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تركيا واألحالف العسكرية الدولية
بعد احلرب العادلية الثانية

معتـــــــــز حميــــــــد
م .م .ابتسام حمود محمد
جامعة تكريت  /كلية التربية  /قسم التاريخ
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ادلقدمة:

يمثؿ الموقع الجغرافي لتركيا عامالً مهمػاً وحاسػماً فػي جميػع اطػوار تارياهػا الطويػؿ،

فهػػي تتوسػػط ثػػالر قػػارا ،مهمػػح ،ومىتوحػػح عمػػض ايتمػػا ا ،حلػػاريح ع ػ وماتمىػػح ج مػػ،

تركي ػػا عم ػػض الػ ػ واـ ت ػػيش حال ػػح جػ ػ ا يح ػػو ػ ػ ي الػ ػ اكر الجغرافي ػػح المحيط ػػح او تم ػػؾ وف ػ ػاً
لممص ػػالا وا م ػػف وعوام ػػؿ الت ػػاري والث اف ػػح ،وجغرافيػ ػاً :ف ػػتف تركي ػػا ي تيتم ػػي إل ػػض اي ػػح فك ػػح
جغرافيػػح مح ػ  ،وتسػػيطر تركيػػا عمػػض الم ػ اؿ المػػا س إلػػض اللحػػر ا سػػو وعمػػض الم ػ اؿ

الشرقي لملحر المتوسط و ي تطؿ عمض آسيا وافري يا واورولا.
و ي اإلطاللح ليس ،لػالم يض الجغ ارفػي إيمػا لػالم يض الحيػوس لمموقػع( ،)2فهػي ممػر

لحػػرس وجػػوس ولػػرس لػػيف ػ ي ال ػػارا ،،وايطالق ػاً مػػف ػ ي الي طػػح لال ػ ا ،ا ا جمػػع تركيػػا
علويح اكثر مف ميظمح متمثمح ليف الشػرؽ والغػرا فػي وقػ ،واحػ إلػض ال ػوؿ لتيهػا جسػر

واق ي ا ا إلض لمور ايارا ،ج يػ تل ػاً لهػ ي ال وامػؿ فػي ظػؿ التغيػرا ،ال وليػح واإلقميميػح
الجاريػػح لاسػػتمرار ،وريػػـ الايػػار ايسػػتراتيجي ،ال ػ س رسػػم اتػػاتورؾ لتركيػػا يحػػو ايرتلػػاط

لالغرا إي اف تركيا اإلسالميح طل اً لح ػاكؽ التػاري والجغرافيػح والػ يف ج مػ ،الغػرا ييظػر
عمػػض ال ػ واـ إلػػض الت امػػؿ م هػػا فػػي إطػػار ال ػ ور الػػوظيىي مي ػ واسػػتراتيجيت  ،فػػي الم الػػؿ

ا ا الايار الغرلي لتركيا إلػض ايلػمامها إلػض عػ مػف التجم ػا ،ا مييػح وايقتصػا يح فػي
وقػػ ،واح ػ  ،فتركيػػا علػػو فػػي الحمػػؼ ا طمسػػي والمجمػػس ا ورولػػي وتس ػ ض إلػػض علػػويح

ايتحا ا ورولي.
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ومف يا تتتتض ا ميح مولوع ال راسح ال س قسـ إلض م مح وامسػح ملاحػر وااتمػح ،تلػمف
الملحر ا وؿ ا ميح ا حالؼ ال سكريح الغرليح في السياسح التركيح
وا سلاا التي ع ،تركيا إلػض اييلػماـ إلػض تمػؾ ا حػالؼ ،وجػا الملحػر الثػايي ليسػمط
اللػػو عمػػض ا ػ اؼ السياسػػح ا مريكيػػح فػػي فػػع تركيػػا ل ػ اوؿ حملػػح ا حػػالؼ ال سػػكريح

الغرليح لغيح مواجهح الكتمح ايشػتراكيح التػي ي و ػا ايتحػا السػوفيتي ،امػا الملاحػر الثالثػح
ا ا ػػرا ف ػ ػ اصص ػػ ،ل ارس ػػح ك ػػؿ م ػػف حم ػػؼ ش ػػماؿ ا طمس ػػي(الياتو)  ،2:5:والحم ػػؼ

اللم ايي  ،2:64وميظمح الم ا

المركزيح(السيتو) او ما يسمض لحمؼ لغػ ا عػاـ 2:66

قلؿ قياـ ثور  25تموز  2:69في ال راؽ.
امػػا الااتمػػح ف ػ اولػػح ،مجمػػؿ اليتػػاك التػػي توصػػم ،إليهػػا لشػػتف مولػػوع اللحػػر

تركيا وا حالؼ ال سكريح ال وليح ل

الحرا ال الميح الثاييح.

أهمية األحالف العسكرية في منظور السياسة التركية

كاي ،السياسح التركيح ت وـ عمض قاع واح تش عيها مي تتسيس الجمهوريػح التركيػح

ع ػػاـ  ،2:34إي و ػػي اعتل ػػار تركي ػػا ج ػػز اً ي يتجػ ػ از م ػػف اورل ػػا ،فل ػ ػ اف ولػ ػ  ،الح ػػرا

ال الميح اوزار ا ،حاوؿ ال ا ا تراؾ تليي م ػالـ الحيػا السياسػيح وايجتماعيػح وايقتصػا يح
الغرليح ،واستطاع عصم ،اييويػو ركػيس وز ار تركيػا اف ي يػ الث ػح التامػح لػيف تركيػا وال مػـ

الغرلػػي( ،)3فىػػي الوقػػ ،ال ػ س شػػه  ،في ػ تركيػػا لػػغطاً مػػف جايػػا ايتحػػا السػػوفيتي لغيػػح
تح ي ػػؽ مكاس ػػا إقميمي ػػح فيه ػػا ،اس ػػتطاع ،تركي ػػا الص ػػمو لوجػ ػ المطال ػػا الس ػػوفيتيح لػ ػ عـ

واسػيا الػ وؿ الغرليػح سياسػػياً واقتصػا يا وعسػكرياً و لػؾ مػػف اػالؿ المحا ثػا ،الملاشػر فػػي
ماتمر لوتس اـ ليف كؿ مف ستاليف وتروماف وتشرشؿ عاـ .)4( 2:56

وق اصلا والػحاً فيمػا ل ػ يتيجػح لملػغط الروسػي عمػض تركيػا ،ال ػا الجػيش التركػي

في حالح مف التت ا وايست ا  ،ا مر ال س اي كس عمض اسػتمرار اليى ػا ،واز يػا الولػع
ايقتصػػا س لمػػلال سػػو اً ،وليػػا اً عمػػض لػػؾ طمػػا الػركيس ا مريكػػي ػػارس ترومػػاف فػػي 23

آ ار  2:58مػػف الكػػويغرس ا مريكػػي ت ػ يـ المسػػاع ا ،إلػػض تركيػػا ،فوافػػؽ الكػػويغرس فػػي
:ر ايػػار 2:58عمػػض مػػيا تركيػػا مسػػاع ا ،ت ػ ر لػ ػ( )211مميػػوف وير تيىػػؽ عمػػض تج ي ػ
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تجهيزاتها ال سكريح ويظاـ المواصال ،إلي ا ايقتصػا الػوطيي  ،كػاف ال ػ ا الت ميػ س لػيف
روسيا وتركيا واوؼ ا اير مف ا طماع الروسيح فػي اقامػح قواعػ عسػكريح عمػض ملػاكؽ

عم ػػض اللح ػػر ا س ػػو والمطالل ػػح ل ػػارص وار ػػاف ،ك ػػاف يػ ػ ف ها إل ػػض الحػ ػ ر م ػػف الس ػػوفي،
والتحػػالؼ ل ػ ي ومياصػػلت ال ػ ا  ،إي إف ا زمػػح ايقتصػػا يح الحػػا التػػي مػػر ،لهػػا تركيػػا
اثػػر الحػػرا ال الميػػح الثاييػػح اعطػػ ،الىرصػػح لمسػػوفي ،لملػػغط عمػػض تركيػػا لتح يػػؽ الميػػافع

السياسػيح فيهػػا ،ااصػح وايػ اػرح مػػف الحػرا ميتصػ اًر ل ػ
وفرض يمو ج السياسي عميها(.)5

يميتػ عمػض وؿ اورلػػا الشػػرقيح

وفي الم الؿ وج  ،ال وؿ الغرليح وعمض ارسػها الوييػا ،المتحػ ا مريكيػح فػي مطالػا

ايتحػػا السػػوفيتي عمػػض تركيػػا اط ػ اًر عمػػض مصػػالحها فػػي شػػرقي اللحػػر ا لػػيض المتوسػػط،
فساي  ،الحكومح التركيح ل ا طماع السوفيتيح ،واق م ،الوييا ،المتح ا مريكيػح عمػض

تزوي تركيا لمساع ا ،اقتصا يح وفؽ مل ا تروماف اماـ ايتحا السوفيتي(.)6

وق ػ جم ػػع الموق ػػؼ ل ػػيف تركي ػػا والويي ػػا ،المتحػ ػ ا مريكي ػػح ف ػػي التح ػػالؼ لػ ػ الكتمػػح

الشيوعيح ،فال ولتاف تتىػؽ عمػض م ػا ا ايتحػا السػوفيتي ،فالشػيوعيح التػي تحارلهػا الوييػا،
المتح ػ ا مريكيػػح وت مػػؿ لم لػػا عميهػػا اوف ػاً عمػػض كيايهػػا ال ارسػػمالي ،تتيػػاقض مىا يمهػػا
ايي ولوجي ػػح الس ػػوفيتيح م ػػع الػ ػ يف اإلس ػػالمي ف ػػي تركي ػػا الػ ػ س ي تي ػ ػ  %::م ػػف الشػ ػ ا

التركي(.)7

فل ػالً عػػف لػػؾ فػػتف ريلػػح تركيػػا فػػي ت ويػػح فاعاتهػػا ال سػػكريح ووح ػ تها اإلقميميػػح ق ػ

ف  ،تركيا لاليلماـ إلض التكتال ،ال سكريح الغرليح(.)8
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أهداف السياسة األمريكية في انضمام تركيا لألحالف العسكرية الغربية

تػػامف الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح ايماي ػاً تام ػاً لص ػ ؽ الػػوي التركػػي لملػػا

السياسػػح

ا مريكي ػػح ف ػ ػ رفل ػػ ،تركي ػػا اف تػ ػ ور ف ػػي فم ػػؾ السياس ػػح اللريطايي ػػح ل ػ ػ الح ػػرا ال المي ػػح

الثاييح لغير وصايح الوييا ،المتح ا مريكيح ،ف ي ما ااػ الاطػر اليػازس يهػ تركيػا عػاـ
 2:52اعمػػف ال ػركيس ا مريكػػي روزفمػػ ،اف سػػالمح تركيػػا تهػػـ الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح
وايػ ي تلر ػػا الاػػط ا مػػامي لمػ فاع عػػف امريكػػا ،والػػض جايػػا لػػؾ فػػتف لمموقػػع ايسػػتراتيجي

ال س تتمتع ل تركيا ا ميح ي يسػتهاف لهػا ،فهػي تطػؿ عمػض ثػالر لحػار وتتوسػط ويً تتلػع

ل ػػارتيف ولهمػػا مصػػالا كلػػرا فػػي ميا هػػا وجزر ػػا ،ممػػا يج مهػػا تمثػػؿ اط ػاً فاعي ػاً مشػػتركاً
ام ػػاـ الاط ػػر الس ػػوفيتي إل ػػض جاي ػػا ال الق ػػا ،الت ػػي اقامته ػػا تركي ػػا م ػػع حمىاكه ػػا ف ػػي الغ ػػرا

والوييا ،المتح ا مريكيح ،فلال عما تمتمكػ تركيػا مػف جيشػاً قويػاً يتميػز جيػو ي لاللسػالح
والشػجاعح يلمػػع ت ػ ا ي  7611جيػ س ،فتركيػػا ميػ لػػؾ الحػػيف قػ مثمػػ ،مصػ ر قػػو لمغػػرا
ااصح وايها ق تلي ،اليظاـ ال يم راطي الم موؿ ل في الغرا(.)9

وق ػ وصػػؼ وزيػػر اارجيػػح الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح فػػي  26كػػايوف الثػػايي 2:63

ا ميح ايلماـ تركيا إلض حمؼ شماؿ ا طمسي في الي اط التاليح(:):

 -2اف حماي ػػح ام ػػف تركي ػػا ػػو ل ػػماف لمي ػػافع الويي ػػا ،المتحػ ػ ا مريكي ػػح والت ػػي تتمث ػػؿ
لالتجار وا سواؽ ايستهالكيح وايستثمارا ،الماليح.
 -3ي ػ ايلػػماـ تركيػػا لحمػػؼ شػػماؿ ا طمس ػي صػػيايح لمسػػمـ فػػي حػػوض اللحػػر ا لػػيض
المتوسػػط والشػػرؽ المتوسػػط ،ف ػػاتيف الميط تػػيف لهمػػا ا ميػػح إسػػتراتيجيح حيويػػح فػػي

تركيا.
 -4سػػوؼ يػػا س ايلػػماـ تركيػػا لمحمػػؼ ا طمسػػي إلػػض ت زيػػز قػػو الجيػػا الشػػرقي ل يػػا
الحمؼ ،و لؾ عف طريؽ ايجا قواع إستراتيجيح حيويح في تركيا.

ولكف في الح ي ح إف اله ؼ الركيسي ال س فع لالوييا ،المتحػ ا مريكيػح لػرلط تركيػا
لحمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي ػػو ج ػػؿ تركيػػا حم ػػح وصػػؿ لتكػػويف يتا ػ عمػػض عات ػ فػػي ال ػ فاع
المشػػترؾ عػػف الشػػرؽ ا وسػػط تحػػ ،اش ػراؼ الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح ولريطاييػػا وفريسػػا
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و ػػو احػ ػ مالح ػػؽ م ا ػ ػ حم ػػؼ ش ػػماؿ ا طمس ػػي ،مم ػػا ي ي ػػي امكايي ػػح مش ػػاركح الويي ػػا،
المتح ػ فػػي الم ا ػ الىريسػػيح-اللريطاييػػح -التركيػػح ل ػػاـ  ،2:48وايجػػا م ا ػ ا ،ثياكيػػح
مػػع ال ػ وؿ الػػثالر و ػػي متمهىػػح ل ػ ور تركيػػا المالكػػـ فػػي ال ػ فاع عػػف امػػف الشػػرؽ ا وسػػط،

ولم يض اار حمايح مصالحها اللتروليح وي طح وثػوا إسػتراتيجيح عمػض الم سػكر ايشػتراكي
وحرك ػػا ،التح ػػرر الوطيي ػػح ف ػػي ميط ػػح الش ػػرؽ ا وس ػػط ،وييطل ػػؽ ػ ػ ا ايلػ ػاً عم ػػض الغ ػػرا
فالمص ػػمحح الغرلي ػػح ت تل ػػي ل ػػـ تركي ػػا لحم ػػؼ ش ػػماؿ ا طمس ػػي و ل ػػؾ لتح ي ػػؽ مص ػػالح

اإلس ػػتراتيجيح ف ػػي ميط ػػح الش ػػرؽ ا وس ػػط .كم ػػا اف تركي ػػا لم ػػا تمتمكػ ػ م ػػف قػ ػوا ،عس ػػكريح

لامح ،سوؼ ت وـ لت ويح يظامها ال يم راطي والت ػاوف مػع الغػرا لى اليػح ،وسػوؼ تكػرس
جهو ا لمحىاظ عمض السالـ وا مف ال ولييف(.)21

اتسػػم ،عالقػػا ،تركيػػا مػػع الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح لشػػي مػػف الثلػػا ،،إ جم ػػ،
لييهما روالط متييح مي يهايح الحرا ال الميح الثاييػح ،اس ميػ إعػالف ملػ ا ترومػاف وسياسػح
"ايحت ػوا " ا مريكيػػح ،ف ػ ايطم ػػ ،الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح فػػي عالقاتهػػا مػػع تركيػػا مػػف
تصػػور اسػػتراتيجي مىػػا ي ايسػػتىا مػػف ال ػ ور الجيوسػػتراتيجي لتركيػػا فػػي مواجهػػح ايتحػػا

السوفيتي ،وق اقيم ،عمض ا رالي التركيح قواع عسكريح عػ ومحطػا ،تيصػ ،و ار ار.
فيما حظي ،تركيا عمض ال واـ لمساع ا ،اقتصا يح وعسػكريح لػامح مػف الوييػا ،المتحػ
إلض رجح اف قواتها اللريح تتم ض الحصح الكلرا مف ليف قوا ،الحمؼ ا طمسي(.)22

وريـ اف ال القا ،لييهمػا مػر ،احيايػاً لىتػرا ،تػوتر ي سػيما فػي اع ػاا تىجػر ا زمػح

ال لرصيح عاـ  2:85إي ايها كاي ،ترت ي ومػاً إلػض حالػح ارقػض وامػتف ،ااصػح ل ػ توقيػع
اتىاقيح الت ػاوف الػ فاعي وايقتصػا س لػيف اللمػ يف فػي  21كػايوف الثػايي عػاـ  2:91والتػي

اعطػػ ،و اًر متمي ػ اًز لتركيػػا عمػػض الص ػ ي ال سػػكرس وايسػػتراتيجي فػػي الميط ػػح ،ف ػ س ػ ،

تركيا جا

إلػض توطيػ عالقاتهػا مػع الغػرا سياسػياً واقتصػا ياً وامييػاً وث افيػاً ،فػي حػيف لػـ

تهػػتـ لمسػػتلح إقامػػح عالقػػا ،مماثمػػح مػػع وؿ الج ػوار الجغ ارفػػي فػػي آسػػيا الوسػػطض والشػػرؽ

ا وسط وي سيما ال رليح ميها ،إي في فترا ،يح (.)23
تركيا وحمف شمال األطمسي
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تركيا واألحالف العسكرية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية
م .م .ابتسام حمود محمد

معتـز حميـد

امىػػ ،الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح لريطاييػػا فػػي ال ػ فاع عػػف اسػػت الؿ ال ػ وؿ ا ورليػػح
والمحافظػػح عمػػض تػوازف ال ػػوا فيهػػا ،وايت ػػؿ ور لريطاييػػا فػػي ت ػ يـ المسػػاع ا ،ايقتصػػا يح

لتركيػػا واليويػػاف إلػػض الوييػػا ،المتح ػ  ،ول ػ لؾ ل ػ ور اطػػر السػػوفي ،مػػف التسػػمؿ إلػػض الميػػاي
ال افكػػح فػػي اللحػػر ا لػػيض المتوسػػط ،كمػػا إف ا ولػػاع السػػاك فػػي شػػرقي اللحػػر ا لػػيض
المتوسط اقتل ،مف الوييا ،المتح ا مريكيح مهمح حمايح تركيا واليوياف(.)24

وتحػ ػػ ،ػ ػ ي الظػ ػػروؼ ف ػ ػ اك ػ ػ ال ػ ػركيس ا مريكػ ػػي ترومػ ػػاف فػ ػػي رسػ ػػالح وجههػ ػػا إلػ ػػض

الكػػويغرس ا مريكػػي فػػي  23آ ار  2:58لػػرور ت ػ يـ المسػػاع لم ػ وؿ الحػػر لمػػا يا ػ ـ
المصػػالا اإلسػػتراتيجيح لموييػػا ،المتح ػ  ،كمػػا اعمػػف عػػف مسػػاع تركيػػا واليويػػاف وال ػ فاع
عيهما واوصض لػتف ت ػ ـ الوييػا ،المتحػ ملمػع  511مميػوف وير لكػؿ مػف تركيػا واليويػاف

فػػي يهايػػح شػػهر حزي ػراف  ،)25(2:59مػػع إرس ػػاؿ م ػ يييف وعسػػكرييف إلػػض اللم ػ يف وتػػ ريا
ا تراؾ واليويايييف في الوييا ،المتح ا مريكيح(.)26

ولم ياس ػػلح تصػ ػ يؽ الك ػػويغرس ا مريك ػػي عم ػػض ملػ ػ ا تروم ػػاف ص ػػر رك ػػيس الجمهوري ػػح

التركيػػح قػػاكال " :إف الم ويػػح ا مريكيػػح لتركيػػا ػػي اطػػو ايجاليػػح لم ػ فاع عػػف ال يم راطيػػح،
واف ال القا ،الو يح ليف تركيا والوييا ،المتح تسا ـ عمض ترسي اليظػاـ الػ يم راطي فػي

تركيا(.)27

ولي ػػا ا عم ػػض ل ػػؾ ،ت ػػـ التوقي ػػع عم ػػض اتىاقي ػػح الم وي ػػح ال س ػػكريح ل ػػيف الويي ػػا ،المتحػ ػ
ا مريكي ػػح وتركي ػػا ف ػػي  23تم ػػوز  ،2:58والت ػػي اص ػػلح ،تركي ػػا لموجله ػػا عرل ػػح ل ػ ػواييف
تمػػرر مػػف قلػػؿ الوييػػا ،المتحػ فلػػال عػػف الت ػ يال ،وال ػواييف التكميميػػح ا اػػرا ،اس إف
الحكومح التركيح لـ تكف لها الحريح في استا اـ ػ ي الم ويػح إي لريػراض التػي تكمػف فػي
ت زي ػ ػػز ال ػ ػ ػوا ،ال س ػ ػػكريح التركي ػ ػػح لحماي ػ ػػح ام ػ ػػف واس ػ ػػت الؿ تركي ػ ػػا إل ػ ػػض جاي ػ ػػا اس ػ ػػت الؿ

اقتصا ا(.)28

فلال عف لؾ فتف الظروؼ التي كاي ،تحيط لتركيا ي التي ت عو ا ف تكػوف اشػ
حماسػػا لمتح ػػالؼ مػػع الويي ػػا ،المتح ػ ا مريكي ػػح ل ػ الكتم ػػح الشػػيوعيح ،فال ػ ػ ا الت ميػ ػ س
ال ػ يـ لييهػا ولػيف روسػيا واوفهػا مػف اطمػاع الػروس فػي اللػواييز ممػر روسػيا اللحػرس إلػػض
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

العدد ()61

كانون األول ()1002

اللح ػػر ا ل ػػيض المتوس ػػط وتجػ ػ المطال ػػا الروس ػػيح ل ػ ػ الح ػػرا ال المي ػػح الثايي ػػح ل ػػارص
وار اف وطملها المشاركح في حمايح اللػواييز ،كػؿ ػ ا كػاف يػ ف ها إلػض الحػ ر مػف روسػيا

ومياصػػلتها والتحػػالؼ ل ػ ا ،إلػػض جايػػا لػػؾ إف الش ػ ا التركػػي ػػو ال ػ الش ػ وا عػػف
اإليمػاف لالشػػيوعيح ،ففلػافح إلػػض ال ػ ا ال ػ يـ لػيف ا تػراؾ والػروس ،إيمػػاف الشػ ا التركػػي
ل ييػ إيمايػػا يحميػ مػػف اطػػر اإللحػػا الشػػيوعي ،ف ػ جمػػع ػ ا الموقػػؼ لػػيف تركيػػا وامريكػػا

فالػ ػ ولتاف تتى ػػاف عم ػػض م ػػا ا روس ػػيا ،وم ػػف ي ػػا ج ػػا ااتي ػػار تركي ػػا ف تس ػػير ف ػػي فم ػػؾ

الوييا ،المتح ا مريكيح ،لؿ ي  ،اعظـ وؿ ال الـ تحمسا لمسياسح ا مريكيح(.)29
يػ

وفػػي الواقػػع إف لريػػام مسػػاع تركيػػا واليويػػاف وف ػػا لملػ ا ترومػػاف لػػـ يػ ـ لىتػػر طويمػػح،
اػػؿ تحػػ ،سػػيطر " اإل ار ايقتصػػا يح الت اوييػػح " و لػػؾ فػػي شػػهر ييسػػاف ،2:59

ول ػ ص ػ ور لريػػام إي ػػاش اورلػػا ،وافػػؽ الكػػويغرس ا مريكػػي

عمػػض مسػػاع تركيػػا

واليوياف ولملمع  322،481،111مميوف وير ،مما ساع عمض تاىيؼ ال ا عمض كا ػؿ
الميزاييػػح التركيػػح ،وامكػػف تػػوفير مػػا يزي ػ عػػف  %55مػػف الملػػالع الماصصػػح فػػي الميزاييػػح
لريراض ال سكريح وتوجيهها ياحيح اارا(.)2:

و كػ ػ ا يجح ػػ ،ال لموماس ػػيح التركي ػػح ف ػػي الت ػػرا م ػػف الويي ػػا ،المتحػ ػ ا مريكي ػػح

واقياعهػا لت ميتهػا فػػي ميط ػح الشػػرؽ ا وسػط كػت ا مػػف ا وا ،الحػرا اللػػار لػيف الوييػػا،
المتح ا مريكيح وايتحا السوفيتي ،كما استطاع ،تركيا اييلماـ إلػض المجمػس ا ورلػي
عػػاـ  ،2:5:ولػػـ يكتىػػي الساسػػح ا ت ػراؾ ل ػ لؾ ،ف ي ػ ما فػػاز قػػا الحػػزا ال ػ يم راطي فػػي

ايتاالػػا ،عػػاـ  2:61اي ػ ف وا لش ػ يحػػو تليػػي م ػػالـ الىكػػر الغرلػػي مػػف سياسػػح اقتصػػا يح
وتطلي هػ ػػا فػ ػػي تركيػ ػػا ،له ػ ػ ؼ اييلػ ػػماـ إلػ ػػض حمػ ػػؼ شػ ػػماؿ ا طمسػ ػػي ،اعت ػ ػػا ا مػ ػػيهـ إف
ايتىاقيا ،الثياكيح التػي وق ػ ،مػع الوييػا ،المتحػ ا مريكيػح فػي إطػار ملػ ا ترومػاف ييػر
كافي ػػح لمػ ػ فاع ع ػػف ا م ػػف ال ػػومي الترك ػػي ،ري ػػـ اتجا ػػا ،الم ارل ػػح اا ػػؿ حم ػػؼ ش ػػماؿ

ا طمسي(.)31

شػػكؿ حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي (اليػػاتو) فػػي  5ييسػػاف  2:5:مػػف قلػػؿ كػػؿ مػػف الوييػػا،

المتحػ ا مريكيػح وكيػ ا ولريطاييػػا وفريسػا ولمجيكػا و وليػ ا ولوكسػملرح واليػروي والػ يمارؾ
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تركيا واألحالف العسكرية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية
معتـز حميـد

م .م .ابتسام حمود محمد

وآيسػػمي واللرتغػػاؿ وايطاليػػا ويػػص الحمػػؼ عمػػض " إف اس جػػوـ مسػػما عمػػض ايػػح ولػػح مػػف
ػ ي ال ػ وؿ ،او ايػػح ولػػح ااػػرا فػػي اورلػػا او امريكػػا الشػػماليح ي تلػػر ع ػ وايا عميهػػا جمي ػػا،

وتل ا لػ لؾ فهػـ يتى ػوف لتيػ إ ا وقػع ػ ا الهجػوـ فػاف كػال مػيهـ طل ػا لح ػوؽ الػ فاع سػوؼ
يسػػاع الطػػرؼ افاػػر فػػي الحػػاؿ مسػػاع فر يػػح او لايتىػػاؽ مػػع ا ط ػراؼ ا اػػرا ،و ػ ا
ال مػػؿ ال ػ س ي تلػػر لػػروريا يتلػػمف اسػػت ماؿ ال ػػو المسػػمحح واعػػا السػػالـ والحىػػاظ عمي ػ

ف ػػي ميط ػػح ش ػػماؿ ا طمس ػػي وييلغ ػػي اف يس ػػجؿ الهج ػػوـ والتػ ػ الير الت ػػي اتاػ ػ  ،ف ػػو ار لػ ػ ا
مجمس ا مف عمض اف تمغض

ي الت الير التػي اتاػ  ،فػو ار لػ ا مجمػس ا مػف عيػ ما يتاػ

المجمس الوساكؿ اللروريح إلعا وحىظ السالـ وا مف لم ولتيف"

(.)32

وكاف اييتما إلض حمؼ شػماؿ ا طمسػي لػيس مىتوحػا لل يػح الػ وؿ واف اػوؿ اعلػا
جػ إليػ يػػتـ لمواف ػػح إجماعيػػح لم ػ وؿ المشػػتركح في ػ  ،كمػػا إف الػ وؿ المشػػتركح فيػ ي يحػػؽ
لها اييسحاا قلؿ مرور عشريف سيح عمض ايتماكها

(.)33

اس ػػتغم ،تركي ػػا اليػ ػزاع الػ ػ س وق ػػع ل ػػيف الك ػػوريتيف الش ػػماليح والجيولي ػػح ف ػػي 36حزيػ ػراف

 2:61وت م ،لطما إلض السكرتير ال اـ لرمـ المتح يتلمف إرساؿ فرقح عسػكريح إلػض
كوريا الجيوليح تح ،إشراؼ يكح ا مـ المتح  ،وكاف ال افع مف و ار

لؾ ػو ريلػح تركيػا

اييلػ ػػماـ إلػ ػػض حمػ ػػؼ شػ ػػماؿ ا طمسػ ػػي ،يهػ ػػا طملػ ػػ ،مػ ػػف مجمػ ػػس الحمػ ػػؼ عػ ػػاـ 2:5:
ايش ػػتراؾ فيػ ػ  ،إي إف ل ػػض الػ ػ وؿ الص ػػغير ف ػػي الحم ػػؼ رفل ػػ ،طمله ػػا ،وميه ػػا الػ ػ وؿ
ايسػػكي ييافيح فػػي حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي ،لحجػػح اف ايلػػماـ تركيػػا سػػوؼ يػػا س إلػػض إعػػا

تسميحها مما يترتا عمػض لػؾ اعلػا اقتصػا يح طاكمػح ،إلػافح إلػض لػؾ إف ايلػمامها إلػض
الحمؼ سوؼ يا س إلض زيا اطر الحرا مع ايتحا السوفيتي(.)34

ويتيجح لمجهو ال لموماسيح المكثىح مف قلؿ تركيا ،واف  ،ركاسػح ا ركػاف ا مريكيػح فػي

رليع عاـ  2:62عمض ال لويح الكاممح لكؿ مػف تركيػا واليويػاف فػي حمػؼ شػماؿ ا طمسػي
لا مػػح اإلسػػتراتيجيح ا مريكيػػح ،ل ػ اف را ،فػػي اشػػتراؾ تركيػػا واليويػػاف فػػي الحمػػؼ سػػوؼ
ي ػ ـ مت ارس ػاً لمجيػػا الجيػػولي الشػػرقي ل يػػا الجي ػراؿ ايزيهػػاور ،فاقترحػػ ،الويي ػا ،المتح ػ

ا مريكيػػح رسػػمياً فػػي  26ايػػار 2:62عمػػض لريطاييػػا وفريسػػا علػػويح تركيػػا واليويػػاف ،وق ػ
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اعمف وزير الاارجيح اللريطايي في  5تموز  2:62لتف حكومتػ ي ت ػارض ايلػماـ تركيػا
واليوياف وار ؼ قاكالً" :إف
الحكومػح اللريطاييػح تػرا لػػتف علػويح تركيػا واليويػػاف فػي حمػؼ شػػماؿ ا طمسػي ػي الحػػؿ

ا فلؿ"(.)35

واايػ اًر تػػـ قلػػوؿ ايلػػماـ تركيػػا إلػػض حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي فػػي مػػاتمر اوتػوا ليػػا اً عمػػض

توص ػػيح مجم ػػس الحم ػػؼ ف ػػي  32ايم ػػوؿ  2:62ك ل ػػويح كامم ػػح وقػ ػ اعم ػػف وزي ػػر اارجي ػػح
الوييا ،المتح في الكويغرس ا مريكػي فػي  26كػايوف الثػايي  2:63لػتف ايلػماـ تركيػا

واليوي ػاف إلػػض حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي ي يػػا س ف ػػط إلػػض الحىػػاظ عمػػض اميهػػا فحسػػا ،وايمػػا

عمض امف الغرا ،وت زز ا ميح لؾ في الي اط التاليح(:)36

 .2إف حمايػػح امػػف تركيػػا واليويػػاف ػػي لػػماف لميػػافع الوييػػا ،المتح ػ  ،إ إف للػػاك ها
سوؼ تغزو اسواؽ اتيف ال ولتيف.
 .3إف ايلػػماـ تركيػػا واليويػػاف إل ػض حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي سػػوؼ يػػا س إلػػض صػػيايح السػػمـ
في حػوض اللحػر المتوسػط والشػرؽ ا وسػط

عف ال الـ الحر.

ميػح موق يهمػا ايسػتراتيجي فػي الػ فاع

 .4ت زيز قو الجيا الجيولي الشرقي ل وا ،حمؼ شماؿ ا طمسي.
 .5إف ػػاتيف ال ػ ولتيف تمتمكػػاف ق ػوا ،لػػامح تمتػػاز لاللسػػالح والشػػجاعح ،وسػػوؼ تكرسػػاف
جهو مػػا فػػي الحىػػاظ عمػػض السػػمـ وا مػػف ال ػ ولييف وسػػوؼ تت ػػاوف لى اليػػح مػػع الغػػرا
لسيوا ،ع ي وسوؼ ت وماف لت ويح يظامهما ال يم راطي.
وليا اً عمض ايلماـ تركيا واليوياف إلض حمؼ شػماؿ ا طمسػي اصػلا لهمػا يصػيا

مػػف المػػاؿ الماصػػص إليىػػاؽ مسػػاع ا ،الػ فاع المشػػترؾ ،وقػ تحػ

ػ ا الملمػػع لػػ 2111

مميػوف وير لمػ وؿ ا علػػا فػي الحمػؼ ،يػ فع ميهػا  211مميػوف وير عيػ التوقيػع عمػػض
م ا ػ ا ،ثياكيػػح لػيف الوييػػا ،المتحػ وكػؿ علػػو فػػي الحمػؼ ،امػػا اللػػاقي فيػ فع فػػي حالػػح
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مواف ػػح ركػػيس جمهوريػػح الوييػػا ،المتح ػ عمػػض لريػػام ال ػ فاع عػػف حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي

ال س عه إلض لجيح ال فاع التال ح لمحمؼ لفع ا ي(.)37

وف ػ ػػي  29ش ػ ػػلاط يىػ ػ ػ اللروتوك ػ ػػوؿ الا ػ ػػاص لايل ػ ػػماـ تركي ػ ػػا إل ػ ػػض حم ػ ػػؼ ش ػ ػػماؿ

ا طمسي ،وال س وافؽ عمي المجمس الػوطيي التركػي الكليػر ،وقػ صػر ركػيس وز ار تركيػا
عػ ياف ميػ ريس قػرار اوتػوا فػػي حػ ير لػ قػػاكالً" :إف الحػػزا الػ يم راطي سػػي مؽ يصػ اًر اثػػر
كػػؿ مػػر يىػػوز فػػي اييتاالػػا ،ف ػ جػػا قلوليػػا فػػي حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي ع ػػا فوزيػػا فػػي

اييتاالا ،،سيحيف يوـ يجيي في ثمار ما زرعيا"(.)38

وقػ اجتم ػ ،كػؿ مػف روسػيا ولمغاريػا عمػض ايلػماـ تركيػا لحمػؼ شػماؿ ا طمسػي

،

وحاولػػ ،لمغاريػػا لطػػر الػػؼ تركػػي مػػف ا ارلػػيها لاعتلػػار ايهػـ مػػف الغجػػر ور  ،تركيػػا عمػػض
ل ػػؾ ل ى ػػؿ الحػ ػ و م ػػع لمغاري ػػا ول ػػـ تى ػػتا إي ف ػػي ش ػػلاط  ،2:64إي إف ك ػػؿ م ػػف لريطايي ػػا

والوييا ،المتح ا مريكيح ساع  ،تركيا في م اومح اللغط الاارجي ولػا اص اللػغط
الروسي وترتا عمض لؾ اف ايشت الحمؼ قيا ااصح لجيوا شرؽ اورلػا تال ػح لػ مركز ػا
اف حصم ،تركيا عمض تتكي ا ،لتف ال وا الغرليح ستحارا م هػا إ ا لػزـ ا مػر

ازمير ،ل

فاع ػاً عػػف ح ػ و ا ول ػ لؾ اطمتيػػ ،تركيػػا إلػػض ايهػػا اصػػلح ،عل ػواً فػػي "مجموعػػح ا مػػـ

الغرليح"(.)39
ول

ايلماـ تركيا إلض حمؼ شماؿ ا طمسي ،ايصػا تىكػر الغػرا عمػض اسػتمالح

يويسػػالفيا إلي ػ ول ػمها لحمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي ،إي إف لػػؾ قولػػؿ لم ارلػػح مػػف جايلهػػا،
فلػالً عػف م ارلػح الػ وؿ ا علػا فػي حمػؼ شػماؿ ا طمسػي ،فالتجػت الغػرا إلػض إيجػا

حؿ آار يا س إلض التوفيؽ ليف ظروؼ يويسػالفيا وظػروؼ حمػؼ شػماؿ ا طمسػي ،وعمػض
ا ا ساس ايشت حمؼ اللم اف ليف تركيا ويويسالفيا واليوياف في  39شلاط .)3:(2:64

تركيا وحمف البمقان
وج  ،وؿ حمؼ شماؿ ا طمسي فراياً فػي الجيػا ا يمػف ل ػوا ،الحمػؼ والػ س يلػـ

قسماً مف وؿ اللم اف ،فتا  ،تكرس جهو ا لتكويف حمؼ يلػـ وؿ اللم ػاف ويويسػالفيا،
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ل ػ ػ اف عارلػ ػػ ،ا ايػ ػػر اييلػ ػػماـ لمحمػ ػػؼ ،وااصػ ػػح ل ػ ػ اف ايش ػ ػ  ،يويسػ ػػالفيا مػ ػػف
الكرمميف مي عاـ  ،2:59واا  ،تت اوف مع ال را وت تمػ عمػض الم ويػا ،ا مريكيػح فػي

حياتها ايقتصا يح(.)41

فلالً عف لؾ ،ففف ال القا ،ليف تركيػا واليويػاف قػ توث ػ ،ل ػ ايلػمامها إلػض حمػؼ

شػػماؿ ا طمس ػػي كم ػػا قامػػ ،سمس ػػمح م ػػف الزيػػارا ،المتلا ل ػػح ل ػػيف ال ػ ولتيف حي ػػر زار ياك ػػا
ركيس الوز ار اليويايي ووزير اارجيت تركيا في  4شلاط  ،2:63ور الزيار وزيػر اارجيػح

تركيػػا ف ػاا كولرلػػو فػػي  37ييسػػاف  ،2:63كمػػا قػػاـ ممػػؾ اليويػػاف لزيػػار تركيػػا فػػي حزي ػراف
 2:63ماك ػ اً عمػػض لػػرور الت ػػاوف السياسػػي وال سػػكرس لػػيف اللم ػ يف وا

ػ اؼ المشػػتركح

لييهما فلالً عف زيارا ،متلا لح لم ي مف الهيكا ،ال سكريح والل ثا ،والوفػو لػيف اللمػ يف
التي كاي،

فها ا ساسي الم اولح حوؿ مولوع ال فاع المشترؾ ليف تركيا واليوياف(.)42

ام ػػا لاليس ػػلح ليويس ػػالفيا ،ف ػػفف قا ته ػػا ميػ ػ يهاي ػػح ع ػػاـ  2:63ك ػػايوا يشػ ػ روف ل ػػاي زاؿ
عسكرس عف ل يح ال وؿ في اللم اف ،وق اروا اف ايػر وسػيمح لاللت ػا عػف لػؾ ػو الت ػارا
مػػف تركيػػا واليويػػاف ،وق ػ حل ػ  ،ال ػ وؿ الغرليػػح ػ ا الت ػػارا كثي ػ اًر ،يهػػا كايػػ ،تػػرا لػػـ
يويسػػالفيا إلػػض حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي و لػػؾ عػػف طريػػؽ تركيػػا واليويػػاف ،كمػػا اشػػار الػركيس

ترومػاف إلػػض لػػؾ صػراحح عيػ ما قػػاؿ" :إف يويسػالفيا لهػػا ال الميػػح افف لحمايػػح يىسػػها ،كمػػا
إيهػػا تسػػتطيع إ امػػح السػػمـ وا مػػف الػ ولييف فػػي ميط ػػح ا طمسػػي"( ،)43ويلػ و اف الغػػرا ا ار

إتل ػػاع سياس ػػح مري ػػح تج ػػاي يويس ػػالفيا ،حت ػػض تك ػػوف حم ػػح وص ػػؿ م ػػع وؿ اللح ػػر ا ل ػػيض
المتوسط و لؾ مف اجؿ ميا لح السياسح السوفيتيح.

ولتح يؽ لػؾ قامػ ،سمسػمح مػف الزيػارا ،المتلا لػح لػيف تركيػا ويويسػالفيا ،ف ػ قػاـ
وزير الاارجيح التركيح فاا كولرولو لزيار إلض يويسالفيا فػي كػايوف ا وؿ  ،2:63وكػ لؾ
وزيػػر التجػػار التركػػي الػ س توصػػؿ الػػض ع ػ اتىػػاؽ تجػػارس لػػيف اللمػ يف وفػػتا حسػػاا جػػارس

ل ػػيف الػ ػ ولتيف لم ػ ػ ار ارل ػػوف ممي ػػوف وير ،فل ػػال ع ػػف عػ ػ م ػػف الزي ػػارا ،الت ػػي تلا لته ػػا
الل ثػػا ،ال سػػكريح ووفػػو اللم ػ يف ،اس ػػتتيى ،االلهػػا المحا ثػػا ،والم ػ كرا ،فػػي مول ػػوع "

اتىػػاؽ ثالثػػي " يلػػـ تركيػػا واليويػػاف ويويسػػالفيا لم ػ فاع عػػف اللم ػػاف ،يمكػػف اف يوسػػع إلػػض
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اتىػػاؽ رل ػػاعي يل ػػـ ايطالي ػػا ايلػػا ،ل ػ ػ ح ػػؿ مش ػػكمح الاػػالؼ ح ػػوؿ ميط ػػح "تريس ػػتح" ل ػػيف

ايطاليا ويويسالفيا(.)44

تمال ػػ ،ع ػػف تل ػػا ؿ الزي ػػارا ،اجتم ػػاع ل ػػوز ار اارجي ػػح ك ػػؿ م ػػف تركي ػػا واليوي ػػاف

ويويسالفيا في كايوف الثايي  2:64في لمغ ار  ،تحػ ر فػاا كولورلػو قػاكال " -:إف الت ػاوف
ل ػػيف الػ ػ وؿ اللم ايي ػػح ال ػػثالر ي ػػتماض عيػ ػ الػ ػ فاع المش ػػترؾ ع ػػف ػ ػ ا الج ػػز الحي ػػوس م ػػف

ال الـ"( ،)45ول

ايتها الملاحثػا ،صػ ر لػالغ مشػترؾ جػا فيػ  "-:تػوحي ػ ي المحا ثػا،

إلض اتىاؽ كمي في وجها ،اليظر وااصح في ميا يف ا مف المشترؾ له ي ال وؿ"(.)46

واسػػىر ،تمػػؾ الجهػػو فػػي اليهايػػح إلػػض إل ػراـ ال ػ وؿ اللم اييػػح الػػثالر ميثػػاؽ فػػاعي

ثالثي تـ التوقيع عمي في اي ر في 39شلاط 2:64لم امػس سػيوا ،)47(،وقػ وق ػ عػف
تركيػػا وزيػػر اارجيتهػػا ف ػاا كولورلػػو ،وزيػػر الاارجيػػح اليويسػػالفي المسػػيو (كوج ػ لولػػوفي )

ويظيري المسيو (ستيىاف ستيىايولولوس) عف مممكح اليوياف(.)48

وق ػ جػػا فػػي يلاجػػح لػػؾ الميثػػاؽ" إيمػػاف ػ ي ال ػ وؿ وااالصػػهـ لملػػا

ا مػػـ

المتح ولموجلها تـ ايتىاؽ عمض ا ا لمل ا التشػاور فيمػا ليػيهـ فػي جميػع المشػاكؿ التػي
تاص المساكؿ المشتركح واتى وا ايلا عمض اجتماع ورس لػوز ار الاارجيػح عمػض ا قػؿ مػر

فػػي السػػيح للحػػر مسػػاكؿ ا مػػف التػػي تاػػص ػ ي الميط ػػح ،واسػػتمرار الت ػػاوف لػػيف ا ركػػاف

ال امػح الػػثالر فػي المجػػاي ،الىييػح وايقتصػػا يح والث افيػح ،وحػػؿ اس صػراع قػ ييشػت ليػػيهـ،
والكؼ عػف اييلػماـ إلػض ا حػالؼ اػارح الم ا ػ "( ،)49فلػال عمػض إف ػ ي الم ا ػ ي

تاثر عمض التزاما ،تركيا واليوياف في حمؼ شماؿ ا طمسي.
ويتلػػا مػػف لػػؾ ،إف وؿ حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي اعتلػر ،يويسػػالفيا ميط ػػح مػػف

ال رجػػح الثاييػػح ،ل ػ ا لػػـ ي ي ػ وا ايىسػػهـ لال ػ فاع عيهػػا ،ولالتػػالي ف ػ تركػػ ،ػ ي ال ػ وؿ اتاػػا
ال ػرار اليهػػاكي فيمػػا يت مػػؽ لهػ ا المولػػوع لمظػػروؼ او ا ولػػاع السياسػػيح وال سػػكريح ،وقػ
ايت ػ ػ ايتح ػػا الس ػػوفيتي الم ا ػ ػ لشػ ػ عم ػػض اعتل ػػار ايػ ػ حم ػػؼ عػ ػ اكي وايػ ػ موجػ ػ لػ ػ

السػػوفيي ،،ولكػػف مػػف جايػػا آاػػر اعتلػػر المراقلػػوف السياسػػيوف الغرليػػوف ػ ي الم ا ػ إيهػػا
اسػػتطاع ،اف تس ػ الثغػػر فػػي الجيػػا الجيػػولي الشػػرقي لحمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي كمػػا إيهػػا
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مه ػ  ،فرصػػح الت ػػارا لػػيف يويسػػالفيا وايطاليػػا ،و لػػؾ لوجػػو اػػالؼ لػػيف ال ػ ولتيف حػػوؿ

ميط ح "تريستح"(.)4:

حاول ،تركيا مف جايلهػا لػـ ايطاليػا إلػض م ا ػ اللم ػاف ،إ ا قػاـ وزيػر اارجيتهػا

ف ػاا كولورلػػو وع ػ مػػف الزعمػػا ا ت ػراؾ لزيػػارا ،مت ػ

لرومػػا ،إي ايهػػا لػػـ تثمػػر لشػػي

سػػوا تتكي ػ ايطاليػػا ويكهػػا إلػػض حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي ،فتا ػ  ،تركيػػا عمػػض عات هػػا تس ػ ض
لتحويػػؿ ػ ي الم ا ػ إلػػض م ا ػ ح ي يػػح ،ولالى ػػؿ ف ػ وق ػػ ،ال ػ وؿ اللم اييػػح الػػثالر فػػي

لمي ػ عمػػض حمػػؼ اللم ػػاف فػػي :آا 2:65واعتػػرؼ ميثػػاؽ الحمػػؼ لالت ازمػػا ،تركيػػا واليويػػاف
لحمؼ شماؿ ا طمسي ،كما جا في إف ال واف عمض ايح ولػح مػف الػ وؿ ا علػا ي تلػر
ع ػ وايا عمػػض الجميػػع ،وقػػرر ،ال ػ وؿ ا علػػا فػػي الحمػػؼ عمػػض إيشػػا مجمػػس اكػػـ يظػػـ
وز ار الاارجيح يجتمع مرتيف كؿ سيح عمض ا قؿ وتتسيس مجمس استشارس لمحمؼ(.)51

ولكف عمض الريـ مف اف فكر الحمؼ اللم ايي ق يق ،ترحيلا مػف قلػؿ الػراس ال ػاـ
اللم ػػايي إي إف يويس ػػالفيا كاي ػػ ،ف ػػي اس ػػتيا ت ػػاـ لميت ػػاك الت ػػي تح ػػ ،ع ػػف طري ػػؽ حم ػػؼ

اللم ػ ػ ػػاف ،ف إيتاجهػ ػ ػػا ووار اتهػ ػ ػػا كايػ ػ ػػا يسػ ػ ػػيراف لػ ػ ػػلط ومػ ػ ػػف وجهػ ػ ػػح يظػ ػ ػػر ايقتصػ ػ ػػا ييف
اليويسالفييف ،إف الجايا ايقتصا س لحمؼ اللم اف ق الر كثيػ ار لالصػا را ،اليويسػالفيح
في ا سواؽ التركيح واليوياييح ،كما إف فكر

ا الت اوف كاي ،لفي از مف وؿ حمػؼ شػماؿ

ا طمسػػي ،ومػػف يػػا فػػتف ػ ا التيسػػيؽ ي يتوجػػا لاللػػرور اف يتح ػػؽ عػػف طريػػؽ ميظمػػح
حمؼ شماؿ ا طمسي(.)52

وق ػ ترتػػا عمػػض لػػؾ اف اا ػ  ،يويسػػالفيا تريػػا لتحسػػيف عالقاتهػػا مػػع روسػػيا
واعا تهػػا إلػػض حالتهػػا الطلي يػػح ،ومػػف جهػػح اا ػػرا اا ػ  ،روسػػيا تل ػ ؿ مجهػػو ا كلي ػ ار ف ػػي
الياحيػػح السياسػػيح ل ػ اؼ الجلهػػح الغرليػػح و لػػؾ لولػػع ال راقيػػؿ وال لػػا ،امػػاـ ايلػػماـ

الماييا الغرليح لمحمؼ ا ورلي ،و جؿ الت را مػف يويسػالفيا ف ػ ارسػم ،روسػيا وفػ ا مكػوف
مف شاصيا ،روسيح لارز إلض لمغ ار ليس ف ط إلعا ال القػا ،الطلي يػح لػيف اللمػ يف لػؿ

ا ار  ،روسيا اف ت طي ليويسالفيا و ار مهما لم اعيح السوفيتيح لحا السالـ(.)53
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وفي الح ي ح كاي ،ياؾ عوامػؿ قػ اعترلػ ،مسػير الحمػؼ فمػـ يػ ـ طػويال ،ولػ ا
يى قوت في رليع  2:66ومف

ي ال وامؿ-:

 -1الت ارا ال س حصؿ لػيف ايتحػا السػوفيتي ويويسػالفيا ،ويسػيما إف ال ػا الجػ فػي
ايتح ػػا الس ػػوفيتي اعميػ ػوا ع ػػف ريل ػػتهـ ف ػػي التام ػػي ع ػػف سياس ػػح س ػػتاليف وتص ػػحيا
ااطاك ػ ػ ػ ولتح يػ ػ ػػؽ ػ ػ ػ ا الغػ ػ ػػرض قػ ػ ػػاـ اروشػ ػ ػػوؼ ولولىػ ػ ػػاييف لزيػ ػ ػػار لمغ ػ ػ ػ ار فػ ػ ػػي

مايس.)54(2:66

 -2الاالفػػا ،التػػي حصػػم ،لػػيف تركيػػا واليويػػاف حػػوؿ قلػػيح قلرص،ف ػ افس ػ  ،مشػػكمح
قلػػرص ال القػػح لػػيف تركيػػا واليوياف،وق ػ حاولػػ ،تركيػػا اف ت يػػع حمىاكهػػا الغ ػرلييف لػػتف
ا مػػور فػػي اليويػػاف ييػػر مسػػت ر وايهػػا ق ػ تتحػػوؿ إلػػض الشػػيوعيح فػػي اس وقػػ ،ول ػ لؾ
ييلغػػي اف ي يسػػما لهػػا لالسػػيطر عمػػض قلػػرص التػػي ي تل ػ عػػف ح ػ و تركيػػا لػػتكثر

مػػف ()54ميال،وق ػ ح ػ ر فػػي سػػيح2:66اف وصػػؿ إلػػض عمػػـ التػػرؾ قيػػاـ مظػػا را،
ل ػ تركيػػا فػػي سػػالوييؾ فػػر ا ت ػراؾ عمػػض لػػؾ لػػتف قػػاموا فػػي 8ايمػػوؿ2:66لت ػ مير

ثالثػػح ارلػػاع الكيػػاكس ا رثو كسػػيح فػػي اسػػتايلوؿ كمػػا قػػاموا لسػػما المتػػاجر والمسػػاكف

فػػي الم ييػػح ولػػـ يحػػاوؿ اللػػوليس ميػػع ػ ي الحركػػح،مما الػػطر الجػػيش إلػػض الت ػ اؿ

وال لا عمض

ي الىتيح ،ولالريـ مف ت ويض الحكومح المصاليف واصػال التاريػا

وايعت ػ ار إلػػض الحكومػػح اليوياييػػح ،إي إف ال القػػا ،لػػيف تركيػػا واليويػػاف ل ػػ ،متػػوتر

لسلا المشكمح ال لرصيح(.)55

وعمض الريـ مػف لػؾ ي لػ مػف ال ػوؿ ايػ إ ا كػاف حمػؼ اللم ػاف قػ قػوا الجيػا ا يمػف
لحمؼ شماؿ ا طمسي ،فتف حمؼ اللم اف ال س جا لػ افع مػف الػ وؿ الغرليػح لػـ يػرس عمػض
قواع ػ متييػػح تمكي ػ مػػف تح يػػؽ الت ػػاوف فػػي المجػػاي ،السياسػػيح وايقتصػػا يح والث افيػػح لػػيف
وؿ تتلػػايف ايظمتهػػا السياسػػيح وايقتصػػا يح فكػػاف لحػػؽ وليػ لظػػروؼ وماللسػػا ،وليػػح زاؿ

الحمؼ عمض اثر ا.
تركيا ومنظمة المعاهدة المركزية(حمف بغداد)
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اول ػ ػػ ،الويي ػ ػػا ،المتحػ ػ ػ ا مريكي ػ ػػح ا تمام ػ ػػا كليػ ػ ػ ار لالش ػ ػػرؽ ا وس ػ ػػط ،فم ػ ػػف ياحي ػ ػػح
اإلسػػتراتيجيح ،كػػاف ييظػػر إلػػض الميط ػػح عمػػض ايهػػا مص ػ ر الػػيىط ومركػػز ايتصػػاي ،،و رع
افري ي ػػا والمح ػػيط الهيػ ػ س ،و ػػي ي ت ػػؿ ا مي ػػح م ػػف حي ػػر كويه ػػا قاعػ ػ

جومي ػػح ي يمك ػػف

ايستغيا عيها ل ايتحا السوفييتي ،إي إف الشرؽ ا وسػط كػاف ي تلػر مسػاوليح ااصػح
للريطايي ػػا ،و لػ ػػؾ لس ػػلا ور لريطاييػ ػػا الت ػػارياي وسػ ػػيطرتها عم ػػض ال واع ػ ػ ال س ػػكريح فػ ػػي
الميط ح ككؿ(.)56

اا ػ  ،الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح تلحػػر عػػف إيشػػا ميظمػػح فػػاع إقميميػػح فػػي الشػػرؽ
ا وسط ،فىي ايموؿ 2:62طرحػ ،الوييػا ،المتحػ ولريطاييػا فكػر " قيػا الشػرؽ ا وسػط

" و و تحالؼ ملا لالتحا السػوفييتي يلػـ الوييػا ،المتحػ ا مريكيػح ولريطاييػا وفريسػا
وتركي ػػا واس ػػتراليا وييوزليػ ػ ا وجي ػػوا افري ي ػػا ،كم ػػا وجه ػػ ،الػ ػ عو لمص ػػر لتك ػػوف م ػػف الػ ػ وؿ
الماسسػػح له ػ ا التحػػالؼ ،و لػػؾ

ميػػح ميط ػػح السػػويس اإلسػػتراتيجيح ،ييػػر إف فكػػر قيػػا

الشرؽ ا وسط ع ل ،االؿ اليصػؼ ا وؿ مػف عػاـ  2:63إلػض مشػروع امريكػي لريطػايي
مشػػترؾ إلقامػػح ميظمػػح لمتاطػػيط م ر ػػا " قلػػرص " تسػػمض " ميظمػػح فػػاع الشػػرؽ ا وسػػط "
و لػػؾ ل ػ اف رفلػػ ،مصػػر اييلػػماـ إلػػض المشػػاريع ال فاعيػػح الغرليػػح و ػػو مػػا ا ا إلػػض

إعاقح تيىي مشاريع ال فاع الشرؽ اوسطيح(.)57
ول

فشؿ الوييا ،المتح ا مريكيح في اسػت راح مصػر ولػاقي الػ وؿ ال رليػح لمػ اوؿ

في ميظمح ال فاع عف الشرؽ ا وسط ،قاـ وزير اارجيتها (جوف فوستر الػس) لزيػار وؿ

الميط ػػح ف ػػي اي ػػار 2:64وحثه ػػا لممش ػػاركح ف ػػي حم ػػؼ الحػ ػزاـ الش ػػمالي لالتح ػػا الس ػػوفيتي،
فتوصػػؿ إلػػض تشػػجيع تركيػػا واللاكسػػتاف ورلمػػا ال ػراؽ عمػػض إقامػػح ميظمػػح فاعيػػح إقميميػػح فػػي

مواجهح ايتحػا السػوفيتي ،ولػ لؾ وجػ  ،الػ وؿ الغرليػح فػي تركيػا الميىػ لسياسػتها فػي ػ ي
الميط ح ،ومف يا ف اعتم  ،الوييا ،المتحػ ا مريكيػح عمػض تركيػا لتيىيػ تمػؾ المشػاريع
واعتلرتها كممثؿ شرقي لم فاع الغرلي(.)58

ل ا ،الاطو ا ولض لتيىي اطح (جػوف فوسػتر الػس) عػف الحػزاـ الشػمالي ل ػ تركيػا

اتىاقيح ص اقح وامف جماعي مع لاكستاف في  3ييساف  ،)59( 2:65و ي تػ عو إلػض تيميػح
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ال الق ػػا ،ل ػػيف اللمػ ػ يف ف ػػي المج ػػاي ،ايقتص ػػا يح والث افي ػػح والىيي ػػح ،وقػ ػ اكػ ػ  ،يص ػػوص
الم ا

"عمض إيها تل ض مىتوحح س ولح تروـ ايشتراؾ فيها"(.)5:

وتكمف ا ميح ايتىاقيح التركيح – اللاكستاييح في التىكير ا مريكي عمض لياف سياسػح مجمػس

ا مػ ػػف ال ػ ػػومي فػ ػػي تمػ ػػوز  ،2:65فل ػ ػ التتكي ػ ػ عمػ ػػض المصػ ػػالا فػ ػػي الشػ ػػرؽ ا وسػ ػػط،

وايعتراؼ لتراجع اليىو اللريطػايي ،واف ايتىاقيػح اطػو لاتجػاي امػؽ ترتيػا فػاعي إقميمػي
محمي يلـ إيراف وال راؽ

()5:

ولالى ؿ اولض ركيس الوز ار ال راقي يورس الس ي فكػر الحمػؼ جػؿ ا تمامػ وااػ ي مػف
عػػف قلػػوؿ ال ػراؽ لممسػػاع ال سػػكريح مػػف الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح ،وشػػرع فػػي إع ػ ا
ايست ا ا ،ال ااميح لم اوؿ إلض الممؼ التركػي اللاكسػتايي ،و لػؾ ل ػ اف واف ػ ،الوييػا،
المتح ا مريكيح عمض ميا ال راؽ مساع اتها ال سكريح(.)61

وترتا عمض لؾ اف ع  ،تركيا اجتماعاً في اي ر لـ وز ار ػا المىولػيف فػي الػ وؿ

ال رليػػح للحػػر مولػػوع موقػػؼ ا قطػػار ال رليػػح مػػف الحمػػؼ التركػػي اللاكسػػتايي ،واسػػتطالع

يوايا ال وؿ ال رليح وم ا است ا ا لتتسيس جلهح ل ايتحا السوفيتي(.)62

ويل و اف لػؾ ايجتمػاع جػا لػ عو مػف حكومػح الوييػا ،المتحػ ا مريكيػح عمػض اثػر
زيار ركيس وز ار تركيا ع ياف مي ريس لواشيطف.
وف ػػي تشػ ػريف ا وؿ  ،2:65زار رك ػػيس ال ػػوز ار ي ػػورس السػ ػ ي ال اص ػػمح التركي ػػح اي ػػر
لمتػػروي إلمكاييػػح ع ػ م ا ػ عراقيػػح تركيػػح ،ومػػع اف المحا ثػػا ،كايػػ ،ييػػر حاسػػمح ،ف ػ
اك ػ ع ػ ياف مي ػ ريس لواشػػيطف اي ػ سػػوؼ ي ػػاـ اػػالؿ سػػتح اشػػهر "يمػػط لم ػ فاع عػػف الشػػرؽ
ا وسط لطري ح ترلي الوييا ،المتح ولريطاييا عمض وج الاصوص.
ولالى ػؿ ف ػ زار عػ ياف ميػ ريس لغػ ا فػي  24كػايوف الثػايي  2:66واتىػؽ مػع يظيػري

ال راقي يورس الس ي عمض يشر لي ،مشترؾ يت ه اف في لػالتوقيع عمػض م ا ػ تهػ ؼ إلػض
الت ػػاوف ف ػػي ح ػػاؿ وق ػػوع اعتػ ػ ا ا ػػارجي او اام ػػي ،و ػػي م ا ػ ػ مىتوح ػػح ام ػػاـ الػ ػ وؿ

ا ارا(.)63
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ويلػ و اف تركيػػا لػػـ ته ػ ؼ إلػػض مجػػر اتىػػاؽ ثيػػاكي مػػع ال ػراؽ ،وايمػػا كايػػ ،تهػ ؼ إلػػض
اتىػػاؽ يشػػمؿ ا قطػػار ال رليػػح كمهػػا ،وال ػ ليؿ عمػػض لػػؾ اف ركػػيس وزراكهػػا كػػؿ مػػف سػػوريا
ولليػاف ل ػ زيارتػ لم ػراؽ وتلاحػر مػػع زعماكهػا و عػػا اللمػ اف لالشػػتراؾ فػي ايتىػػاؽ ،إي إف
الحمؼ ال راقي التركي الميػوس توقي ػ قػ يقػض م ارلػح قويػح فػي اجتمػاع راسػا الػو ازرا،
ال رليح في ال ا ر في  33كايوف الثػايي  ،2:66كمػا اجتمػع وزيػر اارجيػح مصػر الػ كتور
محمو فوزس مع رف ي زورلو سىير تركيا في

ال ا ر  ،والمع زورلو ال كتور محمو فوزس لتف لال ي متمسكح لحمىها الج ي مػع ال ػراؽ
وايه ػػا مص ػػممح عم ػػض تيىيػ ػ ي ف ػػي اق ػػرا وق ػػ ،ممك ػػف ،كم ػػا اكػ ػ "اف ال س ػػكرييف م ػػف رج ػػاؿ

الػ ػ ولتيف ي رس ػػوف ف ػػي الوق ػػ ،الحال ػػر الوس ػػاكؿ اإليجالي ػػح لتيس ػػيؽ الاط ػػط ال فاعي ػػح ل ػػيف

ال ولتيف"(.)64

وتح ي ػاً ل ػ لؾ ،وقػػع ركػػيس الػػوز ار التركػػي ع ػ ياف مي ػ ريس مػػع ركػػيس الػػوز ار ال ارقػػي

ي ػػورس الس ػ ػ ي فػ ػػي لغ ػ ػ ا فػ ػػي  35ش ػػلاط  2:66عمػ ػػض الميثػ ػػاؽ ال ارقػ ػػي التركػ ػػي لمت ػ ػػاوف

المتلا ؿ والػ س كػاف مولػوع المحا ثػا ،لػيف الحكػومتيف ال راقيػح والتركيػح ،وتمػ ،مصػا قح
مجمػػس ا مػػح ال ارقػػي عمي ػ فػػي السػػا س وال ش ػريف مػػف الشػػهر يىس ػ  ،ل ػ إف يػػاؿ مواف ػػح

ايمليػػح ا علػػا فػػي المجمػػس الم ػ كور( ،)65و ك ػ ا لػػـ ي ػ امػػاـ تركيػػا والوييػػا ،المتح ػ

ا مريكيح لتكممح اليطاؽ اإلستراتيجي له ا الحمؼ ،وقػ عػرؼ فيمػا ل ػ لاسػـ (حمػؼ لغػ ا )
ل ػ ايلػػماـ لريطاييػػا إلي ػ ف ػػي  41آ ار  ،2:66ولاكسػػتاف فػػي ا وؿ مػػف تم ػػوز 2:66

وايراف في تشريف ا وؿ مف ال اـ يىسػ كمػا امػ ،الوييػا ،المتحػ ا مريكيػح طرفػاً مراقلػاً

في لجاي (.)66

ول ػ لؾ اصػػلا الحمػػؼ يلػػـ امسػػح اعلػػا  ،م ػري الركيسػػي ال اصػػمح ال راقيػػح لغ ػ ا ،

اقام ػػ ،عم ػػض اث ػػر تكوييػ ػ الويي ػػا ،المتحػ ػ ا مريكي ػػح اتص ػػايً يهػ ػ ؼ إل ػػض تيس ػػيؽ الاط ػػط
وتوصػػيؿ المسػػاع ا ،،وعػػيف السػػىير ا مريكػػي فػػي لغ ػ ا مسػػاويً اكم ػاً عػػف ايتصػػاي،

السياسيح والممحػؽ ال سػكرس مسػاويً عػف ايتصػاؿ ال سػكرس ،وشػارؾ ايثيػاف كمػراقليف فػي
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الجمسػػح ايفتتاحيػػح لمجمػػس حمػػؼ لغ ػ ا التػػي ع ػ  ،فػػي ال اصػػمح ال راقيػػح فػػي  32تش ػريف

ثايي .)67(2:66

صا ؽ المجمس الوطيي التركي الكلير عمض ميثاؽ حمؼ لغ ا في  37شػلاط ،2:66

وق صر ركيس وز ار تركيا لتمػؾ المياسػلح قػاكالً" :و كػ ا لػـ ي ػ الشػرؽ ا وسػط يلػ و كمػا

ل ػػو ك ػػاف ف اريػ ػاً م ػػف ياحي ػػح ا م ػػف والس ػػمـ ،وس ػػيتحرر م ػػف ك ػػالوس ال م ػػؽ وعػ ػ ـ ايس ػػت رار،
وسيصلا ميط ح سميمح ت وـ سالمتها عمض اساس متيف"(.)68
تطور ،ال القا ،ال راقيح – التركيح ل

التوقيع عمػض ميثػاؽ حمػؼ لغػ ا  ،فىػي  6آ ار

قاـ ركيس الجمهوريح التركيح جالؿ لايار لزيار ال راؽ ،ور الممػؾ فيصػؿ الثػايي الزيػار فػي
 37حزي ػراف  ،2:66تلو لػػ ،اػػالؿ الزيػػارتيف الكممػػا ،التػػي علػػر ،عػػف قياعػػح الحكػػومتيف

لمػػا توصػػؿ يمي ػ  ،واف تمػػؾ ال القػػا ،سػػوؼ تػػا س إلػػض رلػػط م ػ راتهما فػػي حػػالتي الحػػرا

والسمـ ،ومف اجؿ توسيع يطاؽ الحمؼ زار يورس الس ي تركيا وتلاحػر مػع عػ ياف ميػ ريس

التطورا ،ا اير عمض ال القا ،ال راقيح مع ال وؿ ال رليح(.)69

ل اوج حمؼ لغ ا مشاكؿ ع ي لالتحا السوفيتي ،إ فػرض الحمػؼ الحصػار عمػض

السياس ػػح الس ػػوفيتيح ف ػػي الش ػػرؽ ا وس ػػط ،مم ػػا ي تل ػػر لحػ ػ اتػ ػ ول ػػع عراقي ػػؿ ام ػػاـ تػ ػ فؽ
المسػػاع ا ،ال سػػكريح إلػػض اقطػػار الشػػرؽ ا وسػػط ،كمػػا إف اسػػتا اـ ال ػػوا الكلػػرا ا ارلػػي

كؿ مف تركيا واليوياف ك واع لرسػمحح ال ريػح فلػالً عػف إيشػا حمػؼ عسػكرس ج يػ عمػض
طواؿ ح و ا الجيوليح.

واف اس جوـ ي ع اس مف اعلا حمػؼ لغػ ا او حمػؼ شػماؿ ا طمسػي سػوؼ يػا س
إلػض اشػػتراؾ لريطاييػػا و الوييػػا ،المتحػ ا مريكيػػح ممػا يمكػػف اف يػػا س إلػػض حػػرا عالميػػح

ثالثح(.)6:

ويل و إف تكويف حمؼ لغ ا

و ليس لمػ فاع عػف السػالـ كمػا ي عيػ اصػحال لػؿ جػا

ليكمؿ الحم ح المتممػح لميظمتػي شػماؿ ا طمسػي وجيػوا شػرقي آسػيا ،مكممػح م هػا الطػوؽ

الشػػمالي ال ػػالمي ،لوصػػىح الطػػوؽ الشػػمالي حػػوؿ ايتحػػا السػػوفيتي ،وتكػػويف كتمػػح عالمي ػح
ع واييػػح مياقلػػح لميثػػاؽ يكػػح ا مػػـ المتح ػ  ،ومػػا التمػػويا لػػالاطر الشػػيوعي عمػػض الشػػرؽ
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ا وسػػط إي وسػػيمح مىلػػوحح لم اومػػح كػػؿ حركػػح وطييػػح تحرريػػح لػ ايسػػت مار ،ولتغطيػػح

اطماع المست مريف وع وايهـ اإلجرامي(.)71

تتال  ،ا حػ ار التػي شػه تها الميط ػح ل ػ إعػالف مصػر تػتميـ قيػا السػويس فػي 37

تمػػوز  ،2:67ومػػا اع ل ػ مػػف ع ػ واف لريطػػايي فريسػػي صػػهيويي ،وظهػػور مػػا ي ػػرؼ ا
(مل ا ايزيهاور) فػي الاػامس مػف كػايوف الثػايي  ،2:68ولػ ا ،ته يػ ا ،وؿ ميثػاؽ لغػ ا
ولااص ػػح تركي ػػا وال ػ ػراؽ و الويي ػػا ،المتحػ ػ ا مريكي ػػح ،ل ػػزعـ اف اليظ ػػاـ فيه ػػا يتجػ ػ يح ػػو

الشػيوعيح ،واجهػػ ،االلهػا سػػوريح اطػػر ايعتػ ا المسػػما عميهػػا ،إ شػه  ،ميط ػػح الحػ و

السػػوريح مػػع تركيػػا ميػػاورا ،عسػػكريح تركيػػح ،ت ػ م ،عمػػض اثر ػػا الحكومػػح السػػوريح لم ػ كر

احتج ػػاح إل ػػض تركيػ ػػا عم ػػض ال ممي ػػا ،ال سػ ػػكريح عم ػػض حػ ػ و ا ،ولػ ػػـ تس ػػحا تركي ػػا قواتهػػػا
ال س ػ ػػكريح م ػ ػػف الحػ ػ ػ و الس ػ ػػوريح إي ف ػ ػػي ك ػ ػػايوف ا وؿ  2:68وتح ػ ػػ ،ل ػ ػػغط ايتح ػ ػػا

السوفيتي(.)72

ولم ػ ػػا حػ ػ ػ ث ،الوحػ ػ ػ المصػ ػ ػريح – الس ػ ػػوريح ف ػ ػػي ا وؿ م ػ ػػف ش ػ ػػلاط  2:69اس ػ ػػت لم،

الحكومتيف التركيح وال راقيح الالر لالتشااـ ،حير ل ر ركيس وز ار تركيا عػ ياف ميػ ريس
رسػػالح إلػػض وزيػػر اارجيػػح الوييػػا ،المتحػ ا مريكيػػح لاصػػوص تمػػؾ الوحػ جػػا فيهػػا "إف
تطورا ،الموقؼ في حاجح إلػض إعػا ت ػ ير .ف ػ يمػ ،امػس وعمػض حػ و س الجيوليػح ولػح

ت ػ ا ا سػػتح ماليػػيف ،واسػػتي ظ ،صػػلا اليػػوـ ،وعمػػض حػ و س الجيوليػػح ولػػح ت ػ ا ا سػػتح

وثالثوف مميوياً"(.)73

وييلغ ػػي ال ػػوؿ ايػ ػ عيػ ػ ما اط ػػيا لاليظ ػػاـ الممك ػػي ف ػػي ال ػ ػراؽ ف ػػي  25تم ػػوز 2:69
واعميػػ ،الجمهوريػػح ،افصػػح ،الحكومػػح التركيػػح عػػف ييتهػػا لالت ػ اؿ فػػي ا ولػػاع ال ااميػػح
لم ػ ػراؽ ،وتحرك ػػ ،ال ػ ػوا ،ال س ػػكرس التركي ػػح إل ػػض ميط ػػح الحػ ػ و الجيولي ػػح ،إي إف اليش ػػاط
ا مريكػػي ال ػػوس وال ػ ا اليصػػيحح ل ػركيس الػػوز ار ع ػ ياف مي ػ ريس حػػاؿ وف لػػؾ ،فتق ػ م،
الحكومح التركيح عمض ايعتراؼ لاليظاـ الج ي في ال راؽ في  42تموز .)74(2:69
ول

ايسحاا ال راؽ مػف حمػؼ لغػ ا سػمي لػالحمؼ المركػزس( ،السػيتو) والػ س اصػلا

ي يمػ ػػارس شػ ػػيكاً ي ػ ػ كر فػ ػػي السياسػ ػػح ال وليػ ػػح سػ ػػوا اي ػ ػ كػ ػػاف ا ا لمتيسػ ػػيؽ السياس ػ ػػي و
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ايقتصػا س والث ػػافي لػػيف الػ وؿ الموق ػػح عميػ  ،وتحػ ،تمػػؾ الظػػروؼ ايسػػحل ،إيػراف رسػػمياً
مف الحمؼ المركزس ل

قياـ الثور فيها و لؾ في آ ار  ،2:8:وتل تها تركيا حيػر اعميػ،

ايسػػحالها مػػف الحمػػؼ فػػي  7آ ار  2:8:ل ػ ػ اف اعميػػ ،الحكومػػح التركيػػح لركاسػػح لوييػػ

اجاوي لتيها سوؼ تلع ح اً لم مؿ لاتىاقيا ،الحمؼ ال سكرس(.)75

وفي الح ي ح إف ايسػحاا تركيػا مػف الم ا ػ المركزيػح قػ جػا يتيجػح لالسػتيا التركػي
مػػف سياسػػح ا حػػالؼ ال سػػكريح ،التػػي اف ػ تها ص ػ اقتها ومصػػالحها مػػع ال ي ػ مػػف ال ػ وؿ
المحايػ و وؿ عػ ـ اييحيػػاز ولػػا اص الػ وؿ ال رليػػح ،ولػػو اف تركيػػا ت ػػايي مػػف اللػ ؼ
فػػي اقتصػػا ياتها لكايػػ ،قػ ايسػػحل ،مػػف حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي ػػو افاػػر ،اصوصػاً واف

ا حالؼ ق ف  ،ا ميتها ال سكريح
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اخلامتة

كػػاف ييلػػماـ تركيػػا إلػػض ا حػػالؼ ال سػػكريح الغرليػػح يتػػاك كثيػػر عمػػض الص ػ ي يف
ال اامي والاارجي ،فىي المجاؿ ال اامي كاي ،ا ـ اليتاك

ي:

 -2ظهػػور ا حػزاا ال وميػػح الميا لػػح لمحركػػح الشػػيوعيح فػػي تركيػػا ،تمثمػػ ،لحػػزا الحركػػح
ال ومي ػػح لزعام ػػح ال ػػا ارس ػػالف ت ػػوركش ول ػػض الجماع ػػا ،ال ييي ػػح ا ا ػػرا ك ػػالحزا

اليورسػي -يسػػلح إلػض ركيسػ سػ ي اليورسػػي ،وحػػزا اإلي ػا الػػوطيي لزعامػح يجػػـ الػ يف
ارلكاف-لمكافحح الحركح الشيوعيح في ال ااؿ عف طريؽ تكويف مميشيا ،عسكريح.
 -3ا ا اعتما تركيا عمض المساع ا ،ا مريكيح إلض لروز مشػاكؿ اقتصػا يح كليػر  ،حيػر
اف م ظػػـ ا زمػػا ،ايقتصػػا يح ت ػػو إلػػض السياسػػح ايقتصػػا يح التػػي اتل تهػػا الحكومػػح
التركيح ل

ارتلاطها لا حالؼ ال سػكريح ميػ ل ايػح الامسػيييا ،،فكايػ ،تمػؾ ا زمػا،

سللاً في يياا ال طاع ال اـ وايتشار الليروقراطيح فػي الجهػاز اإل ارس التركػي ،كمػا اف

تركيػػا ل ػ  2:66ااػ  ،تيىػػؽ جػػز اً كليػ اًر مػػف ميزاييتهػػا عمػػض الجايػػا ال سػػكرس ،فػػتثر
ل ػػؾ س ػػملاً عم ػػض ايقتص ػػا الترك ػػي ،إ اصص ػػ ،تركي ػػا م ػػف ميزاييته ػػا الس ػػيويح %51

لممصػػروفا ،ال سػػكريح كػػي تحػػتىظ لجػػيش قػػوس يل ػػض اح ػ ال ياصػػر الثالتػػح والرصػػييح

ل واع حمؼ شماؿ ا طمسي في شرقي اللحر ا ليض المتوسط.

 -4كاف إلاىاؽ الحكوما ،المت اقلح في تركيا فػي تح يػؽ لرامجهػا اإلصػالحيح اف شػج ،
ا حػ ػزاا السياس ػػيح عم ػػض مياقش ػػح السياس ػػا ،ايقتص ػػا يح الت ػػي تتل ه ػػا الحكوم ػػح والت ػػي

تتمثؿ في اليمػا ح ايقتصػا يح الغرليػح والليػا الػ يم راطي لم ولػح والسياسػا ،الاارجيػح،
ويتيجح تمؾ التطورا ،التي طرا ،عمض ال وا ايجتماعيح فػي تركيػا ظهػور اتجػاي يػ عو
إلض لػرور ال ػا تركيػا عػف الغػرا ،ويلػ اليمػو ح الغرلػي فػي السياسػح ال ااميػح وعػ ـ
ميحها المساي ال ويح في الجهو الراميح يحػو اييػ ماح ايقتصػا س مػع الغػرا ااصػح

ل

قرار الحظر ال س اتا ي الكويكرس ا مريكي ل تركيا.

 -5كاف يرتلاط تركيا لا حالؼ ال سػكريح الغرليػح ،قػ ا ا لالمحصػمح اليهاكيػح إلػض تػ اؿ
الوييػػا ،المتح ػ ا مريكيػػح فػػي الشػػاوف ال ااميػػح لتركيػػا وتمثػػؿ لػػؾ لػػاي الا  38ايػػار
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 2:71عمػ ػػض اثػ ػػر ته ي ػ ػ ع ػ ػ ياف مي ػ ػ ريس لتغيي ػ ػر سياسػ ػػت تجػ ػػاي وؿ حمػ ػػؼ شػ ػػماؿ
ا طمسػػي ،كمػػا اا ػ ا تمػػاـ الغػػرا لتركيػػا يػػز ا مػػع از يػػا يشػػاط الجماعػػا ،ال يييػػح

اوفاً مف عو الت اليـ ال يييػح إليهػا ،ولكػف لػالريـ مػف لػؾ كمػ اسػتطاع حػزا اإلي ػا

الػػوطيي و ػػو حػػزا ييػػي اف يغػػزو الريػػؼ التركػػي ويسػػت طا فػػي علػػويت مجموعػػح

كليػػر مػػف الشػػلاا فػػي اوسػػاط الجام ػػا ،التركيػػح والماسسػػا ،ا اػػرا ،فكػػاف لهػػا ور

كليػػر فػػي فػػع الحكومػػح التركيػػح إلػػض إقامػػح المػػاتمر اإلسػػالمي فػػي اسػػتايلوؿ لػػيف -21

 29ايار .2:87
 -6استطاع ،تركيا لايلػمامها إلػض حمػؼ شػماؿ ا طمسػي اف تتاػ موق هػا فػي ميظمػا،
اورلي ػػح مت ػ ػ  ،إ اش ػػترك ،ف ػػي المجمػ ػس ا ورل ػػي والس ػػوؽ ا ورلي ػػح المش ػػتركح و يك ػػح

الطاق ػػح ال ولي ػػح ،فلػ ػالً ع ػػف ال يػ ػ م ػػف اتىاقي ػػا ،الصػ ػ اقح والت ػػاوف ايقتص ػػا س م ػػع
ا قطار ا ورليح والوييا ،المتح ا مريكيح.

 -7كػػاف لظهػػور يظريػػح الت ػػايش السػػممي التػػي تليا ػػا ال ػػا السػػوفي ،ل ػ وفػػا سػػتاليف ،قػ

اف ػ حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي ا ميتػ ال سػػكريح ،فتاػ  ،تركيػػا تتليػػض سياسػػح ج يػ ت ػػوـ
عمػػض اعتلػػار اف ايتحػػا السػػوفيتي ي يشػػكؿ ته ي ػ اً ملاش ػ اًر لممصػػالا ال اتيػػح وال وميػػح
لتركي ػػا ،فى ػػتا لػ ػ لؾ الل ػػاا لتط ػػوير عالق ػػا ،تركي ػػا م ػػع ايتح ػػا الس ػػوفيتي والم س ػػكر

ايشتراكي وال الـ الثالر ،ل

اف كاي ،اسير السياسح الاارجيح ا مريكيح.

 -8شكؿ ظهور مىهوـ الوفاؽ الو س وماتمر الت اوف وماتمر ميسكي عامالً فػي اييىػراح
ليف الم سػكريف ايشػتراكي والغرلػي فػي مجػاؿ ال القػا ،ال لموماسػيح ،فتاػ  ،تتلػع فػي
اطار حمؼ شماؿ ا طمسي سياسح مت

ا وج  ،حير اقامح عالقا ،لموماسػيح مػع

الماييػػا الغرليػػح فػػي  4كػػايوف الثػػايي  2:84ولػػـ ت تصػػر عمػػض لػػؾ فحسػػا لػػؿ ايطم ػػ،
ت يـ عالقاتها مع وؿ الم سكر ايشتراكي و وؿ ال الـ ا ارا.

واايػ اًر ويمكػػف ال ػػوؿ إف ا حػػالؼ ال سػػكريح الغرليػػح التػػي ايلػػم ،إليهػػا تركيػػا لػػـ ت ػ

يايػح فػػي حػ اتهػػا لػػؿ وسػػيمح لتح يػػؽ مصػمحح تركيػػا ال وميػػح ،وا ا مػػا ااتمىػػ ،ا ػ اؼ تمػػؾ
ا حالؼ مع المصالا ال وميح لتركيا ،فتيها سوؼ تتلع الاط المالكـ لمصمحتها ال اتيح.
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قائمة ادلصادر:

 -2تلمػػع مسػػاحتها  891.678كػػـ 3ميهػػا  35.111كػػـ 3فػػي اورولػػا و  867.678كػػـ3
في آسيا ويلمع طوؿ ح و ا  3864كـ :ميها  988كـ مع سوريح و  721مػع روسػيا
و  37:مػػع لمغاريػػا و  441مػػع ال ػراؽ و  565كػػـ مػػع إي ػراف ،ويلمػػع طػػوؿ س ػواحمها

 9444كـ عمض اللحػر ا سػو و  2688كػـ عمػض اللحػر المتوسػط ،و 3816كػـ عمػض
لحر إيج و  283كـ عمػض الػ ر ييؿ و  :1كػـ عمػض اللوسػىور و  :38كػـ عمػض لحػر
مرمر .لمتىاص ػ ػػيؿ ييظ ػ ػػر -رل ػ ػػا ػ ػػالؿ ،الس ػ ػػيؼ واله ػ ػػالؿ تركي ػ ػػا م ػ ػػف ات ػ ػػاتورؾ إل ػ ػػض
ارلكاف،ال ا ر  ،ار الشروؽ ،2::: ،ص296.-294
 -3جػػورح ليشوفيسػػكي ،الشػػرؽ ايوسػػط والشػػاوف ال الميػػح ،ترجمػػح ج ىػػر الايػػاط ،لغ ػ ا ،
ماسسح فرايكميف لمطلاعح واليشر ،2:76 ،ص.463-461
 -4ال ار يـ اميؿ ايحم وآاروف ،تركيا الم اصر  ،الموصؿ ،2:98 ،ص.59-58

 -5لويس ولمو ،التػاري ال لموماسػي ،ترجمػح سػموحي فػوؽ ال ػا  ،ليػرو ،،ار عويػ ا،،
 ،2:81ص 228-227؛ سػػي احم ػ عثمػػاف ،ارسػػا ،فػػي الشػػرؽ ايوسػػط ،ال ػػا ر ،
مكتلح يهلح مصر ومطل تها ،ص99.-98

 -6ياصػػر ال ػ يف اليشاشػػيلي ،مػػا ا جػػرا فػػي الشػػرؽ ايوسػػط ،ليػػرو ،،المكتػػا التجػػارس،
 ،2:73ص.236-234
 -7محمػ ػ ي ػػور الػ ػ يف ،تركي ػػا الجمهوري ػػح الح ػػاكر  ،لي ػػرو ،،مرك ػػز ال ارس ػػا ،ايس ػػتراتيجيح
واللحور والتوثيؽ ،2::9 ،ص.43-3:
 -8كارؿ لراوف ،السياسح ال وليح والشرؽ ايوسط ،ترجمح عل الهػا س حسػيف ،ار الشػاوف
الث افيح ال امح،2:98 ،ص.29:-299

 -9اورشي حسيف لي ،تركيا وقلايا السياسح الاارجيح ،مشػؽ ،ميشػورا ،اتحػا الكتػاا
ال را  ،2:::ص.42-41
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 -:احم يورس الي يمي ،السياسح الاارجيح التركيح ل

معتـز حميـد

الحرا ال الميح الثاييػح ،لغػ ا  ،ار

الحريح ،2:86 ،ص.225

 -21صػػلحي يػػاظـ توفيػػؽ ،تركيػػا والتحالىػػا ،السياسػػيح ميثػػاؽ سػ

آلػػا  .م ا ػ الصػ اقح

السػػوفيتيح فػػي وثػػاكؽ الممثميػػا ،ال راقيػػح فػػي اسػػتايلوؿ واي ػػر  ،2:64-2:41لغ ػ ا ،
لي ،الحكمح ،3113 ،ص.468

 -22اورشي حسيف لي ،المص ر السالؽ ،ص.42-41
 -23احم ػ ػ يػ ػػورس الي يمػ ػػي ،السياسػ ػػح الاارجيػ ػػح التركيػ ػػح ل ػ ػ الحػ ػػرا ال الميػ ػػح الثايي ػ ػػح،
ص.225

 -24عل ػ الحمي ػ اللطريػػؽ ،التيػػارا ،السياسػػيح الم اصػػر  ،2:71 -2926ليػػرو ،،ار
اليهلح ال رليح ،2:85 ،ص.568

 -25احمػ ػ يػ ػػورس الي يمػ ػػي ،تركيػ ػػا وحمػ ػػؼ شػ ػػماؿ ا طمسػ ػػي ،عمػ ػػاف ،المطل ػ ػػح الوطييػ ػػح،
 ،2:92ص.94 -92
 -26احم ػ ػ يػ ػػورس الي يمػ ػػي ،السياسػ ػػح الاارجيػ ػػح التركيػ ػػح ل ػ ػ الحػ ػػرا ال الميػ ػػح الثايي ػ ػػح،
ص.228

 -27احم ػ ػ يػ ػػورس الي يمػ ػػي ،السياسػ ػػح الا ارجيػ ػػح التركيػ ػػح ل ػ ػ الحػ ػػرا ال الميػ ػػح الثايي ػ ػػح،
ص.232 -231

 -28احم يورس الي يمي ،تركيا وحمؼ شماؿ ا طمسي ،ص.:7
 -29عل الحمي اللطريؽ ،المص ر السالؽ ،ص.571
 -2:ص ػػال الػ ػ يف علػ ػ ال ػػا ر ،الػ ػوا عم ػػض ل ػػض ا ح ػػالؼ وايتىاقي ػػا ،والميظم ػػا،
ال وليح ،لغ ا  ،مطل ح التايمس ،2:82 ،ص.54

 -31احم يورس الي يمي ،سياسح تركيا الاارجيح ل

الحػرا ال الميػح الثاييػح ،ص -234

239
 -32محم ػ حسػػييف يكػػؿ ،سػػيوا ،الغميػػاف ،حػػرا الثالثػػيف سػػيح ،ال ػػا ر  ،مركػػز ا ػراـ
لمترجمح واليشر ،2:99 ،ح ،2ص392.

 -33سمير عل الو اا عل الكريـ التكريتي ،المص ر السالؽ ،ص78.-77
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 -34احم يورس الي يمي ،تركيا وحمؼ شماؿ ا طمسي ،ص2:4.
 -35محم ػ حسػػييف يكػػؿ ،سػػيوا ،الغميػػاف ،حػػرا الثالثػػيف سػػيح ،ال ػػا ر  ،مركػػز ا ػراـ
لمترجمح واليشر ،2:99 ،ح ،2ص392.

 -36سمير عل الو اا عل الكريـ التكريتي ،المص ر السالؽ ،ص78.-77
 -37احم يورس الي يمي ،تركيا وحمؼ شماؿ ا طمسي ،ص2:4.

 -38محم ػ حسػػييف يكػػؿ ،سػػيوا ،الغميػػاف ،حػػرا الثالثػػيف سػػيح ،ال ػػا ر  ،مركػػز ا ػراـ
لمترجمح واليشر ،2:99 ،ح ،2ص392.

 -39سمير عل الو اا عل الكريـ التكريتي ،المص ر السالؽ ،ص78.-77
 -3:احم يورس الي يمي ،تركيا وحمؼ شماؿ ا طمسي ،ص2:4
 -41احم يورس الي يمي،تركيح وحمؼ شماؿ ا طمسي ،ص 242. – 241

 -42احم ػ ػ يػ ػػورس الي يمػ ػػي ،السياسػ ػػح الاارجيػ ػػح التركيػ ػػح ل ػ ػ الحػ ػػرا ال الميػ ػػح الثاييػ ػػح،
ص243.-242
 -43احم يورس الي يمي ،تركيا و حمؼ شماؿ ا طمسي ،ص.243

 -44احم ػ ػ يػ ػػورس الي يمػ ػػي ،السياسػ ػػح الاارجيػ ػػح التركيػ ػػح ل ػ ػ الحػ ػػرا ال الميػ ػػح الثاييػ ػػح،
ص244.

 -45إل ار يـ زرقاي  ،تركيا ،ال ا ر  ،م ه ال راسا ،اإلسالميح ،،. ،ص . 37-36
 -46احم يورس الي يمي ،سياسح تركيا الاارجيح ل
 -47صلحي ياظـ توفيؽ ،الم ا

الحرا ال الميح الثاييح ،ص248.

اللريطاييح – الىريسيح -التركيح .الحمؼ اللم ػايي ،فػي

وثػػاكؽ الممثميػػا ،ال لموماسػػيح ال راقيػػح الم تم ػ ل ػ ا تركيػػا  ،2:68-2:47لغ ػ ا ،
لي ،الحكمح ،3113 ،ص.35:

 -48احم يورس الي يمي ،تركيا و حمؼ شماؿ ا طمسي ،ص279.-278
 -49ص ػ ػػلحي ي ػ ػػاظـ توفي ػ ػػؽ ،الم ا ػ ػ ػ اللريطايي ػ ػػح الىريس ػ ػػيح التركي ػ ػػح .الحم ػ ػػؼ اللم ػ ػػايي،
ص379. -377

 -4:احم ػ ػ يػ ػػورس الي يمػ ػػي ،السياسػ ػػح الاارجيػ ػػح التركيػ ػػح ل ػ ػ الحػ ػػرا ال الميػ ػػح الثاييػ ػػح،
ص249
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 -51إل ار يـ زرقاي  ،المص ر السالؽ ،ص.37
 -52ص ػػلحي ي ػػاظـ توفي ػػؽ ،الم ا ػ ػ اللريطايي ػػح -الىريس ػػيح -التركي ػػح .الحم ػػؼ اللم ػػايي،
ص381

 -53احمػ ػ ػ ي ػ ػػورس الي يم ػ ػػي ،تركي ػ ػػا وحم ػ ػػؼ ش ػ ػػماؿ ا طمس ػ ػػي ،ص ،282ولممزيػ ػ ػ م ػ ػػف
الم مومػ ػ ػػا ،حػ ػ ػػوؿ يصػ ػ ػػوص الم ا ػ ػ ػ ييظػ ػ ػػر :صػ ػ ػػلحي يػ ػ ػػاظـ توفيػ ػ ػػؽ ،الم ا ػ ػ ػ

اللريطاييح -الىريسيح -التركيح .الحمؼ اللم ايي ،ص384. -382
 -54احم يورس الي يمي ،تركيا وحمؼ شماؿ ا طمسي ،ص.285

 -55احم يورس الي يمي ،تركيا وحمؼ شماؿ ا طمسي ،ص28:. -289
 -56صػ ػػلحي يػ ػػاظـ توفيػ ػػؽ ،السياسػ ػػح الاارجيػ ػػح التركيػ ػػح ل ػ ػ الحػ ػػرا ال الميػ ػػح الثاييػ ػػح،
ص.444 -438

 -57احم ػ ػ يػ ػػورس الي يمػ ػػي ،السياسػ ػػح الاارجيػ ػػح التركيػ ػػح ل ػ ػ الحػ ػػرا ال الميػ ػػح الثاييػ ػػح،
ص.253
 -58إل ار يـ زرقايح ،المص ر السالؽ ،ص .37

 -59يىي ليش ،الشرؽ ا وسط والوييا ،المتح (إعا ت يػيـ تػارياي وسياسػي) ،ترجمػح
احم محمو  ،ال ا ر  ،المجمس ا عمض لمث افح ،3116 ،ص..277

 -5:حسػػيف فػػوزس اليجػػار ،مػػع ا حػ ار فػػي الشػػرؽ ا وسػػط  ،2:67 -2:57الموصػػؿ،
 ،2:68ص.251
 -61إل ار يـ زرقايح ،المص ر السالؽ،ص238.-237
 -62احم يورس الي يمي ،سياسح تركيا ل

الحرا ال الميح الثاييح ،ص344.

 -63يىي ليش ،المص ر السالؽ ،ص27:.

-64ص اـ اميىح علي حسػيف ال ليػ س ،سػوريح وقلػايا المشػرؽ ال رلػي ،2:69-2:57
رسالح ماجستير (يير ميشور ) ،جام ح تكري ،،كميح الترليح ،3119،ص.265
 -65يىي ليش ،المص ر السالؽ يىس  ،ص283.
 -66احم يورس الي يمي ،سياسح تركيا ل

الحرا ال الميح الثاييح ،ص.34:-349
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 -67عزيػػز ش ػريؼ ،مػػف حم ػػؼ لغ ػ ا إلػػض تحري ػػر ال يػػاؿ ،ليػػرو ،،ار الج ػػال ،2:67 ،
ص42.-39

 -68صال ال يف عل ال ا ر ،المص ر السالؽ ،ص.8
 -69يىي ليش ،المص ر السالؽ ،ص.289
 -6:احم يورس الي يمي ،سياسػح تركيػا الاارجيػح ل ػ الحػرا ال الميػح الثاييػح ،ص-251
.353

 -71س ػػمير علػ ػ الو ػ ػػاا علػ ػ الك ػ ػريـ التكريت ػػي ،ال القػ ػػا ،ال راقي ػػح – التركيػ ػػح -2:69
 ، 2:79اطروح ػ ػػح كت ػ ػػوراي يي ػ ػػر ميش ػ ػػور  ،جام ػ ػػح لغػ ػ ػ ا  /كمي ػ ػػح اف اا،2::9 ،
ص.55
 -72احم يورس الي يمي ،تركيا وحمؼ شماؿ ا طمسي ،ص.29:-299
 -73عزيز شريؼ ،المص ر السالؽ ،ص46.-45

 -74ص اـ اميىح علي حسيف ال لي س ،المص ر السالؽ ،ص.2:9
 -75محم ػ حسػػييف يكػػؿ ،سػػيوا ،الغميػػاف ،حػػرا الثالثػػيف سػػيح ،ال ػػا ر  ،مركػػز ا ػراـ
لمترجمح واليشر ،2:99 ،ح ،2ص.3
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