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 عالقات تركيا الخارجية

أقامت تركٌا خالل الفترة التً اعقبت اعالن الجمهورٌة  عالقات دبلوماسٌة مع العدٌد من             

بلدان العالم . كما عقدت بعض المعاهدات مع البلدان المجاورة , لحل المشاكل المعلقة ومن ذلك معاهدة 

هة اخرى .وقد تنازلت التً انهت مشكله الموصل بٌن تركٌا من جهة والعراق من ج  6291حزٌران  5

تركٌا فً هذه المعاهدة عن ادعاءاتها فً الموصل , وحصلت كجزء من التسوٌة لحل المشكلة ,على 

تأكٌد اشراكها بنسبة عشرة بالمائة من حصة العراق من امتٌاز النفط المعطى لشركة النفط التركٌة ولمدة 

 خمس وعشرٌن سنه

( مالٌٌن دوالر ذهبً 8, وحصلت ) 6295د السوفٌتً  سنة كما وقعت تركٌا معاهدة مع االتحا        

 وذلك لتصدٌر الصناعة فٌها . هذا فضال عما حققته من اطمئنان على سالمه حدودها الشمالٌة .

فً حلف البلقان  6291قبلت تركٌا عضو فً عصبه االمم . وفً سنه  6299تموز  68وفً          

ضٌها ومٌاهها الوطنٌة ,تمكنت تركٌا من الحصول على ومن اجل فرض سٌادتها الكاملة على ارا

مكاسب مهمه حول سٌادة على المضاٌق اذ اتٌح لها االشراف الكامل على المضاٌق ,بموجب مٌثاق 

. وكان من نتائجه كذلك ظهور تقارب شدٌد 6291مونترو , الذي وقع فً مدٌنة مونترو السوٌسرٌة سنه 

امام محاوالت المانٌا )النازٌة( واٌطالٌا )الفاشٌة( لتقوٌة نفوذهما فً بٌن كل من تركٌا وفرنسا وبرٌطانٌا 

 البحر المتوسط وشبه جزٌرة البلقان .

لقد ظهر تقارب بٌن تركٌا وبرٌطانٌا , بعد أن اعربت تركٌا عن رغبتها فً االنضمام الى             

 االوسط لحماٌة مصالحهااالحالف العسكرٌة التً سعت برٌطانٌا ال قامتها فً منطقه الشرق 

بٌن تركٌا والعراق واٌران وافغانستان ٌدخل فً  6291تموز  8وكان عقد مٌثاق سعد أباد فً          

اطار هذه المحاوالت وقد نص المٌثاق الذي تم توقٌعه فً قصر سعد أباد بطهران على تعهد الفرقاء 

المطلق عن اٌه تدخل فً الشؤون الداخلٌة , بمراعاة حرمه حدودهم المشتركة , واتباع سٌاسه االمتناع 

والتشاور فً القضاٌا ذات المساس بمصالح الفرقاء المشتركة , والتعهد بان ال ٌعمد اي من الفرقاء وفً 

اي حالة من الحاالت الى اي اعتداء موجه الى أحد منهم , والحٌلولة دون قٌام نشاطات سٌاسٌة معادٌه 

 لنظام فً داخل الدول الموقعة على المٌثاق .تهدد السالم , وتخل باألمن وا

ومع ان بعضهم فً تركٌا قد فسر المٌثاق على انه عودة لسٌاسة )الجامعة اإلسالمٌة( اال ان            

هذا التفسٌر غٌر صحٌح . ذلك ان مصطفى كمال ,الذي ٌسعى منذ تولٌه الحكم, الى ان ٌجعل من تركٌا 

ٌر على االستناد الى حقائق الجغرافٌة , ولٌس الى حقائق التارٌخ .كما دولة غربٌة , قد عمل الى حد كب

انه ٌسعى من أجل قطع تركٌا  عن ماضٌها الشرقً واالسالمً . وعلى هذا االساس نجد ان تركٌا لم 

. ومهما ٌكن من  6296و 6291تدعم اي واحد من المؤتمرات االسالمٌة العدٌدة التً عقدت بٌن سنتً 

 سعد أباد تركٌا , فً مجال االطمئنان              أمر فان مٌثاق



على حدودها الشرقٌة وكذلك ساعدها فً الوقوف امام اٌة حركات كردٌة تشكل تهدٌدا لتوجهها         

 العلمانً .

كما قدمت برٌطانٌا الى تركٌا عشٌه الحرب العالمٌة الثانٌة , قروضا بهدف تأمٌن ارتباطها        

 ٌة أو تحٌٌدها على االقل فً أٌة حرب مقبلة .باألحالف الغرب

الى اتفاقٌة  6298تموز  9اما عالقاتها مع فرنسا فقد تحسنت كذلك بعد وصول الطرفٌن فً              

كانت تنص على خضوع لواء االسكندرونة )السوري (  لحكم فرنسً _تركً مشترك , علما بان فرنسا 

, ونص على وعد من الفرنسٌٌن لمنح سورٌا 6291قع فً اٌلول قد  توصلت مع السورٌٌن الى اتفاق و

ومن ضمنها لواء االسكندرونة االستقالل , وبعد تدخالت عدٌده من االتراك كانت نتٌجة االنتخاب 

وباسم جمهورٌة  6298اٌلول  9لصالحهم .. فاعلن مجلس عصبه االمم استقالل االسكندرونه  فً 

ة , االنضمام  الى تركٌا فً وقت كان الجٌش الفرنسً الٌزال ٌرابط هاتاي .. وقد طلبت هذه الجمهورٌ

وقعت تركٌا وفرنسا , مٌثاق عدم اعتداء , تم بموجبه موافقة فرنسا على  6292حزٌران  99فٌها وفً 

الحاق جمهورٌة هاتاي بتركٌا ومنحتها قروضا لشراء االسلحة . وبهذا العمل اصبحت الطرٌق مفتوحة 

 اون الوثٌق مع الغرب .امام تركٌا للتع

لقد وجد االتفاق مع فرنسا تطورا موازٌا له تمثل بتعزٌز الروابط بٌن برٌطانٌا وتركٌا فقد             

  6298اٌار  91زار االسطول التركً القاعدة البحرٌة البرٌطانٌة فً مالطة , زٌارة مجامله .. وفً 

ت بموجبها تركٌا على قروض جدٌدة من برٌطانٌا . عقدت برٌطانٌا وتركٌا سلسلة فً االتفاقٌات , حصل

وهكذا فقد اسهمت تلك االتفاقٌات فً تحسٌن العالقات البرٌطانٌة_ الفرنسٌة مع تركٌا عشٌة الحرب 

 العالمٌة الثانٌة .

اب  99ولكن مما أقلق االتراك , المٌثاق الذي وقعه االتحاد السوفٌتً مع المانٌا النازٌة فً           

. وكان هذا التطور ٌعنً أمرٌن اثنٌن اولهما : ان االتحاد السوفٌتً , جارهم الشمالً قد وضع  6292

ٌده بٌد االلمان الذي كانوا ٌدعون الى تغٌر االوضاع الراهنة بالقوة المسلحة فً حٌن كان ٌدعو قبل ذلك 

ً ان صداقتهم مع فرنسا الى المحافظة على السالم واالمن الجماعً  . أما االمر الثانً . فقد كان ٌعن

سوف تكون موضع انتقاد فً موسكو لذلك توترت العالقات بٌن تركٌا واالتحاد السوفٌتً خاصة بعد 

واحتالل السوفٌتً للوالٌات الشرقٌة البولندٌة  6292الهجوم الذي شنته المانٌا على بولندة فً اول اٌلول 

 اٌلول من السنة ذاتها .61فً 

 

 


