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أبعاد الموقف التركي العدائي
ــن،  ــت الراه ــة، يف الوق ــة – الرتكي ــات الهندي ــهدت العالق ش
تدهــوراً رسيعــاً، للحــد الــذي جعــل الدولتــن تتبــادالن 
الهجــوم الدبلومــايس العلنــي. ويف هــذا الســياق ميكــن تنــاول 
أبعــاد املوقــف العــدايئ الــرتيك تجــاه الهنــد عــى النحــو التايل:

1- إدانــة سياســة الهنــد تجــاه كشــمري: عمــد الرئيــس الــرتيك 
ــا”  ــي “تحتله ــمري الت ــة كش ــأن قضي ــد بش ــة الهن إىل مهاجم
نيودلهــي، وذلــك يف اجتامعــات الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة خــالل الســنوات الثــالث األخــرية، وذلــك عقــب 
إلغــاء رئيــس الــوزراء الهنــدي، نارينــدرا مــودي، يف أغســطس 
2019، املــادة 370 مــن الدســتور الهنــدي، مبــا يعنــي انتهــاء 
وضــع جامــو وكشــمري كمنطقتــن تتمتعــان بالحكــم الــذايت؛ 
ــة  ــك القــرار غضــب باكســتان ودعاهــا إىل إدان ــار ذل وقــد أث

ــة. الخطــوة الهندي

هجــوم  يرتكــز  الهنــود:  املســلمني  مبعاملــة  التنديــد   -2
ــا لحقــوق ســكانها مــن  ــد عــى انتهاكاته أردوغــان ضــد الهن
ــاً لالتهامــات  ــا معهــم بعنــف، وفق ــة املســلمة وتعامله األقلي
ــق  ــه العمي ــن قلق ــرتيك ع ــس ال ــرب الرئي ــد أع ــة. فق الرتكي
ــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ضــد املســلمن  إزاء االنته
ــار  ــن انتش ــة ع ــورة رصيح ــراً بص ــن مؤخ ــام أعل ــود، ك الهن

ــد. ــل الهن ــلمن داخ ــن املس ــد املواطن ــح ض املذاب

ويف كلمتــه خــالل افتتــاح العــام الترشيعــي الخامــس 
للــدورة الـــ 27 للربملــان الــرتيك، شــدد أردوغــان عــى اســتمرار 
تركيــا يف مســاندة ودعــم املظلومــن واملضطهديــن حــول العامل 
يف فلســطن والقــدس إىل كشــمري ومــن مســلمي الروهنغيــا، 
وصــوالً إىل الذيــن يعانــون الفقــر وغيــاب األمــن يف أفريقيــا.

3- هجــوم مــواٍز مــن اإلخــوان املســلمني: يالحــظ أن هجــوم 
ــب  ــن جان ــاد م ــاد ح ــه انتق ــد رافق ــد ق ــى الهن ــان ع أردوغ
اإلخــوان املســلمن لهــا، فقــد أصــدرت “اإلخــوان املســلمون” 
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تصاعــدت حــدة التوتــر فــي العالقــات التركيــة – الهنديــة مؤخــرًا؛ وذلــك ارتباطــًا بدعــوات الرئيــس التركــي، 
رجــب طيــب أردوغــان، المتكــررة لتســوية نــزاع كشــمير داخــل األمــم المتحــدة، والتــي كان آخرهــا تنديــد 
الرئيــس التركــي أثنــاء اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي أواخــر ســبتمبر الماضــي لســيطرة 

ــر الدبلوماســي بيــن أنقــرة ونيودلهــي. نيوديلهــي علــى كشــمير، ومــا ترتــب عليــه مــن تصاعــد التوت

ــر  ــرات المســتقبل, العــدد 1363، 10 أكتوب ــة، تقدي ــة - الهندي ــر الراهــن فــي العالقــات التركي سياســات عدائيــة: تصاعــد محتمــل للتوت
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح 2021، أبوظب
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بيانــاً يف 2 أكتوبــر تديــن فيــه بشــدة الحملــة الدمويــة التــي 
يتعــرض لهــا مســلمو واليــة “آســام” الهنديــة عــى يــد قــوات 
ــؤولن  ــن املس ــاء م ــي واحتف ــض إعالم ــط تحري ــن، وس األم
ــذه  ــد ه ــان ع ــظ أن البي ــل ويالح ــدوس، ب ــين الهن والسياس
االنتهــاكات ســبباً يف انفصــال باكســتان عــن الهنــد منــذ 
أكــر مــن ســبعن عامــاً، ومــا “يجــري بحــق شــعب كشــمري 

ــة”.  املســلمة املحتل

تفسير الموقف التركي
عــى الرغــم مــن يقــن أردوغــان بتحــايش األعضــاء الخمســة 
الــدول  وغالبيــة  الــدويل،  األمــن  مجلــس  يف  الدامئــن 
واملنظــامت الدوليــة التدخــل يف شــأن إقليــم كشــمري باعتبــاره 
شــأناً داخليــاً للهنــد، فإنــه تبنــى هــذا املوقــف تجــاه كشــمري 

ــة: ــل التالي ــك للعوام ــتان، وذل ــه باكس ــاًء لحليفت ــاء إرض ج

1- دعــم التعــاون العســكري: يحــاول أردوغــان تطويــر 
وتعميــق عالقــات تركيــا العســكرية مــع باكســتان عــى 
ــان  ــران خ ــول عم ــد وص ــة بع ــد، خاص ــا الهن ــاب جارته حس
لرئاســة لــوزراء إســالم آبــاد، حيــث ازداد التقــارب والتعــاون 
بينهــام، فقــد عقــدت تركيــا مؤخــراً صفقــات عســكرية كــربى 
ــا  ــام جعله ــة، م ــات الدفاعي ــال الصناع ــتان يف مج ــع باكس م
ثــاين أكــرب مــورد لألســلحة بعــد الصــن، األمــر الــذي أثــار قلــق 

ــد. الهن

2- تعزيــز العالقــات االقتصاديــة: أعلــن الرئيــس الــرتيك 
ــاء مشــاركته  ــر 2020، أثن ــاد يف فرباي ــه إلســالم آب خــالل زيارت
يف منتــدى األعــامل الــرتيك – الباكســتاين، أن أنقــرة تتطلــع إىل 
ــاً  ــغ حالي ــذي يبل ــع باكســتان، ال ــاري م ــادل التج ــادة التب زي
804 ماليــن دوالر فقــط، إىل مليــار دوالر كمرحلــة أوىل، ثــم 

ــارات دوالر. ــه إىل 5 ملي زيادت

كــام أعلــن وزيــر التجــارة الباكســتاين يف فربايــر 2021، عن 
إحــراز تقــدم كبــري يف محادثــات إبــرام اتفاقيــة تجــارة حــرة 
ــادة املســتوى الحــايل للتجــارة بــن  ــا، مــن أجــل زي مــع تركي
ــرات  ــدة مذك ــاد ع ــالم آب ــرة وإس ــت أنق ــام وقع ــن، ك البلدي
واملشــاركة  الثنائيــة  التجــارة  تعزيــز  إىل  تهــدف  تفاهــم 

ــة. ــة واالتصالي ــات الثقافي ــة والعالق االقتصادي

3- االلتــزام بـــ “إعــالن إســالم آبــاد”: مثــة تحــركات مكثفــة 
تقــوم بهــا أنقــرة يف الوقــت الراهــن لتعزيــز حضورهــا 
ونفوذهــا يف منطقــة جنــوب ووســط آســيا، وذلــك مــن 
ــة  ــان، خاص ــتان وأذربيج ــع باكس ــق م ــا الوثي ــالل تعاونه خ
عقــب التدريبــات العســكرية التــي جمعــت الــدول الثــالث 

ــو.  ــة - 2021” يف باك ــوة الثالث ــامة بـــ “األخ واملس

وجــاءت هــذه التدريبــات عقــب اجتــامع ثــاليث يف إســالم 

آبــاد يف ينايــر املــايض لــوزراء خارجيــة هــذه الــدول، والــذي 
متخــض عنــه اعتــامد “إعــالن إســالم آبــاد”، الــذي ينــص عــى 
مســاندة ودعــم أذربيجــان وتركيــا وباكســتان ملوقــف بعضهــا 
البعــض بشــأن القضايــا اإلقليميــة املشــرتكة يف كل من كشــمري 

وقــربص وناجورنــو كارابــاخ.

4- تعزيــز التعــاون حــول أفغانســتان: تســعى تركيــا إىل لعب 
دور “أمنــي” يف أفغانســتان، ومقايضــة هــذا الــدور بتنــازالت 
ــن  ــف م ــة املوق ــة، خاص ــات الخالفي ــنطن يف امللف ــن واش م
صفقــة نظــام الدفــاع الجــوي الــرويس “إس 400”، ومحاولــة 
وقــف الدعــم األمريــي ألكــراد ســوريا، وغريهــا مــن امللفــات. 
وال ميكــن أن تلعــب تركيــا هــذا الــدور إال برضــاء باكســتاين، 
بالنظــر إىل مــا متتــع بــه إســالم آبــاد مــن نفــوذ عــى طالبــان، 

غــري أن جهودهــا مل تنجــح حتــى اآلن. 

5- املزايــدة عــى املواقــف الخليجيــة: لعبــت الســعودية 
ــد  ــن الهن ــرات ب ــة التوت ــرياً يف تهدئ ــة اإلمــارات دوراً كب ودول
وباكســتان حــول كشــمري، نظــراً ملــا يربطهــام بالدولتــن مــن 
ــع  ــارات يف مطل ــة اإلم ــتضافت دول ــد اس ــرية، فق ــح كب مصال
عــام 2021 ممثــي الدولتــن مــن أجــل تهدئــة التوتــر بينهــام 

حــول كشــمري. 

ــب اآلخــر، للعــب دور آخــر،  ــا، عــى الجان وتســعى تركي
وهــو االصطفــاف خلــف باكســتان يف مواجهة الهنــد، ومنارصة 
األرايض  تحريــر  بــرورة  املناديــة  الباكســتانية  املواقــف 
ــف  ــض املواق ــا يناق ــو م ــة، وه ــمري الهندي ــن كش ــة م املحتل
الخليجيــة التــي ترمــي إىل التهدئــة، والتــي لــن يرتتــب عليهــا 
ســوى تســكن الوضــع، وذلــك عــى الرغــم مــن أن املواقــف 
الدعائيــة الرتكيــة لــن تكفــل إلســالم آبــاد تحقيــق أهدافهــا يف 
كشــمري الهنديــة، ولكنهــا، عــى األقــل، تضمــن شــعبية تركيــة 
يف أواســط الشــعب الباكســتاين، وتجعــل تدخالتهــا العســكرية 

يف املنطقــة تلقــى احتفــاًء ودعــامً شــعبياً.

تصعيد هندي مقابل
صعــدت نيودلهــي لغــة خطابهــا تجــاه أنقــرة رداً عــى 
املواقــف الرتكيــة العدائيــة، وهــو مــا يتضــح يف التــايل:

1- مهاجمــة التحــركات الرتكيــة: وجهــت الهنــد تهديــداً 
ــرتام  ــم اح ــا أن تتعل ــب عليه ــه يج ــًة أن ــا معلن ــاً لرتكي رصيح
ســيادة الــدول األخــرى والتفكــري يف سياســاتها الداخليــة 
ــرتيك ضــد  ــي الهجــوم ال ــت نيودله ــام أدان بشــكل أعمــق، ك

ــوريا. ــراد يف س ــا األك ــي يقوده ــوات الت الق

2- تكويــن تحالــف مضــاد إلعــالن إســالم آبــاد: اجتمــع رئيس 
الــوزراء الهنــدي عــى هامــش اجتامعــات األمــم املتحــدة مــع 
ــان، يف  ــا واليون ــة ورئيــي وزراء أرميني ــس قــربص اليوناني رئي
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ــا بشــأن  ــدول وتركي ــك ال ــن تل ــة ب ــات التقليدي ظــل الرصاع
العديــد مــن القضايــا.

كــام بحــث وزيــر خارجيــة الهنــد مــع نظــريه القــربيص يف 
ــة  ــات الجمعي ــام، عــى هامــش اجتامع ــامع خــاص بينه اجت
العامــة لألمــم املتحــدة، طــرح قــرار يف مجلــس األمــن حــول 
ــا،  منطقــة شــامل قــربص املتنــازع عليهــا والتــي تحتلهــا تركي
ــة  ــل محاول ــد ميث ــا ق ــرة؛ مب ــد الجزي ــادة توحي ــل إع ــن أج م

لنــزع الرشعيــة عــن الوجــود الــرتيك هنــاك.

ــع  ــكرية م ــة عس ــابق صفق ــت س ــد يف وق ــدت الهن وعق
أرمينيــا بقيمــة 40 مليــون دوالر، زودت مــن خاللهــا نيودلهــي 
يريفــان بأربعــة رادارات لتحديــد مواقــع األســلحة مــن طــراز 
“ســوايث” )SWATHI(، وذلــك يف تهديــد رصيــح لرتكيــا التــي 
تدخلــت يف رصاع مــع أرمينيــا لصالــح أذربيجــان عــرب ناجورنو 

كارابــاخ.

3- بــرود العالقــات الثقافيــة: تســببت األجــواء الدبلوماســية 
املتوتــرة بــن نيودلهــي وأنقــرة يف حــرب ثقافيــة بــاردة بينهام، 
فهنــاك عــزوف شــديد مــن قبــل صانعــي األفــالم الهنديــة يف 
ــت  ــي كان ــا؛ والت ــه إىل تركي ــأن التوج ــرية بش ــنوات األخ الس
ــر  ــود لتصوي ــن الهن ــن واملمثل ــة للمخرج ــة مهم ــل وجه متث
ــل بعــض  ــات مــن قب ــاك. كــام تصاعــدت مطالب أفالمهــم هن
املنظــامت اليمينيــة يف الهنــد، خاصــة القوميــن الهنــود، 
بــرورة وقــف التبــادل الثقــايف مــع تركيــا وتقليــص العالقــات 

ــة بينهــام. الثقافي

صحيفــة  أعلنــت  التطــرف:  بتمويــل  أنقــرة  اتهــام   -4
“هندوســتان تاميــز” أن املنظــامت اإلســالمية املتطرفــة يف 
أجــزاء مــن البــالد، مبــا يف ذلــك كــرياال وكشــمري، تتلقــى الدعــم 
ــة  ــن حكوم ــة م ــة املدعوم ــات الرتكي ــن الجامع ــل م والتموي
كــام رصح  أنقــرة،  يف  الحاكــم  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
مســؤول حكومــي هنــدي بوجــود محاولــة منســقة مــن تركيــا 
لتحويــل املســلمن الهنــود إىل متطرفــن وتجنيــد األصوليــن، 
هــذا وقــد أظهــرت نتائــج اســتطالع يف نيودلهــي كالً مــن تركيا 
ــد،  ــة للهن ــطة املعادي ــن لألنش ــام مركزي ــتان باعتباره وباكس
ــن. ــة مــن البلدي ــا يعكــس تنامــي الهواجــس الهندي وهــو م

ــد إللغــاء عطــاء  ــد التعــاون العســكري: تتجــه الهن 5- تجمي
بقيمــة 2.3 مليــار دوالر كانــت قــد منحتــه لرشكــة “أناضــول 
شــيبيارد” الرتكيــة، لبنــاء الســفن مــن أجــل مســاعدة رشكــة 
هنديــة يف بنــاء خمــس ســفن لدعــم األســطول الهنــدي 
حمولــة كل منهــا 45 ألــف طــن، كــام قــررت الهنــد الوقــف 
شــبه الكامــل لصادراتهــا العســكرية لرتكيــا، خاصــة األســلحة 

ــزدوج. ــتخدام امل ذات االس

يف  التصعيــد  اســتمرار  إن  القــول  ميكــن  الختــام،  ويف 
العالقــات بــن البلديــن الخاضعتــن لســيطرة حكومتــن 
ــعى  ــية، تس ــرى هندوس ــالمية واألخ ــام إس ــن، إحداه ميينيت
كالهــام إىل تأســيس قوميــات دينيــة، تشــري إىل أن التوتــر 
بــن الجانبــن مرشــح للتصاعــد، خاصــة مــع وجــود هواجــس 
مــن جانــب نيودلهــي مــن دعــم تركيــا للمتطرفــن اإلســالمين 

ــد. ــل الهن داخ
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