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  : لـالملخص التنفيذي

  ٢٠٠٥نة سالتقرير االستراتيجي الفلسطيني ل

  ات واالستشاراتالصادر عن مركز الزيتونة للدراس

  : معلومات النشر 
  ٢٠٠٥التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة : العنوان
  بشري موسى نافع . حمسن حممد صاحل، ود. د: حترير
   بريوت -مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات : الناشر
  .، نيل وفرات دوت كومبريوت -الدار العربية للعلوم : توزيع

   ٢٠٠٦يونيو  /حزيران: تاريخ الصدور
  

  :مقدمة

 وهو مركز  بريوت؛–يصدر التقرير االستراتيجي الفلسطيين سنوياً عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 
.  تركيزاً خاصاً على الـشأن الفلـسطيين       ويلدراسات مستقل، يهتم بالدراسات اإلستراتيجية واملستقبلية، وي      

عبـد  .د.، وأ بيان احلوت . د.أنيس الصايغ، و أ   . د.خلرباء أمثال أ  وللمركز هيئة استشارية من كبار الباحثني وا      
  .وغريهم ... حممد عيسى صاحلية، واألستاذ منري شفيق . د. وأالوهاب املسريي،

أستاذ مشارك يف الدراسات الفلـسطينية      (صاحل  حممد  حمسن  . م بتحريره د  اويعاجل التقرير االستراتيجي، الذي ق    
 ٢٠٠٥ خالل سـنة     ةالفلسطينيقضية  ، ال )األستاذ جبامعة لندن   (نافعموسى   بشري   .ود ،)واملدير العام للمركز  

ويدرس األوضاع الفلسطينية الداخلية، واملؤشـرات الـسكانية واالقتـصادية          . بالرصد واالستقراء والتحليل  
وضـع  والتعليمية الفلسطينية، ويناقش العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدوليـة، كمـا ينـاقش ال             

م بعشرات اجلداول واإلحصائيات     ومدع ،والتقرير موثق علمياً  .  ومسار التسوية  ، وعمليات املقاومة  ،االسرائيلي
  . صفحة٢٨٢وقد جاء تقرير هذا العام يف . والرسوم التوضيحية

. دو أمحد سعيد نوفل،   .ودحمسن صاحل،   . بشري نافع، ود  .  د :وقد شارك يف كتابة التقرير مثانية متخصصني هم       
جابر، وقد شارك   أبو  إبراهيم  . حممد مقداد، ود  . ، ود سلمان أبو ستة  . رائد نعريات، ود   .عمرو سعداوي، ود  
   .عبد الوهاب املسريي، واألستاذ منري شفيق .د.أنيس الصايغ وأ. د.يف مراجعة التقرير أ

  التغيري والبحث عن اإلمجاع: الوضع الداخلي الفلسطيين

السمة الرئيسية للوضع الفلسطيين الداخلي، خـالل       ويرى أن    الداخلي الفلسطيين، يناقش الفصل األول الوضع     
ـ            ٢٠٠٥سنة   رد عـن الوحـدة     ، هي التوجه حنو استكشاف خيارات جديدة للعمل الوطين، والبحـث املطّ
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ادة حركة فتح سواء على الصعيد      ي باعتبارها سنة التحديات الكربى لق     ٢٠٠٥سينظر إىل سنة     أنهو. واإلمجاع
 ،ذه التحـديات  وليست هذه هي املرة األوىل اليت تواجه فيها فتح          . ظيمي الداخلي أو على الصعيد الوطين     التن

ولكن أياً من هذه التحديات مل يكن ذا الثقل وال ذا احلجم، وال كانت فتح ذاـا ـذه الدرجـة مـن                   
 وعدم حتقيق إجنازات ملموسة     ،أوسلويف جانب منها إىل تعاطيها مع اتفاق        تعود  أزمة فتح   يرى أن   و. االنقسام

على األرض، واآلثار الفادحة اليت تركتها مؤسسة سلطة احلكم الذايت على بنية التنظيم الفلـسطيين احلـاكم،                 
  .اعلى فتح اليت قادها منذ نشأ) رمحه اهللا(فضالً على انعكاسات وفاة ياسر عرفات 

). أبو مـازن  (ة الفلسطينية بشكل سلس إىل حممود عباس        انتقلت رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة الوطني      
مـن  % ٦٢ بنحو   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٩وقد فاز أبو مازن يف انتخابات رئاسة السلطة اليت جرت يف            

 التزامه مبـسرية    وقد أعلن الرئيس الفلسطيين   . ممن حيق هلم االقتراع   % ٦٥أصوات الناخبني الذين مل يتجاوزوا      
، سعياً  "أعمال العنف "فرباير أعلن وقف    / شباط ٩ ويف اجتماع يف شرم الشيخ مع شارون يف          ة،التسوية السلمي 

  ".سرائيلا"منه إلجياد أجواء مناسبة للمفاوضات مع 

 الربنامج الـسياسي    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧مثَّل إعالن القاهرة الذي شاركت فيه التنظيمات الفلسطينية يف          
د قو.  وهو إعالن هدنة تستمر حىت اية العام       ؛ أبو مازن على أبرز مطالبه     ، وحصل فيه  ٢٠٠٥الفلسطيين لسنة   

 يف أجهـزة    اإلصالح واستمرار عملية    ،جرى االتفاق على إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية يف موعدها        
 لك علـى أن القـوى     ذوقد دلّ   .  التراضي عليها  ف وفق أسس يتم   .ت.السلطة، وعلى إعادة تنظيم وتفعيل م     

 وإعطائه فرصة جديدة إلحراز تقدم ملموس على صـعيدي          ،الوطنية واإلسالمية قررت تسهيل مهمة أيب مازن      
  .اإلصالح الداخلي وحتقيق األهداف الوطنية الفلسطينية

، ٢٠٠٥خالل سنة    فلسطينياً   ٥٦ ينجح أبو مازن يف احلصول على دئة من الطرف االسرائيلي الذي اغتال              مل
الذين فضلوا اسـتخدام نغمـة      زن من الدخول يف أي مفاوضات جادة مع االسرائيليني          ا م كما مل يتمكن أبو   

د عباس واامه بالعجز وعدم القدرة علـى ضـبط          و، وفرض اإلمالءات على حمم    "غياب الشريك الفلسطيين  "
ـ الشارع الفلسطيين، وبالتايل أصر االسرائيليون على تطبيق خطط االنسحاب من قطاع غزة من جانب وا               د ح

  .دومنا تنسيق مع الطرف الفلسطيين

يف عملية إصالح السلطة الفلسطينية سار أيضاً ببطء، وقد ارتأت األطـراف األوروبيـة واألمريكيـة                 السري 
ية أن أولوية إصالح السلطة تكمن يف نزع أسلحة املقاومة، بينما كان معظم الفلسطينيني ينظـرون                سرائيلواال

 على معظم املناصب    احد وهيمنة طرف فلسطيين و    ،شري، وضعف اهليئات القضائية   بقلق إىل الفساد املايل املست    
  .والسلطات
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ف، وأظهرت قيادة السلطة قدراً قليالً من اجلدية، ومل         .ت.ومل حيدث أي تقدم يذكر يف تفعيل أو إعادة بناء م          
 . األمر حسب اتفاق القاهرة    يقم أبو مازن بدعوة رؤساء واألمناء العامني للفصائل الفلسطينية لالجتماع ملتابعة          

 أكثر منها أداة    ،ف متثل عبئاً عليها   .ت. تزال تعمل على أساس أن م      ما كانت قيادة السلطة     ٢٠٠٥وحىت اية   
ف فجعلت تبعية السفارات الفلسطينية لوزارة      .ت.وتابعت السلطة سياسة سلب الصالحيات من م      . قوٍة بيدها 

  .ف.ت. السياسية يف م وليس للدائرة،خارجية السلطة الفلسطينية

كان االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة انتصاراً كبرياً للمقاومة الفلسطينية، ومل تصدق التوقعات بانفجـار               
ورغم وجود حاالت توتر واحتكاك     . حرب أهلية أو بتحول القطاع إىل ساحة صراع دموي بني فتح ومحاس           

 إال أنه كان جيري يف العادة تطويق الـصدامات          ،الفتنةبني الطرفني، ورغم وجود عمالء يسعون يف إذكاء نار          
وقد توافق االنسحاب االسرائيلي مع محلة من الضغوط االسرائيلية واألمريكية واألوروبية ومن بعـض     . بسرعة

 إصرار الفـصائل    بسببولكن هذه احملاوالت مل تنجح      . قيادات السلطة يف الضغط على نزع أسلحة املقاومة       
  .لحتهاعلى االحتفاظ بأس

وكانت أبرز  . عداد لالنتخابات التشريعية  االنتخابات البلدية وباإل  ويف أجواء التهدئة انشغل الشارع الفلسطيين ب      
ورغـم أن فـتح     . مؤشرات االنتخابات البلدية أن محاس أخذت تتقدم لتتقاسم النفوذ الشعيب  مع حركة فتح             

ن املؤشرات يف املقابل أكدت تفوق محاس يف        حصلت بشكل عام على بلديات أكثر وعدد مقاعد أكرب، إال أ          
صعب نزول أعداد كبرية مـن      وقد  .  وعلى حصوهلا على أعداد كبرية من األصوات       ،املدن والبلديات الكبرية  

  . حلماسأماملرشحني بصفة مستقلني عملية احتساب مقاعد هؤالء سواء جلانب فتح 

لبلديات خماوف قيادة السلطة الفلسطينية اليت قامت بتأجيل        أثارت النتائج املتقدمة اليت حصلت عليها محاس يف ا        
ـ  أ ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  إىل   ٢٠٠٥يوليو  / متّوزموعد االنتخابات التشريعية من      الً يف أن تقـوم فـتح       م

 أظهر خالفات حادة متثلت يف االنتخابات الداخلية الـيت          ٢٠٠٥لكن النصف الثاين من سنة      . بترتيب صفوفها 
 دحالن،(راعات ومشاكل مؤسفة، كما متثلت يف تشكُّل قائمتني لفتح، حيث ظهرت قائمة املستقبل        رافقتها ص 
/ كانون األول ٢٧ يف تسوية األمر وتوحيد القائمتني إال   ومل يتم . يف مواجهة قائمة فتح الرمسية املعلنة     ) الربغوثي
  . ديسمرب

   األخضربدء الرحلة باجتاه اخلطّ:  االسرائيلي-املشهد الفلسطيين 

 األخضر من    االسرائيلي باجتاه اخلطّ   تراجع بدء ال  : مها ٢٠٠٥ كان أبرز حدثني يف سنة       اإلستراتيجيةمن الناحية   
 انقالباً يف الساحة احلزبيـة      ل مثّ خالل االنسحاب من قطاع غزة، وإنشاء حزب كادميا بقيادة شارون والذي          

   .االسرائيلية
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بامتياز، إذ متكن من فرض أجندته، ومن إعادة تشكيل اخلارطـة           " سنة شارون " اسرائيلياً   ٢٠٠٥كانت سنة   
املرة األوىل اليت ينشق فيها قادة       يكن،مل   حزب كادميا    ه انشقاقه عن الليكود وإنشاء    لكن. السياسية االسرائيلية 

وىل اليت  ، لكنها املرة األ   ن أحزاباً جديدة فقد سبق إىل ذلك ديفيد بن جوريون وغريه           وينشئو ،كبار عن أحزام  
  .د فيها حزب منشق أو جديد احلياة السياسية االسرائيليةويق

شهدت السنوات األخرية تضاؤالً يف الفروق السياسية بني العمل والليكود، وظهر العمل يف السنتني املاضيتني               
وقـد  ). ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين -٢٠٠٣مارس / آذار(ظالً شاحباً لليكود الذي حتالف معه يف احلكومة       

حاول العمل من خالل انتخابه لعمري بريتس متييز نفسه وجتديد شبابه، لكن إنشاء حزب كادميا وانتقال عـدد                  
  .إليه، كان ضربة قوية للعمل) وعلى رأسهم برييز(من قادة حزب العمل 

 آالف  ٣٠٩ ألفاً بينهم مخـسة ماليـني و       ٩٨٨ستة ماليني و  " سرائيلا" بلغ عدد سكان     ٢٠٠٥يف اية سنة    
 "سـرائيل ا"وقد هاجر إىل    .  ألف مستوطن يهودي يقيمون يف الضفة الغربية       ٤٥٢ يزال حنو    مايهودي، وكان   

% ٤,٤، مقارنة بـ    %٥,٢وحققت اسرائيل منواً اقتصادياً مقداره      .  يهودي ٢٢٨١٨ ما جمموعه    ٢٠٠٥سنة  
 بـسبب   ٢٠٠٢-٢٠٠١، بينما كان النمو االقتصادي سالباً يف سـنيت          ٢٠٠٣سنة  % ١,٧، و ٢٠٠٤سنة  

 ١٢٣ إىل   ٢٠٠٤ مليون دوالر سـنة      ٨٧٩ مليار و  ١١٦من  " سرائيليالالدخل القومي ا  "وارتفع  . االنتفاضة
 ١٣٠٠ألف دوالر، مقابل حنـو   ٢٠وبلغ دخل الفرد االسرائيلي حنو . ٢٠٠٥ مليون دوالر سنة    ٦٧٤ و مليار

 أخذت تتجاوز األزمة االقتصادية الـيت       "سرائيلا"أن   هذا يعين باختصار  و. للفرد الفلسطيين يف الضفة والقطاع    
  . أحدثتها انتفاضة األقصى

 وبلغ عدد االنتهاكات االسرائيلية     ،٢٠٠٥ اعتداءاا على الفلسطينيني وأرضهم طوال سنة        "سرائيلا"واصلت  
 مـا   ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ٢ وحىت   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٨اليت أعقبت إعالن وقف إطالق النار يف        

 منهم  ٢٠٠٥ فلسطينياً خالل سنة     ٢٨٦واستشهد  .  عملية إطالق نار   ٢٣٦٦ منها   ، انتهاكاً ٢٣٤٢٧جمموعه  
 ٤٠٦ اسرائيلياً وجرح    ٤٥عملية أدت إىل مقتل      ٢٩٩٠ونفذت فصائل املقاومة     .١٧٠٠ طفالً، وجرح    ٦٨

 يف ايـة    وبلغ عدد األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل       .آخرين، وكان منها سبع عمليات استشهادية     
.  خلـف القـضبان    ١٦٠٠ منـهم     ظلّ ٢٠٠٥ فلسطينياً خالل    ٣٤٩٥ اعتقال   وقد متّ .  أسرياً ٩٢٠٠السنة  

 ودخـول  ، أعلنت عن انتهاء انتفاضة األقصى قد سنة دئة حقيقية، وإن كانت٢٠٠٥لم تكن سنة    وهكذا، ف 
  .القضية الفلسطينية يف دور جديد

 ذلك  وقد متّ . اً دومن ٣٨٨٠٠ت مصادرة    فتم ؛وين يف الضفة الغربية   شهدت السنة تسارعاً يف االستيطان الصهي     
ومن املخطـط أن    . بالتناغم مع بناء اجلدار العازل، وهو جدار اختذ أبعاداً أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية            

سيلحق و. ل متقدمة من اإلنشاء   ح كيلومتراً يف مرا   ١٥٠ كم وهناك    ٢٧٥ذ منه    كيلومتراً، نفِّ  ٨٣٢يبلغ طوله   
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ومن الواضح  . من أراضيها % ٩٠  ألف فلسطيين، وستفقد حمافظة القدس حنو      ٦٨٠اجلدار أضراراً مباشرة بـ     
  . أجواء الدعم األمريكي والضعف العريب ستواصل سياسة فرض احلقائق على األرض يف ظلّ"سرائيلا"أن 

سرائيليون إىل اتفاق ائي    النيون وا إىل ايتها ويصل الفلسطي   " خريطة الطريق "أن تصل خطة    كان من املفترض    
سـرائيليون يف   المل يكـن ا   ". خريطة الطريق " يبدأ تنفيذ    أن انتهت قبل    ٢٠٠٥، ولكن سنة    ٢٠٠٥قبل اية   

 وجود شريك فلسطيين يستعجل الوصول إىل النتائج        ظلّيف   و ، أجواء تعمل لصاحلهم   عجلة من أمرهم يف ظلّ    
سرائيليني بفرض شـروطهم وخفـض سـقف        لضغط، مما يسمح لال   يف الوقت الذي يفتقر فيه على أوراق ا       

 من ميش خريطـة الطريـق   ٢٠٠٥ جنحت خالل سنة "سرائيلا" أنكان من الواضح  . التوقعات الفلسطينية 
          ا اخلاصة    ة األجواء احمللية واإلقليمية والدولي    رغم ما تتضمنه من احنياز شديد هلا، كما جنحت يف جرإىل أجند 

  .النسحاب أحادي اجلانب من قطاع غزةاملتمثلة يف ا

يونيو يف دفع عملية التسوية، كمـا مل        / حزيران ٢١ و ،فرباير/ شباط ٨مل ينفع لقاءا أيب مازن مع شارون يف         
أكتوبر يف إقناع اإلدارة األمريكيـة      / تشرين األول  ٢٠و ،مايو/ أيار ٢٨-٢٦ينفع لقاءا أيب مازن مع بوش يف        

سرائيلياً عدم وجـود    ابح من الواضح أن حجة غياب الشريك الفلسطيين تعين          وأص. "سرائيلا"بالضغط على   
 ويقبل  ، ا يعترفسرائيلية، وليس عدم وجود شريك فلسطيين       المالءات والتصورات ا  طرف فلسطيين يقبل اإل   
  . )ب به محاس هذه األيامطالَحسبما ت ("اإلرهابوينبذ  "،بقرارات الشرعية الدولية

وقد .  توظيف انسحاا من قطاع غزة يف حتقيق أكرب قدر من املكاسب السياسية واملادية             إىل" سرائيلا"سعت  
تضمن ذلك التخلص من العبء السكاين اهلائل للقطاع، وختفيف األعباء املالية واألمنية، وإعادة انتشار اجليش               

، وإفقـاد   للـهجمات  وختفيض احتمال تعرضـه   االسرائيلي مبا يكفل إاء االحتكاك الفعلي بسكان القطاع،         
كما سعت على االلتفاف على     . املقاومة يف القطاع مربر عملياا العسكرية، على األقل يف نظر اتمع الدويل           

كما سعت إىل حتـسني صـورا       . مشروع خريطة الطريق واالستفراد بالضفة وتنفيذ خمططات ويد القدس        
  .يف سبيله" مؤملة"اخلارجية كطرف حمب للسالم، ويقدم تنازالت 

 تعويض كل   سرائيليون االنسحاب من قطاع غزة، ومتّ     ال ا متّسبتمرب أ / أيلول ١١أغسطس و / آبوبني منتصف   
 تتحكم يف حدود قطاع غزة مـع        "سرائيلا"ت  وظلّ.  ألف دوالر  ٤٠٠-٢٥٠عائلة يهودية مستوطنة ما بني      

 مـن الناحيـة     ،لكن. نوفمرب/  الثاين تشرين ١٥ التوصل على اتفاق مع السلطة الفلسطينية يف         مصر إىل أن متّ   
 البحرية وتسيطر علـى أجوائـه،       ه تتحكم يف حدود   "سرائيلا"ت   حتول القطاع إىل سجن كبري إذ ظلّ       ةالعملي

االعتراض على دخول األفراد إليه وخروجهم منهوتشرف على صادراته ووارداته، كما متلك حق .  

سرائيلية كبرية لفكرة الفصل أحادي اجلانب، واالنـسحاب        اغلبية  ي أ سرائيلية، وتبن عبرت التغريات احلزبية اال   
 اإلخضاع اليت ميارسها يف مواجهـة  ستراتيجيةامن قطاع غزة عن أزمة يعيشها املشروع الصهيوين، وعن فشل       
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للتصاعد إذا ما استمر الطرف الفلسطيين يف اإلصرار على حقوقه، مـع       وهي أزمة مرشحة     ،الشعب الفلسطيين 
 بطيئاً ومتعرجاً يف املـدى      غري أن تصاعد األزمة الصهيونية سيظلّ     . دوار العربية واإلسالمية واإلنسانية   تفعيل األ 

   حد الفلسطينيون على برنامج وطين، وطاملا استمر الضعف العريب واإلسالمي، وطاملا استمر            القريب، طاملا مل يت
  ."سرائيلا"ـغريب واألمريكي لالدعم ال

  عامل العريبلقضية الفلسطينية والا

ت حالة   بالنسبة للموقف العريب من القضية الفلسطينية كثرياً عن السنوات السابقة، وظلّ           ٢٠٠٥ ختتلف سنة    مل
واستمرت الدول العربيـة يف تـبين       . العجز والتشتت، واالنغالق حنو اخلصوصية احمللية هي احلالة الغالبة عربياً         

سـرائيليون مـن    ومتكن اال . وفق املبادرة السعودية  " سرائيلا "ادة بشأن حتقيق تسوية سلمية مع     السياسات املعت 
غـري أن   . تطوير عالقام السياسية واالقتصادية مع مصر واألردن، كما حققوا بعض االختراقات التطبيعيـة            

 وليس مثة آمـال كـبرية يف إحـداث          ، تزال تشكل داعماً قوياً للصمود الفلسطيين      مااملواقف الشعبية العربية    
ريعة يف املواقف العربية يف املستقبل القريب، غري أن حالة احلراك الشعيب، واالندفاع جتـاه إقامـة                 حتوالت س 

لياا جتـاه    دفع األنظمة العربية لتحمل مسؤو     أوضاع سياسية أكثر شفافية ودميقراطية، قد يوفّران بارقة أمٍل يف         
  .فلسطني بشكٍل أكثر فاعلية

 يف ظروف دعوة األردن إىل طـرح        ٢٠٠٥مارس  /  آذار ٢٣-٢٢زائر يف    يف اجل  ٢٥انعقد املؤمتر العريب الـ     
لكـن  . ٢٠٠٢اليت أقرت يف بريوت سـنة       ) املبادرة السعودية  (مشروع من أجل تعديل مبادرة السالم العربية      

وكان قد فُهم من املشروع األردين أنه سيحذف اإلشارة إىل قـرار            . الزعماء أعلنوا التزامهم باملبادرة كما هي     
١٩٤عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم، والذي أشري إليه يف املبادرة العربية حول حق  .  

وتلعب مصر الدور الرئيس عربياً يف التأثري على القيادة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية، ومارست على مدار               
      نية، واستـضافت حـوار القـاهرة يف         الفلسطي -ة اخلالفات الفلسطينية    العام دوراً كبرياً يف التخفيف من حد

 عبـد اهللا    – مبارك   – شارون   –مارس الذي أدى إىل إعالن اهلدنة، كما استضافت قمة عباس           / آذارمنتصف  
سرائيلي من قطـاع    يف املفاوضات لتسهيل االنسحاب اال    أسهمت  و،  ٢٠٠٥فرباير  / شباطيف  ) ملك األردن (
 مـن  "سرائيلا"ا طورت عالقاا االقتصادية مع      مارس، كم  /آذار ١٧ يف   "سرائيلا"ة، وأعادت سفريها إىل     غز

ىل إواليت تنص على دخـول املنـسوجات املـصرية          ) اتفاقية املناطق الصناعية املؤهلة   " (الكويز"خالل اتفاقية   
       ولذلك احتاجت مـصر    ،% ١١,٧ن االسرائيلي فيها عن     األسواق األمريكية دون رسوم شرط أال يقل املكو

 خـالل سـنة     "سرائيلا"واستوردت مصر من    ". سرائيلا" طن من القطن من      ٢٥٠٠ مرة   ألن تستورد ألول  
رت مـصر   وصـد .  مليون دوالر للعام الذي سبقه     ٢٩,٤ مليون دوالر مقابل     ٩٣,٢ منتجات بقيمة      ٢٠٠٥

  .٢٠٠٤ مليون دوالر لسنة ٢٩ مليون دوالر مقابل ٤٩,١ ما قيمته ٢٠٠٥ سنة "سرائيلا"ـل
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 أخذ الدفء يعود إىل العالقات الرمسية       ٢٠٠٥والتقى شارون، ويف سنة     " سرائيلا"ألردين  زار وزير اخلارجية ا   
كمـا وبلغـت   بعد انقطاع دام أربعـة سـنوات،      " سرائيلا"يلية، فعاد السفري األردين إىل      سرائ اال -األردنية  

يف الـسنة    ١٣٢,٩ مليـون دوالر مقابـل       ١١٦,٢ ما جمموعه    ٢٠٠٥ سنة   "سرائيلا"الواردات األردنية من    
 مليـون   ٥١,٤ مقابل   ٢٠٠٥ مليون دوالر سنة     ٦٠,٩ فبلغت   "سرائيلا"ىل  إالسابقة، أما الصادرات األردنية     

 جرت ترتيبات مبدئية لنقل قوات بـدر التابعـة جلـيش التحريـر              ٢٠٠٥وخالل سنة   . ٢٠٠٤دوالر سنة   
  .من األردن إىل الضفة الغربية) آالف عنصر ٥(الفلسطيين 

، وتتـبىن   املقاومة الفلسطينية حتتضن فصائل   سوريا  ت  السنوات السابقة، فقد ظلّ   ف السوري عن    ومل يتغري املوق  
ف والـسلطة شـهدت     .ت. السعودية، وتعارض اتفاق أوسلو؛ ولكن العالقات السورية مع قيـادة م           املبادرة

كما مل تؤثر الـضغوط     . ٢٠٠٥يوليو  / متوزىل دمشق يف    إ حممود عباس    زيارةتطورات إجيابية وخصوصاً مع     
 هـا لتقـدمي   األمريكية، خصوصاً تلك اليت تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريـري، يف دفع              

  ".سرائيلا"تنازالت جتاه 

أما املوقف اللبناين فقد دخل يف تعقيدات كبرية إثر اغتيال املرحوم رفيق احلريري، وحاول البعض توظيف قرار                 
 يف ترتيب الوضع الفلسطيين يف لبنان، وإخالء املواقع الفلسطينية املسلحة خصوصاً            ١٥٥٩س األمن الدويل    جمل

خارج املخيمات، لكن موقف حزب اهللا املتبين والداعم ملشروع املقاومة، وإصرار املنظمات الفلسطينية علـى               
زير العمل اللبناين ختفيف الـضغوط      وقرر و . التمسك بسالحها يف الظروف الراهنة، أدى إىل تأجيل املشروع        

 مباحثات مـع    بإجراءعن الفلسطينيني بالسماح هلم بالعمل يف جماالت خمتلفة، كما قام رئيس الوزراء اللبناين              
 من أجل فتح صفة جديدة بني الطرفني، وهو مـا أدى            ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول املنظمات الفلسطينية يف    

  . اجلانبنيمضايا اليت  متابعة للبحث يف القلتشكيل جلنة

  اإلسالميالقضية الفلسطينية والعامل 

  . ومواقف ثالث دول هي تركيا وإيران وباكستاناإلسالمييعاجل التقرير االستراتيجي موقف منظمة املؤمتر 

إذ متيـل   .  كبرية باجتاهني متعاكسني   لة والتنمية احلاكم وجد نفسه يف حالة شد       ادوالحظ التقرير أن حزب الع    
ـ      "سرائيلا"لقضية الفلسطينية، وإىل معاداة     اعدته االنتخابية بشكل قوي لدعم ا     ق زب ، بينما تـشعر قيـادة احل

بسبب النفوذ القوي للمؤسسة العسكرية التركية، ورغبـة احلـزب يف          " سرائيلا"بضرورة استمرار العالقة مع     
 والنفوذ اإلعالمـي    ، الصارم للدولة  عالقات متميزة مع أوروبا وعدم إغضاب أمريكا، مث إن التكوين العلماين          

  .القوي للتيارات األخرى يعوق تبين سياسات إسالمية أكثر انفتاحاً

 ،وللـسلطة الفلـسطينية   " سـرائيل ا"لـ األتراك   لنيدت زيارات املسؤو  دوبناء على احلسابات التركية فقد تع     
 الـوزراء ، وزيـارة رئـيس      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين يف  ) عبد اهللا جول  (وزير اخلارجية   وخصوصاً زيارة   
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 إدراك القيادة التركيـة أن      بأن ذلك متّ بناًء على     وفد كبري، وهو ما فسره البعض         مع مايو/ أياريف  ) أردوجان(
سـرائيلية،   من هلجتها الناقـدة للممارسـات اال       وخففت تركيا . سرائيليةالرضا األمريكي يأيت من البوابة اال     
 إذ  "سـرائيل ا"ي األول يف العامل اإلسالمي مع        تركيا الشريك التجار   عدوت. وحاولت أن تظهر مبظهر الوسيط    

 مليـون دوالر يف الـسنة   ٨١٣,٥ مقارنة بــ  ٢٠٠٥ مليون دوالر سنة ٩١٩" سرائيلا" من   إيراداابلغت  
 ١١٦٦,٩ مقارنـة بــ      ٢٠٠٥ مليون دوالر سنة     ١٢٢١" سرائيلا"رات التركية إىل    وبلغت الصاد . السابقة

  .٢٠٠٤ر سنة مليون دوال

 أمحدي   املرشح احملافظ   تزايد مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية خصوصاً بعد فوز        ٢٠٠٥وشهدت إيران يف سنة     
وهو ما زاد من قيمة االعتبارات األيديولوجية اليت قامـت علـى أساسـها الثـورة                . جناد برئاسة اجلمهورية  

 وخـصوصاً   ،تفاقيات أوسلو، وتدعم تيارات املقاومة    وتعطي إيران اهتماماً كبرياً بفلسطني، وترفض ا      .اإليرانية
رها العدو التـارخيي    ا من اخلريطة السياسية، واعتب    "سرائيلا"وقد دعا الرئيس جناد إىل شطب       . ساجلهاد ومحا 

، )اهلولوكوسـت ( احلرب العاملية الثانية     يفلألمة اإلسالمية، كما أشار إىل املبالغة يف استخدام اليهود ملا حدث            
 -سرائيلي القوي يف الضغط األمريكي      ويدرك اإليرانيون الدور اال    .سرائيلي إىل أوروبا  نقل الكيان اال  وطالب ب 

الغريب على إيران بشأن ملفها النووي، كما يدركون املخاطر اليت ميثلها املشروع الـصهيوين علـى الثـورة                  
  .اإلسالمية يف إيران

وهـي اتـصاالت تظهـر      ". اسرائيل" بني باكستان و    بدء االتصاالت الرمسية العلنية    ٢٠٠٥وقد شهدت سنة    
يف اسطنبول يف   " سرائيلا"التقى وزيرا اخلارجية باكستان و    وقد  . الشواهد أا كانت جتري يف اخلفاء قبل ذلك       

لون الباكستانيون تربير اتصاالم بأم ليسوا أكثـر وطنيـة مـن            وحاول املسؤو . ٢٠٠٥سبتمرب  /  أيلول ١
ىل كسب رضا أمريكا، وإىل حتييـد        ستؤدي إ  "سرائيلا"بأن إقامة عالقة دبلوماسية مع       و الفلسطينيني أنفسهم، 

حكومة مـشرف أن حتالفهـا مـع        " اكتشفت" وهكذا،   .فيما يتعلق بالتنافس اهلندي الباكستاين    " سرائيلا"
نيـة  الوط" احملرمـات "مل يكن كافياً، وأن عليهـا أن تتجـاوز          " اإلرهاب"الواليات املتحدة يف احلرب على      

 قبل أن تأمل بعالقات مماثلة لعالقات الواليات املتحدة مع اهلند، أو حىت يف املرتبـة                ،"سرائيلا"بـباالعتراف  
  . التالية هلا

 وضع اعتبار اسـتراتيجي للعامـل        من بد  وهي أنه ال   ، جتد الدول اإلسالمية نفسها أمام حقيقة كبرية       ،وهكذا
 على االلتزام املبدئي     وعليها أن جتيب على سؤال ما إذ كانت تصر         .سرائيلي عند صناعة سياستها اخلارجية    اال

بقضية فلسطني والتوافق مع شعوا يف ذلك، أم أا ستقدم مصاحلها التكتيكية املرتبطة باسـتمرار النظـام أو                  
امة يف  رغبة التيارات الشعبية الع     ولو كانت ضد   ، السياسية واالقتصادية العاجلة   املكاسب وب ،احلزب يف احلكم  

  .بلداا
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  القضية الفلسطينية والوضع الدويل

 عن السنوات اليت تلت اندالع انتفاضة       ٢٠٠٥مل خيتلف املشهد الدويل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يف سنة           
إذ استمرت أجواء اهليمنة األمريكية، ومحالت مـا        . ٢٠٠١سبتمرب  /  أيلول ١١ وأحداث   ٢٠٠٠األقصى سنة   

، وسياسات العوملة، وحماوالت ترتيب خريطة املنطقة وفق املصاحل واملعايري األمريكية   "اإلرهابمبكافحة  "يسمى  
سرائيلية يف جر اتمع الدويل إىل االنشغال بالفصل أحادي اجلانب          وقد جنح شارون واحلكومة اال    . يليةواالسرائ

الواليات املتحـدة،   (جنة الرباعية   واالنسحاب من قطاع غزة، وتعطيل مشروع خريطة الطريق الذي تبنته الل          
نـب،  وأبدت الواليات املتحدة دعمها للفـصل أحـادي اجلا        ). واالحتاد األورويب، وروسيا، واألمم املتحدة    

هر يف سياستها وهـو تبنـي سـيطرة         سرائيلي، كما أنّ بعداً جديداً أخذ يظ      وأكّدت على يهودية الكيان اال    
  ".الشرعية الدولية"لضفة الغربية، وهو ما خيالف قرارات على الكتل االستيطانية يف ا" سرائيلا"

منذ سنوات طويلة، وليس من املؤمل يف الوقت القريب أن " الوسيط النـزيه"فقدت الواليات املتحدة دور لقد 
لتتعامل بشكٍل أكثر عدالً مع احلالة الفلسطينية، خصوصاً وأن اليمني تتغري السياسة األمريكية على حنو جاد ،

  .  زالوا يتمتعون بدور عظيم يف صناعة السياسة اخلارجية األمريكيةافظني اجلدد واللويب الصهيوين ماديين واحملال

، وتـشوه   "اإلرهاب"إنّ وقوع الواليات املتحدة األمريكية يف املستنقع العراقي، وفشل أو تضعضع حرا على              
وقـد  . ياسات أكثر استقالالً أو أقلّ تبعية ألمريكا      صورا اخلارجية، شجع العديد من األطراف على اتباع س        

كما أثّرت نتـائج االنتخابـات      . أخذ ذلك يظهر يف السلوك الروسي الذي يتطلع الستعادة مكانته يف املنطقة           
 أملاين من السياسة  نسيب إسباين واقترابٍ   ذلك يف ابتعادٍ   بداالربملانية يف عدد من الدول على سلوكها السياسي، و        

فضالً . وانعكس التحالف الربيطاين األمريكي سلباً على التصويت حلزب العمال احلاكم يف بريطانيا           . كيةاألمري
  .مواقف معاديةمنها عن تزايد دول أمريكا اجلنوبية اليت تنأى بنفسها عن السياسات األمريكية أو تتخذ 

تصادياً عاملياً، استمر يف ممارسة سياسـات        العام للدول الكربى وتلك اليت حتمل ثقالً سياسياً أو اق          غري أن اخلطّ  
وقد حاول األوروبيون لعب دوٍر أكرب يف مشروع التسوية، وتعاملوا          . براغماتية وفق املصاحل اخلاصة بكلّ دولة     

بشكٍل أكثر انفتاحاً مع محاس، وقدموا دعماً اقتصادياً كبرياً للسلطة، ومتّ اختيارهم طرفاً ثالثاً يف اإلشراف على           
أو " تقـزمي "سرائيليني أصروا على حصر الدور األورويب، وجنحـوا يف          غري أن اال  . ر احلدودية لقطاع غزة   باملعا

ويظهر أن احلسابات السياسية واملصاحل االقتصادية واألمنية،       . إضعاف تأثري مؤمتر لندن بشأن القضية الفلسطينية      
من جهة أخرى، سوف يؤثر يف قدرة هذين        " ائيلسرا" بني الصني واهلند من جهة وبني        وتزايد التبادل التجاري  

  .البلدين الكبريين على ممارسة دور إجيايب أكرب يف دعمهما التقليدي للفلسطينيني

ن إحداث اختراقات حقيقية يف املواقف الدولية، ليس من السهل حتصيلها يف املدى القريـب، وحتتـاج إىل                  إ
.  طريقة تناول العامل العريب واإلسالمي لقـضية فلـسطني  موقف فلسطيين فعال وموحد، وإىل تغيري جذري يف  
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ومن ناحية أخرى، فإن السياسات الفوقية واحلسابات الضيقة األمريكية واالسرائيلية قد جتر عليهما مزيداً مـن          
  .االستياء وعدم الرضا، واللذان قد يترمجان مستقبالً إىل مزيد من االقتراب من احلقوق الفلسطينية والعربية

  ؤشرات السكانية الفلسطينيةامل

 يزال أكثر من نصف شعب فلسطني يعاين مرارة اللجوء والعيش القهري يف اخلـارج،               ما و ٢٠٠٥انتهت سنة   
ن، لكنهم يعيشون يف اإلطـار اجلغـرايف        دي ألف فلسطيين آخرين مشر    ٦٠٠يوٍن و يزال أكثر من مل   أنه ما   كما  

  .  أقدم وأضخم قضية الجئني يف العامللفلسطني، مما جيعل قضية الالجئني الفلسطينيني

 ٤,٩ بواقع ، فلسطيين ألف١٠٠ ونييمالبنحو عشرة  ٢٠٠٥مع اية عام  عدد الفلسطينيني يف العامليقدر 
 مليون يف قطاع غزة، ١,٤ مليون يف الضفة الغربية، و٢,٤: موزعني على فلسطني التارخييةمليون فـي 

يف أما أكرب جتمع للفلسطينيني يف الشتات فهو . سرائيليالكيان اال  مليون فلسطيين يقيمون يف١,١وحوايل 
معدل  الشعب الفلسطيين من الشعوب ذات اخلصوبة العالية إذ يبلغ ويعد.  ماليني٣حيث يقيم حنو األردن 

أما لكل ألف من السكان، اً  مولود٣٧,٣بلغ معدل املواليد العام ي كما . مولود لكل امرأة٤,٦اخلصوبة الكلي 
 سنة لإلناث وذلك يف العام ٧٣,٤ سنة للذكور، و٧١,٧بالنسبة للعمر املتوقع للبقاء على قيد احلياة فقد بلغ 

٢٠٠٥.  

سرائيليني، عنصر أمـٍل     تزال نسبة املواليد العالية وسط الفلسطينيني، مقارنةً بالنسبة املنخفضة للمواليد اال           ماو
وليس من املستبعد أن يتجاوز عدد الفلـسطينيني يف فلـسطني           . لينيسرائيفلسطينيني، ومصدر قلٍق كبٍري لال    لل

غري أنه ال يمكن التعويـل علـى جمـرد          . )٢٠١٢-٢٠١٠ (التارخيية عدد اليهود يف السنوات القليلة القادمة      
  .الزيادات السكانية يف الشأن املتعلق حبسم الصراع، واسترداد احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين

  قتصادي يف الضفة الغربية وقطاع غزةالوضع اال

هو اقتـصاد    االقتصاد الفلسطيين يف الضفة والقطاع       إن احلقيقة األساسية اليت جيب أال تغيب عن البال هي أن          
هو الضفة  م االقتصادية يف سجن كبري      ؤون ش إنه أقرب إىل إدارة جمموعة من السجناء جانباً م        . حتت االحتالل 

سرائيلي يتحكم باحلدود واملعابر ويف حركة البضائع واألشخاص، ويستطيع قتل الناس اال" السجان"و. والقطاع
 فضالً عن   ،وتدمري املمتلكات ومصادرا، وإقامة احلواجز وتقطيع أوصال األرض ومنع الصادرات والواردات          

 هي جمـرد سـنة   ٢٠٠٥ولذلك مل يكن غريباً أن تكون سنة     . التحكم مبصادر املياه والكهرباء والنقل والطاقة     
أخرى حتت االحتالل ال تعكس إطالقاً إمكانات وطاقات الشعب الفلسطيين بقدر ما تعكس األوضاع الشاذة               

واالقتصاد الفلسطيين وإن كان ضعيفاً مبوارده املادية، إال أنه غين بـاملوارد            . لشعٍب يعاين مرارة الظلم والقهر    
غري أن هذه املوارد البشرية رغـم كفاءـا،         . االقتصادية املستدامة البشرية اليت يعول عليها يف إحداث التنمية        
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                  اسـتغالل   تعاين من البطالة الصرحية أو املقنعة، كما أن كثرياً منها ال يوضع يف املكان املناسب، حبيـث يـتم 
  .كفاءا أفضل استغالل

 فلسطيين تدمرياً مربجمـاً وخمططـاً     سرائيلية أكرب األثر يف تدمري االقتصاد ال      سياسات واإلجراءات اال  وقد كان لل  
سرائيلي حبيث يكون تابعاً له من جهة، وحىت ال تتوفر له مقومات االسـتقالل              إلحلاق االقتصاد الفلسطيين باال   

سرائيلي، فأصبح أكثر    باالقتصاد اال  لقد جنح االحتالل الصهيوين يف ربط االقتصاد الفلسطيين       . من جهة أخرى  
نية تذهب إىل    كما أن تسعة أعشار الصادرات الفلسطي      ،سرائيليةاة تأيت من مصادر     اردات الفلسطيني من ثلثي الو  

 ٦٠ الفلسطينية واليت تبلـغ      إيرادات اجلمارك والضرائب   ب "سرائيلا"وتتحكم   .سرائيليةالسوق واملؤسسات اال  
  . أداة ضغط سياسي متنعها أو تسلمها مىت شاءتوتستخدمها، مليون دوالر شهرياً

لفلسطيين يف الضفة والقطاع تتم إدارته يف أجواء احتالل قهري تسلّطي معاٍد يستهدف إخـراج               إن االقتصاد ا  
الفلسطيين من أرضه وإذالله، وإحالل املستوطن اليهودي مكانه، وإن أية عالجات جذرية لالقتصاد الفلسطيين              

  .تتطلب التركيز على إزالة االحتالل، وليس فقط حماولة التخفيف من آثاره

% ٢٩يزال أقل بـ ، ومع ذلك كان ما%٩ منواً بنسبة ٢٠٠٥ املعطيات العامة لالقتصاد أنه شهد سنة وتشري
سنوياً خالل % ١٠، ووفق حسابات البنك الدويل فإن منواً يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ١٩٩٩من سنة 

  سنةخاللو. ١٩٩٩ سيحتاجه االقتصاد الفلسطيين للوصول إىل أوضاع سنة ٢٠٠٨-٢٠٠٥أربع سنوات 
 دوالر ١٢١٨مقارنة بـ  دوالر أمريكي ١٢٦٨  بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ما قيمته٢٠٠٥
  .١٩٩٩عنه يف سنة % ٣٠ يزال أقلّ بـ  كان ما٢٠٠٥ري أن دخل الفرد لسنة  غ.٢٠٠٤للعام 

 مليون دوالر ٩٥كانت حبدود  ٢٠٠٥ومن الناحية الفعلية فإن اإليرادات الفلسطينية الشهرية خالل سنة 
 ١٠٠ مليوناً و٥٧ كان العجز الشهري يف ميزانية السلطة ٢٠٠٥شهرياً، وخالل األشهر التسع األوىل لسنة 

، وارتفع يف اية السنة ليبلغ حنو ٢٠٠٥سبتمرب /  مليون دوالر مع اية أيلول٥١٤ألف دوالر ليصل إىل 
 مليوناً ٧٨(من إمجايل دخل السلطة % ٨٢,٥ حنو ٢٠٠٥نة وشكلت رواتب املوظفني س.  مليون دوالر٨٠٠
ما جتمعه من ضرائب " سرائيلا"، هذا يف حالة تسليم )لف شهرياً أ٩٠٠ مليوٍن و٩٤ ألف من أصل ٣٠٠و

، فإن ) مليون دوالر٦٠وقد كان معدله الشهري حنو (أما إذا مل تسلم ما مجعته . ومجارك خاصة بالفلسطينيني
  .من إمجايل رواتب موظفيها% ٤٥,٥ال يغطي أكثر من ) مبا يف ذلك املساعدات األجنبية (إمجايل دخل السلطة

 مليون دوالر ٣٥٣، مقارنة بـ٢٠٠٥ مليون دوالر سنة ٣٦٣تلقت السلطة دعماً نقدياً مباشراً مليزانيتها بلغ 
غ، أما باقي أموال  ماليني دوالر من هذا املبل٢٠٥ بنحو ٢٠٠٥، وقد أسهمت الدول العربية سنة ٢٠٠٤سنة 

  .با وأمريكاوفتذهب لدعم مشاريع تنموية حمددة، ويأيت معظمها من أور)  مليون دوالر٧٣٨حنو (الدعم 
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 ٢٠٠٥خالل الربع األول من العام % ٢٧قبل بدء انتفاضة األقصى إىل % ١٠وارتفع معدل البطالة من 
ل عن العمل، أما وزارة العمل فتقدر  آالف عاط٢٠٨ أي أن هناك حوايل ،)حسب تقديرات البنك الدويل(

% ١٥بينهم % ٤٣ بلغت حنو ٢٠٠٥وتشري التقديرات إىل أن نسبة الفقراء خالل سنة %. ٤٠النسبة حبوايل 
من جممل األسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خالل % ٦٢,٦وأن ما نسبته . يعانون من فقر مدقع

  .االنتفاضة

غري أن ما كان مييـز      . سطينية لإلعمار والتنمية، إضافة إىل خطط البنك الدويل       وقد تزامحت خطط السلطة الفل    
العديد من اخلطط أا كانت استجابةً لتعليمات واشتراطات املمولني، واعتمدت على افتراضات غري واقعية ال               

اد إداري ومـايل    ومما زاد األوضاع سوءاً وجود فس     . تأخذ باالعتبار حقيقة الواقع السياسي واالقتصادي احلايل      
   .يف غري وجهتها الصحيحة) من القليل املوجود(كبري يف أجهزة السلطة أدى إىل إنفاق أموال كبرية 

  يف الضفة الغربية وقطاع غزةالتعليم 

 التعليم خالل فترة االحتالل هدفاً للسياسية االحتاللية        شكل االحتالل عائقاً بنيوياً للعملية التعليمية ولذلك ظلّ       
ولكن الشعب الفلسطيين متيز برغبة هائلة يف التعليم، واعتبار ذلك رصيداً اسـتراتيجياً يف               ة،املدمر

  .معركة إثبات اهلوية ويف مشروع التحرير
 أكثر من مليون تلميذ فلسطيين، وبلغ عدد املدارس للعام الدراسـي            ٤/٢٠٠٥توجه مع بداية العام الدراسي      

 طفالً  ٧٥٣٢٤ روضة، يدرس فيها     ٩٤٧دد رياض األطفال فبلغ      أما ع  ، مدرسة ٢١٩٠ ما جمموعه  ،٤/٢٠٠٥
  : مدرسة، وفقاً للتقسيم التايل٢٢٧٦ ويف العام الدراسي التايل أصبح عدد املدارس ،يف رياض األطفال

  املدارس يف الضفة والقطاع
  اموع  مدارس خاصة  مدارس وكالة الغوث  مدارس حكومية  السنة الدراسية

٢١٩٠  ٢٥٨  ٢٧٣  ١٦٥٩  ٤/٢٠٠٥  
٢٢٧٦  ٢٧٢  ٢٧٩  ١٧٢٥  ٥/٢٠٠٦  

.  طالباً يف العام الدراسي التايل     ١٠٧٨٤٨٨ إىل   ٤/٢٠٠٥ يف العام الدراسي     ١٠٥٠٣٢٧وزاد عدد الطلبة من     
  :ومن املالحظ أن هناك تقارباً بني نسبة أعداد الطالب الذكور واإلناث وأعداد مدارسهم

   حسب اجلنس٥/٢٠٠٦ – ٤/٢٠٠٥إحصاءات إمجالية عن التعليم الفلسطيين للعامني 
  عدد الشعب  عدد املعلمني  عدد الطلبة  عدد املدارس

  اجلنس
٥/٢٠٠٦  ٤/٢٠٠٥  ٥/٢٠٠٦  ٤/٢٠٠٥  ٥/٢٠٠٦  ٤/٢٠٠٥ ٥/٢٠٠٦ ٤/٢٠٠٥  

 ١٢٦١٠  ١٢٠٥٣ ٢٢٧٠٠  ٢٤٣٨٣ ٥٣٦٧٥٢  ٥٢٨٢٢١ ٨٠٢  ٧٥٢  ذكور

 ١٢٧٣٦  ١٢١٧١ ٢٥٩٧٤  ٢٢٠٣٤ ٥٤١٧٣٦  ٥٢٢١٠٦ ٧٨٦  ٧٤٩  إناث
 ٥٦٥٥  ٥٦٢٠ -  - -  - ٦٨٨  ٦٨٩  خمتلطة
 ٣١٠٠١  ٢٩٨٤٤ ٤٨٦٧٤  ٤٦٤١٧ ١٠٧٨٤٨٨ ١٠٥٠٣٢٧ ٢٢٧٦  ٢١٩٠  جمموع
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 ١٣وهنـاك   )  يف قطاع غزة   ٣ منها يف الضفة الغربية و     ٨ ( جامعة فلسطينية  ١١ويف الضفة الغربية وقطاع غزة      
ـ       ١٩ وأيضاً   ،كلية جامعية متنح شهادة البكالوريوس     ويف العـام   . ط كلية متوسطة متنح شهادة الدبلوم املتوس

 طالباً  ٧٥٤٨٦ بلغ عدد الطلبة املسجلني لنيل شهادة البكالوريوس يف اجلامعات الفلسطينية            ٤/٢٠٠٥الدراسي  
  . طالبا٣٩٤٣ً إناث، وعدد الطلبة املسجلني يف الدراسات العليا ٣٩٧٠٩ و، ذكور٣٥٧٧٧منهم 

ة، ومن إغالق املدارس واجلامعات، ومن سرائيليم وكبري من اإلجراءات القمعية االويتأثر التعليم بشكل دائ
 ٥٧٩  املدارسعدد الشهداء من طالب خالل انتفاضة األقصى، بلغ و.االنعكاسات املريعة لبناء اجلدار العازل

ومنذ . ٣٤٩١ طالباً، كما بلغ عدد الطالب اجلرحى ٧٢٠ جامعياً، وبلغ عدد الطالب املعتقلني ١٩٩طالباً و
 مدرسة وتشويش الدراسة فيها بسبب حظر ٤٩٨ إغالق  مت٢٠٠٥ّ وحىت سنة ٢/٢٠٠٣بداية العام الدراسي 

 قصف  مدرسة إىل اإلغالق املؤقت، كما مت١٢٨٩ّ إضافةً إىل تعرض ،التجول واحلصار وإغالق املدن والقرى
  .مدرسة بالصواريخ أو قذائف الدبابات منذ اندالع االنتفاضة ٢٩٧

  :خامتة

ك للقارئ الكرمي   ر، وهو يت  ٢٠٠٥سريعة عامة عن الوضع الفلسطيين لسنة       يقدم هذا امللخص التنفيذي صورة      
الكثري من التحلـيالت واملعلومـات       الذي يزخر ب   ،للتقرير  النص األصلي الكامل   جمال العودة واالطالع على   
  .والتفصيالت واإلحصائيات
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