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áeó≤e

 ،2005 ÈتمÑيف 12 �أيلول/ �ص Iل من قط�´ غزÓقو�ت �’حت êمن خرو ºعلى �لرغ

�إ’ �أن¬ يف ح≥ي≥ة �’أمر ⁄ يتëرQ و⁄ ي�صعر �ص�cنو√ ب�لتëرQ �أو �’�صت≥Óل; بل –ول �إ¤ 

�أ�صÑ¬ م� يكون ب�صجن ÒÑc تلف¬ �’أ�صÓ∑ و�◊و�جز من cل �’Œ�ه�ت، يف Xل و�قع 

ي�صتîدa Ωي¬ �’حتÓل �’إغc ¥Ó�صي��صة ع≥�ب جم�عي تنعدa Ωي¬ cل مع�Ê �◊رية. 

 Ω�أي� º¶يم� ب≥ية �ملع�بر م¨ل≥ة معa ،k�ليc ≥صتة مع�بر، �أحده� م¨ل� Iي§ ب≥ط�´ غز– åحي

�ل�صنة ب�صÖÑ �ل�صي��صة �لتي يتÑعه� �’حتÓل. و�ملع�بر �ل�صتة هي:

قط�´   êQ�ر�د خaأ’� �ملî�ص�ص ◊رcة  �لوحيد   Èملع�  íaQ  Èمع يعّد   :íaQ È©e .1

غزI، ويرب§ �ل≥ط�´ مع جمهوQية م�رش �لعربية.

QÉ£æŸG È©e .2 (ÊQÉc): معQ�Œ Èي ي≥ع �إ¤ �ل�رش¥ من مدينة غزI على خ§ �لتم��ص 

�لتج�Qية من و�إ¤  �لف��صل بÚ قط�´ غزI و”�إ�رش�Fيل“، وهو fl�ص�ص للëرcة 

�ل≥ط�´، وcذلك لت�صدير �ÿ†رش�و�ت �إ¤ �ل†صفة �ل¨ربية.

�لعم�ل   QوÑلع fl�ص�ص  وهو   ،Iغز قط�´  �صم�ل  ي≥ع   :(õjôjEG)  ¿ƒfÉM  â«H  È©e  .3

و�لتج�Q وQج�ل �’أعم�ل و�ل�صî�صي�ت �ملهمة.

�ل≥ط�´  ي�صل   Èيون�ص، وهو مع �ل�رشقي من خ�ن  ي≥ع يف �÷نوب   :Éaƒ°U È©e .4

.Iن�ء �إ¤ قط�´ غزÑلدخول �لعم�ل ومو�د �ل Ωدîيل“، وي�صتF�و”�إ�رش

É°S ƒHCG Ωôc È©e .5⁄ (ΩƒdÉ°T ΩÒc): ي≥ع معc ÈرΩ �أبو �ص�⁄ جنوب قط�´ غزI، وهو 

fl�ص�ص ’�صتÒ�د �لÑ†ص�Fع من م�رش عÈ ”�إ�رش�Fيل“، و�عتمد√ �’حتÓل ’�صتÒ�د 

.Ê�ع ذ�ت �لط�بع �’إن�صF�ص†Ñدود للfi

 k�ص�ص�fl ن�cوم¨ل≤، و” –ويل¬ ملوقع ع�صكري، و Qمهجو Èمع :RƒY πMÉf È©e .6

لدخول �لعم�ل و�لÑ†ص�Fع.
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�لفل�صطينية  �ل�صلطة   Úب �ملوقعة  �ملع�بر  �تف�قية  على  �ل†صوء  �لت≥رير  هذ�  وي�صل§ 

بعد  �’إ�رش�Fيلي  �ل�صلو∑   k�صVم�صتعر بنوده�،   ºو�أه  2005/11/15 يف  و”�إ�رش�Fيل“ 

توقيعه�، �إ¤ ج�نÖ �’أد�ء �لفل�صطيني و�لعربي و�لدو›.

IõZ ´É£≤H á£«ëŸG ôHÉ©ŸG :(1) ºbQ á£jôN
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2005 ôHÉ©ŸG á«bÉØJG ™«bƒJ : k’hCG

لن عن �لتو�صل �إ¤ �تف�¥ بÚ �÷�نÚÑ �’إ�رش�Fيلي  rع
بعد �صهرين ت≥ريk�Ñ من �ملن�ق�ص�ت �أمُ

و�لفل�صطيني حول حرية �لتن≥ل من و�إ¤ قط�´ غزI و’�صيم� �إع�دa Iتí معíaQ È، ون�ص 

 Èمaنو /Ê�ãم�ص و�لع�رشين من �صهر ت�رشين �ل�ÿ� يف íaQ Èمع íتف�¥ على �أن يفت’�

ب�إد�IQ م�رشية aل�صطينية، وب�إ�رش�± �’–�د �’أوQوبي �لذي يãل aري≥¬ �لطر±   2005

 Öمبوج �ل�صلطة  وعلى  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مو�طني   Qملرو  Èملع�  Ωدîوي�صت  .åل�ãل�

 Öأج�ن’� �مل�صتãمرين  �أو   Öأج�ن’�  Úلدبلوم��صي� بدخول  ”�إ�رش�Fيل“  تÑل≠  �أن  �’تف�¥ 

”�إ�رش�Fيل“  a�إن  �’تف�¥   Öلفل�صطينية. ومبوج� �ل�صلطة  �ملو�طنÚ يف   Òل†صيو± غ� �أو 

“لك �◊≤ يف �أن تتëفظ على دخول �أي منهº، لكن �ل≥ر�Q �لنه�Fي �صيكون لل�صلطة 

يف هذ� �’أمر.

�’أمcÒية  �Q�ÿجية   IيرRو �أ‚زت¬  �لذي  �’تف�¥  ي�رشي  �أن  على  حين¬  يف  و�تtف≤ 

cوندوليز� Q�ي�ص Condoleezza Rice مدI �صنة c�ملة.

�أو   Úلفل�صطيني� للم�ص�aرين   k�يa�صVإ�  k�تفتي�ص  Öيطل �أن  �’أوQوبي  للفري≤   ≥ëي cم� 

 Qمبرو �’تف�¥   íي�صم  ⁄ �’أو¤  �ملرحلة  ذلك. ويف  �إ¤  Q�أى ح�جة  م�  �إذ�   ،ºهÑF�≤ح

�ل�صي�Q�ت عن طري≤ معíaQ È، و�إ‰� عن طري≤ معc ÈرΩ �أبو �ص�⁄، �إ¤ حc� Úتم�ل �لÑنية 

�لتëتية �لتي ت�صمí بذلك يف معíaQ È، وهو م� ⁄ يمُنجز حتى cت�بة هذ� �لت≥رير.

وب�لن�صÑة ملعc ÈرΩ �أبو �ص�⁄، ي�صمí �’تف�¥ بدخول �◊مو’ت �لتج�Qية من �صين�ء 

�إ¤ قط�´ غزI، عن طري≤ �مل�رشب �÷ديد يف �ملعÈ، على �أن تÑ≥ى �لرتتيÑ�ت �÷مرcية 

cم� c�نâ يف �ل�ص�ب≤، ويجرى ëa�ص �لÑ†ص�Fع �لفل�صطينية ب�إ�رش�± �إ�رش�Fيلي، على �أن 

 .’ Ωن �صي�صتمر �لعمل بهذ√ �لطري≥ة �أ�c �و�حد م� �إذ Ω�وبيون بعد عQأو’� Qي≥ر
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aي¬ ون≥له� من معÈ بيâ ح�نون ومن مع�بر  �لÑ†ص�Fع  aيتŒ ºميع   Q�ملنط�  Èأم� مع�

�ل†صفة �ل¨ربية، وي�صمí بدخول 150 �ص�حنة عن طري≥¬ يومي�k، وهو �◊د �’أدنى من 

�’حتي�ج�ت ل†صم�ن �صÒ �’قت�ص�د �لفل�صطيني، بن�ء على ت≥دير �لÑنك �لدو›. 

وaيم� يî�ص �لرب§ بÚ �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزI، ن�صâ �’تف�قية على �أن ت≥Ñل 

 James ولفن�صون  جيم�ص   ΩÓلل�ص �’أوQوبي   çعوÑمل� بتو�صية   Ω�ب�’لتز ”�إ�رش�Fيل“ 
Wolfensohn لت�صيÒ قو�aل fiرو�صة للم�ص�aرين حتى 2005/12/15، و�لÑ†ص�Fع حتى 

2006/1/15، عن طري≤ ÷نة م�صرتcة.

 Iين�ص �’تف�¥ على �أن يجري �لعمل على �إق�مة مين�ء غز ،Q�و�ملط Iوحول مين�ء غز

 Q�مط ºترمي Iد�أ عملية �إع�دÑعلى �أن ت ،íaQ Èوبي على معQبنف�ص طري≥ة �’إ�رش�± �’أو

.
1k�Qوa لدهنية�

 Úملو�طن� Qخر لت�صهيل مروB� �إ¤ �تف�¥  �لفل�صطيني و�مل�رشي  cم� تو�صل �÷�نÑ�ن 

�لتي ع≥ده� fiمد  �ملكãفة  �لفل�صطينيÚ عÈ معíaQ È، وذلك يف خت�Ω �’جتم�ع�ت 

دحÓن وRير �ل�صوDون �ملدنية، يف ذلك �لوقâ، و‡ãلÚ عن �لوQ�R�ت �مل�رشية �ملîتلفة، 

وk�≤a للمع�يÒ �ملتف≤ عليه� وهي: 

�إعف�ء �ملو�طنÚ �لفل�صطينيÚ ّ‡ن هº �أ�ص¨ر من 18 ع�م�k و�أÈc من 40 ع�م�k من   .1

�◊�صول على ت�أ�صIÒ دخول �إ¤ م�رش، ب�’إVص�aة �إ¤ �’�صتãن�ء�ت �لتي �أقرت يف 

�ل�ص�ب≤ من �÷�نÖ �مل�رشي، وت�صمل kÓc من: �ل�صيد�ت �ل≥�دم�ت للدQ��صة يف 

�ملع�هد و�÷�مع�ت �مل�رشية، مبوجÖ �صه�دI قيد يف �إحدى �÷�مع�ت، وحملة 

�÷و�R�ت �لدبلوم��صية، و�أع†ص�ء �لوaود �لر�صمية ومر�a≥يهº، و�ل≥�دمÚ برa≥ة 

و�لديهº، و�لتج�Q �لفل�صطينيÚ مبوجÖ تن�صي≤ مع �ل�صلطة; وذلك وk�≤a لل≥و�عد 

و�ل†صو�ب§ �ملعمول به�، و�لتي ت≥ت†صي حمل �لفل�صطينيÚ ÷و�R �صفر aل�صطيني 

�ص�لí و�إق�مة وت�أ�صIÒ عودI ◊�ملي �لوF�K≤ �’أخرى. 
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 .Ωليو� Q�على مد QوÑة �لعcحر Ω�أم� íaQ Èمع íتa  .2

 .Iمن و�إ¤ قط�´ غز Q�ة �لتجcدمة حرÿ لعري�ص� Q�من مط Iصتف�د�’�  .3

 .íaQ Èمل�رشي يف مع� Öع على �÷�نF�ص†Ñل� QوÑ4. �إنه�ء �إجر�ء�ت ع

 Úب �÷مرcية  �’إجر�ء�ت   Òبت�صي �ÿ��صة  �لفل�صطينية  �مل�رشية  �’تف�قية  تفعيل   .5

�÷�نÚÑ، ومر�جعة تنفيذ �ÿطو�ت �لتي ” �’تف�¥ عليه� بÚ �÷�نÚÑ يف جم�ل 

ت�صهيل �لتج�IQ وتي�صÒ �’إجر�ء�ت. 

تÑ�دل �ملعلوم�ت �÷مرcية aيم� يتعل≤ ب�’أ�صن�± �ملمنوعة وغÒ �مل�رشì للع�برين   .6

ب��صطë�به�، و�لتن�صي≤ بÚ �÷�نÚÑ يف جم�ل مك�ëaة �لتهريÖ �÷مرcي. 

�إق�مة مك�تQ� ÖتÑ�• وتن�صي≤ بÚ �÷�نÚÑ يف �ملج�’ت �’أمنية و�ملدنية ملو�جهة   .7

.
2
Öة �لتهريëa�عن مك kÓص†a ،ل �لتنفيذÓل قد تطر�أ خc�أية م�ص�
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»∏«FGô°SE’G ∑ƒ∏°ùdG :kÉ«fÉK

ج�ءت نت�èF تطÑي≤ �تف�قية �ملع�بر �لتي وقعته� �ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ يف 

ج�ءت  �’تف�قية  �أن  من   ºلرغ� aعلى  لBÓم�ل.  flيÑة  �أمريكية،  برع�ية   ،2005/11/15

�أVQص  على   Ê�إن�ص’� �لوVصع   Úو–�ص �ل�صلمي،  �’قت�ص�دي  �لنمو   ºدع” بهد± 

 Ωيلي ⁄ –رتF�ل �’إ�رشÓإ’ �أن �صلط�ت �’حت� ،
3
�لو�قع“، cم� ج�ء يف ديÑ�جة �’تف�قية

 âëÑو�أ�ص  ،k�ليc fiتو�ه�   âن�صف �ملëتلة  �ل�صلط�ت  �إن  بل  aيه�;   IدQ�لو� �’لتز�م�ت 

 ºحي�ته من�حي  a�cة  ويف   ،Úلفل�صطيني�  I�حي يف   ºكëوتت �لفعلية،   Iل�صيطر� تكر�ص 

�’قت�ص�دية و�’جتم�عية و�لa�≤ãية و�ل�صي��صية.

�إن ح�ص�د ع�مÚ من تطÑي≤ �’تف�قية، وم� تîللهم� من �إغÓق�ت �إ�رش�Fيلية للمع�بر 

�أخرى   IQ�أمني وم�صتلزم�ت¬، وت’� �لوVصع  ت�â– IQ حجة   ،IQلفرت�ت طويلة ومتكر

 Öهذ√ �’تف�قية تذه èF�م�ل �ملتوقفة على نتB’� جعل ،ÚوبيQأو’� ÚÑغي�ب �ملر�ق ÖÑب�ص

و�ل�صي�دية  �’قت�ص�دية   Úيزتcلر� Q�أ�صه�  وعلى  �ل�صلطة  F�cQز  وجعل   ،ì�لري�  ê�Qأد�

�ل�صوDون  لتن�صي≤   Iدëملت� �’أ·   Öمكت FQي�ص  دaع  م�  وهذ�  م≥ل≤،  ب�صكل  تت�صد´ 

 Office for the Coordination of (�أوت�ص�) تلةëص �لفل�صطينية �ملVQإن�ص�نية يف �’أ’�

Humanitarian Affairs-Occupied Palestinian Territory (OCHA-OPT)

ديفيد �صÒير David Shearer لل≥ول: ”ب�رش�حة، �أعت≥د �أن¬ من �مل�صتëيل �إق�مة �قت�ص�د 

�ل¨ربية  �ل†صفة  تمُفرVص على  �لتي  �لÑ≥�ء، يف Xل �’إغÓق�ت  �صو¥ aل�صطيني ق�دQ على 

.
4“Iوقط�´ غز

�’أمني   Q�صت≥ر�’� �ص�د   åحي �’تف�قية،  تطÑي≤  من  �’أول   Ω�لع� �إ¤  ن¶رن�  و�إذ� 

 Ω�ع يكون  �أن  من   k’بد �أن¬  ‚د   ،Ω�لع� من  �’أول  �لن�ص∞  يف  وخ��صة  و�ل�صي��صي، 

Qخ�ء �قت�ص�دي و�Rده�c ،Q�ن على �لعك�ص من ذلك، حيå �أ�صدQ مكتÖ �أوت�ص� يف 

2006/11/30 ت≥رير�k �تهa ºي¬ ”�إ�رش�Fيل“ بîر¥ جميع بنود �تف�قية �ملع�بر دون ��صتãن�ء، 
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وذcر �أن¬:

�ل†صفة  �إ¤   Iقط�´ غز ي�صكنون يف  �لذين   Úلفل�صطيني� يز�ل و�صول   ’

 ≥aلعملية تد k’�إهم� �أن هن�∑  لل¨�ية، cم�   k�دودfi ،جيQ�ÿ� ⁄�ل¨ربية و�لع�

�ل�صلع �لتج�Qية، و�Qتف�ع�k يف ن�صÑة �ل≥يود �ملفروVصة على �لتن≥ل د�خل �ل†صفة 

�ل¨ربية. و⁄ يطر�أ �أي تتطوQ �قت�ص�دي �صلمي cم� c�ن متوقع [متوقع�k[ يف 

 Ê�إن�ص’� �لوVصع  على   k�Qتدهو هذ�  بل حّل مك�ن  و�لو�صول  �لتن≥ل  �تف�قية 

 Iغز قط�´  مع�بر  على  �ملتز�يد   ¥ÓإغÓل ونتيجة  �لعن∞.  ن�صÑة  يف  و�Qتف�´ 

 Úب Iصية، [�أي �لفرتV�ني ع�رش �أ�صهر �ملKل �’إÓصع �’قت�ص�دي خVلو� Qتدهو

.
5[2006 Èمaنو /Ê�ã2005/11/15 حتى ت�رشين �ل

cم� نرى �أن ”�إ�رش�Fيل“ �لتي ⁄ تكن تعÒ �هتم�م�k�ÒÑc k لروì �’تف�قية وبنوده� يف 

�لفرتI �لتي �صâ≤Ñ �صيطرI حرcة حم��ص على قط�´ غزI يف منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو 

 kكمة 2007، �تîذت من تلك �ل�صيطرI ذQيعة جديدI ’إغÓ¥ �ملع�بر يف fi ،2007/6/15مُ

�إن�ص�نية“ على ت�رشa�ته�،  ”م�صëة  . و’إVصف�ء 
6
�أ�صkÓ على �ل≥ط�´ ح�ص�Qه� �ملفروVص 

و�مل�ص�عد�ت  �لتج�Qية  �لÑ†ص�Fع  لن≥ل   �aو�صو  Q�ملنط� معÈي  ”�إ�رش�Fيل“   âخ�ص�ص

.
7
�’إن�ص�نية �إ¤ �ل≥ط�´

Vصد  و�مل�دي  �ملعنوي  ت�صعيده�  �ص≥∞  من  ”�إ�رش�Fيل“   âعaQ  2007/9/19 ويف 

“، و�أتÑعâ ذلك بفرVص �صل�صلة من �ل≥يود �’إVص�aية  k�مع�دي k�ي�نc” ¬إذ �أعلنت� ،Iقط�´ غز

. وقد ذcر �لÑنك �لدو› يف ت≥رير �أعد√ عن �لوVصع �’قت�ص�دي يف قط�´ 
8
على �ل≥ط�´

غزI و�ل†صفة �ل¨ربية يف ت�رشين �لÊ�ã/ نوaمÈ 2007 �أن عدΩ �ل≥دIQ على �لتنÑوD بعمل 

بطري≥ة  �ملنتج�ت  ��صتÒ�د وت�صدير  �ملن�ص�Bت على   IQقد  Ωإ¤ عد� �أدى  �لتج�Qية  �ملع�بر 

QوDو�ص   Iوهجر �مل�ص�Qيع   ¥Óإغ� يف  �’أوVص�´  هذ√   âÑÑت�ص cم�  ومربëة،  flططة 

.
9
êQ�ÿ� ¤أمو�ل و�لع≥ول �إ’�

ويف c 2008/1/18�ن �لت�صعيد �’أعلى، حيå �أمر وRير �لدa�´ �’إ�رش�Fيلي �إيهود 

، cم� قطعâ ”�إ�رش�Fيل“ 
10

Iغز قط�´  �ملع�بر“ مع  cل  ب�Ehud Barak ∑�Q ب`”�إقف�ل 
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 ΩÓX يف   ¬F�أجز�  º¶مع ب�إغر�¥  مت�صÑÑة  �ل≥ط�´،  عن  c�مل  ب�صكل  �لوقود  �إمد�د�ت 

. ويف 2008/5/27 
د�م�ص، نتيجة توق∞ عمل fiط�ت توليد �لكهرب�ء يف 112008/1/20

�أ�ص�Q م�صوDولون يف وIQ�R �لدa�´ �’إ�رش�Fيلية �إ¤ �إن �÷ي�ص يîط§ لت≥لي�ص عدد �ملع�بر 

منط≥ة  �إن�ص�ء  ب¨ية  �’إ�رش�Fيلية  �’أV�Qصي  د�خل  cيلومرت�ت   Iعد �إ¤  ون≥له�  �◊دودية 

.
12

Iلة مع قط�´ غزR�ع

�لفل�صطينية يف قط�´ غزI و”�إ�رش�Fيل“  �مل≥�ومة  ويف 2008/6/19 ع≥دت a�ص�Fل 

�’تف�¥ بوق∞  ��صتمر حتى 2008/12/19، وق†صى هذ�  بو�ص�طة م�رشية  تهدFة  �تف�¥ 

�’عتد�ء�ت �’إ�رش�Fيلية على قط�´ غزI، وaQع �◊�ص�Q، وaتí �ملع�بر م≥�بل وق∞ a�ص�Fل 

 IQملج�و� �’إ�رش�Fيلية  �لÑلد�ت  على  �ل�صو�Qيخ   ¥Óإط�  k�وخ�صو�ص لعملي�ته�،  �مل≥�ومة 

 ،
13

Iتف�¥ 195 مر’� âة; �إذ خرقFب�رشو• �لتهد Ωيل“ ⁄ تلتزF�أن ”�إ�رش� Òلل≥ط�´. غ

 .
14k�ة 22 �صهيدFلتهد� Iرتa لÓخ Iوبل≠ عدد �ل�صهد�ء �لذين �ص≥طو� يف قط�´ غز

cم� ⁄ يتa ºتí مع�بر �ل≥ط�´، aطk�≤Ñ لÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن، 

a�إن معíaQ È خÓل aرتI �لتهدFة Xل م¨ل≥�k طيلة 163 يوم�k وaتí جزFي�k 20 يوم�c .kم� 

Xل معÈ بيâ ح�نون م¨ل≥�k ب�لك�مل طو�ل تلك �لفرتa .Iيم� �أغل≤ معÈ �ملنط�Q يف وج¬ 

 Iدودfi مي�تc إدخ�ل’ íتaو ،k�149 يوم Iد�ت من و�إ¤ قط�´ غزQ�ت و�لو�Qل�ص�د�

 k�78 يوم (ب�لوقود Iص�ص ’إمد�د قط�´ غز�îمل�) Rن�حل عو Èو�أغل≤ مع .k�34 يوم Iملد

ب�صوc IQلية، وaتí ’إدخ�ل cمي�ت fiدودI ملدI 105 �أي�Ω. و�أغل≤ معc ÈرΩ �أبو �ص�⁄ 

.
15 k�56 يوم Iملد íتaلية، وc IQب�صو k�127 يوم

و�أcد FQي�ص �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�ص�Q �لن�ÖF جم�ل �ÿ†رشي، �أن �صلط�ت 

 Ω�أم�  Iغز مع�بر   íبفت  2008  Èمaنو  /Ê�ãل� ت�رشين  �صهر  خÓل   íت�صم  ⁄ �’حتÓل 

من   %10 خÓله�  من   âأدخل�  Iو�حد  Iمر �صوى  �’إن�ص�نية  و�مل�ص�عد�ت  �لÑ†ص�Fع، 

�حتي�ج�ت �ل≥ط�´ من �ملو�د �ل¨ذ�Fية �’أ�ص��صية. و�أVص�± �أن¬ خÓل �صتة �أ�صهر من �تف�¥ 

.
16

�لتهدFة ⁄ تعمل �ملع�بر �إ’ ب�أقل من 35% من ط�قته� �لدني�
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ويف 2008/12/27 �صّن �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي عدو�ن�k و��صع�k على قط�´ غزI، و�ص≥§ 

من   Ìcو�أ  ،k�صهيد�  930  ،2009/1/13  ì�Ñص� �لت≥رير،  �إعد�د  من  �’نته�ء  قÑيل  حتى 

. وخÓل aرتI �لعدو�ن، ّ” �إغÓ¥ مع�بر �ل≥ط�´ ب�صكل 
17

Iيف قط�´ غز k�ë4,280 جري

c�مل �إ’ يف بع†ص �◊�’ت �لتي ّ” aيه� �إدخ�ل cمي�ت قليلة من �مل�ص�عد�ت �لطÑية �أو 

.êÓبع†ص �÷رحى للع ê�ية، �أو �إخرF�ل¨ذ�

�’إ�رش�Fيلي Œ�√ �’تف�قية وم�  �ل�صلو∑  يلي على طÑيعة  �ل†صوء aيم�  �لت≥رير  وي�صل§ 

a�Q≥¬ من �نته�c�ت لÑنود �’تف�قية، موQد�k د’’ت Qقمية على تلك �’نته�c�ت.

 :íaQ È©e .1

 ،2005/9/12 يف   Iغز قط�´  من  �ن�صë�ب¬  �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  ��صتكم�ل  قÑل 

�أوقفâ ”�إ�رش�Fيل“ �لعمل يف معíaQ È بت�Qيخ 2005/9/7، –†صk�Ò ’إ“�a Ωك �QتÑ�طه� 

ب�ل≥ط�´، وب≥ي �ملعÈ م¨ل≥�k حتى �إع�دa� Iتت�ح¬ بت�Qيخ 2005/11/25 مبوجÖ �تف�قية 

�ملع�بر �ملÈمة قÑله� بع�رشI �أي�Ω، غÒ �أن �ملعÈ بد�أ ب�لعمل ب�صكل جزFي لفرتI 4-5 �ص�ع�ت 

لÓ–�د  �◊دودية   Iمل�ص�عد� بعãة  �أaر�د  �cتم�ل   Ωعد بذQيعة  �أ�ص�بيع،  KÓKة   Iوملد  k�يومي

�’أوQوبي. ويف �أو��ص§ c�نون �’أول/ دي�صمR 2005 È�دت �ص�ع�ت �لعمل �إ¤ Kم�نية 

 å2006، حي �أو�Fل  �لوتIÒ حتى  هذ√  على   Èملع� �لعمل يف  و��صتمر   ،k�يومي �ص�ع�ت 

و�â≤a ”�إ�رش�Fيل“ على ت�ص¨يل �ملعÈ ملدI 10 �ص�ع�ت يومي�k، وقد بل≠ متو�ص§ �صك�ن 

�ل≥ط�´ �مل�ص�aرين �إ¤ م�رش و�êQ�ÿ خÓل تلك �لفرتI نëو 535 مو�طن�k يومي�a ،kيم� بل≠ 

.
18 k�و 531 يوميëإ¤ �ل≥ط�´ ن� êQ�ÿ�دين من م�رش وF�متو�ص§ �ل�صك�ن �لع

وبت�Qيخ 2006/6/25 �صعدت �ل�صلط�ت ”�’إ�رش�Fيلية“ من ح�ص�Qه� على قط�´ 

�ص�لي§ جلع�د  �÷ندي  خط∞  عملية  �أع≥�ب  يف  وذلك  م�صÑوقة،   Òغ  IQب�صو  Iغز

�ص�⁄.  �أبو   Ωرc Èمع م�صلëة يف  aل�صطينية  يد çÓK جمموع�ت  Gilad Shalit على 

ل�ص�ع�ت   ¬ëتa ب��صتãن�ء   ،Èللمع �ص�مل   ¥Óيل“ ب�إغF�إ�رش�” بد�أت  �لت�Qيخ  ومنذ ذلك 
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fiدودI يف aرت�ت Rمنية متÑ�عدI ’ تفي بë�جة �◊�’ت �ل†رشوQية ل�صك�ن �ل≥ط�´، 

�إ¤ عزل �ل≥ط�´ cلي�k عن �لع�⁄ �Q�ÿجي. وc�نâ �صëيفة ه�QBت�ص  �أدى ذلك  وقد 

�لن≥�ب عن وKي≥ة  c�صفâ يف عدده� �ل�ص�دQ يف 2006/6/30   Haaretz �’إ�رش�Fيلية 

aيه�  ج�ء  (�ل�ص�ب�∑)   Ω�لع� �’أمن   R�وجه �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  جي�ص  �أعده�  �رشية 

على  �ل†ص¨§  تفعيل  بهد±  c�مل،  ب�صكل   íaQ  Èمع  ¥Óإغ� يوDيد�ن  �÷ه�Rين  �أن 

�رشيëة  fl�لفة  يف  �ص�لي§،  جلع�د  �’إ�رش�Fيلي  �÷ندي   ì�رش�  ¥Óإط’  Úلفل�صطيني�

’تف�قية �ملع�بر. وبّرQ �لن�ط≤ بل�ص�ن وRير �’أمن ذلك �’إجر�ء ب≥ول¬ �إن¬ ن�بع من تل≥ي 

�’أجهزI �’أمنية �’إ�رش�Fيلية بÓغ�ت fiددI وموcDدI حول نية �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية 

.
19

Èيف �ملع Úل �ملر�بطÓصد جنود �’حتV تنفيذ عملي�ت ع�صكرية

 íaQ Èمع ¥Óإغ�  Ω�أي� بل≠ عدد  �’إن�ص�ن،  �لفل�صطيني ◊≥و¥  �ملرcز  لتوKي≤   k�≤aوو

 ní pت خÓل �لفرتI من 2005/11/26 �إ¤ 2006/12/31، 159 يوΩ �إغc ¥Óلي، يف حa Úمُ

2007 وحتى   Ω�لع� بد�ية  . و�أم� منذ 
20

Iدودfi ي ول�ص�ع�تFب�صكل جز k�يوم  31  Iملد

لتوKي≤   k�≤aو وذلك   ،Ω�أي�  308  Iملد  Èملع� �’حتÓل  �صلط�ت   â≤أغل� a≥د   2008/1/9

 â≤أغل� قد  �’حتÓل  �صلط�ت  تكون  وبهذ�   .
21

�’إن�ص�ن ◊≥و¥  �لفل�صطيني  �ملرcز 

�تف�قية  توقيع  منذ   k�Ñت≥ري  %59 بن�صÑة   ،k�يوم  776 �أ�صل  من   k�يوم  457  Iملد  k�ليc  Èملع�

، ويف 
�ملع�بر وحتى 2008/1/9. و��صتمر �إغÓ¥ �ملعÈ من 2008/1/9 �إ¤ 222008/4/1

a 2008/4/19تâë �ل�صلط�ت �مل�رشية �ملعÈ لعودI 30 جريa k�ëل�صطيني�k ” عÓجهa ºى 

 åحي Ω�ة �أيKÓK Iيف 2008/5/10 ملد âقDب�صكل مو íمُتa �مc .
23

Iم�صت�صفي�ت �ل≥�هر

 Ú≤صى و�لع�لVمن �ملر Iو� من قط�´ غزDج�و k�ص�î938 �ص ºمنه ،k�ص�îدخل 1,433 �ص

 Iتوجهو� �إ¤ قط�´ غز k�ص�îو�◊�’ت �’إن�ص�نية، و495 �ص êQ�ÿ� وذوي �’إق�م�ت يف

.
24

من �لع�ل≥Ú يف �÷�نÖ �مل�رشي

وي�صÒ ت≥رير �ص�دQ عن �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن حول �إغÓ¥ �ملع�بر خÓل 

�لتهدFة يف 2008/6/19،  �تف�قية  توقيع  �أي�Ω من  بعد  �أي   ،2008/10/31–6/26 Iلفرت�
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 Ω�أي� �صتة   Iملد  k�يF�نãصت��  íتa aيم�   ،Iلفرت�  Ω�أي� طيلة   Ω�ت ب�صكل  �أغل≤   íaQ  Èمع �أن  �إ¤ 

a≥§، ول�ص�ع�ت fiدودI، للم¨�دQين و�ل≥�دمÚ من �صك�ن �ل≥ط�´، خ��صة �ملرVصى، 

 Öلفرت�ت طويلة. وهو م� ترت ºم�ص�◊ه âلذين تعطل� êQ�ÿ� يف Úة و�مل≥يمÑو�لطل

علي¬ حرم�ن 4,630 مو�طن من �صك�ن �ل≥ط�´ من �ل�صفر خ�êQ �ل≥ط�´، للعêÓ �أو 

مو��صلة �لدQ��صة. وطk�≤Ñ لÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن، a�إن معX íaQ Èّل 

.
م¨ل≥�k ب�صكل c�مل 489 يوم�k منذ 2007/6/12 وحتى 252008/10/31

:(ÊQÉc) QÉ£æŸG È©e .2

 k�ÄÑع ،Iع من و�إ¤ قط�´ غزF�ص†Ñل� �أ�صíÑ هذ� �ملعÈ، �ملî�ص�ص لت�صدير و��صتÒ�د 

يدaعو�  �أن  �’أمر   ºمنه  Öتطل �لذين  ومز�Qعي¬،   √Q�Œ وخ��صة  �ل≥ط�´،  �صك�ن  على 

�أو   k�ليc ب�إغÓق¬  �’حتÓل  قو�ت   âق�م a≥د  و��صتÒ�ده�،  �لÑ†ص�Fع  لن≥ل  ط�Fلة   k’�أمو�

.IÒãc k�أي�م� k�يFجز

وقد ن≥لâ �صëيفة ”ه�QBت�ص“ يف 2006/6/21 عن ت≥رير ملرcز بÒيز لل�صΩÓ حول 

معÈ �ملنط�Q، �أن �ملعÈ يعمل ب�صكل م≥ل�ص جد�k، ‡� يوDدي �إ¤ تÑ�طوD �لنمو �’قت�ص�دي 

 ،2005 Èمaنو /Ê�ãلت≥رير �إ¤ �أن �تف�¥ �ملع�بر �ملوقع يف ت�رشين �ل� Q�يف �ل≥ط�´. و�أ�ص

ين�ص على �لتز�Ω ”�إ�رش�Fيل“ ب�ل�صم�ì مبروQ 150 �ص�حنة ب†ص�Fع، للت�صدير من �ل≥ط�´، 

.
26

Ωل يوc

Qمب� يكون �إي�ص�ل �لÑ†ص�Fع من مين�ء �أ�صدود يف ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ معÊQ�c È هو �’أغلى 

و�’أÌc تكلفة يف �لع�⁄. �إذ �إن¬ على �لرغº من �أن �مل�ص�aة بÚ �أ�صدود وÊQ�c ’ تزيد 

عن c 40يلومرت�k، �إ’ �أن¬، ح�صÑم� يذcر م�صتوQدون aل�صطينيون، a≥د �Vصطرو� �إ¤ �أن 

يدaعو� ل�ص�F≥ي �ل�ص�حن�ت �’إ�رش�FيليÚ و�لو�صط�ء �لفل�صطينيR Úه�ء 7,100 دو’Q �أي 

 Q�ملنط� Èمع Èع Iع من �أ�صدود �إ¤ غزF�ل ’إدخ�ل ب†ص�ãأم� Iمن �ل�صعر �لع�دي بع�رش Ìcأ�

�لتج�Qي �لرFي�صي. وتمُكل∞ �ل�صëنة ذ�ته� �إ¤ �أ�صدود من مدينة �صن¨ه�ي �ل�صينية �لتي 
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 Úم� ب k�ريëب kÓعد 9,281 ميÑأو من لو�ص �أ‚لو�ص �لتي ت� k�ريëب kÓة 7,368 ميa�عد م�صÑت

.
27

Q’دو ±’B� ةKÓKو Úألف�

cم� ق�مâ ”�إ�رش�Fيل“ بîر¥ بنود �تف�¥ �ملع�بر، a≥د �أوQدت �صëيفة �لر�أي �’أQدنية 

�لفل�صطينية  �’أV�Qصي  يف  �’إن�ص�نية  لل�صوDون  �لدو›  �ملن�ص≤  �أن   2006/12/1 بت�Qيخ 

�ملëتلة، �تهº ”�إ�رش�Fيل“ بîر¥ a�cة بنود �تف�¥ �ملع�بر �لذي ” �لتو�صل �إلي¬ مع �ل�صلطة 

 ¥Óعلى �’تف�¥، �إن ”�إغ Ω�ع Qة مروÑل �صنة. وج�ء يف ت≥رير ن�رش مبن��صÑلفل�صطينية ق�

�ملع�بر طو�ل غ�لÑية �أي�Ω �ل�صنة �أدى �إ¤ �Qتف�´ ن�صÑة �لÑط�لة يف قط�´ غزI من %33.1 

.
28“‹�◊� Ω�2005 �إ¤ 41.8% يف �لع Ω�يف �لع

وح�صÖ �لت≥رير، a≥د �أقدمâ ”�إ�رش�Fيل“ منذ �ختط�± �÷ندي جلع�د �ص�لي§ يف 

2006/6/25، على �إغÓ¥ �ملع�بر لفرت�ت ت�صل ن�صÑته� �إ¤ 86% من عدد �’أي�Ω �لتي 

م†صâ منذ �’ختط�±. لكن �لت≥رير يوcDد �أن ”�إ�رش�Fيل“ خرقâ �’تف�¥ قÑل �ختط�± 

 ،2006 ين�ير   /Ê�ãل� c�نون  منذ   Ωتلتز  ⁄ ”�إ�رش�Fيل“  �أن   íصVيو  åحي  ،k�أي†ص� �÷ندي 

بزي�دI عدد �ص�حن�ت �لÑ†ص�Fع �لتي يفرتVص مروQه� عÈ معÈ �ملنط�Q، وج�ء يف �لت≥رير 

�أن عدد �ل�ص�حن�ت �لتي c�نâ “ر عÈ �ملعÈ بل≠ 12 �ص�حنة يومي�k حتى منت�ص∞ c�نون 

�لÊ�ã/ ين�ير 2006، ومبوجÖ �’تف�¥ c�ن يتëتº على ”�إ�رش�Fيل“ Rي�دI عدد �ل�ص�حن�ت 

.
لي�صل �إ¤ 400 �ص�حنة يومي�k حتى نه�ية 292006

منذ  �’إن�ص�ن  ◊≥و¥  �لفل�صطيني  �ملرcز  لتوKي≤   k�≤aو  ،Èملع�  ¥Óإغ�  Ω�أي� عدد  بل≠ 

 ،k�ليc k�قÓإغ�  Èملع� aيه�  �أغل≤   k�يوم  112 �إ¤ 2006/11/24، م� جمموع¬   2005/11/25

 âع�ن Èملتو��صل للمع� ¥ÓإغÓونتيجة ل .
30 k�يFجز k�قÓإغ� Èيه� �ملعa ≥أغل� k�و142 يوم

 Ω�ية و�’أدوية. ويف عF�يف �لعديد من �ل�صلع و�ملو�د �ل¨ذ ÒÑc أ�صو�¥ �ل≥ط�´ من ن≥�ص�

2007 تدهوQت �أوVص�´ �ملع�بر �لتج�Qية لل≥ط�´، و�ÿ��صة بëرcة ومروQ �إمد�د�ت 

�لرFي�صي  �لتج�Qي   Èملع� وهو   ،Q�ملنط�  Èمع �أغل≤   åحي  ،IQو�ل�ص�د  IدQ�لو� �لÑ†ص�Fع 

 k�≤aو k�يFجز k�قÓإغ� k�56 يوم Iوملد ،k�ليc k�قÓإغ� k�121 يوم I2007 ملد Ω�ل عÓلل≥ط�´، خ
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. cم� ��صتمر �إغÓ¥ �ملعÈ من 2008/1/10 
31

لتوKي≤ �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن

 Iلن≥ل �لدقي≤ وعل∞ �◊يو�ن�ت لعد ‹B’� §ÿ� ت�ص¨يل Iلل هذ√ �ملدîإ¤ 2008/4/1، ت�

.
32

�أي�Ω من cل �صهر

توقيع  من   Ω�أي� بعد  �أي   ،2008/10/31–6/26  Iلفرت� خÓل   Q�ملنط�  Èمع و�أغل≤ 

�تف�قية �لتهدFة يف 2008/6/19، ملدI 106 �أي�Ω �إغÓق�c kلي�k، وبن�صÑة 83% من �إجم�› 

بتوQيد   ì�لل�صم وبن�صÑة %17   ،§≤a  k�يوم  22  Iملد  k�يFجز íتa aيم�   ،Iلفرت� تلك   Ω�أي�

�’إ�رش�Fيلية  �’حتÓل  قو�ت   âëصم� وقد  و�◊Ñوب.   ±Óأع’� من   Iدودfi cمي�ت 

ب�’أعÓ± و�◊Ñوب وم�دI �◊�صمة  ب�إدخ�ل 2,600 �ص�حنة fiملة   Iلفرت� خÓل تلك 

�إ¤ قط�´ غزI. وطk�≤Ñ لÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن، a�إن معÈ �ملنط�X Qّل 

 ¬ëبفت íيم� �صمa ،2008/10/31 منذ 2007/6/13 وحتى k�لي 368 يومc ب�صكل k�≤م¨ل

.
33 k�82 يوم Iملد k�يFجز

:(õjôjEG) ¿ƒfÉM â«H È©e .3

c�ن هذ� �ملعÈ ي�صتîدΩ لعÑوQ عم�ل قط�´ غزI �إ¤ ”�إ�رش�Fيل“، ب�’إVص�aة �إ¤ �لوaود 

 íيQ�ت�ص íن“ âن�c ت �’إن�ص�نية و�لتي’�◊� QوÑلع k�ص�ص�fl ن�c ذلكc ،لدبلوم��صية�

�ل≥ط�´  �أه�›   IQ�يRو و�’إ�صÓمية،  �مل�صيëية  �لدينية  �’أم�cن   IQ�لزي �أو  �’أهل   IQ�لزي

�ل¨ربية،  �ل†صفة  �لطلÑة ÷�مع�تهº يف  بع†ص  �’إ�رش�Fيلية وو�صول  �ل�صجون  لذويهº يف 

 IدQ�لو� �ل¨ذ�Fية  و�ملو�د   âإ�صمن’� من  �ل≥ط�´  لو�Qد�ت  cمنفذ   Ωدîي�صت c�ن  cم� 

قÑل   Ω�ع من  �أقل   Iولفرت  Èملع� هذ�   Ωدîصت�� cم�  ”�’إ�رش�Fيلية“،   Åملو�ن�  Èع لل≥ط�´ 

�ند’´ �نتف�Vصة �’أق�صى يف c 2000/9/29ممر �Bمن، وk�≤a لÈوتوcول جرى توقيع¬ 

 Ω�أم� k�أن¬ �أغل≤ “�م� Òيل“ يف 1999/10/5، غF�ل�صلطة �لفل�صطينية وحكومة ”�إ�رش� Úب

حرcة وتن≥ل aل�صطينيي �ل≥ط�´ �إ¤ �ل†صفة وب�لعك�ص، وذلك ع�صية �نتف�Vصة �’أق�صى.

توقيع  �أع≥�ب  ويف   ،Iغز قط�´  عن   Öن�÷� �’أح�دي  �لف�صل  خطة  تطÑي≤  ومنذ 

�تف�قية �ملع�بر طر�أت ت¨Ò�ت IÒÑc على وVصع �ملعa ،È≥د قل�صâ �صلط�ت �’حتÓل 
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�إ¤  �ل≥ط�´  عم�ل  a�cة  منعâ دخول  �أن  �إ¤   ،k�يجيQتد ”�إ�رش�Fيل“  �ل¨زية يف  �لعم�لة 

ع�مل  �أل∞   25 �ل¨زية  �لعم�لة  عدد  بل≠   åمل، حي�c ب�صكل  ”�إ�رش�Fيل“  �أعم�لهº يف 

â قيود �إVص�aية على حرcة  nصV pمُرa ي≤ �’تف�قيةÑمن تط Ω�ل عÓ2000، وخ Ω�ل نه�ية عÑق

�لتج�Q �لفل�صطينيÚ للمروQ �إ¤ ”�إ�رش�Fيل“ و�ل†صفة �ل¨ربية، حيå ⁄ يتج�وR �ملتو�ص§ 

�ل�صهري لعدد �لتج�Q، �لذين �صمí لهº ب�لتن≥ل و�◊رcة عÈ �ملعÈ 86 ت�جر�k، خÓل 

 Iرتa طيلة Qمن �ملرو k�ليc Q�يم� منع �لتجa ،ي≤ �’تف�قيةÑأو¤ من تط’� Qم�صة �صهوÿ�

.
34

�أQبعة �أ�صهر (ني�ص�ن/ �أبريل حتى “وR/ يوليو 2006) �إ¤ ”�إ�رش�Fيل“ و�ل†صفة �ل¨ربية

 íصم� �لذين   Úل¨زي� �لعم�ل  �أن  �إ¤  �’إن�ص�ن  ◊≥و¥  �لفل�صطيني  �ملرcز   Q�و�أ�ص

تطÑي≤   âتل �لتي  �أ�صهر  �ÿم�صة  ”�إ�رش�Fيل“ خÓل  �أم�cن عملهº يف  �إ¤   Qب�ملرو  ºله

�’إ�رش�Fيلي.  �’حتÓل  جنود  يد  على  ومهينة  ق��صية  ملع�ملة  تعرVصو�  �ملع�بر،  �تف�قية 

حيå خ†صع هوD’ء �لعم�ل ’أعم�ل تفتي�ص مهينة ومذلة، وc�نQ âحلة �لعمل �ليومية 

ت�صكل دQب�k من �’إQه�¥، و�لتعÖ وتدهوQ �أوVص�عهº �ل�صëية. a≥د c�نو� ي†صطرون 

للو�صول �إ¤ �ملعÈ خÓل منت�ص∞ �لليل، وذلك ليت�صنى لهº �لدخول �إ¤ ”�إ�رش�Fيل“ 

عÈ �ملعÈ بعد �ص�ع�ت طويلة من �’نت¶�Q. وc�نQ âحلة �ملع�ن�I �ليومية للع�مل ت�صل 

�’حتÓل  �صلط�ت   â≤أغل�  2006/3/12 وبت�Qيخ   ،k�يومي �ص�عة   18-16  Úب م�  �إ¤ 

 Qمن م�ص�د Úل¨زي� �لعم�ل   ±’B�  Ωل¨زية، وحر� �لعم�لة  �ملعc Èلي�k بوج¬  �’إ�رش�Fيلي 

 ¥Óإغ�  Ω�أي� عدد  بل≠   ،2006/11/24 �إ¤   2005/11/25 من   Iلفرت� وخÓل   .ºقهRQ

بن�صÑة   Èملع� aيم� عمل   ،%69.6 �إ¤  ت�صل  ن�صÑة  يوم�k، وهي   254 بيâ ح�نون   Èمع

.
35

متدنية ⁄ تتعد 30.4% من �أي�Ω عمل¬ �ملفرتVصة وب�صوIQ جزFية

cم� و��صلâ �صلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �إغÓ¥ �ملعÈ �أم�Ω حرcة وتن≥ل �صك�ن 

�أي�Ω ل�صفر aوجÚ من  �أي�Ω �صنة a ،2007يم� aتí �ملعÈ جزFي�k ملدI �صÑعة  �ل≥ط�´، طيلة 

حج�ê �ل≥ط�´، �إ¤ �لدي�Q �◊ج�Rية، ’أد�ء aري†صة �◊è، ول�صفر م�صيëيي �ل≥ط�´ �إ¤ 

مدينة بيº◊ â لÓحتف�ل بعيد �مليÓد �ملجيد. وبت�Qيخ 2007/12/30 �صمâë �صلط�ت 
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�’حتÓل للëج�ê، �لذين غ�دQو� قط�´ غزI عن طري≤ معÈ بيâ ح�نون، ب�لعودI �إلي¬ 

 2008 Ω�منذ بد�ية ع Èل �ملعÓصلط�ت �’حت� â≤أغل� Úيف ح .
36

Èعن طري≤ نف�ص �ملع

وحتى 2008/4/1، ب��صتãن�ء �ل�صم�ì لعدد fiدود من �لتج�Q �لفل�صطينيÚ و�لع�ملÚ يف 

.
37

�ملن¶م�ت �’إن�ص�نية و�◊�’ت �لطÑية �لتي منâë ت≥�Qير خ��صة

حرcة   Ω�أم� ح�نون   âبي  Èمع  ¥Óإغ� �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  قو�ت   âو��صل cم� 

’أع†ص�ء   âëصم� aيم�   ،2008/10/31-6/26  Iلفرت� خÓل   Iغز قط�´  �صك�ن  وتن≥ل 

من  �ملرVصى  وبع†ص  �لدولية،  �ملن¶م�ت  يف   Úلع�مل� وبع†ص  �لدبلوم��صية،  �لÑعã�ت 

 .Iو�إجر�ء�ت �أمنية مع≥د Iقيود م�صدد ≥aو ،Èملع� Èب�لتن≥ل ع ،IÒطÿ� ذوي �◊�’ت

يف   Úملعت≥ل�  ºهF�أبن�  IQ�يR من   Iغز قط�´  �أ�رشى  �أه�›  حرم�ن  ”�إ�رش�Fيل“  وتو��صل 

.
�صجون �’حتÓل منذ 382007/6/6

:…QÉéàdG Éaƒ°U È©e .4

�أغل≥â �صلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �ملعÈ من 2005/11/24 �إ¤ 2006/11/25، 

و��صتن�د�k لتوKي≤ �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن بل≠ عدد �أي�Ω �إغÓ¥ �ملعÈ خÓل تلك 

�لفرتI 186 يوم�k �إغÓق�c kلي�k �أم�Ω و�Qد�ت �ل≥ط�´ من �◊�صمة ومو�د �لÑن�ء �’أخرى، 

و�ÿ��صة،  �لع�مة  �ملتنوعة  و�’إن�ص�ء�ت  �لÑن�ء  قط�´  يف  �أRم�ت   çحدو �إ¤  �أدى   �‡

 k�≤م¨ل Èيع يف �ملدن و�ل≥رى. ويف �مل≥�بل ب≥ي �ملعQ�ن�ء و�مل�صÑت �ل�cحر âبينم� توقف

”�إ�رش�Fيل“ من  �إ¤  �لذين c�نو� يدخلون  �لعم�ل  يوم�k) يف وج¬   365) Ω�لع�  Ω�أي� طيلة 

.
39

خÓل¬

 Èمع  2007 �صنة  خÓل  �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  �صلط�ت   â≤أغل� نف�ص¬   âلوق� ويف 

 íتaن�ء �’أخرى، وÑصمة ومو�د �ل�◊� Iد�ت �ل≥ط�´ من م�دQ�و Ω�أم� Ω300 يو Iملد �aصو�

.
40

Q�ملنط� Èمع ¥Óإغ� ÖÑإدخ�ل �مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �إ¤ �ل≥ط�´ ب�ص’ k�يFجز

K�نوي  Ñcديل   Èملع� ”�إ�رش�Fيل“   âخ�ص�ص  Iغز قط�´  على   Q�ص�◊� ت�صديد  وبعد 

ملعÈ �ملنط�Q، ’�صتÒ�د �’حتي�ج�ت �’إن�ص�نية. وعلى �لرغº من ذلك a�إن �ملعÈ عمل 
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 Iمن 2007/12/26 �إ¤ 2008/1/8 ملد Èملع� íتa ” âحي .
41

º¶منت Òي وغFب�صكل جز

Kم�نية �أي�Ω، ” �ل�صم�ì ب�إدخ�ل 223 �ص�حنة، مب� يت†صمن 106 �ص�حن�ت من �ملن¶م�ت 

ní ملدI خم�صة �أي�Ω، ” �ل�صم�ì ب�دخ�ل م� جمموع¬  pت . وخÓل a 2008/1/22-9مُ
42

�’إن�ص�نية

 2008/1/23 Úوم� ب .
43

58 �ص�حنة من �ملن¶م�ت �’إن�ص�نية �ص�حنة، مب� يت†صمن   169

مب�  �ص�حنة،   126 ب�إدخ�ل م� جمموع¬   ì�ل�صم�  ” Ω�أي� لفرتI خم�صة   íتa و2008/2/5، 

 10  Iملد íتa . وخÓل 2008/2/19-6، 
44

�’إن�ص�نية �ملن¶م�ت  �ص�حنة من   87 يت†صمن 

�أي�Ω، ” �ل�صم�ì ب�إدخ�ل م� جمموع¬ 434 �ص�حنة، مب� يت†صمن 164 �ص�حنة من �ملن¶م�ت 

�أي�Ω، ” �ل�صم�ì ب�إدخ�ل   10  Iملد íتa 2008/3/4 ¤ومن 2008/2/20 �إ .
45

�’إن�ص�نية

. وخÓل 2008/3/18-5 
46

564 �ص�حنة، مب� يت†صمن 157 �ص�حنة من �ملن¶م�ت �’إن�ص�نية

aتí ملدI 10 �أي�Ω، ” �ل�صم�ì ب�إدخ�ل 536 �ص�حنة، مب� يت†صمن 23 �ص�حنة من �ملن¶م�ت 

. ومن 2008/3/19 �إ¤ a 2008/4/1تí ملدK Iم�نية �أي�Ω، ” �ل�صم�ì ب�إدخ�ل 
47

�’إن�ص�نية

.
48

حمولة 714 �ص�حنة مب� يت†صمن 36 �ص�حنة من �ملن¶م�ت �’إن�ص�نية

 ،k�ليc  k�قÓإغ�  k�يوم  45  Iملد  �aصو�  Èمع �أغل≤   2008/10/31-6/26  Iلفرت� وخÓل 

 ،k�83 يوم Iوملد ،Iدودfi ول�ص�ع�ت ،k�يFجز íتa �بينم ،Iة 35% من �إجم�› �لفرتÑوبن�ص

�مل�ص�عد�ت  وبع†ص  �’أ�ص��صية  �ل�صلع  ’إدخ�ل   ،Iلفرت�  Ω�أي� �إجم�›  من   %65 وبن�صÑة 

�’إن�ص�نية ل�ص�لí وc�لة �’أونرو� UNRWA ومن¶مة �ل¨ذ�ء �لع�ملية �إ¤ قط�´ غزc .Iم� 

 .
49

�صمâë ”�إ�رش�Fيل“ بدخول نëو �أQبعة �B’± �ص�حنة –مل مو�د غذ�Fية �إ¤ �ل≥ط�´

:(ΩƒdÉ°T ΩÒc) …QÉéàdG ⁄É°S ƒHCG Ωôc È©e .5

�إ¤   2005/11/24 من   Iلفرت� يف   Èملع� �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  �صلط�ت   â≤أغل�

 åحي Iدودfi ول�ص�ع�ت  ،k�يوم  51 �صوى   ¬ëتفت و⁄   ،k�يوم  314  Iملد  2006/11/25

 Èملة ب�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �ل≥�دمة من م�رش �أو عëبع†ص �ل�ص�حن�ت �مل Qملرو íيمُ�صم

.
50

حدوده�



Iمع�بر قط�´ غز

21ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

 â≤يل“ �أغلF�ز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن �إ¤ �أن ”�إ�رشcملر� Q�2007 �أ�ص Ω�ويف ع

 ،k�42 يوم Iمن 2007/12/26 �إ¤ 2008/4/1 ملد Èملع� íتa ”و .
51 k�186 يوم Iملد Èملع�

 .
52

و” �ل�صم�ì ب�إدخ�ل 1,069 �ص�حنة، من Vصمنه� 96 �ص�حنة �إن�ص�نية

و�أغل≤ معc ÈرΩ �أبو �ص�⁄ خÓل �لفرتI 6/26-2008/10/31، �أي بعد �أي�Ω من بدء 

 Iملد k�يFجز íتa �يمa ،Iة 69% من �إجم�› �لفرتÑوبن�ص ،Ω�ب�صكل ت k�88 يوم Iة، ملدFلتهد�

40 يوم�a k≥§، وبن�صÑة 31% من �إجم�› �أي�Ω �لفرتI، �صمâë خÓل¬ �صلط�ت �’حتÓل 

 Q�وذلك بعد ��صتمر ،Iب�إدخ�ل �ل�صلع �’أ�ص��صية، و�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �إ¤ قط�´ غز

�إغÓق¬ ’أÌc من �أQبعة �صهوQ ب�صكل متو��صل. وc�نâ �صلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي قد 

�أغل≥â �ملعÈ يف 2008/4/19، و�أع�دت aتë¬ يف 2008/8/18. و�صمâë ”�إ�رش�Fيل“ 

بدخول 2,230 �ص�حنة –مل �ل�صلع �مل�صموì بدخوله� �إ¤ �ل≥ط�´، و�لتي c�نâ تدخل 

 .
53

�aصو� Èعن طري≤ مع

:RƒY πMÉf È©e .6

تطÑي≤  من  �’أول   Ω�لع� يف   k�يوم  62  Èملع� �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  �صلط�ت   â≤أغل�

 .k�بط�قة متدنية جد Ω�303 �أي Iيم� عمل ملدa ،(2006/11/25-2005/11/24) تف�قية’�

fiملة  �ص�حنة   23  √Èع �ل≥ط�´  �إ¤   k�يومي  IدQ�لو� �ل�ص�حن�ت  عدد  متو�ص§  بل≠  وقد 

. ويف ع�Ω 2007 �أcد �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن �أن قو�ت �’حتÓل 
54

ب�لوقود

 ¥Óإغ’� �أدى  وقد   ،
55

�لوقود من  �ل≥ط�´  و�Qد�ت   Ω�أم�  k�يوم  92  Iمد  Èملع�  â≤أغل�

�ملتكرQ للمعÈ �إ¤ �أRمة خ�ن≥ة يف �ل¨�R و�لÑنزين و�ل�صو’Q ولفرت�ت طويلة.

وطk�≤Ñ لÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�ص�ن، a≥د �أغل≤ معÈ ن�حل عوR خÓل 

�لفرتI 6/26-2008/10/31 ملدI 41 يوم�k ب�صكل cلي، توقفâ خÓله� a�cة �إمد�د�ت 

قط�´ غزI من جميع �أنو�´ �ملëروق�ت، وع�نى �ل≥ط�´ جر�ء نف�د a�cة �أنو�´ �لوقود 

من  �ليومية  �حتي�ج�ته�  من   %14.9 �صوى   Iغز قط�´  ي�صل   ⁄  åحي و�ملëروق�ت; 

.
56

�لÑنزين، و51% من �ل�صو’Q (�مل�Rوت)، و39.6% من غ�R �لطهي
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نوVصí يف هذ� �÷دول عدد �’أي�Ω �لتي �أغل≥a âي¬ مع�بر قط�´ غزI خÓل aرت�ت 

 :2008 Ω�يخ توقيع �تف�قية �ملع�بر يف 2005/11/15 وحتى نه�ية �لعQ�متفرقة من ت

È©ŸG

 ΩÉjCG OóY

 ¥ÓZE’G

»∏µdG

 ΩÉjCG OóY

 ¥ÓZE’G

»Fõ÷G

 ΩÉjCG OóY

πª©dG
áæ°ùdG

íaQ

159311752006/12/31-2005/11/26

308-572008/1/9-2007/1/1

102--2008/4/19-2008/1/9
16320-2008/12/19-2008/6/19

QÉ£æŸG

(ÊQÉc)

1121421112006/11/24-2005/11/25
121561882007

114--2008/4/1-2008/1/10

149-342008/12/19-2008/6/19

 ¿ƒfÉM â«H

(õjôjEG)

254--2006/11/24-2005/11/25

365--2007

366--2008

Éaƒ°U

 Ω�186 �أم
�لÑ†ص�Fع

-

 179
للÑ†ص�Fع

2006/11/25-2005/11/24
 Ω�365 �أم

�لعّم�ل

 365
للعّم�ل

300-652007

4256-2008/4/1-2007/12/26

4583- 2008/10/31-2008/6/26

⁄É°S ƒHCG Ωôc

(ΩƒdÉ°T ΩÒc)

314-512006/11/25-2005/11/24

186-1792007

56-422008/4/1-2007/12/26

127-562008/12/19-2008/6/19

RƒY πMÉf

62-3032006/11/25-2005/11/24

92-2732007

78105-2008/12/19-2008/6/19

�÷دول من Œميع ق�صº �’أQ�صي∞ و�ملعلوم�ت يف مرcز �لزيتونة للدQ��ص�ت و�’�صت�ص�Q�ت.
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»æ«£°ù∏ØdG ∞bƒŸG :kÉãdÉK

 Öمك�ت �إن�ص�ء  على   1994  Ω�ع و”�إ�رش�Fيل“  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة   â≤تف�

�QتÑ�• مدÊ وع�صكري لتن�صي≤ �لعÓقة �’أمنية و�ملدنية بÚ �÷�نc ÚÑجزء من �’تف�ق�ت 

 ،2000 Ω�ع ÈتمÑصة �’أق�صى يف �أيلول/ �صV�ل�صي��صية و�’أمنية بينهم�. وبعد �ند’´ �نتف�

توق∞ �÷زء �’أÈc من �لتن�صي≤ �ملدÊ و�’أمني بÚ �÷�نÚÑ، لكن¬ ��صتوDن∞ جزFي�k بعد 

Qحيل �لرFي�ص ي��رش عرa�ت. وع≥a ÖوR حرcة حم��ص يف �’نتî�ب�ت �لت�رشيعية يف 

 ،Úيلي �إ¤ ت≥لي�ص تن�صي≥¬ مع �لفل�صطينيF�إ�رش’� Öين�ير 2006 ع�د �÷�ن /Ê�ãنون �ل�c

خ��صة  هيÄة  �إن�ص�ء   ،2006/3/24 يف  عÑ��ص  fiمود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  FQي�ص   Qر≤a

�’ن≥ط�´  على  لÓلتف�±  fi�ولة  يف  عري≥�ت،   ÖF�ص� برF��صة  �ملع�بر  على  لÓإ�رش�± 

�ملرت≥Ö بÚ �◊كومة �لفل�صطينية �لع��رشI و”�إ�رش�Fيل“، تكون مهمته� �إجر�ء �ت�ص�’ت 

، بعد �أن 
57

ºوتن≥له Úلفل�صطيني� QوÑيلي يف م� يتعل≤ ب≥†ص�ي� عF�إ�رش’� Öيومية مع �÷�ن

 ºص∞ �صلي�c �مc .حي�ت �◊كومة �لفل�صطينيةÓمن �ص k�≤ن �’إ�رش�± على �ملع�بر �ص�ب�c

 ºلت�صّل ترتيÑ�ت Œرى  �لن≥�ب عن   ،2006/6/1 �ملع�بر، يف  �أمن   Ω�ع مدير  �أبو �صفية، 

.
58

قو�ت �أمن �لرF��صة a�cة �ملع�بر

a�cة  ”�إ�رش�Fيل“   â≤أغل�  ،2007/6/15 يف   Iغز قط�´  على  حم��ص   Iصيطر� بعد 

’ن�صë�ب  نتيجة  ت�مة،   IQب�صو �◊دودي   íaQ  Èمع يف  �لعمل  توق∞  cم�  �ملع�بر، 

 Èمaنو  /Ê�ãل� ت�رشين  يف  �ملوقعة  �ملع�بر  �تف�قية   âصرتط�� �لذين   ،ÚوبيQأو’�  ÚÑملر�ق�

2005 وجودهº ’�صتمر�Q �لعمل يف �ملعc .Èم� �صيطرت ”�ل≥وI �لتنفيذية“ �لتي �صكله� 

‡ر  يف  �◊دودية  �لن≥�•  وجميع   íaQ  Èمع على   ،Ω�صي� �صعيد  �ل�ص�ب≤  �لد�خلية  وRير 

.
59

”aيÓدلفي“ من ن�حية �’أV�Qصي �لفل�صطينية، بعد �ن�صë�ب حر�ص �لرF��صة

و�إعÓن  حم��ص،  حرcة   Iصيطر� بعد   Iغز قط�´  على   Q�ص�◊� لت�صديد  ونتيجة 

�إيهود ب�Q�∑ يف  وRير �لدa�´ �’إ�رش�Fيلي   Q�قر وبعد   ،k�مع�دي  k�ي�نc �ل≥ط�´  ”�إ�رش�Fيل“ 
ب�صكل  ”�إ�رش�Fيل“ �لوقود  ، وقطع 

60
Iقط�´ غز مع  �ملع�بر“  cل  ”�إقف�ل   2008/1/18
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�أه�› قط�´ غزI �◊�ص�Q �ملفروVص  c�مل عن �ل≥ط�´ يوΩ �’أحد c ;2008/1/20�رش 

وتدa≥و� على م�رش بعدم� دّمر م�صلëون aل�صطينيون aجر �’أQبع�ء 2008/1/23 �أجز�ء 

، ليعيد aتí �◊دود بÚ قط�´ غزI وم�رش 
61

Úإ�صمنتي �◊دودي’� Q�و�÷د ê�من �ل�صي

مل∞ �تف�قية �ملع�بر �إ¤ �لو�جهة، حيå وجدت �’أطر�± �لفل�صطينية نف�صه� بë�جة 

’إع�دa Iتí معíaQ È ب�صوIQ من¶مة ل†صم�ن ت�صيÒ عمل¬.

من  �لفل�صطينية  و�لف�ص�Fل  �ل�صلطة  موق∞  على  �ل†صوء  ت�صلي§  يلي  aيم�  ونë�ول 

�أد�ء �لطر± �لفل�صطيني  2005، وعلى   Èمaنو /Ê�ãل� �تف�قية �ملع�بر �ملوقعة يف ت�رشين 

ين�ير   /Ê�K c�نون  2007 وحتى  يونيو  منت�ص∞ حزير�ن/  منذ   Iغز قط�´  مع�بر  على 

.2009

:á«ª°SôdG ∞bGƒŸG .1

”c�رش �◊دود“  �أن �صّل§  تف�ءل �لفل�صطينيون ب�إع�دI ت�ص¨يل مع�بر قط�´ غزI بعد 

مع م�رش Vصوء�k �ص�طع�k على �مل�ص�cل �لتي يع�نيه� �أه�› �ل≥ط�´ جر�ء �إغÓ¥ هذ√ �ملع�بر. 

لكن هذ√ �’Bم�ل �رشع�ن م� تÑددت بعد XهوQ مو�ق∞ متع�VQصة، ي�صعÖ �÷مع بينه�، 

�لرF��صة  �ملع�بر، خ�صو�ص�k معíaQ È، وهي  aتí هذ√  �ملوKDرI يف  �لفل�صطينية  للجه�ت 

�لفل�صطينية وحكومة aي�Vص وحرcة aتí من جهة، و�◊كومة �لفل�صطينية �مل≥�لة وحرcة 

حم��ص من جهة �أخرى.

:ˆG ΩGQ ‘ á£∏°ùdG ∞bƒe .CG

 ≥aو ت�ص¨يل¬   Iو�إع�د  ،íaQ  Èمع عن   k�ليc حم��ص  حرcة  ب�إبع�د  �ل�صلطة   Öتط�ل

�أي   Ω�إبر� aQ†ص¬  عÑ��ص  �لفل�صطينية fiمود  �ل�صلطة  FQي�ص  �أعلن   åحي .Ëل≥د� �’تف�¥ 

ح�صني  �مل�رشي  �لرFي�ص   ¬F�≤ل  Ö≤ع وق�ل  �◊دودية،  �ملع�بر   IQ�إد’  Iجديد �تف�ق�ت 

تطÑي≤  ب�رش•  �ملع�بر   ºلت�صل م�صتعدون  ”نëن   :Iل≥�هر� يف   ،2008/1/30 يف   ∑Q�Ñم
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�’تف�ق�ت �لدولية. و’ ن≥Ñل ب�أي �تف�ق�ت جديدI، ونëن ملتزمون �’تف�ق�ت �لدولية 

. وذcر ي��رش 
cم� هي. وعلى حم��ص �أن ت≥Ñل بكل �’لتز�م�ت وب�ل�رشعية �لدولية...“62

عÑد Qب¬، �أمÚ �رش �للجنة �لتنفيذية ملن¶مة �لتëرير �لفل�صطينية، �أن �لرFي�ص عÑ��ص �أcد 

لرFي�ص �لوQR�ء �’إ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت Ehud Olmert �لتز�Ω �ل�صلطة ب�’تف�¥ �ملوقع 

 IQي�ص �لفل�صطيني، من خطوFل�صي��صي للر� Q�ر حّم�د، �مل�صت�ص‰ Qوحذ .
632005 Ω�ع

–ويل معc íaQ Èلي�k �إ¤ �صي�دa Iل�صطينية، ’أن ذلك �صيعزR �أم�Ê �إ�رش�Fيل ب�لتîل�ص من 

.
64

قط�´ غزc Iلي�k، وaك �QتÑ�ط¬ مع �ل†صفة �ل¨ربية

�مل�لكي  Qي�Vص  aي�Vص،  حكومة   ºب��ص �لر�صمي  و�لن�ط≤  �Q�ÿجية  وRير  ق�ل  cم� 

 Iيكمن يف �لعود Iمل�صكلة مع�بر غز k�يف 2008/1/28: ”�إن �◊ل �لوحيد �ملمكن و�قعي

 .“2005 Ω�يلي �لذي ” �لتو�صل �إلي¬ برع�ية دولية عF�إ¤ �’تف�¥ �لفل�صطيني - �’إ�رش�

 Iطوÿ�” �أن   k�ëصVمو  ،“2005 ”�إن �◊كومة ’ تع�VQص –�صÚ �رشو• �تف�قية  وق�ل: 

 Úعن –�ص åوبعد ذلك يكن �◊دي ،k’أو� íaQ Èمع íتa ل يف �لعمل علىãأو¤ تتم’�

.
�ل�رشو•“65

وc�ن Qي�Vص �مل�لكي قد �أعلن يف 2007/12/19 عن وجود خطة بلوQته� �◊كومة 

عمل   Iعود �إن  وق�ل   ،Iغز قط�´  يف  �◊دودية  �ملع�بر  a�cة  على  �صيطرته�   Iصتع�د�’

�لطو�قº للعمل على �ملع�بر بعد aتëه� �صو± يمُ�صهº ب�صوIQ مÑ��رشI يف ت†صيي≤ �ÿن�¥ 

على عمل �أنف�¥ �لتهريÖ �لتي ”تد�Q من قÑل ع�ص�ب�ت �أو من قÑل جم�ع�ت fi�صوبة 

�أن   ،2007/12/24 يف  �مل�لكي  وc�ص∞   .
66

√ÒÑتع حّد  على  حم��ص“،  حرcة  على 

”�إ�رش�Fيل“ ⁄ ترa†ص خطة �◊كومة. وق�ل: ”�إن �◊كومة �صتدير مع�بر �ل≥ط�´ و�صتنهي 
�◊�ص�Q �ملفروVص علي¬ من دون �أي تع�مل �أو تن�صي≤ مع �◊كومة �مل≥�لة“. cم� c�ص∞ 

�مل�لكي �أن �◊كومة �صتجمد تنفيذ ح�صة قط�´ غزI من خطة �لتنمية �لتي �أقرته� �لدول 

. وc�ص∞ �صa ΩÓي�Vص يف 
67

�مل�نëة يف موD“ر ب�Qي�ص ◊Ú �صيطرته� على مع�بر �ل≥ط�´

.
68

2008/1/28، �أن هن�∑ �إجم�ع�k عربي�k ودولي�k على تو› �ل�صلطة �إد�IQ مع�بر �ل≥ط�´
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 Iيل“ ن≥ل �ل�صيطرF�من ”�إ�رش Öص �أن¬ طل��Ñمود عfi ي�صFويف 2008/1/22 �أعلن �لر

 ºلت�صل  Iل�صلطة م�صتعد�” ب�أن  �إ¤ حكومة aي�Vص، مk�QÈ ذلك   ،Iعلى مع�بر قط�´ غز

وتن≥ل  �’إن�ص�نية  و�◊�’ت  �’أaر�د  وتن≥ل  �لن��ص   I�حي ت�صهيل  �أجل  من  a�cة  �ملع�بر 

.
�لÑ†ص�Fع من قط�´ غزI و�إلي¬“69

�إ’   Èملع�  íتa إمك�ن�  Ωلفل�صطيني، على عد� �لرFي�ص   Q�يل عمرو، م�صت�صÑن و�صدد 

Vصمن �صي¨ة دولية. و�أVص�±: ”م� د�مâ حم��ص على �ملعÈ ب�أي �صكل من �’أ�صك�ل 

 k�Èله� ’تف�قية �ملع�بر، معت�ãمت� Ωوعد íaQ Èمع ¥Óولية �إغDوحّمله� م�صو ،“íإن¬ لن يفت�a

�أن �◊رcة ”�QتكâÑ جرية يف ح≤ �ل�صعÖ �لفل�صطيني ’أنه� تعلº �أنه� �إذ� �صيطرت على 

.و�أcد fiمود عÑ��ص دعم¬ للجهود �مل�رشية من �أجل �لتو�صل �إ¤ �لتهدFة 
�ملعÈ �صيمُ¨ل≤“70

يف غزI من �أجل �إنه�ء �◊�ص�Q وaتí �ملع�بر، وق�ل يف 2008/5/2 ”هذ� هو هدaن� وم� 

. و�صدد �صa ΩÓي�Vص fCG¬ على �لرغº من �أن �لتهدFة �أ�ص��صية �إ’ 
ن�صعى �إلي¬ من �لÑد�ية“71

. وجدد aي�Vص يف cلمت¬ خÓل موD“ر 
72

Iمع�بر غز íتa Öية، �إذ يجa�c Òأنه� وحده� غ�

”مب�   ،Iغز قط�´  مع�بر  وت�ص¨يل   íتa  Iإع�د�  IQرشوV �إ¤  دعوت¬   ،Q�مãصت�Óل  º◊  âبي

�لفل�صطيني،  �’قت�ص�د   Iوحد  Q�صتمر�� وي†صمن  �لفل�صطينية،  �’أV�Qصي   Iوحد يëمي 

ويëرQ حرcة �’أaر�د و�لÑ†ص�Fع و�ملو�د �Ω�ÿ بÚ قط�´ غزI و�ل†صفة �ل¨ربية من ن�حية، 

.
وبÚ �’أV�Qصي �لفل�صطينية و�لع�⁄ من ن�حية K�نية“73

�إ¤  �’أطر�±  جميع  عÑ��ص  fiمود  �لفل�صطيني  �لرFي�ص  دع�   ،2008/11/29 ويف 

 Q�رش �◊�ص�c ص تعلي≥¬ على �صفنVويف معر .
74

�لتهدFة �ملتÑ�دلة و�ل�ص�ملة وaتí �ملع�بر

�لتي ت�صل �إ¤ غزI، ق�ل fiمود عÑ��ص يف حو�Q �أجرت¬ مع¬ �صëيفة �ل�رش¥ �’أو�ص§: 

هذ√ لعÑة �صîيفة ��صمه� c�رش �◊�ص�Q.. �ل�صفن تنطل≤ من مين�ء ’Qنك� 

cل  ت�أخذ  �’إ�رش�Fيلية   IQ�ل�صف�  ،k’أو� [لكن[   .íيëص� [هذ�[  �ل≥È�صي 

جو�R�ت �صفر من �صÖcÒ �ل�صفينة للت�أcد من هوي�ت �مل�ص�aرين، ºK تتفë�ص 

�لëÑرية �’إ�رش�Fيلية تعرتVص  K�ني�k، قطع  �ل�صفينة من م�ص�عد�ت.  م� �صتëمل¬ 

طري≤ هذ√ �ل�صفن، وتت�أcد من �ملوجودين على �ل�صفينة و�لÑ†ص�Fع �ملëملة، 
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 ...Q�ص�◊� c�رش  هو  a�أين   ..Iغز �إ¤  �لرحلة  مبو��صلة   ºله  íت�صم �أن  قÑل 

�إ¤  م�ص�عد�ت  �إQ�ص�ل  تريدون[   ºنتc] تريد   âنc �إذ�   ]ºّK [ومن  وبعدين 

�أو �’أQدن.. م�رش تو�صل cل �صيء وcذلك  غزI مل�ذ� ’ تر�صلوه� عÈ م�رش 

 .
75

�’أQدن

ويف �أع≥�ب �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غزI يف 2008/12/27، عل≤ �لرFي�ص �لفل�صطيني 

 Èمع ¥Óإغ� �مل�رشية حي�ل  للëكومة  �ملوجهة   Iملتز�يد� �’نت≥�د�ت  عÑ��ص على  fiمود 

و�إن¬   ،Úولفل�صط ’أمته�،  لعهده�،  وaية  تزل   ⁄ م�رش  �لكÈى  ”�ل�ص≥ي≥ة  ب≥ول¬   ;íaQ

ملن �ل�ص≥و• �’أخÓقي و�لوطني، و�ÿروê عن �’إجم�´ �لفل�صطيني، ونكر�ن �÷ميل 

ر به� ويمُعّرVص مبوقفه�، وهي XهÒ �صعÑن� و�صند√“.  sأن تمُوّج¬ �لطعن�ت مل�رش، و�أن يمُ�صه�

�مل�صتهد±  �مل�صت≥ل،  �لوطني   Q�ل≥ر� عن  ”�لذود  �صم�√  مب�  ب�مل≥�بل،  عÑ��ص   Öوط�ل

.
ب�أجند�ت وم�ص�Qيع �إقليمية“76

 :IõZ ‘ ádÉ≤ŸG áeƒµ◊G ∞bƒe .Ü

�أم� �◊كومة �لفل�صطينية �مل≥�لة يف غزa Iرتa†ص �إع�دI ت�ص¨يل �ملعÈ وB’� ≥aلية �ل≥دية، 

وتط�لÖ بتعديل �’تف�¥، بëيå ت†صمن �إبع�د ”�إ�رش�Fيل“ عن قول �لكلمة �لنه�Fية يف 

�ص�أن ت�ص¨يل¬ �أو وقف¬ عن �لعمل. و�أبدى FQي�ص �◊كومة �إ�صم�عيل هنية يف 2008/1/23 

و�’إخو�ن  م�رش،  ”�’أ�ص≥�ء يف  مع   Iل≥�هر� و�رشيع يف  ع�جل  �جتم�´  لع≥د  ��صتعد�د√ 

بر�Ω �ˆ، لوVصع �لرتتيÑ�ت لفتí معíaQ È ومع�بر �أخرى على ق�عدI �لãو�بâ و�ل�رش�cة 

�لوطنية“; �إ’ �أن �لرF��صة �لفل�صطينية aQ†صâ �لدعوI، وق�ل ‰ر حّم�د: ”�إن على حم��ص 

 .
77“Iلن��ص يف غز� I�حي Òصله� يف ت�صي�a وتعلن عن ،k�Qوa ملع�بر� Qأن ت¨�د�

 2005 Ω�تف�قية ت�ص¨يل �ملع�بر �ملوقعة ع’ Iصه� �لعود†aQ ،كومة �مل≥�لة◊� âو�أعلن

 ºل�صطيني - م�رشي. وق�ل �لن�ط≤ ب��صa Èمعc Èب�عتم�د �ملع âÑوط�ل ،íaQ Èمع íلفت

�◊كومة ط�هر �لنونو، يف 2008/1/27، �إن م� ي�صمى ب�تف�قية �ملع�بر �لتي تن¶º عمل 

معíaQ È قد �نتهâ، وc�نâ مدته� ع�Ω و�حد، و” Œديده� ملرI و�حدI، و⁄ يعد له� 
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 âن�c ت �ل�ص�ب≥ة �لتي�Ñوق�ل �لنونو �إن �لرتتي .
78

Q�صتمر�Óق�بلة ل Òأي وجود، وهي غ�

 Úة �ملو�طنcل يف حرÓحت’� ºن�، و�أدت �إ¤ –كÑملة ل�صع�X âن�c íaQ Èمة على معF�ق

يف �لدخول و�ÿروê ومنع مÄ�ت �’B’± من �أبن�ء �صعÑن� و�أ�صدق�Fن� و�Òÿين يف هذ� 

�لع�⁄ من دخول �ل≥ط�´، وجعلâ �’حتÓل �’Bمر �لن�هي على هذ� �ملعÈ، ولذلك هذ√ 

. وق�ل �أحمد يو�ص∞ �مل�صت�ص�Q �ل�صي��صي لرFي�ص �◊كومة �مل≥�لة: 
79

ترتيÑ�ت مرaوVصة

.
80“Qأي دو� ºب�أن يكون له ÚيليF�إ�رشÓل íملع�بر... ولن ن�صم� IQ�ن ن�صعى �إ¤ �إدëن”

وc�نâ �◊كومة �مل≥�لة قد �أبدت ��صتعد�ده� لت�صليº مع�بر قط�´ غزI �إ¤ �أية جهة 

 Q�مل�صت�ص� êء �’أعرÓه�. وق�ل عëل بفتÓصلط�ت �’حت� Ωته�، �رش• �أن تلتزQ�إد’ Iيد�fi

”�إن �◊كومة  �’قت�ص�دي ’إ�صم�عيل هنية، يف ت�رشيë�ت ن�رشت يف 2007/12/26: 

 IQ�ص�ب≥ة يف �إد� IÈعليه� ‡ن له� خ ìصة ومن�ق�صة �أي �أ�صم�ء قد تطر��Qعلى ��صتعد�د لد

�ملع�بر.. و�لفيتو �لوحيد هو على �’أ�صî��ص �لذين تلوâK �أيديهº ب≥†ص�ي� “�ص بوطنية 

 Èمع IQ�إد� ºص ت≥��صVQ�د �أحمد يو�ص∞ �أن �◊كومة �مل≥�لة ’ تعcو�أ .
و�أخÓ¥ �صعÑن�“81

íaQ مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. وعن �لوجود �’أوQوبي، ق�ل: ”نëن ن�صعى �إ¤ �أن يكون 

حتمية  م�رش  قرQت  �إذ�  �’أوQوبي   Qلدو� نع�VQص   ’ لكنن�   ،k�ل�صطينيa  -  k�م�رشي  Èملع�

.
وجود√ وقرQت مدى حجم¬“82

وجدد هنية يف 2008/5/18 ��صتعد�د �◊كومة للتج�وب مع �ملÑ�دQ�ت a�cة ب¨ية 

م�صوDولية   â–” ’إد�Qت¬  �’�صتعد�د   k�ديÑم  ،Q�ص�◊� وaQع  �’إ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  وق∞ 

. و�صدد 
�ل�رشعي�ت �لفل�صطينية وهي �لرFي�ص و�◊كومة بتو�جد �أوQوبي غÒ معطل“83

 Öة عن ذلة، ولن ت≥دمه� م� ⁄ ت�صتجFل �لفل�صطينية ⁄ ولن تعطي �لتهدF�على �أن ”�لف�ص

.
”�إ�رش�Fيل“ ملط�لaQ Öع �◊�ص�Q وaتí �ملع�بر ووق∞ �لعدو�ن“84

�إيه�ب   ،Iغز يف  �مل≥�لة  �لد�خلية   IQ�Rو  ºب��ص  çدëملت�  ìرش�  2008/8/11 ويف 

�ل¨�صÚ، ب�أن م�رش ن�صطâ موDخر�k يف Q�fiبة �’أنف�¥ �’أVQصية �لتي ترب§ �ل≥ط�´ مب�رش 

 Úلفل�صطيني� �أعد�د  aي¬  تز�يدت   âوق يف  و�’إ�رش�Fيلية،  �’أمريكية  �ل†ص¨وط�ت  بفعل 
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 Úلفل�صطيني� من  �ل†صë�ي�  عدد  (و�صل  �’أنف�¥  هذ√  يف  �نهي�Q�ت  جر�ء  قتلو�  �لذين 

منذ  Vصëية   25 �إ¤  aل�صطينية  ح≥وقية  موD�ص�صة   Öح�ص �’أنف�¥  د�خل  ق†صو�  �لذين 

”�لو�ص�Fل �ÿطIÒ“ �لتي ت�صتîدمه� �◊كومة  �أن   Úر �ل¨�صc2008). وذ  Ω�لع� مطلع 

�مل�رشية يف Q�fiبة �’أنف�¥ ب�’�صتع�نة بÈî�ء �أمريكيc Ú��صتîد�مه� �ل¨�R و�ملي�√، هي 

 Q�و�أ�ص aيه�.  من  على  �’أنف�¥   ΩدQو  ،Úلفل�صطيني� من  �لعديد  قتل  عن  �أ�صفرت  �لتي 

حلول  �إ¤  ل`”�لو�صول  �مل�رشي   Öن�÷� مع  وQ�Rت¬  تÑذله�   ḿ م�ص� وجود  �إ¤   Úل¨�ص�

ب�ص�أن �’أنف�¥“، و�أوVصí �أن �◊�ص�Q �’إ�رش�Fيلي �ÿ�ن≤ هو م� دaع �صك�ن غزI للجوء 

.
85

�إ¤ حفره�

ويف 2009/11/26 ��صتنكر FQي�ص �لوQR�ء يف �◊كومة �لفل�صطينية �مل≥�لة، �إ�صم�عيل 

هنية، ��صتمر�Q �◊�ص�Q على قط�´ غزI، و�تهº يف م≥�بلة خ��صة مع قن�I �÷زيرI �لف†ص�Fية 

. و�إR�ء �لدوQ �مل�رشي 
86

Q�يف هذ� �◊�ص •Qصمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�لتو�Q جه�ت

 íلفت k�م�رشي k�cن –ر�Ñيتطل” Q�ص�◊� ÖÑصل ب�ص��◊� Qو�لتدهو I�د هنية على �أن �ملع�نcأ�

.
معíaQ È ب�عتQ�Ñ√ بو�بة لل�صي�دI �لفل�صطينية �مل�رشية“87

ويف �أع≥�ب �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غزI يف 2008/12/27، دع� FQي�ص �◊كومة 

�مل≥�لة يف غزI، �إ�صم�عيل هنية، يف 2008/12/31 �إ¤ ”�لوق∞ �لفوQي وغÒ �مل�رشو• 

قÑل  �ملع�بر،  و�إنه�ء �◊�ص�Q وaتa�c íة   ،Iيل على قط�´ غزF�إ�رش� ت�صنه�  �لتي  للëرب 

 Úمل�ص�◊ة ب�  ≥≤ëصية وطنية يVQأ� �’أخرى و�لدخول يف حو�Q على  �مللف�ت  من�ق�صة 

 .
88“Úلفل�صطيني�

:»©jô°ûàdG ¢ù∏éŸG ∞bƒe .ê

يع�Ê �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني من ح�لة �صلل ب�صÖÑ �عت≥�ل نو�ب حم��ص عن 

�ل†صفة �ل¨ربية، و�’ن≥�ص�Ω �لفل�صطيني �◊��صل بa Úتí وحم��ص، ولذلك aهو يف وVصع 

’ يكن¬ من �’جتم�´ �أو �إ�صد�Q قر�Q�ت. غÒ �أن FQي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني 

ب�’إن�بة د. �أحمد بëر، و�لذي ينتمي �إ¤ حرcة حم��ص، ق�ل �إن تف�هم�ت �ملع�بر �لتي 
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�أبرمâ ع�Ω 2005 هي تف�هم�ت ب�طلة مطل≥�k من �لن�حية �لد�صتوQية، و’ يرتتÖ عليه� 

 ìصوVد بكل وcDإنن� نو�a ¬وعلي .âم� �أن مدته� �لزمنية قد �نتهc ،Êر ق�نوKأو �أ� Ω�أي �لتز�

 ،íaQ Èمع íتa Iإع�د� IQرشوV لفل�صطيني على� Öل�صع� ºملجل�ص �لت�رشيعي وب��ص� ºب��ص

 .
89

وa≤ �تف�¥ aل�صطيني م�رشي يë≥≤ �ل�صي�دI �مل�رشية �لفل�صطينية

وط�لÖ د.عزيز �لدويك، FQي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �ملîتط∞ يف �صجون 

�’حتÓل، م�رش بفتí معíaQ È، وق�ل: ”على م�رش �أن ت�صتمر يف م�ص�عيه� �IÒÿ لرaع 

�◊�ص�Q عن �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف غزa ،I�إن �أ�رّش �’حتÓل على تعنت¬ وجÖ على م�رش 

�أن تطÑ≤ خ�Qطة �لطري≤ �لتي Q�صمه� �لرFي�ص مQ�Ñ∑، و�لتي �أعلن من خÓله� �أّن م�رش لن 

.
ت�صمí بتجويع �ل�صعÖ �لفل�صطيني“90

:πFÉ°üØdG ∞bGƒe .2

:íàa ácôM .CG

ذcر ع†صو �ملجل�ص �لãوQي ◊رcة aتfi íمد �◊وÊ�Q، يف 2008/1/29، �أن على 

حرcة حم��ص �أن تدQ∑ ب�أن م�ص�cQته� يف ت�ص¨يل معíaQ È يعني �إغÓق¬ ب�صوIQ ت�مة; 

 Èص على ت�ص¨يل �ملع��Ñمود عfi ي�صFللر �لت�بع  �لرF��صي  �إ�رش�± �◊ر�ص   Úيتع a�إن¬  لذ� 

 Öو�÷�ن و�لفل�صطيني  �مل�رشي   ÚÑن�÷�  Úب �ملع�بر  �تف�قية   Öح�ص  k�مفتوح  ¬F�≤إب’

�لزع�Qير، يف ت�رشيë�ت خ��صة يف  ب��صa ºتa íهمي   çدëملت� Öوط�ل .
91

�’أوQوبي

2008/2/3، حم��ص ب�أن ت�صلº �ملع�بر للرFي�ص عÑ��ص ’إد�Qته� وa≤ �تف�قية �ملع�بر �ملوقعة 

.
922005 Ω�ع

من جهة �أخرى، ق�ل ه�ص�Ω عÑد �لر�R¥، ع†صو �ل≥ي�دI �لعلي� ◊رcة aتí يف قط�´ 

 Ω�إنه�ء �’ن≥�ص� Öيتطّل ،Iل≥†ص�ي� �ملع�بر يف غز Öيف 2008/1/30: ”�إن �◊ل �ملن��ص ،Iغز

�إيج�د حلول موDقتة للمع�بر من  �ل�صي��صي و�إيج�د تو�a≤ د�خلي“. مÑدي�k مو�a≥ت¬ على 

�أجل �لت�صهيل على �ملو�طنÚ. و�أVص�±: ”�إن �لطر± �لفل�صطيني لي�ص هو من ي≥رQ يف 
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ق†صية �ملعa ،Èهن�∑ �÷�نÖ �مل�رشي و�’أوQوبيون وcذلك �’إ�رش�Fيليون“. وق�ل: ”�إن 

نف†ص  ”�إ�رش�Fيل“ –�ول  �أن   k�Èمعت ،“Åطfl ملرحلة�  Ωدîيل يF�إ�رش� �إبع�د  �أن  يعت≥د  من 

.
93

يده� من قط�´ غزI وQمي¬ يف ح†صن م�رش

 Iكرa دQ��صة  �إ¤   ،2008/2/10 aتí، يف  ب��صº حرcة  �لن�ط≤  نز�ل،  ودع� جم�ل 

�إ¤ قط�´ غزI لتمكÚ قو�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية من aتí �ملع�بر  �إدخ�ل قو�ت عربية 

 ¥Óمية جمة من �إطÓد �صي��صية و�إعF�وa” مةK أن� k�Èصة حم��ص. معت†Ñو”–ريره�“ من ق

.
هذ√ �لفكرI، حتى و�إن ⁄ تكن و�قعية يف �للë¶ة �لر�هنة“94

يف  �صëفي  بي�ن  يف   âأعلن�  íتa ◊رcة  �لت�بعة  �’أق�صى  �صهد�ء   ÖF�تc �أن   Òغ

aQ ،2008/1/29†صه� �لعودI �إ¤ �تف�قية �ملع�بر �’أمنية �ملوقعة ع�Ω 2005، و�لتي Q�أت 

 Öلل�صع و�’قت�ص�دية و�’جتم�عية  و�’أمنية  �’إن�ص�نية   çQ�لكو�  âÑÑص� �أنه�   ÖF�لكت�

�لفل�صطيني بك�aة �رش�ëF¬، موcDدI �أن حدود قط�´ غزI �÷نوبية هي حدود aل�صطينية 

�ص�أن  aل�صطيني م�رشي، و’   Q�قر �لÈي هو   íaQ Èمع íتa  Q�قر a�إن  م�رشية، وب�لت�› 

ح�صني  �مل�رشي  و�لرFي�ص  عÑ��ص  �لرFي�ص   ÖF�لكت�  âÑوط�ل ب¬.  �’إ�رش�Fيلي  لÓحتÓل 

.
95

مQ�Ñ∑ بوVصع �Bلية ’إد�IQ معa íaQ Èل�صطيني�k م�رشي�k دون �أي طر± خ�Qجي

عÑد  �أحمد  �لر�صمي  ن�ط≥ه�  ل�ص�ن  على   íتa حرcة   âÑط�ل  2008/5/31 ويف 

 ،Iعن قط�´ غز Q�ع �◊�صaQ ر∑ �لع�جل من �أجلëلرحمن، جمل�ص �’أمن �لدو› ب�لت�

ب�أن¬  �◊رcة  ون�دت   ،Ω�ع ”�إ�رش�Fيل“ منذ حو�›  ت¨ل≥ه�  �لتي  �ملع�بر   IQ�إد�  íتa وتو› 

 Iأن ت�صيطر قو� Öويج ،Iلفل�صطيني يف قط�´ غز� Öم�ية �لدولية لل�صع◊� Òaتو Öيج”
.

دولية على �ملع�بر حتى تنتهي ذQيعة �إ�رش�Fيل“96

 Ω�ليه� عن �’لتزîن تÓأق�صى يف بي�ن له�، يف 2008/9/19، ب�إع’� ÖF�تc وهددت

”�إن ⁄ يكن هن�∑ مو�ق∞ ح≥ي≥ية   Iيل“ يف قط�´ غزF�إ�رش�” �لتهدFة �ملΩÈ مع  ب�تف�¥ 

من aتí �ملع�بر، وخ��صةk معíaQ È، و�إدخ�ل a�cة �ملو�د �ل¨ذ�Fية و�لÑن�Fية [مو�د �لÑن�ء[ 

�لتهويد  �أعم�ل  ووق∞  �ل†صفة،  يف  و�’�صتيط�ن   Q�د÷� [بن�ء[  ووق∞   ،Iغز ل≥ط�´ 

.
لل≥د�ص“97
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:¢SÉªM ácôM .Ü

�÷ل�صة  يف  cلمة  يف  حم��ص،  ◊رcة  �ل�صي��صي   Öملكت� FQي�ص  م�صعل،  خ�لد  دع� 

�’aتت�حية للموD“ر �لوطني للف�ص�Fل �لفل�صطينية يف دم�ص≤ يف 2008/1/23، م�رش ”�إ¤ 

 .
98“!k�م�رشي k�ل�صطينيa k�Èيكون معa íaQ Èمع íتa ولي�ته� لكي تتع�ون يفDمل م�صو–

جيمي   ≥Ñأ�ص’� �’أمريكي  �لرFي�ص   ¬F�≤ل  Ö≤ع ع≥د√  �صëفي  موD“ر  يف  م�صعل  وق�ل 

Q�cتر Jimmy Carter: ”�أcدن� لك�Qتر �أن مطلÑن� هو aتí معíaQ È وcل �ملع�بر و�أنن� 

مو�a≥ون على �صي¨ة يكون aيه� دوQ مل�رش وللرF��صة �لفل�صطينية �إVص�aة �إ¤ دوQ �أوQوبي، 

�صëفي  موD“ر  م�صعل يف  و�أcد   .
و�إغÓق¬“99  Èملع�  íتa �إ�رش�Fيل يف   ºكëتت �أ’  �رش• 

حم��ص   Q�إ�رش�  ،2008/5/25 يف  متكي  منو�صهر   Ê�إير’� �Q�ÿجية  وRير  مع  م�صرت∑ 

.
100

و�ل≥وى �مل≥�ومة على c�رش �◊�ص�Q وaتí �ملع�بر

يف   Q�لزه� fiمود  د.   ≥Ñأ�ص’� �Q�ÿجية  ووRير  حم��ص  حرcة  يف  �ل≥ي�دي  وق�ل 

 .“§≤a aل�صطينية   - م�رشية   Iصيطر�  â–  íaQ  Èمع يكون  �أن   Öيج”  :2008/1/30

وc�نâ حم��ص قد ط�لâÑ بدوFQ Qي�صي يف �ل�صيطرI على حدود قط�´ غزI مع م�رش، 

وجود  يف  �ملتمãل  �لو�قع  مع  يتع�VQص  جزFي   Qدو عن   åدي◊� �أن   Q�لزه� و�أVص�± 

 Èأن مع�  ،2008/2/2 �ل≥�هرI يف  من  �لزه�Q، ع≥Ö عودت¬  و�أcد   .
101

�رشعية حكومة 

.
102

íaQ �صيعمل قريk�Ñ وa≤ �لروDية �لر�مية لت�ص¨يل¬ cمعa Èل�صطيني - م�رشي

Rهري  �أبو  �ص�مي  ب��صمه�  �لن�ط≤  ل�ص�ن  على   âأعلن� قد  حم��ص  حرcة   âن�cو

 âÑوط�ل  ،2005  Ω�ع �ملوقعة  �ملع�بر  ب�تف�¥  للعمل   Iلعود� aQ†صه�   ،2008/1/27 يف 

 Úي بKÓK ل ل≥�ءÓصو�ء من خ� ،Iت جديد�Ñترتي ≥aل�صطيني وa م�رشي Èة ”مبعcر◊�

. و�تهº �أبو Rهري يف 2008/2/3 
103“Iي مع �ل≥�هرF�نK أو ل≥�ء� Iو�ل≥�هر íتaحم��ص و

 Javier Solana �صو’ن� Òيa�وبي خQجية يف �’–�د �’أوQ�ÿ� أعلى لل�صي��صة’� nلãّملم�

ومÑعوç �للجنة �لرب�عية يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ توÊ بلTony Blair Ò، ب�أّنهم� ”ي≥ود�ن 

 ،ÚوبيQأو’�  ÚÑملر�ق� وجود   Iكرa �أن  �إ¤   Q�و�أ�ص  .“ k�≤م¨ل  íaQ  Èمع ’إب≥�ء   Iمر�Dمو
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 íتa صة“، ”�رشيطة �أ’ يتدخلو� يف��Qصعة للدV�2005، ”خ Ω�ص �تف�¥ عVم� يفرتÑح�ص

.
�ملعÈ و�إغÓق¬ �أو �أن يكون وجودهº بتدخÓت �إ�رش�Fيلّية“104

من ج�نQ ،¬Ñ�أى �أ�ص�مة حمد�ن، ع†صو �ملكتÖ �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص، �أن “�صك 

عÑ��ص و�مل�صوDولÚ يف Ω�Q �ˆ ب�إع�دI �ل�صلطة لÓإ�رش�FيليÚ و�ملر�قÚÑ على معíaQ È، يف 

Xل �◊ديå عن ��صت≥Óل �ل≥ر�Q �لفل�صطيني و�ل�صي�دI �لفل�صطينية للمع�بر ”هي Q�ص�لة 

 ºأنه’ ،íaQ Èإ¤ مع� ÚوبيQأو’� ÚÑملر�ق� Iل بعودÑ≤وق�ل: ”’ يكن �أن ن .
�صلÑية“105

رVصة لÓبتز�R �’إ�رش�Fيلي، و’أن �تف�¥ �ملع�بر �نتهى، لذلك مل�ذ� نرجع �إ¤ �تف�¥  c�نو� عمُ

ي�صّلº مف�تيí �ملع�بر للعدو �’إ�رش�Fيلي، لي�صجن �لفل�صطينيÚ وقتم� ي�ص�ء ويفك �ل�صجن 

. وذcر ن�FQ ÖFي�ص �ملكتÖ �ل�صي��صي ◊م��ص مو�صى �أبو مرRو¥ �أن 
وقتم� ي�ص�ء?“106

”حم��ص ’ “�نع على �’إطÓ¥ يف م�ص�cQة �لرF��صة يف �إد�IQ معQ ،íaQ Èغº �أن �أبو 
 .

م�Rن ين¶ر ن¶رI �صلÑية �إ¤ �لتع�مل مع حكومة حم��ص“107

 k�≤م¨ل íaQ Èمد نز�ل �أن �إب≥�ء معfi ة حم��صcل�صي��صي ◊ر� Öأى ع†صو �ملكت�Qو

”هو قر�Q ب�’�صتمر�Q يف قتل �أهل غزI“، وق�ل: ”�ملطلوب �’Bن من �’إخوI يف م�رش 
Ω م�رش على هذ√  pد r≤ُو�إذ� ⁄ تم ...Iن≤ على قط�´ غز�ÿ� Q�ل �◊�صX يف íaQ Èمع íتa

موق∞  �أي  على  �لره�ن  ”�إن  وق�ل:   .“Iغز  Q�ح�ص يف  �رشيكة  �صتكون  a�إنه�   Iطوÿ�

a�ل�صلطة جزء ’   ،íيëص� Òو�قعي وغ Òه�ن غQ هو ˆ� Ω�Q ل�صلطة يف� �صي��صي من 

يتجز�أ من �◊�ص�Q، وهي متو�طÄة مع �’إ�رش�FيليÚ و’ تريد aQع �◊�ص�Q ’أنه� ترى �أن 

.
108“Iيف �إ�ص≥�• �◊كومة يف غز ºي�ص�ه √Q�صتمر��

وQ�أى د. fiمود �لزه�Q، ع†صو �ل≥ي�دI �ل�صي��صية ◊رcة حم��ص، ووRير �Q�ÿجية 

�لفل�صطيني �ل�ص�ب≤، �أن �ل�صÖÑ �لرFي�ص لت�أخa Òتí معíaQ È هو aQ†ص FQي�ص �ل�صلطة 

على  لل†ص¨§  cوQقة  �’إ�رش�Fيلي   Öن�÷� قÑل  من  و��صتîد�م¬   ،¬ëتa عÑ��ص  fiمود 

�لفل�صطينيÚ. و�أ�ص�Q �لزه�Q �إ¤ �أن �◊جة �لتي يتذQ´ به� عÑ��ص �أم�Ω �÷�نÖ �مل�رشي 

لعدΩ قÑول¬ aتí �ملعÈ هو �تف�قية �ملع�بر �صنة 2005، على �عتQ�Ñ �أن عدΩ �’لتز�Ω ب�’تف�قية 
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 ºمن هن� يت” kÓF�ق Q�ص�± �لزهVيلي �إ¤ �لتن�صل من �لتز�م�ته�. و�أF�إ�رش’� Öع �÷�نaصيد�

 Úل�صي��صي ب� •�ÑتQ’� هذ� �’تف�¥ ب�أن¬ يريد �أن يفك Rول �أن يتج�و�ëل من يc Ω�ته�

.
�ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزI، �أو �أن يعفي �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي من �لتز�م�ت¬“109

 Q�صتمر�’ Òأو تف�ص� QÈد ”�أي مŒ ’ ةcب�أن �◊ر Ωي برهوRوa ìويف 2008/8/6 �رش

برF��صة   Iغز قط�´  يف   ìÓو�’إ�ص  Òلت¨ي� cتلة  عن   Ê�ملÈل� �لوaد   Öطل م�رش  Œ�هل 

�لدcتوQ �أحمد بëر ب�ل�صفر لزي�IQ عدI دول عربية; من �أجل �لتو��صل مع �لÈمل�ن�ت 

و�◊كوم�ت �لعربية ل�رشì �’أوVص�´ �لفل�صطينية...“. وط�لÖ برهوΩ م�رش �أن تمُعجل 

ب�تî�ذ �ÿطو�ت �لعملية لفتí معíaQ È من �أجل وVصع حد نه�Fي ملع�ن�I �صك�ن قط�´ 

.
110

ºصة عليهVك �لعزلة �ملفروaو Iغز

 IQب†رشو م�رش  بëر،  �أحمد  ب�’إن�بة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  FQي�ص   Öوط�ل

 âل�R�م �مل�رشية  �ل�صلط�ت  �أن  �إ¤   k�تa’  ،Úلفل�صطيني� �ملرVصى  ’إن≥�ذ   íaQ  Èمع  íتa

“نع �ملرVصى �لذين خرجو� للعêÓ يف �مل�صت�صفي�ت �لرتcية من �لعودI �إ¤ �ل≥ط�´ بعد 

�نته�Fهº من �لعêÓ، م�صk�Ò �إ¤ �أن قر�Q �لفتí هو aل�صطيني م�رشي، و’ يجوR مل�رش �أن 

.
111

تÑ≥ى مكتوaة �’أيدي

 íaQ Èمل�رشي ب`”عرقلة �لعمل“ يف مع� Öحم��ص يف 2008/9/22 �÷�ن âو�تهم

�◊دودي. ون��صدت �◊رcة يف بي�ن له� �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مQ�Ñ∑ ”�لتدخل لوق∞ 

 Iل≥ي�د�” حم��ص   âÑوط�ل  .“Èملع� على  �لفل�صطيني   Öل�صع� Vصد  �مل�صينة  �ملم�Q�ص�ت 

�لن�ص�ء،  و�إه�نة  Q�ص�وى،  تل≥ي  من  �صÑه�ت،  من   Öن�ص م�  cل  يف  ب�لتë≥ي≤  �مل�رشية 

و�إه�نة لف¶ية للم�ص�aرين �لفل�صطينيÚ، و�نت≥�Fية يف �لتع�مل“. و�عتÈت �أن ”مãل هذ� 

 ،k�≤Kتفظ ب¬ لدين� موëيمُن�رش بع†ص¬ ون �لت†صيي≤ �ملوD⁄ �لذي تن�قلت¬ و�ص�Fل �’إعΩÓ، و⁄ 

.
112“Iيف �ل≥�هر Q�و◊� ¥Óيل �نطÑية قÑي�صيع �أجو�ء �صل

ويف �aتت�ì �ملوD“ر �لعربي �لدو› ◊≤ �لعودI، �لذي �نع≥د يف �لع��صمة �ل�صوQية يف 

 âة حم��ص خ�لد م�صعل ب�ل�صمcل�صي��صي ◊ر� Öي�ص �ملكتFQ 23-2008/11/24، ندد
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�لعربي و�لدو› على ”جرية �◊�ص�F�÷� Qر �ملفروVص على قط�´ غزI“، وق�ل: ”�إن م� 

يجري يف غزI ع�Q على �لذين ي�صمتون على جرية �◊�ص�Q“، منت≥د�k �إ�رش�Q �ل�صلط�ت 

.
113

Úلفل�صطيني� I�ل تز�يد مع�نX يف íaQ Èمع ¥Óمل�رشية على �إغ�

يف  �لفل�صطينية  �مل≥�ومة  وa�ص�Fل  ”�إ�رش�Fيل“   Úب �لتهدFة  �تف�¥  �نته�ء   Ö≤وع

ل�صëيفة  حم��ص،  حرcة  يف   RQ�Ñل� �ل≥ي�دي   ،Q�لزه� fiمود  د.  ق�ل   ،2008/12/19

�’أهر�Ω �مل�رشية �إن �◊رcة م�صتعدI للعودI �إ¤ �لتهدFة �إذ� �لتزمâ ”�إ�رش�Fيل“ ب�رشوطه� 

�أن  ”�إ�رش�Fيل“  على  �أن¬  �إ¤   Q�و�أ�ص  .2008 يونيو  حزير�ن/  يف  عليه�  �’تف�¥   ”ّ �لتي 

��صتهد�±  ووق∞   ،Iغز بدخول  لل�ص�حن�ت   ì�ل�صم� ومو��صلة  �ملع�بر،   íتa تعيد 

�صك�ن �ل≥ط�´ لكي تكون هن�∑ �aB�¥ �إيج�بية للرجو´ �إ¤ �لتهدFة �لتي جرت برع�ية 

.
114

م�رش

�ل�صي��صي ◊رcة حم��ص،   Öملكت� FQي�ص  م�صعل،  خ�لد  دع�   ،2008/12/23 ويف 

 Q�رش �◊�ص�c ¤م�رش، �إ k�ية، �لعرب وخ�صو�صF�لف†ص� “Ωو�صي� �ليوQ” I�يف م≥�بلة مع قن

م�صعل:  وق�ل  �لتهدFة.   Ωرت–  ⁄ ب�أنه�  ”�إ�رش�Fيل“   k�متهم  ،Iغز قط�´  على  �’إ�رش�Fيلي 

تín [�ملع�بر[ جميعه�“.  rن� �أن تمُفÑن ط�لëون ،Èملع� ¥Óإغ� ¬ÑÑص� Q�لع�⁄ يعر± �أن �◊�ص�”
.

و�أcّد �أن ”’ �صيء يلزΩ م�رش ب�إب≥�ء (معíaQ È) م¨ل≥�k من �لن�حية �ل≥�نونية“115

وق�ل �لن�ÖF يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني عن حرcة حم��ص د. ع�ط∞ عدو�ن 

يف ت�رشيë�ت �صëفية:

 �إن �تف�قية c�مÖ ديفيد ’ ت≥يد م�رش يف موVصو´ aتí معíaQ È ’أن¬ ⁄ 

 ،2005 Ω�يف �تف�قية �ملع�بر لع k�aطر âوم�رش لي�ص ،kÓيف �’تف�قية �أ�ص êQيد

وغÒ ملزمة ب�أي �صيء Œ�√ �’إ�رش�Fيليa ’ Úيه� و’ يف غÒه�، ولكن لÓأ�ص∞ 

ت≥وΩ م�رش بعملية منع �لدخول و�ÿروê من �ملعÈ وتو��صل �إغÓق¬... حتى 

لو c�ن هذ� �’أمر cذلك... aهن�∑ �ل≥�نون �لدو› �لذي هو �أعلى من �ل≥�نون 

 Ωعد �لدول  على  يفرVص  �لذي  �’أطر�±   Úب �لãن�Fية  و�’تف�قي�ت  �ملëلي، 

تعري†ص حي�I �ملجتمع�ت للîطر، وهن�∑ �ل≥�نون �’إن�ص�Ê �لذي يفرVص على 



ت≥رير معلوم�ت

36 ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

م�رش وغÒه� �أن ت≥دΩ م� يلزΩ ملجتمع هو يف ح�لة ح�ص�Q على غر�Q �ملجتمع 

�لفل�صطيني، ويمُعد �أي ت≥�صÒ يف هذ� �’أمر fl�لفةk ◊≥و¥ �’إن�ص�ن ولل≥�نون 

 êأي حر� �إلي¬ يف �ÿروê من  ت�صتند  �أن  ت�صتطيع م�رش  �’أمر  �لدو›، وهذ� 

.
116

يت�صÑÑ¬ له� �لعدو �’إ�رش�Fيلي

ويف م≥�بلة مع قن�I �÷زيرI �لف†ص�Fية، ع≥Ö �لعدو�ن على غزI يف 2008/12/27، 

�أن  ’أحد  ينÑ¨ي   ’” �أن¬  على  م�صعل  خ�لد  حم��ص  يف  �ل�صي��صي   Öملكت� FQي�ص  �أcد 

يî�طÖ �أهل غزI... من غÒ بو�بة aQع �◊�ص�Q وaتí �ملع�بر“، و�أVص�± ب�أن cل �÷هود 

مرحÖ به� �رشيطة ”�أن يتوق∞ هذ� �لعدو�ن �لهمجي على غزI، و�أن يرaع �◊�ص�Q عن 

غزI، و�أن يفتí معíaQ È، و�أن ي�أخذ �لعرب خطو�ت عملية aعkÓ بك�رش �◊�ص�Q عن 

:kÓF�ي�ص �مل�رشي قFم�صعل �لر Öوخ�ط .“Iغز

ي�   íaQ  Èمع هذ�  ت�Qيîية،  م�صوDولية  علي¬   Ωليو�  ∑Q�Ñم �لرFي�ص ح�صني 

�صي�دI �لرFي�ص مQ�Ñ∑، هذ� �أم�نة يف عن≥ك...، �ليوΩ حم��ص ’ ت�صيء ’أحد، 

�أVQص  يمُعتدى على   Úعلى م�رش، ح k�خطر âلي�ص �لرFي�ص   Iصي�د� ي�  حم��ص 

م�رش، �أهل غزI، و�أهل aل�صطÚ مع cل جندي م�رشي، وcل �إن�ص�ن م�رشي، 

من  �ÿطر  م�رش،  على   Iغز من  لي�ص  �ÿطر  م�رش،  حمى  عن  �صيد�aعون 

للرFي�ص  �أقوله�  ت�Qيîية  [�’أمريكيÚ[، هذ√ ◊¶ة  �’أمcÒ�ن  �إ�رش�Fيل، ومن 

.
117

∑Q�Ñح�صني م

 âطرح حم��ص  �إن  م�صعل  خ�لد  ق�ل   ،2009/1/2 يف   âãُبم م�صجلة  cلمة  ويف 

 ÚÑل من �ل�صلطة، وم�رش، و�ملر�قc �يهa ∑ت�صرت íaQ Èمة معRيف �ل�ص�ب≤ �صي¨ة ◊ل �أ

.
118

ì�لهذ� �’قرت çدëي ⁄ Qأن �أي تطو� k�م†صيف ،ÚوبيQأو’�

:»eÓ°SE’G OÉ¡÷G ácôM .ê

مع  �ملع�بر  �’أموQ على   Iلعود �ل≥�طع  �’إ�صÓمي عن aQ†صه�  �÷ه�د  عÈّت حرcة 

 â2005 و�لذي �نته Ω�تف�¥ �ملع�بر، و�ملوقع يف �لع’ k�≤aو k�≤علي¬ �ص�ب âن�c �م�رش مل

aل�صطينية   Iصي�د�  íÑلت�ص  Èملع� على  �لك�ملة   Iب�ل�صي�د �◊رcة   âÑوط�ل �لزمنية،  aرتت¬ 
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م�رشية a≥§، دون تدخل �أو وجود �أو مر�قÑة ’أي طر± �إ�رش�Fيلي �أو �أوQوبي ”ليتمكن 

 .
�أبن�ء �صعÑن� من �لتëر∑ و�إدخ�ل �ل�صلع و�لÑ†ص�Fع بëرية c�ملة دون تدخل �أجنÑي“119

 IQ�قتة ’إدDمو ت�صكيل هيÄة وطنية  �إ¤  �ل≥ي�دي يف حرcة �÷ه�د،  �لهندي  ودع� fiمد 

 Èلعمل يف مع� Iص¬ عود†aQ عن Ω�ذ عّزa�ة �÷ه�د نcل≥ي�دي يف حر� Èوع .
120

íaQ Èمع

 ÚÑي [�ملر�قcÒيلي و�’أمF�د �أن ’ للوجود �’إ�رشcDتف�قية �ملع�بر، وق�ل: ”نو’ k�≤aو íaQ

يكون  �أن  و�مل�ص�همة يف  ”ب�ل†ص¨§  �لعربية  �لدول   Öوط�ل  ،“Èملع� على   ]ÚوبيQأو’�

.
121“ k�م�رشي – k�ل�صطينيa Èملع�

 Qفي يف 2008/4/12، بدوëة، يف بي�ن �صcط�ص �ل≥ي�دي يف �◊رÑخ�لد �ل Öوط�ل

 Iملع�بر، وم�ص�عد� íتaو Q�صو�ص، يف �إنه�ء �◊�ص�ÿ� ¬مي، م�رشي على وجÓعربي �إ�ص

 .
122

�ل�صعÖ �لفل�صطيني يف �لو�صول ’أهد�a¬ �مل�رشوعة يف �لعودI و�◊رية و�’�صت≥Óل

 Öيل“ ب`”�أ�ص�ليF�ة �÷ه�د، ”�إ�رشcلع�صكري ◊ر� ì�م� توّعدت �رش�ي� �ل≥د�ص، �÷نc

 ì�ملع�بر، و�ل�صم� íتaو ،Iعن قط�´ غز Q�ع �◊�صaQ ºيف ح�ل ⁄ يت ،“Iم≥�ومة جديد

.
123

êÓللع êروÿ�صى بVللمر

و�أcد د. عÑد �ˆ �صلí، �’أمÚ �لع�Ω ◊رcة �÷ه�د �’إ�صÓمي يف aل�صطÚ، يف م≥�بلة 

مع �لف†ص�Fية �مل�رشية يف 2008/8/28، على �أن موقع قط�´ غزI ب�لن�صÑة مل�رش يëتº عليه� 

 Iيلي على غزF�لعدو�ن �’إ�رش� Ö≤وع .
124

íaQ Èمع íتaو Q�ع �◊�صaل جهد لرc بذل

 Q�ك �◊�صaو Êإن وق∞ �لعدو�ن �ل�صهيو�” :íد �ˆ �صلÑيف 2008/12/27، ق�ل د. ع

لن� منه� موق∞  �لåëÑ يف تهدFة جديدI قد يكون  �أ�ص��صي قÑل  عن قط�´ غزI �رش• 

.
�إيج�بي“، موcDد�k �أن �لعودI �إ¤ �لتهدFة �أمر ‡كن ولكن لي�ص ب`”�رشو• �صهيونية“125

:Ú£°ù∏a ôjôëàd á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷G .O

يف  مزهر،  جميل   Úل�صطa لتëرير  �ل�صعÑية  للجÑهة  �ملرcزية  �للجنة  ع†صو  c�ص∞ 

ت�رشيë�ت �صëفية يف 2008/2/3، �أن �÷Ñهة ت≥دمâ بروDية حول �إد�IQ معíaQ È لكل 
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 ،k�ل�صطينيa �لتن≥ل  �لفل�صطينية يف Ω�Q �ˆ، ت†صمنâ حرية  من حرcة حم��ص و�لرF��صة 

وب≥�ء �ملعÈ مفتوح�k ب�صكل د�ºF. و�أ�ص�Q �إ¤ �أن هذ√ �لروDية ت†صمن وجود حر�ص �لرFي�ص 

يف �ملعÈ، وcذلك �لتو�a≤ م� بÚ حرcة حم��ص و�لرF��صة على �’Bلي�ت �لتي تن¶º هذ√ 

 k’ل�صطيني، و�صوa ≥a�لتو ê�تëي íaQ Èمزهر �أن حل م�صكلة مع Èو�عت .
126

�لعملية

 âلتي وقع� Èد �أن �تف�قية �ملعcو�أ ،k�خ�ل�ص k�ل�صطينيa k�م�رشي k�Èمع Èإ¤ �أن يكون هذ� �ملع�

�’حتÓل   âوجعل �لفل�صطيني،   Öل�صع�  ≥ëب وجمëفة  X�ملة  �تف�قية  هي   2005 يف 

.
127

�’إ�رش�Fيلي يتëكº يف �ملن�aذ علي مد�Q �ل�ص�عة

ويف 2008/7/7 دع� ع†صو �للجنة �ملرcزية للجÑهة جميل مزهر، �إ¤ �إع�دI �لن¶ر يف 

�تف�¥ �لتهدFة (�ملΩÈ يف 2008/6/19 برع�ية م�رشية)، م�صk�Ò �إ¤ �أن �’أوVص�´ يف قط�´ 

.
128

غزI ب≥يâ على ح�له�، و⁄ يت¨Ò �أي �صيء على �صعيد aك �◊�ص�Q، وaتí �ملع�بر

 Ωيو مبن��صÑة  �لعربية،  �÷�معة  �ل�صعÑية  للجÑهة   Ω�لع�  Úأم’� �صعد�ت  �أحمد  ودع� 

�ملفروVص   Q�ص�◊� لك�رش   ،2008/11/29 �لفل�صطيني يف   Öل�صع� مع  �لع�ملي  �لت†ص�من 

.
129

íaQ Èمع íبفت íو�رشي íصV�و Q�ذ قر�îو�ت ،Iعلى قط�´ غز

:Ú£°ù∏a ôjôëàd á«WGôbƒÁódG á¡Ñ÷G .`g

�أcدت �÷Ñهة �لديوقر�طية لتëرير aل�صطÚ، على �أن �ملë��ص�صة وت≥��صº �لنفوذ على 

معíaQ È لن يëل �’أRمة �لد�خلية �لفل�صطينية، و’ يلÑي م�ص�لí �ل�صعÖ �لفل�صطيني، 

ق�نونية  بطري≥ة   íaQ  Èمع  íبفت �لديوقر�طية  �÷Ñهة   âÑوط�ل .k�≤تعمي �’أRمة  يزيد  بل 

للجÑهة  �ل�صي��صي   Öملكت� ع†صو  وق�ل   .k�≤ص�ب� �ملÈمة  �’تف�قي�ت  a�Q†صة  وQ�صمية، 

�أ�ص��ص  ”�إن   :2008/2/5 يف  ع≥د√  �صëفي  موD“ر  يف  Rيد�ن،   íص�ل� �لديوقر�طية، 

�تف�قية معíaQ È ب�عتQ�Ñه� VرشوIQ وطنية aل�صطينية   íيëإ¤ ت�ص� �◊ل �لوطني ي�صتند 

 â–  íÑلي�ص  ،¬Ñوت�صوي  ¬ëيëوت�ص  íaQ  Èمع �تف�¥  مر�جعة  �إ¤  يوDدي  ومب�  م�رشية، 

�إد�a IQل�صطينية م�رشية وبرق�بة �’–�د �’أوQوبي، ل†صم�ن aتí د�ºF للمعÈ، دون Qق�بة 
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�أو تدخل �إ�رش�Fيلي“. و�أcد �أن �لتو�a≤ �لوطني مب�ص�cQة a�cة �’أطر�± �لفل�صطينية ◊ل 

�ملعÈ وحل  للم�صوDولية على  �لرF��صة  موD�ص�صة  تو›  �أRمة معíaQ È، يكون من خÓل 

 Úو�لعملي ب Ê�لتع�ون �مليد� º¶ل �صي¨ة متف≤ عليه�، تنÓنوية، من خ�ãلتن�ق†ص�ت �ل�

.
130

�÷ميع

 íتaعلى �ل≥ط�´، و Q�ك �◊�صa” هة، �إ¤ �أنÑللج Ω�لع� Úن�ي∞ حو�“ة، �’أم Q�و�أ�ص

�ملع�بر، ويف م≥دمته� معíaQ È ب�عتQ�Ñ√ معa k�Èل�صطيني�k م�رشي�k، وب�إ�رش�± �–�د �أوQوبي 

دون �أي �صكل من �أ�صك�ل �لتو�جد �’إ�رش�Fيلي، يتطلÖ �أو’k ��صتع�دI �لوحدI �لوطنية 

.
ب�إنه�ء �’ن≥�ص�Ω �لذي �أVصع∞ �لفل�صطينيÚ، و�لعرب، و�’أ�صدق�ء يف �لع�⁄“131

 k�ëصV�a k�ل خرقãي Iمع�بر قط�´ غز ¥Óإغ� Q�هة �لديوقر�طية �أن ��صتمرÑ÷� تÈو�عت

 âëصVيل“ برع�ية م�رشية. و�أوF�ل �لفل�صطينية و”�إ�رشF�لف�ص� Úب ΩÈة �ملFتف�¥ �لتهد’

�أن aتí ”�إ�رش�Fيل“ ملعÈ �ملنط�Q، و�إدخ�ل cمي�ت fiدودI من �لوقود يتن�aى مع �تف�¥ 

�لتهدFة، �لذي ي�صمí ب�إدخ�ل a�cة �ل�صلع و�ملëروق�ت �إ¤ �ل≥ط�´ لتلÑية �حتي�ج�ت 

�ملع�بر   íتa  Iإع�د� �أجل  من  جهده�  ق�ص�Qى  بذل  �إ¤  م�رش  �÷Ñهة   âودع  .Úملو�طن�

وخ��صة معíaQ È، و�ل�صم�ì بدخول a�cة �’حتي�ج�ت �’أ�ص��صية و�لÑ†ص�Fع �إ¤ قط�´ 

.
132

Iغز

:Ö©°ûdG ÜõM .h

 I�ل ملع�نãأن �◊ل �’أم� ،Öل�صي��صي ◊زب �ل�صع� Öص، ع†صو �ملكتVد وليد �لعوcأ�

�ملو�طنÚ يف قط�´ غزI هو aQع �◊�ص�Q وaتa�c íة �ملع�بر، وق�ل يف ت�رشيë�ت �صëفية، 

 Ω�يف[ �لع] ”’ نرى ب�ل†رشوIQ �لتم�ّصك بن�ص �تف�قية �ملع�بر �ملوقعة  يف 2008/1/30: 

2005 وم� حملت¬ من قيود �قت†صâ وجود�k �أوQوبي�k و�صيطرI �إ�رش�Fيلية غX Ò�هرI على 

قطع  �أجل  من   Èملع� على   Iلل�صيطر م�رشي  aل�صطيني  �تف�¥  بوجود   Öوط�ل  .“Èملع�

�إ¤ تف�هa ºل�صطيني - aل�صطيني من  �لطري≤ على �لتدخل �’إ�رش�Fيلي و�لدو›. ودع� 
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�’إ�رش�Fيلي   Q�إ�رش’�  Öلتجن íaQ وذلك   Èمع  IQ�إد� م�صوDولية  �لرF��صة   ºت�صتل �أن  �أجل 

.
133

و�لدو› على �لعودI �إ¤ �تف�قية �ملعÈ �ل�ص�ب≥ة

:á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ŸG ¿É÷ .R

�صدد �ل≥ي�دي يف ÷�ن �مل≥�ومة �ل�صعÑية ع�مر قرمو• يف ت�رشيë�ت �صëفية، يف 

 Ωعد IQرشوV” aل�صطيني - م�رشي“، موcDد�k على   íaQ Èمع” �أن  2008/1/30، على 

.
عودI �أي و�ص�ية �أوQوبية و�إ�رش�Fيلية علي¬“134

مفتوحة“  �ÿي�Q�ت  ”cل  ب�أن   2008/4/8 يف  �ل�صعÑية  �مل≥�ومة  ÷�ن  هددت  cم� 

للتع�مل مع �◊�ص�Q. وق�ل �أبو جم�هد، �لن�ط≤ �لر�صمي ب��صº �للج�ن، �لذي c�ن �أطل≤ 

ت�رشيë�ت ‡�Kلة قÑل KÓKة �أي�a Ω≥§ من تفجÒ �◊دود يف 2008/1/23، �إن¬ ”’ يمُع≥ل �أن 

.
135“âولو ب�ل�صم Q�يف �◊�ص Êة �لعدو �ل�صهيوcQ�ل بع†ص �لدول �لعربية م�صÑ≤ت

و�أcد �أبو جم�هد ب�أن ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ تنفذ م� ج�ء يف �تف�¥ �لتهدFة aيم� يî�ص ”aQع 

�◊�ص�Q ب�صكل �ص�مل، وaتí �ملع�بر ب�صكل c�مل، وخ��صة معíaQ È �لر�ب§ بÚ م�رش 

�Q�ÿجي.  �لع�⁄  مع   Iغز قط�´  يف  ’أهلن�  �لوحيد  �ملنفذ  يعد  و�لذي   ،Iغز وقط�´ 

وو��صل �’حتÓل �ل�صهيوa Êتí �ملع�بر ب�صكل جزFي مب� ’ يتن��صÖ من [مع[ ح�جة 

.
136“Iصك�ن قط�´ غز�

:áeÉ©dG IOÉ«≤dG - á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷G .ì

 Ωوعد íaQ Èمع íتa ¤لع�مة، �◊كومة �مل�رشية �إ� Iية - �ل≥ي�دÑهة �ل�صعÑ÷� âدع

�لرب§ بa Úتí �ملعÈ و�لتهدFة. وق�ل بي�ن للجÑهة �أن وaده� بa åëى �جتم�ع¬ مع �للو�ء 

 Iعن قط�´ غز Q�ك �◊�صaقتة وDة �ملوFت �مل�رشية، �لتهد�Q�Ñîي�ص �’�صتFQ عمر �صليم�ن

.
وaتí �ملع�بر، ويف م≥دمته� معíaQ È �لذي �عتÈ√ �لÑي�ن ”م�صوDولية قومية م�رشية“137
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 »Hô©dG ∞bƒŸG :kÉ©HGQ

:á«Hô©dG á©eÉ÷G .1

وQR�ء  م�صتوى  على   2008/1/27 يف  �جتمع  �لذي  �لعربية  �÷�معة  جمل�ص   Öط�ل

�لفل�صطيني،   Öلل�صع  Iو�مل�ص�عد  ºلدع� من  �ملزيد   Ëبت≥د �لعربية  �لدول  �Q�ÿجية، 

�إي�ص�له�  ودعوI �لدول �لعربية للتن�صي≤ مع م�رش يف ت≥دË �مل�ص�عد�ت �لتي ترغÖ يف 

�إ¤ �صك�ن قط�´ غزI. وطلÖ �ملجل�ص من �’أمÚ �لع�Ω للج�معة عمرو مو�صى �إجر�ء 

�’ت�ص�’ت �لع�جلة مع a�cة �’أطر�± �لدولية �لف�علة لوق∞ هذ� �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي. 

 Q�ع �◊�صaQولي�ت¬ لوق∞ �لعدو�ن، وÄمب�ص ´ÓصطV’�ء جمل�ص �’أمن ب�QRلو� Öم� ط�لc

��صتÄن�±  �إ¤  �ملعنية  �’أطر�±  �لعربية  �÷�معة   âودع �ملع�بر.   íتaو  ،Iغز قط�´  عن 

�لعمل ب�لرتتيÑ�ت �ملتف≤ عليه� دولي�k ل†صم�ن �إع�دI ت�ص¨يل a�cة مع�بر قط�´ غزI مب� يف 

 ،ÓÑ≤م�صت Iص�´ �’إن�ص�نية يف غزVأو’� Q�نفج� Q�تكر ÖنŒ ومب� ي†صمن ،íaQ Èذلك مع

مع �لرتحيÖ ب�إعÓن �ل�صلطة �لفل�صطينية ��صتعد�ده� لتëمل م�صوDولية a�cة مع�بر �ل≥ط�´ 

.138k�جمدد

وعÈّ �ل�صفfi Òمد �صÑيí �’أمÚ �لع�Ω �مل�ص�عد ل�صوDون aل�صطÚ و�’أV�Qصي �لعربية 

 IQد�Ñمل �لعربية  �لدول  ج�معة   ºدع عن   2008/3/12 يف  �لعربية،  �÷�معة  aى  �ملëتلة 

�’تف�قية   Öمبوج  Iغز قط�´  مع�بر  من  �لفل�صطينى   Öن�÷�  IQ�إد’ �لوطنية  �ل�صلطة 

�ملوقعة ع�Ω 2005 ب�ص�أن معíaQ È، د�عي�k �إ¤ aك �◊�ص�Q �’إ�رش�Fيلي �÷�Fر على قط�´ 

.
139

Iغز

:ô°üe .2

�أنه� ⁄  �لرغº من  �ملع�بر، على  �تف�قية  لتطÑي≤  ب�لن�صÑة   k�أ�ص��صي�  k�Ñم�رش ’ع âëصVأ�

تكن طرk�a يف �’تف�قية، يرجع ذلك �إ¤ موقعه� �÷¨ر�يف �ملë�ذي ل≥ط�´ غزÑa .Iعد 

2007 وم� تÑعه� من  �ل≥ط�´ يف منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو  �صيطرI حرcة حم��ص على 
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عملية �إغc ¥Ó�ملة للمع�بر، وب�’أخ�ص معíaQ È �ملë�ذي ◊دوده�، �أ�صâëÑ م�رش 

 âم�رش �أنه� لي�ص âت يف د�خل �ل≥ط�´ وعلى �ملع�بر. وقد �أعلن�Ò¨رش ب�لت��Ñعلى “��ص م

 ∑Q�Ñي�ص �مل�رشي ح�صني مFأعرب �لر� åت �لفل�صطينية �لد�خلية. حي�aÓÿ� يف k�aطر

 ،Úلفل�صطيني�  Úب �aÓÿ�ت  يف  مب�رش   êلز� ملë�و’ت  aQ†ص¬  عن   ،2008/1/24 يف 

 íن�صم ولن  aيه�،  تفر•  ولن  �ل≥ومي،  �أمنه�  �عتQ�Ñ�ت   k�م�“ تعي  ”م�رش  �إن  وق�ل 

�ل�صي��ص�ت �’إ�رش�Fيلية   ∑Q�Ñو�نت≥د م .
�أو يë�ول �خرت�قه�“140 ب�أن ي≥رتب منه�  ’أحد 

�لفل�صطينيÚ يف  ”بتجويع   íت�صم لن  �إن م�رش   : kÓF�ق  Iيف قط�´ غز Úلفل�صطيني� Vصد 

 Ω�ëقت�” �إن   :2008/1/26 يف  ”�’أ�صÑو´“،  ل�صëيفة  ت�رشيë�ت  يف  وق�ل   .
141“Iغز

 ،k�Qوa و�أ“نى حل هذ√ �مل�صكلة ،Q�ص�ëلل Iرش��Ñهو نتيجة م Úلفل�صطيني� ≥aوتد Èملع�

 Qأن يعيدو� �’أمو� Öيج” :k�لفل�صطيني“، م†صيف� Öص على �ل�صعVملفرو� Q�ك �◊�صaو

 ’ íaQ Èأن مع� íصVو�أو .
�إ¤ طÑيعته� ��صتن�د�k �إ¤ �’تف�ق�ت و�لتف�هم�ت �ل�ص�ب≥ة“142

يكن aتë¬ من دون وجود KÓKة مندوبÚ، �أحدهم� م�رشي و�Bخر aل�صطيني، �إVص�aة �إ¤ 

 íلذلك ’ يكنن� �أن نفت ،Qص �◊†صو†aوبي يرQص�±: ”�ملندوب �’أوVوبي، و�أQأو� åل�K

.
143“Iإ¤ غز� Iب�لعود Úللفل�صطيني íون�صم Èملع�

 ∑Qيد �أن   Öيج”  :2008/2/5 �ل¨ي§ يف  �أبو  �أحمد  �مل�رشي  �Q�ÿجية  وRير  وق�ل 

 Öيل، وب�لت�› ’ يجF�مع م�رش ولكنه� مع �إ�رش âة لي�صcإخو�نن� �لفل�صطينيون �أن �ملعر�

ق�ل:  �ملع�بر  �تف�قية  لتنفيذ   Iلعود� وب�ص�أن  �إ�رش�Fيل“.  و–يك¬  ت†صع¬  aخ  يف  ي≥عو�  �أن 

�أن نعمل على aتí معíaQ È ب�صكل ق�نوÊ و�أن ن�صعى �إ¤ ت�أمÚ �لدعº �لدو›  ”علين� 

�أن بÓد√ طرحâ بع†ص �’أaك�Q ’إع�دI ت�ص¨يل �ملنفذ...  . و�أVص�± 
144“Úللفل�صطيني

م�صk�Ò �إ¤ �أن تلك �’أaك�Q، يف �إط�Qه� �لع�Ω، ت≥وΩ على ت�ص¨يل �ملنفذ طk�≤Ñ ’تف�قي�ت 

�تف�قية  مع  يتع�VQص  �أمر   Iغز يف   IQ�إد’� على  حم��ص   Iصيطر� �أن  �إ¤   Q�و�أ�ص �ص�ب≥ة، 

�ملع�بر، وcذلك �لوVصع �ل≥�نوÊ لل�صلطة �لفل�صطينية وعÓقة م�رش و�عرت�aه� به�، و�أن 
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. وحذQ �أبو �ل¨ي§ يف 2008/2/7 من �أن 
145

âإ¤ وق� ê�هذ√ م�ص�ألة ب�ل¨ة �لتع≥يد و–ت

بÓد√ لن ت�صمí ب�قتΩ�ë حدوده� K�نية، موcDد�k �أن: ”من �صيك�رش خ§ �◊دود �مل�رشية 

.
�صتك�رش قدم¬“146

�أنه�  �إ’   ،íaQ  Èمع  íلفت �لKÓãة  �’أطر�±  لوجود  ��صرت�• م�رش  من   ºلرغ� وعلى 

 Èع ،è◊� ري†صةa ب�لتوج¬ �إ¤ مكة، ’أد�ء Iمر Iغز ê�ج◊ íلت�صم Iهذ√ �ل≥�عد âخرق

 ê�جëلل âëم� ع�دت و�صمc ،
�أV�Qصيه� مروk�Q مبعíaQ È يف ت�Qيخ 1472007/12/3

ب�لعودI �إ¤ �ل≥ط�´ من �ملعÈ يف ت�Qيخ 2008/1/2، ب�لرغº من �إ�رش�Q ”�إ�رش�Fيل“ على 

.
148

�إع�دتهº عÈ معc ÈرΩ �أبو �ص�⁄

 kÓص�م�  k�قرت�ح� ل`”�إ�رش�Fيل“   âأن م�رش قدم� وذcرت �صëيفة مع�Qي∞ �’إ�رش�Fيلية 

 âëصVو�أو �ملع�بر.  �تف�قية  Vصمن   Èملع�  íتa وVصم�ن   íaQ يف  �◊دود  ق†صية  ◊ل 

 ˆ� Ω�Q ب�إ�رش�± �ل�صلطة �لفل�صطينية يف íaQ Èمع íتa ين�ص على ìيفة �أن �مل≥رتëل�ص�

”�إ�رش�Fيل“ بعملية   Ωت≥و aيم�  c�ملعت�د،   Úلدولي�  ÚÑملر�ق� aتí ووجود  وQج�ل حرcة 

مر�قÑة �أمنية من بعيد cم� c�ن �ص�ب≥�k مل� يجري يف �ملعÈ. و�أVص�âa �ل�صëيفة، �أن حرcة 

حم��ص �صيكون له� دوQ جزFي يف �ملعc Èمر�قÖ، �إ’ �أن ”�إ�رش�Fيل“ ’ “يل �إ¤ قÑول 

.
149

هذ� �’قرت�ì و�لذي من �ص�أن¬ �أن ي≥وي مك�نة حم��ص

غÒ �أن �ل�صفÒ �مل�رشي يف و��صنطن، نÑيل aهمي، �أ�ص�Q �إ¤ �أن م�رش جهزت خطة 

�إ�رش�∑ حرcة حم��ص،  تت†صمن   íaQ Èمع íتaو Iمل�رشية مع قط�´ غز� لت�أمÚ �◊دود 

 íتa ¬نف�ص âويف �لوق Iدود مع غز◊� Úهم� ”ت�أم Ú≤طة تت†صمن �صÿ� إ¤ �أن� k�Òم�ص

.
�ملع�بر“150

وق�ل وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ يف 2008/12/1 �إن ”�÷هد �مل�رشي 

 íة �لتي تتيFين، �أولهم� –≥ي≤ �لتهدQ�عمل على م�ص Iيلي عن غزF�إ�رش’� Q�لفك �◊�ص

�أن  �إ’  �إد�IQ �ملع�بر،  �إ¤  �ل�صلطة   Iلفل�صطيني ’إع�د� aتí �ملع�بر، و�لÊ�ã هو ⁄ �ل�صمل 

هذ� �÷هد يمُع�¥ نتيجة �إطÓ¥ �لنÒ�ن، ونتيجة ’إع�قة �◊و�Q، وهو م� يوDدي بدوQ√ �إ¤ 

.
��صتمر�Q وVصع �لتوتر �لذي ت�صتفيد من¬ بع†ص �لف�ص�Fل“151
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�Q�ÿجية   IQ�Rو  ºب��ص �لر�صمي   çدëملت� cRي   Ω�ح�ص �أcد   2008/12/19 ويف 

�مل�رشية، على �أن QوDية بÓد√ للوVصع �ل≥�نوÊ ل≥ط�´ غزI ت≥وΩ على ”�أن¬ جزء من �’أVQص 

�لفل�صطينية �ملëتلة، و�أن¬ ’ يز�ل –â �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي“. و�أوVصí �ملتëدç يف بي�ن، 

�أن �’نف�ص�ل �أح�دي �÷�نÖ �لذي ق�مâ ب¬ ”�إ�رش�Fيل“ من �ل≥ط�´ ⁄ يرتتÖ علي¬ ”–رير 

 Iإن �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز� åع†ص، حيÑم� يعت≥د �أو يدعي �لc لÓل≥ط�´ من �’حت�

و�ل≥د�ص �ل�رشقية ت�صكل جميع�k وحدkI ج¨ر�aيةk و�حدkI ’ يكن �لتع�مل معه� ب�صكل جمز�أ، 

و�إ’ �عتÈ ذلك مبã�بة Vرشبة ق��صمة لوحدته�“. وحذQ من �أن �لتج�وب مع �لطرì �ل≥�Fل 

ب�أن �ل≥ط�´ يعد �أVQص�fi kرIQ ”يãل Œ�وب�k مع �ملîط§ �لر�مي ’إل≥�ء عÖء �إد�IQ �ل≥ط�´ 

 k�لي�ãم k�رجfl ول¬، ’ �صيم� �أن¬ يعدÑل¬ وهو م�رش، وهو م� ’ يكن ق ºملت�خ� Q�÷� على

’إ�رش�Fيل من م�أR¥ �’حتÓل و�إل≥�ء تÑع�ت¬ على م�رش، �’أمر �لذي ينتè عن¬ ت�صفية �ل≥†صية 

�لفل�صطينية“. و�أ�ص�Q �لÑي�ن �إ¤ �أن ”من �صو�هد �’حتÓل �أن �إ�رش�Fيل م� R�لâ ت�صيطر على 

�ملج�لÚ �لëÑري و�÷وي لل≥ط�´ وعلى مع¶º حدود√ ومن�aذ خروê ودخول �ل�صلع 

و�’أaر�د من¬ و�إلي¬“. وت�بع �أن ”�إ�رش�Fيل، طk�≤Ñ لل≥�نون �لدو› و’تف�قية جني∞ �لر�بعة 

–ديد�k، ’ تز�ل ملزمةk ب�عتQ�Ñه� �صلطة �حتÓل بتوÒa عن��رش �◊ي�I �’أ�ص��صية من cهرب�ء، 

ومي�√، ووقود، وطع�Ω، ودو�ء لل�صك�ن �مل≥يمÚ يف �’أVQص �لتي –تله�“. و�صدد على 

�أن ”م�رش، �صمâë حتى �’Bن مبروQ م� يزيد على 20 �أل∞ aل�صطيني على مد�Q �’أ�صهر 

�لع�رشI �مل�Vصية دخو’k وخروج�k من و�إ¤ �ل≥ط�´ يف من��صÑ�ت flتلفة و’أ�صÑ�ب �إن�ص�نية 

 íيلي لفتF�إ�رش’� Öب�÷�ن ∞ãأن م�رش ”’ تتو�نى عن �’ت�ص�ل �ملك� íصVو�أو .“Iمتعدد

.
�ملع�بر �لتي ترب§ �إ�رش�Fيل ب�ل≥ط�´“152

ويف �أع≥�ب �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غزI يف 2008/12/27، �تهمâ م�رش حرcة 

حم��ص بعدΩ �ل�صم�ì ملÄ�ت �÷رحى �لفل�صطينيÚ من Vصë�ي� �ل¨�Q�ت �’إ�رش�Fيلية من 

 êينعون خرو Èوق�ل �أبو �ل¨ي§ �إن ”�مل�صيطرين على �ملع .êÓللع Iقط�´ غز IQم¨�د

 .
153“ºهQوÑن ننت¶ر عëرحى ون÷�
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 ºومعه ،Úمل�رشي� Úم�نية من �÷ر�حK 2008/12/28 ل�صلط�ت �مل�رشية يف� âومنع

مع�ونيهº، من �لدخول �إ¤ قط�´ غزI ’إجر�ء عملي�ت جر�حية ع�جلة ÷رحى �لعدو�ن 

 .
154

�’إ�رش�Fيلي �÷�Qي

 íaQ Èمع íأن م�رش لن تفت� ∑Q�Ñي�ص �مل�رشي ح�صني مFد �لرcويف 2008/12/30 �أ

�’–�د  �لفل�صطينية، ومر�قÑي  �ل�صلطة  ‡ãلي  �’إن�ص�نية، يف غي�ب  �◊�’ت   Ω�أم� �صوى 

 Úب �لف�صل  تكري�ص  يف   ∑Q�ت�ص  ’ cي   ،2005  Ω�لع� �تف�¥  يî�ل∞  ومب�  �’أوQوبي، 

.
155

�ل†صفة و�ل≥ط�´

 íaQ  Èمع  íتa تريد  ب�أنه�  حم��ص  حرcة   2009/1/2 يف   ∑Q�Ñم �لرFي�ص   ºو�ته

لÓ�صتëو�ذ علي¬ وحده�. و�أ�ص�Q �إ¤ وجود خم�صة مع�بر �أخرى، وق�ل �إن حرcة حم��ص 

 âو��صتط�ع ،íaQ Èوبي، و�ل�صلطة �لفل�صطينية من معQطردت مندوبي �’إ–�د �’أو”
م�رش ب�لتف�هº مع �إ�رش�Fيل �ل�صم�ì بفتë¬ لعÑوQ �◊�’ت �’إن�ص�نية بينم� منعâ حرcة 

.
156“è◊� ري†صةa أد�ء’ Èملع� QوÑمن ع Úلفل�صطيني� ê�حم��ص �◊ج
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‹hódG ∞bƒŸG :kÉ°ùeÉN

 Iدëلو’ي�ت �ملت� âبذل Úح Iيف ق†صية مع�بر قط�´ غز QلوÑلدو› يت� Qبد�أ �لدو

�’أمريكية جهود�k حãيãة مع cل من �ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“، بهد± �لتو�صل 

 Qر ذلك دوKبد�أ على �إ åمل� عر± ب�تف�قية �ملع�بر �لتي �أ‚زت يف 2005/11/15. حي

�’–�د �’أوQوبي ب�مل�ص�cQة يف تفعيل هذ√ �’تف�قية من خÓل �إيف�د aري≤ للمر�قÑة.

تعرVصâ �تف�قية �ملع�بر للكÒã من �لنك�ص�ت منذ �أن وقعâ، حتى �إن �لÑنك �لدو› 

�أcد يف ت≥رير ملî�ص لوVصع �ملع�بر و�لتج�IQ يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية، �أن ن¶�Ω �ملع�بر 

⁄ يت¨Ò عملي�k، و�أن �’تف�¥ �لذي تو�صلâ �إلي¬ وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز� 

. ويف م� يلي ��صتعر�Vص موجز لطÑيعة �’أد�ء �لدو›، 
157 k�طفيف k�ي�ص ⁄ ي�صهد �إ’ ت≥دم�Q

من خÓل �’أطر�± �لدولية �ملوKDرI و�ملعنية وهº; �لو’ي�ت �ملتëدI �’أمريكية، و�’–�د 

.Iدëوبي، و�’أ· �ملتQأو’�

:á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG .1

بذلâ وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز� Q�ي�ص، جهود�k ��صتãن�Fية بهد± وVصع 

�تف�قية تن¶º �لتع�طي مع مع�بر قط�´ غزI بÚ ”�إ�رش�Fيل“ و�ل�صلطة �لفل�صطينية، بعد �أن 

نفذت ”�إ�رش�Fيل“ خطة �نف�ص�له� عن قط�´ غزI. حيå �أعلنQ â�ي�ص يف 2005/11/15، 

�تف�¥  �إ¤   ،Iدëملت� �لو’ي�ت  من   Iمب�ص�عد و�لفل�صطيني،  �’إ�رش�Fيلي   ÚÑن�÷� تو�صل 

 Ω�جي �أمQ�ÿ� ⁄�يل“ و�لعF�و�ل†صفة �ل¨ربية و”�إ�رش Iغز Úب Qمع�بر �ملرو íتa ين�ص على

�لفل�صطينيÚ، وعلى ترتيÑ�ت تطوير تلك �ملع�بر وتو�صيعه� و�ل�صيطرI عليه� و�إد�Qته�. 

 ºF�ي �÷رÑمبنع مرتك âÑب�’أمن، وط�ل Iدëلو’ي�ت �ملت� Ω�لتز� و�أcدت Q�ي�ص حينه� 

. ومن هذ� �ملنطل≤ حر�صâ �لو’ي�ت 
158

و�أعم�ل �لعن∞ من �ملروQ عÈ �أي من �ملع�بر

�Bلي�ت تطÑي≤ �تف�قية  �ملتëدI على �مل�ص�عدI يف تعزيز �’أمن وجعلت¬ هدk�a، من خÓل 
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 ،Iعلى ب�قي مع�بر قط�´ غز k�يجيQي≥¬ تدÑلتط k�وذج‰ íaQ Èذت من معîملع�بر �لتي �ت�

حتى �إن¬ c�ن يف نية �لو’ي�ت �ملتëدI تزويد معíaQ È مبعد�ت متطوIQ على غر�Q تلك 

 .
159

�لتي ت†صعه� على حدوده� ومط�Q�ته�

علي¬  �’إ�رش�Fيلي   Q�ص�◊� وت�صديد   Iغز قط�´  على  حم��ص  حرcة   Iصيطر� بعد 

fiمود  �لرFي�ص  ب≥ي�د  �لفل�صطينية  لل�صلطة   ì�ل�صم�  Iكرa  Iدëملت� �لو’ي�ت   âدعم

عÑ��ص ب�ل�صيطرI على �ملع�بر �◊دودية �لرFي�صية يف قط�´ غزI للم�ص�عدI على تîفي∞ 

�مل�ص�عÖ على �ل�صك�ن �ملëليÚ; وهو �’قرت�ì �لذي c�ن قدم¬ �صa ΩÓي�Vص FQي�ص 

�’إKنÚ يف   Ωيو �لعÈية ذcرت  ه�QBت�ص  �أن �صëيفة  . cم� 
160

�’أعم�ل  Òت�صي حكومة 

2008/2/11، �أن ديفيد وول�ص David Welch م�ص�عد وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية، 

 Iولية عن �ملع�بر �◊دودية يف قط�´ غزDإح�لة �مل�صو� ”�إ�رش�Fيل“ على   ≥a�أن تو�  Öطل

عدد   Iي�دR م�رش   Öلطل �’�صتج�بة  على  ”�إ�رش�Fيل“   åوح �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �إ¤ 

 Iدëملت� �لو’ي�ت  عÈت  ول≥د   .
161

Iغز قط�´  مع  �◊دود  على  �ملنت�رشين  �أaر�ده� 

�◊دود   R�جتي�  Iغز قط�´  يف  �لفل�صطينيون  ��صتط�´  �أن  بعد  �’أمنية،  fl�وaه�  عن 

 Tom ي�صي�c Ωتو �’أمريكية،  �Q�ÿجية   IQ�Rبو  çدëملت� قول  مع م�رش، من خÓل 

هذ�   Ωدîصت�صت� حم��ص  �أن  هو   k�أي†ص�  Úمل�رشي� وقل≤  قل≥ن�  �أ�صÑ�ب  ”�أحد  �إن   Casey

 ì�لل�صم بل  غذ�Fية،  مو�د   Öجل �إ¤  تهد±   ’ �إVص�aية  لن�ص�ط�ت  وت�صت¨ل¬  �لتëر∑ 

 âبطQ بل ،Öص�ëa لي�ص ذلك .
مل≥�تلÚ وغÒهº بجلÖ �أ�صلëة ومعد�ت �أخرى“162

�’إ�رش�Fيلي، حيå �رشحc âوندوليز�  ب�’أمن   Iل¨ز �’إن�ص�نية  �’حتي�ج�ت  و��صنطن 

�أنه�  �لع�ملي يف د�aو�ص ب�صوي�رش� يف 2008/1/23،  Q�ي�ص يف موD“ر منتدى �’قت�ص�د 

�’إ�رش�Fيلية  �’أمنية  �’حتي�ج�ت  تلÑية   ºأه’�” لكن  �ملنط≥ة  يف  و�’أمن   Q�صت≥ر�’� مع 

.
163“Iو�’حتي�ج�ت �’إن�ص�نية ل�صك�ن غز
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:»HhQhC’G OÉ–’G .2

�لفل�صطينية  �ل�صلطة   Úب �ملع�بر  �تف�قية  يف   k�أ�ص��صي�  k�عن�رش �’أوQوبي  �’–�د   tيمُعد

 k�رشط� �’أوQوبي  لÓ–�د  �لت�بعة  �ملر�قÑة  بعãة  عمل   Q�صتمر�� c�ن   åحي و”�إ�رش�Fيل“، 

�أ�ص��صي�k لعمل مع�بر قط�´ غزI. وقد �ص�Q∑ �’–�د �’أوQوبي ب` 90 مر�قk�Ñ للتو�جد يف 

للعمل على   Úل�صطينيa بتدQيV ÖصÑ�• حدود  �’أوQوبي  �’–�د   Ω�ق معc ،íaQ Èم� 

معíaQ È، وقد Q�أ�ص برن�مè �لتدQيÖ هذ� ع†صو �ص�ب≤ يف �إد�IQ �÷م�Q∑ �لÈيط�نية c�ن 

 .
164

يعمل يف �إيرلند� �ل�صم�لية

�أمني cفيkÓ ب�ن�صë�ب �ملر�قÚÑ �’أوQوبيÚ وب�لت�›  �إ�صك�ل  �أو   Q�إنذ� ل≥د c�ن �أي 

يدلل  و‡�  �’أمنية،  �لتëذير�ت  ب�إR�لة   ºيربطون عودته �ملر�قÑون  �ملعÈ، وc�ن   ¥Óإغ�

�أن  �أcد  �لذي  ت�aي�صون،  مÒغن   Úلدولي�  ÚÑملر�ق�  ºب��ص �لن�ط≤   íت�رشي ذلك  على 

. ويف هذ� �ل�صدد 
165

�ملر�قÚÑ �لدوليÚ يعملون a≥§ وa≤ �’إنذ�Q�ت �’أمنية �’إ�رش�Fيلية

يف  �ملوجود  �’أوQوبي   ºلط�ق�  ºته� قد  �ملع�بر،  �أمن   Ω�ع مدير  �صفية،  �أبو   ºصلي� c�ن 

 ºصوخهVQ Öب�ص �مل�ص�aرين،  �أم�Ω حرcة   Èملع�  ¥Óإغ� ب�لتو�طوD يف  �لÈي،   íaQ  Èمع

�لفعلية  �لن�حية  من  ”�إ�رش�Fيل“  a�إن  ذلك  �إ¤  �إVص�aة   .
166

�’إ�رش�Fيلية  Öللمط�ل �لك�مل 

 Èمع يف   ºعمله �أم�cن  �إ¤  �لو�صول  على   ÚوبيQأو’�  ÚÑملر�ق�  IQب≥د  ºكëتت  âن�c

 Ωرc Èمع Èع Qملرو� ºعليه Öن (�أ�صكلون)، ويتوجÓ≤ي�صكنون يف ع�ص ºأنه’ ،íaQ

عملي�ت  �’أمنية حول  �’إنذ�Q�ت  بذQيعة  �إغÓق¬  ”�إ�رش�Fيل“ من   Ìتك �لذي  �ص�⁄  �أبو 

.
167

و�صيكة

بعد �أن R�aت حرcة حم��ص يف �’نتî�ب�ت �لت�رشيعية و�صكلâ حكومته� �’أو¤، 

 âحم��ص، وت�ص�وق ºوبي من حكQوبية مع �ملوق∞ �’أوQة �’أوãعÑمو�ق∞ �ل âن�صجم�

مع ت�صديد �ÿن�¥ على �◊كومة �لفل�صطينية. وقد c�ن قي�Ω نو�ب ووQR�ء من حم��ص 

 ¥Óب�إغ íللتلوي ºعهaود ،ÚوبيQأو’� ÚÑملر�ق� IQ�Kب�إ kÓفيc íaQ Èمع Èبن≥ل �أمو�ل ع

. ويف 2006/6/21، �أعلن aري≤ �لرق�بة �’أوQوبية عن 
168

�ملعQ Èد�k على هذ√ �ÿروق�ت

 .
169

Åب�صكل مف�ج íaQ Èوق∞ �لعمل يف مع
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 Òتدم Èع Q�2008/1/23 بك�رش �◊�ص Ωيو Úمن �لفل�صطيني ±’B’� ت�Äم Ω�بعد قي

 ºص �إمك�نية تو�جدهVوبيون عرQوم�رش، ع�ود �’أو Iقط�´ غز Úلف��صل �◊دودي ب�

على معíaQ È ’إع�دI �لعمل ب�تف�قية 2005، ولكن من دون �لتع�مل مع حرcة حم��ص، 

م�رش  مع   Iغز حدود  �إ¤  K�نية  مر�قÑي¬   Iإع�د� �إمك�نية  �’أوQوبي  �’–�د  ��صرت•   åحي

بوجود Vصم�ن�ت بعدΩ تعرVصهº للîطر يف �ملنط≥ة �لو�قعة –â �صيطرI حرcة حم��ص، 

وقد ن≥لâ وc�لة QويرتR عن م�صوDول �أوQوبي يف �ل≥د�ص قول¬ �إن ”�’–�د �’أوQوبي 

يدQ�ص حkÓ �ص�مkÓ مل�ص�ألة مع�بر غزI مب� يف ذلك �إع�دI ن�رش �ملر�قÚÑ يف íaQ“. و�إVص�aة 

�إمك�نية �’تف�¥ على ترتيÑ�ت خ��صة ب�ملر�قÑة  �إ¤ معíaQ È يدQ�ص �’–�د �’أوQوبي 

 .
عند مع�بر غزI مع ”�إ�رش�Fيل“170

 ،Q�ية ملو�جهة �◊�صÑي�ص �للجنة �ل�صعFQ رشي†ÿ� جم�ل ÖF�ص�لة للن�Q د علىQ ويف

 Benita a�لدنر  Òaيرو  بينيت�  �Q�ÿجية  للعÓق�ت  �’أوQوبي  �’–�د  مفوVصة   âدع

 Iعن قط�´ غز Q�ع �◊�صaQ ¤يل“ �إF�إ�رش�” 20 �صÈa /•�Ñ�ير  Ferrero-Waldner يف 

وaتí �ملع�بر للتîفي∞ عن c�هل �لفل�صطينيc .Úم� �أعربa â�لدنر من خÓل Q�ص�لته� 

�أن �’–�د  ”قل≥ه� ب�ص�أن �’أوVص�´ �’إن�ص�نية يف قط�´ غزI“. و�أcدت  للî†رشي عن 

�’أوQوبي م�صتمر يف �لعمل لتîفي∞ مع�ن�I �صك�ن �ل≥ط�´ عÈ عدI �إجر�ء�ت ت�صمل 

.
171

�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية

وط�لâÑ ن�ÑFة FQي�ص �لÈمل�ن �’أوQوبي لويز� موQغ�نتيني Luisa Morgantini يف 

2008/4/18، بفتí مع�بر قط�´ غزI، وق�لâ ”’ توجد �ملزيد من �’أعذ�Q �أم�Ω �’–�د 

 Ìcو �أقوى و�أëوبن ،Qعليهم� �لتدخل على �لفو Úوبي و�ملجتمع �لدو›، �إذ يتعQأو’�

.
172“�Qوa Iل حدود غزc íعلية لفت�a

و�أcد م�Q∑ �أوت Mark Ott، �ملÑعوç �’أوQوبي لعملية �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§، 

 Öأ�ص��صي“، وق�ل: ”يج� Öية ومطلQرشوV صي �لفل�صطينيةV�Qة يف �’أcأن ”حرية �◊ر�
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�’تف�¥ على �إع�دa Iتí �ملع�بر –â م�صوDولية �ل�صلطة �ل�رشعية للرFي�ص عÑ��ص و�◊كومة 

 Öهو م�ص�ألة ت≥نية ولي�ص من �ل�صعa ?ونÑملر�ق� ºصو´ �أين �صي≥يVلفل�صطينية... �أم� مو�

حله�“. وق�ل ”لي�ص من �ل�صعÖ حله� a�إذ� م� c�ن �ل�رش• لت�ص¨يل معíaQ È هو �إق�مة 

.
مر�قÑين� يف �لعري�ص a�إن¬ �صيكون ب�’إمك�ن حل هذ� �ملوVصو´ ب�صهولة“173

وجدد �’–�د �’أوQوبي، يف خت�Ω �جتم�´ م�صرت∑ لوQR�ء �Q�ÿجية و�لدa�´ يف 

�لÑعãة  �أaر�د  ��صتعد�د√ ’إع�دI ن�رش  دول �’–�د �’أوQوبي بÈوc�صل يف 2008/5/26، 

�إذ� توaرت �ل¶رو± �ملن��صÑة لذلك. وق�ل بي�ن �صدQ يف   íaQ Èمع IQ�وبية ’إدQأو’�

خت�Ω �’جتم�´ �مل�صرت∑، �إن �ملجموعة �’أوQوبية �ملوحدI قرQت “ديد تفوي†ص �لÑعãة 

.
ملدI �صتة �أ�صهر �إVص�aية، وحتى 1742008/11/24

�أ�صفه�  بي�ن عن  �لفرن�صية يف  �’أوQوبي  �أعربFQ â��صة �’–�د  ويف 2008/11/15 

ل≥ر�Q �◊كومة �’إ�رش�Fيلية �إغÓ¥ ن≥�• �لعÑوQ �إ¤ قط�´ غزI، ودعâ �إ¤ aQع �لع≥�ب 

�’أوQوبي  �’–�د  ”FQ��صة  �أن  �لÑي�ن  و�أVص�±   .k�Qوa �ل≥ط�´  على  �ملفروVص  �÷م�عي 

و�◊�ج�ت  �لط�قة   Qمب�ص�د �ل≥ط�´  وتزويد   ،QوÑلع� ن≥�•   íتa  Iإع�د’  k’�ح تدعو 

�لÑعã�ت  QوD�ص�ء  ”ملنع   k�أي†ص� �أ�صفه�  عن  �’أوQوبي  �’–�د  FQ��صة   âو�أعرب �’إن�ص�نية“. 

�لع�Ω يف  �لفرن�صي  �ل≥ن�صل   ºصمنهV ومن   ،Iغز �إ¤  �لدخول  من  �ملعتمدين  �’أوQوبية 

�ل≥د�ص، و�ملمãل �ملëلي لرF��صة �’–�د �’أوQوبي �لذي ي�ص�Q∑ يف Rي�IQ ملع�ينة �لوVصع 

 .
�’إن�ص�Ê و�’قت�ص�دي“175

�Q�ÿجية  وRير   ،Frank-Walter Steinmeier �صت�ينم�ير  a�لرت  aر�نك  و�أعلن 

 ÚÑملر�ق�  Iعود على  للعمل  جهود√   ∞ãيك �صو±  �’أوQوبي  �’–�د  �أن  �’أمل�نية، 

�’أوQوبيÚ على معíaQ È. وق�ل �صت�ينم�ير �إن وaد �لرتويك� �’أوQوبية، �لذي �صي�صل 

�ملع�بر   íتaو  ،Q�لن�  ¥Óإط� ووق∞  �لتهدFة،  –≥ي≤  �إ¤  يهد±   2009/1/4 يف  �ملنط≥ة 

.
176

�رشيطة �أن توق∞ حم��ص �إطÓ¥ �ل�صو�Qيخ على �لÑلد�ت �’إ�رش�Fيلية
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د�أبâ �’أ· �ملتëدI على �لدعوI �إ¤ عدΩ �إغÓ¥ مع�بر قط�´ غزI لتف�دي وقو´ KQ�cة 

�إن�ص�نية، وذلك مبوجÖ –ذير�ت متعددc I�نâ تطل≥ه� وc�لة �’أونرو�، �أو موD�ص�ص�ت 

�لذي  �مل�أ�ص�وي  �لو�قع  �لفل�صطينية وتع�ي�ص  �ملتëدI تعمل Vصمن �’أV�Qصي  ت�بعة لÓأ· 

نتè عن �◊�ص�Q، حيå حذQ مكتÖ �أوت�ص�، من خطر تدهوQ �’أوVص�´ �لتي يعي�صه� 

�إن�ص�نية �صÑيهة مل� حدç يف cو�صوaو، جر�ء  aل�صطينيو غزI و�’قرت�ب من �صف� KQ�cة 

. وقد �أ�ص�Qت ت≥�Qير �’أ· �ملتëدI �ملت�صلة ب�لÈن�مè �ل¨ذ�Fي 
177

�◊�ص�Q �ملفروVص علي¬

�لف≥ر  Xل  يف  يعي�صون   ،Iغز قط�´  يف   Úلفل�صطيني� من   %70 من  ي≥�Qب  م�  �أن  �إ¤ 

 ΩÓل�ص� لعملية  �ÿ��ص  �ملن�ص≤  �صدد  وقد   .
178

�ليومي  ºقوته على  يë�صلون  وب�لك�د 

 Michael Williams م�يكل ولي�مز Iدëأ· �ملتÓل Ω�لع� Úأم’� çعوÑلل�رش¥ �’أو�ص§ م

 ºإن من �مله�” åحي Iملع�بر مع قط�´ غز� íتa IQرشوV ير√ �ل�صهرية علىQ�≤يف �أحد ت

 Iقت�ص�د يف غزÓل Ω�لت� Q�ب حم��ص“، و’أن منع �’نهيÓ≤على �ن Iأه�› غز� Öأ’ يمُع�ق�

 Iدëللمت Ω�لع�  Úل �’أمã‡ Èول≥د ع .
�أولوية“179 ”ذ�   k�أمر� �إغÓ¥ �ملع�بر يÑ≥ى   ÖÑب�ص

 √Qصعو� 2008/2/15 عن  ل≥ط�´ غزI يف  Rي�Qت¬  خÓل   John Holmes جون هوملز 

ب�ل�صدمة لÓأوVص�´ �’إن�ص�نية �لك�KQية يف �ل≥ط�´، حيå �رّشì �أن ن�صÑة �لف≥ر و�لÑط�لة 

 íبفت Öوط�ل ،ºقهRQ Qيف≥دون م�صد ±’B’� يفة، و�أن ع�رش�تfl Öإ¤ ن�ص� âو�صل

 Rمن مو�د �أ�ص��صية ’ يتج�و Iر يف هذ� �ل�صي�¥ �أن م� يدخل قط�´ غزcم� ذc .ملع�بر�

.
180

10% من �لذي c�ن يدخل �ص�ب≥�k، ‡� يزيد من تف�قº �’أRمة �’إن�ص�نية

cم� نددت وc�لة �’أونرو�، ب��صتمر�Q ”�إ�رش�Fيل“ aرVص �◊�ص�F�÷� Qر على قط�´ 

 íمن” �إ¤   ،Karen AbuZayd Rيد  �أبو  Q�cين  للوc�لة  �لع�مة  �ملفوVصة   âودع ;Iغز

�لفل�صطينيÚ �◊≤ يف �لعي�ص مãل �صعوب �لع�⁄ �’أخرى“. و�صددت على �أن �أهº �صيء 

�ملفروVص   Q�ص�◊� aQع  على  �’إ�رش�Fيلية  �ل�صلط�ت   Ω�إقد� هو   Iغز قط�´  �صك�ن  يريد√ 

.
عليهº، مÑينة ”�إن �لن��ص يريدون �◊رية، و�أن تفتí �ملع�بر �◊دودية“181
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�ملع�بر،   íتa ”�إ�رش�Fيل“ على   Q�Ñإج� �’أمن عن  �لرغº من ذلك عجز جمل�ص  وعلى 

لتîفي∞ وط�أI �◊�ص�Q عن �لفل�صطينيÚ يف قط�´ غزI، وخ�صو�ص�k بعد �أن ��صت�أKرت 

ق†صية �ملع�بر ب�’هتم�Ω بعد �إعÓن �لرFي�ص fiمود عÑ��ص �أن¬ طلÖ من ”�إ�رش�Fيل“ ت�صليم¬ 

. حتى �إن جمل�ص �’أمن 
182

Öلهذ� �لطل Iدëمن و��صنطن و�’أ· �ملت ºته�، و�ص§ دعQ�إد�

�’أوVص�´ يف غزI، خÓل جل�صة  ب�ص�أن  تو�a≥ي  بي�ن  �إ¤  للتو�صل  م�ص�عي¬  تîلى عن 

.
183

ع≥دت بطلÖ من �ملجموعة �لعربية

 ،Iغز قط�´  يف  �إن�ص�نية  KQ�cة  من  Rيد  �أبو  Q�cين  حذQت   2008/11/21 ويف 

�ل`مع�بر.   ¥Óإغ�  Èع �ل≥ط�´  �إ¤  �ل`م�ص�عد�ت  و�صول  منع  ”�إ�رش�Fيل“   âو��صل �إذ� 

 È2008 يعت Èمaنو /Ê�ãيف �صهر ت�رشين �ل Iمع�بر قط�´ غز ¥Óيد ب�أن �إغR أبو� âa�صVو�أ

�’أ�صد Vرشk�Q ب�صك�ن �ل≥ط�´ منذ �’أي�Ω �’أو¤ لÓنتف�Vصة �لفل�صطينية �لã�نية (�نتف�Vصة 

 .
184

Ω�م�نية �أعوK لÑأق�صى) ق’�
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á“ÉN

ل≥د c�ن �لهد± من �تف�قية �ملع�بر دعº �لنمو �’قت�ص�دي �ل�صلمي و–�صÚ �لوVصع 

 Ω�أم�  ¥�aB’�  íتaو  ،Iغز قط�´  م≥دمته�  ويف  �لفل�صطينية،  �’أV�Qصي  على   Ê�إن�ص’�

تطÑي≤  �ص�ب  a≥د  �لت≥رير،  من   ÚÑت م�   Öص�ëأن¬ وب� �إ’  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  م�صت≥Ñل 

هذ√ �’تف�قية �لكÒã من �’نته�c�ت من قÑل �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي، �لذي جعل من هذ� 

 k�بQ�صV ،كم¬ متى ت�ص�ء وتفّك¬ متى ت�ص�ء �’تف�قية، �لتي جÒّه� ◊�ص�ب¬، �أد�kI للë�ص�Q –مُ

 Òوبي �’أخQوخ��صة موق∞ �’–�د �’أو ،IQلدولية �ملتكر� عرVص �◊�F§ ب�ملط�لÑ�ت 

 âلتي م� �نفك� Iدëومو�ق∞ �’أ· �ملت ،ÊQ�cو Iي غزÈت�ص¨يل مع Iب�إع�د Öلذي ط�ل�

تط�لÖ ب�إع�دI ت�ص¨يل �ملع�بر. 

 IQق�ت متكرÓص، من �إغVQيل“ على �’أF�ذته� ”�إ�رشîإن �’إجر�ء�ت �لعملية �لتي �ت�

 k�Òو�أخ ،ÚوبيQأو’� ÚÑب¨ي�ب �ملر�ق k�Qب�’حتي�ط�ت �’أمنية وطو IQ�عة تQللمع�بر، متذ

�لتي  �’أمريكية   Iدëملت� �لو’ي�ت  من  مدعومة  �ل≥ط�´،  على  ب�صيطرI حرcة حم��ص 

�أيدت �صي��صة �إغÓ¥ �ملع�بر; هذ√ �’إجر�ء�ت جعلâ حي�I �ل¨ّزيÚ جëيم�k ’ يط�¥.

�لتي  و�ل�صëية  و�’جتم�عية  و�’إن�ص�نية  �’قت�ص�دية  �’أRم�ت  يف  ذلك  Œلى  وقد 

ع�نى منه� �ل≥ط�´ ب�صكل خ��ص.

�لد�خلي  �ل�صي��صي  �لوVصع  على  �نعك��ص�ت  وتطÑي≥�ته�  �’تف�قية  لهذ√  c�ن  وقد 

ومعه�  �’تف�قية   âعQ �لتي  a�لرF��صة  �’تف�قية،  من  موقف�ن   Rبر �إذ  �لفل�صطيني; 

و�أم�  �’تف�قية،  Œديد  مع   âن�c  ،íتa وحرcة  aي�Vص   ΩÓص� ير�أ�صه�  �لتي  �◊كومة 

�لفري≤ �’Bخر �لذي ي†صº �◊كومة �لتي ير�أ�صه� �إ�صم�عيل هنية ومعه� حرcت� حم��ص 

و�÷ه�د �’إ�صÓمي وبع†ص �لف�ص�Fل، a≥د c�ن مع ت¨يÒ �’تف�قية ب�أخرى، تكون aيه� 

 Q�Ñب�عت �إ�رش�Fيلية،  مر�قÑة  بدون   íaQ  Èمع على  c�ملة  �مل�رشية   - �لفل�صطينية   Iل�صي�د�

�أن معíaQ È هو معÈ حدودي aل�صطيني - م�رشي; �إ’ �أن �ملوق∞ �مل�رشي c�ن مع 
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aل�صطيني موحد يف ح�ل  مط�لk�Ñ مبوق∞  �ل�ص�ب≥ة،  �’تف�قية   ≥aو Èملع� ت�ص¨يل   Iإع�د�

c�ن هن�∑ من ت¨يÒ لÓتف�قية. ويف �لوقâ نف�ص¬ ع�VQصâ م�رش �صي��صة �◊�ص�Q على 

.Iغز

�أم� موق∞ �÷�معة �لعربية a≥د c�ن مع دعوI �’أطر�± �ملعنية �إ¤ ��صتÄن�± �لعمل 

ب�لرتتيÑ�ت �ملتف≤ عليه� دولي�k ل†صم�ن �إع�دI ت�ص¨يل a�cة مع�بر قط�´ غزI، مب� يف ذلك 

معíaQ È، مع Vصم�ن ŒنÖ تكر�Q �نفج�Q �’أوVص�´ �’إن�ص�نية.

 من هن� وبعد تف�قº �’أوVص�´ يف قط�´ غزI، وخ��صة بعد ت�صديد �◊�ص�Q، ب�ت 

من �ل†رشوQي �لعمل على �إيج�د حلول جذQية ل≥†صية �ملع�بر، �رش• �أن توVصع �مل�صلëة 

 .Q�Ñعت’� يف  و�ل≥ط�´  �ل†صفة  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  وم�صت≥Ñل  �لفل�صطينية  �لوطنية 

 åيëيل“، وبF�رش ب`”�إ�رش��Ñقت�ص�دي �مل’� •�ÑتQ’� Öليمُع�د ترتي k�Ñمن��ص âم� �أن �لوقc

تمُفتaB� í�¥ �أم�Ω �لتو��صل �’قت�ص�دي �ملÑ��رش مع �لعم≤ �لعربي و�’إ�صÓمي و�لع�ملي دون 

�إع�ق�ت �إ�رش�Fيلية.
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≥ë∏e

:2005 ôHÉ©ŸG á«bÉØJG ¢üf

�لفل�صطينية  �ل�صلطة   âوقع  2005  Ê�ãل� نوaمÈ/ت�رشين  من  ع�رش  �ÿ�م�ص  يف 

± ب��صº ”�تف�¥ �ملع�بر“ ” من خÓل¬ و�صع �ل�رشو• و�ل†صو�ب§  pر و”�إ�رش�Fيل“ �تف�ق�k عمُ

و�ملع�يÒ �لتي تن¶º حرcة �ملروQ من و�إ¤ �’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة من خÓل هذ√ 

�ملع�بر. ويف م� يلي ن�ص هذ√ �’تف�قية:

 :QƒÑ©dGh ácô◊G ∫ƒM á«bÉØJG

�لو�قع،  �أVQص  على   Ê�إن�ص’� �لوVصع   Úو–�ص �ل�صلمي  �’قت�ص�دي   Qلتطو�  ºلدع

و�ل�صلطة  �’إ�رش�Fيلية  �◊كومة  �لتز�م�ت  “ãل  و�لتي  �لت�لية،  �’تف�قية  �إ¤  �لتو�صل   ”

�إليه� من قÑل مÑعوç �لرب�عية  �لفل�صطينية. و�صتجري �مل�ص�عدI يف تنفيذه� و�’إVص�aة 

�ÿ��ص بîطة �لف�صل وموXفي¬ و/ �أو من�ص≤ �’أمن �’أمcÒي وموXفي¬.

 :íaQ .1

�تف≥â �’أطر�± على �ملÑ�دÇ �ملرa≥ة. �صيتa ºتí معíaQ È مبجرد ج�هزيت¬ للعمل 

ح�صÖ مع�يÒ دولية، وح�صÑم� ت≥ت†صي مو�د هذ√ �’تف�قية، ومبجرد �أن ي�صíÑ �لطر± 

cت�Qيخ  �ل�صهر  هذ�  من  و�لع�رشين  �ÿ�م�ص  �تî�ذ  مع  �ملوقع،  يف   k�متو�جد  åل�ãل�

لذلك.

 :QƒÑ©dG •É≤f .2

 ÇQ�لطو� ح�’ت  ويف  م�صتمر.  ب�صكل  �ملمر�ت  تعمل  �أن  على  �’أطر�±  �تف≤ 

 .2005 Ω�ني لع÷� ºن�ء مو�صKأ� Iعية من غز�Qة �ملنتج�ت �لزa�c يل بت�صديرF�إ�رش� íت�صم

�صيجري ترcيÖ جه�R �لك�ص∞ �’إVص�يف، وب�صكل يعمل c�مkÓ [ويعمل ب�صكل 

�لتي  �لت�صدير  c 31�نون �’أول بëيå ي�صل عند ذلك عدد �ص�حن�ت  بت�Qيخ  c�مل[ 
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 .2006 Ω�إ¤ 150 �ص�حنة و�¤ 400 �ص�حنة يف ع� ÊQ�c Èيجري تفتي�صه� يومي� يف مع

 .ÚÑل �÷�نÑع من قF�ي �صQ�إد� Ω�¶ن Ω�دîصت�� ºو�صيت

�ملنتج�ت  بت�صدير  �إ�رش�Fيل   íصت�صم�  ،√Óأع�  Qوcملذ� �ل�ص�حن�ت  عدد  �إ¤  �إVص�aة 

�لزQ�عية من غزI، و�صتعمل على ت�رشيع �إخر�جه� مع �ملa�ë¶ة على جودته� و�إب≥�Fه� 

ط�Rجة. �صتعمل �إ�رش�Fيل على ��صتمر�Qية aر�ص �لت�صدير. 

 :≈∏Y ¥ÉØJ’G ±GôWC’G ≈∏Y ,á«∏ª©dG Ò°S á©HÉàŸ

من  توaر جيل جديد  لدى  [و[  �لÓÑد،  �إ¤  و�صوله�  ��صتîد�مه� مبجرد  �صيجري 

 Iمب�ص�عد ŒريÑه�   ºويت ��صتîد�مه�  �صيجري  و�◊�وي�ت  �ل�ص�حن�ت  ëa�ص   Iأجهز�

مÑعوç �لرب�عية �ÿ��ص. 

يتعل≤  aيم�  �مل�ص�وQ�ت  مت�بعة  من  �لت�أcد  على  �’أمcÒي  �’أمني  �ملن�ص≤  �صيعمل 

ب≥†ص�ي� �لتنفيذ �لع�ل≥ة cلم� تطلÖ �’أمر. 

�صتعمل �ل�صلطة �لفل�صطينية على حم�ية �ملمر�ت يف �÷�نÖ �لفل�صطيني للëدود، 

وعلى تدQيÖ �إد�IQ �ملع�بر للت�أcد من cف�ءI وa�علية �لعمل. 

�صتوD�ص�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ودون ت�أجيل ن¶�م� موحد�k ’إد�IQ �ملع�بر. 

 kÓمة �أن يكون ق�بFÓلية مfi وبتنوع�ت ÊQ�c Èملع Q uو
على �لن¶�Ω �’إد�Qي �لذي طمُ

ترتيÑ�ت  �إ�رش�Fيل  ت†صع  و�صو±   .k�أي†ص�  Ωص�لو�  ΩÒcو Rإير� �ملمر�ت يف  لÓ�صتîد�Ω يف 

‡�Kلة ومFÓمة للت�أcد من عمل �ملمر�ت يف �ل†صفة ب�صكل c�مل وب�أ�رش´ وقâ ‡كن. 

Q ÷نة Kن�Fية مب�ص�cQة مÑعوç �لرب�عية �ÿ��ص و/ �أو �ملن�ص≤ �’أمني �’أمcÒي  uو�صو± تمُطو

�إجر�ء�ت �لعمل يف �ملمر�ت cلم� �قت†صى �’أمر.

 :áØ°†dGh IõZ ÚH §HôdG

و�’أ�صî��ص،  �لÑ†ص�Fع  –رc�ت  لت�صهيل   ÚKعوÑمل�  Qمبرو �إ�رش�Fيل   íصت�صم�

وب�لتëديد: 
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Œهيز قو�aل �◊�Óaت بت�Qيخ c • 15�نون �’أول.

.Ê�ãنون �ل�c • 15 يخQ�ل �ل�ص�حن�ت بتa�هيز قوŒ

من  م�صكلة  Kن�Fية  ÷نة  خÓل  من  ب�لتنفيذ  �ÿ��صة  للرتتيÑ�ت  �لتف��صيل  وVصع  • 

و�ملن�ص≤  �لرب�عية،  aري≤  ومب�ص�cQة  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  �’إ�رش�Fيلية  �◊كومة 

�’أمني �’أمcÒي cلم� �حت�ê �’أمر.

 :áØ°†dG ÈY ácô◊G

 Èع و�لÑ†ص�Fع  �لن��ص  ولت�صهيل حرcة  �’إ�رش�Fيلي،  �’أمن  و�حتي�ج�ت  يتم��صى  مب� 

�ل†صفة، وللëّد من مع�ن�I �◊ي�I �لفل�صطينية، �صيتº ت�رشيع �لعمل �ملتو��صل بÚ �إ�رش�Fيل 

و�لو’ي�ت �ملتëدI لوVصع ق�Fمة ب�لعو�F≤ �لتي –ّد من �◊رcة ولتطوير خطة للت≥ليل من 

.Ê�ãنون �ل�c 31 يخQ�بت Iتكون ج�هز åيëمل�صتط�´; وب� Qقد ≥F�هذ√ �لعو

 :IõZ AÉæ«e

تتدخل  لن  ب�أنه�   Úللممول �’إ�رش�Fيلية  �◊كومة  �صتوcDد  �ملين�ء.  بÑن�ء  �لÑدء  يكن 

�ملين�ء، و�صت�صكل �’أطر�± ÷نة KÓKية ت≥وده� �لو’ي�ت �ملتëدI لتطوير �’أمن  بعمل 

لطر±   êوذ‰  Ω�دîصت�� و�صيجري  �aتت�ح¬،  قÑل  ب�ملين�ء  �ملتعل≥ة  �’أخرى  و�لرتتيÑ�ت 

K�لå يف c íaQ�أ�ص��ص للعمل.

 :QÉ£ŸG

تتف≤ �’أطر�± على �أهمية �ملط�Q. �صو± ت�صت�أن∞ �ملÑ�حã�ت حول ق†ص�ي� �لرتتيÑ�ت 

�’أمنية و�لÑن�ء و�لعمل.

 :íaQ È©Ÿ É¡«∏Y ≥Øàe ÇOÉÑe

و�إجر�ء�ت   ∑Q�و�÷م �’أمن  �تف�قي�ت حول  من خÓل   ì�تتa’� قÑل  تنفيذه�   ºيت

.åل�K ±ل طرÑي≤ من قÑلتط�
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 :ΩÉY

�لفل�صطينية من ج�نÑه�، ومن قÑل م�رش من  �ل�صلطة  يتº ت�ص¨يل معíaQ È من قÑل 

لÑنود  تî†صع   åيëب �لفل�صطيني;  �ل≥�نون  مع   k�و“��صي �لدولية،   Òللمع�ي  k�≤Ñط ج�نÑه� 

هذ√ �’تف�قية.

 k�دولية، و“��صي Òللت�ص¨يل بن�ء على مع�ي k�ج�هز íÑمبجرد م� ي�ص íaQ Èمع ì�تتa� ºيت

مع مو��صف�ت هذ√ �’تف�قية، وب�لوقâ �لذي يتو�جد aي¬ �لطر± �لã�لå يف �ملوقع، مع 

 .ì�تتaÓيخ لQ�تc Ê�ãم�ص و�لع�رشين من ت�رشين �ل�ÿ� ديد–

 ºهÒ¨ن�ء لãرش يف ح�ملي بط�قة �لهوية �لفل�صطينية ومع ��صت�ëين íaQ Èمع Ω�دîصت��

Vصمن �ل�رش�íF �ملتف≤ عليه�. ومع �إ�صع�Q م�صÑ≤ للëكومة �’إ�رش�Fيلية ومو�a≥ة �÷ه�ت 

�لعلي� يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

 íF�ص من �ل�رش�îص� QوÑيلية حول عF�كومة �’إ�رش◊� ΩÓل�صلطة �لفل�صطينية ب�إع� Ωت≥و

به�  لهيÄ�ت دولية معرت±   Öأج�ن�  Úليã‡ ،Öأج�ن� �ملتوقعة - دبلوم��صيÚ م�صتãمرين 

 .ºهQوÑل 48 �ص�عة من عÑوح�’ت �إن�ص�نية وذلك ق

ت≥وΩ �◊كومة �’إ�رش�Fيلية ب�لرد خÓل 24 �ص�عة يف ح�لة وجود �أي �عرت�Vص�ت مع 

ذcر �أ�صÑ�ب �’عرت�Vص. 

ت≥وΩ �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�إعΩÓ �◊كومة �’إ�رش�Fيلية ب≥ر�Qه� يف غ†صون 24 �ص�عة 

 .Q�ب �ملتعل≥ة ب�ل≥ر�Ñمت†صمنة �’أ�ص

ب�أي   Úaلطر�  ºويمُعل cم�  �ل�صëيëة،  �’إجر�ء�ت   ´�Ñإت�  åل�ãل� �لطر±  ي†صمن 

هذ√   â–  QوÑللع بطلÑ�ت  يت≥دمون  �لذين  ب�’أ�صî��ص  متعل≥ة  حوRت¬  يف  معلوم�ت 

�’�صتãن�ء�ت. 

 åل�ãل� �لطر±   Ωت≥د �إذ�  �إ’   k�صهر�  12  Iملد �ملفعول  �ص�Qية  �’إجر�ء�ت  هذ√  ت¶ل 

بتن�صي≤   ºلت≥يي� �إ‚�R هذ�   ºيت  .íaQ Èلفل�صطينية ملع� �ل�صلطة   IQ�إد� �صلÑي حول   ºبت≥يي
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 .Úaل من �لطرc لر�أى kÓم�c k�Q�Ñو�صيعطي �عت ،ÚÑمل مع �÷�ن�c

�صيتº ��صتîد�Ω معíaQ È �أي†ص�k لت�صدير �لÑ†ص�Fع مل�رش. 

يتº �إن�ص�ء مع�يÒ موVصوعية لفë�ص �ل�صي�Q�ت ب�’إجم�´.

 :»∏j Éªc »g ÒjÉ©ŸG

يتº ترcيÖ جه�R �لفë�ص مت†صمن�k م� يلي: 

�أVصو�ء �صود�ء. • 

 . • “Compressor” أدو�تÓل k�ص�غطVأدو�ت ت�ص¨يل و�

و[  يتº �’تف�¥ على �لتكنولوجي� �مل�صتîدمة ويف �ل¨�لÖ تت†صمن �صوQ �صونك، [ •

ëa�ص ج�م� ”عربة c�ملة �أو fiمو’k ب�ليد“ و/ �أو �صوQ موج�ت مليمرت. 

�أم�cن[ �لو�صول له�.  مر�ي� ومعد�ت مبج�’ت دقي≥ة لفë�ص �’أم�cن [ •

 Iهذ√ �’أجهز Ω�دîت، وعلى ��صت�Ñcعلى تفتي�ص �ملر ÚفXملو� ºط�ق ÖيQتد ºيت • 

من قÑل طر± K�لå بن�ءk على مو��صف�ت دولية. 

يتº ترcيÖ �لك�مÒ�ت ملر�قÑة عملية �لتفتي�ص.  • 

�ل�صي�Q�ت  �لفل�صطينية على ëa�ص  �ل�صلطة  قدQ�ت   ºبت≥يي  åل�ãل� �لطر±   Ωي≥و • 

بن�ء على هذ√ �مل≥�يي�ص وعلى �ملع�يÒ �لدولية. وعندم� تطوQ �ل�صلطة �لفل�صطينية 

 ì�ل�صم�  ºيت  ،åل�ãل� �لطر±  ي≥ره�  بدQجة  �ل�صي�Q�ت  ëa�ص  على  قدQته� 

لل�صي�Q�ت ب�لعÑوQ من خÓل معíaQ È. وحتى ذلك �لوقâ يتº عÑوQ �ل�صي�Q�ت 

على �أ�ص��ص ��صتãن�Fي، وVصمن �ملو��صف�ت �ملتف≤ عليه� يف �لÈوتوcول �’أمني. 

 Ωص�لو� ΩÒc Èن�ء معãب��صت يكون معíaQ È �ملعÈ �لوحيد بÚ قط�´ غزI وم�رش ” •

للفرتI �ملتف≤ عليه�“. 

ت†صع �ل�صلطة �لفل�صطينية �إجر�ء�ت ت�ص¨يل و�Vصëة.  • 

 Ω�أم� وملë≥�ت¬   íaQ  Èمع �لفل�صطينية  �ل�صلطة   íصتفت�  ،íaQ  Èمع يعمل  �أن  �إ¤  • 

�◊ج�ê و�◊�’ت �لطÑية و�أخرى، وب�لتن�صي≤ مع مكتÔ÷� Ö�ل ”جيلع�د“ يف 

�÷�نÖ �’إ�رش�Fيلي. 
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تزود �إ�رش�Fيل �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�ملعلوم�ت �ملطلوبة ملر�جعة عملي�ت �لت�صجيل  • 

�لهوية  بط�ق�ت  ح�ملي  حول  �ملعلوم�ت  a�cة  aي¬  مب�  �لفل�صطينية،  �ل�صك�نية 

�لفل�صطينية �مل≥يمÚ ح�لي�k خ�êQ �لÓÑد. 

يت�صلº مكتÖ تن�صي≤ يدير√ طر± K�لå �رشي§ aيديو وبي�ن�ت حول �لتëرc�ت  • 

نز�ع�ت  �أي  �’تف�قية، و◊ل  تنفيذ هذ√  ملر�جعة   º¶منت ب�صكل   íaQ  Èمع على 

تنجº عنه�، ولتنفيذ مه�Ω �أخرى –دده� هذ√ �’تف�قية.

 :øeC’G

 .íaQ Èع Iأو �ملو�د �ملتفجر� ìÓل�ص� QوÑتعمل �ل�صلطة �لفل�صطينية على منع ع

�’إجر�ء�ت.  من  ب�مل�ص�aرين cجزء  �ÿ��صة   ÖF�≤ëلل  ºFÓمل� �لوRن  �ل�صلطة  –دد 

وتكون �’أوR�ن ‡�Kلة لتلك �لتي ت�صتîدمه� �◊كومة �’إ�رش�Fيلية، وبëيå يتº �’تف�¥ 

على �صي��صة خ��صة ب�◊≥�ÖF لÓأ�صî��ص Òãcي �ل�صفر. 

يكن للم�ص�aرين مبن aيهº �لع�Fدون ��صتîد�Ω ن≥طة �لعÑوQ ’إح†ص�Q �أي ‡تلك�ت 

 .∑Q�ة �÷مaص بتعر��ÿ� ≥ëند �’أول ”√“ من �لف�صل 7 للملÑدده� �لëخ��صة و�لتي ي

 ΩÒc QوÑص يف ن≥طة ع�ëع �أخرى للفF�صية �أو ب†ص�îصع �أي ‡تلك�ت �ص†îأن ت� Öويج

 .Ωص�لو�

تزود �ل�صلطة �لفل�صطينية �لطر± �لã�لå ب≥�Fمة ب�أ�صم�ء �لع�ملÚ يف معíaQ È، و�لتي 

�’إ�رش�Fيلية  �’هتم�م�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وت�أخذ   .k�أي†ص� �’إ�رش�Fيليون  عليه�  �صيطلع 

 .Q�Ñعت’� Úبع

�لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �إ�رش�Fيل  خÓل  من  �لعمل  �’أمني  �لتن�صي≤  خدم�ت  تو��صل 

�ÿ��صة  �لعمل  جمموعة  يف   ∑Q�و�صت�ص �أمنية  ق†ص�ي�  حول  وم�رش   Iدëملت� و�لو’ي�ت 

ب�’أمن. 

ت�أخذ �ل�صلطة �لفل�صطينية بعÚ �’عتQ�Ñ �أي معلوم�ت حول �أ�صî��ص معينÚ تزوده� 

بهº �◊كومة �’إ�رش�Fيلية. وتت�ص�وQ �ل�صلطة مع �◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�لطر± �لã�لå قÑل 
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�أو �ل�صم�ì لهº ب�ل�صفر. و�أKن�ء تلك �مل�ص�وQ�ت  �ل≥ر�Q ملنع هوD’ء �’أ�صî��ص  �أخذه� 

�لتي لن ت�أخذ �أÌc من 6 �ص�ع�ت لن ي�صمí لل�صî�ص fiل �ل�صوD�ل ب�ل�صفر.

 :∑QÉª÷G

تو��صل �◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�ل�صلطة �لفل�صطينية تطÑي≤ بروتوcول ب�Qي�ص �ملوقع 

بت�Qيخ 29 ني�ص�ن 1994. 

يعمل معíaQ È ح�صÖ �ملع�يÒ �لدولية و�ل≥و�نÿ� Ú��صة بÈوتوcول ب�Qي�ص. 

وتÑ�دل   Ècأ’� �لتع�ون  على  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �’إ�رش�Fيلية  �◊كومة  تتف≤ 

�ملعلوم�ت. 

 .ÖيQيلية و�ل�صلطة �لفل�صطينية على ق†ص�ي� �لتدF�تتع�ون �◊كومة �’إ�رش

 Qصو†ëيلية و�ل�صلطة �لفل�صطينية �جتم�ع�ت منت¶مة بF�كومة �’إ�رش◊� ∑Q�تع≥د جم

�◊كومة �مل�رشية cلم� �أمكن.

 :ΩƒdÉ°T ΩÒc

 ΩÒc Èلة يف معÑ≤مل� �ل�ص�حن�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى   ∑Q�فو �÷مXمو Æيفر

 .ÚيليF�إ�رش’� ∑Q�في �÷مXب�إ�رش�± مو Ωص�لو�

ين�ق�ص �÷�نÑ�ن �إجر�ء�ت �لعمل يف مرحلة ’ح≥ة. 

 ∑Q�م÷� ملوXفي  �ل≥دQ�ت  وبن�ء   ÖيQلتد�  Ωص�لو�  ΩÒc  Èمع يف  �لعملي�ت   Ωت≥د

�لت�بعÚ لل�صلطة �لفل�صطينية. 

ي≥يº �لطر± �لã�لå قدQ�ت جم�Q∑ �ل�صلطة �لفل�صطينية بعد 12 �صهر�k من �لعمل 

ويف  �لرتتيÑ�ت.  مب�صت≥Ñل  يتعل≤  م�صرت∑   Q�ل≥ر للتو�صل   Úللج�ني تو�صي�ت¬   Ωوي≥د

و�ل�صلطة  �’إ�رش�Fيلية  �◊كومة  مع   Qب�لت�ص�و  Iدëملت� �لو’ي�ت  تعمل   ±Óخت’� ح�ل 

�لفل�صطينية و�لطر± �لã�لå على حل �ل≥†صية ب�رشعة.
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 :ådÉãdG ±ô£dG

 Ω�أحك’� بك�aة  “تãل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  من  للت�أcد   åل�ãل� �لطر±  يîول 

 ≥ëل، ي�ãمت’�  Ωتف�قية. ويف ح�لة عد’� �ÿ��صة مبعíaQ È وب�رشو• هذ√  و�ل≥و�عد 

للطر± �لã�لå �أن ي�أمر ب�إع�دëa I�ص وتفتي�ص �أي م�ص�aر �أو ح≥�ÖF �أو و�ص�Fل ن≥ل �أو 

ب†ص�Fع. وبينم� يتº ��صتكم�ل �’إجر�ء ’ ي�صمí للم�ص�aر �أو �◊≥�ÖF �أو و�صيلة �لن≥ل �أو 

 .QوÑع ب�لعF�ص†Ñل�

 ÖيQلتد� �ل≥دQ�ت;  بن�ء  عملية  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   åل�ãل� �لطر±  ي�ص�عد 

 .∑Q�و�÷م Èملع� IQ�يف �إد ،∑Q�م÷� IQ�لفنية، يف �إد� Iو�مل�ص�عد Iو�’أجهز

�لتف��صيل حول دوQ �لطر± �لã�لå مرa≥ة يف مذcرI �لتف�هº �مللë≥ة هن�. 

.
185

åل�ãوبي هو �لطر± �لQيكون �’–�د �’أو
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