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áeó≤e
ت�صكل �لعÓقة �مل�رشية مع حرcة �مل≤�ومة �’إ�صÓمية حم��ص �متد�د� kللعÓقة �لتي
جمعته� ب�لفل�صطيني ،Úبو�صفه� ’عFQ �k Ñي�ص  �kيف �ملع�دلة �لفل�صطينية; �إذ �cن âم�رش
ح�Vرش  Ikعلى م�رش� ìل≤†صية �لفل�صطينية من �أول يو� Ωح مُتلa âي¬ aل�صط ،Úوحملâ

عÖء قي�د� Iلدول �لعربية يف مو�جهة �مل�رشو´ �ل�صهيو ،Êو�ل�صعي لتëرير aل�صطÚ
لفرت Iطويلة ،ودعم� âإن�ص�ء من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية ،و�’عرت� ±به� ‡k ã
� Óرشعي �k
ووحيد� kلل�صع� Öلفل�صطيني .وبعد �أن ع≤دت �تف�قية �لت�صوية مع ”�إ�رش�Fيل“ �صنة ،1978

 ºKم� ل� âãÑأن ��صرتجع âمك�نته� �ملت≤دمة من جديد،
تر�جع دوQه� ل†Ñصع �صنو�تّ ،
ولكن يف �إط� Qدع ºم�ص�Qيع �لت�صوية �ل�صلمية لل�رش�´ .وXل� âإ ¤يومن� هذ� “��Qص

دو�” Qلر�عي“ و”�◊ك “ºو”�’أ’� ñأ “Ècعندم� يتعل≥ �’أمر ب�ل�ص�أن �لفل�صطيني،
وب��aÓÿت �لد�خلية �لفل�صطينية.

وي�صل§ هذ� �لت≤رير �ل†صوء على ﬁدد�ت عÓقة ن¶�◊� Ωك ºيف م�رش مع حرcة
حم��ص وتطو�Qته� ،وخ�صو�ص  �kيف �لفرت� Iلتي تل◊� âو�� Qلفل�صطيني �لذي مُع≤د
يف �ل≤�هر Iيف �Bذ� /Qم��Qص  ،2005وحتى بد�ية �صنة  .2009وي� RÈلدو� Qمل�رشي
يف ملف�ت �◊و�� Qلوطني �لفل�صطيني ،و�لتهدFة ،و�صف≤ة ت�Ñدل �’أ�رشى ،ويعرVص

ملوق∞ م�رش �لر�صمي من aو Rحم��ص يف �’نت�îب�ت �لت�رشيعية ،و�صيطرته� على
قط�´ غز ،Iوم� تÑع¬ من ح�ص� Qخ�ن≥ ،وعدو�ن ع�صكري �إ�رش�Fيلي على �ل≤ط�´
و �أهل¬.
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k G
äÉ«Ø∏ÿGh äGOóëŸG :’hC
:äGOóëŸG .1
ترب§ م�رش بفل�صط ÚعÓقة ”جيو�صي��صية“ من نو´ خ��ص جد�a .kف†ص k
 Óعن �◊دود
�÷¨ر�aية و�لرو�ب§ �لدينية و�ل≤ومية; �aإن هن�∑ �إ �k KQت�Qيîي  �kمرتÑط  �kمب�ص�cQة م�رش يف

– ºKمله� م�صوDولية �إد� IQقط�´ غز ،Iو�صعيه� لتëرير ب�قي
حرب aل�صط� Úصنة ّ ،1948

� ºKص≤و• �ل≤ط�´ –’� âحتÓل �’إ�رش�Fيلي �صنة  .1967وعندم� وقّع âم�رش
aل�صطّ ،Ú
Vصمنâ
مع ”�إ�رش�Fيل“ �تف�قية �cم Öديفيد � Camp David Accordsصنة s ،1978

�’تف� ¥مل◊�” ≥ëك� ºلذ�تي“ ،للتمهيد ل≤ي�c Ωي�ن aل�صطيني على قط�´ غز Iو�ل†صفة
�ل¨ربية� ،صعي  �kمنه� لتÑãي âمك�نة �ل≤ط�´ �ل≤�نونية و�ل�صي��صية.
ل≤د �صكل� âل≤†صية �لفل�صطينية a�Qد�� kصعÑي  �kللعديد من �’أن¶مة �ل�صي��صية �لعربية،
وم� �cن �لن¶�� Ωل�صي��صي �مل�رشي لي�صذ عن هذ√ �ل≤�عد ،Iخ�صو�ص  �kمع ‚�K ìوIQ
�ل†ص’� •�Ñأحر� Qومن�د�ته� ب�ل≤ومية �لعربية ،وتÑني ق†ص�ي� �لعرب وعلى �Qأ�صه� �ل≤†صية

�لفل�صطينية .ومن جهة �أخرى� ،نت�رشت جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم Úيف aل�صط،Ú
و�أطل≤ âجن�حه� �مل≤�و Ωحرcة حم��ص مع �نطÓقة �’نتف�Vصة �لفل�صطينية �صنة .1987

وقد تر� ≥aذلك مع aرت� Iصي��صية �صهدت خ�صومة ب� Úلن¶�� Ωمل�رشي و�’إخو�ن �مل�صلمÚ
يف م�رش ،و�صعود�� kصي��صي  �kلÓأخ IÒيف نف�ص aرت� Iل�صعود �ل�صي��صي ◊رcة حم��ص.
وقد لع� Öلع�مل �÷يو�صي��صي ،م�صëوب  �kب�لدو� Qلري�دي �مل�رشي �لعربي ،دوk�Q

مهم  �kيف بن�ء عÓقة ذ�ت طÑيعة خ��صة مع �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية� ،لتي �أد âcQمدى
ت�أ ÒKم�رش يف �صن�عة �ل≤ر�� Qلفل�صطيني و�لعربي ،و�لتي �Qأت يف م�رش مدخ k
 Óلل�رشعية

�لعربية ،بل و�لع�ملية� .إ’ �أن �لعÓقة ب Úم�رش وحرcة حم��ص ،و�لتي �أ�ص� âëÑأÌc
وVصوح  �kبعد قي�� Ωل�صلطة �لفل�صطينية ،وبعد ‚� ìحرcة حم��ص يف �’نت�îب�ت

�لت�رشيعية ،و�صيطرته� على قط�´ غز Iع≤� Öأحد� çحزير�ن /يونيو  ،2007ترتكز

على جمموعة من �لعو�مل ت†ص� §Ñإي≤�عه� وتوج¬ م�ص�Qه� ،ومن �أبرRه�:
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:ô°üe á¡L øe .CG
• تن¶ر م�رش �إ� ¤ل≤†صية �لفل�صطينية من خÓل دوQه� �’إقليمي و�لعربي و�’إ�صÓمي،
ومن خÓل م�صوDولي�ته� �ل≤ومية a √�Œل�صط Úو�صعÑه� .وت�صعى م�رش لتعزيز ≤Kله�
�لنوعي ≤cو� Iإقليمية ،وﬁو ’ Qيكن �Œهل¬.
• ترى م�رش �أن �أمنه� �ل≤ومي من �أه� ºلعو�مل �لتي يرتكز �إليه� �لن¶�� Ωل�صي��صي،
aم�رش تن�ص¨ل ع�د  Ikبت�أم Úحدوده� �ل�رشقية ،وت�îصى من �نك�ص�aه� �إذ� م�
وجدت قوى مع�دية �أو �أخط��c Qمنة.
• �لتز� Ωلن¶�� Ωمل�رشي م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمي منذ �أن ع≤د �تف�قي�ت �cم Öديفيد
مع ”�إ�رش�Fيل“� ،صنة  ،1978ويرى ن¶�◊� Ωك ºيف م�رش �أن �لت�صوية مع ”�إ�رش�Fيل“
�أملته� �ل†رشو ،IQوXرو� ±ملرحلة� ،لتي ت�صهد �خت k�ÒÑc ’k Óيف مو�Rين �ل≤وى
ل�ص�ل�” íإ�رش�Fيل“.
• �نعك�ص �لتز� Ωم�رش مب�ص�� Qلت�صوية �إيج�ب  �kعلى عÓقته� ب�ل≤ي�د�ت �لفل�صطينية
وحرcة aت� íلتي تÑن âم�رشو´ �لت�صوية و�تف�ق�ت �أو�صلو ;Oslo Accords
لكن¬ �نعك�ص �صل �k Ñعلى ن¶رته� للف�ص�Fل �لتي ��صتمرت يف �’إ�رش� Qعلى خي�Q
�مل≤�ومة ،ويف طليعته� حم��ص ،و�Qأت م�رش يف ذلك تعطي k
 Óمل�ص�� Qلت�صوية،
وبعد� kعن �لو�قعية ،وعد Ωقد IQعلى aه� ºلتع≤يد�ت �لدولية ،وcيفية �لتع�مل
معه�.
• حر�ص âم�رش على �’�صتمر� Qيف مت�بعة دوQه� ”�’أبوي“ �ل≤�Fد يف �ل�ص�أن
�لفل�صطيني ،وحر�ص� âأ’ ت≤طع ”�صعر Iمع�وية“ مع �أي من �’أطر�±
�لفل�صطينية ،مب� aيه� حم��ص ،مهم� �cن �ختaÓه� معه�.
• على �لرغ ºمن دع� ºلن¶�� Ωمل�رشي للرFي�ص ع��Ñص و�مل�ص�� Qل�صي��صي ◊رcة aتí
يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية�a ،إن �ل�صلط�ت �مل�رشية ّ Xل âقل≤ة من ح�لة �لتفكك
و�لرتهل و�لف�ص�د �لتي تع� Êمنه� حرcة aت ،íوهو م� قد يعني �aصل م�ص�Q
�لت�صوية ،و�صعود� kلÓإ�صÓمي ،Úو–ديد� kحم��ص ،يوDدي �إ ¤توليه� قي�د� Iل�صعÖ
�لفل�صطيني.
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•  ⁄ت�صعد �ل≤�هر Iب�لتع�مل مع طرa ±ل�صطيني ينتمي �إ ¤حرcة �’إخو�ن �مل�صلم،Ú
�◊رcة �لتي ب≤ي âعÓق�ته� مع �لن¶�� Ωمل�رشي ﬁكومة لع≤ود ب�لتوتر و�لريÑة.
وهي يف �لوق âنف�ص¬ م†صطر Iللتع�مل مع هذ� �لتن¶ي� ºلفل�صطيني )حم��ص(،
ب�ص ÖÑقو� Iأد� ¬Fو�ت�ص�´ �صعÑيت¬ ،وقد ب�ت يãل جزء� kمن �ل�رشعية �لفل�صطينية �إKر
aو √Rب�نت�îب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي مطلع �صنة .12006
•  ⁄ت¨فل م�رش عن QغÑة ”�إ�رش�Fيل“ ب�إل≤�ء تÑع�ت �إد� IQقط�´ غز Iعليه�; عÓو  Ikعلى
وجود �أ�صو�ت �إ�رش�Fيلية تن�دي بتهج� Òلفل�صطيني� Úإ� ¤صëر�ء �صين�ء وتوطينهº
aيه� �‡ .جعل ��صت≤ر�’� QأوVص�´ �لفل�صطينية ،و�مل�ص�عد Iعلى ‚� ìقي�� Ωلدولة
�لفل�صطينية ،ب�لن�صÑة مل�رش ،م�ص�ألة ذ�ت �أبع�د وطنية و��صرت�تيجية.2
:¢SÉªM ácôM á¡L øe .Ü
• تد ∑Qحم��ص �أن¬ مهم� �cن � ±Óÿمع �لن¶�� Ωمل�رشي م�صتëكم �a ،�kإن م�رش
ب�إمك�ن�ته� �ل�Ñرشية و�مل�دية �له�Fلة وب�نتم�Fه� �لعربي و�’إ�صÓمي ّ
ت¶ل ذخر�k
لفل�صط Úول≤†صيته�.
• تد ∑Qحم��ص �أن م�رش “ãل �لÑو�بة �لر�صمية للو�صول �إ� ¤ل�رشعية �لعربية ،و�أنه�
مدخل مهc’ ºت�ص�ب �ل�رشعية يف �لع�’� ⁄إ�صÓمي ودول �لع�� ⁄ل�ãل.å
• تد ∑Qحم��ص �أن م�رش ت¶ل م¶ sلة م≤Ñولة ،و’ يكن �’�صت¨ن�ء عنه� يف Vص§Ñ
ن�ص≥ �لعÓق�ت �لفل�صطينية ،خ�صو�ص  �kمع قي�د� Iل�صلطة وaت ;íويف ترتي� ÖلÑيâ
�لد�خلي �لفل�صطيني.
• ت≤د Ωحم��ص نف�صه� على �أنه� مب≤�ومته� ت�صكل عن�رش م�ص�غلة للج�ن’� Öإ�رش�Fيلي،
‡� يتي íمل�رش aر�ص kة لتعزيز موقعه� �’إقليمي.
• عمل âحم��ص على ت�أcيد نهجه� بعد� Ωلتدخل يف �ل�صوDون �لد�خلية ’أي بلد
عربي ،وهو �’أمر �لذي �ن�ص Öëعلى عÓقته� مع م�رش.
• �صكل� âلتن�ق†ص�ت و�لتن��aص �ل�صي��صي ب� Úأقط�ب �لن¶�� Ωلعربي aر�صة ◊رcة
حم��ص ل�Óصتف�د Iمنه� يف Vص� §ÑلعÓقة مع م�رش ،و�لتîل�ص من Vص¨وطه�
�أحي�ن .�k
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• تد ∑Qحم��ص خطو�� IQصتعد�ء م�رش عليه�; لكونه� �ملتنف�ص �لوحيد ل≤ط�´ غز،I
وب�ص ÖÑت�ص�بك عÓق�ته� ونفوذه� �’إقليمي و�لع�ملي.

• عمل âحم��ص على ت�أcيد حرية قر�Qه� �لتن¶يمي ،وعد� Ωإبر�Q� Rت�Ñط¬ بëرcة
�’إخو�ن ب�صو IQم�صتفز Iللن¶�� Ωمل�رشي ،ولكن مع “�صكه� �لفعلي ب�لعÓقة مع
�’إخو�ن .وقد ��صتف�دت حم��ص عملي  �kمن �ملد �ل�صعÑي ◊رcة �’إخو�ن يف �صفو±
�مل�رشي ،Úومن ميل �ل�صع� Öمل�رشي لتي�� Qمل≤�ومة ،وعد� ¬Fل`”�إ�رش�Fيل“.

:äÉ«Ø∏ÿG .2
ّ
�صكل �◊و�� Qلوطني �لفل�صطيني مف�ص k
 Óمهم  �kيف م�ص�� QلعÓقة ب Úم�رش و�لف�ص�Fل

�لفل�صطينية ب�صكل ع� ،Ωوحرcة حم��ص ب�صكل خ��ص .وب�ص ÖÑم� لهذ� �ملل∞ من ت�أÒK
 ÒÑcعلى م�صت≤Ñل �ل≤†صية �لفل�صطينية≤a ،د �أولت¬ م�رش �هتم�م  k�ÒÑc �kمنذ �لÑد�ية�ﬁ ،ول kة
�أن تكون و�صيط  �kنزيه � ،�kإ’ �أن ذلك  ⁄ينع من �أن تمُوVصع نز�هته� يف خ�نة �ل�صك من

هذ� �لف�صيل �أو ذ�∑.

يف �cنون �’أول /دي�صم ،1995 Èع≤دت جل�صة حو� Qب� Úل�صلطة �لفل�صطينية

وحم��ص برع�ية م�رشية يف �ل≤�هر ،Iح�ول� âل�صلطة من خÓله� �إقن�´ حم��ص ب�مل�ص�cQة
يف �نت�îب�ت �◊ك� ºلذ�تي� ،أو على �’أقل �◊�صول على Vصم�ن�ت بعد� Ωصعيه� ’إ�aص�ل
�’نت�îب�ت .وب�لفعل ≤aد ق�طع âحم��ص �’نت�îب�ت ،لكنه� �لتزم âبعد� Ωإ�aص�له�،

cم� ط�ل� âÑل�صلطة حم��ص بوق∞ �مل≤�ومة �مل�صلëة.

ومنذ �صنة  1996وحتى �نتف�Vصة �’أق�صى �صنة  ⁄ ،2000تع≤د حو��Qت ب� Úل�صلطة

�لفل�صطينية /حرcة aت íوحرcة حم��ص� .إ’ �أن هذ√ �◊و��Qت ��صتوDنف âيف �ل≤�هرI

يف �لفرت 2002/11/13-10 Iبa Úت íوحم��ص ،وقد لوحظ هذ√ �ملر� Iأن �ل≤�هرI

�ص� âcQب≤و Iيف �◊و� .QويÑدو �أن �◊و�� Qلذي Qعت¬ �ل≤�هر�c Iن ي�صتهد ±توحيد
�ملوق∞ �لفل�صطيني يف هذ� �لوق�◊� âص��ص ،خ�صو�ص  �kمع توقع Vرشبة �أمريكية للعر�،¥
Vصد �لفل�صطينيc .Úم� عمدت
Qمب� ت�صت¨له� تل �أبي Öيف عملي�ت ع�صكرية �أعن∞ ّ
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�ل≤�هر� Iإ ¤طر ìم�ص�ألة وق∞ موDق âللعملي�ت �’�صت�صه�دية يف ”�إ�رش�Fيل“ ◊Ú

�نته�ء �’نت�îب�ت �’إ�رش�Fيلية ،بهد ±توa Òaر�صة ◊زب �لعمل ب≤ي�د Iعمر� Ωمت�صن�´
 Amram Mitznaللفو ،Rوهزية �أQيل �ص�Qون � Ariel Sharonلذي ’ يلك برن�جم �k

للëل �ل�صي��صي ،وي�صعى ل�Óصتف�د Iمن �لعملي�ت يف Rي�د� IصعÑيت¬.

وعن �لفر ¥ب Úحو�Qي �ل≤�هر 1995 Iو ،2002ق�ل ن�FQ ÖFي�ص �ملكت� Öل�صي��صي

◊رcة حم��ص ،مو�صى �أبو مرRو ،¥يف حدي åلو�cلة قد�ص بر�ص:

هن�∑  ÒÑc ¥Q�aب◊� Úو�Qين يف �◊≤ي≤ة ،ويكن تلîي�ص �أه� ºلفرو¥
aيم� يلي� :ل¶ر� ±لذي ق�مa âي¬ �◊و��Qت �ل�ص�ب≤ة مع aت�c íن يتع ّل≥
ب≤†ص�ي� ﬁدود≤a ...Iد ح�وQتن� aت íيف �ÿرطو ،Ωو�cن �لهد ±هو دخول
من¶مة �لتëرير ،وح�وQتن� يف �ل≤�هر Iع� ،1995 Ωو�cن �لهد ±هو �أن
ن�ص� ∑Qيف �’نت�îب�ت� .أم� �’Bن aنëن وaت íعلى ق�عد� Iمل≤�ومة �ص�Fرون،
ﬁدد ،Iوهذ�  ÒÑc ¥Q�aب◊� Úو�Qين.
ﬁدد ب≤†ص�ي� ّ
و�◊و� Qع� Ωوغّ Ò

و�أVص�◊�” :±و��Qت �ل�ص�ب≤ة  ⁄تكن –¶ى برع�ية م�رشيةc ،م� ح¶يâ
�ملف�وVص�ت هذ√ �ملر ،Iومعرو ±طÑع ≤K �kل م�رش و�أهميته� ،و�أهمية aل�صط Úب�لن�صÑة
لعم≥ �’أمن �ل≤ومي �مل�رشي“.3

وع≤د يف �صهري �cنون �ل /Ê�ãين�ير و�cنون �’أول /دي�صم 2003 Èحو��Qن بÚ

حرcتي aت íوحم��ص ،مب�ص�cQة a�cة �لف�ص�Fل يف �ل≤�هر .Iويف حدي åمطول “ëوQ

حول تد�عي�ت حو�� Qل≤�هر� ،2003 IأوVص� íل�صيخ �أحمد ي��ص Úمو�Dص�صة حرcة

حم��ص ،يف � ،2003/12/8أن ”حم��ص �Œوب âخÓل �◊و� ،Qوو� â≤aعلى �إخر�ê

م� ��صطل íعلى ت�صميت¬ –ييد �ملدني) Úعلى �÷�ن’� ÚÑإ�رش�Fيلي و�لفل�صطيني( من د�FرI
�ل�رش�´“ .و�أVص� ⁄” :±نمُف�صل حو�� Qل≤�هر ...Iه ºيريدون من� هدنة طويلة �’أمد،

ونëن جربن� �لهدنة aل ºيكن هن�∑ �لتز� Ωمن �لطر’� ±إ�رش�Fيليa ،كي∞ يكن �أن
نعطي هدنة جديد Iمن ج�ن Öو�حد?! لذلك �aإن �لذين يلهãون و�Qء هدنة جديد،I
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ه� ºلذين ’ ي≤دQون على aه� ºأبع�د �ملعرcة“ .وق�ل �إن حم��ص �صتلتز Ωبعد�� Ωصتهد�±

�ملدني� Úإذ� ”توق∞ �’حتÓل عن ��صتهد�� ±ملدني� Úلفل�صطيني ،Úو�إذ�  ⁄يلتز Ωبذلك
aلن نلتز Ωنëن �أي†ص  ،�kو�صÔد علي¬ مبãل م� يفعل“.4
و�أوVص� íل�صيخ ي��ص� Úأن حو�� Qل≤�هر ⁄ Iيكن ي�صتهد� §≤a ±لتو�صل للهدنة،

بل �إن¬ �cن يهد� ±إ” ¤توحيد �ل�صع� Öلفل�صطيني ،و�إيج�د قر�a Qل�صطيني موحد
يف مو�جهة �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي ،و�Qص� ºل�صي��ص�ت �لفل�صطينية ،وعمل قي�د IموحدI

aل�صطينية ،و�إ�ص ìÓد�خلي“ .و�أVص��” :±إذ� �cن �ملطلوب  §≤aهدنة طويلة �ملدى،
aهذ� يعني �أن �◊و���a Qصل من بد�يت¬“ .وQد� kعلى �صو�Dل حول ت�أ�a ÒKصل حو�� Qل≤�هرI
على عÓقة م�رش مع حرcة حم��ص� ،أج�ب �ل�صيخ ي��ص Úق�k F
” :Óنëن ن≤د Qموق∞
م�رش جد�a ،kهي �صع âللف�ص�Fل ،ودعته� لÓتف� ،¥ونëن ن�صكر موق∞ م�رش ونãمن¬،

لكنن� ’ يكن �أن ‚�مل �أو ن≤د� Ωأ’ Ìcأن هذ� �صي�ص�� íÑصت�صÓم .5“�k

ويف  2005/3/15مُع≤د يف �ل≤�هر Iمو“Dر جمع مع¶� ºلف�ص�Fل �لفل�صطينية ،ب†ëصوQ

FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ﬁمود ع��Ñص ،وFQي�ص و� ¬F�QRأحمد قريع ،ومدير �مل�îبر�ت
�مل�رشية �لوRير عمر �صليم�ن ،ووRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ .و�تف≤â

�لف�ص�Fل يف �ملو“Dر �لذي ��صتمر KÓKة �أي� ،Ωعلى �إعÓن �ل≤�هر� Iلذي ن�ص على عدد
من �لن≤�• ،و�أبرRه�:6

� .1لتم�صك ب�لãو�ب� âلفل�صطينية دون �أي تفري§ ،وح≥ �ل�صع� Öلفل�صطيني يف

�مل≤�ومة من �أجل �إنه�ء �’حتÓل ،و�إق�مة �لدولة �لفل�صطينية �cملة �ل�صي�دI

وع��صمته� �ل≤د�ص ،وVصم�ن ح≥ عود� IلÓج.ÚÄ

� .2لتز�� Ωلف�ص�Fل �لفل�صطينية بتهدFة مت�Ñدلة مع ”�إ�رش�Fيل“ حتى نه�ية .2005
�� .3صتكم�ل �’إ�صÓح�ت �ل�ص�ملة يف a�cة �ملج�’ت ،ودع� ºلعملية �لديوقر�طية
بك�aة جو�نÑه� ،وع≤د �’نت�îب�ت �ملëلية و�لت�رشيعية يف موعده�.

يت� ºلرت�Vصي عليه�.
 .4تفعيل من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية وتطويره� ،و� ≥aأ�ص�ص ّ
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و�cن عمر �صليم�ن قد لع Öدو k�Qمهم  �kيف �إ‚� Rهذ� �’إعÓن ،حي� åأجرى �صل�صلة

�ت�ص�’ت مع �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �أ�صهم âيف �إ‚�� ìملو“Dر.

و�أل≤ى عمر �صليم�ن ،يف بد�ية �جتم�´ �لف�ص�Fل يف �ل≤�هرc ،Iلمة حدد aيه�

مط�ل Öم�رش من �لفل�صطيني Úمن خÓل Qع�يته� للمو“Dر .و�أ�ص�� Qإ�” ¤أن م�رش توcDد

م�صوDوليته� �’أخÓقية عن aQع �ملع�ن� Iعن �لفل�صطيني ،Úو�إنه�ء �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي
�ل¨Ñي†ص“ .وط�ل� Öصليم�ن �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �’تف� ¥على تÑãي� âملن�‹�◊� ñ

للتهدFة ،مع �صي�غة QوDية aل�صطينية حول cيفية م�ص�cQة cل �ل≤وى يف �◊ي�� Iل�صي��صية،
موcDد�V kرشو� IQإت�حة �لفر�صة �أم�÷� Ωهود �لتي تمُÑذل من �أجل �إيج�د من� ñجديد ،يكن
من خÓل¬ �لو�صول �إ� ¤ل�ص� ΩÓلع�دل و�لد� .ºFوق�ل�” :إنن� نعمل مع ّ �k
بكل جدية
وم�صوDولية للتو�صل �إc ¤ل م� من �ص�أن¬ �◊ف�® على �لدم�ء �لفل�صطينية“c .م� دع�

جميع �لف�ص�Fل �إ ¤مو��صلة �لعمل ’إ‚�’� ìنت�îب�ت �ملëلية و�لت�رشيعية �مل≤Ñلة ،ودعº
�أمن �ملو�طن �لفل�صطيني يف ّ
Xل �صي�د� Iل≤�نون ،ت�أcيد� kلوجود �رشيك aل�صطيني موKDر يف

عملية �ل�ص .ΩÓوق�ل�” :إن �لروDية �مل�رشية لتëدي�ت �ملرحلة �مل≤Ñلة توcDد Vرشو� IQلعمل
على �إع�د Iترتي� ÖلÑي� âلد�خلي �لفل�صطيني ،ووحد� Iل�ص∞ ،وVصم�ن م�ص�cQة cل

�ل≤وى يف دع� ºل≤ر�� Qل�صي��صي ،وVرشو� IQللجوء �إ◊� ¤و� Qو�’لتف� ±حول �ل≤ي�دI

�لفل�صطينية �ل�رشعية ،مع تهيÄة �ملن�� ñأم�’� Ωن�ص�ëب �’إ�رش�Fيلي �لك�مل و�ل�ص�مل من
قط�´ غز Iو�صم�ل �ل†صفة �ل¨ربية“.7

من جهت¬ ،ق�ل �أحمد �أبو �ل¨ي§ ،وRير �Q�ÿجية �مل�رشي ،يف �جتم�´ �لف�ص�Fل:

”�إن �تف�� ¥ل≤وى �لوطنية �لفل�صطينية على توج¬ م�صرت∑ للتهدFة; ’إت�حة �لفر�صة

’إحي�ء عملية �ل�ص ،ΩÓيزيد من �’إيج�بي�ت �لتي ي≤≤ëه� �÷�ن� Öلفل�صطيني� ،صو� kء aيم�
يتعل≥ مب�ص�ند� Iملجتمع �لدو‹ ،ودعم¬ �ملو�Dص�ص�ت ،و�’قت�ص�د �لفل�صطيني.8“Ú

�لرFي�ص �لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص
وع≤ Öل≤�ء �لرFي�ص �مل�رشي ﬁمد ح�صني م∑Q�Ñ
n

يف  ،2005/3/16ق�ل �صليم�ن عو�د� ،ملتëد� çلر�صمي ب��ص� ºلر��Fصة �مل�رشية�” :إن
�◊و�� Qلفل�صطيني يãل �إ�صه�م  �kم�رشي  �kلكي يت ºتÑãيa âرت� Iلهدوء �لر�هنة ،وترتيÖ
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�لÑي� âلفل�صطيني من �لد�خل ،وبلو IQموق∞ aل�صطيني يتëد çب�صوت و�حد ،ليوcDد
بد �أن ت�صتمر حتى
وجود �رشيك aل�صطيني ق�د Qعلى �’إ�صه�� Ωلّ Ñن�ء يف عملية �صّ ’ ΩÓ

ت≤و� Ωلدولة �لفل�صطينية“.9

ويف �أع≤�ب �تف�� ¥ل≤�هر Iب� Úلف�ص�Fل �لفل�صطينية� ،أ�ص�دت حرcة حم��ص بدوQ

م�رش يف �إ‚�ح¬; �إذ �أcد خ�لد م�صعلFQ ،ي�ص �ملكت� Öل�صي��صي للëرcة ،على �أن حو�Q

�ل≤�هر” Iي�أتي يف �صي� ¥مت�بعة �◊و�� Qلوطني �لفل�صطيني و�لتف�ه ºمع �’إخو Iيف م�رش،
بعد �ÿطو�ت �لتي “ âيف �لد�خل من قÑل �أبو م�Rن وقوى �مل≤�ومة �لفل�صطينية“،10
ونفى م�صعل �أن تكون م�رش قد م��QصV âص¨وط  �kعلى حر�cت �مل≤�ومة للتو�صل �إ¤

تهدFة ب�أي Kمن ،موcDد�� kأن:

�’إخو Iيف م�رش لي�صو� طر �k aللتف�وVص معن�� ،إنه ºي≤ومون برع�ية
حو�Qن� �لوطني من منطل≥ �◊ر�ص على م�ص�عدتن� على �لتو�� ≥aلفل�صطيني،
و�إمك�ن �◊�صول على نت� èFعملية من خÓل �’ت�ص�’ت مع �’أطر�±
�لدولية و�’إقليمية �’أخرى .وŒربتن� على مدى �أ Ìcمن ع�م Úت≤ول �إنن�
�إ�Rء حو� Qمفتو ìنطرa ìي¬ ��QBءن� ب�صكل م��Ñرش ،ونوcDد �لروDية �لفل�صطينية
�لو�Vصëة �لتي ترهن �لتهدFة ب�لتز�� Ωلكي�ن ]�’إ�رش�Fيلي] �ملط�ل� Öلفل�صطينية
�مل�رشوعة.11

وحول دخول حم��ص يف من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية ،ق�ل م�صعل:
يف ع�مي  1968و 1969دخل� âلãو� IQلفل�صطينية �لفتية يف �إط�� Qملن¶مة
وبرع�ية م�رشية ،ويÑدو �أن �لرع�ية �مل�رشية تريد �أن تكر Qنف�صه� .وقد قلâ
لÓإخو Iيف م�رش �أنت ºدوB’� ºcQن ��صتيع�ب �ملت¨�Òت وخريطة �ل≤وى �÷ديدI
يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية ،و�أن تعك�صوه� يف مرجعية aل�صطينية جديد ،Iوهذ�
’ حرa êي¬ .من¶مة �لتëرير عندم� دخلته� aت íو�ل≤وى �لفل�صطينية �ص�Qت
من¶مة ﬂتلفةB’� .ن �أعت≤د ]�أنن�] ب�ëجة �إ ¤من¶مة –رير �Kلãة ت�صتوعÖ
�لت¨�Òت للîريطة �÷ديد Iوعلى ق�عد� Iمل�ص�cQة و’ �أحد ير� çأحد� ،أو
يëتل م≤عد√ �إ �‰مب�ص�cQة aل�صطينية.12
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äÉHÉîàf’G ‘ ¢SÉªM Rƒa òæe ábÓ©dG äGQƒ£J :Ék «fÉK
IõZ ´É£b ≈∏Y É¡Jô£«°S ≈àMh á«©jô°ûàdG
:Iô°TÉ©dG áeƒµ◊G π«µ°ûJh á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G .1
مُع≤دت �’نت�îب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية يف  ،2006/1/25وR�aت حرcة حم��ص
aيه�; �إذ ح�صدت  74م≤عد� kمن �أ�صل  ،132بينم� ح�صل âحرcة aت íعلى  45م≤عد�.13k

وبد�أت �◊رcة على �إKر هذ√ �لنت� èFم�ص�و�Qت ق�ده� �لن�� ÖFملنت Öîعن cتلة حم��ص
يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �÷ديد �إ�صم�عيل هنية; لت�صكيل حكومة جديد.I

�صكل aو Rحم��ص �صدم kة ب�ل¨ة ل≤ي�د� Iل�صلطة �لفل�صطينية ،ول`”�إ�رش�Fيل“ وللعديد
من �لدول �لعربية و�ل¨ربية .و ⁄ت�صعر م�رش ب�’Qتي� ìلفو Rحم��ص ،خ�صو�ص � �kأن¬ ج�ء

ع≤a Öو Rجم�عة �’إخو�ن �مل�صلم Úيف �’نت�îب�ت �لت�رشيعية �لتي جرت يف م�رش
�أو�خر �صنة  2005ب`  88م≤عد�� ،kأي  %20من ع†صوية جمل�ص �ل�صع� Öمل�رشي .وقد

� sأcد �ل≤ي�دي يف حرcة حم��ص �أحمد بëر �أن �نت�ص�’� Qإ�ص ΩÓيف aل�صط Úهو �نت�ص�Q
و�نت�ص�ÿ Qي�� Qمل≤�ومة و�÷ه�د �أي†ص c .14�kم� خ�صيâ
لÓإخو�ن �مل�صلم Úيف �لع�c ⁄ل¬،
l
م�رش �أن ينعك�ص aو Rحم��ص على م�ص�� Qلت�صوية �لفل�صطينية مع ”�إ�رش�Fيل“ ،حي�Q åأى
وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ �أن �’نت�îب�ت �لفل�صطينية �أaرRت و�قع � �kصي��صي �k

جديد� ،kولكن¬ �أcد �أن م�رش –رت� Ωإ�Qد� Iل�صع� Öلفل�صطيني.15

ويف �ل�صي� ¥ذ�ت¬ ق�ل �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م� ∑Q�Ñإن¬ لي�ص قل≤  �kعلى عملية �ل�صΩÓ

�لفل�صطينية �’إ�رش�Fيلية ،وق�ل يف م≤�بلة ل¬ مع جريد Iيديعوت �أحرونوت Yedioth

’� Ahronothإ�رش�Fيلية�” :صëي íقد يكون هن�∑ بع†ص �لتîو ±من حم��ص ن¶ر�k
’أحد� çم†ص� ،âإ’ �أنه� تريد �ل�ص ،ΩÓو�ل�صع� Öلفل�صطيني يود �أن يعي�ص يف �ص.16“ΩÓ

وق�ل يف حدي åللتلفزيون �’إ�رش�Fيلي �إن �◊ل مع ”�إ�رش�Fيل“ قد ي�أتي على يد حم��ص،

�aل�صع� Öلفل�صطيني هو �لذي �نتÑîه� ،وهي قد ت�ص�عد يف عملية �ل�ص .ΩÓو�Qأى �أن
14
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هن�∑ �أم k
” ،Óويج� Öأن نكون متف�FلQ “Úغ� ºلت�رشي�ëت �ملîتلفة من ج�ن Öبع†ص
ق�د Iحم��ص.17

ودع� م ،∑Q�Ñيف م≤�بلت¬ مع جريد� Iأحرونوت�” ،إ�رش�Fيل“ �إ� ¤لتع�طي مع �لرFي�ص

�لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص �cملعت�د ،و�إ ¤عد Ωمع�قÑة �لفل�صطيني” Úعلى ت�صويتهº

�’حتج�جي“c .م� دع� �إ ¤مو��صلة –ويل �مل�صت�≤ëت �مل�لية �لفل�صطينية �إ�” ¤أي�دm
ي¨� ÒصوIQ
ن¶يفة“ يف �ل�صلطة ،معت� k�Èأن �أي جهد �إ�رش�Fيلي لت�ëص Úمك�نة ع��Ñص قد ّ
�لوVصع.18

غ� Òأن �لرFي�ص �مل�رشي �أcد على �أن على حرcة حم��ص �’عرت� ±ب`”�إ�رش�Fيل“

�إذ� �cن âتريد ت�صكيل حكومة ”’أن¬ من دون �عرت�c ±هذ� لن ت�ص’� Òأموc Qم�
ين¨Ñي“ .و�Rد �أن¬ ’ يعت≤د ب�أن حم��ص �صتعمد �إ” ¤معت≤د حكومة �إQه�ب“ .19ومع

ذلك ≤aد �أcد �لرFي�ص م ∑Q�Ñب�أن م�رش لن تطل Öمن حم��ص �’عرت� ±ب`”�إ�رش�Fيل“;

’أنه� تعل� ºأن �◊رcة �صرت†aص .20و�أ�ص�� Qإ� ¤أن �عرت� ±حم��ص ب`”�إ�رش�Fيل“ قد ’
يكون بكلمة ”نعرت ±ب�إ�رش�Fيل“ ،موVص� �k ëأن خ�لد م�صعل ،ق�ل �إنه� ºصو ±يتع�ملون

بëذ Qمع �تف�قية �أو�صلو.21

وحدد �لرFي�ص �مل�رشي �ملîر� êلذي u
يكن حم��ص من �◊�صول على �’عرت�±

�لدو‹ به� �cرشيك يف عملية �ل�ص ΩÓمع ”�إ�رش�Fيل“ ،وق�ل�” :أعت≤د �أن على حم��ص
حتى تدخل �ملف�وVص�ت �’عرت� ±بجميع �’تف�ق�ت �لتي وقعته� من¶مة �لتëرير

�لفل�صطينية قÑل �إن�ص�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية� ،أي �أو�صلو وغÒه� .و�’عرت� ±هذ� يعني

�أن تتف�وVص بعد ذلك مع �إ�رش�Fيل“ .وcر� Qأن حم��ص �نت âÑîب�صو IQحر Iمن ج�نÖ
�ل�صع� Öلفل�صطيني ،وعلى �ملجتمع �لدو‹ �لتع�مل معه� على هذ� �’أ�ص��ص.22

وذcر �لرFي�ص �مل�رشي �أن¬ من �ÿط�أ �لتفك Òيف حل د�صتوQي �أو ق�نو’ Êإ�ص≤�•

حكومة حم��ص ،و�إجر�ء �نت�îب�ت جديد .Iو��صتÑعد حدو çمو�جهة ب Úحرcتي
aت íوحم��ص ،د�عي ’� �kإ�رش�Fيلي� Úإ ¤عد� Ωل�صعي ’إ�صع�ل ��aÓÿت ب◊� Úرcت.23Ú
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ودع� �إ’� ¤عرت� ±ب�◊كومة �لتي �صت�صكله� حرcة حم��صc ،م� دع� ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤

�’عرت� ±بنت�’� èFنت�îب�ت �لفل�صطينية .وق�ل �إن على حم��ص يف �مل≤�بل� ،حرت�Ω
�’تف�قي�ت �لتي جرى �لتو�صل �إليه� و�’عرت� ±ب`”خريطة �لطري≥“ ونÑذ �لعن∞.24

و�cص∞ �لن�ط≥ ب��ص� ºلر��Fصة �مل�رشية� ،ل�صف� Òصليم�ن عو�د� ،أن �لرFي�ص م∑Q�Ñ

�لرFي�ص �لفل�صطيني� ،إKر aو Rحم��ص ،على �مل†صي يف ‡��Qصة مه�م¬ ب�عت√Q�Ñ
�صجع
n
FQي�ص � �kرشعي  �kمنت �k Ñîلل�صلطة �إ� ¤أن تنتهي و’يت¬ �صنة  ،2009م�ص� k�Òإ� ¤أن ”�أبو م�Rن

�cن يفكر يف �’�صت≤�لة“ ،و�أن ”�لرFي�ص هو من �أKن�√ عن ذلك ،ووعد√ بدع ºم�رش
�لك�مل“ يف عملية �ل�ص .25ΩÓو�أ�ص� Qعو�د� ،إ� ¤أن م�رش ’ ي�ص�وQه� قل≥ �أو تîو ±من

وجود حم��ص� ،لتي له� �صÓت  IÒÑcمع حرcة �’إخو�ن يف م�رش ،يف �Qأ�ص �ل�صلطة
�لفل�صطينية ،26وق�ل �إن موق∞ م�رش من aو Rحم��ص هو �أن ”هذ� �لفو Rيعد نت�ج  �kلعملية

ديوقر�طية ،و�أن هن�∑ �إجم�ع  �kوتو� �k ≤aدولي  �kع�م  �kعلى Vرشو� IQلتو�صل �إ ¤حل ع�دل
لل≤†صية �لفل�صطينية ودaع جهود �ل�صc ،ΩÓم� �أن هن�∑ �إجم�ع  �kعلى �إنه�ء �’حتÓل
�’إ�رش�Fيلي“.27

ويف �مل≤�بل ق� Ωوaد من حرcة حم��ص ،بعد aوRه� ب�’نت�îب�ت �لت�رشيعية
�لفل�صطينية ،بجولة خ�Qجية �صمل âعدد� kمن �لدول �لعربية و�ل¨ربية ،ل� åëÑلوVصع
�÷ديد يف aل�صط Úبعد هذ� �لفو .Rو�cن âم�رش �أو� ¤ملëط�ت ،حيQ�R åه� وaد

�◊رcة يف  ،2006/2/6وتد�ول مع �مل�صوDول� Úمل�رشين QوDية �◊رcة وخططه� نëو

ت�صكيل �◊كومة �لفل�صطينية �÷ديد ،IوتوRيع �’خت�ص��ص�ت بينه� وب� ÚلرFي�ص

ﬁمود ع��Ñص� ،إVص�aة �إ ¤ق†صية �’عرت� ±ب`”�إ�رش�Fيل“ و�’تف�ق�ت �ملوقعة بينه� وبÚ
�ل�صلطة �لفل�صطينية .وVص ºوaد حم��ص� ،لذي �لت≤ى مدير �مل�îبر�ت �مل�رشية �للو�ء

عمر �صليم�ن ،و�مل�صت�ص�� Qل�صي��صي للرFي�ص �مل�رشي �أ�ص�مة �ل ،R�Ñوتر�أ�ص¬ خ�لد م�صعل،
ﬁمود �لزه� Qو�إ�صم�عيل هنية ومو�صى �أبو مرRو ¥وﬁمد نز�ل و�صعيد �صي� Ωوﬁمد

�صمعة ونز� QعوVص �ˆ وعم�د �لعلمي.28

16

م�رش وحم��ص

وذcر خ�لد م�صعل �أن Rي� IQوaد �◊رcة مل�رش ت�أتي من �أجل �لت�ص�و Qمع �ل≤ي�دI
�مل�رشية على �ملرحلة �مل≤Ñلة و�لر�هنة ،29و�أ�ص�� Qإ� ¤أن¬ �cن من �لطÑيعي بëك ºدو Qم�رش
�لطليعي� ،أن تكون �ل≤�هر Iهي �ملëطة �’أو ¤يف هذ√ �÷ولة .و�أعرب عن �لت≤دير
�لك ÒÑمل�رش قي�د  Ikو�صع ،�k ÑلدوQه� �مل�صتمر يف ن�رش≤◊� Iو� ¥لفل�صطينية �ل�ãبتة ،م†صيف �k
�أن �◊رcة طل âÑدعم  �kمن م�رش ومن �’أمة �لعربية ل�ص�ل� íل�صع� Öلفل�صطيني ،خ��صة
يف ّ
Xل �ل†ص¨و• و�لتهديد�ت �لتي تتëد çعن قطع �مل�ص�عد�ت عن هذ� �ل�صع.30Ö
و�أ�ص�� Qل≤ي�دي �إ�صم�عيل هنية �إ� ¤أن �لهد ±من �مل�ص�و�Qت مع م�رش هو �لتو�صل
�إ� ¤أ†aصل �صي¨ة ت≤دمه� �◊رcة للëكومة �لفل�صطينية �مل≤Ñلة .و�أcد ع†صو �ملكتÖ
�ل�صي��صي للëرcةﬁ ،مد نز�ل� ،أن Rي� IQم�رش ت�أتي يف �إط�� Qلت�ص�و Qيف �ص�أن �ملرحلة
�مل�صت≤Ñلية من �أجل ت�صكيل �◊كومة �لفل�صطينية.31
ودع� �مل�صت�ص�� Qل�صي��صي للرFي�ص �مل�رشي� ،أ�ص�مة �ل� ،R�ÑإV ¤رشو� IQحرت�� Ωإ�QدI
�ل�صع� Öلفل�صطيني ،وعدa ΩرVص �إمÓء�ت علي¬ ،32وق�ل ع≤ Öل≤� ¬Fمع وaد من حرcة
حم��ص يف �ل≤�هر Iيف � ،2006/2/7إن م�رش تعت� Èل�صع� Öلفل�صطيني جزء� kمنه�،

و�أن �لل≤�ء مع ق�د◊� Iرcة هو لت�Ñدل �’�QBء و�’أaك� Qحول –≤ي≥ �’أهد�� ±ل≤ومية
�لتي تîد Ωم�صلëة �لدول �لعربية .و�أVص�� ±أن م�رش تدع ºوتوDيد �أهد�� ±ل�صعÖ
�لفل�صطيني يف �لعي�ص �◊ر و�لتëر Qمن �’حتÓل �مل�صيطر على م≤د�Qت¬ ،وق�ل �إن
م�رش تفعل cل م� ت�صتطيع لكي يتمكن �ل�صع� Öلفل�صطيني من �لو�صول �إ� ¤أهد�¬a
�مل�رشوعة.33
وق�ل �ل R�Ñيف م≤�بلة مع Qويرت� Reuters Rإن حم��ص �صتكون ﬂطÄة �إذ� قدمâ

تن�’Rت من ج�ن Öو�حد ل`”�إ�رش�Fيل“ ،و�إن �لدعو�ت �ل¨ربية له� cي تفعل ذلك هي
دعو�ت غ Òع�دلة .و�أVص�” :±لن ي≤دمو� �أي �صيء قÑل �ملوعد وبدون م≤�بل� .صيكونون
حم≤ى �إذ� aعلو� ذلك ...ولكنه� ºصيكونون على ��صتعد�د ’أن ي�أخذو� ويعطو�“.34
وع≤ Öل≤�� ¬Fمل�صت�ص�� Qل�صي��صي للرFي�ص �مل�رشي �أ�ص�مة �ل ،R�Ñنفى م�صعل �أن تكون
م�رش قد طل� âÑصيﬁ �k Äدد� kمن حم��ص �أو وVصع� âرشوط  �kمعينة ،و�أوVص� íأن¬ على �لعك�ص
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من ذلك≤a ،د �أبل¨ âم�رش وaد �◊رcة ب�أنه� ’ ت†صع �أي �رشو• و�إ �‰تت�ëو Qمعه ºيف
�إط� Qم�ص�و�Qت وحو� ،Qق�ل �إن¬ ي�صمل �’أمة cله�c .35م� �أ�ص�� Qإ� ¤أن¬ طم�أن �مل�رشيÚ

�إ� ¤أن حم��ص �صتعمل ’�صتيع�ب �لوVصع �لد�خلي ،و�صتتع�ون مع ﬁمود ع��Ñص .36و�أعلن
م�صعل �أن حرcت¬ �صتتع�مل بو�قعية ،وب�ملرونة �ل�صي��صية �لRÓمة خÓل �ملرحلة �مل≤Ñلة،
موcDد� kيف �لوق âنف�ص¬ �أنه� لن تتن�Rل عن �لãو�ب� âلفل�صطينية .و�أcد ≤Kت¬ ب�أن �◊رcة

من خÓل ت�ص�وQه� مع �لدول �لعربية و�’إ�صÓمية و�÷�معة �لعربية ق�د IQعلى �لتو�صل
�إQ ¤وDية م�صرتcة; للëف�® على Kو�ب� âل�صع� Öلفل�صطيني ،و�لتع�مل بو�قعية.37

من جهت¬ ،ق�ل FQي�ص �لو�QRء �مل�رشي �أحمد ن¶ي∞ �إن ”من �مله� ºحرت�� Ωإ�QدI

�ل�صع� Öلفل�صطيني ،ومن◊� íكومة �÷ديد� Iلتي �صتتو� ¤ل�صلطة aر�صة للك�ص∞ عن
طÑيعته� و’إXه� Qنو�ي�ه�“ .ولكن¬ �أcد �أن على حم��ص �أن –رت�” Ωتف�قي�ت �أو�صلو،
وخريطة �لطري≥ ،ومÑد�أ دولت Úتعي�ص�ن جن� �k Ñإ ¤جن Öيف �ص.38“ΩÓ
و�أcد �للو�ء عمر �صليم�ن على Vرشو� IQعرت� ±حرcة حم��ص ب`”�إ�رش�Fيل“ �cرش•

�أ�ص��صي لت�صكيل �◊كومة �لفل�صطينية �÷ديد ،Iو�أ�ص� Qيف حو� Qن�رشت¬ جريدc IوQيري
ديل� Óص’� �Òإيط�لية  ،Corriere della Seraيف � ،2006/2/2إ� ¤أن¬ من ح≥ حم��ص
ت�صكيل �◊كومة بعد aوRه� ب�’نت�îب�ت ،ولكن يج� Öأن ت�صتويف KÓKة �رشو•� :إي≤�±

�لعن∞ ،و�حرت�� Ωل�رشعية �لدولية من خÓل �حرت�� Ωملع�هد�ت �ملوقعة ،و�’عرت�±
ب`”�إ�رش�Fيل“ ،م†صيف � �kأن حم��ص ’ ت�صتطيع �أن –ك� ºإذ�  ⁄ت≤Ñل بهذ√ �ل�رشو•c .39م�

�أVص�� ±صليم�ن� ،لذي ق� Ωمر�ت عد Iبدو� Qلو�صي§ ب Úحرcتي aت íوحم��ص يف

�ل�صنو�ت �’أخ�” :IÒإذ�  ⁄يو�≤aو� على �’لتز� Ωبهذ√ �’أمو Qلن يتع�مل معه� ºأحد“،

وق�ل” :من �ل�صع� Öإقن�عه ºب�لت¨ي 180 ÒدQجةB� .مل �أن ي�ëصل ذلك� .إنه ºمت�صددون
ومن �ل�صع� Öإقن�عه.40“º

وعلى �لرغ ºمن هذ√ �لت�رشي�ëت ≤aد ق�ل مو�صى �أبو مرRو� ،¥إن م�رش �أcدت

قÑوله� بîي�� Qل�صع� Öلفل�صطيني ،ودع ºهذ� �ÿي� ،Qو�لوقو� ±إ ¤ج�ن ;¬Ñللو�صول �إ¤
�أهد� ¬aب�إق�مة دولت¬ �مل�صت≤لة يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز Iو�ل≤د�ص �ل�رشقية .و�أVص�±
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�أن �للو�ء عمر �صليم�ن� ،صدد �أن م�رش �صتÑذل cل جهد من �أجل �أن ت�ص�c ∑Qل �لف�ص�Fل
�لفل�صطينية يف حكومة وحد Iوطنيةc .م� ذcر �أبو مرRو� ،¥أن م�رش �أcدت وقوaه�

مع �ل�صلطة �لوطنية ،ب¨†ص �لن¶ر عن من يكون aيه� ،و�أنه� �صتن≤ل �Qص�لة هذ√ �ل�صلطة
�إ� ¤لع�� ⁄أجمع ،و�صت≤∞ �إ ¤جو�Qه� .41و�cن �أبو مرRو†aQ ¥ص �أي �رشو• لت�صكيل

�◊كومة �لفل�صطينية ،وق�ل ’” :يع≤ل من �أي م�صوDول عربي �أو aل�صطيني Öﬁ
لل�ص ΩÓو�ÿي�� Qلديوقر�طي �أن ي†صع هذ√ �’�صرت�ط�ت م�ص �k ≤Ñل�صع’� â– ÖحتÓل.
هذ� �لك ΩÓمعن�√ �أنه ºيريدون �أن تعلن حم��ص هزيته� ،و�أن تتîلى عن م�ÑدFه� ،وهذ�

�صع.42“Ö

ويف �ل�صي� ¥ذ�ت¬ ذcر �ل≤ي�دي يف حم��ص ﬁمود �لزه�� Qأن �لوRير �صليم�ن �أcد

للëرcة ،خÓل ل≤� ¬Fوaده� يف �ل≤�هر� ،Iأن م�رش لن تتدخل يف �ل�ص�أن �لد�خلي
�لفل�صطيني ولن تفرVص �رشوطه� ،غ� Òأنّ �Qأيه� �صيكون ��صت�ص�Qي � .�kإ ¤ج�ن Öت�أcيد√ �أن
م�رش �صت≤∞ �إ ¤ج�ن� Öل�صلطة �لفل�صطينية ب¨†ص �لن¶ر عمن يكون يف �ل�صلطةc ،م�
�صتعمل على �إيج�د من� ñدو‹ و�إقليمي د�ع ºلل�صلطة �لفل�صطينية ولل�صع� Öلفل�صطيني.
و�أ�ص�� Qلزه�� Qإ� ¤أن �صليم�ن �صدد على �أن م�رش �صتÑذل cل جهده� من �أجل ��صتمر�Q
�لدع� ºمل�‹ لل�صلطة �لفل�صطينية ،موVص �k ëت�أcيد �صليم�ن على �أن �أه� ºصيء هو �لوحدI

�لفل�صطينية �لد�خلية ،وت�صكيل حكومة وحد Iوطنية مب�ص�cQة حرcة aت íو�لكتل
�لÈمل�نية �لتي ‚ âëيف �’نت�îب�ت �’أخ.43IÒ

ومن جهت¬� ،أعرب وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ عن �أمل¬ يف ”�أن ي�صتمر

�’–�د �’أوQوبي يف ت≤د� Ëمل�ص�عد�ت لل�صلطة �لفل�صطينية; ’أنه� “ãل �لك Òãمن عن��رش
�’�صت≤ر� QللوVصع �لفل�صطيني“ ،44وق�ل�” :إنن� ’ نن�ص íمبع�قÑة �ل�صع� Öلفل�صطيني...

و�إ �‰ن�صعى ’�صتمر�� Qلدع ºلهذ� �ل�صع Öولل�صلطة �لفل�صطينية“.45

و�أVص�� ±أن¬ م≤تنع ب�أن ”�ن†صم� Ωحرcة cف�حية )مãل حم��ص( �إ ¤عمل �صي��صي

برمل� ÊيوDدي �إ– ¤و’ت جوهرية aيه� ،وت�Qيخ مãل هذ√ �◊ر�cت يك�ص∞ عن
و�صوله� �إ ¤نف�ص هذ√ �لنت� ،46“èFموVص� �k ëأن ”�أي حرcة �صي��صية تتëول من حرcة
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م≤�ومة �إ ¤حرcة تتو ¤م�صوDولية �ل�صلطة عليه� �أن تر�عي �ل¶روc�◊� ±مة �لتي تفرVص

نف�صه� عليه� ،وهو م� يعني �لعمل على �أ�ص��ص �حرت�� Ωلتف�هم�ت �ل�ص�ب≤ة )مع �إ�رش�Fيل(
وخريطة �لطري≥ بدون هروب من �لو�قع“ .و�أوVص� íأبو �ل¨ي§ عندم� مُ�ص Äpل يف مو“Dر

�صëفي ع≤د√ مع وRيرQ�ÿ� Iجية �’إ�رش�Fيلية ت�صيÑي ليفني  ،Tzipi Livniعن �ل�رشو•
�لKÓãة �لتي –د çعنه� عمر �صليم�ن ،ب≤ول¬” :نëن ’ نتëد çعن ��صرت�ط�ت ،و�إ�‰

نتëد çعن �◊�جة �إ ¤عن��رش يج�� Öصتيف�وDه� للت≤د Ωنëو عملية �ل�ص .ΩÓوعملية
�ل�ص ΩÓتهد� ±إ ¤قي� Ωدولت� :Úإ�رش�Fيل وaل�صط ،Úوهو م� يتطل� Öعرت� �k aمت�Ñد .“’k

وعن �حتم�ل توق∞ عملية �ل�ص ΩÓبعد aو Rحم��ص يف �’نت�îب�ت ،ق�ل �أبو �ل¨ي§
�إن ”�ل�صلطة �لفل�صطينية ير�أ�صه� �أبو م�Rن ،وهو �لرFي�ص �ل�رشعي �ملنت ،Öîويëتفظ
بكل �صÓحي�ت¬ ط �k ≤Ñلل≤�نون �’أ�ص��صي )لل�صلطة �لفل�صطينية( ،وهذ� يج� Öأن يوDخذ
يف �’عت.47“Q�Ñ

cم� ق�ل�a âطمة �لزهر�ء� ،ملتëدKة ب��ص ºوRير �Q�ÿجية �مل�رشي� ،إن �أبو �ل¨ي§ �أcد
على �ÑKت �ملوق∞ �مل�رشي ”من دع� ºل≤†صية �لفل�صطينية ،و–≤ي≥ �ل�ص ΩÓيف �ملنط≤ة �أي �k

�cن �صكل �◊كومة �لفل�صطينية �ل≤�دمة“.48

�أم� �لÈمل�ن �مل�رشي ≤aد ط�ل Öحرcة حم��ص ب�لتم�صك ب�لوحد� Iلوطنية و�ÿي�Q

�لديوقر�طي ،ودع�ه� �إ� ¤إق�مة حو� Qوطني يعطي �’أولوية للëل �ل�صلميc .م� دع�
�لدول �لعربية للتëر∑ على a�cة �’أ�صعد� Iلدولية و�’إقليمية ،من �أجل دع� ºصمود
�ل�صع� Öلفل�صطيني �صي��صي  �kو�قت�ص�دي  ;�kلت≤وية �÷Ñهة �لفل�صطينية يف �لتف�وVص مع

�÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي .ودع÷ âنة �ل�صوDون �لعربية يف �لÈمل�ن �مل�رشي دول �لع�� ⁄إ¤
�حرت�� Ωإ�Qد� Iل�صع� Öلفل�صطيني وخي�� √Qلديوقر�طي.49

ويف �مل≤�بل� ،أعلن âجم�عة �’إخو�ن �مل�صلم Úيف م�رش �أن �لفو� Rلذي ح≤≤ت¬

ت�صوي âعلى �مل�رشو´ �’إ�صÓمي ،وعلى خي�� Qملنه’� èإ�صÓمي يف
حرcة حم��ص هو
l

حل �ل≤†صية �لفل�صطينية وخي�� Qمل≤�ومة .وقدم÷� âم�عة تهنk Äة لكل من ﬁمود ع��Ñص
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وحرcة aت íعلى �إجر�ء �نت�îب�ت ديوقر�طية حر ،Iو�ل≤Ñول ب�لهزية aيه� برو ìطيÑة.

ودع� ﬁمد مهدي ع�� ،∞cملر�صد �لع� ΩلÓإخو�ن� ،إ ¤عد’� Ωلتف�ت �إ�Q ¤أي �’أمريكيÚ
و�ل�صه�ينة حول نت� èFهذ√ �’نت�îب�تc .م� تعهد ب�ل≤ي� Ωبëملة ت� ´Èصهرية مل�ص�عدI

aل�صط Úوحرcة حم��ص ،يف �ﬁولة لت≤د� Ëلدع� ºمل�‹ له� ملو�جهة �◊�ص�’� Qإ�رش�Fيلي،
و†aQص �لدول �ل¨ربية دعمه� .50و�أcد �ل≤ي�دي يف جم�عة �’إخو�ن ع�ص�� Ωلعري�ن �أن

دع÷� ºم�عة ◊رcة حم��ص �صيزد�د على a�cة �مل�صتوي�ت; ملو�جهة �ل†ص¨و• �Q�ÿجية،
و�لتهديد�ت ب≤طع �مل�ص�عد�ت عن �ل�صع� Öلفل�صطينيc .م� ��صتÑعد �لعري�ن �إمك�نية
تعرVص جم�عت¬ مل�ص�cل �أمنية �أو –ري†ص Vصده� من ج�ن� Öلدول �لتي ت†صع حم��ص

على ق�Fمة �’إQه�ب.51

وQغ� ºأن خي� Qحم��ص �’أول �cن ت�صكيل حكومة وحد Iوطنية ،ت†صa ºت íو�ل≤و�ºF

و�لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �’أخرى .ولكن �لت�رشي�ëت �’أمريكية �لر�صمية� ،ملعربة عن
†aQص و��صنطن حكومة ت≤وده� حم��ص� ،أوح âب�أن �◊كومة لن تعي�ص طوي k
c .Óم�

برRت �إVص�k aة �إ ¤ذلك ،م�صكلة موق∞ حم��ص من من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية� .أم�
على م�صتوى قي�د�ت aت≤a ،íد �cن �لتوج¬ منذ ◊¶ة �إعÓن �لنت� èFهو †aQص �مل�ص�cQة

يف حكومة وحد Iوطنية ت≤وده� حم��ص; وهو م� �أدى يف �لنه�ية �إ� ¤أن تنفرد حم��ص

بت�صكيل �◊كومة بر��Fصة �إ�صم�عيل هنية يف .522006/3/28

:¬JÉ«YGóJh §«dÉ°T ô°SCG .2
“كنKÓK âة �aص�Fل aل�صطينية من بينه� cت�� ÖFل≤�ص�÷� ،Ωن�� ìلع�صكري ◊رcة

حم��ص يف  ،2006/6/25من �أ�رش �÷ندي �’إ�رش�Fيلي جلع�د �ص�لي§ ،Gilad Shalit
يف عملية ع�صكرية �أمُ rط pل  ≥nعليه� ��ص�” ºلوه� ºملتÑدد“ ،يف معc Èر� Ωأبو �ص�ΩÒc” ⁄
�ص�لو “Ωجنوب قط�´ غز .Iوقد �أ�صفرت �لعملية يف حين¬ عن م≤تل جندي� Úإ�رش�Fيلي،Ú

وم≤�ومa Úل�صطيني Úم� �Rل�” âإ�رش�Fيل“ –تجز جãم�نيهم� ،ب�’إVص�aة �إ� ¤أ�رش �ص�لي§.53
وق�ل بي�ن للف�ص�Fل �لKÓãة يف :2006/6/30
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�إنن� نعلن على �ملÓأ مط�لÑن� �لع�دلة و�’إن�ص�نية �لت�لية; �’إaر� êعن جميع
�’أ�ص�Òت ،و�’أطف�ل دون �صن �ل`  18ع�م �Ñc ،�kد IQح�صن نو�ي� ،م≤�بل
معلوم�ت عن �÷ندي �’أ�ص .Òو]نطل Öم≤�بل �إط� ¥Óرش�� ìص�لي§] �’إaر�ê
m
عن �أل∞ من �’أ�رشى �لفل�صطيني ،Úو�لعرب ،و�مل�صلم� ،Úص�م k
 Óذلك
ب�لدQجة �’أو ¤جميع ق�د� Iلف�ص�Fل �لفل�صطينية ،وجميع ذوي �’أحك�Ω
�لع�لية ،وجميع �ملرVصى ذوي �◊�’ت �لطÑية �ل�صعÑة و�’إن�ص�نية ،ووق∞
cل �أ�صك�ل �لعدو�ن و�◊�ص� Qعلى �ل�صع� Öلفل�صطيني.54

�أخذت عملية �لتف�وVص حول �إط� ¥Óرش�� ìص�لي§ م≤�بل �’إaر� êعن �أ�رشى
aل�صطيني Úحيز� k�ÒÑc kيف �لعÓقة ب Úم�رش� ،لتي لع âÑدو� Qلو�صي§ ،وب Úحم��ص �لتي
ت�صدQت �ملف�وVص�ت ب��ص� ºلف�ص�Fل �’�Bرش.I
و�أوVص âëم�ص�د Qيف حم��ص ب�أن¬ ّ” يف �Bب� /أغ�صط�ص � 2007لتو� ≥aمن خÓل
�لو�ص�طة �مل�رشية ،على �إط� ¥Óرش�� ìلن�ص�ء و�’أطف�ل من ب’� Úأ�رشى �لفل�صطينيÚ
يف �ل�صجون �’إ�رش�Fيلية ،و�لذين �عت≤لو� على خلفية �أ�رش �÷ندي �ص�لي§ مãل نو�ب
�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ،و� 450أ�ص k�Òيت� ºإط� ¥Óرش�حه ºو� ≥aل≤�Fمة �لتي
قدمته� حم��ص ،و� 550أ�ص k�Òبتو� ≥aم�رشي مع ”�إ�رش�Fيل“ .55وبذلك توcDد م�ص�دQ
حم��ص ب�أن �◊دي åد� Qحول �’إaر� êعن حو�‹ � 1,400أ�صa Òل�صطيني م≤�بل �إط¥Ó
�رش�÷� ìندي �’إ�رش�Fيلي.
و�أcدت حرcة حم��ص يف �أ Ìcمن من��صÑة �أن �لر�عي �لوحيد ل`”�صف≤ة �ص�لي§“
هي �ل≤�هر ،Iو�أ�ص� Qمو�صى �أبو مرRو� ،¥إ� ¤أن مل∞ �ص�لي§ ”يج� Öأن ي¶ل يف يد
م�رشa ،هي �لو�صي§ ،وهي � §≤aلتي –ر∑ �ملل∞“c .56م� �أcد �صعيد �صي�� ،Ωل≤ي�دي
يف �◊رcة ،ووRير �لد�خلية يف �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤�لة� ،لذي ��صت�صهد يف �لعدو�ن
�’إ�رش�Fيلي على �ل≤ط�´ يف � ،2009/1/15أن ”�لر�عي �لوحيد ل�صف≤ة ت�Ñدل �’أ�رشى
بينن� وب’� Úإ�رش�Fيلي Úهي م�رش“.57
تن∞ وجود و�ص�ط�ت �أوQوبية وعربية يف ق†صية
غ� Òأن حرcة حم��ص يف �مل≤�بل p ⁄
�ص�لي§ ،موcDد  Ikعلى �أنه� تتع�طى مع a�cة �÷هود و�لو�ص�ط�ت على �أ�ص��ص �أنه� ت�صÖ
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وبﬁ Úمود
يف خدمة �÷هود �مل�رشية �ملÑذولة يف �صÑيل �إ‚�� Rصف≤ة ت�Ñدل �’أ�رشىّ .58
�لزه�� ،Qل≤ي�دي يف �◊رcة� ،أن لكل دولة �◊≥ يف خدمة �ل�صع� Öلفل�صطيني aيم�

ي�îص موVصو´ �لو�ص�طة لÓإaر� êعن �أ�رشى aل�صطيني.59Ú
وŒد’� Qإ�ص� IQهن� �إ� ¤أن �لدو’� Qأمريكي  ⁄يكن بعيد� kعن هذ� �ملل∞≤a ،د مُ�cص∞
�لن≤�ب عن قي�� Ωإد�� IQلرFي�ص �’أمريكي جو êQبو�ص  George W. Bushمبم��Qصة
Vص¨و• على م�رش و”�إ�رش�Fيل“ لتëريك �صف≤ة ت�Ñدل �’أ�رشى ،و�إ“�مه� قÑل مو“Dر
�أن�بولي�ص لل�ص� ،Annapolis Peace Conference ΩÓلذي ع≤د يف ،2007/11/27
حول عملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،ويÑدو �أن و�Qء هذ√ �لرغÑة �’أمريكية �لتîو±
من �حتم�ل ت�أ ÒKهذ� �ملل∞ �صل �k Ñعلى �ملو“Dر.60

�أم� ب�îصو�ص �ملوق∞ �’إ�رش�Fيلي من �لو�ص�طة �مل�رشية �aأوVص íمو�صى �أبو مرRو،¥

ن�FQ ÖFي�ص �ملكت� Öل�صي��صي يف حم��ص� ،أن حرcت¬ †aQص âعرVص � �kإ�رش�Fيلي  �kن≤لت¬ قطر

يف �إط� Qمف�وVص�ت ت�Ñدل �’أ�رشى مع �’إ�رش�Fيلي ،ÚموcDد��“ kصك حرcت¬ ب�لو�صي§

�مل�رشي ،و�ملط�ل� Öلتي ّ” �لتو� ≥aعليه� يف هذ� �ملل∞ من خÓل هذ√ �لو�ص�طة.
و�أVص�’�” :±إ�رش�Fيليون يف cل مرحلة يدaعون بو�صي§ جديد ،يتëد çمعن� مبط�لÖ
جديد ... ،Iبدون عل� ºمل�رشي ;Úلت¨ي Òهذ� �لو�صي§ بëج èو�هية ،منه� عد ΩقدQت¬
على �’إ‚� ،Rوعد Ωجديت¬ ،وم� �إ ¤ذلك من ق†ص�ي� ،ولكن حم��ص م� �Rل âمتم�صكة
ب�لو�صي§ �مل�رشي يف م�ص�ألة �ص�لي§“.61
وق�ل م�صد Qدبلوم��صي م�رشي ،جمم k
� Óملوق∞ �مل�رشي من مل∞ �ص�لي§� ،إن م�رش
قدم âللوaد �’إ�رش�Fيلي �لذي � Q�Rل≤�هر Iيف  2008/8/5ل� åëÑصف≤ة �’أ�رشى

�لفل�صطيني ،Úق�Fمة ت†ص 450 ºمعت≤ k
a Óل�صطيني  �kطل âÑحم��ص �إط� ¥Óرش�حه ،ºم≤�بل

�’إaر� êعن �ص�لي§ ،لكن ”�إ�رش�Fيل“ †aQص� âإطc ¥Óل هذ� �لعدد .وعرVص �لوaد

�’إ�رش�Fيلي �’إaر� êعن  §≤a 71من ق�Fمة �ل`  ،450م k�QÈذلك ب�أن ب�قي �’أ�ص��îص
�ملدQجة �أ�صم�وDه” ºق�مو� ب�أعم�ل �إQه�بية و�أي�ديه ºملطîة بدم�ء �’إ�رش�Fيلي ،Úولذلك
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’ يكن �إطÓقه .“ºو�أVص�� ±مل�صد� Qأن حرcة حم��ص †aQص âيف �مل≤�بل هذ� �لعرVص
�’إ�رش�Fيليa’ ،ت � �kإ� ¤أن �◊رcة ت�صددت �أ Ìcيف مل∞ �’أ�رشى بعد �صف≤ة حزب �ˆ

و”�إ�رش�Fيل“ ،بت�Qيخ � ،2008/7/16لتي �أطل≤’� âأخ IÒمبوجÑه� عميد �’أ�رشى �لعرب
يف �ل�صجون �’إ�رش�Fيلية �صم� Òل≤نط� ،QوKÓKة من �أ�رشى �◊زب يف حرب “و،2006 R

بد،
و�aQت عدد  ÒÑcمن �ل�صهد�ء م≤�بل ”�aQت“ جندي� Úإ�رش�Fيلي .Úوب�لت�‹ ّ Óa

ح�صÑم� ترى حم��ص� ،أن تكون �ل�صف≤ة ���ÿصة ب�إط� ¥Óرش�� ìص�لي§ �أ ،Ècو�أVصºî
خ��صة �أن¬ م� �Rل على قيد �◊ي� .Iو�أوVص� íمل�صد� Qأن م�رش –�ول ت≤ري Öوجه�ت ن¶ر

حم��ص و”�إ�رش�Fيل“ ’إغ ¥Óهذ� �ملل∞ ،و�إبد�ء مرونة �أ ،Ècوخ��صة قÑل �نته�ء aرتI

حكFQ ºي�ص �لو�QRء �’إ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت  ،Ehud Olmertو�حتم�ل قدوFQ Ωي�ص

و�QRء �Bخر يت�ص ºب�لت�صدد.62

و��صتن�د�� kإ ¤هذ√ �ÿلفية≤a ،د �صهدت �لعÓقة ب Úم�رش وحم��ص توتر�a kيم� ي�îص

�ملف�وVص�ت حول �ص�لي§ ،و�صيطرت نتيجة ذلك ح�لة من عد� Ωل≤ãة على �’أجو�ء بÚ
�لطر ،Úaو�صل� âأحي�ن � �kإ ¤دQجة �’ته�م�ت �ملت�Ñدلة.
وق�ل م�ص� Òمل�رشي� ،لن� ÖFعن حم��ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي ،يف ،2008/8/13
�إن¬ ”�أم�� Ωإ�رش� Qم�رش على �إب≤�ء مع íaQ Èم¨ل≤ �a ،�kإن هن�∑ �نعد�≤K Ωة ب� Úل�صعÖ
�لفل�صطيني و�ل≤ي�د� Iمل�رشية ،وخ�صو�ص  �kيف ّ
Xل عد ì�‚ Ωم�رش يف �إحر� Rت≤د Ωيف
�مللف�ت �’أ�ص��صية ،و�أعني به� �’أ�رشى و�لتهدFة و�◊و�� Qلوطني“ .63و�cن مو�صى �أبو

مرRو ¥قد �أcد على �أن �◊رcة تعت Èم�رش �لو�صي§ �لذي ّ” �لتو� ≥aعلي¬ ب� ÚلطرÚa

يف ق†صية �ص�لي§.64

��صتنكرت م�رش من جهته� ت�رشي�ëت �لن� ÖFم�ص� Òمل�رشي �ملذcو IQحول Vصع∞

�لنت�� èFلتي �Bل� âإليه� �÷هود �مل�رشية يف ملف�ت �’أ�رشى و�لتهدFة و�◊و�� Qلوطني.
وق�ل م�صد Qم�رشي ،طل Öعد Ωتعريف¬� ،إن ”مãل هذ√ �لت�رشي�ëت ’ تن�صج ºمع
حج÷� ºهود و�مل�ص�عي �ملكãفة �لتي تÑذله� �ل�صلط�ت �مل�رشية; ’إ‚�� ìصف≤ة لت�Ñدل
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�’أ�رشى ب Úحم��ص و�إ�رش�Fيل“ .و�أVص�� ±أن ”�ل≤�هر Iت�صت¨رب �أن يوcDد مو�صى �أبو
مرRو� ،¥لرجل �ل Ê�ãيف حم��ص≤K ،ة �◊رcة ب�لو�ص�طة �مل�رشية يف وق âيلوa ìي¬
توحد
م�صوDول �Bخر ب�ل åëÑعن و�صي§ دو‹“ .و�Qأى �أن¬ ”يتع Úعلى حم��ص �أن ّ
خط�به� �لر�صمي  √�Œم�رش ،و�أن تتوق∞ عن هذ√ �لتلمي�ëت �ملو�Dصفة و�ل¨ريÑة“.65
ولوحظ �أن م�رش �صعدت خÓل �صهر �Bب� /أغ�صط�ص  2008من حملته� على
�’أنف� ¥على �◊دود مع مدينة ≤a ،íaQد بد�أت �’أجهز’� Iأمنية �مل�رشية �أ Ècعملية
تدم ÒلÓأنف�� ¥لتي ّ” �cت�ص�aه� خÓل تلك �ملد ،Iحي� åرشع âيف تدم Òنëو  20نف≤ �k
�أغلÑيته� يف �ملنط≤ة م� ب Úمع íaQ Èوحي �ل�Èهمة.66
ويف هذ� �ل�صي�� ¥رش� ìملتëد çب��ص ºو� IQ�Rلد�خلية �مل≤�لة يف غز� ،Iإيه�ب
�ل¨�ص ،Úيف  2008/8/11ب�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�صطيني� Úلذين قتلو� جر�ء �نهي��Qت يف هذ√ �’أنف�) ¥و�صل عدد �ل†ص�ëي�
من �لفل�صطيني� Úلذين ق†صو� د�خل �’أنف� ¥ح�ص Öمو�Dص�صة ح≤وقية aل�صطينية �إ25 ¤
Vصëية منذ مطلع �لع� 2008 Ωوحتى منت�ص∞ �Bب� /أغ�صط�ص من نف�ص �لع� .(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�.67
وقد هددت cت�� ÖFل≤�ص�÷� ،Ωن�� ìلع�صكري ◊رcة حم��ص ،على ل�ص�ن �لن�ط≥
ب��صمه� �أبو عÑيد ،Iبتëويل ”�ص�لي§“ �إQ” ¤ون �أ�Qد  “2يف ح�ل ��صتمر�� Qملم�طلة

�’إ�رش�Fيلية يف ق†صية �’أ�رشى.68

وcر Qمو�صى �أبو مرRو ¥ت�أcيد �◊رcة على �أهمية �لو�ص�طة �مل�رشية يف مل∞ �ص�لي§،
غ� Òأن¬ �صدد على �أن حم��ص:
لن تتزحز ìقيد �أ‰لة عن �ملط�ل� Öلتي ّ” �لتو� ≥aعليه� مع �’إ�رش�FيليÚ

قÑل �أ Ìcمن ع� Ωحول �ل�صف≤ة ’إط÷� ¥Óندي جلع�د �ص�لي§] ...وهي]
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�إط� ¥Óرش�� ìلن�ص�ء و�’أطف�ل ،و�لذين �عت≤لو� على خلفية �أ�رش �÷ندي
�ص�لي§ ،مãل نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ،ب�’إVص�aة �إ� 450 ¤أ�صk�Ò
يت� ºإط� ¥Óرش�حه ºو� ≥aل≤�Fمة �لتي قدمته� حم��ص ،و� 550أ�ص k�Òبتو�≥a

م�رشي مع �إ�رش�Fيل.69

حمل �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مv c ∑Q�Ñ
 Óمن حم��ص و”�إ�رش�Fيل“ م�صوDولية تعÌ
وقد ّ

�ملف�وVص�ت حول �ص�لي§ ،و�أVص� ±ب�أن م�رش ’ ت�صعى �إ� ¤لو�ص�طة ،و�إ �‰غÒه� ي�أتي
�إليه� .و�أ�ص�� QلرFي�ص �مل�رشي �إ� ¤أن بÓد√ يكن �أن ترت∑ عن طي Öخ�طر جهود ترتيÖ
ت�Ñدل �’أ�رشى ،وق�ل� :إن ”ق†صية �ص�لي§ لي�ص âحكر� kعلين�“ ،غ� Òأن¬ ��صتد ∑Qب�أن تعدد

�’أطر�� ±لتي ت≤و Ωب�لو�ص�طة يف هذ� �’أمر ،لي�ص يف م�صلëة �ل≤†صية ،موVص� �k ëأن �أي
و�صي§ يف �ل≤†صية يج� Öأن يكون ل¬ عÓقة مع �لفل�صطيني’” Úأنه� مرتÑطة ب�’إaر� êعن

aل�صطيني Úو�’إaر� êعن �ص�لي§“ .70و�رش� ìل�صف� Òمل�رشي لدى ”�إ�رش�Fيل“ ي��رش VQص�
ب�أن م�رش ’ “�نع يف �أن تتو� ¤أي جهة �أخرى مهمة �لو�ص�طة بهد ±طي مل∞ �÷ندي

�’إ�رش�Fيلي ،غ� Òأن¬ �أ�ص�� Qإ� ¤أن م�رش هي �لدولة �لوحيد� Iل≤�د IQعلى �إيج�د ﬂر êلهذ�
�ملوVصو´.71

وحمل âحم��ص من جهته� ”�إ�رش�Fيل“ م�صوDولية جمود �ملف�وVص�ت حول �ص�لي§،
ّ

وتع Ìجهود �لو�ص�طة �مل�رشية; �aأcد FQي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص خ�لد

م�صعل يف م≤�بلة ن�رشته� جريد Iلوaي¨�Qو �لفرن�صية  Le Figaroيف � 2008/10/6أن¬

’ يوجد جديد يف �ملف�وVص�ت مع ”�إ�رش�Fيل“ ب�ص�أن �÷ندي �’إ�رش�Fيلي �’أ�ص .Òو�أcد
�أن ”�إ�رش�Fيل“ ترت�جع ب��صتمر� Qعن �لن≤�• �لتي يت’� ºتف� ¥عليه� يف ق†صية �÷ندي.72
ويف � 2008/11/22أعلن مو�صى �أبو مرRو� ¥أن مل∞ �صف≤ة �ص�لي§ ”جممد ح�لي ،�k

و�’إ�رش�Fيليون يتëملون م�صوDولية تعطيل ع≤د �ل�صف≤ة حتى يومن� هذ� ،ب�ص�‡ ÖÑطلتهº
وتردده ºوتر�جعه ºعن تعهد�ته ،“ºو�أcد على �أن حم��ص م� �Rل âتتم�صك ب�لو�ص�طة
�مل�رشية ’إبر� Ωهذ√ �ل�صف≤ة .73ويف �ل�صي� ¥ذ�ت¬ ق�ل ﬁمود �لزه� Qيف � 2008/12/11إن

حرcة حم��ص  ⁄تكن تعت≤د �أن تطول ق†صية �ص�لي§ cل هذ√ �ملد .Iو�أVص�” :±يكن
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�إ‚�� Rل�صف≤ة ب�ص�أن �÷ندي �’أ�ص Òيف غ†صون يو Ωو�حد ،يف ح�ل ت�صكيل حكومة

�صج�عة يف �إ�رش�Fيل ،تزيل �◊�جز �لذي وVصعت¬ ،وتفر êعن �’أ�رشى ]�لفل�صطيني]Ú
�ملëكو Ωعليه ºب�ل�صجن مدى �◊ي�.74“I

:á«æWƒdG IóMƒdG áeƒµM π«µ°ûJh 2007 áµe ¥ÉØJG .3
وقع âحرcت� aت íوحم��ص �تف� ¥مكة يف � ،2007/2/8لذي �أ�صه ºيف ت�صكيل

�أول حكومة وحد Iوطنية aل�صطينية .و ⁄ي¨فل هذ� �’تف�’� ¥إ�ص�� IQإ� ¤أهمية دوQ

م�رش يف تهدFة �’أوVص�´ يف قط�´ غز.I
�أم� �أبر Rبنود هذ� �’تف�:75¥

� .1لت�أcيد على –ر� Ëلد� Ωلفل�صطيني ،و�ت�îذ a�cة �’إجر�ء�ت و�لرتتي�Ñت �لتي

–ول دون ذلك ،مع �لت�أcيد على �أهمية �لوحد� Iلوطنية �cأ�ص��ص لل�صمود
�لوطني ،و�لت�صدي لÓحتÓل ،و–≤ي≥ �’أهد�� ±لوطنية �مل�رشوعة لل�صعÖ
�لفل�صطيني ،و�عتم�د ل¨ة �◊و��c Qأ�ص��ص وحيد ◊ل ��aÓÿت �ل�صي��صية يف

�ل�ص�حة �لفل�صطينية.

’� .2تف� ¥وب�صو IQنه�Fية على ت�صكيل حكومة وحد Iوطنية aل�صطينية و� ≥aتف�¥
تف�صيلي معتمد ب� Úلطر ،Úaو�ل�رشو´ �لع�جل يف �ت�îذ �’إجر�ء�ت �لد�صتوQية
لتكري�صه�.

� .3مل†صي قدم  �kيف �إجر�ء�ت تطوير و�إ�ص ìÓمن¶مة �لتëرير �لفل�صطينية ،وت�رشيع
عمل �للجنة �لت†ëصÒية ��صتن�د� kلتف�هم�ت �ل≤�هر Iودم�ص≥.
 .4ت�أcيد مÑد�أ �ل�رش�cة �ل�صي��صية على �أ�ص��ص �ل≤و�ن� Úملعمول به� يف �ل�صلطة �لوطنية
�لفل�صطينية ،وعلى ق�عد� Iلتعددية �ل�صي��صية و� ≥aتف� ¥معتمد ب� Úلطر.Úa

بدو √Qدع� �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م ∑Q�Ñبعد توقيع �تف� ¥مكة a�cة �ل≤وى
و�لف�ص�Fل �ل�صي��صية �لفل�صطينية �إ’� ¤لتز� Ωب�’تف� ،¥موcDد� kعلى Vرشو� IQإ‚�ì
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حكومة �لوحد� Iلوطنية و�لت�صدي ’أية �ﬁو’ت ت�صتهدŒ ±دد �’قتت�ل ب� Úأبن�ء
�ل�صع� Öلو�حد ،ليكون �÷�ن� Öلفل�صطيني �رشيك �a �kع k
 Óوقوي  �kيف عملية �ل�صc .ΩÓم�
دع� �لرFي�ص م� ∑Q�Ñلفل�صطيني� Úإ ¤تÑني �صي��ص�ت و�Vصëة لرaع �◊�ص�’� Qقت�ص�دي

عن �ل�صلطة �لفل�صطينية و�ملفروVص منذ aو Rحرcة حم��ص يف �’نت�îب�ت �لت�رشيعية

يف �cنون �ل /Ê�ãين�ير ع� .762006 Ωو†aQص� âلر��Fصة �مل�رشية aرVص �أي �رشو• على

حكومة �لوحد� Iلفل�صطينية ،وق�ل �صليم�ن عو�د �ملتëد çب��ص� ºلر��Fصة �مل�رشية� :إن
”�ملوق∞ �لفل�صطيني و�ل�صي��ص�ت �لفل�صطينية �لتي �صو ±تتÑن�ه� �◊كومة �÷ديدI
هو �ص�أن aل�صطيني ،وم�رش  ⁄ولن تتدخل لكي تفرVص على �لفل�صطيني Úمو�ق∞ من

ج�نÑه�“ .و�أVص�aQ” ±ع �◊�ص�� Qل�صي��صي و�’قت�ص�دي لن يت ≥≤ëب�لند�ء�ت ،لكن¬

Qهن ب≤د�÷� IQن� Öلفل�صطيني على �أن يعلي �مل�صلëة �لفل�صطينية aو ¥م�ص�ل� íلف�ص�Fل

و�أن يتëد çب�صوت و�حد“.77

cم� �أجرى �لرFي�ص م ،∑Q�Ñيف �ﬁ ،2007/2/27د�Kت مع �لع�هل �ل�صعودي �مللك

عÑد �ˆ بن عÑد �لعزيز ،تن�ول� âصÑل �إ‚� ìتنفيذ �تف� ¥مكة ب Úحرcتي aت íوحم��ص،
و–≤ي≥ �لو� ¥�aلوطني ب Úجميع �لف�ص�Fل �لفل�صطينية ،وتهيÄة �’أجو�ء �ملو�تية للعودI

�إ� ¤ملف�وVص�ت على �مل�ص�� Qلفل�صطيني ’� -إ�رش�Fيلي.78

وق�ل �ملتëد� çلر�صمي ب��ص��FQ ºصة �÷مهوQية �مل�رشية� ،ل�صف� Òصليم�ن عو�د:

”نëن �صعد�ء مب� ّ” �’تف� ¥علي¬ بa Úت íوحم��ص يف مكة ،وندعو ب�قي �لف�ص�Fل

�لفل�صطينية لÓن†صم�� Ωإ ¤هذ� �لو.79“¥�a

cم� Qح� Öأحمد �أبو �ل¨ي§ ،وRير �Q�ÿجية �مل�رشي ،بتو�صل حرcتي aتí
وحم��ص �إ� ¤تف� ¥مكة �ملكرمة ،موcDد�� kأن¬ ”خطو Iمهمة نëو �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية،
و�صون وحد� Iل�ص∞ �لفل�صطيني ،وaQع �◊�ص� .80“Qوبعد ت�صكيل حكومة �لوحدI
�لوطنية بر��Fصة �إ�صم�عيل هنية ،و�لتي ج�ءت نتيجة ’تف� ¥مكة� ،أcد �أبو �ل¨ي§ �أهمية

ت�صكيل حكومة وحد Iوطنية aل�صطينية و‚�حه� يف توحيد �ل�ص∞ �لفل�صطيني ،ونÑذ
��aÓÿت ،و�لتفر Æلعملية �لÑن�ء �لد�خلي.81
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ومن ج�ن≤a ،¬Ñد �أ�ص�د خ�لد م�صعل ب�÷هود �لتي تÑذله� م�رش يف خدمة �ل≤†صية
�لفل�صطينية cكل ،وجهوده� �لر�مية �إ� ¤إن†ص�� êتف� ¥مكة �ملوقع ب Úحرcتي حم��ص

وaت íب�صكل خ��ص .ونفى م�صعل �أن يكون �أي من �مل�صوDول� Úمل�رشي Úقد وج¬ ل¬ عت�ب �k
�أو �أي �إ�ص� IQمُيفه ºمنه� �أن م�رش �cن âغ Òمرت�حة ملو�≤aة حم��ص وaت íعلى توقيع
�تف� ¥مكة بن�ء على �لدعو� Iل�صعودية ،موcDد� kترحي Öم�رش ب�تف� ¥مكة و�إعÓنه�
منذ �لل¶ëة �’أو ¤ت�أييده� وم�ص�ندته� ل¬ .و�أ�ص�� Qإ� ¤أنه� ت≤و Ωبجهود حãيãة من �أجل
�ل≤†صية �لفل�صطينية ،وق�ل�” :إن م�رش �cن âح�Vرش Iيف �تف� ¥مكة ويف قط�´ غزI
بجهده� �’أمني ملنع �’قتت�ل ،ونëن cن� على تو��صل مع �مل�صوDول� Úمل�رشي¶◊ Úة
بل¶ëة قÑيل �’تف� ¥و�أKن�ء√ وبعد√“.82
ومن �÷دير ب�لذcر �أن ن�ص �تف� ¥مكة ي�ص� Òإ ¤دو Qم�رش يف �إ‚�◊� ìو� ،Qحيå
ن�ص �’تف�” :¥ن≤د� Ωل�صكر �÷زيل لÓإخو Iيف م�رش �ل�ص≤ي≤ة ،و�لوaد �’أمني �مل�رشي
يف غز� ،Iلذين بذلو� جهود� IÒÑc kيف تهدFة �’أوVص�´ يف �ل≤ط�´ ،خÓل �لفرتI

�ل�ص�ب≤ة“.83
�أدت حكومة �لوحد� Iلوطنية �لفل�صطينية �ليم� Úلد�صتوQية يف ،2007/3/17
و�أعرب �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م ∑Q�Ñعن �أمل¬ يف ‚� ìهذ√ �◊كومةc .م� QحÖ
وRير �Q�ÿجية �أحمد �أبو �ل¨ي§ بت�صكيل �◊كومة �لفل�صطينية ،وهن�أ �ل�صع� Öلفل�صطيني
وقي�دت¬ على هذ√ �ÿطو� Iلتي تدع� ºلعمل �لفل�صطيني �مل�صرت∑ ،ودع� �ملجتمع �لدو‹
�إ�” ¤لتع�مل ب�إيج�بية مع �◊كومة ،و�ت�îذ �’إجر�ء�ت �لRÓمة ل†صم�ن ‚�حه� يف

عمله� ،خ�صو�ص ÷ �kهة aQع �ملع�ن� Iعن �ل�صع� Öلفل�صطيني وبن�ء �ملو�Dص�ص�ت �لتي
“ãل نو�� Iلدولة �لفل�صطينية �ملمُر .“I�Œوع Èعن �أمل¬ يف �أن ” مُيف�ص íت�صكيل �◊كومة
�لفل�صطينية �÷ديد� Iلطري≥ �أم� ΩتÑãي� âلتهدFة �◊�لية مع �إ�رش�Fيل ،وتو�صيعه� لت�صمل
عجل ب�لتو�صل �إ� ¤صف≤ة مُيفر êمب≤ت†ص�ه� عن �أ�رشى aل�صطيني Úيف
�ل†صفة �ل¨ربية ،و�أن مُي ّ
م≤�بل �’إaر� êعن �÷ندي �’إ�رش�Fيلي �’أ�ص Òيف قط�´ غز .“Iو�صدد على �أن ”ت�صكيل
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حكومة �لوحد ،Iو�’إجم�´ �لفل�صطيني على تفوي†ص من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية
و�لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص للتف�وVص على �لت�صوية �لنه�Fية مع �إ�رش�Fيل ،يتي�ëن aر�صة Kمين kة

يج� Öغتن�مه� ’�صتÄن� ±عملية �ل�ص.84“ΩÓ

ون≤ل �لوaد �’أمني �مل�رشي �لذي ق� Ωبزي�’� IQأV�Qصي �لفل�صطينية ،تهنÄة م�رش قي�د Ik
وحكوم kة و�صع� �k Ñإc ¤ل من �لرFي�ص �لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص وFQي�ص �لو�QRء �إ�صم�عيل

هنية بت�صكيل حكومة �لوحد� Iلوطنية ،وت�أييد م�رش له� بو�صفه� خطو  Ikلتعزيز �لãو�بâ

�لوطنية �لفل�صطينية ،و�◊ف�® على وحد� Iل�صع� Öلفل�صطيني .و�أcد �لوaد �’أمني

�مل�رشي �لذي تر�أ�ص¬ �للو�ء بره�ن جم�ل حم�د ،لكل من ع��Ñص وهنية على دع ºم�رش
�لك�مل ◊كومة �لوحد� Iلوطنية �لفل�صطينية ،وعزمه� على م�ص�ندته� يف a�cة �ملa�ëل

�لدولية.85
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´É£b ≈∏Y ¢SÉªM Iô£«°S òæe ábÓ©dG äGQƒ£J :Ék ãdÉK
2008 áæ°S ájÉ¡f ≈àM IõZ
:IõZ ≈∏Y ¢SÉªM Iô£«°S .1
خ�Vص âحرcة حم��ص يف �لفرت 2007/6/14-11 Iعملية �أمنية غ Òمتوقعة; �إذ ق�مâ
�ل≤و� Iلتنفيذية ومب�ص�ندc Iت�� ÖFل≤�ص�÷� ،Ωن�� ìلع�صكري ◊م��ص ،بتوجي¬ Vرشبة
ق��صية ملن ت�صمي¬ ب`”�لتي�� Qلعميل يف �’أجهز’� Iأمنية وحرcة aت� ،“íلذين تتهمهº
حم��ص ب�لت�ص ÖÑيف �لفلت�ن �’أمني .86وعلى �إKر هذ√ �لعملية “كن âحرcة حم��ص من
�ل�صيطر Iعلى قط�´ غز.I
وو’ �k ≤aإح�ص�ء�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن≤a ،د �ص≤§ جر�ء �أحد�ç
”�◊�ص� ºلع�صكري“ يف قط�´ غز 161 Iقتي k
 ،ÓخÓل �لفرت ،2007/6/16-7 Iومن بÚ
هو’Dء  43مدني  ،�kو� 91ص�îص  �kمن عن��رش حرcة aت íو�’أجهز’� Iأمنية �لت�بعة له� ،و27
�ص�îص  �kمن حرcة حم��ص وcت�� ÖFل≤�ص� Ωو�ل≤و� Iلتنفيذية.87
�أع≤� Öصيطر Iحم��ص على غز� Iإق�لة �لرFي�ص �لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص ◊كومة
�لوحد� Iلوطنية بر��Fصة �إ�صم�عيل هنية ،و�إعÓن ح�لة �لطو� ،ÇQوت�صكيل حكومة �إنف�ذ
ح�لة �لطو� ÇQبر��Fصة �صa ΩÓي�Vص يف .ˆ� Ω�Q
ونتن�ول هن� تطو�Qت �ملوق∞ �مل�رشي من �’قتت�ل �لفل�صطيني �لد�خلي و�نعك��ص¬
على �لعÓقة مع حم��ص خ�صو�ص  �kبعد �صيطر’� Iأخ IÒعلى قط�´ غز Iيف منت�ص∞ �صنة
a .2007في بد�ية �صنة  2007دع âم�رش ،ع≤ Öقمة جمع� âلرFي�ص �مل�رشي ح�صني
م ∑Q�Ñوملك �’أQدن عÑد �ˆ �ل� ،Ê�ãإ ¤وق∞ �’قتت�ل �لفل�صطيني ،و�إ� ¤تف� ¥بa Úتí
 ºKدع âم�رش
وحم��ص على ت�صكيل حكومة وحد Iوطنية �أو حكومة تكنوقر�•ّ .
�لف�ص�Fل �لفل�صطينية �إ’� ¤ن†صم�’ Ωتف� ¥مكة ،ونف� âأي تر�جع عن موقفه� �لد�عº
يت ºبتن�صي≥ وت�ص�وQ
للëو�� Qلفل�صطيني � -لفل�صطيني ،و�أcدت �أن تنفيذ هذ� �’تف�ّ ¥
ب Úم�رش و�ململكة �لعربية �ل�صعودية ،و�أن �لوaد �’أمني �مل�رشي م� �Rل م�صتمر� kيف عمل¬
منذ �أ�صهر عديد.88I
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وبعد Œدد �’�صت�c�Ñت �لد�مية ب Úحرcتي aت íوحم��ص يف �أي� /Qم�يو 2007

تدخل âم�رش ع Èوaده� �’أمني بر��Fصة �للو�ء بره�ن حم�د و�مل≤ي ºيف غز ،Iو‚âë

ºK
يف ع≤د �تف� ¥لوق∞ �إط� ¥Óلن��c Qن هو ��ÿم�ص بينهم� منذ Œدد �’�صت�c�Ñتّ ،
بد�أت بعد ذلك جولة جديد Iمن �◊و� Qمب�ص�cQة �لعديد من �لف�ص�Fل �لفل�صطينية على

غر�◊� Qو�� Qل�ص�ب≥ يف �ل≤�هر� Iصنة .892005

Xل ي�صوب¬ l
غ� Òأن هذ� �ملوق∞ �مل�رشي s
ميل و�Vص� §ÿ íلر��Fصة �لفل�صطينية; �إذ

�أ�ص�Qت م�ص�د� QإخQ�Ñية عد� Iإ ¤م�ص�cQة م�رش يف �جتم�ع�ت �أمنية� ،أ�صفرت عن

مو�≤aته� على ت≤د� Ëمل�ص�ند Iو�لدع ºلرFي�ص �ل�صلطة و�’أجهز’� Iأمنية �لت�بعة ل¬.
و�أcدت بع†ص هذ√ �مل�ص�د Qب�أن sم�رش ��صتعدت cي ”تدQب � �k a’Bمن �أaر�د �ل≤و��ÿ� Iصة

�لتنفيذية �لت�بعة ◊رcة aت� ،íلتي يتو ¤قي�دته� ﬁمد دحÓن“� ،إ’ �أن sم�صد k�Qم�رشي  �kنفى

ذلك .ولكن �مل�صد� Qمل�رشي نف�ص¬ ع�د و�أcد ب�أن sم�رش دQب âقو�ت حر�ص �لر��Fصة،
معل k
 Óهذ� �لدو Qب≤ول¬�” :إن sحر�ص �لر��Fصة منو• ح�لي  �kمبهم�ت ﬁدد ،Iعلى �Qأ�صه�
حم�ية �لرFي�ص �لفل�صطيني ،و�ل�صيطر Iعلى �ملع�بر ،و�لوجود يف �ÿطو• �لف��صلة بÚ
�ل≤و�ت �’إ�رش�Fيلية و�ل≤و�ت �لفل�صطينية“ .وبر Qموق∞ بÓد√ هذ� ب�أن¬ ن� œعن حر�ص

م�رش على م�ص�عد� Iلفل�صطيني Úيف ت≤وية �أد�Fه� ºلع�صكري ،وبن�ء ذ�ته ;ºمن �أجل م�
�أ�صم�√ Vصم�ن ��صتت�Ñب �’أمن يف قط�´ غز ،Iو”�ل�صيطر Iعلى �لوVصع“.90

ويف �أي� /Qم�يو � 2007أcد مر�قÑون ت�بعون ل�–Óد �’أوQوبي هذ√ �’أن�Ñء; �إذ �أ�aدو�

�أن � 500ص�îص من �ملو�ل◊ Úرcة aت íدخلو� �إ ¤قط�´ غز ،Iق�دم Úمن م�رش ،بعد �أن
تل≤و� تدQي�Ñت .وذcر �لن�ط≥ �’إعÓمي ب��ص ºحرcة aت íتوaي≥ �أبو خو�صة �أن هذ√ �ل≤وI

�صتعمل على ”حم�ية �أمن“ �لفل�صطيني .91Úوقد ب Úم�صد Qم�رشي �أن sعود Iقو�ت �أمن
�� ºKصتطرد معل≤ �” :�kإن sم�رش ’
�لر��Fصة مرتÑطة ب�نته�ء دوQته� �لتدQيÑية يف �’إ�صكندQيةّ ،
تن’ R�ëأي من �◊رcتa] Úت íوحم��ص] يف �صعيه� ّ
◊ل ��aÓÿت بينهم�“.92
�أدت �صيطر Iحرcة حم��ص على قط�´ غز� Iإ ¤موق∞ م�رشي مع�VQص لتلك

ºK
�ل�صيطرs ،I
ع Èعن نف�ص¬ ب�ص� Öëلوaد �’أمني �مل�رشي ،و�إغ ¥Óم≤ر√ يف غزّ .I
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ق�م âم�رش بت�صديد ح�لة �لطو� ÇQعلى �◊دود مع غز Iخ�صية نزو� ìلفل�صطينيÚ

�إليه� ،وQح âÑعلى ل�ص�ن وRير خ�Qجيته� بëكومة �صa ΩÓي�Vص �لÑديلة ◊كومة
�لوحد� Iلوطنية بر��Fصة �إ�صم�عيل هنية .و�أعلن âم�رش †aQصه� �لف�صل ب Úقط�´ غزI

و�ل†صفة �ل¨ربية ،ون≤ل âجريد◊� Iي� Iعن م�صد Qم�رشي موKو� ¥أن �ل≤�هر ’” Iتعرت±

ب�لوVصع �÷ديد غ� Òل�رشعي“ يف قط�´ غز ،Iو�أن هن�∑ دعو Iلتجمع عربي يوcDد
�رشعية �لرFي�ص �أبو م�Rن ،وير†aص �لتع�مل مع دولة م�صت≤لة يف قط�´ غز Iتتزعمه�

حرcة حم��ص ،مع تلوي íبعزله� �إقليمي .93�k

م�رش من �أن تي�Qه� يãل �’عتد�ل �’إ�صÓمي ،و�أنه� ترcز
حم��ص
وقد نÑهâ
مُ
n
م≤�ومته� على �’حتÓل ،وتتجن’� ÖإVرش� Qمب�ص�ل íم�رش �أو �’إخÓل ب�أمنه� �أو �لتدخل
يف �صوDونه� �لد�خلية .و�أوVص íخ�لد م�صعل �أن �ص≤و• حم��ص يف قط�´ غز Iلن ي�ص�عد

م�رش ،ولكن¬ قد يفت’� íأبو�ب �أم�� Ωنت�ص�� Qلعن��رش �ملتطرaة من تن¶ي� ºل≤�عد IوغÒه�.

وقد قدم âحم��ص د’Fل على ذلك لل�صلط�ت �مل�رشية.94

ويف �لوق âنف�ص¬ �aإن �لو�قع �÷يو�-صي��صي ب Úم�رش و�ل≤ط�´ ،يجعل من �ملوcDد

�أن تنعك�ص �لتطو�Qت �لد�خلية �لفل�صطينية على �’أوVص�´ �لد�خلية �مل�رشية; وهو م�

�أcد√ FQي�ص �’�صت�Q�Ñîت �مل�رشية �لوRير عمر �صليم�ن� ،لذي ق�ل ب�أن� sنفج�’� QأوVص�´
�صدد �صليم�ن على ”�أن sم�رش حري�صة
يف غز Iل¬ تد�عي�ت¬ �ل�صلÑية على م�رش .لذلك≤a ،د s

على �أ’ تتف�ق’� ºأمو ،Qحتى ’ ت�صل �إ ¤هذ√ �لدQجة من �’قتت�ل ،و�صيطرa Iري≥ على
�ل≤ط�´ دون �Bخر“.95

�نطÓق  �kمن هذ√ �ل≤ن�عة –ر âcم�رش للتع�مل مع �لتطو�Qت �لتي ترتت Öعلى

�لتف�عÓت �لفل�صطينية �لد�خليةëa ،ذQت م�ص�د Qم�رشية مطلعة من �نعك��ص�ت م�ÑدIQ
ع��Ñص� ،ملت†صمنة ”دعو Iقو�ت دولية �إ� ¤ل≤ط�´“ ،على �ل�ص�� ´Qلفل�صطيني .يف

ح†aQ Úص âعود Iوaده� �’أمني �أو حتى –ديد موعد عودت¬ �إ� ¤ل≤ط�´ ،وق�لâ
�مل�ص�د� Qإن¬ ط �k ≤Ñلتعليم�ت �لرFي�ص م�a ∑Q�Ñإن� sلوaد �صيعود �إ�Q�‡ ¤صة عمل¬ يف غزI
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عندم� ت�ص’� íÑأجو�ء مو�تية ،يف �إ�ص�� IQإ�� ¤صرت�• م�رش عود� IلعÓقة �لطÑيعية بa Úتí
وحم��ص ،وعود’� Iأجهز’� Iأمنية �لت�بعة لر��Fصة �ل�صلطة للعمل يف �ل≤ط�´.96

وŒد’� Qإ�ص� IQهن� �إ ¤م� ن�رشت¬ جملة �aنتي ’� Òaأمريكية Vanity Fair magazine

على ل�ص�ن �ل�صëفي �’أمريكي ديفيد Qو� ،David Rose Rلذي �أوVص� íأن �’إد�IQ

�’أمريكية ،ح�ص Öو ≥F�Kح�صل عليه�� ،صع� âإ’� ¤إط�حة بëكومة حم��ص �صي��صي �k

وع�صكري  ،�kو�إ�صع�ل حرب �أهلية يف قط�´ غز Iبعد aو◊� Rرcة يف �’نت�îب�ت �لت�رشيعية.
وق�ل ديفيد Qو� Rإن خطة �رشية وVصعته� �’إد� IQو� ≥aعليه� �لرFي�ص �’أمريكي ،ووRيرI

خ�Qجيت¬ ،و�إليوت �إبر�مز  ،Elliott Abramsن� ÖFم�صت�ص�’� Qأمن �ل≤ومي �’أمريكي.

وتو ¤تنفيذه� �÷�Ôل cي åد�يتون � ،Keith Daytonلذي تو’� ¤تف� ¥مع ﬁمد
دحÓن لل≤ي� Ωمبهمة �إ�ص≤�• حكومة حرcة حم��ص.97

�أي �c �kن âدQجة دقّة هذ√ �ملعلوم�ت�a ،إن م� ن�رشت¬ جريد’� Iأخ� Q�ÑللÑن�نية ،على

غÒت تع�مله� مع حرcة حم��ص ،بعدم�
ل�ص�ن م�ص�دa Qل�صطينية مطلعة ،من �أن م�رش ّ

قدمت¬ �◊رcة من و ≥F�KعÌت عليه� يف م≤�’� Qأجهز’� Iأمنية �إ� ¤ل�صلط�ت �مل�رشية
�مل�صوDولة ،ج�ء ليدع ºتلك �ملعلوم�ت �لتي ن�رشته� �ملجلة �’أمريكية≤a .د ذcرت تلك

�مل�ص�د� Qأن �لو� ≥F�Kلتي ح�صل âعليه� �مل�îبر�ت �مل�رشية ت†صمن� âرشيط  �kم�صوk�Q

ي¶هر عن��رش �أمنية م≤ربة من دحÓن يت�Ñحãون يف cيفية وVصع �cم�Òت ح�ص��صة قرب

�◊دود �مل�رشية مع قط�´ غز ،Iتك�ص∞ –ر�cت �÷نود �مل�رشي� Úملر�بط Úهن�∑ ،بن� kء
على QغÑة �إ�رش�Fيلية .وهذ√ �لك�م�Òت �cن يفرتVص �أن ترت §Ñب¨رaة �لتëك’� ºإ�رش�Fيلية

يف معc Èر� Ωأبو �ص�� ⁄رشقي مع◊� íaQ Èدودي .ومن �لو� ≥F�Kأي†ص  �kخريطة عليه� توقيع
مدير �’أمن �لد�خلي �لفل�صطيني �ل�ص�ب≥ �لعميد �Qصيد �أبو �ص ∑�Ñت¶هر �إحد�Kي�ت مكتÖ

�لوaد �’أمني �مل�رشي �لذي �cن ير�ب§ يف قط�´ غز ،Iوهن�∑ وKي≤ة �أخرى موقعة من

�أبو �ص ∑�Ñعن �Bلية عمل �cم�Òت �ملر�قÑة �لتي –ي§ ب�مل≤ر �’أمني �مل�رشي ،وRي��Qت

�لف�ص�Fل �لفل�صطينية للوaد �’أمني �مل�رشي �لتي ’ تتعل≥ ب�لعمل �لر�صمي.98
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ويف �ﬁولة ’إحد� çتو�Rن يف عÓق�ته� مع طريف �لنز�´ على �ل�ص�حة �لفل�صطينية،
لفرت ⁄ Iت�صتمر طوي k
ع Èعمر �صليم�ن عن ��صتي� ¬Fمن ت�رش�aت بع†ص �لتي��Qت يف
ّ ،Ó

aتﬁ ،íم k
� Óإي�ه� م�صوDولية ��صتع�ل aتيل �’قتت�ل �لفل�صطيني � -لفل�صطيني .ومع ذلك،
�aإن �ملعلوم�ت �لتي �أعلنته� م�ص�د Qو�صف âب�أنه� مطلعة� ،أعط âوجهة للموق∞

�مل�رشي توcDد ح≤ي≤ة موق∞ �ل≤�هر Iمن حم��ص; حي� åأXهرت ب�أن �مل�صوDولÚ
�مل�رشي Úوبîو� ﬁمد دحÓن على خلفية �ته�م¬ ب`”�لت≤�ص Òو�لعمل بعفوية مكنâ

حم��ص من �ل�صيطر Iعلى قط�´ غز Iب�صهولة“ ،وحملت¬ م�صوDولية �’إVرش� ،Qمب� و�صفت¬،
”�أمنه� �ل≤ومي“.99

وت�أcيد� kلهذ� �لتوج¬ ن¶م âم�رش قمة Qب�عية يف �رش� Ωل�صيخ مب�ص�cQة �أQدنية

وaل�صطينية و�إ�رش�Fيلية�� ،صتهد âaدع� ºلرFي�ص ﬁمود ع��Ñص ،و�ل�صعي ’إنه�ء ��aÓÿت
�لفل�صطينية .وقد �أXهرت هذ√ �ل≤مة ت†ص�Qب  �kمف�ج �k Äوو�Vص �k ëيف �’أهد� ±ب Úم�رش
و�ص�Fر �’أطر�� ±لKÓãة �’أخرىa .في م≤�بل تو�� ≥aمل�ص�ل� íلذي بد� ب� Úأوملرت

وع��Ñص و�مللك عÑد �ˆ �ل Ê�ãيف جو�ن Öت≤وية ﬁمود ع��Ñص على ح�ص�ب حم��ص،
�aإن¬ قد �ت†ص íجلي � �kأن Kمة حذ k�Qم�رشي  �kمن �لدخول يف �رش∑ �إ�رش�Fيلي لت†صييع aر�صة
جديد’ Iإحي�ء مف�وVص�ت �ل�ص ،ΩÓع� ÈتB� ´�Ñلي�ت ح�ص� Qحم��ص وعزله�� ،لذي
يكن �أن يوDدي م�صت≤k Ñ
� Óإ” ¤خي�� Qل†صفة �أو  ،“’kوŒزFة �ل≤†صية �لفل�صطينية �أ≤a .Ìcد
cQزت م�رش يف هذ√ �ل≤مة على دعو� Iلفل�صطيني’ Úإنه�ء خ�aÓته ،ºو�أcد �لرFي�ص
�مل�رشي ح�صني م ∑Q�Ñجمدد�� kأن م�رش �صتع�ود �لو�ص�طة ب Úحرcتي aت íوحم��ص بعد
�أن تهد�أ �’أمو.100Q

وق�م âم�رش بدو Qب� RQيف دعو Iجمل�ص و�QRء خ�Qجية �لدول �لعربية لÓنع≤�د

ت†صº
ل� åëÑأRمة �ل�رش�´ �لفل�صطيني � -لفل�صطيني ،وت�صكيل ÷نة لت≤�صي �◊≤�ّ ≥F
م�رش و�ل�صعودية و�’أQدن وقطر ،بهد� ±لتعر ±على QوDية cل طر ±مل� حد çومل�ذ�
حد ;çو�ل åëÑيف �’Bلي�ت �ملن��صÑة �لتي توu Dمن ��صتمر�� Qلتو��صل و��صتÄن�◊� ±و�Q
�لفل�صطيني � -لفل�صطيني.101
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بد من �’إ�ص�� IQإ� ¤أن حرcة حم��ص  ⁄ت� مُأل جهد� kيف تÈير م� ق�م âب¬ من
وهن� ’ ّ
”ح�ص ºع�صكري“ يف قط�´ غز�a ;Iأ�صدQت ت≤رير�aQ kعت¬ �إ÷ ¤نة ت≤�صي �◊≤�≥F
�ملن≤ãÑة عن ج�معة �لدول �لعربية ،يف c ،2007/7/26م� �أ�صدQت cت�ب  �kبعنو�ن ”�لكت�ب

�’أبي†ص :عملية �◊�ص ºيف قط�´ غزV� Iصطر�� ’ Qختي� .“Qوقد ت†صمن �لت≤رير �’أول

�ملîطط�ت �’أمريكية ،ودو’� Qأجهز’� Iأمنية يف �إ‚� ìهذ√ �ملîطط�ت ،ويف عملي�ت
�’غتي�ل ،و�إ�ص�عة �لفلت�ن �’أمني يف قط�´ غزc ،Iم� ت†صمن �ملر��صي ºو�’إجر�ء�ت

�لر��Fصية �لتي �أدت �إ ¤توت� ÒلوVصع �’أمني يف �ل≤ط�´ ،ويف نه�ية هذ� �لت≤رير خل�صâ
حم��ص �إ� ¤أن م� ق�م âب¬ يف غز ’ Iيعدو cون¬ ”خطو� Iأمنية“ ج�ءت ملع�÷ة م�صكلة
�أمنية لي�ص �أ ،Ìcو”دون �أن تكون لهذ√ �ÿطو� Iأية �أبع�د �صي��صية مطل≤ � .“�kأم� ب�لن�صÑة

�مل≤د Ωللجنة ت≤�صي �◊≤�� ،≥Fإ’
مل†صمون �لكت�ب �’أبي†ص  Óaيîتل∞  k�Òãcعن �لت≤رير ّ

�أن¬ ت†صمن تف��صيل وجد�ول �إح�ص�Fية ب�’أحد�’� çأمنية و�’عتد�ء�ت �لتي تعرVصâ
له� �ملو�Dص�ص�ت �لر�صمية ومو�Dص�ص�ت �◊رcة وعن��رشه� ،مل≤ëة ب�صو Qبع†ص تلك

�’عتد�ء�تc .م� �عرت âaحم��ص بوقو´ �أخط�ء من قÑل بع†ص �أن�ص�Qه� ومنت�صÑيه�،

و�صددت على �إد�نته� و��صتنك�Qه� لهذ√ �’أaع�ل.102

ط�ل âÑم�رش على ل�ص�ن وRير خ�Qجيته� �أحمد �أبو �ل¨ي§ نه�ية �Bب� /أغ�صط�ص

 2008ب�إ�Qص�ل ”قو�ت �aصل عربية“ �إ ¤قط�´ غز .Iوبر� Qأبو �ل¨ي§ Vرشو IQوجود
قو�ت عربية على �’أVQص مب�ص�عدته� على ”منع �’قتت�ل ]�لفل�صطيني] ووق∞ �ل�صد�Ω

�’إ�رش�Fيلي �لفل�صطيني“ .و�أcد �لوRير �مل�رشي على �أن ”هذ√ �لفكر ’ Iت�أتي �إ’ بعد
�إع�د� Iصي�غة �لوحد� Iلوطنية �لفل�صطينية ،وبعد �لد��Qصة �ملن��صÑة“ .و�صدد �أبو �ل¨ي§

على �أن بÓد√ ،و�÷�معة �لعربية ”يكن �أن ت≤وم� بدو Qيف هذ� �ل�ص�أن“.103

غ� Òأن حرcة حم��ص قر�أت �لطل� Öمل�رشي بو�صف¬ �ﬁول kة ’إنه�ء �صيطرته� على

قط�´ غز ،Iوجددت †aQصه� �ملطل≥ ’�صت≤د�� Ωأي قو�ت عربية �أو �أجنÑية �إ ¤قط�´ غزI

–� âأي ذQيعة �cن ،âموcDد  Ikعلى وجود حكومة وحد Iوطنية �رشعية ومنتÑîة يف

�ل≤ط�´ .و�رشFQ ìي�ص �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤�لة �إ�صم�عيل هنية� ’” :أعت≤د �أن هن�∑
36

م�رش وحم��ص

من يفكر بذلك ،نëن ’ ن≤Ñل قو�ت عربية للف�صل ،و�إذ� �أ�Qدو� م�ص�عدتن� يف �لتëرير
 Óو�صه k
�aأه k
 .Óونëن ’ �‰نع من �’�صتف�د Iمن �’� IÈÿأمنية �لعربية يف �إع�د Iبن�ء

�ملو�Dص�صة �’أمنية بعيد� kعن �لف�ص�Fلية و�◊زبية ،و’ �‰نع وجود خ�Èء ن�صتفيد منه ºيف

هذ� �ملج�ل“ .104وق�ل aوRي برهو� Ωملتëد çب��ص◊� ºرcة يف ت�رشي�ëت ل¬ :نر†aص

��صت≤د�� Ωأي قو�ت عربية �أو �أجنÑية –� âأي ذQيعة �cن’ âأن هن�∑ حكومة وحدI
وطنية منتÑîة ،وهن�∑ من¶ومة �أمنية تط� ≥Ñل≤�نون بطري≤ة ‡ت� IRو’أول مر Iعلى مد�Q

�◊كوم�ت �ل�ص�ب≤ة ،يكون تطÑي≥ �ل≤�نون بهذ√ �لطري≤ة .105و�Qأى �ص�مي �أبو Rهري،

�أحد �لن�ط≤ Úب��ص ºحم��ص ،ب�أن aكر� Iإ�Qص�ل قو Iعربية �إ ¤غز” Iغ Òم ،“IQÈو”غÒ

متو�Rنة“ ،و’ يكن �أن –د çدون �تف�c ¥ل �لف�ص�Fل �لفل�صطينية.106

ويف تلîي�ص ◊�ص��صية �لعÓقة ب Úم�رش وحم��ص وتوتره� يف �أع≤�ب �صيطرI

�’أخ IÒعلى قط�´ غز� ،Iأ�ص� Qم�صطفى �لف≤ي� ،لن� ÖFعن �◊زب �لوطني �◊�ºc

وFQي�ص ÷نة �لعÓق�ت �Q�ÿجية مبجل�ص �ل�صع� Öمل�رشي ،يف � 2008/12/3إ� ¤أن م�رش
’ يكن �أن تتëمل قي�� Ωإم�� IQإ�صÓمية على حدوده� �ل�رشقية ،معت� k�Èأن �إVصف�ء �لط�بع
�لديني على �ل≤†صية �لفل�صطينية يوDدي �إ ¤تفتيته� ،وحذ Qمن �لتذ ´Qب�أوه� Ωل†رشب

�ل�ص∞ �لفل�صطيني .و�أVص�� ±أن حم��ص تت�صو� Qأنه� وQيãة �◊≥ �لفل�صطيني ،وهذ� �أمر
غ Òم≤Ñول ،م�ص� k�Òإ� ¤أن cل حر�cت �لتëر� Qصهدت بع†ص �’ن≤�ص�م�ت �لت�Qيîية،

ولكنه� Xل âحÑي�صة �’إط� Qحتى ّ” �لتëرير ،ولكن حم��ص قرQت �أن تفعل ذلك قÑل
�لتëرير .م†صيف � �kأن ”� ±Óÿبa Úت íوحم��ص هو خ� ±Óأيديولوجي ،معت� k�Èأن

حم��ص غ Òق�د IQعلى ��صتيع�ب م� يجري“.107

:ádÉ≤ŸG áeƒµ◊G .2
ب�ت âحكومة �لوحد� Iلوطنية �لتي ير�أ�صه� �إ�صم�عيل هنية بëك� ºمل≤�لة بعد �صيطرI

حم��ص على قط�´ غز� ،IإKر قر�� QلرFي�ص ﬁمود ع��Ñص ب�إق�لته� ،و�ن�ص�ëب و�QRء

�لف�ص�Fل منه�; ‡� دaع هنية لتوRيع مهم�ت �لو�QRء �ملن�ص ÚÑëعلى ب�قي �لو�QRء.
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من جهة �أخرى ،و�ص∞ �لرFي�ص ح�صني م ∑Q�Ñم� جرى يف غز Iيف منت�ص∞

حزير�ن /يونيو  2007ب�أن¬ ”�ن≤Óب على �ل�رشعية �لفل�صطينية“� ،108إ’ �أن¬ �Qأى �أن �صيطرI
حم��ص على �ل≤ط�´ ’ “ãل تهديد� kلÓأمن �ل≤ومي �مل�رشي .109و�أcد �لرFي�ص م ∑Q�Ñدعº
بÓد√ ”ل�رشعية �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و�لرFي�ص �أبو م�Rن وحكومت¬“ .110و�أ�ص�Q

�ملتëد çب��ص� ºلر��Fصة �مل�رشية �صليم�ن عو�د� ،إ� ¤أن م�رش ت≤∞ �إ ¤ج�ن� ÖلرFي�ص
ﬁمود ع��Ñص ”ب�عتQ √Q�Ñمز �ل�رشعية �لفل�صطينية �ملنت Öîمن قÑل �ل�صع� Öلفل�صطيني يف

�نت�îب�ت حر Iونزيهة ،وFQي�ص cل �لفل�صطيني ،ÚوFQي�ص من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية
�لتي تف�وVص âب�ص�أن �ل�ص ΩÓمع �إ�رش�Fيل ،ولي�ص ب�صفت¬ FQي�ص  �kلفت ،“íو�أVص� ±عو�د:
”�إنن� نعت≤د �أن �أ�ص≤�ءن� من حم��ص وب�قي �لف�ص�Fل �لفل�صطينية يعلمون ذلك ،و�أن لي�ص
مل�رش �أجند Iغ Òمعلنة ب�ص�أن �لفل�صطيني.111“Ú

cم� �صدد وRير �Q�ÿجية �مل�رشية �أحمد �أبو �ل¨ي§ على �أن هن�∑ حكومة و�حد Iمن

وجهة �لن¶ر �مل�رشية ،وهي �◊كومة �لتي cل∞ �لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص بت�صكيله� ،و�لتي

تعد �◊كومة �لفل�صطينية �ل�رشعية ،وم� عد�ه� aهو غ� Òرشعي.112
ّ

ودع� �أبو �ل¨ي§ �لف�ص�Fل �لفل�صطينية لÓن†صو�ء خل∞ مو�Dص�ص�ت �ل�صلطة

ب≤ي�دﬁ Iمود ع��Ñص و�’لتز� Ωبوحد� Iل≤ر� Qمن �أجل �◊ف�® على م�ص�ل� íل�صعÖ
�لفل�صطينيc .113م� دع� �لدول �لعربية و�ملجتمع �لدو‹ �إ ¤ت≤دa�c Ëة �أ�صك�ل �لدع،º

وب�صوa IQوQية ،لل�صع� Öلفل�صطيني وحكومت¬ �÷ديد� Iلتي �صكله� �صa ΩÓي�Vص،
مل�ص�عدته� على �ل≤ي� Ωبو�ج�Ñته� يف هذ� �ل¶ر◊� ±ر ،êو“ك Úمو�Dص�ص�ته� ،من
��صتع�د’� Iأمن و�لن¶� Ωيف �’أV�Qصي �لفل�صطينية .و�أcد دع ºم�رش �لك�مل لهذ√ �◊كومة

ووقوaه� بج�ن� Öأ�ص≤�Fه� �لفل�صطيني Úيف هذ√ �ل¶رو� ±لع�صيÑة.114

cم� �أ�صد QوRير �Q�ÿجية �مل�رشي قر� k�Qبن≤ل �ل�صف� Òمل�رشي لدى �ل�صلطة

�لفل�صطينية و�لÑعãة �لدبلوم��صية ،من غز� Iإ ،ˆ� Ω�Q ¤لتمãيل م�رش هن�∑ .115و�أ�ص�Q
جمدي V�Qصي� ،ملتëد çب��ص◊� ºكومة �مل�رشية� ،إ� ¤أن �ص� ÖëلÑعãة �لدبلوم��صية
�مل�رشية من غز ،Iون≤له� �إ ˆ� Ω�Q ¤ج�ء ت�أcيد� kعلى �رشعية �ل�صلطة �لوطنية.116
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و�نت≤د ﬁمد حÑي ،Öن�� ÖFملر�صد �لع� ΩلÓإخو�ن �مل�صلم Úيف م�رش ،قر� Qن≤ل

�ل�صف� Òمل�رشي من غز� Iإ ،ˆ� Ω�Q ¤وق�ل �إن هذ� �’أمر يع≤د �’أمو Qو’ ي≤رب بÚ

حرcتي aت íوحم��صc ،م� �أن¬ يتن�ق†ص مع م� ت≤ول¬ �لدبلوم��صية �مل�رشية من �أنه� ت≤ود
جهود و�ص�طة ’إع�د◊� Iرcت Úجمدد� kللëو� .Qو�أcد �أن �إغف�ل �’أطر�’� ±إقليمية
ل�رشعية �أي طرa ±ل�صطيني �نت� ¬Ñîل�صع�- Öصو�ء �لرFي�ص ع��Ñص �أو �ملجل�ص �لت�رشيعي

و�◊كومة �ملن≤ãÑة عن¬ -يف�ق’� ºأRمة ،ويوDج èح�لة �’نف�ص�ل و�لفرقة �لتي ت�صهده�
�ل�ص�حة �لفل�صطينية.117

و�Qأى �’أم� Úلع�◊ Ωزب �لعمل �مل�رشي ،جمدي �أحمد ح�ص� ،Úأن ن≤ل �ل�صف�IQ

نو´ من �ل†ص¨§ �مل�رشي على حرcة حم��ص; ’إجQ�Ñه� على تÑني نه� èأ Ìcمرونة،

لكن¬ �أ�ص�� Qإ� ¤أن �ل≤ي�د� Iمل�رشية �أخط�أت �لت≤دير بهذ√ �ÿطو’” Iأنه� تعطي �إ�ص��Qت

و�Vصëة ب�نëي�� Rل≤�هر’ Iأحد طريف �ل�رش�´ aى aل�صط ،Úم� يع≤د �مل�صكلة و’
يëله�“ .و�أوVص íح�ص� Úأن متطل�Ñت �◊ف�® على �’أمن �ل≤ومي �مل�رشي تتطلÖ
�’هتم� Ωب≤ط�´ غز�� Iصرت�تيجي  �kو�أمني  �kو�صي��صي  ،�kوعد Ωقطع �ل≤�هر� Iت�ص�’ته� بëرcة

حم��ص �أو �لتع�مل معه� على �أنه� ت�صكل خطر�a kكري � �kأو �أمني  �kعلى �◊دود �مل�رشية.118

ويف �مل≤�بل� ،حت èنو�ب جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم Úيف م�رش على موق∞ �◊كومة

�مل�رشية و�◊زب �لوطني �◊� ºcمن �’أRمة �لن�Œة عن �صيطر Iحم��ص على قط�´

غز ،Iوط�لÑو� ب�ت�îذ موق∞ �ﬁيد من حرcتي aت íوحم��ص ،موcDدين �أن دو Qم�رش
هو �لعمل على ” ّ� ⁄ل�صمل �لفل�صطيني“ .وق�ل �صعد �لكت�تني FQي�ص �لكتلة �لÈمل�نية

لÓإخو�ن ”لي�ص دوQن� يف م�رش �’نëي� Rلطر ±دون �Bخر� ،إنن� ’ نن�صى �أن ﬁمود
ع��Ñص هو FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ،ونëن مع �رشعية �◊كومة �لتي يرت�أ�صه� �إ�صم�عيل

هنية و�لتي حله� �لرFي�ص �لفل�صطيني“.119

وج�ءت �حتج�ج�ت نو�ب �’إخو�ن �مل�صلم Úبعدم� �أ�صدQت ÷نة �ل�صوDون �لعربية
يف جمل�ص �ل�صع� Öمل�رشي بي�ن  �kيت†صمن �إد�نة �صديد◊ Iرcة حم��ص ،وي�ص∞ ق�دته�
ب�أنه�” ºأمر�ء حرب يãëÑون عن �ملجد �ل�ص�îصي ،وتن��صو� �لتëدي�ت �لتي تو�ج¬
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�ل�صع� Öلفل�صطيني“� .120إVص�aة �إ ¤مط�لÑة �ملجل�ص ب�حرت�� Ωل�رشعية �لفل�صطينية ‡ãلة
يف �ل�صلطة �لفل�صطينيةﬁ ،ذ k�Qمن تد�عي�ت �ملوق∞ على �ل�ص�حة �لفل�صطينية ،و�’قتت�ل

�لدموي ب� Úلف�ص�Fل �ملتن�حر .Iو�أcد �أن �ل≤ت�ل ب’� Úأ�ص≤�ء ،و�ﬁولة �ل�صيطر Iعلى
قط�´ غز ;Iهو �ن≤Óب على �ل�صلطة �لفل�صطينية.121

:IõZ QÉ°üM .3
aرVص âقو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �◊�ص�� Qل�ص�مل على قط�´ غز Iبت�Qيخ

 ،2007/6/15و�ص�Qع� âإ� ¤إغ ¥Óجميع �ملع�بر �لدولية و�لتج�Qية ،و�أ�ص� íÑصك�ن
قط�´ غز� Iل�Ñل≠ عدده 1.5 ºمليون يف �صجن ��ﬁ ÒÑcرش بر� kوجو� kوبëر� .kوبت�Qيخ
� 2007/9/19تîذت حكومة �’حتÓل �مل�ص¨ر Iقر� k�Qب�عت Q�Ñقط�´ غزc” Iي�ن �k
مع�دي  ،“�kوقرQت �ت�îذ جمموعة من �’إجر�ء�ت� ،لتي من �ص�أنه� �أن ت�صدد �◊�ص�Q
و�’إغ.122¥Ó

�إن �◊�ص�� Qمل�صدد �لذي aمُرVص على غز Iم� �cن مُلي≤Ñي �صك�نه� مكتويف �’أيدي،

و ⁄تكن حم��ص لت◊� ÇÈكومة �مل�رشية جر�ء �◊�ص� ،Qوقد دع� خ�لد م�صعل �◊كوم nة
�مل�رشي nة �إ� ¤لتëر∑ ،و–مل م�صوDولي�ته� � √�Œأه�‹ قط�´ غز� Iلذين ”يتعرVصون ملوت

بطيء“ ،بعد �أن �أغل≤ âقو�ت �’حتÓل جميع �ملع�بر ومنع âو�صول �لدو�ء و�ل¨ذ�ء
و�إمد�د�ت �لط�قة �إ� ¤ل≤ط�´ .123حتى �أن حرcة حم��ص �صع âلدى �÷�معة �لعربية

ب�ت�îذ قر�” Qيلز “Ωم�رش aت íمع◊� íaQ Èدودي ب Úقط�´ غز Iوم�رش; ’إدخ�ل

�حتي�ج�ت �لفل�صطيني.124Ú

من جهته�� ،صع âم�رش لدى �◊كومة �’إ�رش�Fيلية لفك �◊�ص� Qعن قط�´ غز،I

حي�c åص∞ FQي�ص �لو�QRء �’إ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت �لن≤�ب عن �أن¬ تل≤ى مك�ملة

ه�تفية من �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م ،∑Q�Ñطل Öمن¬ aك �◊�ص� Qعن قط�´ غز� ،Iإ’
�أن �أوملرت †aQص طل� ÖلرFي�ص �مل�رشي .125و�أcد �لرFي�ص �مل�رشي على �أن بÓد√ تÑذل
�أق�صى �÷هد ’إنه�ء مع�ن� IوaQع �إجر�ء�ت �لع≤�ب �÷م�عي �لتي تفرVصه� ”�إ�رش�Fيل“
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على �ل�صع� Öلفل�صطيني ،ول†صم�ن عود� Iإمد�د�ت �لوقود و�لكهرب�ء و�مل�ص�عد�ت
�’إن�ص�نية ل≤ط�´ غز .Iوق�ل �إن �أحد� ’ kيلك �ملز�يد Iعلى م�رش يف دعمه� لل�صعÖ
�لفل�صطيني �ل�ص�مد ،وق†صيت¬ �لع�دلة .ودع� ﬂتل∞ �لف�ص�Fل �لفل�صطينية لوVصع مع�ن�I
�صعÑهa ºوc ¥ل �عت ،Q�Ñم�صدد� kعلى †aQص¬ مل�ëو’ت �لز êمب�رش يف ��aÓÿت �لد�خلية
�لفل�صطينية ،و�ﬁو’ت �aتع�ل �’أRم�ت مع قو�ت �’أمن �مل�رشية يف  .126íaQو�نت≤د
Vصد �لفل�صطيني Úيف قط�´ غز Iق�k F
� :Óإن م�رش لن ت�صمí
م� ∑Q�Ñل�صي��ص�ت �’إ�رش�Fيلية ّ

”بتجويع �لفل�صطيني Úيف غز.127“I

و�نت≤دت �ل≤�هرV Iصمن  �kحرcة حم��ص ’قت Ω�ëت¶�هر Iن�ص�Fية ملع íaQ Èيف

 ،2007/1/22و�أعرب âعن �أ�صفه� �إ�Rء ”�ﬁولة �ل†ص¨§ على م�رش من �أجل –≤ي≥
مك��ص� Öصي��صية“ .وق�ل âوQ�ÿ� IQ�Rجية يف بي�ن له�� ،إن م�رش ”تعرب عن �أ�صفه�

�ل�Ñل≠ �إ�Rء �’أحد�� çلتي �صهده� مع íaQ Èمن ت¶�هرa Iل�صطينية� ،أغلÑه� ن�ص�Fية،
بهدa ±ت� íملع Èعنو .“Iو�أVص��” :âaإن م�رش ترب�أ ب�إخو�نه� �لفل�صطيني� Úأن ي�صيÄو�

�لت�رش� ±أو �◊�ص�ب مب�ëولة ت�صدير م�صكÓت د�خلية �إليه�� ،أو �ل†ص¨§ عليه� لت≤ëي≥
مك��ص� Öصي��صية“ ،ودع� �لÑي�ن ”�÷ه�ت �مل�صيطر Iعلى �ل≤ط�´ �إ� ¤لعمل على عدΩ
تكر� Qهذ� �ملوق∞ جمدد�.128“k
ويف �c 2008/1/23رش �أه�‹ قط�´ غز�◊� Iص�� QملفروVص ،وتد ≥aم�Äت �’±’B

دمر م�صلëون aل�صطينيون �أجز� kء من �ل�صي� êو�÷د�Q
من �لفل�صطيني Úعلى م�رش ،بعدم� ّ

�’إ�صمنتي �◊دودي.129Ú

عد ”�قت� Ω�ëملع Èوتد� ≥aلفل�صطيني Úهو نتيجة م��ÑرشI
غ� Òأن �لرFي�ص مّ ∑Q�Ñ
لل�ëص� ،Qو“ ّنى حل هذ√ �مل�صكلة aو ،k�Qوaك �◊�ص�� QملفروVص على �ل�صعÖ

�لفل�صطيني“ ،م†صيف ” :�kيج� Öأن يعيدو� ]�أي �لفل�صطيني’� ]Úأمو� Qإ ¤طÑيعته�،
��صتن�د�� kإ’� ¤تف�ق�ت و�لتف�هم�ت �ل�ص�ب≤ة“ .130و�أوVص� íأن مع ’ íaQ Èيكن aت¬ë

من دون وجود KÓKة �أطر�� ،±أحده� م�رشي و�’Bخر aل�صطيني ،ب�’إVص�aة �إ�K ¤لå

�أوQوبي.131
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بدوQه ،ºط�ل’� Öإخو�ن �مل�صلمون يف م�رش �◊كومة �مل�رشية ب�لك∞ عن

�مل�ص�cQة يف ح�ص� Qغز ،Iو�مل�Ñد IQبفت íمع◊� íaQ Èدودي ،وذلك و� ≥aتف�¥

مع�بر م�رشي a -ل�صطيني م�صت≤ل عن �أية �أطر�� ±أخرى ،ودع� �’إخو�ن ’إط¥Ó

حملة لك�رش �◊�ص� Qعلى غز ،Iو�إ� ¤تف� ¥ي�صم íللم�رشي Úو�لÓÑد �لعربية �’أخرى
بزي� IQغز Iبت�أ�صa IÒل�صطينية ولي�ص� âإ�رش�Fيلية ،و’ ي≤يد حرcة �’أ�ص��îص و�ل†Ñص�Fع
�إ’ يف حدود �ل≤�نون.132

cم� �أن حرcة حم��ص �Qأت �أن م� جرى �أمر طÑيعي ،و�نعك��ص ◊�لة �’حت≤�ن �لن�œ

ب�صكل طÑيعي عن ح�لة �◊�ص� Qو�ل†ص¨§ و�إغ� ¥Óملع�بر ،م�صدد  Ikعلى عد Ωوجود

م�صكلة مع �ل�رشطة �مل�رشية.133

وط�ل Öم�صعل �◊كومة �مل�رشية بفت íمع íaQ Èب�صكل �cمل ،م†صيف � �kأن �لرد يف
هذ� �ل�صدد مب≤ولة �أن هن�∑ �تف�ق  �kدولي  �kين¨Ñي �حرت�م¬ �أمر غ Òم .QÈو�أ�ص�� Qإ� ¤أن

�قت Ω�ëمع�c íaQ Èن قر�� k�QصعÑي  �kولي�ص تن¶يمي .134�k

�إن �’أحد�� çلتي وقع âعلى مع�c íaQ Èدت �أن توقع �أRمة ح�د Iيف �لعÓق�ت

�’إ�رش�Fيلية �مل�رشية≤a ،د �أمل íوRير �’أمن �’إ�رش�Fيلي� ،إيهود ب�� ،Ehud Barak ∑�Qإ¤

� ±Óÿمع م�رش عندم� ق�ل�” :إن �مل�رشي Úيعرaون م� هو دوQه ،ºونëن نتوقع منهº

حملâ
�أن ينفذو� تعهد�ته� ºلتي وQدت يف �’تف�قي�ت �لãن�Fية ب� Úلدولتc .“Úم� ّ

�Q�ÿجية �’إ�رش�Fيلية م�رش �مل�صوDولية عن هذ� �ÿر ،¥وق�ل �QBيي¬ ميكيل Aryeh Mekel

�لن�ط≥ ب��صمه��” :إن cل م� ي�ëصل يف هذ√ �ملنط≤ة هو من م�صوDولية م�رش� ،لتي يجÖ

�أن ت≤و Ωبت�صوية �مل�ص�ألة“ .و�أVص�” :±على �مل�رشي� Úلعمل على �أن يكون �لوVصع على
�◊دود cم� يج.135“Ö

من جهته� ،ح�ول âم�رش �أن ت†ص §Ñحدوده� مع قط�´ غز�≤a ،Iم âب�عت≤�ل cل من
تعد√ مهدد�’ kأمنه� .و�cن ◊رcة حم��ص ن�صيÑه� من هذ√ �’عت≤�’ت ،حي� åعت≤لâ
ّ
�ل�صلط�ت �مل�رشية  115من �أaر�د حم��ص بعد ”�ŒوRه� ºملع Èب�صفة غ Òق�نونية“ �إ¤
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�’أV�Qصي �مل�رشية ،وقد �أaرج âعنه ºعلى دaع�ت ،و�أب≤ âعلى �ل≤ي�دي يف cت�ب
�ل≤�ص�� Ωأين نوaل� ،136لذي �عت≤ل يف مدينة �لعري�ص �مل�رشية ،يف �أع≤�ب عÑو Qم�Äت
�’ ±’Bمن �لفل�صطيني◊� Úدود ب Úقط�´ غز Iوم�رش.137
بدت م�رش طر� �k aأ�ص��صي  �kيف ح�ص� Qغز Iو�إغ� ¥Óملع�بر ،على �لرغ ºمن �أن ’ عÓقة
له� ب�تف�قية �ملع�بر �لتي وقع âيف  ،2005/11/25وذلك ب�ص ÖÑوقوعه� على خ§
�لتم��ص مع �ل�صع� Öلفل�صطيني �مل��ëرش يف قط�´ غز Iوتوليه� �مل�صوDولية عن معÈ
بد من �لعودI
◊� íaQدودي من ج�نÑه� ،وذلك م� �أcد√ �لرFي�ص م ∑Q�Ñمن �أن¬ ’ ّ

�إ� ¤تف�قية �ملع�بر ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ ،و�’–�د �’أوQوبي ،و�لو’ي�ت
�ملتëد.138I
cم� حمل âم�رش حم��ص م�صوDولية �إغ ¥Óمع� ;íaQ Èإذ ت�ص�ءل م�صطفى �لف≤ي
عن �’أ�ص�Ñب �لتي �أدت �إ� ¤إغ� ¥Óملع ،Èوق�ل�” :إن م� �أدى �إ� ¤إغÓق¬ هو م� حدç
منت�ص∞ حزير�ن /يونيو  .2007و�إن �ملع– Èكم¬ �تف�قي�ت دولية ،وم�رش دولة IÒÑc
–رت Ωتعهد�ته� ،ولديه� �أمن قومي يف �صين�ء ،و�إ�رش�Fيل ت�صتهد� ±صين�ء .و�’أ�ص�بع
�’إ�رش�Fيلية ت≤∞ و�Qء مع¶ ºم� يëد çيف �صين�ء“.139
و�أ�ص� QوRير �لد� ´�aمل�رشي ﬁمد ح�ص Úطنط�وي �إ� ¤أن بÓد√ لن ت�صم’ íأي

�cن ب�نته�∑ �أمنه� �لوطني .140وق�ل�” :إن م�رش cرية و�صÑو IQولكن لل�ص Èحدود�،k
ويج� Öأن يعي �إخو�نن� �لفل�صطينيون �أن �ملعرcة لي�ص âمع م�رش ،ولكن �ملعرcة مع
�إ�رش�Fيل ،وب�لت�‹ ’ يج� Öأن ي≤عو� يف aخ ت�صي¨¬ و–يك¬ �إ�رش�Fيل“ .ويج� Öأن نعلº
�أن �صيطر Iحم��ص على غز Iتتع�VQص مع �تف�قية �ملع�بر ،و�لوVصع �ل≤�نو Êلل�صلطة
�لوطنية �لفل�صطينية ،وعÓقة م�رش و�عرت�aه� ب�ل�صلطة �لفل�صطينية .141وهدد وRير
�Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ بك�رش �أقد�c Ωل من ي�ëول �أن ”يك�رش خ§ �◊دود
�مل�رشية“.142
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وتع≤ي �k Ñعلى ت�رشي�ëت �أبو �ل¨ي§ ق�ل م�ص� Òمل�رشي� ،أم� Úرش cتلة حم��ص يف
�مل��ëرشين“،
�ملجل�ص �لت�رشيعيc” ،ن� نتمنى عربي �c �kرش �◊�ص� ،Qولي�ص �cرش �أقد�Ω
n
م†صيف �” �kأعت≤د �أن �ل�صم� âإ�Rء م� يتعرVص ل¬ �ل�صع� Öلفل�صطيني من موت بطيء ،عÈ

هذ� �◊�ص��ÿ� Qن≥ �ل≤�تل� ،لذي  ⁄ير يف ت�Qيخ �ل�Ñرشية �◊دي åمãل¬ ،يدaع �ل�ص�حة
يف قط�´ غز� Iإ ¤مزيد من �’نفج� ،Qوب�لت�‹ نëن يف �◊كومة وحم��ص ن�îصى �أن

تنفل’� âأمو Qنëو غ†ص Öجم�هÒي جديد“ .وQغ ºهذ√ �’ته�م�ت من قÑل م�رش

�إ’ �أن �صعيد �صي�� Ωأcد �أن �’ت�ص�’ت ب Úحرcت¬ وم�رش  ⁄تن≤طع ،وق�ل ”حذQن� من
�إغ◊� ¥Óدود مع م�رش ،وعدa Ωت� íملع ،Èونëن ’ ن�صتطيع �أن ن≤∞ يف وج¬ �ل�صع،Ö
و�أبن�وDن� يوتون �أم�� Ωأعينن� .لذلك على cل �ملعني� Úأن يتëرcو� من �أجل aت� íملع ،Èو’

يع≤ل �لتذ ´Qب�’تف�قي�ت �لدولية ،وي≤Ñى �صعÑن� يع��◊� Êص� .“Qو�صدد على �أن عدΩ
حل م�صكلة �ملع ،Èوب≤�ء �◊�ص� ،Qيعني �إمك�نية �نفج�� QلوVصع د�خلي  �kمر � Ikأخرى،
ونëن ’ ن�صعى �إلي¬ ،ولكن ’ ن�صتطيع �أن نëول دون وقوع¬.143

و�نعك�ص� âأRمة �إغ� ¥Óملع�بر على حج� êبي◊� ˆ� âر�� Ωإذ غ�ل �k Ñم� يتعرVصون يف

cل ع�� Ωإ ¤م�أ�ص� Iمعينة من قÑل �ل�صلط�ت �مل�رشية; aمر Iتكون بت�أخÒه ºيف �ل�صفر،

ومر � Ikإذ� خرجو� يت�أخرون ب�ص ÖÑعد� Ωل�صم� ìله ºب�لدخول عن طري≥ مع،íaQ È

وتدخل هن� ”�إ�رش�Fيل“ على خ§ �لتëري†ص ب�نت≤�ده� مل�رش �إذ� �صم âëلهو’Dء �◊ج�ê

ب�لعود Iدون مو�≤aته�� ،إذ تريد ”�إ�رش�Fيل“ عودته ºع Èمعc Èر� Ωأبو �ص�.144⁄

و�cنB� âخر مع�ن� Iلهو’Dء �◊ج� êقÑيل �صدو Qهذ� �لت≤رير; حي åمنعو� من �أد�ء

aري†صة �◊ èللع� .2008 Ωوت�Ñدل âم�رش و�ل�صلطة �لفل�صطينية يف  ˆ� Ω�Qو�◊كومة

وحمل cل طرB’� ±خر �مل�صوDولية .و�نت≤د ﬁمد �صيد
�مل≤�لة يف غز’� Iته�م�ت،
ّ
طنط�وي �صيخ �’أRهر حرcة حم��ص ،و�أcد �أن من ينع �مل�صل ºمن �أد�ء aري†صة �◊è
”يرتك Öجرية منكر .“Iوج�ء ذلك بعد �أن ق�ل م�صد�Q Qصمي م�رشي �إن حرcة

حم��ص م� تز�ل ت�رش على موقفه� �لر�†aص ملرو Qحج�� êل≤ط�´ ،وتعرقل توجهه� ºإ¤
مع.145íaQ È
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و�نت≤دت حم��ص من ج�نÑه� طنط�وي ،وق�ل ﬁمد نز�ل ،ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي

للëرcة �إن¬ ”لي�ص من ح≥ �صيخ �’أRهر� ،لذي �ص�� íaملجر� Ωصمعون بÒيز� ،صف�ì
جمز IQق�ن�ّ ،
ين�ص Öنف�ص¬ و�ع¶ �k
�مللطîة �أيدي¬ بدم�ء �’أبري�ء يف aل�صط ÚولÑن�ن� ،أن ّ
ومفتي  �kعلى حم��ص �ملج�هد� ،Iلتي قدم� âمل�Äت من قي�د�ته� وcو�دQه� د�aع  �kعن
يتëمل م�صوDولية منع حج� êقط�´ غز Iمن �◊è
�’أVQص �مل≤د�صة“ .و�أVص��” ±إن من
ّ

�إ ¤بي◊� ˆ� âر� ،Ωه� ºأولÄك �لذين ت�Bمرو� وتو�طوDو� على منع من �نط â≤Ñعليهº

�ملو��صف�ت و�ل�رشو• و ≥aعملية “ âب¨�ية �لنز�هة و�ل�صف�aية ،ودون “ييز ب� Úملو�طنÚ
�لفل�صطيني .“Úم�ص� k�Òإ�” ¤أن¬ من �ملو�Dص∞ �أن �صيخ �’أRهر يتëد çعن �أcذوبة منع �أد�ء
aري†صة �◊� ،èلتي ت≤Ñى يف cل �’أحو�ل و�ل¶رو ±مرهون kة مبن ��صتط�´ �إ ¤ذلك
�صÑي k
يتëد çعمن ينعون �ل¨ذ�ء و�لدو�ء و�لكهرب�ء عن مليون ون�ص∞
 ،Óولكن¬ ’
ّ

�ملليون aل�صطيني يف قط�´ غز.146“I

وŒد’� Qإ�ص� IQهن� �إ� ¤أن �◊كومة �مل≤�لة يف غز�c Iن âقد حددت مو��صف�ت ّ”

على �أ�ص��صه� �إعد�د ق�Fمة ب�أ�صم�ء من �صيوDدون aري†صة �◊ èمن قط�´ غز ،Iو�أبل¨تهº
بذلك .غ� Òأن و’� IQ�Rأوق� ±يف حكومة ت�رشي∞ �’أعم�ل يف � ˆ� Ω�Qأعدت ق�Fم kة
�أخرى من �ل≤ط�´ ،و�أبل¨ته ºمن جهته� ب�ختي�Qه’ ºأد�ء aري†صة �◊ .èومن هن� وقعâ

�◊كومة �مل≤�لة يف وVصع nح pرã“ ،êل ب�أنه� �أ�ص âëÑمط�لÑة ب�ل�صم� ìملن �خت�Qتهº

حكومة ت�رشي∞ �’أعم�ل يف  ˆ� Ω�Qب�أد�ء aري†صة �◊ ،èم≤�بل �أن “نع من �خت�Qتهº
بنف�صه� و�أبل¨ته ºب�’�صتعد�د لل .èëو مُيذcر �أن �Œو�Rت عديد Iقد �ص�ب âعملية �ختي�Q

�◊ج� êمن قÑل حكومة ت�رشي∞ �’أعم�ل وتن�قلته� و�ص�Fل �’إع.ΩÓ

�أم� على �صعيد �’أنف��a ¥إن هن�∑ ت�Ñين  k�ÒÑc �kيف –ديد �أعد�د�ه� ،غ� Òأن¬ من �ملوcDد

�أنه� تز�يدت ب�صكل  ÒÑcمنذ ت�صديد �◊�ص� ،Qولعله� و�صل� âإ ¤عد Iم�Äت يف نه�ية

�صنة  .2008وقد �أ�ص� íÑمتد�د �’أنف�’� â– ¥أVQص ب Úغز Iو�’أV�Qصي �مل�رشية �رشي�ن
حي� Iولو جزFي  �kل`  1.5مليون مو�طن يف غز ،Iمنذ �أن aرVص�” âإ�رش�Fيل“ ح�ص�k�Q

على قط�´ غز IقÑل ع� Ωون�ص∞ ت≤ري .�k Ñو�أوVص� íأحد ع�ملي �’أنف�� ¥أن عدد �’أنف�¥
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�Rد ب�صكل  ÒÑcبعد ت�صديد �◊�ص�� ،QإKر �صيطر Iحم��ص على �ل≤ط�´ ،م≤د k�Qعدده�
بëو�‹  1,100نف≥ ،م�ص� k�Òإ� ¤أن هذ� �لعدد �لك ÒÑيوDدي �إ� ¤نهي� Qبع†صه� .وذcر �أن¬
يوجد �أ Ìcمن � 1,400ص�îص يعملون يف جم�ل حفر �’أنف�.147¥

و�أ�ص� Qغ�Rي �ل�صو Ê�Qيف م≤�ل ن�رش√ مرcز �لزيتونة للد��Qص�ت و�’�صت�ص��Qت
يف �cنون �’أول /دي�صم� 2008 Èإ ¤تز�يد عدد �’أنف� ¥يف قط�´ غز Iمن  20نف≤  �kيف

منت�ص∞ � 2007إ� ¤أن و�صل حتى ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم� 2008 Èإ ¤م� ي≤�Qب �ل` 500

نف≥ متعدد’� Iأ�صك�ل و�’أغر�Vص ،ترت�و ìيف طوله� ب 200 Úمرت وcيلومرت ،وعرVصه�

يرت�و ìمن ن�ص∞ مرت �إ ¤مرتين ،و�Qتف�عه� يرت�و ìب Úمرت �إ ¤مرت ون�ص∞� ،أم� عم≤ه�
aيرت�و ìب 15-12 Úمرت�’� â– kأVQص ،ويتطل◊� Öفر �أ�ص�بيع �أو �صهو Qح�ص Öطول

�لنف≥ و�أبع�د√� ،أم� ب�لن�صÑة لتكلفة �لنف≥ aهي ترت�و ìب� 20 Úأل∞ دو’ Qو� 100أل∞

دو’ Qح�ص Öطول �لنف≥ )cلفة �ملرت �لو�حد حو�‹  100دو’.(Q

من ن�حية �أخرى� ،أعلن’� âأ· �ملتëد� Iأن �أنف�� ¥لتهري Öب Úم�رش وقط�´ غزI

�أ�ص âëÑمب�ãبة �رشي�ن �◊ي� Iلل≤ط�´ ،ب�ص�◊� ÖÑص�’� Qإ�رش�Fيلي �ملفروVص علي¬ منذ
�صيطر Iحرcة حم��ص علي¬ منت�ص∞ �لع�.1482007 Ω

وت†ص¨§ ”�إ�رش�Fيل“ و�لو’ي�ت �ملتëد Iعلى م�رش ’إغ ¥Óهذ√ �’أنف� ¥ومنع

�لتهري ÖعÈه�� ،إذ ت≤ول ”�إ�رش�Fيل“ �إنه� ت�صتîد Ωلتهري� Öل�ص� ìÓإ� ¤ل≤ط�´،149
وتته ºم�رش ب�لت≤�ص √�Œ Òهذ� �ملل∞a ،في د��Qصة قدمه� ح�جي هوبرم�ن Hagai

� ،Hobermanل�Ñح� åملت�îص�ص يف �ل�صوDون �لعربية بجريد Iم�cوQ Qي�صون Makor

� Rishonليمينية �’إ�رش�Fيلية�c ،ص∞ aيه� ëaوى ت≤رير �أعدت¬ �صعÑة �’�صت�Q�Ñîت
�لع�صكرية ”�أم�ن“ من �أن �÷ه�ت �ملîت�صة يف م�رش ”’ تÑذل cل م� يف و�صعه� ،ويتعÚ
عليه� aعل ذلك من �أجل وق∞ تهري’� Öأ�صلëة ،وت�صلل خ�Èء يف �ل≤ت�ل و�ل�صوDون

�لع�صكرية �إ ¤قط�´ غز’ ،Iأنه� بذلك تزيد من �مل�îطر �ملëدقة ب�إ�رش�Fيل من قط�´
غز .“Iوو �k ≤aللمعلوم�ت �’�صت�Q�Ñîتية لدى ”�إ�رش�Fيل“ �aإن¬ يوجد �أ�صفل ﬁوQ
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aيÓدلفي� حو�‹  150نف≤  �kعلى �’أقل ،يع ÈخÓله� �’أ�ص��îص و�ل†Ñص�Fع من �صتى

�’أنو�´ ،دون �أي ع� ،≥Fوهذ√ �’أعد�د “ãل �صîرية من �لت�رشي�ëت �مل�رشية �إ�Rء �لعãوQ
على نف≥ �أو �Kن.150Ú

وّ Qد �÷�ن� Öمل�رشي �ته�م�ت ”�إ�رش�Fيل“ ل¬ ،ب�ص�أن �لتع�مل �مل�رشي مع م�صكلة

عد �لرFي�ص �مل�رشي �أن وRيرI
�’أنف�� ¥ملوجود Iع◊� Èدود مع قط�´ غز ،Iحيّ å

�Q�ÿجية �’إ�رش�Fيلية ت�صيÑي ليفني ”�ŒوRت �ÿطو• �◊مر“ يف ت�رشي�ëته� �لتي

�نت≤دت aيه� ”تر�خي“ �ل≤و�ت �مل�رشية يف منع تهري’� Öأ�صلëة �إ ¤غز .Iوق�ل:
”�لعÓق�ت مع �إ�رش�Fيل مهمة جد� Óa kتف�صدوه�� ،إذ� cنت ’ ºتو�≤aون على طري≤تن� يف

وق∞ تهري� Öل�صa ،ìÓتولوه� �أنت ،“ºوط�ل âÑم�رش �Qصمي ’� �kإ�رش�Fيلي Úبزي�د Iعدد
�ل≤و�ت �مل�رشية على �◊دود.151

ويف هذ� �ل�صي�� ¥صن âم�رش يف � 2008/8/12أ Ècعملية تدم ÒلÓأنف� .152¥ويتهº

ب�صن ”حرب همجية“
Œمع �أه�‹ Vص�ëي� �’أنف� ¥يف قط�´ غز Iقو�ت �’أمن �مل�رشية ّ

Vصد �صك�ن �ل≤ط�´ �مل��ëرشين ،بعد م≤تل خم�صة aل�صطيني Úيف تفج Òنف≥ حدودي.
ّ

وب�ëص� Öلتجمعa ،منذ بد�ية �لع� 2008 Ωوحتى �ل�صهر �لت��صع من¬≤a ،د �Qتفع عدد
Vص�ëي� �’أنف�� ¥إ 45 ¤مو�طن .153�k
من جهته� تلع� Öأمريك� دو k�Qيف Q�ﬁبة هذ√ �’أنف� ،¥وت�ص�عد م�رش على �إق�مة

Vصد �’أنف�� ¥ملوجود Iعلى حدوده� ،وتتف≤د وتر�ق◊� Öدود مع غز Iعن
عو�ّ ≥F

 ،Öãcوذلك ملت�بعة �÷هود �لتي تÑذله� م�رش ملك�ëaة �’أنف� ،¥وم� ت≤و Ωب¬ من
جمهود�ت لت�أم◊� Úدود .154وتذcر �لت≤�Qير �أن عدد� kمن �أaر�د حر�ص �◊دود �مل�رشي

تل≤و� تدQي�Ñت يف �لو’ي�ت �ملتëد Iبهد�c ±ص∞ �’أنف� ،¥و مُu Rودو� ب�أجهز Iحديãة،
بعد �أن تف�ق ºعدد �’أنف� ¥وبل¨ 300 âنف≥.155

ويف هذ� �ل�صي�� ¥أوQدت جريد Iه�QBت�ص � Haaretzأن �’إد�’� IQأمريكية وVصعâ
ت≤رير� kحول Vص◊� §Ñدود ب Úغز Iوم�رش �أعد√ م�صوDو’ن �ÒÑcن يف �’إد� ،IQومن
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�لتو�صي�ت �لتي ج�ء به� �لت≤رير; تزويد م�رش مبعد�ت هند�صية متطوc’ IQت�ص� ±وهدΩ
�’أنف� ،¥وحفر قن� Iم�Fية عمي≤ة على طول �◊دودc .م� �أو�صى �لت≤رير بت�صكيل ÷نة

�أمنية KÓKية ت�ص�a ∑Qيه� ”�إ�رش�Fيل“ وم�رش و�لو’ي�ت �ملتëد ;Iملع�÷ة cل �مل�ص�cل

�ملتعل≤ة ب�◊دود ب Úم�رش وقط�´ غز� ،Iإ’ �أن هن�∑ مع�VQصة يف ”�إ�رش�Fيل“ لت�صكيل

Vصد �’أنف�،¥
�للجنة ،حي åت�صa�ﬁ Òل �صي��صية �إ� ¤أن ”�مل�رشي ’ Úيفعلون م� يكفي ّ
و�مل�صوDولية هي عليه ،“ºموcDدين ”�أن ت�صكيل ÷نة KÓKية �صتîل≥ وVصع  �kتكون aي¬
�إ�رش�Fيل �أي†ص  �kم�صوDولة“.156

وترى �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤�لة يف �’أنف�Q ¥د� kطÑيعي  �kعلى �صي��صة �◊�ص�� Qلتي
يت ºبه� مع�قÑة �ل�صع� Öلفل�صطيني ،موcDد � Ikأ ّ’ �أحد ي ≥ëل¬ من ن�حية �أخÓقية مط�لÑة

�لفل�صطيني Úبعد Ωحفر �’أنف� ،¥يف ّ
Xل �ل�صعي �إ“ ¤ويته ºع�◊� Èص� .Qوط�لÖ

�إيه�ب �ل¨�ص� ،Úلن�ط≥ بل�ص�ن و� IQ�Rلد�خلية �مل≤�لة� ،ل�صلط�ت �مل�رشية بوق∞ عملي�ت

�لتفج� Òلتي ت�صتهد’� ±أنف� ،¥و�لتي ت≤و Ωبه� �ل�صلط�ت �مل�رشية ب�لتن�صي≥ مع �÷�نÖ
�’أمريكي ،وذلك ب�ص ÖÑم� توقع¬ من Vص�ëي� يف �÷�ن� Öلفل�صطيني .وح� åل¨�صÚ
�مل�رشي Úعلى عد� ΩلرVصو ñلل†ص¨و• �لتي ي��Qصه� �’إ�رش�Fيليون و�’أمريكيون عليه،º

و�Qأى �أن¬ من ح≥ �لفل�صطيني� Úل≤ي� Ωب�أي خطو�ت لتج�و�◊� Q�KB� Rص�� Qل¶�� ،⁄لذي

تفرVص¬ ”�إ�رش�Fيل“ و�أمريك� بتو�طو Dعربي وaل�صطيني على �ل�صع� Öلفل�صطيني ،معتk�È

�أن حفر �’أنف� ¥ح�لة ��صتãن�Fية �صتنتهي يف ح�ل ّ” aQع �◊�ص�.157Q

ومن جهته� ترى حرcة حم��ص يف �’أنف�V ¥رشو Ik Qملk ëة لل�صع� Öلفل�صطيني

للتîفي∞ من وط�أ�◊� Iص�� QملفروVص عليه� ،وي≤ول يëيى مو�صى �ل≤ي�دي يف �◊رcة،
بد
�إن � ّأي �صع Öير يف Xرو ±ق�هرc Iتلك �لتي ير به� �ل�صع� Öلفل�صطيني ح�لي ّ ’ ،�k

�أن يعمل على حفر �’أنف� ¥من �أجل تو� Òaملتطل�Ñت �ل†رشوQية ل¬ ،م�صدد� kعلى �أن¬ من

وعد مو�صى �أن ذلك ’ ينع �أن تت ºمر�ع�I
�ÿط�أ �لتع�مل مع �’أنف� ¥من من¶�� Qل≤�نونّ .
عد� Ωمل�ص ب≤ëو’� ¥إن�ص�ن ،و–ديد�� kلع�مل Úيف �’أنف�.158¥
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�ملëلي –¶ر �◊كومة �مل�رشية �أي ت¶�هر�ت �حتج�جية �صعÑية
وعلى �ل�صعيد �مل�رشي
ّ

تتع�VQص مع �لتوجه�ت �لر�صمية للëكومة ،ويف هذ� �ل�صي�� ،¥عت≤ل �’أمن �مل�رشي

 700من �أع†ص�ء جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم Úيف م�رش ،يف � ،2008/1/23إKر م�ص�cQتهº
يف م�صV IÒصîمة يف و�ص§ �ل≤�هر� Iحتج�ج  �kعلى ��صتمر��◊� Qص�� QملفروVص على

غز� ،Iص�a ∑Qيه� نëو KÓKة �� ±’Bص�îص ،وتعرVص �مل�ص�cQون يف �مل�ص IÒلل†رشب.
هذ� †aص k
 Óعن �عت≤�ل �ل�رشطة لنëو  200من cو�د’� Qإخو�ن ،ب�ص ÖÑم�ص�cQته ºيف
تن¶ي ºم¶�هر�ت موDيد Iللفل�صطيني Úيف من��ص�Ñت �أخرى.159

:2008 á«æª«dG IQOÉÑŸG .4
وتعد �مل�ÑدIQ
وقع âحرcت� aت íوحم��ص على �مل�Ñد� IQليمنية يف ،2008/3/23
ّ

حد
�ليمنية و�حد Iمن �مل�ëو’ت �لتي �صع� âلدول �لعربية من خÓله� �إ ¤وVصع x
تعد ﬁطة من ﬁط�ت �◊و� ،Qو’ تتع�VQص مع �مل�ëو’ت
لÓن≤�ص�� Ωلفل�صطينيc ،م� ّ
�مل�رشية ،خ�صو�ص  �kمع وجود �إجم�´ عربي على Vرشو≤– IQي≥ �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية.
وQح� Öلن�ط≥ ب��ص� ºلر��Fصة �مل�رشية� ،صليم�ن عو�د ،ب�إعÓن �صنع�ء ،و�أمل
ب�أن يكون بد�ي kة جيد  Ikلت≤ëي≥ �مل�ص�◊ة ب� Úلفل�صطيني ،Úن�aي � �kأن يكون لÓإعÓن

تد�عي�ت �صلÑية على �÷هود �مل�رشية للو�ص�طة ب� Úلف�ص�Fل �لفل�صطينية ،خ��ص kة بa Úتí

وحم��ص .160و�cن� âمل�Ñد� IQليمنية قد دع� âإ�� ¤صتÄن�◊� ±و�� Qلفل�صطيني على

ق�عد� Iتف�� ¥ل≤�هر.1612005 I

وعم� �إذ� �cن� âمل�Ñد� IQليمنية تتع�VQص �أو تت≤�طع مع �إعÓن م�رش عن Qع�يته�

◊و�a Qل�صطيني مو�صع ،ق�ل ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص عم�د �لعلمي:

”هن�∑ ﬁط�ت للëو� ،Qونëن �’Bن يف هذ√ �ملëطة )�إعÓن �صنع�ء( ،و’ يوجد
تع�VQص ب� Úلدعوت ،Úو�لعك�ص �صëي ،“íموVص� �k ëأن وجود �إجم�´ عربي على
Vرشو≤– IQي≥ �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية ،ومع�÷ة �’ن≤�ص� ‹�◊� Ωم�صلëة aل�صطينية علي�

تفيد جميع �’أطر� .±و�أVص��” :±مل�رشيون �أبل¨ون� ب�أنه� ºصيÑذلون جهوده ºمن �أجل
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تهيÄة �ملن�� ñملن��ص Öلع≤د حو� Qوطني aل�صطيني ترع�√ �ل≤�هر ،Iلكن  ⁄يÑل¨ون� مبو�عيد

ﬁدد ،“Iو�أVص�” :±عندم� تدعون� م�رش للëو��a ،Qإنن� �صنتج�وب ،لكنن� ’ ن�صتجدي

�لل≤�ء“.162

وcم� هو معرو�a ،±إن �مل�Ñد� IQليمنية  ⁄مُيكت Öله� �لنج� ìمنذ �لل�¶ëت �’أو،¤

ب�ص� ÖÑختa ±Óت íوحم��ص يف تف�ص Òبنوده�.

:2008 áFó¡àdG ¥ÉØJG .5
يلي �لتز� Ωم�رش مب�ص� IÒلت�صوية ◊ل �ل�رش�´ �لعربي ’� -إ�رش�Fيلي عليه� �نت≤�د
� xأي من �’أعم�ل �لتي من �ص�أنه� �أن توKDر على هذ√ �لعملية .وملّ� �Qأت م�رش �أن �لهدوء
�لع�صكري يف غز Iهو ح�جة VرشوQية ملت�بعة هذ√ �مل�ص� ،IÒنت≤دت عملي�ت �مل≤�ومة

�لفل�صطينية �لتي �أ�صهم âيف خر ¥هذ� �لهدوء ،ومن �أبرRه� عملية �إط� ¥Óل�صو�Qيخ
وب Úمدير �مل�îبر�ت �مل�رشية �لوRير
من قط�´ غز Iب�’� √�ŒأV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلةّ .

عمر �صليم�ن يف � 2008/3/2أن �صو�Qيخ �ل≤�ص�� Ωلتي تطل≤ه� حرcة حم��ص و�لف�ص�Fل

�مل≤�ومة هي ع IQ�Ñعن مو��ص Òومفعوله� ﬁدود ،لكن �صو�Qيخ �لك�تيو�ص� ت�ص ÖÑدم�k�Q

وخر�ب  �kو��صع ،Úح�ص Öتع .√ÒÑو�Qأى �أن ”�إ�رش�Fيل“ تت�رش� ±أم�� Ωلع��c ⁄أنه� ت≤وΩ

بر ّد aعل على �إط ¥Óهذ√ �ل�صو�Qيخa ،تÑدو �cأنه� تد�aع عن نف�صه� ،لذلك aهي ’
ت�صم íب�أي Vص¨و•� ،إن وجدت ،لتãنيه� عم� قرQت �ل≤ي� Ωب¬.

�أم� FQي�ص ÷نة �ل�صوDون �لعربية و�Q�ÿجية يف جمل�ص �ل�صوQى �مل�رشي ،و�صف Òم�رش
�ل�ص�ب≥ لدى ”�إ�رش�Fيل“ ﬁمد ب�صيو≤a Êد �ته ºحم��ص ب�أنه� تعمل و’ �k ≤aأجند�ت

خ��صة ،وب�أنه� من خÓل �إطÓقه� �ل�صو�Qيخ على جنوب �’أV�Qصي �ملëتلة تعطي
�مل�QÈت لÓإ�رش�Fيلي Úل�ص� ≥ëلفل�صطيني ،Úمن دون �’لتف�ت مل�ص�ل íهذ� �ل�صع;Ö
’أن �◊رcة تتل≤ى �أمو�  ’kمن �إير�ن.163

و�صنتن�ول aيم� يلي �مل�Ñد�Qت �لتي ت≤دم âبه� م�رش من �أجل �لو�صول �إ ¤تهدFة

�ص�ملة ب� Úلف�ص�Fل �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“.
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تن¶ر w
cل من ”�إ�رش�Fيل“ و�aص�Fل �مل≤�ومة �إ� ¤لتهدFة ب�صكل مت�Ñين; �Ñaلن�صÑة �إ¤
تك∞ �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �مل≤�ومة عن �لت�صدي للعدو�ن
”�إ�رش�Fيل“ ،ي≤�صد ب�لتهدFة �أن ّ
�’إ�رش�Fيلي بكل �لطر� ،¥صو�ء عن طري≥ �مل≤�ومة �ل�صي��صية �أو �مل≤�ومة �مل�صلëة� .أم�
aت≤�صد ب�لتهدFة �’لتز�� Ωملت�Ñدل بينه� وب�” Úإ�رش�Fيل“ بهدنة موDقتة،
�aص�Fل �مل≤�ومةp ،
164
تتوق∞ خÓله� a�cة �’أعم�ل �لع�صكرية من �÷�ن. ÚÑ
و�أعلن� âلف�ص�Fل �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ عن �لتو�صل �إ� ¤تف� ¥تهدFة ت�صتمر
ملد� Iصتة �أ�صهر ،يÑد�أ تنفيذه� �ص ،2008/6/19 ì�Ñوينتهي يو÷� Ωمعة .2008/12/19
وين�ص �تف�� ¥لتهدFة على وق∞ �لعدو�ن ،وaQع �◊�ص� ،Qوaت� íملع�بر م≤�بل وق∞
�إط� ¥Óل�صو�Qيخ و�لعملي�ت �لفد�Fية ،على �أن تكون هذ√ �لتهدFة �أو  ’kيف قط�´ غز،I
و�أن “تد ’ح≤  �kلل†صفة �ل¨ربية.
وهذ√ �لتهدFة لي�ص’� âأو ¤ب�÷� Úن≤a ،ÚÑد ع≤دت �لف�ص�Fل مع �÷�نÖ
�’إ�رش�Fيلي �لعديد من �لتهد�Fت ،و�cن’� âأخ IÒبو�ص�طة م�رشية ومب�Ñد IQمنه�.
ومن �’أهد�� ±لتي وقع âعلى �أ�ص��صه� حرcة حم��ص على �لتهدFة� :لتîفي∞
من �ملع�ن�� IملفروVصة على قط�´ غز ،Iحي�Q åأت �أن �لتهدFة يج� Öأن تكون مت�Ñدلة
ومتز�منة ،و�أن يتa ºك �◊�ص� ،Qوaت� íملع�بر ،مب� aيه� مع ،íaQ Èب�لتز�من مع موعد
بدء �رشي�ن �لتهدFةc .م� �أcدت على �أن¬ يف ح�ل †aQص�” âإ�رش�Fيل“ �لتهدFة ،ت≤وΩ
م�رش بفت íمع ،íaQ Èويف ح�ل تر�جع�” âإ�رش�Fيل“ عن �لتهدFة ،ت�صتمر م�رش يف aتí
�ملع.165È
تعد خي�� QلتهدFة هو �لوحيد للتîفي∞ من وط�أ�◊� Iص�� ،Qإذ �صدد
و ⁄تكن حم��ص ّ
�ل≤ي�دي يف �◊رcة ﬁمود �لزه� Qعلى �أن خي��Qت حم��ص ت≤Ñى مفتوحة لرaع �◊�ص�Q
عن غز Iيف ح�ل ّ” †aQص �لتهدFة.166
و�أcد خ�لد م�صعلFQ ،ي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص� ،أن ”م�رش هي �لتي
�صع� âإ� ¤لتهدFة ،وم�صوDوليته� �أن تو�ج¬ �ملوق∞ �’إ�رش�Fيلي �ملطرو ìعلى ط�ولته�“،
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م�صدد� kعلى �أن ”حم��ص  ⁄تعرVص �لتهدFة ،و�Œوبن� مع �مل�ص�عي �مل�رشية بهد ±وق∞

�لعدو�ن على �صعÑن� وaQع �◊�ص� .“Qو�أ�ص�� Qإ� ¤أن حم��ص �Œوب âمع �÷هود �مل�رشية
”للتو�صل �إ ¤تهدFة تÑد�أ ب¨ز ،Iو“تد ’ح≤ � �kإ� ¤ل†صفة� ،رش• �أن تكون تهدFة مت�Ñدلة
ومتز�منة ،و�أن يتوق∞ �لعدو�ن �ل�صهيو Êمن قتل و�جتي� ìو�غتي�ل ،و�أن ت†صمن
�لتهدFة aQع �◊�ص� Qعن غز ،Iوaت� íملع�بر cله� مب� aيه� مع íaQ Èيف ّ
Xل و ¥�aوطني

ب�a Úص�Fل �مل≤�ومة“.167

�Qت�أت م�رش �أنه� �أÑKت âقوته� على �ل�ص�حة �لفل�صطينية ،و�أعلن âعن �لتهدFة يف

غز ،Iهذ√ �لتهدFة �لتي ط�ل �نت¶�Qه� و�cن âعرVص kة للك Òãمن �لعر�قيل ،و‚âë

�لو�ص�طة �مل�رشية يف تîطيه� ع Èجمموعة من �مل≤رتح�ت ،وو�صل âيف �لنه�ية �إ¤
م≤رت� ìلتهدFة على  çÓKمر�حل.168

و�أcد �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني م� ∑Q�Ñأن م�رش تÑذل جهود� kللتو�صل �إ ¤تهدFة بÚ
�لفل�صطيني Úو”�إ�رش�Fيل“ ،تهد� ±إ” ¤ح≤ن �لدم�ء ،وت†صع حد� kللعن∞ �ملت�Ñدل“،
بëي åتف†صي �إaQ ¤ع �◊�ص� Qعن قط�´ غز ،Iوaت� íملع�بر ،وتîفي∞ مع�ن�� Iصك�ن

�ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز ،Iو“هد �لطري≥ ’�صتÄن��ﬁ ±د�Kت �ل�ص .169ΩÓو�أعلن
�لرFي�ص م� ∑Q�Ñأن �ت�ص�’ت م�رش م�صتمر Iب`”�إ�رش�Fيل“ ،و�ل�صلطة �لفل�صطينية ،وحرcة

حم��ص ،و�’–�د �’أوQوبي ،و�لو’ي�ت �ملتëد ،Iوب≤ية �’أطر�� ±لدولية �لف�علة،
من �أجل –≤ي≥ �لتهدFة ،وVص◊� §Ñدود ،وتو’� Òaأجو�ء �ملو�تية لرaع �◊�ص� ،Qو�إنه�ء

مع�ن�� Iأه�‹ �ل≤ط�´ .و�أcد �لرFي�ص م� ∑Q�Ñأن �لت�صعيد �لع�صكري �’إ�رش�Fيلي يف غز،I

و�◊�ص�� Qلذي تفرVص¬ ”�إ�رش�Fيل“ على �ل≤ط�´ ’ يوaر �لتهدFة �ملطلوبة ملو��صلة

�ملف�وVص�ت حول ق†ص�ي� �لوVصع �لنه�Fي �لتي �أطل≤ه� مو“Dر �أن�بولي�ص.170

وحدد وRير �Q�ÿجية �مل�رشي� ،أحمد �أبو �ل¨ي§KÓK ،ة عن��رش يف خطة �لو�ص�طة
�مل�رشية ق�k F
� Óإن حم��ص يج� Öأن توق∞ �إط� ¥Óل�صو�Qيخ من غز Iعلى ”�إ�رش�Fيل“،

و�أن يتعهد �’إ�رش�Fيليون يف �مل≤�بل بعد�� Ωصتهد�� ±لن��صط� Úلفل�صطيني Úد�خل غز،I
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و�أن يكفو� عن �’غتي�’ت �مل�صتهدaة .و�أVص�� ±أن �لعن�رش �ل Ê�ãهو ت�Ñدل �صجن�ء
ي�صمل حو�‹ a 400ل�صطيني –تجزه�” ºإ�رش�Fيل“ م≤�بل �÷ندي �’إ�رش�Fيلي جلع�د

�ص�لي§ .وذcر �أن �لعن�رش �ل�ãل åهو �ل�صم� ìبفت� íملع�بر �◊دودية ب Úغز Iو”�إ�رش�Fيل“
مب�ص�عد Iمر�ق� ÚÑأوQوبي ،Úو�أVص��” :±إذ� aت� âëملع�بر �صن†صمن تد� ≥aل�صلع و�لن��ص

و�ملو�د وcل �صيء ،ولن ي�صعر �لفل�صطينيون يف غز� Iأنهﬁ ºرومون cم� هB’� ºن“.171

وبر Rتو�� ≥aإقليمي ودو‹ على دع ºقي� Ωم�رش بجهد لت≤ëي≥ تهدFة ت†صمن وق∞

a ºKت íمع�بر قط�´ غز≤a .Iد
�إط� ¥Óل�صو�Qيخ و�لعملي�ت �لع�صكرية �’إ�رش�Fيلية ،ومن ّ

�أوaدت وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز� �Qي�ص  Condoleezza Riceم�ص�عده�
ديفيد وول�ص � David Welchإ� ¤ل≤�هر ،Iللت�Ñح åمع �مل�صوDول� Úمل�رشي Úحول

هذ� �ملوVصو´ ،وcذلك �cن دو Qخ�aي� Òصو’ن�  Javier Solanaم�صوDول �ل�صي��صة
�Q�ÿجية �’أوQوبية.172

وو�ص∞ �ملتëد çب��صQ�ÿ� ºجية �مل�رشية ،ح�ص�cR Ωي� ،ملوق∞ �’أمريكي من

جهود بÓد√ �لر�مية للتهدFة يف غز Iب�أن¬ ”د�ع ºوموDيد“ .وق�ل ”نتëد çمع �’أمcÒيÚ
يف cل �صيء ،وه ºيعرVصون دوم � �kمل�ص�عد Iو�لعون ،ه ºلديه ºحدي åم�صمو´ عند
�’إ�رش�Fيلي ،Úونëن لدين� بع†ص �لد’ل ]�لد� sلة] على �لفل�صطيني ،Úمن م�صلëة �÷ميع
�لو�صول �إ� ¤لتهدFة“.173

ق�م◊� âكومة �مل�رشية بدو ÒÑc Qيف �لو�صول �إ� ¤لتهدFة ،و��صتف�دت من cونه�
و�صيط  �kم≤Ñو k
’ من �÷ميع ،و��صت≤Ñل âلهذ� �ل¨رVص �÷�Ôل ع�مو�ص جلع�د Amos

� ،Giladمل�صوDول يف و� IQ�Rلد’� ´�aإ�رش�Fيلية� ،أ Ìcمن مرc ،Iم� �أنه� خ�Vصâ

م�ص�و�Qت وحو��Qت �ص ¬Ñم�K�Qونية مع قي�د Iحم��ص حول هذ� �’أمر .وطو�ل �لوقâ
وVصع� âل≤�هر� IلرFي�ص ﬁمود ع��Ñص ،ب�صفت¬ FQي�ص  �kلل�صلطة �لفل�صطينية وRعيم ◊ �kرcة
ع� ÈلرFي�ص ع��Ñص مر� k�Qعن ت�أييد√ غ� Òملëدود للجهود
aت ،íيف �ل�صو .IQويف �مل≤�بل ّ
�مل�رشية ،174وط�ل� Öمل�صوDول� Úمل�رشي” Úب�لتدخل بكل جهده ºمن �أجل �لتو�صل �إليه�

]�لتهدFة]; لرaع �ملع�ن� Iعن �ل�صع� Öلفل�صطيني“.175
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تعول من و�Qء �لتهدFة على aت íمع�بر قط�´ غز،I
من جهته��c ،ن âحرcة حم��ص ّ
و�لتîفي∞ من �’� Ω’Bلتي يعي�صه� �أه�‹ �ل≤ط�´ ،و ⁄تكن ترى حرج  �kمن �إبد�ء �ملرونة
� √�Œلطر� ±مل�رشي �لو�صي§ .و�أ�ص�� Qأ�ص�مة �ملزيني ،ع†صو �ل≤ي�د� Iل�صي��صية ◊م��ص،

�إ� ¤أن حرcت¬ لن ت≤Ñل ب�أية تهدFة يف ح�ل ’ تت†صمن aQع �◊�ص� Qو�إع�دa Iت� íملع�بر
�لتج�Qية و�◊دودية ،م�صدد� kعلى �أن¬ يف ح�ل �Œهل�” âإ�رش�Fيل“ متطل�Ñت �لتهدFة
�aإن مãل هذ√ �لتهدFة لن تكون .176و�أ�ص� Qم�صت�ص�FQ Qي�ص �لو�QRء �لفل�صطيني �مل≤�ل يف

غز� Iأحمد يو�ص∞ �إ� ¤ملرونة �لتي �أبدته� �◊رcة مع �’قرت�� ìمل�رشي ،وقÑوله� بتهدFة
يف غز� Iأو  ،’kوتوقع �أن ت�Ñد Qم�رش �إa ¤ت� íملع Èمن ج�ن Öو�حد ”�إذ� م� �أ�رشت
�إ�رش�Fيل على تعنته� و�أ�aصل âجهود �لتهدFة“ ،وق�ل �إن ��صتمر�� Qإغ� ¥Óملع�” ÈصيوKDر
�صل �k Ñعلى �صو IQم�رش ،ويزيد �’حت≤�ن ب�ص� ÖÑملع�ن�� Iلتي ��صتدت يف �ل≤ط�´“.177
وذcر يو�ص∞ �أن هن�∑ قن�عة م�رشية توcDد �أن ��صتمر��◊� Qص� Qو�ل≤تل يف غز Iيهدد �أمن

م�رش.178

cذلك �أcد ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��صﬁ ،مد ن�رش�“ ،صك �◊رcة

ب†رشو� IQأن ت�صمل �لتهدFة ت�ص¨يل جميع �ملع�بر ،وعلى �Qأ�صه� مع .íaQ Èوق�ل’” :

معنى للتهدFة من دون ت�ص¨يل �ملع�بر“.179

و�أcدت حرcة حم��ص �أن¬ ’ و�صي§ غ� Òلو�صي§ �مل�رشي يف م�Ñح�ãت �لتهدFة و�أن¬

Vص�من لتنفيذه� ويرجع �إلي¬ يف ح�لة �أي خر .180¥و�أ�ص�a QوRي برهو� Ωلن�ط≥ ب��صº
�◊رcة �إ� ¤أن ”حم��ص حري�صة على �لتو��صل مع �÷�ن� Öمل�رشي“c ،م� �أcد على دوQ

م�رش يف ‚� ìمل∞ �لتهدFة ،ويف �إط� ¥Óرش�’� ìأ�رشى �لفل�صطيني.181Ú

غ� Òأن ”�إ�رش�Fيل“  ⁄تلتز Ωب�رشو• �تف�� ¥لتهدFة �لKÓãة ،وهي :وق∞ �’عتد�ء�ت،

وaت� íملع�بر ،وaQع �◊�ص�≤a .Qد خرق�” âإ�رش�Fيل“ �’تف� 195 ¥مر ،Iح�ص� ÖإعÓن

�رش�ي� �ل≤د�ص �÷ن�� ìلع�صكري ◊رcة �÷ه�د �’إ�صÓمي ،وبل≠ عدد �ل�صهد�ء �لذين
�ص≤طو� يف قط�´ غز IخÓل aرت� IلتهدFة � 22صهيد�.182k
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وط �k ≤ÑلÑي�ن�ت �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�ص�ن�a ،إن مع íaQ ÈخÓل aرت� IلتهدFة
)ّ (2008/12/19-9/19
Xل م¨ل≤  �kطيلة  163يوم  ،�kوaت íجزFي  20 �kيوم  ،�kوهو م� ترتÖ

علي¬ حرم�ن  4,600مو�طن من �صك�ن �ل≤ط�´ من �ل�صفر خ�� êQل≤ط�´ ،للعêÓ
�أو مو��صلة �لد��Qصةc .م� ّ
Xل مع Èبي âح�نون )�إيريز( م¨ل≤  �kب�لك�مل طو�ل تلك

�لفرتa .Iيم� �أغل≥ مع� Èملنط� (ÊQ�c) Qيف وج¬ �ل�ص�د�Qت و�لو�Qد�ت من و�إ ¤قط�´
غز 149 Iيوم  ،�kوaت’ íإدخ�ل cمي�ت ﬁدود Iملد 34 Iيوم  .�kو�أغل≥ مع Èن�حل عوR

)�مل�îص�ص ’إمد�د قط�´ غز Iب�لوقود(  78يوم  �kب�صوc IQلية ،وaمُت’ íإدخ�ل cمي�ت
ﬁدود Iملد� 105 Iأي� .Ωو�أغل≥ معc Èر� Ωأبو �ص�� ΩÒc) ⁄ص�لو 127 (Ωيوم  �kب�صوc IQلية،
وaت íملد 56 Iيوم .183�k

وت¶هر مÓح¶ت�ن على هذ√ �’أQق�’� ;Ωأو� :¤أن مع� íaQ Èلذي ي�صل قط�´ غزI
م��Ñرش Iمع �لع�Q�ÿ� ⁄جي ،دون �أي تدخل �إ�رش�Fيلي م��Ñرشّ ،
Xل �’أ� ÌcإغÓق  ،�kحيå

مُp aت íملد 20 Iيوم � .§≤a �kملÓح¶ة �ل�ãنية� :أن �ملع�بر �ÿم�صة �’أخرى �V�ÿصعة لل�صيطرI

�’إ�رش�Fيلية Xل“ âر◊� Qد �’أدنى من �ل†Ñص�Fع و�’حتي�ج�ت �لفل�صطينية ،لكي ي¶ل
�صك�ن �ل≤ط�´ عند حدود �لكف� ±د�Fم  ،�kوهي ح Úتتëكa ºيم� ي�صم íبدخول¬
من تلك �ملع�بر; �aإنه� تتëك ºيف �لوق âذ�ت¬ يف  §‰حي�√ �ملليون ون�ص∞ �ملليون

�إن�ص�ن �لذين يعي�صون aي¬a .تëدد له� ºل�صلع �لتي ي�صتهلكونه� وحج� ºلدقي≥ و�لوقود
�لذي ي�صتîدمون¬ ،وعدد �’أي�� Ωلتي يعa ºيه� �ل¶ ΩÓب�ل≤ط�´ ،وتلك �لتي يت ºخÓله�

ت�ص¨يل مولد�ت �لكهرب�ء; بëي åت†ص�ء �لÑيوت وتعمل �مل�îبز وغر� ±لعن�ية �ملرcزI

وح†ص�ن�ت �’أطف�ل� ...إلخ.184

وع�صية �ملوعد �لر�صمي ’نته�ء �لتهدFة� ،أعلن âحم��ص و�aص�Fل �مل≤�ومة �مل�صلëة

يف �ل≤ط�´ ،يف � ،2008/12/18إنه�ء �لتهدFة و†aQص “ديده�’ ،أن ” �إ�رش�Fيل“
 ⁄تلتز� Ωأي  �kمن �رشوطه� .185وقد �أع≤ Öذلك ت�صعيد ب� Úمل≤�ومة و”�إ�رش�Fيل“ ،وت�Ñدل

لÓته�م�ت عن م�صوDولية �إ�aص�ل �لتهدFة� ،أدى �إ� ¤لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غز Iيف
.2008/12/27
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:2008 IôgÉ≤dG QGƒM .6
�نعك�ص ت�أجيل حو�� Qل≤�هر Iب� Úلف�ص�Fل� ،لذي �cن من �مل≤ر� Qأن ينع≤د يف

 ،2008/11/9على �لعÓقة ب Úحرcة حم��ص و�ل≤ي�د� Iمل�رشية .وذلك على �لرغ ºمن

�أن حرcة حم��ص برQت †aQصه� �مل�ص�cQة aي¬ ب�أن¬ نتيجة ��صتمر� Qحملة �’عت≤�’ت
لعن��رشه� يف �ل†صفة �ل¨ربية من قÑل �ل�صلطة �لفل�صطينية .وقد حر�ص âم�رش �أن تÑدو
’ع �k Ñو�صيط  ،�kو�صنتëد çيف �ل�صطو� Qلت�لية عن وجهة ن¶ر cل من م�رش وحم��ص

ب�لن�صÑة ◊و�� Qل≤�هر ،Iو�أ�ص�Ñب ت�أجيل¬.

من بد�ية �’إعد�د للëو��� Qصرتط âحم��ص على ل�ص�ن ن�FQ ÖFي�ص �ملكت� Öل�صي��صي

للëرcة مو�صى �أبو مرRو ،¥يف  ،2008/8/4قÑل �لدخول يف �أي حو� Qوطني مع aتí
�أن ت≤∞ م�رش ”على م�ص�aة و�حد Iمن �÷ميع ،و�أن يكون لديه� برن�م èو�Vص íلهذ√
�مل�ص�◊ة“.186

وب�لن�صÑة مل�رش ≤aد ق�ل �لرFي�ص ح�صني م ،∑Q�Ñيف حدي÷ åريد� Iل≤و�ت �مل�صلëة

يف � ،2008/10/5إنن� ”’ ن≤∞ مع طر ±على ح�ص�ب �لطرB’� ±خر ،و�إ �‰ن≤∞ على
م�ص�aة مت�ص�وية من �÷ميع ،و’ نفرVص ت�صو� k�Qأو �Qأي  �kعلى �أحد“ ،مط�ل� �k Ñل�صلطة

و�لف�ص�Fل �لفل�صطينية بتëمل م�صوDوليته� �لت�Qيîية �أم�� ΩصعÑه�; بتوحيد �ل�ص∞،

ونÑذ ��aÓÿت و�’ن≤�ص�م�ت و�لت�رشذ ،Ωو”هذ� لن يت� ≥≤ëإ’ ب�◊و� Qو��صتع�د� Iل≤ãة
�ملت�Ñدلة“.187

ويف  ،2008/10/20وRع âم�رش على �لف�ص�Fل �لفل�صطينية م�صود� Iتف�� ¥ل≤�هر،I
“هيد� kللëو�� Qلوطني �ل�ص�مل� ،لذي �cن م≤ر k�Qع≤د√ يف  2008/11/9يف �ل≤�هر.I
و�أه ºم� ت†صمنت¬ �مل�صود:188I

� .1مل�صلëة �لوطنية �لفل�صطينية ت�صمو وتعلو aو� ¥مل�ص�ل◊� íزبية و�لتن¶يمية.
 .2وحد’� IأV�Qصي �لفل�صطينية ج¨ر�aي  �kو�صي��صي  ،�kوعد� Ωل≤Ñول بتجزFته� –� âأية
Xرو.±
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◊� .3و� Qهو �لو�صيلة �لوحيد’ Iإنه�ء �أية خ�aÓت د�خلية.
 .4حرمة �لد� Ωلفل�صطيني ،وŒر’� Ëعت≤�ل �لد�خلي ،ووق∞ �لتëري†ص ،ونÑذ
�لعن∞ ،وcل م� يكن �أن يوDدي �إلي¬ من و�ص�Fل و�إجر�ء�ت.
� .5مل≤�ومة يف �إط�� Qلتو�� ≥aلوطني هي ح≥ م�رشو´ لل�صع� Öلفل�صطيني م� د�Ω
�’حتÓل ق�Fم .�k
’� .6عتم�د على �ملرجعي�ت �لرFي�صية �ل�ص�ب≤ة )�تف�� ¥ل≤�هرB�” Iذ� /Qم��Qص
 - “2005وKي≤ة �لو� ¥�aلوطني ”�أي� /Qم�يو � - “2006تف� ¥مكة ”�ص/•�Ñ
�Èaير  - “2007م�Ñد� IQلرFي�صﬁ /مود ع��Ñص للëو�� Qل�ص�مل ”حزير�ن /يونيو
 - “2008قر��Qت �ل≤مة �لعربية �ملتعل≤ة ب�إنه�ء ح�لة �’ن≤�ص�.(Ω
 .7ت�صكيل حكومة تو� ≥aوطني ذ�ت مه�ﬁ Ωدد Iتتمãل يفaQ :ع �◊�ص� ،Qوت�صيÒ
�◊ي�� Iليومية لل�صع� Öلفل�صطيني ،و�’إعد�د ’إجر�ء �نت�îب�ت ��FQصية وت�رشيعية
جديد ،Iو�’إ�رش� ±على �إع�د Iبن�ء �’أجهز’� Iأمنية.
� .8إع�د Iبن�ء �’أجهز’� Iأمنية �لفل�صطينية على �أ�ص�ص مهنية ووطنية بعيد� kعن
�لف�ص�Fلية.
� .9إجر�ء �نت�îب�ت ��FQصية وت�رشيعية متز�منة يف توقي âمتف≥ علي¬ ،ومر�جعة ق�نون
�’نت�îب�ت و �k ≤aمل� ت≤ت†صي¬ م�صلëة �لوطن.
 .10تطوير وتفعيل من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية �ملمãل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعÖ
�لفل�صطيني ط’ �k ≤Ñتف�� ¥ل≤�هرB�” Iذ� /Qم��Qص  ;“2005بëي åت†ص ºجميع
�ل≤وى و�لف�ص�Fل .و�◊ف�® على �ملن¶مة �إط� k�Qوطني  �kج�مع  �kومرجعية �صي��صية
علي� للفل�صطيني ،Úو�نت�îب جمل�ص وطني جديد يف �لد�خل و� êQ�ÿحيãم�
�أمكن.
◊� .11ف�® على �لتهدFة يف �’إط�� Qلذي تو� â≤aعلي¬ a�cة �لف�ص�Fل و�ل≤وى
�لفل�صطينية خÓل �جتم�ع�ته� ب�ل≤�هر Iيومي  29و.2008/4/30
57

ت≤رير معلوم�ت

� .12تف≤ âجميع �لف�ص�Fل وقوى �ل�صع� Öلفل�صطيني على �أن �إد�� IQملف�وVص�ت
�ل�صي��صية هي من �صÓحية من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية وFQي�ص �ل�صلطة
�لفل�صطينية ،و�ملÑنية على ق�عد� Iلتم�صك ب�’أهد�� ±لوطنية ،على �أن يت ºعرVص

�أي �تف� ¥بهذ� �ل�ص�أن على �ملجل�ص �لوطني للت�صدي≥ علي¬ �أو �إجر�ء ��صتفت�ء
حيãم� �أمكن.

ويف هذ� �ل�صي�� ¥أوVص� íإ�صم�عيل هنيةFQ ،ي�ص �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤�لة ”�أن

�لوQقة �مل�رشية جمرد بد�ية ،لذلك ن�أمل من م�رش �أن ت�أخذ بع’� Úعت Q�ÑمÓح¶�ت

وتعديÓت �لف�ص�Fل“ .ولف� âإ� ¤أن �ملÓح¶�ت �لتي قدمته� �لف�ص�Fل ”بع†صه� يتعل≥

ب�ل�صي�غة ،و�لÑع†ص �’Bخر يتعل≥ ب�ملوق∞ cموVصو´ �مل≤�ومة و�’نت�îب�ت ومن¶مة
�لتëرير وموVصو´ �لتهدFة“ .و�أVص�” :±من ن�حيتن� ن≤دc Ωل �صيء من �أجل �إ‚�ì

�◊و�≤c ،Qر�’� Qإaر� êعن �ملعت≤ل� Úل�صي��صي ،Úوcن� ن�أمل �أن ي≤�بل بîطوK�‡ Iلة يف
�ل†صفة ،ولكن على م� يÑدو �أن �ل≤ر�’� Qأمني يف �ل†صفة لي�ص م�صت≤ k
.189“Ó
وتع�ط âحم��ص على �أ�ص��ص �أن وQقة ”�مل�ص�◊ة �مل�رشية“ مطروحة للن≤��ص و�إبد�ء

�ملÓح¶�ت عليه� ،ولي�ص للتوقيع و�لتنفيذ .و�صدد ع†صو cتلة �لت¨ي Òو�’إ�ص� ìÓلÈمل�نية
�لت�بعة ◊م��ص �ص� ìÓلÈدويل على �أن حرcت¬ ”لن ت�صم íبتمرير �لوQقة لتكون �صيف �k

م�صلط  �kعلى Qق�ب �ل�صع� Öلفل�صطيني“.190

من ج�ن ¬Ñق�ل �لن� ÖFعن حم��ص يëيى مو�صى” :لكي يكون حو�� Qل≤�هر Iمãمر�k

بد من مع�÷ة a�cة �لعن�وين �لوطنية ليت ºتنفيذه� يف وق âو�حد ،ومنه� �إع�د Iبن�ء
’ ّ
من¶مة �لتëرير و ≥aجدول Rمني ،و�إع�د Iبن�ء �’أجهز’� Iأمنية و�’نت�îب�ت“ ،م†صيف �k
بد �أي†ص  �kمن مع�÷ة �ملل∞ �’أمني يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز Iب�صكل متز�من،
�أن¬ ”’ ّ
’ �أن ترت∑ �ل†صفة لÓإ�رش�’� ±أمني �’أمريكي“.191

�إ’ �أن وQ�ÿ� IQ�Rجية �مل�رشية ��صت� â≤ÑإعÓن نت�� èFمل�ëد�Kت �لتي �أجر�ه� وaد

من حرcة حم��ص مع مدير �مل�îبر�ت �لع�مة �للو�ء عمر �صليم�ن ،يف ،2008/11/4
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ب��صتÑع�د م�ص�عد IوRير �Q�ÿجية �أحمد �أبو �ل¨ي§� ،ل�صف IÒو�aء ب�صي� ،ºأن ت�صتجيÖ

�ل�صلط�ت �مل�رشية ملط�ل◊� Öرcة ،وت≤Ñل ب�إدخ�ل تعديÓت تر�عي –ف¶�ته� على بنود
FQي�صية يف �لوQقة �لتي وVصعته� �ل≤�هر ;Iلتكون �أ�ص��ص  �kيدو Qعلي¬ �◊و�� Qلذي ترع�√

ب� Úلف�ص�Fل �لفل�صطينية .وق�ل� âإن �’أaك�� Qلو�Qد Iيف هذ√ �لوQقة ”بلوQته� م�رش
من نت� èFجل�ص�ت حو� Qطويلة ب� Úلف�ص�Fل �لفل�صطينية نف�صه� ،وخ�صو�ص  �kحرcتي
aت íوحم��ص“ .ويف �إ�ص�� IQإ†aQ ¤ص �لتعديل �مل�ص ≥ÑللوQقة� ،أوVص� âëأن ”�’أaك�Q

�ملطروحة �صو ±ي�أتي �لفل�صطينيون خÓل �◊و� QبتعديÓت عليه� �أو ي†صيفون �أaك�k�Q
�أخرى �إليه� �أو يتو�صعون يف �’أaك�� Qلتي تت†صمنه� وهذ� �ص�أنه.192“º

�أ�رشت حم��ص على �ملن�ق�صة �÷�د Iلل≤†ص�ي� �÷وهرية ëcزمة و�حد .Iغ� Òأن
�لطري≤ة �لتي ن uمُ¶a ºيه� �جتم�´ �ل≤�هر Iبع� åل�صك يف �أو�ص�• حم��ص من ح≤ي≤ة

�أهد�≤a ;¬aد �تîذ ط�بع � �kحتف�لي  �kي�ص�a ∑Qي¬ �لرFي�ص ع��Ñص مع و�QRء �Q�ÿجية �لعرب

 ºKتل≤ى �لكلم�ت،
يف �÷لو�ص على �ملن�صة )دون �أن يكون �أحد من حم��ص عليه�(ّ ،
وينف†ص �ل�ص�مر; مُ n
و– sول ق†ص�ي� �◊و�� Qإ� ¤للج�ن يف �لوق� âلذي ي¨�دa Qي¬ �لرFي�ص

ع��Ñص .وقد خ�صي âحم��ص �أن ي�صتîد Ωهذ� �ملو“Dر ¨cط�ء للتمديد  §≤aللرFي�ص
ع��Ñص ،بينم� ”تن�� “Ωل≤†ص�ي� �÷وهرية �أو ت†صيع يف �أعم�ل �للج�ن� ،لتي  ⁄تكن هن�∑
�أية ترتي�Ñت ج�د�◊ Iص� ºأموQه� يف �أKن�ء �ملو“Dرc .م� ط�ل âÑحم��ص ب†ëصو Qع��Ñص
للëو� ،Qوحدو çتك�aو Dح≤ي≤ي يف م�صتوي�ت �مل�صوDول Úو�صن�´ �ل≤ر� Qمن �لطر،Úa

cم� �أبدت حم��ص ت�صككه� من جدية �لرFي�ص ع��Ñص يف �◊و� ،Qيف �لوق� âلذي ي�رش

aي¬ على �إب≤�ء �أ Ìcمن  600معت≤ل �صي��صي من حم��ص يف �ل†صفة �ل¨ربية .ولذلك ≤aد

�أجمع âقي�د�ت حم��ص يف �ل†صفة و�ل≤ط�´ و� êQ�ÿعلى عد� Ωمل�ص�cQة ،ب�عت� Q�Ñأن
aخ من�صوب من¬ �إ ¤حو� Qم�ص�◊ة.
هذ� �’جتم�´ �أقرب �إّ ¤

وقÑل �ل�رشو´ يف �◊و�� Qأعلن âحم��ص يف � ،2008/11/8أي قÑل يو Ωمن �ملوعد

�مل≤ر’ Qنع≤�د√� ،أنه� لن ت�ص�a ∑Qي¬ ،و�أوVص íمو�صى �أبو مرRو� ¥أن عد� Ωمل�ص�cQة ج�ء

ب�ص” ÖÑعد� Ωإط ¥Óمعت≤لي �◊رcة ]لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية] يف �صجون �ل†صفة“.193
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و�أوVص íخ�لد م�صعل يف �aتت�� ìملو“Dر �لعربي �لدو‹ ◊≥ �لعود� ،Iلذي ع≤د يف

دم�ص≥ يف � ،2008/11/23أن حم��ص Qح âÑب�÷هد �مل�رشي و�Œوب âمع¬ ،وق�ل:

”ط�لÑن� مب�صتلزم�ت �أ�ص��صية ’إ‚�◊� ìو� ،Qو�أ�رشQن� �أن يكون هن�∑ حو� Qولي�ص جل�صة
توقيع� ’ ،أن ن�أتي �إ ¤توقيع �أو  .’kوط�لÑن� ب�’إaر� êعن معت≤لين� يف �ل†صفة ،و�لنتيجة
يجر� Ωمل≤�ومة ،وaرVص �رشو• على
�cن� âلت�صعيد� ،أ�Qدو� من حم��ص �أن ت�أتي ◊و�ّ Q

�◊كومة �÷ديد Iهي �رشو• �لرب�عية .وط�لÑن� ب�لتك�aو Dب� Úأطر�� ±مل�ص�◊ة“ ،م�صk�Ò

�إ� ¤أن حم��ص †aQص“ âرير خطوت’�” Úأو� ¤أن نفوVص �ملف�وVص �لفل�صطيني ،و�ل�ãنية
�أن ‰دد �لتهدFة يف غز Iلت�ص íÑخطو�� Iصرت�تيجية“.194

و�أcد �أبو مرRو ¥على �أن ”م�رش ’ ت�صتطيع �أن تتîلى عن �لوQقة �لفل�صطينية وعن

�ل�رش�´ ،لي�ص  §≤aب�ص� ÖÑلÑعد �’أمني �ل≤ومي �مل�رشي� ،إ’ �‰عت�Q�Ñت �صي��صية �أخرى،
’أن �ملل∞ �لفل�صطيني �صي≤Ñى �ملل∞ �ل�ص�خن ،و�ص�ح’� Öأولوية �’أو ¤لدى �صن�´

�ل≤ر� Qيف م�رش“.195

ونفى ﬁمد نز�ل ،ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي ◊م��ص� ،أن يكون هن�∑ خ �k aÓب Úق�دI

�◊رcة على موVصو´ �مل�ص�cQة يف �◊و� ،Qو�أcد �أن موقفه� �ل≤�Vصي بعد� Ωمل�ص�cQة
�cن قر� k�Qب`”�’إجم�´“ ،ن�aي  �kوجود �أي تدخÓت يف قر� Qحرcت¬ .و�أعلن �أن” :هن�∑

�نëي� k�Rم�رشي ◊ �kرcة aت ،“íوت�بع ”�أQجو �أن ’ ي¨†ص Öمن هذ� �’إخو� Iمل�رشي.“Ú

و�Rد ”�cن هن�∑ تن�صي≥ �cمل بينه) ºي≤�صد �مل�صوDول� Úمل�رشي (Úوبﬁ Úمود ع��Ñص“.
و�أ�ص�� Qإ� ¤أن حم��ص ”ت¨�Vص “âعن هذ� �’نëي�” Rت≤دير� kلدو Qم�رش ،و�Œوب  �kمع

�مل�صلëة �لوطنية“ ،موcDد�� kأن حم��ص ”’ تريد �أن تدخل يف خ ±Óمع م�رش“ ،م�صk�Ò
�إ ¤وجود ”�صو�هد“ تدلل على هذ� �’أمر ،وق�ل �إن حم��ص �أبل¨ âهذ� �’أمر للم�رشي،Ú
و��صف  �kقر�� Qلت�أجيل �مل�رشي للëو� Qب�أن¬ �cن ”قر� k�Qحكيم .196“�k

أجل غÒ
وعزت م�رش �إQج�ء �◊و�� Qلفل�صطيني �ل�ص�مل� ،لذي ّ” ت�أجيل¬ �إm � ¤
م�صمى� ،إ” ¤تر�خي �’إ�Qد� Iل�صي��صية“ لدى �أطر�a ±ل�صطينية بينه� حرcة حم��ص،
حي�� åصتÑعد �لن�ط≥ ب��ص ºوQ�ÿ� IQ�Rجية �مل�رشية �ل�صف Òح�ص�cR Ωي� ،أن تكون
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هن�∑ خطو�ت قريÑة يف �◊و�� Qلفل�صطيني ،وق�ل�c” :ن âهن�∑ و�ص�Fل و�قرت�ح�ت
عد Iملع�÷ة م� تر�√ م�رش تر�خي  �kيف هذ√ �’إ�Qد� Iل�صي��صية ،لكن �لع ⁄ êÓيكن a�cي ،�k

و�’إ�Qد� Iأي†ص  ⁄ �kتكن a�cية لدى بع†ص �’أطر� .“±و�أVص��” :±تîذن� �ل≤ر� Qبت�أجيل

�◊و� ،Qوت†صمن �لÑي�ن �مل�رشي �إ�ص� IQمهمة �إ� ¤أن هذ� �ملوVصو´ �صي�صت�أن∞ عندم�

تتو�aر �’إ�Qد� Iل�صي��صية �لRÓمة ل¬“ .ونفى �أن يكون �لرFي�ص �لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص
�أحد �’أطر�� ±ملعرقلة ،وق�ل �إن ع��Ñص ”�cن و�Vص �k ëجد� kيف ت�أييد√ �÷هد �مل�رشي

cم� هو ،وللوQقة �مل�رشية cم� قدم .âو�لرت�جع ج�ء من ج�ن Öحم��ص و�Bخرين ،وهذ�
�لرت�جع ين¨Ñي �أن يëلل بدقة ،ونëن لدين� –ليلن� ل¬“.197

وحمل �أحمد �أبو �ل¨ي§ حرcة حم��ص م�صوDولية �aصل �◊و�� Qلوطني �لفل�صطيني،
ّ
�لذي �cن م≤ر k�Qع≤د√ يف  ،2008/11/9م�ص� k�Òإ� ¤أن FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ﬁمود

ع��Ñص �cن حري�ص  �kعلى �إ‚�◊� ìو� .198Qو�cن �أبو �ل¨ي§ قد �أcد يف مو“Dر �صëفي

ع≤د√ يف  ،2008/11/26للëدي åعن �جتم�´ و�QRء �Q�ÿجية �لعرب �لذي مُع≤د

للت�Ñح åحول ح�ص� Qغز Iو�◊و�� Qلوطني �لفل�صطيني� ،أن م�رش عرVص âوجهة ن¶ره�
بوVصو ،ìم†صيف � �kأن �ل≤ر�� Qلذي �صد�c Qن ل¬ ﬁوQيت¬ يف �لعمل �لوطني �لفل�صطيني،

و�لذي يوcDد دعو Iو�QRء �Q�ÿجية �لعرب للرFي�ص ﬁمود ع��Ñص �’�صتمر� Qيف
–مل م�صوDوليت¬ cرFي�ص لل�صلطة �لفل�صطينية ◊≤– Úي≥ م�ص�◊ة �cملة ب� Úلف�ص�Fل

�لفل�صطينية �ملتع�VQصة ،و◊ Úع≤د �’نت�îب�ت �لر��Fصية و�لت�رشيعية يف موعد و�حد.

وق�ل �أبو �ل¨ي§� :إن �لو�QRء تفهمو� وجهة �لن¶ر �مل�رشية ب�أن قط�´ غز Iم� يز�ل –â
�’حتÓل ،ويج’� Öأخذ ب�لروDية �مل�رشية �ل≤�نونية ،و�’هتم� Ωبعن��رشه� و�إ’ ≤aدت
�ل≤†صية �لفل�صطينية عن�رش�� kإVص�aي  ،�kب�’إVص�aة �إ� ¤صل�صلة ��ÿص�Fر �لتي وقع âلل≤†صية

منذ .1991947/11/29

و�أ�ص�� Qأبو �ل¨ي§ �إ� ¤أن م�رش ت≤∞ على م�ص�aة و�حد Iمن cل �’أطر�� ±لفل�صطينية،

وق�ل �أcدن� للو�QRء �لعرب �أن �لطر� ìمل�رشي �أخذ ب�لك Òãمن وجه�ت ن¶ر �’إخو Iيف
حم��ص .م�صدد� kعلى ��صتمر� Qم�رش يف جهود �◊و�� Qلفل�صطيني ،وجمع �ل�صمل.200
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cم� ذcر �أبو �ل¨ي§ �أن �لطر� ìمل�رشي بعد �’قتت�ل �لفل�صطيني �لد�خلي ،وVرشب

”�إ�رش�Fيل“ لل�صع� Öلفل�صطيني�c ،ن يف �إط�Qين; �’أول≤– :ي≥ �لتهدFة يف غز◊ Iم�ية
�ل�صع� Öلفل�صطيني وت�أم Úقوت¬ ،و�ل� ⁄ّ :Ê�ãصمل �لفل�صطيني Úمب� يوDمن وVصع a �kل�صطيني �k

للتف�وVص مع ”�إ�رش�Fيل“ ،وت�أم Úم�ص�◊ه ºحتى ’ ت†صيع �’أمو .Qوق�ل �إن عد– Ωديد

�ص≤∞ للëو�� Qلفل�صطيني يهد� ±إ ¤عد� Ωإعط�ء �أي من¶مة �◊≥ يف �إع�قة �ل≤ر�Q

و�مل�ص�◊ة و�ل≤يد �لزمني ،و�أVص�� ±أن مل�رش م�صوDولية �أcيد Iيف �لد ´�aعن م�ص�لí
�ل�صع� Öلفل�صطيني ،وم�رش –مل âهذ√ �مل�صوDولية على مدى ت�Qيخ �ل≤†صية ،و�صو±

“†صي aيه�.201

ويف � 2008/12/25أعلن âم�رش عن �أنه� �أبل¨� âلرFي�ص ﬁمود ع��Ñص يف Rي�Qت¬

لل≤�هر Iيف � ،2008/12/23أنه� �صتوج¬ مطلع �لع� ،2009 Ωوبعد �إ“�� ΩلتهدFة يف قط�´

غز ،Iدعو�ت منفرد� Iإ ¤جميع �لف�ص�Fل �إ� ¤ل≤�هر Iللت�Ñح åمع قي�د�ته� يف �ص�أن
�إط◊� ¥Óو�� Qلوطني �لفل�صطيني.202
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IõZ ´É£b ≈∏Y »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG :Ék ©HGQ
)(2009/1/18-2008/12/27
�صن �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي عدو�ن  �kو��صع  �kعلى قط�´ غز Iيف  ،2008/12/27وتو��صل
ّ
203k
هذ� �لعدو�ن  22يوم  ،�kو�أ�صفر عن �ص≤و• � 1,334صهيد� kو 5,450جري . �ëوقد تكÑد
قط�´ غز Iخ�ص�Fر �قت�ص�دية م��Ñرش Iب≤يمة  1.9ملي� Qدو’ Qنتيجة هذ� �لعدو�ن،204

وبل¨�ÿ� âص�Fر �مل��Ñرش Iيف �لÑنية �لتëتية حو�‹  1.2ملي� Qدو’.205Q

�أد�ن� âل≤ي�د� Iمل�رشية �لر�صمية هذ� �لعدو�ن على ل�ص�ن FQي�ص �÷مهوQية ح�صني
م ،∑Q�ÑووRير �Q�ÿجية �أحمد �أبو �ل¨ي§ ،وحمل âعلى ”�إ�رش�Fيل“ بو�صفه� ”قوI
وحملته� م�صوDولية م� �أ�صفر عن¬ �لعدو�ن من
�’حتÓل �مل�صوDولة“ عن قط�´ غز،I
ّ
�صهد�ء وجرحى .غ� Òأن �ملوق∞ �مل�رشي �لر�صمي  ⁄ي¨فل عن توجي¬ �لن≤د �إ ¤حم��ص;
ﬁم k
◊� Óرcة م�صوDولية �نهي�� QلتهدFة مع ”�إ�رش�Fيل“ ،يف  ،2009/12/19ب�إطÓقه�
�ل�صو�Qيخ ب�� √�ŒلÑلد�ت �’إ�رش�Fيلية �ملëيطة ب¨ز .Iوبذلك≤a ،د �أVص�� ±لعدو�ن
�’إ�رش�Fيلي على غز Iحل≤ kة جديد� Iإ ¤م�صل�صل �لعÓقة �◊�ص��صة و�ملتوتر Iب Úحرcة
وحم��ص وم�رش ،وهذ� م� �صنعرVص¬ يف �ل�صف�ëت �لت�لية.
وعلى �مل�صتوى �ل�صعÑي �صهدت �لع�رش�ت من �ملدن �مل�رشية ،يف �أع≤�ب �لعدو�ن
على غز ،Iم¶�هر�ت تنديد Vصîمة; حي åخر êم�Äت �’ ±’Bمن �ملو�طن� Úمل�رشيÚ
يف �ل≤�هر ،Iو�÷يز ،Iو�’إ�صكندQية ،و�ل¨ربية ،و�ل�رشقية ،وبني �صوي∞ ،و�لفيو،Ω
و�ملني� ،و�لدقهليةc .م� �نت≤د �ملت¶�هرون �لتع�طي �لر�صمي �مل�رشي مع �لعدو�ن
�’إ�رش�Fيلي على غز ،Iوط�لÑو� �◊كومة �مل�رشية بفت íمع ،íaQ Èووق∞ ت�صدير �ل¨�� Rإ¤
”�إ�رش�Fيل“ ،وطرد �ل�صف’� Òإ�رش�Fيلي من �ل≤�هر .Iوعلى خلفية هذ√ �لت¶�هر�ت تعرVص
�مل�Äت من �أع†ص�ء جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم ،Úوحرcة cف�ية ،وحزب �لعمل ،و�لãوQيÚ
�’�صرت�cي ÚلÓعت≤�ل من قÑل قو�ت �’أمن �مل�رشية .ويف ت�رشي�ëت ÷ريد� Iل≤د�ص
�لعربي �أcد عÑد �ملنع ºعÑد �مل≤�صود� ،أحد �ﬁمي معت≤لي جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم،Ú
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�أن �ل�صلط�ت تتع�مل ب�îصونة ب�ل¨ة ،وعد�ء مفر• مع a�cة �ل≤وى �لوطنية �لتي تت¶�هر
من �أجل غز.206I
وو�ص∞ aوRي برهو� ،Ωملتëد çب��ص ºحرcة حم��ص� ،لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي

ب`”�’إعد�÷� Ωم�عي ل�صك�ن قط�´ غز ،Iب†صوء �أخ†رش من جه�ت �إقليمية“ .وق�ل :ت�أتي

هذ√ �ل¨��Qت بعد �أن Q�Rت وRيرQ�ÿ� Iجية �’إ�رش�Fيلية ت�صيÑي ليفني �ل≤�هر ،Iو�لت≤â

�لرFي�ص م ،∑Q�Ñوهددت من هن�∑ ب�إ�ص≤�• حم��ص .و�cص∞ عن �أن �ل≤�هر� Iت�صل âيف

” 2008/12/26ب≤ي�د�ت ]من] حم��ص ،و�أخÈته� ºأن �ليو� ]2008/12/27] Ωصيكون
هدوء ب¨ز.207“I

و�cن âوRيرQ�ÿ� Iجية �’إ�رش�Fيلية قد Q�Rت م�رش يف  ;2008/12/25قÑل يومÚ

من بدء �لعدو�ن على قط�´ غز ،Iوهددت خÓل مو“Dر �صëفي مع وRير �Q�ÿجية

�مل�رشي ،بعد ل≤�Fه� �لرFي�ص م ،∑Q�Ñب�إ�صك�ت �ل�صو�Qيخ �لتي تطل≤ه� حرcة حم��ص
من �ل≤ط�´ ،208و�أVص� âaب�أن �ملوق∞ يف غز� Iأ�ص íÑيãل ع≤Ñة يف طري≥ �إق�مة �لدولة

�لفل�صطينية .209وق�ل âليفني �إن ”�صيطر Iحم��ص على قط�´ غز Iلي�ص âم�صكلة
’إ�رش�Fيل  ،§≤aنëن نتفه� ºحتي�ج�ت م�رش ،ولكن م� نفعل¬ هو تع ÒÑعن �حتي�ج�ت

�ملنط≤ة“.210

وعل≥ وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ ،على ت�رشي�ëت ليفني ق�k F
� Óإن

”�لرFي�ص م� ∑Q�Ñأcد لليفني VرشوV IQص� §Ñلنف�ص ،وعد� Ωلت�صعيد �لع�صكري“،

وVرشو� IQإنه�ء �صي��صة �لع≤�ب �÷م�عي.211

ويف �أع≤�ب �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غز� ،Iأد�ن �أبو �ل¨ي§ �لت�صعيد �’إ�رش�Fيلي ،و�أcد

�أن �لهد ±من دعو Iليفني �إR ¤ي� IQم�رش �cن �لعمل على منع �لهجو’� Ωإ�رش�Fيلي على
غز .212Iوق�ل يف م≤�بلة بãه� �لتلفزيون �مل�رشيQ ،د� kعلى �صو�Dل حول �إع�” ΩÓإ�رش�Fيل“
مل�رش بنيته� �لهجو Ωعلى غز�” :Iإن �لرFي�ص م� ∑Q�Ñص�هد �ملو�Dرش�ت و�ل�صو�هد قÑله�
بKÓãة �أي� ...Ωوق�ل �إن �’إ�رش�Fيلي Úعنده ºنو�ي� ،و�صي†رشبون �لفل�صطينيa ،ÚطلÖ
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�صن هجو Ωعلى �لفل�صطيني’ ;Úأن¬ �صيكون ل¬ ت�أ √ÒKعلى
م≤�بلة ليفني ليëذQه� من ّ

cل �’إقلي .213“ºوق�ل” :ليلة و�صول وRيرQ�ÿ� Iجية �’إ�رش�Fيلية �إ ¤م�رش ّ” �إط¥Ó
� 60ص�Qوخ  �kمن قط�´ غز ،“Iمعت� k�Èأن �إط ¥Óهذ√ �ل�صو�Qيخ يف هذ� �لتوقي�c âن

�لهد ±من¬ تو�صيل ”�Qص�لة معينة مف�ده� �إ�aص�ل �÷هد �مل�رشي“.214

ومن جهة �أخرى�Q ،أى ح�ص� Úإبر�هي ،ºن�FQ ÖFي�ص cتلة �’إخو�ن �مل�صلم Úيف
�لÈمل�ن �مل�رشي� ،أن قر�V Qرشب غز Iقد مُ�أعلن من �ل≤�هر� IإKر ل≤�ء �أبو �ل¨ي§ وليفني،

وو�ص∞ �إبر�هي ºم� حد çب�ملجز� IQل�Ñرشية وحرب �’إب�د÷� Iم�عية ،وط�ل Öبوق∞
ت�صدير �ل¨�� RلطÑيعي �إ�” ¤إ�رش�Fيل“ aو ،k�Qوaت íمع� íaQ Èأم�� Ωلفل�صطيني.215Ú
cم� �أد�ن جمل�ص �ل�صع� Öمل�رشي �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قط�´ غز ،Iو�ته� ºأحمد

�رشوFQ ،Qي�ص �ملجل�ص�” ،إ�رش�Fيل“ بعد� Ωحرت�� Ωتف�� ¥أو�صلو ،و�Qأى �أن ”�إ�رش�Fيل“ هي
�مل�Ñد IQب�’عتد�ء ،و�أن م� ي�صد Qعن �لفل�صطيني Úلي�ص �إ’ د�aع � �kرشعي  �kعن �أنف�صه،º
ي�صم íب¬ �ل≤�نون �لدو‹ �’إن�ص�.216Ê

ومن جهت¬� ،أ�صد� QلرFي�ص م ∑Q�Ñتعليم�ت ب��صت≤�Ñل cل Vص�ëي� �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي

من �مل�ص�ب Úع Èمع ،íaQ Èوت≤د� Ëلرع�ية �لطÑية �لRÓمة له ºيف �مل�صت�صفي�ت �مل�رشية.217

غ� Òأن م�رش �تهم âحرcة حم��ص بعد� Ωل�صم� ìمل�Äت �÷رحى �لفل�صطيني Úمن
م¨�د IQقط�´ غز Iللع .êÓوق�ل �أبو �ل¨ي§ �إن ”�مل�صيطرين على �ملع Èينعون خروê
�÷رحى ،ونëن ننت¶ر عÑوQه.218“º

�إ’ �أن aوRي برهو� ،Ωملتëد çب��ص ºحم��ص ،نفى �أن تكون م�رش قد aت âëمعÈ

 íaQيف �’أ�ص��ص ،وق�ل ”نر†aص �للهجة �لتي –د çبه� �أبو �ل¨ي§ ،و�’أ�صل �أن تفتí

م�رش معÈه� لÓأحي�ء ’ لÓأمو�تc ،ي يعود جرح�ن� يف تو�بي âم�رشية“.219

وب�مل≤�بل منع� âل�صلط�ت �مل�رشية يف K 2008/12/28م�نية من �÷ر�ح� Úمل�رشي،Ú

ومع�ون ÚطÑي Úله ،ºمن �لدخول �إ ¤قط�´ غز’ Iإجر�ء عملي�ت جر�حية ع�جلة
÷رحى �لعدو�ن� .220إ’ �أن وRير �ل�صëة �مل�رشي ح�” �÷Ñلي نفى يف � 2009/1/8أن
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يكون �÷�ن� Öمل�رشي منع دخول �’أط�Ñء �إ ¤قط�´ غز Iع Èمع ،íaQ ÈموVص� �k ëأن

�÷�ن’� Öإ�رش�Fيلي هو �لذي منع �’أط�Ñء من �لدخول �إ� ¤ل≤ط�´.221

حمل �لرFي�ص �مل�رشي ،يف cلمة �أذ�عه� �لتلفزيون �مل�رشي،
ويف ّ 2008/12/30
حرcة حم��ص �مل�صوDولية عن �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي �لذي يتعرVص ل¬ قط�´ غز .Iوق�ل
موجه Óc �kم¬ �إ ¤ق�د Iحم��ص ”ل≤د حذQن� ºcمر� k�Qمن �أن †aQص “ديد �لتهدFة �صيدaع
�إ�رش�Fيل للعدو�ن على غز ،Iو�أcدن� لك� ºأن �إع�قة �÷هد �مل�رشي لتمديد �لتهدFة هي
دعو Iمفتوحة ’إ�رش�Fيل لهذ� �لعدو�ن“c .222م� �أعلن �لرFي�ص م†aQ ∑Q�Ñص¬ لÓعتد�ء�ت
�’إ�رش�Fيلية على �ل�صع� Öلفل�صطيني و�أد�نه� ،مط�ل �k Ñق�د�” Iإ�رش�Fيل“ بوق∞ �’عتد�ء�ت
على �لفو Qمن دون قيد �أو �رش• .و�أVص��” :±إن QوDية م�رش ’حتو�ء �لوVصع �ÿطر
�لر�هن ت�صتهد ±وق∞ �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي ،مب� يتي� íلعود IللتهدFة ،ح≤ن  �kلدم�ء �ل�صعÖ
�لفل�صطيني ،و�إع�دa Iت� íملع�بر تîفيف  �kملع�ن�ت¬“ .223و�أcد �لرFي�ص م� ∑Q�Ñأن م�رش لن
تفت íمع� íaQ Èصوى �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 ب� Úل†صفة و�ل≤ط�´.224
غ� Òأن مر�صد �’إخو�ن �مل�صلم Úيف م�رشﬁ ،مد مهدي ع�†aQ ،∞cص �’نت≤�د�ت
Vصد �ل�صه�ينة“ .و�Qأى �أن¬
توج¬ ◊رcة حم��ص ،و�عتÈه� ”مو�Dمر Iعلى �÷ه�د ّ
�لتي ّ
”حتى �إن وقع◊� âرcة يف بع†ص �’أخط�ء�a ،إن¬ ’ يجو◊� Rدي åعنه� �ليو.225“Ω
ومن جهت¬ ندد حزب �لعمل �ملع�VQص ب�لدو� Qلر�صمي �مل�رشي يف �◊رب �لتي
ت�صن ح�لي  ،�kوق�ل جمدي �أحمد ح�ص’� ،Úأم� Úلع� Ωللëزب�” :إن جم�ل م ∑Q�Ñي�صعد
ّ
حزب �لعمل وجم�عة �لãوQيÚ
للëك ºعلى جãة �� ±’Bلفل�صطينيc .“Úم� �تهº
مُ
�’�صرت�cي� Úل�صلط�ت �مل�رشية ب�لعمل على دع� ºملëتل �’إ�رش�Fيلي ،مط�ل” ÚÑبفتí
ب�ب �÷ه�د للر�غ ÚÑيف �ل�صفر �إ ¤غز.226“I
وق�ل عÑد �÷ليل م�صطفى من�ص≥ حرcة cف�ية�” :إن �صو IQم�رش �أ�ص âëÑيف
�◊†صي†ص ،ب�ص� ÖÑلدع� ºلذي ي≤دم¬ �لن¶�’ Ωإ�رش�Fيل“.227
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و�cن âجم�عة �’إخو�ن �مل�صلم Úيف م�رش قد دع� âل�صعوب �لعربية و�’إ�صÓمية
Vصد م� �أ�صمت¬ ”�لتو�طو Dمن قÑل مع¶’� ºأن¶مة و�◊كوم�ت �لعربية و�’إ�صÓمية،
للوقوّ ±

�لتي ي�صتع Úبه� �لعدو يف Vرشب¬ للم≤�ومة �لفل�صطينية ،و�Qتك�ب جم� QRوح�صية يف ح≥
�ل�صع� Öلفل�صطيني �’أعزل“.228

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 �’–�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 �◊.229“è

aيم� �أcد FQي�ص �ملكت� Öل�صي��صي يف حم��ص خ�لد م�صعل ،يف م≤�بلة مع قن�÷� IزيرI

�لف†ص�Fية ،على �أن¬ ”’ ين¨Ñي ’أحد �أن ي�îط� Öأهل غز ...Iمن غ Òبو�بة aQع �◊�ص�Q
وaت� 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
 Óبك�رش �◊�ص� Qعن غز .“Iوخ�ط Öم�صعل �لرFي�ص �مل�رشي ق�k F
خطو�ت عملية aع k
:Ó
�لرFي�ص ح�صني م� ∑Q�Ñليو Ωعلي¬ م�صوDولية ت�Qيîية ،هذ� معíaQ È

ي� �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.230∑Q�Ñ

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

�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� .231ìو�أبل≠ م�صعل وRير
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�Q�ÿجية �لرو�صي �صÒجي ’aرو ،Sergey Lavrov ±يف �ت�ص�ل ه�تفي�� ،صتعد�د√

”لوق∞ �ملو�جهة �مل�صلëة� ،رش• aQع �◊�ص� Qعن قط�´ غز.232“I

cم� دع� �إ�صم�عيل هنية �إ�” ¤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 ب� Úلفل�صطيني.233“Ú

وط�لﬁ Öمود �لزه�� ،Qل≤ي�دي يف حرcة حم��ص ،برaع �◊�ص� Qعن غز Iو�إع�دa Iتí
مع íaQ Èوa�cة �ملع�بر.234

ومن ج�ن� ،¬Ñنت≤د ﬁمد نز�ل ،ع†صو �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص ،ت�رشي�ëت
�لرFي�ص �مل�رشي حول ق�نونية aت íمع� ،íaQ Èإذ و�صفه� ب`”�ملوDملة“ م�صت¨رب � �kأن ت�صدQ

ت�رشي�ëت cهذ√ من Rعي� ºأ Ècدولة عربية .و�أVص��” :±إنن� cن� نتوقع �أن يîر� êلرFي�ص

م ∑Q�Ñب≤ر��Qت ت�Qيîية ،يعلن aيه� aت� íملع ،Èووق∞ ت�صدير �ل¨�� Rإ� ¤إ�رش�Fيل ،ولكن
م� ∑Q�Ñصد Ωجم�ه’� Òأمة ،و�صد� Ωل�صع� Öمل�رشي قÑله ºعندم� ق�ل �إن �◊�ص�Q

�صي�صتمر ،و�إن مع íaQ Èلن مُيفت.235“í

و�cن وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ قد �أcد ،خÓل مو“Dر �صëفي م�صرت∑

ع≤د√ يف  2008/12/29مع وRير �Q�ÿجية �لرتcي علي ب�ب�ج�ن  Ali Babacanيف
�أن≤ر� ،Iتف�� ¥لروDى �مل�رشية �لرتcية حول �◊�جة للوق∞ �لفوQي ’إط� ¥Óلن�Òن من
ج�ن�” Öإ�رش�Fيل“ ،وبدء مرحلة جديد Iمن �لتهدFة تتوق∞ aيه� cل �’أطر� ±عن �إط¥Ó

�لن�Òن ،ومن Vصمنه� وق∞ �إط� ¥Óل�صو�Qيخ �لفل�صطينية .و�أوVص� íأن ”�لطر� ìمل�رشي
يط�ل� Öأي†ص  �kبفت� íملع�بر ،و�ل åëÑيف �Bلية لكيفية ت�أم Úهذ√ �◊زمة من �ملط�ل.236“Ö
ويف  2008/12/31ع≤د و�QRء �Q�ÿجية �لعرب �جتم�ع  �kط� �k FQيف �ل≤�هر� ،Iأد�نو�

aي¬ �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قط�´ غز ،Iوط�لÑو� ،يف �لÑي�ن �ÿت�مي�” ،إ�رش�Fيل“ بوق∞

aوQي لل≤ت�ل ،وaك �◊�ص� .Qو�صدد �لÑي�ن على �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية ،و�لتهدFة ،ودع�

جمل�ص �’أمن �لدو‹ لع≤د جل�صة لوق∞ �’عتد�ء�ت �’إ�رش�Fيلية على �ل≤ط�´ .وق�ل
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�لÑي�ن �إن¬ ّ” تفوي†ص ÷نة عربية وQ�Rية بر��Fصة �ل�صعودية ،لل�صفر �إ ¤نيويو ∑Qللتëر∑
يف جمل�ص �’أمن ’�صت�صد� Qقر�a QوQي بوق∞ �ل≤ت�ل.237
و�أ�ص� QوRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§ �إ� ¤أن ”م�رش �ص�هم âب�لك،“Òã
aيم� ي�îص �لÑي�ن �ل�ص�د Qعن �جتم�´ و�QRء �Q�ÿجية �لعرب حول �لعدو�ن على غز.I
و�أعلن �أبو �ل¨ي§ �أن م�رش �صو ±ت�صعى ’إجر�ء �أ Ècقد Qمن �مل�ص�و�Qت مع �’أع†ص�ء
�لد�Fم Úيف جمل�ص �’أمن ،موcDد�� kأن جهود بÓد√ �صرتcز على حتمية وق∞ �إط¥Ó
�لن� .238Qوطل� Öأبو �ل¨ي§ من �لعرب �أن يتف�دو� ��صتîد� Ωل¨ة غ Òمتو�Rنة تكتفي
بتوجي¬ �للو� Ωإ�” ¤إ�رش�Fيل“ عن �لهجم�ت على غز� ،Iإذ� �cنو� يريدون من جمل�ص �’أمن
�أن يتîذ �إجر�ء ’إنه�ء �◊رب �لد�Fر Iيف قط�´ غز .Iوق�ل �أبو �ل¨ي§ يف م≤�بلة مع
†aص�Fية �لعربية” :يج Öيف هذ� �ل¶ر ±ب�ل≠ �ل�صعوبة �أن ن¶هر بع†ص �ملرونة لكي ن≤نع
�’Bخرين مبط�لÑن� لوق∞ �إط� ¥Óلن�.239“Q
ومن جهته�� ،نت≤دت حرcة حم��ص قر��Qت �جتم�´ و�QRء �Q�ÿجية �لعرب
ب�ل≤�هر ،Iوق�ل �ملتëد çب��ص◊� ºرcة �ص�مي �أبو Rهري �إن م� �صد Qعن �’جتم�´
”هزيل“ ،و�عت� Èأن �إح�لة �ل≤†صية على جمل�ص �’أمن تعني �أن �لدول �لعربية aQع âيده�
عن �ل≤†صية.240
cم� �أعلن �ل≤ي�دي يف حرcة حم��ص� ،أين ط¬� ،أن حرcت¬ ”م�صتعد Iلد��Qصة
م≤رتح�ت للتهدFة يف قط�´ غز ،Iتط�ل� Öإ�رش�Fيل بوق∞ �لهجم�ت aو k�QوaQع �◊�ص�Q
�cم k
 Óعن قط�´ غز .“Iو�أVص�� ±أن¬ ”�إذ� م� مُع pرVص علين� �أي عرVص�a ،صو ±ند�Qص¬.
نëن مع �أي م�Ñد IQتوق∞ �لعدو�ن aو k�Qوترaع �◊�ص��c Qم k
.241“Ó
ويف � 2009/1/6أعلن �لرFي�ص �مل�رشي م�Ñد ،IQمن  çÓKن≤�• ،لوق∞ �إط¥Ó
�لن� ،Qوتت†صمن �مل�Ñد:242IQ
 .1قÑول ”�إ�رش�Fيل“ و�لف�ص�Fل �لفل�صطينية جميعه� بوق∞ aوQي ’إط� ¥Óلن� QملدI
ﬁدود’ ;Iإت�حة �لفر�صة ’إي�ص�ل مو�د �’إغ�Kة �إ� ¤صك�ن غز Iمن خÓل ‡ر�ت
ﬁدد.I
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 .2تدعو م�رش ”�إ�رش�Fيل“ و�لفل�صطيني� ،ÚإVص�k aة �إã‡ ¤ل Úعن �’–�د �’أوQوبي
وجه�ت �أخرى ،لÓجتم�´; ملن�ق�صة �صÑل Vصم�ن عد Ωتكر�� QلوVصع �لر�هن
ومع�÷ة جذو .√Qوتت†صمن هذ√ �ل�صÑل Vص §Ñحدود قط�´ غز� ،Iأي منع تهريÖ
�’أ�صلëة من م�رش �إ� ¤ل≤ط�´ ،وهو مطل� Öإ�رش�Fيلي �أ�ص��صي .وت≤و�” Ωإ�رش�Fيل“
وم�رش ب�مل≤�بل بفت� íملع�بر �لÈية.
 .3ت�صت†صي∞ م�رش حو� k�Qللم�ص�◊ة �لفل�صطينية يهد� ±إ� ¤إنه�ء �ل�رش�´ بÚ

حرcتي aت íوحم��ص ،وت�صكيل حكومة aل�صطينية جديد Iتكون م≤Ñولة من
ج�ن� Öملجتمع �لدو‹.

و�أعلن âحرcة حم��ص وجود بع†ص �لتëف¶�ت على �مل�Ñد� IQمل�رشية ،و�أن ”�’أمر
م� �Rل قيد �لد�Qص“ .243غ� Òأن خ�لد م�صعل†aQ ،ص وجود قو�ت دولية ��aصلة� ،أي �c �kن
نوعه� و�صكله� وحجمه� يف �ل≤ط�´ ،معت� k�Èأن �لهد ±من وجود هذ√ �ل≤و�ت هو

�لو�صول �إ” ¤تهدFة �cملة مع �لعدو �’إ�رش�Fيلي على ح�ص�ب �ل�صع� Öلفل�صطيني“.
وذcر �أن �أي �تف� ¥دو‹ يف جمل�ص �’أمن �أو غ √Òيو� ≥aعلي¬ �لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص ”غÒ
ملز Ωللم≤�ومة �لفل�صطينية“ .و�صدد م�صعل على �أن حم��ص �أبل¨� âملÑعو� ÚKلرتcي
و�لرو�صي وغÒهم� �أنه� لن ت≤Ñل �أي م�رشو´ قر� Qدو‹ ’ ين�ص �رش�ح kة على aك
�◊�ص� ،Qوaت íمع.244íaQ È
cم� �صدد م�صعل على �أن �◊رcة ”لن ت≤Ñل تهدFة د�Fمة’ ،أن ذلك aي¬ م�ص�د≥◊ IQ
�ل�صع� Öلفل�صطيني يف �مل≤�ومة“ .245و�أcد م�صعل �أن حرcت¬ لن ت≤Ñل �ÿطة �مل�رشية
م�  ⁄تت†صمن وقف a �kوQي ’ �kإط� ¥Óلن� ،Qو�ن�ص�ëب a �kوQي  ،�kوaQع  �kلل�ëص� ،Qوaت�k ë
للمع�بر.246

ويف cلمة �أل≤�ه� يف �÷ل�صة �’aتت�حية ل≤مة غز� Iلط�FQة �لتي ع≤دت يف �لدوحة
يف  ،2009/1/16ب��ص�a ºص�Fل �مل≤�ومة ،حدد م�صعل مط�ل� Öل≤وى �لفل�صطينية �لتي

ّ” �’تف� ¥عليه� وهي :توق∞ �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي ،و�ن�ص�ëب �لعدو من غز ،IوaQع
�◊�ص� Qعن غز IبQ Óجعة ،وaت íجميع �ملع�بر ويف م≤دمته� مع.247íaQ È
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ومن ن�حيته�� ،نت≤دت جم�عة �’إخو�ن �مل�صلم Úيف م�رش �مل�Ñد� IQمل�رشية ،معتIk È
�أن �لهد ±من �’إعÓن عنه� يف هذ� �لتوقي âهو م�ص�د÷� IQهود �لعربية �لر�مية
’إ�صد� Qقر� Qمن جمل�ص �’أمن �لدو‹c ،م� �أنه� ت�ص�وي بÓ÷� Úد و�ل†صëية ،ويكتنفه�
�ل¨موVص ،خ��صة ÷هة �لطر� ±لفل�صطيني.248
و�cن âم�رش قد �أعلن âعن �إجر�ء �ت�ص�’ت مع �مل�صوDول Úيف حرcة حم��ص ب�ص�أن
�’أaك�� Qملطروحة لوق∞ �إط� ¥Óلن� ،249Qوطل âÑمن وaد �◊رcة� ،لذي �لت≤ى يف
”–مل م�صوDوليته� ºإ�Rء �ل�صع� Öلفل�صطيني ،وخف†ص
� 2009/1/6لوRير عمر �صليم�ن ّ

�ص≤∞ �رشوطه) ºللتو�صل �إ ¤تهدFة( قÑل aو�ت �’أو�ن“c .م� عرVص âم�رش على
�لوaد ”وق∞ �لن� ،Qوت�صكيل حكومة و ¥�aوطني ،و�لتهدFة ب� Óرشو•“.250

وب�لتو�Rي مع �ملط�ل� Öمل�رشية ،ق�ل م�صد Qم�صوDول بëرcة حم��ص ل`”�ل�رش¥
�’أو�ص§“� :إن �لوaد� ،لذي Vص ºع†صوي �ملكت� Öل�صي��صي للëرcة ﬁمد ن�رش وعم�د
�لعلمي ،ج�ء �إ� ¤ل≤�هر Iبدعو Iم�رشية ل`”ي�صتمع“ �إ� ¤مل≤رتح�ت �مل�رشية ’إنه�ء
�لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قط�´ غز ،Iو�أ�ص�� Qإ� ¤أن ”�◊رcة طرح âمن ج�نÑه� QوDيته�
للëل“ .و�أوVص� íأن ”�أه ºمÓم� íلروDية �لتي عرVصه� وaد �◊رcة على �مل�صوDول Úيف
م�رش هو �لوق∞ �لفوQي للعدو�ن �’إ�رش�Fيلي ،و�ن�ص�ëب �ل≤و�ت �’إ�رش�Fيلية من قط�´
غز ،IوaQع �◊�ص� ،Qوaت� íملع�بر مب� يف ذلك مع.251“íaQ È
ويف  2009/1/9تÑنى جمل�ص �’أمن �لدو‹ قر� k�Qيدعو �إ ¤وق∞ aوQي ’إط� ¥Óلن�Q
يف قط�´ غز ،Iبعد م�Ñح�ãت ب Úو�QRء �Q�ÿجية �لعرب و�لدول �ل¨ربية ��صت¨رقâ
KÓKة �أي� .Ωوو� 14 â≤aدولة ع†صو يف جمل�ص �’أمن على �ل≤ر� ،Qبينم� �متنع� âلو’ي�ت
�ملتëد Iعن �لت�صوي� ،âأم� �أه ºم� ت†صمن¬ �ل≤ر�a Qهو �أن¬:
لوق∞ ’إط� ¥Óلن��c ،Qمل و�ص�مل ود� ،ºFيوDدي
 .1ي�صدد على Vرشو ،IQويدعو
m
�إ� ¤ن�ص�ëب �cمل لل≤و�ت �’إ�رش�Fيلية من غز.I
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 .2يدعو �إ ¤توRيع وتو� Òaمل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية يف cل �أQج�ء غز ،Iمب� aيه� �ل¨ذ�ء
و�لوقود و�لع� êÓلطÑي.

 .3يرح Öب�ملQ�Ñد�ت �لتي تهد� ±إ� ¤إن�ص�ء وaت‡ íر�ت �Bمنة ،و�’Bلي�ت �’أخرى
لتو� Òaمل�ص�عد’� Iإن�ص�نية ب�صكل متو��صل.

 .4يدعو �لدول �’أع†ص�ء لدع÷� ºهود �لدولية للتîفي∞ من �لوVصع �’قت�ص�دي
و�’إن�ص� Êيف غز.I

Vصد �ملدني Úوcل �أعم�ل
 .5يدين cل �أعم�ل �لعن∞ ،و�’أعم�ل �لعد�Fية �ملوجهة ّ
�’إQه�ب.

 .6يدعو cل �لدول �’أع†ص�ء لتكãي∞ �÷هود لتو� Òaلرتتي�Ñت و�ل†صم�ن�ت يف
غز Iمن �أجل �لتو�صل �إ ¤هدوء ووق∞ ’إط� ¥Óلن� ،Qمب� ي�صمل منع تهريÖ

�’أ�صلëة و�لذخ�Fر ،ول†صم�ن �إع�دa Iت� íملع�بر ب�صكل د� ºFعلى �أ�ص��ص �تف�¥
ع�.2005 Ω

 .7ت�صجيع �ل≤ي� Ωبîطو�ت ملمو�صة � √�Œمل�ص�◊ة �لد�خلية �لفل�صطينية دعم ÷ �kهود
�لو�ص�طة �مل�رشية و�÷�معة �لعربية.

 .8يدعو لتجدد �÷هود �لتي ت≤و Ωبه� �’أطر� ±و�ملجتمع �لدو‹ للتو�صل �إ� ¤صΩÓ
�ص�مل على �أ�ص��ص QوDية دولت Úديوقر�طيت� :Úإ�رش�Fيلية وaل�صطينية.252

ويف �أول ّ Qد aعل له� على قر� Qجمل�ص �’أمن ق�ل âحرcة حم��ص �إنه� غ Òمعنية بهذ�

�ل≤ر� ،Qوق�ل �أ�ص�مة حمد�نã‡ ،ل حرcة حم��ص يف لÑن�ن ل�صÑكة بي بي �صي �’إخQ�Ñية
) ⁄” :British Broadcasting Corporation (BBCن�صت�رش يف هذ� �ل≤ر� ،Qو⁄

يوDخذ يف �’عت ’ Q�Ñم�ص�ل� íصعÑن� ،و’ QوDيتن� ،ولذلك نعت� Èأنف�صن� غ Òمعني Úب�ل≤ر�Q
يف �ل¶ر� ±لر�هن“ .و�أ�ص�� Qإ� ¤أن¬ عندم� يÑد�أ تطÑي≥ �ل≤ر�” Qيج Öعلى cل �’أطر�±

�أن تتع�مل مع �لطر� ±لذي يتو�جد على �’أVQص ،ويدير �ملعرcة ،ويدير �ل�ص�أن �لع�Ω
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يف غز .“Iوجدد حمد�ن †aQص حم��ص ن�رش قو�ت دولية يف قط�´ غز ،Iو�Qأى �أي†ص �k
�أن �ل≤ر�” Qي�ص� Òإ�a ¤صل �إ�رش�Fيل يف –≤ي≥ �لهد’� ±أ�ص��صي ◊ملته� ،وهو �cرش
�مل≤�ومة“.253
ويف هذ� �’إط�� Qصكل◊� âكومة �مل�رشية ÷نة ت†صã‡ ºلي عدد من �÷ه�ت �ملعنية
ب�ل≤†صية �لفل�صطينية لت≤يي’� ºأوVص�´ ،و�إعد�د ت≤دير موق∞ للتع�مل مع �لتطو�Qت يف
�ليو� Ωلت�‹ لوق∞ �لعدو�ن على �ل�صعيد �ل�صي��صي .وق�ل âم�ص�د Qم�رشية مطلعة� :إن
بد من �’�صتعد�د للتع�مل مع �لتطو�Qت بعد وق∞
�لعدو�ن لن ي�صتمر ،و�صيتوق∞ ،و’ ّ

�لعدو�نa ،يم� يت�صل بجهود �إنه�ء �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي لÓأV�Qصي �لفل�صطينية )�مل�ص�Q
�لتف�وVصي �لفل�صطيني ’� -إ�رش�Fيلي( و�لعÓق�ت �مل�رشية مع حرcة حم��ص.254
و�cصف IÒÑc âمر��صلي �صÑكة �إن بي �صي �’أمريكية  NBCيف �لÑي’� âأبي†ص،
�أندQي� ميت�صل  ،Andrea Mitchellيف برن�م� èأ�صÑوعي للمëطة ،عن وجود وaد
ي†صV ºص�Ñط  �kمن �ص� ìÓلهند�صة يف �÷ي�ص �’أمريكي على �÷�ن� Öمل�رشي من
�◊دود مع قط�´ غز ،Iب¨رVص �’إ�صه� Ωيف منع تهري� Öل�ص ìÓع’� Èأنف�� ¥إ¤
�ل≤ط�´� .255إ’ �أن ”م�ص�د Qدبلوم��صية م�رشية“ �صكك âيف �صëة وم�صد�قية هذ�
�لت≤رير ،ونف� âمل�ص�د Qعلمه� بوجود هذ� �لوaدc ،م� نف âم� تردد عن �أن ي�صمل
”�لتع�ون �مل�رشي ’� -أمريكي“ �لتîطي§ لتنفيذ م�رشو´’� ”ّ ،تف� ¥علي¬; ’إق�مة
جد� Qع�Rل ب Úم�رش وقط�´ غز ،Iعلى غر� Qجد�� Qلف�صل �لعن�رشي �لع�Rل� ،لذي
ي≤يم¬ �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي مع �ل†صفة �ل¨ربية �ملëتلة.256
غ� Òأن �لن�ط≥ ب��ص ºو� IQ�Rلد’� ´�aأمcÒية ،جي∞ موQيل ، Geoff Morrell
�أcد �أن ”عدد�� kص¨ k�Òمن �ملدني’� Úأمريكي Úمن لو�ء �لهند�صة ي≤د Ωم�ص�عد Iت≤نية �إ¤
�مل�رشي Úمنذ ب†صعة �أ�صهر“ .و�أ�ص�� Qإ� ¤أن هن�∑ ”جهد� kمن�ص≤  �kمنذ بع†ص �لوق âمن
�÷�ن� Öمل�رشي لÓهتم� ΩبÑع†ص هذ√ �’أنف��c ;¥صفه� و�إقف�له� و�إ�Rلته�“.257
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ويف  ،2009/1/16وقع âوRيرQ�ÿ� Iجية �’إ�رش�Fيلية ت�صيÑي ليفني مع ن¶Òته�

تن�ص على �إ�صه� Ωو��صنطن مب�ص�عد�ت
�’أمريكية cوندوليز� �Qي�ص ”مذcر Iتف�هّ ،“º

ت≤نية ومر�ق ;ÚÑملنع تهري’� Öأ�صلëة ◊رcة حم��ص ،و�لعمل على ت�صكيل aر ¥مر�قÑة

ل�صد �’أنف� ¥ووق∞ تهري’� Öأ�صلëة ،يف ��صتج�بة ملطل� Öإ�رش�Fيلي FQي�صي
يف ّ íaQ
للتو�صل �إ ¤وق∞ �إط ¥Óن� Qيف غز.258I

غ� Òأن م�رش †aQص âب�صد Iمذcر� Iلتف�ه’� ºأمريكية �’إ�رش�Fيلية ،وج�ء �لر†aص على

ل�ص�ن �لرFي�ص م ∑Q�Ñيف cلمة ،ملa íيه� �رش�حة� ،إ– ¤مل¬ �ل�ص�îصي لتÑع�ت ”قر�Q
عد� Ωل�صم� ìبوجود قو�ت �أجنÑية على �◊دود �مل�رشية“ .وق�ل�” :إن م�رش يف �صعيه�

لوق∞ �لعدو�ن ]على قط�´ غز ]Iتعمل على ت�أم Úحدوده� مع �إ�رش�Fيل وقط�´ غز،I
ولن ت≤Ñل �أبد�� kأي تو�جد �أجنÑي ملر�ق ÚÑعلى �أV�Qصيه� ،و�أقول �إن ذلك خط � �kأحمر ولن
�أ�صم íبتج�وc .259“√Rم� دع� �لرFي�ص م�” ∑Q�Ñإ�رش�Fيل“ �إ ¤وق∞ aوQي ’إط� ¥Óلن�Q

يف غز ،Iومن دون �رشو• ،و�ص Öëقو�ته� خ�� êQل≤ط�´c .م� طل Öمن حم��ص قÑول
ذلك من دون �نت¶�� Qلتو�صل �إ� ¤تف�� ¥ص�مل حول هدنة �cن� âل≤�هر Iت≤و ΩبدوQ
�لو�صي§ ’إبر�مه�c .م� تعهد ب�أن ”ي¶ل مع íaQ Èمفتوح � �kأم�� Ωمل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية،
و��صت≤�Ñل �÷رحى �إ ¤ح� Úلتو�صل لرتتي�Ñت �إع�د Iت�ص¨يل¬ و’ �k ≤aتف�.260“2005 ¥

cم� ق�ل وRير �Q�ÿجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§” ،ب�أ Ècقد Qمن �لوVصو’ ،ì

يلزمن� �أي �تف�� ¥أمريكي � -إ�رش�Fيلي على �’أVQص �مل�رشية ،يعملون ويفعلون م� يرغÑون
يف �أع�‹ �ل� Q�ëÑأو يف �أي منط≤ة يف �إaري≤ي�� ،أم� aيم� يتعل≥ ب�’أVQص �مل�رشية  Óaيلزمن�

�صيء �إ’ �’أمن �ل≤ومي �مل�رشي ،و�ل≤د IQعلى حم�ية حدودن�“ .وعن �’دع�ء�ت
بوجود تهري� Öأ�صلëة ل¨ز Iمن م�رش ،نفى �أبو �ل¨ي§ تهري’� Öأ�صلëة �إ ¤غز IعÈ
�’أV�Qصي �مل�رشيةّ ،
يت ºع� ÈلëÑر،
وذcر �÷�ن’� Öأمريكي ب�أن تهري’� Öأ�صلëة ّ

و�أVص�” :±قلن� �أ Ìcمن مر Iمن قÑل �إن¬ ’ يوجد �أي تهري� Öأ�صلëة ،وم�رش �أcدت

ذلك ،وعلى من يدعي غ Òهذ� �أن ي� âÑãدع�ء�ت¬ ،و�إذ�  ⁄يكن هن�∑ دليل  ÓaيجÖ
�إ� IQ�KملوVصو´ جمدد� .261“kو�أ�ص�� Qأبو �ل¨ي§ �إ� ¤أن ”�لتعن’� âإ�رش�Fيلي“ هو ”�لع≤Ñة
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�لرFي�صية“ �أم�÷� Ωهود �مل�رشية للتو�صل �إ� ¤تف� ¥لوق∞ �إط� ¥Óلن� Qيف غزc .262Iم�
نفى �أبو �ل¨ي§ �إجر�ء �أي تعديل على مع�هد� Iل�ص ΩÓمع ”�إ�رش�Fيل“ ،و�صدد على �أن

بÓد√ لن ت�صم íب�أي وجود بëري دو‹ يف �ملي�√ �’إقليمية ،بدعوى حم�ية �صو�حل

غز Iمن �لتهري.263Ö

ومن ج�ن ،¬Ñنفى �ملتëد çب��صQ�ÿ� ºجية �مل�رشية ،ح�ص�cR Ωي� ،لتو�صل �إ� ¤تف�¥

خطي مع ”�إ�رش�Fيل“ حول مك�ëaة تهري’� Öأ�صلëة �إ ¤قط�´ غز.264I

و�أ�ص�� Qل�صفﬂ Òل�ص قط’� ،Öأم� Úلع� Ωللمجل�ص �ل≤ومي ◊≤و’� ¥إن�ص�ن �مل�رشي،

�إ� ¤أن م�رش “تلك �’أدلة و�لو ≥F�Kو�’عرت��aت ب�أن �ل�ص� ìÓلذي ي�صل �إ� ¤لفل�صطينيÚ

يف غز ،Iت�أتي غ�لÑيت¬ من �أaر�د يëملون �÷ن�صية �’إ�رش�Fيلية ،و�أن cل عملي�ت �لÑيع
و�ل�رش�ء و�لتج�� IQل�رشية تت ºد�خل ”�إ�رش�Fيل“ ،ب�’إVص�aة �إ ¤عملي�ت بيع وتهري Öمن
R�ﬂن �ص ìÓقو�ت �’حتÓل ،ي≤و Ωبه� بع†ص �أaر�ده�.265

وب�ص�أن تهري’� Öأ�صلëة ،ذcر �ل≤ي�دي يف حم��ص �ص� ìÓلÈدويل �أن �لن≤طة

�’أ�ص��صية �لتي تط�ل Öبه� ”�إ�رش�Fيل“ هي ”وق∞ تهري� Öل�ص ،“ìÓوق�ل�” :أمريك�

لديه� Qق�بة على �لëÑر �ملتو�ص§ ،وهن�∑ قو�ت م�رشية على �◊دود عند ﬁوa QيÓدلفي،
]�إ’ �أن¬] ’ توجد دولة يكنه� منع �لتهري’ ;Öأن تهري� Öل�ص ìÓعملية مع≤د Iلل¨�ية،
و’ يكن منعه� ب≤ر�� Qصي�دي“ .و�أcد �أن ”من ح≥ حم��ص cم≤�ومة �◊�صول على

�ل�ص ìÓب�أي طري≤ة“ ،و�صدد على �أن �◊رcة ”تر†aص على �’إط ¥Óوجود قو�ت

يتº
مر�قÑة دولية على �÷�ن� Öلفل�صطيني من ﬁوa QيÓدلفي“ ،وق�ل ”’ يكن �أن ّ
�إدخ�ل قو�ت دولية Qغم  �kعن�“.266
cم� و�ص∞ �أحمد يو�ص∞ ،م�صت�ص�FQ Qي�ص �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤�لة �إ�صم�عيل

هنية�ﬁ ،و’ت منع تهري’� Öأ�صلëة ب`”�لك� ΩÓلف� ،“ÆQوق�ل �إن ”�مل≤�ومة و�صÓحه�

ح≥ م�رشو´ ،و�صت�صل �مل≤�ومة ب�أي cيفية لتو� Òaل�ص ìÓمن �أجل ��صتمر�� Qلفعل

�مل≤�و .“Ωو�أVص�” :±يف �أنف�� ¥أو م� يف �أنف��] ¥صو�ء بوجود �أنف�� ¥أ� ...]’ Ωمل≤�ومة
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�صت�ëصل على �ل�ص ìÓمن ب�طن �’أVQص“ .267و�أ�ص�� Qلن�ط≥ ب��ص◊� ºكومة �مل≤�لة

ط�هر �لنونو �إ� ¤أن ”�◊كومة ’ عÓقة له� ب�لتهري.268“Ö

ويف � 2009/1/17أعلن FQي�ص �لو�QRء �’إ�رش�Fيلي� ،إيهود �أوملرت ،وق∞ �لعدو�ن
على قط�´ غز Iمن طر ±و�حد ،متذQع  �kبطل Öم�رش �لتي دع� âإ ¤وق∞ aوQي

للن� .Qو�cن �أوملرت قد �ت�صل ه�تفي  �kب�لرFي�ص م ،∑Q�Ñو�أبل¨¬ �أن¬ �صيطر ìعلى جل�صة
�ملجل�ص �لوQ�Rي �مل�ص¨ر �قرت�ح  �kللتج�وب مع طل Öم�رش وق∞ �لن� .Qو�صكر√ على
جهود√ وق�ل ل¬ �إن¬ يف �أع≤�ب �’أجوبة �لتي تل≤ته� ”�إ�رش�Fيل“ من م�رش حول Vصم�ن�ت

Q�ﬁبة تهري’� Öأ�صلëة� ،أ�ص íÑمب≤دو�” Qإ�رش�Fيل“ وق∞ �لن� .Qو�إن¬ ي�أمل �أن “��Qص م�رش

نفوذه� على حم��ص ب�أن تتج�وب مع وق∞ �لن�.269Q

ويف � ،2009/1/18أعلن مو�صى �أبو مرRو ¥ب��ص�a ºص�Fل �مل≤�ومة �لفل�صطينية وق∞

�إط� ¥Óلن� Qيف قط�´ غز ،Iوق�ل” :نëن م�صتعدون ]للتع�ون] مع �أي جهود ،خ��صة

�÷هود �مل�رشية و�لرتcية و�ل�صوQية و�ل≤طرية; للو�صول �إ� ¤تف�ﬁ ¥دد يلÑي مط�لÑن�
�ملعروaة برaع �◊�ص� Qب�صكل نه�Fي ،وaت íجميع �ملع�بر مب� aيه� مع ،íaQ Èمع ت�أcيدن�

على �ل≤ر��Qت �ل�ص�د IQعن قمة غز Iيف �لدوحة وت≤ديرن� له�“.270

ويف ح� Úأعلن âم�رش †aQصه� دعو Iقطر �إ ¤ع≤د قمة عربية ط�FQة يف �لدوحة يف

 ،2712008/1/16دع âم�رش �إ ¤ع≤د قمة ت�ص�وQية دولية ب�ص�أن �لعدو�ن على قط�´

غز Iيف مدينة �رش� Ωل�صيخ يف  .2009/1/18و�أجمع �ل≤�د� Iمل�ص�cQون يف قمة �رشΩ

Vصم� âإ ¤ج�ن Öم�رش ق�د� Iص âدول �أوQوبية و�’أم� Úلع� ΩلÓأ· �ملتëدI
�ل�صيخ� ،لتي ّ

و�لرFي�ص� Úلفل�صطيني و�لرتcي ،على Vرشو◊� IQف�® على وق∞ �إط� ¥Óلن� Qيف قط�´

غز ،Iوب âãëيف متطل�Ñت مرحلة م� بعد وق∞ �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غز ،Iو–ديد�k

تÑãي âوق∞ �لن� Qمن خÓل Vصم�ن وق∞ �ل�صو�Qيخ ،وتهري’� Öأ�صلëة ،وaت� íملع�بر،
وaك �◊�ص� Qوح�صد �ملو�Qد �لدولية ’إع�د� Iإعم�� Qل≤ط�´ ،وت≤د� Ëمل�ص�عد�ت

�’إن�ص�نية ملو�طني¬.272
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ويف cلمت¬ يف �÷ل�صة �’aتت�حية لل≤مة �لعربية �’قت�ص�دية و�لتنموية و�’جتم�عية
يف �لكوي âيف  ،2009/1/19د�aع �لرFي�ص م ∑Q�Ñعن موق∞ بÓد√ من �لعدو�ن على
غز ،Iوق�ل �إن ”�ل≤�هر IحذQت �aص�Fل �مل≤�ومة �لفل�صطينية من �أن �إ�رش�Fيل �صت�صن
عدو�ن  �kبëجة �لد ´�aعن �لنف�ص مع نه�ية �لتهدFة“ .و�أمل� íلرFي�ص �مل�رشي �إ� ¤أطر�±
–�ول ”�إجه�Vص �لوحد� Iلفل�صطينية للنيل من �ل�صلطة ومنëه� للف�ص�Fل“ ،ود�aع عن
موق∞ بÓد√ من ق†صية مع ،íaQ Èوق�ل �إن¬ �أمر بفت ¬ëمنذ �ليو’� Ωأول للëرب.273
و�أcد �لرFي�ص م� ∑Q�Ñأن بÓد√ �صتو��صل �صعيه� للم�ص�◊ة ب� Úلفل�صطينيc .274Úم� ن≤د
م� يجري من ”�’ن≤�ص��◊� Ωد çعلى �ل�ص�حة �لفل�صطينية وعو�ق ،¬Ñوم� ت�صهد√ �ل�ص�حة
�لعربية من ت�رشذ Ωومز�يد�ت و�ﬁو ،Qوم� يتن�Rعه� من �ﬁو’ت ت�أتي من د�خله�
وخ�Qجه� للع’� Öأدو� Qوب�ص§ �لنفوذ ،تت�جر مبع�ن�� Iل�صع� Öلفل�صطيني وق†صيت¬،
وت�صت ∞îب�أQو�� ìصهد� ¬Fودم�ء �أبن� ،¬Fو“عن يف �ص≥ �ل�ص∞ �لعربي و�إVصع�.275“¬a
ويف �إط�÷� Qهود �مل�رشية ’�صتكم�ل تطÑي≥ بنود �مل�Ñد� IQمل�رشية بعد وق∞
�إط� ¥Óلن� Qيف قط�´ غز� ،Iأعلن ح�ص�cR Ωي يف � 2009/1/18أن م�رش وجه âدعوI
ل`”�إ�رش�Fيل“ و�ملن¶م�ت �لفل�صطينية a�cة لل†ëصو� Qإ� ¤ل≤�هر Iلع≤د �جتم�ع�ت منف�صلة
مع �÷�ن� Öمل�رشي; للت�Ñح åحول خطو�ت تÑãي âوق∞ �إط� ¥Óلن� ،Qو�’تف� ¥على
�صيت ºمن خÓله� تطÑي≥ �مل�Ñد� IQمل�رشية ،مب� يف ذلك �ÿطو�ت
حزمة �’إجر�ء�ت �لتي ّ

�لRÓمة لرaع �◊�ص� Qوaت� íملع�بر.276

cم� بد�أت م�رش �ت�ص�’ت مع �لدول �مل�نëة “هيد� kلع≤د مو“Dر دو‹ ’إع�د� Iإعم�Q
قط�´ غز ،Iو�cن �لرFي�ص م ∑Q�Ñقد �أعلن يف قمة �رش� Ωل�صيخ عز Ωم�رش ��صت†ص�aة مو“Dر
دو‹ ◊�صد �÷هود �لRÓمة للم�ص�عد Iيف �إع�د� Iإعم� Qقط�´ غز .277Iو�أcد FQي�ص
حكومة ت�صي’� Òأعم�ل �لفل�صطينية �صa ΩÓي�Vص� ،أن �لدول �مل�نëة �صتلت≤ي يف �ل≤�هرI
�أو��ص§ �صهر �ص�Èa /•�Ñير  2009ملن�ق�صة جهود �إع�د’� Iإعم�.278Q
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á“ÉN
’ ت�صتطيع م�رش �إ’ �أن تتع�مل مع �ل≤وى �لف�علة على �ل�ص�حة �لفل�صطينية �نطÓق �k
من حر�صه� على �أمنه� �ل≤ومي وم�ص�◊ه� �’�صرت�تيجية; †aص k
 Óعن �أن مك�نته� ودوQه�
�لعربي و�’إقليمي يفرVص عليه� دو�� k�Qصتيع�بي �” �kأبوي  “�kيف تع�مله� مع �ل≤وى �لفل�صطينية

�ملîتلفة.

وب�ص� ÖÑلتز� Ωم�رش مب�ص�� Qلت�صوية ◊ل �ل�رش�´ �لعربي ’� -إ�رش�Fيلي ،وح�ص��صيته�
يف �لتع�مل مع طرa ±ل�صطيني ينتمي �إ ¤حرcة �’إخو�ن �مل�صلم†a ،Úص k
 Óعن �مل�ص�cل
�لد�خلية �لتي يع� Êمنه� �لن¶�� Ωمل�رشي ،ب�’إVص�aة �إ� ¤ل†ص¨و• �Q�ÿجية �’أمريكية

و�’إ�رش�Fيليةc ،ل هذ� �أملى على م�رش �مليل �إ ¤خ§ �لر��Fصة �لفل�صطينية وحرcة aتí
�ملنîر• يف عملية �لت�صوية .غ� Òأن م�رش ،ب�لرغ ºمن ذلك ’ ،ت�صتطيع �ل�صكوت عن
�ﬁولة ت�أجي� èرش�´ �أمني د�خل قط�´ غز�– ،Iص �k Ñمن �نت≤�ل عدو�√ �إ ¤د�خل �’أV�Qصي

�مل�رشية .ومن هن� وجدت م�رش نف�صه� م†صطر Iللتع�مل مع حم��ص ب�ص ÖÑقو� Iأد�Fه�،
و�ت�ص�´ �صعÑيته� ،بعد �أن ب�تã“ âل جزء� kمن �ل�رشعية �لفل�صطينية �إKر aوRه� ب�نت�îب�ت
�ملجل�ص �لت�رشيعي مطلع �لع�.2006 Ω

ت� ∞îل�صلط�ت �مل�رشية ،و�إن تع�ط âمع حم��صQ ،غÑته� يف عد‰ ì�‚ Ωوذê
p ⁄

حم��ص يف قط�´ غز ;Iومن هن� ج�ء تف�ص Òم�رش ’تف�قية �ملع�بر مب� يتو� ≥aمع ��صتمر�Q
�إغ ¥Óمع ،íaQ Èوب�لت�‹ ��صتمر� Qح�ص� Qقط�´ غز� ،Iلذي قد يوDدي ،ح�ص� ÖلروDية
�مل�رشية� ،إ� ¤إVصع� ±حم��ص و�إ�aص�له�� ،أو على �’أقل ��صتيع�به� وتروي†صه�.

�ت†ص íيف �مل≤�بل �أن �أي قوa Iل�صطينية ’ ت�صتطيع �أن تتج�و Rم�رش; ملك�نته� ودوQه�

وعÓق�ته� وت�أÒKه� �لعربي و�’إقليمي .ومن هن� تد ∑Qحم��ص �أن م�رش “ãل �لÑو�بة

�لر�صمية للو�صول �إ� ¤ل�رشعية �لعربية ،و�أنه� مدخل مهc’ ºت�ص�ب �ل�رشعية يف �لع�⁄
�’إ�صÓمي ودول �لع�� ⁄ل�ãلc .åم� تد◊� ∑Qرcة ب�أن م�رش ت¶ل م¶ sلة م≤Ñولة ،و’
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يكن �’�صت¨ن�ء عنه� يف Vص §Ñن�ص≥ �لعÓق�ت �لفل�صطينية ،خ�صو�ص  �kمع قي�د� Iل�صلطة

وaت ;íويف ترتي� ÖلÑي� âلد�خلي �لفل�صطيني.

�أ�رشت حم��ص ،ب�لرغ ºمن �عرت�aه� ب�أهمية م�رش ودوQه� �لري�دي ،على ��صت≤Óل

قر�Qه� �ل�صي��صي ،و�’�صتمر� Qيف خطه� �’إ�صÓمي ،وبرن�جمه� �مل≤�و �‡ ;Ωنت èعن¬

توتر وح�ص��صية �ص�ب âعÓقة �لطر .Úaو�أد âcQحم��ص �لوVصع �لد�خلي �مل�رشي،
وح�ص��صية �لن¶�� Ωمل�رشي من عÓقة �◊رcة �لع†صوية بجم�عة �’إخو�ن �مل�صلم،Ú
�aصع âد�Fم  �kلطم�أنة م�رش موcDد  Ikنهجه� بعد� Ωلتدخل يف �ل�صوDون �لد�خلية للدول

�لعربية .ومع ذلك �أبدت حم��ص بل¨ة حذ ،IQويف من��ص�Ñت عديدV ،Iصي≤ه� من �ل�صلو∑
�مل�رشي ،وخ�صو�ص a �kيم� يتعل≥ ب�إغ ¥Óمع ،íaQ Èو�’نëي�� Rإ� ¤لر��Fصة �لفل�صطينية،
غ� Òأن حم��ص �cن âتعل�“ ºم � �kأن¬ لي�ص مب≤دوQه� �Œو� Rلن¶�� Ωمل�رشي ،ولذلك �صعâ
د�Fم � �kإ ¤عد� ΩإQ�Kت¬ �أو �إغ†ص�ب¬ ،وح�ول âت≤د Ëنف�صه� cر�صيد ��صرت�تيجي مل�رش ولي�ص
cعÖء عليه�.
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