
 المحاضرة الثانية

 0291 -0299( ولوزان 0291تركيا ومعاهدتي سيفر )

وقعت معاهدة سٌفر فً ) سٌفر الواقعة على مقربة من  0291اب  01فً 

مدٌنة بارٌس(وقد امالها الحلفاء على الحكومة السلطان فً استنبول . وقد 

وسع هذا الموقف الهوة التً تفصل بٌن الحكومة العثمانٌة والمجلس الوطنً 

وتتألف  الكبٌر , وفً الوقت نفسة شدد فً عزٌمة الوطنٌٌن على مقاومتها

بنداً واهم فصولها الفصالن الثانً والثالث 311( فصالً و 01المعاهدة من )

اللذان ٌحددان فً بنودها حدود تركٌا ووضعها السٌاسً وٌبدو ان الحلفاء 

ارادوا عن طرٌق هذه المعاهدة لٌس القضاء على الدولة العثمانٌة وحسب . بل 

رة تابعة لهم . , بل حتى انهم وكذلك تمزٌق تركٌا ذاتها وتحوٌلها الى مستعم

لم ٌتركوا لهم مدٌنة اسطنبول اال شرٌطة ان تخضع لكل قرارات الحلفاء . 

وهكذا فان الدولة الغربٌة الكبرى ارادت ان تحقق بواسطة المعاهدة جمٌع 

الخطط التً توصلت الٌها قبل الحرب وخاللها وان تضع اٌدٌها على معظم 

هذا عد المؤرخون معاهدة سٌفر على انها خطوة اقطار الدولة العثمانٌة وعلى 

كبرى ولكن الى الوراء .اما بالنسبة ال دارة الٌونان الزمٌر فقد تقرر ان 

ٌجرى استفتاء لتقرٌر مصٌرها بعد خمس سنوات وتضمنت المعاهدة كذلك 

تنازل تركٌا عن بعض االراضً والجزر للٌونان واٌطالٌا , وعلى اعالن 

, واعتراف تركٌا باالنتدابات على سورٌا وفلسطٌن  ارمٌنٌة دولة مستقلة

والعراق , واستقالل الحجاز ومصر والسودان وتنازل تركٌا عن حقوقها فً 

قبرص ومراكش وتونس ولٌبا وحماٌة االقلٌات وعلى تألٌف لجان حلٌفة 

مشتركة لالشراف والتنظٌم ولجنة مالٌة لمعالجة امور تعوٌض االضرار 

ة تظام االمتٌازات االجنبٌة واعادة الصفة الشرعٌة والدٌن العام واعاد

 للمعاهدات واالمتٌازات والشركات لصالح الحلفاء.

 

 

جرى التوقٌع فً لوزان بسوٌسرا على معاهدة لوزان  0291تموز  93وفً 

وكان االعتراف باستقالل تركٌا السٌاسً  وسٌادتها على اراضٌها اهم نصر 



,. فقد اعترفت دول الحلفاء المنتصرة  احرازاته تركٌا فً هذه المعاهدة

ُ الشرقٌة والمضاٌق واستنبول وشبة جزٌرة غالٌبولً  بسٌادتها على ترافٌا

وازمٌر وكٌلٌكٌا والوالٌات الجنوبٌة الشرقٌة فً االناضول وادرنة وبعض 

( امٌال من الساحل االسٌوي لتركٌا وم 1الجزر الصغٌرة الواقعة على بعد )

عن منطقة المضاٌق واستانبول . هذا فضال عن االراضً جالء قرأت الحلفاء 

التً لم تتعرض الحتالل القوات االجنبٌة . وقد تنازلت تركٌا عن ادعاء اي 

حق لها فً العراق وسورٌا وفلسطٌن وشرقً االردن ومصر وسبة الجزٌرة 

 العربٌة . ولٌبٌا وقبرص . وجزر الدردٌكانٌز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


