
3 المسبــار

مركز عن  يصدر  شهري  كتاب 
المسبار للدراسات والبحوث

رئيس المركز
تركي بن عبداهلل الدخيل

هيئة تحرير الكتاب:

د. رشيد الخيون

أ.د. محمد الحداد

عمر البشير الترابي

د. ريتا فرج

إبراهيم أمين نمر

الموقع على اإلنترنت:

www.almesbar.net

ال���م���راس���ات ال��ب��ري��دي��ة: 
ص.ب: 333577

دبي.

اإلمارات العربية المتحدة

لاشتراك
هاتـــف: 4774 380 4 971+
فاكس: 5977 380 4 971+

بريد إلكتروني: 
info@almesbar.net

7 تقديم 

الدولة في رؤية إخوان مصر: الشمولية ومعاداة الحدود الوطنية 

11 مصطفى زهران 

13 إشكال في التاريخ 

14 اإلخوان المسلمون ورؤيتهم تجاه الدولة 

17 نفي »الدولة اإلسالمية« عند البنا وقطب 

19 رفض الجنسية والوطنية عند البنا 

22 سيد قطب وتطور مفهوم الدولة  

22 الجنسية والوطنية عند سيد قطب 

23 االختالف بين البنا وقطب  

24 اإلخوان والسلطة: الخداع األيديولوجي  

26 الخاتمة 

اإلساميون والدولة في السودان: قراءة في التجربة

29 عبده مختار موسى 

30 من الفكرة إلى السيطرة على الدولة  

37 نقد الحركة اإلسالمية في السودان 

38 تقييم التجربة: معايير الفشل ومؤشرات الفساد 

43 الدولة الموازية 

45 الخاتمة 

اإلخوان والدولة في سوريا: من الصراع إلى الفوضى 

51 عبدالفتاح نعوم 

53 رفض سياسي وأيديولوجي للدولة 

55 مناورات السياسة وتعرجاتها: خطوات تكتيكية 

57 مالمح الصراع ودوامات الدمار 

59 السياق الراهن لتعزيز العنف واإلسهام في الدمار السوري 

61 الخاتمة 

»الدولة« في فكر إخوان األردن: تغيير الخطاب وثبات األيديولوجيا 

63 نادية سعد الدين 

65 التأصيل النظري لمفهوم »الدولة« عند اإلخوان 

66 »التحول« التكتيكي في المفهوم اإلخواني »للدولة« 

69 تحول الشعارات بعد »أحداث 11 سبتمبر« 

70 انشقاقات الجماعة... والمزايدات الداخلية 

75 ادعاء المدنية: صك للنأي بالنفس عن تهمة اإلرهاب! 



المسبــار4

83 »الدعوي والسياسي«: أوهام »الفصل« و»الوصل« 
84 الخاتمة 

الدولة في فكر اإلساميين اإليرانيين 
87 محمد السيد الصياد 
88 الدولة قبل الخميني: رؤية الجماعة العلمائية  
93 الرّدة عن الدولة المدنية  
100 موقع الشعب في السلطة: شكلي  
103 الخاتمة  

حزب اهلل في لبنان: رفض الدولة الوطنية وإنشاء الموازية 
107 محمد الخطيب 
109 نشأة حزب اهلل والوالء للخميني 
112 وثيقة 2009: من الثورة إلى السعي للسيطرة على الدولة 
112 الدولة اإلسالموية... واالنحياز إلى الالدولة 
114 حزب اهلل ومشروع الدولة اإلسالموية في لبنان 
116 حزب اهلل والدولة الموازية 
117 الخاتمة 

الدولة واإلساميون في المغرب بين اإلدماج واإلبعاد 
121 عمر العمري 
123 الشروط المحددة لعمليات اإلدماج والتحول 
126 لم والمهادنة مع السلطة  مرحلة السِّ
130 اختراقات اإلسالم الحركي للحقل الديني... كيف؟ 
132 مرحلة التوتر والتشرذم التنظيمي 
134 ثنائية االحتواء واإلبعاد 
136 »العدل واإلحسان« ومنطق االنتظار 
139 عوائق التجديد داخل جماعة »العدل واإلحسان« 
140 إخوان »التوحيد واإلصالح« ومنطق االندماج 
144 العدالة والتنمية وعودة التوجس من الدولة 
145 الخاتمة 

اإلسام السياسي والدولة الوطنية في تونس
147 أحمد نظيف 
148 السياق التاريخي لـ»الدولة المشتبهة«... بدايات المنافاة 
151 التشكيك في الهوية 
154 نزع الشرعية السياسية عن الدولة 
158 الخطاب فوق الوطني 
160 تحول ربيع اإلخوان 
163 خطوة تكتيكية للنهضة 
166 الخاتمة 



 

5 المسبــار

رؤى منقوصة: كيف يفسر منظرو العاقات الدولية سلوك األحزاب العنيفة؟ 
169 جمانة مناصرة 
171 الواقعية والتفسير الليبرالي في السياسة الدولية 
172 الفاعلون العنيفون في النظرية الواقعية  
178 الفاعلون العنيفون في النظرية الليبرالية  
183 الفاعلون العنيفون في النظرية البنائية االجتماعية  
187 الخاتمة 

الكتاب: الدولة في فكر الجماعات اإلسامية في المغرب: دراسة حاالت
191 الكاتب: محمد الشيخ بانن                 قراءة وتعقيب: نزهة صادق 
192 مركزية سؤال الدولة عند الحركات اإلسالمية 
193 اختالف إسالموي نسبي حول الدولة المنشودة 
196 الرؤية المقاصدية لعالقة الدين بالسياسة 

205 ذاكرة الكتاب 
223 ببليوغرافيا 

231 المشاركون في الكتاب 


