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امل�ساركون يف كتابة التقرير

الف�شـــــــــــــل االأول:

الو�شع الفل�شطيني

الـــــــــــداخلـــــــــــي

التـقــريــر حمــــرر 

امل�شاركون يف كتابة التقرير

اأ. د. حم�شن حممد �شالح:

�ل�صيا�صية  �لدر��صات  �لفل�صطينية، ومتخ�ص�ص يف  �لدر��صات  �أ�صتاذ يف 

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  عام  ومدير  رئي�ص  و�ال�صرت�تيجية. 

و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  وهو   ،2004 منذ  و�ال�صت�صار�ت 

بجائزة  �الأول  �لفائز  �صابقاً.  مباليزيا  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة   يف 

1997، وجائزة �المتياز يف  �ل�صبان �صنة  بيت �ملقد�ص للعلماء �مل�صلمني 

�صدر   .2002 �صنة  مباليزيا  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة  من  �لتدري�ص 

يف  ف�صالً   18 وكتب  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صاً  كتاباً   13 له 

�لعلمي  بالتحرير  قام  �لفل�صطيني.  بال�صاأن  �أ�صا�صاً  متعلقة  علمية   كتب 

جملد�ً   11( �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  حُمرِّر  وهو  كتاباً.   90 لـ 

 ،)2011-2005 جملد�ت   7( �لفل�صطينية  و�لوثائق   ،)2019-2005

�لتقدير  حمرر   .)2019–2014 جملد�ت   6( �لفل�صطينية  و�ليوميات 

من  �لكثري  له  ن�رشت  تقدير�ً(.   117( �لزيتونة  ملركز  �ال�صرت�تيجي 

�لدر��صات �لعلمية �ملحّكمة، قدم �أور�ق عمل ومد�خالت يف �أكرث من 80 

موؤمتر�ً حملياً ودولياً. ن�رش نحو 185 حتليالً �صيا�صياً وتقدير موقف، 

و�أجريت معه �أكرث من 360 مقابلة تلفزيونية و�إذ�عية و�صحفية.

اأ. �شاري عرابي:

�لوطنية  �حلركة  ويف  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لق�صايا  يف  وباحث  كاتب 

بق�صايا  �هتمامه  �إىل  باالإ�صافة  �خل�صو�ص،  وجه  على  �لفل�صطينية 

�لفكر �الإ�صالمي. ح�صل على ماج�صتري يف �لدر��صات �لعربية �ملعا�رشة 

�الأيديولوجيا  “حتوالت  بعنو�ن  �أطروحة  كتب  بريزيت.  جامعة  من 

و�ل�صيا�صة يف �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية: �لكتيبة �لطالبية منوذجاً”. 

يتعاون مع عدد من مر�كز �الأبحاث، وكتب �لعديد من �الأبحاث و�لتقارير 

ودر��صات تقدير �ملوقف. ُي�صت�صاف ب�صكل د�ئم يف �لقنو�ت �لتلفزيونية 

�أ�صدر  �ل�صيا�صية.  �الأحد�ث  لتحليل  و�لعاملية  و�لعربية  �لفل�صطينية 

باال�صرت�ك ُيثِّل جزء�ً من �صل�صلة تتناول مفاهيم وم�صطلحات  كتاباً 

�لق�صية �لفل�صطينية، ولديه مئات �ملقاالت باللغتني �لعربية و�الإجنليزية 

يف �مل�صائل �لفكرية و�ل�صيا�صية.
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د. وئام �شميح حمودة:

�أ�صتاذ م�صاعد ومن�صقة وحدة �ل�صحة �لنف�صية يف معهد �ل�صحة �لعامة 

درجة  على  حا�صلة   .2017 �صنة  منذ  بريزيت  جامعة  يف  و�ملجتمعية 

�لديوجر�فية  يف  فرعي  تخ�ص�ص  مع  �الجتماع  علم  يف  �لدكتور�ه 

ودرجة   ،2016 �صنة  يف  �ل�صيا�صي  و�القت�صاد  و�لتنمية  �الجتماعية 

 Brown بر�ون  جامعة  من   2012 �صنة  يف  �الجتماع  علم  يف  ماج�صتري 

�أبحاث من�صورة يف  لديها  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  University يف 

مة متعلقة يف در��صة تاأثري �لبنية �الجتماعية  عدة جمالت �أكاديية حمكَّ

�ل�صكانية،  و�لتغري�ت  �ل�صكان  �صحة  على  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية 

و�لعمليات  �الجتماعية  و�ل�صيا�صات  �لبنيوية  �لتحوالت  بني  و�لعالقة 

�لديوجر�فية يف فل�صطني. 

اأ. د. معني حممد عطا رجب:

يف  �قت�صادي  وحملل  وخبري  �جلامعات  من  عدد  يف  �القت�صاد  �أ�صتاذ 

�لتجارة باجلامعة  كلية  تاأ�صي�ص  �ملحلي و�خلارجي. �صارك يف  �الإعالم 

يف  �الإد�رية  و�لعلوم  �القت�صاد  كلية  تاأ�صي�ص  ويف  بغزة،  �الإ�صالمية 

جامعة �الأزهر بغزة، وكان عميدها لعدة �صنو�ت. عمل �صابقاً م�صت�صار�ً 

ل�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، ومن�صقاً ملعهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية 

�لفل�صطيني “ما�ص” يف ر�م �هلل. ع�صو يف عدة جمعيات علمية �قت�صادية 

�لدوريات  يف  من�صورة  عمل  و�أور�ق  �أبحاث  عدة  له  وعربية.  حملية 

وعربية  حملية  موؤمتر�ت  يف  �صارك  و�الإقليمية.  �ملحلية  �ملتخ�ص�صة 

ودولية عديدة. له عدة موؤلفات جامعية يف �لنظرية �القت�صادية، و�ملالية 

�لعامة، و�لنقود و�مل�صارف، و�لتجارة �لدولية، و�القت�صاد �الإ�صالمي، 

و�لتكامل �القت�صادي، و�القت�صاد �لفل�صطيني، ومناهج �لبحث �لعلمي، 

على  �أ�رشف  كما  �القت�صادي.  �لفكر  وتاريخ  �القت�صادي،  و�لتخطيط 

ر�صائل علمية جامعية على م�صتوى �ملاج�صتري.

الف�شـــــل الثــانــي:

املوؤ�شرات ال�شكانية

واالقت�شـــــاديــــــــة

لفل�شــطينـيـــــــــة ا

* املوؤ�شرات ال�شكانية

* املوؤ�شرات االقت�شادية
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امل�شاركون يف كتابة التقرير

الثــالــث: الف�شـــــل 

واملقد�شــــات االأر�س 

الــرابــــع:  الفـ�شــــل 

العـــدوان  م�شـــارات 

مـــــــــــة  و ملقــــــا ا و

والت�شــوية ال�شـلميـة

اأ. زياد حممد ابحي�س:

يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حائز  �لقد�ص،  �صوؤون  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لعلوم �ل�صيا�صية من �جلامعة �الأردنية، ويو��صل در��صة �لدكتور�ه يف 

�جلامعة ذ�تها. حّرر تقرير عني على �الأق�صى يف �لفرتة 2008-2006، 

�الإعالم  لق�صم  رئي�صاً  َعِمَل   .2013-2009 �لفرتة  يف  �إعد�ده  يف  و�أ�صهم 

و�صغل   ،2007-2004 �لفرتة  يف  �لدولية  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  يف  و�الأبحاث 

باحث  حالياً  وهو   ،2010-2008 �لفرتة  يف  فيها  �لتنفيذي  �ملدير  موقع 

متعاون معها. يكتب مبحث �لقد�ص و�ملقد�صات يف �لتقرير �ال�صرت�تيجي 

�لفل�صطيني مع مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت منذ �صنة 2009.

اأ. ربيع حممد الدّنان:

�للغة  يف  �إجازة  على  حا�صل  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لعربية و�آد�بها. ي�صارك يف �إعد�د وحترير جملد �ليوميات �لفل�صطينية، 

من  عدد  كتابة  يف  �أ�صهم   .2014 منذ  �لزيتونة  مركز  عن  ي�صدر  �لذي 

�لكتب �ل�صادرة عن �ملركز، �أبرزها: �صل�صلة تقرير معلومات، و�صل�صلة 

ملف معلومات، وكتاب “م�رش بني عهدين مر�صي و�ل�صي�صي: در��صة 

جتاه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�صيا�صات  بعنو�ن  ف�صالً  �أعد  مقارنة”. 

�ملقاومة �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية: در��صات يف 

�لتجربة و�الأد�ء 1994-2013. �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت وحلقات 

�لنقا�ص �ملحلية و�لدولية.

اأ. هاين “حممد عدنان” امل�رشي:

“�لقد�ص”  �صحيفة  يف  عمود  وكاتب  �صيا�صي،  وحملل  و�صحفي  كاتب 

�لفل�صطينيني  و�ل�صحفيني  للكتاب  �لعام  �الحتاد  يف  ع�صو  �ملقد�صية، 

�ملركز  موؤ�ص�صي  �أحد   .1980 �صنة  منذ  �لعامليني  �ل�صحفيني  و�حتاد 

�لفل�صطيني الأبحاث �ل�صيا�صات و�لدر��صات �ال�صرت�تيجية - م�صار�ت 

موؤ�ص�ص  وهو  �الآن.  وحتى   2011 �أبريل  ني�صان/  منذ  �لعام  ومديره 

)بد�ئل(  و�لدر��صات  و�الأبحاث  لالإعالم  �لفل�صطيني  �ملركز  ومدير 

* م�شــــــــــار
    العـــــدوان

    واملقاومة

* م�شـــــــار
    الت�شوية

    ال�شلمية
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الفــ�شـــل اخلـامـــ�س: 

امل�شــهد االإ�شـرائيلي

�لعامة  �الإد�رة  عام  مدير  من�صب  �صغل   .2011-2005 �لفرتة  خالل 

�الإعالم  وز�رة  يف  �الإعالمية  �ملوؤ�ص�صات  و�صوؤون  و�لن�رش  للمطبوعات 

من  �لعديد  له  ُن�رشت   .2005-1995 �لفرتة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف 

�ملقابالت  من  �لكثري  يف  و�صارك  �ملقاالت،  ومئات  و�الأبحاث  �لدر��صات 

مع و�صائل �الإعالم �ملختلفة، كما �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لعربية 

و�لدولية. وهو ع�صو جمل�ص �أمناء موؤ�ص�صة يا�رش عرفات، وم�صت�صار 

يف �صبكة �ل�صيا�صات �لفل�صطينية.

د. جوين من�شور:

�الأكاديية  �لكلية  يف  �لتاريخية  �لدر��صات  ق�صم  يف  وحما�رش  موؤرخ 

“�جلليل”. تتمحور �أبحاثه حول �لتاريخ �الإ�صالمي و�لعربي و�صوؤون 
من  عدد  له  �صدر  �لعربي.   - �الإ�رش�ئيلي  و�ل�رش�ع  �الأو�صط  �ل�رشق 

و“م�صافة  �الإ�رش�ئيلي”،  “�ال�صتيطان  بينها:  من  و�لكتب،  �الأبحاث 

�الأعالم  و“معجم  �إ�رش�ئيل”،  يف  �لع�صكرية  و“�ملوؤ�ص�صة  دولتني”،  بني 

و�مل�صطلحات �ل�صهيونية و�الإ�رش�ئيلية”، و“حيفا: �لكلمة �لتي �صارت 

�لتعليم  مدينة”، و“مئوية ت�رشيح بلفور”، و“�لتدين يف مناهج وكتب 

يف  مة  �ملُحكَّ و�لبحوث  �لدر��صات  من  �لكثري  له  ن�رشت  �إ�رش�ئيل”.  يف 

�لعديد من �ملجالت و�لدوريات �لعلمية. و�صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت 

�ملحلية و�لدولية. نا�صط �صيا�صي و�جتماعي وثقايف يف موؤ�ص�صات �أهلية 

و�أكاديية.

اأ. اإقبال وليد عمي�س:

�لتدقيق  وحدة  ورئي�صة  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صة  باحثة 

�ل�صكانية  �ملوؤ�رش�ت  �إعد�د  يف  �صاركت  �لزيتونة.  مركز  يف  �الأكاديي 

لعدة  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  يف  و�لتعليمية  و�القت�صادية 

مو�جهة  يف  و�الإعمار  �لتنمية  غزة:  “قطاع  كتاب  �إعد�د  ويف  �صنو�ت، 

�حل�صار و�لدمار”.

�ل�صادرة  و�ملن�صور�ت  �لكتب  لع�رش�ت  �الأكاديي  �لتدقيق  يف  �صاركت 

“�ملوؤ�رش�ت  بعنو�ن  ف�صل  كتابة  يف  �صاركت  كما  �لزيتونة.  مركز  عن 

* امل�شهد االإ�شرائيلي
    ال�شيا�شــي الداخلي

* املوؤ�شرات ال�شكانية
    واالقتــ�شـــــــاديـــة

    االإ�شــــرائيـــليـــــــة
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امل�شاركون يف كتابة التقرير

بعنو�ن  وف�صل   ،”2013-1994 �لفل�صطينية  لل�صلطة  �القت�صادية 

“�لتنمية �لب�رشية يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة �لوطنية 
�لفل�صطينية: در��صات يف �لتجربة و�الأد�ء 2013-1994.

اأ. با�شم جالل القا�شم:

ماج�صتري  على  حا�صل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  باحث 

يف  �لدكتور�ه  درجة  لنيل  ُيح�رش  و�لديبلوما�صية.  �لدولية  �لعالقات  يف 

يف  و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم  رئي�ص  حالياً  ي�صغل  �ل�صيا�صية،  �لعلوم 

مركز �لزيتونة، ونائب رئي�ص حترير “ن�رشة فل�صطني �ليوم”. �ألّف كتاباً 

بعنو�ن “�صو�ريخ �ملقاومة يف غزة �صالح �لردع �لفل�صطيني”، وله در��صة 

علمية حمّكمة بعنو�ن “�ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية جتاه �الأزمة �ل�صورية 

2011-2018”، و�صارك يف �إعد�د عدد من �لدر��صات و�ملوؤلفات �ملن�صورة. 

منها: �صل�صلة تقرير معلومات، و�صل�صلة ملف معلومات �للتان ت�صدر�ن 

عن مركز �لزيتونة، وكتاب “م�رش بني عهدين مر�صي و�ل�صي�صي: در��صة 

�لفل�صطينية”  �لوطنية  �ل�صلطة  “تاأ�صي�ص  بعنو�ن  ف�صل  �أعد  مقارنة”. 

و�الأد�ء  �لتجربة  يف  در��صات  �لفل�صطينية:  �لوطنية  �ل�صلطة  كتاب   يف 

1994-2013. و�صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت.

اأ. اأ�رشف عثمان بدر:

حما�رش يف جامعة بريزيت، يو��صل در��صته لنيل درجة �لدكتور�ه يف 

�لعلوم �الجتماعية، حا�صل على درجة �ملاج�صتري يف تخ�ص�ص در��صات 

من  كتاب  يف   ،2016 �صنة  باملاج�صتري  �أطروحته  ن�رشت  �إ�رش�ئيلية. 

�إ�صد�ر مركز �لزيتونة، حتت عنو�ن: �إ�رش�ئيل وحما�ص: جدلية �لتد�فع 

و�لتو��صل و�لتفاو�ص )1987-2014(. �صارك يف تاأليف عدة كتب، وله 

مة. حا�صل على جائزة م�صابقة فل�صطني  �أور�ق من�صورة يف جمالت حمكَّ

2015، �ملقدمة من موؤ�ص�صة فل�صطني  �لثقافية يف دورتها �لر�بعة ل�صنة 

�لدولية )جائزة �أحمد �ل�صقريي حول ق�صية فل�صطني و�لقانون �لدويل(. 

مهتم باحلكم �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، ومفهوم �ال�صتعمار �ال�صتيطاين 

يف فل�صطني.

ال�شــــاد�س:  الف�شــــل 

الق�شية الفل�شطينية 

العـــربــي والعــالـــم 

* املوؤ�شرات الع�شكرية
    االإ�شرائيلية واملوقف

    من الو�شع الداخلي

    الفل�شــــطيــنــــــي
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اأ. وائل اأحمد �شعد:

باحث متخ�ص�ص يف �لدر��صات �لفل�صطينية، يعمل حالياً باحثاً وم�صاعد�ً 

�ألّف كتاباً بعنو�ن �حل�صار، و�صارك يف  للمدير �لعام يف مركز �لزيتونة. 

�لوثائق  منها:  �ملن�صورة،  و�ملوؤلفات  �لدر��صات  من  عدد  وحترير  �إعد�د 

�لفل�صطينية، �لذي ي�صدر �صنوياً عن مركز �لزيتونة، و�ل�صلطة �لوطنية 

و�رش�ع   ،2013-1994 و�الأد�ء  �لتجربة  يف  در��صات  �لفل�صطينية: 

�الإر�د�ت: �ل�صلوك �الأمني لفتح وحما�ص و�الأطر�ف �ملعنية، و�لتطور�ت 

�الأمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وقر�ء�ت نقدية يف جتربة حما�ص وحكومتها 

2006-2007. وهو ير�أ�ص حترير ن�رشة فل�صطني �ليوم �الإلكرتونية، كما 

ي�رشف على �إد�رة حترير �لتقدير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني. وقد �صارك 

يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

د. �شعيد وليد احلاج:

و�الإ�صالمية.  �لعربية  �ملنطقة  وق�صايا  �لرتكي  �ل�صاأن  يف  وباحث  كاتب 

تخّرج من كلية �لطب يف جامعة هاجتبة يف تركيا. له مئات �ملقاالت �لدورية 

يف عدد من �ل�صحف و�ملو�قع �لعربية �ملعروفة، وع�رش�ت �الأور�ق �لبحثية 

حول �ل�صاأن �لرتكي من�صورة يف عدد من �ملر�كز �لبحثية �ملعروفة. ن�رش 

له كتاب “�لعالقات �لرتكية - �لعربية: �الآفاق و�ل�صعوبات” �صنة 2016، 

�ال�صرت�تيجي  “�لتقرير  يف  �لفل�صطينية”  و�لق�صية  “تركيا  ف�صل  وكتب 

�لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  وكذلك   ”2015-2014 �لفل�صطيني 

2016–2017، وف�صل “تركيا و�لعامل �لعربي يف عهد �لعد�لة و�لتنمية” 

يف كتاب “جتربة �لعد�لة و�لتنمية يف �حلكم”، من �إ�صد�ر مركز �لدر��صات 

�ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية SETA �صنة 2018. �صارك متحدثاً 

يف عدد كبري من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية بخ�صو�ص �ل�صاأن 

�لرتكي، وله �إطالالت �إعالمية يف عدة قنو�ت ف�صائية.

اأ. د. طالل عرتي�شي:

�صابق  مدير  �للبنانية،  �جلامعة  يف  للدكتور�ه  �لعايل  للمعهد  �صابق  عميد 

�ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  ملركز  �صابق  مدير  �الجتماعية،  �لعلوم  ملعهد 

علمي  م�صت�صار  �للبنانية،  �جلامعة  يف  �الجتماع  علم  �أ�صتاذ  بريوت،  يف 

ال�شــــابــع:  الف�شــــل 

الق�شية   الفل�شطينية 

والعـــامل االإ�شـــالمـي

* تركيا

* اإيران

 * منظمـة التعاون 

   االإ�شـــــــالمـــــــي
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�الأو�صط.  �ل�رشق  ق�صايا  يف  وباحث  �ملعارف،  جامعة  يف  و�أكاديي 

�للبناين، ع�صو يف  �لقيادة و�الأركان يف �جلي�ص  �أ�صتاذ حما�رش يف كلية 

ن�رش  وعربية.  لبنانية  در��صات  مر�كز  يف  و��صت�صارية  علمية  هيئات 

موؤمتر�ت  يف  و�صارك  و�أجنبية،  عربية  دوريات  يف  و�أبحاث  در��صات 

و�ل�صيا�صية  �لثقافية  �الأو�صط  �ل�رشق  ق�صايا  حول  ودولية  �إقليمية 

�لديقر�طية،  �ل�صيا�صي،  و�لفكر  �الإ�صالم  موؤلفاته:  من  و�الجتماعية. 

�له�صبة  وجيو-��صرت�تيجيا   ،2003 �صنة  �آخرين(  )مع  �إير�ن  �لغرب، 

�الإير�نية: �إ�صكاليات وبد�ئل، �صنة 2009، ودعم �لفئات �ملهم�صة: جتربة 

�ملجتمع �ملدين يف دعم عائالت �ل�صجناء، �صنة 2014، و�صورة �أملانيا يف 

كتب �لتاريخ �ملدر�صية �لعربية، �صنة 2016، وبني �صحوتني: �الإ�صالم 

�ل�صيا�صي يف �رشق �أو�صط متحول، �صنة 2020.

اأ. د. وليد عبد احلي:

�أ�صتاذ يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية بجامعة �لريموك يف �الأردن، وهو 

�أمناء  جمل�ص  وع�صو  �الأردن،  يف  �لزيتونة  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صو 

�ملركز �لوطني حلقوق �الإن�صان يف �الأردن، وع�صو جمل�ص �أمناء جامعة 

�إربد �الأهلية. رئي�ص حترير جملة “�أبحاث �لريموك للعلوم �الجتماعية 

�لعلمي يف جامعة �لريموك.  �لبحث  �لتي ت�صدرها عمادة  و�الإن�صانية” 

ق�صم  رئي�ص  من�صب  و�صغل  �لعربية،  �جلامعات  من  عدد  يف  عمل 

م�صت�صار�ً  عمل  كما  باالأردن،  �لريموك  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم 

�ملظامل  ديو�ن  لدى  وم�صت�صار�ً  �الأردن،  يف  لالإعالم  �الأعلى  للمجل�ص 

من  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  يف  معظمها  يرتكز  كتاباً،   33 �ألَّف  �الأردين. 

يف  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  �أبرزها:  ومن  و�لتطبيقية،  �لنظرية  �لناحيتني 

�لعالقات �لدولية، و�لدر��صات �مل�صتقبلية يف �لعلوم �ل�صيا�صية، ومناهج 

�لدر��صات �مل�صتقبلية وتطبيقاتها يف �لوطن �لعربي، و�ملكانة �مل�صتقبلية 

لل�صني على �صلّم �لقوى �لدويل 1978-2010، و�إير�ن: م�صتقبل �ملكانة 

�الإقليمية 2020. كما قام برتجمة عدد من �لكتب و�لدر��صات من �للغة 

�الإجنليزية، ون�رش 118 بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملُحّكمة.

 الف�شــــــل الثــامــن:

الق�شية الفل�شطينية 

الدولــــي والــو�شـــع 

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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مقدمة التقرير

هذ� هو �ملجلد �حلادي ع�رش من �صل�صلة �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني. وبف�صل �هلل �صبحانه، 

فاإن هذ� �لتقرير قد �أخذ موقعه �ملرجعي �ملتميز يف �لدر��صات �لفل�صطينية، و�أ�صبح من �لكتب �لتي 

�لو��صعة و�لدقيقة  باملعلومات  للباحثني و�ملتخ�ص�صني و�ملهتمني. فهو ال يحفل فقط  ال غنى عنها 

�أن يقدم �ملادة �لعلمية يف �إطار مو�صوعي وحتليلي من�صبط مبعايري  و�ملوثقة، و�إمنا يحر�ص على 

�لتقرير  ويتميز  �لقريبة.  �مل�صتقبلية  �مل�صار�ت  ال�صت�رش�ف  �ل�صعي  مع  �لعلمي،  �لبحث  ومناهج 

�ال�صرت�تيجي ب�صموله، فهو يغطي �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، و�مل�صهد �الإ�رش�ئيلي، وم�صار�ت 

�ملقاومة و�لت�صوية �ل�صلمية، و�الأبعاد �لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية للق�صية �لفل�صطينية، كما يفرد 

م�صاحات و��صعة لالأر�ص و�ملقد�صات، وللو�صع �ل�صكاين و�القت�صادي و�لتعليمي �لفل�صطيني.

***

تعر�صت ق�صية فل�صطني �إىل مزيد من �ل�صغوط خالل �صنتي 2018-2019، وبد� �أن �مل�رشوع 

�ل�صهيوين مدعوماً بالواليات �ملتحدة ي�صعى �إىل ت�صفية �لق�صية، بناء على روؤى يينية ليكودية، 

ولي�ص بال�رشورة �لو�صول �إىل ت�صوية �صيا�صية مع �جلانب �لفل�صطيني �أو �لبالد �لعربية. ويظهر �أن 

�صفقة تر�مب �أو ما يعرف بـ“�صفقة �لقرن” جاءت تتويجاً لهذه �لروؤى؛ مقرونة بال�صعي الإنفاذها 

باالأمر �لو�قع، كما يف نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، و�ل�رشعنة �الأمريكية لال�صتيطان �ليهودي 

يف �ل�صفة �لغربية، و�مل�صي �الإ�رش�ئيلي يف ترتيبات �ل�صم �لر�صمي الأجز�ء من �ل�صفة. ياأتي ذلك مع 

ومتطلباته  �الحتالل  �أغر��ص  تخدم  كاأد�ة  دورها  وتكري�ص  ومكانتها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تدهور 

�لتحرير  ومنظمة  �ل�صلطة  قيادة  من  متو��صل  �صعٌي  �لفرتة  هذه  يف  ر�فقه  تدهور  وهو  �الأمنية. 

لت�صديد قب�صتها على �ل�صاحة �لفل�صطينية، من خالل �إلغاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، وت�صكيل 

حكومة ذ�ت لون و�حد، بعيد�ً عن �لتو�فق �لوطني، وتعطيل �إ�صالح منظمة �لتحرير، وجتميد �لعمل 

و��صتمر�ر  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  ��صتمر�ر  على  �نعك�ص  ما  وهو  �مل�صاحلة.  باتفاقية 

حالة �لتجاذب بني م�صاَري �لت�صوية و�ملقاومة.

تر�مب  �صفقة  مو�جهة  يف  توحدت  �لفل�صطينية  و�ل�صعبية  �ل�صيا�صية  �لقوى  فاإن  �ملقابل،  يف 

وم�صاريع �ل�صم �الإ�رش�ئيلية، كما �أن خط �ملقاومة حافظ على قاعدته يف قطاع غزة وو��صل تقويتها 

وتطويرها، و��صتمرت �ملقاومة بكافة �أ�صكالها يف �ل�صفة �لغربية، وتابع �ل�صعب �لفل�صطيني، �لذي 

جتاوزت �أعد�ده �أعد�د �ليهود يف فل�صطني �لتاريخية، �صموده وثباته على �أر�صه ومقاومته �ل�صعبية، 

وحمافظته على �لقد�ص و�ملقد�صات. كما ��صتمرت فعاليات فل�صطينيي �خلارج �لتي توؤكد �رتباطهم 

بفل�صطني ومت�صكهم بحق �لعودة و��صتعد�دهم لبذل ما ي�صتطيعون لتحريرها.

مقدمة التقرير
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�مل�صهد �لعربي و�الإ�صالمي ال يبعث على �ل�رشور، حيث يعاين من �ل�صعف و�لتخلف و�النق�صامات 

و�لنز�عات �ل�صيا�صية و�لطائفية، كما يعاين من �صعي بع�ص �الأنظمة للتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي؛ 

�إال �أن �لبيئة �ل�صعبية �لعربية و�الإ�صالمية ما ز�لت حا�صنة قوية لفل�صطني و�صعبها ومقاومتها، وما 

ز�لت ع�صيّة على �لتطبيع. 

�ملتحدة  �الأمم  يف  �لت�صويت  يف  كما  حاله،  على  فل�صطني  لق�صية  �ملعتاد  �لدويل  �لدعم  ز�ل  وما 

وموؤ�ص�صاتها. وهناك تز�يد بطيء ومتدرج يف تعاطف �لر�أي �لعام �لدويل مع ق�صية فل�صطني. 

***

ومتابعةً لل�صيا�صة نف�صها يف �ملجلد�ت �ل�صابقة للتقرير، فاإن �أ�صماء �لكتّاب �مل�صاركني وعناوين 

�لف�صول �أو �ملباحث �لتي كتبوها، قد ذكرت يف �صدر �لكتاب عند �لتعريف باأ�صخا�صهم. ومل ُي�رش 

�إليها يف بد�ية كل ف�صل، باعتبار �لتقرير عمالً جماعياً لكتاب و�حد؛ والأن عمل �لتحرير يف هذ� �لتقرير 

وتعديالت  �إ�صافات  باإدخال  �لقيام  �إىل  �ملعتاد،  �لعمل  يتجاوز  �ل�صابقة(  �ملجلد�ت  كل  يف  )وكذلك 

وحتديثات مهمة وكبرية �أحياناً على بع�ص �لف�صول، مما يجعل م�صوؤولية ظهورها، بال�صكل �لذي 

خرجت فيه، م�صوؤولية م�صرتكة.

ال بّد من تقدمي �ل�صكر �جلزيل للزمالء �ملتخ�ص�صني و�خلب�ء �لذين �صاركو� يف كتابة �لتقرير، 

ولل�صادة �مل�صت�صارين �لذين �أ�صهمو� يف مر�جعة ن�صو�صه؛ وكذلك لفريق �لعمل يف مركز �لزيتونة 

�لعلمية،  �ملادة  توفري  يف  دورهم  لهم  كان  �لذين  �الأر�صيف،  ق�صم  وموظفي  �لتحرير  م�صاعدي  من 

ومر�جعة �لن�صو�ص وتدقيقها، و�إخر�ج �لتقرير بال�صكل �لالئق؛ بالرغم من �لظروف �ال�صتثنائية 

�لتي يرُّ بها �ملركز، و�نعكا�صات �نت�صار جائحة كورونا على بيئات �لعمل و�حلياة �ليومية يف لبنان 

وباقي بلد�ن �لعامل.

مكانته  وعلى  �لتقرير،  هذ�  يلقاه  �لذي  �لطيب  �لنجاح  على  �صبحانه  �هلل  نحمد  فاإننا  و�أخري�ً، 

�ملرجعية �ملتخ�ص�صة، ون�صكر كل من دعم هذ� �لتقرير، و�صجعنا على �ال�صتمر�ر يف �إ�صد�ره. كما 

نرحب بكل نقد بناء �أو ن�صح �أو توجيه.

و�حلمد هلل رّب �لعاملني

                                                                                                                         املحرر

اأ. د. حم�شن حممد �شالح




