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 ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅԻ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ Ե ԳԻՊ ՏՈ ՍԻ 
ՀԵՏ «Ա ՐԱ ԲԱ ԿԱՆ ԳԱՐ ՆԱՆ» ՀԱ ՄԱ ՇԱ ՐՈՒՄ

 
Էդ գար Էլ բա կյան, ԵՊՀ

Ներածություն. Եգիպտոսի նշանակությունը Թուրքիայի ար
տաքինքաղաքականությանմեջ

«Ա րա բա կան գար նան» հե ղաշր ջու մից հե տո ա ռա ջին ան գամ 
Ե գիպ տո սում պաշ տո նա կան այ ցով գտն վող (12 սեպ տեմ բե րի 2011 
թ.) Թուր քի այի վար չա պետ Ռե ջեփ Էր դո ղա նին ցու ցա րար նե րի 
բազ մու թյու նը ող ջու նում էր « Բա րի՜ գա լուստ քո ե րկ րորդ հայ րե-
նիք Ե գիպ տոս», «Ե գիպ տո սը և Թուր քի ան մեկ բռունցք են» բնույ
թի վան կար կում նե րով1։ Էր դո ղա նը, իր հեր թին ան դրա դառ նա լով այդ 
հյու րըն կալ դի մա վո րու թյա նը, նշեց, որ ի րեն զգում է ոչ թե օ տար ե րկ
րում, այլ սե փա կան տա նը՝ հա վե լե լով՝ «... մենք մի ըն տա նիք ե նք»2։ 
Այս հայ տա րա րու թյուն ներն ար վել են Ե գիպ տո սում հե ղաշր ջու մից 
հե տո « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» շուրջ եր կու սու կե սա մյա իշ խա
նա կա լու թյան ըն թաց քում, ե րբ Թուր քի այի և Ե գիպ տո սի միջև հա
րա բե րու թյուն ներն ա ռանձ նա նում է ին ռազ մա վա րա կան գոր ծակ
ցու թյա նը բնո րոշ տար րե րով։ Պատ մա կան այս կար ճատև շր ջա նը 
և դրա ու սում նա սի րու թյունն ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նեն՝ 
Ե գիպ տո սի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով վեր հա նե լու տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում Թուր քի այի մեր ձա վո րար ևե լյան քա ղա քա
կա նու թյան է ու թյունն ու հիմ նա կան գծե րը։ 

Առ հա սա րակ Ե գիպ տո սի ռազ մա վա րա կան դե րա կա տա րու
թյու նը թուր քա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հա մա շա րում 
բազ մա տարր է՝ ը նդ հա նուր պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյու
նից մինչև տն տե սա կան և ան վտան գային բա ղադ րիչ։ Նախ՝ պայ
մա նա վոր ված իր աշ խար հագ րա կան դիր քով՝ Ե գիպ տոսն ա ռանց

1 Տես  Watson I., Fahmy M. F., Turkish prime minister arrives for visit to Egypt as 
role widens, 14.09.2011, http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/09/12/turkey.

diplomacy/, հղվել է 11.02.2017 թ.։
2 Erdoğan’ın Ortadoğu hesabı, 15.09.2011, http://gundem.bugun.com.tr/erdoganin-
ortadogu-hesabi-haberi/169217, հղվել է 11.02.2017 թ.։
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քային նշա նա կու թյուն ու նի Թուր քի այի հա մար դե պի Պար սից ծո ցի 
ե րկր ներ և աֆ րի կյան շու կա ներ հաս նե լու հար ցում։ Մյուս կող մից՝ 
Թուր քի ան և Ե գիպ տո սը սահ մա նա կից են Մի ջերկ րա կան ծո վում, 
ին չը լրա ցու ցիչ ան վտան գային և տն տե սա կան բա ղադ րիչ է հա ղոր
դում ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րին։ Բա ցի այդ, Ե գիպ տո սը վճ ռո
րոշ ազ դե ցու թյուն ու նի նե ղո սյան ե րկ րա քա ղա քա կա նու թյան և այդ 
են թա տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի զար գաց ման վրա։ Այս ա ռու մով 
ու շագ րավ են վար չա պետ Էր դո ղա նի խոս քե րը Թուր քի աԵ գիպ
տոս տն տե սա կան խորհր դի հան դիպ ման ժա մա նակ (սեպ տեմ բեր 
2011 թ.). « Մեր եղ բայր Ե գիպ տո սը Ար ևե լյան Աֆ րի կայի բա րօ րու-
թյու նը Նե ղո սի մի ջո ցով Մի ջերկ րա կան է տե ղա փո խում։ Թուր քի-
ան նե ղուց նե րի մի ջո ցով Եվ րա սի այի է ներ գի ան և դի նա միզ մը, ի սկ 
Սեյ հան և Ջեյ հան գե տե րի մի ջո ցով Ա նա տո լի այի բա րօ րու թյունն է 
հասց նում Մի ջերկ րա կան»3։

 Թուր քի այի հա մար Ե գիպ տո սի եր րորդ՝ ոչ պա կաս կար ևոր նշա
նա կու թյու նը պայ մա նա վոր ված է Իս րայե լի և իս րայե լապա ղես
տի նյան (ա րա բաիս րայե լա կան) հա կա մար տու թյան հար ցում վեր
ջի նիս ու նե ցած դիր քո րոշ մամբ։ Իս րայե լա կան գոր ծո նը մշ տա պես 
վճ ռո րոշ, եր բեմն էլ հա վա սա րակշ ռող դեր է ու նե ցել թուրքե գիպ տա
կան հա րա բե րու թյուն նե րում։ 1958 թ. Ե գիպ տո սի և Սի րի այի կող մից 
Մի ա ցյալ Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մից հե տո Թուր
քի ան, ձգ տե լով թույլ չտալ տա րա ծաշր ջա նային մե զո հա վա սա րակշ
ռու թյան խախ տումն ի վնաս ի րեն, ան մի ջա պես դի մեց Իս րայե լի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի սեր տաց մա նը4։ Ի նչ վե րա բե րում է քն նարկ վող 
շր ջա նին, ա պա ի նչ պես Ե գիպ տո սի բազ մա մյա նա խա գահ Հոս նի 
Մու բա րաքն էր բնո րո շել, Ե գիպ տո սը « պահ պա նում է քեմփդևի դյան 
հա մա կար գը»5։ Թուր քի այի իս րայե լա կան քա ղա քա կա նու թյան փո

3 Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ելույթը ԹուրքիաԵգիպտոս Աշխա

տանքային խորհրդի հավաքին, «Գիտական ալիք»-ի բաժնում (“YouTube”), 

15.09.2011, https։//www.youtube.com/watch?v=xIUzu6y1QKA, արխիվացվել և հղվել 

է 12.02.2017թ.։
4 Տես Huber D., Turkish-Israeli Relations in a Changing Strategic Environment,  https://
drive.google.com/open?id=1Hby4ijO4oYQG5XCfsVAR1S94R9pmKRgQ, հղվել է 
22.02.2017 թ.։
5 Yilmaz N., Ustun K., The Erdoğan Effect. Turkey, Egypt and the Future of the Middle 
East, The Cairo Review of Global Affairs, Issue 3, Cairo, Fall 2011, pp. 88-89,  https://
www.academia.edu/2376499/The_Erdo%C4%9Fan_Effect_Turkey_Egypt_and_the_
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փոխ ման պայ ման նե րում՝ վեր ջինս սկ սեց աս տի ճա նա բար հա վա
նու թյան չար ժա նաց նել Պա ղես տի նի հան դեպ Ե գիպ տո սի քա ղա քա
կա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ Ռա ֆա հի ան ցա կե տը փակ պա հե լու 
հար ցում6։ 

Թուրքեգիպտական հարաբերությունները Եգիպտոսում
«Մահմեդականեղբայրների»իշխանությանօրոք

 Թուր քի ան ա ռա ջին նե րից էր, որ սա տա րեց ե գիպ տա ցի հե ղա
փո խա կան նե րին՝ կոչ ա նե լով Մու բա րա քին «ըն դա ռաջ գնա լու ժո-
ղովր դի ա ղա ղա կա ձայն պա հան ջին»։ Խոս քը 2011 թ. Ե գիպ տո սում 
հա կա կա ռա վա րա կան շարժ ման սկզբ նա վո րու մից ըն դա մե նը վեց օր 
ան ց՝ փետր վա րի 1ին, Թուր քի այի ազ գային մեծ ժո ղո վում Ար դա րու
թյուն և զար գա ցում կու սակ ցու թյան խմ բակ ցու թյան նիս տի ժա մա
նակ Էր դո ղա նի հայտ նի ե լույ թի մա սին է, որ տեղ պար զո րեն ներ կա
յաց ված էր Թուր քի այի մեր ձա վո րար ևե լյան տես լա կա նը Թու նի սի և 
Ե գիպ տո սի ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ նա պատ կե րին7։ 

Անդ րա դառ նա լով տա րա ծաշր ջա նային վեր ջին հրա տապ զար
գա ցում նե րին՝ Էր դո ղա նը նշեց. «ԱԶԿ-ն միշտ ի րա վուն քի և ա զա-
տու թյուն նե րի կողմ նա կիցն է ե ղել... Ա ԶԿ-ն միշտ ա ռա ջա դի մա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյան կողմ նա կիցն է ե ղել»։ Տա րա ծաշր ջա նային 
ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սով այս խոս քե րը որ պես նա խա բան օգ
տա գոր ծե լով՝ Էր դո ղանն իր հե տա գա ա սե լի քը ծան րաց րեց ներ քո
բե րյալ թե զե րի վրա.

• ԱԶԿն իր կա ռա վար ման սկզ բունք նե րով մարմ նա վո րում է ժո

Future_of_the_Middle_East_Nuh_Yilmaz_and_Kadir_%C3%9Cst%C3%BCn, հղվել է 

12.02.2017 թ.։
6 Տես նույն տեղում, էջ 89։
7 Տես ելույթի ամբողջական տեքստը՝ քաղված ԱԶԿ պաշտոնական կայքից, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 1 Şubat 2011 tarihli AK Parti grup toplantısı konuşması,
https://tr.wikisource.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan%27%C4%B1n
_1_%C5%9Eubat_2011_tarihli_AK_Parti_grup_toplant%C4%B1s%C4%B1_
konu%C5%9Fmas%C4%B1, հղվել է 15.02.2017 թ.։ Ելույթի ամբողջական տեսագրու

թյունը՝ բացառյալ առաջին երկու նախադասությունը, տե՛ս Թուրքիայի վարչապետ 

Ռեջեփ Էրդողանի ելույթը ԹԱՄԺում ԱԶԿ խմբակցության նիստին, «Գիտական 

ալիք»-ի բաժնում (“YouTube”), 01.02.2011, 

https։//www.youtube.com/watch?v=pdyd4IHCsw, արխիվացվել և հղվել է 15.02.2017 թ.։
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ղովր դա վա րու թյու նը, ը ստ ո րում՝ այն ոչ մի այն Թուր քի ա յում, այլև 
ամ բողջ աշ խար հում «ա ռանց վա րա նե լու ... զրկ վա ծի և ա նի րավ-
վա ծի կող քին է ե ղել՝ մշ տա պես ճա կատ կազ մե լով ստա տուս-ք վոյի 
(ը նդգ ծումն ի մն է – Է .Է.), ճն շում նե րի և ա նար դա րու թյան դեմ»,

•  ճիշտ ի նչ պես ի րենց հա մար, այն պես էլ «եղ բայր ժո ղո վուրդ նե
րի» հա մար Թուր քի ան/ԱԶԿն ցան կա նում է բար գա վա ճում, կա յու
նու թյուն, ան վտան գու թյուն, զար գա ցում, մի աս նու թյուն։ Ա ԶԿի սկզ
բունքն է՝ «ապ րեց րո՛ւ մար դուն, որ ապ րի պե տու թյու նը»։ 

Ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հա մար պայ քա րե լը յու րա
քան չյու րի բնա կան ի րա վունքն է, սա կայն ա ռանց բռ նու թյան դի մե
լու, ա ռանց այդ պայ քա րին ա հա բեկ չու թյուն խառ նե լու8։ 

Այս տրա մա բա նու թյամբ էլ շա րադր ված էր Ե գիպ տո սի նա խա
գա հին և ը նդ դի մա դիր ժո ղովր դին ո ւղղ ված կո չի հատ վա ծը. «Ա ռանց 
վա րա նե լու ըն դու նե՛ք ժո ղովր դի պա հանջն առ փո փո խու թյուն-
ներ...»։ Ա պա, դառ նա լով ար դեն «ե գիպ տա ցի եղ բայր նե րին»՝ Էր
դո ղանն ա սաց. «... այս դի մադ րու թյան ըն թաց քում հե ռո՛ւ մնա ցեք 
զեն քից... Պայ քա րը մղե՛ք մի այն հայտ նի ա զա տու թյուն նե րին տի-
րա նա լու հա մար... Թուր քի ա յում կսկ ծա լի վշ տով կըն դու նեն ան գամ 
մեկ ե գիպ տա ցու կո րուս տը՝ լի նի նա զին վոր, ոս տի կան, թե քա ղա-
քա ցի ա կան ան ձ»9։ Այս խոս քե րը հս տա կո րեն ցույց են տա լիս, որ 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կում Թուր քի այի հա մար շա հա վետ տար բե րա
կը Մու բա րա քի իշ խա նու թյան ան ցն ցում դա դա րե ցումն է ր։ 

Առ հա սա րակ Թուր քի այի ե գիպ տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
շրջա դար ձը 2011 թ. «ա րա բա կան գար նան» հա մա շա րում տար բեր 
կերպ է մեկ նա բան վել հա մաշ խար հային քա ղա քա գի տա կան մտ քի 
կող մից։ Մշ տա պես նկա տե լի, եր բեմն էլ տի րա պե տող է ե ղել թուր
քա կան նոր մեր ձա վո րար ևե լյան, այդ թվում՝ ե գիպ տա կան քա ղա քա
կա նու թյու նը դա վա նա բա նա կան հիմ քով Մեր ձա վոր Ար ևել քում չա
փա վոր իս լա մի հի ման վրա « սուն նի ա կան ճա կատ» կազ մե լուն վե
րագ րե լը10։ Հաշ վի առ նե լով, որ Ե գիպ տո սում ը նդ դի մա դիր շարժ ման 
ա ռա ջա մար տի կը սուն նի « Մահ մե դա կան եղ բայր ներ» շար ժումն էր, 

8 Տես նույն տեղերում։
9 Նույն տեղերում։
10 Տես Korutürk O., Arab Revolution։ Should we still call it “Spring”?, “Turkish Policy 
Quarterly”, 10(4), 2012, էջ 68, http://turkishpolicy.com/pdf/vol_10-no_4-koruturk.pdf, 
հղվել է 15.02.2017 թ.։
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վեր լու ծու թյան այս կեր պը տա րած վեց նաև Ե գիպ տո սի պա րա գայի 
վրա11։ Բնա կա նա բար, զուտ նե ո ռե ա լիս տա կան դիր քե րից շր ջա նառ
վեց նաև տա րա ծաշր ջա նային ա ռաջ նոր դող դառ նա լու թուր քա կան 
մղ ման տար բե րա կը12։ Կար ծում ե նք՝ Ե գիպ տո սի հան դեպ թուր քա
կան քա ղա քա կա նու թյան փո փո խու թյան հա րու ցիչ նե րը կա րե լի է 
դա սա կար գել եր կու հիմ նա կան խմ բի: 

Ա. Թուրքե գիպ տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ճգ
նա ժա մը. չնա յած տն տե սա կան աս պա րե զում գոր ծակ ցու թյան 
սեր տաց մա նը, ի նչ պես վե րը նկա տե ցինք, կող մե րի միջև առ կա էր 
ան հա մա ձայ նու թյուն՝ կապ ված պա ղես տի նյան հար ցի հետ։ Հայ 
հե տա զո տող նե րից Ե ղիգ Թաշ ճյա նը « թուրքմու բա րա քյան» խզ
ման հիմ նա կան պատ ճառ է հա մա րում հենց պա ղես տի նյան հար ցի 
լուծ ման և « Հա մա սի» հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան կեր պե րի հար ցում 
տա րա ձայ նու թյուն նե րը13։ Մյուս կող մից՝ հա րա բե րու թյուն նե րի բար
դաց ման հար ցում ի րենց դերն ու նե ին թուրքե գիպ տա կան մշ տա կան 
մր ցակ ցու թյունն ու փո խա դարձ ան վս տա հու թյու նը, ին չը թե պետև 
2000ա կան նե րի հռե տո րա բա նու թյան մեջ հերք վում էր, այ նո ւա
մե նայ նիվ, չէր կա րող ի րա պես ու ամ բող ջու թյամբ մա րել։ Ի նչ պես 
վկա յում է Ան կա րա յում Ե գիպ տո սի դես պա նու թյան կցորդ Մու հա
մեդ Մու սան, Մու բա րա քը մշ տա պես ան վս տա հու թյամբ է վե րա բեր
վել Իս րայե լի հետ մեր ձեց ման թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյա նը և 
վեր ջի նիս ակ տիվ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը հա մա րել է մար
տահ րա վեր Ե գիպ տո սի տա րա ծաշր ջա նային ա ռաջ նոր դու թյա նը14։ 
Ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րում ի նք նա գո խնդ րա կան նե րից մեկն 
էլ հենց «Ե գիպ տո սի տա րա ծաշր ջա նային ա ռաջ նոր դու թյուն» կոչ
վածն էր, ո րը, ը ստ է ու թյան, վա ղուց ար դեն սկ սել էր զի ջել դիր քե րը։ 

11 Տես Cornell S., Changes in Turkey: What Drives Turkish Foreign Policy?, “Middle East 
Quarterly”, 2012, էջ 21։
12 Տես Almuedo A., New Turkish Foreign Policy towards the Middle East: Neither so New, 
Nor so Turkish, 2011, էջ 8։
13 Տես Թաշճյան Ե., Թուրքիայի «Ռազմավարական խորությունը» մերձավորարևելյան 

և հյուսիսաֆրիկյան տարածաշրջանում, «Տարածաշրջանային խնդիրներ», 1 

(հունվար), 2013, էջ 56  https://regionalaffairs.files.wordpress.com/2013/08/ra1_pp-48-
73-yeghig-tashjian-davutoglu.pdf, հղվել է 14.02.2017 թ.։
14 Տես Taha Yossra M., Egyptian Insights. Highlights on the Turkish role in the region, 
“Pavia University Press”, 01.05.2012, էջ 7 https://www.academia.edu/2100621/Egyptian_
Insights_highlights_on_the_Turkish_Role_in_the_Region, հղվել է 14.02.2017 թ.։
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Պատ ճա ռը Ե գիպ տո սի ներ քա ղա քա կան բար դու թյուն ներն ու կա
ռա վար ման հա մա կար գի ճգ նա ժամն է ին, ո րոնք էլ, ը ստ ա մե նայ նի, 
նպաս տե ցին, որ սա սան վեն Մու բա րա քի դիր քե րը15։ Մի կող մից՝ մու
բա րա քյան թու լա ցող Ե գիպ տո սը կա րող էր դառ նալ ան բա րե հույս 
գոր ծըն կեր Թուր քի այի հա մար, մյուս կող մից է լ՝ ա րա բա կան այդ 
ե րկ րի թու լաց մամբ ա ռաջ ե կած ու ժային վա կո ւու մը կա րող էր լց վել 
Ա րև մուտ քի կամ Սաու դյան Ա րա բի այի կող մից։ Այդ ի սկ պատ ճա
ռով՝ Թուր քի ան չհա պա ղեց և ա ռա ջի նը դեմ դուրս ե կավ մու բա րա
քյան վար չա կար գին։

Բ. Հետ գա ղու թա տի րա կանքեմփ դևի դյան մեր ձա վո րար ևե լյան 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ո րի հիմ նա սյու նե րից մե կը ավ տո րի տար 
(ժա ռան գա կան) իշ խա նու թյուն ներն է ին, ա ռա ջին հար վա ծը ստա
ցավ 2003 թ. Ա ՄՆ կող մից ի րա քյան ներ խուժ մամբ, որ վերջ նա կա
նա պես ամ րագ րեց Ի րա քում քր դա կան ի նք նա վա րու թյան գո յու թյու
նը և մե ծաց րեց տա րա ծաշր ջա նում Ա ՄՆ ներ կա յու թյու նը։ Հա վա սա
րակշ ռու թյան փո փո խու թյան այս ե րկ րորդ ա լի քը, որ սկզբ նա վոր վել 
էր «ա րա բա կան գա րու նով», նույն պես կա րող էր իր ան բա րեն պաստ 
հետ ևանք ներն ու նե նալ Թուր քի այի հա մար, ե թե վեր ջինս չփոր ձեր 
հան դես բե րել նա խա ձեռ նո ղա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն և 
ու ժե ղաց նել սե փա կան ազ դե ցու թյու նը տա րա ծաշր ջա նում։ Այս մա
սով ե գիպ տա կան « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» ա ճը, ո րոնք հա մա
գա ղա փա րա կից է ին Ա ԶԿին և շատ հա ճախ վեր ջի նիս կա յա ցու մը 
հա մա րում է ին ի րենց հա մար ըն դօ րի նա կե լի տե սա կերպ, մի հա ջող 
մի ջոց էր Թուր քի այի հա մար՝ ձգ տե լու հաս նել ը նտր ված նպա տա-
կին։ 

 Մու բա րաքն իշ խա նու թյու նից հե ռա ցավ 2011 թ. փետր վա րի      
11ի ն16։ Չան ցած 20 օ ր՝ մար տի 3ին, Թուր քի այի Հան րա պե տու
թյան նա խա գահ Աբ դու լահ Գյուլն աշ խա տան քային այ ցով17 մեկ նեց 

15 Տես նույն տեղում, էջ 8։
16 Տես Turkey’s stance on the revolutions in Egypt, “Al Arabiya News”, 17.09.2013,  http://
english.alarabiya.net/en/perspective/alarabiya-studies/2013/09/17/Turkey-s-stance-on-
the-revolutions-in-Egypt.html, հղվել է 15.02.2017 թ.։
17 Այցի մասին Թուրքիայի նախագահականի պաշտոնական կայքում (http։//www.tccb.

gov.tr/) տարածված առաջին և հիմնական ծանուցողական նյութի մեջ բացակայում 

էր այցատեսակի անվանումը։ Փոխարենը լուրն ուներ բավականին բազմանշանակ և 

«գեղարվեստական» գլխագիր՝ «Հունվարի 25ի հեղափոխությունից հետո Եգիպտոս 

գնացող առաջին պետական ղեկավարը» (տե՛ս 25 Ocak Devrimi’nden Sonra Mısır’a 
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Ե գիպ տոս։ Թուր քի այի նա խա գա հա կա նի պաշ տո նա կան կայ քում 
տա րած ված հա ղոր դագ րու թյան հա մա ձայն՝ այ ցը կազ մա կերպ վել 
էր Ե գիպ տո սի զին ված ու ժե րի գլ խա վոր խորհր դի (ԶՈՒԳԽ) ղե կա
վար ֆելդ մար շալ Մու հա մեդ Հու սեյն Թան թա վի ի հրա վե րով18։ Նախ
քան Ե գիպ տոս մեկ նե լը՝ օ դա կա յա նում լրագ րող նե րին տված հար
ցազրույ ցի ժա մա նակ, Գյուլն այս պես էր բնո րո շել այ ցի նպա տա կը. 
«Այս այ ցը կա տա րում ե նք, որ մեր ա ջակ ցու թյու նը հայտ նենք Ե գիպ-
տո սի ժո ղովր դին և վեր ջի նիս ցան կու թյուն նե րի և իղ ձե րի ո ւղ ղու-
թյամբ բաց վող նոր դա րաշր ջա նին, ի նչ պես նաև որ մեր ե րկ րի փոր ձը 
փո խան ցենք ի րենց։ Հույս ու նենք ու սպա սում ե նք, որ այս գործըն-
թա ցից Ե գիպ տո սի պե տու թյու նը ու ժեղ դուրս կգա...»19։ Ի շարս տա
րա ծաշր ջա նի ժո ղովր դա վա րաց ման ցան կու թյան, Ե գիպ տո սի և 
Թուր քի այի՝ կար ևոր ռազ մա վա րա կան ե րկր ներ լի նե լու և ը նդ հա նուր 
պատ մա կան ան ցյա լի և մշա կույ թի մա սին ա վան դա կան թե զե րի՝ ար
դեն ի սկ Ե գիպ տո սում Գյու լի ա րած հայ տա րա րու թյուն նե րում աչ քի 
է զարն վում մեկ կար ևոր թեզ, որ լույս է սփ ռում Թուր քի այի մեր ձա
վո րար ևե լյան մո տե ցում նե րի վրա։ Խոս քը Մու բա րա քի տա պա լու մից 
հե տո ժա մա նա կա վոր իշ խա նու թյու նը ստանձ նած զին վո րա կա նու
թյան մա սին է։ Շեշ տե լով ան ցու մային շր ջա նում ԶՈՒԳԽ կար ևոր 
դե րը ե րկ րի ա ռա ջան ցիկ զար գաց ման հար ցում՝ Գյուլն ը նդ գծեց, որ 
«... ի մո տո նկա տում եմ, որ պա րոն մար շալ Թան թա վին և գոր ծա-

Giden İlk Devlet Başkanı, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmî Sitesi”, 
03.03.2011,  http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/79093/25-ocak-devriminden-sonra-
misira-giden-ilk-devlet-baskani.html, հղվել է 15.02.2017 թ.)։ Այդ այցի վերաբերյալ 

նույն օրվա մեջ հրապարակված երկրորդ լուրի տողամեջում միայն հնարավոր 

եղավ գտնել “Çalışma ziyareti için Kahire’de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül...” 
արտահայտությունը («Աշխատանքային այցով Կահիրեում գտնվող նախագահ 

Աբդուլահ Գյուլը...») (տե՛ս Cumhurbaşkanı Gül, Mısır’da Kanaat Önderleriyle Görüştü, 
“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmî Sitesi”, 03.03.2011, http։//www.tccb.
gov.tr/haberler/170/79102/cumhurbaskani-gul-misirda-kanaat-onderleriyle-gorustu.html, 
հղվել է 15.02.2017 թ.)։ Կարելի է ենթադրել, որ պայմանավորված եգիպտոսյան 

ներքաղաքականսահմանադրական ճգնաժամի հետնապատկերին Գյուլի հապճեպ 

այցով՝ արարողակարգային որոշ դրույթներ անտեսվել էին, և սկզբնական ժամերին 

Թուրքիայում չգիտեին, ինչպես բնորոշել նախագահի այցը։
18 Տես 25 Ocak Devrimi’nden Sonra Mısır’a Giden İlk Devlet Başkanı..., նույն տեղում։
19 Cumhurbaşkanı Gül Mısır’a gitti, “Milliyet”, 03.03.2011, http://www.milliyet.com.tr/
cumhurbaskani-gul-misir-a-gitti/siyaset/siyasetdetay/03.03.2011/1359409/default.htm, 
հղվել է 15.02.2017 թ.։
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կից նե րը ըն կա լում են Ե գիպ տո սի ժո ղովր դի և ե րի տա սար դու թյան 
ցան կու թյուն նե րը և սպա սում նե րը»20։ Նույն ե լույ թում21 Գյու լը շեշ
տել էր, որ Ե գիպ տո սը պետք է ան ցնի սահ մա նադ րա կանխորհր դա
րա նա կան կա ռա վար մա նը, և որ այդ գոր ծըն թա ցի հետ ևան քով վե
րած վե լու է տա րա ծաշր ջա նի ա մե նա զո րեղ պե տու թյա նը և եր ջա նիկ 
ժո ղովր դին: Իր հեր թին Մու հա մեդ Թան թա վին գո հու նա կու թյամբ 
նշեց, որ «... թուր քա կան փոր ձը ա մե նա հա րա զատն է Ե գիպ տո սի 
ժո ղովր դին։ Թուր քա կան մո դե լից կա րե լի է շատ բան քա ղել»22։ 

2012 թ. հու նի սի 24ին Ե գիպ տո սի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
հայ տա րա րեց, որ կա յա ցած նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րում 
հաղ թել է « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» թեկ նա ծու Մու հա մեդ Մուր
սին23։ Ու շագ րավ է, որ ը նտ րու թյուն ներն ան ցել է ին եր կու փու լով, 
ա ռա ջի նը՝ մայի սի 2324ին, ե րկ րոր դը՝ հու նի սի 1617ի ն։ Ա ռա ջին 
փու լի ար դյունք նե րով՝ Մուր սի ի և մու բա րա քյան շր ջա նի վեր ջին 
վար չա պետ Ահ մեդ Շա ֆի կի միջև տո կո սային տար բե րու թյու նը շատ 
քիչ է ր՝ հա մա պա տաս խա նա բար 25% և 23%24։ Ե րկ րորդ փու լում ձայ
նե րը բաշխ վե ցին 51,7% և 48,3% մա սե րի25։ Խիստ նկա րագ րա կան 
է, որ կան խա տե սե լով Ե գիպ տո սում սուր ներ քա ղա քա կան պայ քա
րը ա պա գա թեկ նա ծու նե րի միջև՝ Թուր քի ան մե կա մյա այդ շր ջա նի 
ըն թաց քում ջա նում էր կա պեր պահ պա նել ա պա գա յում նա խա գա

20 Mısır Demokratik, Parlamenter, Anayasal Bir Sisteme Geçmeli, “Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Resmî Sitesi”, 03.03.2011, http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/79103/
misir-demokratik-parlamenter-anayasal-bir-sisteme-gecmeli.html, հղվել է 15.02.2017 թ.։
21 Խոսքը մարտի 3ին Կահիրեում Թուրքիայի դեսպանության նստավայրում 

լրագրողների հետ կազմակերպված ասուլիսի մասին է։ Ուշագրավ է ասուլիսի 

ընտրության վայրը՝ որպես ժամանակակից Եգիպտոսում թուրքական ներկայության 

և ազդեցության ընդգծում։
22 Ülgen Sinan, From Inspiration To Aspiration։ Turkey in the New Middle East, “The 
Carnegie Papers”, December 2011, էջ 3 - http։//carnegieendowment.org/files/turkey_
mid_east.pdf, հղվել է 15.02.2017 թ.։
23 Տես Muslim Brotherhood-backed candidate Morsi wins Egyptian presidential election, 
“Fox News”, 24.06.2012, http։//www.foxnews.com/world/2012/06/24/egypt-braces-for-
announcement-president/, հղվել է 16.02.2017 թ.։
24 Տես Brotherhood, Mubarak’s last PM set for Egypt run-off։ source, “Reuters”, 
25.05.2012, http։//www.reuters.com/article/2012/05/25/us-egypt-election-brotherhood-
idUSBRE84O09R20120525, հղվել է 16.02.2017 թ.։
25 Տես Muslim Brotherhood-backed candidate Morsi wins Egyptian presidential election..., 
նույն տեղում։



126

հի հա վա նա կան թեկ նա ծու նե րից և քիչ թե շատ ազ դե ցիկ և եր ևե լի 
ա ռաջ նորդ նե րից բո լո րի հետ։ Դի ցուք՝ նա խա գահ Գյուլն իր այ ցի 
ըն թաց քում հան դի պում ներ ու նե ցավ ոչ մի այն ԶՈՒԳԽ ղե կա վա րու
թյան, այլև ա ռան ձինա ռան ձին ե րկ րի ազ դե ցիկ ա ռաջ նորդ նե րի ու 
կու սակ ցա պե տե րի հետ26։ Կա րող ե նք պն դել, որ Թուր քի այի հա մար 
ա ռաջ նա կար գը ե գիպ տա կան նոր իշ խա նու թյուն նե րի հետ ռազ մա
վա րա կան կա պե րի պահ պա նումն էր, ի մաս նա վո րի՝ տն տե սա կան 
հար ցե րում և Սի րի այի ու Պա ղես տի նի խն դիր նե րում։ Բնա կա նա բար, 
նման գոր ծակ ցու թյունն ա ռա վել հնա րա վոր կլի ներ « Մահ մե դա կան 
եղ բայր նե րի» հաղ թա նա կի դեպ քում, ո րը Թուր քի այի և Ա ԶԿի հետ 
ու ներ ար ժե քա բա նա կան ը նդ հան րու թյուն ներ, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
էլ Թուր քի ան հիմ նա կան խա ղադ րույ քը կա տա րում էր վեր ջին նե րիս 
վրա՝ միև նույն ժա մա նակ տուրք չտա լով « դա սա կար գային հա մե
րաշ խու թյան» նման վող գոր ծե լա կեր պին և կա պեր պահ պա նե լով 
նե րե գիպ տա կան ու ժային բո լոր կենտ րոն նե րի հետ։ Հա ման ման 
կեր պով վար վեց նաև վար չա պետ Էր դո ղա նը 2011 թ. սեպ տեմ բե րին 
Ե գիպ տո սում պատ մա կան այ ցի ժա մա նակ՝ իր հան դի պա շար քից 
չբա ցա ռե լով ան գամ Ե գիպ տո սի ա զա տա կան քա ղա քա կան շր ջա
նակ նե րին, ո րոնք ա կն կա լում է ին, որ « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» 
նկատ մամբ Էր դո ղա նի ու նե ցած ազ դե ցու թյան շնոր հիվ հնա րա վոր 
կլի նի կան խել «աֆ ղա նա կան մո դե լի» կեն սա գոր ծու մը Ե գիպ տո
սում27։ 

Հու լի սի 11ին կա յա ցավ Մուր սի ի ա ռա ջին ար տա սահ մա նյան 
այ ցը դե պի Սաու դյան Ա րա բի ա, որ տեղ քն նու թյան ա ռն վե ցին ի նչ
պես ե րկ կողմ, այն պես էլ տա րա ծաշր ջա նային հե տաքրք րու թյան 
հար ցեր, հիմ նա կա նում՝ սի րի ա կան խն դի րը28։ Մեկ նա բան ներն այդ 
օ րե րին նշում է ին, որ սրա նով նոր Ե գիպ տո սը փոր ձում էր Սաու դյան 
Ա րա բի այի հետ գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով տե ղո րո շել իր ե րկ րա քա
ղա քա կան դերն այդ ե րկ րին հա րա զատ ռազ մա վա րա կան մի ջա
վայ րում՝ ա րա բա կան աշ խար հում։ Մյուս կող մից՝ « Մահ մե դա կան 

26 Տես Cumhurbaşkanı Gül, Mısır’da Kanaat Önderleriyle Görüştü..., նույն տեղում։
27 Տես The Lost Promise of TurkeyEgypt Relations, “Al-Monitor”, 24.11.2014, http։//

goo.gl/Ocrn9w կամ http։//bit.ly/1JpdJtf, արխիվացվել և հղվել է 18.02.2017 թ.։
28 Տես Egypt’s Mursi visits Saudi Arabia to mend ties, “Reuters”, 12.07.2012,  http://
www.reuters.com/article/2012/07/12/us-saudi-egypt-idUSBRE86B0RX20120712, հղվել 

է 16.02.2017 թ.։
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եղ բայր նե րի» տևա կան ան դամ Մուր սին խն դիր ու ներ հա վաս տե լու 
ա րա բա կան աշ խար հի ա ռա ջա տա րին, որ իր քա ղա քա կա նու թյու
նը զերծ է լի նե լու գա ղա փա րա խո սա կան կաշ կան դում նե րից29, ի սկ 
պաշ տո նա կան ԷրՌի յա դը՝ մի ա պե տի գլ խա վո րու թյամբ, կողմ նա
կից էր հա վաս տե լուն, որ պատ րաստ են շա րու նա կե լու հա րա բե րու
թյուն նե րը նոր Ե գիպ տո սի հետ30։ Այ ցի ըն թաց քում Մուր սին շեշ տեց, 
որ նպա տակ չու նի «ար տա հա նե լու» ե գիպ տա կան հե ղա փո խու թյու
նը և որ հա վա տա րիմ է այլ պե տու թյուն նե րի ներ քին գոր ծե րին չմի
ջամ տե լու սկզ բուն քին31։ Հե տա գա յում նույն սկզ բուն քը Մուր սի ի կող
մից ա ռաջ էր քաշ վե լու նաև Ան կա րա յում ա ռա ջին այ ցի ժա մա նակ, 
ի սկ Ծո ցի ե րկ րում նման հայ տա րա րու թյունն ա ռանձ նա կի կարևո
րու թյուն ու ներ՝ հաշ վառ մամբ այդ ե րկր նե րի բնակ չու թյան լուրջ 
մտա վա խու թյան, որ « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րը»/Ե գիպ տո սը սա
տա րում են ի րենց ե րկր նե րում իշ խա նա փո խա կան շար ժում նե րին32։ 

 Մուր սի ի ա ռա ջին այ ցը Թուր քի ա տե ղի ու նե ցավ մի այն սեպ տեմ
բե րի վեր ջին։ Թուր քի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան պաշ տո նա
կան կայ քում այ ցի ա կունք նե րը բնո րոշ վում են որ պես «ԱԶԿ 4րդ 
ար տա հերթ հա մա գու մա րի կա պակ ցու թյամբ այց Թուր քի ա»33։ Ի րոք, 
այդ օ րե րին աշ խար հի, հատ կա պես մեր ձա վո րար ևե լյան ե րկր նե րի և 
Ի րա քյան Քրդս տա նի բազ մա թիվ բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար 
ան ձինք ժա մա նել է ին Թուր քի ա՝ ներ կա գտն վե լու հա մա գու մա րին34։ 
Այդ քա նով ի սկ՝ ան տե ղի կամ շա հար կում նե րի դաշ տում ար ված հայ
տա րա րու թյուն ներ է ին այն գնա հա տա կան նե րը, որ Մուր սին «ան
նա խա դեպ քայ լի» է գնա ցել՝ ար տա սահ մա նյան ե րկ րում ներ կա 
գտն վե լով կու սակ ցա կան ժո ղո վի35։

29 Տես Destination Riyadh, “Al-Ahram Weekly On-Line”, Issue No. 1106, Egypt - http://
weekly.ahram.org.eg/2012/1106/eg1.htm, հղվել է 16.02.2017 թ.։
30 Տես Egypt’s Mursi visits Saudi Arabia to mend ties..., նույն տեղում։
31 Տես Mursi visits Saudi Arabia on first foreign trip, “Gulf News”, 12.07.2012, 
http://gulfnews.com/news/region/egypt/mursi-visits-saudi-arabia-on-first-foreign-
trip-1.1047437, հղվել է 16.02.2017 թ.։
32 Տես նույն տեղում։
33 Dış Politika Kronolojisi – 2012 Eylül, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – resmi 
sitesi” - http://www.mfa.gov.tr/eylul___.tr.mfa, հղվել է 16.02.2017 թ.։
34 Տես Ak Parti Kongresi’nde ağır konuklar, 30.09.2012,   http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/21588818.asp, հղվել է 16.02.2017 թ.։
35 Տես Turkey’s stance on the revolutions in Egypt, “Al Arabiya News”..., նույն տեղում։
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 Հա մա գու մա րին Մուր սի ի ու նե ցած ե լույ թը հիմ նա կա նում հա գե
ցած էր թուրքե գիպ տա կան մեր ձեց ման տրա մադ րու թյուն նե րի ո գով։ 
Ի նչ պես և ԷրՌի յա դում, այս տեղ ևս կոչ հն չեց վեց մի ջազ գային հան
րու թյա նը՝ չմի ջամ տե լու Ե գիպ տո սի ներ քին գոր ծե րին, ո րն իր հեր
թին հա ման ման վարք կդրս ևո րի մյուս պե տու թյուն նե րի հան դեպ։ 
Ու շագ րավ է, սա կայն, որ Ան կա րա յում Մուր սին հս տա կո րեն հն չեց
րեց և այն միտ քը, որ ի րենք պատ րաս տա կամ են Թուր քի այի հետ «... 
ա ջակ ցել իշ խա նու թյուն նե րի և ռե ժիմ նե րի դեմ ըմ բոս տա ցող (թարգ
մա նու թյուն թուր քե րե նից՝ “ayaklanan”36 – Է.Է.) մյուս ժո ղո վուրդ նե-
րին, [այդ թվում՝] Պա ղես տի նի և Սի րի այի ժո ղովր դի այ սօ րի նակ 
ջան քե րին»37։ Կա րե լի է են թադ րել, որ Մուր սի ի վար չա խում բը հս տա
կո րեն փոր ձում էր ե րկ րի տն տե սա կան կա յու նու թյունն ու ան վտան
գային մի ջա վայրն ա պա հո վել ան մի ջա կան հար ևան Սաու դյան 
Ա րա բի այի հետ գոր ծակ ցու թյամբ, ո րի հետ պար զա պես չէր կա րող 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ չմտ նել, ի սկ տա րա ծաշր ջային դե րա կա
տա րու թյան, մի ջազ գային վար կի և « դե պի աշ խարհ պա տու հա նի 
բաց ման» հար ցում կողմ նո րոշ վում էր դե պի Թուր քի ա, ո րն ի րա պես 
ե րկ րա քա ղա քա կան բա վա կա նա չափ փորձ էր կու տա կել այդ հար
ցում։ Եվ Մուր սի ի այս խոս քե րը, որ մեր ձա վո րար ևե լյան տա րա
ծաշր ջա նային հար ցե րում Ա ԶԿա կան Թուր քի այի հռե տո րա բա նու
թյան նմա նօ րի նակն է ին38, կա րե լի է բա ցատ րել հենց այս վար կա ծի 
շր ջա նակ նե րում։ 

Վեր ևում նշե ցինք, որ Ե գիպ տո սը փոր ձում էր ար տա քին քա
ղա քա կան գոր ծըն կեր նե րի և կողմ նո րո շում նե րի հար ցում ո րո շա կի 

36 “Ayaklanmak” բայը թուրքերենում սկզբնական իմաստով նշանակում է «քայլել, 

ոտքի կանգնել, արթնանալ»։ Ըստ Թուրքերենի ընկերակցության հրատարակած 

բացատրական բառարանի՝ փոխաբերական իմաստով նշանակում է «հավաքական 

կերպով, ուժ և բռնություն կիրառելով, պետական ուժերի դեմ դուրս գալ ..., 

ապստամբել» (Türkçe Sözlük / haz.։ Şükrü Halûk Akalın... [ve başk.]. – 11. bsk. – 
Ankara. Türk Dil Kurumu, 2011, էջ 198)։
37 Mısır Cumhurbaşkanı Mursi AKP Kongresinde Konuştu, 30.09.2012, “Haberler.com” 
- www.haberler.com/misir-cumhurbaskani-mursi-akp-kongresinde-konustu-3978113-
haberi/, հղվել է 16.02.2017 թ.։
38 Նույն ելույթի ժամանակ Մուրսիի արտասանած այս խոսքերն առհասարակ 

թուրքական պետականության հիմնաքարային բանաձևումների և պետական 

կարգախոսի պատճենն էին՝ «Մենք ցանկանում ենք ապրել խաղաղության մեջ 

ամբողջ աշխարհի հետ» (տե՛ս նույն տեղում; հմմտ. Քեմալի ստեղծած վերոհիշյալ 

կարգախոսի հետ՝ «Խաղաղություն՝ հայրենիքում, խաղաղություն՝ աշխարհում»)։
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դե րա բա ժանք ի րա կա նաց նել Սաու դյան Ա րա բի այի և Թուր քի այի 
միջև, և, այ դո ւա մե նայ նիվ, հիմն վե լով այս կարճ ժա մա նա կա հատ
վա ծի ե գիպ տա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան, հռե տո րա բա
նու թյան, ի նչ պես նաև ե րկ կողմ բազ մա շերտ հա րա բե րու թյուն նե
րի վեր լու ծու թյան վրա՝ հս տա կո րեն կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ 
Թուր քի ային վե րա պահ վում էր նկա տե լի ո րեն ա վե լի մեծ դեր, ին չը 
պայ մա նա վոր ված էր բա ցա ռա պես օգ տա պաշ տա կան մղում նե րով. 
Թուր քի ան ձգ տում էր Մեր ձա վոր Ար ևել քի «հ նաբ նա կի» մի ջո ցով մե
ծաց նել իր ազ դե ցու թյունն ա րա բա կան աշ խար հում, ի սկ Մուր սի ի ղե
կա վա րած Ե գիպ տո սը՝ օ գուտ քա ղել Թուր քի այի հետ մեր ձե ցու մից, 
մաս նա վո րա պես՝ խթա նե լով տն տե սու թյան զար գա ցու մը և ե րկ րա
քա ղա քա կան ներ կա յու թյու նը տա րա ծաշր ջա նում։ Ու շադ րու թյան է 
ար ժա նի, որ Ա ԶԿ հա մա գու մա րին ե լույթ ու նե նա լիս Մուր սին հս տա
կո րեն ճա նա չել էր Թուր քի այի բա ցա ռիկ քա ղա քա կան մե նաշ նոր հը՝ 
ստանձ նե լու ա ռաջ նոր դող դե րա կա տա րում Մեր ձա վոր Ար ևել քում, 
ա ռն վազն՝ ա րա բա կան աշ խար հում. «Անհ րա ժեշտ է [ Թուր քի այի] 
օգ նու թյու նը՝ վե րահս կե լու հա մար տա րա ծաշր ջա նային գոր ծըն-
թաց նե րը «ա րա բա կան գա րու նից» հե տո»39։ 

«Թուրքիայիօգնությունը».երկկողմգործակցությանհիմնա
կանուղղությունները(20122013թթ.)

 
ԱԶԿ հա մա գու մա րի և ը ստ այդմ՝ Մուր սի ի այ ցի նա խօ րե ին ար

դեն վեր լու ծա կան շր ջա նակ նե րում քն նարկ վում էր, որ այ ցի ըն թաց
քում կող մերն աշ խա տանք ներ կտա նեն Թուր քի այի կող մից Ե գիպ
տո սին հատ կաց վե լիք 2 մլրդ դո լար վար կի հա մա ձայ նագ րե րի ստո
րագր ման ո ւղ ղու թյամբ։ Սեպ տեմ բե րի 30ին և՛ թուր քա կան պաշ տո
նա կան օ ղակ նե րը40, և՛ ե գիպ տա կան լրատ վա դաշ տը41 հա ղոր դե ցին 

39 We need Turkey in post-revolution Arab world, Morsi says at AK Party congress, “Today’s 
Zaman”, 30.09.2012,  http://www.todayszaman.com/diplomacy_we-need-turkey-in-post-
revolution-arab-world-morsi-says-at-ak-party-congress_293897.html, հղվել է 17.02.2017 

թ.։
40 Տես Türkiye’den Mısır’a 1 milyar dolar kredi, 30.09.2012, https://www.akparti.org.tr/
site/haberler/turkiyeden-misira-1-milyar-dolar-kredi/31826#1, հղվել է 17.02.2017 թ.։
41 Տես Egypt signs $1 billion Turkish loan deal, 30.09.2012, http://www.reuters.com/
article/2012/09/30/us-egypt-turkey-loan-idUSBRE88T0G920120930, հղվել է 17.02.2017 

թ.։
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այն մա սին, որ հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր վել Թուր քի այի կող մից 
1 մլրդ դո լար վար կի տրա մադր ման հար ցում։ Դա ա մս վա սկզ բում 
խոս տաց ված 2 մլրդ դո լար ը նդ հա նուր վար կի ա ռա ջին տրանշն է ր։ 
Տա կա վին սեպ տեմ բե րի 14ին Ան կա րա յում կա յա ցած հան դիպ ման 
ժա մա նակ եր կու ե րկր նե րի տն տե սա կան պա տաս խա նա տու նե րը 
հա մա ձայ նու թյան է ին ե կել հենց 2 մլրդ վար կի հար ցում, որ պետք է 
ո ւղղ վեր Ե գիպ տո սում ար տար ժույ թի կա յու նաց մա նը, ֆի նան սա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լավ մա նը, ի նչ պես նաև դե պի Ե գիպ տոս 
թուր քա կան ներդ րում նե րի և դե պի Թուր քի ա ե գիպ տա կան ար տա
հան ման ա վե լաց մա նը42։ 

Թե պետ եր կու կող մե րի լի ա զոր պաշ տո նյա նե րը խու սա փում է ին 
սրա նից ա վել ման րա մաս ներ հայտ նել, այ նո ւա մե նայ նիվ, շր ջա նառ
վում է ին լու րեր, որ վար կե րը տրա մադր վե լու են փոքր և մի ջին ձեռ
նար կա տի րու թյան զար գաց ման հա մար և ը ստ ա մե նայ նի՝ ծա ռայե
լու են թուր քա կան ըն կե րու թյուն նե րի ներ հոս քին դե պի Ե գիպ տոս43։ 
Ե գիպ տաթուր քա կան տն տե սա կան խմ բի հանձ նա կա տար Հա սան 
Ա քյու զը վս տա հեց նում էր, որ թուր քա կան ներդ րում նե րի շնոր հիվ 
Ե գիպ տո սում կբաց վի 50000 նոր աշ խա տա տեղ44։ Բա ցի այդ, դեռևս 
ա ռա ջին տրան շի մա սին Ա ԶԿ պաշ տո նա կան կայ քում տե ղադր ված 
լու րի մեջ հս տա կո րեն գր ված էր, որ « շա րու նակ վում են աշ խա տանք-
նե րը Թուր քի այի Eximbank-ի կող մից Թուր քի այից Ե գիպ տոս ար-
տա հան վե լիք ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման 
նպա տա կով 1 մլրդ դո լար ծա վա լով ֆի նան սա կան հնա րա վո րու-
թյուն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ»45։ Կաս կա ծից դուրս է, որ Ե գիպ տո
սին տրա մադր վե լիք ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյու նը (ոչ բնավ օգ նու
թյու նը) հու մա նի տար լիցք չպա րու նա կող և դա սա կան պրագ մա տիկ 
քայլ է ր՝ ո ւղղ ված այդ ե րկ րում Թուր քի այի տն տե սա կան դիր քե րի 

42 Տես ىرصملا داصتقالا ةدناسمل رالود يرايلم ةميقب ةيكرت تادعاسم ةمزح . ةيلاملا ريزو, 
“Mubasher”, 15.09.2012, http://www.mubasher.info/mobile/EGX/news/2156686/ ريزو-
 հղվել է ,ىرصملا-داصتقالا-ةدناسمل-رالود-يرايلم-ةميقب-ةيكرت-تادعاسم-ةمزح-ةيلاملا

18.02.2017 թ.։ 
43 Տես Turkey seeks new alliance with visit to Egypt, “The National”, 17.11.2012,  http://
www.thenational.ae/news/world/middle-east/turkey-seeks-new-alliance-with-visit-to-
egypt, հղվել է 16.02.2017 թ.։
44 Տես With loans, a flood of Turkish business, “Egypt Independent”, 08.10.2014,  http://
www.egyptindependent.com/news/loans-flood-turkish-business, հղվել է 17.02.2017 թ.։
45 Türkiye’den Mısır’a 1 milyar dolar kredi..., նույն տեղում։
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պահ պան մա նը։ Պա տա հա կան չէ, որ Մուր սի ի այ ցի նույն օ րե րին՝ 
հոկ տեմ բե րի 1ին, Թուր քի աԵ գիպ տոս Աշ խա տան քային խորհր դի 
հա վա քի ժա մա նակ Թուր քի այի տն տե սու թյան նա խա րար Զա ֆեր 
Չաղ լա յա նը շնոր հա կա լու թյուն էր հայտ նել հե ղա փո խու թյան շր ջա
նում Ե գիպ տո սը չթո ղած թուրք գոր ծա րար նե րին՝ կո չե լով, որ ան հրա
ժեշտ է ե րկ կողմ ա ռևտ րի ծա վալն ա վե լաց նել մինչև 3 ան գամ՝ հասց
նե լով 15 մլրդ դո լա րի46։

Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան աս պա րե զում կար ևոր էր 
2012 թ. ապ րի լի վեր ջից Մեր սինԱ լեք սանդ րի ա, Մեր սինՊորտ
Սայիդ ծո վային բեռ նա փո խադ րում նե րի (Rollon/Rolloff) մեկ նար
կը47։ Սի րի ա կան ճգ նա ժա մում Թուր քի այի դիր քո րոշ մամբ պայ մա
նա վոր ված՝ Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյու նը 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 
մե կին կա սեց րել էր ե րկ կողմ ա զատ ա ռևտ րի մա սին հա մա ձայ նագ րի 
շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը48. սպաս վում էր, 
որ ո րոշ ապ րանք նե րի հա մար թուրք ար տա հա նող նե րը ստիպ ված 
է ին լի նե լու վճա րել մոտ 30% հարկ49։ Այս հա մա շա րում Ե գիպ տո սի 
մի ջո ցով Ծո ցի և Մեր ձա վոր Ար ևել քի շու կա ներ հաս նե լը դառ նում էր 
օ րախն դիր։ Թուր քա կան նա վե րը ո ւղ ևոր վե լու է ին մինչև վե րոն շյալ 
նա վա հան գիստ ներ, որ տե ղից բեռ նե րը ցա մա քային ճա նա պար հով 
տե ղա փոխ վե լու է ին դե պի Ե գիպ տո սի սո ւե զյան Ա դա բի յա կամ կար
միր ծո վյան Սա ֆա գա նա վա հան գիստ, այն տե ղից էլ նույն ծո վային 
բեռ նա փո խադր ման ե ղա նա կով՝ Հոր դա նան և Սաու դյան Ա րա բի ա։ 
Ամ բողջ տևո ղու թյու նը կազ մե լու էր 3,5 օ ր50։ Եվ չնա յած պե տա կան 
մար մին նե րի հա վաս տի ա ցում նե րին, որ Մեր սինԱ լեք սանդ րի ա գի ծը 

46 Տես Mursi: Türkiye’yi ikinci vatanım olarak görüyorum, “Yeni Şafak”, 01.10.2012, http.//
www.yenisafak.com.tr/dunya/mursi-turkiyeyi-ikinci-vatanim-olarak-goruyorum-412478, 
հղվել է 17.02.2017 թ.։
47 Տես Taha Y.M., Egyptian Insights..., էջ 10։
48 Տես Ekonomide 2011 yılı (Ekim, Kasım, Aralık), “Zaman”, 22.12.2011, http://www.
zaman.com.tr/ekonomi_ekonomide-2011-yili-ekim-kasim-aralik_1218298.html, հղվել է 

22.02.2017 թ.։
49 Տես Bypassing Syria for Gulf destinations example of Turkey’s peaceful diplomacy, 
“Today’s Zaman”, 24.04.2012, http://www.todayszaman.com/news-278474-bypassing-
syria-for-gulf-destinations-example-of-Turkeys-peaceful-diplomacy.html, հղվել է 

22.02.2017 թ.։
50 Տես Denizaşırı Ortadoğu!, “Habertürk Ekonomi”, 23.04.2012, http://ekonomi.haberturk.
com/makro-ekonomi/haber/736472-denizasiri-ortadogu, հղվել է 22.02.2017 թ.։
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ի դե ա լա կան կեր պով կփո խա րի նի սի րի ա կան ու ղի նե րին51, այ նո ւա
մե նայ նիվ, Թուր քի ա յում ան վս տա հու թյուն կար, որ սա մի այն ժա մա
նա կա վոր և մի ջան կյալ նշա նա կու թյուն կա րող է ու նե նալ և չի կա րող 
կա տա րե լա պես փո խա րի նել սի րի ա կան սահ մա նին հա րող Հա թայի 
և Գա զի ան թե փի (պատ մա կան Այն թապ)52 բնակ չու թյան լո գիս տիկ 
զբաղ մուն քը53։

Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նից բա ցի, թուրքե գիպ տա
կան եր կու սու կե սա մյա մեր ձեց ման շր ջա նը նշա նա վոր վեց նաև ռազ
մա կան ծրագ րե րի ան ցկաց մամբ։ Չնա յած Ե գիպ տո սում ը նդ հա նուր 
իշ խա նա կան ճգ նա ժա մին՝ 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 1723ը Թուր քի այի 
հո վա նու ներ քո ան ցկաց վեց « Բա րե կա մու թյան ծով» ծո վային զո րա
վար ժու թյան հեր թա կան փու լը։ Զո րա վար ժու թյան հռ չակ ված նպա
տա կը «եր կու ե րկր նե րի ռազ մա ծո վային ու ժե րի ստո րա բա ժա նում
նե րի միջև փոխ գոր ծակ ցու թյան և հա մա տեղ օ պե րա տիվ գոր ծե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցումն» է ին54։ Եր կու կող մերն էլ հա տուկ 
ը նդ գծում է ին, որ զո րա վար ժու թյուն ներն ո ւղղ ված չեն որ ևէ կոնկ րետ 
ե րկ րի դեմ55, թե պետ ա կն հայտ է, որ Թուր քի այի հա մար Ե գիպ տո սի 
հետ ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կար ևո րու թյու նը պայ մա նա
վոր ված էր մի կող մից՝ « Մա վի Մար մա րայի» դեպ քից հե տո Իս րայե
լի հետ լար ված հա րա բե րու թյուն նե րով, մյուս կող մից էլ ի հար կե՝ Սի
րիա յում շա րու նակ վող ներ քին պա տե րազ մով56։ 

Չ նա յած վե րո բե րյալ հա մա գոր ծակ ցային մի ջա վայ րին և մի

51 Տես նույն տեղում։
52 Գազիանթեփում նկատվում էր գործազուրկների թվի աճ մինչև 3000 մարդ՝ 

պայմանավորված սիրիական ճգնաժամով (Bypassing Syria for Gulf destinations 
example of Turkey’s peaceful diplomacy, “Today’s Zaman”, 24.04.2012, http://www.
todayszaman.com/news-278474-bypassing-syria-for-gulf-destinations-example-of-
Turkeys-peaceful-diplomacy.html, հղվել է 22.02.2017 թ.)։
53 Տես նույն տեղում։
54 Տես Mısır’la ‘Dostluk’ tatbikatı, “Sabah”, 18.12.2011, http://www.sabah.com.tr/
gundem/2011/12/18/misirla-dostluk-tatbikati, հղվել է 18.02.2017 թ.։
55 Տես Mısır: Dostluk Denizi tatbikatı hiçbir ülkeyi hedef almıyor, “Yeni Şafak”, 15.12.2011, 
http://www.yenisafak.com.tr/dunya/misir-dostluk-denizi-tatbikati-hicbir-ulkeyi-hedef-
almiyor-356903, հղվել է 18.02.2017 թ.:
56 Տես Mısır Savunma Bakanı El Sisi Türkiye’de, “Haberler.com”, 05.05.2013, http://
www.haberler.com/misir-savunma-bakani-el-sisi-turkiye-de-4592233-haberi/, հղվել է 

18.02.2017 թ.։
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տում նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան գամ « Մահ մե դա կան եղ բայր նե
րի» վար չա կար գի օ րե րին թուրքե գիպ տա կան մր ցակ ցու թյան ո րո
շա կի աս տի ճան պահ պան վեց, թե պետ հայ տա րա րու թյուն նե րի մա
կար դա կով կող մե րը ջա նում է ին հա կա ռա կը պն դել։ Այս պես, 2012 թ. 
հոկ տեմ բե րի 1ին Թուր քի աԵ գիպ տոս Աշ խա տան քային խորհր դի 
հա վա քի ժա մա նակ, ա ռա ջար կե լով եր կուս տեք վե րաց նել մաք սա
տուր քերն ու վի զային ռե ժի մը, Մուր սին պար զա բա նել է ր՝ « Թուր քի-
այի հետ նույն նպա տակ ներն ու մար տա վա րու թյունն ու նենք, և մեր 
եր կու եղ բայ րա կան ե րկր նե րի միջև շատ նմա նու թյուն ներ կան, ո ւս-
տի՝ պետք է մր ցակ ցու թյան փո խա րեն հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տի-
րող լի նի»57։ 

Միև նույն ժա մա նակ, սա կայն, Ե գիպ տո սում հաս կա նում է ին, որ 
ե րկ րի թու լաց ման հետ ևան քով Թուր քի այի տն տե սա կան դիր քե րի է ՛լ 
ա վե լի ու ժե ղա ցումն ան կա սե լի է, այդ ի սկ պատ ճա ռով փորձ էր ար
վում հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում ոչ թե խո րաց նել այդ եր ևույ
թը, այլ փոր ձել մեղ մել ու հա կա ռա կին հաս նել։ Այս ա ռու մով խիստ 
նկա րագ րա կան է նույն ե լույ թի ժա մա նակ Մուր սի ի կո չը ե գիպ տա
ցի գոր ծա րար նե րին՝ գա լու և ի րենց հեր թին ներդ րում ներ ի րա կա
նաց նե լու Թուր քի ա յում` «ե կե՛ք, դուք էլ Թուր քի ա յում ներդ րում նե՛ր 
ա րեք»58։ Կա րող ե նք են թադ րել, որ նման ձեռ նար կու մով Մուր սին 
փոր ձում էր ոչ մի այն ար տա քին խն դիր ներ լու ծել, այլև տն տե սա պես 
թու լա ցած ե րկ րի ներ սում Թուր քի այի հետ տն տե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյան մի ջո ցով կեր տել տն տես վա րող նե րի նոր դաս, որ զգա
լա պես հե նա րան կծա ռայեր իր իշ խա նու թյան հա մար՝ հա կակշ ռե լով 
զին վո րա կա նու թյա նը և բա նա կին59։ 

57 Mursi: Vize ve gümrük vergilerini kaldıralım, “İhracat Haber”, 02.10.2012, http://
www.ihracathaber.com/dunya/mursi-vize-ve-gumruk-vergilerini-kaldiralim-h1998.html, 
հղվել է 22.02.2017 թ.։ 
58 Mursi: Türkiye’yi ikinci vatanım olarak görüyorum..., նույն տեղում։
59 Առհասարակ «Մահմեդական եղբայրների» իշխանակալության շրջանն աչքի 

ընկավ Եգիպտոսի համար հիմնականում բացասական դրսևորումներով։ Երկար 

տարիներ արգելված գործունեության պայմաններում ընդհատակում գործած և 

այժմ հեղափոխության ալիքով իշխանության եկած «Մահմեդական եղբայրները» 

շատ թույլ սոցիալտնտեսական հենարան ունեին երկրի ներսում, ուստի՝ սեղմ 

ժամկետներում իշխանության կազմավորման համար կիրառում էին հիմնականում 

ավտորիտար մեթոդներ։ Մի կողմից՝ «կադրային ջարդի», մյուս կողմից՝ 

զինվորականության դերի կրճատման միջոցով փորձ էր արվում միատարրացնել 
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Ե թե տն տե սա կան աս պա րե զում մր ցակ ցու թյու նը հա զիվ նշ մա րե
լի էր, քան զի Ե գիպ տո սը տա կա վին բա վա կա նին հետ էր այդ ա ռու
մով Թուր քի այից, ա պա քա ղա քա կան ո լոր տում տա րա ձայ նու թյուն
ներն ա վե լի ակ նա ռու է ին։ Այդ տա րա ձայ նու թյուն ներն այս կամ այն 
կերպ պտտ վում է ին Ե գիպ տո սի հան դեպ Թուր քի այի կող մից քա ղա
քա կան ազ դե ցու թյուն բա նեց նե լու և այս պես կոչ ված՝ « թուր քա կան 
մո դե լի» ար տա հան ման շուրջ։ Ա ռա ջին սաղ մե րը նկատ վե ցին Էր դո
ղա նի՝ 2011 թ. սեպ տեմ բեր տաս ներ կու սյան պատ մա կան այ ցի ժա
մա նակ, ե րբ վեր ջինս հան րային ե լույ թի ժա մա նակ հոր դո րեց ե գիպ
տա ցի նե րին՝ որ դեգ րե լու աշ խար հիկ պե տա կան կար գեր և սահ մա
նադ րու թյուն60։ Եվ չնա յած այն դրա կա նո րեն բուռն ըն դու նե լու թյա նը, 
որ Էր դո ղա նը ստա ցավ այ ցի ժա մա նակ, այս հայ տա րա րու թյու նը 
մի ան շա նա կո րեն չըն դուն վեց ե գիպ տա կան հա սա րա կա կանքա ղա
քա կան շր ջա նակ նե րի կող մից։ Ա վե լին, « Մահ մե դա կան եղ բայր նե
րի» խոս նակ Մահ մուդ Ղեզ լա նը նշեց, որ Էր դո ղա նը հար գի գոր ծիչ 
է կազ մա կեր պու թյան հա մար, սա կայն նրա ա սած նե րը չեն կա րող 
ան քն նե լի ո րեն ըն դուն վել Ե գիպ տո սի հա մար, ո րին աշ խար հիկ կար
գե րը խորթ են, և ը ստ այդմ է լ՝ Էր դո ղա նի խոս քե րը հա մար վե ցին մի
ջամ տու թյուն Ե գիպ տո սի ներ քին գոր ծե րին61։ 

Դ րա նից հե տո Ե գիպ տո սում սկ սե ցին ա վե լի ու ա վե լի շատ խո սել 
այն մա սին, որ եր կիրն ու նի տա րա ծաշր ջա նային գե րիշ խա նու թյան 

երկրի քաղաքական կառուցվածքն ու իշխանական համակարգը։ Այսպես,  

օգոստոսի 14ին լուր ստացվեց, որ Մուրսին պաշտոնից ազատել է պաշտպանության 

նախարար Թանթավիին, ինչպես նաև գեներալլեյտենանտ Սամի Անանին։ Արդեն 

այն ժամանակ ոմանք սա դիտարկում էին որպես «թավշյա» հեղափոխության 

փորձ՝ մտահոգություն հայտնելով, որ երկրի իշխանական համակարգն ընթանում 

է բևեռացման ուղով՝ «... առաջ կար պետություն, որի դեմ կարելի էր ապստամբել, 

հիմա պետություն չկա, միայն Մուրսին է և «Մուսուլման եղբայրները» (տե՛ս 

Եղիազարյան Դ., Եգիպտոսում «Մուսուլման եղբայրներ» կազմակերպության 

տապալման պատճառների շուրջ, ԵՊՀ ՈՒԳԸ Գիտական հոդվածների ժողովածու 

2(2), Հասարակական գիտություններ (Արևելագիտություն, պատմություն), Երևան, 

2014, էջ 40  http։//ysu.am/files/Hator%202.%20pp.%203946.pdf, հղվել է 22.02.2017 թ., 

ինչպես նաև Եգիպտոսում փոխել են պաշտպանության նախարարին, «Ռազմ.info», 

14.08.2012, http։//razm.info/7627, հղվել է 22.02.2017 թ.)։
60 Տես Laiklik ateizm değil, korkmayın!, “Gazete Vatan”, 14.09.2011, http://www.
gazetevatan.com/laiklik-ateizm-degil--korkmayin--399589-gundem/, հղվել է 22.02.2017 

թ.։
61 Տես Taha Y.M., Egyptian Insights..., էջք 1516։
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իր փորձն ու տես լա կա նը, այդ թվում՝ պե տա կա նա շի նու թյան մո դե լը, 
և թուր քա կան Ա ԶԿի փոր ձը չի կա րող ո ւղ ղա կի ո րեն պատ ճեն վել62։ 
Ա վե լին՝ հե տա գա յում « Մահ մե դա կան եղ բայ րու թյան» քա ղա քա կան 
օր գա նը՝ իշ խող «Ա զա տու թյուն և ար դա րու թյուն» կու սակ ցու թյու նը, 
է ՛լ ա վե լի էր բա ցել խա ղա քար տե րը՝ կապ ված Թուր քի այի հետ մեր
ձեց ման շար ժա ռիթ նե րի հետ։ 2012 թ. ապ րի լի 5ի ն՝ Կա հի րե ի հա
մալ սա րա նի Տն տե սա կան և քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի ֆա կուլ
տե տի ա սիս տենտ Յոս րա Թա հայի հետ հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ, 
ԱԱԿ քար տու ղար Ա մր Դա րա գը նշել է ր. «Աշ խար հիկ պե տու թյան 
մա սին Էր դո ղա նի հայ տա րա րու թյու նը ման րուք է, և ԱԱԿ հե տաքրք-
րու թյունն առ Թուր քի ա պայ մա նա վոր ված չէ զուտ նրա նով, որ այն 
իս լա մա կան պե տու թյուն է։ Պատ ճա ռը, ան շուշտ, հա մա գոր ծակցու-
թյան բա զում առ կա հե ռան կար ներն են»63։ Այս պի սով, ի նչ պես դի
պուկ է նկա տում շվեդ հայտ նի մաս նա գետ Սվան տե Կոր նե լը՝ վեր լու
ծե լով Էր դո ղա նի այդ հայ տա րա րու թյու նը, «2011 [թ վա կա նի] ի րա-
դար ձու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ ա ռն վազն այդ ժամ Թուր քի այի 
հռե տո րա բա նու թյու նը (նկա տի ու նի Մեր ձա վոր Ար ևել քում գա ղա
փա րա քա ղա քա կան ա ռաջ նոր դու թյուն ստանձ նե լու – Է .Է.) չէր հա-
մա պա տաս խա նում վեր ջի նիս ու նե ցած ազ դե ցու թյան ի րա կան մա-
կար դա կին»64։

 
Երկկողմ հարաբերություններում ռազմավարական լճացման

շրջանը

2013 թ. հու լի սի 3ին բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րի դա շին
քը՝ Աբ դել Ֆա թահ ալՍի սի ի գլ խա վո րու թյամբ, քա ռօ րյա ժո ղովր
դա կան բազ մա մարդ ցույ ցե րից հե տո իշ խա նու թյու նից հե ռաց րեց 
նա խա գահ Մուր սի ին՝ ներ կա լե լով վեր ջի նիս տնային կա լան քի և 

62 Տես Tziarras Zenonas, Turkey-Egypt։ Turkish Model, Political Culture and Regional 
Power Struggle, Strategy International / SI Research Paper No. 4/2013, էջք 4, 11, https://
www.academia.edu/4926354/Turkey-Egypt_Turkish_Model_Political_Culture_and_
Regional_Power_Struggle, հղվել է 15.02.2017 թ.։
63 Հարցազրույցն իրականացվել է արաբերենով, ձայնագրվել, բայց հետագայում չի 

հրապարակվել։ Տե՛ս հեղինակի նշված հոդվածը՝ Taha Y.M., Egyptian Insights..., էջ 16։
64 Cornell S., Changes in Turkey..., p. 23։
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կա սեց նե լով սահ մա նադ րու թյան գոր ծո ղու թյու նը65։ Ե գիպ տո սի սահ
մա նադ րա կան դա տա րա նի ղե կա վար Ադ լի Ման սու րը հե ղա փո խա
կան նե րի կող մից նշա նակ վեց ե րկ րի ժա մա նա կա վոր նա խա գահ66։ 
Հա ջորդ օ րը Դոլ մա բահ չե ի նս տա վայ րում վար չա պետ Էր դո ղա նը 
հրա վի րեց ար տա հերթ հան դի պում՝ մաս նակ ցու թյամբ վար չա պե
տի օգ նա կան Բյու լենթ Ա րըն չի, մշա կույ թի նա խա րար Օ մեր Չե լի
կի, Ա ԶԿ Գլ խա վոր քար տու ղա րի օգ նա կան Հու սեյն Չե լի կի, Մեվ լութ 
Չա վու շօղ լո ւի և ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ահ մեդ Դա վու թօղ լո
ւի67, ո րն այդ նպա տա կի հա մար առ կա խեց դե պի Ա սի ա ձեռ նարկ վող 
շր ջա գա յու թյու նը68։ Էր դո ղանն էլ իր հեր թին կի սատ էր թո ղել ար ձա
կուր դը, որ պես զի հրա վի րի ար տա հերթ հան դի պում69։ Այս հապ ճեպ 
գոր ծըն թա ցը հեր թա կան ցայ տուն վկա յու թյունն է այն բա նի, թե որ
քան կար ևոր է ին Թուր քի այի հա մար ե գիպ տա կան գոր ծո նը և այդ 
հար ցով ա րագ վճ ռա հա տու թյու նը։ 

Ար դեն հա ջոր դող օ րե րին թե՛ Էր դո ղա նը, թե՛ Դա վու թօղ լուն հան
դես ե կան Մուր սի ի տա պալ ման սուր քն նա դա տու թյուն նե րով։ Եր կու
սի մոտ էլ հիմ նա կան շեշ տադ րու մը « ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա
պար հով ը նտր ված ղե կա վա րու թյան բռ նի տա պալ ման ան թույ լատ
րե լի ու թյան» մա սին թեզն է ր70։ Ը ստ ո րում` Էր դո ղա նը հա մե մա տա
կան եզ րեր էր ան ցկաց նում նաև Թուր քի այի ապ րած ռազ մա կան հե
ղաշր ջում նե րի հետ՝ պն դե լով, որ դրանք «... բո լո րը կաթ վա ծա հար են 
ա րել Թուր քի այի տն տե սու թյու նը՝ ստի պե լով պե տու թյա նը, ազ գին 

65 Տես Coup topples Egypt’s Morsy: deposed president under «house arrest», “CNN”, 
04.07.2013, http://edition.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egypt-protests, հղվել է 

22.02.2017 թ.։
66 Տես Եղիազարյան Դ., Եգիպտոսում..., էջ 39։
67 Տես Erdoğan’dan flaş Mısır toplantısı, “Sözcü Gazetesi”, 04.07.2013,  http://www.sozcu.
com.tr/2013/gundem/erdogandan-flas-misir-toplantisi-328574/, հղվել է 22.02.2017 թ.։
68 Տես Turkey Calls Military Overthrow Of Egypt’s Mohammed Morsi ‘Unacceptable’, 
“The Huffington Post”, 04.07.2013, http://www.huffingtonpost.com/2013/07/04/turkey-
egypt_n_3545765.html, հղվել է 22.02.2017 թ.։
69 Տես Mısır’daki darbe, AKP için stratejik kayıp, “Al-Monitor”, 05.07.2013, http://www.
al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/07/egypt-coup-is-erdogan-loss.html, հղվել է 

22.02.2017 թ.։
70 Տես ա) Turkey PM blasts Egypt ‘coup’ as enemy of democracy, “France 24”, 
05.07.2013, http://www.france24.com/en/20130705-turkey-pm-blasts-egypt-coup-enemy-
democracy, հղվել է 06.07.2017 թ.,

բ) Turkey Calls Military Overthrow..., նույն տեղում։
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և ե րի տա սարդ սերն դին շատ թանկ գին վճա րե լու դրա հա մար»71։ 
Հու լի սի 6ի ե րե կո յան Էր դո ղա նը նաև հե ռա խո սազ րույց ու նե ցավ 
ՄԱԿի Գլ խա վոր քար տու ղար Բան ԿիՄու նի հետ՝ հայտ նե լով իր 
ան հանգս տու թյու նը՝ « կապ ված Ե գիպ տո սում իշ խա նու թյան բռ նի 
տա պալ ման և քա ղա քա ցի ա կան կար գե րի դա դա րեց ման հետ»72։ 
Ի վեր ջո, նկա տե լով հա մաշ խար հային ու ժային բևեռ նե րի ոչ մի ան
շա նակ վե րա բեր մունքն այս հար ցում՝ էր դո ղա նյան հռե տո րա բա նու
թյու նը դար ձավ ա վե լի ագ րե սիվ. սկս վե ցին ը նդ գծ վել նաև Ա րև մուտ
քին ո ւղղ ված քն նա դա տա կան կո չերն առ այն, որ վեր ջինս կի րա ռում 
է եր կա կի ստան դարտ նե րի քա ղա քա կա նու թյուն՝ չդա տա պար տե լով 
Մուր սի ի տա պա լու մը՝ որ պես հե ղաշր ջում73։

 Տե ղին է, սա կայն, հի շա տա կե լը, որ չնա յած նա խա հե ղա փո խա
կան շր ջա նի դրա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շեշ տա կի ան կմա նը և 
դես պան նե րի փո խա դարձ հետ կանչ մա նը, ա պա և վտար մա նը, այ
դո ւա մե նայ նիվ, կող մե րը չէ ին դի մում հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռար
կա յա կան և բա ցա հայտ խզ ման։ Այս պես, հու լի սի 30ին թուր քա
կան մա մու լում ակ տի վո րեն սկ սե ցին շր ջա նառ վել լու րեր առ այն, 
որ Թուր քի ան կա սեց նե լու է Ե գիպ տո սի հետ կն քած շուրջ 27 պայ
մա նագ րե րի գոր ծո ղու թյու նը, հիմ նա կա նում՝ տն տե սա կան բնույ թի74։ 
Նույն օ րը, սա կայն, ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան խոս նա կը 
պար զա բա նեց, որ այդ լու րե րն ան հիմն են, և ու ժի մեջ մտած պայ
մա նագ րե րը շա րու նա կում են գոր ծել75։ Ե գիպ տո սի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րը շա րու նա կե լու մա սին 2014 թ. հուն վա րի վեր ջին հայ տա
րա րել էր նաև նա խա գահ Գյու լը ի տա լա կան “Corriere della Sera” և 
“Il Sole 24 Ore” թեր թե րին տված հար ցազ րույ ցում՝ « Թե կուզև ցածր 

71 Turkey PM blasts Egypt ‘coup’..., նույն տեղում։
72 Erdoğan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile görüştü, “Hürriyet”, 07.07.2013, http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/23673035.asp, հղվել է 15.03.2017 թ.։
73 Տես նույն տեղում։
74 Տես Anlaşmalar askıya alınmaya başladı, “Sabah”, 30.07.2013, http://www.sabah.com.
tr/dunya/2013/07/30/anlasmalar-askiya-alinmaya-basladi, հղվել է 22.02.2017 թ.։ Նկա

տենք, որ լուրը հրապարկվել է նաև իշխանական «Սաբահ» լրատվակայքում։
75 Տես SC-22, 30 Temmuz 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Ülkemiz ile Mısır 
Arasındaki Anlaşmaların Tarafımızdan Askıya Alındığı İddiası Hakkındaki Bir Soruya 
Cevabı, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – resmi sitesi”, 30.07.2013, http://www.
mfa.gov.tr/sc-22_-30-temmuz-2013_-disisleri-bakanligi-sozcusunun-ulkemiz-ile-misir-
arasindaki-anlasmalarin-tarafimizdan-askiya-alindigi_.tr.mfa, հղվել է 22.02.2017 թ.։
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մա կար դա կի վրա, բայց մեր հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու նակ վում 
են»76։

 
Եզրակացություն

 Հան րա գու մա րի բե րե լով 20092013 թթ. Թուր քի այի ե գիպ տա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը՝ կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ սկզ բուն քային 
ա ռու մով այն օր գա նա կան շա րու նա կու թյունն էր նախ կի նի, այդ 
թվում՝ օ զա լյան շր ջա նի քա ղա քա կա նու թյան, որ տեղ կար ևոր վում 
է ին Ե գիպ տո սի ու նե ցած ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյու նը Թուր քի
այի ազ գային շա հե րի հա մա շա րում։ Մյուս կող մից՝ մեր ձա վո րարևե
լյան նոր ի րո ղու թյու նը՝ «ա րա բա կան գա րու նը», ան կրկ նե լի հնա րա
վո րու թյուն էր ըն ձե ռում Թուր քի ային, հա վա տա րիմ իր ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան գա ղա փա րա բա նու թյա նը, փոր ձե լու մե ծաց նել 
սե փա կան տն տե սա քա ղա քա կան ազ դե ցու թյու նը Ե գիպ տո սում և 
առ հա սա րակ տա րա ծաշր ջա նում։ Այս նպա տա կի հա մար որ պես 
հար մար մի ջոց էր ը նտր ված Մեր ձա վոր Ար ևել քում տասնամյակ նե
րի լու սանց քայ նա ցու մից հե տո բարձ րա ցող « Մահ մե դա կան եղ բայր
նե րին» սա տա րե լը՝ փոր ձե լով դրան ցում մարմ նա վո րել չա փա վոր 
իս լա մի սե փա կան պատ կե րա ցում նե րը։ Վեր ջին նե րիս տա պա լու մը 
Ե գիպ տո սում հան գեց րեց ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րի սր մա նը։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, սխալ կլի նի թուրքե գիպ տա կան միջ պե տա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը պայ մա նա վո րել 
դա վա նա կան« դա սա կար գային» հա կա մար տով։ Այս պես, 2013 թ. 
խզու մը բա ցատ րող տե սա կետ նե րի շար քում տի րա պե տող նե րից է 
այն, որ Ե գիպ տո սում 2013 թ. հու լի սի 3ին իշ խա նու թյու նը ստանձ
նե ցին զին վո րա կան նե րը, ին չը Թուր քի այի ը նդ դի մա դիր վար քը պայ
մա նա վո րող հիմ նա կան գոր ծոնն է ր77։ Փաս տո րեն, զանց է ա ռն վում 
այն պա րա գան, որ 2011 թ. հուն վարք սան հին գյան հե ղաշր ջու մից 

76 “2013’te Olumsuz Olaylar Yaşadık; 2014’te Yeniden Parlamak İçin Her Şey 
Yapılacaktır”, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı”, 2801.2014, http://www.tccb.
gov.tr/haberler/170/88379/2013te-olumsuz-olaylar-yasadik-2014te-yeniden-parlamak-
icin-her-sey-yapilacaktir.html, հղվել է 23.02.2017 թ.։ 
77 Տե՛ս օրինակ՝ The Biggest Loser of Cairo’s Coup։ Turkey, “U.S. News & World Report”, 
18.07.2013, http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/07/18/turkeys-
erdogan-is-in-a-bad-position-due-to-egypts-coup-against-morsi, հղվել է 22.02.2017 թ.։
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հե տո ևս իշ խա նու թյու նը ստանձ նել է ին զին վո րա կան նե րը, և Գյու
լի մար տյան այ ցը հենց Ե գիպ տո սի բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա
նու թյան հրա վե րով էր կազ մա կերպ ված։ Մեր կար ծի քով՝ 2013 թ. 
Թուր քի այի ան տա գո նիս տա կան հռե տո րա բա նու թյունն ա վե լի շատ 
պայ մա նա վոր ված էր այդ ե րկ րի ներ սում հա ման ման ի րա դար ձու
թյուն նե րի ան ցկա ցու մով (Գե զի ի դեպ քեր), ի նչ պես նաև Ե գիպ տո
սում « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» տա պալ ման հետ ևան քով ամ բողջ 
մեր ձա վո րար ևե լյան պրոյեկ տի ան կմամբ։ Հարկ է հի շել, որ ար դեն 
2013 թ. դեկ տեմ բե րի 25ին « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րը» Ե գիպ տո
սում ճա նաչ վեց ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պու թյուն78։ Մեր ձա վոր 
Ար ևել քում սե փա կան ու ժային կենտ րոն ստեղ ծե լու նպա տակ ու նե
ցող եր կի րը, որ որ դեգ րել է նա խա ձեռ նո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն, 
չէր կա րող զու գա հե ռա բար որ դեգ րել կոմ ֆոր միս տա կան վար քա կա
նոն, ի նչ քան էլ որ հա կա ռա կի պա րա գա յում վտանգ կար՝ հայտն վե
լու դի վա նա գի տա կան մե կու սաց ման մեջ։ Այդ պատ ճա ռով էլ, ե թե 
տա րա ծաշր ջա նի մյուս ե րկր նե րի, այդ թվում՝ Թուր քի այի դաշ նա կից 
Քա թա րի հա մար բար դու թյուն չե ղավ վերս տին հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ մտ նե լը Ե գիպ տո սի հետ79, ա պա Թուր քի այի պա րա գա յում այդ 
սկզ բուն քային ան հա մա ձայ նու թյու նը շա րու նա կեց պահ պան վել։ 

 Բա նա լի բա ռեր - Թուր քի ա, Ե գիպ տոս, Սի րի ա, «ա րա բա կան գա րուն», 

Թուր քի այի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն

ЭДГАР ЭЛБАКЯН – ОТНОШЕНИЯ ТУРЦИИ С ЕГИПТОМ В КОН-
ТЕКСТЕ “АРАБСКОЙ ВЕСНЫ” 

В статье рассматриваются двусторонние отношения Турции и Египта 
накануне и во время египетской революции (2011 г.). Анализируются роль 
Египта в контексте ближневосточной политики Турции, причины отличных 
друг от друга подходов турецкой элиты по отношению к революционным и 
антиреволюционным правителям в Египте. Сделана попытка показать, что 
на примере египетской политики Турции можно охарактеризовать общую 
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http://www.gatestoneinstitute.org/4984/erdogan-egypt, հղվել է 30.12.2017 թ.։
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ближневосточную политику Турции в данном периоде.

Ключевые слова: Турция, Египет, Сирия, «арабская весна», внешняя 
политика Турции 

EDGAR ELBAKYAN – TURKEY-EGYPT RELATIONS IN THE 
CONTEXT OF THE “ARAB SPRING” 

The current article investigates the Turkey-Egypt relations in the eve and 
during the revolution in Egypt (2011). The role of Egypt in the context of 
Turkey’s overall Middle Eastern policy, the reasons stipulating the differences 
between Turkey’s policy towards Egypt’s revolutionary and anti-revolutionary 
authorities are analyzed in the article. An attempt is made to show that it is 
possible to understand Turkey’s Middle Eastern policy through Turkey’s policy 
towards Egypt.

Key words: Turkey, Egypt, Syria, “Arab Spring”, Foreign Policy of Turkey
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