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 انعكاسات صعود اإلسالميين في العالم العربي عمى الوضع الداخمي الفمسطيني
 . عبد الرحمن فرحانةأ

 

 سياق تاريخي لدور التيار اإلسالمي في الصراع:
العمذذذل الذذذإلسالم افيذذذامم  ذذذم مينراذذذي اني الذذذيو الفريسذذذنالم إلال ذذذ يإلالم  ذذذم   يذذذسيو أخذذذذ 

يي، إلظذذل مم ذذدان فقاليذذنف مخ   ذذي، إلفميذذ إلين  ميذذنيي إلايذذعي مذذو ح ذذد اليريذذي الإلساليذذي ال  يذذسيال
إلي ذ  يإلمالذن اذذاك إليذذلن يذنو اليذنل  1111يذالي م  نإل ي مالذذ فدايذي انيذ ال الفريسذنالم ل  يذسيو 

 خنرج   يسيوك
 

 :1999–1991المون اإلسالمي في الثورة الفمسطينية من  .1
د األاذذذذاو اشذذذذ ع   ا ذذذذ   ثذذذذر هيذذذذنو أيذذذذد الي ذذذذإلد ف  إليذذذذ  أيذذذذ 1191يذذذذالي  ثذذذذإلرن الالفذذذذم مإليذذذذ  

افياميي ال م ينال   يم  ن الإل إلد ال  يسياليي مو اليرى إلالمدو ال  يسياليي المشنريي  م المإليذو 
 ذ اذذنج الالذذنس ا ذذ   ثذذر اذذذا اليذذ إلن الي ذذإلد   الذذديالم الميذذم  مإليذذو الالفذذم مإليذذ   ذذم اليذذدس،

مذذذد هذذذنو "ديذذذو مي المعذذذند   وذذذرفإلا الي ذذذإلد  المع ذذذد ، إلا  ذذذ  الحمذذذناير ال  يذذذسياليي المي شذذذدن 
  عفيران او اليميي الدياليي إلالثقر الإلسالمك ،فنلييف"

فيذف   عذذدين  الم ذذنحريو الي ذإلد  ذذم  ذل أفيذذ  ا ذذ    ذذم ين ذذن  يذد االس يذذ  1191يذالي أمذن ثذذإلرن 
الميذذنحد  ذذم ين ذذن، إلهيذذنم و فشذذ و الالفذذم  ذذ   ام ا يذذم إليذذ و، إلميذذنإلن  و  إلزيذذ  الشذذرا  شذذيإلايي 

، إليذنو ذلذن ميذ  حالنن االذذان لعذدو معر ذي الالذنس ف ذذا الشذيإلام ) الف ش م داإل ال  يسيالييو ل  ير 
 ال ير الحديدك

اي  ذذل الي ذذإلد فعيذذد ال ذذينو إلخذذرا  ال ييذذل، إليذذنرإلا  ذذم شذذإلار   1191أغيذذسس  /ا  11إل ذذم 
اليذذذذدس فذذذذنينف اذذذذن  يو "اليذذذذنلس ينلسالذذذذنكك الإليذذذذل لمذذذذو يذذذذدالس أمنيالالذذذذن الميديذذذذي"ك إلهذذذذنو خسيذذذذ  

إلال سنإلل ا   األمي افيذاميي  ممذن ايذ  ز  ،إلافياو ،ا يم إلي و اني  نل فش و الالفم     ام
 ك1191يالي من يمم فثإلرن الفراف إلينو ذلن يففنن  م اش عنل  ،مشنار المي ميو

 

 :الشيخ عز الدين القسام والثورة الفمسطينية الكبرى .9
خريحذذم األزاذذر   الذذديو الييذذنو م  ذذو الثذذإلرن ال  يذذسياليي اليفذذرى شذذيخنن ثذذنلران مذذو يذذنو الشذذ يد اذذز  

يي  النل الش ندن األا يي مالم، إليذنو مريذزا األإلل ميذحد انيذ يال  ذم يي ذنك إليذذلن خ  ذن ا مذو 

                                                 
 فني  م خ ص  م الش إلو ال  يسياليي  افد الريمو  ريناليك أ. 
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الذذ  أادمذم افالح يذز إلاذذإل  ،فعذدا هذندن الثذإلرن ال  يذسياليي اليفذرى مذو أمثذذنل الشذيل  ريذنو اليذعد 
 ،غيذذذراو مذذذو الشذذذيإلخإل  ،افذذذد الذذذرييو اليذذذنج ميمذذذد م ذذذنلو إلهذذذد ف ذذذم يذذذالم الثمذذذناليو، إلالينلذذذد الييذذذنم

إلالشذذذيل افذذذد اليذذذندر  ،مثذذذل الشذذذيل  ذذذفر  انفذذذديو ،شذذذنريإلا  ذذذم الثذذذإلرن الييذذذنميي والذذذذي ،إلالع مذذذن 
اليإليذذذذف افذذذذد ال ذذذذند ، إليذذذذإلااو هنلمذذذذي سإلي ذذذذي ذيذذذذراو أيذذذذرو زاي ذذذذر  ذذذذم ي نفذذذذم اليريذذذذي الإلساليذذذذي 

 ال  يسيالييك
 

 :88 دور اإلخوان المسممون في حرب الـ .3
إلالإليذذذذس  ، ذذذذم مالذذذذنسف الشذذذذمنل 84يذذذذالي سياليإلو  ذذذذم يذذذذر  الميذذذذ مإلو ال  يذذذذ افخذذذذإلاوشذذذذنرن 

 ال  يسيالم  ي  هيندا  ارفيي،  ذ لو ي ييإلا هيندن مي ي ي ف وك
الميذذ مإلو فم ذذر  ذذم اليذذر ، إليذذنو مذذو هذذند  و اليفذذنر أيمذذد افذذد العزيذذز  افخذذإلاويمذذن شذذنرن 

سك فذل  و الشذيل ال ذ نيالي  ذم اليذد الذ  اش رن  ذم الي ذنل مذ  الينلذد األردالذم افذد ام ال ذل وذد  
 اشذرنييو الفالن أفرف  ل  مح س الحنمعذي العرفيذي فنيذ عدادا أو يفعذ  يد عذي أإللذ   لذ    يذسيو 

انف محناد، إلهدو لييإلمي الاليراشم س فنن ل يمنح ل إلج مو اذ ن  نح يذنز اليذدإلد  ن أو ييإلمذي 
 الاليراشم ر و  ذلنك

المراهذذذذ  افذذذد ال سيذذذف هذذذإلرن، إلشذذذذنرن أمذذذن افخذذذإلاو الميذذذ مإلو  ذذذذم األردو  يذذذد حناذذذدإلا فييذذذندن 
افخذذذإلاو اليذذذإلريإلو فييذذذندن المراهذذذ  م ذذذس   اليذذذذفنام، إليذذذذلن افخذذذإلاو العراهيذذذإلو حناذذذدإلا  ذذذذم 

   يسيو فييندن مراهف و ميمد ميمإلد ال إلافك
 

 :دور اإلخوان في معسكرات الشيوخ في األردن .8
ردو اشذ رن مذو األخذإلاو  م ذرإلن العمل ال دالم ال  يسيالم  ذم األ 1111-1194 م ال  رن فيو 

هإلااذذد  داليذذي  ذذم األردو إل يذذ  هيذذندن يريذذي  ذذ  ك  يذذف ام ذذإلا  ذذم  ،مذذو المحناذذديو 011يذذإلالم 
مذذذذو أشذذذذ ران اليذذذذزاو  ،إلوذذذذعف اذذذذد  و هذذذذدمإلا المذذذذنذج لعم يذذذذن  مشذذذذر ي ،ه ذذذذي اذذذذدداومذذذذو رغو فذذذذنلإل 

 ك 1191 أغيسس /األخور  م ا 
 ،إلالشذذيل افذذد ام اذذزاو ،أيمذذد الإل ذذلإلمذذو أفذذرز الييذذندا  ال ذذم شذذنري   ذذم اذذذا ال  ذذرن الشذذيل 

 إلالشيل ذي  أاليسك
 
 
 
 
 



 0 

 :دور حركتي حماس والجهاد اإلسالمي .5
إلاليري نو  مثاو ال ينر افيامم  م اليريي الإلساليي ال  يسياليي، إلامن ا ذ  رأس مذو ي ذإلل  

مذنو ألال مذن ي ،ك إلن يي نحذنو ل يذدي  اال مذن 2012) ال  يذسياليي اليذإلوالعمل المينإلو  م الينيي 
 إلالعمل اليينيمك ،المش د ال  يسيالم الينلم ا    عيد المينإلمي

اليذذذينف ال ذذذنريخم يفذذذذرز أو افيذذذامييو  ذذذذم   يذذذسيو إليإلل ذذذن لذذذذو ييإلالذذذإلا غذذذذنلفيو اذذذو يذذذذنيي 
فيذذف  المعسيذذن  الدإلليذذي إلافه يميذذيك إل ذذعإلداو  ،ال ذذرا ، إلليذذو إل يذذرن يوذذإلراو ينالذذ  م  نإل ذذي

عرفذذم يذذي ثر فشذذيل يفيذذر ا ذذ   ذذإلرن المالسيذذي، إلا ذذ  شذذيل المر يذذ  ا ذذ   ثذذر م ايذذرا  الرفيذذ  ال
 ال را  إلمخرحن مك

 

 اآلفاق المستقبمية لصعود اإلسالميين:
 :دور اإلسالميين في الصراع وعالقة ذلك بصعودهم في الربيع العربي .1

خال العيإلد المنويي مأل افياميإلو  ون  المالسيي فيذران اذريش شذمل مينإلمذي انيذ ال، 
يذذذنين  المينإلمذذذي  ذذذم المالسيذذذي، إلا ذذذ    و لذذذو ييذذذو يذذذل   ،نيي المينإلمذذذي  ذذذم معظذذذوإلهذذذد  يذذذيدإلا يذذذ

اخذذذ اف ألذذذإلاال و اليينيذذذيي إلاأليديإللإلحيذذذيك إلهذذذد امذذذل مذذذإله  و مذذذو هوذذذيي   يذذذسيو ا ذذذ    ذذذعيد 
 مينال  و فيو الحمناير العرفيي إلافيامييك

 و أالظمي اني فداد   م المينفل اي  إلا مينيي إلايعي  م مينراي اني فداد العرفم الداخ م، فل
العذذذدإل األإلل، إل ينل ذذذ  مذذذ  الاذذذر  ل يييذذذداو إلمذذذالع و مذذذو انه ذذذرا  مذذذو اليذذذرار اليينيذذذم  اذذذد   و

 العرفذذم، فذذنلرغو مذذو أو مشذذرإلا و الثيذذن م افيذذامم أزاح ين ذذي األحالذذدا  الثين يذذي األخذذرىك إلظذذل  
 م فنل زااي افيامييكسانن المالسيي يرددإلو ل ار   من اليو أإل الخسر افيامم الدااو  فمن يم

ام ذذذذ  الظذذذذو انيذذذذ فداد فنل يذذذذنلف مذذذذ  الاذذذذر  ا ذذذذ    ييذذذذن السيذذذذف افيذذذذامم  لذذذذ  مع ذذذذدليو 
إلم سر يو، إلهنم  فني إلا  األإلليو  ذم  وذن  يينيذم ام  يذ  الذالظو هإلااذد لعف ذم، ممذن حعذل مذو 

ف شذرايي مشنريي افيامييو  م الييذنن اليينيذيي محذرد دييذإلر يينيذم ل ال ذيس اني يذنو، إلل يييذ
 مسنرد  و  ي  شعنر مينرفي افران ك  اليفيي ل ذا الالظوك أمن ايخرإلو  يد يإلرفإلا إل م  
إلي  إلا ا   شرايي شعفيي إلايعي ألال و  ييدإلا  ،فنلرغو مو ذلن  إلغل افياميإلو  م الشنر 

و ينين  المينإلمي، إلهنمإلا فدإلر أينيم  م مينرفي اني فداد المي م، فنفون ي  لذ  أو مشذرإلا 
  م حإلارا ا   اإليي األميك ا يقالثين م 
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العإلامذذل الثاثذذي ايال ذذي الذذذير حع ذذ  و األهذذر   لذذ  الشذذعإل  يخيذذنر خا ذذم، إلام يذذنن ماليذذ  و 
الثيذي  ذذم انال خنفذن  ال ذذم  خ   ذذن الرفيذ  العرفذذم، ل  ذ   أمذذنم و  ر ذذي إلايذعي ل حريذذ  مشذذرإلا وك 

 فيرن إلخسيرن يذلنكليو ال ر ي ليي  م  إليي، إلال يدين  المييسي ف ن ي
 

 :اإلسالميون في الحراك العربي ومستقبمهم في التأثير بمجريات الصراع .9
فيف   زايو هذإلى الثذإلرن إل النهوذ ن، إلميذنإلن   فننر فننالمراه  لمش د اليران العرفم ي ن  

العييذذم مذو األالظمذذي الفنلذذدن ل عسيذذل ميذنر ال يذذإلل العرفذذم، موذن نن  لذذ  ذلذذن  ذذدخا   هذإلى الشذذد  
يحنفيذذذي  ي نظذذذنن ا ذذذذ  ح ذذذنش مخرحذذذن  الرفيذذذذ  العرفذذذم افنمذذذل الخذذذنرحم الذذذذ  يعمذذذذل ا ذذذ   الع

 م نليم  م المالسييك
اذا المعسين   إو ال  رن انال ينليذي الينلمذي  ذزداد  عييذدان، إلهذد  م ذد ليذالإلا  رفمذن   ذل   م ظل  

ميالذم أو يحذزو يذالإلا ك يمذن أو مخرحذن  ال اييذر الحنريذي غيذر م يذدن الال ذنلد، إلن أيذد ي 1-0مو 
و ينالذ  الم شذرا   اذو   الفذ فسفيعي األالظمي الحديدن، إلن ي ذ  فشذيل خنرسذي افه ذيو الاييذيك إلان

دإلر يفير لإليامييو  م المري ي اليندميك إل إلزاو  م انال خنفن  ال م حر  م خران  ذم أيثذر مذو 
 ذا اني خاصكاهسر ارفم ي يد 

 مييو  م ه   الرفي  العرفم فيي  اي م إلفشم  مو المخنسرن يميو  إله  مي يفل افيا
  أو ي ميو افياميإلو مو ييو الحإللي ل نلي و، إلي وم ذلن ل شييل أالظمي يينييي فقلإلاو

  ياميي مع دليك
 ممذذذن هذذذد يذذذ د   لذذذ   ميذذذو هذذذإلى الثذذذإلرن  ،إل  عمذذذف ينلذذذي ال إلوذذذ  ،أو  سذذذإلل ال  ذذذرن انال ينليذذذي

ني و  ذم  اذندن  ال ذذنج األالظمذي اليديمذي فمذذإلديا  الموذندن مذو  اذندن  الظذذيو أال يذ و، إلفنل ذنلم الحذذ
 حديدنك
 ممذذن ي وذذم فزايذذي  ،إل ميال ذذن مذذو ال إلا ذذف الذذإلسالم ، عذذندل هذذإلى ال ذذرا  داخذذل الرفيذذ  العرفذذم

العييم، إل يييد  قثير العنمل الخنرحم، إل م المي ذ ي  ميذال و يذإلينن مذو  ال ذنج أالظمذي  هإلى الشد  
 يراو مو اليإلى األخرىكإلغ ،يينييي  حم  فيو سمإلين  افيامييو

المعسيذذذن  الرااالذذذي ف عييذذذدا  ن  شذذذير  لذذذ  أو اليذذذيالنريإل األإلل لذذذو ييذذذو أإلاالذذذم فعذذذدك أمذذذن الثذذذنالم 
  ر م   آيل  دريحينن، ليال ن غير مالعدمي  منمنن  م فعذش اليذنن ك إلرفمذن  يذإلو ال ر ذي يذناليي 

يذذر ي ذذ  إل ذذف اليذذيالنريإل  ذذقثير يف ولإليذذامييذلذذن يذذييإلو مذذو رغو نلأيثذذر ل يذذيالنريإل األخيذذرك إلفذذ
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ييك إلمو الم إله  أو ييإلو ل و دإلر إليعي شعفي  و فيو الحمناير العرف الثنل ، الظران ليإلن  الظيم و،
 إلمو ومالم  قثيراو ا   الداخل ال  يسيالمك  م ال را  م  اليينو ال  يإلالم، يفير
 

 :متطمبات نجاح اإلسالميين لمتأثير في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني .3
  يذذ ميو افيذذاميإلو مذذو امذذ ان دإلر مذذ ثر  ذذم ال ذذرا  مذذ  الييذذنو ال ذذ يإلالم يي ذذنحإلو ي ذذ

أإل  ،يخ  ذذذإلو لييذذندن المالسيذذذي  ذذذم ميذذذنر حديذذذد ل  ذذذرا  ، إلمذذذو ثذذذو  لم س فذذن  الحذذذنح ل حذذذرف  و أإلنن 
 إلمو م س فن  الحني و  ال عديل  يم فيي  ر ي  و الخن يك

 حمذذذ  فذذذيو  ،ن  الظذذذو يينيذذذيي  عدديذذذي ف ذذذإلر المذذذإلذج ييذذذو راشذذذد، إل ميذذذال و مذذذو الالحذذذنح  ذذذم فالذذذ 
 هراسييكإل ميإلر  ال الميي إلالديم

  اليدرن ا   فالن  خسن  هإلمم حنم ، يي سيعإلو مو خالذم  ي يذل هذإلى األمذي لمإلاح ذي خسذر
 المشرإل  ال  يإلالمك

  الحذذني و  ذذم  اذذندن ايي ذذي المالسيذذي حيإليينيذذينن مذذ  اليذذإلى األخذذرى ف ذذدف ال ذذقثير ا ذذ  يحذذو
ف ذذذدف فالذذذن   ه ذذذيو  ،إلغيراذذذن مذذو دإلل المالسيذذذي الإلازالذذذي ،ن  الذذذدإلر الم ذذذر فإييذذذ ،الذذدإلر افيذذذرالي م

 مي يلك
  الالحنح  م مذزج الفعذديو افيذامم إلاليذإلمم  ذم خسذنف و اليينيذم إلافاامذم، إلانال يذنل مذو

 مالسف الحمنان  إلاليرين   ل  مالسف األمي إل ون  العاهن  الدإلليي إلافه يمييك
 المالسيي، إلاذدو انيذ  راد فنليذ سي اليينيذييك إلالعمذل ا ذ   فالن  الشرايي م  اليإلى األخرى  م

   يين اني ينو الرااو الذ  ي وم  ل   يينظ الرإلح ال لإليي إلافثالييك
  ،اليذذدرن ا ذذ   يييذذد العنمذذل الخذذنرحم الذذذ  ي عذذ  لعفذذي مزدإلحذذي فشذذيي ن ال ذذرإليش أإل اف شذذنل

 الي أإل  فعييكيي  م العاهن  الدإلليي م يررن مو أ  ايمإل ينغي ااهي الد  
  ييناذذدن  ذذ في ل ذذذا  اه  ذذندييف ذإلرن يينيذذي خنرحيذذي هنلمذذي ا ذذ  ر يذذي إلاوذذيي، إل ذذإل ير مذذإلارد

 اليينيي، إل عميف ال الييف أثالن  ال يرين  اليينييي الخنرحيي مو هفل الالظو الإلليدنك
 إلدإلل الفذرييس ل الإليذ   ،إلرإليذين ،    يإلار م  الاافذيو اليفذنر يذإلى الذدإلل الارفيذي ينل ذيو
 إلالفدالل اني را يحيي يقدان ل  يين ال يمالي الارفيي ا   المالسييك ،خينرا ال

 

 :والعالقة مع الكيان الصهيوني في الوقت الراهن اإلسالميون .8
أو دإلر افيذذامييو اليذذنلم ي يذذرن  ذذم  وذذن  المري ذذي انال ينليذذي فقثينل ذذن إل عييذذدا  ن،  ن شذذن  

حيذذي  ذذم الإلهذذ  الذذرااو ريثمذذن يال  ذذإلو مذذو  ر يذذ  إلفنل ذذنلم   ذذو غيذذر هذذندريو ا ذذ   ذذ   معذذنرن خنر 
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الفيذذذذ  الذذذذداخ مك إلسفيعذذذذي اذذذذذا المري ذذذذي   ذذذذرش مإلازالذذذذن  دهييذذذذي  ذذذذم ال يريذذذذن  اليينيذذذذي ف ذذذذدف 
المين ظذذي ا ذذ  هذذيو مشذذرإلا و الثيذذن م إلشذذعفي  و  ذذم الشذذنر ، إل ذذم الإلهذذ  ذا ذذم  يييذذف الم ذذنل  

 إل م  يري و الداخ م  م دإلل وك اليينييي أثالن  اي يني و  م ال ون  الدإللم إلافه يمم، فل
فينحذذي  إو افيذذامييو  ذذم الييذذو ايوإلفشذذقو العاهذذي الرااالذذي مذذ  الييذذنو ال ذذ يإلالم إلالاذذر   ذذ

  ل  
 مإلا مي دهييي فيو أحالدن اف اح الداخ م، إل يدين  المإلاح ي م  العدإل ال  يإلالمك 
   إلن  ،يذذذي فذذذا ايمالذذذيإلاذذو فينحذذذي  لذذذ  ف ذذذإلرن ر يذذذي م منيذذذيي ل  عنمذذذل مذذذ  الاذذذر  مذذذو مإلهذذذ  الالد

  م العاهي الثالنلييك " يراليل" فعيي، إل يديد مإله  
  ألو مو شقو ذلذن  ،إلاليينو ال  يإلالم فشقو ا  نهين  الياو ،ادو اف راس  م  سميو الار

 أو ي ز الثيي الشعفيي ف و، إليوعف مو م داهيي خسنف و إلمشرإلا وك
 ال  يسياليي  م المري ي انال ينليي، إلفنل الييف  فالن  اي را يحيي مي يرن فشقو ال عنمل م  اليويي

 م  السرف ال  يسيالمك
  ادو الخوإل  ل واس فذد   أثمذنو يينيذيي مذو م ذف اليوذيي ال  يذسياليي ل اذر  مينفذل  يييذد

العنمذذذذل الخذذذذنرحمك فمعالذذذذ  مينإلمذذذذي ثالنليذذذذي ال ذذذذرإليش إلاف شذذذذنل ال ذذذذم يإلاحذذذذم ف ذذذذن الاذذذذر   حرفذذذذي 
 افيامييو  م الييوك

  اويي  حنا  يإليي ال را ، إلف إلرن يينيي ثنف ي فشقو اذا المإلوإل ك  ينغي ر يي إل 
  ال إلا ذف ا ذذ  مإلهذذف مإليذد مذذو المينإلمذذي، إلفالذن  ايذذ را يحيي ماليذذيي لذداو فرالذذنمد المينإلمذذي  ذذم

   يسيوك
 

 :اآلثار المترتبة لصعود اإلسالميين عمى الداخل الفمسطيني
 :بيصورة المشهد الفمسطيني الراهن في فضاء الربيع العر  .1
إلغيذذذر م  ناذذذل مذذذ  الرفيذذذ   حنمذذذدا  يفذذذدإل المشذذذ د ال  يذذذسيالم  جمـــود المشـــهد الفمســـطيني: ك أ 

العرفذذم الميذذيس فذذم، إلهذذد أثذذنر ذلذذن  يذذن ن  يذذندن خن ذذي أو الإلوذذ  ال  يذذسيالم معالذذم فذذنلثإلرن 
افذذر هذذرو مذذو  ،أيثذذر فنا فذذنرا يذذرزح  يذذ  انيذذ ال، إلمذذو اليذذفنهيو  لي ذذن  ذذم حذذإلن  منوذذيي

 الظنارن الاريفي الر د ادن اإلامل أام ن  الزموك إلل  يير اذا
  المذس ايذ  ايم  ذم الإليذس ال  يذسيالم،   يحذندامد  الي سي ال  يسياليي فنلوذ ي الارفيذي  ذم

يذ و  ذذم وذمإلر الذرإلح الإلساليذذيك النايذن اذذو أإلأغرهذ  المذإلاسو  ذذم الذديإلو الفالييذي فشذذانلم، ممذن 
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 م  عزز ثين ي اني  ان، إل عمد دإلر سنفإلر مو م يين  المح م  المدالم الممإللي مو الار  ال
  ل   عزيز الشعإلر أو الينلي ال  يسياليي ام ينلي دإللي  إلليي   م سإلر ال يرر الإلسالمك

 م لحذو شنري  افحرا ا  األماليي ال نرمي مو هفل األح زن األماليي لدى اليذ سي إلانيذ ال  ذ
 مينإلن  ل  يرن  م م دانك  ال يرين  الشعفيي، إله ل أ 

  إلم ذنل  سفيذي يينيذيي مال  عذي ف ذن،  ،معندلي م  ييي حمعذ  فذيو اليذ سي أإلحد إلي إلأالظنو
 ممن أ و   ل   مين سفيي إلايعي مال  عي فدإلاو الإلاه  الرااو  مين ظي ا   الم نل  الخن يك

 م انال  نوي الحديدن ثمنران يفنهم انال  نون  ال م يفي  نك ن  خشيي ال  يسيالييو مو أ    
 إلشذذال  ، م  ذذم  عسيذذل  ي ذذل اليذذإلى الإلساليذذي ا ذذ  أحالذذدن إلساليذذي إلايذذدنيذذ و انالييذذنو الذذداخأ

 الالنس او اني ال فمالني ن  داخ ييك
 عال  ييإلمي ال اليناإل   ق ف ال يإليي ما ف  م ظل   أفق التسوية وتعطل المقاومة: انسداد ك   

مذن أو اليمياليي الم سر ي، يرا يم احز افدارن األمريييي او الواس ا   الييإلمي افيرالي ييك ي
المينإلمذذي ميذذيإلهي  ذذم الوذذ ي الارفيذذي، إلمحمذذدن  ذذم هسذذن  غذذزن، إلييذذ ثال  مذذو ذلذذن يذذر  غذذزن 

و ينالذذ   ذذرص المينإلمذذي مذذن زالذذ  هنلمذذي، يمذذن  ،ينليذذنن مذذو الخيذذنريو  األخيذذرنك إلن  نا يذذي أل    إلان
 ظ ر  م مإلاح م غزن األخيرن، إلمن  ي نحم يإلى   عي  ن افر  إلا ف إلسالمك

عمذل انالييذنو ا ذ   عسيذل الح ذد الذإلسالم إليمالذ  مذو  ي ذل اليذإلى ي االنقسام الفمسطيني: ك ج 
الإلساليذذذذي  حذذذذنا ايذذذذ را يحيي مإليذذذذدن، فذذذذل يعمذذذذل ا ذذذذ  ايذذذذ  ان الح ذذذذد الذذذذإلسالم  ذذذذم المالني ذذذذن  

 ال م  زيد مو ينلي ال ش   إلاناليينو الإلسالمك ،الداخ يي
ن الداخ يذي االشانل أالظمي الرفي  العرفذم  ذم شذ إلال   م ظل   الفمسطينيون وحالة االنتظار: ك د 

االزإلى الم ف ال  يسيالمك يمن أو ال  يسيالييو إلهإلااو اليينييي  م ينلي اال ظنر لمن ي  إلل  ليم 
 ال نلد الرفي  العرفم  م المالسييك

 إل ر ال يظي الرااالذي  ر ذي يذناليي ل عذدإل ال ذ يإلالم ليوذو  الفرصة االستراتيجية لمعدو: ك ه 
  ذإلد فإل ذنلر غيذر ميذفإلهي، إلالميذحد األه ذ  غرا ين ال  يسيالييك  نليدس إل الحارا ين إلاوو الديم

 هيذذم  ي ذذص الي ذذإلد إلالعذذر   يذذم زمناليذذنن فييذذو األمذذر الإلاهذذ ، إل ذذم سريي ذذن ل  ييذذيو حارا يذذنن 
يينلي الميحد اففراايممك أمن اني يسنو  ي   و األرش ال  يسياليي  م الوذ ي الارفيذي فشذرااي 

اليفذرى ال ذم يمث  ذن ال يذإلل انيذ را يحم  أزم ذم مذو رغوفذنللايك إلاليينو ال  يإلالم ي عذل ذلذن فن
 الحنر  الذ  يحيدا الرفي  العرفمك
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 :أثر المرحمة االنتقالية لمربيع العربي عمى الداخل الفمسطيني حاليا   .9
أو مخرحذذذن  الرفيذذذ   لذذذ  إليشذذير  ،فذذنلرغو مذذذو ال يذذذدير الذذذ  ييظذذذ  ف قييذذذد يثيذذر مذذذو الفذذذنيثيو

يإلو  يحنفيذي ل ذنل  اليوذيي ال  يذسياليي،  ن أو المري ذي العرفم ا   المدييو الم إليس إلالفعيد يذ 
   ثر ي فنن ا   الداخل ال  يسيالم مال ن  ، شينن  يثيرن  إلحدانال ينليي الينليي  م المدى اليري  

  االشذذانل دإلل الرفيذذ  العرفذذم فشذذ إلال ن الداخ يذذي يشذذنرن  ذذم  حميذذد الم ذذف ال  يذذسيالم، إليعسذذل
 يإلا ك خينر  ال يإليي إلالمينإلمي ا   يد  

  ينلذذذي شذذذفم ال إلوذذذ  ال ذذذم أايفذذذ  الثذذذإلرا  العرفيذذذي  خيذذذف ال  يذذذسيالييو مذذذو ميذذذ يفل اليذذذران
 العرفم، إل  ثر ي فنن ا   خينرا  و  حنا   حير اال  نوي ثنلثيك

 ي و الرفي  العرفم  ذم  اييذر ميذزاو اليذإلن  ذم اليريذي الإلساليذي فذيو  ذ   إليمذنس   ذ أوذعف أ
 ،ي ذم يذإلري  ألو هناد  ن اليينديي  ذقثر  يذ فنن فمذن يحذر  ، ثر   ، ليالم لو ييإل يمنس فنلشيل الم

 ي م   م حمإلد الإلو  ال  يسيالم يذلنكأإلاذا المعندلي 
    االشذذانل دإلل الرفيذذ  العرفذذم فشذذ إلال ن الداخ يذذي،  يذذنرا   ذذم   إليذذد اليذذدس  " يذذراليل"ايذذ ا

 المفنرن، إلزاد  مو إل نلر اني يسنو  م الو ي الارفييك األه  إلالميحد 
ليذذو غيذذن  اليذذل اليينيذذم إل  ذذنهو الإلوذذ  انه  ذذند  يذذي دينو  ذذم ال نيذذي المسذذنف  لذذ    حذذر 
الإلوذذذ  الذذذداخ م ال  يذذذسيالمك  ع ذذذ  ال ذذذعيد انه  ذذذند   إلفييذذذ  المي ذذذ  المريذذذز  ال  يذذذسيالم 

، %01يذذإلالم   2012) ا اليذذالياذذذلإلي ذذن   يذذد ف اذذ  اليذذفي العذذنس يو اذذو العمذذل مذذو الشذذفن  
 %ك 11او  إلفيو الخريحيو من يزيد
ال يذذذذر  ذذذذم األراوذذذذم  يرزيذذذذإلو  يذذذذ  خذذذذس   ،مذذذذن ييذذذذنر  رفذذذذ  م يذذذذإلو شذذذذن إل  يذذذذد  األرهذذذذنو ا

ال  يذذذسياليي المي  ذذذذيك إل ذذذذم المي ذذذ ي مذذذذو انيذذذذ ينلي فيذذذن  اليذذذذ سي يم ييذذذذي أماليذذذي فذذذذا مشذذذذرإل  
 ، الناين او فين  اني ال الذ  يشيل المعو ي األ ي يكاه  نديييينيم  أإل مالحزا  

 

ــداخل  .3 ــي ال ــك ف ــات ذل ــة الفمســطينية وتجمي ــة الوطني ــى الحرك ــر صــعود اإلســالميين عم أث
 :الفمسطيني

 :أثر صعودهم عمى حركة فتح . أ 
مالذذذ أإليذذ إل إليريذذي  ذذ   م ح ذذي  ذذم ميذذنر ال يذذإليي يممنريذذي ام يذذي دإلو أ  مراحعذذن  يييييذذي 

إلنر  نال ذذن ليإلااذذد  ل  ذذيي  الميذذيرن اليينيذذيي نا فذذنرا    ع ذذف فم ذذنل  ذا يذذي لسفي  ذذن اليينيذذيي،
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لعفي يينييي  روذ ن مشذرإل  أإليذ إل ذا ذمك  نلم ذنإلش ال  يذسيالم يخوذ  فمذا ا  ال ذ نيالي فذا 
 إلالدإلل المنالييك " يراليل"أإلراف هإلن م ثرن، إلي عرش لاف زاز اليينيم مو هفل 

ي،  ذ إلال يحذي اذذا المعندلذي المر  الذذي  عذنالم  ذ   ينليذذنن مذو االيذداد خينراذذن األينيذم إلاذإل ال يذذإلي
 يإللذذ  اليذذذ سي ال  يذذذسياليي ثمذذرن ال يذذذإليي األينيذذذيي  لذذ  ييذذذنو فذذذا غسذذن  يينيذذذم إلفذذذدإلو  الحذذذنز 

  يسك " يراليل"، إلغد  محرد أدان ل  الييف األمالم م  اه  ند 
 ذذذعإلد افيذذذامييو فنا فذذذنراو الح ذذذي المينف ذذذي يزيذذذد مذذذو الوذذذاس ا ذذذ   ذذذ   إلا ذذذ  مشذذذرإلا ن، 

إلى  ذم الخنرسذي اليينيذيي ال  يذسياليي، خن ذي مذ  غيذن  إليخ ش مو ثي  ذن اليذنلم  ذم ميذزاو اليذ
يذذذذالدان افه يمذذذذم الممثذذذذل  ذذذذم الالظذذذذنو الم ذذذذر  اليذذذذنففك   ذذذذم ايو فذذذذيو  يذذذذم يمنشذذذذي،  ذذذذعإلد 
افيامييو فمشرإلا و المالن س لمشرإلا ن، مون نن  ل  ذلن زيندن  يإلل المح م  ال ذ يإلالم اليذإل 

 يخ ف  ر ي من ل شايل مينر ال يإلييك اليميو، إل آيل اليينر ال  يإلالم الذ  مو المميو أو
إليييذر  ذلذن  ذم  ، زا  ذلن،  يريي     أمذنو الخيذنرا  ال نليذي   مذن أو  فيذ  ا ذ  ذا  اليذنل

من أو  يإلو فمراحعي شنم ي لمينران اليينيم، أإل   حم ليمنس ل  إلا ف ا     آي  ن إلأ إلل دإلران، إلان
 مشرإل  إلسالم مإليد فيإلايو مش رييك

 

 :اليسار الفمسطينيأثر صعودهم عمى  . ب 
ن  يلعذذذ  الييذذذنر ال  يذذذسيالم دإلران فذذذنرزان  ذذذم العمذذذل الذذذإلسالم ال  يذذذسيالم سذذذإلال ايذذذد  اليذذذفعيال

ن  مذذو اليذذرو المنوذذم،  ن أالذذم االييذذر فعذذد يذذيإلس ان يذذند اليذذإل يي م، فنال يذذنر الالظذذنو يذذإلالثمناليال
اليريذذم إل آيذذل  الذذدإللم اليذذديوك إليعذذنالم  ذذم ايإلالذذي األخيذذرن مذذو ينلذذي وذذعف مريفذذي  شذذمل ال شذذرذو

إلاالذذزإلا  المشذذرإل  إلوذذعف الذذدإلرك إلييذذف ا ذذ  رأس المذذ ثرا  اليذذ فيي ال ذذم أوذذع    ،األيذذديإللإلحين
، إلاالي ذذن  الشذذعإل  اذذو مشذذرإل  انشذذ رايييدإلرا غيذذن  اليذذالد الذذدإللم ال ذذم ينالذذ   مث ذذم المالظإلمذذي 

 اليينر الثين م ل نل  المشرإل  الثين م افياممك
 و أيثذذذر  ذذذم ينلذذذي االييذذذنر الييذذذنر ال  يذذذسيالمك إل ذذذم ظذذذل   ذذذعإلد افيذذذامييو المال ظذذذر يييذذذ 

 إلأوعف مو إلوعم الرااوك ،المعندلي اليندمي لو ي ميو اليينر مو الفين   ن  م  إلرن فنا ي
إلوذذذذمنو ميذذذذ يف م اليينيذذذذم، يي ذذذذنج مشذذذذرإلام  ،إلفشذذذذقو دإلر الييذذذذنر  ذذذذم المشذذذذ د ال  يذذذذسيالم

ن مذو ال إليذد، إلاألاذو مذو ذلذن ي س ذ  لمراحعي حذريي، يمذن أو   ذنل م  ي ذنج ل  اهذم ا ذ   ذإلر 
مذذو الييذذنر انل يذذن  مذذ  افيذذامييو ا ذذ  هإلايذذو مشذذ ريي لذذداو هذذإلن اليريذذي الإلساليذذي ال  يذذسيالييك 

 الخسإلن األخيرن  إل ر ل و  ر ي الفين ، إلم س فن  الدإلر ل مري ي الحديدنك إللعل  
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  :أثر صعودهم عمى حركة حماس . ج 
يمذنس   ذ أخرح ذن مذو ينلذي الي ذنر اليينيذم الذذ   شيل الرفي  العرفم  ر ذي يفيذرن ليريذي

ل  يذإلنن ايذ را يحينن ينو يخالي نك  اين  الالظنو الم ر  الينفف إل إلز افيامييو فرلنيي م ر مث  
 م ااهي يمنس فم رك إلاذذا ال يذإلل  ذرن أثذران فنلاذنن ا ذ  مينالذي يمذنس  ذم الخنرسذي اليينيذيي 

د ذلذن زيذنرا  االيذي ل عإلا ذو العرفيذي، ايذعنن  ذم المالسيذي، حي ذدف إلمنيذينن إل  ال  يسياليي، إلمالي ن أ يذنن 
إللين ا  مشعل م  فعش زامن  المالسييك إلا   رأس ذلذن ي ذم زيذنرن الشذيل يمذد أميذر هسذر لاذزن 

 إلمن  عاليم مو أفعند يينيييك
، إلانه  ذندييال إلرن المنث ي  فرز  شل المإلذج الو ي إل يم الي سي  عنالم مو أزم  ن اليينييي 

إلاال  نح األ ف العرفم ا يذمك إللعذل اذذا ال ذإلرن  ، ل  خرإلج المإلذج غزن مو الي نر اليفينن  إل  شر
 أيفر  حييد ل قثيرا   عإلد افيامييو ا   الداخل ال  يسيالمك

اذذذز   ييحنفيذذذي ليمذذذنس،  ذذذنلثإلرن  ذذذم يذذذإلري مخرحذذذن  الرفيذذذ  العرفذذذم   ذذذم المينفذذذل، لييذذذ  يذذذل  
الدإليذذذي م ذذذنحرن  لذذذ  ان ذذذمي ارفيذذذي هريفذذذي مذذذو هناذذذد  ن  ذذذم دمشذذذف، ممذذذن اوذذذسران ل خذذذرإلج  لذذذ  

 الميإلر ايخرك
إلأمذذنو اذذذذا ال يذذذإلل انيذذذ را يحم إلال ذذذزن افه يميذذي، إلاالشذذذانل افيذذذامييو فشذذذ إلال و الداخ يذذذي  ذذذم 

 يمذنس فينحذي  لذذ  مينرفذي حديذذدن  ذم ااهن  ذن فذذدإلل افه ذيوك إلم س فذذن   ،ال  ذرن انال ينليذي الينلمذذي
 و   فال  اي را يحيي حديدن ني يمنل مشرإلا ن إل م ه فم المينإلميكالمري ي  ي وم مال ن أيونن أ

ال يد  أمنو يمنس أال ن غندر  حارا ين من ينو ييم  فميذإلر الممنالعذي، إل  مإلوذ  ينليذنن  ذم 
 حارا ين من ينو يدا  فميإلر انا دالك

يو  ذم الخسإلن انال ينليي ليي  حارا يي  يي ،  ذ ل ن  فعذن  يينيذيي إلايذ را يحيي، إليمذنس ا
الم ايذذذرا   مإلاح ذذي وذذرإلرن  نريخيذذي   ذذذرش ا ي ذذن اح ذذراح مينرفذذي إلايذذذ را يحيي حديذذد يو  ذذم ظذذل  

 يمذن لذإل الحيذ   حرفذي افيذامييو  ذم  إلااذدان  الينلمي،   م أمنو  يٍد يفير مري يذنن، ليذو خ  ذم أ يذنن 
 الييو فنلمالسييك

ران ألو اليذذذري يو مذذذو أمذذذن أثذذذر  ذذذعإلداو ا ذذذ  يريذذذي الح ذذذند افيذذذامم   ذذذإل األثذذذر ذا ذذذم، الظذذذ
 ال ون  األيديإللإلحم ال يمك
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 :أثر صعود اإلسالميين عمى عممية التسوية .8
المإلهذذذذف ال ي يذذذذد  لإليذذذذامييو فشذذذذقو ال ذذذذرا  مذذذذ  الييذذذذنو ال ذذذذ يإلالم  ذذذذم   يذذذذسيو ي يذذذذد أو 

ألو   يسيو أرش  "، يراليلذ"ال را  اإل  را  إلحإلد ن  را  يدإلد، إلفعدو شرايي انا راف ف
 ألحينل المي ميو الم عنهفيك ن يحإلز أليد ال النزل اال ن فنا فنران م ينن  ،إلهف  يامم

إلهذذذد ينالذذذ  مإلوذذذإلاي ال يذذذإليي م ذذذردن أينيذذذيي ا ذذذ  سنإللذذذي اليذذذإلار فذذذيو الاذذذر  إلافيذذذامييو، 
إلمث ذذذ  أيفذذذر العيفذذذن   ذذذم اليذذذإلار فذذذيو السذذذر يو مذذذن هفذذذل الرفيذذذ  العرفذذذمك ليذذذو الإلاهذذذ   ايذذذر ايو 

 إلفنل نلم  اير  المإلاهفك
العرفذم ييذف  إل ل مذو افيذامييو ل ييذو  ذم المري ذي انال ينليذي الرااالذي مذو الرفيذ  نلينن موإلي

أو األالظمذذذذي الحديذذذذدن يذذذذ ي رو  " يذذذذراليل"إلييذذذذدو ريذذذذنلل  سمذذذذيو ل اذذذذر  إل ، ذذذذم المالسيذذذذي الرمنديذذذذي
ان  نهن  الينلميك إلال دف فالظراو اذإل  يييذد العنمذل الخذنرحم الوذنغس ا ذ   حذرف  و، إلل يذديراو 

ليس مو الييمي انالحراف لمإلاح ذي مذ  الييذنو ال ذ يإلالم، ألو حذدإلل األإللإليذن  ييذدو الشذقو  مأال
 كالداخ م أإلنن 

هراسيي إلال الميي، إل إل ير المذإلارد إل ال يدير لدي و أو فالن  الالظنو اليينيم الحديد ا   هنادن الديم
أو افيذامييو  ذذم  لذذلن الذرى  انه  ذنديي اذإل الوذمنالي األينيذيي ل فالذم يينيذيي خنرحيذي ميذ ي ي

يميدمذذذي أينيذذذيي لعم يذذذي  ،ح ذذذداو  ذذذم  يييذذذف اذذذذيو ال ذذذد يو دإلل الرفيذذذ  العرفذذذم ييذذذ   يإلو حذذذل  
 الال إلش الازمي لمإلاح ي المشرإل  ال  يإلالمك

 يفل م ه نن فنلمإلهف الحديد لإليامييو إل درن أالم خسإلن  ي يييي  يس، إليذف  هفإلل ذن  " يراليل"
ألمذذر الإلاهذذ  فإلحذذإلد افيذذامييو ياافذذيو حذذدد ي ذذرش مثذذل ايذذذا ي ذذق   مذذو  دراي ذذن أو معسيذذن  ا

 معندلي، إلن خينر أمنم ن يإلى ال عنسم مع نك
مالذذ    إل ذذم الإلهذذ  ذا ذذم  عمذذل ا ذذ  شذذيسالي افيذذامييو  ذذم اليذذدي  مذذ  الاذذر  ل يييذذف اذذد يو
يذدن،  إللد ااهي م  يي مي يرن فذيو افيذامييو إلالاذر ، إل عسيذل  ذإل ر شذرايي دإلليذي ل ذالظو الحد

إلل واس يذلن ا   افيامييو ل خ ذيش يذي  و  حذنا ال ذرا  يذم يي روذإلا الاذر ك )ال ذرإليش 
 أإل اف شنل ك 

 إلاالنلذذن  ذذإل   ذذم الإليذذس ال ذذ يإلالم يذذداإل لإليذذرا   ذذم خسذذإلا  ال يذذإليي ل إل ذذإلل  لذذ  يذذل  
يي يينيذذم مذذ  ال  يذذسيالييو لمالذذ  ال ذذقثيرا  الميذذ يف يي مذذو هفذذل افيذذامييو ا ذذ  اليوذذيي ال  يذذسيال

 ييالمن  ي ير أالظم  و الحديدنك
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إلال يذذدير أو افيذذامييو  ذذم الييذذو  ذذم المري ذذي انال ينليذذي لذذو يإلاح ذذإلا ال يذذإليي فشذذيل مفنشذذر، 
ليذذال و يذذيفيإلو  ذذم المالسيذذي الرمنديذذي الينليذذي ريثمذذن  يذذ ير أالظمذذ  وك إلاذذذا المإلهذذف لذذو يي ذذم لذذداو 

رن لذداو خيذنر المينإلمذيك ممذن يييذ و  ذم يذالند مذ ث خينر ال يإليي إل رييم، يمذن أالذم ن يشذيل را عذي 
المذذدى اليريذذذ  فنيذذذ مرار حمذذذإلد الم ذذذف ال  يذذذسيالم إلمعندل ذذذم الداخ يذذذيك ليذذذو مخرحذذذن  يذذذر  غذذذزن 

 ا   المش د اليينيم ال  يسيالم فشيل اخرك معسين  مانيرن   ثر  إلحداألخيرن هد 
لإل الحي   حرف  و، ألو  يمن   ف الم إليس إلالفعيد، يييإلو  قثر  عإلد افيامييو يفيران  م األ

، ل ذنل  اذإلدن "ال ذرا    يذسالي"، إلي  اش  مدريي ييييينن  اليويي ال  يسياليي يي إل ر ل ن ظ يران 
 الفعديو العرفم إلافيامم ل يويي ال  يسيالييك

 

نهاءأثر صعود اإلسالميين عمى المصالحة الفمسطينية  .5  :االنقسام وا 
ي األخذرى ي يذدإلو الم ذنليي ال  يذسياليي ل يإليذي افياميإلو شقال و شقو فييذي األسيذنف اليينيذي

 ال ف ال  يسيالم  م مإلاح ي اني الك
إلفشذذذقو هذذذدر  و ا ذذذ  ال ذذذقثير  ذذذم  يريذذذن م ذذذف الم ذذذنليي ال  يذذذسياليي  ذذذم المري ذذذي انال ينليذذذي 
 نلم إله  أو ن ييإلو ل و أثر  نال ا   الم نلييك إلاليف  أال و  ذم الظم ذو الإلليذدن غيذر هذندريو 

   سر م المعندلي ال  يسياليي، الناين او ادو هذدر  و ا ذ  ال ذقثير ا ذ  المإلهذف ا   الواس ا
 األمرييم فشقال نك

 فعذذد يذذر  غذذزنليذذو مذذو المميذذو أو  يذذإلو اليذذنارن  ذذم الميذذ يفل اليريذذ  فميذذنإلن  ف ذذذا الشذذقو 
ي ،   منمنن لمينإلن  ن اليذنفيي، غيذر أو المينإللذي لذو  يذإلو موذمإلال 2012) شريو الثنالم/ الإل مفر 

 الال نلدك
 

 :أثر صعود اإلسالميين عمى المقاومة .6
افيذذاميإلو داامذذإلو أينيذذيإلو ل مينإلمذذي، إلاذذم خيذذنراو األإلل  ذذم مإلاح ذذي الييذذنو ال ذذ يإلالم 

 ا   اخ اف مشنرف وك
ألو ذلذن يذي    فإلافذي ال ذرا   ، م المذدى اليريذ  ي ذع  أو يذدامإلا المينإلمذي فيذيإلف انليذي

ارد ايذذيريي إلاه  ذذنديي يفيذذرن، إلالظم ذذو الينليذذي غيذذر هذذندرن ا ذذ  م ذذرااي ن، إلاذذذا يي ذذنج  لذذ  مذذإل 
ك مذ  ذلذن  ذإو  ذعإلداو اليذنلم يذإل ر ا    يمل مثل اذا الع  ، يمذن أال ذن غيذر ميذ يرن يينيذينن 

،  نليينو ال  يإلالم ن يميو أو يال رد فنلمينإلمي فذدإلو  ذدخل يينيذم حيدان  ل مينإلمي غسن  يينيينن 
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إلااذذد ال عفذذي فذذيو المينإلمذذي إلالييذذنو افيذذرالي م هذذد  ايذذر   ذذم ا ذذ  أهذذل  يذذديرك إلمذذو المايذذظ أو ه
 ايإلالي األخيرنك 

 يذذد اذذند  معندلذذي الراذذ  مذذو حديذذد  ذ إل ذذ    ذذإلاريل المينإلمذذي مشذذنرف  ذذل أفيذذ ك إلالييذذنو 
ايو فذذذيو مإلازالذذذي يرحذذذي  حذذذنا المينإلمذذذي،  إمذذذن أو يذذذدا ن إليذذذ إلي ن اليذذذنلم    ريذذذل هإلااذذذد ال عفذذذي 

مذذن أو ياذذنمر فنل  ذذعيد إلمذذن ي فذذ  ذلذذن مذذو مخذذنإلف الحديذذدن، إل الييذذر ايفذذي  الذذرد  ال ذذ يإلاليي، إلان
  ع ف فإميناليي هينو م ر الحديدن فمإلاهف حريلي  حذنا المعناذدنك إللعذل المإلاح ذي الينليذي  ذم غذزن 

 اخ فنر ليل األسراف  م اذا اليينفك
نإلمذي فيذيإلف مو المال ظر مو  عإلد افيامييو أو ي ثر فن حنا   عيل المي ، م مري ي نييي

أا  ك إليع مد ذلن ا   انم يو   سإلرا  يينف ال را  ا   الميداو يمن ييذد   ذم غذزن ينليذنن، 
 إلهدرن افيامييو ا    يييف خسإلا  الحنح أإلليي  م  حرف  و  م الييوك

 

 فـي نظـممتطمبات المرحمة في المرحمـة االنتقاليـة مـن قبـل الحركـة الوطنيـة واإلسـالميين  .7
 :الحكم الجديدة

خذذذذراج الم ذذذذف ال  يذذذذسيالم مذذذذو حمذذذذإلدا اليذذذذنلم، إل  عي ذذذذم لمإلاح ذذذذي انيذذذذ ال ا ذذذذ  ال ذذذذعيد ف
 ي ذنج المري ذي  ،إل يذري  انيذ يسنو ،اليينيم إلالمينإلو ل  إلي  ال ر ي ا   العذدإل ف  إليذد اليذدس

مذذو هفذذل اليريذذي الإلساليذذذي ال  يذذسياليي إلييإلمذذن  افيذذامييو الحديذذذدن ال إلا ذذف ا ذذ   ذذياي ينليذذذي 
 ا  م  ال  نياليك إلرفمن مو الخسإلا  الازمي ل يييف ذلن من ي م فدارن ال ر 

 ال ن  اناليينو  ك يرا  هإلى اليريي الإلساليي ل  إلا ف ا   خسإلا  حندن ل يييف الم نليي إلان
 إل ي ذذيو اليذذرار ال  يذذسيالم فإاذذندن فالذذن  مالظمذذي ال يريذذر  ،  عيذذل الالظذذنو اليينيذذم ال  يذذسيالم

 كإل  إلي  الفرالنمد اليينيم ل مالظميهراسيي، إل ا   هنادن الشرايي إلالديم
 كال إلا ف ا   اي را يحيي   يسياليي مإليدن، إلفرالنمد إلسالم إلايد ل مري ي الينليي 
  يإليل الي سي يقدان  يس فدارن الداخل ال  يسيالم إل يريران مو ار فنسن  ن اليينييي إلاألماليذي 

 كم  اليينو
 ريي ل يرين الم ف ال  يسيالم ا   ال إلا ف م  افيامييو  م الظم و الحديدن ا   ر يي مش 

 عيد المينإلمي إلالعمل اليينيم، إلفنليدر الذ    يم م اذا الالظو الحديذدن، إلليذو  ذم  سذنر ر يذي 
 م منيييك
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 :النتائج والتوصيات
 خالصة:
يفيذذران، ألو الحذذنح  حذذرف  و  ذذم الييذذو يذذياير مذذو  أو  ذذعإلد افيذذامييو يشذذيل  يذذإلنن  ن شذذن  

حم فنلمالسيذذذذي، ممذذذذن يي وذذذذم  لذذذذ  فالذذذذن   ه ذذذذيو ميذذذذ يلك إل ذذذذم المي ذذذذ ي يذذذذ را يشذذذذيل ال وذذذذن  ان
 ييوعف دإلر دإللي اليينو ال  يإلالم إلييخ ش مو مينال  ن  م المالسييك

 قثير  عإلد افيامييو ا   الداخل ال  يسيالم يييإلو يفيران يذلن، ألالذم يذيعمل ا ذ   اييذر 
ميذذذداو فشذذذيل مفنشذذذر ييوذذذعف خنرسذذذي ااهذذذن  اليذذذإلى  ذذذم اليريذذذي الإلساليذذذي ال  يذذذسيالييك إل ذذذم ال

إل ذذم المي ذذ ي يذذي ثر   ذذعإلداو خيذذنر ال يذذإليي، إليذذير   مذذو شذذقو خيذذنر المينإلمذذي  ذذم الميذذ يفلك
 ا   المعندلي ال  يسياليي الداخ يي، إلفنل نلم ا    دارن ال را  إلمخرحن مك

افيذذاميإلو فينحذذي لفالذذن  دإلراذذو إل عظذذيو  ذذقثيرا انيذذ را يحم  لذذ   شذذييل الظذذو يينيذذيي  عدديذذي 
 ع مذذذذذذد م ذذذذذذردا  أينيذذذذذذيي اذذذذذذم  الشذذذذذذرايي اليينيذذذذذذيي إلال الميذذذذذذي الفشذذذذذذريي إلانه  ذذذذذذنديي إلالممنريذذذذذذي 

 هراسييكإل الديم
إلاف شذذذنل ال ذذذم يذذذإلاح  و ف ذذذن  ،مذذذو م س فذذذن  فالذذذن  الذذذدإلر يذذذذلن، مينإلمذذذي ايذذذ را يحيي ال ذذذرإليش

إلإلاوذذيي  حذذنا ال ذذرا  مذذ  الدإللذذي العفريذذي،  ذذم  سذذنر خسذذن   ،الاذذر ، إل ذذينغي ر يذذي م منيذذيي
 مم حنم كهإل 

 

 توصيات:
 :توصيات عامة . أ 
  افياميإلو فينحي  ل  فالن  ر يي إلاي را يحيي م منيي يو  حنا ال را  م  اليينو ال  يإلالم

  م المدييو اليري  إلالفعيد، إلفخن ي  م المدى اليري ، إل فالم خسن  هإلمم حنم ك
 ايذذ را يحيي مذذو أحذذل ال إليذذد ا ذذ ،اليريذذي الإلساليذذي ال  يذذسياليي مذذداإلن  لذذ   حذذنإلز خا ن  ذذن  

  يذسياليي مإليذدن، إل   ذذف مذ  افيذذامييو  ذم الظذو الييذذو الحديذدن ا ذذ  ايذ را يحيي مشذذ ريي فدارن 
 كال را 

  ا ذذ  افيذذامييو أو ييذذ ثمرإلا اليوذذيي ال  يذذسياليي يرا عذذي  ذذم فالذذن  ال إليذذد الذذإلسالم إلالشذذرايي
را   لذذ  فعديذذم الرايذذخي، إليذذذلن  ذذم  ذذينغي الخسذذن  اليذذإلمم الحذذنم   ذذم المالسيذذي فاذذندن ال ذذ

 كالعرفم إلافيامم
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   ينلذذي انال ظذذنر ال  يذذسياليي هن  ذذي،   ذذم  ذذإل ر  ر ذذي ايذذ را يحيي ل عذذدإل ل  إليذذد اليذذدس إلافذذ ا
األرش  ذذم الوذذ ي الارفيذذي، لذذذا ا ذذ  يري ذذم  ذذ   إليمذذنس الميذذنراي ل يريذذن الم ذذف ال  يذذسيالم 

خراحذم مذو   ذم ذلذن،  ذ  و الحني ذن  يذذم اليذنلم، إلمس ذذإل  مذو اليذنارن أو  يذدو ميذذنادن  االزإلالذمإلان
 كخسإلن م مي  م يينف اي عندن م ر لدإلران  م المالسيي د  يشيل ل ن را عي  ه يميي م مي، إل ع

   يالفاذذم    ذذو مإلهذذف افيذذامييو  ذذم المري ذذي انال ينليذذي الينليذذي  حذذنا ال ذذرا  مذذو هفذذل الالخذذ
و الاذر  إلدإللذي الييذنو، إلالحمناير العرفييك إل م المينفذل ا ذ  افيذامييو اذدو اف ذراس  ذم  سمذي

مذذو أحذذل  يييذذد العنمذذل  يال  يذذسياليإلييظذذر ا ذذي و أو يذذد عإلا أثمنالذذنن يينيذذيي مذذو ييذذن  اليوذذيي 
 كالخنرحم ل دايو  حرف  و  م الييو

   الالظذذنو الم ذذر  الحديذذد مذذن فعذذد  مذذو غيذذر السفيعذذم أو ييذذ مر الي ذذنر ا ذذ  غذذزن  ذذم ظذذل
 كنر فخس   دريحيي ل يييف ال دف الال نلمالثإلرن،  ذ المس إل  خسإلا  أيثر حرأن ليير الي 

   نامذذذذن  أإل يذذذذإلارا  مذذذذ  الاذذذذر  يذذذذإلل ميذذذذ يفل  اليوذذذذيي ال  يذذذذسياليي  ذذذذم ميذذذذإلر أ إلوذذذذ  
اذندن ال ذإلازو  لذذ  الخسذن  اليينيذم الارفذذم ف عميذف إل يثيذف اليذذ ال اذو مذإله  و مذذو  المالسيذيك إلان

اليذإلى ال  يذسياليي  ييإلف الشذع  ال  يذسيالمك إلمذن ي فذ  ذلذن مذو الشذنس دف إلمنيذم ل إلوذي  مإلهذف
 الممث ي ل شع ك

  كداو هإلى المينإلمي ال  يسياليي إل إل ير الاسن  الشعفم إلالريمم لعم  ن إل يري ن  م الش ن 
  المينادن  م  اندن ريو الخنرسي اليينييي ال  يسياليي  م  سنر الظنو يينيذم  مثي ذم ييييذم

 كيعيس  إلرن المش د ال  يسيالم
 

 :إلسالميين في الحكم تجاه الصراعتوصيات بخصوص الخطاب السياسي ل . ب 
إليرااذذذم ميذذذدرا   افيذذذاميإلو فينحذذذي  لذذذ  خسذذذن  يينيذذذم م ذذذإلازو يعفذذذر اذذذو يحذذذو الم ايذذذر،

 المري ي إلمعسين  ن، إلمو أفرز ميددا م 
  االسذذذذاف الخسذذذذن  اليينيذذذذم مذذذذو ر يذذذذي يينيذذذذيي إلاوذذذذيي  حذذذذنا م ذذذذردا  ال ذذذذرا  اليينيذذذذم

 إلغيرانك ،إلالمينإلمي "، يراليل"إلان  نهين  المإلهعي م   ،ينل يإليي ،األينييي
  ال عفير او المإلاهف اليينييي فشقو ال را  م  اليينو ال  يإلالم ف اي مرالذي، ليال ذن إلاوذيي

 إلغير مف مي، إل عفر او المإلهف األينيم مو المشرإل  ال  يإلالمك
 م مخنسفي الار  ال رييز ا   مفدأ العدالي افاليناليي، إلال الفيم  لذ  الخذرف ال نلذل  حذنا مفذدأ  

 العدالي  م هويي العاهي فيو ال  يسيالييو إلاليينو ال  يإلالمك
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  ،المإلازالذذذي مذذذن فذذذيو  سمذذذيو الشذذذعإل  ا ذذذ  ثفذذذن  مإلهذذذف افيذذذامييو مذذذو اليوذذذيي ال  يذذذسياليي
 إلسمقالي الار  إلاليينو ال  يإلالم فشقو ان  نهن   م المري ي انال ينليي الينلييك

 لارفذم ي عنمذل مذ  اليذإلى افيذاميي ينليذنن  م اليإلار مذ  الاذر ،  عميذف افدران أو الحنالذ  ا
ا ذذذ  اذذذذا المعسذذذ  ييذذذ ثمر يذذذقدان هذذذإلن  ذذذم مخنسفذذذي  إلفنن يذذذن يإلاهذذذ  هذذذنلو يالفاذذذم ال عنمذذذل معذذذم، 

 الار ، إلادو انالساف مو هنادن أو ل ار  اليد الع ين  م ال قثير ا   المش د افه يممك
 ميذ يف م  ذم المالسيذي يذإلا   ذم  م الخسن  ا   أو افيذامييو ميف ذإلو ا ذ  دإلر  انر ينز

  يذذسيو أإل خنرح ذذن إلفنلذذذا   ذذم المذذدييو الم إليذذس إلالفعيذذد، إلفنل ذذنلم ا ذذ  الاذذر   دران ميذذدمن  
 اذا ال يإلل مفيران ل  عنمل م  اذا ال يإلل األينيم ل ي نظ ا   م نليمك

   دالمذي ااهن  الدإلل إلالمعنادا  فيال ن   رو ن مإلازيو اليإلى إلالم نل  اليإلميي، إلاذم لييذ
 إلالمإلهف مال ن  يررا مي وين  األمو اليإلممك

 فمسنلذذ   " يذذراليل"لذذيس مذذو الم ذذ يي الوذذاس ا ذذ  افيذذامييو ل ذذنل   مال قييذذد ل اذذر  أالذذ
 ُ رش ا    ن  ، إلفنل نلم مو الم يد أ الز  اال و شراي  و، ألو ذلن ييد ع و لخينرا  أيثر    فنن 

 افيامييو مسنل  إلمينين  الار  الخن يك
 ال ر ي  م ممنريي  حرف  و إلفا اش راسن  إلمسنل  ميفييك يامييو يف  لإل 
 
 


