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الفـــ�صـــــــ��ل الأول:
الو�ضع الفل�سطيني
الــــــــــداخلــــــــ��ي:
البو�صل��ة املفقودة
و ا ل�شــــر عــــيــــ��ا ت
ا ملـــنــــقـــــو �صـــــة

د .حم�سن حممد �صالح:

الف�صــــل الثــانــــي:
امل�شه��د الإ�سرائيلي
الفــل�ســطيـنـــــــ��ي

�أ .عبد احلميد الكيايل:

�أ�ستاذ م�شارك يف الدرا�سات الفل�سطينية ،واملدير العام ملركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات ،وامل�رشف العام على �إ�صدار التقرير
اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ال�سنوي ،رئي�س ق�سم التاريخ واحل�ضارة
يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا �سابقاً ،واملدير التنفيذي ملركز
درا�سات ال�رشق الأو�سط بع ّمان �سابقاً .الفائز الأول بجائزة بيت
املقد�س للعلماء امل�سلمني ال�شبان �سنة  ،1997وجائزة االمتياز يف
التدري�س من اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا �سنة � .2002صدرت
له عدة كتب �أهمها :التيار الإ�سالمي يف فل�سطني  ،1948-1917والطريق
�إىل القد�س ،والقوات الع�سكرية وال�رشطة يف فل�سطني ،1939-1917
ودرا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية ،والق�ضية الفل�سطينية:
خلفياتها وتطوراتها ،واحلقائق الأربعون يف الق�ضية الفل�سطينية .قام
بتحرير  15كتاباً� ،أبرزها :قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها
 ،2007-2006ومنظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة
البناء ،والوثائق الفل�سطينية ،و�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،
 .American Foreign Policy & The Muslim Worldن�رشت له
الكثري من الدرا�سات املح ّكمة واملقاالت ،و�شارك يف ع�رشات امل�ؤمترات
املحلية والدولية.
حا�صل على �شهادة املاج�ستري من معهد البحوث والدرا�سات حول
العامل العربي والإ�سالمي يف جامعة بروفن�س الفرن�سية ،ويح�رض
لنيل �شهادة الدكتوراه من املعهد نف�سه .وحا�صل �أي�ضا ً على �شهادة
ماج�ستري يف الدرا�سات اليهودية من اجلامعة الأردنية .باحث متخ�ص�ص
يف الدرا�سات اليهودية والإ�رسائيلية .عمل مديرا ً لوحدة الدرا�سات
الإ�رسائيلية يف مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط يف ع ّمان ،ويعمل حاليا ً
يف مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات يف بريوت .ن�رش العديد من
الأبحاث واملقاالت العلمية يف عدد من املجالت والدوريات املحكمة ،كما
حرر عددا ً من الأعمال الأكادميية يف جمال اخت�صا�صه.
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د .عماد جاد:

حا�صل على دكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة القاهرة �سنة
 ،1998رئي�س حترير “خمتارات �إ�رسائيلية” ،وهي جملة دورية �شهرية
ت�صدر عن مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية بالأهرام ،ورئي�س
برنامج الدرا�سات الإ�رسائيلية يف املركز نف�سه .يكتب اجلزء املخ�ص�ص
لـ“�إ�رسائيل” والق�ضية الفل�سطينية يف التقرير الإ�سرتاتيجي العربي.
حمرر ملجموعة كتب عن االنتخابات الإ�رسائيلية ،وانتفا�ضة الأق�صى.
من م�ؤلفاته :فل�سطني :الأر�ض وال�شعب من النك�سة �إىل �أو�سلو ،وحلف
الأطلنطي مهام جديدة يف بيئة �أمنية مغايرة ،والتدخل الدويل بني
الإن�ساين وال�سيا�سي.

الف�صــ��ل الثالــ��ث:
القـــ�ضـــيـــــــــــــ��ة
ا لفل�سطينـيـــــــ��ة
والع��امل العربـــ��ي

�أ.د� .أحمد �سعيد نوفل:

يعمل حاليا ً �أ�ستاذا ً يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة الريموك يف
الأردن .حا�صل على دكتوراه يف ال�سيا�سة الدولية من جامعة ال�سـوربون
الفرن�سية ،وعلى دكتوراه العلوم ال�سيا�سية من جامعة القاهرة� .سبق
له التدري�س يف املعهد الدبلوما�سي الأردين ،وجامعة رينيه ديكارت
بباري�س ،وجامعة فر�ساي بفرن�سا ،وجامعة تورنتو بكندا ،وجامعة
الكويت .كتب و�شارك يف كتابة العديد من الكتب ،كما ُن�رشت له الكثري
من الدرا�سات ،مثل :م�شاكل تدري�س الق�ضية الفل�سطينية يف اجلامعات
العربية ،والوطن العربي والتحديات املعا�رصة ،وم�رص واحلل
ال�سيا�سي و�آثاره ،وت�أثري خريطة الطريق واجلدار الفا�صل على الت�سوية
ال�سيا�سية ،وم�ستقبل ق�ضية القد�س من املنظور الإ�رسائيلي ،ومنط
التحوالت الدميقراطية لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،واجتاهات
العالقات الأردنية  -الفل�سطينية على �ضوء اتفاقيات الت�سوية مع
�إ�رسائيل ،دور �إ�رسائيل يف تفتيت الوطن العربي.
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الف�صــــ��ل الرابـــ��ع:
القـ�ضـــــيـــــــــــــــ��ة
الفل�سطيـنــيــــــــ��ة
والعالــ��م الإ�سالمي
] تركيا

د .حممد نور الدين:

�أ�ستاذ التاريخ واللغة الرتكية يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف
اجلامعة اللبنانية ،لبناين اجلن�سية ،باحث متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون
الرتكيةُ .ن�رشت له عدة درا�سات وكتب وخ�صو�صا ً حول تركيا ،ومنها:
تركيا يف الزمن املتحول ،وقبعة وعمامة :مدخل �إىل احلركات الإ�سالمية
يف تركيا ،وتركيا اجلمهورية احلائرة ،وحجاب وحراب :الكمالية
و�أزمات الهوية يف تركيا ،وتركيا :ال�صيغة والدور.

د .طالل عرتي�سي:

] �إيران

�أ�ستاذ علم االجتماع الرتبوي وعلم النف�س االجتماعي يف اجلامعة
اللبنانية ،لبناين اجلن�سية ،حا�صل على الدكتوراه يف االجتماع من
جامعة ال�سوربون بباري�س ،مدير �سابق ملعهد العلوم االجتماعية يف
اجلامعة اللبنانية ،مدير عام مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والبحوث
والتوثيق – بريوت �سابقاً ،من املطلعني واملتخ�ص�صني يف ال�ش�أن
الإيراين� .صدرت له الكثري من الكتب والدرا�سات واملقاالت .ومن كتبه:
البعثات الي�سوعية ومهمة �إعداد النخبة ال�سيا�سية يف لبنان ،واحلركات
الإ�سالمية يف مواجهة الت�سوية (مع �آخرين) ،دولة بال رجال :جدل
ال�سيادة والإ�صالح يف ال�رشق الأو�سط ،واجلمهورية ال�صعبة� :إيران يف
حتوالتها الداخلية و�سيا�ساتها الإقليمية.

�أ.د .عبد اهلل الأح�سن:

] مـــنـــظـــــمـــــة
امل�ؤمتر الإ�سالمي

�أ�ستاذ التاريخ احلديث واملعا�رص يف ق�سم التاريخ واحل�ضارة يف
اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ،بنجالدي�شي /باك�ستاين ،حا�صل
على الدكتوراه من جامعة ميت�شيجان يف الواليات املتحدة �سنة ،1985
وكانت حول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .ن�رشت له الكثري من املقاالت
والدرا�سات ،تركزت حول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،ولديه اهتمامات
�أي�ضا ً بال�ش�ؤون الباك�ستانية.
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الف�صـــ��ل اخلامــــ�س:
الق�ضية الفل�سطينية
والو�ضــ��ع الـدولـــ��ي

الف�صـل ال�سـاد�س:
الأر�ض واملقد�سات

�أ.د .وليد عبد احلي:

�أ�ستاذ يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة الريموك يف الأردن ،حا�صل
على درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة القاهرة .عمل
يف عدد من اجلامعات العربية ،و�شغل من�صب رئي�س ق�سم العلوم
ال�سيا�سية يف جامعة الريموك بالأردن ،كما يعمل م�ست�شارا ً ل�ش�ؤون
البحوث والدرا�سات يف املجل�س الأعلى للإعالم يف الأردن .ن�رش 15
كتاباً ،يرتكز معظمها يف الدرا�سات امل�ستقبلية من الناحيتني النظرية
والتطبيقية ،ومن �أبرزها :الدرا�سات امل�ستقبلية يف العالقات الدولية،
والدرا�سات امل�ستقبلية يف العلوم ال�سيا�سية ،وحتول امل�سلمات يف
نظريات العالقات الدولية “درا�سة م�ستقبلية” ،ومناهج الدرا�سات
امل�ستقبلية وتطبيقاتها يف الوطن العربي ،واملكانة امل�ستقبلية لل�صني
على �سلم القوى الدويل  .2010-1978كما قام برتجمة عدد من الكتب
والدرا�سات من اللغة الإجنليزية ،ون�رش �أكرث من  50بحثا ً يف املجالت
العلمية املح ّكمة.

�أ .خليل حممد التفكجي:

حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف نظم املعلومات اجلغرافية بجامعة
�أريزونا الأمريكية �سنة 1998؛ خبري يف �ش�ؤون القد�س و�ش�ؤون
اال�ستيطان الإ�رسائيلي ،مدير دائرة اخلرائط التابعة لبيت ال�رشق
بالقد�س ،وع�ضو اللجنة الرئا�سية ل�ش�ؤون القد�س؛ وهو ع�ضو �سابق
يف اللجنة الوزارية ل�ش�ؤون القد�س ،واللجنة املركزية للتنظيم والبناء يف
حمافظة القد�س؛ كما كان ع�ضوا ً �سابقا ً يف الوفد الفل�سطيني ملفاو�ضات
املرحلة النهائية حول القد�س وامل�ستوطنات واحلدود� .صدر له كتاب
امل�ستعمرات الإ�رسائيلية بال�ضفة الغربية ،وبلدية القد�س 2000-1850
درا�سة يف البنية التحتية ،كما �أجنز خريطة فل�سطني كما كانت �سنة
 ،1945وخريطة امل�ستعمرات الإ�رسائيلية بال�ضفة الغربية؛ ون�رش عددا ً
كبريا ً من املقاالت يف ال�صحف واملجالت.
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الفـ�صــل ال�سابــع:
املــــ�ؤ �شــــــــــرات
ال�سكــــانــيــــــــة
ا لفل�سطيـنــيـــــة

�أ .عبد اهلل عبد العزيز ّ
جنار:

قائم ب�أعمال مدير عام الإدارة العامة للتعدادات يف اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني يف رام اهلل بفل�سطني ،وهو يعمل يف هذا اجلهاز منذ
�سنة  .1995عمل مديرا ً فنيا ً ونائبا ً للمدير التنفيذي للتعداد العام لل�سكان
وامل�ساكن واملن�ش�آت �سنة  .1997حا�صل على �شهادتي ماج�ستري،
�إحداها يف الدرا�سات ال�سكانية والأخرى يف االقت�صاد والإح�صاء من
اجلامعة الأردنية .عمل �سابقا ً حما�رضا ً متفرغا ً يف كلية الأندل�س بع ّمان،
وحما�رضا ً غري متفرغ يف جامعة بريزيت� .شارك يف �إعداد العديد من
املواد التعليمية والتدريبية ،كما �شارك يف العديد من امل�ؤمترات الإقليمية
والدولية.

الف�صــل الثامـــن:
املــــ�ؤ �شــــــــــرات
االقتــ�صاديـة فـي فريق التحرير يف مركز الزيتونة.
ال�ضــفـة الغـربـيـة
وقـطـــــاع غــــــزة
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مقدمة التقرير
هذا هو التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ال�سنوي الرابع ،الذي يغطي �سنة  ،2008وهو كعادته
ير�صد امل�سار الرئي�سي للأحداث ،ويجمع بني املعلومات الدقيقة املح ّدثة حتى نهاية ال�سنة ،وبني
التحليل والر�ؤية العامة ،وحماولة ا�ست�رشاف م�سار الأحداث.
ونحن نحمد اهلل �سبحانه على النجاح الوا�سع واالهتمام الكبري الذي يلقاه التقرير خ�صو�صا ً يف
الأو�ساط العلمية ،وبني املهتمني واملعنيني بال�ش�أن الفل�سطيني ،بحيث �أ�صبح مرجعا ً مهما ً يف املعاهد
واجلامعات ومراكز البحث ولدى طلبة الدرا�سات العليا والكتَّاب واملتخ�ص�صني .وقد عمدنا ،تعميما ً
للفائدة و�إي�صاالً للتقرير ملن ي�صعب عليه حت�صيله ،وخ�صو�صا ً �أهلنا يف داخل فل�سطني� ،إىل �إنزال
ن�سخة جمانية منه على موقعنا يف �شبكة الإنرتنت� ،آملني �أن ي�سهم يف �س ِّد ثغرة مهمة يف الدرا�سات
الفل�سطينية ،وتلبية احلاجة �إىل درا�سات �أكادميية جادة وحمدثة يف هذا املجال.
بد�أت �سنة  2008بداية �ساخنة ،وانتهت نهاية ملتهبة يف قطاع غزة ،ب�سبب ا�شتداد احل�صار
وت�صاعد العدوان الإ�رسائيلي .وا�ستمر االنق�سام الفل�سطيني بني فتح وحما�س ،وبني حكومتي رام
اهلل وغزة ،وبني م�ساري الت�سوية واملقاومة .ومل تنجح حماوالت ترتيب البيت الفل�سطيني ،وال بيت
حركة فتح نف�سها .ومثَّلت “ال�رشعيات” مناذج منقو�صة ،بالن�سبة �إىل بع�ضها بع�ضاً ،وبالن�سبة
�إىل العامل اخلارجي .ولعل الأداء البطويل للمقاومة يف �ص ّد العدوان عن قطاع غزة �أواخر �سنة 2008
دفع باجتاه مزيد من اجلدية يف ال�سعي حللحلة امل�شاكل ،و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني ،و�إنهاء
االنق�سام .غري �أن مثل هذه امل�ساعي �ستظ ّل عر�ضة لالحباطات واالنتكا�سات ما مل ُتتَّخذ �إجراءات
بناء ثقة حقيقية على الأر�ض ،وما مل يت ّم جتاوز ال�ضغوط اخلارجية ،وتقدمي االعتبارات والأولويات
الوطنية على غريها.
لقد الحظنا مبرارة ،من خالل درا�ستنا ل�سنة  ،2008ا�ستمرار معاناة ال�شعب الفل�سطيني حتت
االحتالل ،ويف املهاجر .كما الحظنا كيف ت�ستغ ّل “�إ�رسائيل” الظروف املحلية والإقليمية والدولية
لتكري�س احتاللها ،وللإيغال يف تهويد الأر�ض والإن�سان واملقد�سات ،وكيف حتاول ا�ستثمار االنق�سام
الفل�سطيني لتحقيق املزيد من املكا�سب ال�سيا�سية ،ولت�شويه �صورة العمل الوطني الفل�سطيني .غري
�أننا الحظنا يف الوقت نف�سه ،قدرة الإن�سان الفل�سطيني على ال�صمود ،وجناحه ب�إمكانات حمدودة يف
�ص ّد العدوان الإ�رسائيلي على القطاع و�إف�شال �أهدافه ،و�إجباره على االن�سحاب ،كما الحظنا مزيدا ً
من العمل والفعاليات ال�شعبية لن�رصة ق�ضية فل�سطني يف كل مكان يف العامل.
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�شارك يف كتابة التقرير اال�سرتاتيجي ل�سنة  2008ع�رشة من الأ�ساتذة واخلرباء املتخ�ص�صني.
ويناق�ش التقرير يف ثمانية ف�صول الو�ضع الداخلي الفل�سطيني ،وامل�شهد الإ�رسائيلي الفل�سطيني،
واملواقف العربية والإ�سالمية والدولية من الق�ضية الفل�سطينية .كما يناق�ش التطورات املتعلقة
بالأر�ض واملقد�سات ،وبامل�ؤ�رشات ال�سكانية واالقت�صادية.
وال ب ّد من التنويه بجهود �أ�ساتذتنا الكبار م�ست�شاري التقرير ،وحتديدا ً الأ�ستاذ الدكتور
�أني�س �صايغ والأ�ستاذ منري �شفيق .كما يرحب مركز الزيتونة بان�ضمام الأ�ستاذ العزيز �أحمد
ٌ
مو�صول للزميلني الدكتور ب�شري نافع ووليد حممد علي
خليفة �إىل م�ست�شاري التقرير ،وال�شكر
على مالحظاتهما واقرتاحاتهما .وال �شك ،ف�إن الزمالء والزميالت م�ساعدي التحرير وموظفي
ق�سم الأر�شيف واملعلومات مبركز الزيتونة قد قاموا بجهد متميّز يف �إخراج هذا التقرير بال�شكل
الالئق .وهكذا ،ف�إنّ التقرير هو ح�صيلة جهد جماعي متكامل لهذه النخبة املباركة من املتخ�ص�صني
والعاملني.
لقد خ�رس التقرير اال�سرتاتيجي ل�سنة  2008فقيدا ً كبريا ً وعلما ً المعا ً يف الدرا�سات الإ�رسائيلية
هو الأ�ستاذ الدكتور عبد الوهاب امل�سريي ،الذي كان م�ست�شارا ً للتقرير طوال ال�سنوات الثالثة
ال�سابقة ،فرحم اهلل الفقيد و�أجزل مثوبته.
و�شجع على ا�ستمراره ،وكل من �أفادنا باملالحظات
ويف النهاية ن�شكر كل من دعم هذا التقرير،
َّ
مفتوح دائما ً لكل ن�صح �أو توجيه �أو نقد بنّاء.
واالقرتاحات .وبال �شك ،ف�إنَّ ال�صدر
ٌ
واهلل املوفق،
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