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العربية: باللغة الملخص

مجققال فقي السياسققي السققلم حركقات واجهتهقا التي الصقققعوبات على التعقرف إلى الدراسققة هقدفت

وطنية كأولوية الجتمقاعي البرنامج حسقاب على السياسقي البرنامج تقديم على وقدرتها السياسقية, الشقراكة

العربي. العالم في سياسية شراكة لنتاج

على السياسي السلم حركات قدرة حول تمحور والذي الرئيس المشكلة سؤال الدراسة وضعت لذا

التي والتحديات المعيقات أبرز على التعرف وكذلك العربي, الوطن في سياسية شراكة من جزءاا تكون أن

حركة من متخقذة سياسقية, شقراكة إنتاج عقن أعاقتها والتي والسقلوكي، الفكري الصقعيد على سقواءا واجهتها

تتمتع التي الوطنية الخصوصقية هي وما السياسي السلم حركات في متقدماا جزءاا كونها نموذجاا حماس

موحد؟. وطني برنامج في تتمثل عامة وطنية سياسية شراكة إنتاج في حماس بها

وتحقيقق الحكققم ممارسقققة فقي معيققات واجهققت ققد السياسقققي السقققلم حركققات أن الدراسقققة تفقترض

هققذه تعاظمقت وققد العربيقة, النظمقة قبقل مقن والتهميقش القصققققاء لسياسققة تعقود والقتي السياسققية, الشققراكة

أمققام جديقدة وإشقققكاليات معيققات ظهققرت حيقث الحكققم فقي السقققلميين وفقوز العققربي القربيع بعققد المشقققكلة

للبرنقامج أولويقة وإعطققاء والنتخابقات، والدولة والوطن، المقة وقضقققايا الدولة مرجعيقة فقي: تتمثقل الشققراكة

السياسي. على الجتماعي

تناول تم حيث الحالة، دراسقة منهجية وهقي الولى مقاربتين: على تقوم منهجية الدراسقة اعتمقدت

من ذلك على والوقوف السياسي السلم حركات وسلوك لفكر وإخضقاعها واحدة كحالة السياسية الشراكة

المختصقين مع الشخصقية المقابلت اسقتخدام على قامت فقد الثانية المقاربة أما الدبيات. مراجعة خقلل

الفقاعلين أو السياسقققية الشقققراكة لفكققر لوا أصو مققن خاصقققققة العققربي العققالم أقطققققار مختلقف فقي الشقققأن وذوي

السلميين. السياسيين

والعققربي الغققربي الفكققرين فقي الدولقة تنقاول الول الجققزء رئيسققة. أجققزاء ثلثقة إلقى الدراسققة قسققمت

الدولقة وهققل الدولقة، إدارة وشققكل طبيعققة فقي والغققربي العققربي النمققوذجين بيقن والمفارققة البقون حجققم لتبيقان

لتحقيق الدولة فقي توفرهقا اللزم المتطلبات هقي ومقا ححيققة, شققراكة لنتاج بيئة تكقون لن تصقققلح العربية
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الشراكة تجاه الفكرية ومرتكزاتها سلوكها على للوقوف السياسي السلم حركات تناول الثاني والجزء ذلك.

السياسية. والشراكة حماس حركة تناول الثالث والجزء السياسية.

أبرزها: ومن الستنتاجات من بمجموعة الدراسة خرجت وقد

دون أحد على حكراا وليست العربي العالم في السياسية القوى كل منها تعاني التي الشراكة إشكالية

إيجاد عن الحديث فإن ولذا موضقوعية، وأخرى ذاتية عوامل بها تداخلت تاريخية لتجربة نتاج وهذا سواه،

فالحركققات ولدارتهققا. للدولقة الجديقد والسياسقققي الجتمققاعي العققد عقققن الحقققديث يتطلقب السياسقققية الشقققراكة

السياسية. القوى من العديد غيوبت كما تغييبها تم وقد العربية, الدولة في المجتمع نسيج من جزء السلمية

المجتمع إلى السياسي السلم حركات ذهاب إلى أدى السياسي السلم لحركات الدولة داخل والغتراب

ودولة السقلمية الحركقات مركزيته عميق مجتمقع هنالك أصققبح فتاريخياا العميق. المجتمقع فكقرة وتشقكيلها

العامقة والسياسقات المبادئ وثيقة بتبنيهقا حمقاس حركقة أحقدثت الليبرالية. والنظققم العسقكر مركزيتهقا عميقة

حد على السياسية والحياة النظام في ححيحية سياسية شراكة لبناء تمهد حالة 2017 عام في صدرت والتي

ومقن سقابقاا السياسقية الشقراكة أمقام عائقاا وقفت التي السقئلة مقن للعديد إجابات حمقاس قدمت فقد سقواء.

وموضوع للحركة، الوطني البعد قضايا: إلى إضافة المقاومة، التحرير، منظمة الفلسطينية، الدولة أبرزها،

الفلسطيني. والخر والمرأة، الديمقراطية،
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Abstract

This study aims to underpin the obstacles that Islamic Political

Movements have faced in the realm of political partnership, and their ability to

prioritize their political agenda at the expense of social goals in order to produce

political partnership in the Arab world.

The question around which the research revolves is the possibility and

willingness of Islamic Political Movements to engage within a framework of

political partnership. However, this engagement is not friction-free endeavor.

Therefore, we examine the main hindrances to this endeavorwhether they were

intellectual or behavioral. Hamas movement represents the model that we take as

a case. This selection is justified by the facts that Hamas is a leading force

within Islamic Political Movements in the region, and that it is a peculiar case in

terms of its relationship with other Palestinian factions and movements on the

middleand opposite end of the political spectrum.

In order to grasp the core of the subject we claim that Islamic Movement

have faced serious hindrances in functioning as a governing power, and

obstacles to engage political partnership. Both hindrances stem from policies of

exclusion and marginalization carried on by Arab regimes. This l was

entrenched following Arab Spring upheavals and the victories Islamic

Movements gained in general elections in a number of countries. As

aresult,these movements became, engaged intellectually and behaviorally,in

entertaining new obstacles to partnership including the nature of the state, the

formation of the Umma, elections and institutional building.
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Methodologically the study rests on case study analysis through which

political partnership is examined in a broad sense and then in particular for

Hamas. The main tool of research was interviews in addition to archival reviews

and primary resources.

The study is lied over three major chapters: the first discussed the state in

both Western and Arab thinking in order to show the deep differences between

them in terms of the nature of the state, and the manner in which states are

institutionalized. We show that the state in the Arab experience does not offer a

conducive context for political partnership. Nor it provide necessary conditions

for partnership. The second examines Islamic Political Movements to

characterize their behavior and intellectual underpinnings pertaining to political

partnership. In addition, the third discusses Hamas and political partnership.

Main conclusions of the research highlight the fact that political

partnership is one of the most blatant problems that faces Arab political

movements. This phenomenon is the result of historical experiences in which a

number of subjective and objective factors intertwined in such a way to yield

political disagreements. The discussion of political partnership lends itself to the

question of social contract upon which states and societies in the Arab world are

to rest. Islamic political movements represent an inseparable part of the social

fabric in the Arab countries. However, they were marginalizedand alienated the

state. Alienation compelled Islamic Political Movements to establish what we

can call Deep Societiesin order to counterbalance the Deep Stateof military

institutions and liberal forces.
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By adapting and declaring the Document on Principles and

Policies,Hamashas created a state of affairs that ley the ground for establishing a

genuine political partnership. Hamashas put forth answers to many issues that

prevented political partnership in the past among them the question of the

Palestinian state, the position on the P.L.O, resistance, in addition to issues

pertaining to: the national aspect of Hamas, democracy, women, and the

Palestinian other.
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الول الفصل

ومفاهيمها الدراسة مقدمة
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الول الفصل

ومفاهيمها الدراسة مقدمة

الدراسة مقدمة 1.1

التي الفلسققفة حققول التسققاالت بدأت العشققرين الققرن بدايات فقي القطرية العربية الدولة نشققوء منذ

طبيعة هي وما قومية؟ دولة أم دينية دولة هي فهل تكوينها، في عليها واستندت العربية الدول عليها قامت

العربية؟. الدولة عليه قامت الذي التكوين في والدولة المجتمع بين والبنيوي الجتماعي العقد

فقي نفسققها عكسققت العمقر حديثقة الدول هقذه إلى بالنسققبة الجتمقاعي والعققد الفلسققفة هقذه إشققكالية

تقارة، الدينيقة الشققرعية إلقى اسققتندت القطريقة العربيقة الدولقة أن فتجققد بالكامققل، العربيقة الدولقة وإدارة سققلوك

العلققة فقي ذلقك انعكققس وققد أخققرى، تقارة والنقلبقات الثقورات خققلل مققن الثوريقة الشققرعية إلقى واسققتندت

مقن خليقط هنقالك فقبرز الساسققية، مكوناتهقا بمختلف الدولة علققة وكقذلك والمقواطن، الدولة بيقن المتبادلة

العربية. الدولة شهدته الشرعيات

البحث نحو العربي العالم في العلمي والبحث الفكر رجال من العديد استنفرت الشكاليات هذه إنو

ناقوس ل شك�و وتعاظمها والدولة المجتمع بين ما النفصالية الحالة أن حيث العربي, الجتماعي العقد في

العربي. العالم في الديمقراطية مستقبل حول خطر

إلقى والمسققققتندة المواطنقة علقى القائمققة المدنيقة الدولقة إيجققققاد إلقى المقاربقات مختلقف اسققققتندت وقققد

السقلميون طقرح المقابل وفي الغربية, القومية الدولة مقن مكوناته اسقتل غالبه في والذي الحداثة مشقروع

على اعتمدت الوقت نفس وفي السقلمية الحضقارة في الدولة إرث إلى ارتهنت والتي المدنية, الدولة فكرة

الغربي. العالم في الحديثة الدولة إدارة آليات

بالصققراع العربية الدولة لمكونات السياسقي السقلوك امتاز فقد والسقلوكي, الجقرائي الجانب في أمقا

صقراع عليها تأسس التي القضقايا وهي والمرأة, والحريات المشترك والعمل الخر, قبول قضقايا حول الدائم

أُ�جقلل فقد الخقر, رفض على انعكس والذي والتخويف, التهويل بين ما العربي العالم في السياسقية القوى

المشققاركة مفقاهيم خققلل مقن العربية الدولة معقترك إلى السياسققية الققوى ودخلت مقا, حققد إلى الصقققراع هقذا
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شراكة إلى يؤدو لم ذلك أن إل سياسية، شراكة لحداث النتخابات آلية اعتماد على قامت والتي السياسية

رئيسين: لسببين وذلك ححيحية

الجتمقاعي العقد يتغقير لم وبالتالي العربية النظمقة في السياسقي الهقرم رأس تطقل لم النتخابات أن أولل:

السياسي. للنظام

القوى أولويات كانت حيث السياسقية القوى بين السياسقية المقايضققة في دوراا الوسقطى الحلول لعبت ثانيا:

المجتمع. في السياسي وزنها واثبات ديمقراطية اختراقات تحقيق في تتمثل

الدول في السياسقية والشقراكة الديمقراطي التحقول في الحقل هقذا نجاعقة عقدم على دليل أكقبر وإن

حالة السياسية النظمة سقوط من عنها نتج وما العربية الثورات شكلت فقد العربي، الربيع حدوث العربية

أصعدة. عدة على وذلك العربية السياسية الحياة في مسبوقة غير

وجماهيريوتها. بدايتها في الثورات سلمية أول:

البدايات. في قيادتها عن السياسية القوى غياب ثانيا:

النتقالية. المرحلة إدارة في السياسية والقوى القديم النظام أقطاب بين نتجت التي العلقات ثالثا:

منهجية إلى لجقأت السياسقية القوى أنو في تمثلت كقبرى إشقكالية إلى قادت المعطيات هقذه جميع

النتخابات. خلل من الدولة إدارة في السياسية المشاركة

السققققؤال ثققار حققققتى السققققلمية الحركقققات فققوز عققققن وأُ�علقن النتخابققات نتققائج ُفرزت أن مقققا لكقققن

ضقققد السياسققية الققوى جمعقت التي الروابط تفسققخت وهنا الجتمقاعي, والعققد الدولة طبيعقة حققول المقركزي

فقازت القتي بقالقوى للطاحققة الققديم النظققام عناصققققر بعقض مقع تحققالف بعضققققها إن حققتى السققابق, النظققام

مصر. في حدث ما ذلك ومثال بالنتخابات



16
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

الفلسقطينية التشقريعية النتخابات ُبعيد الفلسقطينية السقلطة في إشقكالية لل كل شل مقا هقو ذاته والسقؤال

أثقارت مقا سققرعان أنهقا إل ونزيهقة، وديمقراطيقة حققرة انتخابقات �يقه أجريقت الذي الوققت ففقي ،2006 عققام

نريد؟. وطني مشروع وأي الوطني، المشروع سؤال

في الباحث يعتبرها قضية السياسية الشراكة مربع إلى والذهاب السياسية المشاركة مربع مغادرة إنو

فالمشقققاركة خقققاص، بشقققكل الفلسقققطينية وللقضقققققية عقققام بشقققكل العققربي للعققالم بالنسقققبة اليقوم الهميقة غايقة

ديمقراطية وتقاليد عليه, متفق دستور فيها يوجد التي الدول في جيدا�ا نموذجاا تكون لن تصقلح السياسية

العامة. السياسة وإدارة الدولة إدارة إلى تهدف السياسية المشاركة أن حيث عريقة، أو عليها متفق

متفق غقير العامقة والسياسقية ذاتهقا، بحقدو إشقكالية كل تشو الدولة بنية أن العربية, الدول في والواقع

إيجاد على فتقوم السياسية الشراكة أما والمخاطر،1 التوجهات ناحية من ول الولويات ناحية من ل عليها

العققدو وتحديقد الوطنيقة الولويقة علقى بعضقققققها مققع متفققة هققا ولكققن�و أيقدولوجياا المختلفقة الوطنيقة الجماعقققة

الجماع فكرة من منطلقين ودسقتورها، الدولة حقول الجقامع الوطقني التفاق إلى الذهاب ،بمعنى الخقارجي

بهقدف ،2أو البقديل وليقس الشققراكة فكقرة مقن المنطلققة للحققزاب الذاتيقة الرايقة إلى السققتناد وليقس الوطققني

ححيققة سياسققية شققراكة إنشققاء أجققل مقن الخققرين مقع يجمعهقا عمقا البحققث باتجققاه وإنمقا ذاتهقا عققن التنقازل

الواقع. من منطلقة

بحيقث الذاتيقة النظققرة لتجققاوز ضققققرورة هنقاك أن دينقار بقو سققمير القدكتور أشققار السققياق هققذا وفقي

في الشاملة" "الصقلحية مصقادر نسميه أن يمكن لما ومستوعب شامل ونقاش عميق تفكير من ننطلق

التفكير، منظومة من التلقي بمصقادر بل العامة, المرجعية في النظقر بإعقادة علقة لذلك وليس عصقرنا،

تلك فيها بما لها المتعددة والقراءات الواقع، بمعطيات علقتها ثم ومن المنظومة لهذه المغذية والمصققادر

خاصة3. قراءة محصلة وليس وقضاياه، وإشكالته الواقع عن ممكنة صورة أقرب إنتاج يتيح بما المخالفة,

ص40. ,2016 ط1, بيروت, والنشر, للترجمة جسور والعلمانيين, اسسلميين بين الدولة مأزق وآخرون: أنور طه, أبو 1

ص35. ,2011 ط1, القاهرة, الشروق, ,دار للمة أساسي تيار نحو طارق: البشري, 2

تاريخ والدراسات, للبحوث نماء مركز السلمية, والحركية الصلحية النهضوية المدرستين بين الستمرارية علقة سمير: دينار, بو 3

الكتروني موقع ,2016/12/13 الدخول
http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?Id=25
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أغلب يذهب حيث الشقكالية لهقذه حقياا نموذجقاا تعتبر الراهنة الفلسقطينية الحالة أن الباحقث يعتقد

اليوم الفلسطينية الوطنية الشكالية أن إلى العلمي والبحث الفكر وأصقحاب السياسيين والمتابعين المحلولين

أو المصقققالحة اتفاقيقات كقل فقي الفشققل له ويعقزى موحققد، برنقامج على الوطققني الجمقاع غيقاب فقي تكمقن

وطني برنامج بدون النتخابات خلل من السياسية المشاركة منهجية إلى الذهاب أساسه النقسام أن حتى

السياسية. الحزاب عليه تتفق موحد

السياسققي السققلم حركقات إحققدى كونهقا وذلك كنمقوذج حمقاس حركقة أخققذ تقم الدراسققة, هقذه وفقي

قدرتها موضقوع حول السئلة من الكثير لها توجه ولكن السياسية, المشاركة مرحلة تجاوزت وكونها اليوم,

القبقول علقى السياسقققي السقققلم حركققات ققدرة متفحقققصة الدراسقققة هقققذه تقأتي لقذا السياسقققية، الشقققراكة علقى

كقل عليه تجمقع موحقد وطقني برنامج مقن جقزءا�ا حمقاس تكقون أن وإمكانية عقام بشقكل السياسقية بالشقراكة

خاص. بشكل الفلسطينية والحزاب القوى

الدراسة مشكلة 2.1

هقي هقل العربية الدولة طبيعقة حقول التسقاالت مقن العديد ثارت القطرية العربية الدولة نشقأة منذ

القوطن مفهقققوم علقى قامقققت العربيققة فالدولقة المواطنققة؟ علقى قائمقققة دولقة أم عرقيققة؟ دولقة أم قوميققة؟ دولقة

والتي العربية الدولة شرعيات أغلب يفسر ما وهذا المواطنة، مفهوم على تقم لم ولكنها الجغرا�ية، والحدود

الدرجقة مقن ريعية أنظمقة إمقا النظمقة، مقن شقكلين وأنتجقت والدينية، التاريخية الشقرعيات على تارة قامقت

الرعيوة. مفهوم على فيها العلقة تقوم تبعية أنظمة وإما الولى،

في جميعاا تشترك أنها إل ملكياا، أو جمهورياا كان سواء حكمها أشكال في العربية النظمة تكن أياا

شبكة تنتج أن تستطع ولم الدولة، داخل للفراد الكاملة المواطنة فكرة وجود عدم

الختلفات. ضمن الكلي الوطن في السياسية الشراكة مفهوم على القائمة السياسية القوى علقات من

والقومي, واليساري الليبرالي الفكر يطرحها كما المدنية سواء الدولة طبيعة حول الصراع قضية إنو

فقد بالقريبة، ليسقت حسقمها مسقألة أن ويبدو تحسقم, لم والتي السقلميون يطرحهقا التي المدنية الدولة أو

عققن كثقيرا�ا يختلقف ل السققلميين عنقد المدنيقة الدولقة مشققروع أن واليسققاريون والقوميقون الليقبراليون اعتقبر
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ل غربي مشروع أنه على والليبراليين القوميين عند الدولة مشروع إلى ينظرون ،والسلميون الدينية الدولة

تنموية. عصرية دولة إنتاج في فشله ثبت وقد والسلمية العربية للبيئة يصلح أن يمكن

برامجهققا وتققديم للخققر، البقديل علقى قائمققة العققربي العققالم فقي السياسققية الحققزاب نظقققرة بقيقت لققد

مقن العربية النظمقة أديرت حيُث العقربي، العقالم في للدولة البديل أنهقا على –الصققرفة النحية الجتماعية

ثم ومقن الفكقرة، ترسققيخ فقي وفشققلوا الليبراليون ذلك تل المواطنة، فكقرة خ ترسو أن تسققتطع ولم القوميين قبل

مقن الرغم _على الفكقرة ترسقيخ في التجربة وفشقلت العقربي الربيع أحقداث بعقد للسقلطة السقلميون وصققل

.- المدة قصر

فقي السياسققية الشققراكة فكقرة ُطرحققت مصقققر, فقي الحكقم إسققتمرار فقي السققلميين تجربقة فشققل بعقد

على الموضققوع يقتصققر الن لغاية أنه صققحيح جقدوي، بشقكل الدولة إدارة في وغقيرهم السقلميين أوسقاط

هققذا أن إل الموضقققققوع، حقققول وهنقاك هنقا مققن سياسقققية لحيقادات التصقققققريحات بعققض أو البحقققاث، مققراكز

الماضية المرحلة خلل السلمية للحركات كثيرة انتقادات وجهت وقد واسع، اهتمام مثار يعتبر الموضوع

على عقلوة الدولة، حسقاب على المقة لموضققوع وتقديمها العقربي العقالم في للدولة نظرتهقا موضققوع حقول

الققدرة دون حققال وهقذا السياسققية، والراى البرامج على للمجتمقع الجتماعيقة والراى البرامج حققول التمقركز

الواحد. القطر في السياسية القوى مختلف عليه تتقاطع عام وطني برنامج إلى التوصل على

حركة موقف وخاصة الفلسطينية، السياسية الحالة في المسألة تعاظمت العربي الربيع أحداث وبعد

الداخلي الشأن في تتدخل أنها على حماس لحركة التهام توجيه فتم العربية، والنظمة الثورات من حماس

وليس الفلسطيني الوطني النسيج من جزءاا تكون بأن منها وطلب الفلسطينية، القضية حساب على العربي

المسلمين. الخوان حركة من جزءاا

قادرة السياسي السلم حركات هل التالي: المركزي السؤال على الجابة في الدراسة مشكلة تدور

الذاتية والتحقديات المعيقات هقي ومقا العقربي؟، العقالم في ححيحية سياسقية شقراكة مقن جقزءاا تكقون أن على

السلم حركات في متقدماا جزءاا تشكل كونها للبحث نموذجاا حماس حركة من متخذة لذلك؟ والموضوعية

حالة ضمن تعيش حماس وكون السياسي، النظام في 2006 عام السياسية مشاركتها خلل من السياسي

عليه. مجمع وطني سياسي برنامج إيجاد اليوم منها ومطلوب فلسطيني, سياسي انقسام
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السياسية، الشراكة على القدرة لديها العربية أو الفلسطينية السياسية الحزاب باقي أن يعني ل هذا

كفرصة إما الحزاب باقي تناول وسيتم السياسي السلم حركات مناقشة على قائم الدراسة موضوع ولكن

السياسي. السلم حركات أمام كتحدي أو

الدراسة أسئلة 3.1

الااتييية والتحيييديات المليقييات �يييي :ميييا التققالي الرئيسققققققي السققققققؤال عققققققن تجيققب أن الدراسققققققة مققققن يتوققققع

إنتاج �ين تليقهيا التي السياسيي اسسيلم حركات لدى السيلوكية أو الفكرية سيواء والموضيوعية،

التالية:_ السئلة �نه ويتفرع كما السياسية؟ الشراكة

حدوده؟ هي وما الصدقاء ومع الداخليين الخصوم مع د موح�و سياسي برنامج على التوافق يمكن هل -1

الدولة؟ ونظام الحكم إدارة إلى السياسي السلم حركات نظرة في إشكالية هناك 2-هل

فقي تتمثل عامقة وطنية سياسققية شققراكة إنتاج فقي حمقاس حركقة بهقا تتمتع التي الخصوصقققية هقي مقا -3

حماس؟ لمنطلقات وفقاا نجاحه، وفرص تحدياته حدود هي وما د، موحو وطني برنامج

الدراسة أ�مية 4.1

والدارسققين للبقاحثين الهتمقام واسققع�ل وفضقققولا جققدلا نشققأتها منقذ السياسققي السققلم حركقات أثقارت

تكشف أن تحاول والتي السياسي السلم بحركات المتعلقة والدراسات العلمية البحاث وكثرت والمهتمين،

ورغققم المتعققددة، والمققة القوطن قضققققايا مققن الحركققات موققف فقي للبحقققث وتتصققققدى منهققا, متعققددة جوانقب

مواضيع حول تركوزت البحاث ُجل أن إل نظرهم وجهات وتعدد المجال هذا في الباحثين مشارب اختلف

أو المعارضققة سقواء للخقر وتقبلهقا الحكقم مقن أهقدافها ناحية مقن السياسقي وسقلوكها الحركقات بفكقر تتعلق

النظمقققة فققي السققققلمية الحركقققات دمقققج موضققققققوع حققققول البحققققاث تناسققققلت الخققققيرة الونقة وفققي المؤيقدة,

السياسية.

المكانيقات دراسققققة فققي يتمثقل جديقد معقققرفي حقققل فققي بحثقت أنهقققا فققي الدراسققققة هقققذه أهميقة تقأتي

تجربة لفشل نتيجة وذلك وطنية, سياسية شراكة إنتاج في السياسي السلم حركات تواجه التي والتحديات
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العربية النظمة في الحكم دفة إدارة في السياسي السلم حركات تجربة لفشل ونتيجة السياسية المشاركة

الحكم. مربع إلى المعارضة مربع من انتقالها بعد

وطقني لبرنامج عملية راية تقديم مقن إليه الخقلص في الدراسقة تطمقح �يمقا تأتي الثانية الهمية

في حمقاس حركقة ومنطلقات إمكانية راية خقلل مقن وذلك الفلسقطينية, الوطنية القوى عليه ُتجمقع موحقد

الموضوعية. والفرص التحديات العتبار بعين آخذين السياسية الشراكة

العربيقة- والقدول فلسققطين فقي الولقى العلميقة الدراسققات مققن تعققد الدراسققة هققذه أن الثالثقة الهميقة

السياسققي السققلم حركقات عند السياسققية الشققراكة موضقققوع فقي البحققث تناولت التي الباحققث- علم حسققب

نموذجاا. حماس حركة واعتبار

الدراسة أ�داف 5.1

يلي: ما إلى الدراسة هدفت

بينهما.1. الفاصل الخط على والتعرف السياسية والمشاركة الشراكة بمفهومي الوعي تعميق

مقن2. السياسققية الشققراكة مجققال فقي السياسققي السققلم حركقات تواجههقا التي الصقققعوبات على التعقرف

القطقر داخقل علقات من السياسقية الممارسقة أنتجته وما والدولية، القليمية والتغيرات التقلبات خقلل

الواحد.

تقديم3. على قدرتها مدى فهم وكذلك السياسي السلم لحركات والمة الدولة بين العلقة إشكالية إدراك

عامة. وطنية كأولوية الجتماعي البرنامج على السياسي البرنامج

السياسية.4. الشراكة لتعزيز حماس حركة اتبعتها التي والسس المنهجيات على التعرف

السياسققية5. الشققراكة موضقققوع فقي حمقاس حركقة تواجققه التي والتحققديات الشققكاليات أبرز على الوققوف

موحد. وطني برنامج على الخرين مع التفاق على والقدرة

الدراسة فرضيات 6.1
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من الحكم في السياسقي السقلم حركات واجهته ما أن على الدراسقة فرضققية تقوم :)1( الفرضققية

بقدل السياسققية المشققاركة علقى والتركققيز العربيقة، النظمققة قبقل مققن القصققققاء سياسققة إلقى تعققود إشققكاليات

على المقة السياسقي السقلم حركقات تقديم نتيجقة المشقكلة تعاظمقت نفسقه الوقت وفي السياسقية، الشقراكة

السياسي. البرنامج حساب على الجتماعي البرنامج على وتركيزها الدولة

في السياسقي السقلم حركقات باقي على تقدمت حمقاس حركقة أن مقن الرغم على :)2( الفرضققية

وبيقن بينهققا الخققلف كققون السياسققي السققلم لحركققات مغققايرة اشققكالية واجهققت أنهققا إل الشققراكة موضققققوع

السياسي. البرنامج على يقوم الخرين

الدراسة منهجية 7.1

السقققلم حركققات بيقن مققا التبادليقة العلققات دراسقققة خقققلل مققن الدراسقققة موضقققققوع فقي البحقققث تقم

كقل أثر على للوقوف الدولة، في السياسقية المكونات وباقي السياسقي السقلم وحركقات والدولة، السياسقي

بديلا؟. السياسية المشاركة إلى اللجوء تم ولماذا السياسية، الشراكة سلوك تغييب باتجاه الخر, في منهما

وسققلوكها الفكريقة، منطلقاتهقا السققلمية: للحركقات الرئيسققية المكونقات ثقالوث تفحققص سققيتم كقذلك

تأخذ السياسي السلم فحركات الخر؟، مع منهما كل يتفاعل وكيف للحكم، ممارستها وطبيعة السياسي،

منه أكقثر الفكقري الطقابع تأخقذ لهقا الخقرين نظقرة ولكقن مقا(، حقد إلى )البرغماتية العملية الحركقات طقابع

السقلم لحركقات بالنسقبة وأولويتهقا المكونات هقذه مجمقل على الوقوف سقيتم لذا السياسقي، العملي الطقابع

ححيحية سياسقية شقراكة إنتاج دون يحقول فكرية منطلقات مقن الحركقات هقذه تمتلكقه مقا أن حيث السياسقي,

الخر. لبعضها السياسية الشراكة إنتاج على أساسياا محفزاا ويعتبر لبعضها،

كنموذج تناولها سقيتم أنه إل الجتماعي, البرنامج سقؤال حولها يثر لم حماس أن من الرغم على

السقققلم حركققات أوائقل مققن أنهققا بقل السياسقققي، السقققلم حركققات مققن جقققزء أنهققا الول رئيسقققيين: لسقققببين

التي الشكالية وهي والثاني التشريعية، بالنتخابات فوزها بعد الحكم مشكلة غمار خاضقت التي السياسي

)وهذا الدولة إشكالية دائما تواجه فحماس الوطني, والبرنامج السياسية الشراكة صعيد على حماس تواجهها

التي البيئة وتحليل دراسقة في البحقث سقيتم ولذا وإسقرائيل(، السقلم بعملية حماس علقة معضقلة من ينبع
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السياسققية الشققراكة موضقققوع إلى تذهب أن لحمقاس يمكقن وكقم حمقاس لحركقة السياسققي الفعقل فيهقا يتشققكل

واحد. وطني برنامج على والتفاق

حركقات مقع التعامقل سقيتم حيث الحالة، دراسقة منهقج الدراسقة سقتعتمد المنهجية, هقذه مقن إنطلقاا

وذلك السياسية، الشراكة محور على وسلوكها ومكوناتها منهجيتها وفحص دراسة, كحالة السياسي السلم

مكوناتهققا مققع الظقققاهرة وتنقامي كنفهققا، فقي السياسقققي السقققلم حركققات نمققت القتي البيئقة تحليقل خقققلل مققن

والخارجي. والداخلي السياسي المجتمع مكونات من بغيرها وعلقتها وتجربتها، الفكرية

مققققع المقابلققة وهققققي الولققى: رئيسقققققيتين أداتيققن علققى الدراسقققققة حالققة تفحقققققص فققي الباحقققققث واعتمققققد

السياسققية الحركقات عققن الصقققادرة الرسققمية الوثقائق على العتمقاد والثانيقة: العلققة, صقققاحبة الشخصقققيات

الرسمية. لدبياتها وفقاا الحركات سلوك ومحاكمة

السابقة الدراسات 8.1

في للحركة السياسي السلوك �لى وأثر�ا حماس لحركة السياسية "الثقافة نعيرات: رائد دراسة

لتبيان الحكم, زمام استلمها بعد حماس لحركة السياسي السلوك في للبحث الدراسة هذه هدفت الحكم1".

المتبعة المناهج محاكاة ومدى واليدلوجية، الفكرية منظومتها إلى مسقتنداا الحركة, على طقرأ الذي التغيير

مقن الحكقم أثنقاء الحركقة حققتقه بمقا ذلقك وربقط والفكقري, الثققافي لمخزونهقا الحكقم ممارسققتها أثنقاء للحركقة

حققاول كمقا العمليقة, والممارسققة النظققري للجانقب مواءمتهقا خققلل مقن إخفاققات مقن واجهتقه مقا أو انجققازات

إلى التوصل ومحاولة للحكم, قيادتها أثناء حماس حركة واجهت التي المنعطفات أهم على الوقوف الباحث

أنهقا أم أمامهقا, العحبات إزالة في سقاعدت قد بهقا الخاصققة واليدلوجية الفكرية المنظومقة كانت إن معرفة

والمنعطفات. الخلفات تجاوز عدم في أسهمت

للبحاث, النجاح جامعة مجلة الحكم", في للحركة السياسيي السيلوك �لى وأثر�ا حماس لحركة السياسيية "الثقافة رائد: نعقيرات, 1

.2008 النجاح, جامعة
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-1994 حماس اسسلمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في "المعارضة المبحوح: وائل دراسة

السياسققي الفكقر فقي المعارضقققة مفهقوم على التعقرف إلى هقدفت تحليلية دراسققة عققن عبارة وهقي .1"2006

حركة تصنيف ومحاولة خاص، بشكل حماس السلمية المقاومة لحركة السياسي الفكر وفي عام, بشكل

منظمققة مققن )حمققاس( السققلمية المقاومققة حركققة موققف تطقققور وتحليقل المفهققوم هققذا إلقى اسققتناداا حمققاس

الخارجة والمنظمات والحركات والحزاب لها، المشكلة والمنظمات والحركات والحزاب الفلسطينية التحرير

مقن )حمقاس( السقلمية المقاومقة حركقة موقف تحليل إلى إضققافة المنظمقة لتطوير رايتهقا وعقرض عنهقا،

تلتها. التي والإتفاقيات )أوسلو( إتفاقية

الفلسطيني السياسي النظام تشكيل في التشريلية النتخابية النظم "أثر البزم: إبراهيم دراسة

التشريعية النتخابية النظم أثر تدرس أنها في الدراسة هذه أهمية تكمن ميدانية"2. دراسة (2012-1996)

وخصائصقها النتخابية النظقم مفهوم الدراسقة هذه استعرضقت وقد الفلسقطيني، السياسقي النظقام تشقكيل في

الفلسققطيني، السياسققي النظققام على ذلك وإنعكقاس النتخابيقة, النتقائج على تأثيرهققا وطققرق أهميتهقا وقيقاس

عام الثانية والنتخابات 1996 عام الولى النتخابات ونتائج أنواعها وأهم الإنتخابية النظم نشأة فتناولت

على ذلك وأثر والثانية, الولى التشققريعية النتخابات نتائج فقي التأثير فقي النتخققابي النظققام وأثر 2006

على النتخابية النظم أثر ليضاح الحاكمة, السلطة شكل وتناولت كما الفلسطيني, السياسي النظام طبيعة

أسققاتذة مقن العشققرات نظققر وجهقة مقن الفلسققطيني السياسققي النظققام على وأثقره التشققريعية النتخابقات نتقائج

جامعقات على ميدانية دراسقة تطبيق خقلل مقن وذلك الفلسقطينية, الجامعقات في والقانون السياسقية العلوم

وجامعققة المفتوحقققة الققدس جامعققة فلسقققطين, –جامعققة الزهقققر جامعققة – السقققلمية )الجامعققة غقققزة قطقققاع

أداة على معتمدة التحليلية الوصفية المنهجية المقاربة على فرضياتها إثبات في الدراسة واعتمدت القصى(

المقارن. المنهج وكذلك التحليلي الوصفي للمنهج الجتماعي المسح أدوات كإحدى الستبيان

للدراسقققات الزيتونقة مققركز ",2006-1994 حمياس اسسييلمية المقاومية لحركية السياسييي الفكير فيي المعارضيية " وائقل: المبحقققوح, 1

.2012 ط1, بيروت, والستشارات,
رسققالة ميدانية", دراسية الفلسيطيني(2012-1996) السياسيي النظيام تشيكيل في التشيريلية النتخابية النظيم أثر إبقراهيم: البزم, 2

.2014 الزهر-غزة, جامعة منشورة, ماجستير
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ما الفلسطيني السياسي النظام في حماس لحركة السياسية المشاركة " مجدي: عيسى دراسة

العمل في حماس حركة مشاركة عن الدراسة ،1"تحدثت السياسية والبراغماتية الأيدولوجي التماسك بين

فقي وفكرياا سياسياا منعطفا�ا المرحلة هذه شكلت وكيف الفلسطيني، السياسي النظام في وفاعليتها السياسي

وكيف ،1964 عام الفلسطينية التحرير منظمة تأسيس بدايات مع تشكل والذي السياسي النظام ذلك تاريخ

في المعلنة مواقفها على بناءا المشاركة وعارضت عارضته بعدما للمشاركة الحركة من العلن قرار كان

جقذورها إمتدت أيدلوجياا المسقلمين الخقوان بحركة والمرتبطقة حماس السقلمية المقاومة فحركة السقابق.

التحقرير منظمقة إلى النضققمام ،ورفضقت 1987 عقام تأسيسقها إعقلن قبل مقا إلى الفلسقطينية السقاحة في

اليديولوجي الخط عن المعبرة الحركات أبقرز حمقاس أصقبحت لقذلك ونتيجة وسياسية, أيديولوجية لسباب

الححبة. تلك في الفلسطينية الساحة في

السياسقية للتطقورات ،تبعقا المنظمقة مقن المسقتمر والتبدل للتغقير عرضققة كقان حمقاس حركقة موقف

تخلقي واشققتراطها للمنظمقة, العلمقاني للمنهقج رفضققققها فمقن الفلسققطينية, القضققققية بهقا مقرت القتي المتلحققة

المنظمة في المشقاركة لتقبل حماس موقف تطقور لدخولها، بالوحيد ليس كشقرط المنهج ذلك عقن المنظمة

حول الخلف انتقل وبذلك الفلسطيني, القوطني المجلس في محددة نسبة على حصولها مقابل 1990 عام

المنظمقة، داخقل والحصققص النسقب على النزاع إلى اليقديولوجي الرفض مقن المنظمقة في حمقاس مشقاركة

تم الدراسقة هذه وفي السياسقي, عملها في البراغماتي للمذهب حمقاس تبني إلى بوضقوح أشقار الذي المر

المختلفقة، التاريخيقة المراحققل خققلل الفلسققطيني، السياسقي والنظقام حمقاس حركقة بيقن العلققة تطققور بحققث

الدائمة ومحاولتها حماس تأسيس بعد خاصقة الجانبين، بين الخلف نقاط أبرز على التركيز إلى إضقافة

القيقادة إطار في المشاركة البداية منذ رفضت فحماس النظام. مكونات أو أطقر مقن أي فقي المشاركة عدم

لتلك بديلة أو موازية رئيسقة كقوة نفسقها لثبات منهقا محاولة في ١٩٨٧ عقام لنتفاضقققة الموحقدة الوطنيقة

مدريد كمؤتمقر الموقعقة والتفاقيات السقلم لعملية والرافض المعلن حمقاس حركقة موقف كقان كمقا الحيادة.

الحتلل مقع الصققراع مقن العقائدي موقفهقا إلى بذلك مسقتندة المعارضققة مواقفهقا على بناءا أوسقلو واتفاقية

السرائيلي.

والبراغماتية اليدولوجي التماسيك بين ميا الفلسيطيني السياسيي النظيام في حمياس لحركة السياسيية "المشياركة عيسققى: مجققدي, 1

.2007 ا, بيرزيت-رام جامعة منشورة, غير ماجستير رسالة السياسية,"
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والممارسة الفكر بين السياسي اسسلم حركات لدى السياسي التغيير "أساليب دبعي: رائد دراسة

لدى السياسقي التغيير أسقاليب في البحقث إلى الدراسقة هقدفت نموذجال1". مصير في المسلمين اسخوان -

السلم حركات تلعبه الذي الدور إطار في وذلك ," 1928-2005 مصقر" في المسلمين الخوان حركة

يتنقامى أن المتوقع من والذي والسلمي, العربي العالمين في والإجتماعي السياسي الحقراك فقي السياسي

مقن عققدد فقي نظمقت التي النتخابات فقي نتائج مقن أفرزته ومقا العقربي العقالم تجتاح التي الثورة ظقل فقي

فقي كشقققريك السياسقققي السقلم حركقات دور تنقامي أوضققققحت والقتي ومصققققر, والمغققرب تقونس مثقل القدول

في الدراسقة إشقكالية ,تكمن الرسقمي السياسقي المشقهد عقن السقنوات لعشقرات دام غياب بعد القرار صقناعة

المجتمقع فقي ترتئيقه الذي التغيقير لحققداث سققعيها خققلل إنتهجققت المصقققرية المسققلمين الخققوان حركقة أن

تلقك بيققن الإختيققار آليققة أن إل , أحيانققا�ا والمتناقضقققققققة المختلفقة والليقات السققققاليب مقن عققققدداا المصقققققققري

مقن الحيان مقن الكثير في تقترب الحركقة تعيشقه الذي الحظقر حالة ظقل في ممارسقتها وكيفية السقاليب

التي والليات الساليب طبيعة حول التساالت من العديد الدراسة تطرح ذلك أجل ومن الفكر, في تغييرات

منذ المصري المجتمقع فقي شامل تغيير تحقيق نحو سعيها في المصرية المسلمين الخوان حركة انتهجتها

الحركة ونظقرة السقاليب, تلقك علقى طقرأت التي التحقولت وأبرز ,2005 عقام وحقتى 1928 عقام تأسيسقها

السياسي. والصلح والقباط والحزاب المرأة مثل القضايا من لعدد

الاييفة فيي السياسييي اسسييلم حركيات منظيور مين السياسييي التغيير ": الشييوبكي بلل دراسيية

ومفهوم ومراحله السياسي التغيير مفهوم بداية الدراسة استعرضت نموذجا"2. حماس – غزة وقطاع الغربية

تعمقت ثم ومقن ومراحله, السقلمية الحركقات لدى السياسقي التغيير ناقشقت ثم ونشقأته، السياسقي السقلم

وأهداف الحركة به مرت الذي السياسي التغيير ومراحل حماس حركة وهي أل الدراسة نموذج في الدراسة

عوامل. من التغيير بذلك مرتبط هو وما التغيير هذا

السابقة الدراسات �لى تعقيب 9.1

مصيير فيي المسييلمين اسخيوان - والممارسيية الفكير بين السياسييي اسسييلم حركيات لدى السياسييي التغيير "أسيياليب رائقد: دبعققي, 1

.2012 نابلس, – الوطنية النجاح جامعة منشورة, ماجستير ,"رسالة نموذجال
رسالة نموذجا," حماس – غزة وقطاع الغربية الافة في السياسي اسسلم حركات منظور من السياسي "التغيير بلل: الشوبكي, 2

.2007 نابلس, – الوطنية النجاح جامعة منشورة, ماجستير
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الحكقم إدارة في وسقلوكها حمقاس لحركقة اسقتهدافها في السقابقة الدراسقات مقع الدراسقة هقذه توافقت

والتوحققد التفاق وضقققرورة الخققر, وتقبل الشققراكة وجققود وضقققرورة للحركقة, واليدولوجية الفكرية والمنظومقة

جانقب وإبقراز التركققيز فققي فظهققر الختقلف جوهقققر أمققا الخققققارجي. العققدو وتحديقد الوطنيقة الولويقة علقى

سياسقية شقراكة وجقود ومدى السياسقية, العملية إدارة في التقليدي وغقير الواسقع بمفهومها السياسقية الشقراكة

التي الجدليات طبيعة في إل الخرى الدراسات عن الدراسة تختلف ول السلمية. للحركات وتقبل ححيحية

السققلم حركقات صققققعيد علقى سققواء متغقيرات مقن حملتقه ومقا الزمنيقة الفقترة القى إضققققافة الباحققث, تناولهقا

السققلوك تتبقع مقن بقد ل كقان سققنوات عشققر مقن أكقثر حكقم �بعقد حمقاس, حركقة صقققعيد على أو السياسققي

العقربي الربيع بعقد مقا مرحلة تركتهقا التي والثقار الدروس طبيعقة على الوققوف وكقذلك للحركقة, السياسققي

وثيققة صقققدور بعقد وخاصقققة سققابقاتها عققن مغقايرة للحركقة جديقدة مرحلة ظهقور الى إضقققافة حمقاس, على

والمناهج البيانات جمقع وآليات البحقث عينة في الدراسقة هقذه واختلفت 2017م, عقام والسياسقات المبادئ

المستخدمة. البحثية

الدراسة فصول 10.1

مقدمقة مقن العلمقي البحقث مقرتكزات على الفصققل هقذا يحتوي ومفاهيمها: الدراسية مقدمة الول: الفصيل

كما ومحدداتها، الدراسة ومنهجية فرضقية إلى إضقافة وتساالتها، وأهدافها الدراسة أهمية للدراسة، ومشكلة

المفاهيمي. الطار إلى بالضافة السابقة والدراسات الدراسة مصطلحات على الفصل هذا ويحتوي

طبيعقة الفصقققل هقذا :يتناول والعربي الغربي الفكر في والجتماعية السياسيية السيياقات الثاني: الفصيل

والتدرج بينهما, الفوارق وأهم وتشكيلها العربية الدولة بنية مع مقارنة تشكليها, وكيفية وبنيتها الغربية الدولة

محاكاة هقي العربية الدولة كون من الموضققوع هقذا على التركيز حيث الدولتين, بنية مراحقل في التاريخي

الغقربي, العقالم فقي تشققكلت كمقا تتشققكل أن تسققتطع لم العقربي العقالم فقي والدولة الغقربي, العقالم فقي للدولة

العققالم فقي الحكققم لمؤشققرات وفققاا محاكمتهققا يتقم فإنقه اليقوم السياسققي السققلم حركققات محاكمققة عنقد ولكققن

على الفصقققل هققذا فقي التركقيز تقم لذلك للسققلطات, السققلمي والتقداول والديمقراطيقة والمقرأة كالشققراكة الغقربي

على الوقوف لمحاولة العقربي الجتمقاعي السقياق في والدولة الغقربي الجتمقاعي السقياق في الدولة قضققية
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الشقققراكة قضقققققية يخقققص بمققا السياسقققي السقققلم حركققات تواجهققه ومققا اليقوم, الدولقة تواجقققه القتي التعقيقدات

الشراكة. قضية على الوقوف أجل من وذلك السياسية,

واقع على الوقوف الفصقل هذا في تم والمجتمع: الدولة سؤال السياسي: اسسلم حركات الثالث: الفصل

العقربي, العقالم في السياسقية الشقراكة تجقارب لبعقض والتطقرق بالحكم, وعلقتهقا السياسقي السقلم حركقات

يخقص بما السياسقي السقلم بحركات التجربة أوصققلت أين وإلى بها, تتعلق التي الشقكاليات إلى إضققافة

عملياا؟. أو نظرياا سواء الشراكة موضوع

والموضوعية الذاتية التحديات على الفصل هذا في الوقوف تم السياسية: والشراكة حماس الرابع: الفصل

الحكم بتجربة مرت حماس حركة أن حيث الحكم, في تجربتها إلى التطقرق كما حماس حركة تواجقه التي

السياسي سلوكها وفي الحكم في منعطفات بعدة مرت الحركة أن كما ,2017 عام إلى وصولا 2007 عام

فقترات فقي للتجربقة والمراجعقات الراى مقن العديقد تققديم على الحركقة وعملت الخققر, مقن التققرب ومحاولة

التجربة. هذه لمحاكمة فارقة مرحلة أمام جعلنا هذا السياسية, الوثيقة ولدة وأهمها عديدة

المفاهيمي اسطار 11.1

السياسية الشراكة مفهوم 1.11.1

ديمقراطي أساس على الدولة بناء أشكال من شكلل (Political Partnership( السياسية الشراكة

القرار لصنع المشتركة والهداف العامة المصلحة إلى للوصول المجتمع, وشرائح مكونات جميع به تشترك

لدى خاصقة ومهارة فائقة وعناية قدرة تعني أنها كما آخر. طرف حساب على بالحكم طرف إستئثار دون

شقرائح كافة مقن مشقتركة بجهقود الدولة تبني أن شقأنها مقن التي والتناقضقققات الختلفات لدارة الطققراف

المجتمع1.

ص117. ,2013 ,64 العدد بيروت, الغدير, مجلة للدولة؟(, تقاسم أم للسلطة والجمهورية-تقاسم )الوليغارشية وليد: اليوبي, 1
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هقققدف لتحقيققق سياسققققياا أو أيققدولوجياا المختلفققة الطقققققراف بيققن التعاقققد تتطلقب السياسققققية الشققققراكة

عقن بعيداا بالسقلطة والسقتئثار المنفرد بالعمقل تححيقهقا يصققعب مقرجووة نتائج إلى للوصققول وذلك مشقترك,

كافة. الفرقاء بين المشتركة المسؤوليات وتحمل السلمي التعايش على تقوم فهي الخرين,

النسققان, وحققوق سققلمياا, للسققلطات السققلمي والتقداول السياسققية التعدديقة فقي يكمقن الشققراكة جوهقر

تكققون بحيقث سقققليمة, بصقققققورة تجقققري وأن ونتائجهققا النتخابقات تحقققترم وأن والقليقات, الثنيقة, والجماعقققات

التوضيح يمكن وهكذا المجتمع1. ومكونات أطياف كافة من السياسي والقرار الوطنية المسؤولية في شراكة

القرأي عقققن والتعبقير بقالختلف يسقققمح والقذي القديمقراطي المحتقوى العققام جوهرهققا فقي تتمثقل الشقققراكة بقأن

القانون. سيادة إطار في المنافع واقتسام العامة الحريات وإطلق

إلى الوصول ُبغية القرار صنع في السياسية الشعب مكونات جميع إشراك تعني بأنها القول �يمكن

الحققوار لغققة تبققى وأن الديمقراطيقة للحيقم وفققاا الدولقة إدارة فقي السياسققيين الفرققاء والقتزام العامققة, المصققققلحة

حجمهقا, بلغ مهمقا شققريحة أي وُتهمقش ُتسققتثنى ل وأن المختلفقة, السياسققية النخققب بين حاضقققرة والتفقاوض

في التكامقل تحقق أن شقأنها مقن التي العريضقققة والخطققوط العامقة السقتراتيجيات على التوافق بغية وذلك

المختلفة. الدولة بمؤسسات الرتقاء سبيل

ذلك لن والمناصب السياسية المواقع وتوزيع المحاصصة العام بمفهومها تعني ل الشراكة أن كما

دون المواققع بعقض تكقون أن الممكقن ومقن آخققر, حسققاب على طققرف مقن والسققتقواء المغالبقة إلى يقؤدي

إدارة على المختلفة الطقراف مقن إيمقان هقي فالشقراكة الشقركاء. نفور إلى سقيؤدي بدوره وهقذا يذكر, تأثير

مجتمققع لبنقاء النوايقا حسقققن الطقققراف مققن يتطلقب وهققذا بهققا, للقرقي والتكامققل الدولقة لبنقاء السياسقققية الحيقاة

ل وأن مسؤولياتهم, عن التخلي بعدم الشركاء تلزم وقوانين أنظمة تشريع إلى بالضقافة ومتماسك, رصقين

وهذا العام, الوحدوي بالعمل اليمان يبقى أن ما بقدر السياسية للسلطة الوصقول الشراكة من الغاية تكون

المشترك2. السياسي العمل في الشركاء جميع بين متبادلة ثقة وجود دون يكون ل

ص68. ,2015 ,200 العدد الدولية, السياسة ووطنيال, �الميال الديمقراطية أزمة عمرو: حمزاوي, 1

مركز العربي، الوطن في السياسية والمشاركة الشراكة ندوة في عمل ورقة �ربية, رؤية السياسية.. الشراكة السلم: عبد البغدادي, 2

ص22-21. ,2015 الردن، عمان، الوسط، الشرق دراسات
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السياسية المشاركة 2.11.2

فهقو )Political Participation( السياسقية المشقاركة تناولت التي التعريفات مقن العديد هنالك

في العامقة الدولة بقضقققايا تتعلق التي القرارات في تأثيرهم ومقدى الشقعب أفراد مشقاركة مسقتوى على يدل

الذي "Lucian W.Pye"باي "لوسققيان رأى فققد لذلك السياسققية1. وغققير السياسققية سققواء المجققالت, كافقة

وفعقلا"2. ققولا السياسقية الحياة فقي وجماعقات أفقراداا المقواطنين مقن كبيرة أعقداد "مشقاركة تعقني: بأنهقا يرى

في السياسيين القادة على للتأثير المواطنين أو الشعب أفراد جانب من تطوعي عمل أي أيضاا تعني وهي

على سواءا السياسية النخبة اختيار أو الدولة في العامة الشؤون إدارة في والمشاركة العامة السياسات اختيار

القومي3. أو المحلي أو الحكومي المستوى

صقققور جميع تشققمل عملية وهقي الديمقراطية, أسققاس السياسققية المشققاركة بأن الققول يمكقن لذلك

سواء المجتمع, يتطلبها التي بالمهام للحيام الحكومة أجهزة عمل توجيه في المواطنين إسهامات أو اشتراك

والتصققويت القتراع حقق بإتسقاع تتنوع والمشقاركة رقابي, أو تنفيذي أو تقريري أو استشقاري طابعهقا كقان

ويشققمل سياسققياا, كائناا النسققان يجعقل ممقا والمنظمقات الحققزاب تواجققد وتشققجيع المختلفة المجتمقع لشققرائح

كالسلطة السياسي القرار صانعي على التأثير إلى تهدف التي النشاطات مجمل السياسية المشاركة مفهوم

والحزاب. والتنفيذية التشريعية

والفراد للجماعات المتساوية بالحقوق العتراف على قائم عرفي كمفهوم المشاركة مفهوم تأسيس

النظر بصقرف والنسانية الهلية كامل واعتباره بالخر القبول وعلى بمصقائرهم, والتحكم شؤونهم إدارة في

في المختلفة الشقكال هقذه في السياسقية المشقاركة أهمية وتأتي اللون, أو العقرق أو الدين أو الجنس عقن

الدفاع أو ومصقالحهم حقوقهم على الحصقول من الناس تمكن كونها في التأثير ومواقع القرار صقنع مواقع

ص146-145. بيروت,2003, العربية, الوحدة دراسات مركز العربي, الو�ي في المستقبل ,إشكالية هادي الهيتي, 1

للنشقر المجقدلوي دار السلطة, إدارة إستراتيجية في معاايرة العامة-دراسة والسياسات الحديثة السياسية النظم ثامر: الخقزرجي, 2

ص181. ,2004 ط1, عمان-الردن, والتوزيع,
الكتب دار حولنا, من العالم فهم في تسيا�م حديثة ومنهجية نظرية والديمقراطية_اتجا�يات السياسيية المشياركة سقامية: صققالح, 3

ص20. ,2005 القاهرة, العربية,
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بشكل المجتمع حياة توجيه في والمساهمة حياتهم بأمور التحكم قدرة النهاية في يعطيهم الذي المر عنها،

عام.

يمثلها التي فلسفتها وعلى الدولة في الوطني الجماع وجود من أساساا السياسية المشاركة تنطلق

العربية الحالة أن إل العليا، العامة والسياسات الدولة إدارة على التنافس ظل في تأتي والمشاركة الدستور،

القتي والشقققكاليات العققربي" "القربيع أحقققداث وبعققد أنقه حيقث عامققة، سياسقققات إدارة قضقققققية مققن أعمققق تبقدو

فسؤال نريد؟ دولة أي المركزي: السؤال في تكمن الديمقراطي التحول إحداث في العربي العالم دول واجهت

دول بعض في النتخابات إجراء رغم الديمقراطية النتكاسة أحدث ما وهذا حاضرا، زال ما وفلسفتها الدولة

وبالذات والدستور الدولة طبيعة حول مركزي سؤال ُأثير الحالتين كل وفي تونس, _مصقر، العربي الربيع

ومرجعياتها. الدولة بطبيعة المتعلقة المادة

السياسي اسسلم 3.11.2

مقع الصقققراع ظققاهرة على تركقيزه والمقريكي الغقربي العقلم أثار 2001 سقبتمبر 11 أحقداث بعقد

وقد بالسلمية. توصقف التي السياسية الحركات لمواجهة ستكون بأنها القادمة المرحلة ووصقف السلم,

الخلقققط إلقققى بقققآخر أو بشقققققققكل أدى التحليقققل, فقققي الفوضققققققققققققى مقققققن نقققوع الحرجقققققققة الفقققترة هققققققذه فقققي حقققققققدث

الحكم, في لها ومرجعاا مرتكزاا السلمية الشريعة تعتبر إسلمية وأحزاب منظمات وبين كدين السلم بين

العمققل تنتهققج والقتي السقققلمية الحركققات صقققققعود اسقققتبق أن إل المققريكي الغققربي العقققلم مققن كققان ومققا

والتخقوف الصقعود هذا مؤشقرات عقن بالعلن المنطقة في وحلفائها مصقالحها على خوفاا للحكم السياسقي

الخققرى التيارات وبين التيارات هقذه بين تفقريق هنالك يكقن لم المقر بادئ فقي أنه علمقاا طبيعتهقم1, مقن

السققلفية, المسققلح, السققلم السققلمية, التيقارات مثقل المققر بقادئ فقي عديقدة مسققميات عليهققا أطلقق والقتي

السلمية2. اليقظة السلمي, البعث الصولية,

ترجع أنها حيث ومتوقعة, طبيعية كانت السياسي السلم ظاهرة نشوء أن إلى أشار سيف أنطوان

فقي العربيقة الدولة وفشققل والسققلمي, العقربي العقالم فقي الدول لمعظققم المتقدني القتصقققادي المسققتوى إلى

ط1, البيقان, دار العربية, الثورات حقبة في والسياسيية الفكرية المعركية لبعياد الجيدد..رؤية اسسيلميين :�صيير وليقد الهويريقني, 1

ص28. ,2013
,2005 ط1, الردن, الحديث, الكتاب عالم نموذجال(, والجزائر )مصر السياسي اسسلم منظور من واسر�اب :العنف حسن طوالبة, 2

ص85-84.
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الحريقات لمظققققاهر كامقققل وغيقاب والقهقققر السققققتبداد مقققع للمقققواطن, الساسققققية الحتياجققققات وتقأمين التنميقة

الشقتراكية الحركات مع حقدث ما وهقذا والبطالة, كالفقر هامة قضققايا معالجقة وعقدم والحداثة والديمقراطية

المسققتوى لقرفع منهققا كمحاولقة الشققيوعي الفكققر تقأثير تحققت والسققلمية العربيقة القدول بعققض فقي وظهورهققا

والجتماعي1. القتصادي

تقديم على تعمل التي السلمية والجماعات التيارات على يطلق مصقطلح هو السياسي السلم

وفقاا القضقايا من بالعديد مواقفها تتغير بحيث إسلمية, مرجعية ذي واقتصقادي واجتماعي سياسي برنامج

ويطلق وأكاديميا, إعلميا يستخدم المصطلح وهذا تحالفاتها2. على وبناءا والمصلحة والتطورات للمستجدات

تعريفه ويمكن حياة. منهج يكون لن يصقلح شقمولي نظقام السقلم بأن تؤمن سياسقية تغيير حركات على

التي الحركقات تسقتخدمها التي السقلمية الشقريعة مقن النابعقة السياسقية والهقداف الفكقار مقن كمجموعقة

منشود, إسلمي نظام لقامة أساساا يتخذ لن صالحاا ويكون جماهيري, بدعم وتحظى تنظيمية بنية تمتلك

الدولة3. مؤسسات لبناء يصلح واقتصادي وقانوني واجتماعي سياسي نظام وهو

مصقطلح أنه ويرونل المصقطلح هذا رفضقوا بل اعترضقوا السلميين المفكرين من العديد أن علماا

ظهور بداية أن إلى وأشاروا المختلفة, ومصالحهم أهدافهم مع يتوافق لكي السلم تجزئة على يعمل غربي

المسلمين. غير والدارسين الباحثين من كان المصطلح

يعمل كونه مقبول, وغير مرفوض السياسي السلم مصقطلح بأن القرضقاوي يوسف الشيخ ويرى

عباسقي, أو أمقوي أو راشقدي أو نبوي كإسقلم وتاريخياا وشقيعي, سقني كإسقلم مقذهبياا السقلم تجزئة على

والسقققلم المنغلقق, والسقققلم المنفتقح السقققلم هنالقك ليصققققبح وإفقريقي, آسقققيوي إسقققلم يققال كققأن وجغرا�يقاا

ص93. ,2014 ط1, بيروت, العربية, الوحدة دراسات مركز العربي, الوطن في السياسي اسسلم مستقبل وآخرون: توفيق السيف, 1

والسققتراتيجية, السياسققية الدراسققات مققركز الهققرام، مؤسسققة الققاهرة: العيالم, فيي اسسييلمية الحركيات دليل وآخققرون, النجققار إبقراهيم 2

ص24. ,2006
,41 العقدد لبنان, والتوثيق, والبحققث الدراسققات مقركز الوسيط, شيؤون مجلة العربية, والنظمية السياسيي :اسسيلم رضقققوان السققيد, 3

.1995
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أجزائه بكافة كامل واحد إسلم سوى يوجد ل أنه مشيراا والمقبول, الكلسيكي والسلم والرجعي المتعصب

ورسالته1. مضمونه من السلم تفريغ على يعمل المصطلح هذا أن وأشار والسنة, القرآن ومرجعيته

إسقلمي" منظققور مقن السياسقية والتعددية السياسقي "السقلم كتابه في عمقارة محمقد ويرفض كمقا

للمفهوم إختزال بأنه واصفاا والجتزاء للتحجيم السلم يعرض أنه �يه يرى والذي أشكاله, بكافة المصطلح

مجزأ2. وأجزائه أركانه بكافة السلم يكون وبذلك بالسياسية, العمل موضوع في

بأخرى أو بطريقة الحكم إلى الوصول تحاول بأنها الحركات هذه السلمية الحركات خصوم يتهم

العمقل في السقلمية الحكقام وتطبق السقلمية, الشقريعة مرجعيتهقا تكقون دينية دولة وبناء به، والسقتفراد

تريد الخقرى التيارات أن حين ،في للشقراكة العلمانية الحركقات أو الليبرالية التيارات قبول وعقدم السياسقي,

فقي فقرد لكققلو خاصققققا�ا شققأناا السققلمية الشققريعة اتبقاع مسققألة تكققون وأن دينيقاا، محايقدة علمانيقة دول بنقاء

الدولة. يخص �يما تتدخل وأل المجتمع

المدني اسسلم حركات 4.11.2

الحركقققات بيققن للتفققريق أو للوصقققققققف تبنويققه تققم قققد السياسققققي السققققلم حركقققات مصقققققققطلح كقققان إذا

ل فإنه السياسية، المشاركة ترفض التي تلك وبين السياسية, السلطة في المشاركة تتبنى التي السلمية

في السلطة توليها بعد نفسها السياسي السلم حركات تجربة أفرزته جديداا واقعاا هناك بأن التجاهل يمكن

نفسها تجاه الحركات تلك وتصقورات سلوك في تغيرات من ذلك رافق وما والسلمية العربية الدول بعض

الخقر، بعضققها ونجقاح التجقارب بعقض فشقل إلى أدت والتي العقربي الربيع ثورات نتائج حقتى أو والحكقم،

للظاهرة. آخر وصفاا يتطلب أصبح قد ذلك جميع

السققلمية التجققارب على عققلوة تركيقا، فقي السققلمية والتجربقة المغقرب، فقي السققلمية فالتجربقة

عملية إنجقاح على وقدرتها تونس في السقلميين تجربة مقن ذلك تل ومقا واندونيسقيا، ماليزيا في المبكقرة

/, http://www.elshaab.org/news/24866323/2/2017 الجديد, الشعب جريدة السياسي, السلم تهمة يوسف: القرضاوي, 1

أبقو السققتراتيجية, والبحققوث للدراسققات المقارات مقركز إسيلمي, منظيور مين السياسيية والتعددية السياسيي ,اسسيلم محمقد عمقارة, 2

ص5-4. ,2003 ظبي,
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إلقى الباحقققث ققاد المصقققققرية، بالتجربقة ألقمو القذي الخفقاق تجقققاوز تققدير أققل علقى أو القديمقراطي, التحقققول

علقى ويجيقب السياسقققي السقققلم حركققات مصقققققطلح مكققان يحقققل لن يصقققققلح جديقد مصقققققطلح فقي التفكققير

السياسقي السقلم مصققطلح فهقل العقربي1. الوطن في العقام الديمقراطي السقؤال أمقام المطروحقة التسقاالت

علقى يطلقق يبققى لن يصقققققلح الحكققم فقي المشقققاركة تقبقل القتي السياسقققية الحركققات علقى اطلققه تقم القذي

اليوم؟ السياسي السلم حركات

السقلم فحركات جديد, مصققطلح صققياغة إلى تعود العربي الربيع افرازات أن إلى يذهب الباحقث

التجربقة أن فنجققد اليقوم أمقا السققلم, الدولة مرجعيقة تكقون أن بشققرط الحكقم فقي المشققاركة قبلت السياسققي

السلم. الدولة مرجعية تكون أن اشتراط بدون المشاركة إمكانية إلى قادتها

ومقن خصقققائص بعقدة تتسققم المقدني السققلم حركقات أن الباحققث يجققد المصقققطلحين بين وللتفقريق

الدينية، الدولة وليس المدنية الدولة على تقوم أنها كما أممي، طقابع وليس وطقني طقابع ذات أنها أبرزها،

السقلم اعتبار تشقترط ول الداخلية، الصققراعات وحقل الحكقم إدارة مفهقوم في أو المواطنة مفهقوم في سقواء

علوة اليدولوجيا، على تركيزها من أكثر السياساتية البرامج على تركز أنها كما الدستور، في الدولة دين

اليدولوجي. الصراع على وأولويته الديمقراطي الصراع تقديم ذلك على

بعقض وجقدت أن بعقد فضققفاض, السقلمي سقياقه في المقدني السقلم مفهقوم أن نجقد فإننا ولذلك

أخققرى وأحققزاب واليسققارية العلمانيقة الحققزاب مققع اللتققاء فقي فشققلت ققد نفسققها السياسققي السققلم حركققات

لعقادة كمحاولة المقدني للسقلم التنظقير المفكقرين مقن العديد حقاول فبينمقا العربية, السقاحة على موجقودة

وإقليمية, دولية تحقولت هنالك أصققبح بعقدما حديثة بصققورة ولكقن السياسقي, بالعمقل الدين ربط في التفكقير

اليقدلوجيات المرجعيقات ذات الخقققرى السياسقققية الحقققزاب مققع متسقققارع بشقققكل فجوتهققا تقزداد وصققققققراعات

الدولة2. ومرجعية شكل على المختلفة

,2017/2/25 حقققققققققققققققققققققققققدود, بقققققققققققل برنقققققققققققامج السقققققققققققققققققققققققققلطة, فققققققققققققي السقققققققققققققققققققققققققلمية الحركققققققققققققققققققات تجربقققققققققققة الفتقققققققققققاح: عبقققققققققققد مققققققققققققققققققورو، 1

.http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds
سابق. مرجع السلطة في اسسلمية الحركات تجربة الفتاح: عبد مورو، 2

http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds
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من التخصقيص وفق العمل على يقوم مدني سياسقي حقزب هو المدني السقلم بأن القول ويمكن

الهوية من متأصلة قيمه ولكنو السياسي, عمله في الدعوي للمنهج تبنيه عدم مع والخبرات, الكفاءات ذوي

السلمية. الشريعة من مستمدة ومبادئها وشكلها بدستورها الدولة مؤسسات تكون ل وأن السياسية,

السياسية الشراكة أ�مية 5.11.2

لنها تكون, ل أو تكون أن إما مفاده, منطلق من العربية الدول في السياسية الشراكة أهمية تكمن

المرونة مدى هو ذلك يحدد وما العربي, العالم في والمجتمع الدولة وتقوية الجهود توحيد في الساس ُتعد

عقبر الشقفا�ية ن ويؤم�و ويصققونها, التعددية يضققمن وبشقكل ديمقراطية, بطريقة السقلطة تداول في والتناغم

وجعقل النتخابية, العملية في عقادل بشقكل الحقزاب لكافة والنزيهقة الحقرة المشقاركة ويضققمن النتخابات,

إتاحقة خقلل مقن الدولة مؤسسقات وبناء القرار صققنع عملية في بأهميتهقا تشقعر السياسقية الطقراف جميع

الدولة. في المختلفة المناصب إلى للوصول كافة السياسية والطياف الحزاب من الكفاءات أمام المجال

يمكقن ل شققريك بأنهقا حجمهقا يكقن مهمقا السياسققية الطققراف قبقل مقن العقام الشققعور يعقزز والذي

وتسقاعد كمقا سقلبياا, طرفا وليس السياسقي العمقل في ايجابياا طرفاا يكقون أن على سقيعمل وبالتالي تجاهله

السياسققي الوضققققع فقي السققتقرار نتيجققة وذلقك المققام, إلقى والتطقققور التققدم عجلقة دفقع علقى كبقيرة بصققققورة

ينعكقس بمقا عقام. بشقكل السياسقية والمشقاركة الدوار تقسقيم فقي الرضقققا عقن الناجم والقتصقققادي والمقني

طققرفاا باعتبارهقا الوطنيقة, بمسققؤولياتها الشققراكة فقي الداخلة السياسققية الطققراف جميقع شققعور على إيجابقاا

مقا وهقذا اءة، بقن�و ايجابيقة مواققف وتبقني المسققؤولية تحمقل إلى يقدفعها الققرار صقققنع فقي ومشققاركاا مسققاهماا

الفققرة فقي نوردهقا عملهقا ومنهجيقة العقربي الوطن فقي السياسققية الحققزاب واققع أمقا إليقه1, للوصقققول نصقققبو

والطموح. الواقع بين ما الموجودة الفجوات تبين والتي التالية

العملية والمشاريع النظري والتأطير السياسية الشراكة 6.11.2

مركز العربي، الوطن في السياسية والمشاركة الشراكة ندوة في عمل ورقة السودانية, التجربة في السياسية الشراكة قطبي: المهدي, 1

ص89. ,2015، الردن عمان، الوسط، الشرق دراسات
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والقتصقادية السياسقية والبرامج الواضقحة الراية عنها غقاب العربي الوطن في السياسقية الحقزاب

شققكل تحديد على بدوره عمقل والذي معينة بشخصقققيات بارتباطهقا كثيرة أحيان فقي واتسققمت والجتماعية,

بالسقققلطة السياسقققية الحقققزاب بارتبقاط أو الخقققر, وقبقول والتسقققامح التعدديقة فكققرة وألغققى التنظيمققي هيكلهققا

متفاوته فترات عبر اليساريون حكم أن إل النتيجة كانت وما وجودها1, من شرعيتها تستمد والتي الحاكمة

اشتركوا والذين والشتراكيوون والسلموين القوميون حكم وكذلك الخرى, السياسية الحزاب أقصوا وبدورهم

وبعقدم بالقصققاء تارة السياسقية القوى لكقل تشقاركياا نظامقاا يوجقدوا أن يسقتطيعوا فلم الصققفات, بتلك جميعقاا

أخرى. تارة القدرة

الحزاب وتطور نشوء مع ولدت الحزبية والثقافة الفكرية الشكاليات من جزءاا بأن الباحث ويؤكد

السققتعمار مقاومقة على والعمقل الوطققني النضقققال بهقدف نشققأت حيقث السققتعمار, إبقان العربيقة السياسققية

سقتعمل وأنها الدولة مؤسسقات بناء السياسقية الحقزاب حسقبان في يكن ولم السقتقلل, إلى والسقعي ودحقره

أو بالفوز والقبول السياسقي التنافس تضققمن معينة إسقتراتيجية وفق أو ديمقراطية سياسقية ثقافة إنتاج وفق

في أحقيته يرى بدوره كقان والذي العمقى السياسقي والتعصققب التحقزب على الحقزاب وترعرعقت الخسقارة,

الخرى2. الحزاب مع والشراكة والحوار التعامل وعدم السلطة تملك

حققوار بيئقة وجققود عققدم حيقث مقن العقام العقربي الطققار عققن ببعيقدة الفلسققطينية القضقققية تكقن ولم

الققرار, صقققنع أو السياسققي العمقل مقن الخققر إقصقققاء على للعمقل الطققراف وسققعي الحققزاب, بيقن تبادليقة

تحت زالت ل بأنها الفلسطينية القضية يميز ما ولكن بينهم, �يما للشراكة للطراف ممكن غير كان فالبديل

والقتصققققققادي السياسققققي بالنقسققققام تمقققيز والقذي النقسققققام نفققق إلقى دخولهقققا ذلقك مقققن والخطققققر الحتقلل

وطني تحرر كمشروع بأكمله, الوطني المشروع وحدة هدد ما وهو ثقافي3, إنقسام إلى ووصل والجتماعي

سقلم-, أو مقاومقة إسقتراتيجية سقواء فلسقطينياا- عليهقا متفقق إسقتراتيجية غياب ولعقلو والمقدسقات, للرض

أدى الحتلل نير تحت زالت ل أنها وبما التحرر, وآليات أسس وفق للعمل السياسي للنظام راية وغياب

المعرفية-دور -العقليات-الهوية-النظم الشعبية الديني-الثقافة )الو�ي المعاارة العربية للثقافة السياسي :الوجه رشيد صقالح, 1

ص78. ,2012 ط1, بيروت, ناشرون, للعلوم العربية الدار المثقف-التراث-العلم(,
الوطن فقي السياسققية والمشققاركة الشققراكة نقدوة فقي عمقل ورققة السياسيية, الشيراكة في الفلسيطينية التجربة في قراءة رائقد: نعقيرات، 2

.2015، الردن عمان، الوسط، الشرق دراسات مركز العربي،
ص189. سابق, مرجع السياسية, الشراكة في الفلسطينية التجربة في قراءة رائد: نعيرات، 3
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من وزادت التناقضقات وتر على لعبت التي الخارجية للتدخلت دعا ما وهذا النقسام, وتكريس عمق إلى

الحزاب. تلك بين ما والصراع الخلف حدة

السياسقية, الشقراكة على قائمقة متحقدة وطنية جبهقة تكقوين في السياسقية الحقزاب تنجقح لم ولهقذا,

تبقني علقى تعمقققل جامعقققة رايقة علقى بالتفققاق أيقدلوجياا- -المختلفققة السياسققققية الحققققزاب اختقلف أن كمقققا

ققوى وغيقاب الشققرعية المرجعيقة على والختقلف وأدواتقه, الحتقلل إنهقاء شققكل بتحديقد الوطققني المشققروع

بعضها مع الحزاب لتعامل واضحة صورة تكوين عدم في ساهم ذلك كل التحرير, منظمة قبة عن أساسية

تزال ول شقكلت والتي النقسقام, إنهاء حقتى أو الحتلل لدحر وطنية إسقتراتيجية بناء في لتسقاهم البعض,

فلسطين. في السياسية الشراكة معضلة

الداعمة فالفصقائل نظرتها, حسقب السياسقية الشقراكة ترى الفلسقطينية الفصقائل أن ذلك إلى أضقف

السقلم، عملية وتحسقين دعقم هقدفها يكقون أن يجقب الفلسقطينية السياسقية الشقراكة أن تعتبر السقلم لعملية

إنجققاز هقدفها الفلسققطينية السياسققية الشققراكة أن تعتقبر والتي السققلم لعمليقة الداعمقة غققير الفصقققائل بعكقس

على تقتصققققر فتقح لحركقة بالنسققبة الشققراكة بوصققققلة أن نجققد الشققكالية, هققذه على وبنقاءا التحققرير, مشققروع

يتجققه أن يجققب المؤشققر أن علقى تؤكققد فهققي حمققاس لحركققة بالنسققبة أمققا وبرنامجهققا، الفلسققطينية الحكومققة

الفلسطينية1. التحرير منظمة صوب

بدلا الخارجي العدو وتحديد الوطنية الولويات وضقع فلسطين في السياسية الحزاب من يفترض

بينهم. �يما والمناصب الدوار وتقسيم الداخلية الصراعات متاهات في النزلق من

للمة أساسي تيار "نحو كتابه في والمفكرين الكتواب أحد البشري" "طارق ُيعروف السياق, هذا وفي

يجمعهقا الذي وهقو لهقا والحاضققن الوطنية الجماعقة لقوى الجقامع الطقار بأنه الساسقي السياسقي التيار "

المشترك القاسم حيث من الجماعة وحدة عن يعبر أنه كما نفسه, الوقت في وتنوعها تعددها على ويحافظ

ُيجمقع التي العريضقققة الخطققوط خققلل مقن وذلك التفقاق, عققبر والثقا�ية والجتماعية السياسققية للجماعققات

ص190. السابق, المرجع 1
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والتنققوع التعقققدد بإمكانققات ذلقك يخققققلو أن دون الجماعققققة لهقققذه العامقققة المصقققققققالح إدراك حيققث ،ومقققن عليهقققا

والاختلف1.

لحركققة امتقدادا الوجقققوه مققن وجقققه يعققد والقذي الساسقققي التيقار فكققرة المعققنى بهققذا نفسقققر أن ويمكققن

السياسقققية للحركققة الحقققي الواققع مققن السقققتخلص طقققريق عقققن بلورتقه تمققت القذي العققام الوطقققني المشقققروع

المجتمع. في القائمة والثقا�ية

التحالفققات بنققاء أن ويققرى تفاصقققققققيلها, بكقققل الوسققققط الحلقول يققرفض الجققققابري عابققد محمقققد المقققؤرخ

تاريخية كتلة قيام على القائم البديل ويطقرح كمقا عقادة, والسقتمرار النجقاح لهقا يكتب ل الظر�ية السياسقية

والحزاب التيارات ،2فجميع العمق ومن العمق في تتحرك التي الواحدة الموضقوعية المصقلحة على مبنية

تعبر والتي العامة المصقلحة تبقي المواطنين, صقفوف بين تتردد أصقدائها جعل في تنجح التي السياسية

المستضعفين, حقوق أي والحقوق والعدل والشورى والديمقراطية والصالة كالحرية شعارات خلل من عنها

الدوام. على حاضرة الغلبيات وحقوق القليات وحقوق

ما في وخصوصقاا والستقرار والستمرار النمو لها يضقمن جديدة تاريخية مرحلة تدشين يمكن ول

تفتقح أن السقققلمية للحركققات بقد ول النقوع, هققذا مققن تاريخيقة كتلقة قيقام بقدون والتيقارات بالتنظيمققات يتعلقق

والجتماعيققة السياسقققققية الهققققداف ذات التنظيمققققات مققققن كغيرهققققا المشقققققروع السياسقققققي العمققققل بققاب أمامهققققا

للمة, الروحية الوحدة ول الشعب وحدة ول الوطن, بوحدة ل تمس ل التي الواضقحة والثقا�ية والقتصقادية

الفعل3. وردات الفعل عن بعيداا حرية في تعمل تبقى لكي للبلد, السلمي العربي النتماء ول

ما وهناك يوحدنا, ما هناك أن أساسها فكرة للمة الساسي التيار أن في المؤرخين فكرة وتلخص

أمقام صققفنا ويوحقد يخقدمنا �يمقا وأساسقي جوهقري هقو عمقا تشقغلنا أحياناا التعددية وأن ونتعقدد, بشقأنه نتنوع

مراحل من معينة فترات في أنه فنلحظ الفلسطيني الواقع على كبير وبشكل ينعكس وهذا المشترك, عدونا

بالمسألة مثلا يهتم بعضهم الهداف، من عدد حول وأحزابا شيعا انقسموا الناس أن نرى الفلسطيني التاريخ

ص31. سابق, مرجع للمة, أساسي تيار :نحو طارق البشري, 1

,1994 ط2, بيروت, العربية, الوحقدة دراسقات مقركز المعااير, العربي الفكر قايايا بناء إ�ادة نحو نظر :وجهة محمقد الجقابري, 2

ص122.
ص162. سابق, مرجع المعاار، العربي الفكر قاايا بناء إ�ادة نحو نظر وجهة محمد: الجابري, 3
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وآخقققرون القتصققققققادي، بقالتطور يهتقم وبعضققققققهم الديمقراطيقة، بموضققققققوع يهتقم الخقققر وبعضققققققهم الوطنيقة،

الخقرين مواجهقة في عنهقا ودافع الخاصققة، فكرته الفكقرة هقذه أخقذ منهقم وكقل والديني, الحقزبي بالموضققوع

والخصققائص ، جقدا�ا كبيراا بينهقم المشقترك سقيكون تكقاملوا إذا وأنهقم يتكقاملوا، أن الممكقن مقن كقان أنه رغقم

أنهقم ولو المطققاف, نهاية في حسقابها وعمقل تداركها ويمكقن محقدودة، تبقى لهقم بالنسقبة والمتنوعقة الذاتية

من وتنتقص متناحرة القوى هذه تكون أن من بدل�ا البعض بعضقهم مع قواهم دوا لوحو المر، هذا تداركوا

البعض. بعضها

الحققزاب بيقن وحدويقة مشققاريع هنالقك يكقون أن إلقى البشققري طققارق دعققا الواققع, هققذا مقن إنطلققاا

رسم الدائم الحوار هذا عبر عنه سينتج والذي والتجادل والتحاور المجتمع في التعددية عبر وذلك السياسية

توجهققاتهم ورغقققم وبقذلك الخقققارجي, التقدخل أو السقققتعمار كمقاومققة الجميقع عليهققا يتفقق عريضقققققة خطقققوط

بنواءا جققداراا النتخابقات حينهقا فتصقققبح جققامع وطققني مشققروع إلى للوصقققول العديقدة مصقققالحهم أو المختلفقة

المجتمع1. في الساسية التيارات بين للعلقات هداماا وليس

الثقافقة تغيقير على العمقل وضقققرورة الفكقري, الصقققلح مقن بقد ل أنقه نتيجققة إلى الباحققث توصقققل

للمقة، أساسققي لقتيار عامقة صققققياغة هنقاك تكقون وأن الخققر, وتقبقل التكامقل إلى وصققققولا الحققزبي والفكقر

السياسات على الختلف بمعنى موجوداا الختلف مجال ويبقى وفاعليته, وظيفته واحد كل يعرف بحيث

المشتركة. الساسيات على والتفاق الثانوية

والسياسققققية الفكريقة التيقارات فققي فننظققققر بذاتقه, القققائم الواقققع حركقققة مقققن استخلصققققققه يجققققب وهقققذا

التيارات هذه بين العام المشقترك والقاسقم العام المشقترك يجمع ما إمكانيات في وننظقر وأهدافها، الموجقودة

وماهيقة المشققترك حققدود بماهيقة درايقة على فنصقققبح �يقه، تتفقق ومقا �يقه تختلف مقا وبيقن ببعقض، بعضقققها

ومققن المققة حالقة مققن وتسققتقرئ الموجققود، الواققع تستشققرف واقعيقة بدراسققات الشققأن هققذا فقي التنقوع حققدود

الشأن. هذا في واسع وحوار نقاش خلل من المر هذا وضع يكفل ما وأوضاعها تياراتها

ص13-12. سابق, مرجع للمة, أساسي تيار نحو طارق: البشري, 1
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عميقة مراجعقة بعقد كافة, السياسقية التيارات مقن تاريخية كتلة قيام إلى العربية المجتمعقات تحتاج

الوطققققني المشقققروع لبنقاء بينهققم �يمققا المشقققتركة القواسقققم علقى والتوافقق ومؤسسقققاتها, وهيكليتهققا مبادئهققا فقي

السياسية. والتعددية الساسية الحريات على المرتكز

الوطنية الكتلة اليوم تتطلب العربي العالم في السياسية الشراكة أن على الباحث إدعاء يظهر وهنا

اليدولوجية أولوية عقن البتعاد يتطلب وهقذا الوطنية, الولوية وتحديد الخقارجي العدو تحديد على القائمة

المشترك. التفاق في سيساعد مما السياسيات, أولوية إلى والذهاب

السياسية الشراكة في المؤثرة العوامل 7.11.2

التالي: النحو على أهمها نورد السياسية الشراكة في المؤثرة العوامل من العديد هناك

السياسية الثقافة 1.7.11.1

بأنهقا, إجمالهقا ويمكقن )Political culture( السياسقية الثقافة لمفهقوم المختلفة التعقاريف تعقددت

عقققبر وذلقك أنفسقققهم, ومققع الخقققرين مققع علققاتهم فقي بقالفرد المتعلققة السقققلوكية والمعققايير الحيقم مجموعقققة

يكقون وكمقا الجتمقاعي, والتركيب السياسقي النظققام طبيعقة مقن المسقتمدة والحضقققارية التاريخية التفاعلت

والقتصادي1. والتاريخي الجغرافي واقعه من لثقافته الفرد اكتساب

التقاطع وليس الفروقات إلغاء أي التوحد خلل من الوحدة مفهوم على القائمة السياسية الثقافة إن

الوحدة على القائمة الثقافة أما ححيحية, سياسية شراكة إلى التوصل عدم عناصر أحد هي المشتركات على

الثقافة فكقرة أن بمعقنى السياسقية, الشقراكة لحقداث الداعمقة الثقافة هقي والتقاطعقات الختلفات خقلل مقن
بوتقةق في أيدلوجياا المختلفة الطقراف جميع انصققهار هقو التوحقد خقلل مقن الوحقدة على القائمقة السياسقية

طرف. لكل الخاصة والمتيازات الخصائص إلغاء على يعمل عام إطار هو يجمعهم ما وأن واحدة

كقل خاصقققية على تحقافظ فإنهقا الختلفقات, مقن بالرغم الوحقدة على القائمقة السياسقية الثقافقة أمقا

على التفاق خقلل مقن الوحقدة وتكقون وأيدلوجيتها, مبادئهقا وفق يتناسقب بمقا وتمقيزه الطققراف مقن طققرف

ط1, ا, رام والديمقراطية, للدراسات الفلسطينية المؤسسة مواطن فلسطين, في الديمقراطي والتحول السياسي :النظام خالد الزعر, 1

ص45. ,1996
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للعمقل قابلة كاملة ققوة لتشققكيل المختلفقة, ققواهم وتوحيقد الجهقود تضقققافر على والعمقل بينهقم �يمقا المشققترك

منها الحد يمكن ولكن قضايا, عدة في عديدة اختلفات بينهم يوجد أنه العتبار بعين الخذ مع المشترك,

وفاعلة مسقتمرة السياسقية الثقافة تكقون وبهقذا بهقا, يشقتركون للجميع عامقة صققيغة على والتفاق وحصققرها

سرعة اتجاه تحديد في حاسماا دوراا حققت قد السياسية الثقافة تكون وبهذا النجاز, من عالية درجة وبها
الديمقراطية.1 نحو التحول

السياسية الحزاب 2.7.11.1

حيقث السياسققة علمققاء مققن )Political party( السياسققية بقالحزاب الخاصققققة التعريفقات تعققددت

الوسقققائل بمختلقف تعمققل الفقراد مققن متحقققدة "جماعقققة أنقه علقى السياسقققي الحقققزب الطمققاوي سقققليمان عقققروف

معين2". سياسي برنامج لتنفيذ بالحكم, للفوز الديمقراطية

الخقاص نظقامهم لهقم الناس مقن "جماعقة أنه على السياسقي الحقزب عقروف فقد الشقاعر رمقزي أمقا

وأهدافهم مبادئهم تحقيق إلى ويرمون عنها, ويدافعون بها ويتمسكون حولها يلتفون التي ومبادئهم وأهدافهم

فيها3". الشتراك أو للسلطة الوصول طريق عن

مشققروع لقه تنظيقم وهققو متشققابهة, راى تجمعهققم الفقراد مققن مجموعققة هققو السياسققي فقالحزب بهققذا

والقاعققدة الجماهيرية الققوى وتدعمقه فيهقا المشققاركة أو السققلطة إلى الوصقققول هدفقه واضقققحة وإرادة سياسققي

مصالحها. عن يعبر التي له الموالية الشعبية

أمقا الدولة. في السياسقية الحياة إدارة على نشقأتها منذ مهامهقا تتحقدد الحقزاب فإن الحقال بطبيعقة

الشقققريك وليقس البقديل أسقققاس علقى وتققوم المبقادئ, لصقققققراع وفققاا تنشقققأ أنهققا فقالملحظ العققربي القوطن فقي

الواحقد الحقزب وسقيطرة القصقققاء ثقافة بتبني يتم وذلك مكانه, والحقل الخقر إلغقاء على وتعمقل السياسقي

والختلفات والتناقضققات النتقادات ظهقور إلى أدت ثقة أزمقة شقكلل بدوره والذي كافة الدولة مقرافق على

للبحقققوث نمققاء مققركز الوحييدة, بنياء نظريية لتأسيييس والعربيية الغربيية التجييارب فيي قيراءة الوحييدة إلى التجزئية مين خالقد: شقققيات, 1

ص42-41. ,2014 ط1, بيروت, والدراسات,
الفكقر دار مقارنة(, )دراسية اسسيلمي السياسيي الفكر وفي المعاايرة العربية الدسياتير في الثلثة السيلطات سققليمان: الطمقاوي, 2

ص7. ,1996 ط5, لبنان, العربي,
ص104. ,1979 القاهرة, النهضة, دار المعاارة, السياسية النظمة في وأثر�ا اليديولوجية رمزي: الشاعر, 3
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تكقون لن تسقعى التي الثقافة وبهقذه الحقزاب1, بين مقا التعامقل في المسقتويات كافة في الكبيرة والفجقوات

الحكقم مقاليد سياسقية أحقزاب تولوي خقلل مقن ذلك وبرز دائمقة, صققراعات الحقزاب تلك لدى خلقت البديل

صققراع علقة أظهقر ممقا الدولة في العامقة السياسقة لتكقون وأيدلوجيتها وخاصققيتها مبادئهقا تطبيق ومحاولة

تعاون. علقة تكون أن من أكثر

وفق والتعاون التفاق من بدلا الخقر الحقزب لفشقال التخطيط على للعمل الجهود كافة انصققبت

المسققاهمة فقي بقارزاا دوراا تلعقب السياسققية الحققزاب أن المعلوم ومقن تجمعهقم, التي المشققتركة الخصققققائص

علقى العققربي العققالم فقي الحقققزاب تلقك عملقت ولكققن العققام, والقرأي المجتمققع فقي السياسقققية والثقافقة بقالوعي

سياسقيات تقبل لعدم العربية المجتمعات في انقسقاماا ولود مما وخصقم, عدو الخقر أن ثقافة وإبراز التحشقيد

له2. والتصدي المواجهة عدم في يكمن الخطر أن ثقافة ورسم الخر

الحزاب, ونشأة لعمل الححيقي الدور عن بعدت قد العربي العالم في السياسية الحزاب فان وبهذا

البديل, هقو وأنه كشقريك الخقر تقبل وعقدم السقلطة, تولوي وصققراع المبادئ صققراع بسقبب إل ذلك كقان ومقا

يكون حيث الخرى, الوروبية المجتمعات في ُيرى ل ما وهذا الحزاب, هذه بنية جوهر عليه كان ما فهذا

ونشقققأة الفقرد،3 لقدى السياسقققي الوعقققي بمسقققتوى ويقرتبط مرنقاا الوروبيقة القدول فقي الحقققزبي والقولء النتمققاء

باقي مع الدولة في السياسية الحياة إدارة على التأثير وكيفية السياسي العمل في بالمنافسة تكون الحزاب

التي التجاهقات تكون ما وغالباا السياسقية, للتوعية بالنسقبة أساسقياا الحقزاب دور ويكون الخقرى الحقزاب

وازدهقار لتقدم أساسقاا الشقراكة مبدأ لخلق تتبناهقا التي الحيم مقع منسقجمة الدول هقذه في الحقزاب تغرسقها

الدولة.

اس�لم وسائل 3.7.11.1

حيث السياسققية, الشققراكة أدوات مقن أداةا يكقون أن فقي رئيسققياا دوراا للعققلم بأن الشققارة مقن بد ل

بين �يما المشتركة القضايا وإثارة الوطنية للولويات دوماا يرووج والذي الوطني النضال قوى أهم من يعتبر

ص81-80. ,2014 ط1, بيروت, البصائر, دار مقارنة(, )دراسة العربي الوطن في الحكم أنظمة محمد: دخيل, 1

ط1, بيروت, العربية, الوحقدة دراسقات مركز العربية, البلدان في الحزاب وواقع الديمقراطية الحزاب مفهوم وآخقرون: قوي بوحنينة, 2

ص82. ,2011
ص87. سابق, مرجع العربية, البلدان في الحزاب وواقع الديمقراطية الحزاب مفهوم وآخرون: قوي بوحنينة, 3
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السققامية القضقققايا ويسققتخدم الختلفقات, رغققم والوحققدة البنقاء بعبقارات الكلمقة ويوظققف السياسققية, الحققزاب

مصالحه. حسب يوجهها التي بالرسائل المجتمعات في العام الرأي على يؤثر فالعلم عليها, الُمجمع

إرادته عقن تعقبر له تابعقه وفضققائيات به, خاصققة إعقلم وسقائل له حقزب كقل أن المعلوم مقن لكقن

والبنقاء التطويقر علقى تعمققل القتي المققدلولت مققن لقه الرسقققالة جوهققر كققان فقإن العامققة, علقى أفكققاره وتنشقققر

نحقو ه للتوجو العديدة الطققراف مقن متبعقة عامقة إسقتراتيجية نحقو طققريق خارطققة سقيكون هقذا فقإن والوحقدة,

عققققدة واجهقققت العققققلم وسققققائل أن والححيقققة الديمقراطيققة1, العمليققة تصقققققققون شققققراكة علقى والعمقققل اللتقققاء

على تركيزهقا كقان كمقا الخقر, مقع الفجقوة ازدياد على عملت والتي المطلقة الحزبية أهمهقا كقان إشقكاليات

تعددي, غير واقع ظل في التعددية المفاهيم

الوحقققدة تحقيقق فقي الققوى المسقققاهمة لهققا العلميقة البوابقة عقققبر تبقث القتي الجتماعيقة التنشقققئة

تجمقع التي المشقترك العمقل ثقافة نشقر على بالعمقل وذلك القوى, كافة بين السياسقية والشقراكة الجتماعية

المجمع القرارات واتخاذ العامة المصقلحة تحقيق على وقدرتهم توحدهم يزيد فبهذا والقوى, التجاهات كافة

كما المطلقة الحزبية أهمها كان إشكاليات عدة واجهت العربية العلم وسائل فإن الححيقة في ولكن عليها,

تعددي. غير واقع ظل في التعددية المفاهيم على تركيزها كان

لقه علققة ول العقققلم وسقققائل عليقه فرضققققته لواققع مصققققدقاا حياتقه معظقققم يعيقش العققربي المققواطن

يبنققون العربيققة المجتمعققققات فققي المققققواطنين لنو وذلققك العقققققلم وسقققققائل تهققققددها والححيقققة فققالواقع بققالواقع,

يسمعون2. وما يقراون ما خلل من الخر عن تصوراتهم

العربية الديمقراطية التجربة وإر�ااات محطات 8.1.2

الرغم وعلى الديمقراطية، نحقو التحقول في رئيسقية إرهاصققات ثلث القطرية العربية الدولة شقهدت

لتقطعه كبير شقوط هناك زال ما أنه إل الدول تلك إنشقاء على القرن من اقتربت التي التاريخية الفترة من

المنشودة. الديمقراطية تحقيق نحو

ص29. سابق, مرجع والفوضى, الثورة بين العربي الخلقة..الربيع الفوضى رمزي: المنياوي, 1

ص99. ,2014 ط1, بيروت, والدراسات, للبحوث نماء مركز المجتمع, وضبط اس�لم الواقع انا�ة علي: محمد فرح, 2
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بداية مع وتحديداا العربية الدول إنشقاء على عقود عقدة بعد متأخرة جقاءت فقد الولى المرحلة أما

السباب عن بعيداا والحداثة الديمقراطية تجاه السير نحو محاولت العربية الدول شهدت حيُث الثمانينات,

ووجهت والتسعينات الثمانينات مدار على العربي بالعالم والديمقراطية الحداثة مسيرة ذلك، إلى قادت التي

رئيسية. إشكاليات بثلث

وفقي العميققة الدولة مصقققطلح ولد مقا وهقذا تامقة بسققيطرة المجتمقع مقن معينة فئة بيد السققلطة تمقركز أولل:

الجدد1. اليساريون الحيان بعض وفي الليبرالي التجاه ذلك على سيطر الغالب

الدولة في التحتية والمؤسسقات الخقدمات شقبكات خقلل من المجتمع على السقلمية القوى سقيطرت ثانيال:

العميق. المجتمع أنتج ما وهذا

العميقة2. الدولة أنتج ما وهذا الواحد اللون عليه غلب بالكامل الدولة في البيوقراطي الجهاز ثالثال:

سقليمة بطريقة ديمقراطي تحقول عملية إجقراء دون حالت المتداخلة, الثلث الشقكاليات هذه جميع

أجهقزة بنية في العميقة الدولة نفوذ ازداد مثل�ا كالنتخابات الديمقراطية آليات مقن آلية اسقتخدام تم وكلمقا

المجتمع. وهيكلية بنية في العميق المجتمع نفوذ وازداد الدولة

سقمي ما إلى البعض يعزوها والتي 2004 عقام مع بدأت العربية الديمقراطية من الثانية والمرحلة

الموجقه هذه أن نجقد أننا إل الموجقه، هذه إلى قادت التي السقباب عقن النظقر بغض اقة الخقل�و بالفوضقى

العربية. الدولة إدارة في أخرى سلبيات أحدثت

العققام فقي بقدأت القتي الثانيقة المرحلقة مققع نسققبياا قصققققيرة فقترة بعققد جققاءت فققد الثالثقة المرحلقة وأمققا

النظمة من بالعديد أطاح قد كان وإن والذي العربي" "بالربيع يسمى ما أو العربية الثورات بدء مع 2011

الكثير في ذلك من أكثر ذهبت أنها بل المرجووة, الديمقراطية يحقق لم أنه إل العربية الدول في الدكتاتورية

سواء. حد على والدولة المجتمع على أنتجتها التي السلبية الثار من

ص96. سابق, مرجع مقارنة(, )دراسة العربي الوطن في الحكم أنظمة محمد: دخيل, 1

ص113. سابق, مرجع مقارنة(, )دراسة العربي الوطن في الحكم أنظمة محمد: دخيل, 2
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الثاني الفصل

الحديثة للدولة والجتماعية السياسية السياقات
العربي والواقع الغربي الفكر في



45
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

الثاني الفصل

العربي والواقع الغربي الفكر في الحديثة للدولة والجتماعية السياسية السياقات

إلى العقودة دون إشقكالياته على والوقوف وتأطيره السياسقية الشقراكة موضققوع في البحقث يمكقن ل

لسببين: العربي والفكر الغربي الفكر في الدولة

لم العربية الدولة لن للواققع, منافي وهقذا الغربية الدولة أسققس على اليوم تحققاكم العربية الدولة إن الول:

مواطنة. لدولة ول القومية للدولة ل تتحول أن تستطع

الجقدليات لهذه وفقاا تحقاكم لنها وجقدليواتها, العربية الدولة فهم دون الشقراكة عقن الحقديث يمكن ل الثاني:

كدولة الغقرب فقي الموجققودة الدولة ليسققت السققلميون إليهقا جققاء التي العربيقة فالدولة الغقربي, العقالم مقن

القانون. ودولة مؤسسات

الغربي الفكر في الحديثة للدولة والجتماعية السياسية السياقات 1.2

مفهقومين إلى اسقتندت الدولة أن حيث الغربية، الحضققارة منتجقات أبرز أحقد القومية الدولة تعتبر

المجتمع، في سياسية مؤسسة كأعلى الدولة بها تتمتع عامة سلطة هي فالسلطة والرادة، السلطة رئيسيين،

القوم. أو الشعب إرادة فهي الرادة أما

الفكريقة التطققققورات مقققن لمجموعققققة نتيجققققة الغربيقة والممارسققققة الفكقققر فققي القوميقة الدولقة كانقت لقذا

الثوريقة أو الفكريقة سققواء التغقيرات، مقن مجموعققة خققلل ومقن والتي والقتصقققادية، والجتماعيقة والسياسققية

العققالم فقي الدولقة إدارة فقي تحكمققت القتي السققس مققن مجموعققة فقي العامققة الرادة ُتمأسققس أن اسققتطاعت

بها تدار سياسقية أدوات إلى الرادة هذه لت تحوو ثم ومن الدسقاتير، في المة إرادة مأسسقة ،1فتمت الغربي

ومفقققاهيم أدوات مققققن ذلققك تبققع ومققققا السياسققققققية، الحققققققزاب ووجققققققود البرلمانققات، وجققققققود خققققققلل مققققن الدولققة

الغلبية. لرادة القلية وانصياع الحكم في الكثرية وحق كالنتخابات،

ص106-105. ,2011 ط9, البيضاء, الدار العربي, الثقافي المركز الدولة, :مفهوم ا عبد العروي, 1
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الحكقم بظهقور بقدأ المحطققات, مقن العديقد خققلل مقن الغقربي العقالم فقي الحكقم مفهقوم تطققور ولقذا

الدولة مقع المطقاف لينتهقي المدنية1, الدولة مفهقوم إلى وصققل أن إلى القطقاع، بدولة مقروراا المقبراطوري

المواطنة. أساس على القائمة القطرية

القدول بيقن التنقافس أصققققبح بقل المواطنقة بدولقة تكتقفف أو الدولقة إدارة فقي التطققور عمليقة تققف ولقم

بتقليل المواطنة فكقرة ترسقيخ شقأنها مقن والتي إدارتهقا في ممقيزة أسقاليب انتهقاج في الدولة قدرة على يقوم

إدارة فقي الحكومقة عقالم إلى الحكقم عقالم مقن النتقال خققلل مقن وذلك حققد، أدنى إلى الدولة تحكقم درجققة

معنى. من الحكومة تعنيه ما بكل الدول

الغققربي الفكققر فقي الدولقة ينقاقش الول المحققور مققركزيين: محققورين إلقى الفصققققل هققذا تقسققيم سققيتم

نتيجقة الغربية، للدولة تامقة محاكقاة هقي السقتعمار مرحلة بعقد مقا العربية الدولة كقون والتطقور، السقياقات

للدولة والجتماعيقة السياسققية السققياقات سققيناقش الثقاني والمحققور لتفصقققيلها، مكقان هقذا ليقس أسققباب لعقدة

أبقققرز علققى للوققققوف هقققققذا، يومنقققا لغايقققة تواجههقققققا الققتي الشققققققكاليات وأبقققرز وتطورهقققققا، نشققققققأتها، العربيقققة،

خصائصها.

الغربي السياق في الدولة محطات 1.1.2

مفهقوم سققيادة منهقا محطققة كقل شققكلت مهمقة, محطققات بعقدة الغقربي السققياق فقي الدولة مقروت لققد

الدين، مقن المسققتمدة المطلققة السققلطة سققيادة الولى المحطققة فكانت والممارسققة، الفكقر فقي معينة وسققلطة

سلطة سيادة ثم ومن السلطات، بين الفصل سلطة سيادة وبعدها الجتماعي، العقد سلطة سيادة ذلك وتل

سقلطة سقيادة على والقائمقة النهائية المرحلة إلى المطققاف نهاية في لتصقققل المدنية. والدولة العامقة الرادة

الحكومققة مثقل الحديثقة، الدارة نظريقات وظهققور التحكققم، بقدل الحوكمققة علقى المبنيقة الحديثقة الدولقة ادارة

ومعاييرها2. الحديثة الدارة وعناصر اللكترونية،

ص70. سابق, مرجع الدولة, :مفهوم ا عبد العروي, 1

ص65. السابق, المرجع 2
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تغيير على عملت مهمة, واقتصادية اجتماعية سياقات مع ترافقت والمحطات العناصر هذه جميع

التغيرات من لمجموعة نتاج عن عبارة كانت أخرى وتارة تارة، والقتصادية الجتماعية والعلقات المجتمع

الفاعقل يعتبر العناصققر مقن أي بين كبير جقدل ثار ولطالمقا والجتماعية، القتصققادية وبناه المجتمقع في

أن أم وتركيبته، وبنائه المجتمقع في التغيير تنتج التي هقي مفهومهقا وتطقور الدولة فهقل للخقر، المؤسقس

مقققع الدولقة وعلقققات وشققققكل طبيعقققة فققي التغيققير إلقى يقققود القذي هقققو والقتصقققققققادي الجتمقققاعي التطقققققور

المواطنين؟.

محطاتهقا مختلف في الغربية والدولة المجتمقع على طقرأت التي الكلية التغقيرات الجقزء هقذا يناقش

الدولة معالجقة عند العقربي عالمنا فقي إشقكالية يشقكل زال مقا ذلك لن الحديثة، الدولة إلى وصقققلت حقتى

العربي. عالمنا في ننشدها التي الدولة وطبيعة العربية

الدولقة بيقن المقارنقة فكققرة رفقض حيقث مققن العربيقة الوسققاط فقي القدائر الجققدل عققن النظققر بغققض

أن إل مختلفة، ومجتمعقات وثقافتين بيئتين عقن نتكلم أننا على قائم ادعقاء نتيجقة الغربية، والدولة العربية

أسباب: لعدة تجاوزها يمكن ل والتي التجربة على الوقوف من مناص ل أنه يرى الباحث

التي التشققويهات رغققم الفلسققفة، أو الدارة أو الشققكل ناحيقة مقن سققواء غققربي، منتقج العربيقة الدولة أن أولل:

العربي. العالم في الدولة بنية أصابت

المتعلققة المفقاهيم مختلقف فقإن وبالتقالي بالكامققل، غقققربي فكققر هقققو اليقوم الققائم السياسقققي الفكققر أن ثانييال:

الغربية1. التجربة من مستلة هي وخارجياا داخلياا للدول السياسية بالعلقات

الفقراد بعلققة منهقا يتعلق مقا وبالذات غربية سياسققية ثقافقة كقذلك هقي والمجتمعية السياسققية الثقافقة ثالثال:

،2ومققدى بقالفراد السياسققية السققلطة علققة وكققذلك السياسققية، السققلطة أو بالدولقة الفقراد وعلققة ببعضققققهم

غربية. لمفاهيم محكوم عدمه من العلقة هذه نجاح على الحكم

. ص7 ,2012 ط1, بيروت, الساقي, دار حجازي، مصطفى ,ترجمة: أحرارال؟ ليسوا العرب :لماذا مصطفى صفوان, 1

ص49. السابق, المرجع 2
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إدارة مفاهيم إلى تسقتند اليوم العقربي السياسقي والفكقر السياسقي المجتمقع في الدائرة الجقدليات أغلب رابعال:

أو هو، كما النموذج بأخذ يطالب من سواء الغربية، بالتجربة ذلك قياس ومحاولة الغربي، العالم في الدول

فإنه هنا ،1ومن والمجتمع الدولة إدارة في نجاحات من العربي المجتمع مع يتناسب ما باستلهام يطالب من

وتطوراتها. الغربية الدولة إلى النظر حالة عن الخروج يمكن ل

الجتما�ي العقد سيادة إلى المطلق الحكم سيادة من الغربي: الفكر في الدولة 2.1.2

على تسقتحوذ التي المطلقة الملكية على يقوم النظقام مقن شقكل على القديمقة الحضققارات اعتمقدت

الحاكمقة, للسقلطة اللهقي المصققدر على معتمقدة التفاصققيل، أدق وفي الحياة نواحقي كافة في القرار صققنع

في طبقيتين بروز المجتمعية النتاجات أبرز من كان وقد صغير، إله أنه على الحاكم مع التعامل تم حيث

تؤسقس طقاعتهم لن الحكقام، طاعقة عليهقا مجتمعية وطبقة البد وإلى مطلق بشقكل تحكقم طبقة المجتمقع

الرب. لرضا

أن وادعققوا المقبراطور، مقع الصققققدام الوائقل البابقاوات تجنقب المسققيحية الديانقة ظهقور مقع وحققتى

بقدأ الكنيسقققة قويقت عنقدما ولكققن القرب, حقققب مققن المققبراطور وحقققب ا, مققن مسقققتمدة المققبراطور سقققلطة

المبراطور2. وسلطة البابا سلطة بين الصراع

الدولة وظيفة أن وهقو الول أساسقيين: معطيين على مقبرراتهم في المطلق الحكقم دعقاة ارتكقز لقد

مثلقه فقققد الخققققر المقققبرر أمقققا نظرياتقه، فققي )هوبقز( ذلقك عققققن عققققبر كمقققا الحيقاة، حفققظ فققي تكمقققن الولقى

تحقيق يتم ثم ومقن مصقققلحته يحققق فهقو مطلققة طاعققة الحققاكم يطيع عندما الفقرد أن تبريره فقي )سققبينوزا(

العامة3. المصلحة

الحكققم بقان نقادوا أنهققم مققن القرغم علقى والديمقراطيقة والثقورة الحريقة مبقادئ المرحلقة هققذه فقي غابقت

أن يبينوا أن أرادوا وكأنهم الطبيعي، القانون أو الدينية، القوانين سواء القوانين، إلى يستند أن يجب المطلق

ص164. سابق, مرجع الدولة, :مفهوم ا عبد العوري, 1

ص38. السابق, المرجع 2

.373-372 ص بيروت,2005, والنشر, للطباعة التنوير دار حنفي, حسن ،ترجمة والسياسة الل�وت في :رسالة باروخ سبينوزا، 3
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أو الظلقم عقققن يبتعققد سقققيجعله هققذا فقإن طبيعيقة ققوانين إلقى أو دينيقة ققوانين إلقى اسقققتند إذا المطلقق الحكققم

العربي عالمنا في نجد إننا بل المرحلة, هذه على حكراا يكن لم التنظير من النوع هذا أن وواضقح الفساد،

إلى اسقتند إذا المطلق فالحكم ذلك, عكقس أثبتت العلقة أن مقن الرغم على الفكقار، هقذه يدعم مقن اليوم

التي السياسية الهيمنة وتعظيم ناحية, من السلطة في الستبداد مضقاعفة إلى يؤدي ذلك فإن دينية نظرية

أخرى. ناحية من والجتماعي السياسي الفساد إلى إل تقود لن

والتي الوسطى, العصقور في أوروبا في والدولة المجتمع على وخيمة نتائج له كان المطلق الحكم

الفكقر في نمقوو إلى قاد ،ممقا والدولة الكنيسقة بين صققراع ذلك عقن نتج ولقد الظلمقات، عصققر إلى تحولت

العلمي. التفكير بوادر وظهور السياسي

وقاد والفكقر المجتمقع في بنيوية تغييرات إحقداث إلى هقذا وقاد الكنيسقة، على الدولة انتصققرت لقد

إنتاج ،وإعادة الوروبي المجتمع على الدنيوية المسحة طغيان أبرزها من لعل الدولة في التفكير إعادة إلى

المواطنة. موضوع في الفلسفي التفكير بدأ ،1وهنا جديدة أسس على المجتمع

التي العلقة تفسير إلى ذهبت حيث الشعب، ومفهوم المة لمفهوم أسست التي النظريات وظهرت

ظهققرت وهنقا العلققة. هققي مققا إذاا السققاس القرابط هققو يعققد لقم القدين أن �بمققا الشققعب، مكونقات بيقن تقربط

تتحقول بشقرية مجموعقة أية في توفرت إذا أساسقية عناصققر ثلثة هناك أن على القائمقة الفرنسقية النظرية

تفسيرها اللمانية النظرية وقدمت المشترك، والمصير المشتركة، والثقافة المشترك، التاريخ وهي، شعب إلى

العرق2. على القائم

ص17. سابق, مرجع أحرارال؟, ليسوا العرب :لماذا مصطفى صفوان, 1

,2013 عمقان, للنشقر, زهقران دار الدولية, السياسيي-السياسية والسيس-الدولة-السيلوك السياسية-المفاهيم :�لم أحمقد برصققان, 2

ص21.
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الوشائجية العلقات من المجتمعات ونقل الوروبية الثقافة في المجتمع إنتاج مرحلة بدأت إذاا هنا

إلى القبلية والنتماءات والجماعات والقرابة والدين الدم كعلقات الولية

والقبيلة1. القرابة روابط من أعلى هي التي الذكر سالفة العناصر توفر على القائمة الشعب علقات

فكر صياغة في التفكير بدأ المجتمع فكرة إلى الولية الجماعة فكر من الوروبي المجتمع بتحول

في التفكقير في وسقموها الجتمقاعي العقد نظريات سقيادة إلى أدى وهقذا الوروبي، العقالم في للدولة جديد

الغربي. العالم في الدولة طبيعة

وعلققة ناحيقة، مققن المجتمققع أفقراد بيقن العلققة طبيعققة فقي التفكققير إلقى المرحلقة هققذه ققادت ولققد

حققوق تحفقظ إليقه موكلقة بوظققائف يققوم حكقم نظققام نضققققمن كيقف وكقذلك ثانيقة، ناحيقة مقن بالدولقة الفقراد

وأطلقق الحديثقة المجتمعققات بيقن القروابط تنشققأ كيقف تفسققر الولقى نظقققريتين لقوك( )جققون ققدم هنقا الفقراد,

فينتقج حققوقهم مققن جقققزء عقققن البعققض لبعضقققققهم يتنقازلون الفقراد أن مفقاده. والقذي الساسقققي العققد عليهققا

للحقققاكم حققوقهم بعققض عقققن الفقراد يتنقازل بموجبقه القذي فهققو الثقاني العققد أمققا وتقاليقده، بعاداتقه المجتمققع

الفراد2. حقوق باقي حماية وظيفتها الدولة وتصبح الدولة لنشاء

تحقيق من أجهزتها اقتراب وتضمن الدولة غلوو من تخفف جديدة صيغة إلى الغربي الفكر ل توصو لقد

في انتقلت ثم والحاكم, الملك بشخص قرون منذ والسيادة الحكم ارتبط ,بعدما مواطنيها بين والمساواة العدالة

هذه وتتضمن دولة3, صيغة إلى المطاف بها انتهى ثم ومن أيدلوجي كشعار المة إلى عشر الثامن القرن

ونخباا فئات تضققم والتي المقدني المجتمقع إطقار ضققمن تدخل التي التطوعية للتنظيمقات تفعيلا الصققيغة

,وتحاول الربح تبتغي ول الرسمية السلطة عن باستقلل ،وتعمل مشتركة مصالح تجمعها متجانسة اجتماعية

بها يرتبط ومن أفرادها مصالح لتحقيق والدولة المجتمع بين وسيطاا تكون أن هذه الحكومية غير التنظيمات

والقتصققققادية السياسققية بقالتطورات المقدني المجتمقع ,ويقرتبط النشققأة حققديث مصققققطلح وهققو النقاس, مقن

الماضي. القرن تسعينيات مطلع في وخاصة العالم شهدها التي والجتماعية

والنشققر, للبحققاث العربيقة الشققبكة المعاايير, العيربي اسجتمياع في واسنقسيام التوحيد جيدليات والمجتميع :الدولة اللقه عبقد بلققيز, 1

ص21. ,2008 ط1, بيروت,
ص26-24. السابق, المرجع 2

ص77. ،1986 القاهرة, الحديث, المصري المكتب السياسية, للخدمة العامة النظرية السياسية: :النظرية محمد بدوي, 3
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الغربي الفكر في العامة واسرادة الديمقراطية المواطنة 3.1.2

والحرية العقدل كمعقاني إنسقانية, فطقرة هقو عمقا البحقث حياته مقن الولى اللحظقة منذ النسقان بدأ

يحول بما يصطدم كان ما دائماا ولكنه حياته, تمس التي بالقرارات المشاركة في وحقه والمساواة والنصاف

الحضقققارات عقن انبثقت والتي والديان السقماوية الشقرائع أن مقن بالرغم إليه, يسقعى مقا تطبيق وبين بينه

لمفهقوم أسسقت قد تكقون بذلك فهقي والعقدل, والنصققاف المسقاواة على القائمقة السقس وضققعت قد القديمقة

حقتى رئيسقة متتالية بمحطقات التاريخ عقبر مقرو المواطنة فمبدأ المتعاقبة. التاريخية الحقب لكافة المواطنة

والممارسة المدنية, للدولة وممارستها الغريق عند كانت بداياته أن ,حيث المعاصقر مفهومه إلى وصقل

ذلك1. على نموذجاا كانت أثينا في الديمقراطية

والسياسقققية المدنيقة بقالحقوق متمثلقة المواطنقة حققوق كانقت فقإذا أيضققققاا, وواجبقات حققوق فالمواطنقة

أو للدولة المطلق كالولء الواجبات, من مجموعة عاتقه على تضع المقابل في فإنها والقانونية والجتماعية

الحققوق لجميقع الحققامي الققانون يكققون فبقذلك المعنويقة، واللتزامققات القانونيقة الجققراءات احققترام أو القوطن

المشقققاركة وحقققق والقتصققققادي الجتمققاعي النصققققاف فقي الحقققق لمواطنيهققا تحققق القتي والسياسقققية المدنيقة

ديمقراطي2. كيان تشكيل إلى للوصول والستقلل والحرية

دولة بيقن تكقون أن الطبيعقي مقن والحققروب الصقققراعات وجققود أن عققن رسققو( جققاك )جققان تحققدث

ما كذلك يكونوا ولن الفراد, هم الدولة أو المجتمع حماة لن المجتمع, في والفراد الدولة بين وليس ودولة

وإرسققاء الققانون حكقم بمعقنى الفقراد حققوق إحققترام الساسققية قاعدتقه الولء هققذا مطلق, ولءل لديهم يكقن لم

قواعده3.

بيقن العلققة يحققدد اجتمقاعي عققد �يقه يكقون بقديل عققن للحققديث روسققو( جققاك )جققان دفقع مقا هققذا

الخاصة. والرادة العامة بالرادة مستعيناا والدولة الفراد

ص2. ,2004 بيروت, العربية, الوحدة دراسات مركز العربي, الوطن في والديمقراطية :المواطنة وآخرون علي خليفة, 1

ص20. سابق, مرجع المعاار, العربي الجتماع في والنقسام التوحيد جدليات والمجتمع :الدولة الله عبد بلقيز, 2

ط2, بقيروت, العربيقة, البحققاث مؤسسققة زعيقتر, عققادل ترجمقة: السياسيية, الحقوق مبادئ أو الجتميا�ي العقد : جققاك جققان رسققو, 3

ص38. ,1995
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العامققة الرادة بيقن يتقم باعتبقاره بالعققد واهتقم العامققة الرادة فكققرة روسقققو( جقققاك )جقققان أرسقققى لققد

والهيمنة, القوة أساس على يكون ل روسو حسب الجتماعي, واللتزام للسلطة فالخضوع الخاصة, والرادة

والحقوق بالمن الفرد يتمتع بالمقابل الطاعة, يوليه إجتماعي نظام إلى الطبيعية حالته من خرج فالنسان

آخر1. جانب من الجماعة أعضاء ومع جانب من أنفسهم مع العقد يبرمون الفراد أن بحيث والمساواة,

عن المجتمع في الفرد يتنازل حيث وتوجيهها, القائمة للقوى توحيد من تنبع العامة الرادة فكرة إنو

لكقل ويكقون القوانين, ومصققدر السقيادة صققاحبة السقلطة وهقي مشقتركة إرادة في وتذويبها الشخصققية حريته

كلياا تابعة تكون والتي السلطة يكفله الذي لن الحق هذا ينتزع ول المساواة نصيب المجتمع في المواطنين

قوى ه توجو التي هي العامة والرادة والحريات, للمجتمع الرفاهية بتحقيق تتكفل بدورها والتي العامة للرادة

المشتركة. للمصلحة وفقاا الدولة

منفصققلا جقزءاا بوصققفها ليس الغربي السياسقي الفكر في سقامية أصققبحت قد الدولة أن يتبيون وهنا

لدى تولدت وإنما الفراد أمام مغلقاا مجالا ليست فهي المجتمعي، الكل تمثل بوصقفها وإنما المجتمع، عن

للفراد. العامة والخيرية العامة المصلحة تمثل وأنها عاماا، ملكاا كونها الدولة حماية بضرورة قناعة الفراد

ص44-43. السابق, المرجع 1
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الغرب في المدنية الدولة �ليها قامت التي السس 4.1.2

ذلك وكان موسقع, بشقكل وتطقوره التمثيل قضقية في البالغ الثر لها كان القديمة التاريخية الحقب

انجلقترا فقي عشقققر القرابع الققرن فقي برلمانقات تأسسقققت حيقن فقي المطلققة, الملكيقات مققع الصقققققراع فقي جليقاا

ومن الملوك1, بيد الهيئات لكافة والمطلق الكامل التركيز على الملوك مع صقراعها في بعد �يما وتطقورت

لمكافحقة الساسقي السقلح بأن رأى والذي مونتسقيكو المفكقر السقلطات بين الفصققل عقن تحقدث مقن أعظقم

واحدة2. هيئة بيد تركيزها وعدم الدولة وظائف بتوزيع يكون المطلقة الحكومات

من وهقم القانون رجقال عليها يقوم والتي التشقريعية السقلطة وهقي سقلطات ثلث دولة لكل أن كما

المن ومهمتها والحرب السلم تعلن والتي العام للقانون المنفذة والسلطة القوانين, ويلغون لون ويعدو يضقعون

والمخالفات3. الجرائم يرتكب من تعاقب بدورها والتي المدني للقانون المنفذة والسلطة والحماية,

وتمكيقن الحريقات إلغققاء علقى يعمققل بينهققم �يمققا الفصقققققل وعقققدم واحقققدة هيئقة بيقد السقققلطات تركققيز

حسقققققب اسقققققتعمالها إسقققققاءة علققى يعمققققل أن شقققققأنه مققققن السقققققلطات علققى المطلقققة السقققققيطرة وأن السقققققتبداد.

مونتسيكو4.

بيقن الفصقققل على والققائم السياسققي النظققام شققكل لتحديقد الولى اللبنقة وضقققع فقي )مونتسققكيو( بقدأ

هققذه المتعقارضة5, أطرافهقا بيقن والمنافسققة السققلطة بتقاسققم أفضقققل مسققيطراا يكقون المجتمقع وأن السققلطات,

والعقلم القضققاء كاسقتقلل ديمقراطية أسقس على يقوم الماضققية السقنوات عقبر الغقرب جعلت التطقورات

الديمقراطية. أسس لتطبيق أساسياا مصدراا مونتسيكو نظرية الغربية الدول واعتماد أشكالها, بكافة والحريات

فقي واسققعاا رواجققاا لققي والتنفيذية, والقضقققائية, التشققريعية, الثلث, السققلطات بين التام الفصقققل هقذا

ويعمل الدولة, مواطقني شقؤون يدير تنظيمي جهاز على تقوم مدنية دولة إلى وأسقس الغربية الديمقراطيات

.376 ,1988 القاهرة, القاهرة, جامعة مطبعة المعاار, العالم في السياسية النظم سعاد: الشرقاوي, 1

ص52-51. ,2016 ط1, القاهرة, للترجمة, القومي المركز نجا، سونيا ترجمة: المواطنة, ما باشولييه: وكرستيان دومينيك شنابر, 2

ص28. ,1956 القاهرة, العالمية, العربية الدراسات معهد العربي, البلد في الدستورية النظم السيد: صبري, 3

ص28. السابق, المرجع 4

ص218. ,2001 الردن, والتوزيع, والنشر الثقافة دار الدستوري, والقانون السياسية النظم الكريم: عبد علوان, 5
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الشعب بيد السلطة وجعل والحريات الحقوق واحترام بالحكم, الستئثار دون للسلطات السلمي التداول على

بيققن العامققققة الرادة فقققي عليققه متفققققل الجتمققققاعي فالعققققد الجماهيريققة, الرادة مققققن ينبققع وسققققققيادته والققققانون

والمحكومين. الحاكمين

السقيادة وبقاء السياسقي, السقتبداد في الوقوع وعقدم الوطقني, النزاهة نظقام بناء في ذلك سقاعد وقد

السقتبداد يتم ل حقتى المجقالت مقن مجقال أي فقي للسقلطة المطلق الحتكقار دون والحيلولة للمقة, ُملكقاا

السققلطتين بيقن واضققققحاا التعققاون كققان وققد القذكر, سققابقة الثقلث السققلطات مققن سققلطة أي مققن باسققتعمالها

بين التضارب من الحد على عمل والذي الغرب في التشريعات وإقرار إعداد مجال في والتنفيذية التشريعية

كقل فقي الحكقم ققانون وإبققاء العامقة, للسياسققات تنفيقذ مقن يتطلوبقه مقا وبيقن تشققريعات مقن المجلس يققروه مقا

الدولة. إجراءات

الغرب في الحديثة الدولة ومعايير �ناار 5.1.2

العققالم فقي الدولقة مسقققار أخقققذ الوروبيقة، المجتمعققات فقي المققة سقققيادة ظقققاهرة شقققيوع علقى عطفقاا

الديمقراطيقة التنميقة علقى تعمققل القتي الدولقة وهققي الحديثقة، الدولقة إنتقاج فقي سقققريع بشقققكل يتطقققور الغققربي

وكقذلك الدولة، إطقار داخقل الجتماعية القوى لكقل الفاعلة السياسقية المشقاركة زيادة خقلل مقن للمقواطنين

المستدامة. القتصادية التنمية تحقيق

هاتين لتحقيق الدولة في الدارة من مستوى أعلى إنتاج عن الباحثة النظريات تتسارع أخذت هكذا

المستدامة. القتصادية التنمية وغاية الديمقراطية، التنمية غاية الغايتين:

زعمقاء يحكمهقا كقان والقتي سياسققي, نظققام كأققدم ُعرفقت والقتي القبيلقة دولقة تلعقد لقم الحديثقة الدولقة

التي فالدول الخقدمات, ودولة والرفاهية الحرية دولة أصقبحت بل المركزية, الدولة تلعد لم أنها كما الحبائل,

لتنظيقم أكققبر اهتمامققا تولقي باتقت والسياسققية والتنمويقة الخدميقة الجوانقب فقي والزدهققار للتققدم دومققاا تسققعى

دولة1. كل في خاصة وسياسية واقتصادية اجتماعية ظروف صاحبته التنظيم هذا ولكن وهياكلها, أجهزتها

ص67. ,1998 القاهرة, والتوزيع, والنشر للطباعة غريب دار العامة, :اسدارة علي السلمي, 1
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مهامهققا بعققض عقققن تنازلقت والقتي الدولقة قبقل مققن مرونقة أكققثر أسقققلوب اتبقاع إلقى أدى بقدوره هققذا

المختلفة والمقراكز الهيئات على الدولة أعباء بتوزيع اللمقركزي السقلوب واتبعقت واختصاصققاتها, المباشقرة

الحديثة. الديمقراطية بالمفاهيم لرتباطها

التي العقام الحكقم سياسققات ضقققمن وتأطيرهم والجماعققات الفقراد تنظيم على تعمقل تعقد لم فالدولة

مقع الشقراكة على باعتمادهقا سقابقتها عقن مختلفة وهيكلية بأسقلوب جقاءت إنهقا بل الحاكمقة, النخبة ترسقمه

المجتمع. شرائح مختلف

وسققلطاتها هياكلهقا ضققققمن والجماعققات الفقراد ودمقج الحديثقة الدولقة مفهقوم تطققور ذلقك مقع توازيقاا

في ذلك وأطقرت القوانين وُشروعت الشقعبية, المؤسسقات تمثل التي والمجقالس البرلمانات وأنشقئت وأجهزتها,

المستقلة. القضائية المؤسسة

لقامة واقتصادية وإدارية واجتماعية سياسية أهداف عدة من الحديثة الدولة إلى الغرب دول سعت

فمقن السياسقي, للتنظيم أساسقياا مبدأا الديمقراطية باعتمقاد القانون وسقيادة والمسقاواة العقدل قوامهقا قوية دولة

المجتمع شرائح وإشراك السياسية التعددية بإعتناق حينها بدأت أنها الحديثة للدولة الساسية القضايا جملة

فهدفت المنشودة, ديمقراطيتها لرسوخ تقدمها تعيق التي العحبات كافة بذلك متجاوزة والبناء, التنمية في كافة

أهداف. لعدة الحديثة الدولة لطريق سيرها منذ الغرب في الدولة

للجمقاهير القومقي بالوعي الحديثة الدولة ظهقور والمقؤرخين المفكقرين مقن العديد ربط اجتماعياا...

إلى كالوصققول عامقة, أهقداف نحقو وتكاتفه المجتمقع خيوط نسقج على يعمقل الوعقي لن الحاكمقة, والنخقب

تتعلق والتي القرارات اتخقاذ في الة الفعو المشقاركة عقبر المواطنة روح إذكقاء سقبيل في ديمقراطية دولة قيام

الجبهة تقوية خلل من الوحدة دولة بناء سبيل في السياسية الممارسة طريق عن المجتمع وتغذية بحياتهم,

وإدارة1. وجيش اقتصاد من الداخلية

عقبر النشقطة كافة بممارسقة السقماح خقلل مقن الديمقراطي نظامهقا تدعيم إلى هقدفت سياسقياا...

إدارة عملية في إشقراكهم خقلل من السياسقي الوعقي تنمية وزيادة الدولة, حقدود داخقل والجمعيات الحقزاب

ص105. سابق, مرجع الدولة, :مفهوم ا عبد العوري, 1
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الحديثة الدولة حقول فيبر( )مقاكس إليه أشقار مقا إلى بالضقققافة الوطنية1. للوحقدة دعمقاا المحلية مسقائلهم

المعتمد2. والقانون المنمطة واللغة المنظمة والبيروقراطية الموجه والقتصاد النظامي بالجيش وصفها والتي

المقواطنين مقن أهلهقا وحاجققة طبيعقة حسققب المقوارد توزيقع فقي العدالة تحقيقق إلى هقدفت إداريقاا...

البيوقراطيقة, الحققال بطبيعققة تنتقج والقتي المركزيقة علقى للقضققققاء سققعيهم وكققذلك الداريقة, الهققداف ضققققمن

سبيل في جماعية إرادة إلى يحتاج هذا أن علماا متعددة, هياكل ضمن الدولة عمل في اللمركزية وإعتماد

العصرية. الدولة تأسيس

مقن عقالق مسقتوى لتحقيق اسقتثمار خقير لمواردهقا اسقتثمارها في تمثل فقد القتصققادي الهقدف أمقا

مساحة كافة على ركزت بل فحسب والمدن العاصقمة في القتصقادية التنمية على تركز لم كما المعيشة,

الدولة3.

العصقور في عليه كانت مما أكثر العصقر هذا في تطورت الحديثة الدولة أن نلحظ الشكل بهذا

والسقلوب الشقكل ناحية مقن والقدوة النمقوذج صققفة الناجحقة وتجربتهقا المأسسقة عملية وأظهقرت الماضققية,

بيقن كبقير انسققجام وحصقققل والسياسققة, القتصقققاد حيقث مقن منظمقة مركزيقة ققوة أصقققبحت وققد والمضقققمون

الحيقاة إدارة فقي المشقققاركة أهميقة المققدني المجتمققع مؤسسقققات وأْولقوا المققدني, والمجتمققع السياسقققي المجتمققع

الدولة ظقل في الغربي الجتماعي السياسقي النظقام في الهم العنصقر هو الفرد وأصقبح الدولة, ومجريات

والسياسية. الطبيعية حقوقه وتقديس الحديثة،

العربي الواقع في القومية الدولة لنشوء والجتماعية السياسية السياقات 2.2

واسشكاليات الطبيعة العربي السياق في الدولة 1.2.2

القاهرة, الدارية, للتنمية العربية المنظمة التطوير, واتجا�ات العربي الوطن في المحلي :الحكم الوهاب عبد وسمير محمد الطعامنة, 1

ص39-38. ,2005 ط1,
ص111. سابق, مرجع الدولة, :مفهوم ا عبد العوري, 2

ص41-40. سابق, مرجع التطوير, واتجا�ات العربي الوطن في المحلي :الحكم الوهاب عبد وسمير محمد الطعامنة, 3
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مكوناتها مختلف في أساسي بشكل أثورتا رئيسيتين, بمحطتين نشأتها سياق في العربية الدولة مرت

بقبروز كفيلقة كانقت العربيقة الدولقة رحقققم فقي وجقققدت القتي السقققياقات أن كمققا وطبيعتهققا، الداري وسقققلوكها

موقعها أو طبيعتها عن النظر وبغض أشكالها، مختلف على الدولة منها تعاني زالت ما التي الشكاليات

الجغرافي.

وبالقذات السققلمية، الخلفقة سققياق هققو العربيقة الدولقة رحمقه فقي نشققأت القذي الساسققي فالسققياق

سواء العربية, للدولة الحيصرية والولدة الستعمار كان الثاني والسياق تفاصيلها، بمختلف العثمانية الححبة

الستعمار. بعد ما لمرحلة كنتيجة أو العربية، الدول بعض مع حدث كما الستعمار أثناء

العقالم فقي الدولة إدارة مسققتوى على سققواء الشققكاليات توالد فقي مباشققر أثقر العقاملين لهقذين كقان

العققد صقققققعيد علقى أو القتصقققققادية، والتنمويقة والجتماعيقة السياسقققية مكوناتهققا بمختلقف وعلقتهققا العققربي

الدولقة, إدارة إشقققكالية الشقققكاليتين: كققل لعبقت وققد العربيقة، الدولقة أساسقققه علقى تأسسقققت القذي السياسقققي

المجتمققع وأزمققة اليقوم أزمققة اليقوم تسقققميته يمكققن مققا تكققوين فقي بقارزاا دوراا المجتمعيقة, العلققات وإشقققكالية

السياسي. المجتمع وبالذات

تعظيقم فقي ذلك ودور علقاتهمقا توالي وتنقاول الشققكاليتين هقاتين على الوققوف الباحققث سققيحاول

الربيع أحداث بعد تفاقمت العكس، على بل تنته لم الزمة هذه أن خاصقة المعاصقرة، العربية الدولة أزمة

تسقققتثمر أن العربيقة الدولقة مكونقات تسقققتطع فلقم المسقققتويين، علقى الزمققة عمققق عقققن كشقققف القذي العققربي

سققيد كقان العكقس بقل النتقاليقة، المرحلة تجققاوز على الققدرة ومنحهقا ترسققيخها باتجققاه الديمقراطيقة المسققيرة

وبغياب أنه كما الديمقراطي، التحول لعملية كابحاا بصقفتها العميقة الدولة برزت ما سرعان انه إذ الموقف

العربية. الدول في المجتمعية الزمة عمق عن كشف وعرقية طائفية صراعات إلى المجتمع ل تحوو الدولة

اسسلمية الدولة 2.2.2

زمنية فترة في السقلم مظلة تحقت تحكم كانت التي للدول المتعاقبة التاريخية الحقب على أطلق

السققلمية فالدولة الندلس, إلى امتدت والتي السققلمية للخلفقة واسققعة جغرا�ية مسققاحة وتغطققي طويلة,



58
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

في العباسية الدولة ثم دمشق في الموية بالدولة مرورا�ا والمدينة بمكة السلمية الدعوة إنطلق منذ بدأت

العثمانية. بالمبراطورية إنتهاءا الشام, في والمماليك واليوبيين مصر، في الفاطميين إلى بغداد،

المسقققلمين, شقققؤون وإدارة رعايقة تعققني والقتي السقققلطة بفكققرة السقققلمي الحكققم فقي الدولقة تجسقققدت

تعاليم كانت المتبعة والسقلوك والقواعقد الخليفة, وحارسقها السقلمية, الشقريعة كانت للحكم المتبع والدسقتور

وعلى نشأتها منذ السلمية الدولة واهتمت ضقمنياا1, عليها متفق وسلوك آداب من يتضقمنها وما السلم

فامتقازت سققققبقها, عمقققا مختلفققة بخصققققققائص تاريخيقة ححبقة كقققل فيهقققا تمتقاز خصققققققائص بعقققدة الفققترات مقققر

واستطاعت كما الدينية, الوحدة إقامة أساس على المتصقارعة العربية الحبائل بتوحيد السلمية الحضقارات

المجال في الكبير التقدم إلى بالضافة الحبائل2,, من أساسية وركيزة بمساندة الفتوحات من العديد تنجز أن

وحضاري3. فكري وازدهار والجتماعي القتصادي

المجتمع أفراد بين العلقات تنظيم على عمل فقد السلمية, الدولة ظل في الجتماعي النظام أما

أو انضقمام يمكن ل والتي قبل, ذي من الحضقارات كانت كما القبيلة أو اللون أو العرق أساس على ليس

وعققدم والواجبقات الحققوق فقي متسققاوية النقاس بقأن الققرار وتقم إليقه, النضققققمام يتمنقون بمققا الفقراد اختيقار

خلقكقم الذي ربكقم اتقوا الناس أيهقا "يا تعقالى قوله مقن منطلقين آخقر, على إقليم أو عقرق أو قبيلة تفضققيل

السققلمي المجتمققع إلقى ينضققققم تلقائيقاا السققلم فقي دخولقه بمجققرد النسققان أن بمعققنى واحققدة4", نفقس مققن

كافة. المختلفة العراق بين والعدل المساواة �يضمن

الذمة أهل من يعتبر السلمي العام النظام كنف في ويعيش السلم غير بمعتقدات يؤمن الذي
والحماية.5 المن له وُيضمن ذلك، في الحرية له وتكون الدينية عقائده ممارسة له ويحق

,2015 ط1, بيروت, والنشر, للبحاث العربية الشبكة الشريعة, مقااد وتحقيق الستبداد تجاوز نحو المدنية الدولة جاسر: عودة, 1

ص214.
ص15-13. ,1990 ط1, بيروت, الساقي, دار العربية, البلدان في والحكم :العسكر فؤاد الخوري, 2

ص15-14. ,1979 ط3, بيروت, للمليين, العلم دار وآخرون, عباس إحسان ترجمة: اسسلم, حاارة في :دراسات هاملتون جب, 3

.2 الية: النساء, سورة 4

ص47-45. ,1985 ط3, بيروت-باريس, عويدات, منشورات العربي, الفكر محمد, ركون, 5
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التاريخ عبر المتبع وأسلوبه وآليته الحكم طريقة في أساسية محطات عدة عند نتوقف أن لنا بد ول

تقداول يتقم لقم بأنقه السقققلمية الدولقة فقي العامققة الحريقات كتابقه فقي الغنوشقققي راشقققد عقققبر فققد السقققلمي.

اتخقاذ أسقاس كقان والجتهقاد للحكقم, العصققبية الطبيعقة هقا مردو كقان فالقرارات السقلمي, الحكقم في السقلطة

الدستوري الفكر غياب خلوف ما وهذا وبلورتها, اكتسابها كيفية عن تؤخذ التي القرارات تعرف فلم القرارات,

عدة على شاهد والتاريخ الحكم لستلم طاحنة حروب هنالك كان بل سلمية1, بطرق السلطة تداول وعدم

ذلك. على محطات

دموياا صقراعاا تخوض كانت العائلة أو السرة أن الحكم يخص �يما السلمية الخلفة على غلب

القوى, النفوذ ذات القبيلة أو العائلة يد في يبقى واستمرارها السلطة فديمومة أخرى, أسرة ويقدم أسرة لينهي

أحياناا الحكقم يتم وكقان أحياناا، السقلطان خلع أو القتل عقبر يتم السقلطة تداول كقان العثمانية الخلفة ففي

تعيين في قوي بشقكل يؤثر الجيش أصققبح الجيش قوة ازدياد ومقع الورثة, بين التعيين أسقلوب عقبر أخقرى

مستقلا كياناا لها وأقامت المركزية الدولة سيطرة عن خرجت القاليم بعض أن حين في السلطين2, وخلع

وحضارية. ثقا�ية خصوصية �يه تحيم

فمصيره آلياته أو الحكم يعارض ومن مكرهاا ولو مطلقة كانت وقد يحكم, لمن واجبة الطاعة كانت

دائرة عن بالخروج السماح وعدم عليها, وسيطرتهم الدولة في للمتنفذين احتكار فكان الهلك, أو القتل إما

كقان بل السياسققية المقور على دوره يقتصقققر لم السققلطان أن علمقاا والحاشققية, السققلطان ققرارات مثل الققرار

أو العائلت طريق عن بالسلطة النفراد أن نلحظ ذلك مع الفراد, حياة تفاصقيل أدق في بالتدخل يباشر

تضققققققققاف كانققت فتوحقققققات عقققققدة فمققققع التاريخيققة3, الحقققب أو الفققترات تلققك علققى المسقققققيطر هققققو أشقققققخاص

تفنى. حتى للعائلة حكم سوى يكن لم الحكم أن إل أكثر الحكم رقعة واتساع للمبراطوريات

ص194. سابق, مرجع الشريعة, مقااد وتحقيق الستبداد تجاوز نحو المدنية الدولة جاسر: عودة, 1

ص105-95. ,1992 ط1, القاهرة, المدبولي, مكتبة العربي, الوطن في السلطة �لى الستيلء أنماط صلح: زرتوقة, 2

ص218-2014. سابق, مرجع العربي، الوطن في السلطة �لى الستيلء أنماط صلح: زرتوقة, 3
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المبراطوريقات فقي الققرارات اتخققاذ وآليقة السققلطة وتقداول الحكقم طبيعقة فقي يقرى الباحققث أن علمقاا

قدرة إلى بالضققافة البناء, عقبر ووراثته الحكقم واسقتمرار المعارضققين إقصققاء إلى مردهقا كقان السقلمية,

يكقن لم فهقذا والخلفاء, السقلطين مقن يريدون مقن وتعيين الحكقم مؤسسقة اخقتراق على العسقكر أو الجيش

حكم. من طبيعة إلى وإنما السلمية الشريعة إلى مرده

في الدولة. على تركقيزه مقن أكقثر السقلمية المقة على ركقز قد السقلمي الفكقر أن نسقتنتج إذن

السياسقققية الحيقاة فقي للجيقش دور ظهققر العثمققاني الحكققم خقققلل أنقه أشقققاروا المفكققرين مققن العديقد أن حيقن

مقاليد وبيده السياسقي النظقام في فاعلة اجتماعية قوة أصققبح كونه الدولة, حكم نهاية في خاصققة المباشقرة

أو والغزو بالتمرد أو والتآمر بالنقلبات سواء والنزاعات الصراعات لحل الخيار دوماا العنف وكان الحكم,

على الجديد بالمر يكن لم العربي الوطن في العسكرية والنقلبات المتبادل العنف فان ولذلك الغتيال1,

تاريخي. موروث هو بل المعاصرة, العربية مجتمعاتنا

الستعمار تحت العربية الدولة 3.2.2

الحكقم بعقد الوروبي السقتعمار تحقت الوقوع مقن عشقر التاسقع القرن مطلع العربية الدول عانت

عرفته عما العربية الدول لثقافة تماماا مغايرة الستعمار رسالة وكانت طويلة, لعقود استمر والذي العثماني,

واستغلت العربية الدول معظم على نفوذها بسط في الستعمارية الدول فبدأت السلمي, الحكم من سابقاا

المسققتعمر مقن والثققافي الحضقققاري التراث تقأثر والجتماعيقة, والثقا�يقة القتصقققادية المجققالت فقي مواردهقا

الحضارة. بحجة كبير بشكل

بقوة حاضقراا كان والثقافة اللغة فتشقويه التغيير في الجوانب كافة على مركزة الثار بدأت هنا من

النخققب مطالقب فمحققور والجتمققاعي, الثققافي بالنسققيج العبقث وكققذلك العققربي, كققالمغرب القدول بعققض فقي

الققوطن علققى الجتماعيققة الهيمنققة وإنهققققاء والثقا�يققة السياسقققققية الحيققاة باسقققققتقلل المطالبققة وكانققت العربيققة,

العربي2.

ص117. ,1996 ط2, بيروت, العربية, الوحدة دراسات مركز المعاار, العربي المشرق في التسلطية الدولة خلدون: النقيب, 1

ص72. سابق, مرجع المعاار، العربي المشرق في التسلطية الدولة خلدون: النقيب, 2
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فقي تشققترك كانقت العربيقة, للدول السققتعمار ظققل فقي الثوريقة الققوى أن الشققارة له تجققدر مقا لكقن

في اللمركزية خاصققيتها نيابية نظقم وإقامقة المصققير تقرير وحقق كالسقتقلل الحاسقمة الخصققائص بعقض

المشروعة1. وحقوقهم القليات على والمحافظة الستعمار آثار كل من الوطني التحرر وعنوانها الحكم,

وطنيققة هويققة وبنققاء السققققتعمار مقاومقققة فققي والمتمثققل الثوريققة القققوى جميققع بيققن المشققققترك الهقققدف

الحرية إلى للسقعي المشقتركة, والثقافة التاريخ على المجتمع في القوى كافة بين التناغم من ذلك مسقتمدين

أو السققتعمار مقن التخلص إلى السققاعية الوطنيقة الجماعققة لخلق أدى العقام فالمشققترك الوطققني, والتحققرر

لم بذلك التحقرر, إلى يسقعى مقن لكقل كخاصققيوة اليدولوجيا عقن بعيد واحقد والهقدف فالخطقاب الحتلل2,

بينها. �يما المشتركة الهداف على متفقة الوطنية الجماعة كون التحرر إنجاز أمام عائقاا اليدولوجيا تكن

الدستور, وبناء الديمقراطية أجل من كفاحاا الستعمار من للتحرر السعي يكن لم نفسه الوقت في

من الحكم إلى للوصقول يسعى من جميع كون واجتماعية سياسية برامج تمتلك ل الثورية القوى كانت فقد

المرجعيقات ذات الحاليقة الحقققزاب كمققا عميققاا الختقلف يكققن لقم لقذلك وطنيقة3, هويقة بنقاء هدفقه النخقققب

الخرين. عن تختلف سياسية برامج لها والتي اليديولوجية

الستعمار بعد ما العربية الدولة 4.2.2

التي السياسققية النخققب مقن الحكقم واسققتلم العربيقة الدول اسققتقلل بقدأ الثانيقة العالميقة الحققرب منقذ

الملكيقات, مثقل دينيقة شققرعية أو ثوريقة شققرعيات منطلق مقن النخققب هققذه حكمقت السققتعمار, إبوان تكونقت

تدعيم على للعمقل بهقا فقع دل مقا وهقذا تلشققيه, أو شققرعيتها ضقققعف على الققائم الحكقم تثبيت البداية فكانت

واسقتقرار لختلل المصققادر إحقدى كانت التي السقلطوية ممارسقاتها وتثبيت والدولة المجتمقع على الهيمنة

البداية4. منذ الدولة

ص74-73. السابق, المرجع 1

ص83-82. ,2014 ط1, لبنان, المان, دار والنسيان, والال الهوية الختلف-مأزق ومسألة العرب إسماعيل: مهنانة, 2

ص83-82. سابق, مرجع المعاار, العربي المشرق في التسلطية الدولة خلدون: النقيب, 3

وبناء الجتما�ي الندماج :جدليات وآخرون بعلبكي أحمد في: الندماج. وتعطل البناء إخفاقات بين العربية :الدولة باقر النجار, 4

ص51. ,2014 ط1, بيروت, السياسات, ودراسة للبحاث العربي المركز العربي, الوطن في والمة الدولة
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الثقا�يقة المجتمقع سققياقات لنتقاج وفققاا تنشققأ الدولة أن والبقاحثين المفكورين لدى عليقه المتعقارف مقن

ضقققمان مقابقل فقي والققوة والسققتقرار والمقن السققيادة مسققألة على للتأكيقد فتققوم والجتماعيقة, والقتصقققادية

ظل في به وأوغلت كما بحذافيره وطبوقته الول الشق أخذت العربية فالدولة العدالة. وقيم والحرية المساواة

والقصقققققادي السياسقققي الدولقة إخفقاق فكققان الوطقققني, والتحقققرر السقققتعمار إبقان تمامققاا الثقاني الشقققق غيقاب

السياسية1. شرعيتها أزمة من عموق بدوره هذا والجتماعي, والثقافي

علقة بمعقنى سقلطانية, كدولة الني حكمهقا في التاريخية بالثقال محمولة العربية الدول تزال فل

البنققاء فققي متجققققذورة وهقققي تسققققلوطية العربيققة الدولقة طبيعقققة إليهقققا. ينتمقققي القتي القبيلقة أو بالجماعققققة الحققققاكم

دولقة فهقققي عليهقققا, للقققائمين تتوفققر القتي والمنقافع المزايقا احتكقققار علقى قائمقققة فالثقافققة العقققربي, الجتمقققاعي

صقعود إلى سيقودها حتماا الطبيعة هذه عن تخلق أي بأن وقناعة والتسيود والشراسة بالعنف تتسم إقصقائية,

إضققققعاف بوجققوب الققائم فقالفكر قبليقة2, أو إثنيقة أو بيروقراطيقة أو دينيقة سققواء مناهضققققة جماعققات وتقويقة

التي القبيلة أو للجماعة الولء يبقي أن الحاكم من ويستوجب الحكم على تتصارع والتي المعارضة النخب

حكمه. يستمر لكي إليها ينتمي

فالخلف الحكم, زمام اسقتلمها منذ المعارضقة ونخبها مجتمعاتها مع الحاكمة السقلطة تصقادمت

تعاملت قبللية, أو دينية أو عرقية أسققس على وإنمقا المتبعقة والسياسققات البرامج طبيعقة على قائمقاا يكقن لم

هققو المحاصصققققة فنظققام الدولقة, ومأسسققة تطويقر إلقى يُقد لقم والقذي النقدماج بمحاولقة القليقات مقع الدولقة

الدولة مع عليها متفق أسقهم على لحصققولهم أقرب وذلك جماعقة, كل ونفوذ حجقم حسقب المتبع السقلوب

هذا معينة, كحصص نصيبها على جماعة كل فيها تحظى إدارية مؤسسة إلى السلطة لت حوو بدورها والتي

كافة الدولة خقيرات أخقذت قد المتنفذة الفئات مقن مجموعقة بأنو المطلقة الححيقة أموا ,
الحيان3 بعقض في

تعاملت وقد المجتمقع, لمكونات واسقع غياب مقع والهيئات المقوارد على وسقيطرة هيمنة ظقل في واحتكرتهقا

تريد. من وتمنعه تريد من تشاركه خاصل ملكل وعائداتها صنيعتها الدولة أن أساس على الفئة هذه

ص55. السابق, المرجع 1

ص179. ,2015 ط4, بيروت, السياسات, ودراسة للبحاث العربي المركز المة, ضد الدولة العربية :المحنة برهان غليون, 2

وبناء الجتما�ي الندماج :جدليات وآخرون بعلبكي أحمد في: الندماج. وتعطل البناء إخفاقات بين العربية :الدولة باقر النجار, 3

ص52. سابق, مرجع العربي, الوطن في والمة الدولة
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هذه مشروعية على أثورت والتي التكوينية العيوب من بعدد أصابها العربية للدول المتعثور فالميلد

الحكم نظقام بتطوير وذلك القطرية للدولة رايته حسب العربية الدولة الستعمار أقام ،فقد وفاعليتها الدولة

والتعليمية, القضقائية المؤسسات إلى بالضقافة والبنوك العملة كنظقام القتصقادي النظقام وتطوير والدارة

بالمسققتعمر مرتبطقققة القدول ظلوت فققد إليهققا, سققعت القتي الهققداف عققن بمعققزل يكققن لقم التطقققور هققذا ولكققنو

حكم مؤسسات هنالك يكن لم كما ما, طرف إلى السلطة بنقل تقم ولم العسكري, الوجود له تتيح باتفاقيات

أمور عدة اشتراط تم وقد باقتصادياتها المستعملرة الدول اقتصاديات ربط فتم السلطة, لستلم مهيئة وإدارة

فقد لذلك ،1ونتيحة العربية الدول في البقاء ضقمنت والتي الوطنية السيادة غياب في بالسهام كفيلة كانت

،أهمها: أزمات عدة من الستقلل بعد حتى النشأة حديثة العربية الدولة عانت

مدعومة كانت التي السلطة استلمت من هي المدنية السياسية فالنخب الداخلي, السياسي النقسام

قبل المستعمر مع كلياا مرتبطة كانت والتي الكبيرة, والعائلت والعقارات للراضقي المالكة النخب قبل من

زمام لسقتلم الثوريين من جيوشقاا شقكلت والتي القومية الثورية القوى مع ظهر فالخلف الوطقني, التحقرر

للحصقول والسعي الجديدة الوطنية الهوية بناء وتحدي الثورية2, الشرعية إلى يستندون كونهم وذلك الحكم

المستعمر. أيدي على تم الحدود ترسيم أن خصوصاا للدولة، الولء على

بيقن الطبققي والتفقاوت والميوة الفققر كققون الشققكاليات أهققم ومققن البقرز وهققو الجتمققاعي الوضققققع

التمييز. سياسات ألجلجت من هي والعرقية المذهبية الحادة والنقسامات والخلفات المجتمع شرائح

بنقاء ر مؤشو تكونقا أن تكققادان قاعقققدتين اعتمققدت قققد نشقققأتها منقذ العربيقة الدولقة بقأن الباحقققث يقرى

الحققق هقو حاكمقة وققوى نخققب مقن السياسققية السققلطة وتولوى المسققتعمر على انتصقققر مقن أن ذلك الدولة,

السياسية السلطة تولوى الذي الحزب بأن الثانية والنقطة رايته, حسب وتطبيقها الدولة سياسة ورسم بالحكم,

النظام فتحكم الجتماعي, التكامل ححيقة عن المعبرة غير التنظيمية أو الحزبية صورته حسب الدولة أنشأ

والجماعقات الفراد بتقييد تتحكقم والتي القوانين وأصققدرت بأملكقه, المالك بأنه وتصققرف الوطنية بالثروات

,1999 بيروت, العربية, الوحققدة دراسققات مقركز القومية, الثقافقة سلسققلة العربي, الوطن في الثقافية :المسيألة عابد محمقد الجققابري, 1

ص179. ط2,
ص77-76. سابق, مرجع المعاار, العربي المشرق في التسلطية :الدولة خلدون النقيب, 2
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تكن لم نه تكوو وآليات السياسي النظام طبيعة فإن لذلك تجاوزاتها, من والحدو الحاكمة السلطة تقييد من بدلا

ل للنتمقاءات الولءات ازدياد أنتج الققانون دولة فقتراجع وآلياتهقا, السققلطة ينتج بدوره الذي المجتمقع لتنتج

للدولة.

والموضوعية الااتية والتحديات العربية الدولة 5.2.2

ومحدوديوة الجتمقققاعي للتكقققوين البنيقوي التنقاقض نتيجققققة عديقدة معضققققققلت العربيقة الدولقة تواجققققه

وأبرزها, جموة تحديات خلوف بدوره وهذا وتكوينها, الدولة هشاشة نتيجة المجتمع, وهشاشة السياسي النظام

سياسققية سققلطة إلى وتحولت مواطنيهقا, لعمقوم جامعقة دولة لتكقون نظامهقا فقي العربيقة الدولة تكقوين عققدم

السياسية. شرعيتها في عليه وتعتمد الخر تمثيل دون القطر داخل فريقاا تمثل

للسققققققتبداد مسققققققتندة المجتمققققع مققققن والديمقراطيققة السياسققققققية شققققققرعيتها فققققدت الدولققة هقققققذه أن كمققققا

ققرارات على صقققغيرة نخبة فسققيطرة المفتققدة, شققرعيتها عققن كبديل نظامهقا تثوبت حققتى والعنف والدكتاتورية

المجتمع دور تحجيم عن عدا متلحقة, أزمات إلى ويعروضقها المجتمع مع دائماا صقراع في يجعلها الدولة

والجتماعية1. السياسية الدولة وظائف كافة في والمتغلغل الحاكم الحزب بسيطرة المدني

سقققواءا وثرواتهققا مواردهققا علقى للسقققيطرة تفتققد العربيقة القدول أن إلقى بلققيز اللقه عبقد يشقققير كققذلك

الوطني قرارها إلى تفتقد فبذلك والسياسية الشعبية للسيادة فقدانها نتيجة الزراعية أو التجارية أو القتصادية

دولة2. كل وطبيعة ظروف مع المنسجم

الطبيعية, النشقأة الدولة لنشقاء المكتملة غقير العربية الدولة ميلد حداثة إلى التحقديات تلك ترجع

تقليديقة كدولقة والمقوروث السققابق تاريخهقا عققن تنفصققققل لقم وأنهقا بالمسققتعمر الكامقل ارتباطهقا إلقى اضققققافة

العصبية. في المتمثل الجتماعي التمثيل فأضعفت سلطانية,

العقرب فقالقوميوون الموحققدة, الوطنيقة الجماعققة إيجققاد تسققتطع لم العربيقة الدول أنو التحققديات وأبقرز

السقلمية والتيارات متعقددة, لقطقار المقة تمقزيق ومهمتهقا السقتعمار صققنيعة وكأنهقا الدولة إلى ينظقرون

ص52. سابق, مرجع المعاار, العربي اسجتماع في واسنقسام التوحيد جدليات والمجتمع الدولة الله: عبد بلقيز, 1

ص53. السابق, المرجع 2
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لصقالح ممثلة الدولة بأن يرى اليسقاري والتيار مفقودة, شقرعيتها وأن الخلفة أنقاض على قامت بأنها ترى

أقامهقا مقن وهقو مشقروعه الوطنية الدولة بأن يرى الذي الليبرالي التيار سقوى نجقد فل البرجوازية1, الطبقة

دول أنتجته الذي بالشكل الوطنية الدولة ينتج أن يستطع لم الليبرالي التيار أن حين في بنائها, على وعمل

الجتمقاعي والنقدماج الوطنيقة الهويقة تعقزيز فقي والفشققل والحريقة العقدل مبقادئ تعقزيز يسققتطع ولم أخققرى,

معالجة في تفلح لم كما واقتصادياا, واجتماعياا ثقا�ياا تزداد المجتمع شرائح بين الفجوة أصبحت بل والوحدة,

مع تحالفهم وكان القطرية, الدولة في أكثر بشكل الفساد ازداد كذلك عززته, بل الدكتاتوري السلطوي الحكم

الخرين. لقصاء محطات عدة في وجلياا واضحاا العربية النظمة

ومعترف موحقدة سياسقية نخبة وجقود لعدم أدوى العربية الدول في التيارات صقراع بأن الباحقث يرى

قوى يمثلون الليبراليين أن يرون الذين القوميين من مختلفة راىا فوجود كافة, الذكر سابقة التيارات من بها

ومناهضقققققون محقققاربون بقأنهم العلمققانيين إلقى ينظققققرون القذين والسقققلميين العققربي, القوطن لوحقققدة معاديقة

الطبققة مققن المسقققلوبة الشقققعوب بحققوق للمطالبقة إلو يسقققعون ل القذين والماركسقققيين السقققلمية, للمرجعيقة

وازداد الوظيفيقة الدولقة مؤسسقققات فتعطولقت الجامعققة, الوطنيقة الدولقة تعطيقل تقم التصقققققور بهققذا البرجوازيقة,

للققوى والمجتمقع الدولة ارتهنقت وبقذلك الحكقم, نظققام لتثبيقت العسققكرية المؤسسققة قبقل مقن والصققققراع العنقف

واقتصادها. سياساتها في الغربية

العربية الدولة خصائص 6.2.2

التركيز تم التسعينيات مطلع بداية ففي حوكمة, دولة وليست التحكم دولة بأنها العربية الدولة تمتاز

الدور وطبيعة المدني المجتمع دور وتفعيل المشاركة، تدعيم حيث من للحوكمة الديمقراطية الجوانب على

يشوب ما كل عن الستار لزاحة مواطنيها عن ممثلة تبقى لكي الجانب هذا في تلعبه أن الدولة على الذي

انتخابات على تقوم والتي التشريعية الهيئات داخل شامل سياسي تمثيل غياب ظل وفي المؤسسي. عملها

بأهمية يرتبط وما الديمقراطية الحيم على التركيز حيث الحوكمة2, نظام فرص تنعدم وشفافة وحرة منتظمة

ص108-106. السابق, المرجع 1

والنشقر, للبحقاث العربية الشقبكة الخقرافي, النور عبد ترجمة: حرة, مجتمعات بناء أجل من الكفاح الديمقراطية روح لري: دايموند, 2

ص56. ,2014 ط1, بيروت,
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الحكومات قبل من التحكم وعدم الدولة شؤون إدارة في بالمشاركة يتعلق �يما دوره بممارسة المواطن تمكين

ويضقققم المجتمقع شققرائح كافقة عققن كممثل للدولة العامقة بالدارة يشققارك جديد عققد بانطلق وإنمقا بمفردهقا

وإيجقققاد للديمقراطيقة الدولقة تطبيقق كيفيقة علقى ركققز مققا وهقققو والدولقة. المققدني والمجتمققع الخقققاص القطققققاع

والكفقاءة والصقققلح الشققكاليات حققل كيفيقة على والعمقل القصقققاء دون المقدني للمجتمقع وهقامش مسققاحة

السياسية1. المنظومة في الدارية

المسقؤول سقلوكيات ومراقبة والمسقائلة والشقفا�ية والمحاسقبة الفسقاد على للقضققاء ُوجقدت فالحوكمقة

الدولة مفاصقققل بكافقة التحكقم على عملت فهقي العربية الدولة عققن غققاب مقا وهقذا الدولة. شققؤون إدارة فقي

فقي وتحكمقت والسياسققية والقتصقققادية الثقا�يقة الجوانقب معظققم احتكقرت وققد سققلطوية, بنظققم تمقيزت والتي

عن النخب واستبعدت عليه ْيطراا مسل العلم وبقي المجتمعات, داخل والجتماعية السياسية الحياة تفاصيل

المجالت2. من العديد في الصدارة

مؤسسات وليست الحاكم النظام مؤسسات هي العربية الدولة في والمؤسسات الجهزة أن حين في

الدولقة فققي الحقققزب وذوبقان والعكققس, الدولقة فققي الطائفقة وذوبقان حزبيقة, وإمققا ْرقيوة عف إمققا والمواطنقة دولقة,

وغياب التنفيذية, السلطة لسيطرة الححيقي دورها لغياب تشريع دون شكلية التشريعية والمؤسسات والعكس,

بأفضققققل مصققققاغة والدسققاتير النظققام, فقي الحاكمقة النخققب قبقل مقن مسققيس بأنقه يمتقاز القذي القضققققاء دور

الوقع. وعلى الحكم في ترجمتها دون التفاصيل وبأدق الصياغات

العربية؟ الدول في اسجتما�ي العقد 7.2.2

بقأن رأى والذي رسققو(. جققاك )جققان كأمثقال البقارزين المفكقرين مقن الجتمقاعي العققد فكقرة تنطلق

حقددت كمقا المقة مصقققالح تسقيور أن ومهمتهقا المقة لدى موظققف الحكومقة وأن العليا, السقلطة هقي المقة

ص67. سابق, مرجع حرة, مجتمعات بناء أجل من الكفاح الديمقراطية روح لري: دايموند, 1

الجقزائر, بالوادي, لخضققر حمقى الشقهيد جامعقة ماجسقتير، رسقالة العام, القطياع في الحوكمة مبادئ تطبيق :أ�مية المين نصققبة, 2

ص14. ,2014
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والديمقراطية والعدالة والمسقاواة كالحرية حديثة لمفاهيم يؤسقس له بالنسقبة الجتماعي فالعقد عملها, طبيعة

الدولة. مواطنو تحتها ينطوي التي الحبة هي الدولة وتكون العامة1, والرادة والدستور

بالحريقة تتمثقل للنسقققان فطريقة حقوققاا هنالقك بقأن الجتمققاعي العققد وضقققققح فققد لقوك( )جقققون أمققا

العامة الرادة أن حين في النسقب, الخيار هي السقلطات أي الثلث الدسقتورية النظقم وأن والتملك والحياة

تحققت المققواطنين جميقع ويتسققاوى والققانون الدسققتور غطقققاء تحققت الجتماعيقة حقوققه وتتحققول الفقرد ب تقذوو

المواطنة2. مسمى

الموققف ضققققققبابية أو القدور لهققذا غيقاب أيل وأنل التعاققد هقققذا مققن تنطلقق بالدولقة المققواطن فعلققة

وزعزعة الوطنية, الهوية في وأزمة تشووهات هنالك فتصبح والدولة, المواطن بين ما الثقة فقدان إلى سيؤدي

إلى الدولة مقن النتمقاء يتحقول فحينئذ وسياسقياا, واقتصققادياا اجتماعياا الدولة وحقدة في وتفتت النتمقاء في

العشيرة. أو القبيلة أو الجماعة

في تتحدد والتي للدولة الولء إلى الخاصة للجماعة الولء من بديلا ليكون يبرز الجتماعي فالعقد

المتعددة, المجتمع قوى عن وبديلا الخاصة, الجماعة فوق الدولة تكون وهنا والمحكوم, الحاكم بين العلقة

ومبادئقه بالدسققتور مكوناتقه جميقع بقإقرار وذلقك المختلفقة المجتمققع فئقات بيقن الصققققراعات عققن الدولقة فتحيود

العليا.

على قادرة وغقير ممأسسقة غقير فهي والمواطن, الدولة بين إجتماعياا عقداا تخلق لم العربية الدولة

الخققرى السققلطات تحكقم مقن هققي التنفيذيقة فالسققلطة السياسققية, الشققرعية إلقى وتفتققد بنيويقة, شققرعية إنتقاج

المجتمع. على والهيمنة القوة فرض من شرعيتها تستمد سلطوية وأنظمتها

ص53-51. سابق, مرجع السياسية, الحقوق مبادئ أو اسجتما�ي العقد جاك: جان رسو, 1

ص87-85. سابق, مرجع المواطنة, :ما باشولييه وكرستيان دومينيك شنابر, 2
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للدولقة, القولء مققن أعلقى العربيقة الدولقة فقي القبيلقة أو العشقققيرة أو للحقققزب القولء منظومققة تقزال ول

للدولة ديقن إلى الحققاكم بقالحزب الخاصقققة اليقدولوجيا لت وتحوو الحققاكم, الفقرد أو الحققزب دولة هققي فالدولة

فرضاا1. المجتمع على ُتفرض

هوية هنالك أن فنرى بالنظقام الخاصققة اليدولوجيا ُتحقددها التي العربية الدولة في الوطنية الهوية

خاصققيته فرض على الداوب وعمله السياسقي بالنظقام منوط وهقذا ليبرالية, أو اشقتراكية أو قومية أو دينية

أن حيث عنه تعبر ل التي للدولة بالولء يشقعر ل العربي المواطن أن المؤكد المجتمع, شقرائح كافة على

والتي للفرد, وفعال ححيقي دور أي غياب ظل في والقتصادية والجتماعية السياسية الحياة يحتكر النظام

الدولة2. على الجماعة ولء ن تكوو بذلك العربي, السياسي والفكر الجتماعية البنية على كبير بشكل أثرت

السققلطة بيقن الفصقققل وعققدم والدولة, المقواطن علققة بيقن الفجققوة مقن تنبثقق العربيقة النظمقة شققرعيوة فأزمقة

الديمقراطية. معالم كافة عن والبعد والدولة

العربيقة الدولة فقي تمامقاا ُمغيوبقة وهقي الجتمقاعي العققد فقي هامقة أطققراف يوجققد أنقه الباحققث يعتققد

عن عدا مستقلة, وليست تابعة بإيجادها الدولة سياسة ضقمن فتكون حاضقرة كانت وإن المدني, كالمجتمع

دورها, بمحدودية والمعروف والبرلمان القضقائية كالمؤسسة السياسات صقنع في الشريكة المؤسسات تغيوب

والدولة. العربي المواطن بين فجوة خلق مما جهة أية من نقد أقل من ذلْرعاا تضيق الحكومة أو فالدولة

والسمات الخصائص المعاارة: العربية الدولة 3.2

لكونها وذلك العربية, الدولة وخصائص سمات تمثل باتت إشكاليات عدة من العربية الدولة تعاني

قسققمْ�يقن إلى الشققكاليات هقذه وتقسققم الحاضقققر، الوققت وحققتى تكوينهقا بدايقة منقذ العربيقة الدولة لصققققت

بالسياسققات العلققة ذات السياسققات ومجمقل للدولة الوظيفقي بالدور تتعلق إشققكاليات وهققي الول رئيسققْين:

بمختلف الدولة علققة وهقي والثقاني المقواطن، مقع العلققة أو التغلغقل سياسققات أو التوزيعيقة سققواء العامقة

الدولة علقة أو والعكس، بالمواطنين الدولة علقة أو البعض بعضقها مع السلطات علقة سواء مكوناتها

بالدساتير..الخ.

ص37. ,2011 ط2, بيروت, العربية, الوحدة دراسات مركز جديد, �ربي اجتما�ي �قد نحو غسان: سلمة, 1

ص41. السابق, المرجع 2
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العربية للدولة الوظيفي الدور إشكالية 1.3.2

الدولة, وتطقور بناء في الساسي الرث هي المعاصقر وقتنا في الديمقراطية الحديثة الدولة تعتبر

والنتخابقات مؤسسققاتها علقى بنقاءا الدولقة وقيقام السققلطات بيقن كالفصققققل كافقة الديمقراطيقة مظقققاهر فتحديقد

الدولقة رئيقس دور تحققدد أنهققا كمققا القطريقة, الدولقة نهضققققة فقي السققاس تعتقبر مظاهرهققا بجميقع والحريقات

أمقام مسققؤولة التنفيذيقة السققلطة تكقون بحيقث البرلمقان, مرجعيتهقا الحكومقة وأن الحكقم, فقي القانونيقة ومدتقه

لكقل وتحقدد والحكومقة الدولة رئيس مقن كقل دور وتفصقققل والملكقي, الجمهقوري النظققامين كقل في البرلمقان

الشعب. من ل المخوو البرلمان قبة الساسية ومرجعيتهم به, المنوط الدور منهما

المعاصقققرة, بالحضقققارة احتكاكهقا على بناءا بلدانها إلى الحداثة ُتدخل أن العربية الدولة اسقتطاعت

إقرارها ومع الممأسس, العالمي بالقتصاد وارتبطت والحزاب, التيارات دت وُوجف والجمعيات النقابات فقامت

الحكقم �بقي السياسقية. الحداثة مؤسسقاتها ضقققمن تغقرس أن تسقتطع لم أنهقا إل ديمقراطي دسقتوري لنظققام

حقديث, ديمقراطي نظقام في المقرجووة النقلة تحقدث ولم والحقزب, والقبيلة الخاصققة الجماعقة لنظقام خاضققعاا

الخارجية التبعية واستمرار وتحجيمها, المعارضقة الحزاب دور وتحديد الحريات ومنع والبعاد القمع �بقي

بالرويع القتصقاد فتميز بالمجتمع, أي تحت من تنخرط ولم فوق من انخرطت فالحداثة واقتصقادياا, سياسياا

المدني1. والمجتمع الدولة بين الفجوة واتسعت إنتاجياا, القتصاد يكون أن في وفشل

في تعقدد بوجقود والمتمثل الحديثة, الدولة مقن العقام الشقكل أخقذت العربية الدولة أن الباحقث يرى

الحاكمققة, الجهققة لققرار خاضققققعة وأحيانقاا دوريقة أحيانقاا انتخابقات وإجققراء المققدني المجتمققع ووجققود الحققزاب

المظاهر هذه جميع أن الححيقة ولكن والبرلمان, الدولة ومؤسسات الثلث الدولة سلطات وجود إلى إضافة

على الدائم الصققراع واسقتمر قط, السقتقرار تعقرف لم العربية الدولة اسقتقلل فمنذ ححيحية, وليسقت شقكليوة

الجقققواء فقي تعيقش زالقت ل العربيقة فالدولقة السقققلطة, إلقى الوصققققققول كيفيقة تحقققدد آليقة وجقققود دون الحكققم

المواطنة. مجتمع إلى تصل ولم التسلطية

والقتصاد الديمقراطية إشكالية 1.1.3.2

ص373. ,2000 ط4, بيروت, العربية, الوحدة دراسات مركز وتجلياته, العربي السياسي العقل عابد: محمد الجابري, 1
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السياسققية فالجهقات الصقققراع, واسققتمرار السققتقرار لعقدم البرز الواجهقة هقي الديمقراطية غياب إنو

عقدم إلى الدولة يدفع المختلفة الراء تعدد أن منطلق من إلو الغياب هذا إلى تنظقر لم الدولة في الحاكمة

وحرية والتوظيف الجتماعية والعدالة والمحاسبة بالشفا�ية المتمثلة الشعبية المطالب متجاهلين الستقرار.

بأنها لها الموالية غير للحزاب تنظقر فالدولة وسيادته, القانون أمام والمساواة والتعبير والنتخاب العتقاد

والحاكم1. للدولة الولء بعد تأتي الديمقراطية وأن منه الخلص من بدو ل شر

فقي الدولقة قبقل مققن الواسقققع التقدخل أن حيقث كبقير, بشقققكل بالقتصقققققاد الديمقراطيقة غيقاب يقرتبط

مؤسسققاتها لحققدى الحققق الدولقة تعطققي لن أدى كافقة التفاصققققيل فقي والتحكقم الحتكقار وسياسققة مواردهققا

في يحدث كما المؤسسة2, تلك على عائدل ومردودها بها, خاصة لتصبح الثروات أو الموارد بعض بامتلك

نفقس مقن ينحققدرون وموظفيهقا القتصقققادية القطاعققات مقن العديقد تمتلك الجيقش مؤسسققة إن حيقُث مصقققر

حماية مهمته الجيش بأن والمعروفة الرئيسية البوصقلة فانحرفت المؤسسة, نفس من المتقاعدين أو الجيش

الجيقش أن حيقث مصققققر, فقي موجققود هققو كمقا ل العسققكرية, الثكنقات ومققره خققارجي اعتقداء أيو مقن البقلد

وحرم العادل التوزيع من الحرمان إلى أدى بدوره هذا الدولة, عن بمعزل وكأنها المنشآت من العديد يمتلك

القدول اقتصققققاد ليصققققبح متينقة, اقتصققققادية قاعققدة غيقاب ظققل فقي والسققتثمار العمقل فقرص مقن المقواطنين

وانعقداماا الوسقطى للطبقة غياباا يظهقر المقر وهقذا وقت, بأي للنهيار وعرضققة ثابت وغقير متقلباا العربية

أحياناا. لها الولء يعطي ومن الحاكمة للطبقة المتيازات بكافة وتمتعاا الفقيرة للطبقة

عديدة بمزايا وتتمتع القتصقاد مجالت على مسيطرة الحاكم حول الملتفة القتصقادية النخبة إذن,

مواطنيها. احتياجات سد عن عاجزة وأصبحت بالمديونية ومؤسساتها الدولة أرهقت والتي

عققققن تخلويهقققا عققققدم نتيجققققة ظهقققر العربيقة الدولقة فققي القتصققققققادية التنميقة تجققققارب فققي الخفققاق إن

نات لمكوو فقر ظقل في الرأسقمالية التبعية على والصقرار القتصقاد مأسسقة على المبني ري التحقرو المشقروع

واققع هقو ومقا الدولة إليقه تطمقح مقا بيقن فجققوة خلق إلى أدى بقدوره وهقذا التجققارب, لهقذه المجتمقع تأسققيس

ص126. سابق, مرجع المعاار, العربي المشرق في التسلطية الدولة خلدون: النقيب, 1

ص203. السابق, المرجع 2
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المتتالية الزمقات في تعمقق إلى ذلك أدى مؤسسقاتها داخقل أزمقة بوجقود الدولة اعقتراف عقدم ومقع محتوم,

القتصادية. للمشكلت التصدي في العجز عن الناتجة

أجققرى القذي السياسققات ودراسققة للبحققاث العققربي المققركز بقه ققام مققا إلقى التطقققرق مققن بقد ل وهنقا

السققققتطلع نتقائج كانقت حيقث بلقدانهم فققي القتصققققققاد عققققن 2016 عققققام العقققرب للمقققواطنين اسققققتطلعات

إجقراء تم ولو حقتى ديمقراطي غقير بلدانهم في الحكم أن يرون المسقتجيبين المواطنين من %75 كالتالي.

أشقاروا و%40 مقيدة, وهقي مضققمونة غقير الحريات أن %35 رأى حين في شقكلية, دومقاا فإنهقا انتخابات

عققدم نسققبة كانقت �يمققا انتخققاب, حريقة هنالقك أن يقرون ل %45 للسققلطة, سققلمي تقداول يوجققد ل أنقه إلقى

يستطيعون ل المواطنين من %39 أن الستطلع أشار وقد ,%54 تجاوزت قد الحكومة لمقاضاة المقدرة

حكوماتهم1. انتخاب

الجتماعية العدالة غياب أزمة 2.1.3.2

ومققا الجتماعيقة العدالقة غيقاب فقي العققربي القوطن فقي والشقققكاليات التخلوف مظقققاهر أسقققوأ تتجلوى

الدولة اقتصاد على السيطرة في العربية الدولة به تقوم الذي فالتوسع للثروات, عادل غير توزيع من تمثله

النظام, من مقروبة المجتمع من صغيرة فئة لمصلحة النتاج توزيع في العدالة عدم في بنائي خلل إلى أدى

بركقب تلحققق لكقي العقالم فقي التطققور مقع تقتزامن حققتى المجتمقع علقى الدولقة تسققلوط أظهقرت بقدورها والقتي

به يشعر ما هو المواطنين, مستلزمات تأمين في الدولة دور وغياب تقاعس فإن الححيقة في ولكن الرفاه,

التحتيقة البنيقة غيقاب إلقى إضقققققافة الحيقاة, تطققققور بركققب اللحقققاق فقي العجقققز مققن مباشقققر بشقققكل المققواطن

الدولة. عن والصحة كالتعليم الرئيسية والخدمات

على وركزت إليها التطرق تم التي العامة الخدمات قضايا أهملت العربية الدولة بأن نرى هنا ومن

حسقاب على والمخقابرات, المنية الجهقزة على والنفاق العسقكري التسقلح مجقالت في به المبالغ النفاق

القتصاد2. مأسسة عدم إلى أدى ما وهذا وخدماته, المواطن

, ص114-10 ,2016 الدوحققققققققققققققققققة, العقققققققققققققام, القققققققرأي قيققققققققاس برنققققققققامج السياسققققققققققققققققققات, ودراسققققققققققققققققققة للبحققققققققققققققققققاث العقققققققققققققربي المقققققققققققققركز 1
http://en.calameo.com/read/0012314350de191514cf1

ص242. سابق, مرجع المعاار, العربي المشرق في التسلطية الدولة خلدون: النقيب, 2
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فمناطق الكبيرة, البنيوية الفروقات فنجقد الواحقد, القطقر داخقل عقدة دولل العربية الدولة في وأصقبح

أخقرى, مناطق مقن أكقبر بشقكل تسقتفيد بأن يرشقحها والذي الهائل الكقم الطبيعية المقوارد مقن تمتلك معينة

نفسها المنطقة أن نجد آخر حال وفي الثريوة, المنطقة وبين بينها الموارد تقاسم إلى –أحياناا- الدولة وتعمد

الرئيسية. المدن لصالح المقومات جميع تمتلك أنها مع للحرمان تتعرض

الجتماعية كالعدالة الحديثة الدولة مقومقات عنهقا غابت إذا مدنية الدولة تكقون أن يمكقن ل إذن,

دولة ينتج المقومات هقذه غياب لن السياسقية, المشقاركة أو الحكم نظقام في الديمقراطي التداول وممارسقة

المجتمع. لمكونات جامعة وغير عليها مجمع غير فئوية

أحقادي مسقار وفق والتعامقل بالمجتمع, العلقة ذات والرتباطقات التوازنات إدارة في الدولة ففشقل

وأظهر كما الدولة, وعائدات امتيازات من بالمجتمع عديدة فئات حرمان من عموق السقتعمار بعد خاصقة

جغرا�ياا. أو فردياا المر كان سواء يخالفه ومن النظام يوالي من بين الفجوة

الدولقة وبقروز والجتمققاعي والثققافي والسياسققي التنمققوي مشققروعها بنقاء عققن العربيقة الدولقة وعجققز

أدى الهيمنة, وفرض وعناصقققره وشقرائحه المجتمقع فئات على بالقوة والسقيطرة الضقققعيف, والمجتمقع القوية

المجتمع في أظهر بدوره هذا العدالة1, وعدم الظلم سياسة جرواء موطنه داخل المواطن واغتراب غربة إلى

أو المذهبيقة للدولقة يقدعو ثالقث وفقريق الخلفقة دولقة أو المامققة دولقة بعققودة تنقادي مشقققاريع ثلثقة العققربي

الوطنية. الدولة مشروع ضياع وبالتالي الطائفية,

تصقققلح لم فان الدولة ببنية مرتبطققة العقربي الوطن في الجتماعية العدالة بأن الباحقث يرى لذلك

بوتقة في والدمج النصققهار مواطنيها من تريد الدولة أن إلى بالضققافة تتحقق, أن للعدالة يمكن ل البنية

مققوارد بتوزيقع السققلطة اسققتمرار أن كمققا المواطنقة, أسققاس علقى والتبقادل والتنقوع الختقلف مققن بقدلا واحققدة

المجتمع في الهووة عموق بدوره وهذا العدالة, أسس على وليس لها يحلو ما وفق ملكيتها سبيل على الدولة

عليها. والقائمين للدولة المحرومين عداء أظهر مما

,2010 ط1, بيروت, العربية, الوحدة دراسات مركز الوسط, الشرق في والمجتمع العربية-السياسة الدولة :تاخيم نزيه اليوبي, 1

ص75.
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في الهقوة ارتفاع أظهقر 2016 لعقام المتحقدة المقم عقن الصققادر العقربي الوطن في التنمية تقرير

تجاوز المدن لصقالح الفارق أن حيث العربي, الوطن في والقرى المدن بين جغرا�ياا بالتمييز المسائلة عدم

النسقبة تجقاوزت حيث التعليم وأهمها القطاعقات من بالعديد العدالة عقدم في كبيرة نسقباا هنالك وأن ,%29

.%117 النسبة تجاوزت والدخل والصحة ,%38

العربية التنمية إشكالية 3.1.3.2

تفشقل السقتقرار في الدولة تفشقل فعندما التنمية, في جلياا تبرز العربية الدول وإشقكاليات تحقديات

العربية فالدولة وتنموية, واجتماعية وثقا�ية واقتصادية سياسية استراتيجية خطط كوضع المجالت كافة في

القومي الناتج �بقي السلطوية, النظم ول المتبعة الهياكل تتغير ولم التنمية, باتجاه اختراق انجاز تستطع لم

أعقداد ازدياد فمقع المناسقب. بشقكلها ُتسقتغل لم والتي وثروات مقومقات مقن الدولة تمتلكقه لمقا قياسقاا متدنياا

الدول مقن للعديد الفرد دخقل ومتوسقط متدنياا, القومقي الناتج وبقي والمية, والفقر البطالة ازدادت السقكان

في جعلها ما هذا الفقر2, خط تحت دوماا تعتبر بها بأس ل نسبة أن لدرجة كبير بشكل منخفضقاا العربية

المستدامة. التنمية ل المستديم التخلف حالة

فقي فالزدياد الحديثة الدولة مجقال فقي السقير إلى ترتق ولم التخلف آثار تعقالج لم العربية الدولة

وعقدم الطبقي, بالتفاوت المتمثل المجتمقع فئات بين والتفاوت القتصققادية والتبعية والبطالة الفقر معقدلت

هقذه المقواطنين. احتياجقات توفير وعقدم المية نسقبة في واضققح ازدياد مقع الحقديث, التعليم أسقاليب إتباع

والسياسية الدارية القرارات في عنها التخلوي وعدم الشديدة المركزية اتباع استمرار في واضحة كانت الثار

فققي العمقققل مقققن الخققققبرات واسققققتبعاد الجنبيقة3, الخققققبرة علقى والعتمقققاد الداريقة للكفققاءة الفتقققار ظققققل فققي

الفساد وانتشار الشفا�ية وغياب الشعبية المشاركة وضقعف الدولة سياسة يعارضقون ممن الدولة مؤسسات

التنمية4. غياب في الواضح الثر له كان والنتخابات السياسية التعددية وغياب

,2017/6/24 ,2016 نيويورك, النمائي, المتحدة المم برنامج العربية, النسانية التنمية تقرير 1
http://arab-hdr.org/arabic/PreviousReports/2016/2016.aspx

ص154-153. ,2002 الكويت, السياسة, مطابع والتصنيع, التنمية وقاايا البيئة أسامة: الخولي, 2

ص168. ,2010 بيروت, العربية, النهضة دار العربي, والوطن لبنان في الحديثة الدولة بناء :مشكلت خالد مرعب, 3

ص38-36. ,2001 القاهرة, الجامعي, الكتاب وتوزيع نشر مركز والواقع, المثال الجتماعية التنمية وآخرون: طلعت السروجي, 4

http://arab-hdr.org/arabic/PreviousReports/2016/2016.aspx
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الصقراع أو القطقر داخقل الحكم على المسقتمر والصقراع السياسقي السقتقرار عقدم بأن الباحقث يرى

وغياب السياسية, بالمشاركة المتمثلة كافة الديمقراطية مظاهر غياب إلى بالضافة أخرى, عربية دول مع

تطوير في والفشل المتطورة التكنولوجيا استخدام وعدم المركزية, واتباع كمؤسسات الدولة عمل في واضقح

القتصاد ل تفعو أن بالمكان كان مشتركة اتفاقيات قيام في فشلا أنتج ذلك كل العربية, الدول بين علقات

فرص سيزيد الذي المحلوي القتصقاد تدعم أن شأنها من التي التجاري التبادل مجالت في ر وُتطوو العربي

فرصققققة أي لغيقاب أدى التبعيقة علقى والصققققرار العقالم دول كبقاقي اقتصققققادية تكتقلت إقامقة فعقدم التنميقة,

الذي المقر الخققاص القطققاع غياب ظققل فقي للخصخصقققة المجققال فتح مقا وهقذا العربية, بالدولة للنهقوض

التقليدية. الدولة لسياسات أسيراا المواطن جعل

العقربي المقركز أجقراه رأي اسقتطلع حسقب الولويات تأمين غياب مسقألة تتقدم العقربي الواقع في

السقتطلعات جقاءت حيث دولة, عشقر أربعة السقتطلع في النتائج وأظهرت السياسقة, ودراسقة للبحقاث

التالي1. النحو على

الولويوات حيث من العلى كانت إلحاحاا الكثر وهي العربي المواطن يواجهها التي المشاكل إن

وسققققوء المعيشققققة وغققققلء والفقققر البطالقة وتشققققمل %44 بنسققققبة السققققتطلع تصققققققدرت حيقُث القتصققققققادية،

%97 قيوم وقد سقيء, بلدانهم في القتصققادي الوضققع بأن رأوا %57 أن حين في القتصققادية, الوضققاع

المسقتطلعين مقن و%53 عقوز, حالة في دومقاا وهقم احتياجقاتهم لسقد يكفي ل دخلهقم بأن المسقتطلعين مقن

بلدانهم في للغاية سقيء المقني المسقتوى بأن يرون مقن نسقبة كانت كمقا سقيء, أسقرهم وضقققع بأن يرون

النسقبة انخفاض أنو إلى الشقارة مقن بد ل وهنا السياسقي, والسقتقرار والمقان المقن بغياب وتتمثل %40

أن حين في %97 نسبة جيد المني بلدانهم وضقع بأن يرى من هناك حيث الخليج, مواطني بوجود كان

نسقققبة كانقت �يمققا ,%91 بنسقققبة جيقدة غقققير السياسقققية الوضققققققاع أن يقرون ممققن الخقققرى العربيقة القدول

الخقققققدمات وضققققققققعف الفسقققققاد فققي وتتمثققل %20 السقققققلبية الحكومقققة سياسقققققات العقققربي للمقققواطن الولويققات

بأن يرى من نسقبة وكانت أمنية, أولوياتهم بأن يرون المسقتجيبين من %18 الحكم, وسياسقة والديمقراطية

%.55 عنهم تعبر ل القتصادية دولهم سياسة

, ص114-10 ,2016 الدوحققققققققققققققققققة, العقققققققققققققام, القققققققرأي قيققققققققاس برنققققققققامج السياسققققققققققققققققققات, ودراسققققققققققققققققققة للبحققققققققققققققققققاث العقققققققققققققربي المقققققققققققققركز 1
http://en.calameo.com/read/0012314350de191514cf1
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مباشرة صلة لها التي القضايا من كثيراا يعاني العربي المواطن أن الستطلعات نتائج من نلحظ

أنو إلى الشارة من بد ول التنمية, وغياب والفقر البطالة في والمتمثلة القتصقادية, وخاصقة اليومية بحياته

الدولقة كقققون وذلقك النسققققبة خفضققققققت الخليجيقة القدول اسققققتطلع أن إل عاليقة نسققققبتها كانقت القدول معظققققم

النفط. عوائد على تعتمد ريعيوة دول الخليجية

بنسقبة مشقاكلهم حقل في جقادة غقير دولهقم بأن يرْونل العقرب المقواطنين أن إلى السقتطلع أشقار

والقتصقادية والسياسية الخارجية العربية الدولة بسياسة المختص الستطلع بخصقوص أما ,%55 تفوق

حول بالسؤال المعني الستطلع أفاد كما آرائهم, عن تعبر ل دولهم أن المستطلعين من %43 عبور فقد

يقرغبون %78 أن علمقققاا الهجققققرة ينقوون %24 مقققن أكقققثر بقأن العربيقة الدولقة مقققن بقالهجرة المقققواطن رغبقة

دول مواطققني أن إل المنيقة, الوضقققاع بسققبب و%58 بلدانهم فقي القتصقققادية الوضقققاع بسققبب بقالهجرة

%.1 تتجاوز ل للهجرة الستطلع في نسبته مثلا الكويتي المواطن كان حيث القل كانت الخليج

حين في , منتشرل العربية الدولة مؤسسات في والمالي الداري الفساد بأن يعتقدون %79 وأن كما

شرائح بين موجودة المحاباة وأن بالمساواة المواطنين عموم على يطبق لم القانون بأن القائلين نسبة كانت

,%54 بالتساوي القانون تطبق ل العربي الوطن في الدولة أن يرون من نسبة كانت كما ,%54 المجتمع

فقإن ولذلك ,%55 تجققاوزت ققد النسققبة فكانقت الشققكاليات حققل فقي جققادة غققير حكومقاتهم بقأن يقرون ومقن

بحكوماتهم. يثقون يعودوا لم المستجيبين العرب المواطنين من %43

العربية الدول بأن 2016 عام المتحدة المم عن الصقادر العربي الوطن في التنمية تقرير ُيظهر

على تعتمد والتي الخليجية الدول عدا التنمية, مستوى في دولة 188 من المكونة العالمية القائمة ذيل في

مقن %29 وأن تجققاوزت%30, العقربي الوطن فقي البطالة نسققبة أن إلى يشققير التققرير مواردهقا. فقي الريع

بالوضقع المتعلقة هي العربي المواطن تواجه التي التحديات أهم وأن الشباب, من هم العمل عن العاطلين

مقا التحققدي هققذا يولقون القذي العقرب نسققبةالمواطنين فكانقت السققعار وارتفقاع والبطالقة كقالفقر القتصققققادي

أن حين في لهقم, متاحقة وظقائف بدون العقربي الوطن في الشقباب مقن %40 أن كمقا ,%167.46 تقارب

ص25-22. سابق، مرجع النمائي, المتحدة المم برنامج العربية, اسنسانية التنمية تقرير 1
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في المية نسقبة أن حين في ,1%36.4 تجقاوز للمقواطن الدخل وفقر الفقر أن أظهقر 2014 عقام التقرير

وأصقققدر كمقا ,2%19 لنحققو تصقققل "الكسققو" والعلوم والثقافقة للتربية العربية المنظمقة حسققب العقربي الوطن

تجققدر بينمققا دولر, 16.428 يققارب مققا أن 2015 للعققام العققربي الفقرد دخققل عققن تققريره فقي القدولي البنقك

العربيقة القدول جميقع وبيقن بينهقا المفارققة حيقث الخليجيقة القدول هققي النسققبة هققذه بقرفع ققام مقن أن الشققارة

لم السودان في المواطن بينما السنة في دولر ألف 138 تجاوز قطر في الفرد دخل أن ذلك ومثال كبيرة,

دولر3. آلف 4 السنوي دخله يتخط

والندماج الهوية أزمة 4.1.3.2

صققراعات مقن صققاحبها ومقا التفكقك حالة بروز فمقع تسقلوطية, مركزية كدولة العربية الدولة نشقأت

وعققدم الدولقة أققاليم بيقن والختقلف والطائفيقة, المذهبيقة الحتجاجققات وتنقامي تصققققاعد إثقر القطقققر, داخققل

أدى وقد الدولة, لسقيطرة تابعقة ومناطق لقليات تابعقة منطقة بين كبيراا تفاوتاا ذلك ترك والتشقابه, المسقاواة

الفرعية الهويات لبروز واجتماعياا واقتصققادياا سياسقياا الدولة في المجتمقع مكونات بين الندماج في الفشقل

الدولة. هوية عن والبديلة الطاغية

للدولقة فققدانها بقأن منهققا إيمانقاا والهويقة النقدماج أزمققة لمعالجققة بجديوة العمققل علقى الدولقة ُتققدم لقم

العديد لدى الدولة فكقرة غابت غيابهقا ومقع المواطنة فكقرة غابت بذلك والحكقم, الشقرعية سقيفقدها المركزية

الفوقي الحكم اتباع في أكثر وتعموقت الفرعية للهويات الولء فكرة خت ترسو �يما القطقر. داخقل القاليم من

مققن نابعققة كانقت للقليقات النقدماج محاولقة أن حيقن فقي التحتيقة, الشقققرعية اللزمققة لمعالجتهققا غيقاب مققع

قبل4. ذي من للزمة أكثر تعموق إلى أدى ما وهو بامتياز, طائفي منطلق

واحتكققار السققابقة المقومققات وجققود دون الحديثقة المدنيقة الدولقة تكققون لن العربيقة الدولقة سققعي إنو

البعقد متجقاوزة الدولة مشقروع إلى ل ليتحقوو الحقاكم الحقزب مشقروع وتطبيق للسقلطة, دينية أو سياسقية نخقب

ص68. السابق, المرجع 1

/, http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/4/1628/6/2017 الجزيرة, مدونات العربي, الوطن في التعليم محمد: درويش, 2

, 28/6/2017 الشقققققققققققققققققققرائية, الققققققققققوة لتعققققققققققققققادل وفققققققققققاا القومققققققققققققققي القققققققدخل إجمققققققققققققققالي مققققققققققققققن الفقققققققققرد نصقققققققققققققققققققققققققققققققيب القققققققدولي, البنقققققققققك 3
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?page=1

ص71. سابق, مرجع المة, ضد الدولة العربية :المحنة برهان غليون, 4



77
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

أفققد بقدوره وهقققذا القبليقة, الجتماعيقة التشقققكلت خت رسو بقدورها للمجتمققع, والجتمققاعي والسياسقققي الثققافي

وتمثلت الولوية شبكات فاختلفت الجتماعية العدالة منطلق من مكوناته بكافة المجتمع مع التعامل الدولة

والقبيلة. بالعشيرة

الهجينة العربية الدولة 5.1.3.2

بخاصقية تتميز لم أنها بمعنى هجينة, دولة العربية الدولة بأن نسقتنتج الشقكاليات, تعدد ظقل في

دولة ول دينية دولة هي ول بامتياز, دكتاتورية دولة ول الركان, كاملة ديمقراطية دولة تكن لم فهي موحدة,

إحقققداث تسقققتطع ولقم دولقة, أي بهققا تققوم القتي بالسياسقققات الحيقام علقى ققادرة غقققير فهققي مدنيقة, ديمقراطيقة

دولة فهقي التغلغقل, سياسقات عقن فضققلا ديمقراطية ول تنموية سياسقات ول القومية الهوية صققنع سياسقات

دولة وليست والنظام, السلطة دولة بأنها وامتازت والستمرار, الستقرار على منها أكثر الصراع على قائمة

التطور, سياسات تحديث على فعجزت دينية, بدولة وليست الدين توظف دولة نجدها ومواطن, مؤسسات

الدولة. في لدمجهم القليات أزمة حل عن عجزت كما

وبعض النتخابات بإجراء سمحت فقد قاصرة, كانت العربية الدولة لدى الديمقراطي التحول عملية

شقققققمولية إجراءاتهقققا تكقققون لن وافتقققرت مسقققققتبدة أنظمقققة أنهقققا علققى بقيققت الغالبققة سقققققمتها أن إل الحريققات

ومستمرة.

والمضقمون, الشقكل حيث من متناقضقة سياسقات يمارس العربي النظقام أن يتضقح ذلك على بناءا

علقى سققيطرته فقرض فقي يتحكققم زال ومققا سققلطوية, بيئقة ظقققل فقي الديمقراطيقة الممارسققات ببعققض �يسققمح

لقدخل الساسققققي المصققققققدر تعتقبر والقتي بهقققا والنتفققاع المقققوارد علقى كالسققققيطرة القداخلي بشقققققيها:- الدولقة

التغيير, من نوع لحداث معارضيها من محاولة أية لجهاض المنية أجهزتها على بالعتماد أو المواطن,

بققوى الرتبقاط فقي يتمثقل الخققارجي والشققق للدولقة, الكامقل القولء تعطققي مجتمعيقة ققوى علقى بالعتمقاد أو

الدولة خاصقققة عديقدة1, مجققالت فقي منقه للسققتفادة النظققام أركقان تثبيقت على تعمقل والتي ودوليقة إقليميقة

وأمنياا. وعسكرياا مادياا الدعم يكون وبذلك الكبير, النفوذ صاحبة أو بالثروات الغنية العربية

ص11- ,2017 ,25 العدد لبنان, السياسات, ودراسة للبحاث العربي المركز العربي, المشرق في الهجينة النظمة بلل: الشوبكي, 1

http://www.dohainstitute.org/release/ed93e5d4-69d1-41df-a30b-401ea9b53dc5 .12
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داخل صراع بؤرة كإحداث قضايا عدة في المواطن وإشغال تشتيت إلى العربية النظمة تلجأ لذلك,

والفقر كالبطالة المواطنين تمس التي الوضاع عن النظار تحويل بهدف داخلي عدو عن والبحث الدولة,

الدولة. أمن تهدد خارجية مؤامرة وجود عن الدائم الحديث عن عدا والديمقراطية,

الدين، مقن بالتخلص إلو التقدم إحقداث يسقتطع لم الغقرب بأن يؤمن الرسقمي العقربي الفكقر زال مقا

دينيقة1, غققير دولقة أنهققا مققع سياسققاتها فقي القدين توظويقف علقى تعمققل نفسققها العربيقة النظمققة أن حيقن فقي

ُترجع أنهقا نقرى فأحيانقاا الفكريقة. هاتهقا توجو أو الفكقري بناءهقا يخققالف بمقا سياسققاتها بنقاء ن تكقوو فهقي وبقذلك

المجتمع, ومكونات معارضقيها مع بمأزق الوقوع دون للحيلولة مذهبية أو دينية لمعتقدات السياسات بعض

غققير الجماعققات لقدى فعققل رد خلوف مققا وهققذا إقصققققائية, بيئقة بأنهققا تمتقاز العربيقة السياسققية البيئقة أن كمققا

هويقات مقع وتحالفقت الرموز وخلققت خاصقققة فرعيقة هويقة لهقا اجترحققت والتي النظققام رايقة تحققت الُمْنطويقة

عربية دولا أن عن عدا الوطنية2, الهوية مع فرعية هويات صقراع إلى السياسي الصقراع ليتحول متشابهة,

سياسياا به والمعترف القبيلة أو للعشيرة شيخاا تعيينها عبر الدولة حساب على للعشيرة الولء شجعت عديدة

هذا بها, يقطن التي الجغرا�ية للمنطقة والتنمية بالحقوق المطالبة في جماعته عن كمتحدث الدولة قبل من

الوطني3. النتماء حساب على القبلية العصبية ترسيخ إلى أدى بدوره

الفرعية الهويات أبرزت والتي العربية الدول مقن العديد في يوجقد الهويات صققراع مقن الشقكل هقذا

وديني, ومذهبي طائفي انقسام إلى وتجاوزتها السياسية النقسامات فكثرت الخر, عن متمايزة صقورة في

أو مئات منذ تاريخي الصققراع أن إبراز إلى وصققولا لم العل حيث مقن خاصققيتها بناء في تمقايزت أنهقا حقتى

بديلا الفرعية الهوية أصقبحت وبذلك العلمية, وسائلها عبر له وتحشد عنه تعبر ما وهو السنوات آلف

الدولة. هوية عن

مكوناتها مع الدولة �لقة إشكاليات 2.3.2

والتوزيقع, والترجمققة للنشققر جققداول والغيربي, اسسيلمي السيياقين في فلسيفية والخيلق-مباحيث والسياسية الدين السققيود: أبقاه, ولقد 1

ص289. ,2014 ط1, بيروت,
ص13. سابق, مرجع العربي, المشرق في الهجينة النظمة بلل: الشوبكي, 2

ط2, بيروت, العربية, الوحققدة دراسققات مقركز العربية, البلد في الصيالح والحكم الفسياد في: الردن حالة دراسية يوسققف: حمارنة, 3

ص705. ,2004
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العربية للدولة العسكر حكم 1.2.3.2

الستمداد في تستمر ولم الغرب من والدارية والمنية العسكرية أجهزتها استوردت العربية الدولة

العربيقة الدولة تقزال ل وبطانتقه. الحققاكم على حكقراا السياسققي والنظققام السققلطة فجعلت الخققرى, بالتجققارب

أنها بداعي السقتعمار من التحقرر منذ السياسقية السقلطة حكم تولي في الواحقد الحقزب إشقكالية من تعاني

السياسي1. التماسك لتحقيق الوحيدة الوسيلة

نتيجقة بكاريزما يتمتع أو العسقكرية, المؤسسقة داخقل من يأتي ما عقادة العربي الوطن في والحقاكم

الحقاكم فيبقى القانون", "مانحو بأنهم أرسقطو أشقار حين في المسقتعمر, من الوطقني التحقرر لعملية قيادته

بحيث ححيحية أزمقات فقي الدولة تدخل وبذهابه بذلك. أحققد يشققاركه ولم حياته آخققر إلى الحكقم سققدة على

طبيعقي هقذا العسقكر2. جانب مقن التدخل عقبر الخقلف حسقم دون الوضققاع اسقتقرار الصققعب مقن يكقون

حكم يتولى الذي أن علماا السقلطة, على أو الحقزب على للسقيطرة الحقاكم الحقزب داخقل من للصقراع نتيجقة

الخقر والشقكل صقراعاا, الطبيعي الوضقع يبقى الدولة مأسسقة غياب ظقل ففي البلد, حكم سقيتولى الحقزب

إلو السقلطة يترك لم الحقاكم أن الغالبة فالسقمة السياسقية, السقلطة لحيادة حزبه مقن مسقئولا يعين الحقاكم أن

الغتيال3. أو العسكري النقلب أو الطبيعية الوفاة حال في

بفرض ُيعرف الذي والمن القوة على تقوم فهي بامتياز, بوليسية العربية الدولة أن بالذكر الجدير

فقي والحكقم السققلطة يسققتلم مقن أن يلحققظ حيقُث الغربيقة، النظمقة بخققلف الحققوار, وليقس الجبقار سياسققة

كبيرة وخقبرة طويل باعل وله عديدة لسقنوات فيهقا عمقل والذي العسقكرية المؤسسقة مقن جقاء العربية النظمقة

لم للحكقم بدايته أن فنلحققظ آنذاك4, البوليسققية دولته سياسققة رسققم مقن هقو يكقون وققد العنف, أسققاليب فقي

على سققواء الحياة, مناحي مختلف فقي تؤثر والعسققكرية المنية المؤسسققة لذلك الصقققفر, نقطققة مقن تنطلق

مفهومه عقن يختلف الذي والسقلوك السقير حسقن أو المني بالمسقح يعرف ما عقبر بها, م والتحكو الوظقائف

ص79. ,2014 ط1, بيروت, البصائر, دار العربي, الوطن في الحكم أنظمة محمد: دخيل, 1

ص192. ,1993 بيروت, الساقي, دار عبود, فلوو سمية ترجمة: متعيرة, لمجتمعات السياسي النظام صمويل: هنتجتون, 2

ص59. سابق, مرجع العربي, الوطن في السلطة �لى الستيلء أنماط صلح: زرتوقة, 3

ص512. سابق, مرجع الوسط, الشرق في والمجتمع العربية-السياسة الدولة :تاخيم نزيه اليوبي, 4
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كمققا الدولقة, لنظققققام المققواطن بقولء مققرتبط القمعيقة القدول فقي أنقه إذ والققانون، للمواطنقة بالنسقققبة الححيققي

المنية. غير الدولة بمؤسسات يتصل ما بكل التحكم ويشمل

بمرافق يتعلق ما كل التدخل شمل بل وحدها, المنية المؤسسة إلى تخضقع لم السياسية فالسلطة

للدولة. التابعة غير المؤسسات في للتدخل المر وتجاوز وهيئات, مؤسسات من الدولة

المقققن تحقيققق مردهققققا العربيققة النظمقققة حسقققققب الضقققققققاغطة المنيققة الجققققراءات معظقققققم أن علمقققاا

بزيادة دوماا تنتهي والتي القومي المن قضقايا في خطقراا هنالك وأن العربية, الدولة في والتنمية والسقتقرار

ففي الدولة1, في التغلغل بل والستقرار المن بتحقيق الدور يكتف لم فلذلك المجتمع, على المنية الحبضة

والتي السياسية والتنظيمات الحزاب تعدد الرئيسي سببه والمن الستقرار غياب أن العربية الدولة تصقور

زادت والراء الميول اختلف وأن الدولة2, في والقلقل الضقطرابات وجقود سقبب وأنها للتغيير تدعو دوماا

أحقزاب, ُتلغي بموجبها والتي الطقوارئ حالة فرض إلى ذلك بعد العربية الدول تسقعى ما فدوماا الفرقة, من

مقا وهقذا الدولة. تعقارض أن شقأنها مقن التي المظقاهر كافة وإلغقاء وجقدت, إن الحريات على القضققاء ويتم

من نسبة كانت حيث له يتعرضون ما جرواء دولته في المنية بالجهزة ثقته بعدم العربي المواطن له أشار

.3%31 بهم يثقون ل

الحكقم, على للسققيطرة المتتالية العسققكرية بالنقلبات تاريخياا العربية الدول ُعرفقت ذلك, عققن عققدا

قطر أمير وعزل ,1970 عام لوالده قابوس السلطان كعزل البعيد. بالزمن ذلك ليس انقلبات عدة فنلحظ

على السياسي بالنقلب علي بن العابدين زين قام 1987 وعام ابنه, قبل من 1970 عام حمد بن خليفة

عبد وتعيين مرسي محمد المنتخب الرئيس على الجيش انقلب عندما مصقر وآخرها بورقيبة, الحبيب سلفه

تكقن لم النظققام تركيبقة لن السياسققي السققتقرار تعقرف لم العربيقة فالدولة لمصقققر4. رئيسققاا السياسققي الفتقاح

ولم الواحققد, والرأي الفكقر على مواطنيهقا تجققبر بوليسققية دولة بأنهقا ووصقققفت للشققرعية وافتققدت ديمقراطيقة

التنمية. أو الديمقراطية نحو تقدماا العسكرية بالقوة قام عربي نظام عن ُيعرف

ص515. سابق, مرجع الوسط, الشرق في والمجتمع العربية-السياسة الدولة :تاخيم نزيه اليوبي, 1

ص126-125. سابق, مرجع المعاار, العربي المشرق في التسلطية الدولة خلدون: النقيب, 2

ص39. سابق, مرجع السياسات, ودراسة للبحاث العربي ،المركز العام الرأي قياس برنامج 3

ص131. سابق, مرجع العربي, الوطن في السلطة �لى الستيلء أنماط صلح: زرتوقة, 4
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العربي السياسي السلوك في الدساتير 2.2.3.2

هقو الرئيسققي فالهقدف والمحكقوم, الحققاكم بيقن العلققة طبيعقة تحديقد فقي بقارزاا دوراا الدسققاتير تلعقب

وعلقاتها اختصاصقاتها ويحدد الدولة سلطات يحد فالدستور المواطن, حرية أجل من الحاكم سلطة تقييد

نجد حين وفي الدولة1, مؤسسات ومع بعضهم مع الدولة مواطني بين العلقة ويحدد كما البعض, ببعضها

معالم تحددت كلما الدستور عليه ينص بما بندق تطبيق تم كلما الة فعو دساتير فيها يوجد التي العالم دول أن

دولة فإن المقابل في ورق, على حبراا تبقى بالمجمل ولكنها دساتير لديها دولا نجد والستقرار، الديمقراطية

الحققاكم بيقن العلققة يحققدد القذي هققو الجتمقاعي العققد طبيعقة ولكقن دسققتور، لقديها يوجققد ل بريطانيقا مثقل

الديمقراطية2. معالم بها توجد التي الدول أفضل من يجعلها فيها والمحكوم

ناحية مقن الغربية, الدول دسققاتير صقققياغة تفوق تكقاد دسققاتيرها صقققياغة بأن تمتاز العربية الدول

سلطات بين العلقة وتحدد كما والمواطن, الدولة مؤسسات بين والعلقة الدولة مؤسسات بين العلقة تحدد

القانون، إطقار في المطلقة الحرية المقواطن وإعطقاء السقلطات بين والفصققل الحريات مقن تكفله بمقا الدولة

بين التمييز عدم على دساتيرها بنود تنص كما النسان3. وحقوق الحزبية التعددية على نصها إلى إضافة

المقققن توفور وأنهقققا الفكقققر, أو القرأي أو القدين أو اللقون أو العقققرق أو الجنققس أسققققاس علقى الدولقة مواطققققني

أو بقدنياا التعقذيب بعقدم الكرامقة صقققون عققن عققدا المجتمقع. فقي المقواطنين لكافقة الفقرص وتكافقأل والطمأنينقة

النسان4. كرامة من تحط التي البشرية الساءة مظاهر من مظهر أي أو نفسياا

تعلي أن شأنها من التي المواثيق من العديد تضمين من تخُل لم العربي الوطن في الدساتير بنود

الحققوق وأن والعتقدال والمسقققاواة النسقققان وحققوق والتسقققامح الحريقة تضقققققمنت والقتي المققواطن. سقققمو مققن

ص281. ,2004 ط1, عمان, والتوزيع, للنشر مجدلوي دار العامة, والسياسات الحديثة السياسية النظم ثامر: الخزرجي, 1

,2017/6/16 نقققققققققققت, الجقققققققققققققققققققققققزيرة العقققققققققققققققققربي, العقققققققققققققققققالم فققققققققققققي ووضققققققققققققققققققققققققققققققققققققققعها الدسققققققققققققققققققققققققاتير أهققققققققققققققققققققداف يحقققققققققققققققققققققققيى: الجمقققققققققققققققققل, 2

/http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2009/7/11
ص36. ,2007 دمشق, والتوزيع, والنشر للطباعة رسلن دار النافاة, العربية الدساتير نعمان: الهيتي, 3

ص63. ,2013 ط1, بيروت, الفارابي, دار العربي, العالم دساتير في اسنسان حقوق رفعت: البياتي, 4
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باختيار الحرية تضقققمينها عققن عققدا ومتشققابكة, مترابطققة أنهقا بحيث مجققتزأة تكقون أن يمكقن ل به المتعلوققة

نفسه1. المواطن الدولة وثروات موارد مصير يقرر من وأن إكراه, أو إجبار دون السياسي النظام

هو المواطن أن وأهمها تتضمنه, بما المواطن شأن ورفع العربية الدول دساتير بنود قوة من بالرغم

أن الفعلية فالنتيجة آخر, شيء والتطبيق شيء الدستور أن نجد أننا إل المصير. وتقرير السلطة يملك من

المباشقر بالتدخل البوليسقية الدولة دور وزيادة المجتمقع مقن الدولة وتمكين الحريات على القيود مقن مزيداا

البنود أن فالملحظ الخرى, السلطات على التنفيذية السلطة نفوذ وبسط المواطنين2, حياة مناحي كافة في

الدائم. العنوان هو المواطن كرامة وامتهان الشعوب قمع أن حين في الشكلية التسميات على انحسرت

المققواطن تمكيقن وهققي أل واحقققدة حالقة فقي إل دسقققاتيرها بنقود تغيقير فقي المتقدمققة القدول تعهققد لقم

لهقا كقان العربيقة الدولة فقي التعقديلت أن حيقن فقي والحققاكم, الدولة سققلطة مقن الحققدو مقابقل أكقثر وحرياتقه

مقن حقدوت فبذلك التنفيذية, للسقلطة أو الحقاكم لشقخص إمقا أوسقع سقلطات منح في والمتمثل مغقاير هقدف

أو جماعته إلى يلجأ أن إلى العربي بالمواطن أدوى الفعل هذا المطلقة, السلطة لنفسها لتمنح المواطن حق

عليه تنص كمقا الححيقي الدولة دور غياب ظقل في أخقرى تارة بهقا السقتقواء أو تارة بهقا للحتمقاء قبيلته

دور في ل تحوو عن عدا وحزبه, الحاكم حماية إلى وحقوقه للمواطن حماية من الدساتير لت فتحوو دساتيرها,

التنفيذية السقلطة أصقبحت التشقريعية للسقلطة التنفيذية السقلطة مسقائلة من فبدلو الدسقاتير حسقب السقلطات

تحكم. ومن تشروع من هي

للسقماح دسقتورها يتطقرق لم الخليج دول بعض خاصقة العربية الدول من العديد أن الشقارة تجقدر

أن الممكن من منظمة معارضة وجود بعدم الواحدة العائلة حكم لتضمن الدولة. في مطلقاا الحزاب بوجود

الحزب أن على تنص التي الدستورية التعديلت إدراج فيها تم أخرى دول هنالك كذلك النظام، عمل تعيق

والدولة3. المجتمع في القائد هو الحاكم

ص61. السابق, المرجع 1

/https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/2/12 ,2017/6/16 الجديد, العربي العربية, الدساتير تلك محمد: القحطاني, 2

ص82-80. سابق, مرجع العربي, الوطن في الحكم أنظمة محمد: دخيل, 3
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عققام السياسققات ودراسققة للبحققاث العقربي المقركز أجققراه الذي السققتطلع أن الشققارة وتجققدر كمقا

بلدانهم1. في القضائي بالجهاز يثقون ل العربية الدول مواطني من %32 أن بيون 2016

المجتمع مع و�لقتها الدولة 3.2.3.2

المجققققالت بكافققة المركزيققة الدولقة اعتمقققاد إلقى أدى والدولقة المجتمقققع بيققن السققققليمة العلقققة غيققاب

واللجوء المجتمع قبل من السياسية المشاركة تدني أو غياب وبالتالي منها. والسياسية القتصادية وخاصة

العنف ممارسات قيام إلى أدى وذلك المجتمعية, المطالب عن للتعبير والحتجاجات السياسي العنف إلى

أظهر بدوره هذا المجتمع, أطياف ضقد الدولة من والضقطهاد والعنف الكبت لممارسقات نتيجقة الدولة مع

وتماسكه2. المجتمع وحدة فشل

قوى فيها شاركت جامعة وطنية كانت لبنان في المقاومة انطلقت عندما حصراا, العلقة على مثال

حيث اللبناني ا حزب يد في انحصرت أن بعد �يما لبثت وما موحداا, كان والهدف عديدة وطنية سياسية

مسيطراا مكوناته بكافة الجغرافي الحيز ترك منطلق من الدولة فتعاملت الواقع, المر قاعدة الحزب فرض

حيث من سواء الحزب مع بالشراكة المجتمع إدارة أدوار توزيع تم كما الدولة, من وليس الحزب من عليه

المؤسسات3. إدارة أو المجتمع تنظيم

في الدولة فإن أخقرى ناحية ومن الدوار, تقاسقم أسقلوب اعتمد عندما المجتمع مع الزمة تفاقمت

في تجاوزته بل القانون, النخبة هذه تحترم ولم معينة, نخبة قبل من الحيادة مراكز احتكرت الحيان أغلب

المطلققة والطاعققة الققرارات تنفيقذ أسققلوب واعتمققاد كإنسققان المققواطن احققترام غيقاب ظقققل وفقي عديقدة, مققرات

غيقاب إلقى إضققققافة والقضققققائية, التشققريعية خاصققققة بالسققلطات المنوطقققة الدوار وغيقاب السياسققي, للنظقققام

بين عميق بنيوي خلل إلى ذلك أدى الدولة, مؤسسقات في والنزاهقة للكفاءة وغياب أنواعهقا بكافة الحريات

الدولة عجزت وبالتالي الحديثة الدولة هياكل عنه غابت السياسي النظام فتركيبة المجتمع, ومكونات الدولة

المواطنة. إنتاج عن

ص46. سابق, مرجع السياسات, ودراسة للبحاث العربي ،المركز العام الرأي قياس برنامج 1

ص180-179. ,2005 بيروت, للعلوم, العربية الدار العرب, مشكلت في الفكر والمأزق-تجليات :الو�ي الفضل شلق, 2

, 21/6/2017 كقققارينغي, مقققركز العقققربي, القوطن فققي الدولقة أزمقققة فققي: المجتمقققع. مقققع علقتهقققا فققي الدولقة أزمقققة وجيققه: كوثققراني, 3

http://carnegie-mec.org/2011/01/11/ar-event-3253
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مجتمعاتها1. مع بالتعامل شكلين لها بأن العربية الدولة تصنف

النفقاق أن بحيث وعمودياا, أفحياا العربية الدولة أجهقزة بتضقققخيم معالمقه تمثلت وققد الخققارجي الشققكل أولل:

تمارسها التي المجالت في الدولة تدخل وازداد كما لضخامته, مثير الدولة أجهزة في العاملين وعدد العام

والمجتمع. والقتصادي السياسي الصعيد على

أدائهققا فقي وهشقققة ضقققققعيفة بأنهققا الدولقة فعرفقت القداخلي بالوضقققققع يتعلقق مققا وهققو المهققم، هققو :وهققذا ثانيال

والشرعية, القانون مبدأ على المجتمع شرائح مع العلقة أسس إرساء عن وعجزت المجتمع, مع وعلقتها

السياسقققات وتنفيقذ الققرارات اتخقققاذ عقققن وعجقققزت بفعاليقة, ومواردهققا مؤسسقققاتها إدارة عقققن عجقققزت وبالتقالي

مضقمون بين والتناقض الغقتراب من حالة عكس ما وهو والخارجية الداخلية التحقديات لمواجهة السقلمية,

الدولة أن مفادهقا نتيجقة أظهقر بدوره وهقذا الجتماعية, العدالة بقضقققايا يتعلق �يمقا خاصقققة الدولة, وشقكل

الدولي. المجتمع أمام وخارجياا مجتمعاتها أمام داخلياا ضعيفة

بحيام تسقمح لم العربية فالدولة والمجتمع, الدولة بين والتصقدع بالتسقاع آخقذة الفجقوة بأن وُيلحقظ

وتوجهقات لسياسقات وفقاا الدولة, شقؤون إدارة في مناقشقتها على قادرة اجتماعية تنظيمقات أو سياسقية قوىا

والضقققققعاف التحييقد أسقققلوب وباعتمققاد تقارة, والققوة بقالحظر الققوى هقققذه مققع فتعاملقت اليديولوجيقة, الدولقة

في المركزية تضققمن حقتى وذلك السياسقية الجوانب في خاصققة أخقرى, تارة وقواه المدني للمجتمع الممنهج

قراراتها. وفي الحكم

القومية بالدولة المة �لقة 4.2.3.2

عن والستقلل العربية المة بتوحيد المنادية الصوات تعالت العثمانية المبراطورية حكم ظل في

أممقي كيان إنشققاء فقي والحققق العربية, والحضقققارة واللغقة الثقافقة تمجيد إلى بذلك مسققتندة العثمقاني, الحكقم

مشقتركة2, خصققائص من تتمتع لما موحقدة متماسقكة أمة بناء حينها العرب ونشقد المصققير, وتقرير للحكم

السلمية. المة عن بديلا عربية أمة لتكوين كان المر بادئ في فالتحرك

ص5. ,2017 مصر, الديمقراطية, مجلة المعاارة, العربية للدولة البنيوية :الزمة أشواق عباس, 1

ص76. ,1994 ط5, بيروت, العربية, الوحدة دراسات مركز المعاار, العربي :الخطاب عابد محمد الجابري, 2
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القومية. الدولة إلى وليس المة دولة إلى الدعوة حقول أغلبيته في يدور العربي الخطقاب زال وما

الوطني الجماع كان المستعمر ضد للكفاح العربي الوطن في السياسية والحزاب التيارات نشأة غمرة ففي

التيارات تلك بين الخلف وبداية الوطني التحرر قرب ومع الستقلل, ونيل التحرر وهو وواضحاا موجوداا

نشقأة أن علمقاا مصقققالحها1. عقن يدافع والذي المقة يمثل الذي هقو فكقره بأن حقزب كقل راية شقرارة بدأت

كانقت نفسققه بالوققت ولكنهقا عالميقة, بأيقديولوجيات تقرتبط أمميقة أنهقا أي شققمولية كانقت والتيقارات الحققزاب

للستقلل. تسعى التي والوحدة التحرر مصالح عن تعبور قومية

المة بناء وجقوب عقن الحقديث العربي الوطن في والحقزاب القوى عقادت والتحقرر السقتقلل بعد

للتخلص الوحقدة أجقل من المة تقديم على العمل القومية الدولة في الحكم لسقدة الوصقول من الهدف وأن

الستعمار2. آثار من

بقدر والمقواطن الدولة بين العلقة على العقربي الفكقر في المعاصققر السياسقي الخطققاب يرتكز لم

الموجقه الخطقاب على يرتكز لم أنه بمعقنى للدولة, آخقر واقع عقن يدور فالبحقث المقة, الدولة عقن حديثه

دون يمجو فالسققققققققققلميوون الهويققققات، متعقققققققددة العقققققققربي القققوطن فقققققي والحققققققققققزاب فالتيققققارات القطريققققة. للدولقققة

السقتعمار مقن للتخلص إسقلمية أمقة لتكقوين الرجوع إلى ويدعون والحضققارات, السقلمية المبراطوريات

بين بالتوحقد وذلك العربية, النظمقة عقن البديل تطقرح القومية التيارات أن حين في لهقا, التابعقة والنظمقة

المشقتركة الخصققائص مسقتغلوين العربية, بالثروات الطامعقة الغربية الدول ومجابهقة للنهضققة القطقار كافة

فالخطققاب عالمية, الدعوة أن حيث مقن والشقتراكيوين اليسقاريوين على ذلك ويقاس والدين3, واللغقة كالتاريخ

سياسي. وليس أيديولوجي

والتنمية الديمقراطية منسقوب فقي وتراجع العربية المركزية الدولة ظققل فقي قائمقاا ظققل المقة مفهقوم

وانتشار الدول ثروات وضقياع المتتالية العربية الهزائم إلى بالضقافة والفقر, الجتماعية والعدالة والحريات

وانتشقار كمقا قائمقاا. زال مقا الهوية وضققياع التبعية واسقتمرار الححيقي السقتقلل وعقدم النظمقة في الفسقاد

ص76. سابق, مرجع العربي, الوطن في الحكم أنظمة محمد: دخيل, 1

ص97. ,2015 ط1, بيروت, والنشر, للبحاث العربية الشبكة بعد�ا, وما الدولة قبل ما لسسلميين السياسي الخيال هبة: عزت, 2

ص65. سابق, مرجع المعاار, العربي :الخطاب عابد محمد الجابري, 3
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الدولة إلى للرجوع الدعوة تنامي إلى أدى بدوره هذا العربي, للفكر وتغريب والقمع والتسلوط الستبداد ظاهرة

القومية1. الدولة استرجاع يتم حتى المة

الدولة خلل من الحكم دائرة من امتد وإنما القومية الدولة في للحكم العربية التيارات فكر يتطلوع لم

الغربية. للهيمنة الجماعية للمجابهة العرب أو المسلمين بتوحيد سواء المة الدولة إلى القومية

العربي السياسي النظام في والحزاب الدولة 5.2.3.2

الرشقققققيد, الحكققققم تعققققزيز علققى والقققدرة الدولققة لمشقققققروع تفتقققر معظمهققققا السياسقققققية العربيققة التيققارات

الفكرية التأصققيلت بين فالتناقض ولذاتها, بذاتها للسقلطة السياسقية الحقزاب سقعي على تؤكقد فالمعطيات

العربية الحقزاب معظقم وممارسقاتهم. سياسقاتهم بين صقارخة تناقضقات ترك والمبادئ الجوهرية والشقعارات

الصققققراع افتعققال مققن نقابع فوجودهققا الخققر, تجققاه المقيتقة وحزبيتهققا واليقديولوجي الفكققري بتعصققققبها مغرققة

السياسي2. أو الصلحي أو التنموي المشروع على الصراع يتم ما ونادراا اليديولوجي,

بهقا, والتفرد السقلطة على والسقتحواذ القصققاء على الحقزاب مقع بتعاملهقا العربية النظمقة تعتمقد

مسققرح عققن كققاملا غيابقاا للنظقققام بالنسققبة يعنيقه لمققا للسققلطة معققارض سياسققي تيقار وصققققول مققن فالخشققية

المعارضقققة الحققزاب مقع المفرطققة الققوة تنتهقج العربية النظمقة مقن والعديد الدولة, فقي السياسققية الحققداث

تمنقع فتقارة الرواح, فقي باهظقققة أثمققان مققن ذلقك كلقف مهمققا السياسقققية, الحقققداث علقى القرد فقي والشراسقققة

وتارة التراخيص, من وتجردها للحكم المناهضقة العلم وسقائل كافة ُتلغى أخقرى وتارة وتحظرها الحقزاب

عرضقهم ويتم كثيرة, أحيان في تصقفيتهم ويتم بالمعارضقين السجون تمتلئ إثرها وعلى الطوارئ حالة تعلن

وصوته. نفسه إلو يرى ل فالنظام النظام, صوت غير صوت أي ليقاف صورية محاكم على

نظقققام يسقققتهدفون بقأنهم ظقققانوين الدولقة مؤسسقققات تسقققتهدف المعارضقققققة الحقققزاب أن نقرى بالمقابقل

والتيقارات النظمققة فقان ولقذا, أيقديولوجي هققو النظقققام مققع الغالقب فقي الحققزاب صققققراع أن حيقن فقي الحكققم,

ححيحية. أزمة في وكلهما الدولة بناء مشروع تمتلك ل السياسية

ص10. سابق, مرجع الشريعة, مقااد وتحقيق الستبداد تجاوز نحو المدنية الدولة جاسر: عودة, 1

ص78. سابق, مرجع العربي, الوطن في الحكم :أنظمة محمد دخيل, 2
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قويقة جماهيريقة قاعققدة غيقاب ظققل فقي نشققأت أنهققا العققربي القوطن فقي السياسققية الحققزاب مشققكلة

كبقير حققد إلقى واكتفقت الخدماتيقة ببرامجهققا الجمققاهير إقنقاع مققن السياسققية التيقارات تتمكققن فلقم ومتماسققكة,

مبنيوة الحزاب بين فالعلقة الحوكمة, خبرات عن الحزاب قصقور عن عدا اليديولوجي, لفكرها بالترويج

ولم السياسي, النظام أيديولوجيا وتكون الدولة في الصدارة لتحتل الحزب أيديولوجيا تثبيت في الصراع على

والتنموية. الخدماتية البرامج على منافسة تكن

يأخقذ فدوماا السياسقي, النتقال لعملية مضققطربة بيئة ظقل في العمقل هقو سقوءاا المقر يزيد مقا إن

مقا تعقالج أن شقأنها مقن برامج تحديد في التنافسقي العمقل تجاهقل ظققل في المتبادل, العنف سقمة الصقققراع

وميثققاق مبققادئ أن علمقققاا والبطالقة, الفقققر فققي والمتمثلقة اقتصقققققققادية, مطالقب مقققن العقققربي المقققواطن يعانيققه

بالمشقكلت يتعلق مقا وخاصققة الهقداف وتحديد والشقراكة التنمية عبارات أسقمى تتضققمن العربية الحقزاب

أو برامجهقا تنفيذ في بنواءة حلول تقديم في عجزهقا ثبت الواقع أرض على لكقن والقتصققادية1, الجتماعية

العربية2. الدولة في المواطنين لمتطلبات تستجيب شمولية مقترحات وضع

إلى تنظقر التي الحقزاب في حاضقرة زالت ما اليديولوجية البرامج أن إلى الشقارة من ُبدو ل لذلك

متلئمة تعد لم التي بالشعارات التمسك زال وما الدولة, الحزب وليس المة الحزب من جزءاا كونها نفسها

تحقيق مقن المقواطن إليه يرنو مقا تلبية عقن تعجقز كونهقا المجتمعقات في السقريعة التطققورات مقع ومتوافقة

الديمقراطية للتنمية كامل وغياب والجتماعية القتصادية القضايا ومعالجة الفساد ومحاربة والمساواة للعدل

العربي فالمواطن ولذلك تعيشقه, التي الزمن لطبيعة مخقالف زمن في تعمل العربية فالحزاب المسقتدامة3.

سقؤال في ذلك واضقحاا وكان السياسقية. بالحزاب أيضقا يؤمن ل زال ل العربية النظمة من اسقتيائه بقدر

عقن العربية الدولة مواطقني باسقتطلع قام عندما 2016 عقام السياسقات ودراسقة للبحقاث العقربي المقركز

,2017/7/1 العربية, والحزاب الدول في الديمقراطية الممارسة مقومات علي: الكواري, 1
http://dr-alkuwari.net/node/118.html

ص272. سابق, مرجع المة, ضد الدولة العربية :المحنة برهان غليون, 2

,2017/6/28 الوسقققققط, للشقققققرق كقققارينغي مقققركز العقققربي, الققوطن فققي مسقققققتدامة سياسقققققية أحقققققزاب نحقققققو الطقققققريق مقققروان: ر, المعشو 3
http://carnegie-mec.org/2013/11/13/ar-pub-53589

http://carnegie-mec.org/2013/11/13/ar-pub-53589
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في المستجيبين من %53 وأن بها1, يثقون ل %65 أن النسبة فكانت دولهم في السياسية بالتيارات ثقتهم

يمثلهم2. تيار يوجد ول سياسي حزب لي منتمين غير بأنهم أفادوا الستطلع

مقن بجملة تتسقم باتت أنهقا ُيلحقظ تكوينهقا مسقار عقبر العربية الدولة تجربة عنه تمخضققت وممقا

ل الختلفات هذه أن إل النسبي- الوزن في اختلف مع جميعاا العربية الدول في تتشابه -التي الصفات

أبرزها-: ومن جذري بشكل الحالة في تؤثر

مقققع العلقققة فققي Hard Power ب يسققققمى مقققا اسققققتخدام علقى تقققوم بوليسققققية دولقة العربيققة الدولقة أولل:

المواطنين.

اقتصقاد العربية الدول مختلف في السياسي فالقتصقاد المواطنين، مع علقاتها في ريعية دولة أنها ثانيال:

ريعي.

يتعلق �يمقا وخاصققة تمامقاا، دكتاتورية دولة هقي ول تمامقاا ديمقراطية دولة هقي فل هجينه دولة أنهقا ثالثال:

خليط. وإنما مدنية دول وليست دينية دول ليست فهي بالدين

هويقة تشقققكيل علقى الققدرة وغيقاب والداري، السياسقققي الفسقققاد وسقققيادة الححيققة، الديمقراطيقة غيقاب رابعيال:

الجتماعية. الشرائح لمختلف جامعة وطنية

لدى العادلة التوزيعية والسياسات التغلغل قدرات لغياب نتيجة وهذا العاصمة، دولة العربية الدولة خامسال:

الدولة.

والدولة المواطن على المباشقر انعكاسقها لها كان السقابقة والخصقائص السقمات أن الملحقظ ومن

كالقبيلقة، الفرعيققة الثقافققات وسققققيادة الوطنيققة الهويققة غيققاب النعكاسققققات، هقققذه أهقققم ومقققن أساسققققي, بشققققكل

مققن العققربي العققالم دول تعققاني حيقث التنمققوي, الخفقاق وكققذلك الدولقة، حسقققاب علقى والحقققزب والمققذهب،

المستدامة، التنمية إشكاليات

ص46. سابق, مرجع السياسات, ودراسة للبحاث العربي المركز العام، الرأي قياس برنامج 1

ص235. السابق, المرجع 2
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السياسقققية بقالحزاب الدولقة علققة إشقققكاليات الدراسقققة, بموضققققوع المتعلققة النعكاسقققات أبقرز ومققن

الناس من قليلة فئة بأيدي فيها السياسقية القوة تمركزت العربية فالدولة بالدولة، السياسقية الحقزاب وعلقة

الدول باقي مقع الدولة علقات في سقلبي بشقكل أثر وهقذا المجتمقع, في الوازنة القوى مختلف اسقتثناء وتم

تعاني باتت نفسها هي العربية الدول في السياسية الحزاب فإن كذلك المعارضة، للقوى لحتضانها نتيجة

مقن مسقتثناة كونهقا ثانياا الدولة إدارة على القدرة عقدم مقن أو أولا، الديكتاتورية مقن سقواء الدولة تعانيه ممقا

التجربة. امتلك
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الثالث الفصل

السياسي: اسسلم حركات

والمجتمع الدولة سؤال
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الثالث الفصل

والمجتمع الدولة سؤال السياسي: اسسلم حركات

فققي الولقوج دون المعاصققققققر واقعنقا إلقى النشققققأة منقذ السياسققققي السققققلم حركقققات معالجققققة يمكقققن ل

حركقات أن أبرزهققا أسققباب، لعقدة وذلقك السياسققي السققلم حركقات منظققور مقن والمجتمقع الدولقة موضققققوع

أن وثانياا، سقواء، حقد على والدولة للمجتمع الجقذري التغيير تدعي تغييرية منهجية لديها السياسقي السقلم

-بيقن والممارسققة التطبيقق –فقي تفقرق ل زالت مقا هققذا يومنقا ولغايقة النشققأة منقذ السياسققي السققلم حركقات

السقلم لحركات والسياسقي التغييري الفكر في القضقيتين كل مركزية وثالثاا، المجتمع، وقيادة الدولة قيادة

فهم من يجعل أمراا القضيتين هاتين إغفال من تجعل والتي الصغيرة الجزيئات بعض على علوة السياسي،

ممكن. غير السياسي السلم حركات

أساسققية قضقققايا مقع السياسققي السققلم حركقات لنشققأة العضقققوية العلققة فهقي البقرز القضقققية أمقا

ومن هذا، يومنا لغاية السياسقي السقلم حركات ترافق زالت وما سقواء، حقد على والمجتمع بالدولة تعلقت

هو وما اليمانية؟ بالحيم المجتمع علقة هي وما نريد؟ مجتمع وأي التنوير قضقايا هي القضقايا هذه أبرز

تسققققققتلهمها أن يمكققققن الققتي الجتماعيققة الحيققم هقققققي ومققققا المجتمققققع؟ أوسققققققاط فقققي للققدين الجتمققققاعي الققدور

الغربية؟. المجتمعات من العربية المجتمعات

ومقا نريد؟ دولة وأي السقتعمار، مقع العلقة أهمهقا ومقن بالدولة علقة ذات قضققايا هناك وكقذلك

الدولة لتطقور كمنتج والتعددية، الدولة علمانيوة قضققية برزت كمقا بالدين؟ والدولة بالدولة الدين علقة هقي

حركقات يخقص �يمقا وبالذات العقربي العقالم في محورية جقدليات القضققايا هقذه لت وشقكو الغقربي، العقالم في

لهقذه بديلل أنهقا على نفسقها قدمت ثم ومقن البداية، في التوجهقات هقذه عارضققت كونهقا السياسقي، السقلم

والمجتمع. الدولة إدارة في العالمية الفلسفات

السقققلم لحركققات بالنسقققبة محوريقة قضقققققية العربيقة – العربيقة العلققات شقققكلت ذلقك إلقى إضقققققافة

ثانياا. للدولة فلسفتها وفي أولا، انتشارها في أثرت حيث السياسي،
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وفلسقفة فكقر في أثر كيف لتتبع بتفاصققيلها, الفصققل هقذا سيناقشقها التي هقي القضققايا هقذه جميع

خلل من السياسي، السلم حركات على طرأت التي التغيرات مجمل هي وما السياسي السلم حركات

مجمل أدت مدى أي إلى وكذلك ناحية، من السياسقي السقلم حركات في وتأثيرها المحيطقة البيئة دراسقة

العلقة وطقأة تخفيف إلى أو السياسقي؟ السقلم وحركقات الدولة بين العلقات تعقيد إلى البيئية التغقيرات

أخرى. مراحل في واشتدادها معينة مراحل في

التالية: المحطات إلى الفصل هذا تقسيم سيتم ولذا

وعلى ظهورهقا، بداية منذ السقلمية الحركقات ظهقور رافقت التي البيئية التغقيرات تتناول الولى: المحطة

بعققد مققا مرحلقة فقي والسققتعمار الفعلقي، السققتعمار بشققحيه والسققتعمار السققلمية، الخلفقة انهيقار رأسققها

المرحلة. هذه في السلمية الحركات على طرأت التي النعكاسات وأبرز الستعمار

والحكم, الدولة بموضقوع علقة لها أساسقية قضقايا من السياسقي السقلم حركات مواقف الثانية: المحطة

والمجتمع. الدولة مكونات بمختلف وعلقتها السلمية الحركات دور على ذلك وانعكاس

السياسقي الفكقر تطقور في فاصققلة محطقات تعتبر زمنية مراحقل ضققمن القضققايا هقذه تناول وسقيتم

من تبعها وما الدولة استقلل مرحلة النشأة، مرحلة رئيسية، مراحل ثلث وهي السياسي السلم لحركات

بعده. وما العربي الربيع مرحلة الخيرة والمرحلة جدليات،

اسسلمية الحركات ظهور ورافقت سبقت التي البيئية التغيرات 1.3

الخلفة1) سقوط

الستعمار2)

كان انطلقتها ومع 1928م, عام السياسي السلم حركات كبرى المسلمين الخوان حركة ولدت

المفردات بعض منهما فأخذت والصقو�ية السلفية بالمدرسة التأثر البنا حسن وخاصقة مؤسسيها لدى بارزاا

بكافة يختص أنه بمعنى حياة, منهج السلم بأن يؤمن جامع إسلم إلى الجماعة لت وتحوو بها, آمنت التي

والعامة. الخاصة الحياة مجالت
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التجديقد عمليقات إلقى القدعوة سقققياق فقي كققان المسقققلمين الخقققوان جماعقققة ونشقققأة ظهققور أنو �يمققا

عقام سققطت والتي السقلمي التاريخ معاقل آخقر تعتبر -والتي العثمانية الخلفة انهارت بعدما السقلمي

أو الخلفقة خققلل سققواء السققلمية المقة جمقع ومحاولة التجديقد إلى دعققوا ممقن العديقد وظهقر 1924م1,

عبقد ′محمققد والمققودودي الفغققاني القدين وجمققال عبقده محمققد الشقققيخ أمثقال السقققتعمار دول قتقه فرو بعققدما

والذي مصقر, في البنا حسن الستاذ مؤسسها يد على المسلمين الخوان جماعة ميلد حين إلى الوهاب.

عامة2, العربية والمة المصري المجتمع في خاصة متغيرات ظل في السلمية المة دور لستعادة سعى

مقاومقة الجامعقة الوطنية الهوية فكانت النجليزي, للسقتعمار تابعقة حكومقات تحقت ترزح تزال ل فمصققر

أخقرى, جهة من العربية الثقافة تدمير وإيقاف جهة من الدولة ثروات نهب لنهاء السقبل بكافة السقتعمار

تماماا. وجلئه النجليزي الستعمار إنهاء الجامعة الغاية فكانت

جماعقققة إنشقققاء كققان السقققلمية العثمانيقة الخلفقة سققققوط علقى منظقققم فعققل رد أول فقإن شقققك دون

أيضققاا نابعقاا كقان الجماعقة ظهقور أن علمقاا جديد3. مقن السقلمية الخلفة إقامقة بهقدف المسقلمين الخقوان

الصراعات لشتداد إضافة ملحوظ, بشكل السلمي الدين تعاليم عن والبتعاد الجهل لنتشار رايتها من

الجهققل هققذا أن الجماعقققة لقدى الرايقة فكانقت , جلقيو بشقققكل اسقققتفحلت القتي والمذهبيقة الفكريقة والنقسقققامات

وثقروات مققدرات علقى للهيمنقة الخصققققبة الرض لقه التابعققة والحكومققات للسقققتعمار هيوأ ققد النقسقققام وذاك

والسلمية. العربية بهويتهم اللتزام عن الناس إبعاد على والعمل الدولة

السياسية اسسلمية الحركات لدى الدولة 1.1.3

السقلمية المقة إلى العقودة أجقل مقن المسقلمين, الخقوان جماعقة لدى وسقيلة اعتبرت الدولة فكقرة

وإعادة روحياا, أو اقتصادياا أو سياسياا سواء إسلمي غير أجنبي استعمار كل من والتحرر أمجادها, وإعادة

الجماعقة لدى شقمولي نظقام السقلم أن فكرة ومع أوطانها, بتحقرر مجقدها بإعقادة السقلمية للدولة الكيان

النشأة أن حين في السلمية, المة بتكوين إل سبيل ل بأنه اليمان على بناء الشامل التنظيم فكرة برزت

ص85. ,2016 ط1, بيروت, والنشر, للترجمة جسور السلطة, شرعية الدولة مفهوم حول الصراع واسخوان :الو�ابية محمد عفان, 1

ص30. ,2013 ط1, القاهرة, والنشر, للبحاث مدارات البنا, حسن لسمام السياسي :الفكر إبراهيم غانم, 2

وآخرون, الدريسي المقرئ زيد أبو في: وأطروحاته, وقااياه السياسي-�نااره اسسلم لحركات السياسي :المشروع جمال نصار, 3

ص246. ,2015 ط1, عمان, الوسط, الشرق دراسات مركز والمستقبل, الواقع العربي الوطن في السياسي اسسلم حركات
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الستعمار من للتحرر السعي إلى بالضقافة ذروتها, في كانت والتي والتنوير النهضقة عصقر مع تزامنت

الوطنية. الهوية عن والبحث الوطني والستقلل

العربية, الدول وثروات خقيرات نهب الول لهدفين. جقاء قد السقتعمار بأن رأوا المسقلمين الخقوان

أن حين في محكقم1, بشقكل والسقتعمار الوطقان على السقيطرة أجقل مقن السقلمية الهوية تدمير والثاني

هقو بالمجتمع أو بالدولة سقواء الغقربي النمقوذج تطبيق بوجقوب السقلميين غقير طقرح اعتبروا السقلميوين

للستعمار. أداة أنها الغربي النموذج بتطبيق تطالب التي الخرى التيارات واعتبروا ذاته, بحد استعمار

النخقب أو عموماا الحركات مشقكلة أن أكد الباحقث, معه تحقدث هاتفية مقابلة عقبر بودينار سقمير

السقتقللت بعقد مقا مرحلة منذ نشقأتها في بالسقاس تتعلق للدولة بالنسقبة العربية القطققار في السياسقية

السقتعمار مواجهقة في متحقدة فكانت تريده, ل مقا تعقرف كانت فقد العقربي, الوطن امتداد على السياسقية

ما تعرف تكن لم بعيد حد إلى لكنها الجنبي, والتدخل والستعمار الغرب مواجهة في بعيد حد إلى ومتفقة

بشققكل السياسققي ومشققروعها الفعقل هققذا أدوات وتفصقققيلي ومتكامقل عميقق بشققكل تلعف ولم الدولة, مقن تريقده

قبلها, من المستهدف الخارجي العدو على وتحديداا وطنياا متفقة كانت أنها إل المجتمعية, ورايتها واضقح

وبالتجاهقات والليبرالية, واليسقارية القومية بهقذا يشقترك فكقان السقلمية الحركقات على قاصققراا يكقن لم هقذا

مباشقرة السقتقلل بعقد ومقا تريده, مقا ولنجقاز ترفضققه مقا بمواجهقة كانت هقؤلء كقل بين فالخبرة الساسقية

الحكم2. وإدارة الدولة شكل على بينها �يما وعنيفة قوية الصراعات بدأت

أنو قققال حيققث معقققه الباحققققث أجراهقققا خاصقققققققة مقابلقة فققي مقققورو الفتققاح عبققد إليققه ذهقققب مقققا وهقققذا

القتي الدولقة مفهققوم هققو كيقف أي وصقققققحيحة, واقعيقة معالجقققة الدولقة معالجقققة علقى ُيققدموا لقم السقققلميين

المدينة في السلم عليه الرسول أقامها دولة وهي السلم بداية في أقيمت كما دولة أذهانهم؟ في يريدونها

وشقيودها, بناهقا التي للدولة الواقع على وخطهقا الورق على خطوهقا خطوهقا, الذي وهقو أصققولها أقام المنورة,

السقلميون عليها يتحقرك التي الخلفية الححيقة في وهي بعقولنا وتلتبس أذهاننا تجقذب بقيت الصقورة هذه

وآخرون, الدريسي المقرئ زيد أبو في: وأطروحاته, وقااياه السياسي-�نااره اسسلم لحركات السياسي :المشروع جمال نصار, 1

ص246. سابق, مرجع والمستقبل, الواقع العربي الوطن في السياسي اسسلم حركات
.2017/2/7 والجتماعية, النسانية والبحوث الدراسات مركز مدير �اتفية, :مقابلة بودينار سمير 2
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الن نعايشققها التي الدولة غققير الدولة تعمقل لكقن إليهقا, تشققيود ومبقادئهم إليهقا تقرجع دائمقاا فقأمثلتهم جميعقاا,

ما أنو رأوا الجتماعي الصلح زعماء من وغيره البنا المام أن صحيح السلميون, يبنها لم اليوم فالدولة

فأصققققبحت الخلفقة سقققطت أن بعقد خاصققققة تحميهقم دولقة هققو العشققرين الققرن بدايقة فقي المسققلمين ينققص

خقارج يعملون وبداوا الدولة عقادوا التاريخ, في هي كما إقامتها يسقتطيعوا لم ولموا الدولة هذه إقامة رغبتهم

مكان1. كل في القائمة والدولة السلميين بين الصدام حصل ولذلك الدولة أطر

الوطنية الهوية �لى الصراع 2.1.3

السياسقية والتيارات الحركات بين كبير توافق هنالك كان الماضققي القرن من العشقرينات بداية في

معروفة, والبوصقلة والهدف للكل جامعة الوطنية الهوية وكانت الغربي, الحتلل استعمرها التي الدول في

جمعقاء الوطنيقة الققوى يفيقد العربيقة الرض عققن وجققلاه آخققر, أمقر أي مقن أولى المسققتعمر مقاومقة حيقث

إليه. ترنو ما لتحقيق

تكون بأن الدولة هوية تحديد وجقوب عقن الوطنية الحركات قيادة حقديث بدأ العشقرينات نهاية في

بدايقة هنالقك كانقت وبالفعققل وضققققعي, نظقققام وتكققوين الدولقة شقققؤون فقي القديني التقدخل عقققن بعيقدة علمانيقة

منبهققرين الدولقة2, لعلمانيقة يقدعون مققن قبقل مققن الجتماعيقة والمؤسسقققات الدولقة مؤسسقققات علقى للسقققيطرة

حسقن السقتاذ لسقان على الخقوان دعقوة برزت السقياق هقذا في المختلفة, المجقالت في الوروبي بالتقدم

السلمية العقيدة تكون أن من بد ول الحياة أوضقاع لكل شاملا السلم يكون بأن إل سبيل ل بأنه البنا,

علقى عمقققل البنققا فحسققققن دينهقققم3, لمنهقققج وفقققاا وذلقك وعقققولهم النققاس قلقوب علقى وشققققريعة سققققلوكاا مهيمنققة

الفكقر ل لتوغو التصقققدي أخققرى جهقة ومقن المختلفقة, والبيئات والمؤسسققات الدولة لعلمنة جهقة مقن التصقققدي

كقان أنه العلم مقع الغربية. المادية ونشقرت دينهقم شقؤون عقن الناس أبعقدت التي الفكقار ومجابهقة الغقربي

مصقققر وخاصقققة العربيقة الدول إلى نقلهقا فقي صقققعوبة يقرى ولكنقه أوروبقا فقي الحديثقة الدولة بمدنيقة معجبقاا

.2017/2/2 التونسية, النهضة حركة رئيس نائب �اتفية, :مقابلة مورو الفتاح عبد 1

ص12. سابق, مرجع البنا, حسن لسمام السياسي :الفكر إبراهيم غانم, 2

ص13. السابق, المرجع 3
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والتزامه بالمجتمع يبدأ والتغيير الوروبية, التجربة تنقل لكي الدولة داخل بنيوي تغيير من بد ل أنه معتبراا

السلم1. ومبادئ الدينية بثقافته

رأت أنها بمعنى بامتياز, دعوية كانت المسلمين( السلمية)الخوان الحركة نشأة بأن هنا يتضقح

وجهل انحطقاط وأن السقلمي, الرث على للحفاظ والمقاهي والمعاهقد الجامعات في الناس دعقوة بوجقوب

ظهور من الولى المرحلة امتازت فقد المنكر, عن والنهي بالمعروف المر عن الناس ُبعد ه مردو المجتمع

علمققانيين مققن المجتمققع أقطقققاب وبيقن السقققلمية الحركققة بيقن النسقققبي بالهققدوء 1934 عقققام إلقى الجماعقققة

سياسقية أولوية لديهم يكن لم المسقلمين الخقوان كون العنف من خقل أنه أي شقديد, صقراع دون ويسقاريين

بالسلم. الوعي بث في والمبادرة الدينية للدعوة الولوية وإنما

السلمي التيار أن خاصقة مسبوق غير بشكل التيارات بين الواسع الجدل الهوية لتحديد كان لقد

لتكوين السقلمي العقدي للتاريخ النتماء باتجقاه واضققحاا ولءه كان الخقرى الدول من والعديد مصققر في

الحديثة القطرية للدولة تصققوره على قائم العلمقاني للتيار الهوية شقكل ربط أنو حين في السقلمية, المقة

تححيقها2. على والعمل ينشدها التي

أيقام منقذ ممتقد حضققققاري تقاريخ مقن لهقا لمقا إسققلمية, هويقة لتشققكيل ينظققر السققلمي التيقار كقان

وطنية دولة تكقون بان هويتهقا تحديد في الدولة تصققور العلمقاني التيار أن حين في السقلم, عليه الرسقول

والفكار والحيم الحديثة الدولة نقد على ركزوا فالسلميوون المجال. هذا في حققه وما بالغرب اقتداءا قومية

الفكققر تجديقد مققن بقد ل أنقه السققلميين قبقل مققن الطقققرح وكققان الجنبيقة, الحيقم مققن المجتمققع تشققروبها القتي

كافققة ورفققض السققققلم لتعقققاليم وفقققاا هويتققه تحققققدد بققأن العقققربي المجتمقققع علقى الفكقققار وطقققققرح السققققلمي

السلم يكون بأن متجذراا كان الحديث أن فالواقع للسلم3, المخالفة المدنية الوضعية والفكار التشريعات

إسلمية. تبقى الهوية أن بمعنى أيضاا, وثقافة كدين

ص27. ,2010 ط1, القاهرة, الشروق, دار تاريخية, :شخصيات طارق البشري, 1

ص268. سابق, مرجع البنا, حسن لسمام السياسي :الفكر إبراهيم غانم, 2

,2010 ط1, بيروت, العربية, الوحقدة دراسقات مركز الوسط, الشرق في والمجتمع السياسة العربية الدولة تاخيم : نزيه اليوبي, 3

ص38.
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ورابطة الوطنية, بالدولة اليمان من نابعاا كان العربية للدولة العلماني للتيار بالنسبة الهوية وشكل

الوحدة أن �يما والمعتقدات, الدين عن بعيدة علمانية دنيوية فالرابطة والفرد, والوطن الدولة بين تكون الولء

عبر والذي السلمي التيار صقراحة خالفه ما وهذا الوطنية1, الدولة داخل العربي القطقر داخل محصقورة

عقققن معققزل فقي للوحقققدة يسقققعى مققن وانتققد عربيقة مصققققر أن بقولقه 1933 سقققنة مققال فقي البنقا حسقققن عنقه

كان العلماني التيار أن حين في الدين, بهم تجمعنا التي والرابطة للخوة امتداد لنهم العالم, في المسلمين

القدين وأن المشقققترك, العققربي الجنقس ووحقققدة والمشقققاعر والمققآلت والتقاريخ اللغققة المشقققترك القاسقققم أن يقرى

موحداا. وليس مفرق عامل

شقكل يرى كان فكلهما والسقلمي, القومي التيارين بين أيديولوجياا وإنما سياسقياا يكن لم الصقراع

القققرن مقققن الربعينققات لغايققة أنققه علمقققاا اليققديولوجي2, النتمقققاء حسقققققب وذلقك يققراه القذي بققالمنظور الدولقة

الوحدة بتحقيق والمطالبة الستعمار من المواقف لنو وذلك التيارات بين سياسي صراع يسجل لم الماضي

علقى الجمققاع أن كمققا عربيقاا, والقتراث الثقافقة تكققون أن علقى والتفقاق موحقققد, عقققربي إطققققار فقي الوطنيقة

كافة. للتيارات جامعة كانت قومية كقضية الفلسطينية القضية

القواعقققد بإنشقققاء بالهتمققام تتسقققم كانقت المسقققلمين الخقققوان جماعقققة نشقققأة مققن الولقى فالمرحلقة إذاا

الفقراغ وحالقة العثمانيقة الخلفقة سقققوط بعقد خاصققققة ا إلقى والقدعوة بهقا والتعقريف الحركقة لفكقر الساسققية

العربية القطار مع التواصل أن كما العربي3, المواطن على الوقت مر كلما أكثر تتسع بدأت التي الديني

الفكقري بالهتمقام بقدءاا فيهقا السققلمية الحركقة لنشققاء وسققوريا واليمقن العربيقة والجققزيرة كقالجزائر الخققرى

يتم أن يرفضققون السقلميون وكقان سياسقي إسقلم إسقمه شقيء يكقن لم الححبة هقذه وفي للحركقة, والدعوي

أنو المختلفة وظائفهم في كافة الحركة لمنتسبي كانت فالنظرة ا, إلى دعاة أنهم باعتبار إل معهم التعامل

والقتصققققادي, والقدعوي السياسققي العمققل بيقن فصققققل أو تمققايز هنالقك يكققن فلقم القدعوة, هققو القرئيس هققدفهم

ا. إلى داعية فأنت كنت فمهما

ص105-103. ,1990 القاهرة, والتوزيع, للنشر الثقافة دار والمعاار, الحديث فكرنا :في حسن الشافعي, 1

ص86. سابق, مرجع السلطة, شرعية الدولة مفهوم حول الصراع واسخوان :الو�ابية محمد عفان, 2

ص249-248. سابق, مرجع وأطروحاته, وقااياه السياسي-�نااره اسسلم لحركات السياسي :المشروع جمال نصار, 3
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الدولة مكونات من وموقفهم اسسلميون 3.1.3

ولغاية نشقأتها منذ السياسقي، السقلم لحركات بالنسقبة واسقعاا جقدلا الحديثة الدولة مكونات شقكلت

الحزبيققة، التعدديققة أو بالدسقققققتور، الدولققة علقققة أو بالققدين، الدولققة بعلقققة يتعلققق �يمقققا سقققققواء هققققذا، يومنققا

حركققات عنقد تطوريقاا طابعققاا أخققذت العناصققققر هققذه جميقع الرئاسققة, وموضققققوع والمققرأة, السياسققية، والشققراكة

والترويج القبول إلى أخقرى، أحيانا بشقروط القبول إلى أحياناا الرفض مقن انتقلت حيث السياسقي، السقلم

وخصوصية المكونات هذه بين يجمع نموذج تكوين محاولة إلى وصولا متقدمة، مراحل في المكونات لهذه

السياسي. السلم حركات وفلسفة العربية التجربة

والتعددية الحزاب من اسسلميين موقف 4.1.3

حول يميوزها ما لها كان وتطوره نشأته ححبة في العالم في الكبر السلمي التيار راية أن شك ل

الدولة مكونات ربط تم أنه نجقد المؤسسقين أفكقار قراءة فعند الدولة, بمكونات المتعلقة القضققايا مقن العديد

القتي الفكققار نققد إلقى ينظقققر ل هنقا الباحقققث أن علمققاا عليهققا, ومسقققتندين فيهققا مسقققتعينين دينيقة بنصققققوص

في حينها, المعاش الواقع أزمة في تأثيرها قراءة هو ما بقدر بهم, والمساس قائليها من عصرها في طرحت

وتكتفي تدريسقها يتم أدبيات تمثل كانت الفكقار هقذه أن اعتبروا السقلميين المفكقرين مقن العديد أن حين

حينها. كان الذي للعصر خاضعة وأنها برمزيتها

بصورة الدولة مكونات من مواقفهم الجماعة تأسيس من الولى الححبة في المسلمون الخوان أعلن

نظقققام يققرو لقم السقققلم وأن وشقققأن, أمققر كققل فقي الوحقققدة ديقن السقققلم أن يطقققرحون كققانوا مققا فقدوماا جليوة,

أن علقى قامققت فقالنظرة نهجهققا, أو عقيقدتها صققققلب فقي السققلم أن عققن تعققبر ل القتي وخاصققققة الحققزاب

الحقزب بتكوين إل سقبيل ل وأنه السقلم, مع واضقح تناقض في تسقير السقلمية غقير والتيارات الحقزاب

ل القدعوة أن تعتقبر جماعقققة ظققققل فقي والموحقققدة الواحقققدة المققة نشقققوء أمققام الطققققريق أن باعتبقار الواحقققد1,

تفقرقوا"2, ول جميعقا ا بحبقل "واعتصققققموا تعقالى. قوله إلى مسققتندين السققلم عليقه الرسققول لنهقج والزعامقة

ص186-185. ,2015 ط1, بيروت, والنشر, للبحاث العربية الشبكة نموذجال, اسخوان اسسلمية التنظيمات :أزمة جاسم سلطان, 1

.103 آية عمران, آل 2
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المقققة لتكقققوين الخلفققة لعقققودة الطقققققريق وهققققي السققققلم شققققمولية علقى نشققققأت كفكقققرة المسققققلمون فققالخوان

السلمية.

فقي خاصققققة الخققرى التيقارات مقع الولى المراحققل فقي التقدريجي التعقاون على عملوا السققلميون

الراضقققي في تواجقده بحكقم الحتلل بأن ترى كانت العامقة البعيدة الراية أن إل مصقققر, المركزية الدولة

أن حين في مختلفة. أيديولوجية توجهات ظقل في العربي, القطقر في له المقاومة الحزاب ازدادت العربية

تقسيم هدفه الحزاب تعدد بأن يرون العام المنظور فمن السلمي, النهج لتصورات مخالفاا الحزبي التعدد

وأرضقه, السلم استهداف وهو أل العام الهدف عن للبعد بينها �يما وتتضقاغن تتناحر طوائف إلى المة

الباطقل على يجمعهم و الحق في ليفرقهم اشتعالا النار هذه وقود ويزيد لمصقلحته ذلك كل يستغل فالعدو

فيها. خير ل زائفة وطنية فتلك

عققن البحققث بققدر القطرية الدولة عققن نشققأتهم طققور فقي يبحثوا لم المسققلمين الخققوان أن الواضقققح

إنهقاء فور المباشقر للحتلل التصققدي عقن والعجقز أعينهقم أمقام الخلفة سققوط ظقل في السقلمية المقة

طابع ذات سياسية أحزاب لتكوين مخالفة فهي وبالتالي السائدة الفكرة هي الشمولي النظام ففكرة الخلفة1,

العنفي الطابع يأخذ لم الخرى التيارات مع السلميين تعامل أن علماا السلم, لنظام مخالف أيديولوجي

وحقدة هقو حينهقا السقلميون إليه سقعى مقا ولكقن المتبادلة, والمنافع الواقع بحكقم معهقا التعامقل كقان وإنمقا

الواحد. العربي القطر في الخرى اليديولوجية التيارات بين الوحدة وليس السلمية المة

وخاصققققة أيقديولوجياا الخقققرى التيقارات مققع توافقق فقي يكونقوا لقم السقققلميين أن علقى شقققاهد وخقققير

بمحاولة أهدافهم تحقيق عن لثنيهم السلميين يستدرجوا أن حاولوا والمريكان البريطقانيين أن الشيوعيين,

الفكقرة أن إل بينهقم �يمقا الفكقري البعقد مسققتغلوين عليهقم للقضقققاء الشققيوعيين ضقققد للتحققالف معهقم التواصقققل

المقة توحيد رسقالة على خطقر الشقيوعية بأن شقك أدنى هنالك يكقن لم أنه علمقاا الشقديد2, بالرفض قوبلت

السلمية.

ص159. سابق, مرجع نموذجال, اسخوان اسسلمية التنظيمات :أزمة جاسم سلطان, 1

, 15/7/2017 ويكقققققققققققققي, الخقققققققققققققققققوان لمصققققققققققققققققققققققققققققر, النجلقققققققيزي الحتققققققققلل ومواجهقققققققققققققة البنققققققققا المقققققققققققققام محمقققققققققققققد: القققققققرحمن, عبققققققققد 2

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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مقابلقة عققبر الباحققث معقه تحققدث والقذي العقوا سققليم محمقد السققلمي المفكقر إليقه ذهققب مقا وهققذا

الحققزاب نشققأة أن بقوله: الخققرى. الحققزاب مقن وموقفهقا السققلمية الحققزاب نشققأة عققن بالحققديث هاتفيقة

مرجعيقة ليسققت والدولة للحققزاب المعلنقة المرجعيقة عامقل أن إل عديقدة, بعوامقل مرتبطققة كانقت السققلمية

الشققريعة إلقى والتحققاكم السياسققية السققلمية الحيقم اسققتعادة إلقى ه متوجو كلقه السياسققي عملهققا وأن إسققلمية,

ونواهيه أوامقره وعند يتحقاكمون إليه وخلقاا, وقيمقاا وفقهقاا شقريعة السقلم, هقي الذاتية والمرجعية السقلمية

وأضاف ," جلوه يترك ل كله يدرك ل ما " قاعدة على يعملون السلميون وكان يعملون, ولنصرته ينزلون,

ول السياسقة في دين ل شقعار رفعقوا السقلمية الحركقات خطققر تيقنوا عندما الخقرى الحقزاب بان أيضقققاا

الدين1. في سياسة

ديمقراطية طبيعقة ذات تكقن لم والخققر السققلميين بين وخاصقققة السياسققية الحققزاب بين التعددية

فالخوان الشرعية, على والصراع الديني الصراع كما الدستور على الصراع طابع أخذت وإنما للخر وتقبل

لهقم الموفقر السققتعمار بققاء بضقققرورة تتمثل مصقققالحهم كقون الليبرالية الحققزاب عققن ناتج الخطققر بأن رأوا

نشقوء فإن الشقيوعيون أمقا السقلطة, في بالبقاء ويدعمهم كمقا البرجوازية والطبقة كين الملو مقن كقونهم الثراء

الطقابع يأخقذ بدأ الذي الخقلف فاقم مسقتمر بشقكل عقائدية قضقايا حقول الخقوان وبين بينهم فكرية معارك

والجامعات2. المعاهد في خاصة سوءاا الكثر

هققذا إسقققلمية. أم عربيقة تكققون بقأن الدولقة هويقة علقى والققوميوين السقققلميين بيقن خقققلف وهنالقك

فالحزاب متعقدد3, لنظقام الرئيسقية القواعقد يؤسقس لم السياسقي النظقام أن لنتيجقة الوصققول إلى أدى المقر

الخقققوان جماعقققة أن وبمققا تنقاثراا, أكققثر التعدديقة أصققققققبحت العقائديقة الحقققزاب دخقققول ومققع متنقاثرة كانقت

أن بحيث المجتمع ومركبات السياسي بالنظام تأثرت فإنها المصري الجتماعي النسيج من جزء المسلمين

الفكرية. بالقضايا يتعلق �يما خاصة حديوة أخذت الحزاب على الفعل ردود

.2017/3/26 السابق, المسلمين علماء لتحاد العام المين �اتفية, ,مقابلة العوا سليم محمد 1

ص58-56. سابق, مرجع البنا, حسن لسمام السياسي :الفكر إبراهيم غانم, 2

والنشققر, للبحققاث العربيقة الشققبكة المعاايير, العربي الجتمياع في والنقسيام التوحيد جيدليات والمجتميع :الدولة الله عبقد بلققزيز, 3

ص106. ,2008 ط1, بيروت,
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إلى والنتقال الوطني الستقلل تعزيز في تسهم لم المصرية الساحة في التعددية أن الباحث يرى

التناقضققات وازدياد السياسقي السقتقرار بعقدم الحقزاب بين العلقة اتسقمت وإنمقا ديمقراطي. تحقول مرحلة

الوطنية الهوية على الجماع وغياب القطاعات, مختلف في والقتصقادية الجتماعية والتناقضقات الفكرية

تماماا1: متناقضين فكرين أنتج بدوره وهذا المتباينة, الفكرية التيارات بين لصراع أدى مما المصرية

لفكارها. والترويج بها التبشير على ويعمل الغرب حضارة تطبيق في يتمثل الول: الفكر

احتدام في عقاملا كانت فالتعددية أمجقاده, لحياء عنه والدفاع وحضققارته بالسقلم التشقبوث الثاني: الفكر

للمجتمع. هوية بها المؤمن أفكاره لجعل فكر كل وسعي الراى تباين في الفكري الجدل

مع أو مصر في للملكية التابعة الحكومات مع سواء المسلمين الخوان جماعة علقة أن النتيجة

أنهقا على الحكومقات إلى النظقر تم حيث السقتعمار, حقول الخقوان بمنطقق ارتبطقت قد الخقرى الحقزاب

اليديولوجيقة أو العقائديقة وخاصققققة والختلفقات التطققورات مقن العديقد عرفقت وققد السققتعمار, لقدور فاعققل

عقام مقن النكبة، وحقرب إسقرائيل قيام إلى الجماعقة نشقأة منذ الممتدة الفترة أن القول يمكقن حين في منهقا,

والتمكين. التعايش بفترة عرفت 1948-1928

الدستور من اسسلميين موقف 5.1.3

للحيقاة العققام الطقققار رسقققم مققن بقد ل كققان الجنقبي السقققتعمار مققن العربيقة القدول اسقققتقلت عنقدما

والتي الثوريقة الققوى هققي الدسققتور يضققققع مقن أن علمقاا الدسققتور, وضققققع فقي والمتمثقل البقلد فقي السياسققية

قبل من وضقعه تم والذي مصقر في 1923م دسقتور وضقع فعندما والسقتقلل. التحقرر أجقل من ناضقلت

والذي البلد عقن النجليزي السقتعمار جقلء عقدم ظقل في العليا السقلطات وأصققحاب كين والملو الثرياء

بنصققوص والتدخل الحكقم طريقة رسقم في ومؤثراا حاضققراا يزال ل وكقان بالدسقتور التدخل في أثر له كقان

وضققققع بشققان تفاصققققيل أي علقى تطلقع ولقم بعققد إنشققائها عققن يعلقن لقم الخققوان حركققة أن علمققاا الدسققتور2,

الدستور.

ص52. السابق, المرجع 1

ص48. سابق, مرجع البنا, حسن لسمام السياسي الفكر إبراهيم: غانم, 2
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أسققاس على ليقبرالي برلمقاني نظققام وجققود ظققل فقي كقان المسققلمين الخققوان حركقة بقروز أن الواققع

إجرائياا وتنفيذها الفكقر في مطروحقة عديدة أولويات لهقم كقان الخقوان وجماعقة البنوا حسقن قومقي، علمقاني

الدولة قضقية طقرح تم والدعوية والفكرية الحركية للفكار الترويج كان �بعدما المرحلي. التدرج طقريق عن

العلماني, الليبرالي التوجه ذي بالدستور اصطدمت الجماعة لكن والمجتمع, الدولة ودور بالسلم وعلقتها

الدولقة لبنقاء بقذلك الغربيقة التجربقة مققن مسقققتفيدين وربقه النسقققان بيقن وعلقتقه القدين حصقققققر بقدوره والقذي

الجماعة تأسقيس خلل من بعضقهم سقعى الذين السقلميين لفكر تماماا النحيض على فالدسقتور الحديثة1,

السلمية. المة فكرة إعادة إلى للتوجه السلم روح لبث

صققققققلة أي لقه وليقس شقققكلي فالقدين الغربيقة للققوانين وفققاا القطريقة الدولقة قواعقققد تضققققققمن الدسقققتور

صقفة نزع تم كما الناس, حياة في له أساس ل شكلا السلم اعتبر الدستور أن بمعنى الدولة، بممارسات

قد القوانين أن السلميون شعر فبذلك إسلمية2, أسس أو مبادئ أي تستلهم ولم الدولة هوية عن السلم

قوانين هكذا من الهدف بأن ورأت السلمي, العالم أرجاء بين الفرقة عوامل وبث التجزئة لتكريس وضعت

بذاته. السلم هو والمستهدلف الجنبي المستعمر مصلحة في تصب

ومقاومة التصقدي في فشقل ولكنه الشقريف الزهر حينها السقلم معقل كانت التي الوحيدة الجهة

وانخقراطهم بالتعليم المنوط بدورهم واكتفوا السياسقي3, النظقام في السياسقية الحياة إلى إدخالها تم التي الحيم

تمقرير خطقورة استشقعروا بعقدما المسقلمين الخقوان قبل مقن التصققدي فكقان العامقة4. الدولة وظقائف ضققمن

على غريبة قيم لهكذا التصقدي عقن الشقريف الزهقر بعجقز واستشقعارهم قوانين, هكذا في العمل واسقتمرار

تنص وتشريعات بقرارات سمحت المقابل وفي الدولة, ديانة السلم يكون أن على نصقت والتي المجتمع،

صققفوف بين بهقا يقومقون شقعبية جقولت للسقلميين كقان وقد والبغقاء والقمقار الخمقر حانات تشقريع على

السلمي5. للشرع مخالفة سياسات من بالقانون مسموح هو ما ممارسة عن لثنيهم المجتمع

ص49. السابق, المرجع 1

1932م. ,106 العدد القاهرة, اسسلمية, الفتح مجلة باسسما�يلية, المسلمين اسخوان جملية -ماكرة الرسمي البغاء حسن: البنا, 2

ص23. ,1980 القاهرة, الجديدة, الثقافة دار ,1961-1895 مصر في الز�ر �لماء :مجتمع عاصم الدسوقي, 3

.53-52 ص السابق, المرجع 4

ص50. سابق, مرجع البنا, حسن لسمام السياسي :الفكر إبراهيم غانم, 5
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الوضقعية للقوانين التصقدي على عملوا المصقرية بالسقاحة التأثير مرحلة دخقولهم عند السقلميون

السقققلمي, القدين يخقققالف مققا تشقققرع بأنهققا خاصققققققة المسقققلمين, حيقاة علقى الكققبر الخطققققر اعتبروهقققا القتي

مققن عريضققققة شقققريحة أن حيقث واضققققحاا كققان الخقققوان جماعققة قبقل مققن ققوانين هكققذا ومقاومققة فالتصققققدي

تغلغقققل بعقققد خاصقققققققة أفكقققاره, ضقققققققمن يعقققد لقم للدولقة وولءه تمثلقه ل الدولقة بققأن تققرى أصقققققققبحت المجتمقققع

والمواطنين. الحكام بين ع بالتوسو بدأت فالفجوة المجتمع, في السلميين

الخمسينات منتصف حتى الستعمار مع المسلمين اسخوان �لقة 6.1.3

للمشقققرق دخقققولهم بقأن السقققتعمار قبقل مققن ترويجهققا تقم مقولقة علقى المسقققلمين الخقققوان توافقق لقم

فلقم الحقققديث، الوروبقي للنمققط ومؤسسقققاتهم والقدول المجتمعققات ونققل التحقققديث لمهمققة إل يكققن لقم العققربي

أن اعتبروا أنهم بحيث تاماا, تناقضاا معه تناقضوا وقد والمواقف المجالت جميع في الستعمار مع يتوافقوا

خقلل من وذلك جديدة أشقكالا يأخقذ بدأ الماضقي القرن من والخمسقينات الربعينات مرحلة في السقتعمار

يلي1: ما

السققققتعمار �بقققاء الغقققرب, يمثلهقققا القتي بالبعقققاد مرتبطققققة جديقد اسققققتعمار بوظيفققة تقققوم دولقة تشققققكيل أولل:

داخل أتباعه من حاكمة نخبة بها يقوم والتي العربية الدولة داخل بناها التي والشبكات وعلقاته لمؤسساته

على أثر قد بدوره هقذا المسقتعمر, يريد بمقا الحكقم ومهمتهقا مباشقرة, السقتعمار مقن مدعومقة تكقون الدولة,

ولكنه شقكلا رحقل قد السقتعمار وأن السقتعمار, صققنع مقن أنهقا اعتبروهقا التي بالدولة السقلميين علقة

دائمقاا العربية الدولة وتجعقل الغقرب منظومقة مقع تتوافقق التي الدولة تشققكيل يتم حققتى لتباعققه الحكقم أبقى

المستعمر. من للمساعدة بحاجة

بهققدف أوصققققالها, وقطوع العربيقة, القطقققار تجزئقة علقى عمققل ققد بأنقه للسققتعمار السققلميون نظقققر ثانيال:

السققلمية, الدولة حسققاب على كانقت التجزئقة أن إلى بالضقققافة وخيراتهقا, مققدراتها على السققيطرة سققهولة

الستعمار. بفعل ظهر الداخلي الخلف تعاظم فان وبذلك

ص222-218. سابق, مرجع البنا, حسن لسمام السياسي :الفكر إبراهيم غانم, 1
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مرشققد لسققان على ذلك كقان بالسققتخراب, وأبقدلوه اسققتعمار مصقققطلح بالسققاس رفضقققوا :السققلميون ثالثال

الححيققي المعقنى ولكقن العمقار, مقن يقأتي السققتعمار أن ققال والقذي البنقا حسققن المسققلين الخققوان جماعققة

ومحاربة للجهل وانتشار المقدرات وسرقة الظلم شيوع والفقر الذل بفعل وذلك الخراب, هو المستعمرة للدول

على والسيطرة السلم على ليقضي جاء قد أنه على معه وتعاملوا للستعمار السلميون نظر كما الدين,

لعقيدة المخالف الفكر وإشاعة والسياسية1, القتصقادية والسيطرة المجتمعات وتدمير وتجهيلها المجتمعات

الحيقم تقزييف على تعمقل التي الحديثقة التعليميقة والمنقاهج المؤسسققات لبنقاء الدائم بالسققعي وذلك المسققلمين

السلمية. والمفاهيم

ص248. سابق, مرجع وأطروحاته, وقااياه السياسي-�نااره اسسلم لحركات السياسي :المشروع جمال نصار, 1
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الناار �بد جمال مع المسلمين اسخوان وفاق 7.1.3

الضققباط وحركقة الخقوان جماعقة بين تقارب علقة 1948-1952م عقام بين مقا المرحلة شقهدت

معظم عن السياسي العمل حجب ظل في وتحركاتها أنشطتها بمواصلة تتمتع الجماعة كانت فقد الحرار,

1952م ثورة في الضقباط حركة مع والمشقاركة الجماعقة مسقاندة إلى التقارب هقذا يعود الخقرى, الحقزاب

على الضقققباط حركقة مقع التفقاق فقي الخققوان سققاهم حينهقا المصقققري1, الملكقي الحكقم أنهقت بدورها والتي

تققوم الضقققباط وحركقة العامقة الدولة منشققآت حمايقة تتولى الجماعققة فكانقت بقالثورة, المنوطققة المهقام توزيقع

جمقال بين المسقتويات أعلى على كانت فالتصققالت الخقوان, مقن فعلية وبمسقاندة للثورة التنفيذي بالفعقل

عنيف2. صراع إلى التوافق هذا يتحول أن قبل 1952م عام إلى المسلمين والخوان الناصر عبد

المسلمين اسخوان وجما�ة الناار �بد جمال بين الصراع بداية 8.1.3

قادتهقا وملحققة المسققلمين الخققوان جماعققة حظققر أن إلى أبحققاثهم فقي الباحثين مقن العديد اسققتند

الناصققر عبد لجمقال الجماعقة به تقدمت طلب جقرواء 1952م, عقام يوليو ثورة نجقاح عقب بدأ قد وأفرادهقا

في والسياسقية الجتماعية البيئة في وإصققلحات ومبادئه, السقلم مقع تتوافق إصققلحات إجقراء بضققرورة

بتدخل شعر الناصر عبد جمال أن حين في السياسية, الحيادة حول الجماهير التفاف لضمان وذلك البلد

نهائياا الجماعقة تصققفية بضققرورة قراره حينهقا اتخقذ وقد السياسقية البلد إدارة في الجماعقة قبل مقن مباشقر

العام بمرشدها ابتداءا ومفكريها, الجماعة وأفراد قيادة من العديد وطالت الملحقة بدأت وفعلا ,
مراحل3 عبر

عقن أعلن عندما الناصقققر عبد جمقال مقع والتواصقققل التوافق رأس على كقان والذي الهضقققيبي حسقن وقتهقا

المؤبد. ثم ومن بالعدام عليه والحكم الهضيبي العام المرشد اعتقال تم فقد الثورة,

,1983 بيروت, والتوزيع, للنشقر المطبوعقات شقركة السيادات, أنور حكم ونهاية بداية قصية الغايب خريف : حسقنين محمقد هيكقل, 1

ص270.
ص66-65. ,1988 ط2, القاهرة, السلمية, والنشر التوزيع دار الناار, و�بد المسلمين اسخوان بين :الخلف محمد النصر, أبو 2

ص69-68. السابق, المرجع 3
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أيدي على الناصر عبد جمال اغتيال محاولة بدواعي كانت الخوان على الشديدة الحملة أن علماا

تواصققل على أنهقم الخقوان اتهقام تم كمقا الجماعقة1, قيادات مقن خمسقة إعقدام عقن أسقفرت والتي الجماعقة

الناصر. عبد جمال على للنقلب سرياا تنظيماا يشكلون وأنهم النجليز مع سري

كانت والتي والمعتقلت السقجون إلى بالخوان المطقاف لينتهي 1952م عقام الوفاق فترة اختتمت

سجن وأشهرها السمعة سيئة السجون أكثر على المسلمين الخوان توزيع تم وقد وسطوتها, بشدتها مشهورة

طرة. وليمان الخارجية والواحات والمحاريق قنا طرة مزرعة

سياسي إلى اليديولوجي الصراع ل تحوو 2.3

إلى اليديولوجية المفاهيم حقول أيديولوجي من الصقراع تحقول بداية كانت الخمسقينات مرحلة لعلو

العلقة على العنف طقابع طغقا السقلمية والحركقات الدولة بين الصققراع حقدة اشقتداد فمقع سياسقي, صققراع

والسققققجون المعتقققلت بخلقق السياسققققي الصققققققراع بقدأ فقققد وفعقققلا والعنقف, بالصققققققراع بقدأ مقققن النظققققر بغقققض

تشقدد حيث مقن الوتيرة مرتفعقة مرحلة إلى ونقلته الخقوان فكقر طالت تحقولت هنالك وأصقققبح والمطققاردة،

المقر وهقذا الناصقققرية المرحلة فقي لققوه الذي الشققديد للتعقذيب نتيجققة وسققلوكهم الخققوان أفقراد بعقض فكقر

الجماعة. من عنه المعلن الطريق غير طريقاا ينتهجون الجماعة أفراد من البعض جعل

المسلمين اسخوان جما�ة �لى وتأثيره العربي - العربي الصراع 1.2.3

المختلفقة, السياسققية والمواققف العلققات فقي أثقرت والتي العربيقة الدول بيقن عميققة خلفقات نشققبت

جماعقة أوضققاع على التأثير له كقان الخليج ودول العربية الملكيات مقع الناصققر عبد جمقال صققراع ولعقلو

اليمن, في الملكي النظام السعودية دعمت عندما بدأت السعودية المصقرية فالخلفات المسلمين. الخوان

المصقريين الجنود من اللف عشرات بإرسال ذلك وكان الجمهوريين الناصقر عبد جمال دعم المقابل في

من مع يتضارُب ثرواتها2, على والحفاظ موحدة عربية أمة إقامة نحو الناصر عبد سعي وكان اليمن، إلى

ص102. ط2, القاهرة, مدبولي, مكتبة التنظيم, ونهاية اليدولوجيا تفكك المسلمين- اسخوان :تحولت حسام تمام, 1

المستقبلية, الدراسات وحدة المسلمين, اسخوان جما�ة في السلفية واعود اسخوانية الطروحة تآكل اسخوان- :تسلف حسام تمام, 2

ص6. ,2010 الول, العدد مصر,
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متصققققدراا نفسققه وجققد والقذي العربيقة القوميقة بقضققققية المققؤمن غققير العققربي الخليقج فقي القثروات هققذه يمتلقك

الناصر. عبد مع المباشر للصدام

جميع مع إقامته- الناصر عبد جمال حاول -والذي الناصري القومي المشروع لقى فقد وبالتالي

بقطقققع الناصققققر عبقد مققن لمطالبقات تتعققرض دومققاا كانقت والقتي الملكيقات مققن شققديداا رفضققققاا العربيقة القدول

المملكة وخاصقة العربي الخليج جعل بدوره وهقذا العربية, الدول ثروات يسقتغل الذي الغرب, مع العلقات

مققن والملحقيقن المطقققاردين فاسقققتقبلت الناصققققر, عبقد جمققال بمعارضققققي علقاتهققا توثقق السقققعودية العربيقة

فالخلف عليهقم, الناصقققرية الحملة اشقتداد بعقد المسقلمين الخقوان لجماعقة تابعين ومفكقرين وأفراد قيادات

الهويقة لتعقققزيز المسققققلمين الخققققوان يحتضققققققنون جعلهقققم ممقققا أيقديولوجياا, طابعقققاا أخققققذ الناصققققققري السققققعودي

الناصرية. القومية ورفض السلمية

وصققلت المصققرية السقعودية فالعلقات العنيف, الصققراع طقابع العربية الدول بين العلقات أخقذت

الخمسققينات طققوال اسققتمرت والتي الملكيقات مقن الناصقققر عبقد جمقال موققف جققرواء التامقة القطيعقة لمرحلة

والستينات.

العالم دول إلى المسلمين اسخوان جما�ة خروج 1.1.2.3

العققربي العققالم إلقى وأفرادهققا ومفكروهققا المسقققلمين الخقققوان ققادة خقققرج مصققققر فقي للملحققة نتيجقققة

باتجاهين: فيهم أثر قد خروجهم أن حين في الوروبية, الدول إلى وآخرين

فنتيجقة بالذات, الخليج قبل مقن احتضقققانهم تم العقربي العقالم في بهقم الحقال اسقتقر الذين الخقوان الول:

وتوفققر المسققققلمين الخققققوان تسققققتقبل الخليقج دول جعقققل الملكيقة النظمقققة مقققع الناصققققققر عبقد جمقققال صققققققراع

أبوابها بفتح تكتفف لم بالذات السعودية العربية المملكة أن حين في أراضقيها، على لهم الكامل الحتضقان

بالمناصب يتعلق �يما خاصة الدولة في مناصب لمنحهم إضافة السعودية الجنسية بمنحهم وإنما للخوان

والدينية1. التعليمية

ص10. السابق, المرجع 1
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مقع السققعودية العلققة فقي تجققذوراا والسققبعينات والسققتينات الخمسققينات مقن الححبة هقذه شققهدت �يمقا

لحيادة أبوابها ففتحقت إسقلمية، دعقوة أصقحاب أنهم الجماعقة أعضقاء السقعودية واعتبار المسقلمين الخقوان

أححية السقعودية أعطقت حيث السقعودية. السقاحة في بارز دور للعقب الكا�ية المسقاحة وأعطتهقم الجماعقة

لها, إدارية هياكل وبناء والجامعات المعاهد تأسيس للجماعة أفسحوا كما للجماعة, العمل وفرص الوظائف

بالضققافة والصققحف, المجقلت ونشقر السقلمية والمدارس الجامعات تأسقيس في الخواني الوجقود وتمدد

أعضققاء مقن العديد تعيين تم وقد والمصققانع, الشقركات بإنشقاء المتمثلة الموسقعة القتصققادية النشقطة إلى

الوقاف1. وخاصة المختلفة الوزارات في الجماعة

لتوثيقهقا, الدائم والسقعي السقعودية مقع علقتهقم في متمسقكين المسقلمين الخقوان جعقل بدوره وهقذا

وقد الخرى القطقار في كما لها تنظيماا الجماعة تؤسس فلم بها, يضقر أن الممكن من فعل أي وتجاهل

دعوتها في ينازعها أن الممكن من ديني تنظيم أي من السقعودي النظقام حساسقية الخقوان جماعقة علمت

هنالك2. الخوان فكر على الوهابية السلفية المسحة طغت أن ذلك عن نتج مما الوهابية,

مفكقرو خققرج فققد الخليجيقة, وخاصقققة العربيقة الدول إلى المسققلمين الخققوان مقن خققرج مقن بخققلف الثاني:

ومنهج الديمقراطية تتبع أنظمة في إقامتهم وبحكم الوروبية, الدول وهقي الخقر الجقزء إلى الخقوان وقادة

كما قرب, عن والحرية التعددية ومفهوم الديمقراطية التجربة على ُيطلوون الخوان جعلت فقد الحديثة الدولة

كمقا للمفاهيم السقلميين نظققر عقدم بمعقنى المفاهيم, هقذه إلى السقلميون ينظققر كمقا وليس ممقارس هقو

هقم البلد سققيحكم مقن أن لهقم يعقني ذلك فقإن الديمقراطية أو التعددية ذكقر تم كلمقا أنه خاصقققة فهموهقا3,

الوروبية, الحكقم لنظمقة أوروبا إخققوان معاصقققرة بعقد النظققرة تغقيرت لذلك مثلا, الشققيوعيون أو الليبراليون

الدولة وإقامة السلمية المة مشروع من النتقال بأهمية أوروبا إخوان فكر في التحول كان الهمية وبالغ

الحديثة. القطرية الدولة مشروع مع التعامل إلى العالمية السلمية

السلمية_: الحركات على انعكاسان لها كان المرحلة هذه

ص103. سابق, مرجع التنظيم, ونهاية اليدولوجيا تفكك المسلمين- اسخوان :تحولت حسام تمام, 1

ص104. السابق, المرجع 2

اسسيلم حركات الدريسققي, المققرئ زيد أبو فقي: نموذجيا(, )الردن البرلمانية السياسيي اسسيلم حركات :تجيارب محمقد رمقان, أبو 3

ص65. سابق, مرجع والمستقبل, الواقع العربي الوطن في السياسي
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الخقوان وهقروب ملحقة نتيجقة العربي العالم وخقارج مصقر خقارج وانتشقاره العالمي التنظيم ظهور الول:

المسلمين.

مقن الشققديد للعنقف تعرضققققها نتيجققة السققلمية الحركقات وسققلوك فكقر داخققل التشققدد وتقيرة ارتفقاع الثاني:

الحاكمة. النظمة

المسلمين اسخوان لجما�ة العالمي التنظيم ظهور 2.1.2.3

على العالميقة القطققار إلى مصقققر الم الدولة مقن المسققلمين الخققوان جماعققة خققروج بقوادر بقدأت

خمسققينات ومنقذ الخققروج وبهقذا طويلة, سققنوات الناصقققرية السققجون فقي قضقققوا والذين الجماعققة, ققادة أيقدي

بانتشقار كفيلة كانت سقنوات عقدة وبمقرور انتشقاره، هياكقل ووضققعوا الدولي التنظيم أسسقوا الماضققي القرن

العربي1. والخليج أوروبا في خاصة اليديولوجي التنظيم

شققمل كبقير وانتشققار سققريع تصقققاعد فقي المسققلمين للخققوان الدولي التنظيقم أصقققبح الثمانينقات فقي

تمثل الخقوان جماعقة أصققبحت بهقذا أيضققاا, والعالمية العربية الدول ومعظقم الشقام, وبلد العقربي المغقرب

شعارها حيث الثمانينات, أوائل في العربي العالم اجتاحت والتي السلمية لليديولوجية الساسية الواجهة

العربيقة المجتمعققات مققن كبقيرة شقققرائح اسقققتقطبت وبهققذا السقققلمية, الدولقة بنقاء إعقققادة مققن يخلقو ل دومققاا

الحل. هو السلم أن توضح مفردات استخدام مع والسلمية

قطقر كقل في التسقميات تتحقول أن قبل المسقلمين الخقوان باسقم حينهقا العقالمي التنظيم ُعرف وقد

التنظيم بروز وبعد أنه والواقع فيها، الحركة أبناء واختيارات والمساحات القطار تلك ظروف مع انسجاماا

وتوجهاتها السلمي "الخواني" الفكر دراسة صوب والقرار البحث لمراكز الغربية النظار تركزت العالمي

ذلك رافق وما المجتمع, قضايا عن والحديث السياسي العمل في الجماعة انغماس بعد خاصة اليديولوجية

الخاصة. ومدارسه ونواديه وجمعياته لمؤسساته التنظيم بناء من

اسسلميين وسلوك فكر في التشدد وتيرة ارتفاع 3.1.2.3

ص12-11. سابق, مرجع التنظيم, ونهاية اليدولوجيا تفكك المسلمين- اسخوان :تحولت حسام تمام, 1
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السياسي العمل لغاية به واستمرت الدعوي, بالعمل بدأته طريقاا المسلمين الخوان جماعة انتهجت

المنتمين الفراد مقن عقدداا أن إل العربية, النظمقة مقع المسقلح العنف إلى اللجقوء دون العربية, الدول في

الجماعة. أحضان في تربووا بأنهم علماا الجماعة, رسمته عما مغايراا طريقاا سلكوا الجماعة إلى

من نابعل وذلك العناصقر من وإنما الجماعة, من يكن لم التنظيمي العمل في التشدد طريق سلوك

من لقوه وما والتعذيب, السجون داخل عليهم وقع الذي للظلم ومعايشتهم رايتهم أولها: ولعلو قضقايا عدة

أجهقزة ضقققد العنفقي العمقل دون والسياسققية الدعويقة المقور فقي عملوا ققد كقانوا أنهقم مقع وحرمقان, ملحققة

متأثرين العربية النظمة ديكتاتورية من للخقلص المسقلح العمل تبني وجقوب نحقو رايتهم لت فتحوو الدولة.

للعمل لهم نموذج بأنها حينها اعتبرت والتي 1979م عام اليرانية الثورة نجاح رافقت التي الصحوة بأجواء

العسقكري بالعمقل آمقن مقن أيدي على 1981م عقام السقادات أنور اغتيال بعقدها فكقان الثوري, السقلمي

للتغيير1.

مع ومتناقضاا مغايراا فكراا وتبنويهم المسلمين الخوان عباءة من التكفير جماعات خروج من وبالرغم

للجماعقة والسياسقي الفكقري الطقار أن نتيجقة الجماعقة, في لهقم مكاناا يجقدوا لم أنهقم حيث الجماعقة, فكقر

الحياة في لدماجها فرصة للجماعة شكل المر هذا التكفير, جماعات قبل من تبنيه تم عما تماماا مختلف

طقققريق عققن والجتمققاعي السياسققي بقالتغيير يقؤمن مققن وبيقن بينهققا للتميقيز العربيقة, القدول داخققل السياسققية

العنف.

أفغانسققتان سققاحة فقي قتقالهم بعقد اتضقققح السققلميين لدى والسققلوك الفكقر فقي التحققول ازديقاد لعقلو

للحالة رفضقاا مسقلحة مجموعقات ضقمن أنفسقهم تنظيم على عملوا فقد العربية, دولهم إلى العناصقر وعقودة

الضققباط واغتيال السقينمات بتفجقير المتمثل العنف طقابع أخقذ المجموعقات هقذه فنشقاط والسياسقية, العامقة

السرائيلي2. الحتلل مع والتفاقيات الغربية الدول مع الموقعة للتفاقيات رفضاا أو للسلم, يسيء ومن

بتحكيم والمطالبة بالتكفير تارة العربية, النظمة تحقارب التي السقلمية الحقزاب تعددت المنطلق هذا من

فريدريش, مؤسسقة والمن, الديمقراطية ور�انات والدولة الردن_اسسلميون في اسسلمي :الحل هنية أبو وحسقن محمد رمان, أبو 1

ص14-13. ,2012 عمان,
سققابق, ،مققرجع والمين الديمقراطية ور�انات والدولة الردن_اسسيلميون في اسسيلمي :الحيل هنيقة أبقو وحسققن محمققد رمققان, أبقو 2

ص14.
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الحققل أنقه سققبيل على العسققكري العمقل بانتهقاج أخققرى وتقارة السياسققي, للنظققام ورفضقققاا السققلمية الشققريعة

للتغيير. المثل

اسسلميين مع المواقف وتصعيد العربية النظمة 4.1.2.3

منطلق من الخارج, مع التعامل عدم سياسة تعلن كانت الخمسينات مرحلة في السلمية الحركات

الصراع وتيرة من تصعود كانت العربية والنظمة عنها, السلمية الهوية ونزع دولهم نهب يريد استعمار أنه

اليقديولوجي بقالفكر والمتمثلقة الرهابيقة الحركققات هققذه البقديل أن الخقققارجي للعققالم لتثبقت السقققلميين, مققع

النظمة ترسقلها كانت التي الرسقالة هذه ولعلو المنطقة, من السقتفادة من حرمانكم يريد والذي السقلمي,

التي السقلمية الجماعقات بين يفرق لم حينهقا الخقارجي العقالم أن منطلق مقن تخقرج كانت للغقرب العربية

الغرب. مع التواصل الجماعة لرفض بالضافة المسلمين, الخوان جماعة وبين والعنف, بالصراع تؤمن

السياسي اسسلم لحركات العميق المجتمع 2.2.3

شيوع ظل في العربية والنظمة السلميين على أثورت عديدة متغيرات طرأت الثمانينات ححبة في

محور كانت النقطتين هاتين ولنو والرهاب, العنف ظاهرة شيوع إلى بالضقافة بها, والمطالبة الديمقراطية

أدى بقدوره وهققذا السياسقققية1, والشقققراكة بالتعدديقة كققالقبول جديقدة مفقاهيم تبنووا فققد السقققلميين لقدى اهتمققام

السياسقة الشقراكة تقبل التي السقلمية الحركات بين للتفرقة السياسقي السقلم ظقاهرة لشقيوع أساسقي بشقكل

للتغيير. العنف تتبنى وبقيت ذلك ترفض التي والحركات الخر, وقبول

والعديقد وفلسققطين وتركيقا الردن فقي السققلمية الحركقة مثقل القطريقة, السققلمية الحركقات ظهقور

إسقلمية حركات فهي القطقر مشقاكل وتعالج قطرهقا قضققايا تمثل وكأنها ظهرت والتي الخقرى, الدول من

حركقات الوققت نفقس فقي ولكنهقا والقوطن, القطققر قضققققايا مقن وتنطلقق الدولقة لققوانين تخضققققع لنهقا وطنيقة

التنظيمقي والرابط المسقلمين, بالخوان المقرتبط الفكقري الرابط أساسقيْين, رابْطين منطلق مقن وذلك إسقلمية

العالمية. المسلمين الخوان حركة من جزء كونها

وآخققرون, البرغوثي إيقاد فقي: الغيرب, ميع التعاميل في وحكوميات سياسيية السياسيي-حركيات اسسيلم :تجربة الفتقاح عبقد الرشققدان, 1

ص142-141. ,2000 ط1, عمان, الوسط, الشرق دراسات مركز الوسط, الشرق في السياسي اسسلم نحو الغربية التوجهات
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في التحتية المؤسسقات في الديمقراطية ظقاهرة وهقي أخقرى لظقاهرة الحكومات تقديم مع هقذا ترافق

انتخابات المؤسسات تلك في أجريت بحيث والتحادات, والمدارس والجامعات والنقابات كالبرلمانات الدولة

المؤسسات على حصقراا كان التنافس هذا ولكن والحزاب, والتجاهات الطر كافة بين ديمقراطي وتنافس

السيادية, والمراكز الدولة كرئاسة السياسي الهرم رأس في الححيحية والنتخابات التنافس إجراء دون التحتية,

الهققرم إلقى للوصقققققول الحقققزاب لجميقع المفتوحقققة المنافسقققة أو الديمقراطيقة أشقققكال مققن أيو هنالقك تكققن فلقم

العميقق المجتمققع إلقى أدى بقدوره هققذا فحسقققب, التحتيقة المؤسسقققات علقى كققان فالتنقافس العلقى, السياسقققي

لسببين: المجتمع في جهدها وانصبل المجتمع داخل تجذرت السلمية فالحركات العميقة, والدولة

يؤدي المجتمع تغيير أنو فكرة: لتبنويها وذلك أولوية لها بالنسقبة المجتمع تعتبر السقلمية الحركات الول:

أعلى1. إلى أسفل من التغيير بمعنى الدولة, تغيير إلى

ولم المجتمع, مع للعمل العربية النظمة قبل من السلمية للحركات ُأتيح الذي السياسي المجال الثاني:

الدولة2. مع للعمل لها المجال يتح

أصققبح فالمجتمع الدولة, داخقل الدولة تعموق كقان المجتمقع في السقلمية الحركقات تعموق �بمقدار

وجمعيات مؤسسقات مقن المتماسقكة الهياكقل وتؤسقس وتقوى تنتشقر لكقي السقلمية الحركقات أمقام مفتوحقاا

الدولة أجهقزة فقي وخاصقققة السققلمية الحركقات أمقام البقاب الدولة إغققلق المقابقل فقي لهقا, تابعقة ومقدارس

والتعليم التربية سقلك في للعمل لها متاحقاا المجقال كان بينما الخارجية, والسياسقة والجيش كالمن الرئيسقية

فردية. كتيارات السلمية للحركات نفوذ وجود مع والصحة

نفسها تطرح بقيت والتي نفسها السلمية والحركات سببان:الدولة له كان النفوذ عدم أن حين في

بالجيش, أو كالمخابرات للدولة أمني جهاز في عنصراا ليصبح أبنائها من أحد قبول بعدم عذري قالب في

الغقرب, عقن بمعقزل الوطققني بدورها تقوم ل الجهقزة هقذه أن يعتبروا مقا دومقاا كقانوا السقلميوين لن وذلك

معها. لتتوافق كامل بشكل لهيكليوتها إعادة إلى بحاجة وأنها

المريكية, المتحقدة الوليات السقلمي, للفكقر العقالمي المعهقد الحيديث, السيلمي الفكر في الجتما�ي التغيور حنان: المجيد, عبد 1

ص257-256. ,2011 ط1,
ص8. ,2013 القاهرة, الحديث, المصري مكتبة والعلمانيين, السلميين بين الدولة وائل: يوسف, 2
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بالعقلية التعامل السقلميين على مقبولا يعد لم بأنه الصقدد هقذا في مورو الفتاح عبد تحقدث وقد

يسعون هدفاا لنفسهم دوا يحدو أن السلميوين والناشطين العاملين دعا فقد التاريخ, عن ورثوها التي البسيطة

ثقلث أو قطققققاعين أو قطاعقققاا يأخقققذوا أن السقققلميون يسقققتطيع هقققل سقققؤاله وكققان العمققل, إلقى خللقه مققن

وسقائلهم خقلل مقن العمقل يسقتطيعون ل لنهقم بلدانهم؟، في الموجقودة الخدماتيه القطاعقات مقن قطاعقات

السقلميون يسقتطيع ل وكما والنقل, والثقافة والصققحة التعليم قطقاع لدارة الشخصققية وبقناعتهم الخاصققة,

هذه عن بمعزل وهم والقتصاد والتعليم والتربية والمنية العسكرية الدولة أجهزة نفسه الوقت في يسيوروا أن

على تساعدهم التي الوسائل السلميين لدى يوجد ل لنه ذلك على قادرين غير أنهم فالنتيجة القطاعات,

الثقافقة يسققيوروا حققتى فكققر رجققال وراءهققم وليقس القتصققققاد يسققيوروا حققتى أعمققال رجققال وراءهققم وليقس ذلقك

خبرات خلل من يمكن ل أنه إلى أشار كما فحسب, السلميين معتقدات على بناءا ليس ككل, للمجتمع

أو دينياا عملا واعتبره الخرين شراكة عن بعيداا محدد نطاق في العمل السلمية الحزاب إلى ينتمون من

الخر1. عن بمعزل ليس ولكن القطاعات من معيناا قطاعاا ُأصلح أن يدعوني فالسلم وطنياا, واجباا

للعمقل تصققدوت السقلمية الحركقات أن بالقول العقوا سقليم محمقد الدكتور عقوب ذلك إلى بالضققافة

حقققت أن بعقد والمحلية البرلمانية النتخابات دخققول طققريق عققن السققلطة فقي للمشققاركة وسققعيها السياسققي,

الصققققققلح أن معتقبرين والسققققاتذة, الطققققلب مسققققتوى علقى والجققققامعي النقققابي العمقققل فققي هائلقة نجاحققققات

ولكنهم الشاملة, السلمية النهضة على مؤسساا يريدونه الذي الشامل للصلح البداية نقطة هو السياسي

عنها2. منعوا وأحياناا الدولة في الخرى الختصاصات تجاهلوا

أن لفقرادهم يمكققن ل أنقه يستحضقققققرون خلفيواتهم فقي السقققلميون بققي الكققبرى المهمققة هققذه أمققام

هققذه يعتقبرون بقل عنهققم, يسققأل دائمققا فالسققلمي والجيقش، والمققن الشققرطة جهققاز صققققفوف إلقى ينضققققمووا

ل شقبابنا جعلت التي هي لنها تزول أن يجقب السقلميين أذهان في الراسقخة الفكرة هذه أعقداء, الجهزة

لن عليه يتعقرفوا ولم الواقع يعقرفوا لم فالسقلميون �يه, يعيشقون الذين المعقد الواقع هقذا فهقم يسقتطيعون

عققن وا وتوارل الخلف إلى أعققابهم على نكصقققوا أمقل بخيبة ُأصقققيبوا وكلمقا حيارى هقم فلذلك فهمقوه, مقا هقذا

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة مورو الفتاح عبد 1

سابق. مرجع �اتفية, ,مقابلة العوا سليم محمد 2
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لعناصققرك الغقتراب حالة في كإسقلمي تسقاعد أنت فبذلك تحطيمقه, ويريدون يبغضققونه وأصققبحوا الواقع,

دولتك1. عن

النظمقة بيقن تققارب هنالك أصقققبح حيقث السققلمية الحركقات فقي أثقر المشققهد هققذا فقإن بالمجمقل

أصقبحت والتي عليها, التوافق تم التي الديمقراطية ومظاهر التعددية فكرة تتبنى التي السلمية والحركات

السلمية والحركات النظمة بين ما التوتر حدة من جعل التقارب هذا السياسي, السلم بحركات تعرف

العربي. الربيع لغاية بازدياد, تقل

والمققرأة والتعدديقة السياسقققية الشقققراكة تجقققاه ملمققح السقققلمية الحركققات عنقد نمققت الفقترة هققذه وفقي

خطوطقاا السقلمية الحركقات فرسقمت السقلميين, قبل مقن الوثائق مقن العديد تقديم تم وقد الخقر, وقبول

في بالذات ذلك وكان السياسي السلم حركات فكر على التغيرات من جملة عليها بنت قد كانت عريضة

مصر. في منها أكثر وفلسطين وتونس والردن كالمغرب المركزية, الدولة في منها أكثر القطار

العربي والربيع اسسلميون 3.3

العربي الربيع قبيل اسسلمية الحركات �لى طرأت التي التغيرات 1.3.3

عدة في المجتمع داخل السياسي السلم حركات ثقل في تسارع هنالك أصبح العربي الربيع قبيل

علقى بنقاءا السقققلمية, للحركققات والسياسقققي الفكققري والسقققلوك المواققف تغيقير فقي بقارزاا دوراا لعبقت قضققققايا,

الحركقات على مباشقراا التغيير كقان وقد الدولة, صقققعيد على والعالمية القليمية البيئة في التغقيرات قضقققية

التشريعية. والسلطة الدولة مؤسسات بعض في موجودة كونها السلمية,

سققؤال عققن يجيبقون يجعلهقم مقا السياسققي الوزن ومقن الشققرعية, مقن يمتلكقون السققلميون وأصقققبح

السقققلمية, الحركققات وأفقراد لعناصقققققر الدولقة فاسقققتبعاد العربيقة2, الدولقة بهققا تمتقاز القتي الدكتاتوريقة حجقققم

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة مورو: الفتاح عبد 1

"السلميون واخرون جبرون محمد في: للفهم, وبعد-محاولة العربي الربيع قبل المبرمة والتحالفات السلمية القوى رشيد: مقتدر, 2

ص233. ,2013 ط1, الدوحة, السياسات, ودراسة للبحاث العربي المركز وتجارب, اتجا�ات الديمقراطي الحكم ونظام
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مققن معينقة لشقققريحة إل ممثقل غقققير كيانقاا الدولقة مققن جعققل ممققا المركزيقة, ومؤسسقققاتها الدولقة عقققن أبعققدهم

المجتمع. من عريضة لشرائح التمثيل شمولية وعدم النخب,

علقى مفروضقققققاا شقققرطاا العققربي العققالم فقي الديمقراطيقة بتعققزيز الخارجيقة المطالبقة كانقت وققت فقي

النتخابات وإجراء السلمية, الحركات لستيعاب النظمة هذه إلزام صوب الغرب وتوجه العربية, النظمة

- السقلمية الحركقات عناصققر يتحقول ألو ُبغية الدولة، مؤسسقات داخقل العمقل في والمسقاواة الديمقراطية,

إسققلمية حركقات مقن الرهقاب ظهقور بعقد ،1خاصقققة العنقف مظققاهر تبقني إلى والشققراكة- للتعدديقة القابلة

المسلمين. الخوان لفكار مغايرة أفكار على تتغذى

من أكثر صياغة تم وقد المدنية, الدولة عن الحديث إلى المسلمون الخوان سعى الححبة هذه في

هويقة حققددت بأنهقا امتقازت 2004 عققام أصققققدرت والقتي الشققاملة الوثيققة أن ،2إل 1978 العقام منقذ وثيققة

الشققققراكة علقى فيهقققا وركقققزوا الوثيقققة, فققي جديققدة أسسققققاا المسققققلمون الخققققوان ثبوت وقققد للسققققلميين, جديققدة

إشققكاليات أن إل الوثيققة إصققققدار مققن وبقالرغم الفرديقة...القخ, والحريقات المققرأة, ودور والتعدديقة, السياسققية,

قبولها3. وحجم التعددية قبول وطبيعة المرأة, دور طبيعة حول تتمحور بقيت عديدة

الحرية من شيئاا السياسي السلم حركات فيها نشأت التي العربية القطار الفترة هذه منحت وقد

بقذلك متجققاوزين السققلميين، وسققلوك فكقر فقي تطققور هنالك فأصقققبح المسققلمين, الخققوان مقع العلققة فقي

والمغرب الردن في الجماعة وفرُع فلسطين, في حماس حركة ذلك ومثال مصقر, في الم الحركة مفاهيم

الم. للحركة مشكلة شكلت التي القضايا كل السياسي وسلوكهم أطروحاتهم في تجاوزوا حيُث العربي،

العربي الربيع بعد الدولة وقيادة اسسلميون 2.3.3

قادرين كانوا وقادتها أفرادها أنو خاصة العربي, الربيع في أساسياا فاعلا كانت السلمية الحركات

وهذا ودورها, الدولة غياب ظل في طويلة, لسنوات قادوه من وهم �يه, عمقهم بحكم المجتمع, تنظيم على

ص224-223. ,2013 ط1, الرباط, افاق, مكتبة الحديثة, الدولة وحكم السلميون اسماعيل: الشطي, 1

ص164-163. ,2013 ط2, القاهرة, الشروق, دار الثورة, قبل ما سنوات المسلمين الخوان حسام: تمام, 2

,2017/7/27 نقققققققققت, الجقققققققققققققققققققققزيرة مصقققققققققققققققققققققققققققققققققر, فققققققققققي الققققققققداخلي للصقققققققققققققققققققققققققققققققققلح المسقققققققققققققققققققققلمين الخقققققققققققققققققققققوان جماعقققققققققققققققققققققة مبقققققققققادرة 3

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a7d9e130-0f09-4b77-bbb0-ee07dd61afd
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كانقت الفقترة ،1فتلقك العققربي القربيع تلقت القتي النتخابقات جميقع فقي السقققلمية الحركققات نجقققاح يفسقققر مققا

البوليسية. الدولة سطوة من القطار تلك تعودته عما بآخر أو بشكل بعيداا آنذاك، المجتمع مرحلة

المطلوب فأصقبح الدولة, إدارة نحقو السياسقي السقلم طقريق تعترض كانت جموة مشقكلت أن إل

دخققققول هقققو الواقققع بينمقققا المقققريكي, أو الوروبقي كقققالنموذج عققققالق وبمسققققتوى متقققدم, أنمقققوذج تقققديم منهقققم

ثلثة: محاور في تمثل ثقيل بميراث المرحلة هذه السلمية الحركات

والتققدخلت السقققققتعمار مقققع العلقققة عقققققن بعيققدة الدولقة تكقققون أن وجقققققوب القذاتي: الفكقققر فققي إرث الول:

أممية عقن عقدا الدولة, إسقلمية وجقوب بمعقنى وطنيا, عمقلا تمقارس نحية الدولة هقذه تكقون وأن الخارجية,

قطرية. وليست عالمية حركة أنها أي والحركة, الدعوة

صنيعة وهي واستبداد, قمع دولة واقصائية بوليسية العربية الدولة كون الدولة: موضوعية في إرث الثاني:

وطنية. ل دولة أنها بمعنى قراراتها, في الجنبية للملءات تخضع الستعمار,

المجتمع. مع علقتها صعيد على أو إدارتها, صعيد على أزمات من العربية الدولة تعانيه ما الثالث:

أدى مققا وهقققذا العققربي, القربيع بعققد السياسقققي السقققلم لحركققات إشقققكالية خلققت المفقاهيم هقققذه كققل

حركققات لقدى وبالقذات بمجملقه, العققربي العققالم فقي السياسقققية الشقققراكة إشقققكالية وظهققور الرتقداد، لسقققهولة

السياسي. السلم

مظقاهر جملة في وكانت العربي, الربيع بعد السياسقي السقلم حركات لدى عديدة أزمات وبرزت

بسبب نادرة, حالت في إل �يه, المشاركة أو الحكم, ممارسة على يعتادوا لم السلميين أن الزمات: هذه

السلميون يكتسب لم فلذلك مناصب2, هكذا في العمل السلميين على تحروم كانت التي العربية النظمة

المجتمع. شؤون على مقتصراا عملهم جلو كان وقد الدولة, حكم ممارسة في الححيحية الخبرة

جقبرون محمقد في: يناير, 25 ثورة بعد المصيرية اسنتخابات نتائج لفهم محاولة �لماني؟ فشيل أم إسيلمي ايعود مقروة: فكقري, 1

ص78-77. سابق, مرجع وتجارب, اتجا�ات الديمقراطي الحكم ونظام اسسلميون اخرون:
"السلميون واخرون جبرون محمد في: للفهم, وبعد-محاولة العربي الربيع قبل المبرمة والتحالفات السلمية القوى رشيد: مقتدر, 2

ص229. سابق, مرجع وتجارب, اتجا�ات الديمقراطي الحكم ونظام
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مقن العديد أن _بقوله: معقه الباحقث أجراهقا هاتفية مقابلة في الهويدي_ فهمقي إليه ذهقب مقا وهقذا

الخقبرة قلة وبسقبب سياسقية، خقبرة لديهم يوجقد أن دون مباشقرة, الحكم إلى السقجون من خقرجوا السقلميين

مقا مسقألة إلى إضققافة تحتويه، أو الخقر مقع تتفاعقل كيف تتفهقم أن السقلمية للحركقة يتح لم السياسقية,

والسوأ السيئ بين المفاضلة بمعنى أكثر, يتفشى ل كي المنكر احتواء مثل والتدرج, الولويات بفقه يسمى

وأسوأ, سيء بين محصورة خياراتها ولكنو الفضل, إلى تتطلع السلمية الحركات �بعض والجود, والجيد

يجمع قد السياسي العمل أن علماا كثيرة, نقاط في غيرهم مع اللتقاء على قادرين أفرادها عاد ما وبالتالي

أمور على التفاق يتم المريكان مع التعامل عند فمثلا النهائية, الهداف دون مرحلية نقاط على الطراف

وهققذا السققتهلكي, الرأسققمالي كالمشققروع النهققائي الهققدف فقي معهققم والختقلف النسققان, وحققوق كالحريقة

العمقل تقنيات وغياب الهقداف, فقي تنازل تققديم دون الوسققائل تعقدد يعقني والسققلوب, الهقدف بين التمييز

مع الوسائل وتعدد الحتواء, وضقرورة والسوأ, السيئ بين والتفاضقل والخيارات, بالتدرج, المتعلقة السياسي

ُيتقح لقم الغيقاب وهقققذا دولقة-، –كحكققم السياسقققي الواققع فقي العمليقة الخقققبرة قلقة إلقى مققرده الهقققداف, ثبقات

المختلفة1. الخيارات بين تفصل التي المعالم استيعاب

السياسي اسسلم حركات تواجه التي التحديات 3.3.3

دائرة إلى المعارضقة, وقيادة والملحقة والتهميش القصقاء دائرة من السلمية الحركات انتقال إن

من جملة يطرح الدولة, قيادة إلى المجتمع قيادة مرحلة من والنتقال الحكومة، وقيادة الحكم في المشاركة

المدة قصقر من بالرغم السقلميون تعثر وقد جمة ومسقتويات أبعاد لها والتي والمعقدة, المركبة التحقديات

لقت نفسقه, الوقت في الدولة، قيادة إلى مباشقرة نقلتهقم بثورة تفاجقأوا حيث مثلا, مصققر في حكموهقا التي

مقن وغيرهقا والعسقكر, والقضققاء, والدسقتور, والحقزاب, العقلم, في تتمثل صققعوبات أمقام نفسقها الجماعقة

العميقة. الدولة أدوات

تجقاوز حيث وتونس, كقالمغرب الحكقم في أخقرى أمقاكن في السقلمية الحركقات نجحقت بالمقابل,

نجحت أنها إل العوائق هذه من فالبرغم التجربة, إفشال إلى هدفت التي المحاولت من العديد السلميون

الوطن في النموذج الدولة أنها وصقفها يمكن لذا الخقرى, السياسقية القوى مع ححيحية شقراكات إقامة في

.2017/2/24 عربي, مفكر �اتفية, :مقابلة الهويدي فهمي 1
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جديد, واجتماعي سياسي وعقد وطنية, هوية بناء واستطاعت اليديولوجية, الخلفات تجاوزت التي العربي

الحديثة. الدولة وبناء للستقرار أمثل كحل الديمقراطي, النتقال مسيرة على والتفاق

مكان أي عن يختلف مصر, في السلمية الحركة إستهداف أن إلى عمارة محمد أشار هنا ومن

فأحياناا آخر, قطر أي من أكثر عليها والقليمي الغربي والتركيز مصر فمركزية العربية, القطار من آخر

والمركز1. للقلب يسمح ل ما لها يسمح الطراف

السياسي اسسلم لحركات الااتية التحديات 1.3.3.3

منها: السياسي السلم لحركات ذاتية تحديات ظهرت

أنها حين في مركزي, كخيار الدولة خيار بتبنيها السقلمية للحركات الجوهقري التحقدي من انطلقت أولل:

السلطة أدوات أن تؤمن زالت وما الدولة, إلى الوصول طريق في أهمية أقل تكن لم أساسية قضايا أهملت

لدارة الستعداد عدم في واضح المر وهذا السياسية2, السلطة حول التمركز من حالة في تتميز السياسية

التخصقص من بد فل فقهاء, وليسوا خصوصقياتهم لهم سياسيين صقناعة في والمتمثل الدولة, وإدارة الحكم

السلميين أن رغم السياسي3. للعمل والكتابية الخطابية القدرات ذو والفحيه الداعية تقديم وعدم العمل, في

عمقل على ويحفقز يرشققد وكقان المسققجد, إمقام هقو معينة لقضقققية يوجههم مقن كقان الماضقققية الفقترات عققبر

الدولة. لحيادة السلميين سيقود والذي السياسة, علم دراسة إلى اللجوء دون معين, سياسي

العقدي, العمقل عقن مختلف السياسقي العمقل أنو تدرك أْن السقلمية الحركقات على الباحقث ويرى

فل السياسي الجانب أما وتعالى, سبحانه ا إلى �يه والحساب �يه, أحراراا الناس يكون العقدي الفكر لن

السلمية الحركات يجمع الذي هو وهذا الجماهير, أوساط في محددة السياسي للعمل معالم تكون أن بد

بالعمل لها علقة ل خاصقة, أمور فهذه والمذهبية, العقدية بالمور المتعلقة الخصوصقيات أما غيرها, مع

الجماهيري. السياسي

.2017/2/25 إسلمي, مفكر �اتفية, :مقابلة عمارة محمد 1

2017/2/7م. المغرب، في والجتماعية النسانية والبحوث الدراسات مركز رئيس �اتفية, :مقابلة دينار بو سمير 2

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة مورو الفتاح عبد 3
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تتناول أل عليك السياسية, السلمية الحركات من حركة في وعضقواا مسجد في خطيباا كنت فإذا

السياسقية الحركة جماعقات داخقل تناوله فيتم السياسقي الجانب أما المة, عموم �يه المسقجد لن السياسقة,

تكون حتى السياسي المنهاج وعن السياسية, الصقيغة عن تبتعد أن يجب الداخلية فالخلفات ومؤتمراتها,

السلمية1. غير والحزاب الحركات مع السلمية للتوجهات جامعة السياسة

والعلمانيققة الليبراليققة أن إل المسققققجد, توظيققف وسققققائل فققي أخطققققأت السققققلمية الحركقققات أن ومقققع

وسياسقة السقتبداد, باسقم للهتاف منبره واسقتغلل المسقجد, تعطيل في أجحفت العربية الدول في والقومية

وبطانته. الحاكم

الحركقققات أغفلتققه مقققا وهقققو الواقققع, وفقققه الواقققع دراسققققة إلقى بحاجققققة السياسققققية السققققلمية :الحركقققات ثانييال

لنه السياسي, العمل في اليديولوجي الفكر من الحذر إلى بالضقافة السياسية2, القوى وجميع السلمية

الخرى. القوى مع للشراكة الكبر العائق سيكون

نب هو وليص ئليه, نيجمون لنهم بلشلني بلاأن ئلي اليمس السلميين على يجعين ثالثال:

لغة تغيير من بد ل كما بلقسغيت3, الخمبعبث ؤو الجاييلث نن ؤي ئلي ؤو ئليهم, ييجمي

دولياا. أو إقليميا أو داخلياا سواء الخر إلى أقرب اللغة تصبح حيث السياسي, الخطاب

يسقتحقون وأنهقم وحقدهم, المطلقة الححيقة بامتلكهم السقلميين شقعور الذاتية, التحقديات أبرز مقن رابعال:

في العظمى الغالبية به تؤمن الذي بالدين ولرتباطها وقيمهم, مبادئهم لصقالة السياسقية, بالسقلطة النفراد

فعلا وهذا فيها, والمسؤولين لقادتها المطلقة الطاعة مبدأ على يعملون السلميين أن كما العربي4, الوطن

وضرورتها. الشورى غياب مبدأ إلى يؤدي

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة عمارة محمد 1

الثورات أ�قاب في الحكيم وتحيديات اسسيلميون وآخققرون: البيقض أحمقد فقي: الحديثة, الدولة وبناء :اسسيلميون علقي الصققققووا, 2

ص109-108. ,2012 ط1, عمان, الوسط, الشرق دراسات مركز العربية,
.2017/2/23 عربي, مفكر �اتفية, :مقابلة البشري طارق 3

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة العوا سليم محمد 4
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بمجمله, مقدساا موروثاا ليس رايتها عليه بنت والذي السلمية الحركات أيدي بين الذي الموروث

متغققيرق واققع علقى التاريخيقة التجقققارب تلقك واستصقققققحاب , متغققيرق واققعق رهينقة فهققي التاريخيقة التجقققارب أمققا

والهتمققام للواققع, فهمهققم تجديقد السققلميين علقى لقذا الخطقققأ, فقي يوقعنقا القذي هققو الن_ نعيشققه _كالقذي

عالم في محورياا دوراا للعب والفلسفة, والنفس, والخلق, والتربية, والسياسة, والجتماع, القتصقاد, بعلوم:

العلوم1. هذه يتقنوا لم إذا الخر فهم يستطيعون ل فالسلميون اليوم,

الموضوعية التحديات 2.3.3.3

وبين بينها المتبادلة الثقة انعدام هقي السقلمية الحركات تواجقه التي الموضققوعية التحقديات أبرز

المفكقر ذهققب بينمقا وحققده2, الحكقم على السققتحواذ طققرف كقل ورغبقة أوطانهقا, فقي السياسققية الققوى سققائر

بالضققعف3, لشقعورهم للسقلميين الكبر التحقدي هقي السقلمية غقير التيارات أن القول إلى عمارة محمد

أنهقققا أدركقققت العقققربي العقققالم فققي العلمانيقة الحركقققات أن رأى والقذي الهويقدي فهمقققي المفكقققر أيقده مقققا وهقققذا

أنه قالوا مصقر في اليساريين وبعض الديمقراطية, تتقبل ل أصقبحت وبالتالي معركتها, تخسر بالنتخابات

السلمي4. المد نوقف حتى الجيش مع نتحالف أن سوى خيار أمامنا يعد لم

السياسقققية, الحيقاة فقي الجيقش بقدور تتعلقق والقتي الموضقققققوعية التحقققديات عقققن بمعققزل ليقس المققر

بالقليم والمتمثل الخارجي العامل إلى بالضافة الشراكة, عملية على وأثرها العميقة الدولة دور إلى إضافة

والعالم.

الخرى والتيارات اسسلميين بين السياسية الشراكة 4.3

صناديق نتائج في وجلياا واضحاا كان والذي السياسي, السلم لحركات الشعبي التأييد من بالرغم

واجققققققه مققققا أكققققثر كانقققت الخققققققر عحبقققة أن إل الققدول, بعققققض فقققي النتخابقققات نتقققائج واكتسققققققاحها الققققتراع,

أعاقت الخرى, والتيارات السلميين بين النتقالية المراحل في والسريعة المتلحقة فالزمات السلميين,

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة مورو: الفتاح عبد 1

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة العوا: سليم محمد 2

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة عمارة: محمد 3

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة الهويدي فهمي 4
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الحزاب قبل من السلميين_ نجاح _عقب السريعة الرتدادات أن حيث والتمكين1, الستقرار مرحلة بناء

قبول وأضقققعفت ومسققتقبلها, الدولة هوية حققول صقققراعات إلى أدت والليبرالية, واليسققارية العلمانية والتيارات

والتفاقيات والتعددية, والدسقتور, والمقرأة, المجتمقع, تخقص قضقققايا إلى إضقققافة معهقم, للشقراكة السقلميين

بسقبب عليها الرد قدرة السقلميين أفقدت قضقايا اختلقت ما سقرعان الخقرى التيارات أن بمعنى الخارجية,

فيها. حكموا التي الزمنية الفترة قصر

في الشكالية أن أوضح بدوره والذي عمارة, محمد المفكر مع هاتفية_ مقابلة في الباحث_ تحدث

النقلبقات بوسقققاطة حكمققت العربيقة القوميقة فقالحزاب الخقققرى. التيقارات عقققن بمعققزل ليسقققت السقققلميين

والعلمانية الليبرالية الحقزاب �يما الخقرى, السياسقية والحقزاب التيارات ضقد السقتبداد ومارسقت العسقكرية,

تعقاني جميعهقا الحقزاب هقذه ولعقلو أطروحاتهقا, فقي التغريبية الراية واسقتمداد بالتغريب, العجقاب حملت

أما الخصقوص, وجه على السلمية التيارات مع الشراكة في مترددة جعلها مما الشارع في الضقعف من

ضققققد الصققققراع فقترة فقي ومتألققة حيقة كانقت القتي الوطنيقة, الجبهققة إطقققار فقي الحقققزاب هققذه كققل اتفققت إذا

والليبرالية, القومية, العربية: الحزاب هذه كل تجمع أن تستطيع الوطنية الجبهة أن أتصور فأنا الستعمار,

نعيش2. الذي واقعنا في ححيحية شراكة في والسلمية والعلمانية,

السياسي, السلم حركات أمام الساسي التحدي أن الشنحيطي مختار محمد رأى أخرى جهة من

مقيزان واختقلل الجمقاع, على الحققرص السياسققي النتققال فقترة فقي يلزمهقا مقا _أحيانقاا_ إدراكهقا عققدم هققو

عام الجزائر في حصقل كما العددية_ القوة على القوى هذه حصقلت فإذا خصقومها، لصقالح النوعية القوى

والليبراليقة, العلمانيقة, )التيقارات النوعيقة الققوى تكققون _2012 عققام مصققققر فقي المسققلمين والخققوان 1990

خصوصا�ا خصومها، صف في الخارجي( والدعم والعلم, والمال, والمن, والجيش, والقومية, واليسارية,

الحركققققات مققققع تعاملهققققا فققي العلمانيققة السياسقققققية القققوى أغلققب وأنانيققة للسقققققلم, الدوليققة القققوى معققققاداة وأن

فيها3. الشعوب وثقة الكمية, قوتها ثمار جني الحركات حرم السلمية,

,2014 ,66 العدد عمان, أوسطية, شرق دراسات مجلة والنتخابات, الشعبي الرايد في السياسي اسسلم :تقدم حسني الشايب, 1

ص137.
سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة عمارة محمد 2

.2017/3/20 الديان, وتاريخ السياسية الخلق في ودكتور عربي مفكر �اتفية, مقابلة الشنحيطي: مختار محمد 3
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مع السياسية للشراكة مستعدة غير العربية السياسية التيارات أن قال: بودينار سمير فإن وبالمقابل

على السلمية السياسية الحركات فيهم بما السياسيين الفاعلين قصور إلى فقط يرجع ل والمر بعضها_

السياسققية الشققراكة ولن وطنيقاا, دورهققا ر تطقققوو لضققققعف للممارسققة_ أدواتهققا صققققعيد وعلقى النظقققري الصققققعيد

السياسي, الجتماعي الصقعيد على اللزمة القوة من الدنى الحد لها وطنية دولة وجود بالساس تقتضقي

من عدد في الدون قبل ما أو دون ما الحيان من الكثير في أننا بما ونحن سياسية, شراكات عليها لتبنى

تواجهقه لم الذي المقر سياسقية, شقراكات لبناء تصققلح صققلبة أرضققية وجقود عقدم مقن نعقاني بتنا المناطق

العربيقة الحققالت مقن عققدد فقي وأثبقت الخققرى, السياسققية الحركقات بقل وحققدها, السياسققي السققلم حركقات

ححيحية1. لشراكة المختلفة السياسية التحالفات تطوير على القدرة عدم حيث من صحته, الراهنة

العربيقة الحققققزاب عقليقة ولن الخققققر, قبقول يتطلقب السياسققققية الشققققراكة حققققدوث أن الباحققققث ويقرى

لم ذلك فإن المطلقة, الححيقة بامتلك وشقعورها الخقر, وإقصققاء السقتحواذ, على تعتمقد وهيكليتهقا وبنيتهقا

ومقا النتخابات, نتائج كانت فمهمقا والمجتمقع, للدولة العامقة المصققلحة على تقوم ححيحية, شقراكة إلى يؤدف

معارضة, جبهة تشكل أن تحاول الخرى التيارات أن نرى معين، حزب نجاح من القتراع صناديق أفرزته

بادعاءات الغلبية, حقق الذي الحزب لفشال خارجية, قوى أو الجيش, سواء المختلفة, القوى مع بالتنسيق

زائفة. ومسوغات ومبررات

السياسي والعمل الد�وي العمل 1.4.3

العمقل بين الخلط السقلميين: لدى التحقديات أبرز مقن أن حشقمت جمقال محمقد الدكتور تحقدث

مقن أصققيل جقزء أنه على السياسقي العمقل إلى تنظقر المسقلمين الخقوان فجماعقة الحقزبي, والعمقل الدعوي

أن يجققب الحققزبي العمقل أن الححيققة ولكقن والدولة, الدين بين فصقققل هناك فليس للسققلم, الشققامل فهمهقا

للجميقع, الحققزبي العمقل تتيقح والتي الدسققتور, ونصقققوص الدولة مرجعيقة وفقق السياسققية, الحققزاب بقه تققوم

الوطن لن الدين, أو العرق أو الجنس أو اللون بسبب تمييز دون المواطنين كل بين المساواة قاعدة على

التي المؤسسقات وتعددية تخصصققية مقع تتعقارض ل السقلم شقمولية أن بمعقنى الجميع, حقق مقن وإدارته

تلك عقن مختلفة وأسقاليب ومواصققفات وسياسقات راية له السياسقي العمقل أن كمقا رسقالته, أداء على تقوم

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة بودينار: سمير 1



123
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

بينمقا مرحلية, وسياسقات وتحزبات وائتلفات اختلفات محقل فالولى ا, إلى للدعوة تكقون أن يجقب التي

الفصققل أن نرى لذا للقلوب, وتأليف للصققفوف وتوحيد للشقمل ولم ثابتة وقواعقد وأحكقام اتفاق محقل الثانية

هناك1. وأخرى هنا تتصدر وشخصيات ومالية إدارية أمور من الوسائل واستعمال التطبيق عند الكامل

السياسقققي عقققن القدعوي العمققل فصقققققل أن رأوا ققد السقققلميين الققادة مققن العديقد هنالقك كققان بينمققا

لسققحب وممنهقج مخطققط عمقل وهقو العربية_ القطققار فقي للسققلميين ضقققعف بداية السققلمية للحركقات

والتحتية الساسية البنية هو الدعوي البعد أن معتقدين المجتمع_, في السلميين تغلغل من خوفاا البساط

السياسي2. للعمل الساسية الرضية هو الدعوي العمل وأن السياسي, للعمل

فصققل يعني ول كمعتقد, السقلم يمس ل والسياسقي الدعوي العمل بين الفصققل أن الباحقث ويرى

إليه ذهب ما وهذا الخلط3, وليس التخصقص هو ما بقدر السقلميين. بعض يعتقد كما الدولة عقن الدين

انعقد الذي مؤتمره في السياسي والعمل الدعوي العمل بين التام بالفصل أقر والذي التونسي النهضة حزب

.2016 عام

هققي الموجققود ولكقن إسققلمية, سياسققية حركقات يوجققد ل أنقه مقورو الفتقاح عبقد الشققيخ اعتقبر �يمقا

فقي تقربوا ققد %10 أو السياسقققية, العلقوم إليهققا المنتسقققبين مققن % تقدريس10 علقى ُتققدم لقم دعويقة حركققات

وليسققت أيدلوجيقة تربويقة حركقات فقي نشققأوا السققلميين وقيقادات أبنقاء بينمقا سياسققياا, عمقلا تباشققر أحققزاب

المنتمين تعط ولم الواقع, إلى تنزل لم لكنها فقط, بالدعاء سياسية تصقبح أن أرادت هي سياسية, حركات

التعامققل, فقي وسقققلوك وفهققم وإدراك ومراحقققل آليقات والسياسقققة سياسقققياا, يعملقون تجعلهققم القتي الليقات إليهققا

ويعلمه الكتاب يقرأ المنبر فوق وهو السياسة, يقرأ ل فالمام اليدلوجية, القراءة عن تختلف المجتمع وقراءة

النهقج واختيار الواقع, فهقم على والقدرة الواقعقي, التصققرف هقي فالحكمقة الواقع, يقرأ السياسقي بينمقا للناس,

في ويوجد للشراكة, مقومات توجد إذ الحكمة, مع وليس الكتاب مع نعيش نحن المناسب, والحل المناسب,

.2017/3/11 سابقاا, المصري الشعب مجلس عضو �اتفية, مقابلة حشمت: جمال محمد 1

ص38. ,2014 ط1, عمان, الوسط, الشرق دراسات مركز الوسط, الشرق في السياسي اسسلم حركات :أزمة احمد نوفل, 2

ص39. السابق، المرجع 3
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من سقوا وتوجو فوا فتخوو محضققنهم, غقير محضققن في ونشقأنا عنهم غبنا والحكمة الكفاءات أصققحاب أوطاننا

معنا1. ليكونوا استقطابهم أن على قادرون الححيقة في لكننا أنفسنا, على منعكفين يروننا لنهم السلميين,

المسققجد وخطيقب المققام فنجققد والسياسققي, القدعوي العمققل بيقن تخلقط تقزال ل السققلمية الحركققات

مباشر بشكل ويتدخل أمورها_, وتسيير الدولة بشؤون ُتعنى والتي السياسية_ العلوم في المتخصقص غير

ما دوماا كانت المتعددة, القطار في السلمية الحركات من العديد أن حتى وإدارتها, السياسية الحياة في

رجققققال مقققن أو معروفققاا كونقه معينقة, انتخابيقة دائقرة عققققن ليترشققققح محافظتقه, فققي المعقققروف الداعيقة تختقار

السياسي. للعمل يفتقد بينما المدينة, في الصلح

ومسققؤوليات أعبقاء تحمول علقى عملقت أنهققا السققلمية, الحركققات منهققا تعققاني القتي الزمققات ومققن

هذا إشكالية وتبرز الجانب2. هذا في الكفاءة فيهم تتوفر لم الذين لبنائها أو منها لمقربين السياسي, العمل

والدعوية والثقا�ية المهنية التخصصقات بين التمييز عدم حيث من السياسي, السلم حركات في الجانب

السياسي. العمل أنشطة لوجه

في بلجشممبث ةين س همي�و ؤن رأى والقذي البشقققري, طقققارق المفكققر إليقه ذهققب مققا وهققذا

بلسبضس ونمبزشبث بلمبضي وثخبزة وبلمعبزق بلعمون حيا نن بلشلنيت، بلمسحعيت ئظبز

وؤحهزت لمممبزشت وؤحزبة ذزبشبث نن نيهب كل في بلعمل نتشصبث حيا ،ونن جهة من

وبسذة وبلمسبفت وبلعلن وبلجرزفص لمرزبشت ثسجبح فبلرعوت أخقرى, جهقة مقن للعلن

ثسبلقبثهب في وبليمس بلصيبشت, نخبلث في وبلعمل لسحزبة ثسجبح وبلصيبشت وغيسهب،

وبسحوبم بلمعبنلث في ثشممبث ئلي يسجبح وبلقكه بسخسى، بلصيبشيت بلكوى نع

ولكيهب وبلرولت، بلرين ةين بالقمل ثجعمق ل بلمصألت ؤن إذ وغيسهب, وبلوقل بلاشميت

هزب في وخبضت نيهب, كل يجظمبه ونب بلمجيوعت, النشقققطة ةين بلجمييز ئظبز في

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة مورو: الفتاح عبد 1

ص19. سابق, مرجع الوسط, الشرق في السياسي اسسلم حركات :أزمة وآخرون احمد نوفل, 2
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في ع وبلجيو�و بلعمون, في بلجقسفعبث نن بلكحيس قيه يمهس بلزي بلزنن

بلمجعرذت1. حوبهثهب في وبلجشمط فسوعهب,

بلصيبشيت بسهربق ئينبح ذون شيبشيت, ضيفت في بلرعوي بلعمل كهوز إن

جكبقيت شجكظبببث ا فققي بلصيبشي بلعمل دخققققول يتذي هابظهب, وؤوحه وبسبنخهب

بلقوبزك يعسق بلرعوي بليابط ؤن لمب بلصيبشي, بلعمل ظثيعت عن بعيرت وعكيريت,

بلصيبشي بلعمل ؤنب كبفت, لميبس بلجوحه هو بلعمل في وؤشموبه بلعكيريت، بلحكبقيت

سياسققية تيارات بين تحالفقات ويصقققنع شيبشبثهو, في بلمجببييين ةين بلموبقل قيه ثجربخل

قر بلجي بلحجمبغيت بلصيبشيت ببلثسبنج ثجعمق وبمإقصقاء بمإحتواء في وؤشبليبه مختلفة,

لمجأجيس ؤو غيس�, نع لشققعالها بلصيبشيت بلصمظت ئلي يجوحه وهو نجربخمت، ثكون

لميبس. حبحبث تلبي شيبشيت نظبلث لهقبر عميهب

التونسقي, النهضققة حقزب تبنواهقا التي المتقدمقة بالخطوة عمقارة محمقد السقلمي المفكقر وأشقاد كمقا

أن إلى مشقيراا والسياسقي, الدعوي العمل بين التمييز �يه وقرر الحقزب, عقده الذي المؤتمر إلى إشقارة في

الموجود2. للواقع مواءمة هي وإنما ريب, ول شك بل قائمة وهي تتغير, لم للحزب السلمية المرجعية

السياسقققققي العمقققل خريطقققققة عقققققن تختلققف وثقا�يققة, وسقققققلوكية عقائديققة خريطقققققة لققه الققدعوى النشقققققاط

للنقاس موجققه القدعوي فالنشققاط علجهقا, وأسققاليب والسياسققية الجتماعيقة بالمشققاكل والخاصققققة البرنامجيقة,

للحركققات العظقققم التحقققدي يمثقل النشقققاطين بيقن والخلقط وللسقققلطة, للدولقة موجقققه السياسقققي والنشقققاط كافقة,

يزال3. ول السنين عشرات منذ كذلك كان السلمية،

المدنية الدولة طبيعة حول السياسي اسسلميين خطاب 2.4.3

قادة أدرك متسقارع, بشقكل انتشقاره ونتيجقة العقربي, المجتمقع في السياسقي السقلم تيار لثقل نظقراا

المدنية, الدولة طبيعة حول السياسي والخطاب والسلوك الفكر تطور وجوب السياسية السلمية الحركات

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة البشري: طارق 1

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة عمارة محمد 2

السابق. مرجع �اتفية, مقابلة البشري: طارق 3



126
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

الظلم وازدياد الحريات, نسقبة تراجع ومع والتعددية, والمرأة السياسقية والحقزاب بمكوناتها يتعلق ما خاصققة

المفاهيم, هذه إنتاج إعادة السلميين هدف أصقبح أنظمته_, على انتفض الذي العربي_ للمواطن والقهر

الثقورات أعققادت السققلمية, الحركققات شققعبية تنقامي ومققع الديمقراطيقة, إلقى البوليسققية مققن بالدولقة للنتققال

خاصققققققققة الجتماعيققة والعدالققة التعدديققة, وقضققققققققايا والهويققة, المدنيققة, الدولققة أسقققققئلة طققققققرح مجقققققدداا العربيققة

للسلميين.

وضققعت والتي والعدالة الحرية حقزب السياسقي حزبهقا وعقبر مثلا, مصققر في المسقلمون فالخوان

المسقتقرة الديمقراطية الدولة وبناء السياسقي, السقتقرار نحقو للسقير طقريق كخارطقة سياسقية وأهقداف برامج

خطابقه فقي سققارع ققد مصققققر فقي والعدالقة الحريقة حققزب كقان ولقذلك وفكريقاا, وسياسققياا اجتماعيقاا والناهضققققة

يلي1:_ ما لتبني السياسي

الدينية. الدولة اعتماد عدم وبالتالي للتشريع، رئيسي كمصدر السلم وهويتها مدنية, الدولة طبيعة أولل:

الثلث, السقلطات بين التام الفصققل وبالخص والمجتمقع, الدولة سقلطات بين متوازنة علقات بناء ثانيال:

والشفا�ية. والمحاسبة المجتمع واستقللية الحزاب, من يمثله لمن المواطن اختيار واحترام

والصققحافة, الديان وحرية العامقة, للحريات العنان وإطققلق والدسقتوري, السياسقي الصققلح تحقيق ثالثال:

مبدأ إلى بالضقافة المدني, المجتمع مؤسسات عمل وحرية والمؤسسات, الحزاب وإنشاء الفردية, والحرية

السلطة. تداول

هذه والزمان, الراى حيث من متقدماا موقفاا الحديثة بالدولة المسقلمين الخقوان قبول يعد هنا ومن

الدولة حيث من والعلمانية واليسارية الليبرالية التيارات من للتقرب هاميون عامليون كانا الخطاب وذاك الراية

السقلميون فيهقا رأى والتي المختلفة, المجقالت في تباين هنالك كقان ذلك ومقع إليهقا. السقلميين ونظقرة

اعققترافهم وعققدم الديمقراطيقة, العمليقة تشققويه علقى للعمققل الخققرى, الحققزاب مققن ومتعمققدة مصققققطنعة, أنهققا

دراسيات مجلة نقدية, تحليلية المصيرية_مراجعة 2011 يناير ثورة بعد المدنية الدولة حيول السياسيية :التوجهيات خققيري عمقر, 1

ص50-47. ,2014 ,66 العدد عمان, أوسطية, شرق
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الحقققزاب بينمققا المققواطنين. اختيقار احقققترام عقققدم إلقى بالضقققققافة شقققفافة1, بصقققققورة أجريقت انتخابقات بنتقائج

أسقلمة أو الدولة أخونة إلى يسقعون السقلميين بأن ن يروو كقانوا الجيش, إلى بالضققافة الخقرى, والتيارات

الدولة2.

السياسققية الحققزاب ثقافقة فقي عققدة أمقراض يوجققد أنقه علقى الشققنحيطي, مختقار محمقد تحققدث وهنقا

تحقرص العربية والليبرالية العلمانية القوى بعقض جعقل الذي السياسقية, النانية داء أخطرهقا اليوم، العربية

في شقوهد أمقر وهقو الحرية, مقن كله الشقعب حرمقان إلى أدى ولو السقلطة، مقن السقلميين حرمقان على

الشقعبية الهبلة في ذلك عكس رأينا بينما السيسقي, انقلب ولحقت سقبقت التي السقابيع خقلل صقوره أبشقع

الذي الرائد والدور عليه، التركي الجيش فقي فعالة قيادات واعققتراض النققلب، ضقققد تركيا فقي الشققجاعة

على يدلل ممقا البداية. مقن به السياسقية القوى كافة وتنديد وأده، في الخاصققة والقوات الشقرطة به قامقت

عربيقة ومجتمعققات مصققققققر فقي الحقققال عكققس علقى تركيقا، فقي عميققة سياسقققية وثقافقة جمعيقة إرادة وجقققود

أخرى3.

الحركقة مصققير وأن الديمقراطية, قضققية هقي الححيحية الشقكالية بأن رأى الهويدي فهمقي والمفكقر

الخقققر, وتحقققترم بقالتنوع تسقققمح ححيحيقة ديمقراطيقة هنقاك كققان إذا الديمقراطيقة, بالمسقققيرة مققرتبط السقققلمية

دول إحتضققان الححيقة في فالشقكالية الخقرى, الحقزاب مقن غيرهقا مثل السقلمية الحركقات شقأن �يكقون

السقققلمية الحركققة تقمققع أصقققققبحت ولكنهققا السقققتبدادي, والحكققم التسقققلط مققن الهققاربين السقققلميين إقليميقة

الرهققققاب محاربققة موضققققققققوع فققي معهقققا والتقققارب المريكيققة الدارة وإرضققققققققاء مسقققققاعدات, علقى للحصققققققققول

المريكية الدارة سقتقوله مقا بسقبب المغقرب, في الحكومقي السياسقي للعمقل معطولا أصققبح هقذا السقلمي,

أو القليمية الحسقابات الخقارج وفي الديمقراطية, غياب الداخل في تتلخقص فالشقكالية للدول, وتصقنيفاتها

بخصومها4. للبطش السلمية النافذة تستخدم أحياناا التي الدولية,

,2014 ,66 العقدد عمقان, أوسيطية, شيرق دراسيات مجلة والنتخابات, الشيعبي الراييد في السياسيي اسسيلم :تقدم احمقد نوفل, 1

ص141.
ص58. السابق, المرجع 2

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة الشنحيطي: مختار محمد 3

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة الهويدي: فهمي 4
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الكقققثر أنهقققا أثبتققت الديمقراطيققة السققققلمية التيققارات أن التميمقققي, عققققزام أشققققار السققققياق هقققذا وفققي

اللتزام تقرفض التي واليسققارية, العلمانيقة التيقارات فقي تكمقن المشققكلة أن إل والتعقاون, للمشققاركة اسققتعداداا

الحكم, في التيارات تلك كانت عندما �يه, للشك مجال يدع ل بما ذلك ثبت وقد الديمقراطية, اللعبة بقواعد

والسقبب العقربي, الربيع ثورات مواجهقة في المضققادة الثورة إلى وانحقازت الحكقم, خقارج كانت عندما وحقتى

لهقا أتيحققت حينمقا العربية المجتمعقات أن إلى إضقققافة لمصقققلحتها، الديمقراطية تكقون أل خشققيتها ذلك فقي

مدرسقة إلى تنتسقب التي تلك رأسقها وعلى السقلمية, بالتيارات ثقتهقا عقن أعربت الحقر, الختيار فرصقققة

الفكرية1. المسلمين الخوان

العربيقة, التحققزوب ثقافقة إلى مقرده وهقذا العقربي, الوسققط فقي التقبقل مشققكلة هنقاك أن الباحققث ويقرى

مسقبوقة غقير بحديوة تفاقمقت المشقكلة أن إل سقابقا، مناقشقتها تمقت كثيرة لعوامقل نتيجقة ونمقت سقادت التي

أسباب: لعدة يعود وهذا العربي الربيع بعد السلميين تجاه

أنهقا السياسققية الققوى أغلب شققعور إلى ذلك ققاد النتخابات، فقي السققلميون حقققه الذي الفقوز حجققم أولل:

الشقتاء العربي الربيع على أطلقت ولذا للسقلميين، نتائجقه سقلمت ولكنها العربي, الربيع أنتجقت التي هي

العربي.

بقالحلول المطالبقات للسقققلميين وجهققت وهنقا العربيقة، الدولقة منهققا تعققاني القتي الشقققكاليات حجقققم ثانييال:

سنوات. إلى حلوها يحتاج لقضايا السريعة

أن مرتكزاتها كانت والتي السلميين، تجاه السابقة السنوات عبر سادت التي الثقافة إغفال يمكن ل ثالثال:

العربي, الربيع ُبعيود العلقة حكمت الثقافة هذه أن نجد وهنا الخر، يقبلون ل وأنهم اقصائيون، السلميين

أن لثبات جزئية كقل على الوقوف خقلل مقن الثقافي, المكنون تبرير محاولة عليه سقيطر المشقهد أن إذ

إقصائيون. السلميين

العقربي والربيع السقلميين حالة في نجقد أننا مقن الرغم على والدولي، القليمقي البعقد تجاهقل عقدم رابعال:

أن الول لمقرين: يعقود قد ذلك سقبب أن الباحقث يذهب وهنا العقربي, الخليج دول وبالذات للقليم سقيادة

.2017/2/22 لندن, في السلمي السياسي الفكر معهد مدير �اتفية, ,مقابلة التميمي عزام 1
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أن والثاني الناصقر، عبد جمال عهد في كانت كما قوية دولة مصقر تعود أن تريد ل العربي الخليج دول

نظققرت وهنا والمعتدل، الوسقطي السقلم تمثل أنهقا مقن كونياا مسقتمده شقرعيتها السقعودية العربية المملكقة

اثر له كان وهذا الوسقطي، التيار يمثلون كونهم للحكم, الخقوان بوصقول اهتزت شقرعيتها أن إلى المملكة

الخواني. والتيار السلفي التيار بين جمع الذي السلمي, التحالف مكونات أبرز زعزعة في مباشر

إلى إضقافة القتصقاد، شخصقيات مع وتحالفها العميقة، الدولة بروز في تكمن الكبرى المعضقلة خامسال:

ومقن الفاسقدين، تحاسقب أن تريد الجماهيرية المطالبات كانت ناحية فمقن الموجقودة، القتصققادية الزمقات

في القوى، بين الصراع جدليات ثارت وهنا جذورها، على المحافظة تريد العميقة الدولة كانت أخرى ناحية

النتقالية. المرحلة عبور استراتيجيات غياب ظل

ضققحالة وهقي مهمقة قضققية تجاهقل يجقوز ل أحقداث_ مقن سقبقه عمقا أهمية يقل ل وهقو وأخقيراا_

إشققكاليات السققلميين واجهقت وهنقا الحكقم، السققلميون يسققتلم مقرة فقلول الحكقم، فقي السققلميين تجربقة

على عققلوة معالجتهقا، المطلوب الزمقات وحجققم تحالفقاتهم، وقلة لهقم، الخققر وتصققققور لذاتهم، تصققققورهم

السياسي؟. للبرنامج هي أم الجتماعي، للبرنامج هي الولوية فهل الولويات، على الصراع إشكالية

في يأتي الخرى, والتيارات السياسي السلم حركات بين الشراكة عدم أسباب عن الحديث وعند

الراى في التقارب من بالرغم أحياناا, أيديولوجي صقراع إلى سياسقي صقراع من تحقول الخقلف أن مقدمتها

مقن العديقد تجاهلت الخققرى التيقارات أن علمقاا الدولة1, مدنيقة لمفهقوم الطققراف تفسققير وبالذات السياسققية,

يتعلقق �يمققا خاصقققققة أخقققذها, تقم القتي المراجعققات ظقققل فقي السقققلميون, أطلقهققا القتي والمبقادرات الكتابقات

أصقققبح عندما باسققتماتة, الققديم النظققام عققن الدفاع التيارات ببعقض المقر وصقققل أن إلى وهويتهقا, بالدولة

السلميون. هم البديل

التفاقيات على خوفاا الداخلي, الصققراع هقذا بقاء الكقبرى الدول مصققلحة مقن أن الباحقث يرى كمقا

التي النقلبات على ردودهم في وجلياا واضحاا ذلك وكان بالتحديد, الصهيوني والكيان الغرب مع المبرمة

بمعقزل السقلمية للحركقات السياسقي السقلوك في التغيير يكفي يعقد فلم الديمقراطية, العملية عقب حقدثت

سققابق, مقرجع نقدية, تحليلية المصييرية_مراجعية 2011 يناير ثورة بعيد المدنية الدولة حيول السياسيية :التوجهيات خققيري عمقر, 1

ص71.
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عقن الحقديث يقودنا السقياق هقذا وفي الشقراكة, وعقدم القصققاء أسقلوب تنتهقج والتي الخقرى, التيارات عقن

من أدراجه يعود بدأ الصقراع أن ظل في الخرى, والتيارات السلميين بين سياسية شراكة حدوث إمكانية

أيديولوجي. إلى سياسي

المرأة وقاية اسسلميون 3.4.3

مقن السقلميين موقف في شقككت مقا كثيراا والليبرالية اليسقارية وخاصققة العربية السياسقية التيارات

السياسقية, السقلمية الحركقات مقع أساسقي خلفي كسقبب المقرأة قضققية يبرزوا لن المقر تعقدى بل المقرأة,

لم أنهقم للسققلميين الموجهقة الدعققاءات جققلو أن حيقن فقي المقرات, مقن العديقد فقي المشققهد روا تصققققدو وققد

من ينطلقون السقلميين أن أثاروا وقد السياسقية, مواقفهم أو كتبهم في الشقأن بهذا واضقحاا موقفاا يصقدروا

الدونية, المقرأة مقن مقوقفهم السقلميين أن بمعقنى السياسقي, عملهقم في بيوتكن1", في الكريمقة,"وقرن الية

والثقا�ية الجتماعية والمساواة والواجبات الحقوق في تمايز �يه وهذا السرة, يتعدى ل الححيقي عملها وأن

والسياسية.

إعلنهقم في المراوغقة أسقلوب ينتهجقون أنهقم السياسقيين السقلميين خصققوم يزعم أخقرى جهقة مقن

إل ذلك وما المتعددة, المناصب إلى والوصول والترشح النتخاب وحق سياسياا, المرأة مشاركة حقوق حول

مققن تقردد مققا كثقيراا الخقققيرة السقققنوات وفقي لهققا. التصقققققدي يجقققب خدعقققة وهقققي النقاخبين, أصقققققوات لكسقققب

ه موجو نضققالهنو وأن والسياسقية, الجتماعية حقوقهقا المقرأة يسقلب السياسقي السقلم أن النسقوية, المنظمقات

السياسيين2. السلميين من الديكتاتورية التوجهات ضد

في تمثول الذي العربي_ الربيع بعد مصقر في سقاد الذي السقلمي_ التحقالف إشقكالية إطقار وفي

كان والتي السابقة, الجتماعية والمناكفات الجدل المشهد ر تصدو حيُث السلفي، التيار مع الخوان تحالف

الشكاليات, هذه إنتاج أعادت العميقة والدولة العلمية المؤسسات أن إل سابقاا، عليها أجابوا قد الخوان

نظرتهم. هذه جميعاا السلميين أن على السلفي، التيار شخوص المشهد ر وتصدو

الية33. الحزاب, 1

ص13. ,2017 ,10565 العدد لندن, العرب, صحيفة سياسي, وإقصاء اجتماعية والمرأة..�قوبة :اسسلميون الجليل عبد معالي, 2
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المشققاركة تحقيقق مقن بقأخرى أو بصققققورة يققتربون العربيقة القطققار شققتى فقي السققلميون وأصققققبح

فحقزب دولة, من أكثر في صققورة من أكثر أخقذت المشقاركة وهقذه الدوائر, كافة في للمرأة والعملية الفعلية

هم من على المر يقتصقر ولم وبقوة, حاضقرة المرأة كانت النتخابات مراحقل جميع في التونسقي النهضقة

في والعدالة الحرية حقزب وكقذلك المغقرب, في والتنمية العدالة حقزب إلى بالضققافة الحقزب, عباءة تحقت

لت, ُشكو القتي بالحكومققة أو بالبرلمققان سقققواء فعليوة مشقققاركتها وكانقت للمققرأة, مقاعقققد خصققققص والقذي مصققققر

الحققزب عققن بالبرلمقان حاضقققرة فقالمرأة الكويقت إلى بالضقققافة الردن, فقي السققلمي العمقل جبهقة وكقذلك

النقابية تمثيلتها أو حماس حركة وهياكل وأنشطة عمل في المرأة ومشاركة فلسطين إلى وصولا السلمي,

والحكومية. والنيابية

السياسققية, للمشققاركة للمقرأة المجققال فتحققت ققد العربيقة القطققار فقي السياسققية السققلمية فالتيقارات

مققن العديقد لقبروز الفرصقققققة وإتاحقققة المجتمققع, فقي الريقادي دورهققا وإبقراز حقوقهققا, وصقققققون كيانهققا واحقققترام

العمققل ضقققققرورة علقى تؤكققد دومققاا السقققلمية السياسقققية فقالحزاب أحزابهققا, هياكققل عقققبر النسقققائية الحيقادات

الواسقعة المسقاحة إفراد في الخقرى العربية الحقزاب سقبقوا السقلميين أن حقتى للمقرأة. والتنمقوي السياسقي

العامقققة الحيققاة مجققققالت فققي المناصقققققققب توليهقققا أهميققة علقى والتأكيققد المقققرأة, مشققققاركة وتعقققزيز للصقققققققلح

والسياسية1.

الخقققوان لجماعقققة السياسقققي الحقققزب وهققو والعدالقة_ الحريقة حقققزب فقي المققرأة أن الشقققارة أود وهنقا

مقن %25 نسقبته مقا مثلت عضقققو_ آلف 4000 عقددهم البالغ أعضقققائه في والمتمثل بمصقققر المسقلمين

النهضقققققة حقققزب أن حيقن فقي الحقققزب2, قيقادة علقى السققققاري صقققققباح نافسقققت وققد للحقققزب, العققام المجمققوع

الحزب عن النساء فازت حيث السياسية، المشاركة عملية في للنساء إفساحاا الحزاب أكثر كان التونسي,

مختلف في النسقوية الحيادات مقن امقرأة 600 مقن أكقثر ويوجقد التأسيسقي, المجلس مقاعقد مقن مقعقد ب41

عن نائباا 24 فاقت بمقاعد السياسي المشهد والتنمية العدالة حزب في المرأة تصدورت �يما الحيادة3, درجات

ص48-47. سابق, مرجع العربية, الثورات أ�قاب في الحكم وتحديات :اسسلميون وآخرون أحمد البيض, 1

, 8/8/2017 العققققققققققققربي, السقققققققققققققققققفير مسقققققققققققققققققاواة؟, أم المسقققققققققققققققققلمين-تبعيقققققققة الخقققققققققققققققققوان تنظيقققققققم داخقققققققققققققققققل المققققققققققققرأة مققققققققققققنى: عققققققققققققققققلم, 2

http://arabi.assafir.com/Article/2791
ص95. سابق, مرجع العربية, الثورات أ�قاب في الحكم وتحديات :اسسلميون وآخرون أحمد البيض, 3
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النسقاء عقدد ضقاعفت والتي الحقزب, لوائح ضقمن الداخلية التعديلت إلى يعود وذلك ,2016 عقام الحقزب

مرتين1. بالترشح لهنو المسموح

والتنافر التقارب �وامل وايخر... اسسلميون 4.4.3

وققوميين علمقانيين مقن المعاصقققرة, السياسققية للتيارات ححيحية فرصقققة العقربي الربيع ثورات شققكلت

أنظمققة مققن والقهققر, والظلقم الحرمققان مققن طويلقة عققود منقذ عقققانوا والقذين ويسقققاريين, وليقبراليين وإسقققلميين

والفساد. بالحكم متسلطة دكتاتورية

على يخفى ل أنه إل المسقتبدة, النظمقة معاناة مقن الوفر النصققيب السقلميين نيل مقن وبالرغم

ضققد وحراكهقا وأيديولوجيتها أفكارهقا بسقبب النظمقة, مقن معينة حقب في عانت الخقرى التيارات أن أحقد

هققذه أن العلقم مققع والفسققاد, الطغيقان مظقققاهر ضققققد الشققعوب مققن كانقت انقدلعت حينمققا فقالثورات النظمققة,

الثورات اسقم وإنما معيون, تيار اسقم تأخقذ لم الثورات ولكن المختلفة, التيارات عناصقر نفسقها هقي الشقعوب

التيارات. كافة بين المشترك العامل كان المظاهر تلك من الذاتية الرادة تحرير أن يعني هذا الشعبية,

يقابلقه النظمققة إسققققاط أن تقدرك أن عليهققا كققان العققربي, القوطن فقي السياسقققية التيقارات فقإن لقذلك

الذاتيقة المصققققالح حسقققاب علقى والحقققوار التواصققققل لغققة وإعقققلء المشقققتركة, الهققداف نحقققو الحقققزاب وحقققدة

وعملا. قول بالخر اليمان كما الشخصية, والمكاسب

المثل والهقدف الدولة, بناء هدفه الصققل العقربي الوطن في المختلفة للتيارات السياسقية فالشقراكة

أنهقا مؤسسقاتها عقن يقال أن يمكقن مقا أقل بدولة للنهقوض الحقزاب, على البناء أعباء تقسقيم على العمقل

مؤسسققققات, بققل حينهقققا العربيققة القدول فكانققت السققققتقلل, تحقققق بعقققدما السققققتعمار تركهقققا كمقققا أصقققققققبحت

مكققان النظمققة حلقت وإنمققا الوضقققققع يتغققير فلقم السقققتعمار, قبقل مققن تمامققاا مسقققتغله وثرواتهققا واقتصقققققادها

والطغيان والقهقر الظلم وازداد الحكقم, على وسققيطرت الفسققاد, وانتشققر الثروات, اسققتغلت حيُث السققتعمار,

الخر وتقبل بنفسها, تنهض أن عليها يحتم التيارات هذه بين المشتركة القواسم فإن لذلك والقصاء, والفقر

, 8/8/2017 المغقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققربي, البرلمقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققان فققققققققققققققققققققققققققي النسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاء تمثيققققققققققققققققققققققققل ارتفققققققققققققققققققققققققققاع الجديققققققققققققققققققققققققد, العقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققربي 1

/https://www.alaraby.co.uk/society/2016/10/12
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�يما المشتركة القواسم على بناءا أساسي مطلب الشراكة لن الحديثة, الدولة بناء في الجاد العمل أجل من

السياسية. القوى بين

التقارب فراة وايخر.. اسسلميين بين المشتركة القواسم 5.4.3

بالتي: نجملها أن الممكن من والتي والخر السلميين بين المشتركة القواسم من العديد هنالك

لحزابها الحظر من العربية النظمة من عديدة فترات في عانت السياسية فالقوى المشتركة: المعاناة أولل:

وإلغققاء النتخابقات, عمليقة خقققوض مققن قادتهققا إقصقققققاء أو عناصقققققرها سقققجن مققن عانقت أخقققرى وتقارة تقارة,

أي فإنهققا- لقذلك بالضققققافة القدول. معظقققم فقي الحقققال هققو كمققا والنقابيقة والسياسقققية الجتماعيقة لنشقققطتها

لقدوم تسعى بأنها اتهامها تم فقد وسياساتها, ورااها برامجها في للتشكيك تتعرض كانت ما دوماا الحزاب-

وتارة المحافظ, المجتمع ثقافة على سيؤثر مما المجتمع, في اليسارية الفكار نشر أو جديد, من الستعمار

التيار حسقب كله هقذا الدين, رجقال يحكمهقا دينية دولة إلى الدولة ل وتحقوو المجتمقع, لسقلمة السقعي أخقرى

قومياا1. أو ليبرالياا أو يسارياا أو إسلمياا كان إن المستهدف

حساب على معين حزب استمالة على تعمل أن حاولت ما كثيراا العربية فالنظمة ذلك, عن عدا

إل يكن لم وهذا الخرى, دون لحزاب معينة بدرجة والمناصقب والعطايا المزايا وإعطاء الخرى, الحزاب

وأشغلتهم الحزاب, بين والضغينة الفرقة بث إلى وسعت كما النظام, ومصلحة حاجة وعند محدودة لفترات

اقتصادية. أو سياسية أو إقصائية سياسات من به تقوم ما عن النظار لبعاد داخلية بحروب

مقن والسقجن, والقطيعقة للتضقققييق النظمقة مقن العربية الحقزاب تعرضقققت مقا دومقاا والعدالة: الحرية ثانيال:

والختقلف...الخ, والفرديقة والعلميقة والقتصقققادية السياسققية بالحريقات والمتعلققة المتكقررة مطالبتهقا أجققل

القصققاء يكقون وألو الشقرائح, كافة بين والعدالة الحريات إقامقة تتطلب الحقزاب بين المشقتركة فالولويات

الكاملة. الحريات إعطاء وجوب في مشتركة التيارات فان وبهذا ذكره, تم ما على مبنياا

والعدالقة الجتمققاعي التقوازن حفقظ علقى تأكيقدها فقي السياسقققية التيقارات تشقققترك المسقققتدامة: التنميقة ثالثيال:

عن بعيداا سليمة, إدارية وهيكليات سبل اتباع عبر وازدهاره القتصادي بالمستوى الرتقاء كما الجتماعية,

أ�قاب في الحكم وتحيديات اسسيلميون وآخققرون: البيض أحمقد فقي: السياسيية, العملية وممارسية :اسسيلميون محمقد الفندي, 1

ص163-162. سابق, مرجع العربية, الثورات
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تصققققققققحيح علققى التأكيققد إلققى بالضققققققققافة للققثروات, العقققادل التوزيققع علققى والتأكيققد والداري, المقققالي الفسقققققاد

بقه تققوم ل مققا وهققو المجتمعققات, فقي والعققوز الفققر نسقققب ازديقاد لتفقادي المتبعققة, القتصقققققادية السياسقققات

تتبعه1. ول النظمة

ما جرواء الشعوب, عمر من قصقرت العربية النظمة أن الحزاب ترى النسان: وحقوق الديمقراطية رابعال:

بتطبيق المستمرة مطالباتها عن تتوقف لم فإنها لذلك المسلوبة، وحقوقه النسان تمس قضقايا من به تقوم

نظققام وبنقاء السققلطات, بيقن والفصقققل النتخابقات, وحققق للسققلطات, السققلمي بالتقداول والمتمثلة الديمقراطيقة,

والشراكة2. التعددية على يقوم سياسي

والرهاب...وغيرها. البطالة, وحجم العربي, السياسي للنظام الجتماعي والفشل الوطني الهم خامسال:

بين والشقكوك المخقاوف من الكثير بددت العربي الربيع ثورات بأن الباحقث رأى الطقار هقذا وفي

العربية النظمة ممارسقات جقرواء جميعاا, طالتها التي المشقتركة القواسقم على بناء وذلك السياسقية, التيارات

الدكتاتوريقة فقي تكمقن النظمقة مقع الححيحيقة المشققكلة أن على الحققزاب فإجمقاع طويلة, عققود عققبر معهقا

الجتماعية, والعدالة كالديمقراطية, الحديثة الدولة لبناء وأساسقية جوهرية قضققايا على واتفاقهقا والسقتبداد,

الفساد. ومحاربة القانون, وسيادة

فقرض الديمقراطيقة,ممققا تحقيقق علقى والعمققل النظمققة إسقققاط فقي شققاركت الحققزاب جميقع أن بمققا

بناء وذلك الخقرى, القضقايا حقول طبيعي اختلف مع والوحقدة للبناء الفرصقة, اسقتثمار على العمل عليها

نحو للتكامل التيارات يسعف لم وأهداف قواسم من ذكر ما جميع أن علماا الحزاب, وبرامج خيارات على

مققن التخلقص حلقم أنهققت القتي القضقققققايا مققن العديقد فقي شقققديد صقققققراع فقي الحقققزاب وأدخلقت الدولقة, بنقاء

الشعوب. خيارات على السلبي الرتداد النتيجة وكانت الدكتاتورية,

أ�قاب في الحكم وتحيديات اسسيلميون وآخققرون: البيض أحمقد فقي: السياسيية, العملية وممارسية :اسسيلميون محمقد الفندي, 1

ص166-165. سابق, مرجع العربية, الثورات
ص165. السابق, المرجع 2
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والقتصققققققادية، السياسقققية للقضققققققايا حلقول علقى والجمققاع السياسقققية, القبرامج تققديم الجقققدر وكققان

للحزاب. المختلفة التوجهات على القائمة والجتماعية الفلسفية الصراعات في الدخول وتجنوب

الخرى للحزاب الفكرية والتوجهات السياسي اسسلم حركات 6.4.3

حقققتى وأيقديولوجياا, سياسقققياا المختلفقة التيقارات بكافقة السياسقققية الققوى توافقق مققن بقد ل أنقه شقققك ل

عقد بصقيغة أو المجتمع, مكونات كافة تجمع تاريخية كتلة بإنشاء سواء والتقدم, التطور من الدولة تتمكن

العقربي الوطن فقي يوجققد أنقه على يقدور فالحققديث الدولة, مكونقات لكافقة السياسققية الشققراكة يضققققمن جديقد

تحدياا؟. أم فرصة شكول هذا فهل متعددة, فكرية توجهات

واليسقققاريين والليقبراليين والققوميين السقققلميين فكققر فقي التحقققري الصققققدد هققذا فقي الباحقققث يهققم مققا

والبحقث الفكرية, توجهقاتهم على بناء ملئمقة سياسقية شقراكة أسقس بناء إمكانية في والبحقث والشقتراكيين,

على معهقا تتفق لكقي السقلمية للحركقات ملءمقة العقربي الوطن في الموجقود الفكرية التوجهقات أكقثر في

سياسية. أسس

والشققتراكيين, واليسققاريين والليبراليين الققوميين توجهقات إلى التميمقي عققزام نظققر الصقققدد هقذا وفقي

بقل آليقات, مجققرد ليسققت وهقذه مجتمعاتنقا, غققير مجتمعقات بهقا مقرت ظققروف ظققل فقي ولدوا ققد أنهقم وأفقاد

لها، مخالفة جلوها في ولكنها الفطقرة, مع تتفق جزئياتها بعض في والعالم، والنسقان للحياة وراى فلسقفات

لدينا وما وثقافتنا, ديننا من تنبع أن فينبغي ورايتها فلسقفتها أما وتعاليمه, السقلم قيم مع تتناقض وبذلك

الخرين1. لدى مما تراثاا وأعظم ثراء أكثر هو بل يغنينا، والفكري الفلسفي الصعيد على

التوجهقات, مقن وغيرهققا والشققتراكية الليبراليقة التوجهقات بقأن رأى ققد كقان العقوا سققليم محمقد بينمقا

النحقو على وهقي للسقلميين نفسقه الوقت في تحقدياا وتشقكل السياسقية, للمشقاركة فرصققة تشقكل أن ممكقن

التالي2:

سابق. مرجع �اتفية, ,مقابلة التميمي عزام 1

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة العوا سليم محمد 2
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النسقققان, بحققوق ويحفلقون الخصوصققققققيات, ويحقققترمون الحريقات, الليقبراليون يققر حيقث مققدارها الفراييية:

وتطويقر المجتمعققات تققدم فقي وأثرهققا القتصققققادي, العمققل وحريقة التعبقير, وحريقة الفكريقة, الحريقة ويققدرون

كما الفرص في والتكافؤ بالمساواة الفائقة العناية في تبدو فالفرصقة للشتراكيين بالنسبة أما أبنائها, قدرات

كريمقة حياة تنتج لكقي السقواق, وضققبط والصققحة بالتعليم الدولة واهتمقام الوطنية, الثروة توزيع في العدالة

كافة. للمواطنين

لنفسققه منهقا كقل يحتفقظ والشققتراكي, والليقبرالي السققلمي الثقلث: الساسققية التيقارات أن مقدارها التحيدي:

جيقل, كقل فقي المتجققددة الحياتيقة للمشققكلت مقترحققة حلولا ويققدم الدنيوي, النسققاني للوجققود شققاملة برايقة

حلول. من يقترحه لما أساساا تيار كل يتخذها التي المرجعية في الفارق ويكمن

المفاسقد, ودرء المصققالح تحقيق إلى المقترحقة حلوله ينسقب أن السقلمي التيار اسقتطاع إذا لذلك

فعلت إذا كقذلك الخقرى, التيارات مقع صققراع في الدخول تجنب ويتم صققحيحة, قاعقدة على حينهقا �يكقون

للتعقاون وسقيلة الفرصققة وجعقل الفرصققة, اغتنم قد يكقون حينهقا الجميع فإن نفسقه, الشقيء الخقرى التيارات

سيتفاقم. التحدي أن شك ل فإنه والفكرية, العقدية الصول عند الوقوف تم إذا بينما البنواء, الوطني

السقلمية التيارات بين الشقراكة أن في العقوا سقليم محمقد طرحقه مقا مقع عمقارة محمقد اتفق وكقذلك

قواسققم, مقن يجمعهقا مقا على التفقاق حققال فقي النجققاح لهقا يكتقب أن ممكقن والقوميقة, والعلمانيقة والليبراليقة

ومسقالة والديمقراطية, الجتماعية, والعدالة الحضقاري, والسقتقلل السقتبداد, مقاومة مسقألة على كالتفاق

الققوى, تجمقع التي الساسققية الغايقات على التوافقق مقن بقد ل أنقه لنقا تبيون وهنقا للسققلطة1, السققلمي التقداول

السياسية. التيارات بين الصراع يتحول ل لكي الفكرية, المعتقدات في الخوض دون

وإنمقا فحسقب, سياسقي مشقروع صققاحبة ليسقت السياسقي السقلم حركقات أن الهويدي فهمقي ورأى

النمققاذج عقققن جوهريقاا تختلقف فهققي والمعققاملت...القخ, والعبقادات الحيقم مققن خليقط �يقه حضقققققاري مشقققروع

وهقذا هقدف, في وتختلف نقطقة, في تلتقي أن يمكن ولكن غيرهقا, أو الشقتراكية أو الليبرالية سقواء الخقرى

الشقتراكية ومقع الليبراليين, مقع السقلميين أن فنجقد الحرية بحيمقة يتعلق مقا الليبرالية مقن أخقذت إذا يعقني

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة عمارة: محمد 1
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أن السققلميين حققق ومقن النهقائي, المشققروع فقي مختلف مشققروعهم أن مقع الجتماعيقة, العدالة قيمقة فقي

والنهايات1. المقاصد في وتختلف النقاط, �يه تلتقي نموذجاا لديهم يكون

السياسققققية القققوى لكافققة عنايقة محققققل التيقارات, بيقن والفققرص التحققققديات أن الباحققققث رأى هنقا ومقققن

السياسية منطلقاتها من ابتداءا إليه, تسعى ما تحقيق على الحرص من بد ول اليديولوجي, الفكر صقاحبة

وعقققدم الهققداف, فقي التنقازل دون اللتققاء, نقطقققة إلقى سقققتؤدي القتي التنقازلت تققديم مققن بقأس ول النفعيقة,

عن كالحديث الخرى, التيارات بين التفاق طريق تقصقير على تعمل أن الممكن من قضقايا في الخوض

الباحثين أن إل الققائم, هقو اليديولوجي التحققدي أن مقن الرغم وعلى شققابه. ومقا والسققينما الخمقارات وجققود

أيديولوجياا2. توظيفها تم وإن حتى والحكم, السلطة في تتمحور الزمة أن يرون

والمأمول جديد..الواقع واجتما�ي سياسي �قد 5.3

الشققعوب, بدأتقه مقا وبنقاء والتعقايش, للتكامقل السياسققية الققوى تسققعف لم المشققتركة القواسققم أن بمقا

السس أبرز عن للمفكرين الباحث قبل من سؤال تم وقد الخرى, والتيارات السلميين بين الصراع خاصة

رجقققوع وعقققدم الوحقققدة تحقيقق بهققدف السياسقققية الققوى بيقن جديقد سياسقققي عققد لبنقاء بهققا, الحيقام يجقققب القتي

المستبدة. النظمة

الساسقي, التيار فكقرة إلى الرجوع السياسقية القوى بين الوحيد السقبيل أن البشقري3, طقارق فأجقاب

ذات جماعيقة وتشقققكيلت تنظيمققات مققن سياسقققية جماعقققة كققل وتنتقج أنتجقققت �يمققا ننظقققر أن علينقا ويتعيون

مقن لكقل يكقون أن شقريطة الدعوية، التشقكيلت أو السياسقية الجماعقات سقواء الناس، بحياة تتعلق أهقداف

بنخبة يتعلق أو اعتبار, ذات شقعبية مصقلحة أو جماعقة أو بقوة ويتعلق معتبر, شقعبي وجقود أسقاس هؤلء

أو العام, الرأي صناعة أو السياسات, في وشأن أثر منها لكل صار بحيث تجمعت تكون التي النخب من

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة الهويدي: فهمي 1

ط1, عمقان, الوسققط, الشققرق دراسققات مقركز العيربي, الوطن في السياسيي اسسيلم حركيات أميام ,التحيديات وآخققرون احمقد نوفقل, 2

ص22. ,2015
سابق. مرجع �اتفية, مقابلة البشري: طارق 3
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العامقققة الحيققاة فققي أثققر ذات طوائققف أو قبائققل ثمقققة يكقققون أو قققواها، تشققققكيلت أو الدولقة, أجهقققزة فققي نفققوذ

مجملها. في السياسية للجماعة

"القاسققم الرياضقققيات علم فقي عليقه يطلق مقا يمثقل مشققتركاا, عققاملا يكقون أن يمكقن �يمقا ننظققر ثقم

في البدء نقطة هو ذلك ويكون كلها, فيها المشتركة والمطالب المشتركة الخصائص أي العظم", المشترك

هققذه مققن لكققل النسققبية الوزان ذلقك فقي يقراعى وأن للمققة، الساسققي التيقار مقومققات مققن يعتقبر مققا تحديقد

الجتماعية. التكوينات

إحياء ضقرورة إلى أشقار أنه إل طرحقه, في البشقري طقارق المستشقار عمارة محمد وافق حين في

وإحياء بالتعددية, المطلق فاليمقان والنفوذ, بالسقلطة تسقتأثر أن القوى مقن أي تمنع لنهقا الوطنية, الجبهقة

أسس1. أربعة عبر وذلك الدولة, ببناء المشاركة القوى كافة على يحتوم الوطنية, الجبهة مفهوم

والفكر والدنيا الدين نواحي كل علينا يفسد الذي الداء هو الستبداد لن الستبداد, مقاومة الول: الساس

والفلسفة. والثقافة

هو الحضقاري مركزه يكون أن يحقاول وهو قرنين منذ الغرب لن للغرب, التبعية مقاومة الثاني: الساس

الغربية. العلمانية وفي التغريب, في السلمية العربية الهوية يذيب وأن القبلة,

للسلطة. السلمي والتداول الديمقراطي النهج على التأكيد الثالث: الساس

�يه, نعيش الذي واقعنا في والمفقودة المنشودة الفريضقة هي هذه لن الجتماعية, العدالة الرابع: الساس

العدالة من كبير قدر هنالك كان إذا إل ححيحياا وحراكاا وطموحاا المة لدى حيوية هناك تكون أن يمكن ول

العربية. الحزاب بين الجتماعي العقد أسس تمثول الربعة السس وهذه للجماهير, بالنسبة الجتماعية

مقن تنطلق السياسققية الققوى أن عمقارة محمقد طرحققه مقا مؤكقداا هويقدي, فهمقي إليقه ذهقب مقا وهقذا

الجتمقاعي, العقدل وقضققية الوطقني, السقتقلل المواطنة, الديمقراطية, الحرية, هقي, خمقس وقضققايا أسقس

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة عمارة: محمد 1
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على خلف ل لنه العام, العمل في يشارك من حولها يلتف مشتركة, كقواسم تصلح الخمسة الركائز هذه

الجتماعي1. والعدل الوطني والستقلل والمواطنة والديمقراطية الحرية

مشتركة قواسم إقامة إمكانية حيث من السابقين المفكرين مع يتفق لم حشمت جمال محمد أن إل

الشراكة, بين تحول سابقة إشكاليات وجود عن فتحدث والخر, السلميين بين خاصة المختلفة القوى بين

العربيقة, السياسققية الحققزاب عليقه تتوافقق سياسققي اجتمقاعي وعققد رايقة هنقاك لصقققبح معالجتهقا تمقت ولو

العققدل, الواحقققد القوطن لبنقاء توفقر القتي وهققي السقققلم، ثوابقت يحققق اجتهققاد لكققل الحاضقققققنة هققي فالمققة

وحمققل أشقققكاله, بكققل الحتكققار ومنقع السقققلطة, وتقداول الجتماعيقة, والعدالقة النسقققانية, والكرامققة والحريقة,

عالمية, وأخلق إنسانية قيم من لديهم ما وتقديم العالم, مع التواصقل تلزمهم التي النسانية السلم رسالة

وفضقح الراقي, النموذج تقديم خقلل من العالمي, السقتقرار ودعقم المحبة, ومعاني السقلم, لنشقر وتتعاون

إل سققبيل فقل الشققعوب, بيقن الكراهيقة وبقث والنتققام, الفوضقققى, على العقالم تحققرض التي النمقاذج ورفقض

السلمية2. للمة بالرجوع

المجتمعققققات فققي الخقققققرون انتهققققى حيققث مققققن نبققدأ أن مققققن بققد ل بأنققه رأى التميمققققي عقققققزام بينمققققا

الولى, شقهورها في وتجهضققها الديمقراطي التحقول عملية على المضققادة الثورة تنقض لم لو الديمقراطية,

المجتمعات وثقافة السلم قيم بين تزاوج يحدث حيث نوعها، من فريدة ديمقراطية لنماذج تطوراا رأينا لربما

الققانون, أمققام ومسققاواة ققانون, وسققيادة انتخابقات, مققن عليهققا المتعققارف الديمقراطيقة الليقات وبيقن المحليقة,

في كيانات تنفذ ومنع السقلطات, بين والفصققل القلية, حقوق بصققيانة ضققمانات مقابل للغلبية, وخضققوع

وتدارك إصقققلح مقن بد ل ولكقن الشققعب, قبل مقن مباشققرة المنتخبة المجققالس لسققلطة تخضقققع ل المجتمقع

للسلميين3. المعادية التيارات نوايا صفت إذا المر

الجتماعي العقد عن يختلف عربي اجتماعي عقد يوجد ل بأنه يرى الشنحيطي مختار محمد أما

هو اليوم, العربية المجتمعات في نحتاجه الذي الجتماعي العقد فجوهر الخرى, البشرية المجتمعات في

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة الهويدي: فهمي 1

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة حشمت: جمال محمد 2

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة التميمي عزام 3
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أو نخبة أو فرد من وصاية دون إليها المة أمر وُيرجع ازدواجية، دون للجميع والحرية العدل يضمن عقدل

بضقاعتها تعرض أن وعلمانية- –إسقلمية العربية السياسقية القوى لكل يتاح العقد, هذا سقياق وفي حقزب,

طريققه وجقققد المجتمققع قبلقه فمققا إجبقار, ول �يقه احتكققار ل حقققر, أفكققار سقققوق فقي المجتمققع علقى السياسقققية

لحكمقه المجتمقع رضقققيهم ومقن به, المجتمقع إقناع إلى السقعي فرصقققة أصقققحابه فلدى يقبله لم ومقا للتنفيذ,

مقن ثقتقه كسققب إلى والسققعي المجتمقع، إلى أنفسققهم تققديم فرصقققة دائمقا فأمقامهم يرضقققهم لم ومقن حكمقوا،

جديد1.

مكونات في الولوج عن وابتعاد الكليات, على إجماع هنالك أن نجد المقابلت, مجموع خلل من

بشكل السياسي للعمل والفلسفة النظرة في تطور سواءا العربية, السياسية الحزاب على حدث الذي التطور

إفشققالها, أو التجققارب بعقض لفشققل نتيجققة إمقا كقان والقذي السياسققي, السققلم حركقات لقدى وبالقذات عققام,

والتوافق. الجماع عدم تركها التي والثار العربي للواقع العام للدراك نتيجة أو الخر, بعضها ونجاح

يأتي: ما إلى البحثية والمعالجة والمقابلت الدبيات خلل من الباحث خلص لذا

مصققطلح الباحقث ويقترح المصققطلح, في النظقر إعقادة إلى بحاجقة سياسقي إسقلم عقن اليوم الحقديث أولل:

أفرزتهققا القتي الجديقدة العلققة لتفسققير وإنمققا جديقد, مصققققطلح إيجققاد أجققل مققن ليقس مققدني, إسققلم حركققات

بقأن الشققتراط بمعقنى الدول إسققلمية صقققعيد على وبالذات والدولة, السققلمية الحركقات بيقن مقا المرحلة,

السقلمية, للحركقات تححيقهقا تم التي النجاحقات إلى الرجوع الممكقن ومقن للدولة, مرجعية السقلم يكقون

السقلم يكقون أن باشقتراطها الحكقم في المشقاركة تشقترط لم والتي تركيا, أو المغقرب, أو تونس, في سقواء

الدولة. مرجعية

إلى اللجقوء عليها يحتم والدكتاتورية, السقتبداد لمناهضققة العربي الوطن في السياسقية التيارات :فشقل ثانيال

عليها قامت التي الفلسفة أو اليدولوجيا, إلى اللجوء وعدم منها, والنطلق الساسية القضايا على التوافق

خاصة خدماتية, علمية برامج على التوافق حال في الصراع حالة تضييق إلى ستؤدي أنها حيث الحزاب,

واستثمارات, وظائف إيجاد على التوافق وإنما اليديولوجية, للحزاب النصوص مناقشة إلى اللجوء عدم في

سابق. مرجع �اتفية, مقابلة الشنحيطي: مختار محمد 1
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الجتماعية التحقديات معالجقة بمعقنى والسقكن, والصققحة والتعليم والبطالة الفقر حقالت معالجقة خصوصققاا

والقتصادية. والتنموية

يتطلب:_ اليوم القوى مختلف بين الوطني التوافق برنامج إن ثالثال:

الخقارجي الصققعيد وعلى السياسقي, الجقدل إلى الحقزاب بين الفلسقفي الجتمقاعي الجقدل مقن النتقال _1

الوطنية. الولوية تحديد الداخلي الصعيد وعلى الخارجي, العدو تحديد يتعيون

اليديولوجي. الخلف وليس الوطني المشترك على التركيز _2

والجتماعية. الوطنية للقضايا العملية الحلول تقديم إلى النتقال _3

المختلفة. والحضارات الثقافات على والنفتاح الموحدة, الوطنية الهوية تعزيز _4

المواطنة. على والقائمة والمن, والحريات, الحقوق, تضمن التي الرشيدة والحكومة القانون دولة ترسيخ _5
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الرابع الفصل

السياسية والشراكة حماس
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الرابع الفصل

السياسية والشراكة حماس

والمتغيرات النشأة حماس.. 1.4

في اليديولوجي الخط عن المعبرة الوطنية الحركات أبرز تعتبر حماس السلمية المقاومة حركة

الفلسققطيني الصققققراع عققن وتصققققوراتها ومفاهيمهقا أفكارهققا كمقا السققلم مقن منهجهقا تسققتمد فهقي فلسققطين,

نشأة فمنذ أقطارها، في التنظيمات نشوء نتيجة الثمانينيات أواخر في حماس حركة ولدت وقد السرائيلي,

والحكم الفلسطينية السلطة قيام عن أعلن بعدما خاصقة عليها منصقباا والمحلي الدولي الهتمام بدأ الحركة

اتفاقيات أي أو سقلمية عملية أي ترفض أنها سياسقاتها عقبر حماس حركة أعلنت فقد للفلسقطينيين, الذاتي

بعمليات الحركة تمسك عن والعلن السرائيلي, والحتلل بالسلطة ممثلا الفلسطيني الجانب بين أبرمت

الفلسطينية. الراضي عن دحره أجل من المحتل لمقاومة مسلحة

مقع تمامقاا متعقارض مشقروعها أن ترى كانت والتي العربية الدول لنهقج معارضققتها إلى بالضققافة

إحياء في يتمثل مشقروعها حمقاس فحركقة السقرائيلي, الحتلل مقع للسقلم يسقعى الذي العقربي المشقروع

ديني بعد من لها لما الفلسطينية القضقية بإحياء وذلك عامة, المسلمين قضقية إحياء خلل من المة روح

الرض. قدسية على المسلمين كل يجمع عقدي

أنهقا أم وطنيقة حركقة حمقاس وهققل المسققلمين, بقالخوان حمقاس علققة حققول جققدل هنالقك تاريخيقاا

وأنهقا كمقا العالمية, الحركقة هقذه مقن جقزءاا كونهقا المسقلمين, الخقوان بجماعقة ارتباطهقا نتيجقة أممية حركقة

في المسقلمين الخقوان جناح أنهقا الحركقة أعلنت نشقأتها فمنذ السقلمي, التاريخ مقن الروحية القوة تسقتمد

فلسطين.

المسققلمين, الخققوان حركقة على طققرأت التي بقالمتغيرات حمقاس حركقة تقأثر حققول الخققر, الجققدل

العربي. الربيع عقب الحركة داخل الفكرية النقاشات بعد خاصة

حيث ,2017_2014 العقوام خقلل السياسقي الحركة سقلوك في وتأثيراا تأثراا هنالك أن فالواضقح

في مصقر مع تقاربها ذلك على شاهد وخير أيديولوجياا, وليس سياسياا التموضقع إلى عادت قد حماس أن
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بحق مجازر وارتكاب الحكم عن الم الحركة إقصاء على العمل من بالرغم السيسي الفتاح عبد حكم ظل

أبنائها.

المسلمين, الخوان حركة عن المختلفة تمايزاتها لديها النشأة منذ حماس حركة أن إغفال يمكن ل

تحرر حركة أنها عن عدا والدعوي, السياسي العمل عن المقاوم العمل فصقل على حماس عملت تاريخياا

كحركققة لهققا وانضققققمامها بالنتفاضققققات ومققروراا 1987م عققام انطلقتهققا ومنقذ إسققلمية, خلفيقة ذات وطنيقة

جيل لبناء تسعى دعوية حركة أنها إلى بالضقافة الفلسطينية, الوطنية والثورة الكفاح مشروع في انخرطت

حركقة أيضقققاا وكونهقا المحتل, مقن للتحققرر الطققريق هقو السققلمي الدين بتعقاليم لللتزام العقودة بأن مقؤمن

اجتماعي. وإصلح تغيير

الحركقة روابط توثقت فقد الحتلل, لمواجهقة كبير بشقكل بالمجتمع حمقاس حركقة انخرطقت لذلك

إصققققلح عمليقات مققن الحركققة لعبتقه لمققا واسققعة وشققعبية جماهيريقة ققوة خللقه مققن واكتسققبت المجتمققع مققع

بالخط حماس حركة فتمسك التعليمية, المؤسسات وإقامة الخيرية الجوانب على والتركيز وتربوي اجتماعي

قبلهقا ُأنشقئْت لحركقات ونداا منافسقاا حمقاس حركقة مقن جعقل المقاوم والعمقل الجتمقاعي والصققلح الدعوي

كبير. بشكل الجماهيري رصيدها من زاد وذلك السنوات, بعشرات

وتلقت وقادتها أبنائها ملحقة تم فقد الماضية, الثلثين سنواتها عبر الملحقة من تسلم لم حماس

بالغتيال أو الفلسطينية السلطة أيدي على والتعذيب بالعتقال سواء لرموزها, واستهدافاا متلحقة ضقربات

عرضقة جعلها عديدة بمراحقل حماس حركة فمرور السقرائيلي، الحتلل نتيجقة السقتقرار وعقدم والعتقال

الخقيرة الوثيقة أن حيث ,2017 عقام الجديدة السياسقية الوثيقة تقديم آخرهقا كقان والتي مواقفهقا في للتغقير

أسئلة مجموعة على لتجيب أتت سابقاا, حماس لحركة السياسي المكتب رئيس مشعل خالد عنها أعلن التي

وغيرها. السياسية الشراكة موضوع طرح كلما حماس تواجه دوماا كانت

المسلمين اسخوان وجما�ة حماس 1.1.4

التي العربي الوطن في السلمية الحركات أوائل من كانت الم الحركة المسلمين الخوان جماعة

في السقرائيلي. الحتلل دولة قيام قبل ما إلى تمتد جقذورها أن حيث الفلسقطينية, بالقضققية اهتماماا أبدت
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إنشاء ليتم توسعت ثم المحتلة فلسطين في لها فرع أول إنشاء عن أعلنت قد الجماعة كانت 1936م عام

لها فرعاا وعشرين خمسة يقارب ما أنشأت قد الجماعة كانت 1948م عام وحتى غزة1, مدينة في لها فرع

وحملت الدعوة نشر على العمل في الجماعة نشطت حيث التاريخية، فلسطين أراضي جميع على موزعة

القتال صققفوف في انخقراطهم إلى بالضققافة الصققهيوني, الحتلل ضققد للجهقاد والتعبئة والعقداد التوعية

فلسطين2. عن الحتلل لدحر

العسكري, الطابع الحكم اخذ وإنما لها غزة قطاع انضمام مصر رفضت 1948م عام هزيمة بعد

أخقذ الضققفة في فالخوان رسقمي, بشقكل الردن إلى الغربية الضققفة انضققمام تم 1950 سقنة أن حين في

الدولة مقع العلقة كانت فقد غقزة, قطققاع في المسقلمون الخقوان أمقا والسياسقي. التربوي بالهتمقام عملهقم

في خاصة سلبية العلقة كانت الحيان معظم في ولكن الدولة, مع مصر إخوان بعلقة مرهونة المصرية

بقادتهم والزج نشقاطهم وحظققر واضقققطهادهم غقزة في الخقوان ملحقة تم وقد الناصقققر, عبد جمقال مرحلة

وظل السرائيلي3. الحتلل لمقاومة المسلح للعمل سرية خليا لتشكيل دعاهم مما بالسجون, وعناصقرهم

أن حيقن فقي 1967م, عقققام حقققتى الممتقدة الفقترة طقققوال المصقققققري النظقققام مققن ملحقيقن غقققزة فقي الخقققوان

عبد حينهقا الردن فقي للجماعققة العقام المراققب قيادة تحققت الردن اخققوان مقع توحققدوا الضقققفة فقي الخققوان

قورة4. أبو اللطيف

قضايا5. عدة المسلمين الخوان لجماعة الملحقة عن نتج الححبة هذه في

أن خاصة المسلمين, الخوان جماعة داخل من الحركة لهذه الولى النواة جاءت إذ فتح حركة بروز أولل:

وأبو الزعنون وسليم إياد أبو خلف صلح ومنهم الخواني, الطار من خرجوا قد كانوا وكوادرها مؤسسيها

والبرغماتية اليديولوجي التمسيك بين ميا الفلسيطيني السياسيي النظيام في حمياس لحركية السياسيية المشياركة : مجققدي عيسققى, 1

ص6-5. ,2007 بيرزيت, منشورة_جامعة ماجستير رسالة السياسية,
ص9-8. السابق, المرجع 2

ص79-78. ,1988 ,13 عدد العربي, المستقبل مجلة المحتلة, الرض في اسسلمي :التيار هالة مصطفى, 3

عمقان, الوسقط, الشقرق دراسقات مقركز حماس, اسسيلمية المقاومة لحركة السياسيي الفكر في :دراسية وآخقرون ا عبد عيد, أبو 4

ص32. ,2010 ط4,
ص34-33. سابق, مرجع حماس، اسسلمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في :دراسة وآخرون ا عبد عيد, أبو 5
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تم وقد فتح حركة مشقروع تتبنل لم المسقلمين الخقوان جماعقة أن إل إياد, أبو الوزير وخليل النجقار يوسقف

الخوان. مشروع عن يختلف لنه معارضته

عملت السبعينيات مرحلة في الفلسطينية الساحة في المسلمين الخوان لجماعة المتلحقة الضربات ثانيال:

وتوعيقة المسققاجد وبنقاء القدعوي العمقل علقى جهقدهم وانصققققب والعسققكري, السياسققي دورهققا اضققققعاف علقى

الحتلل. لمواجهة العقيدة وترسيخ الجيال,

مققع وانخقققراطهم بالخقققارج, الجامعققات إلقى وغقققزة الضقققققفة مققن الجقققامعيين الشقققباب مققن العديقد خقققروج ثالثيال:

إنتخابات خوضققهم على سقاعد ما وهقذا السقلميين من وتقربهم ربطهم على عمل مموا هناك, السقلميين

النجاح جامعة في خاصة النتخابات, على والسيطرة الخرى, الوطنية القوى ومنافسة الطلبية التحادات

والنقابات. التحادات بانتخابات مشاركتهم إلى وصولا والخليل, وغزة القدس وجامعات

الجامعقة إنشقاء عقن العقلن تم كمقا السقلمية, الجمعيات لبروز جديدة مرحلة كانت 1978م عقام رابعال:

الذين الجقامعيين الشقباب مقن العديد اسقتقطاب تم وبالتالي الخقرى, القوى مقع شقديد صققراع بعقد السقلمية

السياسقققية القضقققققايا معظققققم مققع تفقاعلوا والقذين فلسقققطين فقي السقققلميين لقدور مغققايراا بعققداا شقققكلوا بقدورهم

السابقة. المراحل عن مغاير بشكل والوطنية

أن خاصققة قبل, ذي عقن مغقايراا بعقداا تأخقذ الفلسقطينية السقاحة بدأت الثمانينيات مرحلة بروز مقع

فقي وخاصققققة السققلمية الحركققات علقى بظللهققا ألققت والقتي إيقران فقي السققلمية الثقورة نجققاح أهمهققا مققن

السقرائيلي الجتياح بعد اللبنانية للسقاحة الثمانينيات أوائل التحرير منظمة خسقارة إلى بالضقافة فلسقطين,

انتفاضقة اندلع كان البرز العامل ولعلو وانحسقارها, القومية التيارات تراجع إلى بالضقافة 1982م, عقام

وأعلنت حمقاس حركقة برزت الفلسقطينية النتفاضققة اندلع ومقع المراحقل هقذه بعقد 1978م1. عقام الحجقارة

1987/12/14م. تاريخ في رسمي بشكل الحركة تشكيل عن

سقواء فلسقطين في المسقلمين الخقوان جماعقة اسقتهدفت التي المتتالية الضققربات أن الباحقث يرى

العمقل وتجققريم النشققطة, وحظققر والملحققة بالعتققال تمثلت والتي الحتلل مقن أو المصقققري النظققام مقن

ص71. ,1993 ,13 عدد الفلسطينية, الدراسات مجلة السياسية, الشرعية إلى المسلمين اسخوان مدخل :حماس علي الجرباوي, 1
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قد ونواياها, الجماعة خبايا حول العربية النظمة من المستمرة والتشكيك التشويه وحملت الجماعة ضمن

أساسيتين. نقطتين إلى أدى والذي الجماعة نشاط استمرار على سلباا انعكس

المراحقل في الدعوي العمل على أنشقطتهم في والقتصقار المسقلمين الخقوان جماعقة عمل خفوت الولى:

الجماعققة هياكقل بنقاء فقي والسققتمرار السياسققي, العمقل فقي واضقققح غيقاب ظققل فقي اسققتهدافهم مقن الولى

المتقدمة. للمراحل استعداداا

النقابقات فقي المؤسسققي العمققل عققبر النشققطة تجديقد إلقى العققودة تقم والثمانينيقات السققبعينيات فقترة الثانية:

إلقى بالضققققافة وغيرهققا, والتربيقة والصققققحة الهندسققة كنقابقة المختلفقة والنقابقات والمعاهققد, بالجامعققات سققواء

الزكاة لجان خلل من المجتمع مع بالتواصقل والهتمام والجمعيات والمؤسسات الندية إنشاء على العمل

بالمجتمع. تعنى التي المؤسسات من وغيرها الخاصة والمدارس

والميثاق حماس حركة 2.1.4

الثاني فالبند السلمية. هويتها إعلن عن الحركة تتوان لم فلسطين في حماس حركة انطلق مع

المنطلقات تحديد على الحركقة وعملت فلسقطين1. في المسقلمين الخقوان جناح الحركقة اعتبر الميثاق مقن

السلم. الساسية مرجعيتها أن منطلق من بها الخاصة الفكرية

شقققعارها بقأن الميثقاق مققن الول البقاب مققن الولقى المققادة فقي ميثاقهققا فقي حمققاس حركققة حقققددت

هقذا يعقد أمانيهقا(2, أسققمى ا سققبيل فقي والجهقاد دسققتورها والققرآن ققدوتها والرسققول غايتهقا )ا الساسققي.

أحمد الشقيخ الحركة مؤسقس فان ذلك عقن عقدا المسقلمين. الخقوان بجماعقة الخقاص الشقعار نفس الشقعار

يوجد ل وأنه واليمان, ا سبيل في والجهاد السلم يوحدها وما ربانية بأنها الحركة عروف قد كان ياسين

بتحقققرير يبقدأ والقذي السقققلمي, المشقققروع تحقيقق فقي تكمققن الساسقققية والغايقة والخقققارج, القداخل بيقن فقرق

ص2. ,1988 الثانية, المادة الول, الباب فلسطين, حماس, اسسلمية المقاومة حركة ميثاق 1

السلمية. المقاومة حركة شعار الثامنة, المادة سابق, مرجع حماس، اسسلمية المقاومة حركة ميثاق 2
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وحدة المشروع وأن السلمية, الشريعة وتطبيق السلمي النظام إقامة ثم الرض, تحرير ثم ومن النسان

تجزئته1. يمكن ل واحدة

على انطلقت عندما هويتها عن عبرت قد حماس السلمية المقاومة حركة بأن الباحث يرى هنا

جوانقب جميقع فقي وتتعامقل وطققني, تحققرر حركقة أو مقاومقة حركقة لكونهقا بالضقققافة إسققلمية, حركقة أنهقا

أن ترى وأنهقا كمقا السققلمية, اليدولوجيا منطلق مقن والجتماعية والثقا�ية والقتصقققادية السياسققية الحياة

تؤكد أنها عن عدا العالم, في المسلمين كافة من مطلوب وتحررها إسلمي وقف أرض هي فلسطين أرض

أن منطلق من وأدبياتها ومفاهيمها وتصقوراتها أفكارها تستمد والتي السلمية منهجيتها على الميثاق عبر

حياة. منهج السلم

التسعينيات ومرحلة حماس حركة 3.1.4

نحققو ققدماا والقدفع الجمققاهير تعققاطف كسققب باتجققاه التركققيز كققان حمققاس حركققة تأسققيس بدايقة فقي

والسققلمية العربيقة الجمقاهير تحشققيد إلقى بالضققققافة اسققتمراريتها, علقى والعمقل الولقى النتفاضققققة إشققعال

الفلسطينية. القضية أهمية على للتأكيد

السققققرائيلي الحتقلل مقققع المبرمقققة التفاقيقات عقققد بعقققد مغقققايراا طابعقققاا أخققققذت التسققققعينيات مرحلقة

وتلها 1991م, عام مدريد مؤتمر انعقاد بعد السلم عملية اتفاقية توقيع بعد خاصة الفلسطينية, والسلطة

للشققعب السققتقلل تحققق ل التفاقيقات هقذه أن حمقاس رأتقه والذي أوسققلو, اتفاقيقة توقيقع بعقامين ذلك بعقد

الصهيوني. المشروع لصالح كبير تنازل وفيها الفلسطينية, الرض على السيادة ول الفلسطيني

آثاراا تركت قد التفاقيات هذه أن خاصقة حماس, حركة لدى ل تحوو نقطة إلى أدت المحطات هذه

التفاقيات, هذه ظل في عديدة تساالت أمام نفسها وجدت حماس فحركة الفلسطينية, القضقية على كبيرة

السئلة. هذه عن الجابة من بد ل فكان ونشاطها, ظهورها أوج في كانت الحركة أن وبالخص

ص6. ,2000 ,17 العدد المنطلق, مجلة المقاومة, في حقها �لى تصر :حماس أحمد ياسين, 1
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حماس فحركة والرهاب, العنف بنبذ يفيد بند على احتوت الموقعة التفاقيات أن المر في الشاهد

بلورة على الحركة عملت إجرائياا حماس, المركزي عدوها أن منطلق من وقوعت قد التفاقيات هذه أن رأت

عديدة. اتجاهات ضمن تحركاتها

اتفاقية لفشقال السقرائيلي الحتلل ضقد المسقلحة العسقكرية العمليات من حماس صقعودت الول: التجاه

وأصبحت الذاتي, الحكم لسلطة الخاضعتين غزة وقطاع الضفة في أو الفلسطيني الداخل في سواء أوسلو,

الفلسطينية1. السلطة استراتيجية مع حماس اصطدمت المر بهذا المقاومة, لعمليات مسرحاا المناطق هذه

الفلسطينيين. صفوف في يتسع ونفوذها تزداد الحركة أسهم كانت بالمقابل

بياناتها, خقلل من توسقيعه على والعمل سياسقي خطقاب إلى حماس حركة خطقاب تحقول الثاني: التجاه

الققوى لكققل تمثيلقه وعقققدم القائمققة بتركيبتقه الفلسقققطيني الوطققققني "المجلقس بقأن التصقققققريح خقققلل مققن وذلقك

الفلسطيني"2. الشعب عن يعبر تاريخي مصيري قرار لتخاذ ل مخوو ول مؤهل غير الفاعلة الفلسطينية

رايتها في واضحاا كان السياسي حماس لخطاب التسعينيات مرحلة في التطور فإن ذلك عن عدا

عمقققاده ديمقققراطي سياسققققي نظققققام قيققام علقى والتأكيققد المسققققتقلة, الفلسققققطينية الدولقة بمقولقة:- وذلقك للدولقة

النتخابات3. تفرزه من يقودها التي السلطة احترام على والتأكيد للحزاب السياسية التعددية

الذاتي, الحكقم سققلطة مواجهقة على والعمقل المعارضقققة صقققف تمتيقن على الحركقة عملت الثالث: التجياه

هذه عارضقت حيث 1993م, عام أوسلو اتفاقية توقيع بعد أبرم والذي العشرة للفصقائل اتفاق ضقمن وذلك

وقومية إسلمية فصقائل ضقمت قد الفصقائل أن حين في برمتها, السلمية والعملية التسوية مسار الفصقائل

ووطنية. ويسارية

ص67. سابق, مرجع حماس, اسسلمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في :دراسة وآخرون ا عبد عيد, أبو 1

ص58. السابق, المرجع 2

ص62-61. سابق, مرجع حماس, اسسلمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في دراسة وآخرون: ا عبد عيد, أبو 3
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هذه في السياسي". "التفريط لمجابهة موحدة وطنية قيادة إطار في الفلسطينية القوى توحدت حيث

التحقققرير منظمققة حقققول القدائر الجقققدل وكققان الوطقققني, العمققل قيقادة علقى حقققاد صقققققراع هنالقك كققان المرحلقة

الوطني. والمجلس

أن بمعنى ديني, بطقابع المواقف تصقدير على بالعمل وذلك المسقاجد, في والتوجيه التعبئة الرابع: التجاه

التي التربوية والتوعية المساجد خطباء عبر للجماهير أوسلو من موقفها تصدير على عملت حماس حركة

المشقققهد تصقققققدير مققن تبعققه ومققا فلسقققطين, مققن كبقيرة أجقققزاء فقي فقروط بأنقه الخقققر نحقققو تؤشقققر أصقققققبحت

إلى بالضقققافة التفاقيات, هقذه على المقوقوعين وطنية فقي تشققكك التي البيانات إصقققدار عقبر للفلسققطينيين

لتثحيقف الرياضقققققية, والنقوادي والمققدارس والجامعققات الجتماعيقة والمؤسسقققات الخيريقة الجمعيقات اسقققتغلل

بنااه. يتم ما هدم في الفلسطينية السلطة ودور السلمية العملية بخطورة المجتمع

مسيرتها: عبر عديدة قضايا حسمت حماس حركة أن الباحث يرى هنا من

التي عملها, سنوات خلل من الفلسطينية, الساحة في هاماا جزءاا حماس حركة أصقبحت الولى: القاية

مع برغماتي بأداء والتعامل السياسقي عملها بين بالمزج المتغيرات مختلف مع التعامل على قدرتها أثبتت

المختلفة. المراحل في المستجدات

في الجماعقة مع الشقتراك وإنما المسقلمين, الخقوان لحركة تنظيمياا تابعة الحركة تعد لم الثانية: القايية

حركقة بأنهقا الحركقة قادة حقديث عقبر ذلك وكقان إسقلمية, أيديولوجية خلفية ذات بأنهقا الفكرية تصقققوراتها

لنهقا إضققافة المسقلمين، الخقوان مشقروع عقن مختلفاا تحررياا مشقروعاا امتلكهقا عقن عقدا إسقلمية, وطنية

الحركة. راية وفق بها الخاصة والجمعيات المؤسسات من شبكة تدير

والقوميين اليساريين تضم وطنية جبهة في بالشتراك التفاقيات توقيع عقب الحركة :نجاح الثالثة القاية

مدريد. اتفاقية وقعت عندما السياسية التسوية عملية لمناهضة والوطنيين

أخرى. جهة من العسكري العمل بين وما جهة من والدعوي السياسي العمل بين :الفصل الرابعة القاية

حماس حركة لدى السياسية الشراكة جدليات 2.4
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البقاحثين لقدى أولويقة الخقققيرة الونقة فقي والخقققر حمققاس بيقن السياسقققية الشقققراكة موضقققققوع يحتقل

وتتعاظم القائم, السياسقي النظقام في السياسقي المأزق من الخقروج الممكن من أنه اعتبار على والدارسقين,

الرئيس عنوانه يكقون وطقني تحقرر لبرنامج جامعقة أسقس على واللتقاء للنهقوض محاولة في الهمية هقذه

والوحدة. الشراكة الساسية دعامته تكون أن شرط الحتلل من الخلص

في السياسية الشراكة عليها تقام أن الممكن من التي السس حول خلف محل كان الموضوع هذا

والهققداف القراى فقي حقققاد سياسقققي انقسقققام أنقه كمققا سقققنوات, عشقققر مققن لكققثر امتقد جغققرافي انقسقققام ظقققل

آليقات حقققول الوطقققني الجمققاع وغيقاب الجامعققة, الوطنيقة الهققداف غيقاب إلقى أدى ممققا والسقققتراتيجيات,

السياسي. العمل

بإمكاننا كمقا حمقاس, بحركقة خاصققة قضققايا عقدة حقول عديدة تسقاالت في نلج أن يمكقن هنا مقن

ابتداء السياق هذا في عديدة محاولت أجريت قد أنه العلم مع السياسية, الشراكة إخفاق سبب في البحث

أن إل الشقراكة, عليها تقام أن الممكن من أسقس إلى للوصقول السقرى وثيقة أو الوطقني الوفاق وثيقة من

لتطبيقها. ملئمة وظروفاا ححيحية إرادة تتطلب السياسية الشراكة لن وذلك تطبيقها, دون حال الواقع

حماس لحركة الوطنية والخصواية السياسية الشراكة 1.2.4

في السياسقي السقلم حركات من غيرها عقن بها تمتاز التي الوطنية خصوصقيتها حماس لحركة

وثقا�ياا واجتماعياا سياسياا برنامجاا امتلكها من وبالرغم وطني، تحرر حركة ،فهي الخرى العربية القطار

الخقوان حركقات عقن تمقايزاا يعطيهقا وهقذا السقرائيلي، الحتلل لمقاومقة عسقكرياا جيشقاا أيضققاا تمتلك فهقي

الرهابية بالجماعة الخوان تصف التي العربية النظمة من العديد تردد على أيضاا عمل ما وهذا الخرى،

وجققود الخققرى، الأقطققار فقي نظيراتهقا به وصقققفت مقا خققلف على بالرهقاب، حمقاس حركقة وصقققف عققن

هقذه لحمقاس جعلت التي هقي الحتمية وهقذه أشقكالها، بكافة المقاومقة عليهقا يحتم الحتلل تحقت فلسقطين

الوطنية. الخصوصية

الخقرين شقراكة في مسقاعداا عقاملا كانت إن الخصوصققية هقذه عقن التسقاال يتم نفسقه الوقت في

هققذه أن رأوا والسياسقققيين والدارسقققين والبقاحثين المفكققرين مققن فالعديقد سقققلبياا, عقققاملا كانقت أنهققا أم سياسقققياا
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الباحث مع مقابلة عبر الهويدي فهمي المفكر إليه ذهب ما وهذا للشراكة محفزاا عاملا تكن لم الخصوصية

حماس حركة على المأخذ ولكن دولة, ومشروع مقاومة مشروع أنها خصوصقية لها حماس حركة قائلا:-

تظقل حقتى للحتواء الرافضقون أنهم الممكن من كان الخقرين أن علماا الخقرين, احتواء في تنجقح لم أنها

عدم ولكن السياسي السلم حركات من هام جزء حماس فحركة الدولة, مربع وليس الحركة مربع في أنت

الدولة1. مربع في وقوفها من أكثر الدعوة مربع في تقف جعلها الخرين باحتواء نجاحها

وهقي وطقني نضققال حركة هقي حماس حركة بالقول: مورو الفتاح عبد الشقيخ عليه اتفق ما وهقذا

في السقاحة في تعمقل فهقي الرض, يسقتعمر مسقتعمر لسقتبعاد واقع وعقن شقعب عقن تدافع تحقرير حركقة

بالسلح, ووطنها أرضها تحرر أن تريد فهي السلم, تثبيت إطار في السلح تحمل ل لكنها الطار هذا

ل الذي التربوي, دورهقا وبين التحقريري دورهقا بين تخلط أل عليهقا ححيحية سياسقية شقراكة أرادت إذا لكنهقا

الخر2. إلغاء على ول السلح أساس على يقوم

الباحث مقابلة عبر المصقري ماجدة فلسطين لتحرير الديمقراطية للجبهة السياسي المكتب عضقو

تعمققل لقم نفسقققه الوققت فقي ولكققن خصوصققققياتها, ولهققا وطنيقة حركققة حمققاس حركققة أن علقى أكققدت معهققا,

الحركة وأن لمصقالحها, وفقاا مجتزأة شراكة تريد حماس وأن الخرى, القوى مع ححيحية شراكة على الحركة

مقا حسقب ذلك ومثال بالمؤسسقات, أو الوطقني القرار اتخقاذ بآليات سقواءا فوقية سياسقية شقراكة على تعمقل

عقام التشقريعية النتخابات –عقب الولى للحكومة الدخول الديمقراطية الجبهة على حماس عقرض ذكرت

إيمانهقققا مقققن نابعقققاا ححيحيققاا عرضقققققققاا يكقققن ولقم للعتققب رفققع مجققققرد كانققت هنيققة- إسققققماعيل برئاسققققة 2006

بالشراكة3.

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة الهويدي فهمي 1

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة مورو الفتاح عبد 2

.2017/8/12 نابلس, فلسطين, في الديمقراطية الجبهة عن السياسي المكتب عضو شخصية, :مقابلة المصري ماجدة 3
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في الشراكة الخرى الفصائل على عرضت قد السلطة توليها منذ حماس حركة أن تبين قد أنه إل

رفقض إلى أدى مقا وهققذا ومرجعيتهقا, الحكومقة برنقامج تنقاقش أن رفضقققت نفسققه الوققت فقي ولكنهقا الحكقم,

الحركة1. مع شراكة في الدخول السياسية القوى

بين سياسقية شقراكة هناك يكقون بأن مقانع أي يوجقد ل أنه رأى الصققواف مصققطفى أن حين في

انتخابات بعد ودليله عليه، وتعمل ذلك إلى تسعى ما دوماا حماس وحركة الفلسطيني، والكل حماس حركة

ولكقن وطنية، وحققدة حكومقة تشققكيل أجققل مقن الفلسققطينية والفصقققائل الققوى كقل مقع حمقاس وحققوار 2006

ذلك2. دون حالت وهناك هنا من وضغوطات سياسية عوامل هناك

الوطنية والخصواية اليدولوجيا 2.2.4

وفققاا عليهقا وركقزت الوطنيقة المسققألة أدارت حمقاس حركقة بينهقا ومقن المختلفقة السياسققية التيقارات

تجسيد سبيل في وذلك الحلول, هذه تفرضها التي والتحديات للحلول ولتصوراتها للذات, الخاصة لتصوراتها

الحزاب. تراها التي بالشكال ومقاومته الحتلل من والتحرر الحقوق ونيل الوطنية3, الهوية

قضققايا عقدة في الوطقني الجمقاع مقن جقزء على حقازت الفلسقطينية السقاحة في السياسقية الشقراكة

للقوى اليدولوجيا اختلف مقن �بالرغم السقرائيلي, الحتلل مقاومقة على الجمقاع أبرزهقا لعقلو ومحطقات

يأخقذ لم الجماع هقذا ولكن والثانية, الولى النتفاضققة في جزئياا حاضققراا كان الجماع أن إل الفلسقطينية

التيقار بيقن خاصقققة بهقا, الخاصقققة باليقدولوجيا اصقققطدمت مقا كثقيراا الفلسققطينية فالتنظيمقات الكلي, الشققكل

تيار وبين حماس, حركة خاصة للحتلل معارضة دول بدعم استراتيجي كخيار المسلحة للمقاومة المؤيد

فتح. حركة وأبرزها السلمية العملية ويؤيد يؤمن

.2017/8/22 نابلس, يساري, وأكاديمي محاضر شخصية, :مقابلة الحق عبد يوسف 1

.2017/8/17 الفلسطينية, الحركات بشؤون ومختص سياسي ومحلل إعلمي �اتفية, :مقابلة الصواف مصطفى 2

منشققورة, ماجسققتير رسققالة الوطنية, الثوابت �لى وأثر�يا أوسيلو اتفاق بعد الفلسيطينية السياسيية الثقافة في :التغيير عققامر قبهقا, 3

ص35. ,2016 نابلس, الوطنية, النجاح جامعة
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كقان مقا هقو المقر هقذا وأن المسققلمين الخققوان لحركقة تابعقة بأنهقا حمقاس حركقة اُتهمقت مقا كثيراا

في الدول تتبع تزال ل الحركة وأن القطر, إطار في سياسية شراكة إقامة أجل من الوطني للتوافق معطلا

الخر. مع شراكات إقامة وبين بينها حالت أيديولوجية وارتباطات بتوجيهات القليم

للخصوصققققققية ينبغقققي النظققققري المسققققتوى علقى بقالقول: أيقوب حسققققن القدكتور إليقه ذهقققب مقققا وهقققذا

قاعققدة توسققيع لجهقة الوطققني التحققرر مرحلة مقع تمامقاا يتلءم الذي التوافقق بناء نحققو تدفع أن الفلسققطينية

القليميقة والققوى الداخليقة التوازنقات فقإن العمليقة الزاويقة مققن أمققا السقققتراتيجيات, وصققققققياغة الققرار صققققققنع

للوضقققوح يفتققر للشققراكة حمقاس حركقة طققرح أن أضقققاف كمقا ذلك1. دون تحققول خلفهقا تققف التي والدوليقة

الشراكة. باب من السياسي النظام تعريف لعادة تسعى بأنها انطباعاا ويترك

أنها مرة من أكثر أكدت نفسقه الوقت في ولكنها بأيديولوجيتها فكرياا تتأثر حماس حركة أن علماا

بعيقن تأخققذ الحركقة أن العلم مقع محليقة, قراراتهقا وأن أحققد مقع عضقققوياا مرتبطققة غققير وأنهقا وطنيقة, حركقة

فتح, كحركقة الخقرى الفلسقطينية السياسقية القوى مثل مثلهقا والدولية والقليمية المحلية المؤثرات العتبار

المسلمين2. الخوان جماعة مع عضوياا الرتباط يعني ل وهذا

السياسقي برنامجهقا في رأيناه مقا وهقذا حمقاس حركقة لدى السياسقي الفكقر في ملحقوظ تطقور هناك

مقع ويتقاطع يقترب أصققبح أنه إل البرنامج على أعلنت التي الملحظقات بعقض مقن الرغم وعلى الخقير,

الجبهققة وخاصققققة المنظمققة اطقققار فقي الفلسققطينية السققاحة فقي العاملقة والفصققققائل للققوى السياسققي البرنقامج

الشعبية3.

بها ويفترض الشراكة, نحو تدفع الوطنية والخصوصية الفلسطينية السياسية البنية بأن الباحث يرى

الخققارجي, التدخل مقن يعقاني الواققع أن إل العقدو, نفقس تواجققه الوطنية الققوى جميع أن اعتبار على ذلك,

الداخلي الصقف لتوحيد الفرصقة لكانت المواقف, في وابتزاز سياسقية واملءات خقارجي تدخل يكن لم ولو

أكبر.

.2017/8/12 نابلس, الوطنية, النجاح جامعة في السياسية والتنمية التخطيط قسم رئيس شخصية, مقابلة أيوب: حسن 1

.2017/8/13 نابلس, العاشرة, الحكومة في السابق الفلسطيني الوزراء رئيس نائب شخصية, :مقابلة الشاعر الدين ناصر 2

.2017/8/22 الشعبية, الجبهة عن السياسي المكتب عضو �اتفية, :مقابلة الثوابته هاني 3
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المسقلمين الخقوان بجماعقة وارتباطهقا وطققني, تحقرر حركقة حمقاس حركقة بأن رأى قعقدان, طققارق

فقريق ولكققن للحركققة, الخققيرة السياسققية الوثيققة فقي المققر هققذا توضققققيح وتقم تنظيميقاا, وليقس فكققري ارتبقاط

يضققر مقا وهقو والعلمانية والعولمقة والليبرالية المريكقان باتجقاه الفلسقطينية القضققية يشقد أن يحقاول التسقوية
ذاتها.1 بفلسطين

الوطنية خصوصققيتها خقلل مقن حمقاس حركقة على الحكقم في التباين يتضققح سقبق مقا على بناءا

نقطتين. على الوقوف من بد ل وكان السياسية, والشراكة

وطنية؟ حركة أنها أم وتنظيمياا فكرياا المسلمين الخوان بجماعة مرتبطة حماس هل أولل:

اليديولوجي؟ ارتباطها السياسية الشراكة من حماس يمنع ما هل ثانيال:

بجماعقققة حمققاس ارتبقاط مسقققألة فقي واضققققققح التبقاين أن الققول: �يمكققن الول التسقققاال بشقققأن أمققا

فكريقاا الحركققة ارتبقاط بققدر التنظيمققي الطقققابع يأخقققذ لقم الرتبقاط أن جليقاا ظهققر حيقث المسقققلمين, الخقققوان

وإنما والخقر حماس حركة بين السياسقية الشقراكة عقدم في السقبب يكن لم الفكري الرتباط وأن بالجماعقة,

عقققدم فقي البقرز كققان السياسقققي العامققل أن تبيقن المققابلت فقي الجابقات مجمققل فمققن القضقققققايا, تعققددت

الشراكة.

سقنوات عشقر قبل الحكقم إلى وصققولها منذ حمقاس حركقة أن تبيون فقد الثاني: التسقاال بشقأن أمقا

وطبيعقة كمقا والحكقم السققلطة فقي وجودهقا واسققتحقاقات السققلمية أيقديولوجيتها بيقن الجمقع تحققدي واجهقت

وعلقتها المختلفة, الفلسطينية السياسية القوى مع الحركة علقة إلى بالضافة الفلسطيني, السياسي النظام

الدولية2. القوى مع

الفلسطينية السياسية الشراكة �لى وتأثير�ا والدولية اسقليمية الدول 3.2.4

.2017/8/15 جنين, السلمي, الجهاد حركة في قيادي شخصية, :مقابلة قعدان طارق 1

إلى التحقرير من الجقزائر موقع ,2012-2006 والسياسقة اليدولوجيا في دراسقة الحكم: في حماس الشقوبكي: وبلل اشقتياق حسقين, 2

./, http://fc.dz/2015/03/0623/8/2017 التغير,
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القليقم فقي المتسققارعة والتغيقيرات الداخليقة, الدول شققؤون فقي مقا يومقاا الدوليقة التقدخلت تتوققف لم

ألقققت والقتي القليميقة القدول وفاعليقة قققوة فققي تغيقيراا أحققققدثت والقتي العقققربي, القربيع آثقار فققي تمثولقت والقتي

المختلفة. الجديدة التحالفات حيث من الفلسطينية القضية على بظللها

منقاحي علقى أثقرت والقتي النقسققام حالقة الفلسققطيني الشققأن فقي الخارجيقة التقدخلت مقن عققزز مقا

سياسيْين. نظاْمين خلق الذي الجغرافي النقسام والهم كافة, والقتصادية والجتماعية السياسية الحياة

السياسقية الشقراكة تحقيق عقدم في سقبباا كانت إن الخارجية التدخلت حقول يبحقث سقوف الباحقث

عن البعد في مؤثراا عاملا القليم دول مع السياسية القوى بين التحالفات كانت مدى أي والى الفلسطينية,

الشراكات. هذه مثل تحقيق

النظام وبنية الخرى, السياسية بالنظم مقارنة العالم دول على الفلسطيني السياسي النظام انكشاف

المريكية, المتحدة الوليات من مدعوم أمني نظام على مبنيواا النظام من جعل أوسلو أفرزته بما السياسي

الشراكة فرص بأن القول يمكن ل وبالتالي إسرائيل, لها يضاف مالياا الخارجية المساعدات على قائم ونظام

وتأثيرهقا اليديولوجيقة الخلفيقات اسققتبعاد تقم هنقا الذاتيقة1. العقوامقل مقن بقدفع تققوم أن الممكقن مقن الداخليقة

القليمية بالدول تمثلت الفكر عن بعيدة سياسية عوامل وإنما ححيحية سياسية شراكات إقامة عدم على سلباا

الدولية. أو

سياسقققات فقي المريكيقة المتحقققدة الوليقات قبقل مققن التقدخل وخاصقققققة الغققربي التقدخل مققن وبقالرغم

عملية لنجاز المقاومة محاربة سياق في وعملياا ولوجستياا مادياا المنية للقوى ودعمها الفلسطينية السلطة

لوجود القاطع الرفض تتبنى إيران أن خاصة حماس, لحركة وقطري وتركي إيراني دعم هنالك كان السلم.

وهذا للحركة2, والمالي والسياسي العسكري الدعم تقدم جعلها مما حماس، مع �يه تتقاطع ما وهو إسرائيل

الممثلة الفلسقطينية السقلطة وخاصقققة الخقرى الفلسقطينية السياسقية القوى لدعم تتجقه القليم دول جعقل مقا

الفلسطينية. القضية في وبالخص المنطقة في اليراني التأثير ليقاف فتح, بحركة

.2017/8/13 الخليل, جامعة في محاضر �اتفية, :مقابلة الشوبكي بلل 1

جامعققة ماجسقققتير, رسقققالة ,2011-2000 الفلسييطينية الداخلية السياسيية �لى واسقليمية العربية التغييرات تأثير : عمققر البشقققير, 2

ص84. ,2013 الزهر-غزة,
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كل تبنت والتي السياسية والتيارات القوى بين السياسية الشراكة تقويض على عملت التحالفات هذه

مستمرة آثاره زالت ما داخلي صراع في أدخلتها والتي الخر عن التوجهات مختلفة وتحالفات تكتلت منها

اللحظة. هذه إلى

الرباعية لشروط الستجابة رفضها بعد حماس على فرضت التي الدولية العزلة فإن ذلك عن عدا

النظقام مقايضققة على تعمقل الدولية القوى هقذه جعقل المسقلحة بالمقاومقة وتمسقكها بإسقرائيل اعترافهقا وعقدم

الخقلف ة حقدو جعل ما أيضقاا وهقذا والعنف1. الرهقاب نبذ مقابل الدعم اسقتمرارية بين الفلسقطيني السياسقي

للقدعم مؤيقد وبيقن إسققرائيل لصققققالح خققارجي تقدخل لي رافقض بيقن الفلسققطينية السياسققية الققوى بيقن تقزداد

للمقاومة. الخارجي

يلي: ما يرى الباحث فإن التحولت هذه ضوء على

تبنى ححيحية شققراكة بإحققداث وذلك أنفسققهم الفلسققطينيين بيد مقرهون الفلسققطينية القضقققية إحياء إعقادة أولل:

النقسام. إنهاء بعملية البدء على

للتعامل خاضعة الخارجية القوى تجعل التي الولى الركيزة هي المختلفة القوى بين السياسية الشراكة ثانيال:

الداخلية. والشراكة التفاق تمنع أن قوة أي تستطع لن وحينها الفلسطيني, الشعب ممثلي مع

في فلسطينية سياسية لشراكة المعطلة القضايا أهم من يعد الحتلل واستمرار الدولية التفاقيات لعلو ثالثا:

الراى. في حاد اختلف ظل

نحقو تدفع والتي القليم محقاور في خاصققة والسقتقطابات المحقاور سياسقات في الدخول عقن النأي رابعال:

الفلسطينية. القضية على سلباا آثاره تنعكس مما أخرى, حساب على دول استعداء

وايفاق التحديات حماس.. وحركة العربية الدول 4.2.4

نشقأة فمنذ والعربية, الفلسقطينية السقاحة في اسقتراتيجياا تحقولا انطلقتهقا منذ حمقاس حركقة شقكلت

الحركقة, نوايقا حققول وعربيقة دوليقة ققوى أو داخليقة سياسققية ققوى عققدة مقن باتجاههقا السققهام أطلققت الحركقة

.2007 ,38 العدد أوسطية, شرق دراسات مجلة المستقبل, وآفاق الفلسطينية...التحديات حماس :حكومة مهى الهادي, عبد 1
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العربية الدول وانتهقاج إسقرائيل, مقن للتقارب عامقة توجهقات ظققل في تحدثه أن يمكقن الذي التهديد ومقدى

المتحققدة الوليقات وخاصقققة الدولي المجتمقع مقع تتماشققى الدول هقذه أصقققبحت فققد السققلمية, العمليقة مسققار

السلم. عملية إلى لتصل

الخقلف في فارقة مرحلة شقكلت قد الفلسقطينية القضقية كانت أعقوام ببضقعة الحركة انطقلق بعيد

الدول وبدعم السرائيلي الحتلل مع مفاوضات في دخلت قد التحرير منظمة كانت جهة فمن الفلسطيني.

السققلطة بقبول انتهقى التفقاوض أن حين فقي السققلم, مقابل الرض تبادل أسققاس على ذلك وكقان العربية,

أوسلو1. باتفاقية فتح وحركة الفلسطينية

التفقريط يحقققاول مققن كققل إلقى للتصقققققدي وطنيقة جبهققة شقققكلت ققد حمققاس كانقت أخقققرى جهققة ومققن

وترسيخ استراتيجي, كخيار المقاوم البعد أخذت الحركة انطلقة أن خاصة المشروعة, الفلسطينية بالحقوق

كان المر هذا أدبياتها, من السلمية الحلول كافة بذلك مستبعدة بالقوة, إل يسترد ل بالقوة أخذ ما أن فكرة

مصر. وخاصة العربية والدول فتح بحركة والممثلة الفلسطينية السلطة تنتهجه عما تماماا مختلفاا

من أحياناا العداء وحالة الخقرى, السياسقية والقوى حماس حركة بين السياسقي السقلوك في التباين

أمرين: إلى منطلقاا الباحث يرى ما حسب مرده كان للحركة عربية دول

منقذ العربيقة فالبيئقة السياسققية, لفلسققفتها تمامققاا مغققايرة بيئقة فقي دت وجف حمققاس :حركققة الول المير

كانقت حمققاس حركققة بينمققا السققلم, لعمليقة داعمققة بيئقة كانقت الحققالي يومنقا إلقى وصققققولا الثمانينيقات بدايقة

العربية النظمة من سواء اتخذت التي القرارات فمعظم المسلحة, المقاومة خيار بتبنيها البيئة لهذه معاكسة

حماس. حركة وسلوك ببرنامج تصطدم كانت ما كثيراا الفلسطينية السلطة من أو

النظمة مع مشقكلته حقلو قد الحتلل أن تدرك فهي معضقلة, تواجقه حماس :حركة الثاني المر

الحتلل لن منها, شرعيته لخذ يسعى الحتلل أن أيضاا تدرك حماس بينما السلم, عملية حول العربية

والمتمثقل الكققبر الثمققن قبقض ققد بقذلك �يكققون بوجقققوده تعققترف حمققاس حركققة يجعققل أن اسقققتطاع مققا إذا

العربية. بالجماهير

وآخقرون, يوسقف أيمقن في: الحصيار, بدء حيتى 2006 انتخابات في حماس فوز منا القائم والمأزق :اسشيكال ماجقد دياك, أبو 1

ص15. ,2012 ط1, عمان, الوسط, الشرق دراسات مركز والتداعيات, اسشكاليات والمصالحة_ الفلسطيني الوطني الحوار
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أي ودون علنقاا حمققاس تعققادي العربيقة القدول بعققض أصققققبحت غقققزة علقى 2014 عقققام حقققرب بعققد

على لجبارهقا حمقاس على الضقققغط على بالعمقل وإسققرائيل العربيقة النظمقة بيقن بالتنسققيق وذلك حسققاب,

حماس حركة من تاريخياا اعترافاا تريد إسرائيل أن في يتمثل الضغط هذا من والهدف الحتلل, مع الحديث

الساحْتين في وازنة شعبية قاعدة ويمتلك وعسكرياا بنيوياا صقلب تنظيم أنها بحكم معها, اتفاق توقيع وتريد

مسققتعدة وإسققرائيل منهقا, تقاريخي لعققتراف إسققرائيل تسققعى التي الوحيقدة الجهقة وهققي والعربيقة, الفلسققطينية

معها1. التفاق أو بها العتراف مقابل لحماس تاريخها في تقدمه لم ما لتقديم

تسقتطيع أن أجقل فمقن ذلك, مقن أبعقد إلى سقتذهب إسقرائيل أن إلى أيضققاا القطقش نشقأت ويذهب

للجمقاهير أو العربيقة المقة فقي الواسققعة الشققعبية قاعققدتها أمقام الحتقلل مقع اتفاقهقا تقرويج حمقاس حركقة

حماس. لحركة جداا كبيرة رشوة تقديم من بد ل الفلسطينية,

توسقيع في سقاهمت وإقليمية محلية وظقروف عوامقل مجموعقة مقن تاريخياا اسقتفادت حمقاس حركقة

عمليقة العربيقة الدول تبقني اسققتمرار خاصقققة العقربي، المحيقط فقي الشققعبي المقد وزيقادة الجماهيريقة قاعققدتها

العربي2. المسار نفس انتهجت التي التحرير منظمة ضعف وعامل السلمية, التسوية

العربيقة للشققعوب صقققوتاا تكقون أن الحركقة ل خققوو بإسققرائيل، حمقاس اعققتراف عققدم ذلك إلى إضقققافة

أمقل اعتقبرت نشققأتها منقذ الحركقة وأن السققلمي, والخيقار للتطبيقع الرافضققققة ولسققرائيل, لنظمتهقا المناهضققققة

خيار عقن بالتخلي الجماهيري امتدادها عقن التخلي حماس حركة على مسقتبعداا كان لذلك العربية3, المة

مقابل. تقديم دون الحتلل مع كبيرة اتفاقية أي توقيع أو المسلحة, المقاومة

السياسية الشراكة تجاه حماس لحركة والموضوعية الااتية التحديات 3.4

الااتية التحديات 1.3.4

.2017/8/14 ا, رام بيرزيت, جامعة في ومحاضر سياسي محلل شخصية, :مقابلة القطش نشأت 1

ص32. سابق, مرجع الحصار, بدء حتى 2006 انتخابات في حماس فوز منا القائم والمأزق :اسشكال أيمن يوسف, 2

.2017/8/15 طولكرم, حماس, السلمية المقاومة حركة عن البرلمان في نائب شخصية, :مقابلة القرعاوي فتحي 3
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حيويوة وامتلكهققا وغيرهققا, القليقم دول صقققققعيد علقى علققات تمتلقك حمققاس حركققة أن مققن بقالرغم

رصقيداا وامتلكها تجاهله، يصقعب ودولياا وإقليمياا فلسطينياا فاعلا تبقى أن لستطاعتها بالضقافة سياسية,

تمتاز حركقة أنهقا إلى بالضققافة العربية, والشقعوب الجمقاهير ومسقتوى المحلي المسقتوى على ممقيزاا شقعبياا

ُتلققى التي الجسققيمة والمسققؤوليات التحققديات فقإن كله ذلك مقن بقالرغم العسققكرية, وبنيتهقا التنظيميقة بقوتهقا

صعيد. من أكثر على تحديات من تعاني زالت ل الحركة أن أثبتت جماهيرية- حركة -كونها عاتقها على

والدينية والسياسية الجتماعية التنشئة 1.1.3.4

السلطة قبل من والعتقال والتعذيب الملحقة بمحطات حافل نشأتها منذ حماس حركة تاريخ لعلو

تقم وأفرادهققا حمقاس حركقة فكقوادر القطققاع, لهقذا داعمقة دوليقة ققوى مقع أمنيقة باتفاقيقات المقيقدة الفلسققطينية

السققلطة قبقل مقن توقيعهقا تقم القتي والتفاقيقات الخققر قبلل مقن والتفقريط السياسققي العمقل أن علقى تنشققئتهم

الخر وأن الفلسطينية, القضية ضياع في الرئيس السبب كانت الدولي, المجتمع مع أو الحتلل مع سواءا

وتفريط. تنازل من به قام ما على وطنياا خائن هو

حلققات وفقي المسققاجد منقابر عققبر الحركقة لبنقاء تغقذيتها يتقم مقا كثقيراا كانقت والثقافقة التنشققئة هقذه

والقتي المسققققاجد عققققبر السياسققققية فالتنشققققئة بالحركقققة. الخاصقققققققة الجتماعققققات داخققققل أو القدعوي التواصقققققققل

أن له يمكن ل الخقر أن الحركة أبناء لدى خلقت السياسقي1. للنتماء سقة المؤسوف الدينية للتربية اسقتخدمت

الحيام مقن الحركقة لقصققاء دولية قوى لدى وسقيلة وأنه السياسقية, الشقراكة نحقو تقدماا يحقق أو وطناا يبني

والسياسي. المجتمعي بدورها

المؤسسققة أو الحيقادة على يصقققعوب أصقققبح المفقاهيم هققذه على والفقراد للقاعققدة التنشققئة فقإنو وعليقه

فحيادة قاعدتها. بها وتقنع الخر نحو بالشراكة تتعلق وقرارات مواقف تصدر أن بالحركة الخاصة السياسية

,25/8/2017 الفلسطينية, السياسات شبكة جوهرية, تحديات ثلثة -2015 حماس بلل: الشوبكي, 1

/https://al-shabaka.org/briefs
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بحاجة ولكنهم المشترك والعمل السياسية الشراكة بضرورة اليمان من متقدمة لدرجة وصلت حماس حركة

والحيادة1. القاعدة بين انسجام هنالك يكون حتى عليها, وتنشئتهم قواعدهم إلى الفكار هذه لنقل

الولى سققنواتها فقي حمقاس حركقة بهقا قامقت التي والمسققاجد الكقريم الققرآن دور فقي الدينية التربية

داخققل مجتمققع خلقق عمليقة وهققي النقاس, دون مققن أمققة نحققن مبقدأ علقى تققوم كانقت متقأخرة سققنوات وحققتى

قائم مجتمع هقي وإنما المجتمع في مندمجقة أو متماهية حركة هقي تكون ل بحيث الفلسقطيني, المجتمع

الفلسطيني2. الشعب أبناء عن تميزه �يه خاصة هوية حماس حركة لبن أصبح بحيث ذاته بحد

من هي فتح بحركة والممثلة الفلسطينية السلطة أن على الحركة أبناء تنشئة فإنو أخرى ناحية ومن

يتجذر أصبح السلطة شخوص وأن كما للمقاومة, محاربتها عبر الفلسطيني الوطني المشروع وتهدم تسيء

شخصية. امتيازات على للحصول الحتلل لرضاء والسعي الخلقي والنحلل الفساد3. قضايا فيهم

مع للتحالف للحركة السياسية الحيادة توجه في يكمن حماس لحركة الححيقي المأزق أن يتضح هنا

للقاعقققدة والثقافقة سياسقققية, شقققراكة إلقى للوصققققققول قضققققققايا عقققدة فقي معهققم والتققارب السياسقققيين خصققققققومها

القاعقدة اسقتعداد عقدم لنا أبرز مقا وهقو ذلك, غقير الخقر نحقو وديني سياسقي بخطقاب المعبأة الجماهيرية

ومحاولة جهقة مقن للشقراكة الحيادة توجقه عقن عقدا نحقوه, تصققوراتهم على بناءا الخقر مقع للشقراكة الشقعبية

لذلك. خلفاا يعمل لقاعدتها الموجه الحركة إعلم أنو أخرى جهة ومن التقارب,

البديل أنهم أبناءها تربي كانت ما دوماا لبنائها تنشئتها عبر حماس حركة أن يتحدث مقبول أمين

السلم بأن إل يؤمنون ل المسلمين الخوان فجماعة لمرجعيتهم: وفقاا الشريك, وليسوا التحرير منظمة عن

بفكققر مققرتبط إسققلمي وققف أرض فلسققطين أن الحركققة لبنقاء والتنشققئة الفكققر إلقى بالضققققافة الحققل4. هققو

الخر5. مع الشراكة عملية يقووض الفكر وهذا المسلمين الخوان

سابق. مرجع شخصية, ,مقابلة الشاعر الدين ناصر 1

سابق. مرجع �اتفية, ,مقابلة الشوبكي بلل 2

حماس تجربة في نقدية قراءة وآخقرون, الحيلة أحمد في: ,2007-2006 حماس لحركة السياسي المسار :تقييم سقامي خقاطر, 3

ص18. ,2007 ط1, بيروت, والستشارات, للدراسات الزيتونة مركز ,2007-2006 وحكومتها
.2017/8/12 نابلس, سابقاا, فتح لحركة الثوري المجلس سر أمين شخصية, :مقابلة مقبول أمين 4

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة المصري ماجدة 5
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الصققققققققراع فققي كقققان حمقققاس لحركقققة ذاتققي تحقققققدق أهققققم أن أكقققد يوسقققققف أيمقققن الققدكتور أن حيققن فققي

السياسققي البرنقامج تسققتوعب لقم زالقت مققا للحركققة الجماهيريقة القاعققدة وأن والسياسققي, العققدي اليقديولوجي

المرحلة1. مع يتكيف أن يحاول والذي للحركة السياسية الحيادة من وضعه تم الذي

السياسي الخطاب 2.1.3.4

هقذا انطلق فقد اليديولوجية, خلفيتهقا مقع منسقجماا خطاباا بتبنيهقا نشقأتها منذ حمقاس حركقة ُعرفت

باقي عن الحركة به تميزت ما وهو العلمي, لخطابها ثابتاا إطاراا يشكل السلم أن قاعدة من الخطاب

وأهقدافها قضقققاياها مقع متناسقققاا انطلقتهقا منذ الحركقة خطققاب فكقان الخقرى2, الفلسققطينية السياسققية القوى

أنهقا كمقا الحتلل. مقع السقلطة وتواصققل الدولية والتفاقيات السقلمية للعملية كرفضققها إليهقا، تسقعى التي

فضققلا المحتل, مقع الصققراع قضققية في اسقتراتيجي كخيار المسقلحة- ومنهقا أشقكالها المقاومقة-بكافة تبنت

السلم. لعملية الداعمة العربية والدول الغربي والمجتمع الدولي المجتمع تجاه الثابتة المواقف عن

الداعية ثقافتهقا في عامقة قاعقدة بمثابة وأصققبح الحركقة خطققاب تبنت لحمقاس الجماهيرية القاعقدة

نهاية في تهقدف بالخص فتح وحركقة الفلسقطينية للسقلطة الداعمقة الدولية القوى أن مفادهقا فكقرة تبني إلى

الفلسطينية. المقاومة ومحاربة القضية تدويل إلى المطاف

زاويتين: من الجماهيرية حماس قاعدة في أثر الخطاب هذا

تعميق على عمل والذي والوطنية السلمية المرجعية إلى المستند السياسي الخطاب ثبات الولى: الزاوية

السياسية. وبحيادتها المفاهيم بهذه والكوادر الفراد صلة

مقن النابعقة السياسقية مقواقفهم لتردي الحقاكم وحزبهقا الفلسقطينية السقلطة مقع الشقراكة عقدم الثانية: الزاوية

والتفريط. التنازل

.2017/8/20 جنين, المريكية, الجامعة في محاضر �اتفية, :مقابلة يوسف أيمن 1

وحكومتها حماس تجربة في نقدية قراءة وآخرون, الحيلة أحمد في: السلطة, �هد في لحماس اس�لمي :الداء فريد ضقهير, أبو 2

ص292. سابق, ,مرجع 2007-2006
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واكتسققاحها 2006 عققام الحكقم إلى حمقاس حركقة دخلت عنقدما بقدأت للحركقة الححيحيقة الشققكالية

والدول الدولي المجتمقع كقون ذلك, قبقل كقان عمقا مغقاير بخطققاب مطالبقة الحركقة فأصققققبحت النتخابقات,

أصقبحت الفلسقطينية السياسقية القوى أخقرى جهة ومن والريبة, الشقك بعين الجديد الوافد إلى تنظقر العربية

الشراكة. لموضوع بالنسبة حماس حركة فوز بعد الوضاع إليه ستؤول ما إلى تنتظر

التيقارات كافقة مققع الحكققم فقي للمشققاركة يقدعو خطققاب تبقني إلقى فوزهققا فقور بقادرت حمققاس حركققة

بحيقة مشققاركة عققدم أن الحركققة وأدركققت الحكققم, عمليقة لتسققهيل بقود الفلسققطيني الكققل وتخاطقققب السياسققية,

والقوى الشخصقيات الحركة دعت حيث والدولي. المحلي الصقعيد على جموة عحبات إلى سيؤدي الفصقائل

تزعمتها التي الحكومة في للمشاركة فتح حركة من خاصقة والتفريط بالفساد حماس اتهمتها التي السياسية

مع الشراكة أن إلى تنظر الحركة وأفراد قاعدة من جعل المر هذا الخطاب, في الليونة واعتماد الحركة1,

عليه. وُأنشئت تربت لما تماماا مخالف شخوص هكذا

عديدة: عوامل أفرز الجديد الخطاب على واعتمادها الحركة حكم تجربة

الحركقة لقاعقدة أثبت الدولية والقوى والحتلل فتح حركقة قبل مقن الحكومقة عمقل وإفشقال العحبات

مع الشقراكة أن للقاعقدة أثبت ما وهذا الخقر, من لمسقوه ما ظقل في الشقراكة بموضقوع التقدم يمكن ل أنه

ممكنة. غير الخر

منذ تبنتها التي شعاراتها عن التخلي بعدم وشخصقيتها هويتها على الحفاظ حماس :حاولت الثاني العامل

كخيار بالمقاومقة المتمثلة الثوابت عقن التخلي عقدم إلى بالضققافة السياسقي, خطابهقا عقبر طويلة سقنوات

سياسي بواقع اصطدمت الحركة أن إل وإقليمياا2, محلياا الجماهيرية قاعدتها على للحفاظ وذلك استراتيجي,

الليونة. إلى التشدد من الخطاب في التحول من بالرغم مغاير ودولي

بيرزيت, جامعة ماجستير, دراسة والتغيير, الثبات حدود 2006 انتخابات وبعد قبل حماس لحركة السياسي :الخطاب عامر شديد, 1

ص179. ,2010
ص492. سابق, مرجع السلطة, �هد في لحماس اس�لمي :الداء فريد ضهير, أبو 2
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قضايا في الحركة قيادات وبين الحركة من الحكوميين السياسيين بين الخطاب في التفاوت الثالث: العامل

مقع أحيانقاا وتتضققققارُب بقل الحكومقي العمقل تخققص بتصققققريحات يخققرجون الحركقة ققادة أصققققبح لققد عديقدة,

الوليدة. الحكومة مسؤولي تقديمات

مققع التحقققالف نحقققو تتوجقققه حمققاس لحركققة السياسقققية الحيقادة مؤخقققراا ققال: الشقققوبكي بقلل القدكتور

القاعقققدة هقققي حمققاس حركققة يواجقققه يقزال ل القذي الححيققي والتحقققدي المققأزق ولكققن السياسقققيين, خصقققققومها

حركقة على عبئاا الخطققاب هقذا فأصقققبح الحكيم, غققير السياسققي بخطابهقا الحركقة أنشققأتها التي الجماهيرية

الحديث1. السياسي خطابها عن تماماا مختلفة ثقافة هي والثقافة تلقوها التي التربية لن وذلك حماس,

المختلف السياسي الخطاب تعدد في يكمن حماس لحركة الذاتي التحدي إن قال: جيش أبو نصر

الخطقاب عقن يختلف الحركة لدى السياسقي السقلوك أن كما الخقر, مع الشقراكة نحقو السياسقية الحيادة من

الحركة2. أروقة في معالجته من بد ل وهذا

الحكم تجربة ضلف 3.1.3.4

في تشقارك فلم السياسقية, السقلطة ضققمن تكقن لم 2006 عقام ولغاية تأسيسقها منذ حمقاس حركقة

تحت المنضوية الحزاب خاصة الفلسطينية, الساحة في الخرى الحزاب كباقي جزئي بشكل ولو السلطة

هو الحركة لدى العام والعمل المقاومة3, أدوات من أداة أنها على الحركة إلى فينظر التحرير, منظمة إطار

سلوك تعارض التي التصريحات باب من إل الحكم في السياسي الداء عن بعيدل خدماتي مؤسساتي عمل

السياسي. السلطة

حركققة ولكققن الدولقة, مشقققروع لحيقادة سياسقققياا المؤهققل الكققادر تتطلقب السياسقققية المشقققاركة أن علمققاا

في نفسقها الحركة وجقدت لذلك الدولة, عقلية ل الثورة عقلية في تتبناه سياسقية حركة مشقروع لديها حماس

نظقرت فالحركة الشعب، من الصقوات أعلى على حصقلت عندما السياق هذا في عديدة تحديات مواجهة

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة الشوبكي بلل 1

.2017/8/16 نابلس, الشعب, لحزب سياسي مكتب عضو شخصية, :مقابلة جيش أبو نصر 2

,35-34 العدد عمان, أوسطية, شرق دراسات مجلة المستقبل, وآفاق التغييرات حماس بقيادة الفلسطينية القاية : رائد نعيرات, 3

ص76. ,2006
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بين الخلط عن عدا المدروسة, غير اللحظة ظروف ضقغط تحت استعجالية بطريقة فوزها فور الحكم إلى

للحكم. وممارستها السياسية اليدولوجيا

لخققققوض اسققققتعدادها فققي والحكقققم المقاومقققة بيقن الجمقققع شققققعاراتها فققي اختقارت الحركقققة أن نلحققققظ

رموزهقققا عمقققق مقققن شخوصقققققققاا الحركقققة لختيققار بالضقققققققافة ,2006 عققققام والمحليققة التشققققريعية النتخابققات

الرمزية, نحقو والخقبرة التخصقص عقن ابتعدت اختياراتها أن ملحظقة دون الشقعبي التأييد لجلب ورجالتها

الدولة. إدارة متطلبات عن بعيداا المقاوم الحركة بنهج والرتباط والجماهير القاعدة أما

وافترضت الفلسطيني, الشارع رغبات نتيجة جاءت أنها الحركة لدى كان السائد العتقاد أن حتى

بعمققل تتعلقق القتي المصققققادر فقي والتمكيقن والسققلطة الحكققم أمققام سققتفتح جميعهققا البقواب أن بقذلك الحركققة

لنجاح الدعم كامل ستقدم وأنها الحركة تحتضن سوف والسلمية العربية المة أن كما السياسية, السلطة

التي: يتضح هنا به1. تحلم كانت عما تماماا مغاير بواقع اصطدمت الحركة أن إل الحكم, تجربة

دعاة أو محررين, أسرى إما كانوا السياسية السلطة لحيادة تكليفهم تم الذين حماس حركة أبناء معظم أولل:

مقن أو الحركقة مقن مقربين أكقاديميين كقانوا أخقرى أحيانق وفي الدعوي, العمقل على تربوا قد مسقاجد وأئمقة

السياسية. السلطة ضمن السياسي العمل في المشاركة تجربة قبل من يخوضوا لم لكنهم الحركة, صلب

التي العضققاء أو السياسقي المكتب في سقواء الحركة يتصققدر كان الذي الحيادي الطقار ..محصققلة ثانيال

وأن الحكومي, السياسي العمل في تجربة لديها تكن لم مؤسساتها ضمن وعملت الحكومة في الحركة مثلت

الدولة. مشروع عن مختلف المقاوم مشروعها

قادرون وأنهقم وحقدهم, الحكقم إدارة يسقتطيعون أنهقم النتخابات في الفوز فور حمقاس حركقة ..قناعقة ثالثال

فقي الحركققة اسققتمرار فقي عحبقة كققان القذي وهققو السياسققية2. والسققلطة المسققلحة المقاومققة بيقن الجمققع علقى

المرين. بين الجمع

.2017/8/30 العاشرة, الحكومة في هنية إسماعيل السابق الوزراء رئيس مستشار �اتفية, :مقابلة يوسف أحمد 1

, 6/9/2017 الجقققققققققققققققققققققققزيرة, قنققققققققققاة السقققققققققققققققققققققققلمية", الحركقققققققققققققققققات فقققققققققققي "التحقققققققققققققققققققققققولت نققققققققققدوة فقققققققققققي مداخلقققققققققة خالقققققققققد: مشقققققققققققققققققققققققعل, 2

https://www.youtube.com/watch?v=3eW6T_eiN0M
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العلمية الكفاءة حساب على وذلك العاشرة الحكومة في الوزراء بعض على الحزبية الصقفة ..طغيان رابعال

بالتحديد1. غزة قطاع في جلياا ظهر وهذا الحركة في الحيادة لمواقع نتيجة

إلى يوسف, احمد العاشرة الحكومة في هنية لسماعيل السابق الوزراء رئيس مستشار تطرق وهنا

لم أنقه كمقا الدولة, شققؤون لدارة السياسققي العمقل فقي سققابقين خققبراء الحكومقة ضقققمن موجققوداا يكقن لم أنقه

أن علمقاا والسياسققي2, الحكومقي بالعمقل الحركقة إخبقار فقي للمسققاعدة أحققدل حمقاس بحيقادة الحكومقة يسققعف

الفصققائل وامتناع فتح حركقة مقع بالصققراع والمتمثل الداخلي الصققعيد على الحركقة واجهقت التي التحقديات

المعيقق الخققارجي للعامقل بالضققققافة التجربقة, إنجققاح عققدم فقي كبقير بشققكل سققاعد المشققاركة عققن الخققرى

الخرى. الدولية والقوى القليم ودول الحتلل في والمتمثل

معه أجراها هاتفية مكالمة وعبر خاطر سامي حماس لحركة السياسي المكتب عضو أن حين في

هقذه أن علمقاا الن, تجاوزتهقا الحركقة ولكقن الفترات مقن فترة في ذاتية موانع توجقد كانت رأى:أنه الباحقث

أثر هذا وبالتالي جميعها, السياسية والحزاب القوى عند كانت وإنما وحدها حماس لدى تكن لم الشكاليات

معظم في حصقل ما تصقور ويمكن المشاركة, الخر رفض عندما الحركة على التأثير وزاد الحركة, على

فكر مردوده كان وبالتالي والضطهاد, والعتقال للتعذيب وتعريضهم للسلميين إقصاء من العربية الدول

والملحقة والعتقال التعذيب من لنواع تعرضقت حماس حركة أن إل الحكومات, هذه مع للصقلح رافض

ذلك3. على تقوم فلسفتها لن الخر مع المشاركة فرص كل تقديم عن ذلك يثنيها أن دون

على حصقولها في تمثلت عريضقة وشقريحة واسقعاا شقعبياا رصقيداا حماس حركة امتلك من بالرغم

امتلك تستطع لم الحركة أن إل ,2006 انتخابات في الفلسطيني التشريعي المجلس مقاعد من مقعد 78

لم الحركة أن كما بعلوته, والمعروف الفلسقطيني السياسقي النظقام على برنامجها لنزال واضقحة اسقتراتيجية

الخققر مقن والخصققققومة العقداء حجققم عققن الناتجققة والدوليقة المحليقة الفعقال ردود تققديرات فقي موفققة تكقن

تجربة في نقدية قراءة وآخرون, الحيلة أحمد في: والتغيير, اسالح برنامج تطبيق حماس- لحركة الحكومي :الداء رائد نعيرات, 1

ص36. سابق, مرجع ,2007-2006 وحكومتها حماس
السابق. مرجع �اتفية, ,مقابلة يوسف أحمد 2

.2017/9/5 حماس, السلمية المقاومة لحركة السياسي المكتب عضو �اتفية, :مقابلة خاطر سامي 3
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الشعب لها تعرض التي المعاناة حجم تقدير في أيضاا موفقة تكن لم الحركة فإن ذلك إلى إضافة اتجاهها,

الفلسطيني.

الحكققم بيقن الجمققع إصققققققرارها عقققن تمخضققققققت والقتي واجهتهققا القتي الصققققققعوبات الحركققة تتوققع لقم

الفلسققطيني السياسققي الحكققم وعلققة السققرائيلي, الحتقلل سقققفها السياسققية فالسققلطة المسققلحة, والمقاومققة

أكثر كانت والمقاومة الحكم بين الجمع جدلية فإن لذلك المعقودة, والتفاقيات الدولية القرارات بفلك محكوم

الحكققم علقى بالثبقات ملزمققة نفسققها الحركققة وجققدت حيقث والمحلليقن, الققرار صققققناع شققغلت القتي الجققدليات

خلله من سعت والتي الحكم, لدارة فلسفتها من النابع المقاوم بالعمل التزامها مع الشعب بإرادة للتزامها

المقاوم. لبرنامجها سياسياا غطاءا تعطي أن

العلمية التخصصية 4.1.3.4

أخققققرى, حسققققاب علقى معينققة علميققة تخصصقققققققات إلقى تلجققققأ أنهقققا حمقققاس حركقققة علقى يؤخققققذ مقققا

فمثلا الحركقة, وقيادات كقوادر لدى الكقبر النصققيب لهقا كقان والشقرعية والكاديمية العلمية فالتخصصققات

هققذا عليهقا غلب 2006 عققام التشققريعي المجلس انتخابقات خاضقققت والتي والصقققلح التغيقير كتلة قائمقة

فققققي تنقققوع هنالقققك يكققققققن لقققم فققققإن حكومققققققة، لي القققققانوني الظهققققققير يعتقققبر برلمققققققان أي أن علمققققققاا الطققققققققابع,

العمل. في اختلل هنالك فسيكون الختصاصات

عام في أجريت التي السياسية النتخابات في الشأن هذا في حماس حركة على الحكم يمكن بداية

على البرلمانية النتخابات لخوض المرشحين شخوصها اختيار في اعتمدت الحركة أن فالملحظ ،2006

الخيري, أو الجماهيري, العمل مستوى على معروفة شخصيات سواء الساطعة, ورموزها الشعبي الحضور

الصلح. لجان أعضاء أو مساجد, كخطباء الديني أو

من العلى النسبة أن لنجد التشريعي, المجلس في حماس حركة نواب طبيعة إلى الرجوع ويمكننا

الخققرى, السياسققية والكتقل بقالنواب مقارنقة حمقاس نقواب هققم العليقا العلميقة الشققهادات على الحاصقققلين بيقن

والصققققلح التغيقير قائمققة مققن القدكتوراه شقققهادات علقى الحاصققققلين النقواب مققن %61 النسقققبة بلغققت حيقث
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على حصلوا ممن و%55 الماجستير شهادة على حاصلون هم ممن النسبة ونفس حماس, لحركة الممثلة

البكالوريوس1. درجة

الممثلقة الكاديميقة النوعيقات منظقققور مققن وذلقك ايجقققابي أنقه �بالتأكيقد الجانقب هققذا إلقى نظرنقا إذا

النقواب نسققبة بلغققت حيقث التخصصققققات, تنقوع جانقب مققن سققلبي منحققى يوجققد المقابقل فقي ولكققن للحركققة,

بينمقا نائب, 22 أصقققل مقن فققط نواب 4 السياسققية بالعلوم المتخصصقققة العلمية الشققهادة على الحاصقققلين

واحد, نائب إل هنالك يكن لم الحقوق مجال في بينما التخصص, هذا في نائباا 14 تمتلك فهي فتح حركة

وققد حمقاس حركقة إلى ينتمقون بذلك المتخصصقققين النواب جميع فقإن والسققلمية الشققرعية العلوم فقي أمقا

.%226 نسبتهم كانت

تشير دللتها أن نجد فإننا الواقع, أرض على وإسقاطها علمية قراءة قراءتها تم ما إذا الرقام هذه

غيرها من أكثر السلمي والدين الشريعة في التخصقص على التشريعي المجلس في النواب اقتصقار إلى

فلم للحكومة, القوي السند هو التشريعي المجلس كون الحركة من قصور هذا وبأضعاف, التخصصات من

وزراء وخاصقققة العاشققرة الحكومقة وزراء تخصصقققات فقي واضقققحاا كقان بل النواب على المقر هقذا يقتصقققر

ووزير الزهار محمود الخارجية ووزير هنية إسماعيل السياسي الوزراء فرئيس لحماس, الممثلين غزة قطاع

لذلك الحكومة, في وزارية مناصقب استلم يمكنهم الذي الختصقاص أهل من ليسوا صقيام سعيد الداخلية

العلمي. التخصص على طغى الحزبي الطابع أن نجد

تجربة في نقدية قراءة وآخرون, الحيلة أحمد في: والتغيير, الالح برنامج تطبيق حماس- لحركة الحكومي :الداء رائد نعيرات, 1

ص180. سابق, مرجع ,2007-2006 وحكومتها حماس
ص181. السابق, المرجع 2
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الموضوعية التحديات 2.3.4

اسسرائيلي الحتلل 1.2.3.4

المقر وهقذا شقراكتها، دون يحقول الفلسقطينية السياسقية للقوى تحقدق أهقم يعتبر السقرائيلي الحتلل

إمكانية أي عرقلة إلى تشير إجراءاته وجميع والمصالحة, التوافق مصلحته من ليس الحتلل لن طبيعي،

أمقام عليه ومجمعقاا موحققداا فلسققطينياا ققراراا يريد ل الحتلل أن خاصقققة فلسققطينية, سياسققية شققراكة لحققدوث

جرائمه. وتوثيق انتهاكاته لرصد الدولي المجتمع

مقن حالة يكقرس وهقذا تواصقققل, ويمنع مفاصقققل يضقققرب مقا ودومقاا بالسقتقرار, يسقمح ل الحتلل

السقماح الحتلل مصققلحة مقن فليس أخقرى, قضققايا في والتطوير التقدم وعقدم معينة قضققايا على الجمقود

وصل وقد المصالحة, نحو تقدم خطوة أي تهديد عن الحتلل يتوان ولم السياسية1, الشراكة نحو بالتطور

أو اسقرائيل مقع العلقة بين عباس محمقود السقلطة رئيس تخيير إلى حينهقا الحتلل وزراء برئيس المقر

القدام تم حقال في الغربية الضقققفة مغقادرة بعقدم الفلسقطيني الرئيس لتهديد بالضقققافة حمقاس, مقع العلقة

وكقوادر قيادات صقققفوف فقي الكبيرة العتققالت خققلل مقن واضقققحاا كقان كمقا حمقاس, مقع مصقققالحة على

المصالحة2. لفشال المتكررة حماس

كقل ويهقدد اسقتمراره على ويعمقل الحاصققل النقسقام يشقجع السقرائيلي الحتلل أن بالذكر الجقدير

مع الموقعة التفاقيات تنفيذ من يتنصل أنه كما والوفاق3. بالمصالحة لستبدالها الصفحة طيو يحاول من

ل الفلسقطينية السقلطة بأن التزامه عقدم مبرراا والمفاوضقات4 التسقوية عملية في خاصقة الفلسقطينية السقلطة

وحماس. فتح حركتي بين السياسي النقسام ذريعة بذلك مستغلة الفلسطيني, الكل تمثل

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة الشاعر الدين ناصر 1

, 25/8/2017 نقققققققققققت, الجقققققققققققققققققققققققققزيرة الفلسقققققققققققققققققققققققققطينية, المصقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالحة وإفشقققققققققققققققققققققققققال إسقققققققققققققققققققققققققرائيل صقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالح: النعقققققققققققققققققققامي, 2

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/5/4
المشروع أزمة شرقية, إبراهيم في: الفلسطيني, الوطني المشروع لزمة فتح الفلسطيني الوطني التحرير حركة :رؤية رفعت شناعة, 3

.2013 ص21, بيروت, والستشارات, للدراسات الزيتونة مركز المحتملة, وايفاق الوطني
المشروع أزمة شرقية, إبراهيم في: الفلسطيني, الوطني المشروع لزمة فتح الفلسطيني الوطني التحرير حركة :رؤية رفعت شناعة, 4

ص18. سابق, مرجع المحتملة، وايفاق الوطني
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لتحقيق الرباعية لشروط بالخضوع للفلسطينين الملزم السرائيلي الحتلل موقف فإن لذلك إضافة

على إسرائيل اشتراط إلى المر وصل وقد حماس, مع الشراكة أمام وعائقاا تحدياا يعتبر الفلسطينية الشراكة

السلطة1. مع المصالحة لتحقيق بها تعترف أن أيضاا حماس

السلطة وتقوية التحرير منظمة إضعاف 2.2.3.4

من هي الفلسقطينية فالسقلطة السقلطة, موازنة في بنداا التحقرير منظمة أصقبحت أوسقلو اتفاقية بعد

حقققول يتمحقققور الفلسقققطينية السقققلطة لنشقققأة الححيققي القدور أن علمققاا المنظمققة, ل السياسقققي المشقققروع تقدير

السياسي السؤال أما للفلسطينيين, والقتصادية الجتماعية الحياة إدارة وهي أجلها من أنشئت التي وظيفتها

القضقققية أساسققيتين: قضقققيتين معالجققة على الباحققث سققيعمل لذلك التحققرير2. منظمقة عند يكقون أن �يجققب

الشقراكة يخقص �يما الفلسقطينية السقلطة صقعيد على الثانية والقضقية التحقرير، منظمة صقعيد على الولى

السياسية.

أساسققية قضقققايا ثلث مقن تعقاني التحققرير منظمقة أن على إجمقاع هنالك المنظمة.. ايعيد �لى

والشيخوخة. والديمقراطية التمثيل في تتمحور السياسية الشراكة صعيد على

التحقرير منظمقة وشققرعية دور فقي الطعقن فكقرة عقن بعيد هنا الحقديث )التمثيل( الولى: القايية

الفلسقققطيني للكققل الحلقم تقزال ل فالمنظمققة المكونقات, لكافقة الجقققامع الطقققار أنهققا أو الوطقققني الكققل لتمثيقل

ذاك فقي صقققالحاا كقان 1964م عققام المنظمقة إنشققاء أن إل موحققدة, وطنيقة جبهقة وتشققكيل الصقققف لتوحيقد

العديد فقدت المنظمة أن نجد الحالي الوقت في بينما ومكانها, زمانها في خاصة عوامل عدة نتيجة الوقت

لمنظمققة الفعوال القدور غيقاب فمققع ومكانتهققا. دورهققا تعققزيز علقى تعمققل أن شقققأنها مققن القتي العناصققققر مققن

عليها, السلطة دور ل وتغوو إحلل نتيجة أو مؤسساتها تهالك جرواء ذاتياا قادرة غير مؤسسات من التحرير

.2017/8/17 سياسي, ومحلل كاتب �اتفية, :مقابلة شمالة أبو فايز 1

الشقرق دراسقات مركز الفلسطينية, السلطة مستقبل وآخقرون: نوفل أحمد في: الداخلي, الفلسطيني الوضيع :واقع هقاني المصققري, 2

ص60. ,2013 ط1, عمان, الوسط,
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بصفتهم الفلسطينيين تمثيل على وقدرتها أهميتها من قلل وكذلك للمنظمة الحيادي الدور أضعف بدوره هذا

الكلية1.

من الفلسقطيني الشقعب مكونات من عريضقة شقرائح صقفها في تسقتوعب المنظمة تعد لم وبالتالي

شققراكة لحقداث الفلسققطيني للكقل الححيقي التمثيل أفقدها مقا وهقذا ومسققتقلين واتحقادات ومنظمقات فصقققائل

يخققققص مقققا وبالقذات السياسققققي النظققققام فققي والتشققققويهات والتحققققولت النعكاسققققات إلقى بالضققققققافة سياسققققية,

من القرار صنع ومراكز مؤسسات نقل تم بعدما خاصة بأخرى. أو بطريقة همشوا الذين الشتات فلسطينيي

ومؤسساتها الدولة إقامة حول تتمركز الفلسطينية الحيادة أولويات وأصقبحت الفلسطيني الداخل إلى الخارج

للكل الممثلة التحرير منظمة دور تقزيم إلى أدى ما وهذا للفلسطينيين2. والكلي العام التمثيل حساب على

السلطة. دوائر من دائرة أصبحت والتي الفلسطيني

حقوققه علقى وتحقققافظ والخقققارج القداخل فقي الفلسقققطيني الشقققعب تمثقل والقتي المنظمققة إنشقققاء ولعققلو

جبهة وتكوين الجهود لتوحيد وذلك والمجتمعية السياسية القوى كافة عباءتها تحت تضم أن ينبغي وأرضه,

قراراتهقا يضققققعف المنظمقة فقي الفلسققطيني الكقل تمثيقل ضققققعف أن علمقاا الحققوق, لسققتعادة موحققدة وطنيقة

أسس على المنظمة صياغة إعادة من بد ل سبق ما تصحيح أجل ومن التحرير, نحو المنصبة وجهودها

شريحة يشكلون والذين المستقلين كما السلمي والجهاد كحماس أحزاب من القوى كافة ضم تشمل جديدة,

المجتمع. في بها بأس ل

هذا على الحفاظ من بد ول وعربية دولية شرعية اكتسبت فقد سياسياا، وعاءا تعتبر التحرير منظمة

كاسقم المنظمة على الفلسقطيني الكل قبل من المحافظقة وجقوب إلى أشقار قد عسقاف خليل وكان الجسقم.

يعتبر نفسه الوقت في ولكن بالمنظمة, ممثلا يكن لم لو حتى الفلسطيني للشعب تاريخي وكإنجاز وكمعنى

علقى حكقراا تعقد لقم المنظمقة لن مظلتهقا,, تحققت الفلسققطيني الكقل إشققراك فقي المنظمقة تتقأخر أن مصققققيبة

الفلسطينية, المصالحة مسار وتطوير د�م مجمو�ة في: التحرير, منظمة وتفعيل بناء إ�ادة حول أولية :تصورات إبراهيم أبراش, 1

ص45. ,2013 ا, رام مسارات, مركز الفلسطينية, التحرير منظمة مؤسسات بناء إعادة وثيقة
للدراسققققات الزيتونققة مقققركز التفعييل, والييات اساييييلح الفلسيييطيني-إشيييكاليات السياسيييي النظييام : بشققققارات وسققققليمان رائققد نعقققيرات, 2

ص92. ,2016 ط1, بيروت, والستشارات,
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في بآخر أو بشكل ساهم عليها فتح حركة وسيطرة المختلفة للقوى التحرير منظمة في التمثيل وعدم أحد1.

ححيحية. سياسية شراكة حدوث إمكانية عدم

تخولها بنسبة التحرير منظمة على فتح حركة سيطرة القرار( واتخاذ )الديمقراطية الثانية: القاية

حركة مع ليس عميقة خلفات حدوث في دوراا لعبت سياساتها, مع تتماشى التي القرارات على التصقويت

نتيجققة والديمقراطيقة الشققعبية الجبهقة رأسققهم وعلى الوطققني العمقل فصقققائل أغلب مقع وإنمقا فحسققب حمقاس

تمتلك ل لنها المنظمة في عديدة قرارات على للعتراض طريقاا تجد لم اليسارية فالقوى بالقرارات2, التفرد

لعقققد تلجقققققأ فتققح حركقققة أن يققرى الفلسقققققطيني فاليسقققققار المنظمقققة, فققي فتققح أغلبيققة لديمقراطيققة الرضققققققققوخ إل

فيها. القرار صنع وآلية المنظمة ديمقراطية حول سؤال ثار هنا من مصالحها, لتمرير للمنظمة اجتماعات

والديمقراطية الشعبية الجبهة وخاصة اليسار قيادات بين تصادمات الفق في تلوح لخر حين من

التنسيق أو المفاوضقات قضقية ومنها عديدة قضقايا بخصقوص الجتماعات في التحرير منظمة رئيس مع

زالت مقا فتح حركقة لن القرارات, يعقارض الذي التنظيم مخصصققات بوقف التهديد يتم مقا وعقادة المقني,

مقرات في الشقعبية الجبهقة مقع حقدث مقا وهقذا والسقلطة3. المنظمقة في المالية بالمؤسسقة تتحكقم نفسقها هقي

السياسقي الحقزب عضققو يؤكقد وهنا بالمفاوضققات. يتعلق مقا خاصققة بمواقفه, الحقزب مقايضققة حقول عديدة

المخصصقققققات وققف لتهديقد التحقققرير منظمققة جلسقققات فقي عديقدة مققرات تعققرض فصقققققيله أن الجبهققة عقققن

القرار4. اتخاذ آلية على الجبهة لعتراض

قد القرارات ُتؤخقذ ضقوئه في والذي التحقرير لمنظمة السياسقي البرنامج أن على التركيز من بد ل

أن كمقا المنظمقة, مظلة تحقت تواجقدت التي السياسقية بالقوى يتعلق وهقو السقنوات, عشقرات عليه انقضققى

نقابلس, الحريقات, لجنقة وعضقققققو الغربيقة بالضقققققفة المسقققتقلة الفلسقققطينية الشخصقققققيات تجمققع رئيقس شخصييية, :مقابلة عسقققاف خليقل 1

.2017/9/9
ط1, عمقان, الوسققط, الشققرق دراسققات مقركز سياسيي, بنيوي مشيروع نحيو الفلسيطينية التحيرير :منظمية وآخققرون إبقراهيم غوشققة, 2

ص71. ,2006
, https://al-10/9/2017 الفلسقققطينية, السياسقققات شقققبكة التمثيقل, وحقققدود الفلسقققطينية التحقققرير منظمققة أنتقم- مققن أسقققامة: خليقل, 3

/shabaka.org/briefs
سابق. مرجع �اتفية, ,مقابلة الثوابته هاني 4
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تحظققى باتت بالمنظمقة الممثلة غققير الخققرى الققوى فقإن ذلك عققدا يذكر1, تطوير دون نفسققه هقو البرنامج

النقي الظقققرف مواءمققة وعققدم بقالقرارات والتفقرد البرنقامج تطويقر فعققدم المنظمققة, خققارج وهققي كبقيرة بشققعبية

مكانها. تراوح السياسية الشراكة من يجعل عليه كانت عما الظروف باختلف

بمنظمقة تتعلق التي المعققدة الزمقات مقن التحيرير( منظمية أ�اياء )شييخوخة الثالثة: القايية

أو السققن فقي تققدمهم نتيجققة العلمقي الظهقور عققن وابتعقدت شققاخت، ققد وأفرادهققا مؤسسققاتها أن التحققرير

عقققن لغيقابهم المنظمققة أعضقققققاء هققم مققن يعققرف يعققد لقم الجديقد الجيقل أن حقققتى معينقة, بقأمراض إصقققققابتهم

الهياكل دور ألغى المنظمة في مضقت عقود منذ والتفرد التسقلط ولعلو سقالفاا, ذكره تم ما جقراء المناسقبات

للفراد استحداث دون الحالي وقتنا في المنظمة تقود من نفسها هي بداياتها في المنظمة فحيادة المختلفة,

المؤسسات. أو

للمجلقس الخقققير الجتمققاع ومنقذ أنقه تؤكققد فالحصققققققائيات الشقققيخوخة عنقد الوققوف ضققققققرورة مققع

بعمقل تتعلق التي القضققايا أخطقر مقن يعقد ذاته بحقد وهقذا العضققاء, مقن مئة يقارب مقا توفي قد الوطقني

السياسية فالطبقة وممثليها2. بالمنظمة النهوض شأنها من جديدة آليات استحداث دون المنظمة مؤسسات

وأفكارها. عملها وطرق بشخوصها تقريباا ذاتها هي تزال ل بها وتحكمت المنظمة قيادة تولت التي

ذاتهقا وتقراجع خياراتهقا تفحققص تعقد لقم قياداتهقا أن التحققرير منظمقة فقي الساسققية المشققكلة تكمقن

الححيقي, دورها وتقزم مؤسسقاتها, تآكلت قد الحقالي بشقكلها المنظمة أن النتيجقة نفسقها, تنتقد أو وشقعاراتها

الفلسقققطينية السقققلطة دور طغيقان نتيجقققة المحلقي أو القدولي الصقققققعيد علقى ودورهققا مؤسسقققاتها هرمققت كمققا

أنها حتى المنظمة ضقعفت كلما السلطة صقلحية زادت فكلما المنظمة, حساب على وهياكلها بمؤسساتها

على التوافق أو والرئاسية التشريعية النتخابات المطلوب يعد لم اليوم فعلا, موجودة تكن لم كأنها أصبحت

ص119. سابق, مرجع سياسي, بنيوي مشروع نحو الفلسطينية التحرير :منظمة وآخرون إبراهيم غوشة, 1

, 10/9/2017 الخباريقة, معقاا وكالة البقاقون, وهقرم أعضقققائه مقن 100 توفقي الوطققني- بقالمجلس تفتقك الشققيخوخة ناصقققر: اللحققام, 2
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=918158



174
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

جديدة وقيادة جديدة أسس على التحرير منظمة وإصلح بناء إعادة إلى الحاجة بقدر وطنية وحدة حكومة

الفلسطيني1. الكل لتستوعب

في تطلق شقعارات مجقرد أصققبحت المنظمقة بأن يرى فتح, حركقة في السقابق الحيادي عمقرو نبيل

مؤسساتها, وفعالية قوة هي للمنظمة الحمايات هذه يؤمون كان الذي لن تحميها, ذاتية قوة دون المناسبات

كما تغطيتها أو سياسية صيغة كتمرير معينة سياسية ولحسابات الزمن من عقد كل ُيعقد الوطني فالمجلس

التحرير منظمة تعد لم لذلك الوطني, الميثاق من مواد المنظمة ألغت عندما غزة قطاع في مرة آخر حدث

الفلسطينية2. بالسلطة ملحق كيان إلى أعلى كيان من تحولت بل عليا قوة

تعقيداا أكثر أصبحت الشكالية وإنما وحدها, حماس حركة عند إشكالية تشكل تعد لم السئلة هذه

والديمقراطية, الشقعبية الجبهتين وخاصقة المنظمة مظلة تحقت المنطوية وحقتى الوطقني العمل فصقائل عند

اتخقاذ عملية حقول تمحقور الفلسقطيني واليسقار المنظمقة في فتح حركقة مقع والصققراع الشقكالية أن فنلحقظ

حمقاس حركقة مقع فتح تخوضققه ممقا أكقثر فتح مقع صققراعاا تخقوض اليسقارية التيارات أن إذ القرار. وصققنع

زالقت ل القتي المختلفقة والتحقققادات بالمسقققتقلين والممثلقة الخقققرى الشقققرائح أنو عقققن عقققدا المنظمققة3. بشقققأن

المنظمقة إصققلح يجعقل إشقكاليات لنا أبرز بدوره هقذا سياسقية, شقراكة لحقداث المنظمقة بإصققلح تطالب

تحديات: بثلث يصطدم

تبقني نتيجققة حمقاس حركقة مقع خققلف علقى العربيقة القدول بعقض أن المعلقوم مقن العيربي, الموقيف أولل..

أن إل التوجقه, لهذا النصققياع وعقدم لها حماس حركة معارضققة المقابل وفي السقلم عملية العربية الدول

وبعده شيئاا العربي الربيع قبل الموقف فأصبح العربي الربيع أحداث انطلقت عندما اختلف العربي الموقف

التي وهقي والردن ومصققر السقعودية رأسقها على اعتدال دول هنالك كانت العقربي الربيع قبل آخقر, شقيئاا

كونها حماس فحركة السلم, لعملية الرافضة الممانعة دول كانت المقابل وفي السلم, لعملية داعمة كانت

سابق. مرجع �اتفية, ,مقابلة يوسف أحمد 1

, 10/9/2017 الوسقققققققققققققققققط, الشقققققققققققققققققرق جريققققققققدة ,2013-1963 وشقققققققققققققققققيخوخة التحقققققققققققققققققرير..شقققققققققققققققققباب منظمققققققققققققة نبيققققققققل: عمققققققققققققرو, 2

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12603&article=730659#.WbWQ5
الوطنية, النجقاح جامعقة منشقورة, ماجسقتير رسقالة والبرنامج, الهيكلية إشيكالية الفلسيطينية التحيرير منظمة :إايلح ا عبد برهم, 3

ص78. ,2007
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هنالك يكن لم ذلك ومع الممانعة, دول ضمن وسوريا إيران حلف في نفسها وجدت السلم لعملية معارضة

حماس علقة على أثر الذي المر ولكن وحماس, السلم لعملية الداعمة الدول بين قطيعة أو مطلق عداء

أمرين: إلى مرده كان العتدال ودول

السياسقققية السقققلمية الحركققات مواققف إلقى تنحقققاز أن إل تسقققتطع لقم حمققاس حركققة الول: المير

النحيقاز وإنمقا الداخلي, العقربي الشققأن فقي حمقاس مقن التقدخل بالضقققرورة يعقني ل وهقذا بقآخر, أو بشققكل

بالمواقف.

تبقى فحقتى السقعودية, وبالذات العربي العالم يتزعم أصقبح من هو العتدال محقور الثاني: المر

تستجب لم ما وهذا العربية المبادرة على الموافقة حماس حركة من أرادت العربي الوطن متزعمة السعودية

حماس. له

مقع علقاته له المحقور وهقذا هقي, كمقا ولقبولهقا لهقا داعقم محقور في نفسقها وجقدت حمقاس حركقة

مواققف حمققاس مققن يطلقب ل والقذي القطقققري القتركي المحقققور وهققو دولقي, بنفقوذ ويتمتقع كمققا بأسقققره العققالم

العلقة، من أيضقاا تستفيد حماس وحركة يستفيد فهو تكتيكية, مواقف ضقمن معها يتعامل بل استراتيجية,

ألققى هققذا القدول, هققذه مققع اسققتراتيجية علققة علقى ليسققت يتزعمهققا ومققن العتقدال دول أنو ملحظقققة ومققع

لعدم فتح حركة وخاصة الفلسطينية الطراف على الضغط إلى بالضافة الفلسطينية, القضية على بظلله

ل العتدال محور بأن علماا العربية. المبادرة على حماس موافقة لحين المنظمة في حماس بانخراط قبولها

عنقد التحقققديات أهققم يشقققكل بقدوره هققذا الفلسقققطينية, والسقققلطة فتقح لحركققة السقققتراتيجي الحليقف يشقققكل زال

القوى ستتخذها إستراتيجية خطوة أي بالمحصلة الفلسطيني, السياسي النظام بناء إعادة آليات عن الحديث

عربياا1. ودعماا عربية موافقة يتطلب فانه الداخلية المصالحة أو التحرير منظمة كإصلح الفلسطينية

التحققرير منظمقة إصققققلح علقى الجققاد بالعمقل تطالقب حمقاس حركقة زالقت ,ل الدولة مين الموقيف ثانيال..

حماس فحركة الفلسطيني, للشعب الوحيدة المظلة ستبقى المنظمة أن على والتأكيد بمؤسساتها, والنهوض

قادة مقن العديد لسقان وعلى لهقا, مغقاير سياسقي كيان إنشقاء على بالعمقل المنظمقة تحقدي تتجنب مقا دومقاا

ص87. سابق, مرجع التفعيل, واليات اسالح الفلسطيني-إشكاليات السياسي :النظام بشارات وسليمان رائد نعيرات, 1
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نفسه الوقت وفي الفلسطيني. الصقف وحدة يدعوم أن يجب المنظمة وجود أن على مراراا التأكيد تم حماس

عققدم شققريطة الفلسققطيني للشققعب وحيقد كممثقل بالمنظمققة العققتراف قبلقت ققد سققنوات منقذ حمققاس أن نجققد

بالمنظمة الحركة باعتراف اليوم السقؤال هقذا عقن أجابت الخقيرة الوثيقة أن إل بإسقرائيل, المنظمة اعقتراف

حمققاس مققن المسققتمرة المطالبقة أن إل السققابقة1, الشققتراطات مققن الخققرين مخققاوف مققن بقدد بقدوره والقذي

أعلن مقا وهقذا ظللهقا. في والنضققواء للمنظمقة الحركقة دخقول نوايا في بالتشقكيك قوبل المنظمقة بإصققلح

لمنظمة حماس دخول إمكانية عدم عن تحدث والذي الحمد عزام فتح لحركة المركزية اللجنة عضو عنه

واللقتزام النقسقققام بإنهققاء إل لقذلك جقققاهزة غقققير وحمققاس الدولقة بمثابقة تعتقبر المنظمققة هقققذه لن التحقققرير

حماس2. تطلب كما القرارات احترام وليس حر�ياا, المنظمة ببرنامج

النظقام لتغيير التحقرير منظمة دخقول تريد حماس حركة أن متابعتي خقلل ومن كباحقث أعتقد ل

تعققترف ولقم المنظمققة خقققارج اليقوم حمققاس حركققة لن بإسقققرائيل, العقققتراف علقى الققائم للمنظمققة السياسقققي

تريد ل فهي بذلك, اليوم المنظمة تطالب لم فهي العتراف قضية من بد ل كان وإن حماس إذاا بإسرائيل,

الشرعية, عن بحثها للمنظمة الدخول من حماس تريده ما القضقية, بهذه للمنظمة السياسي الموقف تغيير

تريقد حمقاس وإنمقا كلهقا, المنظمقة شققرعية للغقاء يسققعى أن الشققرعية عققن يبحققث ممون المعققول غققير فمقن

تحقت القرار ووحقدة الشقراكة عقن بحثهقا إلى إضققافة الموحقد, والقرار التمثيل وقضققية المنظمقة مقن الشقرعية

المنظمة. مظلة

وحركة منفردة, الفلسطينية التحرير منظمة تقود من هي النشأة ومنذ فتح ,حركة فتح حركة موقف ثالثال..

مقع فتقح حركقة علققة قامقت لقذلك شققراكة, معهقا تصققققنع ولقم تشققاركها صققققغيرة فصققققائل علقى اعتقادت فتقح

مققا تقارة فتقح أن حققتى السياسققية, الشققراكة وليقس السياسققي الشققراك علققة علقى التحققرير منظمققة فصققققائل

قرارات من لتستفيد احتوائهم على تعمل وتارة المالية مخصصقاتهم بقطع الفصقائل هذه مع التهديد تستخدم

السياسي. القرار صنع في إشراكهم دون معينة سياسية

, 11/9/2017 الوسققققققط, الشققققققرق لدراسققققققات بقققيروت مقققققركز والتعقققققاون, التنقققافس بيقققن التحققققققرير ومنظمقققققة حمقققققاس عققققل: صققققققققققلح, 1

http://www.beirutme.com/?p=23859
, 12/9/2017 فلسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققطين, تلفقققققققققققققققققققزيون السياسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققية, حققققققققققققققققققققققققققققققققققققققال تلفزيونيقققققققققققققققققة, مقابلقققققققققققققققة عققققققققققققققققققققققققققققققققققققققزام: الحمققققققققققققققققققققققققققققد, 2

https://www.youtube.com/watch?v=Re_65kfEs28
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وتمرر التنفيذية اللجنة فيها بما التحقرير منظمة على تسقيطر زالت ما فتح حركة أن هنا نجقد إذاا

واللجنة المركزي والمجلس الوطقني المجلس على سقيطرتها إلى بالضقافة الغلبية, تمتلك أنها بما قراراتها

عققن بعيقداا الفلسققطيني السياسققي الققرار باحتكقار لهقا خوو المقر هققذا الفلسققطيني1, السياسققي والققرار التنفيذيقة

الشققارع, فقي السياسققية الققوى لتمثيقل وفققاا وتشققكيلها المنظمقة هيكليقة بإعققادة تطالب والتي حمقاس مشققاركة

الزائر انخراط تم ما إذا الوطني والمجلس التحرير منظمة على المطلقة السيطرة فتح حركة فقدان وبالتالي

علقى بالتقالي لتسققيطر الخققرى السياسققية الققوى مققع تتحققالف أن الممكققن مققن والقتي حمققاس, حركققة الجديقد

فتح. لحركة مخالفة جبهة بتشكيل المنظمة

حركة جعلت المصقالحة, أجل من وحماس فتح حركتي بين الموقعة التفاقيات فإن ذلك عن عدا

للمصقالحة, كشرط الدولي المجتمع أو وإسرائيل السلطة بين الموقعة التفاقيات باحترام حماس تطالب فتح

ذلك مقن وبالرغم أدبياتهقا. في بإسقرائيل تعقترف ل الحركقة أن خاصققة كثيراا تناور حمقاس جعقل المقر هقذا

حركة عادت ذلك بعد ولكن الموقعة, التفاقيات احترام 2007 عام مكة اتفاق في قبلت حماس حركة فإن

العحبقات هققذه بالتفاقيقات2. اللقتزام حمققاس وطالبقت الحقققترام صقققققيغة عقققن وتراجعققت العققام نفقس فقي فتقح

التحرير. منظمة في ححيحية سياسية شراكة إحداث أمام عائقاا الباحث نظر وجهة من زالت ل الثلث

التفاق هقذا سياسقي, اتفاق نتيجقة نشقأ سياسقي مشقروع الفلسقطينية ..السقلطة السلطة ايعيد �لى

والمقرتكز السققرائيلي, الحتقلل مقع العلققة على ققائم الول فقالمرتكز المقرتكزات, مقن مجموعققة على ققائم

المفاوضات. على الثالث والمرتكز الرهاب, محاربة على قائم الثاني

المنية الجهزة في فتح بحركة والمتمثل الواحد اللون ذو الحزبي البعد عليه طغى السياسي النظام

التعليم قطاعي وهما أل البنية هذه من قطاعين استثناء ويمكن السلطة3, مؤسسات وكافة المدنية والجهزة

المناصققب بينمقا الخقرين مقن فيهقا يوجقد كقان الدنيا المناصققب أن بمعقنى العلى, وليس الدنى والصققحة

فتح. حركة من ممثلين كانا القطاعين هذين في العليا

سابق. مرجع �اتفية, ,مقابلة شمالة أبو فايز 1

, 23/8/2017 الخليجيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة, قنققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاة علقققققققققققققققققققققققققققققققققى تلفزيونيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة مقابلقققققققققققققققققققققققققققققققققة خالقققققققققققققققققققققققققققققققققد, مشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققعل, 2

.https://www.youtube.com/watch?v=2SOTiypYbe4
ص99. سابق, مرجع التفعيل, واليات اسالح الفلسطيني-إشكاليات السياسي :النظام بشارات وسليمان رائد نعيرات, 3
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تعقد لم فتقح حركقة لن وذلك سياسققية, شققراكة إحققداث فقي جققداا معيققة زالت ومقا كانقت البنيقة هقذه

وهققي الفلسقققطيني الشقققعب بمؤسسقققة مصقققققهورة أصقققققبحت وإنمققا الفلسقققطيني المجتمققع تنظيمققات مققن تنظيمققاا

إلى الذهاب يتطلب بقدوره وهقذا السققلطة بنقاء إعققادة مقن بقد ل فإنقه الحالة هقذه تجققاوز يتقم فحققتى السققلطة,

المحاصصة. وهو إجباري مخاض

العام مع للسلطة السياسي النظام عن بدأ ديمقراطياا الحديث أن بواقع الصطدام هنا الححيقة ولكن

علقى جديقد جسقققم بمجقققيء المتعلقق السقققؤال هنقا وبقرز بالوظقققائف, مشقققبعة السقققلطة كانقت حينهققا 2006م,

لن الجديد الجسقم هذا اسقتيعاب يتم فلم مؤسسقاتها, من بأي ممثل وغقير أصقلا فيها موجقود غقير السقلطة

بالشراكة. المتعلقة الكبرى المشكلة تبرز هنا وبالتالي وظائف أي لستيعاب قابل وغير مشبع السلطة جسم

مشقبعة السقلطة أن حيث السقلطة, في الجديد الجسقم إشقراك دون يمكقن ل سياسقية شقراكة إحقداث

حماس حركة حكمت أن بعد السياسية الشراكة عقود ما هذا فتح, حركة هنا والمقصود الواحد اللون بوظائف

يغلب الغربية الضفة في كامل جسم بالمقابل حماس حركة من كامل جسم هناك لديها فأصبح غزة, قطاع

الخقرى الفلسقطينية القوى اسقتيعاب على قادراا ومؤسسقاته النظقام يعد لم لذلك نتيجقة الفتحقاوي. اللون عليه

حزبي1. طابع على بني بالساس لنه وهياكله مؤسساته ضمن

التالية: الجدليات في تتجسد اليوم الموضوعية التحديات وافتراضات واقع أن الباحث يرى وهنا

الشققعب ومكونقات ققوى كافقة بيقن سياسققية شققراكة عققن الطقققراف جميقع �يقه تتحققدث القذي الوققت فقي أولل:

أي لنجقاح سقابق متطلب يسقتوجب الخقر, حسقاب على لطقرف سقحب هنالك يكقون ل بحيث الفلسقطيني,

مع سقابقاا الموقعة والتفاقيات الدولية, الرباعية شقروط على حماس حركة موافقة وهقو فلسقطينية مصقالحة

على قائم الفلسقطيني السياسقي النظقام لن العنف, ونبذ بإسقرائيل العقتراف كمقا الدولي والمجتمقع إسقرائيل

هقذه بدون حكومة تشقكيل وتم فتح حركة مع توافقت لو أنها تدرك حماس أن إنكار يمكن ل بمعنى ذلك,

المجتمقع مقع سققتكون القتي السققرائيلية المسققاعي جققراء الحكومقة هققذه ضققققد سققيقف بأسققره فالعقالم الشققروط

الدولي.

ص98. سابق, مرجع التفعيل, واليات اسالح الفلسطيني-إشكاليات السياسي :النظام بشارات وسليمان رائد نعيرات, 1
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كافققة مقققن سققققيحرم والقذي الفلسققققطيني للشققققعب معاقبققة سققققتكون الوحققققدة مخرجققققات أن مقققن الخققققوف ثانييال:

وإسققرائيل الدولية الققوى قبول لعقدم وذلك الفلسققطينية, للسققلطة تققدم التي المادية وغققير المادية المسققاعدات

وطنية جبهة توفرت إذا إل مجابهته يمكن ل وهذا الفلسطيني, السياسي النظام ضمن حماس حركة لوجود

ل حينئقذ عليقه, متفقق سياسققي لنظققام خاضقققعة سياسققية لشققراكة الطققراف جميقع لدى ححيحيقة ونوايقا موحققدة

مققن بقد ل حكومققة أي إنتقاج يتقم وحقققتى الفلسقققطيني, الصقققققف وحقققدة تجابقه أن كانقت مهمققا ققوة لي يمكققن

وليقس للمنظمققة النظقققام مرجعيقة إعققادة مققن بقد ل السياسققي النظقققام ينجققح وحققتى السياسققي النظقققام معالجققة

فعلياا. إصلحها يتم أن والهم الفلسطينية, للسلطة

مقع التعامقل في الخقيرة السقنوات في وبراغماتية واقعية أكقثر تبدوا حمقاس حركقة أن مقن الرغم على ثالثال:

الححيقي الدور تهميش على عملت الفلسقطينية السياسقية الحيادة سقلوكيات ولكقن التحقرير, منظمقة موضققوع

مققن العديقد فقي صققققلحياتها سققحب عققبر المنظمققة مكققان الفلسققطينية السققلطة حلقت فققد التحققرير. لمنظمققة

ذلك يعني للحكومة, المنظمة من الدبلوماسقي والعمل السقفارات في العمل مسقؤولية كنقل السياسقية الدوائر

المنظمة1. أيدي في يعد لم الخارج في التمثيل أن

التشققريعي المجلس تعطيقل تقم بعقدما خاصقققة ححيحيقة مؤسسققات دون يعمقل اليقوم السياسققي النظققام

السياسقققي النظقققام أصقققققبح حيقث للمنظمققة, الفاعقققل القدور وتققزيم القرئيس لشقققخص الققرارات كافقة وإخضقققققاع

النظام تحويل وبالتالي الفلسطينية. السياسية الحالة يمثل يعد لم والذي الفلسطيني الرئيس لمراسيم خاضعاا

يتم واليوم الواحقد, والفرد الواحقد الحقزب نظقام هقو السياسقي النظقام أصققبح المنظمقة, بدل للسقلطة السياسقي

للعلققات الخققاص لفهمقه ووفققاا السياسققي, العمقل فقي القرئيس ومزاجيقة لقراى وفققاا السياسققي النظققام تحريقك

والثنائية2. الدولية

سياسي تنظيم أم أيديولوجية حركة حماس: 4.4

فلسقققفتها فقي الغالقب هقققو السياسقققي العامققل أن إل حمققاس لحركققة السقققلمية الجقققذور مققن بقالرغم

السياسقي, خطابهقا في الغربية المفاهيم تتبنى حمقاس فحركقة الخقيرة, العقوام في خاصقققة عملهقا وطبيعقة

ص61. سابق, مرجع الفلسطينية, السلطة مستقبل وآخرون: نوفل أحمد في: الداخلي, الفلسطيني الوضع :واقع هاني المصري, 1

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة يوسف أحمد 2
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عصقرية حركة أنها كما والتنظيمي, الداري وعملها السياسقية ممارسقتها في وسياسقية وطنية أولوية وتولي

بطققرق الداخليقة شققؤونها وتقدير ديمقراطيقة انتخابقات طققريق عققن قادتهقا اختيقار على فلسققفتها تققوم متجققددة

الرسمية. الحركة ومواقف راى على بقراراته يتقوي تسلطي فريق الحركة لدى يوجد ول ديمقراطية, عصرية

والشقققققفا�ية الديمقراطيققة علققى بتأكيققدها المعاصققققققققرة المفققاهيم مققققع متناسققققققة حمققققاس حركققققة أن كمققققا

سياسققية حركققة حمققاس تعتقبر لقذلك والمسققاءلة, النسققان وحققوق الغلبيقة وحكققم الققانون وسققيادة والمواطنقة

في الدولي1. المجتمع ومعايير مفهوم من فيها تقترب إسقتراتيجية قرارات لتخقاذ هيكليتها تؤهلها براغماتية

السياق. هذا

رئيس لسقان على السقرائيلي الحتلل مع الصققراع وصققف على الخقيرة الونة في حماس ركزت

وديني واجتمقاعي واقتصققادي سياسقي الصققراع قضققية أن في بالحسقم مشقعل خالد السقابق السياسقي مكتبهقا

فالصراع أرضاا, اغتصب إسرائيلي احتلل مع وإنما عقدي صراع أنه ذكر من خل الصراع وأن وعسكري,

على ركقزت قد حمقاس حركقة أن نرى لذلك حضققاري2, سياسقي صققراع وإنمقا قومياا أو عرقياا أو دينياا ليس

عليه أكدت طالما الذي الديني للبعد إضقافة الفلسطينية للقضقية الحركة لفهم أساساا والوطني القومي البعد

وإسلمي. عربي بعد ذات الفلسطينية القضية بأن الحركة

أيديولوجيقة ل سياسققية بلغقة الفلسققطينية للقضقققية رايتهقا بلورت ققد حمقاس حركقة أن الباحققث يقرى

دولة لقامقة الحركقة سققعي على العلمية ولقاءاتهقا كتاباتهقا وعققبر المتكقررة تصقققريحاتها فقي تؤكقد وباتت

قائماا تشقاورياا السياسقي النظقام يكون أن ضقرورة على والتأكيد المرحلي, بالتدرج ليمانها مسقتقلة فلسقطينية

المستقلة. الفلسطينية الدولة وإقامة للتحرير وسيلة المسلح كفاحها وأن السياسية, والمشاركة التعددية على

ماجستير, رسالة تحليلية, دراسة 2006-1994 حماس اسسلمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في :المعارضة وائل المبحوح, 1

ص22. ,2010 غزة, الزهر- جامعة
والقربيع وإيقران بمصققققر وعلقاتهققا حمققاس حركققة ومسقققتقبل تقاريخ " بعنقوان المقابلقة الجقققزيرة, قنقاة علقى تلفزيونيقة مقابلقة خالقد: مشقققعل, 2

, https://www.youtube.com/watch?v=7pgicv1Wb_o5/9/2017 العربي,
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باتت الحركة أن إل النهر, إلى البحر من فلسطين كامل بتحرير تؤمن زالت ل حماس أن صحيح

وصولا مرحلي كهدف غزة وقطاع الغربية الضفة لتحرير خللها من تسعى والتي المرحلية بالهداف تؤمن

الستراتيجي. لهدفها

فقي يكمققن الخقققرى السياسقققي السقققلم حركققات عقققن حمققاس حركققة يمققيز مققا أن نجقققد الخلصقققققة:

مرحلة كل في وأهدافها وسائلها في متجددة الحركة نرى أننا حين في المتبعة, والوسائل والبرامج الهداف

بلغة وتتناغم تقترب أصقبحت أنها حتى محلية, ومستجدات سياسية لعتبارات سابقاتها عن تختلف والتي

السياسية. سلوكياتها في الخر من لتقترب جديدة

تعتمد وأصقبحت السياسية المتغيرات نتيجة جوهري بشكل تطورت حماس حركة أن الباحث ويرى

كيانقاا تبقني أن الحركققة واسقققتطاعت متعققددة, مواققف فقي والبراغماتيقة الليونقة وتتبقنى السياسقققي العمققل علقى

الدينية. اليديولوجية الخلفية عن بعيداا المستجدات مع متعاطية سياسياا

والقتصقادي والجتماعي السياسي بالبعد تهتم شمولية مقاومة حركة حماس بأن يرى نعيرات رائد

في دينية حركة تعتبر نفسه الوقت في حماس لكن الحدود, لبعد براغماتية السياسي بالعمل وهي والديني,

الجماهيري1. العمل

والمقاربات المنهجيات لحماس: السياسي السلوك 5.4

أو نفسها2. إل تشبه ل وبأنها حماس حركة خصوصية على إجماع شبه هناك أن من الرغم على

أننا إل مسقلمين3. إخقوان حركة بأنها مباشقرة يصققفها من هنالك بأن نجقد حماس حركة تشقبيه تم كلما أنه

حركقة اسقتفادة إنكقار يمكقن ل أنه حيُث خصوصققية، لهقا حمقاس حركقة بأن تناوله تم مقا خقلل ومقن نجقد

حاكققت الزمققني بتطورهقققا حمققاس حركققة أن نجقققد نفسقققه الوققت وفقي كلهققا4, السقققابقة التجقققارب مققن حمققاس

سقابق, مقرجع تحليلية, دراسية 2006-1994 حماس اسسيلمية المقاومة لحركة السياسيي الفكر في :المعارضية وائل المبحقوح, 1

ص93.2
سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة الثوابته هاني 2

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة مقبول أمين 3

سابق. مرجع شخصية, ,مقابلة الشاعر الدين ناصر 4
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في المسلمين الخوان جماعة جناح أنها نفسها معرفة بداياتها في فنجدها بآخر, أو بشكل السابقة التجارب

بعققض مققن قربتهققا لهققا ذاتيقة خصوصققققية حمققاس حركققة أنتجقققت وتطورهققا الزمققني بتققدمها ولكققن فلسقققطين,

إلى أقرب أخقرى وتارة تونس في النهضققة تجربة إلى أقرب نراهقا تارة السياسقي, للسقلم الخقرى التجقارب

التركية. التجربة

أو بالقتراب عليهقا الحكقم أو حمقاس حركقة نمقوذج محاكمقة الفصققل هقذا في الباحقث مهمقة ليسقت

الوقوف المهم من أنه نجد حماس عند السياسية الشراكة في نبحث أننا وبما ولكن نموذج, أي عن البتعاد

السققلم لحركقات الخققرى بالتجققارب تجربتهقا مقارنقة ومحاولة الطققار هقذا فقي الحركقة تجربقة تطققور على

السياسي.

لعدة وذلك مصقر في المسقلمين الخقوان نموذج عقن مختلف المنهجيات في حماس حركة نموذج

فلسفية. اعتبارات

حركقة قيقادة بمعقنى الخققوان, لقدى الحيقادي التجنيقد عققن تمامقاا مختلقف حمقاس عنقد الحيقادي التجنيقد أولل..

الفلسققفة وهققذه شققائخة, قيقادة تعتقبر والقتي المسققلمين الخققوان قيقادة عكقس وفتيقة شققابة قيقادة تعتقبر حمقاس

هكذا1. القائمة الفلسفة وإنما الحركة, عند الصدفة محض ليست

التي الوطنية للخصوصققية أولوية وتعطقي السياسقي الوطقني البعقد سقلوكها في تحكقم حمقاس حركقة ثانيال..

اليسققار مققع تحالفقت حمققاس حركققة أن نجققد مبكققرة مراحققل فقي ولقذلك اليقديولوجي2, البعققد عققن بهققا تمتقاز

الفلسطينية. الجامعات في خاصة الوطني, العمل من مبكرة مراحل في الفلسطيني

والعسكري. والسياسي الدعوي العمل بين مبكر فصل لديها كان حماس ..حركة ثالثال

قد كان من بينما سنة, 43 أعمارهم متوسط بلغ المنصب توليه منذ حماس لحركة السياسي المكتب رئاسة تسلموا من أعمار متوسط 1

للجماعة, الول المؤسس عدا المنصقب تولي منذ سنة 71 العمار متوسط بلغ قد كان المسلمين للخوان العام المرشد منصقب تولى
أيضاا. العضاء قياس يتم هذا وعلى

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة خاطر سامي 2



183
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

في الحركة وكوادر قيادة وجود ذلك مثال الخر, مع التعامل في عالية وقدرة بعلقات حماس ..تتمتع رابعال

كانت- الذي الوقت في السوري النظام مع تقاطعت الحركة أن فنجد المسلمين, للخوان تماماا معادية دول

حمقاس حركقة كانت لذلك اللدود، العقدوو أنه على المسقلمين الخقوان إلى تنظقر السقورية الدولة زالت- ومقا

اليديولوجي. البعد على الوطني البعد تقدم

الخقر, على منفتحين بقوا دينياا الملتزمين الشقابة قياداتها أن مصقر إخقوان عقن حماس يميوز ..ما خامسال

بشكل مؤطر غير هو من الحركة صفوف ضمن من فنجد والبلديات, والتحادات النقابات في ذلك ومثال

مصر. في الخوان بخلف وهذا رسمي,

اعتقال تم 1991م عقام العمقل, قيادات في شقبابية لديها حمقاس حركقة أن نجقد للمقاومقة ..نتيجقة سادسيال

في كما جديدة, قيادة تجنيد للحركة أفرز بدوره هذا طويلة. بسنوات عليهم حكم وقد الحركة قيادات معظم

شققابة قيقادات افقرز أيضقققا وهقذا للغتيقال أو للعتققال إمقا الحركقة قيقادات تعرضقققت 2005_2000 العقام

للحركة1.

الخققققوان جماعققققة عققققن تتمقققايز جعلتهقققا حمقققاس حركقققة بهقققا مقققروت القتي والمؤثقرات التطققققورات لعقققلو

إلى تدعو ما دوماا كانت الجماعة أن خلل من وذلك الجماعة عن مختلفة صقورة إبراز تم وقد المسلمين

هققذه تجقققاوزت حمققاس حركققة بينمققا وأولوياتهققا, فلسقققفتها ضققققمن والرشقققاد والقوعظ والمجتمققع الفقرد إصققققلح

الوطنيقة والقضققققققايا للمنقاحي اهتمامققاا لتولقي انطلقهققا عنقد الساسقققية المققرتكزات مققن كانقت القتي القضققققققايا

والفلسطيني السياسي النظام بناء إلى والداعية الوطنية بالخصوصية المتعلقة القضايا وخاصة والسياسية2,

الحتلل. مقاومة قضايا إلى إضافة الفلسطيني الداخلي البيت وترتيب

التجنيدي, السياسي الخطاب نتيجة السلمية العباءة من تخرج لم حماس حركة فان ذلك كل مع

واضحاا ذلك وكان هذا يومنا لغاية الشكاليات بعض تواجه جعلتها والتي العباءة هذه تحت الحركة �بقيت

التي: في

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة القرعاوي فتحي 1

,4 المجلد ا, بيروت_رام الفلسطينية, الدراسات مجلة السياسية, الشرعية إلى المسلمين اسخوان مدخل :حماس علي الجرباوي, 2

ص70. ,1993 ,13 العدد
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التابعين المساجد أئمة خطاب في واضح وهذا السياسي, بالمصطلح وتدخله الديني المصطلح حضور أ_

الققردة أبنقاء مصققققطلحات وإطقققلق عققدي صققققراع بأنقه السققرائيليين مققع الصققققراع وصققققف فقي للحركققة

خاصة يغب لم الحركة في السياسيين قبل من الديني المصطلح بأن نرى آخر سياق وفي والخنازير.

في السقلم منهقاج يتبعقون حمقاس رجقال وأن ربانية حركقة بأنهقا حمقاس حركقة قادة أحقد حقديث عند

مقن العديقد وجهقوا وققد الخققرين اسققتفز بقدوره هققذا السققلمي, الدين حمقاة وأنهقم وتصقققرفاتهم سققلوكهم

ل السياسقي سقلوكه في الناس يقنع عملا يقدم أن السياسقي القائد من المطلوب أن خاصقة النتقادات

الديني1. وخطابه سلوكه

ذلقك مثقال اليقدولوجيا, نحقققو سقققريعا ترتقد أحيانقاا الحركققة نقرى العمققل, منهجيقة فقي اليقدولوجيا حجقققم ب_

وعند عباس, محمود السيد الفلسطيني بالرئيس السلطة رئيس وصف عن والحديث السياسي الخطاب

القرئيس وصققققف نحققو الخطقققاب فقي التغيقير نقرى فتقح حركققة أو الفلسققطينية السققلطة مققع إشققكالية أول

الشرعية. غير والمتخاذلة الخائنة القوى أو الشرعي بالغير

من التركي النموذج إلى أقرب للحكم السياسقية رايتها في حماس حركة أن نجقد نفسقه الوقت في

للمواثيق واحترامهقا الحزبية, بالتعددية وإيمانهقا للسقلطات السقلمي والتداول السقلمية للعملية احترامهقا منطلق

هناك السلميون تعروض تركيا في السلمي المشروع بداية النسان2. حقوق احترام على المؤكدة الدولية

مقع ويتكيفون يناورون السقلميين جعقل المقر هقذا التركي, الجيش قبل مقن والعتقالت والمنع للقصققاء

منهققا مختلفقة عنقاوين تحققت النتخابقات بخققوض السققلميون اسققتمر فققد والعسققكرية, السياسققية التطقققورات

وخاصققة الخقرى القوى مقع التعقايش إمكانية تطوير في السقتمرار على فعملوا السقلمية, ومنهقا الوطنية

لضربات وتعرضوا منهم الكثيرة للمضايقات تعرضوا أنهم العلم مع عاماا, الثلثين على زادت مدة العلمانية

نفسه. الجيش من قاسية

سمحت والتي السابقة منهجياتهم عن مغايرة طريقاا شق الذي والتنمية العدالة حزب وصقل أن إلى

مقع انفتقاح إلقى دعققوا وققد العسققكر مقع والحتققان العقداء تخفيقف وتقم الجيقش, اعققتراض دون بقالتحرك لهقم

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة يوسف أحمد 1

, 8/9/2017 تقققققققققوك, القققققققققققدس لفلسققققققققققققققققققققطين, الجميقققققققققع يعتقققققققققذر أن والتفققققققققققاق للوفققققققققققاق الطققققققققققققققققققققققريق بدايقققققققققة أحمقققققققققققققققد: يوسققققققققققققققققققققف, 2

http://www.alqudstalk.com/forum/showthread.php?t=7591
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في الوروبي التحاد ومنها الدولية القوى مع والتناغم التقارب إلى إضافة اليسارية, وخاصة المختلفة القوى

والتعددية النسان وحقوق الديمقراطية المبادئ إلى المستندة لطروحاتهم وفقاا والمستجدة الجديدة منهجياتهم

معادية علمانية دولة من ل التحوو حول يتمحور الول هدفه كان والتنمية العدالة حزب أن علماا والمشاركة.

السلمي1. للدين معادية غير علمانية دولة إلى للسلم

- والتنمية العدالة حزب من خرجت وثيقة وضحته تركيا في السلميين لمنهجيات وفقاا التقدم هذا

لضققققققم يققدعوا سياسققققي برنققامج طققققرح إلقى الحققققزب خللهقققا مقققن دعققققا والقتي التزكيققة- بوثيقققة حينهقققا عرفققت

الجتماعي الصققعيد على النجقازات من نموذجقاا الحقزب قدم وفعلا الحقزب ضققمن والعلمانيين السقلميين

والقتصادي2.

تبقني فقي التققاطع حيقث مققن حمققاس حركققة تجربقة مققن مققا حقققد إلقى قريبقة كانقت التركيقة فالتجربقة

وثيققة يشققبه مقا مؤخققراا خققرج ققد وكقان والمسققاءلة, والمشققاركة والتعدديقة بالديمقراطيقة يقؤمن سياسققي برنقامج

2017م, الحالي العام منتصف في عنها أُعلن والتي حماس, لحركة السياسية الوثيقة وهي التركية, التزكية

الدولية والقوى الدولي المجتمقع ومقن داخلياا، الخقر مقن تقترب والتي القضققايا مقن العديد على ت نصو التي

الكبرى.

ضقمن تعمل كانت كونها حماس تجربة عن اختلفت تركيا في والتنمية العدالة حزب تجربة أن إل

أن نرى نفسه الوقت في لحتلل, تخضقع ل أنها والهم محدد فيها السياسي والنظقام مستقلة, دولة إطقار

للعوامل اختلفت المخرجات ولكن والستعدادات المراحل في كان وحماس تركيا في السلميين بين التشابه

إليها. الشارة تم التي

تجربة في نقدية قراءة وآخققرون, الحيلة أحمقد فقي: ,2006 سينة انتخابات في لحمياس السياسيي البرنامج :تقييم سققلطان جاسققم, 1

ص30. سابق, مرجع ,2007-2006 وحكومتها حماس
سقابق, مقرجع تحليلية, دراسية 2006-1994 حماس اسسيلمية المقاومة لحركة السياسيي الفكر في :المعارضية وائل المبحقوح, 2

ص102-101.
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والتحمقل والمتابعقة المناورة في السقنوات عشقرات أمضققوا قد تركيا في السقلميين أن إلى إضققافة

فتيقة تجربقة تعتقبر زالقت ل الحركققة تجربقة فقإن حمققاس تجربقة مققع بالحيقاس ولكققن الحكققم, مققن تمكنقوا حققتى

وشابة.
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والمأمول الواقع السياسية: الشراكة 6.4

الفلسطيني السياسي النظام 1.6.4

في " " non state actorتسقمى الدولة، دون مقا سياسقي نظقام هقو الفلسقطيني السياسقي النظقام

أي بمعقنى الخقارج, على منكشقفاا سياسقياا نظامقاا يجعلنا مقا وهقذا دولة مؤسسقات لدينا يوجقد نفسقه الوقت

ومن ناحية, من هذا السياسية1, المشاركة إمكانية على التأثير بإمكانها فلسطين داخل امتدادات لديها دولة

كانت التفاقيات هذه دولية, ومعاهدات باتفاقيات مرتبط بنيته في الفلسطيني السياسي النظام أخرى ناحية

وعلقتقه الخققارجي القدعم علقى العتمققاد خصائصققققه أبقرز ومققن أوسققلو, اتفاقيقة وخاصققققة للنظقققام المؤسسققة

والقليم. وأمريكا إسرائيل مع البنيوية كعلقاته حماس لحركة المعادي الجزء مع المرتبطة الساسية البنيوية

لم فالنظقام حماس, حركة معاداة في يتمركز بنيته في السياسقي النظقام سياسقات من العام الهدف

منه مطلوب هقو مقا بقدر اسقتغلل, بأفضققل مقواردهم اسقتثمار أو المقواطنين رفاهية تحقيق أجقل مقن يوجقد

السلطة حول يتمحور الفلسطيني السياسي فالنظام الداخلي, المن على والحفاظ إسرائيل أمن على الحفاظ

مقاس على مصققمم أنه كمقا الفلسقطيني، الطيف ألوان لكقل يتسقع أن مقن أضققيق هقو وبالتالي الفلسقطينية,

التسوية2. بعملية المرتبطة القوى

الققوى, جميقع مقن عليقه متفققاا سياسققياا نظامقاا أنتجققت تركيقا فقي الحققزاب أن الققول يمكقن بالمقارنقة

أن نجققد هنا مقن للسققلم. النظققام تقبل مرحلة إلى السياسققي النظققام أسققلمة مرحلة مقن السققلميون وانتققل

بذلك3, تنجح لم ولكنها مقاوماا سياسياا نظاماا أرادت 2006 عام الحكم تجربة دخلت أن ومنذ حماس حركة

المسلحة للمقاومة متقبل نظام إلى المسلحة للمقاومة معاد نظام من السياسي النظام نقل تريد حماس واليوم

ولهقا كبقيرة ققوة أنهقا كمقا مقابقل, دون إعطققاء تريقد ول تبادليقة المقور تريقد حمقاس وحركقة لهقا. معقاد وغققير

يكقون أن يمكقن ل أنقه الحركقة تقدرك وبالمقابقل حمقاس, دون سياسققي نظققام تشققكيل يمكقن فقل واسققع تقأثير

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة الشوبكي بلل 1

, 26/8/2017 نقققققققققققققققت, الجقققققققققققققققققققققققققققققققققزيرة التقققققققققققققققاريخ, وحركققققققققققققققققققققققققة التبقققققققققققققققاكي بيقققققققققققققققن غقققققققققققققققققققققققققققققققققزة السقققققققققققققققققققققققققققققققققتار: عبقققققققققققققققد قاسقققققققققققققققققققققققققققققققققم, 2

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/7/10
.2017/9/15 الفلسطينية, الخارجية وزارة وكيل �اتفية, :مقابلة حمد غازي 3
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معادلة يوجقد أنه كمقا أحقد, لمقربع السياسقي النظقام سقحب يمكقن فل فتح, حركقة دون سياسقي نظقام هنالك

المنطلق هققذا مقن الفلسققطينية القضقققية يخققدم مقا بجميقع التفكقير يتقم فلسققطيني, حققق ويوجققد وإقليميقة دوليقة

ححيحية1. سياسية شراكة لحداث

علقى التفقاق لهميقة الوطنيقة الققوى بيقن إجماعقققاا هنالقك أن نجقققد السياسقققي النظققققام صقققققعيد علقى

أرضققققية وجققود مققن بقد ل لقذلك لهققا, معققنى ل مقاومققة دون الفلسققطينية القضققققية لن الفلسققطينية, المقاومققة

غالباا السياسية القوى باتت ذلك عن عدا الحديث؟ يتم مقاومة أي وعن المقاومة, وأشكال سبل في للبحث

أمرين: خلل من السياسي النظام وسياسات وشكل هوية عن تتحدث ما

ديمقراطية. أسساا تتبنى وأن والسلمية الوطنية القوى جميع التحرير منظمة تمثل أن الول: المر

الحتقلل, عققن سياسققاتها تبتعققد أن بمعققنى الفلسققطينية, بالسققلطة المتعلقق السياسققي النظقققام الثاني: المير

في والمتمثلة الشقعب مكونات بين شقراكة لقامقة الرامية الجهقود تفشقل أن الممكقن مقن مظققاهر أي ووقف

تتطلب كمقا ححيحية شقراكة تتطلب اليوم السقلطة تعقترض التي المشقاكل حجقم أن خاصققة والحقزاب, القوى

الفلسطيني. للكل عامة راية

العوامقل هقي ومقا للمقاومقة؟ معقادق غقير سياسقي نظقام إنتاج الممكقن مقن هقل هنا, المقركزي السقؤال

للتحري 2017 مايو من الول في أصدرت التي حماس وثيقة في للبحث يقودنا المر هذا لذلك؟ المثبطة

والخارجي. الداخلي الصعيد على السياسي الجمود خرق محاولة في الحركة قدرة حول

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة الشاعر الدين ناصر 1
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حماس لحركة السياسية الوثيقة 2.6.4

اهتمامققاا أخققذت ققد ," وسياسققات عامققة مبقادئ " بعنقوان عرفقت والقتي السياسققية الوثيققة أن شققك ل

لسقان وعلى الحركقة إعقلن فمنذ أخقرى, قضققية أي مقن أكقثر والدولي والقليمقي الفلسقطيني المسقتوى على

زاويتقه, مقن وكقل بتناولهقا والعربيقة العالميقة المواققع عجققت الوثيققة بنقود مشققعل خالد السققابق مكتبهقا رئيقس

الوثيققة, هقذه ققراءة حققول مختلفقة فرضقققيات مقن انطلققوا والدارسققين والباحثين السياسققيين المحليين أن حققتى

عوامقل عققدة فهنالك حمقاس. حركقة صقققعيد على السياسققية الوثيققة ققراءة محاولة كباحققث يهمقني مقا ولكقن

جدل1. مثار تعد ولم السياسية الوثيقة في تثبيتها تم وقضايا

وطنياا إطققاراا التحقرير منظمقة واعتبار بنائهقا, إعقادة ويجقب شقرعي ممثل التحقرير :منظمقة الولى القايية

عليه. الحفاظ يجب

عرفت قد الحركة أن خاصة سياق من أكثر في ذلك جاء وقد الوطني، البعد على :التركيز الثانية القاية

تحقققرير هقققدفها ولكققن إسقققلمية, مرجعيقة ذات فلسقققطينية ومقاومققة وطققققني تحقققرر حركققة بأنهققا نفسقققها عقققن

فلسطين.

في المعاصققرة المفاهيم على أكقدت أنهقا خاصققة عصققرية, حركقة أنهقا على حمقاس :تأكيد الثالثة القايية

والشراكة الوطني والجماع السلمي والتداول والتسامح والديمقراطية كالتعددية عامة, الفلسطينية الحياة إدارة

في شريك حماس أن أولها: النقطة, هذه في أساسيين موضقوعْين تناولت قد الحركة تكون لهذا السياسية.

مقن والمجتمقع الدولة إدارة تتبنى عصققرية حركقة أنهقا الثاني: والمقر البديل, فكقرة وترفض السياسقية الحياة

المنطلقات2. هذه

تقديمها خقلل من وذلك الفلسقطينية الوطنية الجماعقة إلى تسقعى أنها على حماس تقديم الرابعة: القايية

مققن القرابع حقققدود علقى فلسقققطينية بدولقة القبقول علقى تأكيقدها خقققلل مققن كققان القتي التنقازلت, مققن العديقد

بكافقة المقاومقة أهميقة علقى والتأكيقد سققيادة. ذات فلسققطينية دولقة إقامقة بهقدف 1967م, العقام مقن حققزيران

.34-27 من الوثيقة بنود انظر للمزيد 1

.2017 ص68-60, العدد80, عمان, أوسطية, شرق دراسات مجلة ,2017 حماس وثيقة في :قراءة رائد نعيرات, 2
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والعمقل الفلسقطينية المؤسسقات على الحفاظ إلى بالضققافة المسقلحة, المقاومقة في حصققرها وعقدم أشقكالها

تعددية1. ديمقراطية أسس وفق بنائها على

كمحتقل الحتقلل علقى والتركققيز الصققققققراع, فقي القديني للبعققد حمققاس حركققة :اسقققتبعاد الخامسيية القايييية

ليس سياسياا الصقراع أن على أكدت قد الحركة تكون الشكل بهذا صقهيوني2. كنظام الفلسطينية للراضقي

الصراع. في الديني للبعد انكار غير من عقائدياا

التخوفات، لكافة حقد وضقع بمثابة كانت السياسقية الوثيقة بأن يرى الباحقث فإن المنطلق هقذا من

جقزء حمقاس أن على التأكيد الوثيقة هقذه خقلل مقن الحركقة وسقعت السقئلة, مقن الكثير على وأجابت كمقا

على الوقوف محاولة وعند بالبديل, إيمانهقا وعقدم بالشقراكة ُتؤمن والتي الفلسقطيني, الوطقني الكقل مقن هقام

أنها نجقد الفلسقطينية, السقاحة على الفاعلة السياسقية بالطياف حماس حركة حكمت التي العلقة طبيعة

الفلسطينية. الساحة تشهدها التي والحداث الظروف مع متجددة براغماتية حركة

والقليم العالم أمام ردوداا لتعطي جاءت السياسية الوثيقة أن قعدان طارق يتحدث الصدد هذا وفي

الوثيقة وأن كما فلسطينية, وطنية حركة وهي المسلمين الخوان عن تختلف حماس أن الدولية القوى وأمام

والخارج3. الداخل في السياسية للطراف موجهة

هقي صققدرت التي الوثيقة وأن حمقاس, لحركقة وملحوظقاا كبيراا تطقوراا هناك أن يرى الشقوبكي بلل

حيقث ومققن الشقققراكة, إمكانيقة حيقث مققن التقليقدي خطابهققا وعلقى الحركققة, سقققلوك علقى ا جقققدا متقدمققة وثيققة

خصوصا�ا ذلك, غير الولى حماس سنوات في تعتبر كانت الحيم هذه وكل التعددية, بالديمقراطية, المناداة

أن الحقق عبد يوسقف يرى �يما منه4. والتقارب الخقر, لتقبل سياسقية ثقافة وعقن تعددية عقن تتحقدث حين

.34 ,25 الملحق في الوثيقة بنود انظر للمزيد 1

.19 بند السابق, المرجع 2

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة قعدان طارق 3

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة الشوبكي بلل 4
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عقققبر عنقه عقققبرت والقذي السياسقققي برنامجهققا لتغيقير حمققاس حركققة دفعققت مققن هققي الوطنيقة الخصوصقققققية

الوثيقة1.

الجبهققققة أن قائققل: حمققققاس, حركققققة لققدى تحقققققول نقطققققققة هققققي الوثيقققة بققأن رأت المصققققققققري, ماجقققققدة

رأى والذي حمقد غقازي عليه توافق مقا وهقذا صقققدورها2, في التأخير نعيب أننا إل بهقا, رحبت الديمقراطية

الوثيقة أصقدرت أنها بالحركة والجدر الن, من أعوام عشرة قبل تخرج أن المفترض من كان الوثيقة بأن

الحكم3. زمام استلمها مع تزامناا

جققداا متقدمققة وثيققة مؤخققراا حمققاس مققن خرجققت القتي السياسققية الوثيققة بقأن يقرى جيقش أبقو نصققققر

مققن وثيققة تخقققرج أن كثقيراا متقدمققة خطقققوة لكنهققا ل؟ أم الوثيققة بنقود سقققتطبق هققل التسقققاال لكققن ومتطقققورة،

التحقققرير منظمققة برنقامج أساسقققها علقى كبقيرة بقضققققايا العقققتراف خاصققققة والطريققة, الصققققيغة بهققذه حمققاس

اليجابي للجانب ننظر يجعلنا كحزب لنا بالنسبة فهذا مؤقتة، كحدود الفلسطينية الدولة وحدود الفلسطينية

الفلسطيني4. السياسي العراك دخلت حماس أن وهو السلبي، وليس

اصرار من بالرغم المؤقتة بالحدود تقبل وثيقة أو تصريح أي حماس حركة عن يصدر لم أنه علماا

مخالف وهو جيش أبو نصر أيضاا أورده ما وهذا بها حماس حركة اتهام بالسلطة فتح في الحيادية الرموز

حماس. حركة لتصريحات

خطقققوة ُيعتقبر الشقققكل بهققذا وثيققة تصققققوغ أن إلقى حمققاس حركققة توصققققل أن يقرى هولقي أبقو أحمققد

فلسققطيني لتفاهم أرضقققية تكقون أن ويمكقن الصقققحيح، بالتجققاه تسققير وهقي السياسققية الشققراكة نحققو متقدمقة

براغماتية حركة أنها وإثبات العالم، على الحركة انفتاح في رسالة من بأكثر موجهة هي وبالتالي مشترك،

أن ونقول الخطقوات هقذه نشقجع ونحقن الدولي، المجتمع أمام الرهقاب اتهام دائرة من تخقرج أن تريد وأنها

الوثيققة بهقذه الجمعقي بالضققققمير نفكقر نحققن وبالتقالي الفلسققطيني، المجتمقع نسققيج مقن جققزءاا تمثقل حمقاس

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة الحق عبد يوسف 1

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة المصري ماجدة 2

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة حمد غازي 3

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة جيش أبو نصر 4
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من نستطيع واستراتيجيات راى ضقمن ولتكون الوطنية، الوحدة أوراق ضقمن لتكون التقييم تحت ونضقعها

بأن يرى مقبول أمين أن إل دولته1. إقامة يستحق حر شعب الفلسطيني الشعب أن العالم نقنع أن خللها

ليحكم2. السلم إلى تدعو زالت ل جماعة وأنها حماس حركة لدى قائماا زال ل المسلمين الخوان فكر

فلسطينية وطنية حركة نفسها تعتبر والتي حماس حركة وثيقة عن صقدر لما مخالف أيضقاا وهذا

والزمان. السياق خارج مقبول أمين كلم يجعل المر وهذا حاسم بشكل التهام هذا وانهاء

واستثنائية خاصة ظروف في وجد 1988م عام حماس حركة ميثاق أن القرعاوي فتحي يرى �يما

فكر تجديد من بد ل كان حماس إليه وصلت الذي التطور بعد ولكن فيها, استخدم التي فترته له والميثاق

كمقا الوطقني الكقل الخقيرة السياسقية الوثيقة خقلل مقن خاطبت فهقي متطقورة, أسقس على الحركقة وأدبيات

الوطنية, خصوصققيتها لهقا وطنية حركقة أنهقا لتثبت حمقاس حركقة على متحامقل هقو ومقن الدولي المجتمقع

توجيه وتم فلسقطين, في السياسقية المسقتجدات يراعي الذي السياسقي, سقلوكها في متجقددة حركقة أنهقا كمقا

الكل تجمع التي القضايا من العديد هنالك أن مفادها رسالة لرسال أيضاا السياسيين للخصوم الوثيقة هذه

سياسية3. شراكة لحداث عليها نبني أن الممكن من والتي الفلسطيني

قد حماس حركة أن مفادها الباحث استخلصها عامة نتيجة إلى مجملها في المقابلت هذه تخلص

معظقم امتداح حقد إلى وصققل براغماتية, وبطريقة متجقدد بشقكل وأدبياتهقا هويتهقا عقن تعقبر أن اسقتطاعت

وتسقاالت تكهنات ظقل في جليو بشقكل نفسقها عقن تعبور باتت التي الوثيقة, لصققدور السياسقيين الخصققوم

أن الممكن ومن محوراا, 12 تحت وجاءت بنداا 42 الوثيقة ضمت وقد يثيرها, ما دوماا الخر كان عديدة,

الطار: هذا في الباحث إليه توصل ما نجمل

اليديولوجي البعد تأخذ لم التحرير منظمة وخاصة الخرى السياسية القوى مع حماس حركة علقة أولل..

مواققف إلى بالضقققافة تسييسققاا, أكقثر كانت التي الوثائق مقن العديد صقققدور بعقد خاصقققة التسققعينيات, منذ

أنها عن الحركة أعلنت عندما بوضوح الصورة استجلت قد الوثيقة أن إل السياسية, المستجدات من الحركة

سابق. مرجع �اتفية, :مقابلة هولي أبو أحمد 1

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة مقبول أمين 2

سابق. مرجع شخصية, :مقابلة القرعاوي فتحي 3
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رسالة كان بدوره هذا المسلمين, الخوان العالمي بالتنظيم لها علقة أي ذكر وعدم فلسطينية, وطنية حركة

الجماعة. مع حاداا صراعاا يشهد الذي والقليم للداخل الحركة من

كانقت التي ثوابتهقا على شققديد تأكيقد لهقا وكقان ثوابتهقا مقن أي عققن تتخققل لم وثيقتهقا وعققبر :حمقاس ثانيال

والمسققجد واللجئيقن, العقودة وحققق فلسققطين, وشققعب فلسققطين, أرض على بالتأكيقد ومتكقرر صقققريح بشققكل

بينما المقاومة, إلى وصقولا السلمية, التسوية عملية ومن والتحرير الحتلل من وموقفها والقدس, القصقى

اليمان كفكرة 1967م, عقام حقدود على فلسقطينية دولة بقبول السقائد السياسقي النظقام مع الحركة تقاربت

كأهققل اليهقود مصققققطلح ذكقر بقذلك متجنبقة "إسققرائيل", الصققققهيوني بالكيقان العققتراف دون المقرحلي بالحققل

من الخر مع التقارب وبين جانب من الواسعة جماهيريتها على المحافظة بين الحركة جمعت بهذا كتاب,

وجودها. بمبادئ الخلل دون آخر جانب

الخطقاب لسقتبعاد الواضققح التغيير في كان والذي الوثيقة في لحماس السياسقي الخطقاب في :التقدم ثالثال

المجتمقع وكقذلك المسقلمة, المقرأة بدل الفلسقطينية والمقرأة الجهقاد, بدل المقاومقة مصقققطلح فاسقتخدام الديني,

بدل الغقرب كمقا الصققهيوني, بالعقدو اسقتبدالها تم والخنازير القردة وأبناء المسقلم, المجتمقع بدل الفلسقطيني

ما كل على تأكيدها إلى بالضقافة الدينية, الحقوق بدل الوطنية والحقوق المة, بدل والشقعب الصقليبيين,

الديمقراطية. عن ينبثق

لتحقيق الفلسقطيني, الوطقني الطيف مقن أكقثر التقرب إلى وثيقتهقا خقلل مقن سقعت حمقاس حركقة

الخر, مع تبادلية خطوات تقديم إمكانية حول السؤال يبقى ولكن الخر, مع الشراكة عبر وطنية مكاسب

دون أو مقابل دون خطقوات تقديم الشقراكة فرصققة مقن يقلل فالذي تبادلية, المقور تريد حمقاس أن خاصققة

قبل مقن عالية وبرغماتية هقائلا اسقتعداداا أثبتت التجربة أن علمقاا حمقاس, لخطقوات مشقجعة خطقوات تقديم

والرايقة والموققف الفهققم وحقققدة انعققدام أن إل ححيحيقة, شقققراكة لتأسقققيس التقاطهققا الممكققن مققن حمققاس حركققة

الفلسطينية. جبهتنا أضعف الموحدة

والسياسات المبادئ لوثيقة السياسية السياقات 3.6.4
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والبلديات التحادات في لها مواقع وأخذت السياسي الخط على الدخول حماس حركة بدأت عندما

الشقققارع بقه يطالقب القذي والصقققققلح التغيقير لحقققداث بتحقققديثات مطالبقة أصقققققبحت والنقابقات والجامعققات

آخر جانب ومن والنهيار, التدني من الفلسطينية القضية على للحفاظ وطنية رافعة تشكل وأن الفلسطيني,

مكانتها في بالتراجع الفلسقطينية القضقية بها تمر التي الكارثية والحالة القليم في المتسقارعة التغيرات فإن

حركقة وجققدت حينهقا وخارجيقاا, داخليقاا مفتوحققة صقققراعات فقي الدول مقن العديقد لنشققغال والدوليقة القليميقة

ومن تحقدياا, أخقرى وأحياناا فرصقة أحياناا لها تشقكل أصقبحت وموضقوعية ذاتية عوامل أمام نفسقها حماس

العوامل: هذه أبرز

بشققكل شققعبيتها زادت وققد عامقاا, ثلثيقن مقدار على حمقاس حركقة عاشققتها التي :التطققورات الول العاميل

مجقالت في قيادية مناصققب في وتربعقت والجتماعية السياسقية الحياة مقرافق كافة في وتغلغلت متسقارع,

فقي الغلبيقة علقى لحصققققولها وصققققولا والنقابقات, والبلقديات, كالجامعققات, الفلسققطيني, المجتمققع داخققل عققدة

التشريعي1. المجلس

إلى إضافة الدنى، حده في فلسطيني وطني مشروع إنتاج على الفلسطيني الكل قدرة عدم الثاني: العامل

إلقى الفلسققطينية القضققققية إعققادة علقى ققادرة وطنيقة جبهقة تكقوين فقي بالفشققل السياسققية الققوى كافقة اعققتراف

شرعيتها2. لتآكل والنخب السياسية القوى من السلمية العملية تأييد في وتراجع والدولية, القليمية الواجهة

بقل المتعققددة, والكتائقب العصققققابات مفهققوم علقى المبنيقة المقاومققة تسقققتخدم حمققاس تعققد لقم الثالث: العاميل

وأصققبحت المسقلح المقاوم العمقل وتقود تتحكقم أنهقا خاصققة الدول مسقتوى على المقاومقة مقربع إلى انتقلت

جامعة في السقلمية الكتلة فوز كما ,132 أصقل من مقعداا 76 على بحصقولها التشقريعية النتخابات نتائج حماس حركة اكتسقاح 1

بمعقدل آخققر فقوزاا السققلمية الكتلة حقققت 2016 تله الذي العقام وفقي فتح, لحركقة 19 مقابل مقعقد ب26 2015 بانتخابات بيرزيت
عملية آخقر عقن النجقاح جامعقة في 2016 العقام مقن انتخابات آخقر في حمقاس وتقدمت كمقا فتح, لحركقة مقعقد 21 مقابل مقعقد 25
واعتقالت. ملحقة في وبقوة حاضراا كان الفلسطينية الجهزة قبل من المني التضييق أن العلم مع ,2013 عام جرت والتي انتخابات
, 20/9/2017 نقققققققققت, الجقققققققققققققققققققققزيرة جوهريقققققققققة, تحقققققققققققققققققققققولت أم جديقققققققققدة حمقققققققققققققققاس..صققققققققققققققققققققققققققققققققققياغة وثيقققققققققققة سقققققققققققققققققققققاري: عقققققققققققققققققققققرابي, 2

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/4/3
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توظف أن حماس تستطع لم ذلك ومع عاماا, 11 عن تزيد مدة غزة قطاع تحكم أنها كما البرز, العنوان

السياسي1. الجانب في وتستثمره المقاوم العمل

معققل غققزة فقطقققاع حمققاس, لحركققة الققرار بصققققنع الخاصققققة الققوى مققوازين فقي الثبقات عققدم الرابع: العاميل

فقي السققتقرار عققدم إلى بالضقققافة الغربيقة, الضقققفة فقي للحركقة فعلي جسققم وجققود عققدم وبالمقابقل الحركقة,

حمقاس فقدت الثورة وبفعقل سقوريا, في الول وبيتهقا معقلهقا في الحركقة كانت �بعقدما الخارجية, الحقلف

العربي, الربيع ثورات بعد القليمية القوى في التغيير لذلك, إضافة مكان, من أكثر إلى وانتقلت البيت هذا

السققلمية للحركققات محاولقة أي إقصققققاء ومحاولقة الرهققاب, قائمققة علقى المسققلمين الخققوان حركققة وإدراج

أقطارها. في الحكم من الخوان فكر من تنبع التي السياسية

الصققققطفاف بفعققل إرهابيقة حركققة واعتبارهققا حمققاس, حركققة مققن القدولي المجتمققع :موققف الخيامس العاميل

والتي وأوروبا, المتحقدة الوليات في واللوبيات الشقعبوية التيارات قوة وتنامي الصقهيوني, الكيان مع الكامل

الدولية2. وبالمحافل والعسكرية السياسية المجالت كافة في إسرائيل تدعم

السياسقية وثيقتها ضقوء في القليمي حماس حركة تموضقع مسقتقبل ,)99( اسقتراتيجي, تقدير والستشقارات, للدراسقات الزيتونة مركز 1

https://www.alzaytouna.net/2017/05/29, 20/9/2017 الداخلية, وانتخاباتها
ص68-60. سابق, مرجع ,2017 حماس وثيقة في :قراءة رائد نعيرات, 2

https://www.alzaytouna.net/2017/05/29
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الستنتاجات

السياسقي: السقلم حركات لدى السياسقية الشقراكة " عنوان تحمل التي لدراسقته الباحقث إنهاء بعد

السقلم لحركقات الداخلي البيت في الخقوض الباحقث خللهقا مقن حقاول والتي حمقاس" حركقة حالة دراسقة

النتائج. من عدد إلى الدراسة توصلت فقد وسياساتياا, وسلوكاا فكراا حماس حركة ودراسة السياسي,

الهويات بداخلها نمت فقد بالعكس مواطنيها, لكافة سياسقية هوية تشقكل أن تسقتطع لم العربية الدولة أولل:

عنها غاب العربية فالدولة ذلك, غير أو حزبية أو قبلية إما معينة نخبة على قامت العربية فالدولة الفرعية,

والشققرعية السققيادة منح وأجهزتهقا للدولة المقني السققلوك أن كمقا الفقرد, ققوة مكانهقا وسققيطر المؤسسققات ققوة

ومنهجيات. فكراا الشراكة عنها وغيوب للمن, الكاملة والسلطة

من العديد غيوبت كما تغييبها تم فقد العربية, الدولة في المجتمع نسيج من جزء السلمية الحركات ثانيال:

مقا بمقدار السقلمية الحركقات تغييب على فقط تعمقل لم المنية وأجهزتهقا الدولة أن إل السياسقية, القوى

الدولة عقن ُبعقدها تعقاظم إلى أدت المشقهدية هقذه السقجون، في وقياداتهقا بأفرادهقا وزجقت العقداء ناصققبتها

المجتمع إلى السياسقي السقلم حركات ذهقاب إلى أدى بدوره هقذا الدولة, داخقل الغقتراب بحالة وشقعورها

ودولة السقلمية, الحركات مركزيته عميق مجتمع هنالك أصققبح فتاريخياا العميق, المجتمع فكرة وتشقكيلها

الليبرالية. والنظم العسكر مركزيوتها عميقة

سواه، دون أحد على حكراا وليست العربي العالم في السياسية القوى كل منها تعاني الشراكة إشكالية ثالثا:

الشراكة إيجاد عن الحديث فإن ولذا موضوعية، وأخرى ذاتية عوامل بها تداخلت تاريخية لتجربة نتاج وهذا

خلل من سواء, حد على ولدارتها للدولة الجديد والسياسي الجتماعي العقد عن الحديث يتطلب السياسية

في الطراف من طرف ببقاء السياسية الشراكة قضية تحل ولن السياسية، للقوى الدنى الحد على التفاق

بالتغيير. الخر الطرف ومطالبة موقعه

العقالم فقي ححيحيقة شققراكة إنتقاج الممكقن مقن كقم كبقيراا, سققؤالا أبقرزا العميققة والدولة العميقق المجتمقع رابعال:

بحقد وهقذا الدولة إدارة في نجقاح إلى سقيقود المجتمقع إدارة في نجقاحهم أن روا تصققوو فالسقلميون العقربي؟

مؤسسققاتها عققن لبعقدهم دولة يقديروا أن يسققتطيعوا لم السققلميين أن اعتققد والخققر كبقير, جققدل مقدار ذاتقه
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الفققوز يشققققكل بكقققم السققققؤال بقرز إنقه إذ الحكقققم، شققققرعية تصققققققور وكقققذلك جققققدل, مقققدار زال ل أيضققققققاا وهقققذا

شبكة حجم هو وما ديمقراطية؟ وليست مؤسسية ليست أنظمة ظل في وبالذات للحكم, مصدراا بالنتخابات

الدولة؟. قيادة لنجاح الضامنة والخارجية الداخلية العلقات

القطقار بعض في التجربة بإفشقال سقواء العربي الربيع أحقداث بعد الحكم في السقلميين تجربة خامسال:

التونسققية التجربقة فنجققاح تقونس, مثقل أخققرى أقطققار فقي مقا حققد إلى التجربقة نجققاح أو مصقققر مثقل العربيقة

السقلم حركات لدى ومراجعات مناقشقات على عمل بدوره هقذا المغربية, والتجربة التركية التجربة حاكت

اعتبار عقن البتعقاد وخاصققيتها المقدني, السقلم حركقات اليوم عليه يطلق أن يمكقن شقيئاا وأنتج السياسقي,

الوطنية. الخصوصية على والتركيز والممية, السلم الدولة دستور

الحركقات مقن كونهقا الذاتية تجربتهقا إلى إضقققافة حمقاس لحركقة الوطنية الخصوصقققية مقن بالرغم سادسيال:

عملها بين والفصل والمقاومة والشراكة الحكم تجارب في عملياا السياسي السلم حركات على تقدمت التي

تجربتهقا ومقن الخققرين تجققارب مقن اسققتفادت كقذلك حمقاس حركقة أن نجققد والعسققكري, والسياسققي الدعوي

واضققحاا كقان وقد البرغمقاتي, المقربع إلى بذهابها وذلك عديدة مقرات سياسقية شقراكة إنتاج وحاولت الذاتية,

إلقى إضققققافة 2017/5/1م, فقي صققققدرت والقتي الخققيرة والسياسققات المبقادئ وثيققة عققن إعلنهققا فقي وجليقاا

التي السياسية مراجعاتها وكذلك الخيرة, الونة في خاصة السياسي سلوكها كما المتجدد السياسي خطابها

رئاسققة عققن تنحيقه قبقل للحركقة السياسققي المكتقب رئيقس مشققعل خالد السققتاذ مختلفقة مواققع فقي عنهقا عبور

السياسي. المكتب

سياسققية شققراكة لبناء تمهيد حالة العامقة، والسياسققات المبادئ وثيققة بتبنيهقا حمقاس حركقة أحققدثت سيابعال:

وقفت التي السئلة من للعديد إجابات حماس قدمت فقد سواء، حد على السياسية والحياة النظام في ححيقة

على علوة المقاومة، التحرير، منظمة الفلسطينية، الدولة أبرزها، ومن السياسية الشراكة أمام عائقاا سابقاا

الفلسطيني. والخر والمرأة، الديمقراطية، وموضوع للحركة، الوطني البعد قضايا:

هيبة وعودة الفلسطيني السياسي النظام إصلح كإعادة الوطنية الداخلية السياسات على التفاق أن ثامنال:

العمليقة كاسققتمرار الفلسققطيني للمقواطن يوميقة وممارسققة سققلوك إلى الديمقراطيقة الحيقاة وتحويقل المؤسسققات
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الراية هذه تحقيق فإن الفلسطيني, الكل ليمثل المؤسسي العمل تحقيق إلى إضافة دوري, بشكل النتخابية

هنالك وإنما السياسية, القوى وباقي وحماس فتح حركتي قناعة على حكراا يعد لم الشراكة من نوع هكذا أو

الفصائل يفي ل هذا فإن ذلك من الرغم على الفلسطينية, الشراكة تحقيق إعاقة في تتدخل خارجية أطراف

أن الباحث يرى هنا ومن الراية، لهذه ليستجيب العالم وإخضقاع موحدة راية على التفاق من الفلسطينية

قضايا: عدة تتطلب الفلسطينية الوطنية الشراكة تحقيق

بين المشترك من الدنى الحد يمثل والذي المشترك الفلسطيني الوطني البرنامج على التفاق من بد ل -1

داخلياا حمقاس حركقة على حقدثت التي للتطققورات نتيجقة يسقيراا أصقققبح المقر وهقذا الفلسقطينية, القوى

مقن الرابع بحققدود الفلسققطينية بالدولة تقبقل فحمقاس القليقم، فقي الفلسققطيني السياسققي المشققروع وعلى

تقدير. أقل على ذلك مع بالتعامل أو 1967م عام حزيران

همقا الفلسققطينية الوطنيقة والمؤسسققة والشققعب بالنتخابقات، مقرهون وطنيقة ققوة أي شققرعية بقأن الققرار -2

الوطني للكل الوطنية المؤسسات تمثيل ضمان كما العليا، الوطنية القرارات في العليا السلطة صاحب

والنقابات.....الخ. المدني والمجتمع الخاص القطاع وشراكة الجيال، اندماج وضمان

السياسققية الشققراكة علقى تقرتكز وإنمقا العقام بمفهومهقا السياسققية الشققراكة تعقالج لقم الدراسققة أن صققققحيح -3

القطاعات مع مفهومها كامل في الشراكة توسع لكي الولى الخطوة تعد الحزبية الشراكة لن الحزبية,

الخرى.
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ط1, بقيروت, السققاقي, دار حجققازي، مصقققطفى ,ترجمقة: أحيرارال؟ ليسيوا العيرب :لمياذا مصقققطفى صقققفوان,

. 2012

المنظمققة التطويير, واتجا�يات العيربي الوطن فيي المحلي :الحكيم الوهقققاب عبقد وسقققمير محمققد الطعامنقة,

.2005 ط1, القاهرة, الدارية, للتنمية العربية
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اسسييلمي السياسييي الفكير وفيي المعااييرة العربية الدسيياتير فيي الثلثة :السييلطات سقققليمان الطمققاوي,

.1996 ط5, لبنان, العربي, الفكر دار مقارنة(, )دراسة

الكتاب عققالم نموذجيال(, والجيزائر )مصير السياسيي اسسيلم منظيور من واسر�ياب :العنف حسققن طوالبة,

.2005 ط1, الردن, الحديث,

السققلمي, للفكققر العققالمي المعهققد الحيديث, السييلمي الفكير فيي الجتميا�ي :التغيور حنقان المجيقد, عبقد

.2011 ط1, المريكية, المتحدة الوليات

.2011 ط9, البيضاء, الدار العربي, الثقافي المركز الدولة, :مفهوم ا عبد العروي,

والنشققر, للبحققاث العربيقة الشققبكة بعيد�ا, وميا الدولة قبل ميا لسسيلميين السياسيي :الخيال هبقة عققزت,

.2015 ط1, بيروت,

والنشقر, للترجمقة جسقور السيلطة, شيرعية الدولة مفهوم حيول الصيراع واسخيوان :الو�ابية محمقد عفان,

.2016 ط1, بيروت,

.2001 الردن, والتوزيع, والنشر الثقافة دار الدستوري, والقانون السياسية :النظم الكريم عبد علوان,

للدراسققات المققارات مققركز إسيلمي, منظيور مين السياسيية والتعددية السياسيي اسسيلم , محمققد عمققارة,

.2003 ظبي, أبو الستراتيجية, والبحوث

للبحقاث العربية الشقبكة الشيريعة, مقاايد وتحقيق السيتبداد تجاوز نحو المدنية :الدولة جاسقر عقودة,

.2015 ط1, بيروت, والنشر,

.2013 ط1, القاهرة, والنشر, للبحاث مدارات البنا, حسن لسمام السياسي :الفكر إبراهيم غانم,

ط4, بيروت, السياسات, ودراسة للبحاث العربي المركز المة, ضد الدولة العربية :المحنة برهان غليون,

.2015
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الشرق دراسات مركز سياسي, بنيوي مشروع نحو الفلسطينية التحرير :منظمة وآخرون إبراهيم غوشة,

.2006 ط1, عمان, الوسط,

ط1, بيروت, والدراسقات, للبحقوث نماء مركز المجتمع, وضيبط اس�لم الواقع :اينا�ة علي محمد فرح,

.2014

",2006-1994 حمياس اسسيلمية المقاومية لحركية السياسيي الفكير في :المعارضيية وائقل" المبحققوح,

.2012 ط1, بيروت, والستشارات, للدراسات الزيتونة مركز

بقيروت, العربيقة, النهضقققققة دار العيربي, والوطن لبنيان فيي الحديثية الدولة بنياء :مشييكلت خالقد مرعقققب,

.2010

بقيروت- العققربي, الكتقاب دار والفوضييى, الثورة بين العيربي الربيع الخلقية.. :الفوضييى رمققزي المنيقاوي,

ص28. ,2012 ط1, دمشق,

ط1, لبنقان, المقان, دار والنسييان, والاييل الهوية الختلف-ميأزق ومسيألة العرب إسققماعيل: مهنانقة,

.2014

الدراسقات مقركز الهقرام، مؤسسقة القاهرة: العالم, في اسسيلمية الحركات دليل وآخقرون, إبراهيم النجقار،

.2006 والستراتيجية, السياسية

مقركز التفعيل, واليات اسايلح الفلسيطيني-إشيكاليات السياسيي النظام : بشقارات وسقليمان رائد نعقيرات,

.2016 ط1, بيروت, والستشارات, للدراسات الزيتونة

بيروت, العربية, الوحقدة دراسقات مقركز المعااير, العربي المشيرق في التسيلطية :الدولة خلدون النقيب,

.1996 ط2,

الشقرق دراسقات مركز العربي, الوطن في السياسي اسسلم حركات أمام ,التحديات وآخقرون احمد نوفل,

.2015 ط1, عمان, الوسط,



206
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

عمان, الوسقط, الشقرق دراسقات مركز الوسط, الشرق في السياسي اسسلم حركات :أزمة احمد نوفل,

.2014 ط1,

.2013 ط1, عمان, الوسط, الشرق دراسات مركز الفلسطينية, السلطة :مستقبل وآخرون أحمد نوفل،

بيروت, السققاقي, دار عبود, فلوو سققمية ترجمقة: متعيرة, لمجتمعات السياسيي :النظيام صقققمويل هنتجتون,

.1993

الثورات حقبة في والسياسيية الفكرية المعركة لبعاد الجيدد..رؤية اسسيلميين :�صيير وليقد الهويريقني,

.2013 ط1, البيان, دار العربية,

.2007 دمشق, والتوزيع, والنشر للطباعة رسلن دار النافاة, العربية :الدساتير نعمان الهيتي,

بيروت,2003. العربية, الوحدة دراسات مركز العربي, الو�ي في المستقبل ,إشكالية هادي الهيتي,

للنشقر المطبوعقات شقركة السادات, أنور حكم ونهاية بداية قصية الغايب :خريف حسقنين محمد هيكل,

.1983 بيروت, والتوزيع,

جققداول والغيربي, اسسيلمي السيياقين في فلسيفية والخيلق-مباحيث والسياسية :الدين السققيود أبقاه, ولقد

.2014 ط1, بيروت, والتوزيع, والترجمة للنشر

.2013 القاهرة, الحديث, المصري مكتبة والعلمانيين, السلميين بين :الدولة وائل يوسف,

دراسقات مقركز والتداعيات, اسشكاليات والمصيالحة_ الفلسطيني الوطني الحوار , وآخقرون أيمقن يوسقف،

.2012 ط1, عمان, الوسط, الشرق

الجاملية الرسائل

منشورة, ماجستير رسالة والبرنامج, الهيكلية إشكالية الفلسطينية التحرير منظمة :إالح ا عبد برهم,

.2007 الوطنية, النجاح جامعة
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الفلسطيني(2012-1996) السياسي النظام تشكيل في التشريلية النتخابية النظم :أثر إبراهيم البزم,

.2014 الزهر-غزة, جامعة منشورة, ماجستير رسالة ميدانية", دراسة

,2011-2000 الفلسيطينية الداخلية السياسية �لى واسقليمية العربية التغييرات تأثير : عمققر البشققير,

ص84. ,2013 الزهر-غزة, جامعة ماجستير, رسالة

اسخوان - والممارسة الفكر بين السياسي اسسلم حركات لدى السياسي التغيير أساليب : رائد" دبعي,

.2012 نابلس, – الوطنية النجاح جامعة منشورة, ماجستير ,"رسالة نموذجال مصر في المسلمين

دراسة والتغيير, الثبات حدود 2006 انتخابات وبعد قبل حماس لحركة السياسي :الخطاب عامر شديد,

.2010 بيرزيت, جامعة ماجستير,

غزة وقطاع الغربية الافة في السياسي اسسلم حركات منظور من السياسي :التغيير بلل" الشوبكي,

.2007 نابلس, – الوطنية النجاح جامعة منشورة, ماجستير رسالة نموذجا," حماس –

التمسيك بين ميا الفلسيطيني السياسيي النظيام في حمياس لحركة السياسيية :المشياركة مجققدي عيسققى,

.2007 بيرزيت, منشورة_جامعة ماجستير رسالة السياسية, والبرغماتية اليديولوجي

الوطنية, الثوابت �لى وأثر�يا أوسيلو اتفاق بعد الفلسيطينية السياسيية الثقافة في :التغيير عققامر قبهقا,

.2016 نابلس, الوطنية, النجاح جامعة منشورة, ماجستير رسالة

دراسة 2006-1994 حماس اسسلمية المقاومة لحركة السياسي الفكر في :المعارضة وائل المبحوح,

.2010 غزة, الزهر- جامعة ماجستير, رسالة تحليلية,

التماسيك بين ما الفلسيطيني السياسيي النظيام في حماس لحركة السياسيية :المشياركة عيسقى" مجقدي,

.2007 ا, بيرزيت-رام جامعة منشورة, غير ماجستير رسالة السياسية," والبراغماتية اليدولوجي

حمقى الشقهيد جامعقة ماجسقتير، رسقالة العام, القطياع في الحوكمة مبادئ تطبيق :أ�مية المين نصققبة,

.2014 الجزائر, بالوادي, لخضر
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والوثائق والتقارير المجلت

العدد بيروت, الغدير, مجلة للدولة؟(, تقاسم أم للسلطة والجمهورية-تقاسم :)الوليغارشية وليد اليوبي,

.2013 ,64

السياسية والمشاركة الشراكة ندوة في عمل ورقة �ربية, رؤية السياسية.. :الشراكة السلم عبد البغدادي,

.2015 الردن، عمان، الوسط، الشرق دراسات مركز العربي، الوطن في

اسسلمية, الفتح مجلة باسسما�يلية, المسلمين اسخوان جملية -ماكرة الرسمي البغاء حسن: البنا,

1932م. ,106 العدد القاهرة,

المسلمين, اسخوان جما�ة في السلفية واعود اسخوانية الطروحة تآكل اسخوان- :تسلف حسام تمام,

ص6. ,2010 الول, العدد مصر, المستقبلية, الدراسات وحدة

الفلسطينية, الدراسات مجلة السياسية, الشرعية إلى المسلمين اسخوان مدخل :حماس علي الجرباوي,

.1993 ,13 العدد ,4 المجلد ا, بيروت_رام

.2015 ,200 العدد الدولية, السياسة ووطنيال, �الميال الديمقراطية :أزمة عمرو حمزاوي,

والبحققث الدراسققات مقركز الوسيط, شيؤون مجلة العربية, والنظمية السياسيي :اسسيلم رضققققوان السققيد,

.1995 ,41 العدد لبنان, والتوثيق,

أوسطية, شرق دراسات مجلة والنتخابات, الشعبي الرايد في السياسي اسسلم :تقدم حسني الشايب,

ص137. ,2014 ,66 العدد عمان,

.2017 مصر, الديمقراطية, مجلة المعاارة, العربية للدولة البنيوية :الزمة أشواق عباس,

شييرق دراسييات مجلية المسييتقبل, وآفياق الفلسييطينية...التحييديات حمياس :حكومية مهققى الهققادي, عبقد

.2007 ,38 العدد أوسطية,



209
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

تحليلية المصرية_مراجعة 2011 يناير ثورة بعد المدنية الدولة حول السياسية :التوجهات خيري عمر,

.2014 ,66 العدد عمان, أوسطية, شرق دراسات مجلة نقدية,

للنشقر, التاريخ ،مؤسسقة الكلمة مجلة والمعاايرة, الحديثة مرحلتيه بين اسسلمي :الفكر محمد محفوظ،

.2014 ,83 العدد بيروت,

.1988 ,13 عدد العربي, المستقبل مجلة المحتلة, الرض في اسسلمي :التيار هالة مصطفى,

العدد لندن, العرب, صحيفة سياسي, وإقصاء اجتماعية والمرأة..�قوبة :اسسلميون الجليل عبد معالي,

.2017 ,10565

والمشققققاركة الشققققراكة نقدوة فققي عمققل ورقققة السييودانية, التجربية فيي السياسييية الشييراكة قطققققبي: المهققدي,

.2015، الردن عمان، الوسط، الشرق دراسات مركز العربي، الوطن في السياسية

حماس, اسسلمية المقاومة حركة ميثاق

مجلة الحكم", في للحركة السياسي السلوك �لى وأثر�ا حماس لحركة السياسية :الثقافة رائد" نعيرات,

.2008 النجاح, جامعة للبحاث, النجاح جامعة

شييرق دراسييات مجلية المسييتقبل, وآفياق التغيييرات حمياس بقييادة الفلسييطينية :القايييية رائقد نعققيرات,

ص76. ,2006 ,35-34 العدد عمان, أوسطية,

ص60- العدد80, عمان, أوسطية, شرق دراسات مجلة ,2017 حماس وثيقة في :قراءة رائد نعيرات,

.2017 ,68

والمشاركة الشراكة ندوة في عمل ورقة السياسية, الشراكة في الفلسطينية التجربة في قراءة رائد: نعيرات،

.2015، الردن عمان، الوسط، الشرق دراسات مركز العربي، الوطن في السياسية

أوسيطية, شيرق دراسيات مجلة والنتخابات, الشيعبي الراييد في السياسيي اسسيلم :تقدم احمقد نوفقل,

.2014 ,66 العدد عمان,
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ص6. ,2000 ,17 العدد المنطلق, مجلة المقاومة, في حقها �لى تصر :حماس أحمد ياسين,

المقابلت

العاشققققرة, الحكومقققة فققي هنيققة إسققققماعيل السققققابق القوزراء رئيققس مستشققققار �اتفيية, :مقابلية يوسققققف أحمقققد

.2017/8/30

.2017/8/12 نابلس, سابقاا, فتح لحركة الثوري المجلس سر أمين شخصية, :مقابلة مقبول أمين

.2017/8/20 جنين, المريكية, الجامعة في محاضر شخصية, :مقابلة يوسف أيمن

.2017/8/13 الخليل, جامعة في محاضر �اتفية, :مقابلة الشوبكي بلل

نابلس, الوطنية, النجقاح جامعة في السياسقية والتنمية التخطيط قسقم رئيس شخصية, :مقابلة أيوب حسقن

.2017/8/12

لجنة وعضو الغربية بالضفة المستقلة الفلسطينية الشخصيات تجمع رئيس شخصية, :مقابلة عساف خليل

.2017/9/9 نابلس, الحريات,

.2017/9/5 حماس, السلمية المقاومة لحركة السياسي المكتب عضو �اتفية, :مقابلة خاطر سامي

المغققرب، فقي والجتماعيقة النسقققانية والبحقققوث الدراسقققات مققركز رئيقس �اتفيية, مقابلة : دينقار بقو سقققمير

2017/2/7م.

.2017/2/23 عربي, مفكر �اتفية, :مقابلة البشري طارق

.2017/8/15 جنين, السلمي, الجهاد حركة في قيادي شخصية, :مقابلة قعدان طارق

.2017/2/2 التونسية, النهضة حركة رئيس نائب �اتفية, :مقابلة مورو الفتاح عبد

.2017/2/22 لندن, في السلمي السياسي الفكر معهد مدير �اتفية, ,مقابلة التميمي عزام
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.2017/9/15 الفلسطينية, الخارجية وزارة وكيل �اتفية, :مقابلة حمد غازي

.2017/8/17 سياسي, ومحلل كاتب �اتفية, :مقابلة شمالة أبو فايز

طولكققرم, حمققاس, السققلمية المقاومققة حركققة عققن البرلمققان فقي نائقب شخصييية, :مقابلة القرعققاوي فتحققي

.2017/8/15

.2017/2/24 عربي, مفكر �اتفية, :مقابلة الهويدي فهمي

نابلس, فلسقطين, في الديمقراطية الجبهة عقن السياسقي المكتب عضقو شخصية, :مقابلة المصقري ماجقدة

.2017/8/12

.2017/3/11 سابقاا, المصري الشعب مجلس عضو �اتفية, مقابلة حشمت: جمال محمد

.2017/3/26 السابق, المسلمين علماء لتحاد العام المين �اتفية, ,مقابلة العوا سليم محمد

.2017/2/25 إسلمي, مفكر �اتفية, :مقابلة عمارة محمد

الديقان, وتقاريخ السياسقققية الخقققلق فقي ودكتقور عقققربي مفكققر �اتفيية, مقابلة الشقققنحيطي: مختقار محمققد

.2017/3/20

الفلسقققطينية, الحركققات بشقققؤون ومختقص سياسقققي ومحلقل إعلمققي �اتفيية, :مقابلية الصققققققواف مصققققققطفى

.2017/8/17

العاشقققرة, الحكومققة فقي السقققابق الفلسقققطيني القوزراء رئيقس نائقب شخصييية, :مقابلة الشقققاعر القدين ناصققققر

.2017/8/13 نابلس,

.2017/8/14 ا, رام بيرزيت, جامعة في ومحاضر سياسي محلل شخصية, :مقابلة القطش نشأت

.2017/8/16 نابلس, الشعب, لحزب سياسي مكتب عضو شخصية, :مقابلة جيش أبو نصر
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.2017/8/22 الشعبية, الجبهة عن السياسي المكتب عضو �اتفية, :مقابلة الثوابته هاني

.2017/8/22 نابلس, يساري, وأكاديمي محاضر شخصية, :مقابلة الحق عبد يوسف

اللكترونية المراجع

, 12/9/2017 فلسققققققققققققققققققطين, تلفقققققققققزيون السياسققققققققققققققققققية, حققققققققققققققققققال تلفزيونيققققققققة, مقابلقققققققة عققققققققققققققققققزام: الحمقققققققققققققد,

https://www.youtube.com/watch?v=Re_65kfEs28

, 28/6/2017 الشقققققرائية, القققوة لتعقققادل وفقققاا القومقققي الققدخل إجمقققالي مقققن الفققرد نصققققققققيب الققدولي, البنققك

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?page=1

نماء مركز السلمية, والحركية الصلحية النهضوية المدرستين بين الستمرارية علقة سمير: دينار, بو

الكتروني موقع ,13/12/2016 الدخول تاريخ والدراسات, للبحوث

http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?Id=25

,2017/6/24 ,2016 نيويورك, النمائي, المتحدة المم برنامج العربية, النسانية التنمية تقرير

http://arab-hdr.org/arabic/PreviousReports/2016/2016.aspx

,16/6/2017 نققققت, الجقققققققققزيرة العقققققققربي, العقققققققالم فققققي ووضقققققققققققققققعها الدسقققققققققاتير أهققققققققداف يحقققققققققيى: الجمقققققققل,

/http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2009/7/11

موقع ,2012-2006 والسياسة اليدولوجيا في دراسة الحكم: في حماس الشوبكي: وبلل اشتياق حسين,

./, http://fc.dz/2015/03/0623/8/2017 التغير, إلى التحرير من الجزائر

الفلسققققطينية, السياسققققات شققققبكة التمثيققل, وحققققدود الفلسققققطينية التحققققرير منظمقققة أنتققم- مقققن أسققققامة: خليققل,

/, https://al-shabaka.org/briefs10/9/2017

, 28/6/2017 الجققققققققققققققققققققققققققزيرة, مققققققققققققققققققققدونات العققققققققققققققققققققربي, الققققققققققوطن فقققققققققققققي التعليققققققققققققم محمققققققققققققققققققققد: درويققققققققققققش,

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/4/16

http://arab-hdr.org/arabic/PreviousReports/2016/2016.aspx
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لبنان, السياسقات, ودراسقة للبحقاث العربي المركز العربي, المشقرق في الهجينة النظمة بلل: الشقوبكي,

http://www.dohainstitute.org/release/ed93e5d4- ص12-11. ,2017 ,25 العققققققققققققدد

69d1-41df-a30b-401ea9b53dc5

, 25/8/2017 الفلسققطينية, السياسققات شققبكة جوهريقة, تحققديات ثلثقة -2015 حمقاس بقلل: الشققوبكي,

/https://al-shabaka.org/briefs

الوسققط, الشققرق لدراسققات بقيروت مقركز والتعقاون, التنقافس بيقن التحققرير ومنظمقة حمقاس عققل: صققققلح,

, http://www.beirutme.com/?p=2385911/9/2017

, 15/7/2017 ويكقي, الخققوان لمصقققر, النجليزي الحتقلل ومواجهقة البنقا المقام محمقد: الرحمن, عبقد

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title

, 20/9/2017 نقققت, الجققققققزيرة جوهريقققة, تحققققققولت أم جديقققدة حمقققققاس..صققققققققققياغة وثيققققة سققققققاري: عققققققرابي,

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/4/3

, 8/8/2017 المغقققققققققققققققققققققربي, البرلمقققققققققققققققققققققان فققققققققققققققي النسقققققققققققققققققققققققققققققاء تمثيقققققققققققققل ارتفققققققققققققققاع الجديقققققققققققققد, العقققققققققققققققققققققربي

/https://www.alaraby.co.uk/society/2016/10/12

, 8/8/2017 العققربي, السقققفير مسقققاواة؟, أم المسقققلمين-تبعيقة الخقققوان تنظيقم داخقققل المققرأة مققنى: عقققلم,

http://arabi.assafir.com/Article/2791

, 10/9/2017 الوسقط, الشقرق جريدة ,2013-1963 وشقيخوخة التحقرير..شقباب منظمة نبيل: عمرو,

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=

12603&article=730659#.WbWQ5

, 26/8/2017 نقققققققت, الجققققققققققققققققزيرة التقققققققاريخ, وحركققققققققققققة التبقققققققاكي بيقققققققن غققققققققققققققققزة السققققققققققققققققتار: عبقققققققد قاسققققققققققققققققم,

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/7/10
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, 16/6/2017 الجديققققققققققققققد, العقققققققققققققققققققققققربي العربيققققققققققققققة, الدسقققققققققققققققققققققققققققققققاتير تلققققققققققققك محمقققققققققققققققققققققققد: القحطققققققققققققققققققققققققققققققققققاني,

/https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/2/12

, 23/2/2017 الجديققققققد, الشققققققققققققققعب جريققققققدة السياسققققققققققققققي, السققققققققققققققلم تهمققققققققققة يوسققققققققققققققف: القرضقققققققققققققققققققققققاوي,

/http://www.elshaab.org/news/248663

, 1/7/2017 العربية, والحزاب الدول في الديمقراطية الممارسة مقومات علي: الكواري,

http://dr-alkuwari.net/node/118.html

كارينغي, مركز العربي, الوطن في الدولة أزمة في: المجتمع. مع علقتها في الدولة أزمة وجيه: كوثراني,

, http://carnegie-mec.org/2011/01/11/ar-event-325321/6/2017

معقاا وكالقة البقاقون, وهققرم أعضققققائه مقن 100 توفقي الوطققني- بقالمجلس تفتقك الشققيخوخة ناصققققر: اللحققام,

, https://www.maannews.net/Content.aspx?id=91815810/9/2017 الخبارية,

, 27/7/2017 نقققت, الجقققققققزيرة مصقققققققققققر, فقققي الققداخلي للصقققققققققققلح المسقققققققلمين الخقققققققوان جماعقققققققة مبقققادرة

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a7d9e130-0f09-4b77-bbb0-

ee07dd61afd

القليمقي حمقاس حركقة تموضققع مسقتقبل ,)99( اسقتراتيجي, تقدير والستشقارات, للدراسقات الزيتونة مقركز

, 20/9/2017 الداخليققققققققققققققة, وانتخاباتهقققققققققققققققققققققققا السياسققققققققققققققققققققققققققققققققية وثيقتهقققققققققققققققققققققققا ضقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققوء فققققققققققققققققي

https://www.alzaytouna.net/2017/05/29

, ص114-10 ,2016 الدوحققة, العقام, الرأي قيقاس برنقامج السياسققات, ودراسققة للبحققاث العقربي المقركز

http://en.calameo.com/read/0012314350de191514cf1

, ص114-10 ,2016 الدوحققة, العقام, الرأي قيقاس برنقامج السياسققات, ودراسققة للبحققاث العقربي المقركز

http://en.calameo.com/read/0012314350de191514cf1

https://www.alzaytouna.net/2017/05/29
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, 23/8/2017 الخليجيقققققققققققققققققققققققة, قنقققققققققققققققققققققققاة علقققققققققققققققققققى تلفزيونيقققققققققققققققققققققققة مقابلقققققققققققققققققققة خالقققققققققققققققققققد, مشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققعل,

.https://www.youtube.com/watch?v=2SOTiypYbe4

, 6/9/2017 الجقققققققزيرة, قنقققاة السقققققققلمية", الحركقققققات فقققي "التحقققققققولت نقققدوة فقققي مداخلققة خالققد: مشقققققققعل,

https://www.youtube.com/watch?v=3eW6T_eiN0M

وعلقاتها حماس حركة ومسقتقبل تاريخ " بعنوان المقابلة الجقزيرة, قناة على تلفزيونية مقابلة خالد: مشقعل,

, 5/9/2017 العقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققربي, والققققققققققققققققققققققققققققققربيع وإيقققققققققققققققققققققققققققققققققققران بمصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر

https://www.youtube.com/watch?v=7pgicv1Wb_o

الوسط, للشرق كارينغي مركز العربي, الوطن في مستدامة سياسية أحزاب نحو الطريق مروان: ر, المعشو

http://carnegie-mec.org/2013/11/13/ar-pub-53589, 28/6/2017

, 25/2/2017 حقققققققدود, بقققل برنقققامج السقققققققلطة, فققققي السقققققققلمية الحركقققققات تجربقققة الفتقققاح: عبقققد مقققققورو،

.http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds

, 25/8/2017 نقققققت, الجقققققققققققزيرة الفلسقققققققققققطينية, المصققققققققققققققققققالحة وإفشقققققققققققال إسقققققققققققرائيل صققققققققققققققققققالح: النعققققققققامي,

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/5/4

, 8/9/2017 تقوك, الققدس لفلسقققطين, الجميقع يعتقذر أن والتفقاق للوفقاق الطققققريق بدايقة أحمققد: يوسقققف,

http://www.alqudstalk.com/forum/showthread.php?t=7591

http://carnegie-mec.org/2013/11/13/ar-pub-53589
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds
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الملحق

حماس لحركة العامة والسياسات المبادئ وثيقة

الرحيم الرحمن ا بسم

وصققققققققحبه آلققه وعلققى المجاهققققدين، وإمقققام المرسقققققلين سقققققيود علققى لم والسل لة والصل العقققالمين، ربو ل الحمقققد

أجمعين.

مقدمة

واتوصل. امتدو وبها انتمى، ولها ثبت، وعليها نبت، منها العربي، الفلسطيني الشعب أرض فلسطين

لعقيقدة س وأسو العادلة، وقيمقه ه روحل فيهقا وبسققط مقاملهقا، لهقا ورفقع مكانتهقا، السققلم أعلى أرضل فلسققطين

وتحصينها. عنها الدفاع

من تعاني أرضقه وبقيت منه، ب اغُتصف ما واسترداد حقوقه ضقمان عن العالم عجز شعب قضقية فلسطين

العالم. هذا في الحتلل أشكال أسوأ من واحد

باطل تصريح على تأسس للنسانية، معادق عنصري إحلليو صهيونيو مشروع عليها استولى التي فلسطين

النار. بقوة واقعق أمرق وفرضف غاصب، بكيان واعترافق بلفور(، )وعد

السقيادة ذات الدولة وبناء العقودة، وتحقيق التحقرير، إنجقاز حقتى متواصققلة سقتظل التي المقاومقة فلسقطين

القدس. وعاصمتها الكاملة،

. السامي التحرير هدف بلوغ أجل من انتماءاتهم، بكل الفلسطينيين بين الححيحية الشراكة فلسطين

الحي. وضميرها النسانية، وروح المركزية، وقضيتها المة، روح فلسطين

ومنطلقات أرضيات على مسيرتنا وتتحرك ، نظرُتنا س وتتأسو أفهاُمنا، وتشترك تجربُتنا، تتعمق الوثيقة بهذه
الوطنية، الوحدة أصولل ز وتعزوف الطريق، معالمل وُتبرز العامة، الصورة تحفظ ، راسخة وثوابت متينة وأعمدة
المرونة وحدود العمل مبادئ وترسم للقضية، المشترك .والفهمل
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الحركة تعريف

تحرير هدفها إسلمية، فلسطينية وطنية ومقاومة ر تحرو حركة هي "حماس" السلمية المقاومة حركة .1

ووسائلها. وأهدافها منطلقاتها في السلم مرجعيلتها الصهيوني، المشروع ومواجهة فلسطين

فلسطين أرضض

أمو إلى شققمالا النقاقورة رأس ومقن غربقاا، المتوسققط البحققر إلى شققرقاا الردن نهقر مقن بحققدودها فلسققطين .2

الفلسطيني الشعب طردل وإنل ووطُنه. الفلسطيني الشعب أرُض وهي تتجزوأ، ل إقليمية وحدة جنوباا الرشراش

ول أرضققه، كامل في الفلسقطيني الشقعب حققل يلغي ل عليها، صققهيونيو كيانق وإقامة أرضققه، من ه وتشقريدل

فيها. الغاصب الصهيوني للكيان حق أي ينشىُء

عقربي كقلو قلب في الخاصققة مكانتهقا لهقا سقة، مقدو مباركقة أرض وهقي إسقلمية، عربية أرض فلسقطين .3

ومسلم.

فلسطين شعب

ُأخرج من سواء ,1947 سنة حتوى فلسطين في يحيمون كانوا الذين العرب المواطنون هم الفلسطينيون .4

خارجها، أو فلسطين داخل التاريخ، هذا بعد فلسطيني عربي أب من ولد ملْن وكلو فيها؛ بقي من أم منها

فلسطيني. هو

أن كمققا البنقاء؛ إلقى البقاء مققن تنتققل وهققي تقزول، ل لزمققة، أصقققققيلة، صقققققفة الفلسقققطينية الشخصقققققية .5

تفقده ل ينتهجها، التي التهجير وسياسة الصهيوني الحتلل بفعل الفلسطيني، بالشعب حلوت التي النكبات

هويتقه فقدانقه فقي أخققرى جنسققية على الفلسققطيني حصقققول يتسققبب ل كقذلك تنفيهقا. ول وانتمقاءله شخصقققيته

الوطنية. وحقوقه

والثقا�يققة الدينيققة ناتققه مكوو وبكقققل والخققققارج، القداخل فققي أبنائققه بكقققل واحققققد، شققققعبل الفلسققققطيني الشققققعب .6

والسياسية.

وفلسطين اسسلم

المققدس بيقت ففيهقا خاصقققة، بأهميقة وتحتفقظ والسققلمية، العربيقة المقة مقن القلب موققع فقي فلسققطين .7

الولقى، المسقققلمين قبلقة وهققي للعققالمين، فيهققا ا بقارك القتي المقدسقققة الرض وهققي حولقه، ا بقارك القذي

- السلم عليه - المسيح ومهد السماء، إلى ومعراجه - وسلم عليه ا صلى - محمد ا رسول ومسرى
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بيت في - الحقق على القائمين أرض وهقي والمجاهقدين، والصققحابة النبياء مقن اللف رفات ثراهقا وفي

ا. أمر يأتي حتى خذلهم من ول خالفهم من يضرهم ل الذين - المقدس بيت وأكناف المقدس

الوسطية وروحه ومكان، زمان لكل وصلحيته كافة، الحياة جوانب بشموله السلم حماس حركة تفهم .8

كمقا وأمقان؛ أمقن فقي والديقان الشققرائع أتبقاع يعيقش ظله فقي والتسققامح، السققلم ديقن أنقه وتقؤمن المعتدلة؛

الحضاري. والبداع والتسامح للتعايش نموذجاا وستبقى كانت فلسطين أنل تؤمن

بأشققكاله الظلم وتحققريم والكرامقة، والحريقة والعقدل الحققق بحيقم جققاءت السققلم رسققالة بقأنل حمقاس تقؤمن .9

التطروف أشكال جميع ضدو السلم وأنل جنسيته؛ أو جنسه أو عرقه أو دينه كان مهما الظالم وتجريم كافة،

للمظلومين، والنتصار العدوان ردو على أتباعه يربوي الذي يُن الدو وهو والطائفي، والعرقي الديني والتعصب

ومقدساتهم. وشعوبهم وأرضهم كرامتهم عن دفاعاا والتضحية والعطاء البذل على ويحثوهم

القدس

وجميع وإنسانياا؛ وإسلمياا عربياا والحضارية، والتاريخية الدينية مكانتها ولها فلسطين، عاصمة القدس .10

تنقازل ول والسققلمية، العربيقة والملة الفلسققطيني للشققعب ثابقت حقققو هقي والمسققيحية، السققلمية مقدسققاتها
للحقائقف وتزوير واستيطانق تهويدق من القدس في الحتلل إجراءات كلو وإنل منها؛ جزء بأيو تفريط ول عنها

منعدمة. للمعالمف وطمس

مخططاته وإن �يه، حققق أي للحتلل وليس وأمتنا، لشققعبنا خققالص حققق المبارك القصقققى المسققجد .11

لها. شرعية ول باطلة وتقسيمه القصى لتهويد ومحاولته وإجراءاته

العودة وحقو اللوجئون

للجئين العودة حققل وإنل ر؛ ُمهجل وشقعبق محتلة أرض قضقية جوهرها في هي الفلسقطينية القضقية إنل .12

التي المناطق في سقواء إليهقا، العقودة مقن منعقوا أو منهقا، ُأخقرجوا التي ديارهم إلى الفلسقطينيين والنازحين

الشقرائع تؤكقُده وجمقاعي، فردي طبيعقي، حققق هقو فلسقطين(، كقل أي (1967 عقام أم 1948 عقام احتلت

جهة أيو من للتصروف قابل غير حقو وهو الدولية، والقوانين النسان، لحقوق الساسية والمبادئ السماوية

دولية. أو عربية أو فلسطينية كانت،

ذلقك فققي بمقققا اللجئيقن، قضققققققية تصققققققفية إلقى الهادفققة والمحققققاولت المشققققروعات كقققلو حمقققاس تقرفض .13

والنقازحين اللجئيقن تعقققويضل أنل وتؤكقققد البقديل؛ القوطن ومشققققروعات فلسققققطين، خققققارج تقوطينهم محققققاولت
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تنفيذ بعد ويتم عودتهم، لحق ملزم حقو هو أرضهم واحتلل تشريدهم عن الناتج الضرر عن الفلسطينيين

منه. ينتقص ول العودة في حقوهم يلغي ول الحق، هذا

الصهيوني المشروع

حققوق اغتصقققاب على ققائم توسققعي، إحللي، عققدواني، عنصقققري، مشققروع هقو الصقققهيوني المشققروع .14

الكيقان وإنل المصققققير؛ وتققرير والعقودة والتحققرير الحريقة فقي وتطلوعاتقه الفلسققطيني للشققعب ومعقادق الخققرين،

العدوانية. وقاعدته الصهيوني المشروع أداة هو السرائيلي

والسققلمية، العربيقة للملة عققدوق هققو بقل فققط، الفلسققطيني الشققعب يسققتهدف ل الصققققهيوني المشققروع .15

والنهضقة الوحدة في لتطلوعاتها معادق أنوه كما ومصقالحها، لمنها بالغاا وتهديداا عليها، ححيحياا خطراا ويشكول

المن على خطقراا أيضقاا، الصقهيوني، المشقروع ل ويشقكو اليوم، المة تعانيه لما رئيس سقبب وهو ر، والتحقرو

واستقراره. ومصالحه النساني المجتمع وعلى وليلين، الدو لم والسو

ل وحماس ديانتهم؛ بسقبب اليهود مع صقراعاا ليس الصقهيوني المشقروع مع الصقراع أنل حماس تؤكد .16

بينما المعتدين؛ المحتلين الصقهاينة ضقد صقراعاا تخقوض وإنلما يهوداا، لكونهم اليهود ضقد صقراعاا تخقوض

الغاصققب كيانهم ووصققف الصققراع، في واليهودية اليهقود شقعارات باسقتخدام يقومقون مقن هقم الحتلل قادة

بها.

طقائفي، أو ديني أو قومقي أسقاس على حقوقه مقن النتقاص أو إنسقان أيو اضققطهاد حمقاس ترفض .17

الوروبقي، بالتقاريخ أساسققاا ارتبطققت ظواهقر اليهقود واضقققطهاد للسققامية والعقداء اليهوديقة المشققكلة أنل وتقرى

فلسقطين احتلل مقن نت تمكو التي - الصققهيونية الحركقة وأنل مقواريثهم. ول والمسقلمين العقرب بتاريخ وليس

العقالم، أرجققاء معظققم عققن زال الذي السققتيطاني، للحتقلل الخطققر النمقوذج هقي الغربيقة- الققوى برعايقة

فلسطين. عن يزول أن يجب والذي

السياسية والتسوية الحتلل من الموقف

المتحقدة المم وقرار فلسقطين، على البريطقاني النتداب وصقكو "بلفور"، تصقريح من كلق منعدماا ُيعدد .18

أساسه، من باطلل "إسرائيل" قيام وإنل وإجراءات؛ قرارات من ماثلها أو عليها ترتوب ما وكلو فلسطين، بتقسيم

التي النسان ولحقوق المة، وإرادة ولرادته للتصقرف، القابلة غير الفلسطيني الشعب لحقوق مناقضل وهو

المصير. تقرير حقو متها مقدو وفي الدولية، المواثيق تكفلها
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اسقتيطان أو احتلل من فلسقطين أرض على طقرأ ما كلو وإنل الصقهيوني؛ الكيان بشقرعية اعقترافل ل .19

بالتقادم. تسقط ل فالحقوق ؛ باطلل للحقائق تزوير أو للمعالم تغيير أو تهويد أو

طقال ومهمقا والضققغوط، والظقروف السقباب كانت مهمقا فلسقطين، أرض مقن جقزء أيو عقن تنازلل ل .20

- ذلك ومع بحرها. إلى نهرها من كاملا، تحريراا فلسطين تحرير عن بديلق أي حماس وترفض الحتلل.

فقإن - الفلسقققطينية الحققوق مققن أيوق عقققن التنقازل ول الصققققهيوني، بالكيقان العقققتراف إطلققاا يعققني ل وبمققا

مقن الرابع خطقوط على القدس، وعاصققمتها السقيادة، كاملة مسقتقلة فلسقطينية دولة إقامقة أن تعتبر حمقاس

توافحية صققيغة هقي منهقا، أخقرجوا التي منازلهم إلى والنازحين اللجئين عقودة مقع ،1967 يونيو حقزيران/

مشتركة. وطنية

حيث مقن المقرة الدولي القانون قواعقد تخقالف وملحقاتهقا أوسقلو اتفاقات أن على حمقاس حركقة تؤكقد .21

هذه ترفض الحركة فإن ولذلك للتصرف، القابلة غير الفلسطيني الشعب حقوق تخالف التزامات رتبت إنها

المني )التعاون( التنسيق وخاصة شعبنا، بمصالح تضر التزامات من عليها ترتب وما التفاقات،

الفلسطينية القضية تصفية إلى الرامية التسوية ومشروعات والمبادرات التفاقات جميع حماس ترفض .22

يمقس ل أن يجقُب سياسقيو برنامجق أو مبادرةق أو موقفق أيل وإنل الفلسقطيني، شقعبنا حقوق مقن النتقاص أو

معها. يتناقضل أو يخالفها أن يجوُز ول الحقوق، هذه

سقلماا. ُيسقمى أن يمكقن ل منهقا وتهجقيره أرضققه واغتصققاب الفلسقطيني الشقعب ظلم أن حمقاس تؤكقد .23

فلسطين لتحرير والجهاد المقاومة وستظل السلم؛ إلى تؤدي لن الساس، هذا على تقوم تسويات أي وإنل

وأمتنا. شعبنا أبناء لكل وشرفاا وواجباا مشروعاا حقاا

والتحرير المقاومة

بصقفة والسلمية العربية المة وواجب خاصقة، بصقفة الفلسطيني الشعب واجب فلسطين تحرير إنل .24

كانت سقواء لفلسقطين العمل دوائر وإنل والعدل. الحقق مقتضققيات وفق إنسقانية مسقؤولية أيضققاا وهقو عامة،

بينها. تعارض ل متناغمة، متكاملة دوائر هي إنسانية أم إسلمية أم عربية أم وطنية

والعقققراف السقققماوية الشقققرائع كفلتقه مشقققروع حققققو كافقة، والسقققاليب بالوسقققائل الحتقلل، مقاومققة إنل .25

واسترداد الثوابت لحماية الستراتيجي الخيارل تعدد التي المسلحة المقاومة منها القلب وفي الدولية، والقوانين

الفلسطيني. الشعب حقوق
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المقاومققة وسقققائل تطويقر فقي شقققعبنا حقققق علقى وتؤكققد وسقققلحها، بالمقاومققة المسقققاس حمققاس تقرفض .26

يندرج والسقاليب، الوسقائل تنووُع حيث مقن أو التهدئة، أو التصقققعيُد حيُث مقن المقاومقة إدارة وإنل وآلياتهقا.

المقاومة. مبدأ حساب على وليس الصراع، إدارة عملية ضمن كلوه

الفلسطيني السياسي النظام

السققيادة كاملة الفلسققطينية الدولة إقامقة عققن بقديلل ول التحققرير، ثمقرة هققي الححيحيقة الفلسققطينية الدولة .27

القدس. وعاصمتها الفلسطيني، الوطني التراب كل على

والشقراكة الديمقراطي والخيار التعددية قاعقدة على الفلسقطينية علقاتهقا بإدارة وتتمسقك حمقاس تؤمن .28

الهداف تحقيق أجل من المشترك، والعمل الصقف وحدة ز يعزو بما الحوار، واعتماد الخر وقبول الوطنية

الفلسطيني. الشعب وتطلوعات الوطنية

عليه، المحافظة يجب والخارج الداخل في الفلسطيني للشعب وطني إطار الفلسطينية التحرير منظمة .29

وقوى مكونات جميع مشاركة تضمن ديمقراطية، أسس على بنائها وإعادة تطويرها على العمل ضرورة مع

الفلسطينية. الحقوق على يحافظ وبما الفلسطيني، الشعب

ديمقراطيقة أسققس علقى الفلسققطينية الوطنيقة والمرجعيقات المؤسسققات بنقاء ضققققرورة علقى حمقاس تؤكقد .30

برنقامج ووفققق الوطنيقة، الشققققراكة قاعقققدة وعلقى والنزيهققة، الحققققرة النتخابقات مققدمتها فققي وراسققققخة، سققققليمة

الفلسطيني. الشعب تطلوعات وتلبوي وبالمقاومة، بالحقوق ك تتمسو المعالم، واضحة واستراتيجية

الفلسققطيني الشققعب خدمقة فقي يكقون أن يجققب الفلسققطينية السققلطة دور أن على حمقاس حركقة تؤكقد .31

الوطني. ومشروعه وحقوقه أمنه وحماية

وتؤكد خارجية، لجهات ارتهانه وعدم الفلسطيني، الوطني القرار استقللية ضقرورة على حماس تؤكود .32

الحتقلل مقققن فلسققققطين تحققققرير فققي ودورهقققم وواجبهقققم والمسققققلمين العقققرب مسققققؤولية علقى ذاتقه الوقققت فققي

الصهيوني.

والتجموعات المدني، المجتمع ومؤسسات ووجهاء ورموز شخصقيات من المجتمع نات مكوو مختلفل إنل .33

لعملية مهموة روافد هقي الوطنية، الهقداف تحقيق أجقل مقن العاملة والنسقائية، والنقابية والطلبية الشقبابية

والتحرير. المقاومة ولمشروع المجتمعي البناء
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التقاريخ صقققناعة فقي دائمقاا كقان كمقا والمسققتقبل، الحاضقققر بنقاء فقي أسققاس الفلسققطينية المقرأة دور إن .34

السياسي. النظام وبناء والتحرير المقاومة مشروع في محوري دور وهو الفلسطيني،

والسلمية العربية المة

والسلمية. العربية للمة المركزية القضية هي فلسطين قضية أن حماس تؤمن .35

صف تمزيق شأنه من ما كل تجنب ضرورةل وترى المتنوعة، ناتها مكوو بكلو الملة بوحدة حماس تؤمن .36

ووحدتها. المة

فقي التقدخل وتقرفض الفلسقققطيني، الشقققعب لحققوق الداعمققة القدول جميقع مققع بالتعققاون حمققاس تقؤمن .37

النفتاح سياسة حماس وتتبنى بينها. والصراعات النزاعات في الدخول ترفض كما للدول، الداخلية الشؤون

معياُرهقا يكقون متوازنة، علقات بناء إلى وتسقعى والسقلمية؛ العربية وخاصقققة العقالم، دول مختلف على

ونهضققققتها الملة مصققققلحةف وبيقن الفلسققطيني، الشققعب ومصققققلحة الفلسققطينية القضققققية متطلبقات بيقن الجمققعل

وأمنها.

والدولي اسنساني الجانب

مهملة هققي ودعمهقا مناصقققرتها وإنل كقبرى؛ ودوليقة إنسققانية أبعقاد ذات قضقققية الفلسققطينية القضقققية إنل .38

المشتركة. النسانية والحيم والعدل الحق مقتضيات تفرضها وحضارية، إنسانية

النفس، عقن فاع الدو ضقققرورات تقتضقققيه مشقروع عمقل وإنسقانية قانونية ناحية مقن فلسقطين تحقريرل إنل .39

مصيرها. تقرير في الطبيعي الشعوب وحقو

إرادة واحققترام والحريقة، والعدالة، التعقاون، بحيقم وشققعوبه، العقالم دول مقع علقاتهقا فقي حمقاس، تقؤمن .40

الشعوب.

أحقرار وتحيوي الفلسقطيني، الشقعب لقحقوق الداعمقة والهيئات والمنظمقات الدول بمواقف حمقاس ترحوب .41

جرائمه على التغطية أو الصقهيوني، لقلكيان طقرف أو جهة أيو دعقمل تدين كما للقضقية؛ المناصقرين العالم

الصهاينة. الحرب مجرمي ملحقة إلى وتدعو الفلسطينيين، على وعدوانه

على الهيمنة محقاولت ترفض كمقا والسقلمية، العربية المقة على الهيمنة محقاولت حمقاس ترفض .42

فقي والعققدوان والظلقم والتميقيز والحتقلل السقققتعمار أشقققكال مققن شقققكل أيو وتقدين والشقققعوب، المققم سقققائر

العالم.
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Abstract

This study aims to underpin the obstacles that Islamic Political

Movements have faced in the realm of political partnership, and their ability to

prioritize their political agenda at the expense of social goals in order to produce

political partnership in the Arab world.

The question around which the research revolves is the possibility and

willingness of Islamic Political Movements to engage within a framework of

political partnership. However, this engagement is not friction-free endeavor.

Therefore, we examine the main hindrances to this endeavorwhether they were

intellectual or behavioral. Hamas movement represents the model that we take as

a case. This selection is justified by the facts that Hamas is a leading force

within Islamic Political Movements in the region, and that it is a peculiar case in

terms of its relationship with other Palestinian factions and movements on the

middleand opposite end of the political spectrum.

In order to grasp the core of the subject we claim that Islamic Movement

have faced serious hindrances in functioning as a governing power, and

obstacles to engage political partnership. Both hindrances stem from policies of
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exclusion and marginalization carried on by Arab regimes. This l was

entrenched following Arab Spring upheavals and the victories Islamic

Movements gained in general elections in a number of countries. As

aresult,these movements became, engaged intellectually and behaviorally,in

entertaining new obstacles to partnership including the nature of the state, the

formation of the Umma, elections and institutional building.

Methodologically the study rests on case study analysis through which

political partnership is examined in a broad sense and then in particular for

Hamas. The main tool of research was interviews in addition to archival reviews

and primary resources.

The study is lied over three major chapters: the first discussed the state in

both Western and Arab thinking in order to show the deep differences between

them in terms of the nature of the state, and the manner in which states are

institutionalized. We show that the state in the Arab experience does not offer a

conducive context for political partnership. Nor it provide necessary conditions

for partnership. The second examines Islamic Political Movements to

characterize their behavior and intellectual underpinnings pertaining to political

partnership. In addition, the third discusses Hamas and political partnership.

Main conclusions of the research highlight the fact that political

partnership is one of the most blatant problems that faces Arab political

movements. This phenomenon is the result of historical experiences in which a

number of subjective and objective factors intertwined in such a way to yield

political disagreements. The discussion of political partnership lends itself to the
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question of social contract upon which states and societies in the Arab world are

to rest. Islamic political movements represent an inseparable part of the social

fabric in the Arab countries. However, they were marginalizedand alienated the

state. Alienation compelled Islamic Political Movements to establish what we

can call Deep Societiesin order to counterbalance the Deep Stateof military

institutions and liberal forces.

By adapting and declaring the Document on Principles and

Policies,Hamashas created a state of affairs that ley the ground for establishing a

genuine political partnership. Hamashas put forth answers to many issues that

prevented political partnership in the past among them the question of the

Palestinian state, the position on the P.L.O, resistance, in addition to issues

pertaining to: the national aspect of Hamas, democracy, women, and the

Palestinian other.
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