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سياسة تركيا الخارجية من 1939 – 1918
Foreign Turkish Policy From 1918 to 1939
م.م نديم خميل محمد
معهد اعداد المعممين-بعقوبة
ممخص البحث
كاجيت تركيا بعد ىزيمتيا في الحرب العالمية األكلى كتكقيع ىدنة مكدركس
تحديات خارجية تمثمت في احتالؿ الحمفاء أراضي الدكلة العثمانية ككضعتيا تحت
المراقبة مما جعؿ األتراؾ ينظركف الييـ غاصبيف لبالدىـ ككاف ىذا حاف انز في أنماء ركح
المقاكمة لدييـ فبدأت حرب االستقالؿ منذ عاـ

 1919التي عبرت عف سعي الشعب

التركي إلى طرد المحتميف كالتي برز خالليا مصطفى كماؿ آتاتكرؾ قائدا قكميا .
كانت تركيا منشغمة بالحركب الداخمية كالخارجية كأصبحت أنقرة ميددة بالزكاؿ
فاضطرت إلى التكقيع عمى معاىدة سيفر في  10آب عاـ  1920تحت ضغط الحمفاء
مما دفع بالكطنييف األتراؾ إلى رفضيا كمكاصمة المقاكمة حتى تحقيؽ االستقالؿ  ،كفي
ىذا األجكاء انعقد مؤتمر الصمح في لكزاف في  24تمكز عاـ  1923الذم تحققت فيو
أماني األتراؾ فانسحبت قكات االحتالؿ مف أراضييا في 2تشريف األكؿ عاـ  1923كفي
 29تشريف األكؿ أعمف عف تأسيس الجميكرية التركية الحديثة كانتخب مصطفى كماؿ
آتاتكرؾ أكؿ رئيس جميكرية ليا .

504

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

قاـ مصطفى أتاتكرؾ بعدة إصالحات قانكنية كثقافية كسياسية فأعمف الغاء
السمطنة كالخالفة كاعالف صيغة جديدة لمدستكر  ،كأعمف عف رغبتو في تحديث تركيا
كانفتاحيا عمى الغرب  ،كأعمف عف سياستو الخارجية مف خالؿ المناداة بشعار " سالـ
في الداخؿ كسالـ في الخارج " الذم حدد بمكجبو سياسة تركيا الخارجية فأقاـ العالقات
الدبمكماسية مع العديد مف بمداف أكربا كاسيا كأمريكا ككقعت المعاىدات كاالتفاقيات مع
الدكؿ لحؿ المشكالت المعمقة بينيما.
كقعت تركيا عدة معاىدات تتعمؽ بالصداقة كالحياد كاألمف كالتجارة كالمالحة
كالتعاكف كشاركت في األحالؼ العسكرية في منطقة الشرؽ األكسط لتأميف كحماية
حدكدىا مف التيديدات الخارجية كبعد كفاة اتاتكرؾ عاـ  1938خمفو " عصمت اينكنك "
الذم شارؾ في حمؼ مع بريطانيا كفرنسا ضمف مساعي تركيا لحماية حدكدىا كأراضييا
مف خطر الحرب العالمية الثانية التي بدأت تمكح في األفؽ.

المقدمة
تكمف اىمية المكضكع ككنو يسمط الضكء عمى حقبة ميمة مف تأريخ تركيا
الحديث بيف الحربيف العالميتيف  ،كيمقي الضكء عمى سياسة تركيا الخارجية في العيد
الجميكرم كالتي اتسمت بالتكازف في التعامؿ الدكلي تكمؿ بنتائج ايجابية لصالحيا عمى
المستكييف السياسي كاالقتصادم .
تناكؿ المبحث األكؿ مف الدراسة التطكرات السياسية التي شيدتيا تركيا بعد
احتالؿ الحمفاء الراضييا نتيجة خسارتيا في الحرب العالمية األكلى  ،كالذم يعني مف
الناحية العممية انياء كجكد الدكلة العثمانية مما جعؿ االتراؾ ينظركف الييـ غاصبيف
الرضيـ  ،كالذم ترتب عميو انتشار النضاؿ مف اجؿ التحرر الكطني مف االحتالؿ
متأثريف بثكرة اكتكبر الركسية عاـ  1917كالتي تغير عمى اثرىا كضع تركيا الدكلي
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فقامت الثكرة التركية معمنة حرب االستقالؿ منذ عاـ

 1919لطرد الحمفاء

المحتميف كتحقؽ ليا ذلؾ بالفعؿ مف خالؿ مشاركتيا في المؤتمرات كالمفاكضات التي
 24تمكز عاـ 1923

عقدت في تمؾ الفترة كاخرىا معاىدة لكزاف التي عقدت في

كبمكجب مقرراتيا تحققت اماني الشعب التركي بانسحاب الحمفاء مف اراضييـ في الثاني
مف تشريف األكؿ عاـ  ، 1923ككانت تمؾ المعادة نص انر كبي انر لتركيا الجديدة لـ تحمـ بو
ام حككمة تركية سابقة ككاف حصكليا عمى االستقالؿ السياسي كسيادتيا عمى اراضييا

اىـ نصر احرزتو في تمؾ المعاىدة .
تطرؽ المبحث الثاني إلى الخطكات التي اتبعتيا تركيا بعد انسحاب الحمفاء
كاعالف االستقالؿ كاصدار المجمس الكطني قانكنان اعمف فيو انقرة عاصمة رسميا لدكلة
تركيا الحديثة كاقرار الدستكر كاعالف قياـ الجميكرية كانتخاب مصطفى كماؿ اتاتكرؾ

رئيسان ليا في  29تشريف األكؿ عاـ  ، 1923فشيدت تركيا في ىذه المرحمة تحكالت
سياسية كاصالحات اجتماعية كقانكنية كثقافية تجسدت في الغاء السمطنة كالخالفة

كادخاؿ مفيكـ العممانية في الدستكر مف اجؿ ابعادىا عف المكركث اإلسالمي كربطيا
بالعجمة الغربية متناسية األسباب التي مزقت الدكلة العثمانية كاستعمرت شعبيا .
أعمف أتاتكرؾ سياسة تركيا الخارجية مف خالؿ المناداة بشعار " سالـ في الداخؿ
كسالـ في الخارج " كالذم تحددت بمكجبو عالقاتيا مع دكؿ الجكار اإلقميمي كعمى
مستكل عالقاتيا الدكلية كلعبت الدبمكماسية التركية دك انر كبي انر في نجاح سياستيا

بعدىا النمكذج األمثؿ الذم
الخارجية فنظرت جميكرية تركيا الحديثة إلى الدكؿ االكربية ّ
تسعى إلى االرتباط بو كتحقؽ ليا ذلؾ بفضؿ مكقعيا الستراتيجي الذم لعب دك انر ميمان
في التعامؿ مع تمؾ الدكؿ بما يضمف سالمة كامف حدكدىا كتجسدت تمؾ العالقة

بمشاركتيا في المنظمات كالمؤتمرات كالمعاىدات الدكلية التي حصمت بمكجبيا عمى
الدعـ السياسي كاالقتصادم كالعسكرم حتى قياـ الحرب العالمية الثانية .
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التطورات السياسية في تركيا من 1923-1918
ىزمت الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى ككقعت ىدنة مكد ركس في
 30تشريف األكؿ  1918مع الحمفاء ،كأصبحت بمكجبيا تحت حكـ الحمفاء الذيف
احتمت جيكشيـ جميع ممتمكات الدكلة العثمانية ككضعكىا تحت المراقبة.

()1

في  30تشريف الثاني 1918دخمت السفف البريطانية كالفرنسية كااليطالية كثـ
األمريكية بعد فترة قصير مف القرف الذىبي كأنزلت قك اتيا في اسطنبكؿ ،فاحتمت فرنسا
"اخنة كميرسيف كز نككؿ داغ " كاحتمت بريطانيا كاليات "سمسكف كمرسيفكف كاكمزمة
كمرعش كعينتاب " ،آما االيطاليكف فاحتمكا "انطاكيا كقكنية كا ؽشير كافيكف قره حصار "،
كاليكنانيكف كانكا عمى استعداد لمدخكؿ الى أزمير كاحتمكىا تنفيذا ألحكاـ المادة السابعة
مف ىذه المعاىدة

()2

كقعت اسطنبكؿ تحت االحتالؿ المشترؾ

عمى كفؽ المعاىدة أعاله

،كعيف

المحتمكف مندكبييـ بقيادة األميراؿ "كالثكرب" بصفتو مندكبا ساميا تساعده لجنة ثالثية
تضـ مندكبا عف كؿ مف فرنسا كبريطانيا كايطاليا ،كحمكا البرلماف كفرضكا الرقابة عمى
الصحافة كمنعكا التجمعات ،كأصدر السمطاف محمد السادس مرسكما بتعيف فريد ب اشا
رئيسا لمحككمة ،أما مصطفى كماؿ فمـ ينؿ نصيبا في الحككمة الجديدة ألسباب شتى
كأدل كجكد الجيكش الحميفة في عاصمة الخالفة ،الى اختالؼ قادتيا في نيؿ النصيب
األكبر مف الغنائـ ،مما جعؿ األتراؾ ينظركف الييـ غاصبيف لبالدىـ،ككاف ىذا حاف از في
أنماء ركح المقاكمة لدييـ ،كحاكلت الدكؿ االستعمارية القضاء عمى الكياف السياسي
لإلمبراطكرية العثمانية كقد صرح رئيس كزراء بريطانيا "لكيد جكرج" "الشي يدعكا لألسؼ
لزكاؿ اإلمبراطكرية العثمانية مف المسرح السياسي
آخذت عمى عاتقيا الدفاع عف البالد ضد االحتالؿ.

" فقامت في األناضكؿ مجمكعات

()3
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اقترح مشركع معاىدة الصمح في باريس اإلبقاء عمى دكلة تركية صغيرة في كسط
األناضكؿ بزعامة السمطاف العثماني كلكنو تحت السيطرة الفعمية لمحمفاء ،اما المناطؽ
األخرل فكاف المشركع يقضي بتقسيميا بيف الدكؿ االستعمارية.

()4

كاف العدك الخارجي ال يزاؿ جاثما عمى األرض العثمانية،

كفي كانكف الثاني

1920ـ كاف األتراؾ يكاجيكف المحتميف في كؿ الجبيات  ،فاستطاعت قكات األنصار
التركية اف تكقؼ تقدـ العدك نحك قمب األناضكؿ ،كأحبطت خطط الكفاؽ الرامية الى
(تركيع تركيا في ظرؼ أسبكع) كقد ثمف "لينيف" عاليا نضاؿ الشعب التركي المتفاني ضد
كأصبحت

الغزاة األجانب ،كىكذا غدت البالد تتناىبيا الحركب الداخمية كالخارجية ،

حككمة أنقرة ميددة بالزكاؿ ،كاضطر المندكبكف األتراؾ بتاريخ  10آب 1920ـ التكقيع
عمى معاىدة سيفر تحت ضغط الحمفاء كتيديدىـ بطرد بالدىـ مف اكربا كميا في حاؿ
()5

عدـ التكقيع عمى المعاىدة.

نصت معاىدة سيفر عمى األمكر اآلتية -:
- 1تقسيـ األراضي التركي ة كتجريدىا مف كردستاف كتراقيا كمنطقة أزمير كسكريا
كالبالد العربية كمابيف النيريف.
- 2تحكيؿ تركيا إلى دكلة أناضكلية صغيرة محصكرة بيف أرمينيا كاليكناف.
- 3إخضاع البكسفكر كالدردنيؿ الى لجنة دكلية.
كفي الكقت نفسو تـ االتفاؽ بيف الحمفاء عمى أف تعطى قيميقية ككردستاف
الجنكبية الى فرنسا كاألناضكؿ الجنكبي حتى منطقة أزمير إلى ايطاليا.

()6

أثارت معاىدة سيفر رد كد أفعاؿ قكمة في البالد كأدت الى نفكر شعبي عارـ،
كأعمنت حككمة أنقرة رفضيا لممعاىدة ،كلـ تتجرأ حككمة السمطاف المصادقة عؿييا ،
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ؼ الكمالييف عمى تكجيو االستياء العاـ ضد
كمف جية أخرل ساعدت معاىدة سير
الممثميف األجانب كحككمة السمطاف فباشركا بتأسيس جيش نظامي كأعادكا تنظيـ بقايا
الجيش النظامي العثماني.

()7

عمى الصعيد الخارجي حاكؿ الكمالييكف الحصكؿ عؿل دعـ الدكؿ األخرل ،ففي
صيؼ 1920ـ بد أ التقارب الركسي التركي اذ بد أ الركس يزكدكف الكمالييف باألسمحة
كالمساعدات المالية ،كبالرغـ مف المشكالت التي ظيرت بيف تركيا كالجميكريات
القفقاسية  ،فقد حمت ىذه المشكالت ككقعت تركيا سمسمة مف االتفاقيات كالمعاىدات مع
أرمينيا كجكرجيا كأذربيجاف كالتي نصت عمى حؿ المشاكؿ العالقة بينيـ.
عقدت ركسيا السكفيتية معاىدة مع تركيا في

()8

 16آذار  1921ككاف ليذه

المعاىدة اىمية خاصة لتركيا اذ تـ بمكجبيا المادة المقاطعات التي خسرتيا الدكلة
العثمانية في حرب  1878 – 1877كالمتمثمة بقارص كاردىاف كاكرتكيف .

()9

تعد ىذه

المعاىدة كاحدة مف جممة مف المعاىدات التي عقدتيا ركسيا مع اقطار الشرؽ االكسط
كاستطاعت اف تؤلؼ حزامان امنيان يمنع الدكؿ الغربية المعادية تنفيذ مخططاتيا العدكانية

اتجاىيا  ،ككاف ذلؾ سببان دفع السكفيت إلى التقرب مف الكمالييف كنجح كال البمديف في
تعزيز انتصاراتيما السياسية بؿ كالعسكرية ضد دكؿ الكفاؽ الكدم أك الدكؿ الغربية .

()10

حصمت انقرة عمى مزيد مف االعتراؼ الدكلي ،دشنتو بعقد معاىدة قارص في 13
تشريف األكؿ 1921ـ مع جميكريات أرمينيا كأذربيجاف كجكرجيا السكفيتية

كبمشاركة

كثالث مالحؽ ،كجاءت متشابية
ة
ركسيا السكفيتية  ،تألفت ىذه المعاىدة مف عشريف مادة
في محتكاىا لمعاىدة اإلخكة كالصداقة المكقعة في  16آذار  1921بيف انقرة كركسيا،
كتؾـ ف أىمية ىذه المعاىدة في انيا رسخت عالقات حسف الجكار بيف ىذه الجميكريات
كتركيا كركسيا السكفيتية كامنت السالـ فيما بينيـ كعززت الثقة بيف االتراؾ كالسكفيت
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الى درجة أف المخاكؼ التي أثارتيا لدل السكفيت المعاىدة التي عقدت في تشريف األكؿ
عاـ 1921ـ في انقرة بيف تركيا كفرنسا لـ تؤثر عمى العالقات السكفيتية – التركية التي
ظمت تحمؿ طابع الكد كالصداقة.

()11

كاشتدت الخالفات بيف الحمفاء بعد معركة سقاريا ،

كبدأت قكات الحمفاء االنسحاب مف البالد كبدء جالء القكات االيطالية مف األناضكؿ منذ
()12

أب .1921

بدأ الحمفاء بعد ىزيمة اليكناف اماـ االتراؾ دعك تيـ الى مؤتمر صمح جديد ،
كافتتح المؤتمر في مكادنية بتاريخ

 3تشريف األكؿ 1922ـ مثؿ تركيا فيو "عصمت

باشا" كعف الحمفاء المندكب السامي البريطاني في اسطنبكؿ الجنراؿ "ىارينكتكف"
كالفرنسي الجنراؿ "شاربي" كااليطالي الجنراؿ "مكنبيمي" كعف اليكناف الجنراؿ "ما ازراكي"،
كظيرت الخالفات بيف اإلطراؼ في المؤتمر ،كأعمنت تركيا بأنيا لف تشارؾ في المؤتمر
إذا لـ تنسحب القكات اليكنانية مف تراقيا الشرقية كبعد يكميف أعمف الحمفاء قبكليـ بشركط
األتراؾ كبدء المؤتمر أعمالة في  11تشريف األكؿ 1922ـ كتكقفت العمميات الحربية
()13

بيف تركيا كاليكناف منذ  15تشريف األكؿ .1922

أما فيما يتعمؽ بمكقؼ القكل األجنبية مف السمطنة كالخالفة ،فكاف ذلؾ كاضحا اذ
اذ انصب جؿ اىتماميا

اف القكل الغربية كالسيما بريطانيا لـ تكف تيتـ بالسمطنة،

بالخالفة داخؿ الدكلة العثمانية السيما كاف الخالفة كاف تأثيرىا ركحي
المسمميف الذيف كانكا يمثمكف األكثرية في المستعمرات البريطانية.

()14

ا كمعنكما عمى

في ظؿ ىذه الظركؼ أتبع مصطفى اتاتكرؾ سياسة متكازنة مع القكل الثالث
تمثمت بما يأتي -:

510

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

 1ا-ف سياسة مصطفى كماؿ مع السرام – القصر – حتى كصكلو الى مركز القكة
كانت عمى أساس انو م قاتؿ القكات األجنبية الغربية بغية إنقاذ الدكلة مف
احتالليا.
- 2قامت سياسة مصطفى كماؿ مع البالشفة عمى أساس انو يحاكؿ إقامة سد يستر
االتحاد السكفيتي ضد االمبريالية الغربية.
- 3أما سياستو مع االنكميز فكانت قائمة عمى أساس انو صديؽ قديـ ليـ كانو
شخص يتكقع منو عمى الدكاـ بكادر طيبة.
في الحقيقة اف بريطانيا كانت ترمي الى تحقيؽ بعض المكاسب داخؿ الدكلة

العثمانية يمكف إيجازىا بنقطتيف-:

()15

أ -إلغاء الخالفة ،كذلؾ ألنيا سمطة الخميفة عمى المسمميف المكجكديف في
المستعمرات البريطانية .
ب -السيطرة عمى لكاء المكصؿ بعد ظيكر منابع النفط فيو ا ،كالسيما اف األقطار
العربية تككف قد استقمت كانفصمت عف الدكلة العثمانية.
بدأت الدبمكماسية البريطانية التركيز عمى الغاء الخالفة العثمانية كابعاد الحمفاء
"فرنسا كايطاليا كاليكناف " عف تركيا العثمانية  .كبعد شير مف انتصار مصطفى كماؿ
يطاني كاليكنافية ألغيت السمطنة كبعد ىا بعشريف يكمان عقد مؤتمر
اؿر ة
اؿكات ب
عمى ق
()16

الصمح في لكزاف في سكيس ار.

كاف لمدعكات التي أطمقيا السكفيت ألجؿ إعادة النظر في القضية التركية كتحقيؽ
السالـ اثر في تبني الغرب ىذه الدعكة كالعمؿ عمى سحب ىذه الكرقة مف السكفيت
كالسيما بعد إف مني التدخؿ البريطاني كاليكناني بالفشؿ الذر يع ،كألغيت معاىدة سيفر
بفضؿ االنتصارات العسكرية التي أحرزتيا تركيا الكمالية ،كالتكقيع عمى معاىدة مكدانيا
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في 11تشريف االكؿ عاـ 1922ـ ،كالتي أشرت الفشؿ النيائي لمسياسة البريطانية في
تركيا ،كمع ذلؾ لـ تتخؿ الدكؿ الغربية ع ف مساعييا الستغالؿ تركيا اقتصاديا كسياسيا
ككاف أمميا معقكد عمى اقتناص فرصة انعقاد مؤتمر لكزاف الذم دعت إليو بيدؼ تحقيؽ
()17

السالـ في الشرؽ.

عقد مؤتمر لكزاف الذم يعد المرحمة الختامية مف حرب االستقالؿ التركية في
مدينة لكزاف في  20تشريف الثاني 1922ـ كاستمرار االنقطاع الى اف بدء المؤتمر
أعمالة مف جديد في  23نيساف  1923كبعد مفاكضات طكيمة بيف الحمفاء كتركيا كقعت
معاىدة الصمح بينيا في  24تمكز  1923كالتي عرفت بمعاىدة لكزاف  ،كبالرغـ مف
اتباع تركيا سياسة الميادنة اثناء المؤتمر فاف المعاىدة كانت نص انر كبي انر لتركيا الجديدة

لـ تحمـ بو ام حككمة تركية سابقة  ،ككاف حصكليا عمى االعتراؼ باستقالليا السياسي

كسيادتيا عمى اراضييا اىـ نصر احرزتو في معاىدة لكزاف

()18

كبمكجب ىذه المعاىدة تحقؽت أماني األتراؾ  ،كنصت ىذه المعاىدة عمى األمكر

التالية (-:)19

 1ا-عادة السيادة التركية عمى كامؿ االجز اء مف اإلمبراطكرية العثمانية األىمة
باألغمبية السكانية التركية مع االحتفاظ بمناطؽ تراقيا كأدرنو كاألناضكؿ كقميقية
كالمناطؽ الشرقية .
- 2إلغاء جميع االمتيازات كالمحاكـ كلجاف المراقبة كاإلدارة األجنبية كما يتعمؽ
بالمادة (.)28
- 3استثناء لكاء المكصؿ بعّدق تابعا لمعراؽ
- 4تدكيؿ المضايؽ كنزع السالح كتأميف عصبة األمـ المتحدة األمف في اسطنبكؿ.
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المبحث الثاني
قيام الجمهورية التركية وسياستها الخارجية 1939 - 1923
كاف مؤتمر الصمح في لكزاف لتركيا بفضؿ حسف تدبير "عصمت باشا" كدىائو
السياسي كصالبتو نص ار سياسيا عظيما مما دفع بالمجمس الكطني في انقرة إلى تصديؽ
مقرراتو في أكائؿ أب عاـ 1923ـ كفي الثاني مف تشريف األكؿ عاـ 1923ـ أنسحبت
قكات االحتالؿ الحميفة مف إسطنبكؿ ،كاصدر المجمس الكطني قانكنا أعمف فيو مدينة
انقرة عاصمة رسمية لدكلة تركيا الحديثة كاقر دستك ار أعمنت فيو الجميكرية التركية في
 29تشريف األكؿ عاـ 1923ـ كانتخب مصطفى كماؿ أكؿ رئيس جميكريػ ػػة ليا.

()20

شيد مؤتمر لكزاف تحكال ممحكظا في اتجاه السياسة الخارجية التركية تمثؿ
باالبتعاد عف االتحاد السكفيتي كالتكجو نحك الدكؿ الغربية كالسيما بريطانيا ،

كالتقت

تركيا مع بريطانيا في ىذه المرحمة أمال في خمؽ فرصة لتطبيع العالقات بيف البمديف ،
فضال عف المكاسب اإلقميمية التي حصمت عمييا في إقرار السيادة التركية عف اسطنبكؿ

كادرنة كتراقيا كمكاسب اخرل ( .)21كربما أدركت تركيا أف الكقت ليس مناسبا ؿلدخكؿ في
صراع سياسي جديد مع بريطانيا بعدما حققتو مف مكاسب ،كليس كما تشير بعض
المصادر اف تركيا كانت مقتنعة باف ضمانة نظاـ عالمي مف قبؿ عصبة األمـ قد يسيـ
بأمف المضايؽ كسالمتيا.

()22

برز العداء ضد االتحاد السكفيتي بشكؿ كاضح خالؿ مؤتمر لكزاف كانعكس ذلؾ
في النظاـ الذم اقره المؤتمر لممضايؽ كالذم أشار فيو الى حرية المركر خالؿ
المضايؽ في كقت السمـ كالحرب لمسفف التجارية كالحربية ،كحتـ نزع سالح المضايؽ
أم أزالو التحصينات الساحمية كحدد الحد األعمى لمسفف التي يمكف ألم بمد إمرارىا عبر
المضايؽ الى البحر األسكد بما ال يزيد عف القكة البحرية التي يمتمكيا اكبر أساطيؿ
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البحر األسكد  ،كأعطى لمدكؿ الحؽ في أف ترسؿ الى البحر األسكد تحت آم ظرؼ ما
ال يزيد عف ثالث سفف.

()23

شكمت قضية المضايؽ ذات األىمية االستثنائية لالتحاد السكفيتي كتركيا عامالن

في تعزيز عالقاتيما كحتمت الظركؼ الداخمية كالدكلية لكؿ مف تركيا كاالتحاد السكفيتي
أف يحتاج احدىما اآلخر ،كاف ينتيجا سياسة ترمي إلى التقارب كالتضامف ،كقد دفع
الحرص عمى ىذا التضامف ىضـ الحككمة السكفيتية لمكقؼ تركيا المتخاذؿ في مؤتمر
لكزاف اتجاه قضية المضايؽ ،كعندما تبنت تركيا كجو

ة النظر البريطانية التي سمح

بمكجبيا لمسفف الحربية بالمركر خالؿ المضايؽ ،لقد كانت ق اررات

مؤتمر لكزاف بشأف

المضايؽ مناىضة لمصمحة االتحاد السكفيتي ،اذ أصبح مف السيؿ عمى أساطيؿ القكل
الحربية تيديد السكاحؿ السكفيتية عمى البحر األسكد ،كاف لممضايؽ أىميتيا اإلستراتيجية
لالتحاد السكفيتي باإلضافة إلى أىميتيا االقتصادية ،فمك تمت سيطرة االتحاد السكفيتي
عمى ىذه المضايؽ أصبح بإمكانو التغمغؿ إلى البحر المتكسط كالشرؽ األكسط بنجاح

كبير ،لذلؾ كاف لمسكفيت مبرراتيـ في غمؽ المضايؽ أماـ السفف الحربية (.)24

شعر األتراؾ باف مكقفيـ في مؤتمر لكزاف أساء لمسكفيت لذلؾ عممكا جاىديف في
المرحمة التي تمتو عمى إزالة االنطباع السيئ الذم كلده مكقفيـ في المؤتمر لدل القادة
السكفيت ،كفي ىذا السياؽ يمكف أف يفيـ تصريح مصطفى كماؿ لمممثؿ السياسي
السكفيتي "ارلكؼ "عندما قاؿ لو "يني أف تعمـ كأنا أؤكد لؾ أماـ الجميع باف تركيا لف
تنسى مادمت حيان ما فعمو كيفعمو لينيف ألجميا"  ،كسعى كالن مف تركيا كاالتحاد السكفيتي
إلى تغيير النظاـ الذم اقره مؤتمر لكزاف لممضايؽ كيترقباف أم فرصة تسنح لتحقيؽ

ذلؾ ،كمف ىذا المنطمؽ عمد االتحاد السكفيتي إلى استغالؿ مرحمة الكفاؽ القصيرة التي
شيدتيا العالقات السكفيتية -البريطانية التي تكجت بعقد المعاىدة التجارية بينيما عاـ
1924ـ ،لطرح مكضكع المضايؽ أمالن في الحصكؿ عمى مكافقة بريطانيا ،كلكف تالشى
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ىذا األمؿ بعد صعكد المحافظيف إلى السمطة في بريطانيا عاـ

1924ـ ،كالغائيـ

المعاىدات التي كقعتيا حككمة العماؿ مع السكفيت.

()25

ِ
يرض نظاـ المضايؽ الذم اقره مؤتمر لكزاف تركيا كاالتحاد السكفيتي ،بؿ انو
لـ
يثير قمقيما ،األمر الذم دفعيما إلى مكاصمة التعاكف كالتنسيؽ في ىذه القضية التي تيـ
البمديف ،كقد ازداد ىذا المنحنى في السياسة الخارجية لمبمديف في ىذه المرحمة نتيجة
لمتردم الذم ساد العالقات التركية –البريطانية مف جية كالعالقات السكفيتية-البريطانية
مف جية أخرل نتيجة لمحاكلة بريطانيا استئناؼ مساعييا المكجية لعزؿ السكفيت عف
المسرح الدكلي ،األمر الذم استدعى مف البمديف العمؿ عمى تكثيؼ تعاكنيـ ضد

بريطانيا التي كانت العقبة األساس أماـ تغير نظاـ المضايؽ (.)26

بعد أف استتبت األمكر داخؿ الجميكرية الفتية قاـ أتاتكرؾ بالتقرب مف العالـ
الغربي كنادل بشعار (السمـ في الداخؿ كالسمـ في الخارج) ككانت الغاية مف ذلؾ
استقطاب اكبر عدد ممكف مف الدكؿ الغربية الى جانب تركيا ،كلتحقيؽ ذلؾ اتبع
أتاتكرؾ عدة خطكات لمكصكؿ الى مبتغا ق ،اذ سمؾ طريؽ سياسة تحديث تركيا بكاسطة
عدة قكانيف أصدرىا في ىذه الشأف كاتخذ قرار إلغاء الخالفة ،كاستبدؿ الحركؼ العربية
بالحركؼ الالتينية ،كتغير األحكاؿ الشخصية ،كأخير تب نى مبدأ العممانية في الداخؿ
كذلؾ إلبعاد تركيا عف طابعيا الشرقي.

()27

لـ يكف إصالح الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في البمد كتعزيز استقاللو
ممكنا اال في ظركؼ التطكر السممي ،ككانت ميمة سياسية تركيا الخارجية بعد مؤتمر
لكزاف تسكية المسائؿ التي لـ يحميا المؤتمر  ،فقامت تركيا باقامة عالقات دبمكماسية مع
العديد مف بمداف اكربا كاسيا كامريكا ككقعت االتفاقيات معيا لحؿ المشكالت العالقة بينيـ
كأىميا مشكمة "المكصؿ كالحدكد العراقية – التركية "  ،كجرت اعتبا ار مف  9نيساف الى
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 5حزيراف عاـ  1924في اسطنبكؿ مؼاكضات بريطانية – تركية لـ ت ِ
فض إلى اتفاؽ
محدد فنشأ عمى الحدكد العراقية – التركية كضع متكتر  ،كفي ىذه الظركؼ أرسمت
 1925كفدا الى جنيؼ كاصدر مجمس

الحككمة التركية في  16كانكف األكؿ عاـ

 ،كمنحت بريطانيا إمكانية

عصبة األمـ قرار ا بشأف تعييف الحدكد بيف تركيا كالعراؽ

تديد انتدابيا عمى العراؽ لمدة (  )25سنو كاقترح عمييا أف تعقد مع تركيا اتفاقية حكؿ
ـ
العالقات االقتصادية ككضع كالية المكصؿ.

()28

ساند االتحاد السكفيتي تركيا معنكيان في مشكمة "المكصؿ" كبعدىا مباشرةن كقع

الطرفاف في  17كانكف األكؿ عاـ  1925ـ معاىدة الصداقة كالحياد بيف الدكلتيف في
()29

باريس.

كحصمت تركيا بمكجبيا عمى بعض الفكائد االقتصادية كفي مقدمتيا

الحصكؿ عمى قرض مقداره ثمانية مالييف دكالر  ،كذلؾ لتصدير الصناعة فييا اضافة
()30

إلى االطمئناف عمى سالمة حدكدىا الشمالية.

ادت قضية المكصؿ إلى تكتر في العالقات بيف بريطانيا كتركيا  ،فبدأت
مفاكضات جديدة بينيما حكؿ " مشكمة المكصؿ " انتيت في
بالتكقيع عمى معاى ػػدة حكؿ تعييف الحدكد العراقيػػة
بينيما .

()31

 5حزيراف عاـ 1926

– التركي ػػة كعالقة حسف الجكار

لـ يؤِد تكقيع معاىدة الصداقة كالحياد بيف تركيا كاالتحاد السكفيتي إخافة بريطانيا
التي حصمت عمى تمديد االنتداب كسعت إلى تأميف السيطرة البريطانية عمى الثركة
النفطية في العراؽ  ،لذا كانت بريطانيا تنظر في األتراؾ كاطماعيـ منافسان يجب أف

يحجـ ،كالتصدم لمحاكالت مصطفى كماؿ كأطماعو كنفكذ كتأثير أصدقائو السكفيت

الذم أخذ ينتشر في تركيا كالشرؽ عمكمان ( .)32كجددت ىذه المعاىدة عاـ 1935ـ لعشر
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سنكات أخرل كبمكجبيا تعيد الطرفاف باالمتناع عف االشتراؾ في األحالؼ أك أم عمؿ

عدائي مف أم نكع مكجو ضد الطرؼ اآلخر (.)33

انعقد مؤتمر لككارنك في سكيس ار الذم افتتح اعمالو في  5تشريف األكؿ عاـ 1925
انطالقان مف الرغبة االلمانية الفرنسية المشتركة كبكساطة بريطانية كبمقترح الماني لمدعكة
إلى عقد ميثاؽ جماعي بينيما يقضي بتعيد االطراؼ المشاركة فيو بعدـ المجكء إلى

القكة في حؿ مشاكميـ  ،كجاء انعقاد ىذا المؤتمر عمى اثر التحسف في العالقات التركية
 السكفيتية  ،فكاجو االتحاد السكفيتي تحديان جديدان في أكربا متمثالن بالعزلة التي حاكؿالغرب أف يفرضيا عميو مف خالؿ ىذه االتفاقية (.)34
نجحت الكساطة البريطانية في مسعاىا في

مؤتمر لككارنك بغية الكصكؿ إلى

استقرار أكثر في العالقات الدكلية فيما يتعمؽ بالقضية األلمانية ،كتبديد شككؾ فرنسا
تجاه النكايا األلمانية ،ككاف ىدؼ بريطانيا مف كراء ذلؾ ىك ترصيف الجبية الغربية
المعادية لألتحاد السكفيتي كتكتيؿ قكل الغرب ضده مف اجؿ عزلو دكليان ،فمذلؾ لـ ُيدع
االتحاد السكفيتي لممشاركة في ىذا المؤتمر ،كقد تعزز ىذا االتجاه بعد كصكؿ حزب
المحافظيف إلى الحكـ كانتياجو سياسة تدعكا لتطكيؽ االتحاد السكفيتي كفرض العزلة

عميو(.)35

اتسمت السياسة الخارجية التركية بالتخطيط البعيد المدل ككضكح اليدؼ كبعد
النظر ،ككظفت ذلؾ كمو لخدمة األىداؼ الكطنية الكبرل كمنيا تطكير تركيا كتحديثيا،
كحدد صانعكا ىذه السياسة اإلطار العاـ الذم سارت عمى نيجو بكضكح ِ
كاؼ ،فقد أشار
مصطفى كماؿ إلى ىذا اإلطار مؤكدان سعي تركيا إلى تحقيؽ الصداقة كالتعاكف مع

جميع أقطار العالـ كالسيما مع جيرانيا ،عمى أساس احتراـ السيادة كاألمف ككحدة األرض
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كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية كالسالـ كالعدالة كالمساكاة كتكازف المصالح المشتركة

في المنطقة كالعالـ(.)36

حتـ المكقؼ البريطاني تجاه قضية المكصؿ عمى تركيا التضامف مع السكفيت الذيف
ادخمكا مبادئ جديدة في العالقات الدكلية تدعكا إلى إقامة عالقات متكافئة مع جميع
البمداف ،كاسناد الشعكب المناضمة ضد التكسع االستعمارم ،كعبر عف ذلؾ عمميان

بتخمييـ عف المعاىدات السرية التي عقدتيا الحككمة القيصرية بشأف تقسيـ الدكلة
العثمانية كجميع المعاىدات غير المتكافئة ،كالحقكؽ كاالمتيازات التي حصمت عميو

ركسيا القيصرية(.)37

ا

ظمت سياسة االتحاد السكفيتي ىذه ثابتة بعد مؤتمر "لكزاف" عمى الرغـ مف تراجع
األتراؾ خالؿ المؤتمر كميميـ لمتقارب مع الغرب عمى حساب العالقات التي كانت
تربطيـ بالسكفيت ،الف السكفيت انطمقكا مف رغبتيـ في كسر الطكؽ الذم فرضتو عمييـ
الدكؿ االمبريالية ،كمف تقييميـ لمحركة الكمالية عمى أنيا حركة كطنية معادية لالستعمار
يشكؿ انتصارىا ضربة مكجعة ليذا األخير ،كمف رغبتيـ في تأميف حدكدىـ

الجنكبية(.)38

كاف ليذا المكقؼ السكفيتي أثره عمى أقطار الشرؽ كالسيما تركيا ،فقد استيكت
المبادئ التي نادل بيا السكفيت شعكب الشرؽ كجعمتيـ يتكجيكف إلى االتحاد السكفيتي
طمبان لممعكنة كاإلسناد ،كقد أدرؾ السكفيت ذلؾ كسعدكا بو كحاكلكا أف يستغمكه لتكثيؽ
عالقاتيـ مع شعكب الشرؽ ،كقد أكد

مفكض الشعب لمشؤكف الخارجية السكفيتية

جيجيريف ذلؾ بقكلو "ىناؾ تحكؿ باتجاه عالقات أكثر قكة معنا" كأشار إلى أف سياسة
بريطانيا العدائية تجبر الشخصيات السياسية التركية أف تعد االتحاد السكفيتي الدكلة
الكحيدة التي يمكف أف تجد فييا سندان حقيقيان قكيان في النضاؿ ضد ضغط الدكؿ الغربية
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كبالدرجة األكلى الضغظ البريطاني ،إف تعزيز ىذه الفكرة في تركيا يساعد عمييا كثي انر
خط الصداقة الذم ال نقكـ بإظياره حاليان تجاه تركيا فقط كانما ننتيجو عمميان ،كقد برز

ذلؾ كاضحان في جميع القضايا التي تيـ البمديف كفي مقدمتيا قضية المضايؽ التي كانت
كاحدة مف المسائؿ ذات األىمية االستثنائية لكمييما (.)39

كشيد عاـ 1926ـ خطكة أخرل عمى صعيد حؿ بعض المشاكؿ الحدكدية بيف
البمديف ،إذ تـ التكقيع في

 31مايس عاـ 1926ـ في مكسكك بركتكككؿ ميـ يتكلى

تنظيـ ىذه المسأ لة ،إذ تـ االتفاؽ عمى اعتبار المكاطنيف القاطنيف في األراضي التي
كانت حتى عاـ 1918ـ تشكؿ جزءان مف ركسيا ،كتنازؿ االتحاد السكفيتي عنيا لتركيا

بمكجب المادة (  )12مف معاىدة مكسكك عاـ 1926ـ أح ار انر في مغادرة تركيا كاخذ
بضائعيـ كممتمكاتيـ ،كيشمؿ ىذا أيضان سكاف إقميـ باطكـ الذم تنازلت عنو تركيا إلى

جكرجيا بمكجب المادة ( )13مف معاىدة قارص عاـ 1921ـ(.)40

في 11آذار عاـ 1927ـ كقعت معاىدة تجارية بيف البمديف باسـ معاىدة "التجارة
كالمالحة" ،ككاف االقتراح السكفيتي في ىذه المعاىدة يتضمف حصر التجارة في كال
البمديف بيد الحككمتيف كابعاد تجار القطاع الخاص.

()41

تؤكد كثيقة بريطانية أف معاىدة عاـ 1927ـ قد خضعت ألسس كمبادئ السكفيت
التجارية كانيا جاءت مالئمة لمنظاـ السكفيتي ،إذ احتكر السكفيت (  )%70مف المعادف
الخاـ التي تصدر مف تركيا إلى االتحاد السكفيتي ،مقابؿ (
االستيالكية السكفيتية.

()42

 )%20مف البضائع

في  19آذار عاـ  1928كجيت لتركيا دعكة الف تككف ممثمة في المجنة التحضيرية
لنزع السالح ،ككاف ىذا أكؿ مؤتمر دكلي تشارؾ فيو تركيا بعد معاىدة لكزاف ،كيعكد
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الفضؿ في ذلؾ إلى جيكد االتحاد السكفيتي الذم رغب بمشاركة تركيا في ىذه

المؤتمرات تعزي انز لمسالـ(.)43

قامت الكاليات المتحدة بتكجيو دعكة لتركيا لالنضماـ إلى ميثاؽ كيممكغ -برياف الذم
انعقد في  27آب عاـ  ،1928فمـ تخمك تمؾ الدعكة مف مآرب كأىداؼ تسعى أمريكا
لتحقيقيا ،كمنيا ترسيخ النفكذ األمريكي في تركيا كمنطقة الشرؽ األكسط كاألدنى كالعمؿ
عمى جذب تركيا بعيدان عف االتحاد السكفيتي،لكف الحككمة

التركية لـ تشأ أف تتجاىؿ

حميفيا االتحاد السكفيتي ،عمى الرغـ مف رغبتيا في تطكيرعالقاتيا مع الكاليات المتحدة،
فعمدت إلى استشارتو قبؿ الدخكؿ في الميثاؽ كالتكقيع عميو في

 8أيمكؿ ،1928

لـ تكجو لو
كالمتضمف نبذ الحركب كتحريميا بشكؿ نيائي ( ،)44أما االتحاد السكفيتي ؼ

الدعكة عف طريؽ بريطانيا رغـ عالقتيما ،كلكف كجيت إليو عف طريؽ المسيك "ىربرت"
السفير الفرنسي في مكسكك ،إذ لـ يكف لمكاليات المتحدة تمثيالن دبمكماسيان رسميان في
االتحاد السكفيتي ،كانطالقان مف حرص االتحاد السكفيتي عمى السالـ كافؽ عمى
()45

االنضماـ إلى الميثاؽ ككقعو في  6أيمكؿ عاـ 1928ـ.

شيدت السياسة الخارجية التركية انفراجان في عالقاتيا مع الغرب ،كجنت ثمار

تكجييا الجديد خصكصان مع ايطاليا التي لـ تكف حتى كقت قريب قد تخمت عف

أطماعيا في األناضكؿ ،إال إنيا تراجعت عف مكقفيا ىذا حينما احتاجت لتركيا في

مكازنة حساباتيا السكقية ،كفي سعييا إلضعاؼ النفكذ الفرنسي كاليكغسالفي في البمقاف
كشرؽ البحر المتكسط ،كىكذا بادرت في آذار عاـ  1928ـ فعرضت عمى تركيا مشركع
ميثاؽ ايطالي – تركي حكؿ الحياد كعدـ االعتداء يضـ كذلؾ كالن مف اليكناف كاالتحاد
السكفيتي ،كمف جانب آخر نجحت تركيا في ىذا الكقت عقد معاىدة صداقة كحياد مع

ايطاليا في  30أيار عاـ  1928ـ ،ككانت أكؿ معاىدة تكقعيا تركيا مع دكلة غربية (.)46

520

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

كانت السياسة السكفيتية القائمة عمى السمـ كالتعاكف الكدم أعطت ثمارىا ،إذ
كقع في مكسكك في  9شباط 1929ـ برتكككؿ "لتفينكؼ" حكؿ التطبيؽ العممي الفكرم
لميثاؽ كيممكغ-برياف ،القاضي برفض الحرب كأسمكب لمسياسة بيف أقطار العالـ ،ككقع
الميثاؽ المذككر االتحاد السكفيتي ككؿ مف استكنيا كالتيفيا كبكلندا كركمانيا ،كفي

26

شباط كجو الممثؿ المفكض لالتحاد السكفيتي في تركيا بتفكيض مف الحككمة السكفيتية
مذكرة إلى كزير الخارجية التركية لتشجيع تركيا عمى االلتزاـ بيذا الميثاؽ ،كأيدت تركيا

ىذا الميثاؽ كانضمت لبرتكككؿ لتفينكؼ في  1نيساف  1929ـ(.)47

شيد عاـ  1929بداية المصالحة الدبمكماسية بيف بريطانيا كتركيا كأباف الزيارة
الرسمية لمفريؽ البحرم البريطاني كزيارتو ألنقرة بمعية السفير البريطاني في تركيا في
 14تشريف األكؿ،

اذ كاف باستقباليما مصطفى كماؿ شخصيان ،كشيدت العالقات

السكفيتية–البريطانية في ىذه المرحمة خطكات عمى طريؽ االنفراج لرغبة الطرفيف في
تطبيع عالقتيما ،كتعززت الرغبات بيف الطرفيف كتطبيع العالقات الدبمكماسية بينيما
بالتكقيع عمى بركتكككؿ في  3تشريف األكؿ عاـ  1929ـ ،كالذم نص عمى استئناؼ
العالقات الدبمكماسية بيف البمديف ،األمر الذم عد نجاحان لمسياسة السكفيتية ،كىذا ما

أكده المؤتمر السادس عشر لمحزب الشيكعي،كجاء تكجو السكفيت ىذا انعكاسان لممتغيرات
التي حصمت في الكضع الدكلي بشكؿ عاـ ككضع االتحاد السكفيتي بشكؿ خاص،

فاالتحاد السكفيتي عاـ 1929ـ ىك غير االتحاد السكفيتي في عاـ 1923ـ ،إذ انو خرج
مف العزلة الدكلية التي كانت قد فرضت عميو في السابؽ كأخذ يتحرؾ دكليان بخطكات
كمسارات تعزز السالـ كتحقؽ المصالح السكفيتية(.)48

أخذت العالقات التركية –اليكنانية تسير نحك التحسف مف خالؿ الدكر الذم أدتو
تركيا مع دكؿ البمقاف مف خالؿ العالقات الحسنة كالسعي مف اجؿ المحافظة عمى
عالقات سميمة فيما بينيا ،كالعمؿ عمى عدـ السماح لمدكؿ الكبرل بالتدخؿ في المنطقة
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بشكؿ يضر بمصالح دكليا ،فكاف الدكر التركي فاعالن مستندان إلى تأييد االتحاد السكفيتي
المتمثؿ بحرصو عمى المحافظة عمى استقرار منطقة البمقاف كمنع نفكذ الدكؿ الكبرل مف

التغمغؿ فييا ،فضالن عف ما يكفره تحالؼ دكؿ البمقاف مف فرصة لنشر نفكذه ىناؾ مف

خالؿ تركيا ،كمف ىنا جاءت مكافقة تركيا كاالتحاد السكفيتي لمبادرة الرئيس اليكناني في
مؤتمر السالـ الدكلي الذم انعقد في أثينا في  5تشريف األكؿ عاـ 1930ـ  ،كالذم دعا
فيو إلى إقامة تحالؼ بمقاني(.)49

عزز التقارب البريطاني-التركي الذم بدأ بعد اتفاقية "الجنتمماف" حكؿ البحر
المتكسط في كانكف األكؿ

عاـ  1935ـ ،كالذم بمكجبو كافقت تركيا عمى إبداء

المساعدة لبريطانيا في حالة ىجكـ القكات البحرية االيطالية عمى األسطكؿ البريطاني،
عزز فرص الدبمكماسية التركية في الحصكؿ عمى إسناد الحككمة البريطانية في قضية

إعادة النظر في ميثاؽ لكزاف(.)50

ادل تطكر األحداث الدكلية (الحرب االيطالية-األثيكبية

1936-1935ـ)،

اجبر الكثير
ا
كخركج الياباف مف عصبة األمـ المتحدة ،كفشؿ مؤتمر لندف لنزع السالح،
مف الدكؿ عمى إعادة النظر في مكاقفيا اتجاه مطالب تركيا ،كىكذا طمبت الحككمة
التركية في مذكرة كجيتيا في  11نيساف عاـ 1936ـ إلى جميع المشاركيف في مؤتمر
لكزاف (االتحاد السكفيتي كبريطانيا العظمى كفرنسا كايطاليا كركمانيا كاليكناف كيكغسالفيا
كبمغاريا كالياباف) البدء بمفاكضات لعقد ميثاؽ جديد حكؿ ف ظاـ المضايؽ ،ككانت تركيا
تسعى بالدرجة األساس إلى إلغاء نزع سالح المضايؽ ككانت الحككمة السكفيتية أكؿ
 16نيساف عاـ 1936ـ

مف استجاب لممقترحات التركية كذلؾ بمذكرة أرسمتيا في

ككردت مكافقة اآلخريف كذلؾ(.)51

522

العدد السادس والخمسون
افتتح المؤتمر الدكلي حكؿ المضايؽ

2012
مجل ددالل /
في  22حزيراف 1936ـ في مكنترك

(سكيس ار) ،كطرح الكفد التركي مشركع ميثاؽ جديد يخضع بمكجبو مركر السفف الحربية
مف المضايؽ سكاء العائد ليا اك لمدكؿ االخرل إلى تنظيـ محدد  ،كلكف تركيا لـ تمبث
اف تخمت عف ىذا المشركع كقبمت اساسان لممناقشة المشركع البريطاني الذم كااف ينتقص
مف مصالح االتحاد السكفيتي  ،كاف جكىر المشركع البريطاني يكمف في إقرار المساكاة
بيف السفف الحربية العائدة لمدكؿ الكاقعة عمى البحر األسكد كغير الكاقعة عميو ،في ما
يتعمؽ بالقيكد التي فرضت عميو عند المركر بالمضايؽ ،ككاف الكفد البريطاني يسعى
لتجريد االتحاد السكفيتي مف الحؽ في إمرار سفنو الحربية الكبيرة بشكؿ حر سكاء مف
البحر األسكد إلى البحر البيض المتكسط ،أك مف بحر البمطيؽ كالشرؽ األقصى إلى
البحر األسكد كحظي مكقؼ البريطانييف بمساندة الياباف التي كانت تسعى لتجريد االتحاد
السكفيتي مف إمكانية نقؿ قكاتو البحرية مف البحر األسكد إلى الشرؽ األقصى.

()52

افشؿ المكقؼ السكفيتي الصمب خطط الدكؿ االستعمارية كاضطرت بريطانيا
كتركيا األخذ بالحسباف إف أم ميثاؽ حكؿ المضايؽ سيككف كىمان إذا لـ يكافؽ عميو
االتحاد السكفيتي .انتيى المؤتمر بالتكقيع عمى ميثاؽ مكنترك في

 20تمكز  1936ـ

حكؿ المضايؽ كحؿ محؿ ميثاؽ لكزاف السابؽ ،كمف اجؿ فرض تركيا سيادتيا الكاممة
عمى اراضييا كمياىيا الكطنية  ،تمكنت مف الحصكؿ عمى مكاسب ميمة حكؿ السيادة
عمى المضايؽ  ،اذ اتيح ليا االشراؼ الكامؿ عمييا بمكجب الميثاؽ المذككر.

()53

تضمف ميثاؽ مكنترك بعض الشركط منيا ،أف يحؽ لمسفف التجارية المركر في
كقت السمـ دكف أف يككف ىناؾ تحديد زمني ،أما في ما يتعمؽ بزمف الحرب ،سكاء
أكانت تركيا داخمة في الحرب أك محايدة ،ؼاف السفف التجارية ليا الحرية المطمقة في
المركر في المضايؽ ،أما إذا كانت تركيا مف الدكؿ المحاربة  ،فأنو يحؽ لمسفف التجارية
غير المشاركة في الحرب المركر فييا شريطة أف ال تقدـ المعكنات لمعدك ،أما في ما
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يتعمؽ بالسفف الحربية ،فقد أصبح الحد األعمى لمحمكلة ليذه السفف في كقت السمـ
لجميع البكاخر األجنبية التابعة لدكؿ البحر األسكد أك غيره (بخمسة عشر ألؼ طف)،

أما الدكؿ الكاقعة عمى البحر األسكد فحمكلة السفف تزيد عف(خمسة عشر ألؼ طف) (.)54
كما جاء في االتفاقية منح حرية المركر لمدكؿ غير المشاركة في الحرب في
كقت السمـ كذلؾ في حالة بقاء تركيا محايدة أك عمى األقؿ غير محاربة ،كأصبح لتركيا
الحؽ المطمؽ في اختيار السفف المارة في المضايؽ عندما تككف مف الدكؿ المتحاربة،

كما تقرر تمتع تركيا بإيقاؼ السفف الحربية األجنبية ،اك اف تسمح ليا بالمركر عبر
المضايؽ ،عند تعرضيا لخطر نشكب الحرب ،ككذلؾ منحت االتفاقية تركيا حؽ اإلدارة
الفعمية كتحصيف المضايؽ ،كما جاء فييا إلغاء لجنة المضايؽ الدكلية التي أقرت في

معاىدة لكزاف(.)55

بمكجب ىذه المعاىدة ،عاد إشراؼ تركيا العسكرم عمى ىذا الممر المائي
االستراتيجي الياـ كقكل مركزىا في منطقة البحريف (األسكد كاألبيض) ،كلذلؾ ارتأت
تركيا أف تككف حجر الزاكية في الدفاع عف البحر األسكد لتعزيز مركزىا الدكلي كتأميف
نصيبيا مف المعكنات األمريكية

()56

.

كاف مف نتائج ميثاؽ مكنترك ظيكر تقارب شديد بيف كؿ مف تركيا كبريطانيا
كفرنسا اماـ المحاكالت المحمكمة اليطاليا كالمانيا لتقكية نفكذىما في البحر المتكسط
كشبو جزيرة البمقاف.

()57

في اطار المحاكالت البريطانية القامة االحالؼ العسكرية في منطقة الشرؽ
االكسط  ،كلتأميف حدكد تركيا الشرقية عقد ميثاؽ سعد اباد في

 28تمكز  1937بيف

كؿ مف تركيا كالعراؽ كايراف كافغانستاف  ،كتضمف الميثاؽ الذم تـ تكقيعو في قصر
سعد اباد في طيراف االمكر االتية -:

()58
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- 1تعيد الفرقاء بمراعاة حدكدىـ الدكلية .

- 2اتباع سياسة االمتناع المطمؽ عف أم تدخؿ في الشؤكف الداخمية .
- 3الحيمكلة دكف قياـ نشاطات سياسية معادية تيدد السالـ كتخؿ باالمف كالنظاـ
داخؿ حدكد الدكؿ المكقعة عمى الميثاؽ .
كفي  10تشريف الثاني عاـ

 1938ـ تكفي مصطفى كماؿ أتاتكرؾ فاختير

"عصمت اينكنك" رئيسان لمجميكرية ،كرئيسان لحزب الشعب الجميكرم ،كقد أكد بأنو

سيككف "مخمصان ألفكار كمبادئ كتعاليـ أتاتكرؾ كسيكاصؿ السير عمى الطريؽ الذم

رسمو" (.)59

عقدت تركيا تحالفات مع بريطانيا كفرنسا في تشريف األكؿ عمـ

 1939ـ ،كقد

الدكلتف بتقديـ المساعدة كالمعكنة إلى تركيا في حالة كقكع ىجكـ عمييا مف قبؿ
ا
تعيدت
دكلة أكربية ،كما تعيدت تركيا بتقديـ المساعدة إذا ما انتقمت الحرب إلى منطقة البحر
المتكسط ،كتضمنت االتفاقية شرطان مقتضاه أال تضطر تركيا ألم نزاع عسكرم ضد

االتحاد السكفيتي ،كلـ يرحب االتحاد السكفيتي بيذه المحالفة ،بؿ انتقدىا انتقادا الذعان،

كأعمف "مكلكتكؼ" استيجانو لعمؿ تركيا بيذا الشأف (.)60

الخاتمة
كانت نتائج الحرب العالمية األكلى ثقيمة عمى تركيا سياسيان كالتي ترتب عمييا

احتالؿ الحمفاء أراضييا إال انيا ناضمت كاعمنت حرب االستقالؿ الكبرل  ،كأدل نجاح
الحركة القكمية في االناضكؿ إلى طرد المحتميف ككسب الرأم العاـ الشعبي في الداخؿ
كبركز شخصية مصطفى كماؿ أتاتكرؾ خالؿ تمؾ الفترة إلى اعالف قياـ الجميكرية
التركية عاـ 1923ـ كانتخاب مصطفى كماؿ رئيسان ليا .
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نستنتج مما تقدـ مجمكعة مف المالحظات -:

- 1برزت شخصية مصطفى كماؿ في المرحمة االكلى بعد االحتالؿ مف خالؿ
مساىمتو في اعادة تنظيـ الجيش التركي عاـ  1918كالمرحمة الثانية مف خالؿ
قيادتو لعديد مف المعارؾ ضد المحتميف مف عاـ

 1922 – 1919كمشاركتو

الفاعمة في المؤتمرات الكطنية التي عقدت خالؿ تمؾ الفترة حتى كصكلو إلى
مركز القرار في تركيا .
- 2استطاع مصطفى اتاتكرؾ خالؿ المرحمة الثالثة بعد انتخابو رئيسان لمجميكرية عاـ
 1923القياـ بالتحكالت كاالصالحات السياسية كالقانكنية كالثقافية كاالجتماعية
في مجتمع يغمب عميو الطابع الديني المتميز بقكة تنظيماتو في تمؾ الفترة ،
فالغى السمطنة كالخالفة كعمؿ عمى ادخاؿ مفيكـ العممانية في الدستكر لربط
البالد بعجمة الغرب .
- 3تمكف أتاتكرؾ بحزـ كقكة اجتياز كؿ الصعكبات التي مرت بيا تركيا كابعد الخطر
عنيا مف خالؿ الشعار الذم رفعو " سالـ في الداخؿ كسالـ في الخارج " الذم
مثؿ سياسة تركيا الخارجية في تمؾ الفترة التي تميزت بحراؾ سياسي كاسع
كنشاط دبمكماسي مكثؼ أثمر عف تحقيؽ افضؿ العالقات السياسية كاالقتصادية
مع الدكؿ التي كانت تشكؿ مصدر تيديد المف كسيادة البالد .
- 4ادل نجاح سياسة تركيا الخارجية إلى حصكليا عمى المساعدات المالية
كالعسكرية كعقد االتفاقيات التجارية معيا ساىمت كثي انر في تحسيف احكاليا
االقتصادية المتردية بعد الحرب العالمية األكلى كخالؿ االزمة االقتصادية

العالمية . 1930 – 1929
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نجحت تركيا في االفادة مف مكقعيا الجغرافي ( كخاصة ما يتعمؽ بالمضايؽ- 5
كالتجارة ) مف خالؿ اشتراكيا في المؤتمرات الدكلية كالمعاىدات كاالحالؼ
العسكرية التي عقدت في تمؾ الفترة فأستعادت بذلؾ مكانتيا الدكلية قكة مؤثرة في
. القرار السياسي الدكلي
كاخي انر نستطيع القكؿ انو ميما يكف نكع السمكؾ السياسي الذم اتبعو مصطفى

اتاتكرؾ في ادارة البالد خالؿ تمؾ المرحمة إال انو يعد رم انز كطنيان لتركيا كشعبيا كحقؽ
. 1938 ليا الكثير خالؿ فترة حكمو لمبالد حتى كفاتو عاـ

In the name of God the Merciful
Turkey's foreign policy from 1918-1939
D. Nadeem Mohammed Khalil
Institute for the preparation of teachers / Diyala
Abstract
Faced Turkey after its defeat in the First World War and the
signing of a truce Modros external challenges was the
occupation of Allied territory of the Ottoman Empire and
placed under surveillance, making the Turks looked upon
Cgesban for their country and this was a catalyst in the
development of the spirit of resistance have started the war
of independence since 1919, which expressed the pursuit of
the Turkish people Trt to the occupiers, which has emerged
in which Mustafa Kemal Ataturk, a national leader.
Turkey has been preoccupied with wars internal and
external, and became Ankara threatened with extinction
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forced to sign the Treaty of Sevres on 10 August 1920,
under pressure from allies, prompting nationalists Turks to
reject and continue the resistance until achieving
independence, and in this atmosphere held reconciliation
conference in Lausanne on 24 July 1923, which achieved
the aspirations of the Turks withdrew occupation forces from
its territory in October 2 in 1923 and on 29 October
announced the establishment of the modern Turkish
Republic, Mustafa Kemal was elected the first president of
the Republic it.
Mustafa Ataturk after the reforms, legal, cultural and political
declared abolition of the sultanate and the caliphate and the
announcement of a new version of the Constitution, also
announced his desire to modernize Turkey and openness to
the West, also announced his foreign policy through
advocacy with the slogan "Peace at home and peace
abroad," which identified under which the policy of
Turkey State sued relations Aldppelmasah with the number
of towns in Europe, Asia and America and has signed
treaties and agreements with countries all outstanding issues
fell Turkey several treaties relating to the friendship of
friendship and neutrality, security, trade and navigation,
collaboration and participated in military alliances in the
Middle East for two years and protect its borders from
external threats and after the death of Ataturk in 1938 his
successor, "Ismet Inonu," which took part in an alliance with
Britain and France in Turkey's bid to protect its borders and
its territory from the threat of war.
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