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امل�شاركون يف التاأليف

اأحمد �سعيد نوفل:

�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لريموك �الأردنية، نال �صهادة �لدكتور�ة يف �ل�صيا�صة 

�لدولية من جامعة �ل�صوربون - باري�ص و�حد - �لفرن�صية. متخ�ص�ص يف �لعالقات �لدولية 

ع�صو  �ل�صيا�صي.  و�الإ�صالح  �لعربية  �لوحدة  وق�صايا  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  و�ل�رش�ع 

�لعربية  �لعديد من �جلمعيات  �ل�صيا�صية، وع�صو يف  للعلوم  �لعربية  موؤ�ص�ص يف �جلمعية 

و�لدولية �ملتخ�ص�صة. عمل �أ�صتاذ�ً للعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لكويت، و�أ�صتاذ�ً ز�ئر�ً يف 

جامعة بريزيت �لفل�صطينية، وجامعة �ل�صوربون وجامعة فر�صاي �لفرن�صيتان، وجامعة 

تورنتو �لكندية. كما عمل م�صت�صار�ً يف مكتب جامعة �لدول �لعربية يف باري�ص، وعمل يف 

موؤ�ص�صة �لتعاون يف جنيف. له ع�رش�ت �لكتب و�الأبحاث �لعلمية يف جمال تخ�ص�صه.

اأ�سامة حمدان:

ومو�ليد  فل�صطني،  يف  �ل�رشقي  �لبطاين  قرية  من  حما�ص،  حركة  يف  قيادي  ع�صو 

�لكويت �صنة 1965، وظلَّ مقيماً فيها حتى �صنة 1991. كان نا�صطاً د�خل �حلركة �لطالبية 

�الإ�صالمية يف جامعة �لريموك يف �الأردن خالل �لفرتة 1982-1986. �صغل من�صب �ملمثل 

حلركة  ممثالً  عني  ثم   ،1998 �صنة  حتى   1993 �صنة  طهر�ن  يف  حما�ص  حلركة  �لر�صمي 

يف  للحركة  �لدولية  �لعالقات  م�صوؤولية  وتوىل   ،2010-1998 �لفرتة  يف  لبنان  يف  حما�ص 

�لفرتة 2009-2013. وهو ع�صو يف �ملوؤمتر �لقومي �لعربي و�ملوؤمتر �الإ�صالمي، وع�صو 

يف جمل�ص �أمناء موؤ�ص�صة �لقد�ص.

اإ�سماعيل هنية:

حا�صل   ،1963 �صنة  غزة  بقطاع  �ل�صاطئ  خميم  يف  ُولد  حما�ص،  حركة  رئي�ص  نائب 

على �إجازة يف �الأدب �لعربي من �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة، توىل رئا�صة �لكتلة �الإ�صالمية 

ملكتب  مدير�ً  تعيينه  ومّت  نف�صها،  �جلامعة  يف  عمل  �جلامعة.  يف  �لطلبة  جمل�ص  ورئا�صة 

�ل�صيخ �أحمد يا�صني بعد �إطالق �رش�حه �صنة 1997. �صغل من�صب رئي�ص وزر�ء �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، بعد فوز حما�ص باأغلبية مطلقة يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني 

2006، وتوىل رئا�صة �حلكومتني �لعا�رشة و�حلادية ع�رش، ثم �أقاله رئي�ص �ل�صلطة  �صنة 
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يف  �لع�صكري  �حل�صم  �أحد�ث  بعد   ،2007/6/14 يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �لوطنية 

حزير�ن/ يونيو 2007. تابع رئا�صة حكومة ت�رشيف �الأعمال يف قطاع غزة حتى ت�صكيل 

حكومة وحدة وطنية فل�صطينية جديدة يف 2014/6/2.

اإ�ستياق ح�سني:

�أ�صتاذ م�صارك يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية باجلامعة �الإ�صالمية �لعاملية يف ماليزيا. عمل 

�أي�صاً  قبلها حما�رش�ً يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف �جلامعة �لوطنية يف �صنغافورة. عمل 

كاأ�صتاذ ز�ئر يف جامعة جورج و��صنطن يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وجامعة ويكاتو يف 

نيوزيالند�. لديه �لعديد من �ملن�صور�ت، منها:

”Civil Resistance in the Struggle for Bangladesh,“ in Maciej Bartkowski (ed.), 
Rediscovering Nonviolent History: Civil Resistance Beneath Eulogized 
Violence in the Struggles for National Independence and Liberation. 
Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 2013, pp. 199-216, and ”Arab Spring,“ in 
Emad El-Din Shahin (ed.). The Oxford Encyclopedia Of Islam and Politics. 
New York: Oxford University Press, 2014.

بالل ال�سوبكي:

فل�صطيني من مو�ليد �صنة 1983، يعمل حما�رش�ً يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف �جلامعة 

�لعاملية �الإ�صالمية يف ماليزيا، وهو ع�صو يف �جلمعية �الأمريكية للعلوم �ل�صيا�صية. عمل 

رئي�صاً للتحرير يف �صحيفة �لو�حة �ملاليزية يف �لعام 2013/2012، كما عمل �أي�صاً مدير�ً 

�لفرتة  يف  و�الأبحاث  و�لدر��صات  للديقر�طية  �لفل�صطيني  �ملركز  يف  �لدر��صات  لق�صم 

2006-2009، وحما�رش�ً يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لنجاح يف فل�صطني يف �لفرتة 
و�ملتغري�ت  �لفل�صطيني  �ل�صاأن  تناق�ص  �لتي  �ملن�صور�ت  من  �لعديد  لديه   .2009-2007
“حما�ص”  �ل�صيا�صي  �الإ�صالم  حركات  منظور  من  �ل�صيا�صي  �لتغيري  ككتاب  �الإقليمية، 

منوذجاً، كما �صارك يف حترير كتاب �لق�صية �لفل�صطينية يف ظّل �ملتغري�ت �لدولية، ويبدي 

�هتماماً خا�صاً بدر��صة �حلركات و�الأحز�ب �لفل�صطينية.

حافظ اأحمد عجاج الكرمي:

جمل�ص  رئي�ص  وي�صتمن�صرت،  جامعة  من  �لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�صل 

�صورى �لر�بطة �الإ�صالمية يف بريطانيا يف �لفرتة 2003-2005، رئي�ص �ملنتدى �لفل�صطيني 

�لتنفيذي و�مل�صوؤول �الإعالمي لهيئة  �ملكتب  2006-2013، ع�صو  لثالث دور�ت متتالية 
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�أمناء جمعية قطر �خلريية يف  2009 وحتى �الآن، وع�صو  علماء فل�صطني يف �خلارج منذ 

ويوؤرخ  جزء�ن،  وهو  �خل�رش،  �لطيور  موؤلفاته:  من  �الآن.  وحتى   2012 منذ  بريطانيا 

�صهد�ء �النتفا�صة �لفل�صطينية �الأوىل 1987-1992، وكتاب �الإد�رة يف ع�رش �لر�صول ]، 

باالإ�صافة �إىل عدد كبري من �الأبحاث و�ملقاالت و�لتقارير �ملن�صورة يف �ل�صحف و�ملجالت. 

ولُه م�صاركات يف عدد كبري من �لب�مج �لتلفزيونية.

خالد م�سعل:

من مو�ليد قرية �صلو�د بفل�صطني �صنة 1956، �نتقلت عائلته �صنة 1967 �إىل �لكويت، 

1990. حا�صل على درجة �لبكالوريو�ص يف  �أزمة �خلليج �صنة  وبقي هناك حتى �ندالع 

�لفيزياء �صنة 1979 من جامعة �لكويت. قاد �لتيار �الإ�صالمي �لفل�صطيني بجامعة �لكويت 

حتت ��صم “قائمة �حلق �الإ�صالمية” �لتي ناف�صت على قيادة �الحتاد �لعام لطلبة فل�صطني 

يف �لكويت. ُيَعّد �أحد موؤ�ص�صي حركة حما�ص، وهو ع�صو مكتبها �ل�صيا�صي منذ تاأ�صي�صه. 

لرئا�صة  �نتخابه  و�أعيد   ،1995 �صنة  �أو�خر  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئا�صة  توىل  وقد 

�ملكتب لعدة دور�ت، كان �آخرها �صنة 2013.

رائد حممد ح�سن نعريات:

�ل�صيا�صية و�لتنموية من جامعة �لعالقات  حا�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لق�صايا 

�لدولية يف كييف يف �أوكر�نيا، �أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لنجاح �لوطنية، رئي�ص 

�ملركز �ملعا�رش للدر��صات وحتليل �ل�صيا�صات. نا�صط �إعالمي يف �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 

�الإعالمية، �صارك يف �لعديد من �لدور�ت �ملتخ�ص�صة يف فنون �لتحليل �ل�صيا�صي وحتليل 

�ل�صيا�صات، و�لتفكري �ال�صرت�تيجي. كاتب وحملل �صيا�صي، ن�رش �لعديد من �لتحليالت 

يف �ل�صحف و�ملجالت �لعربية و�ملحلية، كما ن�رش �لعديد من �الأبحاث �لعلمية �لتي ترّكز 

على �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني وعملية �ل�صالم. 

�سامي خاطر:

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، و�أحد موؤ�ص�صي حركة حما�ص يف �خلارج، من 

مو�ليد قرية عقربة يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1949، حا�صل على بكالوريو�ص يف �القت�صاد 

�ل�صيا�صي يف  �أق�صام �لعمل  1972. �صارك يف تاأ�صي�ص  �ل�صيا�صية من بغد�د �صنة  و�لعلوم 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( منذ ن�صاأتها. عمل باحثاً يف عدة موؤ�ص�صات �إعالمية. 
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باالإعد�د  وقام  �ل�صيا�صية،  و�لتقدير�ت  و�لتحليالت  �لفكرية  �ملقاالت  من  �لعديد  كتب 

و�لتدريب للعديد من �لدور�ت �ل�صيا�صية و�الإعالمية. ع�صو جمل�ص �أمناء موؤ�ص�صة �لقد�ص 

�لدولية، وع�صو �ملوؤمتر �لقومي �الإ�صالمي.

�سميح حّمودة:

فلوريد�،  جنوب  وجامعة  بريزيت  جامعة  خريج   ،1960 �صنة  حلم  بيت  مو�ليد  من 

ويحا�رش حالياً يف د�ئرة �لعلوم �ل�صيا�صية بجامعة بريزيت. عمل على تاأ�صي�ص وتنظيم 

بلدية ر�م �هلل، وهو مدير  �هلل و�أر�صيف  �لفل�صطينية يف ر�م  �لدر��صات  �أر�صيف موؤ�ص�صة 

يف  �لفل�صطينيـة  �لدر��صـات  موؤ�ص�صـة  عن  ت�صـدر  �لتي  �لقـد�ص  حوليـات  دوريـة  حتريـر 

ر�م �هلل. له عدد من �لكتب و�لدر��صات و�ملقاالت �ملن�صورة �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية، 

كتاب  منها  �النتد�ب؛  عهد  يف  فل�صطني  وبتاريخ  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمية  و�حلركات 

“�لوعي و�لثورة: در��صة يف حياة وجهاد �ل�صيخ عز �لدين �لق�صام”. ي�صتعد لن�رش �صل�صلة 
حول  وكتابني  �لفل�صطينية،  و�ل�صيا�صية  �لفكرية  �لنخبة  �أع�صاء  من  عدد  حول  در��صات 

تاريخ ر�م �هلل يف �لعهد �لعثماين وعهد �النتد�ب �لبيطاين.

طالل عرتي�سي:

�لرتبوي  �الجتماع  علم  �أ�صتاذ  �للبنانية،  �جلامعة  يف  للدكتور�ه  �لعايل  �ملعهد  عميد 

�ل�رشق  ق�صايا  يف  وباحث   ،2000-1990 �للبنانية  �جلامعة  يف  �الجتماعي  �لنف�ص  وعلم 

من  وعربية.  لبنانية  در��صات  مر�كز  يف  و��صت�صارية  علمية  هيئات  ع�صو  �الأو�صط. 

رجال:  بال  ودولة  �لباحثني،  من  جمموعة  مع  باال�صرت�ك  �الإ�صالم،  م�صتقبل  موؤلفاته: 

جدل �ل�صيادة و�الإ�صالح يف �ل�رشق �الأو�صط، و�جلمهورية �ل�صعبة: �إير�ن يف حتوالتها 

نافع،  ب�صري  مع  باال�صرت�ك  و�الأزمة،  �لدولة  و�إير�ن  �الإقليمية،  و�صيا�صاتها  �لد�خلية 

وجيو-��صرت�تيجيا �له�صبة �الإير�نية: �إ�صكاليات وبد�ئل، و�صارك يف كتابة:

 Political Islam and European Foreign Policy: Perspectives from Muslim
Democrats of the Mediterranean.

عدنان اأبو عامر:

رئي�ص ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �الأمة للتعليم �ملفتوح يف فل�صطني. �أ�رشف على 

عدد من �لر�صائل �لعلمية وناق�ص ر�صائل �أخرى. يكتب يف مو�قع و�صحف باللغتني �لعربية 

يف  �الإ�صالمية  �حلركة  منها:  و�لتاريخ،  �ل�صيا�صة  يف  كتاباً  ع�رشين  له  ون�رش  و�الأجنبية، 
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فل�صطني، و�ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، وقر�ء�ت يف فوز حما�ص، و�ملوقف �الإ�رش�ئيلي 

من ق�صية �لالجئني، وثغر�ت يف جد�ر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ومر�كز �لبحوث يف �إ�رش�ئيل. 

كما ترجم كتباً من �لعبية للعربية، منها: ثورة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�ألف يهودي يف 

�لتاريخ �حلديث، ودرو�ص من حرب لبنان، و�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية... �إىل �أين؟ و�صارك 

يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لعلمية د�خل فل�صطني وخارجها.

Follow on Twitter: @adnanabuamer1
Facebook: www.facebook.com/Dr.adnanabuamer

حم�سن حممد �سالح:

�أ�صتاذ   .1993 �صنة  و�ملعا�رش  �حلديث  �لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صل 

م�صارك يف �لدر��صات �لفل�صطينية، و�ملدير �لعام ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت 

منه  �صدرت  �لذي  �ل�صنوي  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  حُمرِّر  وهو   ،2004 منذ 

وهو  جملد�ت.  خم�صة  منها  �صدر  �لتي  �لفل�صطينية  �لوثائق  وحمرر  جملد�ت،  ثمانية 

�لعاملية مباليزيا �صابقاً، و�ملدير  �الإ�صالمية  �لتاريخ و�حل�صارة يف �جلامعة  رئي�ص ق�صم 

�لتنفيذي ملركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط بعّمان �صابقاً.

�صدر له 12 كتاباً وقام بتحرير �أكرث من 55 كتاباً �آخر�ً. رئي�ص حترير ن�رشة فل�صطني 

�ليوم �الإلكرتونية )�صدر منها �أكرث من ثالثة �آالف عدد حتى نهاية 2013(، حمرر �لتقدير 

�ال�صرت�تيجي ملركز �لزيتونة. ن�رشت له �لكثري من �لدر��صات �ملحّكمة و�ملقاالت، و�صارك 

يف ع�رش�ت �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية.

َوي: م�سطفى اأبو �سُ

�ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  ومنهجه  �لغز�يل  �الإمام  فكر  لدر��صة  �لكر�صي  �أ�صتاذ 

 ،1993 وجامعة �لقد�ص. تخرج من جامعة بو�صطن يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �صنة 

قام  �لغز�يل.  �الإمام  عند  �ملعرفة  نظرية  يف  �لتطور  بعنو�ن:  �لدكتور�ه  ر�صالة  وكانت 

بالتدري�ص يف �جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية يف ماليزيا )1993-1996(، ثم يف جامعة �لقد�ص 

فلوريد�  جامعة  يف  فولب�يت  برنامج  يف  ز�ئر�ً  �أ�صتاذ�ً  كان  �الآن.  وحتى   1996 �صنة  منذ 

حتقيق  بالعربية  موؤلفاته  من  نيويورك.  يف  بارد  كلية  ويف   ،)2004-2003( �الأطلنطية 

فتاوى �لغز�يل �صنة 1996.



حمـــــا�س

16

مو�سى اأبو مرزوق:

على  حا�صل  غزة،  قطاع  يف  رفح  خميم  يف   1951 �صنة  ولد  بفل�صطني،  يبنا  قرية  من 

درجة �لدكتور�ه يف �لهند�صة �ل�صناعية �صنة 1992، من �لواليات �ملتحدة. 

مّت �نتخابه رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صنة 1992، �إىل �أن �عتقلته �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية �صنة 1995. وبعد �الإفر�ج عنه �صنة 1997، توىل م�صوؤولية نائب رئي�ص 

هيئة  ع�صو  وهو  بغزة،  �الإ�صالمية  �جلامعة  موؤ�ص�صي  �أحد  للحركة.  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�إن�صاء موؤ�ص�صة �لقد�ص، وكان رئي�صاً للهيئة �لتح�صريية فيها،  �أ�صهم يف  �الإ�رش�ف فيها. 

وعمل رئي�صاً ملجل�ص �إد�رتها يف دورتها �الأوىل، ثم �أ�صبح ع�صو�ً يف جمل�ص �الإد�رة. وهو 

ع�صو يف �لهيئة �الإد�رية للموؤمتر �لقومي �الإ�صالمي.

يو�سف علي اأبو ال�سعود:

�لنقابي  �لعمل  مار�ص   .1976 �صنة  مو�ليد  من  �خلليج،  يف  مقيم  فل�صطيني  �أكاديي 

�ال�صرت�تيجية،  �لدر��صات  يف  وباحثاً  م�صت�صار�ً  حالياً  يعمل  مبكرة.  �صّن  يف  و�ملجتمعي 

يف  �لدكتور�ه  درجة  لنيل  مر�صح  �ال�صرت�تيجي.  و�لتخطيط  �لقيادة  مهار�ت  يف  ومدرباً 

�لقيادة �لتحويلية يف جامعة هدرزفيلد يف �ململكة �ملتحدة. له م�صاركات ودر��صات عديدة 

�لهوية  وماآالت  حتديات  حول  �أبحاثه  ترتكز  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  ق�صايا  يف 

وعالقاتها  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بحركات  �ملتعلقة  و�لتطور�ت  �ملنفى،  يف  �لفل�صطينية 

�لعربية و�لدولية.

يو�سف مو�سى حممد رزقة:

�أ�صتاذ يف �الأدب و�لنقد يف �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، و�صغل فيها عدة منا�صب منها نائب 

 .2001 1993 وحتى �صنة  �لطلبة منذ �صنة  �الآد�ب، وعميد �صوؤون  �لرئي�ص، وعميد كلية 

عمل وزير�ً لالإعالم يف حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية �لعا�رشة �صنة 2006، ويعمل م�صت�صار�ً 

2007 حتى �الآن. له �لعديد من �ملوؤلفات و�الأبحاث يف  لرئي�ص �لوزر�ء منذ �صنة  �صيا�صياً 

�الآد�ب و�لنقد وعلوم �ل�صيا�صة، منها: �لطريق �ل�صعب يف ثالثة �أجز�ء، يوثق فيه ويحلل 

جتربة حما�ص يف �حلكم و�ملقاومة، كما �أن له مقاالت �صيا�صية يومية يف جريدة فل�صطني يف 

غزة حتت عنو�ن “�أبعاد”، وقد �أ�رشف على عدة ر�صائل جامعية يف �الآد�ب ويف �ل�صيا�صة.



تقدير ووفاء

للأ�ستاذ �لدكتور �إبر�هيم �أبو ربيع

اإبراهيم  الدكتور  الأ�ستاذ  اإىل  �سدوره  فكرة  يف  مدين  الكتاب  هذا 

اأبو ربيع رحمه اهلل؛ اأحد اأبرز املتخ�س�سني يف درا�سات التيارات 

الأمريكية  اجلامعات  يف  والأ�ستاذ  املعا�سرة،  الإ�سالمية  واحلركات 

والكندية. فقد طرح علينا رحمه اهلل فكرة اإ�سدار كتاب يتناول فكر 

كما  يعر�سها  بحيث  مو�سوعية  علمية  بطريقة  وجتربتها  حما�س  حركة 

هي، وكما ُتعبِّ بنف�سها عن نف�سها، اأو كما يدر�سها اأكادمييون متخ�س�سون 

مو�سوعيون.

الكتاب  خطة  اإعداد  من  الأوىل  اخلطوات  اإبراهيم  د.  مع  قطعنا 

ومرا�سلة الباحثني، غري اأنه تويف رحمه اهلل يف عمَّان يف 2011/7/2؛ 

قبل اأن يتم الف�سل الذي التزم بكتابته، وقبل اأن ي�ساركنا يف حترير 

اأيٍّ من ن�سو�س الكتاب؛ فكانت وفاته خ�سارة كبرية لنا. وها نحن نكمل 

م�سوار الكتاب، اآملني اأن يكون قد حتقق الهدف املراد من اإجنازه.

رحم �هلل �لدكتور �إبر�هيم، و�أ�سكنه ف�سيح جناته

�ملحرر

د. حم�سن حممد �سالح 
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مُتثِّل حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص �أحد �أبرز حركات �ملقاومة �لفل�صطينية. وهي 

تتبنى  وهي  �لفل�صطيني.  �لو�صط  يف  و��صعة  ب�صعبية  حتظى،  ز�لت  وما  حظيت،  حركة 

�الإ�صالم عقيدة و�صلوكاً ومنهجاً، وتنتمي �إىل مدر�صة �الإخو�ن �مل�صلمني يف تبني �الإ�صالم 

�ل�صني �لو�صطي �ملعتدل كما َتذكر يف �أدبياتها.

يحاول هذ� �لكتاب �أن يلتزم باأمرين �أ�صا�صيني، �الأول: �اللتز�م مبناهج �لبحث �لعلمي 

كما  حما�ص  تقدمي  حماولة  و�لثاين:  وتوثيق؛  ومو�صوعية  دقة  من  ذلك  يتطلبه  ما  وكل 

هي، �صو�ء من خالل باحثني متخ�ص�صني ُمطلعني على حما�ص وجتربتها، �أم من خالل 

ت عدد�ً من �جلو�نب �ملهمة و�صدَّت �لعديد من �لثغر�ت  قياد�ت من حما�ص نف�صها �لتي غطَّ

كافية  �ملن�صورة  �الأدبيات  تكون  ال  عندما  خ�صو�صاً  �ل�صورة؛  ال�صتكمال  �ل�رشورية 

لتبيني �لنقاط حملِّ �لبحث.

يتوزع �لكتاب على ق�صمني، �الأول: در��صات علمية حول حما�ص وجتربتها، و�لثاين: 

�إ�صهامات خلم�صة من كبار قادة حما�ص يف �الإجابة عن �لعديد من �لت�صاوؤالت يف مو��صيع 

متنوعة حول �حلركة. وي�صمل �لق�صم �لثاين مقابالت �أجر�ها �ملحرر عن طريق �ملر��صالت 

�الإلكرتونية مع خالد م�صعل و�إ�صماعيل هنية ومو�صى �أبو مرزوق و�أ�صامة حمد�ن، على 

�أن ُتعدَّ مادة �ملقابالت �إ�صهاماً وم�صاركة منهم يف �إعد�د �لكتاب. ولذلك، مّت و�صع �الإجابات 

بحيث تاأخذ �صكالً متنا�صقاً �صل�صاً، بعد حذف �الأ�صئلة وحتويل معظمها �إىل عناوين. كما 

ت�صمن هذ� �لق�صم ورقة عمل �أعدها �صامي خاطر حول روؤية حما�ص الإد�رة �ل�رش�ع.

يبد�أ �لكتاب با�صتعر��ص تاريخي لن�صاأة حركة حما�ص وتطورها، يليه مناق�صة للروؤية 

م�صاريع  من  وموقفها  �ل�صهيوين،  للعدو  حما�ص  ونظرة  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صية 

�ل�صيا�صي  �الإ�صالح  لعملية  وروؤيتها  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  ومن  �ل�صلمية  �لت�صوية 

و�الجتماعي؛ كما يناق�ص �لكتاب دو�ئر عالقات حما�ص �لعربية و�الإ�صالمية. �أما �إ�صهامات 

�جلدل  ثار  �لتي  �لق�صايا  من  عدد  حول  حمدَّثة  نوعية  �إ�صافة  متثل  فهي  حما�ص،  قادة 

�أ�صامة حمد�ن تركزت  �أن م�صاركة  يتعلق بحما�ص وجتربتها؛ مع مالحظة  حولها فيما 

على �لعالقات �لدولية حلما�ص، على �أ�صا�ص �أنه كان م�صوؤوالً لب�صع �صنني عن هذ� �مللف يف 

�حلركة، وعلى �عتبار عدم وجود در��صة علمية يف �جلزء �الأول حول هذ� �جلانب.
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يف �لبد�ية، عندما مّت �لتخطيط الإ�صد�ر هذ� �لكتاب مع �الأ�صتاذ �لدكتور �إبر�هيم �أبو ربيع 

رحمه �هلل، مّت على �أ�صا�ص �صدور �لن�صخة �الإجنليزية �أوالً ب�صبب �حلاجة �ملا�صة لل�صاحة 

�لعربية، وهو  باللغة  �لدر��صات  ��صتلمنا معظم  �أننا  �لكتب. غري  �لنوع من  لهذ�  �الأجنبية 

ما جعل �لطبعة �لعربية �أ�رشع و�صوالً للمطبعة، بينما يجري �إعد�د �لن�صخة �الإجنليزية 

�أعدت على مدى زمني و��صع يزيد  �أن ف�صول هذ� �لكتاب  �إىل  للطباعة. وجتدر �الإ�صارة 

عن �لعامني )بني �لن�صف �لثاين من �صنة 2011 و�لن�صف �الأول من �صنة 2014(؛ ورمبا ال 

يكون لذلك تاأثري ذ� باٍل، فيما يتعلق باجلو�نب �لفكرية و�لروؤية �ل�صيا�صية، غري �أنه يجدر 

و�لعربية  �لفل�صطينية  وعالقاتها  �الأر�ص  على  حما�ص  جتربة  عن  �حلديث  عند  له  �لتنبه 

و�الإ�صالمية و�لدولية؛ و�إن كنا حاولنا �أن تكون �لن�صو�ص حمّدثة قدر �الإمكان.

من جهة �أخرى، فاإن �ملحرر قام بدوره �ملعتاد يف حترير �لن�صو�ص �لعلمية و�صبطها، 

�لعامة  �ل�صيا�صة  كانت  وقد  �ملتنا�صق.  �ملرت�بط  �ملتكامل  ب�صكله  �لكتاب  يخرج  بحيث 

�لتوثيق،  �أ�صاليب  بتوحيد  يتعلق  ما  وخ�صو�صاً  �ل�رشوري،  �الأدنى  باحلد  �لتدخل  هي 

و�لتبويب، و�للغة. غري �أن بع�ص �ملو��صع ��صتدعت حتديثات �أو �إ�صافات مهمة، كما هو 

�حلال يف �جلو�نب �ملتعلقة بعالقة حما�ص مع حركة �جلهاد، وبعالقات حما�ص �الإ�صالمية 

خرجت  �لذي  �لنهائي  �ل�صكل  عن  م�صوؤول  �ملحرر  فاإن  وبالطبع،  تركيا.  مع  وحتديد�ً 

فيه هذه �لن�صو�ص. �أما كتابات ومقابالت قادة حما�ص فقد مّت �اللتز�م بن�صو�صها، مع 

مر�عاة �ل�صبط �للغوي �ملعتاد؛ و�أخذ مو�فقتهم عليها.

و�أخري�ً، ال ي�صعنا �إال �أن نرتحم على �الأ�صتاذ �لدكتور �إبر�هيم �أبو ربيع على مبادرته 

بفكرة �لكتاب، �صائلني �هلل �أن تكون يف ميز�ن ح�صناته. كما ن�صكر جميع �لزمالء �لباحثني، 

�إعد�د ف�صول �لكتاب، ون�صكر قياد�ت حما�ص �لتي جتاوبت يف �لكتابة  �أ�صهمو� يف  �لذين 

عمل  لفريق  �أي�صاً  مو�صول  و�ل�صكر  �لت�صاوؤالت.  من  �لعديد  عن  �لتو�صيحات  وتوفري 

�لزيتونة وخ�صو�صاً �الأختني �إقبال عمي�ص وفاطمة عيتاين. 

�صائلني �هلل �صبحانه �أن ُي�صّكل هذ� �لكتاب �إ�صافة نوعية ومنهجية يف �لدر��صات �ملتعلقة 

بحركة حما�ص وبالق�صية �لفل�صطينية، ومرحبني بكل مالحظة �أو توجيه �أو نقد بناء.

و�حلمد هلل رّب �لعاملني

املحرر

د. حم�شن حممد �شالح  




