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يتشاوؿ البحث مػضػع العالقات التخكية-الريشية خالؿ السجة -2002
 2020في السجاالت االقترادية والعدكخية ،وييجؼ إلى تدميط الزػء عمى
ىحه العالقات في السجاالت أعاله خالؿ عيج حكػمة حدب العجالة والتشسية
التي حاولت مشح عاـ  2010انتياج سياسة االنفتاح عمى الجوؿ االسيػية
السيسا الريغ واليشج لتشػيع خياراتيا االستخاتيجية وتػسيع مرالحيا
االقترادية وتثبيت نفػذىا بػصفيا دولة ميسة ومؤثخة في مشصقة الذخؽ
االوسط وإعادة تفعيل دورىا كجدخ رابط بيغ اسيا واوروبا واحياء شخيق الحخيخ
الججيج .وتكسغ اىسية البحث في الخبط بيغ فاعميغ ميسيغ في الدياسة الجولية
وىسا الريغ القصب السشافذ اقتراديا لمػاليات الستحجة وتخكيا الجولة السيسة
والسؤثخة في الذخؽ االوسط .تزسغ البحث ثالثة محاور ،االوؿ الجحور
التاريخية لمعالقات بيغ تخكيا والريغ حتى عاـ  ،2002والثاني تصػر
العالقات االقترادية والتجارية ،والثالث تصػر العالقات العدكخية واالمشية مع
خاتسة تزسشت ممخرا مع اىع االستشتاجات.
الكمسات السفتاحية :تخكيا؛ الرين؛ العالقات التخكية-الريشية؛ طخيق الحخيخ.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
The research deals with the issue of Turkish-Chinese
relations during the period 2002-2020 in the economic and military
fields and aims to shed light on these relations in the above areas
during the era of the Justice and Development Party government,
which since 2010 has tried to adopt a policy of openness to Asian
countries, especially China and India, to diversify its strategic
options expanding its economic interests, consolidating its
influence as a powerful and influential country in the Middle East,
reactivating its role as a bridge linking Asia and Europe, and
reviving the new Silk Road. The importance of the research is to
link between two key actors in international politics, namely
China, the economic rival to the United States, and Turkey, an
important and influential country in the Middle East. The research
included three sections, the first one is the historical roots of
relations between Turkey and China until 2002, the second section
is the development of economic and trade relations, and the third
section is the development of military and security relations with a
conclusion that includes a summary of the most important
conclusions (results).
Keywords: Turkey; China; Turkish-Chinese relations; Silk
Road.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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السقجمة

شيجت العالقات التخكية-الريشية تحدشا تجريجيا مشح تػلي حكػمة حدب

العجالة والتشسية الحكع في تخكيا أواخخ عاـ  .2002وشيجت العالقات أيزا نقمة
نػعية في السجاالت كافة مشح عاـ  2010السيسا مع زخع الشذاط األخيخ السمحػظ في

الدياسات الخارجية الريشية والتخكية؛ فسع زيادة نفػذ الريغ عمى الدياسة الجولية،

أضحت قصبا عالسيا مخشحا محتسال في ليكل القػة الجولية .برخؼ الشطخ عغ

التجاعيات العالسية لػرعػد الريغ ،فإف مذاركة األخيخة في السشاشق التي تعج تقميجيا
ضخورية لحساية أمغ تخكيا وتعديد السرالح التخكية تجعل أي تحميل لػتيخة ومدار

أمخ ضخوريا .إلى جانب ذلظ ،وبفزل متصمبات التشسية
العالقات التخكية-الريشية ا
االقترادية مثل البحث عغ أسػاؽ ججيجة ،لع تكتف تخكيا مؤخ اخ بإعادة اكتذاؼ

الذخؽ األوسط فحدب ،بل حػلت اىتساميا أيزا إلى أجداء أخخى مغ العالع ،مثل

إعالنيا عاـ " 2005عاـ إفخيكيا" ،و " 2006عاـ أمخيكا الالتيشية ،فزال عغ مشصقة

أخخى إذ أصبحت تخكيا أكثخ نذاشا بذكل تجريجي ىي الذخؽ األقرى .وبػصفيا
سػقا ديشاميكيا ضخسا في شخؽ آسيا ،وعزػا دائسا في مجمذ األمغ التابع لألمع

الستحجة ،يبجو أف الريغ شخؼ فاعل يسكغ أف تكػف العالقات االقترادية والدياسية

والعدكخية الػثيقة معو مفيجة في تحقيق أىجاؼ الدياسة الخارجية التخكية .وىكحا،
يربح تحميل ومتابعة مدار العالقات التخكية-الريشية في الجانبيغ االقترادي

أمخ ضخوريا.
والعدكخي ا

فيسا يتعمق بتخكيا فإنيا تقع عمى تقاشع جيػسياسي وحزاري في أوراسيا،

ويسكغ العثػر عمى التخاث التاريخي الستعجد لمجولة العثسانية مغ خالؿ عسمية صعػد

تخكيا في عيج حدب العجالة والتشسية مشح عاـ 2002؛ فيػيات تخكيا الستعجدة ،كعزػ

في مشطسة التعاوف االقترادي ( )OECDوحمف الشاتػ( ،(NATOفزال عغ كػنيا

دولة شخؽ أوسصية ،ودولة إسالمية ،وعالقاتيا الستعجدة الغخبية واالسيػية ،ودولة جدخ
بيغ الذخؽ والغخب ،ودورىا الفاعل والسؤثخ اقميسيا وعالسيا في الدشػات األخيخة ،كل

ذلظ أدى استسخار االزدىار االقترادي ،واالستقخار الدياسي ،والسكانة الجولية الستدايجة
:
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لتخكيا ،وإلى تعديد ثقتيا في ىحا الرعػد الستشامي السدتشج عمى مػقعيا

الجيػاستخاتيجي ،ومداحة أراضييا ،وحجع سكانيا ،والثقل االقترادي الكبيخ كجولة

متػسصة كبيخة .إف عسمية التحجيث التي حققتيا تخكيا في عيج حدب العجالة والتشسية

متقجمة ججا ،وسخعة نسػىا االقترادي سخيعة ،وتصػرىا واعج ،واالقتراد التخكي مػجو

نحػ الدػؽ السحمية والخارجية ويبحث دائسا عغ أسػاؽ ججيجة في الريغ واليشج ودوؿ

اسيػية اخخى فزال عغ الذخؽ االوسط وافخيكيا .وقج أدى سعييا لالنزساـ إلى
االتحاد األوروبي إلى تحديغ تػجييا نحػ الدػؽ الجاخمية والخارجية بذكل كبيخ ،مسا
يجعميا مكاف تجسع ميع لخأس الساؿ العالسي .لصالسا كانت تخكيا مغ بيغ الجوؿ

اإلقميسية ذات التسثيل والشفػذ في مشصقة الذخؽ األوسط والعالع اإلسالمي ،مسا يجعميا
تتستع بسكانة قػية في العجيج مغ السشاشق مثل الذخؽ األوسط والبمقاف وآسيا الػسصى.

ىجف البحث

ييجؼ إلى تدميط الزػء عمى ىحه العالقات في السجاالت أعاله خالؿ عيج

حكػمة حدب العجالة والتشسية التي حاولت مشح عاـ  2010انتياج سياسة االنفتاح

عمى الجوؿ االسيػية السيسا الريغ واليشج لتشػيع خياراتيا االستخاتيجية وتػسيع

مرالحيا االقترادية وتثبيت نفػذىا بػصفيا دولة ميسة ومؤثخة في مشصقة الذخؽ
االوسط وإعادة تفعيل دورىا كجدخ بيغ اسيا واوروبا واحياء شخيق الحخيخ الججيج.

أىسية البحث

تكسغ أىسية البحث في متابعة وتحميل التصػرات التي حرمت في العالقات

التخكية-الريشية في بعجييا االقترادي والعدكخي خالؿ السجة  ،2020-2002والتي
شيجت تحػالت كبيخة وتقاربا ممحػضا في العالقات الثشائية مجفػعة بخغبة غيخ مدبػقة

مغ الكيادات الدياسية في كال البمجيغ في تعديد وتصػيخ ىحه العالقات إلى مدتػى

الذخاكة االستخاتيجية ،وقج انعكذ ىحا التقارب الدياسي عمى تعديد الجػانب األخخى

لمعالقات السيسا االقترادية والعدكخية استشادا إلى السرالح الستعجدة والسذتخكة

بيشيسا.

:
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مذكمة البحث

تتسحػر مذكمة البحث حػؿ مالية وكيفية التحػؿ السثيخ الحي جخى في

الجػانب االقترادية والعدكخية لمعالقات التخكية-الريشية خالؿ السجة مػضػع البحث
وتشصمق مغ األسئمة األتية :كيف تسكغ البمجاف مغ تعديد عالقاتيسا االقترادية عمى

الخغع مغ وجػد العجيج مغ العػامل السعخقمة لتصػر ىحه العالقات؟ وما ىي العػامل

التي ساىست في ىحا التحػؿ؟ وما ىي أىجاؼ تخكيا والريغ مغ تصػيخ عالقاتيسا

االقترادية والعدكخية إقميسيا ودوليا؟
فخضية البحث

تشصمق فخضية البحث مغ حكيقة كػف العالقات التخكية-الريشية حسمت معيا

الكثيخ مغ الستشاقزات التي شالسا ساىست في تعثخىا تاريخيا بدبب حكيقة أف كال

البمجيغ كانا عمى شخفي نكيس في الحخب الباردة ،وتخكيا عزػ رئيذ في حمف

الشاتػ ،كسا أنيا تعقجت بدبب قزية األويغػر التي شاؿ أمجىا ،إذ تتستع تخكيا بخوابط
ثقافية ولغػية وثيقة مع األقمية العخقية الخئيدة في تذيشجيانغ .ومع ذلظ ،فسشح أواخخ

التدعيشيات ،تغمب كال البمجيغ عمى ىحه القزايا ،ورفعا عالقتيسا إلى مدتػى أكثخ
أىسية حتى أنيع أصبحػا شخكاء استخاتيجييغ في عاـ  ،2010وبالتالي انعكذ ذلظ

عمى تحدغ عالقاتيسا االقترادية والعدكخية.

مشيجية البحث

اعتسج البحث عمى السشيج التاريخي الػصفي لستابعة التصػر التاريخي لمعالقات

حتى الػقت الحاضخ ،فزال عغ السشيج التحميمي الحي استكذف شبيعة التحػالت

التي شخأت عمى ىحه العالقات ،وعػامل تصػرىا.

هيكمية البحث

تزسغ ثالثة محاور رئيدة ،االوؿ ،نطخة في الجحور التاريخية لمعالقات

التخكية-الريشية حتى عاـ  .2002الثاني ،تصػر العالقات التجارية والتعاوف
االقترادي .الثالث ،تصػر العالقات العدكخية واالمشية فزال عغ خاتسة تزسشت أىع

االستشتاجات.
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أوال :نظخة في الجحور التاريخية لمعالقات التخكية-الريشية حتى عام 2002
مغ أجل فيع أفزل لمعالقات بيغ تخكيا والريغ البج مغ تدميط الزػء عمى

الجحور التاريخية لمعالقات بيغ الجولتيغ .ابتجاء يسكغ القػؿ إف جحور ىحه العالقات
تستج إلى العيج العثساني وتحجيجا الشرف الثاني مغ القخف التاسع عذخ .ونط اخ لبعج

السدافة بيغ االمبخاشػرية الريشية والجولة العثسانية فمع يكغ ىشاؾ اتراؿ مباشخ بيغ
الصخفيغ قبل ىحا التاريخ .ومع ذلظ ،إذا عجنا إلى ما قبل انتقاؿ األتخاؾ إلى األناضػؿ

فسغ الججيخ بالحكخ القػؿ بأف األتخاؾ والريشييغ كانػا جيخاف في الريغ نفديا؛ ففي

ذلظ الػقت ،كاف ُيصمق عمى األتخاؾ السػجػديغ في الريغ اسع ( ،)突厥 Tujue
أو (جػكتػرؾ  .)Göktürkوكاف ليحا اإلرث البالغ مغ العسخ ألفي عاـ تأثيخه الخاص

عمى لقاءات كال الذعبيغ ،إذ تخكت الجحور التخكية مغ عرخ جػكتػرؾ أقارب لتخكيا

في الريغ وحػليا ،أي الكبائل التخكية األخخى بسا في ذلظ األويغػر .وسسح شخيق

الحخيخ الذييخ لكال الذعبيغ بتصػيخ عالقات تجارية غيخ مباشخة في الغالب ،إذ كانت

الجولتاف العثسانية والريشية تقعاف عمى شخفي ىحا الصخيق التجاري القجيع .ومع ذلظ،
وحتى نياية العيج العثساني ،لع تكغ لكال الصخفيغ عالقات مباشخة فقج تعاممتا مع
بعزيسا البعس عبخ سفاراتيسا في أوروبا ).(Söylemez, 2017, 1

بعج اعالف تأسيذ جسيػرية تخكيا عاـ  1923حاولت أنقخة فتح بعثة

دبمػماسية في الريغ لكشيا لع تتحقق (تشجح) .في الشياية ،افتتحت جسيػرية الريغ

 )ROC( Republic of Chinaبعثة دبمػماسية ليا عاـ  ،1934وفي السقابل

أرسمت أنقخة في مسثال دبمػماسيا ليا إلى نانجيشغ في عاـ  .1937وكاف لمثػرة
الذيػعية وتأسيذ جسيػرية الريغ الذعبية عاـ  1949تأثيخ سمبي مباشخ عمى

العالقات التخكية-الريشية .وفي عاـ  ،1950انجلعت الحخب الكػرية التي قاتل فييا

جشػد صيشيػف وأتخاؾ عمى جانبيغ متعارضيغ .تخكت الحخب في الدشػات الالحقة
بعس الترػرات الدمبية عغ الريغ في السجتسع التخكي .وفي السقابل ،كاف لجى

نطخ ألف ىحا البمج،
جسيػرية الريغ الذعبية آنحاؾ وجيات نطخ غيخ جيجة تجاه تخكيا ا
:
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وىػ حميف لمػاليات الستحجة وعزػ بالفعل في الشاتػ ،يسيل إلى "الغخب الخأسسالي".

وحتى أوائل عقج الدبعيشيات ،حافطت تخكيا عمى روابط رسسية مع سمصات جسيػرية
الريغ ).(Söylemez, 2017, 1-2

تغيخ مدار العالقات الخسسية بيغ تخكيا والريغ (جسيػرية الريغ الذعبية)

عشجما قخرت الػاليات الستحجة تعجيل سياستيا تجاه نطاـ ماو الذيػعي .ونتيجة لحلظ،

أقامت تخكيا في عاـ  1971عالقات دبمػماسية رسسية مع جسيػرية الريغ الذعبية

عمى مدتػى الدفخاء وقصعت عالقاتيا مع تايػاف .يجب اإلشارة ىشا إلى أف الحكػمة

التخكية التي اعتخفت بجسيػرية الريغ الذعبية عمى أنيا "صيغ واحجة" كانت نتيجة

تجخل السؤسدة العدكخية التخكية في الدياسة الجاخمية عاـ  .1971ىحه الشقصة ميسة
بذكل خاص لفيع تصػر ىحه العالقة الثشائية مشح ذلظ الحيغ ،إذ لعب الجير التخكي

دور ميسا في عالقات بالده مع الريغ ،ودفع بانتطاـ مغ أجل شخاكة أوثق.
دائسا ا
عمى سبيل السثاؿ ،أوؿ وزيخ الخارجية التخكي آنحاؾ (إيمتخ تخكساف

İlter

 )Türkmenوالخئيذ الحي زار الريغ في عامي  1981و  ،1982عمى التػالي،

كانت جدء مغ حكػمة تع تذكيميا بعج االنقالب العدكخي التي حجث في عاـ .1980
ومع ذلظ ،في الثسانيشيات ،ضمت العالقات التخكية-الريشية مشخفزة إلى حج ما،

تتكػف بذكل رئيذ مغ تبادؿ الديارات الحكػمية وعجد قميل مغ الػفػد العدكخية

) .(Söylemez, 2017, 3ويبجو أف الدبب وراء ذلظ ىػ التػتخ الحي حرل في
العالقات التخكية-االمخيكية مشترف عقج الدبعيشيات نتيجة حطخ األسمحة األمخيكي
عمى تخكيا عمى خمفية تجخميا العدكخي في قبخص عاـ  ،1974فحاولت الحكػمة

العدكخية التي أعقبت انقالب  1980تشػيع عالقاتيا العدكخية الخارجية وعجـ
االعتساد عمى الػاليات الستحجة وحجىا في السجاؿ العدكخي ،فزال عغ ضعف

العالقات بيغ تخكيا والسجسػعة االوروبية عمى خمفية االنقالب العدكخي فػججت في

الريغ خيا ار بجيال السيسا بعج اقامة الػاليات الستحجة االمخيكية عالقات دبمػماسية

معيا.

:
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شخعت أنقخة ،التي تع تيسيذيا مغ قبل السجسػعة االقترادية األوروبية

( )EECبعج انقالب عاـ  ،1980في الدعي لتحقيق تػازنات ججيجة مغ الشاحية
الدياسية .وكانت جسيػرية الريغ الذعبية ،أحج األعزاء الجائسيغ في مجمذ األمغ

مخكد سياسيا ججيجا
ا
التابع لألمع الستحجة والتي انفتحت عمى االقتراد الخأسسالي،

لمتػازف بالشدبة ألنقخة .خالؿ ىحه السجة بجأت أوؿ محادثات رفيعة السدتػى بيغ تخكيا

والريغ ،وتع إجخاء عجد كبيخ مغ الديارات الستبادلة بيغ البمجيغ .وفي ىحا الدياؽ قاـ

وزيخ التجارة (كساؿ جانتػرؾ  ) Kemal Cantürkبأوؿ زيارة رفيعة السدتػى إلى
الريغ في أيار /مايػ  .1981أعقبتيا زيارة ميسة ججا لػزيخ الخارجية التخكي إلتخ

تخكساف في كانػف األوؿ /ديدسبخ  1981أسيست في تصػيخ العالقات الثشائية.
ويتزح مغ ىحه الديارة أف إدارة بكيغ كانت تسيل نحػ انقالب  1980عمى أساس أنيا

وفخ االستقخار الدياسي ضج التػسع الدػفياتي .وأرادت الريغ حال دبمػماسيا لشداعات

بحخ إيجة بيغ تخكيا واليػناف ،وقزية قبخص بيغ الصخفيغ .وفي ىحه الديارة تع التػقيع

عمى اتفاقية التعاوف االقترادي والفشي التي ميجت الصخيق لمتعاوف التجاري بيغ تخكيا

والريغ الحقا ).(Çolakoğlu, 2013, 33

في أوائل الثسانيشيات قاـ الخئيذ التخكي (كشعاف إيفخيغ )Kenan Evren

بسبادرة آسيػية تزسشت مجسػعة زيارات إلى الريغ وكػريا الجشػبية وإنجونيديا
وبشغالدير وباكدتاف في كانػف األوؿ  /ديدسبخ  .1983وكاف لكل زيارة مغ الديارات

السحكػرة أعاله أىسية كبيخة السيسا الديارة إلى الريغ التي تعج عالمة فارقة في تاريخ

العالقات الثشائية لكػنيا أوؿ زيارة رفيعة السدتػى بيغ البمجيغ .بعج زيارة إيفخيغ قاـ
وزيخ الثقافة الريشي (تذػ مػزىي  )Zhu Muzhiبديارة إلى تخكيا في نيداف /أبخيل

 ،1983أعقبتيا زيارة رسسية ميسة لػزيخ الخارجية الريشي (وو تذػ تذيانغ Wu

 ) Chuochiangإلى تخكيا في تذخيغ األوؿ /أكتػبخ  .1983ثع قاـ الخئيذ الريشي

(لي شيانياف  )Li Xiannianبديارة إلى تخكيا في آذار /مارس  .1984وخالؿ زيارة
الخئيذ لي ،أشادت الريغ بالسػقف التخكي السدتقخ في الحخب اإليخانية-العخاقية،

:
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وأكجت عمى ضخورة حل قزية قبخص مغ خالؿ السحادثات الجولية .تػصمت تخكيا

والريغ إلى اتفاؽ حػؿ تبشي مػقف مذتخؾ في السشرات الجولية اي مشطسة االمع

الستحجة والسشطسات الجولية االخخى تجاه جسمة مغ القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ.
وأعقبت زيارة الخئيذ لي زيارة وزيخ الخارجية وحيج خميفة أوغمػ Vahit Halefoğlu

إلى الريغ في تذخيغ األوؿ /أكتػبخ .(Çolakoğlu, 2013, 34) 1984

مغ ناحية أخخى ،قاـ رئيذ الػزراء تخكيا (تػرغػت أوزاؿ )Turgut Özal

بديارة رسسية إلى جسيػرية الريغ الذعبية في تسػز /يػليػ  .1985في السقابل
شجعت الحكػمة الريشية تخكيا عمى االستثسار في مشصقة تذيشجيانغ أويغػر الستستعة

بالحكع الحاتي في الثسانيشيات .في ىحا الدياؽ قاـ رئيذ حكػمة تذيشجيانغ ،إسساعيل

أمات ،بديارة مجف مختمفة في تخكيا في تسػز /يػليػ  .1985وقاـ رئيذ مجمذ الجولة

الريشي (زىاو زيانغ  ) Zhao Ziyangبديارة إلى تخكيا في تسػز/يػليػ .1986
وعقجت خالؿ قسة عمى مدتػى رئاسة الػزراء بيغ البمجيغ محادثات حػؿ تحديغ

العالقات الدياسية واالقترادية .وقج صخح نائب وزيخ الخارجية الريشي Ci Huai

 ،Yuanفي مقابمة أجخيت في تذخيغ األوؿ /أكتػبخ  ،1987أنو مغ الزخوري حل
مذاكل بحخ إيجة وقبخص واألقمية التخكية في بمغاريا مغ خالؿ القشػات الجبمػماسية
).(Çolakoğlu, 2013, 34

ىحه البيئة اإليجابية لع تجـ حتى التدعيشيات إذ أدت مخاوؼ بكيغ بذأف سياسة

أنقخة فيسا يتعمق بسجتسع األويغػر التخكي  /السدمع في مشصقة تذيشجيانغ األويغػرية

ذاتية الحكع في الريغ ػ ػ ػ والتي تفاقست في الشياية بدبب اتراالت الدياسييغ األتخاؾ
مع قادة السعارضة األويغػرػ ػ ػ إلى تجىػر العالقات التخكية-الريشية .لكغ مع قخب

نياية التدعيشيات ،اتخحت الدياسة الخارجية التخكية مشعصفا آخخ ،ووضعت أنقخة

استخاتيجية لمعسل بتشديق أكبخ مع روسيا والريغ في مشصقة آسيا الػسصى ،بجال مغ
محاولة فخض نفػذىا بشفديا .في ىحه الفتخة ،أوقفت تخكيا دعسيا لحخكات األويغػر

واختارت دعع مجتسع األويغػر اقتراديا وثقافيا بيشسا رفزت في الػقت نفدو أية

محاولة مغ شأنيا أف تعخض وحجة أراضي الريغ لمخصخ ).(Atli, 2016

:
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ثانياً :تطهر العالقات التجارية والتعاون االقترادي

 .1العالقات التجارية
مع مصمع القخف الحادي والعذخيغ كانت الريغ تذيج معجؿ نسػ اقترادي غيخ

عادي ما أدى إلى أف تربح واحجة مغ عسالقيغ اقترادييغ في العالع .وعدزت

الريغ انجماجيا في األنطسة السالية والتجارية العالسية السيسا مغ خالؿ عزػيتيا في

مشطسة التجارة العالسية .مغ ناحية أخخى ،كانت الريغ خجػلة بعس الذيء في

عالقاتيا الخارجية وحافطت عمى استقخار نسػىا خالؿ ىحه الحكبة العالسية.

سبق اف سمط الخئيذ التخكي كشعاف إيفخيغ الزػء بذكل ضسشي عمى فخص

الدػؽ اليائمة في الريغ عشجما صخح في زيارتو إلى بكيغ في كانػف األوؿ /ديدسبخ:
"أتسشى أف نبيع البختقاؿ لكل صيشي" .مشح ذلظ الحيغ ،تصػرت العالقات التجارية

الثشائية بيغ تخكيا والريغ بذكل كبيخ ).(Ersoy, 2008, 70–71

بعج عاـ  2000شيجت العالقات الثشائية في مجاؿ التجارة والتعاوف

االقترادي بيغ البمجيغ تصػ ار كبي اخ إثخ انزساـ الريغ إلى مشطسة التجارة العالسية في
عاـ  .2001ونتيجة لحلظ ،زادت األعساؿ التجارية التخكية-الريشية بذكل كبيخ.
وكاف لدياسة االنفتاح التخكية الججيجة في شخؽ آسيا التي اتخحتيا و ازرة الخارجية

التخكية في عاـ  2005التي استيجفت تعديد التجارة مع دوؿ السشصقة وخاصة الدػؽ

الريشية ) (Söylemez, 2017, 278أثخ كبيخ في تصػر العالقات التجارية بيغ
البمجيغ الحقا.

:
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ججول رقم ()1

التجارة الثشائية التخكية-الريشية (االحراءات التخكية)

السرجر:

)(Söylemez, 2017, 293

بمغ حجع التجارة الدشػية  1مميار دوالر ألوؿ مخة في عاـ  .2000تع تعديد

التجارة الثشائية باستسخار في الدشػات التالية ونسا حجع التجارة إلى حػالي  28مميار

دوالر لعامي  2013و  ،2014وأكثخ مغ  27مميار دوالر لعاـ  2015كسا يتزح
مغ الججوؿ رقع  .1كاف االستثشاء الػحيج ىػ االنخفاض الكبيخ في عاـ  2009بدبب

تأثيخات األزمة السالية العالسية عمى التجارة التخكية الريشية وفقا لمججوليغ  2و ،3إذ
كاف ىشاؾ انخفاض بأكثخ مغ  2.5مميار دوالر .ىحا صحيح إذا تحجثشا عغ السبمغ

:
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اإلجسالي السصمق .عشجما نشطخ إلى الججوؿ رقع ( )2حػؿ حرة التجارة التخكية

الريشية بذكل عاـ ،نخى جانبا آخخ مغ القرة .ىشاؾ ،نكتذف أف حرة التجارة

الثشائية التخكية-الريشية في إجسالي التجارة الخارجية لتخكيا زادت حتى في عاـ

 ،2009عمى الخغع مغ انخفاض حجع التجارة الثشائية في ذلظ العاـ (Söylemez,

) .2017, 279-280يشطخ الججوؿ رقع (.)2

الججول رقم ()2

حرة التجارة الثشائية التخكية الريشية في إجسالي التجارة الخارجية لتخكيا

السرجر:

)(NBS of China, 2017

:
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أما في الججوؿ رقع ( )3فيذيخ إلى أنو وفقا لمبيانات الريشية ،فقج شيجت
التجارة الثشائية بيغ تخكيا والريغ فخقا بذكل شفيف ،مع حرتيا في إجسالي التجارة
الخارجية لمريغ .وبالتالي ،كاف االنخفاض عغ البيانات التخكية بسقجار  2.5مميار
دوالر بدبب الػضع السالي العاـ لتخكيا ،ولكغ ربسا لع يكغ لو عالقة كبيخة بالتجارة
التخكية-الريشية .مغ السيع مالحطة ذلظ ألف عاـ  2009كاف العاـ الحي وقعت فيو
حادثة أورومتذي( )1ودعا الكثيخ مغ األشخاص في تخكيا ،بسغ فييع وزيخ التجارة
والرشاعة ،إلى مقاشعة البزائع الريشية .مخة أخخى ،يسكششا أف نخى أف ردود الفعل
ىحه كانت رمدية إلى حج ما ولع تؤثخ عمى التجارة (Söylemez, 2017, 280-
).281
ججول رقم ()3

التجارة الثشائية التخكية-الريشية (اإلحراءات الريشية)

وتطيخ الججاوؿ أعاله االختالفات بيغ االحراءات التخكية

السرجر:

)(NBS of China, 2017
:
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وفي الػاقع ليدت تخكيا والريغ الجولتاف الػحيجتاف المتاف ال تدتصيعاف

االتفاؽ عمى األرقاـ التجارية ،فيسكششا أف نخى اتجاىات مساثمة في األرقاـ األمخيكية-

الريشية واألرقاـ التخكية-األلسانية .عمى سبيل السثاؿ ،يبمغ العجد التجاري لمتجارة
الثشائية األمخيكية مع الريغ ( )342.6مميار دوالر وفقا لمػاليات الستحجة ،و()237

مميار دوالر وفقا لمريغ ) .(Martin, 2015, 1الفارؽ أكثخ مغ مائة مميار دوالر أي
 :45مسا تطيخه اإلحراءات الريشية .عشجما نشطخ إلى واردات تخكيا إلى ألسانيا،

يسكششا رؤية نتائج مساثمة .بالشدبة لعاـ  ،2012أضيخت اإلحرائيات التخكية 13.1

مميار دوالر الرادرات إلى ألسانيا ،في حيغ أضيخت اإلحراءات األلسانية أف

الػاردات مغ تخكيا  15.5مميار دوالر ) (Deutsche Welle, 2013الفارؽ ىػ 2.4
مميار دوالر أي  18.3نقصة.
 .2االستثسارات الستبادلة

وفقا لسؤشخات التشسية العالسية لمبشظ الجولي  ،World Bankفقج زادت ندبة

صافي التجفقات الخارجية لالستثسار األجشبي السباشخ إلى الستػسط العالسي لمشاتج
السحمي اإلجسالي ستة أضعاؼ خالؿ العقػد األربعة الساضية .وىحا يػضح األىسية

الستدايجة لالستثسار األجشبي السباشخ الخارجي ( )OFDIكسيدخ لمتشسية االقترادية
في االقترادات الستقجمة والشامية عمى حج سػاء .وقج رافق ضيػر الريغ كالعب

رئيذ في االقتراد العالسي زيادة غيخ مدبػقة في استثساراتيا الخارجية ،إذ ارتفع

االستثسار األجشبي السباشخ السػجو إلى الخارج في الريغ مغ  28مميار دوالر في

اعتبار مغ عاـ
عاـ  2000إلى ما يقخب مغ  120مميار دوالر في عاـ  .2019و ا

 ،2019تعج الريغ رابع أكبخ مرجر لخأس الساؿ في العالع مغ حيث تجفقات

االستثسار األجشبي السباشخ إلى الخارج ،مسا يذيخ إلى أىسيتيا الستدايجة في تشسيتيا

االقترادية ،وكحلظ تشسية البمجاف الستمكية لالستثسار ).(Gürel & Kozluca, 2022

االستثسار األجشبي السباشخ ( )FDIبيغ تخكيا والريغ غيخ متػازف أيزا مثل

التجارة الثشائية وىحه أيزا نقصة أخخى تثبت عجـ التشاسق بيغ البمجيغ؛ فأرقاـ
:
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االستثسار األجشبي السباشخ لتخكيا في الريغ صغيخة ججا عشج مقارنتيا بأرقاـ
االستثسار الريشي في تخكيا وىحا يذيخ إلى تبايغ واضح في حجع االقتراديغ التخكي

والريشي.

عمى مدتػى االستثسار الريشي السباشخ في مجاؿ البشػؾ والسرارؼ فقج أكسل

أكبخ بشظ في العالع مغ حيث الكيسة الدػقية وإجسالي األصػؿ وىػ البشظ الرشاعي

والتجاري الريشي ( ،)ICBCش اخء حرة أغمبية في  Tekstil Bankالتخكي ليربح

أوؿ بشظ صيشي يصمق عسمياتو في الدػؽ التخكية .وتحخكت عسميات  ICBCفي تخكيا
عمى قجـ وساؽ إذ أعقب حفل االفتتاح الحي أقيع في اسصشبػؿ تػقيع محكخات تفاىع
مع ستة مغ مقجمي االئتساف السحتسميغ ،بسا في ذلظ شخكة تػليج الصاقة الػششية

التخكية ،والخصػط الجػية التخكية ،وأربع شخكات كبخى تعسل في مجاؿ الصاقة،
وصشاعات الرمب والذحغ والبشاء .وييجؼ البشظ الرشاعي والتجاري الريشي إلى
تحقيق نسػ سخيع في ىحا الدػؽ الججيج ،وغسخت وسائل اإلعالـ أنحاؾ التخكية التقاريخ

حػؿ نية البشظ الرشاعي والتجاري الريشي في شخاء فخوع  .HSBCيقاؿ إف البشظ

الريشي سيذتخي جسيع فخوع  HSBCالبالغ عجدىا  287فخعا باستثشاء عذخة مشيا.
بسعشى آخخ ،يجمب  ICBCاألمػاؿ الريشية إلى تخكيا والذخكات التخكية ترصف

لتمقي حرتيا مغ التسػيل ).(Atlı, 2015

يتشاسب استحػاذ  ICBCعمى  Tekstil Bankتساما مع مبادرة الريغ

الصسػحة التي يصمع عمييا مبادرة الحداـ والصخيق (شخيق الحخيخ الججيج) ،والتي تيجؼ

إلى إنذاء حداـ اقترادي يخبط الريغ بأوروبا عبخ آسيا الػسصى والذخؽ األوسط.
سيػفخ مذخوع شخيق الحخيخ الججيج تدييال لالستثسار والتجارة عمى شػؿ الصخيق،

وت حتل تخكيا ،كػنيا تقع عمى تقاشع أوروبا وآسيا ،مكانة محػرية في ىحا الرجد.
تذارؾ الذخكات الريشية بالفعل في عجد مغ مذاريع الشقل والبشية التحتية الخئيدة في

تخكيا ،وسيػفخ دخػؿ البشظ الرشاعي والتجاري الريشي إلى الدػؽ تسػيال ججيجا.
عشجما قاؿ جيانغ جيانكيشغ ،رئيذ مجمذ إدارة البشظ الرشاعي والتجاري الريشي،
:
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خالؿ الحفل الحي أقيع في اسصشبػؿ أف البشظ "سيتبع استخاتيجيات كػنو أوراسيا،
بالتعاوف الػثيق مع السشاشق السحيصة" ،كاف يذيخ بػضػح إلى ترػر الريغ لتخكيا

كسخكد اقترادي محتسل بيغ أوروبا وآسيا ).(Atlı, 2015

ويعج دخػؿ البشظ الرشاعي والتجاري الريشي إلى الدػؽ التخكية عالمة بارزة

في العالقات التخكية الريشية .ستداىع األمػاؿ الريشية في تغصية االحتياجات

التسػيمية لتخكيا ،وكال البمجيغ حخيز عمى ما أسساه رئيذ البشظ الرشاعي والتجاري

الريشي "إستخاتيجية أف تكػف أوروبيا آسيػيا" .ومع ذلظ ،مغ وجية الشطخ التخكية،
التػازف ىػ القزية األساسية .لكي يتع وضع التقارب االقترادي مع الريغ عمى

أساس مدتجاـ ،مغ الزخوري أف تكػف الذخكات التخكية أكثخ نذاشا وتحقق أحجاـ

أعساؿ أكبخ في الدػؽ الريشية ).(Atlı, 2015

ُعقج االجتساع الدادس عذخ لمجشة االقترادية السذتخكة ( )JECبيغ تخكيا
والريغ في  27أيمػؿ/سبتسبخ  2009في بكيغ .يبمغ إجسالي االستثسارات الريشية
في تخكيا حػالي  2مميار دوالر أمخيكي .التخريز القصاعي لالستثسارات ىػ عمى
الشحػ التالي :الصاقة ،والبشية التحتية ،والمػجدتية ،والتسػيل ،والجمج واالتراالت

الدمكية والالسمكية والثخوة الحيػانية .تخكيا تجعع مذخوع "الحداـ والصخيق" في الريغ.
تقع شخكة  Türkiyeفي مػقع رئيذ في ىحه السبادرة ،وتيجؼ إلى تحقيق مذخوع

" ،"Trans Hazar- Middle Corridorالحي يكسل الخط الذسالي مغ الريغ إلى

مسخ ججيجا يخبط بيغ الريغ وأوروبا .في ىحا الرجد ،لسػاءمة مبادرة
أوروبا ويفتح ا
"الحداـ والصخيق" مع مذخوع "السسخ األوسط" ،تع التػقيع عمى محكخة تفاىع في 1

تسػز /يػليػ  2016قبل قسة مجسػعة العذخيغ في ىانغتذػ .تع تجشيغ خط سكة

حجيج باكػ– تبيميدي -كارس ،وىػ مكػف رئيذ في  ،Middle Coridorرسسيا في

 30تذخيغ األوؿ/أكتػبخ  .2017حزخ رجب شيب أردوغاف ،رئيذ جسيػرية تخكيا
حفل االفتتاح الحي أقيع في باكػ .غادر أوؿ قصار ترجيخ إلى الريغ مغ Izmit /

 Köseköyفي  6كانػف االوؿ /ديدسبخ  2020مع حسػلتو مغ الثالجات والدمع
:
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البيزاء في  42حاوية ،والقصار الحي وصل إلى الحجود الريشية في  16كانػف
األوؿ /ديدسبخ ،نقل شحشتو إلى  ،Xi'anالريغ في  19كانػف االوؿ /ديدسبخ

 .2020واستسخ شحغ البزائع بالقصار بيغ البمجيغ مشح ذلظ التاريخ .وتعج تخكيا

الدياحة مجاال محتسال لديادة تصػيخ العالقات االقترادية والثقافية مع جسيػرية

الريغ الذعبية .يعدز الدياح الريشيػف العالقات بيغ الذعبيغ التخكي والريشي .تع
االحتفاؿ بعاـ  2018باعتباره عاـ الدياحة التخكية في الريغ .ووصل عجد الدياح

الريشييغ السدافخيغ إلى تخكيا إلى  394.000بديادة  :60في عاـ  .2018وفي عاـ

 ،2019زار  427.000سائح صيشي تخكيا (Türkiye- People’s Republic of

).China Economic and Trade Relations, 2021

ىشاؾ صػرة مساثمة في الجانب االستثساري إذ يتدايج استثسار الريغ في تخكيا

بدخعة كبيخة؛ فػفقا لبيانات صيشية رسسية ،بمغ إجسالي تجفقات االستثسار األجشبي
السباشخ الريشي إلى تخكيا حتى عاـ  2020حػالي ( )12مميار دوالر ،في حيغ بمغ

تجفق استثسارات تخكيا في الريغ ( )16.1مميار دوالر و( )13.3مميار دوالر

و( )12.4مميار دوالر و( )12.2مميار دوالر و ( )16.5مميار دوالر لمدشػات 2011
و  2012و  2013و  2014و  2015عمى التػالي .أما تجفق االستثسارات الريشية
السباشخة في تخكيا خالؿ الدشػات نفديا اعاله فقج بمغت ( )74.7مميار دوالر،

و( )87.8مميار دوالر ،و( )107.8مميار دوالر و( )123.1مميار دوالر و()127.6
مميار دوالر لمدشػات نفديا .مغ ناحية أخخى ،ضل تجفق االستثسار األجشبي السباشخ

التخكي إلى الريغ ( )4.8مميار دوالر في  2015و ( )21.4مميار دوالر مغ 2011

إلى .(Söylemez, 2017, 287-288) 2015

:
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الذكل ()1

رصيج االسثسارات وتجفق االستثسار الريشية في تخكي خالل السجة
()2020-2002

السرجر

)(Gürel & Kozluca, 2022, p.11

كسا اتفق البمجاف عمى فتح مشصقة تشسية صشاعية لتخكيا في تذيشجيانغ .في

عاـ  ،2011وقع السدؤولػف الريشيػف واألتخاؾ وقعػا محكخة تفاىع حػؿ إنذاء

مجسػعة عسل مذتخكة لمتحزيخ لمسجسع الرشاعي التخكي في تذيشجيانغ ،مسا زاد مغ
احتسالية السديج مغ االستثسارات التخكية في الريغ مثل ميشاء اسصشبػؿ والتجارة في

إزميخ ،كانت ىحه القاعجة الرشاعية ميسة ججا لمعالقات التخكية-الريشية .كسا أف ليا

معشى سياسيا بالشدبة لمحكػمة التخكية بسعشى أنيا تيتع باألويغػر .ومع ذلظ ،ال تداؿ
دور في إحجاـ الريغ
السذاكل الحالية حػؿ حداسية الريغ لسذكمة األويغػر تمعب ا
عغ تدخيع السذخوع بذكل أكبخ .قج تدسح مشصقة التجارة التخكية في تذيشجيانغ لتخكيا

بالػصػؿ إلى السشصقة أكثخ مسا تخيجه الريغ .في الػاقع ،كاف ذلظ بعج سشػات قميمة

:
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مغ حادثة تذيشجيانغ الذائشة في تسػز/يػليػ  .2009مشح ذلظ الحيغ ،لع يكغ ىشاؾ

الكثيخ مغ األخبار حػؿ تصػيخ السشصقة الرشاعية  -حتى اآلف تشتطخ التصػيخ .تع

افتتاح مخكد التجارة التخكي  ،Erdaoqiaoالحي يبيع السشتجات التخكية في وسط

أورومتذي ،في عاـ  ،2012ورحب األويغػر بالسشتجات التخكية عمى نصاؽ واسع
نطخ لتقاربيع الثقافي ).(Söylemez, 2017, 288
ا

في عاـ  ،2014تع افتتاح مخكد التجارة التخكي في Qinghai ،Xining

أيزا .وقجـ السخكد السكػف مغ  3شػابق وأكثخ مغ  2000متخ مخبع خجمات لمدكاف
السحمييغ بساركات تخكية متشػعة .إلى جانب ذلظ ،عسمت لجشة آسيا والسحيط اليادئ

التابعة لسجمذ األعساؿ التخكي العالسي ( DTİKمجمذ األعساؿ التخكي العالسي)
عمى إنذاء غخفة التجارة والرشاعة التخكية في الريغ وكحلظ مخكد الخجمات
المػجدتية التخكي في مشصقة التجارة الحخة في وايقاوتذياو بذشغياي Shanghai’s

.(NGO, 2016) Waigaoqiao

ومغ أجل تحقيق أىجاؼ التجارة الثشائية وزيادة االستثسار األجشبي السباشخ ،تع

تشطيع عجد قميل مغ مشتجيات األعساؿ مغ قبل كل مغ الػكاالت الحكػمية وغيخ

الحكػمية .تكسغ أىسيتيا في مداىستيا في زيادة االستثسار األجشبي السباشخ في العقج

الساضي وىي مشتجى التعاوف التجاري االقترادي التخكي-الريشي عامي (2008
و ،)2009ومشتجى األعساؿ التخكي الريشي ( 2011و )2012الحي نطستو جسعية
الرشاعييغ ورجاؿ األعساؿ األتخاؾ

Türk Sanayicileri ve İşadamları

 Derneğiالسعخوفة اخترا ار بػ( )TÜÇSİADالتي تأسدت عاـ  ،2006ومشتجى
التجارة واالستثسار التخكي-الريشي عاـ ( )2011الحي استزافو اتحاد رجاؿ األعساؿ
والرشاعييغ

األتخاؾ

Sanayiciler

ve

İşadamları

Türkiye

 Konfederasyonuالسعخوؼ اخترا ار بػ( )TUSKONالحي تأسذ عاـ ،2005
ومشتجى األعساؿ التخكي-الريشي عاـ ( )2015الحي نطستو و ازرة االقتراد التخكية

ومجمذ العالقات االقترادية الخارجية Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi
:
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السعخوؼ اخترا ار بػ( )DEİKفزال عغ ىؤالء ،حاوؿ مكتب  TÜSİADومسثمي
جسعية الرشاعييغ ورجاؿ األعساؿ السدتقميغ

Müstakil Sanayiciler ve

 Girişimciler Derneğiالسعخوفة اخترا ار بػ( )MÜSİADفي الريغ أيزا

إعادة ربط أعساؿ البمجيغ ).(Söylemez, 2017, 290

وكاف الخئيذ التخكي رجب شيب أردوغاف قج صخح في  30تسػز /يػليػ

 2015خالؿ انعقاد مشتجى االعساؿ التخكي-الريشي في بكيغ أنو يجب عمى تخكيا
والريغ البجء في استخجاـ "عسمة وششية" لألنذصة التجارية بيغ البمجيغ .وبجأ الخئيذ

أردوغاف والخئيذ الريشي تذي جيغ بيشغ مشتجى األعساؿ التخكي الريشي بحزػر
كبيخ مغ السدتثسخيغ األتخاؾ .وأوضح الخئيذ التخكي أنيسا يخيجاف إنذاء جامعة تخكية

صيشية لالستثسارات السدتقبمية ،في حيغ قاؿ "إف البمجيغ يبحالف قرارى جيجىسا

إلحياء شخيق الحخيخ التاريخي" .وأضاؼ أف "الذخكات التخكية تتػقع استثسارات في

الصاقة في الريغ" ،وأكج أف البمجيغ عمى استعجاد لجعع السدتثسخيغ .مغ جيتو قاؿ
وزيخ االقتراد التخكي نياد زيبكجي  Nihat Zeybekciخالؿ السحادثات الثشائية التي

أجخاىا مع وزيخ التجارة الريشي قاو ىػششغ  Gao Huchengفي بكيغ قبيل انعقاد

مشتجى االعساؿ التخكي-الريشي "إف تخكيا تقتخح إنذاء مشصقة تجارة حخة خاصة
ستسكغ الذخكات الريشية مغ تشفيح جسيع أنػاع التجارة واإلنتاج في تخكيا" .وقاؿ

زيبكجي "إف تخكيا تخيج الذخوع في عسمية إلزالة جسيع العكبات التي تعتخض التجارة
بيغ تخكيا والريغ" ،مزيفا أف كال البمجيغ يخغباف في تحديغ عالقاتيسا الثشائية عمى

أساس مبجأ الفػز لكال الصخفيغ .تخأس الجانباف تػقيع اتفاقيات التجارة واالستثسار

وتعديد الحػار عمى مدتػى نائب رئيذ الػزراء وعقجت اتفاقيات تجارة و استثسار بيغ

الصخفيغ ).(Daily Sabah, 2015a

وكاف مغ الػاضح أف السدتثسخيغ الريشييغ بجأوا يشجحبػف أكثخ لمفخص في

الدػؽ التخكية خاصة بعج  .2010ومع ذلظ ،يقػؿ أحج مسثمي السشطسات غيخ

الحكػمية التخكية "إف العسل كسشطسة غيخ حكػمية مع الريغ ليذ باألمخ الديل؛
:
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فسع البيخوقخاشية مغ الجانبيغ ،أصبح مغ الرعب ججا جحب االستثسار األجشبي
السباشخ إلى تخكيا ).(Söylemez, 2017, 290

تأثيخ وأصغخ ندبيا في تخكيا ،مثل جسعية الرجاقة
ا
ىشاؾ جسعيات أخخى أقل

والتزامغ لخجاؿ األعساؿ الريشييغ األتخاؾ ) ،(TÜÇİADوجسعية تشسية األعساؿ

والرجاقة التخكية-الريشية  ،(TÜRK-ÇİN İŞ DER),ومخكد مصابقة األعساؿ
التخكية-الريشية ) ،(TUCEMوجسعية رجاؿ األعساؿ في كػانغجونغ التخكية

( )GUTİADواألخيخ لجيو أيزا مكتب تسثيمي في كػانغتذػ الريشية .Guangzhou
غالبا ما تدتخجـ كل ىحه السؤسدات خصاب شخيق الحخيخ لػصف مداعييا في بشاء
جدخ أعساؿ بيغ البمجيغ ،ويسكغ اعتبار تأثيخ كل ىحه السؤسدات عمى الديادة اليائمة

في حجع التجارة الثشائية في العقج الساضي ).(Söylemez, 2017, 290

فزال عغ ذلظ ،أنذأ بشظ  Garanti Bankasıالتخكي و İş Bankası

مكاتب تسثيمية في الريغ في عامي  1999و .(Söylemez, 2017, 291) 2006
كسا أنذأ بشظ الريغ  Bank of Chinaمكتبا تسثيميا لو في إسصشبػؿ عاـ .2012
في اآلونة األخيخة ،بشظ الريغ وأؽ بشظ التخكي افتتحا بذكل مذتخؾ مكاتب بشكية

صيشية في اسصشبػؿ لتقجيع الخجمات السالية واألعساؿ االستذارية لمذخكات الريشية-

التخكية ،والتكيف مع التصػر الدخيع لمتجارة الثشائية وأعساؿ االستثسار .وعمق وو تياف

بيشج  ،Wu Tianpengالخبيخ البارز في وحجة الخجمات السرخفية لمذخكات في بشظ

الريغ ،أف تخكيا بمج مميء بالحيػية االقترادية واإلمكانيات الكبيخة وأف بشظ الريغ
عمى استعجاد لتصػيخ عالقة تعاوف شػيمة األجل مع البشػؾ التخكية .وستػفخ مكاتب
البشػؾ الريشية التي افتتحيا بشظ الريغ في تخكيا خجمات مالية أفزل وأكثخ

تخريرا لمذخكات والسؤسدات التي تسػليا الريغ وفقا لصمبيا .ونط اخ لتصػر

االقتراد والتجارة الريشية-التخكية بدخعة في الدشػات األخيخة ،سيقجـ بشظ الريغ
خجمات أفزل لمتجارة الثشائية واالستثسار بفزل مكاتب البشػؾ الريشية السفتػحة في

أؽ بشظ والسكاتب التسثيمية التي أقيست في تخكيا .في السدتقبل ،يشطخ بشظ الريغ
:
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أيزا في فتح فخوع في تخكيا إلدارة أعساؿ العسالت السختمفة (Bank of China,

).2012

فزال عغ ذلظ ،صخح نائب رئيذ الػزراء التخكي عمي باباجاف عغ رغبتو في

أف تكػف البشػؾ التخكية عاممة في الريغ ،وأبمغ السدؤوليغ الريشييغ ذلظ خالؿ حفل

افتتاح فخع البشظ الرشاعي والتجاري الريشي في تخكيا ).(Söylemez, 2017, 290
وبعج إنذاء البشظ الرشاعي والتجاري الريشي ،التقى مدؤولػ بشظ صيشي آخخ وىػ
بشظ الريغ ،بخئيذ وكالة التشطيع والخقابة السرخفية التخكية ( )BDDKمغ أجل
التحجث عغ االحتساالت اإلضافية لمبشظ لمعسل في تخكيا .ومغ الستػقع أف يػسع بشظ

الريغ عسمياتو وتدتثسخ في تخكيا .وقاؿ رئيذ  BDDKدمحم عمي أقبغ Mehmet

 Ali Akbenإف القصاع السرخفي الريشي ميتع بجخػؿ الدػؽ التخكية .وقاؿ أقبغ:
"لجيشا شمب مختفع مغ الريغ .في العاشخ مغ أيمػؿ /سبتسبخ  ،2015سشجتسع مع

مجيخي بشظ الريغ" .وىحا االجتساع ىػ ثاني تجسع لػ  BDDKمع بشظ الريغ .وقاؿ

أقبغ" :إف نائب رئيذ بشظ الريغ سيحزخ االجتساع" .وأضاؼ "يأتػف إلى تخكيا

بفخيق كبيخ ،مسا يعشي أنيع يػلػف لشا األولػية .وقاؿ البشظ إف لجييع مػارد كبيخة

مخررة لتخكيا" .وأضاؼ أقبغ أف السجسػعات الريشية األخخى عمى استعجاد أيزا
ألف يكػف ليا نريب في القصاع السرخفي التخكي وقاؿ" :إف ىحه السجسػعات تشطخ

إلى القصاع السرخفي التخكي كدػؽ واعج إلى حج ما" ).(Daily Sabah, 2015b

ومغ التصػرات السيسة األخخى لعاـ  2015في قصاعي البشػؾ والتسػيل قخار

تخكيا االنزساـ إلى البشظ اآلسيػي لالستثسار في البشية التحتية .إذ احتمت تخكيا
السختبة الحادية عذخة مغ بيغ أكبخ السداىسيغ في البشظ ،مغ بيغ سبعة وخسديغ

آخخيغ ،بحرة  ،:2.66وتتستع بشدبة  :2.52مغ الترػيت .التعاوف السالي بيغ
تخكيا والريغ يعشي اف البمجيغ سيدتخجماف الميخة التخكية واليػاف الريشي بجال مغ

الجوالر األمخيكي .تع اتخاذ ىحا القخار خالؿ زيارة وف عاـ  2010إلى تخكيا ،وناقر

:
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أردوغاف القزية مخة أخخى مع تذي جيغ بيشغ في نياية تسػز /يػليػ 2015

).(Söylemez, 2017, 292

وقج أسفخت زيارة أردوغاف لمريغ في  31تسػز /يػليػ  2015عغ نتائج

مخضية اذ كاف ييجؼ الى اف يرل حجع األنذصة التجارية التخكية-الريشية إلى
 100مميار دوالر .وتع االتفاؽ عمى تذجيع استخجاـ العسالت الػششية لمبمجيغ لتجشب

مخاشخ العسمة .وأعمغ الخئيذ رجب شيب أردوغاف أنو أجخى السفاوضات الالزمة
لتذجيع التجارة بالعسالت الػششية لتجشب ضغػط أسعار الرخؼ عمى األنذصة

التجارية التخكية -الريشية .وحزخ الخئيذ مشتجى األعساؿ التخكي-الريشي الحي عقج
في بكيغ ،حيث كاف في زيارة رسسية استغخقت يػميغ ،والتقى مع نطيخه الريشي تذي

جيغ بيشغ .وقاؿ أردوغاف في كمستو إف "الخطهة السيسة التالية ىي زيادة التجارة

والترجيخ واالستيخاد االميخة التخكية واليهان العسالت الهطشية لبالدنا .وتحجثشا عن

ىحه القزايا االتفريل أمذ [األربعاء]" .كسا يخصط البمجاف لمػصػؿ إلى  100مميار
دوالر مغ حجع التجارة الثشائية الدشػية ،والتي كانت حػالي  27.8مميار دوالر في عاـ

 .2014وأعخب أردوغاف عغ ارتياحو الرتفاع حجع تجارة تخكيا مع الريغ ،والحي

ارتفع مغ ممياري دوالر في عاـ  2002إلى حػالي  28مميار دوالر عاـ  .2014وقاؿ
أردوغاف "أعتقج أف مبجأ الخبح لمجسيع في التجارة لو دور كبيخ في إقامة عالقات

اقترادية صحية وآمشة .ومغ أجل الحفاظ عمى حجع تجاري متػازف ومدتجاـ ،يجب
عمى الجانبيغ بحؿ جيػد مذتخكة .كسا قسشا بتغصية ىحا السػضػع" .مزيفا أف

استثسار الريغ في تخكيا ميع لدج الفجػة الحالية" .وأضاؼ أف "الحكػمة التخكية

مدتعجة التخاذ أي خصػات ضخورية في ىحا الرجد" ).(Berber, 2015

كسا قاؿ أردوغاف إف تخكيا ستقػـ باستثسارات ميسة في قصاع الصاقة .وقاؿ

"أود عمى وجو التحجيج أف أذكخ مذخوع السحصة الشػوية الثالثة .الذخكات التخكية

ميتسة لمغاية باالستثسار في قصاع الصاقة الريشي" .وأشار أردوغاف إلى أف الجراسات
القانػنية والتقشية جارية إلنذاء مشصقة اقترادية خاصة في تخكيا عشج الصمب .كسا
:
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أشار إلى أف اتفاقية التعاوف االقترادي التي تع تػقيعيا بيغ وكيمي و ازرة الخدانة
التخكية وبشظ التشسية الريشي ،تقجـ دعسا ماليا لمسذاريع الزخسة التي ستقاـ في

بالدنا .وقاؿ" :إف عسميات البشظ السخكدي الريشي لالستفادة مغ أدوات الجيغ التخكية
والبشظ السخكدي التخكي لالستثسار في سػؽ الدشجات واألوراؽ السالية الريشية تخضي

التصػرات" .وقاؿ ايزا" :نحغ نجعع البشظ اآلسيػي لالستثسار في البشية التحتية
( ،)AIIBوالحي يتع إعجاده حاليا مع مبادرات الريغ" .ومزى أردوغاف ليقػؿ" :يقجـ
البشظ تسػيال بجيال لمسقخضيغ الجولييغ الحالييغ لجعع االستثسار" ).(Berber, 2015

وقج أعمشت وكالة االناضػؿ التخكية لألنباء في  11كانػف األوؿ /ديدسبخ

 2016بأف تخكيا أوجزث احفاقا لمبادلت العملت مع الريغ بقيمت  054مليىن ليرة حركيت

(وحى  231مليىن دوالر) ،مع تػجو أنقخة إلى اعتساد العسالت السحمية في جانب مغ
تعامالتيا الخارجية مع شخكائيا لسػاجية ارتفاع الجوالر أماـ الميخة .ونقمت الػكالة عغ

مرجر في البشظ السخكدي التخكي إف ىحه السبادلة تست في الثالثيغ مغ تذخيغ الثاني/
نػفسبخ الساضي .والسقرػد بسبادلة العسمة ىػ استخجاـ العسمتيغ السحميتيغ لكال البمجيغ

في التجارة والسجفػعات واالستثسارات الثشائية بجال مغ استخجاـ الجوالر عسمة وسيصة.

في الدياؽ نفدو ،أعلىج الصيه في  9كاوىن األول /ديسمبر  1422أوها سخسمح

بالخداول المباشر لليىان الصيىي مع سبع عمالث أجىبيت مغ بيشيا الميخة التخكية ابتجاء

مغ  12كانػف األوؿ /ديدسبخ مغ العاـ ذاتو بسرادقة البشظ السخكدي الريشي .ويعشي

ىحا أنو سيكػف بإمكاف الستعامميغ في سػؽ العسالت بيغ البشػؾ استخجاـ ىحه
العسالت بذكل مباشخ ،وستقػـ مشرة تجاوؿ العسالت األجشبية في الريغ يػميا

بشذخ سعخ الرخؼ بيغ الميخة التخكية واليػاف الريشي ،حيث سيدسح بتقمب الدعخ بيغ
العسمتيغ بشدبة  %5ارتفاعا أو انخفاضا (الجديخة نت.)2016 ،

ويبجو أف الريغ تتصمع إلى السذاركة في عذخة مذاريع لمدكظ الحجيجية

ومحصة الصاقة الشػوية الثالثة ،ومغ الستػقع أف تجعع ىحه االتفاقيات ،إلى جانب وجػد

 ICBCفي تخكيا ،العجيج مغ السذاريع األخخى ماليا مثل مذخوع قشاة اسصشبػؿ
:
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ومصار ججيج في اسصشبػؿ ،فزال عغ مذاريع البشية التحتية العامة والرشاعات

الجفاعية ) .(Altınok, 2015كسا تػجج خصط لسذاريع إستخاتيجية وتكشػلػجية أخخى
فزال عغ تمظ التي سبق ذكخىا مثل محصة األقسار الرشاعية األرضية ومحصة
الصاقة الشػوية .كسا تست مشاقذة خصط محصة الصاقة الكيخومائية ومحصة الصاقة

الح اخرية ومذاريع الشقل خالؿ زيارة وف عاـ  2010إلى تخكيا .يدتسخ ىحا التعاوف في
مذاريع التكشػلػجيا الفائقة مع بشاء الريغ لمدكظ الحجيجية عالية الدخعة بيغ أنقخة
وإسصشبػؿ ؛ أوؿ مذخوع صيشي مغ ىحا الشػع خارج حجود بمجىا  .فزال عغ ذلظ،

اتفق مذغل الشطاـ العالسي التخكي لالتراالت الستشقمة ( ،)GSMتخكدل ،وعسالؽ

التكشػلػجيا الريشي ،ىػاوي ،عمى العسل معا عمى تقشيات (Söylemez, 2017, G5

).293

 .3طخيق الحخيخ الججيج او مبادرة الحدام والطخيق

في خصػة أخخى لتعديد الذخاكة االستخاتيجية وتػثيق التعاوف بيغ تخكيا والريغ

تع العسل عمى إنذاء شخيق الحخيخ الحجيث ،وفي ىحا الدياؽ قاـ الخئيذ رجب شيب
أردوغاف بديارة إلى الريغ في  15-14أيار /مايػ  2017لحزػر مشتجى الحداـ
والصخيق لمتعاوف الجولي ولقاء الخئيذ الريشي تذي جيغ بيشغ .وفي حجيثو لمرحافة
في مصار أنقخة إيدشبػغا  Ankara Esenboğa Airportقبل مغادرتو إلى الريغ،

لفت الخئيذ أردوغاف االنتباه إلى الجور الحي لعبتو تخكيا كجدخ جغخافي وثقافي بيغ

آسيا وأوروبا عبخ التاريخ ،وقاؿ" :عمى الرعيجين الجيهستخاتيجي ومن ناحية الحدام
والطخيق مبادرة تخكيا شخيك ال غشى عشو لمبمجان التي تهلي أىسية لذبكات الشقل

والخبط " .وتأكيجا عمى أىسية مذخوع الحداـ والصخيق ،الحي بجأه الخئيذ الريشي تذي
جيغ بيشغ والسعخوؼ أيزا باسع "شخيق الحخيخ الحجيث" ،أشار الخئيذ أردوغاف إلى
أف اليجؼ مغ السذخوع التاريخي ىػ إنذاء شبكة واسعة مغ البشية التحتية والشقل.

واالستثسار والصاقة والتجارة التي تخبط آسيا وأوروبا والذخؽ األوسط وأفخيكيا .وصخح

الخئيذ أردوغاف أف شخيق الحخيخ الحجيث بصػؿ  109آالؼ كيمػمتخ يغصي أكثخ مغ
:
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 50دولة في شخؽ ووسط وغخب آسيا وكحلظ في وسط وجشػب وغخب أوروبا ،وتبمغ

مداحتيا حػالي  40مميػف كمع مخبع ،و 4مميارات ندسة و  :26مغ األرض .وشجد
الخئيذ عمى أف مذخوعا بيحا الحجع يتصمب تعاونا وليذ مشافدة ،وأف تخكيا تقجـ لو

دعسا قػيا ).(Presidency of The Republic of Turkey, 2017a

وقاؿ الخئيذ أردوغاف ،مدتذيجا بخط سكة حجيج مخمخة وجدخ يافػز سمصاف

سميع وجشاؽ قمعة ونفق أوراسيا ومصار إسصشبػؿ الثالث بػصفيا الخوابط التكسيمية

لمسخحمة األولى مغ مذخوع شخيق الحخيخ الحجيث" :نيجؼ أيزا إلى تشفيح مذخوع"
السسخ السخكدي العابخ لبحخ قدويغ " ،والتي مغ السقخر أف تكػف بسثابة مسخ إضافي
بيغ الريغ وأوروبا .مع افتتاح مذخوع مسخ باكػ  -تبيميدي  -كارس السخكدي في

مشترف عاـ  ،2017نكػف قج أكسمشا مخحمة ميسة مغ السسخ السخكدي" .قاؿ الخئيذ

أردوغاف" :ستدمط ىحه الديارة الزهء عمى مهقع تخكيا االستخاتيجي في مبادرة" الحداـ
والصخيق "والجور الحي لعبتو تخكيا كجدخ جغخافي وثقافي بين آسيا وأوروبا عبخ

التاريخ" ،وتابع" :سيتم االعتخاف بيا مخة أخخى بيحه السشاسبة أن تخكيا ىي نقطة
التقاء حقيقية .عمى الرعيجين الجغخافي واالستخاتيجي ومن حيث مبادرة الحدام

شخيكا ال غشى عشو لمجول التي تهلي أىسية لذبكات الشقل
والطخيق تعج تخكيا
ً
والخبط .سأؤكج االطبع عمى ىحه الجهانب خالل محادثاتي" مع السدؤوليغ في الريغ

).(Presidency of The Republic of Turkey, 2017a

وفي  12أيار /مايػ  2017زار الخئيذ رجب شيب أردوغاف العاصسة

الريشية بكيغ لحزػر مشتجى الحداـ والصخيق لمتعاوف الجولي والتقى بالخئيذ الريشي

شي جيغ بيشغ .ورافق الخئيذ أردوغاف(نائب رئيذ الػزراء تػغخوؿ تػركير Tuğrul

 ،Türkeşووزيخ العجؿ بكيخ بػزداغ  ،Bekir Bozdağووزيخ الخارجية مػلػد

تذاووش أوغمػ  ،Mevlüt Çavuşoğluووزيخ االقتراد نياد زيبكجي Nihat

 ،Zeybekciووزيخ الصاقة والسػارد الصبيعية بيخات البيخؽ ،Berat Albayrak

:
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ووزيخ الجولة .الشقل والذؤوف البحخية واالتراالت أحسج أرسالف Ahmet Arslan

).(Presidency of The Republic of Turkey, 2017a

والتقى الخئيذ رجب شيب أردوغاف ،بالخئيذ الريشي تذي جيغ بيشغ .وبعج

مخاسع التخحيب ،تخأس الخئيداف اجتساعا بيغ الػفػد ،وتع تػقيع االتفاقيات الثشائية بعج

اجتساع الخئيداف والتي شسمت تدميع السجخميغ والشقل البخي الجولي وإنذاء مخاكد
ثقافية بيغ الػفػد ).(Presidency of The Republic of Turkey, 2017b

وتع افتتاح خط سكة حجيج باكػ -تبيميدي -كارس في باكػ ،أذربيجاف كجدء

مغ مبجارة الحداـ والصخيق بحزػر الخئيذ أردوغاف الحي أكج عمى أف "ىحا الخط

سيفيج مشصقتشا ليذ فقط مغ الشاحية االقترادية وإنسا سيحقق السذخوع الدالـ واألمغ

واالستقخار سياسيا ،واالزدىار االجتساعي ،فزال عغ السداىسة في التشسية اإلندانية
لجولشا مغ خالؿ نقل السعمػمات إلى جانب الذحغ واألشخاص" مزيفا أنو "مغ خالؿ
ىحا الحفل ،نزع في الخجمة أحج روابط مذخوع شخيق الحخيخ الججيج ،الحي بجأ بيجؼ

ربط آسيا وأوروبا وأفخيكيا ".والحكيقة اف افتتاح ىحا الخط أشخ عمى انتياء أىع مخحمة

مغ مذخوع شخيق الحخيخ الججيج مع انصالؽ أوؿ قصار في رحمتو كجدء مغ مذخوع

سكة حجيج باكػ -تبميدي -قارص .وبحلظ تع اإلعالف عغ إنذاء خط سكة حجيج غيخ
مشقصع مغ لشجف إلى الريغ .ونبو الخئيذ أردوغاف إلى االىسية االستخاتيجية التي

تتستع بيا تخكيا ودورىا في مبادرة الحداـ والصخيق قائال" :نحغ نعير في جغخافيا

استخاتيجية لمغاية تقع في قمب العالع ،وتتستع مشصقتشا بإمكانات محىمة في مجاالت
الشقل والتجارة والدياحة والصاقة وما إلى ذلظ .وبرفتشا تخكيا ،فإنشا نعسل عمى تحقيق

ىحه اإلمكانات مغ خالؿ استثساراتشا عمى مجار الخسدة عذخ عاما الساضية .لجيشا
حتى اآلف العجيج مغ السذاريع ذات الصبيعة السكسمة لسذخوع سكة حجيج باكػ-
تبميدي-قارص في الخجمة .ومغ بيغ ىحه السذاريع مذخوع مخمخة ،خصػط الدكظ
الحجيجية عالية الدخعة ،تججيج خصػط الدكظ الحجيجية الحالية ،الجدخ الثالث في

اسصشبػؿ الحي بو خط سكة حجيج ،وما شابو .لقج عدزنا فعالية وجاذبية سكة حجيج
:

35

باكػ -تبميدي -قارص مغ خالؿ ىحه االستثسارات التي قسشا بيا" (Presidency of

).The Republic of Turkey, 2017b

الذكل ()2

خارطة تبين مدارات طخيق الحخيخ الججيج من الرين وصهال الى أوروبا

السرجر:

)(Seafarer Funds, n.d.

ىشاؾ ُبعج آخخ لمتعاوف التخكي-الريشي بذأف ىحه القزايا يتعمق بصخيق
الحخيخ الججيج أو مبادرات الحداـ والصخيق الػاحج .يختبط عجد مغ القزايا بالسبادرات.

عمى سبيل السثاؿ ،تعج جسيع السذاريع السحكػرة أعاله الستعمقة بالشقل ونقل الصاقة

والصخؽ التجارية وغيخىا مغ أشكاؿ التعاوف في مجاؿ البشية التحتية في التسػيل

واالستثسارات ،عشاصخ أساسية لسا يدسى نذخة شخيق الحخيخ لتخكيا .مغ الػاضح

تاريخيا أف البمجاف الػاقعة عمى التقاشعات الحاسسة ليحه الصخؽ التجارية مثل تخكيا
ستدتفيج مغ إحياء الصخيق .وتجحب تخكيا اىتساـ الريغ الخاص كجدء شبيعي مغ

ىحا السذخوع الججيج" .إحياء شخيق الحخيخ الججيج بيغ الريغ وتخكيا ستكػناف فخصة

:
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عطيسة لكمييسا إلعادة االتراؿ ببعزيسا البعس في جسيع الجػانب" (Söylemez,

).2017, 293

سيتع ربط ىحه السذاريع بسذاريع انتقالية أخخى ،والتي ستخبط في الشياية تخكيا

بالريغ .وبيحا السعشى ،فإف السذاريع ليدت ميسة فقط لمتجارة والتعاوف بيغ تخكيا
والريغ ،ولكشيا ميسة أيزا لتجارة تخكيا مع دوؿ القػقاز وآسيا الػسصى" .حتى
الذخكات الريشية والتخكية السػجػدة في إفخيكيا والذخؽ األوسط يسكشيا إيجاد شخؽ

لمتعاوف في إشار ىحه السذاريع .سيػفخ مجسػعة متشػعة مغ الفخص لمذخكات مسارسة
األعساؿ التجارية في السشاشق السحيصة بتخكيا " ،كسا يقػؿ رجل األعساؿ أوبتذيغ،

الحي يستمظ شخكة لجييا عالقات تجارية مع ىحه السشاشق وكحلظ الريغ
).(Söylemez, 2017, 295

بعس السذاريع السيسة لتخكيا كجدء مغ شخيق الحخيخ الججيج ىي" :الجدخ

القاري األوروبي اآلسيػي الثالث" الحي مغ الستػقع أف يخبط الريغ مغ اليػناف إلى
ميانسار وبشغالدير واليشج وباكدتاف وإيخاف وتخكيا وىػلشجا مع  15000كع سكة

حجيجية االتحاد الجسخكي لبيالروسيا وكازاخدتاف وروسيا مشح عاـ  2010؛ سػاء في

إشار مبادرات شخيق الحخيخ أو العالقات التجارية السباشخة بيغ الريغ واالتحاد

األوروبي ،فسغ الػاضح أف الريغ لجييا ىجفاف ميساف :الػصػؿ إلى الدػؽ األوروبية
وأي مػارد وأسػاؽ في الصخيق .عشجما نتحجث عغ الدػؽ األوروبية ،فإف تخكيا في

وضع جيج ججا بالشدبة لالتحاد األوروبي مغ خالؿ اتفاقية االتحاد الجسخكي الخاصة

نطخ لعزػيتيا السشتدبة .وىحا يسشح تخكيا مكانة دولة أوروبية عشجما يتعمق األمخ
بيا ،ا
بالتجارة .ىحا الػضع ميع لمريغ ،حيث أف الريغ لجييا تعخيفات وحرز خاصة

لدػؽ االتحاد األوروبي .لحلظ ،يسكغ أف يكػف االستثسار في تخكيا بػابة لمذخكات

الريشية وىحا ما يفكخوف فيو عشجما يأتي مدتثسخوف كبار إلى تخكيا مغ الريغ.

عمى ما يبجو ،فإف معطع ىحه السذاريع مختبصة أيزا ببمجاف أخخى .برخؼ

الشطخ عغ اتفاقية "التعاوف في مجاؿ البشية التحتية واالستذارات التكشػلػجية في الجولة

:
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الثالثة" السػقعة في عاـ  2010كجدء مغ اتفاقية الذخاكة االستخاتيجية ،أعاد أردوغاف

في خصابو خالؿ مشتجى األعساؿ في بكيغ في عاـ " 2015أىسية تػسيع نصاؽ

أعسالشا [مغ خالؿ] التعاوف مع السذاريع السذتخكة في دوؿ ثالثة" .ليذ قادة الجولتيغ

فقط ىع مغ يذتخكػف في رؤية تعاوف الريغ وتخكيا فيسا يتعمق بتجارة واستثسارات

دولة ثالثة ،ولكغ ىشاؾ أيزا العجيج في دوائخ األعساؿ الحيغ يذاركػف الخأي

) (Söylemez, 2017, 296مثل مشتجيات التجارة واالستثسار واالعساؿ التخكية-
الريشية وجسعيات تػسياد ومػسياد وغيخىا دوائخ االعساؿ في كال الجولتيغ.

وتججر اإلشارة إلى أف العالقات االقترادية بيغ الجولتيغ قج تحدشت أكثخ

خالؿ عاـ  2020عمى الخغع مغ انتذار جائحة كػرونا وما سببتو مغ ازمات عالسية

عمى السدتػى االقترادي؛ فػفقا لدفيخ الريغ في تخكيا ،سترل االستثسارات

الريشية في تخكيا إلى  6مميارات دوالر في عاـ  .2021ويبمغ حجع االستثسار
الريشي الحالي في تخكيا حػالي  3مميارات دوالر ،حيث تعسل أكثخ مغ ألف شخكة

صيشية في تخكيا .بمغ حجع التجارة بيغ أنقخة وبكيغ حػالي  24مميار دوالر في عاـ

 .2018واستػردت تخكيا مشتجات مغ الريغ تقجر بشحػ  21مميار دوالر ،في حيغ
قجرت مشتجات الترجيخ بشحػ  3مميارات دوالر .وىشاؾ مبادرات ميسة لتػثيق

العالقات الثقافية بيغ البمجيغ ومغ األمثمة عمى ذلظ "عاـ تخكيا" في الريغ ،و"عاـ
الريغ" في تخكيا ،ووجػد مخاكد لتعميع المغة الريشية في تخكيا .ومع ذلظ ،لع يتع بعج

انذاء مخاكد المغة التخكية في الريغ ).(Gürel & Kozluca, 2022
ثالثا :تطهر العالقات العدكخية واألمشية

يعج صعػد الريغ الدخيع في العقج االوؿ مغ القخف الػاحج والعذخيغ كقػة

رخ ميسا في السذيج
سياسية واقترادية إقميسية ذات تأثيخ عالسي متدايج عش ا
االستخاتيجي اليػـ ،وىػ عشرخ لو تجاعيات ميسة عمى السشصقة والعالع .وتخحب

الػاليات الستحجة برعػد الريغ السدتقخة والدمسية والسددىخة ،وال تعارض اي دولة

بتقجيع السديج لسداعجة وتدييل وتذجيع التشسية الػششية لمريغ ودمجيا في الشطاـ

:
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الجولي .وبالخغع مغ أف الػاليات الستحجة تػاصل تذجيع الريغ عمى السذاركة

بػصفيا دولة صاحبة مرمحة دولية مدؤولة مغ خالؿ تحسل نريب أكبخ مغ
السدؤولية عغ استقخار ومخونة ونسػ الشطاـ العالسي إال أف الكثيخ مغ عجـ اليقيغ
يحيط بالسدار السدتقبمي لمريغ ،السيسا في مجاؿ قػتيا العدكخية الستػسعة وكيف

يسكغ استخجاـ ىحه القػة لمسداىسة في استقخار الشطاـ العالسي (Annual Report,
).2008, 1

عمى الخغع مغ أف تخكيا والريغ أقامتا عالقاتيسا العدكخية في وقت مبكخ

ندبيا ،إال أف العالقات ضمت عمى مدتػى مشخفس بذكل ضئيل لدشػات .ومع ذلظ،
وخاصة مشح عاـ  ،2010بجأت العالقات بيغ الجولتيغ تختقي إلى مدتػى الذخاكة

االستخاتيجية ،وبجأت العالقات العدكخية الثشائية بيشيسا تمفت االنتباه مغ جسيع أنحاء

العالع .حجثت تصػرات مفاجئة مشح ذلظ الحيغ ،ويسكغ القػؿ إف العالقات العدكخية
األخيخة بيغ تخكيا والريغ ىي أحج أىع جػانب "الذخاكة االستخاتيجية" معيا .ويؤكج

ذلظ الرحفي التخكي السعخوؼ أحسج تػراف ألكاف  Ahmet T. Alkanفي قػلو:

"أصبح الشذاط العدكخي األخيخ مع الريغ مسكشا فقط بإقامة شخاكة استخاتيجية"

).(Söylemez, 2017, 297

مغ جيتيا انخخشت تخكيا بعيج الحخب العالسية الثانية في عجد كبيخ مغ

العالقات ذات الصبيعة العدكخية مع الجوؿ األخخى ،السيسا مع الػاليات الستحجة
األمخيكية والغخب برفة عامة ،وكحلظ مع السشطسات الجولية .إذا نطخنا إلى ىحه

العالقات في مجسميا ،فإنيا تذكل عالقات عدكخية استخاتيجية ارتقت في بعزيا الى

مدتػى التحالف السيسا بعج انزساميا الى مشطسة حمف شساؿ األشمدي (الشاتػ) عاـ
 .1952وفيسا يتعمق بالعالقات العدكخية التخكية-الريشية التي شيجت تصػرات ميسة

في عيج حكػمة حدب العجالة والتشسية التي انتيجت سياسة تعجد السحاور وتشػيع

عالقاتيا الجولية وعجـ حرخىا بسحػر واحج وىػ السحػر الغخبي يسكغ استخجاـ اإلشار
التحميمي لتحميل العالقات العدكخية الثشائية بيغ تخكيا والريغ مغ خالؿ متابعة
:
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وتحميل العالقات العدكخية الخسسية بيشيسا والتي األسذ العامة لمعالقات العدكخية

الثشائية بيغ دولتيغ وتحجد مالمح سمػكيا الخسسي .ويعج إنذاء مكتب ممحق عدكخي/
دفاعي كجدء مغ البعثة الجبمػماسية لمجولة في الخارج إرادة سياسية قػية إلقامة

عالقات عدكخية ثشائية حكيكية مع دولة أخخى .ويبجو أف التأسيذ الستبادؿ لسكاتب

السمحق العدكخي  /الجفاعي ىػ عتبة ال غشى عشيا لمعالقات العدكخية بيغ دولتيغ
يرعب التحجث دونيا عغ عالقات عدكخية ثشائية حكيكية ).(Ersoy, 2008, 91

وتتزسغ العالقات العدكخية بيغ تخكيا والريغ ثالثة محاور أساسية ىي

االتفاقيات العدكخية الثشائية والديارات العدكخية الستبادلة بيشيسا والتعاوف الجفاعي

والتكشمػجي العدكخي .فيسا يتعمق بالسحػر االوؿ فإف مجسػعة متشػعة مغ االتفاقيات

بيغ أية دولتيغ تتشاوؿ مدائل ذات شبيعة عدكخية أو مجخد اتفاقيات عدكخية ،ىي

التي تحجد رسسيا مجاالت التعاوف السدتقبمي بيشيسا ،وبالتالي ،كشقاط انصالؽ ،لتحجيج

السدارات الخئيدة لتدييخ العالقات العدكخية في السدتقبل .أما السحػر الثاني فإف
الديارات الستبادلة بيغ الجولتيغ لكبار العدكخييغ مغ كػادر ضباط رفيعي السدتػى في

قػاتيع السدمحة ،فزال عغ زيارات وفػد مغ مختمف أفخع القػات السدمحة ،تذكل

أخيخ ،كجليل عمى مدتػى أعمى مغ التفاعل بيغ
القشاة الخئيدة لػالتراالت العدكخية .و ا

قػتيغ مدمحتيغ ،يسكغ اعتبار التبادؿ الصالبي بيغ مؤسدات التعميع العدكخي في

دولتيغ في إشار العالقات العدكخية الخسسية .أما السحػر الثالث فقج تزسغ التعاوف

في مجاؿ التجريب وانتاج مشطػمات الرػاريخ الجفاعية السذتخكة.

وتججر اإلشارة إلى أف العالقات العدكخية بيغ تخكيا والريغ –مغ وجية

الشطخ التخكية -وعالقة ذلظ بعزػيتيا في حمف شساؿ االشمدي (الشاتػ) وكل ما

يتعمق بيا مغ تفاصيل واتفاقيات وزيارات متبادلة وتبادؿ لمسعمػمات بيغ الجولتيغ ىي

ذات صمة بحمف الشاتػ وباألخز الػاليات الستحجة ،حميفتيا التقميجية ،بسعشى انيا ال
تتعارض مع انطسة وقػانيغ الحمف وعالقاتيا االستخاتيجية مع الغخب السيسا الػاليات

الستحجة وضسغ السداحات السدسػح بيا لمتحخؾ التخكي في اشار عالقاتيا االقميسية
:
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والجولية .لحلظ يسكغ قخاءة اىتساـ تخكيا الستدايج بتعديد التعاوف العدكخي مع الريغ
عمى أنو مرمحة تخكية في إنذاء قجرة عدكخية وششية ومدتقمة ال تتزارب مع

مرمحتيا االستخاتيجية بعزػيتيا في حمف الشاتػ .أما مغ وجية الشطخ الغخبية فاألمخ

مختمف تساما إذ أصبحت العالقات العدكخية بيغ تخكيا والريغ مثيخة لمججؿ لمغاية.
 .1االتفاقيات العدكخية الثشائية

فيسا يتعمق باالتفاقيات العدكخية ومحكخات التفاىع الستشػعة ،يعج بعزيا أكثخ
أىسية مغ البعس اآلخخ لمعالقات العدكخية بيغ أي دولتيغ .وتعج معاىجات األمغ

والجفاع الستبادلة ذات أىسية قرػى والتي تجؿ رسسيا عمى التحالف بيشيسا .عمى سبيل

السثاؿ ،نجج اليػـ أف نطاـ التحالف الحي تقػده الػاليات الستحجة ىػ الييكل األمشي
الدائج في مشصقة آسيا والسحيط اليادئُ .يذار إلى ىحا الشطاـ عسػما السعخوؼ باسع
نسػذج "السحػر والستحجث  ،"Hub & Spokesإذ عسمت الػاليات الستحجة كسحػر

لعجمة مع كل مغ التحالفات الثشائية الخسدة (أستخاليا والياباف وكػريا الجشػبية والفمبيغ
وتايالنج) بسثابة أسذ التحالفات األمخيكية ،وبالتالي أساس نطاـ التحالف الحي تقػده

الػاليات الستحجة في مشصقة آسيا والسحيط اليادئ ىي معاىجات األمغ والجفاع التي

وقعتيا الػاليات الستحجة مع كل مغ الجوؿ الخسذ ).(Shambaugh, 2004, 95

عمى الخغع مغ أف العالقات العدكخية الثشائية بيغ تخكيا والريغ ال يسكغ أف

تقترخ عمى تعاونيسا في تحجيث القػات السدمحة ،إال أف البخامج الذاممة الريشية

والتخكية التي يتع تشفيحىا بجج لتحجيث قػاتيسا السدمحة ال تداؿ تذكل دافعا النتذار

العالقات العدكخية الثشائية .وقج أثار التحجيث العدكخي الريشي حتى اآلف قمقا دوليا

كبيخ بدبب الديادات اليائمة في ميدانيات الجفاع الريشية الدشػية .أمخيكيا تعج التقاريخ
ا
الدشػية لػ ازرة الجفاع األمخيكية حػؿ "القػة العدكخية لجسيػرية الريغ الذعبية" ،والتي

في كثيخ مغ األحياف ،تعج جيػد التحجيث العدكخي الريشي أخصارا ،أو عمى األقل
عكبات ،لمدالـ واالستقخار اإلقميسي ،إف لع يكغ الجولي .اكتدب التحجيث العدكخي

التخكي أيزا زخسا مشح عاـ  .2010وعمى الخغع مغ تعديد التشسية السحمية ،ال يداؿ
:
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عشرخ حاسسا في تحقيق الشتائج اإليجابية الستػقعة في الػثائق
ا
التعاوف الجولي يذكل

الخسسية .وبشاء عميو ،فإف تحميل العالقات العدكخية الثشائية بيغ أنقخة وبكيغ سيكػف
مفيجا ليذ فقط في كذف وفيع ديشاميات العالقات العدكخية التخكية-الريشية ،والخغبة

في تحقيق تحجيث عدكخي سخيع بارز بالشدبة لقجرات تخكيا العدكخية ،ولكغ أيزا في
تػقع التصػرات السدتقبمية في العالقات العدكخية الثشائية التخكية-الريشية (Ersoy,

).2008, 4

وقع وزيخ الجاخمية التخكي سعج الجيغ ششتاف  Sadettin Tantanمصمع عاـ

 2000عمى اتفاقية مكافحة الجخيسة عبخ الحجود (الػششية) مع نطيخه الريشي في

بكيغ .تزسشت ىحه االتفاقية بشػدا أكجت أف الريغ لغ تجعع حدب هللا اإلسالمي

وحدب العساؿ الكخدستاني ،وفي السقابل لغ تجعع تخكيا حخكات تخكدتاف الذخقية

السؤيجة لالستقالؿ .كسا تزسشت بشػدا أشارت إلى االنتياء مغ مخاجعة سياسة الدشػات
األربع الساضية بذأف قزية األويغػر .ويسكغ القػؿ أف أىع مؤشخات ىحه االتفاقية أف

الصخفيغ كانا عمى استعجاد لػضع خصصيسا لتعديد مدتػى عالقاتيسا مع

اآلخخ).(Ersoy, 2008, 249-250

وفي ضل مدتػى مشخفس مغ العالقات العدكخية الثشائية مع بجاية عقج

التدعيشيات مغ القخف العذخيغ ،وقعت تخكيا حتى عاـ  2008ثالثة اتفاقيات عدكخية
مع الريغ .االتفاقية األولى ىي "اتفاقية التعاون في مجال الرشاعات الجفاعية بين

حكهمة جسيهرية تخكيا وحكهمة جسيهرية الرين الذعبية Defense Industry
Cooperation Agreement between the Government of the
،"Turkish Ministry of Defense Republic of Turkey and the
والتي تع تػقيعيا في  29أيار /مايػ  1997مغ قبل و ازرة الجفاع التخكية .واالتفاقية

الثانية ىي "بخوتهكهل تعاون اذأن التعميم العدكخي بين ىيئة األركان العامة

لجسيهرية تخكيا وجير التحخيخ الذعبي لجسيهرية الرين الذعبية
Military Education between the Cooperation Protocol on
General Staff of the Republic of Turkey and People’s
:
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،"Liberation Army [PLA] of the People’s Republic of China
والتي تع التػقيع عمييا مغ قبل ىيئة األركاف العامة التخكية في  28أيار /مايػ
 ،1999ثع تع الترجيق عميو مغ قبل مجمذ الػزراء التخكي في  30حديخاف /يػنيػ
.1999

االتفاقية

الثالثة

ىي

"محكخة

تفاىم

Memorandum of

 ")MOU( Understandingبذأف الجورة التجريبية األساسية لمحخب البحخية
التخكية الخاصة بيغ ىيئة األركاف العامة لجسيػرية تخكيا وىيئة األركاف العامة لجير

التحخيخ الذعبي لجسيػرية الريغ الذعبية"  ،والتي كانت وقعت مغ قبل ىيئة األركاف

العامة التخكية في  30نيداف /أبخيل  ، 2003ثع صجؽ عمييا مجمذ الػزراء التخكي
في  2حديخاف /يػنيػ .(Ersoy, 2008, 93-94) 2003

عمى عكذ االتفاقيتيغ الدابقتيغ المتيغ لع تشذخ بشػدىسا تع نذخ محتػى

االتفاقية األخيخة بذأف الجورة التجريبية األساسية لمحخب البحخية الخاصة .وتتكػف

االتفاقية مغ  22مادة وممحق واحج .وكػف أف تخكيا ىي الجانب الحي يػفخ التجريب
يطيخ تقجيخ الريغ لمكفاءة التخكية في الحخب البحخية الخاصة ورغبتيا في االستفادة

مغ الخبخة والتجريب التخكي لقػاتيا السدمحة .وفقا لالتفاقية نرت (السادة " )6يجب أف

يتستع السػضفػف الستجربػف الريشيػف الحيغ يحزخوف الجورة بإجادة جيجة لمغة التخكية

السكتػبة والسشصػقة"  ،كسا نرت (السادة  )11عمى أنو تع تحجيج "سعخ الجورة التجريبية

لكل متجرب صيشي ىػ  7000دوالر أمخيكي" ) .(Ersoy, 2008, 94-95مغ ناحية

أخخى ،فإف االتفاقية سارية السفعػؿ مؤقتا ألف "مجة محكخة التفاىع ىحه ىي ما دامت
مجة الجورة التجريبية األساسية لمحخب البحخية التخكية الخاصة التي سيتع تقجيسيا إلى

 11فخدا مغ السػضفيغ الستجربيغ الريشييغ"(السادة .)2()20

عالوة عمى ذلظ ،أشارت مرادر إلى أنو قج جخت مجاوالت بيغ تخكيا والريغ

مصمع عاـ  2008لتػقيع ثالث اتفاقيات عدكخية أخخى .األوؿ ىػ اتفاؽ بذأف
الحساية الستبادلة لمسعمػمات الدخية والسػاد الستبادلة في إشار تعاوف الرشاعة

الجفاعية .والثاني محكخة تفاىع حػؿ التعاوف في مجاؿ البحػث الجفاعية والتكشػلػجيا.
:
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والثالث ىػ أيزا محكخة تفاىع حػؿ التعميع الستبادؿ لمزباط في أكاديسيات الحخب
التخكية وجامعات الجفاع الػششي الريشية .ولع يتدغ لمباحث التأكج مغ تػقيع ىحه

االتفاقيات الحقا مغ مرادر أخخى ).(Ersoy, 2008, 93-94

في  9نيداف  /أبخيل  2012وقعت تخكيا والريغ عمى اتفاقيتيغ نػويتيغ في

بكيغ ،وتع اإلعالف عغ االتفاقيتيغ في حفل حزخه رئيذ مجمذ الجولة الريشي ويغ
جياباو  Wen Jiabaoورئيذ الػزراء التخكي آنحاؾ رجب شيب أردوغاف ،وميجت
ىحه االتفاقيات الصخيق لتعاوف نػوي أعسق بيغ البمجيغ ،ولكغ ليذ ىشاؾ تفاصيل عغ

محتػيات ىاتيغ االتفاقيتيغ إال ما أشارت إليو وسائل اإلعالـ التخكية؛ إذ أشارت
صحيفة حخيت ديمي نيػز التخكية في عجدىا الرادر يػـ  10نيداف /أبخيل 2012

إلى أف إحجى االتفاقيتيغ السػقعتيغ ىي خصاب نػايا بيغ إدارة الصاقة الػششية الريشية

وو ازرة الصاقة التخكية لسديج مغ التعاوف الشػوي ،لكغ لع يتع تقجيع أي معمػمات أخخى.

والثانية ىي "اتفاقية التعاوف بذأف االستخجاـ الدمسي لمصاقة الشػوية" (Hurriyet
).Daily News, 2012

وسعت لمحرػؿ عمى شخيظ لسحصة الصاقة الشػوية الثانية السدمع إنذاؤىا في

مقاشعة سيشػب الذسالية .وقالت و ازرة الصاقة إف روسيا والياباف وكػريا الجشػبية

مخشحة أخخى إلى جانب الريغ .ستقػـ شخكة روساتػـ الخوسية العسالقة لمصاقة
الشػوية ببشاء أوؿ محصة لمصاقة الشػوية في تخكيا في أكػيػ ،بالقخب مغ ساحل البحخ

األبيس الستػسط .ووفقا لمخصة ،ستكمف محصة فػرو السفاعل حػالي  20مميار

دوالر .وقاؿ وزيخ الصاقة والسػارد الصبيعية تانخ يمجيد في  8نيداف /أبخيل  2012في
أورومتذي ،عاصسة إقميع تذيشجيانغ أويغػر الستستع بالحكع الحاتي في شساؿ غخب

الريغ ،إف الحكػمة ستقخر مشاقرة لسحصة الصاقة الشػوية الثانية في غزػف
شيخيغ ،والتي كانت السحصة األولى لمبعثة التخكية بخئاسة رئيذ الػزراء (Hurriyet

).Daily News, 2012

:
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 .2الديارات العدكخية الستبادلة
تذكل الديارات الستبادلة بيغ دولتيغ لكبار األفخاد العدكخييغ مغ كػادر ضباط

رفيعي السدتػى في قػاتيع السدمحة ،جشبا إلى جشب مع زيارات وفػد غيخ بارزة مغ
فخوع القػات السدمحة مختمفة ،القشاة الخئيدة لالتراالت العدكخية .ابتجاء تعج الديارة

األولى التي يقػـ بيا عدكخيػف رفيعػ السدتػى ،معطسيع بختبة رئيذ األركاف العامة

فسا دوف ،إلى دولة أخخى بجاية عيج ججيج في العالقات الثشائية ،والسيسا في العالقات

العدكخية الثشائية .عمى سبيل السثاؿ اعتبخت زيارة رئيذ األركاف التخكي أنحاؾ

اسساعيل حقي قخه داي  Ismail Hakkı Karadayiإلى إسخائيل في شباط /فبخايخ

 1997بجاية مخحمة ججيجة مغ العالقات العدكخية التخكية-اإلسخائيمية إذ كانت أوؿ

زيارة يقػـ بيا رئيذ أركاف تخكي عمى اإلشالؽ إلى إسخائيل (Pipes, 1997, p.

).33

ويعج السمحقػف العدكخيػف ،بذكل عاـ" ،مدؤولػف عغ تسثيل خجمتيع مع

الجولة السزيفة وداخل الدمظ الجبمػماسي ،وشخح سياسة الجفاع في [البمج األصمي]،

وجسع السعمػمات حػؿ الذؤوف العدكخية ،وتختيب الػفػد الدائخة ومخافقتيا" & (Allen

) .Vadon, 1999, 19يبجو مغ السعقػؿ الحجيث بأف عجد مكاتب السمحق العدكخي
لجولة معيشة في الخارج يػضح بالسقابل مجى قػة العالقات العدكخية لتمظ الجولة
السعيشة حػؿ العالع .عمى سبيل السثاؿ ،بيشسا كاف لمريغ في عاـ  1987مكاتب

ممحق عدكخي في  60دولة ،ارتفع العجد إلى  99دولة في عاـ  .1998وفي عاـ
 ،2006أقامت الريغ عالقات عدكخية مع أكثخ مغ  150دولة ومكاتب ممحق

عدكخي في  107دولة .ومغ الػاضح أف الريغ أكثخ نذاشا مغ تخكيا في عالقاتيا

العدكخية الثشائية حػؿ العالع ).(Ersoy, 2008, 92

فيسا يتعمق بتبادؿ السمحقيغ العدكخييغ بيشيسا فقج تبادلت تخكيا والريغ

السمحقيغ العدكخييغ في عاـ  1973و  1977عمى التػالي .كسا بجأ االتراؿ بيغ
كبار أعزاء الجيذيغ التخكي والريشي في عاـ  1983مغ خالؿ زيارة نائب رئيذ
:
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األركاف العامة التخكية الجشخاؿ نيديب تػرومتاي  Nacip Tormatayإلى الريغ.

ثع قاـ كبار ضباط جير التحخيخ الذعبي ( ، )PLAيانغ دزىي Yang Dezhi
وتذانغ وانياف  Zhang Wannianبديارة تخكيا في عامي  1985و  1995عمى

التػالي ،وزار نطخائيع األتخاؾ نججت أوروغ  Necdet Üruğودوغاف كػرير Doğan

 Güreşالريغ في عامي  1986و  1993عمى التػالي (Söylemez, 2017,

).298

مشح عاـ  ، 2000كانت الديارات السيسة مغ تخكيا إلى الريغ عمى الشحػ

اآلتي :رئيذ األركاف العامة حديغ كيفخيظ أوغمػ في عاـ  2001؛ قائج القػات
البخية ،ورئيذ األركاف العامة في العاـ التالي إلكخ باشبػغ في عاـ  2007؛ نائب
رئيذ األركاف العامة التخكية أصالف غػنخ في عاـ  2010؛ وقائج الجرؾ ورئيذ

األركاف العامة في العاـ نفدو نججت أوزيل في عاـ  .2011مغ جية أخخى كاف مغ
بيغ الدوار مغ الريغ إلى تخكيا نائب رئيذ األركاف العامة تذياف تذػجيغ في عاـ

 ، 2001ورئيذ األركاف العامة ليانغ جػانجمي في عاـ  ، 2005ونائب رئيذ المجشة
العدكخية السخكدية الريشية شػ تذاييػ في عاـ  ، 2005ونائب الخئيذ تذانغ لي في

عاـ  ، 2007رئيذ األركاف العامة الريشية تذيغ بكجي في عاـ  2010ورئيذ
األركاف العامة الريشي ما تذاوتياف في عاـ  .2011خالؿ تمظ الديارات ،يسكغ

مالحطة أف السدؤوليغ استخجمػا خصابا خاصا يجعع تصػيخ التبادالت العدكخية
والرجاقة )(Daly, 2007; Söylemez, 2017, 300

:
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الججول رقم ()4

الديارات العدكخية الستبادلة بين تخكيا والرين ()2011-1983
أىم الديارات العدكخية الستبادلة
الدشة

تخكيا

1983

نائب رئيذ ىيئة االركان

الرين

التخكية الجشخال نجيب
تهرمتاي Necip
Torumtay

رئيذ ىيئة االركان الريشية الجشخال يانغ

1985

تدىي

Yang Dezhi

 1986رئيذ ىيئة االركان التخكية
الجشخال نججت أوروغ
Necdet Üruğ
 1993رئيذ ىيئة االركان التخكية
الجشخال دوغان كهرير
Doğan Güreş

1995

رئيذ ىيئة االركان الريشية الجشخال

 2001رئيذ ىيئة االركان التخكية

رئيذ ىيئة االركان الريشية الجشخال

تديانغ وايشان Zhang Wannian
الجشخال حدين كهريك
أوغمه Hüseyin
Kıvrıkoğlu

2005

تذيان تذهجين Qian Shugen

رئيذ ىيئة االركان الريشية الجشخال تذه
تذاييه
Xu Caihou

:
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2007

قائج القهات البخية الجشخال

الكخ ااشبهغ
İlker Başbuğ
 2010نائب رئيذ ىيئة االركان
التخكية الجشخال أصالن

رئيذ ىيئة االركان الريشية الجشخال
تذيانغ لي
Zhang Li
رئيذ ىيئة االركان الريشية الجشخال
تذين اكجي

غهنخ Güner Aslan
2011

نائب رئيذ ىيئة األركان الريشية الجشخال

قائج الجرك نججت اوزال
Necdet Özel

ما تذاوتيان Ma Xiaotian

السرجر:

)(Söylemez, 2017, 299

كانت ىحه الديارات ىي األىع في العالقات العدكخية بيغ تخكيا والريغ في

القخف العذخيغ .صحيح أف ىحه الديارات لع يكغ ليا أي تأثيخ فػري إال أف تأثيخىا
الحقا كاف ميسا ججا في التأسيذ لعالقات جيجة.

بجأت الديارات البحخية في العالقات الثشائية فقط في مشح عاـ  .2000وقج

قامت ثالث سفغ حخبية بالديارات األولى مغ ىحا الشػع ؛ مغ تخكيا تػرغػتخيذ

 Turgutreisإلى ششغياي في عاـ  ، 2000ومغ الريغ تايكانغ  Taicangإلى

مػغال وتذاناكالي وتذيشغجاو  Çanakkale and Qingdaoإلى مػغال في عاـ
 .2002كانت كل ىحه زيارات تخفييية غيخ رسسية 941 .أرسمت تخكيا فخقاشة

جسميظ إلى ششغياي وىػنغ كػنغ في عاـ  2011مغ أجل االحتفاؿ الحكخى األربعػف

لتأسيذ العالقات الثشائية ).(Ekrem, n.d., 24

واألكثخ إثارة لالىتساـ ىػ أف ضابصيغ بحخييغ قاما بديارتيغ متبادلتيغ في

أيار /مايػ  .2015زارت فخقاشة ججيد  Gedizالتخكية ىػنغ كػنغ وتذيشغجاو في

ميسة إحياء .مغ الجانب الريشي ،وصمت فخقة السخافقة البحخية التاسعة عذخة التابعة
لمبحخية الريشية  ،السكػنة مغ سفغ حخبية يفانغ وليشي وويذانيػ ،إلى إسصشبػؿ في

ميسة ودية وزيارات رسسية لمبحخية التخكية.
:
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 .3التعاون الجفاعي التخكي-الريشي

فيسا يتعمق بالتعاوف العدكخي في مجاؿ األسمحة وافق السدؤولػف العدكخيػف

في البمجيغ في عاـ  ،2009خالؿ زيارة رسسية ،عمى رفع مدتػى التعاوف العدكخي.
ونتيجة لحلظ تست دعػة الصائخات الريشية لمكياـ بأوؿ مشاورة عدكخية مذتخكة مع

دولة مغ دوؿ الشاتػ (تخكيا) في عاـ  .2009في عاـ  2010وفي ضل غياب الحمفاء
التقميجييغ لتخكيا والحزػر السدتسخ ليع السيسا الػاليات الستحجة وإسخائيل ،شكمت

دعػة تخكيا لمريغ لمتجريب العدكخي الدشػي في عسمية "ندخ األناضػؿ" حكبة ججيجة
في العالقات العدكخية .وبعج أسابيع قميمة ،نفحت القػات البخية لجير التحخيخ

الذعبي الريشية مشاورة عدكخية مع تخكيا في مشصقة أغيجيخ (Li & Shah, Eğirdir

) 2015, 24وىي مشصقة جبمية في تخكيا ،تخكد عمى مياـ مكافحة اإلرىاب (حدب

العساؿ الكخدستاني) ،مسا يسثل أوؿ تجريب عدكخي لمريغ في إحجى دوؿ الشاتػ

).(Söylemez, 2017, 302

بعج اتفاؽ بذأف التعاوف في الرشاعة الجفاعية في مشترف التدعيشيات ،بجأت

تخكيا في إنتاج أنطسة الرػاريخ الريشية  WS-1متعجدة اإلشالؽ وصػاريخ TR-

 3000في عاـ  .(Debalina, 2011, 1) 1997بعج ىحا اإلنتاج السذتخؾ ،وافقت

الريغ عمى ترشيع صاروخ باليدتي قريخ السجى  B611لتخكيا في عاـ .1999

كانت صػاريخ  YJ-63و  YJ-83و  YJ-82و  CM 802AKGو  C-705و

 C602السزادة لمدفغ والسخكبات الجػية القتالية بجوف شيار  WJ-600مغ

السعامالت العدكخية األخخى التي تع إجخاؤىا إلى تخكيا مغ الريغ .كسا تع اإلعالف
عغ أف الريغ ساعجت تخكيا عمى إنتاج معجات دفاع محمية ،مثل القشابل االندالقية

السػجية بشطاـ تحجيج السػاقع العالسي (.(Söylemez, 2017, 202) )GPS

وبغس الشطخ عغ السعشى الخمدي ،لع يكغ حجع الرفقة شيئا مقارنة بػاردات

تخكيا اإلجسالية مغ األسمحة .بمغت السعامالت الريشية حػالي  43مميػف دوالر ،مسا

يذكل  :0.2فقط مغ إجسالي عسميات نقل األسمحة في تخكيا في الدشػات العذخيغ

الساضية ( .)2014-1995بأخح الدشػات الثالث الخئيدة مشح استيخاد البزائع

:
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الريشية إلى تخكيا ،ومقارنتيا بإجسالي الػاردات لتخكيا في نفذ الفتخة الدمشية ،نكتذف

أف حرتيا كانت  :0.3لألعػاـ  2000-1998و :1بالشدبة إلى األعػاـ -2005
 .2007عمى أي حاؿ ،ضمت الػاردات العدكخية الريشية رقسا ثانػيا في إجسالي

مذتخيات تخكيا العدكخية .ومع ذلظ ،فإف مداعي تخكيا في بشاء قجرة عدكخية مدتقمة

تجعل قادتيا يفكخوف في عقج صفقات أكبخ مع الريغ .ىحه السداعي ليا أكثخ مغ

معاني رمدية .في سبتسبخ  ،2013بعج ست سشػات مغ إصجار شمب السعمػمات

( )RIFحػؿ مذخوع نطاـ الجفاع الجػي والراروخي التخكي شػيل السجى (T-
 ،)LORAMIDSوكيل األمانة العامة لمرشاعات الجفاعية أعمشت ( )SSMأف
الذخكة الريشية الستيخاد وترجيخ اآلالت الجقيقة ( )CPMIECقج تع اختيارىا

بعخضيا البالغ  3.4مميار دوالر).(Söylemez, 2017, 303

أعمشت المجشة التشفيحية لمرشاعات الجفاعية التخكية ( ،)SSIKالتي ي أخسيا

رئيذ الػزراء التخكي إردوغاف ،وتزع أعزاء آخخيغ وزيخ الجفاع عرست يمساز
ورئيذ األركاف العامة التخكية الجشخاؿ نججت أوزيل  ،في  26أيمػؿ /سبتسبخ 2013
أف تخكيا ستبجأ محادثات مع الريغ .شخكة Precision Machinery Export-

) Import Corporation (CPMIECعمى نطاـ دفاع جػي وصاروخي بعيج

السجى ( )T-LORAMIDSبكيسة ( )3.44مميار دوالر ،في إشار ميدانية تخكيا

السحجدة ليحا الغخض والبالغة  4مميارات دوالر .وكاف مشطػمة صػاريخ FD-2000
مغ  CPMIECالريشية (ندخة ترجيخ مغ فئة  HQ-9السذابية لسشطػمة S-300

الخوسية) في مشافدة مع مشطػمة رايثػـ  Raytheonولػكييج باتخيػت Lockheed

 Martin's Patriot PAC-3األمخيكية ومشطػمة Rosoboronexport S-400
الخوسية ومشطػمة يػروساـ تي أستخ( 30-سامب) Eurosam / T SAMP
 Aster 30اإليصالية-الفخندية السذتخكة .وكانت تخكيا تخصط لمحرػؿ عمى ما
يرل إلى أربع وحجات إشالؽ صػاريخ فزال عغ  288صاروخ أرض-جػ /

صػاريخ اعتخاضية بسػجب اتفاقية إنتاج مذتخؾ مع الريغ .جاء نطاـ Eurosam

األوروبي في السختبة الثانية ،وجاء نطاـ باتخيػت في السختبة الثالثة وتع إلغاء نطاـ

:
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 Rosoboronexportالخوسي .وضيخت عجة حدابات صحفية خالؿ الريف نقال
عغ مدؤوليغ في و ازرة الجفاع التخكية لع تدسيع زعسػا أنو سيتع اختيار الشطاـ

الريشي .ومع ذلظ ،فقج جاء اختيار الشطاـ الريشي بسثابة مفاجأة بعج سشػات عجيجة

تأخخ خالليا القخار .عالوة عمى ذلظ ،تست مخاجعة مشاقرة T-LORAMIDS
عجة مخات مشح اإلعالف عشيا ألوؿ مخة في عاـ  .2007وتع الزغط عمى السشافديغ

ار لمحرػؿ عمى أفزل سعخ وأقرى قيسة لشقل التكشػلػجيا واإلنتاج
ار وتكخ ا
مخ ا

السذتخؾ ،وىػ التخكيد عمى االنتاج الجفاعي التخكي مشح عاـ  ،1985ولكغ بذكل
أكثخ قػة التي تتبعيا حكػمة حدب العجالة والتشسية ).(Aliriza, 2013

وتججر اإلشارة إلى أف تخكيا تذغل نطاـ الرػاريخ Nike-Hercules

) (MIM-14األمخيكي مغ حكبة الحخب الباردة األمخيكية لجفاعيا الجػي بعيج
السجى .ولتعديد قجرات تخكيا الجػية والراروخية في الفتخة التي سبقت حخب العخاؽ
عاـ  ،2003نذخت ىػلشجا تحت قيادة الشاتػ ثالث بصاريات باتخيػت في تخكيا .وفي

تذخيغ الثاني /نػفسبخ  ،2012شمبت تخكيا مخة أخخى مغ الشاتػ السداىسة في دفاعيا

الجػي كإضيار لتزامغ الحمفاء ضج العجواف الدػري ،ونذخت الػاليات الستحجة

وألسانيا وىػلشجا تحت قيادة الشاتػ ما مجسػعو ست بصاريات دفاع جػي وصاروخي
مغ شخاز باتخيػت في جشػب شخؽ تخكيا والتي ال تداؿ تعسل .كسا يتع الجفاع عغ

تخكيا أيزا بسػجب نطاـ الجفاع الراروخي الباليدتي التابع لحمف الشاتػ لحساية
األراضي األوروبية التابعة لحمف شساؿ األشمدي والدكاف والقػات عمى الشحػ الستفق

عميو في قسة لذبػنة في عاـ  .2010فزال عغ ذلظ ،مشح أواخخ عاـ ،2011

استزافت تخكيا رادا ار أمخيكيا متقجما ( )AN/TPY-2لمجفاع الراروخي لجعع ميسة

الشاتػ ).(Aliriza, 2013

في االوؿ مغ تذخيغ األوؿ /أكتػبخ  2013أوضح وزيخ الجفاع التخكي يمساز

أف القخار بذأف اختيار مشطػمة الرػاريخ الريشية اتخح ألف "الريشييغ قجمػا لشا
أفزل سعخ" وأضاؼ" :لقج شمبشا اإلنتاج السذتخؾ ونقل التكشػلػجيا .إذا لع تتسكغ

الجوؿ األخخى مغ ضساف ذلظ ،فدشمجأ إلى الجوؿ التي تدتصيع ذلظ" .وفي اليػـ
:
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التالي ،ردد وزيخ الخارجية التخكي أحسج داود أوغمػ ما قالو زميمو يمساز بالقػؿ إف
العخض الريشي قج لبى مصالب تخكيا األساسية الستعمقة بالدعخ واإلنتاج السذتخؾ

وعمق قائال" :إذا قجـ صانعػ الشطاـ األمخيكيػف واألوروبيػف ضخوفا أفزل فقط،
يسكششا اختيارىع" .وتابع وكيل و ازرة الجفاع لمرشاعات الجفاعية الحي خجـ لفتخة شػيمة،
مخاد بايار  ،بسؤتسخ صحفي في اليػـ نفدو قاؿ فيو" :إف األسباب الثالثة وراء

االختيار ىي تمبية االحتياجات التذغيمية ،وفخصة اإلنتاج السحمي السذتخؾ لمرػاريخ

بشدبة تديج عغ  50في السائة [فزال عغ] األجداء والتكمفة اإلجسالية [لمعخض

الريشي]" .وأشار بايار أيزا إلى أنو يسكغ تػقيع االتفاقية في غزػف ستة أشيخ

وأف الشطاـ سيتع تدميسو في غزػف أربع سشػات .وفي حجيثو عمى التمفديػف التخكي

في  3تذخيغ األوؿ /أكتػبخ  ، 2013أوضح رئيذ الػزراء التخكي أنحاؾ أردوغاف ،

الحي تخأس اجتساعا لسجمذ األمغ القػمي التخكي حيث تع اتخاذ القخار ،األسباب
وراء االختيار قائال" :إف الريغ قجمت العصاء األكثخ جاذبية واألقل سعخا .فزال

ذلظ ،وافقت الريغ أيزا عمى اإلنتاج السذتخؾ[ .فيسا] لع تػافق الجوؿ األخخى عمى
اإلنتاج السذتخؾ .ليحا الدبب رفزشا الجوؿ األخخى" .بعج اإلشارة إلى السػافقة عمى

حكيقة أف العخض الريشي تزسغ أقخب مػعج لمتدميع قاؿ أردوغاف" :جشبا إلى جشب

مع رئيذ األركاف ووزيخ الجفاع لجيشا ،اتفقشا عمى أف الريغ ستكػف األفزل ليحه

الػضيفة" ).(Aliriza, 2013

بعج عاـ  2010أجخت تخكيا والريغ مشاورات عدكخية مذتخكة في تخكيا،

ويبجو أف ىشاؾ اىتساما مغ جانب األتخاؾ باالنزساـ إلى مشطسة ششغياي لمتعاوف

( ،)SCOوأف يتع قبػليع كأحج "شخكاء الحػار" لمسشطسة .وتع بالفعل اتخاذ بعس
الخصػات في ىحا السجاؿ .عمى سبيل السثاؿ ،أشمق القسخ الرشاعي التخكي

 Gökturk-2مغ محصة الفزاء  Jiiuquanالريشية في عاـ  .2012كسا أعخبت
تخكيا عغ اىتساميا القػي بذخاء نطاـ صػاريخ الجفاع الجػي  HQ-9مع الريغ ،بل
والسذاركة في إنتاجو لدشػات .كسا أف الريغ في شخيقيا لبشاء ثالث محصة نػوية في

تخكيا .مع كل ىحه التحخكات لسديج مغ االنحياز إلى الريغ ،سيكػف مغ السيع دراسة

:
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كيف تخى الدياسة الخارجية التخكية مػقف الريغ كقػة عطسى محتسمة .ومغ ثع،
يحاوؿ ىحا البحث تحميل عجد مغ السػضػعات وعالقتيا بعالقات تخكيا الستصػرة مع

الريغ مغ أجل تحميل أفزل ألدوار الريغ وقيسيا في الدياسة الخارجية لتخكيا

).(Aliriza, 2013, 6
خاتسة واستشتاجات

حاوؿ البحث تدميط الزػء عمى الجػانب االقترادية والعدكخية لمعالقات

التخكية-الريشية خالؿ مجة حكع حدب العجالة والتشسية  2020-2002والتي شيجت
تصػرات ميسة نط اخ لخغبة البمجيغ في تصػيخ ىحه العالقات في السجاالت كافة ومشيا

الجانبيغ االقترادي واالمشي .ويسكغ اإلشارة إلى أىع االستشتاجات كسا يأتي:

 .1تصػرت العالقات االقترادية بيغ تخكيا والريغ إلى درجة كبيخة السيسا في
مجاؿ التجارة .ومع ذلظ ،ارتبصت العالقات التجارية الثشائية بيغ البمجيغ باستسخار

بالعجد التجاري الستدايج لتخكيا مشح عاـ  .1995فزال عغ ذلظ ،عمى الخغع مغ

التصػر غيخ السدبػؽ ،وإف كاف غيخ الستكافئ العالقات التجارية الثشائية ،لػحطت
زيادة شفيفة في االستثسارات الثشائية السباشخة .ثع مخة أخخى ،في واقع األمخ ،اتدست

العالقات االقترادية التخكية-الريشية بتصػر مدتسخ ومتػاضع .ومع ذلظ ،كانت

ىشاؾ عػامل يبجو أنيا أثخت سمبا عمى تصػر العالقات االقترادية بيغ تخكيا

والريغ ،والتي مغ شأنيا أف تسشع تصػر العالقات االقترادية الثشائية في السدتقبل
إذا لع يتع التعامل معيا بصخيقة مشاسبة .أوؿ ىحه العػامل ىػ عجـ وجػد بيئة

اقترادية مشاسبة لألنذصة االقترادية الثشائية .والعامل الثاني ىػ وجػد مشاشق

اقترادية يتشافذ فييا الجانباف إذ تخػض البزائع التخكية مشافدة شجيجة مع

البزائع السدتػردة مغ الريغ في الدػؽ السحمية التخكية ،وتشافذ البزائع التخكية
بذجة البزائع الريشية في األسػاؽ العالسية .العامل الثالث يتعمق بالسذاكل الييكمية

التي لػحطت في الدػؽ السحمية الريشية.

نطخ ألف العالقات العدكخية الخارجية لمجولة مختبصة أساسا بدياستيا الخارجية،
ا
.2

فإف تحميل العالقات العدكخية التخكية مع الريغ يجعػ إلى تػضيح الخرائز
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األساسية لمدياسة الخارجية التخكية .أوال ،عمى الخغع مغ وجػد بعس الشحر بدياسة

خارجية حازمة تدعى إلى ما ىػ أكثخ مغ األمغ ،فإف اليجؼ الشيائي لمدياسة
الخارجية التخكية ،كسا يبجو ،ىػ الحفاظ عمى األمغ مغ خالؿ الدالـ واالستقخار

سػاء في الجاخل أو في محيصو .ثانيا ،الشقاط السخجعية لألمغ ،التي تذيخ إلييا

الػثائق التخكية الخسسية وإعالنات صانعي الدياسة األتخاؾ ،ىي أساسا وحجة الجولة
غيخ القابمة لمتجدئة ،والػحجة الػششية والشداىة ،والصبيعة السػحجة لمجولة ،واالستقالؿ.

وتعج تخكيا الشداعات اإلقميسية والعخقية واألصػلية الجيشية واإلرىاب الجولي وعجـ
االستقخار الدياسي واالقترادي تيجيجات رئيدة ألمشيا .ثالثا ،بذكل عاـ ،يعج السػقع
الجغخافي والتجارب التاريخية واأليجيػلػجية السييسشة بيغ صانعي الدياسة السعاييخ

األساسية لمدياسة الخارجية التخكية .رابعا ،تعج الحكػمة والخئيذ وو ازرة الخارجية

التخكية ومجمذ األمغ القػمي  /العدكخي والسجمذ التخكي ىع الالعبػف األساسيػف
في صشع الدياسة الخارجية التخكية وتشفيحىا.

 .3أسفخت العالقات العدكخية بيغ تخكيا والريغ عغ نتائج جػىخية خالؿ السجة

مػضػع البحث عشجما وقعت تخكيا اتفاقيات عدكخية مختمفة مع الريغ ألنطسة

األسمحة الستصػرة والتجريب وغيخىا .وشكمت ىحه االتفاقيات االشار العاـ الحي أشخ
العالقات العدكخية الثشائية بيغ تخكيا والريغ واسفخت بعج ذلظ عغ نتائج جػىخية

إضافية السيسا بعج عاـ  2010عشجما ارتقت العالقات الثشائية بيشيسا الى مدتػى
الذخاكة االستخاتيجية مسا نتج عشيا العجيج مغ التصػرات في مجاالت أخخى مغ

التعاوف العدكخي ،مثل تػقيع اتفاقيات تعاوف عدكخي ججيجة وعجة زيارات ثشائية
ألفخاد عدكخييغ رفيعي السدتػى.
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اليهامر
 في أورومتذي عاصسة مشطقة سشجان2009  يهليه/ تسهز5 ) اشتعمت اضطخااات عخقية في1(
بين األويغهر وقهمية. في اقميم تذيشجيانغ في الذسال الغخبي من جسيهرية الرين الذعبية

 اتيست فييا الدمطات الريشية. جخيحا16000 قتيال و184 اليان أسفخت عن أكثخ من
مدمسي األويغهر اأعسال الذغب بيشسا يؤكج السدمسهن تجخل قهات األمن فييا ضجىم لرالح

.)2009 اليان (سي إن إن عخبية

) يبجو أن الرين مشخخطة في ىحه األنهاع من االتفاقيات الجولية كجدء من خطتيا العامة2(

) من خاللSOFs( لتطهيخ وتحدين وإضفاء الطااع السيشي عمى قهات العسميات الخاصة

 سيكهن دور قهات العسميات الخاصة.االستفادة من أساليب التجريب السختمفة لمجول األخخى
 حهل أىسية إجخاءات التذغيل السهحجة.حاسسا في صجام محتسل بين الرين وتايهان
الريشية
ً
.(Chase, 2007, 2-5) لمقهات السدمحة الريشية
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