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امل�شاركون يف كتابة التقرير
حمــــرر التـقــريــر

الف�صـــــــــــــل الأول:
الو�ضع الفل�سطيني
الـــــــــــداخلـــــــــــي

�أ .د .حم�سن حممد �صالح:

�أ�ستاذ يف الدرا�سات الفل�سطينية ،ومتخ�ص�ص يف الدرا�سات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية .رئي�س ومدير عام مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات منذ  ،2004وهو رئي�س ق�سم التاريخ واحل�ضارة
يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا �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 � .2002صدر
له  13كتابا ً متخ�ص�صا ً يف ال�ش�أن الفل�سطيني ،وكتب  18ف�صالً يف
كتب علمية متعلقة �أ�سا�سا ً بال�ش�أن الفل�سطيني .قام بالتحرير العلمي
لـ  90كتاباً .وهو ُم ِّرر التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ( 11جملدا ً
 ،)2019-2005والوثائق الفل�سطينية ( 7جملدات ،)2011-2005
واليوميات الفل�سطينية ( 6جملدات  .)2019–2014حمرر التقدير
اال�سرتاتيجي ملركز الزيتونة ( 117تقديراً) .ن�رشت له الكثري من
الدرا�سات العلمية املح ّكمة ،قدم �أوراق عمل ومداخالت يف �أكرث من 80
م�ؤمترا ً حمليا ً ودولياً .ن�رش نحو  185حتليالً �سيا�سيا ً وتقدير موقف،
و�أجريت معه �أكرث من  360مقابلة تلفزيونية و�إذاعية و�صحفية.

�أ� .ساري عرابي:

كاتب وباحث يف الق�ضايا العربية والإ�سالمية ،ويف احلركة الوطنية
الفل�سطينية على وجه اخل�صو�ص ،بالإ�ضافة �إىل اهتمامه بق�ضايا
الفكر الإ�سالمي .ح�صل على ماج�ستري يف الدرا�سات العربية املعا�رصة
من جامعة بريزيت .كتب �أطروحة بعنوان “حتوالت الأيديولوجيا
وال�سيا�سة يف احلركة الوطنية الفل�سطينية :الكتيبة الطالبية منوذجا ً”.
يتعاون مع عدد من مراكز الأبحاث ،وكتب العديد من الأبحاث والتقارير
ودرا�سات تقدير املوقفُ .ي�ست�ضاف ب�شكل دائم يف القنوات التلفزيونية
الفل�سطينية والعربية والعاملية لتحليل الأحداث ال�سيا�سية� .أ�صدر
كتابا ً باال�شرتاك ُيثِّل جزءا ً من �سل�سلة تتناول مفاهيم وم�صطلحات
الق�ضية الفل�سطينية ،ولديه مئات املقاالت باللغتني العربية والإجنليزية
يف امل�سائل الفكرية وال�سيا�سية.
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الف�صـــــل الثــانــي:
امل�ؤ�شرات ال�سكانية
واالقت�صـــــاديــــــــة
الفل�ســطينـيـــــــــة
* امل�ؤ�شرات ال�سكانية

د .وئام �سميح حمودة:
�أ�ستاذ م�ساعد ومن�سقة وحدة ال�صحة النف�سية يف معهد ال�صحة العامة
واملجتمعية يف جامعة بريزيت منذ �سنة  .2017حا�صلة على درجة
الدكتوراه يف علم االجتماع مع تخ�ص�ص فرعي يف الدميوجرافية
االجتماعية والتنمية واالقت�صاد ال�سيا�سي يف �سنة  ،2016ودرجة
ماج�ستري يف علم االجتماع يف �سنة  2012من جامعة براون Brown

 Universityيف الواليات املتحدة الأمريكية .لديها �أبحاث من�شورة يف
عدة جمالت �أكادميية حم َّكمة متعلقة يف درا�سة ت�أثري البنية االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية على �صحة ال�سكان والتغريات ال�سكانية،
والعالقة بني التحوالت البنيوية وال�سيا�سات االجتماعية والعمليات
الدميوجرافية يف فل�سطني.

* امل�ؤ�شرات االقت�صادية �أ .د .معني حممد عطا رجب:
�أ�ستاذ االقت�صاد يف عدد من اجلامعات وخبري وحملل اقت�صادي يف
الإعالم املحلي واخلارجي� .شارك يف ت�أ�سي�س كلية التجارة باجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،ويف ت�أ�سي�س كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية يف
جامعة الأزهر بغزة ،وكان عميدها لعدة �سنوات .عمل �سابقا ً م�ست�شارا ً
ل�سلطة النقد الفل�سطينية ،ومن�سقا ً ملعهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية

الفل�سطيني “ما�س” يف رام اهلل .ع�ضو يف عدة جمعيات علمية اقت�صادية
حملية وعربية .له عدة �أبحاث و�أوراق عمل من�شورة يف الدوريات
املتخ�ص�صة املحلية والإقليمية� .شارك يف م�ؤمترات حملية وعربية
ودولية عديدة .له عدة م�ؤلفات جامعية يف النظرية االقت�صادية ،واملالية
العامة ،والنقود وامل�صارف ،والتجارة الدولية ،واالقت�صاد الإ�سالمي،
والتكامل االقت�صادي ،واالقت�صاد الفل�سطيني ،ومناهج البحث العلمي،
والتخطيط االقت�صادي ،وتاريخ الفكر االقت�صادي .كما �أ�رشف على
ر�سائل علمية جامعية على م�ستوى املاج�ستري.
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الف�صـــــل الثــالــث:
الأر�ض واملقد�ســــات

�أ .زياد حممد ابحي�ص:
باحث متخ�ص�ص يف �ش�ؤون القد�س ،حائز على �شهادة املاج�ستري يف
العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة الأردنية ،ويوا�صل درا�سة الدكتوراه يف
اجلامعة ذاتها .ح ّرر تقرير عني على الأق�صى يف الفرتة ،2008-2006
و�أ�سهم يف �إعداده يف الفرتة َ .2013-2009ع ِم َل رئي�سا ً لق�سم الإعالم
والأبحاث يف م�ؤ�س�سة القد�س الدولية يف الفرتة  ،2007-2004و�شغل
موقع املدير التنفيذي فيها يف الفرتة  ،2010-2008وهو حاليا ً باحث
متعاون معها .يكتب مبحث القد�س واملقد�سات يف التقرير اال�سرتاتيجي
الفل�سطيني مع مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات منذ �سنة .2009

الفـ�صــــل الــرابــــع:
م�ســـارات العـــدوان
واملقــــــاومـــــــــــة
والت�ســوية ال�سـلميـة
* م�ســــــــــار
العـــــدوان
واملقاومة

* م�ســـــــار
الت�سوية
ال�سلمية

�أ .ربيع حممد الد ّنان:

باحث متخ�ص�ص يف ال�ش�أن الفل�سطيني ،حا�صل على �إجازة يف اللغة
العربية و�آدابها .ي�شارك يف �إعداد وحترير جملد اليوميات الفل�سطينية،
الذي ي�صدر عن مركز الزيتونة منذ � .2014أ�سهم يف كتابة عدد من
الكتب ال�صادرة عن املركز� ،أبرزها� :سل�سلة تقرير معلومات ،و�سل�سلة
ملف معلومات ،وكتاب “م�رص بني عهدين مر�سي وال�سي�سي :درا�سة
مقارنة”� .أعد ف�صالً بعنوان “�سيا�سات ال�سلطة الفل�سطينية جتاه
املقاومة الفل�سطينية” يف كتاب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :درا�سات يف
التجربة والأداء � .2013-1994شارك يف العديد من امل�ؤمترات وحلقات
النقا�ش املحلية والدولية.

�أ .هاين “حممد عدنان” امل�رصي:

كاتب و�صحفي وحملل �سيا�سي ،وكاتب عمود يف �صحيفة “القد�س”
املقد�سية ،ع�ضو يف االحتاد العام للكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني
واحتاد ال�صحفيني العامليني منذ �سنة � .1980أحد م�ؤ�س�سي املركز
الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات اال�سرتاتيجية  -م�سارات
ومديره العام منذ ني�سان� /أبريل  2011وحتى الآن .وهو م�ؤ�س�س
ومدير املركز الفل�سطيني للإعالم والأبحاث والدرا�سات (بدائل)
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خالل الفرتة � .2011-2005شغل من�صب مدير عام الإدارة العامة
للمطبوعات والن�رش و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف وزارة الإعالم
يف ال�سلطة الفل�سطينية يف الفرتة ُ .2005-1995ن�رشت له العديد من
الدرا�سات والأبحاث ومئات املقاالت ،و�شارك يف الكثري من املقابالت
مع و�سائل الإعالم املختلفة ،كما �شارك يف العديد من امل�ؤمترات العربية
والدولية .وهو ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة يا�رس عرفات ،وم�ست�شار
يف �شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية.

الفــ�صـــل اخلـامـــ�س:
امل�شــهد الإ�سـرائيلي
* امل�شهد الإ�سرائيلي
ال�سيا�ســي الداخلي

د .جوين من�صور:

م�ؤرخ وحما�رض يف ق�سم الدرا�سات التاريخية يف الكلية الأكادميية
“اجلليل” .تتمحور �أبحاثه حول التاريخ الإ�سالمي والعربي و�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط وال�رصاع الإ�رسائيلي  -العربي� .صدر له عدد من
الأبحاث والكتب ،من بينها“ :اال�ستيطان الإ�رسائيلي” ،و“م�سافة
بني دولتني” ،و“امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �إ�رسائيل” ،و“معجم الأعالم
وامل�صطلحات ال�صهيونية والإ�رسائيلية” ،و“حيفا :الكلمة التي �صارت
مدينة” ،و“مئوية ت�رصيح بلفور” ،و“التدين يف مناهج وكتب التعليم
يف �إ�رسائيل” .ن�رشت له الكثري من الدرا�سات والبحوث املُح َّكمة يف
العديد من املجالت والدوريات العلمية .و�شارك يف العديد من امل�ؤمترات
املحلية والدولية .نا�شط �سيا�سي واجتماعي وثقايف يف م�ؤ�س�سات �أهلية
و�أكادميية.

* امل�ؤ�شرات ال�سكانية �أ� .إقبال وليد عمي�ش:

واالقتــ�صـــــــاديـــة
الإ�ســــرائيـــليـــــــة

باحثة متخ�ص�صة يف ال�ش�أن الفل�سطيني ،ورئي�سة وحدة التدقيق
الأكادميي يف مركز الزيتونة� .شاركت يف �إعداد امل�ؤ�رشات ال�سكانية
واالقت�صادية والتعليمية يف التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني لعدة
�سنوات ،ويف �إعداد كتاب “قطاع غزة :التنمية والإعمار يف مواجهة
احل�صار والدمار”.
�شاركت يف التدقيق الأكادميي لع�رشات الكتب واملن�شورات ال�صادرة
عن مركز الزيتونة .كما �شاركت يف كتابة ف�صل بعنوان “امل�ؤ�رشات
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االقت�صادية لل�سلطة الفل�سطينية  ،”2013-1994وف�صل بعنوان
“التنمية الب�رشية يف ظ ّل ال�سلطة الفل�سطينية” يف كتاب ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية :درا�سات يف التجربة والأداء .2013-1994

* امل�ؤ�شرات الع�سكرية �أ .با�سم جالل القا�سم:

الإ�سرائيلية واملوقف باحث متخ�ص�ص يف الدرا�سات الفل�سطينية ،حا�صل على ماج�ستري
من الو�ضع الداخلي يف العالقات الدولية والديبلوما�سيةُ .يح�رض لنيل درجة الدكتوراه يف
الفل�ســــطيــنــــــي العلوم ال�سيا�سية ،ي�شغل حاليا ً رئي�س ق�سم الأر�شيف واملعلومات يف
مركز الزيتونة ،ونائب رئي�س حترير “ن�رشة فل�سطني اليوم”� .ألّف كتابا ً
بعنوان “�صواريخ املقاومة يف غزة �سالح الردع الفل�سطيني” ،وله درا�سة
علمية حم ّكمة بعنوان “اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية جتاه الأزمة ال�سورية
 ،”2018-2011و�شارك يف �إعداد عدد من الدرا�سات وامل�ؤلفات املن�شورة.
منها� :سل�سلة تقرير معلومات ،و�سل�سلة ملف معلومات اللتان ت�صدران
عن مركز الزيتونة ،وكتاب “م�رص بني عهدين مر�سي وال�سي�سي :درا�سة
مقارنة”� .أعد ف�صل بعنوان “ت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية”
يف كتاب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :درا�سات يف التجربة والأداء
 .2013-1994و�شارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات.

الف�صــــل ال�ســــاد�س:
الق�ضية الفل�سطينية
والعــالـــم العـــربــي

�أ� .أ�رشف عثمان بدر:

حما�رض يف جامعة بريزيت ،يوا�صل درا�سته لنيل درجة الدكتوراه يف
العلوم االجتماعية ،حا�صل على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص درا�سات
�إ�رسائيلية .ن�رشت �أطروحته باملاج�ستري �سنة  ،2016يف كتاب من
�إ�صدار مركز الزيتونة ،حتت عنوان� :إ�رسائيل وحما�س :جدلية التدافع
والتوا�صل والتفاو�ض (� .)2014-1987شارك يف ت�أليف عدة كتب ،وله
�أوراق من�شورة يف جمالت حم َّكمة .حا�صل على جائزة م�سابقة فل�سطني
الثقافية يف دورتها الرابعة ل�سنة  ،2015املقدمة من م�ؤ�س�سة فل�سطني
الدولية (جائزة �أحمد ال�شقريي حول ق�ضية فل�سطني والقانون الدويل).
مهتم باحلكم الع�سكري الإ�رسائيلي ،ومفهوم اال�ستعمار اال�ستيطاين
يف فل�سطني.
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الف�صــــل ال�ســــابــع:
الق�ضية الفل�سطينية
والعـــامل الإ�ســـالمـي
* منظمـة التعاون
الإ�ســـــــالمـــــــي

�أ .وائل �أحمد �سعد:

باحث متخ�ص�ص يف الدرا�سات الفل�سطينية ،يعمل حاليا ً باحثا ً وم�ساعدا ً
للمدير العام يف مركز الزيتونة� .ألّف كتابا ً بعنوان احل�صار ،و�شارك يف
�إعداد وحترير عدد من الدرا�سات وامل�ؤلفات املن�شورة ،منها :الوثائق
الفل�سطينية ،الذي ي�صدر �سنويا ً عن مركز الزيتونة ،وال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية :درا�سات يف التجربة والأداء  ،2013-1994و�رصاع
الإرادات :ال�سلوك الأمني لفتح وحما�س والأطراف املعنية ،والتطورات
الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية ،وقراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها
 .2007-2006وهو ير�أ�س حترير ن�رشة فل�سطني اليوم الإلكرتونية ،كما
ي�رشف على �إدارة حترير التقدير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني .وقد �شارك
يف العديد من امل�ؤمترات والندوات املحلية والدولية.

* تركيا

د� .سعيد وليد احلاج:

* �إيران

�أ .د .طالل عرتي�سي:

كاتب وباحث يف ال�ش�أن الرتكي وق�ضايا املنطقة العربية والإ�سالمية.
تخ ّرج من كلية الطب يف جامعة هاجتبة يف تركيا .له مئات املقاالت الدورية
يف عدد من ال�صحف واملواقع العربية املعروفة ،وع�رشات الأوراق البحثية
حول ال�ش�أن الرتكي من�شورة يف عدد من املراكز البحثية املعروفة .ن�رش
له كتاب “العالقات الرتكية  -العربية :الآفاق وال�صعوبات” �سنة ،2016
وكتب ف�صل “تركيا والق�ضية الفل�سطينية” يف “التقرير اال�سرتاتيجي
الفل�سطيني  ”2015-2014وكذلك التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني
 ،2017–2016وف�صل “تركيا والعامل العربي يف عهد العدالة والتنمية”
يف كتاب “جتربة العدالة والتنمية يف احلكم” ،من �إ�صدار مركز الدرا�سات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية � SETAسنة � .2018شارك متحدثا ً
يف عدد كبري من امل�ؤمترات والندوات املحلية والدولية بخ�صو�ص ال�ش�أن
الرتكي ،وله �إطالالت �إعالمية يف عدة قنوات ف�ضائية.

عميد �سابق للمعهد العايل للدكتوراه يف اجلامعة اللبنانية ،مدير �سابق
ملعهد العلوم االجتماعية ،مدير �سابق ملركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف بريوت� ،أ�ستاذ علم االجتماع يف اجلامعة اللبنانية ،م�ست�شار علمي
20

امل�شاركون يف كتابة التقرير
و�أكادميي يف جامعة املعارف ،وباحث يف ق�ضايا ال�رشق الأو�سط.
�أ�ستاذ حما�رض يف كلية القيادة والأركان يف اجلي�ش اللبناين ،ع�ضو يف
هيئات علمية وا�ست�شارية يف مراكز درا�سات لبنانية وعربية .ن�رش
درا�سات و�أبحاث يف دوريات عربية و�أجنبية ،و�شارك يف م�ؤمترات
�إقليمية ودولية حول ق�ضايا ال�رشق الأو�سط الثقافية وال�سيا�سية
واالجتماعية .من م�ؤلفاته :الإ�سالم والفكر ال�سيا�سي ،الدميقراطية،
الغرب� ،إيران (مع �آخرين) �سنة  ،2003وجيو-ا�سرتاتيجيا اله�ضبة
الإيرانية� :إ�شكاليات وبدائل� ،سنة  ،2009ودعم الفئات املهم�شة :جتربة
املجتمع املدين يف دعم عائالت ال�سجناء� ،سنة  ،2014و�صورة �أملانيا يف
كتب التاريخ املدر�سية العربية� ،سنة  ،2016وبني �صحوتني :الإ�سالم
ال�سيا�سي يف �رشق �أو�سط متحول� ،سنة .2020

الف�صــــــل الثــامــن:
الق�ضية الفل�سطينية
والــو�ضـــع الدولــــي

�أ .د .وليد عبد احلي:

�أ�ستاذ يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة الريموك يف الأردن ،وهو
ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة الزيتونة يف الأردن ،وع�ضو جمل�س �أمناء
املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف الأردن ،وع�ضو جمل�س �أمناء جامعة
�إربد الأهلية .رئي�س حترير جملة “�أبحاث الريموك للعلوم االجتماعية
والإن�سانية” التي ت�صدرها عمادة البحث العلمي يف جامعة الريموك.
عمل يف عدد من اجلامعات العربية ،و�شغل من�صب رئي�س ق�سم
العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الريموك بالأردن ،كما عمل م�ست�شارا ً
للمجل�س الأعلى للإعالم يف الأردن ،وم�ست�شارا ً لدى ديوان املظامل
الأردين� .ألَّف  33كتاباً ،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 ،ومناهج
الدرا�سات امل�ستقبلية وتطبيقاتها يف الوطن العربي ،واملكانة امل�ستقبلية
لل�صني على �سلّم القوى الدويل  ،2010-1978و�إيران :م�ستقبل املكانة
الإقليمية  .2020كما قام برتجمة عدد من الكتب والدرا�سات من اللغة
الإجنليزية ،ون�رش  118بحثا ً يف املجالت العلمية املُح ّكمة.
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مقدمة التقرير
هذا هو املجلد احلادي ع�رش من �سل�سلة التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني .وبف�ضل اهلل �سبحانه،
ف�إن هذا التقرير قد �أخذ موقعه املرجعي املتميز يف الدرا�سات الفل�سطينية ،و�أ�صبح من الكتب التي
ال غنى عنها للباحثني واملتخ�ص�صني واملهتمني .فهو ال يحفل فقط باملعلومات الوا�سعة والدقيقة
واملوثقة ،و�إمنا يحر�ص على �أن يقدم املادة العلمية يف �إطار مو�ضوعي وحتليلي من�ضبط مبعايري
ومناهج البحث العلمي ،مع ال�سعي ال�ست�رشاف امل�سارات امل�ستقبلية القريبة .ويتميز التقرير
اال�سرتاتيجي ب�شموله ،فهو يغطي الو�ضع الداخلي الفل�سطيني ،وامل�شهد الإ�رسائيلي ،وم�سارات
املقاومة والت�سوية ال�سلمية ،والأبعاد العربية والإ�سالمية والدولية للق�ضية الفل�سطينية ،كما يفرد
م�ساحات وا�سعة للأر�ض واملقد�سات ،وللو�ضع ال�سكاين واالقت�صادي والتعليمي الفل�سطيني.
***
تعر�ضت ق�ضية فل�سطني �إىل مزيد من ال�ضغوط خالل �سنتي  ،2019-2018وبدا �أن امل�رشوع
ال�صهيوين مدعوما ً بالواليات املتحدة ي�سعى �إىل ت�صفية الق�ضية ،بناء على ر�ؤى ميينية ليكودية،
ولي�س بال�رضورة الو�صول �إىل ت�سوية �سيا�سية مع اجلانب الفل�سطيني �أو البالد العربية .ويظهر �أن
�صفقة ترامب �أو ما يعرف بـ“�صفقة القرن” جاءت تتويجا ً لهذه الر�ؤى؛ مقرونة بال�سعي لإنفاذها
بالأمر الواقع ،كما يف نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س ،وال�رشعنة الأمريكية لال�ستيطان اليهودي
يف ال�ضفة الغربية ،وامل�ضي الإ�رسائيلي يف ترتيبات ال�ضم الر�سمي لأجزاء من ال�ضفة .ي�أتي ذلك مع
تدهور ال�سلطة الفل�سطينية ومكانتها ،وتكري�س دورها ك�أداة تخدم �أغرا�ض االحتالل ومتطلباته
�سعي متوا�صل من قيادة ال�سلطة ومنظمة التحرير
الأمنية .وهو تدهور رافقه يف هذه الفرتة
ٌ
لت�شديد قب�ضتها على ال�ساحة الفل�سطينية ،من خالل �إلغاء املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،وت�شكيل
حكومة ذات لون واحد ،بعيدا ً عن التوافق الوطني ،وتعطيل �إ�صالح منظمة التحرير ،وجتميد العمل
باتفاقية امل�صاحلة .وهو ما انعك�س على ا�ستمرار �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،وا�ستمرار
حالة التجاذب بني م�سا َري الت�سوية واملقاومة.
يف املقابل ،ف�إن القوى ال�سيا�سية وال�شعبية الفل�سطينية توحدت يف مواجهة �صفقة ترامب
وم�شاريع ال�ضم الإ�رسائيلية ،كما �أن خط املقاومة حافظ على قاعدته يف قطاع غزة ووا�صل تقويتها
وتطويرها ،وا�ستمرت املقاومة بكافة �أ�شكالها يف ال�ضفة الغربية ،وتابع ال�شعب الفل�سطيني ،الذي
جتاوزت �أعداده �أعداد اليهود يف فل�سطني التاريخية� ،صموده وثباته على �أر�ضه ومقاومته ال�شعبية،
وحمافظته على القد�س واملقد�سات .كما ا�ستمرت فعاليات فل�سطينيي اخلارج التي ت�ؤكد ارتباطهم
بفل�سطني ومت�سكهم بحق العودة وا�ستعدادهم لبذل ما ي�ستطيعون لتحريرها.
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امل�شهد العربي والإ�سالمي ال يبعث على ال�رسور ،حيث يعاين من ال�ضعف والتخلف واالنق�سامات
والنزاعات ال�سيا�سية والطائفية ،كما يعاين من �سعي بع�ض الأنظمة للتطبيع مع الكيان الإ�رسائيلي؛
�إال �أن البيئة ال�شعبية العربية والإ�سالمية ما زالت حا�ضنة قوية لفل�سطني و�شعبها ومقاومتها ،وما
زالت ع�صيّة على التطبيع.
وما زال الدعم الدويل املعتاد لق�ضية فل�سطني على حاله ،كما يف الت�صويت يف الأمم املتحدة
وم�ؤ�س�ساتها .وهناك تزايد بطيء ومتدرج يف تعاطف الر�أي العام الدويل مع ق�ضية فل�سطني.
***
ومتابعةً لل�سيا�سة نف�سها يف املجلدات ال�سابقة للتقرير ،ف�إن �أ�سماء الكتّاب امل�شاركني وعناوين
الف�صول �أو املباحث التي كتبوها ،قد ذكرت يف �صدر الكتاب عند التعريف ب�أ�شخا�صهم .ومل ُي�رش
�إليها يف بداية كل ف�صل ،باعتبار التقرير عمالً جماعيا ً لكتاب واحد؛ ولأن عمل التحرير يف هذا التقرير
(وكذلك يف كل املجلدات ال�سابقة) يتجاوز العمل املعتاد� ،إىل القيام ب�إدخال �إ�ضافات وتعديالت
وحتديثات مهمة وكبرية �أحيانا ً على بع�ض الف�صول ،مما يجعل م�س�ؤولية ظهورها ،بال�شكل الذي
خرجت فيه ،م�س�ؤولية م�شرتكة.
ال ب ّد من تقدمي ال�شكر اجلزيل للزمالء املتخ�ص�صني واخلرباء الذين �شاركوا يف كتابة التقرير،
ولل�سادة امل�ست�شارين الذين �أ�سهموا يف مراجعة ن�صو�صه؛ وكذلك لفريق العمل يف مركز الزيتونة
من م�ساعدي التحرير وموظفي ق�سم الأر�شيف ،الذين كان لهم دورهم يف توفري املادة العلمية،
ومراجعة الن�صو�ص وتدقيقها ،و�إخراج التقرير بال�شكل الالئق؛ بالرغم من الظروف اال�ستثنائية
التي مي ُّر بها املركز ،وانعكا�سات انت�شار جائحة كورونا على بيئات العمل واحلياة اليومية يف لبنان
وباقي بلدان العامل.
و�أخرياً ،ف�إننا نحمد اهلل �سبحانه على النجاح الطيب الذي يلقاه هذا التقرير ،وعلى مكانته
املرجعية املتخ�ص�صة ،ون�شكر كل من دعم هذا التقرير ،و�شجعنا على اال�ستمرار يف �إ�صداره .كما
نرحب بكل نقد بناء �أو ن�صح �أو توجيه.
رب العاملني
واحلمد هلل ّ

املحرر
�أ .د .حم�سن حممد �صالح
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