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 المعهد المصري والسياسة التركيةملف توثيقي: 

  إقليمية اتملف

 تمهيد
كانت القضايا التركية وما يرتبط بها من أبعاد وتحوالت، محاًل الهتمام المعهد المصري للدراسات السياسية 

واالستراتيجية، منذ تأسيسه وحتى اليوم، أمام األهمية المحورية للدور التركي في التفاعالت اإلقليمية 

، وحتى 5151نوفمبر  51والدولية، خالل المرحلة الراهنة، ومنذ انطالق الموقع االلكتروني للمعهد المصري في 

مادة بحثية حول السياسة  551حو ، أى نحو عام ونصف نشر المعهد المصري ن5152نهاية أبريل/ نيسان 

التركية توزعت بين البحوث والدراسات، والملفات البحثية، تقديرات الموقف، التقارير الرصدية، الفعاليات 

 العلمية )ندوات، مؤتمرات(.

وفي هذا التقرير يتيح المعهد المصري للباحثين والمتخصصين والمسؤولين، قائمة كاملة بما تم نشره عبر 

 االلكترونية، لتكون توثيقًا وأرشيفًا كاملين حول السياسة التركية، عن المرحلة التي يتناولها التقرير:بوابته 
 

 :المستوى األول: الملفات البحثية

أوراق أساسية، وذلك على  1، تم نشر خرائط القوى الداخلية التركيةنشر المعهد المصري ملفًا شاماًل بعنوان: 

 النحو التالي:

 الرابط العنوان م

 الرابط خرائط القوى السياسية 5

 الرابط خرائط القوى االقتصادية 5

 الرابط خرائط السياسة الخارجية 3

 الرابط خرائط القوى االعالمية 4

 الرابط الجيش التركي: خريطة معلوماتية 6

للصراعات الداخلية، الجزء األول من الملف حول الجذور التاريخية كما نشر المعهد في إطار ملف "الجذور التاريخية 

 للصراعات الداخلية في تركيا، كما يلي:

 الرابط العنوان م

 الرابط تركيا: جذور الصراعات الداخلية  5

http://www.eipss-eg.org/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2/1/185
http://www.eipss-eg.org/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2/1/185
http://www.eipss-eg.org/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/828
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2/0/838
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1/2/0/850
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2/0/866
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2/0/1084
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/2/0/1584
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 المستوى الثاني: البحوث والدراسات:

 بحوث ودراسات معمقة، جاءت على النحو التالي: 4مصري نشر المعهد ال

 الرابط عنوان الدراسة التبويب م

 الرابط السياسة األمنية األوروبية والعالقات مع تركيا بحوث ودراسات سياسية 5

 الرابط الجيوبوليتيكية التركية: الحتمية الجغرافية وسؤال الهوية بحوث ودراسات استراتيجية 5

 الرابط الطاقة ــ المردود واآلفاقتركيا: خطوط نقل  بحوث ودراسات استراتيجية 3

 الرابط العالقات االقتصادية المصرية التركية: الواقع واآلفاق بحوث ودراسات اقتصادية 4

 

 المستوى الثالث: تقديرات الموقف:

 تقدير موقف حول القضايا التركية، جاءت على النحو التالي: 55نشر المعهد المصري للدراسات 

 الرابط العنوان التبويب م

 الرابط الروسي في سوريا على تركيا تداعيات التدخل العسكري تقديرات سياسية 5

 الرابط احتماالت المصالحة بين مصر وقطر وتركيا  تقديرات سياسية 5

 الرابط مستقبل السياسة التركية تجاه االنقالب العسكري في مصر تقديرات سياسية 3

 الرابط  تصريحات المسؤولين األتراك ومستقبل العالقات مع مصر تقديرات سياسية 4

 الرابط القوى الثورية المصرية وإدارة العالقات مع تركيا تقديرات سياسية 1

 الرابط تفجيرات أنقرة: االحتماالت والتداعيات  تقديرات سياسية 6

 الرابط اتيجي بين تركيا والسعودية: األبعاد واآلفاق التحالف االستر تقديرات سياسية 2

 الرابط اإلخوان وتداعيات التقارب السعودي التركي  تقديرات سياسية 8

 الرابط التقارب المصري ـ التركي: الواقع واالفاق  تقديرات سياسية 9

 الرابط تركيا وتفعيل القوة الصلبة: األبعاد والتداعيات  تقديرات سياسية 51

 الرابط التقارب التركي اإلماراتي: األبعاد والدالالت  تقديرات سياسية 55

 الرابط تحوالت السياسة التركية بين الثابت والمتغير  تقديرات سياسية 55

 الرابط تداعيات انقالب تركيا: قراءة أولية  تقديرات سياسية 53

 الرابط تركيا: بين التطهير الداخلي والتحدي الخارجي  تقديرات سياسية 54

http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/699
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/2/0/1333
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/508
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84.%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A.%D9%81%D9%8A.%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.%D8%B9%D9%84%D9%89.%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/231
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/277
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1/2/0/315
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B5%D8%B1/2/0/304
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/312
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2/0/450
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/344
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/2/0/347
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/359
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2/0/592
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/2/0/677
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1/2/0/891
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2/0/916
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A/2/0/921
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 الرابط ما بعد االنقالب: العالقات التركية الصهيونية  تقديرات سياسية 51

 الرابط السياسة التركية تجاه مصر بعد فشل االنقالب  تقديرات سياسية 56

 الرابط تداعيات االنقالب التركي على دول الخليج  تقديرات سياسية 52

 الرابط  : المسارات المحتملة5152مصر وتركيا  تقديرات سياسية 58

 الرابط : المسارات المحتملة 5152تركيا وإيران  تقديرات سياسية 59

 الرابط تراجع العملة التركية: األسباب والسيناريوهات  تقديرات اقتصادية 51

 الرابط العالقات االقتصادية التركية مع دول الجوار تقديرات اقتصادية 55

 

 المستوى الرابع: مقاالت المعهد

مقاالً حصرياً حول القضايا التركية، يمكن في إطارها التمييز بين مجموعتين  14نشر المعهد المصري للدراسات 

 وذلك على النحو التالي: أساسيتين

 المجموعة األولى: مقاالت حول القضايا الداخلية التركية:

 الرابط العنوان م

 الرابط التداعيات بعيدة المدى لتفجير أنقرة  5

 الرابط إشكاليات السياسة التركية: دكتاتورية أم دستورية؟  5

 الرابط الرئيس التركي: بين الصالحيات واإلشكاليات الدستورية  3

 الرابط معالم المرحلة القادمة في تركيا  4

 الرابط لخارجية الحكومة التركية الجديدة وقضايا السياسة ا 1

 الرابط  محاولة االنقالب في تركيا: ماذا نتعلم؟ 6

 الرابط لذي حدث في تركيا؟ يوليو: ما ا 51 2

 الرابط فشل االنقالب على أردوغان: الدوافع وأسباب ال 8

 الرابط تركيا بين حماية الديمقراطية واحترام القانون  9

 الرابط االنقالب التركي: هل نراجع السلمية؟  51

 الرابط  االنقالبتركيا: مالمح مرحلة ما بعد  55

 الرابط  ب التركية وانهيار صنم الديمقراطيةمحاولة االنقال 55
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 الرابط انقالب تركيا: تساؤالت بال إجابات  53

 الرابط يوليو األسود: خبرات فرنسية مصرية تركية  54

 الرابط  قواعد النظر الشرعي في انقالب تركيا 51

 الرابط  انقالب تركيا: تعظيم المغانم وتحجيم المغارم 56

 الرابط قراءة في مشروع النظام الرئاسي في تركيا  52

 الرابط تحديات ما بعد االستفتاء في تركيا  58

 

 ايا الخارجية التركية:المجموعة الثانية: مقاالت حول القض

 الرابط العنوان م

 الرابط الرؤية التركية للوضع في مصر  5

 لرابطا القمة اإلسالمية والتقارب التركي ـ المصري  5

 الرابط  المواجهة التركية ـ المصرية في القمة اإلسالمية 3

 الرابط نحو عالقات سليمة بين تركيا وعربها  4

 الرابط تركيا واالمارات والتوازن االقليمي والدولي  1

 الرابط االتحاد األوروبي وتركيا ومعركة شينغن  6

 الرابط الخيارات التركية الصعبة في سوريا  2

 الرابط  ية التركيةنحن ومتغيرات السياسة الخارج 8

 الرابط تركيا وروسيا والنزول عن الشجرة  9

 الرابط  تركيا وسوريا واألسد والغموض المقصود 51

 الرابط  المحاولة االنقالبية ومستقبل السياسة الخارجية التركية 55

 الرابط انقالب تركيا في النسق اإلقليمي والدولي  55

 الرابط محاولة االنقالب التركية وتداعياتها الدولية  53

 الرابط  انقالب بتركيا أم إنقالب بالعالم؟ 54

 الرابط  العالقات التركية ـ الروسية بعد االنقالب 51

http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/2/0/945
http://www.eipss-eg.org/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2/0/947
http://www.eipss-eg.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/1052
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85/2/0/1066
http://www.eipss-eg.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/1378
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/1565
http://www.eipss-eg.org/Turkish-vision-of-the-situation-in-Egypt/2/0/157
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2/0/613
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/636
http://www.eipss-eg.org/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7/2/0/663
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/2/0/673
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%86/2/0/729
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2/0/795
http://www.eipss-eg.org/%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2/0/837
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9/2/0/857
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF/2/0/889
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2/0/924
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/2/0/937
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2/0/963
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/2/0/964
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/2/0/969


 

 

المعهد المصري والسياسة التركية :يتوثيقلف م 5  9 مايو 1027  

 

 الرابط التقارب التركي ـ الروسي والملف السوري  56

 الرابط عن حماس وتركيا مجددًا  52

 الرابط اإلنقالب: لماذا فشل في تركيا ونجح في اليمن؟  58

 الرابط  العالقات االمريكية التركية ودرع الفرات 59

 الرابط  تركيا والسعودية ومصر .. ما الجديد؟ 51

 الرابط ماذا يريد سنة العراق من تركيا؟  55

 الرابط  السيادة العراقية وخطط تركيا البديلة 55

 الرابط تركيا والبدائل االقتصادية لالتحاد األوروبي  53

 الرابط هل تنتهي مسيرة تركيا األوروبية؟  54

 الرابط دالالت القرار األوروبي بخصوص تركيا  51

 الرابط تركيا والالجئون السوريون: السياسي واإلنساني  56

 الرابط  العالقات اإلثيوبية ـ التركية: الواقع واآلفاق 52

 الرابط  تركيا واالتحاد األوروبي ونظرية المؤامرة 58

 الرابط مقتل السفير الروسي وفوضى التفكير الفقهي  59

 الرابط هل التقارب التركي الروسي طويل المدى؟  31

 الرابط  السفير الروسي ومحنة الفقه السياسي 35

 الرابط  في اتفاق وقف إطالق النارسوريا: قراءة  35

 الرابط وتسخين بحر إيجه  تركيا واليونان 33

 الرابط وصم اإلخوان باإلرهاب والخيارات التركية  34

 الرابط األلمانية  –توتر جديد في العالقات التركية  31

 الرابط  االستراتيجية التركية لمواجهة االتحاد الديمقراطي 36
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 : ترجمات ومختاراتالمستوى الخامس

 مقاالت وترجمات مختارة، حول القضايا التركية، وذلك على النحو التالي: 2نشر المعهد المصري للدراسات 

 الرابط العنوان م

 الرابط التوازن العسكري التركي ـ الروسي  5

 الرابط تركيا ومعضلة األمن في أفريقيا  5

 الرابط تركيا ُتجْبر على حرب القيامة  3

 الرابط   بعد انقالب تركيا: دروس ألمريكا في مصر 4

 الرابط  دروس من المحاولة االنقالبية في تركيا 1

 الرابط  السياسة الخارجية التركية بعد االنقالباتجاهات  6

 الرابط ستراتفور: التحالف السني .. شراكات غريبة  2

 

 المستوى السادس: تقارير سياسية ورصدية

 تقريرًا سياسيًا ورصديًا، حول القضايا التركية وذلك على النحو التالي: 58نشر المعهد المصري 

 الرابط العنوان م

 الرابط عددًا( 52تطورات المشهد التركي )تقرير دوري صدر منه  5

 الرابط اغتيال السفير الروسي في تركيا: رؤى غربية  5
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