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د. حممد نور �لدين
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تاال �لر�صيدي

غنى جمال �لدين
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مقدمة التقرير 

نحمد  تقرير  وهو  التوايل،  على  ال�ساد�س  للعام  الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي  التقرير  هذا  ي�سدر 

اهلل اأنه قد اأخذ موقعه املتميز كمرجع اأ�سا�سي من مراجع الدرا�سات الفل�سطينية، ال ي�ستغني عنه 

للجوانب  �ساملة  حتليلية  مو�سوعية  تغطية  من  يقدمه  ملا  واملهتمون؛  واملتخ�س�سون  الباحثون 

املختلفة لل�ساأن الفل�سطيني، على مدار �سنة كاملة، وملا يحويه من معلومات واإح�سائيات وجداول 

دقيقة وحمدثة.

الوطنية  امل�ساحلة  م�سار  على  �سواء  اجلمود  من  بنوع  ات�سمت  قد   2010 �سنة  كانت  واإذا 

واإ�سالمياً  عربياً  كربى  قيمة  ذا  تغرياً  ت�سهد  ومل  ال�سلمية،  الت�سوية  م�سار  على  اأم  الفل�سطينية، 

لها   ،2011 �سنة  مطلع  منذ  العربي،  العامل  يف  وحتدث  حدثت  التي  الهائلة  التغريات  فاإن  ودولياً؛ 

انعكا�ساتها املهمة على الق�سية الفل�سطينية، وعلى طريقة تعامل خمتلف االأطراف معها. وقد بدا 

وباقي  وحما�س  فتح  بني  امل�ساحلة  اتفاق  توقيع  ويف  امل�رسي،  املوقف  حتوالت  يف  وا�سحاًً  ذلك 

الذي  الوقت  االإ�رسائيلي واالأمريكي. ويف  الفل�سطينية، كما بدا يف حالة االرتباك والقلق  االأطراف 

ذلك  ومع  بعد،  تكتمل  مل  تغيري  موجة  و�سط  اأنف�سنا  جند  زلنا  ما  فاإننا  التقرير  هذا  فيه  ن�سدر 

2011 يف  اإدخال املعلومات واملعطيات اجلديدة التي وقعت يف االأ�سهر االأوىل من �سنة  فقد حاولنا 

تقريرنا، وخ�سو�ساً يف الف�سل املتعلق بالعامل العربي.

وكالعادة، فقد �سارك يف اإعداد هذا التقرير نخبة من 14 خبرياً متخ�س�ساً يف ال�ساأن الفل�سطيني، 

وكان لالأ�ساتذة م�ست�ساري التقرير دورهم املهم يف التقييم والتحكيم وتطوير التقرير وحمتواه. 

وال بّد من التنويه بفريق عمل الزيتونة، وخ�سو�ساً م�ساعدي التحرير وموظفي ق�سم االأر�سيف، 

لدورهم احليوي يف اإعداد وجتهيز هذا التقرير لي�سدر بال�سكل الالئق.

كما  التقرير،  هذا  يلقاه  الذي  واملتزايد  املتميز  النجاح  على  �سبحانه  اهلل  نحمد  فاإننا  واأخرياً، 

التقرير، والتي تولت  نحمده تعاىل على االهتمام والت�سجيع الذي تاأخذه الن�سخة االإجنليزية من 

هذا  دعم  من  كل  ن�سكر  اإذ  ونحن  عاملياً.  توزيعه  مهمة  الكبرية  الربيطانية  الن�رس  دور  اإحدى 

التقرير، و�سجعنا على ا�ستمراره؛ فاإننا نرحب بكل نقد اأو ُن�سح اأو توجيه.

و�حلمد هلل رب �لعاملني

�ملحرر

د. حم�صن حممد �صالح
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