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 مدتخمص البحث

الخوسية خبلؿ -يتشاوؿ البحث البعج االمشي والعدكخؼ في العبلقات التخكية
، فبعج انتياء الحخب الباردة مشح بجاية عقج التدعيشيات ٕٛٓٓ-ٕٜٜٔالسجة بيغ 

 الدمسي والَتَعاُير الَتَعاُوف مغ القخف العذخيغ أجبخت الجولتاف عمى الجخػؿ في 
 العبلقات في األمشي البعج البحث سيحمل اإلشار ىحا وفي أوراسيا مشصقة في

 التعاوف  استكذاؼ البحث سيحاوؿ أواًل،. الباردة الحخب بعج الخوسية-التخكية
خبلؿ السجة  والتقشي العدكخؼ  التعاوف  واستكذاؼ الجولتيغ بيغ والتقشي العدكخؼ 

حا الذأف، فزبل مػضػع البحث مغ خبلؿ االتفاقيات الثشائية التي عقجت في ى
 عغ الديارات الخسسية الستبادلة بيغ مدؤولي البمجيغ.

 الكمسات السفتاحية: تخكيا وروسيا، العبلقات العدكخية، البعج االمشي.
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Abstract 

 
The research studies the security and military 

dimension within the Turkish-Russian relations during the 

period 1992-2008. After the end of the Cold War since the 

beginning of the 1990’s, the two states forced to be in case of 

peaceful coexistence in Eurasian region. Within this frame, 

the research tries to analyze the security  and military 

dimension in the relations of the two countries and exploring 

the military and technical cooperation between them during 

the period of the research through dual agreements concluded 

between them in addition to exchanged formal visits by 

officials of both countries. 
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 سقجمةال
ة القصبي ثشائي العالع ونياية مغ جية، الدابق الدػفيتي االتحاد نييارا أثخ

 الحخب بشياية تأّثخت والتي ،الخارجية الجوؿ سياساتمعطع  في مغ جية اخخػ 
 الدياسية اأدوارىو  ،لجوؿا الجغخافي ليحه سػقعال وكاف. مختمفة بجرجات الباردة
 أىع ،وارشػ حمف النييار كشتيجة اإلقميسية والتغيخات الباردة، الحخب خبلؿ

 َلعبت وقج .لةدو  ُكلّ  في الباردة الحخب نياية تأثيخ درجة إلى أشارت التي العػامل
 في ايعزػيت عغ شخيق الباردة، الحخب خبلؿ الغخبي لؤلمغ ميساً  دوراً  تخكيا
ي الدابق، ومػقعيا الجغخاف الدػفيتي االتحاد عم ىاوحجود األشمدي شساؿ حمف

 َأّثخت قج حخبتمظ ال نياية فإف األسباب هليحو  السيع في مشصقة الذخؽ االوسط.
 نفديا تخكيا وججت أواًل،. اإلقميسية تخكيا وعبلقات التخكية الخارجية الدياسة في

 عجـ أصبح ،اً ثاني. والقػقاز الػسصى آسيا في ججيجة مدتقمة بجوؿ ةحاشم
 الشداعات وكشتيجة لحلظ بجأت. السجاورة تخكيا مشاشق في الخئيدة دسةال ستقخاراال

 صعػبة التخكية الخارجية الدياسة صّشاع وججو  البمقاف ودوؿ القػقاز في اإلقميسية
 .الشداعات ىحه عغ تخكيا َعْدؿ في

 سؤشخاتال أحج الدػفيتي بالتيجيج اإلحداس كاف ،الباردة الحخب ةمج أثشاء
 كانت ،الشاتػ حمف في اً عزػ  ياوبػصف. التخكية الخارجية الدياسة في الخئيدة

 السخاوؼ الغخبيػف  ىاؤ وحمفا ىي تقاسستو  الدػفيتية، الكتمة ضجّ  اً حرش تخكيا
 الحخب نياية فإف حاؿ، أية عمىو . الدػفيتي االتحادب الستعمقة نفديا األمشية
فقج . الغخبييغ حمفاِئيا عغ بلً زف لتخكيا االستخاتيجية السؤشخات غيخت الباردة
 الدياسة في ججيج لفاعك الدػفيتي بلتحادل اً وريث بػصفيا االتحادية روسيا دخمت

 الدػفيتي االتحاد اضيأر  مغ %(ٙٚ)و الدكاف مغ%( ٓٙ) يالجي إذ العالسية،
 دياسةال في الفاعمة جوؿال إحجػ داؿت ما االتحادية روسيا فإف لحا الدابق،
 آسيا في جّجد افجيخ  تخكيال وأصبح. الباردة الحخب بعج ما لسخحمة العالسية

 االستقبلؿ حجيثة جوؿال في لمتأثيخ االتحادية روسيا مع تتشافذو  القػقازو  الػسصى
 وىػ االتحادية وروسيا تخكيا بيغ شافذتمل خخآ جاؿم ىشاؾ وكاف .السشصقة في
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 الخارجية الدياسة صّشاع كاف. العالسية الدػؽ  إلى قدويغ لبحخ صاقةال مػارد نقل
 ةخوسيال ةلباسصال مغو  القػقاز في الخوسي العدكخؼ  تػاججال مغ غيقمق التخكية

 Conventional Forces in  إؼ إؼ سي) أوروبا في التقميجية اتالقػ  تغييخب

Europe Treaty (CFET) .)تخكيا مخاوؼ فإف ،الباردة الحخب ةمج خبلؼب 
 لقب مغ نفديا بالجرجة تقاسسيا يتع لع القػقاز في الخوسي العدكخؼ  التػاجج مغ

 ديال معاىجة تعجيل عمى االتحادية روسيا عم الغخب تدػية في واتزح ،الغخب
 التي ،اإلقميسية يابدياست االتحادية روسيا ُتػاجوَ  أفْ  لتخكيا ُبج   ال كافو . إؼ إؼ
 .الباردة الحخب مجة سياسات عغ مختمفة َتُكػفَ  َأف عمييا لداماً  كاف

 العدكخية سدائلال في محجوداً  يكغ لع القػتيغ اتيغى بيغ التعاوف  فإف وىكحا
 مغ التدعيشيات بجاية مشح. أيزاً  لمعبلقات األخخػ  جػانبال في لكغو  فحدب

 ججيجال شطاـال مغ اً جدء بػصفيسا االتحادية اوروسي تخكيا أجبخت ،العذخيغ القخف 
 ىشاؾ تكان أنو مغ وبالخغع. أوراسيا مشصقة في الدمسي َتَعاُيرالو  لَتَعاُوف ا عمى
 الجولتيغ بيغ جيجة عبلقات تأسيذ فإف االتحادية، اوروسي تخكيا بيغ تػتخ تفتخا

 .لمسشصقة واالستقخار األمغ دائساً  أضاؼ
 الخوسية-ةتخكيال العبلقات في األمشي البعج البحث َسُيحّملُ  اإلشار، ىحا وفي

 بيغ والتقشي العدكخؼ  التعاوف  اؼستكذا البحث سيحاوؿ أواًل،. الباردة الحخب بعج
تع مشاقذة التعاوف االمشي والعدكخؼ بيغ  ،ثانياً . الباردة الحخب نياية مشح الجولتيغ

الجانبيغ خبلؿ السجة مػضػع البحث مغ حيث االتفاقيات الثشائية التي عقجت في 
بحث ما يدسى  ثع ىحا الذأف، فزبل عغ الديارات الستبادلة بيشيسا. ثالثًا،

 اوروسي تخكيا بلق غم يتواجسبل مػ و في كبل الجولتيغ  سحميال "رىاباإل"بػ
 تع أخيخًا،. أراضييا عمى لمحخكات السدمحة دولة مشيسا كل مشطػرو  االتحادية

 اوسير  مع تخكيا تعاوف  في ٕٔٓٓأيمػؿ/ سبتسبخ  ٔٔ أحجاث تأثيخ مشاقذة
 .الجولي "اإلرىاب" مػاجية في االتحادية
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 تاالحتادي َرَسيا تركيا بني انعسكرياألمىي َ انتعاَن .2

بجاية البج مغ تػضيح مرصمحي التعاوف األمشي والعدكخؼ بيغ تخكيا 
وروسيا االتحادية. التعاوف األمشي يقرج بو التشديق الثشائي بيغ الجولتيغ تجاه ما 
يدسى بػ"األرىاب" مغ ناحية تبادؿ السعمػمات عغ االنذصة "االرىابية" التي قج 

ية التي عقجت بيشيسا لتشديق ىحا تيجد أمغ البمجيغ فزبل عغ االتفاقيات الثشائ
التعاوف بيغ الجيات السخترة في كبل البمجيغ. أما التعاوف العدكخؼ والتقشي فيػ 
ما يتعمق بانتاج وبيع وترجيخ االسمحة السختمفة بيغ الجانبيغ واالتفاقيات 

 السعقػدة بيشيسا لتشطيع ىحا التعاوف. 
عقج التدعيشات مغ القخف الخوسية عسػما، خبلؿ -اتدست العبلقات التخكية

الساضي بسديج مغ التػتخ وعجـ الثقة تارة والتعاوف في السجاالت العدكخية 
واالقترادية تارة اخخػ. وكانت تخكيا مغ أوائل الجوؿ التي اعتخفت رسسيا بخوسيا 

كانػف األوؿ/ ديدسبخ  ٕٗاالتحادية بػصفيا وارثا لبلتحاد الدػفيتي في 
ٜٜٔٔ(ٔ). 

جء العبلقات الخسسية بيغ الجولتيغ قاـ وزيخ الخارجية وكخصػة أولى لب
في ( بديارة رسسية إلى مػسكػ Hikmet Çetinالتخكي االسبق )حكست جتيغ 

 Andreiتمتيا زيارة لػزيخ الخارجية الخوسي )أنجريو كػزيخيف  ٕٜٜٔبجاية عاـ 

Kozyrevاف ( إلى أنقخة في العاـ نفدو ثع زيارة الخئيذ التخكي األسبق )سميس
عمى ( إلى روسيا. وخبلؿ ىحه الديارة تع التػقيع Süleyman Demirelديسيخيل 
أيار/  ٕ٘العبلقات بيغ جسيػرية تخكيا وروسيا االتحادية( في  مبادغ)اتفاقية 

السبادغ التي تذكل أساس العبلقات بيغ . رسخت ىحه االتفاقية ٕٜٜٔمايػ 
ة والدبلمة اإلقميسية وعجـ التجخل البمجيغ، مثل احتخاـ االستقبلؿ الدياسي والدياد

في الذؤوف الجاخمية والسداواة في الحقػؽ والسرالح الستبادلة واالمتشاع عغ 
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استخجاـ القػة والتيجيج باستخجاميا في حل السذاكل، وىي عبلمة عمى استعجاد 
 .(ٕ)الجانبيغ إلضافة أبعاد ججيجة لتعاونيسا

تحادية في اعقاب انتياء الحخب اال روسياو  تخكيا بيغ االمشي التعاوف  كاف 
محجوديتو؛ ففي تذخيغ  مغ بالخغع الجولتيغ بيغ التعاوف  مجاالت أىع حجأ الباردة

 İsmetقاـ وزيخ الجاخمية التخكي )عرست زيدكيغ  ٕٜٜٔاألوؿ/ أكتػبخ 

Sezgin)  بديارة إلى مػسكػ وتع التػقيع عمى اتفاقيتيغ لمتعاوف االمشي مع
ية الخوسيتيغ تغصياف مكافحة "اإلرىاب". وقج أكج زيدكيغ وزارتي االمغ والجاخم

اف: "تخكيا وروسيا لجييسا وجيات نطخ متقاربة فيسا يتعمق بالسذكبلت األمشية 
 . (ٖ)عمى الرعيجيغ الثشائي والجولي"

في اعقاب تػقيع اتفاقية مبادغ العبلقات ازداد التعاوف العدكخؼ والتقشي  
مرانع و  ومػاد أسمحتو بيعِ  عمىفي البجاية  تحاديةاال روسيا وركدت بيغ الصخفيغ

 لؤلسمحة السذتخؾ نتاجاإل كاف ذلظ، عغ فزبل. تخكيا إلى ةحاألسم انتاج ىحه
- Kamov Ka-50  كامػؼ) نػع مخوحيات اجوإنت ،التقشية العدكخية واألدوات

بيغ ي كاف يصسح الييا التعاوف تأحج االىجاؼ ال الثالث العالع دوؿ إلى اوبيعي (2
 .(ٗ)الصخفيغ في السجاؿ العدكخؼ 

 االمشي تصػرات ميسة ميجت ليحا التعاوف  ٖٜٜٔعاـ  مشترف وقج شيج
، قاـ وزيخ الجفاع الخوسي مغ العاـ نفدوأيار/ مايػ  ٓٔففي العدكخؼ السيع؛ و 

( بديارة رسسية إلى أنقخة، تع Pavel S.Grachev  الجشخاؿ )بافل س. غخاشيف
. ثع قامت (٘)ةخوسيالو  ةتخكيالجفاع الة تفاىع بيغ وزارتي التػقيع فييا عمى محكخ 

( Tansu Çiller 3991-3991رئيدة الػزراء التخكية آنحاؾ )تاندػ تذيمخ 
لسشاقذة عجة قزايا امشية  ٖٜٜٔأيمػؿ / سبتسبخ  ٜ-ٛبديارة رسسية لخوسيا في 

 كاراباخ ورفع الحطخ السفخوض عمى العخاؽ، -وسياسية مشيا قزية ناكػرنػ
وتع إنذاء لجشة  ؛غليا نفذ السػاقف في كبل القزيتي وذكخت أف تخكيا وروسيا
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مذتخكة وفخيق عسل معشي بسجاالت االتراالت والصاقة والرشاعة والتكشػلػجيا 
 .(ٙ)الفائقة

أيمػؿ/سبتسبخ  ٙٔوقج ميجت ىحه الديارة لتػقيع بختػكػؿ "حدغ الشػايا" في 
 .(ٚ)شاعة الجفاعية والعدكخية في أنقخةمغ العاـ نفدو لمتعاوف في مجاالت الر

 تخكيا بيغ دولية تفاقيةا عمى التػقيع تع ،ٜٜٗٔ عاـ أبخيلنيداف/ ٕٓ فيو 
 وفي التقشية القزايا في "اتفاقية التعاوف  سسيت بػ في مػسكػ االتحادية اوروسي
 Agreement on Cooperation in“الجفاعية العدكخية  الرشاعة مجاؿ

Military Technical Matters and in the Field of Defense 

Industry"(ٛ).  وفي ىحا الدياؽ اعمغ وزيخ الجفاع التخكي )دمحم كػلياف
Mehmet Gölhan)  بعج تػقيع ىحه االتفاقية بأربعة اياـ مغ مػسكػ بأف ىحا

في  ةالتعاوف سيدسح بإنتاج مذتخؾ في مجاؿ الرشاعات الجفاعية والعدكخي
 البمجيغ بيغ التعاوف  حديغت في ليذ ةبالغ أىسية ليحه االتفاقية. وكاف (ٜ)السدتقبل

 الشاتػ حمف في عزػ ةدول بيغ األولى العدكخيةَ  االتفاقية ػنياك في بل فحدب
(ٓٔ)االتحادية اوروسي

. 
 رئاسة بيغتػقيع بختػكػؿ ميع جخػ  ٜٜ٘ٔآب/ أغدصذ  ٕٛفي  و

التبادؿ االجتساعي والثقافي  بذأف الخوسيةاألركاف العامة التخكية ووزارة الجفاع 
 ٜٜٙٔكانػف األوؿ/ ديدسبخ  ٜٔ-ٛٔوفي  .(ٔٔ)ألسخ أفخاد القػات السدمحة

نائب رئيذ الػزراء التخكي ووزيخة الخارجية تاندػ تذيممخ بديارة رسسية إلى قامت 
روسيا. وخبلؿ زيارتيا تع التػقيع عمى محكخة تفاىع ميسة لمغاية سسيت بػ)محكخة 

 Memorandum of"التعاوف في مكافحة اإلرىاب التفاىع بذاف 

Understanding on Cooperation on Combating Terrorism)  مع
وثيقة رسسية مفرمة لمغاية حػؿ في حيشيا ىحه السحكخة عجت  .الخوسي جانبال

 ىحه تبادؿ السعمػمات عغ الجساعات اإلرىابية وأعساؿ إرىابية محتسمة، وتجشب
مغ خبلؿ االتراالت رفيعة السدتػػ واألحجاث الجولية، ، وتػفيخ األاألعساؿ 
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وسبلمة الشقل وتبادؿ السعمػمات والخبخات والسػضفيغ حػؿ القزايا الستعمقة 
 .(ٕٔ)بسكافحة اإلرىاب

 .Vخئيذ الػزراء الخوسي )فيكتػر تذيخنػميخديغ لوخبلؿ الديارة التاريخية 
Chernomyrdin أكج ٜٜٚٔسبخ كانػف األوؿ/ ديد ٘ٔ( إلى تخكيا في ،

 مجةالخوسي في -الخئيذ التخكي سميساف ديسيخيل عمى أىسية التعاوف التخكي
أوروبا والعالع. مغ جيتو أكج رئيذ الػزراء التخكي  تذكيل ميسة تذيج إعادة
( عمى التأثيخ اإليجابي لتصػر العبلقات Mesut Yılmaz)مدعػد يمساز 

يسا أكج رئيذ الػزراء الخوسي عمى الدياسية واالقترادية مع روسيا االتحادية ف
 الدياسية ضخورة ايجاد حمػؿ لمسمفات الكخدية والذيذانية لتحديغ العبلقات

اتفاقيات حػؿ مػاضيع مختمفة  ٓٔ. ووقع القادة (ٖٔ)االقترادية بيغ البمجيغو 
أنذاء خط أنابيب لشقل الغاز الصبيعي الخوسي إلى تخكيا عبخ مذخوع  اىسيا

 ."Blue Streamاو بمػ ستخيع  األزرؽ  أشمق عميو "التيار البحخ االسػد الحؼ
العبلقات الثشائية بانيا "شخاكة  تذيخنػميخديغ خبلؿ زيارتو ىحه صفو و 

مخة. وكاف مغ بيغ تمظ االتفاقيات العذخة التػقيع عمى واحجة  ألوؿاستخاتيجية" 
ح أف نرت عمى "اف البمجيغ اتفقا عمى االمتشاع عغ اتخاذ إجخاءات مغ السخج

 . (ٗٔ)أو تيجيج سبلمتيا اإلقميسية" لؤلخخػ تزخ بالسرالح االقترادية 
 (8111-5992مع تخكيا )الخوسي التقارب 
عخؼ ىحه السجة غالبًا بانيا مجة اضصخاب شيجتيا روسيا نتيجة االزمة ت

تقارب في العبلقات كانت عامل  وفي الػقت عيشو ٜٜٛٔالسالية العالسية عاـ 
في االقتراد  الحاد ا وروسيا االتحادية؛ بجأت مؤشخات التجىػربيغ تخكي الثشائية

عاـ بعسق  ضخبت األزمة السالية االقتراد الخوسيو  ٜٜٚٔالخوسي عاـ 
. خبخاء االقتراد في البشظ األوروبي إلعادة اإلعسار والتشسية قجرت ٜٜٛٔ

. وفي الػقت الحؼ (٘ٔ)ٜٜٛٔ%( عاـ ٘.ٖتخاجع االقتراد الخوسي بشدبة )
وىي داللة -فيو روسيا السدتفيج األكثخ مغ قخوض صشجوؽ الشقج الجوليكانت 
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لع يكغ لجػ روسيا في ىحا الػقت السشاخ السبلئع  -عمى الزعف االقترادؼ
لتذجيع االستثسار السحمي ناىيظ عغ جحب االستثسارات االجشبية الكبيخة بدبب 

غ السافيا( ال القػانيغ الزخيبية الغامزة، ووجػد "شخكاء" محمييغ )بعزيع م
يحتخمػف اتفاقات الذخاكة، والعجيج مغ السذاكل االخخػ، بسا في ذؾ تدويخ 
السشتجات واالختبلفات بيغ حكػمات السقاشعات والحكػمة االتحادية بذاف 
الزخائب والتشطيع وحساية االستثسارات األجشبية. فزبل عغ ذلظ كانت روسيا 

شة وىي ىخوب رؤوس األمػاؿ، تعاني، خبلؿ عقج التدعيشات، مغ مذكمة مدم
( مميار دوالر روسيا خبلؿ عيج )بػريذ يمتديغ ٓٓٔحيث غادر ما يقخب مغ )

Poris Yaltsin   تجىػر  فزبل عغ( ٜٜٜٔآب/ أغدصذ -ٜٜٔٔتسػز/يػليػ
   .(ٙٔ)البشية التحية وعجـ القجرة السدتسخة عمى تحريل الزخائب

األزمة السالية اآلسيػية التي  كل ىحه السذاكل الجاخمية الستخاكسة فزبل عغ
انخفاض قيسة الخوبل، وتفاقع مذاكل ضخبت االقتراد الخوسي بقػة أدت إلى 

، ووقف تدجيج الجيػف الخارجية بذكل متتابع لسجة تدعة وتدعيغ الشقجؼ الرخؼ
يػما. عبلوة عمى ذلظ أدت األزمة السالية إلى تعميق شخاء األسمحة الخوسية مغ 

مبيعات األسمحة، التي تذكل صادرات  قيسة ية، إذ انخفزتقبل الجوؿ االسيػ 
إلى  ٜٜ٘ٔ( مميار دوالر في عاـ ٖ,٘)مغ الشفط،  فزبل عغروسيا الخئيدية، 

شفط بشدبة ، وأدػ انخفاض أسعار ال(ٚٔ)ٜٜٛٔ( مميار دوالر فقط في عاـ ٖ,ٕ)
 إلى أسػأ سيشاريػ ٜٜٛٔ/ أغدصذ وآب ٜٜٚٔ / يػنيػٝ بيغ حديخافٖٓ

 .(ٛٔ)لخوسيا ؼاقتراد
بدبب األزمة قج تعسقت  ٜٜٚٔعاـ  في تخكيا وبالسثل، األزمة السالية

خوسيا لف تخكيا ىي الذخيظ التجارؼ الخئيدي أل، ٜٜٛٔلسالية الخوسية في عاـ ا
وقج اتزح أف سػؽ األسيع التخكي كاف األكثخ تزخرا . (ٜٔ)في الذخؽ األوسط

أثخ الدلداؿ السجمخ الحؼ وقع و احو. مشح افتتفي تاريخو بعج سػؽ األسيع الخوسية 
في السشاشق الرشاعية بتخكيا عمى االقتراد  ٜٜٜٔآب / أغدصذ  ٚٔفي 
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متقارب بيغ لخمفية  سابقاً وقج شكمت جسيع العػامل السحكػرة . التخكي تأثيخا سمبيا
عمى  عمى مقخبة أكثخ مغ بعزيسا باالستشادتخكيا وروسيا بجعل ىحيغ البمجيغ 

أف  مدؤولي البمجيغ مت نقاط الزعف ىحه أيزاوقج جع. شيسانقاط ضعف كل م
النيع لغ يجشػا سػػ مديج مغ  بأف عمييع أف يتعاونػا بجال مغ التشافذيجركػا 

بخوتػكػالت  كل مغثخ ابعاد أبلوة عمى ذلظ، الرعػبات دوف ىحا التعاوف. ع
 بالشدبة ديلحمف شساؿ األشم " Visegrad trio الثبلثية  رددا كافي"لماالنزساـ 

في  تخكيابالشدبة  ٜٜٚٔلخوسيا وقسة لػكدسبػرغ لبلتحاد األوروبي في عاـ 
 .)ٕٓ(ضػء نتائجيسا إلى جعل التقارب بيغ البمجيغ أسيل

 ةسجميستاف لخوسيا في ىحه ال تخكيتاف ارتافت زينتيجة ليحا التقارب حرمو 
ذ ىيئة عمى صعيج التقارب االمشي والعدكخؼ. تسثمت األولى في زيارة رئي

 (İsmail Hakkı Karadayı األركاف التخكية الجشخاؿ )إسساعيل حقي قخه دايي
. وقج أكج قخه دايي خبلؿ زيارتو ٜٜٛٔايار/مايػ  ٕٕ-ٛٔإلى روسيا في 

نحغ ضج كل أنػاع . ف "ىشاؾ تفاىسا وتعاونا مذتخكا بيغ الجانبيغلسػسكػ بأ
تع تػقيع  .ع، ال مكاف لئلرىاب"ومغ بيغ ىحه القي، اإلرىاب ألف القيع مختمفة اآلف

مايػ ايار/ ٕٓاألركاف العامة الخوسية والتخكية في  رئاستي محكخة تفاىع بيغ
ٜٜٔٛ(ٕٔ). 

وتؤكج ىحه السحكخة رغبة البمجيغ في تصػيخ وتشػيع التعاوف العدكخؼ القائع 
التخحيب و  حيث أنو يػفخ األمغ خارج السياه اإلقميسية والتعاوف في البحخ األسػد

. وفي معخض تعميقو عمى سؤاؿ حػؿ بيع سداىسة الجوؿ اإلقميسية األخخػ ب
الحػار والتعاوف  في إجخاءالجانب التخكي رغبة ي قخه دايأكج الجشخاؿ  األسمحة،

عمى كل مدتػػ وميجاف ضسغ الفيع الججيج لمخغبة في تحقيق التػازف في 
مدتػػ رئاسة االركاف وخبلؿ السباحثات التي أجخاىا الػفج التخكي عمى  السشصقة.

في مػسكػ، أبجػ الػفج التخكي عجـ ارتياحو لمخصػة الخوسية لبيع مشطػمة 
، آمبل في أف تتخاجع روسيا عغ (ٕٕ)إلى القبارصة اليػنانييغ (S-300صػاريخ )
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ىحه الخصػة التي قج تعخض التعاوف بيغ الجانبيغ لمفذل وتػتخ األوضاع االمشية 
 في السشصقة.

لسيسة الثانية التي اسدت لسخحمة ججيجة مغ العبلقات بيغ جاءت الديارة ا
-بالخغع مغ وجػد خبلفات تخكية الجولتيغ عمى أبػاب دخػؿ األلفية الججيجة،

روسية حػؿ العجيج مغ القزايا في اواخخ عقج التدعيشات )ال سيسا أزمة 
إلى  300-كػسػفػ، وحخب الذيذاف الثانية، وصفقة مشطػمة الجفاع الخوسية أس

الخوسية، بل كانت -قبخص اليػنانية( لكشيا لع تؤد إلى تجىػر العبلقات التخكية
 ٜٜٜٔتذخيغ الثاني/ نػفسبخ  ٙ-ٗنقصة تحػؿ بيشيسا، جاءت ىحه الديارة مغ 

 Mustafa Bülentبػلشت أجاويج مرصفى  عشجما قاـ رئيذ الػزراء التخكي )

Ecevit 3999-2002)بديارة رسسية ، في وقت كانت حخب الذيذاف مدتعخة ،
إلى مػسكػ، وتع عقج اتفاقيات عجة مع الجانب الخوسي مشيا )اإلعبلف السذتخؾ 

(. نتج عغ  Joint-Declaration on Anti-Terrorismلسكافحة اإلرىاب
زيارة أجاويج تصػرات ميسة مشيا تغيخ السػقف التخكي تجاه السدألة الذيذانية إذ 

في مقابل مػافقة روسيا عمى القبػؿ بدياسة  اعتبختيا تخكيا مذكمة داخمية روسية،
عجـ االنخخاط في السذكمة الكخدية داخل تخكيا. لقج مثمت زيارة أجاويج نقصة 

 . (ٖٕ)الخوسية-تحػؿ في تحدغ العبلقات التخكية
وبالتػقيع عمى محكخة بيغ تخكيا وروسيا االتحادية حػؿ )التعاوف ضج 

كانػف األوؿ/  ٛٔفي   (Cooperation Against Terrorismاالرىاب 
. وأكج رئيذ في ىحا السجاؿ البمجاف رغبتييسا في التعاوف  ، أعمغٜٜٜٔديدسبخ 

 يةبأف روسيا االتحاد( Vladimir Putin الػزراء الخوسي آنحاؾ )فبلديسيخ بػتيغ
لغ تجعع اؼ نػع مغ الشذاشات االرىابية التي تدتيجؼ تخكيا، بزسشيا نذاشات 

 .(ٕٗ)، وأنيا تجيغ "اإلرىاب الجولي"حدب العساؿ الكخدستاني
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 8118-8111  الخوسية-مخحمة ججيجة في العالقات التخكية
قجـ الخئيذ الخوسي بػريذ يمتديغ  ٜٜٜٔكانػف األوؿ/ ديدسبخ  ٖٔفي 

استقالتو وتػلى مياـ مشربو رئيذ وزرائو فبلديسيخ بػتيغ حتى انتخابو في أيار/ 
وبجأت مخحمة ججيجة في التاريخ الخوسي.  ، رئيدًا لخوسيا االتحادية،ٕٓٓٓمايػ 

في البجاية حاوؿ بػتيغ صياغة مفيػـ ججيج لمدياسة الخارجية الخوسية" 
Foreign Policy Concept of the Russian Federation New"  تيجؼ

إلى تقػية روسيا داخميا وخارجيا وبشاء عبلقات إقميسية ودولية متػافقة مع الخؤية 
 . (ٕ٘)الدياسية الججيجة

اوؿ إجخاء اتخحه بػتيغ عمى صعيج الدياسات األمشية والعدكخية لخوسيا 
وقبيل تػليو مياـ الخئاسة رسسيا ىػ السػافقة عمى "مبجأ روسيا العدكخؼ 

Russian Military Doctrine " سعالعالالحؼ حجد  ٕٓٓٓفي شباط/ فبخايخ 
بػتيغ البخاغساتية التي  واستشجت رؤية ،مدياسة األمشية الػششية الخوسيةل الستػخاة

مى عمغ الشاحية الدياسية واالقترادية والعدكخية تدعى إلى تكػيغ روسيا القػية 
وقج صيغت األىجاؼ  الػششية في عالع متعجد األقصاب. روسيا تحقيق مرالح

بػ "تييئة ضخوؼ  ٕٓٓٓة ليحه الخؤية في مفيػـ الدياسة الخارجية لعاـ الخئيد
 create favorable external السصخدة لخوسيا خارجية مػاتية لمتشسية

conditions for steady development of Russia"  و"تذكيل حداـ حدغ
جػار عمى شػؿ الحجود مع روسيا"، و"الدعي لمػفاؽ وتدامغ السرالح مع الجوؿ 
الخارجية"، و"بشاء نطاـ الذخاكة والعبلقات الستحالفة التي مغ شأنيا تحديغ 

مغ قبل بعس  سجة. وقج وصفت ىحه ال(ٕٙ)التعاوف الجولي" ضخوؼ ومعالع
بػ"البخاغساتية التعاونية" و"الػاقعية  الباحثيغ الستخرريغ بالذأف الخوسي

ىحه الخؤية . ٕٗٓٓالبخاغساتية الجغخافية االقترادية" التي ستدتسخ حتى 
ية التعاونية" أو "الجغخاف" تالخوسي، سػاء كان البخاغساتية الججيجة لمخئيذ
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السديج مغ التشسية في عبلقات روسيا الثشائية مع  ت، جمب()"الػاقعية االقترادية
   .(ٕٚ)تخكيا

لتعػيس عبء الحخب في الذيذاف عمى السيدانية الخوسية وتسػيل و 
بجأت روسيا بإعصاء وزف  بخامجيا العدكخية الزخسة ذات التكشػلػجيا العالية، 

ومغ ثع فإف السػضػع . (ٕٛ)يةتدػفيال حقبةكسا كاف في ال لسبيعات الدبلح
( Ilya Klebanovالخئيدي لديارة نائب رئيذ الػزراء الخوسي )إيميا كميبانػؼ 

إلى تخكيا كانت  ٕٓٓٓشباط/ فبخايخ  ٕٛلمرشاعة والعمػـ والتكشػلػجيا في 
ترب في ىحا االتجاه. وقج استقبل الخئيذ التخكي ديسيخيل ايميا كميبانػؼ، الحؼ 

 جتساع، بأف روسيا مدتعجة لمتعاوف العدكخؼ والتقشي بسا في ذلظأكج خبلؿ اال
  .(ٜٕ)التكشػلػجيا الفائقة انتاج

كميبانػؼ  الخوسي قاـ نائب رئيذ الػزراء ٕٓٓٓأيار/ مايػ عاـ  ٕ٘ يوف
الخئيذ الخوسي بػتيغ الى الخئيذ التخكي  مغ بديارة اخخػ ألنقخة وسمع رسالة

اء تخكيا وروسيا "كذخكاء استخاتيجييغ" في احسج نججت سيدر أكج فييا عمى بق
غ في الخسالة وىسا يغ السحكػرتيغ الخئيديتيالسدألت فإف السشصقة. وعمى أية حاؿ،

" Blue Streamمشاقرة شائخات اليميكػبتخ اليجػمية ومذخوع "التيار األزرؽ 
ء ، تع تقييسيا عمى أنيا الدبب الخئيذ وراع يػافق عميو البخلساف التخكيالحؼ ل

كخر زيارة السدؤوؿ الخوسي وخصاب "الذخاكة االستخاتيجية" مغ روسيا. و 
عخض التعاوف مع الجانب الخوسي في مجاؿ  خبلؿ ىحه الديارةكميبانػؼ 

 .(ٖٓ)الرشاعات الجفاعية
نقصة تحػؿ وانصبلقًة ججيجة في تاريخ العبلقات  ٕٓٓٓلقج كاف عاـ  
دياسة الججيجة التي تبشاىا بػتيغ الخوسية في السجاالت كافة، نطخًا لم-التخكية

عمى الرعيجيغ الجاخمي والخارجي، وبالتالي فقج شيج ىحا العاـ لقاءات وزيارات 
 متبادلة أثسخت فيسا بعج عغ تعديد التعاوف بيغ البمجيغ في السجاالت السختمفة.

رئيدًا ججيجًا  ٕٓٓٓايار/ مايػ  ٙمباشخة بعج تشريب فبلديسيخ بػتيغ في 
تحادية خمفًا لمخئيذ يمتديغ، ذىب الدفيخ التخكي )فاروؽ لػغ أوغمػ لخوسيا اال



 

 

 (82) العجد   دراسات إقميسية                                      مخكد الجراسات اإلقميسية        

 

[88]  

    

 

Faruk Loğoğlu وسمع الخئيذ بػتيغ  ٕٓٓٓ( إلى مػسكػ أواخخ أيار/ مايػ
 Ahmet Necdetرسالة دعػة مغ الخئيذ التخكي الججيج )أحسج نججت سيدر 

Sezer 2000-2002 ة أيار/ مايػ مغ العاـ نفدو ورسال ٙٔ( الحؼ انتخب في
دعػة أخخػ مغ رئيذ الػزراء التخكي بػلشج أجاويج لشطيخه الخوسي الججيج 

 .(ٖٔ)( لديارة تخكيإٗٓٓ-ٕٓٓٓ Mikhail Kasyanov)ميخائيل كازيانػؼ 
والتقى عمى ىامر "اجتساع األلفية" الحؼ عقج في نيػيػرؾ في حديخاف/ 

رئيذ ، الخئيذ التخكي أحسج نججت سيدر نطيخه الخوسي، وقاـ ٕٓٓٓيػنيػ 
الػزراء الخوسي ميخائيل كازيانػؼ بديارة أنقخة مع معطع كابيشة حكػمتو في 

. وكانت ىحه الديارة نقصة تحػؿ ميسة (ٕٖ)ٕٓٓٓتذخيغ األوؿ/ أكتػبخ  ٕ٘-ٖٕ
الخوسية ألنيا ميجت لشقل العبلقة فيسا بعج مغ التعاوف رغع -في العبلقات التخكية

ى الذخاكة االستخاتيجية. وجاء وجػد بعس التشافذ في مجاالت مختمفة، إل
ترخيح كازيانػؼ أثشاء زيارتو ألنقخة ليؤكج ذلظ قائبل: "إف روسيا وتخكيا ليدتا 

. (ٖٖ)متشافدتيغ وانسا شخيكتاف، وستجخل حكػمتانا في عبلقات شبقًا ليحا السبجأ"
واعخب الجانباف عغ امكانيات تصػيخ العبلقات اكثخ مغ ذلظ "مغ التعاوف الى 

وأىع ما تسخزت عشو الديارة فيسا يخز التعاوف  .(ٖٗ)"االستخاتيجيةالذخاكة 
األمشي والعدكخؼ بيغ البمجيغ فقج تع اتخاذ قخار بتذكيل "المجشة السذتخكة لمتعاوف 

 Joint Military Cooperation Commissionالعدكخؼ بيغ تخكيا وروسيا 

between Turkey and Russiaلمجشة بيجؼ ". وتع التأكيج عمى أف انذاء ا
 . (ٖ٘)تػثيق التعاوف العدكخؼ والتقشي في مجاؿ الرشاعات الجفاعية

فبلديسيخ )، أثشاء زيارة وزيخ الجاخمية الخوسي ٕٔٓٓ / فبخايخشباط ٖٔفي 
إلى تخكيا، ذكخ أف البمجيغ يذتخكاف  (Vladimir B. Rushaylo ب. روشايمػ

مغ العاـ  / أبخيلنيداف ٙٔ. وفي "اإلرىابما وصفو بػ" في نفذ الشيج ضج
إلى  (Nabi Şensoy بي ششدػؼ ان) في مػسكػ ، أشار الدفيخ التخكينفدو
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مجة  إمكانية ترعيج العبلقات الثشائية إلى مدتػػ "الذخاكة االستخاتيجية" خبلؿ
 . (ٖٙ)تتخاوح بيغ خسذ وعذخ سشػات

التقشي بيغ تخكيا وروسيا مجرج تحت عجد مغ -إف التعاوف العدكخؼ 
وفي لجولية الستعمقة بالترسيع، واالنتاج، والتدويج واالنتاج العدكخؼ. االتفاقيات ا

تع انذاء لجشة مدؤولة عغ تشفيح بشػد اتفاقية التعاوف  ٕٔٓٓأيار/ مايػ 
عقجت ىحه  Military-Technological Cooperation (MTC)التكشمػجي 

بيشيسا في التقشي -المجشة السذتخكة اولى اجتساعاتيا لتعديد التعاوف العدكخؼ 
 . (ٖٚ)الذيخ نفدو
، أثشاء زيارة وزيخ الخارجية الخوسي مغ العاـ نفدو / يػنيػحديخاف ٙوفي 

إلى تخكيا، اتفق الجانباف عمى جعل العبلقة  (Igor Ivanov إيجػر إيفانػؼ)
متعجد األبعاد مغ خبلؿ التعاوف في أوراسيا. وقخر الصخفاف  إلى ثشائية الصابع

خكة لخفع مدتػػ وجيػد الكفاح ضج االتجار غيخ إنذاء مجسػعة عسل مذت
 . (ٖٛ)السذخوع واإلرىاب الجولي

في الػاليات الستحجة، والتي  ٕٔٓٓايمػؿ/ سبتسبخ  ٔٔت أحجاث وقج قجم
ادانتيا كل مغ تخكيا وروسيا، فخصة كبيخة إلرساء تفاىع متبادؿ مغ خبلؿ االتفاؽ 

تجاوز خبلفاتيسا، وتػثيق عمى العجيج مغ القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ، و 
تعاونيسا السذتخؾ في السجاالت كافة. وفي ىحا الدياؽ وقع وزيخ الخارجية 

 Igor ( ونطيخه الخوسي )ايغػر إيفانػؼ İsmail Cem التخكي )اسساعيل جيع

S. Ivanov عمى ىامر اجتساعات ٕٔٓٓتذخيغ الثاني/نػفسبخ  ٙٔ( في ،
بعشػاف "خصة عسل لتحديغ التعاوف بيغ الجسعية العامة لؤلمع الستحجة، وثيقة 

روسيا االتحادية والجسيػرية التخكية: مغ التعاوف إلى الذخاكة متعجدة األبعاد 
Action Plan between the Republic of Turkey and the Russian 

Federation on Cooperation in Eurasia: From Co-operation to 

Multidimensional Partnership"(ٖٜ)  ونرت ىحه الخصة "التعاوف .
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عمى أف "التغييخات األساسية التي حجثت  بعاد"الثشائي: مغ أجل شخاكة متعجدة األ
في تاريخ العالع، تحفد البمجيغ عمى عقج العـد إلقامة عبلقاتيسا مع مدتػػ 

تع التأكيج عمى أف الصخفيغ يقخراف تػسيع عبلقاتيسا . و الذخاكة البشاءة والسثسخة
ة والسذاورات الدياسية وتجاربيسا في البعج األوروبي اآلسيػؼ، وبالتالي الصيب

تػاصل االمع الستحجة و . الػصػؿ إلى مدتػػ ججيج وأعمى في عبلقاتيسا الثشائية
ائية ومتعجدة االشخاؼ بيغ وراسيا العسل معا لتصػيخ عبلقات اقترادية ثشأو 

خيق عامل مذتخؾ بيغ وفي إشار الخصة، تع االتفاؽ عمى إنذاء ف غ.البمجي
وتتػاصل السذاورات السشتطسة في إشار الفخيق العامل حيث . الخارجية يوزارات

تتاح فخص تحديغ العبلقات عمى أساس ثشائي، كسا يجخؼ تشاوؿ السشبخ 
 .(ٓٗ)األوروبي اآلسيػؼ فزبل عغ القزايا اإلقميسية والجولي"

: الحفاظ عمى أكجت الخصة أيزًا عمى التعاوف في مجاالت عجة مشياو 
استقخار أوراسيا، ومكافحة االرىاب الجولي الحؼ كاف سببا في السذكبلت بيشيسا. 

الثشائية زخسا في السجاؿ االمشي وساىست ىحه الػثيقة في اكتداب عبلقاتيسا 
قاـ الجشخاؿ )أناتػلي ، ٕٕٓٓكانػف الثاني/ يشايخ  ٗٔالجفاعي؛ ففي -والعدكخؼ 
ئيذ الييئة السذتخكة الخوسية بديارة أنقخة ( ر Anatoly Kvashninكفاششيغ 

اتفاؽ تعاوف في السجاؿ العدكخؼ، واتفاقا في مجاؿ "وقع البمجاف في انقخة 
 Framework Agreement on Cooperation in theالتجريبات العدكخية

Military Field and Agreement on Cooperation in Training of 

the Military Personnel"(ٗٔ)، ( إـ. تي. سي وتع تذكيل لجشةMTC في )
 .  (ٕٗ)مجاؿ الجفاعات الرشاعية

 مغ السدؤوليغ زيارات تبادؿ عمى الجولتاف اتفقت فقج االتفاقية ليحه وشبقا
 بحطخ االتحادية روسيا قياـ االتفاقية تزسشتو  التجريب، ألغخاض البمجيغ كبل

 .(ٖٗ)تخكيا ضج يياأراض في تعسل التي( اإلرىابية)بػ وصفت التي السشطسات
 والسقرػد ىشا حدب العساؿ الكخدستاني.
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 وبالسقابل قاـ رئيذ ىيئة األركاف التخكية الجشخاؿ )حديغ كفخيكػغمػ
Hüseyin Kıvrıkoğlu حديخاف/يػنيػ  ٘-ٖ( بديارة رسسية لسػسكػ في

. وعقج الجشخاؿ كفخكػغمػ اجتساعا مع نطيخه الخوسي أناتػلي كفاششيغ ٕٕٓٓ
الصخفاف عجدًا مغ وناقر ( Sergey Ivanovع )سيخجى ايفانػؼ ووزيخ الجفا

القزايا األمشية والعدكخية ذات االىتساـ السذتخؾ مغ بيشيا تصػيخ عبلقات 
األخخػ  فزبل عغ األنذصة "االرىاب"ججيجة ونػعية بيغ روسيا والشاتػ ومكافحة 

سل تعمغ قبل مشطسات ومؤسدات مختمفة  ةتخكيالراضي األفي  التي تحرل
إلى الذيذاف لجعع بغية نقميا عبخ عسميات مشطسة جسع السػارد الشقجية عمى 

التعاوف في السجاؿ التقشي  فزبل عغماليا،  السشاوئيغ لخوسيا السدمحيغ
 .(ٗٗ)العدكخؼ و 

 اجتساعيا (MTC سي تي إـ) لجشة عقجت ، ٕٕٓٓ أيمػؿ/سبتسبخ وفي
 المجشة تشاولتو الحؼ الُسقتخحة ةالعدكخي السذاريع أحج وكاف. (٘ٗ) أنقخة في األوؿ

 العدكخية السخوحية إلنتاج تخكيا في لمسخوحيات مرشع إنذاء ىػ اجتساعيا في
 ببلؾ) السدساة(  KA50-2 ٕ-ٓ٘ أؼ ْكي) نػع السذتخكة اإلسخائيمية-الخوسية

 الخفيفة (KA-115 ٘ٔٔ-أؼ ْكي) مخوحية وأيزاً ( Black Shark شارؾ
 . (ٙٗ)األغخاض الستعجدة

 أشار فقج تخكيا إلى األسمحة مغ الخوسية العدكخية الرادرات صعيج عمى
 سشػياً  دوالر مميػف  (ٕٓٓ) قيستو ما تدتمع تخكيا فأ إلى روس عدكخيػف  خبخاء
 ات،وتجييد  ذخيخة، الغالب في وىي ة،يلاقتال جيدةاألو  خوسيةال سمحةاأل ِمغْ  تقخيباً 
 الجير يالجي أنقخة بأف عدكخيػف  بخاءخ وقاؿ. سابقاً  الُسَدم سة لؤلجيدة غيار وقصع
 واإلمكانيات القّػة ناحية مغ األشمدي شساؿ حمف مشطسة في األكبخ الثاني

 تحجيثل سشػات عذخ لسجة اً بخنامج تخكيا خررت ذاتو الدياؽ وفي. القتالية
 كمفتو قجرت ٕٚٓٓ عاـ وحتى ٜٜٚٔ عاـ مغ ابتجاءاً  الُسَدم حة ةتخكيال قّػاتال

 جاىدة االتحادية روسيا كانت ،اجيتي مغ. دوالر مميار( ٕٚ) شحػب اإلجسالية
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 حاولت السّتحجةِ  الػاليات أف مغ بالخغعو . أنقخة مع أسمحة مبيعات عقػد لَتْػقيع
 عمى عخضت االتحادية روسيا فإف ،األمخيكية ةسمحاأل ِذخاءل تخكيا عمى الزغط

 قبل مغ تَخضعُ  التي تمظ عغ ةً كفاء قلت ال عدكخيةَ  وأجيدة أسمحة بيعيا تخكيا
 .(ٚٗ)األشمدي شساؿ حمف

ت بذكل ممحػظ في أواخخ إف العبلقات التخكية الخوسية تحدشيسكغ القػؿ 
 ىحا التحدغ مطاىخأوؿ . ، وكاف ليحا التحدغ جسمة مغ السطاىختالتدعيشيا

أوثق اقتراديا  لرالح عبلقات في آسيا الػسصىسياساتيا عغ تخكيا تخمي  كاف
في الخوسية -التخكيةالثاني لتحدغ العبلقات  سطيخويتسثل الا. روسيوسياسيا مع 

بيغ البمجيغ؛ ففي أعقاب زيارات متبادلة بيغ السدؤوليغ  زيادة التعاوف العدكخؼ 
 فخقة عسل بحخية مذتخكة باسع قػة البحخ األسػدالعدكخييغ لكبل البمجيغ تع انذاء 

ورومانيا وبمغاريا  تخكيا وروسيا ضست كل مغ، ٕٔٓٓفي نيداف/ أبخيل 
 ييحكخ اف ىحه ى. مشاورات سشػية في البحخ األسػد بإجخاءوجػرجيا تزصمع 

 ياشار وحجة عدكخية مذتخكة ف يتذارؾ فييا تخكيا وروسيا ف يالسخة االولى الت
الثالث لتحدغ العبلقات  . تسثل السطيخ(ٛٗ)عاـ ٓٓ٘العبلقات بيغ البمجيغ مشح 

تػاء وقسع الشدعة االنفرالية اإلثشية واألصػلية بيغ البمجيغ ىػ رغبتيع في اح
اف تخكيا ستدمع أجاويج  يولمسخة االولى اعمغ رئيذ الػزراء التخك. اإلسبلمية

وبالسثل، أغمقت روسيا مكتب حدب العساؿ . ارىابيا شيذانيا الى روسيا
الكخدستاني في مػسكػ، وأجبخت زعيع حدب العساؿ الكخدستاني عبج هللا أوجبلف 

تحدغ مغ الخابع  . أما السطيخالخخوج مغ أراضييا عشجما لجأ إلى روسيا عمى
قج ؛ فالقػقازمشصقة في تحقيق االستقخار في  ارغبتيسالثشائية فتسثل في  العبلقات

روسيا مػقفيا في أواخخ التدعيشات  غيختأصخت تخكيا دائسا عمى ىحه الشقصة، و 
الػاليات  ة العدكخية بقيادةالحسمعارض البمجاف  . كسامغ إحجػ دوؿ القػقاز

، وكاف مػقفيسا ٕٔٓٓأيمػؿ سبتسبخ  ٔٔفي أعقاب ىجسات الستحجة ضج العخاؽ 
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كاف متأثخا بإصخارىع الدابق عمى رفع العقػبات و ىحه القزية  ناحية مغ متصابقا
 .(ٜٗ)عغ العخاؽ

 8114-8118التعاون العدكخي بين تخكيا وروسيا 
لسشذق عغ حدب الفزيمة ذؼ السخجعية ، اعج فػز حدب العجالة والتشسيةي

تذخيغ الثاني/  ٖفي  التي جخت في االنتخابات البخلسانية التخكية االسبلمية،
دوف الحاجة إلى تذكيل  هلػحجتذكيل حكػمة أغمبية انفخاده بو  ٕٕٓٓنػفسبخ 

 .(ٓ٘)ائتبلؼ حكػمي، "حجثًا تاريخيًا ميسا" في تخكيا
ػمة التخكية الججيجة ذات السخجعية لع تخِف روسيا مخاوفيا مغ قياـ الحك

اإلسبلمية بجعع السدمحيغ الذيذانييغ بكل الػسائل مسا قج ييجد السرالح 
الخوسية عمى السدتػيات كافة. -الخوسية ويؤثخ سمبًا في العبلقات التخكية

ولصسأنة الحكػمة الخوسية وتبجيج مخاوفيا، صخح رئيذ الػزراء التخكي آنحاؾ 
( لرحيفة ديمي نيػز التخكية في يػـ تدشسو Abdullah Gül)عبج هللا غػؿ 

قائبًل: "ىجفشا أف نطيخ  ٕٕٓٓتذخيغ الثاني/ نػفسبخ  ٘ٔرئاسة الػزراء في 
لمعالع أنشا دولة ذات شعب مدمع، يدتصيع أف يكػف ديسقخاشيًا، شفافًا، وعرخيًا 

 .(ٔ٘)ايزًا، ويتعاوف مع السجسػعة الجولية"
باسع وزارة الخارجية الخوسية )ألكدشجر أصجر الستحجث مغ جانبيا،  

كانػف االوؿ/  ٕٔ( في مػسكػ في Alexander Yakovenkoياكػفيشكػ 
روسيا ال تداؿ ممتدمة "يخصخ تخكيا بأف مقتزبًا بيانا صحفيا  ٕٕٓٓديدسبخ 

وححرت  "بالعبلقات الثشائية وتػسيع إدانتيا لئلرىاب بأؼ مغ األشكاؿ والسطاىخ
 .(ٕ٘)ا"ححرة في ترخيحاتي" كػف ىحه السشطسات بأف ت

وفي خصػة إيجابية لتبجيج السخاوؼ الخوسية أكثخ مغ تػجيات الحكػمة 
التخكية الججيجة قاـ زعيع حدب العجالة والتشسية رجب شيب اردوغاف بديارة إلى 

إذ التقى مع الخئيذ بػتيغ وكبار  ٕٕٓٓكانػف األوؿ/ ديدسبخ  ٖٕمػسكػ في 
ه الديارة إيجابية ججًا لبػتيغ وعبخ عغ رضاه السدؤوليغ الخوس، وبجت ىح
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لسدتػػ العبلقات مع تخكيا واتفق الجانباف عمى العسل أكثخ لتصػيخ التعاوف 
االقترادؼ والعدكخؼ بيشيسا. وخبلؿ ىحه الديارة أعمغ كبل البمجيغ دعسيسا لقخار 

ر ( عغ العخاؽ، ودعا وزيخ الخارجية الخوسي إيغػ ٔٗٗٔمشطسة االمع الستحجة )
كاف بػتيغ فعاال و . (ٖ٘)ايفانػؼ لتػسيع التعاوف "خرػصًا في السجاؿ العدكخؼ"

بمػ  التيار األزرؽ أو بذكل خاص في تعميقاتو التي أشادت باستكساؿ خط أنابيب
مذيخا  لشقل الغاز الصبيعي مغ روسيا إلى تخكيا تحت مياه البحخ األسػد ستخيع،

يل وأف عبلقاتشا آخحة في التصػر إلى أف "تخكيا شخيظ مػثػؽ بو مشح زمغ شػ 
روسيا وتخكيا  بيغ العبلقاتبذكل مكثف ججا في اآلونة األخيخة. أتػقع أف أفزل 
عمى  أردوغافشكخ بػتيغ و سػؼ نحافع عمييا وسشقجميا الى مدتػػ ججيج". 

مػقفو الراـر عمى مقاومة اإلرىاب وتعازيو فيسا يتعمق باإلرىاب في "
 .(ٗ٘)مػسكػ"
مديجا مغ   ٖٕٓٓآذار/ مارس  ٜٔدو األمخيكي لمعخاؽ في لقج وفخ الغ 

 معسميةرضًا لمعا مػقفاً  التقارب بيغ تخكيا وروسيا مشح اف اتخحت الجولتاف
 وقج حطيت مػاقف تخكيا. حداباتيع الػششية الخاصةالعدكخية األمخيكية وفقًا ل

تخحيب ب خاؽالخافزة لعبػر القػات األمخيكية عبخ األراضي التخكية إلى شساؿ الع
وكانت  بذكل إيجابي.ترػر روسيا تجاه تخكيا  كبيخ مغ روسيا وتغيخ

. ترخيحات الحكػمة الخوسية تتعمق بزخورة حساية الدبلمة اإلقميسية لمعخاؽ
  .(٘٘)في كبل البمجيغ  رفيععمى مدتػػ  مع تخكيا تاليةمتوعقجت اجتساعات 

 8112-8114تطهر الذخاكة التخكية الخوسية 
ذ إىحه السخحمة نقمة نػعية في مجسل العبلقات الثشائية بيغ البمجيغ،  شيجت

كاف ىشاؾ تبادؿ مكثف لمديارات بيغ مدؤولي الجولتيغ شسمت التػقيع عمى العجيج 
مغ االتفاقيات االقترادية والعدكخية والجبمػماسية. كانت الديارة الخسسية األولى 

 ٖٕعبج هللا غػؿ بديارة مػسكػ في  ىي قياـ وزيخ الخارجية ونائب رئيذ الػزراء
 مغ رجاؿ األعساؿ األتخاؾ ٓ٘ٔاستسخت ثبلثة أياـ بخفقة   ٕٗٓٓشباط / فبخايخ 
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. وخبلؿ الديارة، التي تع فييا تغصية (ٙ٘)والتقى نطيخه الخوسي إيغػر إيفانػؼ
العبلقات الثشائية، وقع الجانباف اتفاقية "بخنامج مذاورات بيغ وزارة الخارجية 

" شسل مذاورات في ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓكية ووزارة الخارجية الخوسية لمعاـ التخ 
القزايا الثشائية والتعاوف الدياسي واالقترادؼ والعدكخؼ واألمغ ومكافحة 

ما ، عغ السذكبلت اإلقميسية والجولية "االرىاب" والذؤوف الثقافية والقشرمية فزبل
 .(ٚ٘)أعصى صػرة مشتطسة ومؤسدية لعسمية التذاور الثشائي

-عامًا ىامًا في تاريخ العبلقات التخكية ٕٗٓٓبيج أف ما يجعل عاـ 
الخوسية ىػ التصػر الحؼ حرل في العبلقات الثشائية نتيجة لمديارات الخسسية 
الستبادلة لسدؤولي البمجيغ. كانت الديارة االىع واالولى مغ نػعيا مشح زيارة 

( ىي زيارة Nikolay Podgornyالخئيذ الدػفيتي الدابق )نيكػالؼ بػدكػرني 
، ٕٗٓٓكانػف االوؿ/ ديدسبخ  ٘الخئيذ الخوسي فبلديسيخ بػتيغ لتخكيا في 

( ووزيخ الرشاعة Sergey Lavrovبخفقة وزيخ الجفاع )سيخغي الفخوؼ 
( فزبل عغ رئيذ تتارستاف Viktor Khristenkoوالصاقة )فيكتػر كخستيشكػ 

أكبخ الذخكات الخوسية  ( ورؤساءMintimer Shaimiev)ميشتسيخ شايسيف 
 . (ٛ٘)(Tatneft( و)تاتشفيت Gazprom)غازبخوـ 

وقج اجتسع لمسحادثات الخئيذ بػتيغ والخئيذ سيدر ورئيذ الػزراء 
أردوغاف، وشسمت التعاوف في مجاالت الجفاع واألمغ والصاقة واالقتراد ومشصقة 

وقزايا  البحخ االسػد ومكافحة االرىاب ونقل الصاقة عبخ السزائق التخكية
أقميسية مختمفة كالقزية القبخصية والقػقاز والذخؽ االوسط. وأبجت روسيا رغبتيا 
الستدايجة باالستثسار في تخكيا، وعخضت عمييا مذخوع ترشيع جدئي لصائخات 
اليميكػبتخ فييا، ثع إعادة ترجيخ ذلظ السشتج. بالسقابل أبجت تخكيا رغبتيا في 

وقج اقتخح الجانب الخوسي اثشاء السحادثات . (ٜ٘)شخاء السشتجات العدكخية الخوسية
إنياء نذاشات الجساعات الذيذانية في تخكيا مقابل انياء نذاشات حدب العساؿ 

 :(ٓٙ)الكخدستاني في روسيا. وتع عقج عجة اتفاقيات في ىحه الديارة وىي
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اتفاقية حساية الحقػؽ الستبادلة والسمكية الفكخية في إشار التعاوف العدكخؼ  .ٔ
 شي.التق
اتفاقية الحساية الستبادلة لمسعمػمات السرشفة والسػاد السشقػلة في إشار التعاوف  .ٕ

 العدكخية التقشي.
 يسا اإلقميسية.خارج مياىاتفاقية مشع الحػادث البحخية  .ٖ
" و"بػتاس". شخكتي محكخة تصػيخ التعاوف في مجاؿ الغاز ما بيغ .ٗ  "غازبخـو
في وزارة الخارجية لخوسيا االتحادية، محكخة تعاوف بيغ األكاديسية الجبمػماسية  .٘

 ومخكد االبحاث االستخاتيجية في وزارة الخارجية التخكية
"تعسيق الرجاقة والذخاكة حػؿ تػجت تمظ الديارة بتػقيع اإلعبلف السذتخؾ 

الستعجدة األبعاد" بيغ تخكيا وروسيا االتحادية، وأعخبت الجولتاف في ىحا اإلعبلف 
لسذتخكة مغ أجل تعديد وتقػية العبلقات بيشيسا عمى عغ رغبتيسا وإرادتيسا ا

أساس التفاىع والثقة الستبادلة، وأكجتا مغ خبللو جسمة أمػر، مشيا أف ىحا التعاوف 
السذتخؾ سيداىع في تحقيق السرالح السذتخكة، وتحقيق الدبلـ واالمغ 

ؼ واالستقخار في مشصقة جشػب القػقاز، واالتفاؽ عمى مكافحة "االرىاب" الح
عمى مكافحة الجخيسة السشطسة يذكل تيجيجا لمدمع واألمغ الجولييغ، واالتفاؽ 

العابخة لمحجود، بسا في ذلظ التيخيب واالتجار غيخ السذخوع، كالسخجرات 
 .  (ٔٙ)واألسمحة والبزائع واالتجار البذخؼ 

زيارات متبادلة ميسة بيغ تخكيا وروسيا، وكانت أوؿ  ٕ٘ٓٓشيج عاـ 
زيارات مشيا مغ قبل رئيذ الػزراء التخكي رجب شيب أردوغاف لخوسيا.  ثبلث

الفتتاح السخكد التجارؼ  ٕ٘ٓٓكانػف الثاني/ يشايخ  ٕٔ-ٓٔاألولى كانت في 
عغ أىسية تفعيل التعاوف  أردوغاف حجثىحه الديارة ت وفيالتخكي في مػسكػ. 

أف تكػف ىشاؾ فخص  "يشبغي :صخح قائبلً و العدكخؼ بيغ تخكيا وروسيا االتحادية 
والثانية  .(ٕٙ)التقشي عمى الرعيج الجولي وفي السشصقة"-لتػسيع تعاونشا العدكخؼ 

، لمسذاركة في الحكخػ الدشػية لبلنترار في ٕ٘ٓٓأيار/ مايػ  ٜ-ٛكانت في 
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 ٕ٘ٓٓتسػز/ يػليػ  ٛٔ-ٚٔالحخب العالسية الثانية، والديارة الثالثة جاءت في 
وفى اعقاب زيارة . (ٖٙ)الخوسي بػتيغ في سػتذي إلجخاء محادثات مع الخئيذ

بػتيغ إلى تخكيا في  الخوسي، جاءت زيارة العسل لمخئيذ أردوغافرئيذ الػزراء 
لحزػر حفل افتتاح خط أنابيب التيار األزرؽ  ٕ٘ٓٓتذخيغ الثاني/ نػفسبخ 

قاـ بيا الخئيذ  التيلشقل الغاز الصبيعي إلى تخكيا. وأضافت الديارة الخسسية 
زخسا ججيجا  ٕٙٓٓلتخكي أحسج نججت سيدر إلى روسيا في حديخاف/ يػنيػ ا

 .(ٗٙ)لتشسية العبلقات الثشائية وعدزت الثقة الستبادلة بيغ البمجيغ
 التخكي )وججؼ كػنػؿ وزيخ الجفاعقاـ ، ٕٙٓٓأيمػؿ/ سبتسبخ  ٘ٔ فيو 

Vecdi Gönül) ثبلثة أياـ بشاء عمى دعػة مغ وزيخ لسجة بديارة إلى مػسكػ 
-الجفاع الخوسي ونائب رئيذ الػزراء سيخغي ايفانػؼ، لسشاقذة التعاوف العدكخؼ 

 Faruk جػمخت فاروؽ فزبل عغ ذلظ، قاـ )بيغ الجولتيغ.  الثشائي التقشي

Cömert)حديخاف/ مشترف في  لسػسكػ بديارة ، قائج القػات الجػية التخكية
 قادة القػات الجػيةقخار إنذاء خط ساخغ بيغ وعاد إلى تخكيا ب، ٕٚٓٓػ يػني

 إلىقائج القػات الجػية الخوسية  قاـ بيازيارة بعج  وجاءت زيارة جػمخت. لمجولتيغ
ت شار أ ةوروسي تخكية مرادر دبمػماسية وعدكخية . ولكغٕٗٓٓتخكيا في عاـ 

 الحؼ انعكذ في زيادةو في كبل البمجيغ،  عدكخييغالثقة بيغ ال تشاميف إلى أ
اف تفدخ  شبغيكبار القادة، ي مغ قبلالسدتػػ  ةرفيع ادلةالديارات العدكخية الستب

نفديا بالقػات ذبو لتالتخكية  ةمتدايج داخل القػات السدمح ميلعمى أنيا جدء مغ 
 .(٘ٙ)ةخوسيالسدمحة ال

داخغ لبلتراؿ بيغ قادة القػات البحخية في كبل الخط لقج تع إنذاء ال
 بيشيسا، البحخ األسػد شصقةم في يشذأتػتخ يسكغ أف تفادؼ أؼ يجؼ بالبمجيغ 

االنزساـ  ٕٙٓٓ مغ عاـ في أواخخ كانػف األوؿ/ ديدسبخ مػسكػ قخرت ولحلظ
 "Black Sea Harmony Operationإلى "عسمية اندجاـ البحخ األسػد 

بسا في ذلظ تيخيب  السحتسمةوردع كل أنػاع التيجيجات  لسخاقبةبسبادرة مغ تخكيا 
قبل  تعيشقج  االتحادية روسياوكانت بالبذخ.  أسمحو الجمار الذامل واالتجار
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 إيريغِلسيفي )كخادند  بختبة مقجـ ضابط اتراؿ انزساميا ىحا بذيخ تقخيبا

Karadeniz Ereğlisi) ، وفي التخكي لعسمية االندجاـ في البحخ األسػد. السقخ
 ةاالتراالت الدخية السصمػبة لزساف نجاح عسمي ةنطسىحا الرجد تع تشديق أ

-لقج أشخ التعاوف التخكيالبحخ األسػد بيغ القػات البحخية لكبل البمجيغ.  اندجاـ
مخرسيغ ل البحخيةقػات ال بأفمسخة األولى أيزًا لسمية الخوسي في ىحه الع

أية تيجيجات محتسمو لسرالح الجولتيغ في مشصقة معًا ضّج سػؼ تعسل ، الدابقيغ
 .(ٙٙ)البحخ األسػد

 ٕٚٓٓآذار/ مارس  ٗٔا وروسيا في عبلوة عمى ذلظ، وقع كل مغ تخكي
"محكخة تفاىع بذأف االجتساع الخابع لمفخيق العامل السذتخؾ السعشي بسكافحة 

في  اً روسي -اً تخكي اً تعاون ٕٚٓٓعاـ  وشيج    .(ٚٙ)"الجخيسة السشطسة واإلرىاب
مجاؿ شخاء األسمحة، األمخ الحؼ أشار إلى استعادة الثقة في تجارة األسمحة 

قيستو  تمذخوعا بمغ االتحادية روسياتخكيا مشحت ي ىحا الدياؽ الخوسية، وف
صػاريخ و متػسط السجػ  ( صاروخاً ٓٓٛ)مميػف دوالر شسل شخاء  (ٓٛ)نحػ 

شخكة ، شاركت تخكيا في محادثات سخية مع ٕٛٓٓوفي عاـ مزادة لمجبابات. 
 ( مخوحيةٕٖ)الخوسية لذخاء  (Rosoboronexport روسػبػروف اكدبػرت)

 (Mil Mi-28 "Havoc ٕٛ-مى)ىافػؾ ميل مغ شخاز حخبية  ةعدكخي
 تبمغتكمفة ب مغ قبل الجير التخكيحدب العساؿ الكخدستاني  قتاؿفي  الستخجاميا

 .(ٛٙ)حػالي مميار دوالر
غ مدؤولي البمجيغ لتػثيق يزيارات متبادلة أيزًا ب ٕٛٓٓوشيج عاـ 

الخارجية التخكي )عمي العبلقات الثشائية؛ وفي ىحا الدياؽ جاءت زيارة وزيخ 
إلجخاء  ٕٛٓٓشباط/ فبخايخ  ٕٓ-ٜٔ( إلى مػسكػ في Ali Babacanباباجاف 

محادثات حػؿ القزايا اإلقميسية والجولية، وبالسثل جاءت زيارة وزيخ الخارجية 
لسشاقذة القزايا  ٕٛٓٓالخوسي سيخغي الفخوؼ لتخكيا في بجاية تسػز/ يػليػ 

شب مع القزايا اإلقميسية والجولية والتصػرات التي تيع الثشائية الخئيدية جشبا إلى ج
 .(ٜٙ)البمجيغ
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 انرَسيت  -األمه اإلقهيمي يف انعالقاث انرتكيت  .1
ة بالشدبة لكل صعبمذتخكة في مشصقة  اً حجود روسيا االتحاديةو  تخكيا تتقاسع

الخغع مغ أنيسا عمى  الدياسي واالقترادؼ واألمشي تقخارا مغ حيث االسسمشي
العبلقات الثشائية بيغ تخكيا تحدغ  فإفمحلظ فلحلظ . ليدتا دولتيغ متجاورتيغ

بع مغ الشجاح واالستقخار في العبلقات الستعجدة األشخاؼ مع يش روسيا االتحاديةو 
الصبيعة  لقج أعصت. (ٓٚ)سيسا جػرجيا، وأذربيجاف، وأرميشياوالدوؿ السشصقة، 

بيغ وداخل كل مغ  األحياف في أغمب معبلقات الدياسيةل ةستعارضالو  ةلستذابكا
، التػازف إليجاد أرضية ٜٜٔٔفي عاـ  ىحه البمجاف مشح تفكظ االتحاد الدػفيتي

التحقيق  صعبوالحؼ كاف  وروسيا االتحادية لمتفاىع بيشيسامذتخكة بيغ تخكيا 
 .مدتحيبلً  ع يكغ، ولكشو لبرفة خاصة

 تخكيا "حميف. يذيخ أحج السخاقبيغ إلى أف ؟ػضيح ىحه الرػرةكيف يسكغ ت
 أرميشيا، روسيا ىي حميف مشصقة القػقاز ىي أذربيجاف، في حيغ أف فيالخئيذ 

ضج  "إبادة جساعية" تداؿ ترخ عمى أف تخكيا ارتكبت ما، والتي مشافذ تخكيا
 القائسة نجرؾ جسيعا السذكبلت التاريخيةو  .شعبيا خبلؿ الحخب العالسية األولى

كت كل مغ تخكيا وروسيا أف مغ مرمحتيسا ولحلظ أدر  ."أرميشياو بيغ أذربيجاف 
حفع الدبلـ واالستقخار في مشصقة القػقاز، وخرػصا بيغ أذربيجاف وأرميشيا، 
وأف ذلظ يتصمب جيػدا دبمػماسية مذتخكة لتحقيق ىحا اليجؼ. وفي ىحا الدياؽ 

روسيا ستداىع في تحخيظ  صخح الخئيذ الخوسي فبلديسيخ بػتيغ قائبًل: "إف
"إنشا ال ]في السشصقة["، فيسا قاؿ رئيذ الػزراء التخكي أردوغاف:  عسمية الدبلـ

 . (ٔٚ)"أرميشيا يا، بسا فيمغ جيخانشا نخيج عبلقات سمبية مع إؼ
خوسيا وتخكيا، لكبيخة العدكخية الات يمكاناإلمغ السيع أف نزع في االعتبار 

ا . كل مغ تخكيالحاكسة في كل مغ الجولتيغ الدمصةماىية  بغس الشطخ عغ
 إلىبػتيغ  مجيء وجيدة مغ مجةبعج ف. ةمئقجرات عدكخية ىا افوروسيا تستمك

إلى أف  ؾاتخ األ الباحثيغاحج  أشار، ٕٓٓٓلخوسيا في عاـ الدمصة كخئيذ 
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بيغ الرخاع  تتخاوحالعبلقات بيغ دوؿ الجػار برفة عامة مغ الستػقع أف "
ىسا حقيقة أف الجولتيغ  شبع مغت الخوسية-والتعاوف. ولكغ أىسية العبلقات التخكية

دولة  تحاؿ، كان أيةعمى  رئيديتاف ]في السشصقة[. فخوسيا، تافقميسيإ تافقػ 
نػوية  بػ]امتبلكيا[ تخسانة ات وال تداؿ تفتخخيعطسى حتى أواخخ الثسانيش

 .(ٕٚ)ة"ضخس
في  وفي السقابل تذكل تخكيا بثقميا الجيسػغخافي وجيذيا الحؼ يعج األكبخ

 مغ األفخاد العدكخييغ في الخجمة الفعمية، ( ألفاً ٕ٘ٙ)مغ سا يقخب بالسشصقة 
 .في السشصقةفاعمة  إقميسية عدكخية قػة فزبل عغ عزػيتيا في حمف الشاتػ،

االتحادية ال عدكخيًا وال اقتراديًا،  روسياو  ومع ذلظ فبل يسكغ السقارنة بيغ تخكيا
الخئيذ سيع تر، و ٜٜٜٔؼ لخوسيا مشح عاـ الشسػ االقترادؼ القػ خاصة مع 

مغ  تأكيج الشفػذ الخوسي إعادةو  الخوسيةات العدكخية جر بػتيغ عمى إعادة بشاء الق
وجػد  إدراؾ ةبػ ميذ مغ الرعف ومغ ثع ،ججيج في السشاشق الدػفيتية الدابقة

داخل  مغ ىشاؾ أصػات وبالفعل، كانت. (ٖٚ)لديادة التػتخ مع تخكيا ةإمكاني
وقج السشصقة.  في ة األجلشػيم روسية نػايا قمقة مغ القيادات التخكية ال تداؿ

نػايا  ضيػر إعادة وقت قبل مدألة أف تكػف ال تعجو بأنيا  بعس السخاقبيغشكظ 
مع وفق أىجاؼ متعارضة عسل ت بصخيقة قج الخوسيةفي الدياسة الخارجية  الييسشة

برػرة مباشخة. عمى سبيل  تخكيا يجدي، إف لع يكغ التخكية السرالح اإلقميسية
 رػح)نالدياسة الخارجية التخكية  وفي ىحا الدياؽ أشار الخبيخ فيلسثاؿ، ا

التخكية القػؿ لرشاع الدياسة "مغ الدابق ألوانو ( إلى أنو Nasuh Usluأوسمػ 
اعتبار أف  إلىف روسيا لع تعج تذكل تيجيجا محتسبل لتخكيا، بل إف ىشاؾ ميبل بأ

جيجا ججيجا لمسرالح التخكية. تي بػصفيايا مفقج حمت محل س روسيا االتحادية
عصي االنصباع بأنيا تمغ خبلؿ إجخاءاتيا و قػػ في السشصقة األ تعج القػةخوسيا ف

 القػؼ باتجاهروسيا إف اقتخاب . ىانفػذ مجاالتال تداؿ تشتيج سياسة القػة لتػسيع 
 يامدتقبل عزػية بمجاف أوروبا الذخقية في حمف شساؿ األشمدي، وتجخم
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 ياجخاءاتإالدابقة و  ةخاعات والخبلفات في الجسيػريات الدػفيتيالسباشخ في الر
بػصفيا غزب تخكيا، يفي السشصقة ال بج أف وتأثيخ نفػذ  جاالتإلنذاء م ةالقدخي
  .(ٗٚ)األكثخ خصػرة ػسيمةبالالتي سػؼ تتأثخ مغ جخاء ىحه التصػرات  الجولة

قج جعل وجػد عسػما بيغ روسيا وتخكيا  الجافئ حاؿ، فاف السشاخعمى أية 
الدفيخ ر اأشو ألنقخة.  قبػالفي جػرجيا وأرميشيا أكثخ  الخوسيةالقػاعج العدكخية 

 "تبقى: إلى أف تخكيا (K. Singh)ؾ. سيشغ  تخكيا وأذربيجاف فياليشجؼ الدابق 
في جػرجيا وأرميشيا بػصفيا تيجيجا  الخوسيةمغ القػاعج العدكخية  قمقة

قػات حفع الدبلـ التابعة لخابصة  ي استبجاؿفأيزا  خغب أنقخةتو  .(٘ٚ)"محتسبل
قػات ىحه القػات  عطعمف لكػ قػات دولية، بالجوؿ السدتقمة في جشػب القػقاز 

 تعاوف السدؤوليغغ م قمقة أيزاً  وسياتبقى ر  سقابل. وفي الروسية سبلـفع ح
في كانػف فجػرجيا وأذربيجاف.  فيمع نطخائيع األتخاؾ  يغواألمشي يغالعدكخي

ًا في ثبلثي اً ، وتخكيا اتفاقوجػرجيا أذربيجاف،أبخمت كل مغ ، ٕٕٓٓ/ يشايخ الثاني
قمقة عمى وجو  مػسكػوفي ىحا الرجد كانت . ياألمغ اإلقميس حػؿ أنقخة

 )مارنػيميتحجيث قاعجة  في العدكخية التخكية السداعجةالخرػص مغ 
Marneuliفي تذخيغ األوؿ/ أكتػبخو تبميدي.  ( الجػية بالقخب مغ ٕٕٓٓ ،

في  الستحجة العدكخية ةؤلكاديسيلاالفتتاح الخسسي  يالتخك ؼ الػفج العدكخ  حزخ
 .(ٙٚ)مغ قبل القػات السدمحة التخكية التي أنذأتتبميدي، 

 :َسبم اندَنتني يف مُاجٍتً "اإلرٌاب" جتايتركيا َرَسيا  سياست.  3
تخكيا  لع يذيج عقج التدعيشيات مغ القخف الساضي تعاونًا ممحػضًا بيغ

وروسيا االتحادية فيسا يتعمق بالحخب عمى ما يدسى بػ)اإلرىاب(، بل عمى 
العكذ تسامًا، حيث دعست كبًل مشيسا السجسػعات والحخكات السدمحة عمى 

ة مشيسا بػصفيا عامل عجـ استقخار ضج الجولة األخخػ. وقج ولأراضي كل د
في العبلقات الثشائية  عكدت ىحه الدياسة التي انتيجتيا الجولتاف حالة التػتخ

تحػلت إلى تعاوف بيغ  أفة. لكغ ىحه الدياسة ما لبثت سجبيشيسا خبلؿ تمظ ال
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الصخفيغ حػؿ مكافحة )اإلرىاب( مشح مجيء الخئيذ بػتيغ إلى الدمصة في 
روسيا وانتياجو سياسة ىجفت إلى تحديغ العبلقات مع تخكيا في السجاالت كافة، 

 .أعبلهعيل التعاوف بيشيسا في السجاؿ السذار إليو وىػ ما انعكذ ايجابيا عمى تف
خبلؿ عقج التدعيشيات، شكمت السدألة الذيذانية وغيخىا مغ مذاكل القػقاز 
مغ جية، ومدألة حدب العساؿ الكخدستاني مغ جية أخخػ، إحجػ أىع عػامل 
التػتخ في العبلقات التخكية الخوسية. فيسا يتعمق بالسدألة الذيذانية فقج بجأ 

عشجما أعمشت الذيذاف استقبلليا عغ  ٜٜٗٔالخوسي عاـ  -لرخاع الذيذانيا
روسيا االتحادية. وخمق ىحا الرخاع نقاشاٍت محمية كبيخة داخل تخكيا وسبب أزمة 
في سياسة تخكيا تجاه روسيا االتحادية. وقج شكل وجػد حػالي سبعة مبلييغ 

بلقات تاريخية مع مػاشغ تخكي مغ أصػؿ شخكدية وداغدتانية حيث تخبصيع ع
تساس مباشخ مع أية  عمى الذعب الذيذاني، أزمة داخل تخكيا ألنيع كانػا

تصػرات في الذيذاف. فزبًل عغ ذلظ فقج تعاشف الخأؼ العاـ التخكي مع معاناة 
الذيذاف، وعج  التجخل العدكخؼ الخوسي في الذيذاف بػصفو عجوانًا عمى الذعب 

السدمحة الذيذانية ضج الخوس بػصفيا الذيذاني، وبالتالي فقج أيج الحخكة 
)جيادًا( و)نزااًل( مغ أجل الحخية، وعبخوا عغ ذلظ التأييج بالسطاىخات السشطسة 

 .(ٚٚ)وتػفيخ الجعع السادؼ لمسدمحيغ الذيذانييغ فزبل عغ الجعع اإلعبلمي
وبالخغع مغ ردود األفعاؿ العاشفية لمخأؼ العاـ التخكي تجاه الرخاع 

فقج عجت الحكػمة التخكية ذلظ الرخاع بػصفو "شأنًا داخميًا  الخوسي،-الذيذاني
روسيًا". مشح بجاية الحخب الخوسية ضج الذيذاف أكجت الحكػمة التخكية عمى أف 
الرخاع يجب أف يحل عمى أساس احتخاـ حقػؽ اإلنداف وسبلمة األراضي 

يا وجيت روس ٜٜ٘ٔاإلقميسية لخوسيا االتحادية. وعشجما تراعج الرخاع عاـ 
. (ٛٚ)االتحادية اتياماٍت لتخكيا بإرساؿ أسمحة وجشػد متصػعيغ إلى الذيذاف

 .A. Jدوداييف عمى جػىخ أبجت روسيا قمقيا حػؿ عبلقات الخئيذ الذيذاني )و 



 
 لقسان عسخ الشعيسيد.                      البعج األمشي والعدكخي في العالقات التخكية     

 

 [11]  

Dudayevعقب  ( مع القادة األتخاؾ ومحادثاتو مع السدؤوليغ العدكخييغ األتخاؾ
 .(ٜٚ)ٜٜٗٔزيارتو لتخكيا في آذار/ مارس 

كانت روسيا االتحادية تقاتل السدمحيغ الذيذانييغ لسشع انفراؿ  بيشساو 
الذيذاف عغ روسيا وتأميغ عسمية نقل الصاقة مغ بحخ قدويغ عبخ أنابيب نقل 
الصاقة، كاف ىشاؾ قشاعة لجػ الخوس بأف تخكيا تجعع السدمحيغ الذيذانييغ 

لجػ األتخاؾ بأف أيزًا. وفي السقابل كانت ىشاؾ قشاعة  واإلعبلـبالساؿ والدبلح 
روسيا االتحادية تجعع وتحتزغ عشاصخ حدب العساؿ الكخدستاني في أراضييا، 
لحا حسمت كل دولة مشيسا السدؤولية لآلخخ إلعصاء الجعع لمحخكات السدمحة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                            (ٓٛ)عمى أراضي كل واحجة مشيسا
وبالخغع مغ حقيقة أف مدألة التشافذ عمى خصػط أنابيب نقل الصاقة بيغ 
تخكيا وروسيا االتحادية ال تكفي لػحجىا لتفديخ أسذ الرخاع والتشافذ بيغ 
 الجولتيغ خبلؿ عقج التدعيشيات فيسا يتعمق بجعع تخكيا لمذيذانييغ السدمحيغ

ودعع روسيا لحدب العساؿ الكخدستاني فإنيا ما تداؿ إحجػ أكثخ األمػر أىسية 
 .(ٔٛ)في تػضيح دوافع ذلظ الجعع الستبادؿ

في الػقت الحؼ كانت فيو روسيا االتحادية تحاوؿ إضعاؼ أو باألحخػ 
القزاء عمى الحخكة السدمحة في الذيذاف لتأميغ مرالحيا في القػقاز، كاف 

لخوس بأف تخكيا تجعع السدمحيغ الذيذانييغ، األمخ الحؼ أعصى ثسة اعتقاد لجػ ا
الفخصة لخوسيا البتداز تخكيا ليذ فقط في السدألة الذيذانية ولكغ أيزًا في 
الدياسات األخخػ الستعمقة بشقل مرادر الصاقة في القػقاز وآسيا الػسصى عبخ 

"السذكمة  استخجاـ ورقة حدب العساؿ الكخدستاني في تخكيا. لحا فقج شكمت
الكخدية" بػصفيا "ىجػمًا مزادًا" لسػازنة ما يدسى بػ"بالػجػد التخكي في 

 .(ٕٛ)السشصقة"
خبلؿ سشػات الحخب الباردة كاف ىشاؾ قمق تخكي كبيخ مغ التػرط 
الدػفييتي في الذؤوف الكخدية داخل تخكيا. فقج استخجـ االتحاد الدػفييتي الدابق 
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ا ورقة ضغط عمييا، خرػصا بعج تراعج السدألة الكخدية في تخكيا بػصفي
نذاشات حدب العساؿ الكخدستاني خبلؿ عقج الثسانيشيات مغ القخف الساضي، 
ألف تخكيا عزػ في حمف الشاتػ. وفي أعقاب انييار االتحاد الدػفييتي الدابق، 
استخجمت روسيا االتحادية السدألة الكخدية خبلؿ عقج التدعيشيات ضج تخكيا عغ 

حتزاف عشاصخ حدب العساؿ الكخدستاني وذلظ بيجؼ الحفاظ عمى شخيق دعع وا
مرالحيا الدياسية واالقترادية في القػقاز، عبخ فخض سيصختيا الكاممة عمى 

 .(ٖٛ)نقل وتحػيل مرادر الصاقة مغ بحخ قدويغ إلى األسػاؽ العالسية
وإزاء ىحا الػضع وججت الجولتاف أنو ليذ مغ مرمحتيسا االستسخار في 

ا الستعمقة بجعع الحخكات السدمحة السزادة لكل مشيسا، لحا وقعت كل سياستيس
، وتعيجت ٜٜ٘ٔمغ تخكيا وروسيا االتحادية "بخوتػكػاًل لسشع اإلرىاب" في عاـ 

األخيخة بحطخ جسيع نذاشات حدب العساؿ الكخدستاني عمى أراضييا، فيسا 
 .(ٗٛ)ذانييغتعيجت تخكيا بالسقابل بػقف الشذاشات الجاعسة لمسدمحيغ الذي

ولكغ التػتخ بيغ الجولتيغ ما لبث أف عاد مخًة أخخػ عشجما قخر مجمذ 
الجوما الخوسي استزافة السؤتسخ الجولي الثالث لسا سسي بػ"بخلساف كخدستاف 

Kurdistan Parliament إال أف  .ٜٜ٘ٔ" في السشفى في روسيا االتحادية عاـ
عشجما أعمغ رئيذ الػزراء  ٜٜٙٔالسػقف الخسسي الخوسي تغيخ نػعًا ما في عاـ 

خبلؿ لقائو مع الخئيذ التخكي سميساف ديسيخيل بأف  الخوسي فيكتػر جيخنػميخدف
العساؿ الكخدستاني عمى  ببلده سػؼ تػقف أؼ نذاط "سياسي" لحدب

 .(٘ٛ)أراضييا
وبخغع ذلظ لع ييجأ التػتخ في العبلقات بيغ الجولتيغ؛ فقج حجث أسػأ تػتخ 

عشجما سسحت أنقخة بفتح مكتب لمبعثة  ٜٜٙٔاخخ عاـ بيغ الصخفيغ في أو 
الذيذانية في استانبػؿ. وجاء رد الفعل الخسسي الخوسي سخيعًا مححرًا أنقخة بأف 
الجوؿ التي تدسح لمبعثات الذيذانية بأف تتحػؿ إلى سفارات سػؼ ُتَعجُّ عسبًل 

بػضػح في ضج الديادة اإلقميسية لخوسيا االتحادية، وىكحا سػؼ تكػف متػرشة 
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ترخؼ غيخ ودؼ ضج روسيا االتحادية. وىكحا فإنو شبقًا لمسبجأ العدكخؼ 
الخوسي الججيج الحؼ أعمشتو روسيا عقب انييار االتحاد الدػفييتي الدابق وىػ 

(، فإف أية دولة قخيبة أو متاخسة لخوسيا تيجد Near Abroad)الحجود الستاخسة 
ة سػؼ يكػف ذلظ إعبلنًا بالحخب وحجة األراضي اإلقميسية لخوسيا االتحادي

 .(ٙٛ)ضجىا
لكغ لع يبُج واضحًا بأف تخكيا قج تخاجعت إثخ ىحا التححيخ الخوسي عغ 
الدساح بفتح مكتب لمبعثة الذيذانية أـ ال. لكغ الخاجح أف تخكيا أخحت 
الترخيحات الخوسية عمى محسل الجج، وبالتالي ربسا تخاجعت فيسا بعج عغ قخارىا 

عثة الذيذانية حفاضًا عمى مرالحيا االستخاتيجية مع روسيا بفتح مكتب لمب
االتحادية. ومع ذلظ فقج صعجت األخيخة حجة التػتخ مع تخكيا عشجما قامت لجشة 
الدياسات الحكػمية في مجمذ الجوما الخوسي بتشطيع مؤتسخ ألعزاء حدب 

ي حػؿ مدألة التعاوف بيغ الذعبيغ الخوس ٜٜٚٔالعساؿ الكخدستاني في عاـ 
والكخدؼ. وفي خصػة الحقة صعجت مغ حجع التػتخ مع تخكيا، استزافت روسيا 

زعيع حدب العساؿ الكخدستاني )عبج هللا أوجبلف  ٜٜٛٔاالتحادية في عاـ 
Abdullah Ocalan َل مغ سػريا األمخ الحؼ أدػ إلى ازدياد التػتخ ( الحؼ ُرحِّ

فس مجمذ الجوما تخكيا وروسيا االتحادية. ومسا زاد األمخ سػءًا ىػ ر بيغ 
 .  (ٚٛ)الخوسي تدميع أوجبلف إلى تخكيا

وبخغع ذلظ رفزت روسيا االتحادية إعصاء حق المجػء الدياسي ألوجبلف 
. ومشح ذلظ ٜٜٜٔالحؼ تع اعتقالو بعج ذلظ في كيشيا مغ قبل تخكيا في عاـ 

الحيغ شيجت مػاقف تخكيا تجاه الحخب في الذيذاف تغيخًا ممحػضًا باتجاه إرضاء 
وسيا، خاصة بعج أف بجأت الجساعات اإلسبلمية بجعع الذيذانييغ، األمخ الحؼ ر 

أقمق تخكيا مغ احتساؿ تراعج األصػلية اإلسبلمية في الببلد. وقج أجبخت ىحه 
 .(ٛٛ)التصػرات تخكيا عمى إعادة الشطخ في مػاقفيا تجاه السدألة الذيذانية
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 1002ل عاو أيهُ 22انرتكي انرَسي بعد أحداث  األمىي انتعاَن .4

، دخمت ٕٓٓٓبعج مجيء الخئيذ الخوسي فبلديسيخ بػتيغ إلى الدمصة عاـ 
الخوسية مخحمة ججيجة مغ التعاوف في السجاالت كافة، ومشيا -العبلقات التخكية

التعاوف في السجاؿ األمشي. وفي ىحا الدياؽ وقعت كبل الجولتيغ اتفاقية لمتعاوف 
، ٕٔٓٓأيمػؿ/سبتسبخ عاـ  ٔٔأحجاث  . وبعجٕٔٓٓاألمشي والعدكخؼ في آذار 

كثفت الجولتاف مغ تعاونيسا ووقعتا اتفاقية أخخػ لمتعاوف العدكخؼ في كانػف 
إلى  ، وذلظ أثشاء زيارة رئيذ األركاف الخوسي أناتػلي كفاششيغٕٕٓٓالثاني 

تخكيا. وشبقًا لشرػص ىحه االتفاقية فقج أعمشت الجولتاف رغبتيسا في تعديد 
مشي ضج ما وصفتو االتفاقية بػ)السشطسات اإلرىابية( عمى تعاونيسا األ

 . (ٜٛ)أراضييسا
، عبخ الخئيذ ٕٗٓٓوخبلؿ زيارتو ألنقخة في كانػف األوؿ/ ديدسبخ 

الخوسي بػتيغ عغ عخفانو بالجسيل لتخكيا فيسا يتعمق بجعسيا لخوسيا االتحادية 
د. وأعمغ الخئيذ في محاربة األخيخة لسا وصفو بػ"اليجسات اإلرىابية" في الببل

بػتيغ ورئيذ الػزراء التخكي رجب شب أردوغاف عدميسا لمعسل معًا ليذ ضج ما 
يدسى بػ"اإلرىاب" فحدب، ولكغ أيزًا لسكافحة انتذار أسمحة الجمار الذامل 

 .(ٜٓ)وتجارة السخجرات واليجخة غيخ القانػنية وتجارة البذخ والجخيسة السشطسة
حالة اختبار حقيقية لمذخاكات  ٕٔٓٓأيمػؿ عاـ  ٔٔلقج مثمت أحجاث 

والتحالفات داخل السجسػعة الجولية مغ جية، وحالة اختبار عسمية أيزًا لسدتػػ 
الخوسي في إشار ما يدسى بػ"مكافحة اإلرىاب الجولي  -التعاوف التخكي

أيمػؿ متقاربة، فقج داف  ٔٔواإلقميسي". وكانت مػاقف الجولتيغ مغ أحجاث 
يسيخ بػتيغ ما وصفيا بػ"اليجسات اإلرىابية" ضج الػاليات الخئيذ الخوسي فبلد

الستحجة، وأعمغ بأف روسيا االتحادية "متفيسة ججًا لمسأساة في الػاليات الستحجة 
كػنيا ضحية لئلرىاب نفدو". وأعمغ بػتيغ وقػؼ ببلده إلى جانب الػاليات 

 .(ٜٔ)أيمػؿ لسحاربة ما وصفو بػ"اإلرىاب" ٔٔالستحجة بعج أحجاث 
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أما تخكيا، فقج نقل كبًل مغ الخئيذ التخكي أحسج نججت سيدر ورئيذ الػزراء 
 .George Wتعازييسا لمخئيذ األمخيكي )جػرج ووكخ بػش  التخكي بػلشج أجاويج

Bush ٕٓٓٔ-ٕٓٓٛ وأعمشا بأف "تمظ اليجسات تدتحق الذجب". وأكج الخئيذ )
 .(ٕٜ)سيدر بأف "الذعب التخكي يذعخ بألع األمخيكييغ"

نطخًا لحداسية تخكيا الذجيجة وروسيا االتحادية أيزًا تجاه ما ترفانو و 
بػ"اإلرىاب"، وتصابق وجيات نطخ الجولتيغ بػصفو "تيجيجًا محميًا وعالسيًا"، فقج 

أيمػؿ/ سبتسبخ دافعًا ميسًا لكبل الجولتيغ وألوؿ مخة مشح انتياء  ٔٔشكمت أحجاث 
. وفي ىحا الدياؽ، فإنو بعج أحجاث الحخب الباردة باتجاه تشديق جيػدىسا ضجه

الخوسية ىػ التػقيع عمى -أيمػؿ كاف أحج أىع التصػرات في العبلقات التخكية ٔٔ
"خصة عسل لتصػيخ التعاوف بيغ روسيا االتحادية وجسيػرية تخكيا( في نيػيػرؾ 

. وتزسشت ىحه الخصة تشديق التعاوف (ٖٜ)ٕٔٓٓتذخيغ الثاني/ نػفسبخ  ٙٔفي 
في كثيخ مغ السدائل مشيا تخسيخ االستقخار في مشصقة أوراسيا بيغ الصخفيغ 

ومدألة "اإلرىاب السحمي والجولي" الحؼ شالسا سبب مذاكل بيغ الجولتيغ، 
 .  (ٜٗ)فأصبح مداحة لمتعاوف بجاًل مغ االختبلؼ والتػتخ بيشيسا وفقًا ليحه الخصة

لعالع إلى شساؿ كاف الخئيذ الخوسي فبلديسيخ بػتيغ مقتشعًا بأف انقداـ ا   
وجشػب أصبح ىػ العامل الخئيذ لمتيجيج العالسي الججيج ليذ لخوسيا االتحادية 
فحدب وإنسا ألوروبا والػاليات الستحجة أيزا، األمخ الحؼ كاف أحج أسباب تغيخ 
الدياسة الخوسية. وفيسا يتعمق بالتصػرات العالسية الججيجة فإنو سيكػف أحج أعطع 

وبا ىػ اعتبار وتقػيع الػضع في الذيذاف في إشار األخصاء بالشدبة ألور 
االنفراؿ العخقي وانتياؾ حقػؽ اإلنداف فقط، وىػ ما يذكل إساءة فيع لقشاعات 

 . (ٜ٘)الخئيذ بػتيغ في ىحا الذأف، كسا يذيخ عجد مغ السخاقبيغ
أيمػؿ فمع يكغ  ٔٔأما الفيع التخكي لمػضع الجولي في أعقاب أحجاث 

لفيع الخوسي. فحقائق أوراسيا، ومتصمبات األلفية الججيجة، مختمفًا كثيخا عغ ا
وازدياد التشافذ اإلقميسي والجولي عمى مرادر الصاقة في آسيا الػسصى وبحخ 
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قدويغ والقػقاز، فزبًل عغ احتساالت انتذار وتراعج ما ترفو تخكيا بػ"اإلرىاب 
ف حقيقية اإلقميسي والجولي"، كل ذلظ أجبخ تخكيا عمى إيجاد مداحات تعاو 

وشخاكة ججيجة مع روسيا االتحادية. وقج حفد تقارب الفيع السذتخؾ لسا يدسى 
 بػ"اإلرىاب" الجولتيغ عمى التعاوف مغ أجل محاربتو. 

 خاتسة واستشتاجات: 
حاوؿ ىحا البحث تدميط الزػء عمى البعج األمشي والعدكخؼ في العبلقات 

كثخ عسقًا لصبيعة ىحه العبلقات لى فيع أإالخوسية، وذلظ بيجؼ الػصػؿ -التخكية
والسرالح االستخاتيجية التي تدتشج عمييا مغ جية، وأىسية البعج األمشي في 
انتقاؿ ىحه العبلقات مغ مخحمة التػتخ والتشافذ في عقج التدعيشيات مغ القخف 
الساضي إلى مخحمة التعاوف ثع الذخاكة االستخاتيجية بيغ الجولتيغ، بعج أحجاث 

مغ جية أخخػ، في السجاالت األمشية والعدكخية،  ٕٔٓٓـ أيمػؿ عا ٔٔ
ومكافحة الجولتيغ لسا ترفانو بػ"اإلرىاب السحمي والجولي". ويسكغ اإلشارة إلى 

 ي:أتأبخز االستشتاجات كسا ي
ىشالظ مجاالت محجودة لمتعاوف العدكخؼ بيغ تخكيا وروسيا االتحادية ال  .ٔ

األمخيكي، نتج عغ ىحا -تخكيترل بأية حاؿ إلى حجع التعاوف العدكخؼ ال
التعاوف بيع روسيا ألسمحة ومعجات عدكخية متصػرة واتفاقيات وتفاىسات 
كاتفاقيسا عمى الترشيع العدكخؼ السذتخؾ لبعس األسمحة والحخائخ والسعجات، 
أشخت بمجاف مذتخكة لتشديق ىحه الشذاشات وتصػيخىا باتجاه الػصػؿ إلى 

لسذتخكة إلى دوؿ العالع الثالث مسا يعشي ترجيخ ىحه السشتػجات العدكخية ا
لتخكيا عمى السجػ القخيب، وتقميل االعتساد القػمي مخدودات اقترادية لمشاتج 

عمى واردات األسمحة األمخيكية تجريجيا عمى السجػ البعيج، مغ شأنو أف يصخح 
خيارات سياسية وعدكخية استخاتيجية لتخكيا في حاؿ تػتخ عبلقاتيا مع الػاليات 

 لستحجة.ا
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لع يذيج عقج التدعيشيات مغ القخف الساضي تعاونًا ممحػضًا بيغ تخكيا وروسيا  .ٕ
االتحادية فيسا يتعمق بالحخب عمى ما يدسى بػ)اإلرىاب(، بل عمى العكذ تسامًا، 

ة ولحيث دعست كبًل مشيسا السجسػعات والحخكات السدمحة عمى أراضي كل د
لة األخخػ. وقج عكدت ىحه الدياسة مشيسا بػصفيا عامل عجـ استقخار ضج الجو 

ة. سجالتي انتيجتيا الجولتاف حالة التػتخ في العبلقات الثشائية بيشيسا خبلؿ تمظ ال
تحػلت إلى تعاوف بيغ الصخفيغ حػؿ مكافحة  أفلكغ ىحه الدياسة ما لبثت 

)اإلرىاب( مشح مجيء الخئيذ بػتيغ إلى الدمصة في روسيا وانتياجو سياسة 
يغ العبلقات مع تخكيا في السجاالت كافة، وىػ ما انعكذ ايجابيا ىجفت إلى تحد

 .أعبلهعمى تفعيل التعاوف بيشيسا في السجاؿ السذار إليو 
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