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 يهخص

 
ىدفت ىذه الدراسة لمبحث في سياؽ بركز حزب العدالة كالتنمية في تركيا بالحكـ بالعكدة إلى تاريخ 

عبلف الجميكرية التركية عمى يد كماؿ أتاتكرؾ تركيا منذ سقكط الخبلفة اإلسبل ، بحيث 1923مية كا 
استعرضت دكر المؤسسة العسكرية في النظاـ السياسي التركي كتفاعبلت تأثيرىا عمى المستكل 
الداخمي كاإلقميمي كالدكلي، باإلضافة إلى كيفية تأثر مكانة كدكر تركيا إقميميا كدكليا كتفاعؿ دكر 

كانة. كما بحثت الدراسة في مسيرة األحزاب اإلسبلمية التركية كالتحديات التي العسكر عمى ىذه الم
كاجيتيا، كاالنقبلبات العسكرية التي حدثت في تاريخ الجميكرية كصكال إلى تشكيؿ حزب العدالة 

 . 2002كالتنمية ككصكلو إلى الحكـ 
 

تمثؿ في حركة اإلخكاف في المقابؿ بحثت الدراسة أيضا تجربة اإلسبلـ السياسي في مصر كالم
  حتى تأسيس حزب سياسي تحت مسمى الحرية كالعدالة 1928المسمميف منذ نشأة ىذه الحركة 

. كبحثت أيضا عف دكر المؤسسة العسكرية في النظاـ 2012في  ككصكلو إلى الحكـ 2011في 
بشكؿ  السياسي في مصر كازدياد نفكذىا مف نظاـ حكـ إلى آخر، كصكال إلى تكريس ىذا الدكر

 . 2013كبير بعد االنقبلب العسكرم 
 

كانطمقت الدارسة مف عدة فرضات أسياسية أنو ممف الممكف االستفادة مف التجربة التركية في 
الحالة المصرية في مكاطف التشابو كضمف الخصكصية التي تتعمؽ بمصر كدكلة كبما يتعمؽ 

كالتنمية بما يتناسب مع الخصكصية باستفادة جماعة اإلخكاف المسمميف مف مسيرة حزب العدالة 
المصرية. كأف االستفادة مف التجربة التركية تتـ بالتدرج كبناء عمى تصكر شامؿ تضعو جماعة 
اإلخكاف المسمميف لمنظاـ السياسي المصرم كتطكير أفكارىا كبرامجيا كنظاميا الداخمي بما يتبلئـ 

لية. كذلؾ مف أجؿ اإلجابة عمى السؤاؿ مع الكاقع المصرم كمراعاة الخصكصية اإلقميمية كالدك 
األساسي لمدراسة الذم يتمحكر حكؿ إمكانية نقؿ التجربة التركية إلى مصر مف خبلؿ تبياف أكجو 

 الشبو كاالختبلؼ بيف الحالتيف التركية كالمصرية.
 

 كمف خبلؿ دراسة كتحميؿ الحالتيف التركية كالمصرية خمصت الدراسة إلى جممة مف  النتائج كاف
عمى ضكء االستفادة مف تجربة العدالة كالتنمية في تركيا في إعادة المكانة اإلقميمية فمف أىميا: 

كالدكلية فبل بد لمصر اليـك أف تعيد صياغة عمقيا في الدكائر العربية كاإلفريقية كاإلسبلمية كالتي 
قكتيا الناعمة كذلؾ مف خبلؿ استعادة مصادر  تعكس مكانة كثقؿ مصر اإلقميمي كدكرىا الدكلي



 ط 

أما في العبلقات المدنية العسكرية في مصر البد كتأسيس نظاـ سياسي مدني يعزز ىذه المكانة. 
مف إعادة صياغة ىذه العبلقة بأف يككف اليدؼ االستراتيجي الذم تضعو األحزاب اإلسبلمية 

لنظاـ السياسي كالسياسية بشكؿ عاـ أماميا لممستقبؿ ىك إخراج الجيش مف السمطة كالسيطرة عمى ا
 . كتقميص ىذه الييمنة حتى االنتقاؿ إلى النظاـ السياسي المدني

ستككف غائبة في ظؿ كما أف عممية التدرج السياسي التي عاشتيا الحركة اإلسبلمية في تركيا 
ألف الكضع القائـ اليكـ في مصر بالتالي فإف عممية االنتقاؿ ستككف أصعب مما عميو في تركيا 

المستقبمي لمصر سيبقى في مرحمة اإلعداد النظرم كينتظر المحظة المناسبة  إعداد التصكر
القتناص الفرصة مف أجؿ أف يتـ تطبيؽ ىذا التصكر مع تفادم كقكع األخطاء ألف الخطأ معناه 

 غياب الفرصة أك عدـ تكرارىا. 
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Abstract 
 

The research examines the context within which the Justice and 

Development Party (AKP) emerged into leadership in Turkey by going 

back to 1923 right after the fall of the Ottoman Empire and Kamal Ataturk 

declared Turkey a republic. The research reviews the role of the military in 

the Turkish political system and how it interacted with, and was affected 

by, regional and international developments including Turkey’s standing 

regionally and internationally. The research also examines the development 

of the Islamic political parties in Turkey, the challenges they faced, 

including the series of military coups the republic faced leading up to the 

establishment of the Justice and Development Party (AKP) and its coming 

to power in 2002. 

  

On the other side, the study examines the experience of political Islam in 

Egypt since the founding of the Moslem Brotherhood in 1928 and through 

the establishment of the Freedom and Justice Party in 2011 which came to 

power in 2012. The study also reviews the role of the military 

establishment in the Egyptian political system and its increased influence 

throughout the change-over of the Egypt’s leadership, culminating to its 

complete domination after the 2013 coup.   

 

The research began with several assumptions: that it is possible for Egypt 

and particularly the Moslem Brotherhood to benefit from the Turkish 

experience pertaining to the rise to power of the Justice and Development 

Party, while keeping in mind the specificity of the Egyptian context; that 

benefitting from the Turkish experience which developed gradually, would 

require that the Moslem Brotherhood draw up a comprehensive plan for an 

alternative political system in the Egyptian context. This would require 

development of the Moslem Brotherhood’s thought, program and internal 

organization that would be in line with the reality in Egypt, and take into 

account Egypt’s standing regionally and internationally. 

 



 ؾ 

The main research question study addresses is whether it is possible to 

transfer the Turkish experience to Egypt by analyzing the similarities and 

differences between the two cases. By examining both cases, the research 

produced the following main outcomes: in light of the experience of the 

Justice and Development Party in Turkey and its ability to restore Turkey’s 

power and its standing regionally and internationally by utilizing its Arab 

and Islamic strategic geographical depth, it is necessary for Egypt today to 

reformulate its strategic depth on the Arab, African and Islamic levels 

which would manifest its regional and international standing. This could be 

done by utilizing Egypt’s sources of soft power and by establishing a 

civilian political system which would restore such a role and standing.  

 

On the civil-military relations level, the main strategic objective which the 

Islamic and political parties should work towards is to reduce the 

dominance of the military in the political system to transform it to a 

political system controlled by civilians. Keeping in mind that achieving this 

objective could take years, it is necessary to begin preparing for such an 

outcome from today. While the Islamic movement in Turkey benefitted 

from a gradual process over decades which entailed changing its political 

name, agenda and goals, such a trajectory is not foreseeable within the 

current reality in Egypt. Consequently, such a transition is likely to be very 

difficult, and any alternative future for Egypt may have to remain a 

theoretical endeavor awaiting the opportune time to grasp the potential for 

its implementation with the least margin of error so as not to miss 

opportunities which may not occur again. 
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 انفصم االول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مقدمة الدراسة 1.1
 

ال تزاؿ التجربة التركية )تجربة العدالة كالتنمية( محؿ إعجاب كثير مف الحركات اإلسبلمية 
 ف تكسك كجو ي ذات الكقت متزامنة مع مكجة تديّ باعتبارىا أنمكذجا لمتقدـ كالتنمية كف

 الحياة في تركيا.
 

نجازات في جكانب العمؿ المختمفة،  فمـ يعد ممكنا تجاىؿ ما حققتو العدالة كالتنمية مف نجاحات كا 
مما جعؿ مف الضركرم لؤلحزاب السياسية ذات التكجو اإلسبلمي دراسة ىذا الحزب بشكؿ متكامؿ 

مف خبلؿ ما طرأ عمى ىذا الحزب مف تطكر في أفكاره كبرامجو كمف خبلؿ منذ بداياتو األكلى ك 
 أسمكبو في التعامؿ مع التحديات التي كاجيتو مف مؤسسات الدكلة العممانية.

 
استطاعت أف تنقؿ تركيا نحك التحكؿ الديمقراطي بتقميص نفكذ المؤسسة  قدفالتجربة التركية 

كعمى صعيد التجربة مف الناحية  ناحية السياسية،العسكرية عمى النظاـ السياسي ىذا مف ال
إلى أف يصبح  2002سنة  االنيياراالقتصادية فإنيا استطاعت أف تنقؿ االقتصاد التركي مف حافة 

 المتقدمة عالميا.  تاالقتصاديامف 
 

س ككذلؾ فكز مرشحيا الرئي بأكثر مف دكرة انتخابية برلمانيةكما فكز حزب العدالة كالتنمية التركي 
عمى أنمكذج إدارة الدكلة كالحكـ مف ناحية طيب أكردغاف في االنتخابات الرئاسية يعد مؤشر ممفت 

 كالتكفيؽ بيف اإلسبلـ كالحداثة كالديمقراطية مف جية أخرل.
 

ذا ما أمعنا النظر في سير ىذا الحزب تاريخيا فإننا نرل في النمكذج التركي بقيادة العدالة كالتنمية  كا 
ر األمكر بحكمة كثبات كثقة إلى أف أكصؿ الببلد نحك الديمقراطية الحقيقية تغمبت كيؼ كاف يدي

فييا قكة البرلماف كاألحزاب السياسية كحّدت مف تدخؿ الجيش كالقضاء كالسيما المحكمة الدستكرية 
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 كالتي ألغت عشرات األحزاب السياسية اإلسبلمية بحجة أنيا تيدد العممانية.
 

استطاع أف يصؿ بحزبو كقيادتو  أف ة مر بمراحؿ تغير فييا اسمو كتركيبتو إلىحزب العدالة كالتنمي
لمتعامؿ مع الكاقع كتطكر مع تطكر الكاقع المحيط بو فمقد أدرؾ ىذا الحزب أنيـ تجربة الجديدة إلى 
بدكف صداـ  لكنيـ استطاعكا إدارة األمكر. ليس بالسيؿ كىي العممانية االتاتكركية تحديايكاجيكف 

نعكا المجتمع التركي بيـ مف خبلؿ نجاحاتيـ العممية الكبيرة في ميادينيـ المختمفة سكاء في كأق
 بأسمكبالبمديات كبعد ذلؾ في البرلمانات كالرئاسة لذلؾ فيـ استطاعكا تغير الدكلة مف الداخؿ 

دأ اف مبمتخطيا  كأمريكا مف منطمؽ مصالح ببلده أكركباكما استطاع ىذا الحزب التعامؿ مع  ي.ذك
ىا ىك يغير في الدستكر كيطكر  كاآلففمقد بدأ عممو مف الصفر  ،العمؿ مع الغرب عمالة أك خيانة

 مف كاقع تركيا.
 
 إعجاب لمكثير مفحققيا حزب العدالة كالتنمية بات محط  سابقا مف نجاحاتتـ ذكره  ما كؿ

إلسبلمية تجاه المجتمع كيركنو الحركات اإلسبلمية التي ترل بأف العدالة كالتنمية ممتزما بالمبادئ ا
بالتالي يسعكف لبلستفادة مف نجاح ىذه التجربة ك ناجحا في تنزيؿ ىذه المبادئ كتطبيقيا عمى الكاقع 

 بما يتناسب كظركؼ ببلدىـ. 

 
كعند الحديث عف التجربة التركية ال يمكف تجاىؿ التجربة األتاتكركية الذم أعمف إنياء الخبلفة 

لتي تمثؿ مرحمة انتقالية فارقة في تاريخ تركيا المعاصرة يستحيؿ النظر إلى كىذه المرحمة ا 2923
فيذه المرحمة ىي التي حددت ىكية الدكلة الكطنية الحديثة عمى  ،التجربة التركية أك تقيميا بدكنيا

أسس عممانية، كما أف مسار الحركة اإلسبلمية التي يتزعميا اآلف حزب العدالة كالتنمية الحاكـ لـ 
ؿ إلى ما كصمت إليو اليكـ بسيكلة أك دكف تجارب سابقة سكاء فمنذ أف أسس نجـ الديف أربكاف تص

أكؿ حزب إسبلمي سياسي في السبعينات إلى آخر حزب كىك الفضيمة كاف قد دخؿ أربكاف خبلؿ 
تمؾ الحقبة الزمنية بمعارؾ سياسية كاجتماعية ليحصؿ أخيرا انشقاؽ داخؿ صفكؼ حزبو ليخرج 

د آخر كىك حزب العدالة كالتنمية بمفاىيـ كتكجيات جديدة متطكرة عما كانت عميو أحزاب حزب جدي
 أربكاف السابقة.

 
ازداد تطمع ىذه الشعكب إلى  2022سيما في تكنس كمصر  كعقب نجاح الثكرات العربية ال

في التجربة  النمكذج التركي باعتباره الخيار األمثؿ كاألنسب لممنطقة العربية حيث رأت ىذه الشعكب
التركي بأنو حافظ عمى نقاط  جج بيف اإلسبلـ كالديمقراطية كيتطمعكف إلى النمكذالتركية نمكذج التزاك 
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اإلسبلمي كتنامي قكتيا االقتصادية كحككمتيا الديمقراطية التي  مكركثياالقكة لتركيا مف حيث 
 تخمصت مف القيكد العسكرية كمضت في طريؽ التحكؿ الديمقراطي. 

 
النمكذج التركي أماـ الشعكب العربية كحؿ أك بديؿ لمتخمص مف ىيمنة كسيطرة حكـ  فيظير

القكؿ أف النمكذج التركي ىك النمكذج  ة كاألنظمة الفاسدة الحاكمة فيمكفالعسكر في الدكؿ العربي
الكحيد الفعاؿ كالناجح في "الشرؽ األكسط" كبالتالي فيك مصدر إلياـ ال يعني في ذات الكقت 

خ ىذا النمكذج ألف ىناؾ اختبلفات بيف تركيا كالدكؿ العربية مف ناحية السياؽ التاريخي استنسا
 فييا. ةكالخبرات المتراكمة كالبنية االقتصادية كاالجتماعية لؤلحزاب اإلسبلمي

 
عمى تقؼ ىذه الدراسة مف ىنا كانت الفكرة لدراسة ىذه التجربة الرائدة كمحاكلة تعميميا كىنا 

إلى جميكرية مصر العربية ألف أكجو التشابو كبيرة بينيا كبيف تركيا كىذا  تجربةذه المحاكلة نقؿ ى
األمر يجعؿ عممية االستفادة كنقؿ التجربة ممكنا، فالتجربة التركية قريبة مف الركح المصرية كالكاقع 

ف كالدكلة التركي كالمصرم متشابو إلى درجة كبيرة، كىناؾ الكثير مف الركابط المشتركة بيف البمدي
إلى تجربة النيضة االقتصادية كالسياسية في تركيا أصحابيا  كباإلضافةالعثمانية كالتاريخ كالديف، 

عقيدتيـ إسبلمية منذ البداية حتى نجـ الديف أربكاف حتى غكؿ كأكردغاف، ففي تركيا حزب إسبلمي 
ف  افيكاجيك  كاجياكفي مصر حزب إسبلمي ككبلىما    .تركيا كمصر بيف اختمفتالعممانية كا 

 
البمداف يتشابياف في الثقؿ السكاني كلكؿ منيما أىميتيا االستراتيجة كلكؿ منيما دكرىا في التاريخ 

التباينات  إخفاء باإلمكافيراعي خصكصية كؿ بمد فإنو ال يمكف  التجربةككما أف نقؿ  اإلسبلمي.
نما األخذ بركح التجربة كاالستفادة ال يعني بحاؿ استنساخيا ك  التجربةكالتمايزات بيف البمديف كنقؿ  ا 

منيا، ففي مصر ككادر كأفكار قكية مف الممكف أف تقـك بعمؿ ما أنجزتو تركيا خبلؿ عشر سنكات 
تشخيصيا  يجبفمصر تممؾ كفاءات كمشاكؿ مصر  .كتصبح مصر عمى الطريؽ الصحيح

 .كبالتالي تعرؼ العبلج لحؿ مشاكميا عمى ضكء دراسة ىذه التجربة الرائدة
 

النظاـ السياسي قاـ  طرح األسئمة اآلتية:االستفادة مف التجربة التركية  عند محاكلةبالتالي ال بد 
أساس؟ كيؼ كاف أداؤىـ في البرلماف؟ كيؼ كاف أداؤىـ في المحميات؟ كيؼ كاف أداؤىـ  عمى أم

التنكع  كتفاعميـ مع األحزاب األخرل؟ كيؼ كانت إدارتيـ لئلعبلـ؟ كيؼ كانت إدارتيـ لحركة
كاالعتراؼ بحقكؽ اآلخر الديني كالمذىبي كاإلثني كالقكمي كاألكراد مثبل؟ كيؼ كاف تعامميـ مع 

كيؼ استفادكا مف عبلقتيـ مع أمريكا؟  دكؿ الجكار؟ كيؼ كاف تعامميـ مع االتحاد األكركبي؟
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نما قائمة عمى تبادؿ المنفعة فعبلقتيـ  .بيا ليست مف طرؼ كاحد كا 
ستبحث فييا الدراسة فيي مكزعة في أربعة فصكؿ الثالث كالرابع كالخامس  أما الفصكؿ التي

ستبحث الدراسة في أىمية المكقع الجغرافي كالمكانة اإلقميمية لكؿ مف  الفصؿ الثالثفي  كالسادس؛
بحيث يكضح أف االستغبلؿ الجيد لممكقع الجغرافي لمدكلة يؤىميا لقيادة دكر إقميمي  تركيا كمصر؛
مي كالدكلي عبر المراحؿ الزمنية كبالتالي تبياف كيؼ تراجع كتنامى ىذا الدكر اإلقمي كدكلي فعاؿ

إلى مبحثيف األكؿ يبحث في أىمية المكقع  ي في الدكلتيف. كيكزع الفصؿ الثالثلمنظاـ السياس
الجغرافي لتركيا بدء مف سقكط الخبلفة العثمانية كالتحكؿ إلى الجميكرية التركية حتى كصكؿ حزب 

عدالة كالتنمية إلى الحكـ كما بينيما مف مراحؿ زمنية مع استعراض أمثمة لعبلقات تركيا اإلقميمية ال
كالدكلية. أما المبحث الثاني فإنو يتعمؽ بالمكقع الجغرافي لمصر كمكانتيا اإلقميمية كتبياف صعكد 

نحك الحكـ  كتراجع ىذه المكانة اإلقميمية كالدكلية لمصر منذ سقكط الحكـ الممكي كالتحكؿ
 الجميكرم حتى كصكؿ حزب الحرية كالعدالة إلى الحكـ كمف ثـ كقكع االنقبلب العسكرم 

 .2023 في العاـ
 

ستبحث الدراسة في دكر المؤسسة العسكرية كالنظاـ السياسي في كؿ مف تركيا  أما الفصؿ الرابع
رىا عمى النظاـ بحيث يبحث المبحث األكؿ في دكر المؤسسة العسكرية في تركيا كأث كمصر؛

السياسي التركي كاالنقبلبات العسكرية التي قامت بيا المؤسسة العسكرية كذلؾ منذ تأسيس 
الجميكرية عمى يد كماؿ أتاتكرؾ حتى كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ كالعكامؿ التي 

المسيطر  ساعدت الحركة في تقميص ىيمنة المؤسسة العسكرية كالتحكؿ بالنظاـ السياسي التركي
عميو سابقا مف قبؿ المؤسسة العسكرية إلى نظاـ سياسي مدني. كفي المبحث الثاني تبحث الدراسة 
في دكر المؤسسة العسكرية في مصر كأثرىا عمى النظاـ السياسي المصرم كترسيخ ىيمنة 
المؤسسة العسكرية مف مرحمة نظاـ سياسي إلى اخر كمف ثـ الكصكؿ إلى مرحمة أكؿ رئيس مدني 
في مصر كمحاكالتو لتقميص الييمنة العسكرية كاالنتقاؿ لمرحمة االنقبلب العسكرم كترسيخ الييمنة 

 العسكرية عمى النظاـ السياسي بشكؿ أكبر مما كاف عميو في األنظمة السابقة.
 

الحركة اإلسبلمية في كؿ مف تركيا كمصر كالمتمثمة  مسيرة تبحث الدراسة عف في الفصؿ الخامس
ي لحركة اإلخكاف حزب العدالة كالتنمية في تركيا كحزب الحرية كالعدالة الجناح السياسفي مسيرة 

المسمميف في مصر. فيبحث المبحث األكؿ في مسيرة األحزاب السياسية في تركيا السيما حزب 
العدالة كالتنمية كالتغيرات السياسية التي أحدثتيا الحركة في النظاـ السياسي عبر مسيرتيا 

حتى  2928. أما المبحث الثاني فيبحث في مسيرة جماعة اإلخكاف المسمميف منذ التأسيس السياسية
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 .2022يناير  25تأسيس أكؿ حزب سياسي بمسمى الحرية كالعدالة بعد ثكرة 
 

 األخير ستكضح الدراسة أكجو الشبو كاالختبلؼ ما بيف تركيا كمصرخبلؿ الفصؿ السادس ك 
ا السيما حزب العدالة كالتنمية كمسيرة جماعة اإلخكاف المسمميف كمسيرة الحركة اإلسبلمية في تركي

مكانية استفادة مصر مف مسيرة حزب العدالة كالتنمية كتعامميا مع  كبالتحديد حزب الحرية كالعدالة كا 
 العسكرية كالتحكؿ بالنظاـ السياسي نحك النظاـ السياسي المدني. المؤسسة

 يشكهخ انذساعخ 1.2

 
كقد لكطف العربي خاصة ما يتعمؽ منيا بمنطقة ا اإلقميميةي تعنى بنقؿ التجارب قمة الدراسات الت

يككف أحد األسباب عدـ كجكد النماذج الناجحة التي تصمح لبلقتداء حتى بركز النمكذج التركي 
"العدالة كالتنمية" كالذم تحكؿ إلى نمكذج الفت لبلنتباه حتى عمى المستكل العالمي كأصبح جديرا 

القفزة النكعية التي حققتيا تركيا خبلؿ فترة زمنية  هذىكالتحميؿ كالكقكؼ عمى أسباب  بالدراسة
 قصيرة. كيتفرع عف ىذه المشكمة عدة أسئمة أىميا:

 
 ؟ما العكامؿ التي أدت إلى نجاح تجربة العدالة كالتنمية .2

 ؟ما التحديات التي كاجيت التجربة التركية "تجربة العدالة كالتنمية" .3

 ؟تشابو كاالختبلؼ بيف مصر كتركيا كبيف حزبي العدالة كالتنمية كالحرية كالعدالةما أكجو ال .4

عممانية الدكلة، كدكر المؤسسة العسكرية، رغـ  كيؼ حققتيا العدالة كالتنمية في تركيا .5
 ؟ككيؼ لمصر االستفادة عمى ضكء ىذه التجربة المكانة اإلقميمية لمدكلة،كالدستكر، 

 
 يجشساد انذساعخ 1.3

 
"تجربة العدالة كالتنمية" كنمكذج رائد  تطبيؽ النمكذج التركي إمكانيةلمدل  استراتيجيةدراسة بحث ال

. 2026-2002كاختيار تركيا كنمكذج لما أحدثتو مف قفزة بيف تركيا قبؿ  كطف العربيفي منطقة ال
 :كتـ اختيار مصر نتيجة لعكامؿ عدة منيا

 
 .لمصر أىمية الجغرافيا كالسياسة "الجيكسياسية" .2
 تعداد السكاف.ك  الحضارةك  التاريخك االشتراؾ في عكامؿ الديف  .2
 األىمية المحكرية في اإلقميـ.  .3
 دكر المؤسسة العسكرية.  .4
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  .الحزب الحاكـ كالخمفية الدينية "الحرية كالعدالة" .5
 

تعد الدراسة استشرافية لممستقبؿ بناء عمى معطيات الماضي كالحاضر كمف أجؿ إرساء تعميـ 
 ج الناجحة مع مراعاة خصكصية كؿ بمد.النماذ

 
 أهًيخ انذساعخ 1.4

 
 :تكمف أىمية الدراسة في أنيا

 
حتى  2002تسمط الدراسة الضكء عمى مسيرة حزب العدالة كالتنمية في الحكـ منذ العاـ  .2

 كتكضيح عكامؿ نجاه ىذه التجربة كالتحديات التي كاجيتيا. 2026العاـ 
ا كمصر بمسيرة أحزابيما اإلسبلمية كالنظاـ السياسي لكؿ تكفر معمكمات لمباحثيف عف تركي .2

 منيما كدكر المؤسسة العسكرية عميو.
قمة الدراسات التي تحدثت عف مكضكع تركيا كمصر مف جكانب مقارنة مسيرة األحزاب  .3

اإلسبلمية كتفاعبلتيا مع المؤسسة العسكرية فغالبية الدراسات كالمراجع تحدثت عف تركيا 
 صؿ.كمصر بشكؿ منف

 
 أهذاف انذساعخ 1.5

 
 تمحكرت أىداؼ الدراسة عمى النحك التالي:

 
التعرؼ عمى مسيرة األحزاب اإلسبلمية التركية كباألخص حزب العدالة كالتنمية إضافة  .2

 لمتعرؼ عمى مسيرة جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر كعبلقتيا بأنظمة الحكـ.
ا كمصر ككيفية تنامي قكة تركيا كتراجع قكة دراسة المكانة اإلقميمية كالدكلية لكؿ مف تركي .2

 مصر.
تسميط الضكء عمى دكر المؤسسة العسكرية في كؿ مف تركيا كمصر كتأثير ىذه المؤسسة  .3

 عمى النظاـ السياسي كاالستفادة مف التجربة التركية لتقميص نفكذىا في مصر.
ية إمكانية مصر تكضيح أكجو الشبو كاالختبلؼ ما بيف التجربة التركية كالمصرية ككيف .4

 لبلستفادة مف تجربة األحزاب اإلسبلمية في تركيا السيما حزب العدالة كالتنمية.
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 أعئهخ انذساعخ 1.6

 
ما ىي التحديات التي كاجيت مسيرة الحركة اإلسبلمية في تركيا كالسيما العدالة كالتنمية  .2

 مف ذلؾ؟ككيؼ كاجيت ىذه التحديات ككيؼ لمحركة اإلسبلمية في مصر االستفادة 
ما ىك دكر المؤسسة العسكرية في تركيا عمى النظاـ السياسي ككيؼ استطاع حزب العدالة  .2

كالتنمية تقميص ىذه الييمنة عمى النظاـ السياسي كبالتالي كيؼ لمحركة اإلسبلمية في 
مصر االستفادة مف تقميص ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى النظاـ السياسي المصرم 

 لنظاـ المدني؟كاالنتقاؿ بو نحك ا
كيؼ استطاع حزب العدالة كالتنمية االنتقاؿ إلى صعكد كتنامي مكانة دكر تركيا اإلقميمية  .3

كالدكلية ككيؼ لمحركة اإلسبلمية في مصر االستفادة مف ذلؾ مف أجؿ استعادة مصر 
 مكانتيا كدكرىا اإلقميمي كالدكلي؟

الحركة اإلسبلمية في تركيا ما ىي أكجو الشبو كاالختبلؼ ما بيف تركيا كمصر كمسيرة  .4
عنيا في مصر ككيؼ لمحركة اإلسبلمية في مصر لبلستفادة مف تجربة كمسيرة العدالة 

 كالتنمية في تركيا؟
ىؿ باإلمكاف أف تنتقؿ تجربة العدالة كالتنمية في الحكـ إلى مصر أك االستفادة مف بعض  .5

 جكانب ىذه التجربة مع مراعاة خصكصية كؿ بمد كظركفيا؟ 
 

 فشضيبد انذساعخ 1.7

 
االستفادة مف التجربة التركية في الحالة المصرية في  أنو ممف الممكفتفترض الدراسة  .2

مكاطف التشابو كضمف الخصكصية التي تتعمؽ بمصر كدكلة كبما يتعمؽ باستفادة جماعة 
 اإلخكاف المسمميف مف مسيرة حزب العدالة كالتنمية بما يتناسب مع الخصكصية المصرية.

ض الدراسة أف االستفادة مف التجربة التركية تتـ بالتدرج كبناء عمى تصكر شامؿ تفتر  .2
تضعو جماعة اإلخكاف المسمميف لمنظاـ السياسي المصرم كتطكير أفكارىا كبرامجيا 

 كنظاميا الداخمي بما يتبلئـ مع الكاقع المصرم كمراعاة الخصكصية اإلقميمية كالدكلية.
 

 يُهجيخ انذساعخ 1.8

 
، الذم ستعتمد الدراسة عميو خبلؿ مناقشة ىذا المكضكع ىك منيج كصفي تحميمي مقارف المنيج

 كالمنيج التاريخي.
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 حذود انذساعخ 1.8

 
 .3127-2:34 كد الزمانية لمدراسة: ما بيف عاـالحد
 .المكانية لمدراسة: تركيا كمصر كدالحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 انفصم انثبَي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 طبس انُرش  وانذساعبد انغبثةخاإل

 
 ايغزىٌ اقزشاة-رحهيم انُرى اقزشاة 2.1

 
يعتبر اقتراب تحميؿ النظـ مف أحد أىـ االقترابات المستحدثة في نطاؽ الدراسات السياسية كالتي 
بدأت في الظيكر مع منتصؼ خمسينيات القرف العشريف. كيعد الفضؿ في عمـ السياسة في تطكير 

دخاؿ اقتراب ا لتحميؿ النظمي في حقؿ العمكـ السياسية يعكد إلى عالـ السياسة األمريكي ديفيد كا 
 ايستكف كمف ىنا أطمؽ عمى اقتراب تحميؿ النظمي اسـ اقتراب ايستكف.

 
كيرل ايستكف  لقد جاء تطكير ايستكف القتراب تحميؿ النظـ في عمـ السياسة متدرج كعمى مراحؿ؛

دة كالمركبة كالنظر إلييا تحميميا عمى أساس أنيا مجمكعة مف كجكب تبسيط الحياة السياسية المعق
 التفاعبلت التي تتـ في إطار النظاـ السياسي مف ناحية كبينو كبيف بيئتو مف ناحية أخرل.

 .(2، ص2009)عكض، 
 

كيؤكد ايستكف أف فكرة النظاـ كإطار تحميمي بما تتضمنو مف عبلقات كمفاىيـ نظرية ليا دالالت 
ه تمثؿ نقطة بداية حقيقية في تطكير الدراسات السياسية. ىذا اإلطار التحميمي لمنظاـ تطبيقية كىذ

السياسي ال يعدك أف يككف دائرة متكاممة تبدأ ىذه الدائرة الديناميكية بالمدخبلت كتنتيي بالمخرجات 
 كالمخرجات.كتقكـ عممية التغذية االسترجاعية بالربط بيف نقطتي البداية كالنياية أم بيف المدخبلت 
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 ألساسية القتراب التحميل النظمي:المفاىيم ا
 

ىـ سمة شكمية القتراب التحميؿ النظمي ىك كثرة المفاىيـ المستخدمة في التحميؿ كيعمؿ ايستكف أإف 
 ذلؾ إلى أنو مف الصعكبة الكصكؿ إلى نظرية عامة كشاممة كبالتالي يمكف االستعاضة 

 قيا مف المفاىيـ في إطار متكامؿ كعمى درجة عف ذلؾ بتطكير مجمكعة مترابطة منط
محددات الرئيسية لمسمكؾ عالية مف التجريد تمكف مف القياـ بالتحميؿ كتكجيو االىتماـ نحك ال

 أىـ ىذه المفاىيـ ىي: النظاـ، البيئة، الحدكد، المخرجات، التحكيؿ، التغذية  السياسي.
 (3، ص2018)المرعشي،  .االسترجاعية

 
عند ايستكف يمثؿ كحدة التحميؿ الرئيسية في اقتراب التحميؿ النظمي، كيعرؼ بأنو النظاـ: كىك 

مجمكعة مف العناصر المتفاعمة كالمترابطة كظيفيا مع بعضيا البعض بشكؿ منتظـ بمعنى أف 
التغير الحاصؿ في أحد العناصر المككنة لمنظاـ تؤثر في بقية العناصر، فالنظاـ يتمتع بنكع مف 

كعمى ىذا  تبادؿ بيف مككناتو كلو حدكد تفصمو عف النظـ األخرل كلو بيئة يتحرؾ بيا.االعتماد الم
األساس يعرؼ النظاـ السياسي بأنو مجمكعة مف التفاعبلت السياسية التي تحدث داخؿ أم مجتمع 

ة: كالتي يتـ بمقتضاىا كضع السياسات العامة كيتككف النظاـ السياسي مف أربعة عناصر أساسي
 .(3، ص2009)عكض،  كالتغذية العكسية االسترجاعية. التحكيؿ، المخرجات، المدخبلت،

 
يشير مفيكـ البيئة لدل ايستكف إلى كؿ ما ىك خارج حدكد النظاـ السياسي كال يدخؿ في البيئة: 

مككناتو، كفكرة الفصؿ بيف النظاـ السياسي كاألنظمة االجتماعية األخرل غير قائمة كىذا يعني أف 
اسي يتأثر ببيئتو مف خبلؿ مجمكعة المدخبلت كيؤثر عمييا مف خبلؿ مجمكعة النظاـ السي
 (3، ص2018)المرعشي،  مخرجات.

 
الحدكد: تعني أف ىناؾ حدكد لمنظاـ السياسي يمكف تميزىا تحميميا تفصمو عف المحيط أك البيئة 

تو االجتماعية بمختمؼ جكانبيا كىذا ال يعني إلغاء عبلقات التأثير بيف النظاـ السياسي كبيئ
 .(4، ص2009)عكض،  كاالقتصادية كالجغرافية التي تتـ عبر الحدكد.

 
المدخبلت: كتشمؿ المدخبلت كفقا القتراب التحميؿ النظمي عمى كؿ ما يتمقاه النظاـ مف بيئتو، 
كطبقا القتراب ايستكف تشمؿ مدخبلت النظاـ السياسي عمى عنصريف رئيسييف ىما المطالب 

تشير المطالب إلى الرغبات االجتماعية السيما تمؾ المتعمقة بكيفية تكزيع القيـ  كالتأييد، بحيث
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كتحقيؽ أىداؼ المجتمع كىي في رأيو قد تككف عامة كقد تككف محدكدة، كالتعبير عنيا قد يككف 
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة. أما التأييد فتشير إلى االتجاىات كالمكاقؼ سكاء المؤيد منيا أك 

 .(4، ص2009)عكض،  ض لمنظاـ.المعار 
 

المخرجات: ىي عبارة مجمكعة القرارات كاألفعاؿ كالتصرفات التي يقكـ بيا النظاـ كتككف ليا 
الصفة اإللزامية كيتـ بمقتضاىا التخصيص السمطكم لمقيـ في المجتمع. كىذه المخرجات تقسـ إلى 

القرارات كىذا يتـ مف خبلؿ  مجمكعة مف الكظائؼ الرئيسية المتمثمة بصنع السياسات كاتخاذ
السمطة التشريعية، ككظيفة ثانية تعنى بتطبيؽ القكاعد كالقرارات كتتـ مف خبلؿ السمطة التنفيذية 
كالجياز اإلدارم، أما األخيرة كالمتمثمة بالتقاضي حكؿ القكاعد بما يعني إصدار األحكاـ القضائية 

 (4، ص2018)المرعشي،  الممزمة في حالة التنازع.
 

 التحكيؿ: تتمثؿ ىذه العممية بمجمكعة األنشطة كالتفاعبلت التي يقـك بيا النظاـ كيحكؿ عف طريقيا 
 مدخبلتو مف مكارد كمطالب كتأييد إلى مخرجات، أم قرارات كسياسات تصدر عف 

 
 ال يعدك أف تككف عممية داخمية تتـ في إطار أبنية النظاـ السياسي، التحكيؿ 

 
 .(5، ص2009)عكض،  النظاـ ذاتو.

 
التغذية االسترجاعية: يقصد بيا كافة عمميات التأثير االسترجاعي لممخرجات عمى المدخبلت، كيتـ 
ذلؾ مف خبلؿ ما تحدثو المخرجات عمى البيئة مف أثار سمبا أك إيجابا كيككف ليا تأثيرىا في ذات 

السترجاعية تمثؿ عممية الكقت عمى المدخبلت. ككفقا القتراب ايستكف لتحميؿ النظـ فإف التغذية ا
ىامة كحيكية لبقاء النظاـ كاستمراره. إف عمـ النظاـ بمدل االستجابة لقراراتو كسياساتو يجعمو قادرا 
إما عمى المضي في طريقو بانتياج نفس السياسة أك تعديميا أك التخمي عنيا كىذا ما يسميو 

ال تعرض كجكده ايستكف التغذية االسترجاعية الفعالة التي تتضمف االستجابة  الفعالة لمنظاـ كا 
 .(5، ص2009)عكض، لمخطر حاؿ افتقادىا. 

 
)المرعشي،  التالي: أما االفتراضات األساسية التي يرتكز عمييا اقتراب ايستكف فيي عمى النحك

 (6-5، ص 2018
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العممية السياسية عممية آلية ديناميكية: بحيث يفترض اقتراب التحميؿ النظمي أف التفاعبلت 
لسياسية بيف مككنات النظاـ المختمفة كبعضيا البعض كبينيا كبيف معطيات البيئة المحيطة تتـ ا

بصكرة الية ديناميكية بحيث تحكـ عممية تحميؿ النظاـ السياسي مف خبلؿ التأكيد عمى التفاعؿ بيف 
 النظاـ بأنظمتو الفرعية كالبيئة بأنظمتيا المختمة.

 
نقطة البداية في التحميؿ لدل ايستكف  كيتأثر باألنظمة األخرل: النظاـ السياسي نظاـ مفتكح يؤثر

. كالنظاـ تفترض أفَّ التفاعبلت السياسية في إطار النظاـ السياسي تتـ استجابة لمتأثيرات البيئية
السياسي قد فصؿ تحميميا عف األنظمة األخرل المشكمة لمبيئة، كبما أف النظاـ السياسي يؤثر فييا 

لحياة السياسية نظاـ مفتكح فإف المطالب حسب ايستكف تقدـ لنا المفاتيح الرئيسية بدكره بما أف ا
 لفيـ الطرؽ التي تحدث فييا البيئة انطباعيا عمى عمميات النظاـ كمخرجاتو.

 
لمحياة  التحميميةه: فإف ما يعطي القيمة النظاـ يقكـ بمجمكعة مف الكظائؼ ال ُبدَّ منيا الستمرار 

ؤؿ الذم يثكر حكؿ كيؼ لمنظاـ السياسي أف يستمر في عالـ يتضمف عناصر السياسية ىك التسا
التغير كاالستقرار، كيقكؿ ايستكف أف محاكلة االجابة عمى ىذا السؤاؿ تكشؼ ما أسماه دكر حياة 
األنظمة السياسية كالتي تتبمكر حكؿ مجمكعة مف الكظائؼ الحيكية التي ال يستطيع بدكنيا أم 

 ر أك أف يحافظ عمى بقاؤه. نظاـ سياسي أف يستم
 

ضغكط: بالرغـ مف أف البيئة تمثؿ مشكمة تحميمية إال أنو يمكف تحميؿ البيئة تفرض عمى النظاـ 
أثر البيئة بحيث يتـ التركيز عمى المدخبلت كالتي تستخدـ كمؤشرات تمخص المؤثرات األكثر 

حدكد مف البيئة إلى داخؿ مف حيث مدل إسياميا في خمؽ التكتر كالضغكط التي تعبر الأىمية 
المطالب تفرض عمى ؛ فالنظاـ السياسي بالتركيز عمى مدخميف رئيسييف كىما: المطالب كالتأييد
في حيف أفَّ الضغكط ، النظاـ السياسي ضغكطان ال بدؿ لو مف أف يستجيب ليا بصكرة أك بأخرل
ف كاف ايستكف يرل أنَّو ليست كؿ ىذه  تشير إلى التأثيرات القادمة مف البيئة نحك النظاـ. كا 

التأثيرات البيئية تمثؿ تكتران كضغكطان عمى النظاـ. فبعضيا قد يمعب دكران إيجابيان في استمرار 
النظاـ، بينما بعضيا اآلخر قد يككف محايدان فيما يتعمؽ بإحداث التكترات كالضغكط، إال أفَّ 

 .التكترات كالضغكط عمى النظاـإحداث  اتجاهالغالبية مف ىذه التأثيرات يتكقع أف تعمؿ في 
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كىنا يعتقد ايستكف أف القدرة الحقيقية لبعض األنظمة بالتكيؼ  النظاـ السياسي نظاـ تكيفي:
كاالستمرار كالبقاء رغـ الضغكط كالتكترات الغير عادية التي تتعرض ليا مف بيئاتيا يحمؿ حقيقة 

 لضغكط كالتكترات.أف ىذه األنظمة تمتمؾ مقدرة االستجابة في مكاجية ىذه ا
 

 :أما عن العالقات األساسية التي يطرحيا االقتراب
 

يطرح اقتراب تحميؿ النظـ مجمكعة مف العبلقات األساسية بيف العناصر كالمتغيرات التي يتككف 
مف النظاـ السياسي مف ناحية كبينيا كبيف البيئة الخارجية المحيطة عبر الحدكد التي تفصمو عف 

أنو ما أف يكجد النظاـ السياسي بحدكده  خرل مف الناحية. كيذىب ايستكف إلىغيره مف النظـ األ
كأنظمتو الفرعية فإنو ىناؾ مجمكعة مف العبلقات القائمة بينو كبيف األنظمة المختمفة باعتبار أنيا 
أنظمة مفتكحة تتعرض لتأثيرات مف بعضيا البعض فبل يمكف أف تككف معزكلة عف بعضيا 

يركز التحميؿ النظمي اىتمامو عمى دراسة العبلقات عبر الحدكد بيف األنظمة البعض. كعمى ذلؾ 
 كبيف المدخبلت كالمخرجات. 

 
 هزا االقزشاة . دواعي اعزخذاو2.2

 
 إمكانية التحميل: .1

 
يركز اقتراب ايستكف عمى الجانب التحميمي بؿ كأيضا عمى الشمكؿ التحميمي لمختمؼ عناصر 

ؾ مف كافة العمميات المتمثمة في المدخبلت كالمخرجات. الشمكؿ أيضا النظاـ السياسي بما يعنيو ذل
يعني عدـ اقتصار النظاـ السياسي عمى المؤسسات الحككمية الرسمية كالسمطات الثبلث، أك عمى 
األحزاب السياسية كالجماعات الضاغطة، إنو يتسع مع اإلطار التحميمي الجديد ليشمؿ مختمؼ 

معب دكرا مؤثرا أك يمكنيا أف تمعب دكر مؤثر في الحياة السياسية الجماعات كالقطاعات التي ت
  سكاء في ذلؾ كانت ضد أك مع النظاـ، مشركعة أـ غير مشركعة كاإلضرابات كالتظاىرات.

 
 إضافة إلى أف اقتراب تحميؿ النظـ لدراسة الظاىرة السياسية يحدد نقاط تركيز الدراسة، كما 

 االقتراب منو، كما يقكؾ بتحديد كحدات التحميؿ يحدد كيفية معالجة المكضكع أك 
 .(8، ص2009)عكض،  المستخدمة.
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 إمكانية المقارنة: .2
 

اقتراب تحميؿ النظـ أفاد كثيرا في مجاؿ دراسة المقارنات، السيما بعد تطكيره عمى يد ألمكند كباكؿ. 
قيداتيا، كفي درجة رقييا فمما كاف النظاـ السياسي بأبنيتو المختمفة كالتي تتفاكت في بساطتيا كتع

كتقدميا يمثؿ ظاىرة عالمية تكجد في كؿ المجتمعات، حتى البسيط منيا، باعتبار أنيا تمتمؾ شكبل 
أك اخر مف أشكاؿ األبنية السياسية، فإف إمكانية المقارنة بيف النظـ السياسية تصير ممكنة عمى 

ىذه األبنية، مدل قدرة ىذه األبنية  أساس مجمكعة مف األبعاد. مف ىذه األبعاد مدل تعقد كتمايز
بالقياـ بالكظائؼ المككمة إلييا. بالتالي أضحى مف الممكف الدراسة المقارنة لمطريقة أك الطرؽ التي 
مف خبلليا يقكـ النظاـ مف أداء الكظائؼ في ظؿ ظركؼ المختمفة لكؿ نظاـ. كىك األمر الذم 

إلى تعميمات تتعدل خبرة أم نظاـ  أضحى معو عمـ السياسية في كضع يمكنو مف الكصكؿ
سياسي كاحد، أك أنظمة أخرل تنتمي لثقافة أك حضارة كاحدة، بما يعنيو إمكانية تقدـ الدراسات 

 .(9، ص2009ض، )عك  المقارنة.
 

كفي ىذه الدراسة فإف خبلؿ الفصكؿ التي ستبحثيا الدراسة سيتـ اعتماد اقتراب ايستكف لتحميؿ 
ثر النظاـ السياسي عمى التحكالت التي حدثت في كؿ مف تركيا كمصر عبر النظـ السياسية لتبياف أ

المراحؿ الزمنية المختمفة ككيؼ تعامؿ النظاـ السياسي مع المدخبلت مف البيئة الداخمية ليبني 
عمييا التغيرات كالتحكالت في القرارات الخارجية كفي ذات الكقت كيؼ أثرت البيئة الخارجية عمى 

في البيئة الداخمية لكبل الدكلتيف ككيؼ تعامؿ معيا النظاـ السياسي في إحداث أية  إحداث التغيرات
  تغيرات سكاء كانت داخمية أك خارجية.

 
لذلؾ فإنو كخبلؿ الفصؿ الثالث ستبحث الدراسة في أىمية المكقع الجغرافي كالمكانة اإلقميمية لكؿ 

 عمىأىمية  والمكقع الجغرافي كانعكاسات يذافمميزات  الجغرافي لتركيا مف تركيا كمصر؛ فمممكقع
تركيا سياسيا، ككيؼ لعب ىذا المكقع الجغرافي عبر مراحؿ متعددة إلى صعكد أك تنامي  مكقع

لدكر كمكانة تركيا اإلقميمية ككيؼ استطاع النظاـ السياسي في تركيا مف تفعيؿ ليذا المكقع 
سيتـ  مبحث األكؿكخبلؿ ال .كالدكلي قميمياإلالجغرافي كاستغبللو لتفعيؿ قكة تركيا عمى الصعيد 

مف سقكط الخبلفة العثمانية كبداية الجميكرية الكمالية حتى كصكؿ  ءابد ذلؾ بالتفصيؿ تكضيح
كيؼ تراجع كتقدـ ىذا المكقع  تكضيحالعدالة كالتنمية إلى الحكـ كخبلؿ ىذه السنكات الطكيمة 

كاستعرض  .لنظاـ السياسي مع ىذه المعطياتككيؼ تفاعؿ ا اإلقميميةالجغرافي في أىمية تركيا 
كالدكلية التي يتـ عرضيا لتبياف كيؼ تفاعؿ النظاـ السياسي مع ىذه  اإلقميميةنماذج لعبلقات تركيا 
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 كالدكلية. اإلقميميةالعبلقات كأثر التحكالت التي أصابت النظاـ السياسي عمى عبلقات تركيا 
 

أىمية مكقع مصر الجغرافي لمصر كمكانتيا اإلقميمية؛  المبحث الثاني يبحث في المكقع الجغرافي
ىذا المكقع لئلىماؿ مف قبؿ النظاـ السياسي  كتكضيح كيؼ تعرضكميزات ىذا المكقع لمصر 

فمصر منذ التحكؿ مف النظاـ الممكي إلى النظاـ الجميكرم كقع النظاـ السياسي تحت الحكـ 
صر حتى الرئيس محمد حسني مبارؾ كاف في العسكرم كىذا النظاـ منذ الرئيس جماؿ عبد النا

تبعية ما بيف المعسكريف الشرقي كالغربي كتبعا لمنظاـ السياسي الذم حكمو العسكر انحسر دكر 
مصر اإلقميمي نحك الداخؿ مع العمـ أف مصر تمتمؾ كؿ المقكمات لتككف قكة إقميمية كسيتـ بحث 

عكامؿ داخمية أك عكامؿ خارجية كبناء عمى كيؼ أىمؿ النظاـ السياسي ىذه المقكمات سكاء بفعؿ 
 مرحمةكمف ثـ الحديث عف أكؿ  .ذلؾ انكفئ دكر مصر كتراجع مف دكر مركزم إلى دكر ىامشي

نظاـ سياسي بحكـ مدني كىي فترة الرئيس محمد مرسي كالتغيرات التي جرت خبلؿ السنة التي ل
لرئيس عبد الفتاح السيسي كأثر ىذا حكـ فييا الرئيس محمد مرسي حتى االنقبلب العسكرم كتكلي ا

 االنقبلب عمى مكانة مصر اإلقميمية كالدكلية.
 

في الفصؿ الرابع ستبحث الدراسة في دكر المؤسسة العسكرية كالنظاـ السياسي في كؿ مف تركيا 
بحيث يتـ شرح ماىية النظاـ كمصر؛ فالمبحث األكؿ يبحث في دكر المؤسسة العسكرية في تركيا 

تركي كدكر المؤسسة العسكرية في ىذا النظاـ كالعكامؿ التي ساعدت إلى تحكؿ النظاـ السياسي ال
السياسي التركي مف النظاـ العسكرم إلى النظاـ المدني كتبياف ىذه العكامؿ إف كانت داخمية أك 

كىذا كمو يتـ الحديث عنو منذ إعبلف الجميكرية الكمالية كالتعديبلت الدستكرية التي  .خارجية
ا النظاـ الكمالي كالتي غيرت النظاـ السياسي لسيطرة عسكرية كبعد ذلؾ الحديث عف بداية كضعي

كالحديث عف  .كالحككمات المتتالية كاالنقبلبات العسكرية 2946التغيرات التي حدثت مع العاـ 
االتحاد األكركبي كمطالب تركيا ك العكامؿ الخارجية مف الحرب الباردة كسقكط االتحاد السكفيتي 

لبلنضماـ إليو كأثر كؿ ىذه العكامؿ عمى التغيرات الداخمية التي حدثت ككاف ليا الدكر في تحكيؿ 
النظاـ إلى المدني ككذلؾ العكامؿ الخارجية التي بدأت مع األلفية الثانية كتزامف ىذه العكامؿ مع 

يبلت عكامؿ داخمية ساىمت في ىذه التغير نحك الحكـ المدني حتى كصمت إلى مرحمة التعد
 الذم رسخ السيطرة العسكرية عمى النظاـ السياسي. 2980الدستكرية لدستكر انقبلب 

 
مصر مف  كالنظاـ السياسي المصرم؛ في المبحث الثاني تبحث الدراسة في دكر المؤسسة العسكرية

 حيث ماىية ىذا النظاـ السياسي كدكر المؤسسة العسكرية فيو كأثر العكامؿ الداخمية كالخارجية عمى
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العكامؿ الداخمية التي  كأثرىذا النظاـ كترسيخ دكر الحكـ العسكرم منذ الرئيس جماؿ عبد الناصر 
رسخت حكـ العسكر كمف ثـ الرئيس محمد السادات كالرئيس محمد مبارؾ كصكال إلى ثكرة يناير 
كتنحية حكـ مبارؾ ككصكؿ أكؿ رئيس مدني كىك الرئيس محمد مرسي كمف ثـ عكدة العسكر 

 .قبلب العسكرم كأثر العكامؿ الداخمية كالخارجية في ذلؾباالن
في الفصؿ الخامس تبحث الدراسة عف الحركة اإلسبلمية في كؿ مف تركيا كمصر كالمتمثمة في 
مسيرة حزب العدالة كالتنمية في تركيا كحزب الحرية كالعدالة الجناح السياسي لحركة اإلخكاف 

مف حيث بحث الدراسة في الحركة اإلسبلمية في تركيا؛ المسمميف في مصر، ففي المبحث األكؿ ت
دكر النظاـ السياسي كتفاعمو مع المطالب الداخمية التي بدأت مع التعددية الحزبية كالسماح 
لمحركات اإلسبلمية بالتأسيس كالظيكر كمف ثـ المشاركة السياسية ككذلؾ دكر العكامؿ الخارجية 

دفعت نحك السماح لمحريات الداخمية كالتي استغمتيا الحركة التي أثرت عمى النظاـ السياسي كالتي 
  .اإلسبلمية لممارسة نشاطيا السياسي

 
مف حيث كيؼ تفاعؿ النظاـ  في المبحث الثاني تبحث الدراسة عف الحركة اإلسبلمية في مصر؛

السياسي مع المطالب الداخمية كالخارجية بالسماح بحد معيف مف الحريات كالسماح لمحركة 
مف النظاـ السياسي في عيد جماؿ عبد الناصر ككيؼ  اسبلمية بالظيكر كممارسة نشاطاتيا بدءاإل

مع ىذه العكامؿ ككيؼ كاف دكر الحركة اإلسبلمية في المجتمع المصرم ككذلؾ في عيد  تعاطي
السادات كمبارؾ كصكال إلى ثكرة يناير التي شاركت فييا الحركة اإلسبلمية حتى االنتخابات 

ركة فييا كمف ثـ كصكؿ اإلخكاف المسمميف إلى الحكـ كالعكامؿ التي ساعدت عمى االنقبلب كالمشا
  .عمى حكـ اإلخكاف كمف ثـ حممة اإلقصاء التي مارسيا االنقبلب العسكرم عمى الحركة

 
ما بيف تركيا  خبلؿ الفصؿ السادس األخير ستكضح الدراسة أكجو الشبو كاالختبلؼ أم المقارنة

ـ السياسي في تركيا كالنظاـ السياسي في مصر ككيؼ أحدثت الحركة اإلسبلمية في كمصر كالنظا
مكانية استفادة مصر  تركيا التغيرات في النظاـ السياسي مستفيدة مف التغيرات الداخمية كالخارجية، كا 
مف مسيرة الحركة اإلسبلمية في تركيا مف أجؿ االنتقاؿ بالنظاـ السياسي المصرم نحك النظاـ 

ني كتقميص الييمنة العسكرية عمى النظاـ السياسي المصرم كاالنتقاؿ بمصر لتأخذ دكرىا في المد
 الساحة اإلقميمية كالدكلية. 
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 انذساعبد انغبثةخ واألدثيبد  2.3

 
عمى أىمية الدراسات المقارنة سكاء فيما يتعمؽ بالدكؿ أك الحركات اإلسبلمية كالسياسية في الدكؿ 

التي تتعمؽ بيذا الشأف لذا فإف المراجع التي  بالمغة العربية ندرة في الدراسات العربية إال أف ىناؾ
سيتـ ذكرىا ىنا ىي مراجع تتعمؽ بمحاكر خاصة داخؿ ىذه الرسالة سكاء فيما يتعمؽ بتركيا كدكلة 
أك حزب العدالة كالتنمية التركي ككذلؾ الحاؿ بخصكص مصر كدكلة أك حركة اإلخكاف المسمميف 

ارنة ما بيف تركيا كمصر أم أنو لـ تتكفر مصادر كمراجع متخصصة بالبحث بالمق .بشكؿ عاـ
بشكؿ خاص، كفيما يتعمؽ بإجراء تحميؿ العكامؿ المؤثرة عمى الحالتيف كما سيتـ تكضيحو فيما يمي 
في المحاكر األساسية التي تركز عمييا ىذه الدراسة كىي: المكانة اإلقميمية كالمكقع الجغرافي لكؿ 

تركيا كمصر، كدكر المؤسسة العسكرية في كبل الدكلتيف، كالحركة اإلسبلمية في الحالتيف. ىذه  مف
المحاكر ضركرية إلتاحة اإلمكانية إلجراء بحث مقارف مف خبلؿ تكظيؼ مككنات اقتراب ايستكف. 
ا كىذا يتضمف العكامؿ الخارجية كالداخمية التي أثرت عمى تجربتي الحركات اإلسبلمية في تركي

كمصر كتقكيـ إمكانية االستفادة مف تجربة تركيا في حالة مصر مع مراعاة أكجو الشبو كفكارؽ 
 محددة بيف الحالتيف. 

 
 المكانة اإلقميمية والموقع الجغرافي لكل من مصر وتركيا: :المحور األول

 

 :تركيا -

 

سيمي لمباحث قا 2014إلى  1990الدور اإلقميمي لتركيا في منطقة الشرق األوسط من  .أ 
: حيث ناقشت ىذه الرسالة الفضاء الجغرافي السياسي لمسياسة التركية الخارجية عبد القادر

سياسيا كاقتصاديا كأمنيا في ظؿ التغيرات اإلقميمية كالدكلية كركزت بشكؿ خاص عمى 
 منطقة الشرؽ األكسط.

: د أغموالعمق االستراتيجي موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية لمدكتور أحمد داوو  .ب 
يعبر الكتاب بشكؿ مفصؿ عف رؤية البريفيسكر أكغمك عف المكانة التي ينبغي أف تضطمع 
بيا تركيا عمى الساحة اإلقميمية كالدكلية ككيفية تكظيؼ تركيا لمكركثيا التاريخي كالجغرافي 

ثابة في سياستيا الخارجية لبمكغ المكانة اإلقميمية كالدكلية البلئقة بيا، كما يعد الكتاب بم
نظرية جديدة تضاؼ إلى العمـك السياسية المعاصرة فيي خبلصة بحث طكيؿ لعكامؿ 

 .2020النيضة كالريادة لكؿ دكلة كمجتمع صدر الكتاب في العاـ 

بحث لمدكتور عصام ممكاوي مقدم في الممتقى  المتاحة االستراتيجيةتركيا والخيارات  .ج 
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ىدفت الدراسة إلى تحميؿ  :"2013 دوليةالرؤى المستقبمية العربية والشركات ال" العممي
تركية عقبلنية ساىمت بنقؿ  استراتيجيةالتركية كالتي ساىمت في رسـ  االستشرافيةالقدرة 

تركيا مف العيش عمى األطراؼ إلى االنتقاؿ إلى مركز األحداث في منطقة الشرؽ األكسط 
خطى عزلتيا التي كانت كاعتبارىا العب أساسي ال يمكف تجاكزه، كبالتالي استطاعت أف تت

 فييا حتى كصمت لمركز األحداث كقكة إقميمية. 

صادر عف  لمكاتب بكر محمد رشيد البدور 2020المكانة اإلقميمية لتركيا حتى العام  .د 
مركز الجزيرة لمدراسات: يقدـ الكتاب مقاربة تحميمية التي تختص بدراسة العبلقات المعقدة 

التركي كالنظاـ السياسي كتفاعبلتو مع محيطو اإلقميمي كتشابؾ التحكالت في بنية المجتمع 
 كالدكلي كانعكاسيا عمى السمكؾ السياسي الخارجي لتركيا كمستقبؿ مكانتيا اإلقميمية.

 
 مصر: -

 
مقاؿ في لمكاتب محمد بيمي العميمي  2011يناير  25الدور اإلقميمي لمصر بعد ثورة  .أ 

مط الضكء في مقالو عمى التغيرات التي : كيس2022مجمة العكدة قسـ السياسيات الدكلية 
كاآلثار التي ترتبت عمى ىذا  أحدثتيا الثكرة المصرية عمى صعيد سياسة مصر الخارجية

 الدكر مع استعراض ألدكار مصر الخارجية خبلؿ الحقب الماضية.

 2004مقاؿ لشبكة الجزيرة اإلخبارية  العنانيالدور اإلقميمي لمصر إلى أين لمكاتب خميل  .ب 
مط الضكء عمى دكر كمكانة مصر في أىـ ممفيف يعتبرا جكىر السياسة الخارجية كيس

 .2004الممؼ اإلفريقي حتى العاـ ك  المصرية كىما الممؼ الفمسطيني

: بحيث تناكلت لمباحث فارس تركي محمود 1990-1981السياسة الخارجية المصرية  .ج 
بارؾ الذم اعتبرىا الباحث ىذه الدراسة السياسة الخارجية لمرئيس السابؽ محمد حسني م

مف أشد المراحؿ كأصعبيا كتصحيح األخطاء التي ارتكبت في تاريخ أنكر السادات 
كناقشت العبلقات المصرية مع اإلقميـ ككذلؾ العبلقات المصرية الدكلية األمريكية عمى 

 كجو الخصكص. 

مصر بين عيدين مرسي والسيسي دراسة صادرة عن مركز الزيتونة تحت إشراف  .د 
عداد باسم القاسم وريع الدنان  كتتناكؿ الدراسة األكضاع الدكتور محسن صالح وا 

القانكنية كاألمنية كالسياسية كاالقتصادية كاإلعبلمية التي شيدتيا مصر خبلؿ عيدم 
 .2025-2022مرسي كالسيسي خبلؿ الفترة 
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 المحور الثاني: دور المؤسسة العسكرية في كل من مصر وتركيا:
 

 تركيا: -
: يناقش الكتاب شكؿ كبنية 2022 لمكاتب أحمد نوري النعيمي ظام السياسي في تركياالن .أ 

النظاـ السياسي في تركيا في المرحمة الممتدة منذ تأسيس الخبلفة اإلسبلمية إلى مرحمة 
 الجميكرية الكمالية كاالنقبلبات العسكرية كصكال إلى العدالة كالتنمية في الحكـ.

: يسمط الكتاب الضكء عمى 2013ا لمدكتور طارق عبد الجميل العسكر والدستور في تركي .ب 
العبلقات المدنية العسكرية كمعضمة النفكذ السياسي لمجيش كدكره المعيؽ لمسار التحكؿ 
الديمقراطي كبناء دكلة المؤسسات، كما يتتبع الكتاب الجذكر التاريخية لمدكر السياسي 

 .2997أسيس الجميكرية حتى انقبلب لمجيش كما يستعرض االنقبلبات العسكرية منذ ت

التحول الديمقراطي في تركيا كتاب لمجموعة باحثين أشرف عمى تحريره ناظم تورال  .ج 
: عبارة عف آراء مجمكعة مف الخبراء األتراؾ عف أىـ المكضكعات المتصمة بتحكؿ 2012

شاممة الدكلة التركية إلى دكلة حديثة، يكفر الكتاب قدر مف المعمكمات كالتحميبلت ال
الخاصة باالقتصاد التركي كالنظاـ القانكني كحكـ القانكف كالمكقؼ مف حقكؽ اإلنساف 

 كاألقميات كالتحديات الماثمة أماـ السياسية الخارجية التركية.

التحول الديمقراطي في تركيا والعالقات المدنية العسكرية في عيد حزب العدالة والتنمية  .د 
لديمقراطي العربي لمباحثة رضكل حسيف: تدكر بحث صادر عف المركز ا 2002-2016

الدراسة حكؿ تأثير طبيعة العبلقات المدنية العسكرية عمى مسار التحكؿ الديمقراطي في 
 تركيا خبلؿ فترة حكـ حزب العدالة كالتنمية.

 

 مصر: -
 

نشر عمى  الجيش والدولة في مصر: تشابك العسكري والمدني تقرير لمكاتب أحمد ىاشم .أ 
: يناقش التقرير العبلقة ما المؤسسة العسكرية كالنظاـ 2015لجزيرة اإلعبلمية مكقع شبكة ا

الحاكـ كأثر ذلؾ عمى مساعي تطكير كتحديث الجيش المصرم كتطكير القكة العسكرية 
 لمجيش، كأثر التكجو السياسي لمنظاـ الحاكـ عمى الجيش.

عن المعيد المصري مدخل لقراءة العالقات المدنية العسكرية في مصر دراسة صادرة  .ب 
: تسمط الضكء الدراسة عمى ممؼ العبلقات 2015 واالستراتيجيةلمدراسات السياسية 

المدنية العسكرية كالتي اعتبرتيا الدراسة إحدل أىـ الممفات الميمشة كالتي لـ يتـ التركيز 
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عمى دراستيا بحيث تبحث الدراسة في مدل تعزيز النزعة االستقبللية لممؤسسة العسكرية 
 .2013 حتى انقبلب 2011منذ ثكرة يناير 

إصالح القطاع األمني في مصر المعضالت والتحديات لمكاتب عمر عاشور دراسة لمركز  .ج 
: يسمط الضكء عمى ديناميكيات التحكؿ األمني في مصر 2012 بروكنجز في الدوحة

ي يستعرض أساليب نظاـ مبارؾ في القمع مف خبلؿ لقاءت مع ضباط كجنراالت سابقيف ف
الجيش المصرم كيقدـ اقتراحات لمحؿ عمى ضكء االستفادة مف التجارب كالتحكالت 

 الناجحة في العالـ العربي كغيره.
 اإلسالمية في كل من تركيا ومصر: المحور الثالث: الحركة

 
 تركيا: -

 
لمكاتبة منال صالح  1997-1969 نجم الدين أربكان ودوره في الحياة السياسية التركية .أ 

رض الكتاب الخمفية التاريخية عف السياسة التركية كمكقفيا مف اإلسبلـ منذ : يستع2012
الجميكرية الكمالية حتى ظيكر نجـ الديف أربكاف كما يستعرض دكر نجـ الديف أربكاف 
كأدكاره السياسية عبر األحزاب السياسية التي أنشأىا منذ أكؿ حزب السبلمة الكطني حتى 

العسكرية خبلؿ ىذه الفترات بما ذلؾ أيضا السياسات كاالنقبلبات  2997حزب الرفاه 
 الداخمية كالخارجية التي اتبعتيا حككمات أربكاف.

الحركة اإلسالمية التركية معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربي لمكاتب جالل  .ب 
: تقدـ الدراسة عبر استعراض مسيرة التجربة التركية السيما تجربة الحركات 2010ورغي 

اإلسبلمية ما يمكف االستفادة منو عربيا كاعتبر المؤلؼ أنو يمكف االستفادة مف ىذه التجربة 
بداية مف اعتداؿ الحركات اإلسبلمية كتركيزىا عمى أىمية التحكؿ الديمقراطي كانتياء 

 بالكصكؿ إلى صيغة تفاىـ كتعاكف ما بيف الحركات اإلسبلمية كالعممانية.

لمكاتب الدكتور سعيد  مى تحوالت الحركات اإلسالمية العربيةتأثيرات النموذج التركي ع .ج 
: تبحث ىذه الدراسة كالتي انتشرت عبر مركز الجزيرة لمدراسات في تأثير 2016الحاج 

التجربة التركية في عيد العدالة كالتنمية عمى الحركات اإلسبلمية في دكؿ الثكرات العربية، 
كتقيـ مدل نجاحيا في االستفادة مف التجربة  ي،عمى المستكل الفكرم كالتنظيمي كاإلجرائ

التركية، كما تسعى الدراسة إلى االستشراؼ مدل تأثير ذلؾ في مستقبؿ ىذه الحركات 
 تنظيميا كفكريا كفؽ خياراتيا المتاحة؟
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 مصر: -

 
لمركز  2014دراسة لمكاتب محمد عفان  المسممين اإلخواننظريات الدولة في أيديولوجيا  .أ 

 األيدكلكجياتاإلسبلـ السياسي السني كالشيعي: تسمط الدراسة الضكء عمى  مدارؾ لدراسات
لحركة اإلخكاف المسمميف بحيث يؤكد الكاتب أف لحركة اإلخكاف أكثر مف أيدلكجية بحث 

فيناؾ  تأف انتشار اإلخكاف المسمميف في دكؿ عدة لو أثر عمى ىذه األيديكلكجيا
الميبرالية الديمقراطية لراشد الغنكشي كالراديكالية ك  ياالشتراكية لمصطفى السباع ةاأليديكلكجي

المؤسس حسف البنا كاألخرل  ةلسيد قطب، لكف الدراسة تسمط الضكء فقط عمى أيديكلكجي
 لسيد قطب كالذم اعتبره الكاتب المنظر األكثر تأثيرا بعد المؤسس حسف البنا.

دراسة  2013ل العناني لمكاتب خمي المسممين في مرحمة ما بعد مرسي اإلخوانجماعة  .ب 
: تحاكؿ ىذه الدراسة في بحث صادرة عن المركز العربي لألبحاث ودارسة السياسيات

كاعتبار  2023األسباب التي أدت إلى سقكط اإلخكاف المسمميف في الحكـ عقب انقبلب 
ىذه االنقبلب محطة فاصمة في تاريخ حركة اإلخكاف المسمميف لما ترتب عمى ىذا 

ىذه الحركة في بنيتيا التنظيمية كالسياسية، كتنتيي  داعيات أثرت عمىاالنقبلب مف ت
الدراسة إلى نتيجتيف أف محاكالت استئصاؿ حركة اإلخكاف المسمميف لف تنجح، كأف عمى 
 حركة اإلخكاف أف تعيد التفكير في أخطاءىا كخطابيا السياسي مف أجؿ البقاء كقكة فاعمة

 كمؤثرة.
 

ثابة دراسات تخصصت في جانب معيف كالمكانة اإلقميمية كالمؤسسة المراجع السابقة كانت بم
في مصر أك تركيا دكف إجراء مقارنات بينيا كبيف نماذج مختمفة في دكؿ  العسكرية التركية سكاء

كما تختمؼ ىذه الدراسة عف المراجع المذككرة أنيا أضافت عنصر المقارنة بيف دكلتيف كىما  ،أخرل
أف المصادر المذككرة قد  كما مفة ناقشتيا الدراسات السابقة منفصبل.مصر كتركيا بمحاكر مخت

ناقشت الحركات اإلسبلمية في كمتا الدكلتيف دكف الخكض في العكامؿ التي أثرت عمى دكر ىذه 
  كدكف إجراء مقارنات بيف التجربتيف. الحركات في الحالتيف
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 انفصم انثبنث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أهًيخ انًىقع انجغشافي وانذوس االعزشاريجي

 
لمكقع الجغرافي كالعكامؿ الدكلية كاإلقميمية عمى إعادة خبلؿ ىذا الفصؿ ستبحث الدراسة تداعيات ا

لكؿ مف تركيا كمصر بعد التغير في النظاـ السياسي  كاإلقميميةالدكلية  االستراتيجيةبناء المكانة 
 لكؿ منيما؛ مف خبلفة إلى جميكرية في تركيا كمف النظاـ الممكي إلى الجميكرم في مصر.

 
منية تكضح ىذا التغير الحاصؿ في النظاـ السياسي حتى العاـ ز  فتراتبحيث ستقسـ الدراسة إلى 

ككيؼ تأثرت المكانة اإلقميمية لكبل الدكلتيف خبلؿ ىذه الحقب كالمراحؿ الزمنية التي مرت  2026
بيا مسيرة النظاـ السياسي، كما أنو سيتبيف خبلؿ ىذا الفصؿ كيؼ استطاعت كؿ مف تركيا كمف 

عمى المستكيات الدكلية كاإلقميمية منذ تكلي  االستراتيجية مصر عمى الحفاظ عمى مكانتيما
 المؤسسة العسكرية زماـ الحكـ في كؿ منيما.؟

 
 رشكيب 3.1

 
 انًىقع انجغشافي وانجعذ انثةبفي: اعزجبساد 3.1.1

 
شكمت تركيا كما عرفت تاريخيا نقطة تقاطع لمحضارات التي شكمت قمب العالـ القديـ، كاسطنبكؿ 

ثبلث مف أعظـ اإلمبراطكريات الركمانية كالبيزنطية كالعثمانية، فتركيا في عيد الخبلفة كانت مركزا ل
العثمانية استطاعت عبر أىمية مكقعيا الجغرافي أف تتمدد في أعماؽ القارة اآلسيكية كاإلفريقية 

يطرت كاألكركبية، إذ قامت كنشأت الدكلة العثمانية بفكر استراتيجي يتمحكر في بناء دكلة كبيرة س
حيث أنيا سيطرت عمى أسيا الصغرل كغرب أسيا كشماؿ  عمى أىـ المناطؽ الميمة في العالـ

كلعبت دكرا أساسيا في صياغة نظاـ عالمي كانت تركيا كالدكلة  أفريقيا كجنكب شرؽ أكركبا،
ذ )عمي ع.، المكقع الجيكسياسي لتركيا كأىميتو في االستراتيجية الغربية منالعثمانية ىي مركزه. 

كنتيجة لعكامؿ متعددة أصابيا الكىف كبدأت بالتفكؾ ، (3، ص2016حرب العالمية الثانية، نياية ال
ضعاؼ الفعؿ االستراتيجي ليا كتحكيميا إلى ممر تستخدمو القكل االستعمارية لميجمة عمى العالـ  كا 
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الدكلة العثمانية  الغربية التي اتبعتيا أكركبا نحك العربي كاإلسبلمي كتجمى ىذا األمر في السياسة
بالسعي نحك إضعافيا كتقسيـ الدكلة العثمانية ككاف ىذا كاضحا في االنقبلب الذم قامت بو 

إعبلف  مجمكعة االتحاد كالترقي عمى السمطاف عبد الحميد الثاني كتجمت بشكؿ أكضح مع
 1923ية كالذم كاف تمييدا إلعبلف الجميكرية الترك 1922مصطفى كماؿ أتاتكرؾ إلغاء الخبلفة 

دكرىا الريادم في السياسة الدكلية حتى كتراجعا في كالتي اعتبرت بمثابة ضعؼ تركيا استراتيجيا 
ىي القاعدة العسكرية لبلستراتيجيات الغربية التي انطمقت منيا  1952أصبحت تركيا مع العاـ 

 .(6ص، 2015)خمؼ اهلل،  العالـ اإلسبلمي.المعسكر الشرقي ك  نحكالغربية  القكل االستعمارية
 
عمى صعيد المكقع الجغرافي فإف تركيا تتمتع بميزات جغرافية تؤىميا ألف تككف في مكانة 

% 3% كأكركبا 97 آسيافتكسطيا لقارات العالـ القديـ كامتداد أراضييا بيف ميمة؛  استراتيجية
عمى  دكؿ، كؿ ىذا منحيا القدرة 8ككقكعيا في قمب أكراسيا باإلضافة إلى حدكد مشتركة مع 
بالغة حيث تمثؿ ممتقى  استراتيجيةالتفاعؿ مع محيطيا تأثرا كتأثيرا كىذا المكقع أعطاىا أىمية 

 الكطف العربي أك المكاصبلت البرية كالبحرية كالجكية كتتحكـ في طرؽ نقؿ الطاقة سكاء إلى منطقة
لى أكركبا أك الكاليات المتحدة األمريكية "الشرؽ األكسط" بحرييف  في مضيقي؛ فتركيا تتحكـ فكا 

استراتيجييف كىما مضيؽ البكسفكر شماال بيف البحر األسكد كبحر مرمرة، كمضيؽ الدردنيؿ جنكبا 
بيف بحر مرمرة كالبحر المتكسط عبر بحر ايجة بالتالي فإنيا تتحكـ في المركر البحرم بيف البحر 

ختيار السياسات كبيرة في حرية ا إمكانياتكما منحيا إلى جانب ذلؾ  المتكسط،ك  األسكد
كالتحالفات، كما أف كسطية مكقع تركيا بيف قارات العالـ القديـ كقربيا مف مناطؽ المصالح الحيكية 

العالمية أدل ذلؾ إلى زيادة درجة االىتماـ االستراتيجي لمقكل العظمى كالدكؿ الكبرل  كاالستراتيجية
ؽ إلى مناطؽ جيكاستراتيجية أخرل مف ارتكاز رئيسية كقاعدة انطبل بتركيا بكصفيا أنيا تمثؿ نقطة

العالـ ليذا تحرص ىذه الدكؿ عمى أف يككف ليا عبلقات تعاكف استراتيجي عسكرم كأمني مع 
كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف تركيا كمنذ ضعؼ الدكلة العثمانية  (3، ص2026)عمي ع.،  تركيا.

فمكقع تركيا الجغرافي  غربي كالركسيكحتى سقكط االتحاد السكفيتي كانت حاجزا بيف المشركعيف ال
تركيا نقطة في أعقد النقاط الجغرافية عمى مستكل العالـ فيي كريثة اإلمبراطكرية  يبدك ككأف

العثمانية كالتي تحمؿ صبلت كعبلقات كثيقة مع الشعكب اإلسبلمية كلكف حينما ضعفت كانتيت 
 فد حافة التنافس بيف مشركعيف جديداىذه الدكلة العثمانية كخبلؿ الحرب الباردة جعميا تقع عن

 قكتو بعد انتصاره بالحرب العالمية األكلى الرأسمالي الديمقراطي كالذم زادت كىما المعسكر الغربي
ثـ الحرب العالمية الثانية كالمعسكر الشرقي الذم يتمدد كيتكسع في  كىزيمة الدكلة العثمانية فييا

كعية، فتركيا كاقعة بحكـ الجغرافيا في قمب محيط التكسع الجزء الشرقي مف العالـ كيحمؿ لكاء الشي
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تابعة بدرجات متفاكتة لبلتحاد السكفيتي بينما تركيا ىي  كانت كالنفكذ الشرقي فيي محاطة بدكؿ
 .(26، ص2027امي، )الي ضمف المعسكر الغربي كالتابع لو.

 
اؿ كاألبيض في الجنكب كبحر كيزيد مف أىميتيا شكاطئيا الممتدة عمى ثبلثة بحار األسكد في الشم

ايجة في الغرب، كلعؿ كبرل ميزات المكقع الجغرافي لتركيا كجكد اثنيف مف أكبر مضائؽ العالـ 
كلكنو بقدر ما كاف ليذا أىمية  كمضيؽ الدردنيؿ. كىما مضيؽ البكسفكر أىمية ضمف أراضييا:

؛ ألف كافة الدكؿ المطمة كبيرة في كقت قكة تركيا بقدر ما شكؿ أزمة لتركيا في لحظات ضعفيا
لنشاطيا االقتصادم فإباف قكة  ربالبكسفك عمى البحر األسكد مضطرة ببل بديؿ لتأميف المبلحة 

الدكلة العثمانية كاف ىذا يعطييا مزيد مف النفكذ كالقكة لكف ذات األمر تغير في مراحؿ أخرل 
كاف بند سبلمة  رالبكسفك ضيؽ تعرضت فييا الدكلة العثمانية إلى الضعؼ، كألىمية ىذا المكقع لم

نياء  المبلحة حاضرا في مختمؼ أنكاع االتفاقات االقتصادية كاتفاقيات التحالؼ كاتفاقيات اليزيمة كا 
 .(24، ص2027)اليامي،  الحركب.

 
كما تتمتع تركيا في محيطيا الجغرافي كالبشرم بمشتركات ثقافية كلغكية كتاريخية كبيرة فتركيا 

قع عمى حافة خطكط الفصؿ بيف العالميف اإلسبلمي كالمسيحي كبالتالي شكمت بمكقعيا الجغرافي ت
تركيا نقطة تقاطع ليكيات ثقافية متعددة بحيث تتقاطع فييا الثقافة األكركبية مف جية الغرب 

مف جية الشرؽ كالثقافة العربية مف جية الجنكب  اآلسيكيةكالثقافة الركسية مف جية الشماؿ كالثقافة 
تركيا تعد بمثابة الجسر الكحيد بيف كافة األدياف كبيف مختمؼ الحضارات كالثقافات، كىذا لذلؾ فإف 

ميد أماميا الطريؽ لصنع تحالفات سياسية سكاء مع دكؿ ما يعرؼ بالعالـ التركي الممتدة مف 
 غرب الصيف إلى حدكد أكركبا أك مع منطقة البمقاف التي تمثؿ العمؽ األكركبي لتركيا العثمانية.
كبرزت أىمية ىذا المكقع كالمكانة لتركيا بعد سقكط كانييار االتحاد السكفيتي كتمثمت ىذه األىمية 

نما كامتدادات  لغكية كثقافية عرقية كتاريخية بالحاجة الغربية إلى تركيا ليس فقط كمكقع جغرافي كا 
بعد سقكط االتحاد  سيما في مناطؽ آسيا الكسطى كالقكقاز كالبمقاف التي تعرضت لحالة مف الفراغال

ىذه المناطؽ كالتي أرادت مف المتحدة شجعت تركيا لمدخكؿ إلى  السكفيتي، بالتالي فإف الكاليات
كراء ىذا التشجيع بأف تحسر نفكذ ركسيا كمف جية أخرل مكاجية إيراف التي تطمح إلى مد نفكذىا 

قكميات بالتالي فأف إلى تمؾ المناطؽ مف خبلؿ المذىب الشيعي الذم يجمعيا بالعديد مف ال
الكاليات المتحدة أرادت أف تضع النمكذج التركي العمماني في مكاجية النمكذج اإليراني كبذلؾ تككف 

 .(4-3، ص2026ي ع.، )عمتركيا جسرا بيف آسيا الكسطى كالقكقاز كالحضارة الغربية. 
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ذا نظرنا مف زاكية التراكـ التاريخي فنرل أف تركيا تمتمؾ خصائص فريدة  اإلقميميعمى المستكل  كا 
كنتج ذلؾ عف تبلقي أنكاع العبلقات المختمفة التي طبعتيا عبر التاريخ مع األنظمة  اإلقميميكغير 

المتحكمة في البنية الدكلية؛ إذ أف تركيا ليست جزءا مف األنظمة المتحكمة تمؾ كما أنيا ليست مف 
مستعمرات، ليست تركيا كأم دكلة قكمية  مجمكعة الدكؿ التي حكلتيا ىذه المرحمة االمبريالية إلى

السياسية بؿ ىي نتاج لحضارة حاكمة شكمتيا  األكضاعظيرت عمى الساحة مف خبلؿ تطكرات 
منظكمة عالمية كميراث كأنظمة تاريخية استمرت قركنا عديدة. فباعتبار تركيا دكلة قكمية قامت 

ف كانت بخصائص جديدة تجد نفسيا  مضطرة مرة أخرل لتكاجو عمى الميراث العثماني كا 
كالتاريخية،  الثقافية كالدينية الركابطكالتي يقصد بيا تمؾ  مسؤكلياتيا الجيكسياسية كالجيكثقافية

 .(88-87، ص2024)أكغمك ا.، المتعمقة بيذا الميراث. 
 

 اديةاالقتصكالدكلية فإف البنية  اإلقميميةكلككف المكقع الجغرافي لمدكؿ لو أىميتو في تحديد مكانتيا 
الركائز األساسية التي تقكـ عمييا ىذه المكانة عمى الصعيديف اإلقميمي كالدكلي  إحدلليذه الدكلة 

كالعممية تعتمد بشكؿ مباشر عمى الحالة  ةالتكنكلكجيفالتطكرات السياسية كاالجتماعية كالنيضة 
-2000فترة ما بيف فخبلؿ تتبع مستكيات النمك االقتصادم في تركيا بال االقتصادية ليذه الدكلة.

% كعف التطرؽ ألىـ القطاعات االقتصاد التركي 3.4نجد أف معدؿ النمك خبلؿ كؿ المدة  2020
الدكؿ المنتجة لؤلسمحة كالمركز  28نجد أنو كعمى صعيد الصناعة مثبل تحتؿ تركيا المرتبة 

التركي ، كحسب معيد اإلحصاءات 2009الخامس عشر بيف الدكؿ المصنعة لمسيارات في العاـ 
كصكال  2006% سنكيا مف 508فإف معدؿ النمك السنكم في اإلنتاج الصناعي حقؽ قفزة ىائمة مف 

دكرا  2003. ككاف لبلستقرار السياسي التي شيدتو تركيا بعد العاـ 2022 % في العاـ24.9إلى 
فز كبيرا في تحقيؽ ىذا النمك ليككف اقتصادىا مف بيف أكبر عشر اقتصادات عالميا بعد أف ق

 .2020عاـ  26إلى المرتبة  26ترتيبيا مف المرتبة 
 

لتركيا في الجانب االقتصادم فإنو ال بد مف مقارنتيا  اإلقميميكفي ىذا الجانب فإنو كلتحديد المكقع 
يراف كعند إجراء ىذه المقارنات فإف  مع الدكؿ الميمة في الشرؽ األكسط السيما مصر كالسعكدية كا 

اإلجمالي المحمي، كما أنيا األعمى مف  كلى بيف ىذه الدكؿ مف حيث الناتجتركيا تحتؿ المرتبة األ
حيث معدؿ النمك الحقيقي كما أنيا تحتؿ المرتبة الثالثة مف حيث انخفاض مستكل التضخـ، كما 
أف تركيا تحتؿ المرتبة األكلى في حجـ الناتج المحمي كمعدؿ النمك االقتصادم كتحتؿ المرتبة 

 .(27، ص2023)ممكاكم،  ديف العاـ.الثانية في حجـ ال
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ورذاعيبرهب عهى حكى انعغكش  واإلقهيًيخعهى انًغزىييٍ انذونيخ  إعزشاريجيخانغعي نًكبَخ  3.1.2

 انًؤعغخ انغيبعيخ:انُربو انغيبعي رحذيذا  عهى

 
ثر سيتـ تسميط الضكء ىنا عمى تفاعبلت البيئة الداخمية كالتحكالت في البيئة الداخمية في تركيا كأ

 .ىذه التحكالت عمى مكانة تركيا اإلقميمية كالدكلية ما بيف فترة كأخرل

 
راد يعبنى  هضيًخ انذونخ انعثًبَيخ في انحشة انعبنًيخ األونى وَشأح انجًهىسيخ 3.1.2.1

 :أربرىسك كًبل ثةيبدح عيبعيخ وثةبفيخ وقبَىَيخ غشثيخ

 
كما تبعيا مف انييار لمدكلة  2928-2924 بعد ىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى

في  المنتصريفكتقسمت األراضي التركية بيف الحمفاء  العثمانية؛ بحيث تفككت إلى أجزاء صغيرة
انفصمت منيا مصر كسكريا كفمسطيف كبقية الدكؿ العربية، كضمت جزيرة قبرص إلى  الحرب بحيث

تكنس، ُعد ىذا التكزيع لؤلراضي التركية  عمىبريطانيا، كليبيا إلى ايطاليا كفرنسا فرضت حمايتيا 
أتاتكرؾ اتفاقية لكزاف  ، كلكف بعد تكقيعمف قبؿ مصطفى كماؿ أتاتكرؾ بأنو ىزيمة لتركيا في الحرب

 لئلمبراطكريةمع الحمفاء كالتي أسفرت عمى االعتراؼ الدكلي باستقبلؿ جميكرية تركيا خمفا 
 رة قاـ البرلماف التركي بإلغاء السمطنة.كبعد تكقيع المعاىدة مباش 2922العثمانية 

 
كالتجديد في تركيا لـ تكتمؿ بعد كأنو  اإلصبلحليعمف أف خطكات حققو  مكاستغؿ ىذا االنتصار الذ

 إصبلحمف الخطأ الزعـ بأف التطكر الدستكرم لتركيا قد كصؿ إلى نيايتو كأنو مف الضركرم 
مت اينكنك مشركعا إلعبلف الجميكرية؛ كتعديؿ الدستكر. كأعد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ مع عص

جاء فيو أف نظاـ الحكـ لمدكلة ىك النظاـ الجميكرم كيتكلى مجمس الكزراء السمطة التنفيذية. 
 اإلسبلـشكؿ الدكلة جميكرم كدينيا  2923أكتكبر عاـ  29كيتضمف قرار إعبلف الجميكرية في 

ى المجمس الكطني كرئاسة الكزراء كقد كلغتيا التركية، كرئيس الجميكرية ىك رئيس الدكلة كيتكل
 .(64، ص1999)ىبلؿ،   .يختار رئيس الجميكرية رئيس الكزراء مف أعضاء المجمس

 
بيف تركيا كدكؿ الحمفاء  2923؛ كىي معاىدة كانت قد كقعت في العاـ  لقد أظيرت اتفاقية لكزاف

ىكية يثة بقيادة كماؿ أتاتكرؾ، بعد الحرب العالمية األكلى كالتي أسست لقياـ الدكلة التركية الحد
خارجية لمدكلة تختمؼ عف ىكيتيا الداخمية؛ إذ تـ التخمي عبرىا عف اليكية اإلسبلمية كسياساتيا 
كالتي اعتقد أنيا أدت إلى تفكؾ الدكلة مف خبلؿ الصراع الذم أثارتو بيف الدكلة العثمانية 

حديد العناصر المشكمة لمدكلة عمى أساس الغربية، أما في السياسة الداخمية تـ ت كاإلمبراطكريات
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استنادىا إلى أف األغمبية التركية صاحبة اليكية اإلسبلمية كاألقمية مف ىـ غير المسمميف، كظيرت 
دكلة قد تجردت مف  لكنيا الجميكرية التركية المستندة إلى مجتمع ذم ديف كاحد بأغمبية ساحقة

ة كبعد أف كانت الدكلة العثمانية متعددة األدياف الرمكز كالمسؤكليات الدينية بإلغائيا الخبلف
 .(92، ص2024)أكغمك ا.، كاألقميات. 

 
 2924كلما استكثؽ أتاتكرؾ مف الجيش كحزب الشعب كالمجمس الكطني تقدـ في الثالث مف مارس 

بمرسكـ إلى المجمس الكطني يقضي بإلغاء الخبلفة كطرد الخميفة كفصؿ الديف عف الدكلة كبالمقابؿ 
كبذلؾ تككف قد تأسست الجميكرية التركية الحديثة عمى  .ر المجمس الكطني القانكف دكف مناقشةأق

( كطكاؿ تمؾ الحقبة عمؿ 2938-2923عاما ) 25يد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ كتكلى رئاستيا لنحك 
دكلة حديثة تنشؽ عف المكركث العثماني كتقكـ عمى المبادئ التي أقرىا مؤتمر حزب  إرساءعمى 
كىذه المبادئ  2923تشريف الثاني  25الذم تأسس عمى يد كماؿ أتاتكرؾ في  عب الجميكرمالش

االنقبلبية كقد دخمت ك  كصؼ بيا نظاـ تركيا كىي الجميكرية، الممية، الشعبية، العممانية، الدكلتية
فأصبحت أساس نظاـ الدكلة كما جاء في  2937ىذه المبادئ في صمب الدستكر التركي عاـ 

 .(68، ص2999)ىبلؿ، تركيا جميكرية، ممية، شعبية، دكلتية، عممانية، انقبلبية.  النص إف
 
، كقراراتيا 2937يمكف القكؿ أف مصطمح العممانية قد دخؿ الدستكر التركي ألكؿ مرة في العاـ  إذا

فصؿ كقكانينيا استيدفت معالـ اليكية اإلسبلمية لمدكلة التركية فمـ تكف العممانية االتاتكركية فقط 
الديف عف الدكلة كما المفيكـ الغربي السائد لمعممانية بؿ إنيا تجاكزت ىذا المعنى إلى معاداة الديف 
كشؿ دكر عمماء الديف كقمعيـ كمحاكلة إزالة المكركث اإلسبلمي الثقافي الحضارم لمدكلة بؿ 

جبار الناس عمى السير عمى النيج العمماني مضاد لمديف رأت فيو الدكلة بديبل أفضؿ، ففي حيف  كا 
 حزاب سياسية أخرلأأف العممانية الغربية قد امتزجت باألفكار الديمقراطية التي تسمح بكجكد 

العممانية الكمالية طبقت بالقكة كبدكتاتكرية الحزب  إال أف استجابة لمسياسة التي تقربيا مف الغرب
 الكاحد.

 
 كالتالي:يولوجية األتاتوركية ىي بذلك فإن األفكار المؤسسة لأليد

 
 .الفكرة الجميكرية بأف تستبدؿ النظاـ الممكي بالنظاـ الجميكرم 

  الفكرة الشعبية كالتي كاف معناىا ضرب نفكذ االرستقراطية السمطانية العثمانية كالمبلؾ
 .كاإلقطاعييف
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  الفكرة الدكلتية أم أف تككف الدكلة ىي أداة عممنة كتغريب كتحديث تركيا في المجاالت
 كاالقتصادية كالسياسية.االجتماعية 

  كالمؤسسات كاألكضاع التي اعتبرت تقميدية  األفكاراالنقبلبية، أم أف الثكرة مف أعمى عمى
 .(87، ص2999)ىبلؿ،  كمتخمفة.

  الفكرة القكمية )الممية( أم أف يستبدؿ بالرابطة السياسية الدينية اإلسبلمية بالرابطة السياسية
 .(3، ص2026لدراسات االستراتيجية، الركابط لمبحكث كا )مركز الكطنية التركية القكمية.

 
سقاطيا فإف أتاتكرؾ عبر  بما أف الجميكرية الكمالية جاءت عمى أنقاض الخبلفة العثمانية كا 

لعدـ  الدستكر الجديد لمدكلة التركية أراد التأكيد عمى التكجو العمماني الغربي لتركيا كأنيا دكلة قكمية
سبلمية أك إحياء صكرتيا في الذىف التركي كبناء عميو ألغى الدستكر العكدة إلى الخبلفة اإل

العثماني ليحؿ مكانو الدستكر الجديد، كبالتالي فإف مبادئ أتاتكرؾ حددت شكؿ الدكلة التركية 
الجديد الجميكرية كالقكمية كالشعبية؛ فالقكمية حسب أتاتكرؾ قائمة عمى رفض االختبلفات العرقية 

ا ظير جميا في إىماؿ حقكؽ األكراد كاألقميات في تركيا، ككاف إقصاء اإلسبلـ كاإلثنية كىذا م
لتصبح العممانية حجر الزاكية في نظاـ أتاتكرؾ كبالتالي عدـ كصكؿ لمسمطة السياسية تحت مسمى 
أحزاب إسبلمية كبناء عمى ذلؾ أصبحت العممانية مترسخة بالدستكر بحيث ال يمكف تعطيميا مف 

كتحت حجة الحفاظ عمى استقرار الجميكرية منعت خبلؿ فترة حكـ أتاتكرؾ التعددية  مكاد الدستكر.
االنضماـ إلى الحزب الذم أسسو  فالحزبية كرسخ نظاـ الحكـ الكاحد كفرض عمى جميع السياسيي

 كىك الحزب الجميكرم.
 

كمؿ ( كمشركع جذرم في إطار العممانية كالقكمية ليست2938_2923لقد جاءت األتاتكركية )
مشركع دكلة التنظيمات كدكلة االتحاد كالترقي، ككاف إلغاء الخبلفة المككف الرئيسي في المشركع 
األتاتكركي لتجذير العممانية كالقكمية كىك مشركع اعتمد عمى الدكلة في عممنة كتغريب كتحديث 

اعبلف الجميكرية ثـ  2922مقد بدأ مشركع األتاتكركية بإلغاء السمطنة في األكؿ مف نكفمبر ف تركيا.
ككانت خطكة حاسمة في المشركع  2924مارس عاـ  3كألغيت الخبلفة في  2923أكتكبر  29في 

ىك سبب ضعؼ كتمزؽ تركيا.  اإلسبلـالرابطة الجماعية فكاف أتاتكرؾ يعتبر أف  اإلسبلـإذ لـ يعد 
 .(85، ص2999)ىبلؿ، 

 
لشريعة كاألكقاؼ؛ أصبحت كؿ المسائؿ الدينية كزارة ا إلغاءكأعقب إلغاء الخبلفة كالسمطنة في تركيا 

دارة المؤسسات الدينية تخضع إلدارة  الدينية التي تتبع مباشرة  الشؤكفالمتصمة بالعقيدة كالعبادات كا 



30 

رئيس الكزراء كيختار رئيس الكزراء مدير ىذه اإلدارة كيعينو رئيس الجميكرية كبذلؾ أصبح رجاؿ 
 .(1999)ىبلؿ،   ينيـ كتمنحيـ ركاتبيـ.الديف مكظفيف تختارىـ الدكلة كتع

 
غبلؽحرماف جميع الطرؽ الصكفية  2925كما تـ في  لغاءالمساجد كتكايا الدراكيش  كا  المحاكـ  كا 

اقتبست الحككمة  إذفقد استبدلت كحؿ محميا قانكف مدني  اإلسبلميةالدينية، أما بالنسبة لمشريعة 
عقكبات االيطالي كالقانكف التجارم األلماني؛ كقد كقانكف ال 2926القانكف المدني السكيسرم عاـ 

نصت ىذه القكانيف عمى المساكاة التامة بيف المكاطنيف كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كألغى تعدد 
)النعيمي،  .كاستخدـ التقكيـ الغربي يجرمي كغيرت الحككمة التقكيـ الالزكجات كفرض الزكاج المدن

 .(99.200.204، ص2022اـ السياسي في تركيا، النظ
 

كلقد جاءت ىذه الخطكات التي قاـ بيا كماؿ أتاتكرؾ لتجعؿ تركيا الجديدة مقبكلة لدل الغرب كذلؾ 
لحاقيا بالغرب بحيث تنقطع عما كانت عميو في السابؽ  مف خبلؿ تحكيؿ اليكية السياسية التركية كا 

 .إباف عيد الخبلفة اإلسبلمية
 

كأغمقت المدارس الدينية التي كانت مراكز  2924التربية عاـ  لكزارةكما خضعت مؤسسات التعميـ 
تككيف رجاؿ الديف كانتقؿ التعميـ الذم كانت تقدمو السميمانية لتككيف فقياء مف درجة عميا إلى كمية 

لغاء  2925ذلؾ إجراءات؛ اتخاذ القبعة غطاء لمرأس  بعتكت الشريعة في جامعة اسطنبكؿ. كا 
كرفع  2928كتغيير الحركؼ األبجدية في العاـ  2928لمدكلة عاـ اعتماد اإلسبلـ كديف رسمي 

 .(86، ص2999)ىبلؿ،  .2923بالمغة التركية  األذاف

 
كبعد أف تـ انتخاب مصطفى كماؿ أتاتكرؾ رئيسا لمجميكرية عمؿ جاىدا عمى إصدار دستكر جديد 

ة التشريعية المخكلة لككف ىذا المجمس ىك الييئ يعزز مف مكانة المجمس الكطني التركي الكبير
عادة تعديمو، كجاءت ىذه الخطكة مف قبؿ أتاتكرؾ مف أجؿ إحكاـ سيطرتو  لمنظر في الدستكر كا 

كذلؾ بتكحيده  عمى ىذه الييئة التشريعية بالتالي إحكاـ سيطرتو عمى النظاـ السياسي بشكؿ كامؿ
تو رئيس المجمس السمطات بيد المجمس الكطني كبالتالي ناؿ أتاتكرؾ صبلحيات كاسعة بصف

 20ا كعشريف مادة في عأرب كاستطاع أتاتكرؾ أف يصدر الدستكر المقترح الذم تضمف .الكطني
 ة:ككاف ىذا الدستكر قد أكد عمى النقاط التالي 2922كانكف الثاني 

 
 



31 

 حقكؽ السيادة ترجع إلى األمة بدكف قيد أك شرط. .2

 .مجمس األمة يمارس السمطات التشريعية كالتنفيذية .2

 

رئيس الذم يختاره المجمس تمتد رئاستو طيمة دكرة انتخابية كىك بيذه الصفة يكقع باسـ المجمس ال
ظاـ السياسي في )النعيمي، النكيصدؽ عمى قرارات ىيئة الككبلء كىك الرئيس الطبيعي ليذه الييئة. 

 .(290، ص2022تركيا، 

 

لتركي الكبير كحككمتو كجرت قد أقاـ المجمس الكطني ا 2922إذا يمكف القكؿ أف دستكر العاـ 
كذلؾ بمناسبة إعبلف الجميكرية إلى أف شرع دستكر عاـ  2923عميو بعض التعديبلت في العاـ 

كالجدير ذكره أف ىذا الدستكر كاف متأثرا بركح القكانيف الدستكرية لمجميكرية الفرنسية الثالثة  2924
النظاـ الجديد الطابع الثكرم ككف كذلؾ مف أجؿ إعطاء  ؛2922لدستكر البكلندم لعاـ كا 2875

الجميكرية جاءت بعد اإلطاحة بالخبلفة كالخميفة، ككاف ىذا التأثر أيضا مف باب إرضاء الدكؿ 
كما أنو كاف تجسيدا لمبادئ دستكر الغربية التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية األكلى، 

  .2922كما يعد امتدادا كمكمبل لدستكر  2922
 

كقد أجريت ىذه  قد عدؿ سبع مرات منذ تاريخ إصداره 2924دستكر  قكؿ بأفيمكف الكما  
 2937،2934،2928 التعديبلت في عاـ

 
 ةاأليديكلكجيكجميع ىذه التعديبلت كانت قد جعمت العممانية في تركيا إحدل األسس الفكرية 

مية الحديثة في )النعيمي، الحركات االسبل التي تعيف سياسة الدكلة في العيد الجميكرم. الرسمية
 (294، ص2992يا حاضرىا كمستقبميا، ترك

 
الغمبة لمسمطة التشريعية عف طريؽ  2924كفي مرحمة نظاـ الحزب الكاحد، جعؿ دستكر عاـ 

دمجيا بالسمطة التنفيذية؛ إذا مف المبلحظ أف ىذا الدستكر قد ركز مف الناحية النظرية عمى السمطة 
كما أف  ة فإف السمطة التنفيذية تجاكزت صبلحياتيا الدستكرية.التشريعية أما مف الناحية العممي

قد أكد في صدر مكاده أف السمطة العميا لمشعب الذم يمثمو المجمس الكطني الكبير  2924دستكر 
عبلف  كالذم يقـك بسمطة تشريع بما في ذلؾ سف القكانيف كتعديميا كتفسيرىا كعقد المعاىدات كا 

كما أعطى الدستكر صبلحيات ، (205، ص2022سياسي في تركيا، ظاـ ال)النعيمي، النالحرب. 
كاسعة لرئيس الجميكرية؛ إذ جعمو رئيسا لمدكلة كقائدا عاما لمقكات المسمحة، كمف حقو تعييف رئيس 
مجمس الكزراء الذم يقكـ بدكره اختيار الكزراء، ثـ يعرضيـ عمى رئيس الجميكرية لمحصكؿ عمى 
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 الكزراء ال تنفذ إال بعد أف تكقع مف قبؿ رئيس الجميكرية. مكافقتو كما أف قرارات مجمس
 

التجربة التركية في نظاـ الحزب الكاحد أكدت انعداـ االنفصاؿ بيف حزب الشعب  إفبإمكاننا القكؿ 
الجميكرم كالحككمة؛ بؿ في الحقيقة الحزب كاف ىك الحككمة كبالتالي فإف ضركرة عدـ تعدد 

يا أتاتكرؾ منذ البداية حيث أكد في إحدل مقكالتو أف األمة قد احترقت عمي أكدالسياسية قد  األحزاب
كناليا أكبر األضرار مف تعدد األحزاب. كلقد استمرت مرحمة الحزب الكاحد مدة سبع كعشريف سنة 
حيث سيطر حزب الشعب الجميكرم عمى تشكيؿ المجمس الكطني التركي الكبير الذم جعمو 

فالقرار السياسي ينبع مف الحزب كيناقش  يف التشريعية كالتنفيذيةمركزا لمسمطت 2924دستكر عاـ 
سابقا يتحدد  أعمنياداخؿ اجتماعاتو قبؿ عرضو عمى المجمس كعمى ضكء مبادئو التي كانت قد 

 االتجاه السياسي لمدكلة.
 

كمثمما أخضع أتاتكرؾ السياسة كالمجتمع لمدكلة اتجو إلى أف تشمؿ الدكلتية االقتصاد أيضا في 
إطار مشركعو لتغريب كتحديث تركيا؛ ففي المرحمة األكلى كاف تدخؿ الدكلة بطريقة مباشرة مف 
خبلؿ تشجيع الدكلة لمرأسمالية المحمية لبناء قاعدة اقتصادية تركية، أما المرحمة الثانية كالتي 

كف في أعقبت فشؿ المرحمة األكلى كاف تحكؿ الدكلة إلى التدخؿ المباشر في االقتصاد كصدر قان
عفاءات ضريبية لممشركعات  2927العاـ  يسمى قانكف تشجيع الصناعة بيدؼ منح امتيازات كا 

عفاءىا مف الضرائب عانات مالية كا  إال أنو  .الصناعية كمنح تمؾ المشركعات مساحات مجانية كا 
ا بما أدل كبالرغـ مف تشجيع الدكلة لمرأسمالية الصناعية التركية فإف البرجكازية التركية تمكأت كثير 

ات لتترؾ يات كجاءت أزمة الكساد العالمي في نياية العشرينيإلى فشؿ عممية التصنيع في العشرين
أثرا كاسعا في االقتصاد التركي حيث تدىكرت صادرات تركيا كنقص النقد األجنبي البلـز الستيراد 

 .(76، ص2999، )ىبلؿ .المعدات الرأسمالية كىذا ما أدخؿ عممية التطكر االقتصادم في مأزؽ
 

قائمة عمى تحكيؿ الخبلفة العثمانية الكانت تطمعات أتاتكرؾ إنو كمع إعبلف الجميكرية إذا ف
المتعددة الثقافات إلى دكلة قكمية عممانية قكمية، فإف المكركث الحضارم اإلسبلمي انقطع بعد قياـ 

في عيد الجميكرية بتبنييا كتطكرت السياسة الخارجية الجميكرية كاتبعت تركيا الغرب بشكؿ كامؿ؛ 
الدفاع عف الحدكد القكمية كالكطنية كأف تككف الدكلة التركية جزء مف محكر الغرب  استراتيجية

كليس بديبل عنو. بالتالي اتسمت ىذه السياسة الخارجية باالنغبلؽ كاستندت عمى الشعار الذم رفعو 
فمثابة سياسة خارجية جديدة كماؿ أتاتكرؾ "سبلـ في الكطف سبلـ في العالـ" ككاف ىذا ب كانت  كا 

إال أنيا تظير في ذات الكقت تفيما لمكضع الدكلي حينيا الذم كصؿ فيو االستعمار  اتعد انغبلق
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 .إلى ذركتو كبالتالي عدـ المكاجية مع قكل االستعمار التي أدت إلى انحبلؿ الدكلة العثمانية
بأف الكحدة الداخمية كالحفاظ عمى الحدكد  بالتالي فإف النظاـ الجميكرم اتجو نحك سياسة تشكمت

كتصفية اليكية السياسية العثمانية كمؤسساتيا كالتي تزعج الداخمية  اإلصبلحاتتتـ عف طريؽ 
المحكر الغربي كفضمت تركيا حينيا عمى أف تككف تحت المظمة األمنية الغربية كىذا بالتالي كاف لو 

فبناء عمى  (93.94، ص2024)أكغمك ا.، الخارجية. أثر عمى مناحي الحياة السياسية الداخمية ك 
مـ تبذؿ الجيكد الكافية مف أجؿ ضماف فىذه السياسة بقي اىتماـ تركيا حياؿ البمقاف محدكد 

استمرار الصبلت الثقافية كالسياسية فيو ككذلؾ الحاؿ تجاه القكقاز كتمت إدارة الظير لمشرؽ 
مع الشرؽ األكسط لـ تستطع تركيا أف  كاالستراتيجيةفبتخمي تركيا عف الجسكر السياسة كالثقافية 

ميزات التي تمتمكيا كالناتجة عف حكميا ليذه المناطؽ لسنكات طكيمة فمقد خسرت ملمف اتستفيد 
يذه السياسية مجاليا الجيكاقتصادم، كما أنيا كانت تمتمؾ مع ىذه المناطؽ ركابط لتركيا نتيجة 

بحيث تككف دكلة ذات مكانة تاريخية كمؤثرة في المنطقة إال ؾ أف تستغؿ ذل بإمكانياجيكثقافية كاف 
، 2024)أكغمك ا.، أف سياسة إدارة الظير جعميا تغترب عف ىذه المنطقة باسـ المعسكر الغربي. 

 .(77.80ص
 

خبلؿ ىذه  "الشرؽ األكسطالكطف العربي أك " تركيا عف قضايا إف بابتعادلذا فإنو يمكف القكؿ 
يا غريبة عف المحيط الجيكثقافي مف جية كمف جية أخرل لـ تستطع أف تككف المرحمة أصبحت ترك

 قكة مؤثرة بشكؿ كاؼ في البنية الجيكاقتصادية الغنية في المنطقة.
 

أدت إلى إىماليا لعمقيا االستراتيجي  كما يمكف القكؿ بأف نتيجة لتأثر تركيا باستراتيجيات الغرب
تة قركف مركزا لمحضارة اإلسبلمية كتتحكـ في النظاـ كالحضارم كالتي ظمت تركيا ألكثر مف س

لغاءه كافة المظاىر التي تعكس  االقميمي كالدكلي، فما أقدـ عميو أتاتكرؾ مف إعبلف لمجميكرية كا 
 اليكية اإلسبلمية لمدكلة التركية حتى دخمت تركيا بمرحمة تغريب عف محيطيا العربي كاإلسبلمي.

 .(8-7، ص2025)خمؼ اهلل، 
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 يشحهخ انحشة انجبسدح: 3.1.2.2

 
بتشكيؿ جديد لمقكل بحيث تصدر العالـ قكتيف ىما الكاليات خرج العالـ بعد الحرب العالمية الثانية 

المتحدة األمريكية باسـ المعسكر الغربي كاالتحاد السكفيتي باسـ المعسكر الشرقي كامتدت ىذه 
ىذه الحرب ىي محاكلة كؿ مف  كأبرز ما تميزت بو 2992-2946الحرب الباردة مف العاـ 

الطرفيف الحصكؿ عمى مناطؽ لمنفكذ السياسي كالعسكرم عبر المعاىدات كالتحالفات، كضمف ىذا 
كاستغبلؿ مكقعيا  اإلطار نشأت أىمية تركيا لدل الكاليات المتحدة األمريكية كالمحكر الغربي

 .(4، ص2026)عمي ع.، . لمكاجية المعسكر الشرقي
 

دكر كبير في بناء عبلقات قكية مع الكاليات المتحدة  2949كيا بإسرائيؿ عاـ كاف العتراؼ تر 
خاصة أنيا أكؿ دكلة إسبلمية تقكـ بيذه الخطكة، فمقد رأت تركيا أف تمتيف عبلقتيا بإسرائيؿ منطمؽ 
قامة عبلقات  لتعزيز ترابطيا مع الغرب فسارعت نحك االعتراؼ بإسرائيؿ كتكقيع اتفاقيات أمنية كا 

 كىك العاـ ذاتو الذم انضمت فيو إلى حمؼ شماؿ األطمسي. 2952ماسية كاممة في العاـ دبمك 
 
مقد كاف العتراؼ تركيا بإسرائيؿ سببا ىك سعييا لنيؿ رضى الكاليات المتحدة األمريكية كتسييؿ ف

مسار العبلقات  إف، فمذا يمكف القكؿ 2952انضماميا لحمؼ شماؿ األطمسي الذم جرل عاـ 
 (289، ص2020)تركماني، قاـ عمى التقاء متشعب لممصالح كاألىداؼ بينيما.  إلسرائيميةاالتركية 

مف المراحؿ المميزة في طبيعة  2967-2949ككانت العبلقات التركية اإلسرائيمية خبلؿ الفترة 
العبلقات الثنائية يقابميا عبلقات ضعيفة مع الدكؿ العربية بشكؿ عاـ إال أنو كبالرغـ مف قكة ىذه 
العبلقة إال أف تركيا أقدمت عمى سحب سفيرىا مف إسرائيؿ بسبب العدكاف الثبلثي عمى مصر 

ككاف ىذا بسبب الضغط الشعبي التركي عمى الحككمة أم أف القرار كاف المتصاص  2956
 لدراسات )مركز الزيتكنة  الغضب الشعبي كليس خيارا استراتيجيا لدل تركيا حينيا.

 .(22، ص2020كاالستشارات، 
 

في تاريخ  األىـكانت الخطكة  2952كبعد انضماـ تركيا إلى حمؼ شماؿ األطمسي "الناتك" 
تدعـ كؿ  يفحميفت دكلتيف لتصبحاالعبلقات التركية الغربية، إذ تميزت العبلقات األمريكية التركية 

، كما اإلقميميكالطاقة كاالستقرار  اإلرىابفي الكثير مف المجاالت مثؿ مكافحة  اآلخرمنيما 
منحت الكاليات المتحدة األمريكية تركيا العديد مف المساعدات االقتصادية كالعسكرية خاصة في 

 ضكء المصالح المشتركة في مقاكمة تيديدات االتحاد السكفيتي.
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أحد نقاط بالتالي فإف النخراط تركيا في الحرب الباردة لمكاجية التمدد السكفيتي أف جعؿ منيا 
بيف الكاليات المتحدة األمريكية كتحالفاتيا كفي مقدمتيا تركيا كبيف االتحاد  المكاجية التي دارت

السكفيتي ككاف التحالؼ مع الكاليات المتحدة مف األساس نابع مف التيديد الذم استشعرتو تركيا مف 
االتحاد السكفيتي كمنبع ىذا التيديد قائـ عمى معطيات تاريخية كجغرافية كليس عمى خمفيات 

لذا فإف  (2، ص2022)المباد، شكمت ركسيا القيصرية التيديد األساسي لؤلناضكؿ.  إذية ايدكلكج
أنقرة كانت مف أكائؿ مف انضـ إلى المنظمات الدكلية ذات التكجو الغربي، مثؿ منظمة التعاكف 

، كانت تسعى تركيا 2973 كمنظمة األمف كالتعاكف األكركبي 2962كالتنمية االقتصادية األكركبية 
الكطف العربي أك  لتحاؽ بالعالـ الغربي في مقابؿ االبتعاد عف جكارىا كعمقيا اإلقميمي فيباال
 لتأكيد ىكيتيا الغربية. "الشرؽ األكسط"
 

األمريكية بؿ عمى العكس اعتمدت  االستراتيجيةإذا لـ تقمؿ الحرب الباردة مف أىمية تركيا في 
ة لمطرفيف كانحصرت غالبا في البعد العسكرم كىذا العبلقات األمريكية التركية عمى المصالح األمني

 المتعمؽ بالمؤسسة العسكرية في تركيا. يو الحقا بشكؿ مفصؿ بالفصؿ الرابعما سيتـ تكضح
 

ككاف لمتحالؼ التركي مع الكاليات المتحدة كالمعسكر الغربي أف أممى عمى تركيا القياـ بمجمكعة 
ة النظر في سياسة الحزب الكاحد كىذا ما جاء عمى مف اإلصبلحات السياسية كاف مف بينيا إعاد

بأنو يستعد إلجراء  2945لساف الرئيس عصمت اينكنك في خطبتو أماـ المجمس الكطني في العاـ 
ىذا األمر الذم شجع عمى القياـ  الظركؼ المتغيرة دكليا. تعديبلت في النظاـ السياسي بما يبلئـ
مرحمة تمكنيا مف القياـ بالتعددية الحزبية كأنو  تلببلد قد بمغبالتعددية الحزبية إذ أعمف اينكنك أف ا

سيدعـ الببلد نحك الديمقراطية، كبعد فترة قميمة مف إعبلف اينكنك تـ بالفعؿ اإلعبلف عف تأسيس 
حزب عمى يد أربعة أعضاء انشقكا عف الحزب الجميكرم كىـ جبلؿ بايار كعدناف مندريس كرفيؽ 

مقكا عمى الحزب اسـ "الحزب الديمقراطي" كتبنى ضمف أيديكلكجيتو ككرالتاف كفؤاد ككبرلك أط
بالفكز  2950كاستطاع الحزب في العاـ  المبادئ الكمالية الستة مؤكدا عمى الميبرالية كالديمقراطية

باالنتخابات كفقد حزب الشعب الجميكرم األغمبية لصالح حزب عدناف مندريس ككاف ىذا حدثا 
 .(27، ص2022)الصالح، . ة مف االنفتاح الديمقراطيبارزا مثمتو ىذه المرحم

 
 الكطف العربي أك كما تحكلت مف جية أخرل إلى قاعدة عسكرية متقدمة لحمؼ شماؿ األطمسي في

كالتي كانت تبرز فيو خبلؿ تمؾ المرحمة تيارات قكمية كيسارية مناىضة لمغرب "الشرؽ األكسط" 
در خكؼ لممنظكمة الغربية كحمفائيا في المنطقة. في مصر التي شكمت مص 2952مثؿ ثكرة يكليك 
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ي مسعى مف دكؿ المعسكر الغربي لتطكيؽ ىذا المد ليذه التيارات كالحفاظ عمى مصالحيا فف
الذم تضمف كؿ  2955المممكة المتحدة حمؼ بغداد في العاـ  كمصالح حمفائيا في المنطقة شكمت

يراف كباكستاف كالعراؽ ككاف ىدؼ الحممف  الكقكؼ في كجو المد الشيكعي في الشرؽ ؼ تركيا كا 
األكسط كبذلؾ يككف المعسكر الغربي قد استكمؿ الطكؽ الذم فرضو عمى المعسكر الشرقي مف 
كافة الجيات. بالتالي فإف ىذا الحمؼ أثبت أىمية مكقع تركيا في مكاجية المعسكر الشرقي كالحفاظ 

 .(6، ص2026ي ع.، )عم. عمى مصالح المنظكمة الغربية في الشرؽ األكسط
 

كبالرغـ مف العبلقات المتميزة التي جمعت تركيا بالكاليات المتحدة األمريكية إال أف ىذه العبلقة 
ية كانقبلب اليكناف سيما عمى خمفية األزمة القبرصحؿ تراجعت فييا كتعرضت ألزمات المرت بمرا
صة األتراؾ دفع ىذا كؿ كما تبعو مف تحرؾ عسكرم مف قبؿ تركيا مف أجؿ حماية القبار  2974

يقاؼ المساعدات المقدمة لتركيا  مف قبرص كاليكناف بالضغط مف قبؿ الكاليات المتحدة عمى أنقرة كا 
نتيجة ليذه األزمة في العبلقات بيف الدكلتيف اتجيت تركيا إلقامة عبلقات مع عمى إثر ىذه األزمة. 

سبلمي إذ جاءت ىذه النظرة مع إنشاء منظمة االتحاد السكفيتي كأعادت تقييـ عبلقاتيا مع العالـ اإل
المؤتمر اإلسبلمي كبالتالي اكتسبت العبلقات التركية كدكؿ منظمة العالـ اإلسبلمي دفعة قكية 

 .(292، ص2024)أكغمك ا.، خبلؿ فترة السبعينيات. 
 

المكالي سقكط حكـ الشاه ك في إيراف  2978الثكرة اإليرانية  كالمتمثمةإال أف األحداث اإلقميمية 
لمكاليات المتحدة األمريكية ىذا ما دفع نحك عكدة العبلقات نظرا لحاجة الكاليات المتحدة األمريكية 

 2979في  أفغانستاف االتحاد السكفيتي ، كاحتبلؿلمحميؼ التركي ليكاجو نفكذ إيراف في المنطقة
ىذه  راتيجي األمريكيكالذم يمثؿ تيديد استراتيجي ألمف تركيا كالمرتبط باألساس باألمف االست

 2980التركية كالذم تمثمت باالنقبلب العسكرم التغيرات اإلقميمية انعكست عمى البيئة الداخمية 
تطكرت  االنقبلبكعقب  (250، ص2022)الصالح، بدعـ كامؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية. 

بتكقيع اتفاقية الدفاع العبلقات التركية األمريكية بصكرة كبيرة كصمت إلى مرحمة قكية تمثمت 
 .2982المشترؾ كالتعاكف االقتصادم 

 
إف التقميد السياسي السمبي الذم اتبعتو تركيا في سياساتيا الخارجية طيمة مرحمة الحرب الباردة قد 
أثر بشكؿ كبير عمييا في المراحؿ التي تمت ىذه الحرب كتحكؿ العالـ إلى أحادم القطبية؛ فمقد 

المرحمة سياسة خارجية كاستراتيجيات عسكرية مستندة إلى المفيكـ األمني تبنت تركيا طكاؿ ىذه 
الحدكدم؛ الحفاظ عمى النظاـ القائـ كالحدكد القائمة كبناء السياسات الخارجية عمى أسس التكجو 
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قد تأثرت بجممة مف العكامؿ الظركفية كاف مف أىميا  آنذاؾنحك الغرب إذ أف السياسات الخارجية 
 ، آثارىارست مف أجؿ القطيعة الكاممة مع الدكلة العثمانية كالتخمص مف كؿ أف الجيكد تك

كتأثرت كذلؾ بالثكرة الكمالية القكمية، كأخيرا كاف النعداـ الثقة بالمحيط الدكلي صاحب األطماع 
 التاريخية في تركيا كؿ ىذه األمكر كاف ليا أثر في تكجيات السياسة الخارجية خبلؿ تمؾ 

 .(266، ص2026دكر، )البالمرحمة. 
 

 :2011حتى الثورات العربية  1990ي االتحاد السوفيت انييار 3.1.2.3
 

كانييار كتفكؾ االتحاد السكفيتي  إف العامؿ الجكىرم الذم اتضحت معالمو بعد الحرب الباردة
متحدة قيادتو الكاليات ال ؿ نحك أحادية القطبية كالذم تزعمتىك نياية الثنائية القطبية كالتحك  2990

تساؤالت  مف انييار االتحاد السكفيتي كزكاؿ الخطر الشيكعي أثار ىذا الكاقع الجديد ،األمريكية
 حكؿ أىمية تركيا لدل المعسكر الغربي فيما بدا بالبداية عمى أف ىناؾ تراجع ألىمية الدكر التركي

لكاليات المتحدة أظيرت المتغيرات اإلقميمية تحديات أماـ اكدكؿ أخرل مثؿ دكؿ جنكب إفريقيا 
األمريكية تمثمت في مؿء الفراغ السكفيتي كنشر الييمنة األمريكية تحت شعار تعزيز األمف 

لذا برزت أىمية الدكر التركي كدكر محكرم مف الناحية الجيكاستراتيجية كالحريات كحقكؽ اإلنساف. 
نما مف ليس مف بكابة مكاجية النفكذ الشيكعي فمقد فقدت ىذا الدكر مع انييار اال تحاد السكفيتي كا 

باب القدرة عمى تحقيؽ االستقرار كاألمف كتأميف البيئة السياسة كاالقتصادية كاالجتماعية في 
 .(234، ص2020)باكير،  .المحيط التركي كالشرؽ األكسط

 في كسعي العديد مف الدكؿ إف انييار االتحاد السكفيتي كما أحدثو مف تحكالت في البيئة الدكلية
أثار تخكفا لدل  مثؿ العراؽ كليبيا كسكريا، ىذا الكاقع أسمحة الدمار الشامؿ المتبلؾ العربيالكطف 

تركيا حكؿ فاعمية حمؼ شماؿ األطمسي لمدفاع عف أمنيا القكمي، كما حدثت تحكالت في مكقع 
تركيا الجيكاستراتيجي في مثمث الشرؽ األكسط كالبمقاف كالقكقاز، فرض عمييا بدء الخركج مف 

فشجعت الكاليات المتحدة تركيا الدخكؿ إلى ىذه المناطؽ التي  (2020)تركماني،  لتيا التاريخية.عز 
تربطيا بتركيا ركابط قكمية دينية تاريخية مف أجؿ حسر نفكذ ركسيا كمكاجية إيراف التي كانت 

لؾ تطمح الدخكؿ إلييا عبر المد الشيعي المرتبط بعبلقات مع القكميات في ىذه المناطؽ. كبذ
شكمت تركيا جسرا بيف آسيا الكسطى كالقكقاز كبيف قيـ الحضارة الغربية كبقيت محتفظة باألىمية 

 .لمكقعيا الجغرافي االستراتيجية
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 حرب الخميج األولى والثانية:
 

شيد الشرؽ األكسط ثبلثة تطكرات ميمة أدت إلى تغيير التكجو التركي، كانتياء الحرب اإليرانية 
تطكرات األحداث في الشرؽ األكسط ما فكعممية السبلـ؛  حرب الخميج الثانية، العراقية، كنشكب

كاف  إذلبثت أف أعادت تركيا إلى بؤرة االىتماـ كقاعدة عسكرية متقدمة لمناتك في الشرؽ األكسط؛ 
تأكيد أىمية مكقعيا لتركيا  أماـفرصة ىامة  2992احتبلؿ العراؽ كاندالع حرب الخميج الثانية 

ففي إطار الحرب سمحت تركيا لمقكات األمريكية استخداـ قاعدتي انجميرؾ كباتماف  يجياالسترات
التركيتاف لضرب العراؽ. كما كانت تركيا فاعبل ىاما في سياسة االحتكاء المزدكج التي كضعتيا 

تجاه النظاميف العراقي كاإليراني، كفي سياسات فرض الحصار عمى العراؽ  آنذاؾاألمريكية  اإلدارة
سقاط النظاـ العراقي تـ استخداـ قاعدة انجيمريؾ التركية لفرض حظر الطيراف عمى شمالي العراؽ إل

 .(5، ص2026)عمي ع.،  كقصفو أحيانا.
 

ككاف ليذه السياسة التركية أثار سمبية عمى تركيا؛ ففي حيف أف حرب الخميج الثانية أظيرت أىمية 
ت بالعقكبات االقتصادية التي فرضتيا الكاليات المتحدة تركيا لدل المعسكر الغربي إال أف تركيا تأثر 
 .2994-2990مميكف دكالر في الفترة ما بيف  20األمريكية عمى العراؽ إذ كمفت تركيا نحك 

 
فمقد اشترطت تركيا إقامة منطقة  كما خمفت حرب الخميج الثانية مشكبلت ما بيف تركيا كالعراؽ،

تدفؽ اليجرة الكردية إلييا بما يحممو ىذا الكضع مف تفجير آمنة لؤلكراد في شماؿ العراؽ منعا ل
ثارة مضاعفة لممشكمة الكردية.   .(262-262، ص2026)البدكر، كا 

 
 :1996 إسرائيلالتحالف مع 

 
بشكؿ سمبي عمى العبلقات  2992 "الشرؽ األكسط" الكطف العربي أك أثرت عممية السبلـ في

تماعات عممية السبلـ ما تسبب في ضعؼ تػأثير تركيا في التركية العربية، فمـ تدع تركيا إلى اج
مكثفة مع إسرائيؿ، تزامف ىذا األمر مع تغير في  المنطقة، كىذا ما دفع بتركيا إلى إقامة عبلقات

كتزايد االنشقاؽ الحركات اإلسبلمية في حقبة التسعينيات بتصاعد دكر البيئة الداخمية التركية 
تزايد العمؿ العسكرم  إضافة إلى يف بالمؤسسة العسكرية كاإلسبلمييفالداخمي بيف العممانييف ممثم

ىذا ما جعؿ  ،كالذم انطمؽ مف سكريا كتيديد مباشر لؤلمف القكمي التركي لحزب العمؿ الكردستاني
تكطدت العبلقات التركية ف ،لمكاجية ىذه التحدياتمع إسرائيؿ  تركيا بحاجة لمتحالؼ أكثر
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لمرحمة التحالؼ االستراتيجي بعد التقاء المصالح كاألىداؼ التي تسعى فترة اإلسرائيمية خبلؿ ىذه ال
إلييا كؿ مف إسرائيؿ كتركيا كالمتمثمة بالعدك المشترؾ كىي سكريا ككذلؾ محاربة النشاط اإلسبلمي 
المتنامي الذم ييدد العبلقات التركية اإلسرائيمية كييدد مصالحيما؛ فكقعت الدكلتاف آنذاؾ أكلى 

عندما كقعت الحككمتاف اتفاقيات تعاكف عسكرم كقد كقع رئيس  2996اقيات العسكرية االتف
مشتركة كمناكرات مشتركة منيا  استراتيجيةاألركاف التركي حينيا عمى تشكيؿ مجمكعة أبحاث 

، كلقد 2998التدريبات المشتركة أطمؽ عمييا عركس البحر كىي تدريبات بحرية بدأت في العاـ 
فاقية أيضا تبادؿ زيارات العسكرييف كاألسمحة كالمعدات العسكرية في البمديف، تضمنت ىذه االت

جراء التدريبات الجكية كالبحرية بالتنسيؽ كالتعاكف المشترؾ مع الكاليات المتحدة األمريكية إضافة  كا 
 .(3-2، ص2022)عبد العزيز ق.،  .اإلرىابإلى التعاكف األمني كاالستخباراتي كمكافحة 

 
 اإلسرائيميةأصبحت العبلقات التركية  2002حزب العدالة كالتنمية إلى السمطة عاـ  منذ كصكؿ

أكثر تعقيدا مع احتفاظيما بعبلقات عسكرية كاقتصادية كثيقة إال أف العبلقات بينيما اتسمت 
ميؿ الحزب تجاه الفمسطينييف كلعؿ  إسرائيؿبالغالب بالتكتر كاالضطراب، فمنذ البداية أدركت 

لتاريخية التي كانت تمر بيا القضية الفمسطينية بسبب انتفاضة األقصى قد ساىمت في المحظة ا
ىذا األمر حيث برز النقد الشديد إلسرائيؿ عمى الخطاب السياسي التركي حيث استخدـ أفراد 

قمقة  إسرائيؿ. ككانت اإلسرائيميحككمة العدالة كالتنمية مفردات قاسية لكصؼ ما يقكـ بو االحتبلؿ 
مف عبلقات تركيا بإيراف كفي مقابؿ ذلؾ شعر األتراؾ بالقمؽ نتيجة تطكر العبلقات بيف  أيضا

 كأكراد العراؽ كحزب العمؿ الكردستاني. إسرائيؿ
 

تراجعت مع صعكد العدالة كالتنمية إلى الحكـ ىذه العبلقة ففي حيف كاف في الحقبة السابقة العداء 
ير  إسرائيؿالمشترؾ بيف  اف أبرز تمؾ المصالح فيذا الكضع قد تغير مع العدالة كتركيا كسكريا كا 

كنجح الجانباف في التفاىـ  2002كالتنمية التي بدأت بتحسيف العبلقات التركية السكرية منذ العاـ 
عمى الكثير مف القضايا الخبلفية بينيما، ككذلؾ العبلقات التركية اإليرانية تطكرت خبلؿ الفترة 

كتركيا سكل التكجو الغربي لكؿ منيما، إلى  إسرائيؿب المشتركة بيف فمـ يبقى مف الجكان .ذاتيا
جانب حاجة تركيا لمتزكد مف األسمحة كالمعدات اإلسرائيمية كمع ذلؾ بدأت تركيا بتنكيع مصادر 

بالتالي فإف ىذه  2002التسميح لدييا ككذلؾ الحاؿ بدأت بتطكير صناعتيا العسكرية منذ العاـ 
بيف تركيا كاسرائيؿ بحالة مف الفتكر؛ فكاف ىناؾ عدـ ارتياح إسرائيمي لصعكد  الفترة اتسمت العبلقة

العدالة كالتنمية إلى الحكـ بسبب الجذكر اإلسبلمية لمحزب، كما أف صعكد العدالة كالتنمية إلى 
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كانت المؤسسة العسكرية حريصة عمى  دكر الجيش في الحياة السياسية فمقدالحكـ شكؿ تراجع ل
 .(2026)البدكر،  لعبلقة مع اسرائيؿ.تمتيف ىذه ا

 
 المتتبع لمسيرة العبلقات بيف تركيا كاسرائيؿ منذ كصكؿ العدالة كالتنمية إلى الحكـ فيبلحظ أف

عبلقة اختمفت عف السنكات التي سبقت حكمو فيرل أف ىناؾ محددات بزرت بشكؿ جديد طبيعة ال
 النحك التالي:عمى  لطبيعة ىذه العبلقة حيث يمكف كصفيا بأنيا جاءت

 
جزءا مف منظكمة عبلقات تركيا الغربية الكاليات المتحدة  إسرائيؿ اعتبار العبلقة مع .2

كحمؼ شماؿ األطمسي، كمفتاحا لنيؿ ثقة ىذه األطراؼ فمقد  األكركبياألمريكية كاالتحاد 
ت العبلقات بينيا كبيف الكاليا إصبلحالمدخؿ الذم مف خبللو تحاكؿ  إسرائيؿاعتبرت تركيا 

رفضت تركيا طمبا  2003ففي  غزك العراؽ مف أمريكا، إثرالمتحدة األمريكية بعد تكترىا 
التركية كقاعدة انجمريؾ ألغراض فتح جبية شمالية ضد نظاـ  األراضيأمريكا الستخداـ 

صداـ حسيف في العراؽ بسبب تفاقـ العداء كالنقمة في أكساط األتراؾ ضد أمريكا 
 كسياساتيا الشرؽ أكسطية.

مراعاة األكضاع السياسية في الببلد حيف تسمـ الحزب الحكـ كخصكصا كصاية المؤسسة  .2
العسكرية التركية عمى المشيد السياسي، كبالتالي كضع العبلقة تحت بند الخطكط العامة 
لؤلمف القكمي التركي كمصالح تركيا التي أعاد الحزب تفسيرىا كصياغتيا كلـ ينقمب عمييا 

 بشكؿ دراماتيكي.

ظرية الحزب في ضركرة تطكيع السياسة لبلقتصاد في السياسة الخارجية، أم االرتباط ن .3
في الظركؼ الطبيعية كالفصؿ أك فؾ االرتباط بينيما في فترات التكتر بمعنى  بينيما

الحفاظ عمى العبلقات التجارية كاالقتصادية بالرغـ مف الخبلفات السياسية كىذا ما أقدمت 
 سفينة مرمرة.عميو تركيا بعد أزمة 

الدكلي في التعامؿ مع القضية الفمسطينية كااللتزاـ بالحؿ  -عدـ تجاكز السقؼ العربي  .4
حماس في عممة  إلشراؾالسياسي ليا كفؽ حؿ الدكلتيف كالمبادرة العربية لمسبلـ بؿ كالدعكة 

 التسكية.
 

تو حالؼ كبياف أىميك تعزيز ىذا التكالتي مف شأنيا دفعت نح اإلقميميةكلقد برزت بعض القضايا 
النككم كانت قد  برنامجال إيراففعمى سبيؿ المثاؿ فيما يتعمؽ بامتبلؾ  إلسرائيؿسكاء لتركيا أك 

كالدكؿ الخمس دائمة العضكية في مجمس األمف إلى طريؽ مسدكد  إسرائيؿكصمت المفاكضات بيف 



41 

أجؿ أف تسعى تركيا بيذا كمف  بإيرافكىذا ما دفع نحك تدخؿ تركيا لما تمتمكو مف عبلقات كثيقة 
الدكر يتكجب دعكتيا لبلنضماـ إلى الفريؽ المفاكض مف طرؼ الدكؿ الخمس ككضع دكلة مسممة 

كاقتربت مف  كسكريا إسرائيؿبيف  2008في ىذا الفريؽ، كما أف تركيا أيضا تكسطت في العاـ 
 الدكلية. الدبمكماسيةية الطرفيف نحك تكقيع اتفاقية بينيما كىذا األمر ليس بسيطا مف الناحإيصاؿ 

 
إف مخاطرة تركيا بعبلقاتيا مع اسرائيؿ يجعميا تتخمى عف دكر ميـ جدا تمتعت بو مع الغرب 
إضافة إلى مركزيتيا في مكضكع السبلـ في المنطقة لكف في المقابؿ فإف ىذا التحالؼ قد مر 

مف أبعاد دينية كانت كما تحممو  2000باختبارات صعبة السيما بعد حدكث انتفاضة األقصى عاـ 
ليزيد مف عداء الشعب  2006تركيا كجاء بعد ذلؾ الحرب عمى جنكب لبناف  إحراجمف شأنيا 

فعمى اثر ىذا العدكاف تجمدت العبلقات بيف البمديف كانتقدت في تمؾ الفترة تركيا  إلسرائيؿالتركي 
نتخابات البرلمانية ككانت أيضا العقكبات االقتصادية ضد الفمسطينييف بعد فكز حركة حماس في اال

تركيا قد دعت رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ مع كفد لزيارة تركيا كرحبت حينيا بنجاح 
الحركة في االنتخابات إال أف اسرائيؿ قد بررت حصارىا عمى غزة كىذه العقكبات بسبب اختفاء 

 .جمعاد شاليط كبالتالي معاقبة حماس عمى أسره اإلسرائيميالجندم 
 

فكانت المرحمة األصعب في ىذا التحالؼ  2009-2008عمى قطاع غزة  اإلسرائيميأما العدكاف 
بقاتؿ األطفاؿ في مؤتمر دافكس في سكيسرا. كمنذ المؤتمر  اإلسرائيميحيث اتيـ أكردغاف الرئيس 

ة نتيج 2020شيدت العبلقات مزيدا مف التكتر حيث استدعت أنقرة سفيرىا في اسرائيؿ في العاـ 
إىانة السفير التركي. ثـ تدىكرت العبلقات أكثر فأكثر بعد مقتؿ تسعة  اإلسرائيميةتعمد الخارجية 
"مافي  لمجمكعة سفف أسطكؿ الحرية اإلسرائيميةبعد مياجمة قكات البحرية  2020أتراؾ في أيار 

لدكلي ككانت ىذه مرمرة" في المياه الدكلية لمبحر األبيض المتكسط ما يعتبر أيضا انتياكا لمقانكف ا
 اإلسرائيميةىذا االعتداء العبلقات التركية  أثارالسفف قادمة بيدؼ كسر الحصار عف غزة، كلقد 

كأدخميا في مرحمة مف التكتر السياسي كطالبت تركيا بعد االعتداء بثبلثة مطالب محددة ككاضحة 
اؾ كفؾ الحصار عف غزة كىي: تقديـ اعتذار رسمي لتركيا، كدفع تعكيضات لعائبلت الضحايا األتر 

كربطت تركيا بيف استجابة اسرائيؿ ليذه المطالب كمستقبؿ العبلقات بيف البمديف. استدعت الحككمة 
التركية سفيرىا في اسرائيؿ كىددت باتخاذ المزيد الخطكات التصعيدية بحؽ اسرائيؿ، كقامت تركيا 

ؤلمـ المتحدة لجنة تحقيؽ دكلية في بتقديـ شككل لؤلمـ المتحدة ضد اسرائيؿ كشكؿ األميف العاـ ل
أطمؽ عمييا لجنة بالمر لمتحقيؽ في أحداث سفينة مافي مرمرة، كعمى إثر صدكر  2020 تمكز

تقرير بالمر كاستمرار رفض اسرائيؿ تقديـ االعتذار أعمنت تركيا عف جممة مف الخطكات العقابية 
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التمثيؿ الدبمكماسي بيف الدكلتيف  مف تركيا كتخفيض اإلسرائيميضد اسرائيؿ تضمنت طرد السفير 
 اإلسرائيميةإلى مستكل سكرتير ثاف كطرد كؿ مف ىك أعمى مرتبة مف السكرتير الثاني في السفارة 

في تركيا بما في ذلؾ الممحقيف العسكرييف كاألمنييف. كأكقفت تركيا المناكرات العسكرية بيف الدكلتيف 
ت المخابراتية األمنية، كمنعت اسرائيؿ مف كأنيت الصفقات العسكرية ككضعت حدا لمعبلقا

في  اإلسرائيميةالمشاركة في التماريف العسكرية التي تجرم في تركيا كمنعت تحميؽ الطائرات 
 .(22-29ص، 2026)عبد العزيز أ.،  .األجكاء التركية

 
العبلقات  كتخفيض التمثيؿ الدبمكماسي إال أف اإلسرائيميةعمى الرغـ مف كؿ تفاصيؿ األزمة التركية 

حيث بادرت  2020حريؽ الكرمؿ في  أحداثلـ تصؿ إلى حد القطيعة كقد ظير ذلؾ كاضحا في 
الحريؽ، كعمى صعيد العبلقات التجارية كاالقتصادية أخذت منحى  إلخمادطائرات  بإرساؿتركيا 
 2020مف مميارم دكالر في  إلسرائيؿارتفعت قيمة الصادرات التركية  إذكاستمرت دكف عائؽ  آخر
 .2022مميار عاـ  2.4إلى 
 

عف تكصميما إلى اتفاؽ  2026أعمنت تركيا كاسرائيؿ في أكاخر حزيراف  التكتربعد سنكات مف 
يمة كمضمكف ىذا االتفاؽ جاء تطبيع العبلقات بينيما كقد جاء االتفاؽ بعد مفاكضات طك  إلعادة
ضحايا األتراؾ بعد شير مف تكقيع أف تمتـز اسرائيؿ بدفع مميكف دكالر أمريكي إلى عائبلت العمى 

كضباط الجيش  المسئكليفالمبلحقات كالدعاكل القضائية ضد  بإلغاءاالتفاؽ، أما تركيا فتمتـز 
كجنكده الذيف اعتدكا عمى سفينة مرمرة كسف قانكف عبر البرلماف التركي بيذا الشأف،  اإلسرائيمي

عادةدفع التعكيضات كاتفقت الدكلتاف كذلؾ عمى تبادؿ السفراء بينيما بعد  العبلقات الدبمكماسية  كا 
 .(4، ص2026)العربي ا.، الطبيعية. 

 
حيث قدمت تنازالت بالشرط  2023يمكف القكؿ أف تركيا ظمت متمسكة بشركطيا حتى عاـ 

المتعمؽ بتقديـ اعتذار مكتكب كعمني كاكتفى أكردغاف باتصاؿ ىاتفي مف نتنياىك لتقديـ ىذا 
ؿ جعؿ أمر التراجع عف فؾ الحصار عف غزة إلى القبكؿ بتخفيفو أمر متكقع االعتذار، ىذا التناز 

فمقد اقتصر االتفاؽ عمى أف تقدـ تركيا مساعدات كتصدير بضائع إلى قطاع غزة عبر ميناء اشدكد 
مشاريع في قطاع غزة تمثمت في إنشاء محطة تكليد كيرباء  بإقامة، مع السماح لتركيا اإلسرائيمي

قامة بالتعاكف مع أل عادة ترميـ البيكت المتضررة كا  مانيا، كمحطة تحمية مياه البحر كبناء مستشفى كا 
قامة مشاريع اقتصادية أيضا.  مشاريع سكنية كا 
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كما أف ىذا االتفاؽ يشكؿ أرضية جديدة لمعبلقات بيف الدكلتيف كأمر التكصؿ إلى ىذا االتفاؽ كاف 
قات فتركيا السيما بعد تغير األحداث في المنطقة متكقعا فكبل الدكلتيف تريداف التقارب في العبل

خفاقيا في حؿ األزمة السكرية كأزمتيا مع ركسيا تريد ىذا التقارب أما اسرائيؿ فإنيا تبحث  كاإلقميـ كا 
 عف حميؼ ليا في المنطقة كترل في تركيا ىذا األمر، لذلؾ فإف اسرائيؿ قد طالبت تركيا بأف ال

نما أف يقكد ىذا االتفاؽ إلى مجمؿ العبلقات بيف يقتصر االتفاؽ عمى إعادة تطب يع العبلقات فقط كا 
 .(6، ص2026)العربي ا.،   الدكلتيف السيما العسكرية كاألمنية.

 
حزب العدالة كالتنمية قد بنيت عمى العمؽ التاريخي  استراتيجيةمف السابؽ يتبيف لنا كبما أف 

تكجو نحك العالميف العربي كاإلسبلمي فإف تركيا كالعمؽ الجغرافي كأف منطمؽ ىذيف العمقيف ىما ال
أرادت بذلؾ أف تتخمى عف تبعيتيا لمسياسة األمريكية التي ظمت رىينة ليا طكاؿ الحرب الباردة 
لكنيا في المقابؿ لـ ترد أف يككف االنفتاح عمى عمقيا الجغرافي كالتاريخي عمى حساب عبلقاتيا 

مع اسرائيؿ  االستراتيجيةيا تخفيؼ كقع كأثر ىذه العبلقة مع إسرائيؿ، لكف ىذه العبلقة تتطمب من
 خصكصا بما يتعمؽ بالعقكد كالركابط العسكرية.

 
كما أف سياسة تركيا الخارجية الجديدة مع حزب العدالة كالتنمية كالتي تقكـ عمى أف تككف تركيا 

خاصة بعد أف فقدت عمى مسافة كاحدة مف الجميع لـ يعد ىناؾ مبرر النحياز تركيا إلى اسرائيؿ 
اسرائيؿ أىميتيا االستراتيجية بعد انفتاح تركيا عمى جميع دكؿ المنطقة كالتي ىدفت تركيا مف كراء 

إلنجاز السبلـ أك االستقرار في المنطقة كىذا يعد ىدؼ لدل  انفتاحيا ىذا أف تمعب دكر الكسيط
ي. في المقابؿ ال بد مف التأكيد كالدكل اإلقميميصانعي السياسة الخارجية التركية لتحقيؽ صعكدىا 

إلسرائيؿ لدل تركيا إال أف ىذا ال يعني أنيا لـ  االستراتيجيةتحدثنا قد تراجعت األىمية كما  مع أنو 
تعد ميمة في السياسة الخارجية التركية عمى العكس فإف تركيا التي تسعى ألف تككف كسيط فعاؿ 

 بما فييـ اسرائيؿ. فعمييا أف تككف عمى عبلقة جيدة مع كؿ األطراؼ
 

أف تقطع عبلقتيا مع إسرائيؿ قد تسكء ىذه العبلقات كقد  مف الصعب لتركياكأخيرا يمكف القكؿ 
فتركيا ترل ضركرة االنفتاح عمى كافة الدكؿ تتحسف لكف ىذا ال يمغي الحاجة الثنائية لمدكلتيف، 

دييا تصكر يقـك عمى التحالؼ كاألطراؼ في المحيط اإلقميمي كتعزيز التعاكف معيا لكف اسرائيؿ ل
يراف. قصاء جيات أخرل مثؿ سكريا كا   األمني مع بعض الجيات في اإلقميـ كا 
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كما أف ذكر األحداث التي كانت سببا في األزمات كتغير المكاقؼ مف قبؿ تركيا تجاه إسرائيؿ بعد 
رككد كالتكتر أحيانا أخرل العدالة كالتنمية كانتقاؿ طبيعة ىذه العبلقة مف التحالؼ االستراتيجي إلى ال

يعكد إلى تبايف التعاطي مع القضايا السياسة الخارجية مف قبؿ العدالة كالتنمية فالنخبة الحاكمة 
حاليا في تركيا ال ينتمكف إلى المؤسسة العسكرية كال ينطمقكف في سياساتيـ الخارجية مف منطمقات 

قمية األمنية عمى النخب ما قبؿ العدالة أمنية بحتة كما كاف عميو الحاؿ في السابؽ فسيطرة الع
 كالتنمية ىك المسؤكؿ عف ىذا التقارب.

 
 تركيا وعضوية االتحاد األوروبي:

 
مف االنعكاسات التي حدثت في التغير العالمي عقب انتياء الحرب الباردة تمثؿ في كضع االتحاد 

كبي خبلؿ حقبة الحرب الباردة مقد اتبع االتحاد األكر فاألكركبي كتركيا في التكازنات العالمية، 
السياسيات الغربية كبقي تحت المظمة الغربية لمكاليات المتحدة األمريكية فقد نظر إلى االتحاد 
األكركبي خبلؿ ىذه المرحمة عؿ أنو كحدة التكامؿ االقتصادم اإلقميمي ذات المركز األكركبي 

د السكفيتي كالكحدة بيف األلمانيتيف أخذ إال أف االتحاد األكربي بعد تفكؾ االتحا ،ر الغربيكلممعس
يكتسب ىكية مستقمة عف المعسكر الغربي حتى أصبح ىك بذاتو قكة كساحة جذب، كبذلؾ تحرر 

 عبلقات إقميمية مختمفة. إقامةشرع في ك  سكر الغربياالتحاد مف ككنو كحدة فرعية لممع
 

اردة بالنسبة لبلتحاد األكركبي شكمت تركيا خبلؿ الحرب الب فقمدككذلؾ الحاؿ بالنسبة لتركيا 
بحيث كاجيت  2952 األساس الكطيد لؤلمف األكركبي بانضماميا إلى حمؼ شماؿ األطمسي

، ككانت تسعى خبلؿ ىذه الحقبة تأكيد عمى الضغكط السكفيتية عمى أكركبا في منطقة القكقاز
ت المتحدة األمريكية مف ىكيتيا الغربية ككاف ىدؼ االنضماـ لبلتحاد األكركبي بتشجيع مف الكاليا

أجؿ االندماج في الحضارة الغربية بما يعني ىذا االندماج في النكاحي السياسية كاالقتصادية 
عندما تقدمت  2959فمكضكع االنضماـ التركي إلى االتحاد األكركبي بدأ منذ العاـ  كاالجتماعية.

ذلؾ قامت تركيا بتقديـ طمب تركيا بطمب االنضماـ إلى المجمكعة االقتصادية األكركبية كبعد 
رفض  إال أف االتحاد األكركبي أعمف 2987لبلنضماـ بعضكية كاممة لبلتحاد األكركبي في عاـ 

الطمب كأكضح السبب بأف تركيا ال تزاؿ تعاني مف نقص في الديمقراطية بسبب الدكر المحكرم 
أعمف  2997 غمبكر منتصؼ التسعينيات كفي قمة لككس في لمعسكر في الحياة السياسية، لكف

االتحاد األكركبي بأف تركيا مؤىمة لعضكية االتحاد بعد أف حدث قدر مف االنفراج السياسي 
كافؽ االتحاد عمى مبدأ قبكؿ طمب كفتح  2999قمة ىمسنكي عاـ كفي  كاإلصبلح في تركيا،



45 

مسبؽ  مشاكرات تمييدية لمساعدتيا عمى معايير ككبنياجف التي كضعيا االتحاد األكركبي كشرط
ككانت الشركط المتعمقة  (275، ص2020)باكير،  النضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي.

سياسيا بحيث تككف ىناؾ  2993باالنضماـ إلى االتحاد األكركبي كىي معايير ككبنياجف 
مؤسسات مستقرة تكفؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كاقتصاديا بأف يككف لمدكلة سكؽ فاعؿ كمعايير 

، كلذلؾ كانت التعديبلت الدستكرية في النظاـ السياسي التركي مف األكركبيداخؿ االتحاد السكؽ 
أجؿ تحقيؽ ىذه المطالب كساعدىا كذلؾ مستكيات التطكر االقتصادم التي شيده االقتصاد التركي 

 في ظؿ العدالة كالتنمية.
 

قات جديدة مع جكارىا أف تغير مف نيجيا االستراتيجي بفتح عبلأرادت  يمكف القكؿ أف تركيا
بات مكضكع انضماـ تركيا إلى االتحاد ك كالشرؽ األكسط،  اإلقميمي القريب البمقاف كالقكقاز

إذ أخذت تركيا تتبع سياسة خارجية  ؛األكركبي أحد أىـ األىداؼ السياسية الخارجية التركية
كظير  ي مجرل إيجابيديناميكية في منطقتيا التي تشيد تغيرات عالمية كثيفة كتسعى لتقديميما ف

، فتبلقت األىداؼ السياسية لحزب 2002لعدالة كالتنمية إلى الحكـ اذلؾ بكضكح مع صعكد حزب 
العدالة كالتنمية مع مطمب االنضماـ إلى االتحاد األكركبي؛ ألف انضماـ تركيا إلى االتحاد يعني 

حياة السياسية بما ال يدع أم السياسية بما فييا تقميص الييمنة العسكرية عمى ال اإلصبلحاتتحقيؽ 
 معارضة مف قبؿ المؤسسة العسكرية ألف ىدؼ االنضماـ إلى االتحاد ىك مطمب تركي قكمي.

 
مشاكرات مؤدية النضماـ تركيا خبلؿ القمة األكركبية  2002كاف مف المفترض أف يبدأ في عاـ 

ء مفاكضات انضماميا كقد كمكعد محدد لبد 2005المنعقدة في ىذا العاـ إال أنيا تأجمت إلى عاـ 
بدأت فعبل في ىذا التاريخ دكف أف يحدد مكعد انتياء ىذه المفاكضات، كلقد باشرت تركيا منذ العاـ 

التكفيؽ بيف بنية تركيا السياسية  إلىالداخمية كالتي تيدؼ  اإلصبلحاتبالسعي في مسار  2002
ضمانات تحمي الحريات السياسية  رإقرا اإلصبلحاتكالقانكنية كبنية االتحاد األكركبي كمف ىذه 

السياسية األىـ التي طبقيا العدالة كالتنمية تماشيا مع  اإلصبلحات، أما اإلنسافكالثقافية كحقكؽ 
 شركط االتحاد األكركبي فتعمقت بدكر المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، أما خارجيا 

 أجؿ إعادة تكحيد جزيرة قبرص األمـ المتحدة مف  إشراؼفدخمت تركيا في محاكرات تحت 
 كقد أبدت مركنة في ىذا المجاؿ بعدما كانت ترفض أم مباحثات في ىذا الشأف 

 .(276، ص2020)باكير،  .2974منذ 
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لـ تشيد  2025مر انضماـ تركيا لبلتحاد بأزمة كبيرة فحتى نياية العاـ  2022كمع نياية العاـ 
التركي  سعيأزمة اقتصادية كعمى أثرىا تراجع المرت أكركبا ب إذىذه القضية أم تقدـ يذكر 

نشكب الحرب السكرية كتدفؽ  فمع ؛بشكؿ أكبر في قضايا الشرؽ انغمستلبلنضماـ كألف تركيا 
باتت أكركبا تحت كطأة أزمة  2025منذ بداية العاـ  مف البلجئيف السكرييف إلى أكركبا اآلالؼ

نسانية إذ كصؿ ما يزيد عف مميكف الاجتماعية  جئ إلى أكركبا كشيدت أكركبا حينيا أكبر أزمة كا 
 لـ يعد مف الممكففمنع تدفؽ البلجئيف  ىجرة عمى مستكل القارة منذ نياية الحرب العالمية الثانية

عمميا ككما أف استقباؿ المبلييف يمقى معارضة أكركبية كبما أف تركيا تممؾ المكقع الجغرافي 
. كبعد العديد 2025ز التكاصؿ بينيا كبيف االتحاد في العاـ الفاصؿ بيف ببلد البلجئيف كأكركبا تعز 

 2025مف االجتماعات أعمف عف تكصؿ اتفاؽ نيائي بيف تركيا كدكؿ االتحاد في تشريف الثاني 
حيث قضى االتفاؽ إلى قياـ تركيا بأخذ كؿ الخطكات البلزمة مف أجؿ الحد مف تدفؽ البلجئيف إلى 

 تزكيدىا باألمكاؿ لمساعدة البلجئيف القاطنيف فييا أكركبا مقابؿ التزاـ االتحاد ب
عادة إطبلؽ المفاكضات حكؿ انضماميا  لغاء التأشيرات الدخكؿ لؤلتراؾ إلى أكركبا كا   كا 

 .(5-4، ص2026)حمكرة،  لبلتحاد.
 

التي تمتمكيا تركيا كالميزات التي تتمتع بيا إال أنو ال يزاؿ ىناؾ عكائؽ  اإلمكانياتبالرغـ مف كؿ 
كؿ دكف دخكليا إلى االتحاد األكركبي كقبكؿ عضكيتيا فيو كمف ىذه العكائؽ التي يراىا االتحاد تح

 .(4-2، ص2026)عمي ح.،  :األكركبي ىي
 
التركية  اإلحصاءاالقتصاد: بالرغـ مف النمك الذم حققو االقتصاد التركي فحسب ككالة  .2

متجاكزا كؿ التكقعات كأفضؿ  2025% في عاـ 4الرسمية فقد نما االقتصاد التركي بنسبة 
الناتج  إجماؿاألسكاؽ الناشئة متحديا كؿ االضطرابات السياسية كالتيديدات األمنية كارتفع 

كاجو  2026كبداية  2025مميار دكالر لكف مع نياية  720إلى  2025المحمي التركي عاـ 
كأبرز ىذه االقتصاد التركي صعكبات كبيرة في تحقيؽ نفس مستكل النمك لمعاـ الماضي 

الصعكبات ىي األزمة االقتصادية مع ركسيا كالعمميات االنتحارية في جنكب شرؽ تركيا 
كانخفاض مستكل السياح القادميف إلى تركيا. بالرغـ مف كؿ ىذا التقدـ إال أنو ال يزاؿ االقتصاد 

نو أف التركي في نظر االتحاد األكركبي اقتصاد متدني المعايير كلذا فإف دخكؿ تركيا مف شأ
يضع ضغكطات ال تحتمؿ عمى المكارد المالية لبلتحاد األكركبي كيعتقد الخبراء األكركبيكف أف 
أعداد كبيرة مف فقراء تركيا سيياجركف إلى أكركبا كىذا ما سيشكؿ عبء عمى ىذه الدكؿ 

مى كاالتحاد األكركبي. كبفرض انضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي فإف ذلؾ سيترؾ أثرا كبيرا ع
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ميزانية االتحاد كتقسـ ميزانية االتحاد إلى خمسة أقساـ" اقتصادية كزراعية كقضائية كدكلية 
دارية" كانضماـ تركيا يعني أف عمى دكؿ االتحاد  مف مخصصات  جزء غير قميؿ إرساؿكا 

قطاعات زراعية كصناعية تركية مما يعني سحب جزء مف ىذه المخصصات مف  إلىالميزانية 
االتحاد  إنفاؽرل كفرنسا كايطاليا كاسبانيا كالتي يشتكي مزارعكىا مف قمة دكؿ زراعية كب

تركيا إلى االتحاد سكؼ يدفع بأعداد كبيرة  بانضماـأف  األكربيكفاألكركبي، كما يتكقع الخبراء 
لمبحث عف فرص عمؿ في بعض دكؿ االتحاد كألمانيا كفرنسا كتعتبر العمالة  األتراؾمف 

الرخيصة مما يعمؿ عمى خفض األجكر في ىذه الدكؿ كزيادة معدالت التركية مف العمالة 
البطالة، كما أف البضائع التركية ستنتشر بشكؿ كبير في دكؿ االتحاد كالبضائع التركية 

 رخيصة السعر مما سيؤثر عمى أسعار السمع المحمية.

مميكف نسمة  79ما يزيد عف  2026الديف كعدد السكاف: لقد بمغ تعداد السكاف في تركيا في  .2
 أصبلكىك ما يعني ثقؿ كبير جدا لتركيا عمى الصعيد البشرم ضمف دكؿ االتحاد كالتي تعاني 

مف تدني في النمك السكاني كاجتماعيا سيحصؿ تغيير في المعادلة الديمكغرافية في أكركبا، 
 كاقتصاديا سيسطر األتراؾ عمى سكؽ العمالة أما سياسيا سيحدث خمؿ في عممية التصكيت
داخؿ مؤسسات االتحاد األكركبي ألف تركيا ستككف بالمرتبة الثانية بعد ألمانيا في عدد أعضاء 
البرلماف األكركبي كتتحكؿ فرنسا إلى المرتبة الثالثة، كما يتكقع أف عدد سكاف تركيا سيفكؽ 

سياسي بالتالي فإف تركيا ستككف قادرة عمى التأثير في صناعة القرار ال 2020ألمانيا في العاـ 
% مف سكاف تركيا مسممكف كىذا ما تخشاه الدكؿ األكركبية 99كاالقتصادم األكركبي كبما أف 

في ظؿ تراجع النمك السكاني في دكليا كتزايده في تركيا ما يعني أف تعداد المسممكف في أكركبا 
 مميكف. 200سيصؿ إلى 

بلقاتيا مع دكؿ االتحاد، قبرص كاليكناف: مف أبرز التحديات التي تكاجو تركيا عمى صعيد ع .3
فالصراع مع اليكناف حكؿ بحر ايجة، كالمشكمة القبرصية بعد التدخؿ العسكرم التركي عاـ 

كتقسيـ شطرم قبرص بيف القبارصة األتراؾ كاليكنانييف ىذه التكترات تشكؿ عقبات  2974
ألكركبي بسبب ضركرة مكافقة كؿ أعضاء االتحاد ا لبلتحادمكضكعية في طريؽ عضكية تركيا 

إلى قبكؿ العضكية كلذلؾ فاستخداـ حؽ النقض مف قبؿ اليكناف كقبرص تشكؿ عائؽ  باإلجماع
مع قبرص  األساسيةأماـ تركيا لدخكؿ االتحاد األكركبي كالذم ينظر إلى إلى أف مشكمة تركيا 

الدكلة كاليكناف بأف تركيا تحتؿ أراضي دكلة مف دكؿ االتحاد األكركبي كال تريد أف تعترؼ بيذه 
كال تتعامؿ معيا سياسيا بؿ فرضت حصارا اقتصاديا عمييا ردا منيا عمى فرض أكركبا حصار 

ترغب تركيا باالنضماـ ليذا االتحاد دكف أف تسحب  اإلجراءاتكفي خضـ ىذه  ،لقبرص التركية
قكاتيا مف شماؿ قبرص، فقبرص تمثؿ لتركيا أىمية كبيرة ككنيا قاعدة لجميع أنكاع العمميات 
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لعسكرية كليا أىمية دفاعية عسكرية كتجارية في منطقة الشرؽ األكسط كقناة السكيس كمنطقة ا
البحر األبيض المتكسط، كبعد اكتشاؼ الغاز كالنفط فييا ترل تركيا أف مف حقيا االستفادة مف 

 كركسيا كالعراؽ، كالعقمية التركية ترل إيرافتستكرد الطاقة مف  أنيامصادر الطاقة ىذه كخاصة 
 اف ال تركيا بدكف قبرص.

: ففي الذكرل السنكية المائة لممسألة األرمنية أقر البرلماف األكركبي ةاألرمينياالعتراؼ باإلبادة  .4
أف ما حصؿ لؤلرمف إبادة جماعية كأف عمى تركيا االعتراؼ بذلؾ، لكف تركيا رفضت القرار 

حؿ جدؿ ما بيف تركيا كاالتحاد كاعتبرتو بأنو قرار ال يممؾ أم صفة قانكنية كظؿ ىذا األمر م
األكركبي، كالمراكز كالييئات الدكلية قدرت عدد الضحايا بنحك مميكف أرمني كبعض الدكؿ 

جماعية كلـ تكتؼ باالعتراؼ  إبادةكالمنظمات الدكلية اعترفت بأف ما جرل بحؽ األرمف ىك 
ألف  إبادةحصؿ لؤلرمف  ، أما تركيا التي ال تعترؼ بأف مااإلبادة إنكاربؿ سنت قكانيف تجـر 

سياسية  أبعادكاف ىذا األمر يعتبر قضية كطنية لؤلرمف فإنيا بالنسبة لتركيا ذات  إف
أقرت تركيا كاعترفت بإبادة األرمف سيطالبيا األرمف  إذاكاقتصادية كأف ىناؾ تبعات فيما 

 بأراض كرمكز دينية كتعكيضات مالية بما يمس كحدة تركيا كسيادتيا. 

 
نقبل عف تسريبات مكقع  كشفت صحيفة "دير شبيغؿ" األلمانيةى العكامؿ السابقة إضافة إل

ـَ تركيا لبلتحاد  دبمكماسيةكيكيميكس لكثائؽ  أمريكية، عف رفض مسؤكليف ألماف كبار انضما
كُذكر في البرقيات المسربة أف كزير الخارجية األلماني غيدك فيسترفيمو صرح لنظيرتو  .األكركبي

بلرم كمينتكف أف تركيا أكبُر مما يجب كغيُر عصرية بما يكفي، كذلؾ مباشرة بعد تكليو األمريكية ىي
كما كضحت الكثائؽ المسربة ، (2، ص22لثقافي لمبحكث كالتكثيؽ، )المركز ا .2009منصبو عاـ 

ككشفت رفض الرئيس الفرنسي نيككال سارككزم النضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي، كبينت أف 
 مميكف مسمـ إلى االتحاد األكركبي. 70أعمف صراحة بأنو يعارض إدخاؿ أكثر مف سارككزم 
 .(2، ص2)المسمـ، 

 
 :تركيا ومنطقة الوطن العربي أو "الشرق األوسط"

 
مع رفض دخكؿ تركيا إلى االنضماـ إلى االتحاد األكركبي ككضعيا شركط تحكؿ دكف دخكليا 

في مكقؼ المستجدم عمى الباب األكركبي كأكركبا فمقد كجدت تركيا نفسيا  لبلتحاد األكركبي،
تضعيا في مكقؼ االنتظار المفتكح، بناء عمى ذلؾ تمثمت معادلة السياسة الخارجية التركية الجديدة 
بمرتكزات تبناىا حزب العدالة كالتنمية تقكـ عمى مقكمات القكة التركية المتمثمة في المكقع 

ث الحضارم، كالقكة العسكرية، كاالقتصاد المتنامي مع العمؿ االستراتيجي بيف الشرؽ كالغرب، كاإلر 
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عمى فتح القنكات الدبمكماسية كالسياسية بمختمؼ الجيات، إف ىذه المعادلة لـ تكف مجرد قراءة 
سياسية أك عسكرية لتكازنات القكة بؿ كانت دخكال في عمؽ المجاؿ الحيكم لتركيا عمى الصعيد 

 .(28، ص2023ممكاكم، ) الجغرافي كالحضارم كالتاريخي.
 

فإف التحكالت اإلقميمية كالدكلية كالداخمية كرغبة تركيا لمحصكؿ عمى أدكار ريادية كزيادة  لذلؾ
 مف أجؿ ذلؾ نفكذىا كتأثيرىا في مناطؽ متعددة باشرت تركيا لمتدخؿ مف جديد في الشرؽ األكسط

الماضية، كسعت لمتدخؿ االيجابي  عف سياسة الحياد السمبي الذم مارستو طيمة العقكدتركيا  تخمت
ألف تقكـ بأدكار بالعديد مف الممفات العربية كالممؼ السكرم كالتسكية العربية ك في الشرؽ األكسط 

. كارتكزت السياسة الخارجية التركية عمى مبدأ إحبلؿ الحكار بدؿ المكاجية العسكرية اإلسرائيمية
لى خفض الخبلفات مع دكؿ الجكار إلى ما سمي ب )ممكاكم، السياسة التركية تصفير المشكبلت. كا 

 .(32، ص2023
 

سمسمة جديدة مف األحداث التي شكمت  كاإلقميميةكمنذ مطمع األلفية الثالثة شيدت البيئة الدكلية 
كاحتبلؿ أفغانستاف  ،2002أيمكؿ  22أحداث  محفزا جديدا لمتحكؿ في السياسية الخارجية التركية؛

زادت  أيمكؿ 22فبعد ؛ 2002صكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ كك  ،2003 في العراؽك  2002
سيمت استخداـ  إذكقد كانت االستجابة التركية سريعة  اإلرىابأىمية تركيا فيما يسمى بالحرب ضد 

، كخاضت تركيا 2002كمجاليا الجكم لمقكات األمريكية لبدء الحرب عمى أفغانستاف  أراضييا
عزز ركابط التحالؼ بينيما السيما كأف تركيا تمثؿ قاعدة  األمريكية ما مع الكاليات المتحدةالحرب 

 2002أيمكؿ  22عسكرية ميمة قريبة مف أفغانستاف، كما أف منطقة الشرؽ األكسط بعد أحداث 
كذلؾ في تكجيات أمريكا لمحرب عمى األمريكية  االستراتيجيةأصبحت ذات أكلكية قصكل في 

كرأت في تركيا المكاف األنسب ليذه  استراتيجيةحدة إلى قكاعد عسكرية اإلرىاب كحاجة الكاليات المت
ىذا األمر  القكاعد ليذا حاكلت الكاليات المتحدة أف تشرؾ تركيا في الحرب عمى العراؽ إال أف

                   عما كاف عميو في  2003فمقد اختمؼ المكقؼ التركي في العاـ  حؿ خبلؼ بينيما،أصبح م
فكاف المكقؼ التركي يرفض الدخكؿ العسكرم إلى العراؽ إلدراؾ تركيا المخاطر  2992ك 2990

التي تيدد مصالحيا كأمنيا القكمي كقد تعزز ىذا المكقؼ مع كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى 
عدـ المشاركة فمقد صادؽ البرلماف التركي بأغمبية مطمقة عمى قرار  2002نكفمبر  28الحكـ في 

 .(234، ص2024)دني، ى العراؽ. في الحرب عم
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الحدث األخطر  2003كلقد مثؿ احتبلؿ العراؽ مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية بعد العاـ 
ط نتيجة تدميره لدكلة بالنسبة لتركيا؛ فاحتبلؿ العراؽ خمؽ كاقعا جديدا في منطقة الشرؽ األكس

كيا تخشى مف امتداد ىذه النزعة التدميرية مرة منذ نشكء الدكلة في المنطقة، ككانت تر  مركزية كألكؿ
لى غيرىا مف الدكؿ المركزية، كالخطر  الناتج مف ىذا الكاقع الجديد ىك  اآلخرالتي قد تصؿ إلييا كا 

نشكء كياف فيدرالي كردم في شماؿ العراؽ بصكرة رسمية منصكص عمييا في الدستكر العراقي، 
خطر حزب العمؿ الكردستاني ككاف أكردغاف قد كىذا بالتالي يمثؿ خطر عمى كحدة تركيا يفكؽ 

أف تقسيـ العراؽ أمر خطير كغير مقبكؿ كأف أنقرة تحمؿ أمريكا كالغرب  2007صرح في يناير 
سرائي  .(236، ص2020)باكير،  سؤكلية التغير الخطير في المنطؽ.م ؿكا 

 
 تركيا بعد العدالة والتنمية:

 
كتشكيمو الحككمة منفردا شكؿ  2002ي لسدة الحكـ شكؿ صعكد حزب العدالة كالتنمية الترك لقد

ذلؾ الحدث األبرز بيف تمؾ األحداث في إعادة صياغة السياسية الخارجية لتركيا ضمف عممية 
شاممة ضمف رؤية محددة تيدؼ إلى إعادة صياغة الخيارات التركية عمى الصعيديف  إصبلح

في سياستيا الخارجية مف  أف تركيا انطمقتالداخمي كالخارجي في البعديف اإلقميمي كالدكلي. كما 
بعد أف كانت تجارم التكجيات األمريكية في سياساتيا  األكلىمنظكر مصالحيا الكطنية بالدرجة 

تستند إلى حؿ الخبلفات مع دكؿ  استراتيجيةالخارجية، فسعت تركيا بالعدالة كالتنمية إلى بناء 
مع إلى لعب دكر في حفظ األمف كاالستقرار لمنطقة الجكار كتعزيز التعاكف االقتصادم معيا، كالتط

 دكلية. إقميميةالخميج العربي ضمف تفاىمات 
 

في  اإلقميميبدأت تركيا تتبع سياسات تعظـ مف دكرىا  2002فبعد تكلي حزب العدالة كالتنمية 
، كاالضطبلع بدكر أكبر في المجاؿ االستراتيجي األكركبيمع االتحاد  عقبات االندماجإطار 

ترل تركيا مف خبلؿ حزب العدالة كالتنمية بأنو كانت  الجديد في آسيا الكسطى كالبمقاف. فأكركبا
نمكذج في اإلصبلح كاالعتداؿ كىك قائـ في ظؿ نظاـ عمماني كىذا مف شأنو أف يعزز دكر تركيا 
ا في الشرؽ األكسط، فنجاحات تركيا في الشرؽ األكسط فكؽ أنيا تشكؿ ىدؼ تركي كطني إال أني

أيضا تعطي تركيا كضع مميز مف شأنو أف يحسف شركطيا التفاكضية مع أكركبا حكؿ طمب 
االنضماـ إلى االتحاد األكركبي، فتركيا ليست مجرد قيمة عسكرية عند حاجة أكركبا ليا كلكنيا 
قيمة سياسية أيضا، ىذا ما دفع ببعض القكل األكركبية بالقكؿ أف إنقاذ مصالح أكركبا يتطمب إقامة 
صمة كثيقة مع تركيا ككنيا تمثؿ حجر زاكية في األمف اإلقميمي كما أف مف شأف أكركبا أف تزيد 
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مف كزف سياستيا الخارجية بفضؿ مكقع تركيا الجغرافي، لذا فإف مكقع تركيا اإلقميمي في منطقة 
 ىذه القكل األكركبية الستيعابيا في االتحاد األكركبي.  يشجعالشرؽ األكسط 

 
كالدكلي عبر تعزيز قكتيا  اإلقميميدفع تركيا نحك االرتقاء  نحك حزب العدالة كالتنميةح نج لقد إذا

الناعمة كجعميا نمكذجا سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا عمى مستكل المنطقة كالعالـ، كبالتالي فإنو 
كرىا في كلممرة األكلى يأتي إلى السمطة حزب يحمؿ مسبقا رؤية مختمفة إلى مكانة تركيا كمكقعيا كد

كالدكلية، فسعى العدالة كالتنمية لتعزيز قكة تركيا كجعميا نمكذجا سياسيا بصياغة  اإلقميميةالساحتيف 
نظريات كمفاىيـ تتناسب مع متطمبات الصعكد مثؿ العمؽ االستراتيجي كدبمكماسية تصفير 

فحسب نظرية المشكبلت بشكؿ يجعؿ مف تركيا المركز الذم تدكر حكلو باقي الدكؿ في المنطقة، 
العمؽ االستراتيجي بنى أحمد داككد أكغمكا تحميبلتو مف خبلؿ التركيز عمى األبعاد الجيكسياسية كال 
سيما المككنيف المذيف يشكبلف العمؽ االستراتيجي كىما العمؽ الجغرافي كالعمؽ التاريخي، كفيما 

يجكز النظر إلييا أنيا دكلة جسر يتعمؽ بالبعد الجغرافي يعتبر داككد أكغمكا تركيا دكلة مركزية كال 
تربط نقطتيف فحسب أك أنيا دكلة طرؼ أك حتى دكلة عادية تقع عمى تخكـ العالـ اإلسبلمي أك 

 اإلمبراطكريةالغرب، فالعمؽ الجغرافي كالتاريخي يشكبلف اإلرث التاريخي الذم كرثتو تركيا مف 
 .(27، ص2020)باكير،  العثمانية بكصفيا أحد مراكز الجذب العالمية.

 
ىنا يتبيف أنو كمنذ استبلـ العدالة كالتنمية الحكـ أعاد تعريؼ اليكية التركية الكطنية مف جديد مف 
حيث أنيا أكركبية كشرؽ أكسطية أيضا كبناء عمى ىذا التعريؼ اختمفت السياسات التركية عما 

عادة تعريؼ دكر كانت عميو في السابؽ القائمة عمى التنكر الكامؿ لمعالـ العربي كاإلسبل مي، كا 
تركيا بأنيا دكلة مركزية أسيـ بشكؿ كبير في تعزيز استقبللية تركيا في قراراتيا تجاه محيطيا 

عف  متباعداسيما العربي منو حيث أعادت تركيا التفكير في عبلقاتيا بالعالـ العربي ال اإلقميمي
ىذه العبلقة، بؿ سعت الدكلة منظكر العبلقة مع كاشنطف ما يعني أنيا تحممت نسبيا مف أعباء 

التركية في ظؿ العدالة كالتنمية إلى تأطير عبلقاتيا مع الكاليات المتحدة األمريكية انطبلقا مف 
 االستراتيجيةالمصالح المشتركة بينيما كليست كدكلة متعيدة بتقديـ خدمات ليا تساىـ في نجاح 

 اإلقميميإلى تحقيؽ نكع مف االستقرار األمريكية في العالـ العربي كاإلسبلمي في إطار السعي 
كسط التطمع إلى دكر مؤثر ليا، لذا فإف المكاقؼ التركية المعارضة لممكقؼ األمريكي ىي ترجمة 

قبكليا بالمكقؼ  فعمية لمقكمات ىذه الدبمكماسية التي تسعى إلى تحقيقيا تركيا مع دكؿ الجكار ألف
 جديدة في التعامؿ مع قضايا اإلقميـ. سمبنية عمى أساساتيا الخارجية الاألمريكي معناه انييار سي
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إلى العكامؿ السابقة تضافرت عكامؿ داخمية مكنت تركيا مف أف تنفتح عمى المحكر  باإلضافة
كالدكلي بكؿ خطى ثابتة؛ فمقد استطاع حزب العدالة كالتنمية مف حد دكر المؤسسة  اإلقميمي

كبرزت القيادة المدنية صانعة القرار السياسي العسكرية كفرض السيطرة المدنية عمى الجيش 
كبالتالي أصبحت الفاعؿ األكثر أىمية في السياسة الخارجية بعد أف كاف التركيز عمى تصريحات 
الجيش التركي في ىذا الجانب، كما أف العدالة كالتنمية نجح بجعؿ النظاـ السياسي التركي يتمحكر 

العممانية كاإلسبلـ كبالتالي تحكؿ النظاـ السياسي بيذه حكؿ ثبلث قيـ أساسية كىي الديمقراطية ك 
الصكرة إلى أداة مف أدكات القكة الناعمة عمى الصعيد اإلقميمي ىذا بعد أف كاف النظاـ السياسي 

تحت الييمنة العسكرية، كلتعزيز دكر تركيا اإلقميمي أطمقت العدالة  2982القائـ عمى دستكر 
ح في مجاؿ الحريات كحقكؽ اإلنساف كاألقميات حيث شيد كالتنمية حزما مف سياسات اإلصبل

أربعة عشر تعديؿ دستكرم غالبيتيا مف اجؿ ترسيخ الحقكؽ كالحريات كتكطيد  2982دستكر 
إلغاء حككمة اإلعداـ كمحاكـ أمف الدكلة كعدـ جكاز  2004الديمقراطية فعمى سبيؿ المثاؿ تـ في 

الصحافة كأصبحت ىناؾ أكلكية لبلتفاقات لضماف حرية كمنع تداكليا  اإلعبلميةمصادرة المعدات 
الدكلية المبرمة عند تنازعيا مع التشريعات الكطنية كىكذا أصبحت االتفاقات الدكلية في مجاؿ 
حقكؽ اإلنساف كالحريات أكلى بالتنفيذ كتعمك عمى التشريعات الكطنية،كفي سبيؿ حؿ مشكمة 

بالسماح بتنظيـ دكرات لتعميـ المغات غير  2003بالعاـ األقميات كالمشكمة الكردية قامت الحككمة 
التركية تبع ذلؾ افتتاح أقساـ لتعميـ تمؾ المغات في الجامعات التركية، إضافة إلى حقكؽ التأليؼ 
كالنشر بالمغة الكردية كقد افتتحت الدكلة نفسيا قناة تمفزيكنية رسمية ناطقة بالمغة الكردية، كفي 

ديمقراطية تضمنت السماح بفتح مدارس كمعاىد خاصة  إصبلحاتمة أطمقت الحككمة حز  2023
تدرس بالكردية كالدعاية السياسية بمغات كليجات أخرل، كتغيير أسماء بعض القرل لتعكد ألسمائيا 
القديمة كزيادة عقكبة العنصرية كالتمييز عمى أساس المغة كالعرؽ كالقكمية، كتغيير القسـ الطبلبي 

الطالب التركي حصرا لمقكمية، كما تبنت  إلىلمدارس التركية ألنو يشير الذم كاف يتمى في ا
الحككمة سياسة تنمية المناطؽ الكردية عبر سمسمة مشاريع اقتصادية كتنمكية مف طرؽ كمطارات 

 كجامعات كمستشفيات كمرافؽ سياحية.
 

"القكة الناعمة"  كقد جسدت تركيا ىذه السياسيات بشكؿ عممي مف خبلؿ قكة المبادرة الدبمكماسية
ليذا تتكسط تركيا في العديد مف المشكبلت المكجكدة في محيطيا كأيضا مف خبلؿ مشاركة أنقرة 
في المؤسسات اإلقميمية كالدكلية كمشاركتيا الفاعمة في قكات حفظ السبلـ التابعة لؤلمـ المتحدة 

التي بينيا كبيف أنقرة عقد  كمف خبلؿ االنفتاح االقتصادم كالثقافي عمى كافة دكؿ العالـ حتى تمؾ
 .(4، ص2009)نكر الديف،  كمشكبلت تاريخية مزمنة مثؿ أرمينيا عمى سبيؿ المثاؿ.
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كقد عممت تركيا عمى تجسيد نيج القكة الناعمة منذ المحظة األكلى لتسمـ العدالة كالتنمية الحكـ 

ماع دكؿ الجكار الجغرافي كانتقمت تركيا إلى مكقع المبادر ككانت أكلى تجميات ذلؾ في فكرة اجت
كلـ يكف العراؽ قد احتؿ بعد، كاستمرت اجتماعات دكؿ الجكار بعد احتبللو ككانت  2003في 

الفكرة األساسية ىي قياـ تركيا دكر الكسيط كالساعي لحؿ المشاكؿ عبر الحكار كالتعاكف بيف 
دد كبير مف القضايا منيا؛ األطراؼ المتناقضة، كمف ثـ تكالت بعد ذلؾ تجميات القكة الناعمة في ع

سرائيؿ، كالتكاصؿ مع حركة حماس بعد فكزىا باالنتخابات  كاستقباؿ  2007الكساطة بيف باكستاف كا 
رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ في أنقرة كمحاكلة إدراج حماس في العممية السياسية بدال مف 

سرائيؿ عبر حصارىا كعزليا، كذلؾ التكسط بيف السمطة الفمسطينية برئاسة م حمكد عباس كا 
، 2007االجتماع بيف عباس كشمعكف بيرز بدعكة مف الرئيس التركي السابؽ عبد اهلل غكؿ في 

سرائيؿ عاـ  حيث انعقدت أربع جكالت مفاكضات غير مباشرة  2008ككساطة تركيا بيف سكريا كا 
ذلؾ محاكلة تركيا التكفيؽ في اسطنبكؿ، كطرح تركيا مبادرة" منتدل التنمية كاالستقرار في القكقاز" ك

كالسعي لكقؼ النار عبر  2009بداية  2008بيف العرب المنقسميف تجاه العدكاف عمى غزة نياية 
 .(3، ص2009)نكر الديف،  تحرؾ أحمد داكد أكغمكا بيف القاىرة كحركة حماس كدمشؽ.

 
استعادة  لتنمية تقكـ عمىلذلؾ فإف السياسة الخارجية التركية تمثمت بمرتكزات تبناىا حزب العدالة كا

مقكمات القكة التركية المتمثمة في المكقع االستراتيجي بيف  ىكية كدكر تركيا الخاص باستخداـ
الشرؽ كالغرب، كاإلرث الحضارم، كالقكة العسكرية، كاالقتصاد المتنامي مع العمؿ عمى فتح قنكات 

قامة عبلق ات مع مف كانكا خصكـ األمس. إف القنكات الدبمكماسية كالسياسية بمختمؼ الجيات، كا 
ىذه المعادلة لـ تكف مجرد قراءة سياسية أك عسكرية لتكازنات القكة بؿ كانت دخكال في عمؽ 
المجاؿ الحيكم لتركيا عمى الصعيد الجغرافي كالحضارم كالتاريخي فضبل عف الحسابات السياسية 

 كاالقتصادية.
 

في سياستيا الخارجية ال يمثؿ عكدة إلى  إلقميميةاكما أف تركيز الحككمة التركية عمى األبعاد 
نما ىي استجابة لمستجدات كظركؼ اقميمية كدكلية، فيمثؿ سعي تركيا إلى  الحقبة العثمانية، كا 

كدكؿ الجكار ىذا مف جانبو يؤىؿ تركيا لتككف في صدارة القكل  اإلقميميتكثيؽ عبلقاتيا بمحيطيا 
العالميف العربي كاإلسبلمي عمى نحك يخكؿ أنقرة استثمار كؿ  اإلقميمية كيعيد الحيكية لمكانتيا في

ذلؾ دكليا في عبلقاتيا مع الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي بما يحقؽ مصالحيا في 
 فضاءات دكلية.
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كبتغير السياسة الخارجية التركية سجمت العبلقات التركية العربية تقدما كبيرا في شتى المجاالت 

السياسي ازدادت الزيارات الرسمية عمى  الثقافية كالعسكرية، ففي المجاؿاسية كاالقتصادية ك السي
مستكل الرؤساء كالممكؾ كرؤساء الكزراء كالكزراء كالكفكد، كما أصبحت تركيا عضك مراقب في 
ا جامعة الدكؿ العربية، كانتخب ألكؿ مرة أكاديمي تركي كأميف عاـ لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، كم

بذلت تركيا جيكدا لحؿ الخبلفات العربية في كؿ مف لبناف كفمسطيف كالعراؽ، كتكسطت تركيا كذلؾ 
بيف اسرائيؿ كسكريا كأشرفت عمى المفاكضات غير المباشرة لمدة ستة شيكر، كما تطكرت العبلقات 

فريقيابيف تركيا  دكلة  49 بحضكر اإلفريقيقمة التعاكف التركي  2008حيث استضافت تركيا في  كا 
افريقية بما فييا الدكؿ العربية الكاقعة فييا، كما تـ تشكيؿ المجمس األعمى لمتعاكف االستراتيجي بيف 
تركيا كالعراؽ كبيف تركيا كسكريا، كألغيت التأشيرة بيف تركيا ككؿ مف العراؽ كسكريا كليبيا كاألردف 

ع حمؼ الناتك في مؤتمر حمؼ كلبناف، ككاف لتركيا دكر بارز في تقريب العبلقات الخميجية م
بيدؼ تعزيز األمف العالمي كاإلقميمي مف خبلؿ تعاكف الحمؼ  2004األطمسي الذم عقد في تركيا 

مف دكؿ منطقة الشرؽ األكسط، كعززت تركيا خطكاتيا نحك العرب بمناىضة العدكاف اإلسرائيمي 
ة بإرساؿ سفينة الحرية ككاف ليا دكر في فؾ الحصار عف غز  2009كعمى غزة  2006عمى لبناف 

أعضاء متطكعيف أتراؾ، ككاف لتركيا مكقؼ ايجابي في حؿ األزمة  9حيث استشيد عمى متنيا 
، ككما حصؿ الطيب أكردغاف عمى جائزة الممؾ فيصؿ لخدمة 2009السياسية المبنانية عاـ 

 .(22,23ص، 2022)ايشمر،  .2022 اإلسبلـ كتكطيد العبلقات التركية الخميجية بالعاـ
 

كيشكؿ محكر الشرؽ األكسط أىمية كبيرة في االقتصاد التركي لما يحكيو مف مصادر طبيعية 
عبلقات اقتصادية تجارة  اإلقميـتمتمؾ أدكات التكامؿ االقتصادم االستراتيجي، حيث يضـ ىذا 

طرؼ، كمتعددة االتجاىات مف طرؼ آخر، تتسـ بشمكليتيا كتنكعيا، كيشكؿ  ثنائية االتجاه مف
فط كالغاز العمكد الفقرم ليا، لذا فإف ذلؾ يكحي إلقامة شبكة مصالح اقتصادية اقميمية تستدعي الن

المشاركة الثنائية كالمتعددة بيف الدكؿ العربية كتركيا. كما أف الكطف العربي أىمية كبيرة إذ أنو 
يرة لممنتجات يشكؿ مستكدع الطاقة االستراتيجي العالمي، كالسكؽ االستيعابية االستيبلكية الكب

الصناعية كالزراعية، كقطاعات أخرل كاإلنشاءات كالتحكيؿ كاالستثمار كؿ ذلؾ ال يمكف لتركيا 
 .(22-22ص، 2023)ممكاكم، تجاىمو. 

 
تتطمب بناء اتفاقيات تكامؿ إقميمية، يككف محكرىا  اإلقميميةالمصالح  إقامة ىذه الشبكة مففإف 

ركيا كالببلد العربية تقع ضمف ما يسمى مستكدع الطاقة تركيا كالببلد العربية، ال سيما أف ت
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ستقرار في المنطقة كمتانة العبلقات االقتصادية االكاالقتصاد في الشرؽ األكسط، كما أف ضماف 
مستقبمية مستدامة، يمكف مف خبلليا بناء إرادة سياسية  إلستراتيجيةكديمكمتيا يشكبلف رافعة رئيسية 
حقيؽ األمف كاالستقرار، كالذم يعتبر شرطا ضركريا لتفعيؿ أدكات مشتركة يككف حدىا األدنى ت

 المصالحة المشتركة التركية العربية عمى المديف المتكسط كالبعيد.
 

مف خبلؿ ما تقدـ نرل أف تبني تركيا ليذه السياسة اتجاه الشرؽ األكسط جاءت مف خبلؿ تيقف 
كاالقتصادية كمكقعيا  حجميا كقكتيا العسكريةفعاؿ يناسب  إقميميتركيا بأنيا تستطيع القياـ بدكر 

الجيكسياسي السيما بعدما تأكدت تركيا مف أف الجميع ينظر إلييا كدكلة مؤثرة في اإلقميـ. كفي ىذا 
أك دكلي ليس بديبل عف العبلقات  إقميمياإلطار ترل تركيا أف عبلقتيا مع أم طرؼ أك أم محكر 

األكركبي لف يؤثر عمى عبلقاتيا بالشرؽ األكسط،  مع الطرؼ اآلخر فانضماـ تركيا لبلتحاد
كتحالفيا مع أمريكا ال يؤثر عمى سعييا لمتعاكف مع ركسيا، كعبلقاتيا مع العرب ال تعني قطع 
العبلقات مع اسرائيؿ أك إيراف، فتركيا حسب ما عرؼ عنيا ميندس السياسة الخارجية األسبؽ 

 .ؼداككد أكغمكا بأنيا دكؿ مركز كليست دكلة طر 
 

 :2116-2111د انعشثيخ رشكيب وانثىسا 3.1.3

 
تحديا حقيقيا إلستراتيجية الساحة الخارجية التركية؛ فمقد  2022الربيع العربي ب ما سمي قد شكؿ

. ككاف ىذا ىك ألنقرةالعالـ العربي كلكنيا غير متكقعة بالنسبة  لدل شعكب فيكانت مرغكبة 
فيا حاسـ منذ البداية بشأف كيفية االستجابة مع ىذه السبب في أف الحككمة التركية لـ يكف مكق

االنتفاضات كلكف مع ىذا كاف ىناؾ شيء كاضح كىك أف تركيا كانت إلى جانب المطالب الشعبية 
 .(4، ص2023)شيمطاش،ىذه المساندة مف حالة إلى أخرل. إظيارالمشركعة كلكف اختمفت طريقة 

 
 ة بأربعة مراحل مختمفة وىي:لعربيالثورات ا إزاءوقد مر الموقف التركي 

 
مرحمة التحرؾ الحذر أحادم الجانب كتمثمت ىذه المرحمة بالترحيب بالثكرات كخيارات  .2

ألف  اكصريح االسياسي كلكف كاف الحذر حياؿ تقديـ مكقؼ كاضح باإلصبلحالشعكب 
في سيما في ليبيا، لذلؾ كانت تركيا مترددة قتصادية التركية معرضة لمخطر الالمصالح اال

قبكؿ الضغكط الدكلية لتغيير النظاـ كانتقدت بشكؿ ىادئ حمؼ الناتك في المراحؿ األكلى 
 لمثكرة الميبية.
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انتقمت بيذه المرحمة تركيا إلى مرحمة المشاركة المترددة حيث شاركت بطريقة مترددة في  .2
كقد  تدخؿ الناتك في ليبيا تحت ضغط دكلي كبير كمخاطرة خسارة دعـ دكؿ الربيع العربي،

اتبعت تركيا سياسة استباقية زائدة في سكريا لكف مف خبلؿ الضغط عمى النظاـ السكرم 
في البداية ثـ تحكلت تركيا عف االنتباه لمربيع العربي لمداخؿ التركي حيث السباؽ 

 لبلنتخابات التشريعية.

كمة بعد فكز حزب العدالة كالتنمية في االنتخابات التشريعية ازدادت الثقة لدل الحك .3
كانعكست بالتالي ىذه الثقة عمى المرحمة الجديدة لمسياسة الخارجية كحاكلت تركيا كسب 

كمناصرة القضية  إلسرائيؿمركز الصدارة في الربيع العربي مف خبلؿ االنتقاد القكم 
الفمسطينية ككسيمة لمحفاظ عمى األىمية التركية في العالـ العربي كزادت تركيا مف انتقادىا 

 كقامت بزيارة لمصر بعد الثكرة. األسدر لنظاـ بشا

المرحمة األخيرة تمثمت بالعكدة إلى انتياج المزيد مف الحذر حيث أفرزت التكمفة االقتصادية  .4
لما اتبعتو تركيا تجاه سكريا رد فعؿ عنيؼ مف النظاـ السكرم، كما تكافؽ التحرؾ التركي 

السكرم كقبكؿ مبادرات مف الناتك مع ما يتخذه االتحاد األكركبي مف عقكبات عمى النظاـ 
 .(8-7ص، 2023)طاىر، . إيرافتستيدؼ 

 
كخبلؿ ىذه المراحؿ لـ تقتصر التحديات التي تكاجو تركيا عمى التحديات المتعمقة باالستقرار 

، كلكنيا أيضا تتعمؽ بالحالة السياسية الداخمية في تركيا، فعمى سبيؿ المثاؿ فيما يتعمؽ اإلقميمي
رية بينما كانت تؤثر بشكؿ مباشر عمى العبلقات الثنائية بيف تركيا ككؿ مف العراؽ بالثكرة السك 

يراف صراع في سكريا أيضا يمثؿ تحديا مباشرا لؤلمف الا عمى المستكل اإلقميمي إال أف كركسي كا 
المجتمعي التركي عمى المستكل المحمي، كشيدت تركيا تعثرا في سعييا لحؿ األزمة في المنطقة 

السياسية التركية تجاه كؿ مف األزمة السكرية كاالنقبلب العسكرم  األحزاببيف  اإلجماعـ بسبب عد
في مصر. كما أف التحكالت ىذه في مسار الثكرات العربية ال سيما في تفاقـ الكضع المتدىكر في 

النظر في استراتيجياتيا تجاه التحكؿ  إعادةسكريا كاالنقبلب العسكرم في مصر دفع تركيا نحك 
كلكف عمى نفس مبادئ السياسية الخارجية التي كانت تتبعيا إال أف ىذا األمر اصطدـ  اإلقميمي

بثبلثة أبعاد تتحدل رؤية تركيا لممنطقة بصكرة مباشرة، حيث تقابؿ ىذه األبعاد الثبلثة أيضا جكانب 
 ة في المنطقة.التكجو االستراتيجي التركي فيما يتعمؽ بالتصكرات السياسية الجديد إعادةمحددة مف 

 
تجاه  كاإلقميميةالبعد الدكلي: فمقد أدل تعارض كتبايف الخيارات السياسية لؤلطراؼ العالمية  .2

 اآللياتباستخداـ  اإلقميميةاألزمة السكرية كاالنقبلب في مصر إلى تقييد تركيا عف حؿ األزمة 
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فكرية كالتنافس السممية؛ ففي األزمة السكرية عمى سبيؿ المثاؿ أدل تبايف المنطمقات ال
 إلى تعميؽ األزمة بسبب تصاعد النيج المتطرؼ، كاإلقميميةالعالمية  األطراؼاالستراتيجي بيف 

كما أف المقترح التركي لحؿ األزمة في سكريا لـ يقنع المجتمع الدكلي؛ إذ أف تركيا اقترحت 
منيا الداخمي. نظاـ األسد رغـ ما في ذلؾ مف مخاطرة كبيرة عمى أ إلسقاطبالتدخؿ العسكرم 

أظيرت  2023كعمى صعيد الكضع في مصر عندما حدث االنقبلب العسكرم في تمكز 
مكقفا سياسيا براغماتيا جدا مساندا لمتدخؿ العسكرم، كبذلؾ أكدت  كاإلقميميةاألطراؼ الغربية 

ىذه األطراؼ أنو كحينما تتعرض مصالحيا لمخطر فإنيا مستعدة لمتغاضي عف التحركات غير 
فتركيا كانت تنظر إلى مصر بعد كصكؿ اإلخكاف المسمميف إلى  قراطية في السياسية.الديم

الحكـ بأنيا أىـ حميفاتيا في ترجمة رؤيتيا لمشرؽ األكسط كلكف بعد االنقبلب العسكرم تحكلت 
 .(6-5ص، 2023)شيمطاش، مصر إلى قيد استراتيجي أماـ تركيا. 

ي إلى زيادة الشقاؽ بيف األطراؼ اإلقميمية، كميد : لقد أدل االضطراب السياساإلقميميالبعد  .2
يراف كتركيا، فخبلؿ  الطريؽ لعداء استراتيجي جديد بيف األطراؼ اإلقميمية مثؿ السعكدية كا 
السنكات األخيرة كانت تركيا تسعى مف أجؿ القضاء عمى الخصكمات بيف األطراؼ اإلقميمية 

الصراع في سكريا كانت الرؤية االستراتيجية كمحاكلة دمجيا في النظاـ العالمي ككؿ. فنتيجة 
ألنقرة مختمفة عف طيراف كدمشؽ كصارت مختمفة عف القاىرة، كما أف تركيا دعمت حركات 
اإلسبلـ السياسي كال سيما حركة اإلخكاف المسمميف في البمداف التي شيدت ثكرات كاحتجاجات 

سعكدية كقطر كالجامعة العربية مثؿ مصر كتكنس كليبيا كسكريا، كمف جية ثانية نسقت مع ال
تجاه الممؼ السكرم كالعمؿ مف أجؿ إحالة ىذا الممؼ إلى مجمس األمف ككضعو تحت الفصؿ 
السابع كالذم يعني خيار التدخؿ العسكرم كىذا التكجو يحمؿ معو الخمفيات السياسية لفرض 

تفكيؾ التحالؼ ترتيب سياسي جديد في المشيد اإلقميمي فالتخمص مف النظاـ السكرم يعني 
كمعو حزب اهلل كفتح المجاؿ الجغرافي السكرم كي يككف معبرا إلقامة تحالؼ  اإليرانيالسكرم 

قد ترؾ أثار سمبية عمى أشكاؿ  كىذا .مختمؼ بيف تركيا كدكؿ الخميج كمصر في عيد االخكاف
 لدكلي.عمى المستكل ا اآلثاربدرجة أكبر مف تمؾ  اإلقميمياالنخراط التركي عمى المستكل 

 .(6، ص2023)شيمطاش، 
 

أحداث الربيع العربي مثمت تحديا حقيقيا أماـ السياسة الخارجية التركية ال سيما  إفيمكف القكؿ 
سياسة تصفير المشكبلت، إذ يمكف القكؿ ىنا أف األزمة السكرية تحديدا جسدت انتياء ىذه السياسة 

كيؼ مع التغيرات الحاصمة في الشرؽ األكسط )تصفير المشكبلت( كبالتالي كاف ال بد لتركيا مف الت
مع زيادة تدىكر أكضاع دكؿ الربيع  2022بصكرة مناسبة تحقؽ مصالح تركيا. فمنذ منتصؼ عاـ 
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العربي كزيادة التدخبلت كاألحبلؼ العسكرية في المنطقة كخاصة التدخؿ الركسي في سكريا كتزايد 
يراف، بدا أف تحقيؽ تر  كيا ألىدافيا عبر سياسة تصير المشكبلت أمرا االحتقاف بيف السعكدية كا 

ظيرت بكادر خيارات تفعيؿ القكة الصمبة التركية  2023عمميا كبالتالي كمنذ منتصؼ عاـ  اصعب
 كقد ظير ىذا في عدد مف النماذج مثؿ:

 
تدريب كتجييز المعارضة السكرية: حيث بدأت أنقرة بتسميح المعارضة السكرية بأسمحة خفيفة  .2

نب مع دكؿ أخرل، حيث قامت بعد مباحثات طكيمة كاتفاؽ مسبؽ مع كاشنطف في جنبا إلى ج
ألؼ مف مقاتمي المعارضة "المعتدلة" عمى األراضي  25 مف عمى تدريب كتسميح أكثر 2025

التركية، لكف ىذا البرنامج باء بالفشؿ بعد فترة مف بدايتو بسبب تعرض الدفعة األكلى منو 
ية النصرة مقابؿ الحفاظ عمى سبلمتيا كعدـ رغبة كاشنطف في إلى جب تممكولتسميـ كؿ ما 
 نجاح البرنامج.

اتفاؽ تعزيز التعاكف الدفاعي مع قطر: حيث قامت لجنة الشؤكف الخارجية في البرلماف التركي  .2
بالمصادقة عمى مشركع "اتفاؽ تعاكف عسكرم" مع قطر، تـ تكقيعو في  2025 في مطمع اذار

ت التدريب العسكرم كالصناعة الدفاعية كيتيح االتفاؽ لكؿ دكلة في مجاال 2024ديسمبر  29
عف بدء سرياف ىذه  2025في حزيراف  اإلعبلفنشر قكات عمى أراضي الدكلة األخرل. كتـ 

 االتفاقية كبالتالي فإف ىذه القاعدة تشكؿ أكؿ قاعدة عسكرية تنشئيا تركيا خارج أراضييا.

يكنيك  20مايك إلى  32: حيث شيدت الفترة ما بيف ذربيجافكأتزايد التعاكف العسكرم بيف تركيا  .3
، حيث قامت قكة عسكرية تركية كأذربيجافتصاعد التعاكف العسكرم بيف تركيا كجكرجيا 

كجكرجية كأذرية بسمسة مف المناكرات العسكرية المشتركة غرب تركيا أطمؽ عمييا اسـ "نسر 
 القكقاز".

طائرة سكخرم ركسية بعد  بإسقاط 2025نكفمبر  24في الركسية: قامت تركيا  الطائرة إسقاط .4
أف اخترقت المجاؿ الجكم التركي كبدا الحديث حينيا عف تصعيد ركسي تركي كبالتالي بدا ىذا 

انت تتصدر مشيد العبلقات كأصبحت ىذه الحادثة عبلمة كبعيدا عف مناخ القكة الناعمة التي 
 .فارقة في عبلقات الدكلتيف

: إف تركيا تستعد لتأسيس قاعدة عسكرية ليا مف أجؿ 2026في الصكماؿ  القاعدة العسكرية .5
 500تدريب الجيش الصكمالي كانطبلؽ ىذا المشركع سيككف عمى دفعات متتالية قكاـ كؿ منيا 

عمى مكقع استراتيجي مطؿ عمى  اإلشراؼجندم، كتؤمف القاعدة العسكرية في الصكماؿ لتركيا 
مضيؽ باب المندب كالطرؽ المؤدية إلى كؿ مف أثيكبيا ككينيا حركة مركر السفف التجارية في 

 .اإلفريقيكارتيريا في القرف 
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ارتفاع منتجات الصناعات العسكرية التركية: ارتفعت منتجات الصناعة العسكرية التركية في  .6
مميار كذلؾ  2.3 مميارات دكالر صدرت منيا 4.3 أسمحة بقيمة إنتاجلتصؿ إلى  2025العاـ 

% مقارنة بالعاـ السابؽ كتخطط تركيا لرفع قيمة صادراتيا العسكرية لمميارم 35 نسبتوبارتفاع 
إلى العاشرة عالميا لجية التصدير العسكرم. كما أف تركيا  25لتقفز مف المرتبة اؿ 2026 عاـ

)الرنتيسي، تركيا كتفعيؿ تسعى لمكصكؿ إلى االكتفاء الذاتي فيما يخص الصناعات الدفاعية. 
 .(5-2ص، 2026صمبة األبعاد كالتداعيات، القكة ال

 
كلعؿ أىـ دالالت تفعيؿ تركيا ألدكات القكة الصمبة ىك استمرارىا في العمؿ عمى تعزيز مكانتيا في 
الشرؽ األكسط كخاصة بعد أف تكصمت القيادة التركية إلى قناعة بأف االعتماد عمى القكة الناعمة 

يرافتركية مع اعتماد العبيف منافسيف مثؿ ركسيا ليس كافيا لتحقيؽ األىداؼ كالطمكحات ال عمى  كا 
القكة الصمبة لتحقيؽ مصالحيـ في المنطقة. كما أف تركيا باتت متخكفة عمى أمنيا القكمي منذ عاـ 

بشكؿ متزايد خاصة مع اقتراب الخطر مف حدكدىا كتيديده ألراضييا في ظؿ كجكد  2022
ي كداعش، كمع تعرض تركيا لتفجيرات في أنقرة مجمكعات مسمحة مثؿ حزب العماؿ الكردستان

 .عزز كؿ ذلؾ تكجو تركيا نحك تفعيؿ القكة الصمبة كاسطنبكؿ
 

ألم دكلة أف تمتـز بأجندتيا مع التطكرات التي تجرم حكليا  مف الصعكبة إنومما سبؽ يمكف القكؿ 
لؾ فإف تركيا كمع األحداث كعالميا كىذا يفرض عمييا التأثر كالتأثير أيضا بيذه التطكرات لذ إقميميا

كالمنطقة العربية كتحديدا بعد انتكاسات ثكرات الربيع العربي فرض عمييا  اإلقميـالحاصمة في 
اعتماد أدكات القكة الصمبة بؿ بات مف الضركرة أف تفعؿ ىذه األدكات لحماية أمنيا القكمي كمف 

 أيضا. اإلقميميةأجؿ ترسيخ قكتيا 
 

 اإقميمي اكال بد أف تمعب دكر  إقميميةفي ذىنيتيا السياسية أنيا باتت قكة كما أف تركيا بات كاضحا 
سيما كأنو أيضا  ال يناسب حجـ قكتيا العسكرية كاالقتصادية كمكقعيا الجيكسياسي، اكقكي فعاال

 ينظر إلييا مف قبؿ القكل العالمية كاإلقميمية أنيا دكلة مؤثرة في اإلقميـ.
 يصش: 3.2

 
 ًىقع انجغشافي وانجعذ انثةبفي:اناعزجبساد  3.2.1

 
تعتبر مصر دكلة قديمة كربما تككف األقدـ في التاريخ البشرم كلدييا تراث حضارم متعدد المراحؿ 
جعميا إحدل الدكؿ القميمة المعركفة لدل شعكب األرض كلقد مارست دكرا خارجيا نشيطا عمى 
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فكاف لمكقع مصر ، (2، ص2024)جبر، في مراحؿ تاريخية مبكرة كمختمفة.  عديدة مستكيات
الجغرافي األثر الكبير في نشكء حضارات عدة كساعدت عدة عكامؿ عمى نشكء ىذه الحضارات في 
فريقيا كبيف البحريف األبيض المتكسط  مصر منذ القدـ؛ فمكقع مصر يربط بيف قارتي آسيا كا 

 كاألحمر، إضافة إلى كجكد نير النيؿ في مصر كتككف الدلتا في الشماؿ. 
 

فريقياتمتاز مصر بمكقع جغرافي إذ أنيا تقع عند مجمع قارتي أكراسيا  إذا كعند مفرؽ بحريف  كا 
داخمييف يمتد أحدىما إلى المحيط اليندم كاآلخر إلى المحيط األطمسي، فمصر تمثؿ حجر الزاكية 

مك المتكسط تبمغ مساحتيا مميكف كي بحراألراضي المصرية التي تتصؿ بالغرب ك مشرؽ كالمبيف ال
% صحراء كما أف مصر تمتمؾ نير النيؿ 96% مف مساحتيا صالحة لمزراعة ك4متر مربع ك
نير في العالـ كقناة السكيس كىي أىـ قناة في العالـ تربط بيف البحريف األحمر  أطكؿالذم يعتبر 

ف أف يمر ى مكقع اىتماـ دكلي كك تحكلت مصر إل 2869كالمتكسط، كبعد افتتاح القناة في العاـ 
كاحدا مف أىـ الممرات المائية ككانت كاحدة مف الدكؿ في قمب الصراع بالحرب العالمية رىا عب

األكلى بيف دكؿ الكفاؽ الثبلثي كالحرب العالمية الثانية بيف دكؿ المحكر كالحمفاء ككاف لقرار تأميـ 
العدكاف لشف الحرب عمى المصر بما يعرؼ ب إسرائيميسببا التفاؽ فرنسي بريطاني  2956القناة 

 .(7، ص2026)عبد اهلل، الثبلثي. 
 

كمصر تنفرد بأنيا تتكسط كبل مف خط االستكاء الجغرافي كخط االستكاء البشرم أك التاريخي في 
العالـ القديـ كىذا يجعؿ مف مكقعيا فريدا كبارزا إلى حد ما. كال شؾ أف ىذا المكقع الجغرافي 

عدـ العزلة كصعكبة الحصار الخارجي في نفس لمصر دفعيا دائما إلى االنفتاح عمى الخارج ك 
الكقت، كيسر ىذا المكقع بأف تككف مركزا حضاريا جمع بيف العركبة كاإلفريقية كاآلسيكية 
كالمتكسطية كالعالمية كمثمت ىذه المحاكر جميعيا مجاالت لدكر مصر الخارجي دكف تناقض أك 

 .(8، ص2026)عبد اهلل،  تعارض.
 

كأحد مقكمات قكتيا  ا تاريخينا كحضارينا عظيمنا مثؿ رأس ماليا المعنكمإرثن مصر تمتمؾ إذا فإف 
الذم جعميا مف أىـ الفاعميف في النظاـ الدكلي عمى مر العصكر، يعد ىذا التاريخ ىك ك  الناعمة

االمتداد الفعاؿ في العبلقات الخارجية كعمؽ الدكر في الدكائر اإلقميمية المختمفة العربية كاألفريقية 
سبلمية بؿ كالدكلية، كتجمى ىذا الدكر التاريخي في مساندة القضية الفمسطينية كتقديـ الدعـ كاإل

كالمساندة لمشعب الفمسطيني في كفاحو ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي، كتصاعد المكقؼ المصرم إلى 
، كما برز ىذا الدكر بشكؿ حاسـن في تأسيس جامعة الدكؿ العربية 4829درجة المشاركة في حرب 
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قرار معاىدة الدفاع 2945 مبادرة بريطانية فيب ، كحركة عدـ االنحياز، عبلكة عمى اقتراح كا 
 .2950ا عاـ م العربي، كالتصديؽ الفكرم عمييالمشترؾ كالتعاكف االقتصاد

 
أما أبرز مقكمات القكة الناعمة لمصر، مؤسسة األزىر الشريؼ كالتي يمكف مع إعادة تفعيؿ 

تبكأت مؤسسة األزىر  لدكرىا أف تعيد مصر مكانتيا اإلقميمية كالدكلية؛ كصياغة استراتيجية جديدة
منذ إنشائيا حتى ىذا اليـك مكانة كبيرة في مصر أك في العالـ العربي كاإلسبلمي كحتى عمى 

نما مركز إسبلمي كمرجع دينيفيي ليست مجرد جامعة لمتعم مستكل العالـ؛ كذلؾ، كدكر  يـ كا 
تككف جامعة بؿ كانت حاضرة في السياسة كالدكلة كليس لقكة األزىر األزىر لـ يقتصر عمى أف 

نما لقكة الفكرة التي يمثميا األزىر كىي الديف اإلسبلمي كمدل نفكذىا في المجتمع. إذا ما  فحسب كا 
تـ النظر تاريخيا لدكر ىذه المؤسسة يتبيف أف األزىر كاف حاضرا كبقكة في كجو االحتبلؿ 

كاف األزىر مركزا لتجميع الناشطيف كتصدر عمماؤه كطبلبو كؿ ك  2929االنجميزم لمصر 
كما كاف لؤلزىر مشاركة في جميع الحركات الكطنية في مصر  ،لئلنجميزمظاىرات التصدم 

 ا الشعب المصرم لدعميا كمساندتيا.باركيا األزىر كدع 2952 اط األحرارالضبّ  فحينما قامت ثكرة
بلثي عمى مصر طالب المصريف بالتصدم كمقاكمة عمى إثر العدكاف الث 2956كفي العاـ 

أصدر األزىر كثيقة الربيع العربي لدعـ إرادة الشعكب في تحقيؽ  2022المحتميف، كفي العاـ 
 .(22، ص2020)زيداف ر.، الشكرل كالعدالة كالحرية كحقكؽ اإلنساف. 

 
ة كاإلقميمية كالدكلية إذا فإف تفعيؿ دكر األزىر يعطي لمصر أىمية عمى كافة المستكيات الداخمي

كىذا بدكره يعزز كيعطي القكة لمسياسة الخارجية المصرية لما تمثمو األزىر مف أىمية كمظمة تجمع 
األمة كاستطاعت مصر عبر األزىر أف تحظى بمكانة متميزة كنفكذ ديني في أقطار العالـ 

ـ دكر العمماء كنخبة فرضت قيكد عمى ىذا الدكر عبر تحجي 2952اإلسبلمي لكف منذ ثكرة يكليك 
اجتماعية ليا دكر سياسي كبدأت السيطرة عمى ىذه المؤسسة كممارسة التحكـ في مكاردىا المالية 

بحيث يتـ تعيف شيخ األزىر بقرار مف  2962كاستقبلليتيا اإلدارية عبر ما عرؼ بقانكف األزىر 
دكر األزىر عالميا حينما رئيس الدكلة، كما أف ىذا القرار عمؿ عمى تمصير ىذا القرار كتحجيـ 

 .(25، ص2020)زيداف ر.، اشترط بأف يككف شيخ األزىر مصرم الجنسية. 
 

إذا فمنذ أف فقد األزىر استقبلليتو أصبح خاضعا لسيطرة الدكلة كصار مؤسسة مف مؤسسات الدكلة 
إقالة التي ال تخرج عف طاعة الحاكـ، كفي حاؿ حدكث تضارب ما بيف األزىر كالنظاـ الحاكـ يتـ 

كسقكط الرئيس مبارؾ بادر األزىر بخطكات مف  2022شيخ األزىر مف منصبو. كبعد ثكرة يناير 
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أجؿ إصبلح المؤسسة بتحقيؽ استقبلليتيا المالية كاإلدارية، فأصدر األزىر كثيقة مف إحدل عشرة 
تأكيد نقطة حكؿ مستقبؿ مصر عرفت بكثيقة األزىر حيث حددت الكثيقة مرحمة ما بعد الثكرة كال

صبلح التعميـ كااللتزاـ  عمى الحرية كالمساكاة لمجميع، كمكافحة الفساد كتحقيؽ العدالة االجتماعية كا 
بالمعاىدات الدكلية، ككانت الخطكة األكثر أىمية ىي المطالبة بإصبلح األزىر كمنحو االستقبللية 

أصدر  2022داية كمع استبلـ المجمس العسكرم السمطة في ب (2، ص2022)ىشاـ،  .عف الدكلة
بحيث نص التعديؿ بأف األزىر ىيئة  المتعمؽ باألزىر 2962الصادر في  203قرارا بتعديؿ قانكف 

غيره بالقياـ بميامو، كما أكد التعديؿ عمى أف اختيار شيخ كإسبلمية مستقمة جامعة كيختصكف 
 لمفتي يتـ مف قبميا كذلؾ.األػزىر يتـ مف قبؿ ىيئة كبار العمماء كالتي أعيدت بعد التعديؿ كاختيار ا

 .(2، ص2027)رأفت، 
 

 2023 الحالي كمنذ ىنا ال بد مف اإلشارة بأنو كلؤلىمية التي يمثميا األزىر يسعى النظاـ الحاكـ
لتكظيؼ األزىر لتحقيؽ أىدافو لما يمثمو األزىر مف مكانة في الداخؿ المصرم كفي العالـ، بالتالي 

سية الصادرة مف قبؿ النظاـ الحاكـ ىي بمثابة إضفاء الشرعية ليذا فإف تأييد األزىر لمقرارات السيا
القرار عبر الفتاكل التي قد تصدر مف قبؿ مؤسسة األزىر المؤيدة لمنظاـ الحاكـ. كظير ىذا بشكؿ 

إذ حضر شيخ األزىر أحمد الطيب في عزؿ الرئيس محمد  2023كاضح بعد االنقبلب العسكرم 
ر بات مطمكبا منو ىر في المشاركة السياسية بما يعني أف دكرا أكبمرسي كبالتالي الزج في األز 

كسبؽ ذلؾ أف دعا شيخ األزىر أحمد الطيب الشعب المصرم تمبية نداء المشير  داخميا كخارجيا.
تمفزيكف )شبكة تحت دعكة سميت بنداء األزىر الشريؼ.  2023عبد الفتاح السيسي لمساندتو 

حيث شارؾ األزىر بممثميف عنو  2023التعديؿ في دستكر كبعد  (2، ص2023الشرؽ األكسط، 
كالذم يسند صبلحية تعييف شيخ األزىر كككيمو  202في لجنة إعداد الدستكر بحيث أصدر قرار 

كرئيس جامعتو كعمداء كمياتو إلى رئاسة الجميكرية ليفقد بذلؾ األزىر استقبلليتو الكاممة كبالتالي 
 .(3، ص2020)سميـ،  سة حككمية تابعة لمنظاـ في مصر.فإنو كبعد ىذا القانكف أصبح مؤس

 
كعمى صعيد القكة االقتصادية كإحدل العكامؿ الميمة لتفعيؿ السياسة الخارجية لمدكؿ؛ فإف مصر 
كدكلة تمتمؾ العديد مف المكارد االقتصادية كلكف بعضيا مستغؿ كبعضيا لـ يستغؿ بطريقة 

اعة كالصناعة كالسياحة كالعنصر األساسي لبلقتصاد صحيحة؛ فاقتصاد مصر يتميز بالتنكع كالزر 
المصرم ىك الزارعة كتميو قناة السكيس كالسياحة، كنتيجة لعدـ كجكد فمسفة اقتصادية كاضحة فإنو 
يتغير حسب النظاـ فتغير ما بيف االشتراكي إلى الرأسمالي ككاف ببل ىكية كاضحة في عيد مبارؾ 

ذا اد المصرم.دكر في تردم االقتص كاف ليذا السبب تـ النظر إلى دكر مصر االقتصادم كقكة  كا 
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اقميمية نجد أف دكرىا ضعيؼ كىذا يعكد إلى أف مصر تعتمد بشكؿ كبير عمى المعكنات كىذه 
المعكنات كانت مرتبطة بشركط لمحصكؿ عمييا كالتي أدت إلى تكجيو بعض السياسات االقتصادية 

تصؼ القرف الماضي كانت مصر تتمقى مساعدات ؛ فعمى مدار الخمسينيات كحتى منكالسياسية
كمع بدء التكجو السياسي المصرم المخالؼ ألكركبا كأمريكا أكقفت ىذه  ةأكركبية كأمريكي

تمثؿ  ةكظمت المساعدات العربي 2967المساعدات كاستبدلت بمساعدات ركسية كعربية إباف ىزيمة 
تفاقية السبلـ كامب ديفيد مع إسرائيؿ عصب المساعدات المقدمة لمصر كتغير الكضع بعد تكقيع ا

 .(2، ص2023)الصاكم،  برعاية أمريكية غربية.
 

يبرهب عهى حكى عهى انًغزىييٍ انذونيخ واإلقهيًيخ ورذاع اعزشاريجيخانغعي نًكبَخ  3.2.2

 انًؤعغخ انغيبعيخ:

 
ة حزى حش وانزحىل يٍ انحكى انًهكي إنى انجًهىس  1952ثىسح انضجبط األحشاس  3.2.2.1

1967: 

 
كانت مصر تحت حكـ الممؾ فاركؽ حتى مطمع الخمسينيات مف القرف الماضي، إال أنو كمع 

كانت قضية األسمحة الفاسدة أحد أشير القضايا التي ارتبطت بيزيمة مصر  2948اندالع حرب 
، فكاف الممؾ فاركؽ قرر دخكؿ الحرب قبؿ نياية االنتداب البريطاني عمى 2948في حرب 
أغضبت ىزيمة سبكعيف فقط، ثـ أقر البرلماف المصرم دخكؿ الحرب قبميا بيكميف فقط.  فمسطيف بأ

مصر في ىذه الحرب مجمكعة مف الضباط في الجيش المصرم ممف شعركا أف ممكيـ قد خذليـ 
كتزكيدىـ باألسمحة غير المناسبة، حيث أف الحكـ الممكي  إلى حرب أسيء التحضير ليا بإرساليـ

المصرية العربية السيما في قضية فمسطيف التي أصبحت معظميا بأيدم  لـ يمثؿ المصالح
 .(65-64، ص2022)عثماف،  الصياينة.

 
بعد أف تمكف الضباط األحرار مف الحكـ قامكا بتطيير المراتب العميا مف سمؾ الضباط كنصبكا 

ناحية  الجنراؿ محمد نجيب رئيس صكريا لمجيش فنشب صراع طكيؿ بيف محمد نجيب كأنصاره مف
 في إعادة تكجيو مصر نحك مصالح كىكية قكمية. كبيف جماؿ عبد الناصر كانتصر عبد الناصر

السياسييف كأثناء رئاسة عبد الناصر خضعت معظـ  أعداءهعزز مف قكتو ضد  2955كفي 
 .(6-5ص،2025)ىاشـ، الكزارات الرئيسية لسيطرة الضباط كعزز مف العسكر في المناصب العميا

 
مف المياـ األكلى عمى جدكؿ أعماؿ النظاـ الجديد: التنمية االقتصادية كاالجتماعية فقد كانت 
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لمببلد، كبناء جيش قكم. كقد تبمكر اليدؼ األكؿ في مشركع السد العالي، كجاءت الغارة اإلسرائيمية 
لكي تفصح عف انكشاؼ الجيش المصرم. كلكي تؤكد اليدؼ الثاني كتزيده  2955عمى غزة عاـ 

 . كحكؿ ىاتيف القضيتيف الرئيسيتيف قكبمت التكقعات مف الكاليات المتحدة األمريكية إلحاحا
متحدة ضات طكيمة سحب البنؾ الدكلي كالكاليات الاك رب باإلحباط بؿ كبالرفض. فبعد مفكالغ

 كمف ناحية أخرل عاد الكفد المصرم الذم تكجو إلى  .عرضيما لتمكيؿ السد العالي
 )المركز المصرم .اكض حكؿ المطالب العسكرية خالي اليديفالكاليات المتحدة لمتف

 .(2، ص2022 لمشؤكف الخارجية، 
 

 2953في العاـ مف ىنا كانت سياسات عبد الناصر تتجو نحك التحكؿ إلى االتحاد السكفيتي؛ ففي 
مصر كالتقى بالرئيس عبد الناصر كصؼ المقاء أنو كاف  آنذاؾقد زار كزير الخارجية األمريكية 

الناصر يريد تعاكف مصرم أمريكي قائـ عمى الندية كاالحتراـ  كاف عبداصؼ منذ المحظة األكلى ع
مصر في حمؼ ضد االتحاد السكفيتي ىذا دفع بعبد الناصر  إدخاؿتريد كانت  المتبادؿ لكف أمريكا

 عدائية ضد  رفض ىذا الحمؼ لسببيف ألف االتحاد السكفيتي لـ يقدـ عمى أم خطكة
 الشعب المصرم  ككفعمى الشعب المصرم ل اخطر  ـ تشكؿشيكعية لمصر كأف ال
 .(6، ص2024ادريس، ) عميؽ التديف.

 
ألمريكي مف ىنا فمقد فشمت أكلى محاكالت تجنيد مصر في سياسة األحبلؼ كمع ىذا بدأ العداء ا

أف سيما مع إدراؾ الكاليات المتحدة أف ىذا النظاـ يضع نصب عينيو لمنظاـ الثكرم في مصر ال
ىي العدك االستراتيجي كعبد الناصر يدرؾ أف الكاليات المتحدة ىي الحميؼ األىـ كالداعـ  إسرائيؿ
كىذا بالتالي يدؿ عمى رغبة النظاـ المصرم بالحفاظ عمى سيادة القرار فيما يتعمؽ بأمنيا  .إلسرائيؿ

 القكمي كالتكجو الثكرم لو. 
 

ؽ ىدفيف لعبد الناصر ففي منتصؼ الخمسينات ىذا التحكؿ الناصرم نحك االتحاد السكفيتي حق
كفي سياؽ تصاعد الحرب الباردة كاف اليدؼ مف ىذا التقارب كأبرز عبلماتو صفقة األسمحة 

كاستقداـ خبراء سكاء عسكرييف أك فنييف لبناء السد العالي ككانت قد  2955المصرية التشيكية عاـ 
األكسط في اإلطار األكسع لممكاجية التي كانت قد  كاأليدلكجية لمشرؽ االستراتيجيةتزايدت األىمية 

تتكقع الحصكؿ عمى الدعـ  األمريكيةتبمكرت بيف الشرؽ كالغرب، ككانت حينيا الكاليات المتحدة 
في الشرؽ األكسط كالتي كانت تتشكؿ نحك احتكاء االتحاد  اإلقميميالمصرم لترتيبات الدفاع 

قبؿ عبد الناصر كرفض ىذا التعاكف بؿ عمؿ ضد ىذه السكفيتي ىذه التكقعات قكبمت بالرفض مف 
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كالغربي لتمكيؿ السد  األمريكيكرد فعؿ مباشر لمرفض  2956السياسة كجاء ترميـ قناة السكيس 
ىنا ال يمكف  .2956العالي كىذا ما تطكر الحقا حتى بمغ ذركتو بالعدكاف الثبلثي عمى مصر 

رئيس  إلى رئيس مجمس الكزراء السكفيتي آنذاؾ حيف أرسؿ 2956الدكر الركسي في العاـ  إغفاؿ
 إسرائيؿبريطانيا أف الحرب التي تعمنيا فرنسا كانجمترا تحت ذريعة رئيس كزراء ك  فرنسا الحككمة في

غالبية الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة طالبت  كبأفضد الدكلة المصرية لو عكاقب خطيرة 
 .(6-5، ص2023)رمزم ر.،  .كات المعتديةبالكقؼ المباشر ليذا االعتداء كانسحاب الق

 
لمدكر االقميمي  مرحمة الصعكد 2967حتى حرب  2952تمثمت المرحمة الممتدة منذ ثكرة يكليك 

الذم تقـك بو مصر؛ إذ أكد عبد الناصر عمى دكر مصر كفاعؿ رئيسي في نطاؽ ثبلثة أبعاد: 
ت النظرة االستراتيجية لعبد الناصر تؤكد كان فخبلؿ ىذه الحقبة البعد العربي كاإلسبلمي كاإلفريقي،

عمى أف استقبلؿ مصر الكطني مرتبط باالستقبلؿ القكمي لمكطف العربي، كأف التنمية الناجحة في 
سعت مصر إلى بناء أمة عربية مكحدة تككف القاىرة ف ،مصر مرتبطة بالتكامؿ القكمي العربي

، كما اعترفت مصر بحؽ 2958ريا مركزىا فخبلؿ ىذه الفترة تأسست الكحدة بيف مصر كسك 
كما تمخض  2954السكداف في تقرير مصيرىا في سبيؿ التكصؿ إلى معاىدة الجبلء مع بريطانيا 

كمف ثـ اتفاؽ البمداف عمى اتفاقية مياه النيؿ  2956استقبلؿ السكداف عاـ  إعبلفعف ذلؾ مف 
كبرزت  (66ص، 2022مي ـ.، )العمي كالتي تعد أحد األركاف القانكنية لممؼ مياه النيؿ 2959

القضية الفمسطينية كقضية مركزية في المشركع القكمي العربي لعبد الناصر ككف فمسطيف نقطة 
التبلقي االستراتيجي بيف مغرب األمة كمشرقيا فكاف يؤكد كثيرا عمى أف الصراع مع إسرائيؿ ليس 

نما إسرائيمي عربي، كأف أمف مصر ال  قكمي يمتد إلى صراعا فمسطينيا إسرائيميا كا 
 عمى األمف القكمي المصرم  اما أبعد مف حدكدىا كاحتبلؿ إسرائيؿ لفمسطيف يمثؿ خطر 

 .(245، ص2028)بشكر،  .كالعربي
كعمى المستكل الدكلي تصدرت مصر في مطمع الخمسينيات مف القرف الماضي فكرة عدـ 

لكحدة العربية كالقكمية كاف ليذه االنحياز؛ فكانت األفكار التي تبناىا عبد الناصر كالتي تمثمت با
الرئيس  مففكرة عدـ االنحياز  فتبلقت ،2962 األفكار انعكاس نحك تأسيس حركة عدـ االنحياز

عدـ االنجرار خمؼ سياسات ل ىدفت كالتي الؿ نيرك كتيتك جكاىرجماؿ عبد الناصر كالرئيسيف 
متزامنة مع رغبة الشعكب  فكارىـأ االنحياز إلى أم مف القطبيف، كما جاءت كعدـالحرب الباردة 

إلى التخمص مف ىيمنة االستعمار كالسعي نحك االستقبلؿ، كبالفعؿ كاف ليا  كاألسيكية اإلفريقية
كاف لكجكد الزعماء عبد ، (2)مكسكعة المقاتؿ، ص .الدكر الكبير في ظيكر دكؿ ذات سيادة

 اأف يحققكا تكازن ايتيا، كاستطاعك الناصر كجكاىر الؿ نيرك كتيتك دكر في تعزيز ىذه الحركة كفعال
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ليذه الدكؿ باتباع سياسة مستقمة لمكاجية القكل العظمى كأف يدافعكا عف حؽ دكؿ عدـ  مقبكال
لكف غياب ىؤالء الزعماء كاف لو أثر سمبي في دكر  ،االنحياز، كىذا ما أعطى القكة ليذه الحركة

يادة. كما مثؿ انييار االتحاد السكفيتي كقكة ىذه الحركة فمع غيابيـ كاجيت ىذه الحركة أزمة ق
مشكمة أخرل في حركة عدـ االنحياز؛ فالصراع بيف المعسكريف كاف يعطي ليذه الدكؿ ىامش 

لممناكرة االستراتيجية  أتاحت القطبية الثنائية ىامش ممفتلمحرية ما بيف سياسات المعسكريف حيث 
يات المتحدة ىي القيادة المتنفذة في المنظكمة كالتكتيكية، أما انييار االتحاد السكفيتي جعؿ الكال

الدكلية كما يقابميا تضييؽ في الفرص أماـ ىذه الدكؿ كما أف الحركة نفسيا لـ تطكر في أدكاتيا بما 
يتبلءـ مع الكضع العالمي الجديد فجمكد سياساتيا كاف لو أثر أيضا في تراجع مكانتيا كدكرىا. كما 

 لحركة انعكس عمى أداء الحركة ذاتيا كعمى سياساتيا الدكلية.أف ضعؼ الدكؿ المنضمة ليذه ا
 .(2027-2024، ص2007)الشرعة، 

 
بأنيا مرحمة تمدد نفكذ  2967حتى ىزيمة -2955في المقابؿ يمكف كصؼ المرحمة الممتدة مف 

كىيمنة المؤسسة العسكرية في الببلد فكاف الجيش المصرم أقكل العناصر داخؿ النظاـ السياسي 
قابؿ ضعؼ لممؤسسات المدنية كغياب فعاليتيا أماـ دكر المؤسسة العسكرية، كمع نياية العاـ في م
كانت المنظمات السياسية كميا قد حمت كبدأت ألكؿ مرة في التاريخ الدكلة المصرية فترة  2955
مف رئيس الجميكرية كمنصب نائب رئيس الجميكرية  ة العسكر عمى جياز الدكلة ابتداءسيطر 

العسكر أىـ الكزارات، كرافؽ ىذا التحكؿ في ىيكؿ الدكلة المصرية كنظاميا السياسي  ذلؾككشغؿ 
، فاتبع نظاـ ثكرة يكليك سياسة 2952تحكؿ في بنية الجيش المصرم كالتي أحدثتو ثكرة يكليك 

مكسعة مف التجنيد كفتح الفرص لبللتحاؽ بالجيش لفئات مستحدثة مثؿ مكظفي الدكلة، كالمتعمميف 
كأبناء الطبقى الكسطى المصرية، بالتالي فإف المؤسسة العسكرية قد مثمت  بناء الفبلحيف،مف أ

 .(4، ص2027)مراد،  األفؽ السياسي كاالجتماعي لممجتمع المصرم ككؿ.

قد شيدت تحكالت في السياسة الخارجية المصرية ففشمت  2967كما أف السنكات التي سبقت حرب 
كالتي مثمت مف  2962 كتكرطت مصر في الحرب باليمف، 2962الكحدة بيف سكريا كمصر 

حرب اليمف بالنسبة إلسرائيؿ فرصة تاريخية ألنيا أجمت خطط المصريف  االستراتيجيةالناحية 
قد  2967، لذا فإف ىزيمة لتقكية كضعيـ في سيناء كتحكيؿ كجية الجيش لمنطقة أخرل كىي اليمف

ما نتج عنيا مف قمة خبرة في األمكر العسكرية كشفت مساكئ العسكرييف في الحياة السياسية ك 
الحربية كىذا ما ظير كاضحا مف أخطاء عسكرية خبلؿ الحرب لمقادة العسكرييف، بالتالي فإف أمر 

مف أغمب الطبقات  اتدخؿ العسكر في الحياة السياسية بعد مرحمة الحرب أصبح مرفكض
ية مف داخؿ النظاـ مف خبلؿ انسحاب كالمجمكعات الشعبية كبناء عمى ذلؾ أدخمت تعديبلت جكىر 
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عادة صياغة بنية الجيش العسكرية السيما إزاحة عبد  الجيش مف العديد مف المساحات المدنية كا 
 .(5، ص2027)مراد،.الحكيـ عامر كمجمكعة مف الضباط المؤيديف لو كزيادة الصفة المدينة لمحكـ

 
فشكؿ احتبلؿ  بي كالذم قادتو مصر،مفصمية في مسار المشركع القكمي العر  2967كانت ىزيمة 

إسرائيؿ لؤلراضي العربية في الجكالف كسيناء كما كاف خاضعا مف أرض فمسطيف لئلرادة العربية 
الضفة الغربية كقطاع غزة كقع تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي شكؿ ىذا الكاقع أساسا لمقايضة األرض 

ال صمح كال تفاكض كال اعتراؼ  ت الثبلثة،البلءا باالعتراؼ بإسرائيؿ كالسبلـ معيا بعد أعكاـ مف
عقب اليزيمة في  2967آب في  29بإسرائيؿ في قمة الخرطكـ التي عقدت في السكداف في 

 فمقد مثمت اليزيمة انكسارا نفسيا لممكاطف المصرم كالعربي كلمفكر القكمي  الحرب
 .(35، ص2026)بشارة،  العربي.

 
فإف  ،كالتي أعطت زخما لمقكمية العربية 2948حرب العكس مف نتائج  إنو كعمىيمكف القكؿ 

كاف ليا انعكاسات سمبية عمى الحركة القكمية العربية التي تصدرت كاجية السمطة  2967ىزيمة 
 كتراجع الفكر القكمي العربي كالحركة القكمية بشكؿ عاـ.  خبلؿ الخمسينيات كالستينيات

 
 :1991حزى َهبيخ انحشة انجبسدح  1973حشة  3.2.2.2

 
دخمت مصر مرحمة جديدة مختمفة تماما عف  2972في عيد السادات كالذم تكلى الرئاسة في العاـ 

فبينما أخضع عبد الناصر سياسة كاىتمامات مصر لمقضايا  تمؾ التي بدأىا عبد الناصر،
كاالىتمامات العربية أك رأل أف مصالح مصر ترتبط بشكؿ عضكم كتخدـ بشكؿ أكثر في سياقيا 

، فأحدث المصرية تتقدـ كتعمك عمى االىتمامات العربيةفإف السادات قدر أف االىتمامات  ،العربي
تحكؿ في طابعيا كلميكية السياسية لمدكلة المصرية حيث التحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكية 
 عمى حساب المكانة اإلقميمية كأقكل دكلة جبية مع فمسطيف المحتمة كدكرىا التأسيسي لدكؿ عدـ

الرغـ مف أف سياسة السادات داخميا كخارجيا قد تطكرت بشكؿ اختمؼ جذريا مع . كباالنحياز
 .سياسات عبد الناصر، إال أف كبل منيما قد بدأ عيده كىك يكاجو مشكمة سيادة مصر عمى أراضييا

فمثمما كاف اىتماـ ناصر كحممو الجديد ىك تحرير مصر مف االحتبلؿ البريطاني كانت القضية 
كمثمما شكؿ نياية  .ىي تحرير سيناء مف االحتبلؿ اإلسرائيمي ت الساداتئيسية التي كاجيالر 

 2973االنتداب البريطاني عمى مصر مف شرعية النظاـ لعبد الناصر، جاء شف السادات لحرب 
عطاء الشرعية الحقيقية لمسادات.  كتحرير جزء مف أراضي سيناء كاستعادتو لمثقة المصرية كا 
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تطكر السياسة الخارجية لمسادات؛ تمثمت المرحمة األكلى منذ تكليو الحكـ الميز مراحؿ كيمكف أف ن

شعار التصحيح كالذم كاف ييدؼ مف خبللو  2972، رفع السادات في 2973حتى حرب  2972
كلكف باليات مختمفة عف تمؾ التي  2952إكماؿ المسيرة لعبد الناصر في تحقيؽ اىداؼ ثكرة 

تمثمت بتقميص دكر  2973بعد حرب  تمثمت في سياسة االنفتاح االقتصادم انتيجيا عبد الناصر
القطاع العاـ كتشجيع القطاع الخاص كقاـ بتنكيع عبلقاتو مع الغرب كالتصالح مع اسرائيؿ عمى 
عكس سياسات عبد الناصر المتجية نحك الشرؽ، كما أف سياساتو قد حكلت مصر مف دكلة منتجة 

 2973كبعد حرب  ،(29-28، ص2023)سميماف ح.،  ا لمجيش كاألمف.إلى مستيمكة تكجو إنفاقي
كانت مصر تمر بكضع اقتصادم سيء فاتبع نتيجة لذلؾ سياسة االنفتاح التي تتطمب إصبلحات 
عادة ىيكمة االقتصاد فقاـ بتفكيؾ مشركعات الدكلة غير الفعالة كتخفيض الدعـ لممنتجات  ىائمة كا 

ة االنفتاح التي اتبعيا السادات لـ تكف في المجاؿ االقتصادم األساسية كاألرز كالسكر، كسياس
نما أيضا في السياسة الخارجية كاألمف القكمي، فبعد الحرب انيارت العبلقات المصرية  كحسب كا 
 السكفيتية ككاف ذلؾ بسبب رفض االتحاد السكفيتي رفض تزكيد مصر بالسبلح خبلؿ الحرب.

 .(9-8، ص2025)ىاشـ، 
 

لفتح األبكاب أماـ الكاليات المتحدة سببا في تسييؿ الميمة أماميا لمعكدة إلى  اتالسادبات استعداد 
فبراير تضمنت دعكة إلى  4عرض السادات مبادرة حممت اسـ مبادرة  2972مصر ففي العاـ 

انسحاب جزئي لمقكات اإلسرائيمية عمى الشاطئ الشرقي لقناة السكيس لممبلحة الدكلية كخدمة 
المي كالتقى كزير الخارجية األمريكي مع السادات لبحث تفاصيؿ ىذه المبادرة كنقميا االقتصاد الع

إلى اسرائيؿ ككاف اليدؼ الرئيسي مف زيارة كزير الخارجية األمريكية أيضا معرفة مدل تحكؿ 
 الرئيس المصرم الجديد عمى خط عبد الناصر.

 تكان، مايك 25التصحيح أك ثكرة الذم حمؿ اسـ ثكرة ك  2972/مايك/24في كالتغير األبرز حصؿ 
نما ليحكـ كما يريد تسعى الكاليات المتحدة ككانت  ،أىـ خطكات السادات ليس التفرد بالحكـ كا 

القدرة عمى التحكـ في القرار  األمريكيةتؤمف لمكاليات المتحدة إلقامة عبلقات أمريكية مصرية 
اد السكفيتي معو لتبدأ بذلؾ لؼ مع االتحالكطني المصرم بعد انتياء حكـ عبد الناصر انتياء التحا

عندما  2972كفي العاـ  (23، ص2024)ادريس،  .عيد جديد مف العبلقات األمريكية المصرية
خبير عسكرم سكفيتي تعزز منذ ىذا العاـ لدل السادات فكرة االعتماد  ألؼ 20طرد السادات نحك 

  عمى أمريكا بدال مف ركسيا.
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صرم في عيد السادات كشفت مجمكعة الكثائؽ السرية لينرم كسنجر كعف التعاكف االمريكي الم
عف مدل نجاح كسنجر في تحقيؽ التقارب  2023كالتي كشفت عنيا الخارجية االمريكية في العاـ 

خراج السكفييت مف المعادلة كفي ذات الكقت  2973المصرم االمريكي قبؿ كأثناء حرب أكتكبر  كا 
سياستو الخارجية باالنفراج الدكلي  إلنجاحاشر مع السكفييت حرص كسنجر عمى عدـ الصداـ المب

كبديؿ لمحرب الباردة بينيما لكنو في ذات الكقت كاف ميتما كيسعى ألف تحؿ الكاليات المتحدة بديبل 
عف االتحاد السكفيتي في مصر. كما تكشؼ ىذه الكثائؽ أف الكاليات المتحدة استخدمت السبلـ 

مصر كالكعكد بالرخاء لمصر خاصة في ظؿ حاجة المصرييف لممعكنات كمدخؿ ليذه العكدة إلى ال
االقتصادية لكف حرصت الكاليات المتحدة ربط المعكنات بشرطيف رئيسييف ىما السبلـ مع اسرائيؿ 
 كأف تككف المعكنات كفقا لمشركط األمريكية التي تؤمف كجكد كنفكذ أمريكي قكم في مصر.

 .(25، ص2024)ادريس، 
 

كتأكيد العسكرية المصرية لذاتيا قد أعطى السادات  2973 فإف قرار الحرب :لثانيةالمرحمة ا
ية المصرية كبشكؿ خاص تجاه تفكيضا لكي ينفذ رؤيتو حكؿ مستقبؿ اتجاىات السياسة الخارج

كىك التفكير الذم انعكس بكضكح في خطابو أماـ الكنيست اإلسرائيمي العربي اإلسرائيمي.  صراعال
. كقد تطكرت حممة السبلـ التي شنيا السادات إلى تكقيع اتفاقيات كامب 2977 نكفمبر 20في 

، بشقييا المصرم كالفمسطيني كقد أثارت ىذه االتفاقية كخاصة بعد التكصؿ إلى 2978ديفيد عاـ 
 ، انعكاسات بالغة األثر بالنسبة لمصر 2979اإلسرائيمية عاـ  -معاىدة السبلـ المصرية

 مصرم لمشؤكف )المركز ال ي.تيا العربية كعبلقاتيا باالتحاد السكفيتكبشكؿ خاص عمى عبلقا
  .(3، ص2022الخارجية، 

 
سنكات؛ إثر تكقيع الرئيس أنكر السادات اتفاقية "كامب  20كقاطعت الدكؿ العربية مصر لمدة 

بحضكر  2978تشريف الثاني/نكفمبر  2كعقدت الدكؿ العربية مؤتمر بغداد في  ،2978ديفيد" في 
دكؿ قررت رفض االتفاقية كمقاطعة مصر، عدا عماف كالصكماؿ كالسكداف، كتـ تشكيؿ ما  02

 .يسمى بػ"جبية الرفض" بزعامة العراؽ، كتـ نقؿ مقر جامعة الدكؿ العربية مف القاىرة إلى تكنس
؛ عقدت قمة تكنس، لتؤكد عمى مقاطعة 2978تشريف الثاني/نكفمبر  20كبعد أياـ، كتحديدا في 

تعميؽ عضكيتيا بالجامعة العربية، كتعييف الشاذلي القميبي، كأكؿ أميف عاـ غير مصرم مصر، ك 
كشممت المقاطعة المنتجات المصرية كالشركات كاألفراد المتعامميف مع "إسرائيؿ"، كتعميؽ  .لمجامعة

، كرفض السعكدية 2973الرحبلت الجكية، كمنع المساعدات المالية المقررة لمصر بعد حرب 
بمشركع الييئة  صفقة طائرات أمريكية لمصر، كتكقؼ شراكة السعكدية كقطر كاإلماراتتمكيؿ 
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 .(2، ص2027، 22)عربيصر. مف المفترض أف يقاـ عمى أرض م الذم كاف العربية لمتصنيع؛
 

كاف اليدؼ الرئيسي أماـ  2982 في عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ كالذم تكلى الرئاسة في العاـ
كتحقيؽ عنصر تكازف في  استعادة االستقرار إلى الكاقع السياسي كاالجتماعي، الرئيس مبارؾ ىك
تصحيح العبلقة مع العالـ العربي ىذا االعتبار   ككاف في مقدمة أكلكياتيا السياسة الخارجية،

ما بيف استمرار عبلقة مصر األخير ىك الذم جعؿ مف أقكل التحديات التكصؿ إلى صيغة تجمع 
كقد جاء  في العالـ العربي، كبيف استمرار التزاميا بسبلميا التعاقدم مع إسرائيؿ، ةيالتقميد تياكمكان

لكي يعطي مضمكنا عمميا لسياسة مصر المتكازنة التي لـ  2982الغزك اإلسرائيمي لمبناف عاـ 
تسمح لمعاىدتيا مع إسرائيؿ أف تككف عبئا عمى التزاماتيا العربية، فقد أدانت مصر ىذا الغزك 

خاصة بعد مذابح صبرا كشاتيبل سحب سفيرىا مف تؿ أبيب كاشترطت لعكدتو انسحاب  كقررت
 .إسرائيؿ مف لبناف، كقد ظمت مصر عمى مكقفيا رغـ كؿ الضغكط األمريكية التي مكرست

 
كذلؾ أثبتت ىذه الفترة نكايا مصر تجاه الفمسطينييف حيف ساعدت عمى إجبلء منظمة التحرير 

ىي الفترة التي أعقبيا تحسف كصبلت تدريجية بيف مصر كالمنظمة. الفمسطينية مف طرابمس ك 
عبلقات الككدليؿ عمى كفاء مصر بالتزاماتيا العربية األشمؿ، فقد أيدت مصر رغـ غياب 

العراؽ في حربو مع إيراف كزكدتو باألسمحة كالمعدات العسكرية، كقد تكج التصالح  دبمكماسيةال
تأييد استئناؼ الدكؿ العربية  2987مة عماف في مؤتمر عاـ التدريجي بيف مصر كالعرب بقرار ق
 .2992 معة العربية إلى القاىرة في مايكلعبلقاتيا مع مصر ثـ عكدة مقر الجا

 
بدأ في مكاربة الباب مع الركس فمنذ مطمع الثمانينات القرف الماضي اتسمت عبلقة اذا فأف مبارؾ 

عاـ  20جي كجرل تتكيجيا بعد قطيعة استمرت نحك مبارؾ مع االتحاد السكفيتي بالتطبيع التدري
بزيارة قاـ بيا كفد ركسي برئاسة نائب كزير الدفاع ليفتح معيا ممؼ التعاكف العسكرم مع مصر 

ضافة  8034كلتبدأ بعدىا بنحك عاميف استيراد لمدبابة الركسية تي  2995مجددا بداية مف العاـ  كا 
 .(6، ص2025)عبد العميـ،  لمركحيات كمعدات أخرل.

 
عمى الرغـ مف التكتر التي شيدتو العبلقات الركسية المصرية في عيد  إذا فإنو يمكف القكؿ

رادت ؛ كأفإنيا عادت كتحسنت في عيد الرئيس مبارؾ 2982السادات كانقطاعيا تماما حتى عاـ 
عمى مصر تثبيت سياسة عدـ االنحياز كالحياد ما بيف المعسكريف الغربي كالشرقي كأكد مبارؾ 

جؿ كمف أ 2982احتراـ مصر لسياسيات حركة عدـ االنحياز في خطابو أماـ مجمس الشعب 
قامةتصحيح مسار العبلقات المصرية الركسية مصر بإعطاء معنى كاضح لخطابو شرعت   كا 
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غير أف التصالح مع ركسيا لـ يكف عمى  ،ائمة عمى أساس االحتراـ المتبادؿعبلقات مستقيمة ق
صة مع الحرص المشترؾ مصرية األمريكية حيث ظمت ىذه العبلقة قكية خاحساب العبلقات ال

أف  إسرائيؿكاف عمى  إذ اإلسرائيميةبالسعي الستكماؿ كتطبيؽ معاىدة السبلـ المصرية لمدكلتيف 
فكاف ىذا اليدؼ كااللتزاـ األمريكي مف أكلكيات القيادة  2982تنفذ انسحابيا مف سيناء في ابريؿ 

  .(4، ص2022مصرم لمشؤكف الخارجية، )المركز ال .المصرية الجديدة
 

 :2113زى انثىساد انعشثيخ ثعذ اَهيبس االرحبد انغىفيزي وح 3.2.3

 
كبركز نظاـ دكلي جديد تتفرد فيو الكاليات المتحدة  2992لقد شكؿ انييار االتحاد السكفيتي 

ثر في السياسة الدكلية كانفرادية األمريكية، فكاف الغياب الكامؿ لممجمكعات االقميمية كالدكلية كمؤ 
الكاليات المتحدة األمريكية في النظاـ الدكلي، كالنظر إلى مصالحيا بشكؿ أساسي كما عبرت عنو 

 .(76، ص2026)الغامدم، في تعامميا مع القضايا االقميمية كالدكلية. 
 

كاإلمكانيات العربية  كما أف سقكط االتحاد السكفيتي كتفككو كاف لو أبزر األثر عمى تحجيـ القدرات
لمتأييد  اأسياسي امصدر  إلسرائيؿالمتاحة استراتيجيا كعسكريا فقد خسرت الدكؿ العربية المكاجية 

السياسي كاالستراتيجي في المحافؿ الدكلية، كىكذا فقد اتسـ الكضع االقميمي العربي بالتدىكر في 
 .(77، ص2026)الغامدم، إمكانياتو كمكارده. 
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  :1990خالل وبعد الحرب عمى العراق وك السياسي الخارجي المصري السم 3.2.3.1
 

كاف يدرؾ صانع القرار لمسياسة الخارجية في مصر أف أمف كاستقرار منطقة الخميج ىك تحقيؽ 
فمصر تتمقى معكنات  إضافة إلى الركابط االقتصادية بيف منطقة الخميج كمصر؛ ،لؤلمف المصرم

ككذلؾ  إلى حجـ العمالة المصرية الكبيرة في منطقة الخميج، كقركض مف منطقة الخميج، إضافة
مركر جزء كبير مف نفط الخميج عبر األراضي المصرية عبر البحر األحمر كما يعكد عمى مصر 

 .بعائدات مالية كبيرة
 

أحد المداخؿ  2992حتى بدايات العاـ  2990لقد مثمت أزمة الخميج كالتي بدأت في منتصؼ 
إذ كانت السياسة  ،تحركات السياسية الخارجية المصرية تجاه الكطف العربياللفيـ  األساسية

الخارجية المصرية تجاه الخميج محصمة لمجمكعة متغيرات كاف ليا األثر في التأثير عمى الدكر 
المصرم كىي المصالح المصرية في الخميج كتطمع مصر لقياـ دكر اقميمي فعاؿ كالضغكط التي 

الكاليات المتحدة األمريكية كالتي قادت التحالؼ ضد العراؽ. األمر  تعرضت ليا مصر مف قبؿ
الذم جعؿ مف الدكر المصرم بأف يتسـ بالتحرؾ كعدـ الثبات؛ ففي بدايات األزمة بذلت مصر 

كلكف بعد كقكع األزمة كدخكؿ القكات العراقية  ،جيكد مكثفة الحتكاء األزمة بيف العراؽ كالككيت
لكزراء الخارجية  كقمة رفضيا لمتدخؿ العسكرم، كعقدت مصر قمة عربيةالككيت أعمنت القاىرة 

كأدانت التدخؿ العسكرم في الككيت، كنقمت ىذه اإلدانة لمنظمة المؤتمر  8/2990 شير العرب في
بيانا مماثبل  2990/اب 5اإلسبلمي الذم كاف يعقد اجتماعو مف اجؿ األزمة كأعمف مف القاىرة في 

دكلة عربية مع القرار ما عدا ليبيا كفمسطيف  22خارجية العرب. كصكتت لما صدر عف كزراء ال
كالعراؽ صكتت ضد القرار كتكنس لـ تحضر القمة العربية حينيا، أما الكاليات المتحدة األمريكية 

كبيرة عمى مصر مف أجؿ اتخاذ مكاقؼ متشددة تجاه العراؽ.  افرحبت بالقرار بؿ كمارست ضغكط
ككانت مف  تحت سياسات الكاليات المتحدة تجاه رؤيتيا لحؿ أزمة الخميجكبالتالي انطكت مصر 

)سمماف خ.،  الدكؿ المشاركة في الحمؼ الذم شكمتو الكاليات المتحدة األمريكية المضاد لمعراؽ.
 .(240-234، ص2025

 
مصر  تبعية لنظاـ مبارؾ لسياسات الكاليات المتحدة األمريكية كفقداف 2990لقد مثمت أزمة الخميج 

فكانت حاجة مصر لسداد ديكنيا الخارجية كارتيانيا  اإلقميمية الستقبلليتيا في السياسة الخارجية
أمنيا الكطني كاألمف القكمي العربي، ىذه التبعية التي  مصالح لمسياسات األمريكية عمى حساب

ت خمقت ىذه السياسا قكبمت بالمعكنات كالمساعدات كالقركض الخارجية خاصة العسكرية منيا،
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حالة مف عدـ التكافؤ فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية لمدكلة فالمعكنات األمريكية التي سعى مبارؾ 
لمحصكؿ عمييا مستعد لبذؿ كؿ الجيكد لمحصكؿ عمييا كقيدت ىذه المعكنات مف استقبلؿ مصر 

أخرل  كسيادتيا كشكمت كسيمة ضغط عمى مصر مف جية كأداة لتحقيؽ السيطرة األمريكية مف جية
 فاعتماد مصر عمى ىذه المعكنات جعميا مف مصادرىا األساسية التي ال يمكف االستغناء عنيا.

أقرت مشركع مف أجؿ تقديـ األمريكية كانت قد  فالكاليات المتحدة ،(37، ص2023)سميماف ح.، 
مصر مف ديكنيا العسكرية كما حصمت مصر عمى  إعفاءالمساعدات إلى مصر تضمف بند 

. كبالمقابؿ المحافظة أيضا عمى مميار دكالر كمساعدات عسكرية ال ترد 2.3درت بمساعدات ق
 .(220، ص2005مة الجامعة اإلسبلمية، )مجالمساعدات التي تتمقاىا مصر مف الدكؿ الخميجية. 

 
ألزمة الخميج أثر سمبي عمى النظاـ العربي بشكؿ عاـ؛ فبعد انعقاد القمة أنو يمكف القكؿ أف كما 

انقسمت الدكؿ العربية ما بيف مؤيد كمعارض  2992كالتي انعقدت عمى إثر األزمة في العربية 
صيغة  إليجادلممكقؼ العراقي كالككيتي، كبالتالي كاف ىذا يمثؿ حالة فشؿ سياسية لمنظاـ العربي 

نظاـ ، ىذا الكاقع تزامف مع نياية الحرب الباردة كانفراد الكاليات المتحدة بالحؿ عربية عربية لؤلزمة
العالمي بالتالي تدخمت الكاليات المتحدة األمريكية لحؿ األزمة لتنتقؿ بذلؾ مف عربية إلى دكلية 
ككاف الحؿ مف كجية النظر األمريكية بما يخدـ يحمي مصالحيا االستراتيجية كالسياسة 

 . ىاغير  كاالقتصادية كالتي تتمثؿ بعدـ خضكع منطقة الخميج العربي ألم قكة إقميمية أك دكلية
 

 :1991ؤتمر عممية السالم في مدريد السموك السياسي الخارجي المصري بعد م 3.2.3.2
 

سرائيؿلقد استغمت الكاليات المتحدة األمريكية  حالة االنقساـ العربي التي أعقبت حرب الخميج  كا 
تريده كانقساـ الدكؿ العربية إلى معسكريف متضاربيف لتمرير أطركحات السبلـ الذم  2992الثانية 

إسرائيؿ كالذم يتكافؽ مع مصالح الكاليات المتحدة األمريكية، بالتالي فكاف اليدؼ مف المؤتمر ىك 
كلكف ىذه المرة عف طريؽ التفاكض كليس الحرب، كىذا التفاكض لـ يجرم  إسرائيؿتحقيؽ أىداؼ 

ىذا  حسب قكاعد محددة كجدكؿ أعماؿ محدد أك عمى حسب قرارات الشرعية الدكلية، لكف جرل
 فكاف ىذا المؤتمر بتخطيط إسرائيمي كتنفيذ  التفاكض بما تريده العقمية اإلسرائيمية

 .(242، ص2020)بف عريفة،  أمريكي.
 

كالتي أدت  2978امب ديفيد كعمى عكس حالة االجتماع كالتكافؽ العربي عقب تكقيع مصر اتفاقية 
كالتي أدت إلى  2990زك العراؽ إلى مقاطعة مصر عربيا، كانت حالة االنقساـ العربي عقب غ
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ىزيمة العراؽ كفرض عقكبات اقتصادية، كاستقداـ قكات أمريكية كأكركبية حميفة لست دكؿ خميجية 
كىي السعكدية كالككيت كاالمارات كالبحريف كعماف كقطر، ىذا الكاقع المنقسـ في النظاـ العربي قد 

إلى  30/20/2992األكسط مف  في الشرؽ لمسبلـ عممية السبلـ كتـ عقد مؤتمر مدريدسيؿ تمرير 
، مصر، لبناف كسكريا كاألردف إسرائيؿكىـ كفكد كؿ مف  بحضكر أطراؼ الصراع 5/22/2992

كأفضى المؤتمر إلى  كفمسطيف كبرعاية مف الكاليات المتحدة األمريكية كجميكرية ركسيا االتحادية.
سرائيؿاالعتراؼ المتبادؿ بيف األطراؼ العربية  الي فإف مصر بعد تكقيع االتفاؽ قالت باف بالت .كا 

 .(224، ص2020)بف عريفة،  العرب قبمكا بما فعمو السادات.
 

كبناء عمى الكاقع اإلقميمي كالدكلي الذم سبؽ أزمة الخميج كانييار االتحاد  إنولذا يمكف القكؿ 
لو األثر السمبي  كحالة االنقساـ العربي كؿ ىذه األحداث كاف مع نياية الحرب الباردة السكفيتي

، ففقدت مصر عبر تزعميا قيادة حركة عدـ االنحياز فعالية دكرىا الكبير عمى دكر مصر اإلقميمي
كما  الخارجي مع نياية الحرب الباردة كنياية مرحمة التنافس ما بيف المعسكريف الغربي كالشرقي.

 دكلي كانت تعتمد عميو، شكؿ انييار االتحاد السكفيتي إلى فقداف عدد مف الدكؿ العربية حميؼ
حتى فرض منذ األزمة  بصكرة كبيرة مع السياسيات األمريكية مصر تماشتكمع أزمة الخميج 

الحصار عمى العراؽ، فمـ تنجح مصر عبر جامعة الدكؿ العربية أف تتكصؿ لحؿ سممي بيف 
عادة دكر مصر كمنّفذ  .العراؽ كالككيت كاف الحاؿ في الخارجية في المنطقة كما  لبلستراتيجيةكا 

 .2973الحكـ الممكي في مصر بعد الحرب العالمية األكلى ككذلؾ في عيد السادات بعد 
 

 2992لطالما أعطت القضية الفمسطينية الحيكية لمدكر المصرم لكف مع تكقيع اتفاقية السبلـ 
تقميص  إلسرائيؿ في افإف ىذا يعد نجاح إسرائيؿعبلقات مع  كدخكؿ الدكؿ العربية في إقامة شبكة

كما كانت ترل الكاليات المتحدة األمريكية  الدكر المصرم تجاه القضية الفمسطينية بشكؿ خاص.
أف استقرار منطقة الشرؽ األكسط كاف يتطمب إقامة عممية سبلـ كاسعة تدخؿ في إطارىا الدكؿ 

 كالسّيما بدعـ كثقؿ أكبر دكلة جبية سابقة مع فمسطيف المحتمة. العربية
 
سرائيؿ بعد إضافة إلى   فشؿ الدكر المصرم في التكصؿ إلى اتفاقية سبلـ نيائي بيف الفمسطينييف كا 

، كاندحار الجيش اإلسرائيمي 2000منتصؼ التسعينيات كخاصة بعد اندالع انتفاضة األقصى في 
مف جنكب لبناف كالذم اعتبر انتصار لممقاكمة المبنانية المتمثمة بحزب اهلل. كىذا اعتبر تحرير 

   دكلة عربية.للبناف أنجزتو مجمكعة مكافحة كليس جيش نظامي  لجنكب
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 :2003الحرب عمى العراق  السموك السياسي الخارجي المصري بعد 3.2.3.3
 
سبتمبر تحكال ىاما إلعادة النظر في النظاـ  22 أحداثاعتبرت الكاليات المتحدة األمريكية أف  

ات الدكلية كأنظمة بعض الدكؿ كالتي رأت الكاليات العالمي كتغيير األسس التي تقكـ عمييا العبلق
المتحدة أنو يجب دعـ نظاـ أحادم القطبية األمريكي كسيطرتو عمى العالـ، فكانت الحرب عمى 
اإلرىاب لمعالجة خطر اإلرىاب عمى األمف القكمي األمريكي كالعالمي، كأتت منطقة الشرؽ 

طالباف في أفغانستاف ال نظاـ نظاـ العراقي بعدال إسقاطاألكسط في صمب ىذا االىتماـ فكاف ىدؼ 
 ىي نقطة االنطبلؽ لتغير العالـ. 

 
بدأت الحممة العسكرية في العراؽ مف قبؿ بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية،  2003كفي العاـ 

 عزمت القيادة المصرية أف ال تتدخؿ بالمشاركة العسكرية بأم شكؿ مف األشكاؿ، كلـ يتكقؼ 
المصرم عمى معارضة الحرب عمى العراؽ بؿ بدأت مصر مساعييا السممية مف أجؿ منع ؼ المكق

اندالع الحرب مف خبلؿ تنشيط دبمكماسيتيا كاتصاالتيا مع الرئيس العراقي السابؽ صداـ حسيف 
)مجمة الجامعة اإلسبلمية،  لمتعامؿ مع ىذه األزمة عبر المحافؿ الدكلية كاإلقميمية. إلقناعو
2005). 

 
كعقب المكقؼ الدكلي كاإلقميمي لبعض الدكؿ كركسيا االتحادية كفرنسا كألمانيا التي عارضت 
الحرب العسكرية عمى العراؽ جعؿ المكقؼ المصرم أكثر قكة كصراحة كأصبح المكقؼ الرسمي 
رافضا لمحرب بشكؿ أكبر، كما شاركت مصر في اجتماع لدكؿ الجكار العراقي في كانكف 

م انعقد مف أجؿ تداعيات الحرب كمف أجؿ إيجاد حؿ سممي بديبل عف الحرب، كالذ 2003الثاني/
عمى سبلمة العراؽ كاالحتكاـ إلى الشرعية  2003 آذاركشدد مبارؾ في القمة التي عقدت في 

الدكلية، كأنشأ عقب القمة لجنة سداسية تعمؿ عمى التشاكر مع الكاليات المتحدة األمريكية كالعراؽ 
 .(242، ص2025)سمماف خ.،  ممي لؤلزمة.لمتكصؿ إلى حؿ س

 
تبنى كالذم  2003إال أف المكقؼ المصرم تغير مع عقد اجتماع لكزراء الخارجية العرب في شباط 

قرارا بدعكة الدكؿ العربية لتقديـ أم دعـ لتسييؿ العممية العسكرية في العراؽ ككاف ىذا تحكال في 
السياسة الخارجية المصرية بناء عمى ضغكطات مف  القرار المصرم كالعربي، ككاف ىذا التحكؿ في

كبناء عمى  ،الكاليات المتحدة األمريكية كالتي استغمت كرقة المعكنات المقدمة لمصر كسيمة لمضغط
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ذلؾ فتحت مصر قناة السكيس أماـ القكات األمريكية كالبريطانية كمجاليا الجكم كذلؾ لضرب 
 كات كالجنكد خبلؿ الحرب. العراؽ، كما قدمت مصر الدعـ الغذائي لمق

  
كما فقدت مصر الدكر الرئيسي في عممية السبلـ كحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي كخاصة عندما  

 2002انتقؿ المحكر السياسي لممبادرات إلى السعكدية عمى أثر مبادرة السعكدية الذم طرح في 
 أثناء اجتماع القمة العربية في بيركت.

 
حتى العام  2011رات العربية ياسة الخارجية المصرية منذ الثو التحوالت في الس 3.2.4
2016:  

 
تحمؿ ىدفا أساسيا تتشارؾ فيو مع الثكرات العربية األخرل كىك  2022جاءت ثكرة مصر بالعاـ 

كرفعت في سبيؿ ذلؾ شعارات  القائمة كاالجتماعية األكضاع السياسية كاالقتصادية لتخمص مفا
لشعب كتتعمؽ بتحسيف شركط كنكعية الحياة لمشعب المصرم في كافة مختمفة تعبر عف طمكحات ا

المجاالت، ككانت بمجمميا شعارات تحمؿ طابعا كطنيا كشعبيا، لذا فإف مطالبات الثكرة في بداياتيا 
كانت مكجية نحك اإلصبلح كتحسيف الكاقع المصرم كمف ثـ تطكرت إلى مطالبات بإسقاط النظاـ 

كاقع سياسي كاقتصادم جديد كبناء نظاـ ديمقراطي يستجيب مؽ المتمثؿ في حكـ مبارؾ كخ
نما  إسقاطلـ تكف تيدؼ إلى ر امطالب الثك  كبعد أف تطكرت لممطالب الشعبية.  ىدفتمبارؾ كا 

أيضا إلى ىدـ النظاـ السمطكم الذم كضعت أسسو في مصر منذ نشأة الدكلة الحديثة كتجذرت في 
  إسقاطرؾ. كلقد نجحت الثكرة المصرية في عيد عبد الناصر كالسادات كمف ثـ مبا

 النظاـ  إسقاطرأس النظاـ الحاكـ المتمثؿ في الرئيس مبارؾ كلكنيا لـ تتمكف مف 
 .(42، ص2023)سميماف ح.، . بأكممو

 
لمصر كسعت مصر إلى  اإلقميميفي مسار الدكر  اجديد امنعطف 2022 يناير 25مثمت ثكرة كلقد  

كألف يككف ليا  قميمي مف منظكر عربي مما يعكس رؤية معظـ شعبيااإل استعادة ثقؿ ىذا الدكر
بعد الثكرة  اإلقميميحضكر نشط كمتفاعؿ مع كؿ قضايا المنطقة بشكؿ عاـ كفعميا شيد دكر مصر 

مف المنظكر الكمي، كلقد  اأك تراجع اكاف ىذا التغير يمثؿ تقدم أفلكف ثمة اختبلؼ  اممحكظ اتغير 
السياسة الخارجية المصرية في ظؿ الثكرة؛ فاإلطار األكؿ تمثؿ في إعادة لممارسات  إطارافتبمكر 

ترتيب أكلكيات السياسة الخارجية حيث تـ تقديـ ممؼ األمف القكمي عمى العبلقة بالكاليات المتحدة 
المؤسسة الدبمكماسية التي تصدرت السياسة  الثاني تمثؿ في عكدة كاإلطار، األكركبيكاالتحاد 
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مى الصعيد العربي سعت قطر إلى لعب دكر يفكؽ قدراتيا االستراتيجية في حيف عف الخارجية.
 أنفؽاستغؿ القذافي انشغاؿ مصر بعممية التسكية لمتكجو نحك إفريقيا ليمارس دكرا كلك مصطنعا 

 عميو الكثير مف ثركات الشعب.
 

 اإلقميميمؼ دكرىا خبلؿ المرحمة االنتقالية قد بدأت تمقي بثقميا الدبمكماسي خ ركيبلحظ أف مص
؛ الصراع لمصر اإلقميميكىك ما أحدث تغيرات نكعية في الممفات األساسية التي يقكـ عمييا الدكر 

انتقؿ ىذا  اإلسرائيميصعيد التفاعؿ مع الصراع العربي  فعمى .العربي اإلسرائيمي، كالممؼ اإلفريقي
ة العادلة، كفي العبلقات إلى دعـ مطالبيـ في التسكي فالفمسطينييالدكر مف الضاغط عمى 

حركة الفمسطينية الداخمية كتحقيؽ الكحدة الكطنية انتقؿ دكر مصر المؤيد لفتح كالمتخاصـ مع 
إلى الكقكؼ عمى مسافة كاحدة كتبمكر ذلؾ في تحركات مصر المممكسة  المقاكمة اإلسبلمية حماس

، كسبؽ ذلؾ فتح مصر لمعبر 2022حيث تـ تكقيع اتفاقية المصالحة الكطنية الفمسطينية بالقاىرة 
كما أعمنت مصر عمى لساف كزير خارجيتيا في مؤتمر عدـ  ،2022مايك  28رفح بشكؿ كامؿ في 

في إقامتو دكلتو عمى حدكد  الفمسطينيعف تأييد حؽ الشعب  إندكنيسيااالنحياز السادس عشر في 
كىنا ال بد مف  .يازاالنحمما نّشط الدكر المصرم عمى المستكل الدكلي لدل دكؿ عدـ  2967

اإلشارة أف ىذا التغير في التعاطي مع القضية الفمسطينية ىك نتيجة لمتغير الذم حدث في البيئة 
الداخمية كالنظاـ السياسي المصرم بعد إسقاط الرئيس محمد حسني مبارؾ كاستجابة لممطالب 

ىمية لمرأم العاـ كالذم ىك األ 2022كالضغكطات الشعبية إذ أنو كمف النتائج التي أفرزتيا ثكرة 
اعتبر قكة ليا تأثيرىا عمى السياسة الداخمية كصنع السياسات كاتضح أىمية ىذا الضغط كىذه 

عمى قطاع غزة  2022المطالب بعد التصكيت عمى طرد السفير اإلسرائيمي مف مصر عقب حرب 
فمقد  اإلفريقيةية عمى صعيد العبلقات المصر  كأما. إسرائيؿكقابمو سحب السفير المصرم كذلؾ مف 

تأكد ىذا التغير في الزيارات التي قاـ بيا المسؤكلكف المصرييف كفي مقدمتيـ رئيس الحككمة 
 اإلفريقيةاالنتقالية الدكتكر عصاـ شرؼ لعدد مف دكؿ حكض النيؿ، كما شاركت مصر في القمة 

ي إطار إعادة كتحسيف إلى زيارات قامت بيا كفكد دبمكماسية شعبية ف باإلضافة ،2022الثبلثية في 
عادة الدكر المصرم كثقمو في الدكؿ   إفريقياكىذا االنخراط المصرم في  .اإلفريقيةىذه العبلقات كا 

يفرض عمى مصر أيضا تبني عدد مف االستراتيجيات الفاعمة كالمستمرة كمنيا التضامف مع جميع 
يناير كجعؿ  25ا أىدافا لثكرة في مسيرتيا نحك الديمقراطية كالتنمية باعتبارى اإلفريقيةالشعكب 

يجاد اإلفريقيةفي سياسة مصر  أساسياالتنمية المشتركة المستدامة عنصرا  حالة مف االعتماد  كا 
 .(69-68ص، 2022)العميمي ـ.،  .الصراعية النزاعاتالمتبادؿ تحكؿ دكف 
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دارة أما بخصكص مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية فمقد شكمت الثكرة المصرية صدمة لئل
األمريكية انطبلقا مف مخاكفيا عمى مصالحيا االستراتيجية في مصر؛ فالخكؼ األمريكي تمثؿ في 
فكرة انتقاؿ الثكرة لدكؿ أخرل مف حمفاء أمريكا كخكفيا أيضا مف أف يصؿ إلى الحكـ طرؼ اخر 

ؾ لتخكيؼ المسمميف كالذم لطالما استخدمو نظاـ مبار  اإلخكافليست ألمريكا سيطرة عميو كتحديدا 
تخكؼ أمريكا  انتخابات حرة كنزيية، كحتى انتقؿ إجراءالغرب مف فكرة عدـ تطبيقيـ لمديمقراطية أك 

نما عمى شرعيتيا المستمدة مف التأييد  مف قدكـ نظـ لمحكـ ال تستمد فقط عمى شرعيتيا القانكنية كا 
ء ال يعتمدكف عمى ىذه الشعبي كىذه الجزئية التي لطالما لعبت عمييا أمريكا مف حيث دعـ رؤسا

 .(4، ص2022)شافعي،  الشرعية.
 

األمريكية في مأزؽ بعد أف رفعت  المصرية بالتالي فإف ىذه الثكرة السممية كضعت العبلقات
شعارات ال تتعارض مع القيـ األمريكية إال أف إدارة أكباما التزمت الحياد التاـ كالحذر دكف أف تبدم 

األزمة. كفي ذات الكقت كاف المأزؽ الحقيقي أيضا بالنسبة سياسة محددة تساعد عمى تجاكز 
ألمريكا مف انحيازىا ليذه النظـ غير الشرعية مف جية أك انحيازىا لئلرادة الشعبية التي قد ال 

ىذا انعكس عمى السمكؾ األمريكي تجاه الثكرة المصرية كبناء  تعترؼ بالييمنة األمريكية مستقببل.
لما ستسفر عنو مجريات األمكر بالتالي تذبذب مكقفيا ما بيف تأييد النظاـ عميو تأخر ردىا انتظارا 

المعتصميف كما بيف رحيؿ النظاـ  إلرضاء إصبلحات إدخاؿكتأييد الثكرة كالمطالبة ببقاء النظاـ مع 
حداث أيضا ما بيف االنتظار حتى  تذبذبان حالة مف االنتقاؿ السممي لمسمطة كىذا الخيار شيد  كا 

 ؾ مدة حكمو أك الرحيؿ الفكرم لمنظاـ.ينيي مبار 
 

لكف في المقابؿ أيضا كمع مركر الكقت اتضح أف كاشنطف ليست ىي العامؿ المرجح لممعادلة 
السياسية في مصر؛ فقد ارغمت التظاىرات مبارؾ بالتنحي ليتكلى بعده المجمس العسكرم مقاليد 

لعبلقات األمريكية المصرية بالضبابية، السمطة كلتدخؿ الدكلة في مرحمة انتقالية اتسمت خبلليا ا
حاكلت الكاليات المتحدة استطالة أمد المرحمة االنتقالية بما يتيح ليا مزيدا مف الكقت لبحث 
األكضاع كلتحاكؿ استقطاب أطراؼ جديدة قد أفرزتيا الثكرة أك حتى أطراؼ قديمة مف أجؿ احتكاء 

الكاليات المتحدة خبلؿ المرحمة االنتقالية عمى الثكرة كبالتالي ضماف تحقيؽ مصالحيا، كما حرصت 
استمرار تكطيد عبلقتيا بالمؤسسة العسكرية باعتبارىا حجر الزاكية في تحقيؽ االستقرار لمببلد كىذا 

مميار  2.3ما يفسر عدـ مساس كاشنطف بالمعكنة األمريكية المقدمة لممؤسسة العسكرية كالتي تبمغ 
 .(3، ص2022)عبد الحميـ،  حت سابقا بتقميص ىذه المعكنات.دكالر سنكيا بالرغـ أنيا قد لك 
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خبلؿ المرحمة االنتقالية كاف كبل الطرفيف الكاليات المتحدة األمريكية كالمجمس العسكرم عمى قناعة 
تامة أف كصكؿ نظاـ ديمقراطي إلى الحكـ سيؤثر سمبا عمييما؛ فأمريكا ترل في كجكد النظاـ 

مكانيةمعيا  لمعبلقة االديمقراطي تيديد حدكث قطيعة في خصكصية ىذه العبلقة بينما المجمس  كا 
العسكرم يرل أف قكاعد الديمقراطية يمكف أف تفرض عمى المؤسسة العسكرية قيكد كتقمص 

خاصة مع تنامي المطالبة بالكشؼ عف ميزانية المؤسسة العسكرية  ااالمتيازات الممنكحة لي
خضاعيا  .(4، ص2022)عبد الحميـ،  لمرقابة. كا 

 
أنيا  إسرائيؿكاعتبرت  إلسرائيؿ استراتيجيةشكمت الثكرة المصرية ضائقة عمى الصعيد اإلسرائيمي؛ 

كزيادة العزلة في المنطقة  اإلسرائيميستؤدم إلى تداعيات خطيرة ستؤثر بشكؿ سمبي عمى الكاقع 
 إقميميةكة السيما بعد أف خسرت حميؼ بانييار حكـ مبارؾ كالخكؼ مف تحكؿ مصر ألف تككف ق

كعكدة  كتركيا كمصر إيراففي مكاجية محكر يضـ  إسرائيؿقكية عمى نمط تركيا كىك ما يضع 
مصر كقكة إقميميا سينعكس بالضركرة عمى مكقفيا مف القضية الفمسطينية كىذا ما بدا كاضحا 
بمطالبة مصر برفع الحصار عف قطاع غزة كفتح معبر رفح كأدانت االستيطاف في األراضي 

كما أف إسرائيؿ كانت متخكفة مف أبعاد الثكرة بأف تطالب مصر  .مسطينية في الضفة الغربيةالف
الثكرة تغيير أك تعديؿ في اتفاقية السبلـ المكقعة بينيا كبيف مصر السيما أف ىناؾ مطالبات شعبية 

از المصرم عف بإلغاء ىذه االتفاقية. ككذلؾ الحاؿ بما يتعمؽ باتفاقية الغاز بينيما بأف يتـ قطع الغ
إسرائيؿ كىذا ما حدث فعميا بعد المطالبات الشعبية بذلؾ أعمنت كزارة البتركؿ كالييئة العامة 

 .(2، ص22)العربية نت،  .2022 المصرية لمغاز كقؼ العمؿ بيذه االتفاقية في ابريؿ
 

  :2013 حتى االنقالب العسكري- 2012 محمد مرسيفترة حكم الرئيس  3.2.4.1
 

 إنياءطامحيف في  كبيرا المصرييف إقباؿكاف ك  2022 نتخابات الرئاسية في مصر لعاـأجريت اال
المرحمة االنتقالية التي طالت أكثر مف المتكقع كالمخطط ليا، كقد جاءت النتيجة النيائية صادمة 

أسيـ تشتت األصكات عمى مرشحي الثكرة العديديف في كصكؿ الفريؽ أحمد شفيؽ  إذلمبعض 
إلى فكز الدكتكر محمد مرسي  اإلعادةد مرسي إلى جكلة اإلعادة. كأفضت جكلة كالدكتكر محم

% مف 52.7بفارؽ بسيط عف منافسو أحمد شفيؽ، حيث حصؿ الرئيس محمد مرسي عمى نسبة 
 . % مف األصكات48األصكات في حيف حصؿ أحمد شفيؽ عمى 
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رية بحراؾ نشط مقارنة بما اتسمت السياسة الخارجية المصخبلؿ تكلي الرئيس محمد مرسي الحكـ 
انتخاب الرئيس، سكاء في اتجاه المبادرة أك رّد الفعؿ. فمقد ُفِتحت ممفات ىامة لمسياسة  قبؿ

الخارجية بطريقة متزامنة. ككانت مكاقؼ الرئاسة المصرية ذات داللة عف مبلمح السياسة عمى 
ا إقميمينا كعالمينا عف مآؿ ىذه المبلمح كمستقبؿ  الصعيد اآلني، كعمى نحك أثار حكارنا كطنينا كاىتمامن

التغيير في السياسة الخارجية. كىذه الممفات ىي: العبلقة مع الخميج )قبكؿ الدعكة لزيارة 
السعكدية(، التكجو الجديد نحك أفريقيا )حضكره القمة اإلفريقية في إثيكبيا(، القضية الفمسطينية 

نحك الشرؽ )قبكؿ الدعكة لزيارة الصيف( كالعبلقة مع التكجو ( بلقة مع إسرائيؿ كالمكاقؼ مف غزة)الع
االتحاد األكربي كالكاليات  زيارة إيراف )قبكؿ الدعكة لقمة عدـ االنحياز في طيراف( كؿ ذلؾ قبؿ

المتحدة )بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة( كأخيرنا مع اإلعبلف عف قبكؿ الحككمة 
كاقترنت ىذه المكاقؼ الرئاسية بسمسمة مف الزيارات  طمب زيادتو.لقرض صندكؽ النقد الدكلي بؿ ك 

الميمة إلى مصر: مف جانب رئيسي كزراء ليبيا كتكنس، المجنة العميا لممثمث الذىبي )مصر، ليبيا، 
السكداف(، كزير الخارجية التركي، كزيرة الخارجية األمريكية، ككزير الدفاع األمريكي، رئيس دكلة 

رة لمدراسات السياسية، )مركز الحضا. ة ألمانيا، رئيس صندكؽ النقد الدكليقطر، كزير خارجي
 .(5، ص2023

 
إعادة ترميـ بمف السابؽ يتبيف أف السياسة الخارجية خبلؿ ىذه األشير في عيد مرسي كانت أشبو 

 العبلقات الذم استمميا مف العيد السابؽ في حكـ مبارؾ فكانت محاكلة الستدراؾ ما لحؽ بالسياسة
نشاء  المصرية الخارجية كالداخمية أيضا اإلقميمية كالدكلية كاستعادة نكع مف السيادة في القرارات كا 

ي ، فكاف الرئيس مرسي يستند في زياراتو ىذه بأنو الرئيس المنتخب بشكؿ ديمقراطعبلقات مكثفة
حسني مبارؾ  لمنظاـ السابؽ محمد سيما كأف الشرعية االنتخابيةألكبر دكلة في الكطف العربي ال

ذا ما تـ النظر إلى طبيعة الزيارات فمـ تكف أكلى زيارات مرسي إلى أكركبا أك  فقدت مصداقيتيا. كا 
الكاليات المتحدة بؿ كانت لمسعكدية كالتي كانت تعارض ىذا التحكؿ الثكرم في مصر، ثـ أثيكبيا 

كتنكم لعقد تحالؼ كىي كبرل الدكؿ اإلفريقية كالتي تعارض الحصة المائية لمصر مف النيؿ 
كما  إلعادة النظر في االتفاقيات المكقعة مع مصر، كمف ثـ إيراف ككانت بعد انقطاع طكيؿ،

جاءت زيارة الصيف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية فيذا يدلؿ عف تكجو السياسة الخارجية التي 
ؽ عبلقاتيا تكثي تسعى لمتكازف كلفتح العبلقات مع الجميع لكف في ذات الكقت حرصت عمى

ىذا التقدـ باالنفتاح عمى الجميع  بالكاليات المتحدة كأكدت عمى احتراـ اتفاقيات مصر مع إسرائيؿ.
سعت مف خبللو ىذه السياسة الجديدة كعقد االتفاقيات حكؿ االستثمارات الخارجية في ظؿ 
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ما ال شؾ فيو أف في الداخؿ فم األكضاع االقتصادية المتردية كاف اليدؼ منو ىك تحقيؽ االستقرار
 إحداث التحكالت الداخمية كاالستقرار الداخمي يعطي القكة لمسياسة الخارجية كمعطى ىاـ لتفعيميا. 

 
 بفكز الرئيس 2022كلقد رحبت الكاليات المتحدة بنتيجة االنتخابات الرئاسية التي جرت في العاـ 
رار كأال ينحرؼ نحك محمد مرسي كأكدت أنيا تتكقع مف مرسي أف يعمؿ عمى ضماف االستق

نعتقد أنو مف الميـ لمرئيس  :المغاالت، كقاؿ المتحدث باسـ البيت األبيض جارم كارني كقتيا
المنتخب أف يتخذ خطكات في ىذا الكقت التاريخي لمنيكض بالكحدة الكطنية بالتكاصؿ مع كؿ 

 األطراؼ كالقكل في مشاكرات بشأف تشكيؿ حككمة جديدة.

 
ألمريكية اكتشفت عقب الثكرة كاقعا سياسيا مغايرا فمقد خرجت جماعة االخكاف الكاليات المتحدة اف

المسمميف مف الثكرة تيارا رئيسيا في المعادلة السياسية كبات عمى كاشنطف التكاصؿ مع االخكاف 
الثكرة مرتبكا كانت كذلؾ بالنسبة لمكقفيا تجاه  المسمميف. كمثمما كاف مكقؼ الكاليات المتحدة مف

المسمميف في الحياة السياسية  لئلخكافف المسمميف ففي حيف رحبت بالمشاركة السياسية االخكا
المصرية كانت ىناؾ أصكات في الككنغرس رافضة لفكرة مشاركتيـ في السمطة مف األساس. كمع 
النظر ألىمية مصر في االستراتيجية األمريكية لممنطقة العربية حرصت الكاليات عمى الحكار مع 

فأمريكا بالنياية ال ييميا أف يحكـ االخكاف مصر أك غيرىا بقدر ما ييميا أف يككف ىناؾ االخكاف 
 .تفاىـ قائـ لمحفاظ عمى المصالح األمريكية بشكؿ عاـ

 
في المقابؿ فإف االخكاف المسمميف بحاجة إلى استمرار العبلقة مع الكاليات المتحدة فأمريكا ال زالت 

تطيع دعـ بعض القكل عمى حساب قكل أخرل فضبل عمى ذات تأثير في الكضع المصرم كتس
حاجة مصر لممساعدات األمريكية، لذلؾ فمقد حرصت الجماعة عمى تقديـ نفسيا عمى أنيا الخيار 

المعتدؿ كحاكلت أف تركج لنفسيا في كاشنطف كبدأت ذلؾ بزيارات لكفد مف الحرية  اإلسبلمي
كقت فإف االخكاف يريدكف كضع اسس جديدة في ذات اللكف  .2022كالعدالة مبكرا في ابريؿ 

 لمعبلقات مع أمريكا ففي عيد النظاـ السابؽ لمبارؾ كانت العبلقة قائمة عمى أسس تابع كمتبكع
ككاف النظاـ يتمقى المساعدات األمريكية لقاء الحفاظ عمى المصالح األمريكية، بينما اإلخكاف 

األمريكي مع الحفاظ عمى الكضع القائـ، كلقد يريدكف صياغة معادلة جديدة تقضي استمرار الدعـ 
لما تريده الكاليات المتحدة بأنو ال تغيير  يستجيبسعى االخكاف لتقديـ خطاب أكثر براجماتية 

كمعاىدة السبلـ حيث أعمنت الجماعة  إسرائيؿسيحدث عمى الممفات الشائكة المتعمقة بالعبلقة مع 
 محاكلة لمتقرب  فاىيـ الديمقراطية كىك ما اعتبر حينياأنيا ممتزمة بيذه المعاىدة كأنيا تتبنى م

 مف كاشنطف.
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عمى صعيد القضية الفمسطينية؛ كألف القضية الفمسطينية شكمت رافدا شعبيا لمنظاـ المصرم كاف 
عادة ك  في اختبلؼ التعامؿ معيا اكبير  التغير النظاـ أثر  كزف لمسياسة الخارجية المصرية الفاعمة الا 

بالتالي أرادت أف تستعيد قكتيا اإلقميمية مف خبلؿ القضية الفمسطينية كشكمت  عبر ىذه القضية
العكامؿ الداخمية المتمثمة بالمطالب الشعبية التي بدأت بعد الثكرة دركا فاعبل كذلؾ في تغيير مسار 

 العبلقات المصرية اإلسرائيمية. 
 

ككمة في قطاع غزة فبعد أف شكؿ فكز مرسي نقطة تحكؿ فارقة في العبلقة مع حماس كالحفمقد 
كاف مسار العبلقات بيف حماس كمصر مقتصرة عمى جياز المخابرات أصبحت في عيد مرسي 

مف كزراء غزة بزيارة مصر لمتباحث حكؿ عدد مف القضايا  اتدار بمستكيات سياسية عميا كقاـ عدد
فاؽ تشكيؿ لجنة أمنية ال سيما قضية أزمة الكيرباء كتكصمكا التفاقات بشأف قضايا حساسة منيا ات

ككاف لمعبلقات أثرىا عمى  مشتركة لمراقبة الحدكد كتبادؿ المعمكمات االستخباراتية كالتعاكف األمني.
جمعاد ) اإلسرائيميمسار التفاكض بيف حماس كاسرائيؿ عبر الكساطة المصرية بشأف الجندم 

اتصاالت  بإجراءية الجديدة فبذلت مصر جيكد كبيرة في ىذا الشأف كبدأت القيادة المصر  (شاليط
ديفيد ميداف كبعد جكالت  اإلسرائيميلتحريؾ ممؼ المفاكضات كتزامف ذلؾ مع تكلي المفاكض 

 عديدة استمرت خمس سنكات أعمنت كؿ مف حماس كاسرائيؿ عف االتفاؽ بكساطة مصرية.
 .(346، ص2026)القاسـ، 

 
مسطينية نجاحيا في تكقيو اتفاقية كاف مف أكلى الخطكات التي قامت بيا مصر في القضية الف

كلككف العبلقات الخارجية المصرية بنيت  ،2022المصالحة الفمسطينية بيف فتح كحماس في مايك 
عمى الحياد بيف األطراؼ ساعد بشكؿ كبير عمى التكصؿ ليذا االتفاؽ فكاف الرئيس مرسي قد بيف 

ىذا ما أثار القمؽ  مسطينية.أف مؤسسة الرئاسة تقؼ عمى طرؼ كاحد مف جميع الفصائؿ الف
اإلسرائيمي التي كانت تفضؿ االنفصاؿ الفمسطيني لكي ال تكاجو جبية فمسطينية مكحدة، كحاكلت 

 .(2، ص2022ميؿ، )خ تضخيـ دكر اإلخكاف المسمميف في مصر كدعميا لحماس.
 

سي مع فقد طكرت مصر مف تعاطييا السيا 2022بيا مصر منذ  مرتنتيجة لمحالة الثكرية التي 
مستخدمة أداكتيا السياسية العامة لمدكلة، دبمكماسيا سحبت  2022الحرب التي شنت عمى غزة 

مصر سفيرىا مف اسرائيؿ، كاستدعت السفير اإلسرائيمي في مصر كسممتو كرقة احتجاج بشأف ىذا 
ارئة العدكاف كطالبت بكقفو فكرا، كما كمفت الحككمة بزيارة غزة، كدعت مجمس األمف لعقد جمسة ط

كعقد طارئ لكزراء الخارجية العرب كالذم تقرر بناء عميو تكميؼ كفد مف كزراء خارجية لمعرب 
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عبلميا أدانت مصر ىذا العدكاف كطالبت بكقفو عمى الفكر، كما فتحت معبر  بزيارة قطاع غزة. كا 
 شافييا.في م فرفح كسيمت دخكؿ الكفكد الطبية كالقكافؿ اإلنسانية كاستقبمت الجرحى الفمسطينيي

 .(2، ص2022)العميمي ـ.، 
 

 :2113االَةالة انعغكش   3.2.4.2

 
فقد أعمنت السمطة المصرية كبعد عشرة أياـ  2024أما في العدكاف الذم كقع عمى غزة في العاـ 

 فمف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عف مبادرة لكقؼ ما أسمتو األعماؿ العدائية بيف الفمسطينيي
سرائيؿ، كالتي سا رعت الفصائؿ الفمسطينية إلى رفضيا كذلؾ ألف مصر كانت قد نسقت مع كا 

الجانب اإلسرائيمي دكف الجانب الفمسطيني كرفضتيا فصائؿ المقاكمة أيضا بسبب المضمكف فمـ 
يكف محدد ما ىك المترتب عمى ىذا االتفاؽ كضماف أف ال يتكرر العدكاف عمى غزة أك رفع 

ليذه المبادرة انتكاسة سياسية بحؽ السياسة الخارجية المصرية الحصار عف غزة. كيعد ىذا الرفض 
في ممؼ كالقضية الفمسطينية مرتبط بأمنيا القكمي. فعند تتبع مكقؼ مصر بعد االنقبلب العسكرم 

مف القضية الفمسطينية في مرحمة ما قبؿ الحرب؛ عدت حركة حماس حركة إرىابية كشنت  2023
ة كدمرت العديد مف األنفاؽ بطمب مف إسرائيؿ كبررت حمبلت إعبلمية ضدىا كضد قطاع غز 

مصر ذلؾ أنيا تريد حماية أمنيا مف خطر حركة حماس، كلـ يفتح معبر رفح إال في أياـ معدكدة 
ألؼ مكاطف  25حتى كصؿ عدد العالقيف ألغراض إنسانية ما بيف طبلب كسفر ألجؿ العمؿ نحك 

 .(6-5ص، 2024)نصار،  مى القطاع.كخبلؿ ىذه األكضاع كميا شنت إسرائيؿ حربيا ع
 

أصبحت السياسة الخارجية المصرية بشكؿ عاـ تعاني مف غياب  2023 كبعد االنقبلب العسكرم
التي تخدـ مصالح قكمية ثابتة كارتبطت في مجمميا بغاية النظاـ لمحصكؿ عمى  االستراتيجيةالرؤية 

ده عمى البقاء كىذا ما أفقد مصر االعتراؼ كالقبكؿ الدكلي، كتحصيؿ مساعدات اقتصادية تساع
 دكرىا كدكلة مركزية في المنطقة كجعؿ مصمحتيا تدكر ضمف مصالح دكؿ أخرل 

 ركز الجزيرة )م كالدكؿ الخميجية المانحة كالتي دعمت الثكرات المضادة كالسعكدية كاإلمارات
مف تركيا كبينما كانت قكة مصر كدكرىا اإلقميمي ينحسر كانت كؿ ، (2، ص2025لمدراسات، 

يراف يصعداف بقكة كبعد أف كانت مصر تنافسيما عمى الصعكد لممكانة اإلقميمية أصبحت مصر  كا 
مجاؿ لتمدد نفكذىما بعد أف كانت ذات الدكلتيف تسعى إلى إقامة  2023 بعد االنقبلب العسكرم

را لثكرة عبلقات قكية بينيما بعد صعكد أكؿ رئيس مدني محمد مرسي، فالدكلتيف أعمنتا دعما مبك
بينما  فتقاطع الحكـ في مصر مع نظيره اإليراني ككف النظاميف كليدم ثكرات شعبية، 2022 يناير
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تقاطع مع نظيره التركي ككف النظاميف مدنييف بخمفية إسبلمية سنية ككصبل إلى الحكـ بعد سنكات 
نتو لبلنقبلب ظؿ المكقؼ التركي ثابت مف حيث إدا 2023طكيمة مف الحكـ العسكرم. بعد انقبلب 

العسكرم بينما المكقؼ اإليراني كبالرغـ مف إدانتو لبلنقبلب في الفترة األكلى إال أنو إيراف كانت 
 .(5-3ص، 2027)العربي ؽ.،  حاضرة في تنصيب السيسي.

 
تراجعت مكانة مصر رغـ أنيا كانت تعتبر القكة العربية األكبر حيف ضاقت الفجكة بيف مصر 

كأصبحت مصر  اكالتكنكلكجيكاالقتصادية كالتعميـ ة في مجاالت القكة العسكرية كأعمى الببلد العربي
فبدأ الدكر الخميجي  ؛في حالة ىي المحتاجة أكثر ليذه الدكؿ العربية مقارنة بما كانت عميو سابقا

بالتصاعد تدريجيا مع تزايد القدرة المالية ليذه الدكؿ كصعكد اقتصادىا أتاح الفرصة أماـ السعكدية 
في المقابؿ كنتيجة التحكالت السياسة التي أصابت  كقطر كاإلمارات لمعب أدكار إقميمية ميمة،

ضعؼ اقتصادىا كتيمش دكرىا  2023 كالمتمثؿ باالنقبلب العسكرم 2022 مصر عقب ثكرة يناير
أم انيا تراجعت إقميميا الى دكر ثانكم بعد  .ةمرتينة لمسياسات الخميجي قميمي فأصبحت مصراإل
 كز الخميج كخاصة السعكدية. بر 
 

أعمنت الكاليات المتحدة عف كقؼ المعكنات االقتصادية السنكية  2023كبعد االنقبلب العسكرم 
% مف مجمكع 57قبؿ أف يتـ اإلعبلف عف كقفيا بشكؿ كامؿ، كبالرغـ مف أف ىذه المعكنات تمثؿ 

ناتج القكمي لمصر، في % مف ال2 ما تحصؿ عميو مصر مف معكنات دكلية فإنيا ال تمثؿ سكل
مقابؿ ما أصبحت تحصؿ عميو مصر مف معكنات بعد االنقبلب العسكرم مف دكؿ الخميج ما 

 مرات مف حجـ المعكنات األمريكية. لكف في حاؿ المعكنات األمريكية ال ينظر  20-8يعادؿ 
 إلييا كرقـ لكف ما يحتكيو ىذا الرقـ مف أسمحة كمعدات كمناكرات عسكرية كىذه 

 فمصر كأمريكا بينيـ اتفاقية تجارية  دمات تحفظ لمجيش المصرم مكانتو،الخ
 .(22، ص2024)ساسة بكست،  مرتبطة بالمعكنة.

 
 30صدمة لئلدارة األمريكية تكرر السيناريك نفسو كبدا أف لحظة  2022يناير  25ككما شكمت ثكرة 

اضح في المكقؼ األمريكي ىي األخرل صادمة لئلدارة األمريكية كبدا االرتباؾ ك  2023 يكنيك
بداية ىذه األحداث أكليما أف النظاـ الجديد بعد  إشكاليتيفتجاىيا فمقد كاجيت اإلدارة األمريكية 

كاف لديو قناعة بأف كاشنطف أكثر انحيازا إلى جماعة اإلخكاف المسمميف،  2023الثالث مف يكليك 
يكليك  3ك يكنيك 30تبس مما جرل في ىي في المكقؼ األمريكي نفسو كالمم اإلشكالياتكثاني ىذه 

 إسقاطتكصيؼ لممشيد يمكف أف يرضي النظاـ الجديد الذم رأل في  إعطاءكعدـ االستقرار عمى 
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ريكي يراكغ في يناير كاتضح أف المكقؼ األم 25حكـ اإلخكاف أنو جاء بثكرة شعبية كالتي جرت في 
كافة المساعدات  إيقاؼكرم يعني سيما أف استخداـ مصطمح االنقبلب العستكصيؼ األكضاع كال

المتحدة األمريكية قد حذرت مف أف تدخؿ الجيش يعني  ، فكانت الكالياتاألمريكية المكجية لمصر
. كأصرت الكاليات المتحدة انقبلبا عسكرم كأف القانكف األمريكي يحتـ قطع المساعدات األمريكية

سية كىك ما أدل لحالة مف التباعد كالجفاء عمى دمج اإلخكاف المسمميف في العممية السيا األمريكية
 .(4، ص2022)عبد الحميـ، كليست القطيعة الكاممة بينيما. 

 
لكف في ذات الكقت فإف الكاقعية السياسية األمريكية كمصالحيا في مصر كأيضا ألىمية مصر 

في محاربة كمكانتيا في المنطقة سكاء في عممية التسكية السياسية كعممية السبلـ في المنطقة أك 
في سكريا كالعراؽ  في منطقة سيناء كدكرىا في قضايا المنطقة "داعش"المتمثؿ في  لئلرىابمصر 

عف المساعدات  كاإلفراجكليبيا دفع بالكاليات المتحدة أف تعيد النظر في مكقفيا تجاه مصر 
فية بعد انقطاع ست سنكات لكف مع بقاء بعض القضايا الخبل االستراتيجيكاستئناؼ الحكار 

بينما كاشنطف تصر عمى  اإلرىابالمسمميف حيث صنفتيا مصر عمى قائمة  اإلخكافككضعية 
 .(2، ص2025ية األمريكية، )احمد، مستقبؿ العبلقات المصر  دمجيا في العممية السياسية.

 
عما  2022يناير  25أما فيما يتعمؽ بالمكقؼ الركسي مف الثكرة المصرية فمقد اختمؼ حياؿ ثكرة 

 25فعمى الرغـ مف الحذر الشديد الذم أبدتو ركسيا بعد اندالع ثكرة  2023 يكنيك 30ي جرل ف
يناير كعدـ اصدارىا أم ردة فعؿ مؤيدة أك معارضة كاكتفت بالمراقبة، لكف في ذات الكقت فمقد 
مثمت ىذه الثكرة كصعكد االخكاف المسمميف كذراعيا السياسي الحرية كالعدالة مصدر قمؽ كعدـ 

 لدكائر صنع القرار في ركسيا نظرا لما عدكه مف مكاقؼ الجماعة في تقديـ  ارتياح
 ية تجاه )احمد، السياسات الركس .الدعـ لمحركات االنفصالية في الشيشاف كشماؿ القكقاز

 .(5، ص2024الشرؽ األكسط، 
 

احت أحد معتبرة أنيا از  2023 يكنيك 30كمساندتيا الحتجاجات  اتأييدى أعمنتإال أنيا سرعاف ما 
متمثمة  إسبلميةأىـ مصادر الخطر عمى األمف القكمي الركسي ممثبل في نظاـ حكـ ذك تكجيات 

كىك األمر الذم أعطى ركسيا أرضية عمى المستكييف الشعبي كالرسمي عمى  ،المسمميف باإلخكاف
 تحدةحساب الكاليات المتحدة األمريكية كاعتبرت أف ىذه االحتجاجات مكجية كذلؾ لمكاليات الم

التي دعمت االخكاف المسمميف كالتي اعتبرت أف ما يجرم انقبلب عمى الشرعية، ىذا فتح الباب 
كعمى الرغـ مف  أماـ ركسيا لمعكدة في الشرؽ األكسط كداعـ كحميؼ مستقبمي ألكبر دكلة محكرية.
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 قادة رغبة الجانب الركسي في تطكير العبلقات بيف البمديف فإف العائؽ الركسي كاف في إدراؾ
السياسية البلزمة لدل الجانب المصرم مف اجؿ تعزيز كتدعيـ ىذه  اإلرادةالركس لعدـ تكافر 

العبلقات ككاف الجانب الركسي يرل في أم خطكة تقارب مجرد مناكرة مف القاىرة لتعزيز المركز 
 كاشنطف كليس تعبيرا صادقا في تطكير العبلقات. إزاءالتفاكضي لمقاىرة 

 
تكتر  إثرأف استئناؼ العبلقات الركسية المصرية مجددا جاء  يفكثير مف المراقب لفي المقابؿ رأ

ما  إعبلنيامف يكنيك تجاه مصر مف  30بعد اؿ األمريكيالعبلقات االمريكية المصرية، فالتكجو 
جرل انقبلب عسكرم كليس ثكرة شعبية كتدىكرت ىذه العبلقات بصكرة أكبر بعد فض ميداني رابعة 

كحينيا جمدت أمريكا بصكرة مؤقتة المساعدات االمريكية  2023اغسطس  24 كالنيضة في
لمصر. ىذا التكجو األمريكي حسب المراقبيف دفع صانعي القرار في القاىرة كركسيا نحك التطمع 

 عبلقات بينيما لتحقيؽ المصالح الكطنية لكؿ منيما في المرحمة الحالية. إلقامة
 

اذ  يكنيك، 30الركسية قد تبلقت بشكؿ غير مسبكؽ عقب  -مصريةإف المصالح الاذا فيمكف القكؿ 
أف ركسيا أبدت استعدادىا لمتعاكف االقتصادم كالعسكرم مع مصر، كبعدىا زار السيسي ركسيا 
حينما كاف كزيرا لمدفاع كقتيا كىي سابقة األكلى مف نكعيا ليككف أكؿ كزير دفاع مصرم يزكر 

سي زيارتو لركسيا لتككف زيارتو الثانية في أقؿ مف سنة كنصؼ ركسيا كبعد تنصيبو رئيسا كرر السي
ىذا عمى الصعيد السياسي أما عمى صعيد تطكر العبلقات العسكرية تحدثت تقارير عف ابراـ عقكد 

مميار  2.7قيمتيا  29مقاتمة ميج 24تزيد قيمتيا مميارم دكالر تتضمف تزكيد الجيش المصرم ب
ركسيا استعدادىا لصيانة األمريكية. في الجانب االقتصادم  25اؼدكالر كتعتبر منافسة لممقاتمة 

المصانع المصرية التي سبؽ أف أسيـ الركس في إنشائيا في مصر، كبحث تمكيؿ خطي المترك 
 .لتخزيف القمح في مصر الجديديف، كمناقشة إنشاء صكامع ركسية

 
نا في فؾ تشابكات العبلقات في المقابؿ يمكف الحديث عف عدد مف المبلحظات التي قد تككف معي

الركسية المصرية؛ فمف ناحية ال تزاؿ األكضاع في المنطقة العربية كمنطقة الشرؽ األكسط غير 
 اإلقميميةمعيا التحالفات  يدي خريطة مستقبؿ ىذه المنطقة سيعمستقرة بالتالي فأم تغيرات جديدة ف

بشكؿ عاـ كالمصرية بشكؿ خاص  لمنطقةكالدكلية كبالتالي ىذا سيؤثر عمى الحسابات الركسية في ا
عبلقات ركسيا بالقكل  إغفاؿكما ال يمكف  .ىامة إقميميةسيما أف مصر دكلة ذات مكانة كال

كذلؾ ال يمكف  ،إليراففركسيا تعتبر حميؼ استراتيجي  كإيرافكالتي تعتبر منافسا لمصر  اإلقميمية
مف صكرة الشرؽ األكسط  إسرائيؿعمى عزؿ فركسيا ال تعمؿ  اإلسرائيميةالعبلقات الركسية  إغفاؿ

 .كىناؾ تعاكف بيف الدكلتيف
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كأما عمى صعيد عبلقات مصر بإسرائيؿ خبلؿ مرحمة ما بعد االنقبلب العسكرم كتكلي المشير 
عبد الفتاح السيسي الحكـ تطكرت العبلقات اإلسرائيمية المصرية بشكؿ كبير فقاـ كزير الخارجية 

، كما 2007ككانت ىي الزيارة األكلى مف نكعيا منذ العاـ  إسرائيؿ المصرم سامح شكرم بزيارة
كتعتبر ىذه المرة  إسرائيؿشارؾ السفير المصرم حاـز خيرت في مؤتمر ىرتسيميا السادس عشر في 

األكلى التي تشارؾ فييا مصر بصفة رسمية في مؤتمر ىرتسيميا المتخصص في مراجعة السياسات 
العبرية، ككاف السفير المصرم قد صرح خبلؿ المؤتمر بأف عمى اسرائيؿ األمنية كالدفاعية لمدكلة 

 .(2، ص2026ف ـ.، )سمما كالفمسطينييف االلتزاـ بالسبلـ كأف حؿ الدكلتيف ىك الحؿ الكحيد.
 

كتطكرىا الكبير يعطي تصكرا عف  فيذا الظيكر لمتطكر العمني لمعبلقات اإلسرائيمية المصرية
بلب العسكرم في السياسة الخارجية المصرية السيما في ممؼ القضية التحكؿ الذم أحدثو االنق

الفمسطينية فبعد أف كانت العبلقات المصرية اإلسرائيمية مقتصرة عمى الجانب األمني كالستخباراتي 
 أصبحت تأخذ طابعيا السياسي.

 
 كمف التطكرات التي أصابت العبلقات المصرية اإلسرائيمية في عيد السيسي، قامت مصر

لعضكية إسرائيؿ في لجنة االستخدامات السممية لمفضاء كىذا ما  2025بالتصكيت في أكتكبر 
 كاعترافا مصريا بجدارتيا لعضكية تمؾ المجنة، كفي  اانجازا دبمكماسي إسرائيؿاعتبرتو 
 يديف االستيطاف  سحبت مصر مشركع قرار ليا في مجمس األمف 2026ديسمبر 
 .(2، ص2027)أيمف ش.،  اإلسرائيمي.

 
سرائيؿ كانت عمى العكس مع قطاع غزة كحركة  في مقابؿ ىذه العبلقات المتطكرة بيف مصر كا 

، 2014حماس تحديدا، فبعد أف أعمنتيا حركة إرىابية حظرت أنشطتيا داخؿ مصر في العاـ 
، ككجيت تيمة التخابر مع حماس لمرئيس 9/2013شير  كىددت غزة بالتدخؿ العسكرم في

، كعمى صعيد معبر رفح كاف يفتح عمى فترات متباعدة 26/7/2013 مرسي فيالمعزكؿ محمد 
 .(2ص، 2017)أيمف ش.، في حيف استمر فتح معبر طابا مع اإلسرائيمييف. 

 
سرائيؿ فإف مصر لـ تعد قادرة  بالتالي فإنو كمف خبلؿ ما سبؽ تبيف أف تطكرا العبلقة بيف مصر كا 

لمحافؿ الدكلية بعد تكطيد عبلقتيا بشكؿ كبير مع عمى تحريؾ ممؼ القضية الفمسطينية في ا
اسرائيؿ كلـ تعد مرشحة لمقياـ بدكر لحؿ ىذه القضية نظرا النخفاض مركزىا في الجبية اإلقميمية. 

 –مؿ مع مصالح النظاـ العسكرية عمى حساب الدكر اإلقميمي احيث تراجعت أكلكياتيا الى التع
 ب العربية في المنطقة )دكف قطر(ضمف تحالؼ خميجي المناىضة لحقكؽ الشعك 
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 ن تركيا ومصر حسب اقتراب ايستونتحميل المكانة اإلقميمية لكل م 3.3
 

لقد لعبت تركيا عبر التاريخ دكرا استراتيجيا في التأثير عمى السياسة الدكلية كفي طبيعة التكازنات 
تيجي استطاعت مف خبلؿ اعتبرت أىـ محكر استرا العثمانية الدكلةففي عيد  .كالدكلية اإلقميمية

 االستراتيجيمكقعيا الجغرافي أف تتمدد في أعماؽ القارة اآلسيكية كاإلفريقية كاألكركبية، فالفكر 
دكلة سيطرت عمى أىـ المناطؽ الميمة في العالـ كتحكمت  بناءالذم ممكو العثمانيكف أىميـ في 

فتركيا  .مانية مركزه االستراتيجيالعث الدكلية كصياغة نظاـ عالمي كانت تركيا كالدكلة التكازناتفي 
ىي  لـ تظير عمى الساحة مف خبلؿ تطكرات سياسية أك أنيا مستعمرة تحت السيطرة االمبريالية بؿ

 .نتاج حضارة حاكمة استمرت قركف
 

بعد سقكط الخبلفة العثمانية كتقسيميا ضعؼ الفعؿ االستراتيجي لتركيا فخسرت الكثير مف 
بعة لمدكلة العثمانية كبالتالي تقمصت مساحات نفكذىا كبالتالي تحكؿ دكرىا األراضي التي كانت تا

إلى ممر تستخدمو القكل االستعمارية مف أجؿ بسط ىيمنتيا عمى العالـ اإلسبلمي، كتجمى بشكؿ 
كىنا يتجمى دكر العكامؿ الخارجية التي ساىمت  .أكضح مع قياـ أتاتكرؾ بإعبلف الجميكرية التركية

كط الخبلفة اإلسبلمية كيزيمة الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى إضافة إلى كعجمت في سق
 عكامؿ داخمية تمثمت باالنقبلب الذم قادتو مجمكعة االتحاد كالترقي لمتخمص مف الدكلة العثمانية.

 
ىذه  كالتي أسفرت عف االعتراؼ الدكلي بالدكلة التركية كالتي حددت 2923لقد مثمت معاىدة لكزاف 

االتفاقية حدكد كمعالـ الجميكرية التركية، ككانت ىذه االتفاقية أيضا نقطة تحكؿ في اليكية التركية 
كبداية لتأسيس الجميكرية  .التي تخمت عف ىكيتيا العربية كاإلسبلمية كاالتجاه نحك اليكية الغربية

بالدكلة العثمانية التي  التركية حسب رؤية أتاتكرؾ بانقطاع عف مكركثيا اإلسبلمي ككؿ ما يتعمؽ
 اعتبرىا أتاتكرؾ أنيا أسباب أدت إلى ىزيمة تركيا.

 
كعقب إعبلف الجميكرية مضى كماؿ أتاتكرؾ في اتخاذ إجراءات مف أجؿ تثبيت الجميكرية القكمية 

قكانيف كقرارات جاءت جميعيا مف أجؿ تثبيت التكجو العمماني  بإصداربديبل عف الخبلفة العثمانية 
. في تفكؾ الدكلة كانييارىا اكمصدر  باكانت سب اإلسبلميةلمدكلة التركية باعتبار أف ىكيتيا الغربي 

 أجؿ الحصكؿ عمى الدعـ الغربي كالحصكؿ عمى دكر استراتيجي جديد حسب ىذه اليكية. كمف
 

ـ كلقد تمثمت سياسة تركيا الخارجية القائمة عمى االنغبلؽ بناء عمى المبدأ الذم أعمنو أتاتكرؾ سبل
في الكطف سبلـ في العالـ، كتمثمت أىداؼ الدكلة التركية الحفاظ عمى حدكدىا الجديدة القائمة 
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درتيا مكاجية القكل االستعمارية. كىذا االنكفاء كاف عمى حساب مكانة كاالنكفاء نحك الداخؿ لعدـ ق
 كدكر تركيا اإلقميمية كالدكلية.

 
ة الظير لمجكار اإلقميمي لتركيا المتمثؿ بالعالـ ككاف أحد خصائص ىذه السياسة الجديدة ىك إدار 

العربي كاإلسبلمي كاالبتعاد عف قضاياه كالتركيز فقط نحك االتجاه الغربي العمماني كمف أجؿ كسب 
ككانت أكؿ دكلة إسبلمية تعترؼ  2949تأييد العالـ الغربي سارعت تركيا إلى االعتراؼ بإسرائيؿ 

كيا بالحصكؿ عمى مساعدات مالية كعسكرية كتطكير جيشيا بإسرائيؿ ىذا بدكره انعكس عمى تر 
 .2952 حتى دخكليا المنظكمة الغربية بانضماميا إلى حمؼ شماؿ األطمسي بالعاـ

 
ككاف لمتحالؼ التركي مع الكاليات المتحدة األمريكية كاالنطكاء تحت المنظكمة الغربية أف جعميا 

، كفي ذات الكقت كاف لمتحالؼ أىمية بالنسبة لتركيا قاعدة عسكرية ميمة بالنسبة لمكاليات المتحدة
في مكاجية الخطر السكفيتي الذم بدا يتكضح بشكؿ أكبر أثناء الحرب الباردة كسعي كؿ مف 
المعسكر الغربي كالشرقي لتكسيع مناطؽ نفكذه كبات االتحاد السكفيتي أحد أىـ مصادر تيديد 

 األمف القكمي لتركيا. 
 

حاد السكفيتي كانتياء مرحمة الحرب الباردة ظيرت أىمية تركيا في اإلستراتيجية أما بعد انييار االت
نما مف بكابة نشر الييمنة األمريكية الغربية  الغربية ليست مف بكابة مكاجية االتحاد السكفيتي كا 
تحت شعارات الحرية كحقكؽ اإلنساف كتحقيؽ االستقرار. إذا فتركيا منذ إعبلف الجميكرية حتى عاـ 

أدكارىا اإلقميمية كالسياسة الخارجية ليا كانت متماشية مع المنظكمة الغربية كغير متعارضة  0220
ليا بما يعني ذكباف اليكية الخاصة بتركيا تحت اليكية الغربية التي أدخمت تركيا بحالة تغريب عف 

 عمقيا الجغرافي كالتاريخي في العالميف العرم كاإلسبلمي. 
 

لمحكـ كانت إحدل أىـ المتغيرات التي شيدتيا  2002 العدالة في العاـمع كصكؿ حزب الحرية ك 
السياسة الخارجية كالدكر اإلقميمي التركي أف أعادت األىمية لمجاليا اإلقميمي كعمقيا الجغرافي 

كتصحيح مسار عبلقاتيا العربية كاإلسبلمية كفي ذات الكقت لـ تكف ىذه العبلقات عمى  يكالتاريخ
كيا بالكاليات المتحدة األمريكية أك االتحاد األكركبي فسياستيا قائمة عمى مسافة حساب عبلقات تر 

 كاحدة مف الجميع كأف ال تككف طرؼ عمى حساب طرؼ آخر.
 



90 

كلقد انطمقت الحرية كالعدالة في سياساتيا الخارجية بمرتكزات أساسية تقـك عمى استعادة ىكية كدكر 
ناعمة المتمثمة باستغبلؿ مكقعيا الجيكسياسي كالجغرافي تركيا الخاص باستخداـ مقكمات قكتيا ال

 بيف الشرؽ كالغرب كقكتيا االقتصادية المتنامية كالقكة العسكرية كالعمؽ التاريخي كالحضارم.
 

 مصر:
 

التي أنيت النظاـ الممكي في مصر كالتحكؿ نحك الحكـ  2952تعتبر ثكرة الضابط األحرار 
لمصرية الحديثة فيذه الثكرة ىي التي أسست النظاـ السياسي الجميكرم ىي األساس في الدكلة ا

الجديد لمصر كالذم كاف لمنخبة العسكرية التي قامت بالثكرة اليد الكبرل في كضع أسسو كنظامو 
  .كدستكره الذم حدد أىداؼ كمعالـ ىذه الجميكرية

 
لممعسكر الغربي في كمف بيف النتائج التي حققتيا ىذه الثكرة أنيا لـ تفمح في استقطاب مصر 

محاكلة مف عبد الناصر الحفاظ عمى استقبللية السيادة المصرية كعدـ انصياعيا لممعسكر الغربي 
فكانت الكاليات المتحدة األمريكية أف تنضـ مصر إلى حمفيا في مكاجية االتحاد السكفيتي في حيف 

  .أراد عبد الناصر أف تككف العبلقات قائمة عمى التعاكف كالندية
 

لقد بنى عبد الناصر السياسة الخارجية المصرية عمى أساس أف األمف القكمي المصرم مرتبط 
كنقطة  2957باألمف القكمي العربي كمف ىذا المنطمؽ اتجو نحك قياـ الكحدة المصرية السكرية 

 أساسيةانطبلؽ في مشركع عبد الناصر لمقكمية العربية كالتي شكمت فيو القضية الفمسطينية قضية 
عتبار الصراع العربي الفمسطيني ىك صراع إسرائيمي عربي باألساس. عمى الصعيد الدكلي أراد ال

عبد الناصر أف تأخذ مصر دكرىا الريادم فاتجو نحك إنشاء محكر دكلي لدكؿ عدـ االنحياز 
السيما بعد بركز التنافس بيف المعسكريف الغربي كالشرقي كرغبة ىذه الدكؿ بالتحرر مف االستعمار 

كالسعي بالتالي أعطت ىذه الحركة ىامش مناكرة كبير  المعسكريفكعدـ االنطكاء تحت أم مف 
 ليذه الدكؿ مع كجكد القطبيف الشرقي كالغربي.

 
كالتي اعتبرت نقطة مفصمية في  2967ظؿ ىذا التنامي لمدكر اإلقميمي المصرم حتى ىزيمة 
كما مثمت ىذه اليزيمة  ،ف مصر كسكرياتراجع الدكر اإلقميمي المصرم فمقد فشمت الكحدة ما بي

تراجع لممشركع القكمي العربي الذم كاف يطمح لو عبد الناصر فاحتمت أراضي مف سناء كالجكالف 
 كالضفة الغربية كقطاع غزة.
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انتقمت مصر مف االىتماـ العربي إلى دائرة االىتماـ  2972مع تكلي السادات الحكـ في العاـ 
التحكؿ في السياسات المصرية جاءت نتيجة التحكؿ في اليكية  باألمكر المصرية فقط كىذا

تباع السادات مسارات التحكؿ نحك  السياسية حيث التحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكية كا 
االنفتاح االقتصادم التي كانت األساس لفتح األبكاب أماـ الكاليات المتحدة األمريكية عف طريؽ 

 ية ككانت ىذه عمى حساب العبلقات المصرية السكفيتية. المساعدات االقتصادية كالمال
 

األثر السمبي عمى عبلقات مصر العربية  2979ككاف لتكقيع السادات معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ 
كدكرىا الريادم في قيادة جماعة الدكؿ العربية فعمقت عضكيتيا في الجامعة كقاطعت الدكؿ العربية 

مرت المقاطعة لمدة عشر سنكات حتى تكلي محمد حسني مبارؾ مصر عقب تكقيع االتفاقية كاست
الحكـ في الثمانينات. ككاف التحدم أماـ مبارؾ ىك إعادة التكزاف في العبلقات الخارجية المصرية 

 كاستعادة العبلقات العربية المصرية كتحقيؽ االستقرار الداخمي المصرم. 
 

حميؼ داعـ ليا في المحافؿ الدكلية كىذا بالتالي  ةالعربيمع انييار االتحاد السكفيتي خسرت الدكؿ 
ر انعكس عمى انطكاء مصر بشكؿ كبير لممنظكمة الغربية كسياساتيا االقميمية كىذا تمثؿ بدكر مص

ميج الثانية التي تبنت فييا مصر الحمكؿ العسكرية التي فرضيا كسياستيا الخارجية في ازمة الخ
ة لمعراؽ. بالتالي فمقد فقدت مصر استقبللية قرارىا السيادم الكاليات المتحدة بتكجيو ضربة عسكري

 ككاف ذلؾ مقابؿ حصكؿ مصر عمى مساعدات مالية كعسكرية مف الكاليات المتحدة األمريكية.
 

االنقساـ العربي الذم أحدثتو أزمة الخميج الثانية قد سيؿ تمرير عممية السبلـ العربية اإلسرائيمية 
كالتي أدت إلى  2979اع العربي التي أعقبت تكقيع معاىدة السبلـ عمى عكس حالة اإلجم 2992

مف انييار االتحاد السكفيتي حتى  افمقد تركت كؿ مف ىذه األحداث بدء إذان مقاطعة مصر عربيا. 
سمبية عمى الدكر المصرم االقميمي الذم أصبح منفذا لمسياسات  آثارا 2992تكقيع اتفاقية السبلـ 
ية. كما فقدت مصر ريادية دكرىا في حؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي بعد كاالستراتيجيات الغرب

 .2992مف عممية السبلـ  اأف أصبحت جزء
 

عادة ترتيب ىذا  استعادةمثمت منعطؼ جديد نحك  2022يناير  25أما ثكرة  دكر مصر اإلقميمي كا 
مريكية األكركبية، كأرادت الدكر كأكلكياتو بحيث تقدـ الممؼ األمف القكمي عمى حساب العبلقات األ

مصر استعادة ىذا الدكر مف خبلؿ ممفيف يعداف مركز ثقؿ ىذا الدكر كىما الممؼ اإلفريقي كالممؼ 
العربي. كما شيدت السياسات الخارجية في عيد أكؿ رئيس مدني تطكر كبير في تطكير العبلقات 
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نشاء عبلقات مكثفة مع الجميع المصرية اإلقميمية كالدكلية كاستعادة نكع مف السيادة في القرا رات كا 
 في مقابؿ استمرار العبلقات المصرية األمريكية. 

 
تراجعت مكانة مصر اإلقميمية مع تقدـ ألدكار دكؿ أخرل في اإلقميـ  2023بعد االنقبلب العسكرم 

مثؿ قطر كالسعكدية، كبسبب دعـ بعض الدكؿ الخميجية لبلنقبلب العسكرم كالدعـ اإلماراتي 
كدم ىذا ما أفقد القرارات المصرية استقبلليتيا بحيث أصبح القرار المصرم مرتيف بالسياسات كالسع

 الخميجية.
 

كما فقدت مصر دكرىا الفاعؿ كالنشط في القضية الفمسطينية بعد االنقبلب العسكرم فاتجيت 
ي الجبية العبلقات المصرية اإلسرائيمية نحك التكطيد بشكؿ كبير كبالتالي تراجعت أىمية مصر ف

 الحفاظ عمى نفكذ المؤسسة العسكرية عمى حساب دكرىا اإلقميمي. فكانت األكلكية ىي ،اإلقميمية
 

 انفصم انثبنثاعزُزبجبد  3.4

 
قادت الظركؼ الداخمية كالخارجية في تركيا إلى صعكد كتنامي دكر كمكانة تركيا اإلقميمية فمع  .2

سية في الببلد كتقمص نفكذ المؤسسة تحسف الكضع السياسي كاتساع نطاؽ الحريات السيا
العسكرية ككضكح اليكية القكمية التركية كؿ ىذه التغيرات حدثت مع كصكؿ حزب العدالة 

  .كالتنمية إلى الحكـ

كالغرب كخاصة  امع سقكط االتحاد السكفيتي كتراجع األىمية النسبية لتركيا بالنسبة ألكركب .2
ت تركيا تمثؿ ليـ رأس حربة لمكاجية االتحاد إذ كان الدعـ لممؤسسة العسكرية المسيطرة.

السكفيتي خبلؿ فترة الحرب الباردة، باإلضافة إلى رفض قبكؿ عضكية تركيا في االتحاد 
 األكركبي دفعت ىذه األسباب بتركيا لمتكجو نحك الشرؽ.

البيئة الدكلية كاإلقميمية منذ مطمع األلفية الثالثة شيدت عدة متغيرات شكمت محفزا جديد  .3
ككصكؿ العدالة  2003كاحتبلؿ العراؽ  2002لمسياسة الخارجية التركية كتفجيرات أيمكؿ 

كاف الحدث األبرز بيف تمؾ األحداث في إعادة صياغة السياسة  2002كالتنمية إلى الحكـ 
الخارجية لتركيا نتيجة لعدـ قدرة المؤسسة العسكرية عمى مكاكبة التحكالت الدكلية كاإلقميمية 

إصبلح شاممة تضمنت سمسمة مف التعديبلت الدستكرية كالقانكنية مصحكبة  ضمف عممية
بتحكالت سياسية كاجتماعية كاقتصادية ضمف رؤية محددة تيدؼ إلى إعادة صياغة الخيارات 
التركية عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي في البعديف اإلقميمي كالدكلي، كانتياج سياسة متعددة 
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ه السياسة المساىمة في حؿ المشكبلت اإلقميمية ذكيا مف خبلؿ ىاألبعاد بحيث تستطيع تر 
كالدكلية كبالتالي تنطمؽ سياستيا نحك تحكؿ تركيا مف أف تككف دكلة طرؼ ألف تككف دكلة 

 .مركزية

بالرغـ مف تعثر سياسة تصفير المشكبلت لتركيا إال أنيا ال زالت تحتفظ بشبكة عبلقات قكية  .4
ا اإلقميمية كالعربية كبالتالي فإنو كمع غياب أداكر القكل األخرل كاستطاعت مف تطكير عبلقاتي

فتركيا تمثؿ قكة إقميمية صاعدة كقطعت  يتكقع أف يحدث تقدـ مستمر في مكقع تركيا اإلقميمي
شكط كبير لتحقيؽ ذلؾ كمع ىذا التقدـ فإف تركيا ستراعي التناقضات بيف القكل الدكلية 

ال تككف عبلقتيا قامة مع طرؼ عمى حساب طرؼ أخر كأيضا لف كاإلقميمية المختمفة كبالتالي 
 تككف مجبرة لبلختيار بيف تكجياتيا الغربية كعمقيا اإلسبلمي كبإمكانيا التكفيؽ بيف الجانبيف.

مستقرة ال يمكف تجاكزىا في  سياسية مصر الخارجية كمكانتيا اإلقميمية ىناؾ أمكر ثابتة في .5
يا التاريخ كالجغرافيا كاليكية؛ كالقضية الفمسطينية كالتكجو السياسة الخارجية المصرية يفرض

ف اختمفت السياسات ما بيف نظاـ حاكـ كآخر إال أف ىذه القضايا تظؿ قضايا  اإلفريقي حتى كا 
مفصمية ىامة في السياسة الخارجية المصرية، عدا عف أىداؼ عامة كالمصمحة كاألمف 

سبؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ كالكسائؿ تختمؼ مف القكمي المصرم إال أنو في ذات الكقت فإف 
رؤية إلى أخرل مع األخذ بعيف االعتبار الحالة الداخمية المصرية كالبيئة الخارجية كما تفرضو 

 مف قيكد كما تقدمو مف فرص مف أجؿ تفعيؿ ىذا الدكر أك تراجعو. 

لمنظاـ الحاكـ ففي تراجع قكة مصر اإلقميمية أك تقدميا تختمؼ مف فترة زمنية إلى أخرل تبعا  .6
حيف كاف ينظر عمى أنيا فعالة في عيد جماؿ عبد الناصر الذم قدـ مشركعو الناصرم 
قامتو الكحدة مع سكريا كالسكداف إال أنو كمع عيد السادات كانتقاؿ تبعية  لمقكمية العربية كا 

قيدت مكانة مصر مف االتحاد السكفيتي إلى الكاليات المتحدة كتكقيع اتفاقية كامب ديفيد التي 
مصر الخارجية كبات ينظر مف حينيا إلى اليـك عمى أف دكر مصر الخارجي يتكجب أف يككف 

ما رسمت لو اتفاقية كامب ديفيد مف تبعية كاممة لمكاليات المتحدة األمريكية كاعتبار  عمى بناء
 األمريكية في المنطقة.  لبلستراتيجيةسياسة مصر الخارجية عامؿ مساعد 

مع حكـ حسني مبارؾ كىك الحكـ األطكؿ  لمكاليات األمريكية التبعيةة مصر في سياساستمرت  .7
كفقدت أىميتيا في العديد مف الممفات  في تاريخ مصر إذ انكفأت مصر عف دكرىا الخارجي

 .2992 أىميا الممؼ الصراع العربي اإلسرائيمي السيما مع تكقيع اتفاقية مدريد

كسقكط حكـ مبارؾ كانت النظرة إلى  2022في مصر في  الثكرةك  الثكرات العربيةمع انطبلؽ  .8
ىذه الثكرة ستحدث تغيير شامؿ في السياسة الداخمية كالخارجية المصرية كشكؿ صعكد حزب 
الحرية كالعدالة إلى الحكـ كسيمة أماـ استعادة مصر لدكرىا اإلقميمي كبالفعؿ حدثت تغيرات 
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اتبعت مبدأ االنفتاح عمى الجميع كتحسيف كاضحة في نيج السياسة الخارجية المصرية التي 
العبلقات الخارجية سكاء عمى صعيد القارة اإلفريقية أك إيراف كالدكؿ األكركبية بإقامتيا شبكة 

 مف العبلقات كتكقيع عدد مف االتفاقيات مف أجؿ تحسيف كضعية مصر الخارجية.

اسة الخارجية المصرية مرحمة تراجعت فييا فعالية السي 2023لقد شكؿ االنقبلب العسكرم  .9
ككاف كاضحا بأف ىناؾ قكل إقميمية كدكلية كقفت أماـ نمكذج ديمقراطي مصرم حقيقي أك 

 حتى قياـ تحالؼ إقميمي مستقؿ اإلرادة كما سعت إليو كؿ مف تركيا كقطر كمصر.

كما أف البيئة الداخمية المصرية عانت عبر كؿ أنظمة الحكـ السابقة مف ضعؼ كبير مع  .20
تمتمؾ كؿ مكارد القكة الناعمة كالصمبة إال أنو نتيجة لضعؼ البيئة الداخمية كتزايد أف مصر 

النفكذ المؤسسة العسكرية كؿ ذلؾ أثر عمى تراجع سياسة مصر الخارجية فقكة السياسة 
الخارجية تنبع مف القكة الداخمية لمدكلة. كبالتالي بات كاجبا عمى مصر لكي تستعيد مكانتيا 

نطمؽ سياستيا الخارجية مف قاعدة داخمية قكية كمتماسكة فالتمكيف الداخمي أف ت اإلقميمية
المتمثؿ بالتحكؿ نحك الديمقراطية كتحقيؽ التنمية االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية شرط 

 لنجاح السياسة الخارجية. 

لطالما شكمت إشكالية العبلقة بيف النظاـ الحاكـ كسياسة مصر الخارجية إشكالية في  .22
نامي كتراجع ىذا الدكر إذ أنو بات كاضحا في الحالة المصرية أف السمات الشخصية لمحاكـ ت

ليا أثر في تكجيات مصر الخارجية كفي صنع كصياغة ىذه السياسة بالتالي فإف دكر الرئيس 
ال يمكف تحجيمو أك التقميؿ مف شأنو لكف مف أجؿ ضبط تكجيات الرئيس الحاكـ ال بد مف 

الفاعمة في صياغة ىذه السياسية الخارجية ككزارة الخارجية التي تعد إحدل  تفعيؿ المؤسسات
أىـ المؤسسات التي ينبغي أف تشارؾ في عممية صنع القرارات الخارجية إال أنيا تعرضت لقيكد 
قيدت دكرىا كيتكجب اليكـ إعادة تفعيؿ ىذه المؤسسة بحيث تأخذ دكرىا المتكجب أف تقكـ بو 

 لخارجية.في صناعة السياسة ا
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 انفصم انشاثع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وانُربو انغيبعي  انًؤعغخ انعغكشيخ

 
خبلؿ ىذا الفصؿ ستبحث الدراسة دكر المؤسسة العسكرية في كؿ مف تركيا كمصر كتحميؿ أثر 
ىذه المؤسسة العسكرية عمى التحكالت في النظاـ السياسي في كؿ مف البمديف؛ ككيؼ تعاممت ىذه 

قميمية كبيف تحقيؽ المطالب الداخمية  المؤسسة العسكرية بيف سعي الدكلة لتحقيؽ مكانة دكلية كا 
كالخارجية، السيما كأف ىذه المطالب قد تتعارض مع السيطرة التي تيدؼ إلى تحقيقيا المؤسسة 

 العسكرية عمى النظاـ السياسي.
 

كسيبحث الفصؿ أيضا في تحميؿ العكامؿ التي أدت إلى سيطرة المؤسسة العسكرية في تركيا عمى 
، مقارنة بمصر التي 2026-2923ة الكاقعة ما بيف الحكـ كمنذ تراجع ىذه المؤسسة خبلؿ الفتر 

 2953سيطرت فييا المؤسسة العسكرية عمى النظاـ السياسي طكاؿ الفترة الممتدة منذ ثكرة يكليك 
باستثناء الفترة التي تـ انتخاب الرئيس محمد مرسي كالتي تمثمت بكصكؿ أكؿ رئيس  2026حتى 

 مدني إلى الحكـ. 
 

 رشكيب 4.1

 
 (:1938-1923هطُخ إنى انجًهىسيخ )ل يٍ انُربو انغانزحى 4.1.1

 
بعد إلغاء السمطنة كتأميف استقبلؿ تركيا كانت تركيا كمف دخمت مرحمة جديدة ال تعرؼ معالميا 

العثمانية كعدـ تشكؿ النظاـ الجديد لمدكلة التركية كاف أحد  ةفانييار النظاـ القديـ المتمثؿ بالدكل
تاتكرؾ في الحركة االستقبللية يتطمعكف إلى قياـ حكـ دستكرم كالجيش أبرز ىذه المعالـ؛ فشركاء أ

 .(62، ص2999)ىبلؿ،  الذم كقؼ إلى جانب أتاتكرؾ بات يتطمع إلى مياـ كأمجاد أخرل أيضا.
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محددة مف أجؿ إعادة ترتيب صفكفيا  استراتيجيةكمف أجؿ بناء المؤسسة العسكرية اتبع أتاتكرؾ 
جيش مف الثكنات العسكرية بعد حرب االستقبلؿ كالتي استمرت منذ كتنظيميا تمثمت بعكدة ال

كخاض فييا الجيش التركي العدد مف المعارؾ بقيادة أتاتكرؾ بعد ىزيمة الدكلة  2929-2922
العثمانية في الحرب العالمية األكلى ككقكع العديد مف مساحات األراضي التركية تحت سيطرة 

الجديدة ألتاتكرؾ تتمثؿ بعدـ التدخؿ بالحياة السياسية مف قبؿ  جيةاالستراتيبريطانيا كفرنسا، كانت 
الجيش كأف تبقى المؤسسة العسكرية بعيدة عف العمؿ الحزبي كأىـ السمات التي يجب أف تتكفر 

القكمية كالدكلتية  بالمؤسسة العسكرية ىي التمسؾ بالمبادئ األتاتكركية الستة الجميكرية الشعبية
ة، بيذا يضمف أتاتكرؾ أف الجيش ىك الضامف لمجميكرية الكمالية كأف الجيش كالعممانية كالثكري

يتدخؿ بالحياة السياسية في حاؿ تـ التعرض لمجميكرية الكمالية كفي حالة المساس بمبادئيا 
 .(68-67، ص2020)باكير، كاستقبلليا. 

 
ز جيكده عمى تنظيـ كبعد أف ضمف أتاتكرؾ كالء الجيش التركي بصفتو القائد العسكرم العاـ رك

حزب سياسي لمحصكؿ عمى إرادة سياسية قكية تدعمو داخؿ المجمس، كبالفعؿ نجح في تككيف 
حزب الشعب ككاف مف ضمف مبادئو أف ال عكدة لنظاـ السمطنة كتقميص مدة الخدمة العسكرية 

تو عمى كما أف أتاتكرؾ سعى مف خبلؿ سيطر  اإللزامية كتحسيف األكضاع االقتصادية لمعسكرييف.
قانكنا  2923الجيش بإبعاد العسكرييف عف نيابة المجمس التشريعي كأصدر مجمس النكاب في العاـ 

يحظر عمى العسكرييف الترشح في االنتخابات النيابية ككاف اليدؼ مف إعداد ىذا القانكف يعكد إلى 
تصدل لمثكرة تشكؿ داخؿ مجمس النكاب جبية معارضة تتخطة أتاتكرؾ في عدـ إتاحة الفرصة ألف 

ككانت ىذه اإلجراءات مف قبؿ أتاتكرؾ لعدـ تشكؿ  (46-45، ص2023)عبد الجميؿ،  األتاتكركية.
 قكة مف الجيش داخؿ المجمس منافسة لو كإلقصائيـ عف أماكف التأثير عمى سمطتو كحكمو.

 
عبلنيا إذا بعد أف ضمف أتاتكرؾ الجيش كالحزب انتقؿ إلى مرحمة أخرل كىي تأسيس الجميكرية كا  

فأعد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ مع عصمت إينكنك مشركعا إلعبلف الجميكرية، جاء فيو أف نظاـ 
الحكـ لمدكلة ىك النظاـ الجميكرم، كيتكلى مجمس الكزراء السمطة التنفيذية، كرئيس المجمس ىك 

كتضمف  29/20/2923رئيس الدكلة الذم يرأس أيضا المجمس الكطني، كصدر القرار بتاريخ 
 .(64، ص2999بلؿ، ، )ىار شكؿ الدكلة جميكرم كدينيا اإلسبلـ كلغتيا التركية. القر 
 

قد اضطمع بميمة القكة الداعمة لمثكرة الكمالية  2938-2923أف دكر الجيش خبلؿ عيد أتاتكرؾ 
المناكئيف لو مف القادة العسكرييف، فبعد أف استقرت األكضاع بعد  إقصاءبعد أف تمكف أتاتكرؾ مف 
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لخبلفة قاـ أتاتكرؾ بإعادة تنظيـ الداخؿ العسكرم كترسيخ كضعيتو القانكنية كتنصيبو حارسا ا إنياء
حيث نصت  2935مجيش الذم صدر عاـ للمنظاـ الكمالي مف خبلؿ قانكف الميمات الداخمية 

المادة الرابعة كالثبلثكف منو أف "كظيفة الجيش ىي حماية كصكف الكطف التركي كالجميكرية 
فقد أصبح أتاتكرؾ ىك القائد العسكرم العاـ كرئيس مجمس النكاب  2922كطبقا لدستكر  التركية".

كالرئيس الطبيعي لمجمس الكزراء كال يحمؿ أم مسؤكلية سياسية أماـ مجمس النكاب كبيذا اجتمعت 
 .(42-38، ص2023)عبد الجميؿ،  لدا أتاتكرؾ السمطتيف العسكرية كالسياسية.

 
لغاء كزارة أركاف الحرب العامة كتحكلت إلى رئاسة أركاف الحرب العامة تـ إ 2924كبمكجب دستكر 

كأصبحت رئاسة األركاف كيانا مستقبل عف مجمس الكزراء كأصبح رئيسيا يعيف باقتراح رئيس 
 بمعنى أف أتاتكرؾ أقدـ عمى إخراج الجسـ العسكرم مف النظاـ الكزراء كتصديؽ رئيس الجميكرية

، ترض أف تتبع الكزارة لمحككمة لكف جعميا جسـ منفصؿ عف الحككمةالسياسي المدني فمف المف
)عبد الجميؿ،  كما أصبح كزير الدفاع ىك المسؤكؿ أماـ مجمس النكاب عف الميزانية العسكرية.

إذا كضعية المركزية التي تمثمت في اجتماع العسكرية كالسياسية في يد كاحدة قد  (42، ص2023
ىماؿ المؤسسات السياسية الكسطية أدت إلى تشكيؿ شبكة مباشرة  بيف األمف القكمي كالسياسة كا 

كغدا الجيش يدير الببلد باسـ الدكلة؛ إذ تشكمت النخبة السياسية ذاتيا مف العسكرييف كأضحت 
  السياسية االنقبلبية أشبو بحرب استخدمت فييا القكة العسكرية. استراتيجيتيا

 
سية خبلؿ عيد أتاتكرؾ إلى مرحمتيف باعتبار أف تغير يمكف تقسيـ دكر الجيش في العممية السيا

لظركؼ اإلقميمية كالدكلية كحسب المطالب السياسية؛ فالمرحمة األكلى الدكر السياسي يتغير حسب ا
كانت الميمة األساسية لمجيش ىي ترسيخ الثكرة الكمالية كالداعـ ليا السيما بعد  2923-2927

تاتكرؾ ىي المككف ليذه الجميكرية كالتي قاـ أتاتكرؾ بكضع إعبلف الجميكرية كالتي كانت ثكرة أ
مبادئيا كنظاميا كبالتالي فإف كظيفة الجيش تمثمت في حماية الكطف عسكريا كمخكؿ بالتدخؿ مف 

 .(43، ص2023)عبد الجميؿ، أجؿ حماية مبادئ الجميكرية الكمالية. 
 

متنظيـ الداخمي العسكرم كترسيخ أكلى الجيش اىتمامو ل 2938-2927أما المرحمة الثانية مف 
كضعيتو القانكنية كضماف تبعية الجيش لمنظاـ الجميكرم كحتى يككف القكة الضامنة لمنظاـ الكمالي 
كتمثؿ ذلؾ بإصدار أتاتكرؾ عدة قكانيف أسيمت في ذلؾ؛ قانكف إبعاد العسكرييف عف نيابة المجمس 

داخؿ البرلماف معارضة لثكرة أتاتكرؾ، كاليدؼ منو عدـ تشكؿ أم قكة سياسية  2923التشريعي 
نشاء مكانيا رئاسة أركاف الحرب  2924إلغاء كزارة أركاف الحرب العامة كالذم صدر بالعاـ  كا 
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 (52-44، ص2023)عبد الجميؿ، عميا تحت تصرؼ أتاتكرؾ كتكجياتو.العامة كاليدؼ مف ذلؾ ج
لتركي ىي الميمة األساسية الرئيسية مف خبلؿ المرحمتيف يتبيف أف ىدؼ حماية الجميكرية كالكطف ا

لمجيش التركي بعد إعبلف الجميكرية عقب إنياء الخبلفة العثمانية كتحديد شكؿ الدكلة التركية 
الجديدة بالحدكد التي تكضحت عقب اتفاقية لكزاف، بات االىتماـ بحماية األمف كالحدكد يأخذ 

رية كبالتالي االنكفاء نحك الداخؿ. كما أنو االىتماـ األكبر مف قبؿ الجيش التركي كالمؤسسة العسك
جاءت مف أجؿ بناء سيطرة عسكرية  أنيا يتبيف مف خبلؿ ىذه األدكار كاإلجراءات مف قبؿ أتاتكرؾ

 كجعؿ الجيش تحت إرادتو كتصرفو. عمى نظاـ الحكـ
 

 المؤسسة العسكرية قد تطكرت في ظؿ المشركع الكمالي كأصبحت حارسة لو إفكما يمكف القكؿ 
ككاف الجامع المشترؾ بيف االثنيف ىك ىدؼ المحافظة عمى تركيا مكحدة كقكية ككاف النمكذج 

كليذا فأف أرادت تركيا أف  أكركبا قكية ألنيا عممانية ،ىك القريب كالمثبت لمنجاح األكركبيالغربي 
ف طرأ ما قد ييدد ىذا المسار كالذم مف شأنو أف يعمي مكانة  تككف قكية فعمييا أف تككف عممانية كا 

 تركيا فعمى المؤسسة العسكرية أف تتدخؿ لتعديمو. 

 

 اعيات التحالف مع المعسكر الغربي:مرحمة الحرب العالمية الثانية وتد 4.1.2
 

  :1952-1939األمريكي خالل المرحمة الدور  4.1.2.1
 

ية فكر كاف الدستكر قد نص عمى انتخاب رئيس الجميكر  2938بعد أف تكفي أتاتكرؾ في العاـ 
فراغ منصبو، كما نص الدستكر أيضا أف ينتخب رئيس الجميكرية مف بيف أعضاء البرلماف 
كبمكافقة أغمبية أعضائو، كتكلى عصمت اينكنك بمنصب رئيس الجميكرية التركية بعد حصكلو 

عضكا كىي كامؿ أصكات الناخبيف كلعؿ ما منح  348عمى كافة األصكات إذ حصؿ عمى مكافقة 
ىك نفكذه داخؿ المؤسسة  2938ك كضعية المرشح األكحد لرئاسة الجميكرية عصمت اينكن

العسكرية كليس البرلماف. كما أف عصمت اينكنك كاف قد تكلى رئاسة الكزراء منذ تأسيس الجميكرية 
التي ترأسيا أتاتكرؾ كىذا األمر أعطى انطباعا قد رسخ فكرة تكلي شخصية عسكرية في منصب 

 .(60-59، ص2023)عبد الجميؿ،  كمبادئيا. الجميكريةرة عمى حماية رئاسة الجميكرية قاد
تسمـ عصمت اينكنك السمطة كقد ألقى خطابا في المجمس الكطني الكبير قطع عمى نفسو عيدا أف 

كمبادئو كتعاليمو، ككانت قد ساعدتو  أتاتكرؾيمضي عمى طريؽ أتاتكرؾ كأف يككف مخمصا ألفكار 
 ظاما سياسيا مستقرا إذ لـ يكاجو اينكنك أية متاعب في سياسة أتاتكرؾ التي أرست ن



99 

 السنة األكلى لحكمو السيما كأنو سار عمى نيج أتاتكرؾ بدكف أم تغير جكىرم في 
 .(27-26، ص2022)الصالح، ذلؾ. 

 
سياسة محايدة لضماف  إتباع( فرضت عميو 2945-2939لكف مع قياـ الحرب العالمية الثانية )

كاجو عدة مشاكؿ داخمية كخارجية؛  في ذات الكقتك . ي لتركيا طيمة مدة الحربكتعزيز األمف القكم
فعمى المستكل الداخمي تعرض لمكجة انتقادات بسبب تردم األكضاع المعيشية التي عمت الببلد 

كعمى المستكل الخارجي فممنتائج التي تمخضت عنيا الحرب العالمية الثانية كبركز  ،نتيجة الحرب
السكفيتي كنمك سياسة األحبلؼ الغربية  االتحاددة األمريكية قكة دكلية في مكاجية الكاليات المتح

مكقع تركيا االستراتيجي بالنسبة لمغرب فإف سياسة الحياد المتبعة لـ تعد تجدم أك مقبكلة أبرز 
فكاف ال بد مف التكافؽ مع الغرب تخكفا كتحسبا مما قد يترتب عمى االتحاد السكفيتي عسكريا 

 .(27، ص2022)الصالح،  يا.كسياس
 

تشكمت ىذه  2950حتى  2939بذلؾ فإنو يمكف القكؿ أف تركيا قد دخمت مرحمة جديدة مف العاـ 
كىذا ما انعكس  المرحمة كفقا لمتغيرات النظاـ العالمي ككذلؾ استجابة لمطالب التغير كاإلصبلح

إذ أف التحالؼ مع الكاليات  ،تركيةعمى البيئة الداخمية التركية كالتغيرات في الحياة السياسية ال
المتحدة األمريكية كاف قد أممى عمى تركيا القياـ بمجمكعة مف اإلصبلحات السياسية كاف مف بينيا 

كحكـ خبلليا حزب  2923 الكاحد كالتي كانت سائدة منذ العاـإعادة النظر في سياسة الحزب 
فجمع خبلؿ ىذه السنكات ما بيف الشعب الجميكرم الذم أسسو كترأسو مصطفى كماؿ أتاتكرؾ 

الحاكـ كرئاسة المؤسسة العسكرية الحاكمة بكصفو القائد األعمى لمقكات  رئاسة الحزب السياسي
محككمة مف المؤسسة السياسية  المسمحة بالتالي كانت الجميكرية التركية خبلؿ ىذه السنكات

أماـ  2945عصمت اينكنك في العاـ طبقا لذلؾ فقد أعمف  كالعسكرية بقيادة كاحدة مف قبؿ أتاتكرؾ،
المجمس الكطني بأنو عمى استعداد إلجراء تعديبلت في النظاـ السياسي كفقا لمظركؼ المتغيرة في 

فييا نظاـ الحكـ الكاحد لتدخؿ تركيا مرحمة  ينتيي، كأعمف عف بدء مرحمة سياسية جديدة العالـ
 .(68، ص2020)باكير، التعددية الحزبية كالحياة الديمقراطية. 

 
ىذا األمر الذم شجع عمى القياـ بالتعددية الحزبية إذ أعمف اينكنك أف الببلد قد بمغ مرحمة تمكنيا 
مف القياـ بالتعددية الحزبية كأنو سيدعـ الببلد نحك الديمقراطية، كبعد فترة قميمة مف إعبلف اينكنك تـ 

الحزب الجميكرم كىـ جبلؿ  بالفعؿ اإلعبلف عف تأسيس حزب عمى يد أربعة أعضاء انشقكا عف
بايار كعدناف مندريس كرفيؽ ككرالتاف كفؤاد ككبرلك أطمقكا عمى الحزب اسـ "الحزب الديمقراطي" 

 كتبنى ضمف أيديكلكجيتو المبادئ الكمالية الستة مؤكدا عمى الميبرالية كالديمقراطية.
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غربية إلى حدكث سمسمة مف كما كاف النضماـ تركيا بعد الحرب العالمية الثانية لحمؼ الدكؿ ال

التغيرات تشكؿ أىمية في المجاؿ العسكرم كما ىي في عدد مف المجاالت األخرل، كبدأت عممية 
كقد بدأ مذىب  إعادة صياغة الجيش التركي كفؽ سياسة خارجية أمريكية عرفت بمبدأ "تركماف"

ة االنجميزية قد أكقفت تركماف عندما زاد احتمالية انتشار الشيكعية في اليكناف ككانت الحككم
عمى  فلميكناف في مكاجية الشيكعييف كلخكؼ الكاليات المتحدة مف سيطرة الشيكعيي إمداداتيا

اليكناف كانتقاليـ لحكض البحر األبيض المتكسط تقدـ الرئيس ىارم تركماف لمككنغرس األمريكي 
ككانت ىذه السياسة قد  ف دكالرمميك  400لممكافقة عمى مد اليكناف كتركيا بالمساعدات المالية بقيمة 

استيدفت الحفاظ عمى المصالح القكمية األمريكية كالنفكذ األمريكي عف طريؽ امتداد الشيكعية كقد 
قدمت الكاليات المتحدة دعما عسكرم كشبو عسكرم لتركيا كاليكناف مف أجؿ استغبلليا لمحفاظ عمى 

ؿ مبدأ تركماف تمييدا النضماـ تركيا كما شك (64، ص2023)عبد الجميؿ،  المصالح األمريكية.
إلى حمؼ شماؿ األطمسي كبالتالي تكسيع العبلقات الدفاعية ما بيف تركيا كالكاليات المتحدة 

 األمريكية.
 

مف أجؿ مكاجية الخطر الشيكعي كانت سياسة تركماف تيدؼ الحتكاء ناجح لمتكسع السكفيتي فكاف 
ى تركيا خطر عمى السياسات األمريكية بشأف تركيا تركماف يرل أف سيطرة االتحاد السكفيتي عم

الذم أعمف عنو  2947 كالكطف العربي أك الشرؽ األكسط مف ىنا كاف األساس لمبدأ تركماف بالعاـ
لمسياسة الخارجية األمريكية بصفتيا قائدة لمعالـ  اجديد افي الككنغرس األمريكي ككاف المبدأ تعبير 

العالمية الثانية األىمية لمنطقة الشرؽ األكسط نظرا لثركاتو فمقد أظيرت مرحمة ما بعد الحرب 
النفطية كمكقعو االستراتيجي كبالتالي برزت مع ذلؾ أىمية تركيا لمسياسات الغربية ككنيا حمقة 
الكصؿ مع الكطف العربي كاإلسبلمي، بالتالي فإنو كمع التحكؿ نحك الحرب الباردة كاف مبدأ 

األساس لبلحتكاء  لية األمريكية العالمي بالتالي كاف ىذا المبدأترسيخ المسؤك  تركماف مف أجؿ
كالحرية الدكلية بعد الحرب الباردة كالذم أكد فيو عمى أف النظاـ الديمقراطي الميبرالي ىك الذم 
يحمي اإلنساف كحريتو كبأف النظاـ الشيكعي يحكمو أسمكب اإلرىاب، كبأف نظرية تركماف لبلحتكاء 

 .(230-228، ص2028)الزبيدم أ.،  ديمقراطية.تعزز الحريات كال

 
 :التحالف مع الحمف األطمسي "الناتو" 4.1.2.2

 
بناء عمى مبدأ تركماف الذم أفضى إلى منح الجيش  لقد استمر التأثير األمريكي عمى الجيش
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ثـ تزايد مع انضماـ تركيا إلى حمؼ الناتك إذ  2952حتى عاـ  التركي معكنات مالية كعسكرية
ر دخكؿ تركيا لمحمؼ مكافئة أمريكية عمى دعميا كتعاكنيا مع أمريكا في حربيا ضد ككريا، اعتب

كما تعتبر دفعا ليا نحك مرحمة جديدة في السياسة العالمية تستكجب تحديث الجيش التركي عمى 
فمقد كاف انضماـ تركيا إلى ، (65، ص2023)عبد الجميؿ،  نسؽ يتبلءـ كطبيعة المرحمة الجديدة.

الناتك ىدؼ تسعى لتحقيقو لتضمف استمرارية حصكليا عمى المساعدات العسكرية األمريكية  حمؼ
 كمف ناحية ثانية تبقى عضك في النظاـ الدكلي لممعسكر الغربي بعيدا عف التيديدات السكفيتية. 

 
ف تكطدت العبلقات التركية األمريكية كتكاثفت اتفاقيات التعاك  2952كبناء عمى اتفاقية الناتك 

شيدت قاعدة انجميرؾ العسكرية  2955كانتشرت القكاعد الجكية كالصاركخية األمريكية ففي العاـ 
كالتي تعد أىـ قاعدة عسكرية لحمؼ شماؿ األطمسي كالتي أثبتت أىميتيا في التعامؿ مع مختمؼ 

 .(2، ص2027)ترؾ برس، أزمات اإلقميـ فيما بعد. 
 

ت النخبة السياسية الحاكمة عمى تكسيع قاعدة العمؿ عدة أسباب دع إذا يمكف القكؿ بأف ىناؾ
 2946حتى  2923الحزبي، فالتطكرات التي شيدىا المجتمع التركي منذ تأسيس الدكلة التركية 

تمثمت بالثمف الباىظ نتيجة سياسة الحياد التي انتيجتيا خبلؿ الحرب العالمية الثانية. كما أف عبئ 
لحرب العالمية الثانية كانت عمى الفئات المتكسطة كالفقيرة أكثر اإلجراءات االقتصادية إزاء أثار ا

مما كانت عمى الفئات الغنية، بؿ كتمكنت بعض الفئات مف استغبلؿ الكضع االقتصادم لجمع 
ثركات ىائمة فتركز رأس الماؿ في يد فئة قميمة كالتي شكمت فيما بعد الطبقة البرجكازية كالتي بدأت 

فضبل عف اتجاىات الرأم العاـ التي كانت تتجو نحك  ،ياسية في الحكـتضغط نحك المشاركة الس
االنفتاح الديمقراطي كترسيخ مبادئ الحرية كتزعمت الكاليات المتحدة األمريكية ىذا االتجاه مف 
الناحية العممية إذ ربطت اإلعانات كالمساعدات االقتصادية كالمالية التي تقدميا لتركيا لتغير 

 .(298-297، ص2020)الصائغ،  كاالقتصادم.نظاميا السياسي 
 

الصمكد طكيبل أماـ ىذه يستطع النظاـ السياسي المسيطر عميو مف قبؿ العسكر بالتالي لـ 
فمقد أعمف الرئيس اينكنك عف بدء مرحمة مف التعددية الحزبية كلغرض إضفاء الطابع المطالب 

الحزب مى تأسيس أحزاب سياسية فتأسس الميبرالي عمى النظاـ السياسي كافقت الحككمة التركية ع
السيما أف مؤسسيو ىـ مف داخؿ النخبة أساسية حاكمة  2946كانكف الثاني  7الديمقراطي في 

لذلؾ فإنيا حظيت بدعـ الرئيس التركي عصمت اينكنك، كما أنو مف الجدير ذكره أف الحزب 
% مف قادتو 67ميكرم ؼالديمقراطي لـ تكف تركيبتو االجتماعية مختمفة عف حزب الشعب الج
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 كانكا مف الكجياء كالمبلكيف،  2946الممثميف في المجمس الكطني الكبير في دكرتو الثامنة سنة 
 % لذا كاف مف الطبيعي أف يستقبؿ اإلعبلف عنو 6أما بالنسبة لممثقفيف فمـ تتجاكز اؿ

 بنكع مف الفتكر العتقاد الناس أنو لف يخرج عف اإلطار المحدد لممعارضة 
 .(298.299، ص2020)الصائغ،  حدكدىا.ك 
 

 2947الحككمة ازدياد نفكذ الحزب الديمقراطي قامت بتقديـ مكعد االنتخابات عاـ  حينما أدركت
بغية تفكيت الفرصة عمى الحزب بالفكز كنجحت الحككمة بالفعؿ في ىذا األمر إذ  2946إلى 

لكف ما يمكف تميزه  ى مكقعو بالسمطة.حافظ الحزب الحاكـ عمى فكزه باالنتخابات بالتالي حافظ عم
ىك فشؿ الحككمات األربعة التي شكميا حزب الشعب الجميكرم  2950-2946خبلؿ الفترة الزمنية 

في حؿ األزمات التي تعاني منيا تركيا السيما المشكمة االقتصادية كتنامي الظاىرة الدينية السياسية 
كاجيت الحككمة التي شكميا حزب الشعب  2946؛ ففي العاـ عمى نحك قكم في الساحة التركية

الجميكرم بمعارضة شديدة أدت إلى استقالتيا نتيجة تنفيذىا قكانيف لتقييد الصحافة كالتضييؽ عمى 
كىك العاـ الذم  2949زعماء كنكاب الحزب الديمقراطي، كخمفتيا حككمة مؤقتة حكمت حتى العاـ 

لنظاـ السياسي لبلستجابة لممتطمبات الداخمية تألفت فيو حككمة جديدة كىنا يتبيف عدـ قدرة ا
حداث تغيير في البيئة الداخمية ما خمؽ حالة مف عدـ الرضى عف النظاـ القائـ فاستغمت  كا 

كظير نتيجة ذلؾ  السيما الحزب الديمقراطي بالدعكة إلى انتخابات جديدةالمعارضة ىذه األكضاع 
كالتي  2950أيار  24ايار بالفكز بانتخابات إذ تمكف الحزب بزعامة جبلؿ ب 2950في انتخابات 

مقعد مف أصؿ  403أدت إلى كصكؿ الحزب إلى الحكـ ) فقد حصؿ الحزب الديمقراطي عمى 
صكت ليفقد ىيمنتو عمى الحكـ  69مقعد، بينما لـ يحصؿ حزب الشعب الجميكرم إال عمى  482

ايار رئيسا لمجميكرية كعدناف التي استمرت سبعة كعشريف عاما متكاصمة( كبمكجبيا أصبح جبلؿ ب
مندريس رئيسا لمكزراء كرفيؽ ككرلتاف رئيسا لممجمس الكطني الكبير، كتعيدت الحككمة عمى إتباع 

 .(299، ص2020)الصائغ،  برنامج سياسي كاقتصادم أكثر ليبرالية.
 

 طافةكما يمكف اإلشارة إلى أف فكز الحزب الديمقراطي باالنتخابات كتسممو الحكـ لـ يكف انع
نما مظيرا مف مظاىر الرغبة في التجديد التي تكلدت مف دكتاتكرية  سياسية متقدمة في تركيا كا 

الحزب الكاحد، لكنو في ذات الكقت يمكف اعتبار فكز ىذا الحزب الحدث األىـ في تاريخ تركيا 
رحمة كبدأ منذ ىذا الكقت ملمنظاـ السياسي ث انتيى احتكار حزب الشعب الجميكرم يالحديثة بح

 تحكؿ ديمقراطي بشكؿ نسبي في تركيا.
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حقؽ الحزب الديمقراطي كخبلؿ عقد مف الزمف العديد مف اإلصبلحات الداخمية ارتبط البعض منيا 
بالشعائر اإلسبلمية مثؿ عكدة األذاف بالمغة العربية بدؿ المغة التركية كالسماح ببث القراف الكريـ 

الحككمي لمكظفي مؤسسات الشريعة كاألكقاؼ بزيادة عبر اإلذاعة التركية، كتخصيص التمكيؿ 
دامة الجكامع، كصفت مدة حكـ الحزب الديمقراطي بأنيا  ركاتبيـ كصرؼ مبالغ إضافية لبناء كا 
مرحمة األحياء اإلسبلمي في تركيا؛ فقد خمقت سياسة الحزب الديمقراطي أجكاء مريحة ساعدت 

ألساسي في تكجيو الحياة العامة عمى مستكل كأسيمت في قياـ زعماء الطرؽ الصكفية بالدكر ا
المؤسسات كالممارسات العقائدية. فمقد تبنى الحزب الديمقراطي المنيج التاريخي كالقانكني لمحرية 
الدينية منطمقا مف النظرية العامة بأف المجتمع التركي ىك مجتمع إسبلمي، إذ يمكف القكؿ أف 

عيد الخمسينات بالتحكؿ بالعبلقة بيف الديف كالدكلة فقد الركيزة الميمة في شكمت المسألة الدينية 
 .(32-32، ص2022)الصالح، اتبع قادة الحزب سياسة أكثر تسامحا ممف سبقكىـ. 

 
كما شيدت تركيا في عيد الديمقراطييف تغيرات سياسية كاقتصادية ففي مجاؿ السياسة كاالقتصاد 

كالثانية تشجيع  االقتصادية كاالجتماعية،ركزت الحككمة عمى مسألتيف تحسيف أكضاع الفبلحيف 
 رأس الماؿ الخاص في القطاع الصناعي كفتح الباب أماـ رأس الماؿ األجنبي.

 
عمى  2946فعمى الرغـ مف أف الحزب الديمقراطي قد أكد في برنامجو الذم رسمو لنفسو عاـ 

يفيـ العممانية بعدـ  إف الحزب" :مف قانكف الحزب حيث جاء فييا 24العممانية كذلؾ في المادة 
يرفض حزبنا التفسير الخاطئ لمعممانية كالقائؿ إف العممانية ىي ضد  تدخؿ الدكلة في شؤكف الديف

الديف. كعمى ىذا األساس يعترؼ الحزب بحرية الديف كحؽ مف حقكؽ األفراد لكف في ذات الكقت 
، الحركات االسبلمية )النعيمي ال يعترؼ الحزب كال يسمح الستخداـ الديف ألغراض سياسية.

 .(37، ص2992يا حاضرىا كمستقبميا، الحديثة في ترك
 

عمى صعيد العبلقات التركية اإلسرائيمية كانت تركيا أكؿ دكلة إسبلمية تقيـ عبلقات معيا بالعاـ 
. 2950كبعد خمسة أسابيع مف تكلي عدناف مندريس الحكـ أرسؿ سفيرا إلى إسرائيؿ في  2949

دت الحككمة اتفاقا سريا مع إسرائيؿ كأرادت تركيا أف يبقى ىذا االتفاؽ سريا كفي عيد مندريس عق
ككاف مف ضمف األسباب التي دعت تركيا إلى التكقيع عمى ىذا االتفاؽ ىك الرد عمى مكقؼ مصر 
 ،عبد الناصر مف حمؼ بغداد الذم اعتبرتو أف تركيا تسعى الستعادة دكرىا في الشرؽ األكسط

العبلقات المصرية التركية إال أف الحزب الديمقراطي سعى إلى تحسيف ىذه كبالرغـ مف تدىكر 
 العبلقات كإلبداء حسف نيتو كاف مف أكؿ المعترفيف بالجميكرية العربية المتحدة التي تأسست عاـ
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كىذا األمر ما كاف ليككف في ظؿ حكـ العسكر لمنظاـ السياسي كالذم أراد إقصاء تركيا مف  2958
 .(2، ص2020)المعرفة،  .كاإلسبلمي كالتكجو فقط نحك الغرب بشكؿ كامؿعمقيا العربي 

 
في عيد مندريس شيدت تركيا أزمة اقتصادية شاممة فتعددت االحتجاجات في الببلد نظرا لسكء 

 ؛ فمقد تبنى مندريس دعكة تنشيط القطاع الخاص في تركيا عمى الطريقة الغربية،الحالة االقتصادية
كبدكافع أخرل غير اقتصادية،  د التركي نحك الغرب كاضحان كحقيقيان،فأصبح تكجو االقتصا

منيا انتماء تركيا لحمؼ الناتك عسكريان كالتحضير لطمب عضكية االتحاد األكركبي قانكنيان 
كنتيجَة الصعكبات االقتصادية التي كاجيتيا تركيا في ظؿ الديكف  .كسياسيان كاقتصاديان 

في الدعـ المالي لحركة االستيراد، كمشاكؿ الميزانية، دخمت الخارجية، كالضغكط التي برزت 
كرغـ الصعكبات التي . الببلد مرحمةن جديدةن مف األزمات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

كاجيِت االقتصاد التركي بيف الفينة كاألخرل، إال أف عدناف مندريس لـ يكف ينكم اّتباع سياسة 
بنتيجة  2954اإلنفاؽ، قبؿ االنتخابات الثانية، كعندما فاز بيا ربط الحزاـ، أم التقشؼ كقمة 

قكية قرر باالتفاؽ مع لجنة صندكؽ النقد الدكلي الذىاب إلى أمريكا سرَّان كطمب قركٍض مالية 
نتقادات مف ال تعرض تبعا ليذه األزماتكبدالن مف فرض سياسة التقشؼ التي كانت مطركحة 

كما شيدت تركيا في عيده ، (6-4، ص2028زغمكؿ، ) .أتباع الحزب الشعب الجميكرم
نتيجة تأثر الضباط بالرتب الصغيرة باالتجاه التضخمي لبلقتصاد  احتجاجات داخؿ الجيش

فانخفضت دخكليـ الحقيقية ضمف أصحاب الركاتب الثابتة كشعركا بتدني المكانة االجتماعية ليـ 
عدـ إيفاء بالكعكد التي قطعيا مندريس ليـ حينما  بالمقارنة مع ما كانكا يأممكف كبالتالي اعبركا ذلؾ

كاف بالمعارضة كعدكا ىذا األمر إىماؿ مف قبؿ الحزب الحاكـ ألكضاعيـ المادية كمكانتيـ. كما 
فقد أزعجتيـ  تندد بحككمة مندريس كسياساتو التي طبلب الجامعاتاحتجاجات  تركيا شيدت

ا أنو عمماني ليبرالي، كلكنو  إجراءات مندريس لممصالحة مع اإلسبلـ، فمندريس كاف يصرح دائمن
كاف يرل أف عداء عممانية أتاتكرؾ لئلسبلـ، أكجد صراعنا اجتماعينا استيمؾ مكارد الببلد، كحـر 

رثيـ، كمف ثـ مضي في  إجراء مصالحة مع اإلسبلـ، مف خبلؿ السماح األتراؾ مف تاريخيـ كا 
س الدينية، كطبع كتكزيع الكتب اإلسبلمية، كىك ما باآلذاف بالمغة العربية، كالسماح بفتح المدار 

ا عمى األتاتكركية مبلؾ إضافة إلى  ،(2، ص2027)عبده،  .اعتبره العممانيكف انقبلبنا صريحن
األراضي الكبيرة في األناضكؿ كرجاؿ األعماؿ في إسطنبكؿ كأنقرة كبكرصة، ككاف ىؤالء يشكمكف 

رم، فقد حنقكا عمى مندريس بسبب سياسات السكاد األعظـ مف أعضاء حزب الشعب الجميك 
اإلصبلح الزراعي التي تبناىا، كسياسات التكسع في الصناعة، كالتي أفقدتيـ مكانتيـ في المجتمع 
لصالح صغار المبلؾ كالصناعييف الجدد، كما أفقدتيـ جانبنا كبيرنا مف مكاسبيـ الذم يعتمد عمى 
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 .(2، ص2027)عبده،  .احتكارىـ األسكاؽ التركية
 

 كمف أجؿ مكاجية األزمة االقتصادية تقدـ عدناف مندريس بطمب إلى أمريكا أثناء زيارتو ليا بالعاـ
مميكف دكالر إال أف أمريكا رفضت ذلؾ، بعد عكدة عدناف  300بالحصكؿ عمى قرض بقيمة  2959

رة مكسكك مندريس لتركيا قرر التكجو إلى االتحاد السكفيتي ككاف قد أعمف عدناف مندريس نيتو زيا
بالتالي كاف التخكؼ األمريكي مف ىذا التكجو التركي لمخركج مف تحت المظمة  2960 في العاـ

 األمريكية كالغربية كىذا بالتالي يعزز فرضية مساندة أمريكا لبلنقبلب العسكرم في 
 .(2، ص2026)صدقي، . 2960 العاـ
 
جبية معارضة رئيسية ضد عدناف شكمت كؿ ىذه المجمكعات الرافضة لحككمة عدناف مندريس  لقد

حتى تدخؿ الجيش بزعامة مندريس كحزبو الديمقراطي كتكحدكا خمؼ حزب الشعب الجميكرم 
بدعكل  2960لتشيد تركيا أكؿ انقبلب عسكرم  إلحكاـ سيطرتو عمى الببلد الجنراؿ جماؿ جكرسؿ

رئيس الكزراء عدناف القبض عمى  بإلقاءكلقد قامت القكات العسكرية  .حماية المبادئ الكمالية
عقدت  مندريس كرئيس الجميكرية جبلؿ بايار كبدأت في مبلحقة أتباع الحزب الديمقراطي،

كحكـ عمى بايار بالسجف مدل الحياة كباإلعداـ عمى مندريس كفي سبتمبر  محاكمات عسكرية ليـ
ة إلى ككانت التيـ المكجي، (3ص، 2026)الضبع،  .أعدـ رئيس الكزراء عدناف مندريس 2960

كتيمة مخالفة الدستكر ضمف القانكف التركي عقكبتيا  2924 عدناف مندريس تتمثؿ بمخالفتو دستكر
المكت، كما كجيت إليو تيمة بأنو أكصؿ الدكلة التركية إلى كارثة بسبب سياساتو االقتصادية، 

حزب كاستندت المحكمة أثناء محاكمتيا لكؿ مف عدناف مندريس كجبلؿ بايار كأغمب أعضاء ال
أنو يعاقب باإلعداـ  مف قانكف العقكبات التركي كالتي تنص عمى: 246الديمقراطي إلى المادة 

الذيف يشرعكف جبرا في تغير أك تبديؿ كؿ أك قسـ مف القانكف األساسي لمجميكرية التركية أك إلغائو 
)النعيمي،  أك إسقاط المجمس الكطني التركي الكبير المشكؿ بمكجبو أك منعو مف أداء كاجباتو.

 .(256، ص2022ظاـ السياسي في تركيا، الن
 

سنكات كبالرغـ مف النجاحات التي حققتيا الحككمة إال أف القكل  7استمر مندريس في الحكـ 
ثارة أعماؿ الشغب، كتعكد محاكلة الجيش  بتأليبالعممانية قامت  بالحككمة  لئلطاحةالجيش ضده كا 

مف قبؿ حككمة مندريس أف بعض الضباط ينككف  ادعاءإذ كاف ىناؾ  2957المدنية إلى نياية 
القياـ بمنظمة سرية داخؿ الجيش ىدفيا التحريض عمى الثكرة ضد نظاـ مندريس كقامت الحككمة 

 .(2، ص2008)عبد الرحمف ؾ.،  حينيا باعتقاؿ تسعة مف الضباط.
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رئاسة  ارجاعى حينما أقدـ عم كما أف الجيش أدعى أف مندريس قد قاـ بالخركج عمى الدستكر
 إلحكاـأف الحككمة تسعى أم  األركاف إلى كزارة بمعنى أف تبقى تحت سيطرة السمطة السياسية

خضاعوالسيطرة عمى الجيش  كما نظرت مجمكعة مف الضباط إلى  ألكامر السمطة السياسية. كا 
يما في سياسات االنفتاح الديمقراطي التي انتيجيا الحزب الديمقراطي في مختمؼ المجاالت الس

 مجاؿ العممانية كالديف باعتبارىا خرقا لمبادئ الجميكرية االتاتكركية.
 

فإف  2960مايك  27ميما تعددت األسباب التي دفعت الجيش لمقياـ بانقبلب  إنوكيمكف القكؿ 
السبب الرئيسي كراء االنقبلب لـ يكف الرغبة في حماية الديمقراطية أك دعميا، بؿ كانت الرغبة في 

الجيش ىيبتو كسطكتو كتقميص تمؾ الحريات التي سمحت لمسمطة المدنية باحتقار الجيش،  استعادة
كيمكف االستدالؿ عمى ذلؾ بأف االنقبلب لـ يصؿ إلى ىدفو المعمف في بياناتو العسكرية كىك 

 حماية العممانية كالديمقراطية بؿ أسفر عف دستكر جديد يقمص مف الحريات كمناخ الديمقراطية.
 

لجنة الكحدة الكطنية كالتي تككنت مف سبعة كثبلثيف  االنقبلبيفلسيطرة عمى السمطة شكؿ كبعد ا
عضكا؛ كقد اشتممت عمى خمسة مف القادة العسكرييف برتبة لكاء كسبعة عقداء كخمسة مقدميف 
 كثبلثة عشرا رائدا كثمانية نقباء، ككانت ىناؾ ثبلث مسائؿ كاجيت المؤسسة العسكرية في 

 ظاـ السياسي )النعيمي، الن تركزت في السياسة االقتصادية كالدستكر. 2960نقبلب تركيا بعد ا
 .(250، ص2022في تركيا، 

 
إلى أساتذة الجامعة لتبرير االنقبلب عمى أساس المبادئ  2960بعد  االنقبلبيفكبعد االنقبلب اتجو 

أكثر  االنقبلبسبب تفضيميـ الديمقراطية، كلقد التـز األساتذة بذلؾ ليس خكفا مف العسكرييف كلكف ب
مف الجيش. كقد كعدت المجنة الكطنية الكعكد إلجراء االنتخابات العامة كنقؿ السمطة إلى برلماف 

 .(269، ص2022ظاـ السياسي في تركيا، )النعيمي، الن منتخب.
 

ىك كفي الحقيقة فإف لجنة الكحدة الكطنية ىي أنمكذج النظاـ االنتقالي العسكرم كىذا األنمكذج 
غالبا ما يعقب االنقبلب لئلعداد بغية الرجكع إلى الحكـ المدني ككانت قد تكقعت ىذه المجنة مدة 

كأكؿ عممت قامت بو المجنة  االنتقاؿ إلى الحكـ المدني بثبلثة أشير كاستمرت أكثر مف ستيف شيرا.
، ككانت سطنبكؿارئيس جامعة  إشراؼالكطنية ىك تعييف لجنة مف أساتذة القانكف كالمحاميف كتحت 

لجنة الدستكر قد تككنت مف سبعة أساتذة مف كمية الحقكؽ كترأسيا مدير الجامعة. كعقد المجمس 
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لكضع الدستكر الجديد كالمكافقة عمى القانكف االنتخابي كبعد أف  2962الدستكرم اجتماعو في 
 27سية في انتيى مف كضع مسكدة الدستكر تـ التصكيت عمى الدستكر مف قبؿ الجمعية التأسي

كصادؽ عميو الشعب كأقر  2962تمكز  9، كمف ثـ جرل االستفتاء عمى الدستكر في 2962مايك 
 .(272، ص2022اـ السياسي في تركيا، )النعيمي، النظ .%62بنسبة 

 
عمى تقكية السمطة التنفيذية مع التأكيد عمى الجكانب االجتماعية كحقكؽ  2962كقد أكد دستكر اؿ
ذا الدستكر أكد عمى نظاـ تعدد األحزاب السياسية كمنع ظيكر االستبداد األفراد، كما أف ى

ىذا يعني أف ىذا الدستكر قد اشتمؿ عددا مف اإلجراءات التقدمية مف ضمنيا الحؽ  الديمقراطي؛
في المساكمة الجماعية كالحؽ في اإلضراب كالحؽ في تأسيس أحزاب سياسية جديدة كحرية 

تأسست  2962 كبمكجب دستكر معات كحرية الكبلـ كاالجتماع.الصحافة كحرية استقبلؿ الجا
لغاء  المحكمة الدستكرية كقد أصبحت الكظيفة الرئيسية ليا ىي إعادة النظر بالقكانيف الدستكرية كا 

عمى أف  2962جميع األحكاـ التي ال تككف ضركرية. كقد أكدت المادة الثانية مف دستكر 
ديمقراطية كعممانية كاجتماعية، تستند عمى حقكؽ اإلنساف. الجميكرية التركية ىي دكلة قكمية ك 

يقـك عمى مبادئ أربعة كىي القكمية كالديمقراطية كالعممانية  2962كىذا يعني أف دستكر 
 يقـك عمى مبادئ أتاتكرؾ الستة  الذم 2924كاالجتماعية عمى خبلؼ دستكر 

 
 السياسي  )النعيمي، النظاـثكرية(. الجميكرية كالقكمية كالعممانية كالشعبية كالدكلتية كال)

 .(274-273، ص2022في تركيا، 
 

في أكجو معينة، حيث نرل أف الحريات الفردية  2924عف دستكر  2962كيختمؼ دستكر عاـ 
عمى الحقكؽ  2962كما أكد دستكر  2962تكسعت كالتدخبلت التشريعية تحددت في دستكر عاـ 

دستكر  كدجتماعية. كما أقكؽ اإلصبلح الزراعي كالرعاية االاالقتصادية كاالجتماعية الجديدة مثؿ ح
فإف  2962المجمس الكطني التركي الكبير يقـك عمى مجمس تشريعي كاحد بينما دستكر أف   2924

المجمس يتككف مف مجمسيف ىما مجمس األمة كمجمس الشيكخ كالذم يتككف مف أربعمائة كخمسيف 
 2960-2922أف المجمس الكطني في عيد الجميكرية األكلى نائبا ينتخبكف باالقتراع العاـ، كما 

ىك أحد المجالس الذم ينتخب رئيس الجميكرية كيعيف األخير رئيس الكزراء، أما في عيد 
ينتخب رئيس الجميكرية مف قبؿ المجمس الكطني  2962الجميكرية الثانية كبمكجب دستكر 

قد تخمى عف االرتباط بأم حزب سياسي، بمجمسيف بصكرة مشتركة بعد أف يككف رئيس الجميكرية 
فإف السمطة التنفيذية تككف  2962كما أف كبمكجب دستكر  ثـ يعيف رئيس الجميكرية رئيس الكزراء.
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)النعيمي، الذم أعطى السمطة ألتاتكرؾ.  2924خاضعة لمسمطة التشريعية عمى عكس دستكر 
 .(276-275-274ص، 2022النظاـ السياسي في تركيا، 

 
الجيش دكرا دستكريا مف خبلؿ النص عمى تأسيس مجمس األمف القكمي  2962ستكر كأعطى د

ليرأسو رئيس الجميكرية أك رئيس الكزراء في حاؿ غيابو كبعضكية  2962كالذم تككف فعميا بالعاـ 
رئيس األركاف كقادة القكات البحرية كالجكية كقائد الجندرمة، ككاف لو الحؽ في تقديـ النصائح 

صبحت أبالتالي فمقد  ،(228، ص299)ىبلؿ، مسائؿ األمف الداخمية كالخارجية.  لمحككمة في
المؤسسة العسكرية التركية بعد االنقبلب مؤسسة مستقمة تمامنا عف أم ىيمنة أخرل في تركيا بؿ 
كأصبحت القيادة العامة جزءنا ال يتجزأ مف النظاـ السياسي التركي، فبحكـ الدستكر أصبحت 

 الذم يرأسو رئيس الجميكرية. ة تدار مف قبؿ مجمس األمف القكميالمؤسسة العسكري
 

عبلف األحكاـ  2960انقبلب  إفإذا فإنو يمكف القكؿ  قد حقؽ أىدافو بخمع الحككمة المنتخبة كا 
عداـ ثبلثة منيـ ىـ رئيس الكزراء ككزيرا المالية  العرفية كتصفية الزعماء الحزب الديمقراطي كا 

كىك يمثؿ  2924الذم أعده قادة االنقبلب بديبل عف دستكر  2962دستكر  كالخارجية، كمف ثـ جاء
النجاح األبرز لبلنقبلب حيث استعاد العسكريكف سيطرتيـ كنفكذىـ داخؿ الحياة السياسية عبر عدد 

 مف المكاد الدستكرية الجديدة المختمفة.
 

 لمحكم:ت السياسية حتى وصول أوزال مرحمة نجم الدين أربكان والتطورا 4.1.3
 

بدأ عقد السبعينات في تركيا كقد دخؿ البناء السياسي االقتصادم كاالجتماعي كالذم طكره العسكر 
فعمى صعيد االقتصاد فمقد انخفض النمك الصناعي مف  في أزمة شاممة؛ 2960عقب انقبلب 

 االنفتاح عمى الرأس ماؿ بالرغـ مفف، 2970% في العاـ 2.5إلى  2965/2969% في الفترة 22
قطاعا كاسعا مف الرأسمالييف الصغار  تخمقك احتكارات صناعية كبرل في تركيا  أتنش األجنبي

بسبب سياسة التصنيع السريعة كالتي كانت  يسيطركف عمى اتحادات الغرؼ التجارية كالصناعية
اإلحبلؿ محؿ الكاردات فيذا أدل إلى تدني كفاءة قطاع الدكلة الذم كاف  استراتيجيةقائمة عمى 

% بالناتج الصناعي، كما أف سياسة االحبلؿ أبرزت مشكمة االعتماد عمى الخارج 4 اىـ بنسبةيس
في استيراد المكاد الخاـ كمستمزمات االنتاج ما أدل الستنزاؼ االحتياطات الخارجية مف النقد 

. كعمى الصعيد السياسي، لـ تستطع األجنبي ثـ إلى عجز في الميزاف التجارم كميزاف المدفكعات
قكة سياسية كاجتماعية خمؽ اتفاؽ سياسي عاـ يضمف النظاـ كالقانكف في الببلد، كعجزت حككمة 
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ديميريؿ عف إدارة األزمات التي أصابت النظاـ برمتو فاندلعت التظاىرات كانتشرت المعارؾ 
 .(232-224، ص2999 )ىبلؿ،الطبلبية بيف اليسار كاليميف في جامعات أنقرة كاسطنبكؿ. 

 
في حاالت العنؼ السياسي تتمثؿ في عجز النظاـ السياسي إليجاد حمكؿ  ب الذم أسيـككاف السب

لممشكبلت االقتصادية كاالجتماعية؛ فمنذ منتصؼ السبعينات كاجو االقتصاد التركي أزمة كبيرة بعد 
 العتماد تركيا استيراد البتركؿ بالعمبلت الصعبة، كما تأثرت 2974ارتفاع أسعار البتركؿ العالمية 

تحكيبلت العامميف األتراؾ بالخارج بأزمة الكساد في الدكؿ األكركبية كبسب حالة عدـ االستقرار 
ىذه األزمة اتجيت  السياسي في الداخؿ فضؿ ىؤالء االحتفاظ بمدخراتيـ في الخارج، كألجؿ مكاجية

% 50حككمات ديميرؿ إلى القركض قصيرة األجؿ مف الخارج حتى أصبحت ىذه القركض تمثؿ 
فمقد شيدت ىذه الفترة  (232، ص2999)ىبلؿ،  ف ديكف تركيا الخارجية ما أثقؿ ميزانية الدكلة.م

إذ أف لنظاـ التمثيؿ النسبي الذم أقره دستكر  اكثرة األحزاب السياسية المتباينة في أيديكلكجيتي
تأثير سمبي عمى تمؾ األحزاب لفشميا الحصكؿ عمى األغمبية كىي السبب خمؼ تشكيؿ  2962

الحككمات االئتبلفية التي نتج عنيا الصراعات كاالنقسامات كعجزت بالتالي عف مكاجية األزمات 
 .(82، ص2022)الصالح، التي كاجتيا تركيا خبلؿ تمؾ الحقبة. 

 
كالحقيقة أف ظيكر أحزاب سياسية جديدة مثؿ حزب النظاـ الكطني بقيادة أربكاف كحزب الحركة 

ديدا مباشرا لسمطة ديميريؿ كحزب العدالة كلمنظاـ السياسي ككؿ؛ إذ الكطنية بقيادة تكركيش خمؽ تي
فكانت  تمثؿ التيديد لحزب العدالة عمى المنافسة عمى أصكات الفبلحيف كالنازحيف مف الريؼ،

سياسات حزب العدالة مدافعة عف مصالح رجاؿ األعماؿ كالبرجكازية المتكاجدة في المدف الكبرل 
النكاب داخؿ المجمس الكطني عمى حساب البرجكازية الصناعية  كالتي كانت تحظى بدعـ مف

الصغيرة كالذيف أدرككا أف األمكاؿ التي تجمعيا الدكلة كاف يستحكذ عمييا كبار رجاؿ األعماؿ كىذا 
ما أدل إلى إفبلس البرجكازية الصغيرة لصالح تقكية نفكذ الرأسمالية في المدف الكبرل، ىذا ما 

لترشيح نفسو باالنتخابات القادمة لتصكرىـ بأنو األصمح لقيادتيـ لتجربتو في دفعيـ لتشجيع أربكاف 
 .(63، ص2022)الصالح، اتحاد الغرؼ التجارية كالصناعية. 

 
كالتي لعبت طبقة الرأسمالية  أما تيديد النظاـ السياسي فمثمت أحداث العنؼ أكبر مصدر لمتيديد

يمنتيا عمى مراكز القرار السيما المؤسسات دكر كبير في خمؽ ظاىرة العنؼ كذلؾ مف خبلؿ ى
المينية كاإلدارية كتحكميا في مقدرات الببلد االقتصادية فيي بذلؾ ساىمت في خمؽ تفاكت طبقي 
بينيا كبيف الطبقات العاممة التي عانت مف ظركؼ معيشية صعبة كىذا ما دفع بأبناء ىذه الطبقات 



110 

كعندما تحكؿ النظاـ  تعبير عف رفضيـ ليذا الكاقع،لبلنضماـ إلى الحركات اليسارية الشيكعية لم
مارس  22لحالة فكضى شاممة كجيت قيادة الجيش إنذارا إلى رئيس الكزراء سميماف ديميريؿ في 

جراء  2972 طالب الجيش ديميريؿ بحككمة قكية كمقنعة إلعادة اليدكء كالنظاـ إلى الببلد كا 
ال فأف   الجيش سيمارس حقو الدستكرم كيتسمـ إصبلحات اقتصادية كاجتماعية سريعة كا 

 مقاليد الحكـ كىذا اإلنذار الذم عرؼ بانقبلب المذكرة، فرفض ديميريؿ اإلنذار كفضؿ 
 .(225، ص2999)ىبلؿ، االستقالة.

 
إضافة إلى األزمات الداخمية التي كاجيت الحككمة االئتبلفية خبلؿ ىذه المدة كاجيت الحككمة 

ي االنقبلب العسكرم في قبرص؛ كقررت الحككمة التركية _أربكاف أزمة عمى الصعيد الخارجي كى
أجاكيد_ قرار التدخؿ العتبارات ميمة منيا تأميف الجالية التركية كألىمية المكقع الجغرافي لقبرص 

القبرصية ردنا عمى دعـ المجمس العسكرم اليكناني لبلنقبلب  األراضينزلت القكات التركية عمى ف
تركيا  إنزاؿبعد  ،كقد انتيت العممية العسكرية بانتصار القكات التركية ،قبرصعمى نظاـ الحكـ في 

(، كسقكط 2974تمكز عاـ  20لجنكدىا في الجزء الشمالي مف جزيرة قبرص في بداية الحرب )
عبلف ،المجمس العسكرم اليكناني في أثينا بعدىا بثبلثة أياـ شماؿ قبرص  جميكريةاستقبلؿ  كا 

ككانت الكاليات ، (2ص، 2026)الزبيدم ؾ.،  .المحتؿ مف شماؿ قبرصالتركية عمى الجزء 
المتحدة قد كقفت مع قبرص في حربيا مع تركيا بالرغـ مف أف تركيا حميؼ لمكاليات المتحدة 
األمريكية كحظرت تصدير السبلح إلى أنقرة األمر الذم دفع بتركيا إلى استغبلؿ أىمية قاعدة 

 مريكا فأغمقت القاعدة العسكرية كظمت مغمقة حتى العاـانجميريؾ العسكرية بالنسبة أل
 كىك العاـ الذم رفعت فيو الكاليات المتحدة األمريكية الحظر عمى األسمحة  2978
 .(2، ص2027)تركيا االف،  لتركيا.

 
أعادت الثكرة اإليرانية حيكية مكقع تركيا الجغرافي في السياسة الغربية فعقب التكتر الذم نشأ بيف 

 2979اإليرانية  أتت الثكرة 2974 يات المتحدة األمريكية كتركيا عمى إثر الحرب القبرصيةالكال
الغربية السيما كأف الثكرة أسقطت نظاـ الشاه الحميؼ ألمريكا  االستراتيجيةلتعيد لتركيا أىميتيا في 

قميمية إليراف في فكانت بالتالي الكاليات المتحدة األمريكية بحاجة إلى قكة إقميمية تكازم القكة اإل
تحديا جديدا لتركيا في حقبة السبعينيات السيما كأف  2979حيث شكمت الثكرة اإليرانية  المنطقة.

 الثكرة اإليرانية قد تبنت شعار تصدير الثكرة إلى البمداف المجاكرة األمر الذم شكؿ قمقا كبيرا لدل
في تركيا مف خبلؿ الحركات اإلسبلمية  الكاليات المتحدة كالسياسييف األتراؾ مف قياـ ثكرة مماثمة

المكجكدة في تركيا خاصة أف خبلؿ ىذه الفترة كانت تعاني مشاكؿ داخمية كبيرة، فكانت تركيا أكلى 
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حينيا رئيس الكزراء التركي بكلنت أجاكيد  بالنظاـ الجديد في إيراف كقد ىنأّ  الدكؿ التي اعترفت
مية العبلقات التركية اإليرانية لذلؾ تبلقت المصالح الشعب اإليراني بنجاح ثكرتيـ كأبدل مدل أى

بيف أمريكا كتركيا مف أجؿ مكاجية ىذا التحدم كتجاكز أزمة االختبلؼ بينيما في قبرص تخكفا مف 
 .(286، ص2024)عقراكم،  انتقاؿ ىذه الثكرة إلى تركيا.

 
 2980ايفيرف بالعاـ جاء التدخؿ العسكرم مف الجيش بانقبلب عسكرم تحت قيادة الجنراؿ كنعاف 

عادة األمف كاالستقرار  بتبرير أنو لمحفاظ عمى الكحدة الكطنية كالقضاء عمى الفكضى كاإلرىاب كا 
عاشت تركيا كاقع يمكف كصفو بالسيئ فحجـ  2980حتى تاريخ االنقبلب  2975فمنذ العاـ  لمببلد.

ه السنكات قد فاقت حجـ خسائر تركيا مف الضحايا خبلؿ مرحمة العنؼ التي تعرضت ليا خبلؿ ىذ
خسائر تركيا في حرب االستقبلؿ، كما أف شكؿ العنؼ السياسي قد أخذ منحى أخر مع سنة 

 بالتحكؿ مف االقتتاؿ الداخمي بيف اليميف كاليسار إلى مرحمة االغتياالت كتصفية القيادات. 2979
 .(3، ص2025)أكغمك ـ.، 

اتخذىا كمبرراتو التي  آلياتوفي  2972 كانقبلب 2960عف انقبلبي  2980لـ يختمؼ انقبلب 
فاستغؿ الجيش حالة  لحماية المبادئ األتاتكركية النظاـ السياسيالجيش عادة ذريعة لمتدخؿ في 

الصراعات الدمكية التي شيدتيا تركيا في فترة السبعينيات كالتنظيمات المسمحة كاعتبر ذلؾ مبررا 
يذه الجميكرية كلممبادئ التي كضعت عند لمتدخؿ مف أجؿ انتزاع السمطة بصفتو الحارس ل

، لكنو في ذات الكقت كاف ىذا االنقبلب ىك أكبر االنقبلبات العسكرية في تاريخ الجميكرية إنشاءىا
 التركية مف حيث تأثيره في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية. 

 
كاف مف أىميا إلغاء الحككمة  سيطرتيـ عمى الدكلة اتخذكا إجراءات عدة االنقبلبيكفبعد أف بسط 

لغاء الدستكر غبلؽ االتحادات الفدرالية لميميف كاليسار  كحؿ البرلماف بمجمسيو النكاب كالشيكخ كا  كا 
كأعمف العسكر فرض األحكاـ العرفية كحظر التجكاؿ في جميع الكاليات التركية لمدة ثبلثة أياـ 

كلى إدارة الببلد مجمس عسكرم عرؼ كأغمقت الجامعات كمنعت الصحؼ مف اإلصدار، كمف ثـ ت
 .(252، ص2022)الصالح، باسـ مجمس األمف القكمي بعضكية عدد مف القادة العسكرييف. 

 
كحظي ىذا االنقبلب بتأييد كاسع النطاؽ مف قبؿ فئات الشعب التركي ألنو جاء بمثابة الخبلص 

ادم كاألمني، كعمى الصعيد مف الكاقع المأساكم الذم يعيشو كيضع حدا لمفكضى كالتدىكر االقتص
الخارجي كعمى الرغـ مف أف االنقبلب أثار قمؽ حمفاء تركيا الغربييف إال أنو حظي بارتياح أمريكي 
بفعؿ تداعيات إغبلؽ القكاعد األمريكية في إيراف عمى إثر الثكرة اإلسبلمية فييا كبالتالي فإف تركيا 
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عمى غرار إيراف ال تقؿ عنيا أىمية كما أنيا تعتبر قاعدة متقدمة  اعتبرتبالنسبة لمكاليات المتحدة 
الجناح الجنكبي الشرقي لحمؼ الناتك كتمثؿ خطا دفاعيا لمغرب كالنافذة المطمة عمى االتحاد 

متجاىمة ما يصدر  االنقبلبيفالسكفيتي كالشرؽ األكسط؛ لذلؾ كاصمت أمريكا دعميا إلجراءات 
 .(253ص، 2022)الصالح،  بحقيـ ممف انتياؾ لمديمقراطية.

 
ألؼ معتقؿ كأحكاـ  650باىظة جدا كدمكية حيث كانت محصمتيا  2980كجاءت فاتكرة انقبلب 

عداـ  527باإلعداـ عمى  ألؼ شخص مف  24ألؼ مف أعماليـ كتجريد  30كفصؿ  50شخص كا 
ألؼ آخريف ككفاة المئات في ظركؼ غامضة كتحت التعذيب، إذا  30الجنسية التركية كترحيؿ 

بعد تصاعد أعماؿ  2980أيمكؿ  22كنعاف ايفريف رئيس األركاف التركي انقبلبا عسكريا في فقياـ 
العنؼ كالفكضى في تركيا ترسخت فكرة مف جديد سيطرة الجيش عمى كافة مناحي الحياة السياسية 
في الببلد، إذ تـ حؿ البرلماف ككقؼ نشاط األحزاب السياسية فيذا االنقبلب إلى إحداث تغير جذرم 
في النظاـ السياسي فتركزت السمطات في مجمس األمف القكمي الذم سيطرت عميو المؤسسة 

 .(3ص، 2026)تركيا بكست،  العسكرية بقيادة كنعاف ايفريف.
 

% مف األصكات كبمغت نسبة 92كأحرز نتيجة كصمت إلى  2982تـ إجراء استفتاء عمى دستكر 
لصناعييف في تركيا عمي ككشماف بأف ىذه % كقد عمؽ رئيس اتحاد ا88.5 المشاركة فيو نسبة

كما أعتبره بمثابة ثقة لممؤسسة  النتيجة تعني بأف األتراؾ قالكا ال لمعنؼ كال لئلرىاب كال لمتضخـ
عمى كقد نص الدستكر  ،العسكرية لتخمص الببلد مف حالة العنؼ كالتي كاف سببيا السمطة التنفيذية

ممانية، كما ضمت بنكد الدستكر تركيز السمطة بيد رئيس أف تركيا جميكرية ديمقراطية اجتماعية ع
كحؿ البرلماف كالدعكة إلى انتخابات جديدة في  الطكارئالجميكرية كمنحو صبلحيات فرض حالة 

مف  228حاؿ فشؿ الحككمة أك خسارتيا اقتراعات لمثقة. كأسست ىيئة عميا استشارية طبقا لممادة 
قكمي تألفت مف رئيس الجميكرية كرئيس الكزراء ككزير عرفت باسـ لجنة األمف ال 2982دستكر 

الدفاع ككزير الداخمية كقيادات الجيش المؤلفة مف القكات البرية كالبحرية كالجكية كالقائد العاـ 
لجندرمة ككانت ىذه المجنة تتمتع بصبلحيات أعطت القكات المسمحة مكانة مميزة في الدكلة. 

فكضى نتيجة كجكد أحزاب صغيرة في البرلماف أجرل دستكر كتبلفيا لما حدث في السبعينات مف 
تعديبل عمى قانكف انتخاب األحزاب السياسية إذ ال يحؽ ألم حزب الدخكؿ لمبرلماف إال بعد  2982

تكرت الدستكر الجديد اح كبناء عمى ىذا، (264ص، 2022)الصالح، %. 20حصكلو عمى نسبة 
مدكلة بمعزؿ عف المؤسسات الديمقراطية بما يعني اسية العامة لالمؤسسة العسكرية صياغة الس

ترسيخ الييمنة العسكرية عمى النظاـ السياسي بقالب قانكني عبر ىذه التعديبلت كىذا الدستكر. لقد 
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مف أكثر الدساتير التركية ترسيخا لدكر العسكر في كافة شؤكف الحياة السياسية  عد ىذا الدستكر
بتكسيع  كيكصؼ ىذا الدستكر بأنو عسكرة لمدكلة كالمجتمع كاالقتصادية كاالجتماعية في تركيا

 .(83ص، 2023)عبد الجميؿ،  .مشاركتيـ في النظاـ السياسي
 

مف حيث عدـ مخالفة مبادئ  2962عمى الشركط السابقة في دستكر  2982كما أكد دستكر 
األحزاب السياسية أتاتكرؾ في الجميكرية كالعممانية كالديمقراطية، كبناء عمى ذلؾ تـ حظر كؿ مف 

كحزب العمؿ التركي كحزب السبلمة الكطني كالحركة القكمي باعتبارىـ أحزاب قائمة عمى 
كبالتالي إخراج أحزاب سياسية مف العمؿ السياسي كىذا يعني إلغاء  ة،االشتراكية كالفاشية كالديني

 .(304ص، 2022)النعيمي، النظاـ السياسي في تركيا،  .لمتعددية الحزبية
 

 :1991-1983يشحهخ رىسغذ أوصال  4.1.4

 
كىك تاريخ تأسيس أكؿ حزب  2983استمر الحكـ العسكرم ككقؼ نشاط األحزاب حتى أيار عاـ 

سياسي بعد االنقبلب كىك حزب الديمقراطية القكمية بزعامة تكرغت سكنالب، كمف ثـ تركيا الكبيرة 
 2983ـ بزعامة تكرغت أكزاؿ، كفي بزعامة سميماف ديميريؿ كالذم أغمؽ الحقا، كحزب الكطف األ

جرت أكؿ انتخابات نيابية كفاز حزب الكطف األـ بأغمبية المقاعد كتـ تكميؼ تكرغت أكزاؿ برئاسة 
عندما انتخب مجمس  2989الحككمة كاستمرت سيطرة حزب الكطف األـ عمى الحكـ حتى العاـ 

 الشعب تكرغت أكزاؿ رئيسا لمجميكرية
 

ألـ بأنو قد جاء نتيجة استثماره لمقكاعد الجماىيرية لؤلحزاب المنحمة قبؿ كيعكد فكز حزب الكطف ا
االنقبلب التي لـ تستطع األحزاب الجديدة المنبثقة عنيا أف تدخؿ االنتخابات فانضمت ىذه 
الجماىير تحت لكاء حزب الكطف األـ كحققت لو األغمبية في البرلماف، كما يعكد أيضا إلى دعـ 

سبلمية مف جماىير حزب السبلمة الذم اعتمد عميو أكزاؿ كحزبو إلى حد كبير كتأييد القاعدة اإل
القكمي.  كما حظي عمى دعـ األحزاب اليمينية التي فرض عمييا الحظر مثؿ حزب العدالة كالحركة

 .(270-269ص، 2022)الصالح، 
 

ب العناصر لقد أسيـ كصكؿ حزب الكطف األـ بزعامة أكزاؿ كالتي استمرت ست سنكات مف استيعا
اإلسبلمية كتمكنكا مف الكصكؿ إلى مراكز عميا في مختمؼ مرافؽ الدكلة كمؤسساتيا االقتصادية 

ككرئيس  2989-2983كالثقافية كالعممية في حقبة الثمانينات، فخبلؿ رئاسة أكزاؿ لمحككمة 
ية تبنى سياسة إسبلمية معتدلة طامعا في تسك  2993حتى كفاتو  2989لمجميكرية في الفترة 



114 

كبالتالي فإنو خبلؿ ىذه المرحمة تـ تحكؿ في الحياة  .تاريخية بيف األتاتكركية كاإلسبلـ في تركيا
السياسية بعكدة األحزاب السياسية لممارستيا العمؿ السياسي كيعد ىذا تطكر بعد أف ألغيت أحزاب 

 .2982بعد دستكر 
 

يكية التركية كأما مكقفو مف العممانية كخبلؿ فترة حكـ أكزاؿ أعمف أف الديف ىك المككف األساسي لم
فكانت مف كجية نظر أكزاؿ ال تعني الكقكؼ ضد اإلسبلـ أك الييمنة عميو بمعنى أف ترفع الدكلة 

كخبلؿ فترة حكـ أكزاؿ كفي إطار السياسات الميبرالية االقتصادية التي  يدىا عف اإلسبلـ كمؤسساتو.
كمشركعات إسبلمية لمتأسيس كالنمك كاالنتشار، كما تبناىا أتيحت فرصة تاريخية لشركات تجارية 

ألغى الحظر عمى بيكت التمكيؿ اإلسبلمي كاتبع اكزاؿ سياسة ليبرالية باسـ الباب المفتكح في 
االقتصاد، كما تبنى نظاـ السكؽ الحر كالذم يدعـ عمميات التبادؿ التجارم ما بيف تركيا كالدكؿ 

دية الخاصة كعمميات الخصخصة، أما اجتماعيا كانت سياسة األخرل كيدعـ عمميات المشاريع الريا
لغاء سياسة اإلقصاء النابعة مف التقسيـ الشائع  أكزاؿ تيدؼ إلى محاكلة صير الفئات المختمفة كا 

  .(275-272ص، 2022)الصالح،  .لممجتمع التركي بيف فبلحي األناضكؿ كاألتراؾ البيض
 

حققتيا السياسات االقتصادية لتكرغكت أكزاؿ أف ساىمت  النجاحات التي أفبيمكف القكؿ لذا فإنو 
 في ازدياد شعبيتو كىذا ما منحو مجاال أكسع لممناكرة مع المؤسسة العسكرية كالحد مف تدخميا،

الثمانينات بأنيا حقبة إحياء إسبلمي عمى غرار حقبة الخمسينات عندما رعى  لذلؾ مثمت حقبة
إلسبلمي، كمف األمثمة عمى ذلؾ جعؿ بعض المؤسسات الدينية الديمقراطيكف أياـ مندريس اإلحياء ا

  كالبنكؾ مف أىـ المراكز التي تمكؿ الحركة اإلسبلمية في تركيا.
 

 كما أنو يجدر القكؿ بأنو كبالرغـ مف السياسات التي انتيجيا أكزاؿ خبلؿ فترة تكليو رئاسة الكزراء
سية؛ كذلؾ بسبب البيئة الخارجية لتركيا إال أف الجيش لـ يتدخؿ في الحياة السيا 2983-2987

فكانت خبلؿ تمؾ الفترة حرب أفغانستاف ضد االتحاد السكفيتي كرغبة الكاليات المتحدة بتغذية 
المشاعر اإلسبلمية في الببلد اإلسبلمية كمنيا تركيا لمكقكؼ أماـ تمدد االتحاد السكفيتي كمكاجيتو، 

حاكالت استيعاب الحركات اإلسبلمية في إطار الدكلة ىذا باإلضافة إلى عكامؿ داخمية تمثمت بم
 كنظاميا العمماني كعدـ فتح المجاؿ لحركات اإلسبلـ السياسي بالتمدد داخميا كالكصكؿ لمسمطة.

 
كانت تيدؼ سياسات تكرغت أكزاؿ الخارجية بأف تستعيد تركيا مكانتيا اإلقميمية فجاءت حرب 

تحقيؽ أىدافو ككانت نقطة التحكؿ في سياسة أكزاؿ حيث فرصة أماـ أكزاؿ ل 2990الخميج الثانية 
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تخمى أكازؿ عف سياسة الحياد التي كانت تنتيجيا تركيا تجاه القضايا التي تتعمؽ بالشرؽ األكسط، 
طالبت فيو العراؽ بسحب قكاتيا مف الككيت. كأراد أكزاؿ أف  اتركيا منذ بداية األزمة بيان تفأصدر 

أىمية مكانتيا اإلقميمية فمقابؿ حصكؿ الكاليات المتحدة األمريكية يحقؽ مكاسب لتركيا كتحقيؽ 
كقكات التحالؼ استخداـ األراضي التركية حققت تركيا مكاسب تجارية كعسكرية؛ تمثمت بحصكؿ 
تركيا عمى اعتمادات مالية مف البنؾ الدكلي ككذلؾ تحديث كتطكير لمقكات العسكرية التركية كىك 

كبذلؾ يككف أكزاؿ ، (89ص، 2993)ركبنس،  لكاليات المتحدة األمريكية.األمر الذم ماطمت فيو ا
قد حقؽ كألكؿ مرة قرار تاريخي مف الحمؼ الذم نشأ مف األساس لحماية المجاؿ األكركبي كالدفاع 
عنو كأصبحت بالتالي تركيا تممؾ غطاء دكلي لمكاجية أم عدكاف، كما أف سياسة أكزاؿ تجاه 

الكاليات المتحدة األمريكية كانت نابعة مف مصدر تخكؼ تنامي قكة العراؽ كالتي تماشت مع 
العراؽ اإلقميمية السيما كىي تمتمؾ القكة العسكرية كالنفط، كىك األمر الذم أثار حفيظة المؤسسة 
العسكرية كالتي ارتأت بأف عمى تركيا أف تككف تركيا عمى الحياد كأف تحتفظ بمعب دكر الكساطة 

اصميف كذلؾ بسبب تخكؼ العسكر مف أف سياسيات أكزاؿ قد تضطر تركيا لمقياـ بيف العراؽ كالمتخ
بعمؿ عسكرم سكاء عمى المدل القصير أك البعيد كقد تزايدت ىذه المخاكؼ لدل المؤسسة 
العسكرية حينما أعد مشركع قانكف لممجمس النيابي التركي يمنح الصبلحيات الكاسعة لمحككمة أك 

في المقابؿ أكضح أكزاؿ أف المبدأ مف ىذه السياسة ىي االستفادة مف أية الرئيس كي يعمف الحرب، 
تغيرات تحدثيا ىذه األزمة في المنطقة ىذا ما يرسخ لديو قناعة بأف عمى تركيا أف تمعب دكر فعاؿ 
كقكم، ككانت النخبة العسكرية تميؿ إلى االحتفاظ بسياسات تركيا الخارجية القديمة القائمة عمى 

 .(93ص، 2993كبنس، )ر الحياد. 
 

 :2116حزى  2112يشحهخ حضة انعذانخ وانزًُيخ يُز  4.1.5

 
حؿ حزب الرفاه لقيامو بأنشطة تمس  2998يناير  26كانت المحكمة الدستكرية أعمنت بتاريخ 

العممانية كمصادرة ممتمكات الحزب كفصؿ أربكاف كنكاب آخريف مف عضكية البرلماف كمنعيـ مف 
سي لمدة خمس سنكات. كمف الجدير ذكره أف أربكاف قد تحرؾ قبؿ أياـ مف ممارسة العمؿ السيا

إلنشاء حزب سياسي إسبلمي جديد باسـ الفضيمة ليحؿ  2997قرار المحكمة الدستكرية في أكاخر 
 محؿ الرفاه.

 
كمنذ كصكؿ العدالة كالتنمية إلى الحكـ انتيج استراتيجية مع الجيش بحيث يبعد خطر تدخمو عبر 

عسكرم ييدد االستقرار السياسي كما كانت تدخبلتو بالسابؽ عبر االنقبلبات العسكرية، انقبلب 
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قائمة عمى أسس منيا التنمية االقتصادية الشاممة التي سعى لتنفيذىا الحزب  االستراتيجيةكانت ىذه 
ر منذ كصكلو إلى الحكـ حيث كاجو الحزب منذ بدايات حكمو األزمة المالية في تركيا كاستطاع عب

حداث تحكالت في االقتصاد التركي كىذا ما انعكس  سياسة اإلصبلحات االقتصادية بمكاجيتيا كا 
عمى انخفاض حاالت الفساد كبالتالي انعكس باإليجاب عمى حياة الشعب التركي بما سيجعؿ خيار 

 االنييار االقتصادم كاف ركيزة أسياسية االنقبلب العسكرم أماـ العسكر خيار صعب السيما كأف
في االنقبلبات العسكرية السابقة، كاألساس اآلخر إلستراتيجية العدالة كالتنمية تمثمت في استخداـ 
كرقة االتحاد األكركبي كشركط االنضماـ ككسيمة إلحداث تغيرات في المؤسسة العسكرية دكف أف 

 .(2ص، 2026)دباغ،  .يقؼ العسكر حائؿ أماـ تنفيذىا ألف ىدؼ االنضماـ مطمب تركي
 
متغير كالتعديبلت لبداية  نا ىنا كاف الستبلـ حزب العدالة كالتنمية الحكـ كالسمطة في تركياكم

بتكصيات مف  2002كالتي تخص تخفيؼ ىيمنة العسكر انطمقت عاـ الجذرية كالحقيقية الدستكرية 
مف مادة  37االتحاد األكركبي الذم انتقد دكر الجيش في الحياة السياسية كعمى إثرىا تـ تعديؿ 

الخاصة بمجمس األمف الكطني، حيث أدرجت عضكية كزير  228الدستكر مف ضمنيا المادة 
العدؿ كنائبي رئيس الكزراء ككاف ىذا التعديؿ الكحيد الذم يخص مجمس األمف القكمي الذم حد 
مف النفكذ العسكرم كأصبحت المقاعد المدينة داخؿ المجمس أكثر مف المقاعد العسكرية، كال ريب 

ؾ التعديبلت التي جرت عمى مجمس األمف القكمي تعد طفرة عكسية في العبلقة بيف أف تم
كانت السمة  2960العسكرييف كالمدنييف؛ إذ أف مجمس األمف الكطني منذ أف تشكؿ في دستكر 

ىي تعزيز  2982، كدستكر 2972 ،2960الغالبة عمى التعديبلت التي جرت عميو في دستكر 
 .(255ص، 2023)عبد الجميؿ،  .جمس مف حيث بنيتو كطبيعة قراراتولمنفكذ العسكرم داخؿ الم

 
بدأت خطتيا لتفكيؾ القبضة الحديدية  2002مع كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ عاـ 
المفاكضات لبلنضماـ لبلتحاد األكركبي كانت  ءلممؤسسة العسكرية، كمع كقكؼ تركيا عمى عتبة بد

الداخمي الذم يسعى إليو العدالة كالتنمية ككاف لزاما  اإلصبلحيج االنطبلقة نحك تحقيؽ البرنام
عمييا االلتزاـ بمعايير ككبنياجف مف أجؿ الحصكؿ عمى المكافقة لبدء ىذه المفاكضات كبالتالي 
فإنو كعمى ىذا النحك حصؿ عمى الدعـ القكم كالكامؿ مف جميع النخب العممانية كمف المجتمع 

باالتحاد األكركبي مطمب قكمي أتاتكركي باألساس كمف ىنا أدركت  التركي ألف ىدؼ االلتحاؽ
عادة تنظيـ  المؤسسة العسكرية أف بانضماـ تركيا لبلتحاد األكركبي يقابمو سحب لكافة سمطاتيا كا 

ألنيا  اإلصبلحاتكضعيتيا الدستكرية كفؽ المعايير األكركبية كفي المقابؿ ال يمكنيا معارضة ىذه 
 لبلتحاد األكركبي كىي باألساس كفؽ برنامج إصبلحي أكركبي. شرط مسبؽ لبلنضماـ
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قامت حككمة أكردغاف باستصدار حـز قانكنية بيدؼ إعادة ىيكمة المؤسسات إال  2003في عاـ 

كانت نقطة  2003تمكز  30أف الحـز القانكنية السابعة التي صادؽ عمييا البرلماف التركي في 
دنييف داخؿ مجمس األمف الكطني كأمانتو العامة حيث استيدفت التحكؿ األقكل بيف العسكرييف كالم

 الحد مف دكر المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مف خبلؿ تقميص كضعيتو الدستكرية
البند الخاص بكجكب تعييف  بإلغاءمف قانكف مجمس األمف الكطني  25تـ تعيؿ المادة  إذ ،كالقانكنية

ي مف بيف أعضاء القكات المسمحة، كالمادة الرابعة التي كانت األميف العاـ لمجمس األمف القكم
تكمؼ المجمس كأمانتو بمياـ المتابعة كتقييـ أكضاع الدكلة انطبلقا مف أف المجمس ىك الحامي 
لمنظاـ الدستكرم لتككف ميمتو رسـ كتطبيؽ سياسة األمف الكطني كأال يقكـ بأم مياـ إال ما أسند 

 .(257-256ص، 2023الجميؿ،  )عبد لو مف مجمس الكزراء.
 

مف قانكف الجياز  30كالتعديبلت التي أجريت بأنو تـ تعديؿ المادة  اإلصبلحاتكمف ضمف 
المحاسبي التي كانت تعفي الككادر العسكرية مف الخضكع لمرقابة المالية لتصبح المؤسسة العسكرية 

تعديؿ دستكرم في  إجراءا تـ كمراقبة الجياز المركزم لممحاسبات. كم إلشراؼكككادرىا خاضعيف 
عضكية الجنراؿ  إلغاءالخاصة بالمجمس األعمى لمتعميـ حيث تـ  232عمى المادة  2004 أيار

في العاـ ذاتو  أخرالعسكرم مف داخؿ مجمس إدارة المجمس األعمى لمتعميـ. كبتعديؿ دستكرم 
كالتمفزيكف كبيذا  ذاعةاإلالفقرة الخاصة بعضكية الجنراؿ العسكرم داخؿ اتحاد  إلغاءتـ  2004

كالتمفزيكف مؤسستيف مدنيتيف بالمعنى التاـ  اإلذاعةأصبح كألكؿ مرة المجمس األعمى لمتعميـ كاتحاد 
 .(80ص، 2020)باكير،  دكف كجكد أم رقيب عسكرم.

 
يمكف اإلشارة كبناء عمى سمسمة اإلصبلحات كالتعديبلت الدستكرية التي قاـ بيا حزب العدالة 

نيا جاءت عمى مراحؿ كلـ تكف عمى شكؿ رزمة كاحدة مستند بذلؾ عمى مطالبة تركيا كالتنمية أ
لبلنضماـ إلى االتحاد األكركبي كىك مطمب قكمي تركي لف يعارضو أحد بالتالي فإف إجراء ىذه 
التعديبلت بناء عمى ىذا المطمب ستككف متقبمة حتى مف قبؿ المؤسسة العسكرية التي كانت ىدؼ 

ت، كما أف ىذه التعديبلت ىي في ىدفيا ترسيخ الدستكر المدني كبالتالي االحتكاـ ىذه التعديبل
 لدستكر يحمي الحقكؽ المدنية كالحريات كىذا ما لـ يكف متكفر في الدستكر الذم جاء بعد 

 انقبلب عسكرم. 
كيكاد ىذا االحتكاؾ يككف نقطة  2007حدث بعد ذلؾ احتكاؾ بيف الجيش كالحككمة التركية في 

ضعاؼ تدخؿ الجيش في الحياة السياسية، فبعد أف أعمف حزب العدالة ت حكؿ في ترسيخ السمطة كا 
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كالتنمية عف ترشحو عبد اهلل غكؿ لمنصب رئيس الجميكرية قامت رئاسة األركاف بنشر بياف أبدت 
ىك فيو تخكفيا مف مصير الجميكرية العمماني، كرفعت رئاسة ىيئة األركاف إنذارا ليا عمى المكقع ك 

ما كصؼ بمحاكلة لبلنقبلب عمى حككمة أردكغاف لتقـك الحككمة فيما بعد بإصدار قرار يمنع 
المؤسسة العسكرية مف اإلدالء بأم تصريحات تتعمؽ بالشأف السياسي إال تحت كصاية مدنية. 

 .(82ص، 2020)باكير، 
 

كرية الرافضة كمف النقاط المفصمية في تراجع كضع الجيش سياسيا كجكد بعض القيادات العس
اكتشفت محاكلتا انقبلب  2005ك 2004لتكرار سيناريك االنقبلبات العسكرية فمثبل خبلؿ عامي 

عمى حككمة أكردغاف مف قبؿ مجمكعة مف الضباط يطمؽ عمييـ اسـ" الضباط الشباف" كقد عمـ بيا 
راطية كانفتاح حممي اسككؾ كالمعركؼ عنو بأنو مف أكثر رؤساء األركاف األتراؾ ديمق آنذاؾرئيس 

يؤكد ىذه الحقيقة ايضا  2026كمؤخرا في ، (2ص، 2026)العاني،  كقاـ بمنع حصكليا.
إلى القناعة المترسخة لدل الشعب التركي برفض االنقبلبات العسكرية ككذلؾ حاؿ أحزاب  باإلضافة

ت ميما المعارضة التي رفضت ذلؾ كىي مؤمنة بأف التغيير ال بد أف يككف عبر صناديؽ االنتخابا
كانت الظركؼ بالتالي شكؿ الشعب بكؿ قكاه كأحزابو الحاضنة القكية إلفشاؿ ىذه المحاكلة 

كما يدلؿ ىذا التغيير في الفكر لدل بعض قيادات  .بعد أف كاف يعكؿ عمييا االنقبلبيكف االنقبلبية
اؿ المؤسسة الجيش ىك تأكدىـ مف االنقبلبات العسكرية السابقة في تاريخ الجميكرية ىي مف افتع

العسكرية ككانت تسعى إلييا لترسيخ دكرىا في النظاـ السياسي بدعكل الحفاظ عمى العممانية، 
بالتالي فإف النجاح الذم حققو حزب العدالة كالتنمية في عقيدة الجيش نفسو كالذم كاف يحمي 

 االنقبلبات كيقـك بيا.
 

حد لتدخؿ الجيش التركي في الحياة إلى كضع  2026 األخيرة االنقبلب محاكلة تتجو تركيا بعد
لدكره في رسـ المشيد السياسي التركي، فمنذ  تحجيـالسياسية، كبالتالي فإف الجيش سيشيد عممية 

قكة سياسية كدستكرية إلى  االنقبلب العسكرم يسعى الرئيس رجب طيب أكردغاف بكؿ ما يممؾ مف
حممة االعتقاالت المتكاصمة كالتي  إحكاـ سيطرتو الكاممة عمى المؤسسة العسكرية، فإلى جانب

سمسة  أسبكعيفطالت نصؼ قيادات الجيش التركي تقريبا اتخذت القيادة التركية خبلؿ اقؿ مف 
 ز ىذه الخطكات كالقرارات ما يمي:قرارات شاممة كمف أبر 
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كاف قيادات القكات الجكية كالبرية كالبحرية بكزارة الدفاع بعد أف كانت تابعة لييئة األر  إلحاؽ .2
 العامة.

تكسيع بنية المجمس العسكرم "مجمس الشكرل العسكرم" ليشمؿ نكاب رئيس الكزراء ككزراء  .2
الداخمية كالعدؿ كالخارجية عمى أف يككف المجمس برئاسة رئيس الكزراء كيعقد اجتماعاتو في 

 مجمس الكزراء بعد أف كانت في رئاسة األركاف العامة.

العسكرية كبناء جامعة باسـ جامعة الدفاع الكطني تتكلى  كالمعاىد ارسالكميات كالمد إغبلؽ .3
مياـ تدريب عناصر الجيش بدال مف ىذه الكميات كالمدارس كالمعاىد عمى أف يككف تعييف 

 رئيس تمؾ الجامعة مف صبلحية الرئيس رجب طيب أكردغاف.

يادات الجميكرية كرئيس الكزراء حؽ الحصكؿ عمى معمكمات مباشرة عف ق مرسكـ يخكؿ رئيس .4
القكات العسكرية كمدل كالء أفرادىا لمحككمة كحؽ إعطاء أكامر ليذه القكات كتنفيذىا مف دكف 

 الحصكؿ عمى مكافقة أم سمطة أخرل.

جميع قادة الجيكش مسؤكلكف أماـ كزير الدفاع مباشرة كليس كما كاف في السابؽ أماـ رئيس  .5
 األركاف العامة لمجيكش.

ىيئة االستخبارات التركية العامة كىيئة األركاف العامة تحت  إعبلف أكردغاف السعي إلى كضع .6
 سمطة رئيس الجميكرية مباشرة.

إنشاء جياز أمني جديد مرتبط برئاسة الجميكرية ميمتو معاقبة كمتابعة المناكئيف لسياسة  .7
 الحككمة التركية في مختمؼ مؤسسات الدكلة السيما جماعة فتح اهلل غكلف. 

العسكرية الصحية مف أكاديميات كمستشفيات كمعاىد طبية بكزارة إلحاؽ جميع المؤسسات  .8
 (3.4ص، 2026)دلي،  الصحة بعد أف كانت تابعة لقيادة الجيش.

 
لغاء  ككانت أكلى التعديبلت الدستكرية تقميص عدد األعضاء العسكرييف في مجمس األمف القكمي كا 

لداخمية، أما المجمس األعمى لمقضاة عضكية قائد الدرؾ مف المجمس كتحكيؿ تبعية الدرؾ لكزارة ا
 يضـ المجمس األكؿ المجمس األعمى لمقضاة كالثاني المجمس  فالمقرر فصمو إلى مجمسيف؛

 األعمى لممدعييف العاميف كاستغؿ حزب العدالة كالتنمية انتقاد االتحاد األكركبي لمقضاء 
جراء تعديبلت فيو. صبلحو كا  تكرية في تركيا بعد االنقبلب )القدك، اإلصبلحات الدس في تركيا كا 

 .(3-2ص، 2026الفاشؿ، 
 

 آلياتلكف يمكف القكؿ أف ىذه التغييرات الكبيرة تجرم في إطار خطة شاممة تتجاكز أىدافيا كضع 
كىذه التغييرات التي تقكـ بيا الحككمة التركية  ،جديدة لمعبلقة بيف المؤسستيف العسكرية كالسياسية
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نما سيغير عقيدة الجيش التركي، كفي جميع األحكاؿ فإف لف يغير فقط دكر المؤسسة ا لعسكرية كا 
ما يجرم في تركيا يدخميا مرحمة جديدة يمكف اعتبارىا إعادة تأسيس بنية النظاـ السياسي كفقا 

دساتير االنقبلبات العسكرية كالذم يعد كتطمعو لمتخمص نيائيا مف إرث  حزب العدالة كالتنميةلرؤية 
حالي احد منتجاتو بالرغـ مف كؿ التعديبلت الدستكرية التي أجريت عميو إال أنو الدستكر بشكمو ال

 .2980يبقى دستكر نتج عف انقبلب عسكرم عاـ 
 

كبحكـ أف ىذه التعديبلت تزامنت مع االنقبلب الفاشؿ زادت القناعة لدل النخبة الحاكمة بضركرة 
عادة بناء العبلقات التكجو نحك النظاـ الرئاسي في الحكـ لكقؼ عمميات االنق بلب العسكرم كا 

العسكرية المدينة عمى أساس ديمقراطي، بحيث تصبح المؤسسة العسكرية ممتزمة فقط بصبلحياتيا 
المحددة كفؽ الدستكر كتخضع لمسمطة المدنية المنتخبة، كما أف ىذه التعديبلت كاف اليدؼ منيا 

 .أيضا تكحيد رأس السمطة التنفيذية

 
كاف اليدؼ منيا  2026حظ مف ىذه التعديبلت الجديدة عقب االنقبلب األخير كما أنو كمف المبل

تعزيز السمطة السياسية كاإلرادة الديمقراطية كلـ يكف بالتالي اليدؼ منيا أم جية سياسة أك حزبية 
بؿ إنيا جاءت لترضي جميع الحركات السياسية كاألحزاب كالنقابات، فتركزت ىذه التعديبلت 

كمي كالمجمس األعمى لمقضاة كالمجمس الكطني الكبير بمعنى أف صمب ىذه مجمس األمف الق
 التعديبلت ىي تقميص النفكذ العسكرم كاالتجاه نحك النظاـ المدني الفعمي.

 
أف الديمقراطية  2026كما أنو يمكف االستنتاج كبناء عمى محاكلة االنقبلب الفاشمة األخيرة 

لدل الشعب التركي لمكصكؿ إلى السمطة السيما كاف كاالنتخابات أصبحت ىي األسمكب المفضؿ 
ىذه المجتمع عانى الكثير مف االنقبلبات العسكرية في تاريخ الجميكرية التركية، كىذا ما يدلؿ عمى 
خركج األعداد الكبيرة مف الشعب منددة باالنقبلب، ككذلؾ الحاؿ برفض االنقبلب مف قبؿ األحزاب 

ب الحرية كالعدالة كىذا ما يعطي تصكر كاضح لرفض الحكـ السياسية بما فييا المعارضة لحز 
 العسكرم كالرغبة في ترسيخ الحياة السياسية الديمقراطية.

 

 انًؤعغخ انعغكشيخ وانُربو انغيبعي في يصش  4.2
 

بعد ثكرة  لقد تعاقب عمى حكـ مصر منذ التحكؿ مف النظاـ الممكي إلى النظاـ الجميكرم الذم جاء
مثؿ محمد نجيب كجماؿ عبد الناصر كأنكر السادات كمحمد مبارؾ كانت  حكاـ 2952 يكليك

المؤسسة العسكرية القاسـ المشترؾ بينيـ لككف جميع ىؤالء الرؤساء خرجكا مف صفكؼ المؤسسة 
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العسكرية باستثناء المرحمة التي حكـ فييا الرئيس محمد مرسي بصفتو أكؿ رئيس مدني لمصر 
ي مف داخؿ المؤسسة العسكرية، بالتالي فخبلؿ ىذا الفصؿ ستكضح كأعقبو حكـ عبد الفتاح السيس

الدراسة أثر المؤسسة العسكرية عمى النظاـ السياسي المصرم كتبايف ىذا التأثير بيف مرحمة كأخرل 
 فمقد اختمفت دكر كمكانة المؤسسة العسكرية كمدل تأثيرىا عمى النظاـ السياسي في عيد كؿ حاكـ.

 
 :1970ميوري وعيد عبد الناصر حتى ظام الممكي إلى الجالتحول من الن 4.2.1

 
قامة  2929عقب انتياء الحرب العالمية األكلى اندلعت ثكرة  لتطالب بالحرية كاالستقبلؿ لمصر كا 

كالذم  2922فبراير  28حياة نيابية كديمقراطية كاممة، كأسفرت ىذه الثكرة عف صدكر تصريح 
 تضمف إنياء الحماية البريطانية عمى مصر، كبناء اعترؼ بمصر دكلة مستقمة ذات سيادة ك 

 ككضعتو لجنة  2923عمى ىذا الكاقع الجديد تـ كضع دستكر جديد لمببلد صدر في العاـ 
 عضك ضمت ممثميف لؤلحزاب السياسية كالزعامات الشعبية كقادة الحركة  30مككنة مف 

،  الكطنية.  .(2ص، 2020)محـر
 

القائـ عمى أساس الفصؿ كالتعاكف بيف  البرلماني النيابياـ بالنظ 2923كقد أخذ دستكر عاـ 
السمطات كُنظمت العبلقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية عمى أساس مبدأ الرقابة كالتكازف فجعؿ 

بينما جعؿ مف حؽ الممؾ حؿ  ،يممؾ حؽ طرح الثقة فييا الذمالكزارة مسئكلة أماـ البرلماف 
 فينعقاد، كلكنو أعطى لمبرلماف حؽ االجتماع بحكـ الدستكر إذا لـ ُيدع البرلماف، كدعكتو إلى اال

أية امتيازات لمجيش المصرم، ككضح ذلؾ مف أكؿ برلماف  2923لـ يعط دستكر ، المكعد المحدد
، كلـ يكف ىناؾ ما يسمى بالخطكط الحمراء لمناقشة أية مكضكعات تتعمؽ 2924تـ انتخابو في 

ما يتعمؽ بالجيش مف ميزانية كتسميح كعدد كالتعميـ الحربي، بؿ كصؼ  بالجيش، فأثار النكاب كؿ
كقدمت ؽ، الجيش المصرم بأنو جيش ىزيؿ كميزانيتو ضئيمة ال تمي 2924أحد النكاب ببرلماف 

المشاريع المتعمقة بضركرة زيادة حجـ الجيش المصرم كتطكير كفاءتو مف حيث التدريب كالتسميح، 
صبلح قكانيف القرعةكاالىتماـ بالتعميـ العس أف ما أعطاه دستكر  (2.3ص، 2022)غريب، . كرم كا 

لمنكاب مف حرية مناقشة كؿ ما يتعمؽ بالجيش المصرم كتسميط الضكء عمى ما يعانيو مف  2923
سمبيات ميد السبيؿ بعد ذلؾ لمعالجة ىذه السمبيات كلتأسيس جيش قكم تدريجيا في أعقاب معاىدة 

دخكؿ الجيش المصرم كالترقية  2936ناء الطبقة الكسطى في سنة . كأتيح لكثير مف أب2936
 لصؼ الضباط، ككاف معظـ تنظيـ الضباط األحرار مف دفعة ىذه السنة. 
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إذ يعد أحد منجزات  2952حجر الزاكية في البناء الدستكرم لمصر حتى العاـ  2923يمثؿ دستكر 
ة كالديمقراطية لمشعب، كلكنو لـ يكف كخطكة ميمة عمى طريؽ إقرار الحقكؽ النيابي 2929ثكرة 

معبرا عف جميع طبقات الشعب بقدر ما عبر عف كضع تكازف سياسي كاف فيو لقكل القصر 
كاالنجميز ككبار مبلؾ األراضي اليد الطكلى، إال أنو شكؿ خطكة ميمة في طريؽ التطكر الدستكرم 

الحككمة الدستكرية كالحكـ  لمصر إذ نقؿ الحكـ فييا مف الحكـ المطمؽ إلى مرحمة كالسياسي
في  2923نتيجة لمصراعات السياسية تكقؼ العمؿ بدستكر  الممكي المقيد كأكد مفيكـ دكلة القانكف.

إلى أف ألغي ىذا  2935لتتـ العكدة إلى العمؿ بو بفعؿ الضغط الشعبي في العاـ  2930العاـ 
السياسية السيما حزب الكفد . تميزت ىذه المرحمة بفعالية األحزاب 2952 الدستكر في العاـ

 .(3ص، 2022)حمكد،  المصرم.
 

حراؾ قكم عمى صعيد المجتمع المدني فظيرت نقابات مدنية  2952-2923كشيدت الفترة ما بيف 
كعمالية كجمعيات خيرية كذلؾ بفعؿ انتشار التعميـ كالجاليات األجنبية كنشاط الصحافة المرتبط 

يث ككجكد االحتبلؿ كالحراؾ الكطني. كما شيدت ظيكر لمعديد األحزاب كقياـ حركة التصنيع كالتحد
نشأت  2928، نشأة اإلخكاف المسمميف 2925االتحاد الممؾ فؤاد  مف األحزاب السياسية مثؿ حزب

 ، كأحزاب سياسية أخرل. 2938كحركة لئلصبلح كالتجديد كبدأت مشاركتيا السياسية بالعاـ 
 

 : 1971حزى انعبو  وَربو عجذ انُبصش 1952ثىسح  4.2.1.1

 
 :يوليو بأنيا تمثمت في 23يمكن في البداية أن نحصر األسباب التي أدت إلى قيام ثورة 

 
ىماؿ لمجيش المصرم؛ فكاف الضباط  تدىكر لؤلكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كا 

 حكاؿ األحرار يركف أف عمييـ تخميص الببلد مف االحتبلؿ ألنو السبب الرئيسي في سكء األ
 التي كصمت إلييا مصر مف انحبلؿ كضعؼ كفساد، كضعؼ أداء األحزاب السياسية في 

 حؿ ىذه المشاكؿ كما ترتب عمى ذلؾ مف اختبلؿ في االستقرار لمنظاـ 
 

 .(256ص، 2987)الرافعي،  السياسي.
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ات عمى مكانة الجيش المصرم فمقد اشترطت بريطانيا أف تككف المعد 2936كلقد أثرت اتفاقية 
كاألسمحة لمجيش المصرم مف طراز القكات البريطانية كألغت بريطانيا كظيفة المفتش البريطاني 

 كرية لتدريب الجيش كاإلشراؼ عميو.لمجيش المصرم كاشترطت إيجاد بعثة عس
 كالتي كاف ليا األثر األكبر في الحكـ عمى النظاـ ما قبؿ  2948فعند مجيء حرب 

 حرب كما شيده ضباط الجيش المصرم مف سكء إدارة كضعؼ ثكرة يكليك حيث كاف ليذه ال
في التدريب مف قبؿ قادتيـ العسكرييف ما دفعيـ باالقتناع بأف النظاـ السياسي القائـ في مصر لـ 
 يعد قاببل لئلصبلح كال بد مف التغيير كبالتالي كاف لمحرب في فمسطيف كما أثارتو 

 تقكيتو كاف ش المصرم كالعمؿ عمى تدريبو ك مف شعكر لدل المصريف بإساءة استغبلؿ الجي
 يكليك عندما انقمب عمى النظاـ  23دعـ الشعب المصرم لثكرة لذلؾ األثر الكبير في 

 .(205ص، 2022)ىبلؿ, بسيكني، الممكي. 
 

الممؾ فاركؽ بالتنازؿ عف الحكـ كمغادرة الببلد،  2952يكليك  26أجبر الضابط األحرار بتاريخ 
سناد  2952يكليك  28كفي  عبلف الجميكرية كا  صدر قرار مف مجمس قيادة الثكرة بإلغاء الممكية كا 

رئاسة الجميكرية إلى محمد نجيب، كأما جماؿ عبد الناصر فمقد تكلى منصب عاـ كنائب لرئيس 
استقاؿ محمد نجيب بعد  2954كفي  الكزراء ككزير الداخمية كالتي تشكمت بعد إعبلف الجميكرية،

فات بينو كبيف أعضاء مجمس قيادة الثكرة كعيف جماؿ عبد الناصر رئيسا لقيادة اف تفاقمت الخبل
 .(2ص، 2027)قمصية، مجمس الثكرة كرئيسا لمجمس الكزراء. 

 
بعد أف تمكف الضباط األحرار مف الحكـ قامكا بتطيير المراتب العميا مف سمؾ الضباط كنصبكا 

طكيؿ بيف محمد نجيب كأنصاره مف ناحية الجنراؿ محمد نجيب رئيس صكريا لمجيش فنشب صراع 
السياسييف  أعدائوعزز مف قكتو ضد  2955كبيف جماؿ عبد الناصر كانتصر عبد الناصر كفي 

كأثناء رئاسة عبد الناصر خضعت معظـ الكزارات الرئيسية لسيطرة الضباط كعزز مف العسكر في 
 .(6-5ص، 2025)ىاشـ،  .المناصب العميا

 

إثر ظيكر  تعقيداأكثر النظاـ السياسي أصبحت الييمنة العسكرية عمى كفي عيد عبد الناصر 
خبلؼ بيف عبد الناصر كعبد الحكيـ عامر قائد القكات المسمحة ألف عبد الناصر عيف عبد الحكيـ 
عامر في ىذا المكقع لبلحتفاظ عمى سيطرتو عمى القكات المسمحة كسرعاف ما تمت ترقيتو دكف أية 

كىذه اليزيمة العسكرية أكشكت أف  2956ة عبد الحكيـ عامر حرب السكيس خبرة كتزامنت مع فتر 
تؤدم إلى أزمة في عبلقات المدنييف بالمؤسسة العسكرية بسبب عدـ كفاءة عبد الحكيـ عامر كقائد 
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إال أف محاكلتو باءت بالفشؿ كمف  2962عسكرم كحاكؿ عبد الناصر عزؿ عبد الحكيـ عامر في 
لناصر بالضباط كبذلت محاكالت لمسيطرة عمييـ مف خبلؿ المراقبة كالتأطير ىذا الكقت اعتنى عبد ا

، ككانت ضعؼ إمكانيات عبد الحكيـ عامر ليست فقط لقمة لكجي لمبادئ العركبة كاالشتراكيةيك األيد
خبراتو العسكرية بؿ لسعيو لمسيطرة عمى السمطة، كىنا بدأ الصراع عمى السمطة ما بيف الرئيس 

ف الرجؿ األكؿ في مصر كىك الرئيس عبد الناصر كالرجؿ الثاني كىك المشير عبد كالمشير أم بي
الحكيـ عامر، كألف عبد الناصر شعر بمحاكالت عبد الحكيـ لمسيطرة عمى السمطة أراد تنحيتو إال 

كىذا يدؿ عمى أف المؤسسة العسكرية المصرية  ،(6ص، 2025)ىاشـ،  .أنو لـ يستطع القياـ بذلؾ
كتفرغ كامؿ مف قبؿ عبد الحكيـ عامر النشغالو بأمكر السياسية  بمسؤكلية كاممة لـ تكف تحظى

كالسعي لمسيطرة عمييا كىذا ما نتج عنو ضعفو في متابعة التطكرات العممية كالتقدـ في األسمحة 
كالمعدات، كما أف اإلطاحة بعبد الحكيـ عامر لـ يكف باألمر السيؿ السيما كأنو يحظى بتأييد مف 

 لمؤسسة العسكرية.قبؿ ا
 

أما النظاـ السياسي لنظاـ الحكـ في عيد عبد الناصر تعكد لمظركؼ التاريخية التي ارتبطت بالثكرة 
؛ فالثكرة قاـ بيا العسكر كىـ تنظيـ الضباط األحرار بمعنى أنو لـ يكف قكاميا شخصيات 2952

دنييف فييا، كما نتج عنيا مدنية كىذا ما نتج عنيا مركزية السمطة لدل العسكر دكف مشاركة لمم
تركيز لمسمطة في شخص كاحد كىك الرئيس جماؿ عبد الناصر كتزامنت مع مركزية السمطة سمة 
أخرل كىي دمج بيف السمطات كعدـ التكازف بينيا فمقد سيطرت السمطة التنفيذية عمى السمطة 

ه األمكر الكاريزما التي التشريعية كلـ يعد لمبرلماف دكر رقابي فعاؿ، كمف األسباب التي ركزت ىذ
يتصؼ بيا الرئيس جماؿ عبد الناصر فمقد استمد النظاـ في عيد عبد الناصر شرعيتو مف 

كسياسة النظاـ الكاحد ساىمت  2953األحزاب شخصية الرئيس عبد الناصر، كما أف قانكف حؿ 
نظاـ الحزب في تراجع المعارضة بما تحممو مف مطالب شعبية كما يعني ذلؾ ترسيخ أكثر لسمطة 

الكاحد حتى أصبح البرلماف في ىذه الفترة امتداد لمسمطة التنفيذية لككف األعضاء فيو مف الحزب 
،  السياسي المككف لمسمطة الحاكمة.  .(3-2ص، 22)السياسي كـك

 
كاف لممؤسسة العسكرية ممثمة بالضباط األحرار دكر كبير في  2952فيجدر اإلشارة أنو في يكليك 

لقكل في مصر كتحكيؿ نظاـ الحكـ مف الممكي إلى جميكرم ككضع كافة القكانيف قمب مكازيف ا
كالتشريعات التي تضمف حماية أىداؼ الثكرة مع االستعداد لئلطاحة بكؿ ما يمثؿ خطرا عمييا. كما 
يمكف اإلشارة ىنا بأف عبد الناصر اعتمد في بناء نظامو السمطكم عمى الشرعية الثكرية إال أنو بنى 

و الثكرية نظاما سمطكيا إذ ألغى التعددية الحزبية كتمت عمى يديو تأميـ مؤسسات المجتمع شرعيت
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رافعة الكحيدة لمشركع بناء نظامو بؿ المدني كالمؤسسات الدينية، كلـ تكف الشرعية الثكرية ىي ال
شكمت االشتراكية بناء آخر في نظامو فمصر في عيد عبد الناصر كانت متشددة في إسقاط البنى 

 االقتصادية لمنيج االشتراكي. 
بأنيا مرحمة تمدد نفكذ كىيمنة  2967حتى ىزيمة -2955يمكف كصؼ الفترة الممتدة ما بيف 

كاف الجيش المصرم أقكل العناصر داخؿ النظاـ السياسي في مقابؿ المؤسسة العسكرية في الببلد ف
 2955ضعؼ لممؤسسات المدنية كغياب فعاليتيا أماـ دكر المؤسسة العسكرية، كمع نياية العاـ 

كانت المنظمات السياسية كميا قد حمت كبدأت ألكؿ مرة في التاريخ الدكلة المصرية فترة سيطرة 
داء مف رئيس الجميكرية كمنصب نائب رئيس الجميكرية كشغؿ كذلؾ العسكر عمى جياز الدكلة ابت

العسكر أىـ الكزارات، كرافؽ ىذا التحكؿ في ىيكؿ الدكلة المصرية كنظاميا السياسي تحكؿ في بنية 
، فاتبع نظاـ ثكرة يكليك سياسة مكسعة مف التجنيد 2952الجيش المصرم كالتي أحدثتو ثكرة يكليك 

 بالجيش لفئات مستحدثة مثؿ مكظفي الدكلة، كالمتعمميف مف أبناء الفبلحيف،كفتح الفرص لبللتحاؽ 
كأبناء الطبقة الكسطى المصرية، بالتالي فإف المؤسسة العسكرية قد مثمت األفؽ السياسي 

 .(4ص، 2027)مراد،  كاالجتماعي لممجتمع المصرم ككؿ.
 

شير بحيث أصبح الرجؿ الثاني في كما تمت اإلشارة سابقا كبعد ترقية عبد الحكيـ عامر لرتبة م
الدكلة المصرية كنتيجة الصراع عمى السمطة بينو كبيف عبد الناصر بالتالي فإف انشغالو باألمكر 
السياسية كانت عمى حساب ترتيب الجيش المصرم كاىتمامو بتدريبو كزيادة كفاءتو القتالية 

الجيش المصرم أم تدريب النشغاؿ لـ يتمؽ  2967كالعسكرية، فالسنكات األربعة التي سبقت حرب 
عبد الحكيـ عامر بالحياة السياسية كسعيو لمسيطرة عمى السمطة ككذلؾ النشغاؿ الجيش المصرم 

حرب اليمف بالنسبة إلسرائيؿ فرصة  االستراتيجيةفكانت مف الناحية  2962في الحرب باليمف 
ؿ كجية الجيش لمنطقة أخرل تاريخية ألنيا أجمت خطط المصريف لتقكية كضعيـ في سيناء كتحكي

مساكئ العسكرييف في الحياة السياسية كما نتج عنيا  2967كىي اليمف. ككانت قد كشفت ىزيمة 
مف قمة خبرة في األمكر العسكرية الحربية كىذا ما ظير كاضحا مف أخطاء عسكرية خبلؿ الحرب 

ة بعد مرحمة الحرب أصبح لمقادة العسكرييف، بالتالي فإف أمر تدخؿ العسكر في الحياة السياسي
مرفكض مف أغمب الطبقات كالمجمكعات الشعبية كبناء عمى ذلؾ أدخمت تعديبلت جكىرية مف 
عادة صياغة بنية  داخؿ النظاـ مف خبلؿ انسحاب الجيش مف العديد مف المساحات المدنية كا 

 .(5ص، 2027)مراد،  الجيش العسكرية.
 

الفدائية الفمسطينية كالتي شنت غارات عمى القكات كفي عيد عبد الناصر قد دعمت مصر القكات 
جندم مصرم كىذا  40مصر كقتمت ما يزيد عف  إسرائيؿكبحجة ىذه الغارات ىاجمت  اإلسرائيمية
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عبد الناصر قكات مصرية لمقتاؿ في اليمف إال أنيا  الجيش المصرم، كما أرسؿ ضعؼما كشؼ 
كظمت أرقاـ الضحايا يكتنفيا الغمكض كالسرية القكات في ميمتيا كباءت بخسائر فادحة  فشمت ىذه

 يجةنتفشكمت كؿ مف مصر كاألردف كسكريا  إسرائيؿكالتي ىزمت فييا  2967كبعدىا جاءت حرب 
الحرب صدمة لبلتحاد السكفيتي بسبب فشؿ أسمحتيـ بأيدم المصرييف كاستغؿ عبد الناصر ىذه 

  .بعبد الحكيـ عامر لئلطاحةاليزيمة 
 

بأنو كلطبيعة نشأة عبد الناصر كخمفيتو العسكرية لـ يتمكف مف إنشاء بناء نظاـ  كما يمكف القكؿ
ف كاف قد رفع شعارا ينادم بذلؾ إال أف ممارساتو عمى األرض جاءت  سياسي ديمقراطي حتى كا 

بشعبية كتأييد جماىيرم يقكـ عمى  عمخالفة لذلؾ فمقد خمؼ خمفو نظاما يعتمد عمى الفرد كالمتمت
يخالفو فيك بذلؾ جسد النظاـ بشخصو بما يحمؿ مف أفكار كتكجيات في غياب  إقصاء كؿ مف

 كامؿ لؤلطراؼ األخرل كاألحزاب كالتنظيمات السياسية التي ألغاىا كقيد حريتيا.
 

 : 1981-1971فزشح سئبعخ انغبداد  4.2.2
 

ف تدكـ فترة لـ يكف متكقعا أ 2972عندما تكلى أنكر السادات الرئاسة بعد جماؿ عبد الناصر في 
رئاستو طكيبل كخاصة أنو لـ يكف يممؾ الكاريزما التي كاف يتمتع بيا عبد الناصر، كلـ يكف يممؾ 
قكة كبيرة ىذه القكة التي كانت تتكزع عمى مراكز رئيسية كالحزب االشتراكي ككزارة الداخمية كأجيزة 

مزجت ما بيف المدني المخابرات كالقكات المسمحة، كقد كاجو مف ىذه القكة معارضة صارمة 
بو إال أنيـ فشمكا في ذلؾ ألنو لـ يكف يرغب الكثير مف الضباط  لئلطاحةكالعسكرم كتحالفت 

الذم عانكا منو كمع ذلؾ قممت ىذه القكل مف شأف  سالتسييالتكرط في مقامرة سياسية كذلؾ بسبب 
سادات استفاد مف تغير إال أف ال، (8-7ص، 2025)ىاشـ، قكة الرئاسة كالشرعية المنكطة لمرئيس. 

فاستطاع إقالة العديد مف الخصـك المكالية لعبد  2967العبلقات المدنية العسكرية بعد ىزيمة 
الناصر مف داخؿ الجيش كجزء مما أسماه الثكرة اإلصبلحية فأقاؿ قائد الجيش محمد فكزم آنذاؾ 

ة عمى الجيش، كاستخدـ لككنو مف المكاليف لمرئيس عبد الناصر كاستطاع بذلؾ السادات السيطر 
السادات صبلحية التعيف إلى أقصى حدكدىا السيما كأف الجيش لـ يكف يمتمؾ قيادات مؤثرة 
كفصائؿ قكية، بالتالي فمـ تنشأ داخؿ الجيش خصـ عسكرم ينافسو كما حصؿ في عيد عبد 

 .(24ص، 2025)كجاف، الناصر الذم نافسو المشير عبد الحكيـ عامر. 
 

كالذم حمؿ اسـ ثكرة التصحيح أك  2972/مايك/24إثر االنقبلب في  لساداتكاف أىـ خطكات ا
نما ليحكـ كما يريد ككانت مف ىنا بداية لمرحمة جديدة  مايك، 25ثكرة  ليس التفرد بالحكـ كا 

خبير عسكرم سكفيتي  ألؼ 20طرد السادات نحك  2972في العاـ ف ،لمعبلقات األمريكية المصرية
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مايك  25شكؿ انقبلب  .2967ألكؿ مرة منذ حرب  2975السكيس في  كما تـ إعادة فتح قناة
خطكة لتأسيس نظاـ جديد كتكجو السادات لعقد حزمة تحالفات شممت القكل المعادية لشخص عبد 
الناصر كنظامو تحديدا اإلخكاف المسمميف كقدامى الرأسمالييف كالميبرالييف، كلقد عقد حينيا السادات 

لئلخكاف المسمميف عمر التممساني تتمثؿ بالعفك عف كؿ مف كاف في صفقة مع المرشد العاـ 
السجكف مف قادة اإلخكاف كمنحيـ فرصة العمؿ السياسي مقابؿ اإلجياز المعنكم عمى عبد الناصر 

 .(23ص، 2024)ادريس،  كعيده.
 

ذا ما تحدثنا عف السياسية العامة في عيد السادات فإف مصر في قد دخمت مرحمة جديدة عف  كا 
التي بدأىا عبد الناصر إذ أعمف السادات شعاره "دكلة المؤسسات كسيادة القانكف" في إعبلنو 

حيث نصت مكاد الدستكر عمى أف الدكلة كحدىا ىي التي تنشئ القكات  2972 لمدستكر العاـ لمببلد
 المسمحة كىي ممؾ الشعب ميمتيا حماية الببلد كسبلمة أراضييا كأمنيا كحماية مكاسب النضاؿ
الشعبي كال يجكز ألم ىيئة إنشاء تشكيبلت عسكرية أك شبو عسكرية، كيمكف إجماؿ عممية التحكؿ 
التي كقعت في عيده كالتي أطمؽ عمييا ثكرة التصحيح كالتي كاف ييدؼ مف خبلليا استكماؿ مسيرة 

جيع كلكف باليات مختمفة بأنيا تمثمت بتقميص دكر القطاع العاـ كتش 2952 عبد الناصر في ثكرة
القطاع الخاص كقاـ بتنكيع عبلقاتو مع الغرب كبدأ مسار التصالح مع إسرائيؿ كخاصة بعد حرب 

عمى عكس سياسات عبد الناصر المتجية نحك الشرؽ، كما أف سياساتو قد حكلت مصر  2973
 .(29-28ص، 2023)سميماف ح.،  مف دكلة منتجة إلى مستيمكة تكجو إنفاقيا لمجيش كاألمف.

 
السمطات الثبلث التشريعية كالتنفيذية كالقضائية تطكرات في عيد السادات بناء عمى  كلقد شيدت

فمقد شيدت فترة السادات ثبلثة انتخابات برلمانية نتج عنيا  ؛2972الدستكر الصادر في العاـ 
، كقد انعكس ىذا التطكر النيابي نتيجة لما 2979،2976،2972ثبلث ىيئات لمجمس الشعب 

نحك التعددية  لسياسي في عيد السادات مف التحكؿ في التنظيـ السياسي الكاحدأحدثو التطكر ا
الحزبية، كما أف الطابع المدني قد غمب عمى الكزارات في عيد السادات كىذا خبلفا لما كاف عميو 
في عيد الرئيس عبد الناصر حيث احتكر العسكريكف منصب رئيس الكزراء كسيطركا بشكؿ كبير 

رئيسية. إال أنو ال بد مف اإلشارة إلى أف أحد سمات السمطة التنفيذية في عيد عمى الكزارات ال
ىك ازدكاجية السمطة أم أنيا تمارس بكاسطة كؿ مف رئيس  2972 الرئيس السادات ككفقا لدستكر

 الجميكرية كمجمس الكزراء بالتالي فإف دكر مجمسي الكزراء يعتمد عمى عبلقتو برئيس الدكلة 
، ئيس. كمدل صمتو بالر   األطكؿ  2972كما يعتبر دستكر  (2.3ص، 2022)السياسي كـك
 ككاف  2022 يناير 25عاـ حتى تـ تعطيمو بعد ثكرة  40فتـ العمؿ بو  2952عمرا بعد ثكرة 
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% ككفقا ليذه 89.86كبمغت نتيجة االستفتاء عمى تعديمو  2980قد جرل تعديمو في العاـ 
يس لمتشريع، كما سمح لتجديد رئاسة الرئيس ألكثر مف التعديبلت أصبحت الشريعة المصدر الرئ

 .(2ص، 2026)عمي ر.،  مدة متتالية.
كاجو السادات تحديات أخرل إذ كاف االقتصاد في حالة انييار  2972في عمى المستكل اآلخر 

لسيناء  اإلسرائيميعمى الدفاع كتكاليؼ حرب االستنزاؼ كاستمرار االحتبلؿ  اإلنفاؽنتيجة تكاليؼ 
خبلؿ ىذه الفترة ركز الجيش جيكده . ك افة إلى أنو سادت أعماؿ شغب كمظاىرات ضد الحككمةإض

كانت مصر  2973 كما أنو كبعد الحرب .2967 ىزيمةالعسكرم لمحك  كاإلعدادعمى التدريب 
بدأ السادات سياسة االنفتاح التي تتطمب إصبلحات  2974لذا في  تمر بكضع اقتصادم سيء.

عادة ىيك مة االقتصاد فقاـ بتفكيؾ مشركعات الدكلة غير الفعالة كتخفيض الدعـ لممنتجات ىائمة كا 
نما أيضا في  األساسية كاألرز كالسكر، ىذه السياسة لـ تكف في المجاؿ االقتصادم كحسب كا 
السياسة الخارجية كاألمف القكمي، فبعد الحرب انيارت العبلقات المصرية السكفيتية بسبب رفض 

فمقد مثمت كرقة  (8.9ص، 2025)ىاشـ، . ي تزكيد مصر بالسبلح خبلؿ الحرباالتحاد السكفيت
األساس التي بني عميو سياسة  2974أكتكبر كالتي أصدرىا الرئيس أنكر السادات في العاـ 

االنفتاح االقتصادم كالذم فتح االقتصاد المصرم لبلستثمار الخاص المباشر مف الخارج. جعمت 
حد المياـ الرئيسية لممجتمع المصرم في المرحمة البلحقة؛ فمقد شخصت ىذه الكرقة مف االنفتاح ا

ىذه الكرقة المشكبلت االقتصادية التي تعاني منيا مصر كأكدت أف سياسية االنفتاح االقتصادم 
ىك انفتاح عمى العالـ بشرقو كغربو مع الترحيب باالستثمار األجنبي، كاالنفتاح االقتصادم حسب 

 .(2ص، 2006)راشد،  كثيقة األساسية في ىذا المجاؿ.كرقة أكتكبر كىي ال
 

كنتيجة لسياسة االنفتاح االقتصادم كنتيجة لمتعديبلت القانكنية كالتي أصدرت بناء عمى كرقة 
فتح المجاؿ أماـ رأس الماؿ األجنبي كالتي تسيطر عميو الشركات المتعددة  2974 أكتكبر

ى االقتصاد المصرم بالتالي فإف مظاىر التنمية الجنسيات مما أدل إلى سيطرة ىذه الشركات عم
 تنمية تابعة لـ تنشأ مف أنشطة اقتصادية مصرية كطنية.  التي أحدثتيا سياسية االنفتاح كانت

 
أما أىـ سمبيات سياسة االنفتاح االقتصادم التي انتيجو السادات ككاف لو األثر السمبي عمى 

كالذم كاف يمثؿ ركيزة أساسية في نمك االقتصاد  االقتصاد المصرم تمثؿ بضعؼ االقتصاد العاـ
المصرم سابقا، إضافة إلى ظيكر مراكز قكل جديدة اكتسبت نفكذا كىيمنة بتكجيو السياسيات 
االقتصادية ككضع القرارات العامة، كما أف سياسية االنفتاح االقتصادم أدت إلى نمك ىش في 

نما لمقطاعات غير االقتصاد المصرم فيك نمك خدمي لـ تكف األكلكية  فيو لمزراعة كالصناعة كا 
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لذاتية لبلقتصاد المصرم. إذا السمعية التجارة كالتكزيع كالماؿ بمعنى أنو لـ يستند إلى مصادر القكة ا
النتيجة النيائية لسياسة االنفتاح االقتصادم ىك التبعية الكاممة لبلقتصاد المصرم لممركز ف

 .ض األجنبية كارتفع أيضا حجـ الديف الخارجي عمى مصرالرأسمالي العالمي فتزايد حجـ القرك 
كىذا يدلؿ عمى عدـ كفاءة اإلدارة االقتصادية كالتي تمثمت بغياب ، (3.4ص، 2006)راشد، 

األىداؼ الكاضحة مف أجؿ التنمية االقتصادية مف قبؿ السادات بحيث انحسر دكر الدكلة في 
كىذا يعني تراجع  ؿ األجنبي المستثمر في مصرالمشاريع االقتصادية لصالح الشركات كرأس الما

 بمزيد مف التبعية. لمسيادة الكطنية كمدل استقبلليتيا
 

إذا يمكف القكؿ أف مصر شيدت في عيده تحكالت متعددة في المجاالت السياسية كاالقتصادية ففي 
االقتصادم،   االنفتاحالجانب االقتصادم اعتمد سياسة الباب المفتكح كحرية حركة السكؽ في ظؿ 

كفي الجانب السياسي انتقؿ مف مفيكـ الحزب السياسي الكاحد إلى مفيكـ التعددية الحزبية لكف 
يتكجب اإلشارة إلى أف ىذه التعددية كانت بقرار مف القيادة السياسية المتمثمة بالسادات بمعنى أف 

نما جاءت بقرار رئاسي بالتالي فإف ىذه السياسات فعميا  ىذا التحكؿ لـ يأت نتيجة مطالبة شعبية كا 
نما إيجاد أحزاب سياسية تكافقو  دكف أف  باأليدكلكجيالـ ييدؼ منيا إلى إقامة تعددية حقيقية كا 

تحمؿ أم اختبلؼ جذرم في تكجيات حكمو. كلعؿ أىـ األسباب التي دفعت السادات إلى االنتقاؿ 
فشكمت  بعد كفاة بعد الناصر،نحك التعددية الحزبية حالة الفراغ السياسي التي دخمت بيا مصر 

ىذه السياسة إحدل األدكات التي استخدميا في تثبيت نظاـ حكمو بما يتناسب مع شعار دكلة 
المؤسسات كسيادة القانكف، كما أف اتجاه النظاـ لتبني سياسة االنفتاح االقتصادم كانت عامؿ ميـ 

 .(30ص، 2023)سميماف ح.،  ألجؿ االنتقاؿ إلى التعددية الحزبية.
 

أما نياية فترة السبعينات قد شيدت تحكال كبيرا في ادكار الجيش ككظائفو كعقيدتو القتالية السيما 
برز جيؿ مف الجيش يمكف  إذ 2979 اإلسرائيميمع تكقيع السادات معاىدة كامب ديفيد مع الكياف 

خكضيا أك  محربل االستعداد غير آخرتسميتو بجيش كامب ديفيد كأصبح الجيش يبحث عف دكر 
زادت حينيا مساحات  كالتي الحركب آخرانطبلقا مف مقكلة السادات الشييرة أف حرب أكتكبر ىي 

 التقرب مف الكاليات المتحدة األمريكية حتى أصبحت مصر ثاني أكبر دكلة تحصؿ عمى 
في  . كأصبح اليـ األكؿ لمقيادة السياسية كالعسكرية يتمثؿبعد إسرائيؿ معكنات مف الكاليات المتحدة
 ىي الداعمة الرئيسية الدكلة الراعيةلممعكنات العسكرية رغـ أف الحفاظ عمى ىذه المعاىدة 

 .(2025)عز الديف،  .إلسرائيؿ
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لـ يقتصر تأثير ىذه المعاىدة عمى الدكر القتالي لمجيش بؿ امتدت إلى تغيير كظائفو فانصرؼ 
أنشأ  2979كالحرب ففي عاـ  الجيش لمساحة االقتصادية بعد أف تخمى عف دكره في السياسة

كيتكلى ىذا الجياز تنفيذ  التابع لكزارة الدفاع المصرية الجيش جياز المشركعات الخدمة الكطنية
 إنشاءكجاء  كال يخضع ألم رقابة مف الدكلة، كالييئات اراتاألعماؿ كالمشركعات التي تطمبيا الكز 

ذلؾ أف يفرغ الجيش مف كظائفو كمضمكنو ىذا الجياز بعد تكقيع المعاىدة بفترة كجيزة ككأف ىدؼ 
 .(4ص، 2025)عز الديف،  .إلى أمكر أخرل

 
كمف خبلؿ إنشاء ىذا الجياز كالذم جاء بقرار رئاسي مف السادات قد استعيض عف تراجع دكر 
الجيش الدفاعي كالحربي بتنامي دكره كمؤسسة لمتحديث كالذم يتحّكـ بكيفية التعامؿ مع المعكنات 

كدخؿ الجيش في المجاالت التنمكية كالنشاط االقتصادم  ،االقتصاديةكالمشاريع  كالمساعدات
المدني كالذم ترافؽ مع سياسية االنفتاح االقتصادم الذم انتيجيا السادات كالتي كاف ليا أثر عمى 
العبلقات المدنية العسكرية فمقد حصمت مصر عمى معكنات عسكرية كاقتصادية مف الكاليات 

يكية أتاحت لمجيش المصرم لفتح قنكات اتصاؿ مباشرة مع الكاليات المتحدة األمريكية المتحدة األمر 
كمؤسستيا العسكرية كىذا ما منح الجيش المصرم نفكذا إضافيا بإقامتو ركابط خارجية مع قكة 

كىذا مف أجؿ الحفاظ عمى سيطرتيـ عمى اقتصاد ، (42.40ص، 2025)سميماف ق.،  عظمى.
المؤسسة السياسية كالتي يرأسيا أحد عناصره كلكف بتكجو قكمي قطرم  مصر كمف دكف تدخؿ مف

بالمقارنة مع التكجو القكمي العربي في عيد عبد الناصر. تداعياتيا أف الجيش بدال مف اف يرعى 
مشركع قكمي ثكرم تحكؿ إلى جياز دكره الحفاظ عمى االستقرار أك التكتر اإلقميمي لصالح الكاليات 

سرائي  ؿ.المتحدة كا 
 

 :2111-1981جبسك فزشح سئبعخ حغُي ي 4.2.3
 

أثناء عرض  2982 /20/ 6الصغار السادات في  اإلسبلمييفبعد اغتياؿ مجمكعة مف الضباط 
عسكرم اعتمى نائب الرئيس حسني مبارؾ سدة الرئاسة ككاف صعكده سريعا ألنو افتقد لكاريزما 

 أجبرتوبعد أف  2022رئاسة مصر إلى العاـ  رئيس انتقالي إال أنو استمر في مبارؾ السادات اعتبر
كلقد استفاد مبارؾ مف التعديؿ الدستكرم الذم أدخؿ عمى  .االحتجاجات كالثكرة عمى االستقالة

كالتي كانت مقيدة  2980كالمتعمؽ بفترة حكـ الرئيس كالتي تـ تعديميا في العاـ  2972 دستكر
 .(2ص، 20274)منتصر،  بفترتيف لمدة ستة سنكات.

 

لـ تكف فترة حكـ مبارؾ نظاـ قائـ بحد ذاتو بؿ امتداد لفترة حكـ السادات فكاف ىناؾ تشابو كبير 
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بينيما تمثمت بالتبعية السياسية كاالقتصادية لمكاليات المتحدة األمريكية كتحكيؿ االقتصاد مف 
شاكؿ اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد استيبلكي. كلقد كرث مبارؾ مف السادات نظاما يعاني مف م

اقتصادية كسياسية حادة فمقد كرث اقتصاد منيار كأراضي محتمة كعبلقات عربية ميترئة ككميا 
كىذا يدؿ عمى أف النظاـ لـ ، (33ص، 2023)سميماف ح.،  تثقؿ كاىؿ أم شعب مف الشعكب.

يكف يسعى بشكؿ جاد إليجاد حمكؿ عممية لمكاجية المشكبلت االقتصادية بؿ إنو سعى إلى تسخير 
النظاـ إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية بقدر ما  جؿ تحقيؽ مصالحو الذاتية فمـ يسعَ د الدكلة مف أمكار 

كاف يسعى إلى تعميؽ دكر فئة قميمة كانت مقربة مف النظاـ الحاكـ، كما أف سياسة االنفتاح التي 
لمصرم كاصؿ بيا الرئيس مبارؾ قد حكلت المجتمع إلى مجتمع استيبلكي لعدـ قدرة االقتصاد ا

كذلؾ ألف السكؽ الرأسمالي يعتمد عمى الميزة التنافسية لممنتجات كىك األمر الذم  عمى المنافسة
تضعؼ فيو المنتجات المصرية مقابؿ األجنبية إضافة إلى انتشار الفساد التي تعاني منو جميع 

 الدكؿ النامية.
 

ت الثبلثيف عاـ إذ تكلى السمطة كال بد مف اإلشارة إلى أف حكـ مبارؾ قد استمر لمدة أطكؿ إذ بمغ
كىك يسعى لتكريس دعائـ حكمو كالبحث عف شرعية جديدة لو فمقد جاء لمسمطة في ظؿ اىتراء 
تباع سياسات االنفتاح  الشرعية الثكرية التي كاف السادات قد فقدىا بعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد كا 

ر الشرعية الثكرية التي يتمكف االقتصادم فيذا دفعو لمبحث عف مصادر جديدة لمشرعية غي
 الحصكؿ عمييا.

السياسي فقاـ بتغيير  لذا سعى لمحصكؿ عمى الشرعية الدستكرية التي تتطمب مزيدا مف االنفتاح
الخطاب السياسي كاتجو نحك استعماؿ مصطمحات الديمقراطية كبدأ بالحديث عف ضركرات 

الحتقاف الشعبي لمكضع االقتصادم اإلصبلح السياسي كالذم جاء كنتيجة مف أجؿ تخفيؼ حدة ا
شاركت فييا التيارات السياسية المختمفة كمنيا  2984المتردم، فأجرل أكؿ انتخابات مباشرة 

اإلسبلمية إذ تبنى منيجا متسامحا مع التيار اإلسبلمي المعتدؿ المتمثؿ باإلخكاف المسمميف فأفرج 
ي كاستمر ىذا االنفتاح بإجراء انتخابات عف المعتقميف كأكد أف المعارضة جزء مف النظاـ السياس

  .(35ص، 2023)سميماف ح.،  .2987 مفتكحة مرة أخرل في العاـ
 

سياسة االنفتاح السياسي التي انتيجيا مبارؾ كانت مف أجؿ حصكلو عمى الشرعية الدستكرية لككنو 
النظاـ الحاكـ لـ يكف يممؾ شرعية ثكرية بالتالي فكانت سياساتو مكجية ليدؼ معيف كتحت سيطرة 

بمعنى أنيا لـ تكف تكجيا عاـ كتغيير في النظاـ السياسي، اذا فالسياسيات السياسية لمبارؾ لـ 
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تختمؼ عف تمؾ التي كانت في عيدم عبد الناصر كالسادات؛ فاستمر بمحاربة كتقييد المعارضة 
 عمى نظامو. السياسية كسمح ليا بالعمؿ مف أجؿ حصكلو عمى الشرعية كبالقدر الذم ال تؤثر 

 
بحيث  مف أىـ مبلمح الدكلة المصرية في عيد مبارؾ خمؽ دينامية تفاعؿ بيف الجيش كالسياسة،

أدت ىذه الدينامية إلى تنشيط لمقكات المسمحة المصرية كعكدة ظيكر الجيش كطرؼ فاعؿ في 
يش السياسية الكطنية؛ فعمى النقيض مف سياسة السادات التي عمدت إلى تخفيض ميزانية الج

كتحديد تدخمو في الحياة العامة فقد رحب مبارؾ بمساىمة الجيش في االقتصاد المصرم كدكره 
كضامف لبلستقرار الداخمي. كسعى مبارؾ إلى تعزيز مكانة الجيش كالمؤسسة العسكرية كاستغؿ 

كالتي كانت عبارة مظاىرات احتجاجية انطمقت مف معسكريف  2986أحداث األمف المركزم 
سنكات  5سنكات إلى  3ألمف المركزم احتجاجا عمى قرار التمديد لمتجنيد اإلجبارم مف لمعسكرات ا

فبعد خمس سنكات مف حكـ مبارؾ  ،إضافة لتخفيض ركاتب الجنكد بحجة سداد ديكف مصر
تقمصت عائدات البتركؿ كتحكيبلت العامميف في الخارج إلى مصر فارتفع حجـ التضخـ كتراجع 

فأراد  مميكف دكالر عمى مصر 32.5ارتفاع حجـ الديكف كالتي بمغت معدؿ النمك االقتصادم ك 
النظاـ حؿ ىذه المشكمة عمى حساب الفئات الصغيرة مف خبلؿ حقكقيـ كمكتسباتيـ القانكنية 
فتصاعدت إثر ذلؾ حدة الصراع الطبقي كاندلعت معيا اإلضرابات فتطكرت األحداث إلى انتفاضة 

مركزم، بالتالي فإف مبارؾ استغؿ ىذا الحدث كالذم أخمدىا شاممة في جميع معسكرات األمف ال
 .(2ص، 2026)ابراىيـ ـ.،  العسكر بكفاءة لفرض كاستعادة النفكذ لممؤسسة العسكرية.

 
كفي سبيؿ منح الجيش مساىمة في االقتصاد المصرم اتبع مبارؾ سبيميف مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ؛ 

كتكسيع الخدمات كاالمتيازات التي  ة السيما الضباط،منح مزايا مادية جديدة لمنتسبي القكات المسمح
يحصؿ عمييا مثؿ اإلسكاف كالرعاية الصحية كالتعميـ العالي ألبناء الضباط، كاألمر الثاني ىك 
التكسع في الدكر الجديد لمجيش في مجاؿ التحديث كالتنمية كالذم كاف قد بدأ في أكاخر عيد 

ثبلثة . فمقد كسع الجيش نشاطو بشكؿ كبير في 2979 ةالسادات بإنشاء جياز المشركعات الكطني
عامة تمثمت بإنتاج السبلح كغيره مف المصنكعات كالزراعة كالبناء كالمرافؽ. كىذا بدكره  مجاالت

أدل إلى تحقيؽ الجيش لمكتسبات مادية كبيرة، ىذا ما جعؿ المدنييف ينظركف بسمبية لتضخـ دكر 
عمميا تسميـ معظـ قطاعات ، (42-43ص، 2025ف ق.، )سميما الجيش في المجاالت المدنية.

الحركة االقتصادية المصرية لمضباط الجيش مف أجؿ الحصكؿ عمى كالئيـ إلى حد أف الرئيس 
مف ىذه الحالة )كما تبيف الحقا ثركة  دأصبح يخدـ مصالح ىذه النخبة العسكرية كىك أيضا المستفي

أف ثركة  2027 /3فت مصادر قضائية مصرية في فمقد كش ،2022مبارؾ كعائمتو بعد إطاحتو في 
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أف مبارؾ كأفراد مميكف جنيو، كما  600مميارات دكالر ك 3الرئيس األسبؽ حسني مبارؾ قدرت ب
مميكف  650حككمتو يمتمككف في الخارج ما يقرب مف المميار كنصؼ المميار دكالر، مف بينيا نحك 

مميكف جنيو، كىي عبارة عف أصكؿ كعقارات  750مميارات ك 9دكالر لمبارؾ كنجميو بما يعادؿ 
، . مبلييف دكالر في سكيسرا 420كقبرص كأمريكا بجانب  لندف في  .(2ص، 2027)ركسيا اليـك

 

تكغميا في كافة المجاالت؛ فكانت ىناؾ كعكدات مف كسعت القكات المسمحة  2992بعد العاـ 
الرئيس مبارؾ مف أجؿ استمالة كبار الضباط كدمجيـ في نظاـ المحسكبية التابع لمبارؾ بتعينيـ 
بعد التقاعد في كزارات رئيسية كفي الشركات كالييئات الحككمية المممككة لمدكلة كمنحيـ ركاتب 

كاسب مادية إضافية مقابؿ استمرار كالئيـ لمرئيس كفرص مربحة تمكنيـ مف تحقيؽ م إضافية
كعدـ انخراطيـ في السياسية. كيعكد السبب في ذلؾ إلى عكامؿ كانت مف أىميا عدـ صعكد  مبارؾ

 2989رجؿ عسكرم صاحب سمطة ممكف أف يشكؿ تيديد لنفكذ كسمطة مبارؾ لذلؾ أقدـ في العاـ 
بيرة في صفكؼ المؤسسة العسكرية كبيف الشعب إلقالة المشير أبك غزالة كالذم كاف لو شعبية ك

المشير الطنطاكم المقرب مف مبارؾ لمنصب كزيرا لمدفاع، كالعامؿ  2992بشكؿ عاـ كعيف بالعاـ 
ىي إطبلؽ الرئيس مبارؾ حممة كبرل  2992االخر الذم مثؿ نقطة تحكؿ أخرل في العاـ 

مفية شطب ديكف مصر الخارجية لخصخصة المشاريع االقتصادية التابعة لمقطاع العاـ عمى خ
عادة التفاكض بينيا كبيف الصندكؽ الدكلي عمى اتفافية العاـ في أعقاب حرب تحرير  2987 كا 

الككيت كىذا بالتالي سمح لكبار الضباط مف القكات المسمحة لمكصكؿ إلى حيز كبير مف االقتصاد 
 .(3ص، 2022)صايغ،  المصرم الذم كاف مممككا لمدكلة.

 
تجارية مؤثرة في اقتصاد الببلد  إمبراطكريةالح الجيش بشكؿ سريع كأصبح يمتمؾ كتضخمت مص

% مف اقتصاد الببلد فمقد أصبح الجيش يمتمؾ المئات مف الفنادؽ 40إلى  25يتراكح حجيا ما بيف 
مف العامميف كتجاكزت األمكر إلى  اآلالؼكالمستشفيات كالنكادم كالمخابز باإلضافة إلى عشرات 

يتيح لمجيش  2997الجيش ممكية معظـ أراضي مصر مف خبلؿ مرسـك رئاسي في  منح مبارؾ
ف مساحة مصر كىي أراضي لـ % م87ر الزراعية كنسبتيا تجاكزت كافة األراضي غي حؽ إدارة

مف خبلؿ ىذا المرسكـ صار الجيش متحكما في قطاع العقارات في مصر ك تخضع لمتطكير بعد. 
عقارم مف األراضي  إنشاءضي مصر الصحراكية كحتى مف يريد فالجيش يسيطر فعميا عمى كؿ أرا

الممتدة عمى طكؿ البحر األحمر فعميو أف يستأجرىا مف كزير الدفاع كامتدت سيطرة الجيش إلى 
داخؿ العديد مف يضا مصانع االسمنت كشركات البناء التابعة لمكاءات المتقاعدة كامتدت سيطرتيـ أ

كىذا يدلؿ عمى أف النظاـ ، (5-4ص، 2025)عز الديف، طيراف. الكزارات كاالتصاالت كشركات ال

https://arabic.rt.com/search?q=%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86++&type=&df=&dt=
https://arabic.rt.com/search?q=%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86++&type=&df=&dt=
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السياسي كالذم يديره العسكر لتحقيؽ مصالحو كتحقيؽ نفكذه بصكرة تبدك ككأف الدكلة اختزلت في 
الجيش كبالتالي بمقدكره أف يقكـ بكؿ األدكار عمى حساب تراجع القطاع المدني المنكط بو عممية 

كأف الجيش ىك البديؿ، كبالتالي فإف سيطرة الجيش عمى االقتصاد ال اإلنتاج كالنشاط االقتصادم 
 يعده الضامف لمقدرات البمد كثركاتيا ألنو يسخرىا مف أجؿ مصالحو.

 
 اإلسبلـلقد أدرؾ مبارؾ أف إحدل القضايا الرئيسية التي كاف عميو أف يتعامؿ معيا ىك ظيكر 

لمسمحة كبدأت الحككمة لمبحث عف أسباب ىذا السياسي عمى العمكـ كاختراؽ ىذا التيار لمقكات ا
التنامي كاتخذ تدابير لمنع تسمميـ بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ بالتحقيؽ عف خمفيات الجنكد العائمية 
خاصة األفراد الذيف يتطمعكف لمناصب حساسة في الجيش كقد أنشأت الدكلة مؤسسة الرقابة لمنع 

كالء الضباط بكعدىـ بالتقاعد المبكر مع راتب كحرص عمى كسب  التسمؿ إلى القكات المسمحة.
غراءاتتقاعدم  بمكاقع مريحة في أم مف الشركات المممككة لمجيش كالتي ظيرت بعد تكقيع  كا 

كالء الجيش لمبارؾ خبلؿ سنكات حكمو  ف، ككاف العامؿ األساسي لضمااإلسرائيميةاتفاقية السبلـ 
شاء المجمع العسكرم الصناعي كتشغيمو كعبلكة الطكيمة ىي االستقبلؿ الذم منحو لمضباط في إن

عمى ذلؾ أنشأ الجيش نشاطات تجارية ليس ليا عبلقة بالدفاع بؿ أف الضباط امتمككا مساحات 
، 2025)ىاشـ،  كاسعة مف األراضي العامة كالتي يتـ تحكيميا إلى منتجات مغمقة كمنتجعات.

منذ بداية التسعينات كتكسعت تكسعت أدكار الجيش االقتصادية في عيد مبارؾ ف، (22ص
استثماراتو في كؿ شيء بدء مف الزراعة إلى بناء الطرؽ كاالستثمار العقارم كما منحت مشاريع 
القكات المسمحة امتيازات فكؽ سمطات الحككمة القانكنية كالمحاسبية بحيث أنيا معفاة مف الضرائب 

 طاعيف العاـ كالخاص.كال تخضع لمكائح كالقكانيف التي يخضع ليا الجميع في الق
 

فقا لتقرير فك في تفشي الفساد داخميا بشكؿ كبيرة  ساىـ ىذا الكضع االستثنائي لممؤسسة العسكرية
؛ فكانت المؤسسة العسكرية المصرية حكؿ فساد الجيكش في العالـ 2023منظمة الشفافية الدكلية 

مجاؿ الشفافية كمكافحة  إلى جانب خمس دكؿ عربية تصنؼ بأنيا األسكأ عمى مستكل العالـ في
ف ينفؽ يكال أحد يعمـ أ 2028 لت سرية حتىا% مف ميزانية الجيش ال ز 99الفساد، كأفاد التقرير أف 

نفكذ لممؤسسة ال ؿ تناميفي ظ، (2ص)جريدة الشعب،  العسكر األمكاؿ التي يحصؿ عمييا.
ب أكال استعادة الدكلة تغيير سياسي نحك المدنية يتطم أم أف، ىذا يعنى العسكرية في االقتصاد

عادةك  مسيطرةىا مف النخبة العسكرية الدكمكار  تصكيب عبلقة الجيش بالنظاـ السياسي كجياز تابع  ا 
عادة لمحككمة كليس مسيطرة عمييا.  مشاركة الشعب في السياسة كفي تشكيؿ الحككمة.  كا 
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أىا السادات كلـ يتمكف في الجانب االقتصادم لنظاـ مبارؾ عانى مف استمرار التبعية التي قد بد
مف تحرير الييمنة لؤلطراؼ الخارجية كتدخميا فتزايد اعتماد مصر عمى المساعدات كالقركض 

سيطرة  كالمعكنات الخارجية خاصة العسكرية مف أجؿ تسميح جيشيا كىذا يعني أف ثبات نظاـ
يتعمؽ بالسياسة  مبارؾ قائـ عمى ىذه المعكنات. ىذه السياسات خمقت حالة مف عدـ التكافؤ فيما

الخارجية لمدكلة فالمعكنات األمريكية التي سعى مبارؾ لمحصكؿ عمييا مستعد لبذؿ كؿ الجيكد 
كىذا يدلؿ عمى أف مع كؿ  لمحصكؿ عمييا كقيدت ىذه المعكنات مف استقبلؿ مصر كسيادتيا،

ي تحقيؽ التنمية المشاريع التي تسيطر عمييا المؤسسة العسكرية إال أنيا لـ تدر أم أرباح تساىـ ف
االقتصادية كذلؾ ألنيا سعت مف خبلؿ ىذه السيطرة عمى المشاريع تنمية مصادرىا الخاصة 
كنفكذىـ الخاص، كما شكمت المعكنات كسيمة ضغط عمى مصر مف جية كأداة لتحقيؽ السيطرة 

ال  األمريكية مف جية أخرل فاعتماد مصر عمى ىذه المعكنات جعميا مف مصادرىا األساسية التي
فنتيجة اعتماد مصر عمى ىذه المعكنات ، (37ص، 2023)سميماف ح.،  يمكف االستغناء عنيا.

كالتي أفقدتيا استقبلليتيا انعكست في العديد مف القضايا التي تتعمؽ بالسياسة الخارجية المصرية 
 ة كانكشاؼ مدل تابعيتيا لمكاليات المتحدة األمريكية مثؿ تماىي مصر مع السياسة األمريكي

 كمف ثـ االنضماـ لعاصفة الصحراء التي كانت  ،2990إزاء العراؽ منذ غزك الككيت 
 2022، كتخمي مصر عف السكداف كاستقبلؿ جنكب السكداف 2003عرض تمييدم لغزك العراؽ 

كبالتالي تخمت مصر عف أمنيا المائي كعمقيا البرم الذم أسمتو العسكرية المصرية االتجاه 
 .(32ص، 9)المصرم،  الجنكبي.

 
تحكالت كبرل حدثت لكظيفة ككضعية الجيش في عيد مبارؾ فصار مف ناحية مرتبطا ثمة 

بالكاليات المتحدة األمريكية عف طريؽ المعاىدة كالمعكنة كمف ناحية أخرل يحظى بكضع مستقؿ 
في الداخؿ مختمؼ عف أم مؤسسة تابعة لمدكلة لو ميزانية خاصة كال يخضع ألم رقابة يستشرم 

مدنية في مؤسسات حككمية كؿ ذلؾ  بعد انتياء الخدمة بتكلي مناصب ءهالفساد كيكافئ أعضا فيو
 مقابؿ االبتعاد عف الجانب السياسي.

 
مقد كانت المؤسسة العسكرية مستعدة لعمؿ كؿ شيء لمحفاظ عمى دكرىا المركزم منذ ثكرة يكليك ف

كالتحكؿ في اإلدارات العامة كالمحمية  كالتي كاف الضباط في ظميا قد حافظكا عمى تعييناتيـ 2952
الذم حصؿ لدكر الجيش مف ثكرم كأساسي في بناء الدكلة كتنميتيا في قطاعاتيا المختمفة الى 

اختطفت الدكلة لتتطفؿ عمييا، كاف لو أثر بارز عمى منع تحكؿ النظاـ  التيشريحة مف الجيش 
في  المحافظيف% مف 40ؼ و ظاىرة.السياسي الى نظاـ مسيطر كمشكؿ مف قبؿ الشعب الذم يمثم
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ف كانت أعدادىـ في الحككمات المتعاقبة كالسمؾ  ظؿ حكـ مبارؾ جاءكا مف خمفيات عسكرية كا 
الضباط المصريكف اعتبارا مف النصؼ  غنمو الدبمكماسي تراجعت نسبيا كلكف المكتسب األىـ الذم

ـ فيو بحيث باتت حصة الثاني مف السبعينيات ىك فتح باب االقتصاد الكطني أماـ تدخمي
% مف مجمؿ 20إلى  5 2028 بالعاـالمؤسسات االقتصادية التابعة لممؤسسة العسكرية تشكؿ 

عند التفكير بحسابات قادة القكات المسمحة  إغفاليااالقتصاد المصرم كىذه نقطة أساسية ال يمكف 
عبارة عف مميارات المصرية، فالدخؿ السنكم لممؤسسات االقتصادية التابعة لمجيش المصرم ىك 

مف الدكالرات يمسؾ الضباط حساباتيا دكف رقابة مف أم جية مدنية باعتبار أف النشاط االقتصادم 
 .(3ص، 22)بك ناصيؼ،  لمقكات المسمحة يدخؿ في نطاؽ األمف القكمي المصرم.

 
ف السمطة إف تصاعد نفكذ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية تزامف مع إسناد مياـ جديدة ليـ م

القضائية تتمثؿ بمحاكمة المدنييف في المحاكـ العسكرية خبلؿ فترات العمؿ بقانكف الطكارئ كالذم 
لمكاجية أم  اجديد اظؿ قائما طكاؿ فترة حكـ مبارؾ بالتالي ىذا أعطى المؤسسة العسكرية نفكذ

لمشرطة  كذلؾ الحاؿ بالنسبة، (2ص، 2026)عزيز، حركات احتجاجية كالمعارضة السياسية. 
مف الدستكر كيتكلى كزير الداخمية رئاستيا  284فرئيسيا األعمى ىك رئيس الجميكرية كفقا لممادة 

مختصة ليس فقط في حماية األمف بؿ أيضا  2982التنفيذية كحسب القانكف المعدؿ في دستكر 
لجميكرية، بحماية النظاـ العاـ أك بمعنى اخر حماية دكلة النخبة العسكرية التي اختطفت دكلة ا

ككاف إعبلف حالة الطكارئ المتكاصؿ في نظاـ مبارؾ ليزيد نفكذ الشرطة في النظاـ السياسي 
لمبارؾ كما جاء تصاعد نفكذ الشرطة في الحياة السياسية نتيجة لرؤية الدكلة في مكاجية تنامي 

كلقد ، (22ص، 2006)ابراىيـ ش.، النشاط لؤلحزاب اإلسبلمية كالتي رأت فييا تيديد لسمطتيا. 
نما  كاف حضكر الشرطة في عيد مبارؾ ليست بسبب الطبيعة الخدمية التي تقكـ بيا الداخمية فقط كا 
لمكاجية التحديات الداخمية التي كاف يراىا مبارؾ في األحزاب السياسية المعارضة السيما األحزاب 

قة كمنح مبارؾ في عيد مبارؾ حتى باتت ككأنيا مطم اإلسبلمية فاتسعت صبلحيات رجؿ الشرطة
الضباط مف الشرطة االمتيازات المالية كالمكافآت إضافة إلى التنكع في تسميح الشرطة كتطكيرىا 

 .(8ص، 2024)الفكلي، عسكريا. 
 

كمف القضايا التي مثمت معضمة في النظاـ السياسي المصرم في عيد مبارؾ ممؼ تكريث الحكـ 
تعديبل عمى طريقة اختيار رئيس  2005ي العاـ البنو جماؿ مبارؾ، فمقد شيد الدستكر المصرم ف

كالتي بمكجبيا يتـ اختيار رئيس الجميكرية  2972 مف الدستكر 76الجميكرية كىي المادة 
باالستفتاء بعد أف يسمي مجمس الشعب بأغمبية الثمثيف مرشحا كحيدا لرئاسة الجميكرية أك تمديد 
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مف مبارؾ مباشرة كبناء عمى التعديؿ يتـ السماح كاليتو لفترة جديدة، كجاء التعديؿ بناء عمى طمب 
ألكثر مف مرشح لدخكؿ االنتخابات الرئاسية عف طريؽ االنتخاب المباشر كالسرم. كجاءت خطكة 
مبارؾ ىذه بعد انتقادات كضغكط مف الكاليات المتحدة األمريكية لحالة الديمقراطية المتردية في 

دخؿ فعميا في خبلؼ مع جماعة اإلخكاف المسمميف مصر كما أنيا جاءت بعد أف كاف مبارؾ قد 
كالتي جرل تحكيؿ عدد مف قياداتيا كككادرىا إلى المحاكـ العسكرية ككانت قد شيدت  2005في 

مصر خبلؿ ىذه الفترة مظاىرات احتجاجية مف أحزاب المعارضة عمى ترشح مبارؾ لمحكـ مرة 
ية التي تسبب فييا مبارؾ لمشعب أخرل إضافة إلى احتجاجيـ عمى سكء األكضاع االقتصاد

لتمرير سياسة  االمصرم. كما أف األحزاب السياسية كالمعارضة رأت في التعديبلت الدستكرية تمييد
التكريث لصالح نجمو جماؿ مبارؾ كبسبب العراقيؿ التي كضعت أماـ حؽ الترشح كالمنافسة 

أكؿ انتخابات تعددية  2005كجرت في العاـ ، (2ص، 2022)حسنيف،  لممرشحيف المستقميف.
مباشرة بعد تعديؿ الدستكر ضمت عشرة مرشحيف متنافسيف إال نسبة المشاركة في ىذه االنتخابات 

مميكف ناخب كىي نسبة ضئيمة كانتيت ىذه الجكلة مف االنتخابات  32% مف بيف 23 لـ تتجاكز
، (2ص، 2028 )جريدة الدستكر، .2022 يناير 25بفكز محمد مبارؾ كاستمر حكمو حتى ثكرة 

 السياسية كربما كاف  لئلصبلحاتكلقد جرت ىذه االنتخابات في ظؿ سياؽ دكلي داعـ 
 الضغط الدكلي مف أبرز أسباب اتباع نمط االنتخابات التعددية، كمحميا تزامنت مع انفتاح 
 نسبي عمى المشاركة السياسية لقكل اإلسبلـ السياسي خاصة جماعة اإلخكاف المسمميف كظير 

 كالذم شيد حضكرا إسبلميا غير 2005بعد االنتخابات الرئاسية في برلماف ذلؾ 
  

 .(5ص، 2027)رمزم س.،  مسبكؽ.
 

كما أف المؤسسة العسكرية حالت دكف كصكؿ جماؿ مبارؾ لمحكـ ككانت ضد سياسة التكريث التي أرادىا 
العسكرية يعني خكؼ عمى مصالح الجيش؛ فعدـ انتماء جماؿ مبارؾ لممؤسسة  امبارؾ ككاف ذلؾ خكف

المؤسسة العسكرية عمى االمتيازات التي كانت تحصؿ عمييا، كما أف نقؿ الحكـ مف األب إلى االبف يعني 
تقكيض دعائـ النظاـ الجميكرم نفسو كألف المؤسسة العسكرية تعتبر نفسيا صاحب اإلسياـ األكبر في 

جعميا ترفض سياسية التكريث مف قبؿ  تأسيس النظاـ الجميكرم في مصر كالقضاء عمى النظاـ الممكي
فمقد نشر مكقع كيكميس االلكتركني عف كثيقة صادرة مف السفارة األمريكية  (2ص، 2022)نافعة،  مبارؾ.

تؤكد معارضة الجيش خاصة المشير الطنطاكم كالمكاء عمر سميماف لممؼ  2007 بالقاىرة في العاـ
مة مف التعديبلت الدستكرية كالتي تمت المصادقة عمييا التكريث الذم كاف مبارؾ يسعى إليو مف خبلؿ حز 

ككانت ىذه المرسبلت الداخمية جرل تبادليا بيف الدبمكماسييف األمريكاف تؤكد أف الجيش يقؼ  2007في 
 .(2ص، 2020عربي، BBC) عائقا في طريؽ الترشح لجماؿ مبارؾ.
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  :2113حزى االَةالة  2112حًذ يشعي يشحهخ حكى ي 4.2.4

 
    انحكى خالل انًشحهخ االَزةبنيخ:حزى رغهى انًجهظ انعغكش 2111انثىسح انًصشيخ  4.2.4.1

 
مف أىميا؛ طغياف الدكلة األمنية في  2022 يناير 25ساىمت عكامؿ عديدة في في اندالع ثكرة 

أكاخر عيد مبارؾ كترافؽ ذلؾ أيضا مع تراجع دكر الدكلة االجتماعي كضعؼ القانكف كانتشار 
فضبل عف تراجع المكانة اإلقميمية لمدكلة إلى جانب انسداد أفؽ اإلصبلح السياسي كالذم  الفساد،

، كسير النظاـ 2020 كاف أبرز تجمياتو عممية التزكير التي شيدتيا االنتخابات التشريعية في العاـ
سية في عممية التكريث لجماؿ مبارؾ، جميع ىذه األسباب كانت مقدمات لتزايد معارضة القكل السيا

كالناشطيف المدنييف لمنظاـ السيما أف المعارضة السياسية قد شيدت تنامي في دكرىا منذ العاـ 
لكف ىذه العكامؿ لـ تكف لتشعؿ الثكرة لكال تأثر المصريف  ،(52ص، 2025)سميماف ق.،  .2005

يرات بثكرة تكنس كالتي كانت عبارة عف حركة اجتماعية بدأت كسمسمة مف مظاىرات الشكارع كالمس
كأعماؿ الشغب كالصدامات العنيفة، كلـ يكف تاريخ الثكرة كىك يكـ الشرطة الكطني حدثا عارضا 

يعدكف أنصارا  نتيجة النظرة المترسخة لدل المصرييف بأف الشرطةفالشرطة محؿ لمبغض العاـ 
ك فمقد جاءت الثكرة تحمؿ ىدفا أساسيا تتشارؾ فيو مع الثكرات العربية كى سياسييف لمبارؾ.

التخمص مف األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية القائمة كرفعت في سبيؿ ذلؾ شعارات 
مختمفة تعبر عف طمكحات الشعب المصرم كجاءت ىذه الشعارات تعبر عف المطالب السياسية 

قكمية أك  ةكاالقتصادية كاالجتماعية لتحسيف الحياة ككانت ىذه الشعارات بعيدة عف أم أيديكلكجي
 ت عبلقة بالقضايا اإلقميمية. ذا
 

قد تراكمت بشكؿ تدريجي فكانت المطالب إصبلحية كلكف مع تعنت  كيمكف القكؿ بأف أىداؼ الثكرة
النظاـ المصرم كاستمرار االحتجاجات الشعبية تجاكزت ىذه األىداؼ حتى أصبح مطمب الثكرة 

تجذر في مصر منذ العيكد  ليس إسقاط حكـ مبارؾ بؿ أيضا إسقاط كىدـ النظاـ السمطكم الذم
 السابقة لكنيا في الكاقع لـ تنجح إال في إسقاط أسس النظاـ في حيف لـ تتمكف مف ىدـ 
 األسس التي أرساىا طيمة فترة حكمو فاستمرت النخب القديمة في السيطرة عمى المجاؿ 

 السياسي كاالقتصادم.
 

دتو الجماىير كلـ تستطع األجيزة كحيف اندلعت الثكرة في مصر حظرت الحككمة التجكؿ الذم تح
كقد عرض النظاـ بعض التنازالت البسيطة لمغاية كلكنو أعمف أف الدستكر المصرم  ضواألمنية فر 
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نظاـ قد تـ تفصيمو لمحفاظ عمى ال كاف الذم 2972دستكر كفؽ  فترتو حتى النياية بإكماؿيطالبو 
استقاؿ مبارؾ كسمـ السمطة رسميا  2/ 22كفي  ،إلنيائو كسعكا الذم اعتبره المعارضكف ديكتاتكريا

كقد أعمف  عضك مف أكبر الضباط، 29إلى المجمس األعمى لمقكات المسمحة كىك ىيئة تتككف مف 
المجمس العسكرم ببساطة إلى المدنييف خطتو مف أجؿ االنتقاؿ الديمقراطي لمسمطة فعيف لجنة مف 

كي يضمنكا سير االنتخابات الديمقراطية  ثماني شخصيات قانكنية كسياسية مف أجؿ تعديؿ الدستكر
أعمف أنو سكؼ يترؾ السمطة إذا استطاع كلكنو كاف يحتاج إلى صيانة  2022كفي خريؼ 

 .(27-26ص، 2025)ىاشـ،  .االستقرار كالنظاـ حتى يرتب المدنيكف أنفسيـ.

 

عة مجريات بعد اندالع الثكرة المصرية أعمف المجمس العسكرم لمقكات المسمحة انعقاده لمتاب
كأعمف نيتو االنعقاد بشكؿ مستمر لبحث كمتابعة ما  20/2/2022األحداث كأصدر بيانو األكؿ في 

، (2ص، 20)مكسكعة المقاتؿ،  الكطف كمكتسبات الشعب. يمكف اتخاذه مف إجراءات لمحفاظ عمى
اء عمر كنظرا لمتطكرات المتبلحقة في الساحة المصرية أعمف مبارؾ تفكيض سمطاتو لنائبو المك 

سميماف كفؽ ما يحدده الدستكر، كأعمف عمر سميماف بتكلي المجمس العسكرم لمقكات المسمحة 
بعد يكميف مف تنحية مبارؾ إعبلف دستكرم كالذم  مسؤكلية إدارة الببلد، فأصدر المجمس العسكرم

نتخابات تضمف التزامو بعدـ االستمرار في الحكـ كتسميـ السمطة لحككمة مدنية حتى يتـ اجراء اال
كحتى ىذا المكعد يتكلى رئيس القكات المسمحة تمثيمو لمببلد في الداخؿ كالخارج كتكميؼ كزارة أحمد 
شفيؽ لمقياـ بأعماليا حتى إجراء االنتخابات، كعطؿ المجمس العسكرم مجمسي الشعب كالشكرل 

الدستكر كتـ تشكيؿ لجنة لتعديؿ بعض مكاد  2972كألغى دستكر  2020المنتخبيف في العاـ 
  .(2ص، 2024)الشريؼ ف.،  كتحديد االستفتاء عمييا مف قبؿ الشعب.

 
إذا لقد كجد المجمس العسكرم نفسو أماـ مأزؽ جكىرم؛ فيك مطالب مف قبؿ القكل السياسية 
كالشبابية برعاية أىداؼ الثكرة كتفكيؾ النظاـ السابؽ كتيسير التحكؿ الديمقراطي، في حيف أنو جزء 

ابؽ بالتالي فإنو ليس مستعدا إلجراء إعادة ىيكمية شاممة لمنظاـ السياسي كالذم بناه مف النظاـ الس
كالذم بناه مف أجؿ مصمحتو فضبل عمى أنو قمؽ بخصكص مستقبمو كامتيازاتو؛  2952منذ ثكرة 

كجكد العسكر كدكلة داخؿ الدكلة، إضافة  فأف بناء نظاـ سياسي مدني سيؤدم إلى تجفيؼ مصادر
خبة العسكر مف محاسبتيـ عمى مصادرة مكارد الدكلة كتسخيرىا لصالح تحقيؽ إلى تخكؼ ن

نفكذىـ. كمع تسمـ المجمس العسكرم الحكـ لـ يمكف يمتمؾ رؤية سياسية بديمة لمستقبؿ مصر كلـ 
يكف يتمتع بالخبرة الكافية إلدارة مصر كما أنو لـ يكف جديا في تحقيؽ مطالب الثكرة ككؿ ما تـ 

المجمس العسكرم تمت بعد مظاىرات كاحتجاجات منددة بسياساتو. فبالرغـ مف  انجازه مف قبؿ
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جماؿ كعبلء  رؾ كنجميوتحقيقو بعد مطالب الثكرة كحؿ الحزب الكطني الديمقراطي كاعتقاؿ مبا
كلـ يمغ  2982 قانكف الطكارئ المفركض منذ العاـ تو حبيب العادلي، إال أنو لـ يمغككزير داخمي

أماـ المحاكـ العسكرية كلـ يفكؾ جياز األمف سيء الصيت بؿ اتجو إلى التحالؼ  محاكمة المدنييف
 .(57ص، 2025)سميماف ق.،  مع جياز األمف.

 
عبر السنكات كبدأت تتصرؼ  اكتسبتوحاكلت المؤسسة العسكرية التمسؾ بالكضع االستقبللي الذم 

سات المجمس العسكرم خبلؿ ككأنيا خصـ سياسي يدافع عف تعظيـ مكاسبو ليذا يمكف قراءة سيا
الفترة االنتقالية بأنيا كانت تدكر حكؿ تأميف ىذه الكضعية االستقبللية مف مداخؿ اقتصادية 
كتشريعية فمقد أصدر المجمس العسكرم مجمكعة مف التشريعات التي تزيد مف عزؿ المؤسسة 

بعاد أم رقابة عمييا ففي شير  درت المؤسسة أص 3/2022العسكرية عف المؤسسة المدنية كا 
العسكرية تعديبل عمى أحكاـ قانكف القضاء العسكرم ييدؼ إلى إضافة مادة تنص عمى اختصاص 
 المجمس العسكرم بالفصؿ في جرائـ الكسب غير المشركع كىذا يدلؿ عمى حالة ارتباؾ 
 المؤسسة كخكفيا مف الرقابة المدنية، كما سعت المؤسسة العسكرية إلى الحفاظ عمى استقبلليا

القتصادم ال سما مع تزايد المطالبة بنزع مشركعات الجيش االقتصادية مف الجيش كتسميميا ا
 .(6ص، 2025)عز الديف،  .لمدكلة

 
ىنا يمكف اإلشارة إلى تصدر المجمس العسكرم المشيد كاف يمثؿ رغبة العسكر بعدـ التغيير 

يناير في  25ف تجسد شرعية الجذرم في نظاـ مبارؾ، ألف المرحمة االنتقالية كاف مف المفترض أ
إطار دستكرم كتشريعي جديد، لذلؾ كمف أجؿ تفادم ذلؾ أعمف المجمس العسكرم عف تعطيؿ 

جراء تعديبلت دستكرية فيو، فأصدر المجمس العسكرم ثبلثة إعبلنات دستكرية في  72دستكر  كا 
اإلعبلف  كمف ثـ 30/3/2022ذلؾ إعبلف ثاني حكـ المرحمة االنتقالية ككؿ في  كتبل 29/3/2022

كالتي يمكف أف تفسر ، (38ص، 2026)عبد الرحمف ح.،  27/6/2022 في الدستكرم المكمؿ
كباألخص التي تعني  ،كخطكات استباقية لمنع أف تصؿ نتائج الثكرة كتغييراتيا لممؤسسة العسكرية

مع ألف ينتيي ، األمر الذم قبمتو قكل الثكرة كالتي كانت تتطبنخبة الضباط المسيطريف عمى الدكلة
تعتبر أف مف  الدكر لممجمس العسكرم بعد انتياء المرحمة االنتقالية التي تحددت ألف ىذه القكل

 حقكقيا المكتسبة بعد الثكرة مشاركتيا في صياغة الدستكر الجديد لمببلد. 
 

في بناء عمى إعبلف المجمس العسكرم بتحديد كقت لممرحمة االنتقالية، كعقب االستفتاء الدستكرم 
أجريت االنتخابات البرلمانية كالرئاسية؛ كأجريت انتخابات مجمس الشكرل عمى  2022 /29/3
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ككانت أبرز نتائجيا فكز حزب الحرية كالعدالة  22/2/2022-92/2 مرحمتيف في الفترة ما بيف
جرت الجكلة األكلى مف االنتخابات  24/5/2022-23 %، كفي58.3مقاعد بنسبة  205ب

حسميا لصالحو، كتمت إعادة الجكلة بيف  23لـ يستطع أحد مف المرشحيف الػالرئاسية كالتي 
المرشحيف المذيف حصبل عمى المركزيف األكليف كىما مرشح حزب الحرية كالعدالة الدكتكر محمد 
مرسي كالفريؽ أحمد شفيؽ آخر رئيس كزراء في عيد مبارؾ، كأسفرت عف فكز المرشح محمد 

 22.347.380 % كحصؿ شفيؽ52.73صكت بنسبة  23.230.232مرسي بعد حصكلو عمى 
 إلىىذا يدؿ عمى كصكؿ الشعب المصرم ك  (25ص، 2026)القاسـ،  %.48.27 صكت بنسبة

حككمة  إدارةبناء النظاـ السياسي  كلكف دكف تكفر التجربة كالخبرة في  إعادةرغبة فعمية في 
ا في المؤسسات العامة كالدكلة التي ما كمؤسساتيا كالقدرة عمى استبداؿ القيـ السياسية المعمكؿ بي

 .زالت مختطفة مف قبؿ نخبة ضباط العسكر
 

السمطة لمرئيس محمد مرسي قاـ المجمس العسكرم بخطكتيف بالغة األىمية فاألكلى  ميـتس كقبؿ
تمثمت بمنح ضباط الجيش كالسماح ليـ بالقبض عمى المدنييف في أم كقت كأما الخطكة الثانية 

كالذم نص عمى  6/2022/ 27في  المجمس العسكرم إعبلف دستكرم مكمؿ بإصدارفكانت 
صراحة كبأف المجمس العسكرم صاحب الحؽ في التشريعات الخاصة بالجيش  االستقبلؿ التشريعي

إلى أف المجمس العسكرم ىك مف يتكفؿ بكؿ ما يتعمؽ بشؤكف القكات المسمحة  إضافةكليس لمرئيس 
جديد فجميع السمطات المقررة في القكانيف كالمكائح لمقائد العاـ دستكر  إصداركيككف رئيسو حتى 

لمقكات المسمحة كزير الدفاع. مف خبلؿ ىذه الخطكات االستباقية يتبيف أف ممؼ العبلقات المدنية 
ىذا  العسكرية أصبحت شائكة لمغاية فحتى عمى صعيد نتيجة االنتخابات جاءت متأخرة عشرة أياـ

استمـ الرئيس مرسي الحكـ إذا فمقد  تفاكض مع اإلخكاف حكؿ كضعية الجيش.لمالتأخير كاف بمثابة 
الدستكرم كالذم جعؿ منو رئيسا منزكع الصبلحيات إال أنو استطاع بعد شيريف أف  باإلعبلفمكببل 

إال أنو  إقالتيـيمغيو كيقيؿ قيادات مف الجيش عقب قتؿ ستة جنكد في ىجكـ عسكرم في رفح كرغـ 
 ـ إلى محاكـ سكاء عقب ىذه الحادثة أك خبلؿ الفترة االنتقالية.لـ يقـ بتحكيمي

 
 :2113 /6/ 3حزى االَةالة انعغكش   2112فزشح سئبعخ يحًذ يشعي  4.2.4.2

 
تكلى الرئيس محمد مرسي منصب رئاسة الجميكرية في مصر ليككف أكؿ رئيس مدني يصؿ إلى 

مبية محدكدة كىك أمر لـ يعتاد عميو المصريف بانتخابات ديمقراطية بأغ 2952الحكـ منذ ثكرة يكليك 
مف قبؿ، كيمثؿ كصكلو إلى منصب رئاسة الجميكرية أيضا بكصكؿ التيار اإلسبلمي لمحكـ كىك ما 
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يحدث ألكؿ مرة في التاريخ المصرم كفكر إعبلف فكزه أعمف استقالتو مف جماعة اإلخكاف المسمميف 
 الة. كمف رئاسة ذراعيا السياسي حزب الحرية كالعد

 كلقد مثؿ انتخاب محمد مرسي كأكؿ رئيس مدني في تاريخ مصر الحديث فؾ االرتباط المزمف 
 بمكجب األعراؼ كالتقاليد فقط  بيف مؤسسة الرئاسة الجيش فمنحك ستة عقكد اعتاد المصريكف

 أف يككف الرئيس مف المؤسسة العسكرية في غياب أم آلية ديمقراطية حقيقية لتداكؿ 
 .(62ص، 2025ميماف ق.، )س السمطة.

 

كاجو مرسي صعكبات كتحديات في استرداد سمطات رئيس الجميكرية كفي إخضاع المؤسسة 
جندم مصرم في شبو جزيرة  26العسكرية لسمطتو المدنية، لكنو نجح في استغبلؿ حادثة مقتؿ 

المشير  ، إذ قاـ عمى إثرىا بتنحية كزير الدفاع8/2022 سيناء عمى يد جماعات مسمحة في شير
مف قيادات الجيش كتعيف عبد الفتاح السيسي كزيرا جديدا لمدفاع.  اكبير  احسيف الطنطاكم كعدد

كىذا ما جعؿ القيادات العسكرية ترل في عممية اإلقالة كالتنحية إىانة لكضع المؤسسة العسكرية 
ع لمقيادات ككؿ، فمقد كاف اليدؼ مف تنحية المشير الطنطاكم كعدد مف قيادات الجيش تحقيؽ رد

الكسطى أك المجمس العسكرم الجديد عف محاكلة العكدة لمعب دكر سياسي قكم كجديد، كجعميـ 
أك حتى التنازؿ عف قياـ  2972فقط يحاكلكف الحفاظ عمى كضع مشابو لما كاف عميو في دستكر 

ف ىذا ما لـ أدكار سياسية مقابؿ بقاء المزايا االقتصادية كاالجتماعية التي يحصؿ عمييا العسكر لك
ككانت تدلؿ ىذه ، (3ص، 2025)خمؼ،  بالتنحيات إىانة لمؤسستيـ العسكرية. فرأكايحدث 

الخطكات مع عدـ محاسبة القادة العسكرييف بأثر رجعي إلى إعادة تشكيؿ كبناء الجيش برؤية مدنية 
 ةكىذا بالتالي إف تحقؽ يعني أف تنتقؿ مصر مف جميكرية العسكر إلى الجميكرية المدني

اإلدارية مف حصة الجيش فقاـ  تكما سعى مرسي لتثبيت مدنية الدكلة، فانتقصت أغمب التعيينا
مرسي بتعيف محافظيف مدنييف لمحافظات ظمت حكرا عمى الجيش كالمؤسسة العسكرية، كما ألغى 

كالذم عد محددا  2022 /6/ 27اإلعبلف الدستكرم المكمؿ الذم أصدره المجمس العسكرم في 
لرئيس عقب عممية مقتؿ الجنكد في سيناء أم بعد شير كنصؼ مف تكليو الرئاسة، كمنعا لسمطات ا

إلثارة المؤسسة العسكرية عمؿ مرسي عمى تحصيف امتيازات الجيش كحماية مكازنتو مف الرقابة 
مـ يشيد الكضع المالي ف، (62ص، 2025)سميماف ق.،  البرلمانية كتأصيؿ ذلؾ في الدستكر.

ش تطكرات جذرية في عيد مرسي لكنو شيد في ذات الكقت تطكرات جزئية كاالقتصادم لمجي
أنشطتو عف الرقابة البرلمانية  إبعادفاستجابت الجمعية التأسيسية لمطالب ممثمي الجيش بضركرة 

كاستبدؿ ذلؾ بإنشاء مجمس لمدفاع الكطني يتكلى مناقشة المكازنة يضـ الرئيس كسبعة مف المدنييف 
 .(9ص، 2025)عز الديف،  ف.كسبعة مف العسكريي
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كبعد أف ألغى الرئيس محمد مرسي اإلعبلف الدستكرم الذم أقره المجمس العسكرم قبؿ استبلمو 
إعبلف دستكرم مكمؿ تضمف ما كصؼ  2022/ 22/ 22الحكـ أعمف الرئيس محمد مرسي في 

 .(3-4ص، 22)الجزيرة نت،  عمى أنو قرارات ثكرية كتضمف حزمة مف القرارات كانت:
 

جعؿ القرارات الرئاسية نيائية غير قابمة لمطعف مف أم جية أخرل كالمحكمة الدستكرية  .2
 منذ تكليو الرئاسة حتى انتخاب مجمس شعب جديد.

 إقالة النائب العاـ المستشار عبد المجيد محمكد كاستبدالو بطمعت محمكد. .2

شيريف حتى كتابة إمداد مجمس الشكرل كالمجنة التأسيسية بالحصانة كالتمديد ليا لمدة  .3
 دستكر جديد لمببلد.

رىاب المتظاىريف أثناء الثكرة. .4 صابة كا   إعادة محاكمة المتيميف بالقتؿ كا 
 

لقد أراد الرئيس مرسي مف خبلؿ ىذا اإلعبلف الدستكرم أف يفرض سيطرتو عمى الببلد كتقميص 
ف تحققت بنكد  فالنظاـ الذم أرساه مبارؾ كاف مازاؿ قائما بجذكره نفكذ المؤسسة العسكرية فإنو كا 

ىذا الدستكر استطاع أف يعطي حصانة لمجمس الشكرل كالمجنة التأسيسية لمدستكر ككذلؾ يتمكف 
 مف محاكمة المتكرطيف في قتؿ المتظاىريف.

 
أثار اإلعبلف الدستكرم ردكد فعؿ لدل بعض القكل؛ حيث اعتبر محمد البرادعي رئيس حزب 

جياض لمثكرة، أما عمرك  الدستكر أف ما قاـ بو الرئيس مرسي نسؼ لمفيـك الدكلة كالشرعية كا 
مكسى رئيس حزب المؤتمر فحذر مف أف يدفع اإلعبلف الرئاسي لمرسي مف إحداث فكضى 

أما خالد عمي المرشح الرئاسي السابؽ اعتبر اإلعبلف الدستكرم بأنو إدخاؿ  ،كاضطرابات جديدة
دة لمكاجيتو، في المقابؿ قاؿ عصاـ دربالة رئيس الببلد لنفؽ مظمـ كأف الثكرة ىي الطريقة الكحي

مجمس شكرل الجماعة اإلسبلمية في مصر أف الجماعة تدعـ قرارات الرئيس كتثمنيا كأف ىذه 
القرارات جاءت لحماية الثكرة مف عبث النائب العاـ المصرم السابؽ كعبث بعض أعضاء المحكمة 

 .(22ص، 2026ـ، )القاس الدستكرية كالذيف يمثمكف النظاـ السابؽ.
 

كجاءت نتيجة لئلعبلف الدستكرم أف تـ إنشاء جبية اإلنقاذ الكطني بعد يكميف مف إصدار الرئيس 
كىي تكتؿ سياسي معارض لئلعبلف كيضـ أكثر مف  24/22/2022مرسي إعبلنو الدستكرم 

في ، كدشنت الجبية ثبلثيف حزب سياسي كحركة سياسية معظميا ذات تكجيات ليبرالية كيسارية
اجتماعيا األكؿ أنشطتيا برفضيا الحكار مع رئيس الجميكرية قبؿ إلغاء اإلعبلف الدستكرم، 
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كتكعدت بتصعيد االحتجاجات كالعصياف المدني، كدعت بعد ذلؾ إلى كؿ المظاىرات المطالبة 
بإلغاء اإلعبلف الدستكرم في ميداف التحرير كأماـ قصر االتحادية كغيرىا مف المناطؽ. كما 

المشاركة في الحكار الذم دعا إليو مرسي بعد إلغائو إعبلنو الدستكرم األخير مع إبقاء  رفضت
 .(3ص، 2022)شمت،  .آثاره
 

أقر المصريكف دستكرا جديدا لمببلد حيث أعمف المستشار سمير أبك المعاطي  22/2022 كخبلؿ
في  ي جرت عمى مرحمتيفرئيس المجنة العميا لبلنتخابات نتيجة االستفتاء عمى مشركع الدستكر كالت

% كنسبة مف قاؿ ال 63.8 ككانت نسبة مف قاؿ نعـ لمشركع الدستكر 22/22/2022ك 25
 .(22ص، 2026)القاسـ،  .36.2%

 
 بحجـ السابقة دكلةال نظاـ أف السرعة في محاكلة تحجيـ الجيش كالقضاء فيب لذا فإنو يمكف القكؿ

دكلة مؤسسات كدكلة عريقة ليس مف السيؿ  سيما كأف دكلة مصر تعتبرال اأمرا صعب كافمصر 
استبداؿ القيادات العميا بغيرىا، ىذا باإلضافة أف ىنالؾ قكل الثكرة المضادة التي تعمؿ بالضد مف 

ليزيد حدة  2022تيار سياسي مخالؼ ليا، كجاء تقديـ مسكدة مشركع الدستكر المصرم نياية عاـ 
كتابة الدستكر مف قبؿ الجمعية التأسيسية المنتخبة. الصراعات السياسية كاأليدلكجية التي رافقت 

يضاىي التصكيت عمى اختيار رئيس الدكلة كىذا يفسر  كاف بمعنى أف التصكيت عمى الدستكر
الدستكر الجديد؛ فأغمب القكل السياسية التي  إقرارحالة االحتقاف السياسي كارتفاع كتيرتيا بعد 

نصكص الدستكرية ذاتيا بؿ ركزت عمى ىكية مف يكتب عمى المشيد السياسي لـ تيتـ بال نافستت
كالتي بمغت  2023كعمى إثرىا استمرت االحتجاجات ضد مرسي طكاؿ النصؼ األكؿ مف عاـ 

الذم دفع المعارضة عمى االئتبلؼ ضد  األمرحزيراف  30ذركتيا في مظاىرات حاشدة بدأت في 
مصرييف المعارضيف لمرسي مميكف تكقيع مف ال 22مرسي كتشكيؿ حركة تمرد حيث جمعت 

كاصطفكا في ميداف التحرير مطالبيف برحيمو، كىنا عادت القكات المسمحة لمتدخؿ كقد حذر الجيش 
مرسي إما الرد عمى مطالب المحتجيف أك مكاجية خطة خارطة الطريؽ السياسية التي كاف يتكقع 

تمكز  2إلى خطاب في  مرسي عمى البقاء دفعو إصرارفييا إزاحة الرئيس مرسي مف مصبو. لكف 
مرسي مف مكانو مف خبلؿ  إزاحةمشددا عمى أنو الرئيس الشرعي كىذا ما دفع الجيش لمتدخؿ في 

تكجيو كزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خطابا عبر التمفاز يعمف فيو قيادة الشعب كينحي مرسي مف 
كيمكف حكـ العسكر. لتدخؿ مصر بالمرحمة االنتقالية الثانية تحت  2023تمكز  3منصبو في 

في مصر نقطة مفصمية في المشيد السياسي كاالجتماعي المصرم  2023 7/ 3تاريخ  القكؿ بأف
 .عمى جميع المستكيات إذ أف ىذا التاريخ قد مثؿ انقبلبا عسكريا عمى أكؿ رئيس مدني لدكلة مصر
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مقد استطاعت ف (20-9ص، 2023)العناني، جماعة االخكاف المسمميف في مرحمة ما بعد مرسي، 
نخبة ضباط العسكر في إقناع األحزاب المعارضة كحتى شيخ األزىر في دعـ االنقبلب العسكرم 

ىذا يعكس عدـ نضج المعارضة في تقدير المكفؽ السياسي كمصمحة العسكر ك  عمى الرئيس المدني
 في استبلـ زماـ حكـ الدكلة.

 
ت كبيرة يمكف أف تحدث في ممفات قيادات الجيش شعرت بأف ىناؾ تحكالكما يمكف القكؿ بأف 

في الحكـ لذا فإف اختزاؿ دكافع االنقبلب في عامؿ كاحد  اإلخكافكثيرة داخمية كخارجية إذا استمر 
مف اإلخكاف  ةاأليديكلكجيغير دقيقة فتتداخؿ فيو عكامؿ سياسية كاقتصادية كخارجية، فالمخاكؼ 

نما أيضا إلى  مجاكرة باألخص دكؿ الخميج  إقميميةدكؿ المسمميف لـ تكف قاصرة عمى الجيش كا 
 .ف ذلؾ يشجع الحركات اإلسبلمية األخرل في بمدانيـكىذه دكؿ تخشى نجاح اإلخكاف أل

 
 :2116-2113حكى عجذ انفزبح انغيغي فزشح  4.2.5

 
مع مقاكمة كبيرة مف جانب الدكلة العميقة كساىمت كؿ القكل معا في عقد مرسي  لقد اصطدـ

المسمميف حيث بدأ ىذا التحالؼ بتسجيؿ كؿ خطأ لحككمة  اإلخكافضد حكـ تحالؼ غير معمف 
حياؿ  اإلخكافالمكالية ليـ ككانت سياسة  اإلعبلـاإلخكاف كمؤسسة الرئاسة كنشره عبر كسائؿ 

القضاء مف أىـ النقاط التي تـ استغبلليا ضد الجماعة كحكميا فقد لجأ الرئيس مرسي إلى 
العميقة باختياره أكثر المؤسسات حساسية لدل الرأم العاـ المصرم  المكاجية مع مؤسسات الدكلة

كىي مؤسسة القضاء فعمى الرغـ مف إدراؾ الكثير لحالة الفساد التي تشكب القضاة المصرييف إال 
أف محاكلة الرئيس مرسي تطيير القضاء مف ىؤالء الفاسديف تـ تصكيرىا بأنيا تعدم عمى السمطة 

د سعى مجمس الشكرل إلى إصدار قانكف السمطة القضائية مف دكف القضائية كمؤسساتيا فق
 .اإلخكافالتفاكض مع القضاة كىك ما أثار الكثيريف ضد 

 
مرسي شف النظاـ المدعكـ مف العسكر الذم تسمـ السمطة حممة قاسية كعنيفة عمى  إطاحةكمنذ 

راتيا بالقكة، كلقد عزز الجماعة فاعتقؿ أنصارىا كنصب المحاكـ لككادرىا كفرؽ تظاىراتيا كمسي
عنؼ النظاـ ضد اإلخكاف الذم أعقب االنقبلب اعتقادىـ بأنيـ يخكضكف معركة كجكدية ضد 
الدكلة القديمة في مصر كمع اتساع دائرة العنؼ بشكؿ كبير تضاءلت بشكؿ متزايد فرص رضكخ 

قاـ األزىر ككزارة  حممة لمسيطرة أيضا عمى أنشطتيـ الدينية فقد العسكرم كما شف النظاـ اإلخكاف.
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األكقاؼ بالحد إلى درجة كبيرة في المجاؿ الديني العاـ في الببلد فعينتا الدعاة كأشرفت الكزارة عمى 
  .(4ص، 2024)الشريؼ ا.،  تحديد مضمكف خطب الجمعة كمعاييرىا.

 
شكؿ  ليأخذتضخـ كضع المؤسسة العسكرية بشكؿ كبير لمغاية  2023 بعد االنقبلب العسكرم

 ة تستكلي عمى الحكـ بقكة السبلح إضافة إلى التكسع اليائؿ في النكاحي االقتصادية لمجيشمؤسس
بحيث يمكف القكؿ بأف المؤسسة  السيما بعد دعـ بعض الدكؿ الخميجية كالسعكدية النقبلب السيسي

، فضمف العسكرية انتقمت مف حالة الدفاع عف كضعية االستقبلؿ إلى حالة االستيبلء بشكؿ كامؿ
لتعديؿ الدستكرم كالتي أقرتو لجنة الخمسيف كالذم عينيا الرئيس المؤقت عدلي منصكر كتـ ا

بأف جعمت مكاد الدستكر سمطة الجيش فكؽ السمطة المدنية؛  25/2/2024ك 24االستفتاء عميو في 
أصبحت المؤسسة العسكرية تطالب بتقنيف كضعية االستقبلؿ عف الدكلة كىك ما فشمت تمريره ف

تـ تمرير بعد القكانيف كالتعديبلت الدستكرية التي جعمت مف فترة االنتقالية كعيد مرسي خبلؿ ال
كالتي نزعت حؽ رئيس الجميكرية في اختيار كزير  243المؤسسة العسكرية فكؽ الدكلة كالمادة 

الدفاع كجعمتو حؽ لممجمس العسكرم لمقكات المسمحة كىك أمر يتنافى مع مبدأ مدنية الدكلة؛ فيي 
أف كزير الدفاع الذم يشكؿ جزء مف السمطة  دة ال تكجد بدساتير العالـ الديمقراطي إضافة إلىما

التنفيذية كيستطيع رئيس الجميكرية تغيره مثؿ باقي الكزراء إال أنو حسب ىذا القانكف يككف بحاجة 
م تكسع دكرىا كزادت صبلحياتيا في القضاء العسكر كما  إلى مكافقة المجمس العسكرم لمجيش

في محاكمة المدنييف كذلؾ عبر تكسيع تعريؼ الجرائـ العسكرية التي قد تصؿ ألم مكاطف يتعامؿ 
بشأف تأميف  2024صدار قرار مع أم شخص أك جية أك مكاف تابع لمقكات المسمحة فضبل عف إ

 إلى المنشآتالجرائـ التي ترتكب ضد ىذه تحاؿ  إذت العامة كالحيكية بالدكلة لمدة عاميف شآالمن
التي تجعؿ العسكرييف  203القضاء العسكرم. أما فيما يتعمؽ بمجمس الدفاع الكطني كانت المادة 

أغمبيةِ تتجاكز األقمية المدنية المنتخبة في تحديد قرارات تمس األمف القكمي كالتعامؿ معيا مف 
أم أف مف يمس سيطرة ، (22-22ص، 2025)عز الديف، منظكر عسكرم فقط بؿ سياسي أيضا. 

ىذه النخبة بالفعؿ كبشكؿ جمي اختطفت  أفكىذا يكضح  نخبة العسكرية ييدد األمف القكميال
 . الدكلة

 
إذا فإنو كحسب قراءة المكاد الدستكرية السابقة كالتعديبلت الدستكرية التي دخمت في كضعية الجيش 

كلة، فمقد كضع دكلة داخؿ الد فإف الجيش قد تخطى كضعية المؤسسة المستقمة داخمة الدكلة إلى
في الدكلة  تالعسكرية كؿ مقكمات الدكلة مع العمـ أنيا كزارة كبقية الكزارا ةتكفرت نخبة في المؤسس

كتخضع لسمطة الرئيس كالذم يتحمؿ مسؤكلية تقصيرىا أك فشؿ قادتيا. كما أف ىذا الدستكر قضى 
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رية كالتحكؿ نحك عمى فكرة التكازف بيف السمطات كفكرة التكازف في العبلقات المدنية العسك
 الديمقراطية.

 
اإلشارة إلى أف الكضع الجديد مف االستقبللية لممؤسسة العسكرية لـ يكف في الدساتير السابقة  يمكف

مع لؤلنظمة السابقة لزعماء خمفياتيـ عسكرية فالدستكر الذم ظؿ معمكال بو منذ السادات حتى خ
لممؤسسة العسكرية كما منحو الدستكر  أعطت امتيازات امكاد لـ يحتك 2972مبارؾ كىك دستكر 

بعد االنقبلب العسكرم. كبالرغـ مف نجاح العسكر في معركة الدستكر إال أنو يمكف القكؿ  2024
أف الدساتير تتغير حسب إرادة الشعكب فالدستكر الذم كضعو قادة االنقبلب العسكرم في تركيا 

ية إلى الحكـ بحث انتيت مرحمة تدخؿ عدؿ بعد ثبلثة عقكد مف كصكؿ حزب العدالة كالتنم 2980
فالمتتبع لتناكؿ الدساتير أك  (72-70ص، 2025)سميماف ق.،  الجيش في الحياة السياسية.

يبلحظ  2023حتى دستكر  2882 اإلعبلنات الدستكرية المصرية المتعاقبة منذ بداية أكؿ دستكر
كرىا كثقؿ حضكرىا في الحياة القكات المسمحة المصرية، كرغـ محكرية دعدة مفارقات أىميا أف 

العامة، قد ظمت إلى حد كبير، بمثابة الغائب الحاضر في جؿ ىذه الدساتير كاإلعبلنات 
الدستكرية، فالسمت العاـ في الدساتير كاإلعبلنات الدستكرية التي شيدتيا مصر طكاؿ تاريخيا 

سيما السياسية نية، الالسياسي الحديث، كاف عدـ التعرض المفصؿ لمجيش كدكره في الحياة المد
إذ تمحكرت غالبية الصيغ حكؿ نص مفاده: أف الدكلة كحدىا ىي مف ينشئ  ،منيا، بأية صيغة
التي ىي ممؾ لمشعب كتختص بحماية الببلد كسبلمة أراضييا كأمنيا، كال يجكز  ،  القكات المسمحة

الكطف كأرضو كاجب ألية ىيئة أك جماعة إنشاء تشكيبلت عسكرية أك شبو عسكرية، كالدفاع عف 
مقدس، كالتجنيد إجبارم كفقان لمقانكف. كما عمد الرؤساء ذكك الخمفيات العسكرية كعبد الناصر 
كالسادات كمبارؾ كالذيف تمتعكا جميعا بصبلحيات كسمطات كاسعة، سكاء بمكجب الدساتير أك 

سية صارت بدكرىا تقميدا اإلعبلنات الدستكرية إلى منح الجيش أدكارا ميمة في الحياة المدنية كالسيا
أك عرفا لو قكة القانكف أك النص الدستكرم فمطالما دأب أكلئؾ الرؤساء عمى إبراز خصكصية كضع 
ضفاء شرعية المنح كاالعتراؼ عمى ىذا  الجيش كأىمية دكره في النظاـ السياسي كالدكلة ككؿ كا 

ميـ الكاضح بالجيش كمنحو الدكر كبديؿ عف الشرعية الدستكرية أك القانكنية، سكاء عبر اىتما
امتيازات عديدة، ال يمكف المساس بيا أك حتى الجدؿ بشأنيا، أك مف خبلؿ التأكيد في خطابيـ 

 .السياسي الرسمي عمى كجكد دكر ما لمجيش في العممية السياسية
 

لمعقيدة القتالية لكضعية الجيش بمرحمة ما بعد االنقبلب تغير  الذم حدث األخرالمتغير ككاف 
األمريكية منذ أحداث الحادم عشر  االستراتيجيةكىي نفس  اإلرىابما يسمى بالحرب عمى لجيش لم
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اإلرىابية أم أنو أقصر جزء مف الشعب مف السيسيِ اإلخكاف بالجماعة  ، فمقد صنؼسبتمبرمف 
ي حدث تغير نكع اإلرىابكامتداد لتغيير العقيدة القتالية نحك الحرب عمى  النظاـ السياسي لمدكلة،

كالسماح  في كظيفة الجيش األمنية إذ أصبح منذ االنقبلب مشاركا في األمف الداخمي مع الشرطة
محاكمة كتأكيدا لذلؾ أصدر قرار  أمالمتظاىريف دكف الخكؼ مف  لمجنديو الحؽ في مكاجية

بقانكف يتيح لمقضاء العسكرم مختص بالنظر في كافة الجرائـ التي تقع مف المجنديف الممحقيف 
ئة الشرطة، كحدث تطكر نكعي في الكظيفة األمنية لمجيش فصار يتعامؿ مع المؤسسات بيي

 .(23ص، 2025)عز الديف، الحككمية التي يحمييا بمنطؽ شركات األمف الخاصة. 
 

أما السمات األساسية لنظاـ السيسي انحصرت بإحكاـ السيطرة عمى الحياة السياسية ككسائؿ 
مف اإلخضاع كاالقصاء كىك االمر الذم  لؾ عبر مساريف متكازييفاإلعبلـ كاألجيزة السيادية كذ

مف حاالت اإلخضاع التي مكرست عمى غالبية كسائؿ اإلعبلـ المصرية ككذلؾ  يمكف مبلحظتو
 2022يناير  25القكل السياسية التي شاركت في ثكرة  في حاالت اإلقصاء التي طالت معظـ
عمى تركيز السمطة بيد السيسي بشكؿ يفكؽ ما كانت عميو كبالتالي فمقد أسفرت عممية السيطرة ىذه 

األنظمة السابقة لعبد الناصر كالسادات كمبارؾ، كبما أف النظاـ السياسي ألم دكلة يرتبط بالنظاـ 
كبالنظـ االنتخابية كعممياتيا فإف النظاـ السياسي لعبد الفتاح  الحزبي المكجكد كطريقة تشكيمو

يعتمد عمى حياة  بحيث يتجو إلى خمؽ نكع خاص بو 2023نقبلب السيسي الذم تشكؿ ما بعد ا
التي ستتكزع عمييا األدكار  مف األحزاب القميمة ابحيث تشمؿ عدد حزبية تبدك أكثر انتظاما كىيمنة؛

تكضحيو عارض لو كجميعيا تحت السيطرة مف النظاـ الحاكـ كىذا ما سيتـ مما بيف مؤيد لمنظاـ ك 
)فؤاد، ترسيخ االستبداد  في مسار الحركات السياسية داخؿ مصر. مسخابشكؿ أكسع في الفصؿ ال

 .(2ص، 2028عسكرة األحزاب السياسية في مصر، 
 

إذ يمكف القكؿ بأنو كفي سعي السيسي لمتفرد بالحكـ كمف أجؿ تسييؿ ىيمنة العسكر عمى الحياة 
عبلنيـ تنظيـ إرىابي السياسية اتبع سياسة االقتبلع كاالقصاء كتقكيض قكة اإلخكاف المسمميف  كا 

يناير، كذلؾ مف أجؿ أف  25تنكر لمقكل السياسية كالشبابية كالتي كاف ليا حضكر فاعؿ في ثكرة 
يناير كبالتالي يككف صعكد العسكر لمسمطة كالحكـ دكف أم عقبات أك  25ال تتكرر خطكة ثكرة 

 احتجاجات. 

 

ران في كضع المؤسسة العسكرية بيف عيدم بدا كاضحان أف ىناؾ فارقان كبي 2023 /7/ 3بعد انقبلب 
ثكرة  حسني مبارؾ كالسيسي؛ فقد ازداد تدخؿ الجيش كىيمنتو في الحياة العامة كاالقتصادية. فقبؿ
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 كاف مبارؾ يمنح امتيازات لممؤسسة العسكرية؛ مثؿ منح الجيش أراضي كمزارع، 2022يناير 
نشاء مصانع، كغيرىا مف المشاريع، أما السيسي فأسي  ـ في سيطرة الجيش عمى االقتصاد، كمنحوكا 

دارتيا، كتقدر ميزانية المشاريع بالمميارات،  امتيازات غير مسبكقة في تأسيس مشركعات عمبلقة كا 
لمقطاعات الصناعية كالتجارية  ؿكالكارد كالداخلكف ال يعرؼ أحد قيمتيا الفعمية، أك قيـ مكاسبيا، 

 .(8ص، 2026االستراتيجي لمدراسات، )مركز الفكر  ة.التابعة لممؤسسة لمعسكري
 

، الذم أبقى عمى 2023كمع إعبلف النتائج الرسمية لعممية التصكيت في استفتاء دستكر عاـ 
حصانة الجيش قانكنيان كعدـ إخضاع ميزانية القكات المسمحة لكافة الجيات الرقابية، إذ كشؼ البنؾ 

لفرع مف شركة ثركة  2/2024ر في يناير/مميكف دكال 20األىمي المصرم عف تقديمو قرضان بقيمة 
تعد القركض  اذ التي يمتمؾ الجيش حصة مباشرة فييا، لتمكيؿ خططيا االستثمارية،ك لمبتركؿ 

المصرفية إحدل الكسائؿ التي اعتمدت عمييا المؤسسة العسكرية المصرية، لتكسيع إمبراطكريتيا 
ارة المرحمة االنتقالية بعد عزؿ الرئيس كخبلؿ فترة تكّلي المستشار عدلي منصكر إد ،االقتصادية

لتعزيز سمطة المؤسسة العسكرية في الحصكؿ عمى مناقصات  2023 /9مرسي، أصدر قانكنان في 
بشأف المناقصات  2998المشاريع باألمر المباشر، تضّمف المرسكـ تعديبل لمقانكف الصادر في عاـ 

بتخّطي إجراءات المناقصة العامة في كالمزايدات العامة، بحيث يسمح لممسؤكليف الحككمييف 
الحاالت "العاجمة"، كرفع قيمة الخدمات أك الممتمكات التي يمكف لممسؤكليف في الدكلة شراؤىا 

 ، حصمت مصر 2024كحتى نياية  2023 /7كفي الفترة مف شير .كبيعيا باألمر المباشر
 سمماف، في مؤتمر بدبي عمى مجمكعة مف المساعدات الخميجية قّدرىا كزير االستثمار أشرؼ 

 مميار دكالر، ككانت المؤسسة العسكرية صاحبة الحصة  23، بػ 2025 2ير/انعقد في ش
 مميارات  4.63األكبر في ىذه المعكنات خصكصان مف المنح اإلماراتية، التي بمغت 

 .(4-2ص، 2025)عبد العاؿ،  .دكالر
 
ركات برأسماؿ كطني أك بالشراكة مع أصدر السيسي قراران يسمح لمجيش بتأسيس ش 2025 /22 في

رأسماؿ أجنبي، كقد ُعدَّ ىذا القرار حجر األساس في ىيمنة المؤسسة العسكرية كالتدخؿ في 
أراضي جنكب  2/2025االستثمار في كؿ القطاعات عمى اختبلفيا. ككاف السيسي قد خصص في 

العاصمة اإلدارية الجديدة. السكيس لحساب جياز أراضي القكات المسمحة، إلقامة  -طريؽ القاىرة
، أصدر السيسي قراران يجيز لمجيش المصرم كالشرطة تأسيس شركات حراسة 7/2025كفي 

خاصة، فضبلن عف المكافقة عمى تأسيس أكؿ مدرسة لمغات في السكيس، كىي )بدر الدكلية(، 
ميع لمجامعات بكقؼ ج ىعمأل. كصدر قرار مف المجمس ا2023 التابعة لممؤسسة العسكرية في
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المناقصات العامة كالمزايدات عمى األدكية كالمستمزمات الطبية، لشرائيا مف إدارة الخدمات الطبية 
التابعة لمقكات المسمحة. كتكسَّع الجيش المصرم في بيع المنتجات الغذائية تكسعان كبيران مف خبلؿ 

لمسمحة لضبط سيارات تابعة لو في الشكارع، في إطار ما أعمنو السيسي مف تدخؿ القكات ا
ف كانت ليست مف مسؤكلياتو راكح التقديرات حكؿ مدل سيطرة القكات المسمحة عمى كت .األسعار، كا 

 .في ظؿ غياب البرلماف، الجية التشريعية المنكط بيا إصدار القكانيف %60% ك45االقتصاد بيف 
 .(9ص، 2026)مركز الفكر االستراتيجي لمدراسات، 

 
 السرية التامة حكؿ ميزانية الجيش، كبالتبعية إقطاعيتو االقتصادية، في ظؿإذا يمكف القكؿ أنو ك 

كىذا  ىيمنة القكات المسمحة المصرية تمتد إلى كؿ القطاعات االقتصادية تقريبنا إعادة أدل ذلؾ إلى
عائقا أماـ مصر في التحكؿ الديمقراطي ألف أم مساىمة سياسية لتقميص سيطرة  بدكره يقؼ

لسياسية ستمقى مجابية مف القكات المسمحة المتنفذة في االقتصاد المصرم العسكر عمى الحياة ا
كما أف لييمنة المؤسسة العسكرية عمى االقتصاد  ،كالمؤثر بشكؿ كبير بالسياسات العامة لمصر

المصرم عدـ كجكد فرص لمشركات الصغيرة أك المتكسطة لمنمك كالمشاركة في االقتصاد المصرم 
 كافة القطاعات االقتصادية المصرية.  في ظؿ سيطرة الجيش عمى

 
 يٍ رشكيب ويصش حغت اقزشاة ايغزىٌرحهيم انًؤعغخ انعغكشيخ نكم  4.3

 
 تركيا:

 

نتيجة العكامؿ الداخمية كالدكلية التي مكنت حزب االتحاد كالترقي باالنقبلب عمى الخبلفة العثمانية 
سقاطيا مثمت ىذه المرحمة أكلى المراحؿ التي بدأت تتغي ر فييا بنية النظاـ السياسي التركي كا 

المتجو نحك الجميكرية بعد أف كانت الدكلة عثمانية تمثؿ إمبراطكرية كمركزا لمخبلفة اإلسبلمية، 
كمع بنية النظاـ السياسي الجديد بدأت تتشكؿ المؤسسة العسكرية بفعؿ العكامؿ الداخمية المتمثمة 

عبلف حسب رؤية أتاتكرؾ كتكجياتو  2923أتاتكرؾ  الجميكرية عمى يد كماؿ بسقكط الخبلفة كا 
 الجديدة لدكر كمكانة تركيا الجديدة. 

 
أبعد الجيش  2922-2929بعد االنتصار الذم حققو أتاتكرؾ في حركب االستقبلؿ ضد االستعمار 
العمؿ السياسي كالترشح  فعف التدخؿ في الحياة السياسية كعف العمؿ الحزبي كحظر عمى العسكريي

ت النيابية ككاف ييدؼ أتاتكرؾ مف ذلؾ إلبعاد أم قكة مف داخؿ المؤسسة العسكرية ممكف لبلنتخابا
لنفكذه كسمطتو، كما ألغى كزارة األركاف كتـ تحكيميا إلى رئاسة األركاف  اكتيديد اأف تشكؿ خطر 
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بمعنى أخرجيا مف سيطرة النظاـ السياسي كجعميا جياز قائـ بذاتو بعيد عف المراقبة كالمتابعة 
 كبيذا تصبح المسيطر عمى النظاـ السياسي كالدكلة بشكؿ عاـ.

 
حتى يضمف كالء الجيش لمجميكرية  حدد سمات المؤسسة العسكرية بااللتزاـ بالمبادئ األتاتكركية

التركية، كحسب ىذه المتغيرات الداخمية اتجيت ميمة المؤسسة العسكرية نحك الداخؿ مف حيث 
فاظ عمى استقرار النظاـ السياسي الجديد كبإعبلف أتاتكرؾ دستكر تأميف الجميكرية الكمالية كالح

رسخ فيو شكؿ المؤسسة العسكرية كدكرىا بحيث يككف الجيش قكة  2924جديد لمببلد في العاـ 
حافظة ضامنة لمنظاـ الكمالي كلمجميكرية الكمالية كىذا ما أعطى الجيش صبلحيات كاسعة لمتدخؿ 

ماف حفظ ىذا اليدؼ كىذا ما مكف المؤسسة العسكرية القياـ بالعديد في الحياة السياسية مف أجؿ ض
 مف االنقبلبات العسكرية التي جاءت ضمف مبررات الحفاظ عمى مبادئ الجميكرية األتاتكركية. 

 
تغيرت مكانة كدكر الجيش التركي في مرحمة ما بعد مكت أتاتكرؾ فنتيجة لمعكامؿ الخارجية التي 

كما تبعو مف مطالبات الكاليات المتحدة  2945-2939 عالمية الثانيةمثمتيا مرحمة الحرب ال
األمريكية تركيا بإجراء إصبلحات سياسية تجمت في انتياء مرحمة الحزب الكاحد مع كصكؿ 
عصمت اينكنك لمحكـ في ىذه المرحمة بنيت المؤسسة العسكرية حسب المنظكمة الغربية كبدعـ مف 

ب مبدأ تركماف خاصة مع انضماـ تركيا إلى حمؼ الناتك فيما بعد الكاليات المتحدة األمريكية حس
2952 . 

 
كنتيجة لسياسة اإلصبلحات السياسية التي أدخمت عمى النظاـ السياسي التركي كالتكجو نحك 
التعددية الحزبية كالتي فرضتيا المتغيرات الدكلية مثمت مرحمة الخمسينيات حقبة انفتاح ديمقراطي 

عؿ حككمة عدناف  2960جيش مف التدخؿ في الحياة السياسية بحيث جاء انقبلب لكنيا لـ تمنع ال
مندريس ضمف المبررات التي سمحت لمجيش التدخؿ في الحياة السياسية كىي الحفاظ عمى مبادئ 
الجميكرية الكمالية كعممانية الدكلة بحيث رأت بحككمة عدناف مندريس تيديد لمعممانية كبالتالي ىذه 

ليرسخ دكر المؤسسة العسكرية في  2962اخمية أسيمت في كضع دستكر جديد لمببلد العكامؿ الد
 الحياة السياسية بشكؿ أكسع مما كانت عميو في السابؽ. 

 
كأما مع بدأ عقد السبعينيات كبدأ تنامي الحركة اإلسبلمية بالصعكد نحك كاجية العمؿ السياسي 

نو مف الفكز باالنتخابات كتشكيؿ حككمات كالتي تصدر العمؿ حينيا نجـ الديف أربكاف كتمك
؛ شيدت ىذه الحقبة العديد مف المتغيرات الدكلية التي أحدثت ىذه 2980ائتبلفية انتيت بانقبلب 
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كسبقيا حرب  2979التغيرات الداخمية في تركيا بتنامي الحركات اإلسبلمية فكانت الثكرة اإليرانية 
ؤسسة العسكرية كسمحت ليا بالتدخؿ بالحياة عكامؿ أسيمت في تغير أدكار الم 2974قبرص 

كاف بمثابة عسكرة لمدكلة  2982كتبعو إعبلف دستكر جديد  2980 السياسية بانقبلب عسكرم جديد
 كالمجتمع في تركيا. 

 
في مرحمة الثمانينات فرضت متغيرات دكلية جديدة أثرىا عمى تركيا فكانت حرب أفغانستاف ضد 

ت الكاليات المتحدة األمريكية بتغذية مشاعر اإلسبلمية لمكاجية ىذا االتحاد السكفيتي كالتي سمح
الخطر السكفيتي كبالتالي انعكس عمى تركيا بمرحمة انفتاحات سياسية جديدة تزامنت مع كصكؿ 
تكرغت أكزاؿ إلى الحكـ ىذه العكامؿ الداخمية كالخارجية حالت دكف تدخؿ الجيش في الحياة 

دكلية كانت تفرض ىذه المساحة مف الحرية كاالنفتاح لمعمؿ السياسي بما السياسية ألف المتغيرات ال
 فيو العمؿ السياسي لمحركات اإلسبلمية التي كجدت فرصتيا مع احتكاء أكزاؿ ليا. 

 
أما مرحمة التسعينيات فشكمت العكامؿ الداخمية التي تمثمت بتشتت كتشرذـ أحزاب اليميف كاليسار 

نتخابية لمحركات اإلسبلمية السياسية كالتي كاف يترأسيا أربكاف كجاءت التركية بتكجيو القكاعد اال
العكامؿ الخارجية مساعدة لذلؾ إذ شيدت ىذه المرحمة سقكط االتحاد السكفيتي كما تبله مف سقكط 

 لمشيكعية كالقكمية بأف أتاحت الفرصة لئلسبلمييف لممئ الفراغ. 
 

كالتي تضافرت فييا  2002ة كالتنمية إلى الحكـ أما المرحمة األخيرة فكانت مع كصكؿ العدال
العكامؿ الداخمية كالخارجية؛ فقد جاء حؿ حزب الرفاه كتشكيؿ حزب العدالة كالتنمية مرحمة جديدة 
دخمت فييا تركيا بتغيرات كبيرة عمى كافة المستكيات، فما حققتو حككمات العدالة كالتنمية مف 

كنيا مف الفكز ألكثر مف دكرة انتخابية كمف تحقيؽ انجازات اقتصادية كسياسية في تركيا م
إصبلحاتيا السياسية دكف أف تخشى تدخؿ العسكر بانقبلب كما كاف في السابؽ ألنيا استغمت 
الرغبات التركية الداخمية المتمثؿ باالنضماـ لبلتحاد األكركبي كمطمب قكمي تركي كرقة حققت مف 

كمع استبلميا الحكـ بدأت معركتيا الدستكرية لكف  خبلليا اإلصبلحات دكف أية معارضة عسكرية
جاءت تدريجية كليست حزمة كاحدة كمف خبلؿ ىذه التعديبلت الدستكرية اتجيت تركيا نحك التحكؿ 
الديمقراطي بتقميص ىيمنة العسكر عمى الحياة السياسية حتى كصمت نتيجة االنقبلب األخير 

سكرية لتنيي سيطرتيا كسطكتيا عمى الحياة إلى تعديبلت شاممة تتعمؽ بالمؤسسة الع 2026
  السياسية التركية.
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 مصر:
 

تحديد لتاريخ مصر الحديث فيذه الثكرة أنيت الحكـ الممكي  2952تعد ثكرة الضباط األحرار 
كاالنتقاؿ نحك الحكـ الجميكرم ككاف لممؤسسة العسكرية الدكر البارز فييا ىي ثكرة ذات طابع 

 لو تأثير عمى شكؿ نظاـ السياسي الذم تحدد بناء عمى تصكر كامؿ  عسكرم كىذا بالتالي كاف
 مف المؤسسة العسكرية كىك ما نتج عنو تكريس لسمطة المؤسسة العسكرية عمى النظاـ 

 السياسي المصرم.
 

كمف إحدل خصائص ىذه الثكرة أنيا كرست سيطرة الفرد عمى النظاـ السياسي إذ كرست ىيمنة 
لنظاـ السياسي كالذم استمد شرعيتو مف العمؿ الثكرم الذم قاده بيذه جماؿ عبد الناصر عمى ا

الثكرة كمف أجؿ تعزيز ىذه الييمنة أبعد عبد الناصر كؿ قكة مف داخؿ المؤسسة العسكرية ممكف 
كإقالة عبد الحكيـ عامر كانتيج سياسة الحزب الكاحد بعد أف أصدر قرار  أف تشكؿ منافس لو

  .باعتبار أف ىذه األحزاب في عيد الممكية كانت إحدل أسباب الفساد بإلغاء األحزاب السياسية
 

كالذم لـ يتكقع أف تدكـ رئاستو طكيبل لفقدانو الشرعية  2972أما خبلؿ مرحمة حكـ السادات 
الثكرية التي كانت لدل عبد الناصر لذلؾ كمف أجؿ أف يدكـ ىذا الحكـ انتيج سياسة اإلقصاء لكؿ 

االقتصادم كالسياسي  رييف كمف أجؿ تحقيؽ شرعيتو انتيج سياسة االنفتاحمف الناصرييف كاليسا
 بإعطاء المعارضة اإلسبلمية الفرصة بالعمؿ. كمف أجؿ تكريس سيطرتو كانت ثكرة التصحيح 

 حدد  2972التي قاـ بيا بداية مرحمة جديدة لحكـ السادات كأصدر دستكر جديد لمصر في العاـ
 ؿ بحماية الببلد كسبلمة أراضييا كميمة إنشاء الجيش تعكد فيو ميمة الجيش كالتي تتمث

 لمدكلة باألساس.
 

 2979مع نياية فترة السبعينات السيما مع تكقيع السادات معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ كامب ديفيد 
كانت آخر الحركب  2973حدثت تحكالت كبيرة في كظائؼ الجيش المصرم عمى اعتبار أف حرب 

ش المصرم كبناء عمى ىذه العقيدة الجديدة لمجيش تحكلت أدكاره مف القتاؿ التي يخكضيا الجي
 كالحرب إلى ميمة بناء النفكذ االقتصادم بعد أف تخمى عف دكره العسكرم كالحربي. 

 
كمقابؿ تكقيع ىذه االتفاقية زادت مساحات التقارب بيف مصر كالكاليات المتحدة بحيث أصبحت 

معكنات مالية بعد إسرائيؿ مف أمريكا. كقيدت ىذه المعكنة  مصر ثاني أكبر دكلة تحصؿ عمى
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أدكار مصر كباتت المؤسسة العسكرية تسعى نحك تحقيؽ مصالحيا االقتصادية كتكسيع مساحات 
نفكذىا حتى كصمت إلى مرحمة تكاصؿ مباشر ما بيف المؤسسة العسكرية كالكاليات المتحدة مباشرة 

 ىذه المصالح.مف أجؿ استمرار ىذا النفكذ كتحقيؽ 
 

تعزز سيطرة العسكر عمى النظاـ السياسي كمف أجؿ كسب  2982مع تكلي حسني مبارؾ الحكـ 
كالء المؤسسة العسكرية لمبارؾ زادت سيطرة المؤسسة العسكرية عمى الحياة االقتصادية بحيث تسمـ 

لجيش الجيش غالبية مشاريع القطاع االقتصادم حتى تضخمت مصالحيـ بشكؿ كبير حتى بات ا
يكؿ إمبراطكرية تجارية داخؿ الدكلة مؤثرة بشكؿ كبير في كافة المجاالت كىذا بالتالي عزز كرسخ 

عمى النظاـ السياسي بشكؿ أكسع، فالنظاـ السياسي مستكلى عميو مف قؿ نخبة مف  ىيمنتيـ
 العسكر تستغؿ مكارد الدكلة مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا.

 
لتحكؿ نحك الحكـ المدني يتطمب استعادة مكارد الدكلة مف كىذا بالتالي يستكجب أنو كمف أجؿ ا

كىذا بدكره يتطمب  سيطرة ىذه النخبة كجعؿ الجيش مؤسسة تابعة كخاضعة لسيطرة النظاـ السياسي
 أف تككف ىناؾ حككمة مدنية منتخبة تحقؽ ىذه المطمب. 

 
صياغة العبلقة ما  كانت تمثؿ فرصة مف أجؿ إعادة 2022 يناير 25مع اندالع الثكرة المصرية 

بيف المؤسسة العسكرية كالنظاـ السياسي كأف يتـ نقؿ إدارتيا لحركات كقكل سياسية تمثؿ الكؿ 
 المصرم لكف مف أدار المرحمة االنتقالية ىك المجمس العسكرم كبالتالي سعى إلى الحفاظ 

 الجيش ما  عمى مكتسبات المؤسسة العسكرية كعدـ المساس فييا كعدـ التطرؽ إلى فتح ممفات
 قبؿ الثكرة. 

 
كىك أكؿ رئيس مدني يصؿ إلى سدة الحكـ في مصر  2022كمع كصكؿ الرئيس محمد مرسي 

حتى سقكط مبارؾ جميعيـ خرجكا مف المؤسسة  2952فمف تكالى عمى حكـ مصر منذ ثكرة يكليك 
ع أنيا كانت العسكرية، كسعى مرسي لتثبيت مدنية الدكلة فقاـ بتعييف محافظيف مف خمفية مدنية م

كألغى الدستكر المكمؿ الذم تسمـ الحكـ مكببل بو لذلؾ شكمت  .في السابؽ حكرا لممؤسسة العسكرية
محاكالت مرسي لتقميص السيطرة العسكرية عمى النظاـ السياسي كالسعي بالدكلة المصرية نحك 

جؿ أف تحفظ المدنية ىي التي حركت المؤسسة العسكرية نحك االنقبلب عمى الحكـ المدني مف أ
 مصالحيا كنفكذىا. 
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زادت مصالح كنفكذ الجيش بشكؿ أكبر مما كاف عميو في عيد  2023بعد االنقبلب العسكرم 
مبارؾ حتى شكمت مؤسسة تسيطر عمى الدكلة فانتقمت مف مرحمة االستقبللية إلى مرحمة االستيبلء 

لمؤسسة العسكرية فكؽ سيطرة ا الكامؿ عمى الدكلة. كأصدر السيسي نصكص دستكرية جعمت مف
ربة اإلرىاب كبعد السمطة المدنية. كمف المتغيرات التي حدثت في عقيدة الجيش بالتحكؿ نحك محا

خكاف حركة إرىابية سعى الجيش بحممة إقصاء كاممة لمحركة باعتقاؿ كمبلحقة تصنيؼ جماعة اإل
 كتعذيب كقتؿ أم أف القرار معناه إقصاء جزء مف الشعب. 

 
 د انفصم انشاثعاعزُزبجب 4.4

 
لقد مثؿ الجيش في تركيا الضامف لمنظاـ السياسي كبالتالي فإنو تمتع بمكقع كدكر أساسي في  .2

تحدد ميمة القكات المسمحة التركية بحماية  2923الحياة السياسية، كمنذ تأسيسي الجميكرية 
مة خارج ىذا حدكد الدكلة التركية كحماية مبادئ الجميكرية الكمالية، كلـ يقـ الجيش أم مي

 .اإلطار بمعنى أنو لـ يشف أم حرب عمى أم طرؼ

لقد أدل انطكاء تركيا في المنظكمة الغربية ضمف حمؼ شماؿ األطمسي كتحالفيا مع اسرائيؿ  .2
الجيش بناء عمى ىذه المنظكمة الغربية مف حيث تحديث الجيش  استراتيجيةدكر في بناء 

 كتنمية قكتو العسكرية.

كالذم جاء بعد انقبلب عسكرم  2982لمجيش التركي بعد دستكر ترسخ الدكر العسكرم  .3
كىذا الدستكر اتسـ بأنو مقيد لمحياة السياسية كتكلى بناء عميو الجيش  2980دمكم عاـ 

أعمى المناصب في الدكلة كىذا الدستكر ىك المعمكؿ بو حتى اآلف في تركيا مع إجراء 
 التنمية في تركيا.اإلصبلحات الدستكرية فيو مف قبؿ حزب العدالة ك 

مرحمة جديدة بالنسبة لمجيش  2002لقد شكمت كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ  .4
التركي؛ إذ أخذ الحزب عمى عاتقو ميمة إعادة رسـ العبلقة ما بيف المؤسسة العسكرية 
كالمدنية كبنيت رؤية الحزب أف عمى الجيش أف يقكـ بدكر ميني يرتبط بحماية الحدكد بعيدا 

ف السياسية، كنجح الحزب طيمة السنكات العشر الماضية في الحد مف تدخؿ الجيش في ع
 الحكـ عبر سمسة مف اإلصبلحات القانكنية كالدستكرية.

نياء  .5 عمى صعيد الجيش المصرم كدكر المؤسسة العسكرية فإنو كمع ثكرة الضباط األحرار كا 
صر مف عيد الممكية إلى كاف لمجيش دكر كبير في تحكيؿ م 2952الممكية في العاـ 

الجميكرية بزعامة الرئيس جماؿ عبد الناصر كدخمت الحياة السياسية في فترة حكمو مرحمة 
الحزب الكاحد فمـ تكف ىناؾ تعددية سياسية. كلـ يستطع عبد الناصر في بناء نظاـ سياسي 
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النظاـ كاف  ديمقراطي فكاف نظامو يعتمد عمى دكره كفرد كىك المتمتع بشعبية كاسعة لذا فإف
 تجسيد لشخص الرئيس جماؿ عبد الناصر. 

في نياية فترة السبعينيات مف حكـ السادات حدثت تحكالت كبيرة في أدكار الجيش ككظائفو  .6
كما ترتب عمييا مف حصكؿ  2979كعقيدتو القتالية خاصة مع تكقيع اتفاقية كامب ديفيد 
متحدة األمريكية ىذه المعكنات التي الجيش المصرم عمى المعكنات العسكرية مف الكاليات ال

ىي آخر  73قد غيرت في ىذا الدكر لمجيش حتى ترسخت لدييـ قناعة أف حرب أكتكبر 
الحركب كاتجو بناء عمى ذلؾ الجيش إلى بناء اقتصاده كتخمى بذلؾ عف الدكر الرئيسي 

 .لمجيش كىك القتاؿ كحماية الحدكد

ترسخ لدكر  كافلسياسة في عيد السادات لكف لما كانت عميو ا اجاءت مرحمة مبارؾ امتداد .7
ككاف سعي مبارؾ لترسيخ حكمو كنظامو عبر إعطاء  المؤسسة العسكرية بشكؿ أكسع كأكبر؛

كتكسعت استثمارات الجيش في جميع  ستقبللية كاالمتيازات لكسب كالئواال مف الجيش مزيد
اطكرية تجارية مؤثرة في الجكانب االقتصادية كالتجارية كالصناعية حتى أصبح يمتمؾ امبر 

 االقتصاد المصرم. 

مثمت مرحمة مرسي كىي أكؿ مرحمة لمحكـ المدني في مصر إنياء لحالة حالة االرتباط بيف  .8
الجيش كالنظاـ السياسي، كسعى مرسي أف يمضي بخطكات مف أجؿ تثبيت مدنية الدكلة 

 قبلب العسكرم. المصرية لكف كانت سرعة ىذه الخطكات شكمت بداية إنياء حكمو كاالن

تضخـ دكر الجيش السيما كبعد أف أسقط رئيس منتخب بشكؿ  2023بعد االنقبلب  .9
ديمقراطي كانتقمت فيما بعد مف مرحمة االستقبلؿ إلى مرحمة االستيبلء عمى كؿ شيء بالرغـ 
مف كؿ المحاكالت التي سعى إلييا الرئيس محمد مرسي خبلؿ فترة حكمو القميمة لتقميص دكر 

جراء تغييرات عمى ىذا الدكر جاء االنقبلب العسكرم ليزيد ىذه  المؤسسة العسكرية كا 
عطاء المؤسسة العسكرية مزيد مف االستقبللية لتصبح دكلة   الدكلة داخؿالصبلحيات كا 
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 انخبيظانفصم 
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 انحشكخ اإلعالييخ في رشكيب ويصش 

 
مسيرة الحركة اإلسبلمية في كؿ مف تركيا كمصر بحيث سيتـ  خبلؿ ىذا الفصؿ ستبحث الدراسة

كامؿ الدكلية كاإلقميمية كالمحمية كالتي ساىمت في إظيار دكر الحركة اإلسبلمية في تكضيح أثر الع
كبل الدكلتيف ككيؼ تفاعمت ىذه الحركات مع ىذه العكامؿ بحيث ساىمت في العمؿ السياسي 

 كدخكؿ معترؾ الحياة السياسية مع تبياف الفكارؽ بيف مسيرة التجربتيف التركية كالمصرية. 
 

التساؤؿ الرئيسي بكيفية تطكر دكر كمكانة الحركات اإلسبلمية في  الفصؿ عف ابحيث سيجيب ىذ
النظاـ السياسي لكؿ مف تركيا كمصر منذ صعكد العسكر كسيطرتو عمى الحياة السياسية في كبل 

 كما ىي الخطكات التي ابتعتيا الحركات لمحفاظ عمى مسار  2026الدكلتيف حتى العاـ 
ثـ تغيير النظاـ عبر تعديبلت دستكرية عبر كصكؿ ىذه الحركات  العمؿ السياسي كأحزاب كمف

 لسدة الحكـ. 
 

 انحشكخ اإلعالييخ في رشكيب 5.1
 

  :1961ُذسيظ حزى االَةالة انعغكش  يشحهخ عذَبٌ ي 5.1.1
 

كالداخمية الحزب الحاكـ إلى  الخارجية بعد انتياء الحرب العالمية الثانية دفعت مجمكعة مف العكامؿ
تغييرات سياسية نحك المضي بتطبيؽ التعددية الحزبية؛ فمع انتياء الحرب العالمية الثانية إجراء 

كبركز معالـ الحرب الباردة بيف المعسكريف الشرقي كالغربي كجدت تركيا أف االتحاد السكفيتي 
تي يشكؿ خطر كتيديد عمى أمنيا القكمي كما كجدت الكاليات المتحدة األمريكية في االتحاد السكفي

مكاجية خطر االتحاد السكفيتي بأف تنطكم تركيا تحت  لمصالحيا في تركيا فكاف اأيضا تيديد
المظمة الغربية التي تحمؿ شعار الديمقراطية بالتالي كاف عمييا أف تتخمى عف نظاـ الحزب الكاحد 

لتعددية كالذم كاف سمة مف سمات النظـ السياسية في الدكؿ الشيكعية كاالشتراكية كالتكجو نحك ا
أما المتغيرات الداخمية فمقد مثمت مرحمة حكـ  ،الحزبية لينسجـ مع منظكمات التحالؼ الغربي



158 

الحزب الجميكرم كالذم ترأسو مصطفى كماؿ أتاتكرؾ بأف كانت الجميكرية التركية محككمة مف 
تكلي الناحية السياسية كالعسكرية بيد أتاتكرؾ بصفتو رئيس الجميكرية لكف مع مكت أتاتكرؾ ك 

انفصمت قيادة الجيش عف رئاسة الجميكرية بالرغـ مف أف اينكنك كاف  2938عصمف اينكنك الحكـ 
يحمؿ رتبة جنراؿ إال أف قيادة الجيش كانت مف نصيب فكزم شاقماؽ، ككاف عصمت اينكنك نتيجة 
 ىذه المتغيرات قد أعمف عف تغيرات في النظاـ السياسي التركي بالتحكؿ نحك التعددية 

تجديد حياة األحزاب السياسية في )غكؿ، زبية كفسح المجاؿ أماـ تأسيس أحزاب سياسية أخرل. الح
 .(2ص، 2026تركيا، 

 

مع تزايد االنفتاح السياسي بدأت تظير تكجيات معارضة مف قمب حزب الشعب الجميكرم، قادىا 
الذيف أسسكا عاـ  أربعة نكاب ىـ: جبلؿ بايار كعدناف مندريس كفؤاد ككبركلك كرفيؽ ككارلتاف،

متزايدة كحظي بشعبية كبيرة في األكساط التركية  االحزب الديمقراطي كالذم استقطب أعداد 2946
تمثؿ بفكز  2950كأصبح بالتالي يمثؿ رغبة شعبية في التغيير، إال أف الحدث األبرز في العاـ 

كبذلؾ قد أنيى  482 مقعد مف أصؿ 403الحزب الديمقراطي باالنتخابات البرلمانية إذ حصؿ عمى 
فمقد ميدت ىذه االنتخابات لتكلي  سيطرة الحزب الشعب الجميكرم عمى الحياة السياسية في الببلد.

المعارضة كالمتمثمة بالحزب الديمقراطي مقاليد الحكـ في تركيا لصبح بذلؾ جبلؿ بايار رئيس 
كث كالدراسات )مركز أمية لمبح الجميكرية كيكمؼ عدناف مندريس تشكيؿ حككمة جديدة.

 كما أف ىذه االنتخابات قد غيرت مسار العممية االنتخابية  ،(23-20ص، 2024االستراتيجية، 
 في تركيا بحيث جعمت الديمقراطية تطبؽ ألكؿ مرة كتنيي بذلؾ ديكتاتكرية حزب الشعب 

ة كالتي سنة تخمميا العديد مف التغييرات كاألساليب الديكتاتكري 27الجميكرم الذم استمرت لمدة 
 أرىقت الشعب التركي.

 
حزب الديمقراطي باالنتخابات منعطفا تاريخيا في تاريخ تركيا الحديث ؛ فحككمة اللقد شكؿ فكز 

عدناف مندريس التي تـ تشكيميا تضمف برنامجيا القضاء عمى البطالة كتنشيط االقتصاد الكطني، 
ة الصحافة، كتمسؾ الحككمة بمكافحة كتحقيؽ االستقرار السياسي كمنح العماؿ حقكقيـ كتأكيد حري

األفكار المعادية لمسياسة الكمالية، أما سياستيا الخارجية فقد أعمنت استمرارىا في تشجيع تكظيؼ 
رؤكس األمكاؿ األجنبية كفتح الباب أماـ الرأسماؿ األجنبي فكانت الكاليات المتحدة األمريكية في 

دت تركيا في عيد الحزب الديمقراطي تغيرات سياسية مقدمة الدكؿ التي استثمرت في تركيا. كما شي
كاقتصادية كاجتماعية؛ ففي مجاؿ السياسة االقتصادية ركزت عمى مسألتيف أساسيتيف األكلى 
تحسيف أكضاع الفبلحيف االقتصادية، كالثانية تشجيع رأس الماؿ الخاص في القطاع الصناعي 
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استطاعت إيجاد قطاعات صناعية بعيدة عف  كفتح الباب أماـ الماؿ األجنبي. أما في الصناعة
سيطرة الدكلة كنقمت مشركعات الحككمة إلى القطاع الخاص. كمع أف السياسة االقتصادية التي 
انتيجتيا حكمة عدناف مندريس أدت إلى انتعاش في االقتصاد التركي إال أنيا أفرزت مشاكؿ 

ت األمريكية كالتي أحدثت تطكر نسبي في عديدة، مما دفع الحككمة التركية باالعتماد عمى المعكنا
االقتصاد إال أنيا أصبحت فيما بعد مشكمة في االقتصاد التركي تتمثؿ بالديكف الخارجية التي 
أفرزت حالة مف الرككد االقتصادم كالذم بدكره يؤثر عمى عممية الطمب عمى العمؿ بحيث 

حككمة عدناف مندريس ألف ارتفاع  أصبحت البطالة أحد أىـ المشكبلت االجتماعية التي تكاجييا
 .(8-6ص، 2020)الطائي،  الديكف الخارجية أثرت عمى النمك االقتصادم بحيث تراجع الطمب.

 
ظمت المسألة الدينية الركيزة الميمة في ظؿ حككمة عدناف مندريس؛ إذ كاف التحكؿ في العبلقة بيف 

قرارا  2950قد أصدر المجمس الكطني الديف كالدكلة انعطافة كبيرة في تاريخ تركيا السياسي؛ ف
يسمح بقراءة القراف الكريـ، كأداء األذاف بالمغة العربية، كسمح بتدريس التربية الدينية كمادة إلزامية 

ستجابت الحككمة لبعض مطالب المتدينيف كمف ذلؾ السماح ببناء في المدارس االبتدائية، كما ا
في  حفبلت قراءة المكاليد إقامةمكافقتيا عمى  كما أعمنت عف .لذلؾ اإلعاناتالمساجد كجمع 

كقد عادت الطرؽ الصكفية كفتحت تكايا الدراكيش كأخذت تمارس نشاطاتيا. كقد سمحت  الجكامع،
كىكذا شيدت حقبة  .الصحؼ التي تعبر عف أفكارىا بإصدارالحككمة لمجماعات الدينية 

ففضبل عف المدارس العديدة التي فتحت  ،الخمسينات تزايدا مطردا في المدارس كالمعاىد الدينية
كعمى إثر  .2959سنة  طنبكؿاسالعالمي في  اإلسبلميتـ افتتاح المعيد  ،ألعداد األئمة كالخطباء

عممانية التي تياجـ  ظيرت االنتقادات التطكرات في التعامؿ مع الديف اإلسبلمي،ك ىذه الخطكات 
 .(7-6ص، 2006)العبلؼ،  .أتاتكرؾ كحزب الشعب الجميكرم

 
 خمسينات قد أدت إلى نتيجتيف ىما:سياسات الحزب الديمقراطي في ال إفكيمكف القكؿ 

األكلى تتعمؽ بنشاط بعض الجماعات اإلسبلمية كالنقشبندية كىذه الجماعات حاكلت تنظيـ  .2
المعارضة ضد أتاتكرؾ كالسمطة ككانت غاية ىذه الجماعات ىي عرقمة المشاريع العممانية 

ي ذات الكقت فإف الحككمة التركية كانت قد سمحت باستخداـ أم كسيمة لنشر لمحككمة. لكف ف
مبادئ اإلسبلـ شريطة أف ال تككف المؤسسة خارج نطاؽ الدكلة بمعنى آخر أف تككف جزء مف 
الدكلة. ككانت قد تكجيت التيـ مف قبؿ حزب الشعب الجميكرم إلى حككمة مندريس بالتياكف 

تكرؾ األمر الذم مثؿ مكقفا محرجا لمحزب الديمقراطي كبناء مع ىذه الجماعات كالمس بأتا
قانكف سمي بقانكف أتاتكرؾ ككاف  2952تمكز  25عمى ىذه االتيامات أصدر مندريس في 
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صبلحاتو كفي الكقت ذاتو أكد القانكف عمى منع تشكيو سمعة  يقضي بحماية منزؿ أتاتكرؾ كا 
 الحزب الديمقراطي.

ء االتجاىات اإلسبلمية في داخؿ الحزب الديمقراطي، كاف مف نماذج النتيجة الثانية تتعمؽ بنشك  .2
ذلؾ أف قاـ بعض األعضاء في داخؿ الحزب الديمقراطي بتقديـ مذكرة إلى مؤتمر حزبي محمي 

كقد طالبت المذكرة بإعادة استخداـ الطربكش كاستعماؿ الحجاب كنبذ الحركؼ  2952خبلؿ 
عادة استخداـ األحكاـ ال شرعية في المعامبلت إال أف ىذه االقتراحات قد قكبمت البلتينية كا 

بالرفض مف قبؿ حككمة الحزب الديمقراطي، ألف الحزب قد حاكؿ الحفاظ عمى كحدتو 
األيديكلكجية كعمى ىذا األساس قاـ الحزب بطرد عدد مف النكاب في المجمس الكطني 

الحزب الديمقراطي يكافؽ لميكليـ اإلسبلمية ككاف عدناف مندريس قد أعمف أف  2953الكبير
عمى جميع المظاىر الدالة عمى اإلسبلـ في تركيا كلكنو يعارض األحكاـ الشرعية ألف العمؿ 
بمقتضاىا يعني إرباؾ الديف بالسياسة. بالتالي كعمى ىذا األساس لـ يكف يتردد مندريس بأف 

 يعاقب كؿ مف كانت لو ميكؿ إسبلمية فأخرج 

 مف الحزب .3

  
 اب كاف مف بينيـ اثناف مف الكزراء السابقيف الخارجيف عمى تسعة نك  2955في 

 )النعيمي، الحركات االسبلمية الحديثة في تركيا حاضرىا زعامة مندريس. 
 

 (42.46ص، 2992كمستقبميا، 

 
كما يمكف أف يفسر عدـ السماح لقياـ حزب إسبلمي بأنو تخكؼ مف الحزب الديمقراطي بأف يككف 

كأف قاعدتو كانت جميا إسبلمية بالتالي فإنيا إف انصرفت إلى حزب  ىناؾ حزب ينافسو السيما
أخر قد يسقط ىذا الحزب كلعؿ ىذا ما يفسر اتياـ عدناف مندريس لحزب األمة بالتمرد عمى الحكـ 

غبلؽ صحيفتو 2954كحمو بالعاـ    .كا 
 

مف خضكعو أما عمى صعيد السياسة الخارجية لمحزب الديمقراطي فقد كاف مميزا فييا بالرغـ 
إذ اتسمت فترة تكلي الحزب الديمقراطي  كالذم يؤكد فيو قكمية السياسة الخارجية؛ 2924لدستكر 

مف الناحية الخارجية باالرتباط مع الغرب بسمسمة مف األحبلؼ منيا االنضماـ إلى حمؼ شماؿ 
مؼ بغداد ، كأخيران االنضماـ إلى ح2953، كاالنضماـ إلى حمؼ البمقاف عاـ 2952عاـ  األطمسي

( دكلة حميفة في الحرب 25) األمريكية، فضبلن عف االشتراؾ مع الكاليات المتحدة 2955عاـ 
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، كعقد معاىدات ثنائية مع الكاليات المتحدة األمريكية، كتزامف ىذا التكجو مع 2950الككرية عاـ 
عبلقات التركية أيضان مما جعؿ تقاربيما طبيعيان، كقد اكتسبت ال األحبلؼ ىذه تكجيات إيراف نحك

زاخرة بالتطكرات كانت  (، أىمية تاريخية استثنائية ككنيا2953-2950اإليرانية لمفترة مف عاـ )
 2953كمنيا االنقبلب في إيراف في  الداخمية التي تركت أثران كاضحان عمى السياسة الخارجية لمبمديف

 كبدعـ مف  عمى الرئيس المنتخب محمد مصدؽ مف قبؿ شاه إيراف محمد رضا بيمكم
 . ركز الحزب الديمقراطي بعد كصكلو إلى الحكـ في تركيا بمحاكلة الكاليات المتحدة كبريطانيا

 إعادة جسكر العبلقات مع العالـ اإلسبلمي الذم يضـ األقطار العربية باإلضافة إلى 
 ة فيما ، كىك المحيط التي كانت تركزت فيو نشاطات كفعاليات الدكلة العثمانيكأفغانستافإيراف 
 .(2ص، 2025)أيمف ع.،  .سبؽ

 
إال أف القكل  ،كبالرغـ مف النجاحات التي حققتيا الحككمةسنكات  7مندريس استمر مف حكـ 
ثارة أعماؿ الشغب بتأليبالعممانية قامت  مف قبؿ  ادعاءكاف ىناؾ  2957. ففي الجيش ضده كا 

الجيش ىدفيا التحريض عمى  حككمة مندريس أف بعض الضباط ينككف القياـ بمنظمة سرية داخؿ
)عبد  .قامت الحككمة حينيا باعتقاؿ تسعة مف الضباط. كعمى اثر ىذا، الثكرة ضد نظاـ مندريس

 .(2ص، 2008الرحمف ؾ.، 

 
عمى حككمة عدناف مندريس باألسباب  2960كتزامف ىذا مع بداية االضطرابات كمقدمة النقبلب 

لمتدخؿ في الحياة السياسية استطاع عدناف مندريس  التالية؛ فمغرض التصدم لمجيش كتحجيـ قدرتو
ضابط  29إبعاد رئيس أركاف الجيش كقائد القكات البرية كالبحرية كالجكية، إضافة إلى نقؿ 

النتقادىـ الحككمة، ىذا األمر دفع الجيش بالتركيج لدعاية منظمة ضد الحزب مفادىا بأف الحزب 
أنو أثيرت شائعة بتدمير منزؿ كماؿ أتاتكرؾ كعمى إثر  الديمقراطي يقكـ بتدمير الجيش. إضافة إلى

حيث تـ تدمير أكثر مف خمسة أالؼ  2955ذلؾ اندلعت مظاىرات كاضطرابات في اسطنبكؿ في 
مبنى كمسكف كمشركع ككنيسة، إزاء ىذه األحداث اتخذت حككمة عدناف مندريس إجراءات مشددة 

استياء الشارع التركي كالمعارضة كانتقؿ  كضد المعارضة أدت إلى ضد مثيرم ىذه االضطرابات
الصراع بيف الحككمة كالمعارضة إلى داخؿ البرلماف. شيدت تركيا في منتصؼ الخمسينيات أزمة 

نصؼ مميكف  2955 اقتصادية خانقة كزادت نسبة البطالة في تركيا بشكؿ كبير إذ بمغت في العاـ
رات في تركيا لتشمؿ كبرل المدف تركي عاطؿ عف العمؿ، نتيجة لذلؾ تكسعت رقعة المظاى

اسطنبكؿ كأزمير كيتدخؿ الجيش بعد ذلؾ عمى ىيئة انقبلب عسكرم أطاح بحككمة عدناف 
جتمع عدد مف الضباط المنتميف إلى جمعية األتاتكركييف كقامكا ا 2960مندريس. ففي العاـ 
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قررت المجنة في النياية بتشكيؿ لجنة سميت بػ )لجنة الكحدة القكمية(. كبعد سمسمة مف االجتماعات 
اتفؽ ثبلث قادة عسكرييف كىـ جماؿ غكرسيؿ رئيس جمعية األتاتكركييف  حيث اإلطاحة بالحككمة

كيا، كشفيؽ ألتر رئيس إدارة الحركات في كزارة تر السرية، كفخرم أكزديمؾ قائد الجيش األكؿ لمنطقة 
ب العسكرم في الساعة الثالثة فجرنا أيار/ مايك عمى القياـ باالنقبل 26الدفاع. كذلؾ في مساء يـك 
 . كفي الساعة الثالثة تـ االنقبلب كتـ اعتقاؿ 2960 أيار 27مف اليكـ التالي أم يـك 

 رئيس الجميكرية كرئيس الكزراء كرئيس المجمس الكطني كرئيس أركاف الجيش المتعاطؼ 
 لجزء األكؿ: الدستكر التركي (: ا3)القدك، التطكر التاريخي لمدساتير التركية ) .مع الديمقراطييف

 (5-3ص، 2025، 2962لعاـ 
 

عبلف األحكاـ  2960أف انقبلب  الستنتاجإذا فإنو يمكف ا قد حقؽ أىدافو بخمع الحككمة المنتخبة كا 
عداـ ثبلثة منيـ ىـ رئيس الكزراء ككزيرا المالية  العرفية كتصفية الزعماء الحزب الديمقراطي كا 

كىك يمثؿ  2924الذم أعده قادة االنقبلب بديبل عف دستكر  2962كر كالخارجية، كمف ثـ جاء دست
النجاح األبرز لبلنقبلب حيث استعاد العسكريكف سيطرتيـ كنفكذىـ داخؿ الحياة السياسية عبر عدد 

سقاط حككمتو إال أنو شيدت تركيا  مف المكاد الدستكرية الجديدة المختمفة. بعد إعداـ مندريس كا 
انتشرت اإلضرابات العمالية كتـ تشكيؿ  قتصادم كاالضطراب األمني كالسياسيعيدا مف الرككد اال

كنفذ الجناح  ،حركات عمالية يسارية بعضيا كاف مسمحا تعارضيا الجماعات القكمية المسمحة
 اليسارم ىجمات تفجيرية كعمميات اختطاؼ ككاف ىذا العنؼ اليسارم يقابمو عنؼ يميني متطرؼ.

 .(28ص، 2027)صبلح، 
 

 : 1993-1989رىسغىد أوصال  رجشثخ 5.1.2
 

الذم شيدتو تركيا  2980 تعطمت العممية الديمقراطية لمدة ثبلث سنكات نتيجة لبلنقبلب العسكرم
جرت انتخابات ديمقراطية مف جديد دخميا ثبلث أحزاب سياسية  2983أيار/ مايك  20كلكف بتاريخ 

ـ بأنو حزب محافظ كليبرالي كاشتراكي كحزب كت أكزاؿ كاتسغىـ؛ حزب الكطف األـ الذم أسسو تكر 
و قادة عسكرييف كانكا ممف شارككا الشعب االشتراكي الشيكعي كحزب الديمقراطية القكمي الذم أسس

 % مف نتائج 45حصؿ تكرغكت أكزاؿ كحزبو عمى نسبة  .2980 باالنقبلب العسكرم
الذم ارتبطت ك  الحكـ في تركيا االنتخابات كبذلؾ بدأت فترة سيطرة حزب الكطف األـ عمى مقاليد

)سممي، تكرجكت أكزاؿ "رجؿ االنفتاح . فترة حكمو باالنفتاح السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي
 .(3ص، 2025التركي"، 
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 وأما المبادئ التي انطمق بيا حزب الوطن األم فتمثمت عمى النحو التالي:
 

 ت المجتمع التركي.حزب ديمقراطي كليبرالي كاشتراكي حاضف لجميع أطياؼ كفئا .2

حزب متبني لفكرة االنفتاح االقتصاد الميبرالي الذم يدعـ عممية التبادؿ التجارم كيشجع  .2
 االستثمار األجنبي كيحفز عممية الخصخصة كتنشيط القطاع الخاص.

 حزب يحتـر الدستكر التركي كمبادئو. .3

 ي.تأسيس تركيا المكتفية ذاتيا دكف التبعية ألم مف القطبيف في العالم .4

االمتثاؿ لمبدأ تنكيع العبلقات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مع جميع الدكؿ دكف  .5
، 2025)سممي، حزب الكطف األـ "الحزب الُمشارؾ في مسيرة التقدـ التركية"، استثناء. 

كىذا يدلؿ عمى أف مؤسسي ىذا الحزب حرصكا عمى أف تككف أفكارىـ كمبادئيـ ، (2ص
 كأيديكلكجيميكرية األتاتكركية مف أجؿ ترسيخ االستقرار السياسي متكائمة مع مبادئ الج

داخؿ تركيا، كما أف ىذه المبادئ سعت إلى إعطاء ىكية مستقمة لتركيا بعيد عف التبعية 
 ألم قكة عالمية. 

 
لقد فسح أكزاؿ المجاؿ لمحركات اإلسبلمية بالظيكر كاالنتشار؛ فتمكنكا مف الكصكؿ إلى مراكز عميا 

مؼ مرافؽ الدكلة كمؤسساتيا االقتصادية كالثقافية كالعممية، كما انتشرت في عيده الكتاتيب في مخت
اإلسبلمية كتـ بناء العديد مف المساجد كأعمف أكزاؿ أف الديف ىك المككف األساسي لميكية التركية 

لمعممانية،  ابعد أف كانت محظكرة قانكنا ككنيا تمثؿ تيديد اكسمح لمطرؽ الصكفية بممارسة نشاطاتي
فمقد كانت العممانية مف كجية نظر أكزاؿ ال تعني الكقكؼ ضد اإلسبلـ أك الييمنة عميو كبذلؾ 
رفض أكزاؿ أف تتدخؿ الدكلة في تعييف أئمة كخطباء المساجد كعدـ إلزاميـ بخطبة محددة ما يعني 

 .(274ص، 2022)الصالح، ذلؾ حرية إدارة الشؤكف الدينية بشكؿ كامؿ. 
 

كتبني ستكل االقتصادم اتبع أكزاؿ سياسة ليبرالية عرفت باسـ الباب المفتكح في االقتصاد عمى الم
بيف تركيا كالدكؿ األخرل كيدعـ  نظاـ "السكؽ الحر" كالذم يدعـ عمميات التبادؿ التجارية ما

ة عمميات المشاريع الريادية الخاصة كعمميات الخصخصة كاالنتقاؿ مف البكرصة الثابتة إلى البكرص
حصاءاتالمتمكجة كالتي تعتمد عمى أرقاـ  كتككف ُمقنعة  ارداتاالستثمار كالصادرات كالك  كا 

ا تشجيع االستثمار األجنبي بكسائؿ شتى كبالتالي  لممستثمر المحمي كاألجنبي بشكؿ أكبر كأيضن
د حدث بالفعؿ بع تحقيؽ انفتاح اقتصادم يعكد عمى الدكلة كالمكاطف بمردكد ربحي ممحكظ كىذا ما

دكالر كىذه التطبيقات كانت مشمكلة  502بعدما كاف  2636أف أصبح نصيب الفرد مف الدخؿ 
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)سممي، تكرجكت أكزاؿ "رجؿ االنفتاح  .التي لـ ُتطبؽ 2980كانكف الثاني/ يناير  24بقرارات 
 .(5ص، 2025التركي"، 

 
مع المختمفة لممجتمع أما سياسة أكزاؿ اجتماعيا فكانت سياستو تيدؼ إلى محاكلة صير فئات المجت

لغاء سياسة اإلقصاء النابعة مف التقسيـ الشائع لممجتمع التركي بيف  التركي في بكتقة كاحدة كا 
فبلحي األناضكؿ كاألتراؾ البيض، ففي عيده مارس الفبلحكف النشاط السياسي ككانت مكاقفيـ 

مى عكس ما كانت تعنيو داعمة لمحركة اإلسبلمية، كألف اكزاؿ نظر لمديف كمككف أساسي لميكية ع
األتاتكركية كاف نتيجة لذلؾ حدكث عمميتي دمج لئلسبلـ بالقكمية لغرض تذكيب الفركقات القكمية 
دخاؿ اإلسبلـ لمعممية السياسية عف طريؽ حزب الكطف األـ كالرفاه  كالعرقية التي تألفت منيا تركيا كا 

ة إحياء إسبلمي عمى غرار ما أحدثتو اإلسبلمي، بالتالي فمقد عدت حقبة الثمانينات بأنيا مرحم
 .(275ص، 2022)الصالح،  حقبة الخمسينيات خبلؿ حكـ عدناف مندريس.

 
انتيت فترة رئاسة كنعاف إيفريف فقرر تكرغكت أكزاؿ ترشيح نفسو لرئاسة  2987بعد انتخابات 

ئيس تـ انتخابو مف قبؿ البرلماف كر  2989تشريف الثاني/ نكفمبر  32الجميكرية كبتاريخ 
 سة تركيا تمثمت باألمكر التالية:كأما النجاحات التي حققيا أكزاؿ خبلؿ تكليو رئا لمجميكرية،

 
ؿ نظاـ الحكـ بشكؿ تدريجي إلى الجياز المدني مف خبلؿ دعـ تكلي محافظيف مدنييف قن .2

إدارة المناطؽ كالمحافظات كخاصة بعد دعـ تكرجكت أكزاؿ ألكؿ محافظ مدني يتكلى 
كغيرىا الكثير مف اإلجراءات التي  2992آب/ أغسطس  26كارتاؿ بتاريخ  محافظة منطقة

 .مف خبلليا تـ تجريد الجياز العسكرم مف المقامات اإلدارية التابعة لمدكلة

كالشرقي  يتنكيع العبلقات السياسية التركية مع عدد كبير مف الدكؿ كمف القطبيف الغرب .2
ة السابقة الحاكمة في تركيا تتجنب تطكير كبشكؿ خاص الدكؿ العربية التي كانت األنظم

 .العبلقات السياسية معيا

تطكير العبلقات السياسية مع الدكؿ العربية فتح أفؽ أخرل لتطكير العبلقات االقتصادية  .3
كاالجتماعية كالثقافية فتـ تكقيع عدد كبير مف االتفاقيات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

لتجارة كالحركة السياحية تبادؿ الطبلب كبناء مراكز األبحاث بيف الطرفيف تشمؿ تطكير ا
)سممي، حزب . الثقافية الُمتبادلة األمر الذم جعؿ ىناؾ انفتاح اقتصادم كسياسي كثقافي

 .(6ص، 3126الكطف األـ "الحزب الُمشارؾ في مسيرة التقدـ التركية"، 
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البرلماف عمى قانكف حؽ صادؽ  2987حدث في عيده انفتاح ديمقراطي ممحكظ ففي العاـ  .4
األفراد برفع شكاكل أماـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، ما فتح الطريؽ أماـ المكاطنيف 
األتراؾ إلثارة قضايا انتياكات حقكؽ اإلنساف عمى المستكل الدكلي، كلممرة األكلى أصبح 

نساف التي مف حقيـ الحصكؿ عمى تعكيض مف الدكلة عمى الممارسات المنافية لحقكؽ اإل
 تعرض ليا األتراؾ خبلؿ عمميات االعتقاؿ كالتعذيب. كفي العاـ نفسو أجرم استفتاء 
 عاـ نتج عنو إلغاء مكاد دستكرية حظرت العمؿ السياسي عمى القادة السياسييف 

 2992قبؿ االنقبلب األمر الذم ميد الطريؽ أماميـ لمعكدة لمعمؿ السياسي، كفي العاـ 
 ي أكزاؿ رئاسة الجميكرية التركية تـ رفع الحظر عمى المغة بعد سنتيف مف تكل 

 .(228ص، 2022)أككتـ،  الكردية.
 

كما أنو يجدر القكؿ بأنو كبالرغـ مف السياسات التي انتيجيا أكزاؿ خبلؿ فترة تكليو رئاسة الكزراء 
كانت خبلؿ تمؾ إال أف الجيش لـ يتدخؿ في الحياة السياسية؛ كذلؾ بسبب البيئة الخارجية لتركيا ف

الفترة حرب أفغانستاف ضد االتحاد السكفيتي كرغبة الكاليات المتحدة بتغذية المشاعر اإلسبلمية في 
الببلد اإلسبلمية كمنيا تركيا لمكقكؼ أماـ تمدد االتحاد السكفيتي كمكاجيتو، ىذا باإلضافة إلى 

ر الدكلة كنظاميا العمماني عكامؿ داخمية تمثمت بمحاكالت استيعاب الحركات اإلسبلمية في إطا
 كعدـ فتح المجاؿ لحركات اإلسبلـ السياسي بالتمدد داخميا كالكصكؿ لمسمطة.

 
 : 1997-1971رجشثخ أسثكبٌ وأحضاثه انغيبعيخ  5.1.3

 
فمقد تمت المكافقة مف قبؿ  2960لـ يكف ممكنا العكدة إلى سياسة الحزب الكاحد حتى بعد انقبلب 

ى تشكيؿ أحزاب سياسية جديدة بشرط االلتزاـ بعدـ استغبلؿ الديف ألىداؼ لجنة الكحدة الكطنية عم
، ككانت قد جرت 2962شباط  22سياسية، فمقد تأسس حزب العدالة كأعمف عنو بشكؿ رسمي في 

% مف مجمكع 35.2مقعد بنسبة  258أسفرت عف حصكؿ حزب العدالة  2962 انتخابات بالعاـ
خمؽ ظاىرة سياسية جديدة في السياسة  2960بعد انقبلب  األصكات، إال أف الدستكر الذم كضع

التركية تمثمت بقياـ حككمات ائتبلفية بسبب كجكد أربعة أك خمسة أحزاب ممثمة في المجمس 
الكطني كىذا نتج عنو قياـ حككمات غير متجانسة في األيدلكجيا كتفتقر إلى كجكد برنامج حقيقي 

فكانت التحالفات ظرفية آنية لـ تساىـ في حؿ المشكبلت لحؿ المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية 
 .(44ص، 2022)الصالح،  في الساحة التركية.
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عادت االنتخابات لبلنتظاـ كفاز حزب العدالة بغالبية مقاعد البرلماف ليشكؿ  2965كفي عاـ 
دالة ذكك فمقد التؼ حكؿ الع حككمة برئاسة سميماف ديمريؿ كالذم اعتبر كريثا لمحزب الديمقراطي،

التكجيات اإلسبلمية ككانكا ممف صكتكا لو في االنتخابات كمنذ فكز العدالة بيذه االنتخابات لعب 
. كبعد تكلي سميماف ديميريؿ الحككمة سعى إلى 2980دكر مؤثر في الحياة السياسية حتى عاـ 

تخداـ سياسة مرنة خمؽ حالة مف التكازف كالتكافؽ بيف رغبتو بالحفاظ عمى المبادئ األتاتكركية كاس
 مع التيارات اإلسبلمية؛ ىذه السياسة فسحت المجاؿ لتأسيس أحزاب سياسية ذات صبغة دينية.

 .(47-45ص، 2022)الصالح، 
 

شيد التيار الديني مرحمة جديدة لمنشاط اإلسبلمي في تركيا حيث ظير  2970مع بداية العاـ 
ي، كعمى الرغـ مف تحذير الدستكر التركي بكصفو تيارا سياسيا كليس مجرد تيار فكرم أك اجتماع

شيد أكؿ ظيكر عمني لمعمؿ  2970بعدـ استغبلؿ الديف ألغراض سياسية إال أف عاـ  2962
فكاف تأسيس حزب النظاـ الكطني تعبير عف  اإلسبلمي بقيادة أربكاف مؤسس حزب النظاـ الكطني،

عممانية كاإلسبلمييف ليؤكد عجز بدء مرحمة جديدة كميمة مف مراحؿ التشابو كاالختبلؼ بيف ال
% عف جذكره 98 إجراءات أتاتكرؾ كخمفائو في إبعاد الشعب التركي الذم يشكؿ المسممكف نسبة

كبعد مركر خمسة عشر شيرا مف تأسيس حزب النظاـ ، (72ص، 2022)الصالح، الحضارية. 
المكاد الدستكرية  تحت ذريعة انتياؾ 2/5/2972الكطني تـ حظره مف قبؿ المحكمة الدستكرية في 

كالخاصة بالطابع العمماني لمدكلة كمخالفتو لنص الدستكر بعدـ استغبلؿ الديف ألغراض السياسية، 
أما مقدمات حظر ىذا الحزب فمقد شيدت تركيا في أكاخر الستينات كمطمع السبعينات أعماؿ 

يريؿ عمى إنياء كنشاطات متطرفة مف اليميف كاليسار عجزت حككمات حزب العدالة كسميماف ديم
ىذه الحالة مف الفكضى إذ عاشت تركيا أزمة شاممة عمى المستكيات السياسية كاالقتصادية 

بأف دفعت قيادة الجيش بتقديـ  كاالجتماعية شكمت ىذه األزمات كعجز حككمة ديمريؿ في معالجتيا
ال فإف الجيش سيمارس  مذكرة إنذار إلى رئيس الكزراء دعتو إلى أجراء إصبلحات سريعة كشاممة كا 

عمى إثر ذلؾ قدـ ديميريؿ استقالة حككمتو كجاء رد الجيش  ،حقو الدستكرم كيتكلى مقاليد الحكـ
 بفرض األحكاـ العرفية ككضع يده عمى السمطة كجاء نتيجة ذلؾ حؿ حزب النظاـ الكطني

 بقيادة أربكاف.  
 

نياءرار عدة لتحقيؽ االستق بإجراءات 2972مف قياـ قادة االنقبلب بالرغـ  حالة الفكضى مثؿ  كا 
فرض الحظر عمى الصحؼ كالقياـ بحممة اعتقاالت ضد عناصر أحزاب اليميف كاليسار كحؿ حزب 
النظاـ الكطني كحزب العمؿ القكمي إال أف حالة عدـ االستقرار كاالضطراب السياسي ظمت 
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لمؤسسة ا إشراؼكتحت  2973 إلى 2972مستمرة، فمع تشكيؿ ثبلث حككمات ائتبلفية مف 
العسكرية إال أنيا أخفقت في تحقيؽ ما كعدت بو، كؿ ذلؾ دفع الجيش إلى اتخاذ خطكة جديدة أال 

عطاءكىي التخمي عف الحكـ لممدنييف  جراءالسياسية  األحزابالمكافقة عمى عكدة  كا  انتخابات  كا 
ات كلككف بدخكؿ االنتخاب اإلسبلمييف أماـىذا األمر فسح المجاؿ  2973عامة في الببلد عاـ 

أربكاف حينيا لـ يتمكف مف الحصكؿ عمى تصريح لتأسيس حزب جديد بعد حؿ حزبو النظاـ 
الكطني قاـ بعض أعضاء الحزب بتأسيس حزب جديد باسـ السبلمة الكطني كدخؿ االنتخابات 

مقعد. ككاف مف  48% مف مجمكع أصكات الناخبيف ك22.8منافسا كحصؿ ألكؿ مرة عمى نسبة 
حصؿ أجاكيد عمى  إذاالنتخابات عدـ تمكف أم حزب مف تشكيؿ الحككمة بمفرده  أىـ نتائج ىذه

كلـ يتمكف حزب الشعب كالعدالة مف تشكيؿ حككمة  249كحزب العدالة بقيادة ديميريؿ  286
ائتبلفية ىذا األمر الذم أتاح الفرصة لتشكيؿ حككمة ائتبلفية مف نكع جديد بقيادة حزب يسارم 

 أيمكؿ مف العاـ نفسو. 28إلى  2974كانكف الثاني  7مر ىذا االئتبلؼ مف كقد است إسبلمي كآخر
 .(88-87ص، 2022)الصالح، 
 

ككاف مف السيكلة انييار ىذا االئتبلؼ ككف الحزبيف يحمبلف فمسفتيف مختمفتيف، ككاف ىناؾ تخكؼ 
سبلـ في جسد مف القكل العممانية مف كجكد أربكاف في ىذه الحككمة كبالتالي تخكفيـ مف تغمغؿ اإل

الدكلة، كىناؾ تفسير آخر مفاده ضعؼ الخبرة السياسية ألربكاف كالعبلقات المتباينة بيف حزبو كبقية 
ىذا االئتبلؼ أزمة كزارية استمرت مدة تزيد عمى ستة أشير بعد  إنياءاألحزاب السياسية. كقد خمؽ 

ضطر حزب العدالة بقيادة ، كفي ظؿ ىذا المناخ السياسي ا2974أيمكؿ  28استقالة أجاكيد في 
 سميماف ديميريؿ بتشكيؿ حككمة ائتبلفية مع األحزاب اليمنية حزب السبلمة الكطني كحزب 

كأطمؽ عمييا اسـ حككمة الجبية القكمية.  2975 آذار 32الحركة القكمي فتشكمت الحككمة في 
 ر سمبا عمى كمف بداية ىذا التحالؼ كالختبلؼ األحزاب المشكمة لمحككمة انعكس ىذا األم

 حمكؿ لممشكبلت االقتصادية كاالجتماعية التي أخت  إيجادعمؿ الحككمة كعجزت عف 
 .(205ص، 2022)الصالح،  .تتفاقـ

 
لـ تكف صكرية أك ىامشية  االئتبلفيةيمكف القكؿ أف مشاركة حزب السبلمة الكطني في الحككمة 

كزارات ىي الداخمية كالعدؿ  6بلمة فممقد تكلى أربكاف منصب نائب رئيس الحككمة كتكلى حزب الس
كما حقؽ أربكاف بعض االنجازات مف خبلؿ ائتبلفو مع حزب  كالتجارة كالتعديف كالصناعة كالزراعة،

الشعب الجميكرم، إذ مثؿ ىذا االئتبلؼ مكسب لحزب السبلمة الكطني كالتيار اإلسبلمي الذم 
زب الشعب الجميكرم عمى إنياء اعترؼ بو مف قبؿ حزب الشعب الذم انصب عممو أم مشركع ح

 دكر اإلسبلـ عمى خبلؼ حزب السبلمة الذم تبنى التمسؾ باإلسبلـ. 
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المشاركة أيضا مف تشكيؿ حككمة  األحزاباالنتخابات لـ تستطع  إجراءكبعد  2977كفي العاـ 
مية منفردة كنتيجة لذلؾ قاـ سميماف ديميريؿ بتشكيؿ حككمة جديدة سميت باسـ حككمة الجبية القك 

الثانية كالتي جمعت كؿ مف حزب السبلمة الكطني كالعدالة كالحركة القكمي، كمنذ البداية كاجيت 
ىذه الحككمة مشكبلت عديدة مف ضمنيا تدني االقتصاد الذم أثقؿ تركيا بالديكف الخارجية، كما 

لسياسية أثرت الخبلفات الداخمية بيف أعضاء االئتبلؼ الحككمة التي اتصفت بطابع التناقضات ا
كبسبب  سمبا عمى مسار عمؿ ىذه الحككمة كأخذت األحزاب تكيؿ االتيامات لبعضيا البعض.

تردم األكضاع السياسية كاالقتصادية قاد حزب السبلمة الكطني حممة معارضة شديدة أدت إلى 
خمؽ خبلفات في كجيات النظر بيف أعضاء االئتبلؼ األمر الذم دفع أعضاء مف حزب العدالة 

ىذه الخطكة تأثيرا سمبيا عمى األغمبية البرلمانية مما اضطر سميماف ديميريؿ إلى تقديـ  كشكمت
 .2977استقالة حككمتو في نياية شير كانكف األكؿ 

 
تشكمت أيضا حككمات ائتبلفية ككاف كاضح منذ البداية أف ىذه  2979ك 2978كفي العاميف 

ي منيا تركيا نظرا لمظركؼ الصعبة التي الحككمات لـ تستطع تقديـ حمكؿ لممشكبلت التي تعان
كاجيتيا حيث كرثت تركة ثقيمة مف الحككمة التي سبقتيا نتيجة لمتدىكر االقتصادم كعدـ االستقرار 

فقد شيدت تركيا خبلؿ تمؾ المدة مصادمات عنيفة في الشكارع ذىب ضحيتيا كؿ يـك  األمني،
كما شيدت تركيا تمؾ الفترة مذبحة كيرماف قتمى فضبل عف االغتياالت السياسية  أربعةثبلثة أك 

مئة شخص، فتـ بناء عمى ىذه األحداث إعبلف حالة الطكارئ في بعض الكاليات  ضحيتياراح 
كعمى الصعيد الخارجي كاإلقميمي كانت قد قامت الثكرة  ،التركية مثؿ أنقرة كاسطنبكؿ كأزمير

فكؿ ىذه التطكرات  ،2979يتي كتعرضت أفغانستاف لمغزك السكف 2979اإلسبلمية في إيراف 
أيمكؿ  22الداخمية المتدىكرة كاإلقميمية استدعت تدخؿ الجيش كالقياـ بانقبلب عسكرم ثالث في 

 .(226-225ص، 2022)الصالح،  كفرض سيطرتو عمى المسرح السياسي التركي. 2980
 

ت ضعيفة ببل كان 2979-2973الحككمات االئتبلفية التي تشكمت خبلؿ الفترة  إفكيمكف القكؿ 
لـ تستطع أف تقدـ حمكال لممشكبلت التي تعاني منيا تركيا مف التردم االقتصادم أك  استثناء

. كأصبح النظاـ السياسي تدريجيا في حالة شمؿ عاـ بسبب عجز استقرار الكضع األمني الداخمي
يس الجميكرية الحزبيف الرئيسيف عمى التعاكف، كتبدت حالة شمؿ النظاـ السياسي لدل انتخابات رئ

 2979. كما كاف كاضحا في عامي 2980خمفا لمرئيس ككرتكرؾ عندما انتيت مدة رئاستو عاـ 
أف العنؼ قد أخذ منحى مختمؼ بالتحكؿ مف االقتتاؿ بيف اليميف كاليسار إلى اغتياؿ  2980ك

 شخصيات عامة مثؿ اغتياؿ نائب رئيس حزب الحركة الكطنية كرئيس اتحاد نقابات 
 ليسارية.العماؿ ا
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بأف عقد السبعينات كاف يتسـ بضعؼ دكر الحككمة داخؿ البرلماف لعدـ  أيضا يمكف القكؿكما 
كجكد سمطة تنفيذية قكية لطبيعة النظاـ القائـ عمى التعددية كفشؿ األحزاب في الحصكؿ عمى 

رض مما ع 2962األغمبية التي تمكنيا مف تشكيؿ الحككمات بمفردىا كفقا لما نص عميو دستكر 
الحياة السياسية  إلنقاذتركيا ألزمات كزراية ككانت ظاىرة االئتبلؼ بيف األحزاب ىي المخرج الكحيد 

عمى الصعيد االقتصادم لقد أسيـ الكضع االقتصادم المتدىكر في ك  ىذا عمى المستكم السياسي.
يار دكالر مم 28خمؽ أجكاء العنؼ فمنذ السبعينات كتركيا شبو مفمسة كأصبحت مديكنيتيا بحدكد 

كانخفضت قيمة الميرة التركية كفقدت قيمتيا الشرائية أماـ العمبلت األجنبية فارتفع نسبة التضخـ 
 .(244ص، 2022)الصالح،  %.20% كارتفعت نسبة البطالة إلى 42إلى 

 
في عقد السبعينيات  االئتبلفيةلقد ساىمت مشاركة أربكاف مف خبلؿ مشاركة حزبو في الحككمات 

في التأثير عمى القرار السياسي تجاه سياسة تركيا عمى صعيد العبلقات الخارجية، فقد  دكرا ميما
طالب بعكدة العبلقات التركية العربية كاإلسبلمية كتطكير ىذه العبلقات بشكؿ فعمي فمقد أكضح 
 أربكاف أف التغيرات االقتصادية التي تشيدىا تركيا تتطمب تغيرات في عبلقاتيا الخارجية مف خبلؿ
اتباع سياسة حكيمة دكف المجكء إلى سياسة العداء مع الدكؿ المجاكرة، كلقد أثمرت جيكد أربكاف 

التي انعقدت  2974مف خبلؿ كجكده بالحككمة االئتبلفية بمشاركة تركيا بقمة المؤتمر اإلسبلمي 
إلبادة بالرياض. ككاف الحاؿ كذلؾ بتحسيف عبلقات تركيا بالعالـ اإلسبلمي فرفض أربكاف حركب ا

كاعتبرىا خبلص  2979التي شنت ضد المسمميف في الفمبيف كأرتيريا ككشمير، كأيد الثكرة اإليرانية 
أقدـ أربكاف إلى جمع  2979ألفغانستاف مف اإلمبريالية، كأما بخصكص احتبلؿ االتحاد السكفيتي 

 .(233-232ص، 2022)الصالح،  .التبرعات مف الشعب التركي
 

مرحمة ميمة جدا في مسيرة أربكاف كالحركة اإلسبلمية في تركيا بمجمميا فقد يمثؿ عقد الثمانيات 
لغاء حزب السبلمة الكطني كمنع أربكاف مف  2980تعاقبت عمييا تطكرات كبيرة بدءا بانقبلب  كا 

ممارسة النشاط السياسي؛ فمقد كانت نشاطات كفعاليات حزب السبلمة الكطني أحد األسباب 
 .قياـ االنقبلب العسكرم الثالث الرئيسية التي أدت إلى

 
كمع عكدة الحياة الديمقراطية في الثمانيات أسيـ كصكؿ حزب الكطف األـ بزعامة اكزاؿ إلى الحكـ 

كانت النشاطات اإلسبلمية أكبر مستفيد مف سياسات أكزاؿ حيث كمف ثـ إلى رئاسة الجميكرية أف 
قيادات حزب السبلمة لتشكيؿ حزب جديد  استعادت عافيتيا كبريقيا، لذلؾ لـ يكف مستبعدا عكدة

بأفكار إسبلمية مف الممكف أف تجد صداىا لدل شريحة كاسعة مف جماىير تركيا فضبل عف تمتع 
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زعيمو نجـ الديف أربكاف باحتراـ كتقدير كبير عمى المستكل الشعبي كبالفعؿ تقدـ المحامي عمي 
طني باسـ حزب الرفاه كانطبلقا مف بطمب تشكيؿ حزب يرث حزب السبلمة الك  2983تكركماف في 

ذلؾ بدأ الحزب يعيد تنظيـ قكاعده كقد أعطى كالءه لحزب الكطف األـ بكصفو الحزب الذم أتيحت 
، كألف حزب الرفاه كاف حديث التأسيس ككثير مف أنصار حزب 2983لو المشاركة في انتخابات 

% مف أصكات 4.4ؽ سكل نسبة السبلمة الكطني إلى حزب الكطف األـ تحت قيادة أكزاؿ لـ يحق
في انتخابات  أيضا، كما لـ يستطع دخكؿ البرلماف 2984الناخبيف في االنتخابات التي جرت في 

% 20الفكز بخمس بمديات كتخطى عقبة نسبة اؿ 2989حتى استطاع في االنتخابات العاـ  2987
في تحالؼ  2992دخؿ الرفاه االنتخابات  (278-276ص، 2022)الصالح،  لدخكؿ البرلماف.

% مف األصكات 27أسماه الحمؼ المقدس مع األحزاب اليمينية الكطنية ليحقؽ التحالؼ نسبة 
كلكسب الشارع تبنى حزب الرفاه أيدلكجية كطنية شعبية إسبلمية مستفيدا مف اإلصبلحات الميبرالية 

 التي أدخميا الرئيس تكرغت أكزاؿ. 
 

العمؿ عمى المستكل المحمي مف خبلؿ جمع الزكاة ركز حزب الرفاه عمى األنشطة االجتماعية ك 
نشاء المدارس كالعيادات الطبية، كما لعب الرفاه عمى اإلحباط التركي مف الرىاف عمى الغرب  كا 
مستغبل الشعارات المحبطة كالطمكحات التي أطمؽ ليا العناف كلذلؾ اجتذبت شعارات حزب الرفاه 

ا لعب الرفاه عمى تشرذـ أحزاب يميف الكسط كيسار ضد الغرب كمناداتو بأمـ متحدة إسبلمية كم
الكسط كدكامة الفراغ السياسي، كنتيجة لذلؾ صعد حزب الرفاه اإلسبلمي في االنتخابات التي 

% مف األصكات كيقكد الحككمة االئتبلفية بالمشاركة مع حزب 29ليحصؿ عمى  2994أجريت في 
 .(265ص، 2999)ىبلؿ،  الطريؽ الصحيح.

 
فأما  عكامؿ داخمية كأخرل خارجية؛ جاء نتيجة القكؿ أف صعكد حزب الرفاه لمسمطة لذلؾ يمكف

ر فراغ السمطة الذم أحدثو تشرذـ أحزاب اليميف كاليسا العكامؿ الداخمية فمقد تمثمت في حالة
كبالتالي تكجيت القكاعد االنتخابية نحك حزب الرفاه لتقديمو حمكال مختمفة لمشكبلت تركيا 

عادة إحياء  ةكاالقتصادية تقكـ عمى أيديكلكجياالجتماعية  مككنة مف مفاىيـ األصكلية اإلسبلمية كا 
البعد القكمي لئلمبراطكرية العثمانية، كأما العكامؿ الخارجية التي لعبت دكرا كبيرا في ىذا الصعكد 

إثر سقكط القكمية كالشيكعية  األيدكلكجياتأنو كمع نياية الثمانينيات كبداية التسعينيات تراجعت 
لكجي أتاح الفرصة لئلسبلمييف لمؤل الفراغ، كمع تكجو يك كىذا الفراغ األيد 2992 االتحاد السكفيتي

العالـ نحك القطب الكاحد بزعامة الكاليات المتحدة األمريكية كاستئثارىا بالقرار السياسي الدكلي 
مف مذابح، ىذه األحداث كاحتبلؿ العراؽ في حرب الخميج الثانية كما حدث في البكسنة كاليرسؾ 
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استغميا حزب الرفاه إلحياء اإلسبلـ في الشعب التركي كاستعادة قكة تأثير تركيا لمتأثير في ىذه 
)الصالح،  القضايا بعد أف أدخمت في السابؽ بحالة تغريب عمى كافة الصعد السياسية كالثقافية.

 .(229ص، 2022
 

أبدت أكركبا قمقيا بينما اتبعت الكاليات المتحدة كمع إعبلف أربكاف تشكيؿ الحككمة الجديدة حتى 
سياسة االنتظار كالترقب؛ كالسبب في التخكؼ األكركبي ىك أف اإلسبلـ قد أصبح مشكمة داخمية 

كما أف تركيا سيككف الدكلة اإلسبلمية الكحيدة العضك في االتحاد  أمريكافي أكركبا بعكس 
كبية أقكل مف أم بمد بالتالي فإف تزايد تكجو أربكاف األكركبي كتركيا ليا عبلقات مع الدكؿ األكر 
 .(266ص، 2999)ىبلؿ،  ألسممة تركيا معناه تزايد قمؽ اكبر في أكركبا.

 
لقد تزامف صعكد حزب الرفاه اإلسبلمي مع تعقد األزمة الداخمية في تركيا عمى مستكيات اليكية 

كحتى استقالتيا في  2996الحككمة  كاالقتصاد كتشرذـ األحزاب السياسية التركية، كمنذ تشكيؿ
قدـ أربكاف تنازالت عديدة سكاء بالقياس إلى الخطاب السياسي لحزب الرفاه خبلؿ كجكده  2997

بالمعارضة أك شعارات حممتو االنتخابية أك إلى قاعدتو السياسية؛ فقد التـز أربكاف باستمرار تركيا 
لغا ء االتفاؽ العسكرم مع إسرائيؿ كمراجعة اتفاؽ غربية عممانية مقابؿ كعكده بأممية إسبلمية كا 

 االتحاد الجمركي، كتخمى أربكاف لشريكتو في االئتبلؼ تانسك تشيمر زعيمة حزب الطريؽ 
 الصحيح عف الكزارات الميمة مثؿ الخارجية كالدفاع كالداخمية كالتجارة كالصناعة كالشؤكف 

 .(269ص، 2999)ىبلؿ،  الدينية.
 

صعكدا منذ تأسيسو عمى عكس األحزاب األخرل، فمف خبلؿ مسيرتو شيد لقد شيد حزب الرفاه 
% مف 4.4 نسبة 2984صعكدا مطردا مع كؿ انتخابات جرت فقد حقؽ في االنتخابات المحمية 

 أما في االنتخابات البمدية لعاـ 2987 % في االنتخابات البرلمانية7.2مجمكع األصكات إلى 
، كفي 2992% في االنتخابات البرلمانية 26.9% كحصؿ عمى نسبة 9.8فقد حقؽ  2989

% 22.4فقد حقؽ المركز األكؿ بنسبة  2995% أما انتخابات 29 حقؽ نسبة 2994انتخابات 
 كيعزل ىذا االرتفاع إلى عكامؿ داخمية كخارجية إال أف األكثر أىمية تمثمت بالعكامؿ 

 ة كنجاح اإلسبلمييف في الداخمية باتجاىات ثبلث كىي نفكر الشعب مف األحزاب العمماني
 كسب الناخبيف مف خبلؿ تنظيـ كفكء كمنضبط إضافة إلى زيادة كضكح دكر الديف في 

 .(224ص، 2022)الصالح،  تركيا.
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مف حؿ حزب الرفاه لقيامو بأنشطة تمس  2998يناير  26ككانت المحكمة الدستكرية أعمنت بتاريخ 
كنكاب آخريف مف عضكية البرلماف كمنعيـ مف  العممانية كمصادرة ممتمكات الحزب كفصؿ أربكاف

ممارسة العمؿ السياسي لمدة خمس سنكات. كمف الجدير ذكره أف أربكاف قد تحرؾ قبؿ أياـ مف 
إلنشاء حزب سياسي إسبلمي جديد باسـ الفضيمة ليحؿ  2997قرار المحكمة الدستكرية في أكاخر 

 محؿ الرفاه.
 
 :2116-2112رجشثخ سجت طيت أوسدغبٌ  5.1.4

 
بعد إغبلؽ حزب الرفاه بقرار مف المحكمة الدستكرية بدعكل مخالفة مبدأ عممانية الجميكرية التركية 

إدارة أم  أككحرماف عدد مف أعضاء الحزب كرئيسو نجـ الديف أربكاف مف تأسيس أك عضكية 
انية حزب سياسي لمدة خمس سنكات، بعد ىذا اإلغبلؽ كالصراع المرير مع العسكر كالنخب العمم

نجـ عف ذلؾ جدال كاسعا داخؿ اإلسبلمييف بيف محافظ كمناد بالتجديد كتكخي استراتيجيات جديدة 
لفؾ االشتباؾ مع المؤسسة العسكرية كالنخب العممانية المتنفذة، كمضى ىذا الجدؿ إزاء إنشاء حزب 

لذات  2002جديد كىك الفضيمة كلكنو سرعاف ما تـ إغبلقو مف المحكمة الدستكرية في حزيراف 
 .(50ص، 2020)كرغي،  السبب كىك مخالفة عممانية الدكلة.

 
حزب  إغبلؽكمف ىنا جاء حزب العدالة كالتنمية كالذم انبثؽ نتيجة ىذا الخبلؼ كاالنقساـ بعد 

الرفاه كالفضيمة ككاف مف نتيجة ىذا االنقساـ ظيكر تياريف أحدىما تقميدم محافظ بزعامة رجائي 
حداثي كمنفتح عمى  اآلخراف كالذم أسس حزبا أسماه السعادة، كأما التيار قكطاف أحد مقربي أربك

النخب العممانية كمدافعا عف قيـ الجميكرية الكمالية كبقيادة زعيميف شابيف ىما رئيس بمدية 
الطيب أكردغاف كاالقتصادم عبد اهلل غكؿ، كانتقد ىؤالء ما قالكا أنو تسمط أربكاف كفشؿ  اسطنبكؿ

 سببا في حظر الحزب كاعتبر تيار  ككمة كالخطاب اإلسبلمي الذم رأك فيوالحزب في الح
 كردغاف أف حزب الرفاه لـ يفشؿ فقط بسبب تدخؿ العسكر كلكف أيضا بسب رؤيتو المغمقة أ

 .(52ص، 2020)كرغي،  .لمجميع
 

نضماـ تبنى العدالة كالتنمية خطابا منفتحا عمى الغرب كمدافعا عف حقكؽ اإلنساف كالرغبة في اال
االقتصادية التي تخرج باالقتصاد  كاإلصبلحاتكتبنى نظرية اقتصاد السكؽ  األكركبيلبلتحاد 

فمقد كصؿ العدالة  (52ص، 2020)كرغي،  ،التركي مف حالة الرككد كحالة التضخـ المزمنيف
ؿ كالتنمية إلى الحكـ في بيئة داخمية تعاني أزمة اقتصادية حادة إذ كصؿ االقتصاد التركي خبل
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إلى ذركة األزمة كتكقع الكثير مف المراقبيف أف ينيار فمقد أعمف النظاـ المصرفي اإلفبلس  2002
مميار  750مميار ليرة تركية ككصمت الديكف المترتبة عمى الفكائد المصرفية إلى  58كبمغت أعباؤه 

قد الدكلي % كبالرغـ مف مساعدة صندكؽ الن90-70 ليرة تركية، كتراكحت معدالت التضخـ ما بيف
% في 6.5 لمفرد انخفض بنسبة اإلجماليالذم قدـ األمكاؿ لتحقيؽ االستقرار إال أف الناتج المحمي 

% 6.5% مف حجـ الناتج المحمي كارتفعت معدالت البطالة مف 74 كارتفع الديف العاـ إلى 2002
ألصكات % مف ا34في ظؿ ىذه األزمة استطاع الحزب أف يحقؽ انتصارا كاسحا ب ،%20.4إلى 

كتقديمو رؤية نقدية عميقة لمخركج مف ىذه األزمة ككاف الحزب قد اعتبر الفساد السياسي بأنو سببا 
محددة لمتعامؿ مع ىذه األزمة تمثمت في ثبلث  آلياتمباشرا لؤلزمة االقتصادية ككضع الحزب 

 .(2023، )غكؿ، التجربة النيضكية كيؼ قاد حزب العدالة كالتنمية تركيا إلى التقدـ نقاط:
 

 كالطبيعية الميممة بما يجعؿ منيا دكلة منتجة باستمرار. اإلنسانيةاستغبلؿ المكارد  .2

 تخفيض معدؿ البطالة كردـ اليكة في تكزيع الدخؿ بما يزيد مف مستكل الرفاه. .2

شراؾاتباع سياسيات تيدؼ إلى تحقيؽ الكفاءة كالفعالية في اإلدارة العامة  .3 المكاطنيف  كا 
 نية في عممية صنع القرار.كالمنظمات المد

 .تحقيؽ الشفافية الكاممة كالمحاسبة في كؿ جانب مف جكانب الحياة العامة .4
 

  .انعكاسات ايجابية عمى االقتصاد التركي في المستكييف الداخمي كالخارجي اإلصبلحاتككاف ليذه 
نظاـ سياسي  عميو "الديمقراطية المحافظة" كىي أطمقكاكما تبنى مؤسسك العدالة كالتنمية ما 

كاجتماعي تكفيقي تنسجـ فيو الحداثة كالتراث مف جانب كالقيـ اإلنسانية كالعقبلنية مف جانب ثاف، 
كتؤكد عمى أف الدكلة يجب اف يتكقؼ دكرىا عند تسيير األمكر مف خبلؿ الحد مف التناقض عبر 

بيئة  إيجاداىـ في التكفيؽ بيف مختمؼ االتجاىات بتحقيؽ التفاعؿ االيجابي في المجتمع بما يس
يتعايش فييا الجميع دكف استقطاب أك استئثار. كيصؼ حزب العدالة كالتنمية المحافظة عمى أنيا 

كمكتسبات البنى  األساسيةتعني التغيير كلكف تحقيؽ ىذا التغيير يجب أف يككف عبر حماية القيـ 
بكاف دفع بعض القيادات مثؿ التقميدية، فنتيجة لمحظر المتكرر لؤلحزاب السياسية كالتي أسسيا أر 

تأسيس حزب برؤية جديدة فطكر ىذا الحزب مف ىكيتو  إلىالطيب أكردغاف كعبد اهلل جكؿ 
السياسية كالتي أراد مف خبلليا إعادة تشكيؿ منظكمة العبلقات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

ية كالتي أسماىا بالديمقراطية السياس كأطيافوعبر تبني الحزب برنامج يقارب بيف مككنات المجتمع 
 اإلسبلميةالمحافظة إليجاد مفيكـ يمتقي عمى أرضيتو أعضاء الحزب كمؤيديو مف ذكم التكجيات 

 .(2.6ص، 2024)قدكرة،  كحتى بعض النخب العممانية.ييف كالميبرال يفكالتيار المحافظ كالقكمي
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السياسي كليس في اليامش، كأف  كمف خبلؿ ىذه الرؤية الجديدة فإف الحزب أصبح في مركز الفعؿ
الحزب بيذه السياسة الحاضنة لمجميع يضع نفسو كنقطة جامعة لؤلفراد القادميف مف التيارات 

 السياسية المختمفة عمى أساس القيـ كالمبادئ الراسخة.
 

كنجح إلى جانب احتفاظو بشعبية كاسعة داخؿ  اسطنبكؿاستطاع الطيب أكردغاف كرئيس بمدية 
سبلمي في استقطاب قطاع كاسع مف اليميف العمماني المحافظ الذم تخمى عف احزابو التيار اإل

ئات أقؿ مف اليسار كاستقطب حكالي ثمث الناخبيف األكراد كؿ ىذه الفئات فالتقميدية، كما استقطب 
 ميةاألىرأت بالتنمية كالعدالة كزعامتو الشابة منقذا لمببلد مف كارثة الفساد االقتصادم أك مف الحرب 

 أك مف التصادـ مع العسكر.
 

كلقد أطمؽ حزب العدالة كالتنمية مبادئ الحزب التي مف أجميا أنشئ ككانت عمى النحك التالي: 
 .(9ص، 2009)مكقع االخكاف المسمميف، 

 
االنفتاح أماـ المعرفة كالخبرة كالتطكرات التكنمكجية الجديدة كالفرص كفتح قنكات اتصاؿ مع  .2

 ية كالمثقفيف مف الببلد.جميع فئات االجتماع

 تبنى مفيـك القيادة بالمشاركة كالتفكير الجماعي. .2

 تعتبر حرية الفرد حقا ثابتا لجميع البشر كالدعكة لنزاىة كاستقبلؿ كامؿ لمسمطة القضائية. .3

في  تبالتعيينايقبؿ مبدأ العمؿ عمى أساس مف العدالة كالكفاءة كالجدارة كالثقة فيما يتعمؽ  .4
 المجاؿ العاـ.

 
 لمحزب فكانت كما يمي: أما األساسيات الرئيسة

 
 ضماف الحريات المدنية كالسياسية كال سيما حرية الفكر كالتعبير كاالعتقاد كالتعميـ. .2

 تككيف الجمعيات كالمؤسسات كشرط مسبؽ لمسبلـ كالمصالحة. .2

كتقديـ تحكيؿ البنياف اليش لمدكلة إلى دكلة قكية كظيفية مع ىدؼ تحقيؽ الكفاءة كالفعالية  .3
 خدمات ذات نكعية جيدة مع اعتماد البلمركزية.

البشر ىـ رأس الماؿ كحجر األساس في التنمية االقتصادية كالتعميـ ىك أىـ عنصر مف  .4
 عناصر التنمية في كؿ ميداف كبالتالي ال بد مف تشجيع االستثمار في ىذا المجاؿ.
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دالة كالتنمية التركي يتبيف مدل معرفة مف خبلؿ ىذه المبادئ كاألساسيات التي نشأ عمييا حزب الع
الحزب لمكاقع التركي كمتطمباتو التي يسعى إلييا فجعؿ مف ىذه المبادئ كاألىداؼ حمكال لممشكبلت 
التي ظمت تعاني منيا البيئة الداخمية كالخارجية التركية مستغبل لكؿ المقكمات التي تمتمكيا تركيا 

التركية ال سيما  أف الحزب تعمـ مف تطكرات الحياة السياسيةاالقتصادية كالبشرية كالجغرافية، كما 
المتعمقة باألحزاب اإلسبلمية التي سبقتو ليككف مظمة لمكؿ التركي فكانت ىذه المبادئ جامعة 
لمشعب التركي بكؿ مككناتو الحزبية كالسياسية كبالتالي استطاع أف يجمع في أعضاءه مف األحزاب 

تكافقت جميعيا عمى ضركرة أف يتجو النظاـ السياسي نحك المدني اليسارية كالعممانية كالتي 
 كالتخمص مف اإلرث العسكرم كىيمنة المؤسسة العسكرية عمى النظاـ السياسي.

 
كمف خبلؿ ما تـ عرضو مف مبادئ الحزب كسياساتو يمكف القكؿ بأف برنامجو ىك برنامج سياسي 

ئو كسياساتو يؤكد التزامو بعممانية الدكلة كال بحت ال كجكد لمسحة دينية فيو، كىك مف خبلؿ مباد
يعتمد الشريعة ككما يؤكد الحزب التزامو بقكاعد المعبة  إسبلمييدعك في مبادئو كأىدافو لدستكر 

السياسية كىذا ما يكفر لو تجنب الصداـ مع المؤسسة العسكرية كالنخب العممانية كبالتالي فيك 
 مة تيديد العممانية. يفكت عمييـ أية فرصة لميجكـ عميو بتي

 
مف أف يشارؾ في االنتخابات البرلمانية لمعاـ  2002 آبكلقد تمكف الحزب الجديد كالذم تأسس في 

، كتمكف الحزب 2998بقيادة عبد اهلل جكؿ بسبب الحظر القائـ عمى أكردغاف منذ العاـ  2002
لػأكثرية مما أىمو لتشكيؿ حينيا مف تحقيؽ فكز منقطع النظير إذ حاز عمى ثمثي األصكات كفاز با

حككمة بمفرده كشكؿ العدالة كالتنمية حككمتو الشابة التي تجنبت الخكض في القضايا الجدلية 
االقتصادية حيث مضى الحزب ضمف برنامجا اصبلحيا بعيدا  كاإلصبلحاتكركزت عمى التنمية 

األكركبي عبر  طاراإلالييكمي كاالندماج في  اإلصبلحمف أجؿ تحقيؽ  ياأليديكلكجعف الجدؿ 
 . األكركبيعضكية في االتحاد  الكتسابسعيو 

 
تغيرات داخمية سياسية كاجتماعية كاقتصادية،  إحداثكلقد سعى الحزب منذ فكزه باالنتخابات عمى 

استراتيجية لتحكيؿ تركيا إلى قكة كبرل في الكقت -سياسية كالجيك-كعمى استغبلؿ المعطيات الجيك
ا يسمى "بالشرؽ األكسط" اعادة تشكيؿ كتكزيع لمراكز القكة كالسمطة الذم تشيد فيو خريطة م

كالدكلي،  اإلقميميفتركيا كإحدل الدكؿ المحكرية مكقعيا زاد مف أىميتيا عمى الصعيديف  كالقرار.
كبدء عممية التسكية  2992 فبعد نياية الحرب الباردة كانييار االتحاد السكفيتي كحرب الخميج الثانية

كؿ ىذه األحداث كالمتغيرات أظيرت المكقع التركي الجديد في جغرافية تمتد مف  إلسرائيميةاالعربية 
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يرافبحر األدرياتيكي إلى حدكد الصيف كالبمقاف كالقكقاز غربا كشماؿ اسيا الكسطى  شرقا  كا 
كالمنطقة العربية جنكبا، كمع كؿ ىذه المتغيرات كجدت تركيا نفسيا في قمب دكائر جيكسياسية 

في  إقميميؿ أمنيا كاقتصاديا كسياسيا كثقافيا، كبدأ لتركيا في األفؽ إمكانية القياـ بدكر محكرم تتشك
ىذه المنطقة، فتركيا تحتؿ مف حيث الجغرافيا مكانا فريدا باعتبارىا دكلة مترامية األطراؼ بيف 

ا تتكفر في دكلة كما أف تركيا دكلة قارية كبحرية في الكقت نفسو كىي ميزة قمم ،افريقيا كأكراسيا
كتركيا فيي تحدىا البحار مف ثبلث جيات كتسيطر عمى ممريف مائييف ىما البسفكر كالدردنيؿ 

تعرؼ عمى أنيا بمد مركزم  بالتالي فيي حسب ما كصفيا كزير الخارجية السابؽ أحمد داككد أكغمك
مف المناطؽ كىذا المكقع المتعدد يمنحيا القدرة عمى المناكرة في العديد  اإلقميميألف تركيب تركيا 

 المتميز لتركيا يعد أيضا ركيزة النطبلقيا نحك العالمية كىذا ما يسعى لو صانعكا القرار في تركيا. 
 

يذا الشكؿ فإنو يأتي في كعند الحديث عف األسباب التي دفعت نحك فكز حزب العدالة كالتنمية ب
 مقدمتيا:

 
لسعادة األربكاني في مكاكبة المتغيرات عمى فشؿ األحزاب السياسية األخرل بما فييا حزب ا .2

فمقد مرت مسيرة األحزاب السياسية  (253ص، 2023)عبد الجميؿ،  الساحة الدكلية كالمحمية.
كىك تاريخ  2970كالحؿ فمنذ عاـ  كاإللغاءاإلسبلمية في تركيا في تاريخ طكيؿ مف الحظر 

السبلمة  )النظاـ الكطني، يةشكمت خمسة أحزاب سياس 2002لغاية  إسبلميحزب  أكؿتأسيس 
حزب الفضيمة كأخيرا السعادة( ككميا تـ حظرىا ككانت األسباب اتياميا بمعاداة  الرفاه، الكطني،

العممانية كمحاكلة تقكيض أركاف النظاـ العمماني كاستبدالو بنظاـ إسبلمي، فمف ىنا جاء حزب 
يي بو الحاؿ إلى نفس المصير فانطمؽ العدالة كالتنمية مستفيدا مف التجارب السابقة حتى ال ينت

لقيـ  إخبلصوكعمى  برؤية فكرية جديدة حيث أكد عمى أنو حزب سياسي ديمقراطي محافظ
 اإلنسافالجميكرية كما أنو يؤكد باستمرار عمى القيـ السياسية الغربية كالديمقراطية كحقكؽ 

كف ىناؾ يلفساد السياسي اذ لـ ي فترة مف اكسيادة القانكف. كما أف حزب العدالة كالتنمية جاء ف
الحزب الذم يستطيع الحصكؿ عمى ثقة األتراؾ فاستطاع عف طريؽ كشفو لمفساد المنتشر في 

بأنو الحزب الذم سيمثؿ الحككمة النظيفة، كما  األحزاب العممانية عمى مؤل الفراغ كتقديـ نفسو
مؤل الفراغ الذم تسبب فيو  استفاد مف انحسار اليسار التركي منذ بداية التسعينيات كنجح في

اضمحبلؿ اليسار خصكصا في المناطؽ العمالية فاستطاع الحزب عف طريؽ الشبكات 
االجتماعية الجيدة لمحزب بتكسيع الدعـ السياسي لو بيف صفكؼ العماؿ في المناطؽ الحضرية 

 التركية. 



177 

بدعـ التكجو الديمقراطي تبنى حزب العدالة كالتنمية منيجا تصالحيا مع القكل الكطنية المختمفة  .2
الميبرالي. فمقد تبنى الحزب برنامجا تنمكيا اصبلحيا بعيدا عف الجدؿ األيدلكجي متحركا ضمف 
االطار العمماني متبنيا التحرير االقتصادم كاالصبلح الييكمي كاالندماج في اإلطار األكركبي 

لتكنكقراط كتحكؿ مف كمف خبلؿ ىذه الرؤية استطاع كسب رجاؿ األعماؿ كطبقة كاسعة مف ا
)كرغي،  خبلؿ ىذه الرؤية إلى أقرب األحزاب السياسية التركية مف المجتمع السياسي األكركبي،

كمف خبلؿ تعريؼ الحزب بنفسو عمى أنو حزب ديمقراطي محافظ استطاع ، (55ص، 2020
فضـ ي جمع ائتبلؼ كاسع مف األطراؼ التي ال تشعر بالرضا تجاه الكاقع االقتصادم كالسياس

إلى جانب االسبلمييف قطاعات كاسعة مف األحزاب السياسية التركية األخرل مف اليميف 
األكبر كاف االسبلمي  كاليسار كعند االعبلف عف تأسيسو تشكؿ مف ثبلث تيارات رئيسية التيار

ربكاف كالتيار الثاني التيار القكمي المنشؽ عف حزب الحركة القكمية كالتيار أالمنشؽ عف 
كىك التيار العمماني الميبرالي المنشؽ عف أحزاب عممانية كما جمع ىذه التيارات المختمفة  الثالث

ىك رفضيا لؤليدكلكجية الكمالية الصارمة كرفضيـ لمييمنة العسكرية عمى الحياة السياسية. 
 .(8ص، 2024)قدكرة، 

الحادم عشر مف  حاجة المجتمع الدكلي ممثبل بالكاليات المتحدة كأكركبا ال سيما بعد أحداث .3
إلى تبمكر كانتشار تيار إسبلمي كسطي مرف يككف قادر عمى ضبط المعادلة القكل  سبتمبر

فاألمريكيكف كمنذ ، (253ص، 2023)عبد الجميؿ،  السياسية في منطقة الشرؽ االكسط.
أخذكا يبحثكف عف نمكذج ديمقراطي اسبلمي معتدؿ يصمح ألف يككف  2002أيمكؿ  22أحداث 

ببل لمتعميـ عمى دكؿ منطقة الشرؽ األكسط كرأكا في تركيا ذلؾ مع استبلـ العدالة نمكذجا قا
كالتنمية الحكـ كالذم أعمف منذ تكليو الحكـ أنو ممتـز بالعممانية كيحتـر قيـ الديمقراطية كحكـ 
ع القانكف كالحرية، أما أكركبا فإنيا ترل في النظاـ السياسي التركي مف خبلؿ العدالة كالتنمية م

اإلصبلح كاالنفتاح كاالعتداؿ لمحزب في ظؿ نظاـ عمماني أف مف شأف ىذا النمكذج أف يعزز 
 .(26ص، 2020)باكير،  .مف مكقع أكركبا في الشرؽ األكسط.

 
اذ يمكف القكؿ ىنا أف الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب يركف في مدل التكافؽ بيف االسبلـ 

أىمية كبيرة كخاصة أف يككف حزب سياسي بجذكر اسبلمية  كالديمقراطية في التجربة التركية
الكقت يحتـر الحدكد الفاصمة بيف الديف  سنظاـ ديمقراطي عمماني كفي نف إطاركيتحرؾ ضمف 

 .كالديمقراطية العممانية الحديثة ىذا كمو جعميـ أماـ خيار ال مناص منو كىك تشجيع ىذا النمكذج
شارة إلى أنو كرغـ تقديـ ىذا النمكذج لدكؿ الشرؽ األكسط لكف أيضا في ذات الكقت ال بد مف اال
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تبقى أمريكا كالغرب حذرة خاصة مع عدـ رضا التيار العمماني كالعسكر في تركيا ألنيـ سينظركف 
 ليذه الخطكة مف التقارب مع دكؿ الشرؽ األكسط اضعاؼ لميكية الغربية لتركيا. 

 
التنمية يكمف في الخطاب التصالحي بيف رؤية الحزب إال أف السبب الرئيسي كراء نجاح العدالة ك 

كرؤية الدكلة كنظاميا كأركانيا األساسية، فقد انتيج أكردغاف رؤية كطنية بعيدا عف األيدلكجية 
االسبلمية الذم تبناىا أربكاف ككانت ىذه الرؤية الكطنية جامعة تستكعب امكانات الدكلة كطاقاتيا 

شركع العدالة كالتنمية العقكؿ كالخبرات كالسكاعد مف كؿ حدب البشرية المختمفة فاجتمع الى م
كصكب مف األحزاب األخرل كالجامعات كمؤسسات المجتمع المدني المختمفة كجعؿ اكردغاف 

 معيار الكفاءة كالخبرة فكؽ أم معيار دكنو.
 

بارىا خطكات السياسات التركية منذ تسمـ حزب العدالة كالتنمية الحكـ ال يمكف اعت إفكيمكف القكؿ 
شخصية لمقيادة بقدر ما ىي خطكات عممية تنطمؽ مف  بأمزجةأك تكجيات عفكية مرتبطة 

استراتيجية جديدة عناكينيا الرئيسة تتمثؿ في: ممارسة سياسة مستقمة بعيدا عف االلتحاؽ الكامؿ 
في المنطقة بالغرب كالكاليات المتحدة تجاه المستجدات السياسية الدكلية كانتياج سياسة متكازنة 

 ىدفيا تحقيؽ التقارب مع العالـ العربي كمع دكؿ الجكار بشكؿ خاص.
 

فمنذ استبلـ حزب العدالة كالتنمية الحكـ أعاد تعريؼ اليكية التركية الكطنية مف جديد مف حيث 
أنيا أكركبية كشرؽ أكسطية أيضا كبناء عمى ىذا التعريؼ اختمفت السياسيات التركية عما كانت 

السابؽ كالتي كانت قائمة عمى التنكر الكامؿ لمعالـ العربي كاالسبلمي، كالتعريؼ االخر عميو في 
المتعمؽ بدكر تركيا الذم تحدث عنو كزير خارجية تركيا السابؽ أحمد داككد أكغمك عمى أف تركيا 
دكلة مركزية كليست مجرد دكلة جسر تربط بيف دكلتيف ىذا التعريؼ ساىـ بشكؿ كبير في تعزيز 

تقبللية تركيا في قراراتيا تجاه محيطيا االقميمي ال سيما العربي منو حيث أعادت تركيا التفكير اس
في عبلقتيا بالعالـ العربي بعيدا عف منظكر العبلقة مع كاشنطف ما يعني أنيا تحممت نسبيا مف 

تيا مع أعباء ىذه العبلقة، بؿ سعت الدكلة التركية في ظؿ العدالة كالتنمية إلى تأطير عبلقا
الكاليات المتحدة انطبلقا مف المصالح المشتركة بينيما كليست كدكلة متعيدة بتقديـ خدمات ليا 

فتركيا أصبحت تنظر  سبلمي،األمريكية في العالـ العربي كاإل تساىـ في نجاح االستراتيجية
ار االقميمي كتتعامؿ لقضايا االقميـ العربي كاالسبلمي في إطار السعي الى تحقيؽ نكع مف االستقر 

لذا فإف المكاقؼ التركية المعارضة لممكقؼ األمريكي ىي ترجمة  .كسط التطمع الى دكر مؤثر ليا
فعمية لمقكمات ىذه الدبمكماسية التي تسعى إلى تحقيقيا تركيا مع دكؿ الجكار ألف قبكليا بالمكقؼ 
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 لتعامؿ مع قضايا االمريكي معناه انييار سياساتيا الخارجية المبنية عمى أسس جديدة في ا
 .(2024)أكغمك ا.،  االقميـ.

 
ككاف ليذه اإلدارة السياسية الناجحة التأثير االيجابي في تعزيز الديمقراطية كحماية الحريات كحقكؽ 
عادة انتخابيا في جكالت انتخابية  اإلنساف كىذا ما دفع بالمكاطف التركي نحك الثقة بيذه اإلدارة كا 

ميمة عمى القكانيف كالمكائح في تركيا بيدؼ تنفيذ متطمبات قرارات  أخرل، فمقد أجريت تعديبلت
المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف كتـ إجراء تقدـ كبير في مجاؿ حماية حقكؽ االنساف كتطكرىا، 
ففي ىذا االطار تـ بنجاح تطبيؽ سياسة عدـ التسامح مطمقا تجاه التعذيب فتـ تدريب العامميف في 

كما تحسنت شركط االحتجاز حيث جرل  ،اء االكلكية لتثقيفيـ بحقكؽ االنسافجياز الشرطة كاعط
تحديث مراكز الشرطة. كما أصبحت المعاىدات الدكلية المتعقمة بالحقكؽ األساسية ذات كضعية 

، كما تـ 2004في العاـ  2982 مف دستكر 90سيادية في النظاـ القانكني الداخمي بتعديؿ المادة 
اقية الدكلية المختصة بالحقكؽ المدنية كالسياسية لؤلمـ المتحدة كاالتفاقية الدكلية التصديؽ عمى االتف

المختصة بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لبلـ المتحدة كىما مف أىـ االتفاقيات العالمية 
الثامنة  في مجاؿ حقكؽ االنساف، كما ألغيت عقكبة االعداـ بشكؿ كامؿ تماشيا مع الحزمة القانكنية

ايضا تـ التكسع في حدكد حرية  2004في ك  ،2004لمتكافؽ مع االتحاد االكركبي الصادرة في 
المطالبة بالحقكؽ كاقامة الجمعيات العاممة في المجاؿ السياسي كاالجتماعي بما يتماشى مع 

راءات كتـ استصدار قانكف جديدة لمصحافة حيث الغيت االج ،االتفاقية االكركبية لحقكؽ االنساف
 اإلجراءاتالتي تؤدم الى غمؽ دكر النشر كحماية حقكؽ مصادر الخبر لمصحفييف. كمع كؿ ىذه 

)غكؿ، التجربة النيضكية كيؼ قاد حزب أقيمت البنية التحتية لنظاـ عدالة العقكبة المعاصرة. 
 .(2023العدالة كالتنمية تركيا إلى التقدـ، 

 
في عيد العدالة كالتنمية ايضا تـ تعزيز حقكؽ  كمف ضمف عممية التحكؿ الديمقراطي الحاصؿ

دكف سف الثامنة عشر في محاكـ األطفاؿ، كجرل تأميف حرية  األطفاؿكتقرر محاكمة  األطفاؿ
مكضكع اسقاط  إلغاءحيث تـ  2020األحزاب السياسية بناء عمى التعديؿ الدستكرم في عاـ 
حزبو كضركرة تحقيؽ نسبة الثمثيف عند  عضكية النائب البرلماني الذم يتسبب بالتالي في اغبلؽ

المحكمة الدستكرية قرار االغبلؽ، كتأسست ىيئة الرقابة العامة التابعة  إصدارالتصكيت مف اجؿ 
كاعيد تنظيـ ىذا االمر بتعديؿ  2006مرة في عاـ  ألكؿ لممجمس القكمي التركي بقانكف صدر

مؤسسة حقكؽ  لممفتش العاـ، كانشئتتحت عنكاف حؽ تقديـ الطمبات  بإضافتو 2020دستكرم في 
كتطكير حقكؽ االنساف، كاتسعت  بيدؼ عمؿ انشطة حكؿ حماية 2022االنساف التركية عاـ 
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الحريات المتعمقة بدكر العبادة لممنتسبيف لممجمكعات العقائدية المختمفة كتيسير عممية التممؾ 
اخذ تصريح مف مجمس الكزراء الغي شرط  2008ألكقاؼ الجماعات الخاصة باألقميات ففي العاـ 

 لمصحؼ الخاصة باألقميات أف تقـك كتـ السماح ،(2022)تكراؿ،  .لتسجيؿ العقارات باسـ االكقاؼ
كما تـ  ،2022بنشر االعبلنات الرسمية بناء عمى قرار المجنة العامة بييئة الصحافة كاالعبلف في 

ية ثانية قدـ حزب العدالة كالتنمية تكسيع حرية السفر كتقميص اجراءات المنع مف السفر. كمف ج
جيدا لمعمؿ السياسي الحكيـ الذم يتخذ مف اإلسبلـ كعاء ثقافيا عظيما، كيحاكؿ أف  أنمكذجان 

يتعايش مع العصر عبر االليات الديمقراطية كبناء ىياكؿ سياسية تعمؿ عمى إيجاد حمكؿ كسط 
الة كالتنمية مف الحصكؿ عمى الدعـ لممشكبلت التي تعاني منيا تركيا، كما مكف ىذا الكضع العد

االكركبي الكامؿ لممضي في تنفيذ اصبلحات شاممة لمببلد كشممت الحياة السياسية كاالقتصادية 
كالقانكنية ما جعؿ الحزب يتحكؿ مف مجرد مشكؿ لمحككمة الى رافعة اساسية في اعادة تشكيؿ 

فأكركبا ترل تركيا مف خبلؿ  ،(2022 )تكراؿ، كبناء الحياة السياسية في الببلد عمى اسس جديدة.
حزب العدالة كالتنمية بأنو نمكذج في االصبلح كاالعتداؿ كىك قائـ في ظؿ نظاـ عمماني كىذا مف 
شأنو أف يعزز دكر أكركبا في الشرؽ األكسط، فنجاحات تركيا في الشرؽ األكسط فكؽ أنيا تشكؿ 

مف شأنو أف يحسف شركطيا التفاكضية  ىدؼ تركي كطني إال أنيا أيضا تعطي تركيا كضعا مميزا
مع أكركبا حكؿ طمب االنضماـ إلى االتحاد األكركبي، فتركيا ليست مجرد قيمة عسكرية عند حاجة 

إنقاذ مصالح أكركبا اليـك  إفبالقكؿ  باألكركبييفأكركبا ليا كلكنيا قيمة سياسية أيضا. ىذا ما دفع 
في األمف االقميمي كبالتالي فإف تحديث كترسيخ يعني اقامة صمة كثيقة مع تركيا كحجر زاكية 

الديمقراطية بصكرة ناجحة في تركيا مع مجتمع مدني كسيادة القانكف كاقتصاد حديث ىذا كفيؿ 
بتصدير االستقرار كتشكيؿ أنمكذج لمتحكؿ في العالـ االسبلمي، كأف تركيا مف شأنيا أف تزيد كزف 

جغرافي. بالتالي فإف مكقع دكر تركيا االقميمي في منطقة السياسة الخارجية ألكركبا بفضؿ مكقعيا ال
الشرؽ االكسط يغرم بعض القكل األكركبية الستيعابيا في االتحاد األكركبي، ىذه النظرة تزامنت 

 حزب  يستطيع مع طمب تركيا االنضماـ لبلتحاد األكركبي فعبر الطريؽ االكربي كمعاييره
 الداخمية بصفتيا شركط حتى تنضـ تركيا لبلتحاد  العدالة كالتنمية مف تحقيؽ االصبلحات

األكركبي كبالتالي فمف تككف ىناؾ أية معارضة مف الكسط التركي حتى مف المؤسسة العسكرية 
 ذاتيا رغـ معرفتيا أف تحقيؽ ىذه الشركط مف شأنو أف يقمؿ مف دكرىا ؼ الحياة 

 .(208-207ص، 2020)تركماني، السياسية. 
 

ة إلى أف حزب العدالة كالتنمية قد مثؿ بيذه الصكرة مرحمة متقدمة في تاريخ كىنا تجدر االشار 
األحزاب السياسية التركية ذات التكجو اإلسبلمي كحركة تفيـ لقكاعد كمتطمبات بناء حركة سياسية 
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تركية تعمؿ بالتكازم عمى خطى البعد اإلسبلمي كتكجيات المجتمع التركي كيعبر عف ذاتو بأنو 
افظ يحتـر التقاليد كىكية المجتمع كيعمؿ لصالح أفراد المجتمع كافة بيدؼ النيكض حزب تركي مح

 بتركيا دكلة كمجتمعا.
 

كأخيرا يمكف القكؿ أف مسار الديمقراطية في تركيا لـ يكف مفركشا بالكركد، بؿ كانت ىناؾ 
ؿ المؤسسة تضحيات كتعرضت قادة األحزاب اإلسبلمية فييا لبلعتقاؿ كالمطاردة كاالعداـ مف قب

العسكرية ككثيرا ما انقمب العسكر عمى حككمات ديمقراطية كأغمقت الكثير مف االحزاب السياسية 
كاف االنقبلب عمى عدناف مندريس كحكـ عمى رئيس  2960مايك  27كاالسبلمية تحديدا ففي 

عمى كاف االنقبلب  2972جبلؿ بايار بالسجف المؤبد مدل الحياة، كفي مارس  أنذاؾالجميكرية 
 2980في العاـ  أما االنقبلب الثالث فكاف سميماف ديميريؿ حيث استقاؿ دكف مكاجية مع العسكر،

شخص،  527 عمى باإلعداـالؼ معتقؿ كأحكاـ  650كالذم يعتبر األكثر دمكية فكاف مف نتائجو 
 حيث تـ حظر حزب الرفاه كاف االنقبلب االبيض كما يسمى عمى حككمة أربكاف 2997كفي العاـ 

أكردغاف كحرمانيـ مف  كتـ ايداع أربكاف في السجف مع مجمكعة مف قادة حزبو منيـ رجب طيب
سنكات. كؿ ذلؾ جعؿ مف حزب العدالة كالتنمية أف يحرص  20-5العمؿ السياسي مدة تتراكح بيف 

عمى االستفادة مف ىذه التجارب السابقة لتجنب كؿ ما يفضي إلى الصراع مع المؤسسة العسكرية 
فإف الحزب كمنذ بدايات عممو كضع منياجو ليككف ىدفا مشترؾ لمحزب كالمعارضة معا ألنو  لذلؾ

يسعى إلى كسب الشعب التركي بكؿ قكمياتو كتياراتو الفكرية المختمفة كتقاسيمو السياسية كتجنب 
منذ البداية اف يقدـ نفسو عمى أنو حزب إسبلمي بؿ أعمف عف ىكيتو بأنو حزب ديمقراطي محافظ 

 تزاؿ معركة الديمقراطية قائمة في تركيا حتى ىذا اليـك بالرغـ مما كصمت اليو العدالة كالتنمية كال
 مف انجازات. 

 
 انحشكخ اإلعالييخ في يصش 5.2

 
 :1952-1928وانُربو انًهكي  يشحهخ اإلخىاٌ انًغهًيٍ يُز انزأعيظ 5.2.1

 
المتغيرات اإلقميمية كالدكلية  مميا معفي ىذا الجزء سيكضح مرحمة نشأة حركة اإلخكاف ككيفية تعا

مف حيث المشركع، باإلضافة إلى كيفية تعامميا مع النظاـ السياسي الممكي في مصر، كالمرحمة 
التي تكصمت إلييا مف خبلؿ تطكرىا حتى ثكرة ضباط األحرار حيث تحكؿ النظاـ السياسي مف 

  لجديد ككيؼ تعامؿ النظاـ معو.ممكي إلى جميكرم  ككيؼ أثر ىذا عمى تعامميا مع النظاـ ا
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المسمميف عمى يد المؤسس حسف البنا، كتعتبر  اإلخكافكانت السنة التأسيس لحركة  2928في عاـ 
العالمية انتشارا كأكسعيا تداخبل في  اإلسبلميةالجماعة كاحدة مف أكبر كأكسع الجماعات 

كالمينية بحيث  المجتمعية شرائحمى كؿ الالمجتمعات لفعاليتيا الخيرية كالعممية كالعممية كاحتكائيا ع
أرباب العمؿ كاألطباء كالميندسيف كالعمماء كالجنكد كاألسر تككنت مف مزيج مجتمعي تضمف 

كمنذ  .كتعرؼ الجماعة نفسيا عمى أنيا منظمة سياسية دينية تيدؼ إلقامة الدكلة اإلسبلمية ،الفقيرة
بالتأكيد عمى مسؤكليات الجماعة السياسية  كافاإلخالجماعة في الثبلثينيات بدأ  تأسيس بدايات

في السياسة ما يتعمؽ بالصراع العربي في فمسطيف بيف  اإلخكافكتضمف أكؿ ىجكـ نشط مف 
الصييكنية كالقكمية العربية كالحكـ البريطاني فجمعت أمكاال لدعـ العامميف الفمسطينييف لئلضراب 

 .(2026ؿ، )مشع .2939-2936في انتفاضتيـ الفمسطينية عاـ 
 

كالتركيز عمى التربية  كانت المرحمة الممتدة منذ التأسيس حتى الثبلثينات معنية بالتعريؼ بالدعكة
قامة عدة مؤتمرات دكلية  كالمنيج، لذلؾ ركزت أنشطتيا الدعكية في المدارس كالجامعات، كا 

ية كقضية لئلخكاف كتنظيـ تشكيبلت كشفية كرياضية، كالمشاركة في مناصرة القضايا الكطن
في منتصؼ الثبلثينيات بناء ىرميا رسميا عمى رأسو المرشد العاـ"  اإلخكافطكر  فمسطيف، كما

كمساعد كنائب كالفركع المحمية منظمة إلى مناطؽ ككاف إلدارتيا قدر  إرشادالبنا" كيساعده مكتب 
 كبير مف االستقبلؿ.

 
دكرة الثالثة لمجمس شكرل الجماعة عاـ المسمميف برنامجيا الفكرم في ال اإلخكافكلقد حددت حركة 

قائمة عمى أف األمر كمو هلل كأف سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ  اإلخكافكأكدت أف عقيدة  2935
خاتـ رسمو لمناس كافة كأف القراف كتاب اهلل كىك قانكف شامؿ لنظاـ الدنيا كاآلخرة. في الذكرل 

كحددت الجماعة خيكطيا الفكرية بما  2939يناير عقد المؤتمر الخامس  اإلخكافالعاشرة لتأسيس 
نابع مف مصدريف القراف كالسنة، كأف  اإلسبلـنظاـ شامؿ متكامؿ بذاتو كأف  اإلسبلـيمي: أف 
)بيكمي، االخكاف المسمميف كالجماعات االسبلمية في  قابؿ لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف. اإلسبلـ

 .(2978، 2948-2928الحياة السياسية في مصر
 

التي جمعت اإلخكاف المسمميف كالممؾ فاركؽ؛ فكانت  تميزت ىذه المرحمة بعبلقة التقاء المصالح
بدال منيا القكمية اإلسبلمية كالتي  ترفض جماعة اإلخكاف المسمميف لفكرة القكمية كالعالمية ككضع

ىذه العبلقة أتت متكافقة مع نظرة القصر اإلسبلمية كتطمعاتو نحك الخبلفة، كاستغؿ الممؾ فاركؽ 
لتحقيؽ مصالحو بإيجاد نظير سياسي لحزب الكفد الذم يشكؿ قكة سياسية في مصر، فقد رفض 
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االنجميزية المصرية كرفضيـ لتككف أساسا لمعبلقة بيف مصر كبريطانيا  2936اإلخكاف معاىدة 
مية جعميـ يبتعدكف عف حزب الكفد في مكقفيـ السياسي فضبل عف تبني اإلخكاف القكمية اإلسبل

التي تتعارض مع التيار القكمي الميبرالي كالذم تبنتو أغمب األحزاب السياسية بما فييا الكفد، لكف 
ىذا التكافؽ لـ يمغي حاالت النقد التي قامت بيا جماعة اإلخكاف المسمميف لسياسة القصر عبر 

مف االمتيازات التي استفادت جماعة اإلخكاف المسمميف لقد مجمة النذير التابعة لئلخكاف المسمميف. 
حصمت عمييا مف القصر كساعدىا ذلؾ في التكسع كاالنتشار ما ساعدىـ لعقد مؤتمرات عديدة في 

 .(4-3ص، 2025)جابر،  القاىرة كاألقاليـ.
 

أعمنكا  نداء كجو اإلخكاف لرئيس الكزراء المصرم آنذاؾ 2945قبؿ اندالع الحرب العالمية الثانية 
ي الحرب كقامكا بعقد عدة اجتماعات مناىضة لبريطانيا األمر الذم فيو رفضيـ لمشاركة مصر ف

، كخبلؿ ىذه الفترة تميزت الحياة السياسية في مصر 2942تسبب في اعتقاؿ حسف البنا في العاـ 
بعدـ االستقرار السياسي الذم نتج عنو تكالي الحككمات حتى تشكمت الحككمة الكفدية برئاسة 

في ظؿ ىذه الظركؼ دخمت  2942قياـ االنتخابات بالعاـ  مصطفى النحاس الذم أعمف عف
جماعة اإلخكاف المسمميف معترؾ الحياة السياسية مف مظاىر ذلؾ قياـ حسف البنا بالترشح 
النتخابات مجمس النكاب إال أف النحاس رفض ترشحو كطالبو بأف يقتصر نشاطو عمى الديف دكف 

)بيكمي،  بعض المطالب لجماعة اإلخكاف المسمميف.السياسية، كافؽ البنا عمى ذلؾ مقابؿ تحقيؽ 
 .(2978، 2948-2928االخكاف المسمميف كالجماعات االسبلمية في الحياة السياسية في مصر

 
كأقدـ بعض أعضاء التنظيـ عمى تشكيؿ جناح عسكرم لمقياـ بالكفاح المسمح ضد الحكـ االنجميزم 

كالمظاىرات الكطنية كفي أكتكبر  اإلضراباتي يشكمكف قكة رئيسية ف اإلخكافاالستعمارم، ككاف 
نظمت الجماعة مسيرات مف أجؿ الحرية الكطنية كنفذ الجياز السرم ىجمات ضد االنجميز  2945

كمراكز البكليس المصرم كاستجابت الحككمة لذلؾ بمعايير قمعية قاسية بمكجة اعتقاالت بيف 
 ع بالحككمة إلى االستقالة، كفي ما دف 2946كقد استمرت المشاغبات عاـ  اإلخكافصفكؼ 

 ينككف القياـ اإلخكافأصدرت الحككمة مرسكما يأمر بحؿ الجماعة كادعت أف  2948عاـ 
 .(3-2ص، 2026)مشعؿ، بثكرة. 

 
تبنت الجماعة دستكرا جديدا اعترؼ رسميا بالكيانات التي قامت خبلؿ إعادة تنظيـ  2945في عاـ 

شراؼ كزارة الشؤكف المدنية كما يطالب بذلؾ القانكف، كخضعت سجبلتيا إل 2939الجماعة عاـ 
كتـ تصنيؼ الجماعة كمؤسسة اجتماعية سياسية دينية كخبلؿ سنكات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
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نمت الجماعة بسرعة كاستمرت في تكسيع أنشطتيا الخيرية كذلؾ بإقامة المستشفيات كالعيادات 
 ف كالجماعات االسبلمية في الحياة السياسية في )بيكمي، االخكاف المسممي كالمدارس.

 .(3ص، 2978، 2948-2928 مصر
 

 اإلسبلميةأكثر مكاءمة كتكيفا مف األفكار السياسية  اإلسبلميةتبنت الجماعة نمكذجا لمدكلة 
تدريجية مف  إستراتيجيةع تبإال أنو ا إسبلميةالتقميدية كالمحافظة، ككاف البنا يستيدؼ تأسيس دكلة 

إلى أعمى معتمدا باألساس عمى التربية كالبرامج االجتماعية الكاسعة كنص البنا عمى أف أسفؿ 
المسمميف كأنيـ سكؼ يسعكف جاىديف أف يأخذكىا مف أيد  اإلخكافالحككمة مف أحد كسائؿ 

الحككمات التي ال تمتـز بالشرع إال أف البنا كاف يعطي األكلكية لمدعكة حتى يغرس مبادئ اإلخكاف 
 .(2ص، 2024)عفاف، ميف في الجماىير أكال. المسم

 
 :وقد حدد البنا ليذه الدولة أربع صفات عامة وىي

 
القراف دستكرىا األساسي كالمصادر الثانية لمتشريع تشمؿ السنة النبكية كممارسات الخمفاء  .2

 الراشديف.

 الشكرل.الحككمة ال يجكز أف تككف اكتكقراطية "استبدادية" ألنيا يجب أف تعمؿ كفؽ مبدأ  .2

كما يعبر الحكاـ ال يتمتعكف بسمطة مطمقة بؿ ىي مقيدة بأحكاـ الشريعة كبإدارة األمة  .3
 أىؿ العقد كالحؿ".عنيا قادتيـ كالعمماء "

بؿ ممكف أف تتكاجد أنماط مختمفة ماداـ ليا  اإلسبلميةال يكجد نمط محدد كثابت لمدكلة  .4
ادئ بأف البنا كاف يؤمف يتبيف مف ىذه المب، (4ص، 2024)عفاف،  نفس الجكىر.

طبلقي بمعنى اإلباالكتساب كاالستيعاب ككاف يدرؾ أف الفكر السياسي ال مجاؿ فيو لمفكر 
عميو باعتباره  خير مطمؽ أك شر مطمؽ كىذا ما دفع البنا لمعمؿ مع الممؾ فاركؽ كالتأثير

القكل  سمفو مف كجية نظر البنا، كما كاف البنا حريص عمى عدـ المفاصمة مع أفضؿ مف
المخالفة كمف ىنا كاف تأكيده عمى أف  ةالسياسية األخرل كالتيارات الفكرية كاأليديكلكجي

الفكرة اإلسبلمية ليست نقيض لمفكرة القكمية أك الكطنية كبالتالي حرصو عمى مد جسكر 
 التكاصؿ كالتفاىـ مع السمطة.

 
مف أخطر كأىـ المراحؿ التي  2948حتى العاـ  2945تعد السنكات ما بعد الحرب العالمية الثانية 

مرت بيا جماعة اإلخكاف المسمميف؛ فتعد مرحمة لتنفيذ الجماعة ألفكارىا كمنيجيا بعد مرحمة 
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التككيف كالتعريؼ بمغت خبلليا انتشارا كاسعا، فمصر كانت قد خرجت مف ىذه الحرب كال زالت 
لنيؿ ميددة بالتجزئة، ككاف يتكجب كال يزاؿ االنجميز يحتمكف أرضيا ككحدة ا 2936مقيدة بمعاىدة 

كؿ ىذه  ،عمى مصر تأميف حدكدىا مع ليبيا كتأميف حدكد مصر الشرقية مع فمسطيف المحتمة
 المشاكؿ المطالب كانت في عنؽ مصر ككاف اإلخكاف المسمميف يركف بالكفاح طريقا لحؿ كؿ ىذه

المطالب فكانت بريطانيا حينيا  كطالبكا الممؾ فاركؽ فييا، كدعت إلى استغبلؿ الفرصة لتحقيؽ ىذه
 ترل أف قيادة األمة العربية كاإلسبلمية قد انتقمت إلى مصر بعد انييار الخبلفة العثمانية. 

 
بتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف بداية انطبلقة لبلشتباكات  2947كلقد شكؿ قرار األمـ المتحدة الصادر 

فض الفمسطينييف ليذا القرار، خبلؿ ىذه الفترة كالعصابات الصييكنية اثر ر  فبيف الثكار الفمسطينيي
قاـ حسف البنا بدعكة كؿ أطياؼ المجتمع المصرم كفئاتو لمقياـ بمظاىرة سممية مف اجؿ نصرة 
القضية الفمسطينية كرفضا لقرار ىيئة األمـ المتحدة كخطب اإلماـ البنا خبلؿ ىذه المظاىرة مطالبا 

ة فمسطيف، كمف ثـ قاـ عمى تشكيؿ لجنة سميت بكادم الرؤساء العرب التحرؾ مف اجؿ نصرة قضي
النيؿ مف اجؿ جمع الماؿ كالسبلح لممتطكعيف عمى المستكل الداخمي المحمي في مصر مف اجؿ 
الحرب في فمسطيف مع العمـ أف الحككمة المصرية لـ تكف تريد الدخكؿ في الحرب في فمسطيف 

قد طالبكا الحككمة بالسماح ليـ بدخكؿ فمسطيف ألنيا لـ تكف مستعدة عسكريا لذلؾ ككاف اإلخكاف 
لمقتاؿ فييا كرفضت طمبيـ ما دفع بمجمكعات مف اإلخكاف بدخكؿ فمسطيف عبر تسمؿ الحدكد مف 
سيناء. تفاعمت حركة اإلخكاف المسمميف مع عدة تطكرات عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي كميد 

ؼ بيا في األمـ المتحدة مما كلد الضغط الشعبي كاالعترا 2948إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ في العاـ 
تكجو نداء لمدكؿ العربية لفتح معسكرات التدريب كشاركت  العربي مما جعؿ الجامعة العربية

تنظيمات اإلخكاف المسمميف في كؿ مف مصر كسكريا بفعالية في التعبئة الجماىيرية كجمع السبلح 
مف مصر كسكريا كالعراؽ كاألردف إلى معسكرات  كالماؿ كانضمت قيادة اإلخكاف المسمميف في كؿ

إلى ذلؾ عبر مجاىدم اإلخكاف المسمميف إلى فمسطيف كشكمكا ثبلث كتائب  باإلضافة التدريب
يبيف  (97-95ص، 2000)السيسي، عسكرية تحت مظمة الجامعة العربية كالمعسكرات التابعة ليا. 

التطكرات  مع عمى قدرتيا عمى التفاعؿ ىذا التطكر قدرة الحركة في ىذه المرحمة مف نشأتيا
مع مشاعر كغضب الشارع العربي عمى المستكل المحمي كاإلقميمي  كالتجاكب السياسية اإلقميمية

في التعبئة  نحك خطكات عممية تمثمت كاالندفاعالمباشر في المشرؽ العربي، كتجيير ىذه المشاعر 
كىك  إقميميع القتالية المخكلة مف قبؿ جسـ األذر  إحدلالجماىيرية كتشكيؿ كتائب قتالية لتشكؿ 

  جامعة الدكؿ العربية.
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)كخاصة بعد دخكؿ  2948في مسيرة جماعة اإلخكاف المسمميف جرت أثناء حرب  نقطة التحكؿ
بقرار مف  2948تمكز/يكليك  28الجيكش العربية فمسطيف لنصرتيا كبعد اليدنة الثانية بتاريخ 

رائيؿ لتكسيع سيطرتيا عمى فمسطيف كالتصادـ مع القكات العربية مجمس األمف كالتي استغمتيا إس
في مسيرة جماعة  ىذا التحكؿ ،(85ص، 2992)الكيبلني،  المكبمة بقرار اليدنة عمى عدة جبيات(

تمثمت بقياـ رئيس الكزراء المصرم محمكد فيمي  اإلخكاف المسمميف كعبلقتيا بالقصر كالممؾ فاركؽ
جماعة اإلخكاف المسمميف كحظر جميع أنشطتيا كمصادرة ممتمكاتيا  حؿ 8/9/2948النقراشي في 

كأمكاليا تحت ذريعة بأف الجماعة كانت تيدؼ لقمب نظاـ الحكـ في الببلد؛ فكانت قد جرت عدة 
أحداث خبلؿ ىذه الفترة اتيمت حككمة النقراشي فييا التنظيـ السرم لجماعة اإلخكاف المسمميف 

كالتي كانت تعد  الييكد في القاىرة، كتفجير مركز اإلعبلنات الشرقية كتفجير بعض البيكت في حارة
 كبعد عشريف يكـ مف حؿ ، (205ص، 2000)السيسي،  مركزا لمنشاط الصييكني آنذاؾ.

عمى يد أحد أعضاء جماعة  28/9/2948الجماعة اغتيؿ النقراشي باشا رئيس الحككمة في 
 اإلخكاف المسمميف. 

 
جاءت بعد تقديـ مذكرة  2949ر حظر جماعة اإلخكاف المسمميف في العاـ مف الجدير ذكره أف قرا

خكاف المسمميف بالتالي كاف ليذا القرار تأثير سا لمنقراشي طالبتو بحؿ جماعة اإلمف بريطانيا كفرن
سيء عمى المجاىديف مف اإلخكاف في فمسطيف كالذم أعقبو حممة مف االعتقاالت كسحب القكات 

ف في فمسطيف ككضعيـ في المعتقبلت كبالتالي فقداف الميداف لتأثيرىـ كقكتيـ. األمامية مف اإلخكا
إضافة إلى أف قرار ، (2ص، 2022)المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخكاف المسمميف، 

)الكيبلني،  2949الحظر كاف قبؿ تكقيع اتفاقية اليدنة في جزيرة ركدكس في كانكف الثاني/يناير 
أف حؿ الجماعة جاء مف أجؿ احتكاء أم احتجاج داخمي منظـ عمى قرار  أم، (88ص، 2992

اليدنة كالذم قد يمتد إلى بعض دكؿ الجبية األخرل في اإلقميـ كبالتالي قد يحدث انشطار منظـ 
 بيف النظـ الحاكمة كعامة الناس كىذا قد يكلد حراؾ منظـ، 

 
ـ اغتياؿ مرشد جماعة اإلخكاف ت 22/2/2949كبعد ثبلثة أشير مف اغتياؿ النقراشي كفي 

يكما مف تكقيع اتفاقية اليدنة بيف مصر  22المسمميف حسف البنا، كمف الممفت أف ىذا جاء قبؿ 
سرائيؿ في جزيرة ركدس في  مما يشير إلى أىمية كبح دكر اإلخكاف عمى المستكل  24/2/2949كا 

التي  2948الجبية في حرب الداخمي المصرم كاإلقميمي. كىذا كسيما أف مصر كانت أكؿ الدكؿ 
مما كشؼ التحكؿ في مكقؼ جامعة الدكؿ العربية في نصرة فمسطيف  -كقعت اليدنة مع إسرائيؿ 

 بتاريخ 54مف خبلؿ جيش اإلنقاذ، كالمكقؼ الذم اختمؼ عمى أثر قرار مجمس األمف رقـ 
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األمـ المتحدة ضد الذم لكح في البند الثالث بتيديد بتفعيؿ الفصؿ السابع مف ميثاؽ  25/7/2948
األردف في ك  23/3/2949الدكؿ المخالفة لمقرار. لحؽ مصر في تكقيع اليدنات كؿ مف لبناف في 

 .20/7/2948كسكريا في  3/4/2949
 

تـ اختيار المرشد الثاني لجماعة اإلخكاف المسمميف حسف اليضيبي ككانت  2952كفي العاـ 
كبقيت الجماعة  ماعة كقادتيا داخؿ المعتقبلتالجماعة تمر بظركؼ غير عادية، فكاف أعضاء الج

محظكرة مف العمؿ فمثمت ىذه المرحمة الصمكد أماـ محاكالت اإلقصاء كاإلبعاد عف الساحة 
احتجاجا  2950 المصرية ككانت الجماعة قد حشدت لمظاىرة حاشدة أماـ مجمس النكاب في العاـ

لحريات العامة كحقكؽ األفراد في تككيف عمى قانكف الجمعيات الذم رأت فيو الجماعة تنافي مع ا
  .(7ص، 2020)عبد الخالؽ، الجمعيات. 

 
 2952يكليك  23الضباط األحرار في  كقياـ ثكرة 2949كمثؿ أىـ حدث ما بيف فترة اغتياؿ البنا 

كأعمف أف كجكد القكات البريطانية غير  2936ضد النظاـ الممكي إلغاء النحاس باشا معاىدة 
كأعمف عف دعـ الحككمة لمفدائييف في  مة المصرية لـ تعد مسؤكلة عف حمايتيـكأف الحكك  شرعي

كما جاءت ىذه الخطكة مف النحاس مف أجؿ  2952كبذلؾ اندلعت الحرب في العاـ  منطقة القناة
استعادة شعبية حزب الكفد التي اثر عمييا اإلخكاف المسمميف الذيف أيدكا ىذه الحرب كشارككا في 

حة في قناة السكيس كبدأ اليضيبي بطمب السبلح كتكزيعو عمى المجاىديف مف المقاكمة المسم
اإلخكاف بالتالي فإف حجـ مشاركة اإلخكاف في القتاؿ كاف كبير كقكم كمؤثر حتى أصبحت كممة 

 كفي  فدائييف مرادفة لكممة اإلخكاف المسمميف، كاف ليذا الدكر مف اإلخكاف أف أقدمت الحككمة
 عف بعض ممتمكات اإلخكاف المسمميف بناء عمى حكـ مجمس  كأفرجت 2952العاـ 
    .(226ص، 2997)البنا، الدكلة. 

 
 :1971-1952فزشح حكى عجذ انُبصش  اإلخىاٌ في فزشح انُربو انجًهىس _ 5.2.2

 
تعتبر عبلقة الرئيس المصرم الراحؿ جماؿ عبد الناصر بحركة االخكاف المسمميف مف القضايا التي 

بظبلليا حتى اليكـ لتتحكؿ العبلقة مف عبلقة تعاكف كثيؽ إلى خصكمة كعداء،  ال تزاؿ تمقى
كتعتبر ىذه المرحمة مف أبرز كأىـ المحطات في تاريخ حركة االخكاف المسمميف. فعبلقة حركة 

بؿ ليا جذكر تاريخية سبقت ىذا  2952االخكاف المسمميف بالضباط األحرار ليست كليدة ثكرة 
المؤرخيف يصفكف جماؿ عبد الناصر بأنو نبتة إخكانية كحسف البنا كاف قد بعض  .المكعد بكثير
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أكصى قبؿ اغتيالو بأف يككف جماؿ عبد الناصر ىك الخيار الثاني لتقمد المرشد العاـ لمجماعة في 
حالة غياب عبد الرحمف السندم، كلقد تعاكنت حركة االخكاف المسمميف في بداية الثكرة مع ثكرة 

ر إذ رحب اإلخكاف بمحاكمة رجاؿ السمطة السابقة ككذلؾ تجاكب االخكاف مع قرار الضباط األحرا
 .(3-2-2ص، 2020)الحكيـ،  الثكرة إلغاء األحزاب كالدستكر.

 
فبعد تشكيؿ جماؿ عبد الناصر لحركة الضباط األحرار أعمنت حركة اإلخكاف المسمميف تأييدىا 

ة اغتياؿ البنا كأفرجكا عف عدد كبير مف معتقمي لمحركة مقابؿ ذلؾ أقدـ الضباط في تحقيؽ بحادث
صدار قانكف العفك، كمحاكمة  اإلخكاف المسمميف المتيميف بقضايا سياسية مثؿ اغتياؿ النقراشي، كا 
بعض الضباط بتيمة تعذيب االخكاف المسمميف في السجكف، كؿ ىذه اإلجراءات كانت تكضح 

ة اإلخكاف المسمميف بالرغـ مف إعبلف الضباط التقارب الحاصؿ بيف حركة الضباط األحرار كجماع
 أف ىذه الخطكات جاءت مف أجؿ إرساء العدؿ لمحكـ.

 
باإلضافة إلى ذلؾ كمو كاف ىناؾ تشابو في بدايات عيد عبد الناصر بيف أفكار اإلخكاف كأفكاره 

مستشرم جكانب الخطاب العاـ، خاصة فيما يتعمؽ بالفساد ال حيث اتفؽ الطرفاف في نقاط عديدة مف
في الببلد، كانتقاد دكر الممؾ فيو كانتقاد النظاـ الحزبي ىذا في الجانب الداخمي، أما في جانب 
السياسية الخارجية فقد كاف التشابو في بعض الخطكط العامة لسياسات عبد الناصر كبيف خطاب 

مفة كشف اإلخكاف حيث التركيز عمى محاربة االستعمار كاتيامو بأنو كراء كؿ األكضاع المخت
 .(255ص، 2997)البنا، التي سيطرت عمى فمسطيف.  الصييكنيةالطرفاف حركبا كبلمية عمى 

 
كقع حريؽ القاىرة الشيير؛ ككانت قد بدأت شرارة ىذا الحريؽ بعد أف أعمف  26/2/2952كفي 

عماؿ الطيراف في مطار القاىرة بعدـ تقديـ خدماتيـ ألربع طائرات تابعة لئلنجميز، تبع ذلؾ 
عبلف الحرب عمييا كتكجو المتظاىريف إلى قصر م ظاىرات طالبت بقطع العبلقات مع بريطانيا كا 

نجمترا، كخبلؿ المظاىرات اشتعمت النيراف في كافة  عابديف احتجاجا عمى سياسة الممؾ فاركؽ كا 
اركؽ. المبلىي كدكر السينما كالبنكؾ كالفنادؽ ككاف التركيز عمى األماكف التي كاف يرتادىا الممؾ ف

استغؿ الضباط األحرار ىذا الحدث كشعكر الكراىية مف المتظاىريف لمممؾ كلئلنجميز كبدأت 
خطكاتيـ نحك الثكرة باالنقبلب عمى الممؾ فاركؽ كشارؾ اإلخكاف مع الضباط األحرار في اإلعداد 

  .(226ص، 2997)البنا، لمثكرة كأدل اإلخكاف أدكارىـ صبيحة يـك الثكرة. 
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عكامؿ التقارب الظاىرة بيف اإلخكاف المسمميف كحركة الضباط األحرار إال أف عكامؿ كبالرغـ مف 
التنافر أساسية بيف الجانبيف فمقد ظير بكادر الخبلؼ بعد إصدار اإلخكاف المسمميف بيانيـ في 
رؤيتيـ لئلصبلح كالتي كانت تركز فييا عمى النكاحي الدينية كحصر ميمة العسكرييف في حيف 

بد الناصر كرفاقو بأف يككنكا المصدر األكؿ في أية رؤية إصبلحية سعيا لكسب تأييد كاف يرل ع
الشعب بعد أف ينجحكا بتحقيؽ ثكرتيـ. إضافة إلى خبلفيـ حكؿ كحدة أيديكلكجية الحكـ بيف فكر 
عبد الناصر كفكر اإلخكاف حكؿ فردية الحكـ كالطاعة المطمقة ليما كىك أمر جعؿ الجمع بينيما 

سياسي كاحد أمر صعب جدا كيفرض ضركرة أف يفسح المجاؿ أحدىما لآلخر، كما تكمف  في نظاـ
عكامؿ التنافر أيضا بيف فكر عبد الناصر الديني كاإلخكاف؛ فمع أف عبد الناصر لـ يتأثر بأم مف 
نظرة األحزاب السياسية الميبرالية في الكحدة الكطنية فيما يخص عبلقة الديف بالسياسة كىي تعد 

عممانية إال أنو لـ يتأثر كذلؾ بفكر اإلخكاف في ربط الديف كالدكلة، فكانت رؤيتو بإيجاد  نظرة
كظيفة لمفكر الديني الذم يتكلى ىك تكجيييا دعما لسياستو أك أف الديف جزء مف عممية التنمية 

  ةمنطمقا أليديكلكجي الشاممة كالتغيير االجتماعي، ككاف يرل بأف الديف ال يصمح ألف يككف
 )بيكمي،  .سياسية كبالتالي فيك ال يؤمف بأف يتحكؿ الفكر الديني إلى حركة سياسية منظمة

 |،2982-2952 اإلخكاف المسمميف بيف عبد الناصر كالسادات مف المنشية إلى المنصة
 .(23-22ص، 2987

 
حكـ كمف عكامؿ التنافر بيف عبد الناصر كاإلخكاف كاف حكؿ الجيش، فاإلخكاف عندما طالبكا بال

الدستكرم أردكا في مقابمو تنحية الجيش عف أمكر السياسية كطالبكا مرارا بتسميـ الجيش مقاليد 
لغاء مجمس قيادة الثكرة لبلنتقاؿ مف الشرعية الثكرية إلى الشرعية الدستكري ة السمطة لممدنييف كا 

اف كخبلؿ ىذه شكمت نقطة خبلؼ كبيرة بيف عبد الناصر كاإلخك  فكانت ىذه مف أكثر المطالب التي
األثناء كاف عبد الناصر يضغط عمى اإلخكاف لبلنسحاب مف ساحة العمؿ في الجيش فعمؿ عمى 
 ضرب كؿ تحركات اإلخكاف داخؿ الجيش كعمى محاكمة كتسريح عناصرىـ العسكرية لتخكفو 

  أصبحت عبلقة اإلخكاف مف داخؿ الجيش كفي ىذا الكقت عمؿ مضاد ليـ ةمف إمكاني
 نجيب كىك القائد األعمى لمجيش أحد أسباب نقمة عبد الناصر عمى  بالرئيس محمد

 .(255ص، 2997)البنا،  اإلخكاف.
 

أما بدايات الصداـ بيف جماؿ عبد الناصر كاإلخكاف المسمميف فقد بدأت في أعقاب تشكيؿ كزارة 
يف خكاف المسممترشح خبلليا ثبلثة مف جماعة اإل 2952جديدة برئاسة محمد نجيب في العاـ 

لتمثيميا في الكزارة الجديدة إال أف مجمس قيادة الثكرة لـ يكافؽ إال عف مرشح كاحد مف بيف 
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بدكرىا عدـ مشاركتيا في الحككمة، ككاف ىذا أكؿ  المرشحيف األمر الذم رفضتو الجماعة كأعمنت
رفع مأزؽ بيف الجماعة كبيف النظاـ كأعمنت الجماعة عف رغبتيا بإقامة حككمة إسبلمية ىدفيا 

المعاناة عف الشعب كأف الحككمة إف نجحت في إبعاد الفئات المعارضة مف الحكـ فإنو يقع عمى 
 كاىميـ إعداد جيؿ عمى التعاليـ اإلسبلمية كالذم يستغرؽ إعداده عشر سنكات يبقى خبلليا 

 )بيكمي، اإلخكاف المسمميف بيف عبد الناصر كالسادات مف المنشية إلى قيادة مجمس الثكرة. 
 .(25ص، 2987، 2982-2952 المنصة

 
كأما األزمة الثانية فجاءت بعد قرار عبد الناصر بحؿ األحزاب السياسية كالتكجو الجديد لسياسة 

كالذم جاء نتيجة تأثر عبد الناصر بالفكر االشتراكي الذم يقكـ عمى التمسؾ بنظاـ  الحزب الكاحد
ائدة في فترة الخمسينيات حيث شيد العالـ أكبر كبحركات التحرر التي كانت س المركزية الديمقراطية

حركة تحررية في تاريخو المعاصر تمثمت في استقبلؿ جزء كبير مف المستعمرات في اسيا كافريقيا 
بمكاف ليا في المسرح العالمي، كجمعتيا قكاسـ مشتركة  كأمريكا البلتينية كبدأت ىذه الدكؿ تطالب
مف المعسكريف الشيكعي كالرأسمالي، كرغبتيا في الكقكؼ  أىميا: معارضتيا لسياسة االرتباط بأم

بعيدنا عف سياسات الحرب الباردة كتكتبلتيا كأحبلفيا، كسعت ىذه الدكؿ لتحقيؽ التنمية االقتصادية 
يجاد أسس جديدة لمعبلقات الدكلية تضع نياية لمسيطرة األجنبية بكافة  كاالجتماعية كالثقافية، كا 

باندكنج  ذه الدكؿ لتشكيؿ منظمة إقميمية تجمعيا نتج عف ذلؾ مؤتمرفسعت ى .صكرىا كأشكاليا
دكلة مف قارة  29كشاركت فيو  2955 نيساف 28-24 مف اإلندكنيسيةالذم عقد في مدينة باندكنغ 

اسيا كافريقيا ككاف ىذا المؤتمر بمثابة نقطة االنطبلؽ لمؤتمر عدـ االنحياز كالذم تصدر زعامتو 
ك كالرئيس اليكغسبلفي تيتك كجماؿ عبد الناصر كاستفادت ىذه القيادات كؿ مف جكاىر الؿ نير 

لتصدرىا زعامة حركة عدـ االنحياز فعبد الناصر كاف يحتاج إلى مساندة عالمية أثناء صعكده إلى 
ككانت قد أرسمت كزارة الداخمة قبؿ ، (2ص، 2020)عاشكر،  .السمطة يضمف لو استقبلؿ مصر

 لتحديد ىكيتيا عما إذا كانت حزباطابا إلى جماعة اإلخكاف المسمميف صدكر قانكف حؿ األحزاب خ
سياسيا أـ جماعة دينية، ىذا الخطاب أثار جدال بيف جماعة اإلخكاف المسمميف بيف مف يرل أنيا 
دعكة شاممة ال تقبؿ ىذه التقسيمات كمنيـ مف رأل أف السياسة مف بيف أىدفيا بالتالي ىي حزب 

لمرأم الثاني فكاف ردىـ بأنيا حزب سياسي كعمى إثرىا استقاؿ المرشد حسف سياسي، كانت الغمبة 
اليضيبي ككي ال يحدث انشقاؽ بيف الجماعة سحبكا ردىـ لكزارة الداخمية، مع أف القانكف الذم 
صدر لـ يحؿ الجماعة باعتبار أنيا جماعة دينية مف قبؿ الضابط األحرار كانت الجماعة قد 

تشكيؿ ىيئة مشتركة بيف الجماعة كالضباط األحرار تعرض عمييا كافة طمبت مف عبد الناصر ب
القرارات قبؿ صدركىا األمر الذم اعتبره عبد الناصر نكعا مف الكصاية كرفض القرار، كبالتالي 
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مف  450قرارا لحؿ الجماعة بصفتيا حزبا سياسيا كاعتقؿ الضباط حكالي  2954أصدر في العاـ 
 ضافة إلى مبررات أعمنيا عبد الناصر في بياف حؿ الجماعة إ أعضاء اإلخكاف المسمميف

 كتشكيؿ منظمات سرية  باإلنجميزمحاكلة قمب نظاـ الحكـ تحت ستار الديف كاالتصاؿ 
 )بيكمي، اإلخكاف المسمميف بيف عبد الناصر كالسادات مف المنشية إلى داخؿ الجيش. 

 .(28ص، 2987، 2982-2952 المنصة
 

ليشكؿ مرحمة جديدة مف التعامؿ القمعي مف قبؿ نظاـ عبد الناصر  2954كجاء حادث المنشية 
تعرض  لخطاب كأثناء إلقاء جماؿ عبد الناصر 26/20/2954لجماعة اإلخكاف المسمميف؛ ففي 

لمحاكلة اغتياؿ كاتيـ فيو التنظيـ السرم لجماعة اإلخكاف المسمميف األمر الذم نفتو الجماعة 
 كاتيمت فييا النظاـ بتدبيرىا مف أجؿ ازاحة الجماعة مف المشيد السياسيكأكدت أنيا لـ تقـ بالعمؿ 

فمقد جاءت ىذه الحادثة في مرحمة دقيقة لمشاريع عبد الناصر في تمؾ  ،(2ص، 2023)الجنابي، 
الفترة السيما مع انطبلؽ فكرة لتشكيمو حركة عدـ االنحياز الذم أراد مف خبلليا أف تنتقؿ مصر 

لمستكل الدكلي بما يتعمؽ بحركات التحرر. كتبع ىذه الحادثة اعتقاالت لجماعة إلى الصدارة عمى ا
سنة ليخرج بعد ذلؾ بعفك رئاسي  25اإلخكاف المسمميف كاف مف بينيـ سيد قطب كحكـ عميو لمدة 

 .(3ص، 2025)المصريكف، بتدخؿ مف الرئيس العراقي عبد السبلـ عارؼ. 
 

بيف العسكر كاإلخكاف كانت  اير سابقا باختبلؼ االيدكلكجيكىنا يمكف القكؿ كأنو بناء عمى ما أش
بعادىا عف مرحمة الصداـ بينيما كأنيا حتميةتبدك  ؛ فعبد الناصر قد أعد إلزاحة ىذه الجماعة كا 

العمؿ السياسي، ككاف يرل تأثيرىا القكم في الساحة السياسية فمقد أعادت محمد نجيب لمحككمة 
عبد الناصر كاف يرل ضركرة التخمص مف محمد نجيب ككذلؾ حركة بعد إعبلنو استقالتو لذا فإف 

 اإلخكاف المسمميف. 
 

كما أنو يمكف القكؿ مف مميزات ىذه المرحمة عبلنية العمؿ لجماعة اإلخكاف المسمميف كعبلنية 
السيما في العاميف  2952التنظيـ فيامش الحرية التي حصؿ عمييا اإلخكاف مف قبؿ رجاؿ الثكرة 

منحيا مجاال لمحركة كالعمؿ الظاىر. كلـ تشذ عف ىذه العمنية إال التنظيـ السرم ألنو أعد األكليف 
 مف أجؿ مكاجية االنجميز كالصياينة.

 
؛ منذ تأسيس جماعة تأسيسيا مف تطكير خطابيا السياسيلقد استطاعت الجماعة منذ بدايات 

التحرر مف االستعمار كمظاىره.  اإلخكاف المسمميف كانت رغبة منيا في استعادة الخبلفة مف أجؿ



192 

كبالرغـ مف ىذا اليدؼ األممي إال أنيا استجابت لمتحديات التي أثارىا االستعمار الغربي بتجمياتو 
المختمفة داخؿ مصر كبالتالي كانت بداية الطريؽ إصبلح المجتمع المصرم كتخميصو مف 

يمخص البنا الرؤية األممية لمجماعة االستعمار، كمف ىنا تشابؾ اليـ األممي مع القضية الكطنية. ك 
 بأنيا ال تعترؼ بالحدكد الجغرافية كال بالفكارؽ الجنسية الدمكية كتعتبر المسمميف جميعيـ أمة كاحدة
كالكطف اإلسبلمي كطف كاحد ميما تباعدت أقطاره كتناءت حدكده، ىذا الخطاب ظؿ حبيس 

ـ البنا عمى إقامة صبلت مع التنظيمات الجماعة في مراحميا األكلى، مع مرحمة الثبلثينات أقد
كالجمعيات اإلسبلمية المشابية في األقطار العربية المحيطة، كأسس البنا قسـ االتصاؿ بالعالـ 

كتحددت ميمة ىذا القسـ ىك تحرير العالـ اإلسبلمي مف االستعمار. أما مرحمة  2944اإلسبلمي 
جماعة في الساحة المصرية جعميا قبمة لكثير مف بعد الحرب العالمية الثانية أدل التكاجد النشط لم

الشخصيات العربية الكافدة مف الدكؿ العربية أقاـ اإلخكاف صبلت مع الحاج عبد القادر الحسيني 
بأف يمارس  2948الذم كاف يجكب الببلد بحثا عف الدعـ لقضية فمسطيف كأتاحت ظركؼ حرب 

 كلقد  2952 ـ اإلخكاف حركة الضباط األحراركما دع .اإلخكاف نشاط أمميا بالتنسيؽ مع الدكلة
 عبر التنظيماف عف تكجيات معادية لميبرالية كاالستعمار الغربي كفيما حدد اإلخكاف دائرتيـ 

 تأرجح الضباط بيف الكطنية كالعركبة كاألممية كاإلسبلمية كلقد اعتقد اإلخكاف أف  األممية
 ض تكجييـ فانقمب تحالفيـ إلى صراع ىذه السيكلة لدل الضباط كفيمة بمنحيـ فرصة لفر 

معاد  بحيث اتجو نظاـ الثكرة بقيادة عبد الناصر لحسـ تكجيو بتبني خطاب قكمي عربي
 .(5-4ص، 2027)العربي ـ.،  لبلستعمار.

 
قصائمرحمة جديدة  2954بدأت بعد العاـ  بعادىـ، ففي العاـ مف تغييب لئلخكاف المسمميف كا  يـ كا 

ف النار عمى النزالء مف جماعة زرة طرة حينما أطمقت قكات األمتعرض اإلخكاف لمج 2957
خكاف بحجة قياميـ بتمرد داخؿ الزنازيف كالذم أسفر عف عدد مف الضحايا كالجرحى، كفي العاـ اإل

أعمف عبد الناصر أثناء زيارتو إلى مكسكك باتياـ جماعة اإلخكاف في محاكلة لقمب نظاـ  2965
لؤلجيزة األمنية بتعقب اإلخكاف المسمميف كمبلحقتيـ، كصدر قرار  الحكـ كأعطى صبلحيات كاسعة

كما بعدىا كفي كؿ الحكادث التي  2948 مف عبد الناصر باعتقاؿ كؿ مف سبؽ اعتقالو منذ العاـ
انتسبت لئلخكاف المسمميف كاف فأعيد اعتقاؿ سيد قطب كالمرشد العاـ لمجماعة حسف اليضيبي 

ؿ أقارب كمعارؼ كأىالي اإلخكاف كأفراد مف الجماعات اإلسبلمية كاتسعت رقعة االعتقاالت لتطا
عداـ عدد منيـ كاف مف  األخرل كشيدت سجكف مصر حاالت تعذيب ضد اإلخكاف المسمميف كا 
بينيـ سيد قطب، كخبلؿ ىذه المرحمة كاف جماؿ عبد الناصر ينظر إليو مف قبؿ العالـ العربي 

صمكده أماـ العدكاف الثبلثي ك  2956و تأميـ قناة السكيس كاإلسبلمي كقائد قكمي السيما مع إعبلن
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  عمى مصر مف قبؿ دكلتيف استعماريتيف بريطانيا كفرنسا بعد بدء العدكاف مف قبؿ إسرائيؿ.
 كجاءت ىذه التطكرات لصالح عبد الناصر ما أضعؼ مكقؼ الجماعة في صراعيا مع 

 .(229ص، 2997)البنا، النظاـ. 
 

كالتي كانت عبارة عف ىزيمة فعمية لنظاـ عبد الناصر، كفجرت اليزيمة  2967كمف ثـ جاءت نكبة 
نقاشا كاسعا حكؿ القيـ األساسية لممجتمع كبدا مف الضركرم أف يككف البديؿ التقميدم ليذه 
األيدكلكجية الميزكمة ىك الحؿ اإلسبلمي كىذا ما أعمف عنو نائب رئيس الجميكرية آنذاؾ حسيف 

سيظؿ أقكل مفيكـ اجتماعي عرفو اإلنساف فحينما يجاىد المسمميف يصبح  الشافعي بأف اإلسبلـ
الجياد الركف السادس فاإليماف يحتاج إلى قكة تحميو كالقكة تحتاج إلى إيماف ليدفعيا. خبلؿ ىذه 
المرحمة خؼ الضغط عمى اإلخكاف داخؿ السجكف لكف استمرت السياسة العامة لعبد الناصر 

 . 2970ستئصاؿ حتى مكتو بالتشديد كالتضييؽ كاال
 

 : 1981-1971اإلخىاٌ خالل حكى أَىس انغبداد  5.2.3

 
ـ جاء أنكر السادات إلى سدة 2970ككفاة الرئيس عبد الناصر في سبتمبر  2967بعد ىزيمة 

عمى مستكل البيئة  السمطة في مصر ككفقان لحسابات سياسية كرغبة منو في إحداث تكازنات
لحكمو في ظؿ التحكؿ عف المسار الناصرم  ةمف أجؿ تحقيؽ استمراري السياسية الداخمية لمصر

تصالح السادات مع اإلخكاف حيث أفرج عف أعضاء الجماعة الذيف كانكا داخؿ السجكف  السابؽ.
 كأعاد المطارديف كالياربيف منيـ إلى مصر جاء ذلؾ في إطار سعي السادات إليجاد تيار 

 لمتيار الناصرم كاليسارم المسيطر عمى الساحة  إسبلمي يأخذ عمى عاتقو ميمة التصدم
  السياسية المصرية آنذاؾ

 
كفي محاكلة السادات التخمص مف معارضيو  ،2972كمع بدء سياسة السادات التصحيحية بالعاـ 

مف الناصرييف كاليسارييف أراد تشكيؿ جبية تناصر سياساتو السيما كأف السادات لـ تكف لو ىكية 
الحكـ كلـ يكف يحظى بشعبية جماىيرية كتمؾ التي كاف يمتمكيا عبد الناصر،  سياسية كاضحة قبؿ

لذا فإف السادات أقدـ عمى المصالحة مع اإلخكاف المسمميف إلضفاء الشرعية عمى حكمو كلمساندتو 
في معركتو مع مراكز القكل المتشكمة مف الناصرييف كاليسارييف، بادر السادات باإلفراج التدريجي 

ككاف ييدؼ  2974ي اإلخكاف المسمميف حتى خركج آخر دفعة مف المعتقميف بالعاـ عف معتقم
السادات مف االفراجات التدريجية ىك زيادة الضغط عمى جماعة اإلخكاف المسمميف لممكافقة عمى 
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لقاء جمع بيف اإلخكاف المسمميف كالسادات نظمو الممؾ  2972سياسات السادات. كشيد العاـ 
الحة ما بيف الطرفيف عرض خبللو السادات مكافقتو عمى العمؿ العمني لئلخكاف فيصؿ إلتماـ المص

نظمت جماعة اإلخكاف المسمميف  2973المسمميف كممارسة أنشطتيـ كالتحالؼ معيـ، كفي العاـ 
في السعكدية كتـ بناء عميو إعادة تشكيؿ مجمس شكرل  2954أكبر مؤتمر ليا بعد حادثة المنشية 

لكف يمكف القكؿ ىنا بالرغـ مف المصالحة التي ، (223ص، 2997)البنا،  .اإلخكاف المسمميف
عقدت بيف اإلخكاف المسمميف كالسادات في بدايات حكمو كالسماح ليـ بالعكدة لمعمؿ إال أف ىذه 
المصالحة كانت مقيدة منذ البداية فمـ يترتب عمييا اعتراؼ شرعي مف قبؿ النظاـ باإلخكاف كحزب 

دينية رسمية، في المقابؿ لـ تصؿ مصالحة اإلخكاف مع السادات إلى حد الكالء سياسي أك جمعية 
 السياسي لمنظاـ أك الدعـ الغير مشركط. 

 
أيد اإلخكاف سياسات التغيير التي اتخذىا السادات بعد حرب أكتكبر كالمتمثمة  2973في العاـ 

العاـ لجماعة اإلخكاف المسمميف بسياسة االنفتاح االقتصادم كالتكجو نحك الغرب كقد أشار المرشد 
بعد كفاة المرشد السابؽ حسف اليضيبي بأف اإلخكاف  2974 عمر التممساني الذم تكلى منصبو

يدعكف إلى تحسيف الصبلت مع كؿ دكؿ العالـ الخارجي كلـ يقتصر األمر عمى تأييد السياسية 
نما امتد ذلؾ إلى المساىمة في النشاط االقتصادم خاصة  في القطاعات التجارية كالمالية الجديدة كا 

كالعقارية كربما ساعد ىذا اإلخكاف في عكدة الكثيريف منيـ ممف ىاجركا إلى الدكؿ الخميجية في 
الستينيات بعد أف ككنكا ثركات كبيرة. لكف ىذه السياسة تغيرت في السنكات البلحقة السيما بعد ثكرة 

ي اتخذىا النظاـ برفع الدعـ عف بعض السمع حيث نددت باإلجراءات االقتصادية الت 2977الخبز 
 . الغذائية كالتي تسببت في تمؾ األزمة

 
قد اتسمت الفترة مف منتصؼ السبعينيات كحتى تكقيع السادات لمعاىدة السبلـ بانفراج العبلقة بيف 
اإلخكاف كالنظاـ المصرم مما أتاح الفرصة لمجماعة إلعادة تأسيس نفسيا كتجديد دمائيا كتدعيـ 

فكفيا مف مختمؼ شرائح كطبقات المجتمع المصرم خاصة الشباب بعدما عانت الجماعة مف ص
كلقد مثمت إذا ىذه المرحمة فترة التقاء المصالح ما بيف السادات كما ، الجمكد طيمة الحقبة الناصرية

صرم بيف جماعة اإلخكاف المسمميف فمقد استغمت الجماعة حاجة النظاـ لتكسيع نفكذىا بالمجتمع الم
عادة بناء ىياكميا التنظيمية التي عانت خبلؿ مرحمة عبد الناصر، كما تميزت ىذه المرحمة  كا 
بظيكر بعض الحركات اإلسبلمية الجيادية مثؿ الجماعة اإلسبلمية كجماعة الجياد. لذلؾ حرص 

ي السياسي عمى تمييز أنفسيـ عمى الجماعات اإلسبلمية التي ظيرت ف اإلخكاف منذ عكدتيـ لمعمؿ
نفس الحقبة كالتي اتخذت مف العنؼ كسيمة لمتغيير السريع لمكصكؿ إلى السمطة، كما أف صراع 
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تتيح ليا فرصة إعادة بناء  جديدة استراتيجيةدكر في تشكيؿ  الجماعة مع السمطة سابقا كاف ليا
ل مف تنسيؽ مكاقفيـ مع بعض القكل األخر  االستراتيجيةنفسيا، كلـ تجد الجماعة مف خبلؿ ىذه 

 لتشكيؿ ضغط عمى النظاـ.
 

لكف ىذه السياسية المؤيدة لنظاـ السادات لـ تكف تعني تخمي الجماعة عف كسيمة الضغط عمى 
النظاـ لتحقيؽ بعض المطالب األساسية كالتي يأتي في مقدمتيا قضية تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية 

ىذا المطمب تحديا ىاما  كالتي قد حممت بكادر الصراع الكامف بيف النظاـ كالجماعة حيث مثؿ
إلى استخداـ الرمكز الدينية بكثافة في خطابو السياسي، بؿ  السادات فعمى الرغـ مف لجكء لمنظاـ،

ديف الدكلة  اإلسبلـ مادة تشير إلى أف 1971 الجديد الذم كضعو عاـ الدستكر كاإلقداـ عمى تضميف
إال إف ىذه الصيغة كانت تأتي في إطار سعيو  مصدر رئيسي لمتشريع اإلسبلمية كمبادئ الشريعة

جانب مف رؤيتو إلدارة الصراع في ذلؾ الكقت  كما أنيا عكست لسياساتولجعؿ الديف مساندا 
سياسية بالنسبة لمسادات. لـ بمعنى أف ىذه القضية كانت  المتمثؿ بمكاجية الشيكعييف كالناصرييف،

اإلخكاف بيذه الصيغة لمدستكر كالمطالبة بتعديؿ المادة الثانية التي جعمت الشريعة في مكضع  يكتؼ
 .2976نجح في تحقيقو اإلخكاف بعد فكزىـ بانتخابات متساكم مع المصادر األخرل كىذا ما 

 .(44-43ص، 2022)مصطفى، 
 

بالرغـ مف حالة عدـ الكفاؽ التي ظيرت بيف اإلخكاف كنظاـ السادات إال أف جماعة اإلخكاف 
استطاعت المشاركة في االنتخابات البرلمانية إذ جاءت عكدة الجماعة إلى المشاركة في الحياة 

دكف إعطاء كضع  2976 في العاـ المقيدة فسح السادات المجاؿ لمتعددية الحزبية السياسية بعد أف
 ،2979ك 2976دشنت ىذه الحقبة مشاركة الجماعة الفعمية في البرلماف عامي قانكني لمجماعة، 

كنجح اثناف مف اإلخكاف كىما الشيخ صبلح أبك إسماعيؿ كالحاج حسف الجمؿ باالنتخابات 
ا ينسب اإلخكاف ما يعتبركنو أىـ إنجاز سياسي كدستكرم لمحركة اإلسبلمية كليم 2979 البرلمانية

كىك جعؿ الشريعة اإلسبلمية المصدر الرئيسي لمتشريع، كما أنو كخبلؿ ىذه الفترة الممتدة مف 
مف قيادة اإلخكاف المسمميف شكمكا انعطافة فكرية كسمككية في  قد برز جيؿ ثافٍ  2972-2980

ؿ تغمغميـ في مؤسسات المجتمع المدني التعميمية كقيادة النقابات ككانكا قد حياة الجماعة مف خبل
 .(2ص، 2005)سرحاف،  مثمكا الجماعة في البرلماف المصرم فترة الثمانينات كالتسعينات.

 
كعمى إثر قياـ جماعة  2977لـ يدـ الكفاؽ بيف اإلخكاف المسمميف كنظاـ أنكر السادات ففي العاـ 

ير األكقاؼ المصرم الشيخ الذىبي استغميا النظاـ لمحاربة جميع الحركات التكفير بقتؿ كز 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1971&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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اإلسبلمية بما فييا جماعة اإلخكاف المسمميف. فمقد استغمت ىذه الجماعات التضييؽ الذم فرضو 
السادات عمى العناصر الشيكعية كالناصرية باستخداـ كؿ كسائميا مف أجؿ النفاذ في المجتمع 

كتقدمت  2977ت ىذه الجماعات تقدـ في االنتخابات الطبلبية كالجامعية المصرم ككانت قد حقق
عمى حزب مصر الذم كاف يمثؿ النظاـ السياسي، كما ىاجمت ىذه الجماعات اإلسبلمية سياسية 
االنفتاح االقتصادم حيث رأت أف ىذا االنفتاح سيفيد األجانب كالطبقات العميا عمى حساب 

دم إلى انييار القيـ األخبلقية بزيادة أماكف الميك كالنكادم الميمية، الطبقات الفقيرة كما أنو سيؤ 
كانتقدكا ما رفعو السادات مف شعارات ليبرالية مبرريف ذلؾ بأنو لـ يسمح بإقامة حزب سياسي ليـ، 
كاصطدـ حينيا النظاـ السياسي بجماعة التكفير كاليجرة ككاف أغمب أعضاء ىذه الجماعة مف 

إلى جماعة اإلخكاف المسمميف انفصمكا عف حركتيـ مف أجؿ اعتراضيـ عمى طبلب شباب ينتمكف 
التحالؼ القائـ بيف اإلخكاف كنظاـ السادات كىذه الجماعة كانت تستخدـ العنؼ كالذم رأكا فيو 

، (23ص، 2022)المكسكعة التاريخية لجماعة اإلخكاف المسمميف، كسيمة لفرض كجية نظرىـ. 
ر تزامف في ىذا العاـ تشكيؿ النظاـ العالمي لجماعة اإلخكاف كعمى المستكل الخارجي لمص

المسمميف مف أجؿ استعادة النشاط اإلسبلمي في العالـ اإلسبلمي، ككاف في نفس العاـ زيارة 
تكقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد التي رفضتيا  2979الرئيس السادات لمقدس كتبعيا في العاـ 

حممة إعبلمية ضد السادات تزعميا المرشد عمر التممساني حتى جماعة اإلخكاف المسمميف كشنت 
، في المقابؿ شف نظاـ السادات حممة اعتقاالت كاسعة 2982 كاف مف بيف المعتقميف في بداية العاـ

في صفكؼ جماعة اإلخكاف المسمميف كما زاد مف شدة التضييؽ عمى جماعة اإلخكاف المسمميف 
تي أيدتيا الجماعات اإلسبلمية كىذا ما زاد مف قمؽ كخكؼ كال 2979حدكث الثكرة اإليرانية 

السادات مف تنامي قكة اإلخكاف المسمميف كالتأثير عمى نظاـ الحكـ بثكرة مماثمة كما في إيراف. 
 اذا يمكف االستنتاج أف زيارة السادات لمقدس كتكقيع اتفاقية السبلـ، (225-224ص، 2997)البنا، 
امؿ التنافر بيف اإلخكاف كنظاـ السادات فجماعة اإلخكاف شكمت عامؿ جديد مف عك  2979

أف رؤية اإلخكاف لمصراع العربي ك  المسمميف تعتبر أف الحرب مع اسرائيؿ حرب دينية مقدسة
اإلسرائيمي بأنو صراع بيف االسبلـ كالييكدية لذلؾ كقفكا ضد ىذه االتفاقية كأعمنكا رفضيـ ليا 

يا كىاجمتو لككنو قد أصدر فتكل أيد فييا نظاـ السادات كاستنكرت الجماعة مكقؼ األزىر حين
العديد  2978 بعممية الصمح بينو كبيف اسرائيؿ، كبناء عمى ىذا االعتراض شيدت مصر في العاـ

 مف المظاىرات مف جماعة اإلخكاف المسمميف كالتيارات اإلسبلمية األخرل الرافضة ليذه االتفاقية.

 
خير لمرئيس السادات في مجمس الشعب قاؿ فيو أف جماعة كفي الخطاب األ 2982كفي العاـ 

اإلخكاف المسمميف ىي األساس التي انطمقت منو الحركات اإلسبلمية السيما الجماعة اإلسبلمية 
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كالتي تأسست في الصعيد لنشر الكالية اإلسبلمية في الببلد، فاعتقؿ السادات أعضاء الجماعة في 
تياؿ أنكر السادات أثناء االحتفاؿ بعيد السادس مف أكتكبر ، كتبع ىذه األحداث اغ9/2982شير 

 فيما يعرؼ تاريخيا بحادث المنصة مف عضك مف أعضاء الجماعة خالد اإلسبلمبكلي. 
 

 : 2111-1981اإلخىاٌ خالل حكى يحًذ جًبل يجبسك  5.2.4

 
ثة عقكد متكاصمة تعتبر فترة الرئيس مبارؾ ىي الفترة األطكؿ مف عمر الجماعة حيث أنيا تمتد لثبل

في الفكر كالممارسة كفي طبيعة كشكؿ التحالفات  االستراتيجيةمرت بيا الحركة بعدد مف التحكالت 
السياسية كما دخمت الجماعة خبلؿ تمؾ الفترة في العممية السياسية كالديمقراطية حتى استطاعت أف 

كاضحة في  راتانتصا عمى مستكل الداخمي في مصر تشكؿ قكة المعارضة في مصر كحققت
% مف مقاعد 20النقابات كالمؤسسات التعميمية األمر الذم تمخض عنو حصكؿ الجماعة عمى 

 . 2005مجمس الشعب عاـ 
 

استطاع اإلخكاف تحقيؽ االنتصارات في النقابات المينية كمجالس الطمبة كمجمس الشعب كأىـ ما 
 اإلخكافلمجتمع بتحالفات حركة يميز ىذه الفترة انفتاحيا عمى القكل السياسية األخرل في ا

المسمميف مع القكل الميبرالية خبلؿ تمؾ الفترة، فيذه الفترة تتشابو إلى حد كبير مع بداية حكـ 
السادات في التقاء المصالح بيف الجماعة كالنظاـ مع اختبلؼ المعطيات المكضكعية كالظركؼ 

منح مساحات أكسع مف الحرية عمى األرض فكانت رغبة النظاـ بتحقيؽ شرعية شعبية تمثمت ب
حيث اتسـ سمكؾ النظاـ تجاه الحركة  2988إلى  2982كالديمقراطية خبلؿ الفترة التي امتدت مف 

المتشددة مثؿ جماعة الجياد  اإلسبلميةبالتسامح كتجاىؿ نشاطيا كالتركيز عمى مكاجية الحركات 
مغميا في مؤسسات المجتمع أف تستكمؿ تغ اإلخكافمما ساعد ذلؾ حركة  اإلسبلميةكالجماعة 

 .(3ص، 2009)طو،  المصرم كالتي كانت قد ابتدأت في عيد السادات.
 

بالمشاركة  في النظاـ السياسي المصرم كما تميزت ىذه الفترة بالمشاركة بالعممية الديمقراطية
بالتحالؼ مع األحزاب الميبرالية  استراتيجيةكحدثت تطكرات كتحكالت  2987ك 2984بانتخابات 

بقائمة مكحدة بعد اشتراطات السمطة  2984كحزب الكفد الذم تحالفت معو الجماعة في انتخابات 
انتخابات القائمة المطمقة لؤلحزاب الرسمية كفازت ىذه القائمة كنجح مف خبلليا ستة مف  إجراء

كف اإلخكاف غير أف المجمس لـ يعمر طكيبل لعدـ دستكرية قانكف االنتخابات التي أجريت كىك قان
عبر ىذا التحالؼ عف ، (2ص، 2005)سرحاف، . 2987القائمة المطمقة كتـ حؿ المجمس بداية 
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نما اتسـ بطابع  كاقعية سياسية لتحقيؽ المصمحة االنتخابية فمـ يستند عمى أساس أيديكلكجي كا 
إال أف ىذا التحالؼ لـ يحقؽ  ، ككفر لكؿ مف طرفيو فرصة لممشاركة في العممية السياسيةتكتيكي

 مكاسب مف حيث الخبرة في الممارسة في النظاـ السياسي في السياسة ألنو لـ يدـ طكيبل.
 

المسمميف مع حزب العمؿ كحزب األحرار كرفعكا حينيا شعار  اإلخكافتحالؼ  2987كفي انتخابات 
مقعد  37منيا  لئلخكافمقعد كاف  56ىك الحؿ كحقؽ ىذا التحالؼ فكزا كبيرا أثمر عف  اإلسبلـ
كقد جاء ىذا ، (3ص، 2005)سرحاف، ا منحيـ المرتبة األكلى في صفكؼ المعارضة. كىك م

التحالؼ نتيجة لمدكاعي االنتخابية، كتعبيرا عف اجتماع المصمحة السياسية المتبادلة لؤلطراؼ 
ألف النظاـ االنتخابي قائـ عمى نظاـ  الثبلثة، ككاف كسيمة لضماف تمثيميا داخؿ مجمس الشعب

 2984بية ككفقا ليذا النظاـ لـ يستطع حزب العمؿ دخكؿ مجمس الشعب في انتخابات الحزبية النس
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لئلخكاف المسمميف يستحيؿ دخكليـ مجمس الشعب ألنيـ ك  كأيضا حزب األحرار

لـ يعطكا حؽ إنشاء حزب سياسي بعد، لذلؾ كانت فكرة التحالؼ أداة لضماف التمثيؿ البرلماني. 
المشترؾ بيف ىذه األحزاب ىك مراعاة المادة الثانية مف الدستكر التي تنص عمى أف  كاف القاسـ

تو التجربة الحزبية في سي لمتشريع كلعؿ ىذا أىـ متغير شيدمبادئ الشريعة ىي المصدر الرئي
ىي أكؿ انتخابات تجرم بعد ىذا  2987-2984الثمانينات حيث كانت االنتخابات البرلمانية في 

ؼ الحاؿ في السبعينات، كبالتالي كاف ليذا التعديؿ األثر عمى برامج األحزاب التعديؿ بخبل
 .(63ص، 2022)مصطفى،  السياسية كضركرة مراعاة المسألة الدينية في برامجيا االنتخابية

 
مسكدات لبرنامج حزبي  إعدادككانت الجماعة قد اتجيت نحك تأسيس حزب سياسي مف خبلؿ 

صرم أك حزب الشكرل. كتمت الفترة األكلى كالتي تمثمت طيمة فترة الم اإلصبلحسكاء كاف حزب 
الثمانينات كالتي اتسمت العبلقة فييا بقدر مف االستيعاب الجزئي لئلخكاف كاستغبلؿ الجماعة 

الصداـ كالمكاجية المحدكدة كالتي امتدت طيمة  لبلنفتاح السياسي المحدكد تمت ىذه الفترة مرحمة مف
خاصة في المجاؿ  لئلخكافتي قد حاكؿ النظاـ خبلليا تضييؽ المساحة المتاحة فترة التسعينات كال

 السياسي مع السماح بالتكاجد التنظيمي كالمجتمعي.
 

قد تميزت بعبلنية العمؿ مف جماعة  2988-2982ىذه المرحمة الممتدة مف  إفإذا يمكف القكؿ 
/ 2984عممية السياسية كانتخابات اإلخكاف المسمميف كالتخمي عف العمؿ السرم كالمشاركة في ال

بالتحالفات مع األحزاب السياسية كحزب الكفد الذم مثؿ  استراتيجيةكما حدث تطكرات  ،2987
، 2987عبر تاريخ الجماعة منافس تقميدم يتعارض مع أفكار الجماعة أصبح حميفا ليا بانتخابات 



199 

مف خبلؿ كجكدىـ داخؿ  كالتكجو بشكؿ جاد كفعمي بتأسيس حزب سياسي. كما نجح اإلخكاف
مجمس الشعب في طرح قضية الشريعة اإلسبلمية كفرضيا عمى مختمؼ القكل السياسية كالحزبية 
المكجكدة، إضافة إلى أف اإلخكاف أعطكا اىتماما كاسعا مف خبلؿ أدائيـ في البرلماف بالحريات 

ـ السياسية كما أف السياسية باعتبارىا المدخؿ الرئيسي لضماف حصكليـ عمى المزيد مف حقكقي
مكضكع الحريات ىك مكضكع ال تختمؼ عميو كؿ القكل السياسية داخؿ المجمس. ككانت قد شيدت 

أكثر مف استجكاب تقدـ بو نكاب اإلخكاف ضد كزير الداخمية  2990-2987الدكرة االنتخابية 
ريات العامة اعتراضا عمى ممارسات أجيزة األمف، إضافة إلى اقتراح مشاريع قكانيف تتعمؽ بالح

منيا اقتراح قانكف إللغاء القانكف الخاص بمحكمة الثكرة كبعض أحكاـ القانكف الخاصة بحالة 
كاألحكاـ العسكرية كاقتراح لتعديؿ قانكف تنظيـ السجكف. كما أف الجماعة كصمت إلى ذركة  الطكارئ

كالميندسيف كالمحاميف حضكرىا المجتمعي بعد فكزىا الكبير في عدد مف النقابات المينية كاألطباء 
 .(70-68ص، 2022)مصطفى،  كالصيادلة كالمعمميف

 
المسمميف  اإلخكافتجاه جماعة  استراتيجيتوفي أكاخر الثمانينات بدأ نظاـ مبارؾ يعيد النظر في ك 

فاتسـ عقد التسعينيات بأنو عقد التحديات حيث سعى النظاـ إلى تحجيـ ىذا الحضكر تدريجيا 
أىـ تحد كاجو النظاـ في مستيؿ التسعينيات ضطربة جدا لمرئيس مبارؾ؛ ككاف كالتحكؿ إلى فترة م

كحكؿ العبلقة مف ميادنة إلى تصادـ ما حققو اإلخكاف مف شرعية اجتماعية اتخذت صبغة سياسية 
فضاءات  أزعجت مبارؾ شخصيا كاستطاع اإلخكاف بفضؿ كفاءة ىيكميـ التنظيمي كسيطرتيـ عمى

( مف بناء عقد اجتماعي بديؿ مف حادات الطمبة( كمينييف )النقاباتات) الطبقة الكسطى مف طمبة
العقد االجتماعي التاريخي بيف الدكلة كالمجتمع الذم كاف يتعرض لمتآكؿ بسبب إصبلحات النظاـ 
 االقتصادية. بعد أف أقدـ نظاـ مبارؾ كعبر طمب المحكمة الدستكرية بحؿ مجمس الشعب لعاـ

بادعاء غياب المساكاة بيف المرشحيف الحزبييف كالمستقميف مع العمـ أف  بسبب عدـ دستكريتو 2987
ىذا المجمس شيد أعمى نسبة تمثيؿ لممعارضة اإلسبلمية منذ االنتقاؿ إلى التعدد الحزبي كبناء عمى 
دعكة المحكمة الدستكرية أجرل النظاـ استفتاء عاـ أسفر بالمكافقة عمى حؿ المجمس كالدعكة إلى 

( 2كالتي أجريت كفقا لمنظاـ الفردم بناء عمى التعديؿ بمكجب القانكف رقـ ) 2990بكرة انتخابات م
ىذا األمر القى  2984 كالذم جاء فيو الدعكة إلى النظاـ الفردم كالذم كاف متبعا قبؿ العاـ

معارضة شديدة مف أحزاب المعارضة التي قاطعت االنتخابات كالتي رأت في التعديؿ خدمة لمحزب 
الحاكـ. كلقد أسفر ىذا النظاـ االنتخابي الجديد عف ظاىرة المستقميف التي تشكمت داخؿ  الكطني

)مصطفى، مجمس الشعب كالذيف انضمكا إلى الحزب الكطني الحاكـ بعد فكزىـ في المجمس. 
بقضية سمسبيؿ كالتي اتيمت  إعبلميافيما عرؼ  2992كجاءت نقطة الصداـ األكلى عاـ ، (2022
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مف قيادات  اتنظيميا غير المشركع كاعتقؿ عمى خمفيتيا عدد إحياءبالعمؿ عمى فييا الجماعة 
كالخطكات التي اتبعيا النظاـ الحاكـ تمثمت في  الجماعة مف بينيـ خيرت الشاطر كمحمكد عزت.

محاكمة ىذه القيادات في محاكـ عسكرية كليست مدنية، مما يشير إلى أف المرجعية في التعامؿ 
في النظاـ السياسي المصرم ارضة في مصر ىي مرجعية المؤسسة العسكرية مع الحركات المع

تعامؿ مع اإلخكاف المسمميف تعامؿ معيا كأنيا النظاـ المدني فييا، كفيما يخص المرجعية كليس 
شيدت الجماعة أكؿ محاكمة  2995في العاـ  تيديد لسيطرة العسكر عمى النظاـ السياسي.

التي قبض  2995لمعاـ  23ك 22ك 8عرؼ بالقضايا العسكرية عسكرية في عيد مبارؾ ضمف ما 
نظاـ  إلسقاطتنظيـ السعي  إحياءمف أعضاء الجماعة بتيمة العمؿ عمى  82فييا ما يقارب مف 

شخص أحيمكا جميعا  22كالتي ضمت  2996تمتيا قضية تأسيس حزب سياسي الكسط  .الحكـ
عاكؼ المرشد العاـ السابؽ لمجماعة. أما محمد ميدم  آنذاؾلمقضاء العسكرم ككاف عمى رأسيـ 

كىي  2000كالتي أجريت عمى ثبلث مراحؿ خبلؿ شيرم أكتكبر كنكفمبر  2000انتخابات عاـ 
قضائي إال أف ىذا لـ يمنع الحككمة مف ممارسة كافة أشكاؿ  إشراؼاألكلى التي تجرم في ظؿ 

ثـ تبعت ىذه المرحمة مرحمة  مقعد. 27الضغط عمى مرشحي اإلخكاف كرغـ ذلؾ فازت الجماعة ب
فكاف العقد األكؿ مف األلفية الثانية بمنزلة مرحمة فارقة سكاء في عبلقة النظاـ  اإلقصاءأشد مف 

التي شيدت تحكالت نكعية سكاء عمى مستكل الخطاب  اإلخكافبالجماعة أك بالنسبة لجماعة 
طيمة العقد  اإلخكافمبارؾ كجماعة  السياسي أك األداء التنظيمي كىنا يمكف تقسيـ العبلقة بيف نظاـ

)العناني، مبارؾ  .اآلفحتى  2005كما بعد  2005ما قبؿ انتخابات ، أم 2020-2000الماضي 
 .(6ص، 2022كاالخكاف خبرة الثبلثيف عاما، 

 
في المرحمة األكلى استمرت عبلقة الشد كالجذب بيف النظاـ كالجماعة فقد استمرت سياسة المبلحقة 

المحاكمة العسكرية األكلى في ىذا العقد  2002دات الجماعة عمى حاليا حيث شيد األمنية لقيا
سنكات  5-3عضك بالسجف لفترات ما بيف  26كالسادسة تحت حكـ مبارؾ كقد حكـ عمى حكالي 

عدد مف الخطكات التي مثمت محاكلة لمرد سياسيا عمى  اإلخكاففي مقابؿ ذلؾ اتخذت جماعة 
 :ف مف أىمياالمكقؼ الرسمي تجاىيا كا

 
كثيقة المرأة كالمكاطنة  أصدراىاككانت األكلى مف  2004السياسي في مارس  اإلصبلحكثيقة  .2

كقد رسمت الكثيقة الخطكط العامة لمخطاب السياسي كالفكرم لمجماعة ككانت بمنزلة  2994
 آبكثيقة مبدئية طكرت لتصبح نسخة أكلية مف برنامج الحزب الذم أطمقتو الجماعة في 

كتعتبر الكثيقة إحدل محطات التحكؿ في تاريخ الجماعة خبلؿ عيد مبارؾ حيث  2007
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أقدمت الجماعة عمى التكاصؿ مع كثير مف القكل السياسية مثؿ حزب الكفد كالحزب العربي 
تجمع ككصؿ الحد إلى التنسيؽ مع الشيكعييف مف أجؿ الضغط عمى النظاـ لالناصرم كحزب ا

جباره عمى القياـ  عديبلت سياسية كدستكرية تسمح بالمنافسة الحرة في االنتخابات ت بإدخاؿكا 
 الرئاسية كالبرلمانية.

نجحت الجماعة في الدخكؿ بتحالفات سياسية مع عدد مف قكل المعارضة الجديدة مثؿ حركة  .2
كفاية كحزب الغد كحزب الكرامة كذلؾ ضمف ما أطمؽ عميو الجبية الكطنية المعارضة التي 

بمشاركة العديد مف القكل السياسية. كلقد استفاد الطرفيف  2004ثاني تشكمت في تشريف ال
الجماعة كالقكل السياسية مف ىذا االقتراب في المكاقؼ فتمكنت الجماعة مف العمؿ بحرية 
ككأنيا حزب قائـ باالنخراط تحت مظمة الشرعية التي كفرتيا تمؾ القكل كالحد مف ضغط النظاـ 

رضة مف استغبلؿ القدرات التنظيمية لمجماعة لمتركيج لمكاقفيا عمييا بينما نجحت قكل المعا
ككسب التأييد الشعبي لتشكيؿ جبية لمضغط عمى النظاـ خبلؿ الفعاليات التي جرت خبلؿ ىذه 

 الفترة.

المعارضة لتشكؿ ائتبلؼ ضد التعديبلت الدستكرية التي فرضيا  أطراؼانضمت الجماعة إلى  .3
طالب بتعديؿ المادة الخامسة ألنيا حظرت قياـ أم نشاط أك كجاءت الم 2007النظاـ الحاكـ 

المعدلة ألنيا أقرت بتحكيؿ نظاـ االنتخابات مف  62حزب سياسي عمى أساس ديني كالمادة 
مختمط يعتمد القكائـ الحزبية كإطار منظـ األمر الذم كاف يعني تقميص  آخرنظاـ فردم إلى 

د عمى ترشيح مستقميف لمتخمص بشكؿ قانكني مف مشاركة الجماعة في االنتخابات كالتي تعتم
 .(6.7ص، 2022)العناني، مبارؾ كاالخكاف خبرة الثبلثيف عاما، الحظر المفركض عمييا. 

 
مما سبؽ يتبيف أيضا بأف الجماعة أظيرت انفتاحيا عمى األحزاب السياسية كدافعت عنيا كاعتبرتيا 

متشابكة تراكحت بيف التنسيؽ في المكاقؼ كسيمة ىامة لمحاسبة الحككمة فنسجت معيا عبلقات 
ف كاف في إطار مؤقت فرضتو الظركؼ أك حاجة كبل األطراؼ   .إلى التحالؼ كا 

 
كىي المرحمة التي اتسمت بالكثير  2020حتى  2005أما المرحمة الثانية تمؾ الممتدة بعد انتخابات 

بما حدث داخؿ الجماعة خاصة أك  باإلخكافمف التحكالت كالتغيرات سكاء في عبلقة نظاـ مبارؾ 
عمى المستكيف القيادم كالتنظيمي؛ ففي ىذه المرحمة حققت الجماعة أكبر فكز برلماني في تاريخيا 

% مف مقاعد مجمس 20مقعد أك ما يكازم  88كتاريخ المعارضة المصرية حيث فازت بحكالي 
لكفد كالتجمع الناصرم كالتي كشيدت ىذه االنتخابات تراجع لؤلحزاب السياسية الكبيرة مثؿ ا الشعب

. أما فيما يتعمؽ بتقييد النشاط السياسي مقعد 450مقاعد مف أصؿ  8لـ تتجاكز حصتيا عمى 
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أكبر عممية تغير دستكرم في مصر حيث عدؿ ما يقرب  2007 آذار 27فقد أقرت في  لئلخكاف
قياـ األحزاب عمى  األكلى ىي المادة الخامسة التي تحظر يفمنيا مادت اإلخكافمادة خص  34مف 

 اإلخكافالتي تقيد السمطة القضائية في مراقبة االنتخابات بما يعني حرماف  88أساس ديني كالمادة 
 أنتجكغيرىـ مف المرشحيف المستقميف مف أم ضمانات قد تتيح فكزىـ في أم انتخابات كىذا قد 

أجريت في السنكات  حيث لـ تنجح أم مرشح لمجماعة في االنتخابات التي باإلخكافعنو ضرر 
فإف أم  2007بالتالي فإنو كحسب التعديبلت الدستكرية التي جرت في العاـ  .سابقة مف تمؾ الفترةال

عضك مف األعضاء  250مرشح مف خارج األحزاب لبلنتخابات الرئاسية كاف بحاجة إلى تأييد 
 65 نيا عمى األقؿالمنتخبيف لمجمسي الشعب كالشكرل كالمجالس الشعبية المحمية لممحافظات م

عضك مف مجمس العشب، بالتالي فإف العسكر كمف كراء النظاـ السياسي كاف يسعى إلى كجكد 
فكاف  اإلخكافأما فيما يتعمؽ بالتحكالت داخؿ جماعة  برلماف بدكف تركيبة جديدة لئلخكاف داخمو.

 /اغسطسآبأبرز تحكليف ىك إصدار الجماعة لكثيقة مبدئية إلنشاء حزب سياسي كذلؾ في 
كالثاني انسحاب المرشد العاـ لمجماعة السابؽ محمد ميدم عاكؼ كاختيار محمد بديع  2007

فيما يتعمؽ بإنشاء الحزب فإف الجماعة حينيا لـ تعطو اسما كاكتفت بتكزيع  .مرشدا عاما لمجماعة
بيف مسكدة البرنامج عمى عدد مف الشخصيات السياسية في مصر كخارجيا كىك ما لقي ردكد فعؿ 

في  إال أنو 2996الجماعة لتأسيس حزب سياسي إلى العاـ  إشارات أكلى . مع أفمؤيد كمعارض
حممة اعتقاالت في صفكؼ الجماعة كمحاكمات عسكرية ألعضائيا.  اإلشارةحينيا تمت تمؾ 

 .(7ص، 2022)العناني، مبارؾ كاالخكاف خبرة الثبلثيف عاما، 
 

إلخكاف الحديث كجيت النيابة العسكرية إلى أعضاء مف كألكؿ مرة في تاريخ ا 2008كفي العاـ 
 اإلخكاف المسمميف تيـ ىي األخطر مف نكعيا كىي اإلرىاب كغسيؿ األمكاؿ كأجريت 
 محاكمة لممتيميف ككانت األحكاـ ما بيف خمس سنكات إلى سبع سنكات ككصفت ىذه األحكاـ 

م يتبعو النظاـ مع جماعة األخكاف بأنيا األقسى في نظاـ مبارؾ كباتت تنذر بتحكؿ النيج الذ
 .(3ص، 2009)طو،  المسمميف.

 
كما تبعو مف  2007إذا يمكف القكؿ أف التعديبلت الدستكرية التي أقرىا النظاـ المصرم في العاـ 

حمبلت اعتقاؿ كمبلحقة لجماعة اإلخكاف المسمميف كاف اليدؼ منيا ىك استبعادىا عف الساحة 
بنسبة كبيرة فاقت نسبة األحزاب السياسية  2005لحركة في انتخابات السياسية السيما بعد فكز ا

كانت ستجرم في  األخرل، كما أف اليدؼ مف ىذه التعديبلت ىك إلى أف االنتخابات الرئاسية التي
كانت ستحدد خريطة  كانت ستتكقؼ كثيرا عمى نتائج االنتخابات البرلمانية التي 2022العاـ 
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خكاف يا المعارضة كعمى رأسيـ جماعة اإلد التي ستحصؿ عميكعمى عدد المقاع المرشحيف
كاف يسعى إلى ضماف تركيبة جديدة لمبرلماف بما يحكؿ دكف  المسمميف، كىك ما يعني أف النظاـ

حصكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف عمى قدر يمنحيـ مف تشكيؿ تحالؼ محتمؿ السيما كأف الجماعة 
 2004زاب السياسية األخرل كذلؾ بناء عمى مبادرة كانت قد أعمنت نيتيا التحالؼ مع األح

 لمتحالؼ مع األحزاب السياسية كىذا بالتالي يشكؿ مصدر قمؽ لنظاـ مبارؾ. 
 

 يإذا أىمية خاصة في الحياة السياسية ف 2020بناء عمى ما سبؽ لقد مثمت االنتخابات البرلمانية 
كـ كاإلخكاف المسمميف فإف االنتخابات كرست اقتساـ الحزب الحا 2005مصر، فإذا كانت انتخابات 

 تكرس لمرحمة قادمة لضماف استبعاد اإلخكاف كتأثيرىا عمى مسار االنتخابات الرئاسية 2020
، فمقد جرت االنتخابات في ظؿ تمديد العمؿ بقانكف الطكارئ كمف خبلؿ التعديبلت 2022

ائي الكامؿ عمى االنتخابات، كالذم أزاؿ اإلشراؼ القض 88 الدستكرية التي جرت كتعديؿ المادة
عمى المعارضة كممارسة قمع منظـ كاف لجماعة  ؽكعكدة األجيزة األمنية كالحككمية لمتضيي

اإلخكاف المسمميف النصيب األكبر فييا بتعقب ككادرىا كاعتقاؿ العديد منيـ كمحاكماتيـ، فانتكاسة 
حكؿ تفضيؿ المشاركة في الحراؾ السياسي ىذه أزمت بشدة كضعية المعارضة كأنيت تكحدىا 

االنتخابات، إال أف التغير الذم رافؽ ىذه االنتخابات ىك في الحالة الداخمية لجماعة األخكاف 
 المسمميف التي شيدت اختبلؼ حكؿ مشاركة الجماعة في االنتخابات أك مقاطعتيا حتى 

 ء مجمس % مف أعضا86جاء استفتاء الجماعة ليحسـ األمر الخبلفي كالذم أعمنت فيو أف 
الشكرل بالمكافقة عمى المشاركة باالنتخابات المقبمة كأكدكا عمى تنسيقيـ مع بقية األحزاب كالقكل 

 .(2ص، 2020)حمزاكم،  السياسية.
 

عف فكز الحزب الكطني الحاكـ  2020ككانت قد أسفرت الجكلة األكلى مف االنتخابات البرلمانية 
تجاكزت المائتيف مف المقاعد محؿ التنافس، كلـ يفز أم في كؿ الدكائر التي أعمنت نتائجيا كالتي 

مرشح مف مرشحي القكل السياسية المعارضة كحزبي الكفد كالتجمع الناصرم أك اإلخكاف المسمميف 
د كاسعة النطاؽ داخؿ مصر كخارجيا عف ك بأم مف المقاعد المعمنة، حتى شيدت ىذه الجكلة رد

لمعارضة الحزب الكطني كأجيزة الحكـ المشرفة عمى سير ىذه االنتخابات، حيث اتيمت أحزاب ا
االنتخابات بالتزييؼ الكبير كالكاسع النطاؽ، أما خارج مصر فمقد أجمعت كسائؿ اإلعبلـ العربية 
كاألجنبية التي غطت االنتخابات عمى التزييؼ المنيجي الكاسع كشراء األصكات كىك ما دفع كؿ 

ة األمريكية إلى إصدار بيانيف يعرباف فيميا عف القمؽ مف مف االتحاد األكركبي كالكاليات المتحد
الطريقة التي أجريت فييا االنتخابات. نتيجة لذلؾ أعمف حزب الكفد كجماعة اإلخكاف المسمميف 
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 االنسحاب مف المنافسة في الجكلة الثانية ككذلؾ أعمف المقاطعة عدد مف المرشحيف 
 حزب المعارض الرئيسي الذم أعمف استمراره المستقميف كالنائب حمديف صباحي، بيد أف ال

)مركز الجزيرة حزب التجمع مما دفع عدد مف قياداتو لبلستقالة مف الحزب.  في الجكلة الثانية ىك
 .(3ص، 2020لمدراسات، 

 
-2112اإلخىاٌ انًغهًيٍ خالل انحكى انًذَي األول في فزشح انشئيظ يحًذ يشعي  5.2.5

2113 : 

 
فمـ يرتب ليا اإلخكاف كلـ تكف ليـ  عبية تمقائية غير دينية كال مسيسة،يناير ش 25كانت ثكرة 

مشاركة رسمية في بداياتيا إال عبر شبابيا الذيف كانكا أيضا أعضاء في تجمعات شبابية كشارككا 
بصفتيـ الفردية ال التنظيمية، ككانت الحركة تنأل عف التفرد بالنزكؿ خكفا مف أف تككف المشاركات 

ية كتتمقى ىي الضربات األمنية كحدىا؛ فمقد أدل االستيداؼ المتزايد لمجماعة منذ األخرل رمز 
س بالمجتمع كليس التفرد بالحراؾ مما كاف بإمكانو أف تر التسعينات إلى أف تتبنى الحركة سياسة التم

يأتي بنتائج كخيمة عمى الحركة، كىذا ما جعؿ الحركة تتآلؼ مع قكل المعارضة دكف أف تتصدر 
 ت االحتجاج الشعبية. حركا

 
في اليكـ الكطني لمشرطة لـ تكف تتكقع الجماعة أف  2022 كانكف األكؿ/يناير 25كفي تظاىرة 

يتحكؿ إلى مشاركة شعبية فاعمة ككاسعة ىذا االعتقاد ىك الذم جعؿ مشاركتيا رمزية كعمى مراحؿ، 
لمانييف كأعضاء مجالس فمقد كمفت الجماعة أعضاء منيا ممف ليـ كضعية عامة بالمجتمع كالبر 

كنقابات بالمشاركة بالتظاىرة كأكدت الجماعة أنيا لف تمـز أحد كلف تمنع أحد بالمقابؿ مف المشاركة 
مف قكات األمف قبؿ المظاىرة، لكف األمر الظاىر خبلؿ التظاىرات  ارسمي االسيما كأنيا تمقت تيديد

خكاف بصفتيـ الفردية ككانكا مف أبرز كاالحتجاجات ىي المشاركة القكية كالفاعمة مف شباب اإل
مككنات ائتبلؼ شباب التغيير كائتبلؼ شباب الثكرة فكاف شباب اإلخكاف متقدميف عمى قياداتيـ 

كبناء عمى ىذه المشاركة  28/2/2022في مظاىرة  ة. كانت المشاركة الرسمية لمجماعةبالمشارك
ثمت مكقعة الجمؿ حضكر الفت لشباب الرسمية تضاعفت أعداد الشباب مف اإلخكاف المشاركيف كم

اإلخكاف كأدك أدكار بطكلية في الدفاع عف الثكار أماـ بمطجية النظاـ. كتدفؽ الشباب مف كؿ مدف 
 .(32-29ص، 2023)العكضي، القاىرة إلى ميداف تحرير القاىرة فكثفكا مف أعداد المتظاىريف. 

 
تمتيا انشقاقات مف بعض قيادات الجماعة؛  خكاف المسمميف في أياـ الثكرة كماا شيدت جماعة اإلكم

ككماؿ اليمباكم  4/2022في  في مجمس شكرل اإلخكاف المسمميففاستقاؿ ابراىيـ الزعفراني عضك 
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لقرار الجماعة المشاركة في االنتخابات الرئاسية، كاستقاؿ عبد المنعـ أبك الفتكح لعدـ  3/2022في 
خكضيا بمفرده، ككذلؾ محمد حبيب قيادم في مكتب مشاركة الجماعة االنتخابات الرئاسية فقرر 

اإلرشاد كنائب المرشد السابؽ كالذم قاؿ أنيا جاءت نتيجة لغياب الشكرل في التنظيـ كاستبداد أقمية 
 .عمى صناعة القرار كبالرغـ مف ىذه االنشقاقات إال أف قيـ االنضباط التنظيمي ظمت راسخة كقكية

 .(24-23ص، 2023)العكضي، 
 

كخبلؿ المرحمة  كبعد أياـ قميمة مف تنحي الرئيس محمد حسني مبارؾ 2022يناير  25كرة بعد ث
أعمنت الجماعة ف االنتقالية كالتي تسمـ إداراتيا الجيش جرل تعديؿ عمى قانكف األحزاب السياسية

عزميا تأسيسيا حزب سياسي يككف  2022شباط  22كعمى لساف مرشدىا العاـ محمد بديع في 
المصريف أطمقت عميو اسـ حزب الحرية كالعدالة كاختارت الدكتكر محمد سعد الكتاتني  مفتكحا لكؿ

 6ككيبل لممؤسسييف كفي  2005المسمميف في مجمس الشعب عاـ  لئلخكافرئيس الكتمة البرلمانية 
أعمنت رسميا عف الحزب كاختير محمد مرسي رئيسا لو كعصاـ العرياف نائب  2022حزيراف 

د الكتاتني أمينا عاما كاختير المفكر المسيحي رفيؽ حبيب نائب لرئيس الحزب. لمرئيس كمحمد سع
االؼ عضك  4االؼ شخص أم بما يزيد بنحك  9كقد بمغ عدد األعضاء المؤسسيف لمحزب حكالي 

)شبكة يناير.  25عف العدد المطمكب كما عميو قانكف األحزاب السياسية الذم تـ تعديمو بعد ثكرة 
كىنا تجدر اإلشارة إلى أف فكرة تأسيس حزب سياسي تعكد إلى مرحمة  ،(2صية، الجزيرة االعبلم

الثمانينات بمعنى ليست فكرة جديدة لكف الظركؼ التي تعرضت ليا الحركة حينيا حالت دكف 
كالتي كانت أشبو  2004تأسيس ىذا الحزب، تمتيا مبادرة اإلصبلح التي قدميا ميدم عاكؼ 

قامت بتكزيع مسكدة أكلى لبرنامج حزبيا السياسي إال القيكد  2007اـ بالبرنامج السياسي كفي الع
 الدستكرية التي كانت مفركضة حينيا عمى األحزاب ذات المرجعيات الدينية حالت دكف تأسيسو

كالتي كانت نقطة تحكؿ استطاعت بعدىا الجماعة االستفادة مف  2022يناير  25حتى جاءت ثكرة 
 حزاب كقامت بتشكيؿ حزبيا السياسي الجديد باسـ الحرية كالعدالة. تعديؿ الدستكرم إلنشاء األ

 
أىمت سعد الكتاتني  2022كحقؽ حزب الحرية كالعدالة أغمبية برلمانية في انتخابات مجمس الشعب 

كأما عف أسباب نجاح الحركة في االنتخابات تعكد ألسباب منيا  ألف يككف رئيس مجمس الشعب،
لى  2020ثكرة مقارنة بانتخابات نزاىة االنتخابات بعد ال كالتي قاطعتيا الجماعة كالقكل السياسية، كا 

لى فقداف الثقة باألحزاب السياسية التقميدية كألكؿ  التنظيـ الذم مكف الجماعة مف الحشد كالتعبئة، كا 
 .(34ص، 2023)العكضي،  .التابع لنظاـ مبارؾ عف البرلماف مرة غاب الحزب الكطني
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ال يزاؿ المرجع الرئيس لحزب الحرية كالعدالة إال أف تعديبلت  اإلسبلميالديف  عمى الرغـ مف أف
كالذم أثار انتقادات  2007عاـ  اإلخكافعدة أدخمت عمى البرنامج الحزبي الذم طرحتو جماعة 

عمدا بحذؼ الفقرات المثيرة لمجدؿ في  اإلخكافقياـ جماعة ب كتمثمت ىذه التعديبلتعديدة حينيا 
كمنيا ما يتعمؽ بدكر رجاؿ الديف في الحياة السياسية كالتشريعية فمـ ينص برنامج  2007برنامج 

حزب الحرية كالعدالة عمى ضركرة كجكد رقابة رجاؿ الديف عمى عممية إصدار التشريعات البرلمانية 
أما  ،إيرافكالذم شبيو البعض بنظاـ كالية الفقيو في  2007مثمما كاف عميو الحاؿ في برنامج 

تـ حذؼ الفقرة الخاصة بأىمية كجكد كظائؼ دينية لمدكلة كالتي كانت تعني ضمنا  اآلخر عديؿتال
األقباط كغير المسمميف مف تكلي منصب رئيس الدكلة، كما لـ يعارض الحزب في البرنامج  إقصاء

 الجديد انتخاب المرأة إلى مناصب حككمية بؿ اختار عدـ الخكض البتة في مسألة حقكقيا السياسية
كبشكؿ عاـ اثر الحزب التزاـ الصمت حياؿ القضايا المثيرة لمجدؿ كقرر تجاىميا كي ال يقع في 

)العناني، حزب الحرية كالعدالة االخكاني حرج أماـ مختمؼ القكل السياسية كالمجتمع المدني. 
 .(2-2ص، 2022ىاجس االستقبللية، 

 
د عمى أنو حزب لكؿ المصرييف دكف كأكيعرؼ الحزب نفسو بأنو حزب مدني ذك مرجعية إسبلمية 

كطمكحات  آماؿتمييز كيمارس نشاطو طبقا لمدستكر المصرم كيعمؿ عمى نيضة األمة كتحقيؽ 
كأما عف ىكيتو كرسالتو فإف الحزب يؤمف  كمنيا أىداؼ ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير. الشعب

، كيتبنى مبادئ أىميا الحرية بضركرة إصبلح الفرد كاألسرة كالمجتمع كالحككمة كمؤسسات الدكلة
 كالعدالة كالتداكؿ السممي لمسمطة كسيادة القانكف كمدنية الدكلة. تأرجح النظاـ السياسي 

كما ييدؼ الحزب إلى تحقيؽ اإلصبلح السياسي  فبل ىي دكلة عسكرية كال دكلة دينية، في مصر،
 ا سعى الحزب كتحسيف االقتصاد كتعزيز األمف كاستعادة الدكر الريادم لمصر، كم

)كنانة أكف  لتحقيؽ تنمية شاممة في مصر كاعتماد الحكار لتحقيؽ التكافؽ الكطني بيف أبناء الكطف.
 .(3-2ص، 2022اليف، 

 
ككانت عمى  خميؿ العناني كما كصفيا الكاتب ثمة ثبلثة مبلمح رئيسة لبرنامج حزب الحرية كالعدالة

 النحك التالي:
 
القائميف عميو عمى أنو  إصراري برنامج الحزب عمى الرغـ مف أكليا الحضكر الكثيؼ لمديف ف .2

حزب مدني فيبقى اليدؼ األساسي المعمف لمحزب ليس الكصكؿ إلى السمطة كشأف أم حزب 
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في حياة األفراد كالمجتمع كىي أىداؼ  اإلسبلميةسياسي بؿ تعميؽ األخبلؽ كالقيـ كالمفاىيـ 
 أقرب إلى جماعة دينية كليس بحزب سياسي.

لغمكض كالتضارب في استخداـ المصطمحات كالمفاىيـ في نص البرنامج فعمى سبيؿ المثاؿ ا .2
عند الحديث عف طبيعة الدكلة يستخدـ البرنامج الحزب كممة الشكرل باعتبارىا أعـ كأشمؿ مف 
الديمقراطية كأحيانا يتـ الجمع بيف الكممتيف ما يعكس تضارب كخمط بيف الرؤية الدينية 

 اسي لمحزب.كالمشركع السي

فيما يتعمؽ بالرؤية االقتصادية لمحزب حدث تطكر نكعي في الفكر االقتصادم لجماعة  .3
مفاىيـ الميبرالية االجتماعية فالبرنامج ينص عمى دعـ مبادئ الحرية  اآلفالذم يتبنى  اإلخكاف

عادةاالقتصادية الذم تحقؽ العدالة االجتماعية  ر تكزيع الدخؿ فضبل عف تشجيع االستثما كا 
الذم كاف يتخذ مف النظاـ االقتصادم  2007األجنبي كالمحمي، كىذا يختمؼ عف برنامج 

)العناني، حزب الحرية كالعدالة االخكاني نمكذجا كمرجعية لمنشاط االقتصادم.  اإلسبلمي
كربما ىذا يعكد لمسألة االنتقاؿ السريع مف العمؿ  ،(2ص، 2022ىاجس االستقبللية، 

العقكد السابقة كالذم لـ يكف بصكرة حزبية رسمية لككف الجماعة لـ  السياسي المحدكد خبلؿ
 تحصؿ عمى أحقية تشكيؿ ىذا الحزب إلى العمؿ الحزبي السياسي المنظـ. 

 
 إجراءلـ يتـ  إذكأما فيما يتعمؽ بطريقة تأسيس الحزب كاختيار قياداتو فقد كانت أيضا مثيرة لمجدؿ 

 اإلخكافب كما حدث ىك أف مجمس الشكرل العاـ لجماعة انتخابات عمنية الختيار قيادات الحز 
قاـ حيث لو أم عبلقة رسمية بحزب الحرية كالعدالة  يكف ـكل لئلخكافبمثابة الييئة العميا الذم كاف 

 باختيار قيادات الحزب كتحديد مناصبيـ بشكؿ سرم. 
 

جديدة في تاريخ مصر  مف خبلؿ حزب الحرية كالعدالة إلى السمطة تجربة اإلسبلمييفيعتبر صعكد 
لسببيف: األكؿ أنيـ شكمكا أكؿ حككمة مدنية فعمية في النظاـ السياسي المصرم بعد أف تحكؿ 
العسكر الغير ثكرييف )بمقارنة مع عيد عبد الناصر( منذ عصر السادات إلى المسيطر الفعمي 

لسيطرة  مثيؿ لـ يسبؽ ليالمنظاـ السياسي كلكف بكاجية مدنية جميكرية. أما الثاني ككنو 
في االنتخابات  يفباحثكف حكؿ أسباب نجاح اإلسبلميقد اختمؼ ال اإلسبلميكف عمى الحكـ.

كحصكليـ عمى األغمبية إذ يرل البعض أف السبب يعكد إلى ضعؼ الكعي السياسي كسمكؾ 
التصكيت العاطفي الكجداني الذم يجذبو الخطاب الديني بغض النظر عف محتكاه أك برامجو كفي 

أف اإلسبلميكف ىـ األكثر تنظيما كاألقدـ ممارسة لمعمؿ السياسي في حيف يرل  آخركفيرل  حيف
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فريؽ ثالث أنيا ردة فعؿ مؤقتة لظمـ النظـ السابقة ليـ كيمكف القكؿ أف كؿ ما ذكر مف أسباب قد 
 .(22ص، 2024)عبد المطيؼ، كاف سببا في صعكد اإلسبلمييف إلى السمطة. 

 
حيف البعض يرل بأف اإلسبلمييف طرحكا مفيـك مزدكج حكؿ طبيعة الدكلة  يمكف اإلشارة إلى أف

مرجعية إسبلمية لككنيـ لـ يقدمكا تكضيح حكؿ ما ىك المدني كما  كصفكا الدكلة بككنيا مدنية ذات
 لمحككمة المدنية.  تأييدىـىك الديني لكف الكاضح أف اإلسبلمييف أعمنكا 

 
كنفكذىـ في النظاـ  إلخكاف المسمميف كانت مع العسكرلكف العبلقة األصعب في مرحمة حكـ ا

السياسي كالذم قد كصمكا إلى مرحمة قد تكصؼ باختطاؼ الدكلة كنظاميا السياسي مف خبلؿ 
المسمميف االنتخابات الرئاسية  اإلخكاففكاف كاضحا بأف خكض  التستر كراء كاجية لحككمة مدنية.

جة ازدياد الخبلؼ بينيما. فمع اقتراب المرحمة لـ يحدث بتفاىـ مع المجمس العسكرم بؿ نتي
أف يعكد الجيش إلى ثكناتو بعد أقؿ  افترضاالنتقالية مف نيايتيا لـ يعد ىناؾ متسع مف الكقت اذ 

 مف ثبلثة أشير دكف أف تتضح معالـ كضعو في النظاـ السياسي الذم سيحدده دستكر 
بعد أف سيطركا عمى تشكيؿ الجمعية  يقكـ االخكاف بالدكر الرئيس في عممية إعداد مشركعو

)مركز الجزيرة ستكتبو قبؿ أف يصدر القضاء اإلدارم حكما ببطبلف تشكيميا.  كانت التأسيسية التي
 .(2ص، 2022لمدراسات، 

 
أخذ الخبلؼ يتصاعد بيف جماعة اإلخكاف كالمجمس األعمى لمقكات المسمحة كصكال إلى إعبلف 

ئاسة الجميكرية كفي الكقت نفسو يتكجس اإلخكاف مف إصرار ترشيح خيرت الشاطر ثـ سميماف لر 
الجنزكرم التي يتيمكنيا ليس فقط بالعجز عف حؿ المشاكؿ  كماؿ ىذا المجمس عمى إبقاء حككمة

األساسية بؿ بافتعاؿ بعضيا لكضع البرلماف الذم يتصدركنو في كضع حرج أماـ الشعب. كبدأ 
 عمى لمقكات المسمحة بعيد انعقاد مجمس الشعب التحكؿ في مكقؼ الجماعة تجاه المجمس األ

 كمع كجكد حككمة ال عبلقة ليا باألكثرية التي  2022كانكف ثاني  23الذم افتتح أعمالو في 
 )مركز الجزيرة  .يمثميا حزب الحرية كالعدالة كال طاقة ليا بمعالجة مشاكؿ ىائمة متراكمة

 .(3-2ص، 2022لمدراسات، 
 

ال تحؿ أيا مف المشاكؿ التي  حككمة كماؿ الجنزكرمفي مكقؼ صعب ألف كجد حزب اإلخكاف أنو 
تثير غضب قطاعات كاسعة مف المكاطنيف الذيف انتخبكا أعضاء البرلماف أمبل في معالجة ىذه 

فانتقد الحزب الحككمة بعدـ قدرتيا عمى تكفير مستمزمات الطاقة كالبنزيف إضافة إلى  المشاكؿ،
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السمع كمتطمبات المعيشة، كما فشمت في إعادة االنضباط لمشارع  ارتفاع األسعار في مختمؼ
كالقضاء عمى االنفبلت األمني كأزمة بكرسعيد التي كقعت في أعقاب مباراة كرة القدـ بيف النادم 

ككذلؾ قضية ، (2ص، 2022)مكسى،  شييد كمئات الجرحى، 73األىمي كالمصرم راح ضحيتيا 
ية التمكيؿ األجنبي لصالح مؤسسات كجمعيات مف المجتمع تيريب المتيميف األمريكييف في قض

المدني التي حصمت عمى تمكيؿ أجنبي غير مشركع كعمى إثرىا طالب رئيس مجمس الشعب محمد 
ة رئيس الحككمة كماؿ الجنزكرم حكؿ اإلفراج عنيـ دكف أف يككف القضاء تني بمساءلسعد الكتا

في ، (2ص، 2022)غنمي،  رار يمس سيادة الدكلة.المصرم قد حسـ القرار بشأنيـ السيما أف الق
ظؿ ىذا الكضع البالغ الصعكبة كشديد االرتباؾ تحكلت العبلقة بيف مجمس الشعب كخصكصا 

خبلؼ متزايد بسبب ازدياد قمؽ ىذا الحزب كالجماعة التي يعبر  حزب اإلخكاف فيو كالحككمة إلى
تكاجو المكاطنيف بدال مف تناقصيا كزاد مف عنيا مف تراجع شعبيتيما جراء ازدياد المشاكؿ التي 

حدة الخبلؼ أف أغمبية كبيرة مف ىؤالء المكاطنيف ال يميزكف بيف سمطة تشريعية كأخرل تنفيذية فقد 
انتخبكا نكابا عنيـ لحؿ مشاكميـ كبدأكا يغضبكف مف البرلماف كحزب األكثرية الذم لـ يفعؿ أكثر 

كالمطالبة بتغييرىا، ككاف المجمس األعمى لمقكات مف حمؿ ىذا الغضب كتكجييو ضد الحككمة 
حزيراف  30المسمحة يرفض تغيرىا بؿ أصر عمى استمرارىا حتى انتياء المرحمة االنتقالية في 

حتى ال يتحكـ اإلخكاف بالسمطة التشريعية كالشؽ الحككمي في السمطة التنفيذية قبؿ التفاىـ  2022
 .(3ص، 2022ز الجزيرة لمدراسات، )مركعمى ترتيبات ما بعد ىذه المرحمة. 

 
الحككمة كتكميؼ حزب الحرية كالعدالة بتشكيؿ أخرل  أدل إلى إقالةإف فشؿ السعي إلى صفقة ف

جديدة مقابؿ االتفاؽ عمى مساندة مرشح يحظى بقبكؿ المجمس العسكرم كيمتـز اإلخكاف بدعمو 
فشؿ ىذه الصفقة كانت بداية  لكف ا،كالسعي إلى الحصكؿ عمى تأييد أكسع لو باعتباره رئيسا تكافقي

حتى أعمنت الجماعة عف ترشيح  مجمس العسكرم كحزب الحرية كالعدالةازدياد الخبلفات بيف ال
خيرت الشاطر لرئاسة الجميكرية كبيذا تككف قد تراجعت عف ما أعمنت عنو سابقا بعدـ تقديـ 

 .مرشح رئاسي
 

جميعا عدـ رغبة الجماعة في الحكـ ككاف مجمس  أكدكا قدفكانت الجماعة كقيادات إخكانية رفيعة 
كلكف كبعد  قد أعمف بعدـ تقديـ مرشح لمرئاسة مف اإلخكاف، 2022فبراير  20شكرل الجماعة في 

مركر عدة أشير بعد أف أعمف مف أعمف عف ترشحو لبلنتخابات الرئاسية بدأت مجمكعة مف داخؿ 
شكرل الجماعة طالبكا خبلؿ اجتماعيا  الجماعة تتناقؿ أنباء عف أف عددا مف أعضاء مجمس

أكد ميدم عاكؼ  2022مارس  24بإعادة النظر في قرار الجماعة الذم يقضي بعدـ الترشح كفي 
المرشد العاـ السابؽ لمجماعة في تصريحات صحفية بأف الجماعة لف يككف ليا مرشح في 
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ت الكاقع التي تمثمت قد يرجع ذلؾ إلى ضركرا، (3ص، 2022)الجندم، االنتخابات الرئاسية. 
الكبيرة لممجمس العسكرم عمى مقاليد األمكر فاإلخكاف بعد فكزىـ في االنتخابات البرلمانية  بالييمنة

كانت لدييـ قناعة أف ىذا مجمس الشعب سيجسد أىداؼ الثكرة كتطمعاتيا لكف ىذه القناعة تراجعت 
صراره عمى إبقاء حككمة الجنزك  رم التي طالب اإلخكاف ألكثر مف بعد ىيمنة المجمس العسكرم كا 

مرة بإقالتيا، كما أف محاكلة المقاربات ما بيف اإلخكاف كالمجمس العسكرم لمخركج بصيغة تكافقية 
ىناؾ تكافؽ كقبكؿ بينيما قبؿ  النتخابات البرلمانية مع أنو كافتراجعت السيما بعد فكز اإلخكاف با

كاف عمى مستقبؿ الثكرة كنتيجة االنتخابات االنتخابات ىذا ما شكؿ حالة قمؽ كخكؼ لدل اإلخ
الرئاسية كىذا ما دفع اإلخكاف إلعادة تقييـ المكقؼ مف جديد كصياغة مكقؼ يناسب الكاقع الجديد 
الذم قرركا بناء عميو خكضيـ االنتخابات الرئاسية. كىذا التعامؿ مع معطيات الكاقع بالتالي شكؿ 

في تعاطييا مع متغيرات الكاقع مع أف ىذا القرار ينافي قفزة في الفكر السياسي لجماعة اإلخكاف 
 منيج اإلخكاف التقميدم في السياسة القائـ عمى التدرج في الخطكات كعدـ إحراؽ المراحؿ. 

 

كبعد دراسة كامؿ المكقؼ في ضكء استشعار الجماعة  2022مارس  32لكف مساء يكـ 
حزب الحرية كالعدالة عقب اجتماع لمجمس  لمسؤكلياتيا التاريخية كالكطنية أعمف المرشد كرئيس

ساعات التقدـ بمرشح لرئاسة الجميكرية. كقد اختتمت  7الشكرل لمجماعة كالذم استمر ألكثر مف 
الجماعة بينيا بعبارة " إننا إذ نعمف ىذا القرار فإننا نؤكد أف جماعة االخكاف المسمميف ال تسعى إلى 

إلى تحقيؽ الغاية التي  يؽ مغنـ أك جاه كلكنيا تسعىسمطة مف منطمؽ الكصكؿ إلى منصب أك تحق
، 2022)الجندم، ." اهلل عز كجؿ إرضاءمف أجميا نشأت كعممت طكاؿ السنكات الماضية كىي 

كقد برر محمكد حسيف األميف العاـ لجماعة االخكاف المسمميف ىذا المكقؼ بالقكؿ: إف ، (4ص
لكضع في مصر أصبح مقمقا مع محاكالت عرقمة تراجع الجماعة عف قرارىا السابؽ جاء بسبب أف ا

عمؿ الجمعية التأسيسية إلعداد الدستكر كالدفع بمرشحيف محسكبيف عمى النظاـ السابؽ باإلضافة 
 إلى رفض المجمس العسكرم إقالة الحككمة.

 

الدكتكر محمد مرسي رئيس حزب الحرية كالعدالة كالذم لـ يكف قد أعمف  في ىذا الجانب أكد
المكقؼ ليس تغييرا لمبادئ  أشار بأف ىذاحتياطي لخيرت الشاطر حتى ىذا الكقت فقد ترشحو كا

 اإلخكاف كلكف ىذا القرار جاء كفقا لممستجدات الداخمية كالخارجية التي دفعت الجماعة 
  إغبلؽككاف الدكتكر محمد مرسي قد تقدـ لمترشح في اليكـ األخير قبيؿ  القرار. التخاذ
 كمرشح احتياطي لخيرت  2022ابريؿ  8بات الرئاسية بتاريخ الترشح لبلنتخا باب

 .(3ص، 2025)الكطف،  الشاطر.
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ككاف الرئيس مرسي كحزب الحرية كالعدالة قد أعمنكا عف برنامجيـ االنتخابي الرئاسي تحت مسمى 
انقسمت ىذه الرؤية إلى ثبلث  النيضة كالذم أعدكه مف أجؿ بناء رؤية لمصر جديدة بعد الثكرة،

تكيات القيمي كالفكرم كاالستراتيجي طبقا لمقيـ كالمستيدفات الخاصة بكؿ مف اإلنساف المصرم مس
كاألسرة المصرية كالمجتمع المصرم كالدكلة المصرية؛ فعمى المستكييف الفكرم كالقيمي اعتنى 
البرنامج بكضع تكصيؼ ما يتمناه المجتمع المصرم مف قيـ كحقكؽ كصفات ككاجبات ينتظركنيا 

مؤسسات المجتمع المدني، أما المستكل االستراتيجي قد ضـ سبع مسارات تفرعت إلى بناء مف 
النظاـ سياسي كالتحكؿ لبلقتصاد التنمكم كالتمكيف المجتمعي كالتنمية البشرية الشاممة، كبناء 
منظكمة األمف كاألماف كتحقيؽ الريادة الخارجية. كما ركز مشركع النيضة عمى األطراؼ الفاعمة 

المجتمع المصرم ممثمة بالدكلة أك المؤسسة السياسية المدنية المصرية كالمجتمع المصرم  في
كالقطاع الخاص، كما حدد البرنامج المسارات التي يتبعيا في كؿ عممية إصبلح سكاء أكانت 

ككاف ال بد أف تضارب ىذه ، (3ص، 2022)قناة العالـ، سياسية أـ اقتصادية أـ تنمكية. 
عزز سيطرة الفئات العسكرية عمى ىذه القطاعات خبلؿ العقكد السابقة بدأت في فترة السياسات مع ت

السادات كتعززت في فترة مبارؾ إلى أف سعى األخير أف يحكؿ ىذه السيطرة إلى شأف عائمي 
 خاص بابنو كالمقربيف منو.

 
حياتو لـ يكف معنيا بأف يتخمى عف صبل لذا بدا كاضحا منذ البداية أف المجمس العسكرم

حيث لـ يقبؿ أف يسمـ جماعة اإلخكاف المسمميف السمطة ككافة  االقتصادية كالسياسية بسيكلة
الصبلحيات كعمكـ مسائؿ الدكلة. لذا بدأ ىذا المجمس باالعتماد عمى المحكمة الدستكرية العميا 

محكمة العديدة عمى الجماعة كحينما قررت ال لتككف سبلحو في المشيد السياسي ممارسا الضغكط
الدستكرية العميا في غمرة االنتخابات الرئاسية حؿ مجمس الشعب المصرم كتسميـ كؿ السمطات 
لممجمس األعمى لمقكات المسمحة، قاـ األخير بدكره إصدار إعبلنو الدستكرم الذم قيد مف خبللو 
، صبلحيات الرئيس القادـ ككضع العديد مف الصبلحيات بيد المجمس األعمى لمقكات المسمحة

كانطمؽ ىذا اإلعبلف الدستكرم مف أف مجمس الشعب قد حؿ كبالتالي تـ إعادة سمطات مجمس 
الشعب التشريعية كالرقابية إلى المجمس األعمى لمقكات المسمحة التي ظؿ محتفظ بيا حتى تسمـ 

 ظير االخكاف بأنيـ لـ يقدركا خطكرة تيديد مصالح العسكركىنا  رئيس الجميكرية المنتخب لمكقعو.
 كاعتقدكا أف الشرعية الجماىيرية كاالنتخابات سيردع العسكر عف التدخؿ في الشأف السياسي أك

نكع مف االتفاؽ غير المعمف مع الجماعة مف أجؿ أف يكاصؿ الفريقاف  بإيجاديكتفكف  قد لربما كاف
 كىذا ما لـ يحصؿ. لآلخردكف تصادـ أك تيديد  مشركعييما
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 إنياءطامحيف في  كبيرا المصرييف إقباؿكاف ك  2022 ي مصر لعاـأجريت االنتخابات الرئاسية ف
المرحمة االنتقالية التي طالت أكثر مف المتكقع كالمخطط ليا، كقد جاءت النتيجة النيائية صادمة 

أسيـ تشتت األصكات عمى مرشحي الثكرة العديديف في كصكؿ الفريؽ أحمد شفيؽ  إذلمبعض 
إلى فكز الدكتكر محمد مرسي  اإلعادةعادة. كأفضت جكلة كالدكتكر محمد مرسي إلى جكلة اإل

% مف 52.7بفارؽ بسيط عف منافسو أحمد شفيؽ، حيث حصؿ الرئيس محمد مرسي عمى نسبة 
السياسية كالرمزية  األىمية% مف األصكات، كمع 48األصكات في حيف حصؿ أحمد شفيؽ عمى 

يخ مصر إال أف نياية ىذه المرحمة النتخاب محمد مرسي بصفتو أكؿ رئيس مدني منتخب في تار 
)المركز العربي لؤلبحاث كدراسة  مف االنتقاؿ جمبت رئاسة قد جردت مف ىامش كاسع مف السمطة.

  .(2ص، 2022السياسيات، 
 

كاإلشارة األىـ في ىذه االنتخابات أنيا أحدثت انقسامات عميقة عمى المستكل السياسي؛ كانعكس 
الستقطاب بيف المجتمع المصرم، إذ أف حكالي منتصؼ الشعب ىذا االنقساـ عمى زيادة حدة ا

صكت لصالح ما يمكف كصفو بعكدة النظاـ  اآلخرالمصرم صكت لصالح تغيير النظاـ كالنصؼ 
في مصر، فمع انتياء المرحمة  األحداثالقديـ، كىذه النقطة كاف ليا دكر حاسـ في تغيير مجرل 

ة اليد الطكلى فييا، حاكؿ الرئيس محمد مرسي استعادة األكلى التي كاف لمجيش كالمؤسسة العسكري
 إقالةزماـ المبادرة فييا عبر محاكلتو تحجيـ مساحة تحرؾ المؤسسة العسكرية كدكرىا السياسي عبر 

)المركز العربي لؤلبحاث كدراسة  محمد طنطاكم كمارس الدكر نفسو مستيدفا فيو القضاء. المشير
 .(3ص، 2022السياسيات، 

 
قدـ رئيس مجمس الكزراء ىشاـ قنديؿ خطة عمؿ  2022كيؿ حككمة ىشاـ قنديؿ في العاـ كبعد تش

 :الخطػة قصػيرة المدل فيتتمثؿ  أجزاء 3كترتكز الخطة عمى الحككمة إلى الرئيس محمد مرسي 
مرحمة  2027 – 2022، كالخطة متكسطة المدل: االجتماعيمرحمة االنتعاش  2024 – 2022

، مرحمة التقدـ كاالنطبلؽ 2022 - 2027 : ، كالخطػة طكيػمة المدلادماالقتصتعزيز البناء 
الخطة إلى جعؿ مصر دكلة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقميمان كمؤثرة عالميان، ذات اقتصاد  ىدفتك 

إطار  فيبالكرامة اإلنسانية كبرغد العيش دكف تمييز،  كافة المكاطنكف مستقؿ، يتمتع فييا كطني
كقيمو الدينية كالحضارية، كيسكده العدؿ كاحتراـ  الثقافييكيتو الكطنية كمكركثو مجتمع متمسؾ ب

: استكماؿ ة ىذه األىداؼمقدم كفيحقكؽ اإلنساف، مف خبلؿ مجمكعة مف األىداؼ الرئيسية، 
، كبناء االقتصاد، كتحقيؽ عدالة اجتماعية المصرميناير، كبناء اإلنساف  25تحقيؽ أىداؼ ثكرة 

عكؼ عمى إعداد ىذه الخطة عمى مدل ثبلثة . ؽ معدالت نمك مرتفعة كمستدامةشاممة، كتحقي
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 الخطط حيث حرصت الحككمة عمى تقييـ، ؤكليفعة مف الخبراء كالمتخصصيف كالمسأشير مجمك 
كبرامج العمؿ الحالية الستيعابيا ضمف إطار أشمؿ يضمف ترجمة أىداؼ الثكرة إلى خطط  كافة

ذلؾ  فيتنمكية شاممة، كاستعانت  النطبلقةتؤسس كانت للضاغطة ك كبرامج تتفاعؿ مع القضايا ا
 بتكصيات كدراسات قّيمة أعدتيا المجالس القكمية كالمتخصصة كجامعات كمراكز أبحاث 
 متميزة كتقارير لمنظمات دكلية، باإلضافة إلى نتائج الزيارات الميدانية لمسيد رئيس مجمس 

 )مباشر  .دارت منذ قياـ الثكرة التيمجتمعية الكزراء، كاسترشدت بنتائج الحكارات ال
 .(2-2ص، 2022فمسطيف، 

 
ستة كزراء إسبلمييف ؛ قد جاء تشكيميا عمى النحك التاليكمف الجدير بالذكر أف حككمة ىشاـ قنديؿ 

مف بينيـ خمسة مف حزب الحرية كالعدالة المنبثؽ عف جماعة اإلخكاف المسمميف ىـ كزير اإلعبلـ 
كد ككزير اإلسكاف طارؽ كفيؽ ككزير القكل العاممة خالد األزىرم ككزير التعميـ صبلح عبد المقص

العالي مصطفى مسعد ككزير الدكلة لمشباب أسامة ياسيف. كتضـ قياديا مف حزب الكسط ىك كزير 
الدكلة لمشؤكف القانكنية كشؤكف المجالس النيابية محمد محسكب. كما عيف نائب رئيس محكمة 

مد مكي كزيرا لمعدؿ كىك مقرب مف التيار اإلسبلمي. كما احتفظ قنديؿ بسبعة النقض السابؽ اح
المشير طنطاكم كزراء الخارجية محمد كامؿ عمرك  إلىكزراء مف الحككمة السابقة ىـ إضافة 

كالمالية ممتاز السعيد كالثقافة محمد صابر عرب ككزيرة الدكلة لمبحث العممي نادية زخارم ككزير 
، 2022)زنيد، . الحربي عمى صبرم ككزيرة الدكلة لمتأمينات االجتماعية نجكل خميؿ لئلنتاجالدكلة 

قد مر تشكيؿ ىذه الحككمة بصعكبة نكعا ما السيما كأف رئيس الحككمة ىشاـ قنديؿ كاف ، (2ص
يحرص عمى تمثيؿ العديد مف األحزاب السياسية لتشكيؿ حككمة تضـ الجميع مع العمـ أف ىناؾ 

كيسارية قد قررت عدـ المشاركة في ىذه الحككمة مثؿ حزب الكفد الجديد كحزب  أحزاب ليبرالية
التجمع الكطني التقدمي كحزب المصرم الديمقراطي االجتماعي، كما بينت ىذه التشكيمة لحككمة 
 قنديؿ سياسة المناكرة السياسية التي استخدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف السيما ككانت قد 

 المجمس العسكرم في النظاـ السياسي لذلؾ لـ تسيطر الجماعة عمى  أدركت مدل ىيمنة
الكزارات السيادية كاقتصرت عمى كزارات مفصمية ذات أىمية في الدكلة كالتعميـ العالي ككزارة 

 .(3-2ص، 2025)اليكارم،  اإلعبلـ.
 

نجازات حككمة ىشاـ قنديؿ تستعرض الدراسة أىـ ما قامت بو الحككم ة في كأما عف أداء كا 
القطاعات المختمفة؛ في قطاع السياحة تـ إعادة افتتاح ميناء طابا كارتفع عدد السياح مف 

، كظمت السياحة طكاؿ فترة تكلي الرئيس 3/2023في  2.226.892إلى  3/2022في  926.784
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مرسي تسجؿ نتائج إيجابية مقارنة بالعاـ الذم سبقو، في قطاع الطاقة كالدعـ تـ رفع الدعـ عف 
كتـ تفعيؿ الكركت الذكية لممكاد البتركلية كىذا التكفير استخدمتو الحككمة في  95يف اككتاف بنز 

مشاريع أخرل كفي مجاؿ قطاعي التجارة كالصناعة تـ البدء بمشركع المربع الذىبي كىي منطقة 
% مف ثركت مصر المعدنية، كما تـ إعادة تشغيؿ أكثر 70تقع بف قنا كالبحر األحمر تحتكم عمى 

مف ألؼ مصنع جديد حسب بيانات ىيئة التنمية الصناعية، إنشاء العديد مف المصانع النكعية مثؿ 
لؤلبحاث في بني سكيؼ كشركة لكلاير الفرنسية  اعالمي اكمصنع اشركة سامسكنج التي أنشأت مركز 

لمتصدير لمكطف العربي، حققت مصر صادرات مرتفعة  اجعمت منو مركز  اكالتي أنشأت مصنع
ألؼ فبلح مف  45. كفي قطاعات متفرقة تـ إعفاء 2022/2022% عف عامي 5بنسبة زادت 

 المتعثريف مف ديكنيـ الذيف ال يزيد دينيـ عف عشرة االؼ جنيو مصرم، كما أصدرت 
الحككمة البلئحة التنفيذية لمتنمية الكاممة لشبو جزيرة سيناء كأقرت خطة التنمية االقتصادية 

 .(6-3ص، 2025)الشنيطي،  كاالجتماعية.
 

إال أف االضطرابات السياسية أثرت بشكؿ كبير عمى االقتصاد المصرم ككاف ىذا مف أكبر 
التحديات التي كاجيت حككمة ىشاـ قنديؿ، كما كاجيت حككمة قنديؿ تحدم في مفاكضات 

ذه الصندكؽ النقد الدكلي التي أثارت جدؿ كاسع في األكساط االقتصادية كالسياسية، فبينما أيدت ى
% حذر منو 2.2 حجـ الفائدة البالغةكساط السياسية كاالقتصادية لضآلة الخطكة العديد مف األ

كثيركف لتأثيرات االستقبللية كتجارب الصندكؽ النقد الدكلي السيئة مع الدكؿ األخرل. فاالقتصاد 
تثمار كاف يعاني منذ سنكات طكيمة مف عدـ اتزاف بيف الصادرات كالكاردات كبيف االس المصرم

كؿ ىذه المشاكؿ قد كرثتيا حككمة ىشاـ قنديؿ إال أف  ،كاالستيبلؾ غير االختبلالت في الييكمية
المشكمة األساسية كانت تكمف في االضطرابات السياسية كعدـ االستقرار كالذم يعتبر العائؽ 

إلى  األساسي أماـ محاكالت اإلصبلح كعممية اإلصبلح الذم يحتاجيا االقتصاد المصرم تحتاج
 .(7ص، 2025)الشنيطي، سنكات طكيمة. 

 
أقدـ رئيس الكزراء ىشاـ قنديؿ بزيارة تضامنية  2022الحرب عمى قطاع غزة في العاـ  أعقابكفي 

يقاؼ  أفمف نكعيا أكد فييا  األكلىإلى غزة ىي  ببلده تعمؿ عمى تحقيؽ التيدئة في قطاع غزة كا 
كلى التي يتحكؿ فييا الغضب الشعبي العربي إلى العدكاف اإلسرائيمي عميو. كىذه ىي المرة األ

كخبلؿ ىذه الحرب أدارت مصر ممؼ الحرب عمى غزة بكفاءة مف حيث التنسيؽ  ،دبمكماسية رسمية
مع دكؿ اإلقميـ قطر كتركيا كاتصاالتيا الدبمكماسية الدكلية بكاشنطف كعكاصـ االتحاد األكركبي 

مى حؽ غزة المشركع بالدفاع عف شعبيا كفي ذات ككانت خبلؿ ىذه االتصاالت كالتنسيؽ تؤكد ع
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)الرنتيسي، النتائج السياسية  الكقت سعت إلى إنجاز كقؼ إطبلؽ النار بضمانات دكلية.
 .(3ص، 2023، 2022كالدبمكماسية لمحرب عمى غزة 

 
مع مقاكمة كبيرة مف جانب الدكلة العميقة كساىمت كؿ القكل معا في عقد  اإلخكافاصطدـ  كما

المسمميف حيث بدأ ىذا التحالؼ بتسجيؿ كؿ خطأ لحككمة  اإلخكافغير معمف ضد حكـ  تحالؼ
حياؿ  اإلخكافالمكالية ليـ ككانت سياسة  اإلعبلـاإلخكاف كمؤسسة الرئاسة كنشره عبر كسائؿ 

القضاء مف أىـ النقاط التي تـ استغبلليا ضد الجماعة كحكميا فقد لجأ الرئيس مرسي إلى 
سات الدكلة العميقة باختياره أكثر المؤسسات حساسية لدل الرأم العاـ المصرم المكاجية مع مؤس

كىي مؤسسة القضاء فعمى الرغـ مف إدراؾ الكثير لحالة الفساد التي تشكب القضاة المصرييف إال 
أف محاكلة الرئيس مرسي تطيير القضاء مف ىؤالء الفاسديف تـ تصكيرىا بأنيا تعدم عمى السمطة 

ؤسساتيا فقد سعى مجمس الشكرل إلى إصدار قانكف السمطة القضائية مف دكف القضائية كم
 .(24ص، 2025)حمك،  .اإلخكافالتفاكض مع القضاة كىك ما أثار الكثيريف ضد 

 
أف السرعة في محاكلة تحجيـ الجيش كالقضاء في دكلة بحجـ دكلة مصر يعد ب لذا فإنو يمكف القكؿ

بر دكلة مؤسسات كدكلة عريقة ليس مف السيؿ استبداؿ أمرا صعب السيما كأف دكلة مصر تعت
القيادات العميا بغيرىا، ىذا باإلضافة أف ىنالؾ قكل الثكرة المضادة التي تعمؿ بالضد مف تيار 

ليزيد حدة  2022سياسي مخالؼ ليا، كجاء تقديـ مسكدة مشركع الدستكر المصرم نياية عاـ 
ت كتابة الدستكر مف قبؿ الجمعية التأسيسية المنتخبة. الصراعات السياسية كاأليدلكجية التي رافق

يفسر  قد يضاىي التصكيت عمى اختيار رئيس الدكلة كىذاكاف  بمعنى أف التصكيت عمى الدستكر
الدستكر الجديد؛ فأغمب القكل السياسية التي  إقرارحالة االحتقاف السياسي كارتفاع كتيرتيا بعد 

ـ بالنصكص الدستكرية ذاتيا بؿ ركزت عمى ىكية مف يكتب عمى المشيد السياسي لـ تيت نافستت
كالتي بمغت  2023كعمى إثرىا استمرت االحتجاجات ضد مرسي طكاؿ النصؼ األكؿ مف عاـ 

الذم دفع المعارضة عمى االئتبلؼ ضد  األمرحزيراف  30ذركتيا في مظاىرات حاشدة بدأت في 
المصرييف المعارضيف لمرسي كاصطفكا مميكف تكقيع مف  22كتشكيؿ حركة تمرد جمعت  .مرسي

في ميداف التحرير مطالبيف برحيمو، كىنا عادت القكات المسمحة لمتدخؿ كقد حذر الجيش مرسي إما 
الرد عمى مطالب المحتجيف أك مكاجية خطة خارطة الطريؽ السياسية التي كاف يتكقع فييا إزاحة 

تمكز مشددا عمى  2عو إلى خطاب في مرسي عمى البقاء دف إصرارالرئيس مرسي مف مصبو. لكف 
مرسي مف مكانو مف خبلؿ تكجيو كزير  إزاحةأنو الرئيس الشرعي كىذا ما دفع الجيش لمتدخؿ في 

نحي مرسي مف منصبو في ك عمف فيو قيادة الشعب أالدفاع عبد الفتاح السيسي خطابا عبر التمفاز 
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تمكز  3تاريخ  فإفحكـ العسكر. مصر بالمرحمة االنتقالية الثانية تحت  دخمت 2023تمكز  3
نقطة مفصمية في المشيد السياسي كاالجتماعي المصرم عمى جميع  يعد في مصر 2023/يكليك 

)العناني،  .المستكيات إذ أف ىذا التاريخ قد مثؿ انقبلبا عسكريا عمى أكؿ رئيس مدني لدكلة مصر
 .(20-9ص، 2023جماعة االخكاف المسمميف في مرحمة ما بعد مرسي، 

 
 : 2016-2013مرحمة ما بعد االنقالب عمى الحكومة المنتخبة وبدء الحكم العسكري  5.2.6

 
شيدت مصر اضطرابات سياسية عمى خمفية اتياـ الرئيس محمد مرسي تكريس السمطة بيد 
اإلخكاف المسمميف كالعجز عف إنقاذ الكضع االقتصادم المتردم، كعمى اثر ىذه األحداث جاءت 

 4/2023د كىي حركة معارضة لمرئيس مرسي كاإلخكاف المسمميف في شير تشكيؿ حركة تمر 
كدعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة  30/6/2023كاعتبرت الحركة المحرؾ الرئيسي لمظاىرات 

مميكف مصرم، األمر  22مستندة فييا عمى حممة تكقيعات جمعتيا حسب ما تقكؿ الحركة مف نحك 
 ال يكتسب أم مصداقية ألنو لـ يحظ يف كاعتبرت أف التصكيت الذم رفضتو جماعة اإلخكاف المسمم

اعتبرت ىذه  بأم إشراؼ قضائي أك رقابة مف أم مف مؤسسات المجتمع المدني، كبالتالي
أف يعتد بو كمسكغ قانكني كدستكرم لتغير الرئيس الذم يجب أف يتـ عبر  يمكفالتكقيعات ال 

 .(22ص، 2026)القاسـ،  االقتراع بالصندكؽ.
 

نظمتيا أحزاب كحركات معارضة  30/6/2023كخرجت مظاىرات في عدة محافظات مصرية في 
لمرئيس محمد مرسي تطالبو بالرحيؿ كفي اليكـ التالي أصدر المجمس العسكرم بيانا يميؿ فيو 

ساعة لتحمؿ أعباء الظرؼ التاريخي كأعمف أنو في حاؿ لـ تتـ تحقيؽ مطالب  48القكل السياسية 
جراءات تشرؼ عمى تنفيذىا. كفي تاريخ الشعب فإف ا لقكات المسمحة ستعمف عف خريطة مستقبؿ كا 

أعمف كزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزؿ الرئيس مرسي كتسميـ السمطة لرئيس  3/7/2023
المحكمة الدستكرية عدلي منصكر، كما أعمف السيسي عقب اجتماعو ببعض القكل كالشخصيات 

ة أبرزىـ محمد البرادعي، أحمد الطيب شيخ األزىر كالبابا تكاضركس السياسية كالدينية المصري
 الثاني كمثؿ عف حزب النكر السمفية كممثؿ عف حزب تمرد أف المجتمعيف اتفقكا عمى 
خريطة مستقبؿ لبناء مصر أبرز معالميا: تعطيؿ الدستكر بشكؿ مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية 

 .(24-23ص، 2026)القاسـ، مبكرة. 
 
مادة، يتضمف  33 أعمف الرئيس المؤقت عدلي منصكر إعبلنا دستكريا مف 8/7/2023ي تاريخ كف

 2023 جدكال زمنيا لممرحمة االنتقالية كينص اإلعبلف عمى إجراء انتخابات برلمانية قبؿ نياية العاـ
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 كما أعمف  (2ص، 2023)الجزيرة نت،  ككذلؾ انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلماف الجديد،
 تعيف البرادعي نائبا لمرئيس ككمؼ حاـز البببلكم تشكيؿ الحككمة الجديدة خبلؿ المرحمة 

 .(2ص، 2028)قناة العالـ،  االنتقالية.
 

بدأت جماعة اإلخكاف المسمميف كمؤيدم مرسي اعتصاما في ميداف رابعة  6/2023/ 28في 
تي دعت إلييا حركة تمرد ال 2023حزيراف  30العدكية كالنيضة ككاف ذلؾ استباقا لمظاىرات 

كاستمر ىذا االعتصاـ مدة شير كنصؼ الشير إلى ما بعد اإلطاحة بمرسي كشيد خبلؿ ىذه المدة 
إقباال متزايدا مف المشاركيف تضاعؼ بعد االنقبلب عمى مرسي، كقامت الشرطة مدعكمة بقكات مف 

خمؼ أعداد كبيرة  مما 2023آب  24في  الجيش المصرم بفض اعتصامي رابعة كالنيضة بالقكة
 كأصدرت الحككمة قانكف التظاىر في شير، (3-2ص، 2026)قناة العالـ، مف القتمى كالجرحى. 

ية كلكزير كيمـز القرار منظمي المظاىرات بإببلغ السمطات قبؿ ثبلثة أياـ مف الفعال 22/2023
الستخداـ التدريجي يا إف كاف ىناؾ ما ييدد األمف، كما نص القرار عمى االداخمية الحؽ في إلغائ

 .(2ص، 2027)عبد الحميد،  .ابتداء مف التحذيرات الشفكية إلى إطبلؽ الرصاص لمقكة
مرسي شف النظاـ المدعكـ مف العسكر الذم تسمـ السمطة حممة قاسية كعنيفة عمى  إطاحةكمنذ 

لقد عزز الجماعة فاعتقؿ أنصارىا كنصب المحاكـ لككادرىا كفرؽ تظاىراتيا كمسيراتيا بالقكة، ك 
عنؼ النظاـ ضد اإلخكاف الذم أعقب االنقبلب اعتقادىـ بأنيـ يخكضكف معركة كجكدية ضد 
الدكلة القديمة في مصر كمع اتساع دائرة العنؼ بشكؿ كبير تضاءلت بشكؿ متزايد فرص رضكخ 

قاؼ كما شف النظاـ حممة لمسيطرة أيضا عمى أنشطتيـ الدينية فقد قاـ األزىر ككزارة األك  اإلخكاف.
بالحد إلى درجة كبيرة في المجاؿ الديني العاـ في الببلد فعينتا الدعاة كأشرفت الكزارة عمى تحديد 

 .(4ص، 2024)الشريؼ ا.،  مضمكف خطب الجمعة كمعاييرىا.
 

تحالؼ الدكلة العميقة مع القكل السياسية كالكنيسة كاألزىر كالتحشيد ضد  كال بد مف اإلشارة ىنا بأف
تنظيما محظكرا كأخيرا  إعبلنيـانتيى باالنقبلب عمييـ كعزليـ كسجف قادتيـ كمف ثـ  كالذم اإلخكاف
حممة قاصمة تيدؼ إلى إبعادىـ  كانتىذه المرة  اإلخكافيكحي بأف الحممة ضد  إرىابياتنظيما 

ىـ مف ؤ العسكر كحمفا بدا إذ، (22ص، 2025)حمك،  ،بتشكيبلتيـ الحالية عف الحياة السياسية
المشير عبد الفتاح السيسي عزؿ الرئيس محمد  إعبلفاسية كالتي شاركت في حضكر القكل السي

كمنعيـ مف العكدة لمحياة السياسية كىذا ظير في  اإلخكافعمى  باإلجيازمرسي قد اتخذكا قرار 
كالقمع الذم تعرضت  2928فخبلؿ مسيرة الجماعة منذ تأسيسيا  .المسمميف اإلخكافطريقة مبلحقة 
مف سياسة اجتثاث كاضحة  2023نظمة السابقة لـ يصؿ إلى ما جرل بعد انقبلب لو عمى يد األ
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إال خطكة لثني الجماىير مف التعاطؼ  إرىابيةجماعة  إعبلنيالمجماعة كقمع كؿ مظاىرىا كما 
كيمكف اإلشارة ىنا إلى أف كصكؿ اإلخكاف إلى سدة الحكـ في مصر  معيا أك الذىاب في تأييدىا.

ية كاالنتقاؿ بالنظاـ السياسي نحك الحكـ المدني بما يعني إنياء لسيطرة كتشكيؿ حككمة مدن
، بالتالي فإف 2952المؤسسة العسكرية عمى النظاـ السياسي المصرم المتكاصؿ منذ ثكرة يكليك 

عادة فعالية دكرىا كبلعب محكرم  ىذا التحكؿ سينعكس عمى أىمية كدكر مصر في اإلقميـ كا 
تاريخ محكر لمنظاـ اإلقميمي العربي بحكـ ثقميا الجغرافي كالتاريخي كأساسي فمصر شكمت عبر ال

 كالحضارم إال أف ىذا الدكر تراجع كأصابو التيميش مع تزايد كتنامي نفكذ العسكر. 
 

أعمف السيسي استقالتو مف الجيش كترشيح نفسو لبلنتخابات الرئاسية، كجرت  26/3/2024كفي 
السيسي كحمديف صباحي ككانت النتيجة إعبلف فكز  بمشاركة 5/2024االنتخابات في شير 

)الجزيرة نت،  .كبيذا يككف السيسي قد حسـ االنتخابات بأغمبية ساحقة %96.9السيسي بنسبة 
ىذه االنتخابات قد جاءت بعد سنتيف مف انتخابات  إفإال أنو يمكف القكؿ ، (2ص، 2024

لبلنتخابات الرئاسية كانت األجكاء مرشح  23ديمقراطية كنزيية كانت قد جمعت بيف أكثر مف 
كبيف  2022تنافسية، كما أنو يمكف اإلشارة إلى حجـ الفارؽ بيف المشاركة في االنتخابات الرئاسية 

كما كاف الفتا حجـ المقاطعة ليذه االنتخابات إذ دعا  2024نسبة المشاركة في االنتخابات 
إبريؿ كحزب  6يا حركات شبابية مثؿ حركة ككذلؾ قاطعت االتحالؼ الكطني لدعـ الشرعية لمقاطعتي

مصر القكية. كما حظي السيسي بدعـ كبير مف المؤسسة العسكرية كالذم ىك منيـ خاصة النخبة 
تختمؼ عف  2024التي سيطرت عمى الدكلة، إضافة إلى األجكاء التي كقعت فييا انتخابات 

كاالستقرار النسبي عكس الكضع في  التي سادت فييا الركح الثكرية كأجكاء الحرية 2022انتخابات 
 الذم سبقيا حاالت مف القمع كاالضطراب األمني كالسياسي.  2024

 
فمـ  2023بت االنقبلب العسكرم كاالنتخابات البرلمانية التي أعق أما عمى صعيد الحياة الحزبية

بعد االنقبلب  تفمح المحاكالت التي سمكيا النظاـ المصرم في تمؾ المرحمة لتبدك أكؿ حككمة مشكمة
مف األحزاب المختمفة المؤيدة كالداعمة لبلنقبلب العسكرم فمقد خمت تماما مف ممثميف  اتمثؿ عدد

لئلخكاف المسمميف فكانت بالتالي حككمة حاـز البببلكم تعبر عف تحالؼ الشرعية الذم تككف بعد 
كر تـ إقصاؤىا كعينت يكنيك. لـ تستمر الحككمة برئاسة حاـز البببلكم طكيبل فبعد سبعة شي 30

حككمة جديدة برئاسة إبراىيـ محمب كالتي خمت مف أم تمثيؿ حزبي كتتشابو كثيرا مع حككمات 
 الحزب الكطني في عيد مبارؾ كالتي كانت تتصؼ بعدـ انتماء أفرادىا ألم مف األحزاب السياسية. 
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األحزاب السياسية مف  كحاكؿ النظاـ عقب االنقبلب العسكرم ترسيخ كاقع جديد عبر التعامؿ مع
خبلؿ مسارات متشابكة مف الحظر كالمنع أك اإلخضاع أك القياـ بإنشاء أحزاب جديدة كالتي كاف 
نشاء قائمة في حب مصر  مف أبرزىا حزب مستقبؿ كطف كالذم تشكؿ مف المخابرات الحربية، كا 

سياسية التي انتيجيا كال كالتي تشكمت في أركقة المخابرات العامة، كقد شكؿ ىذا الكاقع الجديد
السيسي عف تقكيض ألم شكؿ مف أشكاؿ الممارسة السياسية كالحياة الحزبية الحقيقية كبرز ذلؾ 

)فؤاد، ترسيخ كالذم تشكؿ أغمب أعضاءه مف قبؿ األجيزة السيادية.  2025بكضكح في برلماف 
ة في مصر عقب االستبداد:عسكرة األحزاب السياسية في مصر)قراءة في تحكالت الحياة الحزبي

فمـ تعد األحزاب السياسية التي كانت داعمة لبلنقبلب ذات ، (5-4ص، 2028، 2023انقبلب
تأثير عمى النظاـ السياسي لمسيسي لعدة أسباب أىميا أنيا افتقرت إلى برنامج سياسي كاضح كىذا 

ماعة كاالنضماـ إلييا، كما أف ضرب ج بتأييدىاما دفع النفضاض الكثير مف الشعب المصرم 
اإلخكاف المسمميف كالتي تعد مف كبرل حركات المعارضة السياسية مما أفرغ الساحة الحزبية مف قكة 
سياسية فاعمة في مقابؿ ضعؼ قدرة الحركات السياسية المكجكدة بالتأثير عمى مجريات األحداث. 

 سمبية عمى الحياة السياسية في مصر  بآثاربمعنى أف االنقبلب العسكرم قد انعكس 
. 2022يناير  25باستئصاؿ حركات كقكل كاف ليا الدكر في مسار التحكؿ الديمقراطي عقب ثكرة 

 .(89ص، 2026)القاسـ، 
 

 2022% مقارنة بانتخابات 28بنسبة  ضعيفة 2025كاف حجـ المشاركة في االنتخابات البرلمانية 
االنتخابات النيابية في  % كالتي عدت النسبة األعمى في تاريخ60التي بمغت نسبة المشاركة فييا 

% مف األحزاب السياسية التي شاركت في 50غياب  2025كما شيدت انتخابات  ،مصر
 22غاب منيا  2022 حزب في انتخابات برلماف 42حيث شارؾ  2022 االنتخابات البرلمانية
 كىذه النسبة عبرت عف كاقع السياسية التي انتيجيا نظاـ السيسي مف 2025حزب في انتخابات 

)فؤاد، ترسيخ االستبداد:عسكرة األحزاب السياسية في مصر)قراءة في االنتياؾ لكاقع الحياة الحزبية. 
 .(7ص، 2028، 2023تحكالت الحياة الحزبية في مصر عقب انقبلب

 
مما سبؽ يتبيف أف المعركة بيف اإلخكاف كالقكل الكطنية الداعمة لمثكرة كبيف الدكلة العميقة بكؿ 

كاإلعبلـ كالقضاء كالداخمية كالمؤسسة العسكرية، لقد تمقى االنقبلب دعما كبير مف  مككناتيا الجيش
السعكدية كاإلمارات لكف ىذا الدعـ أخذ بالتناقص فدخكؿ السعكدية في حرب اليمف كمفيا الكثير، 
لقد كاف اليدؼ الظاىرم ىك إبعاد اإلخكاف المسمميف عف الحكـ إال أف اليدؼ األبعد مف ذلؾ ىك 

اد اإلخكاف المسمميف عف ساحة التأثير في المجتمع المصرم في جميع المجاالت كالقضاء عمى إبع
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 2023ككادرىا كعناصرىا كضرب ىيكميا كتنظيميا لكف مع تكاصؿ سياسات االنقبلب منذ العاـ 
تبيف أنو قد كجو ضربة كبيرة كقاسية لئلخكاف المسمميف لكف ال يعني ذلؾ أنو القضاء التاـ أك 

 صالو مف الكاقع المصرم.استئ
 

ىذا الكاقع يتطمب أف يككف ىناؾ إطار جامع لكؿ القكل كاألحزاب الكطنية كاإلسبلمية لمكاجية 
تباع سياسة التدرج في مكاجية  االنقبلب عبر مخططات قريبة المدل كبعيدة المدل كذلؾ كا 

اختبلؼ التصكرات كالرؤل  سياسيات االنقبلب، فاالختبلؼ بيف القكل الثكرية لو أثاره السمبية حكؿ
لمكاقع المصرم كما يتكجب فعمو لمكاجية االنقبلب، كما أف االنقساـ بيف حركة اإلخكاف المسمميف 

لذا ما ىك  نفسيا كاف األثر السمبي لمكاجية سياسات االنقبلب ىذا ما سبب تراجع لمحاضنة الشعبية
كتنظيميا كاستعادة كحدة قيادتيا، مطمكب مف جماعة اإلخكاف المسمميف أف تعيد ترتيب صفكفيا 

كمف ثـ يتكجب عمى جماعة اإلخكاف المسمميف أف تعمد إلى مراجعة عامة لكؿ مف سياستيا 
كأىدافيا كتطكيرىا بحيث تتمكف مف العكدة إلى ميداف العمؿ السياسي ككسر الحظر المفركض 

التي مرت بسنكات طكيمة مف  عمييا كىنا يمكنيا االستفادة مف تجربة األحزاب اإلسبلمية في تركيا
 الحظر كاإلغبلؽ ككانت في كؿ مرة تتطكر مف نفسيا لمكاجية أسباب االنقبلب عمييا. 

 
رحهيم دوس انحشكبد واألحضاة اإلعالييخ في انُربو انغيبعي في رشكيب ويصش حغت  5.2.2

 :اقزشاة ايغزىٌ

 
مسار الديمقراطية في تركيا إذ شكؿ في تركيا مثمت الحرب العالمية الثانية متغير خارجي أثر عمى 

الخطر السكفيتي عمى األمف القكمي التركي مع تبلقي ىذا اليدؼ مف قبؿ الكاليات المتحدة 
إضافة إلى عكامؿ داخمية تمثمت في  ،األمريكية لطمب األخيرة مف تركيا تطبيؽ التعددية الحزبية

اؿ لمجيش عف قيادة النظاـ السياسي مكت أتاتكرؾ كانتقاؿ الحكـ إلى عصمت اينكنك ككأنيا انفص
 بشكؿ مباشر دفع نحك تبني اينكنك خطاب لمتعددية الحزبية كمنح مساحة مف الديمقراطية في تركيا. 

 
ىذه العكامؿ مثمت مرحمة انفتاح ديمقراطي في تركيا تشكؿ خبلليا ظيكر أكؿ حزب سياسي 

دريس كالذم خاض االنتخابات ىك الحزب الديمقراطي بقيادة عدناف من 2946 معارض بالعاـ
كشكؿ فكزه فييا إنياء لحالة الدكتاتكرية الحزبية التي ىيمف عمييا حزب الشعب المكالي  2950

 ألتاتكرؾ. 
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لـ يكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تعكد تركيا إلى نظاـ الحزب  2960 عقب االنقبلب العسكرم
التي تتبنى مسار الديمقراطية كىذا كاقع السياسي الكاحد السيما كقد انطكت تحت المظمة الغربية 

يفرض عمى تركيا التعامؿ معو لذا شكمت األعكاـ مف السبعينيات مرحمة ظيكر لمسياسي نجـ الديف 
 2965أربكاف كتشكيمو أحزابو السياسية بيكية إسبلمية كاضحة فمقد أسس أكؿ أحزابو السياسية 

 النظاـ الكطني بيكية سياسية إسبلمية. 
 

عامؿ خرجي ترؾ أثره عمى كؿ دكؿ اإلقميـ بما فييا تركيا ككاف  2979كرة اإليرانية شكمت الث
تخكؼ تركيا مف تأثر األحزاب السياسية اإلسبلمية بالثكرة اإليرانية ىك مف بيف األسباب التي دفعت 

 . 2980 المؤسسة العسكرية نحك القياـ باالنقبلب العسكرم
 

ب العسكرم مرحمة انفتاح ديمقراطي سياسي في عيد تكرغكت بينما مثمت األعكاـ ما عقب االنقبل
أكزاؿ ككصكلو إلى سدة الحكـ لتركيا كالذم منح خبلليا حرية العمؿ لؤلحزاب السياسة اإلسبلمية 
فكاف خبلؿ ىذه الفترة تصدر حزب الرفاه العمؿ كالمشاركة السياسية السيما ترافؽ ذلؾ مع سقكط 

ساعد الحركة اإلسبلمية التكسع كالنمك  أيديكلكجيكؿ مرحمة فراغ كالذم ش 2992االتحاد السكفيتي 
 كاالنتشار لسد الفراغ. 

 
مثمت عكامؿ داخمية كخارجية ساىمت بشكؿ كبير عمى ظيكر حزب العدالة  2022كبعد العاـ 

عمى  بإيجابيةكالتنمية إلى الحكـ؛ فمقد مرت تركيا بأزمة اقتصادية قدـ خبلليا الحزب حمكال ساىمت 
مثمت مرحمة  2002 سبتمبرم عشر مف دالقتصاد التركي داخميا كخارجيا، إضافة إلى أحداث الحاا

لحاجة المجتمع الدكلي لنظاـ ديمقراطي إسبلمي معتدؿ قابؿ لمتعميـ يجمع بيف الديمقراطية 
 كاإلسبلـ. 

 
يـ رؤية تركية كما مثمت المطمب التركي القكمي المتمثؿ بانضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي لتقد

جديدة نحك الديمقراطية كتعزيز الحريات كتقميص سيطرة ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى النظاـ 
  .السياسي

 
في مصر شكمت السنكات التي تأسست فييا جماعة اإلخكاف المسمميف حتى األربعينات مرحمة 

فاركؽ الذم منحيا تركيز الجماعة عمى الدعكة كالعمؿ عمى التنظيـ كالتقاء مصالح مع الممؾ 
مساحة مف الحرية في العمؿ خاصة أف الممؾ فاركؽ كاف يبحث عف قكة تكاجو قكة حزب الكفد 
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أكؿ مشاركة سياسية فترشح البنا  2942عمى الساحة المصرية، بناء عمى ذلؾ كانت في العاـ 
لبلنتخابات كتراجع بناء عمى طمب مف مصطفى النحاس مقابؿ حصكؿ الجماعة عمى بعض 

 مطالب كاالمتيازات في العمؿ.ال
 

شكؿ كجكد االنجميز في مصر عامؿ خارجي مؤثر عمى مسار الجماعة اذ شكمت الجماعة تنظيـ 
سرم مف أجؿ مكاجية االنجميز كنفذ التنظيـ العديد مف العمميات كالقياـ بمظاىرات حاشدة أثرت 

حجة محاكلة قمب نظاـ حظر الجماعة كاعتقاؿ أفرادىا تحت  2948 عمى الجماعة فشيد العاـ
الحكـ عقب المظاىرات التي نفذتيا الجماعة تنديد لمكجكد االنجميزم في مصر كاحتجاج عمى 

  سياسة القصر.
 

ككانت مرحمة تبلقت  2952شاركت الجماعة مع حركة الضباط األحرار في ثكرة  2952في العاـ 
مف السجكف كفتح التحقيؽ بحادثة فييا المصالح بيف حركة الضباط كالجماعة فأفرج عف المعتقميف 

اغتياؿ حسف البنا، استمر ىذا التكافؽ حتى برزت عكامؿ التنافر خاصة مع قرار حؿ األحزاب 
 2954كالتكجو نحك نظاـ الحزب الكاحد لجماؿ عبد الناصر كبعد محاكلة اغتياؿ عبد الناصر في 

 كانت المرة الثانية التي تتعرض فييا الجماعة لمحظر كالحؿ.
 
تباعو سياسة االنفتاح ك  كمف أجؿ أف يضفي الشرعية عمى  2972بعد كصكؿ السادات إلى الحكـ كا 

حكمو كلمكاجية التيار اليسارم كالناصرم تصالح مع جماعة اإلخكاف المسمميف بتدخؿ مف الممؾ 
فيصؿ في السعكدية فأفرج عف المعتقميف كمنحت الجماعة مساحة مف الحرية كالعمؿ فأعادت 

 كفيا كعمميا التنظيمي. ترتيب صف
 

شكؿ تكقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد أثر عمى تغير العبلقة بيف النظاـ كبيف  2979في العاـ 
الجماعة إذ شنت الجماعة حممة إعبلمية ضد السادات كرفضا لبلتفاقية كتزامف ذلؾ مع الثكرة 

عة اإلخكاف المسمميف مف كالتي شكمت مصدر قمؽ لنظاـ السادات مف تأثر جما 2979اإليرانية 
ذلؾ طبيعة تعامؿ النظاـ مع الجماعة كشف حممة اعتقاالت كمبلحقة  إثرالثكرة فتغيرت عمى 

قصاء كاسعة  . كا 
 

كأما في عيد محمد حسني مبارؾ فكانت بدايات حكمو يبحث عف شرعية لنظامو فكانت فرصة 
د الجماعة ذلؾ بالتكسع كاالنتشار لجماعة اإلخكاف المسمميف لمنحيا مساحة مف الحرية كالعمؿ ساع
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في المجتمع المصرم كأعطاىا فرصة المشاركة في العمؿ السياسي فدخمت االنتخابات في األعكاـ 
  .2987ك 2984

 
بسبب تنامي قكة اإلخكاف المسمميف السياسية شكؿ ذلؾ مصدر قمؽ لنظاـ مبارؾ  2990في العاـ 

كانت مرحمة جديدة مف التعامؿ المبنية عمى القمع األمر الذم دفعو لتغير تعاممو مع الجماعة ك 
 كاالعتقاؿ كالمبلحقة. 

 
فازت جماعة اإلخكاف المسمميف بأكبر نسبة في االنتخابات البرلمانية في تاريخ  2005في العاـ 

لمكاد دستكرية مف  2007الجماعة األمر الذم دفع النظاـ إلى إجراء تعديبلت دستكرية في العاـ 
 عد دكر كتأثير كحجـ مشاركة اإلخكاف في أم انتخابات قادمة. شأنيا أف تستب

 
شيدت االنتخابات البرلمانية أكسع عممية تزكير األمر الذم شيد ردكد كاسعة  2020في العاـ 

النطاؽ داخؿ مصر كخارجيا كانسحبت الجماعة مف االنتخابات ككانت ىذه المرحمة التي سبقت 
 . 2022 أحداث ثكرة يناير

 
مرحمة تاريخية في مصر أسفر عنيا سقكط نظاـ مبارؾ الذم استمر  2022يناير  25رة شكمت ثك 

عاـ كأطكؿ مدة لرئيس مصرم في الحكـ، تبع ىذه الثكرة كصكؿ حزب الحرية كالعدالة  30ؿ
كمف ثـ  2022الحزب السياسي لجماعة اإلخكاف المسمميف بالفكز الكبير في االنتخابات البرلمانية 

لتمثؿ ىذه االنتخابات  2022اعة الدكتكر محمد مرسي في االنتخابات الرئاسية فكز مرشح الجم
 كصكؿ أكؿ رئيس مدني إلى سدة الحكـ في تاريخ مصر. 

 
فمقد شيد مرحمة جديدة في تاريخ مصر حيث شيد انقبلب عسكرم عمى أكؿ  2023أما العاـ 

عادة المؤسسة العسكرية سيطرتيا عمى نظاـ الحكـ كما تبع ذلؾ مف  رئيس مدني في تاريخ مصر كا 
 إقصاء كمبلحقة لجماعة اإلخكاف المسمميف. 

 
 : فصم انخبيظان اعزُزبجبد 5.2.3

 
لقد شكؿ إقرار التعددية الحزبية في تركيا مؤشر ىاـ في بدء مرحمة جديدة في العبلقة بيف  .2

الحاكـ الديف كالدكلة في المجتمع التركي كقد جاءت ىذه اإلصبلحات مف الحزب الجميكرم 
كذلؾ لطبيعة التغيرات اإلقميمية كالدكلية المتمثمة بالحرب العالمية الثانية كما استدعتو مف إجراء 
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تغيرات داخمية في البيئة التركية عمى صعيد إعطاء مساحة مف الحرية لؤلحزاب السياسية كبناء 
سبلمية لدخكؿ عميو بدأت مرحمة جديدة مف التعددية الحزبية، كىذا ما استغمتو األحزاب اإل

معترؾ الحياة السياسية مستغمة ىذه اإلصبلحات فجاءت بناء عمى ذلؾ حككمة عدناف مندريس 
كبعد  2950كأكؿ حككمة اعتمدت مساحة مف الحريات لؤلحزاب اإلسبلمية بعد انتخابات 

إجراءات قاـ بيا عدناف مندريس عدت مف قبؿ المؤسسة العسكرية تيديد لمنظاـ العمماني 
 . 2960ة كمبادئ الجميكرية جاء أكؿ انقبلب عسكرم في العاـ التركي

أما مرحمة السبعينيات مثمت ظيكر نجـ الديف أربكاف كممارسة السياسة عبر األحزاب السياسية  .2
التي أنشأىا كدخكلو االنتخابات البرلمانية كتشكيؿ الحككمات االئتبلفية منذ أكؿ حزب قاـ 

كما تخمؿ ىذه الفترة مف  2997حتى حزب الرفاه  29970بإنشائو حزب السبلمة الكطني 
 انقبلبات عسكرية.

نتيجة الخبلؼ بعد إغبلؽ حزب الرفاه كحزب الفضيمة جاء االنقساـ بظيكر حزب العدالة  .3
كالتنمية كالذم تأسس عمى يد رجب طيب أكردغاف كعبد اهلل غكؿ، كتبنى الحزب خطاب منفتح 

بعد أف كانت البيئة الداخمية التركية تعاني مف  2002عمى الغرب ككصؿ إلى الحكـ في العاـ 
مشكبلت عدة تصدرتيا مشكمة الرككد االقتصادم فتبنى الحزب نظريتو اقتصاد السكؽ 
 كاإلصبلحات االقتصادية لمخركج مف ىذه الحالة كاستطاع أف يحقؽ فكز كبير 

 في االنتخابات. 

إلى إحداث تغيرات داخمية عمى  سعى حزب العدالة كالتنمية مف خبلؿ كصكلو إلى الحكـ .4
المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي بناء عمى نظرية العمؽ االستراتيجي الذم كضعيا 

أحمد داككد أكغمك كالذم رأم مف خبلليا كيؼ لتركيا أف تستغؿ مكانتيا اإلقميمية البركفسكر 
ظيار عبقرية المكقع الجغراف  يكالدكلية كتنتقؿ مف اليامش إلى المركز كا 

 لتركيا كاستغبللو.

كاستطاع الحزب عبر بكابة االنضماـ إلى االتحاد األكركبي أجراء العديد مف اإلصبلحات  .5
كاف تكجو لتركيا دائما بسبب دكر  تالسيما عمى صعيد دكر المؤسسة العسكرية ألف االنتقادا

نذ العاـ كىيمنة المؤسسة العسكرية عمى النظاـ السياسي فأحدث تعديبلت دستكرية انطمقت م
بشكؿ تدريجي حتى كصمت إلى تعديبلت كبيرة ككاسعة أعقبت االنقبلب الفاشؿ في  2003
 . 2026العاـ 

ىذه المرحمة مع انطبلؽ  كتزامنت 2928في مصر تأسست حركة اإلخكاف المسمميف في العاـ  .6
ثر ا 2949 ، كبعد اغتياؿ مرشدىا العاـ حسف البنا2936الثكرة الفمسطينية في العاـ  غتياؿ كا 
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 2952حسف البنا دخمت الجماعة مرحمة جديدة إذ شيدت ىذه المرحمة ثكرة الضباط األحرار 
 .كتحكلت فترة حكـ الرئيس عبد الناصر إلى مرحمة صعبة عمى الحركة بإغبلقيا كحؿ الحركة

كأعطى مساحة مف الحرية السياسية لحركة اإلخكاف المسمميف مف  2970 جاء نظاـ السادات .7
أتباع جماؿ عبد الناصر كاستطاعت المشاركة في االنتخابات البرلمانية لكف مع  أجؿ مكاجية

كترتب عمييا سكء العبلقة ما بيف النظاـ كاإلخكاف.  2979تكقيع اتفاقية كامب ديفيد في العاـ 
كجاءت مرحمة مبارؾ كىي المرحمة األطكؿ كالتي امتدت لثبلثة عقكد، ككانت العبلقة بشكميا 

إال أف المرحمة األكلى مف حكـ مبارؾ كانت انفتاح لمحركة اإلسبلمية  كسيئةالعاـ متكترة 
 . 2987كانتخابات  2984كاستطاعت دخكؿ االنتخابات البرلمانية 

شارؾ اإلخكاف المسمميف في الثكرة كأسقطت نظاـ  2022يناير  25مع انطبلؽ الثكرة المصرية  .8
الحرية كالعدالة كالذم تمكف مف الفكز مبارؾ كتمكنت الجماعة مف تشكيؿ حزب سياسي باسـ 

باالنتخابات البرلمانية كالرئاسية كذلؾ ككصكؿ أكؿ رئيس مف خمفية إسبلمية كمف حزب 
معارض إلى الحكـ عقب الثكرة كىك الرئيس محمد مرسي. بعد سنة مف الحكـ انقمب الجيش 

االنقبلب مف كما تبع ىذا  2023عمى الرئيس محمد مرسي عبر انقبلب عسكرم في العاـ 
عممية استئصاؿ لجماعة اإلخكاف المسمميف بإعبلنيا حركة محظكرة كاعتقاؿ المئات مف 

 أنصارىا كقيادتيا كمنعيا مف ممارسة أم عمؿ سياسي أك اجتماعي في المجتمع المصرم.
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 طانفصم انغبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 َةم انزجشثخ انزشكيخ إنى يصش  إيكبَيخ

 
  ه انشجه واالخزالف ثيٍ انزجشثزيٍأوج 6.1

 
االختبلؼ ما بيف تركيا كمصر عمى ما تـ عرضو خبلؿ سيتـ التركيز خبلؿ استعراض أكجو الشبو ك 

الفصكؿ السابقة مف حيث دكر المؤسسة العسكرية كىيمنتيا عمى النظاـ السياسي، العممانية في 
الدستكر التركي كالمصرم، مسيرة الحركة اإلسبلمية في تركيا كمسيرتيا في مصر. كبعد استعراض 

يث عف إمكانية استفادة مصر مف التجربة التركية حسب ما أكجو الشبو كاالختبلؼ يتـ االنتقاؿ لمحد
تـ معرفتو مف قكاسـ مشتركة كمف اختبلؼ القضايا كالمحددات بيف التجربتيف كمكقع كؿ طرؼ في 

 منظكمة العبلقات الدكلية كعبلقة ذلؾ بالنظاـ السياسي المنشكد. 
 

ثمة تغييرا كبيرا في شكؿ  ىناؾ نكع مف االتفاؽ عمى أف الثابت في النمكذج التركي ىك أف
لقد استفاد حزب العدالة كالتنمية مف  ؛كمضمكف الحركة اإلسبلمية كتعاطييا مع مفيكـ كقيـ الدكلة

أخطاء األحزاب اإلسبلمية التي سبقتو فتجنب الصداـ مع العسكر كالعممانييف كالقضاء فمـ يتعرض 
ك العممانية أك دكر الجيش في السياسة في بداية عيده لقضايا خبلفية شائكة كاليكية أك الحجاب أ

نما بدأ بتحقيؽ إنجازات تنمكية أكجدت لو شعبية ساندتو الحقا في صراعو مع  ، أكلئؾكا   الخصـك
فحزب العدالة كالتنمية تحرؾ ببطء إلحداث تغييرات جكىرية لمسيطرة عمى مؤسسات الدكلة مع 

الذم تـ  2982عؿ الحزب مف دستكر تغميب عناصر الكفاءة كالخبرة، فعمى سبيؿ المثاؿ لـ يج
كضعو بعد انقبلب عسكرم قضية صراع مجتمعي حيث تعامؿ مع الدستكر عمى الرغـ مف كسمو 

نما يرسخيا كأيدلكجية عميا  يكاأليديكلكجباالستبدادم كالمركزم  فيك ال يحمي الكمالية فحسب كا 
ة التركي تدريجيا لتعديمو مف خبلؿ لمدكلة كيجبر المكاطنيف عمى االلتزاـ بيا كمع ذلؾ تحرؾ العدال

دستكر  إلعدادىذا مع التكجو  2002دستكرية متكالية منذ كصكلو لمحكـ  إصبلحيةحـز  إصدار
 تركي جديد يجعؿ مف تركيا أكثر ديمقراطية كمدنية.
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أف حزب العدالة كالتنمية التركي يمثؿ الجناح التجديدم داخؿ التيار الرئيسي لؤلحزاب التي أسسيا 

كما أف  ،فالحزب مبني عمى تحالفات سياسية مختمفة كليس مف مشرب كاحد ،ـ الديف أربكافنج
استقبلؿ حزب العدالة كالتنمية يعد أحد مصادر قكتو بحيث انفصمت قيادتو عف الحركة األربكانية 
أكال كمف ثـ انفصاليـ عف الحركة الجكلنية كىي أقكل الجماعات االجتماعية الدينية في تركيا، 

شكمت الخبرات السياسية العامؿ الحاكـ في تكجو حزب العدالة كالتنمية إلى التأكيد عمى أنو ليس ف
نما حزب ينتمي إلى تيار يميف الكسط يؤمف بمفيكـ الديمقراطية المحافظة كلتمسكو  حزبا دينيا كا 

شكؿ بذلؾ تحكؿ إلى حزب يضـ تيارات عديدة ساعيا إلى إلحاؽ عدد مف األحزاب الصغيرة بو لي
مظمة جامعة لمفكر الكسطي المعتدؿ. بالتالي فإف حزب العدالة كالتنمية كاف متصالحا مع الميراث 
العمماني كالذم ال يجد تناقضا بيف اإلسبلـ كالديمقراطية كما يحرص عمى عدـ استخداـ شعارات 

ية لـ تكتؼ في تركيا كاجيت عممانية أصكل اإلسبلميةدينية في خطاباتو السياسية. مع أف الحركة 
إف تجربة الحركات اإلسبلمية في تركيا  .بفصؿ الديف عف الدكلة بؿ كحاصرتو في المجاؿ العاـ

كالسيما تجربة العدالة كالتنمية مختمفة عف مثيبلتيا في العالـ العربي؛ فمف حيث النشكء فيي جاءت 
بانقبلبات عسكرية مف رحـ الصراع الدمكم مع المؤسسة العسكرية حارسة العممانية كالتي قامت 

 . ككميا جرت بدعكل الحفاظ عمى العممانية
 

لقد شكؿ االقتصاد دكرا أساسيا في صعكد حزب العدالة كالتركي كبقائو في الحكـ كتصاعد شعبيتو 
خبلؿ السنكات الماضية ىذا باإلضافة إلى أف الحزب استفاد مف انتقاؿ تركيا إلى الفكر الميبرالي 

قرف الماضي الذم أفضى بدكره إلى بزكغ طبقة جديدة مف الفئات اإلسبلمية الجديد في ثمانينيات ال
كككنيا تككنت مف رجاؿ أعماؿ  األيديكلكجيكانت القكة الدافعة نحك االعتداؿ  كىي الطبقة التي

 أقكياء ككانت قد نادت بالبرجماتية لتحقيؽ االستقرار السياسي الذم يحقؽ مصالحيـ االقتصادية.
قتصادية الصمبة كالتي شكمت أحد األسس المتينة لمنيضة التركية التي قادىا حزب ىذه القاعدة اال

مشاريع  إقامةالعدالة كالتنمية بعد كصكلو إلى الحكـ دفعيا لتككف تكجيات اقتصادية قكية مف حيث 
نشاء قناة بحرية تربط البحر    األسكدقكمية ضخمة كمشركع إنشاء أكبر مطار في العالـ كا 

 .كبحر مرمرة
 

ىناؾ أسباب كاضحة أسيمت في صياغة الشكؿ الحالي لحزب العدالة كالتنمية  إفكما يمكف القكؿ 
تمثمت: بكبح الدكلة كالمؤسسة العسكرية كالمحكمة الدستكرية لؤلحزاب اإلسبلمية، إضافة إلى 

زاـ الضغط الخارجي المتمثؿ باالنضماـ إلى االتحاد األكركبي كالشركط التي كضعت مف أجؿ االلت
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 نيكليبراليةبيا كالتي ساىمت في إحداث تغييرات داخمية، كالعامؿ االقتصادم بنشكء طبقة اقتصادية 
 كمثمت ىذه الطبقة جزء مف ثقؿ الحزب كشعبيتو. 

 
فإف حزب الحرية كالعدالة لـ يتحكؿ إلى حزب سياسي مكتمؿ األركاف بحيث ظؿ كاجية في المقابؿ 

حرية كالعدالة حزب أسس مف قبؿ جماعة اإلخكاف كبالتالي لـ سياسية لمحركة الدعكية. فحزب ال
تتنكع المشارب المككنة ليذا الحزب إذ بقي مف اإلسبلمييف لـ يضـ بيف صفكفو مف التيارات 
العممانية كاليسارية بحيث يككف ممثؿ لمكؿ المصرم في حيف تنكع مشارب العدالة كالتنمية أظيره 

يشعره الفرد التركي بأف الحزب يمثمو كيدافع عف مصالحو كأثر ذلؾ بأنو ممثؿ لمكؿ التركي كىذا ما 
حينما دافع عف الحزب الكؿ التركي كليس فقط مف ىـ مف  2026كاف كاضحا في االنقبلب األخير 

عمى عكس االنقبلب العسكرم في مصر كالذم كقفت فيو القكل السياسية  ،إسبلميةخمفيات 
ىذا يكضح ة العميقة مف أجؿ القضاء عمى الحرية كالعدالة. المعارضة لئلخكاف كتحالفت مع الدكل

أف الفارؽ بيف الشعكب في الدكؿ التي فييا ديمقراطية مستقرة يتراكـ لدييا فيـ أعمؽ لممعني 
القانكني لمحككمة كأساس شرعية القيادة كيتمسككف باالنتقاؿ السممي لمسمطة حتى لك كانكا عمى 

ما يبيف النضكج في الثقافة الدستكرية  كالسياسية التي أفشمت خبلؼ مع القيادة القائمة كىذا 
االنقبلب األخير، في حيف أنو في الدكؿ التي تتحكـ فييا القكة النتقاؿ السمطة فإف الشعب ال 
يرفض االنقبلب كال يقاكمو بؿ قد تدعـ االنقبلبات أيضا فيذه السمبية السياسية يجعؿ مف الببلد 

إذ يمكف القكؿ أف المجتمعات ذات الثقافة السياسية الناضجة ييتـ فييا  مؤىمة ليذه االنقبلبات.
الشعب بمبادئ الحكـ أكثر مف األشخاص كيدرككف أف بناء مظمة دستكرية تضمف العدؿ كالحرية 

 لمجميع كأف المنافس السياسي لو ليس عدكا ميما كاف حجـ الخبلؼ معو. 
 

مفة عف ظركؼ نشأة حزب العدالة كالتنمية؛ فالعدالة كما أف ظركؼ نشأة حزب الحرية كالعدالة مخت
كالتنمية التركي كما أشير سابقا نشأ مف رحـ الصراع ما بيف المؤسسة العسكرية كاألحزاب 
اإلسبلمية كىك األمر الذم استفاد منو العدالة كالتنمية في إعبلف ىكيتو كنفسو لمشعب التركي 

ى جاء بتدرج سياسي، في حيف أف حزب الحرية كالعدالة مستفيد مف الخبرات السياسية السابقة بمعن
أم بعد حراؾ ثكرم لـ يكتسب مف قبؿ  2022يناير  25جاء بعد تعديؿ قانكف األحزاب عقب ثكرة 

خبرات سياسية كلـ يخض التجربة الحزبية السياسية لذلؾ كانت إحدل المآخذ عمى تأسيس الحزب 
مميف، إضافة ـ تعيينيـ مف قبؿ جماعة اإلخكاف المسأف قيادات الحزب لـ تنتخب باالنتخاب بؿ ت

كانكا مف مشرب سياسي كاحد كىـ اإلسبلمييف لـ يضـ مشارب مختمفة  إلى أف غالبية أعضائو
 عممانية كيسارية. 
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لـ يعمؿ في ظركؼ سياسية مستقرة فالفترة االنتقالية التي أعقبت ثكرة  كما أف حزب الحرية كالعدالة

ت بحاجة إلى تشكيؿ كاجية سياسية كطنية جامعة لكافة القكل السياسية كان 2022يناير  25
يناير أكثر منيا بحاجة إلى حالة تنافسية سياسية بمعنى أنو كاف يفترض عمى  25المككنة لثكرة 

أف شكمت حزب سياسي كطني جامع مف كافة التيارات السياسية تتشكؿ  حزب الحرية كالعدالة
سبات الثكرة كالعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا ألف اليدؼ ىك تحقيؽ االنتقاؿ أىدافو الحالية بحماية مكت

الديمقراطي كترسيخ الحكـ المدني بمكاجية كافة أقطاب النظاـ السابؽ أكثر منيا كىذا الحزب بيذا 
 المككف سيككف حامي لمثكرة كيحمؿ قاعدة شعبية يستند عمييا تمثؿ الكؿ المصرم. 

 
الحرية كالعدالة عف نظيره التركي أف الحرية كالعدالة بعد تشكيؿ  كمف المفارقات في مسيرة حزب

الحككمة ككصكؿ الرئيس محمد مرسي مف داخؿ الحزب إلى سدة الحكـ كاف ىناؾ استعجاؿ في 
كالذيف يشكمكف أساسات في الدكلة العميقة التي  المكاجية مع المحكمة الدستكرية كالقضاء كالجيش

قاالت القضاة بنية القضاء عمى الفساد كاجيتو الحرية كالعدالة، كا الستفتاء عمى دستكر جديد كا 
مثمت ساحة مكاجية ما بيف الرئيس محمد مرسي كأركاف ىذه الدكلة فكاف عمى الرئيس مرسي 
العمؿ بخطكات تدريجية بعيد عف المكاجية المباشرة مستفيد بذلؾ مف العدالة كالتنمية التركي الذم 

صدار حـز دستكرية إصبلحية متدرجة بعيد عف تغيير الدستكر بشكؿ أجرل إصبلحات تدريجية كا  
سنكات مف استبلمو الحكـ  4كامؿ فاإلصبلحات التي قاـ بيا العدالة كالتنمية التركي بدأت بعد 

 بمعنى أنيا لـ تكف في بدايات حكمو. 
 
ربيا مقابؿ مف االختبلفات الجكىرية بيف المشيد التركي كالمشيد المصرم ىك غياب السياسة عف

كىك العاـ الذم انتيت  2945يمكف أف تؤرخ بداياتيا في العاـ  كجكد حياة سياسية نشطة في تركيا
فيو سياسة حكـ الحزب الكاحد، فيما ظمت الجميكريات العربية تستبد بالحياة السياسية مف خبلؿ 

كؿ ما شابيا خبلؿ كمف الطبيعي أف تككف تجربة التعددية التركية بالرغـ مف  حكـ الحزب الكاحد
العقكد الماضية قد ساىمت في صقؿ األحزاب السياسية المختمفة بما فييا اإلسبلميكف أك األحزاب 

تجربة  التي لـ تمتمؾ ذات الخمفية اإلسبلمية، كىك األمر الذم تفتقده الحركات اإلسبلمية العربية
تيا السياسية كانت محدكدة في فجماعة اإلخكاف المسمميف مشارك غنية كتجربة اإلسبلمييف األتراؾ

عيد كؿ رئيس سياسي بما يمنحو مف حرية سياسية تخفؼ مف حالة االحتقاف الداخمي كبما تمنحو 
 ىذه المساحة مف المشاركة مف شرعية لحكمو. 
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في تركيا ظؿ الجيش يسعى إلجياض الحكـ اإلسبلمي حتى جاء عمى صعيد المؤسسة العسكرية 

يسد ىذه السبؿ مف خبلؿ انجازاتو االقتصادية كنجاحاتو السياسية التي ل العدالة كالتنميةحزب 
أكجدت لو ظييرا شعبيا داخميا مما ساعد عمى إقرار حزمة مف التعديبلت الدستكرية التي قكضت 
األساس القانكني لتدخؿ الجيش في السياسة، في مصر كانت صراعات عمى الصبلحيات بيف 

نتخب مف جانب كالمجمس األعمى لمقكات المسمحة إضافة إلى البرلماف المنحؿ ثـ الرئيس الم
القضاء كالقكل العممانية كالثكرية كتطمع كؿ مف الطرفيف نحك الدستكر الجديد لتضمينو نصكص 

 تعزز مكقؼ كؿ جبية كتخدـ تطمعاتيا.
 

كبعد تعديؿ  تلقد تميزت العبلقات المدنية العسكرية في تركيا باالستمرارية كالتغيير، فمنذ الثبلثينيا
مف الدستكر التركي حدد أتاتكرؾ أف ميمة الجيش بالضامف لبلستقرار الداخمي كالحفاظ  35المادة 

عمى سبلمة األراضي التركية كحماية المبادئ األتاتكركية لمجميكرية التركية، كدكر الكصي 
سكرية أك تدخؿ كالحارس ىذا عبر عف الجيش التركي إما عبر تدخبلت مباشرة بأربعة بانقبلبات ع

 مذكرة االنترنت.  رغير مباشر بما عرؼ باالنقبلب ما بعد الحداثي عب
 

كقد لعبت عكامؿ داخمية كمحمية أدكار أساسية في تطكر العبلقات المدنية العسكرية في تركيا؛ 
تمثمت ىذه بصراع القكل بيف المؤسسة العسكرية كاإلسبلمييف عمى دكر الجيش كما يجب أف تككف 

في ىذا استثمر حزب العدالة كالتنمية رغبة تركيا في االنضماـ إلى االتحاد األكركبي ككسيمة عميو ك 
مف أجؿ تمرير اإلصبلحات كالتعديبلت في المؤسسة العسكرية كتحديد دكر الجيش في النظاـ 

فمف أجؿ أف تصبح تركيا عضكنا في االتحاد األكربي عمييا تحقيؽ الفصؿ السياسي مف السياسي، 
 2003كمف أىـ ىذه المعايير تحقيؽ الرقابة الديمقراطية عمى الجيش. كمنذ العاـ  ير ككبنياجفمعاي

سعى حزب العدالة كالتنمية بإصدار حـز دستكرية مف أجؿ إصبلح المؤسسة العسكرية كإدخاؿ 
لغاء المحاكـ العسكرية لممدنييف. بمعنى أف االنضماـ  أعضاء مدنييف في مجمس األمف القكمي، كا 

  ى االتحاد األكركبي شكؿ عامؿ ميـ في التأثير عمى السياسة الداخمية.إل
 

إضافة أيضا إلى أف تركيا عضك في حمؼ الناتك كىذا ما فرض عمى الجيش التركي التحديث 
باستمرار كمع أنو لـ يكف مف ضمف شركط االنضماـ تحقيؽ الرقابة الديمقراطية إال أف انضمامو قد 

السياسة كالداخمية، كتركيزه عمى الدكر  ؤكفلعسكرية بعيدنا عف الشميمتو ا تحكيؿدفع نحك 
 . الخارجي
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في الحالة المصرية ال يكجد الفاعؿ الخارجي لكي يمعب دكر مؤثر في تقييد دكر الجيش في 

ففي الحالة المصرية كانت التحالفات التي تقيميا مصر مثؿ السياسة كما لعب االتحاد األكركبي، 
ركة عدـ االنحياز كغيرىا مف التحالفات كانت قائمة بناء عمى رغبة النظاـ االنضماـ إلى ح

السياسي إضافة إلى أف ىذه التكتبلت كانت في بدايات تأسيسيا كتكاجو تحديات كبيرة فمـ تكف 
مف شأنيا تعكيد  كما أف الجيش المصرم ليس عضكا في أم تحالفات دكلية مستقرة كثابتة.

معايير الديمقراطية، ففي الحالة المصرية فإف المعكنات المالية التي المؤسسة العسكرية عمى ال
حصؿ عمييا الجيش المصرم مف الكاليات المتحدة األمريكية قيدت مف دكره كغيرت مف عقيدتو 

 القتالية بحيث اتجو نحك المشاريع االقتصادية كاالستثمارات التي تزيد مف سيطرتو كسطكتو.
 

ارؽ بيف الجيش في تركيا عنو في مصر مف حيث إف قيادات الجيش كيمكف اإلشارة إلى ىناؾ ف
التركي ال تجمس لفترات طكيمة عمى قمة المؤسسة العسكرية ألنيا تخضع لتغيير دكرم عمى عكس 

 الجيش المصرم الذم احتفظ بقيادتو لفترات طكيمة.
 

حضكره في المشيد أف الجيش المصرم لديو قدرة اقتصادية كبيرة جدا كىذا ما يعزز  إضافة إلى
؛ حتى بعد التقاعد السياسي عمى عكس الجيش التركي الذم ال يمتمؾ ىذه القكة كغير متكافرة لديو

يحصؿ الضباط في الجيش المصرم مقابؿ بدؿ الكالء عمى امتيازات كبيرة اقتصادية كمالية كتعييف 
كلي كمناصب قيادية في محكر سيطرتو عمى إدارة كتالدكلة المدنية. فالجيش المصرم تتفي كظائؼ 

دارة االقتصاد القكمي كىذا ما  الدكلة، كالتحكـ في مكارد الدكلة إضافة إلى تحكـ الجيش في ممكية كا 
 يعزز حضكرىا في المشيد السياسي مف أجؿ الحفاظ عمى ىذه المصالح ليـ.

 
جيش يمثؿ قكل ضاغطة عمى ال إذبقكة  فإف المجتمع المدني التركي حاضر مف ناحية ثانية 

التركي كتحد مف تدخمو بالحياة السياسية في حيف أف قكل المجتمع المدني في مصر ضعيفة جدا 
 يأيديكلكجكما أف الجيش التركي جيش  كىك ما يجعؿ مراقبتيا ألداء المؤسسة العسكرية ضعيفة.

مى ىذا كبناء ع فرضيا عمى المجتمع التركي كأحيانايتبنى العممانية الكمالية كيعمؿ عمى حمايتيا 
أما الجيش المصرم فيك غير األمر كاف يتدخؿ الجيش في الحياة السياسية بانقبلبات عسكرية، 

 .إال أف العامؿ المشترؾ بينيما أنيما ضد أم صعكد لمحركة اإلسبلمية لمحكـ يأيديكلكج

كمف المفارقات بيف الجيش التركي كالجيش المصرم؛ بأنو تكلى الجيش التركي دكر الحامي 
عي لمجميكرية التركية حتى مطمع الخمسينات حيث شيدت الببلد انفتاحا سياسيا كاقتصاديا كالرا
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الببلد بالتحكؿ كاالتجاه نحك التعددية الحزبية، أما الجيش المصرم ففي الخمسينات مع دأت حيث ب
بادر التنظيـ العسكرم باالستيبلء عمى السمطة كتـ تشكيؿ مجمس  2952ثكرة الضباط األحرار 

رم لمثكرة مارس السمطة التشريعية كالتنفيذية كاتخذ القرار بنقؿ الببلد مف الحكـ الممكي إلى عسك
تـ حؿ األحزاب السياسية كصدر دستكر تكلى فيو مجمس قيادة  2953الحكـ الجميكرم، كفي العاـ 

ات الثكرة السمطة العميا، كانت المرحمة مرحمة التفرد بالحكـ حيث تكلى الجيش تنفيذ اإلصبلح
 االقتصادية كالمشاريع التي تقيميا الدكلة. 

 
كمف المفارقات كذلؾ بما يتعمؽ بالدستكر التركي كالمصرم؛ فالدستكر التركي ينص بشكؿ صريح 
عمى العممانية باعتبارىا أساس مف األسس التي تقكـ عمييا الجميكرية التركية، بمعنى أف العممانية 

نما عقيدة مفركضة بنص الدستكر. كىذا جعؿ ليست خيار سياسي معركض عمى المجتمع  كا 
التحدم أماـ الحركات اإلسبلمية أصعب ألنيا تكاجو دستكر يقر بنظاـ عمماني كىذا النظاـ بناء 
عمى تبنيو العممانية قاـ بتغريب اليكية لمدكلة التركية باالتجاه نحك الغرب بشكؿ كامؿ، كىذا ما دفع 

سو بأنو حزب محافظ ليبرالي كيتبنى خيار الديمقراطية بحزب العدالة كالتنمية ألف يعرؼ نف
 المحافظة بمعنى أنو لـ يعمف عف ىكيتو اإلسبلمية الحزبية. 

 
في الدستكر المصرم تبدك الصيغة الدينية مباشرة فيو فالمادة الثانية مف الدستكر تنص عمى أف 

تشريع، أما تأسيس األحزاب في اإلسبلـ ديف الدكلة، كمبادئ الشريعة اإلسبلمية المصدر الرئيسي لم
الذم ظؿ معمكال بو  2972 مصر يحظر عمى أف ينشئ الحزب تحت المسمى الديني حسب دستكر

كىذا ما كانت تكاجيو جماعة اإلخكاف  2022يناير  25بعد ثكرة  قبؿ إجراء تعديبلت عميو
سي يعرؼ نفسو عمى المسمميف في أنظمة الحكـ كلكف بعد الثكرة أقدـ اإلخكاف عمى إنشاء حزب سيا

  .أنو حزب مدني
 

 رجشثخ انعذانخ وانزًُيخ إنى يصشإيكبَيخ َةم  6.2

 
لقد ُطرحت مبادرات عديدة تتحدث عف كيؼ لجماعة اإلخكاف المسمميف أف تخترؽ حالة الحظر 

كإلنياء حالة األزمة السياسية التي تمر بيا مصر؛  2023المفركضة عمييا منذ االنقبلب العسكرم 
نكعت ىذه المبادرات كطرحت خبلؿ السنكات التي أعقبت االنقبلب العسكرم ككاف اخرىا في كلقد ت
 كىذه المبادرات ىي عمى النحك التالي:  2028العاـ 

 7/2023طرح المركز المصرم لدراسات السياسيات العامة مبادرة في بداية شير  2023في العاـ 
ي مؤقت إلدارة شؤكف الببلد يتككف مف أربعة كتتمثؿ ىذه المبادرة بالدعكة لتككيف مجمس رئاس
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الدكتكر محمد  شخصيات كالتي كانت حسب دعكة المركز المصرم عبارة عف كزير الدفاع،
كرئيس المحكمة الدستكرية العميا كالدكتكر يكنس مخيكف  البرادعي بصفتو ممثؿ لمتيارات المعارضة،

لغاء تكنكقراطمة كتشكيؿ حككمة ممثؿ عف التيار السمفي. كمف ثـ الدعكة إلى حؿ الحكك  ، كا 
)المركز الدستكر كتشكيؿ جمعية تأسيسية لصياغة دستكر جديد، اجراء انتخابات برلمانية كرئاسية. 

 .(5، ص2023راسة السياسات العامة، المصرم لد
 

طرح الدكتكر حسف نافعة أستاذ العمكـ السياسية في جامعة القاىرة مبادرة  2023في العاـ ذاتو 
عمى المكاء  20/2023مسمى خارطة انقاذ الكطف مف محنتو ككاف قد تقدـ بطرحيا في شير تحت 

. 2024محمد العصار عضك المجمس األعمى لمقكات المسمحة كمف ثـ أعاد طرحيا أيضا في العاـ 
تتضمف مبادرة الدكتكر حسف نافعة تشكيؿ لجنة حكماء محدكدة العضكية تضـ مفكريف كصناع 

عمى مبادئ تتفؽ عمييا جميع األطراؼ، إضافة لتعيف كسيط محايد تقبمو األطراؼ القرار لبلتفاؽ 
المتنازعة كتشكيؿ لجنة تقصي حقائؽ محايدة كمقبكلة مف جميع األطراؼ لمتحقيؽ في أعماؿ 

 .(2، ص2026)زيداف ـ.،  .2022العنؼ بعد الثكرة 
 

كتكر محمد سميـ العكا بطرح تقدـ المستشار طارؽ البشرم كباالشتراؾ مع الد 2023في العاـ 
مبادرة تتضمف تفكيض الرئيس محمد مرسي سمطاتو لكزارة مؤقتة تدعك النتخابات برلمانية تشكؿ 

 دعا  2025حككمة دائمة كمف ثـ الدعكة النتخابات رئاسية كتعديبلت دستكرية. كفي العاـ 
 مة كدعا المممكة أيضا المستشار طارؽ البشرم الدكلة المصرية لطرح مبادرة إلنياء األز 

 لمتدخؿ مف أجؿ تخفيؼ االحتقاف السياسي لكف دعكاتو لـ تمقى صدا لدل السعكدية 
 .(2، ص2026)زيداف ـ،  .النظاـ

 
عرض رئيس حركة النيضة التكنسية راشد الغنكشي عف استعداده لمكساطة بيف  2025في العاـ 

العربية السعكدية. كفي العاـ ذاتو طرحت جماعة اإلخكاف المسمميف كالدكلة المصرية برعاية المممكة 
ابريؿ مبادرة دعت جميع األطراؼ لمحكار كتضمنت المبادرة تشكيؿ حككمة تكنكقراط ذات  6حركة 

تكجو اقتصادم كتأسيس ميثاؽ شرؼ إعبلمي إضافة إلى ترسيـ لمعبلقات المدنية العسكرية بجانب 
 .(3، ص2026)زيداف ـ.، الحفاظ عمى حياة سياسية ديمقراطية. 

 
أما الدكتكر محمد محسكب نائب رئيس حزب الكسط تقدـ بعرض مبادرة تحت عنكاف االفبلت مف 

خطكة فعمية أبرزىا ضركرة استبعاد عبد الفتاح السيسي كأف  22مبادئ عامة ك 8السقكط تضمنت 
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الدكلية ال يككف جزء مف الحؿ كعزؿ المتطرفيف مف كافة األطراؼ إضافة لتفيـ األكضاع اإلقميمية ك 
 .(4، ص2026)زيداف ـ.،  .كالخمؿ الكاضح في مكازيف القكل كتجنب شعارات اإلقصاء كالمؤامرة

 
طرح العالـ في ككالة ناسا األمريكية الدكتكر عصاـ حجي تفاصيؿ مشركع  2026كفي العاـ 

كتتككف مف خمس محاكر أساسية كيستمر لمدة أربع سنكات  2028لترشح فريؽ رئاسي النتخابات 
كاف قد طرح في مبادرتو مشركع رئاسي قكامو التعميـ ككقؼ حالتي االنييار االقتصادم كاالحتقاف ك 

كتطكير  االجتماعي، كتقدـ المبادرة خمس أسس تقكـ عمى تطكير المؤسسات التربكية كالتعميمة،
ربة االقتصاد كتطكير قانكف األحكاؿ المدنية كتطكير قطاعات الصحة بكؿ مرافقيا إضافة إلى محا

 .(5، ص2026)زيداف ـ.،  الفقر كالبطالة.
 

ممتقى الحكار الكطني الذم استمر لمدة  عقد في العاصمة األمريكية كاشنطف 9/2026كفي شير 
ثبلثة أياـ شاؾ فيو عدد كبير مف المصرييف المقيميف في الخارج مف أجؿ التكصؿ لمبادرة مف اجؿ 

مخركج بصيغة مبادئ حاكمة لمتكصؿ لديمقراطية إيجاد تكافؽ كطني بيف مختمؼ القكل الكطنية ل
حقيقية كليست شكمية كبناء آلية تتضمف التنافس السممي كالعادؿ في إطار العممية الديمقراطية 

 .(6، ص2026)زيداف ـ.،  داخؿ مصر في المستقبؿ.
 

طرح القيادم اإلخكاني السابؽ كعضك المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف كماؿ  2028كفي العاـ 
جديدة يقترح فييا تشكيؿ مجمس حكماء مف شخصيات كطنية مصرية أك عربية أك  مبادرةليببلكم ا

قيادة كساطة  دكلية مف أجؿ إنياء األزمة الحالية في مصر. كميمة ىذه المجمس حسب اليببلكم
تنيي حالة الصراع بيف نظاـ الحكـ كالمعارضة كالتأسيس لمصالحة كطنية شاممة. كاقترح أف يضـ 

س الحكماء ىذه كؿ مف عبد الرحمف سكار الذىب الرئيس السكادني السابؽ كمرزكؽ الغانـ مجم
المفكر الفمسطيني منير شفيؽ إضافة كمعف بشكر كاتب كمفكر لبناني ك  رئيس مجمس األمة الككيتي

كالصادؽ الميدم رئيس حزب األمة القكمي المعارض في السكداف، كأيضا عمرك مكسى األميف 
ضافة العاـ األسب ؽ لجامعة الدكؿ العربية كرئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف محمد فايؽ كا 

 .(2، ص2028)العيسكم،  شخصية يختارىا األزىر كأخرل يختارىا األقباط.
 

بعد استعراض ىذه المبادرات التي تنكعت حسب األشخاص كالسنكات ال بد مف اإلشارة إلى أف ىذه 
لمنظمات المجتمع المدني كاألحزاب السياسية حتى تشكؿ قكة  المبادرات تحتاج إلى مساحة حرية

ضاغطة عمى النظاـ أك تشكؿ جبية تأثير يحرؾ الشارع المصرم مف أجؿ التكافؽ عمى مبادرة مف 
السياسات التي انتيجيا  إفىذه المبادرات لمخركج مف األزمة السياسية الحالية. لكف يمكف القكؿ 
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قد فرضت الكثير مف التضييؽ عمى نشاط المجتمع  2023سكرم نظاـ السيسي عقب االنقبلب الع
لى إضعاؼ األحزاب السياسية كبالتالي عدـ مقدرتيا لمتأثير السياسي الفعاؿ في الحياة  المدني كا 
السياسية المصرية. فالنظاـ الذم أقامو عبد الفتاح السيسي قد جاء بانقبلب عسكرم كبالتالي لف 

ية في ظؿ نظاـ يحكمو العسكر فاالنقبلب الذم جاء بالقكة لف تككف ىناؾ حياة سياسية طبيع
يستكعب فكرة التنافسية الحزبية كالمدنية كبالتالي لف يؤمف بالتداكؿ السممي لمسمطة فكؿ إجراءاتو 

 عمى األرض تؤكد محافظتو عمى سيطرة حكمو كاالستفراد في الحكـ.
 

ف كيفية خركج مصر مف األزمة السياسية كانت تتحدث فقط ع المبادراتإضافة إلى أف جميع ىذه 
التي تمثمت ما بيف نظاـ عبد الفتاح السيسي كجماعة اإلخكاف المسمميف بمعنى أنيا لـ تعالج 

مرحمية كبالتالي لـ تطرح برنامج كامؿ لمنظاـ السياسي المصرم مف  آنيةالمستقبؿ ككضعت حمكؿ 
فقط الخركج مف أزمة اآلف المطمكب اإلعداد بناء الدكلة المصرية بكافة جكانبيا فميس اليدؼ أجؿ 

شاممة يتـ فييا كضع التصكر الكامؿ لمصر في ظؿ النظاـ  استراتيجيةلممستقبؿ خطة سياسية 
 السياسي المدني كتثبيت أركاف ىذا النظاـ. 

 
كحسب ما سبؽ مف مبادرات كما استعرضتو الدراسة بالتفصيؿ عف مسيرة الحركة اإلسبلمية في 

كء االستفادة مف مسيرة الحركة اإلسبلمية في تركيا فإف الدراسة تقترح بأنو عمى مصر كعمى ض
جماعة اإلخكاف المسمميف أف تخرج مف دائرة الصدمة التي حمت بالجماعة جراء حالة االستئصاؿ 
التي تعرضت لو الجماعة كالتي تعتبر األشد في تاريخ الجماعة منذ تأسيسيا كتصكيب العمؿ نحك 

مستقبؿ. كبالتالي الخركج مف دائرة التفكير بكيفية العكدة لمعمؿ السياسي في ظؿ الحظر اإلعداد لم
القائـ عمى الجماعة ألف النظاـ العسكرم الذم ينتيجو السيسي يمغي كؿ األحزاب السياسية 
كالمطمكب اإلعداد لما بعد السيسي كاستغبلؿ أية فرصة تأتي مف أجؿ العكدة ببرنامج معد مسبؽ 

فمجريات  2022يناير  25رت فييا الجماعة خبلؿ ثكرة جمى االستفادة مف الحالة التي متكىنا ت
الثكرة كانت تبيف أف الجماعة لـ يكف في حكزتيا أية خطة استشرافية معدة لمنظاـ السياسي بكافة 
تفاصيمو كىذا تبيف مف المرحمة األكلى لمثكرة فالمطالبات كانت مقتصرة عمى اإلصبلحات السياسية 

في مقابؿ عدـ إعداد لمرحمة  ،لكف الحالة الثكرية المستمرة ىي التي فرضت المطالبة بإسقاط النظاـ
جبية مف الثكار عمى األرض بحيث تتسمـ ىذه الجبية الحكـ  تتشكؿ فمـ نظاـ مبارؾ إسقاطما بعد 
كانت لصالح تأخر ىذه الخطكات  بالتالي فإفمبارؾ حتى االنتقاؿ إلى الحكـ المدني  إسقاطما بعد 

المؤسسة العسكرية الذم تكلى المجمس العسكرم فييا المرحمة االنتقالية كأدار الحكـ كماطؿ كثيرا 
ىذا األمر يتطمب حاليا أف تتجاكز جماعة اإلخكاف المسمميف . في نقؿ الحكـ إلى الحككمة المنتخبة
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 .حمة ما بعد السيسيالخبلفات الداخمية بينيا كأف تقكـ بكضع خطة شاممة لتصكرىا لمحكـ لمر 
 

أف تقكـ بكضع تصكر كامؿ لمنظاـ السياسي في مصر عمييا جماعة اإلخكاف المسمميف اليكـ 
يتضمف ىذا التصكر  بحيث يككف تصكر جامع لمكؿ المصرم، لمرحمة ما بعد عبد الفتاح السيسي

غة العبلقات المراحؿ التي ُينقؿ فييا الحكـ نحك الحكـ المدني الديمقراطي مف حيث إعادة صيا
؛ بحيث ال يتـ التعامؿ المدنية العسكرية صياغة ديمقراطية بعيدة عف سيطرة النخبة العسكرية عمييا

الرتب  داخؿ المؤسسة العسكرية السيما مفكالبحث عف شركاء  مع المؤسسة العسكرية كتمة كاحدة
الجيش المصرم ىي  فمف المعركؼ أف النخبة العسكرية في كالشرائح الدنيا تككف مساندة كداعمة

مكاطف المييمنة كالمسيطرة كمف أجؿ إصبلح ىذه المؤسسة ال بد األخذ بعيف االعتبار معرفة 
النخبة كمراكزىا كالمشاريع التي تتكالىا كتسيطر عمييا مف أجؿ معرفة حمكؿ تفكيؾ ىذه  ىذه سيطرة

خضاعيا لمرقاب المؤسسة كاالنتقاؿ بيا لسيطرة النظاـ السياسي المدني ة المدنية كاستعادة الدكلة كا 
كمكاردىا مف ىذه النخبة المسيطرة عمييا كالتي تجيرىا مف أجؿ تحقيؽ نفكذىا كمصالحيا كمكاسبيا 
السياسية، كبحيث تصبح عبر ىذه اإلصبلحات مؤسسة الجيش تابعة لمحككمة كالسيطرة المدنية 

جية كالتي تحصؿ بناء ككذلؾ كضع تصكر لتجفيؼ مصادر قكتيا الخار . كليست مسيطرة عمييا
عمييا عمى المساعدات كالمعكنات المالية عبر إقامة تحالفات جديدة بحيث تدار ىذه المعكنات 

التصكر  أف يشمؿكذلؾ السعي نحك  كمكاسب لمصر كليس العكس. اكالمساعدات بشكؿ يدر أرباح
مدني كأف تخضع  حكؿ مأسسة كؿ اإلجراءات المتعمقة بالمؤسسة العسكرية كأف يرأسيا كزير دفاع

بعاد الجيش عف أية مشاريع تجارية  مؤسسات العسكرية كاألمنية لقضاء مستقؿ كأجيزة رقابة، كا 
عادة ىيكمة المدارس العسكرية كفتح برامج تعميمية  كالبقاء عمى أىداؼ الجيش القكمية كالكطنية، كا 

فاع كاألمف كتقديـ كتشجيع ظيكر مراكز أبحاث ميتمة في تطكير الد سمينية بعيدة عف التسيي
كخبلؿ ىذا التصكر لمنظاـ السياسي أيضا العمؿ عمى  اإلرشادات كالدراسات لممؤسسة العسكرية.

السياسي  النظاـ ىيمنةكضع خطة شاممة إلصبلح مؤسسة األزىر كمؤسسة دينية مستقمة بعيدة عف 
 باعتبارىا أحد مصادر القكة الناعمة لمصر.

 
بتشكؿ  كضع تصكر لعبلقات مصر مع الدكؿ اإلقميمية جيةاالستراتيكمف خبلؿ ىذه الخطة 

نسج  ككذلؾ تحالفات إقميمية جديدة تدعـ كتساند مصر في طريقيا نحك الديمقراطية كالمدنية
كتشكيؿ تحالفات دكلية أيضا تتماشى مع ما تريده مع الجميع  متكازف بشكؿعبلقات مصر الدكلية 

اسي. كيتضمف ىذا التصكر إحياء مشركع حركة عدـ مصر في التغييرات السياسية لمنظاـ السي
االنحياز الذم تزعمتو مصر ربما اليكـ اليدؼ يختمؼ عما كاف عميو في السابؽ بمكاجية 
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االستعمار خاصة بعد أف انتيت ىذه الظاىرة، يتـ كضع خطاب خارجي دكلي جديد كبرنامج 
إلقميمي كضع التصكر إلحياء سياسي جامع جديد بتحقيؽ أىداؼ دكلية جديدة. كعمى الصعيد ا
  .دكر كفعالية مصر في المنظمات اإلقميمية كالدكلية كىي عديدة ككثيرة

 
أحمد داككد أكغمك تصكر شامؿ لمستقبؿ تركيا عمى  البركفسكرففي الحالة التركية قد كضع 

ر اليـك المستكيات اإلقميمية كالدكلية كالمحمية كلكف لـ يكجد رديؼ لو في الحالة المصرية كالدك 
كضع بإعداد كادر متخصص ل مفتكح أماـ جماعة اإلخكاف المسمميف كبالتعاكف مع اآلخريف

التصكر الخاص بالدكلة المصرية كلمكانة مصر اإلقميمية كالدكلية كالمحمية فمصر دكلة ليا مكانتيا 
كضع ىذا كخبلؿ  الخاصة القائمة بذاتيا فمف المعمكـ أف مصر دكلة لـ تتشكؿ نتيجة لسايس بيكك.

التصكر مراعاة كضع منيجية الكتساب التجربة ككف التجربة العممية غير كاردة كبحث سبؿ إمكانية 
تطبيؽ ىذا التصكر بمراعاة خصكصية كضع مصر اإلقميمي كالدكلي. مع مراعاة أمر ميـ كىي 

رات غياب التدرج كما ىي في الحالة التركية التي استفادت مف التدرج في اإلصبلحات كالتغيي
السياسية لكف في الحالة المصرية مع فرصة استغبلؿ أم لحظة قادمة سيككف التطبيؽ ليذا 

ىذا يجعؿ األمر أكثر صعكبة في الحالة المصرية عنيا في  .ؿ متكامؿ غير متدرجالتصكر بشك
الحالة التركية لكف الظركؼ السياسية التي مرت بيا التجربة التركية سمحت ليا بالتدرج كىذا غير 

كمف المعمكـ أف معالجة العبلقات المدنية العسكرية تتـ بعد انتقاؿ السمطة  متكافر بالحالة المصرية.
إلى حككمة مدنية منتخبة مع كجكد استقرار سياسي فكمما زاد النظاـ الديمقراطي قكة كثبات كانت 

 عممية إصبلح العبلقات المدنية العسكرية أنجح كأسرع.
 

ه الميمة قد يقـك بيا في ظؿ الكضع الحالي مف التضييؽ عمى جماعة كمف الجدير بالذكر أف ىذ
اإلخكاف المسمميف في داخؿ مصر أف تقكـ بو الجماعة المتكاجدة في الخارج بالتعاكف مع الداخؿ 

مع الحركات كالشخصيات المختمفة لكضع ىذا بالتنسيؽ ك  أم تقاسـ كظيفي بينيما كبتفاىـ مسبؽ
 لممستقبؿ. التصكر الشامؿ كالمتكامؿ 

 
كمف جانب آخر مف الجيد عمى الجماعة المتكاجدة في الخارج مع مساحة الحرية الممنكحة ليا في 
العمؿ أف تسعى لتشكيؿ قكة جامعة تشمؿ كافة القكل كالتيارات كالشخصيات التي يمكف ليا أف 

يمية كدكلية تصبح ممثمة كحاضرة في العديد مع المنظمات اإلقميمية كالدكلية لنسج عبلقات إقم
تعتبر مؤىمة لممرحمة المستقبمية لمصر بتشكيؿ محاكر قكل إقميمية كدكلية كفي ذات الكقت ممكف 

 في متابعة ممفات كقضايا داخمية متعددة.أف تضع أىداؼ مرحمية بالضغط عمى النظاـ المصرم 
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حزب سياسي تشكيؿ إضافة إلى ما سبؽ كبناء عمى االستفادة مف التجربة التركية ربما يتطمب 

منفصؿ بالعبلقات التنظيمية مع جماعة اإلخكاف المسمميف بحيث تككف االنتخاب فيو كاالختيار 
 ،خاضعة لنظـ األحزاب السياسية ال عبلقة بمجمس شكرل اإلخكاف في اختيار أك انتخاب أعضاءه

 ،الحزب كتحديد ىكية سياسية كاضحة كبرنامج سياسي يقدـ يككف ىك الميزاف لمحكـ عمى عمؿ ىذا
 . ألف العمؿ السياسي يعطي ىامش أكسع لمحزب مف مرجعية اإلخكاف المسمميف

 
 2022يناير  25المطمكب ىك استعادة الركح الثكرية لثكرة  نظاـ السيسيلالكضع اليكـ في ظؿ 

 2022التي قد تككف أكسع مما كانت عميو في العاـ ك كاالستمرار في العمؿ الثكرم كتشكيؿ جبية 
مييئ لمتكاصؿ بالعمؿ الثكرم فحاالت القمع  كحركات كتجمعات داعمة لمثكرة فالكضع ابتشمؿ أحزا

التي طالت حتى األحزاب السياسية المؤيدة لمسيسي في انقبلبو إضافة لمكضع االقتصادم السيئ 
الذم كصؿ إليو مصر في ظؿ السيسي يدفع نحك المكاصمة بالعمؿ الثكرم الذم يجب أف يككف 

بأف النظاـ قد  باالعتبار سممي كبعيد عف المكاجية المسمحة مع النظاـ مع األخذمخطط لو بشكؿ 
جماعة اإلخكاف المسمميف في الخارج  إلى جانب ذلؾ عمى مف نظاـ مبارؾ. اكقمع ايككف أشد عنف

ذيب كالفقد أف ال تتكقؼ عف رفع القضايا ضد نظاـ السيسي بانتياؾ حقكؽ اإلنساف كحاالت التع
 بما يدفع كيشكؿ رأم دكلي ضد النظاـ تستغمو قكل المعارضة داخؿ مصر.السجكف الذم تشيدىا 

 
 استنتاجات عامة:  6.2.3

 
في إعادة المكانة اإلقميمية  عمى ضكء االستفادة مف تجربة العدالة كالتنمية في تركيا .2

ليـك كالدكلية كتنامي ىذه القكة باستعادة عمقيا الجغرافي العربي كاإلسبلمي فبل بد لمصر ا
أف تعيد صياغة عمقيا في الدكائر العربية كاإلفريقية كاإلسبلمية كالتي تعكس مكانة كثقؿ 
مصر اإلقميمي كدكرىا الدكلي، كبالتالي إعادة بناء ىذه المكانة اإلستراتيجية مف خبلؿ 
بناء مصادر قكتيا الناعمة كاإلسياـ في تأسيس نظاـ سياسي مدني يعزز ىذه المكانة 

 تعادة دكرىا.كيسيـ في اس

 فبأف يكك مصر البد مف إعادة صياغة ىذه العبلقة  العبلقات المدنية العسكرية في في  .2
 لممستقبؿ اليدؼ االستراتيجي الذم تضعو األحزاب اإلسبلمية كالسياسية بشكؿ عاـ أماميا

ىك إخراج الجيش مف السمطة كالسيطرة عمى النظاـ السياسي كتقميص ىذه الييمنة حتى 
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إلى النظاـ السياسي المدني كقد يستغرؽ ىذا اليدؼ سنكات لكف البد مف اإلعداد  االنتقاؿ
 ذ اليكـ.ليذا اليدؼ من

صياغة العبلقات المدنية العسكرية ال تعني بأية حاؿ مف األحكاؿ تقكيض المؤسسة  .3
نما إعادة التكازف ليذه العبلقة يمنح المؤسسة العسكرية االحترافية كيعزز  العسكرية كا 

جبات كالمياـ التي أقيمت مف أجمو ضمف رؤية استراتيجية تعيد مكانة يا ألداء الكاكفاءت
 مصر اإلقميمية كالدكلية.

مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ السابؽ بإعادة ىيكمة العبلقات المدنية العسكرية فإنو يتطمب أف يتـ  .4
تشكيؿ رأم عاـ كخمؽ مجتمع مدني مناصر كضاغط في ذات الكقت مف أجؿ تحقيؽ 

ليدؼ، كفي ذات الكقت أيضا عمى األحزاب السياسية المصرية أف تتجاكز مرحمة ىذا ا
االختبلفات فيما بينيا كأف تسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ ألف إخفاؽ األحزاب السياسية 
كضعفيا يجعؿ المؤسسة العسكرية ذات تأثير أقكل في المجاؿ السياسي كيظير الجيش 

  .ياسي كالتردم السياسيككأنو المنقذ كالمخمص لحالة الفراغ الس

إف غياب العامؿ الخارجي المؤثر في إحداث التغييرات السياسية في الداخؿ المصرم كما  .5
بلنضماـ لبلتحاد ىك متكفر في تركيا بصفتيا عضك في حمؼ الناتك أك في سعييا ل

األكركبي فيمكف في الحالة المصرية أف يخمؽ عامؿ داخمي يقكـ بدكره عبر اتفاؽ بيف 
األطياؼ كالتيارات كاألحزاب كالحركات السياسية بشكؿ مكحد كجامع متفقة فيما بينيا كافة 

 عمى خمؽ حالة سياسية تستكجب تحييد دكر المؤسسة العسكرية في النظاـ السياسي. 

كيا عبر مسيرة نشأتيا بتغير عممية التدرج السياسي التي عاشتيا الحركة اإلسبلمية في تر  .6
فيا في ظؿ الكضع القائـ اليـك في مصر ستغيب عممية التدرج يا كمضمكنيا كأىداأسمائ

كبالتالي عممية االنتقاؿ ستككف أصعب مما عميو في تركيا ألف إعداد التصكر المستقبمي 
لمصر سيبقى في مرحمة اإلعداد النظرم كينتظر المحظة المناسبة القتناص الفرصة مف 

خطاء ألف الخطأ معناه غياب الفرصة أجؿ أف يتـ تطبيؽ ىذا التصكر مع تفادم كقكع األ
 أك عدـ تكرارىا. 

كؿ ما كرد يتطمب كضع مقترح ألمف قكمي مصرم جديد يأخذ بعيف االعتبار النقاط   .7
السابقة، مع كضع التفاصيؿ حكؿ بنية كاستراتيجية العمؿ بالتزامف مع إعداد ككادر 

جدكلة المراحؿ  كطكاقـ مف األحزاب التي ستتمكف مف حمؿ ىذا المشركع الضخـ مع
  الزمنية االفتراضية لمتنفيذ في حاؿ حصؿ تحكؿ مكاتي لمكضع القائـ حاليا في مصر.

8.  
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 . تـ االسترداد مف المعرفة.عدنان مندريس(. 2010المعرفة. ) .23
جياد اإلخوان (. 2011, 5 1المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخكاف المسمميف. ) .24

ـ االسترداد مف المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة . تالمسممين في القناه وفمسطين
 اإلخكاف المسمميف.

اإلخوان المسممون (. 2012, 7 18المكسكعة التاريخية لجماعة اإلخكاف المسمميف. ) .25
. تـ االسترداد مف 1981 -1952بين عبد الناصر والسادات من المنشية إلى المنصة 

 يف.المكسكعة التاريخية لجماعة اإلخكاف المسمم
رغم اتيامو « الشاطر»ترشح كبديل لـ« (. لغز المشير:مرسى2015, 8 14الكطف. ) .26

 تـ االسترداد مف الكطف بكابة الكتركنية شاممة. فى قضية تخابر.
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مغزى التحوالت في تركيا ومستقبل العالقات التركية (. 2011, 1 5أمر اهلل ايشمر. ) .27
 ألكسط.. تـ االسترداد مف مركز دراسات الشرؽ االعربية

التطورات المعاصرة في العالقات التركية (. 2014, 3 4أميرة اسماعيؿ العبيدم. ) .28
 . تـ االسترداد مف مركز الدراسات االقميمية.االسرائمية

 (. تـ االسترداد مف العراقية المجمة االكاديمية العممية.2018, 5أميرة الزبيدم. ) .29
الجيش التركي: إعادة ىيكمة عمرىا العدالة والتنمية" و (. 2016, 7 23باسـ دباغ. ) .30

 . تـ االسترداد مف العربي الجديد.عاماً  12
(. الواليات المتحدة والثورة المصرية تحديات 2012, 10 30بدر حسف شافعي. ) .31

 . تـ االسترداد مف الييئة العامة لبلستعبلمات بكابتؾ إلى مصر.الواقع وافاق المستقبل
. تـ مميون دوالر 300دريس وقصة الـعدنان من(. 2016, 4 4بكر صدقي. ) .32

 االسترداد مف جريدة القدس.
. تـ االسترداد مف مرحمة الغزل العنيف :المعونة األمريكية لمصر(. 9ببلؿ المصرم. ) .33

2017. 
. عن أىمية قاعدة إنجرليك لمعالقات التركية األمريكية(. 2017, 10 18ترؾ برس. ) .34

 تـ االسترداد مف ترؾ برس.
. تـ االسترداد مف الجوية التركية” إنجرليك“حقائق عن قاعدة (. 2017تركيا االف. ) .35

 تركيا االف.
(. االنقالبات العسكرية في تركيا.. عقود من الدم والظمم 2016, 5 27تركيا بكست. ) .36

 . تـ االسترداد مف طو ككالة االنباء التركية العربية.والتدىور االقتصادي
الستفتاءات لالنتخابات.. مراحل تطور الطريق من ا(. 2018, 1 24جريدة الدستكر. ) .37

 . تـ االسترداد مف جريدة الدستكر.لقصر الرئاسة
الجيوش العربية غارقة في الفساد..  :الشفافية الدوليةجريدة الشعب. )ببل تاريخ(.  .38

 .2013. تـ االسترداد مف % من موازنة الجيش المصري سرية99
ألم "الحزب الُمشارك في مسيرة التقدم حزب الوطن ا (.2015, 10 21جبلؿ سممي. ) .39

 ". تـ االسترداد مف ترؾ برس.التركية
االنتكاسة:الدور المصري في الحرب اإلسرائيمية عمى (. 2014, 7جماؿ نصار. ) .40

 . تـ االسترداد مف مركز الجزيرة لمدراسات.غزة
 تركيا واالتحاد األوروبي مسار االنضمام االصالحات(. 2016, 1 24جك حمكرة. ) .41

 . تـ االسترداد مف مكقع المفكرة القانكنية.والالجئون
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. تـ معايير االتحاد االوروبي وانضمام تركيا(. 2016, 5 11حسف أحمد عمي. ) .42
 االسترداد مف مركز البياف لمدراسات كالتخطيط.

ىل ستدير  –حكومة "اإلخوان والعسكر" في مصر(. 2012, 8 3حسف زنيد. ) .43
 العربية.DWترداد مف ؟ تـ االسالمشاكل أم ستحميا

. تـ االسترداد رفض التوريث ال يعنى قبول التغيير(. 2011, 12 21حسف نافعة. ) .44
 مف المصرم اليكـ.

المؤسسة العسكرية وفرص التحول الديمقراطى (. 2016, 1 21حمادة عبد الرحمف. ) .45
 تـ االسترداد مف المركز الديمقراطي العربي. “.الحالة المصرية ” 

. تـ االسترداد مف مجمة الشرؽ األزىر في عباءة سياسية(. 2010حمدم سميـ. ) .46
 األكسط.

. تـ جبية اإلنقاذ.. تحالف المعارضة المصرية(. 2012, 12 18خالد شمت. ) .47
 االسترداد مف الجزيرة نت.

.. كيؼ تكّسعت القدرات إمبراطورية الجيش المصري(. 2015, 9 2خالد عبد العاؿ. ) .48
 االسترداد مف العربي الجديد. المالية بعد االنقبلب؟ تـ

. تـ ترسيخ االستبداد عسكرة األحزاب السياسية في مصر(. 2018, 7 5خالد فؤاد. ) .49
 االسترداد مف المعيد المصرم لمدراسات.

السياسة الخارجية المصرية حيال المنطقة العربية منذ (. 2015خضر سمماف. ) .50
 يريف.. تـ االسترداد مف جامعة النانتياء الحرب الباردة

. تـ جماعة االخوان المسممين في مرحمة ما بعد مرسي(. 2013, 9خميؿ العناني. ) .51
 االسترداد مف المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات.

. حزب الحرية والعدالة االخواني ىاجس االستقاللية(. 2011, 7 10خميؿ العناني. ) .52
 تـ االسترداد مف صدل تحاليؿ عف الشرؽ األكسط.

. تـ االسترداد مبارك واالخوان خبرة الثالثين عاما(. 2011, 10 13لعناني. )خميؿ ا .53
 مف مركز الجزيرة لمدراسات.

تحوالت تركيا.. إعادة ىيكمة المؤسسة العسكرية بعد (. 2016, 8 6خكرشيد دلي. ) .54
 تـ االسترداد مف جريدة الكطف االلكتركنية. فشل االنقالب.

. تـ االسترداد مف مركز دين مرسي والسيسيمصر بين عي(. 2016دناف القاسـ. ) .55
 الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
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. تـ الدور االقميمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي(. 2013رانية طاىر. ) .56
 االسترداد مف رؤية تركية.

. تـ االسترداد مف مصر وروسيا وفاق بعد الخصام(. 2013, 11 13رشا رمزم. ) .57
 البكابة.

. تـ االسترداد مف مجمة (. األزىر سياسة بإطار ديني اجتماعي2010. )رغداف زيداف .58
 الرشاد.

. تـ رؤساء 3دساتير مصر التعديالت تحدد مصير (. 2016, 1 16رنا عمي. ) .59
 االسترداد مف الكطف.

60. ( . . تـ االسترداد مف كشف رسمي بثروة مبارك في مصر (.2017, 3 23ركسيا اليـك
 ركسيا اليكـ.

 1923الحياة الدستورية المصري دستور (. 2010, 7 9. )رياض حسف محـر .61
 . تـ االسترداد مف الحكار المتمدف.نموذج

من اشتراكيٍة منقرضة إلى يميٍن مسيطر.. األرجوحة (. 2018, 7 19زاىد زغمكؿ. ) .62
 .22. تـ االسترداد مف رصيؼالتركية بين الشرق والغرب

ج إلى معرفتو حول المعونة أسئمة ىي كل ما تحتا 10(. 2014, 4ساسة بكست. ) .63
 . تـ االسترداد مف ساسة بكست.األمريكية إلى مصر

. تـ توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في مصر(. 2016, 1 12سحر عزيز. ) .64
 االسترداد مف مركز كارنغي.

تـ االسترداد مف  ."رجل االنفتاح التركي"تورجوت أوزال  .(21 10 ,2015) .ج ,سممي .65
 .ترؾ برس 
حسن البنا  :عبد الناصر والجماعة من الوفاق إلى الشقاق(. 2010لحكيـ. )سميماف ا .66

.بمنصب المرشد« جمال»أوصى لـ   . تـ االسترداد مف المصرم اليـك
محددات التنافسية في االنتخابات الرئاسية (. 2017, 10 14سمير رمزم. ) .67

 جية.. تـ االسترداد مف مركز البديؿ لمتخطيط كالدراسات االستراتيالمصرية
. تـ االسترداد مستقبل العالقات المصرية األمريكية(. 2015, 9 12سيد احمد احمد. ) .68

 مف االىراـ.
العالقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي دراسة (. 2006, 10شادية ابراىيـ. ) .69

 . تـ االسترداد مف مجمة النيضة كمية االقتصاد كالعمكـ السياسيةتحميمة لالتجاىات النظرية
 في القاىرة.
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سياسة الممك فاروق تجاه اإلخوان المسممين (. 2015, 5 31شاكر ضيداف جابر. ) .70
 . تـ االسترداد مف كيكيبيديا االخكاف المسمميف.(1952 -1937)
. تـ االسترداد مف شبكة حزب الحرية والعدالةشبكة الجزيرة االعبلمية. )ببل تاريخ(.  .71

 الجزيرة االعبلمية.
شيخ األزىر يحث المصريين عمى تمبية دعوة (. 2013رؽ األكسط. )شبكة تمفزيكف الش .72

 . تـ االسترداد مف شبكة تمفزيكف الشرؽ األكسط.السيسي إلى التظاىر
. تـ 2013العالقات المصرية االسرائيمية منذ يوليو (.2017, 9شريؼ أيمف. ) .73

 االسترداد مف العربي الجديد.
. كيف اخترق الجيش المصري الحياة المجتمع العسكري.(. 2017, 5شريؼ مراد. ) .74

 . تـ االسترداد مف شبكة الجزيرة االعبلمية.المدنية
 . تـ االسترداد مف مؤسسة األىراـ.مدة الرئيس(. 20174, 3صبلح منتصر. ) .75
. تـ عام من الوعد االخواني لن نقدم مرشحا لمرئاسة(. 2012, 4 2ضحى الجندم. ) .76

 االسترداد مف بكابة الشركؽ.
جماعة اإلخوان المسممين في مصر: النشوء والصعود (. 2015, 7. )طارؽ حمك .77

 . تـ االسترداد مف المركز الكردم لمدراسات.واالنحدار
. تـ االسترداد مف تاريخ جماعة االخوان المسممين(. 2016, 9 31طبلؿ مشعؿ. ) .78

 مكقع مكضكع.
. تـ ة مصراليمباوي يطمق مبادرة جديدة إلنياء أزم(. 2018, 4 25طو العيسكم. ) .79

 .21االسترداد مف عربي
تـ م. إشكالية العالقة بين جماعة اإلخوان المسممين والنظا .(1 4 ,2009) .أ ,طو .80

 .مؤسسة الفكر االسبلمي المعاصر لمدراسات كالبحكث االسترداد مف
. تـ اقتصاد مصر واشكالية المعونات الخارجية(. 2013, 7عبد الحافظ الصاكم. ) .81

 الجزيرة اإلعبلمية.االسترداد مف شبكة 
 

إلى رجب طيب  1960من عدنان مندريس  :تركيا .(8 7 ,2008) .ؾ ,عبد الرحمف .82
 .شبكة فمسطيف لمحكار Retrieved from .2011 أردوغان

الموقع الجيوسياسي لتركيا وأىميتو في (. 2016, 8عبد القادر محمد عمي. ) .83
ة. تـ االسترداد مف مركز ادراؾ ياالستراتيجية الغربية منذ نياية الحرب العالمية الثان

 لمدرسات كاالستشارات.
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الفترة بين  :السودانية دراسة حالة –العالقات المصرية  .(2016) .س .أ ,عبد اهلل .84
 .المركز الديمقراطي العربي Retrieved from .”ـ2016 –م 2004“

تـ . نتائجوو  -اإلنفتاح اإلقتصادى  -سياسة (. 2006, 11 29عبد المجيد راشد. ) .85
 االسترداد مف الحكار المتمدف.

. العربية.. من الماضي إلى الحاضر-المقاطعات العربية(. 2017, 6 10. )21عربي .86
 .21تـ االسترداد مف عربي

حكم الحزب الديمقراطي في تركيا وتسممو السمطة عام (. 2015, 2 9عزريؿ أيمف. ) .87
 تـ االسترداد مف القدس العربي. .1950

. (. المؤسسة العسكرية المصرية وموقفيا من الدساتير2012, 10عصاـ غريب. ) .88
 تـ االسترداد مف رؤية تركية.

. تـ تركيا والخيارات االستراتيجية المتاحة(. 2013, 2 25عصاـ فاعكر ممكاكم. ) .89
 االسترداد مف جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

تركيا والتداعيات  حكومة الحزب الديمقراطي في(. 2010عمي عبد الكاحد الصائغ. ) .90
. تـ االسترداد مف مجمة 1960االقميمية والدولية من االنقالب العسكري في العام 

 .2القادسية في العمـك كاالداب التربكية العدد 
(. أثر التغير في النظام الدولي عمى السياسات الخارجية 2007عمي عكاد الشرعة. ) .91

 مة المنارة لمبحكث كالدراسات.. تـ االسترداد مف مج2005-1990لمدول العربية 
. تـ , لمستقبــل وحضــارة مصــــر 2011وثيقــة األزىــــر (. 2011عمي ميراف ىشاـ. ) .92

 االسترداد مف جامعة األزىر.
. تـ الديمقراطية المحافظة ومستقبل العممانية التركية (.2014, 8عماد قدكرة. ) .93

 ياسات.االسترداد مف المركز العربي لؤلبحاث كدراسة الس
المؤسسة العسكرية وعالقاتيا بالمؤسسات المدنية (. 2015, 2 9عمر خمؼ. ) .94

 . تـ االسترداد مف مركز الحضارة لمدراسات كالبحكث.والقوى السياسية
. تـ البرلمانية 2010جماعة اإلخوان وانتخابات (. 2010, 11 12عمرك حمزاكم. ) .95

.  االسترداد مف المصرم اليـك
. تـ إدارة العالقات المدنية العسكرية في مصر(. 2015, 3 7عمرك عز الديف. ) .96

 االسترداد مف المعيد المصرم لمدراسات السياسية كاالستراتيجية.
. تاريخ من العالقات "الممتبسة" بين تركيا واالتحاد األوروبي(. 2016, 3. )24فرانس .97

 .24تـ االسترداد مف فرانس
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تاريخية عن المراحل التي مرت بيا  لمحة(. 2010, 11 14فريد محمد عبد الخالؽ. ) .98
 تـ االسترداد مف كيكبيديا اإلخكاف المسمميف. جماعة االخوان المسممين.

الجنزوري يسير عكس اتجاه رغبة «: اإلخوان»(. 2012, 3 23فريدة مكسى. ) .99
 . تـ االسترداد مف جريدة الرأم االلكتركنية.الشعب المصري

يران شر. تـ االسترداد مف (. الجزيرة مبا2017, 11قطب العربي. ) .100 مصر وتركيا وا 
 الفاعل والمفعول.

حازم الببالوي رئيسا لمحكومة المصرية والبرادعي نائبا (. 2018, 10 7قناة العالـ. ) .101
 . تـ االسترداد مف قناة العالـ.لمرئيس

. تـ ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية: تسمسل األحداث(. 2016, 9 14قناة العالـ. ) .102
 مف قناة العالـ.االسترداد 

نبذة عن الدكتور محمد مرسي وعن مشروع النيضة (. 2012, 1 25قناة العالـ. ) .103
 . تـ االسترداد مف قناة العالـ.االسالمي

 . القاىرة: سطكر جديدة.تركيا األمة الغاضبة(. 2012كـر أككتـ. ) .104
تـ . نجم الدين اربكان...الصعود الى السمطة(. 2016, 11 2كريـ مطر الزبيدم. ) .105

 االسترداد مف جامعة بابؿ.
. تـ االسترداد مف النظام الداخمي لحزب الحرية والعدالة (.2011كنانة أكف اليف. ) .106

 كنانة أكف اليف.
. (. فيم التغيرات في العالقات المدنية العسكرية في مصر2015مانس ىانس كجاف. ) .107

 محة.تـ االسترداد مف مركز جنيؼ لمرقابة الديمقراطية عمى القكات المس
 3عمى  2022خطة حكومة "قنديل" حتى (. 2012, 11 13مباشر فمسطيف. ) .108

 . تـ االسترداد مف مباشر فمسطيف.مراحل
(. أثر العامل الخارجي عمى السموك السياسي 2005, 6مجمة الجامعة اإلسبلمية. ) .109

. تـ االسترداد مف 1991-1990المصري تجاه العراق خالل أزمة وحرب الخميج الثانية
 الجامعة اإلسبلمية. مجمة

: الدستور 4التطور التاريخي لمدساتير التركية(. 2015, 8 18محمد أفندم أكغمك. ) .110
 تـ االسترداد مف ترؾ برس.. 1980وانقالب  1982التركي 

. تـ االسترداد مف بكابة 2012(. الدور المصري في غزة2012, 11محمد العميمي. ) .111
 الشركؽ.
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. تـ االسترداد مف كيا جذور الصراعات الداخميةتر (. 2017, 4 27محمد اليامي. ) .112
 المعيد المصرم لمدراسات.

واشنطن والثورة « قراءة في كتاب (. 2012, 10 30محمد بسيكني عبد الحميـ. ) .113
 . تـ االسترداد مف مجمكعة الخدمات البحثية.يوليو 3يناير إلى ما بعد  25المصرية من 

لدستورية في تركيا بعد االنقالب اإلصالحات ا(. 2016, 9محمد حسف القدك. ) .114
 . تـ االسترداد مف ترؾ برس.الفاشل

(: الجزء 3التطور التاريخي لمدساتير التركية )(. 2015, 9 12محمد حسف القدك. ) .115
 . تـ االسترداد مف ترؾ برس.1961األول: الدستور التركي لعام 

. تـ لحديثةمبارك أطول فترة حكم في تاريخ مصر ا(. 2011, 2 12محمد حسنيف. ) .116
 االسترداد مف الشرؽ األكسط.

(. قراءة في تاب العيد البرلماني في مصر من الصعود إلى 2011محمد حمكد. ) .117
 تـ االسترداد مف المستقبؿ العربي. .1952-1923االنييار
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