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áeó≤ŸG

 ،2007/5/20 �لQ�Ñد، يف �صم�ل لÑن�ن، �لتي �ندلعâ يف  ترâc �أحد�fl çيº نهر 

 ’ ،ºيîعلى �صك�ن �مل IÒÑc ،يف 2007/9/2، �نعك��ص�ت �قت�ص�دية، و�جتم�عية âو�نته

 ç�هذ√ �’أحد âëتa �مc .Qت�بة هذ√ �ل�صطوc يخQ�حتى ت êÓع Óذيوله� ب Ìcتز�ل �أ

�لفل�صطينيÚ يف   ÚÄجÓملتعل≥ة مبل∞ �ل� �ل≥†ص�ي�  �لعديد من  ن≥��ص�k �صي��صي�k جدي�k حول 

لÑن�ن. وبد� و�Vصk�ë يف خلفية �’أحد�ç �أن �لرتهل �◊��صل يف a�علية من¶مة �لتëرير، 

مل∞  على  �أKره�   âcتر �لد�خلية،  �للÑن�نية  و�لتج�ذب�ت  �لفل�صطينية،  و�’ن≥�ص�م�ت 

 .Q�إعم’� Iيف ق†صية �إع�د Ωمة، �أRأÓيف طري≥ة �ملع�÷ة �ل�صي��صية ل kد; �صو�ءQ�Ñنهر �ل

و�نطÓق�k من �أهمية �ملوVصو´، �خت�Q ق�صº �ملعلوم�ت و�’أQ�صي∞ مبرcز �لزيتونة �أن 

يî�ص�ص �إ�صد�Q√ �لã�لå ع�رش من �صل�صلة ت≥�Qير �ملعلوم�ت لتن�ول �أRمة flيº نهر �لQ�Ñد 

و�نعك��ص�ته� على و�قع �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف لÑن�ن. 

 ≥a�Q �د ومQ�Ñمة نهر �لRأول، على بد�ية �أ’� ºي�صل§ هذ� �لت≥رير �ل†صوء، يف �ل≥�ص

 ,á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG •É°ShC’Gh á£∏°ùdGh á«æ«£°ù∏ØdG πFÉ°üØ∏d á«°SÉ«°S ∞bGƒe øe ∂dP

ºK يعرVص للطري≥ة �لتي عو÷a âيه� �’أRمة و�نعك��ص�ته�. �أم� �ل≥�صº �لÊ�ã من �لت≥رير 

تع≥يد�ت  من  �ملل∞  هذ�  و�ج¬  وم�  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl  Q�إعم�  Iإع�د�  ¥�≤ëصت�� aيتن�ول 

تمُعزى جّل �أ�صÑ�به� �إ¤ �ملن�cف�ت �ل�صي��صية �للÑن�نية - �للÑن�نية. ويعرVص �لت≥رير ’أ�صÑ�ب 

على  يتوق∞  cم�   ،Q�إعم’� وت�أجيل   Q�KB’� �cت�ص�±  قÑيل  من   ،Q�إعم’� عملية  ت�أخر 

�أد�ء �’أطر�± �لفل�صطينية و�للÑن�نية مروk�Q بوc�لة �’أونرو� وو�صو’k �إ¤ �مل≥�Qبة �لدولية 

و�لعربية لÓأRمة.
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¿ÉæÑd ‘ »æ«£°ù∏ØdG ™bGƒdG øY IòÑf : k’hCG

:¿ÉæÑd ‘ á«æ«£°ù∏ØdG äÉª«îŸG .1

ي≥يº �لÓجÄون �لفل�صطينيون يف لÑن�ن Vصمن fl 12يم�k من بÚ 16 �أن�صâÄ منذ نكÑة 

aل�صطÚ �صنة 1948، حيå تعرVصKÓK âة flيم�ت للتدمÒ �إب�ن �◊رب �’أهلية �للÑن�نية 

و⁄ يع�د �إعم�Qه�، وهي flيº �لنÑطية يف جنوب لÑن�ن، وflيم� �لدcو�نة وج�رش �لÑ��ص� 

يف بÒوت، aيم� ّ” ترحيل �صك�ن flيº جوQو يف مدينة بعلÑك �إ¤ flيº �لر�صيدية يف 

جنوب لÑن�ن1.

2¿ÉæÑd ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG äÉª«fl á£jôN
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ي�صكل �لÑوD�ص و�◊رم�ن ق��صم�k م�صرتk�c بÚ جميع �ملîيم�ت �لفل�صطينية يف لÑن�ن، 

 Ω�دحR�ط�لة وÑتف�´ �لQ� خر، وتتجلى م¶�هر√ يفB� ¤إ� ºيfl م�صتوي�ت¬ من âو�إن �ختلف

�Vصطر�ب  a†صkÓ عن  �ل†رشوQية،  �لتëتية  �لÑنى  تو�aر   Ωن�ء، وعدÑل� �ل�صك�ن وع�صو�Fية 

و�أجند�ته�.   Iملتعدد� �لتن¶يم�ت  بaÓî�ت  و�QتÑ�طه�  �لد�خلية  �’أمنية  �’أوVص�´ 

�’أ·  �صندو¥  aر´  FQي�ص   Ray Virgilio Torres توQي�ص  Òaغيليو  Q�ي   Öص�ëوب

 United Nations International Children’s �ليوني�صي∞   - للطفولة   Iدëملت�

Emergency Fund-UNICEF يف لÑن�ن، a�إن �لف≥ر وغي�ب �لÈ�مè �ملدQ�صية �ملن��صÑة 

من  لÑن�ن  �لفل�صطينيÚ يف  �’أطف�ل  ت�رشب  ن�صÑة  �Qتف�´  �إ¤  �أدى  �مل�صت≥Ñلية،   ¥�aB’�و

�أن Kلå هوD’ء   å6-17 �صنة، حي  Ú15% من �’أطف�ل ب �ملد�Q�ص، و�لتي بل¨â نëو 

�’أطف�ل �أميون بë�صÖ ت≥رير ن�رشت¬ �ليوني�صي∞ يف �لذcرى �لع�رشين لÓتف�قية �لدولية 

◊≥و¥ �لطفل3.

�’أونرو�   -  Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� وت�ص¨يل   çغو وc�لة  ت≥دير�ت   Öص�ëوب

 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

in the Near East-UNRWA يÑل≠ عدد �ل�صك�ن �لفل�صطينيÚ يف لÑن�ن 423 �أل∞4.

:á«æ«£°ù∏ØdG - á«fÉæÑ∏dG äÉbÓ©dG .2

 åته�، حي≤Ñة �لفل�صطينية، و�إ‰� �صÑإب�ن �لنك� ⁄ تÑد�أ �لعÓق�ت �للÑن�نية �لفل�صطينية 

�لنكÑة  و�إKر  �لتج�Qية.  �’أعم�ل  عن   kÓص†a  ،ÚÑن�÷�  Úب �أ�رشي  تد�خل  هن�∑  c�ن 

 Úل�صطa من من�ط≤ �صم�ل k�وخ�صو�ص Úلفل�صطيني� ±’B� ìلفل�صطينية �صنة 1948 نز�

�إ¤ لÑن�ن. وبهذ� ت¨Òت طÑيعة �لعÓق�ت بÚ �÷�نÚÑ بعد �لنكÑة، حيå �نë�رشت يف 

.Ê�نÑفي �للF�لط� èعلى �لن�صي k�ÄÑع Úن�نيÑمن �لل ºيه� ق�صa أى�Q ح�لة �للجوء �لتي Q�إط�

وVصمن �لتو�Rن�ت �لط�Fفية و–â حجة �لåëÑ عن �’�صت≥ر�Q �ل�صي��صي يف لÑن�ن، 

 åيم�ت �لفل�صطينية، حيîي�تي د�خل �مل◊� ºة عن �لهÑF�غ ¬Ñن�نية �صÑلدولة �لل� âن�c

 Ωر حمُ cم�  �’أونرو�.  ووc�لة  �لفل�صطينية،  �لتن¶يم�ت  �إ¤  �لد�خلية  �’أوVص�´   âcتر
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�لفل�صطيني من ح≥وق¬ �ملدنية –â �صع�Q �◊ف�® على ح≤ �لعودI �إ¤ aل�صطÚ وaQ†ص 

�لتوطÚ، وهو �صع�Q غ�لk�Ñ م� ��صتîدΩ يف �ملن�cف�ت �ل�صي��صية �للÑن�نية.

�÷Ñهة  من  ي�صتفيدو�  �أن  �لفل�صطينيون  ح�ول  a≥د  �لع�صكري،  �ل�صعيد  على  �أم� 

مع   çو�د◊� من  �لعديد   âووقع �’إ�رش�Fيلي;  �’حتÓل  م≥�ومة  يف  للÑن�ن  �÷نوبية 

وذلك  �مل�صتط�´،   Qقد ه�دFة  جÑهته�  على  �◊ف�®   âح�ول �لتي  �للÑن�نية،  �ل�صلط�ت 

�لفل�صطيني  �’إ�صك�ل  1949. وc�ن  ”�إ�رش�Fيل“ �صنة  مع  �ملوقعة  �لهدنة  ب�تف�قية   k�لتز�م�

م�ص�I يف  cتيÑة  �Bمر  �عت≥ل  1966/7/20، عندم�  قد وقع يف  �للÑن�نية  �لدولة  مع  �’أول 

�÷ي�ص �للÑن�Ê، عند �◊دود �للÑن�نية �÷نوبية، جمموعة aل�صطينية م�صلëة c�نâ –�ول 

عÑوQ �◊دود عند بلدI عيت� �ل�صعÖ يف ق†ص�ء بنâ جÑيل. وc�ن �Bمر �لكتيÑة �لذي �عت≥ل 

�ملجموعة �لفد�Fية �Bنذ�∑ �ل†ص�ب§ �صعد حد�د، �لذي تو¤ يف م� بعد قي�دI ”جي�ص لÑن�ن 

�÷نوبي“. �أم� ق�Fد �ملجموعة، �لذي �دعى حينه� �أن¬ QقيÖ �أول يف �÷ي�ص �ل�صوQي، 

�إن  aيم� ت≥ول Qو�ي�ت  �ل�صوQيÚ مع جمموعت¬.  �إ¤   ºuل �صمُ �لذي  ي��رش عرa�ت  a≥د c�ن 

 ¥Óإط’ تدخل   ،Ê�صويد� �أحمد  �لع≥يد  حينه�،  �ل�صوQية  �ملî�بر�ت   R�جه FQي�ص 

�رش�ح¬5.

 ،1970 ÈتمÑأيلول/ �ص� ç�دن بعد �أحدQمن �’أ Úلفل�صطيني� Úمل≥�تل� êر خروKعلى �إ

cQزت �مل≥�ومة �لفل�صطينية عمله� يف لÑن�ن، وc�ن �تف�¥ �ل≥�هرI �لذي ع≥د يف ت�رشين 

�لÊ�ã/ نوaمÈ 1969، هو �ل†ص�ب§ للوجود �لع�صكري �لفل�صطيني، غÒ �أن �صìÓ �مل≥�ومة 

�لفل�صطينية م� لåÑ �أن �أ�صíÑ جزء�k من �ملع�دلة �ل�صي��صية �للÑن�نية بعد �أن دخلâ من¶مة 

 ،1975 �صنة   âندلع� �لتي  �للÑن�نية،  �’أهلية  �◊رب  �’أحÓ± يف  جÑهة  على  �لتëرير 

 Úمل≥�تل�  êوخرو  ،1982 �صنة  للÑن�ن  �’إ�رش�Fيلي   ì�جتي’� حتى  cذلك  �◊�ل  وب≥ي 

�لفل�صطينيÚ، ليعود �لوجود �لفل�صطيني �مل�صلí بعد ذلك ب�صكل ع�V Ωصمن �ملîيم�ت. 

بعد �نته�ء �◊رب �للÑن�نية ت�ص�عد �◊ديå حول ترتيÖ �لعÓقة �للÑن�نية �لفل�صطينية، 

وخ�صو�ص�k بعد توقيع �تف�¥ �أو�صلو �صنة 1993، وت�ص�عد �◊ديå عن �◊لول �ل�صلمية 
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 ÚÄجÓل�  Úتوط بفرVص  لÑن�نية  fl�و±  من  ذلك   ≥a�Q وم�  �لفل�صطينية،  لل≥†صية 

�لفل�صطيني   - Ê�نÑلل�  Q�وëلل ت�صكيل ÷نة   Öصتوج�� م�  لÑن�ن. وهو  �لفل�صطينيÚ يف 

�aتت�ã‡ ìلية   Iإع�د� 62005، ليتعزR هذ� �◊و�Q بعد  برF��صة �ل�صفÒ خليل مك�وي �صنة 

من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية يف لÑن�ن، وaQع �لتمãيل �لدبلوم��صي �لفل�صطيني �إ¤ مرتÑة 

على  �لفل�صطينية  للف�ص�Fل  �ل�صي��صي  �لتمãيل  �إ¤  �إVص�aة  �لعÓقة   Ω�مR ليتو¤   ،Òصف�

�ختaÓه�.

:OQÉÑdG ô¡f º«fl øY IòÑf .3

 ºc 16 ةa�ن�ن، على م�صÑيم�ت �لفل�صطينية يف لîمل� Ècأ� Ê�K ،دQ�Ñنهر �ل ºيfl ي≥ع

من مدينة طر�بل�ص �صم�› لÑن�ن ب�ل≥رب من �لطري≤ �ل�ص�حلي. و�أن�ص�أ �ملîيº يف �’أ�ص��ص 

 Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل �’إق�مة   Òaلتو  1949 �صنة  �’أحمر   Öل�صلي� جمعي�ت  �–�د 

 ،2ºلc  1 تÑل≠  م�ص�حة  على  �أ�ص�ص  وقد   .7Úل�صطa �صم�›   Iلو◊�  IÒëب من   Úل≥�دم�

 Ê�نÑلل� �÷ي�ص   Úب  ∑Q�ملع� �أKن�ء   ،2007 �صنة   √Òتدم قÑل   k�Ñت≥ري  2ºلc  14  âëÑو�أ�ص

 .8ΩÓإ�ص’� íتa ºوتن¶ي

بل≠ عدد �صك�ن flيº نهر �لQ�Ñد عند ت�أ�صي�ص¬ حو�› �صتة �B’± ن�صمة9، وو�صل عدد 

�صك�ن  ب�أن عدد  تفيد  �لت≥�Qير  بع†ص  ن�صمة10، وهن�∑  �أل∞   40 �إ¤   2007 �صنة  �صك�ن¬ 

نهر �لQ�Ñد و�صل �إ¤ 45 �أل∞ ن�صمة11. وقد c�ن لوVصع ��صتãن�Fي غfi Ò�صوب دوQ يف 

ت�أ�صي�ص �ملîيº، عندم� ح�ول عدد من ’جÄي قرى �صم�ل aل�صطÚ �’نت≥�ل �إ¤ �صوQية 

عن طري≤ �ل�ص�حل �إKر �لنكÑة، �إ’ �أن قر�Q �◊كومة �ل�صوQية �Bنذ�∑، ب�إقف�ل �◊دود مع 

لÑن�ن بëجة عدΩ ��صت≥Ñ�ل �ملزيد من �لÓجa ،ÚÄ�ج�أهº وهº يف منط≥ة �صم�ل لÑن�ن، 

.12ºّيfl ¤إ� Ω�مع �’أي âّول– ºصطرو� �إ¤ �ل�صكن يف خيV�a

�أم� ب�لن�صÑة للرتcيÑة �ل�صك�نية و�◊�لة �’قت�ص�دية للمîيa ،º≥د ذcرت دQ��صة ن�رشه� 

 Fafo Institute for Applied  èويÔل�  - �لدولية  �لتطÑي≥ية  للدQ��ص�ت  a�aو  معهد 

 15 �أعم�Qهº عن  ت≥ل   ºيîمل� �صك�ن   åلK” �أن   2007 �صنة   International Studies
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ع�م�k، وقر�بة ن�صفهº ت≥ل �أعم�Qهº عن ع�رشين ع�م�k... وتت�أل∞ �’أ�رشI يف نهر �لQ�Ñد 

�’أ�رش، aهن�∑   Ω�أحج�  Úب ÒÑc تف�وت �أ�صî��ص، لكن هن�∑  �ملتو�ص§ من خم�صة  يف 

م� ن�صÑت¬ 31% من �’أ�رش يف �ملîيº موDلفة من �صÑعة �أaر�د �أو �أÌc، و�أن 52% من a�cة 

14% من  وتت�أل∞  �’أ�رش.  مãل هذ√  �إ¤  ينتمون   ºيîمل� يعي�صون يف  �لذين  �’أ�صî��ص 

تت�أل∞ من  �مل�ص�cن  41% من  �أن   Úيف ح ،§≤a Iة و�حدaد من غرQ�Ñل� نهر  م�ص�cن 

; aهن�∑ و�حد a≥§ من �أ�صل  mهو متدنa دQ�Ñلع�ملة يف نهر �ل� Iأم� معدل �ل≥و� .Úتaغر

�لعمل  من¶مة   Òمع�ي  Öص�ëب �لÑط`�لة  معدل  ويÑل≠   ،“ k�قت�ص�دي� ”ن�ص§  Q��صدين  KÓKة 

 Q�م� ي�صc ،%22 ¤لدقي≥ة“ �إ� Òي�صل يف بع†ص �لت≥دير�ت ”غ Úلدولية 10%، يف ح�

.ºيîد تعمل د�خل �ملQ�Ñة �لع�ملة يف نهر �لÄإ¤ �أن 63% من �لف�

�أÌc من دخل،  له�  �لQ�Ñد  �لعديد من �’أ�رش يف نهر  a�إن   ،k�أي†ص� �لدQ��صة   Öص�ëوب

 %35 هن�∑  بينم�   ،Ò¨ل� عند  �لعمل  نتيجة   Qأجو’� على  يعتمدون   %48 �إن   åحي

 Q3% هي من م�ص�د �أن مد�خيل   Úصة، يف ح��ÿ�  ºأعم�له� يعتمدون على مد�خيل 

�أخرى. cم� �أن 72% من �’أ�رش تعتمد على �لتëويÓت �Q�ÿجية. �أم� ب�لن�صÑة ملعدل 

�لدخل �ل�صنوي لÓأ�رشa Iهو بëدود 6.3 مليون لIÒ لÑن�نية (4,200 دو’Q �أمريكي)، 

�أي 350 دو’k�Q �صهري�K ،kلå هذ√ �’أ�رش له� نو´ من �’دخ�Q �إم� عÈ �لÑنو∑ (%7)، 

�أو يف �’�صتãم�Q�ت (6%)، �أو عن طري≤ �’حتف�® ب�لذهÖ و�ملجوهر�ت (%28)13. 

a�إن معدل  �أ�صî��ص،  �لو�حدI هو خم�صة   Iر�د �’أ�رشaأ� �أن معدل عدد  �إ¤   IQ�وب�’إ�ص

.k�صهري� k�Q’أي �أن معدل دخل �لفرد هو 70 دو� ،k�Q’دخل �لفرد �ل�صنوي هو 840 دو

�لQ�Ñد مرcز�k �قت�ص�دي�k مهم�k يف �صم�ل لÑن�ن قي��ص�k �إ¤ fiيط¬، لكن  c�ن flيº نهر 

 ºغQو .ΩÓإ�ص’� íتa ºوتن¶ي Ê�نÑي�ص �لل÷� Úبعد �ملو�جه�ت ب k�ت “�مÒ¨أهل¬ ت� I�حي

بن�ء   Iإع�د� على  لÑن�ن  يف  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  و‡ãلية  �للÑن�نية  �لدولة  ت�أcيد�ت 

�ملîيº وعودI �أهل¬ �إلي¬، a�إن �لكÒã منهº ⁄ يكن مطمÄن�k �إ¤ تلك �لوعود14.
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:ΩÓ°SE’G íàa Qƒ¡X .4

دخل حو�› Q 250جkÓ �إ¤ �ملîيم�ت �لفل�صطينية �صم�› لÑن�ن مع بد�ية �صهر ت�رشين 

�لÊ�ã/ نوaمÈ 2006، حيå �صيطرو� على م≥�Q حرcة aتí �’نتف�Vصة، وتردد حينه� �أن 

�أبو خ�لد �لعملة، �ل≥ي�دي يف aتí �’نتف�Vصة، ق�د �ن≥Óب�k على �◊رcة15. 

c�ن �ل¶هوQ �’أول لتن¶يa ºتí �’إ�صΩÓ يف flيº برê �لÈ�جنة يف �ل†ص�حية �÷نوبية 

لÑن�ن.  �صم�›  �لÑد�وي   ºيfl �إ¤   ºلتن¶ي� عن��رش  �نت≥ل   ºK بÒوت،  �للÑن�نية  للع��صمة 

 ì�عن��رش من �لكف Úب ∑�Ñ2006، ح�صل ��صت  Èمaنو /Ê�ãأو�خر �صهر ت�رشين �ل� ويف 

�مل�صلí �لفل�صطيني وعن��رش �لتن¶يº، �صدQ �إKره� يف flيº نهر �لQ�Ñد �لÑي�ن Qقº و�حد، 

 ºعلى نف�صه� ��ص â≤أطل� åصة، حيV�نتف’� íتa ةcي¬ �نف�ص�ل �ملجموعة عن حرa دcت�أ

aتí �’إ�ص16ΩÓ. و�أعلنâ �أنه� ”جم�عة �إ�صÓمية هدaه� قت�ل �ليهود ومن ي�ص�ندهº من 

 ÚÄجÓل� flيم�ت   ìÓإ�ص� هو  ”�’أ�ص��صي   ºلتن¶ي� هد±  و�أن   ،“Úملت�صهين�  Úل¨ربي�

.17“Êبة �لكي�ن �ل�صهيوQ�fi لÑمية قÓمع �ل�رشيعة �’إ�ص Öن�ن مب� يتن��صÑيف ل Úلفل�صطيني�

بد�ية �أطل≤ على هذ√ �ملجموعة عدI �أ�صم�ء a”`cتí �’إ�صΩÓ“ و”�÷ي�ص �’إ�صÓمي“ 

و�صو’k �إ¤ عÓقتهº بتن¶يº �ل≥�عد18I. وقد �أXهر �’إعΩÓ �أن �لذي ق�د هذ√ �ملجموعة 

هو �ص�cر �لعÑ�صي، وهو aل�صطيني من �أحد flيم�ت �صوQية، عمل يف �ل�ص�ب≤ c†ص�ب§ 

 ºتن¶ي Rفي مع¬ حول جدلية بروëص� Q�رير �لفل�صطيني. ويف حوëيف جي�ص �لت Q�طي

 â≤ن�ص� �لتي  �’نتف�Vصة،   íتa حرcة  عن  �ن�ص≥�¥  هو  تن¶يم¬  �أن  �أcد   ،ΩÓإ�ص’�  íتa

 ،Ú≤ير �ملن�صÈت Öص�ëت تن¶يمية ب�a�رëصنة 1983 نتيجة �ن� íتa ةcب�’أ�صل عن حر

 íتa حرcة  عن  �ن�ص≥�ق¬  �أ�صÑ�ب   íصيVلتو �لعÑ�صي  ��صتîدم¬  �لذي  نف�ص¬  �لتÈير  وهو 

�’نتف�Vصة.

�لفل�صطينية يف  �لÑندقية  ت�أ�ص�صâ للدa�´ عن   ΩÓإ�ص’� íتa إن�a ،صي�Ñلع�  Öص�ëوب

 Q�ل≥ر�  Qصدو� بعد   k�خ�صو�ص  ،19Úل�صطa –رير  �إ¤   k’و�صو �إ�صÓمية  Q�ية   â– لÑن�ن 

�لدو› Qقº 1559 بت�Qيخ 2004/9/2، �لذي ن�ص على VرشوIQ نز´ �ل�صìÓ من a�cة 



ت≥رير معلوم�ت

12

�’أV�Qصي  a�cة  على  �صي�دته�  ب�ص§  من  �للÑن�نية  �لدولة   Úو“ك �مل�صلëة،  �مليلي�صي�ت 

�للÑن�نية20. ن�aي�k �’ته�م�ت بتÑعية تن¶يم¬ �إ¤ تن¶يº �ل≥�عدI �أو �إ¤ �أجهزI ��صتQ�Ñî�ت 

عربية. و�أcد يف حديã¬ على عدΩ وجود �أي نية لل�صد�Ω �أو �ملو�جهة مع �لدولة �للÑن�نية، 

م�صدد�k على �أن aتí �’إ�صΩÓ مع �أمن لÑن�ن و��صت≥ر�Q√، و�أن تن¶يم¬ لي�ص طرk�a يف �ل�رش�´ 

�لد�خلي �للÑن�Ê، مÑين�k �’نفت�ì و�لتو��صل مع cل من ين�دي ب`”’ �إل¬ �إ’ �ˆ“21.

 á∏ª©dG ódÉN ƒHCG •ÉÑJQG ,á°VÉØàf’G íàa ácô◊ ΩÉ©dG ÚeC’G ,≈°Sƒe ƒHCG ó«≤©dG ócCG

ب�ص�cر �لعÑ�صي و�نتم�F¬ للëرcة، مÑين�k �أن �لعملة �لذي c�ن م�صوDو’k عن مو�قع �◊رcة 

من  �أ�صî��ص   ¬≤a�ير �لعÑ�صي  ير�صل  c�ن  �ل�صوQي،  �÷ي�ص  �ن�صë�ب  بعد  لÑن�ن  يف 

جن�صي�ت flتلفة �إ¤ هذ√ �ملو�قع، حيR å�د عددهº مع �’أي�Ω وتل≥و� تدQيÑ�ت ع�صكرية 

�لذي جمع  �مل�ل هو  �أن عن�رش  �إ¤   Q�و�أ�ص  .ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي �’إعÓن عن   Úإ¤ ح�

بÚ �لعملة �لي�ص�Qي و�لفكر �ل�صلفي �لذي ن�دى ب¬ تن¶يa ºتí �’إ�صΩÓ، وهو م� �أدى 

�لعديد من   ¬cÓمت�  âصف�c بعد –≥ي≥�ت �’نتف�Vصة   íتa �لعملة من حرcة  a�صل  �إ¤ 

�لع≥�Q�ت يف �صوQية ت≥دQ ب` 100 مليون لIÒ �صوQية22.

⁄ يëظ �لعÑ�صي ب�هتم�Ω �إعÓمي خ��ص حتى �صنة 2002 عندم� وQد ��صم¬ Vصمن 

يف   Laurence Foley aو›  لوQن�ص  �’أمريكي  �لدبلوم��صي  ب�غتي�ل   Úملتهم� ق�Fمة 

 ºصي. وعلى �لرغ�Ñعلى �لع Ω�ب�’إعد k�غي�بي k�دنية حكمQكمة �أfi تQأ�صد� åعّم�ن. حي

�أن  cم�   ،Iدëملت� �لو’ي�ت  �’أQدن و’  ب¬   Öتط�ل  ⁄ �صوQية،  �لعÑ�صي يف  �عت≥�ل  من 

�إطÓ¥ �رش�ح¬ ⁄ يÌ �حتج�ê و��صنطن و’ ��صت¨ر�ب �’أQدن23.

2006 –ذير  Èa /•ÉÑ°T ‘ π≤f kÉjQÉÑNEG�ير   kGôjô≤J ¿EÉa ,¬∏c Gòg øe ºZôdG ≈∏Yh

 ºو�أنه �لعر�¥“،  من  ”�لع�Fدين   IQخطو من  �’أمريكي  �ل≥ومي  �’�صتQ�Ñî�ت  جمل�ص 

�صيëلون مك�ن �’أa¨�ن �لعرب. ون≥ل عن خÒÑ يف �صوDون �÷م�ع�ت �مل�صلëة ب�ل�رش¥ 

 ΩÓإ�ص’� íتa ºن�نية يف تن¶يÑل �أن هن�∑ �صî�صية  �’أو�ص§، يدعى fiمد عÑد �لرحمن، 

هي �’أقوى تل≥Ö ب`”�أبو حط�ب“، وهو لÑن�Ê ولد يف �صوQية و�ص�Q∑ يف مع�Q∑ يف 

 k�صي م�صت�صهد�Ñولي�ص �لع ºص هو من ي≥ود �لتن¶ي�îن�صت�ن، و�أن هذ� �ل�ص�¨aل�صي�ص�ن و�أ�
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ب�صعوبة �أن ي≥دΩ تن¶يº يëمل هذ√ �’أيديولوجية على ت≥دR Ëع�مت¬ �إ¤ �’إعΩÓ ب�لطري≥ة 

�لتي حدâK مع �لعÑ�صي24.

وب�’إVص�aة �إ¤ �أبي حط�ب برR �صî�ص�ن من قي�د�ت �ل�ص∞ �’أول للتن¶يº �أحدهم� 

aل�صطيني م�صوDول عن �ل≥†ص�ي� �مل�لية، و�Bخر �صوQيc .25م� c�نâ هن�∑ قي�د�ت �أخرى 

 ÖF�ن Öن ي�ص¨ل من�ص�c و�لذي ،Iب�أبي هرير Ö≤ملل� Qه� �صه�ب قدوRأبر� ،ºيف �لتن¶ي

�ل≥�Fد، و�أبو مدين �أحد �ل≥�دI �ليمنيÚ، ويعّد√ �لÑع†ص �لرجل �لÊ�ã يف �لتن¶يº، و�ل≥�Fد 

 íتa ºإ¤ تن¶ي� Úملنتم� Úير �أن عدد �لفل�صطينيQ�≤رت �لتcلفعلي للعن��رش �لعربية. وذ�

يكن   ⁄  ºلتن¶ي� �أن  �إ¤   IQ�إ�ص’� �أهمية   RÈت هن�  ومن   .26%30 بëدود  هو   ،ΩÓإ�ص’�

تن¶يم�a kل�صطيني�k على ن�ص≤ �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �ملعروaة على �ل�ص�حة �لفل�صطينية، 

و�لتي تعنى ب�صكل �أ�ص��صي ب�ل�ص�أن �لفل�صطيني، وهو م� �أÑKتت¬ نت�èF ح�صº �ملعرcة �لتي 

�ل≥تلى  هوي�ت  خÓل  من   ºو�لتن¶ي  Ê�نÑلل� �÷ي�ص   Úب �لQ�Ñد  نهر   ºيfl يف   âح�صل

.ΩÓإ�ص’� íتa ±يف �صفو Úو�ملعت≥ل

 ويف حÚ �أن �أن�ص�Q �’أÌcية �لني�بية يف لÑن�ن يف ذلك �لوقâ �تهمو� �صوQية بت�أ�صي�ص 

�أن  �مل≥�بل  يف  �ملع�VQصة   Q�أن�ص� Q�أى  لÑن�ن،  يف  �’أوVص�´   Òلتفج  ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي

�لتن¶يº ح�لة مفتعلة لتفجÒ نز�´ مذهÑي يوD�ص�ص ◊�ص�Q �مل≥�ومة �للÑن�نية ذ�ت �لط�بع 

�ل�صيعي27.

:OQÉÑdG ô¡f áeRCG çGóMCG .5

 ،2007/2/12 �للÑن�نية يف  و�لدولة   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي  Úب �’أول  �’حتك�∑  c�ن 

حÚ ق�Ω عن��رش من �لتن¶يº ب�حتج�KÓK Rة عن��رش من �’أمن �لد�خلي، c�نو� ي≥ومون 

مو�قع  على  ب�لتج�ص�ص  �لدوQية   Ω�ته� خلفية  على  �لQ�Ñد،  نهر   ºيfl fiي§  يف  بدوQية 

.28ºلتن¶ي�

يف   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºص��  ìطر a≥د  �للÑن�نية،  �’أمنية   ç�أحد’� �صعيد  على  �أم� 

2007/3/12، بعد �ته�Ω �لتن¶يº بتنفيذ تفجÒ ح�aلتي cQ�ب يف منط≥ة عÚ عل≤، يف 
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بكفي� �رشقي بÒوت، ذهV Öصëيته� KÓKة قتلى و�لعديد من �÷رحى. وقد ّ” توقي∞ 

�’أمر   ،ºب�لتن¶ي �أنهº على �صلة  �لتë≥ي≥�ت  �ت†صí من خÓل  �لذين   ،ÚهÑمل�صت� بع†ص 

�لذي نف�√ Rعيº �لتن¶يº �ص�cر �لعÑ�صي. وبعد �ته�م�ت وجهâ �إ¤ �صوQية برع�ية هذ√ 

 Ω�ي، �للو�ء ب�صQير �لد�خلية �ل�صوRعلى ل�ص�ن و IدcDذلك، مو IÒأخ’� âنف ،ç�أحد’�

عÑد �ملجيد، �أن aتí �’إ�صΩÓ ”�أحد تن¶يم�ت �ل≥�عدI �لتي تîط§ ’أعم�ل �إQه�بية يف 

�’إجر�ء�ت  بت�صديد   Ê�نÑلل� �÷ي�ص   Ω�ق عل≤،   Úع ح�دKة  �إKر  وعلى   .29 k�أي†ص� �صوQي�“ 

 Ω�ل �عت�صÓمن �’أه�› من خ k�cد، م� ��صتدعى –رQ�Ñنهر �ل ºيfl أمنية على مد�خل’�

.30ºيîعن �مل ΩÓإ�ص’� íتa ي¬ برحيل عن��رشa �وÑي ط�لÑصع�

cم� �أن تن¶يa ºتí �’إ�صΩÓ �تهº ب�لعديد من �’أحد�ç �’أمنية �لتي وقعâ يف لÑن�ن 

يف تلك �لفرتI، ومن Vصمنه� �’غتي�’ت و�صو’k �إ¤ تفجÒ�ت c�نâ ت�صتهد± قو�ت 

.Ê�نÑليونيفيل �لع�ملة يف �÷نوب �لل�

بد�أت �ملع�Q∑ �◊��صمة بÚ �÷ي�ص �للÑن�Ê وجم�عة aتí  �’إ�صΩÓ يف 2007/5/20، 

�إKر  على  وذلك   .311990 �صنة  لÑن�ن  يف  �’أهلية  �نته�ء  �◊رب  منذ  �’أعن∞   âن�cو

ت�ص�Q´ �’أحد�ç، بعد �أن ق�مâ جمموعة ت†صº عدد�k من �مل≥نعÚ ب�رشقة م�رش± ”�لëÑر 

�أن   Qم�ص�د ذcرت  بينم�   ،322007/5/19 يف  لÑن�ن  �صم�ل  �أميون   Iبلد يف  �ملتو�ص§“ 

عن��رش aتí �’إ�صΩÓ توجهو� �إ¤ �مل�رش± ’�صتΩÓ حو�لة c�نو� يتل≥ونه� ب�صكل دوQي، 

 ،ìÓل�ص�  Iل≠ ب≥وÑمل� ب�أخذ  �إد�IQ �مل�رش± ت�صليمهº �◊و�لة c�ملعت�د، a≥�مو�   âص†aرa

�’أمنية  �ل≥وى   â≤حÓa �أمريكي33.   Q’دو �أل∞   125 ب`  �مل�صلوب  �ملÑل≠   Qقّد وقد 

 íتa  ºتن¶ي �أنهº من عن��رش   íليت†ص aيه�،  يتو�جدون  �ص≥ة c�نو�   âود�هم ،ÚهÑمل�صت�

 Ω�م� قc ،دQ�Ñنهر �ل ºيîيطة مبëعلى مو�قع �÷ي�ص �مل Ωبهجو Iرش��Ñد مQ لذي� ،ΩÓإ�ص’�

ب≥طع �لطر¥ �لع�مة وخط∞ �÷نود، ‡� ت�صÖÑ مب≥تل قر�بة ÚKÓK جندي�k لÑن�ني�a .kك�ن 

�أبدت م≥�ومة  Qد �÷ي�ص مبë�ولة �قتfl Ω�ëيº نهر �لQ�Ñد لل≥†ص�ء على �ملجموعة �لتي 

�رش�صة، �نتهâ بتدمÒ �ملîيº ونزوì �أهل¬34.
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 k’و�صو ΩÓإ�ص’� íتa ت¬ معcة يف معرëة �’أ�صلa�c Ω�دîإ¤ ��صت� Ê�نÑأ �÷ي�ص �لل�÷

 ΩÓإ�ص’� íتa ºو تن¶يëصتعمل م�صل�� Úر�ت، يف حF�يل و�لط≤ãعي �لaإ¤ �ل≥�ص∞ �ملد�

 Q�عي �لك�تيو�ص�  �◊�35ê، �صو�Qيخ  aرن�صو�   Ê�نÑلل� �÷ي�ص  �لرcن يف  �لعميد   Öص�ëب

107 ملº، و�له�ون من عي�Qي 82 و60 ملº، وق�ذa�ت �QB.بي.جي. و�ملد�aع �لر�ص��صة 

�مل†ص�دI للط�Fر�ت عي�Q 23 ملº، وQ�ص��ص�ت �لدو�صك� عي�Q 14.5 ملº، ب�’إVص�aة �إ¤ 

 ∑Q�ة يف �ملعcQ�قو�ت �ليونيفيل ب�مل�ص ΩÓإ�ص’� íتa ºتن¶ي ºم� �تهc .36فيفةÿ� ةëأ�صل’�

�إ¤ ج�نÖ �÷ي�ص �للÑن�Ê بو��صطة ق�ص∞ �ملو�قع يف �ملîيº من �لëÑر37.

38OQÉÑdG ô¡f º«fl ‘ …ôµ°ù©dG ÊGó«ŸG ™°VƒdG ÚÑJ á£jôN
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وقدΩ �÷ي�ص �ل�صوQي دعم�k للجي�ص �للÑن�Ê يف �أKن�ء �ملع�Q∑ مãل ذخ�Fر وfiروق�ت 

 ≥Ñتف�¥ م�ص� Öصوقي �مل�رشي، وذلك مبوج� Ê�نÑن يف �÷ي�ص �للcوهو م� بين¬ �للو�ء �لر

م�صوDولون  �أعلن   åحي  ،k�دعم  k�أي†ص�  Iدëملت� �لو’ي�ت   âقدم cم�   .39Úaلطر�  Úب

�أمريكيون �أن �صâّ ط�Fر�ت �صëن ع�صكرية �أمريكية fiملة ب�لذخ�Fر �أQ�صلâ �إ¤ لÑن�ن 

.40ΩÓإ�ص’� íتa ر ملو��صلة قت�ل جم�عةF�ب�لذخ Ê�نÑإمد�د �÷ي�ص �لل� Iإع�د’

 ºيfl يف 2007/9/2 �صيطرت¬ على Ê�نÑأعلن �÷ي�ص �لل� ،∑Q�من �ملع Ω�وبعد 106 �أي

 Öص�ëب �ملعرcة  �أ�صفرت   åحي  ،ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي مع   ∑Q�ملع� و�نته�ء  �لQ�Ñد،  نهر 

 ºمن تن¶ي k�م≥�بل 222 عن�رش ،k�ن�نيÑل k�168 ع�صكري •ƒ≤°S øY ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G QOÉ°üe

 ”ّ ºدد من عن��رش �لتن¶يfi Òة �إ¤ عدد غa�صVب�’إ ،k�وتوقي∞ 202 عن�رش ،ΩÓإ�ص’� íتa

دaنهº �أKن�ء �ملع�Q∑41. علم�k �أن و�ص�Fل �’إعΩÓ ذcرت �أن �÷ي�ص خ�رش 158 من �أaر�د√، 

 k�ر �أن حو�› 32 مدنيcم� ذc .ΩÓإ�ص’� íتa من k�من 60 عن�رش Ìcم≥�بل �أ ،k�و20 مدني

.42∑Q�خرون نتيجة للمعB� ع�رش�ت ìقتلو�، وجر ºيîمن �صك�ن �مل k�ل�صطينيa

وقد ت†ص�Qبâ �ملعلوم�ت حول م�صÒ �ص�cر �لعÑ�صي، �إذ عرVصâ على Rوجت¬ جãة 

لزوجه�43.  تعود  �أنه�  �أcدت  طر�بل�ص،  يف  �◊كومي  �مل�صت�صفى  يف   Iموجود  âن�c

�أن  cم�  �لQ�Ñد.  نهر   ºيfl من  �لهروب  ��صتط�´  �لعÑ�صي  �أن  ذcرت  معلوم�ت  �أن  �إ’ 

 ºأ�رشطة لتن¶ي� åÑمية، �لتي تÓصي ن�رش على �أحد �ملو�قع �’إ�ص�Ñللع Öن�ص k�صوتي� kÓت�صجي

 ،Ê�نÑلل� �÷ي�ص  aي¬  هدد   ،2008/1/8 يف  �مل�صلëة،  �’إ�صÓمية  و�لتن¶يم�ت   Iل≥�عد�

 ºمي لتن¶يÓصد√44. �أم� �لن�ط≤ �’إعV مبو��صلة �◊رب ،“Öلذي �صم�√ ”جي�ص �ل�صلي�

قتل،  �أن¬   k’أو� قيل  c�ن  �أن  بعد  �عت≥ل،  a≥د  ط¬   ºصلي� ب�أبو  عر±  �لذي   ΩÓإ�ص’�  íتa

 âو�لذي �أق�م ،Úلفل�صطيني� ÚÄجÓد�وي لÑل� ºيfl ة علىaل تربل �مل�رشÑيف منط≥ة ج

�لQ�Ñد. و�عت≥ل مع¬ KÓKة عن��رش هº �صعودي  �لن�RحÚ ل≥رب¬ من flيº نهر  aي¬ غ�لÑية 

وتون�صي و�صوQي45. و�أد¤ �ملذcوQ ب�عرت�a�ت حول عدد من �’أحد�ç �’أمنية �لتي 

.46ΩÓإ�ص’� íتa ºبه� تن¶ي Ω�ق
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 ،Úaملوقو� بع†ص  �عرت�a�ت  ن≥kÓ عن  ن�رشت،  �لتي  �’أمنية  �لت≥�Qير  وقد ج�ء يف 

�أن   Òغ لÑن�ن،  �صم�ل  يف  �إ�صÓمية“   IQ�إم�” ’إعÓن  خطة  يتلك  c�ن   ºلتن¶ي� �أن 

 ç�إحد� �إ¤  �ÿطة   Öوتذه �إجه�Vصه�.  يف   âأ�صهم�  k�≤ح’  âوقع �لتي   ç�أحد’�

aن�د¥  يف  �نتQ�ëية  تفجÒ�ت  �صل�صلة  خÓل  من   “Ê�نÑل  ÈتمÑص� �أيلول/   11”
لÑن�ن  �صم�ل  يرب§  �لذي  �صك�  نف≤   Òبتفج  êتتو بÒوت،   Q�مط ويف  و�صف�Q�ت 

.47IQ�إم’� و�إعÓن  aيه�  �÷ي�ص  و��صتهد�±  �ل�صم�لية،  �ملنط≥ة  لعزل  بو�صط¬ 
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OQÉÑdG ô¡f ¿Éµ°S ≈∏Y áeRC’G äÉ°SÉµ©fG :kÉ«fÉK

 ÅجÓل�  I�مع�ن a�صول  من   k�جديد  kÓص�a �إ’   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي �أRمة  تكن   ⁄

�لفل�صطيني يف لÑن�ن. aعلى �لرغº من �أن �’أحد�ç بينâ �أن �’أRمة لي�صa âل�صطينية، 

�إ’ �أن تد�عي�ته� قد �أ�ص�بâ ن�صيè حي�تهº يف flيº نهر �لQ�Ñد بك�aة مر�a≥ه�. a≥د �أدت 

م�   ºمنه توج¬  لÓأونرو�،  �إح�ص�ء   Öص�ëب k�ص�îص�  20,273 نزوì حو�›  �إ¤   ∑Q�ملع�

ي≥�Qب من 19 �أل∞ منهº �إ¤ flيº �لÑد�وي48، حيå توRعâ �لع�ÓFت م� بÚ �ملد�Q�ص 

 ºيعي. وعلى �لرغÑط Òي وغëص� Òب، ب�صكل غQ�و�لنو�دي و�÷و�مع وبيوت �’أق

من ت≥دË �مل�ص�عد�ت �إ¤ �لن�RحÚ، �إ’ �أن fl�و± من �نت�ص�Q �’أمر�Vص و�’أوبÄة نتيجة 

 âن�c ،(إن وجدت�) ي�تية◊� ≥a�ل†ص¨§ �لعددي يف �ملك�ن �لو�حد، و�ل†ص¨§ على �ملر�

مÑعå قل≤49.

�أ�صل  3,205 ع�ÓFت، من  �’أونرو�،   Ω�قQأ�  Öص�ëب ،âكن“ ∑Q�ملع� �نته�ء  وبعد 

مÑنى   1,698 �أن   ÚÑت �لذي   ºيîمل� �إ¤   Iلعود� من   ،âنزح  âن�c ع�Fلة   5,400 نëو 

نتيجة   Q�إعم� لعملية   ê�ت– �÷ديد   ºيîمل� يف  مÑنى   1,500 ونëو   ،Ëل≥د�  ºيîمل� يف 

�ملع�Q∑50. ويف ذلك د’لة و�Vصëة على حجº �لنت�èF �مل�أ�ص�وية �لتي حلâ بفل�صطينيي 

flيº نهر �لQ�Ñد.

:…OÉ°üàb’G ™°VƒdG .1

c�ن flيº نهر �لQ�Ñد، قÑل �ملع�Q∑ بÚ �÷ي�ص �للÑن�Ê وعن��رش aتí �’إ�صΩÓ، �ملرcز 

�قت�ص�دي�k بÚ �ملîيم�ت، وc�ن aي¬  لÑن�ن، وc�ن �’أغنى  �’قت�ص�دي �’أول يف �صم�ل 

 .51§≤a �ل�صم�ل  ولي�ص  لÑن�ن  cل  م�صتوى  على  ع�ملية  م�cQ�ت  ووÓcء  جملة،   Q�Œ

 ،Q�وعك طر�بل�ص  يف  �للÑن�نية  �ل≥رى  �صك�ن  م≥�صد   ºيîللم �لتج�Qي  �ل�صو¥  وc�ن 

م�صدQ دخل  �ل�صك�ن   ±’B� وa≥د   ،∑Q�ملع� بعد   Iمليز� هذ√  �ل�صو¥ خ�رش  هذ�  �أن  �إ’ 

 Úب ìمة ترت�وRل �’أÑيع قÑل�  åليومية من حي� مهº. حيc å�نâ �◊رcة �’قت�ص�دية 

 ºيfl قت�ص�دية �أن �صك�ن’� IQ�ص�ÿ� أمريكي. و‡� يدلل على� Q’1.5-1.75 مليون دو
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 ،ºيîمر د�خل �ملãت�صت ºب�حهQأ� âن�c د≤a ،∑نوÑيف �ل ºد قلم� ي†صعون �أمو�لهQ�Ñنهر �ل

 äÉ«ªc IOÉjR hCG  ,ájQÉéàdG ™jQÉ°ûŸGh äÉ°ù°SDƒŸG ™«°SƒJ hCG  ,…QÉ≤©dG •É°ûædG  ‘ ÉeEG

�لÑ†ص�Fع �ملîزنة لديهº، وبتدمÒ �ملîيa º�إن cل م� c�ن قد جن�√ �أهل �ملîيº ذهÖ مع 

.52√Òتدم

ومن موD�رش�ت �◊�لة �’قت�ص�دية �لتي c�نâ �ص�FدB� Iنذ�∑ على �صÑيل �ملã�ل وجود 

 k�وهو م� يدلل �أي†ص ،∑Q�ل و�حد منه� بعد �نته�ء �ملعfi ì�تتa� أعيد� ،Öيع �لذهÑل kÓfi 21

.53ºيîب�مل â≤◊ قت�ص�دية �لتي’� IQ�ص�ÿ� ºعلى حج

 ،ºفهF�Xن�ن وÑل  êQ�خ Úلع�مل�  ºيîمل� �أبن�ء  �لعديد من  a≥د�ن  �إ¤  ب�’إVص�aة  هذ� 

 ºيîعن �مل ìيف بلد�ن �’غرت�ب، نتيجة �لنزو ºوتية، و�إق�م�تهÑãل� ºقه�Qصي�´ �أوV بعد

 ºهÄتف�ج �أن  قÑل   ºذويه Úل�صيفية ب�  ºته�R�إج� ي≥†صون  بيوتهº، حيc å�نو�   Òوتدم

.∑Q�ملع�

 Öللنه âصVقد تعر ºأن بيوته� ºلعديد منه� Iعود Úو� حÄوجa ºيîم� �أن �أهل �ملc

و�لتîريÖ. �’أمر �لذي دaع من¶مة �لعفو �لدولية �إ¤ دعوI �◊كومة �للÑن�نية �إ¤ �إجر�ء 

�ملتعمد  و�’إ�صع�ل   ºيîمل� د�خل  و�ملمتلك�ت  �لÑيوت   Öنه  Q�Ñأخ� يف  ع�جل  –≥ي≤ 

جدQ�ن  على   âÑت cمُ  Úللفل�صطيني مع�دية  �صع�Q�ت  ووجود  وتîريÑه�،  aيه�   ≥F�رëلل

�لعديد من �ملن�Rل. cم� �أ�ص�Qت من¶مة �لعفو �إ¤ �أنÑ�ء حول �إقد�Ω بع†ص جنود �÷ي�ص 

�صيم�   ’  ،ºصدهV �نته�c�ت  و�Qتك�ب   ،Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� م†ص�ي≥ة  على   Ê�نÑلل�

 ¢†©ÑdG QÉÑLEG qóM ¤EGh ,¢û«àØàdG •É≤f óæY áfÉgE’Gh Öjò©àdG qóM ¤EG â∏°Uh ,∫ÉLôdG

على لع≤ �أحذية �÷نود و�لتعرVص لهº ب�ل†رشب54.

:»ª«∏©àdG ™°VƒdG .2

⁄ يكن وVصع �لطÓب من �أه�› flيº نهر �لQ�Ñد بعد �ملع�Q∑ �إ’ a�صkÓ من a�صول 

من   ، kÓأ�ص� لÑن�ن  يف  �لفل�صطيني   Öلط�ل� يو�جه¬  مل�  وب�’إVص�aة   .ºيîمل� �أهل   I�مع�ن

 ìو�لنزو Òدت ح�لة �لتهج�R ،ل¬ يف �صو¥ �لعملÑ≤صيل �لعلمي وم�صت�ëيف �لت Öم�ص�ع
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طÓب   âو�جه �لتي  �ل¶رو±  �صعوبة  من   ،∑Q�ملع� بعد   ¥Rلر� مو�Qد  وa≥د�ن 

�لQ�Ñد وذويهa .ºهن�∑ �أÌc من 350 ط�لk�Ñ من �ملîيc º�نو� يلتë≥ون ب�÷�مع�ت  نهر 

�للÑن�نية �لر�صمية و�ÿ��صة يف طر�بل�ص وبÒوت، منهº م� ي≥�Qب 160 ط�لk�Ñ يف �÷�معة 

لكون  �ملجهول  من  و�ÿو±  �ل≥ل≤  �أ�رشى   k�جميع ب�تو�  وحده�،  بÒوت  يف  �لعربية 

 Qمل�صد ºد�ن �أهله≤a معية، نتيجة�÷� ºصته��Qم�ل دcين على �إQق�د Òب�تو� غ ºمع¶مه

RQقهº ونزوحهº من بيوتهº، وم� R�د من �صعوبة �’أمر عدΩ توaّر �’أمو�ل �لك�aية لدى 

.55ºلة �’أونرو� لت¨طية تك�لي∞ �لتعلي�cو

�أم� على �صعيد �ملوD�ص�ص�ت �لرتبوية، a≥د c�ن يف �ملîيº �صÑع مد�Q�ص ت�بعة لÓأونرو�، 

�لتوعية �ل�صëية و�’جتم�عية   Qبدو k�أحي�ن�  Ωن بع†صه� ي≥و�c ،أطف�لÓص لV�يQ âو�ص

و�لرتبوية و�ل�صëة �لنف�صية، عن طري≤ �إق�مة �ملV�ëرش�ت و�لندو�ت �لطÑية و�’جتم�عية 

لÓأه�› و�ملجتمع �ملëلي56.

بذلك تزد�د �صعوبة �ملع�ن�I �لتي حلâ ب�أه�› flيº نهر �لQ�Ñد من a≥د�ن لÑيوتهº �إ¤ 

�أRQ�قهº و�صو’k �إ¤ ح�لة �مل�صÒ �ملجهول �لذي ينت¶ر م�صت≥Ñل �أو’دهc ºلم�  a≥د�ن 

.ºمتهRط�ل �أمد �أ
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و�للÑن�نية،  �لفل�صطينية  �’أaع�ل  Qدود  من  �لعديد  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl  ç�أحد� �أQ�Kت 

حيå �أجمعâ هذ√ �لردود على عدΩ وجود م�صتفيد يف هذ√ �’أحد�ç، وQ�أت �أن م� 

 ≥a�ن، و’ يكن �أن يوB� يف Úلفل�صطيني� ÚÄجÓن�ن ولÑذية للDية، موÑريîجرى عملية ت

�أبرR �ملو�ق∞ �لفل�صطينية و�للÑن�نية  عليه� �أحد. ونë�ول aيم� يلي ت�صلي§ �ل†صوء على 

على �ل�صعيدين �لر�صمي و�لف�ص�Fلي قÑل وخÓل �أRمة نهر �لQ�Ñد.

:»æ«£°ù∏ØdG ∞bƒŸG .1

:2007 ƒjÉe /QÉjCG ‘ çGóMC’G ôéØJ â≤Ñ°S »àdG ∞bGƒŸG .CG

�أن �ملîيم�ت �لفل�صطينية لن تكون  �أطي�± �ل�صعÖ �لفل�صطيني على  �تف≥a�c âة 

K¨رI �أمنية يف لÑن�ن، وعلى �أنه� لن ت¨ّطي �أي طر± ي�صيء �إ¤ عÓقة �لفل�صطينيÚ مع 

�أ�ص��ص  على   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي من  �لفل�صطينية  �÷ه�ت  من  �لعديد  وحذQت  لÑن�ن. 

و�صف¬ تن¶يم�k خ�êQ �لن�صيè و�ل�رشعية �لفل�صطينية، و’ يâ ب�صلة للمجتمع �لفل�صطيني 

وقو�√ �ملن�Vصلة.

�ل�صلطة  FQي�ص   Q�م�صت�ص �لرجوب،  تÈ�أ جÈيل  �لQ�Ñد،  نهر   ç�أحد� �ند’´  Ñ≤aل 

aل�صطيني  وaد  Q�أ�ص  على  لÑن�ن  �إ¤  به�   Ω�ق  IQ�يR خÓل  عÑ��ص،  fiمود  �لفل�صطينية 

Q�صمي يف �Bذ�Q/ م�Q�ص 2007، من تن¶يa ºتí �’إ�صΩÓ، �لذي �تهمت¬ �ل�صلط�ت �للÑن�نية 

ب�ل†صلو´ يف تفجÒ عÚ عل≤ يف �ملÏ �ل�صم�› يف a�fi¶ة جÑل لÑن�ن يف 2007/2/13; 

 íه�، بفتa�ل �لفل�صطينية، بكل �أطيF�قة ’أي من �لف�صÓونفى �لرجوب �أن تكون �أي ع

�’إ�صΩÓ. و�أcد حر�ص¬ على �أ’ يكون �لفل�صطينيون طرk�a يف �’أRمة �للÑن�نية57. و�أcد 

”ترa†ص وت�صتنكر  �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية  ه�Ê �◊�صن، م�صت�ص�Q �لرF��صة �لفل�صطينية، 

�لفل�صطيني ون†ص�ل¬   Öلل�صع ب�أية �صلة   â“ ’ وهي ،ΩÓإ�ص’�  íتa ي�صمى بجم�عة  م� 

�مل�رشو´“58.
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ي�صمى  ”م�  �أن  لÑن�ن،  يف  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  ‡ãل  cRي،  عÑ��ص  و�أعلن 

لÓأطر  �صلة  ب�أي   â“ و’  للجميع  معروaة  Xرو±  يف  جدت  ومُ  ΩÓإ�ص’�  íتa  Iهر�X

�ل�رشعية �لفل�صطينية“59، ونفى �أن يكون cل من �دعى �’نتم�ء �إ¤ aتa íتë�وي�k. وذcر 

�أن �ملوقوÚa �لذين �عرتaو� ب†صلوعهº بتفجÒ عÚ عل≤ لي�صو� aل�صطيني60Ú. لكن cRي 

�أcد حر�ص قي�دI من¶مة �لتëرير على �لو�صول �إ¤ حّل ل¶�هرa Iتí �’إ�صΩÓ من دون 

�قتت�ل �أهلي aل�صطينيc .61م� �أعلن cRي �أن من¶مة �لتëرير �تîذت تد�بÒ ل`”عزل“ 

.62 k�يÑصع� ΩÓإ�ص’� íتa ºتن¶ي

 íتa ºأن تن¶ي� �إ¤  لÑن�ن،  �أمÚ �رش حرcة aتí يف   ،Úلعين� �أبو  �أ�ص�Q �صلط�ن   √Qبدو

 Qأدو�ت له�. وحذ�c جية، ويعملQ�يتل≥ى دعم¬ و“ويل¬ و�أو�مر√ من جه�ت خ ΩÓإ�ص’�

�أن  �لفل�صطيني، وذcر   Öل�صع� �صيكون وب�’k على  لÑن�ن  �’إ�صΩÓ يف   íتa  Qأن دو� من 

 ç�ãجت� على   Q�إ�رش’� و�أcد   ،63Úلفل�صطيني�  ºب��ص  Öريîللت لÑن�ن  �إ¤  ج�وDو�  هوD’ء 

.65Iإ’ ب�ل≥و� èلن تع�ل Iإ¤ �أن هذ√ �ل¶�هر� Q�64، و�أ�صΩÓإ�ص’� íتa ºتن¶ي

 - �لفل�صطينية  �لعÓق�ت  �إ¤  ي�صيء  عمل  �أي  �لفل�صطينية  �ل≥وى  –�ل∞  �أد�ن  cم� 

�للÑن�نية ”من �أي طر± c�ن“، وQ�أى �أن �أي طر± ي�صيء �إ¤ �لوVصع �للÑن�Ê ”لن ي¨طي¬ 

�صعÑن� �لفل�صطيني و’ �’أطر�± �ل�صي��صية �لفل�صطينية“66.

”لن  �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل  �أن  لÑن�ن،  �أ�ص�مة حمد�ن، ‡ãل حرcة حم��ص يف  و�أcد 

 k�Kدëمت وق�ل  جن�صيت¬“،   âن�c  k�و�أي جرم¬  c�ن   k�أي�  k�جمرم �’أحو�ل  من  بë�ل  ت¨طي 

يف  �◊ريري  �صعد   Ê�نÑلل�  ÖF�للن Rي�Qت¬   Ö≤ع �لفل�صطينية  �ل≥وى  –�ل∞  وaد   ºب��ص

2007/3/16: ”نëن �أcدن� �أي†ص�c kفل�صطينيÚ �أن¬ ’ يكن �أن ن≥Ñل ب�أن –ول �ملîيم�ت 

 Èأنن� نعت’ Ê�نÑل ب�’أمن �للÓولة عن �’إخDيم�ت ب�أنه� م�صوîمل� ºأمنية و�أن تته� QDإ¤ بو�

 ê�ق†صيتن� –ت” �أن  لن� cفل�صطينيÚ“. و�أcد  لÑن�ن هو قوI وم�صلëة   Q�أمن و��صت≥ر� �أن 

 Q�و�أ�ص لÑن�نية“67.   - aل�صطينية  �أRمة  �إ¤  ولي�ص  aل�صطيني،   -  Ê�نÑل “��صك  �إ¤   Ωليو�

 ºيfl êQ�إ¤ خ� ΩÓإ�ص’� íتa Iهر�X على �أن ’ تتمدد Úحمد�ن �إ¤ حر�ص �لفل�صطيني

نهر �لQ�Ñد68.
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بدوQ√، �أcد Q�مز م�صطفى، م�صوDول �÷Ñهة �ل�صعÑية - �ل≥ي�دI �لع�مة يف لÑن�ن، على 

 èجة عن �لن�صيQ�خ ΩÓإ�ص’� íتa ون ح�لةÈل �مل≥�ومة �لفل�صطينية ”يعتF�ص�a أن جميع�

 ºيfl من ΩÓإ�ص’� íتa عن��رش êمز �إ¤ �أن م�ص�ألة خرو�Q Q�لوطني �لفل�صطيني“69، و�أ�ص�

 Iي�د≤c نëن” �لر�هن، وق�ل:   âلوق� �لفل�صطينية يف   Iل≥ي�د� �أولوي�ت   Qتت�صد �لQ�Ñد، 

ع�مة، ومعن� a�cة �لف�ص�Fل، مع مع�÷ة هذ√ �ل≥†صية بعيد�k عن �ÿي�Q�ت �لع�صكرية“70.

:2007 ƒjÉe /QÉjCG ‘ äôéØJ »àdG çGóMC’G â∏Jh â≤aGQ »àdG ∞bGƒŸG .Ü

:á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG .1

a�Q≥ه�   ،2007/5/21 يف  بد�أت  �لتي  �لQ�Ñد،  نهر   ºيfl  ç�أحد�  âندلع� وعندم� 

fiمود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  FQي�ص  نفى   åحي �لفل�صطينية،  �’أaع�ل  Qدود  من  �لعديد 

ب`”م� ي�صمى aتí �’إ�صΩÓ ’ من قريÖ و’ من بعيد“،   Úقة للفل�صطينيÓأي ع� عÑ��ص 

وق�ل ”نëن ل�صن� مع هذ√ �’أعم�ل �لتي ت≥وΩ به� هذ√ �÷م�عة“71.

يف  Œري  �لتي   ç�أحدÓل �أ�صفه�  عن  �لفل�صطينية   Iلوحد� حكومة   âأعرب� cم� 

 ºب��ص �لن�ط≤  و�صدد  aيه�.  عÓقة  �أية   Úللفل�صطيني لي�ص  �أن   IدcDمو �لQ�Ñد،  نهر   ºيfl

◊م�ية  �÷هود  a�cة  بذل  �أهمية  على  �لÈغوKي  م�صطفى   ،ΩÓإع’� وRير  �◊كومة، 

�لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �ملîيم�ت، cم� �أcد �عرت�Vص �◊كومة على �’عتد�ء�ت على 

�ملوD�ص�ص�ت �للÑن�نية وعلى جي�صه�72.

�لرFي�ص  مع   k�ه�تفي  k’�ت�ص� �لفل�صطينية،  �◊كومة  FQي�ص  هنية،  �إ�صم�عيل  و�أجرى 

 Ê�نÑلل� �لÈمل�ن  وFQي�ص   ،IQل�صنيو� aوD�د   Ê�نÑلل� �لوQR�ء  وFQي�ص  ◊ود،  �إميل   Ê�نÑلل�

نÑي¬ بري، و�صدد على VرشوIQ حم�ية �لفل�صطينيÚ، يف flيº نهر �لQ�Ñد، وق�ل: ”نëن 

�لفل�صطينية،  �ملîيم�ت   ÖنيŒ ¤إ� �أمن¬“. ودع�  لÑن�ن وحم�ية   Iصي�د� مع �◊ف�® على 

�أي مو�جه�ت م�صلëة، وVرشوIQ مع�÷ة �’أموQ �’إن�ص�نية �لتي ترتâÑ على �ملو�جهة 

م�صكلة  حل  �إ¤  دع�  cم�  �لر�هنة73.   Iلفرت� خÓل   ºيîمل� ع��صه�  و�لتي  �مل�صلëة، 

نهر �لQ�Ñد حkÓ �صي��صي�k ولي�ص ع�صكري�k لتîفي∞ مع�ن�I �ل�صعÖ �لفل�صطيني هن�∑74.
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�إ¤  ب�لتوج¬  Rيد�ن   íص�ل� حكومت¬  يف  �’جتم�عية  �ل�صوDون  وRير  هنية  وcل∞ 

 ºيfl يف  �ملوق∞  تطوQ�ت  �Bخر  على  و�لوقو±   Úن�نيÑلل�  ÚولDمل�صو� لل≥�ء  بÒوت 

 ÚولDمل�صو� من   k�عدد  ¬F�≤ول بÒوت  �إ¤  و�صول¬  بعد  Rيد�ن،   Q�و�أ�ص �لQ�Ñد75.  نهر 

لÑن�ن“.   Iصي�د� مب� يëفظ  �لفل�صطيني   ìÓل�ص�  ºلتن¶ي” �ل�صلطة  ��صتعد�د  �إ¤   ،Úن�نيÑلل�

cم� دع� Rيد�ن �إ¤ ”�إنه�ء X�هرa Iتí �’إ�صΩÓ يف flيº نهر �لQ�Ñد، ويف �لوقâ نف�ص¬ 

.76“ºيîمة هذ� �ملRإيج�د حّل ’أ�

ومن جهة �أخرى، دع� �أحمد بëر، FQي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ب�’إن�بة، 

�أجل  ”من  �ل�صلمية  وب�لطر¥   k�صي��صي� �لQ�Ñد  نهر   ºيfl يف  �’أRمة  ◊ّل  �’أطر�±  a�cة 

ŒنيÖ �ملدنيÚ وa�cة �’أطر�± �ÿ�ص�Fر �لÑ�رشية و�مل�دية“77.

�ت�ص�ل  خÓل  �لتëرير،  ملن¶مة  �ل�صي��صية   IرF�لد� FQي�ص  �ل≥دومي،  Q�aو¥   Èوع

�لفل�صطيني   Öل�صع�  ºب��ص و�إد�نت¬  �ل�صديد   √Q�صتنك�� عن   Ê�نÑلل� �لرFي�ص  مع  ه�تفي 

”�’عتد�ء �’إQه�بي“ على �÷ي�ص �للÑن�Ê، وطلÖ من �لرFي�ص ◊ود �لعمل على وق∞ 
aوQي ’إطÓ¥ �لن�Q، ’أن �’أوVص�´ aي¬ �أ�صâëÑ م�أ�ص�وية ’ تط�78¥.

cم� دعâ �للجنة �لتنفيذية ملن¶مة �لتëرير �◊كومة �للÑن�نية �إ¤ �لتفري≤ بÚ ”�÷م�عة 

�’إQه�بية“ و�لفل�صطينيÚ يف لÑن�ن، وق�لâ �للجنة يف بي�ن له� �إنه� تت�بع �’أوVص�´ يف 

’أبن�ء  �◊م�ية  دQج�ت  ”�أق�صى   Òaلتو و�لدولية  �لعربية  �÷ه�ت  ومع  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl

�ل�صعÖ �لفل�صطيني �’أعزل، �لذين وقعو� Vصëية �إQه�ب تلك �ملجموعة �لتîريÑية“79. 

و�أcدت من¶مة �لتëرير يف لÑن�ن ح≤ �ل�رشعية �للÑن�نية وجي�صه� ”يف مع�÷ة �ملوق∞ مب� 

يتن��صÖ مع �صون �مل�صلëة �لوطنية �للÑن�نية و�مل�صلëة �لوطنية �لفل�صطينية“80.

من¶مة  من  م�صرت∑  وaد   Ω�ق  ،Q�لن�  ¥Óإط� ووق∞  �لQ�Ñد،  نهر   ç�أحد� و’حتو�ء 

 åحي  ،Úن�نيÑلل�  ÚولDمل�صو� على  جو’ت   Iبعد �لفل�صطينية  �ل≥وى  و–�ل∞  �لتëرير 

للتع�ون  ��صتعد�د√  و�أبدى   ،ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي ب¬   Ω�ق م�  جو’ت¬  خÓل  �لوaد  �أد�ن 

 I�في∞ مع�نîلت Öبجملة مط�ل Ωم� قّدc ،Iن�نية ملع�÷ة هذ√ �ل¶�هرÑمع �ل�صلط�ت �لل

.81ºيîد�خل �مل Úلفل�صطيني�
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و�أcد �لوaد على �أن ’ عÓقة لتن¶يa ºتí �’إ�صΩÓ ب�ل�ص�أن �لفل�صطيني �أو �ملîيم�ت 

�ل¨ريÑة“،  ”�ملجموعة  هذ√  �أعم�ل  يتëمل   ’ �لفل�صطيني   Öل�صع� و�أن  �لفل�صطينية، 

 ºيîق�ص∞ �مل Ωد بعدaلو� Öوط�ل .“ΩÓإ�ص’� íتa يم�ت عن ح�لةîودع� �إ¤ ”–ييد �مل

ع�صو�Fي�k، و�لرد a≥§ على م�ص�دQ �لنÒ�ن حتى ’ ي≥ع Vصë�ي� مدنيون82.

cم� c�ص∞ عÑ��ص cRي، ‡ãل من¶مة �لتëرير يف لÑن�ن، عن ت�صكيل ÷نة �صد��صية 

م�صرتcة برF��صت¬ موDلفة من a�ص�Fل من¶مة �لتëرير و–�ل∞ �ل≥وى �لفل�صطينية ملو�Ñcة 

و�ل≥وى  و�÷ي�ص  �للÑن�نية  �◊كومة  مع  و�ملو�ق∞  �’ت�ص�’ت  وتن�صي≤  ”�لتطوQ�ت 
 Iغز  ç�أحد� بعد  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �’أRمة   Qتطو �أن   Òغ cله�“83.  �لفل�صطينية 

وقوى  �ملن¶مة  لف�ص�Fل  �مل�صرت∑  �÷هد  على   k�Ñصل� �أKر  �ل≥ط�´،  على  و�صيطرI حم��ص 

�لتë�ل∞، حيaQ å†ص cRي �’لت≥�ء مبمãل حرcة حم��ص يف لÑن�ن، بعد �ل≥ر�Q �ملرcزي 

�لذي �تîذت¬ حرcة aتí ب≥طع cّل �’ت�ص�’ت بëم��ص84.

�÷ي�ص   Öج�ن �إ¤  �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل  جميع  ”وقو±  cRي،  عÑ��ص  و�أcد 

 k�قتن�ع� هن�∑  �أن  و�أcد   ،ΩÓإ�ص’�  íتa  Iل¶�هر  Úلفل�صطيني� �إد�نة  وجدد   ،85“Ê�نÑلل�

aل�صطيني�k - لÑن�ني�k ملع�÷ة هذ√ �ل¶�هرI ب�صكل م�صرت∑، ولكن¬ �صدد حر�ص¬ على �أن ’ 

 íتa ةcة حرÑغQ يcR م� نفىc .¬جQ�أو خ� ºيîص¶�ي�ه� �’أبري�ء �صو�ء يف �مل� Öت�صي

ب�لتدخل �لع�صكري مل�صلëة �÷ي�ص �للÑن�fi ،86Êذk�Q من �أية fi�ولة ÷ر �لفل�صطينيÚ �إ¤ 

�قتت�ل د�خلي لن يîرê من¬ �أي منت�رش87.

تت�صرت  و�لتي   ،IدÑمل�صت� �÷�هلة  ب�ملجموعة   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي cRي  وو�ص∞ 

ب�’إ�صΩÓ، و“�Q�ص �أب�صع �÷ر�ºF بë≤ �’أطف�ل و�لن�ص�ء و�ل�صيوñ يف flيº نهر �لQ�Ñد88، 

و�أ�ص�Q �إ¤ �أن م� aعلت¬ ب�ملîيº ”ب��صº �’إ�صΩÓ �أ�صو�أ من نكÑة �ل` 48“89. وق�ل cRي �إن 

هذ√ �ملجموعة لي�ص له� هوية و’ �أجندI، ودع� �إ¤ Q�fiبته� و�جتK�ãه�; و�أ�ص�Q �إ¤ �أن 

�أطف�ل ون�ص�ء  aيه�  ”cط�Fرfl Iتطفة  �أن يكون   Öد يجQ�Ñل� نهر  �لتع�مل مع موVصو´ 

وجمرمون“90.
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:íàa ácôM .2

 íتa ºتن¶ي ≥ëب Ê�نÑإجر�ء�ت �÷ي�ص �لل� ºدع Úب íجQد ت�أ≤a íتa ةcأم� موق∞ حر�

�’إ�صΩÓ، وبÚ �’حتج�ê على �لطري≥ة �لتي عو÷â به� �’أحد�ç يف flيº نهر �لQ�Ñد، 

��صتهد�± �ملîيº ب�صكل ع�صو�Fي ‡� عرVص  �لÑد�ية على  حيå �عرتVصâ �◊رcة يف 

�ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ �إ¤ مع�ن�I وfl�طر IÒÑc; �إ’ �أن¬ مع تطوQ �’أحد�ç ت¨Ò �ملوق∞، 

و�أيدت �’أ�صلوب �لذي تد�Q ب¬ �لعملية �لع�صكرية.

�’أو¤   Ω�أي’� يف  لÑن�ن،  يف   íتa حرcة  �رش   Úأم�  ،Úلعين� �أبو  �صلط�ن  دع�  a≥د 

 Úملدني� �إن  وق�ل   ،ºيîللم �ل≥�ص∞  و�إنه�ء  aوQي   Q�ن  ¥Óإط� وق∞  �إ¤  �ملعرcة،  من 

�لفل�صطينيÚ يدaعون Kمن �أعم�ل ”ع�ص�بة من �Q�ÿجÚ عن �ل≥�نون“، و�أ�ص�Q �إ¤ �أن 

�ملîيم�ت �ل` 12 يف لÑن�ن �صتنتف†ص �إذ� ⁄ يتوق∞ م� �صم�√ ”�ل≥�ص∞ �لع�صو�Fي“ للجي�ص 

 ΩÓإ�ص’� íتa ل�ص منîلت� IQرشوV ل �لفل�صطينية علىF�ة �لف�ص≤a�وق�ل �إن مو ،Ê�نÑلل�

�ص �÷ي�ص ب�أي �أذى،  ’ تعني مو�a≥ته� على ق�ص∞ �ملدنيÚ. وت�بع ق�kÓF ”’ نريد �أن يمُ

ولكن لن نتîلى عن �أبن�Fن� يف �ملîيº“91. ولكن �أبو �لعينÚ، وبعد �أي�a Ω≥§ من �ته�م¬ 

�’إ�صa ΩÓ≥§، ووّج¬   íتa ز على مو�قعcتر Ê�نÑلل� ”ق�ص∞ �÷ي�ص  �أن  �أcد  للجي�ص، 

Vرشب�ت يف �صكل مÑ��رش ولي�ص بطري≥ة ع�صو�Fية“92.

نهر   ç�أحد� تد�عي�ت  مع�÷ة  على  �لفل�صطينية  �لد�خلية  �aÓÿ�ت   âو�نعك�ص

�لQ�Ñد، حيå �تهº �أبو �لعينa Ú�ص�Fل aل�صطينية ”بت�أخÒ“ �لتو�صل �إ¤ حّل �رشيع لل≥†ص�ء 

على aتí �’إ�صc .93ΩÓم� �تهº �أبو �لعينÚ بع†ص ”a�ص�Fل قوى �لتë�ل∞ وعلى Q�أ�صه� 

 ºبدع ºد، و�تهمهQ�Ñل� حم��ص“ ب�إa�ص�ل ت�صكيل قوa Iل�صطينية م�صرتcة يف flيº نهر 

”ع�ص�بة �لعÑ�صي“. �إ’ �أن �أبو �لعينÚ �أcد �أن هن�∑ �ن≥�ص�م�k لÑن�ني�k �أي†ص�k حول ت�صكيل 
�لQ�Ñد  ”يف ق†صية flيº نهر  �أن دوQ حم��ص  �إ¤   Úأبو �لعين�  Q�لفل�صطينية94. و�أ�ص� Iل≥و�

هذ√  ’�صتÄ�ص�ل  �لفل�صطينية   Iل≥و� هذ√   Ω�قي و�أع�قو�  عرقلو�   ºأنه’  k�ãيÑوخ  k�Qقذ c�ن 

.95“Iل¶�هر�
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�لذي ح≥≥¬ �÷ي�ص   Q�أن �’نت�ص�  ،Úلعين� �أبو  �أcد  �لQ�Ñد  �أحد�ç نهر  �نته�ء  وبعد 

 Úن�نيÑه�ب“، و�أن �للQعلى ”�’إ Q�هو �نت�ص ΩÓإ�ص’� íتa د علىQ�Ñنهر �ل ºيflو Ê�نÑلل�

و�لفل�صطينيÚ �نت�رشو� على ”�’إQه�ب“96.

:¢SÉªM ácôM .3

له� ج�ء  بي�ن  �للÑن�Ê يف  ��صتنكرت �’عتد�ء على �÷ي�ص  a≥د  �أم� حرcة حم��ص، 

على  نوcDد  �أنن�  �إ’   ...k�وطني  k�جي�ص  √Q�Ñب�عت �أذى  ’أي  يتعرVص  ب�أن  ل¬  ن≥Ñل   ’” aي¬: 

�ل≥�ص∞  �أن  �صّيم�   ’ �مل�صكلة،  هذ√   Úملدني�  Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�  ÖنيŒ  IQرشوV

حّل  ”�أي  �إن  حم��ص   âوق�ل و�لكهرب�ء“.  �مل�ء  وقطع  �ملي�√  وخز�ن�ت  �مل�ص�جد  ط�ل 

ع�صكري لهذ√ �مل�صكلة ل¬ نت�KQ�c èFية على �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ. لذلك ’ بد من 

ب�إدخ�ل   ì�ل�صم� على  نف�ص¬   âلوق� و�لعمل يف  ت�أخذ جمر�ه�،  �ل�صي��صية  �◊لول  تر∑ 

�مل�ص�عد�ت �لع�جلة للفل�صطينيÚ يف �ملîيc .“ºم� �أcدت حم��ص على VرشوIQ ت�صكيل 

 ÚÄجÓة �ل≥†ص�ي� �ملتعل≥ة ب�لa�c للعمل على مع�÷ة Iل�صطينية موحدa مرجعية �صي��صية

�لفل�صطينيÚ يف لÑن�ن. وذcرت �أن قي�دته� �ل�صي��صية يف لÑن�ن �أجرت �ت�ص�’ت مكãفة 

مع flتل∞ �’أطر�± �ل�صي��صية بهد± وق∞ �’�صتc�Ñ�ت �لد�FرI يف flيº نهر �لQ�Ñد... 

موcDدV kIرشوfi IQ��رشI م�ص�حة �لتوتر وعدΩ ن≥له� �إ¤ �أم�cن �أخرى97.

�أجرى خ�لد م�صعل، FQي�ص  �لQ�Ñد،  �أRمة نهر  �إط�Q �صعي حرcة حم��ص ◊ّل  ويف 

 ¬Ñوط�ل IQد �ل�صنيو�Dوa Ê�نÑء �لل�QRي�ص �لوFبر k�ه�تفي k’�ة، �ت�صcرëل�صي��صي لل� Öملكت�

”ب�تî�ذ �’إجر�ء�ت �لRÓمة من �أجل عدΩ �مل�ص��ص ب�ملدنيÚ يف �ملîيº“، مÑدي�k حر�ص¬ 
على حم�ية �أQو�ì �لفل�صطينيÚ و�للÑن�نيÚ يف �ل�ص�حة �للÑن�نية. cم� �ت�صل م�صعل بعمرو 

�ل�صعودي،  �Q�ÿجية  وRير  �لفي�صل،  و�صعود  �لعربية،  للج�معة   Ω�لع�  Úأم’� مو�صى، 

 ºيîلفل�صطيني يف �مل� Öمل�ص��ص ب�أبن�ء �ل�صع� Ωإليهم� بذل م�ص�عيهم� ل†صم�ن عد� Öوطل

خÓل مع�÷ة �’أRمة98.

cم� �صدد م�صعل على �أن حرcة حم��ص ت≥∞ Vصّد �لتدخل يف �ل�ص�أن �للÑن�Ê، وVصّد 

: ”نëن ’ ن≥Ñل  kÓF�ق ،k�ولكن¬ دع� �إ¤ مع�÷ة �’أمر �صلمي ،Ê�نÑصتهد�± �أي جندي ل��
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�لQ�Ñد و’ يف غÒ√، ونëن دعون�  نهر  �صعÑن� يف   Öيع�ق �أن  ن≥Ñل  �ملîيº، و’  ق�ص∞ 

�مل�صوDولÚ يف لÑن�ن �إ¤ مع�÷ة �’أمر �صلمي�k حتى ’ ي�ص≥§ Vصë�ي� �أÌc ‡� �ص≥طو�“99.

 Úن�ن، على �أن �لفل�صطينيÑة حم��ص يف لcحر ºب��ص çدëو�صدد �أ�ص�مة حمد�ن، �ملت

غÒ م�صوDولÚ عم� جرى يف flيº نهر �لQ�Ñد، وط�لÖ بëّل مع�ن�I �أهل �ملîيº، ودع� 

�إ¤ �’�صتمر�Q يف fi�ولة Q�أب �ل�صد´ ب�لطر¥ �ل�صلمية، ’أن �◊ّل ’ ي�صع¬ �أن يكون من 

”�◊ّل �ل�صي��صي هو �ملîرê �لوحيد ملع�÷ة  �أن  طÑيعة ع�صكرية �رش±100. و�أcد على 

�’أRمة �ل≥�Fمة“101. 

 âÑتكQ� أن ”هن�∑ جرية� k�Èن�نية“، معتÑل�صطينية لa حمد�ن �أن ”’ م�صكلة Qرcو

بëّ≤ �÷ي�ص �للÑن�Ê ويجÖ مع�قÑة مرتكÑيه�“c .102م� دع� �إ¤ �إجر�ء –≥ي≤ يف م� جرى 

يف flيº نهر �لQ�Ñد، و–ديد �مل�صوDولي�ت103.

حّل“،  �إ¤  �لتو�صل  يعي≤   åل�K طر±  ”وجود  من  قل≥¬  عن  حمد�ن  و�أعرب 

وc�ص∞ �أن حم��ص ”تÑذل ب�لتع�ون مع �لف�ص�Fل �لفل�صطينية جهد�k�ÒÑc k ملنع �أّي طر± 

من ��صت¨Óل �ل¶رو±، وعدΩ ��صتدê�Q �لفل�صطينيÚ �أو �للÑن�نيÚ �إ¤ معرcة د�خلية �أو 

aل�صطينية لÑن�نية“104.

�أن  �إ¤  لÑن�ن،  �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص يف   Öول �ملكتDة، م�صوcعلي بر Q�أ�ص� cم� 

aل�صطينية - aل�صطينية تعرقل �لتو�صل �إ¤ �تف�¥، خ��صة بعد �ته�Ω �أطر�±  ”خaÓ�ت 
.105“(ΩÓإ�ص’� íتa) ºل�صطينية ’أطر�± �أخرى بدعa

ّرI، �مل�صوDول �’إعÓمي ◊رcة حم��ص يف لÑن�ن، على aQ†ص حرcت¬  و�صدد Q�أâa ممُ

بلÑن�ن  �للجوء  flيم�ت  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� �أمن  Vص  uتعر ع�صكرية  عملية  ’أي 

 ΩÓإ�ص’�  íتa جم�عة  وجود   QRو نتëمل   ’  Úفل�صطينيc ”�إنن�  و�أVص�±  للîطر. 

 Q�يÿ� يكون من خÓل   ’” �’أRمة  �أّن حّل  على   Iّر ممُ و�أcد  �لQ�Ñد“.  نهر   ºيfl د�خل

�لع�صكري“106.
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:iôNCG πFÉ°üa .4

 ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي ق†صية  �إ¤ مع�÷ة  �’إ�صÓمي  �÷ه�د  ومن ج�نÑه� دعâ حرcة 

خ†رش   Q�و�أ�ص  ،Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل� ◊م�ية  �ل�صلمية  ب�لطر¥  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl يف 

حÑيÖ، �أحد ق�دI �÷ه�د �’إ�صÓمي، �إ¤ �أن �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يدaعون Kمن �ملعرcة 

 ÚÄجÓيم�ت �لfl يف Ê�نÑي�ص �لل÷� ∑Q�ن�ن، وق�ل: ”�لهد± من معÑأمريكية يف ل’�

 Qلفل�صطينيون“. وحذ� �ملدنيون   ºه �لãمن  يدaع  و�لذي  �مل≥�ومة   ìÓص� �إ¤  �لو�صول 

حÑيÖ �◊كومة �للÑن�نية من �لوقو´ يف �ملîط§ �’أمريكي للو�صول �إ¤ �صìÓ �مل≥�ومة 

�ملتمãل يف �صìÓ حزب �ˆ بعد �صìÓ �مل≥�ومة �لفل�صطينية107.

 IQطوîت¬ تن¶ر بcإن حر� ،Iمي يف غزÓه�د �’إ�ص÷� Iين، �أحد ق�دR�مد �◊رfi وق�ل

 ºيfl على  �ملتو��صل  �ل≥�ص∞  عملي�ت  من  �للÑن�نية،  �ل�ص�حة  على   çدëي مل�  ب�ل¨ة 

نهر �لQ�Ñد، وط�لÖ ق�دa I�ص�Fل �مل≥�ومة، و�لرFي�ص عÑ��ص، وFQي�ص �◊كومة �إ�صم�عيل 

هنية، ”ب�لتدخل �لع�جل لفك �◊�ص�Q �ملفروVص على �ملîيم�ت �لفل�صطينية يف لÑن�ن، 

ووق∞ عملي�ت �ل≥�ص∞ �لع�صو�Fي ملîيº نهر �لQ�Ñد“. ودع� �◊ر�Rين �◊كومة �للÑن�نية 

”�إ¤ �صÖë �÷ي�ص �للÑن�Ê من fiي§ �ملîيº، ووق∞ عملي�ت �ل≥�ص∞ �لع�صو�Fي �لتي 
يتعرVص له� �ملدنيون �لفل�صطينيون يف flيº نهر �لQ�Ñد“108.

و�أcد علي �أبو �ص�هÚ، �ل≥ي�دي يف حرcة �÷ه�د، على ”�أن �لفل�صطينيÚ لن يكونو� 

�إ¤  �لفل�صطينية  ”�لف�ص�Fل   k�د�عي �للÑن�نية“،  �لد�خلية  و�aÓÿ�ت  �لتج�ذب�ت  يف   k�aطر

VرشوIQ –�صÚ �ملîيم�ت وحم�يته� من خÓل توÒa مرجعية aل�صطينية و�حدI يف لÑن�ن 

cي ’ تتكرŒ Qربة flيº نهر �لQ�Ñد“109.

 ¥�aB� ∑�أن¬ لي�ص هن� �أبو عم�د �لرa�عي، ‡ãل حرcة �÷ه�د يف لÑن�ن، a≥د �أcد  �أم� 

 ºص¬ �ل�صديد ل`”�◊�ص†aQ k�ديÑل �ملدخل �ل�صي��صي، مÓد �إ’ من خQ�Ñنهر �ل ºيfl ّل يفëلل

�لع�صكري“، وfiذk�Q من ت�أÒK�ت¬ يف �ل�ص�حتÚ �للÑن�نية و�لفل�صطينية، وق�ل:
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هذ√ �ل¶�هرI (aتí �’إ�صΩÓ) لي�صa âل�صطينية، بل �أ�صÑ¬ ب�ل¶�هرI �’أ‡ية 

�إ¤  �مل�رش¥  من  �’إ�صÓمي  �مل�صتوى  على  و�’ألو�ن  �’أعر�¥  cل  aيه�  �لتي 

�مل¨رب، وهذ� يدل على �أن �◊�صº �لع�صكري �أو �ل≥†ص�ء على هذ√ �ملجموعة 

 ºل �ل�ص�حة، ’أن �◊�صc يف ΩÓإ�ص’� íتa يعني �أن¬ ق†ص�ء على ’ ºيîد�خل �مل

 ºن حري�صون على �◊�صëن .Qبل يع≥د �’أمو √Q�مK تيDلع�صكري قد ’ يو�

م�   k�ني�Kو �ملîيم�ت،  د�خل  و�صعÑن�  �أهلن�  ل�صÓمة   k’أو�  ;ÚÑÑل�ص �ل�صي��صي 

�لفل�صطيني  �لوجود  على  �صلÑية  �نعك��ص�ت  من  �’أRمة  هذ√  �إلي¬  توDدي  قد 

.
110

ÚÄجÓل ق†صية �لÑ≤وم�صت

يف  �لع�صي  وVصع  على  تعمل  خ�Qجية   k�a�أطر� ”هن�∑  �أن  �إ¤  �لرa�عي،   Q�و�أ�ص

�لدو�ليÖ و“�Q�ص �أق�صى �ل†ص¨وط�ت من �أجل قطع �لطري≤ �أم�Ω �لتو�صل �إ¤ حّل لهذ√ 

�’أRمة“ يف نهر �لQ�Ñد111.

 ΩÓإ�ص’� íتa ºصتهد�± تن¶ي�� Úل�صطa ريرëية لتÑهة �ل�صعÑ÷� âه� �أد�نÑومن ج�ن

بوق∞   âÑوط�ل ،Úل�صطa �صهد�ء   ºي�ص ه÷� �صهد�ء هذ�  �إن   âوق�ل ،Ê�نÑلل� للجي�ص 

 Qإ¤ حّل �صي��صي ي†صع �’أمو� âد، ودعQ�Ñنهر �ل ºيfl Q�ي و�ص�مل ل≥�ص∞ وح�صQوa

flيم�ت  �إ¤  �لفتنة  نÒ�ن  �متد�د  من  وحذQت  ج�د،  –≥ي≤   íتa ويت†صمن  ن�ص�به�  يف 

aل�صطينية �أخرى112.

 Úلفل�صطيني�  Úب  Q�حو” �إ¤  �لط�هر  م�هر  للجÑهة  �ل�صي��صي   Öملكت� ع†صو  ودع� 

 IQرشوV” لÓأRمة“. و�أcد على  �صي��صي وق†ص�Fي  �ملعنية ’إيج�د حل  �للÑن�نية  و�÷ه�ت 

�’إن�ص�نية  �ملتطلÑ�ت   Úت�أم  IQرشوVو  ºيîمل� من  ه�جرو�  �لذين   Úلفل�صطيني�  Iعود

.113“ºله

ولكن �÷Ñهة �ل�صعÑية �تهمâ �◊كومة �للÑن�نية ب�أنه� تعمل على ��صت¨Óل �’أRمة يف 

نهر �لQ�Ñد لت�أجيè ”�◊رب �لط�Fفية يف مو�جهة حزب �ˆ“، و�تهمÑ÷� âهة يف بي�نه� 

 Q�تي �إن   âوق�ل  ،Úلفل�صطيني� Vصد   Q�لن�  IرF�د تو�صيع  على  ب�لعمل   IQل�صنيو� حكومة 

�مل�صت≥Ñل هو من �حتوى aتí �’إ�صΩÓ و�أعده� ÿوVص حرب مذهÑية114.
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�÷ي�ص  ��صتهد�±   Úل�صطa لتëرير  �لدي≥ر�طية  �÷Ñهة   âأد�ن� �أخرى،  جهة  من 

�للÑن�نية  �◊كومة  �÷Ñهة   âÑوط�ل  ،ΩÓإ�ص’�  íتa  Iل¶�هر aQ†صه�  و�أcدت   ،Ê�نÑلل�

 Iو�إع�د ب�صكل من¶º و�Bمن و�رشيع   ºيîمل� �إ¤   ÚحR�لن�  Iلت�صهيل عود �ل�رشيع  ب�لعمل 

بن�F¬ ب�ل�رشعة �ملمكنة بعد �نته�ء aتí �’إ�ص115ΩÓ. وط�لÖ م�صوDول �÷Ñهة �لدي≥ر�طية 

 ،ÚحR�لن�  Öمط�ل وتÑني  �لفل�صطيني  �ملوق∞  ب`”توحيد   Qبد �أcQ�ن  لÑن�ن  �صم�ل  يف 

و��صتÄن�± �◊و�Q �لفل�صطيني - �للÑن�Ê لÑلوIQ خطة م�صرتcة لتن¶يº �لوجود �لفل�صطيني 

يف لÑن�ن“116. و�أcد بدQ �أن �نت�ص�Q �÷ي�ص �للÑن�Ê على aتí �’إ�صΩÓ ”نëن �رشc�ء aي¬، 

وبعد �’نته�ء من �ملعرcة يجÖ �لعمل �رشيع�k من �أجل عودI �رشيعة وcرية للن�RحÚ �إ¤ 

flيمهº، و�إع�دI �إعم�Q√ على يد �أبن�F¬ و�أهل¬“117.

�أم� �÷Ñهة �ل�صعÑية لتëرير aل�صطÚ - �ل≥ي�دI �لع�مة a≥د دعâ �إ¤ ت�صليº ”�ل≥تلة“ 

ج�معة  �لع�مة   Iل≥ي�د�  âÑوط�ل �للÑن�نية،  �لعد�لة  �إ¤   Ê�نÑلل� �÷ي�ص  �أaر�د  قتلو�  �لذين 

’إن≥�ذ  عليه�  و�ل†ص¨§  �للÑن�نية  �◊كومة  لدى  �لع�جل  ب`”�لتدخل  �لعربية  �لدول 

�لع�Ω �مل�ص�عد للجÑهة،   Úل ن�جي، �’أمÓد طcد“. و�أQ�Ñل� �لفل�صطينيÚ يف flيº نهر 

على �أن¬ ”’ يجوR �أن يع�قÖ �ل�صعÖ �لفل�صطيني ب�صÖÑ ع�ص�بة من 200 عن�رش“118.

�إ¤  �ل≥ت�ل  يف  �÷Ñهة  م�ص�cQة  �لع�مة،   Iلل≥ي�د  Ω�لع�  Úأم’� جÈيل،  �أحمد  ونفى 

ج�نÖ عن��رش aتí �’إ�صV ΩÓصّد �÷ي�ص �للÑن�Ê، معتk�È �أن هذ√ �’ته�م�ت تهد± �إ¤ 

–ري†ص �÷ي�ص Vصده�c .119م� نفى �أي عÓقة بÑ÷� Úهة وaتí �’إ�صΩÓ، و�تهº جÈيل 

“ برع�ية aتí �’إ�صΩÓ. وQ�أى �أن م� يجري يف نهر �لQ�Ñد ”موD�مرI على  k�صي��صي�  k�≤ريa”
�÷ي�ص ’إقë�م¬ يف حرب flيم�ت“، موcDد�k ”�◊ر�ص على cر�مة �ملوD�ص�صة �لع�صكرية 

’أنه� جزء من cر�متن�“120.

�لع�مة،   Iل≥ي�د�  - �ل�صعÑية  �÷Ñهة  يف  �ل�صي��صي   Öملكت� ع†صو  Qج�،   Qأنو�  ºو�ته

�◊كومة �للÑن�نية ب�لعمل بîطي حãيãة لتهجÒ �لفل�صطينيÚ �إ¤ خ�êQ لÑن�ن، ونÑ¬ �إ¤ 

.121“2” ºقQ Óو�ص�تي �Èص� IQتك�ب جمزQ’ Iمهي�أ âأن �’أجو�ء ب�ت�
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ودع� حزب �ل�صعÖ �لفل�صطيني �إ¤ وق∞ aوQي ’إطÓ¥ �لن�Q و�لتوق∞ عن ق�ص∞ 

 ºول �إقليDزب وم�صوëزية للcع†صو �للجنة �ملر ،ÖجQ أيوب� Öد، وط�لQ�Ñنهر �ل ºيfl

مع  وب�لتع�ون  �لفل�صطيني  �لوطني  �لعمل  a�ص�Fل  جهود   Ω�أم� �ملج�ل   ì�ص�aب�إ لÑن�ن، 

�ل�صي��صية  ب�لطر¥  �ل¨ربية   Iل¶�هر� �للÑن�نية ’�صتÄ�ص�ل ومع�÷ة هذ√  �لدولة  موD�ص�ص�ت 

�لويÓت   k�جمدد  Ê�نÑو�لل �لفل�صطيني   ÚÑل�صع�  Öيجن مب�  عليه�  متف≤  �Bلي�ت   Èوع

و�ملج�QR. و�أcد QجÖ على �أن �إنه�ء هذ√ �ل¶�هرI ’ يë�صº ب�لو�ص�Fل �لع�صكرية �لعنيفة 

’أن ذلك �صيوDدي �إ¤ �Qتك�ب �ملزيد من �ملج�QR بë≤ �أبن�ء �صعÑن� �’أبري�ء122.

نهر   ºيfl يف   ،Ê�نÑلل� �÷ي�ص  ��صتهد�±  �لفل�صطينية  �لتëرير  جÑهة   âأد�ن� cم� 

.123“Iجديد çQ�وc لفل�صطيني� Öل�صع� ÖنيŒ” ولةDه�ت �مل�صو÷� âÑد، وط�لQ�Ñل�

:ÊÉæÑ∏dG ∞bƒŸG .2

:á«fÉæÑ∏dG á£∏°ùdG .CG

 Ïمل�) عل≤   Úع ح�aلتي   Òبتفج  ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي �للÑن�نية  �◊كومة   âتهم�

�ل�صم�›/ جÑل لÑن�ن) �لذي وقع يف 2007/2/13، و�تهº ح�صن �ل�صÑع، وRير �لد�خلية 

�للÑن�Ê، تن¶يa ºتí �’إ�صΩÓ ب�لتن�صي≤ �لك�مل مع �ملî�بر�ت �ل�صوQية124. وبعد ��صتهد�± 

 ،2007/5/20 �’إ�صΩÓ يف   íتa  ºتن¶ي قÑل  �للÑن�نية من  �’أمنية  و�ل≥وى   Ê�نÑلل� �÷ي�ص 

 (Q�ذB� 14) I’�صمية و�صي��صية، مو�Q ،�بهQ�ته� وم�ص�Äa ∞تلîن�نية مبÑل≥وى �لل� âأجمع�

�إد�نة �لتعرVص للجي�ص �للÑن�Ê و�ل≥وى �’أمنية يف �ل�صم�ل،  ومع�VQصة (B� 8ذ�Q)، على 

ودعâ �إ¤ وVصع حّد مل� يجري.

للجي�ص و�ل≥وى  للتعرVص   Iل�صديد� �إد�نت¬  �إميل ◊ود عن   Ê�نÑلل� �لرFي�ص  و�أعرب 

�’أمنية ومو�قعه� ودوQي�ته�، موcDد�k على ”VرشوIQ �تî�ذ a�cة �’إجر�ء�ت �’أمنية ملنع 

�مل�صلÚë، �إ¤ �أي طر± �نتمو�، من �’إ�ص�ءI �إ¤ �’أمن و�’�صت≥ر�Q يف منط≥ة �ل�صم�ل، 

”�أن ’  �لع�صكريÚ و�ملو�طنB’� ÚمنÚ“. و�أcد   âلتي ط�ول� ووVصع حّد لÓعتد�ء�ت 
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بديل عن مع�قÑة �ملعتدين من aتí �’إ�صΩÓ على �÷ي�ص �للÑن�Ê، وت≥ديهº �أم�Ω �ل≥†ص�ء، 

.125“Úل�صهد�ء �لع�صكري� Ωت�صوية و’ م�ص�ومة على د Óa

cم� طلÖ ◊ود من �لف�ص�Fل �لفل�صطينية ”�ل≥ي�Ω بتوقي∞ عن��رش aتí �’إ�صΩÓ ووVصع 

�للÑن�نية“.  �لدولة  ولي�ص  �ملîيم�ت  د�خل  �’أمن  ي�رش± على  ’أنه� هي من  له�،  حّد 

و�أ�ص�Q �إ¤ �أن �ل≥ول ب�أنن� ”نريد �ل≥ي�Ω بëرب على �ملîيم�ت، aهذ� لي�ص مل�صلëة لÑن�ن، 

بل م�صلëت¬ هي يف Vصم�ن حّ≤ عودI �لفل�صطينيÚ �إ¤ �أVQصهº. وعنده� تنتهي �مل�ص�cل 

 âيÑãلت Iمر�Dمن مو k�ون¬ ”جزءc ¤د �إQ�Ñنهر �ل ºيfl صل يف�ëّد ◊ود م� يQعندن�“. و

 íتaو ”�إ�رش�Fيل“   Úب ◊ود  وQب§  حمل¬“126.  على   Úن�نيÑلل  IQقد  ’ �لذي   Úلتوط�

�’إ�صΩÓ، وذcر �أن هن�∑ ت≥�طع م�صلëة بينهم�، وق�ل: ”�إذ� �أمعّن� �لa ،åëÑ�صنجد �أن 

�لذين يّولون aتí �’إ�صΩÓ هº على عÓقة غÒ مÑ��رشI ب�إ�رش�Fيل“127.

cم� ��صتنكر نÑي¬ بري، FQي�ص جمل�ص �لنو�ب �للÑن�Ê، �’عتد�ء على �÷ي�ص، ودع� 

يف   Úن�نيÑلل� و�أن  �صّيم�   ’” �ملîيم�ت،  د�خل  ب�لوVصع  �’إم�ص�∑  �إ¤   Úلفل�صطيني�

�’أ�ص��ص �عتÈو� �أن �أمن �ملîيم�ت من م�صوDولية �لف�ص�Fل �لفل�صطينية“128.

 Ê�نÑأن ��صتهد�± �÷ي�ص �لل�  ،Ê�نÑء �لل�QRي�ص جمل�ص �لوFQ ،IQد �ل�صنيو�Dوa أى�Qو

 ،Q�ل†رشب �’�صت≥ر IÒولة خط�fiيت¬، وÑبة جرية م�ãهو مب ΩÓإ�ص’� íتa ل عن��رشÑمن ق

 ΩÓإ�ص’� خل∞  [ت≥∞[  تتلطى  م†صللة  ”جمموعة  ب�أن¬   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي وو�ص∞ 

 IQم� �أبل≠ �ل�صنيوc .“Iت وطنية و�لوطنية عنه� بعيد�Q�ع �صعaمنه� بر�ء، وتر ΩÓو�’إ�ص

”�لدولة  �أن  �ت�ص�ل ه�تفي،  �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص خ�لد م�صعل، يف   Öملكت� FQي�ص 

 íتa ل من¶مةÑل¬ �÷ي�ص من ق �لذي تعرVص  �إطÓق�k على �’عتد�ء   âن�نية لن ت�صكÑلل�

�ملن¶مة  هذ√  مع   Úتل  ’  Iوقو  Ωزëب للت�رش±  للجي�ص  �لتعليم�ت   âو�أعط  ،ΩÓإ�ص’�

�’إQه�بية، aهيÑة �÷ي�ص و�صمعة موD�ص�ص�ت¬ و��صت≥ر�Q �’أمن �للÑن�Ê م�ص�ألة لن يتº �لته�ون 

�Bخر.  �أمر  �أي  قÑل  يندمل  �أن   Öي�ص يج÷� “ìجر” �أن  على   IQل�صنيو� و�صدد  aيه�“، 

�لفل�صطينية Œ�√ من¶مة  �لف�ص�Fل  �للÑن�نية من  ”مطلÖ �◊كومة  �أن   IQل�صنيو�  íصVو�أو
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�’أمنية  و�ل≥وى  �ل�رشعية  �ل�صلطة  ومع�ونة  و�’إد�نة   DوÈلت� وهو   íصV�و  ΩÓإ�ص’�  íتa

�للÑن�نية ملع�÷ة X�هرI هذ√ �ملن¶مة“129.

cم� تعهد �ل�صنيوIQ ب`”�حت†ص�ن �إخو�نن� يف �ملîيم�ت وحم�يتهº، ولن يكون هن�∑ 

aتنة �أو خ�ص�Ω بÚ �للÑن�نيÚ و�لفل�صطينيÚ“. و�نت≥د ”�لتëري†ص �ل¶�⁄ و�لتعÄÑة �مل¨رVصة 

 ،IQل�صنيو� لÑن�ن“. و�صدد  �لفل�صطينيÚ يف   ÚÄجÓل� ت�صتهد±  �للÑن�نية  �لدولة  �أن  عن 

خÓل �ت�ص�ل ه�تفي مع FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية fiمود عÑ��ص، على م�صوDولية �لدولة 

�للÑن�نية Œ�√ �لن�RحÚ �لفل�صطينيÚ من flيº نهر �لQ�Ñد، ”ب�صÖÑ �◊رب �’إQه�بية �لتي 

.130“Úو�لفل�صطيني Úن�نيÑت�صّن على �لل

�÷ي�ص  ��صتهد�±  �لني�بية،  �مل�صت≥Ñل  cتلة  FQي�ص  �◊ريري،  �صعد   ÖF�لن� و��صتنكر 

 IQR�Dمبو �لد�خلي،  �’أمن  قوى  �أطل≥ته�  �لتي  للعملية   Ω�لت� ”ت�أييد√  و�أعلن   ،Ê�نÑلل�

من  �لتîل�ص  �إ¤   k�د�عي �لعد�لة“،  �إ¤   Úملطلوب� من  عدد  على  لل≥Ñ†ص   Ê�نÑلل� �÷ي�ص 

aتí �’إ�صΩÓ. و�صدد �◊ريري على �أن ”�إخو�نن� �لفل�صطينيÚ يف �ملîيم�ت هº ق†صيتن� 

عÓقة  ل¬  لي�ص   k�Qغد  Úن�نيÑلل� �÷نود  وقتل  ب�÷ي�ص  �مل�ّص  لكن  و�لت�Qيîية،  �’أو¤ 

 Q�تي ل†رشب   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي بدaع  �صوQية  �◊ريري   ºو�ته �لفل�صطينية“.  ب�ل≥†صية 

�مل�صت≥Ñل، cم� �صîر من �’ته�م�ت �ملوجهة �إ¤ تي�Q√ بدعº �◊رc�ت �ل�صلفية �ل�صنية 

وaتí �’إ�صΩÓ، موcDد�k �أن هذ√ �ملن¶مة عدوت¬131.

�أم� خليل مك�وي، FQي�ص ÷نة �◊و�Q �للÑن�Ê �لفل�صطيني، a≥د �أcد على �أن ”لي�ص 

 íتa” �إن  وق�ل   ،“ΩÓإ�ص’�  íتa من¶مة   ìÓو�ص �لفل�صطيني   ìÓل�ص�  Úب عÓقة  هن�∑ 

�’إ�صX ΩÓ�هرI غريÑة ’ ت�صÑ¬ �لعروبة و�’إ�صΩÓ، وهي موDلفة من عن��رش �إQه�بية ينتمون 

 âÑن�نية طلÑل�صطينية“132. وق�ل مك�وي �إن ”�◊كومة �للa و�أقلية Iإ¤ جن�صي�ت متعدد�

�÷ي�ص  Vصّد   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي �QتكÑه�  �لتي   QR�ملج� �إد�نة  �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل  من 

 ºوت�صلي  Iل¶�هر� هذ√  �إنه�ء  ÷هة  �لوVصع  ومع�÷ة   ،ºلتن¶ي� هذ�  من   DوÈو�لت  ،Ê�نÑلل�

�ملجرمÚ �إ¤ �لعد�لة �للÑن�نية“133.
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:á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG .Ü

 ،k�Qغد Ê�نÑلوطني �◊ر، يف ��صتهد�± �÷ي�ص �لل� Q�ي�ص �لتيFQ ،أى مي�ص�ل عون�Qو

وق�ل: ”ح≥�k �إن¬ ليوΩ �أ�صود �أن ي�صتهد± جي�ص على �أVQص¬ وهو ي�صعى �إ¤ تÑãيâ �’أمن 

 íتa” مل�صكن و�مل�أوى“. وق�ل عون �إن� ºو�أمن له ºهa�على يد من ��صت†ص ،Q�و�’�صت≥ر

 ºعلى عل âن�c أمنية’�  Iرشعية، و�’أجهز�  Òن�ن خل�صة وبطري≥ة غÑل �’إ�صΩÓ دخلو� 

 ،ìÓص� ºيîو�ألي�ص يف �مل ،k�ل�صطينيa ºيîألي�ص هذ� �مل�” : kÓF�ص�± قVبهذ� �’أمر“. و�أ

 ºون لهëكي∞ ي�صمa ºأمنه� �أمنهº? هوD’ء يهددون  �أجل  ب�ل�صìÓ من  و�أ’ يط�لÑون 

 Ìcأ�  Úلفل�صطيني� �للÑن�نية? �ملطلوب من  ب�ÿروê من �ملîيº و�’نت�ص�Q على �’أVQص 

ب�قي  على   ºصهVQأ� من  ينطل≤  �لذي   Ö¨ل�ص� ينع  عمل   ºمنه �ملطلوب   ،Q�صتنك�� من 

�’أVQص“134.

 ≈∏Y  AGóàY’G  ,»cGÎ°T’G  »eó≤àdG  Üõ◊G  ¢ù«FQ  ,•ÓÑæL  ó«dh  ôµæà°SG  Éªc

�÷ي�ص �للÑن�Ê، ودع� �لفل�صطينيÚ �إ¤ �أن يتوحدو� ”يف مو�جهة هذ√ �÷ر�ºF ويرaعو� 

�ل¨ط�ء عن مرتكÑيه� وي�ص�همو� يف ت�صليمهº �إ¤ �ل�صلط�ت �للÑن�نية ويعملو� على وق∞ 

��صت¨Óلهº لل�صعÖ �لفل�صطيني وق†صيت¬ �ل�رشيفة وfi�و’ت �أخذ√ Qهينة يف �ملîيم�ت 

 Öل�صع� لهذ�  �أو يف خدمة م�ص�Qيع ’ عÓقة  �’نتQ�ëية   ºيعهQ�أو هن�∑، يف م�ص� هن� 

�لتن¶يم�ت  عن  �ل¨ط�ء  ”aQع   ¤EG  á«æ«£°ù∏ØdG  äÉª¶æŸG  •ÓÑæL  ÉYOh به�“.   Ëلكر�

�’إQه�بية �لتي ت†رش ب�مل�صلëة �لفل�صطينية و’ عÓقة له� �أبد�k ب�ل≥†صية �لفل�صطينية“135. 

ΩÓ°SE’G íàa ¿CG •ÓÑæL iCGQh ”هي a≥§ ع�ص�بة �صوQية تن�ص≤ يف نهر �لQ�Ñد مع �أحمد 

جÈيل، مع aتí �’نتف�Vصة �أو م� تÑ≥ى من aتí �’نتف�Vصة. و�أتâ بهذ� �ل�صìÓ من خÓل 

�◊دود �للÑن�نية �ل�صوQية على مدى �أ�صهر“136.

cذلك �أد�ن حزب �ˆ �’عتد�ء على �÷ي�ص و�ل≥وى �’أمنية، لكن¬ �أVص�± يف بي�ن 

 Ω�د �رش�´  يف  وRج¬   Ω�ل�صد� �إ¤   Ê�نÑلل� �÷ي�ص  جّر  يريد  من  هن�∑  ب�أن  ”ن�صعر  ل¬: 

قد ’ ينتهي ب�صهولة خدمة مل�ص�Qيع و�أغر�Vص معروaة“. ودع� حزب �ˆ �إ¤ ”تطوي≤ 

 IQرشوV زب على◊� و�صدد  �’أRمة“.  ’إنه�ء  �صي��صية جريÄة  مبع�÷ة   Ω�و�ل≥ي  ç�أحد’�
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 âن�c مهم�   ،ºهF�ودم  ºو�حهQأ� على  و�◊ف�®   Úل�صطينيaو  Úن�نيÑل  Úملدني� –ييد 

�ل¶رو± �مليد�نية �صعÑة وق��صية137.

 ،k�أحمر� k�خط Ê�نÑص للجي�ص �للVزب �ˆ، �لتعر◊ Ω�لع� Úوعّد ح�صن ن�رش �ˆ، �’أم

cم� عّد �مل�ص��ص مبîيº نهر �لQ�Ñد و�ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ و�للÑن�نيÚ خط�k �أحمر�k، وQ�أى 

�أن �أي قر�Q مبه�جمة �ملîيº �صيكون ت†صëية ب�÷ي�ص وب�ل�صعÖ �لفل�صطيني. و�أcد على 

�إ¤ حرب flيم�ت  توDدي  �÷ي�ص و’  ق†ص�Fية –فظ  �أمنية  ”�صي��صية  �ملع�÷ة  تكون  �أن 

.138“Iجديد

cم� حذQ نو�± �ملو�صوي، �مل�صوDول عن �لعÓق�ت �لدولية يف حزب �ˆ، من �أن 

�لفل�صطينيÚ وتوطÚ من   Òلتهج  k�ÑÑص� تكون  �أم�Ω خطر حرب flيم�ت   Ωليو� ”لÑن�ن 
.139“Iوخطر –ويل¬ �ص�حة مو�جهة مع �ل≥�عد ،ºى منه≤Ñت

�صي�¥  يف  ي�أتي  جرى  م�  �أن  و�أcدت  للجي�ص،  �لتعرVص  �أمل  حرcة  و��صتنكرت 

��صتهد�± �÷ي�ص ودوQ√ �لوطني140.

�نطل≤  �لتي  �ملن�ط≤  وتعدد   Òلتوت� طÑيعة  ”�أن  لÑن�ن  �’إ�صÓمية يف  �÷م�عة  وQ�أت 

منه�، يدل على وجود flطط�ت �أمنية ’ “â �إ¤ م�ص�لí �ل�ص�حة �’إ�صÓمية ب�صلة... 

و�أن مÑ�دIQ �ملجموع�ت �مل�صلëة �إ¤ مه�جمة �÷ي�ص �للÑن�Ê من دون �صÖÑ توcDد نية 

 Ê�نÑلل� �’أمني  �لوVصع   Öريîيهمه� ت �ملذcوQ ومل�صلëة قوى   Òلتوت� م�صÑ≥ة ’aتع�ل 

يف هذ� �لوقâ“. و�أcدت �÷م�عة على �أن ”�إ�رش�Q جمموعة aتí �’إ�صΩÓ على �لتمرت�ص 

وQ�ء �صك�ن flيº نهر �لQ�Ñد، مع علمه� �مل�صÑ≤ ب�أن �أي �صد�Ω معه� �صيوقع �لكÒã من 

�ل†صë�ي� و�’أبري�ء، ير�صº عÓمة ��صتفه�IÒÑc Ω حول نو�ي� هذ√ �ملجموعة“141.

�لذين  �’إ�صÓمية،  للجم�عة  �ل�صي��صي   Öملكت� FQي�ص   ،Q�عم �ل�صيخ  علي  وحّمل 

تن�وبو� على �◊كº و�ل�صلطة م�صوDولية دaع بع†ص �ل�صÑ�ب لQÓ“�ء يف �أح†ص�ن حرcة 

aتí �’إ�صΩÓ و�أمã�له�. وحذQ �ل�صيخ عم�Q من �متد�د هذ√ �ل¶�هرI ”�إ¤ �ص�ح�ت �أخرى 

�إذ� ⁄ يعمد �÷ميع مو�’I ومع�VQصة �إ¤ �لت�صدي له� ومع�÷ته�“142.
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�إ¤ مع�÷ة جدية  �ل�صي��صي  بي�ن �صدQ عن مكتÑه�  �’إ�صÓمية يف  ودعâ �÷م�عة 

�لÑلد  �أمن  ي†صمن   ºFÓم  êرfl �إ¤  �لو�صول  �أجل  ”من  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl  ç�أحد’

 Ω�على ”�أهمية �’حتك Iم�صدد ،“ºيîمن �صك�ن �مل Úمة �ملدنيÓفظ �صëوي √Q�و��صت≥ر

.143“çل م� حدc ء�Rت�أخذ �لعد�لة جمر�ه� �إ åيëت�ص بîإ¤ �ل≥†ص�ء �مل�

cم� طرحâ �÷م�عة �’إ�صÓمية مÑ�دIQ ◊ّل �أRمة flيº نهر �لQ�Ñد تتلî�ص ب�’Bتي144:

.âقDمو Q�ن ¥Óإط� ≥aن وÓإع�  .1

��صتÄن�± �◊و�Q مع aتí �’إ�صΩÓ يف �لد�خل من قÑل �لف�ص�Fل و”Q�بطة علم�ء   .2

.“Úل�صطa

ب�صكل  �’أمن  تتو¤  �أن  �أجل  من   ºيîمل� د�خل   Iوحيد �أمنية  مرجعية  ت�صكيل   .3

نه�Fي.

.ΩÓإ�ص’� íتa من Úمن �مل≥�تل ìÓجمع �ل�ص  .4

�لتف�هº مع �ل�صلطة �أو مع �◊كومة �أو �ل≥وى �’أمنية على �لطري≥ة �لتي يكن من   .5

خÓله� �’نته�ء من هذ√ �ل¶�هرI، وت�صفيته�، و�’إ�رش�´ يف بن�ء م� تهدΩ من �أجل 

�إع�دI �ملهجرين ب�صكل �رشيع.

 ΩÓإ�ص’� íتa أن� �للÑن�نية،  �ل≥و�ت  �لتنفيذية يف  �لهيÄة  وQ�أى �صمÒ جعجع، FQي�ص 

هي ”جمموعة �إQه�بية“، وق�ل �إن ”aتí �’إ�صΩÓ هي تو��صل ◊رcة aتí �’نتف�Vصة �لتي 

هي من �صنع �ملî�بر�ت �ل�صوQية“، موcDد�k �أن �لفل�صطينيÚ ”’ عÓقة لهº بهذ√ �◊رcة 

�’أ�صولية �لتي يëمل عدد ÒÑc من �أع†ص�Fه� جن�صي�ت غa Òل�صطينية“. و�عتÈ م� ح�صل 

من م¶�هر�ت و�حتج�ج�ت يف بع†ص �ملîيم�ت ”fi�ولة لت�أليÖ �لر�أي �لع�Ω �لفل�صطيني 

 Ê�نÑو�÷ي�ص �لل IQد �ل�صنيو�Dوa ي�صFصّد حكومة �لرV ≥ل �ملو�لية لدم�صF�ل �لف�صÑمن ق

و�ل≥وى �’أمنية“. و�أcد �أن �◊ل لن يكون من خÓل �قتfl Ω�ëّيº نهر �لQ�Ñد ’عت≥�ل 

�لع�مة   Iل≥ي�د� و�تهº جعجع   .“Úلفل�صطيني� مع   âلي�ص  kÓأ�ص� م�صكلتن�  ’أّن  عن��رشه� 

.145ΩÓإ�ص’� íتa Iمب�ص�عد
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 ،Ê�نÑي�ص �لل÷� Öإ¤ ج�ن� ¬aوقو Ê�نÑلل� ÖF�ل�صي��صي ◊زب �لكت� Öد �ملكتcو�أ

�أن   Ê�نÑلل�  Öل�صع� ومع¬  �÷ي�ص  قدمه�  �لتي  �لت†صëي�ت  cل  بعد   Rيجو  ’” وق�ل: 

يف  �ل�ص�ذ  للوVصع  نه�Fية  حلول  �إ¤  �ل�صعي  يف  �مل�صوDول  موقع¬  من  �أحد  يته�ون 

 ç�ن�ن“. و“نى �◊زب �أن تكون �◊لول ’أحدÑيم�ت يف لîمن �مل √Òد وغQ�Ñنهر �ل

�لفل�صطينية a�cة،  �ملîيم�ت  �إجر�ء�ت يف  ب¬ من   Ω�ل≥ي� مل� يكن   k�وذج‰” �لQ�Ñد  نهر 

و�لدول  لÑن�ن  يف   Úل≥و�ن� على   ÚجQ�ÿ� لكل   k�ذÓوم  k�ومنيع  k�منB�  k�ح�صن تÑ≥ى   Óa

�’أخرى“146.
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�إد�نة عملية  �لQ�Ñد، على  نهر   ºيfl مةRأ� بد�ية  منذ  �لفل�صطينية،  �لف�ص�Fل   âأجمع�

 âتف�وت �لف�ص�Fل  �QB�ء  �أن  �إ’   ;ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي قÑل  من   Ê�نÑلل� �÷ي�ص  ��صتهد�± 

من �لطري≥ة �لتي “âّ به� مع�÷ة �’أRمة. وقد ح�ولâ �لف�ص�Fل �أن توحد مو�قفه� من 

�لنه�ية  �أدى يف  تتÓ�صى; ‡�  �أن  �أÈc من   âن�c ين�ت�Ñلت� �أن  �إ’  �لÑد�ية،  �ل≥†صية، منذ 

ّل نت�Fجه� ’جÄو  �إ¤ خ�ص�IQ �ملع�÷ة �ل�صليمة لÓأRمة، ونتè عن ذلك ويÓت –ّمل جمُ

م�أوى،  دون  �لعر�ء  يفرت�صون  وب�تو�   ºو‡تلك�ته  ºبيوته خ�رشو�   ºمنه  Òãكa  ;ºيîمل�

عدو�،  و�’أخطر من ذلك �أن ق†صية �إع�دI �إعم�Q من�Rلهº ⁄ تل≤ �’هتم�Ω �لك�يف cم� ومُ

جهة،  من  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �’ن≥�ص�م�ت  Qهن  برمته�  �مل�ص�ألة  c�أن  �’أمر  وبد� 

و�ملن�cف�ت �للÑن�نية �لد�خلية من جهة �أخرى. 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  مو�ق∞   Rأبر� على  �ل†صوء  ن�صل§  �أن  نë�ول   ºل≥�ص� هذ�  ويف 

تع≥يد�ت  من  عنه�   èنت وم�   ،ºيîمل�  Q�إعم�  Iإع�د� م�ص�ألة  من  �لفل�صطينية  و�لف�ص�Fل 

â≤a�Q �ل≥†صية، cم�ص�ألة �cت�ص�± ”مدينة �أQتوRي�“ �’أKرية –â �أن≥�Vص �ملîيº; و�لتي 

�أدت �إ¤ Œميد عملية �’إعم�Q، وم� نتè عنه� من Qدود aعل من �÷�نÖ �لفل�صطيني.

:á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG .CG

برFي�ص  عÑ��ص  fiمود  �لفل�صطيني  �لرFي�ص  �ت�صل  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl يف   ∑Q�ملع� بعد 

�◊كومة �للÑن�نية aوD�د �ل�صنيوIQ يف 2007/9/2، و�أعرب عن �صكر√ للëكومة �للÑن�نية 

.147Úصك�ن¬ �لفل�صطيني� Iو�إع�د ºيîمل� Q�إعم� Iعلى توجهه� ’إع�د

ويف �أيلول/ �صÑتمÈ 2007، ع≥د �أع†ص�ء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني وقي�دa I�ص�Fل 

يف  �ملن¶مة  ‡ãل  تر�أ�ص¬  بÒوت،  يف  �ملن¶مة  ‡ãلية  م≥ر  يف   k�جتم�ع� �لتëرير  من¶مة 

 Q�إعم�  Iإع�د� �أهمية  ”عن  للممãلية  بي�ن   Öص�ëملجتمعون ب� Èّي. وعcR ص��Ñن�ن عÑل

”موق∞  وقدQو�  ‡كنة“،  aر�صة  �أقرب  يف  ’أهلن�  �لك�ملة   Iو�لعود �لQ�Ñد  نهر   ºيfl
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 Q�و�ل�صع �لفل�صطيني   Ê�نÑلل�  Q�و◊� و÷نة  و�÷معي�ت  و�ملوD�ص�ص�ت  �للÑن�نية  �لدولة 

 ≥◊ k�يدcحتمي، ت�أ Q�إعم’� - IدcDمو Iلعود� - âقDمو ìلنزو� :k�لذي حملن�√ جميع�

 Iمل∞ �◊≥و¥ �ملدنية و�’جتم�عية على ق�عد R�‚و�إ ،Òو�لتهج Úص �لتوط†aQو Iلعود�

م�صوDوليته�  و�قع  من  �لدولية   Iأ�رش’�  Iدعو” على  �لت�أcيد  وّ”  و�لو�جÑ�ت“.  �◊≥و¥ 

�إ¤ ت�أمÚ مÑ�ل≠ م�لية ع�جلة تî�ص�ص لÓإيو�ء �ملوDقâ و�’إعم�Q و�لتعوي†ص عن �ملن�Rل 

.148“Ω�cلر� â– ت، وجنى �لعمر �لذي دمرÓëو�مل

�لQ�Ñد �ص�◊ة  نهر  �’أبنية يف  ”60% من  �إن   ،2007/9/28 وق�ل عÑ��ص cRي، يف 

: ”ح�صلن� على  kÓF�ص�± قVإلي¬“، و�أ� Iدء ب�لعودÑل� Öيج Úر± يومX لل�صكن، و�أن¬ يف

Vصم�ن�ت �أن �لنزوì موDقâ و�لعودI موcDدI و�’إعم�Q حتمي“. و�أ�ص�Q �إ¤ �أن ”ترجمة 

ذلك بد�أت ب�ل�صكل �مللمو�ص، و�أن �ملîيº �لذي يدمر يف حرب د�خلية ’ م�نع �أن يÑ≥ى 

مدمر�k، ولكن حÚ نكون لÑن�نيÚ وaل�صطينيÚ مع�k يف Q�fiبة �’إQه�ب، aجرية وخي�نة 

�لفل�صطيني مرتÚ، مرI مع �’إQه�ب، ومرI مع من ’ يدQ�صون �’أوVص�´   Öأن يع�ق�

�◊�لية“، و�صدد على ”�لتز�Ω �ملن¶مة ب≥ر�Q �لدولة �للÑن�نية �ل≥�Vصي بÑ�ص§ �صلطته� على 

.149“ºيîمل�

وc�ص∞ cRي �أن ”�’إيو�ء �ملوDقâ �صيكون من �أو¤ �هتم�م�تن�“ يف من¶مة �لتëرير. 

 k�إجر�ء�ت �’أمنية، و⁄ يعد م�صموح’� åمن حي k�تلفfl د �صيكونQ�Ñص∞ �أن ”نهر �ل�cو

من �ليوΩ �أن يكون هن�∑ �صìÓ ◊�ص�ب �أي جهة �أو �أحد يف �ملîيº، و�أن �’نت�ص�Q �لذي 

ح≥≥¬ �÷ي�ص �للÑن�Ê يذهÖ عندم� يëكº �÷ي�ص �صعk�Ñ ’ ح≥و¥ ل¬. �إذ� ⁄ يكن هن�∑ 

 Öوط�ل  .“Úللفل�صطيني و�لعد�لة  للدولة   Iل�صي�د�” وق�ل:  نفع“.   Óa متك�ملة  �صف≥ة 

 Iلعود� مع  متز�منة  �صي��صية   Iوعود  ،ºيمهfl �إ¤  وم�رشaة  �رشيعة   Iبعود  ºيîمل� �أه�› 

�’أونرو�  ومع  معه�  وب�لتن�صي≤  �لتëرير،  ملن¶مة  هو  aي¬   âبي �أول  يكون  و�أن  �ملدنية، 

 ºيîر �مل�دية، و�◊ف�® على هوية �ملF�ص�ÿ� لc ت �لدولية يكن �لتعوي†ص عن�Äو�لهي

 Iأجهز’� مع�ملة  �÷و�Q ووق∞  �لQ�Ñد عن  نهر   ºيfl Iصل م�ص�عد�aية وQ�لتج� وميزت¬ 

.150“Úمجرمc” دQ�Ñن�نية �أبن�ء نهر �لÑأمنية �لل’�
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�إ¤  ب�’إVص�aة  و�أوQوبية  عربية   k’دو  ºت†ص �لتي  �مل�نëة،  ”�لدول  �أن  cRي  و�أcد 

ومن¶مة  و�’أونرو�  �للÑن�نية  �لدولة  �أم�  �لQ�Ñد،  نهر   ºيfl بن�ء   Iإع�د� �صتتكفل  �أمريك�، 

 ºيîبن�ء �مل Iع �’أمو�ل ’إع�دaو�صيد Ωص�± ”�÷ميع ملتزVو�أ ،“ k�صتت�بع ميد�ني�a ريرëلت�

’أن¬ c�ن يف مو�جهة �’إQه�ب، و�÷ميع c�ن يعلن �◊رب على �’إQه�ب، �إ’ �إذ� c�ن 

 ºصتت� ºيîبن�ء �مل Iبون¬. �إع�دQ�ëه�ب �لذي يQتل∞ عن �’إîي ºيîه�ب يف هذ� �ملQإ’�

يف �ملك�ن نف�ص¬ ويف �أ�صلوب �أa†صل“151.

و�أcدت قي�دa I�ص�Fل من¶مة �لتëرير يف لÑن�ن، يف بي�ن له� يف 2009/7/24، ”�أن 

 I�أول ’إنه�ء م�أ�ص’� ºهي �ل≥†صية �’أو¤ و�له ºيîمل� Q�إعم� Iو�إع�د ÚحR�لن� Iق†صية عود

�لنزوV’� ìصطر�Qي �لذي ت�صâÑÑ ب¬ ع�ص�بة �ص�cر �لعÑ�صي“، وتعهدت ”مبت�بعة �أعم�ل 

�لعلي�  �لفل�صطينية  �لهيÄة  مع  �مل�صتمر  ب�لتع�ون   ºمع�ن�ته من  للتîفي∞  �لط�FQة  �’إغ�Kة 

 Iرش��Ñن�نية و�ملجتمع �لدو›“، ’إيج�د �◊لول �ملÑلة �’أونرو� و�◊كومة �لل�cة ووK�إغÓل

لكل �ملع†صÓت و�مل�صكÓت �’إن�ص�نية يف cل �ملج�’ت وخ��صة م� يتعل≤ بëل ق†صية 

.152√Q�إعم� Iإع�د� ºم� يتãيQ ºيîي§ �ملfi يف âقDل�صكن �ملو�

cRي  دع�   ،Q�إعم’� عملية  بتجميد  �ل≥�Vصي   Ê�نÑلل� �ل�صوQى  جمل�ص   Q�قر وبعد 

�لفل�صطينيÚ من   ê�ب�إخر  k�Ñد“، مط�لQ�Ñل� �إعم�fl Qيº نهر   Iإع�د� ”��صتÄن�± عملية  �إ¤ 

�لتج�ذب�ت �للÑن�نية ’أن cل يوΩ ت�أجيل هو تعذيÖ لل�صعÖ �لفل�صطيني153.

�لفل�صطينية يف  و�ل�صلطة  �لتëرير  aتí عن موa≤ من¶مة  ⁄ يîتل∞ موق∞ حرcة 

�للÑن�نية  �لدولة   Úلعين� �أبو  �إعم�Q√، حيå دع� �صلط�ن  �لQ�Ñد ومت�بعة  م�ص�ألة flيº نهر 

 Iبعود نف�صه�  على  قطعت¬  �لذي  �لعهد   Ω�لتز�” �إ¤  �لع�صكرية  و�ملوD�ص�صة  وحكومته� 

 ºصل �ل�صت�ء ومو�ص�a لÑيف �رشعة ق ºيمهfl ¤د �إQ�Ñنهر �ل ºيfl من ÚحR�لن� Úلفل�صطيني�

�ملد�Q�ص“154.
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�أم� حرcة حم��ص a≥د �أcدت على ل�ص�ن �أ�ص�مة حمد�ن، ‡ãله� يف لÑن�ن، بعد �أن 

 Iإع�د�  IQرشوV على  �لQ�Ñد،  نهر   ºيfl على  �لك�ملة  �صيطرت¬  عن   Ê�نÑلل� �÷ي�ص  �أعلن 

 ºيîمل� Q�إعم� Iإلي¬. وق�ل حمد�ن: ”�إن �إع�د� ¬F�من �أبن ÚحR�لن� Iو�إع�د ،ºيîمل� Q�إعم�

 ÚÄجÓعنو�ن �صي��صي ل≥†صية �ل ºيîأن هذ� �مل� Iعربي ودو› على ق�عد ºإ¤ دع� ê�تëي

.“Iلعود� ≥ّëيتم�صك ب Ê�نÑأن �ملوق∞ �لفل�صطيني و�لل’ ،Úلفل�صطيني�

”c�ص∞ عن خلل ÒÑc يف طÑيعة  �أن م� ح�صل يف flيº نهر �لQ�Ñد  وQ�أى حمد�ن 

 Q�و◊� aوk�Q يف  �ل�رشو´   IQرشوV على k�م�صدد �للÑن�نية“،  �لفل�صطينية -  �لعÓقة   ºتن¶ي

 ºّت†ص Iت�صكيل مرجعية موحد” IQرشوV د علىcل، و�أÑ≤حتى ’ ين�ص�أ �أي خلل يف �مل�صت

 ºن�نية وتن¶يÑمع �’أطر�± �لل Qو�ëب�لت Ωن�ن حتى ت≥وÑل �لفل�صطينية يف لF�ة �لف�صa�c

 â≤ن�نية قد �أطلÑلن¶ر �إ¤ �أن �◊كومة �لل� k�تa’ ،“�يهa Úلفل�صطيني� ÚÄجÓق�ت �لÓع

 èمل�صكلة، و�لتي تع�ل� Qب وجذو�Ñمع�÷ة �أ�ص Öوق�ل حمد�ن: ”يج .Q�وëلل IQد�Ñم

�لQ�Ñد;  نهر   ºيfl ح�صل يف �‡ Qت†رش وب�ص�أن من  aل�صطيني“.   Ê�نÑل  Q�ل حوÓمن خ

aنëن  ”وعلي¬   ،Qب†رش �أ�صيÑو�   Úن�نيÑو�لل  Úلفل�صطيني� من   kÓc �أن  على  حمد�ن  �أcد 

 Qحتى ’ يتكر Ê�نÑلفل�صطيني و�لل� ÚÑل�صع� Úق�ت �’أخوية بÓلع� ºجة �إ¤ ترمي�ëب

م� ح�صل“155.

 Q�ص �ل≥ر†aQ ن�ن، عنÑة حم��ص يف لcول �ل�صي��صي ◊رDة، �مل�صوcو�أعرب علي بر

بعد   ºيîمل�  Q�إعم� بتجميد  ق†صى  و�لذي  �للÑن�نية،  �لدولة  �صوQى  جمل�ص  عن   Qل�ص�د�

”’أن  �’إن�ص�نية و�ل�صي��صية،  �لن�حية  �لوطني �◊ر، من   Q�لتي� �لذي قدم¬ نو�ب  �لطعن 

 ،“Iلهجر� على  و–ري†ص¬  �لفل�صطيني   Öل�صع� تيÄي�ص  �إ¤  يهد±   ºيîمل�  Q�إعم� وق∞ 

 Q�عون دعوى لوق∞ �’إعمaير Ωلم�ذ� �ليوa ،Q�KB’� â– ن�ن ي≥عÑل لc” إ¤ �أن� k�Òم�ص

 Q�أن “نع �إعم� ،Úص �لتوط†aQ Q�صع� â–و ،âن�c ل من �أي جهةÑ≤ولن ن ...ºيîيف �مل

 ،Iلعود� ≥ّëد نكون قد “�صكن� بQ�Ñنهر �ل ºيîن عندم� نتم�صك مبëد“. وق�ل: ”نQ�Ñل�

’أن �ملîيº هو �ملëطة �لرFي�صية للعودI �إ¤ aل�صطÚ، لذ� �إنن� نط�لÖ �◊كومة �للÑن�نية 
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ب�’إ�رش�´ يف �إع�دI �إعم�fl Qيº نهر �لQ�Ñد ونط�لÖ �ل≥وى �ل�صي��صية �للÑن�نية �لتي ن�صمعه� 

 ì�‚طو�ت عملية من �أجل �إîب Ωلفل�صطيني �أن ت≥و� Öل�صع� Öت≥∞ �إ¤ ج�ن Q�ليل نه

م�ص�عي �إعم�fl Qيº نهر �لQ�Ñد، وcذلك نط�لÖ �◊كومة �للÑن�نية �مل≥Ñلة وجمل�ص �لنو�ب 

و�أcد  لÑن�ن“.  �لفل�صطيني يف  ل�صعÑن�  �ملدنية و�’إن�ص�نية  ب�إقر�Q �◊≥و¥  �للÑن�Ê �÷ديد 

 Öأن �صط’ ،Úم�رشو´ �لتوط Ωدîد يQ�Ñنهر �ل ºيfl Q�ل من يعي≤ �إعمc” ة على �أنcبر

�ملîيم�ت ي�صÖ يف �صطÖ ق†صية �لÓجÚÄ و�صطÖ ق†صية �لÓجÚÄ، يعني �صطÖ حّ≤ 

.156“Êوهذ� م� يريد√ �لعدو �ل�صهيو ،Iلعود�

و�أ�ص�Q �إ¤ �أن �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �تف≥â، خÓل �جتم�´ ع≥دت¬ يف 2009/8/21، 

–�ل∞  وa�ص�Fل  �لتëرير  من¶مة  a�ص�Fل  من  م�صرتcة  ÷نة  ت�صكيل  على  بÒوت،  يف 

�ل≥وى �لفل�صطينية من �أجل مت�بعة �لوVصع يف flيº نهر �لQ�Ñد157.

وطلÖ علي برcة من FQي�ص �◊كومة �للÑن�نية �’أ�صÑ≤ عمر cر�مي ”ب�لتدخل من 

�أجل �إع�دI �إعم�Q �ملîيº“، و�أcد برcة على �أن حم��ص ترa†ص �أن ”ت�صتîدΩ �ملîيم�ت 

�لفل�صطينية لÓإ�ص�ءI �إ¤ �ل�صلº �’أهلي يف لÑن�ن cم� نرa†ص �أن –��رش �ملîيم�ت �أو �أن 

تع�قÖ جم�عي�k ب�صÖÑ بع†ص �أaر�د خ�QجÚ عن �ل≥�نون“158.

2009، ط�لâÑ حرcة  �للÑن�نية يف حزير�ن/ يونيو  �لني�بية  �نته�ء �’نتî�ب�ت  وبعد 

 ºيfl Q�لة ”ب�إعمÑ≤ن�نية �ملÑحم��ص، يف بي�ن له�، �ملجل�ص �لني�بي �÷ديد و�◊كومة �لل

�لQ�Ñد و�إقر�Q �◊≥و¥ �ملدنية و�’إن�ص�نية ل�صعÑن� �لفل�صطيني يف لÑن�ن على ق�عدI �لتم�صك 

بë≤ �لعودI وaQ†ص �لتوطÚ و�لتهجÒ“. و�أcدت �أن ”ق†صية �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف 

لÑن�ن ق†صية �صي��صية ب�لدQجة �’أو¤ ون�Œة من �’حتÓل �ل�صهيوÊ لفل�صطÚ وب�لت�› 

هي م�صكلة عربية - �صهيونية، ونرa†ص –ويله� �إ¤ م�صكلة aل�صطينية لÑن�نية من خÓل 

م�ص�Qيع �لتوطÚ �’أمcÒية“159.

ويف c ،2009/12/2�ص∞ �أحمد عÑد �له�دي، ع†صو �ل≥ي�دI �ل�صي��صية ◊رcة حم��ص 

 ºيfl Q�إعم� Iة لتفعيل مل∞ �إع�دãيã◊� ت�cرëب�صل�صلة من �لت Ωة ت≥وcن�ن �أن �◊رÑيف ل
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نهر �لQ�Ñد، م�صk�Ò �إ¤ IÌc وعود �’إعم�Q ”لكنن� لن ننت¶ر �لوعود... ولكنن� �صنتëر∑ 

ل م�صوDوليته�  tجميع �’أطر�± �إ¤ ”–م k�د�عي ،“ k�و�قع Q�بكل �’إمك�ني�ت ÷عل �’إعم

Œ�√ �ملع�ن�I �’إن�ص�نية �لتي يتكÑده� �أه�› flيº [نهر �لQ�Ñد[“160.

:iôNCG πFÉ°üa .ê

�إ¤   ºيîمل� ’جÄي   Iعود  IQرشوV على   Úل�صطa لتëرير  �ل�صعÑية  �÷Ñهة  و�صددت 

من�Rلهº، وQ�أى مرو�ن عÑد �لع�ل، ع†صو �ملكتÖ �ل�صي��صي للجÑهة �ل�صعÑية م�صوDوله� 

�إلي¬   I�ي◊�  Iو�إع�د  ºيîمل�  Q�إعم�  Iإع�د�  IQل†رشو� ”من  �أن¬   2007/9/28 يف  لÑن�ن،  يف 

�لذي ج�ء  مي�ص�ل عون،  �لوطني �◊ر   Q�لتي� تعلي≥¬ على FQ ΩÓcي�ص  ويف   .161“k�جمدد

�أQتوRي�  �أن ‚د  بديلة، لكن ’ يكنن�  �أVQص  ”قطعة  ي≥وΩ على  �أن  �ملîيº يكن  �أن  aي¬ 

�للÑن�نية،  �ل�صي��صية  �مل�ص�حن�ت  �لع�ل م� ح�صل يف خ�نة  �Bخر“، يدêQ عÑد  يف مك�ن 

Q�KB’�”`a موجودc â– Iل بيâ يف لÑن�ن، لكنهº عندم� ق�لو� �إن م� �cت�ص∞ هو ب≥�ي� 

معÑد بيزنطي، c�نو� ي�صتهدaون �إع�دI �’إعم�Q مÑ��رشI عÈ �’إيë�ء ب�أن م� �cت�ص∞ ’ 

يكن طمر√“، cم� �أن ”�أQتوRي� �لتي يتëدç عنه� عون لي�صâ– â نهر �لQ�Ñد، �إ‰� 

.162“IQلد�ت �ملج�وÑل� â–

وخÓل Rي�IQ ق�Ω به� وaد من �ل�صعÑية برF��صة عÑد �لع�ل لرFي�ص �◊زب �ل�صوQي 

لل≥ومي،  بي�ن   ≥aن، و�Ñن�÷� �تف≤  �أ�صعد حرد�ن،   Ê�نÑلل�  ÖF�لن� �’جتم�عي  �ل≥ومي 

 Q�إعم�  Iإع�د� ÷هة  �للÑن�نية،  �◊كومة  مع  �ص�أن¬  يف  �تف≤  c�ن  م�  تنفيذ   IQرشوV” على 

 Ω’B� ∞فيîمة، لتRÓرت �’أمو�ل �لa�ب�ل�رشعة �ملمكنة بعدم� تو √R�‚د و�إQ�Ñنهر �ل ºيfl

.163“ÚحR�لن�

 ،Úل�صطa ريرëهة �لدي≥ر�طية لتÑل�صي��صي للج� Öي�صل، ع†صو �ملكتa م� دع� عليc

وتÒته�،   Iي�دRو  ºيîمل� �إ¤  �لQ�Ñد  نهر  �أه�›   Iعود ت�رشيع  �إ¤   ،2007/10/16 يف 

�’أونرو�،   Òت≥�ص aي�صل  و�نت≥د   .Q�إعم’�  Iإع�د� يف  لل�رشو´  �لRÓمة  �’أمو�ل   Òaوتو

÷هة �لÑدء برتميº �صÑكة �لÑنى �لتëتية، د�عي�k �ملدير �لع�Ω للوc�لة �إ¤ �لتدخل من �أجل 
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ت�أمÚ �’حتي�ج�ت �ل†رشوQية للع�Fدين، ن¶ر�k ◊جº �لدم�Q و�’أVرش�Q. ون��صد �◊كومة 

�ل�صكنية  �لوحد�ت  عدد  وم†ص�عفة   ÚحR�للن موDقتة  م�ص�cن  بن�ء  و�’أونرو�  �للÑن�نية 

لتن¶ي∞  �لعمل  aر¥  وم†ص�عفة  �إVص�aية،  cهرب�Fية  ومولد�ت  ومدQ�صة   Iعي�د  Úوت�أم

�لطرق�ت ووVصع خطة ’إن≥�ذ �لع�Ω �لدQ��صي. وط�لÖ بëملة تطو´ وتÈ´ على flتل∞ 

 Òaن�نية و�لعربية و�لدولية و�إن�ص�ء �صندو¥ م�› م�صرت∑ لتوÑمل�صتوي�ت �لفل�صطينية و�لل�

.164ºيîمل� Q�إعم� Iمة ’إع�دRÓأمو�ل �ل’�

و�نت≥د علي aي�صل، يف �حتف�ل �أق�مت¬ �÷Ñهة يف flيº نهر �لQ�Ñد، �مل�أ�ص�I �لتي ’ R�ل 

�أن   k�Èمعت �ملعنية،  �لهيÄ�ت  و�إهم�ل  نتيجة Œ�هل  وط�أته�،   â– حونRير  ºيîمل� �أبن�ء 

 çلة �ل¨و�cن�نية ووÑودع� �◊كومة �لل ،Iيع≥د �لن†ص�ل من �أجل �لعود ºيîمل� Q�إعم� Ωعد

ومن¶مة �لتëرير �إ¤ بذل جهود �أÈc من �أجل �إغÓ¥ هذ� �ملل∞165.

 ºيîبه� مل Ω�ق IQ�يR لÓهة �لدي≥ر�طية، خÑللج Ω�لع� Úوطم�أن ن�ي∞ حو�“ة، �’أم

”’ يكن تفكيك �ملîيº، و’ توRيع  �أن¬  �إ¤   ºيîأبن�ء �مل�  ،2009/1/15 �لQ�Ñد يف  نهر 

�أبن�F¬ على �أVQص لÑن�ن �أو �أي �أVQص عربية �أو خ�Qجية“. و�أcد �أن ”�لÑديل عن نهر �لQ�Ñد 

 ،Úل�صطa ¤وهو �لطري≤ �’أق�رش �إ ،Iتلة �جتم�عية و�صي��صية موحدc هوa ،دQ�Ñهو نهر �ل

 ≥ّ◊ mد مع�دQ�Ñل� �أن ي�ّص مبîيº نهر  ”cل من يë�ول  مãل �ملîيم�ت �’أخرى“، و�أن 

.166“Úل�صطa ¤إ� Iلعود�

وRير  عون،  م�Qيو  مع  �لدي≥ر�طية  �÷Ñهة  من  وaد  ل≥�ء  بعد  aي�صل،  علي  و�أcد 

�ل�صوDون �’جتم�عية �للÑن�نية، عن �لتي�Q �لوطني �◊ر، �أن �إعم�Q �لQ�Ñد هو �لتز�Q Ω�صمي 

�أي وRير من وF�QRه�، مب� يف ذلك  �للÑن�نية من دون �عرت�Vص  لÑن�Ê �تîذت¬ �◊كومة 

موVصو´ طمر �’Q�KB. ودع� �◊كومة �للÑن�نية �إ¤ �’لتز�Ω بتعهد�ته�، cم� cرQ دعوت¬ 

للن�ÖF عون وتكتل �لت¨يÒ و�’إ�صìÓ �أن ت†صع يف �مليز�ن م�صÒ 40 �أل∞ ن�a ìRل�صطيني 

يعي�صون من دون م�أوى167.
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 Ωد دع� �إ¤ ”عد≤a ،ن�نÑمي يف لÓة �÷ه�د �’إ�صcل حرã‡ ،عي�aأم� �أبو عم�د �لر�

 Iإع�د�  Iمد ”تطويل  �إن  وق�ل  �أ�صهر“،  من   Ìcأ�  ºيîمل�  Q�إعم�  Iإع�د� موVصو´   Rو�Œ

”�إن  و�أVص�±:  �لفل�صطيني“.  �مل�صت≥Ñل  ق†ص�ي�   Ωدîت  ’  IÒÑc م�B�صي  �صتîل≤   Q�إعم’�

 Iلعود �لعمل  �صÑل  حول  a�cة  �مل�صتوي�ت  على  ب�ت�ص�’ت   Ωت≥و �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل 

 ºيîي§ �ملfi يف k�خ�صو�ص ،ºنهc�إ¤ م�ص� �لن��ص   Iعود Ωد. و�أن عدQ�Ñل� �إ¤   ÚحR�لن�

�÷ديد يÒã �ملî�و± و�ل≥ل≤ على م�صت≥Ñل �لوجود �لفل�صطيني يف لÑن�ن“168.

:ÊÉæÑ∏dG ∞bƒŸG .2

 ,á«fÉæÑ∏dG  •É°ShC’G  ‘ kÉ©°SGh  k’Éé°S  OQÉÑdG  ô¡f  º«fl QÉªYEG  IOÉYEG  ádCÉ°ùe  äó¡°T

 Iإع�د� ق†صية  على   Úن�نيÑلل� �لفرق�ء   Úب �ل�صي��صية  �aÓÿ�ت   ÒKت�أ مدى   k�ëصV�و وبد� 

�’إعم�Q. وقد �أدى ذ�لك �إ¤ ت�أخر عملية �’إعم�Q �إ¤ aرتI �أc �‡ Èc�ن متوقع�k، وبعد 

�أخذ وQد يف هذ√ �ل≥†صية بÚ �◊كومة �للÑن�نية �ل�ص�ب≥ة برF��صة aوD�د �ل�صنيوIQ من جهة 

وبÚ تكتل �لت¨يÒ و�’إ�صìÓ �لني�بية برF��صة �لعم�د مي�ص�ل عون، �أنهى a�صوله� جمل�ص 

 Úص توط†aQ وقد بدت م�ص�ألة .Q�ن�± عملية �’إعمÄى �لدولة �لذي ق†صى ب��صتQصو�

 íت�صل �لتي  �’أ�صÑ�ب   Rأبر� c�أحد   Iلعود� ح≤   ºودع لÑن�ن  يف   Úلفل�صطيني�  ÚÄجÓل�

�لت†ص�Qب�ت  �لQ�Ñد c�نو� هº من دaع a�توIQ تلك   ºيfl حيR�أن ن� �إ’  به� cل طر±; 

على  وتد�عي�ته�  �ملرحلة  تلك  a�صول   ºأه’ نعرVص  �ل≥�دمة   Qل�صطو� ويف  �ل�صي��صية. 

.Q�عملية �’إعم

 ،ΩÓإ�ص’� íتa ºة �أ�صهر مع م≥�تلي تن¶يKÓK من Ìcع�صكرية ��صتمرت �أ ∑Q�بعد مع

 k�Òد169. و–†صQ�Ñنهر �ل ºيfl صيطرت¬ على� Ω�يف 2007/9/2، �إحك Ê�نÑأعلن �÷ي�ص �لل�

 Iإع�د� ”�إن   :IQل�صنيو� aوD�د   ،Ê�نÑلل� �لوQR�ء  FQي�ص  ق�ل  �ملعرcة،  �نته�ء  بعد  م�  ملرحلة 

بن�ء flيº نهر �لQ�Ñد هي ��صتع�دI لدوQ �لدولة �للÑن�نية وقطع �لطري≤ على خطة �ل≥†ص�ء 

و�أجنÑية  عربية  دولة   30 ل`   Iدعو  IQل�صنيو� ووج¬  و�صلطته�“،  �صوQته�  وعلى  عليه� 

 Q�إعم�  Iأونرو� ’إع�د’� ب�لتع�ون مع وc�لة  �مل�نëة  �لدول  موD“ر  للم�ص�cQة يف  م�نëة 

و�أcد   .170ç�أحد’� هذ√  جر�ء  �ملت†رشQين   Úن�نيÑلل� على  و�لتعوي†ص  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl
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على   k�م�صدد �للÑن�نية دون �صو�ه�“،  ”�ملîيº �صيكون –â �صلطة �لدولة  �أن   IQل�صنيو�

 âن�c بل  Úلفل�صطيني�  Iإخو’� تكن حرب�k على   ⁄ به�  مرQن�  �لتي  �لتجربة  هذ√  ”�أن 
حرب �للÑن�نيÚ و�لفل�صطينيÚ على �’إQه�بيÚ. و�لن�رش �إ‰� c�ن ن�رش�k م�صرتk�c على هذ√ 

.171“ºو�أمنه Úو�لفل�صطيني Úن�نيÑة �ل†ص�لة �لتي �عتدت على �للÄلف�

�لف�ص�Fل  ”cل  �لني�بية،  �مل�صت≥Ñل   Q�تي cتلة  FQي�ص  �◊ريري،  �صعد   ÖF�لن� ودع� 

 ºم�ية ق†صيته◊ Iه� �ل†صم�نة �لوحيدQ�Ñن�نية ب�عتÑلفل�صطينية �إ¤ �لوقو± مع �لدولة �لل�

 ºوق†صيته و�لعرب   Úلفل�صطيني� على  موD�مر�ت  يف  وتوXيفه�  خطفه�  fi�و’ت  من 

�مل≥د�صة“172.

�لعمل   ºيت م�  �أن  – �لفل�صطيني،   Ê�نÑلل�  Q�ي�ص ÷نة �◊وFQ ،د خليل مك�ويcو�أ

 Úإ¤ ح� ºحي�ته Úن�ن، �إ‰� لل�صعي �إ¤ –�صÑيف ل Úلفل�صطيني� Úلي�ص لتوط Ωعلي¬ �ليو

عودتهº �إ¤ دي�Qهº. و�أ�ص�Q �إ¤ �أن ”عودI �لن�RحÚ �إ¤ flيº نهر �لQ�Ñد لي�صâ ‡كنة 

�لفنية من �÷ي�ص و�’أونرو� و�للج�ن  �لفر¥  �أن تدخل  �لر�هن، ولي�ص قÑل   âلوق� يف 

�إ¤ �ملîيº لت≥وË �’أVرش�Q و�لÑن�ي�ت ولتن¶ي∞ �ملîيº من �’أل¨�Ω و�ملتفجر�ت“. ولكن¬ 

�إخÓء   IQب†رشو �ل≥�Vصية   ÇQ�لطو� خطة  تطÑي≤  من  بد   ’” ذلك،   Q�¶وب�نت �أن¬  �أcد 

�لتنموي  �مل�رشو´  وتطÑي≤  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl بن�ء   Iإع�د�  k�ني�Kو  ،ÚÄجÓل� من  �ملد�Q�ص 

للمن�ط≤ �ملëيطة ب¬ مب� يف ذلك �إن�ص�ء م�ص�Qيع حيوية ’إع�دI عجلة �◊ي�I �’قت�ص�دية 

لهذ√ �ملن�ط≤ �للÑن�نية“173. و�أcد مك�وي على ”�أن موVصو´ �’أمن د�خل �ملîيº وfiيط¬ 

�صيكون بيد �لدولة �للÑن�نية“، وق�ل: ”�لدولة �للÑن�نية لي�صâ بë�جة �إ¤ �إذن من �أحد 

لفرVص �صي�دته� على �أVQصه�، و�لذي برهن �أن �’أمن �لذ�تي د�خل �ملîيa º�صل، و�أن 

c�ن   ç�أحد’� قÑل  �لQ�Ñد  نهر  لذلك،   ،ºيîمل� �إ¤  �لدخول   âصتط�ع�� �لع�ص�بة  هذ√ 

.174“íو�رشي íصV�و Q�خر. و�ل≥رB� k�Äصي� íÑوبعد �لذي ح�صل �أ�ص ،k�Äصي�

و�أعلن aوD�د �ل�صنيوIQ �أم�Ω موD“ر �صفر�ء و‡ãلي �لدول �مل�نëة ’إع�دI �إعم�fl Qيº نهر 

�لQ�Ñد و�ملن�ط≤ �ملج�وIQ يف �صم�ل لÑن�ن، �لذي بد�أ �أعم�ل¬ يف بÒوت يف 2007/9/10، 

�إغ�Kة  تكلفة  ذلك  يف  مب�   Q’دو مليون   382.5 جمموع¬  م�  �صتكل∞  �لعملية  هذ√  �أن 
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�صك�ن �ملîيº وجو�Q√ وتعوي†ص �أ�صë�ب �’أمÓ∑ �ملت†رشIQ. وحذQ من �أن ”�أي a�صل“ 

لÑن�ن و�ملنط≥ة و�لع�⁄ تد�عي�ت  ”�صÒتÖ على   √Q�وتنمية جو ºيîمل� Q�إعم�  Iإع�د� يف 

.175Úلفل�صطيني� ÚÄجÓل� √�Œ ¬ولي�تDية“. ودع� �ملجتمع �لدو› �إ¤ –ّمل م�صوKQ�c

�لQ�Ñد  نهر   Q�إعم�  Iو�إع�د ’إغ�Kة  �ملطلوبة  ب�ملÑ�ل≠  ’ëFة  �ملوD“رين  على   âعRوو

و�ل≥رى �ملت†رشIQ، و�لتي بل¨â 382.5 مليون دو’Q، وج�ءت على �ل�صكل �لت�›176:

مليون   55 مÑل≠   Öوتتطل  Ω�ع مدى  على  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl �صك�ن  �إغ�Kة   :k’أو�  •
.Q’دو

�أ�صë�ب  وتعوي†ص  �لQ�Ñد  نهر   ºيîمب �ملëيطة  �للÑن�نية  �ل≥رى  �إغ�Kة   :k�ني�K  •
.Q’28.5 مليون دو Öوتتطل ،∑Óأم’�

.Q’249 مليون دو Öد وتتطلQ�Ñنهر �ل ºيfl Q�إعم� Iإع�د� :k�ãل�K  •

 Öوتتطل �لQ�Ñد  بنهر  �ملëيطة  و�ل≥رى  �ملن�ط≤  وتنمية   Q�إعم�  Iإع�د�  : k�بع�Q  •
.Q’50 مليون دو

تعهدو� مبÑل≠ ’  �لQ�Ñد  نهر   Q�إعم�  Iإع�د� �مل�نÚë يف موD“ر  �أن  �إ¤   IQ�إ�ص’�  QدŒو

 åحي ،√Óأع� Q�ط§ �’إعمfl �من �أ�صل �ل≥يمة �لتي حدده Q’122 مليون دو Rيتج�و

�أعلنâ وRيرQ�ÿ� Iجية �لنم�ص�وية �أوQ�صو’ بÓ�صنيك Ursola Blasnik �أن¬ ّ” �’cتت�ب 

مبÑل≠ 122 مليون دو’Q ’إع�دI �’إعم�Q، و�أ�ص�Qت �إ¤ �أن هذ� �ملÑل≠ ي≥ت�رش على �لدول 

�’أوQوبية و�ل¨ربية; و�أم� ب�لن�صÑة �إ¤ �لدول �لعربية aذcرت �أن¬ �صيع≥د يف �لري�Vص يف 

�’أول من �صهر “وR/ يوليو 2008 �جتم�´ لل�صن�دي≤ �لعربية لكي تعلن �لدول �لعربية 

عن �ملÑ�ل≠ �لتي �صتكتتÖ به�. و�أعلن �ل�صنيوIQ خÓل �ملوD“ر �أن �أQبع دول خليجية هي 

 Iإع�د� نف≥�ت  50% يف  �صت�ص�هº بëدود  و�’إم�Q�ت،   ،âو�لكوي �ل�صعودية، وقطر، 

.177Q�إعم’�
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 IQ�إد� â– لهذ√ �مل�ص�عد�ت، يكون Ê�تمF� ¥صي�ص �صندو�îر �إ¤ ت“Dم� دع� �ملوc

�لفل�صطيني،   -  Ê�نÑلل�  Q�و◊� و÷نة  �’أونرو�،  وc�لة  مع  وب�لتع�ون  �لدو›،  �لÑنك 

و�لهيÄة �لعلي� لÓإغ�Kة وعدد من �لدول و�ملوD�ص�ص�ت �مل�نëة178.

يف  �أنهته�  �لتي  �لQ�Ñد،  نهر   ºيfl يف  �’أولية   Q�رشVأ’�  íم�ص عملية   âصف�cو

2007/9/26، ÷نة خÈ�ء ومهند�صÚ ت�بعÚ لوc�لة �’أونرو�، ب�لتع�ون مع هيÄة �’إغ�Kة 

�لعلي� و÷نة �◊و�Q �للÑن�Ê - �لفل�صطيني، و�÷ي�ص �للÑن�Ê، ومن¶م�ت غÒ حكومية، 

 ،k�يFأو جز�  k�ليc مهّدمة ºيî75% من �’أبنية يف �÷زء �÷ديد من �مل �أن ”�أÌc من  عن 

وهي ب�لت�› غÒ �ص�◊ة لل�صكن“. و�أوVصí مهند�صون ع�ملون يف �’أونرو� �أن ”�ملنط≥ة 

 âصف�c  ،íمل�ص� من  �’أو¤  �ملرحلة  خÓل  aيه�  ب�لعمل   Ê�نÑلل� �÷ي�ص  لن�   íصم� �لتي 

 .“Iعد  Qصهو� �إ¤   ê�ت– منه�   Ω�cلر� �إR�لة  و�أن  �أ�ص�به�،  �لذي  �له�Fل   Q�لدم�  ºحج

خ�وية   âن�c �ملم�صوحة  ”�لÑيوت  �أن  �أXهر  �’أو›   íمل�ص� �أن  �إ¤  �ملهند�صون   Q�و�أ�ص

د�خل  من  لÓأونرو�  ت�بعة  cهرب�ء  مولد�ت   Qوت†رش �ختف�ء  �إ¤  �إVص�aة  �أK�Kه�،  من   k�ليc

�ملîيº، و�أن �صÑكتي مي�√ �ل�رشب و�ل�رش± �ل�صëي قد �أ�ص�بتهم� �أVرش�Q ب�تâ ت�صتدعي 

 ÚنK� إ’ �أن¬ يكن ��صتعم�ل� ،Iة �إ¤ �أن خز�ن�ت �ملي�√ �ل` 12 مدمرa�صVإ� ،k�ليc �د�لهمÑصت��

�Kنت�ن  �إ’  منه�   ≥Ñي  ⁄  k�أي†ص�  12 �ل`  �÷وaية   Q�بB’� aيم�   ،‹�◊�  âلوق� جزFي�k يف  منه� 

�ص�◊ت�ن لÓ�صتعم�ل“179.

دع�  �لQ�Ñد،   Q�إعم� م�ص�ألة  من  �للÑن�نية  و�÷ه�ت  �’أحز�ب  مو�ق∞  �صي�¥  ويف 

�ملكتÖ �ل�صي��صي للجم�عة �’إ�صÓمية �◊كومة وvÓc من �ملعنيÚ، لÓن�رش�± �إ¤ مع�÷ة 

 k�ن�ء، “هيدÑل� Iب�إع�د k�Qوa دءÑل� Èع ºيîأبن�ء �مل� Iذيول �’قتت�ل ”من �أجل طم�أنة �’إخو

لعودI �لن�RحÚ �إ¤ من�Rلهº، و�لعمل �÷�د على مع�÷ة �مل�B�صي و�’Ω’B �لتي ت�صâÑÑ به� 

 ≥F�≤◊� ∞م�عة ”�ل≥وى �’أمنية ب��صتكم�ل –≥ي≥�ته� لك�ص÷� âÑهذ√ �◊رب“. وط�ل

.180“Úة �ملجرمÑومع�ق

�إ¤ �تف�¥  �لتو�صل   Q�¶أن �نت�” �أمÚ �÷ميل  �للÑن�نية   ÖF�ي�ص حزب �لكتFQ أى�Qو

“. و�صدد على  k’وÑ≤ن�ن ⁄ يعد مÑيف ل Úمل≥يم� Úلفل�صطيني� ÚÄجÓّل ق†صية �ل◊ ΩÓص�
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”�أن¬ ب�ت لز�م�k على �’أ�رشI �لدولية �أن تتëمل م�صوDولي�ته� �ل�صي��صية �لك�ملة عÈ �إيج�د 
 Úل�صطينيa عليه� �’أطر�± �ملعنيون من ≥a�ل �صي¨ة ع�دلة يتوÓحّل لهذ√ �ل≥†صية من خ

 ºح≥ه من   Úلفل�صطيني� حرم�ن   k�أبد� يعني   ’ �◊ل  هذ�  ”�أن  �إ¤   âولف  .“Úودولي

 Iإع�د� مع  ب�لتو�Rي  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl Q�إعم�  R�‚إ� ”�إ¤  ودع�   .“ºهQ�دي �إ¤   Iلعود� يف 

.181“ºوبلد�ته ºل �إ¤ قر�هÑ÷�يف �ل�صم�ل و Úن�نيÑملهجرين �لل�

�أبر�صية دير �’أحمر وبعلÑك للمو�Qنة، قد  �أن �ملطر�ن �صمع�ن عط� �ˆ، Q�عي  �إ’ 

م†صى بعيد�k يف موقف¬، حيå ط�لÖ مبن��صÑة تكرË �أحد قتلى �÷ي�ص �لذين �ص≥طو� يف 

flيº نهر �لQ�Ñد وaQ�ق¬ بتîليدهº عÈ ”–ويل flيº �لرعÖ و�’إQه�ب و�لن�Q و�’أ�صلëة 

 ΩÓل�ص� بن�ء  cيفية  يف   k�ص�Qد لي�أخذو�  �لن��ص   √Qيزو معرVص  �أو   ∞ëمت �إ¤   IQملتطو�

 k’Óإج� �◊دي≥ة   -  ºيîمل� هذ�  و�ص§  يف  يرaع  للجي�ص  تذQ�cي   Öن�ص  Ω�أم� وينëنو� 

 Ωبعد”  Ê�نÑلل� �إ¤ FQي�ص جمل�ص �لوQR�ء   kأن¬ وج¬ ند�ء� �إ¤   Q�و�أ�ص .“ºبجميله k�a�و�عرت

.182“ºيîإ¤ �مل� ]Úلفل�صطيني� Iعود] Iلعود�

ويف 2008/2/12، �أطل≤ �ل�صنيوIQ �ملîط§ �لت�صميمي ’إع�دI �إعم�Q �ملîيº، و�أcد 

يف  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  ‡ãل  cRي،  عÑ��ص   Qصو†ëب ع≥د√  �صëفي  موD“ر  يف 

 Iصي�د� â– ن�c �مcد �صيعود �إ¤ مك�نت¬ وQ�Ñنهر �ل ºيfl وت، وعدد من �ل�صفر�ء �أنÒب

.183Úل�صطa ¤إ� Iعلى �لعود ºوعينه Úلدولة، و�أهل¬ �صيعودون �إلي¬ جمتمع�

�لعمل  مو��صلة  على   IQل�صنيو� �أcد   ،Iجديد حكومة  بت�صكيل  تكليف¬  وبعد 

’�صتكم�ل �÷هود للë�صول على �لدعº �لΩRÓ ’إع�دI بن�ء flيº نهر �لQ�Ñد �لذي نريد√ 

‰وذج�k للعÓقة �’أخوية بÚ �ل�صعÚÑ �للÑن�Ê و�لفل�صطيني و�حرت�Ω �صي�دI �لدولة �للÑن�نية 

.184ºهQ�إ¤ دي� Iيف �لعود Úعن �إخو�نن� �لفل�صطيني ´�aومو��صلة �لد

 .√Q�إعم� Iإع�د’ k�د “هيدQ�Ñلنهر �ل� ºيfl Ω�cQ ±ويف 2008/6/5 بد�أت عملية جر

و�أa�د Rي�د �ص�ي≠ �مل�صوDول �’إعÓمي للجنة �◊و�Q �للÑن�Ê �لفل�صطيني: ب�أن ”هذ√ هي 

�ÿطوI �’أو¤ نëو �لÑدء ب�إع�دI �إعم�Q �ملîّيº. وهي Q�ص�لة �إ¤ موD“ر �لدول �مل�نëة �لذي 
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 .“Q�إعم’� Iدء ب�إع�دÑيد �لcي [حزير�ن/ يونيو 2008[ لت�أQ�÷� 23 Ωصينع≥د بفيين� يو�

ويف �÷�نÖ �لفل�صطيني، ق�ل �أمÚ �رش �للجنة لطفي �◊�ê �أحمد ”cّن� نف†صل �أن تÑد�أ 

عملية �÷ر± بعد توVصيí جملة �أموQ تتعل≤ ب��صتÄج�Q �’أV�Qصي، و–ديد عملية �لÑدء 

ب�إع�دI �’إعم�Q ح�صÖ �لوعود �لتي �أعطيâ“. و�أوVصê�◊� í �أحمد �أن ”�÷ر± بد�أ 

قÑل �’�صتج�بة لهو�ج�ص �أه�› �ملîّيº و�لف�ص�Fل �لفل�صطينية تتعل≤ ب��صتمÓ∑ �’أV�Qصي، 

.185“Qو�إ�صك�’ت ق�نونية، يف غي�ب حكومة نر�جعه� بهذ√ �’أمو

ويف 2009/3/9، �أقيº �حتف�ل وVصع حجر �’أ�ص��ص ’إع�دI �إعم�fl Qيº نهر �لQ�Ñد. 

وQعى FQي�ص �◊كومة �للÑن�نية ‡Óã بوRير �’إعΩÓ ط�Q¥ مرتي، �’حتف�ل �لذي ن¶مت¬ 

�’أونرو�.  ووc�لة  لÑن�ن  يف  �لتëرير  من¶مة  و‡ãلية  �لفل�صطيني   Ê�نÑلل�  Q�و◊� ÷نة 

 Q�إعم’� Iن�نية ”ب�إع�دÑكومة �لل◊� Ω�يه� �لتزa جدد IQل�صنيو� ºلمة ب��صc و�أل≥ى مرتي

 åÑمع ت�صديدن� على �لت†ص�من يف وج¬ �لع IQد و�ل≥رى �ملج�وQ�Ñنهر �ل ºيfl و�لتنمية يف

 Ω�ب�أن ”�◊كومة لن تت≥�ع�ص يف تعزيز �حرت Ωن�نية - �لفل�صطينية“. وجزÑق�ت �للÓب�لع

ح≥و¥ �لفل�صطينيÚ �’إن�ص�نية“186.

وc�ن �لع�ملون يف �رشcة �÷ه�د، �ملكلفة من قÑل �’أونرو� برaع �أن≥�Vص flيº �لQ�Ñد، 

قد عÌو� يف 2009/2/5 على جمموعة من �أعمدI �ل¨ر�نيâ يف �لرRمة �’أو¤ من �÷زء 

�ل≥دË من �ملîيa ،ºعمدو� �إ¤ �إعΩÓ قي�دI �÷ي�ص �ملكّلفة مبر�قÑة عملية aQع �’أن≥�Vص. 

وق�مâ �’أخIÒ، يف �ليوΩ نف�ص¬، ب�إبÆÓ �ملديرية �لع�مة لQ�KBÓ بوجود �’أعمدI. وبعد 

�أي�Ω، �أQ�صلâ مديرية �’Q�KB مهند�صيه� �إ¤ �ملك�ن للك�ص∞ على �ملوجود�ت، وحّرQت 

 .IQوcملذ� �لرRمة  يف  �لعمل  ب�إي≥�±   Úملعني� aي¬   âÑط�ل  ،2009/3/11 بت�Qيخ   k�ت�بc

�قرت�ح�ت  ت†صّمن  �لa�≤ãة،  وRير  �إ¤   k�صمي�Q  k�ت�بc �ملديرية   â2009/3/14، وجه ويف 

�ملديرية للموقع �مليد�Ê، د�عية �رش�حة �إ¤ وق∞ �’أعم�ل –â �إ�رش�aه� من �أجل حم�ية 

�لوQR�ء.  جمل�ص  �إ¤   k�م�ص�به  k�ت�بc �ملديرية   âوجه  ،Ω�أي�  Iع�رش وبعد  �’أKرية.  �ملو�Qد 

 Òللمع�ي  k�≤aو  Q�KB’� ”بطمر   2009/4/30 قر�k�Q يف  �تîذت  �للÑن�نية  �◊كومة  �أن   Òغ

�لدولية“187.
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تنفيذ  بوق∞   ،2009/7/18 يف   k�أمر�  Qأ�صد� �للÑن�نية  �لدولة  �صوQى  جمل�ص  ولكن 

جمل�ص   Q�قر عليه�.  و�لÑن�ء  �ملكت�صفة   Q�KBÓل �لطمر  عملية  بتجميد  �أي  �◊كومة،   Q�قر

�صوQى �لدولة ج�ء Qد�k على �لطعن ب≥ر�Q جمل�ص �لوQR�ء و�لذي ت≥دΩ ب¬ مي�ص�ل عون، 

 Óc Ωم� ي≥دãيQ صي مهلة �صهرينV�≤لني�بية. وقد حدد �ل� ìÓو�’إ�ص Òي�ص تكتل �لت¨يFQ

�لطرÚa (عون و�◊كومة) مط�لع�تهم� �ل≥�نونية188.

�ملîيº �÷ديد وتÑد�أ  �’أV�Qصي يف  �لدولة  ت�صتملك  �أن  �لوطني �◊ر   Q�لتي�  ìو�قرت

�لتو��صل  �صي�حي�k. وجرى   k�زcمر Ëل≥د�  ºيîمل� �’Q�KB يف  بينم� –ول  aوقه�،   Q�إعم’�

تكر�k�Q بÚ ÷نة من �لتي�Q �لوطني �◊ر و�أطر�± aل�صطينية معنية، وجرى �لن≥��ص بهدوء 

 Qوقد �أ�صد .Q�KB’� صو´ حفظVذلك ملوcد وQ�Ñيف نهر �ل I�للمع�ن Ê�مهني و�إن�ص ìو�رش

“، و�◊ف�® على  k�رشيع� ºيîمل� Q�يه� حر�ص¬ على ”�إعمa دcمية �أÓت �إع�ëصيVتو Q�لتي�

.189Ëن�صيج¬ �’جتم�عي“، وعلى ح≤ �’إن�ص�ن �لفل�صطيني ب�لعي�ص �لكر”

 Q�لتي� �أcد   ،Q�إعم’�  Iو�إع�د �لطمر  ��صتÄن�±   IQب†رشو �ملن��صد�ت   Q�صتمر�� ومع 

�لوطني �◊ر “�صك¬ بîطوI وق∞ �لعمل يف �إع�دI �إعم�fl Qيº نهر �لQ�Ñد وعدΩ طمر 

�’Q�KB �لتي �cت�صفâ يف �ملنط≥ة. و�أ�صفâ ÷نة �لدQ��ص�ت يف �لتي�Q يف بي�ن ”مل� تتعرVص 

ل¬ ق†صية �Q�KB مدينة �أوQتوRي� من ت�صوي¬ ◊≥ي≥ته�“. و�أcدت �للجنة ”�لتز�Ω �لتي�Q �لك�مل 

�إ¤   Iلعود� �ملدنية و�’جتم�عية و�’إن�ص�نية، وبë≥هº يف  �لفل�صطيني   Öل�صع� بë≥و¥ 

هذ�  على  �لفل�صطيني  �للجوء  مل∞  مع�÷ة  على  و�لعمل   ،Úلتوط� وبرa†ص   ،ºصهVQأ�

�’أ�ص��ص، مرّحÚÑ ب�ملÑ�دQ�ت �’Bيلة �إ¤ “ويل م�رشو´ �إعم�Q �مل�ص�cن �لFÓ≥ة لÓإخو�ن 

 á«bÉã«ŸG  §HGƒ°†dGh •höûdG  øª°V øµdh ,OQÉÑdG  ô¡f  ºq«fl øY ÚMRÉædG  Ú«æ«£°ù∏ØdG

 Úن�نيÑعن حّ≤ �لل ´�aب�لد k�أي†ص� Ωلية و�لدولية، �إذ �إنن� نلتزëية و�ل≥�نونية، �ملQو�لد�صتو

ب�◊ف�® على ت�Qيîهº وتر�Kهº وa�≤Kتهº �ملتمãّلة ب�’c Q�KBم� ب¨Òه� من �لعن��رش“190.

وQّد �ملكتÖ �’إعÓمي ÿليل مك�وي، على بي�ن ÷نة �لدQ��ص�ت يف �لتي�Q �لوطني 

م�صلëة   Úت�أم  Iق�عد على  ”�أتى  �لفل�صطينية،   - �للÑن�نية  �لعÓق�ت   ºترمي ب�أن  �◊ر 
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 ÚÄجÓرية لc I�حي Úن�ن، وت�أمÑل Q�ل و��صت≥رÓ≤و��صت Iصي�د� Ω�لدولة �لعلي�، �أي �حرت�

�لفل�صطينيÚ“. م�صk�Ò �إ¤ ”�أن �ملîط§ �لتوجيهي ’إع�دI �إعم�Q �ملîيº و�â≤a علي¬ cل 

�’إد�Q�ت �ملعنية، قÑل عرVص¬ على جمل�ص �لوQR�ء، �لذي �تîذ قر�k�Q ب�ملو�a≥ة علي¬“191.

ويف 2009/9/12، دع� �إبر�هيc ºنع�ن �لن�ÖF يف تكتل �لت¨يÒ و�’إ�صìÓ، ”من ’ 

يريد �لتوطÚ يف لÑن�ن �إ¤ عدΩ توجي¬ Q�ص�لة مزدوجة �إ¤ �لع�⁄ �لعربي و�ل¨ربي، و�أن 

ي≥ول لكل �لدول �أن هن�∑ م�ص�Qيع بديلة عليه� �أن ت�ص�هº يف –≥ي≥ه� ’أن �مل�صوDولية ’ 

ت≥ع على لÑن�ن وحد√“، ’aت�k �إ¤ �أن �لتمويل �لذي خ�ص�ص ’إع�دI �إعم�Q نهر �لQ�Ñد، 

و�لذي يÑل≠ 300 مليون دو’Q، ”يëول¬ من flيº لÓجÚÄ �إ¤ fiل �إق�مة د�ºF“، و�صدد 

 ΩÓو�لك ÖF�ل�ص� Q�و�ملو�ق∞ �لرن�نة، بل ب�ل≥ر ΩÓع ’ تو�ج¬ ب�لكF�على �أن ”هذ√ �لوق

وتكري�ص  �لفل�صطينية  ب�لدولة  �’عرت�±  بهد±  �لدو›  للمجتمع  و�÷ريء   íصV�لو�

ح≤ �لعودI، ومب� �أن �’عرت�± ب�ل†صفة �ل¨ربية �أ�صíÑ دولي�k وجدي�a kلين≥لو� هذ� �ملÑل≠ �إ¤ 

.192“Úصد �لتوطV ºتو� جدية مو�قفهÑãهن�∑ لي

ويف 2009/10/5، �أ�صدQ �لتي�Q �لوطني �◊ر بي�ن�k �أوVصa íي¬ موق∞ �لن�ÖF مي�ص�ل 

�أو  �إع�قة  ”نية يف  �أن ’  و�أcد  �لQ�Ñد“،  نهر   ºيfl Q�إعم�  Iإع�د� ب`”ت�رشيع   k�Ñعون، مط�ل

م�صتمهkÓ عملية  �◊كومة   Q�قر �ل�صوQى  ن≥†ص جمل�ص  �أن  �ملîيº. وc�ن   Q�إعم� وق∞ 

�لطمر �لع�صو�Fي“. وجدد �لتي�Q �لوطني �◊ر:

ت�أcيد√ للر�أي �لع�Ω �للÑن�Ê ب�صوIQ ع�مة، ولÓأخوI �لفل�صطينيÚ من �صك�ن 

 Ê�ق†صية �◊≤ �’إن�ص ،Úل�صطa ية ق†صيةQوëخ��صة، �إي�ن¬ مب IQد ب�صوQ�Ñنهر �ل

�مل¨لوب يف �لع�⁄ وبë≤ �لÓجÄي`ن ب�لعودI �إ¤ دي�Qهc ،ºم� حر�ص¬ �لذي ’ 

 á«YÉªàL’G •höûdG πc IÉYGôe ™e ,º«îŸG QÉªYEG IOÉYEG ™jöùJ ≈∏Y ¬«a ¢ùÑd

لل�صك�ن وa≤ �ملع�يÒ �لعلمية و�ل�صو�صيولوجية �لتي وVصعته� �لدQ��ص�ت �لتي 

�لوطنية  م�صوDولي�ته�  بتëمل  �للÑن�نية  �ل¨�ية، ومط�لÑة �◊كومة  لهذ√  �أعدت 

تتطلÑه�  قد  ع≥�Qية  م�ص�حة  �أي   ∑Óصتم�� �لفل�صطينيÚ، ÷هة   ÚÄجÓل�  √�Œ

�إع�دI �’إعم�Q، �إذ� م� �قت†صى �’أمر �إبر�R بع†ص �ملع�⁄ �’أKرية �ملهمة193.
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�لدولة  �صوQى  �أ�صدQ جمل�ص  �لط�عنة،  �÷هة  �لتي قدمâ من  �ملهلة  �ن≥†ص�ء  وبعد 

��صتيف�ء   Ωلعد  ìÓو�’إ�ص  Òلت¨ي� تكتل  من   Ωمل≥د� �لطعن  ب�إل¨�ء  ي≥†صي   k�يF�ق†ص  k�Q�قر

 Q�إعم� ب�لÑدء بعملية  �أQتوRي�  تâÑã �صëة وجود مدينة  �لتي  �لRÓمة   Úه�Èأدلة و�ل’�

 ºيfl Q�إعم� Iعملية �إع�د â≤د194; وبن�ء علي¬ ويف 2009/10/26، �نطلQ�Ñنهر �ل ºيfl

نهر �لQ�Ñد من جديد، بعد توق∞ د�Ω �صهرين، بعدم� تÑل¨â �’أونرو�، و÷نة �ملت�بعة 

.195Q�إعم’� Iن�± �إع�دÄصت�� Q�من �◊كومة قر ،ºيîلعلي� �لفل�صطينية ملل∞ �مل�

:GhôfhC’G ádÉch ∞bƒe .3

 Iإع�د� م�ص�ألة  يف   Úأ�ص��صي’�  ÚÑعÓل� Vصمن   k�مهم  k�مك�ن �’أونرو�  وc�لة   âحتل�  

لفâ بتنفيذ  �إعم�fl Qيº نهر �لQ�Ñد; حيc å�نâ هي �÷هة �’أ�ص��صية و�◊�رشية �لتي cمُ

 ºص �أهVنعر ºع �’أمو�ل لهذ� �لهد±. ويف هذ� �ل≥�صaبد âو�أ�صهم Q�إعم’� Iخطة �إع�د

م� ق�مâ ب¬ وc�لة �’أونرو� بهذ� �ل�ص�أن.

ق�ل مدير ع�Ω �’أونرو� يف لÑن�ن Qيت�ص�Qد cو∑ Richard Cook، بعد �نته�ء �لعملية 

�لع�صكرية يف flيº نهر �لQ�Ñد: �إن ”�’أوVص�´ يف flيº نهر �لQ�Ñد �صعÑة، و�◊ل �لÑديل 

 Iرتa لÑق ºيîإ¤ �مل� âأن �’أونرو� دخل’ ،Iل �لعودÑق Ècو�إعط�ء مهلة �أ Q�¶ن �’نت�c

وجيزI، و⁄ ت�صتطع ت≥دÿ� Ëدم�ت �ل†رشوQية و�’أ�ص��صية و�ملطلوبة للن�RحÚ �لع�Fدين; 

c�لكهرب�ء و�ملي�√ و�ل�رش± �ل�صëي، ولكن ’ح≥�k ويف وقâ قريÖ �صتتë�صن نوعية 

�ÿدم�ت �مل≥دمة، من خÓل �لتع�ون مع �أطر�± عديدI، ونëن نعر± QغÑة �÷ميع 

يف �لعودI، ولذلك قمن� ب��صتÄج�Q مÑ�ن ’�صت†ص�aة ن�Rحa Úيه�، �إ’ �أن �ملهB’� ºن يÑ≥ى 

 ºيfl يف   Úج�هزت  Úصت�Qمد بÑن�ء  �’Bن   Ωن≥و ولذلك   ،ºصه�Q�مد �إ¤  �لطÓب   Iعود

 ºمن �مله Ωليو�” : kÓF�ص�± قVد“. و�أQ�Ñنهر �ل ºيfl أخرى يف� Iصة ج�هز�Qد�وي، ومدÑل�

جد�k حل م�صكلة �ملد�Q�ص و�إخÓء �لن�RحÚ منه�، من خÓل �إتÑ�´ خي�Q�ت عدI مت�حة 

�أم�من�، على �أن نÑد�أ �ل�رشو´ aوk�Q يف �إع�دI �إعم�Q �ملîيº و�صنكون و�إي�ºc �رشc�ء يف 

�إع�دI �’إعم�Q هذ√“196.
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و�أطل≥Q�c âين �أبو Rيد Karen Abu Zayd، �ملفوVصة �لع�مة لوc�لة �’أونرو�، ند�ء 

ع�جkÓ �إ¤ �ل�صن�دي≤ �لعربية لت≥دË �مل�ص�عدI �لط�FQة لÓجÄي نهر �لQ�Ñد. ودعâ خÓل 

 Ωيين�، و�لذي قدa أونرو� و�صندو¥ �’أوبك للتنمية �لدولية يف’� Úلتوقيع على �تف�¥ ب�

مبوجÑ¬ م�ص�عدI ب≥يمة خم�صة مÓيÚ دو’Q لÑن�ء Kم�Ê مد�Q�ص جديدI يف نهر �لQ�Ñد، 

لتلÑية   ±�c نëو  على  �’�صتج�بة  ”على  �لوc�لة   Iم�ص�عد �إ¤  �مل�نëة  �لعربية  �÷ه�ت 

للتنمية  �’أوبك  �صندو¥  �أن  �إ¤  �أ�ص�Qت  cم�   .“ÚÄجÓل� لهوD’ء  �’إن�ص�نية  �◊�ج�ت 

�لدولية c�ن من بÚ �أو¤ �÷ه�ت �مل�نëة �لتي ��صتج�بâ للند�ء �مل�صرت∑ �لذي �أطل≥ت¬ 

 Iإع�د’ âخ�ص�ص Q’445 مليون دو �للÑن�نية و�لذي بل¨â قيمت¬  �’أونرو� و�◊كومة 

�إعم�Q �ملîيº، موcDدI �أن هذ� �مل�رشو´ �صيكون �’أÈc منذ �إن�ص�ء �’أونرو�197.

�أيلول/  ن��صدت يف  قد   ،2008/10/9 بي�ن وRعت¬، يف   Öص�ëأونرو�، ب’�  âن�cو

�لQ�Ñد،  موDقتة ’أه�›  توÒa خدم�ت  �أجل  مليون دو’Q من   43  Òaبتو  2008  ÈتمÑص�

مãل �ملعونة �ل¨ذ�Fية �لط�FQة وتوÒa �مل�ص�cن، �إ’ �أن �لو’ي�ت �ملتëدI وحده� هي �لتي 

قدمâ تعهد�k ب≥يمة 4.3 مليون دو’Q يف �لوقâ �لذي �أعربâ قلة من �÷ه�ت �مل�نëة 

�’أوQوبية عن QغÑته� يف �لتعهد، و�أ�ص�Qت �’أونرو� �إ¤ �أن �مل�نÚë �لعرب ⁄ ي≥دمو� 

�أي تÈ´ حتى ذلك �لت�Qيخ. وق�ل م�صوDولون يف �’أونرو� �إن¬ م� ⁄ –�صل �لوc�لة على 

 ÇQ�لطو�  èبر�م على  بت≥لي�ص ح�د   Ω�ل≥ي� �ل†رشوQي  من  �صيكون  a�إن¬   ،k�Ñقري �’أمو�ل 

�’أ�ص��صية، حيå هن�∑ ح�جة �إ¤ 2.5 مليون دو’c Qل �صهر لت≥دË �مل�ص�عد�ت �لط�FQة 

�’أ�ص��صية. وق�لâ �أبو Rيد: ”م� ⁄ نë�صل على م�ص�هم�ت �إVص�aية بëلول نه�ية �ل�صنة، 

a�إن خدم�تن� �لتي ن≥دمه� لÓجÚÄ �صتع�Ê، وينÑ¨ي علين� �أ’ ن�صمí بëدوç ذلك“198.

ويف 2008/10/29، �أطل≥â �’أونرو�، ب�ل�رش�cة مع برن�مè �’أ· �ملتëدI �’إ‰�Fي، 

وب�لتع�ون مع ÷نة �◊و�Q �للÑن�Ê �لفل�صطيني، ومن¶مة �لتëرير، عملية aQع �’أن≥�Vص 

�’إ‰�Fي   Iدëملت� �’أ·   èبرن�م ب�أن  �’أونرو�  بي�ن �صدQ عن  �لQ�Ñد. و�أa�د  من flيº نهر 

ي≥وΩ بتنفيذ عملية aQع �’أن≥�Vص بتكلي∞ من �’أونرو�، وب�أن عملية aQع �’أن≥�Vص من 

�إ¤  �أ�ص�Qت  �لتي   ،ºيîمل�  Q�إعم�  Iإع�د� عملية  �’أو¤ يف   Iطوÿ� “ãل  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl
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�أنه� �صتÑد�أ يف c�نون �لÊ�ã/ ين�ير 1992009. و�أcد ن�ÖF �ملفوVص �لع�Ω لÓأونرو� aيليÑو 

 k�تa’ ،د�يةÑل� âن�c Ωو�ليو ÒÑc د– ºيîمل� Q�إعم� Iأن �إع�د� Flibo Ghrandi غر�ندي

�إ¤ ”برن�مè �إR�لة �لرΩ�c �لذي ي�صتلزΩ وقت�c k�ÒÑc kلفت¬ �’إجم�لية يف حدود 20 مليون 

دو’Q. ون�ص∞ هذ� �ملÑل≠ ت�أمن لÓأونرو� بف†صل جهود �ملفوVصية �’أوQوبية وعدد من 

”�أÈc –ّد تو�جه¬  �إعم�Q �ملîّيº هي   Iإع�د� �أن  �لدول �’أوQوبية“200. وQ�أى غر�ندي 

يف  ”�صعوب�ت  �’أونرو�  ملو�جهة  غر�ندي  و�أ�ص∞   ،“ k�ع�م  60 منذ  �لدولية  �ملن¶مة 

عمله�“201.

 .√Q�إعم� Iإع�د’ k�د “هيدQ�Ñلنهر �ل� ºيfl Ω�cQ ±ويف 2008/6/5، بد�أت عملية جر

 Iإع�د�  Èتعت” �’أونرو�  �لع�مة يف  �لعÓق�ت   Öمدير مكت Iلرت∑ م�ص�عد� وق�لâ هدى 

�إعم�fl Qيº نهر �لQ�Ñد �أÈc م�رشو´ ت≥وΩ ب¬ �’أونرو� منذ �إن�ص�Fه�“. و�أcدت على �أن 

 ،ºيîمل� Q�إعم� Iخططن� ’إع�د Q�صمن �إطV” مهمة Iص ي�صكل خطوV�≤لة �’أن�Rدء ب�إÑل�

 ÚحR�لن� Iلة و�◊كومة ب�إع�د�cلو� Ω�يد �لتزcل¬ لت�أc ⁄�و�لع Úص�لة �إ¤ �لفل�صطيني�Q وهي

.202“ºيمهfl ¤إ�

وبعد وVصع حجر �’أ�ص��ص ’إع�دI �إعم�fl Qيº نهر �لQ�Ñد، يف 2009/3/9، �أ�ص�Qت 

�لعي�ص  يف   Q�صتمر�’� �إ¤  �صي†صطرون   ºيîمل� من   ÚÄجÓل� ”�أن  �إ¤  Rيد  �أبو  Q�cين 

�لتي  �ملوDقتة  �مل�ص�cن  �أو   Iمل�صت�أجر� �لÑيوت  aي�صكنون  �مل≥Ñلة،  �’أ�صهر  يف   ÚحR�نc

بنته� �’أونرو�... و�صي�صتمرون يف �’عتم�د ب�صكل ÒÑc على �مل�ص�عد�ت �لتي ت≥دمه� 

�’أونرو� Ñcد’ت �’إيج�Q و�ملوDن �ل¨ذ�Fية“، منÑهة �إ¤ �أن ”هذ√ �◊�ج�ت �مل�صتمرI هي 

مدع�I قل≤، ’أن ند�ء �’أونرو� لÓإغ�Kة و�لنهوVص �ملÑكر ⁄ يëظn ب�لتمويل �ملن�صود، ‡� 

يجعلن� غÒ ق�دQين على �ل≥ي�Ω بو�جÑ�تن� �’إن�ص�نية ب�صكل c�مل“203.

بعد   ،2009/10/26 من جديد يف  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl Q�إعم�  Iإع�د� عملية   â≤و�نطل

 ºيîأونرو� و÷نة �ملت�بعة �لعلي� �لفل�صطينية ملل∞ �مل’� â¨uصهرين، بعدم� بمُل� Ω�توق∞ د

من �◊كومة �للÑن�نية قر�Q ��صتÄن�± �إع�دI �’إعم�Q بعد Qّد جمل�ص �ل�صوQى �’عرت�Vص 
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 Iمدير م�رشو´ �إع�د ÖF�د �لع�ل، نÑمد عfi ∞ص�c ،Q�لن≥�ص �’أدلة“. ويف هذ� �’إط”
 Q�أمر. و�أ�ص’� k�صمي�Q ≠بمُّل (ة جه�د �لعربcرش�) يف �’أونرو�، �أن �مل≥�ول ºيîمل� Q�إعم�

�إ¤ �أن �’أعم�ل �’أو¤ ت�صمل �إع�دQ IدQ�KB’� Ω �ملكت�صفة وطمره� يف �لرRمة �’أو204¤.

لÑن�ن  لÓأونرو� يف   Ω�لع� �ملدير  �للÑن�نية، وج¬  قر�Q �◊كومة  �’أونرو�   ÆÓإب� وقÑل 

�صلف�توQي لومQ�Ñدو Q Salvatore Lombardo�ص�لة �إ¤ aوD�د �ل�صنيوIQ، �أ�ص�a Qيه� �إ¤ 

”ت≥دË خدم�ت �’إغ�Kة و�لنهوVص و�إع�دI �’إعم�Q ⁄ تîلمُ من –دي�ت“. و�صدد  �أن 

على �أن ”�أهد�aن� ’ تز�ل cم� هي: �إع�دI �’إعم�Q وعودI �◊ي�I �إ¤ طÑيعته�“205.

:‹hódG ∞bƒŸG .4

 Iمل�ص�عد�ت ’إع�د� Ëد على ت≥دQ�Ñنهر �ل ºيfl Q�قت�رش �ملوق∞ �لدو› يف �ص�أن �إعم�

 Patrick ن�Qب�تريك لو Òن�ن �ل�صفÑوبية يف لQصية �’أوVة �ملفوãي�ص بعFQ وق�ل ،Q�إعم’�

 Q�و�أ�ص �لQ�Ñد“206.  نهر   ºيfl بن�ء   Iإع�د� يف   ∑Q�صي�ص� �’أوQوبي  ”�’–�د  �إن   :Loran

 Iإع�د� ب�ص�أن  �للÑن�نية يف جهوده�  �◊كومة   ºدع �صÑل  تدQ�ص  �ملفوVصية  �أن  �إ¤  لوQ�ن 

 ،2008/4/11 ويف   .207ºيîمل�  ç�أحد� من  �ملت†رشQين   Úلفل�صطيني�  Úملدني� �إ�صك�ن 

 Q’و (حو�› 31 مليون دوQم�ص�عد�ت ب≥يمة 20 مليون يو Ωن �أن �’–�د قد�Qأعلن لو�

 IQ�يR أول� Ö≤ن�ن208. وعÑيط¬ يف �صم�ل لfiد وQ�Ñل� Q�إعم� Iيف �إع�د Ω�إ�صهÓأمريكي) ل�

ل¬ �إ¤ flّيº نهر �لQ�Ñد ⁄ ي�صتطع لوQ�ن �إ’ �أن ي�ص∞ �لوVصع aي¬ ب�أّن¬ ”م�أ�ص�وي“209.

ويف 2008/6/20، ق�لâ �ملفوVصية �’أوQوبية، يف بي�ن له�، ب�أنه� قرQت تî�صي�ص 

 Q�حتي�ج�ت �’إعم’ ،(أمريكي� Q’حو�› 124.5 مليون دو) يةa�صVو �إQيو ÚيÓ80 م

�لتي �صتوVصëه� �◊كومة �للÑن�نية خÓل �ملوD“ر. و�أ�ص�Qت �ملفوVصية �’أوQوبية �إ¤ �أنه� 

مليون   8 (حو�›  يوQو  مليون   5.2 قدQه�  ع�جلة  �إن�ص�نية  م�ص�عد�ت   âقدم  âن�c

(حو�›  يوQو   ÚيÓم Kم�نية   Ëبت≥د  ì�ل�صم� و”  �’أRمة،   Ö≤ع �أمريكي)   Q’دو

12.5 مليون دو’Q �أمريكي) �أخرى ملو��صلة توÒa �مل�ص�عد�ت �ل¨ذ�Fية و�ملي�√ و�مل�أوى 
�ملوDقâ و�ÿدم�ت �ل�صëية و–�صÚ �أوVص�´ �ملعي�صة وحم�ية �ملهجرين210.
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و�ملن�ط≤  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl  Q�إعم�  Iإع�د’ �لدو›  �ملوD“ر  ع≥د   2008/6/23 ويف 

و�لنم�ص�وية  �للÑن�نية   Úكومت◊� من   Iبدعو aيين�،  �لنم�ص�وية  �لع��صمة  يف   ،IQملج�و�

و�’–�د �’أوQوبي وج�معة �لدول �لعربية و�’أ· �ملتëدI، و�ص�âcQ �صÑعون حكومة 

�أن¬ ّ”  �أوQ�صو’ بÓ�صنيك  ومن¶مة عربية ودولية. و�أعلنâ وRيرQ�ÿ� Iجية �لنم�ص�وية 

�’cتت�ب مبÑل≠ 122 مليون دو’Q �أمريكي ’إع�دI �إعم�fl Qيº �لQ�Ñد و�ل≥رى �ملëيطة 

ب¬، وهو مÑل≠ ي≥ت�رش على �لدول �’أوQوبية و�ل¨ربية211. 

ومن ج�نÑه�، �أ�صدQت �صف�IQ �لو’ي�ت �ملتëدI يف بÒوت بي�ن�k، يف 2007/9/10، 

على   George W. Bush بو�ص  دبليو   êQجو �’أمريكي  �لرFي�ص  مو�a≥ة  aي¬   âأعلن�

ت≥دË م�ص�عدa IوQية مبÑل≠ ع�رشI مÓيÚ دو’Q لوc�لة �’أونرو�212. و�أعلن ن�ÖF م�ص�عد 

 Ïص�مويل وي� Iو�ل�صك�ن و�لهجر ÚÄجÓون �لDلة ل�صو�cجية �’أمريكية ب�لوQ�ÿ� IيرRو

Samuel Witten ب��صº �◊كومة �’أمريكية، يف 2008/2/28، عن ت≥دË هÑة �إ¤ وc�لة 

�إ�صه�م�k منه� يف �لند�ء �لط�ÇQ �لذي �أطل≥ت¬  �’أونرو� ب≥يمة 556 �أل∞ دو’Q �أمريكي 

�’أونرو� ل�صم�ل لÑن�ن، م�صk�Ò �إ¤ �أن هذ√ �لهÑة �÷ديدI �صت�صتîدΩ ’إق�مة عي�دI طÑية 

موDقتة للع�Fدين �إ¤ تîوfl Ωيº نهر �لQ�Ñد213.

cم� �أعلنâ �لو’ي�ت �ملتëدI، خÓل موD“ر �مل�نÚë ’إع�دI بن�ء نهر �لQ�Ñد �لذي 

 Iمل�ص�عد  Q’دو مليون   22 مÑل≠  تî�صي�ص   ،2008 يونيو  حزير�ن/  يف  aيين�  يف  ع≥د 

.214IQيف �ملن�ط≤ �ملج�و Úن�نيÑلل� Úد و�ملو�طنQ�Ñنهر �ل ºيfl يف Úلفل�صطيني� ÚÄجÓل�

 Michel ن�ن مي�ص�ل �صي�صونÑأمريكية لدى ل’� IÒل�صف� âويف 2009/7/20، �أعلن

Sison، ”عزΩ حكومة �لو’ي�ت �ملتëدI على توÒa مÑل≠ 30 مليون دو’Q �إVص�يف يف 

�لع�Ω 2009 لوc�لة �’أونرو� من �أجل �إع�دI بن�ء flيº نهر �لQ�Ñد“215.

:»Hô©dG ∞bƒŸG .5

 ،Q�إعم’� Iمل�دي ’إع�د� ºد �لدعQ�Ñنهر �ل ºيfl ملوق∞ �لعربي من ق†صية� Rيتج�و ⁄

�ملجتمع  قدم¬  م�  مع  م≥�Qنة  VصÄيلة   âن�c  âعaد �لتي  �’أمو�ل  cمية  a�إن  ذلك  ومع 
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 âقدم �لتي   Iلوحيد� �لعربية  �لدولة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  تكون  وتك�د  �لدو›. 

�أمو�’k لهذ� �ل¨رVص.

يف  �ل�صعودية،  �ململكة  وعدت  �لQ�Ñد،   ºيfl يف  �لع�صكرية  �لعملي�ت  �نته�ء  وبعد 

 ،IQد �ل�صنيو�Dوa ن�نيةÑي�ص �◊كومة �للFQد �لعزيز وÑد �ˆ بن عÑمللك ع� Úت�ص�ل ه�تفي ب�

.216ºيîمل� Q�إعم� Iيف �إع�د Ω�إ�صهÓمل�› ل� ºلدع� Ëبت≥د

 Iإع�د� موD“ر  يف  م�ص�cQت¬  خÓل   IQل�صنيو� aوD�د   Ê�نÑلل� �لوQR�ء  FQي�ص   Q�أ�ص� cم� 

 ،âو�لكوي وقطر،  �ل�صعودية،  هي  خليجية  دول  �أQبع  �أن  �إ¤  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl  Q�إعم�

.217Q�إعم’� Iدود 50% يف نف≥�ت �إع�دëب ºت، �صت�ص�ه�Q�و�’إم

flيمي  ملت†رشQي  ب�مل�ص�عد�ت  fiملة  �صعودية   IرF�ط  âو�صل  2008/12/3 ويف 

نهر �لQ�Ñد و�لÑد�وي، يف �إط�Q ”�◊ملة �ل�صعÑية لدعº �ل�صعÚÑ �للÑن�Ê و�لفل�صطيني“. 

وبل¨â قيمة �ل�صëنة 330 �أل∞ دو’Q وRنته� نëو �صتة �أطن�ن218. وقّدمâ �ل�صعودية 

يف ت�رشين �لÊ�ã/ نوaمÈ 2009 تÈع�k م≥د�Q√ 25 مليون دو’Q لوc�لة �’أونرو� من �أجل 

.219ºيîمل� Q�إعم� Iإع�د�
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 âتع�ط  ،1948 �صنة  �لنكÑة   Ö≤ع لÑن�ن  يف  �لفل�صطينية  �ملîيم�ت  �إن�ص�ء  منذ 

 Öن�÷� تعر  و⁄  �أمني،  بë�ص  لÑن�ن  يف  �لفل�صطيني  �ملل∞  مع  �للÑن�نية  �ل�صلط�ت 

�’جتم�عي و�◊ي�تي �’هتم�Ω �لΩRÓ. ويف �صنة 1969 وّقعâ �لدولة �للÑن�نية مع من¶مة 

�لتëرير �لفل�صطينية �تف�¥ �ل≥�هرI، و�لذي ّ” مبوجÑ¬ �’تف�¥ على عدΩ دخول �÷ي�ص 

�ملن¶م�ت   Iصيطر�  â– �ملîيم�ت   ¬Ñمبوج  âوب�ت �لفل�صطينية،  �ملîيم�ت  �إ¤   Ê�نÑلل�

.Ê�نÑيف �ل�ص�أن �لل Úتدخل �لفل�صطيني Ωد �’تف�¥ عدcلفل�صطينية، ويف �مل≥�بل، �أ�

�ص�âcQ �ملن¶م�ت �لفل�صطينية �مل�صلëة يف �◊رب �’أهلية �للÑن�نية، و�صعدت من 

 ،1978 �صنة  يف   Úمرت  Ê�نÑلل� �’أV�Qصي   âجت�ح� �لتي  ”�إ�رش�Fيل“  Vصّد  عملي�ته� 

و�صنة 1982، و�أدى ذلك يف نه�ية �ملط�± �إ¤ خروê من¶مة �لتëرير من لÑن�ن. ويف 

 âووقع  ،1986 �صنة  حتى  ��صتمرت  �لتي  �ملîيم�ت“،  ”حرب   âندلع�  1985 �صنة 

.Úلفل�صطيني� ÚÄجÓل� ≥ëب QR�له� �لعديد من �ملجÓخ

وعلى   .Iل≥�هر� �تف�¥  يف  ج�ء  م�   1987 �صنة  يف   Ê�نÑلل� �لني�بي  �ملجل�ص  �أل¨ى 

�لرغº من ذلك ⁄ تعمد �لدولة �للÑن�نية، بعد �نته�ء �◊رب �’أهلية �للÑن�نية، �إ¤ دخول 

÷نة  ت�صكيل  ت�Qيخ   ،2005 �صنة  حتى  Œ�ذب،  fiل  �’أمني  �ملل∞  وب≥ي  �ملîيم�ت. 

 Iن�نية و�لفل�صطينية، و�إع�دÑلل� Úقي �ل�رشعيتÓت Iلفل�صطيني على ق�عد� - Ê�نÑلل� Q�و◊�

.Iح≤ �لعود ºة، وتفعيل �÷هود �لدبلوم��صية لدع≤ãل� Qبن�ء ج�صو

�أي  ملنع  �لفل�صطيني   –  Ê�نÑلل�  Q�و◊� ÷نة  �أبدت¬  �لذي  �◊ر�ص  من   ºلرغ� وعلى 

 ºيfl يف   ΩÓإ�ص’�  íتa  ºتن¶ي  QهوX �أن  �إ’  �لفل�صطينية،  �ملîيم�ت  د�خل   Ω�صد�

نهر �لQ�Ñد، ومه�جمت¬ للجي�ص و�ل≥وى �’أمنية �للÑن�نية، ح�ل دون –≥ي≤ ذلك. وc�ن 

نتيجة هذ√ �ملو�جهة، بÚ �÷ي�ص �للÑن�Ê وتن¶يa ºتí �’إ�صΩÓ، تدمfl Òيº نهر �لQ�Ñد، 

.ÚÄجÓل� I�مع�ن Iي�دRصك�ن¬، و� Òوتهج
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 kÓعم و�عتÈت¬   ،Ê�نÑلل� �÷ي�ص  ��صتهد�±  �لفل�صطينية  �لف�ص�Fل  جميع   âأد�ن�

�نته�ء  �أع≥�ب  ويف  aل�صطيني.  a�صيل  �أي  �أو   ºيîمل� ’أبن�ء  �صلة  ب�أي   âي  ’  k�إجر�مي�

 Q�إعم� Iلي من �أجل �إع�دF�ن�ص§ �لفل�صطينيون على �مل�صتوى �لر�صمي و�لف�ص ç�أحد’�

�ملîيº وعودI �أهل¬ �إلي¬، �إ’ �أن �aÓÿ�ت �ل�صي��صة بÚ �لفرق�ء �للÑن�نيÚ �أKرت على ق†صية 

�إع�دI �’إعم�Q، و�أ�صهمâ يف ت�أخÒه�.

c�ن ’أحد�ç نهر �لQ�Ñد �نعك��ص�ت �قت�ص�دية و�جتم�عية على �أه�› �ملîيã“ ،ºل 

 ç�ن لهذ√ �’أحد�c �مc ،ºقهRQ Qوم�صد ،ºملك�ن �صكنه ºمنه Òãد�ن �لك≤a ه� يفRأبر�

مuرت �ملد�Q�ص نتيجة �ملو�جه�ت.  �نعك��ص�ت على �◊ي�I �لتعليمية يف �ملîيº بعد �أن دمُ

لÑن�ن،  �لفل�صطيني يف  �لوجود  aتí مل∞  �لQ�Ñد  نهر   ºيfl ç�أحد� �أع�دت   k�عموم

و�أQ�Kت �لت�ص�وD’ت ذ�ته� حول �◊≥و¥ �ملدنية للفل�صطينيÚ يف لÑن�ن، و�إ¤ متى �صيÑ≥ى 

هذ� �ملل∞ يفت≥ر �إ¤ مع�÷�ت جذQية!.
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.2007/3/18 ،IÉ«◊G 69
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.2007/3/28 ،ÒØ°ùdG 70

πÑ≤à°ùŸG 71، 25 و2007/5/28.

.2007/5/22 ،ˆ� Ω�Q ،ΩÉjC’G I72 جريد

73 وc�لة قد�ص بر�ص �إنرتن��صيون�ل، 2007/5/23.

74 جريدHô©dG ¢Só≤dG I«، لندن، 2007/6/9.

75 جريدøWƒdG I، �ل�صعودية، 2007/5/31.

IÉ«◊G 76، 9 و2007/6/12.

77 �ملرcز �لفل�صطيني لÓإعΩÓ، 2007/5/23، �ن¶ر:

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46

m9rUxJEpMO%2bi1s7LQk%2f3hNRNnz03so%2f5oa3Et9dH%2bwI%2b2%2

fdPOyodv3YW7%2bxp9MuvbHf7ZXFk3d5ZNtfuj7p1jISYV%2fafafYj6QBFn-

FglKwXIiYRYzC24IA6s88%3d

.2007/5/23 ،è«∏ÿG 78

è«∏ÿG 79، 2007/5/23; ووc�لة QويرتR، 2007/5/22، �ن¶ر:

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2007-05-

22T190535Z_01_OLR255873_RTRIDST_0_OEGTP-LEBAN-CLASHES-AT4.XML

.2007/5/30 ،πÑ≤à°ùŸG 80

.2007/5/22 ،IÉ«◊G 81

82 موقع �إ�صΩÓ �أون ’ين.نâ، 2007/5/21، �ن¶ر:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1179664465255

&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

.2007/5/31 ،¿É«ÑdG 83

.2007/6/21 ،QÉÑNC’G 84

.2007/5/24 ،IÉ«◊G 85

.2007/5/23 ،QÉÑNC’Gو ,IÉ«◊G 86

.2007/5/25 ،ÒØ°ùdG 87

88 وc�لة مع�k �’إخQ�Ñية، 2007/5/25، �ن¶ر:

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=68876

.2007/8/9 ،πÑ≤à°ùŸG 89

90 وc�لة مع�k، 2007/5/25، �ن¶ر:

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=68876

.2007/5/23 ،è«∏ÿG2007/5/22; و ،Qƒà°SódG 91

.2007/6/2 ،IÉ«◊G 92

.2007/5/29 ،ÒØ°ùdG2007/5/26; و ،§°ShC’G ¥öûdG 93

.2007/7/5 ،Qƒà°SódG 94
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.2007/9/10 ،QÉ¡ædG 95

.2007/9/8 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 96

.2007/5/24 ،ÒØ°ùdGل≥د�ص، 2007/5/23; و� ،¢Só≤dG I97 جريد

.2007/5/22 ،IÉ«◊Gو ,ÒØ°ùdG 98

.2007/6/1 ،OÉ–’G 99

.2007/6/2 ،è«∏ÿG2007/5/22; و ،IÉ«◊G 100

101 �إ�صΩÓ �أون ’ين.نâ، 2007/6/6، �ن¶ر:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1181062466944

&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

102 �ملرcز �لفل�صطيني لÓإعΩÓ، 2007/6/4، �ن¶ر:

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46

m9rUxJEpMO%2bi1s713gbVeGeroUpLS0t77Mna2PJx3j8eXN0egSSofGElyD

cwxL5L58%2bNsIZQM79ZCymYNYSLOGcs1sUJpzqnQKDxxboGe0KxTEK

AMqtQ%2fw%2bQJA%3d

.2007/9/17 ،ÒØ°ùdG 103

.2007/6/6 ،âأون ’ين.ن� ΩÓ104 �إ�ص

.2007/6/1 ،OÉ–’G 105

106 �ملرcز �لفل�صطيني لÓإعΩÓ، 2007/6/1، �ن¶ر:

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m

9rUxJEpMO%2bi1s7QG0%2bXHomvQomcIYcLWNR48VyMp597fPJwd1nTm

a9U%2fNQhTM27eIKO%2bPMQokEIEvU9k2r4wbHwv6Cn%2fp1CHuFxdIvj

OL1YZDQd82yfb5iPZ0%3d

.2007/6/5 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 107

108 جريدó¨dG I، عّم�ن، 2007/5/23.

.2007/8/28 ،πÑ≤à°ùŸG 109

.2007/5/27 ،§°ShC’G ¥öûdG 110

.2007/6/25 ،ÒØ°ùdG 111

.2007/5/29 ،è«∏ÿG 112

Q 113ويرتR، 2007/5/27، �ن¶ر:

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topnews&storyID=2007-

05-27T123133Z_01_OLR744946_RTRIDST_0_OEGTP-PAL-LEB-SG2.XML

.2007/5/29 ،è«∏ÿG 114

115 �صÑكة نوبلز نيوR، 2007/7/2، �ن¶ر:

http://www.news.syrianobles.com/news/index.php?page=show_det&select_page=2

&id=28969&PHPSESSID=9d8f7c5e9fbbd787f4c0cbd86ea5a05a
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.2007/8/23 ،πÑ≤à°ùŸG 116

.2007/9/17 ،IÉ«◊G 117

.2007/6/13 ،IÉ«◊Gو ,ÒØ°ùdG 118

.2007/6/13 ،ÒØ°ùdG 119

.2007/5/28 ،QÉÑNC’G 120

.2007/7/26 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 121

122 وc�لة �’أنÑ�ء �لفل�صطينية - وa�، 2007/5/23، �ن¶ر:

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=51382

123 قد�ص بر�ص، 2007/5/22.

.2007/3/18 ،OÉ–’G2007/3/14; و ،QÉÑNC’G 124

ÒØ°ùdG 125، 21 و2007/5/25.

ShC’G ¥öûdG 126°§، 23 و2007/5/28.

.2007/8/3 ،IÉ«◊G2007/7/28; و ،QÉÑNC’G 127

.2007/5/24 ،πÑ≤à°ùŸG2007/5/21; و ،§°ShC’G ¥öûdGو ،ÒØ°ùdG 128

.2007/5/22 ،IÉ«◊G21-2007/5/22; و ،ÒØ°ùdG 129

.2007/5/28 ،§°ShC’G ¥öûdG2007/5/27; و ،IÉ«◊G2007/5/25; و ،πÑ≤à°ùŸG 130

.2007/5/29 ،§°ShC’G ¥öûdG2007/5/24; و ،IÉ«◊G2007/5/21; و ،ÒØ°ùdG 131

.2007/5/23 ،¿É«ÑdG 132

.2007/5/29 ،πÑ≤à°ùŸG 133

.2007/5/22-21 ،ÒØ°ùdG 134

.2007/5/23 ،IÉ«◊G2007/5/21; و ،ÒØ°ùdG 135

.2007/5/28 ،§°ShC’G ¥öûdG 136

.2007/5/21 ،IÉ«◊Gو ،ÒØ°ùdG 137

138 �÷زيرI.نâ، 2007/5/26، �ن¶ر:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/73374291-8B53-445F-AA3A-C0F3CF366C6A.htm

.2007/6/3 ،QÉ¡ædG 139

.2007/5/21 ،ÒØ°ùdG 140

.2007/5/21 ،§°ShC’G ¥öûdGو ،ÒØ°ùdG 141

.2007/5/23 ،QÉÑNC’G 142

.2007/5/31 ،πÑ≤à°ùŸG 143

.2007/6/8 ،ÒØ°ùdG 144

.2007/6/12 ،πÑ≤à°ùŸG2007/5/24; و ،§°ShC’G ¥öûdG 145

.2007/7/17 ،ÒØ°ùdG 146

.2007/9/3 ،πÑ≤à°ùŸG 147
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.2007/9/11 ،πÑ≤à°ùŸG 148

.2007/9/29 ،Qƒà°SódG 149

.¬°ùØf ™LôŸG 150

.2007/9/9 ،QÉ¡ædG 151

.2007/7/25 ،πÑ≤à°ùŸG 152

.2009/9/7 ،QÉÑNC’G 153

.2007/9/11 ،QÉ¡ædG 154

155 �ملرcز �لفل�صطيني لÓإعΩÓ 2007/9/2، �ن¶ر:

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46

m9rUxJEpMO%2bi1s7jaAA%2ff8lPBmGhFMrkiX%2bXuRWmf8481yPI1ni

N3NuKYq%2bhyEefkzGg7d9YFf82fy0eijW35NfCD65lEQ0Awt%2bpLxwyO

8oDIZmAt0sDxScMfk%3d

.2009/9/4 ،πÑ≤à°ùŸG2009/8/22; و ،ÒØ°ùdG 156

.2009/8/22 ،ÒØ°ùdG 157

.2009/9/18 ,πÑ≤à°ùŸG 158

.2009/6/10 ،ÒØ°ùdG 159

160 �ملرcز �لفل�صطيني لÓإعΩÓ، 2009/12/2، �ن¶ر:

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46

m9rUxJEpMO%2bi1s7qLZ8GaoyxiYZXrYfMee5DeFcX8rZ%2bs5byfiGQ6j

9F5zxvNoHK%2bzh0hzpyjcBmbycn33kBwxjDQo9klsd8cXPbjQ5n%2fA8rD-

Y0A22yo8B%2byr8%3d

.2007/9/29 ,QÉÑNC’G 161

.2009/10/13 ،IÉ«◊G 162

2008/9/24 ،ÒØ°ùdG 163

.2007/10/17 ،ÒØ°ùdG 164

.2008/5/20 ،ÒØ°ùdG 165

.2009/1/16 ،QÉÑNC’G 166

.2009/9/16 ،ÒØ°ùdG 167

.2007/9/9 ،QÉ¡ædG 168

.2007/9/3 ،ó¨dG 169

.2007/9/2 ،§°ShC’G ¥öûdG 170

.2007/9/3 ،πÑ≤à°ùŸG 171

.¬°ùØf ™LôŸG 172

.2007/9/6 ،πÑ≤à°ùŸG 173

.2007/9/6 ،πÑ≤à°ùŸG 174
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.2007/9/11 ،§°ShC’G ¥öûdG 175

.¬°ùØf ™LôŸG 176

.2008/6/24 ،IÉ«◊G 177

.2007/9/11 ،IÉ«◊G 178

.2007/9/28 ،QÉÑNC’G 179

.2007/9/5 ،ÒØ°ùdG 180

.2008/10/10 ،ÒØ°ùdG 181

.2007/10/29 ،ÒØ°ùdG 182

.2008/2/13 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 183

.2008/5/29 ،ÒØ°ùdG 184

185 �÷زيرI.نâ، 2008/6/6، �ن¶ر:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/92DAB2A9-2969-4F78-9D3B-A5659AF3E6

03.htm

.2009/3/10 ،§°ShC’G ¥öûdG 186

.2009/9/18 ،QÉÑNC’G 187
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.2009/10/19 ،QÉ¡ædG ،¬ح≥وق

.¬°ùØf ™LôŸG 189

.2009/9/6 ،IÉ«◊G 190

.2009/9/8 ،IÉ«◊G 191

.2009/9/13 ،QÉ¡ædG 192

.2009/10/6 ،IÉ«◊G 193

194 جريدOÉ≤àf’G I، بÒوت، 2009/10/22.

.2009/10/26 ،QÉÑNC’G 195

.2007/10/17 ،ÒØ°ùdG 196

.2008/10/8 ،IÉ«◊G 197

.2008/10/8 ،IÉ«◊G 198

.2008/10/30 ،ˆ� Ω�Q ،Iójó÷G IÉ«◊G I199 جريد

.2008/10/30 ،QÉ¡ædG 200

.2008/4/12 ،QÉÑNC’G 201

202 �÷زيرI.نâ، 2008/6/6، �ن¶ر:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/92DAB2A9-2969-4F78-9D3B-A5659AF3E6

03.htm

.2009/3/10 ،§°ShC’G ¥öûdG 203

.2009/10/26 ،QÉÑNC’G 204
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.¬°ùØf ™LôŸG 205

.2007/6/28 ،ÒØ°ùdG 206

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/9/262029.htm :2007/9/8، �ن¶ر ،±Ó207 �إي

.2008/4/12 ،è«∏ÿG 208

.2008/4/12 ،QÉÑNC’G 209

.2008/6/21 ،Iójó÷G IÉ«◊G 210

.2008/6/24 ،ÒØ°ùdG 211

.2007/9/11 ،ÒØ°ùdG 212

.2008/2/29 ،ÒØ°ùdG 213

.2008/6/24 ،ÒØ°ùdG 214

.2009/7/21 ،IÉ«◊G 215

.2007/9/4 ،QÉÑNC’G 216

.2008/6/24 ،IÉ«◊G 217

.2008/12/4 ،QÉ¡ædG 218

219 موقع �إذ�عة �صوت �’أق�صى، 2009/11/28، �ن¶ر:

http://www.alaqsavoice.ps/arabic/?action=detail&id=46320






