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 إلى الشعكب العربية أداة التغيير الحالمة بالحرية كالعدالة الناظرة إلى غد أفضؿ تسكده الديمقراطية
 يا أمتيـ حياة كريمةإلى أركاح الشيداء األبطاؿ الحقيقيكف الذيف مضكا عمى درب التغيير مف أجؿ أف تح

خطيبي األسير حسف سبلمة الذم كاف لو الفضؿ الكبير بعد اهلل في  أجمؿ أحبلمي كربيع عمرم إلى
 تشجيعي إلتماـ دراستي متمنية لو كلكؿ أسرانا الفرج القريب كالعاجؿ

 كالدتي الحبيبة بارؾ اهلل في عمرىا كعائمتي جميعا مف احتضنكني برعايتيـ كحبيـ إلى
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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. 


