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مقدمة التقرير

تابعت ق�صية فل�صطني م�صريتها خالل �صنتي 2012-2013 يف بيئة تت�صم بالتد�خل و�لت�صابك، 

ومبوجات من �لتفاوؤل و�الإحباط، وب�رش�ع �إر�د�ٍت ياأخذ �أبعاد�ً حملية و�إقليمية ودولية. و�إذ� كان 

2012 بتح�صن �لبيئة �ال�صرت�تيجية �لعربية �ملحيطة بفل�صطني  �آمال و��صعٍة قد �نت�رشت �صنة  ثمة 

�ملحتلة، لتُ�صكِّل �أنظمة حرة ديوقر�طية تعبِّ عن �إر�دة �صعوبها، وعن عزة هذه �الأمة وكر�متها، 

وبالتايل تكون ر�فعة للق�صية �لفل�صطينية و�صند�ً لها؛ فاإن �لتطور�ت، خ�صو�صاً يف �ل�صنة �لتالية، 

�أدخلت �لثور�ت وموجات �لتغيري يف حالة ��صتنز�ف كبرية، باجتاه �إ�صعافها �أو �إف�صالها، و�أ�صغلت 

ثمة  �أن  يرون  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ملر�قبون  كان  وبينما  وتطور�تها.  فل�صطني  ق�صية  عن  بعيد�ً  �لنا�ص 

فيما  �الأحد�ث  بتطور  و�رتياحهم  �رشورهم  ُيخفو�  مل  فاإنهم  �ملنطقة،  يف  ل  يت�صكَّ وجودياً  خطر�ً 

�لتغيري  �لطائفية و�لعرقية، ومبحاوالت قمع م�صار�ت  �مل�صاعر  بعد باجتاهات �صلبية، وبت�صاعد 

و�الإر�دة �حلرة لل�صعوب.

خريطتها  تاأخذ  ومل  عالية،  “�صيولة”  حالة  ت�صهد  تز�ل  ما  �ملنطقة  فاإن  �أمر،  من  يكن  ومهما 

يتاأثر  �لفل�صطيني  �مل�صار  والأن  م�صتمر�ً.  �الإر�د�ت  �رش�ع  ز�ل  وما  �لنهائي،  �صكلها  �ل�صيا�صية 

طرفا  ي�صتعجل  ومل   .2013-2012 �صنتي  طو�ل  مرتبكاً  م�صهده  بد�  فقد  �لعربي،  مبحيطه  ب�صدة 

�النق�صام �لفل�صطيني )فتح وحما�ص( ح�صم خيار�تهما، خ�صو�صاً فيما يتعلق باإعادة ترتيب �لبيت 

�لفل�صطينية  �ملفاو�صات  �إطالق  �إعادة  �صهد   2013 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  �أن  غري  �لفل�صطيني. 

�الإ�رش�ئيلية، بالتز�من مع ب�صط �جلي�ص �مل�رشي �صيطرته على �لنظام �ل�صيا�صي يف م�رش، وت�صديد 

�حل�صار على قطاع غزة. و�إذ� كانت حكومة غزة قد عانت ب�صكل هائل نتيجة �حل�صار و�نح�صار 

�لدعم، فاإن �لقيادة يف ر�م �هلل و�جهت �إحباطات متتالية يف م�صار �ملفاو�صات؛ وهو ما دفع �لطرفني 

يف �لن�صف �الأول من �صنة 2014 الإعادة تفعيل م�صار �مل�صاحلة. غري �أنه من �ل�صابق الأو�نه �حلكم 

على �إمكانية جناح هذ� �مل�صار؛ حيث يحتاج �الأمر �لكثري من �جلهد و�ملبادر�ت لبناء �لثقة ومو�جهة 

�لتدخالت �خلارجية، وحتويله من نقاط �لتقاء تكتيكية، �إىل م�صار ��صرت�تيجي عميق ور��صخ.

طو�ل �صبع �صنو�ت كان �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني ي�صدر ب�صكل �صنوي، ويف هذه �ملرة 

ي�صدر �ملجلد �لثامن للتقرير ليغطي �صنتي 2012-2013. وقد كان قر�ر �إ�صد�ره بهذ� �ل�صكل قر�ر�ً 

�صعباً، غري �أننا ِملنا �إليه بناء على جتربة �ل�صنو�ت �ل�صابقة، وبعد ��صت�صارتنا ملجموعة من �خلب�ء 

و�ملتخ�ص�صني، وبعد �أن وجدنا �أن مر�كز �أخرى قد �صبقت �إىل �إ�صد�ر تقريرها مرة كل �صنتني كما 

يف “�لتقرير �ال�صرت�تيجي �لعربي”. ولعل �الإ�صد�ر بهذه �لطريقة ينح فر�صة �أف�صل للرتكيز على 

�مل�صار�ت و�لتغري�ت ذ�ت �لطبيعة �ال�صرت�تيجية.
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وبف�صل �هلل �صبحانه، فاإن �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني قد �أخذ موقعه �ملرجعي �ملتميز يف 

�لدر��صات �لفل�صطينية، و�أ�صبح من �لكتب �لتي ال غنى عنها للباحثني و�ملتخ�ص�صني و�ملهتمني. فهو 

ال يحفل فقط باملعلومات �لو��صعة و�لدقيقة و�ملوثقة، و�إمنا يحر�ص على �أن يقدم �ملادة �لعلمية يف �إطار 

�مل�صار�ت  ال�صت�رش�ف  �ل�صعي  مع  �لعلمي،  �لبحث  ومناهج  مبعايري  من�صبط  وحتليلي  مو�صوعي 

�مل�صتقبلية �لقريبة. ويتميز �لتقرير �ال�صرت�تيجي ب�صموله فهو يغطي �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، 

و�الإ�صالمية  �لعربية  و�الأبعاد  �ل�صلمية،  و�لت�صوية  �ملقاومة  وم�صار�ت  �الإ�رش�ئيلي،  و�مل�صهد 

و�لدولية للق�صية �لفل�صطينية، كما يفرد م�صاحات و��صعة لالأر�ص و�ملقد�صات، وللو�صع �ل�صكاين 

و�القت�صادي و�لتعليمي �لفل�صطيني.

يف  �صاركو�  �لذين  ع�رش  �لثالثة  و�خلب�ء  �ملتخ�ص�صني  للزمالء  �جلزيل  �ل�صكر  تقدمي  من  بّد  ال 

�أ�صهمو� يف مر�جعة ن�صو�صه؛ وكذلك لفريق �لعمل يف  �لذين  �لتقرير، ولل�صادة �مل�صت�صارين  كتابة 

مركز �لزيتونة من م�صاعدي �لتقرير وموظفي ق�صم �الأر�صيف �لذين كان لهم دورهم يف توفري �ملادة 

�لعلمية، ومر�جعة �لن�صو�ص وتدقيقها، و�إخر�ج �لتقرير بال�صكل �لالئق.

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

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.
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