
 



 

 

 

 

  
    يـريـد الشــعب

 

1 

  

 

 المحتويات 

  

 مقدمة

 العالقة نمط تغير عوامل األول: المحور

 المتوسط شرق في اإلماراتية والمصالح التركية القوة بين العالقة .أ

 اإلمارات  على اإلقليمية الضغوط .ب 

 المنطقة على األميركية الضغوط .ج

 إيران احتواء .د 

 التركية اإلماراتية المباحثات  ملفات  الثاني: المحور

 االقتصادي األمن ات باحثم .أ

 العراق شمال حول المباحثات  .ب 

 اإلفريقي القرن بخصوص  المباحثات  .ج

 ليبيا بخصوص  المباحثات  .د 

 اإلخوان جماعة وموقع واإلماراتي التركي النظامين أمن حول المباحثات  .هـ

 تركيا في اإلماراتية االستثمارات  .ز

 خاتمــــــة

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 

 

 

 

  
    يـريـد الشــعب

 

2 

  

 

 مقدمة

 منذ  بدأت  للعالقات   وإعادة  إقليمية  مصـالحة  عمليات   ضـمن  التركي  –اإلماراتي  التواصـل  ت حلقا  تتوالى زالت   ما

 .األميركية اإلدارة تغير

  واإلقليمية  الثنائية  الترتيبات   مالمح  وما  حلقاتها؟  تتابعت   وكيف  اإلماراتي؟  –  التركي  التواصل  مسيرة  بدأت   كيف

 .األسئلة لهذه إجابات  قديمت في تجتهد  الدراسة هذه تواصل؟ هكذا على ت ترتب التي

 العالقة نمط تغير عوامل األول: المحور

ــية  عوامل  3  ثمة ــهدت   والتي  ،تركيا  مع  عالقاتها  مراجعة  باتجاه  اإلمارات  دفعت   رئيســ   على  متتابعا  تدهورا شــ

 .السابقة السنوات  مدار

 مطلع  مع  إال  كلهاأ  تؤت   مل  فإنها  ،2021  شـــباط/فبراير  في  البلدين  بين  بدأت   األردنية  الوســـاطة  جهود   أن  ورغم

 22  لنســبة  إماراتية  شــركة شــراء  بخصــوص   النهائي  االتفاق  توقيع  بعد   طفرة شــهدت  إذ   ،2021  أيلول/ســبتمبر

 .اإلسرائيلي ”تمار“ غاز حقل من بالمائة

ــراء  مثل ــة هذه  شــ ــنعرف ما  وهو  ،تركيا  نحو  اإلمارات   توجه  في  للتأثير  األول  المدخل  الحصــ ــبابه  ســ  في  أســ

  تطبيع  في  واألردن  مصــــر  بينها  من  ،إقليمية  أطراف  رغبة  في  متمثال  الثاني  المســــار  جاء  ينح في  ،موضــــعه

  ضـــغوط  في  فتمثل  الثالث  العامل  أما  .إماراتية  ممانعة  وجود   إطار  في  ممكنا  يكن  لم  ما  وهو  ،تركيا  مع العالقات 

 .المنطقة على بايدن جو ياألميرك الرئيس إدارة
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  :المتوسط شرق في اإلماراتية والمصالح التركية القوة بين العالقة .أ

 التركي  القوة  نموذج  في  يتمثل  اإلماراتية  –التركية العالقات   أوراق  ترتيب   إلعادة  األول  المحرك  بأن  القول  يمكن

 .المتوسط شرق في اإلماراتية المصالح بأنماط عالقته في

  عملية  باتجاه دفعا  المنطقة  هذه في  رهااستثما  وحيوية  وضخامة  ،”المتوسط  شرق  منطقة“  من  اإلماراتي  االقتراب 

 .دولتينال بين األوراق ترتيب  إعادة

  توتر  أسـباب  أحد   كان  للمفارقة  وهو الغاز  بملف  اهتمامها  في  المتوسـط  شـرق  منطقة  من  اإلمارات  اقتراب   وتمثل

 .اتيةاإلمار –التركية العالقات 

ــراعات   ترات تو  في  اإلمارات   لعبته  الذي الدور  في  االهتمام هذا  مالمح بدت  ــط  شـــرق  وصـ ــة  ،المتوسـ   وبخاصـ

 .1() المتوسط شرق غاز منتدى إلى انضمامها اإلطار هذا في أبوظبي خطوات  أبرز وكانت  .الليبي الملف

 الســـــواـحل قـباـلة  الـجدـيدة الـطاـقة موارد   على الســـــيطرة  عملـية  وتـعد 

ة ام  عواـمل  أهم  أـحد   الليبـي ارات   اهتـم ا  في  للوجود   اإلـم ا  ،ليبـي  إلى  جنـب

ــب  ــل  عم  جن ــل  أخرى  عوام ــة  الموانئ  مث ــة  الليبي  ضـــــمن  المهم

ة“ ة  ”والطريق  الحزام  إســـــتراتيجـي ة  على  عالوة  ،الصـــــينـي   مواجـه

  تركيا  مع  المواجهة  وكانت   .(2)  البلد  ذلك في  اإلســــالمي  الحضــــور

 .العربي القطر في للبلدين المتماثلة المصالح لتنافس نتيجة

 مـبادـلة ةشـــــرـك“  شـــــراء  بصـــــفـقة  يتعلق  مـبدئي  اتـفاق  توقيع  ورغم

ــة  اإلماراتية  ”للبترول ــ  المملوك  البحري  ”تمار“  غاز  حقل  من  بالمائة  22  نحو  تبلغ  حصــ ــركة”لـــــــ  ”ديليك شــ

  من  الثاني  في  إال  رســمية  بصــورة  توقع  لم  الصــفقة  فإن  ،2021  العام  من  ســانني/  أبريل  شــهر  في  اإلســرائيلية

 .(3) البائعة للشركة بيان بحسب  ،1202 أيلول/ سبتمبر

  خاصـة  ،اإلماراتي  المال لرأس  قلق مصـدر  المتوـسط  ـشرق  في  التركية  العـسكرية  للقوات   يالقو  ورالحضـ  ويمثل

  القوة  انتكاســة  مع  وبخاصــة  ،البحرية  المنطقة  هذه  في  ضــعالو  التهاب  إلى  يفضــي  أن  شــأنه  من  الوجود  هذا  وأن

 

  أوراق  ترتيب  إلعادة  األول  المحرك

ــات ــة  العالق ــة  –  التركي ــاراتي  اإلم

 في  التركي  القوة  نموذج  في  مثــليت

ــالح  بأنماط  عالقته  اإلماراتية  المصـ

 المتوسط شرق في

" 
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  تتجه  أنها  يبدو  تراتيجيةإسـ  خطوة  وهي  ،المتوسـط  شـرق  إلى  التوازن  إلعادة المتحدة  الواليات   وتدخل  ،الفرنسـية

 مسارين: أحد  إلى

ــار  .1 ــلبا  يؤثر  ما  ،إقليمية حرب   إلى  المنطقة  تتجه  أن  األول: المســ ــروعات   على  ســ   من لإلفادة اإلمارات   مشــ

 .الغازية استثماراتها

ار  .2  التي  اليونان  يرضـي  ال ما  وهو  ،المتوـسط ـشرق  في الصـرا   لكبت   المتحدة  الواليات   تتجه  أن  الثاني: المـس

 .المواجهة احتماالت  لتعزيز فرنسا في سياسية تطورات  أية تستغل قد 

 على الحصـــول إلى المنطقة في  اإلماراتي  التدخل  انتهاء  فإن  هنا  ومن

ــة  هـذه  ة  الحصـــ  قوة “  إلى  للتحول  اإلمـارات  دفع  الكبرى؛  االســـــتثمـارـي

  ترحيل “ منطق وفق  التحول هذا يكون  قد  كما  ،المنطقة  هذه  في  ”اســـتقرار

 .(4)”اتالخالف

 القومي األمن  مســتشــار  زيارة  وراء  األســاســي  الســبب  كان  التطور  وهذا

اراتي د  بن  طحنون  اإلـم ا  إلى  ،زاـي ه  ،تركـي اـئ ب  رجـب  رئيســـــهـا  ولـق  طـي

 .(5)  ردوغانأ

ــلوك في  التحوالت من  عدد إلى  اللقاء  هذا  أدى   في  لإلمارات  اإلقليمي  السـ

ــلوكها  وفي  ،المنطقة ــن  ما وهو  ،حلفائها  من  عدد  تجاه  ســ ــده ســ   في  رصــ

 .التالي  المحور

  اإلمارات: على اإلقليمية الضغوط .ب 

اء ة  جمع  اـلذي  اللـق دوـل ة  اـل ا  الخليجـي ا  وأدى  ،بتركـي دوـحة  ظبي  أبو  عالـقة  في  تطورات   إلى  الحـق اـل  ـمدفوـعا  ـكان  ،ـب

 .كذلك إقليمية بضغوط

 مع  الـسعودية  بيةالعر لكةالمم  أجرتها  التي المـصالحة  بعد   اإلقليمية  بالعزلة  اإلمارات   ـشعور  من  الـضغوط  هذه  تبدأ

 (7) .أعقبتها التي واالتفاقيات  المستوى رفيعة والزيارات  ،(6) عمان وسلطنة (العال قمة) قطر من كل

 

 المنطقة  في  اتياإلمار  التدخل انتهاء

ــول  إلى ــة  هذه  على  الحصــ   الحصــ

 اإلمارات دفع  الكبرى؛  االسـتثمارية

 هذه  في اســتقرار"   "قوة  إلى  للتحول

ة، ا  المنطـق د  كـم ذا  يكون  ـق  التحول  ـه

 الخالفات"  "ترحيل  منطق وفق

" 
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 قمة لعقد   خططا  األولى  علقت   عندما  ،ســابقا  إســرائيل  مع  اإلمارات   عالقات  شــاب   الذي التذبذب   على  عالوة  هذا

  اإلســـــرائيلي الوزراء  رئيس  مـحاوالت   على  احتـجاـجا  ،عربـية  لودو المتـحدة  والوالـيات  أبـيب   ـتل مع  أبوظبي في

 .2021 آذار/مارس ابات بانتخ الفوز في حظوظه لدعم الزيارة استخدام نتنياهو بنيامين السابق

ــغوط  ارتبط  ما  وهو ــة  كانت   التي  ”بايدن  جو“  األميركي  الرئيس إدارة  من  بض ــتمرار  رافض   كرئيس  نتنياهو  الس

 .للحكومة

ــن إلى كذل  بعد   ماراتيةاإل  التهدئة وأدت    اإلماراتية  األراضــي  دخول  حق  منح حد   وبلوغها مجددا؛ العالقات   تحس

 .دخول تأشيرة بدون لإلسرائيليين

 أنصــار  من  المنطقة  دول  غالبية  كون  ،العزلة هذه  لتعميق أدت  قد   الصــهيوني  الكيان  مع  أبوظبي  عالقات   انت وك

 مع  التطبيع  باتجاه  بعد   تتجه  لم  لسـعوديةا  أن العامل لهذا  اسـتنادا  العزلة  تعزيز  في  وأسـهم ،”البارد   السـالم“  منطق

  يخلق الذي  األمر  وهو  ؛(وـصنافير  تيران)  مـصر  من  الجيوـسياـسي  األـساس  على  حـصولها  رغم  الـصهيوني  الكيان

  ةي والتقن   العسـكرية العالقات   وتعزيز  ،حوله  التعامل  لتنظيم  اتفاقية  توقيع  يسـتوجب   البلدين  بين  اجيوسـياسـي  فضـاء

 .(8) البلدين بين

 الوزراء  ورئيس  ســـلمان  بن محمد   الســـعودي العهد   ولي  جمعت   التي العديدة  الســـرية اللقاءات   على  عالوة  هذا

 .(9) ”نتنياهو بنيامين“ السابق اإلسرائيلي

ــ  المتحدة  الواليات   بنقل  تواصلت  العزلة  مصادر  فإن  ،ثالثة  جهة  ومن   ةكي األمير  العسكرية  القيادة“  من  ”إسرائيل”ل

ــارا  المعروفة  ”United States European Command“  وأ  ”أوروبا  في ــم  اختصـ  إلى  ؛”يوكوم“  باسـ

  اختصـــــارا  المعروفة  ”United States Central Command“  أو  ”المتحدة  للواليات   المركزية  القيادة“

 .)01( 2021 الثاني كانون/ يناير نهاية في ”سنتكوم“ باسم

ن“ إلى  الصـهيوني  الكيان  نقل   التأثير  مركز  وانتقال  ،مصـر  على لإلمارات   العـسكري  التأثير  ضـعف  يعني  ”متكوـس

  اإلماراتي  النفوذ   على  واـضحة  تداعيات  له  ـسيكون  الذي  األمر  ،)11(”إـسرائيل“  إلى  منها  واإلـستراتيجي  العـسكري

 .القاهرة على واإلستراتيجي العسكري
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ــأن  فمن ــكري  الثقل مركز  ينقل  أن  ميركيةاأل  زيةالمرك  القيادة إلى  الصــهيوني  الكيان  نقل  واقعة  ش   بالمنطقة  العس

ــرائيل“  إلى ــتعد   التي  ”إس ــنتكوم“  عن  األول  التعبير  س ــتجابة  من  ويضــعف  ،”س ــتراتيجية  للرؤية  القاهرة  اس   اإلس

رائيلية  –الفلـسطينية العالقات   في  التأثير  لمربع  القاهرة  ويعيد   ،اإلماراتية  قد  مصـر  كانت   الذي المركز  وهو  ،اإلـس

 .أبيب  تل مع لإلمارات  الدافئ لتطبيعا إثر فقدته

 العثرة  بحجر  اصــــــطدـمت   تركـيا مع  العالـقات   تطبيع  واألردن مصـــــر  من  ـكل  مـحاوالت   ـفإن ،أخرى جـهة  ومن

 ،()21  البلدين  كال  مع  التركية  المصالحة  إنفاذ   عدم  أجل  من  الضغط  في  كبيرا  دورا  أبوظبي  لعبت   حيث   ،اإلماراتي

 .البلدين وكال تركيا بين المواجهة حد  غت بل ،رةكبي آثار عليه ترتبت  ما وهو

ــد   خط  على  األردن دخلت   أن  بعد   ،المواجهة حد   األردنية–التركية العالقات   بلغت   ،جهة  فمن   ثيناأل  الموالي الحشـ

 أحد  في  أبيب   وتل  عمان  بين  التنسيق  ارتفا   على  تنطوي  التي  الخطوة  وهي  ،(31)  إيجة  وبحر  المتوسط  شرق  في

  التـجاـهل  ـباتـجاه  ـتدفـعه ضـــــغوـطا  يواـجه  لم  األردن  أن لو  ســـــلوـكه ممكـنا يكن  لم  مســـــارا  لتمـث  لكنـها ،أبـعادـها

 .لتركيا اإلستراتيجي

  األخيرة دفعت  مصـر  على  اإلماراتية  الضـغوط  فإن  ،ثانية  جهة  ومن

 من  كل  مع  بالمشــاركة  أوجها بلغت  ،كذلك  إســتراتيجية  مســارات   في

  على  لخاصــــةا قوات لل  تدريبات   في  واإلمارات   واليونان  الســــعودية

 في  تبريرها  يصـــعب  مســـارات   وهي  ،()41  التركية  البحرية الحدود 

 المـصالحة ملف  تـسار   وفيما.التركية–المـصرية العالقات   تعقد   إطار

ة ة –األردنـي ــديق  في  متمثال  التركـي ا  تصـــ ة  على  تركـي اقـي اون اتـف   التـع

 زال ـما  ،(2021 )51 آب /  أغســـــطس  في  البـلدين  بين  االقتصـــــادي

 .معقدا التركي –ريالمص الملف

 

  مصــــر  على  اإلماراتية  الضــــغوط

عـــت رة  دـف ـي ي  األـخ  مســـــــارات  ـف

ة ك،  إســـــتراتيجـي ذـل ا   بلـغت  ـك   أوجـه

 الســـعودية من كل مع بالمشـــاركة

  تـدريبـات   في  واإلمـارات  واليونـان

ــة  للقوات ــاصــــ ــدود  على  الخ   الح

 التركية البحرية

" 
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ــتجابة  للتلميح  تركيا  اتجاه في  تمثل  ما  وهو ــيرات   توريدها  باحتمال  اإلثيوبي للطلب   لالس  ”2  بي  تي  بيرقدار“ مس

 ”مهاجر  مسيرات “  إثيوبيا  جربت   بعدما وذلك  ،(16)  الجمهورية  أقاليم  بعض  في  الحادث  التمرد   لمواجهة  التركية

 .81() الصفقة هذه إللغاء الدولي الدعم لطلب  مصر دفع ما 71(.) طموحاتها تلب   لم والتي اإليرانية؛

  عليها  للضــغط  محاولة  في  ،المصــرية  االســتخبارات   وراءها  تقف  أهلية  اضــطرابات  شــهدت  قد   إثيوبيا  وكانت 

 .المصري للجانب  هاجسا ملئه معدل على االتفاق عدم قضية تمثل الذي ؛”النهضة سد  ملف بخصوص 

 ،1202  شباط/فبراير  منذ   القاهرة  من  وبتحفيز  ،(91)  كبيرا  دورا  لعب   األردن  نإف  ،رمص  مع  الوضع  تعقد   وبرغم

 منذ   ســــريا مســــارا  فيه  تتخذ   أبوظبي  بدأت  الذي  الوضــــع  وهو  ،بتركيا  عالقتها  مراجعة  باتجاه  اإلمارات  لدفع

 .إطاره في بارزة خطوة لخوض  مؤهلة وصارت  ،2021 نيسان/أبريل

  قة:المنط على األميركية الضغوط .ج

ات   رلتطو  النظر  يمكن  ال ة  العالـق اراتـي ة –اإلـم ذـلك  ،التركـي ات   لضـــــغوط  النظر  دون  من  ،ـك   على  المتـحدة  الوالـي

 .اإلقليمية أدوارها من عدد  لمراجعة اإلمارات  دفعت  والتي ،المنطقة

  اهجت  يةاألميرك  الخارجية  السـياسـة  تحييد   خاللها  من  يمكنها  ،جديدة  شـراكة  أنماط  عن  للبحث   اتجاهها  على  عالوة

 .وتركيا وروسيا الصين من كل في األخيرة تلمسته ما وهو ،اإلمارات 

  التقني  بالتعاون  يتعلق  فيما  للصــــين  واســــع  باب   فتح  خالل  من  األميركية  الضــــغوط  تفادي  في  اإلمارات   ترغب 

ــراكة  لجأت   كما  ،(02)  لالتصــاالت   الخامس  الجيل في  متمثال ــكرية للش ــيا  مع  العس  ،(12)  مجال  من  أكثر  في  روس

اركة  أبرزها و“  الطائرة  تطوير  في المـش   توريد   في  المتحدة  الواليات   ـشروط  من للحد   منه  تهدف  ما  وهو  ،”57  ـس

  الـطائرة ـهذه  ـباقتـناء  يتعلق  فيـما  إيـطالـيا  ضـــــغوط اإلـمارات   وتجنـيب   ،(22) ”53  إف“  ـطائرات   من  ســـــريـعة دفـعة

 .الصين مع تيرامااإل التعاطي لكبح المتحدة الواليات  ضغوط من الحد  عن فضال ،(23)

  صــفقة  منح  عدم  بينها  من ،لإلمارات   ”35 إف“  طائرات   بيع  على  شــروط  عدة  وضــعت  قد   ”بايدن إدارة“  وكانت 

 .الصينية ”هواوي“ لشركة لالتصاالت  الخامس الجيل
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  ىعل   عالوة ،المتحدة  للواليات   الخارجية  الســياســة  في  للتأثير  خلفيا  بابا  فتمثل  الصــهيوني  الكيان  مع العالقات   أما

 .التعاون هذا جراء لإلمارات  واألمنية والتقنية االقتصادية الدوافع

 أو  ،التركية  الضـغوط  كف  باب   من  سـواء  ،اإلماراتية الغاز  اسـتثمارات   تأمين  إطار في  تركيا  مع العالقات   وتأتي

  سـيف“  كةمعر  إبان  اإلسـرائيلية الغاز  حقول  تهديد  حد   وصـلت  قد   كانت   والتي  الفلسـطينية؛  المقاومة  ضـغوط  كف

 .42() المسيرة الغواصات  عبر ،1202 أيار/مايو ”القدس

ــغوط  إطار  وفي ــركاء  عن  تبحث   وهي  حتى  تجاهلها؛  لألخيرة  يمكن  ال  والتي ،اإلمارات   على  األميركية  الضـ  شـ

لة  نحو  سـتدفعها  الضـغوط  هذه  أن  أبوظبي  وجدت   ،المتحدة  الواليات   على  بهم للضـغط جدد  لـس   االنسـحابات   من ـس

 .بها الصدام تجنبها األقل على أو بتركيا عالقتها تخدم قد  ،(52) اإلقليمية

  االنسحابات   هذه  من  فيها  تستفيد   ،تركيا  نحو  جديدة  سياسة  لتمرير  ،الضغوط  هذه  استغالل  على  حرصت   ،ثم  ومن

 .أنقرة مع عالقتها تعزيز في ،(62) المتوسط وشرق اإلفريقي والقرن ليبيا من كل في إليها ستضطر التي
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  إيران: احتواء جهود  رراتماس .د 

 في  نفوذهما  والســعودية  اإلمارات   من كل  فقدت   ،أفغانســتان  في الســلطة ســدة  إلى مجددا  طالبان  وصــول  ومع

 .)72( لإلمارات  قلق مبعث  شكل ما ،ملحوظ بشكل فيها للتزايد  اإليراني النفوذ  اتجه فيما ،أفغانستان

  مســاعي اســتمرار  في  يتمثل  تركيا  مع العالقة  نوعية  ينحســت  من  اإلمارات   اســتفادة  أوجه  أحد   بأن  القول  ويمكن

 .82() اإليراني اإلقليمي المشرو  احتواء نحو الخليجية الدولة

 مزيد   اكتســاب   من  إيران  لمنع  واســتثماره  ،أفغانســتان  في  التركي  النفوذ   لدعم الصــدد   هذا في  اإلمارات   تســعى إذ 

 .اإلقليمية االنفتاحات  من

  طالبان  مع  عالقاتها  بناء  عادةإ  إلى  أبوظبي  ســــعىت  ،ثانية  جهة  ومن

اتـي  أكثر  أســـــس  على اول  ،ةبراغـم ا  تحرير  وتـح  موقف  من  نفســــــه

ة اهض   الســـــعودـي ة  المـن ان  .للحرـك ا وـك ذا  في  –منطقـي  أن  -اإلـطار  ـه

 معـها  تـحاول  التي  األـهداف لحزـمة  المـحاوالت  ـهذه  اإلـمارات   تضـــــم

 .تركيا من التقرب 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ســدة  إلى  مجددا  طالبان وصــول مع

ــلطة ــتان، في  السـ  كل فقدت  أفغانسـ

ــعودية اإلمارات من   نفوذهما  والســ

ان،  في انســــــت ا  أفـغ  النفوذ  اتجـه  فيـم

 ملحوظ،  بشكل فيها  للتزايد  اإليراني

 لإلمارات قلق  ثمبع شكل ما

" 
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 كيةالتر اإلماراتية ثات مباحال ملفات  الثاني: المحور

ــالحة  عملية إطار  في  ترتيبها  على  الطرفان  اتفق  ملفات   عدة  ثمة ــواء  ،بينهما  تمت   التي  المصـ  أم  مؤقتة  أكانت   سـ

 .نسبيا األمد  طويلة

 التركي  الرئيس  من  كل  بين  ،(92)  2021  أيلول/ســـبتمبر  من  األول في  لها  المؤرخ  الهاتفية المكالمة  توقيت   وكان

 .الملفات  هذه حول تفاهمات  بناءل التواصل بدء موعد  زايد  بن محمد  يظب وأب عهد  وولي

 ملف  بخصـوص   اسـتخباراتية  معلومات   متضـمنا  ،للدولتين  والسـياسـي  االقتصـادي  األمن  في الملفات   هذه  وتمثلت 

ة  كوادر  بعض   وملف  ،االنقالب  اـع ات   على  عالوة  ،المســـــلمين  اإلخوان  جـم ال  ملـف ا  العراق  شــــــم   والقرن  وليبـي

ــتثمارات   وملف  ،ريقياإلف ــاف  .تركيا  في  اإلماراتية  االسـ ــ  لذلك  ويضـ ــة  الترتيبات   بعض   اأيضـ   بالوجود   الخاصـ

 .اإلمارات  في واإلسرائيلي الفرنسي العسكري

  االقتصادي: األمن مباحثات  .أ

 تعمل  ،االقتـصادي  لألمن  مقاـصة  في  األـساـسي  مفتاحها  تجد   األخيرة  اإلماراتية  التركية  التفاهمات   نبأ  القول  يمكن

ــادي  النزيف وقف  على  ،جهة  من  اإلمارات   فيها ــببه الذي  االقتص   إيجابي  تركي  دور  مقابل  في  التركية للدولة  تس

 .المتوسط شرق في الغاز من أبوظبي استثمارات  تأمين في كليهما أو سلبي أو

ــارف  فيها  انخرطت  للعملة؛  دولية  لحرب   مجاال  تركيا  كانت   ،جهة  فمن ــية  أميركية  مصـ  خالل  اتيةوإمار  وفرنسـ

 .2020و 2016 بين ما الفترة

 لهذه   تركيا  اســــتغالل  عن  النظر  وبصــــرف  .قيمتها  من  عاليا قدرا  التركية  الليرة  خســــارة إلى أدت  الحرب   هذه

  مخططة  غير  بصــورة الحرب  لهذه  التعرض   فإن  ،(03)  لصــادراتها  التنافســية القدرة  دعم  في  وتداعياتها الحرب 

  عملـية  إدارة طريـقة  ـتأثير أبرزـها ،أوـجه  ـعدة من  العمـلة لقيـمة ـتدريجي خفض ل  التخطيط  عن ـتداعـياـته في يختلف

 .الداخلي العام الرأي على العملة قيمة خفض 

ــير ــبة  بلغت   حيث  ،هذه  العملة حرب   تكلفة  ارتفا   إلى  مراقبون  ويشــ ــخم  نســ  كما  ،بالمائة  19  نحو  معها  التضــ

  االحتياطي  من  دوالر  مليار  128  لبيع  التركية  ميةالحكو  البنوك  واضطرار  ،المعيشة  تكاليف  ارتفا   إلى  يشيرون

 .13() الليرة لدعم 0202 العام في األجنبي
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  القوى  من  عدد   قصــور  مؤشــرات   اتســا   مع  ،تركيا  مع  االقتصــادية  األمنية  المقاصــة  هذه  لبناء  اإلمارات   اتجهت 

 .بنجاح األزمة إدارة على ”إسرائيل“ وحتى ومصر وفرنسا اليونان مثل اإلقليمية

  أنقرة إصـرار  لكن  ،المتوسـط  بشـرق  يتعلق  فيما  لشـروطها  لالنصـيا   تركيا دفع  إلى  تهدف  هنا اإلمارات   انت كو

ــتمرار الحافة  نحو  القوى  هذه  مع  المواجهة  دفع  على ــدامات   وحدوث   ،باسـ ــكرية  صـ   من  تركيا  بين محدودة  عسـ

 .اولللتن اإلمارات  دفع ،آخر جانب  من إسرائيل وحتى وفرنسا اليونان من وكل جانب 

 :عاملين بين مبادلة على االقتصادية األمنية المقاصة وتقوم

  ،تركيا   ضــد   تصــاديةاق مغامرات   خوض   عن اإلمارات   تمتنع .1

ل  ومن ك  قبـي ة  حرب   ذـل ة  أدوات   من  وغيرهـا  العمـل   المواجـه

ــادية ــال هذا  ،االقتصـ ــتخباراتية  معلومات   عن  فضـ   حول  اسـ

 .السابقة المالية المواجهات 

ــلبيا  ،أمنيا  دورا  اكيتر ب تلع ،ذلك  مقابل  وفي .2   أو  إيجابيا  أو  سـ

  شــــرق  غاز  في  اإلماراتية  باالســــتثمارات   يتعلق  فيما  كليهما

 .وسطالمت

 العمل  أو  ،اإلماراتية  المصــــالح  تهديد   عن  االمتنا   عبر  اإلمارات   لصــــالح  ســــلبيا  األمني  التركي الدور  ويكون

 .ضدها

  نحو  لىع  ،المـستقبل في  االـستثمارات  لهذه  الفلـسطينية  ومةلمقاا  تهديد   لمنع  بالتدخل  إيجابيا الدور  هذا  يكون قد   كما

 .( )23”القدس سيف“ عملية خواتيم خالل حدث  ما

  عن  يدها كف  عن  فضــال  ،اليونانية  التركية  الحدود   عن  العســكرية  يدها  اإلمارات   تكف  أن  المســار بهذا  ويرتبط

  به  تهتم  ما  وهو  ،التصــعيد   ممولي  من  ديةوالســعو  باعتبارها  ،المتوســط شــرق  في  األمني  التصــعيد   يةعمل  تمويل

 .المباشرة مصالحها يخدم ال الراهن الوقت  في المتوسط شرق في األمني التصعيد  كون احالي اإلمارات 

 

  المقاصة  هذه لبناء  اإلمارات  اتجهت

ــادية  األمنية  مع  تركيا، مع  االقتصــ

ــا  ــرات اتس  من  عدد  قصــور مؤش

 وفرنـسا اليونان مثل اإلقليمية القوى

ــر ــرائيل"   وحتى  ومصــ   على "إســ

 بنجاح األزمة إدارة

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 

 

 

 

  
    يـريـد الشــعب

 

12 

  

 

ة  عن  االقتصـاد  فصـل  لتعميق اإلمارات   اتجاه ،كذلك  التوجه بهذا  ويرتبط ياـس  جهود   أية  تعزيز  عن  نا واالمت  ،الـس

 .قبل من وديةالسع المملكة مع جزئيا فيه نجحت  قد  كانت  الذي مراأل وهو ،التركية البضائع لمقاطعة
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 :تركيا في اإلماراتية االستثمارات  ملف .ب 

تثمارات  ملف  يعد   زايد   بن  لطحنون  األولى  التصـريحات   تضـمنتها  التي الملفات   أهم أحد   تركيا في  اإلماراتية  االـس

 .أردوغان لقائه بعد 

ؤولو كذلك  بها  وصـرح ياا  الصـناديق  مـس ه  التركي  الرئيس  عنها  تحدث   كما  ،(33)  اإلماراتية  ديةلـس   مقابلة  في  بنفـس

 (43) .أيام بعدة اللقاء هذا أعقبت  تلفزيونية

  مســـتورد   أكبر  ثالث   –المصـــالحة  قبل  من  –ولكونها   ،53() الســـالح  في  باالســـتثمار  اإلمارات   ولع  إلى  وبالنظر

 .التركية السالح لشركات  ذهبت  تيةاإلمارا االستثمارات  أولى فإن ،(63) التركي للسالح

ــروعات   من  عدد   لتمويل اإلمارات   واتجهت  ــليح  مشــ   ،التركية   التســ

  ”أطمجة “  التركي  البحري  الصـاروخ  تطوير  مـشروعي  رأـسها  وعلى

 . )73(”نازار“ الليزري والسالح

 اإلمارات   دوافع  أكبر  ثاني  كانت  الســالح  صــناعة  بأن  القول  ويمكن

 د التعاق ذلك  في  متمثلة  التواصـــل  ةتحفا  ت وكان  ،تركيا  مع  للتواصـــل

  وشـــــركتي  ”إيــدج“  اإلمــاراتيــة  الســـــالح  شـــــركــات   أكبر  بين

ــبيس”و  ” أوكروبورنبروم“ ــبورت   أوكروسـ  للدولة  المملوكتين  ”إيكسـ

 .التركي السالح صناعات  كعكة على قطر منافسة عن فضال هذا (2021 )83 شباط/ فبراير في األوكرانية

 .رسمية بيانات  بحسب  دوالر مليار 13  نحو  تركيا في  جيةالخلي  االستثمارات   مجح  ليإجما  بلغ  ،المصالحة  وقبيل

 .9102 )93( بنهاية دوالر مليارات  3.4 نحو تركيا في اإلمارات  استثمارات  حجم وبلغ

 وفق  ،عديدة  تركية  شـركات   في  األخيرة  اآلونة في  الفتة  اسـتثمارات   ألبوظبي  السـيادية  الثروة  صـناديق  وضـخت 

  البيع  ومنصــــة  ،اإلنترنت   عبر  المنازل إلى  البقالة  توصــــيل لخدمات   ”جيتير“  شــــركة  منها  ،”ترزروي“  نقلت   ما

 .”ترينديول“ بالتجزئة

 

  اإلـماراتـية   االســـــتثـمارات ملف  يـعد

ــا  في ــات  أهم  أحــد  تركي  التي  الملف

ات ا  ضـــــمنتـه  األولى  تالتصـــــريـح

ون ـن ـح ـط ن  ـل عـــد  زايـــد  ـب قـــائــه  ـب   ـل

 أردوغان

" 
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  الخفيف  التنقل  مجال  يف الرائدة  التركية  ”بالم“  شـركة  على  ،للسـكوتر  اإلماراتية  ”فينيكس“  شـركة  اسـتحوذت   كما

 .(أميركي دوالر ماليين 5 نحو) تركية ليرة مليون 43 مقابل ،(الكهربائي السكوتر)

 ،دبي  ومقرها  ،”أرامكس“  الشـحن  شـركة  بأن  البريطانية  ”رويترز“  وكالة أفادت   ،2021  أيلول/  سـبتمبر  9  وفي

  االـستحواذ   مفاوضـات   على  ةمطلع  مصـادر  عن  ونقلت   ،للـشحن  التركية  ”MNG“  ـشركة لـشراء  محادثات   تجري

 500  إلى  يصــل قد   المحتملة  قةالصــف  حجم  إن  درلمصــاا أحد   قال  حين في  ،”متقدم  مســتوى“ إلى  وصــلت   أنها

 11000  من  وأكثر  فرعا  850من  أكثر  ولديها  ،تركيا  في  الشحن  شركات   أبرز  من  ”MNG“  تعد )  دوالر  مليون

 .(البلد  ذلك في موظف

  طائرة  بأكبر  إســـطنبول  إلى  رحالتها  بعض   ســـتشـــغل  أنها  ”اإلمارات “  طيران  شـــركة  أعلنت   ،أخرى  جهة  ومن

 .2021 األول تشرين/ أكتوبر من اعتبارا ،”A380“ المالع في ركاب 

  القومي  األمن  مسـتشـار  يرأسـها  التي  ،”International Holding“ شـركة  أن  تركية  إعالم  وسـائل  نقلت   كما

ــتثمار  فرص   تقييم  على  تعمل  ،اإلماراتي ــمن  تركيا  في  االســ ــحة  مثل  قطاعات   ضــ ــناعة  الصــ   وتجهيز  والصــ

 .(04)األغذية

  العراق: الشم لحو المباحثات  .ج

  كان العراق ملف  فإن  ،”قومي  أمن“  قضــــية  خيرةلأل  بالنســــبة  يمثل  لتركيا  الجنوبية  الحدود  ملف  أن  اعتبار  على

 .عاليه إليه المشار واإلماراتية التركية يادتينالق اتصال خالل نوقشت  التي العناوين أبرز أحد 

 لحزب   مبكر  دعم  في  اإلماراتية  المخابرات   بهلعت ادور  ثمة  أن  إلى أشــارت   مســربة  اســتخباراتية  تقارير  وكانت 

  .التركي   القومي  لألمن  مباشـــــرا تـهديدا  يـعد   ما  (14)  5102  عام  مـنذ   وامـتداداته  ”كا كا  بي“  الكردســــــتاني  العـمال

 (24)  .العسكري  الدور  إلى  االستخباراتي الدور  من  تمدد   كما  المصالحة؛  قبيل  قالئل  أشهر  حتى  الدعم  هذا  واستمر

 الســــعودي  للتوجه  متابعة وذلك  ،العراق في  اإليراني  النفوذ   الحتواء  اإلمارات   اتجهت   ،ضــــيةماال  ةالفتر  وخالل

  بدأتها لبغداد   اســتثمارات   خطة  أبوظبي  وضــع  في  تمثل  ما  ،العربية  الســنية  القوى  على البلد   هذا  احانفت  دعم  عبر

  .34() العراق في دوالر ات مليار ثالثة بقيمة مقدمة دفعة بضخ
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اح  فكرة  طورت   أن  إلـمارات ا لـبث ت  ولم   ةالســـــنـي  اـلدوائر  على  االنفـت

اتجـاه ذه  أنقرة  ضـــــم  ـب دوائر  لـه ار  ،اـل اعتـب ا  ـب   القوى  أبرز  أحـد   تركـي

ــة ــادرة  اإلقليمي   اإلقليمي  المشـــــرو   الحتواء  إطــار  توفير  على  الق

 .عسكريا أو أيديولوجيا سواء ،اإليراني

  ولي  نأ  ىلإ  -اإلطار  هذا  في-  مســـربة  اســـتخباراتية  تقارير  وتشـــير

 بالده  مخـابرات   عمد   بعـدم  التركي  الرئيس  أمـام  التزم  أبوظبي  عهـد 

  .وســوريا  العراق  في  امتداداته  من  أي  أو  الكردســتاني  العمال لحزب 

(44 

  ليبيا: حول المباحثات  .د 

 مكالمة  خالل  طرحت   التي  العناوين  أهم حد أ  ،التركية  الجيوســياســية  للنظرة  بالنســبة  الحيوي  ،الليبي  الملف  كان

 .زايد  ابن –نوغاأرد 

 للسلطات   ليبيا  شرق  مسار  ترك  على  اقتصر  القضية  هذه  حول  النقاش  بأن  مسرب   تركي  استخباراتي  تقرير  ويفيد 

قف  وكبح  ،المصـرية لح  ـس توى  يبلغ  أن  من  ومنعه  ،الـشرق في  التـس   تركيا  ترغب   ال  حيث   ،(54)  الثقيل  الـسالح  مـس

 حدوث   على  التهديد   وتقصــر  ،لها  ديداته  يمثل  أنه  ترى  وال  ،ليبيا في  اإلماراتي  الجيوســياســي  الحضــور  كبح  في

 .المنفلتة والقوى الشرعي النظام بين العسكرية القوة ميزان في االختالل

 ،والتدريب   االسـتخبارات   مسـتويي  على  الليبي الشـرق  في  المصـري  الحضـور  تقصـر  أن  شـأنها  من  الخطوة  هذه

 .دوليا بها المعترف لمؤسسات ا خارج من التحرك تهامعارض رغم تركيا معه تتعاطى أن يمكن مستوى وهو

  على للمـحافـظة الليبي الغرب  في العســـــكري  حضـــــورـها  درـجة لرفع مرة  من أكثر  تركـيا دفع  اـلذي  األمر  وهو

  حول  الدولية  التفاهمات   لســــقف  تجاوزه  منع  في  ترغب   لكنها  تتفهمه؛ الذي  المصــــري  الحضــــور  مع  التوازن

 .الليبي المستقبل

 

تخباراتية  تقارير ربة اـس ارت مـس   أـش

ه  دور  ثمـة  أن  إلى  المخـابرات  تلعـب

ــة ــاراتي  لحزب  مبكر  دعم  في  اإلم

ال اني  العـم ا  "بي  الكردســــــت ا"  ـك   ـك

ه داداـت ذ  وامـت  (41)  2015  عـام  مـن

 القومي لألمن مباشـرا  تهديدا يعد ما

 التركي.

" 
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  -األميركية   والتفاهمات   الدولية  الترتيبات   نجاح  احتمال  أمام  أكثر  الباب   ـسحيف  أن  أنهـش  من  يحلتـسلا  مـستوى  خفض 

  برأسها  تطل  ثماره بدأت   ما  وهو  ،والرئاسية  التشريعية  االستحقاقات   بوابة  من  السياسي  الحل  إنجاح  حول  التركية

 .64() المصالحة تباشير في استحياء على

 مع  أبرمتـها  التي  االتـفاقات   مع  التـعامل  يكون  أن  منتضـــــ  أن إلى طالب لموا  طالضـــــغو هذه جراء  تركـيا  وتـهدف

  اإلقليمي؛  النفوذ   بتدافعات   متأثر  وغير  الليبية؛ المصـلحة  أسـاس  على  قائما  ليبيا  مؤسـسـيا  تعاطيا  الليبية السـلطات 

 .اليوناني -الفرنسي –المصري وبخاصة

  :اإلفريقي القرن حول المباحثات  .هـ

ــادر  قلة  مع ــمية المصـ ــأن  اإلماراتية  –التركية  التفاهمات   مالمح  حول  الرسـ ــايا  بشـ   تقارير  تلفت   ،اإلقليمية  القضـ

  دون  من  ،اإلفريقي  القرن  في  الوضـع إلى  تطرقت   أبوظبي  عهد   وولي  التركي  الرئيس  مكالمة  أن  إلى  اسـخباراتية

 .)74( ضةالعري خطوطه حول حتى أو الملف هذا حول التفاهمات  لفحوى اإلشارة

 أفضـت قد   إفريقيا شـرق  في  للحضـور  األميركية  الترتيبات   مرامي أحد   أن  إلى  نلفت   أن  طاراإل هذا  في  همالم  من

  طورتها  التي  القاعدة  وهي  ،اإلريتري  ”عصــب “  ميناء  في العســكرية  قاعدتها  تفكيك  على  اإلمارات  إقدام  أن  إلى

 84(:) منها ،القضايا من بعدد  كريةالعس القاعدة ذهه اسم وارتبط ،المنطقة هذه في قديمة إيطالية قاعدة عن

 في  حلفائها  وقوات   لقواتها  اللوجيسـتي  للدعم  منطلقا  اتخاذها   .1

  المســتشــفيات  أحدث   من  واحدة  تضــمينها  على  عالوة  ،اليمن

 .األوسط الشرق منطقة في الميدانية

  إقليم  في  المتمردين  ـباتـهام  ،ـكذـلك ،الـقاـعدة ـهذه اســـــم ارتبط .2

 لإلمارات   2020  ثان  تشرين/مبرنوف  في  اإلثيوبي  ”تيغراي“

  .القاعدة هذه من مسيرة بطائرات  مواقعهم بقصف

  بتهريب  اإلمارات   الليبية  الوفاق  حكومة  اتهمت   أن  سـبق  كما .3

 .القاعدة هذه عبر الليبي شرقال إلى أسلحة

 

  أن  إلى  اســـــخبــاراتيــة  تقــارير  تلفــت

 عهــد  وولي  التركي  الرئيس  مكــالمــة

 في  الوضـــــع  إلى  تطرقــت  أبوظبي

ــارة  دون  من  اإلفريقي،  القرن  اإلشـــ

 أو الملف ـهذا  حول التـفاهـمات  لفحوى

 العريضة خطوطه حول حتى

" 
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  ويمنيين  إماراتيين  عســـكريين  اســـتضـــافت   عســـكرية  ثكنات   تضـــمنت   القاعدة  هذه  أن  إلى  خبراء  ولفت  .4

ــوداني ــفينة  متن  على  عدن  إلى  نقلهم  جرى  ينوس   لهجوم  2016  عام  في  تعرضــت   التي  SWIFT-1  س

 .الحوثيين جماعة قوات  أيدي على

 .الليبي الشرق قوات  لصالح تجنيدهم عن كشف الذين المرتزقة قوات  لتدريب  مقرا تكون أن مستبعدا وليس

 :محاور عدة نت تضم اإلفريقي رنالق حول التفاهمات  إن القول يمكن ،اإلطار هذا في

 أن  ضـمنا  يعني قد   لكنه  ،كليا تزال  ألن  طريقها  في  أنها  بالضـرورة  يعني  ال  القاعدة  هذه  من أجزاء  تفكيك .1

ــتخدام  ينطوي  ال  بحيث   ،الدولتين  بين  العالقة إطار  في  القاعدة  هذه  لتوظيف  ترتيبات   هناك  يكون  هذه  اسـ

 .ليبيا في للوضع آخر د تهدي أي أو ،مالالصو في التركي للوجود  تهديد  على القاعدة

تخباراتية  لفرقا  بين  التصـعيد   بحدود   يتعلق  فيما  اإلمارات   مع  التنـسيق .2   والمصـرية  التركية  والميدانية  االـس

 .الصدد  هذا في المواجهة تطور إمكانية من والحد  ،اإلفريقي الشرق في الموجودة

 .قياإلفري القرن قةمنط في الدولتين مصالح حول توافقي تصور لبناء السعي .3

ــيق  من قدر  توفير  تركيا  طلب   احتمال .4 ــتخباراتي  التنسـ   القرن  منطقة  في  الدولتين  وجود   دائرتي  بين  االسـ

 .اإلفريقي

 اإلمارات   وأن  خاصة  ،النهضة سد   ملف  حول  اإلثيوبي  المصري  النزا   من  بالموقف  يتعلق  فيما  التنسيق .5

  من قدر  إبداء  تركيا  فيه  حاولت   وقت   في  ،ثيوبياإ  في  المصري  االستخباراتي  للدور  واضحا  رفضا  حملت 

ــيســي  ســلطة  عيرت  أن  دون  المائية؛ مصــر  لمصــالح  االحترام   التعاون في  التركي  للتريث   اهتمام  أي الس

 .”أبابا أديس“ مع العسكري

  :اإلخوان وجماعة واإلماراتي التركي النظامين أمن حول المباحثات  .و

  اتصـال  شـملها  التي  التفاهمات   عناوين  بين  من  ،صـريالم  وحتى  ،لتركيوا  اإلماراتي  النظامين  أمن  قضـية  كانت 

ان د   وولي  أردوـغ د   .أبوظبي  عـه ات   ارتبـطت   وـق اهـم ذا  في  التـف ــدد   ـه ا  الصـــ ل  بـم اوف  يمـث امين  مـخ  التركي  للنـظ

 .واإلماراتي

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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  ـضمن –لها  ـسبق  والتي  ،الخليج في  امتداداتهاو  المـسلمين  اإلخوان  جماعة  أبوظبي  تخـشى  ،اإلماراتي  الجانب   فمن

ياـسي  التأطير  باتجاه  الدولة  تلك  تتحول  بأن  طالب  الـشار   في  حراك  حالة  أنتجت   أن  –العربي  بيعالر  مـسيرة  /الـس

 .دستورية إمارة إلى فتتحول ،الدستوري

  .2016 تموز/  يوليو  العسكري  االنقالب   محاولة  في  تمثلت   عدة  خبرات   من  مخاوف  فثمة  ،تركيا  صعيد   على  أما

  طـيب   رـجب   الرئيس  الغتـيال  يـبات ترت  عن التركـية المـخابرات  وكشـــــف

  ”أكويو “ لمحـطة  الرـجل زـيارة  بين  التزامن يؤـكده  ـما  وهو  ،أردوـغان

ين“  مدينة  في  النووية  للطاقة رطة  وتجريد   ،”مرـس   للمدينة  المحلية  الـش

 الدولة  لتنظيم  خلية  عناصـــــر  غالبية  على  والقبض   ؛(94)  الذخيرة  من

  أن  بقســـ  والتي  ،(توقيف  مذكرة  همبحق  صـــدر  15  أصـــل  من  11)

  تركـيا في  اإلرـهابـية العملـيات  من ـعدد   تنفـيذ   عن  مســـــؤوليتـها  أعلـنت 

  من  اإلســـــرائيليـة  – األميركيـة–األوربيـة  للهواجس  يعزى  مـا  ،(05)

 .(15) ”النووية تركيا“

  جـماـعة  كوادر  لبعض   الســــــياســـــي المنهج ترتيـبات   ـجاـنب   إلى  ـهذا

 .ياترك في المتواجدين المسلمين اإلخوان

د  دـمات  وتفـي ا  التي  ددةالمتـع  المـق اء  ترتـيب   شـــــملـه ا  اللـق اـه اهم  اتـج ات   حول للتـف ة ترتيـب ادـل   يمكن  ،الطرفين بين  متـب

 يلي: فيما إيجازها

 .غيرها تسبق األمنية الترتيبات  أن يعني زايد  بن طحنون عبر العالقات  عودة إدارة .1

  لتركيا  اإلمارات   تزويد   عبر  سـواء  ،محليال  األمني  للتعاون  اتجاه  عن  كشـف قد   الالحقة األحداث   مسـار  كان وإذا

ــاء  بعض   بيانات   تدقيق  طلبها  بعد   أو  ،(6102 )25  انقالب   عن  بمعلومات  ــل  فإن  ،اإلخوان  جماعة  أعضـ   التواصـ

 .التركي السياسي الوضع الستقرار دعائم توفير أساس على يقوم

 

  للدور  واـضحا رفـضا حملت اإلمارات

  إثيوبيا،  في  المصــري االســتخباراتي

 ـقدر  ـبداءإ  تركـيا  فـيه  وـلتـحا  وـقت  في

 المائية؛ مصــر  لمصــالح  االحترام من

 أي الســـيســـي ســـلطة تعير أن  دون

 التعــاون  في  التركي  للتريــث  اهتمــام

 أبابا"  "أديس مع العسكري

" 
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ــعودية  وبخاصــة  ،الخليج قلق  بعد   .2 ــاط  من  والكويت   واإلمارات   الس ــال  النش  ببدء  أبوظبي  واهتمام  ،بها  مياإلس

ب   األمني  التنســـــيق ات   بطـل ا  في  اإلخوان  جمـاعـة  كوادر  بعض   حول  معلوـم أن  القول  يمكن  ،(35)  تركـي  ملف  ـب

 .التركي اراتياإلم التواصل ملفات  أهم أحد  يمثل ،اإلقليمي ونشاطهم أنقرة في اإلسالميين

  باإلبقاء الصـدد   هذا في  ومصـر  اإلمارات   من  كل  لطموحات   سـقفا  وضـعت   تركيا  أن  أيضـا  الواضـح  من  أنه  كما

 .المعلومات  مستوى على الملف هذا في األمني التنسيق على

  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أعضاء  من اسما  20  تورط”بـــــ  تفيد   بادعاءات   يتعلق الصدد  هذا  في  اإلماراتي الطلب 

 .45() قطف اسما 51 كونهم إلى إماراتية إعالم وسائل تشير فيما .”عنف أعمال في تركيا في الموجودين

 ـتدقيق  على  المـطاـلب  وقصـــــر ،المصـــــري  التقرير  تنقيح  عبر  ،الملف مع  اإلـماراتي  التـعاطي أســـــلوب   ويتعلق

 بـهذا  مصـــــري طـلب   ألي  لتـفت ت لن  التركـية  األمن  أجهزة  أن  اإلـماراتـية  االســـــتخـبارات   ـبإدراك ،(55)  المعلوـمات 

 :عوامل لثالثة ،الصدد 

 بشــكل  ”إســالميين”و  عام؛  بشــكل  ”معارضــين“  تســليم  عملية  من  ركيالت  للرئيس  بدئيالم  بالموقف  يتعلق  أولها  -

  المشــروط  للقبول  اســتعداده  إلعالن  يوليو 3  ســلطة  رأس  بادر  وإن  حتى  ،لهم  أيديولوجيا  عداء  تكن لدولة  ،خاص 

 .التيار هذا لفكر

ــالمة في  التركية  األمن  أجهزة  ثقة  بعدم  يتعلق  الثاني العامل  - ــرية لعدالةوا  والتحري  حقيقالت إجراءات   سـ   المصـ

 في  واألمن العدالة  مـسار  في  التركية الـسلطات   ثقة  فعدم  .الـسابق  بالعامل الـصلة  منبت   غير  العامل هذا  .عام  بـشكل

 .األخير المقام في غانأردو للرئيس مبدئي بموقف أو ،تركي مبدئي بموقف يرتبط مصر

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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 التقارب   لبادرات  الكافي  االحترام  تول  لم  مصــر  أن  ترى  التركية  الدولة  أجهزة  أن  في  فيتمثل الثالث   العامل أما  -

ا  التي ا  أطلقتـه ادرات   وهي  ،تركـي احترام  ارتبـطت   التي  الـب ة  حقوق  ـب دوـل ة  اـل ائي  واألمن  ،المصـــــرـي   والبحري  الـم

 .للمصريين

  ،فصـائليا   وليس  ”دولتيا”و  حازما  كان  التركية  الدولة فعل رد   أن  رغي

  .تركيا خارج إلى السفر من ينالعشر األسماء منع قررت  حيث 

ــلمتها  التي  المعلومات   فإن  ،المراقبين  تقديرات   وفي   عن  اإلمارات   سـ

ت   2016  تموز/  يوليو  انقالب  اـن ة  ـك ة  دقيـق ة   درجـة  من  وأمنـي الـي   ،ـع

ة  شـــــرائح  وتتضـــــمن اتـي ة  في  كبرى  قوى  تورط  عن  معلوـم   العملـي

ــيل ــن  المبدي اإلجراء؛  هذا  وأن  ،دقيقة  بتفاصـ   ية؛اإلمارات  النية  لحسـ

 .”معلوماتية“ أي ،المستوى نفس من مبادلة ألقلا على يتطلب 

 وهما: ،ناآخر ناأمر اإلجراء بهذا ويرتبط

 بديال  تركيا  يمنح ما  ،التينية لدولة  اإلمارات   غادر  والذي  ،”بكير ســادات “  التركية  مافيا  بزعيم  يتعلق  األول  األمر

  تورطهم  ثبوت   حال في  ،االفتراـضات  ـضلأف  وهو  البالد   نم  بالرحيل  األـسماء لهذه  الـسماح  عبر  بالمثل؛  بالمبادلة

 .فعليا

  ؛” فتح“  الفلســـطيني  الوطني  التحرير  حركة  من  المفصـــول  القيادي  ”دحالن  محمد “  بمصـــير  يتعلق  الثاني  األمر

 .اإلمارات  عهد  لولي أمنيا مستشارا بعد  فيما غدا والذي

 الكوادر  لتســــليم  ثمنا  ســــليمهت  يكون فهل  ،(65)  الجبرية  اإلقامة  قيد   ووضــــعته  دحالن  نشــــاط  اإلمارات   وجمدت 

 القاهرة؟ عن نيابة الباهظ الثمن هذا أبوظبي تدفع وهل بصددها؟ اإلماراتية المعلومات  تدقيق حال اإلخوانية؛

 

 

 

 

 مصـــر  أن ترى التركية  الدولة أجهزة

  ـلبـــادرات  اـلكـــاـفي  االـحـترام  ـتول  ـلم

ــارب ــا،  أطلقتهــا  التي  التق  وهي  تركي

  وق حق  باحترام  تبطتار  التي  البادرات

 المـائي  واألمن  المصـــــريـة،  الـدولـة

 للمصريين والبحري

" 
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 خاتمة 

د  ارات   تعـي ا  اإلـم اتـه ــاـب ا  حســـ ا  يتعلق  فيـم اتـه ة  بتوجـه ة  اإلقليمـي دولـي ات   بعض   ،واـل ا  التي  المراجـع ة   أنتجتـه   ،تكتيكـي

  أوجه أحد   التركية –  اإلماراتية العالقات   .اســتقرارها  مدى  عن  األيام  قادم  تكشــف  ،للتقييم  محال  زال ما  وبعضــها

 المراجعة  وراء  إســــتراتيجيان  هدفان  يقف  فيما ،للخالفات  المؤقت   بالترحيل البعض   يصــــفها  والتي ،المراجعات 

 .خاصة بصورة بتركيا المتعلقة

  لالـستقرار  قابل  مـصالح  نمط  يخلق  ما  وهو  ،المتوـسط  ـشرق في  يةاإلمارات  ثمارات باالـست  يتعلق  الهدفين  هذين  أول

 أداتها  وبخاصــــة  ،الناعمة  لقوتها  فعال  توظيف  وفي  ،جهة  من  ،الصــــلبة  للقوة  تصــــاعد   حال في  تركيا دامت   ما

 .ممكنة فترة ألطول االستدامة لمربع وتحويلها ،الصلبة القوة مكاسب  دعم أجل من ،الدبلوماسية

  الدفاعية  الـصناعات   مجال  في  ـصاعدة  قوة  اإلطار هذا  في  تركيا  وتبدو  .الـسالح  بـصناعة  تعلقفي  الثاني الهدف  أما

 كـما  ،معـها  ـبالتـعاطي  اإلـمارات  تغري  التي  الـناعـمة  للقوة  مهـما  راـفدا يمـثل  ـما وهو ،بـها  المرتبط  العلمي  والبـحث 

تدامة  قابلة  أنها تمرت   ما  طويلة  لفترة  لالـس ة  اـس ياـس عي  تواصـل  وما  ،المجال هذا  في العلمي  بالبحث   االهتمام  ـس  ـس

 .الدفاعية تقنيتها في للتجديد  أنقرة

  راغبة  إقليمية  بـضغوط  وثانيا  ،االـستثمارية  بمـصالحها  أوال  مدفوعة  بتركيا  عالقتها  مراجعة  مـساعي  في  اإلمارات 

ا  ”التطبيع“  في ت   وإن  معـه اـن ذه  ـك ة  ـه ة  الرغـب ذـب ذـب دافع  بواقع  مـت  ،مصـــــر  بحجم  دول  في  الحكم  مراكز  بين  الـت

 .األردن مثل المالية الحاجة وطأة وتحت  ،تونس مثل دول في عالمية ضغوط وبموجب 

ياـسة  مـسارات   تعديل  أنماط  من  إماراتيا  نمطا  تفرض   األميركية  الـضغوط  فإن  ،ثالثة  جهة  ومن  هذا  ،الخارجية  الـس

 ما  ثمة  كان إذا  ما  للتســاؤل؛  محال لزا  وما  .وأفغانســتان العراق مداخل  من  إيران  احتواء  في  الرغبة  على  عالوة

  وبخاصـة  ،الصـراعية العالقة  إطار  يف  نيله  من  تتمكن  لم  التوافق؛  عالقة  خالل  من  تركيا  من  نيله  اإلمارات   تريد 

 .اإلخوان جماعة من اإلمارات  بموقف المرتبط األمني بالمستوى يتعلق فيما

  والقرن  وليبـيا  لعراقا من  ـكل  في تهـماخالـفا  محـكات  بخصـــــوص  تـفاهـمات  مالمح وضـــــع من  اـلدولـتان تمكـنت 

  من  وواضــح  .الثنائية  عالقتهما  ارإط في  والســياســي  االقتصــادي  لألمن  مســارين  إنتاج  على  اتفقتا  كما  ،فريقياإل

 .اإلقليمية المنظومة في لتركيا أعلى بمكانة اواضح ااعتراف ثمة أن اآلن حتى العالقة مسار
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 هذه  إطار  في  تركيا  تقدمها  التي  االســتجابات   ونمط  ،اإلمارات   بها  دمتتق  التي  المطالب   نســق  على  ينعكس  ما  وهو

  .العالقة
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 المصادر

ــيا  قناة“  موقع  ، يرحب  والســيســي  مصــر  برئاســة  المتوســط  شــرق غاز  لمنتدى  تنضــم  اإلمارات  ، المحرر  .1  .2020  ديســمبر  16  ، بالعربية  ”اليوم  روس

https://bit.ly/3C60qvO 

 https://bit.ly/3vAYxof .2020  يناير  26  ، نت  الجزيرة  ، ليبيا؟ في  الحرب  اتاإلمار  تمول اذالم  :إيطالية مجلة  ، المحرر  .2

االت   .3 ة“  ، وـك ادـل ة  ”مـب اراتـي ل  من  %22  تشـــــتري  اإلـم ار  إســـــرائيلي  غـاز  حـق اة“  موقع  ، دوالر  بملـي ة  قـن ة  ”العربـي  .2021  ســـــبتمبر  2  ، الســـــعودـي

https://bit.ly/2ZbDooW 

ا  ، المحرر   .4 ــالـحة  ..واإلـمارات  تركـي ــا  مصـــ ة؟  الخالـفات  وترحـيل  دـيةاقتصـــ اســــــي اة“  موقع  ، الســــــي ــه  قـن ه  دويتشـــ ة  ”فيـل العربـي  2021  ســـــبتمبر  6  ، ـب

https://bit.ly/30KOrWz 

 https://bit.ly/3nb8sgr .2021  أغسطس  18  ، بالعربية  ”نيوز سكاي  قناة“  موقع  ، زايد بن  طحنون  برئاسة  إماراتيا  وفدا  يستقبل أردوغان  ، وكاالت  .5

  السـعودية   العربية للمملكة  مشـترك  بيان ..  طارق بن  هيثم  والسـلطان سـلمان  الملك  قمة  ختام في  ، وكاالت)  2021 تموز/  يوليو  2 في  هيثم –  لمانسـ ةقم  .6

 IVU59B3/ly.bit//https: .1202  يوليو  21  ، المصرية  ”األهرام“  صحيفة ، ُعمان  وسلطنة

ــا  .7 ــد  ، التوك ــارة  في  المســـــتوى  رفيع  ســـــعودي  وف ــة  إلى  زي ــان  ســـــلطن ــاة“  موقع  ، عم ــا  قن ــة  ”اليوم  روســـــي ــالعربي  .2021  أغســـــطس  29  ، ب

Vy1ngA3/ly.bit//https: 

 .2019  فبراير  14  ، اللندنية  ”الجديد يالعرب“  صـحيفة  ، نسـلما بن  بعهد  الوتيرة  وتسـار   التطبيع  أنماط  :اإلسـرائيلية-السـعودية  العالقات  ، النعامي  صـالح  .8

https://bit.ly/3n88llX 

 .2020  نوفمبر 27  ، بالعربية ”ســــي  بي بي  قناة“ موقع  ، الغموض وســــر  التوقيت  داللة  ..ونتنياهو  ســــلمان بن محمد ”لقاء“  بشــــأن  التقارير  ، وكاالت  .9

https://bbc.in/3DX6G9t 

  لدراســـات   واشـــنطن  معهد  ، النور نحو  أخرى  خطوة  :”األمريكية  المركزية  القيادة“ عمل  نطاق إلى  يلإســـرائ نقل  ، غمريمونت مارك - أوريون  أســـاف  .10

 https://bit.ly/3vx3tum .٢٠٢١  يناير ٢٨  ، األدنى  الشرق

 https://bit.ly/3E3AsJB .2021  مبرسبت  7  ، ”يوتيوب“  موقع  ، اإلمارات  ، ”العوني  الحميد عبد“  قناة  .11

 https://bit.ly/2FJFsLj .2020  سبتمبر  21  ، اإلخباري ”اآلن تركيا“  موقع  مصرية؟ تركية  تفاهمات أي  إلفشال  اإلمارات تسعى  لماذا  ، حررالم  .12

 https://bit.ly/3DY5h2x .2021  يوليو  29  ، ”يوتيوب“  موقع  ، تركيا  و األردن  ، ”العوني  الحميد عبد“  قناة  .13

  ” اليوم  روســيا  قناة“  موقع  ، (صــور)  اليونانية  الخاصــة  العمليات مع رباعي  بتدريب  ومصــرية  يةإمارات  قوات  انبج إلى  تشــارك  الســعودية  ، وكاالت  .14

 https://bit.ly/3m08hp6 .2021  سبتمبر  21  ، بالعربية

 .2021  طسأغســـــ  17  ، بـالعربيـة  ”اليوم  روســـــيـا  قنـاة“  موقع  ، االقتصـــــادي  عـاونالت  اتفـاقيـة  على  تركيـا  مصـــــادقـة  يعلن  األردن  ، وكـاالت   .15

https://bit.ly/2Z8mxmE 

  14  ، بالعربية  الروسـية  اإلخبارية  ”سـبوتنيك“  وكالة  ، الصـفقة  إلحباط  تتحرك ومصـر المعارك موازين  يقلب  بسـالح  إثيوبيا تزود  تركيا :وكالة  ، وكاالت  .16

 https://bit.ly/3AZDSLR .2021  أكتوبر

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3B95IVU
https://bit.ly/3ngA1Vy
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 https://bit.ly/3vxn9y0 .2021  سبتمبر  9  ، ”يوبيوت“ موقع  ، 09/09/2021  اليوم  ـدث  حـ  ، ”العوني  الحميد عبد“  قناة  .17

  ،بالعربية   ”اليوم روسيا  قناة“  موقع  ، إلثيوبيا  مسلحة  مسيرة  طائرات تركيا  بيع  صفقة  لوقف  أوروبية ودول  أمريكا تدخل  تطلب مصر :رويترز  ، وكاالت  .18

 https://bit.ly/3DXjQTV .2021  أكتوبر  14

 .2021  فبراير  9  ، األنــاضـــــول  أنبــاء  وكــالــة  ، (تحليــل)  ومصـــــر  واإلمــارات  تركيــا  بين  ”ومقبول  هــلمؤ“  وســـــيط  ..ردناأل  ، الجنيــدي  ليــث   .19

https://bit.ly/3DY82kp 

 https://bit.ly/3aVTpBy .2021  سبتمبر  25  ، المصرية  ”الشروق“  صحيفة  ، الخليج دول  تعتصر  يالصين -يركياألم  التنافس  بين  ، المحرر  .20

 https://bit.ly/3jjQeZ5 .2019  أكتوبر  15، اإلماراتي  اإلخباري ”العين“  موقع  ، العسكري  التعاون تدعم  اتفاقيات  ..وروسيا  اإلمارات  ، المحرر  .21

 .2021  يولـيو  28  ، اإلمـــاراتي  اإلخبـــاري  ”الـعـين“  موقع  ، عـين  بـنـظرة  ..57-ســـــو  لروســـــيـــةا  لـلطـــائرة  الخـــامس  الـجيـــل  مـعـجزة  ، الـمـحرر   .22

https://bit.ly/3n4D8zO 

 https://bit.ly/3aWpfhD .2021  يوليو  14  ، ”ميدان“ موقع  ، وإيطاليا؟  اإلمارات  بين  الدبلوماسية األزمة  وراء ماذا  ..الظل في  نزا   ، المحرر  .21

 مايو  22  ، ”نميدا“  موقع  ، اإلســـرائيلي؟  الحلم  لتدمير  الفلســـطينية  المقاومة  خططت  كيف  ..صـــدفة  يكن لم  الغاز حقول  هدافاســـت  ، العيلة  حامد محمد  .23

2021. https://bit.ly/3n8ss3r 

  فبراير   18  ، بالعربية  ”اليوم روسـيا  قناة“  موقع  ، اليمن من  قواتها  سـحب بعد  إريتريا  في العسـكرية  قاعدتها  تفكك  اإلمارات :”برس  أسـوشـيتد“  ، وكاالت  .24

2021. https://bit.ly/3m2ujYh 

ــادر  ، المحرر   .26 ارات  :”بلومبرغ”لــــــــــ  مصـــ د  لم  اإلـم دة  تـع اليب  في  متواـج ا  ـي اة“  موقع  ، عســـــكرـي ا  قـن ة  ”اليوم  روســــــي العربـي  .2021  فبراير  28  ، ـب

https://bit.ly/3pkk57n 

 .2021  ســـــبتمبر  27  ، اإلخبـــاري  ”برس  ترك“  موقع  ، اإلمـــاراتي؟-التركي  التقـــارب  على  أفغـــانســـــتـــان  تـــأثير  مـــا  :تركي  خبير  ، المحرر   .27

https://bit.ly/3E2uWHc 

 https://bit.ly/3vvyzCA .2021  سبتمبر  11  ، ”يوتيوب“  موقع  ، ياترك  ، ”العوني  يدالحم عبد“  قناة  .28

د   ، المحرر   .29 ة  بـع الـم انأ  مـك د  ردوـغ د  بن  ومحـم دة  خطوة“  ..زاـي دـي ارب  نحو  ”ـج ا  بين  التـق ارات  تركـي اة“  موقع  ، واإلـم  .2021  ســـــبتمبر  1  ، ”الحرة  قـن

https://arbne.ws/3b1itad 

 https://bit.ly/3lZhWMt .2019 أكتوبر  10  ، نت  الجزيرة  ، والخاسرون؟  لرابحونا من  ..التركية  الليرة  تراجع  ، أفزاز محمد  .30

االت   .31 ا  ، وـك ارات  تركـي ان  واإلـم ات  تكبـح ة  الخالـف ة  ..اإلقليمـي داـي ة  وـب دـن ــاد  لتعزيز  ـه ة  ، االقتصـــ  .2021  ســـــبتمبر  7  ، ”اليوم  المصـــــري“  صـــــحيـف

https://bit.ly/3jmTvH1 

 https://bit.ly/3E3AsJB .2021  سبتمبر  7  ، ”يوتيوب“ موقع  ، اإلمارات  ، ”ونيالع  الحميد  عبد“  قناة  .32

ــتعد  اإلمارات :إعالم  ، المحرر  .33 ــتثمار  تسـ ــبوتنيك“  وكالة  ، األخير  التقارب  بعد تركيا  في  الدوالرات  مليارات  السـ ــية  اإلخبارية  ”سـ   26  ، بالعربية  الروسـ

 https://bit.ly/2Z60vkU .2021  سبتمبر

 https://bit.ly/3AXYLHe .2021  أغسطس  18  ، األناضول  أنباء وكالة  ، تركيا في  كبيرة  استثمارات  إقامة بصدد  راتاإلما :أردوغان  ، مراسلون   .34

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 

 

 

 

  
    يـريـد الشــعب

 

25 

  

 

ارات  ، البحوث  قســـــم   .35 ات  اإلـم ات  ..الســـــالح  وشـــــرـك اـق ة  ســــــي اب  العالـق ة  ، التوجـه  وأســــــب ة  ”االســـــتقالل“  صـــــحيـف دنـي ايو  10  ، اللـن  .2020  ـم

https://bit.ly/3gmTpuA 

 https://bit.ly/3C0oOyQ .2021 مايو  7  ، ”أونالين  الخليج“  موقع  ، 2021  في  الدفاعية  اتركي  أسلحة مستوردي  أكبر  ثالث  اتاإلمار  ، المحرر  .36

 https://bit.ly/3vvyzCA .2021  سبتمبر  11  ، ”يوتيوب“  موقع  ، تركيا  ، ”العوني  الحميد عبد“  قناة  .37

دج“  ، المحرر   .38 ة  ”اـي اراتـي ةاتـف  توقع  اإلـم ة  اقـي اعـي ار  أوكرانيتين  شـــــركتين  مع  دـف اة“  موقع  ، دوالر  بملـي ة  قـن ة  ”العربـي  .2021  فبراير  15  ، الســـــعودـي

https://bit.ly/3m0R2Ut 

 .2021  ســـــبتمبر  1  ، ـبالعربـية  ”ســـــي  بي  إن  ســـــي  قـناة“  موقع  ، االقتصـــــاد؟  على  التركـية  اإلـماراتـية  العالـقات  انفراـجة  ســـــتنعكس  كيف  ، المحرر   .39

https://bit.ly/3ndFJHR 

اـل   .40 دفء  عودة  مع  ، حمزة  دـخ ات  إلى  اـل ا  ..العالـق ارات  حجم  ـم ة  االســـــتثـم اراتـي ا؟  في  اإلـم ا  تلفزيون“  موقع  ، تركـي  .2021  ســـــبتمبر  15  ، ”ســـــورـي

https://bit.ly/3pjeiPC 

ــلون  .41 ــادر  ، مراســ ــ مصــ ـــــــــ  .2015  نوفمبر 18  ، اإلخباري  ”21 يعرب“  موقع  ، بتركيا  العمال حزب دعم  في  متورطة  اإلمارات  :”21عربي”لـــــــ

https://bit.ly/3vtyC1P 

 .2021  ـمايو  25  ، اإلخـباري  ”21  عربي“  موقع  ، اإلـمارات  عبر  ”مســـــيرة  ـطائرات“  على  حصـــــل  ”الكردســــــتاني“ :صـــــحيـفة  ، الروس  أبو  عـماد  .42

https://bit.ly/3jj1Lbe 

 https://bit.ly/3G5h7K0 .2021  ريلأب 5  ، ”عربية  وزني سكاي  قناة“ موقع  ، العراق في  دوالر  مليارات 3  استثمارها تعلن  اإلمارات  ، وكاالت  .43

 https://bit.ly/3E3AsJB .2021  سبتمبر  7  ، ”يوتيوب“ موقع  ، اإلمارات  ، ”العوني  الحميد  عبد“  قناة  .44

 https://bit.ly/3E3AsJB .2021  سبتمبر  7  ، ”يوتيوب“ موقع  ، اإلمارات  ، ”العوني  الحميد  عبد“  قناة  .45

 https://bit.ly/3ng6T0K .2021  أكتوبر 14  ، اإلماراتية ”البيان“  صحيفة  ، ليبيا  السجناء  بإطالق ووعود  المصالحة على  إجما   ، المحرر  .46

 https://bit.ly/3E3AsJB .2021  سبتمبر  7  ، ”يوتيوب“ موقع  ، اإلمارات  ، ”العوني  الحميد  عبد“  قناة  .47

  فبراير   18  ، بالعربية  ”اليوم  روســيا  قناة“  موقع  ، اليمن من  قواتها  بســح  بعد  إريتريا في  العســكرية  قاعدتها  تفكك  اإلمارات :”برس  وشــيتدأســ“  ، وكاالت  .48

ujYh2m3/ly.bit//https: .1202 

ــة  ، وكــاالت   .49 ــة:  صـــــحيف ــة  التعرض  يخشـــــى  أردوغــان  تركي ــال  لمحــاول ــاة“  موقع  ، اغتي ــا  قن ــة  ”اليوم  روســـــي ــالعربي   . 2021  ســـــبتمبر  19  ، ب

GjDDij3/ly.bit//https: 

ــعيد  .50 ــر من  مطلوبا    11 على  القبض  تركيا:  ، الرازق عبد  ســ ــحيفة  ، »داعش« عناصــ ــط  الشــــرق“  صــ ــعودية  ”األوســ   . 2021  أغســــطس  20  ، الســ

CdvBVK3/ly.bit//https: 

  . 2021  ســـــبتمبر  12  ، ”الـجدـيد  الخليج“  موقع  ، ناطريقـت  وأـمامـها  ..ســـــريـعا  نووي  ســـــالح  المتالك  تخطط  تركـيا  نترســـــت:إ  ـناشـــــيوـنال  ، التوـكا   .51

https://bit.ly/3B9lobC 

 https://bit.ly/3lVunZD .2021  سبتمبر  11  ، ”يوتيوب“  موقع  ، 11/09/2021  ـدث  الحـ  ، ”العوني  الحميد  عبد“  قناة  .52

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3m2ujYh
https://bit.ly/3GjDDij
https://bit.ly/3CdvBVK
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 https://bit.ly/3lVunZD .2021  سبتمبر 17  ، ”يوتيوب“  موقع  ، تركيا  ، ”العوني  الحميد  عبد“  قناة  .53

 .2021  أغـسطس  31  ، اإلماراتي  اإلخباري ”العين“  موقع  ، بتركيا؟ مـصر إخوان ”عـسل ـشهر“  انتهى  هل  ..التـسليم وـشبح  جبرية  إقامة  ، ياـسين  ـصهيب  .54

zID5pC3/ly.itb//https: 

 https://bit.ly/3E3AsJB .2021  سبتمبر  7  ، ”يوتيوب“ موقع  ، اإلمارات  ، ”العوني  الحميد  عبد“  قناة  .55

ــهيلي محمد  .56 ــاء  ”األمنية ذراعه“  زايد  ابن  يقطع  هل ..دحالن  جميد  ، السـ ــر؟  لتركيا  إرضـ ــحيفة ، ومصـ ــتقالل“  صـ  .2021  أكتوبر 11  ، اللندنية  ”االسـ

https://bit.ly/3C6Y0wM 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3pC5zID

