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Abstract
Egyptian-Turkish relations played an important and prominent role. They had a deep and deep relationship rooted in
history and geography. The inevitability of geography in the eastern Mediterranean makes the relationship between
the two countries an indispensable necessity, but these relations underwent a major transformation. Former President
Hosni Mubarak in 2011, Turkey has become one of the largest supporters of Egypt in the region, which strengthened
relations between the two countries, especially economic, and when President Mohamed Morsi was removed from
office in 2013, Turkey's course away from Egypt, Sisi power outlet J Egypt, Turkey quickly became one of the main
opponents of Egypt.
Keyword; Turkey - Egypt - Recep Tayyip Erdogan - Abdel Fattah Sisi - coup).

)9112 -9113(  التركيّة في عهد الرئيس السيسي-العالقات المصريّة
 اميرة اسماعيل محمد العبيدي.د
 قسم الدراسات التاريخية والثقافية/  مركز الدراسات االقليمية/ مدرس
جامعة الموصل
:خالصة البحث

 فلقد كانت بينهما عالقة قوية وعميقة متأصلة الجذور بحكم،لعبت العالقات المصريّة – التركيّة دورا مهما وبارزا
 كماا أن حتمياة الجررافياا فاي شار المتوسا تجعال مساألة العالقاة باي البلادي ضارورة ال يمكا، التااريخ والجررافياا
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االسترناء عنها ،لك هذه العالقاات شاهدت تحاوال كبيارا وبعاد فتارة وجيازة ما تنحاي الارئيس امسابك حساني مباارك عاام
 ،9111أصبحت تركياا واحادة ما كباار مؤيادي مصار فاي المن،قاة ،ماا دعام العالقاات باي البلادي والسايما االقتصاادية،
وعندما جرى عزل الرئيس محمد مرسي م منصبه في عام  ،9113تحول مسار تركيا بعيادا عا مصار ،وتفااقم الوضا
م تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السل،ة في مصر ،فسرعان ما أصبحت تركيا واحدة م خصوم مصر الرئيسيي .
كلمات الرئيسية :تركيا – مصر – رجب طيب أردوغان – عبد الفتاح السيسي – االنقالب.

ق ّسم البحث إلى مقدماة وأربعاة محااور ،تنااول امول :الجاذور التاريخياة

المقدمة :

للعالقات المصريّة – التركيّة حتاى  ،9119وت،ار الثااني منهاا :ت،اور

العالقااات المصااريّة – التركيّااة عالقااات قويااة وبااارزة منااذ القاادم بحكاام

العالقات المصريّة – التركيّاة ( ،)9111-9119فاي حاي تنااول الثالاث:

التاريخ والجررافياا  ،إذ إن حتمياة الجررافياا فاي شار المتوسا تجعال

تركياااا والثاااورة المصاااريّة ( ،)9113-9111وت،ااار المبحاااث الرابااا :

مساألة العالقاة باي البلادي ضارورة ال يمكا االساترناء عنهاا ،لكا هاذه

العالقات بعد اإلطاحة بحكم الرئيس محماد مرساي ( ،)9112-9113فاي

العالقات شهدت تحوال كبيرا وبعد فترة وجيزة م تنحي الرئيس امسبك

حي تناول المبحث الخاامس وامخيار العالقاات االقتصاادية المصاريّة –

حسني مبارك عام  ،9111أصبحت تركيا واحدة م كبار مؤيادي مصار

التركيّة في عهد الرئيس السيسي  ،وانتهت الدراساة بخاتماة واساتنتاجات

في المن،قة ،ما دعم العالقات بي البلادي والسايما العالقاات االقتصاادية

لخصت موضوع الدراسة.

التي برزت بشاكل ملحاوب باي ال،ارفي  ،وعنادما جارى عازل الارئيس
محمد مرسي م منصبه فاي عاام  ،9113تحاول مساار تركياا بعيادا عا

أوال :الجذور التاريخية للعالقات المصرية – التركية حتى :2002

مصر ،وتفاقم الوض م تاولي الارئيس عباد الفتااح السيساي السال،ة فاي

ال يمك ا لنااا أن نفهاام العالقااات المصااريّة – التركيّااة دون الرجااوع إلااى

مصر ،فسرعان ما أصبحت تركيا واحدة م خصوم مصر الرئيسيي .

الجااذور التاريخيااة لهااا .اذ كاناات العالقااات المصااريّة – التركيّااة عالقااات
ذات عمك تاريخي وجررافي ،فمصار تتمتا بمركاز اساتراتيجي خاا

أهمية الدراسة:

في من،قة الشر اموسا  ،لكونهاا نق،اة االلتقااء الرئيساة باي القاارتي

تستمد الدراسة أهميتها كونها تسل الضوء على احد أبرز االحداث علاى

امفريقية وامسيوية وسي،رتها على الممر المائي الحيوي لقناة السويس،

الساااحة العربيااة والدوليااة علااى حااد سااواء ،إذ تعااد العالقااات المصااريّة –

أما تركيا فهي تق في قارتي آسيا وأوربا ،وهي ممر استراتيجي للحركة

التركيّااة فااي عهاااد الاارئيس السيساااي ( ) 9112 - 9113ماا المواضاااي

واالتصال ،كما أنها تسي،ر علاى مضايقي البسافور والادردنيل كممارات
حيوياة ومنافاذ إلاى البحار امباي

الحيوية المهمة  ،والتي برز دورهاا وتأثيرهاا علاى البلادي بشاكل خاا

المتوسا  ،فكالهماا يعتبار نفساه القاوة

االقليمية االكبر بحكم تلك العوامل(.حمود ،9111 ،

وعلى المن،قة ككل بشكل عام.

.)141

الهدف من الدراسة:

اذ دخلت مصر تحت إدارة الدولة العثمانية عام  ،1511واستمرت كأحاد
الواليااات العثمانيااة إلااى عااام  ،1214وعلااى الاارغم ماا دخولهااا تحاات

تهدف هذه الدراسة الى تسلي الضوء على العالقات المصريّة – التركيّة

الحماية البري،انية عاام  ،1883إال أنهاا اساتمرت كوالياة عثمانياة لراياة

فاي عهاد الارئيس السيساي (  ، ) 9112- 9113والاذي كاان لاه تاداعيات

الحرب العالمية االولى  .وفي عام  1259انقلب الضاباط امحارار بقياادة

عديدة على الجانبي .

محمااد نجيااب (، )1284-1211علااى النمااام الملكااي ونجحااوا باإلطاحااة
هيكلية الدراسة:

بالملك فؤاد( ،) 1253 -1259م سدة الحكم ونفوه للخاار  ،وفاي عاام
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المتعلقااة بقباار

 1253تاام إعااالن تأساايس الجمهوريااة المصااريّة ،وفااي عااام  1254نج ا

فااي الوقاات نفسااه اسااتاءت مصاارم عالقااة تركيااا م ا

جمال عبد الناصر( ، )1211 -1245بإقصاء الارئيس محماد نجياب عا

اسرائيل)Cagaptay& Sieversm, 2015,p2).(.

الحكم وتولى مقاليد الحكام ونجا فاي إجباار بري،انياا علاى توقيا اتفاقياة

كاناات للمترياارات الدوليااة واالقليميااة بعااد نهايااة الحاارب الباااردة ، 1221

الجالء معه( .سلمي .)https://www.turkpress.co ،9112 ،

دورا مهما في اعادة وبلاورة السياساة الخارجياة التركيّاة ،حياث اعتمادت

( )

على أمري مهمي هما :إعادة تعريل االم القاومي التركاي ،والتعريال

وبعااد انضاامام تركيااا إلااى حلاال شاامال االطلسااي * تاادهورت العالقااات

بااااادور تركياااااا المهااااام علاااااى انهاااااا تشاااااكل قاااااوة اقليمياااااة ناشااااا،ة فاااااي

العربية – التركيّة بصورة عامة والعالقات المصريّة – التركيّاة خاصاة،

المن،قة(.الحمداني ،9118 ،

ووصاالت إلااى ادنااى مسااتوياتها (( .)iالااداقوقي ،1281 ،

)951-959

 .)144وممااا

زاد م توتر االوضاع بي البلدي انحياز تركيا المتزايد للجاناب الررباي

وت،ورت العالقات في فترة التسعينات خاصة بعد زيارة رئيس الاوزراء

ودخولها حلل برداد وتاولي الادور القياادي فاي الحلال الاذي تأساس عاام

التركااي آنااذاك نجاام الاادي أربكااان (*) لمصاار عااام  ،1229وهااي الزيااارة

 1255بااي كاال ماا تركيااا والعاارا وباكسااتان وبري،انيااا وباادعم ماا

التي سعى خاللها لتكوي مجموعاة اقتصاادية إساالمية تكاون مصار أحاد

الواليات المتحدة اممريكية(.ميراك وواكيم ،9114 ،

أعضائها ،وهو ماا أسافر عا تكاوي مجموعاة الثمانياة النامياة ،وموافقاة

.)113-119

مصااار علاااى االنضااامام إلاااى تلاااك المجموعاااة ،حياااث عقااادت أول قماااة

وهذا مما جعل العرب وخاصة مصر ينمرون لتركيا نمرة المساند

لمجموعاااة الااادول الثمااااني اإلساااالمية فاااي اساااتانبول يونياااو  /حزياااران

للررب في تقسيم وتفتيت الوحدة العربية ،داعمة إسرائيل في المن،قة.

(.1221الشر االوس ، 9113،

وهذا ما جعل مصر تتقرب أكثر لالتحاد السوفييتي ،وبدوره أصبحت

.)9

تركيا تنمر لمصر على أنها عميلة االتحاد السوفييتي في المن،قة ،وهذا
ثانيا :تطور العالقات المصرية – التركية (:)2022-2002

ما أدى إلى زيادة تدهور العالقات بي الدولتي "(.ناصر ،9112 ،
https://www.sasapost.com).

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السل،ة عاام  ،9119بقياادة رجاب
طيب ارد وغان(*) ،شهدت العالقات بي الجانبي ت،ورا سريعا  ،نتيجاة

ويعد عقد الستينات ما القارن العشاري االن،القاة الفعلياة لعالقاات جيادة

ادراك تركيااا لمهميااة االسااتراتيجية لموق ا مصاار ودورهااا االقليمااي فااي
من،قة الشر االوس (.سعد،9118،

بي تركيا والعرب ،وحلت االزمة القبرصية عام1294بدورها الكبير في

.) 1

اعادة تركيا لحساباتها في المن،قة العربية ،وشهدت العالقات تحسنا أكبر

إذ حرصت تركيا على كسب ثقة مصر وتحسي العالقات معها أيا كانات

فااي العقااود الالحقااة وخاصااة م ا الناحيااة االقتصااادية( .جلااود ،9118 ،

المروف ،واقناعها بان عودة تركيا إلاى الشار االوسا لا تكاون علاى

 .) 43ويمك القول ان قيام الررب باالبتعاد ع تركياا وعادم وقوفهاا

حساب احد وخصوصا الدور المصري في عملية الساالم والوسااطة باي

معهاااا فاااي قضااايتها جعلهاااا تشاااعر بضااارورة تنويااا عالقاتهاااا السياساااية

حمااس والسال،ة الفلسا،ينية ما جهاة واسارائيل والوالياات المتحادة ما

والدبلوماسية وأن تعتمد علاى السياساة الليناة والمتنوعاة فاي عالقتهاا ما

جهاااة اخااارى( .ترياااان ،9111 ،

الاااادول امخاااارى وخاصااااة مصاااار المنااااافس امكباااار لهااااا فااااي الشاااار

 .) 915والشاااك ان سياساااة تركياااا

ومواقفهااا الرساامية ما ت،ااورات القضااية الفلساا،ينية والعالقااات ما كاال

اموس (..سلمي ،المصدر نفسه ) .واتخذت مصر مسارا مواليا للواليات

الفلس،ينيي واالسرائيليي قد وضعت حكومة حزب العدالاة والتنمياة فاي

المتحاادة فااي عهااد الاارئيس أنااور السااادات ( ، )1281-1218خاصااة فااي

اختبااار صااعب ،خاصااة م ا تصاااعد العاادوان االساارائيلي ضااد الشااعب

سبعينات القرن العشري  ،،فأعادت تركيا النمر في ت،اوير عالقاتهاا ما

الفلس،يني منذ اندالع انتفاضته الثانياة عاام  ،9111وقاد حاولات حكوماة

مصر بشكل أقوى .وفي الثمانينات قامات تركياا بادورها بترييار سياساتها

رجااب طيااب ارد وغااان التعاماال م ا القضااية بحااذر شااديد ،حيااث صاارح

نحو الشر اموس فاي بال حكام رئايس الاوزراء تورغاوت أوزال (.)ii

الارئيس التركاي فاي القااهرة بشاان موقال تركياا ما القضاية الفلسا،ينية

(وادت تلاك السياساة إلاى تزاياد المنافساة باي البلادي علاى شارقي البحاار

وصاارح فااي حزيااران  /يونيااو  9113بقولااه " :ان تركيااا ال تقباال العناال

المتوسا حيااث اصاايبت تركيااا بنكسااة لعاادم دعاام مصاار لهااا فااي قضااايها

والشدة المستخدمة م قبل اسرائيل ضد الشعب الفلس،يني ،ونشعر بقلاك
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تتخوف م صعود زعيم في المن،قة يهدد الوض الذي يبادو أن الجميا

عميك م وراء هذا العنل ،خصوصا ان استخدام الشادة والعنال تعرقال

قاد اساتكان إلياه ،ولاذلك كانات السياساة المصاريّة تجااه تركياا تبادو فاي

امكانيااة التوصاال لحاال ،ونااؤم بضاارورة االبتعاااد ع ا هااذه االعمااال ".

باهرهااا الالمباااالة وباطنهااا التخااوف والتااوجس والحااذر(.الهااامي ،

(حميااد ،9119 ،

 .) 81وتاااب ارد وغااان قولااه" :بااان مصاار كمااا

المصدر نفسه ).

تعرفون هي الوسي بي السال،ة الفلسا،ينية وحمااس ونحا ال نناوي ان
نق في الخ،أ م خالل الدخول كوسي بديل لك إذا ما طلبت منا مصر

ثالثا :تركيا والثورة المصرية:2022-2022

أو الجامعة العربية المساعدة فانح جااهزون لاذلك ،وان تركياا ال تساعى
وراء السمعة أو التباهي ما خاالل لعاب دور سياساي فاي المن،قاة وانماا

لقااد حرصاات تركيااا فااي فتاارة حاازب العدالااة والتنميااة علااى اجااراء عاادة

نسعى م اجل المساعدة في حل المشاكل "(.الهامي ،9111،

تريرات في سياستها الخارجية والدور الذي تلعبه في السياسة االقليمياة،
غير ان هذه السياسة واجهت منذ عاام  ١١٢٢عادد ا ما التحاديات التاي

كمااا حرصاات تركيااا علااى ان تكااون مركاازا اقليميااا مهمااا بتوسااي دائاارة

فرضتها الت،ورات في الساحة االقليمية والماروف الداخلياة فاي تركياا،

عالقاتهااا الخارجيااة لتشاامل اضااافة إلااى الراارب عااددا اكباار م ا الاادوائر

وعلى رأسها اندالع الربي العربي فاي كاانون االول /ينااير  ،١١٢٢فلقاد

الساايما تلااك التااي ترب،هااا بهااا رواباا جيوبوليتيكيااة ثقافيااة وتاريخيااة،

مثّلات هاذه الثاورات لتركياا فرصاة وعقباة فاي الوقات نفساه(.االزماات
العربي ، 9119،

والمهور بصفة المرو للساالم فاي المنااطك المجااورة (( .)iiiالساويداني

.) 1

،9111،

فمنذ اميام امولى للثورة المصريّة ،اتخذت تركيا مواقل متقدمة وعالية

.) 88-81

وطرأ تحسنا بالعالقات بي البلدي  ،خالل فترات حكم الارئيس المصاري

الساقل فاي دعام الحركاة االحتجاجياة والم،الاب الشاعبية ،فاي افتارا

االسبك حسني مبارك ((.)9111-1281الشر االوس  ،المصدر نفساه

واض ع تركيا الحريصة علاى عالقاات طيباة ما الانمم الحاكماة فاي

) .حيث قام بزيارة انقرة في اذار  /مارس 9111وقارر بمشااركة القياادة

الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ،مستعينة بارراء مهنادس

التركيّة اقامة حوار وشراكة استراتيجيت جديدتي تركزان علاى التعااون

السياسة التركيّة احماد داود أوغلاو(*) باستشاعار ثام اساتثمار الت،اورات

في مجالي ال،اقة واالم االقليمي(.الهامي  ،المصدر نفساه ) .وفاي عاام

االجتماعياة والسياساية التاريخياة وعادم الوقاوف موقال المتفار ،
للمشاركة في صن القرار(.الحا ، 9119 ،

.)34

 ،9112قام مبارك بزيارة تركيا مرتي  ،وقد رد الرئيس التركاي عباد

)11

غااول الزيااارة ،اال ان المياازان بااي التعاااون والتنااافس كااان مشاادودا ،فقااد

وكانت تركيا تراقب الوض ع كثب وجاء موقفهاا الرسامي علاى ثاالث

عارض مبارك مباادرة اسا،ول الحرياة وغيرهاا ما المباادرات التركيّاة

مراحل:

المؤياادة للقضااية الفلساا،ينية ،والتااي لاام تااوثر علااى تفاهمااه الضاامني م ا
اساارائيل فحسااب ولكنهااا قللاات م ا اهميااة دوره كاازعيم للعااالم العربااي،

االولى :سياسة الترقب والصمت :فعند بداية اندالع االحداث لزمت تركيا

خصوصا فيما يتعلك بالقضية الفلس،ينية ،فجهاود حازب العدالاة والتنمياة

الصاامت وانتهجاات سياسااة التريااث والترقااب ،وكاناات تصااريحات رئاايس

للوسااااااطة باااااي الفصاااااائل الفلسااااا،ينية المختلفاااااة وباااااي الفلسااااا،ينيي

الوزراء رجب طيب ارد وغان ووزيار الخارجياة احماد داود اوغلاو فاي

واالساارائيليي القاات استحسااانا فااي صاافوف المعارضااة المصااريّة لكنهااا

االيام االولى تؤكد على ضرورة ت،ور الديمقراطية في المن،قة.

ووجهات بنقااد رساامي مصااري ،وكااان لمباارك حااك فااي الخشااية ما هااذا
التااأثير االيجااابي لالسااالميي االتااراك ،رغاام تبناايهم الماااهري للعلمانيااة،

الثانية :الدعوة لالستجابة لم،الب الشعب ،وهو موقل واضا للحكوماة

علاااى وضااا جماعاااة االخاااوان المسااالمي المحماااورة(.مياااراك وواكااايم

التركيّة في دعوة النمام المصري إلى االستجابة لم،الب الشعب.

،المصاادر نفسااه ) .وما ذلااك ،يمكا القااول بااان سياسااة وتصااريحات

المرحلااة الثالثةةة :الم،البااة بااالتريير ،فااي هااذه المرحلااة اتض ا الموقاال

ومواقل أر دوغان القوية )مثل :مواجهته م شيمون بيرياز فاي ماؤتمر

التركي بتحقيك التريير الذي ي،الب به الشعب في اجواء مستقرة(.ال،ائي

دافوس وإرسال السفينة ماا فاي مرمارة وإجبااره إسارائيل علاى االعتاذار

،9119،

لمعاملاة السافير التركاي بانتقاا

.)199

( ،والتاي اثمارت تعاطفاا شاعبيا عربياا

وإسالميا وهاو ماا يثمار بتلقائياة حرجاا سياسايا لمنمماة العربياة ،والتاي
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واعتباارت ان مااا جاارى مااا هااو اال انقااالب عسااكري بتااولي الاارئيس عبااد
الفتاح السيسي السل،ة في مصر(.الزيقم ، 9119،

كمااا دعااا ارد وغااان فااي خ،اااب القائااه فااي 9شااباط  /فبراياار 9111إلااى
االسااتجابة السااريعة لم،الااب الشااعب حيااث قااال ":ساايد حسااني مبااارك...

.) 199

اريد ان اقدم توصية خالصة للراية ..تحذيرا صريحا للراية ..كلنا سنموت
رابعا :العالقات المصةرية – التركيةة بعةد االااحةة بامةاح بحكةر الةر ي

وسنسال عما تركناه وراءنا "(.السرجاني ، 9111،

.)154

محمد مرسي:
ولعباات تركيااا دورا مهمااا وبااارزا ابااان الثااورة المصااريّة ،الااذي يمكاا
مرت هذه الفترة بمرحلتين متميزتين هما :

تلخيصااه بانااه ماار بعاادة مراحاال م ا الت،ااور التااي تنوعاات بااي التباعااد

 -2المرحلة االنتقالية :

والتقااارب ،ومنااذ عااام  9111وبدايااة م اا يساامى بثااورات الربي ا العربااي

بهاارت مااا بعااد االطاحااة بحكاام الاارئيس مرسااي فترتااان :االولااى فتاارة

أعلنت تركيا صراحة ع موقفها الداعم للحاراك العرباي .حياث فرضات

الحكومااة االنتقاليااة التااي حكاام فيهااا عاادلي منصااور منااذ  3تمااوز  /يوليااو

احداث الربي العرباي علاى الدبلوماساية التركيّاة تحاديات تتعلاك بالحفااب

 ،9113ثام فتارة حكام عبااد الفتااح السيساي  ،وكااان موقال تركياا مضااادا

علااى عالقااات وثيقاااة ماا دول الربياا العرباااي( .السااويداني  ،المصااادر

لالطاحة بالرئيس مرسي( .ابو نجل ،9115،

نفسه).اذ حر

.) 115

الرئيس التركي ارد وغان على العمل ما اجال توطياد

عالقتاه بمصار خاالل تلاك المرحلاة ،حياث قاام بزياارتي رساميتي إلاي
فلقد شهدت العالقات المصريّة  -التركيّة تحوال كبيرا ،بعد االطاحة بحكم

مصرعام  9111بعد نجاح الثورة فيها ،بوصفه اول رئايس يزورهاا بعاد

جماعااة االخااوان بمصاار فااي  3تمااوز  /يوليااو ،9113ولجااوء عاادد م ا

سقوط نمام حسني مبارك(.مجيد ، 9113،

قياداتها إلى تركيا .وتعد الجماعة حليفا قويا للرئيس التركاي رجاب طياب

المصاري المعازول محماد مرساي (*) إلاى سادة الحكام فاي مصار فاي

أر دوغان .حيث تم االطاحة بحكم االخوان فاي أعقااب تمااهرات شاعبية

31حزياران  /يونياو  ،9119ساعت تركياا لتوطياد وترسايخ العالقاات

حاشاادة ساااندها الجاايي ،الااذي كااان يقااوده فااي حينااه ،الاارئيس المصااري

المتبادلاة ما نماام حكماه،حيث قادمت تركياا لاه كافاة أشاكال المسااندة

الحالي عبد الفتاح السيسي ،قبل أن يتم انتخابه رئيسا للجمهورية في العام

والدعم المالي والسياسي واالقتصادي ،بل ومثلت السند الرئيسي له على

(.9114خليل https://www.annahar.com/article). ، 9118،

المستوى اإلقليمي ،وذلك إلاى جاوار الساند اممريكاي لاه علاى المساتوى
الدولي(.ابراهيم، 9115،

وخالل الفترة االنتقالية لم تك االمور تسير بالشكل المرام ،حيث بدا ما

 .)9وم وصاول الارئيس

.)12

الصعب عودة االخاوان إلاى الحكام وخاصاة بعاد االنتخاباات التاي عقادت

كما وصل التعاون بي البلدي  ،ذروته خاصة بعاد زياارة الارئيس محماد

والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والاذي ما وصاوله إلاى الحكام

مرسااي إلااى تركيااا ،حيااث دعاااه حاازب العدالااة والتنميااة الحاااكم كضاايل

في مصر زادت االمور تعقيدا.

شرف في مؤتمره الراب في 31ايلول  /سبتمر 9119والذي القاى خاللاه

فترة حكم عبد الفتاح السيسي :

كلماااة فاااي الحضاااور .وتااام التنسااايك الواضااا بينهماااا خاااالل العااادوان
االساارائيلي علااى ق،اااع غاازة فااي تشااري الثاااني  9119والااذي باارز فااي

وهي الفترة التي حكم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ  31حزياران /

زيارة رئيس وزراء البلدي هشام قنديل واحمد داؤد اوغلاو للق،ااع وهاو

يونيااو  ، 9114حيااث عارضاات تركيااا عاازل مرسااي واإلطاحااة بحكاام

تحت القصل .وجرى كذلك التنسيك السياسي بينهما لتحقياك الهدناة .كماا

اإلخوان الذي نفذه الجيي بقياادة الفرياك أول عباد الفتااح السيساي ،حياث

عبر أر دوغان ع رغبته بزيارة ق،ااع غازة عبار مصار وهاي الزياارة

انتقااد أر دوغااان الااذي تعااود جااذور حزبااه إلااى نفااس المدرسااة الفكريااة

التي تأجلت اكثر م مرة ،ثم الريات بعاد االنقاالب فاي مصار ما تراجا

وااليدلوجية لالخاوان المسالمي قياادة الجايي متهماا إياهاا بسارقة الثاورة

العالقات بي البلدي ÖZKAN,2014,p18). (.

الحقيقيااة للشااعب المصااري ومتهمااا السيسااي بااالتورط فااي مجااازر مياادان
رابعاااة العدوياااة والنهضاااة ،والوقاااوف ضاااد إرادة الشاااعب الحااارة وضاااد

لك هذه العالقات تأزمت باي الجاانبي  ،عنادما تمات اإلطاحاة باالرئيس

اإلرادة الديمقراطية ،إضافة إلى اتهاماه لارئيس امزهار بالنفاا ومسااندة

الجديد محماد مرساي فاي عاام  ،9113حياث غيّارت تركياا ما مساارها.

النمام الجديد( .ابو نجل  ،المصدر نفسه ).
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وفي السيا نفسه ،شهدت تركيا بع

أقااااول لهاااام غاااادا سااااوف أكباااار وأضااااربكم"(.مصاااا،فى ، 9113،

المتفرقااة التااي نممتهااا بع ا

https://www.skynewsarabia.com).

اطاحااة الاارئيس مرسااي م ا خااالل

انقااالب عسااكري( .)ivوصاارح أر دوغااان بانااه لاام يعتاارف باارئيس غياار

عااا االساااتياء المصااااري مماااا اعتبرتاااه "تاااادخال تركياااا فاااي الشااااؤون

منتخب واعتبر الحادث انقاالب علاى الشارعية فكاان رد الفعال المصاري

المصااريّة" ،وكااذلك من ا وكالااة امناضااول التركيّااة م ا تر،يااة فعاليااات
القصر الرئاسي المصري( .سلمان ، 9118،

الجمعيااات والمؤسسااات الوقفيااة واالغاثيااة

التركيّااة ،وذلااك لالعااالن ع ا رف ا

وتفاقمت االزمة بي ال،رفي إلى حد التصريحات الرئاساية التاي تعارب

التماهرات والوقفات االحتجاجياة

حادا تجاه تركيا وتدخلها بشؤون مصر الداخلية منددة بان مساتقبل مصار

 .)3وبهر التنافس بي

يقرره الشعب المصري وحده( .نور الدي ، 9115،

ال،رفي ايضا على الدور االقليمي في المن،قة برزت تركيا خاللها على

.)142

المهااور كحلياال سااني قااوى لاادول مجلااس التعاااون الخليجااي بااديال ع ا

وتصاعدت حدة الخالف بي البلدي  ،خاصة بعد القارار المصاري ب،ارد

القاهرة في بل استمرار الفتور في العالقات المصريّة  -السعودية ،بينما

الساافير التركااي واعتباااره شخصااا غياار مرغااوب بااه فااي الاابالد ،كمااا تاام

بااارزت القااااهرة كباااديل متوقااا لتركياااا فاااي التعااااون مااا دول االتحااااد

تخفي

مستوى العالقات بي ال،ارفي إلاى مساتوى القاائمي بامعماال،

االوروبي السيما في حال ملفاات (الهجارة غيار الشارعية والملال الليباي

وردت تركيا على ذلك باستدعاء القائم بامعمال المصري وابالغه ب،رد

واإلرهااب) وقاد بارز ذلاك جلياا أيضاا خاالل زياارة المستشاارة املمانيااة

السفير المصاري ما تركياا ،المتواجاد مناذ  15اب  /اغسا،س ما نفاس

“أنجايال ميركاال” للقااهرة مااؤخرا ،خاصااة فاي باال اساتمرار التااوتر فااي

العاام ،كماا صارح الارئيس التركااي عباد

غاول باالتعليك علاى الخ،ااوة

العالقااات التركيّااة اموروبيااة .وباارز التنااافس ايضااا فااي القااارة الساامراء

المصريّة بقوله " كنت اتمنى ان تعود عالقتنا مرة اخرى إلاى مساارها "

لتكتسااب هااي نفااوذا جدياادا الساايما فااي القاارن االفريقااي ،وهااو مااا تسااعى

وبررت الحكومة المصريّة قرارها بانها ردا على التادخالت التركيّاة فاي

القاهرة لتداركه اآلن فالمتاب للتحركاات المصاريّة امخيارة بأفريقياا يجاد

شااااااااااااااااااااااااااااااؤونها الداخليااااااااااااااااااااااااااااااة (.الااااااااااااااااااااااااااااااوزان ، 9112،

أنهااا مكثفااة ومنهااا الاادعم السياسااي واالقتصااادي للصااومال وبوروناادي

.)https://www.afrigatenews.net

وزيارة “السيسي” امخيرة لرينيا .وكذلك التحركات التركيّة التاي أعلنات

واساااترل الااارئيس التركاااي أر دوغاااان كااال الماااروف والفااار

ع إفتاح أول قاعدة عساكرية لهاا فاي الصاومال .كماا بارز التناافس باي

للتندياااد

بالرئيس المصري معتبرا اياه بانه طاغية ومتسل غيار شارعي ،وحادث

البلدي ايضاا ،فاي المجااالت االقتصاادية كالساياحة وجاذب االساتثمارات

هذا فاي االمام المتحادة حياث طالبات تركياا مجلاس االما بفارض اقصاى

الخارجية ،فالدولتي يمتلكان نفاس المقوماات الساياحية واالقتصاادية إلاى

العقوبااااااااات علااااااااى السيسااااااااي( .العربااااااااي الجديااااااااد ، 9114،

حادا ماا( .الهاامي  ،المصادر نفساه ) .وساعت مصار ما خاالل حمالتهاا
السياسية واالعالمياة والدبلوماساية لتشاويه السياساة التركيّاة ،كماا وقفات

https://www.alaraby.co.uk/politics).

م اسرائيل واالمارات في تح،يم النفوذ التركي واثاارة المشاكالت ،كماا

وفاي الساايا نفسااه ،وجهاات الخارجيااة المصااريّة اتهامااا للاارئيس التركااي

واليونان لترسايم الحادود البحرياة ،وتواصالت

علااى إثااارة الفوضااى ،فااي من،قااة الشاار اموساا  ،ماا خااالل دعمااه

مصر م حزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا ضد تركيا ،وكان

لجماعاااات وتنميماااات إرهابياااة ،ساااواء بالتأيياااد السياساااي أو التمويااال أو

سلوك اإلعالم والسياسة المصريّة عشية محاولة االنقالب العساكري فاي

اإليااواء ،بهاادف اإلضاارار بمصااال شااعوب المن،قااة ،تحقيقااا لمصااالحه

عقدت اتفاقيات م قبر

تمااوز  /يوليااو 9111فااي تركيااا ،كمااا تاام رصااد وجااود فاات

كااول فااي

الشخصااية ،كمااا اعل ا وزياار الخارجيااة المصااري ،سااام شااكري ،ع ا

القاااهرة ولااذي تتهمااه تركيااا بقيااادة محاولااة االنقااالب العسااكري الفاشاالة،

إلراااء اجتماااع كااان مقااررا م ا نميااره التركااي مولااود جاااوو

وأعلنت الصحل المصريّة أن القااهرة تفكار فاي تاوفير اللجاوء السياساي

احتجاجا على التصريحات التركيّة ،ونفى امخيار وجاود طلاب بعقاد هاذا

لااه ،ممااا زاد حاادة تفاااقم االوضاااع بااي البلاادي (.وهبااان ، 9113،

35

االجتماع م امساس .واكد السيسي في لقائه ما اإلعالمياي المصاريي

).وفاااي السااايا نفساااه ،تحفاااا النماااام المصاااري علاااى قااارار التعااااون
االسالمي باعتبار جماعة فت

أوغلااو،

كول ارهابية وعرقل مندوب الرئيس

المصااري مشااروع بيااان فااي مجلااس االم ا ياادعو إلااى دعاام الحكومااة
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وفاااي السااايا نفساااه صااارح رئااايس جمعياااة رجاااال امعماااال امتاااراك-

التركيّة المنتخبة ديمقراطيا ويتخذ موقفا ضد محاولاة االنقاالب الفاشالة

المصريي أتيال أتاسايفي " :إن العالقاات التجارياة باي البلادي لام تنق،ا

واعتاارض المناادوب المصااري علااى عبااارة " التااي وصاالت إلااى عباار

فااي امصاال وإن أصااابها فتااور وتباااطؤ بعااد أحااداث الثالااث ماا يوليااو

انتخابات ديمقراطية " ،لوصل الحكومة التركيّاة فاي ناا البياان وان

 ،9113وإن العديد م الشركات التركيّة استمر نشاطها في مصر" .كماا

المجلس ليس م حقه وصل اي حكومة بانها منتخباة ديمقراطياا وهاو

ذكاار لشاابكة "الجزياارة" أن "الخااالف السياسااي قااد يااؤثر علااى العالقااات

مااا اعتاارض عليااة المناادوب التر كااي بانااه ذلااك االعتااراض طبيعااي ما

االقتصااادية ،لك ا زيااادة النشاااط االقتصااادي والتجااارة المتبادلااة تمااثالن

نمااااام وصااااال للحكااااام باااااانقالب عسااااكري(.الرشااااايدي ، 9112،

كذلك وسيلة فعالة لتقرياب المساافات وتشاكيل ضار علاى رجاال الدولاة

.)https://www.alaraby.co.uk/

لتجاوز خالفاتهم السياسية" .وتاب قوله" :نح أذكى م أن نختلل ،وأن

كما اكدت تركيا على ضرورة االستجابة لشروطها فيما يخاا اطاال

يستمر الخالف بماا ال يخادم مصاال البلادي " ،موضاحا أن حجام التباادل

سراح محمد مرساي والمساجوني  ،لت،بيا العالقاات باي البلادي  ،كماا

التجاري باي البلادي يتاراوح باي  5-4ملياار دوالر فاي العاام نفساه،وم

اسااتبعدت تركيااا اماار تصااور قيااام وزياار الاادفاع فااي بلااد (مشاايرة إلااى

الممك مضاعفته بتواصل الجهود باي ال،ارفي (.تارك بارس ، 9112،

السيسي في عهد مرسي ) يأتي وينقلب علاى رئايس الدولاة وهاو االمار

.)https://www.turkpress.co

الااااذي ال يمكاااا تصااااوره والرضااااو لااااه(.تركيااااا االن ، 9112،
.)https://www.turk-now.com

لك م تفاقم االوضاع وانادالع ازماة باي ال،ارفي فيماا يخاا التنقياب
ع الراز ،حيث صرح وزير الخارجياة مولاود جااويي أوغلاو ان باالده

وفيما يخا مساتقبل العالقاات باي البلادي الباد ما القاول ان مساتقبل

تنوي وتخ ،للتنقيب ع النف والراز في شر البحر المتوس في عام

العالقات ال يمك استشرافه بمعازل عا بعا

،9113مبررا باان ذلاك االجاراء حقاا شارعيا لتركياا(.عرباي ، 9112 ،

تاداخلها ما الانمم والقضاايا االقليمياة ،وهناا يبارز الادور االقليماي فاي

.)https://arabic.sputniknews.com
وعارضت تركيا االتفا المبارم باي مصار وقبار

المتريارات الدولياة فاي

الشاار االوس ا كمترياار رئيسااي للتااأثير علااى مسااتقبل العالقااات بااي
عاام  9113والاذي

ال،رفي  ،فالواليات المتحدة يمك ان ترحب بتدعيم العالقات ولك بما

ينا بترسيم الحدود بي البلدي لررض االساتفادة ما الماوارد ال،بيعياة

يتقااط ما مصاالحها .كماا ال باد ما التاذكير ،اناه فاي السياساة الدوليااة

في البحر المتوس  ،واكدت مصار علاى شارعية االتفاقياة وال يمكا مي

والعالقات الدبلوماسية اليوجاد ق،ا تاام للعالقاات وخاصاة باي الادول

طرف والمقصاود باه انقارة ان تعاارض فاي قانونيتهاا حياث انهاا رسامت

التي بينهما عالقاات تاريخياة واقتصاادية وهناا فاي حاال مصار وتركياا

وفك قواعد القانون الدولي وتم ايداعها كاتفاقية دولياة فاي االمام المتحادة،

فكالهما له مصال سواء اقتصادية اوغيرها.

ونبهاات مصاار ما ايااة محاولااة للمساااس أو االنتقااا

ما حقااو مصاار
خامسا :العالقات االقتصادية المصرية – التركية في عهد السيسي:

الساااااايادية فااااااي تلااااااك المن،قااااااة وستتصاااااادى لهااااااا( .ساااااامير، 9112،
.)https://www.annahar.com

ان التعاون االقتصادي كان المحور الرئيسي للعالقات بي الدولتي إذ تام
توقي ا اتفاقيااة للتجااارة الحاارة بااي البلاادي وتاام تفعليهااا فااي اذار  /مااارس

وتشير التقديرات التركيّة إلى احتمال تزاياد اساتثمارات تركياا فاي مصار

 ،9111وكان لهذه االتفاقية أثر كبير في تعميك العالقات االقتصادية بي

م ا  1,5مليااار دوالر إلااى  5مليااارات خااالل االعااوام المقبلااة وان تزيااد

البلاادي حيااث تضاااعل إجمااالى التبااادل التجااارى بااي البلاادي فااي خااالل

المبادالت التجارية م  3,5مليار دوالر إلاى 5ملياارات دوالر ما بداياة

عاااامي مااا ت،بياااك االتفاقياااة ،كماااا فتحااات هاااذه االتفاقياااة البااااب أماااام

عام  9113والى  11ملياارات دوالر بحلاول عاام  ،9115وهاو امار ما

االساااتثمارات التركيّاااة لااادخول الساااو المصاااريّة،وت،ورت العالقاااات

شان تحققه ان يزيد م الرواب السياسية واالقتصاادية باي البلادي  ،وقاد

االقتصااااااادية ت،ااااااورا سااااااريعا سااااااعت تركيااااااا لالسااااااتثمار وتنفيااااااذ

يحقااك نبااوءة رئاايس الااوزراء أر دوغااان بااان تكااون انقاارة مفتاااح القاااهرة

المشاري (.طوالبيه، 9119،

الوربا ،وان تكون القاهرة مفتاح انقارة ال فريقياا( .مجياد ،المصادر نفساه
) .إن العالقاات االقتصاادية باي البلادي شاهدت نماوا متصااعدا مناذ عاام
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امنش،ة االساتثمارية والصاناعية ،خصوصاا لرجاال

 ،9113رغاام التااوتر السياسااي بينهمااا حيااث امتن ا الجانبااان ع ا اإلدالء

ضربت بقوة بع

امعمال املمان والهولنديي في الفترة امخيرة ،نتيجة انهيار سعر الجنيه

ببيانااات ما شااأنها أن تااؤدي إلااى مزيااد ما التااوتر ،خاصااة بعااد تصاااعد

المصاااااري ،وزياااااادة الجماااااارك وبااااا ء الحكوماااااة فاااااي حااااال مشااااااكل

التااوتر بااي البلاادي خااالل العااامي (  ،) 9119-9115كمااا اكااد مصاادر

المستثمري .".

دبلوماسي مصري في وزارة الخارجية بوجود رغبة مصرية في "تحييد
ملل التعاون االقتصادي واالستثماري وحمايته م أي تأثيرات محتملة،

الخاتمة:

ع ا المواقاال السياسااية المتااوترة بااي البلاادي " ،موضااحا ع ا "وجااود
مفاوضات باي شاركات مصارية حكومياة ومساتثمري أتاراك للمشااركة

شهدت العالقاات المصاريّة – التركيّاة تاوترا متصااعدا فاي عهاد الارئيس
السيسي ،حياث ابادت تركياا رفضاها للنماام الجدياد واصافة ماحادث باناه

فاااااي بعااااا

انقالباااا عساااكريا علاااى سااال،ة منتخباااة ،وفتحااات تركياااا أبوابهاااا لرماااوز

.)http://mubasher.aljazeera.net

المعارضة لنمام السيسي الجديد م تواصل العمال السياساي واالعالماي
المنااااه

ويمك القول بان تركيا على الرغم م خالفها الحاد م النمام المصاري

لاااه ،كماااا ان التاااوترات السياساااية لااا تاااوثر علاااى االوضااااع

فااال يمك ا بااأي حااال ،تصاانيفها دولااة معاديااة لمصاار ،كمااا أن أي وجااود

االقتصادية بي البلدي .

عسااكري تركااي "مفتاارض" فااي السااودان ،ال يمكا اعتباااره خصااما ما
رصيد امم القومي المصري وال تهديدا له ،حيث اعلنت مصر ،ارتفاع

ويمكن تلخيص أهر ماتر التوصل اليه من خالل االستاتاجات التالية :

صادراتها للسو التركي خالل امشهر الخمسة امولى ما عاام ،9119

 -1هناك قناعة مشتركة بأن الخالف السياسي بينهما يجب أن يبتعد ع
ملفات االقتصاد ،على اعتبار أنها تساعد الشعبيي

بنسبة  ،%59لتصل إلى  831مليوناا و 911ألال دوالر مقارناة ب ا 542

في تحسي

مليونااا و 411ألاال خااالل نفااس الفتااارة ماا 9119و بلااح حجاام التباااادل

أوضاعهما المعيشية واالقتصادية .ولعب الرئيس التركي أر دوغان

التجاري بي مصار وتركياا نحاو  4ملياارات و 119ملياون دوالر خاالل

دورا محوريا فيما وصلت اليه العالقات بي ال،رفي  ،في حي كان
الساسة االتراك م

 ،9119مقاباااال  4مليااااارات و 341مليااااون دوالر خااااالل  ،9115وفقااااا

حوله يحاولون تل،يل حدة التصريحات

لبيانااااااات التجااااااارة والصااااااناعة المصااااااري( .العركااااااي ، 9112،

المسيئة للنمام المصري واالكتفاء باالنتقادات ذات ال،اب

.)http://mubasher.aljazeera.net

الدبلوماسي.
 -9بالرغم م

المشااااااري الضاااااخمة"(.الجزيااااارة مباشااااار ، 9112،

موقل أر دوغان وثباته في الوقت الحالي إال أنه

وعلااى الاارغم م ا كاال االجااراءات االمنيااة المشااددة التااي فرضاات علااى

سيترير بعد تحقيك انجاز نسبي ،وسيستعيد عالقاته ال،بيعية بمصر

المواطني المصري المسافري إلى تركياا وتتابعهم أمنياا بحجاة تاورطهم

حتى ال يخسر أكثر ،حيث تكبد خسارة في ليبيا تقدر بمليارات

في االعمال االرهابية أو االنتماء لجماعة االخوان منذ عاام  9113ولحاد

الدوالرات ،وتكرر نفس السيناريو معه في سوريا .عامل آخر مهم

االن ،فقااد بقياات المناااطك الحاارة الصااناعية المصااريّة جاذبااة للمسااتثمري

في عملية استعادة العالقات وهو ضر

رجال امعمال في كال

االتراك ،والتي القت ترحيبا م الحكومة المصريّة التي يعاني اقتصادها

البلدي على ضرورة استعادة العالقات ال،بيعية.

ازمة بانسحاب االستثمارات االجنبياة وضاعل العملاة المحلياة( .العرباي

 -3ستسهم عودة العالقات المصريّة -التركيّة في تقديم موقل ق،اع

الجديد .) https://www.alaraby.co.uk/politics، 9111،

غزة برؤية تركية م جديد ،وخاصة أن غزة تمل أهميتها أنها تق
واستنادا إلى ما ذكر ،يمك القول بان م االهداف االساسية التركيّة هاي

ضم خ،وط امم القومي المصري التقليدية ،وبوابة للعب دور

الحفااااب علاااى اساااتمرار العالقاااات االقتصاااادية مااا مصااار حياااث لعاااب

إقليمي م خالل المصالحة بي ( فت وحماس).
-4

االقتصاد دورا مهما في فترة تولي أر دوغان وانجازاته الفذة االقتصادية

وعلى الرغم م التوترات السياسية بي ال،رفي إال ان العالقات

التي برز ما خاللهاا وحافمات علاى وجاوده ،كماا ان مصار كاان هادفها

االقتصادية استمرت بينهما ولم تتأثر نمرا للمصال المتبادلة فيما

ايضاااا الحفااااب علاااى المصاااال االقتصاااادية القائماااة وهاااو الهااادف االول

يخا المواقل م االمتيازات االقتصادية والرغبة بتحقيك التقدم

للااارئيس السيساااي فاااي الحفااااب بااااهرة انساااحاب رؤوس الماااال ،والتاااي

االقتصادي لكال بلديهما .كما نمر االقتصاديون إلى امكانية تحسي
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العالقات بي

] [1سلمي،المصدر السابك.

ال،رفي

خالل ابراز الدور

في المستقبل م

االقتصادي وحاجة كل منهما إلى االخر في المن،قة بحكم الموق .

] [8ولاد عاام  1291فاي جناوب شار تركياا  ،أكمال دراساته فاي قسام

 -5كما لعبت المتريرات الدولية دورا مهما في التاثير على العالقات

الكهرباااء فااي جامعااة اسااتانبول عااام  1251ودرس االقتصاااد فااي

بي

الواليااات المتحاادة عااام  ،1259عماال مستشااار اقتصااادي لحكومااة

البلدي  ،كما ان محاولة استشراف مستقبل العالقات بي

ال،رفي الزالت تتفاعل تفاصليه مخاطرة حقيقية.

سااليمان ديمرئياال عااام  1299ثاام انخاارط فااي الحياااة السياسااية فااي

قائمة المصادر :

الساابعينيات حيااث انتمااى لحاازب العدالااة وكااان مستشااارا لرئيسااه
ديميرئل  ،ثم بعد فترة وجيزة انسحب م الحازب  ،وبعاد االنقاالب
 1211عمل في البنك الدولي في واشن ،حتى عام  ،1213ثم عاد
لتركياااا وأصاااب مستشاااارا لرئاساااة حكوماااة ديميرئااال عاااام 1212

] [iايمان عبد

وأصب رئيسا للوزراء بعد فوز حزبه الاوط فاي انتخاباات 1283

حماود ،العالقاات المصارية – التركياة ما عاام 1259

إلى عام  ،1291بحث منشور في مجلة كلية االداب ،العدد (،)119

 ...للمزياااد مااا التفاصااايل  ،انمااار  :فاااراس البي،اااار ،الموساااوعة

(جامعة برداد،)9111 ،

السياسية والعسكرية( ،عمان ،دار اسامة للنشار والتوزيا )9113 ،

.141

] [9جالل سلمي ،دراسة :العالقات التركياة المصارية زما جماال عباد

431-492؛

الناصر،تم الوصول الى الراب في :9112/1/3

ساونر جاغايتااي وماارك سايفرز ،اللعبااة الكبارى باي تركياا ومصار فااي
الشاار االوساا  ،معهااد واشاان ، ،تاام الوصااول الااى الااراب فااي

https://www.turkpress.co/node/10709

: 9112/1/11

]*[ تعرف بالفرنسية اختصارا الناتو ،وهي منمماة تأسسات عاام 1242
بناء على معاهدة شمال امطلسي التي تم التوقي عليها في واشان،

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policyanalysis/view/turkey-and-egypts-great-game-in-

فااي عااام  ،1242ويشااكل الناااتو نمامااا للاادفاع الجماااعي تتفااك فيااه

.the-middle-east

الدول امعضاء علاى الادفاع المتباادل ردا علاى أي هجاوم ما قبال
أطراف .للمزيد م التفاصيل  ،انمر :إبراهيم خليل العالف  ،نحا
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