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 تنفيذي اللخص امل
 2007ير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة التقر 

 الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 
 

 معلومات النشر : 
 2007العنوان: التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة 

صاحل  حترير: د. حمسن حممد
 بريوت  -الناشر: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 صفحة 384: عدد الصفحات
  2008متوز/ يوليو الطبعة األوىل،  اتريخ الصدور: 

 
 مقدمة:

بددريوت.  –يصدددر التقريددر االسددرتاتيجي الفلسددطيين سددنو ا عددن مركددز الزيتونددة للدراسددات واالستشددارات 
وهددو مركددز دراسددات مسددتقاب، ياددت  اللدراسددات االسددرتاتيجية وا سددتقبلية، ويددوى تركيددزاا  اصدداا علدد  الشدد ن 

 ين. وللمركز هيئة استشارية من كبار الباحثني واخلرباء.الفلسطي
ويعدا  التقريدر االسدرتاتيجي، الدام بدار بتحريدرس د. حمسدن حممدد صداحل شاألسدتاا مشدارت   الدراسددات 

اللرصددد واالسددتقراء والتحليدداب.  2007الفلسددطينية وا دددير العددار للمركددز  القسددية الفلسددطينية  دد   سددنة 
ينية الدا ليددددددددة، وا سشددددددددرات السددددددددنانية واالبتصددددددددادية الفلسددددددددطينية، واألر  ويدددددددددر  األوسددددددددا  الفلسددددددددط

وا قدسدددات، ويندددابق الع بدددات الفلسدددطينية العربيدددة وا،سددد مية والدوليدددة، كمدددا يندددابق الوسددد  االسدددرا يلي 
وعمليات ا قاومة ومسار التسوية. والتقريدر موقدع علميداا ومددعع  بعشدرات ا دداو  وا،حصدا يات والرسدور 

 صفحة. 384توسيحية. وبد جاء تقرير هاا العار   ال
أ. ليدداب ، و أ.بدد   انسددن، و أمحددد مشددعابهدد  د. ،تخصصددنيا وبددد شددارت   كتابددة التقريرمموعددة مددن 

ود.ظفدددر ا،سددد ر  دددان، ود.حمسدددن صددداحل، ود.حممدددد ود.طددد   عرتيسدددي، وأ.عبددددا ،دددار، ، التفنجدددي
وأ.د. وليددد عبددد انددي. وبددد شددارت   مراجعددة ر بركددات، السددعيد ردريددد، ود.حممددد نورالدددين، وأ.د. ن ددا

 ، واألستاا منري شفيع. رمحه ا وأ.د.عبد الوهاب ا سريم ،التقرير أ.د. أنيد صايغ
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 شقاء األشقاء:الوضع الفلسطيين الداخلي:
االنقسددددار  هددددي ،2007كاندددل السددددمة األبددددرز الددددف ميددددزت الوسدددد  الفلسدددطيين الدددددا لي  دددد   سددددنة 

ا غرا  الناتج عن الصرا  الفلسطيين الدا لي، والام جتاوز اخلطوط انمراء ود اب   مرحلة السياسي و 
وحالة اخلد   بدني حدركف  دتا ومحدا ، ومدن  لفامدا الر سدة  2007حيث بدأت سنة   "كسر الع  ".

  علدددددد  و فددددددر واننومددددددة الفلسددددددطينيتان، مسددددددتمرف ومتصددددددلة حلشددددددنا   تلفددددددة   قددددددد تواصدددددداب انصددددددار ا 
طينيني، بينمدددا اتبعدددل الر سدددة الفلسدددطينية سدددغطاا السياسدددي علددد  حنومدددة ر اعيددداب هنيدددة األوىل، الفلسددد

وراحددل ددددد الللجددوء رىل االسددتفتاء الشددعىل حيندداا ورىل االنتخدداالت ا بنددرف حيندداا   ددر،  جددة اناجددة رىل 
ط والددد  مدددن  ددد   تشدددنياب حنومدددة جديددددف تقبددداب شدددرو  مدددة  لسدددطينية أ دددر  تتددديا  ددد  انصدددار حنو 

. وختلددداب الددد  كلددده عمددداب مدددن  ،  فدددي وعلدددين، يعمددداب علددد  توسدددي  رطدددار الفلتدددان اللجندددة الرالعيدددة الدوليدددة
األمين، وشابع بدرف اننومة ماما كان نوعاا، حنومة محا  أو حنومة وحدف وطنية، عل  سدب  األمدن

 وتو ري حالة من األمان تتيا للنا  مواصلة حياد  العادية.
اميددة الددف شددادها مطلدد  العددار بددني الطددر ني، العاهدداب السددعودم عبددد ا بددن وبددد د عددل ا واجاددات الد
رىل بادف الفريقني لعقد لقاء   منة ا نرمدة، ددد  وبد    29/1/2007عبد العزيز رىل توجيه دعوف    

محدا ، ومدن كداب مدن مصدر بياديت  تا و االبتتا  والبدء   حوار وطين. وهي دعوف لقيل ترحيباا  ور ا من  
ر  واألردن وا امعة العربية. رال أن الد    نند  تواصداب الصددامات األمنيدة العنيفدة   بطدا   دزف، رىل وسو 

 بددو  .، والدام اسدتمر ق قدة أ ر، وأسدفر عدن رعد ن "اتفدا  مندة"6/2/2007يور انعقداد لقداء مندة    
وطنيددة، وا سددي    االتفددا  علدد  حتددرت االبتتددا  الدددا لي، وعلدد  تشددنياب حنومددة وحدددف ا،عدد ن تسددمن

 رجراءات رص ح وتطوير ر.ت. ، وأتكيد مبدأ الشراكة السياسية و ع مبدأ التعددية السياسية.
وبعددددددد شددددددار مددددددن ا شدددددداورات، حددددددازت حنومددددددة الوحدددددددف الوطنيددددددة علدددددد  ققددددددة ا لددددددد التشددددددريعي   

. ومتثاب أوهلا عل  أن تل  اننومة لن تعمر طوي ا   ل ، رال أنه بد برزت ق قة مسشرات دل17/3/2007
رسرا يلية تستاد  رسقاطاا، ووجدود طدر   لسدطيين حمسدوب علد    –  وجود  ط  وسغوط أمرينية  

 حركة  تا  مستعد للتجاوب م  ا خططات األمرينية.
أما ا سشدر الثداف  تمثداب   عددر ربدداء الر سدة الفلسدطينية والتيدار األمدين ا تنفدا    دتا تعداو ا حقيقيداا 

وتن يمادددا. وكدددان تعيدددني حممدددد دحددد ن مستشددداراا ل مدددن القدددومي مسشدددراا  األجادددزف األمنيدددة   مدددا  سدددب 
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تصدددعيد ا   رأم محدددا  والنثدددري مدددن ا دددراببني.  دددري أن أبدددرز ا  ددداهر كدددان   ر شدددا  وتعطيددداب عمددداب وزيدددر 
 الدا لية و  وزارف الوحدف الوطنية هاف القوا ي، واسطرارس ل ستقالة.

لددث   مموعددة ا،جددراءات ا يدانيددة الددف بددار دددا التيددار ا تنفددا    ددتا علدد  األر ، ومتثدداب ا سشددر الثا
ومتثداب الد    توسدي  حدر  الر سدة وتدريبده  والف تتوا ع بشناب كبدري مد  مدا تسدرب مدن  طد  أمرينيدة.

اجز عنصر من عناصر األمن ا والني للر يد عبا  وا دربني   مصر، وعماب انو  500وجتايزس، ورد ا  
األمنيدة، وكثدرف عمليدات اخلطدد  واال تيدا  ا نسدوبة للعناصدر ا واليددة للدر يد عبدا  ودحد ن،  صوصدداا   

 .2007منتص  أ ر/ مايو 
عقب تلد  التطدورات، أبددمل حركدة محدا  علد   دو  مدا أ تده معركدة انسد  مد  "التيدار االنقد   

السددديطرف علددد  بطدددا   دددزف. ودا عدددل  مدددن 14/6/2007-11العميددداب    دددتا"، ومتنندددل  ددد   الفدددرتف 
محا  عما بامل به حلنه كان اسطراراا وليد ا تيداراا، وأادا   تسدتاد  رال  ئدة معيندة حمسدوبة علد   دتا، 
 ،وأاا   تقصد   البداية السيطرف عل  القطا ، ولنن األمدور "تددحرجل" رىل أن وصدلل رىل الد  اندد

نددده وبغدددر الن دددر عدددن تعريددد  مدددا حصددداب رن كدددان "حسدددماا" او تسدددمية مدددا بامدددل بددده انقددد الا. رال أ ة سدددار 
ر جغددرا  ألو  "انقد الا"،  ددنن نتا جدده كانددل كبددريف علدد  السدداحة الفلسددطينية، ومددن أبرزهددا: حدددو  انقسددا

وظاددور مددد  بددوف أتقددري العوامدداب اخلارجيددة   العمدداب الددوطين الفلسددطيين،  ،مددرف رىل جانددب الشددرا السياسددي
ف ا شددرو  الددوطين الفلسددطيين، وبصددورف مشددرو  ا قاومددة، حيددث تسددببل تلدد  وا،سددرار بشددناب كبددري بصددور 

األحددددا   الدددة مدددن االسدددتياء والنفدددور وا،حبددداط   أوسددداط ا مددداهري العربيدددة وا،سددد مية، و  األوسددداط 
 العا ية الداعمة للحع الفلسطيين.

 .ر الشدرعية الفلسدطينيةتوجال الر سدة الفلسدطينية بعدد أحددا   دزف رىل ر درا  حركدة محدا  مدن رطدا
 ددد  الدددر يد حممدددود عبدددا  رىل  دددنىل جاندددب انمددد ت األمنيدددة سدددد محدددا  ومسسسدددادا   السدددفة الغربيدددة، 

أبرزهدا علد  ربالدة حنومدة الوحددف الوطنيدة، ورعد ن حالدة   صدل ا راسي  كوسيلة أساسدية   هداا ا،طدار، ن
 االت ر سية وتشريعية مبنرف.الطوارئ، وتشنياب حنومة رنفاا حالة الطوارئ، ورجراء انتخ

رىل جتاوز وجتاهداب ا لدد التشدريعي الدام حتتداب  يده محدا  موبد  األ لبيدة،   بد أد  توجه الر سة هااو 
ورىل  ددوء الر سددة رىل ر.ت.  ومسسسددادا ، دداد والددام حتددو    ا صددلة رىل هيئددة معطلددة عددن العمدداب، 

 .مرجعية تسفي صفة الشرعية عل  برارادا
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،   تدددنجا ا بدددادرات العربيدددة أو الفلسدددطينية العديددددف   رعدددادف حدددركف  دددتا 2007ايدددة سدددنة وحددد  ا
حركددة  سددل قبددو  ومتوا ددع عليدده ل زمددة  حيددث ر ومحددا  للحددوار مددن أجدداب جتدداوز مددا جددر ، ور دداد حددابع م

 أصددرعت اجعددوا اللنامدداب عمددا  علددوا.   حددني"االنق بيددني" رال راا تر  مددن أ ددتا  التحدداور مدد   ددتا والر سددة
. و  ظاب هاا التباعد بدأ كاب طر  يرتب أمورس علد  سدوء موبفده، عل  انوار دون شروط مسبقةمحا   

 وعل  سوء الواب  الام يواجاه.
عددن  2007و  موسددو  األزمددة الدا ليددة   حركددة  ددتا،  قددد عددربع التدددا   دا دداب انركددة  دد   سددنة 

ا ختلفددة. وبينمددا كددان هنددات تيددار أمددين يسددع     ددات حددادف وصددرا  ررادات وصدد حيات بددني بددو   ددتا 
،سقاط حنومة محدا  ور شدا  جتربتادا اللوسدا اب األمنيدة، كدان هندات تيدار   در يسدع  ، داد مسداحات 

 ددري أن سدديطرف محددا  علدد  بطددا   ددزف، والطريقددة الددف التفدداه  بددني  ددتا ومحددا  لرتتيددب البيددل الفلسددطيين. 
دت عناصدرها سدد مدا مجيد  بطاعدات  دتا اللصددمة، ووحددبل نفات دا "حسماا العسنرم"  بدد أصدا

وهو ما أسا    دع  أعساء  تا لإلجدراءات الدف اختداها  رأته سربة ماينة لفتا وللعماب الوطين ا شرتت.
 لقيادف  تا الراهنة   االستمرار   بياددا. الر يد عبا  سد محا ، و  منا الفرصة

 
 االنقسام ومراوغات السالم: املشهد إلسرائيلي الفلسطيين:استثمار

أن تسدتوعب مموعدة االهتدزازات الدف نتجدل عدن حدرب متدوز/   2007حاولل "رسرا ياب"     سنة  
 سدع لبنان، كما سعل ل ستفادف من االنقسار الفلسطيين. 2006يوليو 

 ددب  مددن ا تمدد  والن ددار السياسددي ا،سددرا يلي ا ثقدداب ملفددات الفسدداد السياسددي واأل  بددي وا دداى، وا
حددرب متددوز/ يوليددو ونتا جاددا، حدداو  أن يسددتعيد ققتدده بنفسدده، وأن يسددتخر  الدددرو  والعددرب مددن التجربددة. 
وبددد سدداعد ا،سددرا يليني   التعامدداب مدد  ملفدداد  أن ن دداما  مددا يددزا  يتمتدد  بديناميددة عاليددة، وبقدددرف كبددريف 

درات جواندددب بصدددورس. لندددن هددداا علددد  النقدددد ا، دددا ، وببنددداء مسسسدددايت يسدددما لددده بتطدددوير نفسددده، واسدددت
الن ار، من جاة أ ر ، أ دا يددرت بشدناب متزايدد تندامي اخلطدر الدام نثلده صدعود "القدو  األصدولية"   
ا نطقة، وأن نوعية "ا،نسان" الف أ ا يواجااا،   تعد مما ننن تركيعه أو راالله    الوبل الام يعاف 

لددرواد"، و يدداب بيددادات الصدد ع األو ، وتراجدد  اهلجددرف الياوديددة  يدده ا تمدد  ا،سددرا يلي مددن انتادداء "جيدداب ا
 رىل "رسرا ياب"، وانتشار ققا ة ا تعة، وتراج  "نوعية" ا ندين   ا يق واألجازف األمنية.
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اسددتقالة ر دديد  2007مددن ا،سددرا يليني عددن عدددر رسدداه  عددن بيددادد ،  قددد شددادت سددنة  %78عددربع 
وتد، واستقالة با د البحرية ديفيدد بدن بشدات مدن منصدبياما، وأطاحدل أركان ا يق ا،سرا يلي دان حال

التطورات بعمري بريتد وزير الد ا  وزعي  حزب العماب ليحاب حماب ريادود الرات منانده   هداين ا نصدبني.  
كما أطاحل ملفدات الفسداد األ  بدي أو ا داى بدر يد الدولدة موشديه كاتسدا ، وأبراهدار هريشدزون وزيدر 

 موشيه كردام ا فتق العار للشرطة.ا الية، و 
عاىن رياود أو رت من أسوأ تدف   نسدبة شدعبية ر ديد الدوزراء   اتريدخ "رسدرا ياب"، لننده متندن مدن و 

البقدددداء لعدددددر ر بددددة شددددركا ه   اننومددددة النتخدددداالت جديدددددف، بددددد تددددسدم رىل تراجدددد  مددددوابعا    اخلريطددددة 
ة، ال تعدين اللسددرورف  دمددة مباشدرف للصدداحل الفلسددطيين، السياسدية. ولنددن سددع  ر سدة الددوزراء أو اننومدد

ورمنا عل  العند،   أحيان كثريف، حيث تلج  رىل ر   شعبيتاا وجتنيد الدع  حوهلا من     مزيدد مدن 
االسدددتيطان، ودويدددد القدددد ، وبمددد  الشدددعب الفلسدددطيين، ومدددن  ددد   التشددددد   ا فاوسدددات السياسدددية، 

يقيددة للطددر  الفلسددطيين   عمليددة التسددوية، وهددو مددا حددد  طددوا  سددنة وعدددر تقدددت أيددة اسددتحقابات حق
. را عدد  صددوت "البلدددوزر" و"الدالبددة" علدد  أم صددوت، واسددتمرت "رسددرا ياب"    ددر  انقددا ع 2007

 عل  األر  وحماولة كسر ررادف الشعب الفلسطيين.
حيددددث عدددداد ، 2007وشددددادت األروبددددة العسددددنرية ا،سددددرا يلية نقاشددددات واسددددعة  صوصدددداا   صددددي  

" ليعطي األولوية للقدوات الربيدة مد  حتسدني ندوعي   2012ا يق ا،سرا يلي سمن  طة مخسية "تيفني 
الطريان، ومتع رعادف اعتماد دع  رنتا  دالبة ا ريكا ا بعد أن كاندل مصدانعاا مادددف ال، د  . وبدد وسد  

 يمدددا يتعلدددع  ،مدددن النقددداط علددد  اندددرو تقريدددرا  ندددة اخلارجيدددة واألمدددن   الننيسدددل و ندددة  يندددو راد النثدددري 
 الألداء السياسي والعسنرم ا،سرا يلي، انط باا من دراسة جتربة انرب عل  لبنان.

ألفددداا مدددن بيدددنا  مخسدددة  244حندددو سدددبعة م يدددني و 2007بلدددغ عددددد سدددنان "رسدددرا ياب"   اايدددة سدددنة 
 20الرتاجدد  ليصدداب رىل حنددو  . واسددتمر منحددج اهلجددرف الياوديددة   %75.6ألدد  ياددودم ش 474م يددني و
عامددداا، كمدددا جتددداوزت أعدددداد ا اددداجرين اليادددود مدددن "رسدددرا ياب"  20وهدددو األبددداب مندددا حندددو  2007ألفددداا سدددنة 

 750ا قيمددني   اخلددار  بنحددو مددن أعددداد القددادمني رلياددا. وبدددر عدددد مددن تملددون ا ددوازات ا،سددرا يلية 
 ألفاا.
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مليدار دوالر،  161.8، و جتداا حمليداا بلدغ  %5.3ي بلغ  منواا   االبتصاد ا،سرا يل  2007وشادت سنة  
ألددد  دوالر. وال زالدددل أمريندددا متثددداب الشدددري  التجدددارم األو  لدددد"رسرا ياب"  22.5وبلدددغ معدددد  د ددداب الفدددرد 

مدن ممداب الصدادرات . كمدا واصدلل  %35مليدار دوالر ش 18.9حيث بلغل الصادرات ا،سدرا يلية رليادا 
، ودددداا يبلدددغ ممدددو  الددددع  2007مليدددار دوالر سدددنة  2.5" والدددام بلدددغ أمريندددا تقددددت دعمادددا لدددد"رسرا ياب

 مليار دوالر. 101.2األمريني لد"رسرا ياب" منا رنشا اا 
سددعل "رسدددرا ياب" رىل تنددريد االنقسدددار الفلسددطيين ورىل االسدددتفادف مندده، ود لدددل طر دداا مباشدددراا و دددري 

الوحدددف الوطنيددة، وعارسددل اتفددا  منددة، مباشددر   حماولددة رسددقاط اننومددة الددف تقودهددا محددا ، وحنومددة 
ودعمدددل  طدددة دايتدددون وسدددعي بعدددر القدددو  ا سدددوبة علددد   دددتا ،سدددقاط اننومدددة. وبامدددل طدددوا  سدددنة 

 412العتددداءات وحشددية علدد  الشددعب الفلسددطيين  صوصدداا   بطددا   ددزف، ممددا أد  الستشددااد  2007
 لسددددطينياا مددددنا   7,495حددددت   رسددددرا يلياا، واعتقلددددل سددددلطات اال 13 لسددددطينياا، بينمددددا   يقتدددداب سددددو  

أسدددرياا   اايدددة سدددنة  11,550مدددن السدددفة الغربيدددة ليصدددبا عددددد األسدددر    سدددجون االحدددت    6,670
، وعطعلددل بددال  عمدداب   بدداا مع مادد  مددن محددا  47. وواصددلل سددلطات االحددت   اعتقاهلددا لددد 2007

حنومدة الطدوارئ بقيدادف  يدا     وهدو مدا أد  عمليداا رىل اسدتمرار ،ا لد التشدريعي الدام تقدودس محدا 
رار ا، ورىل اسددتمرار الددر يد عبددا    رصدددار ا راسددي  والقددرارات، ورىل مسددي الطددر ني   حماربددة محددا  

 ومسسسادا   السفة الغربية.
بامددل "رسددرا ياب"  صددار  ددانع لقطددا   ددزف  وحاولددل مندد  رطدد   الصددواريخ علدد  مسددتوطنادا، لنددن 

ن ز دف مدد  الصدواريخ ودبتادا وبددردا التدمرييدة. وتدرددت "رسدرا ياب"   اجتيداح بطدا  ا قاومني متنعندوا مد
 زف  شية تقوير مسار التسوية   أ بوليد، و شية أن يسدم صمود محدا  رىل تقويتادا ورىل رسدعا  

 الر يد عبا  ود عه ل ستقالة.
  دديدددد حممدددود عبدددا  ومدددن جاندددب   دددر، سدددعل "رسدددرا ياب" لتندددريد االنقسدددار الفلسدددطيين مدددن  ددد 

وحنومتدده   رار ا بوبدد  ا فاوسددات، ورعددادف انصددار، راا مددا عدداد ل تفددا  مدد  محددا . واللت كيددد  ددنن 
االنقسددار كدددان سددديعطياا  رصددداا أ سددداب لفدددر  شدددروطاا، وانتدددزا  التندددازالت مدددن ا اندددب الفلسدددطيين. لندددن 

 ممندن، راا كدان عبدا  سدعيفاا، أو  دري "رسرا ياب" كانل،   الوبل نفسه، تدرت أن حتقيع "السد ر"  دري
بادر عل  التحد  الس  مجي  الفلسطينيني، أو أن سلطته الشرعية منقوصدة. واللتداى  دنن مسدار التسدوية 
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لدددن يقددد  علددد  بدميددده ألن "رسدددرا ياب" نفسددداا   تندددن جدددادف رط بددداا   رعطددداء الفلسدددطينيني انددددع األدىن، 
ن الوسدد  الفلسددطيين ا تشددرار، ال  عدداب أمس طددر   لسددطيين بددادراا ا عددرت  بدده دوليدداا، مددن حقددوبا   كمددا أ

 عل  تسويع التسوية، أو رلزار اآل رين دا.
 

 العر :  القضية الفلسطينية والعامل
ما يزا  الوس  العر  ا رتهاب وا تفن  يعند نفسده بشدناب سدلىل علد  القسدية الفلسدطينية، وهدو مدا 

ا،سدددرا يلي    دددر  شدددروطه، و   دددر  انقدددا ع علددد  األر ، و   يدددو ر  رصددداا كبدددريف يسدددتثمرها ا اندددب 
حماولة حتقيع ا رتابات جديدف   العا  العر . وبد زاد الوسد  سدوءاا حالدة االنقسدار والتشدرار   الوسد  

 الفلسطيين نفسه. 
الشددددقيقة النددددرب  مصددددر اسددددتمرت   لعددددب دورهددددا الفاعدددداب   الشدددد ن الفلسددددطيين،  ددددري أن األوسددددا  

ج مددن  دداو  اننومددة الد ا ليددة   مصددر، وبيددادف محددا  ننومددة السددلطة،   سدديطردا علدد  القطددا  أجددع
التزاماددددا أمنادددا القدددومي و ا صدددرية جتددداس التيدددار ا،سددد مي، كمدددا ظلدددل اننومدددة ا صدددرية تسددد    اعتباراددددا 

ينيددة. ولددال   قددد سددعل السددغوط األمر  ،  سدد ا عددنا تعلقددة اللتسددوية مدد  "رسددرا ياب"التزامادددا القوميددة، و 
رأب الصد  الفلسطيين، ونز   تياب االبتتا  الدا لي، كما دعمدل مسدار التسدوية ودعمدل الدر يد لمصر  

عبا  وحنومة  يا   وأبقل عل  حدودها مغلقة مع   الوبل م  بطا   زف،  جة التزامادا السياسية 
عا اا للحنومة ا قالدة الدف يقودهدا هنيدة. والدولية، م  أن ال  كان عملياا مشاركة   حصار القطا ، ورس

لنددن مصددر أبقددل علدد   يددوط التواصدداب مدد  كا ددة األطددرا  الفلسددطينية لت دداب ال عددب العددر  الر يسددي   
 الش ن الفلسطيين.

واسددددتمرت اننومددددة األردنيددددة   دعماددددا  سددددار التسددددوية، و  بطيعتاددددا مدددد  حركددددة محددددا  طددددوا  سددددنة 
تددددع  الدددر يد عبدددا  وحنومدددة  يدددا .  دددري أن اننومدددة األردنيدددة   ، ولدددال  كدددان مدددن الطبيعدددي أن2007

واحتمددداالت أن يدددنعند الددد  سدددلباا علددد  انالدددة  ،كاندددل تن دددر بقلدددع رىل االبتتدددا  الفلسدددطيين الددددا لي
األردنيددة، كمددا كانددل ختشدد  أن تددسدم عمليددة التسددوية   شددنلاا الناددا ي رىل تشددجي   نددرف الددوطن البدددياب 

ر تدواز ا ،عادف  تا اخلطوط م  حركة محا ، والسدعي ،بامدة ع بدة أكثد الحقاا  د عاا  األردن، وهو ما 
 م  األطرا  الفلسطينية.
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كمددا اسددتمر و  ظدداب اسددتمرار حالددة االنقسددار   لبنددان، اسددتمرت معددا ف ال جئددني الفلسددطينيني  يدده،  
ر البارد  جدة ابدت   " دتا حقوبا  ا دنية. وراا كان اهلجور عل   ي  االلعديد من  حرماا  من التمت   

ا،س ر" بد مثساب حالة شبه رمجا  لبناف،  نن ا  سداف واآلرر النارقيدة الدف نقدل ال خدي  حلبنيتده وسدنانه 
وابتصادس، بد سربل متم  ال جئني الفلسطينيني   الصمي ، وجتددت اخلشية من عملية سرب الوجود 

  الفلسددطينية والعديددد مددن األطددرا  اللبنانيددة سددعل رىل تطويددع الفلسددطيين   ا خيمددات،  ددري أن األطددرا
منددد  التوظيددد  السياسدددي واألمدددين ل جئدددني الفلسدددطينيني   الشددد ن اللبندددداف رىل األزمدددة ومنددد  انتشدددارها  و 

 الدا لي.
كددان للسددعودية دور الرز   عقددد اتفددا  منددة، ورنشدداء حنومددة الوحدددف الوطنيددة الفلسددطينية،  ددري أن 

األمرينددددي علدددد  متابعددددة انصددددار، ومشدددداركة أطددددرا   لسددددطينية   حماولددددة رسددددقاط  –سددددرا يلي ا،صددددرار ا،
اننومدددة،   نشدددوء وسددد  اسدددتثنا ي بسدددبب سددديطرف اننومدددة ا قالدددة بقيدددادف محدددا  علددد  القطدددا ، وسددديطرف 

سدددفة الغربيدددة، أد  رىل حالدددة مدددن ا،حبددداط   الر سدددة الفلسدددطينية وحنومدددة الطدددوارئ بددددع   دددتا علددد  ال
 األوساط العربية.

تعاملددل البلدددان العربيددة، اللتنددا   مدد  العددا  الغددر ، مدد  حنومددة الطددوارئ   رار ا العتبارهددا اننومددة 
الشدددرعية، و  تعدددرت   نومدددة هنيدددة ا قالدددة العتبارهدددا حنومدددة تسددديري أعمدددا ، علددد  الدددر   مدددن أن ا اندددب 

ياب بشناب أكدرب ننومدة هنيدة. و  تقد  البلددان العربيدة حليدة رجدراءات  عليدة حازمدة لفد  انصدار القانوف ن
اخلددانع علدد  بطددا   ددزف. وجددرت حمدداوالت سددودانية وننيددة ومصددرية وعربيددة أ ددر  للتو يددع بددني  ددتا ومحددا ، 

 لنناا   تنجا.
الفلسدطينية، وكاندل مشداركتاا     وما تدزا  الددو  العربيدة متمسدنة مبدادرف السد ر العربيدة نداب القسدية

مسمتر أ بوليد حماولة لد   مسريف التسوية،  ري أن "رسرا ياب" وأمرينا اسدتثمرات ا دسمتر لصداناما دومندا أيدة 
  طوات جدية   عملية التسوية.

الوس  الشعىل العر  ا صاب ال،حباط، نتيجة االنقسار والتشرار الفلسطيين، ما يزا  يدر ر التطبيد  
م  "رسرا ياب"، وما يزا  ي ار أشناالا  تلفة من التسامن،  صوصاا م  الفلسطينيني ا اصدرين   بطدا  
 دددزف. و  الوبدددل الدددام حتسدددنل  يددده الع بدددات التجاريدددة ا،سدددرا يلية مددد  األردن ومصدددر، رال أن الع بدددات 

، وبيددار حنومددة جديدددف، السياسددية مدد  موريتانيددا بددد شددادت تراجعدداا وبددروداا   رقددر انتخدداب ر دديد جديددد
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تن ددر رىل هددداس الع بددات العتبارهدددا مدددورورا حمرجدداا مدددن مددورورت العادددد السدددابع،  اصددة   سدددوء تصددداعد 
 ا عارسة الشعبية   موريتانيا ألية ع بات م  "رسرا ياب".

 
 القضية الفلسطينية والعامل اإلسالمي:

،سدد مي مدد  القسددية الفلسددطينية. و  كسددابقادا، بشددناب عددار،   تفاعدداب العددا  ا  2007كانددل سددنة 
ن مدددن رحددددا  تغيدددريات اات مغدددز  طدددوا   تدددو ر ال دددرو  الااتيدددة وا وسدددوعية للبلددددان ا،سددد مية مدددا نندددع
السدددنة. وأسدددا  الوسددد  الفلسدددطيين ا نقسددد  وا دددرتدم   رسدددعا  رمندددا ت الددددع  الر دددي والشدددعىل للعدددا  

 ا،س مي.

أداؤها عما كان عليه   السدنوات السدابقة،  قدد احنصدر موبفادا مدن من مة ا سمتر ا،س مي   خيتل  
ا مارسدددات ا،سدددرا يلية جتددداس الشدددعب الفلسدددطيين، ومدددن االنتااكدددات ا،سدددرا يلية للمقدسدددات،   رطددد   
تصددددرتات الشددددجب واالسددددتننار. و  تددددتمنن مددددن رأب الصددددد    البيددددل الفلسددددطيين، علدددد  الددددر   مددددن 

عدار ا ن مدة أكمداب الددين رحسدان أو لدو للتخفيد  مدن حددف الصددار بدني حدركف ا اوالت انثيثدة ألمدني  
حلم  طدوف عمليدة لر د  انصدار   2007 تا ومحا . كما   تقد  ا ن مدة أو الددو  ا شداركة  يادا   سدنة  

 عن الشعب الفلسطيين.
ياب  حيدددث أمدددا تركيدددا  بقيدددل تتصددددر با مدددة الددددو  ا،سددد مية الدددف هلدددا ع بدددات ابتصدددادية مددد  رسدددرا 

ارتفاعدددداا ملحوظدددداا   بيمددددة التبدددداد  التجددددارم بددددني البلدددددين. وبلغددددل   هلددددا بيمددددة  2007سددددجلل سددددنة 
مليددون دوالر، كمددا بلغددل بيمددة الددواردات ا،سددرا يلية مددن  221.9الصددادرات ا،سددرا يلية رىل تركيددا مليدداراا و

 مليون دوالر.  606.9تركيا ملياراا و
 دددار أكدددرب مددد  الشددد ن  2007مدددة العدالدددة والتنميدددة   سدددنة وعلددد  الصدددعيد السياسدددي، تعاملدددل حنو 

الفلسدددطيين  را رادددا كاندددل معنيدددة الجتيددداز عددددد مدددن االسدددتحقابات الدا ليدددة، وعلددد  رأسددداا االنتخددداالت 
رسدددرا يلية حمتملدددة سددددها، مدددن  –النيابيدددة والر سدددية. ولدددال  كاندددل تر دددب   حتييدددد أيدددة سدددغوط أمرينيدددة 

أو علددد  األبددداب عددددر اسدددتثارف  سدددباما. وهدددو مدددا  دددتا ا دددا  للجاندددب  ددد   حتسدددني الع بدددات معامدددا 
ا،سرا يلي لتطوير ع باته السياسية واالبتصادية والعسنرية م  تركيدا. وشدنلل ز رف أو درت وبرييدز لرتكيدا 
ع مات  اربدة   هداس السدنة.  دري أن تركيدا حاولدل أن تدوازن الصدورف، ولدو بلدي ا، مدن  د   استسدا تاا 
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  القددددد  الدددددوى، ومددددن  دددد   اللجنددددة الرتكيددددة الددددف حققددددل   االنتااكددددات ا،سددددرا يلية عنددددد الب  لتقدددد
 ا غاربة.

اسدتمرت ريدران   سياسددتاا الداعمدة نمدا  وحنومتاددا، وأتييددها ننومدة الوحدددف الوطنيدة، وتفاماددا 
ماسدية مد  الر سدة للحس  العسنرم الام بامل به محا     زف.  ري أاا حا  ل عل  ع بادا الدبلو 

الفلسددددطينية، ودعددددل رىل حدددداب اخل  ددددات النددددوار والتفدددداه . و  الوبددددل نفسدددده ر سددددل مددددسمتر أ بددددوليد 
 للس ر، واعتربته حلقة   سلسلة التآمر عل  القسية الفلسطينية.

، الدف شدادت كدال  بدروداا 2007أما الكستان  قد تراجد  انشدغاهلا اللشدان الفلسدطينية  د   سدنة 
ما  الر ي جتاس تطوير الع بات مد  "رسدرا ياب"، نتيجدة االننفداء الباكسدتاف علد  الشد ن الددا لي   ان

 ا ليء الالسطراالت، وا نشغاب الالستحقابات االنتخابية، وإبعادف ترتيب اخلريطة السياسية الباكستانية.
،سددددد مي  لندددددن وبشدددددناب عدددددار،   تدددددنجا "رسدددددرا ياب"   حتقيدددددع أيدددددة ا رتابدددددات حقيقيدددددة   العدددددا  ا

 د عده   قسديتا ، و ل  ا،سد مي  دع الدالفلسطينيني أنفسا    ينجحوا أيساا   حتقيع تغيريات حقيقيدة    
 ف  انصار عن شعبا    الدا اب.ل
 

 القضية الفلسطينية والوضع الدويل:
تواصددداب السدددغ  الددددوى علددد  الطدددر  الفلسدددطيين للتخلدددي عدددن ا قاومدددة ا سدددلحة، وأ دددا هددداا السدددغ  
شنلني  أحدمها سياسي متثاب   القطيعة الدبلوماسية شبه الناملة من القدو  الدوليدة الفاعلدة جتداس القدو  
الفلسطينية، الف تتبدج  يدار ا قاومدة ر د   وزهدا   االنتخداالت التشدريعية. ورنيامدا السدغ  االبتصدادم، 

  ا سدددداعدات االبتصددددادية ال سدددديعما علدددد  بطددددا   ددددزف حيددددث تسدددديطر بددددو   يددددار ا قاومددددة ا سددددلحة، وربدددد
 للفلسطينيني مقدار توا قا  م  الطر  ا،سرا يلي.

عقد مدسمتر أ بدوليد   الدوال ت ا تحددف  سدور دوى واسد  دون أن خيدر  ا دسمتر مشدرو  تسدوية وبد  
 صد  الثداف لعدارز دف ا،شدرا  األمريندي مندا النواسا ا  ما، بداب تدرت األمدر للمفاوسدات الثنا يدة مد  

، والام جتل    الرتكيز عل  مواصلة ا فاوسات حتل كاب ال رو  ورعادف رحيداء اللجندة الث قيدة 2007
الفلسدددددطينية وحتويددددداب الرالعيدددددة رىل شددددداهد زور  واسدددددتمرار ربددددد  ا سددددداعدات  -ا،سدددددرا يلية  -األمرينيدددددة 

نرية ا،سدددرا يلية االبتصددادية اللتطددور   التسدددوية مددن  حيددة، و دددرع الطددر  عددن تصددداعد العمليددات العسدد
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علددد  بطدددا   دددزف بشدددناب  ددداي،  سدددد ا عدددن اال تيددداالت واالعتقددداالت واالبتحامدددات   السدددفة الغربيددددة  
 كال .

    ا باددددة أم مسددددا   حنددددو رأب الصددددد  عربلددددةب الددددوال ت ا تحدددددف وبعددددر القددددو  األوروبيددددة وبامددددل 
   م  محا .والتاديد بر   اليد   حالة رعادف عبا  للتفاه  الدا لية الفلسطينية،

تقددددور سياسددددة الددددوال ت ا تحدددددف علدددد  حتديددددد دبيددددع ومباشددددر ل لتزامددددات الفلسددددطينية، مقابدددداب تددددرت و 
االلتزامدددات ا،سدددرا يلية   التسدددوية "للمفاوسدددات"، والدددف يدددراد هلدددا أن تصددداب رىل اتفدددا  و قددداا لرؤيدددة بدددو  

القددد  الشددربية ووعددود وشددروط أو ددرت مدد  بعددر التعدددي ت الطفيفددة ال سدديعما إبعطدداء جددزء صددغري مددن 
 إبط   ا عتقلني رىل جانب الوعود ا الية.

 2007 دد   سددنة  أمددا االحتدداد األورو   قددد متثلددل سياسددته مددن موسددو  األزمددة الدا ليددة الفلسددطينية
 دتا ل سدتمرار    السغ  ا تواصداب علد  حركدة محدا  لتغيدري موابفادا، وتقددت ا زيدد مدن ا، دراءات نركدة

وية السياسددية مدد  "رسددرا ياب". رىل جانددب تقدددت مسدداعدات ابتصددادية حتددو  دون الوصددو  رىل    اددج التسدد
 كارقة رنسانية، م  سمان عدر استفادف محا  من هاس ا ساعدات حلم شناب من األشنا .

و  موسو  التسوية السياسية، حاولل أوروال مزامحة الدور األمريني، ولو بر ع شدديد،   لعدب دور 
، اعتمدددداداا علدددد  األداف االبتصددددادية بشددددناب أساسددددي.  ددددري أن ا وبدددد  رىل تسددددوية   ا نطقددددة  الوصددددو  

األورو  مددا يددزا  سددعيفاا و ددري بددادر علدد  االسددتق   عددن التدد قري األمرينددي، أو علدد  حتييددد أتقددريات اللددو  
 ا،سرا يلي. الصايوف   البلدان األوروبية  واللتاى ممارسة دور أكثر تواز ا   الصرا  العر 

روسدديا والصددني االحتفددا  بقدددر مددن ا سددا ة ا تسدداوية بيناددا وبددني  كدداب مددن  ومددن جاددة أ ددر ، حاولددل 
م  ا،شدارف رىل أن ا وبد  الروسدي متيدز حلنده األكثدر حرصداا بدني القدو  أطرا  النزا  الدا لي الفلسطيين،  

ييدددس  وابدد  اللجنددة الرالعيددة الدوليددة. الدوليددة علدد  متاسدد  ا باددة الدا ليددة الفلسددطينية، علدد  الددر   مددن أت
 -اسدددددتمرار ا فاوسدددددات الفلسدددددطينية  ل روسددددديا والصدددددنيشدددددجعو يمدددددا يتعلدددددع اللتسدددددوية السياسدددددية،  قدددددد 

 ا،سرا يلية، من     ا شاركة   مسمتر أ بوليد.
وليدة اآلنيدة أما اهلند، الف  م  أ لب الباحثني عل  أادا متثداب أبدرز الددو  الناميدة مدن حيدث األمهيدة الد

مددددن متتددددني ع بادددددا معاددددا، بصددددفتياا الر يددددة  2007وا سددددتقبلية،  قددددد متننددددل "رسددددرا ياب"  دددد   سددددنة 
ىل أن ا وب  اهلندم يقرتب أكثدر مدن ا وبد  ركما ظارت رشارات  والشعبية، أكثر من أم وبل مس .  
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رعية الدولية"، من     ا،سرا يلي األمريني من موسو  التسوية، ويبتعد بشناب أكرب عن مقررات "الش
ألمدر الوابد ، وصدوي عددر عدودف ال جئدني، وبقداء النتداب االسدتيطانية اميله رىل دعوف الفلسطينيني لقبو   

 .النرب    السفة الغربية
 

 :األرض واملقدسات
مسدداعياا  2007واصددلل "رسددرا ياب"  دد   سددنة   رطددار سياسددتاا اهلاد ددة رىل دويددد مدينددة القددد ، 

، حيددث واصددلل ا ماعددات االسددتيطانية ا دعومددة مددن اننومددة ا،سددرا يلية لمدينددةللدددف القدنددة لتاويددد الب
انصدو  علد  ر صدة ببنداء أو     ومشداب الد العماب   العديد من ا شداري  لتوسدي  الوجدود اليادودم  يادا،  

، وهددو 2007وبددد مت ا تتدداح هدداا النندديد   أيلددو / سددبتمرب  .كندديد ياددودم   منطقددة انددي ا،سدد مي
اا  قد  مدرت  97يق  أسفاب ا سجد األبصد ،   حددود جددارس ا ندو ، وأسدفاب الب السلسدلة، وعلد  بعدد 

 .من ببة الصخرف
، حيددددث منحددددل سددددلطات كمددددا تواصددددلل أعمددددا  التوسدددد  االسددددتيطاف ومصددددادرف األراسددددي   ا دينددددة

 300  تددرا يب ببندداء االحددت   مجعيددة عطددريات كوهدداني  الددف تشددر  علدد  التوسدد  االسددتيطاف   القددد
وحددددف سدددننية أ دددر     300وحددددف سدددننية   مندددان مقدددر الشدددرطة ا،سدددر يلية   حدددي رأ  العدددامود، و

وحدددف سددننية  150عطدداء لبندداء  15/12/2007منطقددة أبددو ديددد. كمددا طرحددل سددلطات االحددت     
هدددا  وحددددف سدددننية   حدددي " رمدددون  440لبنددداء  30/12/2007بدددرب جبددداب ا ندددرب، وعطددداء   دددر   

 تسي " التاب   ستوطنة تاب بيوت جنو  القد .
انفدددر ت ا،سدددرا يلية عندددد الب ا غاربدددة  ل اسدددتمرت االعتدددداءات علددد  ا قدسدددات   ا ديندددة، وكاندددو 

اللعمدداب علدد  رزالددة التلددة الرتابيددة  2007أبرزهددا. حيددث بدددأت ا را ددات ا،سددرا يلية   أوا دداب شددباط/  ربايددر 
وأعلندددل سدددلطات االحدددت   ا،سدددرا يلي أادددا تقدددور حلعمدددا  تدددرمي    طريدددع الب  .ا اايدددة لبددداب ا غاربدددة

ا غاربة، دد  ربامة جسدر علدوم جديدد تدابع مندان ا سدر القددت الدام اادار ببداب الد  بعدامني. رال أن 
جاات عدف حاعرت من أن "رسرا ياب" دد  من  د   تلد  األعمدا  رىل السدماح بدد و  أعدداد كبدريف 

عرب الب ا غاربة، عن طريع ساحة الدربا  واندي اليادودم. وأادا ددد  رىل تغيدري معدا  ا نطقدة من الياود  
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وكش  اندا   الغدر  ل بصد ، وتعريسده ل ايدار، والعبدث الآلرر ا،سد مية، كمرحلدة أوىل، لوسد  اليدد 
 ا سجد.عل  مسجد الربا ، الام يق  دا اب أسوار ا سجد األبص ، كموطئ بدر للسيطرف عل  

و  سديا  سياسددة اندد مددن النمدو السددناف العدر    القددد ، والعمداب علدد  تفريدغ ا دينددة مدن سددنااا 
منددزالا  97هدددر  2007الفلسددطينيني، اسددتمرت "رسددرا ياب"   سياسددة هدددر ا ندداز ، حيددث مت  دد   سددنة 

مدو  هدو ت ا،بامدة ا قدسديني وسدحب حدع ا،بامدة مدنا ، ليبلدغ م  لفلسطينيني. كما استمرت   دجري
هويدة.  269، مثانيدة  ال  و2006وحد  اايدة سدنة   1967الدا مة ا سحوبة مدن ا قدسديني، مندا سدنة  

 .2007  حني   تتو ر أربار عن عدد اهلو ت ا سحوبة     سنة 
كما واصلل سلطات االحت   ا،سرا يلي بناء جدار الفصاب العنصدرم   السدفة الغربيدة  د   سدنة 

، أم أادددا زادت مدددن %28.5حيدددث زادت مسددداحة ا نددداطع ا ندددوم عزهلدددا  لددد  ا ددددار بنسدددبة  ،2007
كما زاد طو  ا دار من   من مساحة السفة الغربية   %12.6وهو ما يشناب    ،2ك   713رىل    2ك   555
 ك .  770ك  رىل   703

، ال،سدددا ة رىل ل أمدددا سياسدددة التوسددد  االسدددتيطاف والبنددداء   النتددداب االسدددتيطانية الندددرب   قدددد تواصدددل
 3، مت بندداء 2007التوسدد  االسددتيطاف   مندداطع األ ددوار، الددف اسددتثنيل    ددرتات سددابقة. و دد   سددنة 

وحدف سننية جديدف   ا ستوطنات، وزاد عدد ا ستوطنني   السفة الغربية شمدا   الد    614 ال  و
 أل  مستوطن. 482القد  الشربية  رىل 

 
 :سطينيةاملؤشرات السكانية الفل

يقددي  مليددون نسددمة.  342م يددني و 10 ددواى  2007بدّددعر عدددد الفلسددطنيني   العددا    اايددة سددنة 
نتدا ج التعدداد السدناف الثداف ألفاا منا    السفة الغربية وبطدا   دزف،  سدب   771حواى ق قة م يني و

ألفدداا عددن  224يقدداب  ددواى ، وهددو 2007الددام أجددراس ا ادداز ا ركددزم لإلحصدداء الفلسددطيين  دد   سددنة 
  حني بلغ عدد الفلسطينيني ا قيمني   األراسي ا تلة سنة   التقديرات السابقة للجااز وللسنة نفساا.

 أل  نسمة. 184حواى مليون و  1948
ألدد   102 ددواى ق قددة م يددني و 2007بددّدعر عدددد الفلسددطينيني   اايددة سددنة  قددد األردن،  أمددا  
وبّددعر  و دالبيتا  الع مد  تملدون ا نسدية األردنيدة.أكثر مدن ربد  الفلسدطينيني   العدا ، يشنعلون  نسمة،  
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يرتكز مع ما    الدو  العربية أل  نسمة،  691عدد الفلسطينيني   بقية الدو  العربية  واى مليون و
 594يدة  دواى ب  األجن  الددو ّبدعر عدده  و ا اورف، أم   لبنان وسور ، ومصر، ودو  اخلليج العر . 

 ، يرتكزون   الوال ت ا تحدف األمرينية، وأمرينا ال تينية، وكندا، وبريطانيا.أل  نسمة
ا تمد  الفلسدطيين و  براءف ا سشرات الدنو را يدة للفلسدطينيني   السدفة الغربيدة وبطدا   دزف، ،دد أن 

مددن  %45.5عامدداا مددا نسددبته  15اب أعمدداره  عددن متمعدداا  تيدداا، حيددث يشددنعاب السددنان الدداين تقدد ياددا يّعدددع 
 18من السنان ه  دون سن  %52.2 ق . كما أن  %3رمجاى السنان، ويشنعاب كبار السن ما نسبته 

 ه  من األطفا .   السفة والقطا  عاماا، معج أن ما يزيد عن نص  ا تم  الفلسطيين
مولددوداا  4.2مولددوداا لندداب امددرأف، بوابدد   4.6كمددا بلغددل معدددالت اخلصددوبة النليددة   السددفة والقطددا  

مولوداا لناب امدرأف   القطدا . ومدن ا توبد  أن ال تدنخفر معددالت اخلصدوبة   5.4لناب امرأف   السفة، و
 النلية كثرياا     األعوار القريبة القادمة.

القد  كانل أظارت أن حما  ة  2007وجتدر ا،شارف رىل أن النتا ج األولية للتعداد الفلسطيين سنة 
، حيدث   تدزد بدني السدنان العدرب سددو  2007-1997أبداب حما  دة تشداد ز دف سدنانية  د   الفدرتف 

  الفدددرتف  %30  بينمدددا كدددان معدددد  التغدددري النلدددي   السدددفة والقطدددا  حدددواى %11.3معدددد  تغدددري كلدددي 
  وا،نسدددان وهددداا يدددد ع علددد  حجددد  اهلجمدددة ا،سدددرا يلية الشرسدددة علددد  القدددد  مدددن  حيدددة األر نفسددداا. 

 وا قدرات.
 

 الغربية وقطاع غزة: ةالضف ي يفقتصاداال الوضع
، نتيجددة اخللدداب 2007اسددتمرت معددا ف االبتصدداد الفلسددطيين   السددفة الغربيددة وبطددا   ددزف  دد   سددنة 

مدن "رسدرا ياب"،  مدن وارداتده %86  هينليته،  او اتب  بشناب أساسي ل بتصاد ا،سرا يلي، حيث أتيت 
 من رمجاى صادراته رلياا. %64   حني ياهب 

األسددددوأ ابتصدددداد ا منددددا بدايددددة االحددددت   ا،سددددرا يلي للسددددفة والقطددددا  سددددنة  2007وبددددد كانددددل سددددنة 
، علمددداا حلن التبددداين   مسدددتو  التددددهور والرتاجددد    ممددداب األنشدددطة االبتصدددادية   القطدددا  كدددان  1967

ا فدرو  علد  ابتصداد بطدا   دزف وحتديدداا مندا   كبرياا مقارنة اللوس    السدفة.  قدد طدا  انصدار ا شددد
كددداب القطاعدددات االبتصدددادية  يددده، وارتفعدددل معددددالت الفقدددر والبطالدددة بشدددناب  دددري   2007حزيدددران/ يونيدددو 
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مددد  اايدددة سدددنة  %90مسدددبو   حيدددث بلغدددل نسدددبة الفلسدددطينيني الدددوابعني حتدددل  ددد  الفقدددر   القطدددا  
. أمدا نسدبة البطالدة  قدد بلغدل %67طا  بلغل حدواى قال، م  العل  حلن النسبة العامة   السفة و 2007

 .%40  القطا ،   حني كانل النسبة العامة  %60بعد انصار وا،    ا شددين أكثر من 
عمدا   %0.7منواا طفيفداا   بيمدة النداتج ا لدي ا،مجداى، وبنسدبة   2007من جاة أ ر ، شادت سنة  

م يددني دوالر رىل أربعددة مليددارات  107بعددة مليددارات و  حيددث ارتفعددل مددن أر 2006كانددل عليدده   سددنة 
 مليون دوالر. 135.8و

  حيث ارتف  مدن %4.3منواا بنسبة  2007وسجعاب نصيب الفرد من الناتج ا لي ا،مجاى     سنة 
. وجتددر هندا ا،شدارف رىل أن 2007دوالر   سنة    178.1رىل أل  و  2006دوالر سنة    129.2أل  و

طددا   ددزف بددد تراجدد  بسددبب انصددار ا،سددرا يلي اخلددانع،   حددني ارتفدد  نصدديب الفددرد   نصدديب الفددرد   ب
 السفة الغربية، وهو ما سبب ارتفاعاا عاماا   نصيب الفرد من الناتج ا لي ا،مجاى   ك  ا نطقتني.

جددداوز مليدددون دوالر،   تت 616مليددداراا و 2007بلدددغ رمجددداى ريدددرادات السدددلطة الفلسدددطينية  ددد   سدددنة 
مليدددون دوالر. أمدددا مع ددد  ا،يدددرادات  جددداءت مدددن ريدددرادات ا قاصدددة  323ا،يدددرادات ا ليدددة مدددن مملادددا 

شالناجتدددة عدددن عمليدددات االسدددترياد والتصددددير الفلسدددطينية  والدددف حتصدددلاا  اننومدددة ا،سدددرا يلية، والدددف بلدددغ 
 896  تتجدداوز  2007سددنة  مليددون دوالر. لنددن ريددرادات ا قاصددة   انقيقددة   318مموعاددا مليدداراا و

 2006مليدون دوالر   قدد متع حتصديله مدن مرتاكمدات سدنة  422مليون دوالر،   حني أن ا بلغ ا تبقدي ش
 الف كانل حتتجزها "رسرا ياب"، ومنعل تسليماا للحنومة الف كانل تقودها محا .

مليدددون  390مليدددار و مليدددون دوالر  مقارندددة 567 بلدددغ مليدددارين و 2007أمدددا رمجددداى النفقدددات لسدددنة 
 %53.3. وبددد مثلددل األجددور والرواتددب مددا نسددبته %84.7، وبنسددبة ز دف مقدددارها 2006دوالر   سددنة 

 من تل  النفقات.
مليددون  12وبددد مت تغطيددة عجددز ا وازنددة عددن طريددع الدددع  اخلددارجي  يزانيددة السددلطة، والددام بلددغ مليدداراا و

 .2007دوالر   سنة 
 




