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االت�ساالت واملفاو�سات بني “اإ�سرائيل” وحما�س

الت�صالت واملفاو�صات بني

“اإ�صرائيل” وحما�س

مقدمة:

مّت تق�صيم هذ� �لف�صل �إىل ثالثة مباحث، �أولها يدور حول موقف “�إ�رش�ئيل” وحما�ص 

يف  �لطرفني  مبو�قف  حلقت  �لتي  و�لتطور�ت  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  من 

�الت�صاالت و�ملفاو�صات  للحديث عن  �لثاين  �ملبحث  �النتقال يف  مّت  ثم  �ل�صاأن، ومن  هذ� 

�لف�صل  هذ�  �إنهاء  مّت  وقد  �ل�صجون،  يف  خا�ص  وب�صكل  �لطرفني  بني  متت  �لتي  �ملبا�رشة 

باملبحث �لثالث �لذي يتعر�ص للمفاو�صات غري �ملبا�رشة �لتي تركز �أغلبها حول مو�صوع 

تبادل �الأ�رشى و�إعالن �لهدنة.

 املبحث االأول: موقف الطرفني من املفاو�سات املبا�سرة 

                           وغري املبا�سرة:

اأواًل: املوقف االإ�سرائيلي:

مع  �حلديث  �أو  �لتفاو�ص  لفكرة  �لتام  �لرف�ص  هو  �ملعلن  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف 

ر�بني حكومة  �أيام  من  �ملتعاقبة  “�إ�رش�ئيل”  حكومات  ج�صدته  �ملوقف  وهذ�   حما�ص، 

�أجل  �أو حتى �لتفاو�ص معها من  )1992–1995(، بتجاهلها مبادر�ت حما�ص �ل�صيا�صية 

تبادل لالأ�رشى، كما حدث يف حالة �جلندي ن�صيم توليد�نو، لكن هذ� �لرف�ص �أ�صبح مثار 

�أ�صو�ت  تظهر  وبد�أت  �الإ�رش�ئيلية،  و�الأكاديية  �ل�صيا�صية  �الأو�صاط  يف  د�خلي  جدل 

�ملجل�ص  �نتخابات  يف  حما�ص  فوز  بعد  وخ�صو�صاً  حما�ص  مع  �لتعامل  �إىل  تدعو  قوية 

�لت�رشيعي و�صيطرتها على قطاع غزة ، فاأ�صدر معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي 

در��صة بعنو�ن: “يف نهاية �الأمر، �أي�صاً حما�ص”، ي�صري فيها و��صعو �لدر��صة �إىل �أنه من 

�لفل�صطينية و�أنها �صتظل العباً  �ل�صاحة  �أن تختفي حركة حما�ص قريباً من  �ملتوقع  غري 

�صيا�صياً مهماً ولديه من �لقوة �لتي متكنه من تخريب �أّي عملية �صالم حمتملة، وح�صول 
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 .
“�إ�رش�ئيل” على هدنة طويلة �الأمد مقابل ثمن معقول �صوف يكون مفيد�ً لـ“�إ�رش�ئيل”1

�الأمر �لالفت �أنه مل ينع وجود ر�أي عام يف “�إ�رش�ئيل” يرى باأن حما�ص لن تكون �رشيكاً 

�إ�رش�ئيل”—  “دولة  وجود  مبوجبها  ترف�ص  �لتي  �أيديولوجيتها  —ب�صبب  حمتمالً 

و��صعي �لدر��صة من دعوتهم للتفاو�ص مع حما�ص وعدم �عتبار رف�ص حما�ص �العرت�ف 

بـ“�إ�رش�ئيل” عائقاً ينع ذلك.

مل تلِق �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية باالً لهذه �لدر��صة، و��صتمرت يف �صيا�صتها �لقائمة على 

رف�ص �لتعامل مع حما�ص، بل �إن �حلكومات �الإ�رش�ئيلية رف�صت �لتعامل مع �أّي حكومة 

“�إذ� دخلت حما�ص يف �حلكومة  نتنياهو بقوله:  تكون حما�ص �رشيكة بها، عّب عن ذلك 

�صالوم  �صيلفان  �لوزر�ء  رئي�ص  نائب  برر   .
مفاو�صات”2 هنالك  تكون  فلن  �لفل�صطينية، 

Silvan Shalom موقف حكومته بقوله: “يف �للحظة �لتي فازت فيها حما�ص باالنتخابات، 

�لعامل كله طلب منها �العرت�ف باإ�رش�ئيل ونبذ �الإرهاب، هل نذهب نحن الإجر�ء حمادثات 

. ومن وجهة نظر ت�صيبي 
مع حكومة كل �لعامل يقاطعها؟! هذ� �أمر مرفو�ص من �أ�صا�صه”3

ليفني فاإنه “ممنوع على �إ�رش�ئيل �لتفاو�ص مع حما�ص، فالتفاو�ص مع حما�ص خطاأ كبري 

بل يجب �رشبها من �أجل �إعادة قوة �لردع وعدم �حلديث معهم”، وتعزو ليفني ذلك �إىل 

�أن “حما�ص تنظيم �إ�صالمي متطرف وال يوجد �حتمال للتو�صل �إىل �تفاق معهم، الأنهم ال 

.
يو�فقون على �إنهاء �ل�رش�ع”4

تعتمد  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �لو�صط  يف  حما�ص  مع  �لتفاو�ص  ملبد�أ  �لرف�ص  جبهة 

مع  �لتفاو�ص  يكن  وال  “�إرهابية”  حما�ص  �أن  �أولها:  �أ�صا�صية،  ركائز  �أربعة  على 

“�الإرهاب”. وثانيها: �أن �لتفاو�ص معها يعطيها �رشعية. ثالثها: �أن �لتفاو�ص معها يعني 
يف  مرفو�ص  وهذ�  بندية،  ومعاملتها  حما�ص  مع  �مل�صاو�ة  قدم  على  “�إ�رش�ئيل”  و�صع 

�لوجود ب�صبب  “�إ�رش�ئيل” يف  �أن حما�ص لن تعرتف بحق  �الإ�رش�ئيلية. و�أخري�ً:  �لعقلية 

�أيديولوجيتها ورف�صها �إنهاء �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني.

�لقومي  �لأمن  ملعهد  �ل�شرت�تيجي  �لتقدير  حما�ص،”  �أي�صاً  �الأمر:  نهاية  “يف  كوليك،  و�أمري  �صفيتزر  يور�م   
1

�لإ�رش�ئيلي، جملد 10، عدد 2، �آب/ �أغ�صط�ص 2007، �ص 47، �نظر:

FILE(1193316314.pdf(/http://d26e8pvoto2x3r.cloudfront.net/uploadimages/Import )بالعبية(

موقع و�ال �الإخباري، 2011/12/25، �نظر: http://news.walla.co.il/?w=//1888358 )بالعبية(  
2

موقع و�ال �الإخباري، 2011/11/20، �نظر: http://news.walla.co.il/?w=//1878427 )بالعبية(  
3

موقع و�ال �الإخباري، 2011/12/18، �نظر: http://news.walla.co.il/?w=//2598214 )بالعبية(  
4
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جميع  و�إف�صالها  �ل�صيا�صي  حما�ص  حركة  �صمود  �أثر  وعلى  �أخرى  ناحية  من 

و�إجبارها  مو�قفها  تليني  �إىل  تهدف  و�لتي  وحرب،  ح�صار  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات 

تعلو  و�صيا�صيني  �أكادييني  من  �الأ�صو�ت  بع�ص  بد�أت  �لرباعية،  ب�رشوط  �لقبول  على 

 Efraim Halevy هليفي  �فريام  �رشح  حيث  حما�ص،  مع  حو�ر  فتح  ب�رشورة  مناديًة 

رئي�ص �ملو�صاد �ل�صابق: “ال يكن �لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني دون �لتفاو�ص مع حما�ص، 

�صحيح �أنهم �صياطني لكنهم يلتزمون بكلمتهم”. وي�صيف هليفي:

�العرت�ف بوجود دولة �إ�رش�ئيل ال يجب �أن يكون �رشطاً للتفاو�ص، و�إال لن 

يكون باأي يوم من �الأيام تفاو�ص، من �ملمكن �إجر�ء مفاو�صات مع حما�ص بدون 

�لطرفان  يعرتف  نهائي  �تفاق  �إىل  �لو�صول  وبعد  �إ�رش�ئيل،  بدولة  تعرتف  �أن 

نعطيهم  نحن  بذلك،  حما�ص  تعرتف  مل  لو  بالوجود  حّق  لنا  يوجد  ببع�صهما، 

�ل�صالم  باتفاقيات  �العرت�ف  فقط  بنا،  يعرتفو�  �أن  على  �أ�رشينا  �إذ�  كبري  وزن 

.
5

ووقف �الأعمال �لعد�ئية هي �ل�رشوط �لتي يجب �أن ت�صبق �ملفاو�صات

عّب �صلومو بن عامي، وزير �خلارجية �ل�صابق، عن موقف �صبيه عندما قال: “حما�ص 

 .
�إجر�ء مفاو�صات معهم”6 �إىل  �أيديولوجية ال تطاق، لكن يف نهاية �الأمر �صنحتاج  لديها 

بن عامي مل يكتف بالت�رشيحات �ل�صحفية، بل �ن�صم ملجموعة مكونة من 24 �صخ�صية 

�صيا�صية، من بينهم وزر�ء خارجية وروؤ�صاء ووزر�ء دفاع �صابقون وطلبو� من وزيرة 

�الحتاد  خارجية  ووزيرة   Hillary Clinton كلينتون  هيالري  �الأمريكية  �خلارجية 

�أن تعمال على �صّم حما�ص الأي ترتيب   Catherine Ashton �آ�صتون  �الأوروبي كاثرين 

.
و�تفاق �صالم م�صتقبلي بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل”7

�لتيار  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  يف  �ل�صائد  �لتيار  يبقى  �لر�هنة،  �للحظة  حتى 

بريي  يعقوب  معها.  �لتفاو�ص  �أجل  من  �لرباعية  ب�رشوط  حما�ص  قبول  ي�صرتط  �لذي 

Yaakov Perry رئي�ص �ل�صاباك �ل�صابق، وزير �لعلوم يف حكومة نتنياهو عن حزب ي�ص 

عتيد )يوجد م�صتقبل( Yesh Atid، و�ملنتمي ملجموعة “�إ�رش�ئيل تبادر” �لتي ت�صم �أكرث 

�صاره ليبوفيت�ص، هل ال يوجد مفر من �حلديث مع حما�ص، �صحيفة مع�ريف، 2011/6/25، �نظر:  
5

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/253/321.html )بالعبية(

�ملرجع نف�شه.  
6

�ملرجع نف�شه.  
7
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من �أربعني �صخ�صية �صيا�صية و�أمنية، عب عن هذ� �لر�أي بقوله: “�لتفاو�ص مع حما�ص 

ال يختلف عن �لتفاو�ص مع فتح �لتي كانت منظمة �إرهابية ورغم ذلك تفاو�صنا معها، �إذ� 

. �لر�أي 
�عرتفت حما�ص بحق �إ�رش�ئيل يف �لوجود ونبذت �لعنف يكن �لتفاو�ص معها”8

نف�صه �رشح به �صاوؤول موفاز رئي�ص حزب كاديا Kadima بقوله: “�إذ� و�فقت حما�ص 

.
على �رشوط �لرباعية ممكن �لتفاو�ص معهم”9

�لتي ت�صهدها  للتغري�ت  ��صتند موؤخر�ً  �لد�عي الإجر�ء مفاو�صات مع حما�ص  �لفريق 

�مل�صت�صار   ،Dore Gold جولد  لدوري  مقالة  ففي  �لعربي،  �لربيع  وتاأثري  �ملنطقة 

�ل�صيا�صي لنتنياهو و�صفري “�إ�رش�ئيل” �ل�صابق لدى �الأمم �ملتحدة، بعنو�ن “تاأثري �لربيع 

�لعربي، حما�ص مرة �أخرى غري خجولة”، وعلى �إثر �صعود �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش، 

ي�صري �إىل �أن �أمريكا بنف�صها تدير حمادثات مع طالبان، كما �أن بريطانيا �أد�رت حمادثات 

مع �جلي�ص �الإيرلندي، و�أن “�إ�رش�ئيل” �صتتاأثر بنتائج حمادثات �أمريكا وطالبان و�صوف 

.
10

تدير بنف�صها حمادثات مع حما�ص

وقع  على  جديد  من  وخبت  عادت  حما�ص  مع  �ملفاو�صات  الإجر�ء  �لد�عية  �الأ�صو�ت 

�الأحد�ث يف �ملحيط �لعربي و�النقالب على حكم �الإخو�ن يف م�رش، ورمبا كان �ل�صبب هو 

�نتعا�ص �آمال �ل�صا�صة �الإ�رش�ئيليني يف �لق�صاء على حكم حما�ص يف غزة بعد �أن مّت ت�صديد 

�حل�صار عليها من قبل نظام �النقالب يف م�رش، �إال �أن هذه �الأ�صو�ت عادت و�نتع�صت يف 

و�صائل �الإعالم على �إثر حرب �جلرف �ل�صامد ونتائجها. 

باأنه  لال�صتنتاج  يقودنا  حما�ص  مع  �لتفاو�ص  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف  ��صتعر��ص 

ج من رف�ص ملبد�أ �لتفاو�ص، �إىل �لقبول به لكن ب�رشوط �لرباعية، �إىل �لدعوة من قبل  تدرَّ

�إبر�م هدنة مع حما�ص يف غزة بتاأثري من  �إىل  �ل�صيا�صيني الإجر�ء مفاو�صات مع حما�ص، 

�لربيع �لعربي، باالإ�صافة ل�صفقة �صاليط. �لتطور يف �ملوقف �الإ�رش�ئيلي نابع من �صغط 

تلجاأ  �أن  ما  مرحلة  يف  ي�صتبعد  وال  �ملنطقة،  يف  �ملتالحقة  �ل�صيا�صية  و�ملتغري�ت  �لو�قع 

�إطالق  �إبر�م وقف  “�إ�رش�ئيل” للتفاو�ص مع حما�ص بدون �رشوط م�صبقة كما حدث يف 

�ملرجع نف�شه.  
8

�ملرجع نف�شه.  
9

�نظر:   ،2012/1/20 �ليوم،  �إ�رش�ئيل  خجولة،  غري  �أخرى  مرة  حما�ص  �لعربي:  �لربيع  تاأثري  جولد،  دوري   
10

 http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?id=7870&newsletter=20.01.2012

)بالعبية(
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�لنار عقب حرب عمود �ل�صحاب، ورمبا يتطور موقف “�إ�رش�ئيل” م�صتقبالً فت�صعى �إىل 

�إبر�م �تفاقية مرحلية مع حما�ص تت�صمن حالً �صيا�صياً مرحلياً، حيث �أن �حلل �ملرحلي 

د�ئم  حّل  تبني  ت�صتطيع  وال  ترغب  ال  فـ“�إ�رش�ئيل”  للطرفني؛  م�صرتكة  م�صلحة  يحقق 

�إنهاء  معناه  فذلك  لالجئني،  �لعودة  وحّق  �لقد�ص  مو�صوع  يعالج  �لفل�صطينية  للق�صية 

ل�صالح  �لقوة  مو�زين  �ختالل  ظّل  ويف  حما�ص  نف�صه  �لوقت  ويف  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع 

“�إ�رش�ئيل” ال تريد حالً نهائياً لل�رش�ع، بل تريد �إبقاءه مفتوحاً على �أمل �أن تتغري مو�زين 
�لقوى يف �مل�صتقبل لي�صتطيع �لعرب و�لفل�صطينيون فر�ص �رشوطهم. 

ثانيًا: موقف حما�س:

من �أجل معرفة موقف حما�ص من �لتفاو�ص يجب �الطالع على فل�صفتها �إز�ء �لت�صوية 

�ل�صيا�صية، فحركة حما�ص بجانب كونها حركة حترر وطني فهي حركة �إ�صالمية تنظر 

بها  �لتفريط  ي�صح  ال  �مل�صلمني،  �أجيال  على  �إ�صالمي  “وقف  كاأر�ص  فل�صطني  �أر�ص  �إىل 

�آب/  �ل�صادر يف  ، ويف ميثاق حما�ص 
�أو عن جزء منها”11 �لتنازل عنها  �أو  �أو بجزء منها، 

1988 ن�ّص و��صح يرف�ص �لتعاطي مع �حللول �ل�صلمية �لقائمة على �لتفريط  �أغ�صط�ص 

بجزء من فل�صطني: “تتعار�ص �ملبادر�ت وما ي�صمى باحللول �ل�صلمية و�ملوؤمتر�ت �لدولية 

حلل �لق�صية �لفل�صطينية مع عقيدة حما�ص، فالتفريط يف �أّي جزء من فل�صطني تفريط يف 

.
جزء من �لدين، فوطنية حما�ص جزء من دينها”12

�ل�صلمية  �لت�صوية  �أن موقفها من  �أدبيات حما�ص وبياناتها  يالحظ من خالل متابعة 

تت�صم  �ل�صلمية، معار�صة  تعار�ص �حللول  �حلركة  كانت  فبعدما  بتطور�ت عدة،  مّر  قد 

ترف�ص  ال  �أنها  �أدبياتها  يف  و�أو�صحت  عادت  ميثاقها،  يف  يالحظ  كما  �ملبدئي  بالرف�ص 

�ملفاو�صات كو�صيلة من و�صائل �لعمل �ل�صيا�صي، بل �أنها تنظر �إىل �ملفاو�صات و�مل�صاريع 

مبدئياً  �حلركة  روؤية  مع  تتناق�ص  و��صتحقاقات  تنازالت  تت�صمن  باعتبارها  �ملطروحة 

وو�قعياً �صو�ء على �ملدى �ملرحلي �أم �ال�صرت�تيجي، ويكن تلخي�ص موقف حما�ص جتاه 

�لعملية �ل�صلمية باأربع مر�حل:

)بريوت:  �ل�شي��شية  و�ملم�ر�شة  �لفكر  حم��س:  �حلروب،  خالد  كتاب:  مالحق  حما�ص،  ميثاق  من   11 �ملادة   
11

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1997(. 

�ملادة 13 من ميثاق حما�ص، �نظر: �ملرجع نف�صه.  
12
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مرحلة �إعالن �لرف�ص �ملبدئي للحلول �ل�صيا�صية دون تف�صيل.  .1

مرحلة �إعالن رف�ص مرتتبات �أّي م�رشوع �أو �تفاق �صيا�صي يت�صمن �لتنازل عن �أّي   .2

حّق من حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني.

مرحلة �إعالن �لقبول مببد�أ �حلل �ملرحلي ما مل يت�صمن �لتفريط مبا يتبقى من حقوق   .3

فل�صطينية.

مرحلة �إبد�ء �ال�صتعد�د لقبول مبد�أ �إعالن �لهدنة مع “�إ�رش�ئيل” وفق �رشوط معيّنة   .4

 .
13

ودون �العرت�ف بحق “�إ�رش�ئيل” بالوجود

على  �لقائم  �لت�صوية  م�رشوع  على  مو�فقتها  يعني  ال  �ملرحلي  باحلل  حما�ص  قبول 

�أبو مرزوق كل هذه �الأمور  حّل �لدولتني و�العرت�ف �ملتبادل و�إنهاء �ل�رش�ع، فبح�صب 

�ل�صفة  يف  �لقد�ص  عا�صمتها  فل�صطينية  دولة  على  و�فقت  لكنها  حما�ص،  عند  مرفو�صة 

�ملكتب  رئي�ص  ذلك  وعلّل   .
بـ“�إ�رش�ئيل”14 �العرت�ف  وبدون  م�صتعمر�ت  بدون  و�لقطاع 

�لعربي  وكذلك  �لفل�صطيني  �ملوقف  توحيد  “ب�رشورة  م�صعل  خالد  حلما�ص  �ل�صيا�صي 

تفاوت  عن  �لنظر  ب�رشف  �جلميع  عليها  يلتقي  �لتي  �مل�صرتكة،  �لقو��صم  برنامج  على 

�لبنامج �خلا�ص بكل طرف،....، ما د�م ذلك لي�ص على ح�صاب بقية �الأر�ص �لفل�صطينية، 

.
وال يت�صمن تفريطاً باأي حّق �أو جزء من �أر�صنا، وال يت�صمن �أي �عرت�ف باإ�رش�ئيل”15

ويف وثيقة حلركة حما�ص حتدد موقفها من “�ملقاومة، و�لتفاو�ص، و�ملنظمة”، و�صف 

رف�صت  حما�ص  و�أن  خاطئ  خيار  باأنه  حالياً  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لتفاو�ص  م�صعل  خالد 

�لتفاو�ص ب�صكل مبا�رش مع �لكيان �ل�صهيوين، كما رف�صت عرو�صاً �أخرى باجللو�ص مع 

قياد�ت ر�صمية �إ�رش�ئيلية، الأن ميز�ن �لقوى �حلايل ال يخدم �لق�صية، بل ي�صّب يف خدمة 

�لعدو �لذي يرف�ص �الن�صحاب من �الأر�ص و�العرت�ف باحلقوق �لفل�صطينية، ومن ثم فاإن 

�لتفاو�ص معه يف هذه �حلالة ُيعدُّ عبثاً ومقامرة. و�أ�صار م�صعل �إىل �أن �لتفاو�ص مع �لعدو 

يعدُّ �متد�د�ً و�إد�رة للحرب بطريقة �أخرى، و�أن �لو�صع على �الأر�ص هو �لذي يحدد نتائج 

�أي ت�صوية الأن �ل�صالم ي�صنعه �الأقوياء، كما و�ّصح م�صعل �أن �لتفاو�ص مع �الأعد�ء جائز 

�رشعاً وعقالً، لكنه �أد�ة تفر�صها تكتيكات �إد�رة �ل�رّش�ع �صمن روؤية وقو�عد و�صو�بط 

جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، مرجع �ش�بق، �ص 227–229.  
13

حم�صن حممد �صالح، حم��س: در��ش�ت يف �لفكر و�لتجربة، �ص 502.  
14

�ملرجع نف�شه، �ص 472.   
15
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�ملعظم  �أن  هو  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ملفاو�صات  ف�صل  و�صبب  �الأعد�ء،  مع  �لتفاو�ص  حتكم 

�لتفاو�ص  �أو مناورة. ففي ظّل �عتبار  �أور�ق �صغط وبال �صند  “�إ�رش�ئيل” بال  فاو�صو� 

مع  �ل�صالم  يف  �لرغبة  تت�صاوى  بحيث  �خليار�ت  كل  توظيف  وعدم  ��صرت�تيجياً  خيار�ً 

.
16

�لقدرة على �حلرب، ما �لذي يجب “�إ�رش�ئيل” على منح �ملفاو�ص �لفل�صطيني �أّي �صيء

باال�صتناد على هذه �لوثيقة جند �أن حما�ص ال ترف�ص مبد�أ �لتفاو�ص مع “�إ�رش�ئيل”، 

فهي تدرك �أهميته كاأد�ة من �أجل �لتحرر من �الحتالل، مع عدم �إغفال �الأدو�ت �الأخرى 

وهي �ملقاومة بكافة �أ�صكالها.

وقد عّب ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص عزت �لر�صق عن وجهة نظر حما�ص 

حول �ملفاو�صات �لتي تتم برعاية وزير �خلارجية �الأمريكية كريي، يف مقالة له تنطلق من 

فر�صية مفادها �أن �ملفاو�صات يف ظّل مو�زين �لقوى �حلايل لن تعيد �حلقوق �لفل�صطينية 

�إىل  و�مل�صارعة  �ملفاو�صات،  من  �الن�صحاب  بال�صلطة  و�الأجدى  �الأوىل  و�أن  �مل�صلوبة، 

جديدة  فل�صطينية  ��صرت�تيجية  ويبني  �ل�صف،  ويوّحد  �مل�صاحلة  يحقق  وطني  موؤمتر 

 قو�مها �ملقاومة بكل �أ�صكالها �ل�صعبية و�مل�صلحة، ثم تكري�ص �جلهود لالن�صمام �إىل هيئات

�الأمم �ملتحدة. ويو�صح �لر�صق روؤية حما�ص للمفاو�صات قائالً: 

طرف،  كل  يلكها  �لتي  �لقوة  عنا�رش  �أر�صية  على  تقوم  �ملفاو�صات  �إن 

�ملفاو�ص  حتقيقها،  �إىل  ي�صعى  �لتي  �ملكت�صبات  حتقيق  �صبيل  يف  خيار�ته  لفتح 

�لفل�صطيني يذهب خالعاً عن كتفيه عباءة �ملقاومة، بدل �إ�صهارها كاأهم عامل من 

عو�مل �لقوة �لفل�صطينية، فيجل�ص على �لطاولة مع عدّوه م�صلّماً باأن “�إ�رش�ئيل” 

ة  هي �لطرف �الأقوى وحارماً نف�صه حّق مقاومتها، وهو يف �لوقت ذ�ته يخلق هوَّ

�صبيالً  �مل�صلّح  و�لكفاح  �ملقاومة  بخيار  �ملوؤمنة  �صعبه  �أغلبية  وبني  بينه  �صحيقة 

�لو�صيط،  و�حرت�م  �صعبه،  �حرت�م  خا�رش�ً  �لتفاو�ص  ميد�ن  يدخل  للتحرير، 

.
17

ف�صالً عن �حرت�م عدّوه

الين،  �أون  فل�صطني  موقع  و�ملنظمة”،  و�لتفاو�ص  “�ملقاومة  من  حما�ص  موقف  حتدد  وثيقة  بديوي،  �أحمد   
16

http://bit.ly/2agR0Ek :2013/4/16، �نظر

عزت �لر�صق، عن �ملفاو�صات وعو�مل �لقوة، �جلزيرة.نت، 2014/4/1، �نظر:  
17

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/49d4abd1-e34e-4cc3-8722-de69338be9bc
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كبري�ً  جدالً  مرزوق  �أبو  مو�صى  �أثار  �ل�صامد،  �جلرف  حرب  عقب   ،2014/9/11 يف 

عندما �ُصئل �إذ� كان ممكناً �أن تفاو�ص حما�ص “�إ�رش�ئيل” فاأجاب: “من �لناحية �ل�رشعية 

“�لدينية” ال غبار على مفاو�صة �الحتالل، كما نفاو�صه بال�صالح نفاو�صه بالكالم”. علّل 
�أبو مرزوق هذ� �لتطور ب�صببني، �أولهما وجود �صغط �صعبي على حما�ص يف قطاع غزة من 

�أجل خو�ص مفاو�صات مبا�رشة بهدف رفع �حل�صار، و�لثاين �أن مطالب �ملقاومة ثقيلة 

“ي�صبح كثري من  �أبو مرزوق،  على �ل�صلطة وحكومة �لتو�فق، بناًء على ذلك، وبح�صب 

�لق�صايا �لتي كانت �صيا�صات �صبه “تابو” عند �حلركة مطروحة على �أجندتها”، م�صري�ً 

�إىل �أن “�صيا�صة �حلركة حتى �الآن �أال تفاو�ص �الحتالل، لكن على �الآخرين �أن يدركو� �أن 

. �أثارت ت�رشيحات �أبو مرزوق �صجة كبرية يف �الأو�صاط 
هذه �مل�صاألة لي�صت حمرمة”18

خو�ص  باإمكانية  حما�ص  يف  م�صوؤول  بها  ي�رشح  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هي  فهذه  �ل�صيا�صية، 

مفاو�صات مبا�رشة مع �الحتالل، كما �أنها تعاك�ص �ل�صورة �لذهنية �ملنطبعة عن حترمي 

حما�ص للمفاو�صات، على �لرغم من �أن حما�ص مل ت�رشح �صابقاً بحرمة �ملفاو�صات، �إال 

�أن بع�ص خطباء �مل�صاجد �ملح�صوبني عليها فعلو� ذلك. وهذ� ما يفنده رئي�ص ر�بطة علماء 

فل�صطني �ل�صيخ م�صطفى �صاور بقوله: “من ناحية دينية ال يوجد مانع من �ملفاو�صات 

�ملوجودة  �لذهنية  فال�صورة  �الأوىل،  بالدرجة  �صيا�صي  هو  �ملانع  �إ�رش�ئيل،  مع  �ملبا�رشة 

عند �ل�صعب �لفل�صطيني للمفاو�ص �صلبية ومرتبطة بالتنازل عن �حلقوق يف ظّل �ختالل 

مو�زين �لقوة ل�صالح �لعدو، لذلك يكون �المتناع عن �لتفاو�ص �ملبا�رش مع �لعدو �أف�صل 

.
و�أ�صلم”19

ت�رشيحات �أبو مرزوق هي �نعكا�ص حلالة �الإحباط من ف�صل �تفاق �ل�صاطئ وحكومة 

�لوفاق �لوطني يف فّك �حل�صار، وهي مبثابة ر�صالة للم�رشيني �لذين مل يغريو� موقفهم 

�ل�صلبي من حما�ص بعد �حلرب. فقد و�ّصح �أبو مرزوق يف لقاء حو�ري �أن هنالك جتربة 

مريرة من كل مو�صوع �لتفاو�ص، “فوجود و�صيط �صاحب م�صلحة يثقل م�صاحلك”، 

تفّوت  �لق�صايا  من  كثري  وبالتايل  نظره،  وجهة  يقول  م�صلحة  له  و�حد  “كل  و�أ�صاف: 

 .
الأ�صباب من هذ� �لنوع”20

http://youtu.be/Dm7MI2U2XIg :قناة �لقد�ص �لف�صائية، 2014/9/11، يوتيوب، �نظر  
18

مقابلة مع م�صطفى �صاور، رئي�ص ر�بطة علماء فل�صطني و�أحد مبعدي مرج �لزهور، �خلليل، 2014/2/1.  
19

قناة �جلزيرة مبا�رش، لقاء حو�ري مع مو�صى �أبو مرزوق، يوتيوب، 2014/9/15، �نظر:  
20

 http://youtu.be/qJ3Z65sbFD4



75

االت�ساالت واملفاو�سات بني “اإ�سرائيل” وحما�س

�ل�صجة �لتي �أثارتها ت�رشيحات �أبو مرزوق دفعت �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص الإ�صد�ر 

�ل�صهيوين  �لعدو  مع  �ملبا�رشة  “�ملفاو�صات  �أن  فيه  ذكر  تو�صيحي،  �صحفي  بيان 

لي�صت من �صيا�صة �حلركة ولي�صت مطروحة يف مد�والتها، وهذه هي �ل�صيا�صة �ملعتمدة 

مع  �ملبا�رش  �لتفاو�ص  فكرة  رف�ص  على  ين�ص  مل  �ل�صحفي  حما�ص  بيان   .
�حلركة”21 يف 

“�إ�رش�ئيل”، بل �هتم باأن يو�صح �أن �الأمر لي�ص مطروحاً �الآن للمد�ولة، لذلك فهو لي�ص 
�ملو�صوع ما ز�ل مو�صع  �أن هذ�  �إىل  �لر�هن، وهذ� يوؤ�رش  �لوقت  من �صيا�صة �حلركة يف 

�إذ�  م�صتقبالً  حدوثه  �إمكانية  يعني  مما  نهائي،  قر�ر  به  يتخذ  ومل  حما�ص  د�خل  جدل 

توفرت �ل�رشوط �ملالئمة.

كان �ملفرت�ص �أن يخفف �لبيان من �جلدل �لقائم حول مو�صوع �ملفاو�صات �ملبا�رشة، 

من  حما�ص  قادة  موقف  تتبع  �إىل  �الإعالم  و�صائل  دفعت  مرزوق  �أبو  ت�رشيحات  لكن 

لي�صت  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  “�أن  م�صعل:  ف�رشح  �ملو�صوع 

مطروحة على �أجندة �حلركة، وال يف مد�والتها، م�صدد�ً �أن �ل�صيا�صة �ملعتمدة لدى �حلركة 

�أكد هنية �أن حما�ص  ، كما 
�إذ� ما كان من �رشورة لذلك”22 هي �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة 

�لنظر يف  �إىل  �لوقت ذ�ته  “�إ�رش�ئيل”، د�عياً يف  �أّي مفاو�صات مبا�رشة مع  �إجر�ء  ترف�ص 

�أي  �صّد  �ملبد�أ،  حيث  من  “ل�صنا،  �ل�صيا�صي، م�صيفاً:  و�لتحرك  �ملفاو�صات  ��صرت�تيجية 

.
حتّرك �صيا�صي على قاعدة وثيقة �لوفاق �لوطني �لتي وّقعت عليها �لف�صائل كافة”23

�أما حممود �لزهار ف�رشح :

�أو �صيا�صي من  �أنه ال يوجد مانع �رشعي  �إ�رش�ئيل مبا�رشة مع   ال نفاو�ص 

ذلك، لكن �صيا�صتنا عك�ص ذلك. من كان يفعل ذلك هو �أبو مازن )حممود عبا�ص(، 

مباحثات  خالل  �الحتالل  مع  �ملبا�رش  غري  �لتفاو�ص  يف  �صاعدنا  �إن  �أي�صاً  وهو 

وقف �لنار يف �لقاهرة، فاإننا مل نخوله �أن يفاو�ص �إ�رش�ئيل على برنامج �صيا�صي 

لرفع  يفاو�ص  كان  عبا�ص  �آخر،  �صيء  �أّي  على  وال   ،67 عام  حدود  على  وال 

.
24

�حل�صار ويف �لق�صايا �الإن�صانية كاإدخال �ملو�د و�لب�صائع �إىل غزة

http://bit.ly/1e0pSqQ :بيان �صحفي �صادر عن �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، 2014/9/11، �نظر  
21

http://bit.ly/1L0XoIm :موقع �ملكتب �الإعالمي حلركة حما�ص، 2014/9/13، �نظر  
22

�صحيفة �لعربي �جلديد، لندن، 2014/9/13، �نظر:  
23

http://www.alaraby.co.uk/politics/c06d6aac-c6aa-4626-8750-681da879d2cd

http://www.al-akhbar.com/node/215760 :صحيفة �لأخب�ر، بريوت، 2014/9/17، �نظر�  
24
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�لتغيري  كتلة  عن  مو�صى  يحيى  �لنائب  دعى  بل  �حلّد  هذ�  عند  �جلدل  يتوقف  ومل 

و�أن  و�ملطار،  �مليناء  حول  �لقاهرة  مباحثات  يف  �مل�صاركة  “عدم  �إىل  حما�ص  و�الإ�صالح 

ر�مي �حلكومة  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  و�لرئي�ص  �الأحمد  عز�م  بذلك  �حلركة   تفو�ص 

�حلمد �هلل، فهم �ل�صلطة وهم �ل�رشعية وهم �حلكومة، ومعهم قر�ر �ل�صلم وقر�ر �حلرب، 

.
ومن وظيفتهم رفع �حل�صار”25

هذ� �جلدل �حلم�صاوي �لعلني حول مو�صوع �ملفاو�صات �ملبا�رشة قد �أظهر �أن هنالك 

يرى  ال  و�لذي  مرزوق  �أبو  مو�صى  يقوده  �الأول  �لتيار  حما�ص،  د�خل  يف  تيار�ت  ثالث 

�لتيار  �أما  لذلك،  �حلاجة  دعت  �إذ�  “�إ�رش�ئيل”  مع  مبا�رشة  مفاو�صات  �إجر�ء  من  باأ�صاً 

وييل  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  فكرة  يرف�ص  �لذي  و�لزهار  وهنية  م�صعل  ويثله  �لثاين 

�أ�صلوب �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة، �لتيار �لثالث يثله يحيى مو�صى و�لذي يدعو  لتبني 

هذه  بني  �مل�صرتك  �لقا�صم  �لتفاو�ص،  مو�صوع  يف  �لتو�فق  وحكومة  �ل�صلطة  توكيل  �إىل 

�لتيار�ت �لثالثة �أنها ال ترى �أي مانع عقائدي للتفاو�ص مع “�إ�رش�ئيل” بل �ملانع �صيا�صي 

بحت.

حما�ص بنت موقفها على �أن �ملفاو�صات �صمن مو�زين �لقوى �حلالية لن تعيد حقوق 

�ل�صعب �لفل�صطيني، فالالعب �الأ�صا�صي يف مو�صوع �لتفاو�ص هو “�إ�رش�ئيل”، ومن غري 

دون  حما�ص  مقابل  �ملفاو�صات  مائدة  على  �جللو�ص  على  “�إ�رش�ئيل”  تو�فق  �أن  �ملتوقع 

�لقوى  ميز�ن  يتغري  �أن  دون  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  فتغيري  �لرباعية،  ب�رشوط  تلتزم  �أن 

لن يغرّي �صيئاً يف نتائج �ملفاو�صات ولن ت�صتطيع حما�ص بخو�صها للمفاو�صات �ملبا�رشة 

م�صوؤولية  حتمل  من  حما�ص  تهرب  يف�رش  وهذ�  م.ت.ف،  ح�صلته  مما  �أكرث  حت�صل  �أن 

�إجر�ء مفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل” و�إلقائها لهذه �لكرة �مللتهبة يف حجر �أبو مازن كما ن�ّصت 

على ذلك وثيقة �لوفاق �لوطني، و�لتي تن�ّص على �أن رئي�ص منظمة �لتحرير هو �مل�صوؤول 

عن ملف �لتفاو�ص. لقد �لتقت رغبة �أبو مازن يف تفرده باإد�رة �ملفاو�صات برغبة حما�ص 

بالتهرب من �إد�رة هذ� �مللف �مللتهب، لكن عاجالً �أم �آجالً �صت�صطر حما�ص للتعامل مع هذ� 

�مللف باعتبارها جزء�ً من قيادة �ل�صعب �لفل�صطيني، �إذ� ما مّت تنفيذ وثيقة �لوفاق �لوطني 

ت�صارك  مل  �إن  فهي  حما�ص؛  ت�صم  بحيث  �لتحرير  منظمة  ت�صكيل  �إعادة  تت�صمن  �لتي 

وكالة معاً �الإخبارية، 2014/9/17، �نظر:  
25

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=728155
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باملفاو�صات ب�صكل مبا�رش ف�صتكون جزء�ً من مرجعيتها، ولن ت�صتطيع حما�ص حينها 

 �إد�رة ظهرها لتطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني باإنهاء �الحتالل يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967،

جميع  با�صتخد�م  �لوطني  �لوفاق  وثيقة  ت�صمنته  �لذي  �الأدنى  �حلد  برنامج  وحتقيق 

�لو�صائل، مبا فيها �ملفاو�صات و�ملقاومة بكافة �أ�صكالها، ورمبا ت�صتطيع حما�ص م�صتقبالً 

�إيجاد توليفة تدمج بني �ملقاومة و�ملفاو�صات على غر�ر جميع حركات �لتحّرر يف �لعامل، 

على  �لف�صائل  بقية  مع  للتوحد  طريقة  �إيجاد  عليها  �لتوليفة  هذه  حتقيق  �أجل  من  لكن 

�أر�صية برنامج وطني م�صرتك وقيادة وطنية موحدة كما ورد يف وثيقة �لوفاق �لوطني.

بني  املبا�سرة  واملفاو�سات  االت�ساالت  الثاين:   املبحث 

                                 الطرفني:

للعيان  �ل�صيا�صية يف �خلارج ظاهرة  لن�صاأة حما�ص مل تكن قيادتها  �الأوىل  �الأعو�م  يف 

لتعب عن مو�قفها �ل�صيا�صية، فحاولت “�إ�رش�ئيل” ج�ّص نب�ص حما�ص �صيا�صياً وحماولة 

��صتك�صاف مو�قفها عب ��صتدعاء �لعديد من زعماء حما�ص وحماورتهم يف د�خل �ل�صفة 

ب�صكل  �الحتالل  جلي�ص  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  لالإد�رة  تخ�صع  كانت  �لتي  وغزة 

يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �أمثال  �حلركة  قياد�ت  ت�صتدعي  �ملدنية  �الإد�رة  فكانت  مبا�رش، 

�أن هذه  �لبع�ص  . ويرى 
26

�ل�صيا�صية �أجل ��صتك�صاف مو�قفهم  و�لرنتي�صي وغريهم من 

�حلو�ر�ت �لتي كانت تتم عب �ال�صتدعاء �لع�صكري هي �صكل من �أ�صكال �لتفاو�ص �ملبا�رش 

“�ال�صتك�صايف”، بينما يذهب �لبع�ص �الآخر �إىل �عتبارها جمرد نوع من �الت�صال، و�صو�ء 
ر�أينا هذه �حلو�ر�ت مفاو�صات مبا�رشة �أم �ت�صال بني �ل�صجني و�ل�صجان، فاإنها ت�صكل 

حالة من �ملهم در��صتها ودر��صة ما متّخ�ص عنها. �أبرز هذه �للقاء�ت هو لقاء �لزهار مع 

و�صجانيه،  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  بني  �ل�ّصجون  يف  د�ر  �لذي  و�حلو�ر   1988 �صنة  ر�بني 

وكذلك مفاو�صات �إيالن �صعدون Ilan Sa‘adon باالإ�صافة �إىل مفاو�صات �صجن هد�رمي 

Hadarim ويحيى �ل�ّصنو�ر.

بع�ص �للقاء�ت عبارة عن نوع من �أنو�ع �ملفاو�صات �مل�صتحدثة غري مذكورة يف �لكتب 

“�ملفاو�صات  ت�صمية  عليها  نطلق  �أن  ويكننا  �لتفاو�ص،  عنا�رش  على  ت�صتمل  ال  الأنها 

خالد �حلروب، مرجع �ش�بق، �ص 227.  
26
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ناحية  من  فهي  و�ملفاو�صات،  �الت�صال  بني  ما  جتمع  فهي  �لتعبري،  جاز  �إذ�  �ملختلطة” 

حتمل �صفات �الت�صال وال حتتوي على جميع مكونات �لعملية �لتفاو�صية.

اأواًل: ات�ساالت ومفاو�سات الزهار:

�ملو�قف”  “��صتك�صاف  �أجل  من  مر�ت  عدة  �لزهار  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ��صتدعت 

ود�ر حو�ر يف هذه �للقاء�ت حول �صبل �خلروج من “�أزمة �النتفا�صة �الأوىل”، مّت ��صتدعاء 

�لزهار مرتني للقاء ر�بني ومرة للقاء برييز بوجود د�ن �صمرون Dan Shomron رئي�ص 

ن�صوبها  على  م�صى  �لتي  �النتفا�صة  وقف  �صبل  حول  يدور  �حلديث  وكان  �الأركان، 

�أربعة �أ�صهر، فاأخبهم �لزهار �أن �حلل ممكن �إذ� �أعلنت “�إ�رش�ئيل” عن �نتهاء �الحتالل 

�أو لطرف  �ملتحدة  �ل�صيطرة لالأمم  �لقد�ص، ونقلت  و�ن�صحبت من غزة و�ل�صفة مبا فيها 

 .
27

ثالث يتفق عليه لينتخب �لفل�صطينيون ممثليهم وقيادتهم

يورد خالد �حلروب يف كتابه “حما�ص: �لفكر و�ملمار�صة”، �أن �لزهار حينذ�ك مل يكن 

ناطقاً با�صم حما�ص، بل كان مقرباً من �حلركة ومتحدثاً ب�صفته �الإ�صالمية �لعامة، و�أنه 

يت�صمن حلنّي،  �الإ�رش�ئيلي برييز و�لذي  لقائه بوزير �خلارجية  �أثناء  قدم م�رشوعه يف 

�أحدهما معّجل و�الآخر موؤّجل، �حلل �ملعّجل ين�ص على:

�إعالن “�إ�رش�ئيل” �ن�صحابها من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 مبا فيها �لقد�ص.  .1

و�صع �الأر��صي �ملحتلة وديعة يف يد �الأمم �ملتحدة.  .2

ي�صّمي �ل�صعب �لفل�صطيني ممثليه يف �لد�خل و�خلارج بالطريقة �لتي يرتاأيها.  .3

بدء �ملباحثات بني �ملمثلني عن �لطرفني ب�صاأن �لنقاط �ملتعلقة باحلقوق كافة يف �لوقت   .4

�لذي يو�فق �لطرفان عليه.

�أما �حلل �ملوؤّجل فيقوم على ربط ق�صية فل�صطني بال�صعوب �مل�صلمة، و�إخر�ج �ل�رش�ع 

�أهمية  �إىل �لد�ئرة �الأو�صع وهي �لد�ئرة �الإ�صالمية. وعلى �لرغم من  من دو�ئره �ل�صيقة 

�مل�رشوع، مل يحظ م�رشوع �لزهار باهتمام �إعالمي ب�صبب كونه م�رشوعاً فردياً ولي�ص 

.
28

م�رشوعاً متبنّى من حركة حما�ص

�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 27.  
27

خالد �حلروب، مرجع �ش�بق، �ص 80–81.  
28
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من  ع�رشين  مع  �لزهار  ��صتدعاء  مّت   1989/5/22 يف  �أنه  �أي�صاً  �ألد�ر  �صلومي  ويذكر 

فعر�ص  �النتفا�صة،  وقف  لبحث  �مل�صتقلني  بع�ص  �إىل  باالإ�صافة  و�ل�صعبية  فتح  ن�صطاء 

�أحد قادة فتح يف �الجتماع خطة مكونه من ع�رش نقاط حلل �ل�رش�ع ووقف �النتفا�صة. 

.
29

و�أعرب �لزهار يف �الجتماع عن معار�صته لهذه �خلطة فتم �عتقاله بعد �أربعة �أيام

�لزهار  �أبيب  تل  يف  ر�بني  مكتب  �إىل  ��صتدعي  �ألد�ر،  �صلومي  وبح�صب  �آخر  لقاء  ويف   

�إىل باالإ�صافة  فتح،  قياد�ت  و�أحد  �ليازوري  �إبر�هيم  �الإ�صالمي  �ملجّمع  عام   و�أمني 

لتمثيل  �أ�صماء  طرح  �أجل  من  مدريد  موؤمتر  �نطالق  قبل  �لري�ص  زهري  �الأعمال  رجل 

�للقاء ��صم حنان ع�رش�وي و�صائب عريقات.  �لفل�صطينيني يف موؤمتر مدريد، وطرح يف 

�لقيادي بفتح �رّشح يف �أثناء �للقاء �أن �أّي �صخ�ص �صيحاول فر�ص نف�صه كبديل عن منظمة 

.
30

�لتحرير �صيتم ت�صفيته

د�خل  من  �صخ�صيات  مع  مفاو�صات  �إجر�ء  حاولت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لو��صح  من 

مدريد  موؤمتر  �نعقاد  ومبجرد  �لتحرير،  منظمة  مع  �لتفاو�ص  جتنب  �أجل  من  فل�صطني 

�أو  معها  حو�ر  فتح  �أجل  من  وطنية  �صخ�صيات  ��صتدعاء  فكرة  “�إ�رش�ئيل”  تكرر  مل 

حماولة  عن  تعدو  ال  وغريه  �لزهار  مع  عقدت  �لتي  فاللقاء�ت  مو�قفها،  ��صتك�صاف 

�لتي  �لفل�صطينية  �ملطالب  من  �الأدنى  و�حلد  �لفل�صطيني  �الأفق  ال�صتك�صاف  �إ�رش�ئيلية 

يكن �أن تبنى عليها �لت�صوية �ل�صلمية و�ملفاو�صات.

ثانيًا: ات�ساالت ومفاو�سات ال�سجون:

جرت �لعادة يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية على �أن ينتخب �ملعتقلون �لفل�صطينيون باقرت�ع 

وحت�صني  بحقوقهم  �ملطالبة  �أجل  من  �ل�صجون  �إد�رة  �أمام  يثلونهم  لهم  ممثلني  �رشي 

منتمياً  يكون  �لغالب  ويف  �ملعتقلني  يد  على  �ختياره  يتم  �ملعتقل  ممثل  �عتقالهم،  ظروف 

عن  مندوب  من  تتكون  �العتقايل  �لتمثيل  موؤ�ص�صة  �ل�صجن.  د�خل  عدد�ً  �الأكب  للف�صيل 

كل ف�صيل فل�صطيني موجود يف �ملعتقل وير�أ�صهم ممثل �ملعتقل، على �الأغلب يكون ممثل 

�ملعتقل من حركة فتح الأن فتح متلك �لن�صبة �لعددية �الأكب. لكن هذ� �الأمر تغري بعد �إبر�م 

�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 32.  
29

�ملرجع نف�شه، �ص 28.  
30
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�تفاق �أو�صلو وخروج دفعات من �ملعتقلني منتمني تنظيمياً لف�صائل م.ت.ف، فاأ�صبحت 

�ملعتقل من حركة  �أ�صبح ممثل  �ل�صجون حلما�ص والأول مرة  �لعددية يف بع�ص  �لغالبية 

�العتقالية  �الإجناز�ت  �أجل حتقيق  �ل�صجون من  �إد�رة  �أمام  �ملعتقلني كافة  ليمثل  حما�ص 

وحت�صني �لو�صع �العتقايل.

من خالل �ل�صجون حاولت “�إ�رش�ئيل” �إجر�ء �ت�صاالت وفتح حو�ر�ت عدة مع قياد�ت 

حما�ص، كان من �أبرزها �حلو�ر �لذي مّت �إجر�وؤه مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف �أثناء �عتقاله 

�لتفاو�ص  �أجر�ه م�صوؤول  �لذي  للحو�ر  باالإ�صافة  �الأوىل،  �النتفا�صة  �نطالق  بعد  �لثاين 

مبلف �جلندي �ملاأ�صور جلعاد �صاليط مع قياد�ت حما�ص يف �ل�صجون.

1. �لت�ش�لت مع �ل�شيخ �أحمد ي��شني: 

�صحفية  مقابالت  عب  علني  ب�صكل  �ملرحلي  �حلل  لفكرة  �ل�صيخ  طرح  بد�يات  كانت 

مع �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية، عقدت معه يف �صنتي 1988 و1989، �أعرب �ل�صيخ يف �ملقابالت 

�أّي �صب من  �أوىل على  “كمرحلة  عن قبوله بدولة فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية و�لقطاع 

�إجر�ء  “�إ�رش�ئيل”  . حاولت 
�أن نتنازل عن حقوقنا”31 فل�صطني يتم حتريره ولكن دون 

�خلب�ء  �إليه  تر�صل  فكانت  بال�صجن  وجوده  �أثناء  يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  مع  �ت�صاالت 

منر  �هلل  عبد  �ل�صيخ  وبح�صب  �صحفية،  لقاء�ت  �إجر�ء  �أجل  من  �أحياناً  �الإعالم  ورجال 

دروي�ص، �لقيادي �لبارز يف �حلركة �الإ�صالمية يف �أر��صي 1948، �لذي كان يزور �ل�صيخ 

يا�صني يف �صجنه )1991–1997(، فاإن �ل�صيخ ويف �أثناء وجوده يف �ل�صجن �أطلق مبادرته 

�لقائمة على هدنة �رشعية موقتة كما ن�ّص عليها فقهاء �مل�صلمني، تلتزم بها حما�ص بقيادة 

�لهدنة  طيلة  “�لعنف”  و�أعمال  �لع�صكرية  �لعمليات  كل  وتوقف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ 

�ملقرتحة، بال�رشوط �الآتية:

�أن تن�صحب �لقو�ت �ال�رش�ئيلية من جميع �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت يف �صنة  �أ. 

1967 ويف مقدمتها �لقد�ص.

�أن حترر “�إ�رش�ئيل” جميع �ملعتقلني لديها من �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �ال�رش�ئيلية. ب. 

و�ملدن  �لقرى  من  �مل�صتوطنني  كل  وترّحل  ��مل�صتعمر�ت  كل  “�إ�رش�ئيل”  تخلي  ج. 

�لفل�صطينية.

خالد �حلروب، مرجع �ش�بق، �ص 89.  
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�صنة  �حتلت  �لتي  �الأر�ص  على  �لقد�ص  وعا�صمتها  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة  قيام  د. 

وما  �الأر�ص  فوق  وما  �الأر�ص  على  كاملة  �لفل�صطينية  �ل�صيادة  تكون  بحيث   ،1967

.
32

حتت �الأر�ص

�صكل �آخر من “�ملفاو�صات �ملختلطة” ح�صل بني �ل�صيخ و“�إ�رش�ئيل” يف �أثناء عملية 

حاكم  حاخام  ديفيد  �لتقى  حيث   ،1992 �صنة  توليد�نو  ن�صيم  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رش 

غزة �لع�صكري بال�صيخ و�أقنعه بتوجيه ر�صالة عب �الإعالم للمجموعة �مل�صوؤولة عن �أ�رش 

�جلندي  �أ�رش  �أثناء  يف  تكرر  نف�صه  �الأمر  �جلندي.  حياة  على  �ملحافظة  �أجل  من  �جلندي 

�الإ�رش�ئيلي نح�صون فاك�صمان، وبالفعل ��صتجاب �ل�صيخ لطلب �الإ�رش�ئيليني ووجه ند�ء 

عب �الإعالم �الإ�رش�ئيلي من �أجل �ملحافظة على حياة �جلنديني، ويف كال �ملّرتني مل ي�صتمع 

 .
33

�الآ�رشون لكالم �ل�صيخ

2. مف�و�ش�ت �إيالن �شعدون34:

�صعدون  �إيالن  �ملاأ�صور  �جلندي  جثة  مكان  معرفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملخابر�ت  ف�صلت 

�ملعتقلني  �لق�صام  كتائب  قادة  من  �ل�صديد(  للتعذيب  )باللجوء  بذلك  �عرت�ف  �نتز�ع  عب 

�ل�رش�حتة  حممد  ر�أ�صهم  وعلى  وقتله  �جلندي  �أ�رش  عن  و�مل�صوؤولني  “�إ�رش�ئيل”  لدى 

�ملخابر�ت  فلجاأت  �الأ�رش(،  لعملية  و�ملنفذة  �لق�صام  لكتائب  �لتابعة   101 �ملجموعة  )قائد 

�إىل  باالإ�صافة  �ل�رش�حتة  على  “�إ�رش�ئيل”  عر�صت  �لتفاو�ص،  �أ�صلوب  �إىل  �الإ�رش�ئيلية 

�إىل  باالإ�صافة  عنهما  باالإفر�ج  عرو�صاً  �لق�صام  بكتائب  �لقائد  �صحادة  �صالح  �ل�صيخ 

بع�ص �ملعتقلني، وخا�صت معهما يف �الأعد�د �لتي يكن �الإفر�ج عنها مقابل �الإف�صاح عن 

مكان �جلثة، هذه �ملفاو�صات و�لعرو�ص باءت بالف�صل و��صطدمت ب�صخرة رف�ص قادة 

و�أن  �أنهم ال يعرفون مكان دفن �جلثة،  �لعرو�ص حتت مبّر  �لتعاطي مع هذه  �لكتائب 

�للذ�ن ت�صلال هاربني خارج غزة عب رفح �مل�رشية،  �ملجموعة  �لذي يعرف هما ع�صو� 

وهما حممود �ملبحوح —�لذي �غتيل فيما بعد يف دبي— وحممد �أبو خو�صة.

http://bit.ly/1PmQRh4 :صحيفة �حلي�ة، لندن، 1997/10/27، �نظر�  
32

�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 33.  
33

مقابلة مع توفيق �أبو نعيم، م�صوؤول ملف �لتفاو�ص مع �إد�رة �ل�صجون وع�صو �لهيئة �لقيادية �لعليا حلركة   
34

حما�ص يف �ل�صجون و�ملفرج عنه يف �صفقة �صاليط، مقابلة باملر��صلة، مّت ت�صجيلها يف قطاع غزة، 2014/3/20.
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على ما يبدو فاإن �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية مل تقتنع ب�صكل كامل بهذه �لرو�ية ور�أت 

�أن قائد �ملجموعة �ملنفذة لعملية �الأ�رش وهو �ل�رش�حتة على علم مبكان �جلثة، لذلك د�أبت 

“�إ�رش�ئيل” على حماولة مفاو�صته حول هذ� �ملو�صوع وعر�صت عدة عرو�ص باالإفر�ج 
�لكني�صت  �أن ح�رش ع�صو  �ل�صبع  1995 ويف عزل �صجن بئر  عنه، بل و�صل �الأمر �صنة 

�أحمد �لطيبي وم�صوؤول �حلركة �الإ�صالمية يف �أر��صي 1948 �ل�صيخ عبد �هلل منر دروي�ص، 

�لفل�صطينيات  �الأ�صري�ت  جميع  عن  �الإفر�ج  مبوجبها  يتم  �صفقه  باإبر�م  �قناعه  وحاوال 

�ملحتجز�ت لدى �الحتالل مقابل �الإف�صاح عن مكان �جلثة —مع �لعلم �أن ق�صية �الإفر�ج 

عن �الأ�صري�ت كانت مقررة �صمن �التفاقيات �مللحقة باتفاقية �أو�صلو— على مايبدو فاإن 

�ل�رش�حتة  �إبر�م �صفقة، رف�ص  �أجل  �لو�صيط من  �لطيبي ودروي�ص كانا يار�صان دور 

�لتعاطي مع هذ� �لعر�ص و�أخبهم �أن �الإفر�ج عن �الأ�صري�ت هو حت�صيل حا�صل.

ويف مقابلة �صحفية �أجريت مع �ل�رش�حتة عقب حترره يف �صفقة �صاليط، �رشح باأنه 

�ل�صيخ يا�صني ومن  �ل�صجن بتفوي�ص من  وملدة �صبع �صنو�ت كان يفاو�ص �الحتالل يف 

�التفاق  مّت  �أن  �إىل  �لطيبة،  بلدية  �هلل منر دروي�ص ورفيق �حلاج يحيى رئي�ص  خالل عبد 

�أ�صرية جميعهم  �أ�صري�ً و28   48 1996 على �صفقة يتم مبوجبها �الإفر�ج عن  بد�ية �صنة 

. لكن، وبح�صب �ملوقع �لر�صمي لكتائب �لق�صام �ألغيت هذه 
35

من ذوي �ملحكوميات �لعالية

�ل�صفقة عندما مّت ت�صليم خريطة ملكان �إخفاء �إيالن �صعدون على يد �ل�صلطة �لفل�صطينية 

من �أفر�د  مع   1996 �صنة  و�لتحقيقات  �العتقاالت  حملة  عب  عليها  ح�صلت   �لتي 

.
36

�لق�صام

3. �ت�ش�لت ومف�و�ش�ت �شجن هد�رمي:

يف 1998/9/10 متكن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي وعلى يد �لقو�ت �خلا�صة من ت�صفية 

ك�صف  حينها  �ل�صاباك  ��صتطاع  �هلل،  عو�ص  عادل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لق�صام  كتائب  قائد 

�ملعتقلني من كتائب  �لقادة  �أن  �ت�صح من خاللها  �لق�صام و�لتي  لكتائب  �لتنظيمية  �لبنية 

�لق�صام �صكلو� غرفة عمليات لالإ�رش�ف على �جلهاز �لع�صكري �لذي يقوده عو�ص �هلل من 

الين،  �أون  فل�صطني  و�صعدون”،  “�صبورت�ص  خاطفة   ”101“ خلية  مهند�ص  �ل�رش�حتة..  حممد  �ملحرر   
35

 http://bit.ly/1K9qh7w :2011/11/13، �نظر

26 عاماً على �أ�رش �لق�صام للجندي �إيالن �صعدون، موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، 2015/5/3، �نظر:   
36

 http://bit.ly/1B0obhY
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خالل تقدمي �خلطط وبع�ص �الأمور �للوجي�صتية. بعد �نتهاء �لتحقيقات و�كت�صاف غرفة 

�صجن  زنازين  يف  منهم  ثمانني  بعزل  �لقادة  هوؤالء  مبعاقبة  �ل�صاباك  قام  هذه  �لعمليات 

 .
37

هد�رمي

مل تكتفِ “�إ�رش�ئيل” بعزل هوؤالء �لقادة، بل عملت على و�صع فا�صل زجاجي بينهم 

�أثناء �لزيارة عو�صاً عن �ل�صباك، بحجة منعهم من تهريب �لر�صائل عب  وبني �الأهل يف 

�لزيار�ت. قر�ر و�صع �لفا�صل �لزجاجي ت�صبب يف �تخاذ قيادة حما�ص يف �صجن هد�رمي 

لالأ�رشى.  �حلياتية  �لظروف  وحت�صني  باإز�لته  للمطالبة  �لطعام  عن  باالإ�رش�ب  قر�ر�ً 

�أيام جميع �الأ�رشى  2000/5/2 يف �صجن هد�رمي لين�صم له بعد ع�رشة  بد�أ �الإ�رش�ب يف 

�جلماهري  خالله  �نتف�صت  �ل�صهر،  يقارب  ما  �الإ�رش�ب  ��صتمر  �الأخرى.  �ل�صجون  يف 

�أن  من  “�إ�رش�ئيل”  خ�صيت  �صهد�ء.  ثمانية  ف�صقط  �الأ�رشى  مع  للت�صامن  �لفل�صطينية 

فا�صطرت  ثانية،  �نتفا�صة  بحدوث  �الإ�رش�ب  يت�صبب  و�أن  �ل�صيطرة  عن  �الأمور  تخرج 

�ل�صاباك وجل�ص مع قيادة  �إىل مفاو�صة قادة حما�ص يف �ل�صجون؛ ح�رش وفد من قيادة 

حما�ص د�خل �ل�صجون )روحي م�صتهى، ويحيى �ل�ّصنو�ر، و�صالح �لعاروري، ومو�صى 

مبوجبه  يتم  �ل�صاباك  قيادة  مع  �صيا�صي  �تفاق  �إبر�م  ومّت  نعيم(،  �أبو  وتوفيق  دودين، 

و�ل�صماح  �لفا�صل  �لزجاج  �إز�لة  مقابل  �ل�صجون  د�خل  من  �لع�صكري  �لعمل  �إيقاف 

لالأ�رشى بزيارة �أهاليهم بعد �أن كانو� حمرومني لفرتة طويلة من ذلك، باالإ�صافة لل�صماح 

لهم بالدر��صة باجلامعات �الإ�رش�ئيلية عب �ملر��صلة، كما �تفق �لطرفان على �إجر�ء لقاء�ت 

.
38

دورية من �أجل �لبحث يف حت�صني �لظروف �حلياتية لالأ�رشى

على �أثر هذ� �التفاق “�ل�صيا�صي” ح�صلت مر��صالت مكتوبة بني قيادة �أ�رشى حما�ص 

�ل�صاباك  قيادة  من  �ملكتوبة  �لردود  هذه  لكن  �الأ�رشى،  مطالب  لعر�ص  �ل�صاباك  وقيادة 

و�ملوقعة من نائب رئي�ص �ل�صاباك يوفال دي�صكني �لذي �أ�صبح فيما بعد رئي�صاً له مل ت�صتمر 

طويالً، وذلك على �إثر زيارة �ل�صليب �الأحمر لقادة حما�ص يف �صجن هد�رمي، حيث �أبرزو� 

�لزيارة  من  �ملحرومني  لالأ�رشى  بال�صماح  فيها  يتعهد  �لتي  دي�صكني  ر�صالة  لل�صليب 

�ل�صاباك  تلزم  وثائق  �الأ�رشى  بيد  ي�صبح  ال  وحتى  �ملوقف  لهذ�  نتيجة  ذويهم.  بزيارة 

�ل�صهيد �لق�صامي: عادل عو�ص �هلل، موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، �نظر:  
37

 http://www.alqassam.ps/arabic/sohdaa5.php?id=1121

مقابلة مع توفيق �أبو نعيم، 2014/3/20.  
38
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مبا تعهد به، توقفت �ملر��صالت �ملكتوبة و�أ�صبحت �لردود �صفوية على مطالب �الأ�رشى. 

عقب �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى منعت من جديد زيار�ت �الأهل للمعتقلني فاأر�صلت قيادة 

مبوجب  �الأهل  بزيار�ت  بال�صماح  فيها  تطالب  لل�صاباك  ر�صالة  هد�رمي  ب�صجن  حما�ص 

“نظر�ً للظروف �حلالية مّت تاأجيل �لزيار�ت”. بعد تويل  �التفاق، فجاء �لرد من �ل�صاباك 

دي�صكني من�صب رئي�ص �ل�صاباك توقفت �ملر��صالت ب�صكل كامل وجاء �لرد على ر�صائل 

.
39

�الأ�رشى باأن �جلهة �مل�صوؤولة عنهم هي م�صلحة �ل�صجون و�أن �ملر��صالت تكون عبها

4. �لت�ش�لت مع �ل�ّشنو�ر:

�لتفاو�ص م�صوؤول   Ofer Dekel ديكل  عوفر  قام   2009 �أبريل  ني�صان/  �صهر   يف 

�صجون  يف  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  رئي�ص  �ل�ّصنو�ر،  يحيى  مع  بااللتقاء  �صاليط  مبلف 

�الحتالل منذ �صنة 2008، من �أجل �لتدخل و�إقناع قيادة حما�ص خارج �ل�صجون بتليني 

�ملعتقلني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  جتميع  مّت  �صاليط.  �صفقة  �إجناز  بهدف  مو�قفها 

�ل�ّصنو�ر  يحيى  ر�أ�صهم  وعلى  حما�ص  قادة  جلميع  باالإ�صافة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف 

حما�ص  �أ�رشى  ديكل  من  بتوجيه  �ل�صجن  �إد�رة  و�أعطت  �ل�صحر�وي،  �لنقب  �صجن  يف 

�الإ�رش�ئيلي  �جلانب  عليهم  وعر�ص  �خلارج،  يف  يريدون  مبن  لالت�صال  خلوياً  جهاز�ً 

فوجئ  وقو�ئمها.  �ملقاومة  �رشوط  وفق  لي�ص  لكن  �الأ�رشى  من  جمموعة  عن  �الإفر�ج 

�لت�رشيعي بجمعهم يف �صجن و�حد، وعندما طرح عليهم  قادة حما�ص و�أع�صاء �ملجل�ص 

�لطلب �الإ�رش�ئيلي تدر��صو� �الأمر فيما بينهم وكان ر�أيهم جميعاً، نو�باً وقادة �الأ�رشى 

من  �صورة  باأي  فيها  �لتدخل  ن�صتطيع  وال  �صاليط  بق�صية  لنا  علم  ال  “�أنه  حما�ص،  من 

بحتة  �جتماعية  الأغر��ص  �أيديهم  بني  �لنقال  �لهاتف  وجود  �الأ�رشى  ��صتغل  �ل�صور”. 

�إن بع�صهم مل  باالت�صال بذويهم، حيث  �الأ�رشى  قيادة  �ملعتقلني ومبو�فقة  فقام بع�ص 

. بعد �لت�صاور بني قادة �الأ�رشى 
40

َيُزْره �أهله منذ �أعو�م وخ�صو�صاً معتقلي قطاع غزة

�أعطى �ل�ّصنو�ر �جلو�ب �لر�صمي لعوفر ديكل “باإمكانكم �لتوجه لقيادة حما�ص يف خارج 

.
�ل�صجون الإمتام �صفقة �لتبادل”41

�ملرجع نف�صه.  
39

مقابلة مع عزيز �لدويك، 2013/12/30.  
40

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات – مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ش�ليط من عملية “�لوهم �ملتبدد”   
41

�إىل �شفقة “وف�ء �لأحر�ر”، �صل�صلة تقرير معلومات )22( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

2012(، �ص 42.
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بح�صب توفيق �أبو نعيم فقد حدثت عدة لقاء�ت قبل هذ� �الجتماع بني ديكل وقيادة 

حما�ص يف �صجن هد�رمي، ح�رشها مع �ل�ّصنو�ر وعبد �لنا�رش عي�صى، وكانت تتمحور 

حول �ل�صغط على قيادة حما�ص باخلارج من �أجل تليني مو�قفها، ويف �أحد �الجتماعات 

عنهم،  �الإفر�ج  على  �ملو�فقة  متت  �ملعتقلني  �أ�صماء  من  جمموعة  �صفهياً  ديكل  �أبلغهم 

فاإن  �ل�صجون  يف  حما�ص  قيادة  نظر  وجهة  من  مكتوبة.  �الأ�صماء  �إعطاءهم  رف�ص  لكنه 

ديكل كان يهدف بت�رشفه هذ� �إىل �إيجاد حالة من �لبلبلة بني �صفوف �ل�صجناء، فتنبهت 

�إف�صال  �أجل  من  بها  �إبالغهم  مّت  �لتي  �الأ�صماء  ن�رش  عن  و�متنعت  لذلك،  حما�ص  قيادة 

فاأخبوه  �ل�صجون  يف  حما�ص  قيادة  على  ديكل  من  �ل�صغوطات  ��صتمّرت  ديكل.  خطة 

و�صول  بعد  �ل�صجون.  قياد�ت  بني  �لت�صاور  من  مزيد  �إىل  ويحتاج  معقد  �الأمر  باأن 

�أنها  ديكل  �ل�صجون  يف  حما�ص  قيادة  �أبلغت  م�صدود،  طريق  �إىل  م�رش  يف  �ملفاو�صات 

فوجئت  حما�ص،  الأ�رشى  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  �جتماع  بدون  رد�ً  �إعطاءه  ت�صتطيع  لن 

�إىل  يتوجهون  حما�ص  �أ�رشى  باأن  �لعربية  قناة  بثته  بخب  باأيام  بعدها  حما�ص  قيادة 

لالنتقال  �أنف�صهم  بتجهيز  �إبالغهم  مّت  ب�صاعة  بعدها  �صاليط،  ملف  الإنهاء  �لنقب  �صجن 

لتحقيق  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �ل�صجون  يف  حما�ص  قيادة  ��صتنتجت  �لنقب.  �صجن  �إىل 

و�لثاين  باخلارج،  حما�ص  قيادة  على  �ل�صغط  هو  �الأول  بع�ص،  مع  بجمعهم  هدفني 

�أ�صا�صي  وب�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �جلمهور  �أمام  وخ�صو�صاً  �إعالمياً  �الأمر  هذ�  ��صتثمار 

ذوي �صاليط، باإخبارهم �أن �ملفاو�ص �الإ�رش�ئيلي مل يدخر و�صعاً، حتى �إنه جلاأ ل�صجناء 

حما�ص من �أجل دفع عجلة �ملفاو�صات. مرة �أخرى فوتت قيادة حما�ص يف �الأ�رش على 

عن  �الإفر�ج  با�صرت�ط  �لفخ  هذ�  من  �خلروج  و��صتطاعت  �أهد�فها  حتقيق  “�إ�رش�ئيل” 
بالطبع  �مللف،  يف  �حلديث  �أجل  من  �خلارج  يف  �حلركة  قيادة  مع  يلتقي  لكي  �ل�ّصنو�ر 

وبعد  �صجنه،  �إىل  كّل  حما�ص  �أ�رشى  قياد�ت  �إعادة  ومّت  �ملقرتح،  “�إ�رش�ئيل”  رف�صت 

حما�ص  �أ�رشى  قيادة  مع  �ملفاو�صات  �أو  �حلو�ر  من  نوع  �أّي  �إجر�ء  يتم  مل  ديكل  تغري 

 .
42

�صاليط بخ�صو�ص 

مقابلة مع توفيق �أبو نعيم، 2014/3/20.  
42
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املبا�سرة  غري  واملفاو�سات  االت�ساالت  الثالث:   املبحث 

                                 بني الطرفني:

اأواًل: ات�ساالت توليدانو:

جنود  باأ�رش  �خلا�صة(  )�لوحدة  �لع�صكرية  جمموعاتها  �إحدى  �لق�صام  قيادة  كلفت 

�أحياء من �أجل �الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد يا�صني. يف 1992/12/13 قامت �لوحدة �خلا�صة 

ثم  ومن  ب�صيارة  �صدمه  بو��صطة  وذلك  �لقد�ص  قرب  توليد�نو  ن�صيم  �جلندي  باأ�رش 

موّقع  بيان  ب�صياغة  عي�صى  حممود  �ملجموعة  رئي�ص  قام  وثاقه.  و�إحكام  حتميله 

عن  باالإفر�ج  “�إ�رش�ئيل”  فيه  طالب  �الأحمر  �ل�صليب  مقر  �إىل  و�أر�صله  �لكتائب،  با�صم 

“�إ�رش�ئيل” حلكومة  مهلة  و�أعطى  توليد�نو،  عن  �الإفر�ج  مقابل  يا�صني  �أحمد   �ل�صيخ 

يا�صني  �ل�صيخ  “�إ�رش�ئيل” بجلب  �لتا�صعة م�صاًء(، فقامت  �ل�صاعة  ع�رش �صاعات )حتى 

�لبيان  ��صرتط   .
43

�ملهلة متديد  �أجل  من  للمجموعة  ند�ء  بتوجيه  و�أقنعته  �صجنه  من 

�ل�صليب  عن  مندوب  وبح�صور  مبا�رش  ببث  �الإعالم  و�صائل  �أمام  �ل�صيخ  عن  �الإفر�ج 

�إعادة  بعدم  “�إ�رش�ئيل”  تعهد  مع  و�ل�صويد  وتركيا  وفرن�صا  م�رش  و�صفر�ء  �الأحمر 

�لكتائب  طلب  على  “�إ�رش�ئيل”  رّد  كان  توليد�نو،  عن  �الإفر�ج  بعد  �ل�صيخ  �عتقال 

��صتنتجت  معتقل.   1,100 جتاوزت  حما�ص  �صفوف  يف  و��صعة  �عتقاالت  بحملة  �لقيام 

فقامت  �جلندي  حول  بالتفاو�ص  معنية  غري  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �خلا�صة  �لوحدة  جمموعة 

.
44

بعد �نق�صاء �ملهلة �لزمنية بقتل توليد�نو ورمي جثته على طريق �أريحا �لقد�ص

ثانيًا: ات�ساالت االإبعاد:

حما�ص  قادة  من   416 باإبعاد  “�إ�رش�ئيل”  قامت  وقتله  توليد�نو  �أ�رش  عملية  �إثر  على 

على  �لبقاء  �ملبعدون  قرر   ،1992/12/17 يف  �لزهور  مرج  يف  لبنان  جنوب  �إىل  و�جلهاد 

فاأ�صدر  �ل�صديد،  و�لبد  �لقا�صية  �ملناخية  �لظروف  من  �لرغم  على  و�ل�صمود  �حلدود 

يوتيوب،  �جلزيرة،  وثائقي  طوليد�نو،”  ن�صيم  �ل�صهيوين  �جلندي  “خطف  �لف�صائية،  �جلزيرة  قناة   
43

https://www.youtube.com/watch?v=uTRVC_4SIvQ :1992/12/13، �نظر

جاي �أفيعاد، ق�مو�س حم��س )تل �أبيب: وز�رة �لدفاع، 2008(، �ص 113. )بالعبية(  
44
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�إىل  �ملبعدين  بعودة  “�إ�رش�ئيل”  مطالبة  على  ين�ّص  �لذي   797 قر�ر  �لدويل  �الأمن  جمل�ص 

على  خيامهم  يف  �ملبعدين  ل�صمود  نتيجة  �إرجاء.  �أو  �إبطاء  دون  مبا�رشة  عودة  ديارهم 

�حلدود وتعاظم �ل�صغوط �الإعالمية و�ل�صيا�صية على “�إ�رش�ئيل”، ر�صخت “�إ�رش�ئيل” 

وو�فقت على قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل، وبعد �صتة �أ�صهر من �الإبعاد �أر�صلت “�إ�رش�ئيل” 

عب �صائق �صاحنة يعمل يف جنوب لبنان قائمة �أ�صماء ت�صم ن�صف �أعد�د �ملبعدين، كانت 

�لقائمة عبارة عن ر�صالة من جي�ص �لدفاع �الإ�رش�ئيلي تق�صي بال�صماح بعودة 200 من 

�جتماعاً  وعقدت  �لر�صالة  �ملبعدين  قيادة  تلقت  �الإبعاد.  على  عام  �نق�صاء  بعد  �ملبعدين 

كان  �ل�صابق  �ملبعدين  قر�ر  �إن  حيث  �الأمر،  مناق�صة  �أجل  من  للمخيم  �ل�صيا�صية  للقيادة 

يق�صي باالإ�رش�ر على عودة �ملبعدين دفعة و�حدة. �نق�صم �ملبعدون ما بني مو�فق على 

�لفكرة ور�ف�ص لها، وبعد عملية �صورية معمقة و�فقت �لقيادة �ل�صيا�صية ملخيم �ملبعدين 

على رجوع �ملبعدين على دفعتني، وبالفعل عادت �لدفعة �الأوىل بعد ت�صعة �أ�صهر و�لدفعة 

“�إ�رش�ئيل”  على  معنوياً  ن�رش�ً  �ملبعدون  لي�صجل  �الإبعاد  من  عام  �نق�صاء  بعد  �لثانية 

.
45

باإجبارها على �إعادتهم لوطنهم

ثالثًا: ات�ساالت ومفاو�سات نح�سون:

فاك�صمان  نح�صون  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  باأ�رش  �لق�صام  كتائب  قامت   1994/10/9 يف 

بالقرب من مطار بن جوريون حيث مّت ��صتدر�جه لركوب �صيارة �لكتائب —تنكر �أفر�د 

�ل�صيطرة  ذلك  بعد  ليتم  جماناً،  تو�صيله  �أجل  من  �ليهود—  �ملتدينني  بقبعات  �ملجموعة 

عليه و�إحكام وثاقه، �حتفظت �ملجموعة بنح�صون يف بيت يقع يف �ل�صفة �لغربية بالقرب 

من بلدة بري نباال، ثم قامت �ملجموعة بت�صوير فاك�صمان بالفيديو وهو على قيد �حلياة 

�أجل �ال�صتجابة ملطالب �ملجموعة ومّت ت�صوير  موجهاً ر�صالة للحكومة �الإ�رش�ئيلية من 

ع�صو  قر�ءة  خالل  من  �الأمني  للتمويه  �ملجموعة  جلاأت  )�لهوية(.  �ل�صخ�صية  بطاقته 

يف  �لزيادة  �أجل  من  �ملجموعة  مطالب  �لغز�وية”  “بلهجته  �هلل  جاد  �صالح  �ملجموعة 

�لتمويه. �صافر ع�صو �ملجموعة جهاد يغمور �إىل غزة للقاء حممد �ل�صيف ليعطيه �ل�رشيط 

�أ�رش �جلندي من غزة و�أن يقود �ل�صيف �ملفاو�صات،  �الإعالن عن  و�لهوية، كان مقرر�ً 

مقابلة مع عزيز �لدويك، 2013/12/30.  
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وببندقية  بيد  فاك�صمان  بهوية  مم�صكاً  ملثماً  فيه  يظهر  �رشيط  بت�صوير  �ل�صيف  فقام 

 .
46

ت�صبه بندقية فاك�صمان باليد �الأخرى

“�إ�رش�ئيل” بعدة مطالب من �أجل  1994/10/11 طالبت كتائب �لق�صام يف بيان لها  يف 

�الإفر�ج عن نح�صون فاك�صمان، وتتلخ�ص باالآتي: �أوالً: �الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد يا�صني 

و�ل�صيخ �صالح �صحادة باالإ�صافة �إىل عبد �لكرمي عبيد وم�صطفى �لدير�ين من حزب �هلل. 

�الإفر�ج  �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية. ثالثاً:  �لق�صام يف  �الإفر�ج عن جميع معتقلي كتائب  ثانياً: 

ذوي  من  حما�ص  من  �أ�صري�ً   50 عن  �الإفر�ج  ر�بعاً:  �لفل�صطينيات.  �الأ�صري�ت  جميع  عن 

�الأحكام �لعالية. خام�صاً: �الإفر�ج عن 135 �أ�صري�ً من �لف�صائل �الأخرى من ذوي �الأحكام 

�لعالية. �صاد�صاً: �الإفر�ج عن 20 من معتقلي حزب �هلل، �أعطت �لكتائب “�إ�رش�ئيل” مهلة 

و�إال مطالبها  تنفذ  حتى  م�صاًء  �لتا�صعة  �ل�صاعة  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   14 حتى   زمنية 

�رشيط  ن�رش  �لتايل  �ليوم  يف   .
47

فاك�صمان نح�صون  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �صتقتل  فاإنها 

�ل�صيف وبعدها بيوم ن�رش �رشيط جاد �هلل، وهكذ� جنحت �لكتائب بخد�ع �ل�صاباك لعدة 

على  “�إ�رش�ئيل”  �صغطت   .
48

غزة يف  يقبع  نح�صون  باأن  �النطباع  عندها  و�أوجدت  �أيام 

�ل�صلطة �لفل�صطينية من �أجل �لقيام بحملة �عتقاالت وتفتي�صات الإيجاد نح�صون، وبالفعل 

قامت �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة بحملة �عتقاالت غري م�صبوقة لكنها، مل تتو�صل �إىل 

.
49

�أّي طرف خيط يقودها ملعلومة مفيدة

باللو�ء مرزوق  �أبو  جمع  �الأردن  يف  عقد  لقاء  عب  و�ملفاو�صات  �الت�صاالت   بد�أت 

�ملخابر�ت  مدير  �الت�صاالت  هذه  يف  �صارك  كما  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  من  �لر�زق  عبد 

. تز�من 
50

�الأردنية. كان �رشط حما�ص �الأ�صا�صي هو �الإفر�ج عن �ملعتقالت �لفل�صطينيات

�ل�صيخ لطلب �الإ�رش�ئيليني بتوجيه ند�ء عب �الإعالم �الإ�رش�ئيلي من  ذلك، مع ��صتجابة 

، يف هذه �الأثناء وبالرغم من متويه حما�ص �جليد �إال 
51

�أجل �ملحافظة على حياة فاك�صمان

قناة �جلزيرة �لف�صائية، “عملية خطف �جلندي �ل�صهيوين نح�صون فاك�صمان،” وثائقي �جلزيرة، يوتيوب،   
46

https://www.youtube.com/watch?v=dtYSNbzAR7E :نظر�

http://bit.ly/1Hh90FW :بيان عن �أ�رش نح�صون فاك�صمان، موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، �نظر  
47

قناة �جلزيرة �لف�صائية، “عملية خطف �جلندي �ل�صهيوين نح�صون فاك�صمان،” وثائقي �جلزيرة.  
48

جاي �أفيعاد، مرجع �ش�بق، �ص 88.  
49

قناة �جلزيرة �لف�صائية، “عملية خطف �جلندي �ل�صهيوين نح�صون فاك�صمان،” وثائقي �جلزيرة.  
50

�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 33.  
51
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�أن �ل�صاباك ��صتطاع �لو�صول لطرف خيط بعد تق�صيه عن �ل�صيار�ت �لتي مّت ��صتئجارها 

يف منطقة �لقد�ص من �رشكات تاأجري �ل�صيار�ت، قاد ذلك �ل�صاباك �إىل ع�صو �ملجموعة جهاد 

يف  يغمور  جهاد  �عتقال  فتّم  نح�صون،  �أ�رش  يوم  يف  �صيارة  با�صتئجار  قام  �لذي  يغمور 

1994/10/13 و�أخ�صع للتعذيب �ل�صديد، وبعد يومني من �ل�صغط �ملتو��صل عليه �عرتف 

و�أ�صفرت  �لبيت،  �الإ�رش�ئيلية  �خلا�صة  �لقو�ت  فد�همت  نح�صون  �حتجاز  مبكان  جهاد 

من  ت�صعة  و�إ�صابة  �لبيت  د�همت  �لتي  �خلا�صة  �لوحدة  قائد  مقتل  عن  �القتحام  عملية 

�جلنود باالإ�صافة ملقتل نح�صون فاك�صمان، كما �أ�صفر �ال�صتباك عن ��صت�صهاد ثالثة من 

. جدير 
52

�لنت�صة �أفر�د كتائب �لق�صام، وهم �صالح جاد �هلل، وعبد �لكرمي بدر، وتي�صري 

بالذكر �أن “�إ�رش�ئيل” يف �أثناء �أ�رش حما�ص لنح�صون فاك�صمان قامت بجلب �ل�صيخ �صالح 

�صحادة من �صجن ع�صقالن من �أجل �إجر�ء مفاو�صات مع �ملجموعة �لتي حتتجزه، لكن 

�إىل  �تخاذ ر�بني قر�ر �قتحام �لبيت �لذي يتح�صنون فيه جعلهم يعيدون �ل�صيخ �صالح 

.
53ً

�صجن ع�صقالن من منت�صف �لطريق بعد �أن �أبرحوه �رشبا

رابعًا: مفاو�سات الهدنة:

1. هدنة 2005:

�لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  �جتماعات  وبعد  مازن  �أبو  ��صتطاع   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

�لع�صكرية  �لتهدئة  باإعالن  منها  تعهد  على  �حل�صول  �لقاهرة،  يف  حما�ص  �صمنها  ومن 

مع “�إ�رش�ئيل” من �أجل �صمان �ن�صحاب هادئ للقو�ت �الإ�رش�ئيلية من قطاع غزة، ن�ّص 

�التفاق على �اللتز�م بالتهدئة مقابل �لتز�م �إ�رش�ئيلي متبادل بوقف كافة �أ�صكال �لعدو�ن 

ور�أى  و�ملعتقلني،  �الأ�رشى  عن  لالإفر�ج  باالإ�صافة  �لفل�صطيني،  و�ل�صعب  �الأر�ص  على 

�أن ��صتمر�ر �ال�صتيطان وبناء �جلد�ر وتهويد �رشقّي �لقد�ص هي عو�مل تفجري  �التفاق 

ر�أ�صهم  وعلى   2005/3/17 يف  �التفاق  هذ�  على  فل�صطينياً  تنظيماً   12 وّقع  �لهدنة.  لهذه 

من  فعملت  بهدوء  غزة  من  �الن�صحاب  ير  �أن  تريد  كانت  “�إ�رش�ئيل”   .
54

وفتح حما�ص 

جاي �أفيعاد، مرجع �ش�بق، �ص 89.  
52

مقابلة مع توفيق �أبو نعيم، 2014/3/20.  
53

�لوطني  �ملعلومات  2005/3/17، مركز  �لفل�صطينية يف  �لف�صائل  �ل�صادر عن  �لقاهرة”  “الإعالن  �لن�ص �حلريف   
54

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4894 :لفل�صطيني - وفا، �نظر�
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ناحيتها على تهدئة �الأمور على �الأر�ص، ولكن ومبجرد �نتهاء �الن�صحاب من غزة بد�أت 

بخرق �لهدنة ب�صكل منظم مدعية على ل�صان رئي�ص حكومتها �صارون �أن هذه �لهدنة هي 

�صاأن د�خلي فل�صطيني، و�أن “�إ�رش�ئيل” مل تلتزم �أو توّقع على �أّي �تفاق. 

2. هدنة �ل�شت�ء �حل�ر:

�إىل  برية  قو�ت  �إدخال  عب  غزة  قطاع  على  ع�صكرية  عملية  ب�صن  “�إ�رش�ئيل”  قامت 

55 فل�صطينياً  �أيام فا�صت�صهد نحو  �أربعة  �لعملية  �ل�صجاعية وجباليا؛ ��صتمّرت  منطقتي 

هم  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت  �إ�رش�ئيليان.  جنديان  باملقابل  وقتل 

 25 �إن  حيث  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  يكّذب  �لو�قع  لكن  ��صتهد�فهم،  مّت  م�صلحني  عن  عبارة 

2008/6/19 و�فقت  �ل�صتاء �حلار ويف  �أطفاالً. بعد �صهرين من عملية  من �ل�صهد�ء كانو� 

وقف  مقابل  �حل�صار  تخفيف  على  يقوم  كان  �لذي  �مل�رشي  �ملقرتح  على  “�إ�رش�ئيل” 
�إطالق �لنار، وبح�صب �مل�صادر �لفل�صطينية ن�صت �لهدنة على عدة بنود، من �أهمها:

�ملو�فقة على �لوقف �ملتبادل لكافة �الأعمال �لع�صكرية بدء�ً من يوم �خلمي�ص �ل�صاعة  �أ. 

�ل�صاد�صة �صباحاً بالتوقيت �ملحلي.

مدة �لتهدئة �صتة �أ�صهر ح�صب �لتو�فق �لوطني �لفل�صطيني. ب. 

يتم تنفيذ �لتهدئة بالتو�فق مع م�رش ويف ظّل رعايتها. ج. 

فتح �ملعابر ب�صكل جزئي خالل �ل�صاعات �لتالية �لتي تلي دخول �لتهدئة حيّز �لتنفيذ. د. 

تعمل م�رش الحقاً على نقل �لتهدئة �إىل �ل�صفة �لغربية. هـ. 

وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ي�صم  لقاء  م�رش  ت�صت�صيف  للتهدئة  �لتايل  �الأ�صبوع  يف  و. 

 .
55

حما�ص و�جلانب �الأوروبي من �أجل مناق�صة �آليات فتح معب رفح

بح�صب �صلومي �ألد�ر فاإن �ل�صبب �لذي دفع �الإ�رش�ئيليني للمو�فقة على �لهدنة يعود 

لتهديد مبارك باأنه ويف حال مل تو�فق “�إ�رش�ئيل” فاإنه �صيفتح معب رفح ب�صكل منفرد 

ودون �لتن�صيق مع “�إ�رش�ئيل”. بعد �التفاق �أعلن عمر �صليمان باأن “�إ�رش�ئيل” لو و�فقت 

تبادل  �إ�صافة �صفقة  لكان يكن  �لتي طلبتها حما�ص مقابل �صاليط  �الأ�صماء  قائمة  على 

�الأ�رشى لهذ� �التفاق، وهكذ� يف 2008/6/19 �أعلن عن تهدئة ملدة ن�صف عام �لتي ��صتمّرت 

.
56

184 يوماً فقط

موقع هيئة �الإذ�عة �لبيطانية )بي بي �صي(، 2008/6/18.  
55

�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 283.  
56
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3. هدنة �لّر�ش��س �مل�شبوب:

2008/12/27، بعد مرور  “�إ�رش�ئيل” حرب �لر�صا�ص �مل�صبوب على غزة يف  �صنت 

�أ�صبوع على �حلرب بد�أت �لتحركات �لديبلوما�صية من �أجل وقفها ف�صهدت م�رش زيار�ت 

لعدد من �مل�صوؤولني �الأوروبيني على ر�أ�صهم �لرئي�ص �لفرن�صي يف 2009/1/5، وحتركت 

كما  �لدويل  �الأمن  وجمل�ص  �الأوروبي  و�الحتاد  �لعربية  �جلامعة  م�صتوى  على  م�رش 

دعت �لديبلوما�صية �مل�رشية تركيا �إىل �لتدخل با�صتغالل عالقتها مع “�إ�رش�ئيل” لوقف 

�لعدو�ن، ويف 2009/1/6 �لتقى وفد من حما�ص باجلانب �مل�رشي، تز�من ذلك مع �إعالن 

مبارك يف موؤمتر �صحفي، بوجود �لرئي�ص �لفرن�صي، �ملبادرة �مل�رشية الحتو�ء �ملوقف 

و�لتي ت�صمنت: �أوالً: �لوقف �لفوري الإطالق �لنار وملدة حمدودة الإتاحة �لفر�صة لفتح 

ممر�ت �آمنة للم�صاعد�ت �الإن�صانية الأهايل غزة مع حترك م�رشي للتو�صل �إىل وقف �صامل 

الجتماع  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  للجانبني  م�رش  دعوة  ثانياً:  �لنار.  الإطالق  ونهائي 

ومعاجلة  غزة  يف  حدث  ما  تكر�ر  بعدم  كفيلة  و�صمانات  ترتيبات  �إىل  للتو�صل  عاجل 

م�صبباته، مبا يف ذلك تاأمني �حلدود ل�صمان �إعادة فتح �ملعابر ورفع �حل�صار و��صتعد�دها 

و�للجنة  �الأوروبي  �الحتاد  وكذلك  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �جلانبني  مع  ذلك  ملناق�صة 

�لرباعية �لدولية. ثالثاً: جتديد م�رش دعوتها للم�صاحلة �لوطنية و�لوفاق �لفل�صطيني بني 

�لف�صائل و�ل�صلطة لتجاوز �لتحديات �لتي تو�جه �ل�صعب �لفل�صطيني. حتركت م�رش منذ 

2009/1/7 يف جوالت مكوكية وعقدت مفاو�صات غري مبا�رشة بني “�إ�رش�ئيل” وحما�ص. 

“�إ�رش�ئيل” عادت وو�فقت يف  �أن  �إال  �لطرفني للمبادرة �مل�رشية  �لرغم من رف�ص  وعلى 

�لع�صكرية حولها ملدة ثالث �صاعات  �لعمليات  �آمنة ووقف  2009/1/8 على فتح ممر�ت 

.
57ً

يوميا

�إطالق  وقف  �أوالً:  وهي:  �أ�صا�صية،  مطالب  ثالثة  حتقيق  على  “�إ�رش�ئيل”  �أ�رشت 

�ل�صو�ريخ من غزة. ثانياً: منع تهريب �ل�صالح لغزة. ثالثاً: �إبر�م تهدئة د�ئمة.

�لعدو�ن على غزة. ثانياً: فتح �ملعابر  �أوالً: وقف  �أما حما�ص فكانت مطالبها كالتايل: 

ب�صكل د�ئم. ثالثاً: تعوي�ص �صعب غزة عن �لدمار �لذي �أ�صابه. ر�بعاً: �ن�صحاب �لقو�ت 

.
58

�لبية من قطاع غزة. خام�صاً: رف�ص �لتهدئة �لد�ئمة. �صاد�صاً: رف�ص �لقو�ت �لدولية

�حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة 2008/12/27–2009/1/17، موقع �ملقاتل، �نظر:  
57

http://www.mokatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec08.doc_cvt.htm

�حلرب على قطاع غزة �لر�صا�ص �مل�صبوب، جريدة �لكرمل �الإلكرتونية، 2011/10/31.  
58
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يق�صي  �لذي   1860 رقم  قر�ره  و�أ�صدر   2009/1/9 يف  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �جتمع 

بوقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة وين�ص على نقاط عدة، من �أهمها:

وقف كامل الإطالق �لنار و�ن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية. �أ. 

حظر تهريب �ل�صالح وفتح د�ئم للمعابر. ب. 

.
59

�لرتحيب باملبادرة �مل�رشية لوقف �إطالق �لنار ج. 

فتم  �مل�رشية،  �ملبادرة  على  و“�إ�رش�ئيل”،  حما�ص  �لطرفان،  و�فق   2009/1/10 يف 

على  ين�ص  �التفاق  كان  طرف.  لكل  منفردة  ب�صورة   2009/1/17 يوم  �لعمليات  وقف 

وقف �إطالق �لنار و�ن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من غزة ملدة ال تزيد على �أ�صبوع، حيث 

بني  جوالت  عدة  وعقدت   ،2009/1/21 يف  كامل  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �ن�صحبت 

“�إ�رش�ئيل” وحما�ص يف لقاء�ت غري مبا�رشة يف �لقاهرة من �أجل ��صتكمال جهود �لتهدئة 
بدء�ً من �صهر �صباط/ فب�ير 2009، لكن �جلهود �مل�رشية توقفت فيما بعد ب�صبب �إ�صافة 

.
60

�جلانب �الإ�رش�ئيلي �رشط �الإفر�ج عن �صاليط

4. هدنة عمود �ل�شح�ب:

 2012/11/14 �الأربعاء  يوم  غزة  على  �ل�صحاب(  )عمود  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بد�أ 

باغتيالها �أحمد �جلعبي نائب �لقائد �لعام لكتائب �لق�صام، تفاعلت م�رش �صعبياً ور�صمياً 

�مل�صبوب،  �لر�صا�ص  حرب  �أيام  مبارك  م�رش  ملوقف  مغاير  موقف  يف  �حلرب  مع 

قنديل  ه�صام  بزيارة  ممثل  م�رش  من  م�صبوق  غري  �صيا�صي  دعم  على  حما�ص  ح�صلت 

�لدويل  �مل�صتوى  بد�ية �حلرب. على  بعد يومني من  لقطاع غزة  �مل�رشي  �لوزر�ء  رئي�ص 

مل ي�صتطع جمل�ص �الأمن �لدويل �التفاق على قر�ر موحد بخ�صو�ص �حلرب، فقد �جتمع 

�أن �الجتماع  بيان، ويبدو  �أي  2012/11/15 ومل ي�صدر عن �الجتماع  �ملجل�ص �خلمي�ص 

قد ف�صل ب�صبب �ملوقف �الأمريكي و�الأوروبي �لذي عّب عنهما كل من �لرئي�ص �الأمريكي 

�أن من حّق  �آ�صتون بعبار�ت متقاربة، مفادها  Barack Obama وكاثرين  �أوباما  بار�ك 

“�إ�رش�ئيل” �لدفاع عن نف�صها �صّد �ل�صو�ريخ. �ملوقف �لرو�صي كان خمتلفاً حيث �ت�صل 
مر�صي  حممد  �مل�رشي  بالرئي�ص   Vladimir Putin بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص 

ن�ص قر�ر جمل�ص �الأمن 1860، �جلزيرة.نت، 2009/1/9.    
59

�حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة 2008/12/27–2009/1/17، موقع �ملقاتل.  
60
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وجتنيب  �مل�صلحة  �الأعمال  جميع  لوقف  ودعا  �الأزمة،  مع  �لتعاطي  يف  بدوره  و�أ�صاد 

�ملدنيني �ل�رش�ع، �ملوقف نف�صه عّب عنه بوتني يف �ت�صاله �لهاتفي مع نتنياهو. بالن�صبة 

مل�رش فقد قامت ب�صل�صة خطو�ت ديبلوما�صية من �ليوم �الأول للحرب، فا�صتدعت �ل�صفري 

م�رش  �صحبت  كما  �لعدو�ن،  وقف  ب�رشورة  �للهجة  حاد  بخطاب  وبلّغته  �الإ�رش�ئيلي 

�لعربية  �جلامعة  م�رش  دعت  كما  معها،  عالقتها  بقطع  وهددت  “�إ�رش�ئيل”  يف  �صفريها 

�لدويل  �الأمن  جمل�ص  طالبت  و�أخري�ً  �ملوقف  مع  �لتعامل  �صبل  بحث  �أجل  من  لالنعقاد 

ب�رشعة �لتحرك جتاه ما يحدث يف غزة. من جانبها بد�أت “�إ�رش�ئيل” بالت�صعيد يف �ليوم 

�أن  يعلون  مو�صيه  �ال�صرت�تيجية  لل�صوؤون  وزيرها  ل�صان  على  و�أعلنت  للحرب،  �لتايل 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على �أهبة �ال�صتعد�د لعملية برية يف قطاع غزة يف حال رف�صت حما�ص 

�لتعهد بهدنة طويلة �الأمد لوقف �إطالق �لنار، ونقلت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �أن “�إ�رش�ئيل” 

.
61

بد�أت بتجنيد 30 �ألف جندي �حتياط متهيد�ً لتو�صيع �حلرب على غزة

يف  و�صمودها  با�صتعد�د�تها  “�إ�رش�ئيل”  حما�ص،  ر�أ�صها  وعلى  �ملقاومة،  فاجاأت 

جهود  ت�صارعت   2012/11/19 يف  ح�صاباتها.  �إعادة  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  دفع  مما  �حلرب، 

و�أعلن  دويل،  عربي  بدعم  معززة  و“�إ�رش�ئيل”  حما�ص  بني  هدنة  �إىل  للو�صول  م�رش 

خالل  �إيجابية  نتائج  عن  �صت�صفر  �جلانبني  بني  �لهدنة  عقد  جهود  �أن  مر�صي  �لرئي�ص 

وفد  زيارة  مع  ذلك  تز�من  غزة.  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  مهزلة  لوقف  �صاعات 

عربي لقطاع غزة ي�صم وزر�ء خارجية م�رش و�ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، وتون�ص، 

و�لعر�ق، ولبنان، و�الأردن، باالإ�صافة لوزير �لدولة لل�صوؤون �خلارجية �ل�صعودي؛ هذه 

.
�لزياره �أتت كتطبيق لقر�ر�ت �جلامعة �لعربية يوم �ل�صبت 622012/11/17

�تفاق وقف  �إىل  �لتو�صل  مّت  �لديبلوما�صية �مل�رشية  �ملقاومة و�جلهود  نتيجة �صمود 

�إعالن  وبح�صب   ،2012/11/21 �الأربعاء  م�صاء  �لتنفيذ  حيز  دخل  �لذي  �لنار  �إطالق 

�لرئا�صة �مل�رشية فاإن بنود �تفاق �لهدنة ين�ّص على:

توقف “�إ�رش�ئيل” كل �الأعمال �لعد�ئية �صّد قطاع غزة بر�ً وبحر�ً وجو�ً. �أ. 

توقف “�إ�رش�ئيل” �الجتياحات و�الغتياالت يف غزة. ب. 

�لأهر�م،  �صحيفة  متبانية،  دولية  وح�صابات  �صهم  م�رشي  موقف  بني  �ل�صحب  عامود  �الأ�صمعي،  خالد   
61

�لقاهرة، 2012/11/19. 

هدنة مرتقبة بعد وعد مر�صي، �حلي�ة، 2012/11/20.   
62
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“�إ�رش�ئيل” مبا يف  توقف �لف�صائل �لفل�صطينية كل �الأعمال �لعد�ئية من �لقطاع على  ج. 

ذلك ��صتهد�ف �حلدود.

�أو  �ل�صكان  حركة  تقييد  وعدم  و�لب�صائع،  �الأ�صخا�ص  حركة  وت�صهيل  �ملعابر  فتح  د. 

��صتهد�فهم يف �ملناطق �حلدودية.

بدء �إجر�ء�ت تنفيذ ذلك بعد 24 �صاعة من بدء �رشيان �لهدنة. هـ. 

يف حال وجود مالحظات من �أّي طرف، عليه �لرجوع �إىل م�رش للمتابعة. و. 

قام  ما  نعدد  �أن  “ن�صتطيع  �صحفي:  موؤمتر  يف  م�صعل  �رّشح  �التفاق  �إعالن  عقب 

ك�رش  فالعدو  ف�صلو�،  ولكنهم  �لردع  على  قدر�تهم  ترميم  هدفهم  كان  بتدمريه،  �لعدو 

هو  حدث  ما  �لعدو�ن،  على  للرد  فوقفنا  �مل�رشيني  وخد�ع  خد�عنا  وحاول  �لهدنة 

لقبول و��صطرت  خ�صعت  و�إ�رش�ئيل  و�لرد،  �لدفاع  ��صتوجب  وغادر  لئيم   عدو�ن 

.
�لهدنة”63

�ل�صعور �لعام بالن�رش �لذي �صاد يف �أو�صاط �لفل�صطينيني وفرحتهم باإف�صال �أهد�ف 

فح�صب  �الإ�رش�ئيلي،  �جلمهور  لدى  وغ�صب  بالهزية  �صعور  قابله  غزة  على  �حلرب 

70% من �الإ�رش�ئيليني يرف�صون  �أجرته �لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية فاإن  ��صتطالع للر�أي 

عدم  عن   %6 وعّب   ،%24 عليها  يو�فق  بينما  حما�ص،  مع  �لهدنة  �أو  �لنار  �إطالق  وقف 

.
64

تبنيهم �أياً من �ملوقفني

�إبر�م  على  “�إ�رش�ئيل”  جتب  �أن  �ل�صيا�صي  تاريخها  يف  مرة  الأول  حما�ص  ��صتطاعت 

�لهدن  جميع  مبا�رشة،  غري  مفاو�صات  يف  �مل�رشي  �لو�صيط  وعب  معها  هدنة  �تفاق 

�ل�صابقة مل تكن “�إ�رش�ئيل” تعرتف بها وكانت تّدعي �أن تلك �لهدن عبارة عن تفاهمات 

�لتي  �لهدنة  �تفاقية  فيها.  طرفاً  لي�صت  و�أنها  م�رشية  فل�صطينية  �أو  د�خلية  فل�صطينية 

ولو  حما�ص  ب�رشعية  �العرت�ف  على  “�إ�رش�ئيل”  �أجبت  �ل�صحاب  عمود  حرب  �عقبت 

 ب�صكل �صمني، و�أعطت موؤ�رش�ً باأن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى للتعاي�ص مع �صيطرة حما�ص على

قطاع غزة.

غزة: �تفاق وقف �لنار يدخل حيز �لتنفيذ، بي بي �صي، 2012/11/21.  
63

�الإ�رش�ئيليون يرف�صون �لهدنة ويطالبون ��صتمر�ر �لقتال، موقع �صدى �لبلد، 2012/11/21.  
64
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5. هدنة �جلرف �ل�ش�مد:

با�صم  �لناطق  عبيدة  �أبو  خرج  و�حد،  بيوم  �حلرب  �ندالع  وعقب   ،2014/7/8 يف 

“�أوالً: وقف �حلملة  �لنار، و�لتي ت�صمنت:  �إطالق  �لق�صام و�أعلن �رشوط حما�ص لوقف 

�الإ�رش�ئيلية �لعدو�نية �صّد �ل�صفة و�لقد�ص. ثانياً: وقف �حلملة �لعدو�نية على قطاع غزة 

ووقف �لغار�ت وحتليق �لطائر�ت و�اللتز�م ببنود �تفاق 2012. ثالثاً: �اللتز�م باالإفر�ج 

عن حمرري �صفقة وفاء �الأحر�ر “�صاليت” �لذين �أعيد �عتقالهم. ر�بعاً: �لكّف عن تخريب 

 .
�مل�صاحلة �لفل�صطينية ورفع �ليد عن �لتدخل يف �حلكومة �جلديدة و��صتحقاقاتها”65

بعد �أ�صبوع من �ندالع �حلرب تقّدمت م�رش مببادرة لوقف �إطالق �لنار تعتمد على 

�ملبادرة  فاإن   Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  وبح�صب  �إنهاءه،  ولي�ص  �حل�صار  تخفيف  مبد�أ 

�عتمدت على مقرتح قدمه �أبو مازن و�أن م�رش و“�إ�رش�ئيل” �صارعتا �إىل �صياغة �ملبادرة 

الأنهما ال ترغبان يف دور �أمريكي يف �تفاق وقف �إطالق �لنار. فالقاهرة مل ترغب بتدخل 

كريي وذلك كي يظهر �ل�صي�صي كقادر على لعب �لدور �مل�رشي، �أما تل �أبيب فخ�صيت �أن 

تتعر�ص لل�صغوط �الأمريكية �لتي قد توؤدي �إىل رفع �حل�صار عن غزة. بح�صب �ل�صحيفة، 

حول  “�إ�رش�ئيل”  �صوؤ�ل  على  رّدت  م�رش  و�أن  باملبادرة  تبلّغ  مل  �ملقاومة  ف�صائل  فاإن 

موقف حما�ص منها بالقول �إنه �إذ� و�فقت “�إ�رش�ئيل” على �ملبادرة فال خيار �أمام حما�ص 

.
66

�إال �لقبول بها

رف�صت حما�ص مبادرة �ل�صي�صي فتم �تهامها باأن ذلك يعود لعدم رغبتها باأن ياأتي 

�حلل من طرف “م�رش �ل�صي�صي” ب�صبب ممار�صاتها �لعد�ئية جتاهها، على �لرغم من �أن 

�ملبادرة مبنية على تفاهمات 2012 �ملوقعة يف عهد مر�صي. فنّد مو�صى �أبو مرزوق هذه 

�أن ملف �لعالقة مع حما�ص بيد �ملخابر�ت �مل�رشية، بغ�ص �لنظر عن  �لفكرة بتو�صيحه 

�لرئي�ص �أو �جلهة �لتي حتكم م�رش، و�أن حما�ص �أو�صحت باأن �عتذ�رها عن قبول �ملبادرة 

�مل�رشية بالطريقة �لتي خرجت فيها �صكالً وم�صموناً، ال يعني �لرف�ص �أو �العرت��ص على 

�لدور �مل�رشي، و�أكد باأنه ال حّل بدون م�رش، لكن �أّي حّل يجب �أن يلبي حقوق �ل�صعب 

�لبيان �لع�صكري لكتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، يوتيوب، 2014/7/8، �نظر:  
65

http://youtu.be/66Ui_HBcGjM

خلف كو�لي�ص وقف �إطالق �لنار: مفاو�صات بدون �حلكومة �أو حما�ص، �صحيفة ه�آرت�س، 2017/7/16، �نظر:   
66

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2378153 )بالعبية(
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حلما�ص،  م�رش  يف  �لقائمة  �ل�صلطة  ملعاد�ة  مرزوق  �أبو  �أملح  ذلك،  جانب  �إىل  �لفل�صطيني. 

عندما قارن بني موقف م�رش مر�صي �لتي عدَّت نف�صها �أكرث من و�صيط و�لدعم �لر�صمي 

�لذي تلقته متمثالً بزيارة رئي�ص وزر�ئه ه�صام قنديل لغزة يف �أثناء حرب عمود �ل�صحاب، 

وموقف “م�رش �ل�صي�صي” �لذي عدَّ نف�صه جمرد و�صيط ي�صاوي بني �ل�صحية و�جلالد، 

باالإ�صافة ملهاجمة و�صائل �الإعالم �لد�ئمة حلما�ص و�تهامها بالتاآمر مع “�إ�رش�ئيل”. كما 

حال  يف  الأنه  حما�ص  الإحر�ج  “جاءت  باأنها:  للمبادرة  حما�ص  لقر�ءة  مرزوق  �أبو  �أ�صار 

ي�رشب لكي  نتنياهو  لبنيامني  �الأخ�رش  �ل�ّصوء  و�صتعطي  حما�ص  �صتُحرج   رف�صها، 

و�إعالن  �ال�صت�صالم  يعني  فهذ�  عليها،  حما�ص  جانب  من  �ملو�فقة  حال  ويف  غزة،  قطاع 

على  ون�صعه  عليه  لنفاو�ص  يكفي  ما  �أيدينا  بني  يكن  مل  حينها،  الأنه  �ملقاومة،  هزية 

.
�لطاولة، ووقتها يكون قد خ�رش �لغزيون كل �صيء”67

قام �أبو مرزوق با�صتعر��ص �الختالف بني تفاهمات 2012 ومبادرة 2014 �صمن عدة 

نقاط، من �أهمها: �أوالً: يف تفاهمات 2012 �ملخابر�ت �مل�رشية هي �لتي قادت مفاو�صات 

مفاو�صات،  نتيجة  تكن  فلم   2014 �ملبادرة  �أما  و“�إ�رش�ئيل”،  حما�ص  بني  مبا�رشة  غري 

و�أعلنت يف �الإعالم ومن جانب و�حد دون رجوع �أو تن�صيق مع �ملقاومة �لفل�صطينية وهذ� 

خالف 2012. ثانياً: مبادرة 2014 ربطت فتح �ملعابر باالأمن، يف حني �أن �ملنطقة برمتها 

لي�ص فيها �أمن، وهذ� معناه �أال تفتح �ملعابر على �الإطالق، يف حني �أن فتح �ملعابر يف �ملبادرة 

�ملبادرة  �لتى جاءت يف ديباجة  �ل�صيا�صية  �ل�صابقة مل يتم ربطه ب�رشط. ثالثاً: �خلطورة 

1967 و�اللتز�م بقر�ر�ت  �ل�رشوع مبفاو�صات �صلمية على حدود  �لثانية(، عن  )�لفقرة 

�رشعية دولية تلزم �ملقاومة، وهذه م�صلمات ترف�ص �ملقاومة �الإقر�ر ب�رشعيتها؛ ودفعت 

عجزت  ما  �أن  يعني  بذلك  فاالعرت�ف  و�عتقاالً،  وقتالً  ح�صار�ً  هذ�  رف�صها  �صبيل  يف 

 1967 �إقر�ر و�عرت�ف ب�رشعية وجودها على حدود  �أن تاأخذه من  “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا 
�أن تقبل به مببادرة لوقف  �ملتكررة، مطلوب من حما�ص  من خالل �حل�صار و�حلروب 

 .
68

�إطالق �لنار، حال �لقبول و�لتوقيع

�صحيفة �لد�شتور، عّمان، 2014/7/27.  
67

�ملرجع نف�شه.  
68
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يحدد �لباحث ح�صني �أبو �لنمل يف قر�ءة له �لفرق بني مبادرتي 2012 و2014 �صمن 

 2014 مبادرة  يف  و�الآليات  �لديباجة  حجم  فاإن  �ل�صكل  ناحية  من  �أوالً:   :
69

�لتالية �لنقاط 

�ملنظمات  تطالب   2014 مبادرة  ديباجة  ثانياً:  نف�صها.  �ملبادرة  حجم  �صعف  �صارت 

�لفل�صطينية �العرت�ف باأن عملها عنف �قت�صى عنفاً م�صاد�ً. ثالثاً: ن�ّصت مبادرة 2012 

على “وقف ��صتهد�ف �الأ�صخا�ص” عامة بينما مبادرة 2014 ن�ّصت على “وقف ��صتهد�ف 

“�إ�رش�ئيل” لت�صمل  �ملدنيني �لفل�صطينيني”. ر�بعاً: تو�صيع مفهوم �الأعمال �لعد�ئية �صّد 

حتت �الأر�ص �أو �الأنفاق �إىل ومن غزة باالجتاهني. خام�صاً: مبادرة 2014 �أ�صقطت “عدم 

تقييد حركة �ل�صكان” و�أ�صافت ربط فتح �ملعابر باال�صتقر�ر �الأمني. �صاد�صاً: يف 2012 

تفاهم على “تهدئة - وقف �إطالق �لنار” بينما يف 2014 بحث يف “مو�صوع �الأمن” ب�صكل 

عام. �صابعاً: “�إ�رش�ئيل” قبلت مبادرة 2014 من دون �رشوط م�صبقة الأن كل �رشوطها 

قبلت م�صبقاً. ثامناً: مبادرة 2014 تلزم م�رش بتنفيذها و�صبط مدخالت �الأنفاق �إىل غزة 

وفق �ملفهوم �الإ�رش�ئيلي لالأمن.

حددت �ملبادرة �مل�رشية وقت بدء وقف �إطالق �لنار يف 2014/7/15 �ل�صاعة �لتا�صعة 

�صباحاً، فاأعلنت “�إ�رش�ئيل” �لتز�مها باملبادرة ووقف �إطالق �لنار، بينما كان رّد �ملقاومة 

�مل�صتعمر�ت  على  �ل�صو�ريخ  باإطالق  �ملعركة  �صاحة  يف  ذلك  جت�صد  �ملبادرة،  رف�ص 

ب�صكلها  �مل�رشية  باملبادرة  تلتزم  لن  �أنها  ف�صائلها  بجميع  �ملقاومة  و�إعالن  �الإ�رش�ئيلية 

�ملطروح ما مل يتم تعديلها. من ناحيتها رف�صت م�رش تعديل �ملبادرة دون �أن تعطي �صبباً 

�لفا�صل  مبظهر  و�أظهره  لنتنياهو  �صديد  بحرج  �ملقاومة  رف�ص  ت�صبب  لرف�صها.  مقنعاً 

حتى و�صل �الأمر ببع�ص �أركان حزبه باتهامه عالنية بالف�صل و�لعجز، مما دفع نتنياهو 

�إىل تو�صيع �حلرب و�لبدء ب�صن �حلملة �لبية، و�رّشح قائالً: “حما�ص مل تبِق لنا بديالً، 

لهذ� و�صعنا �لعملية �لع�صكرية �صّدها، �صوف تدفع حما�ص ثمناً غالياً على رف�صها وقف 

.
�لنار،.....، وطاملا مل يتوقف �إطالق �لنار �صرند با�صتخد�م �لنار”70

ح�صني �أبو �لنمل، “�لعدو�ن على قطاع غزة: قر�ءة مقارنة للمبادرة �مل�رشية 2014 مع تفاهمات 2012،” �ملركز   
69

�لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، 2014/8/11.  

http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article- �نظر:   ،2014/7/15 �لعبي،  ماكو  موقع   
70

ce5ef5fadda3741004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=786102762 )بالعبية(
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�صتجب  بذلك  �أنها  منها  ظناً   2014/7/17 يف  �لبية  باحلرب  “�إ�رش�ئيل”  بد�أت 

�الأر�ص  على  �ملعركة  جمريات  لكن  مرغمة،  �ملفاو�صات  لطاولة  �لقدوم  على  �ملقاومة 

�جلنود  �أوقعت  �الأنفاق  �صبكة  عب  �ملو�جهة  لهذه  �جليد  �ملقاومة  ف�صائل  و��صتعد�د 

مما  �الحتالل،  جي�ص  يف  ملمو�صة  خ�صائر  و�أوقعت  �ملعادلة  قلبت  حمكمة  كمائن  يف 

�خلارجية  وزير  بد�أ  ماأزقه.  من  للخروج  �الأمريكي  بحليفه  لال�صتعانة  نتنياهو  دفع 

�الأمريكي كريي بالتحرك من �أجل �لتو�صل �إىل وقف �إطالق �لنار و�لو�صول �إىل تفاهم 

تن�ّص  مبادرة   2014/7/25 يف  كريي  �قرتح  و�الإ�رش�ئيليني؛  �لفل�صطينيني  بني  �صيا�صي 

على وقف �إطالق �لنار من �جلانبني وملدة �أ�صبوع �بتد�ًء من يوم 27 متوز/ يوليو. وبعد 

�إىل  دعوة  بتوجيه  �لقاهرة  تقوم  �لتنفيذ،  حيز  �لنار  �إطالق  وقف  دخول  من  �صاعة   48

 ٍ نار  ِ �إطالق “وقف  حول  مفاو�صات  يف  للدخول  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  “�إ�رش�ئيل” 
ٍ د�ئمٍ” ملا و�صفتها �لوثيقة بـ“�الأزمة يف غزة”، ومبا يت�صمن ترتيبات  م�صتد�مٍ” و“حل

�ملعي�صية  �الأحو�ل  و�صمان  �لنا�ص،  وحركة  �لب�صائع  بدخول  و�ل�صماح  �ملعابر،  لفتح 

رو�تب  لدفع  غزة  �إىل  �الأمو�ل  بتحويل  �ل�صماح  عن  ف�صالً  غزة،  ل�صكان  و�الجتماعية 

�لنار  �إطالق  “وقف  خالل  �أنه  �إىل  �مل�رشبة،  �لوثيقة  �أ�صارت  كما  �لعموميني.  �ملوظفني 

�أمنية  �أو  ع�صكرية  عمليات  باأي  �لقيام  عن  �صتمتنع  كلها  �الأطر�ف  فاإن  �الإن�صاين”، 

و�لتي  �الإن�صانية،  �مل�صاعد�ت  باإي�صال  �صت�صمح  �أنها  كما  �الآخر،  �لطرف  ت�صتهدف 

يف  للفل�صطينيني  و�ملاأوى  و�لدو�ء  �لطعام  على،  مقت�رشة  تكون  �أن  دون  من  تت�صمن، 

�أن �أع�صاء �الأ�رشة �لدولية، وحتديد�ً �الأمم �ملتحدة و�الحتاد  غزة. و�أكدت وثيقة كريي 

الإطالق  وقف  �أّي  �صيدعمون  وغريهم،  وتركيا  وقطر  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبي 

�لعاجلة للحاجات  لال�صتجابة  �الإن�صانية  �ملبادر�ت  يف  و�صي�صهمون  �لطرفني،  بني   �لنار 

ل�صعب غزة.

ويف مقابل ذلك، فاإن وثيقة كريي �أ�صارت �إىل �أن �ملفاو�صات �ملقرتحة يف �لقاهرة بني 

وكان  �الأمنية”.  �لق�صايا  كّل  “�صتناق�ص  م�رشية  بدعوة  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني 

�لق�صايا �الأمنية”، باالإ�صافة  “�صتناق�ص كل  �لعبارة �الأخرية:  �أن  �لرهان �الأمريكي على 

ت�صهم  �أن  يكن  د�ئمٍ”،  و“حلٍ  م�صتد�مٍ”  نارٍ  �إطالقِ  لـ“وقف  �ل�صابقتني  �الإحالتني  �إىل 

جمتمعة يف جتاوز �أي �عرت��صات �أو عقبات من قبل “�إ�رش�ئيل” وحركة حما�ص. فح�صب 



99

االت�ساالت واملفاو�سات بني “اإ�سرائيل” وحما�س

منطق م�صاعدي كريي عند تقديهم لتلك �لوثيقة، قد تقر�أ حما�ص مثل هذه �الإحاالت على 

�أنها تت�صمن رفع �حل�صار عن قطاع غزة، يف حني يكن لـ“�إ�رش�ئيل” �أن تقر�أها على �أنها 

.
71

دعوة لنزع �صالح �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة

و�خلارجية  �لرئا�صة  و�أعلنت  ملبادرته،  �مل�رشي  �الإ�رش�ئيلي  بالرف�ص  كريي  فوجئ 

�مل�رشية رف�صها لتعديل مبادرتها، �أما “�إ�رش�ئيل” فعللت رف�صها للمبادرة كونها مل ُت�رش 

�إىل �أنفاق �ملقاومة �لتي ت�صببت باإيقاع �خل�صائر يف �صفوف جي�ص �الحتالل، و�أنها تقدم 

حلما�ص �إجناز�ت كثرية. وقد يكون �صبب رف�ص م�رش �ملبادرة هو �عتقادها �أنها ت�صكل 

حبل جناة حلما�ص وهذ� ما ال تريده، باالإ�صافة لعقد �جتماع باري�ص يف 2014/7/26 دون 

دعوتها �أو دعوة �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، حيث �قت�رش �حل�صور على خ�صوم 

 .
72

�لقاهرة �ل�صيا�صيني تركيا وقطر، باالإ�صافة �إىل فرن�صا وبريطانيا و�أملانيا و�إيطاليا

موقفها  تغيري  على  م�رش  �أجب  �الحتالل  بجي�ص  خ�صائر  و�إيقاعها  �ملقاومة  �صمود 

خ�صية من خ�صارة دورها كالعب �إقليمي فاعل ل�صالح قطر �أو تركيا، فاأ�صعرت حما�ص 

�لذهاب  على  حما�ص  و�فقت  وقد   .
73

مبادرتها لتعديل  ��صتعد�د  على  �أنها  مازن  �أبو  عب 

�أ�صا�ص تعديل  “�إ�رش�ئيل” على  �إىل �لقاهرة من �أجل خو�ص مفاو�صات غري مبا�رشة مع 

�ملبادرة �مل�رشية �صمن وفد موحد، و�أ�رّشت على �أن ال يقت�رش �لوفد على فتح وحما�ص 

�لبية  �لقو�ت  �ن�صحاب  حما�ص  ��صرتطت  كما  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  بقية  ي�صم  �أن  بل 

ومّت  قو�تها،  “�إ�رش�ئيل”  ف�صحبت  حما�ص  طلبته  ما  حتقق  غزة.  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلية 

مع   .
742014/8/5 �لثالثاء  �صباح  من  �لثامنة  �ل�صاعة  �صاعة،   72 ملدة  هدنة  عن  �الإعالن 

بد�ية �ملفاو�صات ظنت “�إ�رش�ئيل” �أنه قد حان �لوقت لتحقيق �إجناز �صيا�صي، بينما �أعلن 

خالد م�صعل باأن:

غزة،  عن  �حل�صار  رفع  دون  �لنار  �إطالق  وقف  على  تو�فق  لن  حما�ص 

�تفاق يجب  �أي  �لنار،  �إطالق  تت�صمن فقط وقف  تو�فق على هدنة  لن  فحما�ص 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �جلديد على غزة: �متحان خارجي جديد ف�صلت �إد�رة �أوباما يف �جتيازه، �ملركز �لعربي   
71

لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، 2014/8/7، �نظر:

http://www.dohainstitute.org/release/380c63d0-5107-4d03-9720-88453b91b7f9

�ملرجع نف�صه.  
72

عبا�ص يلتقي م�صعل و�لقاهرة م�صتعدة لتعديل مبادرتها، �جلزيرة.نت، 2014/7/21.   
73

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/8/4، �نظر:  
74

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159722
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�أن يت�صمن حالً �صيا�صياً طويل �الأمد ومكا�صب �قت�صادية للفل�صطينيني. يوجد 

ثانياً:  غزة.  على  عدو�نها  �إ�رش�ئيل  وقف  �أوالً:  �أ�صا�صية:  مطالب  ثالثة  للحركة 

�مل�صتوطنني  قتل  عقب  �عتقالهم  مّت  �لذين  وعن  �ل�صفة  يف  �ملعتقلني  عن  �الإفر�ج 

.
75

�لثالثة. ثالثاً: �إنهاء ح�صار غزة

تعنتت “�إ�رش�ئيل” يف �ملفاو�صات وقامت باملر�وغة، فامتنعت عن �إعطاء �صيء ملمو�ص 

�صت�صتاأنف  باأنها  لالإعالن  لها  بيان  يف  �لق�صام  كتائب  دفع  مما  �لقاهرة،  مفاو�صات  يف 

يبدو  ما  على   .
76

ملمو�ص تقدم  حتقيق  دون  �صاعة   72 �لـ  هدنة  �نتهت  حال  يف  هجماتها 

��صتخفت “�إ�رش�ئيل” ببيان �لق�صام ظناً منها باأنها قد ��صتطاعت ��صتنز�ف حما�ص و�أنها 

لن جتروؤ على ��صتئناف �حلرب. مع �نتهاء مدة �لهدنة �ل�صاعة �لثامنة يف 2014/8/8 دون 

و�أمطرت  هجماتها  ��صتاأنفت  عندما  �الأطر�ف  جميع  حما�ص  فاجاأت  �تفاق،  �إىل  �لتو�صل 

م�رش  دفع  جديد  من  �الأمور  تفّجر   .
77

�ل�صو�ريخ من  بو�بل  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت 

�إىل  �لتو�صل  72 �صاعة، وبالفعل مّت  �لهدنة مرة ثانية ملدة  �الإلقاء بثقلها خلف جتديد  �إىل 

�إنقاذ  �أجل  من  وذلك   ،2014/8/11 �الإثنني  �الأحد/  ليل  منت�صف  من  تبد�أ  جديدة  هدنة 

�أيام  . بعد �نتهاء هذه �لهدنة مّت �التفاق على متديد �لهدنة خلم�صة 
78

�ملفاو�صات �ملنهارة

“الأن �لوفد  �إ�صافية، وقد و�ّصح عز�م �الأحمد، رئي�ص �لوفد �لفل�صطيني، �ل�صبب بقوله: 

�الإ�رش�ئيلي طو�ل 72 �صاعة �ملا�صية مل يقطن يف �لقاهرة، مما ت�صبب بعدم �كتمال �التفاق، 

وكان �أمامنا خيار�ن �إما �أن نقول مل نتو�صل �إىل �تفاق �أو نتابع ويتم متديد وقف �إطالق 

�لنار، وبالفعل يف �للحظات �الأخرية مّت �التفاق على متديد وقف �إطالق �لنار 5 �أيام �أخرى 

. و�رّشح �أبو مرزوق باأنه ال يوجد �أّي �خرت�ق يف 
على �أمل �لتو�صل �إىل �إجناز �التفاق”79

Site of The Telegraph, 17/7/2014, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/  
75

 israel/10974901/Hamas-leader-says-Israel-must-lift-siege-of-Gaza-before-any-ceasefire.html

موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، �نظر:  
76

http://www.alqassam.ps/arabic/#!/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9% 

86%D8%A7%D8%AA/5138/

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/8/8، �نظر:  
77

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159962

�لوفد �لفل�صطيني و�إ�رش�ئيل يو�فقان على هدنة جديدة، �جلزيرة.نت، 2014/8/11.   
78

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=720453 :وكالة معاً، 2014/8/13، �نظر  
79
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 ،
80

�لتهدئة �التفاق عليه هو متديد  مّت  �لذي  �لوحيد  �ل�صيء  و�أن  �لق�صايا،  �أّي ق�صية من 

“ن�صتطيع �أن نبم �تفاقاً، لذ�  و�أو�صح خليل �حلية ع�صو �لوفد �ملفاو�ص �ملوقف قائالً: 

�أعطينا فر�صة جديدة للتهدئة باالأم�ص، ملزيد من �مل�صاور�ت ولتوجيه كل �ل�صغوط نحو 

�لعدو الإجباره على �اللتز�م مبطالبنا، ال ز�لت هناك فر�صة حقيقية الإبر�م �تفاق ب�رشط 

�أمناء،  و�صنبقى  مطالبنا،  م�صامني  تفقد  �لتي  باالألفاظ  �لتالعب  عن  �الحتالل  يكف  �أن 

.
�صنو��صل �حلو�ر”81

مع �قرت�ب موعد �نتهاء �لهدنة، ونتيجة للمرو�غة �الإ�رش�ئيلية، بد�أت حما�ص بالتهديد 

، ففي 2014/8/17 وقبل 
82

بحرب ��صتنز�ف طويلة يف حال مل ت�صتجب ل�رشوط �ملقاومة

�مل�رشي،  �جلانب  مع  �لفل�صطيني  �لوفد  لقاء  وعقب  بيوم  �خلم�صة  �الأيام  هدنة  �نتهاء 

�إدخال  “�إ�رش�ئيل” على  �إ�رش�ر  �ل�صفر يف ظّل  �إىل نقطة  �ملفاو�صات قد عادت  �أن  �ت�صح 

�إىل  �لو�صيط �مل�رشي  . تعرث �ملفاو�صات دفع 
83

تعديالت تن�ص على نزع �صالح �ملقاومة

�لتدخل من جديد من �أجل متديد �لتهدئة ليوم �إ�صايف فو�فق �لطرفان حتى ال يتهم �أحدهما 

باإف�صال م�صاعي �لتو�صل �إىل وقف �إطالق �لنار مع قناعة �لطرفني ب�صعوبة �لتو�صل �إىل 

�إال  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  قرب  عن  �الإعالم  و�صائل  يف  �إ�صاعته  مّت  مما  �لرغم  على   .
84

�تفاق

“�إ�رش�ئيل” كانت تبيت �لنية الإنهاء �لتهدئة، فقامت وكما �رّشح �مل�صت�صار �لق�صائي  �أن 

خرق  م�رشحية  بافتعال   ،Michael Ben-Yair يائري  بن  ميخائيل  للحكومة  �ل�صابق 

حما�ص للتهدئة، و�دعت باأن حما�ص �أطلقت �صو�ريخ على بئر �ل�صبع وذلك لتبير خرقها 

للتهدئة، من �أجل �لقيام مبحاولة فا�صلة الغتيال قائد كتائب �لق�صام حممد �ل�صيف عب 

. �صقط نتيجه حماولة �الغتيال �لفا�صلة جمموعة من 
85

ق�صف بيت تظن باأنه يتح�صن به

�أن ردت  �ل�صيف و�بنه، وتفجرت �الأو�صاع من جديد بعد  �ل�صهد�ء من �صمنهم زوجة 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=720499 :وكالة معاً، 2014/8/14، �نظر  
80

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/8/14، �نظر:  
81

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160392

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/8/16، �نظر:  
82

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160508

http://t.arabi21.com/Story/769765 :موقع عربي 21، 2014/8/18، �نظر  
83

موقع نانا �الإخباري، 2014/8/18، �نظر:  
84

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=10763  )بالعبية(

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=211079 :وكالة �صما، 2014/8/22، �نظر  
85
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�الإ�رش�ئيلية،  و�مل�صتعمر�ت  �أبيب  تل  ق�صف  با�صتئناف  �لعملية  هذه  على  �لق�صام  كتائب 

وعلى �إثر ذلك غادر �لوفد �الإ�رش�ئيلي �لقاهرة فعلّق عز�م �الأحمد قائالً باأن ذلك يدّل على 

ت�صلّم �جلانب  بعدما  �ملفاو�صات، وخ�صو�صاً  الإف�صال  “�إ�رش�ئيل”  طرف  من  مبيّتة  نية 

بر�ً  رفع �حل�صار  تت�صّمن  و�لتي  فيها،  ر�أيه  ليبدي  �ملعّدلة  �مل�رشية  �لورقة  �الإ�رش�ئيلي 

.
86ً

وجو�ً وبحر�

توقفت �ملفاو�صات لعدة �أيام، فا�صتغلت “�إ�رش�ئيل” قدر�تها �لتدمريية من �أجل �إيقاع 

بال�صكان من  �ملكتظة  �ل�صكنية  �الأبر�ج  بالفل�صطينيني، وبد�أت بهدم  خ�صائر مادية هائلة 

�الإ�رش�ئيلية، كما  �ل�رشوط  �ملفاو�صات �صمن  �إىل طاولة  �لعودة  �إرغام حما�ص على  �أجل 

�جلمهور  �أظهر  �أخرى  ومرة   .
87

يعلون مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �حلرب  وزير  بذلك  �رّشح 

با�صتهد�ف  �ملقاومة  �الإ�رش�ئيلية، و��صتمّرت  �لدمار  �آلة  �أمام  مذهالً  �لفل�صطيني �صمود�ً 

�ملدن و�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية. تز�يدت �ل�صغوط �لد�خلية على نتنياهو من �أجل �إيجاد 

ما ال  �حتالل غزة من جديد، وهذ�  يقرر  �أن  فاإما  “�إ�رش�ئيل”؛  ل�صكان  �لهدوء  يوّفر  حّل 

ي�صتطيع حتمل كلفته �ل�صيا�صية، �أو �لو�صول �إىل �تفاق وقف �إطالق �لنار. وبد�أت �أ�صو�ت 

�الإ�رش�ئيلي تتعاىل معبة عن �صيقها وعدم قدرتها على �ال�صتمر�ر يف حتمل  �جلمهور 

يف  �ل�صعور  هذ�  �نعك�ص  “�إ�رش�ئيل”.  �صّد  �ملقاومة  تخو�صها  �لتي  �ال�صتنز�ف  حرب 

بد�ية  يف   %82 من  نتنياهو  �صعبية  تر�جع  �أظهرت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لر�أي  ��صتطالعات 

بالورقة �مل�رشية  �لقبول  �نتهائها بيوم. مل يجد نتنياهو مفر�ً من  38% قبل  �إىل  �حلرب 

�ل�صائد  �لعرف  ملخالفة  و��صطر  لـ“�إ�رش�ئيل”،  يذكر  �إجناز  �أّي  تت�صمن  ال  �لتي  �ملعدلّة 

�لقانوين  �مل�صت�صار  �إىل وزر�ئه م�صتند�ً على ر�أي  �الإ�رش�ئيلية بالرجوع  لدى �حلكومات 

�لوز�ري  �ملجل�ص  �إىل  �لرجوع  دون  �لنار  �إطالق  وقف  على  مو�فقته  فاأعلن  للحكومة، 

�مل�صغر �لذي عار�ص ن�صف �أع�صاءه )�أربعة وزر�ء من ثمانية( �تفاق وقف �إطالق �لنار 

ب�صيغته �ملطروحة، و�لتي ال تت�صمن �أّي �إجناز �صيا�صي لـ“�إ�رش�ئيل” �أو يحقق �أّي هدف 

.
88

من �الأهد�ف �الإ�رش�ئيلية

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=182156 :وكالة وفا، 2014/8/20، �نظر  
86

http://touch.walla.co.il/ExpandedItem.aspx?WallaId=1/ �نظر:   ،2014/8/23 �الإخباري،  و�ال  موقع   
87 

ItemType=129&VerticalId=2&2689/2778495 )بالعبية(

ن�رشة �الأخبار �ملركزية يف �لقناة �لثانية �لعبية يف 2014/8/26، موقع ماكو �لعبي، �نظر:  
88

http: / /www.mako.co.i l /news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2014/Article-

65160cdebe31841004.htm )بالعبية( 
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يف 2014/8/26 �أعلنت وزر�ة �خلارجية �مل�رشية �لتو�صل التفاق لوقف �إطالق �لنار 

وقالت يف بيان لها: 

�مل�رشية  �ملبادرة  �إىل  و��صتناد�ً  للدماء  وحقناً  �الأبرياء،  �أرو�ح  على  حفاظاً 

2014 وتفاهمات �لقاهرة 2012، دعت م�رش �لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني 

�إىل وقف �إطالق �لنار �ل�صامل و�ملتبادل بالتز�من مع فتح �ملعابر بني قطاع غزة 

و�إ�رش�ئيل مبا ُيحقق �رشعة �إدخال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية و�الإغاثية وم�صتلزمات 

�إعادة �الإعمار و�ل�صيد �لبحري �نطالقاً من 6 ميل بحري، و��صتمر�ر �ملفاو�صات 

غري �ملبا�رشة بني �لطرفني ب�صاأن �ملو�صوعات �الأخرى خالل �صهر من بدء تثبيت 

وقف �إطالق �لنار، ويف �صوء قبول �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي مبا ورد 

�رشيان  لبدء  �لقاهرة(  )بتوقيت   19:00 �صاعة  حتددت  فقد  �مل�رشية،  بالدعوة 

.
89

وقف �إطالق �لنار

 يكننا ��صتنتاج �الأمور �لتالية: 
90

باال�صتناد �إىل بنود �التفاق

��صتطاعت حما�ص ت�صجيل �نت�صار �صيا�صي مبحافظتها على �صالحها وعدم ت�صمني  �أ. 

�التفاق �أي بند يتعلق بنزع �صالح �ملقاومة �أو �إعادة ت�صليحها من جديد، كما �أن �التفاق 

ال ينع �ال�صتعد�د ع�صكرياً الأي مو�جهة م�صتقبلية من قبيل حفر �الأنفاق وت�صنيع 

�ل�صو�ريخ. 

مع �أن �التفاق �ت�صم بعمومية �الألفاظ بحيث مل يت�صمن بند�ً و��صحاً ين�ص على رفع  ب. 

�حل�صار ب�صكل كامل عن غزة، �إال �أن تفا�صيل �التفاق ت�صري �إىل ذلك كما ورد يف �لبند 

�لثالث �لذي ين�ص على فتح �ملعابر وال ي�صع قيود�ً على تدفق �لب�صائع ومعد�ت �إعادة 

�الإعمار. 

�أي  يف  ذكرها  عدم  متعمدة  �صيا�صياً  �إجناز�ً  حما�ص  �إعطاء  عدم  “�إ�رش�ئيل”  حاولت  ج. 

ترتيب، و�الإ�رش�ر على �أن تكون �ل�صلطة �لفل�صطينية هي �مل�صوؤولة عن �إعادة �الإعمار 

�أنها  وخ�صو�صاً  قدرها  من  ينتق�ص  وال  حما�ص  ي�صري  ال  �الأمر  هذ�  �ملعابر،  و�إد�رة 

�نظر:   ،2014/8/26 بوك”،  “في�ص  �الجتماعي  �لتو��صل  موقع  �لر�صمية،  �مل�رشية  �خلارجية  وز�رة  �صفحة   
89

https://ar-ar.facebook.com/MFAEgypt

لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  �ل�صامد(،  )�جلرف  �ملاأكول  �لع�صف  حرب  عقب  �لنار  �إطالق  وقف  ن�ّص  وثيقة   
90

 https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=161307 �نظر:   ،2014/8/27

)�نظر وثيقة رقم )2( يف مالحق هذ� �لكتاب �صفحة 124(
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ذلك �إن  بل  �ل�صاطئ،  �تفاق  بح�صب  �لتو�فق  حلكومة  غزة  �إد�رة  ت�صليم  على   و�فقت 

يعد �إجناز�ً الأن مغز�ه �ل�صيا�صي هو قبول “�إ�رش�ئيل” �لتعامل مع حكومة �لتو�فق بعد 

�أن كانت ترف�ص ذلك.

�إدر�ج  �أن  �إال  �لبحري،  �مليناء  مو�صوع  يف  �لبحث  �أّجل  �التفاق  �أن  من  �لرغم  على  د. 

�ملو�صوع �صمن �لبنود �لتي �صيتم بحثها بعد �صهر يوؤ�رش �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” م�صتعدة 

من حيث �ملبد�أ لبحث �ملو�صوع �إذ� ح�صلت على �صمانات �أمنية منا�صبة. 

تاأجيل مو�صوع �الأ�رشى متوقع يف ظّل �لتجارب �ل�صابقة �لتي ت�صري �إىل �ملدة �لطويلة  هـ. 

�أّي �صفقة لتبادل �الأ�رشى، فقد رف�صت حما�ص ربط  �لتي يحتاجها �لتفاو�ص حول 

�أثناء  “�إ�رش�ئيل” يف  �لنار كما طلبت  �إطالق  �الأ�رشى و�جلثث بوقف  مو�صوع تبادل 

 .
91

�ملفاو�صات

��صتطاعت حما�ص عب �إ�رش�رها على تز�من فتح �ملعابر مع وقف �إطالق �لنار ك�رش  و. 

�ملبادرة  �لتي كان نتنياهو يطمح لها، و�لتي ن�صت عليها  معادلة هدوء مقابل هدوء 

�مل�رشية قبل تعديلها. 

�التفاق يف جممله يعد �نت�صار�ً حلما�ص، فلو كان �التفاق يحقق مكا�صب لـ“�إ�رش�ئيل”  ز. 

ملا عار�صه ن�صف وزر�ء �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر �الإ�رش�ئيلي، وملا ��صطر نتنياهو 

لتمريره بهذه �لطريقة �مللتوية. 

حما�ص ��صتطاعت يف مفاو�صات هدنة �جلرف �ل�صامد �جلمع بني �لتفاو�ص و�ملقاومة 

�لنار بخم�ص دقائق ��صتطاعت حما�ص ق�صف  �إطالق  �إعالن وقف  ب�صكل متز�من، فقبل 

�مل�صتعمر�ت و�ملدن �الإ�رش�ئيلية فاأوقعت قتيلني يف �صفوف �الإ�رش�ئيليني، �أحدهما �صابط 

، ولوال �لتخاذل �لعربي �لذي و�صل �إىل م�صتوى �لتاآمر 
92Nirim الأمن يف كيبوت�ص نريمي�

على �ملقاومة و�صالحها لكانت �إجناز�ت �ملقاومة �أف�صل و�أعظم، فقد �رّشح يو�صي بيلني 

Yossi Beilin وهو �أحد مهند�صي �أو�صلو باأن “�إ�رش�ئيل” ال توجد لديها م�صكلة مع �إقامة 

ميناء بحري �إذ� ما مّت و�صع ترتيبات �أمنية ورقابة دولية، لكن م�رش ترف�ص فكرة �مليناء 

موقع بو�بة �حلرية و�لعد�لة، 2014/8/11، �نظر:  
91

http://fj-p.com/Party_InPress_Details.aspx?News_ID=45666

يديعوت �أحرونوت، 2014/8/27، �نظر:  
92

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4564496,00.html  )بالعبية(
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. كما �أ�صار نتنياهو �إىل ت�صكل حلف 
93

فهي متطرفة �أكرث من “�إ�رش�ئيل” يف هذ� �ملو�صوع

�ملميزة مع دول �جلو�ر، وهذ�  �لعالقات  تفاجئ �جلميع  “قد  بقوله:  عربي �صّد حما�ص 

�أمر مهّم لدولة �إ�رش�ئيل ومع ��صتمر�ر عملية �جلرف �ل�صامد �صتفتح لنا �أبو�ب جديدة”، 

�ئتالف  “يوجد لدينا  �أكد ذلك بقوله:   Ofir Gendelman �أوفري جندملان  �لناطق با�صمه 

معزولة  حما�ص  �لقطاع،...،  يف  �الإرهابية”  “�الأوكار  كبح  �أجل  من  معه  نعمل  �إقليمي 

قال:   ،Mark Regev ريجيف  مارك  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  با�صم  �آخر  ناطق  �إقليمياً”، 

بالعديد  �رتباطات و�ت�صاالت  لديها  �ليوم  �لعربي و�إ�رش�ئيل  �لعامل  “حما�ص معزولة يف 
 .

من دول �لعامل �لعربي، بع�صها مل نعتد �حلديث �إليه”94

اأحمد  “وثيقـة  ال�سـوي�سـرية  الوثيقة   خام�ســًا: مفاو�ســات 

:
                     يو�سف”95

عقب فوز حما�ص باالنتخابات �صنة 2006، �أجرت �خلارجية �ل�صوي�رشية عدة لقاء�ت 

لقيادي من حركة حما�ص بهدف  باالإ�صافة  �ل�صيا�صي  �أحمد يو�صف م�صت�صار هنية  مع 

بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  من  وموقفها  �ل�صيا�صي  وفكرها  حما�ص  روؤية  على  �لتعرف 

وماهية �لهدنة �لتي تطرحها حما�ص، وهل يكن �لبناء عليها لطرح حّل �صيا�صي لل�رش�ع 

مع “�إ�رش�ئيل” بعد �لتو�صل لهدنة طويلة متتد لع�رشة �أعو�م �أو خم�صة ع�رش عاماً، وهل 

هنالك �إمكانية للتعاي�ص يف �إطار حّل �لدولتني �أو حّل �لدولة �لو�حدة ثنائية �لقومية. وبعد 

�صيا�صية  مبادرة  ب�صياغة  �ل�صوي�رشية  �خلارجية  قامت  حما�ص  مو�قف  على  �الطالع 

وعر�صتها على �الأطر�ف �ملختلفة. “�إ�رش�ئيل” رف�صت �ملبادرة، �أما �لواليات �ملتحدة فلم 

تعلّق عليها مما يوحي باأنها كانت مقبولة لديها من ناحية �ملبد�أ. مل تقم حما�ص مبناق�صة 

ال  وبالتايل  و�لقيادية؛  �ل�صورية  �أطرها  من  �أّي  يف  عليها  �ملو�فقة  يتم  ومل  �لوثيقة،  هذه 

�أن  �أحمد يو�صف  �أكد  �أو عملية لهذه �لوثيقة يف مو�قف حما�ص و�أد�ئها. وقد  قيمة فكرية 

�لعمق،” يف  برنامج  �لفل�صطينية:  بالق�صية  �أ�رشت  �لعربية  �الأنظمة  “ب�صارة:  �لف�صائية،  �جلزيرة  قناة   
93 

�جلزيرة.نت، 2014/8/11.

�مل�رشيني،  كل  ن�صخة   - �صعيد  خالد  كلنا  �صفحة  �إ�رش�ئيل،  مع  �لعرب  �ل�صهاينة  حتالف  عن  يعلن  نتنياهو   
94

http://youtu.be/TZPZZej0-3s :يوتيوب، 2014/8/13، �نظر

مقابلة مع �أحمد يو�صف، م�صت�صار هنية �ل�صيا�صي، مقابلة باملر��صلة، مّت ت�صجيلها يف قطاع غزة، 2014/3/10.  
95
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�أّي دور ب�صياغتها، ومل  �ملبادرة هي ت�صور �صوي�رشي ب�صكل كامل، ومل يكن حلما�ص 

يف  �حلكومة  رئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  قام  وقد   .
96

�لتنظيمية �أطرها  يف  جّدي  ب�صكل  تناق�ص 

ذلك �لوقت بتحويل �ملبادرة الأبي مازن لكونه �مل�صوؤول عن ملف �ملفاو�صات. وعلى ما 

�الأفكار  �لر�صمية الأ�صخا�ص حم�صوبني على حما�ص يف مناق�صة  �مل�صاركة غري  يبدو فاإن 

فتح  قيادة  �أ�صعر  قد  هنية،  الإ�صماعيل  وت�صليمها  للمبادرة  و��صتالمهم  �ل�صوي�رشية، 

باأنها  حما�ص  و�تهام  �إعالمياً  با�صتغاللها  فقامت  �لقيادي،  دورها  تهّدد  �ملبادرة  هذه  �أن 

ت�صعى الإبر�م �تفاق مع �الإ�رش�ئيليني الإقامة دولة بحدود موؤقتة. 

من  �أعو�م  خم�صة  مدة  �لهدنة  فكرة  على  مبنية  )�لوثيقة(  �ملبادرة  �أن  �لباحث  يرى 

 1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  من  �لكامل  �الن�صحاب  يت�صمن  مرحلي  حّل  �إر�صاء  �أجل 

�أن �لوثيقة  و�لوقف �لكامل للبناء �ال�صتيطاين مع �الإفر�ج عن جميع �ملعتقلني، ويالحظ 

لق�صية  تتطّرق  مل  �أنها  كما  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  مو�صوع  حتا�صت  �ل�صوي�رشية 

�لالجئني، ومل تورد �أّي تفا�صيل حول �لرتتيبات �الأمنية �أو م�صاألة �ل�صيادة على �الأر�ص. 

من �لو��صح �أن هدف �لوثيقة �ل�صوي�رشية من هذ� �حلل �ملرحلي هو و�صع حجر �الأ�صا�ص 

ورف�ص  �ل�رش�ع.  حّل  �أجل  من  �لتفاو�ص  عب  وحما�ص  “�إ�رش�ئيل”  بني  �صيا�صي  حلل 

“�إ�رش�ئيل” للوثيقة نابع من روؤيتها للعملية �ل�صلمية �ملبنية على عدم �لتنازل عن �خلطوط 
�الأ�صا�صية �لتي خطها ر�بني يف خطابه �صنة 1995، كما �أنها ال ترى باأن هنالك ما يلزمها 

بتقدمي �أّي تنازل للفل�صطينيني، باالإ�صافة لرف�صها �خلو�ص باأي مفاو�صات �صيا�صية مع 

حما�ص قبل مو�فقتها على �رشوط �لرباعية. ومن جهة �أخرى، فاإن حما�ص مل تناق�ص هذه 

�لوثيقة يف �أطرها �لتنظيمية ومل تتعامل معها بجدية، ومل تتبناها باأي �صكل من �الأ�صكال. 

وبالرغم من �أن �لوثيقة تلتقي مع روؤية حما�ص يف نقطة �أنه ال يوجد يف �لوقت �حلايل حّل 

نهائي للق�صية �لفل�صطينية ب�صبب �ختالل مو�زين �لقوى، و�أنها ال ترف�ص حالً مرحلياً 

قائماً على �إن�صاء �لدولة �لفل�صطينية كاملة �ل�صيادة على حدود 1967، �رشط �أال يت�صمن 

ذلك �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، غري �أن �ملبادرة تهمل بع�ص ثو�بت حما�ص �ل�صيا�صية كحق 

�ملبادر�ت، وقد عّب  �لنوع من  ��صتبعاد مو�فقة حما�ص على مثل هذ�  �لعودة، مما يعني 

�أو  تكتيكي  مرحلي  �صيا�صي  برنامج  �أو  مبادرة  �أو  موقف  “�أي  بقوله:  ذلك  عن  م�صعل 

�ملرجع نف�صه.  
96
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تف�صيلي يجب �أن ين�صجم مع �لثو�بت �لوطنية �لفل�صطينية،....، وعلى هذ� فنحن نرف�ص 

�حلقوق  ومت�ص  و�ملبادئ  �لثو�بت  تلك  من  تنتق�ص  ت�صويات  �أو  �تفاقات  �أو  م�صاريع  �أي 

.
�لفل�صطينية”97

 :
98

�ساد�سًا: ات�ساالت ومفاو�سات النواب املقد�سيني

يف �صنة 2006 ومن �صمن �إجر�ء�ت حملة �أمطار �ل�صيف، قامت قو�ت �الحتالل ب�صن 

و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  وقيادتها  حما�ص  حركة  �أبناء  بحق  و��صعة  �عتقاالت  حملة 

�صمن  من  �لدويك،  عزيز  مقدمتهم  ويف  ونو�بها  حما�ص  حركة  وزر�ء  ر�أ�صهم  وعلى 

�الإجر�ء�ت �الحتاللية كان قر�ر وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي ب�صحب �لبطاقات �ل�صخ�صية 

)�لهوية( �ملقد�صية من نو�ب �لقد�ص، وهم: �أحمد عطون، وحممد �أبو طري، وحممد طوطح، 

باالإ�صافة �إىل وزير �صوؤون �لقد�ص خالد �أبو عرفة.

�أكرث من ثالث �صنو�ت ون�صف، وبعد  �ل�صجن  �ملقد�صيون يف  �لنو�ب و�لوزر�ء  مكث 

�الإفر�ج عنهم بقو� بدون هوية ب�صبب �صحبها من �الحتالل، طرق �لنو�ب جميع �الأبو�ب 

�ملتاحة ومن �صمنها �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية فا�صرتط عليهم �الدعاء �الإ�رش�ئيلي مقابل 

�إعادة �لهوية �أن يقدمو� ��صتقالتهم من �لت�رشيعي، ر�أى �لنو�ب �لعر�ص �الإ�رش�ئيلي مبثابة 

�لفل�صطينية  �لقياد�ت  حرمان  كان  �الإ�رش�ئيلي  �لهدف  الأن  مقاومته،  �لو�جب  من  �بتز�ز 

ب�صكل  �ملنتخبني  �ل�صعب  ممثلي  ومعاقبة  �صيا�صي  ن�صاط  �أّي  ممار�صة  من  �ملقد�صية 

ديوقر�طي.

يق�صي  قر�ر�ً  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت   2010 يونيو  حزير�ن/  �صهر  يف 

باإبعاد �لنو�ب �ملقد�صيني من �لقد�ص �إىل مناطق �ل�صلطة �لف�صطينية يف ر�م �هلل حلني �لبّت 

يف ق�صية �صحب بطاقاتهم �ل�صخ�صية. من �صمن �خلطو�ت �لتي �تخذها �لنو�ب للرد على 

�أجل �لعمل على حّل ق�صيتهم، �جتمع  �أبو مازن من  �الإ�رش�ئيليني كانت �للجوء للرئي�ص 

�أبو مازن بالنو�ب و��صتمع للق�صية بوجود م�صت�صاريه، فكلف م�صوؤول �لتن�صيق �ملدين 

ح�صني �ل�صيخ و�لوزير حممود �لهبا�ص مبتابعة �ملو�صوع لدى �الإ�رش�ئيليني، بعد عدة �أيام 

حم�صن حممد �صالح، حم��س: در��ش�ت يف �لفكر و�ملم�ر�شة، �ص 471.  
97

مقابلة مع خالد �أبو عرفة، وزير �صوؤون �لقد�ص، �صجن عوفر، 2014/8/2.  
98
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تو��صل �لهبا�ص مع �لنو�ب طالباً منهم �حل�صور للمقاطعة يف ر�م �هلل، بعد ح�صور �لنو�ب 

مّت �إبالغهم باأن حّل ق�صيتهم يكون بخروجهم يف موؤمتر �صحفي يعلنون فيه ��صتقالتهم 

من �لت�رشيعي. فوجئ �لنو�ب باأن �ملوؤمتر �ل�صحفي قد مّت حت�صريه و�أنهم �أمام �أمر و�قع، 

�لت�رشيعي، الأن مدة  يف  نو�باً  باأنهم مل يعودو�  و�أعلنو�  �ل�صحفي  للموؤمتر  �لنو�ب  خرج 

�لوزير  �أعلن  بالت�رشيعي، كما  �نتهت وبناًء على ذلك مل يعودو� نو�ب  �ملجل�ص قد  والية 

�أبو عرفة �أنه مبثابة �مل�صتقيل الأن �حلكومة �لتي كان ع�صو�ً فيها مّت �إقالتها وتغيريها. مل 

جتد مناورة �لنو�ب نفعاً مع �الإ�رش�ئيليني ومّت �إبالغهم من قبل م�صاعدي �أبو مازن بف�صل 

جهودهم الإعادة �لبطاقات �ل�صخ�صية لهم و�إبطال قر�ر �إبعادهم من �لقد�ص، وبالفعل قام 

�الحتالل باعتقال �لنائب �أبو طري لتنفيذ قر�ر �الإبعاد.

خالل  من  ق�صيتهم  وتفعيل  �لقد�ص  يف  �الأحمر  �ل�صليب  مقر  �إىل  �للجوء  �لنو�ب  قرر 

ن�صب خيمة �عت�صام يف �صاحة مقر �ل�صليب، مل يُدر بخلد �لنو�ب �أن مكوثهم يف �خليمة 

و�ل�صعبية  �الأجنبية  للوفود  حمج  �إىل  �العت�صام  خيمة  حتّولت  �أ�صهر،  لثمانية  يتد  قد 

�أثناء زيارة �لقن�صل �ل�صوي�رشي للخيمة  فاأ�صبحت �خليمة مبثابة بيت �رشق جديد. يف 

�ل�صوي�رشية  �لو�صاطة  على  �لنو�ب  و�فق  �لق�صية،  حّل  �أجل  من  و�صاطته  فكرة  طرح 

وبالفعل حترك كلٌّ من �لقن�صل �ل�صوي�رشي ومندوب �صوي�رش� يف �ل�رشق �الأو�صط لدى 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية وتفاهم مع وزير �لد�خلية �لذي كان يتمتع بعالقة �صخ�صية معه 

�الإ�رش�ئيلي،  �ملقرتح  �لنو�ب  در�ص  ��صتقالتهم،  �لنو�ب  تقدمي  عب  �لق�صية  حتل  �أن  على 

�لعر�ص  �لتعاطي مع هذ�  �أمامهم من  �أنه ال مفّر  �لنو�ب  �أ�صهر من �العت�صام وجد  فبعد 

حتى ال ت�صتخدم قو�ت �الحتالل ما ح�صل معهم ك�صابقة قانونية يتم مبوجبها تفريغ 

على  مبو�فقتهم  �ل�صوي�رشي  �ملندوب  �لنو�ب  �أبلغ  �ل�صيا�صيني.  �لن�صطاء  من  �لقد�ص 

�لوزير  رّد  �لد�خلية  لوزير  �لنو�ب  مو�فقة  �ل�صوي�رشي  �لقن�صل  �إي�صال  وبعد  �لعر�ص، 

باأن �ل�صغوط �حلكومية عليه قوية وال ي�صتطيع تنفيذ �ملقرتح، فتم �إبالغ �لنو�ب برت�جع 

�الإ�رش�ئيليني عن عر�صهم.

ف�صلت �لو�صاطة �ل�صوي�رشية وبقي �لنو�ب معت�صمني �إىل �أن �قتحمت قو�ت �الحتالل 

هذه  كتابة  حتى  �هلل،  ر�م  �إىل  �إبعادهم  بعد  فيما  وليتم  �لنو�ب  و�عتقلت  �العت�صام  مقر 

تبّت  �الإ�رش�ئيلية مل  فالعليا  بدون بطاقات �صخ�صية،  �ملقد�صيني  �لنو�ب  يعي�ص  �ل�صطور 

حتى �ليوم يف مو�صوع �صحب �لبطاقات �ل�صخ�صية للنو�ب.



109

االت�ساالت واملفاو�سات بني “اإ�سرائيل” وحما�س

�سابعًا: مفاو�سات �ساليط:

�لع�صكري  �لذر�ع  �لدين  �صالح  �لنا�رش  �ألوية  مع  بالتعاون  �لق�صام  كتائب  نفذت 

�أ�رش �جلندي جلعاد  2006/6/25 عملية  �الأحد  �الإ�صالم فجر  �ل�صعبية وجي�ص  للمقاومة 

�أبو �صامل، �لهجوم  �صاليط، حدث ذلك بعد �قتحام �ملوقع �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف كرم 

كان معد�ً له ب�صكل دقيق وحمكم، ��صتخدمت �لف�صائل �لفل�صطينية فيه نفق حفرته حتت 

�ملوقع �لع�صكري فا�صتطاعت مباغتة �جلنود �الإ�رش�ئيليني و�أ�رشت �جلندي جلعاد �صاليط 

يف �لعملية �لتي �أطلقت �لف�صائل عليها ت�صمية عملية “�لوهم �ملتبدد”، و�لتي نفذها ثمانية 

مقاومني ��صت�صهد منهم �ثنان ورجع �لباقون �إىل قطاع غزة �صاملني. �أعلنت كتائب �لق�صام 

و�لف�صائل �الآ�رشة يف بيان �أ�صدرته يف 2006/6/26 �أن �الحتالل لن يح�صل على معلومات 

حول جنديه �ملفقود �إال بعد �أن يلتزم بالتايل: �أوالً: �الإفر�ج �لفوري عن كافة �الأ�صري�ت. 

.
ثانياً: �الإفر�ج �لفوري عن كافة �الأطفال دون �صّن �لـ 9918

جتري  لن  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �صحفي  موؤمتر  يف  �أوملرت  �أعلن  �ملقاومة  مطالب  على  رد�ً 

 ،
100

�ملاأ�صور �جلندي  مقابل  و�حد  �أ�صري  عن  تفرج  ولن  “�الإرهابيني”  مع  مفاو�صات 

�أوملرت ملكتبه �خلب�ء �الأمنيني �لذين يلكون  وبالرغم من �الإعالن �ل�صحفي، ��صتدعى 

خبة يف مو�صوع حترير �جلنود �ملاأ�صورين من �أجل �أخذ ر�أيهم، كلهم �أ�صارو� عليه باأن 

يبحث عن ت�صوية مع حما�ص، فكلما كانت �لت�صوية �رشيعة كان �لثمن �أقل، �أحد �خلب�ء 

قال الأوملرت �أعط حلما�ص 250 �أ�صري�ً و�أغلق �ملو�صوع، فاإذ� بقي �ملو�صوع مفتوحاً ملدة 

ثالث �صنو�ت �صندفع ثمناً ال يقل عن �ألف �أ�صري، كان رّد �أوملرت على �خلب�ء �الأمنيني �أن 

م�صت�صاريه يقرتحون �أمر�ً �آخر، وهو ��صتغالل عملية �الأ�رش للق�صاء على حما�ص فيجب 

.
101

�أن ت�صل لهم ر�صالة باأن �صاحب �لبيت جّن جنونه

مفاو�صات  �إطالق  �أجل  من  �لو�صاطات  بد�أت  حتى  �صاليط  �أ�رش  على  �أيام  متّر  مل 

تاأثري�ً  �لو�صطاء  �أكرث  عنه،  �الإفر�ج  تاأمني  بهدف  و“�إ�رش�ئيل”  حما�ص  بني  مبا�رشة  غري 

كان م�رش و�أملانيا مع وجود و�صاطات قطرية وتركية و�أوروبية وعلى ر�أ�صها فرن�صا، 

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات – مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ش�ليط من عملية “�لوهم �ملتبدد”   
99

�إىل �شفقة “وف�ء �لأحر�ر”، �ص 14–15.

�صلومي �لد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 223.  
100

�ملرجع نف�شه، �ص 227.  
101
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فعر�صت م�رش �الإفر�ج عن �صاليط مقابل فّك �حل�صار عن غزة وفتح معب رفح و�إيقاف 

على  و�أ�رّشت  �لعر�ص  هذ�  حما�ص  فرف�صت  بها،  �لقيام  “�إ�رش�ئيل”  تزمع  �لتي  �حلرب 

حترير �ألف �أ�صري باالإ�صافة لالأ�صري�ت و�الأ�رشى دون �لـ 18، يف �ملقابل �أعلنت “�إ�رش�ئيل” 

.
102

رف�صها ملبد�أ �لتبادل

على  ع�صكرية  عملية  ف�صنّت  حما�ص،  على  �لع�صكري  لل�صغط  “�إ�رش�ئيل”  جلاأت 

2006/6/28 �أ�صمتها عملية �أمطار �ل�صيف. �أوملرت مل تكن له خلفية �أمنية  قطاع غزة يف 

�لرد  �إىل  فبادر  �الأمنية،  �مل�صكالت  مع  �لتعامل  على  قادر  �أنه  يثبت  �أن  فاأر�د  ك�صارون 

على عملية �الأ�رش باأق�صى قوة، كان �لهدف �الأ�صا�صي �إرهاب قادة حما�ص، فال �أحد من 

و�إعادة  غزة  �قتحام  ت�صتطيع  �لبية  �لقو�ت  �أن  يعتقد  كان  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة 

�صاليط حيّاً، ومن �أجل �إي�صال �لر�صالة ب�صكل و��صح ق�صفت “�إ�رش�ئيل” مكتب هنية يف 

غزة كما قامت بق�صف 50% من مولد�ت �لكهرباء �لتي تزود غزة حتى ال تغرق بالظالم 

ب�صكل كامل، باالإ�صافة ال�صتهد�ف طرق وج�صور بالق�صف. كان �لهدف �ملعلن لعملية 

�رشب  �أن  على  يقوم  كان  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �لتقدير  �صاليط،  �إرجاع  هو  �ل�صيف  �أمطار 

حما�ص و�لبنية �لتحتية يف غزة باالإ�صافة العتقال �ملئات من عنا�رش حما�ص ون�صطائها يف 

�ل�صفة وعلى ر�أ�صهم �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لكثري من روؤ�صاء �لبلديات و�جلمعيات 

و�ملوؤ�ص�صات �لتي تديرها حما�ص يف �ل�صفة �صوف يوؤدي �إىل ر�صوخ حما�ص فتعيد �صاليط 

.
103

بدون �رشوط

�لف�صائل  �أ�صدرت  �ل�صيف،  �أمطار  حملة  بد�ية  من  �أيام  ثالثة  وبعد   2006/7/1 يف 

�الآ�رشة بياناً تطالب فيه بوقف كل �أ�صكال �لعدو�ن و�حل�صار على �ل�صعب �لفل�صطيني، 

من  �ألف  عن  لالإفر�ج  باالإ�صافة   18 �لـ  دون  و�الأطفال  �الأ�صري�ت  جميع  عن  وباالإفر�ج 

�الأ�رشى، حيث ي�صمل �الألف جميع قادة �لف�صائل وجميع ذوي �الأحكام �لعالية وجميع 

.
104

�ملر�صى ذوي �حلاالت �لطبية �ل�صعبة و�الإن�صانية

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات – مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ش�ليط من عملية “�لوهم �ملتبدد”   
102

�إىل �شفقة “وف�ء �لأحر�ر”، �ص 35.

�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 227–231.  
103

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات – مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ش�ليط من عملية “�لوهم �ملتبدد”   
104

�إىل �شفقة “وف�ء �لأحر�ر”، �ص 15.
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مما  قوة  بكل  غزة  ت�رشب  “�إ�رش�ئيل”  كانت   2006/7/12 وحتى   2006/6/28 من 

ربعهم  من  و�أكرث  �لعاديني،  �ملو�طنني  من  ثلثاهم  فل�صطينياً   394 با�صت�صهاد  ت�صبب 

لبنان  يف  �هلل  حزب  �أ�رش  �صوى  �مل�صعورة  �لهجمة  هذه  يوقف  ومل   ،16 �لـ  �صّن  حتت 

�إىل �صمال فل�صطني  �أوملرت ينقل �حلرب  2006/7/12، مما جعل  �إ�رش�ئيليني يف  جلنديني 

�حلرب  من  �أ�صابيع  ثالثة  بعد  �أوملرت  ي�صتطع  مل  �هلل.  وحزب  لبنان  على  حرباً  وي�صّن 

ت�صببت  فقد  متاماً،  �لعك�ص  على  بل  �حلرب  �أهد�ف  من  هدف  �أّي  حتقيق  لبنان  على 

�أن ت�صبب حزب �هلل  �حلرب على لبنان بهّز �صورة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ب�صكل كبري بعد 

مليون  من  �أكرث  الإرغامه  باالإ�صافة  “�إ�رش�ئيل”،  �صكان  من  و44  جندياً   21 بقتل 

جنوب �إىل  و�لهروب  �ل�صمال  يف  بيوتهم  مغادرة  �أو  للمالجئ  �لنزول  على   �إ�رش�ئيلي 

.
105

فل�صطني

و�لتي  “�إ�رش�ئيل”،  تبنتها  �لتي  �لنظرية  تفنيد  مّت  ولبنان  غزة  على  �حلربني  كلتا  يف 

�إعادة  على  وحما�ص  �هلل  حزب  �صيجب  ولبنان  غزة  يف  �لتحتية  �لبنية  �رشب  �إن  تقول 

�جلنود �ملاأ�صورين بدون قيد �أو �رشط، فالنتيجة كانت على �لعك�ص متاماً، ف�صمود لبنان 

وغزة �أف�صل “�إ�رش�ئيل” ومنعها من حتقيق �أهد�فها، و�لعدو�ن دفع حزب �هلل وحما�ص �إىل 

�لتم�صك باجلنود �ملوجودين لديهما، بل ورفع �صقف مطالبها، بعد هذ� �لف�صل ��صطرت 

“�إ�رش�ئيل” �إىل �لرت�جع، ففي 2006/8/14 عنّي �أوملرت نائب رئي�ص �ل�صاباك �ل�صابق عوفر 
ديكل من �أجل �إعادة �جلنود �ملاأ�صورين، كان مغزى هذ� �لتعيني و��صحاً، وي�صري �إىل �أن 

�أوملرت تر�جع عن �إعالنه باأنه لن يتفاو�ص مع “�الإرهابيني” و�أنه لن يفرج عن �أّي �أ�صري 

.
106

فل�صطيني

�أ�رشى  عن  �الإفر�ج  مببد�أ  �لقبول  باجتاه  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف  تغري   2006/10/27 يف 

�ملفاو�صات  م�صار  �صلوك  عن  “�إ�رش�ئيل”  يف  �حلديث  وبد�أ  �صاليط،  مقابل  فل�صطينيني 

�هلل  حزب  عند  �ملوجودين  �لثالثة  �الأ�رشى  تبادل  ي�صمن  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �أجل  من 

م�رشية،  بو�صاطة  للتفاو�ص  مبا�رشة  غري  جوالت  فانطلقت  �صاليط،  �إىل  باالإ�صافة 

�رش�ح  الإطالق  جاهزيتها  �أعلنت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  فبالرغم  بالنجاح؛  تكلل  مل  لكنها 

�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 232–233.  
105

�ملرجع نف�شه، �ص 234.  
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حما�ص  �أن  �إال  �صاليط،  عن  �الإفر�ج  مقابل  �ملعابر  وفتح  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  مئات 

�الإفر�ج �ملنوي  �أ�صماء  �لف�صائل  �أن حتدد  “�إ�رش�ئيل” ترف�ص  �لعر�ص، الأن   رف�صت هذ� 

 .
107

عنهم

بني  للتفاو�ص  �رشية  قناة  �الأثناء  هذه  يف  فتحت  �أنه  كتابه  يف  �ألد�ر  �صلومي  يذكر 

جر�صون با�صكن Gershon Baskin رئي�ص معهد لالأبحاث يف �لقد�ص وغازي حمد، �لذي 

كان على �ت�صال مع �أحمد �جلعبي. بي�صكن تعرف يف �أثناء موؤمتر لالأمم �ملتحدة عقد يف 

�لقاهرة، قبل �النتخابات �لتي فازت بها حما�ص، على حما�رش باجلامعة �الإ�صالمية كان 

معروفاً بانتمائه حلما�ص، وبد�أ بالتو��صل معه تلفونياً حماوالً عقد لقاء بني �صخ�صيات 

من حما�ص و�صخ�صيات �صيا�صية بارزة من �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية، حيث �أبدت �أربع دول 

�ملحا�رش  فاإن  بي�صكن  رو�ية  وبح�صب  ب�رشية.  �للقاء�ت  هذه  ال�صت�صافة  ��صتعد�دها 

يف  �ملحا�رشين  �الأ�صاتذة  من  جمموعة  �للقاء  يح�رش  باأن  رتب  �الإ�صالمية  باجلامعة 

�أجل  من  �ملحا�رشين  هوؤالء  �صفر  جو�ز�ت  تاأت  مل  بي�صكن  من  �نتظار  وبعد  �جلامعة، 

�حل�صول على تاأ�صرية �ل�صفر �لرو�صية، فقرر بي�صكن �ل�صفر لغزة ب�صحبة حنا �صنيورة، 

وهنالك �لتقى برئي�ص �جلامعة �الإ�صالمية وتعرف على �أحمد يو�صف �مل�صت�صار �ل�صيا�صي 

لهنية باالإ�صافة �إىل غازي. �أخب �أحمد يو�صف بي�صكن �أنه كان �صي�صارك يف هذ� �للقاء لكن 

�أحمد يو�صف نفى  . يف لقائي �مل�صجل مع 
108

�لتابع حلما�ص رف�ص ذلك �ل�صورى  جمل�ص 

�صحة كالم بي�صكن حول لقاء رو�صيا لكنه �أقر بوجود تو��صل بني غازي حمد وبي�صكن 

حول �صاليط، لكنه عدَّ دوره هام�صياً يف �ملفاو�صات و�لدور �الأ�صا�صي كان مل�رش.

يف  رف�ص  �أوملرت  لكن  طريقه،  عن  تفاو�صية  قناة  بفتح  �أوملرت  �إقناع  بي�صكن  حاول 

�لبد�ية، مل يياأ�ص بي�صكن وجلاأ �إىل �بنة �أوملرت )د�نا( من �أجل �إقناعه، وبالفعل جنحت د�نا 

، نقطة �لبد�ية لهذه �لقناة �لتفاو�صية كانت يف �صهر �أيلول/ �صبتمب 2006 
109

باإقناعه بذلك

عب �إعطاء �إ�صارة تدل على �أن �صاليط ما ز�ل على قيد �حلياة، وبالفعل مّت تو�صيل ر�صالة 

بخط �ليد وباللغة �لعبية عب �لو�صيط �مل�رشي، وقدمت حما�ص باملقابل مطالبها �الأوىل، 

وهي خم�صمئة �أ�صري باالإ�صافة �إىل وقف �لعمليات �لع�صكرية �صّد غزة وفتح �ملعابر. بعد 

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات – مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ش�ليط من عملية “�لوهم �ملتبدد”   
107

�إىل �شفقة “وف�ء �لأحر�ر”، �ص 37.

�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 326.  
108

�ملرجع نف�شه، �ص 241.  
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�أن �أو�صل بي�صكن مطالب حما�ص �ت�صل به عوفر ديكل طالباً منه �لتوقف عن و�صاطته، 

لكن نادر �الأع�رش �لقن�صل �مل�رشي يف �صفارة تل �أبيب �ت�صل ببي�صكن و�أخبه �أن حما�ص 

، بعد ثالثة 
110

ال تقبل �لتفاو�ص مع ديكل، و�أ�صار عليه باال�صتمر�ر كو�صيط بني �لطرفني

�أ�صهر من بدء و�صاطة بي�صكن �أوقف �أوملرت هذه �لقناة )بي�صكن - حمد( ب�صكل مفاجئ، 

.
111

عندما ت�رشب لل�صاباك معلومات عن �لر�صائل �ملتبادلة عبها

ر�صخت  حما�ص  الإ�رش�ر  ونتيجة  �مل�رشي،  �لو�صيط  عب  �لتفاو�ص  ��صتمر 

“�إ�رش�ئيل” مرة �أخرى وقبلت مببد�أ �التفاق على �الأ�صماء �ملنوي �الإفر�ج عنها، مّت ت�صليم 
�أ�صامة  �أعلن   .2007/8/29 ويف   2007/4/8 يف  �مل�رشي  �لو�صيط  عب  باالأ�صماء  قائمة 

�ملزيني �لقيادي يف حما�ص �أن حما�ص تو�صلت �إىل �صفقة تق�صي باالإفر�ج عن 450 �أ�صري�ً 

فل�صطينياً مقابل �صاليط. �ت�صح فيما بعد �أن “�إ�رش�ئيل” �أف�صلت �ل�صفقة الأنها مل تو�فق 

�إال على �أربعني ��صماً وردت يف �لقائمة �لتي �صلمتها حما�ص بحجة �أن �لباقني هم عبارة عن 

.
112

�أ�صماء “ثقيلة” وم�صوؤولني عن قتل �لعديد من �الإ�رش�ئيليني

�لتي  �الأ�صماء  لقائمة  �الإ�رش�ئيلي  �لرف�ص  نتيجة  مكانها  تر�وح  �ملفاو�صات  بقيت 

قدمتها حما�ص، فطالب عوفر ديكل �لقيادة �الإ�رش�ئيلية بتغيري م�صطلح “خمربون �أيديهم 

ملطخة بالدماء” و�إبد�ء مرونة من �أجل �مل�صي قدماً لتنفيذ �ل�صفقة، لكن طلبه ��صطدم 

�صعيد  على  �الإ�رش�ئيلية.  و�لقيادة  دي�صكني  يوفال  �ل�صاباك  رئي�ص  قبل  من  بالرف�ص 

�آخر مّت يف 2007/7/16 �إجناز �صفقة �لتبادل بني “�إ�رش�ئيل” وحزب �هلل ومّت �الإفر�ج عن 

يف  �أملانية.  و�صاطة  عب  �الإ�رش�ئيليني  �جلنديني  جثتي  مقابل  وفل�صطينيني  عرب  �أ�رشى 

2008/9/20 �أعلنت حما�ص على ل�صان �لزهار �أن حما�ص �صتلغي كل �صيء و�صتبد�أ باأ�صماء 

و�أرقام جديدة يف �صفقة �صاليط �إذ� ما ��صتمر �لرت�جع و�خلرق �الإ�رش�ئيلي ملا مّت �التفاق 

�أ�صري،  �ألف  �لوفد �مل�رشي هو  مّت �التفاق عليه مع  “ما  �ل�صاأن، ف�رشح قائالً:  عليه بهذ� 

و�الآلية 450 عندما يتم ��صتالم �جلندي ونتاأكد �أن 450 خرجو� وبعد ذلك يتم �إطالق 550 

.
خالل �صهرين باالإ�صافة للن�صاء و�الأطفال”113

و�صام �أبو عفيفة، كو�لي�ص مفاو�صات وفاء �الأحر�ر - �حللقة �الأوىل، موقع �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  
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�صلومي �ألد�ر، مرجع �ش�بق، �ص 241.  
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�صاليط،  �إطالق  لتاأمني  حما�ص  مع  مبا�رشة  مفاو�صات  �إجر�ء  “�إ�رش�ئيل”  حاولت 

وتدّخل من �أجل ذلك �لع�صو �لعربي يف �لكني�صت عبا�ص زكور، لكن حما�ص رف�صت ذلك، 

كما قام ديكل بااللتقاء برئي�ص �لهيئة �لقيادية �لعليا ملعتقلي حما�ص يف �صجون “�إ�رش�ئيل” 

يحيى �ل�ّصنو�ر من �أجل �لتدخل لل�صغط على قيادة حما�ص الإجناز �ل�صفقة، فكان جو�ب 

�صفقة  الإمتام  �ل�صجون  خارج  يف  حما�ص  حركة  لقيادة  �لتوجه  “باإمكانكم  �ل�ّصنو�ر 

�لتبادل”، كما حاولت بع�ص �جلهات �الأوروبية وعلى ر�أ�صها فرن�صا �إجر�ء و�صاطات من 

.
114

�أجل �إمتام �ل�صفقة، هذه �ملحاوالت وغريها مل ت�صفر عن �صيء يذكر

�أعلنت حما�ص على ل�صان �أ�صامة �ملزيني �أن جهود �الإفر�ج عن �صاليط ف�صلت ب�صبب 

وجود ثالث عقبات، �أولها �أن “�إ�رش�ئيل” مل تو�فق �إال على 300 من �لقائمة �لتي قدمتها 

حما�ص وت�صمل 450 �أ�صري�ً. وثانيها �أن “�إ�رش�ئيل” تريد �إبعاد �أ�رشى �ل�صفة �لغربية �إىل 

عملية  من  �ملجاهدين  بع�ص  ��صتبعاد  على  “�إ�رش�ئيل”  �إ�رش�ر  وثالثها  فل�صطني.  خارج 

�لوزر�ء  رئا�صة  وت�صلمه  نتنياهو  وفوز  “�إ�رش�ئيل”  يف  �النتخابات  �إجر�ء  بعد  �لتبادل. 

يف2009/3/31، ��صتبدل نتنياهو ديكل ب�صابط من �صفوف �ملو�صاد يدعى حجاي هد��ص 

ومن   2009/10/2 يف  جديد.  من  �ملبا�رشة  غري  �لو�صاطة  ��صتئناف  ليتم   Hagai Hadas

مقابل  فل�صطينية  �أ�صرية   19 �رش�ح  “�إ�رش�ئيل”  �أطلقت  �أملانية،  م�رشية  و�صاطة  خالل 

، �أطلق على هذه �لعملية ��صم “�صفقة 
115

�رشيط م�صور يظهر فيه �صاليط �صليماً معافى

�ل�رشيط”.

حيث  �الأ�رشى،  مبلف  بالتالعب  “�إ�رش�ئيل”  م�صعل  خالد  �تهم   2010/1/10 يف 

يتقدمون خطوة ثم يرت�جعون خطوتني، و�أ�صار �إىل �أن هنالك �أطر�فاً دولية وغري دولية 

، كما �أعلن �لزهار 
116

ال تريد �إمتام �صفقة �صاليط خ�صية �أن يوؤدي ذلك �إىل تقوية حما�ص

�أن �الإ�رش�ئيليني كانو� يحاولون ك�صب �لوقت  �أن �ملفاو�صات قد توقفت وف�صلت ب�صبب 

�صاليط،  مبكان  يتعلق  �صيء  �إىل  ي�صلون  لعلهم  �ال�صتخبار�تي  �لعمل  تفعيل  �أجل  من 

باالإ�صافة �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” تتفق على �أ�صياء مع حما�ص ثم ترت�جع عنها من �أجل ج�ّص 

نب�ص حما�ص وهل �صتثبت على مو�قفها �أم ال بحيث كانو� يتفقون على �إدر�ج �أ�صماء يف 

�ملرجع نف�شه، �ص 42.  
114

�ملرجع نف�شه، �ص 43–44.  
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�ل�صفقة ثم يرت�جعون عنها. كما �أو�صح �لزهار �أن �ملفاو�صات توقفت منذ �صهر �صباط/ 

فب�ير 2010 بعد �أن مّرت ب�صل�صلة طويلة من �جلوالت، حيث بد�أت �لو�صاطة من �جلانب 

�لذي  �لثمن  �إعطاء  ترف�ص  كانت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إال  مبا�رشة،  �الأ�رش  عملية  بعد  �مل�رشي 

للو�صاطة  �لبيطانيون و�الإيرلنديون  �ملفاو�صات. فتدخل حينها  تطلبه حما�ص فف�صلت 

ومّت �التفاق على �صبعني ��صماً ثم مّت �النتقال مل�رش لتد�ر �ملفاو�صات فيها، خا�ص فيها 

�لو�حد  �ليوم  يف  عقدت  بحيث  �ملبا�رشة  غري  �ملفاو�صات  من  مركزة  جولة   25 �لطرفان 

مّت  ما  ملتابعة  �الأملاين  �لو�صيط  تدخل  “�إ�رش�ئيل”  طلبت  بعدها  جل�صات.  خم�ص  �إىل  �أربع 

نية  ح�صن  كبادرة  تقديهم  �صيتم  �أ�صري�ً   550 بـ  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  عليه  �التفاق 

وبخ�صو�ص �أ�صري�ً.   550 �لـ  لهوؤالء  معايري  و�صع  حما�ص  حاولت  �مل�رشي.   للجانب 

وتو�صل  �ملفاو�صات  من  جديدة  جولة   62 بعقد  �الأملاين  �لو�صيط  قام  �أ�صري�ً   450 �لـ 

�الأ�صماء  على  مو�فقته  نتنياهو  �أبلغ  ��صماً.   450 من  ��صماً   325 حول  �تفاق  �إىل  �لطرفان 

عب �لو�صيط �الأملاين، لكنه تر�جع عن مو�فقته بعد �جتماعه باملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر 

من  حمرر  �أ�صري  الأي  �ل�صماح  عدم  وقررو�  �التفاق  رف�صو�  �لذين  �ل�صباعية”  “�للجنة 
�لتي   325 �لـ  �الأ�صماء  رف�صو�  كما  جميعاً،  و�إبعادهم  �لغربية  لل�صفة  بالعودة  حما�ص 

50 فتفجرت  �إىل  100 عام  �الأحكام من  من ذلك خف�ص  �التفاق عليها و�قرتحو� بدالً  مّت 

.
117

�ملفاو�صات وتوقفت

توقفت جهود �لو�صاطة �مل�رشية عقب �ندالع �لثورة �مل�رشية يف 2011/1/25 وتنحي 

�لتو�صل  من  ياأ�صه  نتيجة  من�صبه  من  هد��ص  حجاي  ��صتقال   2011/4/13 ويف  مبارك، 

 .
118

التفاق، فتم تعيني �مل�صوؤول يف جهاز �ملو�صاد ديفيد ميد�ن David Medan خلفاً له

جلاأ ميد�ن لتفعيل قناة با�صكن - حمد �لتفاو�صية، ميد�ن �قتنع �أن قناة با�صكن - حمد 

هذه  على  �عتمد  لذلك  خاللها،  من  يتو��صل  �جلعبي  و�أن  جناعة  و�الأكرث  �الأ�رشع  هي 

�لقناة و�أعطى تفوي�صاً لبي�صكن بالتفاو�ص، كما عر�ص من خالله على حما�ص �لتفاو�ص 

وب�صكل وحمد  بي�صكن  بني  �حلديث  ويكون   ،Skype �ل�صكايب  �أو  �لهاتف  عب   �ملبا�رش 

قناة �جلزيرة مبا�رش، مبا�رش مع حممود �لزهار: تبادل �الأ�رشى بني حما�ص و�إ�رش�ئيل، يوتيوب، 2010/7/3،   
117

https://www.youtube.com/watch?v=v2Hs7VL7sFs :نظر�

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات – مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ش�ليط من عملية “�لوهم �ملتبدد”   
118

�إىل �شفقة “وف�ء �لأحر�ر”، �ص 46.
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2011/7/19 ولكن �جلعبي رف�ص  غري مبا�رش بني ميد�ن و�جلعبي. مّت طرح ذلك يف 

�القرت�ح وبقيت �ملفاو�صات ت�صري باآليتها �ل�صابقة، ر�صائل ومكاملات هاتفية بني بي�صكن 

.
119

وحمد

�أنه كان يلك تفوي�صاً قوياً من نتنياهو  ميد�ن كان متحم�صاً الإنهاء �ل�صفقة، ويبدو 

الإنهائها بعك�ص �صابقيه، فعر�ص �اللتقاء يف �أكرث من مكان مع حما�ص لكن �جلعبي رف�ص 

ذلك، كانت �صالبة �جلعبي �صبباً يف خروج �ل�صفقة ب�صكلها �مل�رشف مع �أن �ل�صاباك يف 

�لبد�ية كان يف�رش هذه �ل�صالبة بعدم رغبة �جلعبي باإجر�ء �صفقة و�أنه يريد �الحتفاظ 

�لتفا�صيل مّت نقل  ب�صاليط كورقة �صغط. عندما بد�أت قناة بي�صكن - حمد بالدخول يف 

يف  تكمن  حمد   - بي�صكن  قناة  ميزة  �أن  ويبدو  �جلعبي،  مبو�فقة  �لقاهرة  �إىل  �لتفاو�ص 

�أن �ملفاو�صات تتم عبها ب�صكل �رشيع، ويف كل وقت بدون مو�عيد م�صبقة عب �لهاتف 

.
120

و�لبيد �الإلكرتوين

“�إ�رش�ئيل” بحثت مع �مل�صري  �أن  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي  �أعلن مكتب وزير   2011/6/5 يف 

ويف  �صاليط،  مو�صوع  مب�رش  �النتقايل  و�حلكم  �لع�صكري  �ملجل�ص  رئي�ص  طنطاوي 

 450 دفعتني؛  على  �أ�صري�ً   1,027 �صمت  �لتي  �صاليط  �صفقة  �إبر�م  مّت   2011/10/11

�أ�صري�ً   550 ب�صهرين  بعدها  ثم  حما�ص،  تختارهم  و�ملوؤبد�ت  �لعالية  �الأحكام  من  �أ�صري�ً 

تختارهم “�إ�رش�ئيل”، باالإ�صافة �إىل 27 من �لن�صاء �الأ�صري�ت. �صمت �ل�صفقة 350 �أ�صري�ً 

 1948 من �ملوؤبد�ت و�صملت معتقلني من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لقد�ص و�أر��صي 

و�ل�صتات، ت�صمن �التفاق �إبعاد 163 �أ�صري�ً من �ل�صفة �لغربية �إىل غزة و42 �إىل �صورية 

.
121

وقطر وتركيا

وحماولة  �ملناورة  عن  “�إ�رش�ئيل”  تُكّف  مل  �ل�صفقة  عمر  من  �الأخرية  �للحظة  حتى 

�لتقليل من قيمة �ل�صفقة وت�صويهها، ففي ليلة �الإفر�ج عن �الأ�رشى مّت جمعهم يف �صجن 

�لنقب ومّت �إعطاوؤهم تعهد�ً يت�صمن �الإلتز�م بعدم �لعودة للمار�صة �لعنف من �أجل �لتوقيع 

عليه، رف�صت قيادة �أ�رشى حما�ص �لتوقيع على �أّي تعهد مهما كان �صكله، وعّدو� �الأمر 

و�صام �أبو عفيفة، كو�لي�ص مفاو�صات وفاء �الأحر�ر - �حللقة �لثانية، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  
119

 �ملرجع نف�صه.
120

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات – مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ش�ليط من عملية “�لوهم �ملتبدد”   
121

�إىل �شفقة “وف�ء �لأحر�ر”، �ص 54.
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�ل�صجون  �إد�رة  �لزنازين و�أخبتهم  �أ�رشى حما�ص يف  ين�صب لهم، فتم عزل قيادة  فخاً 

�أ�رشى  قيادة  مت�صكت  �لتعهد.  على  يوقعو�  مل  �إن  �ل�صفقة  من  �أ�صماءهم  �صتحذف  �أنها 

الإح�صار  “�إ�رش�ئيل”  فا�صطرت  �لقيادة،  مبوقف  �صجناوؤها  و�لتزم  مبوقفها  حما�ص 

�لو�صيط �مل�رشي يا�رش �لغز�وي �إىل �صجن �لنقب من �أجل �إقناعهم بذلك، د�ر نقا�ص بني 

�ل�صفقة  كانت  �إذ�  منه  و��صتف�رشو�  �ملو�صوع  حول  �مل�رشي  و�لو�صيط  �الأ�رشى  قيادة 

دفع  �مل�رشي  �لو�صيط  نفي  ذلك.  �مل�رشي  �لو�صيط  فنفى  تعهد،  �أّي  توقيع  على  تن�ّص 

�أّي  �أن يوقعو�  �ل�صجن على  �لبقاء يف  �أنهم يف�صلون  و�أعلنو�  للتم�صك مبوقفهم  �الأ�رشى 

�لتعهد  على  �لتوقيع  فاألغت  و�لرت�جع  للر�صوخ  “�إ�رش�ئيل”  ��صطرت  ثانية  مرة  تعهد، 

 .
122

ك�رشط لالإفر�ج عن �الأ�رشى

جناح �ل�صفقة يعدُّ ن�رش�ً كبري�ً حلما�ص، الأنها ��صتطاعت فر�ص �لكثري من �رشوطها 

�ل�صعور  مقابل  ترف�صها،  كانت  �أ�صماء  على  مو�فقة  منها  و�نتزعت  “�إ�رش�ئيل”  على 

نتيجة  من  م�صدوماً  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  كان  �لفل�صطيني  �جلانب  من  �ل�صديد  بالفرح 

 �ل�صفقة، ومن ف�صل �أجهزته �الأمنية باحل�صول على �أّي معلومة تفيد مبكان �صاليط طو�ل

دي�صكني  �ل�صاباك  رئي�ص  �أقّر  غزة.  يف  حجر  مرمى  على  �حتجازه  من  �صنو�ت  خم�ص 

كوهني يور�م  �أقر  وكذلك  م�صوؤوليته،  يتحمل  و�أنه  �صخ�صياً  ف�صالً  وعدَّه  �لف�صل   بهذ� 

Yoram Cohen رئي�ص �ل�صاباك �لذي جاء بعد دي�صكني بف�صله يف �حل�صول على معلومات 

حول مكان �صاليط، نتيجة هذ� �لف�صل مل يكن �أمام �حلكومة �الإ�رش�ئيلية مفر من �إجر�ء 

عملية �لتبادل. ويعزو مائري د�غان Meir Dagan، رئي�ص �ملو�صاد �ل�صابق، �صبب ف�صل 

�الأجهزة �الأمنية �إىل �أن حر��ص �صاليط من �أفر�د حما�ص مل ي�صتخدمو� �أّي جهاز خليوي 

 .
123

�أو كمبيوتر وكانو� معتقلني معه، ولي�ص لهم �أّي �ت�صال باأحد �صوى �أحمد �جلعبي

بذلك �رّشح  كما  حما�ص،  ل�رشوط  و“�إ�رش�ئيل”  نتنياهو  خ�صوع  للجميع  و��صحاً   كان 

 .
124

�أفر�مي هليفي رئي�ص �ملو�صاد �ل�صابق

بها  مّرت  �لتي  �ملر�حل  تلخي�ص  يكننا  �صاليط  مفاو�صات  �صري  على  �الطالع  بعد 

�صفقة �صاليط كالتايل:

مقابلة مع توفيق �أبو نعيم، 2014/3/20.  
122

موقع و�ال �الإخباري، 2012/10/18، �نظر: http://news.walla.co.il/?w=//2577040 )بالعبية(  
123

�صحيفة �لر�ش�لة، 2012/6/3.  
124
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حتميل “�إ�رش�ئيل” �ل�صلطة �لفل�صطينية بقيادة �أبو مازن �مل�صوؤولية عن �إعادة �جلندي   .1

و�ل�صغط عليه من �أجل �إعادته بدون مقابل.

رف�ص مبد�أ �لتفاو�ص مع حما�ص و�لتهديد باللجوء للحرب.  .2

�ل�صغط �لع�صكري و�صّن �حلرب �لذي بد�أ بعملية �أمطار �ل�صيف.  .3

�لدويك  عزيز  ر�أ�صهم  وعلى  �لت�رشيعي  يف  نائباً   64 باعتقال  حما�ص  على  �ل�صغط   .4

باالإ�صافة للوزر�ء وروؤ�صاء �لبلديات يف �ل�صفة �لغربية.

ت�صديد �حل�صار على قطاع غزة.  .5

على  قدرتهم  من  �الإ�رش�ئيليني  ياأ�ص  بعد  حما�ص  مع  طويلة  مفاو�صات  يف  �لدخول   .6

��صتعادة �صاليط بالطرق �لع�صكرية.

ج�ّص نب�ص حما�ص من خالل �إدر�ج �أ�صماء ثم �لرت�جع عنها.  .7

ملكان  �لو�صول  بغية  �ال�صتخبار�تي  �لعمل  تفعيل  �أجل  من  �لوقت  وك�صب  �ملرو�غة   .8

�صاليط.

حماولة فتح قناة تفاو�صية مبا�رشة من خالل �ل�صجون وقناة بي�صكن - حمد.  .9

�ملرو�غة  �أ�صاليب  كل  ف�صل  بعد  �ل�صفقة  و�إبر�م  �ملقاومة  ملطالب  �لر�صوخ  و�أخري�ً 

وك�صب �لوقت.

خامتة:

�لقبول  �إىل  حما�ص  مع  �لتفاو�ص  ملبد�أ  �لتام  �لرف�ص  من  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف  تدرج 

باجللو�ص معها على طاولة �ملفاو�صات و�لتعاي�ص مع �صيطرتها على قطاع غزة. وتغرّي 

�ملوقف �الإ�رش�ئيلي �إذ مل يكن ليتحقق �إال بعد �متالك حما�ص لبع�ص �أور�ق �لقوة من قبيل 

�ل�صو�ريخ و�جلندي �ملاأ�صور �صاليط.

حما�ص وكاأي حركة حترر وطني ت�صعى للتخل�ص من �الحتالل م�صطرة للتفاو�ص 

مع عدوها، وكنتيجة لتغري �لو�قع �ملحيط بحما�ص تطور موقفها من �لتفاو�ص و�لعملية 

�ل�صلمية، فبعد �أن كانت ترف�ص �صيا�صياً نهج �لتفاو�ص —و�إن كان بع�ص خطباء �مل�صاجد 

�ملح�صوبني عليها يحّرمونه دينياً— �أ�صبحت ترى �أن �لتفاو�ص هو و�صيلة و�أد�ة لتحقيق 

�لتفاو�ص كاأد�ة مهمة للتحرر من �الحتالل، لذلك ال ترف�ص  �أهمية  �أهد�فها، فهي تدرك 

مبد�أ �لتفاو�ص �ملبا�رش �أو غري �ملبا�رش. ففي فكر حما�ص �ل�صيا�صي ال يوجد ما ينعها من 
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�صيا�صي،  مانع  لديها  يوجد  لكن  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  مبا�رشة  مفاو�صات  خو�ص 

ميز�ن  تعدل  حال  ويف  �ملفاو�صات،  من  �لنوع  هذ�  خو�ص  يف  �مل�صلحة،  بتقدير  مرتبط 

�لقوى فال ي�صتبعد �أن تخو�ص حما�ص مفاو�صات مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل”، دون �لتنازل 

عن �لثو�بت �لتي توؤمن بها.

�لتطور �لذي طر�أ على موقف حما�ص من �ملفاو�صات يعدُّ طبيعياً الأنه �صبيه مبا حدث 

مع كثري من حركات �لتحرر �لوطني حول �لعامل، بل هو �أقرب ملا حدث مع حركة فتح 

معها  هدنة  �تفاقيات  و�أبرمت  �ل�صبعينيات  يف  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ت�صاالت  خا�صت  �لتي 

عقب ��صطد�مها ع�صكرياً معها يف �أثناء تو�جدها يف لبنان، ثم �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة يف 

�لثمانينيات، و�أخري�ً �ملبا�رشة بعد موؤمتر مدريد. �لفرق بني حما�ص وفتح يف هذ� �ل�صاأن 

�ل�صلمية  �لعملية  يف  �النخر�ط  �رشوط  برف�صها  �أيديولوجياً  نف�صها  ت�صبط  حما�ص  �أن 

�أن  “�لعنف”، لذلك من غري �ملتوقع  “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود ونبذ  و�أهمها �العرت�ف بحق 

بهذه قبولها  دون  حما�ص  مع  �صيا�صي  بعد  ذ�ت  مفاو�صات  خو�ص  “�إ�رش�ئيل”   تقبل 

�ل�رشوط.

�أما  مبا�رشة،  غري  باأنها  وحما�ص  “�إ�رش�ئيل”  بني  و�ملفاو�صات  �الت�صاالت  �ت�صمت 

ظروف  فر�صته  منها  حدث  وما  �الآن؛  حتى  حما�ص  فرتف�صها  �ملبا�رشة  �لتو��صالت 

�ل�صجون.  يف  معظمها  وحدثت  �لفل�صطينيني،  و�إر�دة  حرية  من  تنتق�ص  �لتي  �الحتالل، 

وب�صكلٍ عام، ��صتطاعت حما�ص �كت�صاب �رشعية �صيا�صية وحت�صيل �عرت�ف �صمني من 

�أن حتققها بدون خو�ص  “�إ�رش�ئيل”، باالإ�صافة لتح�صيل مكا�صب �صيا�صية ما كان لها 
�ملفاو�صات.

حما�ص ترف�ص تقدمي تنازالت �رشيحة و�لقبول ب�رشوط �لرباعية من �أجل �النخر�ط 

يف �لعملية �ل�صلمية، لكنها تقدم تنازالت �صمنية من �أجل �لو�صول ال�صرت�تيجية وطنية 

موحدة مثل �إعادة �لتاأكيد على ما طرحه �ل�صيخ �أحمد يا�صني باإقامة دولة فل�صطني على 

حدود �لر�بع من حزير�ن، و�لتاأكيد على �أن هنالك �أ�صكال متعددة للمقاومة.

�الأول  �لتيار  حما�ص،  د�خل  تيار�ت  ثالثة  هنالك  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  من  �ملوقف  يف 

لذلك،  �حلاجة  دعت  �إذ�  “�إ�رش�ئيل”  مع  مبا�رشة  مفاو�صات  خو�ص  يف  باأ�ص  ال  �أنه  يرى 

�أن تكون �ملفاو�صات غري مبا�رشة حتى لو دعت �حلاجة  �أن �الأ�صل  و�لتيار �لثاين يرى 

لذلك، �أما �لتيار �لثالث فريى �أن يتم توكيل �ل�صلطة وم.ت.ف بعملية �لتفاو�ص.
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م�صرية  �إف�صال  على  قادرة  حما�ص  �أن  تدرك  �ل�صلمية  �لعملية  يف  �لفاعلة  �الأطر�ف 

�ل�صالم يف حال مل تكن �رشيكاً بها، لذلك هنالك حماوالت لدجمها يف �لعملية �ل�صلمية بعد 

�إخ�صاعها. بالن�صبة حلما�ص فال ي�صتبعد �أن تخو�ص مفاو�صات مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل” 

يف حال تعدل ميز�ن �لقوى يف �ل�رش�ع �لد�ئر بينهما ليكون متو�زناً على �الأقل. 

للق�صية  نهائي  حلل  �لتو�صل  يف  �صعوبة  يرى  وحما�ص،  “�إ�رش�ئيل”  �لطرفني،  كال 

�لفل�صطينية لذلك �لتقت م�صلحتهما يف �لتو�صل �إىل �تفاقات �آنية ذ�ت طابع �أمني مطلبي 

�أّي �صيء ل�صالح  “�لتنازل” عن  فـ“�إ�رش�ئيل” ال ترغب يف  دون �لتو�صل حلل �صيا�صي، 

ميز�ن  �ختالل  ظّل  ويف  �أنه  ترى  وحما�ص  ذلك،  على  يرغمها  ما  يوجد  وال  �لفل�صطينيني 

و�للجوء  �إنهائه  دون  مفتوحاً  �ل�رش�ع  �إبقاء  هو  فاالأف�صل  “�إ�رش�ئيل”  ل�صالح  �لقوى 

حللول موؤقتة حتت مظلة �لهدنة وبدون �العرت�ف بحق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود. 






