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امل�شاركون يف التاأليف

امل�شاركون يف التاأليف

اأ. �شالح حممود ال�شّناط:

�أعّد �لف�صل �الأول، باحث يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، ومتخ�ص�ص يف 

�ل�صاأن �لفل�صطيني، وي�صهم يف �إعد�د و�إنتاج �لب�مج �ل�صيا�صية بقناة �لقد�ص �لف�صائية. 

تقارير  �صل�صلة  معظم  �إعد�د  يف  �صارك  و�الإعالم.  �ل�صحافة  يف  �ملاج�صتري  لنيل  ُيِعدُّ 

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملائية  �لرثوة  مثل:  �ملركز،  عن  ت�صدر  �لتي  �ملعلومات 

بني �حلاجة �لفل�صطينية و�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية، و�لرت�ن�صفري )طرد �لفل�صطينيني( يف 

�لفكر و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية، و�مللف �الأمني بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”.

اأ. با�شم جالل القا�شم:

على  حا�صل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  باحث  �لثاين،  �لف�صل  �أعّد 

دبلوم يف �لدر��صات �لعليا )�ملاج�صتري( يف �لعالقات �لدولية و�لدبلوما�صية. متخ�ص�ص 

يف �ل�صاأن �لفل�صطيني وهو حالياً مدير حترير تقرير معلومات �لذي ي�صدر عن �ملركز، 

حيث �أ�صهم يف �إعد�د كل �صل�صلة كتبه �لـ 27؛ ومن �لتقارير �لتي �صارك يف �إعد�دها: م�صار 

دم�صق  يف  �لعربية  و�لقمة  “�أنابولي�ص”  بني  ما  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات 

)خريف 2007 - ربيع 2008(، و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة 1996-2010، و�صاليط: من عملية “�لوهم �ملتبدد” �إىل �صفقة “وفاء �الأحر�ر”. 

د. ناديـة �شعـد الديـن:

كلية  من  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صلة  �لثالث،  �لف�صل  �أعّدت 

�ل�صوؤون  حترير  مديرة   .2010 �صنة  �لقاهرة  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  و�لعلوم  �القت�صاد 

�لفل�صطيني،  �ل�صاأن  بتغطية  معنية  و�صحفية  �الأردنية،  �لغد  �صحيفة  يف  �لفل�صطينية 

�لزيتونة  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  متفرغة  غري  حُما�رشة  نف�صها.  �جلريدة  يف 

ولها  متخ�ص�صة،  عمل  باأور�ق  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  �صاركت  �خلا�صة.  �الأردنية 

مة، ولها مقاالت عن  �لعديد من �الأبحاث و�لدر��صات �لتي ُن�رشت يف جمالت علمية حمكَّ

�ل�صاأن �ل�صيا�صي �لعربي و�لفل�صطيني يف عدد من �ل�صحف �لعربية.
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اأ. فرا�س اأبو هالل:

�أعّد �لف�صل �لر�بع، باحث متخ�ّص�ص يف �صوؤون �ل�رشق �الأو�صط، حا�صل على درجة 

�ملاج�صتري يف �لعلوم �ل�صيا�صية، تخ�ص�ص يف در��صات �ل�رشق �الأو�صط من كلية بريبيك 

َمة يف مر�كز در��صات عربية،  يف جامعة لندن. له �لعديد من �لدر��صات و�لتقارير �ملُحكَّ

ون�رش �لعديد من مقاالت �لر�أي يف عدد من �ل�صحف و�ملو�قع �لعربية. يعمل منذ خم�ص 

يف  ميديا”  “�صيج  موؤ�ص�صة  يف  وثائقية  و�أفالم  �صيا�صية  لب�مج  ومعد�ً  باحثاً  �صنو�ت 

لندن. و�أعد كتاباً للمركز حول معاناة �الأ�رشى، �صمن �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً.

اأ. عزيز هارون كايد:

و�الجتماعي  و�لبملاين  �ل�صيا�صي  �لفل�صطيني  �ل�صاأن  يف  باحث  �خلام�ص،  �لف�صل  �أعّد 

�لعلوم  يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حا�صل  �هلل.  ر�م  يف  مقيم  �الإن�صان،  حقوق  وق�صايا 

�لبحوث  وحدة  يف  رئي�صياً  باحثاً  عمل   .1993 �صنة  �الأردنية  �جلامعة  من  �ل�صيا�صية 

�مل�صتقلة  �لهيئة  يف  رئي�صياً  حمرر�ً  ثم  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لبملانية 

حلقوق �الإن�صان. ُعني نائباً الأمني عام جمل�ص �لوزر�ء يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة 

2006، وبعد �عتقاله من قبل �صلطات �الحتالل، عمل باحثاً م�صتقالً لدى �لعديد  �صنة 

من مر�كز �الأبحاث. يعمل حالياً مدير�ً ملكتب قناة �الأق�صى �لف�صائية يف �ل�صفة �لغربية.  

اأ. د. اأحمد مبارك اخلالدي:

�أعّد �لف�صل �ل�صاد�ص، حا�صل على دكتور�ه يف �لقانون �لعام من جامعة �لقاهرة �صنة 

1979. وحا�صل على درجة �الأ�صتاذية �صنة 1993. متخ�ص�ص يف �لقانون �لد�صتوري 
 .1995–1979 �لليبية خالل �لفرتة  �لتدري�ص يف �جلامعات  �ل�صيا�صية. عمل يف  و�لنظم 

)ملرتني(،  �لقانون  كلية  عميد   .1995 �صنة  منذ  �لقانون  كلية  يف  �لنجاح  جامعة  ويف 

ونائب  �لفل�صطيني،  �لد�صتور  �صياغة  جلنة  رئي�ص   .1967 �صنة  منذ  ممار�ص  وحمامٍ 

رئي�ص جلنة �لد�صتور، وزير �لعدل �الأ�صبق. وع�صو �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني. كما 

عمل رئي�صاً الحتاد نقابات �جلامعات �لفل�صطينية. �ألّف �لعديد من �لكتب منها: �إ�صناد 

�ل�صلطة يف �الأنظمة �لديقر�طية، وكتاب �أ�ص�ص �لتنظيم �ل�صيا�صي، وكتاب �أزمة نظريتي 

�لتنظيم �ل�صيا�صي، وكتاب مبادئ �لقانون �لد�صتوري، وكتاب �رشح قانون �النتخاب 

ع�رش�ت  وله  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  للنظام  �لد�صتورية  �الأ�ص�ص  وكتاب  �لفل�صطيني، 

�الأبحاث، كما �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لدولية و�ملحلية.
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اأ. وائل اأحمد �شعد:

باحثاً  حالياً  يعمل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  باحث  �ل�صابع،  �لف�صل  �أعّد 

وم�صاعد�ً للمدير �لعام يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت. �ألّف كتاباً 

�ملن�صورة،  �لدر��صات و�ملوؤلفات  �إعد�د وحترير عدد من  بعنو�ن �حل�صار، و�صارك يف 

و�رش�ع  �لزيتونة،  مركز  عن  �صنوياً  ي�صدر  �لذي  �لفل�صطينية،  �لوثائق  �أهمهما: 

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

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وقر�ء�ت نقدية يف جتربة حما�ص وحكومتها 2006–2007، كما 

من  �لعديد  يف  و�صارك  �لفل�صطيني،  �ال�صرت�تيجي  �لتقدير  حترير  �إد�رة  على  ي�رشف 

�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

د. حم�شن حممد �شالح )حمرر الكتاب(:

�حلديث  �لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صل  �لثامن،  �لف�صل  �إعد�د  يف  �صارك 

ملركز  �لعام  و�ملدير  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  م�صارك  �أ�صتاذ   .1993 �صنة  و�ملعا�رش 

�ال�صرت�تيجي  �لتقرير  حُمرِّر  وهو   ،2004 منذ  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة 

�لفل�صطيني �لذي �صدرت منه ثمانية جملد�ت، وحمرر �لوثائق �لفل�صطينية �لتي �صدر 

�الإ�صالمية  �جلامعة  يف  و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  وهو  جملد�ت.  خم�صة  منها 

�لعاملية مباليزيا �صابقاً، و�ملدير �لتنفيذي ملركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط بعّمان �صابقاً. 

كرث من 60 كتاباً �آخر. رئي�ص حترير ن�رشة فل�صطني  �صدر له 13 كتاباً، وقام بتحرير اأ

�ليوم �الإلكرتونية )�صدر منها �أكرث من 3,400 عدد حتى نهاية 2014(، حمرر �لتقدير 

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

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

اأ. اإقبال وليد عمي�س:

�الأكاديي،  �لتدقيق  وحدة  رئي�صة  �لتا�صع،  و�لف�صل  �لثامن  �لف�صل  �إعد�د  يف  �صاركت 

باحثة يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، متخ�ص�صة يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. 

�صاركت يف �إعد�د �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية و�القت�صادية و�لتعليمية يف �لتقرير �ال�صرت�تيجي 

�لفل�صطيني لعدد من �ل�صنو�ت، ويف �إعد�د كتاب قطاع غزة: �لتنمية و�الإعمار يف مو�جهة 

�حل�صار و�لدمار. كما �صاركت يف �لتدقيق �الأكاديي للكثري من كتب ومن�صور�ت مركز 

�لزيتونة.



12

ال�سلطة الفل�سطينية

اأ. غنى �شامي جمال الدين:

�صاركت يف �إعد�د �لف�صل �لثامن و�لف�صل �لتا�صع، باحثة يف مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، متخ�ص�صة يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. �صاركت يف �إعد�د �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية 

و�القت�صادية و�لتعليمية يف �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني لعدد من �ل�صنو�ت، ويف 

�إعد�د كتاب قطاع غزة: �لتنمية و�الإعمار يف مو�جهة �حل�صار و�لدمار. كما �صاركت يف 

�لتدقيق �الأكاديي للكثري من كتب ومن�صور�ت مركز �لزيتونة.

اأ. ح�شن حممد ابحي�س: 

�أعّد �لف�صل �لعا�رش، باحث متخ�ص�ص يف �لدر��صات �لفل�صطينية، حا�صل على �إجازة 

عمل  �لدولية.  �ل�صوؤون  جمال  يف  �لعليا  در��صته  حالياً  ويتابع  �الإعالم،  يف  )لي�صان�ص( 

�لعامة  �لعالقات  لق�صم  ورئي�صاً  باحثاً  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف 

�ال�صرت�تيجي  �لتقرير  منها:  �ملن�صورة،  �الإ�صد�ر�ت  من  عدد  يف  �صارك  و�الإعالم. 

�ل�صلطة  �الأمنية يف  و2012–2013، و�لتطور�ت  2009 و2011  لل�صنو�ت  �لفل�صطيني 

�ملعنية،  و�الأطر�ف  وحما�ص  لفتح  �الأمني  �ل�صلوك  �الإر�د�ت:  و�رش�ع  �لفل�صطينية، 

�ل�صفة  يف  �لعازل  و�جلد�ر  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حتت  �لفل�صطينية  �ملر�أة  ومعاناة 

�لغربية، باالإ�صافة �إىل عدد من �الإ�صهامات �لبحثية �الأخرى. 

اأ. ربيع حممد الدّنان:

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  باحث  ع�رش،  �حلادي  �لف�صل  �أعّد 

من  و�آد�بها  �لعربية  �للغة  يف  �إجازة  على  حا�صل  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�ص 

�جلامعة �للبنانية كلية �الآد�ب. ي�صغل حالياً من�صب رئي�ص ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات 

لتحرير �صل�صلة  َعِمَل مدير�ً  �لزيتونة، ونائب رئي�ص حترير ملف معلومات.  يف مركز 

تقرير معلومات خالل �لفرتة 2007–2013، �لذي ي�صدر عن �ملركز، و�صارك يف �إعد�د 

كل �صل�صلة كتبه �لـ 27. وعمل نائباً لرئي�ص حترير ن�رشة “فل�صطني �ليوم”، و�صكرتري�ً 

لتحرير ن�رشة فل�صطني �ليوم خالل �لفرتة 2007–2012. 
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اأ. حياة حممد الددا:

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  باحثة  ع�رش،  �لثاين  �لف�صل  �أعّدت 

�للبنانية.  �جلامعة  يف  �ملاج�صتري  در��صة  تتابع  �لفل�صطيني،   �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صة 

�صاركت يف �إعد�د عدة كتب من �صل�صلة تقرير معلومات، كما �أعدت كتاب معاناة �لطالب 

عن  ت�صدر  �لتي  �إن�صاناً  �أول�صت  �صل�صلة  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حتت  �لفل�صطيني 

مركز �لزيتونة.

د. فريد اأبو �شهري:

من  �الإعالمية  �لدر��صات  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صل  ع�رش،  �لثالث  �لف�صل  �أعّد 

جامعة ليدز �صنة 1996. يدّر�ص يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية و�ل�صحافة منذ �صنة 1991 

�إذ�عة  تاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم   .2003–2001 �ل�صنو�ت  خالل  �لق�صم  وتر�أ�ص  �الآن،  وحتى 

�ل�صنو�ت  خالل  �ل�صكاين  �الت�صال  جلنة  ور�أ�ص  �الإعالم،  كلية  وتاأ�صي�ص  �جلامعة، 

2001–2010. له �لعديد من �الأبحاث �لعلمية �ملحكمة، منها: �خلطاب �الإعالمي حلما�ص 

لالإنرتنت  �لوطنية  �لنجاح  �ل�صحافة يف جامعة  يف �حلكومة، و��صتخد�مات طلبة ق�صم 

للمو�قع  �لفل�صطينية  �جلامعات  طلبة  تعر�ص  وكذلك  �ل�صحفية،  قدر�تهم  تعزيز  يف 

�الإ�صالمية على �الإنرتنت: جامعتي �لنجاح وبريزيت منوذجاً.

اأ. د. وليد عبد احلي:

�أعّد �لف�صل �لر�بع ع�رش، �أ�صتاذ يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لريموك يف �الأردن، 

ع�صو  وهو  �لقاهرة،  جامعة  من  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�صل 

و�صغل  �لعربية،  �جلامعات  من  عدد  يف  عمل  �الأردن.  يف  �لزيتونة  جامعة  �أمناء  جمل�ص 

من�صب رئي�ص ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لريموك باالأردن، كما عمل م�صت�صار�ً 

 22 �ألَّف  لدى ديو�ن �ملظامل �الأردين.  �الأردن، وم�صت�صار�ً  �الأعلى لالإعالم يف  للمجل�ص 

كتاباً، يرتكز معظمها يف �لدر��صات �مل�صتقبلية من �لناحيتني �لنظرية و�لتطبيقية، ومن 

�لعلوم  يف  �مل�صتقبلية  و�لدر��صات  �لدولية،  �لعالقات  يف  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  �أبرزها: 

و�ملكانة  �لعربي،  �لوطن  يف  وتطبيقاتها  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  ومناهج  �ل�صيا�صية، 

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

�الإقليمية 2020. كما قام بن�رش �أكرث من �صتني بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملُحّكمة.
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ان عيتاين: اأ. فاطمة ح�شّ

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  باحثة  ع�رش،  �خلام�ص  �لف�صل  �أعّدت 

بريوت  جامعة  يف  �لعليا  در��صتها  وتتابع  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  ومتخ�ص�صة 

�الحتالل  حتت  �لفل�صطيني  �ملري�ص  معاناة  كتاب  �إعد�د  يف  �صاركت  �الإ�صالمية. 

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حتت  �لفل�صطيني  و�لفالح  �لبيئة  معاناة  وكتاب  �الإ�رش�ئيلي، 

وكتاب معاناة �لفل�صطينيني من �حلو�جز يف �ل�صفة �لغربية حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

كما  معلومات.  تقرير  كتب  �صل�صلة  �إعد�د  يف  و�صاركت  �إن�صاناً،  �أول�صت  �صل�صلة  من 

�صاركت يف �لتدقيق �الأكاديي للكثري من كتب ومن�صور�ت مركز �لزيتونة. 



15

املقدمة

املقدمة

�أ�صبح  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ت�صكيل  ومن  �أو�صلو  �تفاق  من  عاماً  ع�رشين  نحو  بعد 

و�صلت  �أن  بعد  خ�صو�صاً  جو�نبها؛  خمتلف  من  �لتجربة  هذه  در��صة  يوجب  ما  هناك 

�لتحول  وهي  عليها،  بنيت  �لتي  �لفكرة  جوهر  يف  م�صدود  طريق  �إىل  ت�صل(  كادت  )�أو 

 1967 من �صلطة حكم ذ�تي �إىل دولة م�صتقلة كاملة �ل�صيادة على فل�صطني �ملحتلة �صنة 

�لفل�صطينية �الآن، ح�صبما يرى كثريون،  �ل�صلطة  )�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة(. وجتد 

�لفعلية على  �أغر��ص �الحتالل، مع تر�جع قدرتها  �إىل كيان وظيفي يخدم  لت  �أنها حتوَّ

م�صاريع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يو��صل  وبينما  �ملاأمولة.  �لفل�صطينية  �لدولة  �إن�صاء 

تدهور  من  �لفل�صطينيون  يعاين  �الأر�ص،  على  �حلقائق  وبناء  و�لتهويد  �ال�صتيطان 

ومن  له،  وترهُّ �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ج�صم  وت�صخم  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  دور 

حالة �نق�صام د�خلي، ومن حالة تعار�ص بني م�صار �لت�صوية �ل�صلمية وم�صار �ملقاومة 

�مل�صلحة؛ ومن بيئة عربية و�إ�صالمية ودولية غري مو�تية �أو غري مبالية، هذ� �إن مل تكن 

خما�صمة �أو معادية.

�لفل�صطينية وجتربتها، من  �ل�صلطة  �لكتاب تقدمي در��صة �صاملة حول  يحاول هذ� 

�لت�رشيعية و�لق�صائية  �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها  تاأ�صي�ص  14 ف�صالً تدر�ص جو�نب  خالل 

�لد�خلي  �لو�صع  �لكتاب  ويتناول  �ملختلفة.  �حلكومات  �أد�ء  تدر�ص  كما  و�لرئا�صية، 

�القت�صادية  و�الأو�صاع  �ملقاومة،  قوى  من  و�ملوقف  �الأمنية،  و�الأجهزة  �لفل�صطيني، 

يف  �لف�صاد  �إ�صكالية  يتناول  كما  و�لقطاع؛  �ل�صفة  يف  و�ل�صحية  و�لتعليمية  و�ل�صكانية 

�خلارجية. وعالقاتها  �الإعالم،  و�صائل  مع  �ل�صلطة  وتعامل  �ل�صلطة، 

حظي هذ� �لكتاب مب�صاركة جمموعة من �لباحثني �ملتخ�ص�صني �ملعروفني بكفاءتهم، 

 �صابة من باحثي مركز �لزيتونة 
ٍ
كما �صِعَد حُمرر �لكتاب )ومركز �لزيتونة( مب�صاركة ُثلة

�لو�عدين، �لذين ناأمل لهم م�صتقبالً م�رشقاً، و�أن يرفدو� �لدر��صات �لفل�صطينية باأعمال 

�أخرى نوعية متميزة.
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هذ� �لكتاب يقدم در��صة علمية منهجية موثقة لتجربة �ل�صلطة، وقد خ�صع الإجر�ء�ت 

توثيق،  و�صبط  ن�صو�ص  و�صبط  وتدقيق  مر�جعة  من  �ملعتادة  �لعلمي  �لتحرير 

�لكتابة،  يف  �صاركو�  �لذين  �لزمالء  لكل  �جلزيل  فال�صكر  �لنهائية.  حلته  يف  خرج  حتى 

و�ل�صكر �جلزيل كذلك لفريق �ملركز من م�صاعدي �لتحرير �لذين عملو� على مد�ر نحو 

�صنة ون�صف الإجناز هذ� �لكتاب. 

وي�صعد �ملركز وحمرر �لكتاب وفريقه �أن يتلقو� �أّي مالحظات �أو �نتقاد�ت �أو �قرت�حات 

ت�صهم يف �الرتقاء بهذ� �لكتاب وغريه مل�صتويات �أف�صل.

و�هلل �ملوفق، و�حلمد هلل رّب �لعاملني

املحرر

د. حم�شن حممد �شالح




