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 :الممخص
ـ، وضعت منظمة عصبة اأُلمـ لواء اإلسكندرونة 1921في عاـ        

الدولة المنتدبة بصياغة وضع سياسي تحت االنتداب الفرنسي، وبدأت 
 خاص في المواء تحوؿ فيما بعد إلى جميورية مستقمة.

الفرنسية أثناء المدة مف قياـ الجميورية التركية  -شيدت العالقات التركية
ـ، 1939ـ حتى اندالع الحرب العالمية الثانية عاـ 1923الحديثة عاـ 

ضاع الدولية المتوترة ما بيف تطورات وأحداث واتفاقيات عديدة أفرزتيا األو 
الحربيف العالميتيف، وكانت قضية لواء اإلسكندرونة أىـ مفصؿ أساسي في 
طبيعة العالقات بيف البمديف، السيما أثناء المساعي المستمرة لألتراؾ 
بإعادة المواء المسموخ عنيا إلى الحدود التركية مف جديد، وليذا يالحظ 

لمبمديف عف طريؽ كثرة المقاءات  مدى كبر حجـ النشاط الدبموماسي
 والزيارات المستمرة لمطرفيف. 

وافقت فرنسا، بعدىا الدولة المنتدبة عمى سوريا، عمى ضـ األتراؾ لمواء 
اإلسكندرونة بيدؼ ضماف حياد تركيا في منطقة شرقي البحر المتوسط، 

ـ 1945-1939السيما عندما بدأت تظير مالمح الحرب العالمية الثانية 
 لأُلفؽ
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Abstract: 

In 1921, the League of Nations placed Alexandretta 

under the French mandate. The Mandatory began to 

formulate a special political situation in the district, 

which later became an independent republic. 

       During the period from the establishment of the 

modern Turkish Republic in 1923 until the outbreak of 

World War II in 1939, French-Turkish relations 

witnessed several developments, events and agreements 

that resulted from the tense international situations 

between the two world wars. The issue of the 

Alexandretta Brigade was the most important and 

fundamental detail in the nature of relations between the 

two countries, especially through the Turks' continuous 

efforts to return the brigade that was stripped from it to 

the Turkish border again. This is why it is noted how 

large the volume of diplomatic activity of the two 

countries is through the frequent meetings and constant 

visits of the two parties. 

     France, as the mandatory power in Syria, agreed to 

include the Alexandretta Brigade with the aim of 

ensuring Turkey's neutrality in the eastern 

Mediterranean, especially when the signs of World War 

II began to appear on the horizon 
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 المقدمة:
ـ، وخضوع أجزاء واسعة مف 1918-1914جراء أحداث الحرب العالمية اأُلولى 

أمالؾ الدولة العثمانية لسيطرة دوؿ الحمفاء المنتصرة في تمؾ الحرب، انبعثت حركة وطنية 
تحررية رافضة كؿ أشكاؿ السيطرة االستعمارية عمى األراضي التركية، وبذلؾ نجحت حرب 

في إعادة الحكـ الوطني لمبالد وميالد الجميورية التركية  ـ1922-1919االستقالؿ التركية 
 ـ.     1923الحديثة عاـ 

تشريف األوؿ  20في ظؿ اندالع معارؾ حرب االستقالؿ التركية وقعت فرنسا في 
ـ اتفاقًا في أنقرة مع الوطنييف األتراؾ، وكانت ىذه المعاىدة بمثابة صمح منفرد مف 1921

يا لفرنسا بالكثير مف الحقوؽ واالمتيازات االقتصادية والسيما فيما جانب فرنسا، وقد لوحت ترك
يتعمؽ باالستثمار والتجارة، وعمى أثر ذلؾ قدـ الفرنسيوف لتركيا كميات كبيرة مف األسمحة 

 والذخيرة، ساعدت الوطنيف األتراؾ عمى مواصمة النضاؿ ضد اليونانييف.
ربيف العالميتيف، وكانت قضية ضـ الفرنسية ما بيف الح -تطورت العالقات التركية

األتراؾ لمواء اإلسكندرونة محور االجتماعات الدبموماسية بيف الطرفيف، إال إنو مع تأـز 
تنازلت فرنسا عف لواء ـ، 1945-1939العالقات الدولية قبيؿ الحرب العالمية الثانية 

نتداب، وخالفًا لمبادئ اإلسكندرونة خالفًا لتعيداتيا المذكورة في المادة الرابعة مف صؾ اال
 العدالة وتقرير المصير، وذلؾ خدمًة لمصالحيا السياسية الدولية.

عمى  م(1939–1923الفرنسية  -)العالقات التركية ُقسـ البحث الموسوـ:    
)قضية اإلسكندرونة في العالقات مقدمة وتمييد ومبحثيف وخاتمة، درس المبحث األوؿ: 

)البيان ، أما المبحث الثاني فقد بحث موضوع: م(1939–1923الفرنسية  -التركية
 .الفرنسي( -التركي -الفرنسي المشترك والتحالف البريطاني -التركي

 :أىمية الدراسة
الفرنسية بيف  -تكمف أىمية الدراسة مف أثناء تتبع أحداث وتفاصيؿ العالقات التركية

)رئاسة الوثائؽ التركية المتمثمة بػ الحربيف العالميتيف في ضوء المطبوعات الحكومية والتقارير و 
والتي تقع في مجمدات  األركان العامة لمجميورية التركية ووثائق أرشيف رئاسة الوزراء(
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)المديرية العامة لمتخطيط عديدة، فضاًل عف وثائؽ أرشيؼ جمعية التاريخ التركي، ووثائؽ 
فضاًل )الفرنسي واألمريكي(،  فضاًل عف وثائؽ األرشيفيفالتابعة لوزارة الخارجية التركية(، 

عف يوميات ومراسالت ومذكرات الدبموماسيوف األجانب الذيف عمموا في تركيا أثناء مدة 
 .الدراسة

 اشكالية الدراسة:
حاولت الدراسة تسميط الضوء عمى الواقع السياسي لعالقات تركيا مع الدوؿ اأُلوربية 
الكبرى ما بيف الحربيف العالميتيف، وكيؼ نكث الغرب اأُلوربي عيودىـ لمعرب في منحيـ 
االستقالؿ، مقابؿ الحفاظ عمى مصالحيـ واىدافيـ االستعمارية مف أثناء التوافقات السياسية 

 السرية والعمنية. والدبموماسية 
في ضوء التعامؿ مع الوثائؽ والتقارير األجنبية فأف الدراسة القت صعوبة كبيرة     

في فيـ المصالح المتجسدة لألتراؾ والفرنسييف، مع الحذر الشديد في التعامؿ مع المضموف 
 في ظؿ الترجمة التاريخية، وكيفية التصرؼ مع معظـ األحداث ضمف التسمسؿ التاريخي.

 مييد:ت
ـ تـ اقتساـ أراضي 1918-1914أثناء اندالع أحداث الحرب العالمية اأُلولى        

ـ التي تـ التوقيع عمييا بيف 1916بيكو عاـ  -منطقة الشرؽ األوسط بموجب اتفاقية سايكس
بريطانيا وفرنسا، وأصبحت كؿ مف لبناف وسوريا وجنوب األناضوؿ تحت سيطرة النفوذ 

تشريف األوؿ  30في  Mondros""دروس نالحرب وعند توقيع معاىدة مو الفرنسي، في نياية 
 )ىاتاي(كـ مف لواء اإلسكندرونة  40-30ـ، أصبح الجيش الفرنسي عمى بعد 1918

Hatay ، (1)كانت تحت سيطرة القوات العثمانية أثناء توقيع المعاىدةالتي. 
موندروس، رفضت القوات ومف الجدير بالذكر أنو في اليوـ التالي عمى توقيع معاىدة 

العسكرية العثمانية قرار االستسالـ، لذلؾ، أضرمت قوات الحمفاء النار في ميناء اإلسكندرونة، 
في ضوء ىذا التطور طمب الصدر األعظـ أحمد عزت باشا مف مصطفى كماؿ باشا عدـ 

ليـ الرد عمى ىذه االطالقات وأف يسمح لمقوات الفرنسية في الدخوؿ بسالـ أفضؿ مف دخو 
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بالقوة، إذ كاف البريطانيوف أيضًا يقدموف الدعـ الموجستي لقوات الحمفاء في اإلسكندرونة عف 
   .(2)طريؽ قواتيـ الموجودة في حمب

كانت دوؿ الحمفاء تدعي أنيا ال تريد سوى احتالؿ مدينة قيميقية، إال أف قائد جيش 
اإلسكندرونة وضواحييا،  أدنة مصطفى كماؿ باشا عارض مطالب دوؿ الحمفاء مف احتالؿ

وتـ ابالغ أحمد عزت باشا بأنو خالؼ األوامر وىددىـ بالسالح، لذلؾ قرر تغييره وقرر أف 
يأتي قائد آخر مكانو وعميو، تـ حؿ الجيش المرابط في أدنة في السابع مف تشريف الثاني 

وؿ عمى ـ، وتمقى مصطفى كماؿ باشا أمر باستقداـ مف قبؿ وزارة الدفاع في إسطنب1918
 .(3)خمفية ذلؾ

ـ التي بدأت بقيادة مصطفى كماؿ باشا 1922-1919كانت حرب االستقالؿ التركية 
تـ تحديد مبادئ الحركة الوطنية  ،في األناضوؿ، تزداد قوة وتتخذ قرارات بشأف مصير البالد

 التركية مف أثناء المؤتمرات التي عقدت في مدينتي أرضروـ وسيفاس، وتمت الموافقة عمى
الميثاؽ القومي الذي حدد أىدافو الداخمية والخارجية الوطنيوف األتراؾ والتي تـ ضـ منطقتي 
انطاكيا واإلسكندرونة، التي كانت تحت سيطرة القوات العثمانية أثناء توقيع معاىدة موندروس 
إلى الميثاؽ القومي عمى وفؽ المادة اأُلولى مف قبؿ آخر مجمس برلماني عثماني في بداية 

 . (4)ـ1920اـ ع

 27أثناء استمرار النضاؿ الوطني، لـ يتـ الحصوؿ عمى نتيجة في مؤتمر لندف )
 Treaty of(، الذي انعقد لتعديؿ بنود معاىدة سيفر "م1921آذار  12 -شباط 

Severes وقع السيد بكر سامي ،""Bekir Sami" ،ممثؿ حكومة أنقرة في المؤتمر ،
" في "Aristide Briandرئيس الوزراء الفرنسي أريستيد براند  الفرنسية مع -االتفاقية التركية

"ذات الطابع السياسي والعسكري واالقتصادي وتحديد الحدود التركية ـ، 1921آذار  11
  .(5)، والتي عمى أساسيا أصبحت كؿ مف اإلسكندرونة وأنطاكيا خارج الحدود التركيةالسورية"

ازدادت المحادثات بيف فرنسا وحكومة أنقرة، مع زيادة عمميات حرب االستقالؿ التركية 
تقدمًا في مناطؽ األناضوؿ، مف أجؿ التوصؿ إلى حؿ في النياية، أرسمت فرنسا رئيس لجنة 

 Henri Franklinالشؤوف الخارجية في مجمس الشيوخ، السيد ىنري فرانكميف بويوف 
Bouillon"ـ، اتخذ الوطنيوف الميثاؽ الوطني نقطة انطالؽ 1921حزيراف  9ي "، إلى أنقرة ف
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في محادثاتيـ في ىذا االجتماع، بينما اتخذت فرنسا االتفاقية التي تـ توقيعيا بيف بكر سامي 
 .(6)وأريستيد براند في لندف كأساس لمحادثاتيـ، وبالتالي لـ تسفر تمؾ المناقشات عف أي نتيجة

أعادت فرنسا ارساؿ ىنري  ""Sakaryaتحقيقو في سكاريا بعد االنتصار الذي تـ  
ـ، تـ التوصؿ إلى حؿ مؤقت عف طريؽ 1921 فرانكميف بويوف إلى أنقرة في تشريف األوؿ

ـ إلنياء الحرب مع الفرنسييف، إال إف 1921تشريف األوؿ  20توقيع بنود اتفاقية أنقرة في 
بالرغـ مف ضميا ضمف الميثاؽ القومي، اإلسكندرونة وضواحييا بقيت داخؿ الحدود السورية 

وكاف مف أىـ البنود التي تضمنتيا ىذه االتفاقية ىي المادة السابعة التي جعمت مدينة 
 . (7)اإلسكندرونة ضمف نظاـ إداري خاص

إف بقاء مدينة اإلسكندرونة داخؿ الحدود السورية كانت تزعج المواطنيف أنفسيـ في 
ىؿ انطاكيا واإلسكندرونة عف حزنيـ لمصطفى كماؿ باشا تمؾ المنطقة، وعبر السكاف مف أ

"أنقذنا نحن أيضًا يا ـ، إذ كانوا ينادوف ويقولوف 1923آذار  15أثناء زيارتو لممنطقة في 
ُمعبريف بذلؾ عف حزنيـ طالبيف انضماميـ مرة ُأخرى إلى بمدىـ، وعميو قاؿ مصطفى  باشا"،

 . (8)يمكنو البقاء أسيرًا  بيد األعداء" قرن ال 40"البمد الذي عمره كماؿ باشا إف: 
ـ، 1923التركية في المادة الثالثة مف معاىدة لوزاف عاـ  -تـ تثبيت الحدود السورية

تشريف األوؿ  20عمى وفؽ المادة الثامنة التي تـ التوقيع عمييا سابقًا بيف فرنسا وتركيا في 
إلى  "Pelle"ـ، و تـ قبوؿ الخطاب الذي قدمو المبعوث الفرنسي الجنراؿ بيمي 1921

ـ حوؿ اتفاقية أنقرة التي تعتبر سارية المفعوؿ وضميا 1923تموز  23 عصمت باشا بتاريخ
إلى معاىدة لوزاف والتي تؤكد بقاء مدينة اإلسكندرونة داخؿ الحدود السورية، وىكذا أصبح 
موضوع بقاء مدينتي اإلسكندرونة وانطاكيا خارج الحدود التركية نيائيًا مع االتفاقية التي وقع 

ـ، وكذلؾ اتفاقية أنقرة 1921دف مع رئيس الوزراء الفرنسي في آذار عمييا بكر سامي في لن
، أصبح عمى (9)ـ1923تموز  24" في Treaty of Lausanneوأخيرًا معاىدة لوزاف "

األتراؾ الخوض في مفاوضات ومعارؾ كبيرة وطويمة مف أجؿ ارجاع مدينتي اإلسكندرونة 
 وانطاكيا إلى داخؿ الحدود التركية.

-1923الفرنسية  -ل: قضية اإلسكندرونة في العالقات التركيةالمبحث األو
 م1939
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في سوريا "Henri Gouraud" غورو   ىنري غيرت فرنسا مندوبيا السامي الجنراؿ
بعد تطورات األحداث وتنامي الحركة الوطنية التي ظيرت في سوريا ولبناف، و إف اإلجراءات 

" خميفة الجنراؿ غورو في Weygand Maximeالتي اتبعيا الجنراؿ ماكسيـ فيغاف "
( لـ تكف كافية ولـ تيدأ األحداث، عيف م1924كانون األول  –1923أيار المفوضية )

 Sarrail "Mauriceاالئتالؼ اليساري المعتدؿ الحاكـ في فرنسا الجنراؿ موريس ساراي "
 .(10)في منصب المندوب السامي( م1925كانون األول  –1924تشرين الثاني )

ر التغييرات االدارية والسياسية الفرنسية في سوريا عف أي شيء يذكر، مما لـ تسف
 Henri deتطمب قياـ فرنسا بتعييف المندوب السامي المدني ىنري دو جوفنيؿ  "

Jouvenel ـ، وأدت السياسات 1926حزيراف  23ـ حتى 1925كانوف األوؿ  23" بتاريخ
نري دو جوفنيؿ األمؿ في حصوؿ سكاف الجديدة التي اتبعيا المندوب السامي الجديد ى

اإلسكندرونة عمى الحكـ الذاتي وانياء تمؾ القضية، عالوًة عمى ذلؾ، تـ تقديـ طمب مف أجؿ 
أف تنفصؿ اإلسكندرونة عف سوريا وأف تكوف منضمة مباشرًة إلى المندوب السامي الفرنسي 

فقت فرنسا عمى ىذا ـ، وبعد ذلؾ وا1926ىنري دو جوفنيؿ في بيروت، في كانوف الثاني 
الطمب، وسمحت ليـ بتأسيس مجمس منفصؿ، وبعد ىذه التطورات، أعمف ىذا المجمس 

عمى أف تكوف  "حكومة اإلسكندرونة المستقمة"حصوؿ اإلسكندرونة عمى االستقالؿ تحت اسـ 
تابعة لممندوب السامي، إال إنيا لـ تنعـ بيذا الحكـ بسبب اعتراض سوريا عمى ذلؾ، لذلؾ تـ 

 .(11)ـ1926حزيراف  12ىا منطقة حاصمة عمى حكميا الذاتي وتابعة لمدولة السورية في عد
المادة الثامنة مف اتفاؽ أنقرة، تـ تشكيؿ لجنة مكونة مف ممثمي الطرفيف وعمى وفؽ 

ولكف بالرغـ مف تشكيؿ المجنة في  لرسـ الخط الحدودي بيف تركيا وسوريا في غضوف شير،
الخط الحدودي لـ يتـ تثبيتو بسبب المشاكؿ بيف تركيا وفرنسا، أرسمت ـ، إال إف 1925أيموؿ 

ـ إلى أنقرة مف أجؿ حؿ 1926فرنسا مندوبيا السامي في سوريا ىنري دو جوفنيؿ في شباط 
المشكمة بشكؿ نيائي، والجدير بالذكر أنو حينما وقع وزير الخارجية التركي توفيؽ رشدي 

ـ، لـ تكف 1918شباط  18" مع الممثؿ الفرنسي، في ر"الصداقة وحسن الجوا آراس اتفاقية
الحكومة الفرنسية موافقة في البداية عمى توقيع تمؾ االتفاقية، بسبب مشاكؿ تركيا مع بريطانيا 

 . (12)حوؿ الموصؿ
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بعد حؿ مشكمة الموصؿ تـ توقيع االتفاقية بيف الممثؿ الفرنسي ووزير الخارجية 
السورية إلى جانب  -االتفاقية، تـ تثبيت الحدود التركيةـ، وبيذه 1926أيار  20التركي في 

ـ، وتـ توضيح بعض األحكاـ التي جاءت في 1921عمييا في عاـ   االتفاقية التي تـ التوقيع
 .(13)اتفاقية أنقرة واضافة أحكاـ جديدة

 أواًل: تطورات قضية اإلسكندرونة
لمحكـ االنتدابي لممفوض منعت تركيا قنصميا مف زيارة اإلسكندرونة، إذ إنيا تخضع 

السامي في بيروت، إال إف ذلؾ لـ يمنعيا مف مراقبة األوضاع عف كثب عف طريؽ سوريا، 
ف تركيا لـ  ، وفي ىذ السياؽ (14)تعارض فرنسا في انتدابيا ألنيـ ال يريدوف خالفات معياوا 

فييا جورج ـ أعرب 1933آب  11وزارة الخارجية الفرنسية في  زار السفير التركي في باريس
وزير الخارجية الفرنسي نية بالده في رفع االنتداب الفرنسي  Georges Bonnet"بونيو "

عف سوريا وفعمت بريطانيا مع العراؽ، وأف يكوف ىنالؾ اتفاؽ تحالفي بيف سوريا وفرنسا، 
وأوضح الوزير الفرنسي، إال أف ىنالؾ خطوات عديدة يجب اتباعيا مف أجؿ تحقيؽ ىذا 

"عدم توافق في اآلراء بين السياسيين السوريين حول ىذا الموضوع، ليذا ىنالؾ  األمر، وأف
إن عدم التوصل الى اتفاق مع "، وأضاؼ قائاًل: "السبب ال يمكن المضي ُقدمًا بيذا الجانب

كبار المسؤولين السوريين الذين زاروا فرنسا قبل مدة وجيزة، منعت فرنسا من اتخاذ أي 
  .(15)موضوع"إجراءات بخصوص ىذا ال

ـ، 1925واجيت فرنسا صعوبات في فرض انتدابيا عمى سوريا ولبناف ابتداًء مف عاـ 
لذلؾ قررت رفع االنتداب عف سوريا السيما بعد انتشار األفكار النازية والفاشية في ُأوربا في 
ثالثينيات القرف العشريف، واعالف سوريا تأسيس جبية االستقالؿ وزيادة المقاومة وتطور 
الحركة الوطنية، وعمى وفؽ ىذه التطورات، وقعت فرنسا اتفاقية الصداقة والتحالؼ مع سوريا 

 . ( 16)ـ1936أيموؿ  9في 
عمى وفؽ االلتزامات الفرنسية مف أجؿ نقؿ جميع األحكاـ إلى الحكومة السورية، 

ؿ ـ مف أجؿ أف تمنح فرنسا استقال1936تشريف األوؿ  9أعطت تركيا مذكرة إلى فرنسا في 
اإلسكندرونة ومنحتو لسوريا، وأف يكوف لإلسكندرونة االتفاقية نفسيا التي تـ توقيعيا مع 

     .( 17)سوريا
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قرر مصطفى كماؿ أتاتورؾ الذي كاف يعد مسألة أنطاكيا واإلسكندرونة خارج الحدود 
ا، التركية مسألة مؤقتة، إلى أف الوقت قد حاف مف أجؿ أف تحصؿ ىذه المدينة عمى استقاللي

بالرغـ مف استمرار المحادثات بيف سوريا وفرنسا حوؿ ىذا الموضوع، إال إنو كاف ينتظر أف 
ولكف بعد أف وصؿ موضوع استقالؿ سوريا إلى مراحؿ متقدمة، ، ُتحؿ مشكمة المضائؽ

استمرت المحادثات التركية مع فرنسا، وبشأف ىذا الموضوع، وفي األوؿ مف تشريف الثاني 
فى كماؿ أتاتورؾ المجمس الوطني التركي الكبير في دورتو الخامسة ـ، افتتح مصط1936

ن ما يشغل الجمسة الثانية حديثو بخصوص السياسة التي يتبعيا حوؿ ىذا الموضوع قائاًل: "إ
بالنا أثناء ىذه المدة، ىو المستقبل الذي سيكون عميو منطقتا أنطاكيا واإلسكندرونة التي 

في ىذه المسالة بجدية وحزم، لقد كانت ىذه ىي المشكمة  ىي ممك لألتراك، يجب أن نتعمق
ن الذين يعرفون ىذه المشكمة  الوحيدة التي تؤرقنا في عالقتنا الطيبة مع فرنسا، وا 

 ".(18)بتفاصيميا سوف يفيمون ما أقولو ويجدون األمر طبيعي
بعد خطاب مصطفى كماؿ أتاتورؾ في المجمس الوطني التركي الكبير، اجتمع مع 

"، وأبمغو إلى أف األمر أصبح بيده "Tayfur Sökmenاإلسكندرونة طيفور سوكماف  رئيس
ف اإلسـ الرسمي لمدينتي أنطاكيا واإلسكندرونة أصبح  وتـ تغيير اسـ  "ىاتاي"،اآلف وا 

وتمنى ليـ التوفيؽ في  منظمة سيادة ىاتاي"المنظمة التي كانت تعمؿ ىناؾ إلى "
 .(19)أعماليـ

عف طريؽ سفيرىا  المذكرة التي بعثتيا تركيا سابقًا في مطمع أيموؿردت فرنسا عمى 
ن انفصال اإلسكندرونة، الذي ىو جزء من سوريا، عن سوريا معناه في باريس، قالت فيو: "إ

ن ىذا يعني تفكك سوريا ومخالفة اتفاقية االنتداب، و أبمغتيم  انشاء دولة ثالثة بينيم، وا 
م، وال تستطيع 1921ندرونة جزءًا من سوريا منذ اتفاقية في المذكرة أن فرنسا تعد اإلسك

 .(20)"أن تراه غير ذلك، وذكروا إنيم سوف يناقشون الوضع مع تركيا حول ىذا الموضوع

"تعود الى أعمنت تركيا أنو إذا أنيت فرنسا انتدابيا عمى سوريا فإف اإلسكندرونة: 
واتفاقية  1921سي عمى وفؽ اتفاقية ، وذلؾ ألنو لـ يكف تحت االنتداب الفرنالشعب التركي"

ـ وعميو فإف انتياء سمطة فرنسا في سوريا ال يعني أف ترجع اإلسكندرونة لمسورييف، 1923
فضاًل عف انفصاؿ اإلسكندرونة وانطاكيا عف سوريا ال يعني تفكؾ سوريا، وذلؾ ألف تركيا لـ 
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إال أنو بالرغـ مف المذكرات ، (21)تمنح الحؽ لسوريا منذ البداية في أف تأخذ ىاتيف المنطقتيف
            المتناقمة بيف البمديف، لـ يتـ حسـ الموضوع بشكؿ نيائي.

ليكوف وسيطًا  Sandler"عينت عصبة اأُلمـ وزير خارجية السويد المسيو ساندلر "
كارون من مف أجؿ حؿ النزاع التركي الفرنسي، وأرسموا لجنة مكونة مف ثالث أشخاص )

 19( إلى اإلسكندرونة بتاريخ ىانزىولشتاد من النرويج، شارل ماتنفيل من سويسراىولندا، 
ـ مف أجؿ اعداد تقرير عف اإلسكندرونة ووضع المواء بمجممو، وأوصت 1936كانوف األوؿ 

المجنة إلى ضرورة توصؿ تركيا وفرنسا في محادثاتيا ومفاوضاتيا إلى حؿ يحسـ الموضوع، 
ـ، في منطقة اإلسكندرونة مع 1937حتى نياية كانوف الثاني  واستمرت المجنة في عمميا،

، وبفضؿ الجيود التي بذليا رئيس الوزراء البريطاني (22)استمرار المفاوضات بيف تركيا وفرنسا
( عندما أشار إلى م1937أيار  –1935حزيران ) "Stanley Baldwin"ستانمي بمدويف 

قية التعاوف المتبادؿ مع فرنسا في مياه البحر وزير الخارجية التركي مف امكانية إبراـ اتفا
ـ، إذ غيرت 1937ونوقشت المسألة في مجمس العصبة في كانوف الثاني األبيض المتوسط، 

  .(23)فرنسا مف وجية نظرىا وبدأت بالتقارب مع تركيا
أعد المسيو ساندلر تقريرًا بخصوص التسوية المذكورة وقدميا إلى عصبة اأُلمـ التي 

ـ، عمى وفؽ تقرير المسيو ساندلر: 1937كانوف الثاني  27مى ىذا االقتراح في وافقت ع
"تكون مدينة اإلسكندرونة ليا دستورىا الخاص والمستقل في الشؤون الداخمية ومعتمدة 

"، وفي وقت الحؽ، أعدت ىيئة مكونة مف خمسة خبراء عمى سوريا في شؤونيا الخارجية
وا دستوره وحددوا حدوده، تمت الموافقة عمى التقرير في تقريرًا يضـ وضع اإلسكندرونة وكتب

 "،Entite distincteالوجود المستقل "ـ، وأصبح وضعيا القانوني يسمى 1937آذار  29
وفي اليوـ نفسو وقع وزيرا خارجية تركيا وفرنسا اتفاقيات في جنيؼ تضمف سالمة أراضي 

السورية، ولكف بالرغـ مف تحديد الحدود اإلدارية وفؽ ما تـ في  -ىاتاي والحدود التركية
"، والتي Hazne" وضواحي ىازنة "Bayır Bucakالتقرير، إال أف مدينتي بايار بوجوؾ "

 .(24)اؾ، ظمت خارج حدود ىاتايتمثؿ غالبية األتر 

 ثانيًا: تأسيس دولة ىاتاي وانضماميا إلى تركيا
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مف الدستور الذي تـ سنو مف أجؿ اإلسكندرونة، يدخؿ ىذا  55عمى وفؽ المادة 
ـ، وكاف البد مف اجراء انتخابات مف أجؿ 1937 تشريف الثاني  29الدستور حيز التنفيذ في 

ـ، أعدت المجنة المسؤولة عف االشراؼ 1938موز ت 15المجمس الوطني في ىاتاي حتى 
وتنفيذ االنتخابات والتي عينتيا عصبة اأُلمـ، مجموعة مف الموائح التي تخص الشعب التركي 
مف دوف الرجوع إلييـ وأخذ مشورتيـ، قامت تركيا بتحذير  فرنسا مف ىذا الفعؿ وأوصمت 

أخر تنفيذ الوضع الجديد في ىاتاي اعتراضيا كذلؾ إلى عصبة اأُلمـ، أدى ىذا األمر إلى ت
 . (25)الفرنسية مرة ُأخرى -وكاف ىذا األمر أيضًا سببًا في تدىور العالقات التركية

وعمى وفؽ االعتراضات التي قدمتيا تركيا إلى عصبة اأُلمـ، قامت األخيرة بتصحيح 
تخابات في يـو أحكاميا عف طريؽ ىيئتيا التي عينتيا في ىاتاي، وأقرت المجنة أف َتجري االن

ـ، 1938ـ، وبعد ذلؾ تـ البدء بتحضير أسماء الناخبيف في ىاتاي في أيار 1938تموز  15
إال أف موقؼ المسؤوليف الفرنسييف أثار ضجة بيف الشعب وزاد مف أعماؿ العنؼ في ىاتاي، 

 . (26)( جندي عمى حدود ىاتاي300000عمى وفؽ ىذه التطورات، جيزت تركيا قوة قواميا )

لوقت الذي كانت فيو ىاتاي تشيد ىذه التطورات، كانت ُأوربا تعيش أحداث ميمة في ا
ـ، وبسبب األحداث التي تشيدىا 1938ـ، إذ تـ ضـ النمسا إلى ألمانيا في آذار 1938عاـ 

ـ، فضاًل عف تغيير موازيف 1938تشيكوسموفاكيا، امتألت حدودىا بالجنود في شير نيساف 
نسا النظر في عالقتيا مع تركيا إذ خففت فرنسا مف موقفيا مف القوى في ُأوربا، أعادت فر 

ـ تـ تكميؼ الوالي العثماني السابؽ لمواء اإلسكندرونة عبدالرحمف 1938أيموؿ  5ىاتاي، في 
"جميورية ىاتاي ارة ىاتاي د" بتشكيؿ أوؿ حكومة ال"Abdurrahman Melekممؾ 

  .(27)المستقمة"

قياـ دولة ىاتاي ال يعني أف المشكمة قد تـ حميا مف وجية نظر تركيا، إذ كاف كؿ ىـ 
تركيا ىو ضـ أراضي ىاتاي التي كانت واقعة تحت االنتداب الفرنسي، استمر توتر العالقات 
بيف فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا في تمؾ المدة، إف السبب في قياـ فرنسا بتسييؿ اأُلمور بشأف 

تركيا ىو بسبب المخاوؼ الفرنسية مف الناحية األمنية، لذلؾ كانت تريد عقد  ىاتاي مع
اتفاقيات تعاوف مشتركة مع تركيا، أراد وزير الخارجية الفرنسي جورج بونيو تعبير امتنانو 

ـ مف أجؿ حؿ 1938في شير آب  ""Suat Davazلمسفير التركي في باريس سعاد دافاز 
، لذلؾ قدـ (28) الفرنسية -مساىمة في ترسيخ العالقات التركيةقضية ىاتاي، التي مف شأنيا ال
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اقتراحًا خطيًا إلى السفير التركي في باريس بشأف ىذا الموضوع في شير أيموؿ مف العاـ 
بشرط أف ، نفسو، رد السفير التركي باريس سعاد دافاز أنو ال ينظر إلى االقتراح بشكؿ سمبي

     .(29)وأف تحؿ قضية ىاتاي بشكؿ نيائيتنضـ بريطانيا أيضًا إلى المفاوضات 
"إن تركيا تريد استعادة السنجق قدـ السفير التركي باريس سعاد دافاز طمباتو قائاًل: 
، وطمب أف تحاوؿ فرنسا حؿ إلى أراضييا وأن يتم إلغاء االنتداب الفرنسي عن السنجق"

الفرنسية مف السفير مشكمة تركيا مع سوريا بخصوص ىذا الموضوع، طمبت وزارة الخارجية 
التركي كتابة مطالبو خطيًا، وعميو قاـ السفير التركي باريس سعاد دافاز بتسميـ الطمب خطيًا 

، لقد كاف الفرنسيوف يعتقدوف أف المقابمة مع السفير باريس (30)بعد أياـ عديدة مف ىذه المقابمة
لـ ترَض بالتسوية التي سعاد دافاز وحدىا كافية مف أجؿ إيضاح النوايا، وَعمـ أف تركيا 

  حصمت في ىاتاي وأف لتركيا آماؿ ُأخرى.

ساعدت القرارات التي اتخذىا مجمس ىاتاي في المواضيع القضائية واالقتصادية 
والمالية والتعميمية والعسكرية وغيرىا مف المواضيع مف تقربيـ إلى تركيا في تمؾ المدة، سممت 

أيموؿ  30يؽ سفيرىـ باريس سعاد دافاز في الحكومة التركية مذكرة إلى فرنسا عف طر 
"، لكف لـ تتعامؿ فرنسا "نيتيم في فرض سيطرتيم وأمنيم عمى ىاتايـ، يبينوف فييا 1938

 .(31)مع طمب تركيا بشكؿ إيجابي، غير أنيا أبدت استعدادىا لمناقشة مطالب ُأخرى غير ذلؾ
البيروقراطيين والقادة نواب حزب اليمين وكبار نظمت بعض األوساط في فرنسا )

( الذيف ال يريدوف أف يفقدوا مصالحيـ االقتصادية والثقافية في الشرؽ رحمة ورجال األعمال
أن )المسيحيين( الذين إلى ىاتاي وأبمغوا الحكومة أنيـ ال يريدوف رفع االنتداب، بحجة "

                                                                   .(32)يعيشون في ىاتاي، وباألخص األرمن، كانوا تحت التيديد"

ـ، 1938في الواقع، لـ تكف فرنسا تفكر في التخمي عف اإلسكندرونة حتى نياية عاـ 
 الذي Rene Massigli"إذ لـ ُتعِط فرنسا السفير الفرنسي الجديد في أنقرة رينيو ماسيجمي "

ـ، أي حرية في تنفيذ التعميمات التي تـ 1939أوراؽ اعتماده إلى الحكومة التركية مطمع عاـ 
اعطاؤىا لو مف أجؿ مشكمة اإلسكندرونة، ولـ يكونوا يريدوا التخمي عف االمتيازات التي 

، إال إف السفير الفرنسي يبدو أنو يسعى لمحفاظ عمى (33)حصموا عمييا مف أثناء االنتداب
 الوضع الحالي عمى ما ىو عميو في ذلؾ الوقت.
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مف الجدير بالذكر إف فرنسا أيضًا في ذلؾ الوقت ارتأت اف تحافظ عمى صداقتيا مع 
أنقرة وذلؾ مف أجؿ حفظ األمف في سوريا، وكذلؾ بسبب الوضع المتأـز في ُأوربا، ىذا األمر 

-1939يوضح كيؼ أف قرارات فرنسا كانت غير مستقرة عشية الحرب العالمية الثانية 
تريد التخمي عف اإلسكندرونة مف أجؿ كسب ود تركيا، وىو األمر ـ، إذ لـ تكف فرنسا 1945

 الذي لـ يتوقعو األتراؾ. 
ويمكف أف نالحظ، أنو أثناء تقديـ السفير الفرنسي الجديد رينيو ماسيجمي أوراؽ 
اعتماده أبمغو عصمت اينونو إلى وجوب اكماؿ المفاوضات وبسرعة، عندىا ذكر السفير 

مى ضرورة المحافظة عمى توازف العالقات في شرؽ البحر الفرنسي رينيو ماسيجمي ع
"أن األمر ال يستحق تحمل دولة ثالثة المتوسط، إال إف عصمت اينونو شدد عميو قائال: 

عميو ذكر السفير الفرنسي  تتدخل في ىذا الموضوع ألن ىذا األمر يخص فرنسا وتركيا فقط"،
لخارجية الفرنسية في اليوـ التالي، عبر رينيو ماسيجمي أنو يسعى تقديـ طمبو إلى وزارة ا

 .(34)عصمت اينونو امتنانو لكؿ شيء وذكره إلى أف األمر ال يستحؽ أف نضيع الوقت ألجمو

الحظ السفير الفرنسي في أنقرة رينيو ماسيجمي إلى أي مدى يمكف الوصوؿ في حؿ 
 30-20بيف  " "Saraç oğluمشكمة اإلسكندرونة والسيما بعد ثالث جمسات مع سراج اوغمو

ـ، لـ ترى باريس أي حؿ في ىذا الموضوع، وارتأوا البقاء عمى الوضع 1939كانوف الثاني 
إال أف تركيا كانت ترى القضية مف منظور مختمؼ، أبمغ سراج اوغمو السفير ، (35)الراىف

ـ أف موضوع 1939كانوف الثاني  20الفرنسي رينيو ماسيجمي في اجتماعو الذي تـ في 
"قمعة ضد ، وقاؿ أف اليدؼ مف ىاتاي ىو جعميا (36)"البد حمو عأجاًل أم أجالً ىاتاي "

نو ىذا ىو ىدفيم الذي ال يتنازلون عنو وأكد سراج اوغمو إلى أف ىذه المسألة ، "العرب... وا 
ف حاكـ  عاطفية وعرقية"" نو ليس لدييـ مطامع بأراضي ُأخرى سوى استرجاع ىاتاي، وا  وا 

"يريدون ىاتاي مطالبة بيا، وأضاؼ سراج اوغمو إلى إنيـ: حمب ال يممؾ الحؽ في ال
  .(37)"بالتراضي مع فرنسا لكي ال تظير تركيا بمظير الدولة الشمولية

أشار السفير الفرنسي في أنقرة الفرنسي رينيو ماسيجمي بعد لقائو مع وزير الخارجية 
رسمو إلى وزير الخارجية ـ، في التقرير الذي أ1939كانوف الثاني  24التركي سراج اوغمو في 

"تركيا ليس لدييا النية في التنازل عن ىاتاي"،  جورج بونيو في باريس موضحًا فيو إلى أف
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"إبقاء الوضع الراىن، والمماطمة، واقترح عمييـ ثالث اقتراحات بشأف ىذه المسألة وىي 
 . (38")وكسب الوقت

كانوف الثاني  29باريس في تـ استدعاء السفير الفرنسي في أنقرة رينيو ماسيجمي إلى 
ـ، وأرسمت برقية إلى سفارة فرنسا في بيروت تبمغيـ فييا موقؼ فرنسا مف ىاتاي، 1939

نو ال يوجد  أعمنت وزارة الخارجية الفرنسية عف عدـ نية فرنسا في تقسيـ األراضي السورية وا 
فرنسي وىو في أي تغيير لسياسة فرنسا في ىاتاي، ُذكر في المذكرة التي أعدىا السفير ال

م 1938"أن القرار الذي اتخذتو فرنسا عام طريقو إلى فرنسا وقدميا إلى وزارة الخارجية 
ن قرار فصل جمارك المنطقة عن الشام بأمر من فرنسا قد أضعف عالقة  انقمب ضدىا، وا 

أن ىنالك خيارين، وأنو يرجح الخيار وذكر قائاًل": "اإلسكندرونة بالشام يومًا بعد يوم"، 
والخيار اآلخر ىو زيادة  ،ثاني، وىو الوقوف بوجو التوسع التركي عمى حساب فرنساال

 . (39)"مصالح الفرنسيين في السنجق

ـ بعض 1939شباط  13أظيرت التعميمات التي أرسمتيا وزارة الخارجية الفرنسية في 
ىاتاي ماعدا السياسات المخففة والتي تمثمت باستعداد فرنسا بالتنازؿ عف أجزاء مف مدينة 

 18، وذكر وزير الخارجية الفرنسي جورج بونيو في رسالتو المؤرخة (40)أجزاء مثؿ جبؿ موسى
"ضرورة إيجاد حجة قوية يسندون إلييا سبب تنازليم عن ـ، قائاًل: 1939شباط 
، وعمى وفؽ ما ذكره السفير الفرنسي في أنقرة رينيو ماسيجمي فإف وزير الخارجية (41)"المنطقة
ي جورج بونيو كاف يقصد أف تركيا وقفت إلى جانب فرنسا في وقت الصراع، وتعيدت الفرنس

رسميًا بالتنازؿ عف جميع متعمقاتيا مع حمب في حاؿ تـ ضـ ىاتاي والجزيرة، وأشار السفير 
شباط  23الفرنسي في أنقرة رينيو ماسيجمي أثناء رسالتو لوزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 

تبقى مسألة المواء ماثمة أمام عيون األتراك، ومادامت بدون حل سيبقى "سـ قائاًل: 1939
 . (42)التركية غير مستقر" -ميزان العالقات الفرنسية

ـ 1939قاـ السفير الفرنسي في أنقرة رينيو ماسيجمي بزيارة إلى سوريا في بداية آذار 
الفرنسي في  " المندوب الساميGabriel Puauxوناقش قضية ىاتاي مع غابرييؿ بييو "

ف تركيا تحاوؿ أف تستولي عمى حمب بعد أف تستحوذ عمى أسوريا، واعتقد المندوب السامي 
"أن ُأسطورة التوسع التركي في الشرق اإلسكندرونة والجزيرة، وذكر السفير الفرنسي قائاًل: 

م ال تتفق مع الخطر الذي تم ذكره 1936والتي كانت منتشرة بين الفرنسيين منذ عام 
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ن ىذه الدعاية التي ابتدعيا األرمن بخصوص ىذا الموضوع قد شكمت ىذا ساب قًا، وا 
ألف األرمف كانوا ينشروف أخبارًا عف قياـ األتراؾ بغزو المناطؽ االعتقاد لدى الفرنسيين"، 

ف انتشار القوات التركية عمى حدود  المذكورة أعاله حتى ال تترؾ فرنسا المنطقة لتركيا، وا 
 .(43)يب في تأكيد ىذه الدعايةىاتاي كاف لو نص

ـ صرحت فرنسا إلى أف مشكمة ىاتاي قد أضرت بعالقة 1939في نياية شير آذار 
نو مف الممكف البدء بإجراء مفاوضات بخصوص ىذا الموضوع عمى شرط  البمديف، وا 
ف تركيا تستطيع الحصوؿ عمى جزء مف ىاتاي أو كميا فقد عند  الحصوؿ عمى مقابؿ، وا 

 . (44)اب عمى سورياانتياء االنتد

بعد عودة السفير الفرنسي رينيو ماسيجمي مف سوريا إلى أنقرة، أجرى محادثات مع 
وزير الخارجية التركي سراج اوغمو بشأف عالقة ىاتاي بتركيا، وأراد وزير الخارجية التركي 

العممية "يتم ربط ىاتاي بتركيا عمى الفور وأن تتم سراج اوغمو مف خالؿ تصريح لو قائاًل: 
أن تركيا مستعدة لتقديم توضيح في عدم وجود مطمب لتركيا "، وأكد قائاًل: "عمى أسرع وجو

  .(45)"في أي جزء آخر من سوريا

بينما كانت مفاوضات انضماـ ىاتاي إلى تركيا مستمرة، حدثت تطورات ميمة ُأخرى 
يطاليا دولة ألبانيا في ـ، وغزت إ1939آذار  15في ُأوربا، إذ غزت ألمانيا تشيكوسموفاكيا في 

ـ، وفي ظؿ ىذه التطورات، بدأت بريطانيا وتركيا بعقد سمسمة مفاوضات مف 1939نيساف  7
أجؿ التحالؼ، مع العمـ لـ ترحب تركيا بطمب فرنسا باالشتراؾ بالمفاوضات وذلؾ ألف قضية 

ثير عمى ىاتاي لـ تحؿ بعد، وضحت فرنسا إف المفاوضات لو تكوف ثالثية فسيكوف ىنالؾ تأ
دوؿ المحور، إال أف تركيا رفضت الطمب، بسبب عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف قضية 

 .(46)ىاتاي
البريطاني، اقتربت فرنسا مف الموافقة عمى  -بعد أف تـ اإلعالف عف البياف التركي

تموز  17إعطاء ىاتاي إلى تركيا وبدأت المفاوضات مع فرنسا بخصوص ىذا الموضوع في 
ـ االجتماعات الجارية بيف وزير الخارجية التركي سراج اوغمو والسفير ـ، في ختا1939

الفرنسي في أنقرة تـ التوقيع عمى اتفاقية التسوية النيائية لممشاكؿ اإلقميمية بيف تركيا وسوريا 
فرنسي ينص عمى  -ـ في أنقرة، أسفرت المفاوضات عف بياف تركي1939حزيراف  23في 
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الطرفاف عمى ضـ لواء اإلسكندرونة إلى تركيا، وقد نظمت  تقديـ الدعـ المشترؾ، ووافؽ
 . (47)"خط الحدود بين تركيا وسوريا"المادتاف اأُلولى والسابعة 

رحبت ىاتاي بالقرار الذي تـ اتخاذه مف قبؿ فرنسا، وتمقت أنقرة العديد مف برقيات 
ـ باالنضماـ إلى 1939التينئة، قرر مجمس ىاتاي باإلجماع في التاسع والعشريف مف حزيراف 

تركيا حتى قبؿ أف تدخؿ االتفاقية حيز التنفيذ، وفي ظؿ ىذه التطورات أكممت تركيا جميع 
اإلجراءات مف أجؿ اعالف ىاتاي كمحافظة تابعة ليا، واكتممت عممية ربط ىاتاي بتركيا في 

 13 ـ، وحسب نص المادة الثانية يحمؿ مواطنو المواء الجنسية التركية، وفي1939تموز  7
ـ، تـ تبادؿ الوثائؽ المصدقة بيف فرنسا وتركيا في باريس، وغادر آخر جندي 1939تموز 

 .(48)ـ1939تموز  23فرنسي أراضي اإلسكندرونة في 
 

 -التركي -التركي المشترك والتحالف البريطاني -المبحث الثاني: البيان الفرنسي
 الفرنسي

 عقد التحالفاتأواًل: المخاوف األمنية التركية والسعي من أجل 
ـ عممت تركيا عمى حؿ مشاكؿ 1923بعد أف وقعت تركيا معاىدة لوزاف عاـ       

المجتمع الجذرية مف جية، وكذلؾ حؿ باقي المشاكؿ المتعمقة بمعاىدة لوزاف مف جية ُأخرى، 
تسبب حؿ المشاكؿ المذكورة أعاله إلى تزعزع العالقات بيف الدوؿ الغربية وتركيا، تطورت 

( بعد التقارب الذي حصؿ بينيـ في أعواـ سابقاً ات بيف تركيا واالتحاد السوفيتي )العالق
النضاؿ القومي، وتجسد ذلؾ في عقد معاىدة الصداقة وعدـ االنحياز بيف تركيا واالتحاد 

 .(49)ـ1925كانوف األوؿ  17السوفيتي في 
في ثالثينيات بعد أف استطاعت تركيا حؿ المشاكؿ المتبقية مف معاىدة لوزاف       

القرف العشريف، اتجيت نحو عمؿ مبادرات مف أجؿ تحقيؽ السالـ واألماف في المنطقة، وفي 
ظؿ ذلؾ استطاعت تركيا توقيع اتفاقيات صداقة ثنائية مع دوؿ البمقاف، وبعد أف بينت الدوؿ 

البمقاف االستعمارية في ُأوربا عف نيتيا في التوسع، قررت تركيا الحفاظ عمى السالـ في دوؿ 
عف طريؽ اإلبقاء عمى الوضع الراىف، لذلؾ تـ التوقيع عمى اتفاؽ البمقاف مع اليوناف، 
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ـ، ولـ تنضـ بمغاريا إلى ىذا االتفاؽ ألنو كانت تريد 1934شباط  9ويوغسالفيا، ورومانيا في 
 . (50)اتباع سياسة توسعية

في األعواـ اأُلولى لمجميورية التركية، لـ تستطع تركيا إحراز تقدـ كبير في        
المجاؿ العسكري بسبب إعادة تنظيـ الحياة االجتماعية وتركيزىا عمى التنمية االقتصادية، 
وليذا السبب وعند تزايد الخطر النازي والفاشي في ُأوربا في ثالثينيات القرف العشريف لـ يكف 

التركي لديو التسميح الكافي، إذ كانت معداتو قديمة منذ أياـ الحرب العالمية اأُلولى الجيش 
ـ، وكانت القوات البرية تعاني مف التقشؼ والسيما مف جية  الدبابات، كاف 1914-1918

الطائرات والدبابات التي  الجيش يفتقر لمدبابات المدرعة ضد الطائرات الحربية، وكذلؾ نوع
لقد كانت امكانيات القوات العسكرية ضعيفة، إذ كانوا  ،(51)ألسمحة معدومةكانت مف أىـ ا

ف خط جاكماؾ  " الذي تـ إنشاؤه مف أجؿ عرقمة "Çakmakيفتقروف لوسائط النقؿ والوقود، وا 
العديد مف المقومات، ولـ يكف لدى القوات البحرية التركية التي تعد  إلىسير العدو كاف يفتقر 

العسكرية التركية المعدات الكافية مف أجؿ حماية السواحؿ والموانئ، مف أىـ صنوؼ القوات 
ولـ تكف طائرات سالح الجو التركي عمى مستوى الدوؿ الحديثة مف جية الكمية والنوعية، ولـ 
تكف قادرة عمى دعـ القوات البرية والبحرية عند الغارات، ولـ تكف القدرة القتالية والتدريب 

كري كافي حالو حاؿ المعدات العسكرية ومستمزماتيا، فضاًل عف ذلؾ لـ القتالي والتعميـ العس
يكف لدى الدولة التركية الحديثة القابمية االقتصادية التي تسمح ليا بدعـ الحروب طويمة 

 .(52)األمد
سعت تركيا إلى أف تكوف حميؼ لدولة تتمتع بقوة بحرية كبيرة، مف أجؿ صد         

أخبر مصطفى كماؿ أتاتورؾ السفير  عمى البحر األبيض المتوسط، التيديد اإليطالي المتوقع
إلى أنو  ـ،1934حزيراف  17في   "Sir Percy Loraine"بيرسي لوريف  السير البريطاني

"تحالف طويل األمد مع وأبمغو في أنو ينوي عقد  ،يسعى لتطوير العالقة مع بريطانيا""
، وذكرت بريطانيا إلى البحر األبيض المتوسط"من أجل التصدي لتيديد إيطاليا عمى  بريطانيا

 . (53)"وذلك ألن الخطر اإليطالي يتناقص يوم بعد يومأنو ال يوجد حاجة إلى مثؿ ىذا االتفاؽ "
في الواقع إف أكبر مثاؿ عمى تقرب تركيا نحو الغرب ىو عف طريؽ اتفاقية الصداقة 

ـ، والتي أنيتيا 1930الث مف شباط والمصالحة والتحكيـ التي وقعتيا تركيا مع فرنسا في الث
ـ بحجة عدـ استيفائيا لمشروط، لقد كانت المادة اأُلولى 1930آذار  13تركيا مف جيتيا في 
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ليذه االتفاقية تحمؿ صيغة حؿ النزاعات وأف تقؼ الدولة اأُلولى بجانب الدولة الثانية إذا 
في تباعد العالقات بيف ال إف قضية ىاتاي كانت السبب إ تعرضت إلى تيديد أو اعتداء،

 .(54)البمديف
رئيس الحكومة أدى وصوؿ الفاشية إلى الحكـ في إيطاليا، والخطاب الذي ألقاه 

نيسان  28-1883تموز  Benito Mussolini( "29بينيتو موسوليني "اإليطالية 
ـ وكشؼ نواياه االمبريالية في إعادة تشكيؿ اإلمبراطورية 1934آذار  1( في م1945
عمى البحر المتوسط إلى قمؽ تركيا، إال إف ىجوـ إيطاليا  "Mare-Nostrum"ة الروماني

 3عمى أثيوبيا بحجة الحوادث الواقعة بيف الحدود الصومالية واإلريتيرية عمى حدودىا في 
ـ ومستعمراتيا في شرؽ إفريقيا وتطور عالقة إيطاليا مع ألمانيا، أثبتت 1935تشريف األوؿ 

 .(55)غير محميا أف المخاوؼ التركية في
وعمى وفؽ ذلؾ، عقدت بريطانيا اتفاقًا مع فرنسا أواًل، ثـ قدمت ضمانات لكؿ مف 
سبانيا، واليوناف بأنيا سوؼ تقوـ بمساعدتيـ في حاؿ حصوؿ أي تيديد  يوغسالفيا، وتركيا، وا 

  .(56)أو ىجوـ عمى الدوؿ المذكورة أعاله، وذلؾ حمايًة لمصالحيـ
ـ، وفي مؤتمر مضائؽ 1936الممنوح ليا في كانوف الثاني وافقت تركيا عمى الضماف 

(، ساعد ىذا المؤتمر عمى تقارب م1936تموز  20 –حزيران 22مونترو الذي عقد في )
العالقات بيف كؿ مف بريطانيا، وفرنسا، وتركيا، اف ىذا الجو اإليجابي بيف كؿ مف تركيا، 

يراف، وفرنسا، وبريطانيا ساعد في تشكيؿ ميثاؽ سعد آباد ب يف كؿ مف العراؽ، وتركيا، وا 
ـ مف أجؿ ضماف السالـ في الشرؽ األوسط والوقوؼ تجاه 1937تموز  8وأفغانستاف في 

نوايا إيطاليا في آسيا، أثارت ىذه المخاوؼ التي ظيرت مباشرة قبيؿ الحرب العالمية الثانية 
في إقامة تركيا ـ إلى قياـ تركيا بتحديد سياستيا الخارجية وكانت السبب 1939-1945

عالقات مع بريطانيا وفرنسا، وعمى وفؽ اتفاقيات نيرو وجنيؼ التي عقدوىا مف أجؿ التعاوف 
ميد التعاوف بيف الدوؿ المذكورة أعاله وكذلؾ الضماف الذي أعطتو بريطانيا لتركيا  المشترؾ،

طريؽ مف مف أجؿ حمايتيا مف أي تيديد حتى لو كاف ىذا الضماف قصير األجؿ إلى تمييد ال
 .(57)ـ1939أجؿ جعؿ تركيا توقع اتفاقية تحالؼ بيف كؿ مف بريطانيا وفرنسا عاـ 
"، بسبب Çanakkaleكثفت تركيا قواتيا في منطقتي تراقيا ومضيؽ الدردنيؿ "

تجربتيا اأُلولى في الحرب العالمية اأُلولى، ونشرت معظـ قواتيا البحرية عمى بحر مرمرة 
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غواصاتيا وتأسيس دروع عمى بحر الدانوب مف أجؿ التصدي وبحر ايجة، فضاًل عف نشر 
ألي تيديد قد يأتي مف االتحاد السوفيتي وألمانيا، تـ تركيز الدفاع عمى بحر ايجة مف أجؿ 
التصدي لمتيديد اإليطالي المحتمؿ، وقاـ الجيش التركي بتحصيف الجية الغربية مف سواحؿ 

اؿ محتممة، وقاموا بإجراءات احتياطية في مدينة إزمير مف أجؿ التصدي ألي عمميات انز 
منطقة تراقيا في حاؿ أرادت بمغاريا، التي كانت خارج اتفاؽ البمقاف، اجراء مناورات 

 .(58)عسكرية
بينما كانت المفاوضات مستمرة بيف تركيا وفرنسا حوؿ قضية ىاتاي، تـ تحضير 

بيف البمديف والتي تـ التوقيع عمييا  مسودة االتفاقية التي تعتبر بديؿ أو مكمؿ لالتفاقية السابقة
ـ، 1938تموز  3ـ، إذ تمخض عف ىذه المفاوضات ابراـ اتفاقية عسكرية في 1930عاـ 

"عدم السماح لمدولتين بتوقيع أي اتفاق سياسي أو اقتصادي ونصت المسودة الثانية عمى 
عم لممياجم من شأنو أن يكون ضد بعضيم البعض، وأن ال تقوم أي دولة منيم بتقديم الد

في حال تعرضت احدى الدولتين لميجوم، إذا كان ىنالك أي التزامات بين الطرفين يتم 
ذا حدث خالف بينيم يتم حل أي خالف بطريقة  التفاىم عمييا بشكل ودي بين الحكومتين، وا 

ـ بيف وزير الخارجية توفيؽ 1938تموز  4تـ التوقيع عمى المعاىدة في أنقرة في  ،سممية"
 -1936آذار " )Henri Ponsotاس والسفير الفرنسي في أنقرة ىنري بونسو "رشدي آر 

الفرنسية محدودة النطاؽ ألنيا كانت  -( كانت معاىدة الصداقة التركيةم1938تشرين األول 
فقط في إطار تطوير العالقات بيف البمديف، في جوانب ثقافية معينة، وتـ إبراميا دوف النظر 

ربا، جعمت المعاىدات واالتفاقيات التي وقعتيا تركيا حتى عاـ إلى تطور االوضاع في ُأو 
 .(59)ـ عمى الحياد، ولـ تميؿ لمساعدة أي طرؼ مف األطراؼ1938

 
 ثانيًا: المخاوف األمنية الفرنسية وسعييم بضم تركيا إلى صفيم

صبح أـ، 1918-1914بعد أف خرجت فرنسا منتصرة في الحرب العالمية اأُلولى 
شأف كبير في ُأوربا استطاعت مف أثناءه فرض القيود عمى ألمانيا بموجب لدوؿ الحمفاء 

ـ إلى زيادة مخاوؼ 1933معاىدة فرساي، أثار صعود النازييف إلى السمطة في ألمانيا عاـ 
الدوؿ المنتصرة، ظيرت مجموعة مناىضة لتعديؿ معاىدة فرساي في لندف، بالوقت الذي 

عاىدة، ساعد التيديد النازي عمى زيادة تقارب كؿ مف كانت فيو فرنسا إلى جانب تطبيؽ الم
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فرنسا واالتحاد السوفيتي، األمر الذي أدى الى تجديد اتفاقية عدـ التعرض التي وقعيا البمديف 
ـ، استمرت المفاوضات التي بدأت في موسكو وانتيت في باريس بتوقيع البمديف 1932عاـ 

وقعت فرنسا مع إيطاليا اتفاقية الفاؿ  ـ،1935أيار  2عمى اتفاقية التعاوف المتبادؿ في 
ـ، ضمنت بذلؾ لمنمسا وحدة 1935في كانوف الثاني  "Laval-Mussoliniموسوليني "

أراضييا، عند إلغاء ألمانيا لبنود معاىدة فرساي، أحد أىـ األحكاـ التي تقيد الخدمة العسكرية 
" Stresaعمى اتفاقية ستريزا  " اإلجبارية، شكمت فرنسا جبية ضد ألمانيا مف أثناء التوقيع

يطاليا في نيسافجبية ستريزا)  .(60)ـ1935 ( بإيطاليا مع بريطانيا وا 
كانت فرنسا متخوفة مف أف تنتقؿ الحرب األىمية التي اندلعت في إسبانيا تموز 

ـ إلى حروب داخؿ ُأوربا، اختارت فرنسا عدـ المشاركة في الحرب، ووقعت بيانًا مع 1936
نيا لف تتورط في الحرب األىمية اإلسبانية، إال إف فرنسا قامت بإضافة موضوع عقد بريطانيا بأ

اتفاؽ مع تركيا بيدؼ حماية مستعمراتيا في أفريقيا وضماف أمف البحر األبيض المتوسط مف 
 .(61)خطر ألمانيا التي قامت بمساعدة إسبانيا

أف قامت ألمانيا بضـ النمسا  بدأ التيديد األلماني واإليطالي واضحًا بالنسبة لفرنسا بعد
ـ، وتمركز القوات عمى الحدود بسبب األزمة التشيكوسموفاكية، بعد 1938إلى أراضييا عاـ 

أف تغير ميزاف القوى اأُلوربية إلى جانب دوؿ المحور، كاف البد لفرنسا إعادة تقييـ عالقتيا 
بالتقرب الى أنقرة عف  وأف تجعؿ تركيا تقؼ إلى صفيا، لذلؾ بدأت باريس ،مع حكومة أنقرة

 .(62)طريؽ قضية ىاتاي
ليذا السبب أعرب وزير الخارجية الفرنسي جورج بونيو لمسفير التركي في باريس سعاد 

عف آمالو في التوصؿ إلى حؿ مع تركيا في قضية ىاتاي مف ـ 1938شير آب دافاز في 
وفي الواقع قدمت الخارجية الفرنسية في مطمع أيموؿ  أجؿ ترسيخ العالقات بيف البمديف،

ـ، اقتراحيا ىذا بشكؿ خطي لمسفير التركي، وقد حضر الدبموماسيوف الفرنسيوف إلى 1938
أنقرة لمناقشة ىذا االقتراح مع الحكومة التركية، وتمعنت الحكومة التركية بيذا الطمب، وأبمغتيـ 

قتراح بشرط انضماـ بريطانيا إليو، وأبمغت تركيا ـ بأنيـ يرحبوف بيذا اال1938أيموؿ  4في 
الحكومة البريطانية بطمبيا ىذا عمى الفور، وأبمغ السفير التركي سعاد دافاز وزير الخارجية 
الفرنسي جورج بونيو بطمب تركيا، وأنو ال مانع لدييـ مف ابراـ االتفاقية عمى شرط أف ال تكوف 

جاد حؿ لقضية ىاتاي وبشكؿ نيائي، ومف ثـ ضد بمد آخر، وأف لدييـ شرط آخر وىو إي
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نظرت وزارة الخارجية البريطانية في البداية إلى االقتراح الذي قدمتو تركيا بشكؿ سمبي، ولكنيا 
في ["إن التطورات الحاصمة أرسمت في وقٍت الحؽ رسالة إلى حكومة أنقرة أخبرتيـ فييا 

 .(63)ة بيذه الفكرةمرحب تتطمب االنتياء من ىذا األمر وبسرعة" ]ُأوربا
إال إف بريطانيا، التي بدأت عالقتيا تتحسف مع إيطاليا وألمانيا، لـ توقع عمى ىذه 
يطاليا بسبب ذلؾ،  االتفاقية الثالثية، خوفًا مف أف يكوف ىنالؾ رد فعؿ سمبي مف قبؿ ألمانيا وا 

تفاقية إلى وعمى وفقو، اقترحت فرنسا بعقد اتفاقية ثنائية وبشكؿ منفصؿ وقدمت مسودة اال
ـ، كانت فرنسا تسعى إلى أف تضـ 1938تشريف الثاني  14السفارة التركية في باريس في 

ذا لـ توافؽ تركيا عمى ذلؾ، ففي أضعؼ األحواؿ  تركيا إلى جانبيا بسبب التيديد األلماني، وا 
ا كانت تريدىا أف تكوف محايدة، ولكف مع ذلؾ، لـ تستجب فرنسا لطمب تركيا بضـ ىاتاي إليي

، وعميو لـ تحرز المفاوضات بيف الدولتيف أي تقدـ بسبب عدـ حؿ مشكمة (64)بشكؿ إيجابي
 ىاتاي.

في الوقت الذي لـ تكف فرنسا تنوي التخمي عف ىاتاي، كانت أيضًا ترغب في عدـ 
خسارة صداقة تركيا، وعمى وفؽ ذلؾ فإف الخبراء الفرنسييف في وزارة الخارجية رجحوا عدـ 

الفرنسية لمدة طويمة، وذلؾ ألف بريطانيا تتدخؿ في الوقت المناسب  -تدىور العالقات التركية
مفائيا، لقد حاولت بريطانيا تالفي موضوع ىاتاي واالبتعاد عف محاورة لحؿ أي خالؼ مع ح

بالمنطقة مف أجؿ إقامة  "صاحب الحق"تركيا بشأنو، إال إنيا دائمًا ما كانت تقؼ مع تركيا 
حوار عممي مع فرنسا مف أجؿ حماية مصالحيا في آسيا الصغرى، لذلؾ أرادت فرنسا حؿ 

وضع الراىف، وتركيز الجيود عمى المجاؿ االقتصادي المشكمة مف أثناء اإلبقاء عمى ال
والمساعدة في استعادة بعض المساحة التي فقدتيا الصناعة والتجارة الفرنسية منذ معاىدة 

 .(65)لوزاف
لقد كاف السبب الرئيس في عدـ إعطاء فرنسا ىاتاي، ىو اعتقادىـ بأف لدى تركيا 

المفوض السامي " )Gabriel Boyuمطامع توسعية في حمب. لقد أشار غابرييؿ بيو "
"مطامع توسعية في حمب ( أثناء لقائو بعصمت اينونو في ألمانيا أنو لربما لدى تركيا الفرنسي

ف تركيا تطمح بالمزيد بعد أف تحصؿ عمى والجزيرة بعد أن يتم اعطائيم ىاتاي "، وا 
 .(66)مبتغاىا
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، إذ إف الجيش لـ يكف الوضع العسكري الفرنسي في مدينة ىاتاي عمى ما يراـ
الفرنسي بدأ يضعؼ في سوريا ولبناف لدرجة أف قائد القوات العسكرية في سوريا الجنراؿ 

""Caillault  ًأرسموا لي في الحال كتيبتين عسكريتين، فأنا بأمس صرح لممسؤوليف قائال" :
 .(67)الحاجة إلييما"

 -البريطاني -الفرنسيـ، واالعالف 1938كانت فرنسا تأمؿ بعد اتفاقية ميونخ عاـ 
األلماني، في أف تتوصؿ كؿ مف بريطانيا، واالتحاد السوفيتي، وألمانيا، وبولندا إلى اتفاؽ مف 

(، إال ممر دانزكأجؿ تسوية األراضي الحدودية المتنازع عمييا في ُأوربا مثؿ الممر البولندي )
ًا عمى عقب، بدأت فرنسا ـ، قمب اأُلمور رأس1939آذار  15إف غزو ألمانيا لمدينة براغ في 

ف عمييا التفكير بأسرع وقت مف أجؿ القياـ باإلجراءات  ترى أف الخطر بدأ باالقتراب، وا 
 .(68)الالزمة مف أجؿ التسميح

( كتيبة قبؿ الحرب العالمية 65( كتيبة بعد أف كانت )110تمكنت فرنسا مف تحشيد )
ة جنودىا مف الشماؿ ضد ألمانيا، ـ، ونظمت القيادة العسكرية الفرنسي1945-1939الثانية 

ومف الجنوب ضد إيطاليا،          وقامت بتحشيد قواتيا في أفريقيا، وعززت بريطانيا الجيش 
 .(69)الفرنسي وأرسمت ليـ خمسة فرؽ مف أجؿ تحصيف جبيتيـ ضد ألمانيا

، دعت فرنسا الصحفييف األتراؾ إلى فرنسا لمتأثير عمى الحكومة التركية والرأي العاـ
قاـ الوفد الذي زار فرنسا بزيارة مصانع رينو لمسيارات ومصانع األسمحة والدبابات والذخائر إذ 

" البحرية وسفف Brestومحركات الطائرات، وبعد ذلؾ أخذوا الوفد إلى مدرسة "
"Strasburg،أرادت فرنسا مف الوفد التركي أف يعتقد أنيـ كانوا أقوياء عف طريؽ  " الحربية

 .(70)اداتيـ لمحرب ومصانعيـ وأف يبمغوا الشعب التركي بما رأوهإظيار استعد
 الفرنسي المشترك -ثالثًا: البيان التركي

ـ، أعطت تركيا جوابيا إلى 1939بعد التطورات التي حدثت في ُأوربا منذ آذار 
ـ، حوؿ المقترح البريطاني مف إعطاء ضمانات إلى تركيا، 1939نيساف  15بريطانيا في 

الخارجية التركي سراج اوغمو إلى أف العرض الذي قدمتو بريطانيا يتضمف حمايتيـ  وأبمغ وزير
مف إيطاليا فحسب، في حيف يجب أف يتضمف حماية تركية مف ألمانيا أيضًا، وتطرؽ إلى 
ضرورة إجراء محادثات ذات طابع عسكري بعد تحقيؽ االتفاؽ السياسي، أثناء االجتماع سأؿ 
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"ىل لديك أي شيء تريد أن تقولو لي سي رينيو ماسيجمي قائاًل: سراج اوغمو السفير الفرن
، يبدو أنو عندما (71)لـ ُيجب السفير عمى السؤاؿ ألنو لـ يكف لديو ما يقولو بشأن السنجق؟"،

سأؿ وزير الخارجية التركي سراج اوغمو ىذا السؤاؿ لمسفير الفرنسي في تركيا رينيو ماسيجمي، 
 ستمعب دورًا ُميمًا في ىذه المحادثات.قصد بو أف مسألة ىاتاي 

بعد أف بدأت بريطانيا وتركيا في محادثاتيـ، لـ توافؽ تركيا عمى اشتراؾ فرنسا 
بالمفاوضات وذلؾ ألف مسألة ىاتاي لـ تكف قد حمت بعد، بالرغـ مف ذلؾ وصؿ قائد قوات 

ـ، مف أجؿ 1939الشرؽ األدنى الفرنسية، الجنراؿ ويغاف الى تركيا في األوؿ مف أيار 
التفاوض والدفاع حوؿ ىذا الموضوع، وبعد ذلؾ ذىب إلى فرنسا، أبمغ الجنراؿ ويغاف حكومتو 
أنو مف الضروري التوصؿ إلى اتفاؽ مع تركيا في أقرب وقت ممكف، لـ يكف ىذا التقييـ الذي 

رنسية في قدمو الجنراؿ بسبب التيديد األلماني واإليطالي في ُأوربا فحسب، بؿ ألف القوات الف
المنطقة لـ تكف كافية لمدفاع عف نفسيا، إذا انضمت تركيا إلى المحور فسيشكؿ ذلؾ تيديدًا 
كبيرًا لمقوات الفرنسية، لذلؾ أراد الجنراؿ ويغاف أف تكوف تركيا التي ليا حدود مع سوريا أف 

 . (72)تقؼ بجانبيـ
ًا، بعد أف حصمت ـ، وأشرنا سابق1939بدأت تركيا المفاوضات مع فرنسا في حزيراف 

عمى تأكيدات بشأف ضـ ىاتاي، ضغطت ألمانيا ودوؿ البمقاف عمى تركيا مف أجؿ عدـ ادراج 
بقطع  Papen"المادة السادسة إلى مفاوضاتيا، وىدد السفير األلماني في أنقرة بابيف "

نياء جميع أنواع التعاوف االقتصادي والثقافي مع تركيا، وطمب وزير الخارجي ة الصادرات وا 
" مف تركيا أثناء وصولو إلى تركيا مف عدـ ادراج المادة السادسة إلى Gafencoالروماني "
بالرغـ مف ىذه الضغوط، استمرت المحادثات في أنقرة بيف وزير الخارجية التركي  االتفاقية،

 .(73)سراج أوغمو والسفير الفرنسي رينيو ماسيجمي
ى التسوية النيائية لممشاكؿ اإلقميمية انتيت المفاوضات بيف الطرفيف، وتـ االتفاؽ عم

ـ في أنقرة، وقد كاف مف أىـ المواد التي جاءت في البيانيف الموقعيف 1939حزيراف  23في 
"إذا تعرضت منطقة البحر األبيض المتوسط ألي بيف البمديف ىي المادة الثالثة، إذ أشار 

 .(74)"ىجوم محتمل، تيب الدولتان من أجل تقديم المساعدة الالزمة
 الخاتمة واالستنتاجات:

 -توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن اجماليا باآلتي:
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الفرنسية أثناء مدة الدراسة بيف مد وجزر وألعواـ  -كانت العالقات التركية  -1
 طويمة، بالرغـ مف تمتعيا باالستقرار النسبي إلى حد ما.

ـ، 1938نياية عاـ لـ تكف فرنسا تفكر في التخمي عف اإلسكندرونة حتى   -2
 وذلؾ لتطورات األحداث عمى الساحة اأُلوربية.

إف سمخ لواء اإلسكندرونة عف المنطقة العربية، بالرغـ مف أف األتراؾ ال   -3
% مف نسبة السكاف، يمثؿ حجـ التآمر الغربي عمى العرب 40يشكموف في أقصى حد 

 والوطف العربي الذي كاف يمثؿ آخر أمالؾ الدولة العثمانية.
البريطاني واالعالف عف بيانيما المشترؾ قبيؿ  -بعد أف تـ التقارب التركي  -4

ـ، ضغطت بريطانيا عمى فرنسا بعدـ خسارة األتراؾ 1945-1939الحرب العالمية الثانية 
باعتبارىا حميفًا قويًا لمغرب اأُلوربي، ولذلؾ وافؽ الفرنسيوف عمى الجالء نيائيًا مف 

 اإلسكندرونة.
ف تأسيسيا كاف ىاتاي)إف جميورية )  -5 (( لـ تكف إال ُحكمًا فرنسيًا وتركيًا، وا 

 بيدؼ تسميـ لواء اإلسكندرونة إلى األتراؾ وفصميا عف سوريا في أقرب وقت ممكف.
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