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áeó≤ŸG
تر� âcأحد�ﬂ çي ºنهر �لQ�Ñد ،يف �صم�ل لÑن�ن� ،لتي �ندلع âيف ،2007/5/20

و�نته âيف � ،2007/9/2نعك��ص�ت �قت�ص�دية ،و�جتم�عية IÒÑc ،على �صك�ن �ملîي’ ،º

تز�ل �أ Ìcذيوله� ب Óع êÓحتى ت�Qيخ cت�بة هذ√ �ل�صطوc .Qم� aت âëهذ√ �’أحد�ç
ن≤��ص � �kصي��صي  �kجدي  �kحول �لعديد من �ل≤†ص�ي� �ملتعل≤ة مبل∞ �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف

لÑن�ن .وبد� و�Vص �k ëيف خلفية �’أحد�� çأن �لرتهل �◊��صل يف �aعلية من¶مة �لتëرير،
و�’ن≤�ص�م�ت �لفل�صطينية ،و�لتج�ذب�ت �للÑن�نية �لد�خلية ،تر� âcأKره� على مل∞

نهر �لQ�Ñد; �صو� kء يف طري≤ة �ملع�÷ة �ل�صي��صية لÓأRمة� ،أ Ωيف ق†صية �إع�د’� Iإعم�.Q

و�نطÓق  �kمن �أهمية �ملوVصو´� ،خت� Qق�ص� ºملعلوم�ت و�’أ�Qصي∞ مبرcز �لزيتونة �أن

ي�îص�ص �إ�صد�� √Qل�ãل åع�رش من �صل�صلة ت≤�Qير �ملعلوم�ت لتن�ول �أRمة ﬂي ºنهر �لQ�Ñد
و�نعك��ص�ته� على و�قع �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف لÑن�ن.

ي�صل§ هذ� �لت≤رير �ل†صوء ،يف �ل≤�ص’� ºأول ،على بد�ية �أRمة نهر �لQ�Ñد وم� ≥a�Q

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

 ºKيعرVص للطري≤ة �لتي عو÷a âيه� �’أRمة و�نعك��ص�ته�� .أم� �ل≤�ص� ºل Ê�ãمن �لت≤رير
aيتن�ول ��صت� ¥�≤ëإع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد وم� و�ج¬ هذ� �ملل∞ من تع≤يد�ت
تمُعزى ّ
جل �أ�ص�Ñبه� �إ� ¤ملن�cف�ت �ل�صي��صية �للÑن�نية � -للÑن�نية .ويعرVص �لت≤رير ’أ�ص�Ñب

ت�أخر عملية �’إعم� ،Qمن قÑيل �cت�ص� Q�KB’� ±وت�أجيل �’إعم�c ،Qم� يتوق∞ على
�أد�ء �’أطر�� ±لفل�صطينية و�للÑن�نية مرو k�Qبو�cلة �’أونرو� وو�صو � ’kإ� ¤مل≤�Qبة �لدولية

و�لعربية لÓأRمة.
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k G
¿ÉæÑd ‘ »æ«£°ù∏ØdG ™bGƒdG øY IòÑf :’hC
:¿ÉæÑd ‘ á«æ«£°ù∏ØdG äÉª«îŸG .1
ي≤ي� ºلÓجÄون �لفل�صطينيون يف لÑن�ن Vصمن ﬂ 12يم  �kمن ب� 16 Úأن�ص âÄمنذ نكÑة

aل�صط� Úصنة  ،1948حي åتعرVصKÓK âة ﬂيم�ت للتدم� Òإب�ن �◊رب �’أهلية �للÑن�نية

و ⁄يع�د �إعم�Qه� ،وهي ﬂي� ºلنÑطية يف جنوب لÑن�ن ،وﬂيم� �لدcو�نة وج�رش �ل��Ñص�
يف بÒوتa ،يم� ّ” ترحيل �صك�ن ﬂي ºجوQو يف مدينة بعلÑك �إﬂ ¤ي� ºلر�صيدية يف

جنوب لÑن�ن.1

¿ÉæÑd ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG äÉª«fl á£jôN
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ي�صكل �لÑو�Dص و�◊رم�ن ق��صم  �kم�صرت �k cب Úجميع �ملîيم�ت �لفل�صطينية يف لÑن�ن،

و�إن �ختلف âم�صتوي�ت¬ من ﬂي� ºإB� ¤خر ،وتتجلى م¶�هر√ يف �Qتف�´ �لÑط�لة و�Rدح�Ω
�ل�صك�ن وع�صو�Fية �لÑن�ء ،وعد Ωتو�aر �لÑنى �لتëتية �ل†رشوQية†a ،ص k
 Óعن �Vصطر�ب

�’أوVص�´ �’أمنية �لد�خلية و�Qت�Ñطه� ب�aÓîت �لتن¶يم�ت �ملتعدد Iو�أجند�ته�.

وب�ëص�Q Öي Òaغيليو توQي�ص FQ Ray Virgilio Torresي�ص aر´ �صندو’� ¥أ·

�ملتëد Iللطفولة � -ليوني�صي∞ United Nations International Children’s

 Emergency Fund-UNICEFيف لÑن�ن�a ،إن �لف≤ر وغي�ب �ل�Èم� èملد�Qصية �ملن��صÑة

و�’� ¥�aBمل�صت≤Ñلية� ،أدى �إQ� ¤تف�´ ن�صÑة ت�رشب �’أطف�ل �لفل�صطيني Úيف لÑن�ن من

�ملد��Qص ،و�لتي بل¨ âنëو  %15من �’أطف�ل ب� 17-6 Úصنة ،حي� åأن Kل åهو’Dء

�’أطف�ل �أميون ب�ëص Öت≤رير ن�رشت¬ �ليوني�صي∞ يف �لذcرى �لع�رشين لÓتف�قية �لدولية

◊≤و� ¥لطفل.3

وب�ëص Öت≤دير�ت و�cلة غو çوت�ص¨يل �لÓج� ÚÄلفل�صطيني’� - Úأونرو�
The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

 in the Near East-UNRWAيÑل≠ عدد �ل�صك�ن �لفل�صطيني Úيف لÑن�ن � 423أل∞.4
:á«æ«£°ù∏ØdG - á«fÉæÑ∏dG äÉbÓ©dG .2
 ⁄تÑد�أ �لعÓق�ت �للÑن�نية �لفل�صطينية �إب�ن �لنكÑة �لفل�صطينية ،و�إ� �‰ص≤Ñته� ،حيå
�cن هن�∑ تد�خل �أ�رشي ب�÷� Úن†a ،ÚÑص k
 Óعن �’أعم�ل �لتج�Qية .و�إKر �لنكÑة

�لفل�صطينية �صنة  1948نز� ±’B� ìلفل�صطيني Úوخ�صو�ص  �kمن من�ط≥ �صم�ل aل�صطÚ

�إ ¤لÑن�ن .وبهذ� ت¨Òت طÑيعة �لعÓق�ت ب�÷� Úن ÚÑبعد �لنكÑة ،حي� åن�ëرشت يف
�إط� Qح�لة �للجوء �لتي �Qأى aيه� ق�ص ºمن �للÑن�ني Úع �k ÄÑعلى �لن�صي� èلط�Fفي �للÑن�.Ê
وVصمن �لتو�Rن�ت �لط�Fفية و– âحجة �ل åëÑعن �’�صت≤ر�� Qل�صي��صي يف لÑن�ن،

�cن� âلدولة �للÑن�نية �ص ¬Ñغ�ÑFة عن �له◊� ºي�تي د�خل �ملîيم�ت �لفل�صطينية ،حيå

تر’� âcأوVص�´ �لد�خلية �إ� ¤لتن¶يم�ت �لفل�صطينية ،وو�cلة �’أونرو�c .م� مُحرΩ
7
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�لفل�صطيني من ح≤وق¬ �ملدنية –� âصع�◊� Qف�® على ح≥ �لعود� Iإa ¤ل�صط Úو†aQص
�لتوط ،Úوهو �صع� Qغ�ل �k Ñم� ��صتîد Ωيف �ملن�cف�ت �ل�صي��صية �للÑن�نية.
�أم� على �ل�صعيد �لع�صكري≤a ،د ح�ول �لفل�صطينيون �أن ي�صتفيدو� من �÷Ñهة

�÷نوبية للÑن�ن يف م≤�ومة �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي; ووقع� âلعديد من �◊و�د çمع
�ل�صلط�ت �للÑن�نية� ،لتي ح�ول◊� âف�® على جÑهته� ه�دFة قد� Qمل�صتط�´ ،وذلك
�لتز�م  �kب�تف�قية �لهدنة �ملوقعة مع ”�إ�رش�Fيل“ �صنة  .1949و�cن �’إ�صك�ل �لفل�صطيني
�’أول مع �لدولة �للÑن�نية قد وقع يف  ،1966/7/20عندم� �عت≤ل �Bمر cتيÑة م�ص� Iيف

�÷ي�ص �للÑن� ،Êعند �◊دود �للÑن�نية �÷نوبية ،جمموعة aل�صطينية م�صلëة �cن�– âول
عÑو◊� Qدود عند بلد Iعيت� �ل�صع Öيف ق†ص�ء بن âجÑيل .و�cن �Bمر �لكتيÑة �لذي �عت≤ل

�ملجموعة �لفد�Fية �Bنذ�∑ �ل†ص�ب§ �صعد حد�د� ،لذي تو ¤يف م� بعد قي�د” Iجي�ص لÑن�ن
�÷نوبي“� .أم� ق�Fد �ملجموعة� ،لذي �دعى حينه� �أن¬ Qقي� Öأول يف �÷ي�ص �ل�صوQي،
≤aد �cن ي��رش عر�aت �لذي مُ�ص uل� ºإ� ¤ل�صوQي Úمع جمموعت¬a .يم� ت≤ول Qو�ي�ت �إن

FQي�ص جه�� Rمل�îبر�ت �ل�صوQية حينه�� ،لع≤يد �أحمد �صويد� ،Êتدخل ’إط¥Ó
�رش�ح¬.5

على �إKر خرو� êمل≤�تل� Úلفل�صطيني Úمن �’أQدن بعد �أحد�� çأيلول� /صÑتم،1970 È

cQزت �مل≤�ومة �لفل�صطينية عمله� يف لÑن�ن ،و�cن �تف�� ¥ل≤�هر� Iلذي ع≤د يف ت�رشين
�ل /Ê�ãنوaم ،1969 Èهو �ل†ص�ب§ للوجود �لع�صكري �لفل�صطيني ،غ� Òأن �ص� ìÓمل≤�ومة
�لفل�صطينية م� ل� åÑأن �أ�ص íÑجزء� kمن �ملع�دلة �ل�صي��صية �للÑن�نية بعد �أن دخل âمن¶مة

�لتëرير على جÑهة �’أح ±Óيف �◊رب �’أهلية �للÑن�نية� ،لتي �ندلع� âصنة ،1975

وب≤ي �◊�ل cذلك حتى �’جتي�’� ìإ�رش�Fيلي للÑن�ن �صنة  ،1982وخرو� êمل≤�تلÚ
�لفل�صطيني ،Úليعود �لوجود �لفل�صطيني �مل�صل íبعد ذلك ب�صكل ع�V Ωصمن �ملîيم�ت.

بعد �نته�ء �◊رب �للÑن�نية ت�ص�عد �◊دي åحول ترتي� ÖلعÓقة �للÑن�نية �لفل�صطينية،
وخ�صو�ص  �kبعد توقيع �تف�� ¥أو�صلو �صنة  ،1993وت�ص�عد �◊دي åعن �◊لول �ل�صلمية
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لل≤†صية �لفل�صطينية ،وم�  ≥a�Qذلك من �ﬂو ±لÑن�نية بفرVص توط� ÚلÓجÚÄ

�لفل�صطيني Úيف لÑن�ن .وهو م� ��صتوج Öت�صكيل ÷نة للëو�� QللÑن�� - Êلفل�صطيني
بر��Fصة �ل�صف Òخليل مك�وي �صنة  ،62005ليتعز Rهذ� �◊و� Qبعد �إع�دa� Iتت�ã‡ ìلية

من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية يف لÑن�ن ،وaQع �لتمãيل �لدبلوم��صي �لفل�صطيني �إ ¤مرتÑة
�صف ،ÒليتوR ¤م�� ΩلعÓقة �إVص�aة �إ� ¤لتمãيل �ل�صي��صي للف�ص�Fل �لفل�صطينية على
�ختaÓه�.

:OQÉÑdG ô¡f º«fl øY IòÑf .3
ي≤ع ﬂي ºنهر �لQ�Ñد� Ê�K ،أ� Ècملîيم�ت �لفل�صطينية يف لÑن�ن ،على م�ص�aة ºc 16

من مدينة طر�بل�ص �صم�‹ لÑن�ن ب�ل≤رب من �لطري≥ �ل�ص�حلي .و�أن�ص�أ �ملîي ºيف �’أ�ص��ص

�–�د جمعي�ت �ل�صلي’� Öأحمر �صنة  1949لتو’� Òaإق�مة لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ

�ل≤�دم Úمن ب◊� IÒëلو� Iصم�‹ aل�صط .7Úوقد �أ�ص�ص على م�ص�حة تÑل≠ c 1ل،2º
و�أ�صc 14 âëÑل 2ºت≤ري �k ÑقÑل تدم� √Òصنة � ،2007أKن�ء �ملع� ∑Qب÷� Úي�ص �للÑن�Ê
وتن¶يa ºت’� íإ�ص.8ΩÓ

بل≠ عدد �صك�ن ﬂي ºنهر �لQ�Ñد عند ت�أ�صي�ص¬ حو�‹ �صتة � ±’Bن�صمة ،9وو�صل عدد

�صك�ن¬ �صنة � 2007إ� 40 ¤أل∞ ن�صمة ،10وهن�∑ بع†ص �لت≤�Qير تفيد ب�أن عدد �صك�ن

نهر �لQ�Ñد و�صل �إ� 45 ¤أل∞ ن�صمة .11وقد �cن لوVصع ��صتãن�Fي غ�ﬁ Òصوب دو Qيف
ت�أ�صي�ص �ملîي ،ºعندم� ح�ول عدد من ’جÄي قرى �صم�ل aل�صط’� Úنت≤�ل �إ� ¤صوQية
عن طري≥ �ل�ص�حل �إKر �لنكÑة� ،إ’ �أن قر�◊� Qكومة �ل�صوQية �Bنذ�∑ ،ب�إقف�ل �◊دود مع

لÑن�ن بëجة عد�� Ωصت≤�Ñل �ملزيد من �لÓج�a ،ÚÄج�أه ºوه ºيف منط≤ة �صم�ل لÑن�ن،
ﬂي.12º
V�aصطرو� �إ� ¤ل�صكن يف خيّ º
–ول âمع �’أي�� Ωإّ ¤

�أم� ب�لن�صÑة للرتcيÑة �ل�صك�نية و�◊�لة �’قت�ص�دية للمîي≤a ،ºد ذcرت د��Qصة ن�رشه�

معهد a�aو للد��Qص�ت �لتطÑي≤ية �لدولية � -لÔويFafo Institute for Applied è
� International Studiesصنة � 2007أن ”Kل� åصك�ن �ملîي ºت≤ل �أعم�Qه ºعن 15
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ع�م  ،�kوقر�بة ن�صفه ºت≤ل �أعم�Qه ºعن ع�رشين ع�م  ...�kوتت�أل∞ �’أ�رش Iيف نهر �لQ�Ñد

يف �ملتو�ص§ من خم�صة �أ�ص��îص ،لكن هن�∑ تف�وت  ÒÑcب� Úأحج�’� Ωأ�رشa ،هن�∑
م� ن�صÑت¬  %31من �’أ�رش يف �ملîي ºموDلفة من �صÑعة �أaر�د �أو �أ ،Ìcو�أن  %52من a�cة
�’أ�ص��îص �لذين يعي�صون يف �ملîي ºينتمون �إ ¤مãل هذ√ �’أ�رش .وتت�أل∞  %14من

م�ص�cن نهر �لQ�Ñد من غرaة و�حد ،§≤a Iيف ح� Úأن  %41من �مل�ص�cن تت�أل∞ من

غرaت� .Úأم� معدل �ل≤و� Iلع�ملة يف نهر �لQ�Ñد aهو متدنa ; mهن�∑ و�حد  §≤aمن �أ�صل
KÓKة ��Qصدين ”ن�ص§ �قت�ص�دي  ،“�kويÑل≠ معدل �لÑط`�لة ب�ëص Öمع�ي Òمن¶مة �لعمل

�لدولية  ،%10يف ح Úي�صل يف بع†ص �لت≤دير�ت ”غ� Òلدقي≤ة“ �إc ،%22 ¤م� ي�ص�Q
�إ� ¤أن  %63من �لفÄة �لع�ملة يف نهر �لQ�Ñد تعمل د�خل �ملîي.º

وب�ëص� Öلد��Qصة �أي†ص �a ،�kإن �لعديد من �’أ�رش يف نهر �لQ�Ñد له� �أ Ìcمن دخل،

حي� åإن  %48يعتمدون على �’أجو Qنتيجة �لعمل عند �ل¨ ،Òبينم� هن�∑ %35

يعتمدون على مد�خيل �أعم�له��ÿ� ºصة ،يف ح� Úأن مد�خيل  %3هي من م�ص�دQ
�أخرىc .م� �أن  %72من �’أ�رش تعتمد على �لتëويÓت �Q�ÿجية� .أم� ب�لن�صÑة ملعدل
�لدخل �ل�صنوي لÓأ�رشa Iهو بëدود  6.3مليون ل IÒلÑن�نية ) 4,200دو’� Qأمريكي(،
�أي  350دو’� k�Qصهري K ،�kل åهذ√ �’أ�رش له� نو´ من �’دخ�� Qإم� ع� ÈلÑنو∑ )،(%7

�أو يف �’�صتãم��Qت )� ،(%6أو عن طري≥ �’حتف�® ب�لذه Öو�ملجوهر�ت ).13(%28

وب�’إ�ص�� IQإ� ¤أن معدل عدد �أaر�د �’أ�رش� Iلو�حد Iهو خم�صة �أ�ص��îص�a ،إن معدل
دخل �لفرد �ل�صنوي هو  840دو’� ،k�Qأي �أن معدل دخل �لفرد هو  70دو’� k�Qصهري .�k
�cن ﬂي ºنهر �لQ�Ñد مرcز�� kقت�ص�دي  �kمهم  �kيف �صم�ل لÑن�ن قي��ص � �kإﬁ ¤يط¬ ،لكن
حي�� Iأهل¬ ت¨Òت “�م  �kبعد �ملو�جه�ت ب÷� Úي�ص �للÑن� Êوتن¶يa ºت’� íإ�ص .ΩÓوQغº

ت�أcيد�ت �لدولة �للÑن�نية و‡ãلية من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية يف لÑن�ن على �إع�د Iبن�ء
�ملîي ºوعود� Iأهل¬ �إلي¬�a ،إن �لك Òãمنه ⁄ ºيكن مطمÄن � �kإ ¤تلك �لوعود.14
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:ΩÓ°SE’G íàa Qƒ¡X .4
دخل حو�‹ Q 250ج k
� Óإ� ¤ملîيم�ت �لفل�صطينية �صم�‹ لÑن�ن مع بد�ية �صهر ت�رشين

�ل /Ê�ãنوaم ،2006 Èحي� åصيطرو� على م≤� Qحرcة aت’� íنتف�Vصة ،وتردد حينه� �أن
�أبو خ�لد �لعملة� ،ل≤ي�دي يف aت’� íنتف�Vصة ،ق�د �ن≤Óب  �kعلى �◊رcة.15
�cن �ل¶هو’� Qأول لتن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓيف ﬂي ºبر� êل�Èجنة يف �ل†ص�حية �÷نوبية

للع��صمة �للÑن�نية بÒوت� ºK ،نت≤ل عن��رش �لتن¶ي� ºإﬂ ¤ي� ºلÑد�وي �صم�‹ لÑن�ن.

ويف �أو�خر �صهر ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم ،2006 Èح�صل ��صت ∑�Ñب Úعن��رش من �لكف�ì

�مل�صل� íلفل�صطيني وعن��رش �لتن¶ي� ،ºصد� QإKره� يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �لÑي�ن Qق ºو�حد،

ت�أcد aي¬ �نف�ص�ل �ملجموعة عن حرcة aت’� íنتف�Vصة ،حي� åأطل≤ âعلى نف�صه� ��صº
aت’� íإ�ص .16ΩÓو�أعلن� âأنه� ”جم�عة �إ�صÓمية هدaه� قت�ل �ليهود ومن ي�ص�نده ºمن

�ل¨ربي� Úملت�صهين ،“Úو�أن هد� ±لتن¶ي’�” ºأ�ص��صي هو �إ�صﬂ ìÓيم�ت �لÓجÚÄ
�لفل�صطيني Úيف لÑن�ن مب� يتن��ص Öمع �ل�رشيعة �’إ�صÓمية قÑل Q�ﬁبة �لكي�ن �ل�صهيو.17“Ê
بد�ية �أطل≥ على هذ√ �ملجموعة عد� Iأ�صم�ء a”`cت’� íإ�ص “ΩÓو”�÷ي�ص �’إ�صÓمي“
و�صو � ’kإ ¤عÓقته ºبتن¶ي� ºل≤�عد .18Iوقد �أXهر �’إع� ΩÓأن �لذي ق�د هذ√ �ملجموعة
هو �ص�cر �لع�Ñصي ،وهو aل�صطيني من �أحد ﬂيم�ت �صوQية ،عمل يف �ل�ص�ب≥ †cص�ب§

طي� Qيف جي�ص �لتëرير �لفل�صطيني .ويف حو�� Qصëفي مع¬ حول جدلية برو Rتن¶يº

aت’� íإ�ص� ،ΩÓأcد �أن تن¶يم¬ هو �ن�ص≤� ¥عن حرcة aت’� íنتف�Vصة� ،لتي �ن�ص≤â
ب�’أ�صل عن حرcة aت� íصنة  1983نتيجة �نëر��aت تن¶يمية ب�ëص ÖتÈير �ملن�ص≤،Ú

وهو �لتÈير نف�ص¬ �لذي ��صتîدم¬ �لع�Ñصي لتوVصي� íأ�ص�Ñب �ن�ص≤�ق¬ عن حرcة aتí
�’نتف�Vصة.

وب�ëص� Öلع�Ñصي�a ،إن aت’� íإ�ص ΩÓت�أ�ص�ص âللد ´�aعن �لÑندقية �لفل�صطينية يف
لÑن�ن –�Q âية �إ�صÓمية و�صو � ’kإ– ¤رير aل�صط ،19Úخ�صو�ص  �kبعد �صدو� Qل≤ر�Q

�لدو‹ Qق 1559 ºبت�Qيخ � ،2004/9/2لذي ن�ص على Vرشو IQنز´ �ل�ص ìÓمن a�cة
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�مليلي�صي�ت �مل�صلëة ،و“ك� Úلدولة �للÑن�نية من ب�ص§ �صي�دته� على a�cة �’أV�Qصي
�للÑن�نية .20ن�aي ’� �kته�م�ت بتÑعية تن¶يم¬ �إ ¤تن¶ي� ºل≤�عد� Iأو �إ� ¤أجهز�� Iصت�Q�Ñîت
عربية .و�أcد يف حدي ¬ãعلى عد Ωوجود �أي نية لل�صد�� Ωأو �ملو�جهة مع �لدولة �للÑن�نية،
م�صدد� kعلى �أن aت’� íإ�ص ΩÓمع �أمن لÑن�ن و��صت≤ر� ،√Qو�أن تن¶يم¬ لي�ص طر �k aيف �ل�رش�´
�لد�خلي �للÑن� ،ÊمÑين ’� �kنفت� ìو�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 �لع�Ñصي و�نتم� ¬Fللëرcة ،مÑين � �kأن �لعملة �لذي �cن م�صوDو  ’kعن مو�قع �◊رcة
يف لÑن�ن بعد �ن�ص�ëب �÷ي�ص �ل�صوQي�c ،ن ير�صل �لع�Ñصي ير�� ¬≤aأ�ص��îص من
جن�صي�ت ﬂتلفة �إ ¤هذ√ �ملو�قع ،حي�R åد عدده ºمع �’أي� Ωوتل≤و� تدQي�Ñت ع�صكرية

�إ ¤ح’� ÚإعÓن عن تن¶يa ºت’� íإ�ص .ΩÓو�أ�ص�� Qإ� ¤أن عن�رش �مل�ل هو �لذي جمع
ب� Úلعملة �لي�ص�Qي و�لفكر �ل�صلفي �لذي ن�دى ب¬ تن¶يa ºت’� íإ�ص ،ΩÓوهو م� �أدى

�إ�a ¤صل �لعملة من حرcة aت’� íنتف�Vصة بعد –≤ي≤�ت �cصف� âمت� ¬cÓلعديد من
�لع≤��Qت يف �صوQية ت≤د Qب`  100مليون ل� IÒصوQية.22

 ⁄يëظ �لع�Ñصي ب�هتم�� ΩإعÓمي خ��ص حتى �صنة  2002عندم� وQد ��صم¬ Vصمن

ق�Fمة �ملتهم Úب�غتي�ل �لدبلوم��صي �’أمريكي لوQن�ص aو‹  Laurence Foleyيف
عم�ن .حي� åأ�صدQت ﬁكمة �أQدنية حكم  �kغي�بي  �kب�’إعد� Ωعلى �لع�Ñصي .وعلى �لرغº
ّ
من �عت≤�ل �لع�Ñصي يف �صوQية ⁄ ،تط�ل Öب¬ �’أQدن و’ �لو’ي�ت �ملتëدc ،Iم� �أن
�إط� ¥Óرش�ح¬  ⁄ي� Ìحتج� êو��صنطن و’ ��صت¨ر�ب �’أQدن.23

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

جمل�ص �’�صت�Q�Ñîت �ل≤ومي �’أمريكي من خطو�” IQلع�Fدين من �لعر� ،“¥و�أنهº
�صيëلون مك�ن �’أ�¨aن �لعرب .ون≤ل عن خ ÒÑيف �صوDون �÷م�ع�ت �مل�صلëة ب�ل�رش¥

�’أو�ص§ ،يدعى ﬁمد عÑد �لرحمن� ،أن هن�∑ �ص�îصية لÑن�نية يف تن¶يa ºت’� íإ�صΩÓ

هي �’أقوى تل≤ Öب`”�أبو حط�ب“ ،وهو لÑن� Êولد يف �صوQية و�ص� ∑Qيف مع� ∑Qيف

�ل�صي�ص�ن و�أ�¨aن�صت�ن ،و�أن هذ� �ل�ص�îص هو من ي≤ود �لتن¶ي ºولي�ص �لع�Ñصي م�صت�صهد�k
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ب�صعوبة �أن ي≤د Ωتن¶ي ºيëمل هذ√ �’أيديولوجية على ت≤دR Ëع�مت¬ �إ’� ¤إع ΩÓب�لطري≤ة

�لتي حد âKمع �لع�Ñصي.24

وب�’إVص�aة �إ� ¤أبي حط�ب بر� Rص�îص�ن من قي�د�ت �ل�ص∞ �’أول للتن¶ي� ºأحدهم�

aل�صطيني م�صوDول عن �ل≤†ص�ي� �مل�لية ،و�Bخر �صوQيc .25م� �cن âهن�∑ قي�د�ت �أخرى

يف �لتن¶ي� ،ºأبرRه� �صه�ب قدو� Qملل≤ Öب�أبي هرير ،Iو�لذي �cن ي�ص¨ل من�ص Öن�ÖF
ويعد√ �لÑع†ص �لرجل �ل Ê�ãيف �لتن¶ي ،ºو�ل≤�Fد
�ل≤�Fد ،و�أبو مدين �أحد �ل≤�د� Iليمنيّ ،Ú

�لفعلي للعن��رش �لعربية .وذcرت �لت≤�Qير �أن عدد �لفل�صطيني� Úملنتم� Úإ ¤تن¶يa ºتí
�’إ�ص ،ΩÓهو بëدود  .26%30ومن هن� ت� RÈأهمية �’إ�ص�� IQإ� ¤أن �لتن¶ي ⁄ ºيكن
تن¶يم a �kل�صطيني  �kعلى 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� èFح�ص� ºملعرcة �لتي

ح�صل âيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ب÷� Úي�ص �للÑن� Êو�لتن¶ي ºمن خÓل هوي�ت �ل≤تلى

و�ملعت≤ل Úيف �صفوa ±ت’� íإ�ص.ΩÓ

ويف ح� Úأن �أن�ص�’� QأÌcية �لني�بية يف لÑن�ن يف ذلك �لوق� âتهمو� �صوQية بت�أ�صي�ص

تن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓلتفج’� ÒأوVص�´ يف لÑن�ن�Q ،أى �أن�ص�� Qملع�VQصة يف �مل≤�بل �أن

�لتن¶ي ºح�لة مفتعلة لتفج Òنز�´ مذهÑي يو�Dص�ص ◊�ص�� Qمل≤�ومة �للÑن�نية ذ�ت �لط�بع
�ل�صيعي.27

:OQÉÑdG ô¡f áeRCG çGóMCG .5
�cن �’حتك�∑ �’أول ب Úتن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓو�لدولة �للÑن�نية يف ،2007/2/12

ح Úق� Ωعن��رش من �لتن¶ي ºب�حتج�KÓK Rة عن��رش من �’أمن �لد�خلي�c ،نو� ي≤ومون
بدوQية يف ﬁي§ ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،على خلفية �ته�� ΩلدوQية ب�لتج�ص�ص على مو�قع

�لتن¶ي.28º

�أم� على �صعيد �’أحد�’� çأمنية �للÑن�نية≤a ،د طر�� ìصa ºت’� íإ�ص ΩÓيف

 ،2007/3/12بعد �ته�� Ωلتن¶ي ºبتنفيذ تفج Òح�aلتي �cQب يف منط≤ة ع Úعل≥ ،يف
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بكفي� �رشقي بÒوت ،ذهV Öصëيته� KÓKة قتلى و�لعديد من �÷رحى .وقد ّ” توقي∞

بع†ص �مل�صتÑه� ،Úلذين �ت†ص íمن خÓل �لت≤ëي≤�ت �أنه ºعلى �صلة ب�لتن¶ي’� ،ºأمر

�لذي نف�√ Rعي� ºلتن¶ي� ºص�cر �لع�Ñصي .وبعد �ته�م�ت وجه� âإ� ¤صوQية برع�ية هذ√

�’أحد� ،çنف’� âأخ IÒذلك ،موcDد Iعلى ل�ص�ن وRير �لد�خلية �ل�صوQي� ،للو�ء ب�ص�Ω

عÑد �ملجيد� ،أن aت’� íإ�ص�” ΩÓأحد تن¶يم�ت �ل≤�عد� Iلتي تîط§ ’أعم�ل �إQه�بية يف
�صوQي�“ �أي†ص  .29�kوعلى �إKر ح�دKة ع Úعل≥ ،ق�÷� Ωي�ص �للÑن� Êبت�صديد �’إجر�ء�ت
�’أمنية على مد�خل ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،م� ��صتدعى –ر �k cمن �’أه�‹ من خÓل �عت�ص�Ω
�صعÑي ط�لÑو� aي¬ برحيل عن��رش aت’� íإ�ص ΩÓعن �ملîي.30º

cم� �أن تن¶يa ºت’� íإ�ص� ΩÓته ºب�لعديد من �’أحد�’� çأمنية �لتي وقع âيف لÑن�ن
يف تلك �لفرت ،Iومن Vصمنه� �’غتي�’ت و�صو � ’kإ ¤تفج�Òت �cن âت�صتهد ±قو�ت

�ليونيفيل �لع�ملة يف �÷نوب �للÑن�.Ê

بد�أت �ملع���◊� ∑Qصمة ب÷� Úي�ص �للÑن� Êوجم�عة aت’� íإ�ص ΩÓيف ،2007/5/20

و�cن’� âأعن∞ منذ �نته�ء �◊رب �’أهلية يف لÑن�ن �صنة  .311990وذلك على �إKر
ت�ص�’� ´Qأحد� ،çبعد �أن ق�م âجمموعة ت†ص ºعدد� kمن �مل≤نع Úب�رشقة م�رش�” ±لëÑر

�ملتو�ص§“ يف بلد� Iأميون �صم�ل لÑن�ن يف  ،322007/5/19بينم� ذcرت م�ص�د� Qأن

عن��رش aت’� íإ�ص ΩÓتوجهو� �إ� ¤مل�رش�’ ±صت ΩÓحو�لة �cنو� يتل≤ونه� ب�صكل دوQي،
aر†aص� âإد�� IQمل�رش ±ت�صليمه◊� ºو�لة �cملعت�د�≤a ،مو� ب�أخذ �ملÑل≠ ب≤و� Iل�ص،ìÓ

قد� QملÑل≠ �مل�صلوب ب` � 125أل∞ دو’� QأمريكيÓa .33ح≤� âل≤وى �’أمنية
وقد ّ

�مل�صتÑه ،Úود�هم� âص≤ة �cنو� يتو�جدون aيه� ،ليت†ص� íأنه ºمن عن��رش تن¶يa ºتí

�’إ�ص� ،ΩÓلذي Qد م��Ñرش Iبهجو Ωعلى مو�قع �÷ي�ص �ملëيطة مبîي ºنهر �لQ�Ñدc ،م� ق�Ω
ب≤طع �لطر� ¥لع�مة وخط∞ �÷نود �‡ ،ت�ص ÖÑمب≤تل قر�بة  ÚKÓKجندي  �kلÑن�ني a .�kك�ن
Qد �÷ي�ص مب�ëولة �قتﬂ Ω�ëي ºنهر �لQ�Ñد لل≤†ص�ء على �ملجموعة �لتي �أبدت م≤�ومة
�رش�صة� ،نته âبتدم� Òملîي ºونزو� ìأهل¬.34
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÷�أ �÷ي�ص �للÑن�� Êإ�� ¤صتîد�a�c Ωة �’أ�صلëة يف معرcت¬ مع aت’� íإ�ص ΩÓو�صو ’k

�إ� ¤ل≤�ص∞ �ملدaعي �ل≤ãيل و�لط�Fر�ت ،يف ح�� Úصتعمل م�صلëو تن¶يa ºت’� íإ�صΩÓ
ب�ëص� Öلعميد �لرcن يف �÷ي�ص �للÑن�a Êرن�صو� �◊�� ،35êصو�Qيخ �لك�تيو�ص� عي�Q

 107مل ،ºو�له�ون من عي�Qي  82و 60مل ،ºوق�ذ�aت �.QBبي.جي .و�ملد�aع �لر�ص��صة

�مل†ص�د Iللط�Fر�ت عي� 23 Qمل ،ºو�Qص��ص�ت �لدو�صك� عي� 14.5 Qمل ،ºب�’إVص�aة �إ¤

�’أ�صلëة �ÿفيفةc .36م� �ته ºتن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓقو�ت �ليونيفيل ب�مل�ص�cQة يف �ملع�∑Q

�إ ¤ج�ن÷� Öي�ص �للÑن� Êبو��صطة ق�ص∞ �ملو�قع يف �ملîي ºمن �لëÑر.37

OQÉÑdG ô¡f º«fl ‘ …ôµ°ù©dG ÊGó«ŸG ™°VƒdG ÚÑJ á£jôN

38
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وقد÷� Ωي�ص �ل�صوQي دعم  �kللجي�ص �للÑن� Êيف �أKن�ء �ملع� ∑Qمãل ذخ�Fر وﬁروق�ت

وهو م� بين¬ �للو�ء �لرcن يف �÷ي�ص �للÑن�� Êصوقي �مل�رشي ،وذلك مبوج� Öتف� ¥م�ص≥Ñ
ب� Úلطرc .39Úaم� قدم� âلو’ي�ت �ملتëد� Iأي†ص  �kدعم  ،�kحي� åأعلن م�صوDولون

�ص âط�Fر�ت �صëن ع�صكرية �أمريكية ﬁملة ب�لذخ�Fر �أ�Qصل� âإ ¤لÑن�ن
�أمريكيون �أن ّ
’إع�د� Iإمد�د �÷ي�ص �للÑن� Êب�لذخ�Fر ملو��صلة قت�ل جم�عة aت’� íإ�ص.40ΩÓ

وبعد � 106أي� Ωمن �ملع�� ،∑Qأعلن �÷ي�ص �للÑن� Êيف � 2007/9/2صيطرت¬ على ﬂيº

نهر �لQ�Ñد ،و�نته�ء �ملع� ∑Qمع تن¶يa ºت’� íإ�ص ،ΩÓحي� åأ�صفرت �ملعرcة ب�ëصÖ
 168 •ƒ≤°S øY ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G QOÉ°üeع�صكري  �kلÑن�ني  ،�kم≤�بل  222عن�رش� kمن تن¶يº

aت’� íإ�ص ،ΩÓوتوقي∞  202عن�رش� ،kب�’إVص�aة �إ ¤عدد غﬁ Òدد من عن��رش �لتن¶ي”ّ º
دaنه� ºأKن�ء �ملع� .41∑Qعلم � �kأن و�ص�Fل �’إع ΩÓذcرت �أن �÷ي�ص خ�رش  158من �أaر�د√،
و 20مدني  ،�kم≤�بل �أ Ìcمن  60عن�رش� kمن aت’� íإ�صc .ΩÓم� ذcر �أن حو�‹  32مدني �k
aل�صطيني  �kمن �صك�ن �ملîي ºقتلو� ،وجر ìع�رش�ت �Bخرون نتيجة للمع�.42∑Q
وقد ت†ص�Qب� âملعلوم�ت حول م�ص� Òص�cر �لع�Ñصي� ،إذ عرVص âعلى Rوجت¬ جãة

�cن âموجود Iيف �مل�صت�صفى �◊كومي يف طر�بل�ص� ،أcدت �أنه� تعود لزوجه�.43

�إ’ �أن معلوم�ت ذcرت �أن �لع�Ñصي ��صتط�´ �لهروب من ﬂي ºنهر �لQ�Ñدc .م� �أن
ت�صجي k
� Óصوتي  �kن�ص Öللع�Ñصي ن�رش على �أحد �ملو�قع �’إ�صÓمية� ،لتي ت� åÑأ�رشطة لتن¶يº
�ل≤�عد Iو�لتن¶يم�ت �’إ�صÓمية �مل�صلëة ،يف  ،2008/1/8هدد aي¬ �÷ي�ص �للÑن�،Ê

�لذي �صم�√ ”جي�ص �ل�صلي ،“Öمبو��صلة �◊رب Vصد√� .44أم� �لن�ط≥ �’إعÓمي لتن¶يº
aت’� íإ�ص� ΩÓلذي عر ±ب�أبو �صلي ºط¬ ≤aد �عت≤ل ،بعد �أن �cن قيل �أو � ’kأن¬ قتل،
يف منط≤ة جÑل تربل �مل�رشaة على ﬂي� ºلÑد�وي لÓج� ÚÄلفل�صطيني ،Úو�لذي �أق�مâ

aي¬ غ�لÑية �لن�Rح Úل≤رب¬ من ﬂي ºنهر �لQ�Ñد .و�عت≤ل مع¬ KÓKة عن��رش ه� ºصعودي
وتون�صي و�صوQي .45و�أد� ¤ملذcو Qب�عرت��aت حول عدد من �’أحد�’� çأمنية �لتي
ق� Ωبه� تن¶يa ºت’� íإ�ص.46ΩÓ
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وقد ج�ء يف �لت≤�Qير �’أمنية �لتي ن�رشت ،ن≤ k
 Óعن �عرت��aت بع†ص �ملوقو،Úa

�أن �لتن¶ي�c ºن يتلك خطة ’إعÓن ”�إم�� IQإ�صÓمية“ يف �صم�ل لÑن�ن ،غ� Òأن
�’أحد�� çلتي وقع’ âح≤ � �kأ�صهم âيف �إجه�Vصه� .وتذهÿ� Öطة �إ� ¤إحد�ç

” � 11أيلول� /صÑتم ÈلÑن� “Êمن خÓل �صل�صلة تفج�Òت �نتQ�ëية يف aن�د¥

و�صف��Qت ويف مط� QبÒوت ،تتو êبتفج Òنف≥ �صك� �لذي يرب§ �صم�ل لÑن�ن
بو�صط¬ لعزل �ملنط≤ة �ل�صم�لية ،و��صتهد�÷� ±ي�ص aيه� و�إعÓن �’إم�.47IQ
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OQÉÑdG ô¡f ¿Éµ°S ≈∏Y áeRC’G äÉ°SÉµ©fG :Ék «fÉK
 ⁄تكن �أRمة تن¶يa ºت’� íإ�ص� ΩÓإ’ �aص k
 Óجديد� kمن �aصول مع�ن�� IلÓجÅ

�لفل�صطيني يف لÑن�نa .على �لرغ ºمن �أن �’أحد� çبين� âأن �’أRمة لي�صa âل�صطينية،

�إ’ �أن تد�عي�ته� قد �أ�ص�ب âن�صي èحي�ته ºيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد بك�aة مر�≤aه�≤a .د �أدت
�ملع�� ∑Qإ ¤نزو ìحو�‹ � 20,273ص�îص  �kب�ëص� Öإح�ص�ء لÓأونرو� ،توج¬ منه ºم�

ي≤�Qب من � 19أل∞ منه� ºإﬂ ¤ي� ºلÑد�وي ،48حي åتوRع� âلع�ÓFت م� ب� Úملد��Qص

و�لنو�دي و�÷و�مع وبيوت �’أق�Qب ،ب�صكل غ� Òصëي وغ ÒطÑيعي .وعلى �لرغº

من ت≤د� Ëمل�ص�عد�ت �إ� ¤لن�Rح� ،Úإ’ �أن �ﬂو ±من �نت�ص�’� Qأمر�Vص و�’أوبÄة نتيجة
�ل†ص¨§ �لعددي يف �ملك�ن �لو�حد ،و�ل†ص¨§ على �ملر�◊� ≥aي�تية )�إن وجدت(�c ،نâ

مÑع åقل≥.49

وبعد �نته�ء �ملع�“ ∑Qكن ،âب�ëص� ÖأQق�’� Ωأونرو� 3,205 ،ع�ÓFت ،من �أ�صل

نëو  5,400ع�Fلة �cن âنزح ،âمن �لعود� Iإ� ¤ملîي� ºلذي ت� ÚÑأن  1,698مÑنى

يف �ملîي� ºل≤د ،Ëونëو  1,500مÑنى يف �ملîي÷� ºديد –ت� êلعملية �إعم� Qنتيجة
�ملع� .50∑Qويف ذلك د’لة و�Vصëة على حج� ºلنت�� èFمل�أ�ص�وية �لتي حل âبفل�صطينيي

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد.

:…OÉ°üàb’G ™°VƒdG .1
�cن ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،قÑل �ملع� ∑Qب÷� Úي�ص �للÑن� Êوعن��رش aت’� íإ�ص� ،ΩÓملرcز
�’قت�ص�دي �’أول يف �صم�ل لÑن�ن ،و�cن �’أغنى �قت�ص�دي  �kب� Úملîيم�ت ،و�cن aي¬
 Q�Œجملة ،ووÓcء م��cQت ع�ملية على م�صتوى cل لÑن�ن ولي�ص �ل�صم�ل .51§≤a

و�cن �ل�صو� ¥لتج�Qي للمîي ºم≤�صد �صك�ن �ل≤رى �للÑن�نية يف طر�بل�ص وعك�،Q
�إ’ �أن هذ� �ل�صو ¥خ�رش هذ√ �مليز Iبعد �ملع� ،∑Qو≤aد �� ±’Bل�صك�ن م�صد Qدخل

مه .ºحي�c åن◊� âرcة �’قت�ص�دية �ليومية من حي� åلÑيع قÑل �’أRمة ترت�و ìبÚ
 1.75-1.5مليون دو’� Qأمريكي .و‡� يدلل على ��ÿص�’� IQقت�ص�دية �أن �صك�ن ﬂيº
18
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نهر �لQ�Ñد قلم� ي†صعون �أمو�له ºيف �لÑنو∑≤a ،د �cن� âأQب�حه ºت�صتãمر د�خل �ملîي،º

äÉ«ªc IOÉjR hCG ,ájQÉéàdG ™jQÉ°ûŸGh äÉ°ù°SDƒŸG ™«°SƒJ hCG ,…QÉ≤©dG •É°ûædG ‘ ÉeEG
�ل†Ñص�Fع �ملîزنة لديه ،ºوبتدم� Òملîي�a ºإن cل م� �cن قد جن�√ �أهل �ملîي ºذه Öمع

تدم.52√Ò

ومن مو�Dرش�ت �◊�لة �’قت�ص�دية �لتي �cن� âص�FدB� Iنذ�∑ على �صÑيل �مل�ãل وجود
k ﬁ 21
 ÓلÑيع �لذه� ،Öأعيد �aتت�ﬁ ìل و�حد منه� بعد �نته�ء �ملع� ،∑Qوهو م� يدلل �أي†ص �k

على حج�ÿ� ºص�’� IQقت�ص�دية �لتي ◊≤ âب�ملîي.53º

هذ� ب�’إVص�aة �إ≤a ¤د�ن �لعديد من �أبن�ء �ملîي� ºلع�مل Úخ� êQلÑن�ن وF�Xفه،º

بعد Vصي�´ �أو�Qقه� ºلÑãوتية ،و�إق�م�ته ºيف بلد�ن �’غرت�ب ،نتيجة �لنزو ìعن �ملîيº

وتدم Òبيوته ،ºحي�c åنو� ي≤†صون �إج��Rته� ºل�صيفية ب Úذويه ºقÑل �أن تف�جÄهº

�ملع�.∑Q

cم� �أن �أهل �ملîيa ºوجÄو� ح Úعود� Iلعديد منه� ºأن بيوته ºقد تعرVص âللنهÖ

و�لتîري’� .Öأمر �لذي دaع من¶مة �لعفو �لدولية �إ ¤دعو◊� Iكومة �للÑن�نية �إ� ¤إجر�ء

–≤ي≥ ع�جل يف �أخ Q�Ñنه� ÖلÑيوت و�ملمتلك�ت د�خل �ملîي ºو�’إ�صع�ل �ملتعمد
للëر�a ≥Fيه� وتîريÑه� ،ووجود �صع��Qت مع�دية للفل�صطيني Úمُcت âÑعلى جد�Qن
�لعديد من �ملن�Rلc .م� �أ�ص�Qت من¶مة �لعفو �إ� ¤أن�Ñء حول �إقد� Ωبع†ص جنود �÷ي�ص
�للÑن� Êعلى م†ص�ي≤ة �لÓج� ÚÄلفل�صطيني ،Úو�Qتك�ب �نته��cت Vصده� ’ ،ºصيم�

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

على لع≥ �أحذية �÷نود و�لتعرVص له ºب�ل†رشب.54
:»ª«∏©àdG ™°VƒdG .2

 ⁄يكن وVصع �لطÓب من �أه�‹ ﬂي ºنهر �لQ�Ñد بعد �ملع�� ∑Qإ’ �aص k
 Óمن �aصول
مع�ن�� Iأهل �ملîي .ºوب�’إVص�aة مل� يو�جه¬ �لط�ل� Öلفل�صطيني يف لÑن�ن �أ�ص k
 ،Óمن

م�ص�ع Öيف �لت�ëصيل �لعلمي وم�صت≤Ñل¬ يف �صو� ¥لعمل�R ،دت ح�لة �لتهج Òو�لنزوì
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و≤aد�ن مو�Qد �لر ¥Rبعد �ملع� ،∑Qمن �صعوبة �ل¶رو� ±لتي و�جه âطÓب
نهر �لQ�Ñد وذويهa .ºهن�∑ �أ Ìcمن  350ط�ل �k Ñمن �ملîي�c ºنو� يلت≤ëون ب�÷�مع�ت

�للÑن�نية �لر�صمية و���ÿصة يف طر�بل�ص وبÒوت ،منه ºم� ي≤�Qب  160ط�ل �k Ñيف �÷�معة
�لعربية يف بÒوت وحده� ،ب�تو� جميع � �kأ�رشى �ل≤ل≥ و�ÿو ±من �ملجهول لكون
مع¶مه ºب�تو� غ Òق�دQين على �إcم�ل د��Qصته�÷� ºمعية ،نتيجة ≤aد�ن �أهله ºمل�صدQ

RQقه ºونزوحه ºمن بيوته ،ºوم� �Rد من �صعوبة �’أمر عد Ωتوّaر �’أمو�ل �لك�aية لدى
و�cلة �’أونرو� لت¨طية تك�لي∞ �لتعلي.55º

�أم� على �صعيد �ملو�Dص�ص�ت �لرتبوية≤a ،د �cن يف �ملîي� ºصÑع مد��Qص ت�بعة لÓأونرو�،
و�صQ âي�Vص لÓأطف�ل�c ،ن بع†صه� ي≤و� Ωأحي�ن  �kبدو� Qلتوعية �ل�صëية و�’جتم�عية

و�لرتبوية و�ل�صëة �لنف�صية ،عن طري≥ �إق�مة �ملV�ëرش�ت و�لندو�ت �لطÑية و�’جتم�عية
لÓأه�‹ و�ملجتمع �ملëلي.56

بذلك تزد�د �صعوبة �ملع�ن�� Iلتي حل âب�أه�‹ ﬂي ºنهر �لQ�Ñد من ≤aد�ن لÑيوته� ºإ¤
≤aد�ن �أ�RQقه ºو�صو � ’kإ ¤ح�لة �مل�ص� Òملجهول �لذي ينت¶ر م�صت≤Ñل �أو’دهc ºلم�
ط�ل �أمد �أRمته.º
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OQÉÑdG ô¡f áeRCG øe ±GôWC’G ∞bGƒe :Ék ãdÉK
�أQ�Kت �أحد�ﬂ çي ºنهر �لQ�Ñد �لعديد من Qدود �’أaع�ل �لفل�صطينية و�للÑن�نية،

حي� åأجمع âهذ√ �لردود على عد Ωوجود م�صتفيد يف هذ√ �’أحد� ،çو�Qأت �أن م�

جرى عملية تîريÑية ،موDذية للÑن�ن ولÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �Bن ،و’ يكن �أن يو�≥a

عليه� �أحد .ون�ëول aيم� يلي ت�صلي§ �ل†صوء على �أبر� Rملو�ق∞ �لفل�صطينية و�للÑن�نية

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

�تف≤a�c âة �أطي�� ±ل�صع� Öلفل�صطيني على �أن �ملîيم�ت �لفل�صطينية لن تكون
¨Kر� Iأمنية يف لÑن�ن ،وعلى �أنه� لن ّ
ت¨طي �أي طر ±ي�صيء �إ ¤عÓقة �لفل�صطيني Úمع

لÑن�ن .وحذQت �لعديد من �÷ه�ت �لفل�صطينية من تن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓعلى �أ�ص��ص
و�صف¬ تن¶يم  �kخ�� êQلن�صي èو�ل�رشعية �لفل�صطينية ،و’ ي âب�صلة للمجتمع �لفل�صطيني
وقو�√ �ملن�Vصلة.

Ñ≤aل �ند’´ �أحد� çنهر �لQ�Ñد ،ت�Èأ جÈيل �لرجوب ،م�صت�ص�FQ Qي�ص �ل�صلطة

�لفل�صطينية ﬁمود ع��Ñص ،خÓل Rي� IQق� Ωبه� �إ ¤لÑن�ن على �Qأ�ص وaد aل�صطيني

�Qصمي يف �Bذ� /Qم��Qص  ،2007من تن¶يa ºت’� íإ�ص� ،ΩÓلذي �تهمت¬ �ل�صلط�ت �للÑن�نية
ب�ل†صلو´ يف تفج Òع Úعل≥ يف �مل� Ïل�صم�‹ يف ¶a�ﬁة جÑل لÑن�ن يف ;2007/2/13

ونفى �لرجوب �أن تكون �أي عÓقة ’أي من �لف�ص�Fل �لفل�صطينية ،بكل �أطي�aه� ،بفتí
�’إ�ص .ΩÓو�أcد حر�ص¬ على �أ’ يكون �لفل�صطينيون طر �k aيف �’أRمة �للÑن�نية .57و�أcد

ه��◊� Êصن ،م�صت�ص�� Qلر��Fصة �لفل�صطينية� ،أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ”تر†aص وت�صتنكر

م� ي�صمى بجم�عة aت’� íإ�ص ،ΩÓوهي ’ “ âب�أية �صلة لل�صع� Öلفل�صطيني ون†ص�ل¬
�مل�رشو´“.58
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و�أعلن ع��Ñص cRيã‡ ،ل من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية يف لÑن�ن� ،أن ”م� ي�صمى

�Xهرa Iت’� íإ�ص ΩÓمُوجدت يف Xرو ±معروaة للجميع و’ “ âب�أي �صلة لÓأطر
�ل�رشعية �لفل�صطينية“ ،59ونفى �أن يكون cل من �دعى �’نتم�ء �إa ¤تa íت�ëوي  .�kوذcر

�أن �ملوقو� Úaلذين �عرتaو� ب†صلوعه ºبتفج Òع Úعل≥ لي�صو� aل�صطيني .60Úلكن cRي
�أcد حر�ص قي�د Iمن¶مة �لتëرير على �لو�صول �إّ ¤
حل ل¶�هرa Iت’� íإ�ص ΩÓمن دون
�قتت�ل �أهلي aل�صطينيc .61م� �أعلن cRي �أن من¶مة �لتëرير �تîذت تد�ب Òل`”عزل“
تن¶يa ºت’� íإ�ص� ΩÓصعÑي .62�k

بدو� √Qأ�ص�� Qصلط�ن �أبو �لعين� ،Úأم� Úرش حرcة aت íيف لÑن�ن� ،إ� ¤أن تن¶يa ºتí

�’إ�ص ΩÓيتل≤ى دعم¬ و“ويل¬ و�أو�مر√ من جه�ت خ�Qجية ،ويعمل �cأدو�ت له� .وحذQ
من �أن دوa Qت’� íإ�ص ΩÓيف لÑن�ن �صيكون وب�  ’kعلى �ل�صع� Öلفل�صطيني ،وذcر �أن
هو’Dء ج�وDو� �إ ¤لÑن�ن للتîري Öب��ص� ºلفل�صطيني ،63Úو�أcد �’إ�رش� Qعلى �جتç�ã
تن¶يa ºت’� íإ�ص ،64ΩÓو�أ�ص�� Qإ� ¤أن هذ√ �ل¶�هر Iلن تع�ل� èإ’ ب�ل≤و.65I

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

�للÑن�نية ”من �أي طر�c ±ن“ ،و�Qأى �أن �أي طر ±ي�صيء �إ� ¤لوVصع �للÑن�” Êلن ي¨طي¬
�صعÑن� �لفل�صطيني و’ �’أطر�� ±ل�صي��صية �لفل�صطينية“.66

و�أcد �أ�ص�مة حمد�نã‡ ،ل حرcة حم��ص يف لÑن�ن� ،أن �لف�ص�Fل �لفل�صطينية ”لن
ت¨طي ب�ëل من �’أحو�ل جمرم � �kأي �c �kن جرم¬ و�أي �c �kن âجن�صيت¬“ ،وق�ل متëد�k K
ب��ص ºوaد –�ل∞ �ل≤وى �لفل�صطينية ع≤R Öي�Qت¬ للن�� ÖFللÑن�� Êصعد �◊ريري يف
” :2007/3/16نëن �أcدن� �أي†ص c �kفل�صطيني� Úأن¬ ’ يكن �أن ن≤Ñل ب�أن –ول �ملîيم�ت
�إ ¤بو� QDأمنية و�أن تته� ºملîيم�ت ب�أنه� م�صوDولة عن �’إخÓل ب�’أمن �للÑن�’ Êأنن� نعتÈ

�أن �أمن و��صت≤ر� QلÑن�ن هو قو Iوم�صلëة لن� cفل�صطيني .“Úو�أcد �أن ”ق†صيتن� –ت�ê

�ليو� Ωإ��“ ¤صك لÑن�a - Êل�صطيني ،ولي�ص �إ� ¤أRمة aل�صطينية  -لÑن�نية“ .67و�أ�ص�Q
حمد�ن �إ ¤حر�ص �لفل�صطيني Úعلى �أن ’ تتمدد �Xهرa Iت’� íإ�ص� ΩÓإ ¤خ�ﬂ êQيº

نهر �لQ�Ñد.68
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بدو� ،√Qأcد �Qمز م�صطفى ،م�صوDول �÷Ñهة �ل�صعÑية � -ل≤ي�د� Iلع�مة يف لÑن�ن ،على

�أن جميع �aص�Fل �مل≤�ومة �لفل�صطينية ”يعتÈون ح�لة aت’� íإ�ص ΩÓخ�Qجة عن �لن�صيè

�لوطني �لفل�صطيني“ ،69و�أ�ص��Q Qمز �إ� ¤أن م�ص�ألة خرو êعن��رش aت’� íإ�ص ΩÓمن ﬂيº

�لQ�Ñد ،تت�صد� Qأولوي�ت �ل≤ي�د� Iلفل�صطينية يف �لوق� âلر�هن ،وق�ل” :نëن ≤cي�دI
ع�مة ،ومعن� a�cة �لف�ص�Fل ،مع مع�÷ة هذ√ �ل≤†صية بعيد� kعن �ÿي��Qت �لع�صكرية“.70
:2007 ƒjÉe /QÉjCG ‘ äôéØJ »àdG çGóMC’G â∏Jh â≤aGQ »àdG ∞bGƒŸG .Ü

:á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG .1

وعندم� �ندلع� âأحد�ﬂ çي ºنهر �لQ�Ñد� ،لتي بد�أت يف ≤a�Q ،2007/5/21ه�

�لعديد من Qدود �’أaع�ل �لفل�صطينية ،حي åنفى FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ﬁمود

ع��Ñص �أي عÓقة للفل�صطيني Úب`”م� ي�صمى aت’� íإ�ص ’ ΩÓمن قري Öو’ من بعيد“،
وق�ل ”نëن ل�صن� مع هذ√ �’أعم�ل �لتي ت≤و Ωبه� هذ√ �÷م�عة“.71

cم� �أعرب âحكومة �لوحد� Iلفل�صطينية عن �أ�صفه� لÓأحد�� çلتي Œري يف

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،موcDد� Iأن لي�ص للفل�صطيني� Úأية عÓقة aيه� .و�صدد �لن�ط≥ ب��صº
�◊كومة ،وRير �’إع ،ΩÓم�صطفى �لÈغوKي على �أهمية بذل a�cة �÷هود ◊م�ية
�لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �ملîيم�تc ،م� �أcد �عرت�Vص �◊كومة على �’عتد�ء�ت على

�ملو�Dص�ص�ت �للÑن�نية وعلى جي�صه�.72

و�أجرى �إ�صم�عيل هنيةFQ ،ي�ص �◊كومة �لفل�صطينية� ،ت�ص�  ’kه�تفي  �kمع �لرFي�ص

�للÑن�� Êإميل ◊ود ،وFQي�ص �لو�QRء �للÑن�a Êو�Dد �ل�صنيو ،IQوFQي�ص �لÈمل�ن �للÑن�Ê
نÑي¬ بري ،و�صدد على Vرشو IQحم�ية �لفل�صطيني ،Úيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،وق�ل” :نëن

مع �◊ف�® على �صي�د IلÑن�ن وحم�ية �أمن¬“ .ودع� �إŒ ¤ني� Öملîيم�ت �لفل�صطينية،
�أي مو�جه�ت م�صلëة ،وVرشو IQمع�÷ة �’أمو’� Qإن�ص�نية �لتي ترت âÑعلى �ملو�جهة

�مل�صلëة ،و�لتي ع��صه� �ملîي ºخÓل �لفرت� Iلر�هنة c .73م� دع� �إ ¤حل م�صكلة
نهر �لQ�Ñد ح k
� Óصي��صي  �kولي�ص ع�صكري  �kلتîفي∞ مع�ن�� Iل�صع� Öلفل�صطيني هن�∑.74
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وcل∞ هنية وRير �ل�صوDون �’جتم�عية يف حكومت¬ �ص�لR íيد�ن ب�لتوج¬ �إ¤
بÒوت لل≤�ء �مل�صوDول� ÚللÑن�ني Úو�لوقو ±على �Bخر تطو�Qت �ملوق∞ يف ﬂيº
نهر �لQ�Ñد .75و�أ�ص�R Qيد�ن ،بعد و�صول¬ �إ ¤بÒوت ول≤� ¬Fعدد� kمن �مل�صوDولÚ
�للÑن�ني� ،Úإ�� ¤صتعد�د �ل�صلطة ”لتن¶ي� ºل�ص� ìÓلفل�صطيني مب� يëفظ �صي�د IلÑن�ن“.
cم� دع� Rيد�ن �إ�” ¤إنه�ء �Xهرa Iت’� íإ�ص ΩÓيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،ويف �لوق âنف�ص¬
�إيج�د ّ
حل ’أRمة هذ� �ملîي.76“º
ومن جهة �أخرى ،دع� �أحمد بëرFQ ،ي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ب�’إن�بة،
a�cة �’أطر�ّ ±
◊ل �’أRمة يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �صي��صي  �kوب�لطر� ¥ل�صلمية ”من �أجل
Œني� Öملدني Úوa�cة �’أطر��ÿ� ±ص�Fر �ل�Ñرشية و�مل�دية“.77
وعQ�a Èو� ¥ل≤دوميFQ ،ي�ص �لد�Fر� Iل�صي��صية ملن¶مة �لتëرير ،خÓل �ت�ص�ل
ه�تفي مع �لرFي�ص �للÑن� Êعن ��صتنك�� √Qل�صديد و�إد�نت¬ ب��ص� ºل�صع� Öلفل�صطيني
”�’عتد�ء �’إQه�بي“ على �÷ي�ص �للÑن� ،Êوطل Öمن �لرFي�ص ◊ود �لعمل على وق∞
aوQي ’إط� ¥Óلن�’ ،Qأن �’أوVص�´ aي¬ �أ�ص âëÑم�أ�ص�وية ’ تط�.78¥
cم� دع� âللجنة �لتنفيذية ملن¶مة �لتëرير �◊كومة �للÑن�نية �إ� ¤لتفري≥ ب÷�” Úم�عة
�’إQه�بية“ و�لفل�صطيني Úيف لÑن�ن ،وق�ل� âللجنة يف بي�ن له� �إنه� تت�بع �’أوVص�´ يف
ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ومع �÷ه�ت �لعربية و�لدولية لتو�” Òaأق�صى دQج�ت �◊م�ية ’أبن�ء
�ل�صع� Öلفل�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��ص Öمع �صون �مل�صلëة �لوطنية �للÑن�نية و�مل�صلëة �لوطنية �لفل�صطينية“.80

و’حتو�ء �أحد� çنهر �لQ�Ñد ،ووق∞ �إط� ¥Óلن� ،Qق� Ωوaد م�صرت∑ من من¶مة
�لتëرير و–�ل∞ �ل≤وى �لفل�صطينية بعد Iجو’ت على �مل�صوDول� ÚللÑن�ني ،Úحيå
�أد�ن �لوaد خÓل جو’ت¬ م� ق� Ωب¬ تن¶يa ºت’� íإ�ص ،ΩÓو�أبدى ��صتعد�د√ للتع�ون
قد Ωبجملة مط�ل Öلتîفي∞ مع�ن�I
مع �ل�صلط�ت �للÑن�نية ملع�÷ة هذ√ �ل¶�هرc ،Iم� ّ
�لفل�صطيني Úد�خل �ملîي.81º
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و�أcد �لوaد على �أن ’ عÓقة لتن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓب�ل�ص�أن �لفل�صطيني �أو �ملîيم�ت

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

ودع� �إ–” ¤ييد �ملîيم�ت عن ح�لة aت’� íإ�ص .“ΩÓوط�ل� Öلوaد بعد Ωق�ص∞ �ملîيº
ع�صو�Fي  ،�kو�لرد  §≤aعلى م�ص�د� Qلن�Òن حتى ’ ي≤ع Vص�ëي� مدنيون.82
cم� �cص∞ ع��Ñص cRيã‡ ،ل من¶مة �لتëرير يف لÑن�ن ،عن ت�صكيل ÷نة �صد��صية

م�صرتcة بر��Fصت¬ موDلفة من �aص�Fل من¶مة �لتëرير و–�ل∞ �ل≤وى �لفل�صطينية ملو�Ñcة
”�لتطو�Qت وتن�صي≥ �’ت�ص�’ت و�ملو�ق∞ مع �◊كومة �للÑن�نية و�÷ي�ص و�ل≤وى

�لفل�صطينية cله�“ .83غ� Òأن تطو’� QأRمة �لد�خلية �لفل�صطينية ،بعد �أحد� çغزI
و�صيطر Iحم��ص على �ل≤ط�´� ،أKر �صل �k Ñعلى �÷هد �مل�صرت∑ لف�ص�Fل �ملن¶مة وقوى

�لت�ëل∞ ،حي†aQ åص cRي �’لت≤�ء مبمãل حرcة حم��ص يف لÑن�ن ،بعد �ل≤ر�� Qملرcزي
�لذي �تîذت¬ حرcة aت íب≤طع ّ
cل �’ت�ص�’ت بëم��ص.84
و�أcد ع��Ñص cRي” ،وقو ±جميع �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �إ ¤ج�ن÷� Öي�ص
�للÑن� ،85“Êوجدد �إد�نة �لفل�صطيني Úل¶�هرa Iت’� íإ�ص ،ΩÓو�أcد �أن هن�∑ �قتن�ع �k
aل�صطيني  - �kلÑن�ني  �kملع�÷ة هذ√ �ل¶�هر Iب�صكل م�صرت∑ ،ولكن¬ �صدد حر�ص¬ على �أن ’
ت�صي� Öص¶�ي�ه� �’أبري�ء �صو�ء يف �ملîي� ºأو خ�Qج¬c .م� نفى cRي QغÑة حرcة aتí
ب�لتدخل �لع�صكري مل�صلëة �÷ي�ص �للÑن�ﬁ ،86Êذ k�Qمن �أية �ﬁولة ÷ر �لفل�صطيني� Úإ¤

�قتت�ل د�خلي لن يîر êمن¬ �أي منت�رش.87

وو�ص∞ cRي تن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓب�ملجموعة �÷�هلة �مل�صتÑد ،Iو�لتي تت�صرت

ب�’إ�ص ،ΩÓو“��Qص �أب�صع �÷ر� ºFب’� ≥ëأطف�ل و�لن�ص�ء و�ل�صيو ñيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد،88

و�أ�ص�� Qإ� ¤أن م� aعلت¬ ب�ملîي” ºب��ص’� ºإ�ص� ΩÓأ�صو�أ من نكÑة �ل`  .89“48وق�ل cRي �إن
هذ√ �ملجموعة لي�ص له� هوية و’ �أجند ،Iودع� �إQ�ﬁ ¤بته� و�جتK�ãه�; و�أ�ص�� Qإ� ¤أن

�لتع�مل مع موVصو´ نهر �لQ�Ñد يج� Öأن يكون ”cط�Fرﬂ Iتطفة aيه� �أطف�ل ون�ص�ء
وجمرمون“.90
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:íàa ácôM .2

�أم� موق∞ حرcة aت≤a íد ت�أQج íب Úدع� ºإجر�ء�ت �÷ي�ص �للÑن� Êب ≥ëتن¶يa ºتí

�’إ�ص ،ΩÓوب’� Úحتج� êعلى �لطري≤ة �لتي عو÷ âبه� �’أحد� çيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد،
حي� åعرتVص◊� âرcة يف �لÑد�ية على ��صتهد�� ±ملîي ºب�صكل ع�صو�Fي ‡� عرVص

�ملدني� Úلفل�صطيني� Úإ ¤مع�ن� Iو�ﬂطر � ;IÒÑcإ’ �أن¬ مع تطو’� Qأحد� çت¨� Òملوق∞،
و�أيدت �’أ�صلوب �لذي تد� Qب¬ �لعملية �لع�صكرية.

≤aد دع� �صلط�ن �أبو �لعين� ،Úأم� Úرش حرcة aت íيف لÑن�ن ،يف �’أي�’� Ωأو¤

من �ملعرcة� ،إ ¤وق∞ �إط ¥Óن�a QوQي و�إنه�ء �ل≤�ص∞ للمîي ،ºوق�ل �إن �ملدنيÚ

�لفل�صطيني Úيدaعون Kمن �أعم�ل ”ع�ص�بة من �Q�ÿج Úعن �ل≤�نون“ ،و�أ�ص�� Qإ� ¤أن
�ملîيم�ت �ل`  12يف لÑن�ن �صتنتف†ص �إذ�  ⁄يتوق∞ م� �صم�√ ”�ل≤�ص∞ �لع�صو�Fي“ للجي�ص

�للÑن� ،Êوق�ل �إن مو�≤aة �لف�ص�Fل �لفل�صطينية على Vرشو� IQلتîل�ص من aت’� íإ�صΩÓ
’ تعني مو�≤aته� على ق�ص∞ �ملدني .Úوت�بع ق�k F
 ’” Óنريد �أن مُي�ص �÷ي�ص ب�أي �أذى،
ولكن لن نتîلى عن �أبن�Fن� يف �ملîي .91“ºولكن �أبو �لعين ،Úوبعد �أي� §≤a Ωمن �ته�م¬

ووج¬
للجي�ص� ،أcد �أن ”ق�ص∞ �÷ي�ص �للÑن� Êترcز على مو�قع aت’� íإ�صّ ،§≤a ΩÓ
Vرشب�ت يف �صكل م��Ñرش ولي�ص بطري≤ة ع�صو�Fية“.92

و�نعك�ص�aÓÿ� âت �لد�خلية �لفل�صطينية على مع�÷ة تد�عي�ت �أحد� çنهر
�لQ�Ñد ،حي� åته� ºأبو �لعين�a Úص�Fل aل�صطينية ”بت�أخ� “Òلتو�صل �إّ ¤
حل �رشيع لل≤†ص�ء

على aت’� íإ�صc .93ΩÓم� �ته� ºأبو �لعين Úبع†ص ”�aص�Fل قوى �لت�ëل∞ وعلى �Qأ�صه�
حم��ص“ ب�إ�aص�ل ت�صكيل قوa Iل�صطينية م�صرتcة يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،و�تهمه ºبدعº
”ع�ص�بة �لع�Ñصي“� .إ’ �أن �أبو �لعين� Úأcد �أن هن�∑ �ن≤�ص�م  �kلÑن�ني � �kأي†ص  �kحول ت�صكيل

�ل≤و� Iلفل�صطينية .94و�أ�ص�� Qأبو �لعين� Úإ� ¤أن دو Qحم��ص ”يف ق†صية ﬂي ºنهر �لQ�Ñد
�cن قذ k�QوخÑي’ �k ãأنه ºعرقلو� و�أع�قو� قي� Ωهذ√ �ل≤و� Iلفل�صطينية ’�صت�Äص�ل هذ√
�ل¶�هر.95“I
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وبعد �نته�ء �أحد� çنهر �لQ�Ñد �أcد �أبو �لعين� ،Úأن �’نت�ص�� Qلذي ح≤≤¬ �÷ي�ص
�للÑن� Êوﬂي ºنهر �لQ�Ñد على aت’� íإ�ص ΩÓهو �نت�ص� Qعلى ”�’إQه�ب“ ،و�أن �للÑن�نيÚ
و�لفل�صطيني� Úنت�رشو� على ”�’إQه�ب“.96
:¢SÉªM ácôM .3

�أم� حرcة حم��ص≤a ،د ��صتنكرت �’عتد�ء على �÷ي�ص �للÑن� Êيف بي�ن له� ج�ء
aي¬ ’” :ن≤Ñل ل¬ ب�أن يتعرVص ’أي �أذى ب�عت √Q�Ñجي�ص  �kوطني � ...�kإ’ �أنن� نوcDد على
�صيم� �أن �ل≤�ص∞
VرشوŒ IQني� ÖلÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úملدني Úهذ√ �مل�صكلةّ ’ ،
ط�ل �مل�ص�جد وخز�ن�ت �ملي�√ وقطع �مل�ء و�لكهرب�ء“ .وق�ل âحم��ص �إن ”�أي ّ
حل
ع�صكري لهذ√ �مل�صكلة ل¬ نت�KQ�c èFية على �لÓج� ÚÄلفل�صطيني .Úلذلك ’ بد من
تر∑ �◊لول �ل�صي��صية ت�أخذ جمر�ه� ،و�لعمل يف �لوق âنف�ص¬ على �ل�صم� ìب�إدخ�ل
�مل�ص�عد�ت �لع�جلة للفل�صطيني Úيف �ملîيc .“ºم� �أcدت حم��ص على Vرشو IQت�صكيل
مرجعية �صي��صية aل�صطينية موحد Iللعمل على مع�÷ة a�cة �ل≤†ص�ي� �ملتعل≤ة ب�لÓجÚÄ
�لفل�صطيني Úيف 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∞ �’�صت�c�Ñت �لد�Fر Iيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد...
موcDد V Ikرشو��ﬁ IQرش Iم�ص�حة �لتوتر وعد Ωن≤له� �إ� ¤أم�cن �أخرى.97
ويف �إط�� Qصعي حرcة حم��ص ّ
◊ل �أRمة نهر �لQ�Ñد� ،أجرى خ�لد م�صعلFQ ،ي�ص
�ملكت� Öل�صي��صي للëرcة� ،ت�ص�  ’kه�تفي  �kبرFي�ص �لو�QRء �للÑن�a Êو�Dد �ل�صنيو IQوط�ل¬Ñ
”ب�ت�îذ �’إجر�ء�ت �لRÓمة من �أجل عد� Ωمل�ص��ص ب�ملدني Úيف �ملîي ،“ºمÑدي  �kحر�ص¬
على حم�ية �أQو�� ìلفل�صطيني Úو�للÑن�ني Úيف �ل�ص�حة �للÑن�نيةc .م� �ت�صل م�صعل بعمرو
مو�صى’� ،أم� Úلع� Ωللج�معة �لعربية ،و�صعود �لفي�صل ،وRير �Q�ÿجية �ل�صعودي،
وطل� Öإليهم� بذل م�ص�عيهم� ل†صم�ن عد� Ωمل�ص��ص ب�أبن�ء �ل�صع� Öلفل�صطيني يف �ملîيº
خÓل مع�÷ة �’أRمة.98
وVصد
Vصد �لتدخل يف �ل�ص�أن �للÑن�،Ê
ّ
cم� �صدد م�صعل على �أن حرcة حم��ص ت≤∞ ّ
��صتهد�� ±أي جندي لÑن� ،Êولكن¬ دع� �إ ¤مع�÷ة �’أمر �صلمي  ،�kق�k F
” :Óنëن ’ ن≤Ñل
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ق�ص∞ �ملîي ،ºو’ ن≤Ñل �أن يع�ق� ÖصعÑن� يف نهر �لQ�Ñد و’ يف غ ،√Òونëن دعون�
�مل�صوDول Úيف لÑن�ن �إ ¤مع�÷ة �’أمر �صلمي  �kحتى ’ ي�ص≤§ Vص�ëي� �أ� �‡ Ìcص≤طو�“.99
و�صدد �أ�ص�مة حمد�ن� ،ملتëد çب��ص ºحرcة حم��ص يف لÑن�ن ،على �أن �لفل�صطينيÚ
غ Òم�صوDول Úعم� جرى يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،وط�لّ Ö
بëل مع�ن�� Iأهل �ملîي ،ºودع�

�إ�’� ¤صتمر� Qيف �ﬁولة �Qأب �ل�صد´ ب�لطر� ¥ل�صلمية’ ،أن ّ
�◊ل ’ ي�صع¬ �أن يكون من
ّ
”�◊ل �ل�صي��صي هو �ملîر� êلوحيد ملع�÷ة
طÑيعة ع�صكرية �رش .100±و�أcد على �أن
�’أRمة �ل≤�Fمة“.101

وcر Qحمد�ن �أن ”’ م�صكلة aل�صطينية لÑن�نية“ ،معت� k�Èأن ”هن�∑ جرية �QتكâÑ

ب÷� ≥ëي�ص �للÑن� Êويج Öمع�قÑة مرتكÑيه�“c .102م� دع� �إ� ¤إجر�ء –≤ي≥ يف م� جرى
ّ

يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،و–ديد �مل�صوDولي�ت.103

و�أعرب حمد�ن عن قل≤¬ من ”وجود طر�K ±ل åيعي≥ �لتو�صل �إّ ¤
حل“،
و�cص∞ �أن حم��ص ”تÑذل ب�لتع�ون مع �لف�ص�Fل �لفل�صطينية جهد� k�ÒÑc kملنع � ّأي طر±

من ��صت¨Óل �ل¶رو ،±وعد�� Ωصتد� ê�Qلفل�صطيني� Úأو �للÑن�ني� Úإ ¤معرcة د�خلية �أو
aل�صطينية لÑن�نية“.104

cم� �أ�ص� Qعلي برcة ،م�صوDول �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص يف لÑن�ن� ،إ� ¤أن

”خ�aÓت aل�صطينية a -ل�صطينية تعرقل �لتو�صل �إ� ¤تف� ،¥خ��صة بعد �ته�� Ωأطر�±

aل�صطينية ’أطر�� ±أخرى بدعa) ºت’� íإ�ص.105“(ΩÓ

و�صدد �Qأ âaمُم ّر� ،Iمل�صوDول �’إعÓمي ◊رcة حم��ص يف لÑن�ن ،على †aQص حرcت¬

تعرVص �أمن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف ﬂيم�ت �للجوء بلÑن�ن
’أي عملية ع�صكرية u
للîطر .و�أVص��” ±إنن� cفل�صطيني ’ Úنتëمل و QRوجود جم�عة aت’� íإ�صΩÓ
د�خل ﬂي ºنهر �لQ�Ñد“ .و�أcد مُم ّر Iعلى �أنّ ّ
حل �’أRمة ”’ يكون من خÓل �ÿي�Q

�لع�صكري“.106
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:iôNCG πFÉ°üa .4

ومن ج�نÑه� دع âحرcة �÷ه�د �’إ�صÓمي �إ ¤مع�÷ة ق†صية تن¶يa ºت’� íإ�صΩÓ

يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ب�لطر� ¥ل�صلمية ◊م�ية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني ،Úو�أ�ص� Qخ†رش
حÑي� ،Öأحد ق�د÷� Iه�د �’إ�صÓمي� ،إ� ¤أن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيدaعون Kمن �ملعرcة
�’أمريكية يف لÑن�ن ،وق�ل�” :لهد ±من مع�÷� ∑Qي�ص �للÑن� Êيف ﬂيم�ت �لÓجÚÄ
�لو�صول �إ� ¤ص� ìÓمل≤�ومة و�لذي يدaع �لãمن ه� ºملدنيون �لفل�صطينيون“ .وحذQ

حÑي◊� Öكومة �للÑن�نية من �لوقو´ يف �ملîط§ �’أمريكي للو�صول �إ� ¤ص� ìÓمل≤�ومة

�ملتمãل يف �ص ìÓحزب �ˆ بعد �ص� ìÓمل≤�ومة �لفل�صطينية.107

وق�ل ﬁمد �◊ر�Rين� ،أحد ق�د÷� Iه�د �’إ�صÓمي يف غز� ،Iإن حرcت¬ تن¶ر بîطوIQ

ب�ل¨ة مل� يëد çعلى �ل�ص�حة �للÑن�نية ،من عملي�ت �ل≤�ص∞ �ملتو��صل على ﬂيº
نهر �لQ�Ñد ،وط�ل Öق�د�a Iص�Fل �مل≤�ومة ،و�لرFي�ص ع��Ñص ،وFQي�ص �◊كومة �إ�صم�عيل

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

ووق∞ عملي�ت �ل≤�ص∞ �لع�صو�Fي ملîي ºنهر �لQ�Ñد“ .ودع� �◊ر�Rين �◊كومة �للÑن�نية
”�إ� ¤ص÷� Öëي�ص �للÑن� Êمن ﬁي§ �ملîي ،ºووق∞ عملي�ت �ل≤�ص∞ �لع�صو�Fي �لتي

يتعرVص له� �ملدنيون �لفل�صطينيون يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد“.108

و�أcد علي �أبو �ص�ه� ،Úل≤ي�دي يف حرcة �÷ه�د ،على ”�أن �لفل�صطيني Úلن يكونو�

طر �k aيف �لتج�ذب�ت و��aÓÿت �لد�خلية �للÑن�نية“ ،د�عي �” �kلف�ص�Fل �لفل�صطينية �إ¤
Vرشو�– IQص� Úملîيم�ت وحم�يته� من خÓل تو Òaمرجعية aل�صطينية و�حد Iيف لÑن�ن

cي ’ تتكرŒ Qربة ﬂي ºنهر �لQ�Ñد“.109

�أم� �أبو عم�د �لر�aعيã‡ ،ل حرcة �÷ه�د يف لÑن�ن≤a ،د �أcد �أن¬ لي�ص هن�∑ �¥�aB
ّ
للëل يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �إ’ من خÓل �ملدخل �ل�صي��صي ،مÑدي †aQ �kص¬ �ل�صديد ل`”�◊�صº

�لع�صكري“ ،وﬁذ k�Qمن ت�أ�ÒKت¬ يف �ل�ص�حت� ÚللÑن�نية و�لفل�صطينية ،وق�ل:
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هذ√ �ل¶�هرa) Iت’� íإ�ص (ΩÓلي�صa âل�صطينية ،بل �أ�ص ¬Ñب�ل¶�هر’� Iأ‡ية

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

�مل¨رب ،وهذ� يدل على �أن �◊�ص� ºلع�صكري �أو �ل≤†ص�ء على هذ√ �ملجموعة
د�خل �ملîي ’ ºيعني �أن¬ ق†ص�ء على aت’� íإ�ص ΩÓيف cل �ل�ص�حة’ ،أن �◊�صº

�لع�صكري قد ’ يوDتي Kم� √Qبل يع≤د �’أمو .Qنëن حري�صون على �◊�صº
�ل�صي��صي ل�ص� ;ÚÑÑأو  ’kل�صÓمة �أهلن� و�صعÑن� د�خل �ملîيم�ت ،و�Kني  �kم�
قد توDدي �إلي¬ هذ√ �’أRمة من �نعك��ص�ت �صلÑية على �لوجود �لفل�صطيني

وم�صت≤Ñل ق†صية �لÓج.110ÚÄ

و�أ�ص�� Qلر�aعي� ،إ� ¤أن ”هن�∑ �أطر� �k aخ�Qجية تعمل على وVصع �لع�صي يف
�لدو�لي Öو“��Qص �أق�صى �ل†ص¨وط�ت من �أجل قطع �لطري≥ �أم�� Ωلتو�صل �إّ ¤
حل لهذ√
�’أRمة“ يف نهر �لQ�Ñد.111

ومن ج�نÑه� �أد�نÑ÷� âهة �ل�صعÑية لتëرير aل�صط�� Úصتهد� ±تن¶يa ºت’� íإ�صΩÓ

للجي�ص �للÑن� ،Êوق�ل� âإن �صهد�ء هذ� �÷ي�ص ه� ºصهد�ء aل�صط ،Úوط�ل âÑبوق∞
aوQي و�ص�مل ل≤�ص∞ وح�ص�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد ،ودع� âإّ ¤
حل �صي��صي ي†صع �’أموQ

يف ن�ص�به� ويت†صمن aت≤– íي≥ ج�د ،وحذQت من �متد�د ن�Òن �لفتنة �إﬂ ¤يم�ت
aل�صطينية �أخرى.112

ودع� ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي للجÑهة م�هر �لط�هر �إ” ¤حو� Qب� Úلفل�صطينيÚ

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

عود� Iلفل�صطيني� Úلذين ه�جرو� من �ملîي ºوVرشو IQت�أم� Úملتطل�Ñت �’إن�ص�نية
له.113“º

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

نهر �لQ�Ñد لت�أجي◊�” èرب �لط�Fفية يف مو�جهة حزب �ˆ“ ،و�تهمÑ÷� âهة يف بي�نه�
حكومة �ل�صنيو IQب�لعمل على تو�صيع د�Fر� Iلن�V Qصد �لفل�صطيني ،Úوق�ل� âإن تي�Q

�مل�صت≤Ñل هو من �حتوى aت’� íإ�ص ΩÓو�أعده� ÿوVص حرب مذهÑية.114
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من جهة �أخرى� ،أد�نÑ÷� âهة �لدي≤ر�طية لتëرير aل�صط�� Úصتهد�÷� ±ي�ص

�للÑن� ،Êو�أcدت †aQصه� ل¶�هرa Iت’� íإ�ص ،ΩÓوط�لÑ÷� âÑهة �◊كومة �للÑن�نية
ب�لعمل �ل�رشيع لت�صهيل عود� Iلن�Rح� Úإ� ¤ملîي ºب�صكل من¶ ºو�Bمن و�رشيع و�إع�دI
بن� ¬Fب�ل�رشعة �ملمكنة بعد �نته�ء aت’� íإ�ص .115ΩÓوط�ل Öم�صوDول �÷Ñهة �لدي≤ر�طية

يف �صم�ل لÑن�ن �أ�cQن بد Qب`”توحيد �ملوق∞ �لفل�صطيني وتÑني مط�ل� Öلن�Rح،Ú

و��صتÄن�◊� ±و�� Qلفل�صطيني � -للÑن� ÊلÑلو IQخطة م�صرتcة لتن¶ي� ºلوجود �لفل�صطيني
يف لÑن�ن“ .116و�أcد بد� Qأن �نت�ص�÷� Qي�ص �للÑن� Êعلى aت’� íإ�ص” ΩÓنëن �رش�cء aي¬،
وبعد �’نته�ء من �ملعرcة يج� Öلعمل �رشيع  �kمن �أجل عود� Iرشيعة وcرية للن�Rح� Úإ¤

ﬂيمه ،ºو�إع�د� Iإعم� √Qعلى يد �أبن� ¬Fو�أهل¬“.117

�أم� �÷Ñهة �ل�صعÑية لتëرير aل�صط� - Úل≤ي�د� Iلع�مة ≤aد دع� âإ ¤ت�صلي�” ºل≤تلة“

�لذين قتلو� �أaر�د �÷ي�ص �للÑن�� Êإ� ¤لعد�لة �للÑن�نية ،وط�ل� âÑل≤ي�د� Iلع�مة ج�معة
�لدول �لعربية ب`”�لتدخل �لع�جل لدى �◊كومة �للÑن�نية و�ل†ص¨§ عليه� ’إن≤�ذ
�لفل�صطيني Úيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد“ .و�أcد طÓل ن�جي’� ،أم� Úلع�� Ωمل�ص�عد للجÑهة،

على �أن¬ ”’ يجو� Rأن يع�ق� Öل�صع� Öلفل�صطيني ب�ص ÖÑع�ص�بة من  200عن�رش“.118

ونفى �أحمد جÈيل’� ،أم� Úلع� Ωلل≤ي�د� Iلع�مة ،م�ص�cQة �÷Ñهة يف �ل≤ت�ل �إ¤
Vصد �÷ي�ص �للÑن� ،Êمعت� k�Èأن هذ√ �’ته�م�ت تهد� ±إ¤
ج�ن Öعن��رش aت’� íإ�صّ ΩÓ

–ري†ص �÷ي�ص Vصده�c .119م� نفى �أي عÓقة بÑ÷� Úهة وaت’� íإ�ص ،ΩÓو�ته ºجÈيل
”aري≤ � �kصي��صي  “�kبرع�ية aت’� íإ�ص .ΩÓو�Qأى �أن م� يجري يف نهر �لQ�Ñد ”مو�Dمر Iعلى

�÷ي�ص ’إق�ëم¬ يف حرب ﬂيم�ت“ ،موcDد�◊�” kر�ص على cر�مة �ملو�Dص�صة �لع�صكرية
’أنه� جزء من cر�متن�“.120

و�ته� ºأنوQ Qج� ،ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي يف �÷Ñهة �ل�صعÑية � -ل≤ي�د� Iلع�مة،

�◊كومة �للÑن�نية ب�لعمل بîطي حãيãة لتهج� Òلفل�صطيني� Úإ ¤خ� êQلÑن�ن ،ون� ¬Ñإ¤

�أن �’أجو�ء ب�ت âمهي�أQ’ Iتك�ب جمز� IQص �Èو�ص�تيQ Óق.121“2” º
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ودع� حزب �ل�صع� Öلفل�صطيني �إ ¤وق∞ aوQي ’إط� ¥Óلن� Qو�لتوق∞ عن ق�ص∞

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،وط�ل� Öأيوب Qج ،Öع†صو �للجنة �ملرcزية للëزب وم�صوDول �إقليº
لÑن�ن ،ب�إ�aص�� ìملج�ل �أم� Ωجهود �aص�Fل �لعمل �لوطني �لفل�صطيني وب�لتع�ون مع

مو�Dص�ص�ت �لدولة �للÑن�نية ’�صت�Äص�ل ومع�÷ة هذ√ �ل¶�هر� Iل¨ربية ب�لطر� ¥ل�صي��صية
وعB� Èلي�ت متف≥ عليه� مب� يجن� Öل�صع� ÚÑلفل�صطيني و�للÑن� Êجمدد�� kلويÓت

و�ملج� .QRو�أcد Qج Öعلى �أن �إنه�ء هذ√ �ل¶�هر ’ Iي�ëص ºب�لو�ص�Fل �لع�صكرية �لعنيفة
’أن ذلك �صيوDدي �إQ� ¤تك�ب �ملزيد من �ملج� QRب� ≥ëأبن�ء �صعÑن� �’أبري�ء.122

cم� �أد�ن âجÑهة �لتëرير �لفل�صطينية ��صتهد�÷� ±ي�ص �للÑن� ،Êيف ﬂي ºنهر

�لQ�Ñد ،وط�ل÷� âÑه�ت �مل�صوDولة ”Œني� Öل�صع� Öلفل�صطيني cو� çQجديد.123“I
:ÊÉæÑ∏dG ∞bƒŸG .2
:á«fÉæÑ∏dG á£∏°ùdG .CG

�تهم◊� âكومة �للÑن�نية تن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓبتفج Òح�aلتي ع Úعل≥ )�ملÏ

�ل�صم�‹ /جÑل لÑن�ن( �لذي وقع يف  ،2007/2/13و�ته ºح�صن �ل�صÑع ،وRير �لد�خلية

�للÑن� ،Êتن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓب�لتن�صي≥ �لك�مل مع �مل�îبر�ت �ل�صوQية .124وبعد ��صتهد�±
�÷ي�ص �للÑن� Êو�ل≤وى �’أمنية �للÑن�نية من قÑل تن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓيف ،2007/5/20

�أجمع� âل≤وى �للÑن�نية مبîتل∞ �Äaته� وم�ص�Qبه��Q ،صمية و�صي��صية ،مو�’B� 14) Iذ�(Q

ومع�VQصة )B� 8ذ� ،(Qعلى �إد�نة �لتعرVص للجي�ص �للÑن� Êو�ل≤وى �’أمنية يف �ل�صم�ل،
حد مل� يجري.
ودع� âإ ¤وVصع ّ

و�أعرب �لرFي�ص �للÑن�� Êإميل ◊ود عن �إد�نت¬ �ل�صديد IللتعرVص للجي�ص و�ل≤وى

�’أمنية ومو�قعه� ودوQي�ته� ،موcDد� kعلى ”Vرشو� IQت�îذ a�cة �’إجر�ء�ت �’أمنية ملنع
�مل�صل� ،Úëإ� ¤أي طر� ±نتمو� ،من �’إ�ص�ء� Iإ’� ¤أمن و�’�صت≤ر� Qيف منط≤ة �ل�صم�ل،

حد لÓعتد�ء�ت �لتي ط�ول� âلع�صكري Úو�ملو�طنB’� Úمن .“Úو�أcد ”�أن ’
ووVصع ّ
32

�أRمة ﬂي ºنهر �لQ�Ñد

بديل عن مع�قÑة �ملعتدين من aت’� íإ�ص ΩÓعلى �÷ي�ص �للÑن� ،Êوت≤ديه� ºأم�� Ωل≤†ص�ء،
 Óaت�صوية و’ م�ص�ومة على د� Ωل�صهد�ء �لع�صكري.125“Ú

cم� طل◊ Öود من �لف�ص�Fل �لفل�صطينية ”�ل≤ي� Ωبتوقي∞ عن��رش aت’� íإ�ص ΩÓووVصع

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

و�أ�ص�� Qإ� ¤أن �ل≤ول ب�أنن� ”نريد �ل≤ي� Ωبëرب على �ملîيم�تa ،هذ� لي�ص مل�صلëة لÑن�ن،

ح≥ عود� Iلفل�صطيني� Úإ� ¤أVQصه .ºوعنده� تنتهي �مل�ص�cل
بل م�صلëت¬ هي يف Vصم�ن ّ
عندن�“ .وّ Qد ◊ود م� ي�ëصل يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �إc ¤ون¬ ”جزء� kمن مو�Dمر IلتÑãيâ

�لتوط� Úلذي ’ قد IQللÑن�ني Úعلى حمل¬“ .126وQب§ ◊ود ب�” Úإ�رش�Fيل“ وaتí
�’إ�ص ،ΩÓوذcر �أن هن�∑ ت≤�طع م�صلëة بينهم� ،وق�ل�” :إذ� �أمع ّن� �ل�a ،åëÑصنجد �أن

يولون aت’� íإ�ص ΩÓه ºعلى عÓقة غ Òم��Ñرش Iب�إ�رش�Fيل“.127
�لذين ّ

cم� ��صتنكر نÑي¬ بريFQ ،ي�ص جمل�ص �لنو�ب �للÑن�’� ،Êعتد�ء على �÷ي�ص ،ودع�

�صيم� و�أن �للÑن�ني Úيف
�لفل�صطيني� Úإ’� ¤إم�ص�∑ ب�لوVصع د�خل �ملîيم�تّ ’” ،
�’أ�ص��ص �عتÈو� �أن �أمن �ملîيم�ت من م�صوDولية �لف�ص�Fل �لفل�صطينية“.128
و�Qأى aو�Dد �ل�صنيوFQ ،IQي�ص جمل�ص �لو�QRء �للÑن�� ،Êأن ��صتهد�÷� ±ي�ص �للÑن�Ê

من قÑل عن��رش aت’� íإ�ص ΩÓهو مب�ãبة جرية مÑيت¬ ،و�ﬁولة خط IÒل†رشب �’�صت≤ر�،Q

وو�ص∞ تن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓب�أن¬ ”جمموعة م†صللة تتلطى ]ت≤∞] خل∞ �’إ�صΩÓ
و�’إ�ص ΩÓمنه� بر�ء ،وترaع �صع��Qت وطنية و�لوطنية عنه� بعيدc .“Iم� �أبل≠ �ل�صنيوIQ

FQي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص خ�لد م�صعل ،يف �ت�ص�ل ه�تفي� ،أن ”�لدولة
�للÑن�نية لن ت�صك� âإطÓق  �kعلى �’عتد�ء �لذي تعرVص ل¬ �÷ي�ص من قÑل من¶مة aتí

�’إ�ص ،ΩÓو�أعط� âلتعليم�ت للجي�ص للت�رش ±بëز Ωوقو ’ Iتل Úمع هذ√ �ملن¶مة
�’إQه�بيةa ،هيÑة �÷ي�ص و�صمعة مو�Dص�ص�ت¬ و��صت≤ر�’� Qأمن �للÑن� Êم�ص�ألة لن يت� ºلته�ون

aيه�“ ،و�صدد �ل�صنيو IQعلى �أن ”جر÷� “ìي�ص يج� Öأن يندمل قÑل �أي �أمر �Bخر.
و�أوVص� íل�صنيو� IQأن ”مطل◊� Öكومة �للÑن�نية من �لف�ص�Fل �لفل�صطينية  √�Œمن¶مة
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aت’� íإ�ص ΩÓو�Vص íوهو �لتÈو Dو�’إد�نة ومع�ونة �ل�صلطة �ل�رشعية و�ل≤وى �’أمنية
�للÑن�نية ملع�÷ة �Xهر Iهذ√ �ملن¶مة“.129

cم� تعهد �ل�صنيو IQب`”�حت†ص�ن �إخو�نن� يف �ملîيم�ت وحم�يته ،ºولن يكون هن�∑

aتنة �أو خ�ص� Ωب� ÚللÑن�ني Úو�لفل�صطيني .“Úو�نت≤د ”�لتëري†ص �ل¶� ⁄و�لتعÄÑة �مل¨رVصة

عن �أن �لدولة �للÑن�نية ت�صتهد� ±لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف لÑن�ن“ .و�صدد �ل�صنيو،IQ
خÓل �ت�ص�ل ه�تفي مع FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ﬁمود ع��Ñص ،على م�صوDولية �لدولة
�للÑن�نية � √�Œلن�Rح� Úلفل�صطيني Úمن ﬂي ºنهر �لQ�Ñد” ،ب�ص◊� ÖÑرب �’إQه�بية �لتي
ت�صن على �للÑن�ني Úو�لفل�صطيني.130“Ú
ّ

و��صتنكر �لن�� ÖFصعد �◊ريريFQ ،ي�ص cتلة �مل�صت≤Ñل �لني�بية�� ،صتهد�÷� ±ي�ص

�للÑن� ،Êو�أعلن ”ت�أييد√ �لت� Ωللعملية �لتي �أطل≤ته� قوى �’أمن �لد�خلي ،مبوIQR�D
�÷ي�ص �للÑن� Êلل≤†Ñص على عدد من �ملطلوب� Úإ� ¤لعد�لة“ ،د�عي � �kإ� ¤لتîل�ص من
aت’� íإ�ص .ΩÓو�صدد �◊ريري على �أن ”�إخو�نن� �لفل�صطيني Úيف �ملîيم�ت ه ºق†صيتن�
�مل�ص ب�÷ي�ص وقتل �÷نود �للÑن�ني Úغد k�Qلي�ص ل¬ عÓقة
�’أو ¤و�لت�Qيîية ،لكن ّ
ب�ل≤†صية �لفل�صطينية“ .و�ته◊� ºريري �صوQية بدaع تن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓل†رشب تي�Q

�مل�صت≤Ñلc ،م� �صîر من �’ته�م�ت �ملوجهة �إ ¤تي� √Qبدع◊� ºر�cت �ل�صلفية �ل�صنية
وaت’� íإ�ص ،ΩÓموcDد�� kأن هذ√ �ملن¶مة عدوت¬.131
�أم� خليل مك�ويFQ ،ي�ص ÷نة �◊و�� QللÑن�� Êلفل�صطيني≤a ،د �أcد على �أن ”لي�ص

هن�∑ عÓقة ب� Úل�ص� ìÓلفل�صطيني و�ص ìÓمن¶مة aت’� íإ�ص ،“ΩÓوق�ل �إن ”aتí

�’إ�ص�X ΩÓهر IغريÑة ’ ت�ص� ¬Ñلعروبة و�’إ�ص ،ΩÓوهي موDلفة من عن��رش �إQه�بية ينتمون
�إ ¤جن�صي�ت متعدد Iو�أقلية aل�صطينية“ .132وق�ل مك�وي �إن ”�◊كومة �للÑن�نية طلâÑ

Vصد �÷ي�ص
من �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �إد�نة �ملج�� QRلتي �QتكÑه� تن¶يa ºت’� íإ�صّ ΩÓ

�للÑن� ،Êو�لتÈو Dمن هذ� �لتن¶ي ،ºومع�÷ة �لوVصع ÷هة �إنه�ء هذ√ �ل¶�هر Iوت�صليº
�ملجرم� Úإ� ¤لعد�لة �للÑن�نية“.133
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:á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG .Ü

و�Qأى مي�ص�ل عونFQ ،ي�ص �لتي�� Qلوطني �◊ر ،يف ��صتهد�÷� ±ي�ص �للÑن� Êغد،k�Q
وق�ل” :ح≤ � �kإن¬ ليو� Ωأ�صود �أن ي�صتهد ±جي�ص على �أVQص¬ وهو ي�صعى �إ ¤تÑãي’� âأمن

و�’�صت≤ر� ،Qعلى يد من ��صت†ص�aه ºو�أمن له� ºمل�صكن و�مل�أوى“ .وق�ل عون �إن ”aتí
�’إ�ص ΩÓدخلو� لÑن�ن خل�صة وبطري≤ة غ� Òرشعية ،و�’أجهز’� Iأمنية �cن âعلى علº
بهذ� �’أمر“ .و�أVص� ±ق�k F
�” :Óألي�ص هذ� �ملîيa ºل�صطيني  ،�kو�ألي�ص يف �ملîي� ºص،ìÓ

و�أ’ يط�لÑون ب�ل�ص ìÓمن �أجل �أمنه ?ºهو’Dء يهددون �أمنهa ºكي∞ ي�صمëون لهº
ب�ÿرو êمن �ملîي ºو�’نت�ص� Qعلى �’أVQص �للÑن�نية? �ملطلوب من �لفل�صطيني� ÚأÌc

من ��صتنك�� ،Qملطلوب منه ºعمل ينع �ل�ص¨� Öلذي ينطل≥ من �أVQصه ºعلى ب�قي
�’أVQص“.134

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

�÷ي�ص �للÑن� ،Êودع� �لفل�صطيني� Úإ� ¤أن يتوحدو� ”يف مو�جهة هذ√ �÷ر� ºFويرaعو�

�ل¨ط�ء عن مرتكÑيه� وي�ص�همو� يف ت�صليمه� ºإ� ¤ل�صلط�ت �للÑن�نية ويعملو� على وق∞
��صت¨Óله ºلل�صع� Öلفل�صطيني وق†صيت¬ �ل�رشيفة و�ﬁو’ت �أخذ√ Qهينة يف �ملîيم�ت

هن� �أو هن�∑ ،يف م�ص�Qيعه’� ºنتQ�ëية �أو يف خدمة م�ص�Qيع ’ عÓقة لهذ� �ل�صعÖ
�لكر Ëبه�“aQ” ¤EG á«æ«£°ù∏ØdG äÉª¶æŸG •ÓÑæL ÉYOh .ع �ل¨ط�ء عن �لتن¶يم�ت
�’إQه�بية �لتي ت†رش ب�مل�صلëة �لفل�صطينية و’ عÓقة له� �أبد� kب�ل≤†صية �لفل�صطينية“.135

” ΩÓ°SE’G íàa ¿CG •ÓÑæL iCGQhهي  §≤aع�ص�بة �صوQية تن�ص≥ يف نهر �لQ�Ñد مع �أحمد
جÈيل ،مع aت’� íنتف�Vصة �أو م� ت≤Ñى من aت’� íنتف�Vصة .و�أت âبهذ� �ل�ص ìÓمن 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

جر �÷ي�ص �للÑن�� Êإ� ¤ل�صد� ΩوRج¬ يف �رش�´ د�Ω
ل¬” :ن�صعر ب�أن هن�∑ من يريد ّ

قد ’ ينتهي ب�صهولة خدمة مل�ص�Qيع و�أغر�Vص معروaة“ .ودع� حزب �ˆ �إ” ¤تطوي≥
�’أحد� çو�ل≤ي� Ωمبع�÷ة �صي��صية جريÄة ’إنه�ء �’أRمة“ .و�صدد �◊زب على VرشوIQ
35

ت≤رير معلوم�ت

–ييد �ملدني ÚلÑن�ني Úوaل�صطيني Úو�◊ف�® على �أQو�حه ºودم�Fه ،ºمهم� �cنâ
�ل¶رو� ±مليد�نية �صعÑة وق��صية.137

وعد ح�صن ن�رش �ˆ’� ،أم� Úلع�◊ Ωزب �ˆ� ،لتعرVص للجي�ص �للÑن� Êخط � �kأحمر�،k
ّ
عد �مل�ص��ص مبîي ºنهر �لQ�Ñد و�ملدني� Úلفل�صطيني Úو�للÑن�ني Úخط � �kأحمر� ،kو�Qأى
cم� ّ

�أن �أي قر� Qمبه�جمة �ملîي� ºصيكون ت†صëية ب�÷ي�ص وب�ل�صع� Öلفل�صطيني .و�أcد على
�أن تكون �ملع�÷ة ”�صي��صية �أمنية ق†ص�Fية –فظ �÷ي�ص و’ توDدي �إ ¤حرب ﬂيم�ت

جديد.138“I

cم� حذ Qنو�� ±ملو�صوي� ،مل�صوDول عن �لعÓق�ت �لدولية يف حزب �ˆ ،من �أن
”لÑن�ن �ليو� Ωأم� Ωخطر حرب ﬂيم�ت تكون �ص �k ÑÑلتهج� Òلفل�صطيني Úوتوط Úمن

ت≤Ñى منه ،ºوخطر –ويل¬ �ص�حة مو�جهة مع �ل≤�عد.139“I

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

��صتهد�÷� ±ي�ص ودو� √Qلوطني.140

و�Qأت �÷م�عة �’إ�صÓمية يف لÑن�ن ”�أن طÑيعة �لتوت Òوتعدد �ملن�ط≥ �لتي �نطل≥

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

و�أن م�Ñد� IQملجموع�ت �مل�صلëة �إ ¤مه�جمة �÷ي�ص �للÑن� Êمن دون �ص ÖÑتوcDد نية

م�ص≤Ñة ’aتع�ل �لتوت� Òملذcو Qومل�صلëة قوى يهمه� تîري� ÖلوVصع �’أمني �للÑن�Ê

يف هذ� �لوق .“âو�أcدت �÷م�عة على �أن ”�إ�رش� Qجمموعة aت’� íإ�ص ΩÓعلى �لتمرت�ص

و�Qء �صك�ن ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،مع علمه� �مل�ص ≥Ñب�أن �أي �صد� Ωمعه� �صيوقع �لك Òãمن
�ل†ص�ëي� و�’أبري�ء ،ير�ص ºعÓمة ��صتفه� IÒÑc Ωحول نو�ي� هذ√ �ملجموعة“.141

وحمل علي �ل�صيخ عم�FQ ،Qي�ص �ملكت� Öل�صي��صي للجم�عة �’إ�صÓمية� ،لذين
ّ
تن�وبو� على �◊ك ºو�ل�صلطة م�صوDولية دaع بع†ص �ل�ص�Ñب ل�“QÓء يف �أح†ص�ن حرcة

aت’� íإ�ص ΩÓو�أم�ãله� .وحذ� Qل�صيخ عم� Qمن �متد�د هذ√ �ل¶�هر�” Iإ� ¤ص�ح�ت �أخرى
�إذ�  ⁄يعمد �÷ميع مو�’ Iومع�VQصة �إ� ¤لت�صدي له� ومع�÷ته�“.142
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ودع÷� âم�عة �’إ�صÓمية يف بي�ن �صد Qعن مكتÑه� �ل�صي��صي �إ ¤مع�÷ة جدية

’أحد�ﬂ çي ºنهر �لQ�Ñد ”من �أجل �لو�صول �إﬂ ¤ر êم ºFÓي†صمن �أمن �لÑلد
و��صت≤ر� √Qويëفظ �صÓمة �ملدني Úمن �صك�ن �ملîي ،“ºم�صدد Iعلى ”�أهمية �’حتك�Ω

�إ� ¤ل≤†ص�ء �ملîت�ص بëي åت�أخذ �لعد�لة جمر�ه� �إ�Rء cل م� حد.143“ç

cم� طرح÷� âم�عة �’إ�صÓمية م�Ñدّ IQ
◊ل �أRمة ﬂي ºنهر �لQ�Ñد تتل�îص ب�’Bتي:144
� .1إعÓن و� ≥aإط ¥Óن� QموDق.â

�� .2صتÄن�◊� ±و� Qمع aت’� íإ�ص ΩÓيف �لد�خل من قÑل �لف�ص�Fل و”�Qبطة علم�ء
aل�صط.“Ú

 .3ت�صكيل مرجعية �أمنية وحيد Iد�خل �ملîي ºمن �أجل �أن تتو’� ¤أمن ب�صكل
نه�Fي.

 .4جمع �ل�ص ìÓمن �مل≤�تل Úمن aت’� íإ�ص.ΩÓ

� .5لتف�ه ºمع �ل�صلطة �أو مع �◊كومة �أو �ل≤وى �’أمنية على �لطري≤ة �لتي يكن من
خÓله� �’نته�ء من هذ√ �ل¶�هر ،Iوت�صفيته� ،و�’إ�رش�´ يف بن�ء م� تهد Ωمن �أجل
�إع�د� Iملهجرين ب�صكل �رشيع.

و�Qأى �صم ÒجعجعFQ ،ي�ص �لهيÄة �لتنفيذية يف �ل≤و�ت �للÑن�نية� ،أن aت’� íإ�صΩÓ

هي ”جمموعة �إQه�بية“ ،وق�ل �إن ”aت’� íإ�ص ΩÓهي تو��صل ◊رcة aت’� íنتف�Vصة �لتي
هي من �صنع �مل�îبر�ت �ل�صوQية“ ،موcDد�� kأن �لفل�صطيني ’” ÚعÓقة له ºبهذ√ �◊رcة

�’أ�صولية �لتي يëمل عدد  ÒÑcمن �أع†ص�Fه� جن�صي�ت غa Òل�صطينية“ .و�عت Èم� ح�صل

من م¶�هر�ت و�حتج�ج�ت يف بع†ص �ملîيم�ت ”�ﬁولة لت�ألي� Öلر�أي �لع�� Ωلفل�صطيني

Vصد حكومة �لرFي�ص aو�Dد �ل�صنيو IQو�÷ي�ص �للÑن�Ê
من قÑل �لف�ص�Fل �ملو�لية لدم�ص≥ ّ

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ’عت≤�ل
و�ل≤وى �’أمنية“ .و�أcد �أن �◊ل لن يكون من خÓل �قتّ Ω�ë
عن��رشه� ’أنّ م�صكلتن� �أ�ص k
 Óلي�ص âمع �لفل�صطيني .“Úو�ته ºجعجع �ل≤ي�د� Iلع�مة

مب�ص�عدa Iت’� íإ�ص.145ΩÓ
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و�أcد �ملكت� Öل�صي��صي ◊زب �لكت�� ÖFللÑن� Êوقو� ¬aإ ¤ج�ن÷� Öي�ص �للÑن�،Ê

وق�ل ’” :يجو Rبعد cل �لت†صëي�ت �لتي قدمه� �÷ي�ص ومع¬ �ل�صع� ÖللÑن�� Êأن
يته�ون �أحد من موقع¬ �مل�صوDول يف �ل�صعي �إ ¤حلول نه�Fية للوVصع �ل�ص�ذ يف

نهر �لQ�Ñد وغ √Òمن �ملîيم�ت يف لÑن�ن“ .و“نى �◊زب �أن تكون �◊لول ’أحد�ç
نهر �لQ�Ñد ”‰وذج  �kمل� يكن �ل≤ي� Ωب¬ من �إجر�ء�ت يف �ملîيم�ت �لفل�صطينية a�cة،

 Óaت≤Ñى ح�صن B� �kمن  �kومنيع  �kومÓذ� kلكل �Q�ÿج Úعلى �ل≤و�ن Úيف لÑن�ن و�لدول
�’أخرى“.146
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OQÉÑdG ô¡f º«fl QÉªYEG ¥É≤ëà°SG :Ék ©HGQ
:»æ«£°ù∏ØdG ∞bƒŸG .1
�أجمع� âلف�ص�Fل �لفل�صطينية ،منذ بد�ية �أRمة ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،على �إد�نة عملية

��صتهد�÷� ±ي�ص �للÑن� Êمن قÑل تن¶يa ºت’� íإ�ص� ;ΩÓإ’ �أن ��QBء �لف�ص�Fل تف�وتâ
من �لطري≤ة �لتي “ّ âبه� مع�÷ة �’أRمة .وقد ح�ول� âلف�ص�Fل �أن توحد مو�قفه� من
�ل≤†صية ،منذ �لÑد�ية� ،إ’ �أن �لت�Ñين�ت �cن� âأ Ècمن �أن تت�Óصى; ‡� �أدى يف �لنه�ية
–مل مُج ّل نت�Fجه� ’جÄو
�إ ¤خ�ص�� IQملع�÷ة �ل�صليمة لÓأRمة ،ونت èعن ذلك ويÓت ّ

�ملîيa ;ºك Òãمنه ºخ�رشو� بيوته ºو‡تلك�ته ºوب�تو� يفرت�صون �لعر�ء دون م�أوى،

و�’أخطر من ذلك �أن ق†صية �إع�د� Iإعم� Qمن�Rله ⁄ ºتل≥ �’هتم�� Ωلك�يف cم� مُوعدو�،

وبد� �’أمر �cأن �مل�ص�ألة برمته� Qهن �’ن≤�ص�م�ت �لفل�صطينية �لد�خلية من جهة،

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

ويف هذ� �ل≤�ص ºن�ëول �أن ن�صل§ �ل†صوء على �أبر Rمو�ق∞ �ل�صلطة �لفل�صطينية

و�لف�ص�Fل �لفل�صطينية من م�ص�ألة �إع�د� Iإعم�� Qملîي ،ºوم� نت èعنه� من تع≤يد�ت
� â≤a�Qل≤†صيةc ،م�ص�ألة �cت�ص�” ±مدينة �أQتوRي�“ �’أKرية –� âأن≤�Vص �ملîي ;ºو�لتي

�أدت �إŒ ¤ميد عملية �’إعم� ،Qوم� نت èعنه� من Qدود aعل من �÷�ن� Öلفل�صطيني.
:á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG .CG

بعد �ملع� ∑Qيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �ت�صل �لرFي�ص �لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص برFي�ص

�◊كومة �للÑن�نية aو�Dد �ل�صنيو IQيف  ،2007/9/2و�أعرب عن �صكر√ للëكومة �للÑن�نية
على توجهه� ’إع�د� Iإعم�� Qملîي ºو�إع�د� Iصك�ن¬ �لفل�صطيني.147Ú

ويف �أيلول� /صÑتم ،2007 Èع≤د �أع†ص�ء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني وقي�د�a Iص�Fل
من¶مة �لتëرير �جتم�ع  �kيف م≤ر ‡ãلية �ملن¶مة يف بÒوت ،تر�أ�ص¬ ‡ãل �ملن¶مة يف
وع� Èملجتمعون ب�ëص Öبي�ن للممãلية ”عن �أهمية �إع�د� Iإعم�Q
لÑن�ن ع��Ñص cRيّ .
ﬂي ºنهر �لQ�Ñد و�لعود� Iلك�ملة ’أهلن� يف �أقرب aر�صة ‡كنة“ ،وقدQو� ”موق∞
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�لدولة �للÑن�نية و�ملو�Dص�ص�ت و�÷معي�ت و÷نة �◊و�� QللÑن�� Êلفل�صطيني و�ل�صع�Q
�لذي حملن�√ جميع � :�kلنزو ìموDق� - âلعود IموcDد’� - Iإعم� Qحتمي ،ت�أcيد�≥◊ k

�لعود Iو†aQص �لتوط Úو�لتهج ،Òو�إ‚� Rمل∞ �◊≤و� ¥ملدنية و�’جتم�عية على ق�عدI
�◊≤و ¥و�لو�ج�Ñت“ .و ّ” �لت�أcيد على ”دعو’� Iأ�رش� Iلدولية من و�قع م�صوDوليته�
�إ ¤ت�أم Úم�Ñل≠ م�لية ع�جلة ت�îص�ص لÓإيو�ء �ملوDق âو�’إعم� Qو�لتعوي†ص عن �ملن�Rل
و�ملÓëت ،وجنى �لعمر �لذي دمر –� âلر.148“Ω�c

وق�ل ع��Ñص cRي ،يف � ،2007/9/28إن ” %60من �’أبنية يف نهر �لQ�Ñد �ص�◊ة
لل�صكن ،و�أن¬ يف Xر ±يوم Úيج� ÖلÑدء ب�لعود� Iإلي¬“ ،و�أVص� ±ق�k F
” :Óح�صلن� على

Vصم�ن�ت �أن �لنزو ìموDق âو�لعود IموcDد Iو�’إعم� Qحتمي“ .و�أ�ص�� Qإ� ¤أن ”ترجمة
ذلك بد�أت ب�ل�صكل �مللمو�ص ،و�أن �ملîي� ºلذي يدمر يف حرب د�خلية ’ م�نع �أن ي≤Ñى
مدمر� ،kولكن ح Úنكون لÑن�ني Úوaل�صطيني Úمع  �kيف Q�ﬁبة �’إQه�بa ،جرية وخي�نة
�أن يع�ق� Öلفل�صطيني مرت ،Úمر Iمع �’إQه�ب ،ومر Iمع من ’ يد�Qصون �’أوVص�´

�◊�لية“ ،و�صدد على ”�لتز�� Ωملن¶مة ب≤ر�� Qلدولة �للÑن�نية �ل≤�Vصي ب�Ñص§ �صلطته� على
�ملîي.149“º

و�cص∞ cRي �أن ”�’إيو�ء �ملوDق� âصيكون من �أو� ¤هتم�م�تن�“ يف من¶مة �لتëرير.
و�cص∞ �أن ”نهر �لQ�Ñد �صيكون ﬂتلف  �kمن حي’� åإجر�ء�ت �’أمنية ،و ⁄يعد م�صموح �k

من �ليو� Ωأن يكون هن�∑ �ص�◊ ìÓص�ب �أي جهة �أو �أحد يف �ملîي ،ºو�أن �’نت�ص�� Qلذي
ح≤≤¬ �÷ي�ص �للÑن� Êيذه Öعندم� يëك÷� ºي�ص �صع ’ �k Ñح≤و ¥ل¬� .إذ�  ⁄يكن هن�∑
�صف≤ة متك�ملة  Óaنفع“ .وق�ل�” :ل�صي�د Iللدولة و�لعد�لة للفل�صطيني .“Úوط�لÖ

�أه�‹ �ملîي ºبعود� Iرشيعة وم�رشaة �إﬂ ¤يمه ،ºوعود� Iصي��صية متز�منة مع �لعودI
�ملدنية ،و�أن يكون �أول بيa âي¬ هو ملن¶مة �لتëرير ،وب�لتن�صي≥ معه� ومع �’أونرو�

و�لهي�Äت �لدولية يكن �لتعوي†ص عن cل ��ÿص�Fر �مل�دية ،و�◊ف�® على هوية �ملîيº
وميزت¬ �لتج�Qية و�aصل م�ص�عدﬂ Iي ºنهر �لQ�Ñد عن �÷و� Qووق∞ مع�ملة �’أجهزI

�’أمنية �للÑن�نية �أبن�ء نهر �لQ�Ñد ”cمجرم.150“Ú
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و�أcد cRي �أن ”�لدول �مل�نëة� ،لتي ت†ص ºدو  ’kعربية و�أوQوبية ب�’إVص�aة �إ¤
�أمريك�� ،صتتكفل �إع�د Iبن�ء ﬂي ºنهر �لQ�Ñد� ،أم� �لدولة �للÑن�نية و�’أونرو� ومن¶مة
�لتëرير �aصتت�بع ميد�ني  ،“�kو�أVص�÷�” ±ميع ملتز Ωو�صيدaع �’أمو�ل ’إع�د Iبن�ء �ملîيº
’أن¬ �cن يف مو�جهة �’إQه�ب ،و�÷ميع �cن يعلن �◊رب على �’إQه�ب� ،إ’ �إذ� �cن
�’إQه�ب يف هذ� �ملîي ºيîتل∞ عن �’إQه�ب �لذي يQ�ëبون¬� .إع�د Iبن�ء �ملîي� ºصتتº
يف �ملك�ن نف�ص¬ ويف �أ�صلوب �أ†aصل“.151
و�أcدت قي�د�a Iص�Fل من¶مة �لتëرير يف لÑن�ن ،يف بي�ن له� يف �” ،2009/7/24أن
ق†صية عود� Iلن�Rح Úو�إع�د� Iإعم�� Qملîي ºهي �ل≤†صية �’أو ¤و�له’� ºأول ’إنه�ء م�أ�ص�I
�لنزوV’� ìصطر�Qي �لذي ت�ص âÑÑب¬ ع�ص�بة �ص�cر �لع�Ñصي“ ،وتعهدت ”مبت�بعة �أعم�ل
�’إغ�Kة �لط�FQة للتîفي∞ من مع�ن�ته ºب�لتع�ون �مل�صتمر مع �لهيÄة �لفل�صطينية �لعلي�
لÓإغ�Kة وو�cلة �’أونرو� و�◊كومة �للÑن�نية و�ملجتمع �لدو‹“’ ،إيج�د �◊لول �مل��ÑرشI
لكل �ملع†صÓت و�مل�صكÓت �’إن�ص�نية يف cل �ملج�’ت وخ��صة م� يتعل≥ بëل ق†صية
�ل�صكن �ملوDق âيف ﬁي§ �ملîيQ ºيãم� يت� ºإع�د� Iإعم�.152√Q
وبعد قر� Qجمل�ص �ل�صوQى �للÑن�� Êل≤�Vصي بتجميد عملية �’إعم� ،Qدع� cRي
�إ��” ¤صتÄن� ±عملية �إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد“ ،مط�ل �k Ñب�إخر�� êلفل�صطيني Úمن
�لتج�ذب�ت �للÑن�نية ’أن cل يو Ωت�أجيل هو تعذي Öلل�صع� Öلفل�صطيني.153
 ⁄يîتل∞ موق∞ حرcة aت íعن مو ≥aمن¶مة �لتëرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية يف
م�ص�ألة ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ومت�بعة �إعم� ،√Qحي åدع� �صلط�ن �أبو �لعين� Úلدولة �للÑن�نية
وحكومته� و�ملو�Dص�صة �لع�صكرية �إ�” ¤لتز�� Ωلعهد �لذي قطعت¬ على نف�صه� بعودI
�لفل�صطيني� Úلن�Rح Úمن ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �إﬂ ¤يمه ºيف �رشعة قÑل �aصل �ل�صت�ء ومو�صº
�ملد��Qص“.154
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:¢SÉªM ácôM .Ü

�أم� حرcة حم��ص ≤aد �أcدت على ل�ص�ن �أ�ص�مة حمد�نã‡ ،له� يف لÑن�ن ،بعد �أن

�أعلن �÷ي�ص �للÑن� Êعن �صيطرت¬ �لك�ملة على ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ،على Vرشو� IQإع�دI

�إعم�� Qملîي ،ºو�إع�د� Iلن�Rح Úمن �أبن�� ¬Fإلي¬ .وق�ل حمد�ن�” :إن �إع�د� Iإعم�� Qملîيº
يëت�� êإ ¤دع ºعربي ودو‹ على ق�عد� Iأن هذ� �ملîي ºعنو�ن �صي��صي ل≤†صية �لÓجÚÄ

ب� ≥ëلعود.“I
�لفل�صطيني’ ،Úأن �ملوق∞ �لفل�صطيني و�للÑن� Êيتم�صك ّ

و�Qأى حمد�ن �أن م� ح�صل يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ”�cص∞ عن خلل  ÒÑcيف طÑيعة
تن¶ي� ºلعÓقة �لفل�صطينية � -للÑن�نية“ ،م�صدد� kعلى Vرشو� IQل�رشو´ aو k�Qيف �◊و�Q

ت†صº
حتى ’ ين�ص�أ �أي خلل يف �مل�صت≤Ñل ،و�أcد على Vرشو” IQت�صكيل مرجعية موحدّ I
a�cة �لف�ص�Fل �لفل�صطينية يف لÑن�ن حتى ت≤و Ωب�لت�ëو Qمع �’أطر�� ±للÑن�نية وتن¶يº
عÓق�ت �لÓج� ÚÄلفل�صطينيa Úيه�“a’ ،ت � �kلن¶ر �إ� ¤أن �◊كومة �للÑن�نية قد �أطل≤â
م�Ñد IQللëو� .Qوق�ل حمد�ن” :يج Öمع�÷ة �أ�ص�Ñب وجذو� Qمل�صكلة ،و�لتي تع�لè

من خÓل حو� QلÑن�a Êل�صطيني“ .وب�ص�أن من ت†رش �‡ Qح�صل يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد;
�أcد حمد�ن على �أن k c
 Óمن �لفل�صطيني Úو�للÑن�ني� Úأ�صيÑو� ب†رش” ،Qوعلي¬ aنëن

ب�ëجة �إ ¤ترمي� ºلعÓق�ت �’أخوية ب� Úل�صع� ÚÑلفل�صطيني و�للÑن� Êحتى ’ يتكرQ

م� ح�صل“.155

و�أعرب علي برcة� ،مل�صوDول �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص يف لÑن�ن ،عن †aQص �ل≤ر�Q

�ل�ص�د Qعن جمل�ص �صوQى �لدولة �للÑن�نية ،و�لذي ق†صى بتجميد �إعم�� Qملîي ºبعد

�لطعن �لذي قدم¬ نو�ب �لتي�� Qلوطني �◊ر ،من �لن�حية �’إن�ص�نية و�ل�صي��صية’” ،أن
وق∞ �إعم�� Qملîي ºيهد� ±إ ¤تيÄي�ص �ل�صع� Öلفل�صطيني و–ري†ص¬ على �لهجر،“I
م�ص� k�Òإ� ¤أن ”cل لÑن�ن ي≤ع –a ،Q�KB’� âلم�ذ� �ليو Ωيرaعون دعوى لوق∞ �’إعم�Q
يف �ملîي ...ºولن ن≤Ñل من �أي جهة �cن ،âو–� âصع�†aQ Qص �لتوط� ،Úأن “نع �إعم�Q

ب� ≥ëلعود،I
�لQ�Ñد“ .وق�ل” :نëن عندم� نتم�صك مبîي ºنهر �لQ�Ñد نكون قد “�صكن� ّ

’أن �ملîي ºهو �ملëطة �لرFي�صية للعود� Iإa ¤ل�صط ،Úلذ� �إنن� نط�ل◊� Öكومة �للÑن�نية
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ب�’إ�رش�´ يف �إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد ونط�ل� Öل≤وى �ل�صي��صية �للÑن�نية �لتي ن�صمعه�
ليل نه� Qت≤∞ �إ ¤ج�ن� Öل�صع� Öلفل�صطيني �أن ت≤و Ωبîطو�ت عملية من �أجل �إ‚�ì

م�ص�عي �إعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد ،وcذلك نط�ل◊� Öكومة �للÑن�نية �مل≤Ñلة وجمل�ص �لنو�ب
�للÑن�÷� Êديد ب�إقر�≤◊� Qو� ¥ملدنية و�’إن�ص�نية ل�صعÑن� �لفل�صطيني يف لÑن�ن“ .و�أcد

برcة على �أن ”cل من يعي≥ �إعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد يîد Ωم�رشو´ �لتوط’ ،Úأن �صطÖ

ح≥
�ملîيم�ت ي�ص Öيف �صط Öق†صية �لÓج ÚÄو�صط Öق†صية �لÓج ،ÚÄيعني �صطّ Ö
�لعود ،Iوهذ� م� يريد√ �لعدو �ل�صهيو.156“Ê
و�أ�ص�� Qإ� ¤أن �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �تف≤ ،âخÓل �جتم�´ ع≤دت¬ يف ،2009/8/21

يف بÒوت ،على ت�صكيل ÷نة م�صرتcة من �aص�Fل من¶مة �لتëرير و�aص�Fل –�ل∞
�ل≤وى �لفل�صطينية من �أجل مت�بعة �لوVصع يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد.157

وطل Öعلي برcة من FQي�ص �◊كومة �للÑن�نية �’أ�ص ≥Ñعمر cر�مي ”ب�لتدخل من

�أجل �إع�د� Iإعم�� Qملîي ،“ºو�أcد برcة على �أن حم��ص تر†aص �أن ”ت�صتîد� Ωملîيم�ت
�لفل�صطينية لÓإ�ص�ء� Iإ� ¤ل�صل’� ºأهلي يف لÑن�ن cم� نر†aص �أن –��رش �ملîيم�ت �أو �أن
تع�ق Öجم�عي  �kب�ص ÖÑبع†ص �أaر�د خ�Qج Úعن �ل≤�نون“.158
وبعد �نته�ء �’نت�îب�ت �لني�بية �للÑن�نية يف حزير�ن /يونيو  ،2009ط�ل âÑحرcة

حم��ص ،يف بي�ن له�� ،ملجل�ص �لني�بي �÷ديد و�◊كومة �للÑن�نية �مل≤Ñلة ”ب�إعم�ﬂ Qيº

�لQ�Ñد و�إقر�≤◊� Qو� ¥ملدنية و�’إن�ص�نية ل�صعÑن� �لفل�صطيني يف لÑن�ن على ق�عد� Iلتم�صك
ب� ≥ëلعود Iو†aQص �لتوط Úو�لتهج .“Òو�أcدت �أن ”ق†صية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف
لÑن�ن ق†صية �صي��صية ب�لدQجة �’أو ¤ون�Œة من �’حتÓل �ل�صهيو Êلفل�صط Úوب�لت�‹

هي م�صكلة عربية � -صهيونية ،ونر†aص –ويله� �إ ¤م�صكلة aل�صطينية لÑن�نية من خÓل
م�ص�Qيع �لتوط’� ÚأمcÒية“.159

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

يف لÑن�ن �أن �◊رcة ت≤و Ωب�صل�صلة من �لتëر�cت �◊ãيãة لتفعيل مل∞ �إع�د� Iإعم�ﬂ Qيº
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نهر �لQ�Ñد ،م�ص� k�Òإ IÌc ¤وعود �’إعم�” Qلكنن� لن ننت¶ر �لوعود ...ولكنن� �صنتëر∑
”–مل م�صوDوليته�
بكل �’إمك�ني�ت ÷عل �’إعم� Qو�قع  ،“�kد�عي  �kجميع �’أطر�� ±إt ¤
� √�Œملع�ن�’� Iإن�ص�نية �لتي يتكÑده� �أه�‹ ﬂي] ºنهر �لQ�Ñد]“.160
:iôNCG πFÉ°üa .ê

و�صددت �÷Ñهة �ل�صعÑية لتëرير aل�صط Úعلى Vرشو IQعود’ IجÄي �ملîي� ºإ¤

من�Rله ،ºو�Qأى مرو�ن عÑد �لع�ل ،ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي للجÑهة �ل�صعÑية م�صوDوله�

يف لÑن�ن ،يف � 2007/9/28أن¬ ”من �ل†رشو� IQإع�د� Iإعم�� Qملîي ºو�إع�د◊� Iي�� Iإلي¬
جمدد� .161“kويف تعلي≤¬ على FQ ΩÓcي�ص �لتي�� Qلوطني �◊ر مي�ص�ل عون� ،لذي ج�ء
aي¬ �أن �ملîي ºيكن �أن ي≤و Ωعلى ”قطعة �أVQص بديلة ،لكن ’ يكنن� �أن ‚د �أQتوRي�

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

 Q�KB’�”`aموجودc â– Iل بي âيف لÑن�ن ،لكنه ºعندم� ق�لو� �إن م� �cت�ص∞ هو ب≤�ي�

معÑد بيزنطي�c ،نو� ي�صتهدaون �إع�د’� Iإعم� Qم��Ñرش Iع’� Èإي�ëء ب�أن م� �cت�ص∞ ’
يكن طمر√“c ،م� �أن ”�أQتوRي� �لتي يتëد çعنه� عون لي�ص â– âنهر �لQ�Ñد� ،إ�‰

–� âلÑلد�ت �ملج�و.162“IQ

وخÓل Rي� IQق� Ωبه� وaد من �ل�صعÑية بر��Fصة عÑد �لع�ل لرFي�ص �◊زب �ل�صوQي

�ل≤ومي �’جتم�عي �لن�� ÖFللÑن�� Êأ�صعد حرد�ن� ،تف≥ �÷�ن�Ñن ،و ≥aبي�ن لل≤ومي،

على ”Vرشو IQتنفيذ م� �cن �تف≥ يف �ص�أن¬ مع �◊كومة �للÑن�نية÷ ،هة �إع�د� Iإعم�Q

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد و�إ‚� √Rب�ل�رشعة �ملمكنة بعدم� تو�aرت �’أمو�ل �لRÓمة ،لتîفي∞ �Ω’B
�لن�Rح.163“Ú

cم� دع� علي aي�صل ،ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي للجÑهة �لدي≤ر�طية لتëرير aل�صط،Ú

يف � ،2007/10/16إ ¤ت�رشيع عود� Iأه�‹ نهر �لQ�Ñد �إ� ¤ملîي ºوRي�د IوتÒته�،

وتو’� Òaأمو�ل �لRÓمة لل�رشو´ يف �إع�د’� Iإعم� .Qو�نت≤د aي�صل ت≤�ص’� Òأونرو�،
÷هة �لÑدء برتمي� ºصÑكة �لÑنى �لتëتية ،د�عي � �kملدير �لع� Ωللو�cلة �إ� ¤لتدخل من �أجل
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ت�أم’� Úحتي�ج�ت �ل†رشوQية للع�Fدين ،ن¶ر�◊ kج� ºلدم� Qو�’أVرش� .Qون��صد �◊كومة
�للÑن�نية و�’أونرو� بن�ء م�ص�cن موDقتة للن�Rح Úوم†ص�عفة عدد �لوحد�ت �ل�صكنية
وت�أم Úعي�د Iومد�Qصة ومولد�ت cهرب�Fية �إVص�aية ،وم†ص�عفة aر� ¥لعمل لتن¶ي∞
�لطرق�ت ووVصع خطة ’إن≤�ذ �لع�� Ωلد��Qصي .وط�ل Öبëملة تطو´ وت ´Èعلى ﬂتل∞
�مل�صتوي�ت �لفل�صطينية و�للÑن�نية و�لعربية و�لدولية و�إن�ص�ء �صندو ¥م�‹ م�صرت∑ لتوÒa
�’أمو�ل �لRÓمة ’إع�د� Iإعم�� Qملîي.164º
و�نت≤د علي aي�صل ،يف �حتف�ل �أق�مت¬ �÷Ñهة يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد� ،مل�أ�ص�� Iلتي ’ �Rل
�أبن�ء �ملîي ºيرRحون – âوط�أته� ،نتيجة �Œهل و�إهم�ل �لهي�Äت �ملعنية ،معت� k�Èأن
عد� Ωإعم�� Qملîي ºيع≤د �لن†ص�ل من �أجل �لعود ،Iودع� �◊كومة �للÑن�نية وو�cلة �ل¨وç
ومن¶مة �لتëرير �إ ¤بذل جهود �أ Ècمن �أجل �إغ ¥Óهذ� �ملل∞.165
وطم�أن ن�ي∞ حو�“ة’� ،أم� Úلع� ΩللجÑهة �لدي≤ر�طية ،خÓل Rي� IQق� Ωبه� ملîيº
نهر �لQ�Ñد يف � ،2009/1/15أبن�ء �ملîي� ºإ� ¤أن¬ ”’ يكن تفكيك �ملîي ،ºو’ توRيع
�أبن� ¬Fعلى �أVQص لÑن�ن �أو �أي �أVQص عربية �أو خ�Qجية“ .و�أcد �أن ”�لÑديل عن نهر �لQ�Ñد
هو نهر �لQ�Ñدa ،هو cتلة �جتم�عية و�صي��صية موحد ،Iوهو �لطري≥ �’أق�رش �إa ¤ل�صط،Ú
◊≥
ي�ص مبîي ºنهر �لQ�Ñد مع�دّ m
مãل �ملîيم�ت �’أخرى“ ،و�أن ”cل من ي�ëول �أن ّ
�لعود� Iإa ¤ل�صط.166“Ú

و�أcد علي aي�صل ،بعد ل≤�ء وaد من �÷Ñهة �لدي≤ر�طية مع م�Qيو عون ،وRير
�ل�صوDون �’جتم�عية �للÑن�نية ،عن �لتي�� Qلوطني �◊ر� ،أن �إعم�� QلQ�Ñد هو �لتز��Q Ωصمي
لÑن�� Êتîذت¬ �◊كومة �للÑن�نية من دون �عرت�Vص �أي وRير من وF�QRه� ،مب� يف ذلك
موVصو´ طمر �’ .Q�KBودع� �◊كومة �للÑن�نية �إ’� ¤لتز� Ωبتعهد�ته�c ،م� cر Qدعوت¬
للن� ÖFعون وتكتل �لت¨ي Òو�’إ�ص� ìÓأن ت†صع يف �مليز�ن م�ص� 40 Òأل∞ ن�a ìRل�صطيني
يعي�صون من دون م�أوى.167
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�أم� �أبو عم�د �لر�aعيã‡ ،ل حرcة �÷ه�د �’إ�صÓمي يف لÑن�ن≤a ،د دع� �إ” ¤عدΩ

�Œو RموVصو´ �إع�د� Iإعم�� Qملîي� ºأ Ìcمن �أ�صهر“ ،وق�ل �إن ”تطويل مد� Iإع�دI

�’إعم�� Qصتîل≥ م��Bصي  ’ IÒÑcتîد Ωق†ص�ي� �مل�صت≤Ñل �لفل�صطيني“ .و�أVص��” :±إن
�لف�ص�Fل �لفل�صطينية ت≤و Ωب�ت�ص�’ت على �مل�صتوي�ت a�cة حول �صÑل �لعمل لعودI
�لن�Rح� Úإ� ¤لQ�Ñد .و�أن عد Ωعود� Iلن��ص �إ ¤م�ص�cنه ،ºخ�صو�ص  �kيف ﬁي§ �ملîيº

�÷ديد ي� Òãمل�îو ±و�ل≤ل≥ على م�صت≤Ñل �لوجود �لفل�صطيني يف لÑن�ن“.168
:ÊÉæÑ∏dG ∞bƒŸG .2

,á«fÉæÑ∏dG •É°ShC’G ‘ Ék ©°SGh ’k Éé°S OQÉÑdG ô¡f º«ﬂ QÉªYEG IOÉYEG ádCÉ°ùe äó¡°T
وبد� و�Vص �k ëمدى ت�أ�aÓÿ� ÒKت �ل�صي��صية ب� Úلفرق�ء �للÑن�ني Úعلى ق†صية �إع�دI
�’إعم� .Qوقد �أدى ذ�لك �إ ¤ت�أخر عملية �’إعم�� Qإa ¤رت� Iأ�c �‡ Ècن متوقع  ،�kوبعد

�أخذ وQد يف هذ√ �ل≤†صية ب◊� Úكومة �للÑن�نية �ل�ص�ب≤ة بر��Fصة aو�Dد �ل�صنيو IQمن جهة

وب Úتكتل �لت¨ي Òو�’إ�ص� ìÓلني�بية بر��Fصة �لعم�د مي�ص�ل عون� ،أنهى �aصوله� جمل�ص

�صوQى �لدولة �لذي ق†صى ب��صتÄن� ±عملية �’إعم� .Qوقد بدت م�ص�ألة †aQص توطÚ
�لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف لÑن�ن ودع ºح≥ �لعود�c Iأحد �أبر’� Rأ�ص�Ñب �لتي ت�صلí
به� cل طر� ;±إ’ �أن ن�Rحي ﬂي� ºلQ�Ñد �cنو� ه ºمن دaع �aتو IQتلك �لت†ص�Qب�ت

�ل�صي��صية .ويف �ل�صطو� Qل≤�دمة نعرVص ’أه�a ºصول تلك �ملرحلة وتد�عي�ته� على
عملية �’إعم�.Q

بعد مع� ∑Qع�صكرية ��صتمرت �أ Ìcمن KÓKة �أ�صهر مع م≤�تلي تن¶يa ºت’� íإ�ص،ΩÓ

�أعلن �÷ي�ص �للÑن� Êيف � ،2007/9/2إحك�� Ωصيطرت¬ على ﬂي ºنهر �لQ�Ñد .169و–†صk�Ò
ملرحلة م� بعد �نته�ء �ملعرcة ،ق�ل FQي�ص �لو�QRء �للÑن�a ،Êو�Dد �ل�صنيو�” :IQإن �إع�دI
بن�ء ﬂي ºنهر �لQ�Ñد هي ��صتع�د Iلدو� Qلدولة �للÑن�نية وقطع �لطري≥ على خطة �ل≤†ص�ء

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

م�نëة للم�ص�cQة يف مو“Dر �لدول �مل�نëة ب�لتع�ون مع و�cلة �’أونرو� ’إع�د� Iإعم�Q

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد و�لتعوي†ص على �للÑن�ني� Úملت†رشQين جر�ء هذ√ �’أحد� .170çو�أcد
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�ل�صنيو� IQأن ”�ملîي� ºصيكون –� âصلطة �لدولة �للÑن�نية دون �صو�ه�“ ،م�صدد� kعلى
”�أن هذ√ �لتجربة �لتي مرQن� به�  ⁄تكن حرب  �kعلى �’إخو� Iلفل�صطيني Úبل �cنâ
حرب �للÑن�ني Úو�لفل�صطيني Úعلى �’إQه�بي .Úو�لن�رش �إ�c �‰ن ن�رش� kم�صرت �k cعلى هذ√

�لفÄة �ل†ص�لة �لتي �عتدت على �للÑن�ني Úو�لفل�صطيني Úو�أمنه.171“º

ودع� �لن�� ÖFصعد �◊ريريFQ ،ي�ص cتلة تي�� Qمل�صت≤Ñل �لني�بيةc” ،ل �لف�ص�Fل

�لفل�صطينية �إ� ¤لوقو ±مع �لدولة �للÑن�نية ب�عتQ�Ñه� �ل†صم�نة �لوحيد◊ Iم�ية ق†صيتهº

من �ﬁو’ت خطفه� وتوXيفه� يف مو�Dمر�ت على �لفل�صطيني Úو�لعرب وق†صيتهº

�مل≤د�صة“.172

و�أcد خليل مك�ويFQ ،ي�ص ÷نة �◊و�� QللÑن�� – Êلفل�صطيني� ،أن م� يت� ºلعمل

علي¬ �ليو Ωلي�ص لتوط� Úلفل�صطيني Úيف لÑن�ن� ،إ �‰لل�صعي �إ�– ¤ص Úحي�ته� ºإ ¤حÚ
عودته� ºإ ¤دي�Qه .ºو�أ�ص�� Qإ� ¤أن ”عود� Iلن�Rح� Úإﬂ ¤ي ºنهر �لQ�Ñد لي�ص‡ âكنة
يف �لوق� âلر�هن ،ولي�ص قÑل �أن تدخل �لفر� ¥لفنية من �÷ي�ص و�’أونرو� و�للج�ن

�إ� ¤ملîي ºلت≤و’� ËأVرش� Qو�لÑن�ي�ت ولتن¶ي∞ �ملîي ºمن �’أل¨� Ωو�ملتفجر�ت“ .ولكن¬
�أcد �أن¬ وب�نت¶� Qذلك ’” ،بد من تطÑي≥ خطة �لطو�� ÇQل≤�Vصية ب†رشو� IQإخÓء
�ملد��Qص من �لÓج ،ÚÄو�Kني � �kإع�د Iبن�ء ﬂي ºنهر �لQ�Ñد وتطÑي≥ �مل�رشو´ �لتنموي

للمن�ط≥ �ملëيطة ب¬ مب� يف ذلك �إن�ص�ء م�ص�Qيع حيوية ’إع�د Iعجلة �◊ي�’� Iقت�ص�دية
لهذ√ �ملن�ط≥ �للÑن�نية“ .173و�أcد مك�وي على ”�أن موVصو´ �’أمن د�خل �ملîي ºوﬁيط¬

�صيكون بيد �لدولة �للÑن�نية“ ،وق�ل�” :لدولة �للÑن�نية لي�ص âب�ëجة �إ� ¤إذن من �أحد

لفرVص �صي�دته� على �أVQصه� ،و�لذي برهن �أن �’أمن �لذ�تي د�خل �ملîي�a ºصل ،و�أن

هذ√ �لع�ص�بة ��صتط�ع� âلدخول �إ� ¤ملîي ،ºلذلك ،نهر �لQ�Ñد قÑل �’أحد��c çن
�صي ،�k Äوبعد �لذي ح�صل �أ�ص� íÑصيB� �k Äخر .و�ل≤ر� Qو�Vص íو�رشي.174“í
و�أعلن aو�Dد �ل�صنيو� IQأم� Ωمو“Dر �صفر�ء و‡ãلي �لدول �مل�نëة ’إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر

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

�أن هذ√ �لعملية �صتكل∞ م� جمموع¬  382.5مليون دو’ Qمب� يف ذلك تكلفة �إغ�Kة
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�صك�ن �ملîي ºوجو� √Qوتعوي†ص �أ�ص�ëب �’أم� ∑Óملت†رش .IQوحذ Qمن �أن ”�أي �aصل“
يف �إع�د� Iإعم�� Qملîي ºوتنمية جو��” √QصÒت Öعلى لÑن�ن و�ملنط≤ة و�لع� ⁄تد�عي�ت
–مل م�صوDولي�ت¬ � √�ŒلÓج� ÚÄلفل�صطيني.175Ú
KQ�cية“ .ودع� �ملجتمع �لدو‹ �إّ ¤
ووRع âعلى �ملو“Dرين ’ëFة ب�مل�Ñل≠ �ملطلوبة ’إغ�Kة و�إع�د� Iإعم� Qنهر �لQ�Ñد
و�ل≤رى �ملت†رش ،IQو�لتي بل¨ 382.5 âمليون دو’ ،Qوج�ءت على �ل�صكل �لت�‹:176
• �أو � :’kإغ�Kة �صك�ن ﬂي ºنهر �لQ�Ñد على مدى ع� Ωوتتطل ÖمÑل≠  55مليون
دو’.Q
• �Kني � :�kإغ�Kة �ل≤رى �للÑن�نية �ملëيطة مبîي ºنهر �لQ�Ñد وتعوي†ص �أ�ص�ëب
�’أم ،∑Óوتتطل 28.5 Öمليون دو’.Q
• �Kل� :�k ãإع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد وتتطل 249 Öمليون دو’.Q
• �Qبع � : �kإع�د� Iإعم� Qوتنمية �ملن�ط≥ و�ل≤رى �ملëيطة بنهر �لQ�Ñد وتتطلÖ
 50مليون دو’.Q
وŒد’� Qإ�ص�� IQإ� ¤أن �مل�ن Úëيف مو“Dر �إع�د� Iإعم� Qنهر �لQ�Ñد تعهدو� مبÑل≠ ’
يتج�و 122 Rمليون دو’ Qمن �أ�صل �ل≤يمة �لتي حدده� ﬂط§ �’إعم�� Qأع ،√Óحيå
�أعلن âوRيرQ�ÿ� Iجية �لنم�ص�وية �أو�Qصو’ ب�Óصنيك � Ursola Blasnikأن¬ ّ” �’cتت�ب
مبÑل≠  122مليون دو’’ Qإع�د’� Iإعم� ،Qو�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 “و /Rيوليو � 2008جتم�´ لل�صن�دي≥ �لعربية لكي تعلن �لدول �لعربية
عن �مل�Ñل≠ �لتي �صتكتت Öبه� .و�أعلن �ل�صنيو IQخÓل �ملو“Dر �أن �أQبع دول خليجية هي
�ل�صعودية ،وقطر ،و�لكوي ،âو�’إم��Qت� ،صت�ص�ه ºبëدود  %50يف نف≤�ت �إع�دI
�’إعم�.177Q
48

�أRمة ﬂي ºنهر �لQ�Ñد

cم� دع� �ملو“Dر �إ ¤ت�îصي�ص �صندوF� ¥تم� Êلهذ√ �مل�ص�عد�ت ،يكون –� âإد�IQ

�لÑنك �لدو‹ ،وب�لتع�ون مع و�cلة �’أونرو� ،و÷نة �◊و�� QللÑن�� - Êلفل�صطيني،

و�لهيÄة �لعلي� لÓإغ�Kة وعدد من �لدول و�ملو�Dص�ص�ت �مل�نëة.178

و�cصف âعملية م�ص’� íأVرش�’� Qأولية يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد� ،لتي �أنهته� يف

÷ ،2007/9/26نة خ�Èء ومهند�ص Úت�بع Úلو�cلة �’أونرو� ،ب�لتع�ون مع هيÄة �’إغ�Kة
�لعلي� و÷نة �◊و�� QللÑن�� - Êلفل�صطيني ،و�÷ي�ص �للÑن� ،Êومن¶م�ت غ Òحكومية،
مهدمة cلي � �kأو جزFي ،�k
عن �أن ”�أ Ìcمن  %75من �’أبنية يف �÷زء �÷ديد من �ملîيّ º

وهي ب�لت�‹ غ� Òص�◊ة لل�صكن“ .و�أوVص íمهند�صون ع�ملون يف �’أونرو� �أن ”�ملنط≤ة

�لتي �صم íلن� �÷ي�ص �للÑن� Êب�لعمل aيه� خÓل �ملرحلة �’أو ¤من �مل�ص�c ،íصفâ
حج� ºلدم�� Qله�Fل �لذي �أ�ص�به� ،و�أن �إ�Rلة �لر Ω�cمنه� –ت�� êإ� ¤صهو Qعد.“I
و�أ�ص�� Qملهند�صون �إ� ¤أن �مل�ص’� íأو‹ �أXهر �أن ”�لÑيوت �ملم�صوحة �cن âخ�وية
cلي  �kمن �أK�Kه�� ،إVص�aة �إ� ¤ختف�ء وت†رش Qمولد�ت cهرب�ء ت�بعة لÓأونرو� من د�خل

�ملîي ،ºو�أن �صÑكتي مي�√ �ل�رشب و�ل�رش� ±ل�صëي قد �أ�ص�بتهم� �أVرش� Qب�ت âت�صتدعي
��صتÑد�لهم� cلي � ،�kإVص�aة �إ� ¤أن خز�ن�ت �ملي�√ �ل`  12مدمر� ،Iإ’ �أن¬ يكن ��صتعم�ل �KنÚ
منه� جزFي  �kيف �لوقa ،‹�◊� âيم� �’Bب�÷� Qوaية �ل` � 12أي†ص  ⁄ �kي ≥Ñمنه� �إ’ �Kنت�ن

�ص�◊ت�ن ل�Óصتعم�ل“.179

ويف �صي� ¥مو�ق∞ �’أحز�ب و�÷ه�ت �للÑن�نية من م�ص�ألة �إعم�� QلQ�Ñد ،دع�
�ملكت� Öل�صي��صي للجم�عة �’إ�صÓمية �◊كومة وv c
 Óمن �ملعني ،ÚلÓن�رش�� ±إ ¤مع�÷ة

ذيول �’قتت�ل ”من �أجل طم�أنة �’إخو� Iأبن�ء �ملîي ºع� ÈلÑدء aو k�Qب�إع�د� IلÑن�ء“ ،هيد�k

لعود� Iلن�Rح� Úإ ¤من�Rله ،ºو�لعمل �÷�د على مع�÷ة �مل��Bصي و�’� Ω’Bلتي ت�ص âÑÑبه�
هذ√ �◊رب“ .وط�ل÷� âÑم�عة ”�ل≤وى �’أمنية ب��صتكم�ل –≤ي≤�ته� لك�ص∞ �◊≤�≥F
ومع�قÑة �ملجرم.180“Ú

و�Qأى FQي�ص حزب �لكت�� ÖFللÑن�نية �أم÷� Úميل ”�أن �نت¶�� Qلتو�صل �إ� ¤تف�¥
�صّ ΩÓ
◊ل ق†صية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úمل≤يم Úيف لÑن�ن  ⁄يعد م≤Ñو  .“’kو�صدد على
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”�أن¬ ب�ت لز�م  �kعلى �’أ�رش� Iلدولية �أن تتëمل م�صوDولي�ته� �ل�صي��صية �لك�ملة ع� Èإيج�د
ّ
حل لهذ√ �ل≤†صية من خÓل �صي¨ة ع�دلة يتو� ≥aعليه� �’أطر�� ±ملعنيون من aل�صطينيÚ

ودولي .“Úولف� âإ�” ¤أن هذ� �◊ل ’ يعني �أبد� kحرم�ن �لفل�صطيني Úمن ح≤هº
يف �لعود� Iإ ¤دي�Qه .“ºودع� ”�إ� ¤إ‚�� Rإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد ب�لتو�Rي مع �إع�دI

�ملهجرين �للÑن�ني Úيف �ل�صم�ل و�÷Ñل �إ ¤قر�ه ºوبلد�ته.181“º

�إ’ �أن �ملطر�ن �صمع�ن عط� �ˆ�Q ،عي �أبر�صية دير �’أحمر وبعلÑك للمو�Qنة ،قد
م†صى بعيد� kيف موقف¬ ،حي åط�ل Öمبن��صÑة تكر� Ëأحد قتلى �÷ي�ص �لذين �ص≤طو� يف

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد و�aQق¬ بتîليده ºع–” Èويل ﬂي� ºلرع Öو�’إQه�ب و�لن� Qو�’أ�صلëة
�ملتطو� IQإ ¤مت� ∞ëأو معرVص يزو� √Qلن��ص لي�أخذو� د�Qص  �kيف cيفية بن�ء �ل�صΩÓ

وينëنو� �أم� Ωن�ص ÖتذQ�cي للجي�ص يرaع يف و�ص§ هذ� �ملîي◊� - ºدي≤ة �إج’k Ó
و�عرت� �k aبجميله .“ºو�أ�ص�� Qإ� ¤أن¬ وج¬ ند� kء �إFQ ¤ي�ص جمل�ص �لو�QRء �للÑن�” ÊبعدΩ

�لعود] Iعود� Iلفل�صطيني� ]Úإ� ¤ملîي.182“º

ويف � ،2008/2/12أطل≥ �ل�صنيو� IQملîط§ �لت�صميمي ’إع�د� Iإعم�� Qملîي ،ºو�أcد

يف مو“Dر �صëفي ع≤د√ ب†ëصو Qع��Ñص cRيã‡ ،ل من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية يف
بÒوت ،وعدد من �ل�صفر�ء �أن ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �صيعود �إ ¤مك�نت¬ وcم� �cن –� âصي�دI

�لدولة ،و�أهل¬ �صيعودون �إلي¬ جمتمع Úوعينه ºعلى �لعود� Iإa ¤ل�صط.183Ú

وبعد تكليف¬ بت�صكيل حكومة جديد� ،Iأcد �ل�صنيو IQعلى مو��صلة �لعمل

’�صتكم�ل �÷هود لل�ëصول على �لدع� ºل’ ΩRÓإع�د Iبن�ء ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �لذي نريد√
‰وذج  �kللعÓقة �’أخوية ب� Úل�صع� ÚÑللÑن� Êو�لفل�صطيني و�حرت�� Ωصي�د� Iلدولة �للÑن�نية
ومو��صلة �لد ´�aعن �إخو�نن� �لفل�صطيني Úيف �لعود� Iإ ¤دي�Qه.184º

ويف  2008/6/5بد�أت عملية جرﬂ Ω�cQ ±ي� ºلنهر �لQ�Ñد “هيد�’ kإع�د� Iإعم�.√Q

و�أ�aد Rي�د �ص�ي≠ �مل�صوDول �’إعÓمي للجنة �◊و�� QللÑن�� Êلفل�صطيني :ب�أن ”هذ√ هي

�ملîي .ºوهي �Qص�لة �إ ¤مو“Dر �لدول �مل�نëة �لذي
�ÿطو’� Iأو ¤نëو �لÑدء ب�إع�د� Iإعم�ّ Q
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�صينع≤د بفيين� يوQ�÷� 23 Ωي ]حزير�ن /يونيو  ]2008لت�أcيد �لÑدء ب�إع�د’� Iإعم�.“Q

ويف �÷�ن� Öلفل�صطيني ،ق�ل �أم� Úرش �للجنة لطفي �◊�� êأحمد ”ّ cن� نف†صل �أن تÑد�أ

عملية �÷ر ±بعد توVصي íجملة �أمو Qتتعل≥ ب��صتÄج�’� QأV�Qصي ،و–ديد عملية �لÑدء
ب�إع�د’� Iإعم� Qح�ص� Öلوعود �لتي �أعطي .“âو�أوVص� ê�◊� íأحمد �أن ”�÷ر ±بد�أ

�ملîي ºو�لف�ص�Fل �لفل�صطينية تتعل≥ ب��صتم’� ∑ÓأV�Qصي،
قÑل �’�صتج�بة لهو�ج�ص �أه�‹ ّ
و�إ�صك�’ت ق�نونية ،يف غي�ب حكومة نر�جعه� بهذ√ �’أمو.185“Q

ويف � ،2009/3/9أقي� ºحتف�ل وVصع حجر �’أ�ص��ص ’إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد.

وQعى FQي�ص �◊كومة �للÑن�نية ‡ ÓãبوRير �’إع ΩÓط� ¥Qمرتي’� ،حتف�ل �لذي ن¶مت¬
÷نة �◊و�� QللÑن�� Êلفل�صطيني و‡ãلية من¶مة �لتëرير يف لÑن�ن وو�cلة �’أونرو�.

و�أل≤ى مرتي cلمة ب��ص� ºل�صنيو IQجدد aيه� �لتز�◊� Ωكومة �للÑن�نية ”ب�إع�د’� Iإعم�Q

و�لتنمية يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد و�ل≤رى �ملج�و IQمع ت�صديدن� على �لت†ص�من يف وج¬ �لعåÑ
ب�لعÓق�ت �للÑن�نية � -لفل�صطينية“ .وجز Ωب�أن ”�◊كومة لن تت≤�ع�ص يف تعزيز �حرت�Ω

ح≤و� ¥لفل�صطيني’� Úإن�ص�نية“.186

و�cن �لع�ملون يف �رشcة �÷ه�د� ،ملكلفة من قÑل �’أونرو� برaع �أن≤�Vص ﬂي� ºلQ�Ñد،

قد عÌو� يف  2009/2/5على جمموعة من �أعمد� Iل¨ر�ني âيف �لرRمة �’أو ¤من �÷زء
�ل≤د Ëمن �ملîيa ،ºعمدو� �إ� ¤إع ΩÓقي�د÷� Iي�ص �ملك ّلفة مبر�قÑة عملية aQع �’أن≤�Vص.
وق�م’� âأخ ،IÒيف �ليو Ωنف�ص¬ ،ب�إب� ÆÓملديرية �لع�مة ل Q�KBÓبوجود �’أعمد .Iوبعد

وحرQت
�أي�� ،Ωأ�Qصل âمديرية �’ Q�KBمهند�صيه� �إ� ¤ملك�ن للك�ص∞ على �ملوجود�تّ ،
cت�ب  �kبت�Qيخ  ،2009/3/11ط�لa âÑي¬ �ملعني Úب�إي≤�� ±لعمل يف �لرRمة �ملذcو.IQ

ت†صمن �قرت�ح�ت
ويف  ،2009/3/14وجه� âملديرية cت�ب �Q �kصمي � �kإ ¤وRير �لa�≤ãةّ ،

�ملديرية للموقع �مليد� ،Êد�عية �رش�حة �إ ¤وق∞ �’أعم�ل –� âإ�رش�aه� من �أجل حم�ية
�ملو�Qد �’أKرية .وبعد ع�رش� Iأي� ،Ωوجه� âملديرية cت�ب  �kم�ص�به � �kإ ¤جمل�ص �لو�QRء.

غ� Òأن �◊كومة �للÑن�نية �تîذت قر� k�Qيف ” 2009/4/30بطمر �’ Q�KBو �k ≤aللمع�يÒ

�لدولية“.187

51

ت≤رير معلوم�ت

ولكن جمل�ص �صوQى �لدولة �للÑن�نية �أ�صد� Qأمر� kيف  ،2009/7/18بوق∞ تنفيذ

قر�◊� Qكومة� ،أي بتجميد عملية �لطمر ل� Q�KBÓملكت�صفة و�لÑن�ء عليه� .قر� Qجمل�ص
�صوQى �لدولة ج�ء Qد� kعلى �لطعن ب≤ر� Qجمل�ص �لو�QRء و�لذي ت≤د Ωب¬ مي�ص�ل عون،

FQي�ص تكتل �لت¨ي Òو�’إ�ص� ìÓلني�بية .وقد حدد �ل≤�Vصي مهلة �صهرين Qيãم� ي≤دÓc Ω
�لطر) Úaعون و�◊كومة( مط�لع�تهم� �ل≤�نونية.188

و�قرت� ìلتي�� Qلوطني �◊ر �أن ت�صتملك �لدولة �’أV�Qصي يف �ملîي÷� ºديد وتÑد�أ
�’إعم�a Qوقه� ،بينم� –ول �’ Q�KBيف �ملîي� ºل≤د Ëمرcز�� kصي�حي  .�kوجرى �لتو��صل

تكر� k�Qب÷ Úنة من �لتي�� Qلوطني �◊ر و�أطر�a ±ل�صطينية معنية ،وجرى �لن≤��ص بهدوء
و�رش ìمهني و�إن�ص� Êللمع�ن� Iيف نهر �لQ�Ñد وcذلك ملوVصو´ حفظ �’ .Q�KBوقد �أ�صدQ
�لتي� QتوVصي�ëت �إعÓمية �أcد aيه� حر�ص¬ على ”�إعم�� Qملîي� ºرشيع  ،“�kو�◊ف�® على

”ن�صيج¬ �’جتم�عي“ ،وعلى ح≥ �’إن�ص�ن �لفل�صطيني ب�لعي�ص �لكر.189Ë

ومع ��صتمر�� Qملن��صد�ت ب†رشو�� IQصتÄن�� ±لطمر و�إع�د’� Iإعم�� ،Qأcد �لتي�Q

�لوطني �◊ر “�صك¬ بîطو Iوق∞ �لعمل يف �إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد وعد Ωطمر
�’� Q�KBلتي �cت�صف âيف �ملنط≤ة .و�أ�صف÷ âنة �لد��Qص�ت يف �لتي� Qيف بي�ن ”مل� تتعرVص

ل¬ ق†صية � Q�KBمدينة �أوQتوRي� من ت�صوي¬ ◊≤ي≤ته�“ .و�أcدت �للجنة ”�لتز�� Ωلتي�� Qلك�مل
ب≤ëو� ¥ل�صع� Öلفل�صطيني �ملدنية و�’جتم�عية و�’إن�ص�نية ،وب≤ëه ºيف �لعود� Iإ¤
�أVQصه ،ºوبر†aص �لتوط ،Úو�لعمل على مع�÷ة مل∞ �للجوء �لفل�صطيني على هذ�

مرح ÚÑب�مل�Ñد�Qت �’Bيلة �إ“ ¤ويل م�رشو´ �إعم�� Qمل�ص�cن �ل≤FÓة لÓإخو�ن
�’أ�ص��صّ ،

á«bÉã«ŸG §HGƒ°†dGh •höûdG øª°V øµdh ,OQÉÑdG ô¡f º«ﬂ
q øY ÚMRÉædG Ú«æ«£°ù∏ØdG
ح≥ �للÑن�نيÚ
و�لد�صتوQية و�ل≤�نونية� ،ملëلية و�لدولية� ،إذ �إنن� نلتز� Ωأي†ص  �kب�لد ´�aعن ّ
ب�◊ف�® على ت�Qيîه ºوتر�Kه ºوa�≤Kته� ºملتم ّãلة ب�’c Q�KBم� ب¨Òه� من �لعن��رش“.190

وّ Qد �ملكت’� ÖإعÓمي ÿليل مك�وي ،على بي�ن ÷نة �لد��Qص�ت يف �لتي�� Qلوطني

�◊ر ب�أن ترمي� ºلعÓق�ت �للÑن�نية � -لفل�صطينية�” ،أتى على ق�عد Iت�أم Úم�صلëة
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�لدولة �لعلي�� ،أي �حرت�� Ωصي�د Iو��صت≤Óل و��صت≤ر� QلÑن�ن ،وت�أم Úحي�c Iرية لÓجÚÄ
�لفل�صطيني .“Úم�ص� k�Òإ�” ¤أن �ملîط§ �لتوجيهي ’إع�د� Iإعم�� Qملîي ºو� â≤aعلي¬ cل

�’إد��Qت �ملعنية ،قÑل عرVص¬ على جمل�ص �لو�QRء� ،لذي �تîذ قر� k�Qب�ملو�≤aة علي¬“.191

ويف  ،2009/9/12دع� �إبر�هيc ºنع�ن �لن� ÖFيف تكتل �لت¨ي Òو�’إ�ص” ،ìÓمن ’

يريد �لتوط Úيف لÑن�ن �إ ¤عد Ωتوجي¬ �Qص�لة مزدوجة �إ� ¤لع�� ⁄لعربي و�ل¨ربي ،و�أن
ي≤ول لكل �لدول �أن هن�∑ م�ص�Qيع بديلة عليه� �أن ت�ص�ه ºيف –≤ي≤ه� ’أن �مل�صوDولية ’
ت≤ع على لÑن�ن وحد√“a’ ،ت � �kإ� ¤أن �لتمويل �لذي خ�ص�ص ’إع�د� Iإعم� Qنهر �لQ�Ñد،
و�لذي يÑل≠  300مليون دو’” ،Qيëول¬ من ﬂي ºلÓج� ÚÄإﬁ ¤ل �إق�مة د� ،“ºFو�صدد

على �أن ”هذ√ �لوق�Fع ’ تو�ج¬ ب�لك ΩÓو�ملو�ق∞ �لرن�نة ،بل ب�ل≤ر�� Qل�ص� ÖFو�لكΩÓ

�لو�Vص íو�÷ريء للمجتمع �لدو‹ بهد’� ±عرت� ±ب�لدولة �لفل�صطينية وتكري�ص
ح≥ �لعود ،Iومب� �أن �’عرت� ±ب�ل†صفة �ل¨ربية �أ�ص íÑدولي  �kوجدي a �kلين≤لو� هذ� �ملÑل≠ �إ¤
هن�∑ ليÑãتو� جدية مو�قفهV ºصد �لتوط.192“Ú

ويف � ،2009/10/5أ�صد� Qلتي�� Qلوطني �◊ر بي�ن � �kأوVصa íي¬ موق∞ �لن� ÖFمي�ص�ل
عون ،مط�ل �k Ñب`”ت�رشيع �إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد“ ،و�أcد �أن ’ ”نية يف �إع�قة �أو

وق∞ �إعم�� Qملîي .ºو�cن �أن ن≤†ص جمل�ص �ل�صوQى قر�◊� Qكومة م�صتمه k
 Óعملية

�لطمر �لع�صو�Fي“ .وجدد �لتي�� Qلوطني �◊ر:

ت�أcيد√ للر�أي �لع�� ΩللÑن� Êب�صو IQع�مة ،ولÓأخو� Iلفل�صطيني Úمن �صك�ن

نهر �لQ�Ñد ب�صو IQخ��صة� ،إي�ن¬ مبëوQية ق†صية aل�صط ،Úق†صية �◊≥ �’إن�ص�Ê

�مل¨لوب يف �لع� ⁄وب� ≥ëلÓجÄي`ن ب�لعود� Iإ ¤دي�Qهc ،ºم� حر�ص¬ �لذي ’
á«YÉªàL’G •höûdG πc IÉYGôe ™e ,º«îŸG QÉªYEG IOÉYEG ™jöùJ ≈∏Y ¬«a ¢ùÑd

لل�صك�ن و� ≥aملع�ي� Òلعلمية و�ل�صو�صيولوجية �لتي وVصعته� �لد��Qص�ت �لتي
�أعدت لهذ√ �ل¨�ية ،ومط�لÑة �◊كومة �للÑن�نية بتëمل م�صوDولي�ته� �لوطنية

� √�ŒلÓج� ÚÄلفل�صطيني÷ ،Úهة ��صتم� ∑Óأي م�ص�حة ع≤�Qية قد تتطلÑه�

�إع�د’� Iإعم�� ،Qإذ� م� �قت†صى �’أمر �إبر� Rبع†ص �ملع�’� ⁄أKرية �ملهمة.193
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وبعد �ن≤†ص�ء �ملهلة �لتي قدم âمن �÷هة �لط�عنة� ،أ�صد Qجمل�ص �صوQى �لدولة
قر� k�Qق†ص�Fي  �kي≤†صي ب�إل¨�ء �لطعن �مل≤د Ωمن تكتل �لت¨ي Òو�’إ�ص ìÓلعد�� Ωصتيف�ء
�’أدلة و�ل�Èه� ÚلRÓمة �لتي ت� âÑãصëة وجود مدينة �أQتوRي� ب�لÑدء بعملية �إعم�Q

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد ;194وبن�ء علي¬ ويف � ،2009/10/26نطل≤ âعملية �إع�د� Iإعم�ﬂ Qيº

نهر �لQ�Ñد من جديد ،بعد توق∞ د�� Ωصهرين ،بعدم� تÑل¨’� âأونرو� ،و÷نة �ملت�بعة

�لعلي� �لفل�صطينية ملل∞ �ملîي ،ºمن �◊كومة قر��� QصتÄن�� ±إع�د’� Iإعم�.195Q
:GhôfhC’G ádÉch ∞bƒe .3

�حتل âو�cلة �’أونرو� مك�ن  �kمهم V �kصمن �لÓع’� ÚÑأ�ص��صي Úيف م�ص�ألة �إع�دI
�إعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد; حي�c åن âهي �÷هة �’أ�ص��صية و�◊�رشية �لتي مُcلف âبتنفيذ

خطة �إع�د’� Iإعم� Qو�أ�صهم âبدaع �’أمو�ل لهذ� �لهد .±ويف هذ� �ل≤�ص ºنعرVص �أهº
م� ق�م âب¬ و�cلة �’أونرو� بهذ� �ل�ص�أن.

ق�ل مدير ع�’� Ωأونرو� يف لÑن�ن Qيت�ص�Qد cو∑  ،Richard Cookبعد �نته�ء �لعملية

�لع�صكرية يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد� :إن ”�’أوVص�´ يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �صعÑة ،و�◊ل �لÑديل
�cن �’نت¶� Qو�إعط�ء مهلة �أ ÈcقÑل �لعود’ ،Iأن �’أونرو� دخل� âإ� ¤ملîي ºقÑل aرتI

وجيز ،Iو ⁄ت�صتطع ت≤دÿ� Ëدم�ت �ل†رشوQية و�’أ�ص��صية و�ملطلوبة للن�Rح� Úلع�Fدين;
�cلكهرب�ء و�ملي�√ و�ل�رش� ±ل�صëي ،ولكن ’ح≤  �kويف وق âقري� Öصتت�ëصن نوعية
�ÿدم�ت �مل≤دمة ،من خÓل �لتع�ون مع �أطر� ±عديد ،Iونëن نعرQ ±غÑة �÷ميع
يف �لعود ،Iولذلك قمن� ب��صتÄج� Qم�Ñن ’�صت†ص�aة ن�Rحa Úيه�� ،إ’ �أن �ملهB’� ºن ي≤Ñى

عود� IلطÓب �إ ¤مد��Qصه ،ºولذلك ن≤وB’� Ωن بÑن�ء مد�Qصت Úج�هزت Úيف ﬂيº
�لÑد�وي ،ومد�Qصة ج�هز� Iأخرى يف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد“ .و�أVص� ±ق�k F
�” :Óليو Ωمن �ملهº

جد� kحل م�صكلة �ملد��Qص و�إخÓء �لن�Rح Úمنه� ،من خÓل �إت ´�Ñخي��Qت عد Iمت�حة
�أم�من� ،على �أن نÑد�أ �ل�رشو´ aو k�Qيف �إع�د� Iإعم�� Qملîي ºو�صنكون و�إي�� ºcرش�cء يف

�إع�د’� Iإعم� Qهذ√“.196
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و�أطل≤Q�c âين �أبو Rيد � ،Karen Abu ZaydملفوVصة �لع�مة لو�cلة �’أونرو� ،ند�ء
ع�ج k
� Óإ� ¤ل�صن�دي≥ �لعربية لت≤د� Ëمل�ص�عد� Iلط�FQة لÓجÄي نهر �لQ�Ñد .ودع âخÓل

�لتوقيع على �تف� ¥ب’� Úأونرو� و�صندو’� ¥أوبك للتنمية �لدولية يف aيين� ،و�لذي قدΩ
مبوج ¬Ñم�ص�عد Iب≤يمة خم�صة مÓي Úدو’ QلÑن�ء Kم� Êمد��Qص جديد Iيف نهر �لQ�Ñد،

�÷ه�ت �لعربية �مل�نëة �إ ¤م�ص�عد� Iلو�cلة ”على �’�صتج�بة على نëو  ±�cلتلÑية

�◊�ج�ت �’إن�ص�نية لهو’Dء �لÓجc .“ÚÄم� �أ�ص�Qت �إ� ¤أن �صندو’� ¥أوبك للتنمية
�لدولية �cن من ب� Úأو÷� ¤ه�ت �مل�نëة �لتي ��صتج�ب âللند�ء �مل�صرت∑ �لذي �أطل≤ت¬

�’أونرو� و�◊كومة �للÑن�نية و�لذي بل¨ âقيمت¬  445مليون دو’ Qخ�ص�ص’ âإع�دI

�إعم�� Qملîي ،ºموcDد� Iأن هذ� �مل�رشو´ �صيكون �’أ Ècمنذ �إن�ص�ء �’أونرو�.197

و�cن’� âأونرو� ،ب�ëص Öبي�ن وRعت¬ ،يف  ،2008/10/9قد ن��صدت يف �أيلول/

�صÑتم 2008 Èبتو 43 Òaمليون دو’ Qمن �أجل تو Òaخدم�ت موDقتة ’أه�‹ �لQ�Ñد،
مãل �ملعونة �ل¨ذ�Fية �لط�FQة وتو� Òaمل�ص�cن� ،إ’ �أن �لو’ي�ت �ملتëد Iوحده� هي �لتي
قدم âتعهد� kب≤يمة  4.3مليون دو’ Qيف �لوق� âلذي �أعرب âقلة من �÷ه�ت �مل�نëة

�’أوQوبية عن QغÑته� يف �لتعهد ،و�أ�ص�Qت �’أونرو� �إ� ¤أن �مل�ن� Úëلعرب  ⁄ي≤دمو�
�أي ت ´Èحتى ذلك �لت�Qيخ .وق�ل م�صوDولون يف �’أونرو� �إن¬ م� �– ⁄صل �لو�cلة على
�’أمو�ل قري�a ،�k Ñإن¬ �صيكون من �ل†رشوQي �ل≤ي� Ωبت≤لي�ص ح�د على بر�م� èلطو�ÇQ

�’أ�ص��صية ،حي åهن�∑ ح�جة �إ 2.5 ¤مليون دو’c Qل �صهر لت≤د� Ëمل�ص�عد�ت �لط�FQة
�’أ�ص��صية .وق�ل� âأبو Rيد” :م�  ⁄ن�ëصل على م�ص�هم�ت �إVص�aية بëلول نه�ية �ل�صنة،

�aإن خدم�تن� �لتي ن≤دمه� لÓج� ÚÄصتع� ،Êوين¨Ñي علين� �أ’ ن�صم íبëدو çذلك“.198
ويف � ،2008/10/29أطل≤’� âأونرو� ،ب�ل�رش�cة مع برن�م’� èأ· �ملتëد’� IإF�‰ي،

وب�لتع�ون مع ÷نة �◊و�� QللÑن�� Êلفل�صطيني ،ومن¶مة �لتëرير ،عملية aQع �’أن≤�Vص

من ﬂي ºنهر �لQ�Ñد .و�أ�aد بي�ن �صد Qعن �’أونرو� ب�أن برن�م’� èأ· �ملتëد’� IإF�‰ي

ي≤و Ωبتنفيذ عملية aQع �’أن≤�Vص بتكلي∞ من �’أونرو� ،وب�أن عملية aQع �’أن≤�Vص من
ﬂي ºنهر �لQ�Ñد “ãل �ÿطو’� Iأو ¤يف عملية �إع�د� Iإعم�� Qملîي� ،ºلتي �أ�ص�Qت �إ¤
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�أنه� �صتÑد�أ يف �cنون �ل /Ê�ãين�ير  .1992009و�أcد ن�� ÖFملفوVص �لع� ΩلÓأونرو� aيليÑو
غر�ندي � Flibo Ghrandiأن �إع�د� Iإعم�� Qملîي– ºد  ÒÑcو�ليو�c Ωن� âلÑد�يةa’ ،ت �k
�إ” ¤برن�م� èإ�Rلة �لر� Ω�cلذي ي�صتلز Ωوقت c k�ÒÑc �kلفت¬ �’إجم�لية يف حدود  20مليون

دو’ .Qون�ص∞ هذ� �ملÑل≠ ت�أمن لÓأونرو� بف†صل جهود �ملفوVصية �’أوQوبية وعدد من

–د تو�جه¬
�لدول �’أوQوبية“ .200و�Qأى غر�ندي �أن �إع�د� Iإعم�Q
�ملîي ºهي ”�أّ Èc
ّ
�ملن¶مة �لدولية منذ  60ع�م  ،“�kو�أ�ص∞ غر�ندي ملو�جهة �’أونرو� ”�صعوب�ت يف

عمله�“.201

ويف  ،2008/6/5بد�أت عملية جرﬂ Ω�cQ ±ي� ºلنهر �لQ�Ñد “هيد�’ kإع�د� Iإعم�.√Q

وق�ل âهدى �لرت∑ م�ص�عد Iمدير مكت� ÖلعÓق�ت �لع�مة يف �’أونرو� ”تعت� Èإع�دI

�إعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد �أ Ècم�رشو´ ت≤و Ωب¬ �’أونرو� منذ �إن�ص�Fه�“ .و�أcدت على �أن
�لÑدء ب�إ�Rلة �’أن≤�Vص ي�صكل خطو Iمهمة ”Vصمن �إط� Qخططن� ’إع�د� Iإعم�� Qملîي،º

وهي �Qص�لة �إ� ¤لفل�صطيني Úو�لع�c ⁄ل¬ لت�أcيد �لتز�� Ωلو�cلة و�◊كومة ب�إع�د� Iلن�RحÚ
�إﬂ ¤يمه.202“º

وبعد وVصع حجر �’أ�ص��ص ’إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد ،يف � ،2009/3/9أ�ص�Qت

Q�cين �أبو Rيد �إ�” ¤أن �لÓج ÚÄمن �ملîي� ºصي†صطرون �إ�’� ¤صتمر� Qيف �لعي�ص

cن�Rح Úيف �’أ�صهر �مل≤Ñلةa ،ي�صكنون �لÑيوت �مل�صت�أجر� Iأو �مل�ص�cن �ملوDقتة �لتي

بنته� �’أونرو� ...و�صي�صتمرون يف �’عتم�د ب�صكل  ÒÑcعلى �مل�ص�عد�ت �لتي ت≤دمه�
�’أونرو� Ñcد’ت �’إيج� Qو�ملوDن �ل¨ذ�Fية“ ،منÑهة �إ� ¤أن ”هذ√ �◊�ج�ت �مل�صتمر Iهي
مدع� Iقل≥’ ،أن ند�ء �’أونرو� لÓإغ�Kة و�لنهوVص �ملÑكر n ⁄
يëظ ب�لتمويل �ملن�صود�‡ ،

يجعلن� غ Òق�دQين على �ل≤ي� Ωبو�ج�Ñتن� �’إن�ص�نية ب�صكل �cمل“.203

و�نطل≤ âعملية �إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد من جديد يف  ،2009/10/26بعد
توق∞ د�� Ωصهرين ،بعدم� مُب uل¨’� âأونرو� و÷نة �ملت�بعة �لعلي� �لفل�صطينية ملل∞ �ملîيº
من �◊كومة �للÑن�نية قر��� QصتÄن�� ±إع�د’� Iإعم� Qبعد ّ Qد جمل�ص �ل�صوQى �’عرت�Vص
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”لن≤�ص �’أدلة“ .ويف هذ� �’إط��c ،Qص∞ ﬁمد عÑد �لع�ل ،ن� ÖFمدير م�رشو´ �إع�دI
�إعم�� Qملîي ºيف �’أونرو�� ،أن �مل≤�ول )�رشcة جه�د �لعرب( مُب ّل≠ �Qصمي ’� �kأمر .و�أ�ص�Q

�إ� ¤أن �’أعم�ل �’أو ¤ت�صمل �إع�دQ Iد� Q�KB’� Ωملكت�صفة وطمره� يف �لرRمة �’أو.204¤
وقÑل �إب’� ÆÓأونرو� قر�◊� Qكومة �للÑن�نية ،وج¬ �ملدير �لع� ΩلÓأونرو� يف لÑن�ن

�صلف�توQي لومQ�Ñدو �Q Salvatore Lombardoص�لة �إa ¤و�Dد �ل�صنيو� ،IQأ�ص�a Qيه� �إ¤
�أن ”ت≤د Ëخدم�ت �’إغ�Kة و�لنهوVص و�إع�د’� Iإعم� ⁄ Qمُ
تîل من –دي�ت“ .و�صدد

على �أن ”�أهد�aن� ’ تز�ل cم� هي� :إع�د’� Iإعم� Qوعود◊� Iي�� Iإ ¤طÑيعته�“.205
:‹hódG ∞bƒŸG .4

�قت�رش �ملوق∞ �لدو‹ يف �ص�أن �إعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد على ت≤د� Ëمل�ص�عد�ت ’إع�دI

�’إعم� ،Qوق�ل FQي�ص بعãة �ملفوVصية �’أوQوبية يف لÑن�ن �ل�صف Òب�تريك لو�Qن Patrick

� :Loranإن ”�’–�د �’أوQوبي �صي�ص� ∑Qيف �إع�د Iبن�ء ﬂي ºنهر �لQ�Ñد“ .206و�أ�ص�Q

لو�Qن �إ� ¤أن �ملفوVصية تد�Qص �صÑل دع◊� ºكومة �للÑن�نية يف جهوده� ب�ص�أن �إع�دI
�إ�صك�ن �ملدني� Úلفل�صطيني� Úملت†رشQين من �أحد�� çملîي .207ºويف ،2008/4/11

�أعلن لو�Qن �أن �’–�د قد Ωم�ص�عد�ت ب≤يمة  20مليون يوQو )حو�‹  31مليون دو’Q
�أمريكي( لÓإ�صه� Ωيف �إع�د� Iإعم�� QلQ�Ñد وﬁيط¬ يف �صم�ل لÑن�ن .208وع≤� Öأول Rي�IQ

ﬂي ºنهر �لQ�Ñد  ⁄ي�صتطع لو�Qن �إ’ �أن ي�ص∞ �لوVصع aي¬ ب�أ ّن¬ ”م�أ�ص�وي“.209
ل¬ �إّ ¤

ويف  ،2008/6/20ق�ل� âملفوVصية �’أوQوبية ،يف بي�ن له� ،ب�أنه� قرQت ت�îصي�ص

 80مÓي ÚيوQو �إVص�aية )حو�‹  124.5مليون دو’� Qأمريكي(’ ،حتي�ج�ت �’إعم�Q

�لتي �صتوVصëه� �◊كومة �للÑن�نية خÓل �ملو“Dر .و�أ�ص�Qت �ملفوVصية �’أوQوبية �إ� ¤أنه�
�cن âقدم âم�ص�عد�ت �إن�ص�نية ع�جلة قدQه�  5.2مليون يوQو )حو�‹  8مليون

دو’� Qأمريكي( ع≤’� ÖأRمة ،و” �ل�صم� ìبت≤دK Ëم�نية مÓي ÚيوQو )حو�‹
 12.5مليون دو’� Qأمريكي( �أخرى ملو��صلة تو� Òaمل�ص�عد�ت �ل¨ذ�Fية و�ملي�√ و�مل�أوى

�ملوDق âو�ÿدم�ت �ل�صëية و–�ص� ÚأوVص�´ �ملعي�صة وحم�ية �ملهجرين.210
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ويف  2008/6/23ع≤د �ملو“Dر �لدو‹ ’إع�د� Iإعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد و�ملن�ط≥

�ملج�و ،IQيف �لع��صمة �لنم�ص�وية aيين� ،بدعو Iمن �◊كومت� ÚللÑن�نية و�لنم�ص�وية

و�’–�د �’أوQوبي وج�معة �لدول �لعربية و�’أ· �ملتëد ،Iو�ص�� âcQصÑعون حكومة

ومن¶مة عربية ودولية .و�أعلن âوRيرQ�ÿ� Iجية �لنم�ص�وية �أو�Qصو’ ب�Óصنيك �أن¬ ّ”

�’cتت�ب مبÑل≠  122مليون دو’� Qأمريكي ’إع�د� Iإعم�ﬂ Qي� ºلQ�Ñد و�ل≤رى �ملëيطة
ب¬ ،وهو مÑل≠ ي≤ت�رش على �لدول �’أوQوبية و�ل¨ربية.211

ومن ج�نÑه�� ،أ�صدQت �صف�� IQلو’ي�ت �ملتëد Iيف بÒوت بي�ن  ،�kيف ،2007/9/10

�أعلنa âي¬ مو�≤aة �لرFي�ص �’أمريكي جو êQدبليو بو�ص  George W. Bushعلى
ت≤د Ëم�ص�عدa IوQية مبÑل≠ ع�رش IمÓي Úدو’ Qلو�cلة �’أونرو� .212و�أعلن ن� ÖFم�ص�عد

وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية ب�لو�cلة ل�صوDون �لÓج ÚÄو�ل�صك�ن و�لهجر� Iص�مويل ويÏ
 Samuel Wittenب��ص◊� ºكومة �’أمريكية ،يف  ،2008/2/28عن ت≤د ËهÑة �إ ¤و�cلة
�’أونرو� ب≤يمة � 556أل∞ دو’� Qأمريكي �إ�صه�م  �kمنه� يف �لند�ء �لط�� ÇQلذي �أطل≤ت¬

�’أونرو� ل�صم�ل لÑن�ن ،م�ص� k�Òإ� ¤أن هذ√ �لهÑة �÷ديد� Iصت�صتîد’ Ωإق�مة عي�د IطÑية

موDقتة للع�Fدين �إ ¤تîوﬂ Ωي ºنهر �لQ�Ñد.213

cم� �أعلن� âلو’ي�ت �ملتëد ،IخÓل مو“Dر �مل�ن’ Úëإع�د Iبن�ء نهر �لQ�Ñد �لذي

ع≤د يف aيين� يف حزير�ن /يونيو  ،2008ت�îصي�ص مÑل≠  22مليون دو’ Qمل�ص�عدI

�لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف ﬂي ºنهر �لQ�Ñد و�ملو�طن� ÚللÑن�ني Úيف �ملن�ط≥ �ملج�و.214IQ

ويف � ،2009/7/20أعلن� âل�صف’� IÒأمريكية لدى لÑن�ن مي�ص�ل �صي�صون Michel

” ،Sisonعز Ωحكومة �لو’ي�ت �ملتëد Iعلى تو ÒaمÑل≠  30مليون دو’� QإVص�يف يف

�لع� 2009 Ωلو�cلة �’أونرو� من �أجل �إع�د Iبن�ء ﬂي ºنهر �لQ�Ñد“.215
:»Hô©dG ∞bƒŸG .5

 ⁄يتج�و� Rملوق∞ �لعربي من ق†صية ﬂي ºنهر �لQ�Ñد �لدع� ºمل�دي ’إع�د’� Iإعم�،Q

ومع ذلك �aإن cمية �’أمو�ل �لتي دaع�c âنV âصÄيلة م≤�Qنة مع م� قدم¬ �ملجتمع
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�لدو‹ .وتك�د تكون �ململكة �لعربية �ل�صعودية �لدولة �لعربية �لوحيد� Iلتي قدمâ
�أمو�  ’kلهذ� �ل¨رVص.
وبعد �نته�ء �لعملي�ت �لع�صكرية يف ﬂي� ºلQ�Ñد ،وعدت �ململكة �ل�صعودية ،يف

�ت�ص�ل ه�تفي ب� Úمللك عÑد �ˆ بن عÑد �لعزيز وFQي�ص �◊كومة �للÑن�نية aو�Dد �ل�صنيو،IQ
بت≤د� Ëلدع� ºمل�‹ لÓإ�صه� Ωيف �إع�د� Iإعم�� Qملîي.216º

cم� �أ�ص�FQ Qي�ص �لو�QRء �للÑن�a Êو�Dد �ل�صنيو IQخÓل م�ص�cQت¬ يف مو“Dر �إع�دI

�إعم�ﬂ Qي ºنهر �لQ�Ñد �إ� ¤أن �أQبع دول خليجية هي �ل�صعودية ،وقطر ،و�لكوي،â

و�’إم��Qت� ،صت�ص�ه ºبëدود  %50يف نف≤�ت �إع�د’� Iإعم�.217Q

ويف  2008/12/3و�صل âط�Fر� Iصعودية ﬁملة ب�مل�ص�عد�ت ملت†رشQي ﬂيمي

نهر �لQ�Ñد و�لÑد�وي ،يف �إط�◊�” Qملة �ل�صعÑية لدع� ºل�صع� ÚÑللÑن� Êو�لفل�صطيني“.

وقدم� âل�صعودية
وبل¨ âقيمة �ل�صëنة � 330أل∞ دو’ QوRنته� نëو �صتة �أطن�نّ .218
يف ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم 2009 ÈتÈع  �kم≤د� 25 √Qمليون دو’ Qلو�cلة �’أونرو� من �أجل
�إع�د� Iإعم�� Qملîي.219º
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á“ÉÿG
منذ �إن�ص�ء �ملîيم�ت �لفل�صطينية يف لÑن�ن ع≤� ÖلنكÑة �صنة  ،1948تع�طâ

�ل�صلط�ت �للÑن�نية مع �ملل∞ �لفل�صطيني يف لÑن�ن ب�ëص �أمني ،و ⁄تعر �÷�نÖ
�’جتم�عي و�◊ي�تي �’هتم�� Ωل .ΩRÓويف �صنة  1969وقّع� âلدولة �للÑن�نية مع من¶مة

�لتëرير �لفل�صطينية �تف�� ¥ل≤�هر ،Iو�لذي ّ” مبوج’� ¬Ñتف� ¥على عد Ωدخول �÷ي�ص

�للÑن�� Êإ� ¤ملîيم�ت �لفل�صطينية ،وب�ت âمبوج� ¬Ñملîيم�ت –� âصيطر� Iملن¶م�ت
�لفل�صطينية ،ويف �مل≤�بل� ،أcد �’تف� ¥عد Ωتدخل �لفل�صطيني Úيف �ل�ص�أن �للÑن�.Ê

�ص�� âcQملن¶م�ت �لفل�صطينية �مل�صلëة يف �◊رب �’أهلية �للÑن�نية ،و�صعدت من

Vصد ”�إ�رش�Fيل“ �لتي �جت�ح’� âأV�Qصي �للÑن� Êمرت Úيف �صنة ،1978
عملي�ته� ّ
و�صنة  ،1982و�أدى ذلك يف نه�ية �ملط�� ±إ ¤خرو êمن¶مة �لتëرير من لÑن�ن .ويف

�صنة � 1985ندلع” âحرب �ملîيم�ت“� ،لتي ��صتمرت حتى �صنة  ،1986ووقعâ

خÓله� �لعديد من �ملج� QRب� ≥ëلÓج� ÚÄلفل�صطيني.Ú

�أل¨ى �ملجل�ص �لني�بي �للÑن� Êيف �صنة  1987م� ج�ء يف �تف�� ¥ل≤�هر .Iوعلى

�لرغ ºمن ذلك  ⁄تعمد �لدولة �للÑن�نية ،بعد �نته�ء �◊رب �’أهلية �للÑن�نية� ،إ ¤دخول
�ملîيم�ت .وب≤ي �ملل∞ �’أمني ﬁل �Œذب ،حتى �صنة  ،2005ت�Qيخ ت�صكيل ÷نة

�◊و�� QللÑن�� - Êلفل�صطيني على ق�عد IتÓقي �ل�رشعيت� ÚللÑن�نية و�لفل�صطينية ،و�إع�دI
بن�ء ج�صو� Qل≤ãة ،وتفعيل �÷هود �لدبلوم��صية لدع ºح≥ �لعود.I

وعلى �لرغ ºمن �◊ر�ص �لذي �أبدت¬ ÷نة �◊و�� QللÑن�� – Êلفل�صطيني ملنع �أي

�صد� Ωد�خل �ملîيم�ت �لفل�صطينية� ،إ’ �أن Xهو Qتن¶يa ºت’� íإ�ص ΩÓيف ﬂيº
نهر �لQ�Ñد ،ومه�جمت¬ للجي�ص و�ل≤وى �’أمنية �للÑن�نية ،ح�ل دون –≤ي≥ ذلك .و�cن

نتيجة هذ√ �ملو�جهة ،ب÷� Úي�ص �للÑن� Êوتن¶يa ºت’� íإ�ص ،ΩÓتدمﬂ Òي ºنهر �لQ�Ñد،

وتهج� Òصك�ن¬ ،وRي�د Iمع�ن�� IلÓج.ÚÄ
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�أRمة ﬂي ºنهر �لQ�Ñد

�أد�ن âجميع �لف�ص�Fل �لفل�صطينية ��صتهد�÷� ±ي�ص �للÑن� ،Êو�عتÈت¬ عم k
Ó
�إجر�مي  ’ �kي âب�أي �صلة ’أبن�ء �ملîي� ºأو �أي �aصيل aل�صطيني .ويف �أع≤�ب �نته�ء
�’أحد� çن�ص§ �لفل�صطينيون على �مل�صتوى �لر�صمي و�لف�ص�Fلي من �أجل �إع�د� Iإعم�Q

�ملîي ºوعود� Iأهل¬ �إلي¬� ،إ’ �أن ��aÓÿت �ل�صي��صة ب� Úلفرق�ء �للÑن�ني� ÚأKرت على ق†صية

�إع�د’� Iإعم� ،Qو�أ�صهم âيف ت�أخÒه�.

�cن ’أحد� çنهر �لQ�Ñد �نعك��ص�ت �قت�ص�دية و�جتم�عية على �أه�‹ �ملîيã“ ،ºل

�أبرRه� يف ≤aد�ن �لك Òãمنه ºملك�ن �صكنه ،ºوم�صدRQ Qقهc ،ºم� �cن لهذ√ �’أحد�ç

�نعك��ص�ت على �◊ي�� Iلتعليمية يف �ملîي ºبعد �أن مُد uمرت �ملد��Qص نتيجة �ملو�جه�ت.

عموم � �kأع�دت �أحد�ﬂ çي ºنهر �لQ�Ñد aت íمل∞ �لوجود �لفل�صطيني يف لÑن�ن،

و�أQ�Kت �لت�ص�و’Dت ذ�ته� حول �◊≤و� ¥ملدنية للفل�صطيني Úيف لÑن�ن ،و�إ ¤متى �صي≤Ñى

هذ� �ملل∞ يفت≤ر �إ ¤مع�÷�ت جذQية!.
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