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اليشجية خالؿ مجة حدب  -تتسحػر فكخة البحث حػؿ شبيعة العالقات التخكية
في السجاالت الدياسية واالقترادية والعدكخية  2020-2002العجالة والتشسية 

وتيجؼ الى تدميط الزػء بذكل مفرل عمى مدار ىحه العالقات واىع  .واألمشية
أىسية ىحا السػضػع في قمة الجراسات العخبية التي  العػامل السؤثخة فييا. وتكسغ

تشاولت ىحه العالقات في مجاالتيا السختمفة، فزال عغ كثافة السعمػمات التي 
تزسشيا البحث عغ ىحه العالقات. تزسغ البحث نطخة تاريخية في العالقات 

اليشجية فزال عغ اربعة محاور رئيدة. تشاوؿ األوؿ تصػر العالقات -التخكية
دياسية بيغ تخكيا واليشج، والثاني بحث في العالقات االقترادية والتجارية، اما ال

الثالث فقج تشاوؿ العالقات العدكخية واألمشية بيغ البمجيغ فيسا تشاوؿ الخابع واألخيخ 
. وخخج البحث بشتائج أىسيا أف قزية الثشائية والتكشمػجية والثقافية عميسيةالعالقات الت

كذسيخ والعالقات مع باكدتاف كانت احج أىع العػامل السؤثخة سمبيا في أعاقة تصػر 
ىحه العالقة إلى مدتػى الذخاكة االستخاتيجية، فزال عغ مػقف تخكيا السعارض 

 لدياسة اليشج تجاه السدمسيغ اليشػد مسا سبب تػتخا سياسيا بيغ حكػمتي البمجيغ. 
 اليشجية؛ تخكيا.-تخكيا واليشج؛ العالقات التخكية: الكلسات السفتاحية
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The central point of the research addresses the nature of 

Turkish-Indian relations during the era of the Justice and 

Development Party in the political, economic, military, and security 

fields. It aims to shed light, in detail, on the course of these relations 

and the most important factors affecting them. The importance of this 

topic lies in the lack of Arab studies that dealt with these relations in 

their various fields, as well as the density of information contained in 

the research on these relations. The research included a historical 

look at Turkish-Indian relations in addition to four main axes. The 

first one dealt with the development of political relations between 

Turkey and India, the second included economic and trade relations. 

The third axis involved military and security relations between the 

two countries. The last axis studied bilateral educational, cultural, 

and technological relations. The research came out with the result 

that the issue of Kashmir and relations with Pakistan was one of the 

most important negatively affecting factors to impede the 

development of this relationship to reach the level of strategic 

partnership, besides Turkey's opposition to India's policy towards 

Indian Muslims, which caused political tension between the 

governments of the two countries. 

Keywords: Turkey and India; Turkish-Indian relations; Turkey. 
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 السقدمة

 الخارجية خالؿ حكبة حكػمة حدب العجالة والتشسية عبخ سياستيا تخكيا عسمت
عمى تػسيع عالقاتيا بسا يتجاوز سياستيا التقميجية التي تخكد عمى الغخب واالتحاد 

، زادت تخكيا مغ تفاعميا الذامل مع الخارجية مغ أجل تشػيع عالقاتياو األوروبي. 
مغ السخجح أف يدداد و  2000مشح عاـ  جشػب آسيا وغخب آسيا وآسيا الػسصى وأفخيكيا

بعج تجىػر العالقات بيغ السيسا تفاعل تخكيا الستشامي والستعسق مع الجوؿ اآلسيػية 
بخوابط تاريخية وثقافية عسيقة  وتخكيا تتستع اليشجو تخكيا واالتحاد األوروبي تجريجًيا. 
إلى  البمجيغبفتخة شػيمة. وتدتشج العالقات بيغ  0491مشح قخوف قبل استقالليا في عاـ 

 ا تفاىع متبادؿ.ستفاعالت تاريخية وثقافية وسياسية شػيمة األمج ولجيي
الشاتػ والغخب وآماليا السحتزخة في االنزساـ حمف خيبة أمل تخكيا تجاه  أدت

إلى االتحاد األوروبي دوًرا ميًسا في إعادة تحجيج عالقات تخكيا مع جسيع القػى 
 تصمعات اقترادية وسياسية واليشج تخكيامغ جية أخخى تستمظ كل مغ اآلسيػية. 

نجح كال و قػية ولجييسا مػارد متدايجة ليكػنا جدًءا مغ الكيادة العالسية.  وعدكخية
البمجيغ في تشػيع عالقاتيسا الثشائية والستعجدة األشخاؼ بسا يتجاوز حخكة عجـ االنحياز 

مفائيع الغخبييغ يتحجث الدياسيػف األتخاؾ عغ الخيانة التي قابمػىا مغ حو أو الشاتػ. 
في قتاليع ضج السدمحيغ األكخاد في سػريا والعخاؽ. كسا أدت الخالفات العسيقة بيغ 
تخكيا وحمفائيا الغخبييغ إلى إشالة وقت انتطار تخكيا لعزػية االتحاد األوروبي بذكل 
محبط. كل ىحا لع يأت فجأة ، وبجأ تشػيع العالقات االستخاتيجية والجولية لمبالد عمى 

بل اتجيت نحػ اسيا السيسا  ،الغخب تخكد سياساتيا تجاه تخكيا لع تعجلحلظ سػاء. حج 
تتسثل الصسػحات التخكية، الخسسية الريغ واليشج لتصػيخ عالقاتيا االستخاتيجية. و 

والدياسية عمى حج سػاء، في "سياسة خارجية متعجدة األبعاد وبشاءة واستباقية وواقعية 
عمى حمفائيا الغخبييغ، والػصػؿ إلى أسػاؽ متشػعة وأكبخ ومدؤولة" لتقميل اعتسادىا 

 .""تػسيع مجاؿ الدالـ واالزدىار في مشصقتيا وتحقيق ىجؼ ما تدسيو
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تتسثل مذكمة البحث في كيفية تسكغ العالقات بيغ تخكيا واليشج مغ  :مذكلة البحث
بيشيسا في التصػر في السجاالت السختمفة عمى الخغع مغ وجػد العجيج مغ االختالفات 

 التاريخ والجيسغخافيا الجيشية واالقتراد وحجع الدكاف والسداحة الجغخافية. 
تقػـ فخضية البحث عمى اف عػامل االختالؼ بيغ البمجيغ، والقزايا  :فرضية البحث

الخارجية والجاخمية السؤثخة فييا كاف يفتخض بيا اف تعيق تصػر ىحه العالقات الى 
لخغبة الدياسية لجى البمجيغ في تعديد ىحه العالقات مدتػيات متقجمة، اال اف ا

باالستشاد الى العػامل السذتخكة بيشيسا كاف ليا الفزل في تصػيخ العالقات الثشائية 
 بيشيسا في السجاالت كافة عمى الخغع مغ بعس السعػقات التي شابت ذلظ التصػر.

بية التي تشاولت ىحه : تكسغ أىسية ىحا السػضػع في قمة الجراسات العخ أهسية البحث
العالقات في مجاالتيا السختمفة، فزال عغ كثافة السعمػمات التي تزسشيا البحث عغ 

 ىحه العالقات الستسثمة بالديارات والترخيحات الستبادلة واالتفاقيات السذتخكة.
اليشجية -ييجؼ البحث الى تدميط الزػء عمى العالقات التخكية :الهدف من البحث

ضػع البحث في السجاالت الدياسية واالقترادية والعدكخية، والعػامل خالؿ السجة مػ 
 الجاخمية والخارجية السؤثخة فييا.

: اعتسج البحث عمى السشيج الػصفي الدخدي في تتبع السدار التاريخي مشهجية البحث
لتصػر العالقات بيغ البمجيغ فزال عغ السشيج التحميمي لمسعمػمات والشرػص الػاردة 

 البحث.في متغ 
محاور رئيدة، تشاوؿ  أربعةتزسغ البحث تسييجا تاريخيا لمسػضػع مع  :هيكلية البحث

األوؿ تصػر العالقات الدياسية بيغ تخكيا واليشج خالؿ حكبة حدب العجالة والتشسية 
وأىع العػامل السؤثخة فييا، فيسا تشاوؿ السحػر الثاني تصػر العالقات االقترادية 

تشاوؿ العالقات العدكخية واألمشية واىع  جيغ، أما السحػر الثالث فقوالتجارية بيغ البمج
 والثقافية عميسيةالعالقات الت فيسا تشاوؿ السحػر الخابعالتصػرات الحاصمة فييا. 

 وانتيى البحث بخاتسة تزسشت أىع االستشتاجات. الثشائية والتكشمػجية
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2002 -1948الهشدية -تسهيد: نظرة تاريخية في العالقات التركية

 0491تخجع الجحور التاريخية لمعالقات الجبمػماسية بيغ تخكيا واليشج إلى عاـ 
العقػد  فقج شيجت. ومع ذلظ، إذ تست إقامة العالقات الجبمػماسية رسسيا بيغ الجولتيغ

في الػاقع، شيجت و غ في تصػيخ شخاكة وثيقة. ياألربعة التي تمت ذلظ، فذل البمج
سػقف تخكيا ب رئيديغ، تسثل األوؿاليشجية تػتًخا متقصًعا لدببيغ -العالقات التخكية

مسا شكل السرجر األوؿ لمتػتخ في عالقات  السؤيج لباكدتاف بذأف قزية كذسيخ
البمجيغ. أما الثاني فقج تسثل في نذػب الحخب الباردة وانحياز تخكيا لمسعدكخ الغخبي 

تشتيج مبجأ عجـ االنحياز في  وعزػيتيا في حمف شساؿ األشمدي، فيسا بقيت اليشج
 .(Colakoğlu, 2020)سياستيا الخارجية، ثع الػد تجاه االتحاد الدػفيتي الحقا 

عدزت تخكيا وباكدتاف عالقتيسا األمشية مغ فيسا يتعمق بالدبب األوؿ فقج 
أدى ذلظ إلى زيادة تعاونيع ، و 0490خالؿ التػقيع عمى معاىجة الرجاقة األبجية لعاـ 

تع التػقيع عمى اتفاقية الرجاقة والتعاوف بيغ تخكيا و الشاتػ والػاليات الستحجة. حمف مع 
. ولزساف أال تزخ االتفاقية بالعالقات مع اليشج، 0499فبخايخ شباط/ وباكدتاف في 

 دىار في السشصقةأكجت تخكيا أف االتفاقية مع باكدتاف ستعسل عمى زيادة الدالـ واالز 
(Colakoğlu, 2013). 

الحخب الباردة،  نياياتمع بجاية في الشرف الثاني مغ عقج الثسانيشيات و 
إلى إعادة بشاء العالقات  (Turgut Özalتػرغػت أوزاؿ ) األسبق سعى رئيذ الػزراء

، اتفق 0411إلى نيػدليي في عاـ  بديارة رسسية أوزاؿ قاـ. في ىحا الدياؽ مع اليشج
 خالليا الجانباف عمى فتح مكاتب السمحق الجفاعي في عاصسة كل مشيسا

(Colakoğlu, 2020) .في  اً تصػر  كانت بجاية متػاضعة لسا يسكغ أف يحجث
مغ أف رحمة رئيذ الػزراء أوزاؿ إلى اليشج لع تدفخ عمى الخغع و  .العالقات بيغ البمجيغ

أنيا  إالالتجارة الثشائية،  عغ نتائج ممسػسة، السيسا مغ حيث تحقيق زيادة كبيخة في
مفيجة لمتعاوف واالستثسارات كانت  التي مسجاالتل أشمقت عسمية تحجيج متبادؿ
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. وقج صخح الدراعةتحجيث العمػـ والتكشػلػجيا وتصػيخ البشية التحتية و  السذتخكة، مثل
"أعتقج أف أوزاؿ في حيشو عغ ىحه الديارة لرحيفة )إيكػنػميظ تايسد( اليشجية قائاًل: 

بيجؼ تحقيق  أمامشا فخص لتصػيخ السرالح االقترادية السذتخكة الػقت قج حاف
 .(Mohapatra, 2008) تعاوف دائع وممسػس"

 Rajiv راجيف غانجي) اليشجي مغ قبل نطيخه وقج قػبمت زيارة أوزاؿ بالسثل 

Gandhi)  شيجت الرجاقة اليشجيةخالؿ ىحه الديارة  .0411في عاـ بعج ذلظ-
عمى حطخ إعادة تػجيو السحػالت  وافقت حكػمة أوزاؿ إذ، اً دراماتيكي التخكية تحػالً 

الشػوية إلى باكدتاف، ومشحت اإلذف لػعخض فيمع الديخ ريتذارد أتيشبػرو "غانجي" في 
مع بجء اإلصالحات االقترادية و  .(Mohapatra, 2008)وغيخىا مغ األمػر  تخكيا

اليشجية مييأة لمتقجـ عمى جبيات متعجدة. لكغ -التخكية القاتفي كال البمجيغ، بجت الع
-قزية شائكة في العالقات التخكية ت"العامل الباكدتاني"، وخاصة نداع كذسيخ، ضم

 اليشجية
(Colakoğlu, 2020). 

شيج عقج التدعيشيات مغ القخف العذخيغ السيسا بعج انتياء الحخب الباردة تحبحبا 
 0440أغدصذ آب/ في في العالقات الثشائية بيغ البمجيغ ما بيغ تحدغ وتػتخ؛ 

أدانت أنقخة  (OIC) أثشاء انعقاد اجتساع وزراء خارجية مشطسة التعاوف اإلسالميو 
بيغ  ى إلى تػتخ العالقاتاستخجاـ اليشج لمقػة في كذسيخ، مسا أد

عمى مجى . و (Colakoğlu, 2020; India-Turkey Tensions, 2021)البمجيغ
الدشػات العجيجة التالية تػصل الجانباف إلى اتفاؽ بذأف تجشب االزدواج الزخيبي 

 ، وتذجيع االستثسار الثشائي وحسايتو، ومشع االتجار بالسخجرات0449عاـ والدياحة 
معيج و  ، ومحكخة تفاىع بيغ مجمذ البحػث العمسية والرشاعية التخكي0441 عاـ

 ومع ذلظ تػقفت جيػد تعسيق العالقات الثشائية اليشجية، البحػث العمسية والتكشػلػجية
(Colakoğlu, 2020). 

رئيذ الػزراء التخكي الػحيج الحي  (Bülent Ecevit بػلشت أجاويج)كاف 
الجير في  ، ويخجع ذلظ أساًسا إلى رفزو النقالبإلى حٍج ما ه "مؤيًجا لميشج"عجيسكغ 
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 (Pervez Musharraf يد مذخؼو بخ ) فيسا بعج الحي أوصل 0444باكدتاف عاـ 
إلى اليشج في  قاـ بديارة رسسية. أجاويج، الحي 2000عاـ  إلى الدمصة في باكدتاف

رفس  -عاًما  09وىي أوؿ زيارة يقػـ بيا زعيع تخكي مشح  - 2000أبخيل نيداف/ 
فت الديارة إلى تعديد العالقات التجارية الثشائية وىجدعػة إلدراج باكدتاف في رحمتو. 

بيغ البمجيغ فزال عغ ادخاؿ العالقات الدياسية بيغ تخكيا واليشج إلى حكبة ججيجة 
(Singh, 2000) . لكغ األىع مغ زيارة الديج أجاويج الحرخية لميشج ىػ البياف الحي

أصجره في نيػدليي ضج "اإلرىاب الجولي". وىػ ما يذيخ في الػاقع إلى تحػؿ آخخ 
نيج تخكيا تجاه باكدتاف. كانت الخسالة الزسشية في بياف أجاويج في اليشج ضج  في

التصخؼ ما وصفو بػ" "اإلرىاب الجولي" ىي أف تخكيا تذارؾ اليشج مخاوفيا بذأف انتذار
 .(Ahmad, 2000, 101–109)" في كذسيخ الخاضعة لإلدارة اليشجية "اإلسالمي

قامت بسخاجعة مػقفيا التقميجي بذأف كذسيخ، مغ الجعػة إلى  إلى أف تخكيا أشارمسا 
، أي حل لمشداع عمى أساس إشخاؼ األمع الستحجة إلى الجعػة إلى تدػية ثشائية لمشداع

 اليشجية-انتعاش العالقات التخكية أدى إلى بيغ اليشج وباكدتاف، األمخ الحي
(Colakoğlu, 2020) خالؿ تمظ السجة . 

 
والدبلهماسيةأوال: تطهر العالقات الدياسية  

، قجـ حدب العجالة والتشسية مشطػًرا ججيًجا 2002مشح تػليو الدمصة في عاـ 
الخغبة في رؤية تخكيا ب مجفػعة في السقاـ األوؿ التي كانت لمدياسة الخارجية التخكية

شاشئ. أبجت تخكيا اىتساًما بسؤسدات مثل تمعب دوًرا أكبخ في الشطاـ الجولي ال
مجسػعة البخيكذ )رابصة البخازيل وروسيا واليشج والريغ وجشػب إفخيكيا( والبشظ 

، والتي يخى البعس أنيا تقجـ بجائل لمسؤسدات يػي لالستثسار في البشية التحتيةاآلس
والتشسية  يتسيد نذاط الدياسة الخارجية في حكبة حدب العجالة. التي يقػدىا الغخب

جدئيًا بالتباعج الستدايج بيغ تخكيا وشخكائيا التقميجييغ، مثل الػاليات الستحجة، بذأف 
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دايج في متالبعج االستخاتيجي حاضخا بذكل كاف و القزايا ذات األىسية الجولية. 
، جشًبا إلى جشب مع عشرخ القػة الشاعسة الحي يكتدب أيًزا الدياسة الخارجية لتخكيا

 .(Keetan Mehta, 2019) بخوًزا
ُيعدى نذاط الدياسة الخارجية التخكية إلى حج كبيخ إلى رئيذ الػزراء الدابق و 

 أردوغاف)رجب شيب التخكي والخئيذ  (Ahmet Davutoglu  أحسج داود أوغمػ)
Recep Tayyip Erdoğan) . العسق االستخاتيجي" لجاود أوغمػ  مبجأىجؼ و"

(Arkan & Kinacioglu, 2016)
تخكيا مغ خالؿ استغالؿ  شخاكةإلى تػسيع  

ا وأفخيكيا. تدعى ، بسا في ذلظ آسيريخية والثقافية مع مشاشق متعجدةروابصيا التا
الدياسة الخارجية التخكية في ضل حدب العجالة والتشسية أيًزا إلى التكيف مع الحقائق 
الييكمية الشاشئة، عمى سبيل السثاؿ الرعػد االقترادي لجوؿ البخيكذ في الشطاـ 

مػازنة عالقات تخكيا مع الغخب مغ  وتخكد الدياسة الخارجية التخكية عمىالجولي. 
اؼ إمكانات التعاوف مع الريغ واليشج، وىسا اآلف مغ بيغ أكبخ خالؿ استكذ

فزال والتي تستمظ القجرة عمى التأثيخ عمى الشطاـ العالسي.  -االقترادات في العالع 
الدياسة الخارجية التخكية تخكيدىا نحػ متابعة عالقات اقترادية  ت، حػلعغ ذلظ

)عبج هللا غل خئيذ التخكي الدابق أيج الو أكبخ، مسا حفد التػاصل التخكي مع اليشج. 
Abdullah Gül 7002-7002 ) ذلظ عشجما قاؿ في مقابمة إف تخكيا "أصبحت اآلف

 Keetan) قػة اقترادية كبيخة احتزشت الجيسقخاشية وحقػؽ اإلنداف واألسػاؽ الحخة"

Mehta, 2019) تساشيًا مع ىحا التحػؿ األيجيػلػجي الػاضح في الدياسة الخارجية .
في االنخفاض تجريجًيا في "محػر  تالتخكية، فإف أىسية قزايا مثل نداع كذسيخ آخح

 تخكيا نحػ آسيا"
(Ozkan, 2011) . العالقات االقترادية ليا األسبكية بجاًل  كانتو

 مغ ذلظ وتكتدب مكانة بارزة في السعادلة الثشائية.
 أتاؿ بيياري فاجبايي) اليشجي أدت الديارة التاريخية التي قاـ بيا رئيذ الػزراء

Atal Bihari Vajpayee) إلى تػجيو  2002سبتسبخ أيمػؿ/  01 إلى تخكيا في
 ت زيارتوستغخقاوحطي فاجبايي، الحي  ىات ججيجة وواعجة.العالقات الثشائية في اتجا
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عاًما، باستكباؿ  09ثالثة أياـ لتخكيا، وىي أوؿ زيارة يقػـ بيا رئيذ وزراء ىشجي مشح 
وقج أجخى  أردوغاف قبل بجء السحادثات.نطيخه التخكي رجب شيب رسسي مغ قبل 

ذات االىتساـ  القزاياواسعة الشصاؽ مع اردوغاف حػؿ مجسػعة مغ فاجبايي محادثات 
بعج العخاؽ  يذلظ سبل مكافحة االرىاب والػضع الستصػر ف ي، بسا فالسذتخؾ

في خصابو الخئيذ أماـ مخكد و  .2002االحتالؿ األمخيكي لو في نيداف/ ابخيل 
البحػث االستخاتيجية بػزارة الخارجية التخكية، وضع فاجبايي قائسة غشية بالسػضػعات 

العسل عمييا مًعا، بسا في ذلظ تعديد نطاـ تجارة عالسي أكثخ التي يسكغ لمبمجيغ 
تعاوف في تصػيخ مػارد الصاقة في آسيا ا عخض الانفتاًحا وغيخ تسييدي أيًزا. كس

خالؿ الديارة أيًزا بإنذاء مجسػعة عسل مذتخكة حػؿ وتعيج الجانباف الػسصى. 
 .(Vajpayee Holds Talks, 2003) اإلرىاب

 09وفي مقابمة اجختيا صحيفة حخييت التخكية مع رئيذ الػزراء اليشجي في 
قبيل زيارتو لتخكيا حػؿ اليجؼ مغ ىحه الديارة صخح فاجبايي  2002أيمػؿ/ سبتسبخ 

لديارتي في إقامة روابط أوثق مع الكيادة الججيجة لتخكيا تتسثل األىجاؼ الخئيدة قائال: "
وتحجيج مدار عالقة ثشائية ديشاميكية وأوثق مغ جسيع الشػاحي. يسكغ لتخكيا واليشج أف 

 ."تداىسا مًعا كثيًخا في تحقيق الدالـ العالسي والتشسية الستػازنة لمعالقات االقترادية
، تخبصيسا عالقات ثقافية وثيقة تاريخيا. تخكيا واليشج حزارتاف عطيستافواضاؼ "إف 

ىشاؾ تحكيخ يػمي بيحه و نا مع بعزيع البعس. امشح العرػر القجيسة، تفاعل شعب
يسكغ لمعالقات الثقافية أف تمعب و  ...الخوابط القجيسة في لغتشا األردية، والكيع العائمية

كاتشا البشاء عمييا دوًرا كبيًخا في تعديد العالقات الثشائية. يجب عمى حكػماتشا وشخ 
 ,Interview of Prime Minister of India) "لتػسيع مجاؿ التفاعل بيغ البمجيغ

2003). 
عالقاتشا مع تخكيا قجيسة قجـ إف " السخافقيغ لو: لمرحفييغفي  فاجبايي وقاؿ 

نذتخؾ في قيع و نذيج اآلف التداما ججيجا وانجفاعا في تعاونشا ... و حزارتيا العطيسة. 
 .(Vajpayee Holds Talks, 2003) مذتخكة بذأف العمسانية والجيسقخاشية"
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وىسا "قػتاف وسصيتاف  -بفزل نتائج زيارة فاجبايي، كانت تخكيا واليشج 
في شخيقيسا لتصػيخ العالقة متعجدة األبعاد التي كانت تدتعري عمييسا  -صاعجتاف" 

العجالة  خالؿ الدشػات األولى مغ حكع حدبفي الدابق. استسخ ىحا الدخع اإليجابي 
ة تشسػية ومؤيجة بقػة لالتحاد األوروبي في حدب أجشجالكاف لجى  إذ والتشسية في تخكيا

مخحمتو األولى وحاوؿ بصسػح تشػيع شبكة التجارة التخكية لميخوب مغ "فخ الجخل 
الستػسط". في ىحا الدياؽ، ضيخت اليشج، وىي مثاؿ ساشع عمى االقتراد الراعج، 

اية. وقج لتقجيع فػائج كبيخة لتخكيا، في حيغ بجا أف باكدتاف تقجـ مكاسب محجودة لمغ
دفع ذلظ حكػمة حدب العجالة والتشسية إلى الدعي لتعسيق تعاونيا االقترادي مع 

كاف السشتجى و اليشج، عمى الخغع مغ عجـ اإلضخار بعالقاتيا الػدية مع باكدتاف. 
 الجولي لسجسػعة العذخيغ بسثابة مشرة مفيجة لتصػيخ مثل ىحا التعاوف 

(Colakoğlu, 2020). 
تذخيغ  20في  التي استغخت اربعة اياـ لميشج الخسسية األولى في زيارتو

بيجؼ إقامة عالقات اقترادية و عسمو كخئيذ لمػزراء،  أثشاء 2001 الثاني/ نػفسبخ
أشار و  صادؽ رجب شيب أردوغاف عمى اتفاقية التجارة الحخة بيغ تخكيا واليشج.، أوثق

وخالؿ  تخكيا واليشج تخبصيسا عالقات تاريخية شػيمة األمج وعسيقة. أردوغاف إلى أف
تفاعل مع وسائل اإلعالـ التخكية في شخيقو إلى اليشج، قاؿ أردوغاف إنو يػد زيادة 

 2.1، مغ السدتػى الحالي البالغ مميارات دوالر 1ثشائية ليرل إلى حجع التجارة ال
تعديد العالقات الثشائية، ولكشيا تخغب  إف تخكيا ال تحاوؿ فقط" :وقاؿ مميار دوالر

 ,Turkish Prime Minister)" أيًزا في مكافحة آفة اإلرىاب العالسي مع اليشج

2008). 

 صشاعي تخكي نانػ، تع إرساؿ أوؿ قسخ 2004في العاـ التالي 

(ITUpSAT1) إلى الفزاء عمى متغ صاروخ PSLV C-14  بػاسصة مشطسة
، ناقر 2000فبخايخ  شباط/ 1لميشج في  الخسسية أثشاء زيارتوو أبحاث الفزاء اليشجية. 

في أبحاث الفزاء والتكشػلػجيا  اليشجالتعاوف مع  الدابق عبج هللا غل التخكي الخئيذ
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وكاف بخفقة  .فزال عغ مػضػع مكافحة اإلرىاب مػماتالحيػية وتكشػلػجيا السع
وأعزاء البخلساف وكبار السدؤوليغ الحكػمييغ وأكثخ مغ الخئيذ غل عجد مغ الػزراء 

 شخي مانسػىاف سيشغاليشجي )عقجت محادثات مع رئيذ الػزراء و  مائة رجل أعساؿ.
Shri Manmohan Singh) ، الثشائية  أجخى الجانباف مشاقذات ودية حػؿ القزاياو

الخئيذ  اليشجي الػزراءوقج أخبخ رئيذ  واإلقميسية والعالسية ذات االىتساـ السذتخؾ.
تعج معمًسا " 2001ل أف زيارتو لميشج، بعج زيارة رئيذ الػزراء إردوغاف في نػفسبخ غ

ىاًما لسخاجعة حالة عالقاتشا الثشائية ولخسع أجشجة استذخافية لتعديد تعاونشا متعجد 
: "نعتقج أف عالقاتشا قائسة عمى أساسيا، ويجب أف تتقجـ بيحه سيشغوقاؿ . "األوجو

الخوح" ، مذيًخا إلى أنو عمى الخغع مغ وجػد العجيج مغ األشخ واآلليات لمتعاوف الثشائي 
، إال أف 2001ميارات دوالر أمخيكي في عاـ م 2والتجارة الثشائية التي تجاوزت 

وقػية مع  الحكيكية وأنشا مدتعجوف لذخاكة أعسقالعالقات أقل بكثيخ مغ إمكاناتيا 
، أشار إلى مجسػعة الجراسة السذتخكة التفاقية التجارة الحخة تخكيا. وفي ىحا الدياؽ

، 2000يشايخ كانػف األوؿ/الزاغصة التي عقجت اجتساعيا األوؿ في نيػدليي في 
لبشية التحتية في رحب رئيذ الػزراء بديادة مذاركة الذخكات التخكية في مذاريع ا كسا

اليشج ، ودعا إلى تػسيع التعاوف في مجاالت مثل العمػـ والتكشػلػجيا والثقافة والتعميع 
 .(Visit of H.E. Mr. Abdullah Gul, 2010) والدياحة

إف البمجيغ يعيجاف اكتذاؼ بعزيسا البعس  عمى لغالخئيذ  مغ جيتو أكج
الستكخرة رفيعة السدتػى، بسا في ذلظ زيارتو الخاصة، كانت و  الديارات الستبادلة وأف

انعكاًسا لإلرادة الدياسية لمعسل بذكل وثيق مع اليشج عمى الجبيات الدياسية 
وخالؿ السشاقذات التفريمية حػؿ تعديد  واالقترادية والعمسية والتكشػلػجية والثقافية.

 اتفق الجانباف عمى إعالف مذتخؾ حػؿ اإلرىابالتعاوف في مختمف السجاالت، 
بأف  . بالشدبة لإلعالف األوؿ أقخإعالف مذتخؾ حػؿ التعاوف العمسي والتكشػلػجيو 

اإلرىاب يذكل تيجيًجا كبيًخا لمدالـ واالستقخار العالسييغ، ويجيغ أولئظ الحيغ يخعػف 
، ويقخر تعديد آمشة اإلرىاب ويحخضػف عميو ويحخضػف عميو ويػفخوف ليع مالذاتٍ 
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التعاوف في ىحا السجاؿ مغ خالؿ وضع خصة عسل ذات ججاوؿ زمشية وإجخاءات 
يتفق الجانباف عمى العسل مع الجوؿ األخخى ذات التفكيخ السساثل لػضع و محجدة. 

 المسدات األخيخة عمى االتفاقية الذاممة حػؿ اإلرىاب الجولي في أقخب وقت مسكغ.
شمق حػاًرا عمسًيا فقج أبذأف التعاوف العمسي والتكشػلػجي السذتخؾ أما اإلعالف الثاني 

وتكشػلػجًيا متقجًما، وعخض دراسة نذصة إلمكانيات العسل مًعا في مذاريع محجدة 
بذكل متبادؿ في مجاالت مثل االتراالت الدمكية والالسمكية والحػسبة وأبحاث 

البيئية وعقج اجتساع ورشة  الفزاء غيخ التكشػلػجية والتكشػلػجيا الحيػية والتكشػلػجيا
واتفق الجانباف عمى مػاصمة العسل معا في مجسػعة  .2000عسل مذتخكة عاـ 

 العذخيغ والسشتجيات الجولية األخخى بسا في ذلظ األمع الستحجة
(Visit of H.E. Mr. 

Abdullah Gul, 2010).  
ة كانت أحج السشصمقات الخئيدة التي أسيست في ويسكغ القػؿ اف ىحه الديار 

، وأشخت بذكل قانػني الحقا تصػيخ العالقات الثشائية بيغ البمجيغ في السجاالت كافة
 أفق التعاوف السذتخؾ السيسا في مجاؿ االرىاب الجولي.

ومتبادؿ لجى  اىتساـ نذط ىشاؾ بخز 2000عيج زيارة غل الدابقة في عاـ بُ 
ذلظ تزح وا، فيسا بعج وعمى السدتػيات كافةلتعديد العالقات الثشائية  مدؤولي البمجيغ

عجد الديارات الثشائية رفيعة السدتػى، وتػقيع االتفاقيات، وزيادة األرقاـ  خالؿ مغ
 دمحم حامج أنراري )نائب الخئيذ اليشجي  ومغ ىحه الديارات زيارةالتجارية. 

Mohammad Hamid Ansari)  وزيارة الخئيذ اليشجي 2000إلى تخكيا في عاـ ،
. وحزخ رئيذ 2002إلى تخكيا في عاـ  (Pranab Mukherjee بخاناب مػخيخجي)

قسة مجسػعة العذخيغ التي عقجت في   (Narendra Modi ناريشجرا مػدي)الػزراء 
، أجخى رئيذ الػزراء ةعمى ىامر القسو  ،2009نػفسبخ تذخيغ األوؿ/ أنصاليا في 

قاـ وزيخ الخارجية مػلػد  مع الخئيذ رجب شيب أردوغاف. كسامػدي محادثات ثشائية 
أجخى رئيذ ثع . 2001أغدصذ اب/ تذاووش أوغمػ بديارة رسسية إلى اليشج في 

عمى  2001سبتسبخ أيمػؿ/ الػزراء مػدي والخئيذ أردوغاف محادثات في ىانغتذػ في 
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ومحادثات ىانغذتػ  أوغمػ ىامر قسة مجسػعة العذخيغ في الريغ. وتع خالؿ زيارة
وضع المسدات األخيخة عمى خارشة شخيق بيغ وزارة تع وفًقا لػدفيخ اليشج في تخكيا 

الخارجية اليشجية ووزارة الخارجية التخكية. تشز خخيصة الصخيق عمى تعديد الحػار 
قافي بيغ البمجيغ. عالوة عمى الثشائي، فزال عغ التعاوف الدياسي واالقترادي والث

مكالسة ىاتفية مع الخئيذ أردوغاف، أعخب رئيذ الػزراء ناريشجرا مػدي ، خالؿ ذلظ
 محاولة االنقالب الفاشمة في تخكيا مع الحكػمة التخكية لسػاجيةعغ تزامشو 

(Kulshreshth, 2017) 2001 في مشترف عاـ. 
، تحجث كبيخ مدتذاري أردوغاف، إيمشػر جيفيظ، عغ أىسية  2001في عاـ 

صجيقة جيجة جًجا  ]دولة[ باكدتافإف : "قائالً  اليشج الستدايجة في الدياسة الخارجية لتخكيا
لتخكيا ولكغ ىحا ال يعشي أف اليشج ال يسكغ أف تكػف صجيقة مقخبة لتخكيا. نخيج أف 

في جسيع  -يا في الجفاع والقزايا الشػوية... في إفخيكيا تكػف اليشج شخيًكا لتخك
 .(Bhattacharjee, 2017) نخيج أف تكػف اليشج شخيًكا لشا" -السجاالت 

عمى  2001 أيار/ مايػ 20في أكجت زيارة الخئيذ أردوغاف لميشج وقج 
ركدت الديارة عمى االقتراد و األىسية الستدايجة لميشج بالشدبة لرانعي الدياسة األتخاؾ. 

عزػ. خالؿ الديارة وبعجىا،  000إلى حج كبيخ، حيث رافق الخئيذ وفج أعساؿ مغ 
أبجت أنقخة اىتساًما بسبادرة "السجف الحكية" اليشجية ، عمى أمل االستفادة مغ خبخة 

(Basu, 2017) كية في قصاع البشاء والبشية التحتيةالذخكات التخ 
سيتع تشاوليا بتفريل  

واكج البياف الختامي السذتخؾ لمديارة بيغ الخئيذ التخكي  .في السحػر االقترادي
( عمى تقػية ShriNarendra Modiناريشجرا مػدي شخي ورئيذ الػزراء اليشجي )

العالقات الدياسية بيغ البمجيغ وتعديد التعاوف الثشائي في القزايا ذات االىتساـ 
 السذتخؾ كسا يأتي:

، أف الخئيذ أردوغاف ، خالؿ السشاقذاتأكج كل مغ رئيذ الػزراء مػدي و "
تػفخ و البمجيغ. العالقة بيغ اليشج وتخكيا تختكد عمى تبادالت تاريخية بيغ قادة وشعبي 

الجيسقخاشيات العمسانية الغشية بالتشػع في كال البمجيغ قاعجة قّيسة لتعديد العالقات بيغ 
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اقترادا  20، باعتبارىسا مغ بيغ أفزل فق الدعيساف عمى أف اليشج وتخكيااتو  البمجيغ.
، يسكغ أف يديسا في سميسة وتقارب متدايج في السػاقف في العالع مع أسذ اقترادية

الجة القزايا الجولية ذات االىتساـ السذتخؾ مثل الشطاـ االقترادي الججيج مع
أشار الدعيساف إلى أف العالقات الثشائية بيغ و  واالستقخار واألمغ في السشاشق السعشية.

-India)" البمجيغ تعدزت مغ خالؿ تبادؿ الديارات رفيعة السدتػى مغ الجانبيغ

Turkey Joint Statement, 2017). 

 كذسير وتهتر العالقات الدبلهماسية بين البلدين قزية
مثمت قزية كذسيخ ومػقف تخكيا مغ تصػرات االحجاث فييا، والعالقات مع 

اليشجية، -باكدتاف، احج خرػـ اليشج التاريخييغ، اىع عائق في تصػر العالقات التخكية
 210شج السادة مشح أف ألغت اليوعامل تػتخ دائع في العالقات الدياسية بيغ البمجيغ. و 

أغدصذ  آب/ مغ دستػرىا، والتي كانت تسشح جامػ وكذسيخ وضعًا خاصًا، في
 تػتخت العالقات بيغ تخكيا واليشج بذكل كبيخ بدبب قياـ الحكػمة التخكية ،2004

شخح الخئيذ أردوغاف القزية ألوؿ مخة  ة، إذسختمفال في السشتجياتىحه القزية  ةثار بإ
. ورد رئيذ الػزراء 2004سبتسبخ ايمػؿ/ الستحجة في  في الجسعية العامة لألمع

اليشجي ناريشجرا مػدي بعقج اجتساعات مع رئيذ جسيػرية قبخص ورئيدي وزراء 
أرميشيا واليػناف عمى ىامر الجسعية العامة لألمع الستحجة. وفي وقت الحق، ألغى 

فقة بحخية وص 2004أكتػبخ  تذخيغ االوؿ/ مػدي زيارتو السخصط ليا إلى تخكيا في
مميار دوالر مع شخكة دفاع تخكية. في ضػء العالقات الجفاعية  2.2مخبحة بكيسة 

السددىخة بيغ تخكيا وباكدتاف، قصعت اليشج صادراتيا الجفاعية إلى تخكيا بيشسا وقعت 
مميػف دوالر مع أرميشيا. كسا أدانت اليشج العسمية العدكخية  90صفقة دفاعية بكيسة 
 India - Turkey) 2004أكتػبخ  تذخيغ االوؿ/سػريا في التخكية في شساؿ 

Relations, 2020). 
الحي تػتخت فيو عالقات أنقخة مع نيػدليي، تع االرتقاء  نفدو في الػقت

. ربسا يكػف (Siddiqui, 2019) بعالقات تخكيا مع باكدتاف إلى شخاكة استخاتيجية
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األمخ األكثخ أىسية ىػ العالقات الجفاعية الستشامية بيغ البمجيغ. وبحدب ما ورد كاف 
 2020في شباط / فبخايخ  إلى باكدتاف أحج األغخاض الخئيدة لديارة الخئيذ أردوغاف
مؤشخ عمى ذلظ ىػ البشاء السذتخؾ لدفغ ىػ "زيادة تدامغ العالقات العدكخية" ، وآخخ 

اؿ قو  .(Turkey, Pakistan Begin Construction, 2020) حخبية حجيثة
أماـ جمدة مذتخكة لمبخلساف  2020فبخايخ شباط/  09أردوغاف في خصابو يػـ 

 :الباكدتاني
لع نشذ أبًجا ولغ نشدى أبًجا السداعجة التي قجميا الذعب الباكدتاني مغ خالؿ تقاسع "

خبده أثشاء حخب االستقالؿ. واآلف كذسيخ ىي نفديا وستطل ىي نفديا بالشدبة لشا. 
أخبخ أردوغاف كيف أثارت و  ."قمعة باألمذ وىي كذسيخ اليػـ، ]ال[ فخؽ  كانت جشاؽ

أشار و  تخكيا قزية كذسيخ في الجسعية العامة لألمع الستحجة في الخخيف الساضي.
معاناة الذعب الكذسيخي ازدادت حجة بدبب "الخصػات األحادية" في الدشػات إلى أف 
فاقع الػضع الحالي ويمغي الحخية وقاؿ أردوغاف: "إف ىحا الشيج الحي ي األخيخة.

حل مذكمة ، وأضاؼ: "ال يسكغ والحقػؽ السكتدبة لمذعب الكذسيخي، ال يفيج أحجًا"
 Kashmir as) ، ولكغ عمى أساس العجؿ واإلنراؼ"كذسيخ بالرخاع أو القسع

Important to Turkey as It Is to Pakistan, 2020). 
لسبعػث  الميجة قػي  بيافعمى ىحه الترخيحات بإصجار  الحكػمة اليشجيةردت و 

الجاخمية لميشج. في تخكيا إلى اليشج، مذيًخا إلى أنو ال يشبغي أف تتجخل أنقخة في الذؤوف 
رافير  اليشجية ، أضاؼ الستحجث الخسسي باسع وزارة الذؤوف الخارجيةاليػـ التالي

ىحه السالحطات ال تعكذ فيًسا لمتاريخ وال لدمػؾ الجبمػماسية. إنيع إف " قائاًل:كػمار 
مغ أف "ىحه  مححراً أحجاث الساضي لتقجيع نطخة ضيقة األفق لمحاضخ"  يذػىػف 

 .(Colakoğlu, 2020) التصػرات ليا آثار قػية عمى عالقتشا الثشائية"
فعميا الحخب الكالمية الجبمػماسية إلى أبعج مغ  اليشج، اتخحت فزال عسا سبق

قبخص ذات  اتيستيا بغدوإذ ذكخت تخكيا بأنو عمى عكذ أنقخة، التي  2020عاـ  ذلظ
مغ الجديخة، لع تتخح نيػدليي أي  % 21واستػلت عمى نحػ  0419الديادة في عاـ 
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وأشارت اليشج في العجيج مغ السشاسبات أنيا تجافع  .إجخاءات مغ ىحا القبيل مع كذسيخ
دو باكدتاف السجاورة، ومغ خالؿ غما وصفتو بعغ أراضييا الديادية في كذسيخ ضج 

تخكيا عمى جميج رقيق فيسا يتعمق بػحجة أراضييا "ذلظ تسكشت مغ تحكيخ أردوغاف بأف 
 .(2020 ،)عمسي" ومكانتيا الجولية

: تطهر العالقات االقترادية والتجاريةثانيا 
مخحمتيا  بيغ تخكيا واليشج رسسيا التجارية الثشائيةو  االقترادية بجأت العالقات

عمى عجد مغ  البمجافوقع مشح بجاية عقج الخسديشيات مغ القخف العذخيغ إذ  الججيجة
وأكج الجانباف عمى أىسية تصػيخ بخامج  التعاوف االقترادي الثشائي. االتفاقيات لتعسيق

التعاوف الثشائي بيجؼ تعديد العالقات التجارية بيشيسا عمى أساس السشفعة الستبادلة 
يا ثاني أكبخ دولة في العالع مغ حيث عجد الدكاف، أدى ػصفوالسدتجامة. ومع ذلظ، ب

بعج ميشج في اكتداب أىسية في االقتراد العالسي والدياسة الجولية ل القتراديا تقجـال
، ومع استقالؿ جسيػريات آسيا التدعيشياتبجاية عقج سشح انتياء الحخب الباردة؛ ف

ػسط تخكيا لتصػيخ استخاتيجية ججيجة لسعت  الػسصى عغ االتحاد الدػفيتي الدابق
إعصاء األولػية لميشج في سياسات جشػب آسيا بجأت تخكيا أيًزا في كسا جشػب آسيا. و 

في الدشػات و مع الحفاظ عمى عالقاتيا التقميجية الجيجة مع باكدتاف وبشغالدير. 
األخيخة، تحدشت العالقات بيغ البمجيغ بدبب األىجاؼ االستخاتيجية السذتخكة، وىشاؾ 

 .(Andrabi, 2014) تعاوف ثشائي متدايج في مجاالت التعميع والتكشػلػجيا والتجارة
 االتفاقيات الثشائية والسجالس االقترادية السذتركة .1

عمى الخغع مغ تػقيع العجيج مغ االتفاقيات التجارية واالقترادية بيغ البمجيغ اال 
أف معطع ىحه االتفاقيات لع يتع نذخ بشػدىا بذكل رسسي ولع يتح الحرػؿ عمى ما 

 أوؿ عمىتع التػقيع نذخ مشيا مغ قبل الباحث في السخاجع السعتسجة في البحث. 
( بشػد حػؿ 1وتزسشت ) 0492واليشج في عاـ  تخكيامتجارة الثشائية بيغ لاتفاقية 

في عاـ و . (Trade Agreement, 1953)مجسل الرادرات والػاردات بيغ البمجيغ 
0412 (Andrabi, 2014)

تع ثع  .تع التػقيع عمى اتفاقية التجارة الثانية بيغ البمجيغ 
المعروفة  Joint Economic Commission))المجشة االقترادية السذتخكة إنذاء 
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 Technical اتفاقية التعاوف االقترادي والفشي)بسػجب  (JEC)اختصارا بـ

Cooperation Agreement) المعروفة اختصارا بـ(TCA ) السػقعة في عاـ
0411 (Turkey-India Economic, 2018)وأعقب ذلظ اتفاؽ بذأف إنذاء . 

عاـ  ( فيJCETCاليشجية السذتخكة لمتعاوف االقترادي والتقشي )-المجشة التخكية
تخكيا واليشج بالتشاوب في  JCETCبسػجب ىحا االتفاؽ، تعقج اجتساعات و . 0412

(Andrabi, 2014) . مجمذ األعساؿ التخكيكسا تع إنذاء-( اليشجي السذتخؾJBC) 
  .(Turkey-India Economic, 2018) 0441في عاـ 

عزػا  09مغ مكػف زار وفج اليشجي السذتخؾ -ولتفعيل مجمذ األعساؿ التخكي
 02-00ة مغ سج( تخكيا في الFICCIغخؼ التجارة والرشاعة اليشجية ) مغ اتحاد

-لحزػر االجتساع األوؿ لسجمذ األعساؿ اليشجي 0441ديدسبخ كانػف األوؿ/ 
والييئة السقابمة ليا في تخكيا ( FICCIبيغ ) تع التػقيع عمى اتفاقيةو التخكي السذتخؾ. 

( وتحجيج نصاؽ عسمو. اترل JBCالتخكي السذتخؾ )-يبذأف مجمذ األعساؿ اليشج
 ديسيخيل التخكي )سميساف بالخئيذ آنحاؾ وفج اتحاد غخؼ التجارة والرشاعة اليشجية

Demirel Süleyman 0991-7000 ) .كسا وعقج اجتساعات مع شخريات أخخى
اليشج مغ ( Onur Oymen أونػر أويسغ)رجية التخكية الدفيخ زار وكيل وزارة الخا

أويسغ وزيخ . التقى اليشجية لمسذاورات مع وزارة الخارجية 0441فبخايخ شباط/  2-9
. وتع خالؿ (Shri Salman Haidar شخي سمساف حيجر) اليشجي الخارجية

 في السجاؿ االقترادي التعاوف و  السباحثات تبادؿ وجيات الشطخ حػؿ العالقات الثشائية
 والقزايا اإلقميسية والجولية ذات االىتساـ السذتخؾ

(Turkey-India Economic, 

2018). 
الزخيبي ومشع تجشب االزدواج أيزا تع التػقيع عمى اتفاقية  0441وفي عاـ 
عاـ  (BIPA)( واتفاقية تذجيع وحساية االستثسار الثشائي DTAAالتيخب السالي )

 20مغ  زيارة رئيذ الػزراء التخكي رجب شيب أردوغاف إلى اليشج خالؿوتع . 0441
، تشطيع مشتجى األعساؿ اليشجي التخكي 2001نػفسبخ تذخيغ الثاني/  29إلى 

( في TOBB) واالتحاد التخكي لغخؼ التجارة وتبادؿ الدمع FICCI باالشتخاؾ مع
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وقعت  2000فبخايخ شباط/  لميشج في غلخالؿ زيارة الخئيذ عبج هللا و نيػدليي. 
FICCI  وTOBB سجمذ محكخة تفاىع لػتعديد التعاوف. عقجت الجورة األخيخة ل

 .2000فبخايخ شباط/ في اسصشبػؿ في  (JBC) اليشجي السذتخؾ-االعساؿ التخكي
بيغ  اتفاقية لتعديد التعاوف  (00)وقعت تخكيا واليشج  2002أكتػبخ تذخيغ األوؿ/ في و 

 إلى (Pranab Mukherjee بخاناب مػخيخجي)البمجيغ خالؿ زيارة الخئيذ اليشجي 
االتفاقيات بيغ الجامعات التخكية واليشجية.  (00تفاقيات الػ)معطع االوكانت أنقخة. 

مجمذ البحػث العمسي  تخكيا واليشج، وكحلظ اعي لكل مغاألخخى شسمت البث اإلذ
-Turkey) اليشجية تكشػلػجياال( ووزارة العمػـ و TUBİTAK)التخكي  والتكشػلػجي

India Economic, 2018) . 
 في JCETCتع عقج الجمدة العاشخة لمجشة  2009يشايخ كانػف الثاني/ في 
وفج مغ الرشاعييغ ورجاؿ األعساؿ قاـ  2009أغدصذ آب/  22في و  نيػدليي.
( مغ تخكيا بخئاسة الديج إبخاليع باريذ MUSIADمػسياد جسعية ) السدتقميغ

رادي اإلسالمي عقج لقاء مع السشتجى االقتبالعالقات الخارجية(  كػفالذي، )مجيخ
( نيػدليي وامتج التعاوف IICCمخكد اليشج الثقافي اإلسالمي ) ( فيMEFI) ياليشج
جسعيات  بيجؼ حذجالتقى الػفج و تعديد العالقات االقترادية بيغ اليشج وتخكيا. إلى 

وآخخيغ  CIIو  ASSOCHAMو  FICCIاألعساؿ السساثمة في اليشج مثل 
جى األعساؿ التابع لمسػسياد والسعخض الجولي الحي لمسذاركة في السؤتسخ الجولي لسشت

-Turkey) 2009نػفسبخ تذخيغ الثاني/  21-21في اسصشبػؿ خالؿ الفتخة  أقيع

India Economic, 2018). 
 التجارة الثشائية تطهر .2

تصػرت الذخاكة  2000مشح زيارة الخئيذ التخكي عبجهللا غل إلى اليشج عاـ 
 909الشاشئة بدخعة أكبخ في مجاؿ التجارة. في الػاقع، ارتفع حجع التجارة الثشائية مغ 

)انطخ الخسع  2001مميار دوالر في عاـ  1.1إلى  2000مميػف دوالر في عاـ 
ثاني أكبخ شخيظ تجاري لتخكيا في شخؽ  2004حتى عاـ  يشجأصبحت الو (. 0البياني 

 2004ذلظ، بمغ حجع تجارة تخكيا مع اليشج في عاـ  فزاًل عغآسيا بعج الريغ. 
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 102مميار دوالر ، متجاوًزا بكثيخ التجارة التي أجخيت مع باكدتاف ) 1.1حػالي 
 .(.Turkish Statistical Institute, n.d) مالييغ دوالر(

 (2019-2011تجارة تركيا مع الهشد ) :الرسم البياني
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (Gujrati & Uygun, 2020, 58)السرجر: 

أف  (Zafer Caglayan اغميافجضافخ )صخح وزيخ االقتراد التخكي و 
تخكيا واليشج دولتاف يكسل كل مشيسا اآلخخ واقتخح أنو مغ أجل تحديغ العالقات 

( ، في مشتجى FTAالتجارية، يجب عمى البمجيغ التػقيع عمى اتفاقية التجارة الحخة )
 اسصشبػؿ تذخيغ األوؿ/ أكتػبخ 09 في الحي عقج التجارة واالستثسار التخكي اليشجي

ياف، متحجثا في السشتجى، بعج تذجيع رجاؿ األعساؿ مغ البمجيغ جاغم. وقاؿ 2000
"ىشاؾ شخيقة أخخى لتحديغ عالقاتشا التجارية وىي تػقيع اتفاقية  :عمى االستثسار

حالًيا اتفاقيات تجارة تستمظ تخكيا مذيخًا إلى أف  التجارة الحخة في أسخع وقت مسكغ"
 Europeanالخابصة األوروبية لمتجارة الحخة ) أعزاء في فزاًل عغدولة  09حخة مع 

Free Trade Association (EFTA،))  وىي مشطسة تجارة حخة مغ أربع دوؿ
غيخ أعزاء في االتحاد األوروبي في أوروبا. وحث الػزيخ رجاؿ األعساؿ األتخاؾ 

عمى استثسارات مذتخكة واليشػد عمى االستفادة مغ التعاوف العالسي والدعي لمحرػؿ 
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اتحاد رجاؿ  وىػ ة في تخكيامجسػعات األعساؿ الخئيد حجأفي السشتجى الحي عقجه 
(. وحزخ السشتجى نائب الخئيذ اليشجي TUSKONاألعساؿ والرشاعييغ التخكي )

حسيج أنراري ووفج رجاؿ األعساؿ السخافق لو، حيث تع بحث السديج مغ فخص 
إيسانو بالتعاوف بيغ الذخكات  التعاوف االقترادي بيغ البمجيغ. وأعخب األنراري عغ

إف االتفاقيات االقترادية والتجارية الستبادلة القائسة بالفعل ىي " :والرشاعات، وقاؿ
ستة أياـ لتخكيا لتػسيع  استغخقت. بجأ األنراري زيارتو التي "القػة الجافعة بيغ البمجيغ

أردوغاف ورئيذ ل و غالعالقات مع تخكيا وعقج اجتساعات مشفرمة مع الخئيذ عبج هللا 
السديج مغ  السدؤوليغ األتخاؾخالؿ اجتساعو مع وناقر البخلساف جسيل جيجظ. 

 ,Caglayan Urges Turkey) االستثسارات التخكية لتصػيخ البشية التحتية لميشج

India, 2011). 
وقع اتحاد الرشاعات اليشجية محكخة تفاىع مع اتحاد الغخؼ  2009عاـ  في

تخكية -تػجج لجشة ىشجيةو وتبادؿ الدمع في تخكيا لتعديد التجارة الثشائية واالستثسارات. 
ىشاؾ اىتساـ متدايج بيغ السدتثسخيغ  ، كسا أفمذتخكة لمتعاوف االقترادي والفشي

مغ  القخيبةالستفادة مغ الدػؽ التخكية، ل -بسا في ذلظ مغ اليشج  -اآلسيػييغ 
 .(Keetan Mehta, 2019) األسػاؽ الػاسعة، بسا في ذلظ أوروبا
اقترادًيا إلى حج كبيخ.  2001لعاـ  إلى اليشج كاف محػر زيارة أردوغاف

مسثل عغ الذخكات  000األتخاؾ بمغ اكثخ مغ  مغ رجاؿ األعساؿ كبيخ ورافقو وفج
يخجع إعصاء األولػية لمسرالح . و (Basu, 2017)والسؤسدات التخكية السختمفة 

االقترادية في الدياسة الخارجية التخكية إلى الرعػد االقترادي الػاضح لتخكيا في 
 في البالدتحخيخ االقترادي ال بشجاح ضل حكػمة حدب العجالة والتشسية، التي اتبعت

(Colakoğlu, 2020).  تدعى تخكيا إلى االستفادة مغ إمكانات التعاوف االقترادي و
سشح ف ؛لمترجيخمع االقترادات الشامية مثل اليشج لمحفاظ عمى معجؿ الشسػ السػجو 

تعكذ و ، كانت التجارة الثشائية بيغ تخكيا واليشج عمى مدار تراعجي.  2002عاـ 
 االتفاقيات الثشائية األخيخة بيغ تخكيا واليشج اىتساـ البمجيغ بتػسيع العالقات االقترادية

(Basu, 2017).  واكج البياف الختامي السذتخؾ لمديارة بيغ الخئيذ التخكي ورئيذ
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ناريشجرا مػدي عمى تقػية العالقات االقترادية بيغ البمجيغ شخي الػزراء اليشجي 
 وتعديد التعاوف الثشائي في التجارة البيشية كسا يأتي:

ميار م 1.9أشار الدعيساف إلى السدتػيات الحالية لمتجارة الثشائية التي تبمغ "
دوالر أمخيكي واتفقا عمى أف العالقات التجارية واالستثسارية بيغ اليشج وتخكيا لجييا 
إمكانات ىائمة غيخ مدتغمة لمشسػ. واتفق الدعيساف عمى تذجيع جيػد األعساؿ لتحقيق 

في التجارة الثشائية.  2020مميار دوالر أمخيكي بحمػؿ عاـ  00مدتػى ال يقل عغ 
ستعجادىسا لعقج اجتساعات المجشة االقترادية التخكية اليشجية وأعخب الدعيساف عغ ا

وأعخب الدعيساف عغ ارتياحيسا ألف مشتجى األعساؿ الحي عقج  السذتخكة بانتطاـ.
خالؿ زيارة الجولة قج وفخ مشرة لسجتسع األعساؿ لسػاصمة استكذاؼ الفخص 

التخكية في قصاع سمط رئيذ الػزراء مػدي الزػء عمى أف االستثسارات و  التجارية.
" Make in Indiaالترشيع في اليشج ، ال سيسا في البخامج الخائجة في اليشج مثل "

وافق الخئيذ أردوغاف عمى أف متصمبات البشية التحتية في و  ستكػف مفيجة لمصخفيغ.
تتػافق بذكل جيج مع القجرات التخكية  Cities Smartاليشج ورؤيتيع الصسػحة لتصػيخ 

في صشاعة البشاء. واتفق الدعيساف عمى أف التعاوف الستبادؿ في مجاؿ تكشػلػجيا 
وفي  السعمػمات واألدوية والرحة والدياحة مفيج لشسػ التجارة الثشائية بيغ البمجيغ.
جادىسا إشارة إلى أىسية الصاقة في العالقات الثشائية ، أعخب الدعيساف عغ استع

لتحديغ التعاوف في مجاالت الييجروكخبػنات والصاقة الستججدة )الصاقة الذسدية 
واتفق الدعيساف عمى أف التعاوف بيغ اليشج وتخكيا في  وشاقة الخياح( وكفاءة الصاقة.

مجاؿ الدياحة سيكػف مفيًجا لتعديد التػاصل بيغ الذعبيغ. وفي ىحا الدياؽ ، أعخب 
ي زيادة تذجيع التبادالت الدياحية بيغ البمجيغ في إشار الدعيساف عغ رغبتيسا ف

. وأكج رئيذ الػزراء مػدي في 0449"اتفاقية التعاوف في مجاؿ الدياحة" السػقعة عاـ 
ىحا الرجد أف صشاعة األفالـ اليشجية تشتج اآلف األفالـ والبخامج التمفديػنية في الخارج 

واتفق الدعيساف عمى ضخورة  اـ الدياحي.، والتي سيؤدي في الشياية إلى زيادة االىتس
عقج اجتساعات متكخرة لمحزارة لتعديد التعاوف الثشائي ومشاقذة القزايا العالقة في 
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 "ىحا السجاؿ مغ أجل تذجيع االتراالت الذعبية
(India-Turkey Joint 

Statement, 2017). 
 ؛في الدشػات األخيخة، شػىج زخع ججيج في انخخاط اليشج االقترادي مع تخكيا

 ىخصت، احتمت واردات تخكيا اإلجسالية إلى اليشج السختبة الدادسة. لت2001في عاـ ف
 صادرات شسمت. 2001٪ في عاـ 22مميار دوالر لتشسية التجارة الثشائية بشدبة  1.1

العزػية، واألصباغ الكيسيائية، والشديج، وقصع غيار الصائخات  السػادتخكيا  اليشج إلى
تخوؿ، والبصاشا االصصشاعية، واآلالت الرشاعية، وما إلى والسخكبات الفزائية، والب

عشاصخ معجنية وأحجار كخيسة،  فتزسشتمغ تخكيا  اتاالستيخادأما  .ذلظ
 فزاًل عغوالسجػىخات، ومعجات الترشيع، وبحور الخذخاش السكدػرة/ غيخ السكدػرة 
 مب ، إلخأعساؿ الصػب والخخاـ واآلالت والتصبيقات األوتػماتيكية والحجيج والر

(Gujrati & Uygun, 2020, 53–60) . 
 :الستبادلة االستثسارات الثشائية. 3

إنذاءات  وتسثمت في 2000بعج عاـ  االستثسارات اليشجية في تخكيازادت ندبة 
 الدكظ الحجيجية وخصػط األنابيب والسػاد الييجروكخبػنية وتكشػلػجيا السعمػمات

 :(Gujrati & Uygun, 2020, 53-60)كسا يأتي  خجماتوال
شكل  جي لجييا أعساؿ مدجمة في تخكيا فيشخكة بخأسساؿ ىش 090أكثخ مغ  -

 السذاريع: السذاريع السذتخكة والسكاتب التجارية والتسثيمية. وتذسل ىحه

 GMR جي إم أر للبنى التحتية  ، M / s Poly Plex بػلي بميكذ -

Infrastructure ، تاتا موتورز TATA Motors ، ماهيدرا Mahindra & 

Mahindra ، ريليانس Reliance ، إسبات Ispat بيخال أديتيا ، مجسػعة 
Aditya Birla Group ،جيغ لمخي ، الجخارات والسعجات الدراعية السحجودةJain 

Irrigation ، ويبخو Wipro. 
، وىي شخكة Dhanus Technologies دىانػس لمتكشمػجيا أبخمت شخكة -

 بػروساف تيميكـػ لتكشػلػجيا السعمػمات مقخىا تذيشاي، اتفاقية لػالستحػاذ عمى
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Borusan Telekom - " أوؿ مذغل اتراالت بجيل في تخكيا مغ الشػعA"  في
 مميػف دوالر أمخيكي. 11باستثسار  2001يشايخ 

عمى حرة  Dabur India Limited دابػر اليشجية السحجودة استحػذت شخكة -
وىي  التخكية Hobi Kozmetik Group مجسػعة ىػبي كػزمتظ ٪ في000

 دابخ العالسية -مشتجات العشاية الذخرية، مغ خالؿ ذراعيا الجولي شخكة 
االستثسارات التخكية في أما  مميػف دوالر(. 14)حػالي  بخأسساؿ قجرهسحجودة ال

 الدياحة ومشتجات الشديج والبشاء. فذسمتاليشج 
 ، إذمغ حيث تجفقات االستثسار األجشبي السباشخ إلى اليشج 90تحتل تخكيا السختبة  -

دوالر خالؿ  مميػف  (11.01)بمغ االستثسار التخكي السباشخ التخاكسي في اليشج 
مغ  (٪0.09)تسثل و ( 2009أبخيل نيداف/  – 2000 نيداف/ أبخيل) السجة مغ

 .في اليشج إجسالي تجفقات االستثسار األجشبي السباشخ
 LIMAK ليساؾ لمبشاء الذخكات التخكية التي ليا وجػد في اليشج تذسل شخكة -

Construction ، كيشجدباف ، وىيجروما.-فيخناس ، سارار، سػكتاس وإيدوبػلي 
 Nas ناس أفيتيذغ اليشجية لمخجمات السحجودة ائتالؼ مكػف مغ شخكة -

Aviation Services India Ltd  سميبي ( اليشجية وشخكةCelebi ) مدود
سشػات  00بسشاقرة لتقجيع الخجمات األرضية لػ فازتالخجمات األرضية بالسصار 

 في مصار مػمباي الجولي في اليشج.
شخكة بشية تحتية تخكية تعسل بذكل رئيذ في قصاع خصػط وىي فخناس،  -

والية في  GAILفازت بعقج لػضع وتذغيل جدء مغ خط أنابيب  األنابيب،
 الالحقة الدشػات غيجلحلظ، تعسق التعاوف االقترادي والتجاري بيغ البم غػجارات.

. ىحه االتفاقات الثشائية واآلليات ميسا لمعالقات الثشائيةويذكل حاليا بعجا 
 يػفخاف اإلشار التسكيشي لمتعديد B2Bالسدتػى الحكػمي وكحلظ  السؤسدية، في

 العالقات االقترادية والتجارية.
ثالثا: العالقات العدكرية واألمشية 
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أىسية كبيخة  2002أعصت حكػمة العجالة والتشسية مشح وصػليا إلى الدمصة عاـ 
لمعالقات العدكخية واألمشية مع اليشج، وحثت السؤسدة العدكخية التخكية عمى تكثيف 

لجفاعية. ومشح زيارة زياراتيا لميشج واالستفادة مغ اليشج في مجاالت التجريبات والتقشيات ا
تقخر اف يكػف  0411رئيذ الػزراء التخكي األسبق تػركػت أوزاؿ إلى اليشج عاـ 

أيمػؿ/ في  لتخكيا فاجبايي خالؿ زيارة رئيذ الػزراءلدفارات البمجيغ ممحق عدكخي. و 
أعخبت اليشج و عمى اتراؿ وثيق.  وزيخا دفاع البمجيغ يبقى، تقخر أف 2002سبتسبخ 

التراالت العدكخية، وتبادؿ الػفػد إلى مخافق في اعغ استعجادىا لمتػسع العدكخي 
نػفسبخ تذخيغ األوؿ/ أثشاء زيارة رئيذ الػزراء التخكي أردوغاف لميشج في و التجريب. 

عمى أثخ ذلظ  عمى تعديد التعاوف بيغ قػات الجفاع في البمجيغ. الجانباف ، وافق2001
. ثع قاـ 2000فاع التخكي وججي غػنػؿ بديارة اليشج في شباط/ فبخايخ قاـ وزيخ الج

( بديارة لتخكيا في تسػز/ يػليػ Raksha Mantriوزيخ الجفاع اليشجي )راكذا مانتخي 
بشاًء عمى دعػة وجييا لو نطيخه التخكي. ويسكغ اإلشارة إلى الديارات الستبادلة  2002

كبار مدؤولي البمجيغ خالؿ السجة  في السجاؿ العدكخي واألمشي عمى مدتػى 
 :(Andrabi, 2014)( كسا يأتي 2009-2002)

 األدميخاؿ مادىافيشجرا سيشغ اليشجي رئيذ لجشة رؤساء األركافزيارة  -
Madhavendra Singh  2009مايػ أيار/  09-00تخكيا في إلى. 

 .S.P تياغي قائج القػات الجػية السارشاؿو  اليشجي رئيذ األركاف الجػيةزيارة   -

Tyagi  2009مايػ أيار/ إلى تخكيا في. 
إلى  Faruk Comert الفخيق فاروؽ كػمخت التخكية الجػيةرئيذ القػات زيارة  -

 .2001فبخايخ شباط/  09-1اليشج مغ 
 09-00إلى تخكيا مغ  S. Pattabhiraman جشخاؿ باتابييخامافالالمفتشانت  زيارة -

 .2001أبخيل نيداف/
إلى  01إلى اليشج مغ  Hilmi Ozkok رئيذ األركاف العامة حمسي أوزكػؾزيارة  -

 .2001خيل أبنيداف/ 20



 

        

          

 

 

33 

 
 

 

:  

 

ة سجتخكيا في ال إلى Fali Homi قائج القػات الجػية السارشاؿ فالي ىػمي زيارة -
 .2001مارس آذار/  1-2مغ 

اليشج مشح  Ilker Basbug قائج القػات البخية التخكية الجشخاؿ إيمكخ باسبػغ يارةز   -
 .2001أبخيل نيداف/  9 -مارس آذار /  20

، قائج كمية الجفاع  Prakash Menon ميشػف جشخاؿ بخاكاش الالمفتشانت زيارة  -
 .2004مايػ أيار/  20إلى  01ة مغ سجتخكيا في اللالػششي ، 

بديارة اليشج  Ugur Yigit قاـ قائج القػات البحخية التخكية األدميخاؿ أوجػر يجيت  -
 .2004ديدسبخ كانػف االوؿ/  01-09بتاريخ 

بديارة  اليشجية أركاف البحخية ، رئيذNirmal Vermaقاـ األدميخاؿ نيخماؿ فيخما  -
 .2000أكتػبخ تذخيغ األوؿ/  01إلى  09ة مغ سجإسصشبػؿ في ال

قائج القػات و  ،اليشجية ، ورئيذ ىيئة األركاف الجػية COSCرئيذ مجمذ إدارة  -
تخأس وفًجا مغ أربعة أعزاء إلى تخكيا في الفتخة  ، P V Naikالجػية السارشاؿ 

 .2000 أبخيلنيداف/ 20إلى  01مغ 
،  NAK Browne ناؾ بخاوف  اليشجينائب رئيذ ىيئة األركاف الجػية  يارةز  -

لسؤتسخ العالسي حزػر ال 2000 يػنيػحديخاف/  9إلى  2ة مغ سجاسصشبػؿ في ال
احتفاالت سالح الجػ  لخؤساء القػات الجػية في تخكيا بالتدامغ مع الحكخى السئػية

 التخكي.
  Emin Murat BILGEL خاؿ أميغ مخاد بمجيلزار قائج البحخية التخكية األدمي -

. زار دليي وأجخا 2002نػفسبخ  تذخيغ الثاني/ 1 إلى 9 خالؿ السجة مغاليشج 
 ومػمباي لمتفاعل.

إذ شاركت شخكة  أبجت شخكات اإلنتاج الجفاعي اليشجية اىتساًما بتخكياوقج 
 أيمػؿ/ في مخة( في أنقخة ألوؿ IDEفي معخض الجفاع الجولي )( اليشجية BEL )بيل

اجتساعات مع وكالة السذتخيات الجفاعية التخكية وأسيمداف.  توعقج، 2009سبتسبخ 
( TAIصشاعة الصيخاف التخكية )( اليشجية لسقخ HAL شخكة )ىاؿ زار وفج مغكسا 
إلجخاء مشاقذات حػؿ التعاوف في قصاع الفزاء الجػي.  2009يػليػ  تسػز/ في
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قامت سفيشتاف . و 2001 مايػأيار/ جولي في في معخض الجفاع ال HALشاركت و 
 في أكدازسيشاء بديارة ودية ل INS Adityaو  INS Delhiتابعتاف لمبحخية اليشجية 

قيادة األدميخاؿ سبذ تذيسا  تحت 2004مايػ  أيار/ 20مخماريذ جشػب غخب تخكيا 
بيس األسصػالف "تسخيغ مسخ" مذتخؾ في البحخ األ أجخى وقج قائج األسصػؿ الغخبي. 

بحزػر كبار ضباط  2004يػنيػ حديخاف/  2في أقيع حفل استكباؿ و الستػسط. 
. وفي السقابل وكبار الذخريات السحمية أعزاء في الدمظ الرحفيو البحخية التخكية 

 00-1بديارة ودية إلى مػمباي في ( TCG Gemlik)قامت الدفيشة البحخية التخكية 
أجخوا تجريبات و  البحخية اليشجية بل الكيادةمغ قواستقبل بحخارة  2000 أبخيلنيداف /

 بحخ العخب مذتخكة مع الدفغ البحخية اليشجية في
(Andrabi, 2014). 

وفيسا يخز التعاوف االمشي ومكافحة اإلرىاب صجر في نياية الديارة الخسسية 
بيانا مذتخكا  2000شباط/ فبخايخ  4التي قاـ بيا الخئيذ عبج هللا غل إلى اليشج في 

 جاء فيو:
 Joint) يأتالجسيػرية التخكية لميشج ، قاـ الجانباف بسا يبسشاسبة زيارة رئيذ 

Declaration on Terrorism, 2010): 

وإذ يالحع أف  ؛جا خصيخا لمدمع واألمغ العالسييغدمع بأف اإلرىاب يذكل تيجينوإذ 
  قػى اإلرىاب تتغحى عمى أيجيػلػجيات متصخفة.

التأكيج عمى ضخورة عجـ ربط اإلرىاب بأي ديغ أو جشدية أو حزارة أو جساعة  -
 عخقية.

دمع كحلظ بأف اإلرىاب يدعى إلى إضعاؼ، عمى وجو الخرػص، نوإذ 
والسمتدمة بالشسػ السجتسعات واألنطسة الجيسقخاشية القائسة عمى سيادة القانػف 

 الذامل؛

 استشكار مغ يخعى اإلرىاب ويحخض عميو ويحخض عميو ويػفخ لو السالذ اآلمغ. -

، ويقخاف بأف جيػدىسا لسكافحة تداميسا السذتخؾ بسكافحة اإلرىابوإذ يؤكجاف ال
 ًسا مغ جيػد السجتسع الجولي لمقزاء عمى اإلرىاب؛مياإلرىاب تذكل جدًءا 
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إلى االمتثاؿ لجسيع أحكاـ االتفاقيات والبخوتػكػالت  دعػة السجتسع الجولي
الجولية لسكافحة اإلرىاب وكحلظ الركػؾ الجولية األخخى ذات الرمة وتعديد التعاوف 

 الجولي في ىحا الرجد؛

يا مكػنا ػصفدمع بزخورة إبخاـ االتفاقية الذاممة لسكافحة اإلرىاب الجولي بنوإذ 
الكفاح العالسي ضج اإلرىاب؛ دعػة السجتسع الجولي  حيػيا لإلشار القانػني الجولي في

وليحه  قخروا تعديد تعاونيع في ىحا السجاؿ؛ إلى إبخاـ االتفاقية دوف مديج مغ التأخيخ؛
شية ، تع تكميف مدؤولييع بالعسل عمى تصػيخ خصة عسل ذات ججاوؿ زمالغاية

كل التعاوف ، سيأخح السدؤولػف في الحدباف لياوإجخاءات محجدة. وليحا الغخض
عمى العسل سػًيا  ااتفقكسا  القائسة مثل مجسػعة العسل السذتخكة لسكافحة اإلرىاب؛

ومع الجوؿ األخخى ذات التفكيخ السساثل لػضع المسدات األخيخة عمى االتفاقية الذاممة 
 بذأف اإلرىاب الجولي في أقخب وقت مسكغ.

ب مغ الجير عزًػا مغ الفخيق الخياضي الستجر  22قاـ فزاًل عغ ذلظ 
بديارة أنقخة لمسذاركة في األلعاب العدكخية العالسية  اليشجية والبحخية والقػات الجػية

CISM  فخيق يتألف مغ مجيخ كسا قاـ  .2000أكتػبخ تذخيغ األوؿ/  29-01مغ
زار  ، حيث2002مايػ أيار/  04-02مغ  لتخكيا ديارة رسسيةب عزًػا في الجورة 01و

سكاتب الحكػمية والسؤسدات العدكخية والرشاعات الجفاعية مختمف ال فخيق الجراسة
قاـ ثالثة ضباط مغ البحخية وفي السقابل أيزا  في اسصشبػؿ وأنقخة. ومخاكد الفكخ

إلى دليي ومػمباي لتبديط  2002سبتسبخ أيمػؿ/  22-04التخكية بديارة تشديكية مغ 
كانػف الثاني/ دفيشة البحخية التخكية في مػمباي في الالسقتخحة مغ قبل  اإلجخاءات

ضابط واحج شارؾ كجدء مغ التبادؿ في أنذصة السغامخات الجفاعية ، و  .2002يشايخ 
" Admiral’s Cupالبحخية التخكية في سباؽ القػارب الذخاعية " واثشاف مغ شالب

ديسية البحخية في األكا 2002 كانػف األوؿ 2 تذخيغ الثاني إلى 21ة مغ سجخالؿ ال
 والية كيخاال في Ezhimalaاليشجية 

(Andrabi, 2014). 
عزػ ك وتعتقج اليشج أف دعع تخكيا لتخشيح اليشج لعزػية مجمذ األمغ الجولي

في مشطسة كعزػ مخاقب اليشج  ومغ مرمحة تخكيا دعع ،دائع أمخ بالغ األىسية
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سياسة فيسا يخز  التعاوف اإلسالمي مسا قج يديج مغ السرجاقية في التفاىع الستبادؿ
 الدياسة الخارجية الستبادلة بيغ البمجيغ مجاالتوالقزايا الخالفية و الذخؽ األوسط 

قج مسا السشطسات العالسية  فيالتعاوف تجاه القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ فزال عغ 
 لتػثيق العالقات بيغ البمجيغ في السجاالت كافة.يخمق أرضية 

: الثشائية والتكشلهجية والثقافية عليسيةالت العالقاترابعا: 
 نذيصا إلى حج ما. والتكشمػجيا بيغ البمجيغ كاف التعاوف في قصاع الثقافة والتعميع

في أنقخة، كاف ليا  0490حديخاف/ يػنيػ  24تعػد اوؿ اتفاقية ثقافية بيغ البمجيغ إلى و 
دور ميع في تعديد وتصػيخ التعاوف في ىحا القصاع. وجاء في ديباجة ىحه االتفاقية: 

بيغ تخكيا واليشج، مدتػحاة  ػعي بقخوف عجيجة مغ العالقات الثقافيةال "]انصالقا مغ[
تػثيق العالقات الثقافية في السدتقبل بخوح و  ي التأسيذ والتشسيةمغ الخغبة السذتخكة ف

السشطسة العمسية والثقافية، ورغبة مشيا في تعديدىا  مشطسة األمع الستحجة لمتخبية،
، غيالبمج بكل شخيقة مسكشة وعمى أساس سميع مثل ىحه العالقات والتفاىع بيغ وتصػيخىا

تزسشت و ". إبخاـ اتفاقية ثقافيةخكيا واليشج[ ]ت، قخرت وخاصة في مجاؿ العمـػ والتعميع
 :(Andrabi, 2014)مادة يسكغ اإلشارة إلى اىسيا كسا يأتي  02ىحه االتفاقية 

أساتحة الجامعات وأعزاء بيغ  : تعمغ الحكػمتاف عغ رغبتيسا في التبادؿ1السادة
 السؤسدات العمسية والثقافية.

متابعة دراستيع في  ع مغمصالب لتسكيشيلكل حكػمة في تقجيع مشح  تخغب: 2السادة
اآلخخ. يسكغ متابعة ىحه الجراسات في أي  الحكػميقميع اإلالسؤسدات الػاقعة في 

 غيخ ذلظ. مػضػع عمسي أو تقشي أو
في أراضي كل مشيسا وفًقا لمقػانيغ  : تخحب الحكػمتاف بإنذاء السعاىج الثقافية4السادة

السؤسدات في ذلظ اإلقميع والدياسة العامة لتمظ الحكػمة.  التي تحكع إنذاء مثل ىحه
 قافي" يقرج بو السخاكد التعميسية والسكتبات والسؤسدات العمسية"السعيج الث بالسرصمح

السخاكد  الصبيعة التعميسية، ومؤسدات التخويج لمفغ ، مثل السعارض الفشية والفشية
 والسجتسعات ومكتبات األفالـ.
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التبادؿ بيغ البمجيغ مغ خالؿ  : تعسل الحكػمتاف عمى تعديد الثقافة والفكخ9السادة 
السعارض، مغ خالؿ تشطيع زيارات  ػسيكية ومحاضخات وفشية وعمسيةإقامة حفالت م

الجسعيات العمسية والفشية واألدبية والسشطسات األخخى  تذجيع التعاوف بيغو الصالب، 
التعميع  إنذاء الكخاسي في الجامعات أو غيخىا مغ مؤسداتو السكخسة لتعديد التعمع، 

تػزيع الكتب والجوريات، عغ  مغ خالؿو ، بمج اآلخخالالعالي لتجريذ السػاد الستعمقة ب
العيشات األثخية و"األشياء الفشية" ومغ خالؿ البث  تبادؿو شخيق عخض األفالـ، 

 اإلذاعي.
لتػفيخ جسيع التدييالت  : تتعيج الحكػمتاف باتخاذ كافة اإلجخاءات السشاسبة4السادة 

 السسكشة إلنفاذ شخوط ىحه االتفاقية.
خوط ىحه االتفاقية، يجػز لمحكػمة، إذا لـد األمخ، السػافقة : لغخض تشفيح ش00السادة 

تخكيا لمػزيخ السكمف بالذؤوف الخارجية ورئيذ  عمى تذكيل لجشة خاصة تتألف ، في
البعثة الجبمػماسية، وفي اليشج لمػزيخ السدؤوؿ عغ التخبية والتعميع ورئيذ البعثة  اليشج

أي مغ أعزاء  ج يتع تخشيحيع مغ قبلالجبمػماسية التخكية مع السدتذاريغ الحيغ ق
 الييئة بيجؼ:

 )أ( مخاقبة سيخ العسل باالتفاؽ في البمج السعشي؛
 تفاؽ؛اال )ب( تقجيع السذػرة لمحكػمات السعشية بذأف الصخيقة التفريمية لتشفيح

األساتحة والصالب، وما إلى  )ج( تقجيع تػصيات الختيار السػضفيغ فيسا يتعمق بتبادؿ
 ذلظ ؛ و

]بسػجبيا  العسل )د( إشالع الحكػمات السعشية بذكل عاـ عمى الصخيقة التي يتع بيا
ستعقج الحكػمتاف مذاورات مذتخكة عمى فتخات ال تقل عغ مخة و  ...االتفاؽ تشفيح[
البمجيغ ودعػة االقتخاحات  بيغالعسل باالتفاقية  في غزػف ثالث سشػات لتشديق واحجة

مغ  ضخورية لسديج جنة فيسا يتعمق بالخصػات التي قج تعمغ الػكاالت الستعاو  والسذػرة
 التشفيح الفعاؿ ليحه االتفاقية.

جامعة أنقخة  مشتجًبا إلى قدع اليشجيات في اىشجي اً أستاذكاف ىشاؾ  0449 مشح 
تع انتجابيع  لتجريذ المغة اليشجية. وبالسثل ، فإف اثشيغ مغ أساتحة المغة التخكية لجييع
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كسا تع تػقيع محكخات  .في اليشج الؿ نيخو وجامعة الجامعة السميةإلى جامعة جػاىخ 
الثقافة اليشجية، بسا في ذلظ وحطيت تفاىع لمتعاوف بيغ الجامعات في تخكيا واليشج. 

. في تخكيا الػاضح باالنتذار األفالـ والخقز واليػغا واأليػرفيجا والسأكػالت اليشجية
، أعمغ رئيذ الػزراء 2002سبتسبخ يمػؿ/أ إلى تخكيا فيالخسسية خالؿ الديارة و 

التعاوف بخنامج سشػًيا لمعمساء األتخاؾ في إشار  مشحة دراسية 90فاجبايي عغ مشح 
 ITECيػـ  التخكية في نيػدليي تشطع الدفارةكسا اليشجي. -التخكي االقترادي التقشي

الدابقيغ والسحتسميغ مغ  ITECكل عاـ والحي يػفخ مشرة لتتفاعل مع مخشحي 
 ، ولكغ29 في اليشج السخررة ITEC قشػاتعجد أصبح ، 2004مشح عاـ و تخكيا. 
أبجت تخكيا اىتساًما كبيًخا و . 29 إلىىحه القشػات  تع زيادة 2002-2002عامي  خالؿ

زار اليشج في قج  تخكي اخخ مجقق حداباتوكاف في اليشج.  محاسبييابتجريب 
لشطع السعمػمات والتجقيق  تجريبية في السخكد الجولي لجورة 2002أغدصذ آب/

(ICISA) (Andrabi, 2014). 
أما في مجاؿ التعاوف العمسي والتكشػلػجي بيغ البمجيغ فكاف االعالف السذتخؾ 

شباط/ فبخايخ  4الحي صجر في نياية زيارة الخئيذ التخكي االسبق عبج هللا غل في 
 Joint Declaration on Scientific and)وجاء فيو  2000عاـ 

Technological, 2010) : 
 ي:أتبسشاسبة زيارة رئيذ الجسيػرية التخكية لميشج ، قاـ الجانباف بسا ي

 نطخا ألىسية العمع والتكشػلػجيا في التشسية االقترادية واالجتساعية لبمجانشا،
ورغبة مشيا في تصػيخ وتػسيع التعاوف في مجاؿ العمػـ والتكشػلػجيا في السجاالت 

 ذات االىتساـ السذتخؾ،

التعاوف في مجاؿ العمع والتكشػلػجيا ، إلى جانب العالقات  وإذ تالحع أف
 االقترادية والتجارية ، يػفخ إمكانات كبيخة كسحخؾ لمعالقات الثشائية ،

وإذ نجرؾ أف التعاوف في العمع والتكشػلػجيا لغ يؤدي فقط إلى الشيػض بحالة 
 تفاىع بيغ شعبييشا ،العمع والتكشػلػجيا لرالح البمجيغ ، بل سيعدز أواصخ الرجاقة وال
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ؤكج مغ ججيج عمى اتفاقية التعاوف في مجاؿ العمـػ والتكشػلػجيا بيغ نوإذ 
 ، 2002سبتسبخ  01حكػمة جسيػرية تخكيا وحكػمة جسيػرية اليشج السػقعة في 

سػؼ  نعمغ أف البمجيغ يصمقاف بسػجبو حػاًرا عمسًيا وتكشػلػجًيا متقجًما والحي
فادة القرػى مغ الفخص التي نذأت مغ أجل التفاعل ندعى جاىجيغ لتعديد االست

متبادؿ السشفعة في مجاؿ العمػـ والتكشػلػجيا الحي مغ شأنو أف يعدز قػة االقتراديغ 
سيعدز ىحا التفاعل مع التخكيد بذكل خاص و  الػششييغ ، ورفالية وازدىار الذعبيغ،

يذجع ويجعع / ويػسع و  ق،عمى التكشػلػجيا العالية والسجاالت الحجودية لمبحث والتصبي
العالقات بيغ األوساط العمسية والتكشػلػجية في كال البمجيغ مغ خالؿ تييئة الطخوؼ 

 :يذجع التعاوف مغ خالؿكسا س السػاتية لمتعاوف،
 تبادؿ األفكار والسعمػمات والسيارات والتقشيات؛  -
 تبادؿ العمساء والخبخاء الفشييغ؛ -

 عات العمسية السذتخكة.عقج الشجوات والسؤتسخات واالجتسا -

 تجريب وتعديد ميارات العمساء والخبخاء التقشييغ؛ -

إجخاء مذاريع بحثية ودراسات مذتخكة وأشكاؿ أخخى مغ التعاوف العمسي  -
 .والتكشػلػجي حدبسا يتع االتفاؽ عميو بذكل متبادؿ

سيجرس بشذاط إمكانيات العسل مًعا في مذاريع محجدة بذكل متبادؿ في   -
االتراالت الدمكية والالسمكية والحػسبة وتكشػلػجيا السعمػمات مجاالت مثل 

 وأبحاث الفزاء والتكشػلػجيا الحيػية والتكشػلػجيا البيئية.

سػؼ يدتكذف بشذاط إمكانيات أنذصة البحث والتصػيخ السذتخكة مع  -
 االستفادة مغ أفزل السسارسات في ىحا السجاؿ،

اشخة والتعاوف بيغ الػكاالت سيذجع ويديل ويجعع تصػيخ االتراالت السب -
والسشطسات الحكػمية والجامعات ومخاكد العمػـ والبحػث والسعاىج والسؤسدات 

 وشخكات القصاع الخاص والكيانات األخخى في البمجيغ.
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لحلظ، نتفق أيًزا عمى أف تعقج تخكيا واليشج ورشة عسل مذتخكة في عاـ 
ار العمـػ والتكشػلػجيا الستقجمة وفًقا بيغ السسثميغ السعيشيغ لتصػيخ و/ إنذاء حػ  2000

 ليحا اإلعالف السذتخؾ.
يعج ىحا البياف السذتخؾ ميسا ججًا في تحجيج مجاالت التعاوف بيغ البمجيغ 
بذكل مفرل في السجاالت العمسية والتكشمػجية وآليات وتػقيتات ىحا التعاوف وأشكالو، 

قاتيسا الثشائية في السجاالت وىػ يعكذ مجى اىتساـ البمجيغ وججيتيسا في تصػيخ عال
 كافة.

 :ستشتاجاتاالخاتسة و ال
اليشجية خالؿ حكبة حدب العجالة -تشاوؿ البحث مػضػع العالقات التخكية

( في السجاالت الدياسية واالقترادية والعدكخية. ونجح 2020-2002والتشسية )
تصػرىا واىع البحث في تدميط الزػء عمى ىحه العالقات بذكل مفرل، وتتبع مدار 

 العػامل السؤثخة فييا. وخخج البحث بعجد مغ االستشتاجات كسا يأتي:
يستمظ البمجاف أساسا قػيا مغ الخوابط التاريخية والثقافية بسا يسكشيسا مغ تصػيخ  .0

 عالقات قػية في السجاالت كافة يسكغ اف ترل الى مدتػى الذخاكة االستخاتيجية.

واالتحاد األوروبي، وتعثخ عزػية االنزساـ،  أدت العالقات الستػتخة بيغ تخكيا .2
وتعارض سياسات الغخب عسػما مع سياسات تخكيا اإلقميسية تجاه عجد مغ القزايا 

 2000الذخؽ أوسصية إلى انتياج حكػمة حدب العجالة والتشسية السيسا بعج عاـ 
الجولية الى سياسة خارجية متعجدة االبعاد تيجؼ الى تشػيع عالقات تخكيا اإلقميسية و 

وخاصة مع دوؿ جشػب اسيا وجشػب غخب اسيا ودوؿ اسيا الػسصى، وكانت اليشج 
احجى الجوؿ السيسة التي حاولت تخكيا تصػيخ عالقاتيا الثشائية معيا الى مجيات 

 ومدتػيات متقجمة.

كانت اىع العػامل السؤثخة في العالقات الدياسية والتي سببت تػتخا متقصعا بيغ  .2
قزية كذسيخ والعالقات مع باكدتاف. فقج كاف السػقف التخكي عالقات البمجيغ 

السؤيج لباكدتاف في قزية كذسيخ سببا كبيخا في تػتيخ العالقات مع الحكػمة 
اليشجية وتعثخ العجيج مغ مذاريع التعاوف السختمفة بيغ البمجيغ. يجب اف تزع 
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طة عمى عالقاتيا مع تخكيا استخاتيجية لمسػازنة بيغ مػاقفيا مغ ىحه القزية والسحاف
 اليشج بسا يخجـ مرالحيسا االستخاتيجية.

تصػرت كل مغ تخكيا واليشج مغ اقتراد زراعي إلى اقتراد خجمي ونجحت في  .9
بحاجة إلى تصػيخ البحث  اتصػيخ قصاع ترشيع مػثػؽ بو. ومع ذلظ ، فيس

مغ أجل التأىل لسخحمة متقجمة ومبتكخة مغ الترشيع  اوالتصػيخ الخاص بيس
 لتعديد التعاوف الثشائي السذتخؾ. لترسيعوا

في مجاالت تػسيع الخجمات الرحية إلى عامة الشاس والسشاشق الخيفية ، يسكغ  .9
لمبمجيغ االستفادة مغ خبخاتيسا. عالوة عمى ذلظ ، أصبح كال البمجيغ مخكًدا ميًسا 

 لمدياحة العالجية ، حيث أصبحت الخجمات الصبية مجااًل ميًسا لمتعاوف.
ا ألف كل مغ اليشج وتخكيا قج استثسختا بذكل كبيخ في أنذصة البحث والتصػيخ نطخً  .1

، ال سيسا في السدتحزخات الريجالنية وتكشػلػجيا السعمػمات والجفاع واالتراالت 
والديارات والصاقة الستججدة والحفاظ عمى السياه ، يتستع كال الجانبيغ بالعجيج مغ 

لسذتخكة في السجاالت ذات االىتساـ الفخص في مذاريع البحث والتصػيخ ا
السذتخؾ. لعب الفغ والديشسا والثقافة دوًرا ميًسا في التقخيب بيغ الذعبيغ في 
الدشػات األخيخة ، ومغ السيع تكثيف التبادؿ الثقافي. يجب أف يذسل ذلظ تبادؿ 

 األفكار بيغ السؤسدات واألفخاد وكحلظ السدتػيات الحكػمية.
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