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 عنوان األطروحة:

 اقتصادية( –سياسية  –)دراسة تاريخية  0881-0891العالقات التركية المصرية 
 ممخص األطروحة: 

 حيث من, مشتركة صفات مجموعة بينيما وتجمع, األوسط الشرق بمدان اىم من ومصر تركيا تعد     
 من وغيرىا, السكان وعدد, االجتماعي والتكوين, واالقتصادي السياسي النظام وطبيعة, الجغرافي الموقع

 بين تتوزع تركيا فأراضي الجيوسياسية؛ أىميتو لو, ممتاز جغرافي بموقع كالىما يتمتع إذ, المشتركات
, وآسيا افريقيا قارتي في اراضييا تمتد التي مصر وكذلك, بينيما اتصال حمقة وتشكل وأوربا آسيا قارتي
 طويمة سواحل البمدان يمتمك كما( وأوربا وافريقيا آسيا) القديم العالم قارات بين ميمة اتصال حمقة وتشكل
 .األوسط الشرق بمدان أىم من جعميا ذلك كل, المتوسط البحر عمى

 رئاسة منصب الجيش ضباط فيو يتولى, جميوري نظام البمدين كال في السياسي النظام أن كما       
, والخارجية الداخمية البالد شؤون إدارة يتولى, مدنياً  يكون ما عادة لمحكومة رئيس وجود مع, الجميورية

 ويعانيان, لمسكان الرئيس االقتصادي النشاط فييما الزراعة وتشكل, النامية البمدان من أنيما عن فضالً 
 .الخارجية المديونية وزيادة, التضخم في متمثمة متشابة اقتصادية مشاكل من

 المراد المدة في االمريكية المتحدة الواليات مع متميزة بعالقة يرتبطان البمدين أن ذلك إلى أضف        
 كما, االمريكية المتحدة الواليات من" اسرائيل" بعد اقتصادية مساعدات يتمقيان بمدين أكثر وكانا, دراستيا
 " .اسرائيل" مع جيدة دبموماسية بعالقات اإلسالمية البمدان من غيرىما دون يرتبطان
 تم التي التشابو نقاط عمى لموقوف, الموضوع اختيار إلى الباحث دفع, البمدين بين التشابو ىذا كل      
 .الجوانب مختمف في البمدين بين العالقات تنمية في ودورىا, ذكرىا

 بما التاريخي المنيج مراعاة مع, الموضوع وحدة عمى الدارسة تقسيم في الباحث اعتمد وقد        
 االحوال فيم في التعمق يجعل مما, التاريخي التسمسل حسب المختمفة, والوقائع لألحداث تتبع من يتطمب

 عمى الفصول ترتيب كان ولذا, المصرية التركية العالقات تطور لفيم ضرورياً  أمراً , التاريخية والمؤثرات



 :االتي الشكل
 0891 عام حتى المصرية التركية العالقات طبيعة: األول الفصل
 0881-0891 التركية المصرية السياسية العالقات تطور: الثاني الفصل
 0881-0891 ومصر تركيا بين التعاون مجاالت: الثالث الفصل
 0881 - 0891 اإلقميمية القضايا من ومصر تركيا موقف: الرابع الفصل

 منذ نسبيا تطوراً  شيدت البمدين بين العالقات أن ىي الباحث إلييا توصل التي االستنتاجات وأىم      
لى متقدمة مراحل إلى تصل لم بينيما العالقات أن إال السبعينيات نياية وحتى 0891 عام  مرحمة وا 

 تطورت إذ المنصرم, القرن من التسعينات وأوائل الثمانينيات في إال, واالتجاىات المواقف في التنسيق
 عمى البمدين في المسؤولين بين المتكررة الزيارات في انعكست ممحوظ, بشكل المصرية التركية العالقات

, الثقافة ومجال, القضاء ومجال, النقل ومجال, االقتصادية المجاالت في والتعاون المستويات, أعمى
 منظمة خالل من أو فردي بشكل سواء المواقف, تنسيق في انعكس وكذلك, المجاالت من وغيرىا

 .المتحدة واألمم اإلسالمي, والمؤتمر
 تركيا سعي في تمثل, سياسي األول, عاممين بسبب كان االساس في مصر نحو تركيا اندفاع إن 
 وكانت, االنحياز عدم وكتمة واالسالمية العربية الدول من قبرص قضية في داعم موقف عمى لمحصول

 االزمة بسبب اقتصادي؛ اآلخر والعامل, الدول ىذه مواقف عمى لمتأثير ميمو؛ بوابة مصر تعد تركيا
 كبيراً  سوقاً  تمثل مصر وكانت, منتجاتيا لتصريف اسواق إلى وحاجتيا تركيا منيا تعاني التي االقتصادية

 التركية العالقات تطور في كبيراً  دوراً  االقتصادي لمعامل وكان, التركية البضائع لتصريف وميماً 
 المشكالت بسبب وذلك, البمدين بين العالقات في نشاطاً  االكثر ىو كان كما, المدة ىذه أثناء المصرية

 .البمدين كال منيا يعاني التي االقتصادية
 متقدمة مراحمة إلى ومصر تركيا بين االقتصادية العالقات تصل فمم ذلك من الرغم وعمى         

 التي الدول أكثر ىي السعودية العربية والمممكة وليبيا العراق كان إذ, االخرى العربية بالدول مقارنة
 في متنافستين كانتا ومصر تركيا أن ىو ذلك؛ في السبب أن ويبدو, تركيا مع اقتصادية عالقات تربطيا
 قد التركية الدولة في الخارجي السياسي القرار صنع عممية ان ىنا ويتضح. االقتصادية المجاالت بعض
 السياسية تركيا عالقات وفق عمى اصداره عممية حددت فقد ودولية, واقميمية داخمية متغيرات لعدة خضع

 المحددات تمك مع االقتصادية ومصالحيا
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Title of Thesis  

Turkish - Egyptian Relations 1980-1993 (Historical study -political- economic) 

Absract of Thesis 

       Turkey and Egypt are among the most important countries in the Middle 

East. They share a common set of characteristics, in terms of geographical 

location, the nature of the political and economic system, social formation, 

population and other participants. Both have an excellent geopolitical location; 

The two continents of Asia and Europe form a link between them, as well as 

Egypt, which extends its territory on the continents of Africa and Asia, and 

constitutes an important link between the continents of the ancient world (Asia, 

Africa and Europe). 

       The political system in both countries is a republican system, in which 

army officers assume the presidency, with a head of government usually a 

civilian, who manages the internal and external affairs of the country, as well as 

developing countries, where agriculture is the main economic activity of the 

population, Of similar economic problems represented by inflation and 

increased external indebtedness. 

        In addition, the two countries have a special relationship with the United 

States of America in the period to be studied, and were the two countries 

receiving economic aid after "Israel" from the United States of America, as well 

as other Islamic countries have good diplomatic relations with "Israel". 

      All this similarity between the two countries, prompted the researcher to 

choose the subject, to identify the points of similarity that have been mentioned, 

and its role in the development of relations between the two countries in various 

aspects. 

        In order to understand the historical conditions and influences, it is 

necessary to understand the evolution of the Turkish-Egyptian relations. 

Therefore, the order of the chapters is as follows: : 

Chapter I: The nature of Turkish-Egyptian relations until 1980 

Chapter II: Evolution of Egyptian-Turkish Political Relations 1980-1993 

Chapter III: Areas of Cooperation between Turkey and Egypt 1980-1993 



Chapter IV: The Position of Turkey and Egypt on Regional Issues 1980 - 1993 

      The most important conclusions reached by the researcher are that relations 

between the two countries have developed relatively since 1965 until the end of 

the seventies, but relations between them did not reach advanced stages and the 

stage of coordination in attitudes and trends, only in the eighties and early 

nineties of the last century, This is reflected in the frequent visits between 

officials of the two countries at the highest levels, cooperation in the economic 

fields, the field of transport, the field of justice, the field of culture and other 

fields, as well as in the coordination of positions, either individually or through 

the Organization and the Conference. The Islamic, the United Nations. 

Turkey's drive towards Egypt was mainly due to two factors: the first is 

political; Turkey's attempt to obtain a supportive position in the Cyprus issue 

from the Arab and Islamic countries and the Non-Aligned Movement. Turkey 

was an important gateway to Egypt; to influence the positions of these 

countries, The economic factor was a major factor in the development of 

Turkish-Egyptian relations during this period. It was also the most active in the 

relations between the two countries because of the problems Economy 

Suffering from both countries. 

         However, the economic relations between Turkey and Egypt have not 

reached an advanced stage compared to other Arab countries. Iraq, Libya and 

Saudi Arabia were the most economically connected countries with Turkey. 

The reason for this is that Turkey and Egypt were competing in some Economic 

fields. It is clear here that the process of making foreign political decision in the 

Turkish state has been subject to several variables internal, regional and 

international, has been determined the process of issuing in accordance with 

Turkey's political relations and economic interests with those determinants 

 


