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ى

ى

 

 الفصل بين قطاع غشة والضفة الغزبيةضيىاريوهات 
 

الفصللبينللطاي غلل ويلللة يلالبللفليالكن وللليلللحية،للويللوللقيال وفلللعييلي أللنةي للناايلةلل ي  غولل  يي  ولللييلي و  للولي

ي عديل اا يعقةلق عيةللولليل   و وللي
ا
يليعس،نيلعيةحسب؛يالفصبينلطايطلغنيوي لوي لة ي لوياللء وي ل  يالعوألل

 عيللضلل   ي4661علل  ييل ح وللل؛ييه  لل ياظوفلل ميعوللاي لللنلويالسلل غليالللرجي لل  يق أللقي  ن لل  يا فلل  ييل لل ء 

 حتيةقي ء يلهو  ليالاأدالليإلا نائووييفلييان غةللعيلةلنليالةولءةيالالإل لليه ي اهل يعولايالد ل إلليعلويال ءانلتي

الف سلللللغومولعي لللللوينوودللللل يأللللل يال لللللءة عيلالةلللللقةعيلال،فللللل  يانسللللل  عيل بللللل و يالفألللللء يال للللل ييألللللق  د ياالدف ضللللللي

 للللةا يالسللل غليالف سلللغومولينع فولللريح ةللللين لللءةيانحلللءايألا ،للل يألا صلللبيينلللطاياظ للل اليطايالف سلللغو، يلإلا لللنائوويعيل 

يلدةللءي ي الةلل يانة ل للليفلليي
ا
ف للنياللقلايالللء وفقيل سلل غليي  ولل  اللرجيل  للتيع ولل يضلل ويا فلل  ييل لل ءعيلالللرجيةو

يعوللاياظو لللليألا  وللليال لل يياهةللتيالاأللدالليفلليي غلل ويللللة ي  غلل ويلللة يلالبللفليالكن ولللعيل ف،وللوي الة هلل عيل  لل  ا

 عيا  لريالاألداللي لنااي أ ءعللي لويالةلنااا يال ل يفدلقإلايل فصلبيإلا لنائوويي0222االدف ضليألا صلبييعل  ي ن اي

يعللويالبلللفليالكن ولللليلةلل ي غللللي  لللنائو ولي     للليطللل  تي ال للللي ناألللبعيي عللويالةغللل وعيلايللليية ولل 
ا
يحللل  ال

ا
ةصلللال

  .0222نقي ين  نسو بيإلا نائوويي وي غ ويلة يع  ي

 

 املزحلة ألاولى: الاوسحاب إلاضزائيلي من قطاع غشة

 يألللطايي لللنيائلل ءياللللءإلاا يألا لللي ييائولللبي0222آلولل  يالفصلللبينلللطاي غللل ويلللة يلالبلللفليالكن وللللينلللقي ي  للريعللل  ي

عيلاللط يالدةلل اينيال ل ياللقا يق لقيالانسللو بييايلةل  ا ي للنيلي
ا
ييأ ةةلل 

ا
طل الاين  نسللو بي لويالةغلل ويانسلو ن 

سللو بيق غللء ي   وقةللليلفصللبي لل  ينللطايالبللفليالكن وللليل غلل ويلللة ي عديلل اا ي و  للولي   لل يعودلل يهللرايالان

 يه   7ي

.ي ء وعياليؤايالا عوغ الوليفييالبفليالكن ولليل ةسلحيالبلفلي يلايح الدءالل  يل ح الن ي الةل يانة ل لليل صلفولي4

  0220  ي يةىي ود يق قيع  وليالسءايالءاقييع  ي

 ياللقا وييلدةلءي يانة ل لليانسل وليال ل ينلقي ي عللابي لويح ةلليالفصل ئبي.ي   يأ للي لويالزلعاويالف سلغو،0

  0222لألا نيالد فو وليق قياالق وياالدف ضليألا صبييع  ي

.يإلالللال يي لل  يال  لل ليالف سللغوموطايل لل   حي للويالللق ءليل   للبيةا للبيع  للنائوبعيلاليلل ل يعللقةهحي لل يةةللنبي3

عيلضنبينموليالا دص ةيا
ا
 ننقةجيلةغ ويلة . وي  ئليلعلنيوييلف 

ي
ا
الج يالاأدالليفيي  فورياننأ لليألاليلاي لوياظ غللي دا   لليألاق ل ةيلألاهلقاإلايالا ل، ا وأولعيل لقي حةةلتيع  ول 

ي ل  يأ لللليالاالحغل ليلالبلل  يالللرجييال بي ف اللبيالسلل غليالف سلغوموليلالللرجيةعلللابيفلييع  ولل  يالفسلل ةي

ايفليي ة ل للليالاألداللعينلبي الأةللليع  النيانة ل لليفللييانسعللنجعيلالد ل إلليعللويأل يال لءة عيلألل يالف سلغوموط

البفليانحد ليل غ ويلة عيقإ نا ا يل  ئوليلدءةط يأ لليال قل يلض  اينة  يالس غلي حلتي ةاا يأ،لحيتاالقي

  .4634ة سغو، يةلبيفيي ند  يح ةليال،   ي  يهعالايةلللية سغوموليعوايأقلةيع  ي
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 م1443يىايز  12بعد فوس حزكة حماص في الاهتخابات التشزيعية املزحلة الثاهية: حصار قطاع غشة 

ةللللبيالاألللدالليإلا لللنائووييفللليي ةلللقةنيانء للل يالسو ةلللب ي أللل شي  للل  قيأنقلللليأ للل ةيي للل  ي للللنلوييل للل ءيالةللل ئحي

 حتي ةاا ياظو،حياللرااقيالف سلغو، يلاللرجيةللبيفليي ن  لبيح ةللي بل ة يالصلناويلال ل يا لنإلاينلللللي  بل ة ياظولبي

إلا للنائو وليلال لل يا دللق ي-(عيل للقيالللابيلللقسيالف سللغوموطاي  للءايعءا للبيةلللبيانف لضلل  يالف سللغومولالودلل  ق

 لأ ييةء   يهرا.ي4661  ريع  ي

يظ غلليالفصلبينلطاي غل ويللة يلالبلفليالكن وللعينولقيياي0223   يةءإليأ  ةيفيياالد  ن  يعل  ي
ا
يه  ل 

ا
 ي حلقة 

نا وللليقلللا   يال للووقيلاظوةوةللقعي للوي للاللياا فلل وينسلليليالبللفليانحد للليي  للن ي للقافد يعوللاي   ا للليالقة ة

انللل اقليفللييالاالد  نلل  يل لل قيأنقللليأ لل ةيل ليوللليألااللءا عيألا للنيالللرجي لل هحيفللييياي دللءيايإلاةاا يألا ني،ولللي

يلد فولللرياظ غلللعيلضللنلا يالسللوغن يعولللايطللةقي  لل   ياظو،لللحي
ا
لالللنإلاين فسلل  يعوللاي ناألللبيالفصللبعيا للد،   

 ولللليل غللل ويللللة عين للل يةبللل وياظوفللل ميعولللاي ءا لللقيالسللل غليالف سلللغومولينءا  للللييع الللط يالبلللفليالكن -اللللرااق

يعولللاي غللل ويللللة عي
ا
يطللل  ال

ا
انة ل لللليال للل ي صلللقا ي لللق ياظو،لللحيلال فللل  يالسو ةلللب يالف سلللغو، عيلةنضلللتيأصللل اا

 يل لللق ياظ ءللللليألاليلللاي لللويع  وللل  يالا ددللل لياللللقا وييق لللقيهو  لللليةلللدقيعولللاي ف الللبيانؤ سللل  يالن للل وليلالفللل 

اظو،للحيلعللق ي يءل لل ينيللقييانللل اقليالسو  للوليفلليياللل،وبيأاء للليل  ولللي ءأللق ينلل لدءاة ي للعيح ةللليالفصلل ئبي

 لألا نيالد فو ول.

 

املزحلـة الثالثـة: الـدور إلاضـزائيلي وألامزينـت املشـلوق والوقــوم ملـى  هـم محطـات الفصـل بـين غـشة والضــفة 

 املحتلة. 

إليفللليياظ ءللللليال  ل للللي لللوي حغللل  ي غلللليالفصلللبينلللطاي غللل ويللللة يلالبلللفلياللللقلايألا نيالللقيلإلا لللنائووييحللل ايألانلللن 

الف سلغومولعيلءضلعياةيلليا ل، ا وأولينسلدةيبي-الكن ولعيق قيعةلقي  سل لي لويالا د  عل  يألا  ولليإلا لنائو ول

السلللللل غليالف سللللللغوموليفللللللييالبللللللفليانحد للللللليق للللللقييأللللللقا يالاالةسلللللل  عيل  للللللقيياي لللللل قيالاأللللللداللينةيلللللل ة ييعللللللقاةي

لأل  ة يألا  وليالف سغوموليفييالبفليانحد لعي حتي طناإلاياظ ز اليألا نيالقيعقولبيةاةدلءاعيلاللرجيان عسيطاي

    صتي   د يفيي  بي ءا يألا ويالف سغومولي ةء يق  بييقث يلاقي ةء ي ءا يالاأدالليق  بيي ب.

 وقد اضتممل جالث مهمات رئيطة، هي:

 .ين   يال،د يليألاليايع ء يألا ويالء ، عي4

 .ين   ي  عق يل دقايبيفيييايح يل ونةيالنئ ةب .0

.يي    ليلأق يل د غوطيالا ، ا وجييفلييلإلاا يالقا  ولليفليياا يتيلدحسلطاييةا ي غل ويألا لويي ل  يالدحلقة  ي3

 ألا  وليان ةق عيل ءاا ليانة ل ليفيي  فوريه   فد يضقيالاأدالليإلا نائووي.

 
ا
يعولللايألاالعيق للللقي علللالايائلللل ءيالسللل غليالف سللللغوموليع ح للللءةيينلللقي يل لللل  عيالاالفصللل لي علللللابي لللقايأو 

ا
ع  ولللل 

عيللللل ةعيالللللل،وبيأاء لللللللياسلللللوط يألاع لللللل لعيل عللللل ة ي ن  للللللبيهو حلللللبيألا  لللللة يألا  وللللللليفلللللييالبللللللفليانحد للللللعيل  ةللللللقي
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انسلل عقا يألا ني،وللليلللقعحي غلل ويألا للوعيلاا فلل ويل طلل  يالدمسللو يألا ،لل يلالللرجيملو للقييهللحيانن ،للةا يلان ن لل  ي

 ف  ييل  ء.  

 لاهت ثداميات هذه املزحلة الخطيوة ملى قطاع غشة والضفة الغزبية ما يلي:

.يالاالفصلللل ليالا  لللللبيفلللليي ؤ سللللل  يال فلللل  يالسو ةلللللب يالف سللللغو، عي لللللوي للللاللي للللل يملو للللنإلاينصلللللناويالصلللللالأو  ي4

 لاللنعوليالق دءايلينطاياظواء دطايان فص دطايفيي غ ويلة يلالبفليالكن ول.

كنافلليينللطاي غلل ويلللة يلالبلفليانحد لللعيق للقي  للعي لل غ  يالاألداللي للا اي غلل ويلللة يانكلل ةا ي.ييالاالفصل لياظ 0

يل دف ه لل  يألا  ولللينللطايالسلل غليالف سللغوموليلالاأللدالليفلليي للبي لل يمل للنإلايعن لدمسللو ي
ا
 يللايالبللفليالكن ولللعيلةةلل 

 ألا ، ع.

لللتيعللقةي للويلإلاا ياظواء لللي.ي أ وللقيع للبيانأ للءيالعلللنسطييالف سللغو، عيلطللويأ  لللياعدةلل   يلا لل لعي  3

  .0223ال  يطا  د يأ  ةيع  ي

.يالقةقياظوص ايانفنلليعواي غ ويلة عيلل  يانس عقا يالغ ائلليل ف سلغوموطاعيلإلاللال يانسلد نيي ل  ي1

 ألاةقجيال    لعيفيي ح للليلبنبي ن ،ةا يالا دص ةيالف سغو، يفييالةغ و.

عيل حقةلللللقي سللللدةيبيالةبللللوليالف سللللغوموليلةلللل ياةي دلللل يانحلللللقلة ي.ي ءاالللل ليةللللدقينلللل لدفنةينلللل لةناايالف سللللغو، 2

 %ي وييالية سغطايالد اي ول.45لالبوةليلانيموليعوايل   عيا ف  ييل  ءيلالرجي  هحيفييالد  إلليعواي

.ي ةللللل ليح ةلللللي للللء  ياظوللللءاايالللللء ، يالللللرجيمدللللقإلايلدحةولللل يانصلللل ظوليالللللل   لينللللطايأنق لللل يأ لللل ةيلةللللدقعي3

   يعواي غ ويلة عيق ح لللياالةالنوليعوايالفص ئبيلانة ل ليالف سغومول.لةنلي ةيقي ويال ةء 

.ي   إلليالس غليالف سغوموليعوي ءانتيالةبوليالف سغومولعين  يةيدل 7يالةلقةعيلأل يال لءة عيلأل ياللل بي4

 الف سغو، يفيي ةنيني صط شي وي اللي ي، ي لنلويانة ل ليضقيالاأدالليإلا نائووي.
 
 

 


