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أصبح زعيم حركة الفاشية اإليطالية بينيتو موسوليني رئيس وزراء إيطاليا سنة 
دوديكانيسيا بعد زحفه على روما. وتمكن من حل مسألة السيادة على جزر  1922

التي اعطت اإلدارة اإليطالية كل من ليبيا وتلك الجزر  1923في معاهدة لوزان 
مقابل تنازل تركيا الدولة الخلف للدولة العثمانية عنها، ولكنه فشل في استخراج 

 تفويض لجزء من العراق من بريطانيا.

فو اليونانية بعد شهر من التصديق على معاهدة لوزان أمر موسوليني بغزو جزيرة كور 
بعد حادثة كورفو. دعمت الصحافة اإليطالية تلك الخطوة مشيرة إلى أن كورفو كانت 
ملكية فينيسية ألربعمائة سنة. وقد نقلت اليونان القضية إلى عصبة األمم، حيث 
أقنعت موسوليني عن طريق بريطانيا بإخالء القوات اإليطالية مقابل تعويضات من 

يطاليا إلى حل مسألة جوباالند سنة اليونان. أدت المجابهة   1924بين بريطانيا وا 
 والتي تم دمجها في أرض الصومال اإليطالي.

أصبح التوسع اإلمبراطوري خالل أواخر عشرينيات القرن العشرين موضوًعا مفضاًل 
في خطابات موسوليني. وكان من ضمن بين أهدافه أنه يجب على إيطاليا أن 

منطقة البحر المتوسط مما يمكنها من تحدي فرنسا أو تصبح القوة المهيمنة على 
بريطانيا، وكذلك يسهل الوصول إلى المحيطين األطلسي والهندي. زعم موسوليني أن 
إيطاليا طلبت الوصول بدون منافس إلى المحيطات والممرات البحرية العالمية 

حق في لضمان سيادتها الوطنية. وقد تم تفصيل ذلك في وثيقة أعدها في وقت ال
بعنوان "المسيرة إلى المحيطات"، وتم تضمينها في السجالت الرسمية  1939عام 

الجتماع المجلس األعلى للفاشية. أكد النص أن الوضع البحري يحدد استقالل 
األمة: فالبلدان التي تتمتع بحرية الوصول إلى أعالي البحار هي بلدان مستقلة؛ أم 

. فكانت إيطاليا التي لم يكن لديها سوى إمكانية التي تفتقر إلى ذلك فهي غير مستقلة



الوصول إلى بحر داخلي وبموافقة فرنسية وبريطانية فهي "دولة شبه مستقلة"، وزعم 
 أنها "سجينة في البحر األبيض المتوسط".

. فبعد أن أقام النظام الفاشي 1930و  1920تحول موقف إيطاليا تجاه إسبانيا بين 
اقة مع إسبانيا سرعان ماتحول إلى عداء عميق بسبب صد 20في عشرينات القرن 

ساعد  1926سياسة ميغيل بريمو دي ريفيرا الخارجية المؤيدة للفرنسيين. ففي 
موسوليني الحركة االنفصالية الكاتالونية التي قادها فرانسيسك ماسيا ضد الحكومة 

الحكومة اإلسبانية عن طريق المنشقين الطليان الموجودين في فرنسا. مع صعود 
الجمهورية اليسارية التي حلت محل النظام الملكي اإلسباني، تقّرب ملكيون وفاشيون 
إسبان مراًرا من إيطاليا لمساعدتهم في إسقاط الحكومة الجمهورية، فوافقت إيطاليا 

طلب الجنرال  1936على دعمهم كي تقيم حكومة مؤيدة لها في إسبانيا. وفي يوليو 
وطني في الحرب األهلية اإلسبانية دعًما إيطالًيا ضد الفصيل فرانكو زعيم الفصيل ال

الجمهوري الحاكم وأكد لهم أنه إذا دعمت إيطاليا الوطنيين فإن "العالقات المستقبلية 
ستكون أكثر من صداقة"، وأن الدعم اإليطالي "سيسمح بتأثير روما على نفوذ برلين 

في الحرب األهلية بقصد احتالل جزر في سياسة إسبانيا المستقبلية". تدخلت إيطاليا 
البليار وخلق دولة عميلة في إسبانيا. وكانت تريد جزر البليار بسبب موقعها 

بحيث يمكن استخدامها قاعدة لعرقلة خطوط االتصال بين فرنسا -االستراتيجي 
. وبعد انتصار فرانكو -ومستعمراتها في شمال إفريقيا وبين بريطانيا وجبل طارق

في الحرب علمت مخابرات الحلفاء بأن إيطاليا تضغط على إسبانيا للسماح والقوميين 
 لها باالحتالل جزر البليار.

 1938بعد أن وقعت المملكة المتحدة على اتفاقيات عيد الفصح مع إيطاليا سنة 
طالب موسوليني ووزير خارجيته تشانو من فرنسا بتقديم تنازالت في البحر األبيض 

بجيبوتي وتونس وقناة السويس التي تديرها فرنسا. بعد ثالثة  المتوسط فيما يتعلق



أسابيع أخبر موسوليني سيانو بعزم إيطاليا استيالء على ألبانيا. ثم أعلن موسوليني 
أن إيطاليا لن تكون قادرة على التنفس بسهولة إال إذا حصلت على كتلة من مجال 

المحيط الهندي. وعندما  استعماري متالصق في أفريقيا من المحيط األطلسي إلى
طالبت إيطاليا بمنطقة نفوذ في  1938استقر عشرة ماليين إيطالي في مصر  في 

قناة السويس المصرية، وطلبت بالتحديد من شركة قناة السويس التي يهيمن عليها 
الفرنسيين قبول ممثل إيطالي في مجلس إدارتها. وعارضت إيطاليا االحتكار الفرنسي 

ن شركة قناة السويس التي تهيمن عليها فرنسا كانت تجبر جميع لقناة السويس أل
التجار اإليطاليين بدفع رسوم دخول القناة عند مرورهم إلى مستعمرتها شرق أفريقيا 

 اإليطالية. 

 


