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اأ. موؤمن حممد ب�شي�شو:

فل�صطيني، تلقى در��صته �الأكاديية يف جمال �ل�صحافة و�الإعالم، وعمل 

للبحوث  �لعربي  للمركز  ومدير�ً  “�ل�صدى”،  �صحيفة  لتحرير  مدير�ً 

�صل�صلة  و�أبرزها  �لدر��صات،  من  �لعديد  له  �صابقاً،  بغزة  و�لدر��صات 

و�لدر��صات.  للبحوث  �لعربي  �ملركز  عن  �ل�صادرة  �الأق�صى  �نتفا�صة 

وهو  حالياً،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئا�صة  م�صت�صار�ً  يعمل 

د�ئم  �صحفي  كاتب  عنه.  �ل�صادرة  “�لبملان”  �صحيفة  حترير  رئي�ص 

�لفل�صطينية  �الإلكرتونية  و�ملو�قع  و�ملجالت  �ل�صحف  من  �لعديد  يف 

و�لعربية.

د. جوين من�شور:

يف  �الأكاديية  �لكلية  يف  �لتاريخية  �لدر��صات  ق�صم  يف  وحما�رش  موؤرخ 

�أبحاثه  تتمحور  �جلليل.  يف  �ليا�ص  مار  كلية  مدير  ونائب  بريل،  بيت 

�الأو�صط و�ل�رش�ع  �ل�رشق  و�لعربي و�صوؤون  �الإ�صالمي  �لتاريخ  حول 

بينها:  من  و�لكتب،  �الأبحاث  من  عدد  له  �صدر  �لعربي.   - �الإ�رش�ئيلي 

و“�ال�صتيطان  دولتني”،  بني  و“م�صافة  �لعربية”،  حيفا  “�صو�رع 

�الإ�رش�ئيلي”، و“�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف �إ�رش�ئيل”، و“�ملدينة �لفل�صطينية 

يف فرتة �النتد�ب �لبيطاين”، و“معجم �الأعالم و�مل�صطلحات �ل�صهيونية 

و�الإ�رش�ئيلية”. وتوىل حترير تقريرين ��صرت�تيجيني للمركز �لفل�صطيني 

كما  و2007.   2006 لعامي  �هلل،  ر�م  يف  “مد�ر”  �الإ�رش�ئيلية  للدر��صات 

و�أد�ر بنك �ملعلومات �لتابع للمركز ذ�ته. ون�رشت له �لكثري من �لدر��صات 

و�لبحوث �ملُحّكمة يف �لعديد من �ملجالت و�لدوريات �لعلمية. و�صارك يف 

�لعديد من �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية. وهو ع�صو نا�صط يف �لعديد من 

�جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية و�الأكاديية.  

امل�ساركون يف كتابة التقرير

الف�شـــــــــــــل االأول:

الو�شع الفل�شطيني

الـــــــــــداخلـــــــــــي

الثانـــي: الف�شـــــل 

االإ�شرائيلي امل�شهد 

الفل�شــــــطينـــــــي

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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د. عبد احلميد الكيايل:

�لبحوث  معهد  من  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صل  �أردين،  باحث 

و�لدر��صات حول �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي يف جامعة �إك�ص - مر�صيليا 

)بروفن�ص( �لفرن�صية. عمل يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت 

يف بريوت، ويعمل حالياً مدير�ً لوحدة �لبحوث و�ال�صت�صار�ت يف مركز 

در��صات �ل�رشق �الأو�صط يف عّمان. ن�رش �لعديد من �الأبحاث و�ملقاالت 

من  عدد�ً  حرر  كما  �ملُحّكمة،  و�لدوريات  �ملجالت  من  عدد  يف  �لعلمية 

�الأعمال �الأكاديية يف جمال �خت�صا�صه.

اأ. هاين “حممد عدنان” امل�رسي:

منذ  �لعامليني  لل�صحفيني  �لعام  �الحتاد  يف  وع�صو  و�صحفي،  كاتب 

�صنة 1980، ومدير عام مركز بد�ئل لالإعالم و�الأبحاث و�لدر��صات منذ 

�ل�صيا�صات  �لفل�صطيني الأبحاث  2005، و�أ�صبح مدير عام �ملركز  �صنة 

كلية  يف  در�ص   .2011/4/1 منذ  م�صار�ت   - �ال�صرت�تيجية  و�لدر��صات 

�لتجارة بجامعة عني �صم�ص يف �لقاهرة. �صغل من�صب مدير عام �الإد�رة 

وز�رة  يف  �الإعالمية  �ملوؤ�ص�صات  و�صوؤون  و�لن�رش  للمطبوعات  �لعامة 

�الإعالم يف �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �لفرتة 1995-2005. وهو كاتب عمود 

يف جريدة �الأيام ويف عدد من �ل�صحف و�ملجالت �لفل�صطينية و�لعربية. 

كتب ون�رش مئات �ملقاالت و�لدر��صات و�الأبحاث، وهو حملل �صيا�صي 

�صارك يف �لكثري من �ملقابالت مع و�صائل �الإعالم �ملختلفة، كما �صارك 

�أمناء يف  �لعربية و�لدولية. وهو ع�صو جمل�ص  �ملوؤمتر�ت  �لعديد من  يف 

وع�صو  عرفات،  يا�رش  جائزة  جلنة  وع�صو  عرفات،  يا�رش  موؤ�ص�صة 

�ملوؤ�ص�صات  �لعديد من  �لقاهرة، وهو ع�صو يف  جلنة �حلكومة يف حو�ر 

و�جلمعيات �الأهلية.

اأ. ح�شن ابحي�س: 

�إجازة  على  حا�صل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�ل�صوؤون  جمال  يف  �لعليا  در��صته  حالياً  ويتابع  �الإعالم،  يف  )لي�صان�ص( 

و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  �صابقاً  عمل  �لدولية. 

يف  �صارك  و�الإعالم.  �لعامة  �لعالقات  لق�صم  وكرئي�ص  باحث  كم�صاعد 

الثالــــث: الف�شـــــل 

لقـــــــ�شيـــــــــــــــة ا

لفل�شطــيــنــيــــــة ا

العربـــــي والعــــامل 
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عدد من �الإ�صد�ر�ت �ملن�صورة، منها: �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �الأمنية  و�لتطور�ت  و2011،   2009 ل�صنتي 

�ملعنية،  و�الأطر�ف  وحما�ص  لفتح  �الأمني  �ل�صلوك  �الإر�د�ت:  و�رش�ع 

ومعاناة �ملر�أة �لفل�صطينية حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�جلد�ر �لعازل 

يف �ل�صفة �لغربية، باالإ�صافة �إىل عدد من �الإ�صهامات �لبحثية �الأخرى. 

اأ. وائل اأحمد �شعد:

باحث متخ�ص�ص يف �لدر��صات �لفل�صطينية، يعمل حالياً باحثاً وم�صاعد�ً 

للمدير �لعام يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت. �ألّف 

�لدر��صات  من  عدد  وحترير  �إعد�د  يف  و�صارك  �حل�صار،  بعنو�ن  كتاباً 

�صنوياً  ي�صدر  �لذي  �لفل�صطينية،  �لوثائق  منها:  �ملن�صورة،  و�ملوؤلفات 

�الأمني لفتح وحما�ص  �ل�صلوك  �الإر�د�ت:  �لزيتونة، و�رش�ع  عن مركز 

و�الأطر�ف �ملعنية، و�لتطور�ت �الأمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وقر�ء�ت 

على  ي�رشف  كما   ،2007-2006 وحكومتها  حما�ص  جتربة  يف  نقدية 

�إد�رة حترير �لتقدير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني، و�صارك يف �لعديد من 

�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

اأ. حممد زاهد جول:

بال�صيا�صة  مهتم  تركي،  وباحث  كاتب   ،1982 �إ�صطنبول  مو�ليد  من 

�لرتكية و�لعربية و�حلركات �الإ�صالمية، حما�رش يف �ل�صاأن �لرتكي، وما 

يتعلق بتجربة حزب �لعد�لة و�لتنمية. حا�صل على ماج�صتري يف �لعقيدة 

و�لفل�صفة �الإ�صالمية، ولديه �لعديد من �الأبحاث و�لدر��صات و�ملقاالت 

�ملن�صورة، و�صارك يف ع�رش�ت �لندو�ت �لعلمية يف جماالت خمتلفة.

اأ. د. طالل عرتي�شي:

عميد �ملعهد �لعايل للدكتور�ه يف �جلامعة �للبنانية، �أ�صتاذ علم �الجتماع 

 ،2000-1990 �للبنانية  �جلامعة  يف  �الجتماعي  �لنف�ص  وعلم  �لرتبوي 

و��صت�صارية  علمية  هيئات  ع�صو  �الأو�صط.  �ل�رشق  ق�صايا  يف  وباحث 

يف مر�كز در��صات لبنانية وعربية. من موؤلفاته: م�صتقبل �الإ�صالم، مع 

✻ اإيران

الف�شـــــل الرابــــــع:

لق�شــــــيــــــــــــــــة ا

لفل�شطــيــنــيــــــة ا

االإ�شالمـي والعــــامل 

✻ تركيا

✻ منظمة التعاون

االإ�شـــــالمــــــــي

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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�ل�صيادة  جدل  رجال:  بال  ودولة   ،2004 �صنة  �لباحثني،  من  جمموعة 

و�الإ�صالح يف �ل�رشق �الأو�صط، �صنة 2005، و�جلمهورية �ل�صعبة: �إير�ن 

يف حتوالتها �لد�خلية و�صيا�صاتها �الإقليمية، �صنة 2006، �إير�ن: �لدولة 

وجيو-��صرت�تيجيا   ،2008 �صنة  نافع،  ب�صري  مع  باال�صرت�ك  و�الأزمة 

كتابة  يف  و�صارك   ،2009 �صنة  وبد�ئل،  �إ�صكاليات  �الإير�نية:  �له�صبة 

 Political Islam and European Foreign Policy: Perspectives

from Muslim Democrats of the Mediterranean، �صنة 2007.

اأ. د. وليد عبد احلي:

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

وهو  �لقاهرة،  جامعة  من  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة  على 

من  عدد  يف  عمل  �الأردن.  يف  �لزيتونة  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صو 

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

جامعة �لريموك باالأردن، كما عمل م�صت�صار�ً للمجل�ص �الأعلى لالإعالم 

كتاباً،   22 �ألَّف  �الأردين.  �ملظامل  ديو�ن  لدى  وم�صت�صار�ً  �الأردن،  يف 

�لنظرية  �لناحيتني  من  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  يف  معظمها  يرتكز 

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

يف  �مل�صلّمات  وحتول  �ل�صيا�صية،  �لعلوم  يف  �مل�صتقبلية  و�لدر��صات 

�لدر��صات  ومناهج  م�صتقبلية،  در��صة  �لدولية:  �لعالقات  نظريات 

لل�صني  �مل�صتقبلية  و�ملكانة  �لعربي،  �لوطن  يف  وتطبيقاتها  �مل�صتقبلية 

�ملكانة  م�صتقبل  و�إير�ن:   ،2010-1978 �لدويل  �لقوى  �صلم  على 

�الإقليمية 2020. كما قام برتجمة عدد من �لكتب و�لدر��صات من �للغة 

�الإجنليزية، ون�رش �أكرث من 60 بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملُحّكمة.

اأ. زياد ابحي�س:

لق�صم  رئي�صاً  عمل  �لقد�ص،  �صوؤون  يف  متخ�ص�ص  فل�صطيني  باحث 

�الإعالم و�الأبحاث يف موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية يف �لفرتة 2007-2004، 

ع�صو   .2010-2008 �لفرتة  يف  فيها  �لتنفيذي  �ملدير  موقع  و�صغل 

ملتقى �لقد�ص �لثقايف يف �الأردن، ومدرب يف برنامج �لدبلوم �لتدريبي 

الف�شـــــل اخلامــ�س:

لق�شــــــيــــــــــــــــة ا

لفل�شطــيــنــيــــــة ا

الدولـــي والو�شـــــع 

الف�شـــــل ال�شــاد�س:

واملقد�شــــات االأر�س 
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�لقد�ص  �مللتقى. قام بتحرير كتاب عني على  �ملقد�ص يف  لدر��صات بيت 

�لفرتة  يف  �الأق�صى  على  عني  تقرير  بتحرير  قام  كما   ،2006-2005

عدة  وله   .2013-2009 �لفرتة  يف  �إعد�ده  يف  و�أ�صهم   ،2008-2006

كتاب  يف  ف�صل  منها  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  حول  �أبحاث 

�مليد�نية  �لدر��صة  يف  و�إ�صهام  لبنان،  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون 

لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان �لتي �أجر�ها مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت خالل �صنتي 2005 و2006. 

اأ. د. اإبراهيم ح�شن اأبو جابر:

�أّم �لفحم �صابقاً، وباحث يف �ملركز  مدير مركز �لدر��صات �ملعا�رشة يف 

نف�صه، وحما�رش يف جامعة �لنجاح �لوطنية بنابل�ص يف فل�صطني. ح�صل 

ملدة  عمل   ،1990 �صنة  بفر�نكفورت  غوته  جامعة  من  �لدكتور�ه  على 

�أربعة �أعو�م يف جامعة بن جوريون، ثم يف كلية �لدعوة يف �أّم �لفحم. عمل 

�أي�صاً مر�صد�ً يف فرع جامعة ديربي يف فل�صطني 48. �أ�صدر �لعديد من 

�لكتب و�لبحوث و�لدر��صات منها �لقد�ص يف د�ئرة �حلدث، ومو�صوعة 

و�جلد�ر  و�الأق�صى،  �لقد�ص  و�نتفا�صة  جملد�ً(،   12( �لنكبة  جرح 

�لفا�صل، وخطة خارطة �لطريق، وم�صتقبل �لقد�ص و�ُصبل �إنقاذها من 

غزة،  عن  �النف�صال  وخطة  و�حلا�رش،  �ملا�صي  قا�صم  وكفر  �لتهويد، 

و�لبطالة يف �ملجتمع �لعربي يف �لبالد، وخطة بر�فر - بيغن “�مل�رشوع 

�الإ�صالمي  و�مل�رشوع  �لعربية  و�لثور�ت  �لنقب”،  لتهويد  �الإ�رش�ئيلي 

�حل�صاري، و�لدرر �لبهية يف �صرية �لدولة �لعلية �لعثمانية.

اأ. عبد اهلل عبد العزيز جّنار:

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  يف  للتعد�د�ت  �لعامة  �الإد�رة  عام  مدير 

�صنة  منذ  �جلهاز  هذ�  يف  يعمل  وهو  بفل�صطني،  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطيني 

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

�صهادتي  على  حا�صل  و2007.   1997 �لعامني  يف  و�ملن�صاآت  و�مل�صاكن 

�القت�صاد  يف  و�الأخرى  �ل�صكانية  �لدر��صات  يف  �إحد�ها  ماج�صتري، 

كلية  يف  متفرغاً  حما�رش�ً  عمل  �الأردنية.  �جلامعة  من  و�الإح�صاء 

✻ املوؤ�شرات ال�شكانية

الف�شـــــل ال�شابــــع:

املوؤ�شرات ال�شكانية

واالقت�شـــــاديــــــــة

والتعــــليمــيـــــــــة

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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وجامعة  بريزيت  جامعة  يف  متفرغ  غري  وحما�رش�ً  بعّمان،  �الأندل�ص 

�لقد�ص �ملفتوحة. �صارك يف �إعد�د �لعديد من �لتقارير �الإح�صائية و�إعد�د 

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

و�لدولية.

اأ. د. معني حممد عطا رجب:

�أ�صتاذ �القت�صاد “بروفي�صور” يف �جلامعات �لفل�صطينية بغزة، حا�صل 

على درجة �لدكتور�ه من جامعة �الإ�صكندرية. �صارك يف تاأ�صي�ص كلية 

لالقت�صاد.  حما�رش�ً  فيها  وعمل  بغزة،  �الإ�صالمية  باجلامعة  �لتجارة 

�الإد�رية  و�لعلوم  �القت�صاد  )كلية  �لتجارة  كلية  تاأ�صي�ص  يف  �صارك 

يف  ع�صو  فيها.  �لكلية  عميد  من�صب  و�صغل  �الأزهر،  جامعة  يف  الحقاً( 

عدة جمعيات علمية �قت�صادية حملية وعربية، ومنها ع�صوية �جلمعية 

�لعربية للبحوث �القت�صادية بالقاهرة، وع�صوية جمل�ص �لبحث �لعلمي 

�لعلمية  �الأبحاث  من  �لعديد  وله  بغزة.  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  بوز�رة 

و�الإقليمية،  �ملحلية  �ملتخ�ص�صة  �لدوريات  يف  �ملن�صورة  �لعمل  و�أور�ق 

له عدة موؤلفات تدري�صية  �صارك يف موؤمتر�ت حملية وعربية ودولية، 

يف �لنظرية �القت�صادية، و�ملالية �لعامة، و�لنقود و�لبنوك، و�القت�صاد 

و�القت�صاد  �ملو�رد،  و�قت�صاديات  �القت�صادي،  و�لتكامل  �الإ�صالمي، 

ومناهج  �لفل�صطيني،  و�القت�صاد  �ل�صناعي،  و�القت�صاد  �لزر�عي، 

�لبحث �لعلمي. �أ�رشف على وناق�ص عدة ر�صائل ماج�صتري.

فريق �لتحرير يف مركز �لزيتونة.

✻ املوؤ�شرات االقت�شادية

✻ املوؤ�شرات التعليمية






