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د. ب�شري مو�شى نافع:

بريبك،  بكلية  �صالمية  �الإ و�لدر��صات  �صالمي  �الإ �لتاريخ  يف  حما�رش 

و�لعربية  جنليزية  باالإ �لدر��صات  من  �لعديد  ن�رش  وقد  لندن.  جامعة 

�صالم  �الإ وحول  �لفل�صطينية،  و�لق�صية  �لعربية  �لقومية  تاريخ  حول 

كاديية،  �صالم، يف عدد من �لدوريات �الأ �ملعا�رش و�لتاريخ �لفكري لالإ

ن�صان، قر�ء�ت �صيا�صية، �الجتهاد، مر��صد، مبا يف ذلك: �ملنتقى، �الإ

The Arab Review, Islamic Studies, The Muslim World, 

Journal of Islamic Studies, Middle East Affairs Journal, The 

Arab Studies Quarterly, International Journal of Middle East 

Studies, Die Welt de Islams, Islamic Law and Society, Journal 

of Qur’anic Studies.

و�لعر�ق:  �لفل�صطينية؛  و�لق�صية  و�ل�صهيونية  مبيالية  �الإ له:  و�صدر 

�صياقات �لوحدة و�النق�صام؛

Arabism, Islamism and the Palestine Question: 1908-1941; 

The Rise and Decline of the Arab-Islamic Reform Movement; 

Islamic Thought in the Twentieth Century: Thematic Studies 

(co-editor).

د. حم�شن حممد �شالح:

�لزيتونة  �لعام ملركز  �لفل�صطينية، و�ملدير  �لدر��صات  �أ�صتاذ م�صارك يف 

�لتقرير  �إ�صد�ر  على  �لعام  و�مل�رشف  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات 

و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  �ل�صنوي،  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي 

ملركز  �لتنفيذي  و�ملدير  �صابقاً،  مباليزيا  �لعاملية  �صالمية  �الإ �جلامعة  يف 

ول بجائزة بيت �ملقد�ص  ان �صابقاً. �لفائز �الأ و�صط بَعمَّ در��صات �ل�رشق �الأ

ببيطانيا  �صالمية  �الإ �لبحوث  �أكاديية  من  �ل�صبان  �مل�صلمني  للعلماء 

�صالمية �لعاملية  �صنة 1997، وجائزة �المتياز يف �لتدري�ص من �جلامعة �الإ

يف  �صالمي  �الإ �لتيار  �أهمها:  كتب  عدة  له  �صدرت   .2002 �صنة  مباليزيا 

فل�صطني 1917-1948، �لطريق �إىل �لقد�ص، و�لقو�ت �لع�صكرية و�ل�رشطة 

ول:  الف�شل االأ

الو�شع الفل�شطيني 

الداخلي: �شنة 

التغيري واحل�شار 

املشاركون يف كتابة التقرير

الف�شل الثاين:  

�شرائيلي  امل�شهد االإ

الفل�شطيني: �شنة 

االرتباك وخلط 

وراق االأ
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الفل�سطينية،  الق�سية  يف  منهجية  ودرا�سات   ،1939-1917 فل�سطني  يف 

يف  ربعون  الأ واحلقائق  وتطوراتها،  خلفياتها  الفل�سطينية:  والق�سية 

الق�سية الفل�سطينية. ن�رشت له الكثري من الدرا�سات املحّكمة واملقالت، 

و�سارك يف ع�رشات املوؤمترات املحلية والدولية.

اأ.د. ح�سن ال�سيد نافعة:

اأ�ستاذ دكتور ورئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة، م�رشي، 

حا�سل على الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة ال�سوربون. حائز 

على جائزة الدولة الت�سجيعية يف جمال العلوم الجتماعية �سنة 2004، 

1997. عمل  ال�سيا�سية �سنة  العلوم  الت�سجيعية يف  الدولة  وعلى جائزة 

اأ�ستاذاً زائراً يف جامعات كاليفورنيا ومرييالند وكولومبيا يف الوليات 

على للثقافة يف م�رش،  املتحدة. ع�سو جلنة العلوم ال�سيا�سية باملجل�س الأ

لل�سوؤون اخلارجية.  امل�رشي  املجل�س  اإدارة  وع�سو منتخب يف جمل�س 

ُن�رشت له الكثري من الكتب والدرا�سات واملقالت. ومن كتبه املن�سورة: 

مم املتحدة،  وروبي والدرو�س امل�ستفادة عربياً، واإ�سالح الأ الحتاد الأ

ومعجم النظم ال�سيا�سية الليربالية يف اأوروبا الغربية واأمريكا ال�سمالية، 

�رشائيلي، والعرب واليون�سكو. وم�رش وال�رشاع العربي - الإ

�أ.د. �أحمد �سعيد نوفل:

ردن.  يعمل حالياً اأ�ستاذاً يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة الريموك يف الأ

ال�سـوربون  جامعة  من  الدولية  ال�سيا�سة  يف  دكتوراه  على  حا�سل 

الفرن�سية، وعلى دكتوراه العلوم ال�سيا�سية من جامعة القاهرة. �سبق 

ديكارت  رينيه  وجامعة  ردين،  الأ الدبلوما�سي  املعهد  يف  التدري�س  له 

وجامعة  بكندا،  تورنتو  وجامعة  بفرن�سا،  فر�ساي  وجامعة  بباري�س، 

الكويت. كتب و�سارك يف كتابة العديد من الكتب، كما ُن�رشت له الكثري 

من الدرا�سات، مثل: م�ساكل تدري�س الق�سية الفل�سطينية يف اجلامعات 

واحلل  وم�رش  املعا�رشة،  والتحديات  العربي  والوطن  العربية، 

ال�سيا�سي واآثاره، وتاأثري خريطة الطريق واجلدار الفا�سل على الت�سوية 

ومنط  �رشائيلي،  الإ املنظور  من  القد�س  ق�سية  وم�ستقبل  ال�سيا�سية، 

واجتاهات  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  لدى  الدميقراطية  التحولت 

مع   الت�سوية  اتفاقيات  �سوء  على  الفل�سطينية   - ردنية  الأ العالقات 

اإ�رشائيل.

الف�سل الثالث: 

�سرائيلية  احلرب االإ

ه ولبنان  �سد حزب اللَّ

الف�سل الرابع: 

الق�سية الفل�سطينية 

والعامل العربي
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ح�شن: اأ.د. عبد اهلل الأ

يف  و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  يف  و�ملعا�رش  �حلديث  �لتاريخ  �أ�صتاذ 

�صالمية �لعاملية مباليزيا، بنجالدي�صي/ باك�صتاين، حا�صل  �جلامعة �الإ

 ،1985 على �لدكتور�ه من جامعة ميت�صيجان يف �لواليات �ملتحدة �صنة 

�ملقاالت  من  �لكثري  له  ن�رشت  �صالمي.  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  حول  وكانت 

مهتٌم  وهو  �صالمي،  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  حول  ترتكز  وهي  و�لدر��صات، 

�أي�صاً بال�صوؤون �لباك�صتانية.

د. حممد نور الدين:

يف  ن�صانية  �الإ و�لعلوم  د�ب  �الآ كلية  يف  �لرتكية  و�للغة  �لتاريخ  �أ�صتاذ 

�جلامعة �للبنانية، لبناين، باحث متخ�ص�ص يف �ل�صوؤون �لرتكية. نمُ�رشت 

له عدة در��صات وكتب وخ�صو�صاً حول تركيا، ومنها: تركيا يف �لزمن 

تركيا،  يف  �صالمية  �الإ �حلركات  �إىل  مدخل  وعمامة:  وقبعة  �ملتحول، 

وتركيا �جلمهورية �حلائرة، وحجاب وحر�ب: �لكمالية و�أزمات �لهوية 

يف تركيا.

د. طالل عرتي�شي:

�جلامعة  يف  �الجتماعي  �لنف�ص  وعلم  �لرتبوي  �الجتماع  علم  �أ�صتاذ 

جامعة  من  �الجتماع  يف  �لدكتور�ه  على  حا�صل  لبناين،  �للبنانية، 

�ل�صوربون بباري�ص، مدير معهد �لعلوم �الجتماعية يف �جلامعة �للبنانية، 

مدير عام مركز �لدر��صات �ال�صرت�تيجية و�لبحوث و�لتوثيق - بريوت 

ير�ين. �صدرت له �لكثري  �صابقاً، من �ملطلعني و�ملتخ�ص�صني يف �ل�صاأن �الإ

من �لكتب و�لدر��صات و�ملقاالت. ومن كتبه: �لبعثات �لي�صوعية ومهمة 

مو�جهة  يف  �صالمية  �الإ و�حلركات  لبنان،  يف  �ل�صيا�صية  �لنخبة  �إعد�د 

يف  �صالح  و�الإ �ل�صيادة  جدل  رجال:  بال  دولة  �آخرين(،  )مع  �لت�صوية 

�لد�خلية  حتوالتها  يف  �إير�ن  �ل�صعبة:  و�جلمهورية  و�صط،  �الأ �ل�رشق 

قليمية. و�صيا�صاتها �الإ

الف�شل اخلام�س:

الق�شية الفل�شطينية 

�شالمي والعامل االإ

متر  [ منظمة املوؤ

�شالمي االإ

[ باك�شتان

يران [ اإ

[ تركيا

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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اأ.د. وليد عبد احلي:

حا�صل  ردن،  �الأ يف  �لريموك  بجامعة  �ل�صيا�صية  �لعلوم  ق�صم  يف  �أ�صتاذ 

على درجة �لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�صيا�صية من جامعة �لقاهرة. عمل يف 

عدد من �جلامعات �لعربية، و�صغل من�صب رئي�ص ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية 

�لبحوث  ل�صوؤون  م�صت�صار�ً  يعمل  كما  ردن،  باالأ �لريموك  جامعة  يف 

ردن. ن�رش 15 كتاباً، يرتكز  عالم يف �الأ على لالإ و�لدر��صات يف �ملجل�ص �الأ

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

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

�مل�صتقبلية يف �لعلوم �ل�صيا�صية، وحتول �مل�صلمات يف نظريات �لعالقات 

�لدولية “در��صة م�صتقبلية”، ومناهج �لدر��صات �مل�صتقبلية وتطبيقاتها 

�لدويل  �لقوى  �صلم  على  لل�صني  �مل�صتقبلية  و�ملكانة  �لعربي،  �لوطن  يف 

�للغة  من  و�لدر��صات  �لكتب  من  عدد  برتجمة  قام  كما   .2010-1978

جنليزية، ون�رش �أكرث من 50 بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملحكمة. �الإ

اأ.د. اإبراهيم ح�شن اأبو جابر:

مدير مركز �لدر��صات �ملعا�رشة يف �أّم �لفحم. ح�صل على �لدكتور�ه من 

جامعة غوته بفر�نكفورت عام 1990، عمل ملدة �أربع �صنو�ت يف جامعة 

بن جوريون، ثم يف كلية �لدعوة يف �أّم �لفحم. يعمل �أي�صاً مر�صد�ً يف فرع 

جامعة ديربي يف �لبالد. �أ�صدر �لعديد من �لكتب و�لبحوث و�لدر��صات 

منها: �لقد�ص يف د�ئرة �حلدث، ومو�صوعة جرح �لنكبة، و�نتفا�صة �لقد�ص 

ق�صى، و�جلد�ر �لفا�صل، وخطة خارطة �لطريق، وم�صتقبل �لقد�ص  و�الأ

وخطة  و�حلا�رش،  �ملا�صي  قا�صم  وكفر  �لتهويد،  من  �إنقاذها  بل  و�صمُ

�النف�صال عن غزة، و�لبطالة يف �ملجتمع �لعربي يف �لبالد.

اأ. عبد اهلل عبد العزيز جّنار:

�ملركزي  �جلهاز  يف  للتعد�د�ت  �لعامة  د�رة  �الإ عام  مدير  باأعمال  قائم 

ح�صاء �لفل�صطيني يف ر�م �هلل بفل�صطني، وهو يعمل يف هذ� �جلهاز منذ  لالإ

�صنة 1995. عمل مدير�ً فنياً ونائباً للمدير �لتنفيذي للتعد�د �لعام لل�صكان 

ماج�صتري  �صهادتي  على  حا�صل   .1997 �صنة  و�ملن�صاآت  و�مل�صاكن 

من  ح�صاء  و�الإ �القت�صاد  يف  خرى  و�الأ �ل�صكانية  �لدر��صات  يف  �إحد�ها 

ندل�ص بعّمان،  ردنية. عمل �صابقاً حما�رش�ً متفرغاً يف كلية �الأ �جلامعة �الأ

الف�شل ال�شاد�س: 

الق�شية الفل�شطينية 

والو�شع الدويل

الف�شل ال�شابع: 

ر�س واملقد�شات االأ

الف�شل الثامن: 

�شرات ال�شكانية  املوؤ

الفل�شطينية



من  �لعديد  �إعد�د  يف  �صارك  بريزيت.  جامعة  يف  متفرغ  غري  وحما�رش�ً 

قليمية  �ملو�د �لتعليمية و�لتدريبية، كما �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت �الإ

و�لدولية.

د. اأحمد م�شعل:

)فرع  �ملفتوحة  �لعربية  �جلامعة  مدير  وم�صاعد  �القت�صاد،  �أ�صتاذ 

يف  �إلينوي  جامعة  من  �القت�صاد  يف  �لدكتور�ه  على  ح�صل  ردن(.  �الأ

�لواليات �ملتحدة، متخ�ص�ص يف �لتحليل �القت�صادي. عمل �صابقاً مدير�ً 

وقائماً  ردن،  �الأ يف  �لزيتونة  بجامعة  و�لتدريب  �ال�صت�صار�ت  ملركز 

بعّمان،  �لعربي  �لبنك  �ملايل يف  و�لتخطيط  بحاث  �الأ د�ئرة  باأعمال مدير 

يف  �لنقدية  و�ل�صيا�صات  بحاث  �الأ لد�ئرة  ومدير�ً  �قت�صادياً  وم�صت�صار�ً 

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية.

الف�شل التا�شع:

الو�شع االقت�شادي 

يف ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة
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مقدمة التقرير
هذ� هو �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني �ل�صنوي �لثاين �لذي ي�صدره مركز �لزيتونة. ونحن 

ول، كما ن�صكر لكافة �لزمالء و�لكتَّاب ثنائهم وتعليقاتهم  نحمد �هلل على �لنجاح �لذي لقيه �لتقرير �الأ

ومالحظاتهم، و�لتي حر�صنا على �ال�صتفادة منها يف هذ� �لتقرير.

�رش�ئيلي، و�لعدو�ن  و�صاع �لفل�صطينية �لد�خلية، و�مل�صهد �الإ يعالج �لتقرير بالر�صد و�لتحليل �الأ

ن�صان، وم�صار �لت�صوية؛ كما يناق�ص �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية �لفل�صطينية،  ر�ص و�الإ �ل�صهيوين على �الأ

�صالمية  و�صاع �القت�صادية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ويمُغّطي �لتقرير �ملو�قف �لعربية و�الإ و�الأ

ر�ص و�ملقد�صات،  و�لدولية من �لق�صية �لفل�صطينية. وقد �أفرد يف هذه �ل�صنة ف�صالً جديد�ً حول �الأ

�رش�ئيلي على حزب �هلل ولبنان. كما �أفرد ف�صالً خا�صاً عن �لعدو�ن �الإ

�صارك يف كتابة �لتقرير ل�صنة 2006 نخبة من �أحد ع�رش خبري�ً، من �أبرز �لباحثني و�ملتخ�ص�صني 

يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. ومتت �ال�صتفادة من مالحظات �أ�صاتذتنا �لكبار م�صت�صاري �لتقرير. ثم قام 

و�إ�صافة  �لنهائي،  �صكلها  يف  وجتهيزها  �لف�صول  بتحرير  �ملركز  باحثي  من  فريق  يعاونه  �ملحرر 

�لر�صوم �لبيانية و�ل�صور �لتو�صيحية.

نف�صه  ي�صغل  ال  وهو   ،2006 �صنة  خالل  حد�ث  لالأ �لرئي�صي  �مل�صار  ير�صد  �أن  �لتقرير  يحاول 

�لكلية  �لتي تر�صم �ل�صور  بالتفا�صيل، ولكنه ي�صعى لتقدمي �صورة متو�زنة جتمع بني �ملعلومات 

حد�ث، وتربط بينها، وحتاول حتديد �جتاهاتها.  لل�صنة، وبني �لتحليل و�لروؤى �لتي تلتقط حركة �الأ

�ملو�صوعية  �لكتابة  ناحية  من  وخ�صو�صاً  �لعلمي،  �لبحث  مو��صفات  بالتز�م  �لتقرير  �هتم  وقد 

كاديي. وبالطبع، فنحن ندرك ح�صا�صية عدد من �ملو�صوعات �ملطروحة، و�ختالف  و�لتوثيق �الأ

و�أن  �أحد؛  جتاه  م�صبقة  مو�قف  �أية  دون  من  تب  كمُ �لتقرير  �أن  نوؤكد  لكننا  حولها؛  �لنظر  وجهات 

ق�صية  بعد�لة  �ل�صادق  و�لتز�مهم  ومو�صوعيتهم،  �لعلمية،  �أمانتهم  �صوى  حتكمهم  مل  �مل�صاركني 

فل�صطني وق�صايا �أمتهم.

رقام �لعربية،  رقام “�لز�وية” �أو �الأ �صوف يالحظ �لقارئ �أننا ��صتخدمنا ما يعرف ��صطالحاً باالأ

جنليزية. وقد ��صتخدمناها ت�صهيالً على �إخو�ننا يف �صمال �أفريقيا  رقام �مل�صتخدمة يف �للغة �الإ وهي �الأ

جنليزية �أي�صاً، عندما َيِرد  جنبية باللغة �الإ �صماء �الأ ّر�ء �لتقرير. كما حر�صنا على �أن تكتب �الأ من قمُ

وىل. ذكرها للمرة �الأ

�أن يغطي �لتقرير جميع �جلو�نب �ملتعلقة بالق�صية، مع  �إ�رش�رنا على �لدقة �لعلمية، وعلى  �إن 

رقام �ملوثقة ل�صنة 2006، جعلنا نتاأنى يف �إ�صد�ره �إىل حني توفر �ملعلومات  ح�صاء�ت و�الأ توفري �الإ

�لتي ظهر كثري منها )وخ�صو�صاً يف �جلانب �القت�صادي( يف �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2007. ولذلك، فعلى 

“والدته” �لطبيعية كانت يف  �صد�ره بال�رشعة �ملمكنة، فاإن  �لرغم من �جلهود �حلثيثة �ملتو��صلة الإ

�أال يوؤثر ذلك  �إجنازه و�إ�صد�ره �رشط  �لت�رشيع يف  �لقادمة  �ل�صنة  2007. و�صنحاول يف  �أيار/ مايو 
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على �مل�صتوى و�جلودة.

�صاتذة �مل�صاركني و�مل�صت�صارين، �لذين لوال �إ�صهاماتهم �لقيمة ملا  ال بد من تقدمي جزيل �ل�صكر لالأ

خرج هذ� �لتقرير. كما ال بد من تقدمي خال�ص �ل�صكر للباحثني �مل�صاعدين يف مركز �لزيتونة، و�أخ�ص 

بالذكر و�ئل �صعد وغنى جمال �لدين و�إقبال عمي�ص ومنى حوري؛ حيث قامو� بجهود متميزة يف 

�لتعديالت  تنفيذ  ويف  وتدقيقها،  �لن�صو�ص  مر�جعة  ويف  �لد�عمة،  �لعلمية  �ملادة  توفري  يف  �مل�صاعدة 

�ملطلوبة.

�أو  �لثغر�ت  بع�ص  هناك  تكون  قد  �أنه  للم�صوؤولية،  وتقدير  تو��صع  بكل  نقرُّ  فاإننا  �صك،  وبال 

جو�نب ق�صور، لكننا نبذل جهدنا على �أن ينمو هذ� �لتقرير وين�صج من خالل تفاعالت �لباحثني 

جادة  �إ�صافة  �لتقرير  يكون  �أن  ناأمل  كما  و�نتقاد�تهم.  ومر�جعاتهم  و�ملهتمني  و�ملتخ�ص�صني 

لكل  بعد عام. و�ل�صدر مفتوح  �الرتقاء مب�صتو�ه عاماً  يتم  و�أن  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف ميد�ن 

مالحظة ونقد بناء.

واهلل املوفق،

             

                                          املحرر 

                                   د. حم�شن حممد �شالح






