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مامرسة إىل  يعود  عنه  مفَرج  مخرّب  أي  إن  اإلرهاب.  محاربة  سنواصل  أننا  التوضيح   أرجو 
اإلرهاب – سيكون دمه مباحاً. وتختلف دولة إرسائيل عن أعدائها حيث إنها ال تحتفل بإطالق رساح 
قتلة وال تحمل عىل األكتاف أولئك الذين سبق وأودوا بحياة الناس، بل بالعكس – إننا نؤمن بقدسية 

الحياة، إننا نقّدس الحياة. ويثل هذا املوقف تقليداً قدياً عريقاً لدى شعبنا، الشعب اليهودي. 

أيها املواطنون اإلرسائيليون، لقد شهدنا يف األيام األخرية متاسكاً يف صفوف الشعب مل نشهده منذ 
زمن بعيد. إن هذه الوحدة هي مصدر قوة إلرسائيل حارضاً ومستقبالً. إننا جميعاً نبارك حالياً إعادة 
غلعاد ]شاليط[ إىل البيت، إىل دولتنا الحرة، دولة إرسائيل. وسنحتفل غداً بأمسية عيد فرحة التوراة، 
ثم ُتتىل يف الُكنس يوم السبت القادم ضمن ُملحق “فصل التكوين” ]الفصل األول من فصول التوراة[ 
جوِن والجالِسنَي يف الظلمِة ِمَن الُحبوسِ”. وأستطيع يف هذا  أقوال النبي إشعيا: “وُتخِرج األرَسى ِمَن السُّ
اليوم أن أقول باسمكم جميعاً، أيها املواطنون اإلرسائيليني، مستلهامً بقيم شعب إرسائيل الخالدة: لقد 

رجع األبناء إىل البالد من أرض العدو، إن شعب إرسائيل حي!

وثيقة رقم 278:

بني  األرسى  تبادل  صفقة  حول  الروسية  الخارجية  لوزارة  صحفي  بيان 
“إرسائيل” وحامس278 )نص مرتجم عن األصل(

18 ترشين األول/ أكتوبر 2011 

بدأ تنفيذ االتفاق الذي أبرم يف وقت سابق بني الحكومة اإلرسائيلية وحركة حامس الفلسطينية 
بشأن مبادلة الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط بأكث من 1000 أسري فلسطيني. وتم تسليم شاليط إىل 
الجانب اإلرسائييل عىل الحدود مع قطاع غزة، والتقى بالفعل باألهل واألقارب. ويف نفس الوقت، تم 
اإلفراج عن الدفعة األوىل املؤلفة من 477 أسرياً فلسطينياً من السجون اإلرسائيلية. وال بد من اإلفراج 

عن 550 فلسطينياً إضافياً يف كانون األول. 

ترحب موسكو بإنجاز هذا االتفاق الذي قيمنا نتائجه بشكل إيجايب يف وقت سابق. ونعتب أن البعد 
اإلنساين ذو أهمية يف هذه البادرة املتبادلة للنوايا الحسنة. كام نعتقد أيضاً أن هذا األمر يعود بالنفع 
عىل الوضع العام يف املنطقة ويحسن أجواء العالقات اإلرسائيلية الفلسطينية. وإن التبادل الذي بدأ 

يوفر أيضاً األرضية ملزيد من التوقعات بنجاح الطرفني يف امليض قدماً نحو حل قضايا حساسة أخرى. 

وثيقة رقم 279:

بيان صحفي للمتحدث الرسمي باسم األمني العام لألمم املتحدة روبرت 
سريي حول صفقة شاليط لتبادل األرسى279 )نص مرتجم عن األصل( 

18 ترشين األول/ أكتوبر 2011

رحب األمني العام ]لألمم املتحدة[ باالتفاق األخري لتبادل األرسى ورأى أن عملية إطالق السجناء 
التي حدثت اليوم هي مبثابة تقدم كبري يف املجال اإلنساين. فلطاملا دعا إلنهاء االحتجاز غري املقبول 
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لجلعاد شاليط وإىل إطالق رساح األرسى الفلسطينيني. وعىل مدى عدة سنوات، دعمت األمم املتحدة 

بفاعلية قنوات الحوار لحل هذه القضية. 

هذا  يف  لجهودها  أملانيا  وكذلك  النتيجة،  هذه  تحقيق  يف  ملساهمتها  العام مرص  األمني  ويشكر 

املدى إلنهاء  بعيدة  الخطوات  املزيد من  باتخاذ  العام  األمني  يأمل  القضية،  نهاية هذه  الصدد. ويف 

حد  وضع  إىل  السياق  نفس  يف  بالدعوة  يستمر  كام  اإلعامر.  إعادة  ومتكني  غزة  قطاع  الحصار عىل 

لتهريب األسلحة وإرساء الهدوء الدائم بني إرسائيل وقطاع غزة. 

وثيقة رقم 280:

رسالة من محمد بديع حول تحرير األرسى ووحدة الشعب الفلسطيني280

20 ترشين األول/ أكتوبر 2011

بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، وبعد.. 

االحتالل، من  الفلسطينية وكيان  املقاومة  بني  األحرار(  )وفاء  ة  امُلسامَّ تبادل األرسى  ُتَعد صفقة 

من  مخاضٍ عسرٍي وجوالتٍ طويلةٍ  بعد  فقد جاءت  الفلسطينية؛  القضية  تاريخ  يف  ة  املهمَّ املحطات 

ضت عن نجاح املفاِوض الفلسطيني وحصوله عىل مطالبه التي  التفاوض امُلْضني، ولكنها يف النهاية متخَّ

مها يف أوىل جوالت التفاوض منذ ما يقرب خمس سنوات. وهذا يعكس صب وجلد وطول نَفس  قدَّ

كه برشوطه وثوابته حتى النهاية، رغم الحصار والتدمري والتجويع وحرب اإلبادة  هذا املفاِوض ومتسُّ

التي شنتها إرسائيل عىل غزة. 

لقد أعادت هذه الصفقة قضية األرسى إىل الواجهة من جديد، وأعادت تفعيل القضية الفلسطينية 

مبا يتناسب مع حجمها وأهميتها يف الحس والوجدان العريب واإلسالمي، بل واإلنسانية جمعاء، كام 

أن  وأثبتت  القوة،  موازين  يف  جذرياً  تغيرياً  أحدثت  التي  األحداث  كأهم  التاريخ  يف  رت  ُسطِّ أنها 

ق عىل أرض الواقع: )َولََينرُصَنَّ اللَُّه  الحقوق ُتنتزع وال ُتستجَدى. ولقد رأينا قول الله عز وجل يتحقَّ

َمن َينرُصُه إِنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز( )الحج: من اآلية 40(. 

لقد أكدت هذه الصفقة نجاح “خيار املقاومة” وفاعليته؛ فلوال اإلرصار عىل نهج املقاومة وأرْس 

الجندي ملا كان يف يد املقاومة أوراق ضغطٍ تتفاوض عليها، وملا أمكن النجاح يف إطالق األرسى وبهذا 

النساء  من  األسريات  عن  اإلفراج  وكذلك  واحد،  أسري  مقابل  أسري  ألف  يتجاوز  الذي  الكبري  العدد 

والفتيات واألطفال. 

كام أثبتت هذه الصفقة أن إرسائيل ال تفهم سوى لغة القوة واملقاومة؛ فهذه اللغة هي القادرة 

بإذن الله عىل تحرير الشعب الفلسطيني الرازح تحت أرْس الصهاينة. 

لقد كانت معاملة الجندي الصهيوين األسري َطوال فرتة األرْس مثااًل للُخلق اإلسالمي الراقي والقيم 

اإلسالمية الرفيعة؛ فلم ُيلَحق به أذى، وال إهانة بشهادته هو، مقابل املعاملة اإلجرامية التي القاها 


