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  )2006( الفلسطيني االستراتيجي التقرير
  

  صالح حمسن: حترير
  

  .صفحة 330. 2007 واالستشارات، للدراسات الزيتونة مركز: بيروت
   

 األوضاع ويرصد. 2006 سنة هي واحدة سنة خالل الفلسطينية القضية جوانب بعض التقرير هذا يعالج
 – والفلسطينية العربية – الفلسطينية العالقات ويتتبع واالقتصادية، السكانية واملؤشرات الداخلية الفلسطينية

 األوضاع يتناول بل وحدها، الفلسطينية املوضوعات على الضوء بتسليط التقرير هذا يكتفي وال. الدولية
 اجلداول عشرات التقرير يحتوي ذلك على وعالوة. أيضاً تسويةال ومسيرة املقاومة وعمليات اإلسرائيلية

  .اإليضاحية والرسوم واإلحصاءات
 وأحمد نافعة وحسن صالح وحمسن نافع بشير: من كل السنة لهذه الفلسطيني االستراتيجي التقرير كتابة يف شارك
 جنار الله وعبد جابر أبو وإبراهيم احلي عبد ووليد عتريسي وطالل الدين نور وحممد األحسن الله وعبد نوفل سعيد

. شفيق ومنير املسيري الوهاب وعبد صايغ أنيس: من كل مراجعته يف وشارك صالح، حمسن وحرره مشعل، وأحمد
 غير ونتائجها الفلسطينية التشريعية االنتخابات: فهي بالتفصيل إليها التقرير تطرق التي املوضوعات أمّا

 حكومة تأليف دون حالت التي العوائق الفلسطينية؛ احلكومة تأليف" حماس" حركة تكليف إىل أدت التي احملسوبة
 انتخابات مكة؛ اتفاق الفلسطينية؛ املناطق شهدته الذي األمني االنفالت ومتينة؛ فاعلة فلسطينية وطنية وحدة

 احلرب والثالثين؛ احلادية اإلسرائيلية احلكومة) كديما حزب زعيم( أوملرت إيهود وتأليف عشر السابع الكنيست
 تركيا من بكل عالقاتها سيما وال اخلارجية، إسرائيل عالقات ؛2006 يوليو/تموز 12 يف لبنان على اإلسرائيلية
 وإضافة. الفلسطيني االقتصاد العازل؛ واجلدار االستيطان الفلسطينية؛ القضية من األوروبي املوقف وباكستان؛

 العمليات عن إحصاءات وأورد إسرائيل، يف والعسكرية واالقتصادية كانيةالس املؤشرات على التقرير ركز ذلك إىل
  .2006 لسنة الفلسطينية السكانية اإلحصاءات عن فضالً واألسرى، الشهداء وأعداد الفلسطينية العسكرية

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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