the Secretary of 

State, (Istanbul), August 21, 1939, F. R. U. S (1939), Vol: 4, Op. 

Cit, pp. 878-879.                                                                         
 139) Annuaire Statistique, (1938-1939), Op. Cit, p. 12.                   
 140) Toynbee & Toynbee, Op. Cit, pp. 148-149.                               
 141) Roderic H. Davison, Turkey, A short History, 2nd edition, 

London, 1988, p. 145.                                                                   
 142) Selim Deringil, "The Preservation of Tukey's Neutrality During 

the Second World War: 1940", Middle Eastern Studies, Vol: 18, 

No. 1,  London, January, 1982, p. 30.                                           
                                     .      171جيحونها  الم در السا ا     (143 
 144) The Ambassador in the Soviet Union (Steinhardt) to the 

Secretary of State, (Moscow), October 17, 1939, F. R. U. S, 1939, 

Vol: 1, Op. Cit, p. 485; Kilic, Op. Cit, p. 78; Beloff, Op. Cit, p. 

300.                                                                                                
 145) Hurewitz, Op. Cit, Vol: 2, p. 548.                                            
 146) Kilic, Op. Cit, p. 79.                                                                  
 147) Parker & Smith, Op. Cit, p. 201.                                               
 148) The Foreign Minister to the Embassy in the Soviet Union 

(Berlin), September 29, 1939, D. G. F. P, Series D (1937-1945), 

Vol: 8 (Sept 4, 1939- March 18, 1940), Published by her Majesty's 

Stationary Office, London, 1954, pp. 173-174.                               
 .117-116اياما ي  الم در السا ا     (149 
 .213جيحونها  الم در السا ا     (150 
 .215الم در هحسا     (151 
 .138 انات  العالقات البسي اهية     (152 
 . ت  ةال تع يمةا هةي  ةاد  ايمةس1881: ولةد هةي اسةتاهبنل سةنة حسين رؤأف أأر اح (153 

 14هي  سا     ليبيا(. ام أكم  تع يما هةي المدرسةة الماسيةة الع يةا  اسةتاهبنل.  ةيل هةي 
 -1925 من ةةةة  وايةةةةس الماسيةةةةة.  ةةةةادر تسييةةةةا خةةةةالل السةةةةننات   1918تلةةةةسيل ايول 

 Kastamonu(. وااول العم  السياسةي مةس  أخةس   و ةيل هاومةام لناةةة قسة منهي 1935
(. تةةنهي 1944 سار  -1942بالده هةةي لنةةدت   سار . اةةم سةةحيسام لةة1939هةةي تلةةسيل ايول 
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 العاتمة
( 1945-1923التسييةة  –نر العالقةات البسي اهيةة أهبال تتم  منضةن    ت ة

الةةةةال أهاةةةةا تعةةةةند الةةةةال اواخةةةةس ال ةةةةست السةةةةادس  لةةةةس  نةةةةدما ا ةةةة  البسي ةةةةاهينت   ةةةةال 
امتيااات ت ارية هي الدولة العثماهية. وا ت الت ةار  تمثة  الم ة اة السويسةة لبسي اهيةا 

صةةالت البسيةةة هةةي الناةةةات العثماهيةةة  هبةةالم  ةةل اهميةةة ااراضةةي العثماهيةةة هةةي المنا
 ةةةيل  سي اهيةةةا ومسةةةتعمساتاا هةةةي اللةةةسل  وتخاصةةةة الانةةةد منةةة  منت ةةةا ال ةةةست الثةةةامل 
 لس. ام اكتسبت الم الي البسي اهية  ا عام سياسيام من  اواخس سلم ال ست  عد ه يمةة 

وال ةةة و الحسهسةةةي  1774 - 1768الدولةةةة العثماهيةةةة امةةةاا روسةةةيا الةي ةةةسية هةةةي اةةةسا 
ضسا الم الي البسي اهية هي اللةسل. ومةل هنةا تبنةت وال   استاد   1798لم س 

 سي اهيةةةةةا سياسةةةةةة الاحةةةةةا    ةةةةةال واةةةةةد  الدولةةةةةة العثماهيةةةةةة وسةةةةةالمة اراضةةةةةياا لتبةةةةةمل 
  ايةت اد  1878م الااا هياةا اساسةام. واسةتمست هة ه السياسةة اتةال مةرتمس  ةسليل 

ضةةعا الدولةةة العثماهيةةة و   هةةا  ةةل اصةةال  اوضةةا اا الةةال تنةةاه  دولةةي   ياةةا هةةي 
 ةةار مةةةا سةةةمي  المسةةة لة اللةةسقية الةةةال تساجةةة  تةةةدري ي  ةةل ت ةةةم السياسةةةة البسي اهيةةةة. ا

واتبةي سلةم مةل خةالل اتخةاس  سي اهيةا ج يةس  قبةس  قا ةد   سة سية لماسيتاةا  مناه ةة 
الدولة العثماهية تات سريعة اماةةة العاصةمة والمبةاوا التسييةة مةل الخ ةس السوسةي  

 ةةاهي لم ةةس وتع يةة  النحةةنس البسي ةةاهي هةةي كمةةا اتبةةي سلةةم مةةل خةةالل اااةةتالل البسي
منةةا ا اخةةس  مةةل الدولةةة العثماهيةةة  ا سةةيما وهةةي الملةةسل العستةةي. اةةم جةةا ت الاةةسا 
العالميةةة ااولةةال لتةةدخ   م يةةة ت سةةيم الدولةةة العثماهيةةة مسا ةةة التنحيةة  الحع ةةي مةةل خةةالل 

ا  بةةت ت ةةم ااتحاقيةةات السةةسية التةةي   ةةدت اانةةا  الاةةسا والتستيمةةات والتسةةنيات التةةي 
 الاسا. 

وتةةالس م مةةل مةةل ال  يعةةة التةةي سةةادت  القةةات الةةدولتيل هةةي الع ةةد الثةةاهي مةةل 
ال ةةةةست العلةةةةسيل  اا اهاةةةةا سةةةةس ات مةةةةا  ةةةةادت الةةةةال سةةةةا ا  اةةةةدها   سةةةةب  الخسوقةةةةات 
االماهيةةةة واليا اهيةةةة وااة اليةةةة لميثةةةال المن مةةةة الدوليةةةة ة   ةةةمة اامةةةم ة والمعاهةةةدات 

 المااه ةةة   ةةال السةةالا واامةةل الةةدولييل  وضةةماا اراضةةي الدوليةةة ااخةةس  الخاصةةة 
قبةةةة  ات تةةةة داد  1936 يسهةةةا مةةةةل الةةةدول  اس ا تنمةةةةت تسييةةةا الحسصةةةةة هةةةي  داةةةةةة سةةةنة 

اامنر سن ام لتثيس مل  ة المباوا هي المااهة  الدوليةة لوةي تبةمل سةالمة اراضةياا 
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ل بةةةماهات  وامناةةةا الةةةن ني  وياهةةةت ا  اةةةا هةةةي سلةةةم مبنيةةةة   ةةةال الةيمةةةة المتبةةةاو ة
 الدولية وا اد  التس يي العاا. 

اسةةةتمست تسييةةةا هةةةةي مااواتاةةةا هةةةةي اقنةةةا  الةةةدول  وتخاصةةةةة  سي اهيةةةا إل ةةةةاد  
الن ةةةس  الن ةةةاا الخةةةا   المبةةةاوا  منجةةة  معاهةةةد  لةةةناات  لوةةةل  سي اهيةةةا لةةةم تبةةةد أ  
اهتمةاا ل م  ةة  التسيةةي اا  عةد ت ةةم الت ةةنرات الخ يةس  التةةي  ةةادتاا اورتةا. ويةةات مةةل 

  اة  سي اهيا اةبا  عد اامةة الاملةة ات ة ةنت لاةا ا حةا  اقنيةا  هةي  ةسقي الماةس م
المتنسس يتسييا احااا   ال م الااا هنا   هاسةت ا ت  سي اهيةا اخيةسام وية لم الةدول 
ااخةةس  ل ةةد ن  التسييةةة هةةي   ةةد مةةرتمس دولةةي ا ةةاد  الن ةةس هةةي ه ةةاا المبةةاوا ااةةس 

يةةا أ   ةةدا خسقاةةا المناايةةا الدوليةةة هةةي معال ةةة الةةنا  الد  نماسةةي الةة   اهتا تةةا تسي
ملةةة  ة المبةةةاوا. ويةةةات ل ةةةدور البسي ةةةاهي هةةةي المةةةرتمس الةةة     ةةةد لاةةة ا ال ةةةسر هةةةي 

( اااةةس المةةال  هةةي ا ةةنل 1936تمةةنا  20 -ا يةةسات  22مدينةةة مةةنهتسو السنيسةةسية  
جة  تسييا   ةال سةيادتاا الوام ةة   ةال مبةاو اا ااسةتساتي ية وهةي ا ةاد  تا ةيناا  من 

 . 1936تمنا  20معاهد  منهتسو هي 
التسييةةةة  -تعةةةد معاهةةةد  مةةةنهتسو ه  ةةةة تاةةةنل هةةةي تةةةاريخ العالقةةةات البسي اهيةةةة 

المعاصةةةةس  اس لةةةةم تمةةةةض سةةةةن  مةةةةد  ق ةةةةيس  اتةةةةال  ةةةةادت  القاتامةةةةا   ةةةةال ال ةةةةعيد 
السياسي وااقت ةاد  والعسة س  ت ةنرام وتاسةنام م اناةام مةل خةالل ال يةارات المتمادلةة 

تيل وهةةةي ا  ةةةال المسةةةتنيات وتمخةةةض  ةةةل سلةةةم ا ةةةنل  ةةةد   ةةةسيات لمسةةةرولي الةةةدول
 سي اهيةةةة   ةةةال   ةةةند لتنحيةةة  ملةةةاري  صةةةنا ية  ةةةد  هةةةي تسييةةةا. ويةةةات ل  ةةةسور التةةةي 

والتةةةي اسةةةامت  لةةة   ها ةةة  هةةةي قيةةةاا صةةةنا ات  1938قةةةدمتاا  سي اهيةةةا لتسييةةةا سةةةنة 
 ما ية تسيية اااس المال  هي تع ي   س  ال داقة  يل الدولتيل. 

التسييةةةة وتاسةةةناا والةةةال اةةةد مةةةا ملةةةسو ة  - ةةةنر العالقةةةات البسي اهيةةةة كةةةات ت
 ت نر اااداث هي اورتا ومعتمد    ياةا هةي من  ةة الب  ةات واةنر الماةس المتنسةس. 

ه ةةسام لتةة اا النضةة  الةةدولي هةةي اورتةةا  وتا ةةا  1939وهةة ا مةةا ااةةس  لةة   ج ةةي سةةنة 
هامةا  ا  ة  ا سامامةا ميثةال لو  مل الماهيا واة اليا م اسة  اق يميةة   ةال اسةاا جيسا

اةار مل ت ةم السةنة  ومةا ياهةت تنلةسه  عةض مةل ال ةاا ااة اليةة  22التاالا هي 
 ةةيل اةةيل واخةةس مةةل ات اا مةةا  التنسةةعية ااة اليةةة تمتةةد لتلةةم  ااراضةةي التسييةةة. 
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و  ال ااس سلم ي ا تنص ت الا نمة التسيية الةال هتي ةة محادهةا اهةا ا ةم ةل اا تمةاد 
اهيةةةةا لةةةةدر  الخ ةةةةس ااة ةةةةالي  ةةةةل اراضةةةةياا. وتاةةةةد  تبةةةةييا داوةةةةس  التنسةةةة    ةةةةال الم

االمةةةةةاهي وااة ةةةةةالي سةةةةةنا  هةةةةةي اورتةةةةةا او  ةةةةةسقي الماةةةةةس المتنسةةةةةس والمااه ةةةةةة   ةةةةةال 
الم ةةالي البسي اهيةةة هنةةا   وجةةدت الا نمةةة البسي اهيةةة اهةةا ا  ةةد مةةل اقامةةة هةةن  مةةل 

 1939اةةةةار  12لملةةةتس  هةةةي التاةةةالا مةةة  تسييةةةا. ويةةةات البيةةةات البسي ةةةاهي ة التسيةةةي ا
ا يسات  ومةل اةم  23الخ ن  ااولال التي ا  باا البيات الحسهسي ة التسيي الملتس  هي 

 1939تلةةةسيل ااول  19الحسهسةةةي هةةةي  -التسيةةةي  -التنقيةةة    ةةةال ااتحةةةال البسي ةةةاهي 
النتي ة النااوية لت نر العالقات  يل  سي اهيةا وتسييةا هةي اواخةس الثالاينيةات مةل ال ةست 
العلسيل. وات ما تبةمنا مةل ميثةال  سة س  ةمثة  تاالحةام  ةيل الةدول الةثالث ضةد أ  
 ةةدوات خةةارجي ماتمةة     مةةام ات تسييةةا ا سمةةت سلةةم ااتحةةال  عةةد ات ضةةمنت سةةالمة 
اراضياا وأمناا الن ني مل ال سهيل ااخسيل  وتعد ات ا ة ت   ةال قةسور ضةخمة 

ية   ة   الةدينت  ناةا وت ة ية مناما  اد  ت نية تس يااا العسة س  مةل جاةة وتخ 
 اسا اتاا م  الدول ااخس  ومناا الماهيا  وره  الا    ل ارصدتاا الم مد . 

و  ةةةال الةةةس م ممةةةا تبةةةمنا سلةةةم ااتحةةةال مةةةل تعاةةةدات تسييةةةة ال متاةةةا  خةةةنر 
اةةةسا مةةة  ا يحتياةةةا اا اهاةةةا الت مةةةت جاهةةة  الايةةةاد الةةة   ةلةةةنتا الاةةة ر هةةةي الاةةةسا 

. وتتعبيس اخس ات تسييا ا  ت ه ااةام 1939اي نل  1عت من  العالمية الثاهية التي اهدل
 ناسةةة ة مناوراتاةةةا الد  نماسةةةية هةةةي ات تم ةةةال خةةةارج داوةةةس  الاةةةسا ولمةةةد   ني ةةةة و ةةةدا 
اا ةةةتسا  هياةةةا ر ةةةم تعاةةةداتاا السةةةا  ة اا هةةةي وقةةةت متةةة خس أ  قبةةة  ات تن ةةةم   ةةةال 

ميةةة ااولةةال. وممةةا هاايتاةةا  ينهاةةا اسةةتنم ت الةةدروس ااةةس ملةةاريتاا هةةي الاةةسا العال
يةةدل   ةةال الد  نماسةةية التسييةةة الناجاةةة اةبةةا مةةا تبةةمنا ااةةد  نةةند ااتحةةال مةةل  ةةدا 

 -ااتاةاد السةةنهيتي  -الة اا تسييةا هحسةةاا هةي الةدخنل هةةي اةسا ضةد جارتاةةا اللةمالية 
أ  ات تسييةةةا   ةةةال الةةةس م مةةةل سلةةةم التاةةةالا  لوناةةةا ياهةةةت تس ةةة   اسةةةتمسار  القاتاةةةا 

 د السنهيتي.ال بيعية م  ااتاا
و  ال هان   اا  ة اس ات س ن  تسييا أانا  الاسا استاد  تحةاد  التعةسر 
ل  و أو الدخنل هي اسا ترد  الال اسماهاا مل م اسة  ااسةت الل واه ةااات الثةنر  
الومالية. هاهتاال  اا ه ا الس ن  الال وض  متناقض أ  التعاقةد والتمةادل الت ةار  مة  
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ا   ةةال ات تع ةةي تحسةةيسات هةةي  اةةةة المسوهةةة لةةمعض مةةا الحةةسي يل المتاةةارتيل  وام اةة
تحسر   ياا المعاهدات مةل الت امةات  واصةست   ةال رهةض أ  اقتةسا  لال ةتسا  هةي 
م امسات استية م  المانر أو م  الا حةا . ولمةا ا ةتد   ياةا ضة س الا حةا  خ  ةتاا 
ل: منةةا قةةدرتاا   ةةال التسةةني   ا ةةة ه ةة  اسةةتعداداتاا الدها يةةة. هن ةةت مةةل خ ةةسي

خ ةةةس الا ةةةنا وخ ةةةس البةةة س    ةةةال الةةةس م مةةةل مناجاتاةةةا  عةةةض ال ةةةعنتات  حعةةة  
استمسار التعب ة العس سية ست سننات  ومل اه  ةا  ت ارتاةا الخارجيةة ولوناةا ت نبةت 

 ويالت الاسا  اق  الخساوس.
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