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  المقدمة
  

نحاول في هذا الكتاب االستفادة من القراءات النقدية لمجموعة من الخبراء واألكاديميين والمتخصصين حول              

 وحتـى منتـصف سـنة       ٢٠٠٦كانون الثاني   / تجربة حماس منذ فوزها في االنتخابات التشريعية في يناير        

٢٠٠٧.  

ة حماس في تلك الفترة تجربة تستحق التأمل والمراجعة، وتستحق القراءة النقديـة الموضـوعية               كانت تجرب 

  .البعيدة عن الشحن العاطفي اإليجابي والسلبي، والذي امتألت فيه الساحة طوال الفترة الماضية

لس التـشريعي   مثّلت حماس خياراً وطنياً للكثير من أبناء الشعب الفلسطيني وفازت بأغلبية مريحة في المج             

غير أن النموذج اإلصالحي والتغييـري      . الفلسطيني، وحققت شرعية شعبية لنفسها ولبرنامجها في المقاومة       

الذي أرادت تقديمه اصطدم بحقائق وجود االحتالل الصهيوني على األرض بوصـفه العبـاً رئيـسياً فـي                  

ول إلى حزب معارض، وسـعي بعـض        المعادلة، وبحقائق عدم استيعاب العديد من قيادة السلطة وفتح للتح         

إلى إفشال حكومة حماس وإسقاطها بالسرعة الممكنة، كما اصطدمت حمـاس           ) وخصوصاً األمنية (تياراتها  

  .بعداء أو تحفظ أو انزعاج عدد من األنظمة العربية وخصوصاً تلك التي تدور في الفلك األمريكي

ستهدفتها، وحاولت كسر الحصار، كما حاولـت أن        واجهت حماس العديد من التيارات القوية الجامحة التي ا        

ترفع من سقف البرنامج الوطني الفلسطيني، ورفضت أن تستسلم لعمليات اإلفشال، وسعت أن تختـار هـي                 

بنفسها الوقت المناسب لترك الحكومة أو السلطة؛ حيث كانت تُقدر أن الثمن الذي ستدفعه ال يستهدف منهـا                  

لوزارية، وإنما كان سيتبعه عمليات تشويه وإقصاء وحمالت أمنية تستهدف          فقط مجرد التخلي عن المناصب ا     

  .وجودها ذاته، تمهيداً لعقد تسوية سلمية نهائية، وطي الملف الفلسطيني

وفي خضم الصراعات والضغوط والضربات التي كانت تأتي من كل جانب لم تستطع حماس تنفيذ برنامجها                

ووجهت الكثير من األسئلة عن مدى واقعية       . للعديد من االنتقادات  اإلصالحي، كما تعرض أداؤها الحكومي      

حماس في التقدم لقيادة سلطة تعمل تحت االحتالل، أو عمل برامج إصالحية في بيئة ال تملك فيهـا مفـاتيح                    

  .القرار الحقيقي أو التغيير على األرض

سي وأدائها الحكومي وسلوكها األمني     يقدم هذا الكتاب قراءات نقدية لتجربة حماس في تطبيق برنامجها السيا          

والزمالء المشاركون يقدمون رؤاهم من زوايا مختلفة، وهـم يمثلـون           . وعالقاتها الداخلية والعربية والدولية   

أطياف مختلفة وتخصصات مختلفة وزوايا نظر مختلفة، ولكن يجمعهم االهتمام بأن يقف المشروع الـوطني               

  .ته ليتمكن من تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطينيالفلسطيني على رجليه وأن ترتفع سوي

ومركز الزيتونة إذ يقدم هذه المجموعة من الكتابات والدراسات ليؤكد احترامه للتنوع والتعدد في اآلراء، كما 

ينظر إلى اختالف وجهات نظر المشاركين باعتبارها عملية إغناء لحالة النقد والتفكير التي تعين على تكوين                

كما يؤكد المركز أن اآلراء الواردة في الكتاب ال تمثل بالـضرورة وجهـة نظـر                . املة للموضوع نظرة ش 

  .المركز

  واهللا الموفق      

  المحرر
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