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فل�سطينية في مواجهة ا�ستحقاقات 

المرحلة المقبلة، وخ�سو�سًا مع 

تعثر م�سار الت�سوية وتعّمق حالة 

ا الق�سم الثاني فعالج  االنق�سام. اأمَّ

في اأربع مقاالت فكرية ق�سايا 

تخ�ص حا�سر الحركات ال�سيا�سية 

االإ�سالمية وم�ستقبلها، في فل�سطين 

وخارجها.

ِعَبر من االنتفا�ضة

 

الفل�ضطينية الثانية

حدد الكاتب مجموعة من العبر 

الم�ستخل�سة من االنتفا�سة الثانية، 

واأو�سح في مقالته االأولى المن�سورة 

بعد اأ�سهر قليلة من اندالعها اأن اأهم 

هذه العبر يكمن في نجاح 

االنتفا�سة في ت�سليط ال�سوء على 

العالقة الع�سوية بين الوطني 

والديمقراطي في الن�سال 

الفل�سطيني، فهي مع اأنها منحت 

الفل�سطينيين هام�سًا اأو�سع للمناورة 

ال�سيا�سية في مواجهة تعنُّت 

االحتالل، وبثَّت االأمل لديهم باإمكان 

اإحداث اختراق في الم�سار ال�سيا�سي 

يف�سي في النهاية اإلى تحقيق 

الم�سروع الوطني كما فهمته قيادة 

منظمة التحرير منذ موؤتمر مدريد، 

اإاّل اإنها ك�سفت حالة ال�سعف الذي 

تعانيه ال�سلطة الفل�سطينية، وه�سا�سة 

بناها االإدارية والقانونية، وُبعد 

ممار�ساتها عن الموؤ�س�ساتية، 

وارتباطها واقعيًا باتفاقات مع 

بر�سد اأحداث يومياتها، وكتبوا عن 

اأهدافها واآليات عملها وتاأثيرها في 

م�ستقبل الق�سية الفل�سطينية والنظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني، وفي هذا 

ال�سدد يمكن اعتبار كتاب جورج 

جقمان الجديد ''قبل وبعد عرفات: 

التحول ال�سيا�سي خالل االنتفا�سة 

الثانية'' نموذجًا �سارخًا لهذا االأثر.

والكتاب عبارة عن �سل�سلة 

مقاالت تحليلية اأعّدها الكاتب على 

مدار االأعوام الع�سرة االأخيرة، وقد 

ُن�سر بع�سها في دوريات متخ�س�سة، 

في حين ُقدِّم بع�سها االآخر كاأوراق 

بحثية لموؤتمرات درا�سية ُعقدت في 

فل�سطين.

واحتوى الق�سم االأول اأربع ع�سرة 

مقالة ناق�ست التحوالت التي �سهدها 

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني منذ 

اندالع االنتفا�سة الثانية حتى االآن، 

زت على تقديم روؤية تحليلية  وركَّ

نقدية الأركان هذا النظام واآليات 

عمله: ''ما له وما عليه''، واقترحت 

خطوطًا عري�سة ال�ستراتيجيا 

�ضكلت 
االنتفا�سة الثانية 

وما واكبها من 

ت خيارات الفل�سطينيين  تداعيات م�سَّ

في مواجهة االحتالل ال�سهيوني 

واإنجاز الم�سروع الوطني، نقطة 

تحول في م�سار الق�سية الفل�سطينية. 

واأدى اندالعها في 29 اأيلول/

�سبتمبر 2000 اإلى بداية مرحلة 

جديدة في تاريخ ال�سراع العربي ــ 

االإ�سرائيلي، ات�سمت بارتفاع وتيرة 

المواجهات الميدانية بين المقاومة 

الفل�سطينية واالحتالل، و�سمور 

م�سار الت�سوية، وت�ساعد حدة 

االنتقاد لدور ال�سلطة الفل�سطينية، 

وازدياد المطالبات الفل�سطينية 

باإ�سالحها، وظهور اأ�سوات كثيرة 

تنادي بحّلها، وباإعادة تفعيل اأطر 

منظمة التحرير، اإلخ.

وكان لالنتفا�سة الثانية 

وتداعياتها اأثر وا�سح في الحراك 

الفكري والثقافي في ال�ساحة 

الفل�سطينية، اإذ �ُسغل كثيرون من 

المفكرين والمثقفين الفل�سطينيين 

 قبل وبعد عرفات: التحول ال�ضيا�ضي

خالل االنتفا�ضة الثانية

جورج جقمان
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الت�سوية اإلى نهاياته غير ال�سعيدة 

فل�سطينيًا بعد اأن نزعت عن الرئي�ص 

عرفات �سفة ''�سريك ال�سالم''، 

فاأ�سبح ''عقبة اأمام ال�سالم''.

وتمثَّل الخطاأ اال�ستراتيجي االأول 

في قبول القيادة الفل�سطينية بنود 

اتفاق اأو�سلو الذي جعل جميع 

االأوراق في يد االحتالل، وح�سر 

االآلية الوحيدة للتو�سل اإلى اتفاق 

في المفاو�سات فيه، واأطلق يده 

لفر�ص وقائع جديدة على االأر�ص 

من خالل ا�ستمرار الم�ساريع 

ا الخطاأ الثاني  اال�ستيطانية. اأمَّ

فكمن في تعامل القيادة الفل�سطينية 

مع ما هو ا�ستراتيجي كاتفاق 

اأو�سلو، وما نتج منه ك�ساأن تكتيكي، 

واالعتقاد باإمكان تجاوزه وتح�سين 

ال�سروط الفل�سطينية، وقد نجم ذلك 

عن ت�سور مغلوط فيه لم ياأخذ في 

االعتبار اأن ''قواعد اللعبة مع 

اإ�سرائيل تختلف بوجود اتفاق 

مكتوب ال يخ�سع تف�سيره لتحكيم 

م�ستقل، واأنه من المفروغ منه اأن 

الطرف االأقوى في و�سع اأف�سل في 

هذا الم�سمون ال�سيا�سي والميداني'' 

)�ص 61(. وتمثَّل الخطاأ الثالث في 

قبول القيادة الفل�سطينية ارتهان 

اأو�سلو بتقلبات ال�سيا�سة االإ�سرائيلية 

الداخلية، حتى اأ�سبح الم�سار 

التفاو�سي عبارة عن مفاو�سات 

اإ�سرائيلية داخلية، تقوم على قبول 

جميع االأطراف االإ�سرائيلية الدور 

االأمني لل�سلطة الفل�سطينية 

واختالفها على الحل ال�سيا�سي 

للق�سية الفل�سطينية. وتمحور الخطاأ 

االأخير حول اإ�سرار القيادة 

دعت اإلى مقاطعة االنتخابات 

الت�سريعية االأولى في فل�سطين، 

معتبراً هذه الدعوة انتحاراً �سيا�سيًا 

وخروجًا �سارخًا من عالم ال�سيا�سة.

ويقدم الكاتب في هذا الكتاب 

مراجعة نقدية لت�سعة ع�سر عامًا من 

الت�سوية، وهو، واإن لم ُيبد اأي 

تحفظات على الم�سروع ال�سيا�سي 

لمنظمة التحرير الفل�سطينية المبني 

على حل الدولتين، اإاّل اإنه وّجه 

انتقاداً الذعًا اإلى الروؤية ال�سيا�سية 

واال�ستراتيجية التي حكمت �سلوك 

المفاو�ص الفل�سطيني طوال اأعوام 

من المفاو�سات، فحددت ما يقبل 

وما ال يقبل من عرو�ص، واأ�سار اإلى 

اأنها كانت �ستو�سلنا اإلى النتيجة 

نف�سها اأَتّمت المفاو�سات عبر 

جوالت علنية كما في مدريد، اأم 

اتخذت �سكل م�سار �سري مثلما حدث 

في اأو�سلو، ثم قدَّم روؤية ت�ساوؤمية 

حيال اأي نتائج م�ستقبلية 

للمفاو�سات، وخ�سو�سًا في ظل 

اختالل موازين القوى لم�سلحة 

االحتالل.

وعر�ص الكاتب في مقالة 

تحليلية بعنوان ''كيف اأ�سبح 

الرئي�ص عرفات عقبة اأمام ال�سالم؟'' 

روؤيته اإلى االأ�سباب التي اأدت اإلى 

ف�سل م�سار الت�سوية في تحقيق 

الم�سروع ال�سيا�سي لمنظمة التحرير، 

وبيَّن اأن القيادة الفل�سطينية تتحمل 

جانبًا من الم�سوؤولية عن تعثرها في 

تحقيق حل الدولة الفل�سطينية على 

حدود الرابع من حزيران/يونيو 

1967، وذلك عبر ارتكابها �سل�سلة 

من ''االأخطاء'' اأدت اإلى و�سول قطار 

االحتالل تكبِّل اإرادتها وتجعلها 

عاجزة عن تجاوز المفهوم 

االإ�سرائيلي لدورها، حتى اأ�سبحت 

عائقًا اأمام تطلع الفل�سطينيين اإلى 

ا�ستثمار االنتفا�سة �سيا�سيًا. ولذا 

ه الكاتب ن�سيحة اإلى �سانع  وجَّ

القرار الفل�سطيني ــ تكررت في اأكثر 

من مو�سع في الكتاب ــ ب�سرورة 

تخلي�ص ال�سلطة الفل�سطينية من 

�سعفها باإ�سالحها ودمقرطتها 

وماأ�س�ستها ك�سرط لنجاح اأي 

خطوات تهدف اإلى ا�ستثمار الواقع 

الجديد الذي فر�سته االنتفا�سة 

الثانية.

في نعي م�ضار الت�ضوية

ال بد من مالحظة اأولية في �ساأن 

موقف جقمان من الت�سوية قبل 

ال�سروع في عر�ص تقويمه لتجربة 

المفاو�سات كما اأوردها في الكتاب. 

فقد تبّنى الكاتب منذ توقيع اتفاق 

اأو�سلو مقاربة نقدية تجاه م�سار 

الت�سوية، وهو من الذين اعتبروا 

الت�سوية قبواًل بالهزيمة وو�سفها 

بالهزيلة وغير المن�سفة وغير 

العادلة، وعبَّر عن ذلك في ورقته 

المقدمة اإلى ''موؤتمر مواطن'' عن 

اأزمة الحزب ال�سيا�سي الفل�سطيني، 

والذي ُعقد بعد عامين على توقيع 

اتفاق اأو�سلو، لكنه اأبدى مرونة 

�سيا�سية كبيرة في تعامله مع 

اإفرازات الت�سوية، فدعا في وقت 

مبكر اإلى الدخول في موؤ�س�سات 

النظام ال�سيا�سي الجديد، واإلى 

التغيير من الداخل، وانتقد الحركات 

واالأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية التي 
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لحرف التجربة الديمقراطية 

الفل�سطينية عن م�سارها وتعطيل 

الحياة النيابية عبر اعتقال عدد 

كبير من النواب بحجة الرد على 

ن�ساطات المقاومة الفل�سطينية.

وهنا ال بد من االنتباه اإلى اأن 

مربع توقعات الكاتب لم يت�سع 

الإمكان ح�سول ''كتلة التغيير 

واالإ�سالح'' التابعة لحركة ''حما�ص'' 

على هذه الن�سبة الكبيرة من 

المقاعد، في حين راهن على ح�سول 

الي�سار على ن�سبة اأف�سل من تلك 

التي ح�سل عليها على اأر�ص الواقع، 

ولعل ذلك يعود ــ في جزء منه ــ اإلى 

حالة ال�سعف التي تعتري الدرا�سات 

البحثية الخا�سة بالحركة االإ�سالمية 

في فل�سطين، واعتمادها ب�سكل كبير 

على تحليل ن�سرات بع�ص مراكز 

ا�ستطالعات الراأي التي اعتادت 

''تقلي�ص'' قوة االإ�سالميين في مقابل 

''ت�سخيم'' قوة نظرائهم العلمانيين، 

وربط تقدم االإ�سالميين بحالة 

ال�سعف التي تعتري خ�سومهم، من 

دون النظر اإلى مكامن القوة الذاتية 

التي يتمتعون بها، ف�ساًل عن 

ت�سخيم حجم الم�ستقلين الذين 

تراوحت ن�سبتهم قبيل االنتخابات، 

بح�سب ما اأورده جقمان في مقالته 

اأعاله، ما بين 25% و50%، وتوّقع 

ح�سم الموقف لم�سلحة الي�سار.

اأ�ضباب االنق�ضام و�ضبل 

الم�ضالحة

وي�سرح الكاتب في مقالته 

''حما�ص وفتح: �سراع برامج اأم 

الفل�سطينية على ا�ستن�ساخ تجربتها 

في اإدارة منظمة التحرير وتطبيقها 

على ال�سلطة الفل�سطينية �ساهم في 

تعميق ماأزق النظام ال�سيا�سي 

الفل�سطيني في حقبة اأو�سلو، واأوجد 

حالة من االن�سداد ال�سيا�سي منعت 

''دخول قوى جديدة اأو بروز اأحزاب 

اأو حركات غير ممثلة في م.ت.ف. 

لتاأخذ دوراً في القرار ال�سيا�سي'' 

)�ص 99(، كما اأ�سعف ال�سلطتين 

الت�سريعية والق�سائية وح�سر القرار 

ال�سيا�سي بيد الرئي�ص. فمنظمة 

التحرير ــ والكالم لجقمان ــ ال 

ت�سلح لحكم �سعب على اأر�سه الأنها 

ممت اأ�سا�سًا الأو�ساع ال�ستات. �سُ

اأما فيما يتعلق بتوقعاته لطبيعة 

النظام ال�سيا�سي بعد عرفات فاأف�سح 

عنها في مقالة بعنوان: ''م�ستقبل 

النظام ال�سيا�سي بعد عرفات'' ُن�سرت 

قبل عام من اإجراء االنتخابات 

الت�سريعية االأخيرة، واأعيد ن�سرها في 

هذا الكتاب، وقد اأكد فيها اأن غياب 

عرفات عن الم�سهد ال�سيا�سي 

الفل�سطيني �سيمنح الفل�سطينيين 

فر�سة الإحداث تغييرات في نظامهم 

ال�سيا�سي، تاأذن بانتهاء ع�سر 

ال�سرعية التاريخية وببروز ع�سر 

ال�سرعية االنتخابية، وباإعطاء 

المجل�ص الت�سريعي دوراً محوريًا في 

�سناعة القرار ال�سيا�سي. كما توقع 

اء 
ّ
اأن تتراجع قوة حركة ''فتح'' جر

عامَلي الف�ساد وتراجع م�سار 

الت�سوية ال�سيا�سية، في مقابل تمّكن 

حركة ''حما�ص'' وف�سائل الي�سار من 

تاأليف جبهة معار�سة برلمانية 

ن�سيطة. وحذَّر من تدّخل االحتالل 

الفل�سطينية على الح�سول على 

مقابل �سيا�سي بداًل من اإيقاف 

االنتفا�سة الثانية، غافلة عن كون 

االحتالل، على االأقل في هذه 

المرحلة، ''ال يقبل منح بدل �سيا�سي 

تحت �سغط العراك الميداني... 

فموازين القوى والراأي العام 

الداخلي في اإ�سرائيل ال ي�سمحان 

بذلك'' )�ص 63(.

في نقد النظام ال�ضيا�ضي 

الفل�ضطيني

يتوافق الكاتب مع كثير من 

المفكرين والكتَّاب الفل�سطينيين في 

روؤيته اإلى التركة التي خلفها 

الرئي�ص عرفات ــ ونق�سد هنا النظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني الذي اأُنجز عبر 

اتفاق اأو�سلو ــ وبح�سب جقمان فاإن 

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني منذ 

اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية حتى وفاة 

الرئي�ص عرفات لم ُيبَن على اأ�س�ص 

الدولة الحديثة التي تقوم على 

''ماأ�س�سة الجهازين االإداري 

والبيروقراطي للحكومة، وقانون 

نافذ، وانتخابات دورية ت�سفي 

حراكًا �سيا�سيًا داخليًا'' )�ص 98(، 

واإنما بقي م�سخ�سنًا اإلى حد كبير، 

وات�سم ''بالزبائنية'' حيث ''توزع 

المنح المادية والتعيينات في 

المكاتب والدوائر الحكومية 

والترقيات من خالل 'معتمدين' في 

�سل�سلة من الحلقات المت�سلة عموديًا 

حتى ت�سل الرئي�ص نف�سه مبا�سرة'' 

)�ص 98(.

ويرى جقمان اأن اإقدام القيادة 
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والرباعية الدولية �سل�سلة اإجراءات 

عقابية بحقها ربما ال تقوى على 

تحّملها، لكنه يدعو اإلى خيار ال�سلطة 

المقاومة التي تتبّنى المقاومة 

الدبلوما�سية والقانونية، وت�سعى 

لعقد تحالفات مع دول وحركات 

اجتماعية و�سيا�سية عبر العالم.

و�سدد الكاتب على خيار 

''المحافظة على وحدة ال�سعب 

الفل�سطيني وتما�سكه وعلى 

ا�ستمرارية تمثيله ال�سيا�سي 

وح�سوره عربيًا ودوليًا'' )�ص 140(، 

وراأى اأن هذا الخيار يحتاج اإلى 

اإدارة ال�سراع فل�سطينيًا با�ستخدام 

عنا�سر القوة كلها، وي�ستلزم روحًا 

قيادية مختلفة وكادراً من 

الم�ست�سارين والخبراء يختلف كليًا 

عن الموجود حاليًا. واإذا ما كان 

لم�سروع ال�سلطة الفل�سطينية اأن 

يبقى، واأن ي�سارك في هذا الخيار، 

فال بد من تحقيق اأحد �سرَطي بقاء 

ال�سلطة الفل�سطينية وهما م�سار 

الت�سوية المتعثر حاليًا، واالإ�سالح 

االإداري والقانوني والماأ�س�سة، وهو 

االأكثر اإلحاحًا وقابلية للتحقق، لكن 

�سرط االإ�سالح يحتاج اإلى التخل�ص 

من اأهم ا�ستحقاقات مرحلة اأو�سلو 

باإعالن ال�سلطة الفل�سطينية اأن ال 

عالقة لها باأمن االحتالل.

وعار�ص الكاتب تبّني 

الفل�سطينيين خيار الدولة الواحدة 

الذي ُبدئ الحديث عنه مع تعثر حل 

الدولتين، الأّنه يفتح الباب على 

م�سراعيه اأمام اإجراءات اإ�سرائيلية 

ربما ت�سل في �سراوتها اإلى 

التهجير الجماعي للفل�سطينيين، كما 

يت�سح ما �ستوؤول اإليه م�سيرة 

الت�سوية، وما اإذا كانت خريطة 

التحالفات �ستتغير في المنطقة، 

وراأى اأن الم�سالحة �ستتحقق في 

حالتين فقط هما قيام دولة 

فل�سطينية يليها حوار بين مختلف 

االأطراف الفل�سطينية، اأو ف�سل حل 

الدولتين وعودة االأطراف 

الفل�سطينية اإلى مربع المقاومة، 

والتقارب بناًء على هذا الف�سل.

الق�ضية الفل�ضطينية 

وخيارات المرحلة المقبلة

ناق�ص الكتاب الخيارات 

الفل�سطينية في المرحلة المقبلة، 

فا�ستبعد خيار حل ال�سلطة 

الفل�سطينية، على الرغم من و�سفه 

اإياها باأنها تعي�ص ''المرحلة الثالثة 

واالأخيرة من حياتها''، وخ�سو�سًا 

بعد ان�سداد اأفق الت�سوية ال�سيا�سية، 

 
ّ
االأمر الذي و�سع �سرعيتها في مهب

الريح. وال�سبب في �سعف هذا الخيار 

هو اقتناع اأطراف عدة فل�سطينية 

واإقليمية ودولية ب�سرورة بقائها، 

وراأى الكاتب اأن هذا الخيار الذي 

ُبدئ التداول فيه في االأو�ساط 

الفل�سطينية بعد اندالع االنتفا�سة 

الثانية ي�ستوجب ــ في حالة تبّنيه ــ 

اإعادة تفعيل اأطر منظمة التحرير 

وماأ�س�ستها قبل ال�سروع بتنفيذه.

ر الكاتب من تبّني خيار  وحذَّ

الجمع بين ال�سلطة والمقاومة 

الم�سلحة، االأمر الذي يعني دخول 

ال�سلطة الفل�سطينية في دوامة 

اتهامها باالإرهاب، واتخاذ االحتالل 

�سراع على ال�سلطة؟'' وجهة نظره 

في �ساأن ال�سراع ال�سيا�سي الدائر 

بين حركَتي ''فتح'' و''حما�ص''، 

ويوؤكد اأن الخالف بين الحركتين 

لي�ص ب�سبب تباين البرنامجين، 

واإنما في اختالفهما على اآليات 

تحقيق هذين البرنامجين، ''اأي 

الطرق الكفيلة بتحقيق الهدف 

ال�سيا�سي المن�سود، �سواء كان ذلك 

حل الدولتين كحل نهائي، اأو حل 

الدولتين كمرحلة تتبعها 'هدنة' 

طويلة االأمد ال ت�ستلزم االعتراف 

باإ�سرائيل'' )�ص 121(. ويعتبر 

الكاتب اأن هذا الخالف ي�سكل مظهراً 

من مظاهر التفتت الذي يعتري 

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني في هذه 

المرحلة، لكنَّه لي�ص ال�سبب الرئي�سي 

الذي اأدى اإلى ذلك، بل اإن التفتت 

ناتج اأ�سا�سًا من اجتماع اأمرين هما: 

''عدم فاعلية مجال�ص واأطر منظمة 

التحرير الفل�سطينية وعدم ماأ�س�سة 

القرارات فيها من جهة، ودمج 

منظمة التحرير في ال�سلطة 

الفل�سطينية واأفول دور االأولى 

لم�سلحة الثانية'' )�ص 137(. وقد 

زاد في حدة الموقف ــ والكالم 

ع ال�سلطة 
ُّ
لجقمان ــ ا�ستمرار تجر

الفل�سطينية مرارة فقدانها زمام 

المبادرة وعدم قدرتها على التخل�ص 

من ا�ستحقاقات اتفاق اأو�سلو 

وهيمنة الروؤية االإ�سرائيلية على 

دورها، في وقٍت تعثَّر قطار الت�سوية، 

وت�ساعفت ممار�سات االحتالل 

القمعية، وت�سارع اال�ستيطان.

وتوّقع جقمان ا�ستمرار حالة 

االنق�سام في المرحلة المقبلة اإلى اأن 
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الت�سريعية االأخيرة.

واحتوى الكتاب على خال�سة 

لروؤية الكاتب ب�ساأن الق�سية 

الفل�سطينية، وعلى اإجابات عن 

اأ�سئلتها الم�ستع�سية. واإذا كان من 

البديهي دعوة المثقفين وجمهور 

اء اإلى قراءة الكتاب، فاإن من 
ّ
القر

ال�سروري توجيه الدعوة اإلى قادة 

االأحزاب والحركات ال�سيا�سية 

الفل�سطينية وكوادرها لقراءة عميقة 

للكتاب ولمحاورة �ساحبه.

 عوني فار�س

كاتب فل�سطيني

ال�سيا�سي الفل�سطيني ما بعد عرفات.

وجاءت المقالة االأولى بعنوان: 

''م�ستقبل النظام ال�سيا�سي في �سوء 

تجربة حما�ص''، وقد كتبها الموؤلف 

بعد عام من فوز ''حما�ص'' في 

االنتخابات الت�سريعية الثانية. 

وعالجت المقالة بع�ص ما يمكن اأن 

ن�سميه ''االأ�ساطير الموؤ�س�سة'' للفكر 

الم�سكك في الحركات االإ�سالمية 

المعتدلة ودورها في م�سار التحول 

الديمقراطي في العالمين العربي 

واالإ�سالمي، وحاولت تفكيك بع�ص 

هذه ''االأ�ساطير'' وتبيان ه�سا�ستها 

اأمام الواقع والتجربة، وعار�ست 

ب�سدة فكرة وجود جداول اأعمال 

�سرية للحركات االإ�سالمية تخفيها 

اإلى حين انق�سا�سها على الحكم، 

وتحديداً تلك التي اأعلنت اأنها مع 

التداول ال�سلمي لل�سلطة، واأنها تدعم 

االأ�س�ص الديمقراطية للنظام ال�سيا�سي 

كحزب العدالة والتنمية التركي.

واأبدى الكاتب مخالفته لفكرة 

وجود نظرة ''جوهرانية'' لالأحزاب 

والحركات االإ�سالمية تمنعها من 

التفاعل االإيجابي مع الواقع 

وتداعياته ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية، واأ�سار اإلى اأن هام�ص 

المناورة ال�سيا�سية لديها اأكبر مّما 

يت�سوره البع�ص، واأن واقع الحال 

ك�سف عن فقه �سيا�سي مرن ي�ستجيب 

لل�سعوبات ''الناجمة عن تعقيدات 

الحكم''، وا�ست�سهد على ذلك 

بالممار�سة ال�سيا�سية لحزب العدالة 

والتنمية، وللتحوالت التي �سهدها 

الخطاب ال�سيا�سي لحركة ''حما�ص'' 

بعد فوزها في االنتخابات 

اأن هذا الحل من منظور �سيا�سي 

لي�ص هو الخيار المالئم الذي يمكن 

اأن يلقى �سدى داخليًا واإقليميًا 

ودوليًا.

م�ضتقبل االإ�ضالم ال�ضيا�ضي 

في �ضوء تجربة ''حما�س''

�ساهم جقمان منذ وقت مبكر في 

النقا�سات الفكرية التي تناولت 

الحركات ال�سيا�سية االإ�سالمية، وقدَّم 

روؤيته اإلى الظاهرة االإ�سالمية في 

مجموعة درا�سات ومقاالت ات�سمت 

بالمو�سوعية والعمق، ودعا اإلى 

اإعادة النظر في الموقف من 

الحركات ال�سيا�سية االإ�سالمية بعيداً 

عن ت�سنجات العراك ال�سيا�سي وحّدة 

التناف�ص الحزبي، واإلى االعتراف 

بتنوع الحركات االإ�سالمية وبوجود 

تيار اإ�سالمي �سيا�سي وفكري وا�سع 

االنت�سار، يمكن اعتباره �سريكًا 

لالأحزاب العلمانية كونه يمتلك 

مرونة �سيا�سية، ويتبنى التغيير 

ال�سلمي ويقبل باالآخر، ويوؤمن 

بالتداول ال�سلمي لل�سلطة.

ويحوي الق�سم الثاني من الكتاب 

جانبًا من اأدبيات جقمان في �ساأن 

الظاهرة االإ�سالمية في فل�سطين 

والعالم االإ�سالمي، ومن المالحظ اأن 

ثالث بين اأربع مقاالت ُن�سرت في 

هذا الق�سم لي�ص لها �سلة مبا�سرة 

بمو�سوع الكتاب وعنوانه، وكان من 

ا  االأولى ن�سرها في كتاب منف�سل. اأمَّ

المقالة االأولى فهي في �سلب 

ها تر�سد جانبًا من  المو�سوع الأنَّ

التحوالت التي طراأت على النظام 


