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áeó≤e
على �لرغ ºمن خرو êقو�ت �’حتÓل من قط�´ غز Iيف � 12أيلول� /صÑتم،2005 È

�إ’ �أن¬ يف ح≤ي≤ة �’أمر  ⁄يتëر Qو ⁄ي�صعر �ص�cنو√ ب�لتëر� Qأو �’�صت≤Óل; بل –ول �إ¤
�أ�ص ¬Ñم� يكون ب�صجن  ÒÑcتلف¬ �’أ�ص ∑Óو�◊و�جز من cل �’�Œه�ت ،يف Xل و�قع

ي�صتîدa Ωي¬ �’حتÓل �’إغ�c ¥Óصي��صة ع≤�ب جم�عي تنعدa Ωي¬ cل مع�◊� Êرية.
حي– åي§ ب≤ط�´ غز� Iصتة مع�بر� ،أحده� م¨ل≥ cلي a ،�kيم� ب≤ية �ملع�بر م¨ل≤ة مع¶� ºأي�Ω
�ل�صنة ب�ص� ÖÑل�صي��صة �لتي يتÑعه� �’حتÓل .و�ملع�بر �ل�صتة هي:

يعد مع� íaQ Èملع� Èلوحيد �مل�îص�ص ◊رcة �’أaر�د خ� êQقط�´
ّ :íaQ È©e .1
غز ،Iويرب§ �ل≤ط�´ مع جمهوQية م�رش �لعربية.

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

�لف��صل ب Úقط�´ غز Iو”�إ�رش�Fيل“ ،وهو �ﬂص�ص للëرcة �لتج�Qية من و�إ¤

�ل≤ط�´ ،وcذلك لت�صدير �†ÿرش�و�ت �إ� ¤ل†صفة �ل¨ربية.

 :(õjôjEG) ¿ƒfÉM â«H È©e .3ي≤ع �صم�ل قط�´ غز ،Iوهو �ﬂص�ص لعÑو� Qلعم�ل
و�لتج� QوQج�ل �’أعم�ل و�ل�ص�îصي�ت �ملهمة.

 :Éaƒ°U È©e .4ي≤ع يف �÷نوب �ل�رشقي من خ�ن يون�ص ،وهو مع Èي�صل �ل≤ط�´
و”�إ�رش�Fيل“ ،وي�صتîد Ωلدخول �لعم�ل ومو�د �لÑن�ء �إ ¤قط�´ غز.I

 :(ΩƒdÉ°T ΩÒc) ⁄É°S ƒHCG Ωôc È©e .5ي≤ع معc Èر� Ωأبو �ص� ⁄جنوب قط�´ غز ،Iوهو

�ﬂص�ص ’�صت�Òد �ل†Ñص�Fع من م�رش ع�” Èإ�رش�Fيل“ ،و�عتمد√ �’حتÓل ’�صت�Òد

ﬁدود لل†Ñص�Fع ذ�ت �لط�بع �’إن�ص�.Ê

 :RƒY πMÉf È©e .6مع Èمهجو Qوم¨ل≥ ،و” –ويل¬ ملوقع ع�صكري ،و�cن �ﬂص�ص �k
لدخول �لعم�ل و�ل†Ñص�Fع.

5

ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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وي�صل§ هذ� �لت≤رير �ل†صوء على �تف�قية �ملع�بر �ملوقعة ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية
و”�إ�رش�Fيل“ يف  2005/11/15و�أه ºبنوده� ،م�صتعرVص � �kل�صلو∑ �’إ�رش�Fيلي بعد

توقيعه�� ،إ ¤ج�ن’� Öأد�ء �لفل�صطيني و�لعربي و�لدو‹.

IõZ ´É£≤H á£«ëŸG ôHÉ©ŸG :(1) ºbQ á£jôN
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k G
2005 ôHÉ©ŸG á«bÉØJG ™«bƒJ :’hC
بعد �صهرين ت≤ري �k Ñمن �ملن�ق�ص�ت �أمُ rعلن عن �لتو�صل �إ� ¤تف� ¥ب�÷� Úن’� ÚÑإ�رش�Fيلي

و�لفل�صطيني حول حرية �لتن≤ل من و�إ ¤قط�´ غز Iو’�صيم� �إع�دa Iت íمع ،íaQ Èون�ص
�’تف� ¥على �أن يفت íمع íaQ Èيف ��ÿم�ص و�لع�رشين من �صهر ت�رشين �ل /Ê�ãنوaمÈ
 2005ب�إد� IQم�رشية aل�صطينية ،وب�إ�رش��–’� ±د �’أوQوبي �لذي يãل aري≤¬ �لطر±

�ل�ãل .åوي�صتîد� Ωملع Èملرو Qمو�طني �ل�صلطة �لفل�صطينية .وعلى �ل�صلطة مبوجÖ
�’تف�� ¥أن تÑل≠ ”�إ�رش�Fيل“ بدخول �لدبلوم��صي’� Úأج�ن� Öأو �مل�صتãمرين �’أج�نÖ
�أو �ل†صيو ±غ� Òملو�طن Úيف �ل�صلطة �لفل�صطينية .ومبوج’� Öتف��a ¥إن ”�إ�رش�Fيل“
“لك �◊≥ يف �أن تتëفظ على دخول �أي منه ،ºلكن �ل≤ر�� Qلنه�Fي �صيكون لل�صلطة
يف هذ� �’أمر.
و�تtف≥ يف حين¬ على �أن ي�رشي �’تف�� ¥لذي �أ‚زت¬ وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمcÒية
cوندوليز� �Qي�ص  Condoleezza Riceمد� Iصنة �cملة.
cم� ي ≥ëللفري≥ �’أوQوبي �أن يطل Öتفتي�ص � �kإVص�aي  �kللم�ص�aرين �لفل�صطيني� Úأو
ح≤�ÑFه� ،ºإذ� م� �Qأى ح�جة �إ ¤ذلك .ويف �ملرحلة �’أو ⁄ ¤ي�صم’� íتف� ¥مبروQ
�ل�صي��Qت عن طري≥ مع ،íaQ Èو�إ �‰عن طري≥ معc Èر� Ωأبو �ص�� ،⁄إ ¤حc� Úتم�ل �لÑنية
�لتëتية �لتي ت�صم íبذلك يف مع ،íaQ Èوهو م�  ⁄مُينجز حتى cت�بة هذ� �لت≤رير.
وب�لن�صÑة ملعc Èر� Ωأبو �ص� ،⁄ي�صم’� íتف� ¥بدخول �◊مو’ت �لتج�Qية من �صين�ء
�إ ¤قط�´ غز ،Iعن طري≥ �مل�رشب �÷ديد يف �ملع ،Èعلى �أن ت≤Ñى �لرتتي�Ñت �÷مرcية
cم� �cن âيف �ل�ص�ب≥ ،ويجرى �ëaص �ل†Ñص�Fع �لفل�صطينية ب�إ�رش�� ±إ�رش�Fيلي ،على �أن
ي≤ر’� QأوQوبيون بعد ع� Ωو�حد م� �إذ� �cن �صي�صتمر �لعمل بهذ√ �لطري≤ة �أ.’ Ω
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�أم� مع� Èملنط�a QيتŒ ºميع �ل†Ñص�Fع aي¬ ون≤له� من مع Èبي âح�نون ومن مع�بر

�ل†صفة �ل¨ربية ،وي�صم íبدخول � 150ص�حنة عن طري≤¬ يومي  ،�kوهو �◊د �’أدنى من
�’حتي�ج�ت ل†صم�ن �ص’� Òقت�ص�د �لفل�صطيني ،بن�ء على ت≤دير �لÑنك �لدو‹.
وaيم� ي�îص �لرب§ ب� Úل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز ،Iن�ص’� âتف�قية على �أن ت≤Ñل
”�إ�رش�Fيل“ ب�’لتز� Ωبتو�صية �ملÑعو’� çأوQوبي لل�ص ΩÓجيم�ص ولفن�صون James

 Wolfensohnلت�صي Òقو�aل ﬁرو�صة للم�ص�aرين حتى  ،2005/12/15و�ل†Ñص�Fع حتى
 ،2006/1/15عن طري≥ ÷نة م�صرتcة.
وحول مين�ء غز Iو�ملط� ،Qين�ص �’تف� ¥على �أن يجري �لعمل على �إق�مة مين�ء غزI
بنف�ص طري≤ة �’إ�رش�’� ±أوQوبي على مع ،íaQ Èعلى �أن تÑد�أ عملية �إع�د Iترمي ºمط�Q

�لدهنية aو.1k�Q

cم� تو�صل �÷�ن�Ñن �لفل�صطيني و�مل�رشي �إ� ¤تف�B� ¥خر لت�صهيل مرو� Qملو�طنÚ
�لفل�صطيني Úع Èمع ،íaQ Èوذلك يف خت�’� Ωجتم�ع�ت �ملكãفة �لتي ع≤ده� ﬁمد
دحÓن وRير �ل�صوDون �ملدنية ،يف ذلك �لوق ،âو‡ãل Úعن �لو�Q�Rت �مل�رشية �ملîتلفة،

و �k ≤aللمع�ي� Òملتف≥ عليه� وهي:

� .1إعف�ء �ملو�طن� Úلفل�صطينيّ‡ Úن ه� ºأ�ص¨ر من  18ع�م  �kو�أ Ècمن  40ع�م  �kمن
�◊�صول على ت�أ�ص IÒدخول �إ ¤م�رش ،ب�’إVص�aة �إ�’� ¤صتãن�ء�ت �لتي �أقرت يف

�ل�ص�ب≥ من �÷�ن� Öمل�رشي ،وت�صمل k c
 Óمن� :ل�صيد�ت �ل≤�دم�ت للد��Qصة يف
�ملع�هد و�÷�مع�ت �مل�رشية ،مبوج� Öصه�د Iقيد يف �إحدى �÷�مع�ت ،وحملة
�÷و��Rت �لدبلوم��صية ،و�أع†ص�ء �لوaود �لر�صمية ومر�≤aيه ،ºو�ل≤�دم Úبر≤aة

و�لديه ،ºو�لتج�� Qلفل�صطيني Úمبوج Öتن�صي≥ مع �ل�صلطة; وذلك و �k ≤aلل≤و�عد
و�ل†صو�ب§ �ملعمول به� ،و�لتي ت≤ت†صي حمل �لفل�صطيني÷ Úو�� Rصفر aل�صطيني
�ص�ل íو�إق�مة وت�أ�ص IÒعود�◊ Iملي �لو’� ≥F�Kأخرى.
ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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a .2ت íمع� íaQ Èأم� Ωحرcة �لعÑو Qعلى مد�� Qليو.Ω
�’� .3صتف�د Iمن مط�� Qلعري�ص ÿدمة حرcة �لتج� Qمن و�إ ¤قط�´ غز.I
� .4إنه�ء �إجر�ء�ت عÑو� Qل†Ñص�Fع على �÷�ن� Öمل�رشي يف مع.íaQ È
 .5تفعيل �’تف�قية �مل�رشية �لفل�صطينية ���ÿصة بت�صي’� Òإجر�ء�ت �÷مرcية بÚ
�÷�ن ،ÚÑومر�جعة تنفيذ �ÿطو�ت �لتي ” �’تف� ¥عليه� ب�÷� Úن ÚÑيف جم�ل

ت�صهيل �لتج� IQوتي�ص’� Òإجر�ء�ت.

 .6ت�Ñدل �ملعلوم�ت �÷مرcية aيم� يتعل≥ ب�’أ�صن�� ±ملمنوعة وغ� Òمل�رش ìللع�برين
ب��صط�ëبه� ،و�لتن�صي≥ ب�÷� Úن ÚÑيف جم�ل مك�ëaة �لتهري÷� Öمرcي.

� .7إق�مة مك�تQ� Öت •�Ñوتن�صي≥ ب�÷� Úن ÚÑيف �ملج�’ت �’أمنية و�ملدنية ملو�جهة
�أية م�ص�cل قد تطر�أ خÓل �لتنفيذ†a ،ص k
 Óعن مك�ëaة �لتهري.2Ö
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»∏«FGô°SE’G ∑ƒ∏°ùdG :Ék «fÉK
ج�ءت نت� èFتطÑي≥ �تف�قية �ملع�بر �لتي وقعته� �ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ يف
 ،2005/11/15برع�ية �أمريكيةﬂ ،يÑة لBÓم�لa .على �لرغ ºمن �أن �’تف�قية ج�ءت
بهد” ±دع� ºلنمو �’قت�ص�دي �ل�صلمي ،و–�ص� ÚلوVصع �’إن�ص� Êعلى �أVQص
�لو�قع“c ،م� ج�ء يف دي�Ñجة �’تف�قية� ،3إ’ �أن �صلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي – ⁄رتΩ
�’لتز�م�ت �لو�Qدa Iيه�; بل �إن �ل�صلط�ت �ملëتلة ن�صفﬁ âتو�ه� cلي  ،�kو�أ�صâëÑ
تكر�ص �ل�صيطر� Iلفعلية ،وتتëك ºيف حي�� Iلفل�صطيني ،Úويف a�cة من�حي حي�تهº
�’قت�ص�دية و�’جتم�عية و�لa�≤ãية و�ل�صي��صية.
�إن ح�ص�د ع�م Úمن تطÑي≥ �’تف�قية ،وم� تîللهم� من �إغÓق�ت �إ�رش�Fيلية للمع�بر
لفرت�ت طويلة ومتكر ،IQت� â– IQحجة �لوVصع �’أمني وم�صتلزم�ت¬ ،وت�� IQأخرى
ب�ص ÖÑغي�ب �ملر�ق’� ÚÑأوQوبي ،Úجعل �’Bم�ل �ملتوقفة على نت� èFهذ√ �’تف�قية تذهÖ
�أد� ê�Qلري� ،ìوجعل F�cQز �ل�صلطة وعلى �Qأ�صه� �لرcيزت’� Úقت�ص�دية و�ل�صي�دية
تت�صد´ ب�صكل م≤ل≥ ،وهذ� م� دaع FQي�ص مكت’� Öأ· �ملتëد Iلتن�صي≥ �ل�صوDون
�’إن�ص�نية يف �’أVQص �لفل�صطينية �ملëتلة )�أوت�ص�( Ofﬁce for the Coordination of
)Humanitarian Affairs-Occupied Palestinian Territory (OCHA-OPT

ديفيد �صÒير  David Shearerلل≤ول” :ب�رش�حة� ،أعت≤د �أن¬ من �مل�صتëيل �إق�مة �قت�ص�د
�صوa ¥ل�صطيني ق�د Qعلى �ل�≤Ñء ،يف Xل �’إغÓق�ت �لتي تمُفرVص على �ل†صفة �ل¨ربية
وقط�´ غز.4“I
و�إذ� ن¶رن� �إ� ¤لع�’� Ωأول من تطÑي≥ �’تف�قية ،حي� åص�د �’�صت≤ر�’� Qأمني

و�ل�صي��صي ،وخ��صة يف �لن�ص∞ �’أول من �لع�‚ ،Ωد �أن¬ بد  ’kمن �أن يكون ع�Ω
Qخ�ء �قت�ص�دي و�Rده��c ،Qن على �لعك�ص من ذلك ،حي� åأ�صد Qمكت� Öأوت�ص� يف
 2006/11/30ت≤رير�� kتهa ºي¬ ”�إ�رش�Fيل“ بîر ¥جميع بنود �تف�قية �ملع�بر دون ��صتãن�ء،
ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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وذcر �أن¬:
’ يز�ل و�صول �لفل�صطيني� Úلذين ي�صكنون يف قط�´ غز� Iإ� ¤ل†صفة
�ل¨ربية و�لع�Q�ÿ� ⁄جيﬁ ،دود� kلل¨�يةc ،م� �أن هن�∑ �إهم�  ’kلعملية تد≥a
�ل�صلع �لتج�Qية ،و�Qتف�ع  �kيف ن�صÑة �ل≤يود �ملفروVصة على �لتن≤ل د�خل �ل†صفة
�ل¨ربية .و ⁄يطر�أ �أي تتطو� Qقت�ص�دي �صلمي cم� �cن متوقع ]متوقع  ]�kيف
�تف�قية �لتن≤ل و�لو�صول بل ّ
حل مك�ن هذ� تدهو k�Qعلى �لوVصع �’إن�ص�Ê
و�Qتف�´ يف ن�صÑة �لعن∞ .ونتيجة لÓإغ� ¥Óملتز�يد على مع�بر قط�´ غزI
تدهو� QلوVصع �’قت�ص�دي خÓل �’إKني ع�رش �أ�صهر �مل�Vصية�] ،أي �لفرت IبÚ
 2005/11/15حتى ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم.5[2006 È

cم� نرى �أن ”�إ�رش�Fيل“ �لتي  ⁄تكن تع� Òهتم�م  k�ÒÑc �kلرو’� ìتف�قية وبنوده� يف
�لفرت� Iلتي �ص� â≤Ñصيطر Iحرcة حم��ص على قط�´ غز Iيف منت�ص∞ حزير�ن /يونيو
� ،2007تîذت من تلك �ل�صيطر IذQيعة جديد’ Iإغ� ¥Óملع�بر يف  ،2007/6/15مُﬁكم kة
ح�ص�Qه� �ملفروVص �أ�ص k
 Óعلى �ل≤ط�´ .6و’إVصف�ء ”م�صëة �إن�ص�نية“ على ت�رش�aته�،
خ�ص�ص�” âإ�رش�Fيل“ معÈي �ملنط� Qو�صو �aلن≤ل �ل†Ñص�Fع �لتج�Qية و�مل�ص�عد�ت
�’إن�ص�نية �إ� ¤ل≤ط�´.7
ويف aQ 2007/9/19ع�” âإ�رش�Fيل“ من �ص≤∞ ت�صعيده� �ملعنوي و�مل�دي Vصد

قط�´ غز� ،Iإذ �أعلنت¬ ”cي�ن  �kمع�دي  ،“�kو�أتÑع âذلك بفرVص �صل�صلة من �ل≤يود �’إVص�aية
على �ل≤ط�´ .8وقد ذcر �لÑنك �لدو‹ يف ت≤رير �أعد√ عن �لوVصع �’قت�ص�دي يف قط�´

غز Iو�ل†صفة �ل¨ربية يف ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم� 2007 Èأن عد� Ωل≤د IQعلى �لتنÑو Dبعمل
�ملع�بر �لتج�Qية �أدى �إ ¤عد Ωقد� IQملن�ص�Bت على ��صت�Òد وت�صدير �ملنتج�ت بطري≤ة
ﬂططة ومربëةc ،م� ت�ص âÑÑهذ√ �’أوVص�´ يف �إغ� ¥Óمل�ص�Qيع وهجرQ IوDو�ص
�’أمو�ل و�لع≤ول �إ.9êQ�ÿ� ¤
ويف �c 2008/1/18ن �لت�صعيد �’أعلى ،حي� åأمر وRير �لد’� ´�aإ�رش�Fيلي �إيهود
ب� Ehud Barak ∑�Qب`”�إقف�ل cل �ملع�بر“ مع قط�´ غزc ،10Iم� قطع�” âإ�رش�Fيل“
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�إمد�د�ت �لوقود ب�صكل �cمل عن �ل≤ط�´ ،مت�صÑÑة ب�إغر� ¥مع¶� ºأجز� ¬Fيف ΩÓX
د�م�ص ،نتيجة توق∞ عمل ﬁط�ت توليد �لكهرب�ء يف  .112008/1/20ويف 2008/5/27

�أ�ص� Qم�صوDولون يف و� IQ�Rلد’� ´�aإ�رش�Fيلية �إ� ¤إن �÷ي�ص يîط§ لت≤لي�ص عدد �ملع�بر
�◊دودية ون≤له� �إ ¤عدc Iيلومرت�ت د�خل �’أV�Qصي �’إ�رش�Fيلية ب¨ية �إن�ص�ء منط≤ة
ع�Rلة مع قط�´ غز.12I
ويف  2008/6/19ع≤دت �aص�Fل �مل≤�ومة �لفل�صطينية يف قط�´ غز Iو”�إ�رش�Fيل“

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

�’عتد�ء�ت �’إ�رش�Fيلية على قط�´ غز ،IوaQع �◊�ص� ،Qوaت� íملع�بر م≤�بل وق∞ �aص�Fل
�مل≤�ومة لعملي�ته� ،وخ�صو�ص � �kإط� ¥Óل�صو�Qيخ على �لÑلد�ت �’إ�رش�Fيلية �ملج�وIQ
لل≤ط�´ .غ� Òأن ”�إ�رش�Fيل“  ⁄تلتز Ωب�رشو• �لتهدFة; �إذ خرق’� âتف� 195 ¥مر،13I
وبل≠ عدد �ل�صهد�ء �لذين �ص≤طو� يف قط�´ غز IخÓل aرت� IلتهدFة � 22صهيد�.14k
cم�  ⁄يتa ºت íمع�بر �ل≤ط�´a ،ط �k ≤ÑلÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن،
�aإن مع íaQ ÈخÓل aرت� IلتهدFة Xل م¨ل≤  �kطيلة  163يوم  �kوaت íجزFي  20 �kيوم c .�kم�

Xل مع Èبي âح�نون م¨ل≤  �kب�لك�مل طو�ل تلك �لفرتa .Iيم� �أغل≥ مع� Èملنط� Qيف وج¬
�ل�ص�د�Qت و�لو�Qد�ت من و�إ ¤قط�´ غز 149 Iيوم  ،�kوaت’ íإدخ�ل cمي�ت ﬁدودI

ملد 34 Iيوم  .�kو�أغل≥ مع Èن�حل عو�) Rمل�îص�ص ’إمد�د قط�´ غز Iب�لوقود(  78يوم �k

ب�صوc IQلية ،وaت’ íإدخ�ل cمي�ت ﬁدود Iملد� 105 Iأي� .Ωو�أغل≥ معc Èر� Ωأبو �ص�⁄
 127يوم  �kب�صوc IQلية ،وaت íملد 56 Iيوم .15�k

و�أcد FQي�ص �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�ص�� Qلن� ÖFجم�ل �†ÿرشي� ،أن �صلط�ت

�’حتÓل  ⁄ت�صم íخÓل �صهر ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم 2008 Èبفت íمع�بر غز� Iأم�Ω

�ل†Ñص�Fع ،و�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �صوى مر Iو�حد� Iأدخل âمن خÓله�  %10من
�حتي�ج�ت �ل≤ط�´ من �ملو�د �ل¨ذ�Fية �’أ�ص��صية .و�أVص�� ±أن¬ خÓل �صتة �أ�صهر من �تف�¥

�لتهدFة  ⁄تعمل �ملع�بر �إ’ ب�أقل من  %35من ط�قته� �لدني�.16
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�صن �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي عدو�ن  �kو��صع  �kعلى قط�´ غز ،Iو�ص≤§
ويف ّ 2008/12/27
حتى قÑيل �’نته�ء من �إعد�د �لت≤رير� ،ص� 930 ،2009/1/13 ì�Ñصهيد� ،kو�أ Ìcمن

 4,280جري �k ëيف قط�´ غز .17IوخÓل aرت� Iلعدو�ن� ”ّ ،إغ ¥Óمع�بر �ل≤ط�´ ب�صكل
�cمل �إ’ يف بع†ص �◊�’ت �لتي ّ” aيه� �إدخ�ل cمي�ت قليلة من �مل�ص�عد�ت �لطÑية �أو

�ل¨ذ�Fية� ،أو �إخر� êبع†ص �÷رحى للع.êÓ

وي�صل§ �لت≤رير �ل†صوء aيم� يلي على طÑيعة �ل�صلو∑ �’إ�رش�Fيلي ’� √�Œتف�قية وم�
 ¬≤a�Qمن �نته��cت لÑنود �’تف�قية ،موQد� kد’’ت Qقمية على تلك �’نته��cت.

:íaQ È©e .1
قÑل ��صتكم�ل �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �ن�ص�ëب¬ من قط�´ غز Iيف ،2005/9/12
�أوقف�” âإ�رش�Fيل“ �لعمل يف مع íaQ Èبت�Qيخ †– ،2005/9/7ص’ k�Òإ“�a Ωك �Qت�Ñطه�
ب�ل≤ط�´ ،وب≤ي �ملع Èم¨ل≤  �kحتى �إع�دa� Iتت�ح¬ بت�Qيخ  2005/11/25مبوج� Öتف�قية
�ملع�بر �ملÈمة قÑله� بع�رش� Iأي� ،Ωغ� Òأن �ملع Èبد�أ ب�لعمل ب�صكل جزFي لفرت� 5-4 Iص�ع�ت
يومي  �kوملدKÓK Iة �أ�ص�بيع ،بذQيعة عدc� Ωتم�ل �أaر�د بعãة �مل�ص�عد◊� Iدودية ل�–Óد
�’أوQوبي .ويف �أو��ص§ �cنون �’أول /دي�صم�R 2005 Èدت �ص�ع�ت �لعمل �إK ¤م�نية
�ص�ع�ت يومي  ،�kو��صتمر �لعمل يف �ملع Èعلى هذ√ �لوت IÒحتى �أو�Fل  ،2006حيå
و��” â≤aإ�رش�Fيل“ على ت�ص¨يل �ملع Èملد� 10 Iص�ع�ت يومي  ،�kوقد بل≠ متو�ص§ �صك�ن
�ل≤ط�´ �مل�ص�aرين �إ ¤م�رش و� êQ�ÿخÓل تلك �لفرت Iنëو  535مو�طن  �kيومي a ،�kيم� بل≠
متو�ص§ �ل�صك�ن �لع�Fدين من م�رش و�� êQ�ÿإ� ¤ل≤ط�´ نëو  531يومي .18�k
وبت�Qيخ � 2006/6/25صعدت �ل�صلط�ت ”�’إ�رش�Fيلية“ من ح�ص�Qه� على قط�´
غز Iب�صو IQغ Òم�صÑوقة ،وذلك يف �أع≤�ب عملية خط∞ �÷ندي جلع�د �ص�لي§
 Gilad Shalitعلى يد  çÓKجمموع�ت aل�صطينية م�صلëة يف معc Èر� Ωأبو �ص�.⁄
ومنذ ذلك �لت�Qيخ بد�أت ”�إ�رش�Fيل“ ب�إغ� ¥Óص�مل للمع ،Èب��صتãن�ء aت ¬ëل�ص�ع�ت
13
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ﬁدود Iيف aرت�ت Rمنية مت�Ñعد ’ Iتفي ب�ëجة �◊�’ت �ل†رشوQية ل�صك�ن �ل≤ط�´،
وقد �أدى ذلك �إ ¤عزل �ل≤ط�´ cلي  �kعن �لع�Q�ÿ� ⁄جي .و�cن� âصëيفة ه�QBت�ص

�’إ�رش�Fيلية �c Haaretzصف âيف عدده� �ل�ص�د Qيف � 2006/6/30لن≤�ب عن وKي≤ة
�رشية �أعده� جي�ص �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي وجه�’� Rأمن �لع��) Ωل�ص�ب�∑( ج�ء aيه�
�أن �÷ه�Rين يوDيد�ن �إغ ¥Óمع íaQ Èب�صكل �cمل ،بهد ±تفعيل �ل†ص¨§ على
�لفل�صطيني’ Úإط� ¥Óرش�÷� ìندي �’إ�رش�Fيلي جلع�د �ص�لي§ ،يف �ﬂلفة �رشيëة
وبر� Qلن�ط≥ بل�ص�ن وRير �’أمن ذلك �’إجر�ء ب≤ول¬ �إن¬ ن�بع من تل≤ي
’تف�قية �ملع�برّ .

�’أجهز’� Iأمنية �’إ�رش�Fيلية بÓغ�ت ﬁدد IوموcDد Iحول نية �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية
تنفيذ عملي�ت ع�صكرية Vصد جنود �’حتÓل �ملر�بط Úيف �ملع.19È
وو �k ≤aلتوKي≥ �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن ،بل≠ عدد �أي�� Ωإغ ¥ÓمعíaQ È

خÓل �لفرت Iمن � 2005/11/26إ 159 ،2006/12/31 ¤يو� Ωإغc ¥Óلي ،يف ح Úمُp aت ín
ملد 31 Iيوم  �kب�صكل جزFي ول�ص�ع�ت ﬁدود .20Iو�أم� منذ بد�ية �لع� 2007 Ωوحتى

≤a 2008/1/9د �أغل≤� âصلط�ت �’حتÓل �ملع Èملد� 308 Iأي� ،Ωوذلك و �k ≤aلتوKي≥

�ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن .21وبهذ� تكون �صلط�ت �’حتÓل قد �أغل≤â

�ملعc Èلي  �kملد 457 Iيوم  �kمن �أ�صل  776يوم  ،�kبن�صÑة  %59ت≤ري �k Ñمنذ توقيع �تف�قية
�ملع�بر وحتى  .2008/1/9و��صتمر �إغ� ¥Óملع Èمن � 2008/1/9إ ،222008/4/1 ¤ويف

a 2008/4/19ت� âëل�صلط�ت �مل�رشية �ملع Èلعود 30 Iجريa �k ëل�صطيني  ” �kعÓجهa ºى

م�صت�صفي�ت �ل≤�هرc .23Iم� aمُت íب�صكل موDق âيف  2008/5/10ملدKÓK Iة �أي� Ωحيå

دخل � 1,433ص�îص  ،�kمنه� 938 ºص�îص  �kج�وDو� من قط�´ غز Iمن �ملرVصى و�لع�ل≤Ú

وذوي �’إق�م�ت يف � êQ�ÿو�◊�’ت �’إن�ص�نية ،و� 495ص�îص  �kتوجهو� �إ ¤قط�´ غزI
من �لع�ل≤ Úيف �÷�ن� Öمل�رشي.24

وي�ص Òت≤رير �ص�د Qعن �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن حول �إغ� ¥Óملع�بر خÓل
�لفرت� ،2008/10/31–6/26 Iأي بعد �أي� Ωمن توقيع �تف�قية �لتهدFة يف ،2008/6/19
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�إ� ¤أن مع� íaQ Èأغل≥ ب�صكل ت� Ωطيلة �أي�� Ωلفرتa ،Iيم� aت�� íصتãن�Fي  �kملد� Iصتة �أي�Ω
 ،§≤aول�ص�ع�ت ﬁدود ،Iللم¨�دQين و�ل≤�دم Úمن �صك�ن �ل≤ط�´ ،خ��صة �ملرVصى،
و�لطلÑة و�مل≤يم Úيف �� êQ�ÿلذين تعطل âم�ص�◊ه ºلفرت�ت طويلة .وهو م� ترتÖ
علي¬ حرم�ن  4,630مو�طن من �صك�ن �ل≤ط�´ من �ل�صفر خ�� êQل≤ط�´ ،للع� êÓأو

مو��صلة �لد��Qصة .وط �k ≤ÑلÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن�a ،إن معّ íaQ È
Xل
م¨ل≤  �kب�صكل �cمل  489يوم  �kمنذ  2007/6/12وحتى .252008/10/31

:(ÊQÉc) QÉ£æŸG È©e .2
�أ�ص íÑهذ� �ملع� ،Èمل�îص�ص لت�صدير و��صت�Òد �ل†Ñص�Fع من و�إ ¤قط�´ غز ،Iع�k ÄÑ
على �صك�ن �ل≤ط�´ ،وخ��صة  √Q�Œومز�Qعي¬� ،لذين تطل Öمنه’� ºأمر �أن يدaعو�
�أمو�  ’kط�Fلة لن≤ل �ل†Ñص�Fع و��صت�Òده�≤a ،د ق�م âقو�ت �’حتÓل ب�إغÓق¬ cلي � �kأو
جزFي � �kأي�م .IÒãc �k
وقد ن≤ل� âصëيفة ”ه�QBت�ص“ يف  2006/6/21عن ت≤رير ملرcز بÒيز لل�ص ΩÓحول
مع� Èملنط�� ،Qأن �ملع Èيعمل ب�صكل م≤ل�ص جد� �‡ ،kيوDدي �إ ¤ت�Ñطو� Dلنمو �’قت�ص�دي
يف �ل≤ط�´ .و�أ�ص�� Qلت≤رير �إ� ¤أن �تف�� ¥ملع�بر �ملوقع يف ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم،2005 È
ين�ص على �لتز��” Ωإ�رش�Fيل“ ب�ل�صم� ìمبرو� 150 Qص�حنة ب†ص�Fع ،للت�صدير من �ل≤ط�´،
cل يو.26Ω
Qمب� يكون �إي�ص�ل �ل†Ñص�Fع من مين�ء �أ�صدود يف ”�إ�رش�Fيل“ �إ ¤مع ÊQ�c Èهو �’أغلى
و�’أ Ìcتكلفة يف �لع�� .⁄إذ �إن¬ على �لرغ ºمن �أن �مل�ص�aة ب� Úأ�صدود و ’ ÊQ�cتزيد
عن c 40يلومرت�� ،kإ’ �أن¬ ،ح�صÑم� يذcر م�صتوQدون aل�صطينيون≤a ،د �Vصطرو� �إ� ¤أن
يدaعو� ل�ص�≤Fي �ل�ص�حن�ت �’إ�رش�Fيلي Úو�لو�صط�ء �لفل�صطينيR Úه�ء  7,100دو’� Qأي
�أ Ìcمن �ل�صعر �لع�دي بع�رش� Iأم�ãل ’إدخ�ل ب†ص�Fع من �أ�صدود �إ ¤غز Iع Èمع� Èملنط�Q
�لتج�Qي �لرFي�صي .وتمُكل∞ �ل�صëنة ذ�ته� �إ� ¤أ�صدود من مدينة �صن¨ه�ي �ل�صينية �لتي
15
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 Óبëري � �kأو من لو�ص �أ‚لو�ص �لتي تÑعد  9,281مي k
تÑعد م�ص�aة  7,368مي k
 Óبëري  �kم� بÚ
�ألف ÚوKÓKة � ±’Bدو’.27Q
cم� ق�م�” âإ�رش�Fيل“ بîر ¥بنود �تف�� ¥ملع�بر≤a ،د �أوQدت �صëيفة �لر�أي �’أQدنية

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

�ملëتلة� ،ته�” ºإ�رش�Fيل“ بîرa�c ¥ة بنود �تف�� ¥ملع�بر �لذي ” �لتو�صل �إلي¬ مع �ل�صلطة
�لفل�صطينية قÑل �صنة .وج�ء يف ت≤رير ن�رش مبن��صÑة مرو Qع� Ωعلى �’تف�� ،¥إن ”�إغ¥Ó

�ملع�بر طو�ل غ�لÑية �أي�� Ωل�صنة �أدى �إQ� ¤تف�´ ن�صÑة �لÑط�لة يف قط�´ غز Iمن %33.1

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

وح�ص� Öلت≤رير≤a ،د �أقدم�” âإ�رش�Fيل“ منذ �ختط�÷� ±ندي جلع�د �ص�لي§ يف

 ،2006/6/25على �إغ� ¥Óملع�بر لفرت�ت ت�صل ن�صÑته� �إ %86 ¤من عدد �’أي�� Ωلتي

م†ص âمنذ �’ختط� .±لكن �لت≤رير يوcDد �أن ”�إ�رش�Fيل“ خرق’� âتف� ¥قÑل �ختط�±
�÷ندي �أي†ص  ،�kحي åيوVص� íأن ”�إ�رش�Fيل“  ⁄تلتز Ωمنذ �cنون �ل /Ê�ãين�ير ،2006

بزي�د Iعدد �ص�حن�ت �ل†Ñص�Fع �لتي يفرتVص مروQه� ع Èمع� Èملنط� ،Qوج�ء يف �لت≤رير
�أن عدد �ل�ص�حن�ت �لتي �cن“ âر ع� Èملع Èبل≠ � 12ص�حنة يومي  �kحتى منت�ص∞ �cنون

�ل /Ê�ãين�ير  ،2006ومبوج’� Öتف��c ¥ن يتëت ºعلى ”�إ�رش�Fيل“ Rي�د Iعدد �ل�ص�حن�ت
لي�صل �إ� 400 ¤ص�حنة يومي  �kحتى نه�ية .292006

بل≠ عدد �أي�� Ωإغ� ¥Óملع ،Èو �k ≤aلتوKي≥ �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن منذ
� 2005/11/25إ ،2006/11/24 ¤م� جمموع¬  112يوم � �kأغل≥ aيه� �ملع� ÈإغÓق c �kلي ،�k
و 142يوم � �kأغل≥ aيه� �ملع� ÈإغÓق  �kجزFي  .30�kونتيجة لÓإغ� ¥Óملتو��صل للمع Èع�نâ

�أ�صو�� ¥ل≤ط�´ من ن≤�ص  ÒÑcيف �لعديد من �ل�صلع و�ملو�د �ل¨ذ�Fية و�’أدوية .ويف ع�Ω
 2007تدهوQت �أوVص�´ �ملع�بر �لتج�Qية لل≤ط�´ ،و���ÿصة بëرcة ومرو� Qإمد�د�ت

�ل†Ñص�Fع �لو�Qد Iو�ل�ص�د ،IQحي� åأغل≥ مع� Èملنط� ،Qوهو �ملع� Èلتج�Qي �لرFي�صي
لل≤ط�´ ،خÓل ع� 2007 Ωملد 121 Iيوم � �kإغÓق c �kلي  ،�kوملد 56 Iيوم � �kإغÓق  �kجزFي  �kو�k ≤a
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لتوKي≥ �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�نc .31م� ��صتمر �إغ� ¥Óملع Èمن 2008/1/10

�إ ،2008/4/1 ¤تîلل هذ√ �ملد Iت�ص¨يل � ‹B’� §ÿلن≤ل �لدقي≥ وعل∞ �◊يو�ن�ت لعدI

�أي� Ωمن cل �صهر.32

و�أغل≥ مع� Èملنط� QخÓل �لفرت� ،2008/10/31–6/26 Iأي بعد �أي� Ωمن توقيع
�تف�قية �لتهدFة يف  ،2008/6/19ملد� 106 Iأي�� ΩإغÓق c �kلي  ،�kوبن�صÑة  %83من �إجم�‹
�أي� Ωتلك �لفرتa ،Iيم� aت íجزFي  �kملد 22 Iيوم  ،§≤a �kوبن�صÑة  %17لل�صم� ìبتوQيد

cمي�ت ﬁدود Iمن �’أع ±Óو�◊Ñوب .وقد �صم âëقو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلية
خÓل تلك �لفرت Iب�إدخ�ل � 2,600ص�حنة ﬁملة ب�’أع ±Óو�◊Ñوب وم�د�◊� Iصمة
�إ ¤قط�´ غز .Iوط �k ≤ÑلÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن�a ،إن مع� Èملنط�ّ Q
Xل

م¨ل≤  �kب�صكل cلي  368يوم  �kمنذ  2007/6/13وحتى a ،2008/10/31يم� �صم íبفت¬ë
جزFي  �kملد 82 Iيوم .33�k

:(õjôjEG) ¿ƒfÉM â«H È©e .3
�cن هذ� �ملع Èي�صتîد ΩلعÑو Qعم�ل قط�´ غز� Iإ�” ¤إ�رش�Fيل“ ،ب�’إVص�aة �إ� ¤لوaود
�لدبلوم��صيةc ،ذلك �cن �ﬂص�ص  �kلعÑو’�◊� Qت �’إن�ص�نية و�لتي �cن“ âن íت�ص�Qيí

لزي�’� IQأهل �أو لزي�’� IQأم�cن �لدينية �مل�صيëية و�’إ�صÓمية ،وRي�� IQأه�‹ �ل≤ط�´
لذويه ºيف �ل�صجون �’إ�رش�Fيلية وو�صول بع†ص �لطلÑة ÷�مع�ته ºيف �ل†صفة �ل¨ربية،
cم� �cن ي�صتîدc Ωمنفذ لو�Qد�ت �ل≤ط�´ من �’إ�صمن âو�ملو�د �ل¨ذ�Fية �لو�QدI

لل≤ط�´ ع� Èملو�ن’�” Åإ�رش�Fيلية“c ،م� ��صتîد Ωهذ� �ملع Èولفرت� Iأقل من ع� ΩقÑل
�ند’´ �نتف�Vصة �’أق�صى يف c 2000/9/29ممر �Bمن ،و �k ≤aلÈوتوcول جرى توقيع¬
ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية وحكومة ”�إ�رش�Fيل“ يف  ،1999/10/5غ� Òأن¬ �أغل≥ “�م � �kأم�Ω

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

ومنذ تطÑي≥ خطة �لف�صل �’أح�دي �÷�ن Öعن قط�´ غز ،Iويف �أع≤�ب توقيع
�تف�قية �ملع�بر طر�أت ت¨�Òت  IÒÑcعلى وVصع �ملع≤a ،Èد قل�ص� âصلط�ت �’حتÓل
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�لعم�لة �ل¨زية يف ”�إ�رش�Fيل“ تدQيجي � ،�kإ� ¤أن منع âدخول a�cة عم�ل �ل≤ط�´ �إ¤
�أعم�له ºيف ”�إ�رش�Fيل“ ب�صكل �cمل ،حي åبل≠ عدد �لعم�لة �ل¨زية � 25أل∞ ع�مل
قÑل نه�ية ع� ،2000 ΩوخÓل ع� Ωمن تطÑي≥ �’تف�قية p aمُر Vnص âقيود �إVص�aية على حرcة

�لتج�� Qلفل�صطيني Úللمرو� Qإ�” ¤إ�رش�Fيل“ و�ل†صفة �ل¨ربية ،حي ⁄ åيتج�و� Rملتو�ص§
�ل�صهري لعدد �لتج�� ،Qلذين �صم íله ºب�لتن≤ل و�◊رcة ع� Èملع 86 Èت�جر� ،kخÓل

�ÿم�صة �صهو’� Qأو ¤من تطÑي≥ �’تف�قيةa ،يم� منع �لتج�c Qلي  �kمن �ملرو Qطيلة aرتI
�أQبعة �أ�صهر )ني�ص�ن� /أبريل حتى “و /Rيوليو � (2006إ�” ¤إ�رش�Fيل“ و�ل†صفة �ل¨ربية.34
و�أ�ص�� Qملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن �إ� ¤أن �لعم�ل �ل¨زي� Úلذين �صمí
له ºب�ملرو� Qإ� ¤أم�cن عمله ºيف ”�إ�رش�Fيل“ خÓل �ÿم�صة �أ�صهر �لتي تل âتطÑي≥
�تف�قية �ملع�بر ،تعرVصو� ملع�ملة ق��صية ومهينة على يد جنود �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي.
حي åخ†صع هو’Dء �لعم�ل ’أعم�ل تفتي�ص مهينة ومذلة ،و�cنQ âحلة �لعمل �ليومية
ت�صكل دQب  �kمن �’إQه� ،¥و�لتع Öوتدهو� QأوVص�عه� ºل�صëية≤a .د �cنو� ي†صطرون
للو�صول �إ� ¤ملع ÈخÓل منت�ص∞ �لليل ،وذلك ليت�صنى له� ºلدخول �إ�” ¤إ�رش�Fيل“
ع� Èملع Èبعد �ص�ع�ت طويلة من �’نت¶� .Qو�cنQ âحلة �ملع�ن�� Iليومية للع�مل ت�صل

�إ ¤م� ب� 18-16 Úص�عة يومي  ،�kوبت�Qيخ � 2006/3/12أغل≤� âصلط�ت �’حتÓل

�’إ�رش�Fيلي �ملعc Èلي  �kبوج¬ �لعم�لة �ل¨زية ،وحر� ±’B� Ωلعم�ل �ل¨زي Úمن م�ص�دQ
RQقه .ºوخÓل �لفرت Iمن � 2005/11/25إ ،2006/11/24 ¤بل≠ عدد �أي�� Ωإغ¥Ó
مع Èبي âح�نون  254يوم  ،�kوهي ن�صÑة ت�صل �إa ،%69.6 ¤يم� عمل �ملع Èبن�صÑة
متدنية  ⁄تتعد  %30.4من �أي� Ωعمل¬ �ملفرتVصة وب�صو IQجزFية.35
cم� و��صل� âصلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �إغ� ¥Óملع� Èأم� Ωحرcة وتن≤ل �صك�ن

�ل≤ط�´ ،طيلة �أي�� Ωصنة a ،2007يم� aت� íملع ÈجزFي  �kملد� IصÑعة �أي� Ωل�صفر aوج Úمن
حج�� êل≤ط�´� ،إ� ¤لدي�◊� Qج�Rية’ ،أد�ء aري†صة �◊ ،èول�صفر م�صيëيي �ل≤ط�´ �إ¤
مدينة بي º◊ âلÓحتف�ل بعيد �مليÓد �ملجيد .وبت�Qيخ � 2007/12/30صم� âëصلط�ت
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�’حتÓل للëج�� ،êلذين غ�دQو� قط�´ غز Iعن طري≥ مع Èبي âح�نون ،ب�لعود� Iإلي¬

عن طري≥ نف�ص �ملع .36Èيف ح� Úأغل≤� âصلط�ت �’حتÓل �ملع Èمنذ بد�ية ع�2008 Ω

وحتى  ،2008/4/1ب��صتãن�ء �ل�صم� ìلعدد ﬁدود من �لتج�� Qلفل�صطيني Úو�لع�مل Úيف

�ملن¶م�ت �’إن�ص�نية و�◊�’ت �لطÑية �لتي من âëت≤�Qير خ��صة.37

cم� و��صل âقو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �إغ ¥Óمع Èبي âح�نون �أم� Ωحرcة

وتن≤ل �صك�ن قط�´ غز IخÓل �لفرتa ،2008/10/31-6/26 Iيم� �صم’ âëأع†ص�ء

�لÑع�ãت �لدبلوم��صية ،وبع†ص �لع�مل Úيف �ملن¶م�ت �لدولية ،وبع†ص �ملرVصى من

ذوي �◊�’ت �ÿط ،IÒب�لتن≤ل ع� Èملع ،Èو ≥aقيود م�صدد Iو�إجر�ء�ت �أمنية مع≤د.I
وتو��صل ”�إ�رش�Fيل“ حرم�ن �أه�‹ �أ�رشى قط�´ غز Iمن Rي�� IQأبن�Fه� ºملعت≤ل Úيف

�صجون �’حتÓل منذ .382007/6/6

:…QÉéàdG Éaƒ°U È©e .4
�أغل≤� âصلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �ملع Èمن � 2005/11/24إ،2006/11/25 ¤
و��صتن�د� kلتوKي≥ �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن بل≠ عدد �أي�� Ωإغ� ¥Óملع ÈخÓل تلك

�لفرت 186 Iيوم � �kإغÓق c �kلي � �kأم� Ωو�Qد�ت �ل≤ط�´ من �◊�صمة ومو�د �لÑن�ء �’أخرى،

‡� �أدى �إ ¤حدو� çأRم�ت يف قط�´ �لÑن�ء و�’إن�ص�ء�ت �ملتنوعة �لع�مة و���ÿصة،
بينم� توقف âحر�cت �لÑن�ء و�مل�ص�Qيع يف �ملدن و�ل≤رى .ويف �مل≤�بل ب≤ي �ملع Èم¨ل≤ �k
طيلة �أي�� Ωلع� 365) Ωيوم  (�kيف وج¬ �لعم�ل �لذين �cنو� يدخلون �إ�” ¤إ�رش�Fيل“ من
خÓل¬.39

ويف �لوق âنف�ص¬ �أغل≤� âصلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي خÓل �صنة  2007معÈ

�صو �aملد 300 Iيو� Ωأم� Ωو�Qد�ت �ل≤ط�´ من م�د�◊� Iصمة ومو�د �لÑن�ء �’أخرى ،وaتí
جزFي ’ �kإدخ�ل �مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �إ� ¤ل≤ط�´ ب�ص� ÖÑإغ ¥Óمع� Èملنط�.40Q
وبعد ت�صديد �◊�ص� Qعلى قط�´ غز Iخ�ص�ص�” âإ�رش�Fيل“ �ملعÑc Èديل �Kنوي
ملع� Èملنط��’ ،Qصت�Òد �’حتي�ج�ت �’إن�ص�نية .وعلى �لرغ ºمن ذلك �aإن �ملع Èعمل
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ب�صكل جزFي وغ Òمنت¶ .41ºحيa ” âت� íملع Èمن � 2007/12/26إ 2008/1/8 ¤ملدI
Kم�نية �أي�� ” ،Ωل�صم� ìب�إدخ�ل � 223ص�حنة ،مب� يت†صمن � 106ص�حن�ت من �ملن¶م�ت
�’إن�ص�نية .42وخÓل  2008/1/22-9مُp aت  ínملد Iخم�صة �أي�� ” ،Ωل�صم� ìب�دخ�ل م� جمموع¬

� 169ص�حنة ،مب� يت†صمن � 58ص�حنة من �ملن¶م�ت �’إن�ص�نية .43وم� ب2008/1/23 Ú

وa ،2008/2/5ت íلفرت Iخم�صة �أي�� ” Ωل�صم� ìب�إدخ�ل م� جمموع¬ � 126ص�حنة ،مب�
يت†صمن � 87ص�حنة من �ملن¶م�ت �’إن�ص�نية .44وخÓل a ،2008/2/19-6ت íملد10 I

�أي�� ” ،Ωل�صم� ìب�إدخ�ل م� جمموع¬ � 434ص�حنة ،مب� يت†صمن � 164ص�حنة من �ملن¶م�ت
�’إن�ص�نية .45ومن � 2008/2/20إa 2008/3/4 ¤ت íملد� 10 Iأي�� ” ،Ωل�صم� ìب�إدخ�ل
� 564ص�حنة ،مب� يت†صمن � 157ص�حنة من �ملن¶م�ت �’إن�ص�نية .46وخÓل 2008/3/18-5

aت íملد� 10 Iأي�� ” ،Ωل�صم� ìب�إدخ�ل � 536ص�حنة ،مب� يت†صمن � 23ص�حنة من �ملن¶م�ت
�’إن�ص�نية .47ومن � 2008/3/19إa 2008/4/1 ¤ت íملدK Iم�نية �أي�� ” ،Ωل�صم� ìب�إدخ�ل
حمولة � 714ص�حنة مب� يت†صمن � 36ص�حنة من �ملن¶م�ت �’إن�ص�نية.48
وخÓل �لفرت� 2008/10/31-6/26 Iأغل≥ مع� Èصو �aملد 45 Iيوم � �kإغÓق c �kلي ،�k
وبن�صÑة  %35من �إجم�‹ �لفرت ،Iبينم� aت íجزFي  ،�kول�ص�ع�ت ﬁدود ،Iوملد 83 Iيوم ،�k
وبن�صÑة  %65من �إجم�‹ �أي�� Ωلفرت’ ،Iإدخ�ل �ل�صلع �’أ�ص��صية وبع†ص �مل�ص�عد�ت
�’إن�ص�نية ل�ص�ل íو�cلة �’أونرو�  UNRWAومن¶مة �ل¨ذ�ء �لع�ملية �إ ¤قط�´ غزc .Iم�
�صم�” âëإ�رش�Fيل“ بدخول نëو �أQبعة �� ±’Bص�حنة –مل مو�د غذ�Fية �إ� ¤ل≤ط�´.49

:(ΩƒdÉ°T ΩÒc) …QÉéàdG ⁄É°S ƒHCG Ωôc È©e .5
�أغل≤� âصلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �ملع Èيف �لفرت Iمن � 2005/11/24إ¤
 2006/11/25ملد 314 Iيوم  ،�kو ⁄تفت� ¬ëصوى  51يوم  ،�kول�ص�ع�ت ﬁدود Iحيå
مُي�صم íملرو Qبع†ص �ل�ص�حن�ت �ملëملة ب�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �ل≤�دمة من م�رش �أو عÈ

حدوده�.50
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ويف ع�� 2007 Ωأ�ص�� Qملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن �إ� ¤أن ”�إ�رش�Fيل“ �أغل≤â
�ملع Èملد 186 Iيوم  .51�kو” aت� íملع Èمن � 2007/12/26إ 2008/4/1 ¤ملد 42 Iيوم ،�k

و” �ل�صم� ìب�إدخ�ل � 1,069ص�حنة ،من Vصمنه� � 96ص�حنة �إن�ص�نية.52

و�أغل≥ معc Èر� Ωأبو �ص� ⁄خÓل �لفرت� ،2008/10/31-6/26 Iأي بعد �أي� Ωمن بدء
�لتهدFة ،ملد 88 Iيوم  �kب�صكل ت� ،Ωوبن�صÑة  %69من �إجم�‹ �لفرتa ،Iيم� aت íجزFي  �kملدI
 40يوم  ،§≤a �kوبن�صÑة  %31من �إجم�‹ �أي�� Ωلفرت� ،Iصم âëخÓل¬ �صلط�ت �’حتÓل
ب�إدخ�ل �ل�صلع �’أ�ص��صية ،و�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �إ ¤قط�´ غز ،Iوذلك بعد ��صتمر�Q

�إغÓق¬ ’أ Ìcمن �أQبعة �صهو Qب�صكل متو��صل .و�cن� âصلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي قد
�أغل≤� âملع Èيف  ،2008/4/19و�أع�دت aت ¬ëيف  .2008/8/18و�صم�” âëإ�رش�Fيل“

بدخول � 2,230ص�حنة –مل �ل�صلع �مل�صمو ìبدخوله� �إ� ¤ل≤ط�´ ،و�لتي �cن âتدخل

عن طري≥ مع� Èصو.53�a

:RƒY πMÉf È©e .6
�أغل≤� âصلط�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �ملع 62 Èيوم  �kيف �لع�’� Ωأول من تطÑي≥
�’تف�قية )a ،(2006/11/25-2005/11/24يم� عمل ملد� 303 Iأي� Ωبط�قة متدنية جد�.k
وقد بل≠ متو�ص§ عدد �ل�ص�حن�ت �لو�Qد Iيومي � �kإ� ¤ل≤ط�´ ع� 23 √Èص�حنة ﬁملة

ب�لوقود .54ويف ع�� 2007 Ωأcد �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن �أن قو�ت �’حتÓل
�أغل≤� âملع Èمد 92 Iيوم � �kأم� Ωو�Qد�ت �ل≤ط�´ من �لوقود ،55وقد �أدى �’إغ¥Ó

�ملتكر Qللمع� Èإ� ¤أRمة خ�ن≤ة يف �ل¨� Rو�لÑنزين و�ل�صو’ Qولفرت�ت طويلة.

وط �k ≤ÑلÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن≤a ،د �أغل≥ مع Èن�حل عو RخÓل
�لفرت 2008/10/31-6/26 Iملد 41 Iيوم  �kب�صكل cلي ،توقف âخÓله� a�cة �إمد�د�ت
قط�´ غز Iمن جميع �أنو�´ �ملëروق�ت ،وع�نى �ل≤ط�´ جر�ء نف�د a�cة �أنو�´ �لوقود

و�ملëروق�ت; حي ⁄ åي�صل قط�´ غز� Iصوى  %14.9من �حتي�ج�ته� �ليومية من
�لÑنزين ،و %51من �ل�صو’�) Qمل�Rوت( ،و %39.6من غ�� Rلطهي.56
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رت�تa لÓ خIي¬ مع�بر قط�´ غزa â≤ �لتي �أغلΩ� يف هذ� �÷دول عدد �’أيíصVنو

:2008 Ω� وحتى نه�ية �لع2005/11/15 يخ توقيع �تف�قية �ملع�بر يفQ�متفرقة من ت
áæ°ùdG

ΩÉjCG OóY
πª©dG

ΩÉjCG OóY
¥ÓZE’G
»Fõ÷G

ΩÉjCG OóY
¥ÓZE’G
»∏µdG

2006/12/31-2005/11/26

175

31

159

2008/1/9-2007/1/1
2008/4/19-2008/1/9
2008/12/19-2008/6/19
2006/11/24-2005/11/25
2007

57
111
188

20
142
56

308
102
163
112
121

2008/4/1-2008/1/10

-

-

114

2008/12/19-2008/6/19
2006/11/24-2005/11/25

34
-

-

149
254

2007

-

-

365

2008

-

-

366

2006/11/25-2005/11/24

179
عF�†صÑلل

-

Ω� �أم186
عF�†صÑ�ل

2007

365
للعم�ل
ّ
65

-

Ω� �أم365
�لعم�ل
ّ
300

2008/4/1-2007/12/26

-

56

42

2008/10/31-2008/6/26

-

83

45

2006/11/25-2005/11/24
2007
2008/4/1-2007/12/26
2008/12/19-2008/6/19
2006/11/25-2005/11/24

51
179
42
56
303

-

314
186
56
127
62

2007

273

-

92

2008/12/19-2008/6/19

-

105

78

È©ŸG

íaQ

QÉ£æŸG
(ÊQÉc)
¿ƒfÉM â«H
(õjôjEG)

Éaƒ°U

⁄É°S ƒHCG Ωôc
(ΩƒdÉ°T ΩÒc)

RƒY πMÉf

.�تQ���ص�ت و�’�صت�صQز �لزيتونة للدc�صي∞ و�ملعلوم�ت يف مرQ �’أºميع ق�صŒ �÷دول من
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»æ«£°ù∏ØdG ∞bƒŸG :Ék ãdÉK
�تف≤� âل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ ع� 1994 Ωعلى �إن�ص�ء مك�تÖ

�Qت •�Ñمد Êوع�صكري لتن�صي≥ �لعÓقة �’أمنية و�ملدنية ب�÷� Úنc ÚÑجزء من �’تف�ق�ت

�ل�صي��صية و�’أمنية بينهم� .وبعد �ند’´ �نتف�Vصة �’أق�صى يف �أيلول� /صÑتم Èع�،2000 Ω
توق∞ �÷زء �’أ Ècمن �لتن�صي≥ �ملد Êو�’أمني ب�÷� Úن ،ÚÑلكن¬ ��صتوDن∞ جزFي  �kبعد
Qحيل �لرFي�ص ي��رش عر�aت .وع≤a Öو Rحرcة حم��ص يف �’نت�îب�ت �لت�رشيعية يف

�cنون �ل /Ê�ãين�ير  2006ع�د �÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي �إ ¤ت≤لي�ص تن�صي≤¬ مع �لفل�صطيني،Ú

≤aرFQ Qي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ﬁمود ع��Ñص يف � ،2006/3/24إن�ص�ء هيÄة خ��صة

لÓإ�رش� ±على �ملع�بر بر��Fصة �ص� ÖFعري≤�ت ،يف �ﬁولة لÓلتف� ±على �’ن≤ط�´

�ملرت≤ Öب◊� Úكومة �لفل�صطينية �لع��رش Iو”�إ�رش�Fيل“ ،تكون مهمته� �إجر�ء �ت�ص�’ت
يومية مع �÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي يف م� يتعل≥ ب≤†ص�ي� عÑو� Qلفل�صطيني Úوتن≤له ،57ºبعد �أن
�cن �’إ�رش� ±على �ملع�بر �ص�ب≤  �kمن �صÓحي�ت �◊كومة �لفل�صطينيةc .م� �cص∞ �صليº
�أبو �صفية ،مدير ع�� Ωأمن �ملع�بر ،يف � ،2006/6/1لن≤�ب عن ترتي�Ñت Œرى لت�ص ّلº
قو�ت �أمن �لر��Fصة a�cة �ملع�بر.58

بعد �صيطر Iحم��ص على قط�´ غز Iيف � ،2007/6/15أغل≤�” âإ�رش�Fيل“ a�cة

�ملع�برc ،م� توق∞ �لعمل يف مع◊� íaQ Èدودي ب�صو IQت�مة ،نتيجة ’ن�ص�ëب

�ملر�ق’� ÚÑأوQوبي� ،Úلذين ��صرتط� âتف�قية �ملع�بر �ملوقعة يف ت�رشين �ل /Ê�ãنوaمÈ
 2005وجوده�’ ºصتمر�� Qلعمل يف �ملعc .Èم� �صيطرت ”�ل≤و� Iلتنفيذية“ �لتي �صكله�
وRير �لد�خلية �ل�ص�ب≥ �صعيد �صي� ،Ωعلى مع íaQ Èوجميع �لن≤�• �◊دودية يف ‡ر

”aيÓدلفي“ من ن�حية �’أV�Qصي �لفل�صطينية ،بعد �ن�ص�ëب حر�ص �لر��Fصة.59

ونتيجة لت�صديد �◊�ص� Qعلى قط�´ غز Iبعد �صيطر Iحرcة حم��ص ،و�إعÓن
”�إ�رش�Fيل“ �ل≤ط�´ cي�ن  �kمع�دي  ،�kوبعد قر� QوRير �لد’� ´�aإ�رش�Fيلي �إيهود ب� ∑�Qيف
�” 2008/1/18إقف�ل cل �ملع�بر“ مع قط�´ غز ،60Iوقطع ”�إ�رش�Fيل“ �لوقود ب�صكل
23
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�cمل عن �ل≤ط�´ يو’� Ωأحد �c ;2008/1/20رش �أه�‹ قط�´ غز�◊� Iص�� QملفروVص
دمر م�صلëون aل�صطينيون aجر �’أQبع�ء � 2008/1/23أجز�ء
وتد≤aو� على م�رش بعدم� ّ
من �ل�صي� êو�÷د�’� Qإ�صمنتي �◊دودي ،61Úليعيد aت◊� íدود ب Úقط�´ غز Iوم�رش

مل∞ �تف�قية �ملع�بر �إ� ¤لو�جهة ،حي åوجدت �’أطر�� ±لفل�صطينية نف�صه� ب�ëجة
’إع�دa Iت íمع íaQ Èب�صو IQمن¶مة ل†صم�ن ت�صي Òعمل¬.
ون�ëول aيم� يلي ت�صلي§ �ل†صوء على موق∞ �ل�صلطة و�لف�ص�Fل �لفل�صطينية من
�تف�قية �ملع�بر �ملوقعة يف ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم ،2005 Èوعلى �أد�ء �لطر� ±لفل�صطيني
على مع�بر قط�´ غز Iمنذ منت�ص∞ حزير�ن /يونيو  2007وحتى �cنون  /Ê�Kين�ير
.2009

:á«ª°SôdG ∞bGƒŸG .1
تف�ءل �لفل�صطينيون ب�إع�د Iت�ص¨يل مع�بر قط�´ غز Iبعد �أن �ص ّل§ ”�cرش �◊دود“
مع م�رش Vصوء�� kص�طع  �kعلى �مل�ص�cل �لتي يع�نيه� �أه�‹ �ل≤ط�´ جر�ء �إغ ¥Óهذ√ �ملع�بر.
لكن هذ√ �’Bم�ل �رشع�ن م� تÑددت بعد Xهو Qمو�ق∞ متع�VQصة ،ي�صع÷� Öمع بينه�،
للجه�ت �لفل�صطينية �ملوKDر Iيف aت íهذ√ �ملع�بر ،خ�صو�ص  �kمع ،íaQ Èوهي �لر��Fصة
�لفل�صطينية وحكومة aي�Vص وحرcة aت íمن جهة ،و�◊كومة �لفل�صطينية �مل≤�لة وحرcة
حم��ص من جهة �أخرى.
:ˆG ΩGQ ‘ á£∏°ùdG ∞bƒe .CG
تط�ل� Öل�صلطة ب�إبع�د حرcة حم��ص cلي  �kعن مع ،íaQ Èو�إع�د Iت�ص¨يل¬ و≥a
�’تف�� ¥ل≤د .Ëحي� åأعلن FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ﬁمود ع��Ñص †aQص¬ �إبر�� Ωأي
�تف�ق�ت جديد’ Iإد�� IQملع�بر �◊دودية ،وق�ل ع≤ Öل≤�� ¬FلرFي�ص �مل�رشي ح�صني
م ∑Q�Ñيف  ،2008/1/30يف �ل≤�هر” :Iنëن م�صتعدون لت�صل� ºملع�بر ب�رش• تطÑي≥
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�’تف�ق�ت �لدولية .و’ ن≤Ñل ب�أي �تف�ق�ت جديد ،Iونëن ملتزمون �’تف�ق�ت �لدولية
cم� هي .وعلى حم��ص �أن ت≤Ñل بكل �’لتز�م�ت وب�ل�رشعية �لدولية .62“...وذcر ي��رش
عÑد Qب¬� ،أم� Úرش �للجنة �لتنفيذية ملن¶مة �لتëرير �لفل�صطينية� ،أن �لرFي�ص ع��Ñص �أcد
لرFي�ص �لو�QRء �’إ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت � Ehud Olmertلتز�� Ωل�صلطة ب�’تف�� ¥ملوقع
63
حم�د� ،مل�صت�ص�� Qل�صي��صي للرFي�ص �لفل�صطيني ،من خطوIQ
ع� . 2005 Ωوحذ‰ Qر ّ

–ويل معc íaQ Èلي � �kإ� ¤صي�دa Iل�صطينية’ ،أن ذلك �صيعز� Rأم�� Êإ�رش�Fيل ب�لتîل�ص من

قط�´ غزc Iلي  ،�kوaك �Qت�Ñط¬ مع �ل†صفة �ل¨ربية.64

cم� ق�ل وRير �Q�ÿجية و�لن�ط≥ �لر�صمي ب��ص ºحكومة aي�VصQ ،ي�Vص �مل�لكي

يف �” :2008/1/28إن �◊ل �لوحيد �ملمكن و�قعي  �kمل�صكلة مع�بر غز Iيكمن يف �لعودI
�إ’� ¤تف�� ¥لفل�صطيني ’� -إ�رش�Fيلي �لذي ” �لتو�صل �إلي¬ برع�ية دولية ع�.“2005 Ω

وق�ل�” :إن �◊كومة ’ تع�VQص –�ص� Úرشو• �تف�قية  ،“2005موVص� �k ëأن ”�ÿطوI
�’أو ¤تتمãل يف �لعمل على aت íمع� íaQ Èأو  ،’kوبعد ذلك يكن �◊دي åعن –�صÚ

�ل�رشو•“.65
و�cن Qي�Vص �مل�لكي قد �أعلن يف  2007/12/19عن وجود خطة بلوQته� �◊كومة
’�صتع�د� Iصيطرته� على a�cة �ملع�بر �◊دودية يف قط�´ غز ،Iوق�ل �إن عود Iعمل
�لطو�ق ºللعمل على �ملع�بر بعد aتëه� �صو ±مُي�صه ºب�صو IQم��Ñرش Iيف ت†صيي≥ �ÿن�¥
على عمل �أنف�� ¥لتهري� Öلتي ”تد� Qمن قÑل ع�ص�ب�ت �أو من قÑل جم�ع�ت �ﬁصوبة

حد تع .66√ÒÑو�cص∞ �مل�لكي يف � ،2007/12/24أن
على حرcة حم��ص“ ،على ّ

”�إ�رش�Fيل“  ⁄تر†aص خطة �◊كومة .وق�ل�” :إن �◊كومة �صتدير مع�بر �ل≤ط�´ و�صتنهي
�◊�ص�� QملفروVص علي¬ من دون �أي تع�مل �أو تن�صي≥ مع �◊كومة �مل≤�لة“c .م� �cص∞
�مل�لكي �أن �◊كومة �صتجمد تنفيذ ح�صة قط�´ غز Iمن خطة �لتنمية �لتي �أقرته� �لدول

�مل�نëة يف مو“Dر ب�Qي�ص ◊� Úصيطرته� على مع�بر �ل≤ط�´ .67و�cص∞ �صa ΩÓي�Vص يف
� ،2008/1/28أن هن�∑ �إجم�ع  �kعربي  �kودولي  �kعلى تو‹ �ل�صلطة �إد� IQمع�بر �ل≤ط�´.68
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ويف � 2008/1/22أعلن �لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص �أن¬ طل Öمن ”�إ�رش�Fيل“ ن≤ل �ل�صيطرI
على مع�بر قط�´ غز� ،Iإ ¤حكومة aي�Vص ،م k�QÈذلك ب�أن ”�ل�صلطة م�صتعد Iلت�صلº

�ملع�بر a�cة من �أجل ت�صهيل حي�� Iلن��ص وتن≤ل �’أaر�د و�◊�’ت �’إن�ص�نية وتن≤ل
�ل†Ñص�Fع من قط�´ غز Iو�إلي¬“.69

و�صدد نÑيل عمرو ،م�صت�ص�� QلرFي�ص �لفل�صطيني ،على عد� Ωإمك�ن aت� íملع� Èإ’

Vصمن �صي¨ة دولية .و�أVص�” :±م� د�م âحم��ص على �ملع Èب�أي �صكل من �’أ�صك�ل

وحمله� م�صوDولية �إغ ¥Óمع íaQ Èوعد� Ωمت�ãله� ’تف�قية �ملع�بر ،معتk�È
�aإن¬ لن يفتّ ،“í

�أن �◊رcة ”�Qتك âÑجرية يف ح≥ �ل�صع� Öلفل�صطيني ’أنه� تعل� ºأنه� �إذ� �صيطرت على

�صي¨ل≥“.70و�أcد ﬁمود ع��Ñص دعم¬ للجهود �مل�رشية من �أجل �لتو�صل �إ� ¤لتهدFة
�ملع Èمُ

يف غز Iمن �أجل �إنه�ء �◊�ص� Qوaت� íملع�بر ،وق�ل يف ” 2008/5/2هذ� هو هدaن� وم�

ن�صعى �إلي¬ من �لÑد�ية“ .71و�صدد �صa ΩÓي�Vص  ¬fCGعلى �لرغ ºمن �أن �لتهدFة �أ�ص��صية �إ’
�أنه� وحده� غa�c Òية� ،إذ يجa Öت íمع�بر غز .72Iوجدد aي�Vص يف cلمت¬ خÓل مو“Dر

بي º◊ âل�Óصتãم� ،Qدعوت¬ �إV ¤رشو� IQإع�دa Iت íوت�ص¨يل مع�بر قط�´ غز” ،Iمب�

يëمي وحد’� IأV�Qصي �لفل�صطينية ،وي†صمن ��صتمر� Qوحد’� Iقت�ص�د �لفل�صطيني،
ويëر Qحرcة �’أaر�د و�ل†Ñص�Fع و�ملو�د � Ω�ÿب Úقط�´ غز Iو�ل†صفة �ل¨ربية من ن�حية،

وب’� ÚأV�Qصي �لفل�صطينية و�لع� ⁄من ن�حية �Kنية“.73

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

�لتهدFة �ملت�Ñدلة و�ل�ص�ملة وaت� íملع�بر .74ويف معرVص تعلي≤¬ على �صفن �cرش �◊�ص�Q
�لتي ت�صل �إ ¤غز ،Iق�ل ﬁمود ع��Ñص يف حو�� Qأجرت¬ مع¬ �صëيفة �ل�رش’� ¥أو�ص§:
هذ√ لعÑة �صîيفة ��صمه� �cرش �◊�ص�� ..Qل�صفن تنطل≥ من مين�ء ’Qنك�
�ل≤�Èصي ]هذ�] �صëي] .íلكن] �أو � ،’kل�صف�’� IQإ�رش�Fيلية ت�أخذ cل
جو��Rت �صفر من �ص� ÖcÒل�صفينة للت�أcد من هوي�ت �مل�ص�aرين ºK ،تتف�ëص
م� �صتëمل¬ �ل�صفينة من م�ص�عد�ت�K .ني  ،�kقطع �لëÑرية �’إ�رش�Fيلية تعرتVص
طري≥ هذ√ �ل�صفن ،وتت�أcد من �ملوجودين على �ل�صفينة و�ل†Ñص�Fع �ملëملة،
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قÑل �أن ت�صم íله ºمبو��صلة �لرحلة �إ ¤غز�a ..Iأين هو �cرش �◊�ص�...Q
� ]ºKإذ� cن âتريد ]cنت ºتريدون] �إ�Qص�ل م�ص�عد�ت �إ¤
وبعدين ]ومن ّ
غز Iمل�ذ� ’ تر�صلوه� ع Èم�رش �أو �’أQدن ..م�رش تو�صل cل �صيء وcذلك
�’أQدن.75

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

ﬁمود ع��Ñص على �’نت≤�د�ت �ملتز�يد� Iملوجهة للëكومة �مل�رشية حي�ل �إغ ¥ÓمعÈ
 ;íaQب≤ول¬ ”�ل�ص≤ي≤ة �لكÈى م�رش  ⁄تزل وaية لعهده�’ ،أمته� ،ولفل�صط ،Úو�إن¬
ملن �ل�ص≤و• �’أخÓقي و�لوطني ،و�ÿرو êعن �’إجم�´ �لفل�صطيني ،ونكر�ن �÷ميل
عرVص مبوقفه� ،وهي Xه� ÒصعÑن� و�صند√“.
مُوج¬ �لطعن�ت مل�رش ،و�أن مُي s
�أن ت ّ
�صهر به� و مُي ّ

وط�ل Öع��Ñص ب�مل≤�بل ،مب� �صم�√ ”�لذود عن �ل≤ر�� Qلوطني �مل�صت≤ل� ،مل�صتهد±

ب�أجند�ت وم�ص�Qيع �إقليمية“.76

:IõZ ‘ ádÉ≤ŸG áeƒµ◊G ∞bƒe .Ü
�أم� �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤�لة يف غزa Iرت†aص �إع�د Iت�ص¨يل �ملع ÈوB’� ≥aلية �ل≤دية،

وتط�ل Öبتعديل �’تف� ،¥بëي åت†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

��صتعد�د√ لع≤د �جتم�´ ع�جل و�رشيع يف �ل≤�هر Iمع ”�’أ�ص≤�ء يف م�رش ،و�’إخو�ن

بر� ،ˆ� ΩلوVصع �لرتتي�Ñت لفت íمع íaQ Èومع�بر �أخرى على ق�عد� Iلãو�ب âو�ل�رش�cة
حم�د�” :إن على حم��ص
�لوطنية“; �إ’ �أن �لر��Fصة �لفل�صطينية †aQص� âلدعو ،Iوق�ل ‰ر ّ
�أن ت¨�د� Qملع�بر aو ،k�Qوتعلن عن �aصله� يف ت�صي Òحي�� Iلن��ص يف غز.77“I
و�أعلن◊� âكومة �مل≤�لة†aQ ،صه� �لعود’ Iتف�قية ت�ص¨يل �ملع�بر �ملوقعة ع�2005 Ω

لفت íمع ،íaQ Èوط�ل âÑب�عتم�د �ملعc Èمعa Èل�صطيني  -م�رشي .وق�ل �لن�ط≥ ب��صº

�◊كومة ط�هر �لنونو ،يف � ،2008/1/27إن م� ي�صمى ب�تف�قية �ملع�بر �لتي تن¶ ºعمل
مع íaQ Èقد �نته ،âو�cن âمدته� ع� Ωو�حد ،و” Œديده� ملر Iو�حد ،Iو ⁄يعد له�
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�أي وجود ،وهي غ Òق�بلة ل�Óصتمر� .78Qوق�ل �لنونو �إن �لرتتي�Ñت �ل�ص�ب≤ة �لتي �cنâ
ق�Fمة على مع�c íaQ Èن�X âملة ل�صعÑن� ،و�أدت �إ– ¤ك’� ºحتÓل يف حرcة �ملو�طنÚ

يف �لدخول و�ÿرو êومنع م�Äت �’ ±’Bمن �أبن�ء �صعÑن� و�أ�صدق�Fن� و�Òÿين يف هذ�
�لع� ⁄من دخول �ل≤ط�´ ،وجعل’� âحتÓل �’Bمر �لن�هي على هذ� �ملع ،Èولذلك هذ√

ترتي�Ñت مرaوVصة .79وق�ل �أحمد يو�ص∞ �مل�صت�ص�� Qل�صي��صي لرFي�ص �◊كومة �مل≤�لة:

”نëن ن�صعى �إ� ¤إد�� IQملع�بر ...ولن ن�صم íلÓإ�رش�Fيلي Úب�أن يكون له� ºأي دو.80“Q
و�cن◊� âكومة �مل≤�لة قد �أبدت ��صتعد�ده� لت�صلي ºمع�بر قط�´ غز� Iإ� ¤أية جهة

�ﬁيد’ Iإد�Qته�� ،رش• �أن تلتز� Ωصلط�ت �’حتÓل بفتëه� .وق�ل عÓء �’أعر� êمل�صت�ص�Q
�’قت�ص�دي ’إ�صم�عيل هنية ،يف ت�رشي�ëت ن�رشت يف �” :2007/12/26إن �◊كومة
على ��صتعد�د لد��Qصة ومن�ق�صة �أي �أ�صم�ء قد تطر ìعليه� ‡ن له� خ� IÈص�ب≤ة يف �إد�IQ

�ملع�بر ..و�لفيتو �لوحيد هو على �’أ�ص��îص �لذين تلو� âKأيديه ºب≤†ص�ي� “�ص بوطنية
و�أخ� ¥ÓصعÑن�“ .81و�أcد �أحمد يو�ص∞ �أن �◊كومة �مل≤�لة ’ تع�VQص ت≤��ص� ºإد� IQمعÈ

 íaQمع �ل�صلطة �لفل�صطينية .وعن �لوجود �’أوQوبي ،ق�ل” :نëن ن�صعى �إ� ¤أن يكون
�ملع Èم�رشي a - �kل�صطيني  ،�kلكنن� ’ نع�VQص �لدو’� QأوQوبي �إذ� قرQت م�رش حتمية
وجود√ وقرQت مدى حجم¬“.82

وجدد هنية يف �� 2008/5/18صتعد�د �◊كومة للتج�وب مع �مل�Ñد�Qت a�cة ب¨ية
وق∞ �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي وaQع �◊�ص� ،QمÑدي �’� �kصتعد�د ’إد�Qت¬ ”– âم�صوDولية

�ل�رشعي�ت �لفل�صطينية وهي �لرFي�ص و�◊كومة بتو�جد �أوQوبي غ Òمعطل“ .83و�صدد
على �أن ”�لف�ص�Fل �لفل�صطينية  ⁄ولن تعطي �لتهدFة عن ذلة ،ولن ت≤دمه� م�  ⁄ت�صتجÖ

”�إ�رش�Fيل“ ملط�لaQ Öع �◊�ص� Qوaت� íملع�بر ووق∞ �لعدو�ن“.84

ويف � 2008/8/11رش� ìملتëد çب��ص ºو� IQ�Rلد�خلية �مل≤�لة يف غز� ،Iإيه�ب
�ل¨�ص ،Úب�أن م�رش ن�صط âموDخر� kيف Q�ﬁبة �’أنف�’� ¥أVQصية �لتي ترب§ �ل≤ط�´ مب�رش

بفعل �ل†ص¨وط�ت �’أمريكية و�’إ�رش�Fيلية ،يف وق âتز�يدت aي¬ �أعد�د �لفل�صطينيÚ
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�لذين قتلو� جر�ء �نهي��Qت يف هذ√ �’أنف�) ¥و�صل عدد �ل†ص�ëي� من �لفل�صطينيÚ

�لذين ق†صو� د�خل �’أنف� ¥ح�ص Öمو�Dص�صة ح≤وقية aل�صطينية �إV 25 ¤صëية منذ
مطلع �لع� .(2008 Ωوذcر �ل¨�ص� Úأن ”�لو�ص�Fل �ÿط� “IÒلتي ت�صتîدمه� �◊كومة

�مل�رشية يف Q�ﬁبة �’أنف� ¥ب�’�صتع�نة ب�Èîء �أمريكي��c Úصتîد�مه� �ل¨� Rو�ملي�√ ،هي

�لتي �أ�صفرت عن قتل �لعديد من �لفل�صطيني ،ÚوQد’� Ωأنف� ¥على من aيه� .و�أ�ص�Q
م�ص�´ تÑذله� وQ�Rت¬ مع �÷�ن� Öمل�رشي ل`”�لو�صول �إ ¤حلول
�ل¨�ص� Úإ ¤وجود
m

ب�ص�أن �’أنف� ،“¥و�أوVص� íأن �◊�ص�’� Qإ�رش�Fيلي ��ÿن≥ هو م� دaع �صك�ن غز Iللجوء

�إ ¤حفره�.85

ويف �� 2009/11/26صتنكر FQي�ص �لو�QRء يف �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤�لة� ،إ�صم�عيل

هنية�� ،صتمر��◊� Qص� Qعلى قط�´ غز ،Iو�ته ºيف م≤�بلة خ��صة مع قن�÷� Iزير� Iلف†ص�Fية

جه�ت �Qصمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�لتو •Qيف هذ� �◊�ص� .86Qو�إ�Rء �لدو� Qمل�رشي
�أcد هنية على �أن �ملع�ن� Iو�لتدهو��◊� Qصل ب�ص�◊� ÖÑص�” Qيتطل�Ñن –ر �k cم�رشي  �kلفتí

مع íaQ Èب�عت √Q�Ñبو�بة لل�صي�د� Iلفل�صطينية �مل�رشية“.87

ويف �أع≤�ب �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غز Iيف  ،2008/12/27دع� FQي�ص �◊كومة

�مل≤�لة يف غز� ،Iإ�صم�عيل هنية ،يف � 2008/12/31إ�” ¤لوق∞ �لفوQي وغ� Òمل�رشو•

للëرب �لتي ت�صنه� �إ�رش�Fيل على قط�´ غز ،Iو�إنه�ء �◊�ص� Qوaتa�c íة �ملع�بر ،قÑل
من�ق�صة �مللف�ت �’أخرى و�لدخول يف حو� Qعلى �أVQصية وطنية ي� ≥≤ëمل�ص�◊ة بÚ

�لفل�صطيني.88“Ú

:»©jô°ûàdG ¢ù∏éŸG ∞bƒe .ê
يع�� Êملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني من ح�لة �صلل ب�ص� ÖÑعت≤�ل نو�ب حم��ص عن

�ل†صفة �ل¨ربية ،و�’ن≤�ص�� Ωلفل�صطيني �◊��صل بa Úت íوحم��ص ،ولذلك aهو يف وVصع

’ يكن¬ من �’جتم�´ �أو �إ�صد� Qقر��Qت .غ� Òأن 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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�أبرم âع� 2005 Ωهي تف�هم�ت ب�طلة مطل≤  �kمن �لن�حية �لد�صتوQية ،و’ يرتت Öعليه�

�أي �لتز�� Ωأو �أKر ق�نوc ،Êم� �أن مدته� �لزمنية قد �نته .âوعلي¬ �aإنن� نوcDد بكل وVصوì

ب��ص� ºملجل�ص �لت�رشيعي وب��ص� ºل�صع� Öلفل�صطيني على Vرشو� IQإع�دa Iت íمع،íaQ È
و� ≥aتف�a ¥ل�صطيني م�رشي ي� ≥≤ëل�صي�د� Iمل�رشية �لفل�صطينية.89

وط�ل Öد.عزيز �لدويكFQ ،ي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �ملîتط∞ يف �صجون

�’حتÓل ،م�رش بفت íمع ،íaQ Èوق�ل” :على م�رش �أن ت�صتمر يف م�ص�عيه� � IÒÿلرaع
أ�رش �’حتÓل على تعنت¬ وج Öعلى م�رش
�◊�ص� Qعن �ل�صع� Öلفل�صطيني يف غز�a ،Iإن � ّ

�أن تط ≥Ñخ�Qطة �لطري≥ �لتي �Qصمه� �لرFي�ص م ،∑Q�Ñو�لتي �أعلن من خÓله� �أنّ م�رش لن
ت�صم íبتجويع �ل�صع� Öلفل�صطيني“.90

:πFÉ°üØdG ∞bGƒe .2
:íàa ácôM .CG
ذcر ع†صو �ملجل�ص �لãوQي ◊رcة aتﬁ íمد �◊و ،Ê�Qيف � ،2008/1/29أن على

حرcة حم��ص �أن تد ∑Qب�أن م�ص�cQته� يف ت�ص¨يل مع íaQ Èيعني �إغÓق¬ ب�صو IQت�مة;

لذ� �aإن¬ يتع� Úإ�رش�◊� ±ر�ص �لر��Fصي �لت�بع للرFي�ص ﬁمود ع��Ñص على ت�ص¨يل �ملعÈ
’إب≤� ¬Fمفتوح  �kح�ص� Öتف�قية �ملع�بر ب�÷� Úن� ÚÑمل�رشي و�لفل�صطيني و�÷�نÖ

�’أوQوبي .91وط�ل� Öملتëد çب��صa ºتa íهمي �لزع�Qير ،يف ت�رشي�ëت خ��صة يف

 ،2008/2/3حم��ص ب�أن ت�صل� ºملع�بر للرFي�ص ع��Ñص ’إد�Qته� و� ≥aتف�قية �ملع�بر �ملوقعة
ع�.922005 Ω

من جهة �أخرى ،ق�ل ه�ص� ΩعÑد �لر� ،¥Rع†صو �ل≤ي�د� Iلعلي� ◊رcة aت íيف قط�´
غز ،Iيف �” :2008/1/30إن �◊ل �ملن��ص Öل≤†ص�ي� �ملع�بر يف غز ،Iيتط ّل� Öإنه�ء �’ن≤�ص�Ω

�ل�صي��صي و�إيج�د تو� ≥aد�خلي“ .مÑدي  �kمو�≤aت¬ على �إيج�د حلول موDقتة للمع�بر من

�أجل �لت�صهيل على �ملو�طن .Úو�أVص��” :±إن �لطر� ±لفل�صطيني لي�ص هو من ي≤ر Qيف
ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

30

مع�بر قط�´ غزI

ق†صية �ملعa ،Èهن�∑ �÷�ن� Öمل�رشي و�’أوQوبيون وcذلك �’إ�رش�Fيليون“ .وق�ل�” :إن
من يعت≤د �أن �إبع�د �إ�رش�Fيل يîد� Ωملرحلة ﬂط ،“Åمعت� k�Èأن ”�إ�رش�Fيل“ –�ول نف†ص
يده� من قط�´ غز IوQمي¬ يف ح†صن م�رش.93
ودع� جم�ل نز�ل� ،لن�ط≥ ب��ص ºحرcة aت ،íيف � ،2008/2/10إ ¤د��Qصة aكرI
�إدخ�ل قو�ت عربية �إ ¤قط�´ غز Iلتمك Úقو�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية من aت� íملع�بر
و”–ريره�“ من ق†Ñصة حم��ص .معت� k�Èأن Kمة ”aو�Fد �صي��صية و�إعÓمية جمة من �إط¥Ó
هذ√ �لفكر ،Iحتى و�إن  ⁄تكن و�قعية يف �لل¶ëة �لر�هنة“.94
غ� Òأن cت�� ÖFصهد�ء �’أق�صى �لت�بعة ◊رcة aت� íأعلن âيف بي�ن �صëفي يف
†aQ ،2008/1/29صه� �لعود� Iإ� ¤تف�قية �ملع�بر �’أمنية �ملوقعة ع� ،2005 Ωو�لتي �Qأت

�لكت�� ÖFأنه� �ص� âÑÑلكو�’� çQإن�ص�نية و�’أمنية و�’قت�ص�دية و�’جتم�عية لل�صعÖ
�لفل�صطيني بك�aة �رش� ،¬ëFموcDد� Iأن حدود قط�´ غز÷� Iنوبية هي حدود aل�صطينية
م�رشية ،وب�لت�‹ �aإن قر�a Qت íمع� íaQ ÈلÈي هو قر�a Qل�صطيني م�رشي ،و’ �ص�أن
لÓحتÓل �’إ�رش�Fيلي ب¬ .وط�ل� âÑلكت�� ÖFلرFي�ص ع��Ñص و�لرFي�ص �مل�رشي ح�صني
م ∑Q�ÑبوVصع �Bلية ’إد� IQمعa íaQ Èل�صطيني  �kم�رشي  �kدون �أي طر ±خ�Qجي.95

ويف  2008/5/31ط�ل âÑحرcة aت íعلى ل�ص�ن ن�ط≤ه� �لر�صمي �أحمد عÑد
�لرحمن ،جمل�ص �’أمن �لدو‹ ب�لتëر∑ �لع�جل من �أجل aQع �◊�ص� Qعن قط�´ غز،I
وتو‹ aت� íإد�� IQملع�بر �لتي ت¨ل≤ه� ”�إ�رش�Fيل“ منذ حو�‹ ع� ،Ωون�دت �◊رcة ب�أن¬
”يج Öتو◊� Òaم�ية �لدولية لل�صع� Öلفل�صطيني يف قط�´ غز ،Iويج� Öأن ت�صيطر قوI
دولية على �ملع�بر حتى تنتهي ذQيعة �إ�رش�Fيل“.96
وهددت cت�’� ÖFأق�صى يف بي�ن له� ،يف  ،2008/9/19ب�إعÓن تîليه� عن �’لتز�Ω

ب�تف�� ¥لتهدFة �مل ΩÈمع ”�إ�رش�Fيل“ يف قط�´ غز�” Iإن  ⁄يكن هن�∑ مو�ق∞ ح≤ي≤ية
من aت� íملع�بر ،وخ��ص kة مع ،íaQ Èو�إدخ�ل a�cة �ملو�د �ل¨ذ�Fية و�لÑن�Fية ]مو�د �لÑن�ء]
ل≤ط�´ غز ،Iووق∞ ]بن�ء] �÷د� Qو�’�صتيط�ن يف �ل†صفة ،ووق∞ �أعم�ل �لتهويد

لل≤د�ص“.97
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:¢SÉªM ácôM .Ü
دع� خ�لد م�صعلFQ ،ي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص ،يف cلمة يف �÷ل�صة

�’aتت�حية للمو“Dر �لوطني للف�ص�Fل �لفل�صطينية يف دم�ص≥ يف  ،2008/1/23م�رش ”�إ¤
–مل م�صوDولي�ته� لكي تتع�ون يف aت íمعa íaQ Èيكون معa k�Èل�صطيني  �kم�رشي .98“!�k
وق�ل م�صعل يف مو“Dر �صëفي ع≤د√ ع≤ Öل≤�� ¬FلرFي�ص �’أمريكي �’أ�ص ≥Ñجيمي

Q�cتر �” :Jimmy Carterأcدن� لك�Qتر �أن مطلÑن� هو aت íمع íaQ Èوcل �ملع�بر و�أنن�

مو�≤aون على �صي¨ة يكون aيه� دو Qمل�رش وللر��Fصة �لفل�صطينية �إVص�aة �إ ¤دو� QأوQوبي،
�رش• �أ’ تتëك� ºإ�رش�Fيل يف aت� íملع Èو�إغÓق¬“ .99و�أcد م�صعل يف مو“Dر �صëفي

م�صرت∑ مع وRير �Q�ÿجية �’إير� Êمنو�صهر متكي يف � ،2008/5/25إ�رش� Qحم��ص
و�ل≤وى �مل≤�ومة على �cرش �◊�ص� Qوaت� íملع�بر.100

وق�ل �ل≤ي�دي يف حرcة حم��ص ووRير �Q�ÿجية �’أ�ص ≥Ñدﬁ .مود �لزه� Qيف

” :2008/1/30يج� Öأن يكون مع� â– íaQ Èصيطر Iم�رشية a -ل�صطينية .“§≤a
و�cن âحم��ص قد ط�ل âÑبدوFQ Qي�صي يف �ل�صيطر Iعلى حدود قط�´ غز Iمع م�رش،

و�أVص�� ±لزه�� Qأن �◊دي åعن دو QجزFي يتع�VQص مع �لو�قع �ملتمãل يف وجود
حكومة �رشعية .101و�أcد �لزه� ،Qع≤ Öعودت¬ من �ل≤�هر Iيف � ،2008/2/2أن معÈ
� íaQصيعمل قري �k Ñو� ≥aلروDية �لر�مية لت�ص¨يل¬ cمعa Èل�صطيني  -م�رشي.102
و�cن âحرcة حم��ص قد �أعلن âعلى ل�ص�ن �لن�ط≥ ب��صمه� �ص�مي �أبو Rهري

يف †aQ ،2008/1/27صه� �لعود Iللعمل ب�تف�� ¥ملع�بر �ملوقعة ع� ،2005 Ωوط�لâÑ

�◊رcة ”مبع Èم�رشي aل�صطيني و ≥aترتي�Ñت جديد� ،Iصو�ء من خÓل ل≤�ء KÓKي بÚ

حم��ص وaت íو�ل≤�هر� Iأو ل≤�ء Kن�Fي مع �ل≤�هر .103“Iو�ته� ºأبو Rهري يف 2008/2/3
�ملم ّn ãل �’أعلى لل�صي��صة �Q�ÿجية يف �’–�د �’أوQوبي خ�aي� Òصو’ن� Javier Solana

ومÑعو� çللجنة �لرب�عية يف �ل�رش’� ¥أو�ص§ تو Êبل ،Tony Blair Òب�أ ّنهم� ”ي≤ود�ن
مو�Dمر’ Iإب≤�ء مع íaQ Èم¨ل≤  .“�kو�أ�ص�� Qإ� ¤أن aكر Iوجود �ملر�ق’� ÚÑأوQوبي،Ú
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ح�صÑم� يفرتVص �تف� ¥ع�” ،2005 Ωخ�Vصعة للد��Qصة“�” ،رشيطة �أ’ يتدخلو� يف aتí
إ�رش�Fيلية“.104
�ملع Èو�إغÓق¬ �أو �أن يكون وجوده ºبتدخÓت �
ّ

من ج�ن�Q ،¬Ñأى �أ�ص�مة حمد�ن ،ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص� ،أن “�صك

ع��Ñص و�مل�صوDول Úيف  ˆ� Ω�Qب�إع�د� Iل�صلطة لÓإ�رش�Fيلي Úو�ملر�ق ÚÑعلى مع ،íaQ Èيف
Xل �◊دي åعن ��صت≤Óل �ل≤ر�� Qلفل�صطيني و�ل�صي�د� Iلفل�صطينية للمع�بر ”هي �Qص�لة

�صلÑية“ .105وق�ل ’” :يكن �أن ن≤Ñل بعود� Iملر�ق’� ÚÑأوQوبي� Úإ ¤مع’ ،íaQ Èأنهº
�cنو� مُعرVصة لÓبتز�’� Rإ�رش�Fيلي ،و’أن �تف�� ¥ملع�بر �نتهى ،لذلك مل�ذ� نرجع �إ� ¤تف�¥
ي�ص ّل ºمف�تي� íملع�بر للعدو �’إ�رش�Fيلي ،لي�صجن �لفل�صطيني Úوقتم� ي�ص�ء ويفك �ل�صجن
وقتم� ي�ص�ء?“ .106وذcر ن�FQ ÖFي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊م��ص مو�صى �أبو مرRو� ¥أن

”حم��ص ’ “�نع على �’إط ¥Óيف م�ص�cQة �لر��Fصة يف �إد� IQمعQ ،íaQ Èغ� ºأن �أبو
م�Rن ين¶ر ن¶ر� IصلÑية �إ� ¤لتع�مل مع حكومة حم��ص“.107

و�Qأى ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص ﬁمد نز�ل �أن �إب≤�ء مع íaQ Èم¨ل≤ �k

”هو قر� Qب�’�صتمر� Qيف قتل �أهل غز ،“Iوق�ل�” :ملطلوب �’Bن من �’إخو Iيف م�رش

aت íمع íaQ Èيف Xل �◊�ص��ÿ� Qن≥ على قط�´ غز ...Iو�إذ�  ⁄مُت≤ rpد Ωم�رش على هذ√
�ÿطو�a Iإنه� �صتكون �رشيكة يف ح�ص� Qغز .“Iوق�ل�” :إن �لره�ن على �أي موق∞
�صي��صي من �ل�صلطة يف  ˆ� Ω�Qهو Qه�ن غ Òو�قعي وغ� Òصëي�a ،íل�صلطة جزء ’

يتجز�أ من �◊�ص� ،Qوهي متو�طÄة مع �’إ�رش�Fيلي Úو’ تريد aQع �◊�ص�’ Qأنه� ترى �أن

��صتمر� √Qي�ص�ه ºيف �إ�ص≤�• �◊كومة يف غز.108“I

و�Qأى دﬁ .مود �لزه� ،Qع†صو �ل≤ي�د� Iل�صي��صية ◊رcة حم��ص ،ووRير �Q�ÿجية

�لفل�صطيني �ل�ص�ب≥� ،أن �ل�ص� ÖÑلرFي�ص لت�أخa Òت íمع íaQ Èهو †aQص FQي�ص �ل�صلطة

ﬁمود ع��Ñص aت ،¬ëو��صتîد�م¬ من قÑل �÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي cوQقة لل†ص¨§ على
�لفل�صطيني .Úو�أ�ص�� Qلزه�� Qإ� ¤أن �◊جة �لتي يتذ ´Qبه� ع��Ñص �أم��÷� Ωن� Öمل�رشي

لعد ΩقÑول¬ aت� íملع Èهو �تف�قية �ملع�بر �صنة  ،2005على �عت� Q�Ñأن عد’� Ωلتز� Ωب�’تف�قية
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�صيدaع �÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي �إ� ¤لتن�صل من �لتز�م�ته� .و�أVص�� ±لزه� Qق�k F
” Óمن هن� يتº
�ته�c Ωل من ي�ëول �أن يتج�و Rهذ� �’تف� ¥ب�أن¬ يريد �أن يفك �’Qت� •�Ñل�صي��صي بÚ

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

ويف � 2008/8/6رشa ìوRي برهو Ωب�أن �◊رcة ’ Œد ”�أي م� QÈأو تف�ص�’ Òصتمر�Q

�Œهل م�رش طل� Öلوaد �لÈمل� Êعن cتلة �لت¨ي Òو�’إ�ص ìÓيف قط�´ غز Iبر��Fصة

�لدcتو� Qأحمد بëر ب�ل�صفر لزي� IQعد Iدول عربية; من �أجل �لتو��صل مع �لÈمل�ن�ت

و�◊كوم�ت �لعربية ل�رش’� ìأوVص�´ �لفل�صطينية .“...وط�ل Öبرهو Ωم�رش �أن تمُعجل

ب�ت�îذ �ÿطو�ت �لعملية لفت íمع íaQ Èمن �أجل وVصع حد نه�Fي ملع�ن�� Iصك�ن قط�´
غز Iوaك �لعزلة �ملفروVصة عليه.110º

وط�لFQ Öي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ب�’إن�بة �أحمد بëر ،م�رش ب†رشوIQ
aت íمع’ íaQ Èإن≤�ذ �ملرVصى �لفل�صطينيa’ ،Úت � �kإ� ¤أن �ل�صلط�ت �مل�رشية م��Rلâ

“نع �ملرVصى �لذين خرجو� للع êÓيف �مل�صت�صفي�ت �لرتcية من �لعود� Iإ� ¤ل≤ط�´ بعد
�نته�Fه ºمن �لع ،êÓم�ص� k�Òإ� ¤أن قر�� Qلفت íهو aل�صطيني م�رشي ،و’ يجو Rمل�رش �أن
ت≤Ñى مكتوaة �’أيدي.111

و�تهم âحم��ص يف �÷� 2008/9/22ن� Öمل�رشي ب`”عرقلة �لعمل“ يف معíaQ È

�◊دودي .ون��صدت �◊رcة يف بي�ن له� �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م�” ∑Q�Ñلتدخل لوق∞

�ملم��Qص�ت �مل�صينة Vصد �ل�صع� Öلفل�صطيني على �ملع .“Èوط�ل âÑحم��ص ”�ل≤ي�دI
�مل�رشية ب�لت≤ëي≥ يف cل م� ن�ص Öمن �صÑه�ت ،من تل≤ي �Qص�وى ،و�إه�نة �لن�ص�ء،

و�إه�نة لف¶ية للم�ص�aرين �لفل�صطيني ،Úو�نت≤�Fية يف �لتع�مل“ .و�عتÈت �أن ”مãل هذ�
�لت†صيي≥ �ملو� ⁄Dلذي تن�قلت¬ و�ص�Fل �’إع ،ΩÓو ⁄مُين�رش بع†ص¬ ونëتفظ ب¬ لدين� مو،�k ≤K

ي�صيع �أجو�ء �صلÑية قÑيل �نط◊� ¥Óو� Qيف �ل≤�هر.112“I

ويف �aتت�� ìملو“Dر �لعربي �لدو‹ ◊≥ �لعود� ،Iلذي �نع≤د يف �لع��صمة �ل�صوQية يف

 ،2008/11/24-23ندد FQي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص خ�لد م�صعل ب�ل�صمâ
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�لعربي و�لدو‹ على ”جرية �◊�ص�F�÷� Qر �ملفروVص على قط�´ غز ،“Iوق�ل�” :إن م�
يجري يف غز Iع� Qعلى �لذين ي�صمتون على جرية �◊�ص� ،“Qمنت≤د�� kإ�رش�� Qل�صلط�ت
�مل�رشية على �إغ ¥Óمع íaQ Èيف Xل تز�يد مع�ن�� Iلفل�صطيني.113Ú

وع≤� Öنته�ء �تف�� ¥لتهدFة ب�” Úإ�رش�Fيل“ و�aص�Fل �مل≤�ومة �لفل�صطينية يف

 ،2008/12/19ق�ل دﬁ .مود �لزه�� ،Qل≤ي�دي �ل RQ�Ñيف حرcة حم��ص ،ل�صëيفة
�’أهر�� Ωمل�رشية �إن �◊رcة م�صتعد Iللعود� Iإ� ¤لتهدFة �إذ� �لتزم�” âإ�رش�Fيل“ ب�رشوطه�

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

تعيد aت� íملع�بر ،ومو��صلة �ل�صم� ìلل�ص�حن�ت بدخول غز ،Iووق∞ ��صتهد�±

�صك�ن �ل≤ط�´ لكي تكون هن�∑ �� ¥�aBإيج�بية للرجو´ �إ� ¤لتهدFة �لتي جرت برع�ية
م�رش.114

ويف  ،2008/12/23دع� خ�لد م�صعلFQ ،ي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص،
يف م≤�بلة مع قن�Q” Iو�صي� �ليو� “Ωلف†ص�Fية� ،لعرب وخ�صو�ص  �kم�رش� ،إ�c ¤رش �◊�ص�Q

�’إ�رش�Fيلي على قط�´ غز ،Iمتهم �” �kإ�رش�Fيل“ ب�أنه� – ⁄رت� ΩلتهدFة .وق�ل م�صعل:

”�لع� ⁄يعر� ±أن �◊�ص�� Qص� ¬ÑÑإغ� ¥Óملع ،Èونëن ط�لÑن� �أن مُت rف nت�] íملع�بر] جميعه�“.
و� ّأcد �أن ”’ �صيء يلز Ωم�رش ب�إب≤�ء )مع (íaQ Èم¨ل≤  �kمن �لن�حية �ل≤�نونية“.115
وق�ل �لن� ÖFيف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني عن حرcة حم��ص د .ع�ط∞ عدو�ن

يف ت�رشي�ëت �صëفية:

�إن �تف�قية �cم Öديفيد ’ ت≤يد م�رش يف موVصو´ aت íمع’ íaQ Èأن¬ ⁄
يد êQيف �’تف�قية �أ�ص k
 ،Óوم�رش لي�ص âطر �k aيف �تف�قية �ملع�بر لع�،2005 Ω
وغ Òملزمة ب�أي �صيء ’� √�Œإ�رش�Fيليa ’ Úيه� و’ يف غÒه� ،ولكن لÓأ�ص∞
ت≤و Ωم�رش بعملية منع �لدخول و�ÿرو êمن �ملع Èوتو��صل �إغÓق¬ ...حتى
لو �cن هذ� �’أمر cذلكa ...هن�∑ �ل≤�نون �لدو‹ �لذي هو �أعلى من �ل≤�نون
�ملëلي ،و�’تف�قي�ت �لãن�Fية ب’� Úأطر�� ±لذي يفرVص على �لدول عدΩ
تعري†ص حي�� Iملجتمع�ت للîطر ،وهن�∑ �ل≤�نون �’إن�ص�� Êلذي يفرVص على
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م�رش وغÒه� �أن ت≤د Ωم� يلز Ωملجتمع هو يف ح�لة ح�ص� Qعلى غر�� Qملجتمع
�لفل�صطيني ،و مُيعد �أي ت≤�ص Òيف هذ� �’أمر �ﬂلف kة ◊≤و’� ¥إن�ص�ن ولل≤�نون
�لدو‹ ،وهذ� �’أمر ت�صتطيع م�رش �أن ت�صتند �إلي¬ يف �ÿرو êمن �أي حرê
يت�ص ¬ÑÑله� �لعدو �’إ�رش�Fيلي.116

ويف م≤�بلة مع قن�÷� Iزير� Iلف†ص�Fية ،ع≤� Öلعدو�ن على غز Iيف ،2008/12/27

�أcد FQي�ص �ملكت� Öل�صي��صي يف حم��ص خ�لد م�صعل على �أن¬ ”’ ين¨Ñي ’أحد �أن
ي�îط� Öأهل غز ...Iمن غ Òبو�بة aQع �◊�ص� Qوaت� íملع�بر“ ،و�أVص� ±ب�أن cل �÷هود

مرح Öبه� �رشيطة ”�أن يتوق∞ هذ� �لعدو�ن �لهمجي على غز ،Iو�أن يرaع �◊�ص� Qعن
غز ،Iو�أن يفت íمع ،íaQ Èو�أن ي�أخذ �لعرب خطو�ت عملية aع k
 Óبك�رش �◊�ص� Qعن
غز .“Iوخ�ط Öم�صعل �لرFي�ص �مل�رشي ق�k F
:Ó

�لرFي�ص ح�صني م� ∑Q�Ñليو Ωعلي¬ م�صوDولية ت�Qيîية ،هذ� مع íaQ Èي�
�صي�د� IلرFي�ص م ،∑Q�Ñهذ� �أم�نة يف عن≤ك� ،...ليو Ωحم��ص ’ ت�صيء ’أحد،
حم��ص ي� �صي�د� IلرFي�ص لي�ص âخطر� kعلى م�رش ،ح Úمُيعتدى على �أVQص
م�رش� ،أهل غز ،Iو�أهل aل�صط Úمع cل جندي م�رشي ،وcل �إن�ص�ن م�رشي،
�صيد�aعون عن حمى م�رشÿ� ،طر لي�ص من غز Iعلى م�رشÿ� ،طر من
�إ�رش�Fيل ،ومن �’أم�cÒن ]�’أمريكي ،]Úهذ√ ◊¶ة ت�Qيîية �أقوله� للرFي�ص
ح�صني م.117∑Q�Ñ

ويف cلمة م�صجلة مُب âãيف  ،2009/1/2ق�ل خ�لد م�صعل �إن حم��ص طرحâ

يف �ل�ص�ب≥ �صي¨ة ◊ل �أRمة مع íaQ Èت�صرت∑ aيه� cل من �ل�صلطة ،وم�رش ،و�ملر�قÚÑ
�’أوQوبي ،Úم†صيف � �kأن �أي تطو ⁄ Qيëد çلهذ� �’قرت�.118ì
:»eÓ°SE’G OÉ¡÷G ácôM .ê
عÈت حرcة �÷ه�د �’إ�صÓمي عن †aQصه� �ل≤�طع لعود’� Iأمو Qعلى �ملع�بر مع
ّ
م�رش مل� �cن âعلي¬ �ص�ب≤  �kو’ �k ≤aتف�� ¥ملع�بر ،و�ملوقع يف �لع� 2005 Ωو�لذي �نتهâ

aرتت¬ �لزمنية ،وط�ل◊� âÑرcة ب�ل�صي�د� Iلك�ملة على �ملع Èلت�ص� íÑصي�دa Iل�صطينية
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م�رشية  ،§≤aدون 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�ل†Ñص�Fع بëرية �cملة دون تدخل �أجنÑي“.119

ودع� ﬁمد �لهندي �ل≤ي�دي يف حرcة �÷ه�د� ،إ ¤ت�صكيل هيÄة وطنية موDقتة ’إد�IQ

مع .120íaQ Èوع� Èل≤ي�دي يف حرcة �÷ه�د ن�aذ ع ّز� Ωعن †aQص¬ عود� Iلعمل يف معÈ
 íaQو’ �k ≤aتف�قية �ملع�بر ،وق�ل” :نوcDد �أن ’ للوجود �’إ�رش�Fيلي و�’أمcÒي ]�ملر�قÚÑ

�’أوQوبي ]Úعلى �ملع ،“Èوط�ل� Öلدول �لعربية ”ب�ل†ص¨§ و�مل�ص�همة يف �أن يكون
�ملعa Èل�صطيني  – �kم�رشي .121“�k
وط�ل Öخ�لد �لÑط�ص �ل≤ي�دي يف �◊رcة ،يف بي�ن �صëفي يف  ،2008/4/12بدوQ

عربي �إ�صÓمي ،م�رشي على وج¬ ��ÿصو�ص ،يف �إنه�ء �◊�ص� Qوaت� íملع�بر ،وم�ص�عدI

�ل�صع� Öلفل�صطيني يف �لو�صول ’أهد�� ¬aمل�رشوعة يف �لعود Iو�◊رية و�’�صت≤Óل.122

توعدت �رش�ي� �ل≤د�ص÷� ،ن�� ìلع�صكري ◊رcة �÷ه�د�” ،إ�رش�Fيل“ ب`”�أ�ص�ليÖ
cم� ّ

م≤�ومة جديد ،“Iيف ح�ل  ⁄يتaQ ºع �◊�ص� Qعن قط�´ غز ،Iوaت� íملع�بر ،و�ل�صم�ì
للمرVصى ب�ÿرو êللع.123êÓ

و�أcد د .عÑد �ˆ �صل’� ،íأم� Úلع�◊ Ωرcة �÷ه�د �’إ�صÓمي يف aل�صط ،Úيف م≤�بلة

مع �لف†ص�Fية �مل�رشية يف  ،2008/8/28على �أن موقع قط�´ غز Iب�لن�صÑة مل�رش يëت ºعليه�
بذل cل جهد لرaع �◊�ص� Qوaت íمع .124íaQ Èوع≤� Öلعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غزI

يف  ،2008/12/27ق�ل د .عÑد �ˆ �صل�” :íإن وق∞ �لعدو�ن �ل�صهيو Êوaك �◊�ص�Q

عن قط�´ غز� Iرش• �أ�ص��صي قÑل �ل åëÑيف تهدFة جديد Iقد يكون لن� منه� موق∞
�إيج�بي“ ،موcDد�� kأن �لعود� Iإ� ¤لتهدFة �أمر ‡كن ولكن لي�ص ب`”�رشو• �صهيونية“.125
:Ú£°ù∏a ôjôëàd á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷G .O
�cص∞ ع†صو �للجنة �ملرcزية للجÑهة �ل�صعÑية لتëرير aل�صط Úجميل مزهر ،يف

ت�رشي�ëت �صëفية يف � ،2008/2/3أن �÷Ñهة ت≤دم âبروDية حول �إد� IQمع íaQ Èلكل
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من حرcة حم��ص و�لر��Fصة �لفل�صطينية يف  ،ˆ� Ω�Qت†صمن âحرية �لتن≤ل aل�صطيني ،�k
وب≤�ء �ملع Èمفتوح  �kب�صكل د� .ºFو�أ�ص�� Qإ� ¤أن هذ√ �لروDية ت†صمن وجود حر�ص �لرFي�ص
يف �ملع ،Èوcذلك �لتو� ≥aم� ب Úحرcة حم��ص و�لر��Fصة على �’Bلي�ت �لتي تن¶ ºهذ√

�لعملية .126و�عت Èمزهر �أن حل م�صكلة مع íaQ Èيëت� êلتو�a ≥aل�صطيني ،و�صو ’k
�إ� ¤أن يكون هذ� �ملع Èمع k�Èم�رشي a �kل�صطيني  �kخ�ل�ص  ،�kو�أcد �أن �تف�قية �ملع� Èلتي وقعâ
يف  2005هي �تف�قية �Xملة وجمëفة ب� ≥ëل�صع� Öلفل�صطيني ،وجعل’� âحتÓل

�’إ�رش�Fيلي يتëك ºيف �ملن�aذ علي مد�� Qل�ص�عة.127
ويف  2008/7/7دع� ع†صو �للجنة �ملرcزية للجÑهة جميل مزهر� ،إ� ¤إع�د� Iلن¶ر يف
�تف�� ¥لتهدFة )�مل ΩÈيف  2008/6/19برع�ية م�رشية( ،م�ص� k�Òإ� ¤أن �’أوVص�´ يف قط�´
غز Iب≤ي âعلى ح�له� ،و ⁄يت¨� Òأي �صيء على �صعيد aك �◊�ص� ،Qوaت� íملع�بر.128
ودع� �أحمد �صعد�ت �’أم� Úلع� ΩللجÑهة �ل�صعÑية �÷�معة �لعربية ،مبن��صÑة يوΩ
�لت†ص�من �لع�ملي مع �ل�صع� Öلفل�صطيني يف  ،2008/11/29لك�رش �◊�ص�� QملفروVص
على قط�´ غز ،Iو�ت�îذ قر� Qو�Vص íو�رشي íبفت íمع.129íaQ È
:Ú£°ù∏a ôjôëàd á«WGôbƒÁódG á¡Ñ÷G .`g
�أcدت �÷Ñهة �لديوقر�طية لتëرير aل�صط ،Úعلى �أن �مل��ëص�صة وت≤��ص� ºلنفوذ على
مع íaQ Èلن يëل �’أRمة �لد�خلية �لفل�صطينية ،و’ يلÑي م�ص�ل� íل�صع� Öلفل�صطيني،
بل يزيد �’أRمة تعمي≤  .�kوط�لÑ÷� âÑهة �لديوقر�طية بفت íمع íaQ Èبطري≤ة ق�نونية
و�Qصمية†a�Q ،صة �’تف�قي�ت �ملÈمة �ص�ب≤  .�kوق�ل ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي للجÑهة
�لديوقر�طية� ،ص�لR íيد�ن ،يف مو“Dر �صëفي ع≤د√ يف �” :2008/2/5إن �أ�ص��ص
�◊ل �لوطني ي�صتند �إ ¤ت�صëي� íتف�قية مع íaQ Èب�عتQ�Ñه� Vرشو IQوطنية aل�صطينية
م�رشية ،ومب� يوDدي �إ ¤مر�جعة �تف� ¥مع íaQ Èوت�صëي ¬ëوت�صوي ،¬Ñلي�صâ– íÑ
�إد�a IQل�صطينية م�رشية وبرق�بة �’–�د �’أوQوبي ،ل†صم�ن aت íد� ºFللمع ،Èدون Qق�بة
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�أو تدخل �إ�رش�Fيلي“ .و�أcد �أن �لتو�� ≥aلوطني مب�ص�cQة a�cة �’أطر�� ±لفل�صطينية ◊ل
�أRمة مع ،íaQ Èيكون من خÓل تو‹ مو�Dص�صة �لر��Fصة للم�صوDولية على �ملع Èوحل
�لتن�ق†ص�ت �ل�ãنوية ،من خÓل �صي¨ة متف≥ عليه� ،تن¶� ºلتع�ون �مليد� Êو�لعملي بÚ
�÷ميع.130
و�أ�ص� Qن�ي∞ حو�“ة’� ،أم� Úلع� ΩللجÑهة� ،إ� ¤أن ”aك �◊�ص� Qعلى �ل≤ط�´ ،وaتí

�ملع�بر ،ويف م≤دمته� مع íaQ Èب�عت √Q�Ñمعa k�Èل�صطيني  �kم�رشي  ،�kوب�إ�رش��–� ±د �أوQوبي

دون �أي �صكل من �أ�صك�ل �لتو�جد �’إ�رش�Fيلي ،يتطل� Öأو �� ’kصتع�د� Iلوحد� Iلوطنية
ب�إنه�ء �’ن≤�ص�� Ωلذي �أVصع∞ �لفل�صطيني ،Úو�لعرب ،و�’أ�صدق�ء يف �لع�.131“⁄
و�عتÈت �÷Ñهة �لديوقر�طية �أن ��صتمر�� Qإغ ¥Óمع�بر قط�´ غز Iيãل خرق V�a �kص�k ë
’تف�� ¥لتهدFة �مل ΩÈب� Úلف�ص�Fل �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ برع�ية م�رشية .و�أوVصâë
�أن aت�” íإ�رش�Fيل“ ملع� Èملنط� ،Qو�إدخ�ل cمي�ت ﬁدود Iمن �لوقود يتن�aى مع �تف�¥
�لتهدFة� ،لذي ي�صم íب�إدخ�ل a�cة �ل�صلع و�ملëروق�ت �إ� ¤ل≤ط�´ لتلÑية �حتي�ج�ت
�ملو�طن .ÚودعÑ÷� âهة م�رش �إ ¤بذل ق�ص�Qى جهده� من �أجل �إع�دa Iت� íملع�بر
وخ��صة مع ،íaQ Èو�ل�صم� ìبدخول a�cة �’حتي�ج�ت �’أ�ص��صية و�ل†Ñص�Fع �إ ¤قط�´
غز.132I
:Ö©°ûdG ÜõM .h
�أcد وليد �لعوVص ،ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي ◊زب �ل�صع� ،Öأن �◊ل �’أمãل ملع�ن�I
�ملو�طن Úيف قط�´ غز Iهو aQع �◊�ص� Qوaتa�c íة �ملع�بر ،وق�ل يف ت�رشي�ëت �صëفية،
�لتم�صك بن�ص �تف�قية �ملع�بر �ملوقعة ]يف] �لع�Ω
يف  ’” :2008/1/30نرى ب�ل†رشوIQ
ّ

 2005وم� حملت¬ من قيود �قت†ص âوجود�� kأوQوبي  �kو�صيطر� Iإ�رش�Fيلية غ�X Òهر Iعلى
�ملع .“Èوط�ل Öبوجود �تف�a ¥ل�صطيني م�رشي لل�صيطر Iعلى �ملع Èمن �أجل قطع

�لطري≥ على �لتدخل �’إ�رش�Fيلي و�لدو‹ .ودع� �إ ¤تف�هa ºل�صطيني a -ل�صطيني من
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�أجل �أن ت�صتل� ºلر��Fصة م�صوDولية �إد� IQمع íaQ Èوذلك لتجن’� Öإ�رش�’� Qإ�رش�Fيلي
و�لدو‹ على �لعود� Iإ� ¤تف�قية �ملع� Èل�ص�ب≤ة.133
:á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ŸG ¿É÷ .R
�صدد �ل≤ي�دي يف ÷�ن �مل≤�ومة �ل�صعÑية ع�مر قرمو• يف ت�رشي�ëت �صëفية ،يف
 ،2008/1/30على �أن ”معa íaQ Èل�صطيني  -م�رشي“ ،موcDد� kعلى ”Vرشو IQعدΩ
عود� Iأي و�ص�ية �أوQوبية و�إ�رش�Fيلية علي¬“.134

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

للتع�مل مع �◊�ص� .Qوق�ل �أبو جم�هد� ،لن�ط≥ �لر�صمي ب��ص� ºللج�ن� ،لذي �cن �أطل≥
ت�رشي�ëت ‡�Kلة قÑل KÓKة �أي� §≤a Ωمن تفج◊� Òدود يف � ،2008/1/23إن¬ ”’ مُيع≤ل �أن
ت≤Ñل بع†ص �لدول �لعربية م�ص�cQة �لعدو �ل�صهيو Êيف �◊�ص� Qولو ب�ل�صم.135“â

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

�◊�ص� Qب�صكل �ص�مل ،وaت� íملع�بر ب�صكل �cمل ،وخ��صة مع� íaQ Èلر�ب§ ب Úم�رش

وقط�´ غز ،Iو�لذي يعد �ملنفذ �لوحيد ’أهلن� يف قط�´ غز Iمع �لع�Q�ÿ� ⁄جي.
وو��صل �’حتÓل �ل�صهيوa Êت� íملع�بر ب�صكل جزFي مب� ’ يتن��ص Öمن ]مع] ح�جة

�صك�ن قط�´ غز.136“I

:áeÉ©dG IOÉ«≤dG - á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷G .ì
دعÑ÷� âهة �ل�صعÑية � -ل≤ي�د� Iلع�مة◊� ،كومة �مل�رشية �إa ¤ت íمع íaQ ÈوعدΩ

�لرب§ بa Úت� íملع Èو�لتهدFة .وق�ل بي�ن للجÑهة �أن وaده� بa åëى �جتم�ع¬ مع �للو�ء

عمر �صليم�ن FQي�ص �’�صت�Q�Ñîت �مل�رشية� ،لتهدFة �ملوDقتة وaك �◊�ص� Qعن قط�´ غزI

وaت� íملع�بر ،ويف م≤دمته� مع� íaQ Èلذي �عت� √ÈلÑي�ن ”م�صوDولية قومية م�رشية“.137
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»Hô©dG ∞bƒŸG :Ék ©HGQ
:á«Hô©dG á©eÉ÷G .1
ط�ل Öجمل�ص �÷�معة �لعربية �لذي �جتمع يف  2008/1/27على م�صتوى و�QRء

�Q�ÿجية� ،لدول �لعربية بت≤د� Ëملزيد من �لدع ºو�مل�ص�عد Iلل�صع� Öلفل�صطيني،

ودعو� Iلدول �لعربية للتن�صي≥ مع م�رش يف ت≤د� Ëمل�ص�عد�ت �لتي ترغ Öيف �إي�ص�له�
�إ� ¤صك�ن قط�´ غز .Iوطل� Öملجل�ص من �’أم� Úلع� Ωللج�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.
cم� ط�ل� Öلو�QRء جمل�ص �’أمن ب�’Vصط ´Óمب�صÄولي�ت¬ لوق∞ �لعدو�ن ،وaQع �◊�ص�Q

عن قط�´ غز ،Iوaت� íملع�بر .ودع�÷� âمعة �لعربية �’أطر�� ±ملعنية �إ�� ¤صتÄن�±
�لعمل ب�لرتتي�Ñت �ملتف≥ عليه� دولي  �kل†صم�ن �إع�د Iت�ص¨يل a�cة مع�بر قط�´ غز Iمب� يف
ذلك مع ،íaQ Èومب� ي†صمن Œن Öتكر�� Qنفج�’� QأوVص�´ �’إن�ص�نية يف غز Iم�صت≤،ÓÑ
مع �لرتحي Öب�إعÓن �ل�صلطة �لفل�صطينية ��صتعد�ده� لتëمل م�صوDولية a�cة مع�بر �ل≤ط�´

جمدد�.138k

وع� Èل�صفﬁ Òمد �صÑي’� íأم� Úلع�� Ωمل�ص�عد ل�صوDون aل�صط Úو�’أV�Qصي �لعربية
ّ

�ملëتلة aى �÷�معة �لعربية ،يف  2008/3/12عن دع ºج�معة �لدول �لعربية مل�ÑدIQ

�ل�صلطة �لوطنية ’إد��÷� IQن� Öلفل�صطينى من مع�بر قط�´ غز Iمبوج’� Öتف�قية
�ملوقعة ع� 2005 Ωب�ص�أن مع ،íaQ Èد�عي � �kإa ¤ك �◊�ص�’� Qإ�رش�Fيلي �÷�Fر على قط�´
غز.139I

:ô°üe .2
�أVص âëم�رش ’ع� �k Ñأ�ص��صي  �kب�لن�صÑة لتطÑي≥ �تف�قية �ملع�بر ،على �لرغ ºمن �أنه� ⁄
تكن طر �k aيف �’تف�قية ،يرجع ذلك �إ ¤موقعه� �÷¨ر�يف �مل�ëذي ل≤ط�´ غزÑa .Iعد

�صيطر Iحرcة حم��ص على �ل≤ط�´ يف منت�ص∞ حزير�ن /يونيو  2007وم� تÑعه� من
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عملية �إغ�c ¥Óملة للمع�بر ،وب�’أخ�ص مع� íaQ Èمل�ëذي ◊دوده�� ،أ�ص âëÑم�رش
على “��ص م��Ñرش ب�لت¨�Òت يف د�خل �ل≤ط�´ وعلى �ملع�بر .وقد �أعلن âم�رش �أنه� لي�صâ
طر �k aيف ��aÓÿت �لفل�صطينية �لد�خلية .حي� åأعرب �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م∑Q�Ñ
يف  ،2008/1/24عن †aQص¬ مل�ëو’ت �لز êمب�رش يف ��aÓÿت ب� Úلفل�صطيني،Ú
وق�ل �إن ”م�رش تعي “�م � �kعت�Q�Ñت �أمنه� �ل≤ومي ،ولن تفر• aيه� ،ولن ن�صمí
’أحد ب�أن ي≤رتب منه� �أو ي�ëول �خرت�قه�“ .140و�نت≤د م� ∑Q�Ñل�صي��ص�ت �’إ�رش�Fيلية
Vصد �لفل�صطيني Úيف قط�´ غز Iق�k F
� :Óإن م�رش لن ت�صم” íبتجويع �لفل�صطيني Úيف
غز .141“Iوق�ل يف ت�رشي�ëت ل�صëيفة ”�’أ�صÑو´“ ،يف � :2008/1/26إن ”�قتΩ�ë
�ملع Èوتد� ≥aلفل�صطيني Úهو نتيجة م��Ñرش Iلل�ëص� ،Qو�أ“نى حل هذ√ �مل�صكلة aو،k�Q
وaك �◊�ص�� QملفروVص على �ل�صع� Öلفل�صطيني“ ،م†صيف ” :�kيج� Öأن يعيدو� �’أموQ
�إ ¤طÑيعته� ��صتن�د�� kإ’� ¤تف�ق�ت و�لتف�هم�ت �ل�ص�ب≤ة“ .142و�أوVص� íأن مع’ íaQ È
يكن aت ¬ëمن دون وجود KÓKة مندوب� ،Úأحدهم� م�رشي و�Bخر aل�صطيني� ،إVص�aة �إ¤
�Kل� åأوQوبي ،و�أVص��” :±ملندوب �’أوQوبي ير†aص �◊†صو ،Qلذلك ’ يكنن� �أن نفتí
�ملع Èون�صم íللفل�صطيني Úب�لعود� Iإ ¤غز.143“I
وق�ل وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ يف ” :2008/2/5يج� Öأن يد∑Q
�إخو�نن� �لفل�صطينيون �أن �ملعرcة لي�ص âمع م�رش ولكنه� مع �إ�رش�Fيل ،وب�لت�‹ ’ يجÖ
�أن ي≤عو� يف aخ ت†صع¬ و–يك¬ �إ�رش�Fيل“ .وب�ص�أن �لعود Iلتنفيذ �تف�قية �ملع�بر ق�ل:
”علين� �أن نعمل على aت íمع íaQ Èب�صكل ق�نو Êو�أن ن�صعى �إ ¤ت�أم� Úلدع� ºلدو‹
للفل�صطيني .144“Úو�أVص�� ±أن بÓد√ طرح âبع†ص �’أaك�’ Qإع�د Iت�ص¨يل �ملنفذ...
م�ص� k�Òإ� ¤أن تلك �’أaك� ،Qيف �إط�Qه� �لع� ،Ωت≤و Ωعلى ت�ص¨يل �ملنفذ ط’ �k ≤Ñتف�قي�ت
�ص�ب≤ة ،و�أ�ص�� Qإ� ¤أن �صيطر Iحم��ص على �’إد� IQيف غز� Iأمر يتع�VQص مع �تف�قية
�ملع�بر ،وcذلك �لوVصع �ل≤�نو Êلل�صلطة �لفل�صطينية وعÓقة م�رش و�عرت�aه� به� ،و�أن
ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

42

مع�بر قط�´ غزI

هذ√ م�ص�ألة ب�ل¨ة �لتع≤يد و–ت�� êإ ¤وق .145âوحذ� Qأبو �ل¨ي§ يف  2008/2/7من �أن
بÓد√ لن ت�صم íب�قت Ω�ëحدوده� �Kنية ،موcDد�� kأن” :من �صيك�رش خ§ �◊دود �مل�رشية
�صتك�رش قدم¬“.146
وعلى �لرغ ºمن ��صرت�• م�رش لوجود �’أطر�� ±لKÓãة لفت íمع� ،íaQ Èإ’ �أنه�
خرق âهذ√ �ل≤�عد Iلت�صم◊ íج� êغز Iمر Iب�لتوج¬ �إ ¤مكة’ ،أد�ء aري†صة �◊ ،èعÈ
�أV�Qصيه� مرو k�Qمبع íaQ Èيف ت�Qيخ c ،1472007/12/3م� ع�دت و�صم âëللëج�ê

ب�لعود� Iإ� ¤ل≤ط�´ من �ملع Èيف ت�Qيخ  ،2008/1/2ب�لرغ ºمن �إ�رش��” Qإ�رش�Fيل“ على
�إع�دته ºع Èمعc Èر� Ωأبو �ص�.148⁄

وذcرت �صëيفة مع�Qي∞ �’إ�رش�Fيلية �أن م�رش قدم âل`”�إ�رش�Fيل“ �قرت�ح � �kص�م k
Ó
◊ل ق†صية �◊دود يف  íaQوVصم�ن aت� íملعV Èصمن �تف�قية �ملع�بر .و�أوVصâë
�ل�صëيفة �أن �مل≤رت ìين�ص على aت íمع íaQ Èب�إ�رش�� ±ل�صلطة �لفل�صطينية يف ˆ� Ω�Q
وQج�ل حرcة aت íووجود �ملر�ق� ÚÑلدولي�c Úملعت�دa ،يم� ت≤و�” Ωإ�رش�Fيل“ بعملية
مر�قÑة �أمنية من بعيد cم� �cن �ص�ب≤  �kمل� يجري يف �ملع .Èو�أVص�� âaل�صëيفة� ،أن حرcة
حم��ص �صيكون له� دو QجزFي يف �ملعc Èمر�ق� ،Öإ’ �أن ”�إ�رش�Fيل“ ’ “يل �إ ¤قÑول
هذ� �’قرت� ìو�لذي من �ص�أن¬ �أن ي≤وي مك�نة حم��ص.149
غ� Òأن �ل�صف� Òمل�رشي يف و��صنطن ،نÑيل aهمي� ،أ�ص�� Qإ� ¤أن م�رش جهزت خطة
لت�أم◊� Úدود �مل�رشية مع قط�´ غز Iوaت íمع íaQ Èتت†صمن �إ�رش�∑ حرcة حم��ص،
م�ص� k�Òإ� ¤أن �ÿطة تت†صمن �ص≤ Úهم� ”ت�أم◊� Úدود مع غز Iويف �لوق âنف�ص¬ aتí
�ملع�بر“.150
وق�ل وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ يف � 2008/12/1إن ”�÷هد �مل�رشي

لفك �◊�ص�’� Qإ�رش�Fيلي عن غز Iعمل على م�ص�Qين� ،أولهم� –≤ي≥ �لتهدFة �لتي تتيí
aت� íملع�بر ،و�ل Ê�ãهو � ⁄ل�صمل �لفل�صطيني ’إع�د� Iل�صلطة �إ� ¤إد�� IQملع�بر� ،إ’ �أن
هذ� �÷هد مُيع� ¥نتيجة �إط� ¥Óلن�Òن ،ونتيجة ’إع�قة �◊و� ،Qوهو م� يوDدي بدو� √Qإ¤
��صتمر� QوVصع �لتوتر �لذي ت�صتفيد من¬ بع†ص �لف�ص�Fل“.151
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ويف � 2008/12/19أcد ح�ص�cR Ωي �ملتëد� çلر�صمي ب��ص ºوQ�ÿ� IQ�Rجية
�مل�رشية ،على �أن QوDية بÓد√ للوVصع �ل≤�نو Êل≤ط�´ غز Iت≤و Ωعلى ”�أن¬ جزء من �’أVQص
�لفل�صطينية �ملëتلة ،و�أن¬ ’ يز�ل –’� âحتÓل �’إ�رش�Fيلي“ .و�أوVص� íملتëد çيف بي�ن،
�أن �’نف�ص�ل �أح�دي �÷�ن� Öلذي ق�م âب¬ ”�إ�رش�Fيل“ من �ل≤ط�´  ⁄يرتت Öعلي¬ ”–رير
�ل≤ط�´ من �’حتÓل cم� يعت≤د �أو يدعي �لÑع†ص ،حي� åإن �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزI
و�ل≤د�ص �ل�رشقية ت�صكل جميع  �kوحد  Ikج¨ر�aي kة و�حد  ’ Ikيكن �لتع�مل معه� ب�صكل جمز�أ،
و�إ’ �عت Èذلك مب�ãبة Vرشبة ق��صمة لوحدته�“ .وحذ Qمن �أن �لتج�وب مع �لطر� ìل≤�Fل
ب�أن �ل≤ط�´ يعد �أVQص ﬁ �kر” IQيãل �Œوب  �kمع �ملîط§ �لر�مي ’إل≤�ء عÖء �إد�� IQل≤ط�´
على �÷�� Qملت�خ ºل¬ وهو م�رش ،وهو م� ’ يكن قÑول¬� ’ ،صيم� �أن¬ يعد ﬂرج  �kم�ãلي �k
’إ�رش�Fيل من م�أ’� ¥RحتÓل و�إل≤�ء تÑع�ت¬ على م�رش’� ،أمر �لذي ينت èعن¬ ت�صفية �ل≤†صية
�لفل�صطينية“ .و�أ�ص�� QلÑي�ن �إ� ¤أن ”من �صو�هد �’حتÓل �أن �إ�رش�Fيل م� �Rل âت�صيطر على
�ملج�ل� ÚلëÑري و�÷وي لل≤ط�´ وعلى مع¶ ºحدود√ ومن�aذ خرو êودخول �ل�صلع
و�’أaر�د من¬ و�إلي¬“ .وت�بع �أن ”�إ�رش�Fيل ،ط �k ≤Ñلل≤�نون �لدو‹ و’تف�قية جني∞ �لر�بعة
–ديد� ’ ،kتز�ل ملزم kة ب�عتQ�Ñه� �صلطة �حتÓل بتو Òaعن��رش �◊ي�’� Iأ�ص��صية من cهرب�ء،
ومي�√ ،ووقود ،وطع� ،Ωودو�ء لل�صك�ن �مل≤يم Úيف �’أVQص �لتي –تله�“ .و�صدد على
�أن ”م�رش� ،صم âëحتى �’Bن مبرو Qم� يزيد على � 20أل∞ aل�صطيني على مد�’� Qأ�صهر

�لع�رش� Iمل�Vصية دخو  ’kوخروج  �kمن و�إ� ¤ل≤ط�´ يف من��ص�Ñت ﬂتلفة و’أ�ص�Ñب �إن�ص�نية
متعدد .“Iو�أوVص� íأن م�رش ”’ تتو�نى عن �’ت�ص�ل �ملك ∞ãب�÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي لفتí
�ملع�بر �لتي ترب§ �إ�رش�Fيل ب�ل≤ط�´“.152

ويف �أع≤�ب �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غز Iيف � ،2008/12/27تهم âم�رش حرcة
حم��ص بعد� Ωل�صم� ìمل�Äت �÷رحى �لفل�صطيني Úمن Vص�ëي� �ل¨��Qت �’إ�رش�Fيلية من
م¨�د IQقط�´ غز Iللع .êÓوق�ل �أبو �ل¨ي§ �إن ”�مل�صيطرين على �ملع Èينعون خروê
�÷رحى ونëن ننت¶ر عÑوQه.153“º
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ومنع� âل�صلط�ت �مل�رشية يف K 2008/12/28م�نية من �÷ر�ح� Úمل�رشي ،Úومعهº
مع�ونيه ،ºمن �لدخول �إ ¤قط�´ غز’ Iإجر�ء عملي�ت جر�حية ع�جلة ÷رحى �لعدو�ن
�’إ�رش�Fيلي �÷�Qي.154
ويف � 2008/12/30أcد �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م� ∑Q�Ñأن م�رش لن تفت íمعíaQ È

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

�’أوQوبي ،ومب� ي�îل∞ �تف�� ¥لع�c ،2005 Ωي ’ ت�ص� ∑Qيف تكري�ص �لف�صل بÚ
�ل†صفة و�ل≤ط�´.155

و�ته� ºلرFي�ص م ∑Q�Ñيف  2009/1/2حرcة حم��ص ب�أنه� تريد aت íمعíaQ È

ل�Óصتëو�ذ علي¬ وحده� .و�أ�ص�� Qإ ¤وجود خم�صة مع�بر �أخرى ،وق�ل �إن حرcة حم��ص

”طردت مندوبي �’إ–�د �’أوQوبي ،و�ل�صلطة �لفل�صطينية من مع ،íaQ Èو��صتط�عâ
م�رش ب�لتف�ه ºمع �إ�رش�Fيل �ل�صم� ìبفت ¬ëلعÑو’�◊� Qت �’إن�ص�نية بينم� منع âحرcة

حم��ص �◊ج�� êلفل�صطيني Úمن عÑو� Qملع’ Èأد�ء aري†صة �◊.156“è
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‹hódG ∞bƒŸG :Ék °ùeÉN
بد�أ �لدو� Qلدو‹ يتÑلو Qيف ق†صية مع�بر قط�´ غز Iح Úبذل� âلو’ي�ت �ملتëدI
�’أمريكية جهود� kحãيãة مع cل من �ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ ،بهد� ±لتو�صل
مل� عر ±ب�تف�قية �ملع�بر �لتي �أ‚زت يف  .2005/11/15حي åبد�أ على �إKر ذلك دوQ
�’–�د �’أوQوبي ب�مل�ص�cQة يف تفعيل هذ√ �’تف�قية من خÓل �إيف�د aري≥ للمر�قÑة.
تعرVص� âتف�قية �ملع�بر للك Òãمن �لنك�ص�ت منذ �أن وقع ،âحتى �إن �لÑنك �لدو‹
�أcد يف ت≤رير مل�îص لوVصع �ملع�بر و�لتج� IQيف �’أV�Qصي �لفل�صطينية� ،أن ن¶�� Ωملع�بر
 ⁄يت¨ Òعملي  ،�kو�أن �’تف�� ¥لذي تو�صل� âإلي¬ وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز�
�Qي�ص  ⁄ي�صهد �إ’ ت≤دم  �kطفيف  .157�kويف م� يلي ��صتعر�Vص موجز لطÑيعة �’أد�ء �لدو‹،
من خÓل �’أطر�� ±لدولية �ملوKDر Iو�ملعنية وه� ;ºلو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية ،و�’–�د
�’أوQوبي ،و�’أ· �ملتëد.I

:á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG .1
بذل âوRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز� �Qي�ص ،جهود��� kصتãن�Fية بهد ±وVصع
�تف�قية تن¶� ºلتع�طي مع مع�بر قط�´ غز Iب�” Úإ�رش�Fيل“ و�ل�صلطة �لفل�صطينية ،بعد �أن
نفذت ”�إ�رش�Fيل“ خطة �نف�ص�له� عن قط�´ غز .Iحي� åأعلن�Q âي�ص يف ،2005/11/15
تو�صل �÷�ن’� ÚÑإ�رش�Fيلي و�لفل�صطيني ،مب�ص�عد Iمن �لو’ي�ت �ملتëد� ،Iإ� ¤تف�¥
ين�ص على aت íمع�بر �ملرو Qب Úغز Iو�ل†صفة �ل¨ربية و”�إ�رش�Fيل“ و�لع�Q�ÿ� ⁄جي �أم�Ω
�لفل�صطيني ،Úوعلى ترتي�Ñت تطوير تلك �ملع�بر وتو�صيعه� و�ل�صيطر Iعليه� و�إد�Qته�.
و�أcدت �Qي�ص حينه� �لتز�� Ωلو’ي�ت �ملتëد Iب�’أمن ،وط�ل âÑمبنع مرتكÑي �÷ر�ºF
و�أعم�ل �لعن∞ من �ملرو Qع� Èأي من �ملع�بر .158ومن هذ� �ملنطل≥ حر�ص� âلو’ي�ت
�ملتëد Iعلى �مل�ص�عد Iيف تعزيز �’أمن وجعلت¬ هد ،�k aمن خÓل �Bلي�ت تطÑي≥ �تف�قية
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�ملع�بر �لتي �تîذت من مع‰ íaQ Èوذج  �kلتطÑي≤¬ تدQيجي  �kعلى ب�قي مع�بر قط�´ غز،I
حتى �إن¬ �cن يف نية �لو’ي�ت �ملتëد Iتزويد مع íaQ Èمبعد�ت متطو IQعلى غر� Qتلك
�لتي ت†صعه� على حدوده� ومط��Qته�.159
بعد �صيطر Iحرcة حم��ص على قط�´ غز Iوت�صديد �◊�ص�’� Qإ�رش�Fيلي علي¬
دعم� âلو’ي�ت �ملتëدa Iكر� Iل�صم� ìلل�صلطة �لفل�صطينية ب≤ي�د �لرFي�ص ﬁمود
ع��Ñص ب�ل�صيطر Iعلى �ملع�بر �◊دودية �لرFي�صية يف قط�´ غز Iللم�ص�عد Iعلى تîفي∞
�مل�ص�ع Öعلى �ل�صك�ن �ملëلي ;Úوهو �’قرت�� ìلذي �cن قدم¬ �صa ΩÓي�Vص FQي�ص
حكومة ت�صي’� Òأعم�لc .160م� �أن �صëيفة ه�QBت�ص �لعÈية ذcرت يو’� ΩإKن Úيف
� ،2008/2/11أن ديفيد وول�ص  David Welchم�ص�عد وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية،
طل� Öأن تو��” ≥aإ�رش�Fيل“ على �إح�لة �مل�صوDولية عن �ملع�بر �◊دودية يف قط�´ غزI
�إ� ¤ل�صلطة �لفل�صطينية .وح�” åإ�رش�Fيل“ على �’�صتج�بة لطل Öم�رش Rي�د Iعدد
�أaر�ده� �ملنت�رشين على �◊دود مع قط�´ غز .161Iول≤د عÈت �لو’ي�ت �ملتëدI
عن �ﬂوaه� �’أمنية ،بعد �أن ��صتط�´ �لفل�صطينيون يف قط�´ غز� Iجتي�◊� Rدود
مع م�رش ،من خÓل قول �ملتëد çبوQ�ÿ� IQ�Rجية �’أمريكية ،تو�c Ωي�صي Tom

� Caseyإن ”�أحد �أ�ص�Ñب قل≤ن� وقل≥ �مل�رشي� Úأي†ص  �kهو �أن حم��ص �صت�صتîد Ωهذ�
�لتëر∑ وت�صت¨ل¬ لن�ص�ط�ت �إVص�aية ’ تهد� ±إ ¤جل Öمو�د غذ�Fية ،بل لل�صم�ì
مل≤�تل ÚوغÒه ºبجل� Öأ�صلëة ومعد�ت �أخرى“ .162لي�ص ذلك �ëaص ،Öبل Qبطâ
و��صنطن �’حتي�ج�ت �’إن�ص�نية ل¨ز Iب�’أمن �’إ�رش�Fيلي ،حي� åرشحc âوندوليز�
�Qي�ص يف مو“Dر منتدى �’قت�ص�د �لع�ملي يف د�aو�ص ب�صوي�رش� يف � ،2008/1/23أنه�
مع �’�صت≤ر� Qو�’أمن يف �ملنط≤ة لكن ”�’أه ºتلÑية �’حتي�ج�ت �’أمنية �’إ�رش�Fيلية
و�’حتي�ج�ت �’إن�ص�نية ل�صك�ن غز.163“I
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:»HhQhC’G OÉ–’G .2
عد �’–�د �’أوQوبي عن�رش�� kأ�ص��صي  �kيف �تف�قية �ملع�بر ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية
مُي t
و”�إ�رش�Fيل“ ،حي�c åن ��صتمر� Qعمل بعãة �ملر�قÑة �لت�بعة ل�–Óد �’أوQوبي �رشط �k
�أ�ص��صي  �kلعمل مع�بر قط�´ غز .Iوقد �ص��–’� ∑Qد �’أوQوبي ب`  90مر�ق �k Ñللتو�جد يف
معc ،íaQ Èم� ق��–’� Ωد �’أوQوبي بتدQيV Öص •�Ñحدود aل�صطيني Úللعمل على
مع ،íaQ Èوقد �Qأ�ص برن�م� èلتدQي Öهذ� ع†صو �ص�ب≥ يف �إد�÷� IQم�� ∑QلÈيط�نية �cن
يعمل يف �إيرلند� �ل�صم�لية.164
ل≤د �cن �أي �إنذ�� Qأو �إ�صك�ل �أمني cفي k
 Óب�ن�ص�ëب �ملر�ق’� ÚÑأوQوبي Úوب�لت�‹
�إغ� ¥Óملع ،Èو�cن �ملر�قÑون يربطون عودته ºب�إ�Rلة �لتëذير�ت �’أمنية ،و‡� يدلل
على ذلك ت�رشي� íلن�ط≥ ب��ص� ºملر�ق� ÚÑلدولي ÚمÒغن ت�aي�صون� ،لذي �أcد �أن
�ملر�ق� ÚÑلدولي Úيعملون  §≤aو’� ≥aإنذ��Qت �’أمنية �’إ�رش�Fيلية .165ويف هذ� �ل�صدد

�cن �صلي� ºأبو �صفية ،مدير ع�� Ωأمن �ملع�بر ،قد �ته� ºلط�ق’� ºأوQوبي �ملوجود يف
مع� íaQ ÈلÈي ،ب�لتو�طو Dيف �إغ� ¥Óملع� Èأم� Ωحرcة �مل�ص�aرين ،ب�صVQ Öصوخهº
�لك�مل للمط�ل’� Öإ�رش�Fيلية� .166إVص�aة �إ ¤ذلك �aإن ”�إ�رش�Fيل“ من �لن�حية �لفعلية
�cن âتتëك ºب≤د� IQملر�ق’� ÚÑأوQوبي Úعلى �لو�صول �إ� ¤أم�cن عمله ºيف معÈ
’ ،íaQأنه ºي�صكنون يف ع�ص≤Óن )�أ�صكلون( ،ويتوج Öعليه� ºملرو Qع Èمعc ÈرΩ
�أبو �ص�� ⁄لذي تك�” Ìإ�رش�Fيل“ من �إغÓق¬ بذQيعة �’إنذ��Qت �’أمنية حول عملي�ت
و�صيكة.167
بعد �أن R�aت حرcة حم��ص يف �’نت�îب�ت �لت�رشيعية و�صكل âحكومته� �’أو،¤
�ن�صجم âمو�ق∞ �لÑعãة �’أوQوبية مع �ملوق∞ �’أوQوبي من حك ºحم��ص ،وت�ص�وقâ
مع ت�صديد �ÿن� ¥على �◊كومة �لفل�صطينية .وقد �cن قي� Ωنو�ب وو�QRء من حم��ص
بن≤ل �أمو�ل ع Èمعc íaQ Èفي k
 Óب�إ� IQ�Kملر�ق’� ÚÑأوQوبي ،Úودaعه ºللتلوي íب�إغ¥Ó
�ملعQ Èد� kعلى هذ√ �ÿروق�ت .168ويف � ،2006/6/21أعلن aري≥ �لرق�بة �’أوQوبية عن
وق∞ �لعمل يف مع íaQ Èب�صكل مف�ج.169Å
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بعد قي� Ωم�Äت �’ ±’Bمن �لفل�صطيني Úيو 2008/1/23 Ωبك�رش �◊�ص� Qع ÈتدمÒ
�لف��صل �◊دودي ب Úقط�´ غز Iوم�رش ،ع�ود �’أوQوبيون عرVص �إمك�نية تو�جدهº
على مع’ íaQ Èإع�د� Iلعمل ب�تف�قية  ،2005ولكن من دون �لتع�مل مع حرcة حم��ص،
حي�� åصرت• �’–�د �’أوQوبي �إمك�نية �إع�د Iمر�قÑي¬ �Kنية �إ ¤حدود غز Iمع م�رش
بوجود Vصم�ن�ت بعد ΩتعرVصه ºللîطر يف �ملنط≤ة �لو�قعة –� âصيطر Iحرcة حم��ص،
وقد ن≤ل âو�cلة Qويرت Rعن م�صوDول �أوQوبي يف �ل≤د�ص قول¬ �إن ”�’–�د �’أوQوبي
� Óص�م k
يد�Qص ح k
 Óمل�ص�ألة مع�بر غز Iمب� يف ذلك �إع�د Iن�رش �ملر�ق ÚÑيف  .“íaQو�إVص�aة
�إ ¤مع íaQ Èيد�Qص �’–�د �’أوQوبي �إمك�نية �’تف� ¥على ترتي�Ñت خ��صة ب�ملر�قÑة
عند مع�بر غز Iمع ”�إ�رش�Fيل“.170
ويف Qد على �Qص�لة للن� ÖFجم�ل �†ÿرشي FQي�ص �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�ص�،Q
دع âمفوVصة �’–�د �’أوQوبي للعÓق�ت �Q�ÿجية بينيت� Òaيرو �aلدنر Benita

 Ferrero-Waldnerيف � 20ص�Èa /•�Ñير ”�إ�رش�Fيل“ �إaQ ¤ع �◊�ص� Qعن قط�´ غزI
وaت� íملع�بر للتîفي∞ عن �cهل �لفل�صطينيc .Úم� �أعرب�a âلدنر من خÓل �Qص�لته�
لل†îرشي عن ”قل≤ه� ب�ص�أن �’أوVص�´ �’إن�ص�نية يف قط�´ غز .“Iو�أcدت �أن �’–�د
�’أوQوبي م�صتمر يف �لعمل لتîفي∞ مع�ن�� Iصك�ن �ل≤ط�´ ع Èعد� Iإجر�ء�ت ت�صمل
�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية.171
وط�ل âÑن�ÑFة FQي�ص �لÈمل�ن �’أوQوبي لويز� موQغ�نتيني  Luisa Morgantiniيف
 ،2008/4/18بفت íمع�بر قط�´ غز ،Iوق�ل ’” âتوجد �ملزيد من �’أعذ�� Qأم��–’� Ωد
�’أوQوبي و�ملجتمع �لدو‹� ،إذ يتع Úعليهم� �لتدخل على �لفو ،Qوبنëو �أقوى و�أÌc
�aعلية لفتc íل حدود غزa Iو.172“�Q
و�أcد م�� ∑Qأوت � ،Mark OttملÑعو’� çأوQوبي لعملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§،
�أن ”حرية �◊رcة يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية VرشوQية ومطل� Öأ�ص��صي“ ،وق�ل” :يجÖ
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�’تف� ¥على �إع�دa Iت� íملع�بر – âم�صوDولية �ل�صلطة �ل�رشعية للرFي�ص ع��Ñص و�◊كومة
�لفل�صطينية� ...أم� موVصو´ �أين �صي≤ي� ºملر�قÑون? aهو م�ص�ألة ت≤نية ولي�ص من �ل�صعÖ
حله�“ .وق�ل ”لي�ص من �ل�صع Öحله� �aإذ� م� �cن �ل�رش• لت�ص¨يل مع íaQ Èهو �إق�مة
مر�قÑين� يف �لعري�ص �aإن¬ �صيكون ب�’إمك�ن حل هذ� �ملوVصو´ ب�صهولة“.173
وجدد �’–�د �’أوQوبي ،يف خت�� Ωجتم�´ م�صرت∑ لو�QRء �Q�ÿجية و�لد ´�aيف
دول �’–�د �’أوQوبي بÈو�cصل يف �� ،2008/5/26صتعد�د√ ’إع�د Iن�رش �أaر�د �لÑعãة
�’أوQوبية ’إد� IQمع� íaQ Èإذ� توaرت �ل¶رو� ±ملن��صÑة لذلك .وق�ل بي�ن �صد Qيف
خت�’� Ωجتم�´ �مل�صرت∑� ،إن �ملجموعة �’أوQوبية �ملوحد IقرQت “ديد تفوي†ص �لÑعãة
ملد� Iصتة �أ�صهر �إVص�aية ،وحتى .1742008/11/24
ويف � 2008/11/15أعرب��FQ âصة �’–�د �’أوQوبي �لفرن�صية يف بي�ن عن �أ�صفه�
ل≤ر�◊� Qكومة �’إ�رش�Fيلية �إغ ¥Óن≤�• �لعÑو� Qإ ¤قط�´ غز ،Iودع� âإaQ ¤ع �لع≤�ب
�÷م�عي �ملفروVص على �ل≤ط�´ aو .k�Qو�أVص�� ±لÑي�ن �أن ”��FQصة �’–�د �’أوQوبي
تدعو ح� ’ ’kإع�دa Iت íن≤�• �لعÑو ،Qوتزويد �ل≤ط�´ مب�ص�د� Qلط�قة و�◊�ج�ت

�’إن�ص�نية“ .و�أعرب��FQ âصة �’–�د �’أوQوبي عن �أ�صفه� �أي†ص ” �kملنع Qو�Dص�ء �لÑع�ãت
�’أوQوبية �ملعتمدين من �لدخول �إ ¤غز ،Iومن Vصمنه� ºل≤ن�صل �لفرن�صي �لع� Ωيف
�ل≤د�ص ،و�ملمãل �ملëلي لر��Fصة �’–�د �’أوQوبي �لذي ي�ص� ∑Qيف Rي� IQملع�ينة �لوVصع
�’إن�ص� Êو�’قت�ص�دي“.175
و�أعلن aر�نك �aلرت �صت�ينم�ير  ،Frank-Walter SteinmeierوRير �Q�ÿجية
�’أمل�نية� ،أن �’–�د �’أوQوبي �صو ±يك ∞ãجهود√ للعمل على عود� Iملر�قÚÑ
�’أوQوبي Úعلى مع .íaQ Èوق�ل �صت�ينم�ير �إن وaد �لرتويك� �’أوQوبية� ،لذي �صي�صل
�ملنط≤ة يف  2009/1/4يهد� ±إ≤– ¤ي≥ �لتهدFة ،ووق∞ �إط� ¥Óلن� ،Qوaت� íملع�بر
�رشيطة �أن توق∞ حم��ص �إط� ¥Óل�صو�Qيخ على �لÑلد�ت �’إ�رش�Fيلية.176
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:IóëàŸG ·C’G .3
د�أب’� âأ· �ملتëد Iعلى �لدعو� Iإ ¤عد� Ωإغ ¥Óمع�بر قط�´ غز Iلتف�دي وقو´ KQ�cة

�إن�ص�نية ،وذلك مبوج– Öذير�ت متعدد�c Iن âتطل≤ه� و�cلة �’أونرو�� ،أو مو�Dص�ص�ت

ت�بعة لÓأ· �ملتëد Iتعمل Vصمن �’أV�Qصي �لفل�صطينية وتع�ي�ص �لو�قع �مل�أ�ص�وي �لذي
نت èعن �◊�ص� ،Qحي åحذ Qمكت� Öأوت�ص� ،من خطر تدهو’� QأوVص�´ �لتي يعي�صه�

aل�صطينيو غز Iو�’قرت�ب من �صف� KQ�cة �إن�ص�نية �صÑيهة مل� حد çيف cو�صوaو ،جر�ء

�◊�ص�� QملفروVص علي¬ .177وقد �أ�ص�Qت ت≤�Qير �’أ· �ملتëد� Iملت�صلة ب�لÈن�م� èل¨ذ�Fي
�إ� ¤أن م� ي≤�Qب من  %70من �لفل�صطيني Úيف قط�´ غز ،Iيعي�صون يف Xل �لف≤ر

وب�لك�د ي�ëصلون على قوته� ºليومي .178وقد �صدد �ملن�ص≥ ���ÿص لعملية �ل�صΩÓ
لل�رش’� ¥أو�ص§ مÑعو’� çأم� Úلع� ΩلÓأ· �ملتëد Iم�يكل ولي�مز Michael Williams

يف �أحد ت≤�Qير√ �ل�صهرية على Vرشوa IQت� íملع�بر مع قط�´ غز Iحي�” åإن من �ملهº

�أ’ مُيع�ق� Öأه�‹ غز Iعلى �ن≤Óب حم��ص“ ،و’أن منع �’نهي�� Qلت� ΩلÓقت�ص�د يف غزI
ب�ص� ÖÑإغ� ¥Óملع�بر ي≤Ñى �أمر�” kذ� �أولوية“ .179ول≤د عã‡ Èل �’أم� Úلع� ΩللمتëدI

جون هوملز  John HolmesخÓل Rي�Qت¬ ل≤ط�´ غز Iيف  2008/2/15عن �صعو√Q

�رش� ìأن ن�صÑة �لف≤ر و�لÑط�لة
ب�ل�صدمة لÓأوVص�´ �’إن�ص�نية �لك�KQية يف �ل≤ط�´ ،حيّ å
و�صل� âإ ¤ن�صﬂ Öيفة ،و�أن ع�رش�ت �’ ±’Bيف≤دون م�صدRQ Qقه ،ºوط�ل Öبفتí
�ملع�برc .م� ذcر يف هذ� �ل�صي�� ¥أن م� يدخل قط�´ غز Iمن مو�د �أ�ص��صية ’ يتج�وR
 %10من �لذي �cن يدخل �ص�ب≤  �‡ ،�kيزيد من تف�ق’� ºأRمة �’إن�ص�نية.180
cم� نددت و�cلة �’أونرو� ،ب��صتمر��” Qإ�رش�Fيل“ aرVص �◊�ص�F�÷� Qر على قط�´

غز ;Iودع� âملفوVصة �لع�مة للو�cلة Q�cين �أبو Rيد � ،Karen AbuZaydإ” ¤منí
�لفل�صطيني ≥◊� Úيف �لعي�ص مãل �صعوب �لع�’� ⁄أخرى“ .و�صددت على �أن �أه� ºصيء

يريد√ �صك�ن قط�´ غز Iهو �إقد�� Ωل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية على aQع �◊�ص�� QملفروVص
عليه ،ºمÑينة ”�إن �لن��ص يريدون �◊رية ،و�أن تفت� íملع�بر �◊دودية“.181
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وعلى �لرغ ºمن ذلك عجز جمل�ص �’أمن عن �إج�” Q�Ñإ�رش�Fيل“ على aت� íملع�بر،
لتîفي∞ وط�أ�◊� Iص� Qعن �لفل�صطيني Úيف قط�´ غز ،Iوخ�صو�ص  �kبعد �أن ��صت�أKرت

ق†صية �ملع�بر ب�’هتم� Ωبعد �إعÓن �لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص �أن¬ طل Öمن ”�إ�رش�Fيل“ ت�صليم¬
�إد�Qته� ،و�ص§ دع ºمن و��صنطن و�’أ· �ملتëد Iلهذ� �لطل .182Öحتى �إن جمل�ص �’أمن

تîلى عن م�ص�عي¬ للتو�صل �إ ¤بي�ن تو�≤aي ب�ص�أن �’أوVص�´ يف غز ،IخÓل جل�صة
ع≤دت بطل Öمن �ملجموعة �لعربية.183

ويف  2008/11/21حذQت Q�cين �أبو Rيد من KQ�cة �إن�ص�نية يف قط�´ غز،I

�إذ� و��صل�” âإ�رش�Fيل“ منع و�صول �ل`م�ص�عد�ت �إ� ¤ل≤ط�´ ع� Èإغ� ¥Óل`مع�بر.
و�أVص�� âaأبو Rيد ب�أن �إغ ¥Óمع�بر قط�´ غز Iيف �صهر ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم 2008 ÈيعتÈ
�’أ�صد Vرش k�Qب�صك�ن �ل≤ط�´ منذ �’أي�’� Ωأو ¤لÓنتف�Vصة �لفل�صطينية �ل�ãنية )�نتف�Vصة

�’أق�صى( قÑل Kم�نية �أعو�.184Ω
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á“ÉN
ل≤د �cن �لهد ±من �تف�قية �ملع�بر دع� ºلنمو �’قت�ص�دي �ل�صلمي و–�ص� ÚلوVصع

�’إن�ص� Êعلى �’أV�Qصي �لفل�صطينية ،ويف م≤دمته� قط�´ غز ،Iوaت� ¥�aB’� íأم�Ω
م�صت≤Ñل �ل�صلطة �لفل�صطينية� .إ’ �أن¬ وب�ëص Öم� ت ÚÑمن �لت≤رير≤a ،د �ص�ب تطÑي≥

هذ√ �’تف�قية �لك Òãمن �’نته��cت من قÑل �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي� ،لذي جعل من هذ�
جÒه� ◊�ص�ب¬� ،أد�  Ikلل�ëص� Qمُ–كم¬ متى ت�ص�ء ّ
وتفك¬ متى ت�ص�ءV ،ص�Qب �k
�’تف�قية� ،لتي ّ

عرVص �◊� §Fب�ملط�ل�Ñت �لدولية �ملتكر ،IQوخ��صة موق∞ �’–�د �’أوQوبي �’أخÒ
�لذي ط�ل Öب�إع�د Iت�ص¨يل معÈي غز Iو ،ÊQ�cومو�ق∞ �’أ· �ملتëد� Iلتي م� �نفكâ

تط�ل Öب�إع�د Iت�ص¨يل �ملع�بر.

�إن �’إجر�ء�ت �لعملية �لتي �تîذته� ”�إ�رش�Fيل“ على �’أVQص ،من �إغÓق�ت متكرIQ
للمع�بر ،متذQعة ت� IQب�’حتي�ط�ت �’أمنية وطو k�Qب¨ي�ب �ملر�ق’� ÚÑأوQوبي ،Úو�أخk�Ò

ب�صيطر Iحرcة حم��ص على �ل≤ط�´ ،مدعومة من �لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية �لتي
�أيدت �صي��صة �إغ� ¥Óملع�بر; هذ√ �’إجر�ء�ت جعل âحي�� Iل¨ ّزي Úجëيم  ’ �kيط�.¥
وقد Œلى ذلك يف �’أRم�ت �’قت�ص�دية و�’إن�ص�نية و�’جتم�عية و�ل�صëية �لتي

ع�نى منه� �ل≤ط�´ ب�صكل خ��ص.

وقد �cن لهذ√ �’تف�قية وتطÑي≤�ته� �نعك��ص�ت على �لوVصع �ل�صي��صي �لد�خلي

�لفل�صطيني; �إذ بر Rموقف�ن من �’تف�قية�a ،لر��Fصة �لتي Qع’� âتف�قية ومعه�

�◊كومة �لتي ير�أ�صه� �صa ΩÓي�Vص وحرcة aت�c ،íن âمع Œديد �’تف�قية ،و�أم�

�لفري≥ �’Bخر �لذي ي†ص◊� ºكومة �لتي ير�أ�صه� �إ�صم�عيل هنية ومعه� حرcت� حم��ص

و�÷ه�د �’إ�صÓمي وبع†ص �لف�ص�Fل≤a ،د �cن مع ت¨ي’� Òتف�قية ب�أخرى ،تكون aيه�

�ل�صي�د� Iلفل�صطينية � -مل�رشية �cملة على مع íaQ Èبدون مر�قÑة �إ�رش�Fيلية ،ب�عتQ�Ñ
�أن مع íaQ Èهو مع Èحدودي aل�صطيني  -م�رشي; �إ’ �أن �ملوق∞ �مل�رشي �cن مع
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�إع�د Iت�ص¨يل �ملع Èو’� ≥aتف�قية �ل�ص�ب≤ة ،مط�ل �k Ñمبوق∞ aل�صطيني موحد يف ح�ل
�cن هن�∑ من ت¨ي ÒلÓتف�قية .ويف �لوق âنف�ص¬ ع�VQص âم�رش �صي��صة �◊�ص� Qعلى

غز.I

�أم� موق∞ �÷�معة �لعربية ≤aد �cن مع دعو’� Iأطر�� ±ملعنية �إ�� ¤صتÄن�� ±لعمل
ب�لرتتي�Ñت �ملتف≥ عليه� دولي  �kل†صم�ن �إع�د Iت�ص¨يل a�cة مع�بر قط�´ غز ،Iمب� يف ذلك
مع ،íaQ Èمع Vصم�ن Œن Öتكر�� Qنفج�’� QأوVص�´ �’إن�ص�نية.

من هن� وبعد تف�ق’� ºأوVص�´ يف قط�´ غز ،Iوخ��صة بعد ت�صديد �◊�ص� ،Qب�ت

من �ل†رشوQي �لعمل على �إيج�د حلول جذQية ل≤†صية �ملع�بر� ،رش• �أن توVصع �مل�صلëة

�لوطنية �لفل�صطينية وم�صت≤Ñل �ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل†صفة و�ل≤ط�´ يف �’عت.Q�Ñ
cم� �أن �لوق âمن��ص �k Ñمُليع�د ترتيQ’� Öت’� •�Ñقت�ص�دي �مل��Ñرش ب`”�إ�رش�Fيل“ ،وبëيå
تمُفت� ¥�aB� íأم�� Ωلتو��صل �’قت�ص�دي �مل��Ñرش 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
يف ��ÿم�ص ع�رش من نوaم/Èت�رشين �ل 2005 Ê�ãوقع� âل�صلطة �لفل�صطينية
و”�إ�رش�Fيل“ �تف�ق  �kمُع pر ±ب��ص�” ºتف�� ¥ملع�بر“ ” من خÓل¬ و�صع �ل�رشو• و�ل†صو�ب§
و�ملع�ي� Òلتي تن¶ ºحرcة �ملرو Qمن 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

لدع� ºلتطو’� Qقت�ص�دي �ل�صلمي و–�ص� ÚلوVصع �’إن�ص� Êعلى �أVQص �لو�قع،
” �لتو�صل �إ’� ¤تف�قية �لت�لية ،و�لتي “ãل �لتز�م�ت �◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�ل�صلطة
�لفل�صطينية .و�صتجري �مل�ص�عد Iيف تنفيذه� و�’إVص�aة �إليه� من قÑل مÑعو� çلرب�عية
���ÿص بîطة �لف�صل وموXفي¬ و� /أو من�ص≥ �’أمن �’أمcÒي وموXفي¬.
:íaQ .1

�تف≤’� âأطر� ±على �مل�Ñد� Çملر≤aة� .صيتa ºت íمع íaQ Èمبجرد ج�هزيت¬ للعمل
ح�ص Öمع�ي Òدولية ،وح�صÑم� ت≤ت†صي مو�د هذ√ �’تف�قية ،ومبجرد �أن ي�ص� íÑلطر±
�ل�ãل åمتو�جد� kيف �ملوقع ،مع �ت�îذ ��ÿم�ص و�لع�رشين من هذ� �ل�صهر cت�Qيخ
لذلك.
:QƒÑ©dG •É≤f .2

�تف≥ �’أطر� ±على �أن تعمل �ملمر�ت ب�صكل م�صتمر .ويف ح�’ت �لطو�ÇQ
ت�صم� íإ�رش�Fيل بت�صدير a�cة �ملنتج�ت �لز�Qعية من غز� IأKن�ء مو�ص÷� ºني لع�.2005 Ω
�صيجري ترcي Öجه�� Rلك�ص∞ �’إVص�يف ،وب�صكل يعمل �cم k
] Óويعمل ب�صكل
�cمل] بت�Qيخ �c 31نون �’أول بëي åي�صل عند ذلك عدد �ص�حن�ت �لت�صدير �لتي
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يجري تفتي�صه� يومي� يف مع� ÊQ�c Èإ� 150 ¤ص�حنة و�� 400 ¤ص�حنة يف ع�.2006 Ω
و�صيت�� ºصتîد� Ωن¶�� Ωإد�Qي �ص�Fع من قÑل �÷�ن.ÚÑ
�إVص�aة �إ ¤عدد �ل�ص�حن�ت �ملذcو� Qأع� ،√Óصت�صم� íإ�رش�Fيل بت�صدير �ملنتج�ت
�لز�Qعية من غز ،Iو�صتعمل على ت�رشيع �إخر�جه� مع �مل¶a�ëة 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

�صيجري ��صتîد�مه� مبجرد و�صوله� �إ� ¤لÓÑد] ،و] لدى توaر جيل جديد من
�أجهز�ëa Iص �ل�ص�حن�ت و�◊�وي�ت �صيجري ��صتîد�مه� ويتŒ ºريÑه� مب�ص�عدI
مÑعو� çلرب�عية ���ÿص.
�صيعمل �ملن�ص≥ �’أمني �’أمcÒي على �لت�أcد من مت�بعة �مل�ص�و�Qت aيم� يتعل≥
ب≤†ص�ي� �لتنفيذ �لع�ل≤ة cلم� تطل’� Öأمر.
�صتعمل �ل�صلطة �لفل�صطينية على حم�ية �ملمر�ت يف �÷�ن� Öلفل�صطيني للëدود،
وعلى تدQي� Öإد�� IQملع�بر للت�أcد من cف�ء Iو�aعلية �لعمل.
�صتو�Dص�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ودون ت�أجيل ن¶�م� موحد�’ kإد�� IQملع�بر.
على �لن¶�’� Ωإد�Qي �لذي مُط uو Qملع ÊQ�c Èوبتنوع�ت ﬁلية مFÓمة �أن يكون ق�ب k
Ó
ل�Óصتîد� Ωيف �ملمر�ت يف �إير Rو� ΩÒcص�لو� Ωأي†ص  .�kو�صو ±ت†صع �إ�رش�Fيل ترتي�Ñت
‡�Kلة ومFÓمة للت�أcد من عمل �ملمر�ت يف �ل†صفة ب�صكل �cمل وب�أ�رش´ وق‡ âكن.
مُطو÷ Qنة Kن�Fية مب�ص�cQة مÑعو� çلرب�عية ���ÿص و� /أو �ملن�ص≥ �’أمني �’أمcÒي
و�صو ±ت u
�إجر�ء�ت �لعمل يف �ملمر�ت cلم� �قت†صى �’أمر.
:áØ°†dGh IõZ ÚH §HôdG

�صت�صم� íإ�رش�Fيل مبرو� QملÑعو ÚKلت�صهيل –ر�cت �ل†Ñص�Fع و�’أ�ص��îص،

وب�لتëديد:
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• Œهيز قو�aل �◊�Óaت بت�Qيخ �c 15نون �’أول.
• Œهيز قو�aل �ل�ص�حن�ت بت�Qيخ �c 15نون �ل.Ê�ã
• وVصع �لتف��صيل للرتتي�Ñت ���ÿصة ب�لتنفيذ من خÓل ÷نة Kن�Fية م�صكلة من
�◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�ل�صلطة �لفل�صطينية ،ومب�ص�cQة aري≥ �لرب�عية ،و�ملن�ص≥
�’أمني �’أمcÒي cلم� �حت�’� êأمر.
:áØ°†dG ÈY ácô◊G

مب� يتم��صى و�حتي�ج�ت �’أمن �’إ�رش�Fيلي ،ولت�صهيل حرcة �لن��ص و�ل†Ñص�Fع عÈ
وللëد من مع�ن�◊� Iي�� Iلفل�صطينية� ،صيت ºت�رشيع �لعمل �ملتو��صل ب� Úإ�رش�Fيل
�ل†صفة،
ّ
–د من �◊رcة ولتطوير خطة للت≤ليل من
و�لو’ي�ت �ملتëد IلوVصع ق�Fمة ب�لعو�� ≥Fلتي ّ

هذ√ �لعو� ≥Fقد� Qمل�صتط�´; وبëي åتكون ج�هز Iبت�Qيخ �c 31نون �ل.Ê�ã
:IõZ AÉæ«e

يكن �لÑدء بÑن�ء �ملين�ء� .صتوcDد �◊كومة �’إ�رش�Fيلية للممول Úب�أنه� لن تتدخل
بعمل �ملين�ء ،و�صت�صكل �’أطر�÷ ±نة KÓKية ت≤وده� �لو’ي�ت �ملتëد Iلتطوير �’أمن
و�لرتتي�Ñت �’أخرى �ملتعل≤ة ب�ملين�ء قÑل �aتت�ح¬ ،و�صيجري ��صتîد�‰ Ωوذ êلطر±
�Kل åيف �c íaQأ�ص��ص للعمل.
:QÉ£ŸG

تتف≥ �’أطر� ±على �أهمية �ملط�� .Qصو ±ت�صت�أن∞ �مل�Ñح�ãت حول ق†ص�ي� �لرتتي�Ñت
�’أمنية و�لÑن�ء و�لعمل.
:íaQ È©Ÿ É¡«∏Y ≥Øàe ÇOÉÑe

يت ºتنفيذه� قÑل �’aتت� ìمن خÓل �تف�قي�ت حول �’أمن و�÷م� ∑Qو�إجر�ء�ت
�لتطÑي≥ من قÑل طر�K ±ل.å
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:ΩÉY
يت ºت�ص¨يل مع íaQ Èمن قÑل �ل�صلطة �لفل�صطينية من ج�نÑه� ،ومن قÑل م�رش من
ج�نÑه� ط �k ≤Ñللمع�ي� Òلدولية ،و“��صي  �kمع �ل≤�نون �لفل�صطيني; بëي åت†îصع لÑنود
هذ√ �’تف�قية.
يتa� ºتت� ìمع íaQ Èمبجرد م� ي�ص íÑج�هز� kللت�ص¨يل بن�ء على مع�ي Òدولية ،و“��صي �k
مع مو��صف�ت هذ√ �’تف�قية ،وب�لوق� âلذي يتو�جد aي¬ �لطر� ±ل�ãل åيف �ملوقع ،مع
–ديد ��ÿم�ص و�لع�رشين من ت�رشين �لc Ê�ãت�Qيخ لaÓتت�.ì
��صتîد� Ωمع íaQ Èين�ëرش يف ح�ملي بط�قة �لهوية �لفل�صطينية ومع ��صتãن�ء ل¨Òهº
Vصمن �ل�رش�� íFملتف≥ عليه� .ومع �إ�صع� Qم�ص ≥Ñللëكومة �’إ�رش�Fيلية ومو�≤aة �÷ه�ت
�لعلي� يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.
ت≤و� Ωل�صلطة �لفل�صطينية ب�إع◊� ΩÓكومة �’إ�رش�Fيلية حول عÑو� Qص�îص من �ل�رش�íF

�ملتوقعة  -دبلوم��صي Úم�صتãمرين �أج�نã‡ ،Öلي� Úأج�ن Öلهي�Äت دولية معرت ±به�
وح�’ت �إن�ص�نية وذلك قÑل � 48ص�عة من عÑوQه.º
ت≤و◊� Ωكومة �’إ�رش�Fيلية ب�لرد خÓل � 24ص�عة يف ح�لة وجود �أي �عرت�Vص�ت مع

ذcر �أ�ص�Ñب �’عرت�Vص.

ت≤و� Ωل�صلطة �لفل�صطينية ب�إع◊� ΩÓكومة �’إ�رش�Fيلية ب≤ر�Qه� يف غ†صون � 24ص�عة

مت†صمنة �’أ�ص�Ñب �ملتعل≤ة ب�ل≤ر�.Q

ي†صمن �لطر� ±ل�ãل� åإت’� ´�Ñإجر�ء�ت �ل�صëيëةc ،م� و مُيعل� ºلطر Úaب�أي
معلوم�ت يف حوRت¬ متعل≤ة ب�’أ�ص��îص �لذين يت≤دمون بطل�Ñت للعÑو â– Qهذ√
�’�صتãن�ء�ت.
ت¶ل هذ√ �’إجر�ء�ت �ص�Qية �ملفعول ملد� 12 Iصهر�� kإ’ �إذ� ت≤د� Ωلطر� ±ل�ãلå

بت≤يي� ºصلÑي حول �إد�� IQل�صلطة �لفل�صطينية ملع .íaQ Èيت� ºإ‚� Rهذ� �لت≤يي ºبتن�صي≥
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�cمل مع �÷�ن ،ÚÑو�صيعطي �عت�c k�Q�Ñم k
 Óلر�أى cل من �لطر.Úa
�صيت�� ºصتîد� Ωمع� íaQ Èأي†ص  �kلت�صدير �ل†Ñص�Fع مل�رش.
يت� ºإن�ص�ء مع�ي ÒموVصوعية لف�ëص �ل�صي��Qت ب�’إجم�´.
:»∏j Éªc »g ÒjÉ©ŸG
يت ºترcي Öجه�� Rلف�ëص مت†صمن  �kم� يلي:
• �أVصو�ء �صود�ء.

• �أدو�ت ت�ص¨يل وVص�غط  �kلÓأدو�ت ”.“Compressor

• يت’� ºتف� ¥على �لتكنولوجي� �مل�صتîدمة ويف �ل¨�ل Öتت†صمن �صو� Qصونك] ،و]
�ëaص ج�م� ”عربة �cملة �أو ﬁمو  ’kب�ليد“ و� /أو �صو Qموج�ت مليمرت.
• مر�ي� ومعد�ت مبج�’ت دقي≤ة لف�ëص �’أم�cن ]�أم�cن] �لو�صول له�.

• يت ºتدQي Öط�ق� ºملوXف Úعلى تفتي�ص �ملر�Ñcت ،وعلى ��صتîد� Ωهذ√ �’أجهزI
من قÑل طر�K ±ل åبن� kء على مو��صف�ت دولية.

• يت ºترcي� Öلك�م�Òت ملر�قÑة عملية �لتفتي�ص.

• ي≤و� Ωلطر� ±ل�ãل åبت≤يي ºقد�Qت �ل�صلطة �لفل�صطينية على �ëaص �ل�صي��Qت

بن�ء على هذ√ �مل≤�يي�ص وعلى �ملع�ي� Òلدولية .وعندم� تطو� Qل�صلطة �لفل�صطينية

قدQته� على �ëaص �ل�صي��Qت بدQجة ي≤ره� �لطر� ±ل�ãل ،åيت� ºل�صم�ì
لل�صي��Qت ب�لعÑو Qمن خÓل مع .íaQ Èوحتى ذلك �لوق âيت ºعÑو� Qل�صي��Qت
على �أ�ص��ص ��صتãن�Fي ،وVصمن �ملو��صف�ت �ملتف≥ عليه� يف �لÈوتوcول �’أمني.

• يكون مع� íaQ Èملع� Èلوحيد ب Úقط�´ غز Iوم�رش ”ب��صتãن�ء مع� ΩÒc Èص�لوΩ
للفرت� Iملتف≥ عليه�“.

• ت†صع �ل�صلطة �لفل�صطينية �إجر�ء�ت ت�ص¨يل و�Vصëة.

• �إ� ¤أن يعمل مع� ،íaQ Èصتفت� íل�صلطة �لفل�صطينية مع íaQ Èومل�≤ëت¬ �أم�Ω

�◊ج� êو�◊�’ت �لطÑية و�أخرى ،وب�لتن�صي≥ مع مكت�Ô÷� Öل ”جيلع�د“ يف
�÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي.
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• تزود �إ�رش�Fيل �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�ملعلوم�ت �ملطلوبة ملر�جعة عملي�ت �لت�صجيل
�ل�صك�نية �لفل�صطينية ،مب� aي¬ a�cة �ملعلوم�ت حول ح�ملي بط�ق�ت �لهوية
�لفل�صطينية �مل≤يم Úح�لي  �kخ�� êQلÓÑد.
• يت�صل ºمكت Öتن�صي≥ يدير√ طر�K ±ل� åرشي§ aيديو وبي�ن�ت حول �لتëر�cت
على مع íaQ Èب�صكل منت¶ ºملر�جعة تنفيذ هذ√ �’تف�قية ،و◊ل �أي نز�ع�ت
تنج ºعنه� ،ولتنفيذ مه�� Ωأخرى –دده� هذ√ �’تف�قية.
:øeC’G
تعمل �ل�صلطة �لفل�صطينية على منع عÑو� Qل�ص� ìÓأو �ملو�د �ملتفجر Iع.íaQ È
–دد �ل�صلطة �لوRن �مل ºFÓلل��ÿ� ÖF�≤ëصة ب�مل�ص�aرين cجزء من �’إجر�ء�ت.
وتكون �’أو�Rن ‡�Kلة لتلك �لتي ت�صتîدمه� �◊كومة �’إ�رش�Fيلية ،وبëي åيت’� ºتف�¥
على �صي��صة خ��صة ب�◊≤� ÖFلÓأ�ص��îص Òãcي �ل�صفر.
يكن للم�ص�aرين مبن aيه� ºلع�Fدون ��صتîد� Ωن≤طة �لعÑو’ Qإح†ص�� Qأي ‡تلك�ت
خ��صة و�لتي يëدده� �لÑند �’أول ”√“ من �لف�صل  7للمل��ÿ� ≥ëص بتعرaة �÷م�.∑Q
ويج� Öأن ت†îصع �أي ‡تلك�ت �ص�îصية �أو ب†ص�Fع �أخرى للف�ëص يف ن≤طة عÑوΩÒc Q
�ص�لو.Ω

تزود �ل�صلطة �لفل�صطينية �لطر� ±ل�ãل åب≤�Fمة ب�أ�صم�ء �لع�مل Úيف مع ،íaQ Èو�لتي
�صيطلع عليه� �’إ�رش�Fيليون �أي†ص  .�kوت�أخذ �ل�صلطة �لفل�صطينية �’هتم�م�ت �’إ�رش�Fيلية
بع’� Úعت.Q�Ñ
تو��صل خدم�ت �لتن�صي≥ �’أمني �لعمل من خÓل �إ�رش�Fيل و�ل�صلطة �لفل�صطينية
و�لو’ي�ت �ملتëد Iوم�رش حول ق†ص�ي� �أمنية و�صت�ص� ∑Qيف جمموعة �لعمل ���ÿصة
ب�’أمن.
ت�أخذ �ل�صلطة �لفل�صطينية بع’� Úعت� Q�Ñأي معلوم�ت حول �أ�ص��îص معين Úتزوده�
به◊� ºكومة �’إ�رش�Fيلية .وتت�ص�و� Qل�صلطة مع �◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�لطر� ±ل�ãل åقÑل
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�أخذه� �ل≤ر� Qملنع هو’Dء �’أ�ص��îص �أو �ل�صم� ìله ºب�ل�صفر .و�أKن�ء تلك �مل�ص�و�Qت
�لتي لن ت�أخذ �أ Ìcمن � 6ص�ع�ت لن ي�صم íلل�ص�îص ﬁل �ل�صو�Dل ب�ل�صفر.
:∑QÉª÷G
تو��صل �◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�ل�صلطة �لفل�صطينية تطÑي≥ بروتوcول ب�Qي�ص �ملوقع
بت�Qيخ  29ني�ص�ن .1994
يعمل مع íaQ Èح�ص� Öملع�ي� Òلدولية و�ل≤و�ن��ÿ� Úصة بÈوتوcول ب�Qي�ص.
تتف≥ �◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�ل�صلطة �لفل�صطينية على �لتع�ون �’أ Ècوت�Ñدل
�ملعلوم�ت.
تتع�ون �◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�ل�صلطة �لفل�صطينية على ق†ص�ي� �لتدQي.Ö
تع≤د جم�◊� ∑Qكومة �’إ�رش�Fيلية و�ل�صلطة �لفل�صطينية �جتم�ع�ت منت¶مة ب†ëصوQ
�◊كومة �مل�رشية cلم� �أمكن.
:ΩƒdÉ°T ΩÒc
يفر ÆموXفو �÷م� ∑Qلدى �ل�صلطة �لفل�صطينية �ل�ص�حن�ت �مل≤Ñلة يف معΩÒc È

�ص�لو Ωب�إ�رش� ±موXفي �÷م�’� ∑Qإ�رش�Fيلي.Ú

ين�ق�ص �÷�ن�Ñن �إجر�ء�ت �لعمل يف مرحلة ’ح≤ة.
ت≤د� Ωلعملي�ت يف مع� ΩÒc Èص�لو� ΩلتدQي Öوبن�ء �ل≤د�Qت ملوXفي �÷م�∑Q
�لت�بع Úلل�صلطة �لفل�صطينية.
ي≤ي� ºلطر� ±ل�ãل åقد�Qت جم�� ∑Qل�صلطة �لفل�صطينية بعد � 12صهر� kمن �لعمل

وي≤د Ωتو�صي�ت¬ للج�ني Úللتو�صل ل≤ر� Qم�صرت∑ يتعل≥ مب�صت≤Ñل �لرتتي�Ñت .ويف
ح�ل �’خت ±Óتعمل �لو’ي�ت �ملتëد Iب�لت�ص�و Qمع �◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�ل�صلطة

�لفل�صطينية و�لطر� ±ل�ãل åعلى حل �ل≤†صية ب�رشعة.
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:ådÉãdG ±ô£dG
يîول �لطر� ±ل�ãل åللت�أcد من �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية “تãل بك�aة �’أحك�Ω

و�ل≤و�عد ���ÿصة مبع íaQ Èوب�رشو• هذ√ �’تف�قية .ويف ح�لة عد’� Ωمت�ãل ،ي≥ë
للطر� ±ل�ãل� åأن ي�أمر ب�إع�د�ëa Iص وتفتي�ص �أي م�ص�aر �أو ح≤�� ÖFأو و�ص�Fل ن≤ل �أو

ب†ص�Fع .وبينم� يت�� ºصتكم�ل �’إجر�ء ’ ي�صم íللم�ص�aر �أو �◊≤�� ÖFأو و�صيلة �لن≤ل �أو
�ل†Ñص�Fع ب�لعÑو.Q

ي�ص�عد �لطر� ±ل�ãل� åل�صلطة �لفل�صطينية يف عملية بن�ء �ل≤د�Qت; �لتدQيÖ

و�’أجهز Iو�مل�ص�عد� Iلفنية ،يف �إد�÷� IQم� ،∑Qيف �إد�� IQملع Èو�÷م�.∑Q

�لتف��صيل حول دو� Qلطر� ±ل�ãل åمر≤aة يف مذcر� Iلتف�ه� ºملل≤ëة هن�.
يكون �’–�د �’أوQوبي هو �لطر� ±ل�ãل.185å
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¢ûeGƒ¡dG
.2005/11/16 ،�تQ� �’إم،¿É«ÑdG I جريد1
.2005/11/25 ،صV� �لري،®ÉµY I جريد2
: �ن¶ر،رير �لفل�صطينيةë �أم�نة �رش من¶مة �لت±� �لفل�صطيني ب�إ�رشΩÓز �’إعc مر3
http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=1914&cat=3&opt=1
.2006/10/27 ،¿É«ÑdG 4

، �ل≤د�ص، على �’تف�قيةΩ� ع: �تف�قية �لتن≤ل و�لو�صول،(�ون �’إن�ص�نية )�أوت�صD لتن�صي≥ �ل�صوIدë �’أ· �ملتÖ مكت5
: �ن¶ر،2006 Èمa نو/Ê�ãت�رشين �ل
http://www.ochaopt.org/documents/AMA_One_Year_ON-Arabic.pdf
.2007/6/16 ،�تQ� �’إم،OÉ–’G I جريد6
Ofﬁce for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory 7
(OCHA-OPT), Gaza Strip Humanitarian Fact Sheet, Jerusalem, December 2007, in:
http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_Fact_Sheet_December_2007.pdf
: �ن¶ر،2008/2/5 ،I غز، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر8
http://www.pchrgaza.org/ﬁles/REPORTS/arabic/stude.html

،2007 Èمa نو/Ê�ã ت�رشين �ل،�صليةa I ن�رش،I �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز: تنمويةQ�Ñ �أخ،‹نك �لدوÑ جمموعة �ل9
:�ن¶ر
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZAINARABIC/Resources/
ArWBGupdateoct07.pdf
.2008/1/19 ،â �لكوي،¢ùÑ≤dG I جريد10
.2008/1/21 ، لندن،»Hô©dG ¢Só≤dG I جريد11
Jerusalem Post newspaper, 27/5/2008, see: 12
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1211434114854&pagename=JPost%2F
JPArticle%2FShowFull
.2008/12/19 ، لندن،IÉ«◊G I جريد13
.2008/12/19 ،IÉ«◊G 14
،2008/12/24  وحتى2008/6/25  منI �ملمتدIل �لفرتÓ �’إن�ص�ن خ¥ز �لفل�صطيني ◊≤وcير �ملرQ�≤ ت15
http://www.pchrgaza.org/arabic/reports/weekly07.html:�ن¶ر
: �ن¶ر،2008/12/25 ،âن.I موقع �÷زير16
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/D589B877-BB16-4F60-ACF1-D07710010597.htm
: �ن¶ر،2009/1/13 ،يةQ�Ñ�لة �صم� �’إخc و17
http://www.samanews.com/index.php?id=details&sid=47237

: يف،2006/12/20 ، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر: �ن¶ر18
http://www.pchrgaza.org/ﬁles/REPORTS/arabic/pdf_spi/clouse-12-2006.pdf

.¬ نف�صQ �مل�صد19
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� 20ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن� ،2007/1/9 ،ن¶ر:

http://www.pchrgaza.ps/ﬁles/clouse/arabic/repot6.htm

مÓح¶ة :يعت� Èملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن �أن �’إغ ¥Óيعت ÈجزFي  �kيف ح�ل aت� íملع Èب�صكل غÒ
طÑيعي ،وعندم�:
 .1ي¨ل≥ لعد� Iص�ع�ت خÓل �لدو�.Ω
a .2ت� íملع Èب� √�Œو�حد  ،§≤aلل≤�دم� Úأو �مل¨�دQين.
 ’ .3ي�صم íلك�aة �ملو�طن Úو�لف�Äت ب�جتي�� Rملع ،Èوي≤ت�رش ��صتîد�م¬ على �Äaت معينة منه�c ºملرVصى �أو
�أ�ص�ëب �’إق�م�ت يف �� êQ�ÿأو �◊ج�.ê
� 21ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن� ،2008/1/10 ،ن¶ر:
http://www.pchrgaza.org/ﬁles/clouse/arabic/repot6_07.htm
� 22أوت�ص� ،تنفيذ �تف�قية �ملع�بر )B� 19ذ� 1 – Qني�ص�ن � ،(2008ن¶ر:
http://www.ochaopt.org/documents/AMA_62_Arabic.pdf
23
عم�ن.2008/4/20 ،
جريدّ ،Qƒà°SódG I
.2008/5/14 ،IÉ«◊G 24
� 25ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن� ،2008/11/11 ،ن¶ر:
http://www.pchrgaza.org/ﬁles/clouse/arabic/09-08_report.pdf
 26و�cلة �’أن�Ñء �لفل�صطينية )و� ،2006/6/21 ،(�aن¶رhttp://www.wafa.ps/body.asp?id=91351 :
 27و�cلة Qويرت� ،2007/3/10 ،Rن¶ر:
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&story
ID=2007-03-10T110607Z_01_OLR039558_RTRIDST_0_OEGBS-MIDEASTCROSSING-MA1.XML&archived=False
28
عم�ن.2006/12/1 ،
جريدّ ،…CGôdG I

.¬°ùØf Qó°üŸG 29
� 30ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن.2006/12/20 ،
� 31ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن.2008/1/10 ،
� 32أوت�ص� ،تنفيذ �تف�قية �ملع�بر )B� 19ذ� 1 – Qني�ص�ن .(2008
� 33ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن.2008/11/11 ،
� 34ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن.2006/12/20 ،
� 35مل�صد Qنف�ص¬.
� 36ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن.2008/1/10 ،
� 37أوت�ص� ،تنفيذ �تف�قية �ملع�بر )B� 19ذ� 1 – Qني�ص�ن .(2008
� 38ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن.2008/11/11 ،
� 39ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن.2006/12/20 ،
� 40ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن.2008/1/10 ،
� 41للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�ص� ،Qغز� ،Iن¶ر:

http://www.freegaza.ps/index.php?scid=100&id=432&extra=news&type=40

� 42أوت�ص� ،تنفيذ �تف�قية �ملع�بر )�c 26نون �’أول – �c 8نون �ل� ،(2008 Ê�ãن¶ر:
http://www.ochaopt.org/documents/AMA_56_Arabic.pdf

� 43أوت�ص� ،تنفيذ �تف�قية �ملع�بر )�c 22 – 9نون �ل� ،(2008 Ê�ãن¶ر:

http://www.ochaopt.org/documents/AMA_57_Arabic.pdf
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: �ن¶ر،(2008 •�Ñ �ص5 - Ê�ã�نون �لc 23)  تنفيذ �تف�قية �ملع�بر،� �أوت�ص44

http://www.ochaopt.org/documents/AMA_58_Arabic.pdf
: �ن¶ر،(2008 •�Ñ �ص19 - 6)  تنفيذ �تف�قية �ملع�بر،� �أوت�ص45
http://www.ochaopt.org/documents/AMA_59_Arabic.pdf

: �ن¶ر،(2008Q�ذB� 4 – •�Ñ �ص20)  تنفيذ �تف�قية �ملع�بر،� �أوت�ص46

http://www.ochaopt.org/documents/AMA_60.pdf

: �ن¶ر،(2008 Q�ذB� 8 – 5)  تنفيذ �تف�قية �ملع�بر،� �أوت�ص47

http://www.ochaopt.org/documents/AMA_61_Arabic.pdf

.(2008  ني�ص�ن1 – Q�ذB� 19)  تنفيذ �تف�قية �ملع�بر،� �أوت�ص48
.2008/11/11 ، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر49
.2006/12/20 ، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر50
.2008/1/10 ، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر51
.2008/4/1 ¤ �إ2007/12/26  منIل �لفرتÓير �أوت�ص� حول تنفيذ �تف�قية �ملع�بر خQ�≤ ت: �ن¶ر52
.2008/11/11 ، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر: �ن¶ر53
.2006/12/20 ، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر54
.2008/1/10 ، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر55
.2008/11/11 ، �’إن�ص�ن¥ز �لفل�صطيني ◊≤وc �ملر56
.2006/3/25 ،IÉ«◊G 57
.2006/6/2 ،ˆ� Ω�Q ،ΩÉjC’G I جريد58
.2007/6/17 ،IÉ«◊G 59
.2008/1/19 ،¢ùÑ≤dG 60
.2008/1/23 ،Qƒà°SódG 61
.2008/1/31 ،IÉ«◊G 62
.2008/1/29 ، �ل�صعودية،øWƒdG I جريد63
: �ن¶ر،2008/2/10 ،يةQ�Ñ� �’إخk �لة معc و64

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=100200
.2008/2/5 ،ˆ� Ω�Q ،ΩÉjC’G 65
.2007/12/20 ،�تQ� �’إم،è«∏ÿG I جريد66
.2007/12/25 ،IÉ«◊G 67
.2008/1/29 ،IÉ«◊G 68
.2008/1/23 ,IÉ«◊G 69
.2008/4/2 ،IÉ«◊G 70
http://www.samanews.com/index.php?id=details&sid=36904 : �ن¶ر،2008/5/2 ،��لة �صمc و71
.2008/5/20 ،ˆ� Ω�Q ،ΩÉjC’G 72
.2008/5/23 ،ˆ� Ω�Q ،ΩÉjC’G 73
http://www.ramattan.net/details.aspx?news_id=46976 : �ن¶ر،2008/11/29 ،�ءÑأنÓ�مت�ن لQ �لةc و74
.2008/12/11 ، لندن،§°ShC’G ¥öûdG I جريد75
: �ن¶ر،2008/12/31 ،�لة قد�ص بر�ص �إنرتن��صون�لc و76
http://www.qudspress.com/look/sarticle.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&Nr
Article=50870&NrIssue=1&NrSection=1
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.2008/1/24 ،§°ShC’G ¥öûdG 77
.2008/1/28 ،Qƒà°SódG 78
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=51727 : �ن¶ر،2008/1/28 ،48 موقع عرب79
.2008/1/29 ،IÉ«◊G 80
.2007/12/27 ،¿É«ÑdG 81
.2008/1/31 ،IÉ«◊G 82
.2008/5/19 ،è«∏ÿG 83
.2008/5/23 ،è«∏ÿG 84
.2008/8/12 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 85
: �ن¶ر،2008/11/26 ،âن.I �÷زير86

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6F1250D0-C440-4544-B678-1C80B8E1B401.htm

.2008/12/10 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 87
: �ن¶ر،2009/1/1 ،âن.I �÷زير88

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9BA80DCF-9DFC-4957-8A02-8584A41089A7.htm
: �ن¶ر،2008/1/29 ،نB’� Úل�صطa  موقع89
http://www.paltimes.net/arabic/?action=detile&detileid=12822

: �ن¶ر،2008/5/12 ،ΩÓإعÓز �لفل�صطيني لc �ملر90

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46
m9rUxJEpMO%2bi1s7jzZKXpdzcgoFQQpjGv1LPwo7JHz79zVfTjJQuEsFIb
ZThk6SeT3mAjwUbDVii9w6CfXYWW%2bIo5Cca6OSP0RhS9N9%2bnHl0ln
cRBbi%2bJY2G70%3d
.2008/1/30 ،®ÉµY 91
: �ن¶ر،2008/2/3 ، قد�ص بر�ص92
http://www.qudspress.com/look/sarticle.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&Nr
Article=32583&NrIssue=1&NrSection=3
.2008/1/31 ،ˆ� Ω�Q ،ΩÉjC’G 93
.2008/2/11 ،è«∏ÿG 94
.2008/1/30 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 95

.2008/6/1 ،¿É«ÑdG 96
.2008/9/20 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 97
.2008/1/24 ،§°ShC’G ¥öûdG 98
.2008/4/22 ،IÉ«◊G 99
.2008/5/26 ،â �لكوي،Iójô÷G I جريد100
.2008/1/31 ، م�رش،ΩGôgC’G I جريد101
.2008/2/3 ،§°ShC’G ¥öûdG 102
.2008/1/28 ،¢ùÑ≤dG 103
.2008/2/4 ،وتÒ ب،QÉÑNC’G I جريد104
.2008/1/29 ،IÉ«◊G 105
.2008/1/30 ،IÉ«◊G 106
.2008/2/2 ،IÉ«◊G 107
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: �ن¶ر،2008/5/12 ، قد�ص بر�ص108

http://www.qudspress.com/look/article.tpl?IdPublication=1&NrIssue=1&NrSection
=3&NrArticle=38354&IdLanguage=17
: �ن¶ر،2008/7/26 ،ΩÓإعÓز �لفل�صطيني لc �ملر109
http://www.palestine-info.info/ar/default.x?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m
9rUxJEpMO%2bi1s7TmoIw%2fn%2bQ7TlvPizy232kX%2b3nBG3vIGcyrA
2HOL7qLMOIGRl%2buQM9%2bIOLoeg7Avxq3NQFPgILKkkZndmtnpB
ImnIntl8D95co88usVp6PwQ%3d
: �ن¶ر،2008/8/6 ،ΩÓإعÓز �لفل�صطيني لc �ملر110
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46
m9rUxJEpMO%2bi1s7Vwy9MwSQb78yJGlBWjM4UNC77XXOOlqZUkgaer
FzoJWoMFIz8Qf2x93%2fduGfUItHqJTSaqVPHE9aieEYjbDPDlmZgaxlvZaep
xBrQWqMBZY%3d
.2008/8/11 ، �ل�صعودية،øWƒdG 111
.2008/9/24 ،»Hô©dG ¢Só≤dG; و2008/9/23 ،IÉ«◊G 112
.2008/11/24 ،IÉ«◊G 113
.2008/12/23 ،ΩGôgC’G 114
.2008/12/24 ، قطر،Üô©dG I جريد115
.2008/12/23 ،I غز،Ú£°ù∏a I جريد116
: �ن¶ر،2008/12/29 ،âن.I �÷زير117
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D3EE27CC-86E4-4C07-A930-79AE845E5570.htm
: �ن¶ر،2009/1/3 ،âن.I �÷زير118
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E010C66-A74D-4B0F-A072-D6C660E229BE.htm
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=51727 : �ن¶ر،2008/1/28 ،48 عرب119
.2008/1/31 ،§°ShC’G ¥öûdG 120
.2008/2/1 ،IÉ«◊G 121
.2008/4/13 ،ˆ� Ω�Q ،ΩÉjC’G 122
.2008/5/2 ،IÉ«◊G 123
: �ن¶ر،2008/8/30 ،��ص�تQ للدåز ب�حc مر124
http://www.bahethcenter.net/A.W/ketab-baheth/7warat/2008/30_8_nass.htm
: �ن¶ر،2008/12/29 ،ΩÓإعÓز �لفل�صطيني لc �ملر125
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46
m9rUxJEpMO%2bi1s77RYN%2fuic2EJsXlF6pQpRfXX7dZr%2b0Ylho8iTld
RFqSTsYMZmfdcToAWRn46U2XuGwkE0j4sOsq0Kv1qpnOrIyE2YLlQEgGd
cn2tnb5JeIhA%3d
.2008/2/4 ،è«∏ÿG 126
.2008/2/4 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 127
.2008/7/8 ،ˆ� Ω�Q ،Iójó÷G IÉ«◊G I جريد128
.2008/11/29 ،è«∏ÿG 129
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=51915 : �ن¶ر،2008/2/5 ،48 عرب130
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.2008/5/18 ،عم�ن
ّ ،ó¨dG Iجريد
.2008/6/28 ،Iójó÷G IÉ«◊G 132
.2008/1/31 ،ˆ� Ω�Q ،ΩÉjC’G 133
.2008/1/31 ،IÉ«◊G 134
.2008/4/9 ،IÉ«◊G 135
: �ن¶ر،2008/10/16 ،��ص�تQ للدå ب�ح136
http://www.bahethcenter.net/A.W/ketab-baheth/7warat/2008/16_10_abou.htm
.2008/5/1 ،Qƒà°SódG 137
: �ن¶ر،2008/1/28 ، �أون ’ينΩÓ موقع �إ�ص138
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1199279963605
&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
.2008/3/13 ،Iójó÷G IÉ«◊G 139
.2008/1/25 ،IÉ«◊G 140
.2008/1/25 ،è«∏ÿG 141
.2008/1/26 ،وتÒ ب،ÒØ°ùdG I جريد142
http://www.aljaml.com/node/26965 : �ن¶ر،2008/12/31 ، موقع �÷مل143
.2008/2/6 ،OÉ–’G 144
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=524446 : �ن¶ر،(�ء �ل�صعودية )و��صÑ�لة �’أنc و145
.2008/2/8 ،è«∏ÿG 146
.2007/12/4 ،è«∏ÿG 147
.2008/1/3 ،IÉ«◊G 148
http://www.samanews.com/index.php?id=details&sid=33016 : �ن¶ر،2008/1/29 ،��لة �صمc و149
.2008/4/16 ، قطر،Üô©dG 150
.2008/12/2 ،IÉ«◊G 151
.2008/12/20 ، �ل�صعودية،øWƒdGh ,§°ShC’G ¥öûdG 152
.2008/12/28 ،يةQ�Ñكة بي بي �صي �’إخÑ �ص153
.2008/12/28 ، قد�ص بر�ص154
.2008/12/31 ،IÉ«◊G 155
.2009/1/3 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 156
.2006/3/7 ،IÉ«◊G 157
: �ن¶ر،2005/11/15 ،جية �’أمريكيةQ�ÿ� IQ�R و،جيQ�ÿ� ΩÓ �’إعè بر�مÖ مكت، و��صنطنI ن�رش158
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