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 (5211-5221) البريطانية-العالقات التركية
 

 حنا عزو بهناند. 
 مدرس/ قسم الدراسات التاريخية والثقافية/ مركز الدراسات اإلقليمية

 
 مستخلص البحث

 5221 الجمهوريممة التركيممة سممنةالبريطانيممة منممس ت سممي  -اتسمممت العالقممات التركيممة
بطماب  الجممودح حيمث ك ممت عمليمة حسما النمزاا بينهمما علمى و يمة  5221 ةنوحتى س

 عن مكنونات العداء بينهما. 5221 الموصل سنة
بدايممة المصممالحة الدبلوماسممية بممين الممدولتينح الس اخممس العالقممات  5222 ممهدت سممنة 

البريطانيممة تتحسممن منممس منتصممث عيممد ال ال ينممات مممن اليممرن الع ممرينح ن ممرا -التركيممة
لموقث بريطانيا المساند من قضمية المضمايا التركيمة عنمدما طالبمت تركيما بعيمد مم تمر 

 .5221 لوزان سنة الن ر في بنود تلك اليضية بموجب معاهدة إلعادةدولي 
األ مر البمال   5211وكان للدور البريطاني المساند لتركيما فمي مم تمر ممونترو سمنة  

في حصول تركيا على السيادة الكاملة على تلمك المضمايا بموجمب اتماقيمة ممونترو فمي 
 تموز من تلك السنة. 21

 مممهدت العالقمممات بمممين المممدولتين بعمممد سلمممك التممماريل تطمممورا ملحو ممما سمممواء علمممى 
 المستويين السياسي أا ا قتصادي.  

 
 تمهيد  

الفرصية السيانحة لتغلغي   1بريطانيا في  نايام اتمتييازات ابجنبييةوجدت 
نفوذهيييييا وبالتيييييال  تقويييييية عالقاتهيييييا ميييييا الدولييييية العثمانيييييية. وخيييييال  السييييينوات 

 منحت الدولة ابخيرة اتمتيازات لبريطانيا.( 1851-1851)
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أدى تنيام  قييوة بريطانييا ومركزهييا اليدوليين ميين جهية  والتييدهور اليذ  طييرأ 
فيي  العالقييات مييا بييين معاييم الييدو  ابوربييية والدوليية العثمانييية بسييب  الحمليية 

من جهة أخرى  الى تقوية عالقات  1651العسكرية العثمانية على فيينا سنة 
علييييى مانييييية مييييا بريطانيييييا  وميييين ثييييم فييييت  أبييييوا  الدوليييية ابولييييى الدوليييية العث

مصييياريعها لتغلغييي  المصيييال  والنفيييوذ البريطيييانيين فييي  المييييادين اتقتصيييادية 
تيم التوقييا عليى اتتفاقيية التجاريية  1515. فف  سينة 0والسياسية لتلك الدولة

بية. وألغت البريطانية الت  أكدت على بنود ناام اتمتيازات ابجن -العثمانية
جمييييا أليييكا  اتحتكيييارات الحكوميييية فييي  الدولييية العثمانيييية التييي  كانيييت تمنيييا 
التجييار ابوربيييين ميين إقاميية عالقييات مبالييرة مييا التجييار المحليييين  ممييا أدى 

. وبغيية الحيد مين تفياقم ذليك العجيز 1ذلك إلى مزيد مين العجيز في  ميزانيتهيا
 Dentميا مسسسية )) 1581عقدت تلك الدولة أو  اتفاقية قرض اجنبي  سينة 

Palmer Co.))  البريطانية  ثم عقدت ف  السنة التالية اتفاقية قرض آخير ميا
((Rothschilds of London))مسسسييية 
1 وأدى هيييذا إليييى تلسييييس البنيييك .

من قب  مصرفيين بريطيانيين أوت،  حييب بيدأ ذليك البنيك  1586العثمان  سنة 
  كانييييت تقييييوم بهييييا اللييييركات يتعيييياطى أعمييييا  تلييييييد السييييكك الحديدييييية التيييي

ابجنبيييية  وبهيييمنها البريطانيييية. ففييي  السييينة نفسيييها منحيييت ليييركة بريطانيييية 
مميا مكين تليك الليركات مين  Aydinامتياز مد سكة حديد بيين أزميير وأييدين 

الحصو  على حقوق استثمار المناجم الواقعية عليى جيانب  ذليك الخيط و يير  
ة البنيييية التحتيييية لالقتصييياد مييين الخطيييوط  فهيييال، عييين تحويييي  عملييييات إقامييي

. مما ترت  على ذلك حصو  المزيد من 8العثمان   وتقديم الخدمات العامة
العجز ف  ميزانية الدولة العثمانيية وبالتيال  عجزهيا لييس في  تسيديد القيروض 
التيي  قمييدمت لهييا  بيي  فيي  تسييديد الفوا ييد المستحصييلة ميين تلييك القييروض  ممييا 

جبار السلطان العثمان  عبيد الحمييد الثيان   سب  ذلك تدخ  الدولة الدا نة  وا 
 1551كييييانون ابو   01( علييييى إصييييدار حمرسييييوم محييييرمح فيييي  1586-1111)
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حكوميييية  إييييراداتمنلييي ا، إدارة اليييدين العثميييان  العيييام وميييوكال، اليهيييا تحصيييي  
فيييي   اإلدارةمعينيييية. وكييييان ممييييثال بريطانيييييا وفرنسييييا يتناوبييييان منصيييي  ر يييييس 

أن دولتيهمييا كانييت تمييثالن  باعتبييار  اإلدارةس تلييك المراحيي  ابولييى ميين تلسييي
 . 6أكبر دا نين للدولة العثمانية

أدى تلسيس مث  تلك اإلدارة ابجنبية إلى فقدان الدولة العثمانية جزء مين 
سييادتها واسيتقاللها. وعنييدما اليتركت تلييك الدولية في  الحيير  العالميية ابولييى 

ها اتقتصاد  مفقودا،  فوجدت الفرصية إلى جان  ألمانيا والنمسا كان استقالل
. وردا، عليى ذليك 11118ابجنبيية في  ايليو   اتمتييازاتنايام  إللغاءمناسبة 

تليرين الثيان  مين  8أعلنت بريطانيا رسميا، الحر  على الدولية العثمانيية في  
السيينة نفسييها. كمييا أرسييلت حملتييين عسييكريتين بسييب  تعييرض مصييالحها فيي  

. وخييال  سيينوات الحيير  توصييلت بريطانيييا مييا 5رتلييك المنيياطق إلييى الخطيي
. بهييدت تقسيييم ممتلكييات الدوليية العثمانييية 1حلفا هييا إلييى عييدة اتفاقيييات سييرية

فيمييا بينهييا  علمييا، بييلن السياسيية البريطانييية تجييا  الدوليية العثمانييية حتييى نلييو  
تلك الحر  كانيت تهيدت إليى عيدم تقسييم ممتلكيات تليك الدولية بهيدت حمايية 

. وعنيدما وهيعت الحير  أوزارهيا بهزيمية الدولية العثمانيية 11هناكمصالحها 
ليييروطل القاسيييية عليييى تليييك  Calthorpeأمليييى ابمييييرا  البريطيييان  كيييالثور  

  إذ 1115تليييييرين ابو   11فييييي   Mudrosالدولييييية بموجييييي  هدنييييية ميييييودرس 
أصييبحت معاييم أراهيييها تحييت سيييطرة دو  الوفيياق  وعلييى أثيير ذلييك بييرزت 

في   ]اتياتورك[الحركة الوطنية التركيية )الكماليية( بقييادة مصيطفى كميا  باليا 
وفعيييييال  التركيييييية  ابراهييييي ابناهيييييو  لتلخيييييذ عليييييى عاتقهيييييا مهمييييية تحريييييير 

-1101اسييتطاعت تلييك الحركييية عيين طريييق الكفيييال المسييل  خييال  السييينوات)
بعييد أن تخلييت ايطاليييا وفرنسييا عيين  ابراهيي ( ميين تحرييير معاييم تلييك 1100

تلييييدهما للسياسيية البريطانييية  وبالتييال  دعييم فرنسييا للحركيية الكمالييية بموجيي  
 .110111تلرين ابو   01معاهدة انقرة الت  عقدت ف  
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الميدعوم مين قبي  بريطانييا   1100 أيليو الجيش اليونيان  في   انهياروما 
والمنطقيييية المحاييييدة حييييو  المهييييايق أدى  أزميييييرت الكمالييييية فييي  وتقيييدم القييييوا

بالحكومة البريطانية إلى التخل  عن سياستها العدا ية تجيا  الدولية العثمانيية  
-Lozan (1100 واللجوء إلى المفاوهات السلمية ومن ثم عقد ميستمر ليوزان

ة (  فييتم تسييوية جميييا المليياك  المعلقيية مييا تلييك الدوليية بموجيي  معاهييد1101
التركيية  -باستثناء ملكلة الحيدود العراقيية 1101تموز  01لوزان بسويسرا ف  

 .10والت  أاهرت الى الوجود ملكلة الموص 
 

   5211-5221البريطانية -تطور العالقات السياسية التركية
ت المناقلات بللن مليكلة الموصي  عنيد افتتيال ميستمر ليوزان بيين اقتصر 

وزير خارجية بريطانيا  والوفد التركي   Curzonالوفد البريطان  بر اسة كرزن 
وزيييير خارجيييية تركييييا عليييى تبييياد  لخصييي   ]اينونيييو[بر اسييية عصيييمت باليييا 

لوجهييات نايير ر يسيي  الوفييدين  بطليي  ميين عصييمت بالييا  حيييب تييم تبادلهمييا 
كيانون ابو   11ت مكتوبية وزعيت عليى وفيود الحلفياء الر يسية بيين ف  مذكرا

منيل  واحتييوت تلييك المييذكرات حجيي  الطييرفين عيين أسييبا  وجييو   11و 1100
احتفييياا العيييراق بالموصييي  أو أعطا هيييا إليييى تركييييا بسيييبا  عرقيييية وسياسيييية 
وتاريخيييية وجغرافيييية واقتصيييادية وعسيييكرية  والجيييدير باليييذكر إن تليييك المليييكلة 

سب  الر يس  ف  عدم التوص  إلى معاهدة الصل  النها ية بين دو  كانت ال
الوفيياق ميين جهيية وتركيييا ميين جهيية أخييرى فيي  ذلييك المييستمر فيي  وقييت مبكيير. 

دون التوصيي  إلييى حيي  نهييا    1101تمييوز  01وأخيييرا، تييم التوقيييا عليهييا فيي  
لملكلة الموصي   بيدلي  ميا تهيمنتل الفقيرة الثانيية مين الميادة الثالثية مين تليك 
المعاهييدة التيي  تهييمنت تعيييين خييط الحييدود بييين تركيييا والعييراق بترتييي  ود  
بيين تركيييا وبريطانييا العامييى خييال  تسيعة لييهور. وفيي  حالية عييدم توصييلهما 

 . 11لنزاع إلى مجلس عصمة ابمممالى اتفاق خال  تلك المدة يحا  ا
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فييي  منطقييية كييياام باليييا  1101أييييار  11اسيييتسنفت مباحثيييات الوفيييدين فييي  
بلسيييتانبو  تحيييدوهما ر بييية قويييية للمصيييالحة. وعنيييدما طرحيييت وجهيييات ناييير 
الوفييدين بلييلن الملييكلة بييدت الهييوة لاسييعة ومنيييت تلييك المباحثييات بالفليي   

البريطانيييية. وبعيييد مهييي  تسيييعة  -وزادت مييين مليييكلة تفييياقم العالقيييات التركيييية
لهور أحيلت ملكلة الموص  إليى عصيبة ابمميم بنياء عليى مبيادرة بريطانيية. 
واقتييرل ابتييراك فيي  جنيييت علييى هييرورة إجييراء اسييتفتاء لييعب  عييام ميين قبيي  
مفوهية عصبة ابممم  وخرجت تلك المفوهية بتقريير مفياد  إن سيكان وتيية 

الوقيت اليذ  كانيت فييل المفوهيية  الموص  يفهلون العراق على تركيا. وفي 
تقييوم بصيييا ة التقرييير  انييدلعت حركيية كردييية مسييلحة هييد الحكوميية التركييية 

  وكانييت الييدوافا وراء تلييك الحركيية 1108بقيييادة الليييي سييعيد النقلييبند  سيينة 
هيي  اهييور اللييعور القييوم  الكييرد  واتسييتياء ميين اإلجييراءات الكمالييية مثيي  

 .11التحريض البريطان  لهاالتحديب والعلمانية  فهال، عن 
قرر مجلس عصبة ابممم إعطاء تلك الوتيية  1108كانون ابو   16وف  

إلييى العييراق  وفيي  الوقييت نفسييل حييب المجلييس كيي  ميين تركيييا وبريطانيييا علييى 
هييرورة التوصيي  إلييى اتفيياق ود  ميين أجيي  إنهيياء حاليية التييرد  وسييوء الفهييم 

د  بييك وزييير خارجييية تركيييا بلييلن الملييكلة. وعلييى أثيير ذلييك توجييل توفيييق رليي
( ر يييس دا ييرة الحكوميية Chicherin)جيجييرين  إلييى ابتحيياد السييوفيت  والتقييى بييي

بعييد مييرور يييوم  التوقيييا علييى اتفاقييية جديييدةالسييوفيتية لللييسون الخارجييية وتييم 
واحيييد عليييى قيييرار العصيييبة. وميييا ذليييك ليييم تكييين تركييييا را بييية فييي  خيييوض أيييية 
مغامرة تحد  لقرار العصبة أو اللجوء إلى استخدام السالل  ب  على العكس 
من ذليك قاميت بيالتوقيا عليى معاهيدة ميا كي  مين بريطانييا والعيراق في  أنقيرة 

ى أن خيييط الحيييدود . نصيييت الميييادة ابوليييى منهيييا علييي110618حزييييران  8فييي  
نها ية بالخط الذ  وافق عليل مجليس عصيبة  بيت تركيا والعراق عين بصورة
)خييط بروكسيي ( مييا  1101تلييرين ابو   01ابممييم فيي  جلسييتل المسرخيية فيي  



 

 
 
 

  (01) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[511] 

تعدي  ف  الخط جنوب  عالمون وألوتا بحيب يجع  ذلك القسيم مين الطرييق 
من الحييدود التركييية. المختييرق لييارض العراقييية بييين هييذين المكييانين داخييال، هيي

وقهييت المييادة الرابعيية علييرة علييى أن تييدفا الحكوميية العراقييية إلييى الحكوميية 
مييين حصييية ليييركة الييينفط التركيييية ولميييدة خميييس وعليييرين سييينة  %11التركيييية 

 15ابتداء، من تاريي تنفيذ المعاهدة والت  أصبحت نافذة المفعيو  اعتبيارا، مين 
 .110616حزيران 

عليى وتيية الموصي  عين مكنونيات العيداء بيين كلفت عمليية حسيم النيزاع 
تركيييا وبريطانيييا  فيي  حييين إن تقييدما، بطي ييا، باتجييا  تثبيييت أسييس الصييداقة قييد 

  حيييييييب لييييييهدت تلييييييك السيييييينة بداييييييية المصييييييالحة 1101بييييييدى للعيييييييان سيييييينة 
الدبلوماسية من خيال  ميا قيام بيل فرييق بحير  بريطيان  مين زييارة رسيمية اليى 

ميييا  باليييا ر ييييس الجمهوريييية قا يييد ابسيييطو  اسيييتانبو   واسيييتقبا  مصيييطفى ك
البحر  البريطيان  والسيفير البريطيان  أثنياء زيارتهميا بنقيرة. وعليى الير م مين 

بعصيبة ابمميم   اترتبياطالجهود السوفيتية الحثيثة التي  بيذلت لمنيا تركييا مين 
إت أن مصطفى كما  لعر بهرورة أن يقدم على مث  تلك الخطوة وأن يقيم 

ابييية مييا تلييك العصييبة ميين أجيي  تعزيييز موقييا تركيييا الييدول  حيييب عالقييات إيج
 .111018تموز  15ارتبطت بها رسميا، ف  

وبعد أن انهمت تركيا إلى تليك العصيبة أخيذت تعمي  كي  ميا في  وسيعها 
مييين أجييي  تحقييييق فكيييرة التعييياون البلقيييان  الوثييييق وبالتيييال  قييييادة دو  البلقيييان  

  1111أيليو   11حيب عقيدت معاهيدة صيداقة وعيدم اعتيداء ميا اليونيان في  
  تلييرين ابو  ميين العييام نفسييل. فهييال، عيين الييدور الييذ 18ومييا رومانيييا فيي  

البلغارييية. ودفعييت تلييك التحركييات -بييل بلييلن تسييوية الخالفييات اليونانيييةقامييت 
البلغاريييييية سيييييفير بريطانيييييا فييييي  صيييييوفيا إليييييى أن يصيييييرل  -اليونانيييييية-التركييييية

ن بريطانيييا  ))بوجيود خطيط أعييدت مين أجي  أتفيياق بيين هيذ  الييدو  اليثالب  وا 
عنيد هيذا  ترح  بمث  هذا التطور ف  جنو  لرق أوربا((. ولم يتوقت ابمر
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الحد ب  أن الحكومة البريطانية باركت رسميا، ملروع معاهدة البلقيان وعبيرت 
عن أسفها للفل  ف  هم بلغاريا إلى المعاهدة  وذلك من خيال  الزييارة التي  

وزير خارجية اليونان في  بدايية كيانون الثيان   Maximosقام بها ماكسيموس 
هييييدة وموقييييت بلغاريييييا منهييييا إلييييى بريطانيييييا وفرنسييييا لتوهييييي  تلييييك المعا 1111

 .15ومعرفة ردود أفعا  بريطانيا وفرنسا
أدت التطورات الالحقة إلى تقار  أكثر بين تركييا وبريطانييا وبالتيال  إليى 
تعزيز عالقاتهما  ومنها بروز خطر التوسا الفاليست  في  أفريقييا وذليك مين 
خييال  تصييريحات موسييولين   وهجييوم ايطاليييا علييى الحبليية )أثيوبيييا( مييا بييين 

عييييادة ال1118-1116 تسييييلي    وتهديييييدها منطقيييية حييييوض البحيييير المتوسييييط. وا 
ابلمان  ف  منطقة الراين  فاستغلت تركيا تلك الاروت لتحقيق تعيدي  نايام 

مين  1116  حيب طالبت ف  نيسان 11المهايق الذ  فرهتل معاهدة لوزان
خييال  المييذكرة التيي  قييدمتها إلييى الييدو  التيي  وقعييت علييى تلييك المعاهييدة فيي  

. 01ة عليهيياالسييمال لهييا بتحصييين المهييايق والحصييو  علييى السيييادة الكامليي
وباسييتثناء ايطاليييا فلييم تكيين هنيياك رد فعيي  علييى المييذكرة التركييية  ت بيي  أنهييا 
لقيت ترحيبا،  خاصة من قب  بريطانيا  إذ أنها لم تجد ف  المطل  الترك  ما 
يبييرر  فقييط  بيي  إنهييا أيهييا، كانييت بحاجيية إلييى حلفيياء جييدد فيي  منطقيية لييرق  

عييين تليييك المنطقييية. كميييا  ةاإليطالييييحيييوض البحييير المتوسيييط لصيييد المطييياما 
. 01استغلت بريطانيا تلك المناسبة بهيدت إبعياد تركييا عين اتتحياد السيوفيت 

 01فيي   Montreuxوأخيييرا، تييم توقيييا ابطييرات المعنييية علييى اتفاقييية مييونترو 
  حييب وافقيت جمييا تليك ابطيرات باسيتثناء ايطالييا التي  وافقيت 1116تموز 

الييذ   اتقتييرالعلييى  1115أيييار  0فيي  معاهييدة مسييتقلة عقييدتها مييا تركيييا فيي  
  وبموجيي  هييذ  اتتفاقييية اسييتعادت تركيييا حييق تحصييين 00تقييدمت بييل تركيييا

منطقة المهايق  ووايفية الرقابية عليهيا التي  كانيت مناطية إليى لجنية دوليية. 
بمبييدأ المييرور الحيير لجميييا السييفن  إت أن تركيييا منحييت  اتحتفيياامييا تقييرر ك
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حيييق منيييا ميييرور السيييفن الحربيييية فييي  وقيييت الحييير   عنيييدما تيييرى أنهيييا مهيييددة 
 .01بخطر حر  داهمة

))نصيرا، سياسييا،((  باعتبارهاوصفت إحدى المصادر التركية هذ  اتتفاقية 
المهايق وبالتيال  تقويية موقعنيا  لتركيا منذ أن ))سممحت لتركيا بإعادة تسلي 

ف  حوض البحر المتوسط  مما عزّز صوتنا ف  اللسون الدولية  وجع  من 
 .01طبيعة صداقتنا ما القوى ابخرى أكثر قيمة((

تعيييد إتفاقيييية ميييونترو نقطييية تحيييو  وصيييفحة جدييييدة فييي  التييياريي المعاصييير 
بهييا ادوارد الثييامن  البريطانييية. ففيي  خييال  الزيييارة التيي  قييام-للعالقييات التركييية

  ولقا ييل بمصييطفى كمييا  أتيياتورك  1116ملييك بريطانيييا بسييتانبو  فيي  أيلييو  
حيب عقد معل أواصر الصداقة بعد جفاء. كما كانت هناك وساطة بريطانية 
بين تركيا وفرنسا. بليلن ليواء اتسيكندرونة  فقبي  الطرفيان تليك الوسياطة وتيم 

خاصيية  وأن تهييمن تركيييا وفرنسييا  رةبييإداابتفيياق علييى أن يتمتييا ذلييك اللييواء 
. وكانييت الزيييارة التيي  قييام بهييا عصييمت اينونييو ر يييس وزراء تركيييا 08سييالمتل

. لحهيور حفي  تتيوي  جيورس السيادس  أثرهيا البيال  في  1118إلى لنيدن سينة 
تمتين تلك الصداقة  وبعد عودتل ألار المتحدب الرسيم  التركي  إليى الميودة 

لييدى عاميية اللييع   فهييال، عيين الييدوا ر الرسييمية   البالغيية التيي  لمسييها اينونييو
وأهييات ))لقييد وجييدنا السياسيية البريطانييية تسييير لخدميية عملييية السييالم تماليييا، 

 .06ما سياستنا((
أعربيت تركييا عين ر بتهيا  أناهر التقار  بيين اليدولتين أكثير فيلكثر بعيد 

فييي  فييي  اتنهيييمام إليييى ابحيييالت العسيييكرية  التييي  سيييعت بريطانييييا بقامتهيييا 
 5منطقة الليرق ابوسيط لحمايية مصيالحها. وكيان عقيد ميثياق سيعد آبياد في  

يييييييران وأفغانسييييييتان يييييييدخ  هييييييمن تلييييييك  1118تمييييييوز  بييييييين تركيييييييا والعييييييراق وا 
 .  08المحاوتت
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قييدمت  1118أيلييو   11المنعقييد فيي  فرنسييا فيي   Nyonوفيي  مييستمر نيييون 
تركيييييا دعمييييا، قانونيييييا، لبريطانيييييا فيييي  حييييق الييييدفاع عيييين مالحتهييييا الدولييييية هييييد 

 .05ف  البحر المتوسط اتيطاليةالهجمات الت  تلنها الغواصات 
وبللن ر بة الحكومة التركية ف  تقوية عالقاتها ما بريطانيا كت  السفير 

 1115سينة لدى أنقرة   Knatchbull_Hugessenالبريطان  ناتلبو  هوجيسين
مييا يليي   ))لقييد كييان أمييرا، مدهلييا، أن نجييد الحكوميية التركييية متلهفيية فيي  السييير 
بخطييى سييريعة نحييو تحقيييق ذلييك الهييدت وكيييت أنهييم كييانوا مسييتعدين للتعاميي  

. وأثميرت تليك 01مع  على أساس مبن  على الصيراحة والثقية المتنياهيتين((
ين بريطانيييا وتركيييا  فيي  الجهييود فيي  عقييد اتفاقييية تبيياد  المسيياعدة الملييتركة بيي

فييييي  حاليييية العيييييدوان أو الحيييير  فييييي  منطقيييية حيييييوض البحييييير  1111أيييييار  10
لمانييييا  فيييإن االمتوسيييط  عليييى الييير م مييين العالقيييات اتقتصيييادية الوثيقييية ميييا 

الحكومة التركيية وجيدت سياسيتها تتماليى ميا الكتلية البريطانيية  التي  تهيدت 
نفسل أدت تلك اتتفاقيية إليى  إلى وقت توسا ابلمان ف  البلقان. وف  الوقت

عقد اتفاقية مماثلة بين تركيا وفرنسا  بن الفرنسييين أبيدوا اسيتعدادهم للتخلي  
 .11كلية عن لواء اتسكندرونة لاتراك

 
 
 

 (5211-5221البريطانية )-تطور العالقات ا قتصادية التركية
منييييذ نلييييو  الحيييير  العالمييييية ابولييييى فقييييدت بريطانيييييا المكانيييية التيييي  كانييييت 
تتصييدرها كلفهيي  زبييون للدوليية العثمانييية علييى مسييتوى الصييادرات والييواردات 
معييييا،. إذ كانييييت كفيييية الميييييزان بييييين الييييدولتين قبيييي  تلييييك الحيييير  تمييييي  لصييييال  

نيت مين الصيادرات البريطانيية التي  كا %11-11بريطانيا الى حد تتيراول بيين 
سنويا،. وخال  السنوات الت  أعقبت  إسترلين مليون جنيل  1-5تص  ما بين 
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ت توجييد أييية إلييارة فيمييا يتعلييق بالتبيياد   1105نهاييية تلييك الحيير  وحتييى سيينة 
التجييار  بييين الييدولتين ويعييزى السييب  فيي  ذلييك إلييى عييزوت الحركيية الكمالييية 

سييعة ميين أراهيي  عيين التعاميي  مييا بريطانيييا بسييب  احييتال  ابخيييرة بجييزاء وا
. 110611الدولية العثمانييية  وبييروز ملييكلة الموصي  التيي  لييم تحسييم إت سيينة 

انخفاهيييا، فييي  التبييياد  التجيييار  بينهميييا   1111-1101كميييا ليييهدت السييينوات 
( أوت،. وتذبيييذ  1111-1101العالميييية ) اتقتصييياديةويعيييزى ذليييك إليييى ابزمييية 

  بييين تركيييا والييدو  ابخييرى فيي  تركيييا ثانيييا،  ونليياط التبيياد  التجييار  اإلنتيياس
لمانيييا وايطاليييا والوتيييات المتحييدة ابمريكييية  إذ أصييبحت هييذ  الييدو   اومنهييا 

. واتتفاقيية التجاريية التي  عقيدتها 10لمانيا أفه  زبون لتركيا ثالثيا، اوت سيما 
( في  أوتياوا Dominionبريطانيا ما دو  الكومونولب البريطيان  )اليدومينيون 

والت  منحت بموجبها تلك الدو  حقوقا، تجارية وكمركية خاصة    1110سنة 
فهييييال، عيييين صييييعوبة إيجيييياد سييييوق للبهييييا ا وابمييييوا  التركييييية فيييي  ابسييييواق 

 .11البريطانية لمنافسة أموا  دو  الكومونولب لها منافسة لديدة رابعا، 
العالقيية التجارييية بييين بريطانيييا وتركيييا خييال  تلييك  اآلتيي ويوهيي  الجييدو  

 ة بالباونات اتنكليزية  المد
 
 

الصادرات البريطانية إلى  السنة
 تركيا

الصادرات التركية إلى 
 بريطانيا

1101 111,811,0 111,811,1 
1111 111,111,1 111,811 
1111 111,111 111,86111 
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وفييي  الوقيييت نفسيييل حاوليييت الحكومييية البريطانيييية أكثييير مييين ميييرة رفيييا حجيييم 
التباد  التجار  بين الدولتين عين طرييق عقيد اتفاقيية تجاريية تصيون مصيال  
الطرفين  وبهذا الخصيو  أتصي  برسي  ليورين سيفير بريطانييا في  أنقيرة ميا 
المحافييييي  التركيييييية ذات الليييييلن  إت أن محاولتيييييل بييييياءت بالفلييييي  بسيييييب  تليييييك 

ف  مواصلة جهودهيا ميا  1118اروت. استمرت الحكومة البريطانية أوا   ال
الحكومييية التركيييية لتحقييييق الغايييية المنليييودة  وبعيييد مفاوهيييات داميييت بهيييعة 

حزييران مين السينة نفسيها  1لهور تم التوقيا على اتفاقيية تجاريية بينهميا في  
 N.Menemenci   ف  أنقرة بين السيير برسي  ليورين ونعميان منمنجي  أو ليو

oglu  ومييين أهيييم ميييا تهيييمنتل تليييك  السيييكرتير العيييام ليييوزارة الخارجيييية التركيييية
المقاّصيييييية  Clearingاتتفاقييييييية  إنهييييييا كانييييييت مبنييييييية علييييييى أسيييييياس الكليرنييييييك 

)تخليييي  مييين الكميييرك وتصيييفية الحسيييابات بيييين مختليييت البنيييوك( بليييرط أن 
موا  الصادرة من من المدفوعات دوفيزا، حرا،. وأن تمدفا بدتت اب %11يكون 

بريطانيا والداخلة إلى تركيا إلى البنك المركيز  في  تركييا بالجنيهيات التركيية  
وكذلك أن تدفا بدتت ابموا  الصادرة مين تركييا والداخلية إليى بريطانييا إليى 
بنييك بريطييان  ينتخبييل البنييك المركييز  التركيي  بييالليرات البريطانييية  وأن تتعهييد 

ليلنا، إليى  6,11يض الهريبة على التين الترك  من الحكومة البريطانية بتخف
لييييلنات  فهييييال، عيييين المنتوجييييات التركييييية ابخييييرى مثيييي  الصييييوت والبلييييوط  8

والبنيييييدق  وبالمقابييييي  تتعهيييييد الحكومييييية التركيييييية بيييييلجراء التسيييييهيالت الخاصييييية 
للبها ا البريطانية الت  كانت في  مخيزن الكميارك بحييب تهيمن بصيحابها 

لهور  1 اتتفاقية  وأن تكون مدة العم  بهذ  اتتفاقيةحق اتستفادة من تلك 
 .18الطرفين باتفاقمن تاريي تنفيذها ويجوز تمديدها بمد آخر 

لييم يقتصيير ابميير عنييد هييذا الحييد بيي  أتفقييت الحكوميية التركييية فيي  تلييرين 
ميييا قسيييم مييين الليييركات البريطانيييية عليييى بنييياء عيييدة سيييفن لنقييي   1118الثيييان  
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ف  مختلت ابحجام لرط أن ييتم صينعها وتسيليمها إليى المسافرين والبها ا 
 . 16الحكومة التركية بعد مرور سنة واحدة

البريطانية لهدت تحسنا، -التركية اتقتصاديةوالجدير بالذكر أن العالقات 
ملحوايييا، بعيييد ذليييك التييياريي إثييير المواقيييت السياسيييية البريطانيييية المسييييدة لتركييييا 

والتييي  سيييبق ذكرهيييا  فهيييال، عييين تليييييد  ربييياأو بسيييب  التطيييورات التييي  ليييهدتها 
. ففييي  سييينة 18بريطانييييا للمقتيييرل التركييي  بليييلن إعيييادة تنقيييي  نايييام المهيييايق

مييثال، أصييبحت بريطانيييا تتبييوأ المرتبيية الثالثيية فيي  التبيياد  التجييار  مييا  1116
تركيييا بعييد كيي  ميين ألمانيييا والوتيييات المتحييدة  حيييب بلغييت الصييادرات التركييية 

لييييييرة تركيييييية  بينميييييا بلغيييييت اتسيييييتيرادات التركيييييية  111,186,6إليييييى بريطانييييييا 
 .15ليرة تركية 501,111,6

أوكلييييت الحكوميييية التركييييية مهميييية إنليييياء معميييي  الحديييييد  1118وفيييي  سيييينة 
بالقر  من مناجم الفحم الحجر   إلى لركة  Karabukوالصل  ف  قر  بوك 

بريطانييية. وألييار سييفير بريطانيييا فيي  أنقييرة ميين خييال  الكلميية التيي  ألقاهييا فيي  
حف  وها حجير ابسياس للمعمي  الميذكور  إليى اليروابط الوثيقية التي  بيدأت 
تيييربط تركييييا ببريطانييييا مييين الناحيييية التجاريييية والصيييناعية بعيييد السياسيييية  وأن 

مييي  فاتحييية عهيييد جدييييد فييي  التعييياون الميييال  والصيييناع  بيييين يكيييون هيييذا المع
 .11الدولتين

وعليييى اثييير توسيييا العالقيييات التجاريييية بيييين تركييييا وبريطانييييا وليييدة حييير  
الحكوميية التركييية بييلجراء المعييامالت المالييية والنقدييية علييى يييد البنييوك التركييية 

فكير في  التركيية في  أن ت Is Bankasiبنيك اييش  بيإدارةبقيدر المسيتطاع  أدى 
وهيييامبورح  حييييب  باإلسيييكندريةبفرعييييل اآلخيييرين  أسيييوةفيييت  فيييرع ليييل فييي  لنيييدن 

 .11إلى لندن تمهيدا، لتلك المهمة 1118توجل مدير البنك المذكور ف  تموز 
لهدت السنة التالية تقاربيا، أكبير بيين اليدولتين. ففي  أييار وبعيد مفاوهيات 

تل تلييييك اتتفاقييييية تقييييديم بيييين الجييييانبين تييييم توقيييييا اتفاقييييية لنيييدن  وممييييا تهييييمن
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ملييون جنييل  ومقابي  ذليك تعهيدت تركييا بيلن  16بريطانيا قرها، لتركيا بقيمية 
. 11تسيييلم لبريطانييييا معيييادن خامييية  وبخاصييية الكيييروم معادلييية لقيمييية القيييرض

والجدير بالمالحاية أن تقيديم مثي  ذليك القيرض لتركييا عيزز كثييرا، مين تنيام  
  أنييل عنييدما أرادت ألمانيييا التعييويض عيين عييرى الصييداقة بييين الييدولتين  بييدلي

مليون مارك ألمان  فإن وزير  181قيمة ذلك القرض بمن  تركيا قرض قيمتل 
( صرل قيا ال،  ))مهميا Aras  (1108-1115خارجية تركيا توفيق رلد  اراس

حصييييييي  فيييييييإن تركييييييييا سيييييييوت لييييييين تكيييييييون فييييييي  صيييييييت المعسيييييييكر المعييييييياد  
. وأسييهم ذلييك القيييرض فيي  قيييام صيييناعات محلييية تركييية  كميييا 10لبريطانيييا((

 .11معم  الحديد والصل  ف  قر  بوك إلكما خص  جزءا، منل 
 
 
 
 

 الخاتمة
أتسمت السياسة البريطانية تجا  الدولة العثمانية منذ أن تغلغ  نفوذها ف  
تلييك الدوليية بموجيي  ناييام اتمتيييازات ابجنبييية وحتييى نلييو  الحيير  العالمييية 
ابولى بالحفاا على وحدة أراه  تليك الدولية بهيدت حمايية مصيالحها فيهيا  
فهيييال، عييين تيييلمين طيييرق مواصيييالتها المسديييية إليييى مسيييتعمراتها فييي  الليييرقين 
ابوسييط وابدنييى  إت أن نلييو  تلييك الحيير  وانهييمام الدوليية العثمانييية إلييى 

خطيير. المعسيكر المعيياد  لبريطانيييا  أدى إلييى تعييرض مصييال  ابخيييرة إلييى ال
وردا، على ذلك اتفقت ما حليفاتها على تقسيم ممتلكيات الدولية العثمانيية وفقيا، 

 تتفاقيات سرية عقدت أثناء تلك الحر .
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وعلى اثر هزيمة الدولة العثمانية من تلك الحر  أملت بريطانييا ليروطها 
القاسييية عليهييا بموجيي  هدنيية مييودرس وقسييمت أراهيييها إلييى منيياطق احييتال  

 سية وايطالية ويونانية. بريطانية وفرن
إن الحركيية الوطنييية التركييية )الحركيية الكمالييية( التيي  أخييذت علييى عاتقهييا 

التركيييية مييين المحتليييين ابجانييي  دخليييت بعيييد تحريييير  ابراهييي مهمييية تحريييير 
فييي  مفاوهيييات مباليييرة فييي  سويسيييرا ميييا دو  الحلفييياء.  ابراهييي معايييم تليييك 

تييم تسيوية جميييا المليياك  و يرهيا ميين اليدو  لتسييوية الملياك  المعلقيية  حييب 
( باسيييييتثناء مليييييكلة الموصييييي   إذ ليييييم ييييييتم 1101-1100فييييي  ميييييستمر ليييييوزان )

. والجدير بالذكر أن العالقات 1106تسويتها بين بريطانيا وتركيا إت ف  عام 
وحتيى عييام  1101البريطانيية أصيابها الجميود منييذ إعيالن الجمهوريية -التركيية
تلك العالقات بعيض التحسين بعيد أن    إت أنل بعد تلك المدة طرأ على1105

 .1110رأت الحكومة التركية هرورة اتنهمام إلى عصبة ابممم عام 
إن التطييورات التيي  لييهدتها أوربييا ومنهييا التهديييد اتيطييال  لمنطقيية البحيير 

عييادة التسييلي  ابلمييان  فيي  منطقيية  1116المتوسييط واحتاللهييا بثيوبيييا سيينة  وا 
انييا تتجيل إحييداهما صيو  ابخيرى. كمييا أن اليراين جعي  كي  ميين تركييا وبريط

موقيت بريطانيييا المسيييد لتركيييا فيمييا يتعليق بإعييادة النايير فيي  ناييام المهييايق  
بهدت اتخاذ إجراءات فعالة ف  منطقية المهيايق لمواجهية أ  تهدييد خيارج  

ليى تمتيا تركييا  1116تميوز  01 محتم   أدى إلى توقيا اتفاقية مونترو ف  وا 
بالسييادة الكامليية عليى تلييك المهيايق. لييذا تعييد هيذ  اتتفاقييية نقطية تحييو  فيي  

البريطانية  حيب لهدت الحقبية التي  تلتهيا تحسينا، ملحوايا، -العالقات التركية
فيي  العالقييات السياسيييية واتقتصييادية. وفيمييا يتعليييق بالعالقييات السياسييية فقيييد 

اليييييدولتين وفييييي  أعليييييى المسيييييتويات  ليييييهدت زييييييارات متبادلييييية بيييييين مسيييييسول  
وانهمام تركيا إليى ابحيالت العسيكرية التي  سيعت بريطانييا إليى إقامتهيا في  
منطقييية الليييرق ابوسيييط. أميييا فيميييا يتعليييق بالعالقيييات اتقتصيييادية فقيييد تبيييوأت 
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بريطانيا خال  ذلك المرتبة الثالثة فيما يتعلق بالتباد  التجار  ميا تركييا بعيد 
تيات المتحيدة. وأوكليت الحكومية التركيية مهمية إنلياء أو  ك  من ألمانيا والو 

معميي  للحديييد والصييل  فيي  قيير  بييوك إلييى لييركة بريطانييية  كمييا أن القييروض 
أسيييهمت بليييك  فعيييا  فييي  قييييام  1115التييي  قيييدمتها بريطانييييا إليييى تركييييا سييينة 

 صناعات محلية تركية وعززت كثيرا، من تنام  عرى الصداقة بينهما. 
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Turkish-British relations since the republic in 1923 till 1928 was 

characterized by stagnation where the problem of Mosul in 1926 

had discovered the elements enmity between them . 

In 1929, the beginning of diplomatic rapproachment between 

both states was clear and these relations   improved since mid of 

1930 is due to the British position supporting the issue of Turkish 
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straits when Turkey demanded to hold an international conference 

to review the articles within the treaty of Lozan in1923.   

The British role supporting Turkey in Montreux conference in 

1936 had got great effect for Turkey to have a complete control 

upon the straits within that treaty on July ,20 of that year. 

After this, the relations had witnessed an obvious development 

on both political And economic levels.                                                                                                     
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