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        امللخص العريبامللخص العريبامللخص العريبامللخص العريب

  الشراكة واملشاركة السياسية يف الوطن العريبالشراكة واملشاركة السياسية يف الوطن العريبالشراكة واملشاركة السياسية يف الوطن العريبالشراكة واملشاركة السياسية يف الوطن العريب

أدى غياب نظرية الشراكة واملشاركة السياسية عن الواقع العريب إىل نتائج سلبية 
للغاية على مستوى الدول واألحزاب والنخب السياسية، إضافةً إىل مؤسسات اتمع 

ىل االغتيال السياسي يف أكثر من املدين، بدءاً من سياسات التهميش واإلقصاء وصوالً إ
من هذا الواقع وتأسيساً عليه بادر مركز دراسات الشرق األوسط  دولة عربية. وانطالقاً

"الشراكة السياسية يف "الشراكة السياسية يف "الشراكة السياسية يف "الشراكة السياسية يف بإصدار هذا الكتاب الذي يعد حصيلة ما مت تقدميه يف ندوة 
  .٢٠/٩/٢٠١٥- ١٩يومي  اليت عقدها املركز يف عمان" " " " الوطن العريبالوطن العريبالوطن العريبالوطن العريب

  

كتاب، من خالل فصوله الثمانية، نظرية الشراكة واملشاركة السياسية يتناول ال
سواء يف إطارها النظري أو من خالل التجارب العربية والعاملية املرتبطة ا، كما 
 ،يستعرض جماالت الشراكة السياسية وانعكاساا على كل من العملية الدميقراطية

  واألغلبية واألقلية االنتخابية. 
" يؤكد الكتاب يف فصله األول على أن الشراكة السياسية: رؤية عربيةالشراكة السياسية: رؤية عربيةالشراكة السياسية: رؤية عربيةالشراكة السياسية: رؤية عربية" وحتت عنوان

أحد مفاتيح اخلالص للعديد من التوترات واألزمات النامجة عن غياب الشراكة إمنا يكمن 
سياسي ينظم العالقة بني قوى وشرائح اتمع ومؤسساته  -يف اجتراح عقد اجتماعي

ستراتيجية اليت يسعى إليها اجلميع، ويبلور حقوق املتعددة، ويحدد األهداف املرحلية واال
وهو بالتأكيد ما يوفر األرضية املناسبة تمع آمن مستقر، ويوفر  ،كل طرف وواجباته

 ،د الوطيناألرضية املناسبة لتطوير مؤسسة الدولة وهياكلها الدستورية، وبناء االقتصا
ركة والشراكة فيها، وتنظيم كما ميثل جتديد احلياة السياسية، وتوسيع مستوى املشا

اتمعي، الذي تقف فيه الدولة  -قواعد التعاون والتنافس بوابة خلق اإلمجاع الوطين
على مسافة واحدة من ثقافة وقناعة وقيم أفراد اتمع، إمياناً منها بالتعددية والوسطية 

يبقى رهناً بيد  ناء األوطان وتنميتها ينبغي أالواالعتدال واحلرية. يضاف إىل هذا أن ب
شخص أو فئة أو حىت جزء من الشعب، بل جيب أن تكون هذه املهام واألهداف متاحة لكل 
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الشعب من خالل الشراكة واملشاركة اليت جتسد الدميقراطية احلقيقية مبفهومها 
  احلضاري واإلنساين.

طنة طنة طنة طنة مفهوم املواطنة وتطوره حنو آفاق جديدة: املوامفهوم املواطنة وتطوره حنو آفاق جديدة: املوامفهوم املواطنة وتطوره حنو آفاق جديدة: املوامفهوم املواطنة وتطوره حنو آفاق جديدة: املواويناقش الكتاب يف فصله الثاين "
التوجه  هناك أوالً :"، حيث حيدد مفهوم املواطنة متراوحاً بني ثالثة توجهاتاإلقليميةاإلقليميةاإلقليميةاإلقليمية

التقليدي الذي حيصر مفهوم املواطنة يف العالقة التعاقدية اليت تربط الدولة واملواطن 
التوجه اجلديد الذي يدعو إىل توسيع معىن  وتنظم احلقوق والواجبات. وهناك ثانياً

ي احلدود القانونية للجنسية حنو ما يسمى باملواطنة املدنية أو مواطنة املواطنة وختط
اإلقامة كما هو مطروح يف التجربة األوروبية، مبا يسمح بإدراج فئات عديدة مثل املهاجرين 

توجه يذهب إىل الدعوة ملواطنة تتخطى حدود الدولة  ضمن مفهوم املواطنة. وهناك ثالثاً
 ؛بادئ والقيم اإلنسانية املشتركةية وعاملية تقوم على املإىل التأسيس ملواطنة إقليم

تعد قيماً أساسية  ،فاملساواة واحلرية واملشاركة، والشراكة واملسؤولية االجتماعية
للمواطنة تشترك فيها مجيع مفاهيم املواطنة بالرغم من تعددها، كما أا تتضمن 

اطنة واملتمثل يف مدى إحساس أبعاداً معينة ميكن حصرها يف البعد السياسي للمو
الفرد بانتمائه إىل الوطن كجسم سياسي يتمثل يف مؤسسات الدولة الشرعية، والبعد 
الثقايف مبا يتضمن من شعور باهلوية واالنتماء إىل مجاعة متساوية يف احلقوق 
والواجبات، بينما تتمثل فكرة املواطنة على املستوى االقتصادي فيما يوفره الوطن من 

فق وخدمات عمومية أو ما تسميه الكتابات احلقوقية "شروط احلياة الكرمية" وظروف مرا
  االرتقاء االجتماعي.

الشراكة السياسية يف التجربة الشراكة السياسية يف التجربة الشراكة السياسية يف التجربة الشراكة السياسية يف التجربة ويوضح الكتاب يف الفصل الثالث الذي يتناول "
بني مفهوم الشراكة يف  شاسعاً " يف إطارها النظري والتارخيي، أن هنالك فرقاًالسودانيةالسودانيةالسودانيةالسودانية

لشراكة يف املسؤولية الوطنية والقومية، ومقتضيات كل منهما وانعكاساته السلطة وا
العميقة على جممل األوضاع. بينما يستعرض، يف اإلطار التارخيي، الواقع االجتماعي 
السوداين الذي يعد خلفية مهمة لتحديد طبيعة االنقسام والتوافق السياسي يف 

السياسية ككيانات اجتماعية يقوم عليها  العصر احلديث، والذي تراجعت فيه األحزاب
االختالف السياسي، وتراجعت بصفة خاصة األيدولوجيات السياسية القدمية بعد اية 
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  احلرب الباردة وبدأت حتل حملها كيانات أخرى.
الشراكة السياسية يف اليمن: جتربة الشراكة السياسية يف اليمن: جتربة الشراكة السياسية يف اليمن: جتربة الشراكة السياسية يف اليمن: جتربة وينتقل الكتاب يف فصله الرابع للحديث عن "

هت جمموعة من التحديات العميقة، ومن أبرزها: غياب "، اليت واجالبحث عن الدولةالبحث عن الدولةالبحث عن الدولةالبحث عن الدولة
رأمسال سياسي وشرعي ومرضي عنه من قبل الشعب وهو ما حال دون إمكانية حتقيق 
الشراكة السياسية، ووجود الكيانات غري السياسية القبلية واملذهبية اليت عمدت إىل 

لة السيادية ومكونات إفشال الشراكات السياسية، واالستخدام الواسع ملؤسسات الدو
اتمع األولية يف الصراع السياسي. كما يؤكد على أن جناح الشراكة السياسية حيتاج 
إىل دولة حتدد اإلرادة الشعبية فيها هيكلها ووظيفتها، إضافة إىل قوى سياسية وطنية 

والتسليم ال تأبه باهلويات الصغرية، وبالتايل احلاجة إىل الدميقراطية وااللتزام بأدواا 
  بنتائجها.

"يعترب الكتاب يف ية يف الشراكة السياسيةية يف الشراكة السياسيةية يف الشراكة السياسيةية يف الشراكة السياسيةقراءة يف التجربة التونسقراءة يف التجربة التونسقراءة يف التجربة التونسقراءة يف التجربة التونسوباحلديث عن "
لت جتربة رائدة يف البالد العربية، من حيث تشارك اإلسالميني فصله اخلامس أا قد مثّ

ضت إلدارة الشأن العام. ويوضح هذا الفصل كيف تعر والعلمانيني على رؤية تشاركية
تلك التجربة لالستهداف من طرف أحزاب عديدة قليلة احلضور شعبياً، ولكنها منغرسة 
يف الدولة العميقة والنقابات واإلعالم. فما جرى من حوار وتوافق بني النهضة وخصومها 
السياسيني وتشكيل حتالف رباعي للحكومة مثّل عنوان مرحلة جديدة بارزة وهامة يف 

  ي يف املنطقة العربية بأسرها.مسرية التحول الدميقراط
واقع الشراكة السياسية يف واقع الشراكة السياسية يف واقع الشراكة السياسية يف واقع الشراكة السياسية يف ويشري الكتاب يف فصله السادس الذي جاء بعنوان "

" إىل أن النظام السياسي الدميقراطي يف السودان: ديناميات التحالف ومعوقات الشراكةالسودان: ديناميات التحالف ومعوقات الشراكةالسودان: ديناميات التحالف ومعوقات الشراكةالسودان: ديناميات التحالف ومعوقات الشراكة
السودان من أكثر األنظمة حاجة لالئتالف لعدم وجود حزب مجاهريي حيصل على 

منذ االستقالل  حبسب نتائج االنتخابات اليت جرت يف الفترات الدميقراطية الثالثاألغلبية 
. كما يشري إىل أن الواقع السياسي يف السودان حيتاج إىل شراكة سياسية عن بريطانيا

لتمثيل أكرب عدد ممكن من مكونات اتمع السوداين العايل التعدد واملتنوع اإلثنيات، 
يل العقل السياسي السوداين بغية تأسيس عقلية سياسية مؤكداً ضرورة إعادة تشك

جديدة تتسم باملرونة وقبول اآلخر واالنفتاح والقدرة على التكيف والبعد عن التعصب 
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  واألنانية.
"، التجربة البحرينية يف الشراكة السياسيةالتجربة البحرينية يف الشراكة السياسيةالتجربة البحرينية يف الشراكة السياسيةالتجربة البحرينية يف الشراكة السياسيةومن خالل فصله السابع حول "

واالقتصادية والسياسية، مث  يستعرض الكتاب، فيما يتعلق بالبحرين، البىن اجلغرافية
، ٢٠٠٢اإلصالحات الدميقراطية يف عهد الشيخ محد بن عيسى آل خليفة حىت عام 

وتداعياته على  ٢٠٠٣مريكي للعراق عام والشراكة السياسية يف البحرين بعد االحتالل األ
، والشراكة السياسية بعد التغيريات ٢٠١٠الدول العربية ومنها البحرين حىت عام 

وتأثرياا الفاعلة على الواقع البحريين وإرهاصاا الداخلية  ٢٠١١بية يف عام العر
واخلارجية. كما يتعرض للرؤى املستقبلية لألوضاع السياسية البحرينية، واليت أكدت أن 
السري يف طريق الدميقراطية والشراكة السياسية يف البالد أمر ال بد أن يستمر رغم 

 ،ادة الشعبية والرغبة النخبوية الطاحمة حنو املزيد من الدميقراطيةالتعثر ألنه يوافق اإلر
لدى اجلميع أن حتقيقها فيه األمن واالستقرار السياسي  السيما أن هناك إدراكاً

واالجتماعي واالنتعاش االقتصادي واملايل، كما أنه يطوي صفحة املاضي دون تدخالت 
اليت حتولت إىل مملكة دستورية يف منطقة  لدولة القبيلة خارجية لتكون البحرين منوذجاً

  اخلليج العريب ميكن أن يحتذى يف موضوعة الشراكة السياسية.
وحول جتربة الشراكة السياسية يف فلسطني؛ يقف الكتاب يف فصله الثامن واألخري 

" على الشراكة السياسية يف النظام السياسي الفلسطيين: اإلشكاليات واآلفاقالشراكة السياسية يف النظام السياسي الفلسطيين: اإلشكاليات واآلفاقالشراكة السياسية يف النظام السياسي الفلسطيين: اإلشكاليات واآلفاقالشراكة السياسية يف النظام السياسي الفلسطيين: اإلشكاليات واآلفاق"
اجه إنتاج شراكة سياسية فلسطينية، والفرص الداعمة إلنتاج مثل التحديات اليت تو

هذه الشراكة، حماوالً تقدمي رؤية أو بدائل سياسية إلنتاج شراكة سياسية فلسطينية 
حقيقية. إضافة إىل استعراضه ألبرز اإلشكاليات اليت تعتري الشراكة السياسية وآفاق 

الشراكة السياسية مبفهومها الواسع التغلب عليها، مؤكداً على ضرورة ترسيخ قيمة 
يف الثقافة واحلياة السياسية الفلسطينية لتتحول إىل برنامج عمل وطين، وسلوك عام 
للمؤسسات الرمسية. كما يشري الكتاب إىل أن الساحة الفلسطينية ما زالت تعيش 

مي يف حالة حترر وطين، ولذا ال جيوز اقتصار فكرة الشراكة السياسية على التداول السل
رسم السياسية العامة على غرار ما يتم يف األنظمة السياسية املستقلة والدميقراطية. 
إضافة إىل التأكيد على ضرورة أن تتسع الشراكة السياسية الفلسطينية لتشمل بىن 
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النظام السياسي الفلسطيين بالكامل (مؤسسات املنظمة، ومؤسسات السلطة)، 
لسطيين يف الداخل واخلارج، إضافة إىل القوى وكذلك خمتلف قطاعات اتمع الف

الفاعلة يف الساحة الفلسطينية وبالذات الشراكة مع القطاع اخلاص، ومؤسسات 
ميكن أن يكون دليالً إلنتاج  عملياً اتمع املدين. كما يقدم الكتاب ذا الشأن رؤية وإطاراً

ثلة يف التحرر مشاركة سياسية حقيقية، حتقق غايات الشعب الفلسطيين املتم
واالستقالل، أو على األقل غرس قيم وثقافة التحرر واالستقالل ليبىن عليها يف احملطات 

  القادمة.
وخيلص الكتاب إىل أن الشراكة السياسية هي شراكة يف املسؤولية الوطنية والقرار 
السياسي بشكل كامل، وأا تشكل العمود الفقري للوحدة الوطنية وقامسها 

وأن غالبية األنظمة العربية ال تزال تعيش على هامش الدميقراطية، وأا تقيد املشترك، 
أدوات املشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام تعددية سياسية قد تتحول إىل مصدر قوي 
وحقيقي للضغط السياسي على سياسات الدولة وقرارات تطويرها. كما يؤكد أن 

لو على كل االعتبارات األخرى. ويدعو الكتاب مفهوم الدولة ومصاحلها العليا جيب أن تع
إىل فتح اال للمشاركة يف إدارة الشأن العام يف الدولة لرجال األحزاب ومؤسسات اتمع 
املدين إىل جانب زمالئهم خرجيي "املنصب احلكومي" ليشكل اجلميع مجاعة وطنية قوية 

ة. كما يؤكد على ضرورة اجتراح ملواجهة التحديات واألخطار املستجدة يف املنطقة العربي
عقد اجتماعي عريب جديد يقوم على رؤى مشتركة تنمي الفكر السياسي النقدي يف 
أوساط األجيال الشابة حىت تتحصن وتكون جزءاً فاعالً يف اجلماعة الوطنية بدالً من 

  زجها يف صراعات عبثية ومتطرفة.
 


