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  ملخص تنفيذي

اخلطاب السياسي للحركة محاس ما قبل وبعـد انتخابـات عـام    ( ، موضوع يف للدراسة الباحث اختيار جاء

س وحتقيقها فوزا لصعود حركة محا فكان األطروحة، هذه أمهية جمملها يف مثلت عوامل لعدة استجابة ،)٢٠٠٦

 خصوصا  ،الثاين العامل  النعكاسات هذا الصعود على خطاب احلركة دور كان فيما األول، العامل مميزا دور

   .السياسية املشاركة احلكم و وجود خربة سابقة هلذه احلركة يف قضايا مع عدم 

 ،على اخلطاب السياسي حلماسحجم التغيريات اليت طرأت  على التعرف  حملاولة ،دفعت الباحث  هذه العوامل

 سواء منه على صعيد العالقات الداخلية، و التعامل مـع االحـتالل، و              ،يف مقاربته للحقل السياسي الفلسطيين    

  . العالقات اخلارجية

 أن حركـة  يف  إجيازهـا،  ميكن اليت فرضياته فحص يف الباحث انطلق الدراسة، هدف إىل للوصول هتحماول يف

 قبيل وبعد مشاركتها يف االنتخابـات التـشريعية ، يف           ،ى تطوير وتغيري خطاا السياسي    ، قد عملت عل   )محاس(

 مستخدما منهجية  وتعاطيها مع الصراع مع االحتالل،    ، القضايا اليت ختص عالقاا الداخلية واخلارجية      العديد من   

   . حتليل اخلطاب

  .صول وخامتة فمخسة األطروحة مقدمة و تقسيم الباحث من تطلب الفرضيات فحص

  . دبياتألأ مناقشة إىل إضافة ومنهجها، وفرضياا وخلفيتها، الدراسة أمهية املقدمة  ناقش يف 

يف الفصل األول ناقشت الدراسة اإلطار النظري ، بالتعريف باخلطاب وخطاب اإلسالم السياسي،  ومرتكـزات                

  . كنص مؤسسخطاب محاس السياسي، ومدى ثبات خطاب محاس باالرتكاز على امليثاق

حتوالت خطاب محاس جتاه النظام السياسي الفلسطيين، حيث مثل إعالن حركة           يف الفصل الثاين، ناقشت الدراسة      

، حتوال  سياسيا هاما على صعيد مواقفها التارخيية  ٢٠٠٦محاس املشاركة يف االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام        

  .  ذي طاملا رفضت املشاركة يف مكوناتهوالتقليدية من النظام السياسي الفلسطيين، ال
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من خـالل املقارنـة بـني    ، جتاه قضية الصراع مع االحتالل  ،ناقشت الدراسة خطاب محاس الثالث، الفصل يف

حيث الحظت الدراسة إن محاس،     .  الذي قدمته احلركة بعد مشاركتها يف االنتخابات       واخلطاب   نصوص امليثاق، 

 من قبيل اإلقرار بوجود إسـرائيل كـأمر واقـع،           قضية االعتراف بإسرائيل،    حاولت تقدمي خطاب مرن ، جتاه       

بقي على ثوابته املتمثلة  اخلطاب،واإلعالن عن االستعداد  لالحتكام لرأي الشارع إذا وافق على االعتراف، إال أن

  .  بإسرائيل من الناحية القانونية برفض االعتراف

 تغريا الفتا ، خصوصا مع إمساك  إال إن اخلطاب شهد محاس، قبل من رغم كوا فكرة قدمية يف موضع اهلدنة و

 ملوقعها اجلديد، وهذا ما يشري إىل صـعوبة جنـاح            محاس بزمام األمور يف غزة، واضطرارها لفرض اهلدنة مراعاة        

  .منوذج السلطة واملقاومة، والذي حاول خطاب محاس تبنيه على أعتاب مشاركتها يف االنتخابات

إن خطـاب     لـوحظ    خطاب محاس على املستوى اخلارجي، حيث        الدراسة ت ناقش بع واخلامس، الرايف الفصل   

 رغم جناحه النسيب يف صوغ عالقات جديدة على املستوى العريب، خصوصا بعد فوز محاس يف االنتخابات،                 محاس

  . بقي حمكوما حملددات العالقة بني محاس ومعظم الدول العربية اال ان  اخلطاب 

ى صعيد اخلطاب جتاه الدول االسالمية االقليمية، فلقد جنحت محاس يف حتقيق جناحا ملموسا على صـعيد                  اما عل 

تبين  مواقف تراعي كما كان للحصار االقتصادي والسياسي دورا هاما يف اجبار محاس على         . العالقات مع تركيا  

  .ت واالصعدة باعتبارها الدول االكثر دعما للحركة  يف خمتلف ااالمصاحل ايران

 فـتح قنـاة       ورغم حماوالته املتكـرره    ،  فان خطاب محاس السياسي   مع الدول الغربية     على مستوى العالقات    

للتواصل مع الدول الغربية، اال انه بقي اسريا حملددات العالقة الغربية باحلركة،  باستثناء روسيا اليت حققت فيها                  

 دون نتائج ملموسة تساعد احلركة على فتح افاق العالقة املنغلقـة          لكن ،  محاس جناحا يف  اختراق جماهلا السياسي      

  .مع الغرب 

    

  

 


