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 الملخص: 

دفع إذ    ؛على العالقات المصرية التركية  اسلب    يؤثراالمبراطوري اإلقليمي لتركيا    لتوجهمفاده أن ارئيسي  تنطلق الدراسة من افتراض  

بين الطرفين تزايدت مع مرور الوقت لتتحول إلى صراع  الجفاء السياسي  إحداث حالة من  تركيا للقيام بممارسات وانتهاج سياسات أدت إلى  

 لوقوف على مالمح الصراع على الهيمنة والنفوذإلى ا الدراسة  تهدف    في هذا السياق   .دفع العالقات بينهما لحافة االنهيار  علنيثم صدام  مستتر  

إلقاء الضوء على أهم مالمح المشروع االمبراطوري االقليمي    ، وذلك من خالل 2013اإلقليمي بين كل من مصر وتركيا في أعقاب ثورة يونيو  

منه،   مصر  وموقع  عن و لتركيا  ناهيك  بها،  مرت  التي  التحول  وموجات  الماضيين  العقدين  خالل  التركية  المصرية  العالقات  تطور  مراحل 

وقد أكدت الدراسة في    داء وآليات التصعيد بين الطرفين.أسباب العفضال عن  محددات العالقة بين مصر وتركيا ومؤشرات اتساع الهوة بينهما،  

ركي كان وال يزال أحد المحددات الرئيسية للعالقة بين الطرفين ورغم أنه ليس بجديد إال أن سعي مصر  نتائجها أن المشروع االمبراطوري الت

أحالم تركيا في التحول إلى قوة   أدى إلى صدام إرادات تحطمت معه  قد -بجانب عوامل أخرى -للعودة إلى مكانتها في أعقاب ثورة التصحيح

 ظمى ومهيمنة على النظام اإلقليمي. ع

 الكلمات المفتاحية: 

 االمبراطوري، الصراع على النفوذ، الثورة المصرية، الربيع العربي، العثمانية الجديدة. العالقات المصرية التركية، التوجه  
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 مقدمة: 

والتباعد تارة  أخرى، إال تنوعا كبيرا على مدار العقود السابقة، وتأرجحت وتيرتها ما بين التقارب تارة   التركية    العالقات المصرية   تشهد 

والتي حملت في طياتها ارهاصات تقارب مصري تركي بدأت أولى مالمحه    2011أن مسار هذه العالقات تغير في أعقاب ثورة يناير عام  

قمة السلطة في مصر، لتبدأ  لجماعة اإلخوان المسلمين    توطدت أركانه مع وصول، و ومساندتها لشعبها  بإعالن تركيا تأييدها للثورة المصرية

بينهما فصال جديدا من التقارب العقائدي بجانب المصلحي. إال أن هذا التقارب لم يستمر   العالقات  تدهورت  سرعان ما  إذ    طويالالعالقات 

ا اإلقليمية  صححت المسار المصري ووضعته على أول طريق النهوض لتعود مصر وبقوة إلى مكانتهالتي    2013يونيو    30ثورة    عقب  همابين

 . لتمثل حجر عثرة في وجه طموحات تركيا وأحالمها

في هذا السياق تأتي هذه الدراسة للوقوف على مالمح الصراع على الهيمنة والنفوذ اإلقليمي بين كل من مصر وتركيا في أعقاب ثورة 

مراحل تطور  تناول  المشروع االمبراطوري االقليمي لتركيا وموقع مصر منه، ثم  أهم مالمح  إلقاء الضوء على  ، وذلك من خالل  2013يونيو  

، ناهيك عن محددات العالقة بين مصر وتركيا ومؤشرات  التي مرت بها  وموجات التحولخالل العقدين الماضيين  العالقات المصرية التركية  

 ات التصعيد بين الطرفين، وذلك على النحو التالي:، ثم أخيرا وضع إطار تحليلي ألسباب العداء وآليبينهما  اتساع الهوة

 

 صدام الرؤى واألدوار اإلقليمية في ظل توجه تركي للهيمنة:: وموقع مصر منه  المشروع االمبراطوري االقليمي لتركياأوال:  

بين   العالقة  طبيعة  فهم  يمكن  وتركياال  المنطقة،    مصر  في  التركي  الوجود  ماهية  على  وبعمق  نقف  أن  لوندون  لمشروع  تعرض 

وصول حزب العدالة والتنمية  بدأ في التبلور مع  ألقى بظالله على العالقة بين البلدين. ذلك المشروع الذي  االمبراطوري االقليمي التركي الذي  

ة مختلفة لمكانة تركيا ليس فقط على المستوى االقليمي ولكن العالمي أيضا، استطاع أن يقدم رؤي  والذي   2002إلى سدة الحكم في تركيا عام  

ة  وتحولت تركيا في فكره من مجرد جسر أو همزة وصل بين الشرق والغرب إلى دولة مركزية كبرى تتمتع بإمكانيات تتيح لها إنتاج سياسات دولي 

بوصلة نحو الشرق التوجيه  إعادة  في  ركائزه  تمثلت إحدى  لدور التركي  وقد أسس منظومة فكرية متماسكة قائمة على تصور مختلف ل   .مستقلة

  ا حيوي  مجاال، و الذي تبناه حزب العدالة والتنمية  سالمي العالمييذ المشروع اال تنفل  اميدان  باعتباره  يحتل موضعا هاما في االستراتيجية التركيةل

واستحقاقها  قدرتها على التموضع الدولي،  دليال حيا على  و بوابة التحول للقوة الناهضة  و ،  (Sahin,2011:140-142)الختبار العثمانية الجديدة

وليس أدل على ذلك من العبارة التي ،  (Özel,2019:4)نحو الغرب، فضال عن كونه طريقا ممهدا  للوصول لمرتبة الدولة المركزية العالمية

فبقدر ما تشد تركيا الوتر في الشرق األوسط يصل سهمها أبعد ارة الرمي بالقوس"  كتبها داوود أوغلو في كتابه العمق االستراتيجي وهي "استع
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الدولية الساحة  ما  وه   ،على  رحابةو  أكثر  عالم  إلى  للوصول  وسيلة  هو  التركية  الرؤية  في  الشرق  أن  السياسة   يعني  في  واتساعا 

 . (488:  2010أوغلو،)الدولية

الركيزة األيديولوجية القائمة على نشر اإلسالم السياسي في المنطقة وما ركائز؛ أولها:  على ثالث  التركي  ويرتكز المشروع اإلقليمي  

 ي الركيزة يتبعه من ضمان مواالة النظم الحاكمة المعبرة عنه لتركيا، وعلى إعادة إحياء الخالفة العثمانية في ثوب جديد، أما الركيزة الثانية فه

محورية دور تركيا في مشروعات الطاقة التي تديرها الدول الكبرى لنقل الغاز من المنطقة العربية أو من منطقة االقتصادية التي تعتمد على  

ي  أما الركيزة الثالثة فهي ركيزة عسكرية نابعة من التواجد العسكري التركي على مستويين: األول تواجد عسكري فعلي ف بحر قزوين عبر تركيا،  

ة نفوذها الصراعات المشتعلة في المنطقة كليبيا وسوريا والعراق، والثاني إرساء قواعد عسكرية بشرعية قانونية كاالتفاقات والمعاهدات تضمن زياد 

 (.(Salt,2018:80في المنطقة

نظرية  منها تفعيل    والتكتيكية  االستراتيجيةمن خالل مجموعة من األدوات  وضع مشروعها اإلقليمي موضع التطبيق  وقد حاولت تركيا  

المشكالت العالقة خلق بيئة إقليمية آمنة من خالل حل و ، (Davutoglu,2008:78)تتيح لها لعب دور إقليمي وعالمي تيالعمق االستراتيجي ال

 الفعالة  المناورةالتواجد و قدرة استثنائية على  مما يمنحها    "policy” problem zero  "تصفير المشكالت"  ـ ب  عرف و ما  أجيرانها،  ها وبين  بين

Davutogly,2013))  .  عن  لم يعد ممكنا الكبار دائرة دخول  بعد أن أدركت أن  مجالها الحيوي الوظيفي لتوسيع  لاتجاهها لأضف إلى ذلك 

التقليدي التوسع طريق مرنة  و وظيفية   طاقات ب بالتمتع وإنما  ؛الجغرافي  الشاملة  القوة   منالمتزايد   رصيدها تعكسسياسات   الوطنية 

في  .(172:  2006)عرفات، الذي    هذا  قوتهااستخدمت  الوقت  و   فيه  الشرق لشر   الذكية  تهادبلوماسيالناعمة  نحو  العودة   عنة 

(Tarik,2007:81-97)   تركيا  فيها  برزت  التي    الدبلوماسية العامة واإلنسانية  : أوالهي  من الدبلوماسية   أنواع   مسعلى خفي ذلك  اعتمدت  و

 اإلغراء والتغلغل الناعمدبلوماسية  ثانيا  و   .(Kalin,2011:10-20)ة  كدولة مانحة ومساهمة في المساعدات اإلنمائية الرسمية في اآلونة األخير 

وإطالق تصدير المسلسالت التركية  ك  ؛وتعليمية  وإعالميةثقافية  أدوات    من خاللسية وتصدير صورة تركيا "النموذج"  الجاذبية السياالقائمة على  

ثم ، (Sanberk,2012)اوغيره معاهد يونس أمره  مثل المراكز الثقافية التركية   نشرو لمنح التركية  ل  برامجضع وو قنوات تليفزيونية ناطقة بالعربية 

التأتي   حيث-سلميةالدبلوماسية  المتعارضة  التعددية  الخصوم  مع  والتفاعل  المرن  شرقا    ؛التوسط  االتجاهات  كافة  في  النشط  والتحرك 

بتكثيف العالقات االقتصادية بالشرق    بوابة الخلفية لالنخراط االقليمي؛الالدبلوماسية االقتصادية والتي تمثل  ، ورابعا  (Süsler,2019:9)وغربا

واعت العربياألوسط  التركي  الترابط  تعزز  جديدة  اجراءات  على  ماد  تقوم  التي  التاريخية  الدبلوماسية  وأخيرا  الرمزية .  االمبراطورية  إحياء  إعادة 

والتاريخ للهوية  السياسي  العثماني  وذلك    والتوظيف  الذهبي  بالعصر  تذكر  التي  المتاحف  بناء  خالل  بأحداث   وإقامةمن  الرسمية  االحتفاالت 

   .(54-52:  2019)جبور،  عمالقةإطالق أسماء سالطين بني عثمان على مشاريع و رتبطة بالتاريخ  وشخصيات م
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على المستويين السياسي واالقتصادي حيث    : )أ( بناء قوة داخليةواملقد ساعد تركيا على تنفيذ هذا المشروع االمبراطوري ثالث عو 

كما    ،(Onis& Kutaly, 2013:1410-1420)اقتصادها يحتل المرتبة السابعة عشر عالميا القيام بنهضة اقتصادية شاملة جعلت    تمكنت من

في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الذي امتلك رؤية سياسية لما يمكن أن تكون عليه تركيا في   تقرار السياسياستطاعت تحقيق قدر من االس

من خالل في نهضة تركيا  البشري    نصر الع  حيث ساهم  ؛خبة سياسية واعيةون  زعامة كاريزمية )ب(  (.  230-229:  2018)الكفارنة،المستقبل  

الكاريزميل نموذجين   نموذج  مثل  الذي  أردوغان  طيب  رجب  الدولة  رئيس  هو  األول  سياسيتين.  السياسية   قيادتين  اإلرادة  تجسيد  على  القادر 

الذي وصفته مجلة "فورين بوليسي" بأنه العقل المدبر    أحمد داوود أوغلو والثاني هو    الصلبة وروح العزيمة التي تتميز بها تركيا كقوى ناهضة.

"كسينجر تركيا" أو  "كيسنجر الشرق األوسط"  بأنه  البعض  العالم، كما وصفه  فرصة سياسية  )ج(    .(43:  2019)جنى،وراء نهضة تركيا في 

التغيرات الدولية التي في االستفادة من مبكرا  ؛ حيث اتبعت تركيا استراتيجية تحويل التهديدات إلى فرص وبدأتوبيئة إقليمية ودولية تبدو موائمة

الذي   السوفييتي  االتحاد  انهيار  مثل  الماضي  القرن  في  لزيادة  حدثت  الفرصة  لها  تتبعأتاح  كانت  التي  األراضي  في    ه نفوذها 

(Larrabee&Lesser, 2003:5)،  سبتمبر  و عن  التي    2001أحداث  ناهيك  المعتدل  لإلسالم  وسطي  نموذج  طرح  في  الغزو استغلتها 

ثورات الربيع العربي ، وأخيرا استغالل  (65:  2012)علوان،  فتح الباب على مصراعيه لتدخلها في المنطقةذي  ال  2003األمريكي للعراق عام  

إال أنها استطاعت أن تحولها إلى فرصة يمكن استغاللها   فيها هذه الثورات  اندلعت  كونها متاخمة لدول  هامثل تهديدا لتيمكن أن    كانالتي  

 .(198:  2020يز،عزيز،)عز لتوطيد مكانتها اإلقليمية في ظل فراغ قيادي كبير في المنطقة

ماذا عن موقع مصر  هنا  و     التساؤل  لتوليها   منيثور  الدرب  تمهد  إقليمية  لقيادة  الجامح  التركي  المشروع االمبراطوري والطموح  هذا 

قبل اإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي التأكيد على أن نجاح أي مشروع استراتيجي للهيمنة ال يكتمل إال بقياس اآلثار التي ينتجها  مكانة دولية؟.  

 ؛ إذ يتوقع أن يعتبره البعض وبتحليل مدى قبول البيئة اإلقليمية لهذا المشروعيندرج فيه البلد،    على الجيران المباشرين والمحيط االقليمي الذي

حدث في الحالة التركية التي أثرت استراتيجيتها الناهضة   اوهذا بالضبط م.  مما يولد توترات وربما نزاعات صريحة  ا لهم وتجاوزا لمكانتهمتخطي

سياسا وأدت  لها  اإلقليمي  المحيط  المقبلة على  الفترة  في  لقيادتها  تسعى  كانت  منطقة  في  االستقرار  وعدم  العداء  من  دائرة  خلق  إلى   تها 

Zalewski,2013)).    التركي للحلم  مواتية  غير  أفعال  ردود  أفرزت  التي  الدول  مقدمة  في  مصر  ظل وتأتي  في  لها  االلتفات  على  لتجبرها 

ولها مكانة عربية وإقليمية  مساحة وسكانا  من أكبر الدول العربية  فمصر كانت وال تزال  خالية.    ستظلالساحة اإلقليمية  قيادة  تصور خاطئ بأن  

يا لن تستطيع تطبيق مشروعها  يعني أن ترككبير. وهذا  تاريخ حضاري  ال يستهان بها، كما تتمتع بقوة عسكرية جيدة فضال عن موقع متميز و 

غالبا ما سيكون لها رد فعل على هذا التوجه. وعادة ما تتأرجح فدولة بحجم مصر  االمبراطوري دون أن تضع في حساباتها المعادلة المصرية،  
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 ، إلى حياد  انؤديأو انكفاء ذاتي يالمباالة    نة يؤديان إلى خضوع وقبول إجباري،سيطرة وهيم  :ردود األفعال في مثل هذه المواقف الدولية ما بين

   .وعداء  خصومةإلى    انيؤديأو صدام إرادات موقف قوة  وأخيرا    ،وهميةإلى مشاركة   انيؤدي  وتبعية  أو ضعفتحالف مصلحي  

مصر على الحياد ي  بق  سي  ثاني  ال؛ فاألول سيطلق يد تركيا بال قيد أو شرط، و لتركيافضل  األ  ثالث أوضاع األولى هيجدال أن ال  وال

إما بتحالف مصلحي   مصرية فسيتيح لتركيا فرصة كبرى بتحقيق أهدافها بمشاركة    الث، أما الثهالتستطيع تركيا أن ترسم حدود دورها بعيدا عن

أ همان مصر بمشاركة تركية، أما السيناريو األسو يو حقيقي وهو أمر يصعب تصوره في ظل تنافس على موقع قيادي، أو عن ضعف وتبعية  

، لتقف موقف قوة معلنة التحديمن زعزعة لقيادتها  يمكن أن تنجم عنه الممارسات التركية    تتصرف مصر بناء على إدراكها لما  فهو أنلتركيا  

على الساحتين اإلقليمية والدولية، هو األسوأ للجانب المصري واألفضل لتركيا ألنه سينم عن تخطي تركيا لمصر تماما    ولويظل السيناريو األ

وال تزال دولة عصية على الخضوع، كما لم تحدث من التغيرات الداخلية والخارجية التي  مصر  كانت    وهو أمر لم يحدث في الواقع السياسي إذ

العالقة.   في  الطرف األضعف  بالفعل  تجعل مصر  لعبتها مصر  فقد  األخيرة  الثالثة  األدوار  التركي  أما  المشروع  دور    حيث ظلتفي  تلعب 

وتبتعد  الفاعل  تركيا    المحايد  المباشر مع  الصدام  كجزء من سياسلزمان  لعقد من اعن  للربما  االقليمية  تها  الصراعات  كجزء من  نأي عن  أو 

ثم تحولت إلى الجمود التكتيكي في فترة الثورة لتدخل   .  المصري   نهجرؤيتها الذاتية القائمة على أن الطموح التركي يسير في طريق بعيد عن ال

وصول يونيو و   30م لتتحول أخيرا إلى موضع المنافس الخصم بعد ثورة  طور الشريك الداعم "الوهمي" بوصول جماعة اإلخوان المسلمين للحك

   السيسي للحكم.الرئيس 

 مراحل تطور العالقات المصرية التركية: موجات التحول وهيكل الفرص المواتية والضائعة:ثانيا:  

وتركيا   مصر  بين  العالقة  الثالثة  شهدت  األلفية  بداية  مقارنة  منذ  سريعة  سادتغيرات  الذي  النسبي  سابقةلفترات    هاباالستقرار  ،  تاريخية 

 ويمكن تصور مراحل العالقة بينهما في شكل موجات كل موجة تنم عن مرحلة في حد ذاتها، وتتمثل في:

 الموجة األولى: مرحلة االنخراط اإليجابي المتوازن: (1)

والتي مثلت نقطة فارقة في تاريخ العالم إذ تغيرت البيئة الدولية واإلقليمية،    2001هذه المرحلة تقريبا منذ هجمات سبتمبر عام    بدأت

ا للتطرف واالرهابوتصدر االسالم السياسي المشهد العالمي، ووجهت االنتقادات للدين االسالمي  ، وعلى الرغم مما ألقته هذه باعتباره منبع 

األحداث من أعباء ومسئوليات على كثير من الدول العربية واالسالمية التي باتت موضع اتهام من العالم الغربي، إال أنها مثلت فرصة 

جيدة لدول أخرى طرحت نفسها كنموذج لإلسالم المعتدل الذي يبحث عنه الغرب، لتحصل تركيا على الفرصة األولى لها في إثبات قدرتها  

ا يمكن االحتذاء بهعلى قيادة العا والتنمية . جاء ذلك متزامنا مع وصول حزب العدالة  (53:  2015)يوسف،  لم اإلسالمي بوصفها نموذج 

لتقبل الغربي مؤشرات ا  زيادة مع  و   ،(Scahill&Hussain,2019)2003الغزو األمريكي للعراق عام    ومع،  2002إلى سدة الحكم عام  
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األوروبي   لالتحاد  التركي  المجلس  أن  بعد  لالنضمام  انضمام األوروبي  قرر  مفاوضات  أكتوبر    هابدء  تركيا  2005في  آمال  لترتفع   ،

ورقة من أوراق تعزيز موقفها في  تلتفت أكثر إلى الشرق باعتباره  وطموحاتها في االلتحاق بركب االتحاد األوروبي وهو األمر الذي جعلها  

 .(Alessandri,2010: 7-10)المفاوضات

األحداث والفرص جعلت تركيا في مرحلة أولى من االنخراط اإليجابي المتوازن تجاه دول الشرق وفي مقدمتهم مصر التي كل هذه  

  الرئيس  حكم خالل نالبلدي نبي العالقاتفي   تحسنا رأكانت على رأس الدول العربية التي استهدفتها تركيا لتدفئة العالقات معها وبالفعل ط

م بمشاركة القيادة التركية في إقامة حوار قا، كما  2009، ومرتين في  2007  مارس فيمرة    نقرةأ بزيارة ام ق حيثاألسبق حسني مبارك  

رة وتضاعف حجمها أكثر من ست تعززت التجارة المتبادلة بينهما خالل هذه الفتفي مجالي الطاقة واألمن اإلقليمي، و وشراكة استراتيجيتين  

البلدين   ،مرات بين  الرسمية  الزيارات  معدل  عام    ،وزاد  البلدين  بين  الحرة  للتجارة  اتفاقية  توقيع  تم  أكثر   2005كما  من  تركيا  وأصبحت 

ا بالنموذج الثقافي التركي  .(199:  2020عوني،)الوجهات السياحية أفضلية لدى الشعب المصري الذي أصبح أكثر ولع 

بعد أن حاولت لعب دور غير  دارة المصرية قد بدأت في استشعار الدور اإلقليمي الطموح لتركيا  إال أن اإل الظاهري  ورغم هذا التقارب  

  للعلمانية،ظاهر  ال تبنيهم رغم تراك،األلإلسالميين   االيجابي التأثيرمن    تخوفالحق في ال لمباركوكان    ،اعتيادي في القضية الفلسطينية 

الدول العربية مصر و ، كما كان منطقيا أن تخشى  (103-102:  2014) فايسباغ، واكيم،  على وضع جماعة اإلخوان المسلمين في مصر

بعد من التأثير المتزايد للنموذج التركي الذي بات يلهم الكثير من الشباب العربي في ظل محاوالت تركيا إلثارة مشاعرهم في القضايا ذات ال

كالقضي والتوجس القومي  التخوف  باطنها  وفي  الالمباالة  ظاهرها  في  تبدو  تركيا  تجاه  المصرية  السياسة  كانت  هنا  ومن  الفلسطينية،  ة 

 . (34:  2017)الهامي،  والحذر، ولذلك فهذه المرحلة كانت انخراطا متوازنا ألنه كان مزيجا من التعاون والتنافس في ذات الوقت

 الحذر: جابي  اإليالموجة الثانية: مرحلة االنخراط  (2)

بدأت هذه المرحلة مع اندالع الثورات العربية التي مثلت تحدي ا كبير ا لتركيا وفرصة في الوقت ذاته، إذ برز أمامها تحديان: األول 

 وال  الثورات دعم هذه واجب وبين  المنطقة في  الحكم  أنظمة مع  السياسية الجيدة وعالقتها االقتصادية مصالحها بين  التوفيق كيفية  في  يكمن

 فيتعلق الثاني، التحدي العربية، أما الدول في يمكن تعميمه واقتصاديديمقراطي    إسالمي كنموذج نفسها أنها دأبت على تسويق سيما

 لها  منافسة جديدة إقليمية  حيث ظهرت المخاوف جلية من تداعيات هذه الثورات وما يمكن أن تفرزه من قوى  اإلقليمية،  القوى  بموازين

: 2013مجيد،)تعد من أكبر الدول العربية كم ا وكيف ا ولها من القوة والقدرة ما يخولها لعب دور أقوى في محيطها اإلقليمي التي  كمصر

190). 
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المصرية   الثورة  تجاه  أفعال حذرة  إبداء ردود  بدأت تركيا في  الرسمي على ثالث مراحل: األولى مرحلةو وهنا   الترقب جاء موقفها 

ثم المرحلة الثانية التي ،  ، حيث بدت التصريحات الرسمية عامة وغير محددة ودارت حول ضرورة تطور الديمقراطية في المنطقةوالصمت

السياسة   ، وأخيرا المرحلة الثالثة وهي المطالبة الصريحة بالتغيير ودعمه في موقف بدت فيهجابة لمطالب الشعببدأت تدعو فيها لالست

عقب استقالة الرئيس مبارك وخاصة بعد أن   أن العالقات بين البلدين ستشهد تحسنا    . وبدا(162:  2012الطائي، )اجماتيةالتركية أكثر بر 

، وفي ظل  ( (Kirisci, 2013التي يمكن أن يعاد استنساخها في مصر كنموذج للديمقراطية اإلسالمية الحديثة بدأت تركيا في إظهار نفسها

ا لتركيا لفتح عالقة جديدة مع مصر لم تتبلور مالمحها بعد   بدا ولع الشعب المصري بنموذجها الثقافي   أن الطريق في تلك الفترة كان ممهد 

اع لكنها كانت تدعو للتفاؤل من الجانب التركي وهو األمر الذي جعلها تنتهج سياسة االنخراط اإليجابي الحذر القائم على مراقبة األوض

 أوال  ثم التحرك بناء عليها ثانية .

 الموجة الثالثة: مرحلة االنخراط اإليجابي النشط: (3)

بنهاية المرحلة السابقة تخلت تركيا عن حذرها في التعامل مع مصر إذ الحت الفرصة أمامها سانحة ليس فقط لفتح صفحة جديدة 

 الديموقراطي التغيير والتنمية في حزب العدالة نموذج م التركي بتعميممعها وإنما لخلق ملف جديد وفريد من نوعه، حيث بات تحقيق الحل

التي وصل   عربي وعلى رأسها مصر بلد  من أكثر في  الحكم  إلى  السياسي اإلسالم حركات  وصول مع  االقتصادي وشيكا والسيما والنمو

 والمتردد  الحذر موقع  من تدريجيا   تركيا  العصر الذهبي للعالقة بين الطرفين وانتقلت  ليبدأ  2012فيها اإلخوان المسلمون إلى السلطة عام  

في  حيث    ؛(Tuğal,2012: 23)والمتحفز الطامح موقع إلى بارز  عضو  وهو  مرسي،  محمد  المسلمينجماعة  تولي  رئاسة   ،اإلخوان 

وسرعان ما سعى للحصول على الدعم التركي لمبادرته الشهيرة في السياسة الخارجية والمتمثلة بإنشاء مجموعة إقليمية تركز على   ،مصر

،  (Barnes-Dacey&Levy,2013: 68)ة العربية السعودية إلى جانب مصراألزمة السورية من شأنها أن تشمل تركيا وإيران والمملك

والذي ألقى خالله   2012حيث دعاه حزب العدالة والتنمية الحاكم كضيف شرف في مؤتمره الرابع سبتمبر    ؛ركي قوي بدعم تكما تمتع  

كلمة على الحضور أكد فيها وحدته هو وتنظيم اإلخوان المسلمين أيديولوجيا وعقائديا وسياسيا مع الحزب الحاكم في تركيا، وتم التنسيق 

 أشار فيها إلى كلمة في جامعة القاهرة    ألقى في إحداهمابزيارتين لمصر  أردوغان    على قطاع غزة. كما قامبينهما خالل العدوان اإلسرائيلي  

التشكلأن تحالفا  مصريا  تركيا    قيد  التي   كما.  على  التجارية والمالحية  المرحلة عددا من االتفاقيات  الحاكمان خالل هذه  النظامان  وقع 

ما لتركيا  اطمئنان  دعمت التحالف السياسي المزمع سعيا نحو زيادة الروابط االقتصادية والسياسية بين البلدين. كل ذلك كان يشير إلى  

: 2013)مطر،قيادتها النظام الشرق األوسطي  يحد مناإلقليمي وال  هادور تعظيم   ول دون ح الثورة المصرية من نظام موالي ال يأسفرت عنه 

164) . 
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 الموجة الرابعة: االنخراط السلبي العدائي:  (4)

بدأت العالقات بين الطرفين في التدهور السريع إذ بدأت تلوح في األفق أول فرصة   2013مع اندالع الموجة الثانية للثورة المصرية  

 يتحول من د أن تم إسقاط نظام مرسي لتعلن تركيا أن ما حدث في مصر بمثابة انقالب عسكري وبدأ سلوكها السياسيضائعة لتركيا، بع

أن السيسي   اعتبر أردوغان إذ ؛أدنى مستوياتها إلىالعالقات التركية المصرية  وصلت ، 2013بحلول نوفمبر و  ،العداء الظاهر إلى السلمية

فزيونية  يوبمحطات تل إلخوان  "طاغية" واتهم الحكومة المصرية المؤقتة بممارسة "إرهاب الدولة". وفي الوقت نفسه، سمحت أنقرة بمؤيدين لـ

رية ورّدت وسائل اإلعالم المصرية بالمثل، متهمة تركيا بدعم الحملة اإلرهابية ضد أجهزة األمن المص  مناهضة للسيسي بالعمل من تركيا.

من   التي اندلعت في شبه جزيرة سيناء بعد إطاحة الجيش بمرسي من السلطة. وتحول سفير تركيا لدى مصر، حسين عوني بوطصالي،

التنافس   أصبحكما    سفير ترحب به مختلف أطياف السياسة المصرية إلى سفير يواجه مظاهرات مناهضة لتركيا على أبواب مقر إقامته.

ونظرا ألن هذه المرحلة التزال ممتدة حتى هذه اللحظة فسوف يتم تناولها بمزيد   ؛علنية في القضايا اإلقليميةو حدة  المصري التركي أكثر  

 من التحليل في السطور القادمة.

 : اتجاهات العالقة بين مصر وتركيا: المحددات ومؤشرات اتساع الهوة:لثاثا

 :هما  خالل الموجة الرابعةن من المحددات  انوعالعالقة بين تركيا ومصر    حكمت

 وتتمثل في:   :محددات معيارية كامنة (1)

 التباعد األيديولوجي والعقائدي المتصَور:  -أ

بقدر التقارب األيديولوجي والعقائدي الذي حدث بين مصر وتركيا بتولي الرئيس األسبق محمد مرسي السلطة، بقدر ما حدث تباعدا عقائديا 

إذ شعر أردوغان أن العالقة بين مصر وتركيا فقدت أساسها األيديولوجي القائم على اإلسالم    ؛وأيديولوجيا بين الطرفين مصدره الرئيسي تركيا

التركي في المنطقة وبناء عليه اعتبر أردوغان ثورة التصحيح المصرية بمثابة   مبراطوري السياسي وأن ذلك من شأنه أن يؤثر على المشروع اال

يعكس هذا التصور نوعا من التفكير الحدي و   . ديولوجية والعقائدية بين الطرفين رافضا الوصول إلى حلول وسطإعالن عن اتساع حدة الهوة األي 

 .  ”All or Nothing“القائم على إما الكل أول ال شيء 

 البعد النفسي وتحول نافذة الفرص إلى نافذة أزمات:  -ب

تركيا لما يشبه األزمة النفسية بعد أن سلبت منها فرصتها الذهبية بوصول اإلخوان المسلمين للحكم في مصر في الوقت الذي كانت قد   تعرضت

. وربما زاد من عدائها إدراكها أن هذه الفرصة ربما تكون مؤشرا ى أكمل وجهبدأت فيه بالفعل وضع خطط لكيفية االستفادة منها واستغاللها عل

وتحولها إلى نافذة أزمات وخاصة أنها تعي جيدا أن انهيار نظام اإلخوان في  مصر  Window of Opportunities غالق نافذة الفرصعلى ان
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 قد يغري الدول العربية األخرى التي كانت بصدد قبول هذا النمط من الحكم للسير على نفس النهج، وربما نجد في السودان وتونس مؤخرا خير 

 .(Stoker,2015:20)دليل على ذلك

 االختالفات الشخصية والتنافس على صورة القائد الدولي: -ت

ففي الوقت الذي   أردوغان والسيسي كزعماء؛ركزت بعض التحليالت على أن هناك تنافسا يجري ليس فقط بين مصر وتركيا كدول وإنما بين  

منافس   دون  كاريزمية  بشخصية  أردوغان  فيه  أيضا  تمتع  العربي  العالم  في  بل  بالده  حدود  داخل  فقط  اليس  جاء  الزمان  من  لرئيس لعقدين 

بدا أنه يمكن أن يتحول إلى شخصية كاريزمية قوية وخاصة مع خطاباته ذات البعد العاطفي التي وجهها للشعب المصري حتى و السيسي للحكم  

وبين رئيس جديد يمكن منفردة فسا بين رئيس تعود على كونه شخصية كاريزمية قبل أن يصبح رئيسا رسميا للبالد. وهو أمر يمكن أن يحدث تنا

أن يخطف بعض األضواء منه وينافسه على صورة القائد الدولي ناهيك عن القائد اإلقليمي الملهم. وقد ظهر ذلك جليا على المستوى الدولي  

تقادات بعضها كان نابعا من كونه رئيس للدولة وبعضها اآلخر كان نابعا  فلم يترك الرئيس التركي أردوغان مناسبة إال ووجه للرئيس السيسي ان

 . (67-58:  2019)جبور،  من رفضه لشخصه

 وتتمثل في:  محددات براجماتية مدركة:   (2)

 األزمات الداخلية التركية والتفاعالت غير المتوازنة: -أ

نجحت إلى حد كبير في    باعتماد سياسة داخلية إصالحية   ( 2012  -2002تركيا)ز العقد األول من تجربة حكم العدالة والتنمية في  تمي

بدأت مالمح أزمة حقيقية في المجتمع التركي ودخلت   عقدها الثانيتحويل تركيا إلى نموذج سياسي واقتصادي ناجح، ولكن مع دخول التجربة  

تفاعال تنم عن  التي  االقتصادية والسياسية  في سلسلة من األزمات  بدأت مع سلسلة اإلصالحات الدولة  التركي،  الداخل  في  ت غير متوازنة 

  ة ي إضعاف المؤسسات التركيفتطبيقه المعيب  تسبب  التحول إلى نظام حكم رئاسي  السياسية التي روج لها أردوغان من أجل مصلحة البالد ك

ة قوية على إثر االنقالب العسكري الذي حدث في  التي تلقت صفع  المؤسسة العسكريةناهيك عن  المؤسسات التعليمية  القضاء و و اإلعالم،  ك

الحكم   2016تركيا   على  ألردوغان  كاملة  هيمنة  وإلى  العسكرية  المؤسسة  دور  تقليص  وإلى  الحزب  ركائز  تثبيت  إلى  أدت  واقعة   في 

(Dalacoura,2017:3).    حيث انخفضت معدالت النمو وتأثرت العملة الوطنية سلبا  ؛ة التركيةالمعجزة االقتصاديأضف إلى ذلك أفول نجم  ،

وخاصة مع انتهاجه لسياسة تصفية الخصوم التي باتت واضحة مع رد    ة من االنتقادات الموجهة لهوهو األمر الذي تسبب في انفجار موج

البعض السلوك التركي العدائي والمنخرط    وقد فسر  فعله على االنقالب العسكري فبات في حاجة إلى نجاحات خارجية تشرعن سلطته من جديد 

فكل فشل في الداخل، كان يقتضي توسيع    في الصراعات من منظور الوضع الداخلي المتأزم ووصفوه بأمننة الداخل في مقابل عسكرة الخارج؛
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:  2016)نوفل،القتصاد وغيرهاالمواطنين والخصوم، وصرف انتباههم عن أزمات الحكم وا  تهدئةدائرة التهديدات الخارجية وتضخيمها، بهدف  

6). 

 التغيرات البنيوية في النظام السياسي المصري والنزعة نحو استعادة القوة والمكانة: -ب

تغيرت مالمح السياسة المصرية مجددا حيث المسلمين  المتزنة الساعية للحفاظ على   تهيمن  بسقوط نظام اإلخوان  المحافظة  التوجهات 

بعيدا  عن االتجاهات الراديكالية السابقة للرئيس المخلوع محمد مرسي، التي تضمنت نزعات لتصدير السيسي  الوضع الراهن على رؤية الرئيس  

تصدرت شعارات "العودة للمكانة و   .ار العربيعدم االستقرار السياسي للجوار اإلقليمي؛ مما تسبب في توتر العالقات المصرية مع دول الجو 

لى التي تمثل في جانب منها خطورة عتجاه الدور الخارجي لمصر في ظل التحوالت اإلقليمية المتالحقة    هالتقليدية" و"نهاية التبعية" توجهات 

القدرة الشاملة للدولة المصرية لتقوية ركائز    تعظيمو   بناء القوة الذاتية، وهو أمر ال يمكن تحقيقه من وجهة نظره إال باألمن القومي المصري 

 . الوطني دون تبعية أو خضوع  استقالل القراروالعمل على الذي تدهور عبر عقود مضت من االنزواء غير المبرر،  ،  دورها اإلقليمي

 التحوالت الهيكلية وتغيرات القوى في بنية النظامين اإلقليمي والدولي:   -ت

بعضها جديد وبعضها أقطاب دولية  حدثت بعض التغيرات على بنية النظامين اإلقليمي والدولي خالل العقدين الماضيين، فالتزال تحاول  

العالمي والتخلص من "األحادية القطبية"اآلخر   النظام    -ردوغان لتوظيف التنافس الروسيوّفر فرصة ألوهو األمر الذي    قديم إعادة تشكيل 

أنقرة،   التي يمتلكها، وجعلته قادرا على  ماألميركي )األطلسي( على  الكرملين والبيت المرواغة والمناورة  ما رفع من قيمة مختلف األوراق  بين 

 ا جديد  تحّوالشهدت    ذب قوى دولية نحوه ومنها تركيا التي أضف إلى ذلك بروز الشرق األوراسي كمنافس محتمل للغرب قادر على ج  .األبيض

 ,Zan)مع القوى الغربية  هاعالقاتتوترت فيه  في الوقت الذي    وفي مقدمتهم الصين وروسيا   باتجاه الشرق األوراسي  توجهاتها الكبرى الخارجيةفي  

بسبب مجموعة من القضايا الخالفية كالتعاون العسكري بين تركيا وروسيا وتحديدا في قضية شراء   ،وعلى رأسها الواليات المتحدة،  (2013

، فضال عن دعم الواليات المتحدة ألكراد سوريا، واستضافتها لفتح هللا جولن والمتهم بأنه العقل 400-منظومة الدفاع الصاروخي الروسي إس

على لدول األوروبية  وبين ا  هاعن تدهور العالقات بين   ناهيك  . (125-124:  2020عبد العاطي،)  المدبر لمحاولة االنقالب الفاشلة وغير ذلك

تراجع احتماالت انضمام تركيا لالتحاد األوروبي في ظل تزايد قضايا الخالف وهو ما ينذر بلملف حقوق اإلنسان فيها  النتقادات الدائمة  اإثر  

 .(131-130:  2020)راشد،  بين الطرفين

ذلك ما حدث للبيئة اإلقليمية من تغيرات جوهرية سببتها أحداث الربيع العربي، إذ تزامنت مع هذه الثورات تفجر مشكالت  أضف إلى  

. وقد خلقت  مصر  كثيرة في الدول التي اندلعت بها ودفعت بعضها لالنكفاء على الذات إلعادة بناء قوتها الذاتية قبل لعب دور خارجي ومنها

المس األجواء غير  لتكريس سياساتها  هذه  الموائمة  الفرصة  تنتظر  كانت  التي  الخارجية  للفوضى وعدم االستقرار وللتدخالت  بيئة حاضنة  تقرة 
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هذا في الوقت  .  (94-93:  2018ه،ل)الخزاعمؤقت  -مصري، سوري، سعودي-وخاصة في ظل فراغ قيادي   وتحقيق مصالحها في هذه المنطقة

رتيب للتوازنات اإلقليمية داخلها وخاصة بعد خروج العراق من المعادلة بالغزو األمريكي له والذي المنطقة من إعادة تالذي كانت تعاني فيه  

 .  (164:  2013)مطر،أنتج حالة من الفوضى الحقيقية وليست الخالقة كما زعمت الواليات المتحدة

 طابعا سلبيا الممارسات التركية  ضفت  أ كل هذه المحددات بشكل أو بآخر في خلق إطار جامد للعالقة بين الطرفين، و وقد ساهمت  

شرخا عميقا في العالقات التركية المصرية على عدة أصعدة وبدأت مؤشرات اتساع الهوة في الظهور؛ فعلى المستوى العسكري تم    محدثة  عليها  

العالقات الدبلوماسية بين البلدين إلى   ، وعلى المستوى الدبلوماسي تدهورت2013إلغاء المناورات البحرية الثنائية التي كان مقررا إجراؤها عام  

مستوى غير مسبوق مع إعالن القاهرة السفير التركي شخصا غير مرغوب به ومطالبته بمغادرة البالد وخفض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى  

  (Ayataa,2015:106)من تركيا  غه بطرد السفير المصري القائمين باألعمال وردت تركيا على ذلك باستدعاء القائم باألعمال المصري إلبال

المالحي مع تركيا.    أما على المستوى االقتصادي لجأت مصر إلى ما يشبه القطيعة االقتصادية الجزئية بإعالنها عدم تجديد اتفاقية الرورو 

وعلى مستوى الخطاب السياسي تبادل الطرفان االتهامات العلنية وخاصة تركيا التي خطت خطابا سياسيا مناهضا لمصر بدءا من االنتقادات  

ركي بإثارة الموجهة للنظام المصري وصوال إلى مهاجمة مصر ذاتها في المنابر اإلعالمية والدولية، وردت مصر على ذلك باتهام الرئيس الت

بغرض   وذلك  اإليواء  حتى  أو  المالي  التمويل  أو  السياسي  بالتأييد  سواء  المسلحة  والتنظيمات  اإلرهابية  للجماعات  دعمه  خالل  من  الفوضى 

وعلى مستوى السلوك السياسي والدولي أظهرت تركيا مواقف معادية لمصر بدءا   .اإلضرار بمصالح شعوب المنطقة وتحقيقا لمصالحه الخاصة

إلى  م ووصوال  العسكري  االنقالب  بدعوى  مصر  على  دولية  عقوبات  توقيع  على  جاهدة  والعمل  المصرية  الشئون  في  المباشرة  تدخالتها  ن 

 .(64: 2019)العبيدي،  ممارساتها اإلقليمية والدولية التي تطوق الدور المصري في المنطقة والتي سيتم تناولها الحقا

 : أسباب العداء وآليات التصعيد:الوشيك صداموال: العالقات المصرية التركية  رابعا

نبعان من تمجموعات. األولى والثانية    ثالثفي  يمكن إجمال أسباب التردي السريع للعالقات المصرية التركية خالل الموجة الرابعة  

 برد الفعل المصري تجاه السلوك التركي المعادي، وفيما يلي عرض لهما بقدر من التفصيل:  تتعلقالسلوك التركي تجاه مصر، والثالثة  

 التهديد التركي المباشر لألمن القومي المصري:   (1)

لكل ما من شأنه أن ينتقص من   شامال  امفهومبات  ا  يقتصر على حماية حدود الدولة المباشرة وإنملم يعد  مفهوم األمن القومي  استنادا إلى أن  

يمكن إدراج   نها القومي وال شك،إحداث الفوضى في المحيط اإلقليمي للدولة هو انتقاص من أموأن  أمن الدولة أو يؤثر على استقرارها الداخلي،  

كونه شكل من أشكال الصراع على النفوذ الدولي والمكانة  التركية كمهدد حقيقي لألمن القومي المصري بجانب  والسياسات  كثير من الممارسات  

 اإلقليمية، ومن هذه السياسات: 
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 التوظيف السياسي والديني لإلرهابيين ودعم جماعة اإلخوان المسلمين: •

تقارير أمنية    أخرى في المنطقة وقد أثبتت  دول ت عد تركيا هي المعبر الرئيس الذي يقوم بنقل اإلرهابيين إلى سوريا والعراق ومنها إلى  

التنظيم في أراضيها  تركيا  كثيرة تورط :  2020)بكر،في دعم تنظيم داعش اإلرهابي مادي ا وعسكري ا، هذا فضال  عن إيوائها لكثير من قيادات 

القومي المصري إذ تعاني م  .(160 صر بصورة  وألن األمن ال يتعلق بحدود الدولة المتاخمة، باتت الممارسات التركية مهددا رئيسيا لألمن 

لشرطة مباشرة من جراء هذا التمدد اإلرهابي وخاصة بعد أن تم الدفع بعناصر إرهابية كثيرة إلى سيناء قامت بالفعل بعمليات منظمة تجاه قوات ا

لتهديد أمنها  والجيش، كما استغل آالف اإلرهابيين البؤر الفارغة أمني ا المحيطة بمصر في ليبيا لتصبح حدود مصر المتاخمة مصدر ا إضافي ا  

أضف إلى ذلك السلوك التركي الموالي صراحة لجماعة اإلخوان المسلمين، حيث قامت بتدعيمهم ماديا ومعنويا وآوت على أراضيها    القومي.

اإلخوان   الكثير من عناصرها المطلوبين أمنيا في مصر، في إشارة واضحة لتحدي السلطة المصرية، وخاصة بعد أن أعلنت مصر جماعة

 . (180:  2020) جمعة،مين جماعة إرهابيةالمسل

 السلوك السياسي المفضي إلى تصعيد الصراعات اإلقليمية المهددة لثالثية األمن القومي والعربي واإلقليمي:  •

ثم سرعان ما اعتمدت على الوكالء اإلقليميين لتحقيق مصالحها الخاصة،  و خاضت تركيا حربا بالوكالة في منطقة الشرق األوسط،  

الذي بالعراق  بدءافي المنطقة دائرة  ال صراعات ال  بدأت تتجه لالنخراط المباشر فيفحقق آمالها المرجوة يلن أدركت أن اعتمادها الحصري عليهم 

وصوال  ، (Sever,2020:143–164)يةهلاألحرب الطائفي و ال  ى مسرح للنزاعالتي تحولت إلسوريا وسياساتها مرورا بكثير من تدخالتها العاني 

كون حدودها متاخمة لها بعكس سوريا والعراق الذي يأتي تأثيرهما في إطار تهديد  -بينها وبين مصر  رئيسيةإلى ليبيا التي تعد جبهة المواجهة ال

بدأ بتوقيع اتفاق أمني مع حكومة الوفاق يتيح لليبيا نشر   ااستفزازيسلكت فيها سلوكا  حيث  ؛  ( 62:  2017)صالحة،-األمن العربي واإلقليمي

، وازداد األمر سوءا مع التلويح وهو األمر الذي أجج الصراع الداخلي فيها بشكل ألقى بظالله على األمن القومي المصري قوات برية في البالد، 

هما.  ا إذا تقدمت القوات التركية والميليشيات نحو وهددت بالتدخل عسكري    خطا أحمرتبرته مصر  التقدم نحو سرت والجفرة، ما اعبإمكانية  التركي  

ليبيا  ي فسَ وربما   في  التواجد  على  التركي  اإلصرار  القومي    عظمرغم  ر  لألمن  التركي  التطويق  أضالع  أحد  بكونها  المدفوعة  الفاتورة 

أدوارها في وراق الضغط اإلقليمي في المنطقة والتي إن فقدتها ستتأثر  وأحد أهم أهامة  فريقية  إنافذة  كونها    فضال عن  .(2020)فريحة، المصري 

   .(2020عبد الفتاح،البداية)التي سعت إليها منذ ض مكانتها اإلقليمية  وَ ق  وستباقي المنطقة  

 التدخل الصريح في الشئون الداخلية المصرية وازدواجية معايير الحكم على التغيير السياسي في مصر: •

وتيرتها   تعلو  المصرية  الشئون  في  التركية  التدخالت  الرابعةبدأت  الموجة  بداية  جرأة    مع  أكثر  بدت  ا   ؛وصراحةإذ  انتقدت  لنظام حيث 

واعتبرته انقالبا عسكريا وبدأت في إمالء النصائح واألوامر لمصر بشأن ضرورة اتباع النهج الديمقراطي وإسقاط علنا  السياسي المصري الوليد  
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ادت  السيسي بالوقوف ضد إرادة الشعب الحرة والديمقراطية، كما ز ، و الحكومة غير الشرعية، واتهم أردوغان الجيش صراحة بسرقة الثورةتلك  

بالنفاق ومساندة النظام  اتهمه أردوغان  االنتقادات التركية ألوضاع حقوق اإلنسان في مصر، ولم يسلم شيخ األزهر من االنتقاد أيضا حيث 

سعت تركيا إلى تدويل األزمة المصرية في أعقاب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية   ياق نفسهالس وفي   (.149:  2015)نور الدين،الجديد 

جا االنعقاد من  إلى  األمن  مجلس  أردوغان  ودعا  األمن  قوات  العربية    نب  للجامعة  الدعوة  نفس  ووجه  مصر  في  الوضع  في  للبحث  سريعا 

 .(2013)اليوم السابع،سياسة عدائية أكثر علنية وتدخلية في مصرفي إشارة واضحة إلى انتهاج تركيا    ومنظمات دولية إقليمية ودولية أخرى 

 التهديد التركي غير المباشر لمكانة مصر الدولية ونفوذها اإلقليمي: (2)

 وذلك من خالل:

 الحصار المتعمد للوجود المصري بالوكالء والتحالفات:  •

زيادة  خالل  من  اإلقليمي  محيطها  في  وتقويضها  المصرية  المصالح  على  التأثير  شأنها  من  وتحالفات  تفاعالت  خلق  تركيا  حاولت 

من كالسودان على سبيل المثال التي حاولت أن تتحالف فيها مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير    ؛نفوذها في مناطق متاخمة لمصرمساحة  

، فضال عن إرساء شبكة من العالقات والتحالفات التركية اإلفريقية من خالل فتح عدد والتواجد العسكري   خالل الدعم السياسي والتوسع التجاري 

ال السمراء  سفاراتأكبر من  القارة  التحالف  ناهيك  ،(Aylin,2014:97)وإقامة عالقات قوية معهم  في  مع دول أخرى ذات عالقة سلبية    عن 

أزمة    ؛بمصر مثل قطر في  لقطر  تركيا  تدعيم  الصومال، فضال عن  أو  ليبيا  في  النزاعات سواء  مناطق  في  أهدافهما  ينسقان  البلدان  بدا  إذ 

الخليجية  المقا باستثمارات    2017طعة  أنقرة  دعم  عن  الدوحة  أعلنت  المقابل  وفي  فيها،  لها  عسكرية  قاعدة  إقامة  االقتصاد   كبيرةعبر  لدعم 

. أضف إلى ذلك تحالفها مع ما (2019ليبسكا،)فيه في أدنى مستوياتهاالعالقات المصرية القطرية  كانت  التركي المتعثر. هذا في الوقت الذي  

ها، وهذا التحالف في حد ذاته يؤدي تحركاتها ومفاوضاتها و نقرة المتحكم الرئيسي في قراراتيبيا التي أصبحت أيسمى بحكومة الوفاق في غرب ل

قت  إلى تصعيد الوضع األمني في ليبيا وإلى تزايد احتماالت تحولها إلى سوريا ثانية في ظل تأجيج تركي للصراع الداخلي الليبي. هذا في الو 

فيه اجتذاب  نفسه   الليبية ويظهر ذلك في تمسكها بحضور  الذي تحاول  تدعيم موقفها من األزمة  التركية أمال في  للدائرة  إفريقيا  دول شمال 

ستمالتها لتوحيد الرؤى  التي هدفت منها اللتونس  المفاجئة    ازيارتهو ،  (2019)النهار،2020الجزائر في مؤتمر برلين الذي عقد في يناير عام  

 .(2017)اليوم السابع،غضب الشارع التونسي ن بالرغم مما أثارته هذه الزيارة م

 وإضعاف الوجود المصري:    اإلقليمي نفوذ اللمضاعفة    التركية العسكرية  نموذج القوة نشر   •

وقد بعد أن تيقنت أن نموذجها الثقافي والقيمي ال يكفيان لتحقيق طموحاتها،  في الترويج لنموذج القوة العسكرية اإلقليمية  تركيا  بدأت  

ففي سوريا رغم ما تواجهه من أزمات تحاول أن تصدر صورة القوة اإلقليمية القادرة على تغيير   ؛ظهر استعراض القوة التركية في أكثر من جبهة
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المنطقة اآلمنة في ش إقامة  قامت خاللها مجرى األحداث، فضال عن محاولتها  التي  ليبيا  جبهة  العسكرية، وهناك  القوة  باستخدام  مال سوريا 

  هذا في الوقت الذي تحاول فيه توسيع وجودها العسكري الفعلي في المنطقة من خالل إنشاء  باستعراض قوة تسليحها وتطور قدرتها العسكرية.

ة ثالثة في جزيرة سواكن السودانية على حدود مصر الجنوبية، وهو ناهيك عن محاولة إضافة قاعد قطر،  و   قواعد عسكرية في كل من الصومال

التي تؤثر مثل هذه السياسات على مجالها الحيوي   ومنها مصر الدول العربية  هدف إلى تطويقيالذي  التركي  العسكري  ما أسماه الخبراء المثلث

جانبا من اإلصرار التركي كما يفسر  التركية  ة الخارجية  سياسغني عن البيان أن مثل هذا التوجه يؤدي إلى عسكرة ال و .  وتمثل تهديدا مباشرا له

، وهو  ة على عالقتها بالواليات المتحدةر هذه الصفقمن روسيا بالرغم من إدراكها الكامل لتأثي  400على امتالك منظومة الدفاع الصاروخي إس  

وكذلك زيادة قوتها    ،أمر يثبت الهدف العسكري التركي الخاص بضرورة بروزها كنموذج لقوة عسكرية إقليمية كشكل من أشكال القوة الناعمة

سواء في ليبيا أو   لقضايا اإلقليمية المشتعلةالعسكرية على أرض الواقع كشكل من أشكال القوة الصلبة لتصبح أكثر قدرة على المساومة في ا

 .  (247-245:  2015ملكاوي،سوريا أو غيرهما)

 امتالك أوراق ضغط لتوظيف نفوذها المتصاعد في المحيط اإلقليمي لمصر: •

من خالل التواجد العسكري في الدول المتاخمة لها كالسودان تسعى تركيا إلى توفير أوراق ضغط على مصر في محيطها اإلقليمي،  

أبعادهالتي  ليبيا  و  التي    ماتستهدف في أحد  القاهرة في عدة ملفات منها اإليواء التركي لعناصر من جماعة اإلخوان المسلمين  الضغط على 

، أضف إلى ذلك محاولتها امتالك أوراق ضغط في قضية الطاقة في شرق المتوسط عندما  (Parlar Dal,2016:1443)ةصر إرهابيأعلنتها م

إحداهما تتعلق بالتعاون األمني   2019وقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني مذكرتي تفاهم خالل زيارة السراج إلسطنبول في نوفمبر  

لبحرية، وقد واجه هذا االتفاق إدانة فورية من وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص حيت عدته الدول الثالث واألخرى بالسيادة على المناطق ا

استطاعت قد  و .  (143:  2020)حنفي،ول المطلة على شرق البحر المتوسطوال يرتب أي أثر على حقوق الد وغير قابل للتطبيق  غير مشروع  

 مصر بتحركاتها اإلقليمية أن تعزل الجهود التركية من خالل بناء تحالفات تعاونية مع كل من قبرص واليونان عبر منتدى شرق غاز المتوسط، 

عمليات  القيام ب  والتي تتيح لكل من مصر واليونانفي المتوسط،  وقد تجسد ذلك في توقيع كل من مصر واليونان التفاقية تعيين الحدود البحرية  

أن المنطقة التي شملها االتفاق بين اليونان ومصر تقع في  أثار حفيظة تركيا لتعلن  األمر الذي  البحث والتنقيب كل في منطقته الخالصة، وهو  

الوقت الذي تتعامل . هذا في  (2020،)العربيةاالتفاق المصري اليوناني باطال  النتهاكه الحقوق البحرية الليبية  وأن ،  نطاق الجرف القاري التركي

وهددت بالرد في حالة تعرض أي من سفنها  سال سفن لالستكشاف والبحث  استمرت في إر بسياسة فرض األمر الواقع بالقوة حيث    فيه تركيا

ا على تهديدا إضافيا لمصر ودليال واضحوهو األمر الذي يمثل  إلى الوطن األزرق كإطار حاكم لسياسة تركيا البحرية    تدنى مضايقة وأشار أل

 .(2020)هالل،ياسة التوسعية التركية في البحارالس
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 التشويه المتعمد لصورة مصر على المستويين اإلقليمي والدولي: •

والنيل من مكانتها  على المستويين اإلقليمي والدولي،  تها  ضد مصر استهدفت تشويه صور ودبلوماسية  شنت تركيا حمالت إعالمية  

ورسمت صورة ،  الديكتاتورية العسكرية الحديثةشكل من أشكال    باعتبارهونفوذها، وذلك عن طريق تقديم رؤية مغالطة عن الوضع الداخلي فيها  

كما .  (23-22:  2020)شلتوت،وقامعة لشعبها الراغب في الديمقراطية والعدالة والحريةوممارسة لإلرهاب  لها باعتبارها منتهكة لحقوق اإلنسان  

شملت تلك الحمالت بث كم هائل من الشائعات إلشاعة حالة من الفوضى في الداخل المصري وخلق أزمة ثقة بين النظام الحاكم والجماهير 

مساعيها    وعلى المستوى الدبلوماسي قامت الحكومة التركية بتكثيف  وساعدتها في ذلك كثيرا المنصات اإلعالمية القطرية مثل الجزيرة وغيرها.

راءات على المستويين الدولي واإلقليمي عن طريق استخدام المنابر والمحافل المختلفة مثل مجلس األمن وجامعة الدول العربية مطالبا باتخاذ اج

وفي خطوة    كما قامت باستخدام كل الوسائل والطرق لنزع الشرعية عن اإلدارة المصرية وعزلها إقليميا ودوليا.  ،صارمة مع الحكومة المصرية

أفكاره   لبث  المتحدة  األمم  منبر  أردوغان  استخدم  إلى  ومغالطاته  أكثر تصعيدا  المصرية، وشن هجوما موسعا على مصر وألمح  القيادة  عن 

  .احتمالية قتل الرئيس السابق محمد مرسي على يد النظام الحالي وطالب بتحقيق دولي

 ة ودولية:تقويض الدور المصري كوسيط في قضايا وملفات تاريخي •

للدور المصري اإلقليمي في القضايا التي طالما كان لمصر دور حيوي فيها بما التركي  اإلحالل  اإلزاحة و تحاول تركيا القيام بنوع من  

  يعنيه ذلك من تقويض الدور المصري في أكثر من جبهة منها على سبيل المثال القضية الفلسطينية التي تمثل مصر طرفا رئيسيا فيها ووسيطا 

في إطار المصالحة الفلسطينية    مختلف األطراف  حيث حاولت تركيا كثيرا لعب دور الوسيط بين   ؛(Aras&Polat,2007:478)إقليميا هاما

ح حركة  رأسها  وعلى  الفلسطينية  المقاومة  قوى  على  التركية  الدبلوماسية  الذي (Lindenstrauss,2012:21)ماسوانفتحت  الوقت  في  هذا   .

 . (148:  2020)الباز،استطاعت تركيا االحتفاظ بعالقات جيدة مع إسرائيل في إطار سياستها البراجماتية في التعامل مع القضية

تدخلت  حيث  الواحدة،  الدولة  داخل  االقليمي  دون  المستوى  على  الدور  ذات  لعبت  االقليمي  المستوى  على  كوسيط  دورها  وبجانب 

يمي  للتوفيق بين الفصائل الشيعية والسنية في العراق، ورغم أن جهودها لم تكلل بالنجاح إال أنها استطاعت أن تتموضع في صورة الوسيط االقل

وقت لم تستطع القوى الكبرى أن تحرك ساكن. ولم تكتف تركيا بذلك بل وسعت نشاطها لتمسك بملفات دولية حساسة كالملف النووي الفعال في 

وكان رد الدول العظمى   2010إيران والبرازيل في مايو  اإليراني الذي كان حكرا على القوى العظمى، لتتمكن من إبرام اتفاق ثالثي بينها وبين  

متوقعا إذ ال يسمح الكبار بدخول من هم من خارجهم للعبة السياسية، ورغم هذا الرفض إال أن تركيا كسبت معركة في طريق   برفض االتفاق

ي يستدعي  زيادة مكانتها الدولية بحيث اعتبرت أن مشاركتها في تحقيق األمن والسلم الدوليين هو بمثابة نوع من أنواع تقاسم األعباء الدولية الذ 

 .(Turan,2013:137)ة واألرباح ويعطيها الحق في المطالبة بموقع أكثر تمايزا في النظام الدوليتقاسم السلط
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حيث   الدولية  لمشاركاتها  ذلك  تعدى  بل  فحسب  اإلقليمية  القضايا  في  المصري  الدور  إلضعاف  التركي  التوجه  يقتصر  موقع   كشفولم 

وإسرائيل من المشاركة في التدريبات العسكرية   مصر أن أنقرة تنتهج سياسة تهدف لمنع نورديك مونيتور المتخصص في الشئون المخابراتية،

األطلنطي شمال  حلف  (لناتوا) لحلف  إلى  بعثتها  وثيقة  المشترك مصر الستبعاد  الناتو في  األنشطة  وهو )(Nordic Monitor,2019ةمن   ،

 .(2019)عمر،لالستبعاد المصري المتعمد يبرز المخططات التركية  األمر الذي  

 الدور المقوض للمشروع االمبراطوري التركي:اريو التركي لحدود القوة المصرية و التمرد المصري على السين (3)

تغير النظام الذي كان تابعا لتركيا إذ  للمشروع االمبراطوري التركي التي وضعت تركيا ركائزه عبر عقود  ومقيدا  لعبت مصر دورا مقوضا    

مما اضطر النظام التركي لكشف نواياه أصاب هذا النظام الجديد الطموح التركي في مقتل  و لنظام أكثر استقالال وتعبيرا عن اإلرادة الوطنية  

إال أن النظام المصري  .ف مصر وهدم مشروعها الوطني، لكي ت تاح له الفرصة مرة أخرى لتنفيذ مشروعهإضعاليضع هدفا يرمي إلى  الحقيقية  

نجو من يوقف لها بالمرصاد حيث وضع مشروعا وطنيا في مقابل المشروع الطائفي الذي تدعمه تركيا في معظم الدول العربية، واستطاع أن  

 .(Tziarras,2013:21)الغرق في أتون حرب طائفية أو أهلية

ليس هذا فحسب بل انتهج النظام المصري سياسة إعادة بناء مقدرات الدولة القومية واستعادة نفوذها اإلقليمي والدولي وعمل على تحقيق  

هذه األهداف بمحاوالت مستميتة للنهوض االقتصادي وتحقيق استقرار سياسي داخلي، وتوازن إقليمي حقيقي في مواجهة الخلل الذي ضرب 

اإلقليميةمعا القوى  توازن  فترة    .دالت  بعد  ثانية  قدميه  على  الوقوف  استطاع  لتركيا  إقليمي  تابع  إلى  المصري  النظام  يتحول  أن  من  وبدال 

حيث عملت مصر على   ؛اضطراب عاشتها مصر ليؤسس النظام المصري استراتيجية مواجهة لالستراتيجية التركية تمثل تحديا للمشروع التركي

 2018إلى    2015ضاعفت إنفاقها العسكري خالل الفترة من  و القومي    هاتمس أمن  من أجل ردع التهديدات التيبناء قوة عسكرية ذات ثقل  

  وعملت على تطوير الردع المصري الجوي والبحري تحسبا ألي انتهاكات. كما استطاعت أن تدير معركة ناجحة ضد الجماعات اإلرهابية في

سيناء وفي قلب المدن المصرية، ناهيك عن تمكنها من تحسين وضعها االقتصادي بمشروعات اقتصادية ضخمة جذبت االستثمارات األجنبية  

كترسيم    وثقة المؤسسات الدولية الكبرى، كما عملت على تطويق تركيا أمنيا وقانونيا؛ حيث لجأت إلى تدعيم موقفها القانوني باالتفاقيات الدولية 

دود البحرية في شرق المتوسط، وإنشاء منتدى غاز الشرق األوسط في القاهرة لتنسيق سياسات دول المنطقة، كما عملت على بناء محاور  الح

ضف أمنية الحتواء التهديدات التركية في المنطقة من خالل التقارب مع دول عربية كالسعودية واإلمارات، ودول غير عربية كقبرص واليونان، أ

تقويض أذرع القوة الناعمة التي كانت مصدرا لنشر نموذجها الثقافي في مصر حيث عبر الشارع المصري أكثر من مرة على رفضه إلى ذلك  

   للسياسات التركية وبدا أن االنبهار الثقافي التركي في طريقه إلى التقلص.

https://masralarabia.net/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.nordicmonitor.com/author/nordicmonitor/
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على استعادة مكانتها اإلقليمية، على نحو قد عازمة    كل ذلك أثبت أن مصر قد اختارت دورا مقيدا ومقوضا لالستراتيجية التركية وأنها

تأثير ا على المستوى اإلقليمي.  يحجم جاذبية “النموذج التركي”، ويجعل ، واألكثر  وهو أمر جعل تركيا تنظر   “النموذج المصري” األكثر قبوال 

هزيمة للمنطلق ي مثلت هزيمة اإلخوان  المستوى األيديولوجلى  فعهزيمة للمشروع التركي للهيمنة اإلقليمية وضرب ا لركائزه.  للنجاحات المصرية ك

، سواء منفردة أو بالتحالف نها من استعادة قيادتها للمنطقةالفكري لمشروع “أردوغان”. وعلى المستوى التاريخي، فإن استعادة مصر لقوتها ي مكّ 

ا، وهذا بال شك يتعارض مع حلم   وعلى المستوى االقتصادي، فإن المبراطورية اإلقليمية التركية،  امع دول عربية فاعلة ومؤثرة في المنطقة أيض 

غاز،  استمرار الصراعات اإلقليمية في المنطقة وتطوراتها المختلفة يعيق من استقرار األوضاع االقتصادية واستكمال مشروعات إمداد أوروبا بال

أخرى -وهذا   لعوامل  تركي  -باإلضافة  أمام  العربية  األسواق  انفتاح  من  للبيحد  ويضطرها  إفريقيا  ا،  في  بديلة  أسواق  عن  من و حث  هذا  آسيا، 

ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن اكتشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط واستقرار األوضاع األمنية واالقتصادية في مصر يزيد من فرصها 

تحفظ دول شرق المتوسط والدول األوروبية على “التحرشات” العسكرية  لتكون مركز ا إقليميًّا لتسييل الغاز الطبيعي وإمداد أوروبا به، تزامن ا مع  

 .(2019)محمود،التركية بقبرص وسعيها لفرض وجودها كطرف فاعل في هذه المنطقة لالستفادة من هذه االكتشافات

 خاتمة:

العالقة بين مصر وتركيا ما هوإن تد  التي على أنقرة أن  طبيعي  ثمن  إال    هور  تدفعها جراء إصرارها على تنفيذ  واحد من األثمان 

 خسارة ذلك المخطط الذي دفعها النتهاج سياسات أدخلتها في نفق مظلم ضلت فيه الطريق حتى قاربت على    مخططها االمبراطوري اإلقليمي. 

الفوضى  كل البعد عن  وبعيدة    غير مستقرةإلى منطقة    ممارساتهاب  بدال من أن تتمكن من قيادتها حولتهاالرهان على منطقة الشرق األوسط و 

بها عالقات تاريخية قوية  كانت تربطها  حلفاء والموالين. حتى مصر التي  لها خصوما وأعداء أكثر من الخلقت  و  ،اكانت تسعى إليهتي  ال  الخالقة

في المدى صنعت منها تركيا عدوة في غضون سنوات قليلة ليصبح الحديث عن تحسن العالقات بين الطرفين طموح مبالغ فيه على األقل  

يتغير النظام المصري آلخر موالي لها فكرا كأن    على أسس مغايرة  عيد بناء العالقة من جديدت  ةجوهري  اتث تغير و حد إذ يستدعي ذلك    ؛القريب

وفداحة  ة تجعلها تدرك حجم  تحدث معجزة إدراكية للقيادة الحاليتتبدل القيادة الحاكمة في تركيا أو  أو    -كما حدث من قبل  -وعقيدة وسلوكا

، وبدال من أن يصبح الشرق هو حولتها إلى دولة صانعة لألزماتالتي ارتكبتها والتي بدال من أن تحولها إلى دولة مركزية كبرى    األخطاء

 .آجالأو    عاجال   إنا  خصومهوتضاعف  التي ستفقدها حلفائها    البوابة نحو الغرب بات الشرق والغرب معا بوابة لطموحات تركيا التوسعية
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