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 المستخلص
اسبححوتعتعة لححرس اسبحح وا   –توضححه هححلد اسة ابححة العالححة اسالركحح   است  عححة           

تححح ة اسبحوتعتا بع بححة تةعحةت تتح د ت  عحح  لالحة وتحح ت (، حعح  تل حا اا3591 -3591)
تحواهحح  تلهعحح  طححس  ا  الحح  اسبحح لاة تححا ت  عحح  وتالعحح  طرك تحح   3591بححت سعس بحح ة 

تزا ح   ت  عح  لحهحم لح  س  اله  ، لالة أس أة ك  ةى اسلا  اسحل  بحعهحب لح  تح ا  اس
   لححعس وتالححر لححهة  اسالاححوة  اسرحاححة تحبحح   تححا اسالركحح1( NATO)اس حح تو األاهبححا 

اسححةوستعس بححوا  اسبع بححعة   هحح  أو ااكتدحح ةعة لالححة أس ا تهتحح  ت  عحح  أعضحح  بع بححة 
  .ل  تعة تةعةت  تالةةت استوا ب

 تمهيد

اتسمم ت العالقممات امميل الممدولتيل  بمم  وقممت  اكممر المماا. التمموتر والعممدا .      
يممة ا تسمما   مم. فتممات  كممال ال وقمم. الفيرافممي لروسمميا ال يسممرية   يسمم   لتمما اعرج

لعالم األخرى اساب وقوعتا على ال عيل ال بف د الش الي وال عميل التمادو واعمر ا
الالليق التي تتعرض العياة فيتا  لى ا بف اد ل عظمم ييمام السمبة وكمال عم ا عما ال 
 ت ا في دف. الروس للتوفه فبواا اتدف السيلرة علمى ال امايق والاعمار التركيمة  

التممي تشممك   عمما  عل ممة الوسمم  امميل فاممال عممل  بممالق يخممرى فممي ىسمميا السمميرى و 
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يمة  لمى ال يماد الدافيمة فمي الاعمر ال توسمل  دو  الال ال والشرق األوسل للوسمو  اعرج
.وترتب على تلك السياسمة قيمام سلسملة  مل العمروب اميل اللمرفيل (5)والخليج العراي

فمي ال مربيل الممما ل عشمر والتاسمم. عشمر ع مق خاللتمما المروس  كاسممب  قلي يمة علممى 
 .(2) تراك العم ابييلعساب األ

وعلممى ييممة عمما  فممال تعممو   فمم ريا  لممري علممى السياسممة الروسممية تفمماد الدولممة 
  وقيممممام العركممممة الك اليممممة ا يممممادة 5151العم ابيممممة اعممممد قيممممام المممممورة الالشمممم ية سممممبة 

  عيممو وامم. كم   ممل ليبمميل 5151فممي األبااممو  عمام  ]اتماتورك[ سمل ى ك مما  
عسممل الفمموار امميل الممدولتيل عممل لريممق و سممل ى ك مما  عفممر األسمماس لعالقممات 

التممي  5125ى ار  56تركيممة فممي  –التوسمم  الممى  عاعممدة سممداقة وتعمماول سمموفيتية 
غدت األسماس فمي العالقمات الوديمة اميل اللمرفيل عتمى قايم  بتايمة العمرب العال يمة 

 .  (3) 5191المابية سبة 
عيمماد ف مي ى ار  مل السمبة ب سممتا رفمض ا تعماد السمموفيتي تفديمد  عاعمدة ال

 -5131التممممي فممممددت سممممبة  -5121السمممموفيتية لسممممبة  –وعممممدم ا عتممممدا  التركيممممة 
اعفممممة يل الظممممروف الدوليممممة قممممد تييممممرت فمممم ريا   خاسممممة عبممممد ا    البسممممر فممممي 

وال العافمة تمدعو  5195ليبيبيراد لل وات السوفيتية وت كبت  ل دعر األل ال سبة 
امماا الدوليممة التممي يفممب  لممى ع ممد  عاعممدة فديممدة تبسممفم ابودعمما  مم. تلممورات األو 

كمال  5191. والفدير االم كر يل ا تعماد السموفيتي  بم  عزيمرال (9)الت اوض اشأبتا
يسممر علممى مالمممة شممرول لتفديممد تلممك ال عاعممدة التممي تتامم ل  عممادة و يتممي قممار  
ويردعمممال  ليمممه  و بعمممه قواعمممد عسمممكرية فمممي  امممي ي الاوسممم ور والمممدردبي   وتعمممدي  

اشممأل ال اممايق. وكممال يتممدف  ممل ورا   5136ة سممب  Montreux يممماق  مموبترو
 . (1) لك فع  ال بل ة الواقعة خلف عدودد الفبواية  بل ة ب و  سوفيتية 
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  و  سمي ا في مما يتعلممق 5196اسمت ر امميل اإلتعمماد السموفيتي لمموا  سممبة 
اتعدي   يماق  وبترو  عيو يكد على  خاماا تلمك ال امايق لسميلرة ف يم. المدو  

ألسمممود ولممميس ا ممما  األ مممر عسمممرا االسممميلرة التركيمممة. وتبظممميم ال للمممة علمممى الاعمممر ا
 (6) الدفاا عبتا  ل فابب تركيا وا تعاد السوفيتي.

تأز ممممت العالقممممات امممميل الممممدولتيل يكمممممر فممممأكمر   5191وفممممي يوايمممم  ى ار  
وااتممت تركيمما تخشممى التعممرض ال سممل   ممل قامم  ا تعمماد السمموفيتي ألبتمما لممم تكممل فممي 

ا سممتفااة لتلمك ال لالممب اممدول  سمماعدة خارفيممة    مما وام. يفعلتمما ا  تبمماا عممل 
دفعتممممما المممممى ا سمممممت ادة  مممممل ال شمممممروا الممممم و يقترعمممممه المممممرييس األ ريكمممممي ترو مممممال 

Truman   فممي الشممتر ب سممه عممل لريممق ت ممديم  سمماعدات اقتسممادية وعسممكرية لكمم
 ممل تركيمما واليوبممال. وامم لك يسمماعت تركيمما يقممرب  لممى التعممالف  مم. اليممرب  عيممو 

بظ مممة التعممماول ا قتسمممادو األورامممي )  بظ مممة التعممماول ا قتسمممادو اباممم ت  لمممى  
. ولممم (1) 5111وال فلممس األوراممي سممبة  5191في مما اعممد ( سممبة  OECDوالتب يممة 

يتوقممف األ ممر عبممد عمم ا العممد امم  اشممتدت  عمماداة السمموفيت داخمم  تركيمما عممل لريممق 
سمدار ايمال رسم ي فمي   5111بيسمال  21 الع ة الشميوعييل األتمراك  مل فتمة  وار

يعلبت فيه العكو ة يل تركيا رفات رفاا قالعما ال لالمب السموفيتية فمي السميلرة 
. ويقا ت عالقات ومي ة فمدا  م. الو يمات ال تعمدة عيمو (8)ال شتركة على ال اايق

اسممماب  5112عمممام NATOيسممماعت عاممموا فمممي  بظ مممة علمممف شممم ا  األللسمممي 
ة     كمممال يف عتمما عمممدف التلممااق الكايمممر امميل ال سمممال  األ بيممة التركيمممة واأل ريكيمم

 شترك يت م  امردا التتديمد السموفيتي وسياسمات ا عتموا  التمي يتمدف  ليتما التوسم. 
 .(1) السوفيتي

 (3591 – 3521السوفيتية ) –تطور العالقات السياسية التركية 
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علممى يممممر توفممه تركيممما بعممو اليمممرب وارتاالتمما اعلمممف عسممكرو  ممم. الكتلمممة       
قاعممدة عسممكرية غرايممة تتممدد ي ممل ا تعمماد السمموفيتي  اليرايممة والمم و ا وفاممه ياممعت

 ممل فتممة يخممرى  ابممتتج  5113ى ار  1اشممك   ااشممر  ممل فتممة ووفمماة سممتاليل فممي 
ا تعمماد السمموفيتي سياسممة فديممدة  مم. تركيمما  باقاممة لسياسممة سممتاليل التوسممعية. ف ممي 

ييمممار  مممل السمممبة ب سمممتا قمممد ت العكو مممة السممموفيتية  ممم كرة  لمممى السممم ير التركمممي  31
بمه  مل ا  وسكو فعواعا تخلي السوفيت عل  لالاتم اإلقلي يمة السماا ة  زا  تركيما  وار

ال  كل ا ال ي ل ا تعماد السموفيتي  مل الخلمر البمافم عمل ال امايق  مل خمال  
.     ل العكو مة التركيمة لمم تكمل  ل يبمة (51)ع د يت ماق  م. تركيما يرامي اللمرفيل

ا   تبلممموو علمممى سياسمممة ع ي يمممة.   ممما ورد فمممي تلمممك ال ممم كرة ألبتممما علمممى عمممد قولتممم
وفسرت تركيا  لك ال سعى اأبه يتدف  لى فك عرى الراالة ايل تركيما ودو  علمف 
الال ممممممممال  ممممممممل فتممممممممة وايبتمممممممما وامممممممميل دو  علممممممممف شمممممممم ا  األللسممممممممي  ممممممممل فتممممممممة 

.واكت مممت تلمممك العكو مممة امممالرد اشمممأل ي مممل ا تعممماد السممموفيتي امممأل  سمممألة (55)يخمممرى
 ال اايق يبظ تا  يماق  وبترو

Montreux 
(52) . 

و ت مما يكممل  ممل ى ممر فأبممه علمممى الممرغم  ممل اسممتعداد السمموفيت للتخلممي عمممل        
عادة عالقاتتم اللايعية  م. األتمراك  ف مد ا يمت العكو مة التركيمة  سياستتم الساا ة وار

شخسما  535 خلسة  رتاالاتتا  . الكتلة اليراية )ادلي  يبتا يل ت ال ماض علمى 
. (53)سممتم ل عمماولتتم  عيمما  العممزب الشمميوعي التركممي( قمما وا اتبظمميم يب  5119سمبة 

اميل تركيما وااكسمتال  5111ولدورعا البشل في الدعوة  لى علف ايداد ال وق. سمبة 
يرال والعراق    ال و يرتال ا ما سم ي امم )) سمتراتيفية العمزام الشم الي((  عيمو (59)وار

تيليممم  الب مممو   عمممدت المممدو  اليرايمممة تلمممك اإلسمممتراتيفية اأبتممما سممم ام األ مممال اوفمممه
. وعاممرت سممعي ة )الارافممدا( السمموفيتية فممي (51)السمموفيتي فممي  بل ممة الشممرق األوسممل

عل استيايتا الشديد  ل فمرا  السياسمة التركيمة  5116شاال  1عددعا السادر في 
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ا ولتمما) ))يبممه ليكمماد يكممول  ممل غيمممر ال ع ممو  يل ت اممي تركيمما فممي راممل  سممميرعا 
 زيممادة عممدة التمموتر الممدولي  والعممرب الامماردة(( االسياسممات ال  لسممة التممي تتممدف الممى

. وعلمممى المممرغم  مممل رفمممض تركيممما لتلايممم. عالقاتتممما  ممم. ا تعممماد السممموفيتي فمممال (56)
األخيممر واسمم  فتممودد لتع يممق التممدف ال بشممود  واعت مما  االمم كرى السممبوية الخا سممة 

باشممممدت سممممعي ة  5125السمممموفيتية لعممممام  -والمالممممميل ل عاعممممدة السممممداقة التركيممممة 
العكممو تيل السمموفيتية  5116ى ار  56فسممتا( السمموفيتية فممي عممددعا السممادر فممي )از 

 5138-5123 ]اتماتورك  [والتركية االعودة اعالقاتت ا  امال عكمم  سمل ى ك ما  
( واعترفممت اممأل الب ممور الالعممق كابممت  سمم وليته 5111-5138وعسمم ت ايبوبممو )

عزيمممز السمممالم فمممي ت ممم. علمممى اللمممرفيل. ك ممما يكمممدت علمممى يع يمممة التواسممم  الفديمممد لت
ايمممد يل تلمممك ال امممادرات وال باشمممدات السممموفيتية اشمممأل  .(51)الشمممرق األوسمممل واألدبمممى

( لممم تلممق 5161-5111السمموفيتي لمموا  عكممم عممدبال  بممدريس )-الت ممارب التركممي
ي بمممما سممممماغية  ممممل فابمممممب تركيمممما  امممممدلي  يل األخيممممرة ا يمممممت  خلسممممة  رتاالاتتممممما 

علمى السم ا   5111 مل خمال   واف تتما سمبة األللسية والترتياات الدفاعية اليراية 
. وب م    ممر علمف ايممداد  لمى يب ممرة (58) اوفمود قم ايف سمماروخية بوويمة فممي يرااميتا

امر ابتيار البظمام ال لكمي فمي العمراق الم و غيمر اسم ه المى علمف  5118في ت وز 
. فاممال عممل ع ممد تركيمما  مم. الو يممات ال تعممدة 5111( فممي ىب CENTOالسممبتو )

الخا  اال ساعدات العسكرية وس ا  األولى اافتتما   5111في ى ار  ت اق مبايي 
 .(51)قواعد عسكرية ي ريكية في يراايتا في السبة ب ستا

السممموفيتية ت اراممما اعمممد ا ب مممالب الممم و يلممما  -لمممم تشمممتد العالقمممات التركيمممة
فممي اممادم األ ممر  اسمماب ال بمماورات  5161ىيممار  21اعكو ممة عممدبال  بممدريس فممي 

األ ريكية في الاعر األسود في ييلو   ل السبة ب ستا. فامال عمل -يةالاعرية الترك
سممم ا  تركيممما اقبشممما  قواعمممد و بسمممات سمممواريه ي ريكيمممة فمممي يرااممميتا فمممي شممماال 
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    مما يدى االتممالي الممى غاممب السمموفيت وت ممديم اعتفافمماتتم  لممى العكو ممة 5165
شممتدت تلاي مما  . ا  يل التلممورات الالع ممة(21)التركيممة الفديممدة علممى تلممك الخلمموات 

فمممممي العالقمممممات اممممميل المممممدولتيل   بتممممما يل الدسمممممتور التركمممممي الفديمممممد الممممم و يعت مممممدد 
يعتمممممرف وألو   مممممرة فمممممي تممممماريه تركيممممما االعركمممممات  5165األب الايمممممول فمممممي ييمممممار 

وعلمممى يممممر يبتتممماا ا تعممماد السممموفيتي سياسمممة التعممماي  السمممل ي اممميل  .(25)اليسمممارية
شمممتدت  5116يكيتممما خروشممموف عمممام ال عسمممكريل الشمممرقي واليرامممي التمممي يعلبتممما ب

السموفيتية   بتما سمعب المرييس األ ريكمي فمول كبمدو -اب رافا في العالقات التركيمة
عددا  مل السمواريه األ ريكيمة )فموياتر(  مل األراامي التركيمة يممر يز مة السمواريه 

اممدول يخمم  ابظممر ا عتاممار ال شمماعر التركيممة فممي  5162الكوايممة فممي تشممريل األو  
  مما يدى  لممى تي يممة  خمماوف تركيمما ال ز بممة اأبتمما تسمما  كمما  فممدا   ابعممدام األ ممل 

وفمرا   لمك شمرعت العكو مة التركيمة اتيييمر  (22)في س  ة تع د ايل ال موى العظ مى
فمممي لتفمممة سياسمممتتا الخارفيمممة تفممماد ا تعممماد السممموفيتي  فاتفتمممت بعمممو ال زيمممد  مممل 

يممات ال تعممدة تامم. ا سممت ال  عممل الممويالت ال تعممدة. وقممد ماممت لممدى تركيمما يل الو 
 سممممالعتا األ بيممممة فمممموق يو اعتاممممار ىخممممر  والممممى تلايمممم. عالقاتتمممما  مممم. السمممموفيت 

. وظتمر  لمك اشمك  فلمي (23)وا بت ا  اتركيا  لى عتد فديد في السياسة الخارفية 
 ممممل خممممال  ال وقممممف المممم و اتخ تممممه الو يممممات ال تعممممدة اشممممأل األز ممممة  5169عممممام 

الرييس األ ريكي فوبسمول  مل خمال   (     ع ر5169-5163ال ارسية األولى )
 5169عزيمرال  1الرسمالة التمي وفتتما  لمى عسم ت ايبوبمو ريميس وزرا  تركيما فمي 

عواقمب التممدخ  العسمكرو التركممي فمي فزيممرة قامر  والمم و سمي دو  لممى وقموا عممرب 
امميل تركيمما واليوبممال. ويبممه فممي عالممة تممدخ  ا تعمماد السمموفيتي فممي تلممك األز ممة فممال 

ي علمف شم ا  األللسمي لمل تكمول  لز مة فمي المدفاا عمل تركيما. الدو  األعاا  فم
وال الو يممات ال تعممدة سمموف لممل توافممق علممى اسممتخدام تركيمما ييممة  سمماعدة عسممكرية 
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. وقوالممت تلممك الرسممالة (29)ي ريكيممة للتممدخ  فممي تلممك الفزيممرة فممي ظمم  تلممك الظممروف 
العمام التركمي  ااالغ العيرة وال لق ليست في األوسمال اليسمارية فعسمب ام   مل المريو

 .  (21)والعكو ة التركية
األ ريكيممة اشممأل - سممتي  ا تعمماد السمموفيتي فرسممة تممأزم العالقممات التركيممة

األز مة ال ارسممية  عيممو دعمما يبدريممه كرو يكمو وزيممر خارفيممة ا تعمماد السمموفيتي  لممى 
تسوية تختار فيتا ال و يتمال التركيمة واليوبابيمة فمي قامر   خيمار ا تعماد ال يمدرالي  

ا يدى  لممك  لممى اعتفمماا العكممو تيل ال ارسممية واليوبابيممة  لكبممه فممي الوقممت ب سممه   مم
ل يمت تلممك الممدعوة ترعيامما  مل لممدل األتممراك ألبتمما عسمب وفتممة بظممرعم تعممزز  مموق تم 
على اعتاار  ل ا تعاد السموفيتي يقمر رسم يا امالع وق ال شمروعة لل اارسمة األتمراك 

 .(26)في قار 
عمو تعسميل عالقاتتما  م. ا تعماد السموفيتي  وعلى الرغم  ل توفمه تركيما ب

لكبتا عافظت فمي الوقم. ب سمه علمى التزا اتتما الدفاعيمة  م. علمف شم ا  األللسمي  
 عاولممة يعممادة البظممر فممي سياسممتتا الخارفيممة ال  يممدة لليممرب وشممرعت تتامم. سياسممة 
خارفيمة  تعمددة ال بافمم   عيمو بفعمت تلممك السياسمة فمي يل تفعمم   مل الت مارب  مم. 

والعسمممو  علمممى  .(21)السممموفيتي  سمممدر قممموة سياسمممية لتركيممما لتعزيمممز ي بتممما ا تعممماد
. و ممل  ظمماعر  لممك الت ممارب الزيممارات (28)  سممادر فديممدة لل سمماعدات ا قتسممادية

ال تاادلممة امميل كاممار  سمميولي الممدولتيل  بمم  يواسممل السممتيبات اتممدف تعلمميم عمموافز 
قمام  5169 مي تشمريل األو  الشك وتتيية ال باخ ال اليمم لتب يمة العالقمات ايبت ما. ف

 .5131فريدول ف ا  يركل وزير خارفية تركيا اأو  زيارة ل وسكو  ب  عام 
ويت مممق الفابامممال اعمممد ابتتممما  تلمممك ال ااعممممات علمممى تعزيمممز عالقمممات عسمممل 
الفممممموار علمممممى يسممممماس ا عتمممممرام ال تاممممماد  ل امممممادم ا سمممممت ال  والسمممممال ة اإلقلي يمممممة 

) )) ل عودتمممه  مممل تلممك الزيمممارة  ممما يمممأتي عمممدوال سمماواة فمممي الع ممموق. وسمممر  يركممل ا
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عاممموية تركيممما فمممي علمممف شممم ا  األللسمممي   ي كمممل يل تكمممول ع امممة ي مممام اب مممراا 
. وفممممي يمبممما  الزيمممارة التمممي قمممام اتمممما (21)العالقمممات ايمممت تركيممما وا تعممماد السممموفيتي((

يسممممتبكر  لالممممب  5161الممممرييس السمممموفيتي اودغمممموربي لتركيمممما فممممي كممممابول المممممابي 
ااممي التركيممة والعسممو  علممى  ممولل قممدم فممي ال اممايق ويكممد علممى سمتاليل فممي األر 

 .  (31)يبتا كابت  لالاة غير سعيعة
ىب  مممل السمممبة ب سمممتا قمممام يوركوالمممو الممم و خلمممف عسممم ت ايبوبمممو  1وفمممي 

ازيارة ل وسكو ويفت .  . كوسميفيل ريميس وزرا  اإلتعماد السموفيتي. ويكمد اللرفمال 
دة ودعمم الفتممود الرا يمة بعممو بمزا السممال  علمى األلتمزام الكا مم  ا امادم األ ممم ال تعم

وعمممق الشمممعوب فمممي ت ريمممر  سممميرعا وال سممماع ة فمممي عممم   شممماك  األ مممل األورامممي  
. وتلمت تلمك الزيمارة (35)وا لتزام ا رارات  فلس األ ل في ا يتعلق اال اية ال ارسمية

. و  مما سمماعم فممي (32)ازيممارة رسمم ية لتركيمما5166قيممام كوسمميفيل فممي كممابول األو  
  ا  لمم 5161الت ارب ايل الدولتيل ا ب الب العسكرو في اليوبال فمي بيسمال  زيادة

خ مماد  ي يممد  لممك األب ممالب  ممل قامم  السمموفيت بتيفممة قيممام قممادة ا ب ممالب ا الع ممة وار
العركممات اليسممارية فممي الممداخ   ممل فتممة والت ممرب  ممل الو يممات ال تعممدة  ممل فتممة 

( Enosisة سياسمة اإليبوسميس )اخرى. وعلى امر  لك رفض ا تعاد السوفيتي اشد
التمي يعلبتما البظمام العسمكرو فمي اليوبمال والت مرب  مل  -يو ام قار  المى يوبمال

   مل (33) 5168األتراك عيو اديت ال عادمات الرسم ية ايبت ما ااتمدا   مل عزيمرال 
( المرييس التركمي لالتعماد 5113-5166خال  الزيارة التي قام اتا فودت سوباو)

 .  5161ابظيرد السوفيتي اريفبيف في تشريل المابي  السوفيتي ول ايه
 مممل الشمممتر  28وعل ممت فريمممدة لو وبمممد ال ربسممية فمممي عمممددعا السممادر فمممي 

))يل عم د الزيمارة يدت  لمى كسمر عمدة عمدم الم مة التمي )ب سه على تلمك الزيمارة ا ولتما
كابممت  ت شممية فممي ال ممادة األتممراك عيمما  اإلتعمماد السمموفيتي  ف ممد اكممدت األفت اعممات 
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ال شتركة ايل سوباو واريفيبيف تس يم اإلتعاد السموفيتي علمى تعسميل العالقمات 
 . تركيا. ال  ارام ا ت اقية الم افية سوف يمات االدلي  ال مال. يل شمك األتمراك فمي 

 .  (39)بوايا السوفيت في لري ه  لى الزوا ((
اكممر فمأكمر   ل ال و استم في توليمد العالقمات السياسمية اميل المدولتيل            

  (31)5112عممو التوقيمم. علممى ومي ممة تممب  علممى  اممادى  عسممل الفمموار فممي بيسممال 
 مر الزيارة التي قام اتا اودغوربي فمي الشمتر ب سمه ألب مرة وسمر  عبماك قمايال )))يل 
 -ا تعممماد السممموفيتي يعلمممق يع يمممة كامممرى علمممى تلممموير عالقاتمممه  ممم. فمممارد الفبمممواي

 .(36)((-تركيا
السممموفيتية  لمممى بممموا  مممل ال تمممور فمممي اع ممماب  -كيمممةتعرامممت العالقمممات التر 

  5119التممدخ  العسممكرو التركممي فممي قاممر  واعممتال  بسمم تا الشمم الي فممي ت مموز 
عيممممو دعممممى األتعمممماد السمممموفيتي  لممممى ابسممممعاب ال مممموات األفبايممممة  ممممل تلممممك الفزيممممرة 
وال عافظمممة علمممى وعمممدة واسمممت ال  يرااممميتا. ك ممما اقتمممر  فمممي ىب  مممل السمممبة ب سمممتا 

األ م ال تعدة  لمى قامر  علمى يل يكمول ا تعماد السموفيتي عاموا    رسا  لفبة  ل
فيتمما  والممى ع ممد  مم ت ر دولممي لعمم  ا ز ممة ال ارسممية. والفممدير االمم كر يل األتعمماد 
السوفيتي لم يرم ام له العسكرو في تلك ا ز ة  ا  يل  م  ع ا الع    مل شمأبه يل 

 مل الشم ا  ويمب ه عيماة فديمدة ياعو ال خاوف اليوبابيمة والتركيمة  مل الرعمب ال مادم 
فممي التعممالف اليراممي فممي وقممت كممال يتممدف فيممه  لممى فممك عممرى  لممك التعممالف شممرقي 

. ويدى ال وقممف السممموفيتي (31)الاعممر ال توسممل ألاعمماد الخلممر عممل عممدودد الفبوايممة
 لممى ردود فعمم  قويممة  ممل فابممب ا تممراك علممى السممعيديل الرسمم ي والشممعاي. وعلممى 

 سممم وليل الكامممار السممموفيت واألتمممراك فمممي السمممبة ب سمممتا  المممرغم  مممل تاممماد  زيمممارات ال
اتدف ايفاد ت ارب ايل الدولتيل ا  يل ا تعاد السوفيتي يسر علمى  وق مه السمااق 
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اشممأل ال سممألة ال ارسممية والع مم  علممى عممدم ت سمميم تلممك الفزيممرة  لممى قسمم يل والمم و 
 .  (38)يتعارض  لك و سلعة ا تعاد السوفيتي

تتا السبوات الالع ة الى تع يمق ت مارب يكممر اميل يدت التلورات التي شتد
المممدولتيل تممممأتي فممممي   ممممد تتا ظتممممور   تمممموم الوفمممماق الممممدولي امممميل الكتلتمممميل الشممممرقية 
واليراية  عيو فت  ي ام العكو ة التركية افاقما  فديمدة لتلموير عالقاتتما  م. األتعماد 

مر ال مممرار الممم و اتخممم د الكممموبيرس األ ريكمممي فمممي شممماال  ا مممرض  5111السممموفيتي.وار
عظممر علممى تسممدير األسمملعة األ ريكيممة  لممى تركيمما  عيممو لممم يكممل اوسمم. دولممة  ممم  
تركيما التمي شممعرت ام م  سممبوات العمرب الاماردة يل تا ممى ا عمز  عممل عم د التلممورات 

. ويدى عم ا ال مرار  لمى ردود فعم  قويمة (31) و ا توفرد لتا  ل فر  في ع ا ال فما 
 ممما اخممم با ابظمممر ا عتامممار يل الو يمممات  لمممدى  ختلمممف األوسمممال التركيمممة  خاسمممة   ا

ال تعمممدة كابمممت ال  مممو  الرييسمممي للسمممال  لتركيممما. لممم ا اعلبمممت العكو مممة التركيمممة فمممي 
عزيممممرال  ممممل السممممبة ب سممممتا ابتمممما   تعممممد ب سممممتا  رتالممممة اأيممممة ات اقيممممات او  واميممممق 
عسكرية  . الو يات ال تعدة. ك ا يعلبت فمي ت موز  غمالق كافمة ال واعمد العسمكرية 

 .(91) ريكية في تركيا وواعتا تعت تسرف ال وات ال سلعة التركيةاأل
ت ممموز  مممل  35وفممما  التوقيممم. علمممى ال مممرار البتمممايي ل ممم ت ر علسمممبكي فمممي 

السبة ب ستا ايل تركيا والكتلمة الشمرقية عمل لريمق العالقمات المباييمة. وام ل المار 
تركيمما فمممي  عمم ا ال عبممى سممر  اولبممد افويممد ريمميس وزرا  تركيمما قممايال )))يل عامموية

علمممف شممم ا  األللسمممي يفمممب ي  تممم دو  لمممى عزلتممما عمممل المممدو  ال فممماورة لتممما فمممي 
قا مممة التعممماول .ال بل مممة . ك ممما يفمممب  عمممداو تممموازل  ممما اممميل التعمممالف  ممم. اليمممرب وار

ال شترك اعلمف شم ا  األللسمي  اا امافة  لمى  لمك ابمه لميس  مل الامرورو رامل 
ا  العكو مممة التركيمممة ا مممرور . وسممم (95)ا  مممل ال مممو ي التركمممي امممالعلف ال ممم كور((

 تفاعلمة ام لك  5116عامر ال امايق عمام  Kievعا لة اللايرات السوفيتية كييف 
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األعتفممماا الممم و يامممداد علمممف شممم ا  األللسمممي الممم و عمممدج  لمممك ال مممرور خرقممما  لابمممود 
 عاعممدة  مموبترو. ويراد ال سمم ولول األتممراك  ممل  لممك ا فممرا  تأكيممد السمميادة التركيممة 

ت شمتد تموتر العالقمات اميل تركيما وعل ايتما اليمراييل  ليسمت ا على ال اايق في وقم
 .(92) لى عد اعيد في تلور العالقات ايل الدولتيل

 5118عممممماو  اولبمممممد افويمممممد  بممممم  تسمممممب ه  بسمممممب ريممممميس الممممموزرا  عمممممام 
األسممت ادة  ممل ظممروف الوفمماق الممدولي فممي  يممدال السياسممة الخارفيممة  عيممو قممام فممي 

رسمم ية  لممى ا تعمماد السمموفيتي التممي ت خممض عبتمما عزيممرال  ممل السممبة ب سممتا ازيممارة 
  التمي اسمتبدت  لمى ال مرار البتمايي Political Documentتوقي. الومي ة السياسمة  

ل مم ت ر علسممبكي  عيممو اكممدت علممى اعيمما  عالقممات عسممل الفمموار والسممداقة والم ممة 
 . ك مما تلرقممت  لممى عممدة  وااممي.(93)ال تاادلممة التممي يرسمماعا كمم   ممل ليبمميل واتمماتورك

اخممرى   بتمما اعتممرام السمميادة ولري ممة العيمماة والبظممام األفت مماعي ووعممدة األرااممي. 
وعدم التدخ  في الشم ول الداخليمة واأل مل ال تاماد . وا تبماا كم   بت ما  مل اللفمو  

  . (99) لى تتديد يو استخدام ال وة. وعدم استخدام اراايتا  كابا  للعدوال وغيرعا

. علممممى الومي ممممة السياسممممة وقايمممم  قيممممام شممممتدت ال ممممدة التممممي اع اممممت التوقيمممم 
عمدة تلمورات خارفيمة وداخليمة  5181ايلمو   52األب الب العسمكرو فمي تركيما فمي 
السمموفيتية   بتمما رفمم. قممرار العظممر علممى تسممدير  -ابعكسممت علممى العالقممات التركيممة

. وتمممدخ  األتعممماد السممموفيتي فمممي 5118األسممملعة ا  ريكيمممة  لمممى تركيممما فمممي ايلمممو  
. فاممممال  عممممل وسممممو  عممممزب العدالممممة  لممممى السممممللة ازعا ممممة 5111افيابسممممتال فممممي 

سلي ال د ريم  بتايمة السمبة ب سمتا  عيمو ابمتتج سياسمة  خال مة لسياسمة سمل ه اولبمد 
. والممدلي  علممى  لممك (91)يفويممد وال ت ملممة األتزا ممه اعالقممات اكمممر تعال مما   مم. اليممرب

فاا ال شمترك فمي األ ريكي الم و وقم. ايبت ما فمي  فما  المد –ات اق التعاول التركي 
.واسمممممتباد  لمممممى  لمممممك األت ممممماق سمممممتالغ ال سممممماعدات العسمممممكرية 5181كمممممابول الممممممابي 
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 ليممول  911واألقتسممادية التممي ت ممد تا الو يممات ال تعممدة لتركيمما خممال  السممبة ب سممتا 
 شمروعا  وقاعممدة ا ريكيمة فمي األرااممي  31دو ر    اام   لمك ستسم   تركيمما ابشمر 

وعممدة  تكا لممة  ممل افتممزة ا سممتلالا األلكتروبيممة التركيممة  عيممو ت ممم  اعممد  اتتمما 
و سمممتودعات الممم خاير البوويمممة ووسممماي  التب ممم  التمممي تسممموب اسمممورة خاسمممة بعمممو 
ا تعممماد السممموفيتي. وكممم لك  راكمممز  ختل مممة األشمممكا  و مممل اممم بتا ال تعل مممة اسممم ل 

. (96)األسمملو  السممادس األ ريكممي ال ممراال فممي الاعممر ا امميض ال توسممل  ممل فتممة
كمممات اليسمممارية ال تلرفمممة فيتممما  عيمممو ادعمممت تركيممما يل للسممموفيت امممل. وبشمممال العر 

. و ل ايل تلك األعزاب  عزب الع   وعزب الع   األشتراكي  عيمو يدابما (91)فيتا
تلك األت اقية  . غيرعما  مل األت اقيمات العسمكرية  م. الو يمات ال تعمدة   كمديل فمي 

  تركيما وشمعوب دو  الشمرق تسريعاتت ا يل تلك ال واعد ت م  تتديد أل ل واسمت ال
 .                                                                         (98)األوسل واألدبى و بل ة الاعر ال توسل والاعر ا سود

اسممت ت ف يمم. تلممك التلممورات  لممى عممد كايممر فممي فتممور العالقممات السياسممة 
  مما عممدا امموزير خارفيممة تركيمما فممي  امميل تركيمما واألتعمماد السمموفيتي خممال  تلممك ال ممدة 

 لممى ال ممو )))  ا كممال عبمماك دليمم  علممى التممدخ  السمموفيتي فممي سياسممة  5181ت مموز 
 .  (91)السوفيتي سوف تتارر(( –تركيا الداخلية  فقل العالقات التركية 

 (3591 -3521السوفيتية ) –تطور العالقات األقتصادية التركية 
ا ا تعمماد السموفيتي اعممد وفماة سممتاليل علمى المرغم  ممل السياسمة التممي ابتتفتم

وال ت ملمة اأزالمة الخالفمات  م. تركيما والت مرب  بتما اتمدف ت ويمة عالقاتمه  عتما و مل 
امم بتا العالقممات التفاريممة واألقتسممادية وت ممديم ال ممروض السممخية لتمما اأقمم  ال وايممد 

وبمة واغتبا ه فرسة األوااا األقتسادية في تركيا. وتردد الو يمات ال تعمدة فمي اآ
األخيممرة فممي تلايممة للاممات تركيمما ال تكممررة لت ممديم ال ممروض لتمما  فعلممى سمماي  ال ممما  
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 ليمول  311ت مديم قمرض لتما قي تمه  5111رفض الكوبيرس ا  ريكي في عزيمرال 
دو ر  ا  يل سياسة تركيما عتمى  لمك التماريه كابمت تتسمف االعم ر والمتع ظ   لمك 

يمر فمي السياسمة الخارفيمة السموفيتية اأبمه ألل العكو ة التركية كابت ت سر  لمك التي
تكتيكممي  وخوفمما   ممل يل ياممر ت اراتمما  ممل ا تعمماد السمموفيتي اعالقاتتمما  مم. عل ايتمما 
اليممممراييل  وخاسممممة الو يممممات ال تعممممدة التمممممي قممممد ت لتمممما الكميممممر  ممممل ال سممممماعدات 

 .  (11)العسكرية وال الية السخية خال  الع اة التي اع ات العرب العال ية المابية
شرا ا تعاد السوفيتي يفدد ايل العيل وا خر رغاته في تعسميل عالقاتمه 
األقتسادية  م. تركيما. ول ما كابمت العالمة األقتسمادية وال اليمة فمي تركيما تسمو  يو ما 
اعمممد ىخمممر  والسمممعواات التمممي تالقيتممما فمممي التاممماد  التفمممارو  ممم. دو  اتعممماد يوراممما  

فت ارعا  لى  مواد ابتافيمة واسمتتالكية اساب عافتتا ال اسة  لى الع الت األفباية وا
ركممي  مم. األتعمماد  سمتوردة ألبعمما  اقتسممادياتتا. فامال عممل يل ال يممزال التفمارو الت

السمموفيتي ودو  يورامما الشممرقية لمميس اسممالعتا. لمم ا فقبتمما اخمم ت فممي ا وبممة ا خيممرة 
ت ي   لى البظر في ا ست ادة  ل ال روض السوفيتية ولكمل امتع ظ شمديد يياما  كمي 
  ي سر  وق تا االسمير فمي ركماب األتعماد السموفيتي. ولتم ا السماب تفبامت المدخو  

ت ممماوض  ممم. تلمممك المممدو   ولكبتممما  مممل فتمممة اخمممرى يامممدت اسمممورة رسممم ية  ااشمممرة لل
تأييدعا غير ال علل لل  سسات التركية لدراسمة تلمك العمروض وا سمت ادة  بتما. ف مي 

ا تعمماد  Is Turk Bankasi (15)زار وفممد ابممك الع مم  التركممي  5111عزيممرال 
 السمموفيتي واعلممل اعممد عودتممه يل ا تعمماد السمموفيتي ياممدى رغاممة شممديدة فممي التعمماول

بممه عممرض عليممه قرامما  قي تممه  ل الوفممد  21ا قتسممادو  مم. تركيمما وار  ليوبمما  دو ر. وار
ال م كور تااعمو  م.   سسمة )تكبموك سماورت( السموفيتية علمى  قا مة  ع م  للزفماا 

 ليمول  تمر  رام. فمي السمبة. ووقم. اللرفمال  1 1في تركيا الاقمة ابتافيمة ت مدر ب 
المممف لمممل فمممي  11اويمممة اسمممعة علمممى اروتوكمممو   امممديي إلبشممما   ع ممم  السمممودا الك
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السبة. ك ا يعلل عمل رغامة ا تعماد السموفيتي فمي ا شمتراك ا عمرض يز يمر المدولي 
السممادس والعشممريل. وعاممر الوفممد السمموفيتي المم و عاممر  لممك ال عممرض  ممل خممال  
 ااعماته  . وزير التفارة التركي عل رغاة دولته في توسي. بلاق التاماد  التفمارو 

لتممه ايامما  ات ممديم قممروض  اليممة ا وايممد اممييلة لتع يممق اعممض  مم. تركيمما واسممتعداد دو 
ال شاري. التي تعتزم تركيا ال يام اتا. والفدير االم كر يل الموزير التركمي رعمب اتلمك 

 العروض ا  يل اللرفيل لم يرتالا  عا  اأو ات اق  عيل.
وعلى الرغم  مل الترعيمب الم و اادتمه اعمض األوسمال األقتسمادية وال اليمة 

وكمممم لك اعممممض السممممعف اتلممممك ال ممممروض ا  يبتمممما التز ممممت فابممممب العمممم ر  التركيممممة
والخمموف  ممل يل تكممول عبمماك قيممود سياسممة تتامم. تلممك ال ممروض. ويل تكممول سممااا  فممي 
تخممموف المممدو  اليرايمممة  مممل السياسمممة التركيمممة الفديمممدة  ا  يل الممماعض ا خمممر  بتممما 

فممي الع ي ممة رفاممت تلممك ال ممروض كليمما   شمميرة  لممى يل ا تعمماد السمموفيتي   يرغممب 
ل ابعا  اقتساديات تركيا  يتأت     ل عل ايتما اليمراييل  و  سمي ا  ت وية تركيا وار
الو يممممممات ال تعممممممدة  يتب ممممممة عمممممم د ال باسمممممماة ل لالاممممممة األخيممممممرة ازيممممممادة  سمممممماعداتتا 

 .(12)ا قتسادية  لى تركيا
يتامم    مما ت ممدم يل العكو ممة التركيممة لممم ت ممف عفممر عمممرة ي ممام ا سممت ادة  

عروض السوفيتية ال  د ة لتا ولكبتا فمي الوقمت ب سمه لمم ترغمب فمي يل تكمول  ل ال
ب سممتا اللممرف المممابي اسممورة  ااشممرة فممي   اواممات رسمم ية  مم. األتعمماد السمموفيتي  
ولكبتممما  مممل فتمممة اخمممرى كابمممت تخمممو  ال  سسمممات شممماه الرسممم ية فمممي المممدخو  فمممي 

م فابمممب العممم ر ال  اوامممات وقامممو  العمممروض السممموفيتية ال  د مممة لتممما علمممى يل تلتمممز 
ويخ   واف ة العكو ة ا لك وال تتفبب التلاي   بظرا  للظروف السياسمة الدوليمة فمي 

  لك الوقت  ل فتة واألوااا الداخلية في تركيا  ل فتة اخرى. 
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 ل السياسممة الخارفيممة التركيممة التممي واممعت وفممق  اممدي يعاديممة ال ب مم  فممي 
زيد  ل األز مات األقتسمادية  عتد عكو ة عدبال  بدريس لم تفلب لتركيا سوى ال 

لمم لك ف ممد ظتممرت فممي تركيمما يسمموات اعتفمماا علممى سياسممة الو يممات ال تعممدة تفمماد 
تركيمممما في مممما يتعلممممق اوقممممف ت ممممديم ال ممممروض لتمممما. وعمممم ا  مممما يواممممعه ع يممممد يولممممو ل 

Himmet Olomen  البايمممب المممدي  رالي التركمممي فمممي ال فلمممس المممولبي التركمممي
)))ابه   ا تعفز الو يات ال تعدة عمل تلايمة عيو سر  قايال   5111الكاير في اب 

. ك ما يل (13)عافات تركيا في ا يتعلق اتسبيعتا فعليتا يل تاعمو فمي  كمال اخمر((
اسممماب العفمممز الممم و المممغ  5161ازديممماد تمممدعور العالمممة ا قتسمممادية فمممي تركيممما عمممام 

 ليممول ليممرة تركيممة   595 2 ليممول ليممرة تركيممة  ويدت  لممى عفممز تراك ممي الممغ  111
 ليمممول ليمممرة تركيمممة علمممى المممرغم  مممل  515 25لممموج  ف ممموا ال ديوبيمممة الخارفيمممة وا

 ليمممممول دو ر و سممممماعداتتا  111ال سممممماعدات األقتسمممممادية ا  ريكيمممممة التمممممي اليمممممت 
 ليممول دو ر التممي قممد ت لتركيمما خممال  السممبوات التممي  61 5العسممكرية التممي اليممت 

س  لمى التيييمر فمي سياسمته . دفعمت اعمدبال  بمدري(19)يع ات العرب العال ية المابية
الخارفيممة ورغاتممه فممي فممت  سمم عة فديممدة  مم. ا تعمماد السمموفيتي  ممل خممال  الزيممارة 

 لكمل ا ب مالب العسمكرو 5161التي كال يبوو ال يام اتا  لى تلك الدولة فمي ت موز 
 .(11)ييار  ل السبة ب ستا عا  دول تع يق  لك  21ال و يلا  اعكو ته في 

السمموفيتية اعممد عمم ا األب ممالب.  -عالقممات التركيممةلممري اعممض التعسممل فممي ال
ف ي السبة ب ستا زار وفد تفارو تركي  وسكو ألفرا   ااعمات اشأل تاماد  اعمض 
السل.. وتمم اسمتك ا  اكامر  سمب. للزفماا فمي الشمرق األوسمل فمي اسمتبااو  ا ام  
ال ال سمماعدات السمموفيتية فممي بتايممة السممبة ب سممتا. ك مما ياممرم اللرفممال ات مماقيل يتعل مم

 .(16)5162و5165االسكك العديدية واألتسا ت الارقية في سبتي 
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 ل  وقف الو يات ال تعدة غيمر ال سمابد لتركيما تفماد السمراا اميل اليوبمال 
وتركيمما اشممأل قاممر  ولممدج ردود فعمم  قويممة علممى  لممك ال وقممف  ممل فابممب األتممراك  

موا عمل  بافم  فديمدة وبظرا  لشعورعم األ الو يات ال تعدة تخلت عبتم  ل ا فقبتم اع
للتعمماول ويدركممموا فشممم  السياسمممة الخارفيمممة التركيمممة التمممي وامممعت وفمممق  امممدي اعاديمممة 

 .(11)ال ب   في الخ سيبات  ل ال رل العشريل
وت اشمممميا   مممم. سياسممممة التعمممماي  السممممل ي التممممي الل تمممما األتعمممماد السمممموفيتي  

اعممممد يز ممممة واألب ممممراا الممممدولي امممميل الكتلتمممميل الشممممرقية واليرايممممة  خاسممممة  5116سممممبة
السممواريه الكوايممة  تللعممت العكو ممة التركيممة الفديممدة  لممى ت ويممة عالقاتتمما اا تعمماد 
السوفيتي. و قمت تلمك الرغامة ترعياما   مل قام  ال مادة السموفيت. ويم مرت تلمك الفتمود 
االزيمارات ال تاادلممة التممي قمام اتمما اللرفممال التركممي والسموفيتي وفممي اعلممى ال سممتويات 

ت خممض عبتمما اتسمماا عفممم التعمماول فممي ال يممدال ا قتسممادو التممي  5169 بمم  سممبة 
. ولعم  اامرز المد ي  فمي عم ا الخسمو   واف مة األتعماد السموفيتي (18)ايل المدولتيل
علممى ت ويمم  سممتة  شمماري. سممباعية رييسممة وعممي)  سممب. للعديمممد  5161فممي ا ار 

   سمب. Seydisehirوالسلب في ا سكبدروبة   سب. لأل بيوم في سميدو شمتر 
  خمل  Bandirmaير الب ل قرب از يمر   سمب. عما ض الكاريتيمد فمي اابمدير اتكر 

علممى يل   Artvinا رسمما  فممي سمميد ع ممر  و سممب. الرقممايق الخشمماية فممي ارت مميل
. وا وفمممب عممم ا ا ت ممماق تعتمممد ا تعممماد (11)تسمممدد تكالي تممما ا بتفمممات زراعيمممة تركيمممة

والفمممممدير  .دو ر ليمممممول  311السممممموفيتي ات مممممديم  سممممماعدة  اليمممممة لتركيممممما قمممممدرت ب 
. ك ما تمم (61)5111 -5112ااإلشارة يل تلمك ال شماري. تمم تب يم عا خمال  السمبوات 

تعتممد فيتمما ا تعمماد السمموفيتي  5112التوقيمم. علممى ات اقيممة تفاريممة امميل الممدولتيل سممبة
 ليمول دو ر. ويخمم  السموفيت علممى  1 288علمى ت ممديم  سماعدة  اليممة لتركيما اليممت 
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والتفتيمممزات ال بيمممة في ممما يتعلمممق اتوسمممي.  سمممب. العديمممد عمممات تم ت مممديم ال سممماعدات 
 .  (65)والسلب ال  كور يعالد

 5119وعلممى امممر  وقممف ا تعمماد السمموفيتي  ممل األز ممة ال ارسممية المابيممة 
غيمممر ال  يمممد لع ليمممة اإلبمممزا  العسمممكرو التركمممي فمممي قامممر  والممم و يدى  لمممى فتمممور 

اباممه تخ مميض ولممأة  وق ممه العالقممات امميل الممدولتيل. وعمماو  األتعمماد السمموفيتي  ممل ف
  وام مرت تلمك الفتمود فمي 5116ازيارات  تعاقامة ل سم وليه الكامار  لمى تركيما سمبة 

الت مممارب ايبت مممما. وردا  علممممى تلمممك الزيممممارات قممممام سممممال  المممديل كلمممميج وزيممممر اللاقممممة 
وال عممادل التركممي ازيممارة  لممى  وسممكو فممي كممابول ا و   ممل السممبة ب سممتا  وت خممض 

قتسادية فديدة اميل المدولتيل  وا وفاتما تعتمد السموفيت اإلب ماق عبتا توقي. ات اقية ا
 ليممممار  3 3علممممى عشممممريل  شممممروا فممممي تركيمممما والمممم و سمممميكلف ابفازعمممما  مممما ي ممممارب 

. وشمتدت السممبة التاليممة تعاوبمما  اكمممر فممي ال فمما  األقتسممادو امميل الممدولتيل (62)دو ر
 اليمة لتركيما. ف مي ا ار في ا يتعلق ات ديم ا تعاد السوفيتي ال زيد  مل ال سماعدات ال

وقمم. وزيممر الخارفيممة التركممي فممي  وسممكو علممى ات اقيممة فديممدة تعسمم  تركيمما  5111
 ليمممار دو ر. و مممل باعيمممة اخمممرى افمممرى وفمممد  231 5ا وفاتممما علمممى قمممرض قمممدرد 

اقتسممادو سمموفيتي  مم. ال سمم وليل ا تممراك فممي بتايممة السممبة ب سممتا  ااعمممات اشممأل 
بمما   سمماب. تكريممر الممب ل علممى سمماع  الاعممر  سمماعدة سمموفيتية فديممدة تتممدف  لممى ا

بشممما   علمممات توليمممد اللاقمممة الكترااييمممة فمممي تركيممما  فامممال  عمممل  باقشمممة  ا سمممود وار
 .(63) واوا   داد تركيا االلاقة الكتراايية  السوفيتية

شمممتد التعممماول ا قتسمممادو اممميل المممدولتيل تلمممورات كايمممرة فمممي الع امممة التمممي 
اسمممة اولبمممد افويمممد  لمممى السمممللة سمممبة اع امممت وسمممو  عمممزب الشمممعب الف تمممورو اري

. ا  عمماو   لممك العممزب تلايممق سياسممة الوفمماق الممدولي   مممر الزيممارة التممي قممام 5118
 لممى  وسممكو  عيممو تممم خاللممه التوقيمم. علممى الومي ممة  5118اتمما افويممد فممي عزيممرال 
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السياسية. وا وفاتا تعتد السوفيت على ت ديم ال زيد  ل ال ساعدات  لى تركيما فمي 
ا قتسممادية وال بيممة عممل لريممق ابمما   شمماري. و علممات كترااييممة خممال  ال فمما ت 

السممبوات المممالو ال اد ممة. ويع ممب  لممك التوقيمم. علممى اروتوكممو  اقتسممادو وتفممارو 
ايبت مما امبممما  الزيمممارة التممي قمممام اتممما عك ممت فتممميل بايمممب ريمميس الممموزرا  التركمممي  لمممى 

بشما   وسكو في تشريل األو   ل السبة ب سمتا. وا وفامه تعتمد السم وفيت اتوسمي. وار
عدد  ل ال شاري. في تركيما. وا ت ماق في ما ايبت ما علمى التعماول فمي  فما  التب يمب 

. ويتامم  عفممم التعمماول ا قتسممادو امميل (69)عممل الممب ل واليمماز اللايعممي فممي تركيمما
 ليممول دو ر ت رايمما  سممبة  52الممدولتيل  ممل خممال  ازديمماد عفممم التامماد  التفممارو  ممل 

 ليممممممول دو ر سممممممبة  11  و(66)5163 ليممممممول دو ر سممممممبة  51   لممممممى (61) 5116
. (61)5118 ليممممممول دو ر سممممممبة  511و 5111 ليممممممول دو ر سممممممبة  81.و 5113

وقمممدم األتعممماد السممموفيتي خمممال  ع مممد السممماعيبات  لمممى تركيممما  مممل ال مممرض ال اليمممة  ممما 
 ليمممار دو ر اب  مممت علمممى ابممما  عمممدة  شممماري.. ك ممما  8 5 ليمممار دو ر و  8ي مممارب 

. ويعممممزى تزايمممد عفمممم التامممماد  (68) ليمممار لممممل  مممل المممب ل الخمممام 2 5يممما سمممدر لترك
التفارو ايل الدولتيل وكمرة ال ساعدات ال بيمة وال اليمة التمي قمد ت  مل قام  ا تعماد 
السوفيتي  لى تركيا  رغاة األو  في  عداو خلم  فمي اللمرف الفبمواي الشمرقي  مل 

ل عل الكتلمة اليرايمة. وعم ا علف ش ا  األللسي عل لريق  اعاد تركيا قدر األ كا
 ممما عمممدو فعمممال   ا  قمممام اأسمممتيال  عالقاتمممه التفاريمممة االاممميل علمممى تركيممما اتمممدف 
الس ا  له ااسمتخدام التسمتيالت الاعريمة فمي شمرقي الاعمر ال توسمل وتمأ يل  مولل 
قدم لاعريته في األسكبدروبة  دعيا  األ وفودد الاعرو عباك سي  ل الفمز  الشمرقي 

ر. ك مما يل تركيمما  ممل فاباتمما اسممتيلت تعسممل عالقاتتمما السياسممة  ممل الاعممر ال مم كو 
واألقتسادية للايل على دو  علف ش ا  ا للسي لت ديم ال زيمد  مل ال سماعدات 

 .(61)األقتسادية لتا 
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 الخاتمة
فممدد سممتاليل قايمم  بتايممة العممرب العال يممة المابيممة  لمما . روسمميا ال يسممرية 

  مما دفمم. اتمما  لممى زيممادة  -تركيمما –وايممة التوسممعية السمماا ة علممى عسمماب فارتممه الفب
راممل  سمميرعا االممدو  اليرايممة التممي وفممدت. اأبتمما خيممر امم ال لتمما لممدر  ال لمما . 
السمموفيتية وتعزيممز ي بتمما ال ممو ي ودع تمما عسممكريا  واقتسمماديا . لمم ا فممقل تلممك الممدو   
خاسمممة الو يمممات ال تعمممدة يسمممرعت علمممى ت مممديم  مممم   لمممك المممدعم لتركيممما التمممي كابمممت 

لعافة لتا  مل افم  ام ال  سمالعتا فمي  بل مة الشمرق ا وسمل و الشمرق اأ س ا
 األدبى وش ا  افري يا  واتدف عسر الب و  الشيوعي في يوراا الشرقية.

واعممد وفممماة سمممتاليل تابمممت العكو مممة السممموفيتية سياسمممة فديمممدة تفممماد تركيممما   
يل  ويعلبممت عممل تخليتمما عممل  لا عتمما السمماا ة وتلايمم. عالقاتتمما  مم. فارتتمما  اعممد

يدركمممت  مممدى الخلمممر الممم و سممميلعق اتممما  مممل فمممرا  التزا مممات تركيممما اعلمممف شممم ا  
ا للسي  كول األخيرة يسماعت  ع مال  للمدفاا عمل يوراما والو يمات ال تعمدة. وعلمى 
الرغم  ل ال باشدات السوفيتية اتلاي. العالقمات  م. تركيما    يل ع امة الخ سميبات 

ا  اممميل المممدولتيل كمممول عكو مممة عمممدبال  مممل ال مممرل العشمممريل لمممم تشمممتد ت اراممما   لعوظممم
بتمما ابتتفممت سياسممة خارفيممة يعاديممة   بممدريس فسممرت تلممك السياسممة اأبتمما تكتيكيممة. وار
ال ب ممم   خوفممما   مممل تخلمممي اليمممرب عمممل التزا اتمممه تفممماد تركيممما.    يل التلمممورات التمممي 

  و بتمممما تلايممممق سياسممممة 5161اع اممممت ا ب ممممالب العسممممكرو فممممي تركيمممما فممممي ايممممار 
ايل الكتلتيل الشرقية واليراية التي اعلبتا ا تعاد السموفيتي  ويز مة  التعاي  السل ي

  و وقمممف الو يمممات ال تعمممدة  مممل ا ز مممة ال ارسمممية 5162السمممواريه الكوايمممة سمممبة 
األولممى تفمماد تركيمما  شممعرت عكو ممة األخيممرة االعافممة  لممى   ارسممة سياسممة خارفيممة 

ل ا فقبتا تابمت  بم  اواسمل فديدة  ل يف  ي ل وسال ة األرااي التركية وال بل ة. 
الستيبات سياسة  تعددة ال باف  اعد يل يدركت  دى الامرر الم و اتركيما  مل فمرا  
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واامرورة اتاماا  .السياسة الساا ة التي اتاعتتا العكو ة التركية في ع د الخ سميبات
سياسممة اكمممر  روبممة تفمماد الكتلتمميل الشممرقية واليرايممة اعممد يل اسمماعت غيممر رااممية 

اليممرب لتمما  لمم ا فقبتمما شممعرت ابتمما اعافممة  لممى  سمماعدات ودعممم  ممل عممل  عا لممة 
الكتلتة الشرقية  و  سمي ا  مل األتعماد السموفيتي. وابما  علمى  لمك شمتدت العالقمات 
ايبت مما اعممد  لممك التمماريه تعسممبا  كايممرا  علممى ال سممتوييل السياسممي وا قتسممادو عممل 

عبتمما ع ممد العديممد  ممل  لريممق تامماد  الزيممارات امميل ال سمم وليل الكاممار  التممي ت خممض
ا ت اقيمممات التفاريمممة. وتعتمممد ا تعممماد السممموفيتي ات مممديم العديمممد  مممل ال مممروض اأقممم  
ال وايممد ألقا ممة  شمماري. سممباعية كاممرى فممي تركيمما  فاممال  عممل  سمماعدات فبيممة ألل 

 تعزيز العالقات األقتسادية عو خير ساي  لت تيل عالقات عسل الفوار ايبت ا.
تعزيمممزا  اكممممر فمممي العالقمممات ايبت ممما  مممل خمممال  ك ممما شمممتد ع مممد السممماعيبات 
مممر  5112التوقيمم. علممى ومي ممة علسممبكي سممبة  بسممت علممى  اممادم عسممل الفمموار. وار

تمممدعور العالقمممات التركيمممة األ ريكيمممة التمممي اليمممت  روتتممما ع مممب اإلبمممزا  التركمممي فمممي 
عبد ا فمرض الكموبيرس األ ريكمي  5119ت وز  51الفز  الش الي  ل قار  في 

  لمممم ا ف ممممد عممممززت تركيمممما 5116تركيمممما ااألسمممملعة األ ريكيممممة سممممبة عظممممرا  علممممى  ممممد 
عالقاتتمما  مم. ا تعمماد السمموفيتي  خاسممة اعممد يل يدركممت اممأل األخيممر لممم يعممد يشممك  
خلرا  على سال ة ا بتا ال و ي  و عاولة ا ست ادة  ل ظمروف الوفماق المدولي فمي 

ووقم.  5118ل  يدال السياسمة الخارفيمة  عيمو زار اولبمد افويمد  وسمكو فمي عزيمرا
علممى الومي ممة السياسممة التممي اسممتبدت  لممى ال ممرار البتممايي ل مم ت ر علسممبكي  ممل عيممو 
 عيا  عالقات عسمل الفموار والسمداقة والم مة ال تاادلمة التمي يرسماعا لكم   مل ليبميل 

 ويتاتورك.

Turkish Soviet Relations 3521-3591 
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Abstract 

This study shows the nature of Turkish – Soviet 

Relations for the period (5113- 5181), in which Soviet 

Union has adopted a new policy towards Turkey after the 

death of Stalin in 5113, which explains his retreat about 

the previous ambitions in Turkey as well as normalization 

it's relations with Turkey , after it had known the danger 

of Turkey's joining the N.A.T.O. 

    In fact, the previous decades have witnessed assort of 

improvement in their relations on both political and 

economic aspects after Turkey has followed anew multi-

aspects foreign policy.  
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 .316-315السياسة ا ارجية الرتكية, ص ص الاعيمي,  (28)
 .11مانكو, املصدر السابح, ص  (31)
 .319 -316الاعيمي, السياسة ا ارجية الرتكية, ص ص  (31)
 . 311نيدري, املصدر السابح, ص  (29)
 .316-315الاعيمي, السياسة ا ارجية الرتكية, ص ص  (28)
  .311نيدري, املصدر السابح, ص  (29)

 .316-315اعيمي, السياسة ا ارجية الرتكية, ص ص ال (28)
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 .11مانكو, املصدر السابح, ص  (31)
 .319 -316الاعيمي, السياسة ا ارجية الرتكية, ص ص  (31)
 .1اناا , املصدر السابح, ص  (32)
 .059الاعيمي, تركيا ونلف مشا  األولسي, ص  (33)
 .355كية,ص الرت  -املاويف, ت ور العاتات السوفيتية (34)
(, رسالة ماجست  غؤ  ماشؤورة, مع ؤد 3190-3190زياد  زيز محيد انلغ,السياسة ا ارجية الرتكية  (31)

 .305, ص 3191الدراسات األسيوية واألفريقية, انامعة املستاصرية 
 .311-319الاعيمي, السياسة ا ارجية الرتكية, ص ص (36)

(37)
 Campbell, op.cit,p.113                                                                                                                                  

 .005-051الاعيمي, تركيا ونلف مشا  األولسي, ص ص  (39)
  .300,19زياد  زيز محيد انلغ, املصدر السابح, ص  (38)
, 11نديؤؤؤؤدة يف السياسؤؤؤؤة ا ارجيؤؤؤة الرتكيؤؤؤؤة, ألؤؤؤؤة السياسؤؤؤة الدوليؤؤؤؤة, العؤؤؤؤدد كمؤؤؤا  املاؤؤؤؤويف, الت ؤؤؤورات ا (41)

 .315, ص 3196القاهرة نيساال 
 .001- 000الاعيمي, تركيا ونلف مشا  األولسي, ص ص  :نقاً  و (41)
 .331االصل ار, املصدر السابح, ص  (42)
 .19انلغ, املصدر السابح, ص  (43)
 .006ا  األولسي, ص الاعيمي, تركيا ونلف مش (44)
 .313- 301انلغ, املصدر السابح, ص ص  (41)
شؤ اط  59, موسؤكو 51جريدة برافدا, تركيا: السياسة ا  رة, ترمجة مركز ال حؤوث واملعلومؤات, العؤدد  (46)

3193  . 
 .313انلغ, املصدر السابح, ص  (47)
 جريدة برافدا, العدد السابح. (49)
 .313ابح, ص انلغ, املصدر الس (48)
, مللؤة 36/1/3159واملؤمتريف يف  5/509 د.ك.و.(, كتاس سلارة انم ورية العراتية يف انقؤرة املؤرتم ر/ (11)

 .11, ألة املاار, املصدر السابح, ص 350, ص 19, وثيقة رتم 5916رتم 
كانؤؤ  لؤؤه صؤؤلة يعؤؤد هؤؤ ا ال اؤؤك مؤؤو اكؤؤ  املمتسسؤؤات املاليؤؤة واألتتصؤؤادية الرتكيؤؤة يف  لؤؤك الوتؤؤ , الؤؤ ي   (11)

 ش ه رمسية بأشرتاك احلكومة الرتكية يف ميزانيته وإدارته.
 .359- 350, ص ص 11,19, وثيقة رتم 5916د.ك.و, رتم املللة  (12)

(13  (
 Spector, op.cit, p,228. 
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(14)

 Geoffrey Lewis, Modern Turkey,The Garden city Press Limited, 

Great Britain, 1874, p.112.         
 .53ألة املاار, العدد السابح, ص  (11)
 .353الرتكية, ص  –املاويف, ت ور العاتات السوفيتية  (16)
 .31إدارة أحباث الكون ر , املصدر السابح, ص  (17)
 .319املاويف, الت ورات انديدة يف السياسة ا ارجية الرتكية, ص  (19)
 .53سيزر, املصدر السابح, ص  (18)
 .313املصدر السابح, ص  انلغ, (61)
 .059الاعيمي, تركيا ونلف مشا  األولسي, ص  (61)
 .005املصدر نلسه, ص  (62)
 . 331األصل ار, املصدر السابح, ص  (63)
 .315انلغ, املصدر السابح, ص  (64)
 .359, ص 11, وثيقة رتم 5916د.ك.و, رتم املللة  (61)
 .353نيدري, املصدر السابح, ص  (66)
 .315سيزر, املصدر السابح, ص  (67)
حممود سامل السامرائي, األسرتاتيجية الرتكية وأثرها يف  اتؤة تركيؤا ا ارجيؤة, حبؤث مقؤدم إىل املؤمترر األو   (69)

, ص 3191, جامعؤؤؤة املوصؤؤؤل 15للدراسؤؤؤات الرتكيؤؤؤة, ارشؤؤؤيف مركؤؤؤز الدراسؤؤؤات الرتكيؤؤؤة, حبؤؤؤوث سياسؤؤؤية رتؤؤؤم 
33  . 

 .310 -315ص ص  انلغ, املصدر السابح, (68)


