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مقدمة التقرير

كانت �لتغري�ت و�لثور�ت �لتي �صهدها �لعامل �لعربي �صنة 2011 عالمة فارقة يف تاريخه �حلديث 

�إر�دتها،  �ل�صعوب  تفر�ص  بحيث  �الإيجابي،  �إطارها  يف  �لتغري�ت  هذه  ��صتمرت  ما  و�إذ�  و�ملعا�رش. 

وتن�صئ �أنظمة حرة، تعب عن كر�مة �الإن�صان �لعربي، وتقوده يف م�رشوع تنموي نه�صوي؛ فاإن ذلك 

�لتي كان وما ز�ل �أحد �أبرز مقومات  �صينعك�ص م�صتقبالً على تغيري معادلة �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل”، 

��صرت�تيجي  ف�صاء  توفر  �إن  وتخلُّفه.  و�نق�صامه  وتفككه  حولها  ما  �صعف  هو  وبقائها  وجودها 

حميط بفل�صطني �ملحتلة قوي وناه�ص ومتما�صك، ومتم�صك باحلق �لعربي و�الإ�صالمي يف فل�صطني، 

وحا�صن لقوى �ملقاومة، �صتكون له �نعكا�صاته �لكبرية على �لق�صية �لفل�صطينية، وعلى �آليات �لعمل 

�لتمنيات،  �إطار  ما ز�ل يف  �أن هذ�  و�لت�صوية... وغريها. غري  �ملقاومة  �لفل�صطيني، وعلى م�صار�ت 

�لد�خلية و�خلارجية، وتعاين من حماوالت  �لكثري من �ملعوقات  �لتغيري  �لثور�ت وعمليات  �إذ جتد 

�رشقة ثور�تها، �أو حرفها عن م�صارها، �أو تفريغها من حمتو�ها، �أو �إعادة �إنتاج �أنظمة فا�صدة باأثو�ب 

جديدة، �أو حماوالت تفتيت �ملنطقة وتفكيكها على �أ�ص�ص طائفية وعرقية.

�حلالة  على  �صئيل  ب�صكل  �إال  �لعربي”  “�لربيع  ت�صميته  على  عديدون  ��صطلح  ما  ينعك�ص  مل 

�لفل�صطينية، فقد وّقعت فتح وحما�ص وباقي �لف�صائل �تفاق �مل�صاحلة؛ غري �أن تطبيقه على �الأر�ص 

�صار بخطى وئيدة متثاقلة، عك�صت توظيفاً �صيا�صياً لالتفاق، و�إد�رة لعملية �النق�صام بدالً من حلِّها. 

ورمبا ما ز�ل من �ملبكر �حلديث عن “ربيع فل�صطيني” يوحد �لفل�صطينيون فيه قو�هم حتت مظلة 

ويف  �الحتالل  مو�جهة  يف  جمتمعة  طاقاتهم  فيه  ويفرغون  و�حد،  وطني  برنامج  وحتت  و�حدة، 

م�رشوع �لتحرير.

�أ�صا�صي  �أخذ موقعه كمرجع  �أن  ي�صدر �لتقرير �ال�صرت�تيجي لل�صنة �ل�صابعة على �لتو�يل، بعد 

معتمد لكل �لباحثني و�ملتخ�ص�صني و�ملعنيني بال�صاأن �لفل�صطيني، بن�صختيه �لعربية و�الإجنليزية. 

و�لتقرير حافل باملعلومات و�الإح�صائيات و�لتحليالت �ملوثقة و�ملحدثة، وهو بالطبع يلتزم بالكتابة 

�لعلمية �ملو�صوعية، ومبناهج �لبحث �لعلمي �ملعروفة و�ملعتمدة. ويغطي �لتقرير �الأو�صاع �لد�خلية 

�مل�صهد  يتناول  كما  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  و�لدولية  و�الإ�صالمية  �لعربية  و�ملو�قف  �لفل�صطينية، 

�الإٍ�رش�ئيلي وما يتعلق بالعدو�ن و�ملقاومة، وم�صار �لت�صوية �ل�صلمية. ويفرد �لتقرير ف�صالً خا�صاً 

حول �الأر�ص �ملحتلة و�ملقد�صات. ويف هذ� �لتقرير مّت دمج ف�صلي �الأو�صاع �ل�صكانية و�القت�صادية 

حيث مّت �لرتكيز على �ملوؤ�رش�ت �الأ�صا�صية، و�أ�صيف �إليها �ملوؤ�رش�ت �لتعليمية، بحيث مّت جمع هذه 

�ملوؤ�رش�ت يف ف�صل و�حد.
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وكالعادة فقد �صارك يف �إعد�د هذ� �لتقرير 12 متخ�ص�صاً يف �ل�صاأن �لفل�صطيني، وكان لالأ�صاتذة 

م�صت�صاري �لتقرير دورهم �ملهم يف �لتقييم و�لتحكيم، ويف تطوير �لتقرير وحمتو�ه. كما كان لفريق 

عمل �لزيتونة وخ�صو�صاً م�صاعدي �لتحرير وموظفي ق�صم �الأر�صيف دورهم �الأ�صا�صي يف �إعد�د 

هذ� �لتقرير وجتهيزه حتى ي�صدر ب�صكله �لالئق. وال بّد هنا من �لتنويه ب�صكل خا�ص بالدور �ملميز 

و�مل�صكور للزميلتني �إقبال عمي�ص وغنى جمال �لدين.

�لتقرير، ون�صكر  يلقاه هذ�  �لذي  �لطيب و�ملتز�يد  �لنجاح  �هلل �صبحانه على  فاإننا نحمد  و�أخري�ً، 

كل من دعم هذ� �لتقرير، و�صجعنا على �ال�صتمر�ر يف �إ�صد�ره. كما نرحب بكل نقد بناء �أو ن�صح �أو 

توجيه.

واحلمد هلل رب العاملني
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