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املقدمة

املقدمة

�نتهج �الحتالل �ل�صهيوين �أ�صلوب �العتقال وحب�ص �حلريات على نطاق و��صع منذ 

�أدو�ت  �أبرز  1967؛ بل كان من  �لغربية وقطاع غزة يف حزير�ن/ يونيو  �حتالله لل�صفة 

�الحتالل  مار�ص  كما  �لفل�صطينية.  �لوطنية  �ملقاومة  مو�جهة  يف  ��صتخدمها  �لتي  �لقمع 

تفريق  دون  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  بحق  و�لتعذيب  �لقهر  �أنو�ع  �صتى  �ل�صهيوين 

�أو حتى �عتبار �الأ�رشى  �نتهاكها،  �لدولية وخطورة  �لقو�نني  �إىل  بينهم، ودون �اللتفات 

فيما  �أو�صاعهم.  تر�عي  �لتي  �لدولية  �التفاقيات  تطبيق  �أو  حرب،  �أ�رشى  �لفل�صطينيني 

عجزت مفاو�صات �لت�صوية �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية عن توفري �حلد �الأدنى من مطالب 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني وحقوقهم.

وقد جرت ع�رش�ت عمليات تبادل لالأ�رشى ما بني �الحتالل �ل�صهيوين ودول عربية 

كم�رش، و�الأردن، و�صورية، ولبنان، وحزب �هلل �للبناين، ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  �آالف  �رش�ح  �إطالق  مبوجبها  مّت  �ملختلفة،  بف�صائلها  )م.ت.ف( 

و�لعرب من �صجون �الحتالل، و��صتعادة مئات جثامني �ل�صهد�ء �ملحتجزة يف ما يعرف 

بـ“مقابر �الأرقام”.

بارزًة  �ِصمًة  عليهم،  �لتفاو�ص  �أجل  من  و�مل�صتوطنني  �جلنود  �أ�رش  عمليات  وُتعدُّ 

متيزت بها �ملقاومة �لفل�صطينية. و�ملتتبع لالأحد�ث يت�صح له مدى �الهتمام �لكبري �لذي 

بالدم خالل م�صرية  تعّمد  قد  �لدور  �إن هذ�  �الأ�رشى، حيث  لق�صية  �ملقاومة  توليه قوى 

�صنو�ت طويلة، نّفذت خاللها �الأجنحة �لع�صكرية لقوى �ملقاومة، �لعديد من عمليات �أ�رٍش 

 من �أهم و�أجنح �لتجارب 
1
جلنود وم�صتوطنني �صهاينة. وقد كانت �صفقة وفاء �الأحر�ر

�لتفاو�صية، بهدف حترير �الأ�رشى من �صجون �الحتالل، وذلك بالرغم من طول مّدتها، 

و�لظروف �ملعّقدة �لتي �أحاطت بها، وهو ما �صنتعّر�ص له بالتف�صيل يف هذ� �لكتاب. 

�جلندي  �أ�رش  منذ  �الأحر�ر،  وفاء  �صفقة  مفاو�صات  مر�حل  يتناول  �لكتاب  هذ� 

2006، وحتى �إمتام عملية  Gilad Shalit يف حزير�ن/ يونيو  �ل�صهيوين جلعاد �صاليط 

�لتبادل يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2011، وحترير مئات �الأ�رشى �لفل�صطينيني من �صجون 

�الحتالل.

�أطلقه �الحتالل  �لذي  �ال�صم  �أما  �الأحـر�ر”،  “وفـاء  هــو  �لتبـادل  �أطلقته حركة حما�ص على �صفقة  �لذي  �ال�صم   1
�ل�صهيوين علــى �ل�صفقة فكان “�صاعـة �الإغالق”، بينما تد�ولت و�صائل �الإعالم عموماً ��صم “�صفقة �صاليط”.
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�جلوالت  و�كبت  �لتي  �ل�صعبة  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �لظروف  �لكتاب  يتناول  كما 

مر�حلها  عب  و�جهتها  �لتي  و�الإ�صكاالت  �لعقبات  �إىل  �إ�صافة  فيها،  و�أّثرت  �لتفاو�صية 

�ملتعددة، وكذلك �جلهود �لتي بذلتها �لو�صاطات �ملختلفة، بعد دخولها على خّط �لتفاو�ص، 

يف حماولة منها الإمتام �ل�صفقة. كما يناق�ص �لكتاب بع�ص �النتقاد�ت �لتي ُوّجهت �إىل هذه 

�ل�صفقة، ويقّدم مر�جعات وتو�صيات مهمة، من �أجل مر�عاتها خالل �ملفاو�صات �حلالية 

�إ�صكاالت  �أو  �إخفاقات  �أي  تكر�ر  تتفادى  م�رّشفة،  تبادل  �صفقات  الإجناز  و�مل�صتقبلية، 

�صابقة.

ونظر�ً لقلّة �ملر�جع �لتي تناولت تفا�صيل مفاو�صات هذه �ل�صفقة حتديد�ً، فقد �عتمد 

�لكاتب ب�صكل كبري على ما وّثقته وكاالت �الأنباء و�ل�صحف �لدولية و�ملحلية من ت�صل�صٍل 

لالأحد�ث و�لت�رشيحات، وعلى بر�مج وثائقية ومقابالت حو�رية بثّتها عدد من �لقنو�ت 

�لف�صائية. كما �أجرى �لكاتب مقابالت �صخ�صية عدّة مع قياد�ت يف حركة حما�ص، �صاركت 

يف �جلوالت �لتفاو�صية �أو �ّطلعت على جمرياتها، �إ�صافًة �إىل مقابالت مع عدٍد من �الأ�رشى 

�ملحررين، و�أكادييني وحملّلني �صيا�صيني، وخمت�صني يف �ل�صاأن �ل�صهيوين.

�صنة  �ملاج�صتري  يف  ر�صالتي  ت�صمنته  در��صي  ف�صل  من  �لكتاب  هذ�  بذرة  كانت  لقد 

�ملفاو�صات  “�إد�رة  وعنو�نها  �لدولية،  و�لعالقات  �لديبلوما�صية  تخ�ص�ص   ،2018
ومنذ   ،”2014–2006 غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  حمالت  خالل  �لفل�صطينية 

ذلك �حلني، و�أنا �أعمل على �الإ�صافة و�لتنقيح و�لتهذيب للمحتوى، وذلك ُبغية �إ�صد�ره 

�عتذ�ر عدد  و�أهمها  �لتي و�جهتني؛  �لعقبات  �لكثري من  بالرغم من  ي�صتحّقه،  على نحو 

من �مل�صاركني يف تلك �ملفاو�صات، �أو �ملّطلعني على تفا�صيلها، الإجر�ء مقابالت معهم �أو 

�حل�صول على وثائق تتعلّق بال�صفقة.

�أ�صع مل�صاتي �الأخرية على هذ� �لكتاب يف طبعته �الأوىل، بالتز�من مع �لذكرى �لعا�رشة 

خال�صاً  �لعمل  هذ�  يكون  �أن  وجّل  عّز  �ملوىل  �صائالً  �الأحر�ر،  وفاء  �صفقة  على  للتوقيع 

لوجهه �لكرمي، و�أن يكون جهد�ً مثمر�ً نافعاً لق�صيتنا �لعادلة، ول�صعبنا �ل�صامد و�ملكافح 

على طريق �حلرية و�لتحرير. وال �أن�صى �أن �أتقدم بجزيل �ل�صكر من كّل �صخ�صٍ �صاعدين 

يف هذ� �لعمل، و�أ�صكر مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت على هذه �لثقة 

وعلى ن�رش هذ� �لكتاب.

       �ملوؤلف

       �الأحد 2021/10/10



الف�صل الأول

عملية اأ�شر �شاليط

وما �شبقها من جتارب
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عملية اأ�صر �صاليط وما �صبقها من جتارب

تعريف الأ�رسى لغًة:

�الأ�رشى جمع �أ�صري، وهو ماأخوذ من �الإ�صار، وهو �لعقد �لذي ُي�صّد به �ل�صيء كاحلبل 

�أّخيٍذ  كل  و�ُصمي  يفلت،  لئاّل  باالإ�صار  �صّده  �أي  �أ�رش�ً،  ياأ�رشه  �أ�رشه  فيقال  �ل�صل�صلة،  �أو 

�أ�صرٌي و�مر�أٌة  فيقال: رجٌل  �لرجل و�ملر�أة،  �أ�صري  بلفظ   ويو�صف 
1
ُيوؤ�رش. و�إن مل  �أ�صري�ً 

2
�أ�صـرٌي، فيـ�صتوي فيـه �ملذكر و�ملوؤنث، ويجمع �الأ�صري على �أ�رشى و�أ�صارى.

اأوًل: فكاك الأ�شرى يف �شرعنا الإ�شالمي احلنيف:

لقد �هتم ر�صول �هلل w بتحرير �الأ�صـرى وحـّث علـى فكـاكهم مـن يـد �أعد�ئهم، وهو 

�هتم  بـل  فقـط،  �الأحياء  باالأ�رشى  يهتم  ومل  للعدد،  �لنظر  دون  �الأ�رشى  فادى  من  �أول 

يف  �لنماذج  �أروع  �ل�صحابة  بهم، كما �رشب  ُيثّل  ال  حتى  �الأ�رشى،  بجثـامني �صحابته 

�أ�رشى  تخلي�ص  �أن  على  �لفقهاء  �تفق  ولقد  �مل�صلمني.  �أ�رشى  فكاك  �أجل  من  �لت�صحية 

�ملمكن  و�لو�صائل  �لطرق  وتتعدد  �ملـ�صلمني.  علـى  و�جٌب  �أعد�ئهم  �أيدي  من  �مل�صلمني 

��صتخد�مها يف �صبيل َفكاك �أ�رشى �مل�صلمني، ومنها مبادلتهم باأ�رشى �أعد�ئهم ممن هم يف 

حوزتهم بعد �لتمكن من �أ�رشهم.

اأدلة وجوب حترير اأ�رسى امل�شلمني:

قال اهلل تعاىل: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   .1

3
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ   (.

طعمو� �جلائع، 
َ
�لعاين، و�أ و�  “ُفكُّ w قال:  �لنبي  T، عن  �الأ�صعري  �أبي مو�صى  عن   .2

وُعودو� �ملري�ص”.4 �لعاين: �الأ�صري، وفيه حٌثّ �رشيٌح على حترير �الأ�رشى.

حممد �أبو بكر �لر�زي، خمتار ال�شحاح )بريوت: مكتبة لبنان، 1995(، ج 1، �ص 7.  1

حممد بن منظور، ل�شان العرب )بيـروت: د�ر �صـادر، د.ت(، ج 5، �ص 76.  2

القراآن الكرمي، �صورة حممد، �آية 4.  3

حممد �لبخاري، �شحيح البخاري، ط 3 )بريوت: د�ر �بن كثري، 1987(، ج 5، ح 2139.  4
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عن �بن عبا�ص T قال: قال ر�صول �هلل w: “من فدى �أ�صري�ً من �أيدي �لعدّو فاأنا ذلك   .3
5
�الأ�صري”.

عن �بن عبا�ص U قال: “كتب ر�صول �هلل w كتاباً بني �ملهاجرين و�الأن�صار �أن َيْعِقلو�   .4
6
َمَعاِقلُهم، و�أن َيْفُدو� َعاِنيَهم باملعروف، و�الإ�صالِح بني �مل�صلمني”.

�أن  َفيْئِِهم  “�إن على �مل�صلمنَي يف  w قال:  �أن ر�صول �هلل   ،T �أبي َجبَلَة  عن ِحبَّان بن   .5
7
و� عن َغارِمِهم”. ُيفاُدو� �أ�صرَيهم وُيوؤدُّ

�ْصتَنِْقَذ رجالً من �مل�صلمني من �أيدي �لكفاِر �أحُبّ �إيلَّ 
َ
ْن �أ

َ
قال عمر بن �خلطاب T: “اَلأ  .6

 
8
من جزيرِة �لعرب”.

يف �ل�صحيح و�صنن �لرتمذي عن �أبي جحيفة قال: قلت لعلي T: “يا �أمري �ملوؤمنني،   .7

هل عندكم من �لوحي �صيء؟ قال: ال و�لذي فلق �حلبة وبر�أ �لن�صمة، �إال فهماً يعطيه 

�هلل عّز وجل رجالً وما يف هذه �ل�صحيفة”، قلت: وما يف هذه �ل�صحيفة؟ قال: �لعقل، 

9
وفكاك �الأ�صري، وال ُيقتل م�صلٌم بكافر”.

و�إما  بالقتال  �إما  �مل�صلمني  جميع  على  و�جٌب  �الأ�صارى  “وتخلي�ص  �لقرطبي:  قال   .8

باالأمو�ل، وذلك �أوجب لكونها دون �لنفو�ص �إذ هي �أهون منها، قال مالك: و�جٌب على 

�لنا�ص �أن ُيْفدو� �الأ�صارى بجميع �أمو�لهم، وهذ� ال خالف فيه.. وكذلك قالو�: عليهم 

10
�أن يو��صوهم فاإن �ملو��صاة دون �ملفاد�ة”.

�مل�رشكني  �أ�صارى وعند  �مل�صلمني  “ولو كان عند  �لع�صقالين:  َحَجر  �بن  قال �حلافظ   .9
11

�أ�صارى و�تفقو� على �ملفاد�ة َتعيّنت”.

�صليمان �لطب�ين، املعجم ال�شغري )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1983(، ج 1، �ص 15.  5

حممد بن �أبي �صيبة، امل�شنف )�لريا�ص: مكتبة �لر�صد، 1989(، ج 6، ح 33252، �ص 496.  6

�صعيد بن من�صور، ال�شنن )�لهند: �لد�ر �ل�صلفية، د.ت(، 2821، كتاب �جلهاد، باب ما جاء يف �لفد�ء.  7

حممد بن �أبي �صيبة، امل�شنف، ج 6، ح 33253، �ص 496.  8

حممد �لبخاري، �شحيح البخاري، ط 1 )بريوت: د�ر �لفكر، 1991(؛ وحممد �لرتمذي، �شنن الرتمذي )بريوت:   9

د�ر �إحيـاء �لتـر�ث �لعربـي، د.ت(.

حممد �لقرطبي، تف�شري القرطبي، ط 2 )�لقاهرة: د�ر �ل�صعب، 1953(، ج 5، �ص 257.  10

�أحمد بن حجر �لع�صقالين، فتح الباري ب�رسح �شحيح البخاري )بريوت: د�ر �لفكر، 1998(، ج 6، ح 171،   11

�ص 212.
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�إذ� كان لدى �مل�صلمني �أ�رشى للدولة �الآ�رشة فيجب مبـادلتهم باأ�رشى �مل�صلمني، عند   .10
 
12

�ل�صافعي، �لذي ن�ّص على جو�ز تاأخري �صدور قـر�ر مـ�صري �الأ�صـرى لهـذ� �لغر�ص.

�إذ� مل يكن لدى �مل�صلمني �أ�رشى تابعون للدولة �الآ�رشة، فعلى �مل�صلمني خطـف  �أما 

 وذلك ما قام 
13

بع�ص �أفر�د تلك �لدولة �لكافرة كرهائن ملبادلتهم باأ�رشى م�صلمني،

به �لر�صول w يـوم �صلح �حلديبية، حينما �أ�رش جمموعة من فر�صان قري�ص جاءو� 

14
.T للتج�ص�ص على �ملوؤمنني، مقابل �إطـالق �رش�ح عثمان بن عفان

يف  �مل�رشوعة،  �لو�صائل  بكافة  �ل�صعي  وجوب  على  و��صحة  داللة  �صابقاً،  �ملذكور  يف 

�صبيل حترير �أ�رشى �مل�صلمني من �أيدي �أعد�ئهم، وعدم تركهم يعانون د�خل �صجونهم 

ومعتقالتهم. ولتحقيق ذلك ُينَدب �مل�صلمون �إىل �الإثخان يف �لعدو، و�أ�رش من يكن �أ�رشه 

�حلرب،  �أهل  من  �أ�صري  �مل�صلمني  �أيدي  يف  وقع  فاإذ�  بهم،  �مل�صلمني  ملفاد�ة  رجالهم،  من 

و�أمكن �أن ُيفتدى به �أ�صري م�صلم �أو �أكرث، تعنّي �لعمل على ذلك.

ثانيًا: ق�شية الأ�شرى �شمن اتفاقيات الت�شوية ال�شلمية:

�الأ�صلوب  وهي  ع�صكرية:  نوعان؛  �الأ�رشى  حترير  يف  �ملتبعة  و�الأ�صاليب  �الآليات  �إن 

�الأمثل و�الأهم يف حترير �الأ�رشى، حيث توؤدي �إىل عمليات تبادل، وحترير �أ�رشى نوعيني، 

ذوي �أحكام مرتفعة وعمليات نوعية، وكذلك �إخوة من قادة �لف�صائل، و�صيا�صية: وذلك 

بعد �الأ�رشى  من  جمموعات  حترير  مّت  وقد  �صيا�صية،  �تفاقيات  �صمن  �لتفاو�ص   عب 

�لب�صيطة،  �الأحكام  ذوي  ومن  معينة،  ف�صائل  من  لكن   ،Oslo Accords �أو�صلو  �تفاق 

15
وباأعد�د حمدودة، وح�صب معايري معينة، ال يلتزم �لعدو بها.

لقد كانت عمليات �لتبادل مع �لدول �لعربية غالباً ما تاأخذ �الأ�صلوب �ل�صيا�صي، فكانت 

�لتبادل  �أما عمليات  �صيا�صية، وبذلك تكون حمدودة وتاأثريها حمدود،  �تفاقيات  �صمن 

�لتي حتدث مع ف�صائل �ملقاومة، فتكون عمليات كبرية و�صاملة لعدد كبري من �ملعتقلني، 

حممد �ل�صافعي، الأم، ط 2 )بريوت: د�ر �ملعارف، 1973( ج 4، �ص 192 و247.  12

�لن�رش  الإ�شالمية، جمل�ص  ال�رسيعة والدرا�شات  جملة  �الإ�صالمي،”  �لفقه  “�أحكام �الأ�رشى يف  حممد �صبري،   13

�لعلمي، جامعة �لكويت، �لكويت، عدد 56، 2004، �ص 273.

حممد �لطبي، تاريخ الر�شل )بريوت: د�ر �صادر، 1986(، ج 2، �ص 224.  14

مقابلة �أجر�ها �لكاتب باملر��صلة مع نز�ر عو�ص �هلل، قيادي يف حركة حما�ص و�أبرز �أع�صاء وفود �لتفاو�ص يف   15

�صفقة وفاء �الأحر�ر، غزة، 2018/8/2.
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نظر�ً الأنها عمليات ع�صكرية، والرتفاع عدد �ملعتقلني، ونوعية �لعمليات �لتي قامو� بها، 

16
وكذلك �الأحكام �ملوؤبدة و�ملرتفعة �لتي حوكمو� بها.

جوالت  من  �لرغم  على  �مللف،  هذ�  يف  جذري  تغيري  �أي  �ل�صلمية  �لعملية  حُتِدث  ومل 

ي�صمى  ما  خطو�ت  على  تقت�رش  �الأحو�ل  �أح�صن  يف  كانت  و�لتي  �لعديدة،  �ملفاو�صات 

باإجر�ء�ت “ح�صن �لثقة”، و�لتي كانت يف معظمها حاالت �إطالق �رش�ح معتقلني جنائيني 

�أو عمّال، يتمّ تهريبهم للعمل د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، ويتم �عتقالهم كمخالفني 

 “ولي�ص �أدل على ذلك من وجود 302 �أ�صري�ً معتقالً منذ ما قبل توقيع �تفاقية 
17

للقانون.

18
�أو�صلو، ون�صوء �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف �أيار/ مايو 1994”.

ومن �أبرز �لثغر�ت و�الإخفاقات �لتي تخللت �تفاقيات �لعملية �ل�صلمية بالن�صبة لق�صية 

19
�الأ�رشى ما يلي:

غياب �لن�صو�ص �لو��صحة و�ل�رشيحة �لتي يكن �أن تُلزم حكومة �الحتالل باالإفر�ج   •

ومرتبط  و��صح  زمني  جدول  و�صمن  متييز،  �أو  ��صتثناء  دون  �الأ�رشى  جميع  عن 

بتنفيذ �خلطو�ت و�اللتز�مات �الأخرى من �التفاق، وحتى يف �صوء ذلك �فتقرت ملتابعة 

تنفيذها ب�صكل دقيق.

�أنها مل تاأِت �أٌي من تلك �التفاقيات على ذكر �الأ�رشى �ملقد�صيني، �أو فل�صطينيي �الأر��صي   •

�ملحتلة �صنة 1948، وبع�ص �التفاقيات حتدثت فقط عن �صجناء من �ل�صفة و�لقطاع.

لقد ثبت �أن �صيا�صة �أ�رش �ملقاومة �لفل�صطينية جلنود �الحتالل كانت هي �حلل �الأجنح 

لتحرير �الأ�رشى، خ�صو�صاً و�أن �لعملية �ل�صلمية حلل �لق�صية �لفل�صطينية مل تنجح يف 

هذ� �الإطار، حيث كان موقف �ملفاو�ص �لفل�صطيني �ملكلف ر�صمياً مبتابعة ق�صية �الأ�رشى 

متذبذباً، ومل يكن ثابتاً يف مو�قفه، ومل حتَظ ق�صية �الأ�رشى باالأولوية لديه يف كثري من 

�التفاقيات و�ملر�حل �لتفاو�صية. 

�ملرجع نف�صه.  16

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد” اإىل �شفقة “وفاء الأحرار”،   17

�صل�صلة تقرير معلومات )22( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 5.

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  موقع  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �الأ�رشى  بو�قع  خا�صة  ن�رشة   18

http://www.pcbs.gov.ps :2011/5/10، �نظر

�الأ�رشى  مركز  )غزة:  ال�شلمية  والت�شوية  التبادل  �شفقات  بني  ما  الأ�رسى  حرية  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد   19

للدر��صات، 2010(، �ص 35.
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ثالثًا: جتارب �شابقة لعمليات اأ�شر وتبادل: 

�ل�صهيوين �جلندي  �أ�رش  يف  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  جناح   لعل 

��صم عليها  �أطلقت  �لتي  �لنوعية  �لعملية  خالل   ،2006/6/25 يف  �صاليط   جلعاد 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  نفذتها  �لتي  �الأ�رش  عمليات  �الأذهان  �إىل  �أعاد  قد  �ملتبدد”،  “�لوهم 
خالل �صنو�ت �ل�رش�ع مع �الحتالل.

لقد �أتى جلوء �ملقاومة �لفل�صطينية �إىل عمليات خطف جنود ع�صكريني يف طور �إحياء 

��صرت�تيجية ثابتة �عتمدتها منذ زمن بعيد. ومن �لعو�مل �الأ�صا�صية �لتي تدفع العتمادها: 

تعنّت �صلطات �الحتالل يف عدم �الإفر�ج عن هوؤالء �الأ�رشى ب�صهولة �إذ� مل يكن هناك ثمن 

20
باملقابل، وغياب �ل�صغوط �خلارجية على �لفل�صطينيني �إذ� مّت �أ�رش جنود �صهاينة.

و�لعربية  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �أكرث  فتح،  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لتحرير  حركة  تُعدُّ 

حترير�ً لالأ�رشى، عب �صفقات �لتبادل �أو مفاو�صات �لت�صوية �ل�صلمية، وكانت �جلبهة 

�ل�صعبية لتحرير فل�صطني �الأكرث زخماً، بينما متيزت حركة حما�ص باأنها �الأكرث حماولة 

حركة  ُتعدُّ  كما   
21

�الأ�رشى، حترير  بهدف  �صهاينة  وم�صتوطنني  جنود  �أ�رش  لعمليات 

فل�صطني  د�خل  جلنود  �أ�رش  عمليات  تنفيذ  من  �لتمكن  يف  بروز�ً  �الأكرث  �لف�صيل  حما�ص 

22
�ملحتلة.

تبادل  عملية   12 حتديد�ً  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  تبادل  عمليات  م�صتوى  على  وكان 

37 عملية خطف وتبادل بني �لعرب عموماً و�الحتالل  ح�صيت 
ُ
�أ  وقد 

23
فعلية لالأ�رشى.

�الأول/  ت�رشين  يف  �حلر�ئر  �صفقة  �أن  �عتبار  على   ،2009 �صنة  نهاية  حتى  �ل�صهيوين 

24
�أكتوبر 2009 �إحد�ها.

�مل�صتوطنني  خطف  وعملية   ،2011 �صنة  �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  �لكاتب  �إليها  ي�صيف 

�لثالثة يف مدينة �خلليل قبيل �لعدو�ن �ل�صهيوين على قطاع غزة ) معركة �لع�صف �ملاأكول( 

مركز  )�لريا�ص:  الأ�شباب-اليوميات-النتائج  غزة:  على  الثالثة  الإ�رسائيلية  احلرب  عامر،  �أبو  عدنان   20

�لبيان للبحوث و�لدر��صات، 2015(، �ص 142-143.

عبد �لنا�رش فرو�نة، حرية الأ�رسى ما بني �شفقات التبادل والت�شوية ال�شلمية، �ص 11-10.  21

عدنان �أبو عامر، احلرب الإ�رسائيلية الثالثة على غزة، �ص 142.  22

http://www.aljazeera.net :صفقات �لتبادل بني �إ�رش�ئيل و�لعرب، موقع �جلزيرة.نت، 2011/10/12، �نظر�  23

عبد �لنا�رش فرو�نة، حرية الأ�رسى ما بني �شفقات التبادل والت�شوية ال�شلمية، �ص 12-18.  24
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�ل�صهيد كتائب  قبل  من  �صهيونيني  جنديني  �ختطاف  عمليتي  وكذلك   ،2014  �صنة 

عز �لدين �لق�صام، �جلناح �لع�صكري حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص، يف �ملعارك �لتي 

د�رت خالل �لعدو�ن �ل�صهيوين على قطاع غزة �صنة 2014، وبذلك ي�صل جمموعها حتى 

كتابة هذه �ل�صطور �إىل 41 عملية �ختطاف وتبادل. 

�جلبهة  بد�أتها  وفل�صطينياً   ،1949/2/27 يف  �لعربية  م�رش  جمهورية  بد�أتها  وعربياً 

�ل�صعبية يف 1968/7/23، تلتها حركة فتح عدة مر�ت و�أجنزت �أ�صخمها يف 1983/11/23، 

فيما �أجنزت �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة �أزخمها يف 1985/5/20. وُتعدُّ �صفقة �لتبادل 

�لتي �أجنزها حزب �هلل �للبناين يف متوز/ يوليو 2008، و�أفرج خاللها عن �صمري �لقنطار، 

�آخر �ل�صفقات عربياً، فيما كانت �آخر عملية تبادل ناجحة �أجنزتها �ملقاومة �لفل�صطينية 

25
طلق مبوجبها �رش�ح �أ�رشى يف �أيار/ مايو 1985.

ُ
و�أ

�ل�صعبية  �جلبهة  من  جمموعة  �ختطفت  �أن  حدث  �ل�صابقة،  �الأ�رش  عمليات  بني  ومن 

�الإفر�ج  �خلاطفني  مطلب  وكان   ،1969 �صنة  نهاية  �صهيونية  طائرة  خالد  ليلى  بقيادة 

�أحد  خاللها  ُقتل  ولكن  بريطانيا،  يف  �لطائرة  وحطت  �الحتالل،  �صجون  يف  �الأ�رشى  عن 

�أفر�د �ملجموعة �خلاطفة، بينما متّ �عتقال ليلى خالد، وبعدها مّت �ختطاف طائرة بريطانية 

�رش�ح مبوجبها  طلق 
ُ
�أ تبادل  عملية  و�أجريت  نف�صه،  للتنظيم  تتبع  جمموعة  قبل   من 

26
ليلى خالد.

 - �ل�صعبية  و�جلبهة  �الحتالل  بني  �لليطاين  تبادل  عملية  جرت   ،1979 �صنة  ويف 

�أ�رشته، مقابل  �لعامة، و�أطلقت �جلبهة خاللها �رش�ح جندي �صهيوين كانت قد  �لقيادة 

�أ�صرية   12 �لفل�صطينية، من بينهم  �لف�صائل  76 معتقالً من خمتلف  �إفر�ج �الحتالل عن 

27
فل�صطينية.

فتح، وحركة  �الحتالل  دولة  بني  تبادل  عملية  جرت   1983 �صنة   ويف 

�أن�صار معتقل  من  ولبناين  فل�صطيني  معتقل   4,700 �رش�ح  �إطالق  عن   �أ�صفرت 

من  �أ�صري�ً   65 �إىل  باالإ�صافة   ،1982 �صنة  لبنان  �جتياح  �إثر  �عتقلو�  �للبناين،  �جلنوب  يف 

جنحت  ،1985 �صنة  ويف  جنوده،  من  �صتة  �رش�ح  �إطالق  مقابل  �الحتالل،   �صجون 

�ملرجع نف�صه، �ص 8.  25

�صحيفة ال�شبيل، َعّمان، 2011/10/17.  26

�ملرجع نف�صه.  27
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ولبنانياً، فل�صطينياً  �أ�صري�ً   1,150 �رش�ح  �إطالق  يف  �لعامة  �لقيادة   - �ل�صعبية   �جلبهة 

�جلبهة �أ�رشتهم  �صهاينة،  جنود  ثالثة  عن  �الإفر�ج  مقابل  �لعرب،  �الأ�رشى  من   وعدد 

 
28

يف لبنان.

كما �صهدت �صنة 1997 �إفر�ج دولة �الحتالل عن �ل�صيخ �أحمد يا�صني، موؤ�ص�ص حركة 

�رش�ح  باإطالق  جانبها  من  قامت  و�لتي  �الأردنية،  �حلكومة  مع  �تفاق  مبوجب  حما�ص، 

عمالء �ملو�صاد Mossad �ل�صهيوين، �لذين �عتقلو� يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان، على �أثر 

حماولة �غتيال فا�صلة خلالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص �آنذ�ك.

جنود  ثالثة  رفات  �أملانية،  و�صاطة  عب  و�الحتالل  �هلل  حزب  تبادل   2004 �صنة  ويف 

تننباوم  �إحلنان  يدعى  �ل�صهيوين  �جلي�ص  يف  �الحتياط  �صابط  �إىل  باالإ�صافة  �صهاينة، 

عرب،  �أ�رشى  و6  لبنانياً،  و24  فل�صطينياً،  �أ�صري�ً   431 مع   ،Elhanan Tannenbaum
ومو�طن �أملاين �تهمته دولة �الحتالل باالنتماء حلزب �هلل، كما �أعادت جثامني 59 لبنانياً، 

لبنان  جنوب  يف  �الألغام  خر�ئط  وت�صليم  لبنانياً،  مفقودً�   24 م�صري  عن  �لك�صف  ومتّ 

29
و�لبقاع �لغربي �للبناين.

�الأ�رشى  عميد  �رش�ح  �إطالق  عملية  �الحتالل  مع  �هلل  حزب  �أجنز   ،2008 �صنة  ويف 

�عتقلو� خالل  �آخرين، كانو� قد  لبنانيني  �أ�رشى  �لقنطار، وثالثة  �للبناين �صمري  �لعرب، 

2006، و�إعادة �ملئات من رفات �ل�صهد�ء  �لعدو�ن �ل�صهيوين على لبنان يف متوز/ يوليو 

�لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  من  عدد  �رش�ح  �إطالق  �إىل  باالإ�صافة  و�للبنانيني،  �لفل�صطينيني 

30
�رش� �صنة 2006.

ُ
مقابل ��صتعادة �الحتالل رفاة جنديني �أ�صريين �أ

من  �لعديد  هناك  كانت  فقد   
31

�أ�رش، عمليات  من  وغريها  �صبق  ما  �إىل  باالإ�صافة 

�صهاينة  وم�صتوطنني  جنود  خلطف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  لف�صائل  �جلادة  �ملحاوالت 

كرهائن،  ركابها  و�حتجاز  وبا�صات  طائر�ت  خطف  �إىل  �إ�صافة  �ملحتلة،  فل�صطني  د�خل 

وذلك بهدف مبادلتهم باأ�رشى فل�صطينيني وعرب، ولكن تلك �ملحاوالت �أخفقت يف حترير 

�أ�رشى فل�صطينيني.

�صفقات �لتبادل بني �إ�رش�ئيل و�لعرب، �جلزيرة.نت، 2011/10/12.  28

�ملرجع نف�صه.  29

�ملرجع نف�صه.  30

الدرا�شات  جملة  �الأ�رشى،”  تبادل  �صفقات  بني  �إثارة  �الأكرث  �ل�صفقة  لالأحر�ر:  “�لوفاء  �حلميد،  عبد  مهند   31

الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، عدد 89، �صتاء 2012، �ص 159–160.
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32
وعن �أ�صباب ف�صل تلك �ملحاوالت فل�صطينياً، فيمكن تلخي�صها على �أنها:

ذاتية: مرتبطة باأجندة �لف�صائل، وعدم �إ�رش�رها على ذلك �أحياناً، وبخبة متو��صعة   •

ملنفذي �لعمليات وحمتجزي �جلنود �أحياناً �أخرى.

�ملبا�رش لقو�ت �الحتالل،  �لع�صكري  بالو�صع �جلغر�يف و�لوجود  مو�شوعية: تتعلق   •

و�نت�صارها يف �ملدن و�ملخيمات �لفل�صطينية، مما �صّعب من مهمة جناح عمليات �خلطف 

و�الحتجاز.

من  �لتفاو�ص  مبد�أ  ترف�ص  و�لتي  املتعاقبة:  الحتالل  حكومات  طبيعة  وفق   •

�الأمنية  قدر�تها  على  ومر�هنتها  بالقوة،  جنودها  ال�صتعادة  و�صعيها  �لتبادل،  �أجل 

و�لع�صكرية وتقنياتها �ملتطورة وعمالئها.

وقد جلاأت حكومات �الحتالل �ملتعاقبة للمماطلة و�لت�صويف لك�صب مزيٍد من �لوقت، 

الإمتام  �صتدفعه  �لذي  �لثمن  لتخفيف  و�البتز�ز،  و�مل�صاومة  لل�صغط  �صبٍل  عن  وللبحث 

�ل�صفقة، و�إذ� ما ف�صلت يف حتقيق ذلك؛ تلجاأ جمبة للتفاو�ص يف �جتاه �لتبادلية، لكن هذ� 

ال يعني تخليها عن خيار �لقوة، ولرمبا يف حلظة ما تن�صف كل تلك �ملفاو�صات.

�أن �ختطاف جندي هو �أخطر من قتل  “�إح�صا�ص  لقد منى لدى �الحتالل �ل�صهيوين 

جندي، و�أنه يجب منع �الختطاف باأي ثمن، لكن يف �ملو�جهات مع حما�ص وحزب �هلل فاإن 

للجي�ص  هجومية  �الأكرث  �لنهج  ويلي  ��صرت�تيجياً،  ي�صبح  �الختطاف،  وهو  �لتكتيكي، 

33
الإحباط �الختطاف”.

و�أ�صبح �الحتالل يف كل مرة يكت�صف فيها �ختفاء �أحد جنوده، يبادر �إىل تدمري �ملحيط 

عب قوة نارية كبرية، �أو باملفهوم �لع�صكري ��صتخد�م �صيا�صة “�الأر�ص �ملحروقة”، �أو 

1986، يف حماولة منه  �عتمده يف �صنة  Hannibal”، و�لذي  بـ“نظام هانيبعل  ما ي�صميه 

34
للتمل�ص من دفع ثمن وقوع جنوده �أ�رشى، وقتلهم مع خاطفيهم.

عبد �لنا�رش فرو�نة، حرية الأ�رسى ما بني �شفقات التبادل والت�شوية ال�شلمية، �ص 10-9.  32

عامو�ص هرئيل و�إيلي كوهني، ماذ� ح�صل يف يوم �جلمعة �الأ�صود لرفح؟، �صحيفة هاآرت�س، 2014/8/8، ترجمة   33

�صحيفة القد�س العربي، لندن، 2014/8/9.

عدنان �أبو عامر، احلرب الإ�رسائيلية الثالثة على غزة، �ص 145.  34
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رابعاً: عملية اأ�شر �شاليط واحلراك ال�شيا�شي:

1. عملية الأ�رس وما تبعها من عدوان �شنة 2006:

�ل�صعبية �ملقاومة  وجلان  �لق�صام  كتائب  من  مكونة  فد�ئية  جمموعة   قامت 

للجي�ص  ع�صكري  موقع  على  بالهجوم   ،2006/6/25 �الأحد  �صباح  �الإ�صالم،  وجي�ص 

�إليه عب نفق حتت �الأر�ص مّت  �أبو �صامل، و�صلت  �ل�صهيوين على مقربة من معب كرم 

حفره من �أطر�ف حمافظة رفح، وقد متكنت من �الن�صحاب وهي تاأ�رش معها �أحد �أفر�د 

35
طاقم �لدبابة؛ وهو �لعريف جلعاد �صاليط 23 عاماً.

رد�ً  �أتت  �لعملية  �أن  عبيدة  �أبو  �لع�صكري  ناطقها  ل�صان  على  �لق�صام  كتائب  و�أعلنت 

 و�صددت �لف�صائل �الآ�رشة 
36

على �جلر�ئم �ل�صهيونية، و�أن هناك ت�صوير�ً كامالً للعملية.

للجندي �ل�صهيوين يف بيان لها، يف 2006/6/26، على �أن “�الحتالل لن يح�صل على �أي 

معلومات حول جنديه �ملفقود، �إال بعد �أن يلتزم باالإفر�ج �لفوري عن جميع �الأ�صري�ت، 

37
وعن جميع �الأطفال يف �ل�صجون دون �صّن �لثامنة ع�رش”.

وقد �عرتفت �لقيادة �لع�صكرية �ل�صهيونية باأنها كانت عملية ع�صكرية نوعية، نّفذها 

و�أعرب   
38

�مل�صتويات. �أعلى  على  ومدرٍب  منظٍم  جي�ٍص  يف  جنوٌد  �أنهم  لو  كما  �مل�صلحون 

حترير  �أجل  من  �لو�صائل”  كافة  �إىل  �للجوء  “عزمه  عن  �ل�صهيوين  �لوز�ري  �ملجل�ص 

�جلندي، م�صري�ً �إىل �أنه �أقّر �صل�صلة �قرت�حات مل�صوؤولني �أمنيني ت�صتهدف حترير �جلندي، 

كما �أقر “تو�صيات م�صوؤولني �أمنيني لتهيئة �لقو�ت �ل�رشورية يف حال تطلّب �الأمر �لقيام 

39
بعملية ع�صكرية طارئة”.

على  رد�ً  �لع�صكري  �مل�صار  يف  فور�ً  �لتحرك  عدم  قرر  �أنه  �لوز�ري  �ملجل�ص  و�دعى 

�لعملية، و�إمنا منْح �الأولوية يف هذه �ملرحلة لالت�صاالت �لديبلوما�صية مع �ملجتمع �لدويل، 

اإدارة حما�س   :2009-2008 العدوان على غزة حرب الفرقان  �أبو عامر،  �أمني دبور و�إياد �لدجني وعدنان   35

ملجريات املعركة )غزة: مركز روؤى للدر��صات و�الأبحاث، 2010(، ج 2، �ص 157، �نظر �مللحق رقم 2.

�صحيفة احلياة اجلديدة، ر�م �هلل، 2006/6/26.  36

بيان �صحفي ع�صكري رقم 1، �صادر عن �لف�صائل �الآ�رشة ل�صاليط، موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام،   37

https://alqassam.ps/arabic :2006/6/26، �نظر

�صحيفة ال�رسق الأو�شط، لندن، 2006/6/26.  38

�صحيفة ال�شفري، بريوت، 2006/6/26.  39
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�الإفر�ج  �لفل�صطينية، بغر�ص تاأمني  �لقيادة  �أجل �حلفاظ على �ل�صغط �ملمار�ص على  من 

عن �صاليط، ويف �لوقت ذ�ته منح �ملجل�ص رئي�ص وزر�ئه ووزير دفاعه �ل�صالحية لتحديد 

40
موعد بدء �لعملية �لع�صكرية.

ع�صكرية  عملية  ف�صنت  حما�ص،  حركة  على  �لع�صكري  لل�صغط  “�إ�رش�ئيل”  جلاأت 

�ل�صيف”،  “�أمطار  عملية  �أ�صمتها   ،2006/7/12 وحتى   2006/6/28 يف  غزة،  قطاع  على 

وكان �لهدف �ملعلن للعملية هو �إرجاع �صاليط، وكان �لتقدير �لعام �ل�صهيوين يقوم على 

�أن �رشب حما�ص، و�لبنى �لتحتية يف غزة، باالإ�صافة العتقال �ملئات من عنا�رش حما�ص 

روؤ�صاء  من  و�لكثري  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  ر�أ�صهم  وعلى  �ل�صفة،  يف  ون�صطائها 

�لبلديات و�جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لتي تديرها حما�ص يف �ل�صفة �صيوؤدي �إىل ر�صوخها، 

41
فتُعيد �صاليط بدون �رشوط.

يف  �لوحيدة  �لكهرباء  توليد  حمطة  ��صتهد�ف  على  �جلوية  هجماتها  رّكزت  وقد 

�لقطاع، وق�صف �لوز�ر�ت و�ملن�صاآت �حلكومية، و�رشب �لعديد من �جل�صور، و�لطرق 

 �لرئي�صية، و�لبنى �لتحتية، �إ�صافة �إىل �إغالق �ملعابر �ملوؤدية �إىل �لقطاع. �أر�د �إيهود �أوملرت

Ehud Olmert، رئي�ص حكومة �الحتالل حينها، �إثبات قدرته على �لتعامل مع �مل�صكالت 

�إرهاب  �الأ�صا�صي  �لهدف  وكان  قوة،  باأق�صى  �الأ�رش  عملية  على  �لرد  �إىل  فبادر  �الأمنية، 

�لقو�ت  بدخول  مقتنعاً  �ل�صهيونية  �الأمنية  �الأجهزة  من  �أحد  يكن  مل  لكن  حما�ص،  قادة 

�لبية و�قتحام غزة الإعادة �صاليط حيّاً.

جميع  بوقف  �الآ�رشة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  طالبت   ،2006/7/1 يف  الحق  بيان  ويف 

�الأ�صري�ت  جميع  عن  و�الإفر�ج  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  و�حل�صار  �لعدو�ن  �أ�صكال 

و�الأطفال دون �صّن �لـ 18، و�الإفر�ج عن �ألف من �الأ�رشى �لفل�صطينيني و�لعرب، �صامالً 

�لعالية،  �الأحكام  ذوي  وجميع  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  قادة  جميع  �الأوىل  بالدرجة  ذلك 

42
وجميع �ملر�صى ذوي �حلاالت �ل�صحية و�الإن�صانية �ل�صعبة.

�صحيفة الأيام، ر�م �هلل، 2006/6/26.  40

مركز  )بريوت:   2014–1987 والتفاو�س  والتوا�شل  التدافع  جدلية  وحما�س:  اإ�رسائيل  بدر،  �أ�رشف   41

�أبيب: )تل  حما�س  اعرف  �ألد�ر،  �صلومي  عن:  نقالً   ،110 2016(، �ص  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات   �لزيتونة 

د�ر كيرت للن�رش، 2012(، �ص 227 و231.

�لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  ل�صاليط،  �الآ�رشة  �لف�صائل  عن  �صادر   ،2 رقم  ع�صكري  �صحفي  بيان   42

.2006/7/1
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ومل يوقف تلك �لهجمة �مل�صعورة؛ �صوى �أ�رش حزب �هلل �للبناين جلنديني �صهيونيني 

�صّن  حيث  فل�صطني،  �صمال  �إىل  ينتقل  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  جعل  مما   ،2006/7/12 يف 

�أ�صابيع متو��صلة، ولكن مل ت�صتطع  عدو�ناً ع�صكرياً كبريً� على لبنان وعلى مد�ر ثالثة 

دولة �الحتالل حتقيق �أي هدف من �أهد�فها، بل ت�صببت يف هزّ �صورة �جلي�ص �ل�صهيوين 

ب�صكل فادح.

بعد ذلك �صنّت دولة �الحتالل يف مطلع ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006 حملة ع�صكرية 

على قطاع غزة �أ�صمتها “غيوم �خلريف Operation Autumn Clouds” وتركزت على 

 لقد مّت تنفيذ �لنظرية �لتي تبنتها “�إ�رش�ئيل” و�لتي تقول �إن �رشب 
43

�صمال قطاع غزة.

�إعادة �جلنود �ملاأ�صورين  �لبنية �لتحتية يف غزة ولبنان، �صيجب حزب �هلل وحما�ص على 

�أف�صل  وغزة  لبنان  ف�صمود  متاماً،  �لعك�ص  على  كانت  و�لنتيجة  �رشط،  �أو  قيد  بدون 

للتم�صك  وحما�ص  �هلل  حزب  �لعدو�ن  ودفع  �أهد�فها،  حتقيق  من  ومنعها  “�إ�رش�ئيل”، 
44

باجلنود �ملوجودين لديهما، بل ورفع �صقف مطالبهما.

“�صطوة �إ�رش�ئيل يف �لواليات  James Petras، يف كتابه  يذكر �لكاتب جيم�ص برت��ص 

�أنه يف �الأ�صبوع �لذي �صبق   ،”The Power of Israel in the United States �ملتحدة 

�لعدو�ن �ل�صهيوين، �تفقت حما�ص ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية على �إمكانية �لتفاو�ص 

مع دولة �الحتالل، ون�رشت معظم و�صائل �الإعالم تقارير عن �التفاق، ورّحب �الحتاد 

�ملفاو�صات  تلك  برف�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لرد  جاء  ولكن  به،   European Union �الأوروبي 

45
و�صّن عدو�ن جديد، كما مل تعرتف بحكومة �إ�صماعيل هنية �ملنتخبة كخ�صم مفاو�ص.

ور�أى برت��ص �أن موقف حما�ص كان على �لنحو �لتايل؛ �أوالً: دعم وقف �إطالق �لنار مع 

“�إ�رش�ئيل” ملدة عام و�حد، ثانياً: �مل�صاركة يف �أول عملية �نتخابية حرة ومفتوحة، ثالثاً: 
�إمكانية �لتفاو�ص حول �الأمور �ملعي�صية ل�صكان �لقطاع مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، وهو ما 

رف�صته “�إ�رش�ئيل”، ر�بعاً: �ل�صعي نحو �الحتكام �إىل �الأمم �ملتحدة United Nations يف 

46
مو�جهة �الحتالل.

http://plsnew.nadsoft.co :موقع فل�صطينيو 48، 2006/11/22، �نظر  43

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 111، نقالً عن: �صلومي �ألد�ر، اعرف حما�س، �ص 234.  44

جيم�ص برت��ص، �شطوة اإ�رسائيل يف الوليات املتحدة، ترجمة ح�صان �لب�صتاين )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم   45

و�لن�رش، 2007(، �ص 180. 

�ملرجع نف�صه، �ص 193.  46
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�لكالم �ل�صابق لـبرت��ص على هذ� �لنحو هو كالم غري منطقي، الأنه يُظهر حركة حما�ص 

وكاأنها ترفع �لر�ية �لبي�صاء، و�أنها تلهث خلف حلول �صلمية يف �صبيل �لو�صول لل�صلطة، 

وهو ما نفته حما�ص عملياً، من خالل �صلوكها �ل�صيا�صي و�مليد�ين على �الأقل، ولي�ص �أدّل 

�أكدت �حلركة من خاللها على مت�صكها بنهج  نف�صها، و�لتي  �الأ�رش  على ذلك هو عملية 

�ملقاومة، ال �لت�صوية �أو تقدمي تنازالت جمانية.

2. حراك ما بعد عملية الأ�رس خالل �شنة 2006:

بثّت قناة �جلزيرة �لقطرية فيلماً وثائقياً يف 2016/2/4، عنو�نه “�صفقة وفاء �الأحر�ر: 

�ل�صفقة  �إمتام  مفاو�صات  �أ�رش�ر  خالله  عر�صت  فل�صطيني”،  �أ�صري  �ألف  حررت  كيف 

وكو�لي�صها، وتناول �لفيلم �الأدو�ر �لتي لعبها �لو�صطاء، �أطر�ف عربية ودولية تو��صلت 

مع �لقيادة �ل�صيا�صية حلما�ص، �صعياً الإطالق �رش�ح �جلندي �صاليط، وكيف كان بع�صهم 

يعمل ل�صالح دولة �الحتالل ويار�ص �ل�صغط على �لفل�صطينيني. كما تطرق �إىل �ل�صغط 

�مليد�ين �لذي مار�صه �الحتالل من خالل �صنّ عدو�ن ع�صكريّ على غزة يف حماولة الإعادة 

�جلندي، ر�ف�صاً �إجر�ء �أي مفاو�صات، ومركز�ً على �خليار �لع�صكري، قبل �أن ُيذعن يف 

نهاية �الأمر �إىل مطالب �ملقاومة �لفل�صطينية.

وقد �أ�صار خالل �لفيلم �لدكتور حممود �لزهار، �لقيادي يف حركة حما�ص وم�صوؤول 

من  �حلركة  قياد�ت  �أحد  �إر�صال  مّت  �الأ�رش؛  عملية  وبعد  �أنه  �ل�صفقة،  مفاو�صات  ملف 

مدينة خانيون�ص �إىل �لوفد �الأمني �مل�رشي، و�أبلغهم �أن �جلندي �أ�صري لدى حما�ص، دون 

�إعطائهم �أي تفا�صيل �أو معلومات، حتى ��صم �جلندي مل يبلغهم به، وحاول �لوفد �الأمني 

�الأمر  �أن م�رش علمت بهذ�   يت�صح هنا 
47

�أي معلومة، فلم يتمكن من ذلك. �إىل  �لو�صول 

بطريقة ديبلوما�صية عب ممثل حركة حما�ص، ولي�ص فقط من و�صائل �الإعالم.

وك�صفت �لقناة �لعا�رشة �لعبية فيما بعد، عب برناجمها “ميكور Mikor/ �مل�صدر”، 

حتّرك  و�لذي  حمد،  غازي  �لدكتور  حما�ص،  يف  �لقيادي  باأنه  �ل�صخ�صية  تلك  هوية  عن 

�أنه جاء يف حو�ر �آخر مع حممود �لزهار �أن   يذكر 
48

يف �ليوم �ل�صاد�ص من عملية �الأ�رش.

�ل�صخ�صية كانت من مدينة رفح، ويبدو �أن ذلك كان من �أجل �لتمويه، علماً �أن غازي حمد 

يقطن مدينة رفح فعلياً.

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  47

�الإ�رش�ئيلية،  لل�صوؤون  عكا  موقع  �لتبادل،  �صفقة  ومفاو�صات  �صاليط  �أ�رش  كو�لي�ص  تك�صف   )10( �لقناة   48

https://akka.ps/post/4024 :2016/11/16، �نظر
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�أ�صبوع من �أ�رش �صاليط، تلقت حركة حما�ص تقريرً� من حزب �هلل عن جتاربه  وبعد 

كل جيد�ً  حما�ص  مفاو�صو  فدر�ص  �إد�رتها،  وكيفية  �الحتالل  مع  �ل�صابقة   �لتفاو�صية 

49
كلمة فيه، وكان للتقرير �أثر كبري يف �لو�صول �إىل �الإجناز �لنهائي لل�صفقة.

بد�أت �لو�صاطات من �أجل �إطالق مفاو�صات غري مبا�رشة بني حما�ص ودولة �الحتالل، 

�لو�صاطة من �جلانب �مل�رشي بعد عملية  “وقد بد�أت  �الإفر�ج عن �صاليط،  تاأمني  بهدف 

 و�أكرث حتديد�ً، ح�صب قول �لقيادي يف كتائب �لق�صام مرو�ن عي�صى، 
50

�الأ�رش مبا�رشة”،

وكان  غزة،  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  �إ�صافة  غزة  يف  �مل�رشية  �ل�صفارة  قِبل  من  كانت 

حترك �لو�صطاء يف �الأيام �الأوىل يهدف الإيجاد حّل �رشيع و�صلمي لهذ� �حلدث، وقد �أخذ 

�صاليط  عن  �الإفر�ج  فعُر�ص  �لع�صكري،  �لت�صعيد  ووقف  �الأزمة  تفكيك  طابع  تدخلهم 

�أوالً، ثم ينظرُ �الحتالل يف �أمر رفع �حل�صار عن قطاع غزة، و�الإفر�ج عن بع�ص �الأ�رشى 

�لفل�صطينيني، باختيار �الحتالل، ولكن بعدها تر�جعت �ل�صلطة، وبقي �لتو��صل م�صتمر�ً 

51
مع �ل�صفارة �مل�رشية.

 
52

قطرية، و�صاطات  وجود  مع  و�أملانيا،  م�رش،  هم  تاأثريً�  �لو�صطاء  �أكرث  كان 

 وتركية، و�أوروبية على ر�أ�صها فرن�صا )حيث يحمل �صاليط كذلك �جلن�صية 
53

و�صورية،

جاك�صون جي�صي  �الأ�صبق،  �الأمريكي  و�ملر�صح  و�لرنويج،  و�إ�صبانيا،   �لفرن�صية( 

 International Committee Jesse Jackson، وكذلك �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر 

 �إ�صافة �إىل و�صيط بريطاين، و�إيرلندي. وحاول رجل 
54

،of the Red Cross )ICRC(

خمابر�ت بريطاين يُدعى �آل�صرت كروك Alistair Crooke، �أن يبم �صفقة جتمع ما بني 

�لتبادل و�ل�صيا�صة، فز�ر دم�صق و�لقد�ص يف جوالت متتالية، لكن يف نهاية �ملطاف ُرف�ص 

من خفايا كو�لي�ص �صفقة �صاليط، وكالة �أنباء �لتقريب، 2011/10/15، نقالً عن ال�شفري، عن م�صادر مطلعة يف   49

http://www.taghribnews.com/ar/news/67045 :حما�ص، �نظر

يوتيوب،  موقع  و�إ�رش�ئيل،”  حما�ص  بني  �الأ�رشى  تبادل  �لزهار:  حممود  مع  “مبا�رش  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة   50

https://www.youtube.com/watch?v=v2Hs7VL7sFs :2010/7/3، �نظر

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.  51

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س: جدلية التدافع والتوا�شل والتفاو�س، �ص 109.  52

16 معلومة ُتك�صف الأول مرة عن كو�لي�ص �صفقة �لتبادل، موقع �إذ�عة �صوت �الأق�صى، غزة، 2016/2/5، �نظر:   53

https://alaqsavoice.ps

�ملرجع نف�صه.  54
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توقف  وحينها   
55

،Ehud Barak بار�ك  �إيهود  جي�صه  ووزير  �أوملرت  قبل  من  �لعر�ص 

دوره كو�صيط.

�رش�ح باإطالق  �صاليط  �آ�رشي  مطالبة  �لبد�ية  منذ  �الحتالل  حكومة   رف�صت 

 18 �لـ  دون  هم  �لذين  و�الأ�رشى  �الأ�صري�ت  �إىل  باالإ�صافة  وعربٍي،  فل�صطينٍي  �أ�صرٍي  �ألف 

�إن Mark Regev؛  ريغيف  مارك  �الحتالل  خارجية  با�صم  �لناطق  وقال   
56

�لعمر،  من 

وغري  �لفوري  باالإفر�ج  �أيام  منذ  تطالب  و�أوروبا  �ملتحدة  و�لواليات  �لدولية  “�الأُ�رشة 
“كان و��صحاً  �أوملرت  �إيهود  �لوزر�ء  �أن رئي�ص  �مل�رشوط عن جلعاد �صاليط”، و�أ�صاف 

�صاليط  عن  �الإفر�ج  يتم  مل  و�إذ�  �خلاطفني،  مع  مفاو�صات  جترى  لن  �إنه  قال  حني 

57
�صنتحرك لالإفر�ج عنه”.

�ل�صيا�صي مكتبها  رئي�ص  �أكدّ  �إذ  �لبد�ية،  منذ  و��صحاً  �ملبدئي  حما�ص  موقف   كان 

عن  �الإفر�ج  “�أن  دم�صق؛  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل   ،2006/7/10 يف  م�صعل  خالد 

�لعربية  �لو�صاطات  م�صعل  وَعدَّ   
58

�أ�رشى”. تبادل  دون  من  يتم  لن  �الأ�صري  �جلندي 

�مل�رشية و�لقطرية جهود�ً ال و�صاطات، و�أنه مّت �لتعامل مع �جلهود �مل�رشية، لكن �لتعنت 

عن  باالإفر�ج  وعد�ً  وتطرح  �ملبادلة،  ترف�ص  �الحتالل  دولة  الأن  �أف�صلها،  �ل�صهيوين 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني، لكنه بعيد عن �صيغة �الإلز�م، و�أنه �صاأل �أحد �ملبعوثني �الأوروبيني 

59
“هل تكفلون �لوعد �ل�صهيوين؟ فقالو� ال”.

يبدو �أنه كان من �ل�صعب �لو�صول خالل تلك �ملرحلة �إىل قو��صم م�صرتكة بني مطالب 

حركة حما�ص و�لف�صائل �الآ�رشة من جهة، وبني ما يكن �أن تقدمه حكومة �الحتالل من 

جهة �أخرى، لذلك مل يح�صل �أي تقدم ُيذكر يف هذ� �ل�صياق.

�أخرى،  �أ�رش �صاليط، حتى فوجئ بعملية  مل يكد �الحتالل يخرج من �صدمة عملية 

�هلل  حزب  من  مقاتلون  قام   2006/7/12 ففي  �ل�صمالية،  �حلدود  على  �ملرة  هذه  كانت  لكن 

حدودية  بدورية  قيامهما  خالل  �إ�رش�ئيليتني،  ع�صكريتني  �آليتني  مبهاجمة  �للبناين 

�لقناة )10( تك�صف كو�لي�ص �أ�رش �صاليط ومفاو�صات �صفقة �لتبادل، عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/16.  55

�صحيفة احلياة، لندن، 2006/7/2.  56

�صحيفة البيان، دبي، 2006/7/2.  57

احلياة، 2006/7/11.  58

القد�س العربي، 2006/7/11.  59
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ريغيف �إلد�د  �الإ�رش�ئيليني  �جلنديني  �أ�رش  عن  �أ�صفرت  لبنان،  جنوب  �صبعا  مز�رع   يف 

جي�ص  �صّن  �إثرها  وعلى   ،Ehud Goldwasser غولدفا�رش  و�إيهود   Eldad Regev

�جلندي  �رش�ح  �إطالق  جهود  توقف  �إىل  ذلك  �أدى  وقد   
60

لبنان، على  عدو�ناً  �الحتالل 

�صاليط وو�صاطاته.

وبعد ف�صل �الحتالل يف حترير �جلنديني لدى حزب �هلل مع نهاية �لعملية �لع�صكرية 

يف 2006/8/14؛ عاد �حلديث لدى قيادة �الحتالل عن �صلوك م�صار �ملباحثات من جديد، 

من �أجل �لتو�صل �إىل �تفاق لتبادل �جلنود �لثالثة ومن �صمنهم �صاليط، ففي 2006/8/15 

 Israel Security )أعلن �إيهود �أوملرت عن تعيني نائب رئي�ص جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك�

)Agency—ISA )Shabak �ل�صابق عوفر ديكل Ofer Dekel كممثل خا�ص له، الإمتام 
61

�لتن�صيق من �أجل �إعادة جنوده �الأ�رشى �لثالثة.

وكان عوفر ديكل ممثل رئي�ص �لوزر�ء �ل�صهيوين يف مفاو�صات �الأ�رشى وم�صوؤول 

�لتفاو�ص مبلف �صاليط، وكان مغزى هذ� �لتعيني و��صحاً، فهو ي�صري �إىل تغرّي يف �ملوقف 

�ل�صهيوين، و�أن �أوملرت تر�جع عن �إعالنه عدم �لتفاو�ص مع �الآ�رشين وعدم �الإفر�ج عن 

�أي �أ�صري فل�صطيني.

بد�أت حكومة �الحتالل منذ 2006/10/27 تقبل مببد�أ �لتبادل، وذلك يعود �إىل �إ�رش�ر 

فوزي  حما�ص  با�صم  �ملتحدث  �إليه  �أ�صار  ما  وهو  �لتبادلية،  مبد�أ  على  �الآ�رشة  �جلهات 

كان  بعدما  �جلندي،  مو�صوع  يف  �لتبادلية  على  و�فق  �الحتالل  �أن  �أكد  حيث  برهوم، 

62
يرف�ص ذلك، م�صدد�ً على �أن �الحتالل و�فق على �الإفر�ج عن �الأطفال و�لن�صاء.

مل تكن هناك حلول كثرية يف �الأفق، ودفع �لكيان �ل�صهيوين �لثمن �أمر ال بّد منه، فبعد 

ف�صل خمابر�ته يف معرفة �أي معلومة ولو �صغرية عن مكان تو�جد �صاليط �أو �ملجموعة 

63
�خلاطفة له، ��صطرو� للتوجه �إىل �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية لبدء عملية �لتفاو�ص.

الأيام، 2006/7/13.  60

�صحيفة اخلليج، �ل�صارقة، 2006/10/28.  61

موقع �صحيفة �إ�رش�ئيل �ليوم، 2006/8/15، �نظر: https://www.israelhayom.co.il )باللغة �لعبية(  62

�الأول/  ت�رشين  خا�ص،  عدد  غزة،  �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صهيد  لكتائب  �الإعالمي  �ملكتب  الأحرار،  وفاء  جملة   63

�أكتوبر 2012، �ص 60.
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وقد جرت حماوالت عّدة لعقد مفاو�صات بهذ� �ل�صاأن، لكنها مّرت بعقبات وتعقيد�ت 

�لتي  �الأ�صباب  �مل�صوؤولة عن ف�صلها، وتعددت  �التهامات حول �جلهة  تبادل  كثرية، ومت 

دفعت كال �لطرفني �إىل وقف �ملفاو�صات.

Binyamin �أليعازر  بن  بنيامني  �ل�صهيوين،  �لتحتية  �لبنية  وزير  �تّهم   فقد 

Ben-Eliezer، خالد م�صعل باإف�صال �ل�صفقة �لتي تقدّمت بها م�رش من �أجل �إنهاء ملف 

تغريت  �الأخرية  �لدقائق  يف  لكن  �تفاق،  �إىل  �لتو�صل  �أجل  من  عملت  م�رش  و�أن  �صاليط، 

قبول  للقاهرة،  زيارته  �أثناء  يف  �دعى  كما  زعمه،  ح�صب   
64

حما�ص، جانب  من  �الأمور 

65
حكومته باالقرت�ح �لذي تقدمت به م�رش.

لكن كتائب �لق�صام �أكدت على ل�صان ناطقها �لر�صمي �أن �الحتالل تر�جع عن بع�ص ما 

مّت �التفاق عليه، حيث رف�ص �ل�صماح لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية بتحديد هوية �الأ�رشى 

 
66

�لذين �صيتم �إطالق �رش�حهم، لذلك توقفت �ملحادثات، ومل يُعد هناك تقدم يف �لق�صية.

جتري  لن  حكومته  �أن  �صحفي  موؤمتر  يف  �أوملرت  �أعلن  �ملقاومة  مطالب  على  ورد�ً 

67
مفاو�صات مع “�الإرهابيني”، و�أنها لن تفرج عن �أ�صري و�حد مقابل �جلندي �صاليط.

�أمنيني  خب�ء  مكتبه  �إىل  �أوملرت  ��صتدعى  �ل�صحفي،  �الإعالن  ذلك  من  �لرغم  وعلى 

�أن  عليه  فاأ�صارو�  ر�أيهم،  �أخذ  �أجل  من  �الأ�رشى  �جلنود  حترير  جمال  يف  خبة  يلكون 

وقال  �أقل،  �لثمن  كان  �رشيعة  �لت�صوية  كانت  كلما  و�أنه  حما�ص،  مع  ت�صوية  عن  يبحث 

�أحدهم الأوملرت “�أعط حما�ص 250 �أ�صري�ً و�أغلق �ملو�صوع، فاإذ� بقي �ملو�صوع مفتوحاً 

ملدة ثالث �صنو�ت �صتدفع ثمناً ال يقل عن 1,000 �أ�صري”، فكان ردّ �أوملرت �أن م�صت�صاريه 

باأن  ر�صالًة  ت�صلها  �أن  ويجب  حما�ص،  على  للق�صاء  �الأ�رش  عملية  ��صتغالل  “يقرتحون 
68

�صاحب �لبيت قد ُجّن جنونه”.

احلياة، 2006/10/20.  64

القد�س العربي، 2006/10/20.  65

اخلليج، 2006/11/16.  66

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 109، نقالً عن: �صلومي �ألد�ر، اعرف حما�س، �ص 223.  67

�ملرجع نف�صه، �ص 109.  68
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�حلمالت  وجه  يف  بقوة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وف�صائل  حما�ص  حركة  �صمدت  لقد 

�لتي  و�مل�صاومة  �البتز�ز  و�أ�صاليب  و�لوعيد،  �لتهديد  وعمليات  �لعدو�نية،  �لع�صكرية 

�إىل �جلندي �الأ�صري، و�لذي كان كنز�ً ثميناً  �تبعتها دولة �الحتالل �ل�صهيوين للو�صول 

وورقة �صغط قوية يف يد �ملقاومة �لفل�صطينية من �أجل حترير �الأ�رشى، �إدر�كاً منها باأن 

�لعدو ال يفهم �أبد�ً �إال لغة �لقوة.

لقد قاد غرور قادة �لكيان �ل�صهيوين، �ملرتكز على قوة ��صتخبار�تهم يف �لبد�ية، �إىل 

�إحجامهم عن دخول مفو�صات غري مبا�رشة مع حركة حما�ص لالإفر�ج عن �صاليط، لكن 

عن  �أو  تو�جده  مكان  عن  �صغرية  ولو  معلومة  �أي  معرفة  يف  ��صتخبار�تهم  ف�صل  وبعد 

�ملجموعة �خلاطفة له؛ ��صطرو� للتوجه �إىل �ملخابر�ت �مل�رشية لبدء عملية �لتفاو�ص غري 

�ملبا�رش.





الف�صل الثاين

اإدارة مفاو�شات �شفقة وفاء الأحرار
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اإدارة مفاو�صات �صفقة وفاء الأحرار

مقدمة:

2006 و�نتهت  مّرت مفاو�صات �صفقة تبادل �الأ�رشى مبر�حل عّدة، بد�أت منذ �صنة 

يف  �الأوىل  مر�حلها  يف  ف�صلت  �ملفاو�صات،  من  �صنو�ت  خم�ص  مد�ر  وعلى   ،2011 �صنة 

�لتو�صل �إىل �تفاق، ب�صبب مت�صك �لطرفني مبطالبهما، ويف �صنة 2009، �تخذت �ملفاو�صات 

منحًى جديد�ً، ثم ُجّمدت �صنة 2010، �إىل �أن حدث حتول در�ماتيكي �صنة 2011، �أدى �إىل 

�إجناز �ل�صفقة.

�إىل ثالث  �ل�صفقة  لهذه  �ملبا�رشة  �لفعلية وغري  �لتفاو�صية  تق�صيم �جلوالت  ويكننا 

مر�حل، هي: 2007–2008، و2009–2010، و2011، يف حني �أن ما �صهدته �صنة 2006 

كانت عبارة عن �ت�صاالت وو�صاطات وحر�ك �صيا�صي دويل و�إقليمي، وذلك دون عقد �أي 

جولة تفاو�صية غري مبا�رشة بني طريف �لتفاو�ص. وقد تناولنا ذلك بالتف�صيل يف �لف�صل 

�الأول، حتت عنو�ن “حر�ك ما بعد عملية �الأ�رش خالل �صنة 2006”. ُيذكر �أن �ل�صاحة قد 

غرقت بني �لطرفني باقرت�حات من دول وجهات ر�صمية خمتلفة، ون�صطاء منظمات غري 
ُ
�أ

حكومية �أخرى، حملية و�إقليمية ودولية، وذلك من �أجل �لتو�صط بني �لطرفني.

�إ�صافة  �لقيادي حممود �لزهار  �لتفاو�ص، كان ير�أ�ص �لوفد �ملفاو�ص  يف بد�ية عملية 

�إىل �ملهند�ص نز�ر عو�ص �هلل، و�أحمد �جلعبي، ومرو�ن عي�صى، ويف �آخر جولة تفاو�ص 

تر�أ�ص �لوفد عو�ص �هلل �إ�صافة �إىل �صالح �لعاروري، و�جلعبي، وعي�صى، كما مل تنقطع 

�أن �لقياديني �لع�صكريني �جلعبي   يذكر 
1
�الت�صاالت مع �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل.

 كما 
2
وعي�صى قد ظالَّ ثابتني، كع�صَوْي تفاو�ص، على مد�ر �جلل�صات غري �ملبا�رشة كافة.

ظهرت �أ�صماء �أخرى يف هذ� �مللف، ويف حدود معينة، كمو�صى �أبو مرزوق وحممد ن�رش 

و�أ�صامة �ملزيني. 

غزة،  �ل�صفقة،  مفاو�صات  على  ومطلع  حما�ص  حركة  يف  قيادي  �حلية،  خليل  مع  �لكاتب  �أجر�ها  مقابلة   1

.2018/5/10

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.       2
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اأوًل: املرحلة الأوىل من املفاو�شات 2007–2008:

1. جولت من املفاو�شات غري املبا�رسة:

�لعام  يف  �مل�رشي  �ملخابر�ت  جهاز  من  بو�صاطة  �ملبا�رشة  غري  �ملفاو�صات  “بد�أت 
2007، وكان �لعر�ص �ل�صهيوين حينها هو �إخر�ج �أ�صري فل�صطيني و�حد، مقابل �الإفر�ج 

بكثري،  �أكب  �ملطلوب  فالثمن  ذلك،  �حلم�صاوي  �لتفاو�ص  لوفد  َيُرق  ومل  �صاليط،  عن 

 ثم “كانت هناك بو�در جدية ل�صفقة تبادل وب�صكل متقدم، 
3
فرف�صو� �لعر�ص �رشيعاً”،

من خالل ت�صليم قائمة �أ�صماء �الأ�رشى �ملطلوب �إطالق �رش�حهم للوفد �الأمني �مل�رشي، 

4
وكان ت�صليم تلك �الأ�صماء مطلباً �إ�رش�ئيلياً”.

�أ�صري�ً حلما�ص يف قائمة يتفق عليها �لطرفان، ويف   450 “مّت �التفاق على �الإفر�ج عن 
�لدفعة �لثانية، بعد �الإفر�ج عن �صاليط، يتم �الإفر�ج عن 550 �أ�صري�ً �آخر حتددهم �حلكومة 

جميع  حما�ص  فقدمت  �الأوىل،  �لقائمة  ت�صلّم  �أن  حما�ص  على  وكان  ح�رشً�،  �الإ�رش�ئيلية 

حبطت، 
ُ
�أ “�ل�صفقة  �أن  �أكد  �ملزيني،  �أ�صامة  حما�ص،  يف  �لقيادي  لكن   

5
�لثقيلة”. �الأ�صماء 

40 ��صماً من �الأ�صماء �لتي وردت يف �لقائمة،  �إال على  حينما مل تو�فق حكومة �الحتالل 

6
بزعم �أنهم �صاركو� يف تنفيذ عمليات �أدت �إىل قتل م�صتوطنني وجنود �صهاينة”.

�لو�صاطة  جهود  بف�صل  �أنه  و�أو�صح  �ل�صفقة،  باإحباط  حما�ص  �أوملرت  مكتب  و�تهم 

�مل�رشية، متّ �لتو�صل �إىل تفاهم يق�صي بنقل �صاليط �إىل م�رش، ومنها �إىل دولة �الحتالل، 

مقابل �الإفر�ج عن 450 �أ�صري�ً فل�صطينياً على مرحلتني، �أما حما�ص فطالبت باإطالق �رش�ح 

1,400 �أ�صرٍي، مبن فيهم �لعديد ممن رف�صت دولة �الحتالل �إخالء �صبيلهم، و�أن �الأخرية 
7
�قرتحت على حما�ص تقدمي قائمة جديدة باأ�صماء �ملعتقلني، �إال �أنها مل تفعل ذلك.

�نتهت �صنة 2007 دون �إحر�ز �أّي تقدم يذكر، و��صتمرت �ملفاو�صات تر�وح يف مكانها 

ب�صبب �لرف�ص �ل�صهيوين ملطلب حما�ص باأن ت�صمل عملية �لتبادل �أ�رشى متهمني بقتل 

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 60.  3

https://paltimeps.ps :موقع فل�صطني �الآن، 2007/4/8، �نظر  4

اأحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  �صاليط،  �صفقة  يف  و�لعقبات  �لتفاو�ص  م�صار�ت  تفا�صيل  بريغمان،  رونني   5

2011/10/20. ترجمة موقع فل�صطني �ليوم، و�صحيفة �حلياة �جلديدة، ون�رشها موقع �ملجد �الأمني.

ال�رسق الأو�شط، 2007/8/30.  6

�ملرجع نف�صه.  7
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معايري  بتغيري  حكومته  ملطالبة  ديكل  عوفر  �ل�صهيوين  �ملفاو�ص  دفع  مما  �صهاينة، 

م�صطلح “خمربني �أيديهم ملطخة بالدم”، مبر�ً �أن ذلك �صي�رشع كثري�ً يف �إمتام �ل�صفقة، 

 
8
،Yuval Diskin دي�صكني  يوفال  برئا�صة  �ل�صاباك  جهاز  برف�ص  ��صطدم  طلبه  �أن  �إال 

وعلى �إثر ذلك هدد ديكل �أنه لن يكون باإمكانه مو��صلة �أد�ء من�صبه، �إذ� مل يتم تليني هذه 

9
�ملعايري.

بعدها �صنّ جي�ص �الحتالل مطلع �صنة 2008 عملية ع�صكرية عدو�نية، �أ�صماها عملية 

“�ل�صتاء �ل�صاخن Operation Hot Winter”، وتركز �لعدو�ن على �صمال قطاع غزة، يف 
حماولة لل�صغط على حما�ص.

بينها  �لتهدئة  مببادرة  �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  ربط  �الحتالل  دولة  حاولت  كما 

و�أكد �لبد�ية،  �أن حما�ص رف�صت ذلك منذ  �إال  �لفل�صطينية يف قطاع غزة،  �لف�صائل   وبني 

10
�أ�صامة �ملزيني �أن “�مل�صارين منف�صالن متاماً”.

تخفيف  على  �لقائم  �مل�رشي،  �ملقرتح  على  �الحتالل  دولة  و�فقت  �لعملية  تلك  وبعد 

11
�حل�صار مقابل وقف �إطالق �لنار، وقد ن�ّص مقرتح �لتهدئة على بنود عّدة، �أهمها:

�ملو�فقة على �لوقف �ملتبادل جلميع �الأعمال �لع�صكرية. �أ. 

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. 

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

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

�صحيفة امل�شتقبل، بريوت، 2007/12/30 و2008/1/1.  8

�صحيفة الوطن، �أبها، 2008/1/3.  9

�صحيفة ال�رسق، �لدوحة، 2008/5/20.  10

http://news.bbc.com :موقع هيئة �الإذ�عة �لبيطانية )بي بي �صي(، 2008/6/18، �نظر  11
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�لرئي�ص  تهديد  �إىل  يعود  �لتهدئة  على  للمو�فقة  �الإ�رش�ئيليون  دفع  �لذي  �ل�صبب  �إن 

�مل�رشي �ل�صابق، حممد ح�صني مبارك، باأنه ويف حال مل تو�فق “�إ�رش�ئيل”؛ فاإنه �صيفتح 

وزير  �أعلن  �التفاق  وبعد  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لتن�صيق  ودون  منفرد  ب�صكل  رفح  معب 

�لتي  �الأ�صماء  قائمة  على  و�فقت  لو  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �صليمان،  عمر  �مل�رشي،  �ملخابر�ت 

طلبتها حما�ص مقابل �صاليط، لكان باالإمكان �إ�صافة �صفقة تبادل �الأ�رشى لهذ� �التفاق، 

12
علن عن تهدئة ملدة ن�صف عام، و��صتمرت مدة 184 يوماً فقط.

ُ
ويف 2008/6/19 �أ

ونتيجة للتباين د�خل قيادة �الحتالل؛ ��صتمرت حالة �جلمود يف مفاو�صات �لتبادل، 

�إال �أن دي�صكني ��صتطاع �أن يتو�صل �إىل �قرت�ح ير�صي ديكل من جهة، وياأخذ باحل�صبان 

�لهو�ج�ص �الأمنية جلهاز �ل�صاباك. من جهة �أخرى، فقد بات ر�أي دي�صكني موؤيد�ً الإطالق 

�رش�ح �أ�رشى فل�صطينيني، كان �الحتالل قد د�نهم بعمليات ُقتل فيها �إ�رش�ئيليون، وذلك 

13
�رشط �أن يتم نقلهم �إىل قطاع غزة �أو �إىل �خلارج، �إن كانو� من �ل�صفة.

جنزت �صفقة تبادٍل الأ�رشى وجلثث ورفاة زهاء مئتي �صهيد لبناين 
ُ
ويف 2008/7/16 �أ

وفل�صطينيٍ وعربيٍ، مقابل جثتي �صهيونيني كانا يف حوزة حزب �هلل منذ 2006/7/12، 

يف  و�مل�صوؤول  �الأملاين  �لو�صيط  برعاية  �هلل  وحزب  “�إ�رش�ئيل”  بني  �أُبرمت  �ل�صفقة  هذه 

�أدت هذه �ل�صفقة فيما   وقد 
14

.Gerhard Conrad �ملخابر�ت �الأملانية جريهارد كونر�د 

�الحتالل  بني  �ملبا�رشة  غري  �ملفاو�صات  عملية  على  جديد  من  �ل�صوء  ت�صليط  �إىل  بعد 

حتت  تبادل  ل�صفقة  و�صيٍط  �أملايٍن  دوٍر  �أمام  �لباب  وفتحت  حما�ص،  وحركة  �ل�صهيوين 

رعاية �لقاهرة، لكنه مل يفلح يف �لتو�صل �إىل نتيجة ب�صبب �لتعنت �ل�صهيوين، كما �صرنى 

ذلك الحقاً.

�لن�صاء و�الأطفال،  �إطالق �رش�ح  �لتو�فق من خالل �لو�صاطة �مل�رشية على  بعدها مّت 

خلفية  على  �عتقلو�  �لذين  وكذلك  �الحتالل،  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  بني  من 

يتم  �أ�صري�ً  و450  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نو�ب  مثل  �صاليط،  �جلندي  �أ�رش 

مع م�رشي  بتو�فق  �أ�صري�ً  و550  حما�ص،  تقدمها  �لتي  �لقائمة  وفق  �رش�حهم   �إطالق 

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 90، نقالً عن: �صلومي �ألد�ر، اعرف حما�س، �ص 283.   12

هاآرت�س، 2008/6/27.   13

احلياة، 2008/7/17.  14
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�جلانب  �أن  حما�ص  �أبلغ  �مل�رشي  �لو�صيط  �أن  �ملزيني  �أ�صامة  و�أكد   
15

�الحتالل. حكومة 

�الإ�رش�ئيلي و�فق على �ملرحلة �الأوىل من �ل�صفقة، و�لتي ت�صمل �الإفر�ج عن 450 �أ�صري�ً 

�أخرى  مرًة  حما�ص  حركة  فقدّمت   
16

�أ�صماءهم، �حلركة  حتدد  �لعالية  �الأحكام  ذوي  من 

خلطورتها  نظر�ً  بها،  �لقبول  �الحتالل  على  ي�صعب  كان  �لتي  �لثقيلة  �الأ�صماء  جميع 

بالن�صبة �إليه.

لكن، وب�صبب مماطلة �الحتالل �ملتكررة حول �إمتام �صفقة �لتبادل، وحماولته ��صتبد�ل 

�أ�صماء �أ�رشى و�صعتها حما�ص �صمن �لقائمة باأ�صماء �أخرى، هدّد �لقيادي حممود �لزهار 

��صتمر  لل�صفقة، يف حال  باأ�صماء و�أرقام جديدة  باأن حركته �صتُلغي كّل �صيء، و�صتبد�أ 

17
�لرت�جع و�خلرق �ل�صهيوين ملا مّت �التفاق عليه يف هذ� �ل�صاأن برعاية م�رشية.

�إطالق  على  و�فقت  �أ�صري�ً،   450 �أ�صماء  �الحتالل  دولة  �إر�صال  على  �لزهار  وعقّب 

�مل�رشي �لوفد  مع  عليه  �التفاق  مّت  “ما  قائالً:  �صاليط،  �رش�ح  �إطالق  مقابل   �رش�حهم 

�لذي كان و�صيطاً بيننا وبينهم يف �لفرتة ما قبل منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، هو على 

ذلك  بعد  خرجو�،  �أنهم  ونتاأكد  �جلندي،  ت�صليم  يتم  عندما   450 و�الآلية:  �أ�صري،   1,000

 مو�صحاً �أن “�ل�صفقة تت�صمن 
18

وخالل �صهرين يتم �إطالق �الأ�رشى �لــ 550 �الآخرين”.

�أ�صماء حما�ص  حتدد  �أ�صري،  و1,000  و�الأطفال  �لن�صاء  مقابل  �صاليط  �رش�ح   �إطالق 

450 منهم، ويحدد �الحتالل �أ�صماء 550 �آخرين، على �أن يو�فق كال �لطرفان على قائمة 
19

�الآخر”.

�ملفاو�ص  يعر�صه  ما  وبني  حما�ص  مفاو�صو  يطلبه  ما  بني  �لكبرية  للهوّة  ونظر�ً 

�ل�صهيوين، جُمّد ملف �ملفاو�صات، فحما�ص كانت ُم�رّشة على حتقيق كامل �رشوطها، 

دولة  تعنّت  مقابل  عليها،  مور�صت  �لتي  و�لدولية  �لعربية  �ل�صغوط  بحجم  مبالية  غري 

هو  �لتبادل  �صفقة  توقف  يف  �لرئي�صي  �ل�صبب  �أن  �لزهار  �أّكد  وقد  ب�رشوطها،  �الحتالل 

�لرت�جع �ل�صهيوين عما �تُّفق عليه.

احلياة، عدد 4715، 2008.  15

اخلليج، 2008/10/20.  16

http://www.ekhbaryat.net :موقع �صبكة �إخباريات لالإعالم و�لن�رش، 2008/9/20، �نظر  17

�ملرجع نف�صه.  18

�صحيفة الأخبار، بريوت، 2008/10/14.  19
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يُذكر �أن �الحتالل حاول �إجر�ء مفاو�صات مبا�رشة مع حما�ص، �إال �أن �حلركة رف�صت 

ذلك، و�أكدت كتائب �لق�صام على ل�صان �لناطق با�صمها رف�ص �إجر�ء مفاو�صات مبا�رشة 

�الإ�رش�ئيلي   Knesset �لكني�صت  يف  �لعربي  �لنائب  بها  قام  و�صاطة  بعد  �الحتالل،  مع 

20
عبا�ص زكور.

�ملفاو�صات، حاولت  �لتقدم يف  �مل�رشية يف  �لو�صاطة  �أن كرث �حلديث عن ف�صل  وبعد 

�لو�صيط يف ق�صية �صاليط، من بينها جهات فرن�صية، ما دفع  �أوروبية لعب دور  جهات 

�لرئي�ص �مل�رشي مبارك �إىل �لتاأكيد على �أن بالده يكن �أن ترتك عن طيب خاطر جهود 

21
ترتيب تبادل �الأ�رشى بني �جلانبني.

و�أكدت حما�ص �أن �لر�عي �لوحيد لل�صفقة هي �لقاهرة، و�أنها هي فقط �لو�صيط �لذي 

وعربية،  �أوروبية  و�صاطات  وجود  تنِف  مل  �ملقابل  يف  حما�ص  �أن  غري  �مللف،  هذ�  يحرك 

خدمة  يف  ت�صّب  �أنها  �أ�صا�ص  على  كاّفة،  و�لو�صاطات  �جلهود  مع  تتعاطى  �أنها  موؤكدًة 

22
�جلهود �مل�رشية، ويف �صبيل �إجناز �صفقة تبادل لالأ�رشى.

وحاولت  حما�ص،  بحركة  �ت�صلت  �أوروبية  جهات  وجود  �إىل  �ملزيني  �أ�صامة  و�أ�صار 

قادة  �ل�صهيوين، ورف�ص  �لتعنّت  تلك �جلهود توقفت ب�صبب  �أن  عر�ص و�صاطتها، غري 

23
�الحتالل �لتجاوب مع �رشوط �ملقاومة �لفل�صطينية.

لتبادل  �تفاق  الأي  �لتو�صل  �أف�صلت  رئي�صية  عقبات  ثالث  هناك  �إن  �ملزيني  وقال 

�الأ�رشى؛ �الأوىل: �أن �الحتالل مل يو�فق �إال على 300 �أ�صريٍ من �لقائمة �لتي قدمتها حما�ص، 

�إىل خارج  �لغربية  �ل�صفة  �أ�رشى  �إبعاد  �أنهم يريدون  ��صماً، و�لثانية:   450 و�لتي ت�صمل 

�لوطن، و�لثالثة: �أنهم م�رّشون على ��صتثناء بع�ص �الأ�رشى من عملية �لتبادل. و�أكّد �أن 

�إبعاد عدد كبري، و�أن 300 و�أ�رّش على   �الحتالل و�فق يف �لبد�ية ثم تر�جع، فو�فق على 

�لـ 450 من ذوي �الأحكام �لعالية ال يكن �لتنازل عنهم، ولو �أدى ذلك �إىل �أن يبقى �صاليط 

24
�صنو�ت يف �الأ�رش.

http://www.maannews.net :وكالة معا �الإخبارية، 2008/10/28، �نظر  20

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد” اإىل �شفقة “وفاء الأحرار”،   21

�ص 42.

https://samanews.ps/ar :وكالة �صما �الإخبارية، كانون �الأول/ دي�صمب 2008، �نظر  22

القد�س العربي، 2008/12/17.  23

ال�رسق الأو�شط، 2009/3/18.  24
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2. و�شاطة اإيرلندية موؤقتة:

�أكد �أ�صامة حمد�ن، ممثل حركة حما�ص يف لبنان، �أن “هناك جهد�ً ُيبذل لدعم �لو�صاطة 

�أنه  �لو�صيط، غري  ��صم ذلك  �الإف�صاح عن  �أوروبي”، ر�ف�صاً  �مل�رشية من طرف و�صيط 

نتعامل  �إننا  قوله  �أ�صتطيع  “ما  و�أ�صاف:  بد�يته  يف  ز�ل  ما  �الأوروبي  �جلهد  �أن  �أو�صح 

مع هذ� �جلهد �جلديد بجدية كبرية جد�ً و�أن هذ� �جلهد يجب �أن يحقق �أهد�فنا، و�أهد�فنا 

�صمن  �ملعتقلني  من  و1,000  و�الأطفال  �لن�صاء  من  �الأ�رشى  عن  �الإفر�ج  وهي  و��صحة، 

25
�رشوط و�صو�بط حمددة”.

�إيرلندية تدخلت لتقريب وجهات  �لو�صاطات �الأوروبية، كانت �صخ�صية  �إحدى تلك 

�إىل  “�لتفكري  موؤ�ص�صة  رئي�ص   ،Oliver McTiernan ماكترينن  �أوليفر  ويُدعى  �لنظر، 

Forward Thinking” �لبيطانية، وهو يحّب �لعمل ب�صمت بعيد�ً عن �الإعالم،  �الأمام 

وقد �لتقى مر�ت عدّة مع قادة حما�ص يف غزة، وقادة �الحتالل، وقال حممود �لزهار �أن 

�الأر�ص.. و�أن تقدماً طفيفاً حدث بيننا  �ل�صفقة على  �لعمل يف  “�أر�د  �الإيرلندي  �لو�صيط 

26
وبينه بعد جهود �صاقة”.

�الأزمات  جمموعة  من  وهو  ماكترينن،  �الإيرلندي  “�لو�صيط  �أن  عي�صى  مرو�ن  و�أكّد 

معنا  �جللو�ص   2008 يوليو  متوز/  يف  بد�أ   ،]International Crisis Group[ �لدولية 

على ��صتملت  قائمة  ت�صمن  مبقرتح  جاء  وقد  وعي�صى[  و�جلعبي،  �لزهار،   ]يق�صد 
27

83 ��صماً الأ�رشى فل�صطينيني يف �صجون �الحتالل، مقابل �جلندي �صاليط”.

وقال �لزهار: “بد�أ ماكترينن يلتقي وفدنا �ملفاو�ص �ملتنقل بني م�رش ودم�صق، وبد�أ 

 علماً �أنه يف لقاء 
28

�لوفد باحل�صول على �أرقام، حتى و�صلنا �إىل 72 �أ�صريً� مقابل �صاليط”،

29
�صابق �أكّد �لزهار �أنه: “مّت �التفاق على 70 ��صماً”.

لكن مل ُيكتب لتلك �مل�صاعي �لنجاح، على �لرغم من حدوث تقدم طفيف عب �لو�صيط 

�الإيرلندي، وذلك ب�صبب �لرف�ص و�لتعنّت �ل�صهيوين، بل و�نتك�صت تلك �لو�صاطة بعدما 

https://www.palinfo.com :موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/8/21، �نظر  25

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  26

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.  27

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، غزة، 2011/10/25.  28

قناة �جلزيرة مبا�رش، “مبا�رش مع حممود �لزهار: تبادل �الأ�رشى بني حما�ص و�إ�رش�ئيل،” يوتيوب، 2010/7/3.  29
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 ،2008/12/27 يف  غزة  قطاع  على  عدو�نيًة  ع�صكريةً  حملةً  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صنَّ 

�أطلق عليها �الحتالل ��صم حرب “�لر�صا�ص �مل�صبوب Cast Lead”، فيما �أطلقت عليها 

�ملقاومة �لفل�صطينية ��صم “معركة �لفرقان”.

و�أكّد �لزهار �أنه يف �أول �أيام �لعدو�ن على غزة “كان من �ملفرت�ص �أن يكون بيننا وبني 

�لو�صيط �الإيرلندي لقاء يجمعنا يف غزة، لكنه �ت�صل قبل ن�صف �صاعة من بدء �لعدو�ن 

�رش�رة  لتكون  �ل�رشطة،  مر�كز  و��صتهد�ف  غزة  ق�صف  متّ  بعدها  �للقاء،  تاأجيل  وطلب 

30
�لعدو�ن”.

بني  ما  �لفرتة  خالل  ��صتمر  قد  غزة  قطاع  على  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  �أن  يُذكر 

يف  فادحًة  وخ�صائر  و�جلرحى،  �ل�صهد�ء  �آالف  عن  ُم�صفر�ً   ،2009/1/18–2008/12/27

�ملمتلكات.

مع  مقابلة  يف   ،Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  �الحتالل،  خارجية  وزيرة  و��صرتطت 

�أن تكّف  2008/12/29 لوقف �لعمليات �لع�صكرية �صدّ قطاع غزة،  ف�صائية �جلزيرة يف 

حما�ص عن مهاجمة م�صتوطنات غالف غزة، و�أن تتوقف عن تهريب �الأ�صلحة، و�أن تفرج 

31
عن �جلندي �صاليط.

وقد �أعقب ذلك �لعدو�ن، مفاو�صات غري مبا�رشة بني حركة حما�ص ودولة �الحتالل 

بو�صاطة م�رشية حول �تفاق تهدئة، غري �أن هذه �ملفاو�صات مل توؤدِّ �إىل �أي �تفاق، ب�صبب 

تعمّد حكومة �الحتالل تاأخريه �إىل حني �إمتام �صفقة �لتبادل، حيث �أعلنت يف 2009/2/14 

32
�أنها لن تو�فق على �لتهدئة، �أو تفتح معابر قطاع غزة قبل �إطالق �رش�ح �صاليط.

�لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغّر لل�صوؤون �الأمنية و�ل�صيا�صية )كابينت(  و�صدّد �ملجل�ص 

وفتح  �لتهدئة  �أن  على   ،2009/2/18 يف  �جتمع  و�لذي   ،Political-Security Cabinet
33

�ملعابر باتا مرتبطان باإطالق �رش�ح �جلندي �صاليط.

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  30

�جلزيرة.نت، 2008/12/29.  31

ال�رسق الأو�شط، 2009/2/15.  32

�صحيفة الغد، َعّمان، 2009/2/19.  33
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3. الت�شالت مع قيادة الأ�رسى يف �شجون الحتالل:

ي�صار هنا �إىل �أن عوفر ديكل �لتقى مع عدد من قياد�ت �أ�رشى حركة حما�ص يف �ل�صجون 

 Hadarim هد�رمي  �صجن  يف  �لق�صام  كتائب  يف  قيادية  عنا�رش  بينهم  من  �الإ�رش�ئيلية، 

“هناك  �أن  حما�ص،  يف  �صابق  قيادي  طه،  �أين  حينها  و�أكّد   
34

�ملحتلة. ع�صقالن  مدينة  يف 

مرتبطة  غري  لكنها  �الحتالل،  حكومة  يف  وم�صوؤولني  حما�ص  �أ�رشى  بني  جترى  لقاء�ت 

باالإطار و�ملو�قف �ل�صيا�صية، و�إمنا تاأتي يف �صياق مطالب �حلركة �الأ�صرية و�لتو��صل بني 

35
�ل�صجني و�ل�صجان”.

�أحد  �ل�صنو�ر،  يحيى  مع  �الحتالل  �صجون  د�خل  لقاء�ت  كذلك  ديكل  عوفر  وعقد 

قياد�ت �حلركة �الأ�صرية يف �صجون �الحتالل، و�أحد حمرري �صفقة وفاء �الأحر�ر الحقاً، 

ذكرت  ما  بح�صب  نف�صه،  ديكل  من  بطلب  وذلك   ،1988/1/20 منذ  معتقالً  كان  و�لذي 

جمعية و�عد لالأ�رشى و�ملحررين يف بيان لها، و�أ�صارت و�عد �إىل �أن ديكل طالب �ل�صنو�ر 

بالتدخل لل�صغط على قيادة حما�ص لالإ�رش�ع يف �إمتام �صفقة �الأ�رشى، و�أن �ل�صنو�ر رّد 

36
قائالً: “باإمكانك �لتوجه �إىل قيادة حما�ص يف �خلارج )خارج �ل�صجون( الإمتام �ل�صفقة”.

4. قناة “حمد - با�شكني” ال�رسية: 

 Gershon با�صكني  وجر�صون  حمد  غازي  بني  للتفاو�ص  �رشية  قناة  فُتحت  لقد 

Baskin، وذلك قبل تعيني عوفر ديكل رئي�صاً مللف �إعادة �صاليط، وكان با�صكني �صحفياً 
و�ملعلومات  للبحوث  �لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  للمركز  م�صاركاً  ومدير�ً  �صالم،  ونا�صط 

مدينة  يف   Israel/ Palestine Center for Research and Information )IPCRI(

�لقد�ص �ملحتلة.

فازت  �لتي  �لت�رشيعية  �النتخابات  قبل  �لقاهرة،  يف  عقد  �ملتحدة  لالأمم  موؤمتر  ففي 

يف  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  حما�رش  �إىل  با�صكني  تعرّف   ،2006 �صنة  حما�ص  حركة  فيها 

لقاء  عقد  حماوالً  تلفونياً،  معه  بالتو��صل  وبد�أ  حما�ص،  حلركة  بانتمائه  معروف  غزة، 

بني �صخ�صيات من حما�ص و�صخ�صيات �صيا�صية بارزة من �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية، حيث 

�أبدت �أربع دول، من بينها رو�صيا، ��صتعد�دها ال�صت�صافة هذه �للقاء�ت ب�رشية، وبح�صب 

هاآرت�س، 2007/7/1.  34

الأيام، 2007/7/2.  35

�صحيفة فل�شطني، غزة، 2008/11/6.  36
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�للقاء جمموعة من  باأن يح�رش  �الإ�صالمية رّتب  فاإن �ملحا�رش باجلامعة  رو�ية با�صكني 

37
�الأ�صاتذة �ملحا�رشين يف �جلامعة.

وبعد �نتظار من با�صكني، مل تاأِت جو�ز�ت �صفر هوؤالء �ملحا�رشين من �أجل �حل�صول 

تدعى �صخ�صية  ب�صحبة  غزة  �إىل  �ل�صفر  با�صكني  فقرر  �لرو�صية،  �ل�صفر  تاأ�صرية   على 

�لدكتور على  وتعّرف  �الإ�صالمية،  �جلامعة  برئي�ص  �لتقى  وهناك  �صنيورة،   حنا 

�أحمد يو�صف، �مل�صت�صار �ل�صيا�صي لرئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �إ�صماعيل هنية، باالإ�صافة 

جمل�ص  لكن  �للقاء،  هذ�  يف  �صي�صارك  كان  �أنه  با�صكني  يو�صف  و�أخب  حمد،  غازي  �إىل 

38
�ل�صورى �لتابع حلما�ص رف�ص ذلك.

ُي�صار هنا �إىل �أنه “د�ر حديث وقتها بني �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل، حول لقاء مّت بني 

 وقد نفى �أحمد يو�صف �صحة كالم 
39

غازي حمد و�صخ�صية �صهيونية على معب رفح”.

�أقرّ بوجود تو��صل بني حمد وبا�صكني حول �صاليط،  لكنه  لقاء رو�صيا،  با�صكني حول 

40
ولكنه ر�أى �أن دوره كان هام�صياً يف �ملفاو�صات، و�أن �لدور �الأ�صا�صي كان مل�رش.

وينقل با�صكني يف �صهادته لل�صحافة �ل�صهيونية، �أو تلك �لتي دّونها يف كتابه “حترير 

�صاليط: �لقناة �ل�رشية Freeing Gilad: The Secret Back Channel”، �أنه بعد ثالثة 

�أيام من �أ�رش �صاليط تلقّى مكاملةً هاتفيةً من ذلك �ملحا�رش يف �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، 

�لقاهرة،  يف  �أكاديي  موؤمتر  يف  �لتقاه  قد  وكان  بحما�ص،  وثيقة  عالقات  تربطه  و�لذي 

�لقا�صية  �لع�صكرية  �لعملية  و�آثار  �حل�صار،  حول  �حلديث  د�ر  حيث  �أ�صهر،  ب�صعة  قبل 

�لتي كان ي�صنّها �الحتالل على �إثر عملية �أ�رش �صاليط، و�رشورة فتح قناة للتو��صل مع 

حما�ص يف غزة، و�قرتح �أن تكون و�صيلة �لتو��صل جهة قريبة من حما�ص يف غزة، فكانت 

 و�ت�صل غازي حمد فعلياً يف �ليوم �ل�صاد�ص من خطف 
41

بد�ية �لتو��صل مع غازي حمد.

باأنه  وطمئنهم  �صاليط  باأهل  “�ت�صل  با�صكني:  جلر�صون  وقال  �صاليط،  جلعاد  �جلندي 

 
42

حّي يرزق”.

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 112، نقالً عن: �صلومي �ألد�ر، اعرف حما�س، �ص 326.  37

�ملرجع نف�صه.  38

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممد �لناعوق، �أ�صري حمرر �صمن �صفقة وفاء �الأحر�ر، غزة، 2018/4/30.  39

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 112.  40

يف  ن�رشه  �أعاد   ،2013/10/21 �لر�صالة.نت،  موقع  �الأحر�ر”،  “وفاء  مفاو�صات  كو�لي�ص  �الأوىل..  �حللقة   41

https://alresalah.ps/post/248435 :2021/10/16، �نظر

وكالة �صما، 2016/11/16.  42
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وحاول با�صكني �إقناع �أوملرت بفتح قناة تفاو�صية عن طريقه، لكن �أوملرت رف�ص يف 

�لبد�ية، ومل يياأ�ص با�صكني، فلجاأ �إىل �صديقته د�نا �بنة �أوملرت Dana Olmert الإقناعه، 

 وبد�أ با�صكني يف نقل ر�صائل غري ر�صمية على مد�ر �الأ�صهر 
43

�إقناع و�لدها. فنجحت يف 

لتفعيل  �بنته، وذلك  �أوملرت من خالل  �لتالية، بني حما�ص من خالل حمد، وبني  �لثالثة 

مفاو�صات �صفقة تبادل.

تلَق  مل  حما�ص  من  �لر�صائل  ونقل  للتو�صط  حماولتي  �أن  “�صعرت  با�صكني:  يقول   

كان  لقد   
44

معي”. �الت�صاالت  وقف  �بنته  من  طلب  �أنه  �أدركت  بل  �أوملرت،  من  �هتماماً 

منطلق �أوملرت حينها �أنه ال يريد �لتحدث مع “�إرهابيني”، وبالرغم من ذلك كانت نقطة 

�لبد�ية �حلقيقية لهذه �لقناة �لتفاو�صية يف �صهر �أيلول/ �صبتمب 2006.

5. اإ�شارة حياة:

بتوجيه  �صاليط  �جلندي  عائلة  مبادرة  �إىل   ،2016/2/4 يف  �جلزيرة  وثائقي  يف  �أُ�صري 

�إىل خالد م�صعل، كي تردَّ عليها حما�ص بال�صماح للجندي �الأ�صري بكتابة  ر�صالة مكتوبة 

لو�لد �صاليط، وطلب منه كتابة  با�صكني  �إىل عائلته عب و�صيط م�رشي، وتوجه  ر�صالة 

�أم ال،  �بنه حياً  �إن كان  تاأكيد  �أب، يطلب منه فقط  �إىل  �أٍب  �إىل م�صعل، من  �إن�صانية  ر�صالة 

وكتبنا  �ملحتل،  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �لنّا�رشة،  من  �صديق  م�صاعدة  “طلبنا  ويقول: 

45
ر�صالة قوية و�إن�صانية، و�قتب�صنا يف جزء منها باآيات من �لقر�آن �لكرمي”.

من  وت�صلّمت  تو�صطت  قطر  دولة  �أن  �لعبية   Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  و�أ�صارت 

عب  ل�صاليط  و�أو�صلتها  �الأ�صري،  �بنيهما  �إىل  �صاليط  و�لد�  كتبها  قد  كان  ر�صالةً  فرن�صا 

46
حما�ص يف قطاع غزة.

وقام حمد بتحركٍ �صخ�صي، بعدما �ت�صل به با�صكني، يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2006، 

حياة”،  “�إ�صارة  هو  �صاليط  الأ�رش  �الأوىل  �الأيام  منذ  �الأ�صا�صي  �ل�صهيوين  �ملطلب  وكان 

وقد تكرّر �لطلب مر�رً� ب�رشورة معرفة م�صري �جلندي قبل �حلديث عن مطالب حما�ص، 

�إعطاء  2006، و�فقت حما�ص على  �أيلول/ �صبتمب  �أ�صابيع، وحتديد�ً يف  وبعد نحو ثالثة 

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 112، نقالً عن: �صلومي �ألد�ر، اعرف حما�س، �ص 241.  43

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  44

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  45

https://www.paldf.net :موقع �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2009/2/20، ترجمة عن �صحيفة هاآرت�س، �نظر  46
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حكومة �الحتالل �إ�صارةً باأن �صاليط ما يز�ل على قيد �حلياة، ومّت �لتو�فق على �لو�صيلة، 

47
فكانت عبارة عن ر�صالة من ورقة و�حدة، مكتوبة باللغة �لعبية وبخطِّ يدِ �صاليط.

و�رتدى  �مل�رشي،  �لو�صيط  مع  تتو��صل  �لتي  �لقياد�ت  �جتمعت  مغلقة،  غرفة  ويف 

كّل من حمل �لر�صالة �لقفاز�ت، �صو�ٌء من كان يقر�أها �أو ينقلها، وحتت �صغط �إجر�ء�ت 

�أمنية معقدة، حتى ال يرتكو� الأجهزة �أمن �الحتالل �أي ثغرة يتم من خاللها تتبع خطوط 

�إىل ب�صمات �الأ�صخا�ص �لذين تولو�  �ال�صتالم و�لت�صليم، رمبا تكون من خالل �لتعرف 

48
نقلها للمخابر�ت �مل�رشية.

يطاق،  ال  “بكابو�ص  �حتجازه   2006/9/9 يف  له  ر�صالة  �أول  يف  �صاليط  و�صف  وقد 

و�أنه �أ�صري يف غزة وحيد�ً يف هذ� �ل�صجن”، وكانت هذه �إ�صارة �حلياة �الأوىل، ومل تكن تلك 

�الإ�صارة �لوحيدة، فقد تبعتها �إ�صار�ت ور�صائل �أخرى، �أكّدت �أن �جلندي �صاليط ما يز�ل 

49
على قيد �حلياة.

يُ�صري غازي حمد �إىل �أنه جرت �ت�صاالت عدة مع نوعام Noam Shalit، و�لد �صاليط، 

�إ�صارة  ذلك  على  و�لدليل  �الإن�صانية”،  �الأعر�ف  وفق  �بنه  مع  تتعامل  “حما�ص  �أن  توؤكّد 

�حلياة �لتي قدمتها �حلركة يف �صنة 2006، ثم يف �صنة 2008، ثم �رشيط �لفيديو يف �صنة 

 و�لذي �صياأتي ذكر تفا�صيله الحقاً.
50

،2009

تبادل  مفاو�صات  وفد  رئي�ص  به  �ت�صل  حما�ص،  مطالب  با�صكني  �أو�صل  �أن  وبعد 

�الأ�رشى عوفر ديكل، ف�صكره، ثم �أمره باالن�صحاب من �ملو�صوع و�لتوقف عن و�صاطته، 

الأن �مل�رشيني �أ�صبحو� ي�رشفون على �ملفاو�صات كو�صطاء ما بني “�إ�رش�ئيل” وحما�ص، 

،Tel Aviv �أبيب  تل  يف  �مل�رشي  �لقن�صل  لكن  �أحد،  من  تدخالً  يريدون  ال   والأنهم 

و�أ�صار  �لتفاو�ص مع ديكل،  تقبل  �أن حما�ص ال  و�أخبه  ببا�صكني  �ت�صل  �الأع�رش،  نادر 

51
عليه باال�صتمر�ر كو�صيط بني �لطرفني.

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  47

�ملرجع نف�صه.  48

�نظر �مللحق رقم 3 و4.  49

 ،2019/10/19 يف  ن�رشه  �أعاد   ،2013/10/24 �لر�صالة.نت،  �الأحر�ر”،  “وفاء  �صفقة  كو�لي�ص  �لثانية..  �حللقة   50

https://alresalah.ps/post/206517 :نظر�

�الأق�صى،  �صوت  و�إذ�عة  2013/10/21؛  �لر�صالة.نت،  �الأحر�ر”،  “وفاء  مفاو�صات  كو�لي�ص  �الأوىل..  �حللقة   51

.2016/2/5
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ت�رشب  عندما  وذلك  �أ�صهر،  ثالثة  بعد  مفاجئ  ب�صكل  �لقناة  هذه  �أوملرت  �أوقف  “ثم 
 و�صرنى الحقاً كيف مّت تفعيل 

52
جلهاز �ل�صاباك معلومات عن �لر�صائل �ملتبادلة عبها”.

تبادل  خاللها  جرى  حيث   ،2011 �صنة  خالل  وحتديد�ً  �أخرى،  مرًة  �ل�رشّية  �لقناة  هذه 

ر�صائل بني قائد �لق�صام �أحمد �جلعبي، وم�صوؤول ملف �ملفاو�صات �جلديد ديفيد ميد�ن 

David Meidan، وكيف لعبت هذه �لقناة دور�ً مهماً يف �إجناح �صفقة تبادل �الأ�رشى.

6. دور الو�شيط امل�رسي:

ك�صف ع�صو وفد �ملفاو�صات عن حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، �أن م�رش كانت 

طالبت  وقد  �ل�صهيوين،  باجلندي  �الحتفاظ  مو��صلة  ت�صتطيع  لن  �حلركة  �أن  تعتقد 

بت�صليمه فور�ً، �الأمر �لذي رف�صته حما�ص، و�أكّد �أبو مرزوق قائالً: “دوماً يف لقاء�تنا كان 

�جلانب �مل�رشي يقول لنا: “�نتو حمتفظني ب�صاليط ليه؟ رجعوه لبيته و�حنا م�صتعدين 

�للو�ء �آنذ�ك،  �مل�رشية  �ملخابر�ت  رئي�ص  �أن  �لزهار  حممود  ذكر  كما   ن�صاعدكم””، 

حممد �إبر�هيم، قال لهم: “�أعطوه “�صلّوط”، و�إ�رش�ئيل عندها دبابات وقنابل، و�نتو م�ص 

53 
قدها”.

“ميكور/  برنامج  من  حلقة   ،2016/11/15 يف  �ل�صهيونية  �لعا�رشة  �لقناة  بثّت  وقد 

�مل�صدر”، ك�صفت خالله �أن م�رش هي من �أخرت �ل�صفقة خلم�صة �أعو�م و�أربعة �صهور. 

وبد� خالله �أن م�رش كانت تتعامل مع �ملو�صوع بع�صو�ئية، �إىل درجة �أن �لرئي�ص �مل�رشي 

�أ�صري،   1,000 �أنت م�صتعد الإطالق �رش�ح  “هل  مبارك، يف يوم من �الأيام، قال الأوملرت: 

1,000 من  و�أنا �صاأعيد لك �صاليط �ل�صاعة �لر�بعة م�صاءً؟”، �أوملرت تعهد بذلك، ولكن بـ 

�أ�رشى فتح، وبعد �الت�صال عقد �أوملرت جل�صًة حلكومته، وطلب حت�صري قو�ئم الأ�رشى 

وجل�ص  �آخر،  �صخ�ص  �أي  ولي�ص  م�رش،  رئي�ص  هو  وعد  �لذي  �أن  �أ�صا�ص  على  فتح،  من 

�لوزر�ء ينتظرون حتى �ل�صاعة �لعا�رشة، �إىل �أن �ت�صل �أوملرت مببارك، ورّد عليه: “�الأمر 

54
لي�ص كما تخيلته”.

وبعد تكليف وزير �ملخابر�ت �مل�رشي عمر �صليمان بقيادة �ملفاو�صات، بنى �صليمان 

�أ�صري من   1,000 �أوملرت �الأول، وهو �إطالق �رش�ح  ��صرت�تيجيته �لتفاو�صية على قبول 

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 113، نقالً عن: �صلومي �ألد�ر، اعرف حما�س، �ص 241.   52

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  53

�لقناة )10( تك�صف كو�لي�ص �أ�رش �صاليط ومفاو�صات �صفقة �لتبادل، عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/16.  54
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فتح، لكنه جنح يف �إقناع حكومة �الحتالل بحنكٍة ومكٍر وخد�ع، يف �أن تتوىل �إطالق �رش�ح 

550 �أ�صريً� حتددهم “�إ�رش�ئيل”، و450 �أ�صريً� من �مللفات �ل�صعبة وفق معايري حما�ص، 
وتختارهم “�إ�رش�ئيل”، ولكن عمر �صليمان ح�صب �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية ذهب �إىل حما�ص، 

و�أبلغها �أن “�إ�رش�ئيل” �صتحدد 550 �أ�صري�ً، و�أن حما�ص �صتحدد 450 �أ�صري�ً، وعلى هذ� 

�الأ�صا�ص �عتقد �لطرفان �أن فر�صة عقد �ل�صفقة �صار ممكناً يف برهة �أ�صابيع، لكن وعند 

�لتطبيق ظهرت �لفجو�ت و�ت�صحت �ل�صورة من خالل �لتالعب بالكلمات من قبل عمر 

55
�صليمان.

�أوملرت  فكلّف  �الأ�صماء،  حتديد  �إىل  �النتقال  �صليمان  طلب  فقد  هنا،  �الأمر  يتوقف  مل 

�أوملرت  �أ�صري�ً وفق �ملعايري �ملتفق عليها، لكن ديكل ن�صح   450 ديكل بتجهيز قائمة من 

قّدمت  وفعالً  �أوملرت،  فو�فق  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأف�صل  وهو  �لقائمة،  حما�ص  ت�صلّم  �أن 

�لقائمة،  �ل�صدمة وحجم  “�إ�رش�ئيل” من هول  �لولد�ن” يف  “�صيبت  �لتي  �لقائمة  حما�ص 

�إذ �إنها حَوَت �أغلب منفّذِي �لعمليات �ل�صخمة يف �نتفا�صة �الأق�صى، وهنا تعّمقت �لفجوة 

56
و�نك�صفت �ملو�قف.

�صليمان،  �مل�رشية، عمر  �ملخابر�ت  �أن مدير  وك�صف م�صدر مطّلع يف حركة حما�ص 

كان يتعاطف مع حما�ص يف بع�ص �الأحيان لت�صّددها يف مطالبها، لكنه كان �رشعان ما يغرّي 

57
ر�أيه، خ�صو�صاً بعدما كان يتلقى �ت�صاالت جمهولة، مل تعِرف �حلركة م�صدرها.

�أحرنوت  يديعوت  �صحيفة  ن�رشته  ما  و�لده�صة،  للت�صاوؤل  �ملثرية  �ملعلومات  من 

�إطالق  �صفقة  معار�صي  �أن  فيه  وذكرت   ،2011/10/16 يوم   Yedioth Ahronoth
�ل�صاباك و�ملو�صاد ورئي�ص �حلكومة  �ل�صابق مل يكونا رئي�َصيْ  �لفل�صطينيني يف  �الأ�رشى 

�صليمان بذال جهد�ً  �ل�صابق ح�صني مبارك ووزير خمابر�ته عمر  �لرئي�ص  “ولكن  فقط، 

غري �صئيل للتثبيط و�لتاأخري، والإقناع �الإ�رش�ئيليني بعدم دفع �لثمن �لذي كان �آنذ�ك �أقل 

58
كثري�ً مما ُدفع يف نهاية �ل�صفقة”! 

ون�رشت �صحيفة معاريف Maariv �لعبية يوم 2011/10/14 �أنه يف �إحدى جوالت 

وقد  �ل�صفة،  عن  فل�صطيني  �أ�صري   100 من  �أكرث  �إبعاد  �الإ�رش�ئيليون  طلب  �ملفاو�صات 

وكالة �صما، 2016/11/16.  55

�لقناة )10( تك�صف كو�لي�ص �أ�رش �صاليط ومفاو�صات �صفقة �لتبادل، عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/16.  56

من خفايا كو�لي�ص �صفقة �صاليط، وكالة �أنباء �لتقريب، 2011/10/15.  57

فهمي هويدي، بع�ص �مل�صتور يف �صفقة �إطالق �الأ�رشى، �جلزيرة.نت، 2011/10/24.  58
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�أبدى �للو�ء عمر �صليمان عدم �قتناعه بذلك �ملطلب، وقال لالإ�رش�ئيليني: “�أنتم ت�صيطرون 

بالكامل على �ل�صفة، و�إذ� تبني �أن �أي و�حد من �أولئك �الإرهابيني قد عاد للعمل، فلن تكون 

59
لديكم �أي م�صكلة يف �لق�صاء عليه”.

�ملفاو�صات،  من  �ملرحلة  تلك  خالل  تكن،  مل  �مل�رشية  �لو�صاطة  �أن  يظهر  �صبق،  مما 

�لتي كانت موجهة �صّد حركة  �لعد�ء  تف�صريه بحالة  ونزيهاً، وهو ما يكن  طرفاً جاد�ً 

حما�ص، و�لتي �أتت �صمن حمالت معاد�ة م�رشوع �الإ�صالم �ل�صيا�صي، و�لذي بد�أ يظهر 

وقتها يف �ل�صاحة �لعربية.

ثانيًا: املرحلة الثانية من املفاو�شات 2009–2010:

1. جولت جديدة من التفاو�س غري املبا�رس �شنة 2009:

ك�صفت م�صادر �صهيوينة يف �صباط/ فب�ير 2009 عن وجود مفاو�صات حول �صفقة 

تبادل لالأ�رشى مع حركة حما�ص جترى يف �لعا�صمة �لفرن�صية باري�ص، و�أّن �ملفاو�صات 

قطر  و�أن  حما�ص،  مع  �لقطري  �لو�صيط  عب  فرن�صا  تديرها  بينما  ديكل  عوفر  يديرها 

�ل�صغط  مبمار�صة   ،Sarkozy  Nicolas �صاركوزي  نيكوال  �لفرن�صي،  �لرئي�ص  وعدت 

على حما�ص حتى تُلنّي مو�قفها يف مو�صوع �ل�صفقة. وعاد عوفر ديكل من فرن�صا حامالً 

معه الئحة جديدة باأ�صماء �أ�رشى فل�صطينيني، �أبدت حكومة �الحتالل ��صتعد�دها الإطالق 

�رش�حهم يف �إطار هذه �ل�صفقة، وعر�ص ديكل �قرت�حاً باأن جتري مفاو�صات مار�ثونية 

60
بني حكومته وحما�ص بو�صاطة طرف ثالث حتى �خلروج بحّل للق�صية.

و�أو�صحت تلك �مل�صادر �أنّ رئي�ص �لوزر�ء، �إيهود �أوملرت، �أبلغ �لفرن�صيني �أن رئي�ص 

�لذي   ،Binyamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  �ل�صهيوين   Likud �لليكود  حزب 

مع  �أ�رشى  تبادل  �صفقة  لتنفيذ  تاأييده  �أبدى  قد  كان  �جلديدة،  �حلكومة  بت�صكيل  كُلّف 

حما�ص، يتم خاللها �إطالق �رش�ح �صاليط مقابل 1,100 �أ�صري فل�صطيني، ولكن نتنياهو 

�أبد�ً  يتعهد  ال  ولكنه  �أوملرت،  حكم  حتت  مَتّت  �إذ�  فقط  �ل�صفقة  هذه  يُوؤيّد  �أنه  �إىل  �أ�صار 

 با�صتمر�ر �لتفاو�ص حولها يف حالة ت�صلُّمه �حلكم، وقال مبعوث �أوملرت �أن �الأيام �لقادمة

�ملرجع نف�صه.  59

�صبكة فل�صطني للحو�ر، 2009/2/20.  60
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�ملتبقية من حكمه �صتكون عملياً فر�صة �أخرية للمفاو�صات حول �ل�صفقة بال�صكل �لذي 

61
تطرح فيه.

�أول  وُعقد  �لقاهرة،  �إىل  �لطرفني  جلب  يف   2009 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �مل�رشيون  وجنح 

و�لعميد �إبر�هيم  حممد  �للو�ء  بح�صور   ،2009/3/8 يف  �مل�رشية  �لعري�ص  مدينة  يف   لقاء 

و�ئل �ل�صفتي عن �جلانب �مل�رشي، و�لزهار، وعو�ص �هلل، و�جلعبي، وعي�صى عن وفد 

62
حما�ص.

يف  ديكل  عوفر  �إىل  �الن�صمام  دي�صكني  يوفال  �ل�صاباك  رئي�ص  من  �أوملرت  طلب 

عار�ص  حينه  ويف  ُكرث،  كبار  م�صوؤولني  عن  �الإفر�ج  على  حما�ص  و�أ�رّشت  �ملحادثات، 

دي�صكني، ورئي�ص �ملو�صاد مائري دغان Meir Dagan، وحتى نهاية عملهما �صنة 2011، 

ويف  كبار،  وم�صوؤولني  �أ�صدقاء  مع  م�صاور�ت  و�أجرى  �أوملرت،  و�حتار  �لتبادل،  �صفقة 

ف�صل  عن   2009/3/18 يف  �أوملرت  و�أعلن   
63

�ل�صفقة، على  �لتوقيع  يتم  مل  �ملطاف  نهاية 

مفاو�صات �ل�صفقة.

�أ�صيبا بذهول بعد  باأنهما  �أوملرت  �أبلغا  �أن ديكل ودي�صكني  وكتبت �صحيفة هاآرت�ص 

�إدر�كهما �أن حما�ص و�صعت مطالب جديدة، ولكّن م�صدر�ً م�رشياً كبري�ً نفى �أن تكون 

حركة حما�ص قد َعَدلت عن مطالبها، �أو تقدَّمت باأي جديد، وذكرت �صحيفة معاريف �أن 

64
ملف �صاليط �صيُحال �إىل رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف بنيامني نتنياهو ما مل ي�صتجد �أي جديد.

وكانت و�صائل �إعالم غربية ذكرت �أن �أوملرت �صحب ملف �لتفاو�ص مع م�رش حول 

�صفقة �لتبادل من يد �جلرن�ل عامو�ص جلعاد Amos Gilad، �أحد �ملكلفني من قبل �أوملرت 

ولكّن  �صاليط،  حول  �ملفاو�صات  يف  بالتق�صري  �تهامات  �إليه  وّجه  و�لذي  �مللف،  بحمل 

�لدفاع خالل فرتة  باأن جلعاد �صيرتك من�صبه يف وز�رة  �أفاد  �أوملرت  م�صدر�ً مقرباً من 

65
ق�صرية وال حاجة �إىل ف�صله.

�ملرجع نف�صه.  61

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6؛ و�نظر �مللحق رقم 7.  62

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  63

موقع كل �لعرب، �لنا�رشة، 2009/3/18، �نظر:  64
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�لتي  �الأ�صماء  من  �أ�صري�ً   325 �إطالق  على  و�فق  قد  كان  واليته،  �آخر  ويف  �أوملرت، 

و�صعتها حما�ص، وبقي 125 ��صماً، لكنه، ح�صب �أقو�له، �نت�رش ملو�قفه غري �ملرّحب بها 

66
على �ال�صتجابة ملا هو مرغوب به من �جلمهور �الإ�رش�ئيلي.

ويف �أول ظهور علني له منذ �نتهاء فرتة عقوبته يف �ل�صجن، قال رئي�ص �لوزر�ء �ل�صابق 

�إيهود �أوملرت: “لقد �أبلغت �لو�لدين ]و�لديّ �صاليط[، �أنه يكن لهم �ملطالبة باإطالق �رش�ح 

�ألف وع�رشة �آالف خمرب، وهذ� �أمر مفهوم، ولكني كرئي�ص للوزر�ء، لن �أفرج عن هوؤالء 

�ملخربني”. وتابع �أوملرت: “يف �الأ�صبوعني �الأخريين من فرتة واليتي، �عتقدت �إ�رش�ئيل 

�إنهاء �ملفاو�صات يف ظل ظروف موؤملة للغاية”.  �أن هناك فر�صة الأن تو�فق حما�ص على 

و�أ�صار �إىل �أنه طلب من رئي�ص �ل�صاباك ومبعوث خا�ص �لتوجه �إىل �لقاهرة ملر�جعة �لقو�ئم 

“بدون قتلة، ... وبدون �الإفر�ج عنهم �إىل �ل�صفة �لغربية”، وبنّي �أن حركة حما�ص قررت 
67

رفع �لثمن بعد روؤية وزير جي�صه �إيهود بار�ك يف خيمة �ملتظاهرين.

ذلك  ربط  دون  �صاليط،  �إعادة  خلدمة  �الإ�رش�ئيلي  و�الإعالم  �جلمهور  جتنيد  كان 

بحجم �لثمن �ملطلوب، قد �أدى �إىل ت�صلّب مو�قف حما�ص وت�صدّدها، كما �أن دعاية حما�ص 

�مل�صادة �أ�صهمت يف تقوية موقفها و�أثّرت على �جلمهور �الإ�رش�ئيلي، كما �أن زيارة بار�ك 

وزوجته خليمة �العت�صام، يف �لوقت �لذي كانت فيه حما�ص تدر�ص �لقائمة �لتي �أر�صلتها 

68
“�إ�رش�ئيل” يف �آخر �أيام حكومة �أوملرت، قد �أ�صهمت يف �إف�صالها.

من  �الأملاين  �لو�صيط  بطرد  قام  �جلعبي  �أحمد  �أن  �لعبية،  �لعا�رشة  �لقناة  وزعمت 

قطاع غزة، �لذي دخل على خطِّ �لتفاو�ص بعد منت�صف �صنة 2009 قُبيل تنحّي �أوملرت، 

عليها  تو�فق  قائمة  على  ُم�رّش�ً  كان  والأنه  حما�ص،  لدى  مقبول  غري  عر�صاً  قدّم  الأنه 

�أ�صماء  و�إ�صافة  حما�ص  ملطالب  �ال�صتجابة  رف�ص  �لو�صيط  و�أن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة 

69
جديدة الأ�رشى قدماء قامو� بقتل �إ�رش�ئيليني.

من كو�لي�ص �صفقة �صاليط.. �جلعبي طرد �لو�صيط �الأملاين، عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/25، �نظر:   66
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وكالة �صما، 2018/2/7؛ و�صحيفة دنيا �لوطن �الإلكرتونية، 2018/2/8، �نظر:  67
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�لقناة )10( تك�صف كو�لي�ص �أ�رش �صاليط ومفاو�صات �صفقة �لتبادل، عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/16.  68
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وك�صف م�صدر م�صوؤول يف حركة حما�ص د�خل �صجون �الحتالل، �أن �حلركة كانت 

�أ�صري، وكانت مرنًة �أكرث؛ حني قبلت   7,000 �أ�صري من �أ�صل   1,000 مرنًة حني طالبت بـ 

 550 �لـ  �أ�صري، و�أن ترتك لالحتالل �ختيار   1,000 �لـ  �أ�صري�ً من   450 �لـ  �أ�صماء  �أن حتدد 

فتم  �أ�صري�ً،   450 �لـ  �أ�صماء  على  تفاو�ص  �أن  قبلت  حني  مرونة؛  �أكرث  وكانت  �ملتبقني. 

��صتعر��ص �الأ�صماء بني �لطرفني، حتى �لو�صول �إىل �تفاق على 325 من �أ�صل 450 �أ�صري�ً، 

وجود  من  تخّوفه  �الحتالل  �أبدى  وقد  �الأ�صماء،  بقية  على  م�صتمر�ً  كان  �لتفاو�ص  و�أن 

�أي�صاً؛  مرنًة  كانت  كما  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �أ�صري�ً   325 �لـ  من  عنهم  �ملفرج  هوؤالء  بع�ص 

حينما و�فقت على �إبعاد 82 �أ�صريً� منهم �إىل غزة ودول �أخرى، حيث توقفت �ملفاو�صات 

70
يف عهد �أوملرت عند هذه �لنقطة.

�لثقة  نتنياهو،  بنيامني  �ل�صهيوين،  �لليكود  حزب  زعيم  حكومة  نالت  ذلك  بعد 

�ل�صهيوين �ملفاو�ص  نتنياهو  و�أعطى   
71

�أوملرت، حكومة  حمل  لتحل   2009/3/31  يف 

 2009/4/7 عوفر ديكل �ل�صوء �الأخ�رش لال�صتمر�ر يف مهمته �ل�صابقة، و�جتمع معه يف 

كان   
72

�صاليط. �رش�ح  �إطالق  حول  باملفاو�صات  �ملتعلقة  �لتطور�ت  �آخر  على  لالطالع 

 ذلك بالرغم من �إعالن نتنياهو �مل�صبق رف�ص �صفقات �لتبادل مع �ملنظمات �لفل�صطينية

ب�صكل عام.

وكلّف   
73

من�صبه، من  ديكل  �إقالة  تقرر  �أنه  نتنياهو  مكتب  �أعلن   2009/4/20 ويف 

من  بدالً  موؤقتاً  �مللف  مبتابعة  دي�صكني،  يوفال  �ل�صاباك،  رئي�ص   2009/4/23 يف  نتنياهو 

2009/5/31، حيث قام نتنياهو بتعيني �صابط   و��صتمرت مهمة دي�صكني حتى 
74

ديكل.

Caesarea )Metsada( division يف  �لعمليات قي�صارية  �ملو�صاد �ملتقاعد وع�صو ق�صم 

 ،Haggai Hadas �لد�خل �ملحتل و�ل�صكرتري �لع�صكري لرئي�ص �لوزر�ء، حجاي هد��ص 

 وبذلك يُعدُّ هد��ص مبعوث نتنياهو �الأول ليدير مفاو�صات �صفقة �لتبادل 
75

خلفاً لديكل.

�لتفا�صيل �لكاملة ملفاو�صات �صفقة �صاليط، موقع فل�صطني �ليوم، 2011/7/16، �نظر:  70
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�لعمل �جلماعي  باأنه �صخ�ص �عتاد  �أ�صخا�ص عملو� معه  مع حركة حما�ص، وقد و�صفه 

�لدقيق.

�أو  خطوة  كل  ر�فقت  �لتي  �ملهنية  �لعنا�رش  من  قليل  غري  بعدد  نف�صه  هد��ص  �أحاط 

�جلي�ص  يف  �لتفاو�ص  فريق  من  �أع�صاء  ت�رشفه  حتت  وكان  �ملفاو�ص،  للفريق  عمل 

�الإ�رش�ئيلي، برئا�صة قائد �لفريق د D، و�لطبيب �لنف�صي �أ A، وخبري �ملفاو�صات و�إد�رة 

 �الأزمات موتي كري�صتال Moti Cristal، و�ن�صم �إليهم �أي�صاً ممثل �ل�صاباك يارون بلوم

76
.Yaron Blum

وبعد تعيني هد��ص، ��صتوؤنفت �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة ب�صاأن �صفقة �لتبادل، وتوجه 

م�صاعديه،  كبار  �أحد  عي�صى  مرو�ن  مع  عالجية  رحلة  يف  �لقاهرة  �إىل  �جلعبي  �أحمد 

حيث  من  ��صتوؤنفت  وقد  نتنياهو،  حكومة  مع  �ملبا�رشة  غري  �ملفاو�صات  وال�صتئناف 

77
�نتهت مع عوفر ديكل.

قادتها  كبار  من  �صتة  حما�ص  حركة  عن  فاو�ص  مفاو�صات،  من  �صبق  ما  خالل 

حركة  قلّ�صت  فقد  �ملرحلة،  هذه  يف  �أما  و�حد،  ع�صكري  �إىل  �إ�صافة  �ل�صيا�صيني، 

مرزوق، �أبو  ومو�صى  �لزهار،  حممود  وهم:  قادة،  ثالثة  �إىل  �ملفاو�صني  عدد   حما�ص 

بقيادة وكانت  وعي�صى،  �جلعبي  �ثنني،  ع�صكرَينْي  �إىل  �إ�صافًة   
78

�هلل، عو�ص   ونز�ر 

�لزهار، �لذي �أّكد خو�ص “25 جولًة مركزًة من �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة، و�صلت يف �ليوم 

79
�لو�حد من 4–5 جل�صات”.

و�أعلن م�صوؤول م�رشي على �صلة بكو�لي�ص و�أجو�ء �ملفاو�صات، �أن �ل�صفقة لي�صت 

د�ئم،  ناٍر  �إطالِق  لوقف  �إعالن  ذلك  ي�صبق  �أن  يجب  الأنه  عنها،  ُيعلن  كي  بعد  جاهزة 

يتعنّي  بعدها  متبادلة،  قتالية  عمليات  �أو  هجمات  �أّي  تنفيذ  عن  �جلانبني  �متناع  ي�صمُل 

نحو وت�صمل  �رش�حهم،  �ملطلَِق  من  �الأوىل  �لدفعة  عن  �الإفر�ج  ُتعلن  �أن  “�إ�رش�ئيل”   على 

300 �أ�صري، مبن فيهم قياد�ت رمزية فل�صطينية كبرية كمرو�ن �لبغوثي، نافياً �أن يكون 

�الأ�رش�ر ور�ء �لقر�ر – و�لثمن �لذي غرّي ميز�ن �لقوى: عقد على �صفقة �صاليط، موقع �صبكة �لهدهد �الإخبارية،   76

https://hodhodpal.com/post/30477 :2021/10/10، نقالً عن موقع و�ال �الإ�رش�ئيلي، �نظر

احلياة، 2009/6/4.  77
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50

الطريق اإىل �صفقة وفاء الأحرار

�الإفر�ج عن رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، عزيز دويك، مبثابة تاأكيد لقرب �إعالن 

80
�ل�صفقة، قائالً: “خرج الأنه باالأ�صا�ص �أنهى حمكوميته”.

يف  كلها  �لكبرية  �الأ�صماء  تكون  �أن  على  ُت�رّش  حما�ص  �أن  �مل�رشي  �مل�صوؤول  وك�صف 

�ملرحلة �الأوىل، خ�صية تن�ّصل “�إ�رش�ئيل” من �ملرحلتني �لثانية و�لثالثة من �ل�صفقة، و�لتي 

ت�صمل �إطالق �رش�ح بقية �ملعتقلني، وخ�صو�صاً �لن�صاء و�الأطفال وكبار �ل�صن، و�أ�صاف: 

“حما�ص قالت �إنها ال تريد �أن حُترج م�رش �أو �أن تخ�رش عالقاتها معها، يف حالة �متناع 
�إ�رش�ئيل عن �لوفاء بتعهد�تها، لذلك ت�رّش على موقفها يف هذ� �ل�صاأن رغم كل �ل�صمانات 

81
�مل�رشية”.

ونقلت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية عن م�صادر �أوروبية �صالعة بق�صية �لتبادل، قولها 

�إن نقل �صاليط �إىل م�رش يثّل مرحلة �أوىل يف �إطار �تفاق متّ �لتو�صل �إليه بو�صاطة م�رش 

وبالتن�صيق مع �لواليات �ملتحدة وبت�صجيع من �صورية، و�أن �صاليط �صيُ�صتخدم كـوديعة 

82
لدى م�رش �إىل حني ��صتكمال تبادل �الأ�رشى وفتح �ملعابر بني قطاع غزة و�الحتالل.

و�نتقد عمر �صليمان موقف دولة �الحتالل من ��صتئناف �ملفاو�صات، وقال: “�صيتم 

ً �أ�صري�  144 باإبعاد  مطالبتها  عن  �إ�رش�ئيل  تخلي  بعد  فقط  �صاليط  جلعاد  �رش�ح   �إطالق 

 ،Gilad Sar �صار  جلعاد  �ملحامي  �صليمان  عمر  دعا  �ل�صبب  ولهذ�  غزة”،  قطاع  �إىل 

و�لذي �أ�رشف على �إد�رة مكتب رئي�ص �حلكومة يف عهد �إيهود بار�ك، لعقد لقاء عاجل يف 

�لقاهرة، و�صارك يف هذ� �للقاء �جلرن�ل عمر حيفاوي، رئي�ص �ملخابر�ت �حلربية �مل�رشية، 

 كما �أعلن عمر �صليمان، يف وقت الحق، 
83

وم�صوؤول كبري �آخر يف �ال�صتخبار�ت �مل�رشية.

رف�صه �لقاطع لطرد 125 �أ�صري�ً فل�صطينياً من �ل�صفة �لغربية �إىل عدد من �لدول �لعربية، 

84
مثل �ل�صود�ن و�صورية، و�إىل دولتني يف �صمال �أوروبا، مل يذكر ��صميهما.

الأخبار، 2009/6/26.  80

�ملرجع نف�صه.  81

�ملرجع نف�صه.   82
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2. كيف دخل الو�شيط الأملاين على خطِّ التفاو�س:

لقد فتحت عملية �أ�رش �صاليط �صهية عدد من �الأطر�ف �الإقليمية و�لدولية للعب دور 

�ل�صا�صة  لبع�ص  �صخ�صية  مكا�صب  وحتى  بل  �صيا�صية،  مكا�صب  وحتقيق  �لو�صيط، 

ورجال �ملخابر�ت و�ملتقاعدين، فكان هناك دور بارز جلهاز �ال�صتخبار�ت �الأملانية، �لذي 

85
جنح يف �لتو�صط الإمتام �صفقة �لتبادل بني دولة �الحتالل وحزب �هلل �للبناين.

�لو�صاطة  طلبت  من  هي  حما�ص  �أن   2009/8/20 يف  �لعبية  �لعا�رشة  �لقناة  و�دعت 

 
86

�لق�صية. يف  �مل�رشي  �لدور  من  ��صتيائها  بعد  �الحتالل،  مع  مفاو�صاتها  يف  �الأملانية 

يديعوت  �صحيفة  يف  �الأمنية  �ل�صوؤون  حمرر   ،Ronen Bergman بريغمان  رونني  لكن 

من كبار  م�صوؤولني  مع  برلني  �إىل  �صافر  هد��ص  حجاي  �أن  �أكّد  �لعبية،   �أحرونوت 

حامالً   ،Ernst Uhrlau �أورالو  �إرن�صت  �الأملانية،  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  للقاء  �ملو�صاد، 

�أن تتوىل د�ئرة �ال�صتخبار�ت �الحتادية �الأملانية  ر�صالة من نتنياهو، يطلب فيها ر�صمياً 

عامة،   Federal Intelligence Service—Bundesnachrichtendienst )BND(

�إىل  كونر�د  فا�صتُدعي  �أخرى،  مرة  �لو�صاطة  م�صوؤولية  كونر�د،  جريهارد  وخ�صو�صاً 

87
�للقاء، وبعدما مور�صت عليه �صغوط كبرية؛ و�فق على قبول �ملهمة.

�أ�صارت فيه �إىل �أن  ُيذكر �أن �لقناة �لعا�رشة �لعبية، عر�صت يف 2016/11/23 تقرير�ً 

�ملخابر�ت �الأملانية كانت خيار�ً مطروحاً كو�صيط ل�صفقة �لتبادل، بدالً من �لدور �مل�رشي 

�الأملان من  بينما و�فق  �قرتحه حجاي هد��ص،  �لذي  �الأمر  �أثبت عدم جدو�ه، وهو  �لذي 

88
جهتهم على �لو�صاطة.

ي�صتطيع  لن  �أنه  و��صحاً  يكون  �أن  وهي  عّدة،  �رشوطاً  كونر�د  جلريهارد  كان 

تقبله  و�أن  �صخ�صية؛  �لتز�مات  ب�صبب  �ل�صابقة،  �ملرة  يف  كما  كله،  وقته  يخ�ص�ص  �أن 

ال�صم  كاملًة  �رشيًة  ذلك  عن  �أهمية  يقل  وال  و�صيطاً؛  ب�صفته  �أي�صاً  وحما�ص  “�إ�رش�ئيل” 
�أن �أورالو  �إرن�صت  و�أعلن  وم�صاركته،  و�صورته  �لو�صاطة  يف  �أملانية  ��صتخبار�ت   رجل 

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  85

امل�شتقبل، 2009/8/21.  86

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  87
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�ملو�رد  جميع  لذلك  �صتخ�ص�ص  و�أنها  �صاليط،  بق�صية  كاملة  ب�صورة  �صتلتزم  �أملانيا 

89
�ملطلوبة بال حدود.

بد�أت �لو�صاطة �الأملانية بقيادة كونر�د ب�صكل �رشّي بعد منت�صف �صنة 2009، وكان 

�أو ملل الإخر�ج �ل�صفقة �إىل حيّز �لتنفيذ، فهو يعمل من ور�ء �لكو�لي�ص،  يعمل دون كلل 

�لو�صيط  مع  مفاو�صات  جل�صة  �أول  وُعقدت   
90

وم�رش. وحما�ص  “�إ�رش�ئيل”  مبو�فقة 

91
�الأملاين يف منزل �لقيادي حممود �لزهار يف غزة وح�رشها �أحمد �جلعبي.

بد�أ �لو�صيط �الأملاين بال�صفر ما بني غزة ودم�صق ودولة �الحتالل، حيث بلغ جمموع 

 كما تنقل ب�صكل يومي �أحياناً بني تل �أبيب 
92

ما �صافره 70 �صفرةً ما بني �ملو�قع �لثالثة،

وغزة. وقد تقدم كونر�د �رشيعاً يف حبك �ل�صفقة، وكان متفائالً يف متوز/ يوليو 2009، 

حتى  �أي  �مليالدية،  �ل�صنة  ر�أ�ص  قبل  �التفاق  يوّقع  �أن  ياأمل  �إنه  برلني  يف  لنظر�ئه  “وقال 
93

نهاية عام 2009”.

و�أن عدد  �لتفاو�ص،  �لزهار مدى �صعوبة ومار�ثونية جل�صات  وقد و�صف حممود 

جل�صات �لتفاو�ص رمبا و�صل �إىل 170 جل�صة، “وكانت كل جل�صة ت�صتمر �صاعات طويلة 

94
جد�ً، حتى �إن بع�ص �الأ�صماء �حتاجت عّدة جل�صات”.

يف  حا�صمة  كانت  �حلركة  �أن  �ل�صجون،  د�خل  من  حما�ص  حركة  يف  م�صدر  وك�صف 

عدم �لرجوع �إىل �خللف، و�أن تبد�أ �ملفاو�صات من �لنقطة �لتي توقفت عندها، وكان �لرد 

�إيجابياً عند �لو�صيط �الأملاين... ولكن خالل زيارة �لو�صيط �الأملاين تبنّي �أن نتنياهو كان 

�إعادة طرح  �الأملاين هو  �لو�صيط  بينه وبني  كان  ما  �إن  �إنهاءه، حيث  ال  �مللف  �إد�رة  يريد 

95
عر�ص قدمي ولكن ب�صيغة جديدة.

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  89
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“�أحد  �إن  �لوقت،  ذلك  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتفاو�ص  فريق  ع�صو  كري�صتال،  موتي  يقول 

]�لو�صيط[ �الأملاين )�لذي لُّقب بـ“�جل�رش”( هو �إح�صار  �الأ�صياء �الأوىل �لتي طلبناها من 

وثيقة �إطار موّقعة حول �ل�صفقة... يف �صيف عام 2009، تلقينا بالفعل وثيقة موقعة يف 

�خت�صار DMZ، من �لدكتور حممود �لزهار )م�صوؤول كبري يف حما�ص(، �لذي حدد �لرقم 

96
1,000 �أ�صري”.

و�أوردت قناة فوك�ص نيوز Fox News �لتلفزيونية �الأمريكية �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

�أ�صريً� تطالب بهم حما�ص،   450 �أ�صري فل�صطيني، مبن فيهم   1,000 �إطالق �رش�ح  قبِلت 

وعدد�ً من �ملتهمني بتنفيذ عمليات قتل، مقابل �الإفر�ج عن �صاليط، و�أن �لذي �أحدث تغرّي�ً 

97
يف �الأ�صهر �الأخرية هو تدخل �لو�صيط �الأملاين يف هذه �لق�صية.

من  �أ�صري�ً   450 �رش�ح  باإطالق  يق�صي  بعر�ٍص  �الأوىل؛  �ملّرة  يف  �الأملاين  �ملبعوث  جاء 

�أ�صماهم  �أ�صري�ً   50 حما�ص  �أ�رشى  بني  من  فتح،  حركة  من  �أ�صري�ً  و550  حما�ص،  حركة 

وهم   ،”Very Important Persons )VIPs( جد�ً  �ملهمني  “�الأ�صخا�ص  بقائمة  �لتقرير 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لرد  ولكّن  �الحتالل،  �صّد  قاتلة  لعمليات  �لتخطيط  يف  �صاركو�  �أ�رشى 

ورف�ٌص  �ملحتلة،  فل�صطني  خارج  �إبعادهم  يتّم  �أ�صري،   200 كان  �الأملاين؛  �ملبعوث  عر�ص 

ذوي حما�ص  و�أ�رشى  �لتميمي،  و�أحالم  منى  �آمنة  �الأ�صريتني  �رش�ح  الإطالق   قاطع 

98
�لعالقة بالعمليات �لقاتلة، ومنهم �الأ�صريين عبد �هلل �لبغوثي، وح�صن �صالمة.

�أن �لو�صيط �الأملاين كان حيادياً يف عملية �لو�صاطة، فكان ياأخذ  و�أكّد حممود �لزهار 

�الأ�صماء ويتجه بها �إىل حكومة �الحتالل ثم يعود حلما�ص بالرد، وقد �أخذت هذه �لفرتة 

�لقائمة،  تلك  �صمن  عنهن  �الإفر�ج  �ملنوي  �لن�صاء  و�صع  �الحتالل  وحاول  �صنتني،  مدة 

 ”VIPs“لكن �لوفد جنح الحقاً يف �إخر�جهن منها، ثم قام �الحتالل باختالق ما �أ�صماه بـ

عقل، ووليد  �لبغوثي،  �هلل  وعبد  �ل�صيد،  عبا�ص  مثل:  جدً�  �ملهمة  �ل�صخ�صيات   من 

 
99

وحممد �ل�رش�حتة.

�الإخبارية،  �لهدهد  �صبكة  �صاليط،  �صفقة  على  عقد  �لقوى:  ميز�ن  غرّي  �لذي  و�لثمن   – �لقر�ر  ور�ء  �الأ�رش�ر   96

.2021/10/10

DMZ ت�صري �إىل �الأحرف �الأوىل من ��صم �لدكتور حممود �لزهار.  

�إ�رش�ئيل: تقدم يف مفاو�صات �الإفر�ج عن �صاليط، بي بي �صي، 2009/11/23، �نظر:  97

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/200911/11/0922_om_israel_shalit_tc2  

موقع �مل�رشق نيوز، 2016/11/24.  98

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25.  99
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بعد �صهرين؛ كُ�صف والأول مرة عن �لو�صاطة �الأملانية من قبل �لرئي�ص �مل�رشي مبارك، 

“�ملخابر�ت  بامتعا�ص:  وقال   ،2009/8/17 يف  و��صنطن  من  تلفزيونية  مقابلة  يف  وذلك 

�الأملانية �صالعة هي �الأخرى يف �مل�صاعي �حلثيثة الإطالق �صاليط، باالإ�صافة �إىل عدد من 

“هناك  �أن  �أ�صامة حمد�ن،  �أكد ممثل حما�ص يف لبنان،   ثم 
100

�أجهزة �ملخابر�ت �لغربية”.

 هنا توقفت جل�صات 
101

جهد�ً يبذل لدعم �لو�صاطة �مل�رشية من طرف و�صيط �أوروبي”.

�أن م�رش مل يكن يعجبها هذ�  �لتفاو�ص بو�صاطة كونر�د لفرتة ق�صرية وموؤقتة، ويبدو 

�لتطور �ملت�صارع مل�صار مفاو�صات �ل�صفقة، وخروج �إجناز �ل�صفقة من يدها.

3. عودة اإىل مفاو�شات الأ�رسى يف ال�شجون:

�صجون  يف  �ملعتقلني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نو�ب  جُمع   ،2009 �أبريل  ني�صان/  �صهر  يف 

�صجن  يف  �ل�صنو�ر،  يحيى  ر�أ�صهم  وعلى  حما�ص،  قادة  جميع  �إىل  باالإ�صافة  �الحتالل، 

�لنقب �ل�صحر�وي، وبتوجيه من ديكل، �أعطت �إد�رة �ل�صجن �أ�رشى حما�ص جهاز�ً خلوياً 

عن  �الإفر�ج  �ل�صهيوين  �جلانب  عليهم  وعر�ص  �خلارج،  يف  يريدون  فيمن  لالت�صال 

جمموعة من �الأ�رشى، لكن لي�ص وفق �رشوط �ملقاومة وقو�ئمها. وقد فوجئ قادة حما�ص 

و�لنو�ب بجمعهم يف �صجن و�حد، وعندما طرح عليهم �لعر�ص �ل�صهيوين، تد�ر�صو� �الأمر 

فيما بينهم، وكان ر�أيهم جميعاً: “�أنه ال علم لنا بق�صية �صاليط وال ن�صتطيع �لتدخل فيها 

�أيديهم الأغر��ص  �لنقال بني  باأي �صورة من �ل�صور”. و��صتغل �الأ�رشى وجود �لهاتف 

�جتماعية بحتة، فقام بع�ص �ملعتقلني ومبو�فقة قيادة �الأ�رشى باالت�صال بذويهم، حيث 

102
�إن بع�صهم مل يزره �أهله منذ �أعو�م، وخ�صو�صاً معتقلي قطاع غزة.

هد�رمي،  �صجن  يف  حما�ص  وقيادة  ديكل  بني  �الجتماع  هذ�  قبل  عدّة  لقاء�ت  حدثت 

ح�رشها توفيق �أبو نعيم، ويحيى �ل�صنو�ر وعبد �لنا�رش عي�صى، وكانت تتمحور حول 

�الجتماعات  �أحد  ويف  مو�قفها.  تليني  �أجل  من  �خلارج  يف  حما�ص  قيادة  على  �ل�صغط 

�أبلغهم ديكل �صفهياً مبجموعة �أ�صماء الأ�رشى مّت �ملو�فقة على �الإفر�ج عنهم، لكنه رف�ص 

كان  ديكل  فاإن  �ل�صجون،  يف  حما�ص  قيادة  نظر  وجهة  من  مكتوبة.  �الأ�صماء  �إعطاءهم 

القد�س العربي، 2009/8/19.  100

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/8/21.  101

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 84، نقالً عن: مقابلة �أجر�ها �أ�رشف بدر مع عزيز �لدويك، رئي�ص �ملجل�ص   102

�لت�رشيعي �لفل�صطيني، �خلليل، 2013/12/30. 
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يهدف بت�رشفه هذ� �إىل �إيجاد حالة من �لبلبلة بني �صفوف �الأ�رشى، فتنبهت قيادة �أ�رشى 

�إف�صال خطة ديكل،  �أجل  بها، من  �أُبلغو�  �لتي  �الأ�صماء  لذلك، و�متنعت عن ن�رش  حما�ص 

�الأمر  باأن  فاأخبوه  �ل�صجون،  يف  حما�ص  قيادة  على  ديكل  من  �ل�صغوطات  و��صتمرت 

103
معّقد، ويحتاج �إىل مزيٍد من �لت�صاور بني �لقيادة يف �ل�صجون.

بعد و�صول �ملفاو�صات �إىل طريق م�صدود، �أبلغت قيادة حما�ص يف �ل�صجون ديكل؛ �أنها 

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

فوجئت قيادة حما�ص بخٍب بثته قناة �لعربية �ل�صعودية، باأن �أ�رشى حما�ص يتوجهون 

بتجهيز  �إبالغهم  مّت  ب�صاعة،  وبعدها  �صاليط،  ملف  الإنهاء  �ل�صحر�وي  �لنقب  �صجن  �إىل 

ت�صعى  �الحتالل  دولة  �أن  حما�ص  قيادة  ��صتنتجت  �لنقب.  �صجن  �إىل  لالنتقال  �أنف�صهم 

يف �خلارج؛  قيادة حما�ص  �ل�صغط على  �الأول:  حتقيق هدفني بجمعهم مع بع�صهم،  �إىل 

وب�صكل  �ل�صهيوين،  �جلمهور  �أمام  وخ�صو�صاً  �إعالمياً،  �الأمر  هذ�  ��صتثمار  و�الآخر: 

�أ�صا�صي ذوي �صاليط، باإخبارهم �أن �ملفاو�ص �ل�صهيوين مل يّدخر ِو�صعاً، حتى �إنه جلاأ �إىل 

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

عن  �الإفر�ج  با�صرت�ط  �لفّخ  هذ�  من  �خلروج  و��صتطاعت  �أهد�فه،  حتقيق  �الحتالل  على 

�ل�صنو�ر، كي يلتقي بقيادة �حلركة يف �خلارج من �أجل �حلديث يف �مللف، وبالطبع رف�صت 

104
دولة �الحتالل �ملقرتح ومّت �إعادة قياد�ت �أ�رشى حما�ص كٌل �إىل معتقله.

ويف وثائقي �جلزيرة، ذكر �صالح �لعاروري، �لقيادي يف حركة حما�ص و�الأ�صري �ملحرر 

�صنة 2010 قبل �إمتام �صفقة وفاء �الأحر�ر، �أن �الحتالل و�فق يف مرحلة ما باأن يخرج وفد 

من قيادة �الأ�رشى، ي�صمّ �إىل جانبه كالً من يحيى �ل�صنو�ر وجمال �لنت�صة، للقاء قياد�ت 

حما�ص يف غزة �أو �خلارج، ولكنّ هذ� �ملقرتح تعطّل بعد �صقوط حكومة �أوملرت يف حينه. 

�ملخابر�ت  ياأتي وزير  �أن  “عر�ص علينا �الحتالل  �لوقت:  �أنه يف ذلك  �لعاروري  �أكد  كما 

�مل�رشية حممد �إبر�هيم للقائنا، ولكن يف �للحظة �الأخرية �صقطت حكومة �أوملرت، وتعطل 

ملف  م�صوؤول  نعيم،  �أبو  توفيق  مع  بدر  �أ�رشف  �أجر�ها  مقابلة   ،85 �ص  وحما�س،  اإ�رسائيل  بدر،  �أ�رشف   103

�لتفاو�ص مع �إد�رة �ل�صجون وع�صو �لهيئة �لقيادية �لعليا حلركة حما�ص يف �ل�صجون و�ملفرج عنه يف �صفقة 

�صاليط، مقابلة باملر��صلة، مّت ت�صجيلها يف قطاع غزة، 2014/3/20. 

�ملرجع نف�صه.  104
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مع  �ملفاو�صات  �أو  �حلو�ر�ت  من  نوع  �أي  �إجر�ء  يتم  مل  ديكل  تغيري  وبعد   
105

�التفاق”.

106
قيادة �أ�رشى حما�ص بخ�صو�ص �ل�صفقة.

4. اإجناز �شفقة احلرائر:

“وحقق   ،2009 �صنة  من  �الأخري  �لثلث  يف  جديد،  من  �مللف  �إىل  �الأملاين  �لو�صيط  عاد 

و�صع  يف  وجنح  �ل�صهيوين،  و�لكيان  غزة  بني  مكوكية  لقاء�ت  فعقد  كبرية،  خطو�ت 

عنهم  �صيفرج  �لذين  و�ملكان  عنها،  �الإفر�ج  �ملنوي  كاالأ�صماء  لل�صفقة،  �لعامة  �خلطوط 

 ثم طلب هد��ص من كونر�د برهاناً على �أن �صاليط حٌي معافى، ب�رشيط فيديو �إن 
107

�إليه”.

�أمكن ذلك، وعر�ص �قرت�حاً باأن يحمل جلعاد �صاليط �صحيفة فل�صطني يف �رشيط فيديو، 

الإثبات �أن �جلندي موجود، و�أنه على قيْد �حلياة، مقابل �أن ُيفرج �الحتالل عن �الأ�صري�ت 

108
�لفل�صطينيات يف �ل�صجون.

تنقل  ذلك  بعد  �مل�صجل،  �ل�رشيط  �صي�صاهد  �إطارها  ويف  �ل�صفقة،  كونر�د  �صاغ  وقد 

20 �أ�صريًة، وبعدها ُينقل �ل�رشيط �مل�صجل �إىل �الحتالل من خالل �لو�صيط.  “�إ�رش�ئيل” 
وفعالً، و�صل �ل�رشيط �مل�صجل وظهر فيه �صاليط يف و�صع �أف�صل من �ملتوقع، وكانت تلك 

 وظهر �جلندي �الأ�صري جلعاد �صاليط يف �ل�رشيط 
109

�إ�صارة �إيجابية جتاه �إجناز �ل�صفقة.

�لزي �لع�صكري، وحامالً �صحيفة فل�صطني �ل�صادرة  ملدة دقيقتني، حليق �لذقن مرتدياً 

�صاليط  و�أفيفا  نوعام  بن  جلعاد  �أنا  “�صالم،  بالعبية:  وحتدث   ،2009/9/14 يف  غزة  يف 

 .”397029 هويتي  ورقم  هيالة،  مت�صبيه  )بلدة(  يف  و�أ�صكن  ويوئيل،  هد��ص  و�صقيق 

و�أ�صار �إىل يوم ت�صجيل �ل�رشيط قائالً �إن “�ليوم هو يوم �الإثنني 14 �أيلول/ �صبتمب 2009، 

غزة، يف  �ل�صادرة   2009/9/14 �ليوم  من  فل�صطني  ب�صحيفة  �أم�صك  فاإين  ترون   ومثلما 

�إىل  �أية معلومات تب�رشين بتحريري وعودتي  �أمل �لعثور على  �أطالع �جلريدة على  و�أنا 

و�آمل  فيه،  �صاأحترر  �لذي  �ليوم  طويلة  فرتة  منذ  و�أنتظر  “�آمل  و�أ�صاف  قريباً”.  �لبيت 

�أال تهدر �حلكومة �حلالية برئا�صة بنيامني نتنياهو �الآن �لفر�صة للتو�صل �إىل �تفاق على 

�أخري�ً”.  �أمتكن نتيجة لذلك من حتقيق حلمي و�لتحرر  ]لتبادل �الأ�رشى[، و�أن  �ل�صفقة 

105  قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 85، نقالً عن: مقابلة �أجر�ها �أ�رشف بدر مع توفيق �أبو نعيم، 2014/3/20.   106

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 60–61.  107

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  108

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت �أحرونوت، 2011/10/20.  109
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جيد  �صعوري  باأن  �أبلغكم  �أن  “بودي  لذويه  قائالً  �ل�صحية  حالته  �إىل  �صاليط  وتطرق 

ب�صكل  معي  �لق�صام  �لدين  عز  ]كتائب[  من  �ملجاهدون  ويتعامل  �ل�صحية،  �لناحية  من 

110
ممتاز”.

�جلهات  توقعات  عك�ص  على  وهادئة،  جيدة  وبدنية  �صحية  حالة  يف  �صاليط  وبد� 

و�لدو�ئر �الأمنية �ل�صهيونية �ملتابعة لق�صيته، و�لتي حتدثت كثري�ً عن �حتمال تعر�صه 

الإ�صابات بالغة يف �أثناء عملية �الأ�رش. وو�فق مكتب رئي�ص �حلكومة �ل�صهيونية على بّث 

�ل�رشيط �مل�صور، بعد �حل�صول على مو�فقة عائلة �صاليط، �لتي �صاهدت �ل�رشيط يف وقت 

�صابق قبل بثّه.

جنحت   ،2009/10/2 يف  �ل�صهيوين  �الإعالم  بثّه  �لذي  �ل�رشيط،  ذلك  خالل  ومن 

حما�ص يومها، بو�صاطة �أملانية م�رشية، يف تاأمني �الإفر�ج عن 20 �أ�صرية فل�صطينية، من 

�لناطق  و�أعلن  �لتميمي.  �أحالم  �الأ�صرية  عن  �الإفر�ج  دون  ولكن  �لعالية،  �الأحكام  ذو�ت 

 با�صم كتائب �لق�صام �أبو عبيدة �أن �ل�صفقة �صملت �الإفر�ج عن 5 �أ�صري�ت من حركة فتح،

�جلبهة  من  و�حدة  و�أ�صرية  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  من  و3  حما�ص،  حركة  من  و4 

�لغربية  �ل�صفة  من  �أ�صرية   19 كانت  وجغر�فياً  م�صتقالت،  �أ�صري�ت  و7  �ل�صعبية، 

و�أ�صرية و�حدة مع طفلها من قطاع غزة.

يوؤكّد �لزهار �أنه يف بد�ية �الأمر طلب �الحتالل من �لوفد �ملفاو�ص ر�صالةً من �صاليط، 

رّد  �لر�صالة؛  مقابل  حت�صينات  �لوفد  طلب  وحني  ر�صالة،  �إعطاوؤهم  ومّت  �لوفد  فو�فق 

�الحتالل: “هذه جمرد ورقة”! فاأخذ �لوفد �ملفاو�ص بذلك در�صاً مفاده �أن ال �صيء بدون 

ثمن �أو مقابل، ال نظارة جماناً، وال كتاباً جماناً، وال ورقًة �إال بثمنها... هنا كانت �صفقة 

“فاأعطيناه بثمن”،  باأن �صاليط ما ز�ل حياً،  يثبت  �أر�د �الحتالل �رشيطاً  �حلر�ئر، حيث 

وقد رف�ص �لوفد �ملفاو�ص ت�صليم �صاليط �أي نظارة �أو كتاب �أو �أي �صيء، خوفاً من �أجهزة 

111
جت�ص�ص دقيقة حتدد مكانه.

و�أكّد �لزهار �أن حما�ص �أر�دت �إي�صال ر�صالة �إىل دولة �الحتالل، من خالل ت�صليمها 

�ل�رشيط �مل�صور مقابل �الإفر�ج عن 20 �أ�صرية فل�صطينية، باأنه ال �صيء جماناً، و�أن حما�ص 

قّدمت ملف �الأ�صري�ت على كل �مللفات، و�أن باقي �الأ�صري�ت �ملعتقالت هّن يف �الأولويات، 

�إ�رش�ئيل تبث �رشيط �الأ�صري �صاليط، �جلزيرة.نت، 2009/10/2.  110

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25.  111
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و�أو�صح �أنهم قدمو� لـدولة �الحتالل عب �لو�صيط قو�ئم �الأ�صري�ت، لتختار هي �لقائمة 

 و�أ�صاد �لزهار بالو�صاطة �الأملانية، وبالدور 
112

�لتي تريد لالإفر�ج عنها مقابل �ل�رشيط.

Jimmy Carter، وو�صاطته يف �صفقة  �الأ�صبق، جيمي كارتر  �الأمريكي  للرئي�ص  �لكبري 

113
�حلر�ئر.

�إخر�ج  �صفقة  و�صفت  حيث  للكيان،  �لف�صيحة  هذه  �ل�صهيونية  �ل�صحف  تفّوت  مل 

�لكيان  �أحد قادة  �الأ�صري�ت مقابل �رشيط فيديو باملحرجة حلكومة �الحتالل، وو�صف 

114
هذه �خلطوة بـاأنها “�إجبار لدولة باأكملها على �خل�صوع ل�رشوط �لق�صام!”.

5. مفاو�شات �رّسّية حا�شمة:

برئا�صة غزة،  من  �لقادم  حما�ص  حركة  وفد  �أجرى  �حلر�ئر،  �صفقة  �إجناز   بعد 

حممود �لزهار، مع قيادة �حلركة يف دم�صق مباحثات وم�صاور�ت حول عر�ص �صهيوين 

جديد طرحه �لو�صيط �الأملاين، �إرن�صت �أورالو، ومل ُيف�َصح عن �أي معلومات تتعلق بهذ� 

�إىل  دم�صق  حما�ص  وفد  بعدها  وغادر  �ملفاو�صات،  �صري  ح�صن  على  حر�صاً  �لعر�ص، 

�لقاهرة ملو��صلة �لت�صاور بهذ� �ل�صاأن.

وك�صفت م�صادر مطّلعة يف حما�ص عن وجود �جتاهني يف �صفوف قيادة �حلركة، �لتي 

�لعر�ص  �إز�ء  نهائي  موقف  التخاذ  و�خلارجي،  �لد�خلي  بجناحيها  دم�صق  يف  �جتمعت 

“�ل�صاعات  �أن  �مل�صادر  تلك  و�أو�صحت   
115

�الأملاين. �لو�صيط  طرحه  �لذي  �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صفقة”، و�أن ما تطرحه  �إجناز  �إىل  بالن�صبة  �ملقبلة �صتكون حا�صمة  �الأربع و�لع�رشين 

�الأوىل،  للمرة  �لعالية  �ملحكوميات  �أ�صحاب  من  �أ�صماء  �رش�ح  “�إطالق  هو  “�إ�رش�ئيل” 
لكنها ترف�ص حتى مبد�أ �الإفر�ج عن بع�ص �الأ�صماء حتت �أي �صيغة، حتى ولو باالإبعاد 

�إبر�هيم حامد وعبد �هلل  �أن �لقيادَينيْ يف حما�ص؛  �إىل  من �الأر��صي �لفل�صطينية”، م�صرية 

116
�لبغوثي، هما �صمن تلك �الأ�صماء.

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، غزة، 2009/9/30.  112

�لر�صالة.نت، 2009/10/5.  113

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 61.  114

�صفقة �صاليط تدخل مر�حلها �حلا�صمة، موقع DW، 2009/11/25، �نظر:  115

https://www.dw.com/ar/a-4928498  

احلياة، 2009/11/25.  116
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و�رشَّح �أمني عام جبهة �لن�صال �لفل�صطيني، خالد عبد �ملجيد، باأن مفاو�صات حا�صمة 

جرت يف �لقاهرة بني وفد حما�ص من غزة و�صورية مع �لو�صيط �الأملاين ب�صاأن �ل�صفقة، 

�الأ�رشى،  تبادل  �صفقة  لتنفيذ  �لثانية  �لبد�ية  �ملقبلة  �الأيام  ت�صهد  �أن  �ملرجح  من  و�أنه 

فل�صطني، لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  عام  �أمني  �ل�صفقة  ت�صمل  �أن  موؤكد  �صبه  �صار   و�أنه 

117
�أحمد �صعد�ت، وع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، مرو�ن �لبغوثي.

�صاليط  �أن  �مل�رشي  للجانب  �أكّد  �جلعبي  �أحمد  �أن  حما�ص  يف  م�صادر  و�أو�صحت 

�ل�صورة،  �أن تت�صح  بعد  “�إال  �أخرى عنه  �أي معلومات  لن تعطي  �أن �حلركة  بيَد  بـخري، 

وت�صل �ملفاو�صات �إىل نهايتها”، و�أن �صاليط �صيتم نقله للجانب �مل�رشي لت�صليمه الحقاً 

�إىل �الحتالل، و�أن حركة حما�ص مل تغرّي موقفها خالل �ملفاو�صات ب�صاأن �الأ�صماء �لتي 

118
قدمتها للجانب �مل�رشي، لت�صليمها لالحتالل كي يفرج عنها.

وقد �تبعت حما�ص وم�رش �صيا�صة �لتكتم �ل�صديد، و�أبدتا عدم رغبتهما �إعالن تفا�صيل 

�الإ�رش�ئيلي  �جلانب  تكتم  كما   
119

بدقائق، �صاليط  �رش�ح  �إطالق  موعد  قبيل  �إال  �ل�صفقة 

على �ملر�حل �لتي بلغتها �ملفاو�صات يف �لقاهرة عب �لو�صيط �الأملاين، ورف�ص م�صوؤولون 

�الإخبارية  �لتقارير  �ملفاو�صات، وحتّفظو� على  �لتعليق على �صري  بارزون  �إ�رش�ئيليون 

�ملتعلقة باملو�صوع، بحّجة �أن �لت�رشيبات “�صبق و�أن ت�صببت يف �أ�رش�ر و�أوقعت �لكثري 

120
من �الأذى”.

مركز  عن  �ل�صادرة  �إ�رش�ئيلية  خمتار�ت  دورية  حترير  رئي�ص  جاد،  عماد  و�أ�صار 

على  بناًء  جاء�  و�ل�رشية  �لتكتم  �أن  �إىل  و�ال�صرت�تيجية،  �ل�صيا�صية  للدر��صات  �الأهر�م 

�أن  طلب �لو�صيطني يف �ل�صفقة، م�رش و�أملانيا، ملا لهما من خبة يف هذ� �ملجال، مو�صحاً 

تنفيذ �ل�صفقة تاأّجل �إىل ما بعد عيد �الأ�صحى، الأ�صباب �أمنية والختالفات حول مو�عيد 

121
�لتنفيذ.

.2009/11/25 ،DW ،صفقة �صاليط تدخل مر�حلها �حلا�صمة�  117
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�صفقة �صاليط بني �ل�رشية �مل�رشية و�لت�رشيبات �الإ�رش�ئيلية، �صحيفة املال، م�رش، 2009/12/3.  
119

�إ�رش�ئيل: تقدم يف مفاو�صات �الإفر�ج عن �صاليط، بي بي �صي، 2009/11/23.  120
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تناق�ص بني مو�قف  �أنه ال يوجد  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صوؤون  �لبحريي، خبري  و�أكدّ حممد 

�الأطر�ف، وما يحدث يف �أي �صفقة بني �الحتالل و�أي طرف عربي هو �أن يت�صم �ملوقف 

بالغمو�ص الإجناح �ل�صفقة بعيد�ً عن �حلمالت �الإعالمية، م�صري�ً �إىل �أنه وفقاً لكل �لدالالت 

�لتوقيت و�الإجر�ء�ت �الأمنية،  و�ملوؤ�رش�ت فاإن �ل�صفقة �نتهت، وما يتم �الآن هو �ختيار 

و�أن هناك مباركة �أمريكية، وفل�صطينية من قبل �لف�صائل، و�أوروبية من خالل و�صاطة 

122
�أملانية فرن�صية.

ت�صارب  يف  �ل�صفقة  �إمتام  تفا�صيل  على  �ملفرو�صان  و�لتعتيم  �ل�رشية  ت�صببت  لقد 

كبري يف �ملعلومات، وتناق�ص فيما يعلنه �جلانبان �الإ�رش�ئيلي من طرف وحما�ص وم�رش 

و�أن  بالفعل  مّتت  �ل�صفقة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعلنت  حني  ففي  �آخر،  طرف  من 

ت�صليم �صاليط �إىل م�رش �صيتم خالل �أيام، �أعلن �جلانب �مل�رشي ومعه حركة حما�ص �أن 

�ملفاو�صات ما ز�لت م�صتمرة، و�أن �ل�صفقة مل تتم بعد، وذلك بالرغم من دالئل عّدة كانت 

�لتاأثري على  �أن تلك �لت�رشيبات �الإ�رش�ئيلية كانت بهدف  �إمتامها، ويبدو  �إىل قرب  ت�صري 

م�صاعر �الأ�رشى وعائالتهم، ولتحقيق مزيد من �ل�صغط خالل عملية �لتفاو�ص.

وك�صفت �صحيفة معاريف �لعبية �أن �صفقة �إطالق �رش�ح �صاليط باتت يف مر�حلها 

�لنهائية، و�أنها �صتدخل حيّز �لتنفيذ خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة، و�أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

�صاليط  �رش�ح  �إطالق  مع  بالتز�من  فل�صطيني،  �أ�صري  �ألف  �رش�ح  الإطالق  ت�صتعد 

 وت�صليمه �إىل م�رش، و�أن ذلك جاء يف �أعقاب زيارة رئي�ص دولة �الحتالل �صمعون برييز

�خلارجية  وزير  و�أن  �التفاق،  �إجناز  خاللها  مّت  حيث  م�رش،  �إىل   Shimon Peres
Avigdor Liberman �جتمع بو�لدي �صاليط و�أخبهما  �أفيجدور ليبمان  �الإ�رش�ئيلي 

123
بقرب �الإفر�ج عن �بنهما.

ر�أيهم  قول  منهم  وطلب  عالقة،  ذ�ت  �صهيونية  ر�صمية  جهات  مع  نتنياهو  و�لتقى 

 Aman ب�رش�حة يف �ل�صفقة، فرف�ص روؤ�صاء �الأجهزة �الأمنية �ل�صاباك و�ملو�صاد و�أمان

عقد  �أن  ور�أو�  ع�صكرية،  عمليات  لتنفيذ  جديد  من  �الأ�رشى  عودة  من  تخوفاً  �ل�صفقة، 

وبالرغم  لكن  �الأ�رش،  عمليات  من  مزيد  لتنفيذ  حما�ص  حلركة  حافز�ً  �صي�صكل  �ل�صفقة 

ال�صتمر�ر  �الأخ�رش  �ل�صوء  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  �أعطى  فقد  �الأمنية،  �ملعار�صة  من 

124
�ملفاو�صات.

�ملرجع نف�صه.  122

�ملرجع نف�صه.  123

قد�ص نت، 2016/11/24، نقالً عن �لقناة �لـ )10( �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/23.  124
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طلبت “�إ�رش�ئيل”:

يتعلق فيما  وخ�صو�صاً  عليه،  �التفاق  مّت  ما  ملتابعة  �الأملاين  �لو�صيط   تدخل 

بـ 550 �أ�صريً�، �صيتم تقديهم كبادرة ح�صن نية للجانب �مل�رشي. حاولت حما�ص 

�لو�صيط  قام  �أ�صري�ً   450 �لـ  وبخ�صو�ص  �أ�صري�ً.   550 �لـ  لهوؤالء  معايري  و�صع 

�الأملاين بعقد 62 جولة جديدة من �ملفاو�صات، وتو�صل �لطرفان �إىل �تفاق حول 

125
325 ��صماً من �أ�صل 450.

�لو�صيط  ووزع  ت�صيق،  و�لزهار  وكونر�د  هد��ص  بني  �ملحادثات  يف  �لفروق  �أخذت 

جمموعات:  ثالث  يف  وذلك  م�رش،  �إىل  حينه  يف  حما�ص  قدمتها  �لتي  ��صماً   450 �لـ  قائمة 

�الإفر�ج  على  يو�فق  �أن  �لبتة  ُيحتمل  ال  �لذين  و�أولئك  عليهم،  و�ملختلف  ب�صاأنهم،  �ملتفق 

عنهم، وقد �ُصمُّو� مبجموعة “�الأ�صخا�ص �ملهمني جد�ً VIP’s”، حيث طُلب �إىل حما�ص �أن 

126
تاأتي باأ�صماء بديلة عنهم.

�أيلول  �إىل  )�أغ�صط�ص(  �آب  من  �الأ�صماء  حول  �جلدل  “بد�أ  كري�صتال:  موتي  يقول 

)�صبتمب( �إىل كانون �الأول )دي�صمب( 2009، كانت هناك بالفعل م�صاومات على �الأ�صماء 

�عتُبت  �لتي  �الأ�صماء  نف�ص  وهي  للجدل،  مثري�ً  ��صماً   20 حو�يل  �إىل  تقلي�صها  مّت  �لتي 

127
�صخ�صيات مهمة جد�ً يف حما�ص”.

�أ�صهر  بعد  �أنه  �الحتالل،  �صجون  د�خل  حما�ص  يف  كبري  م�صوؤول  م�صدر  وك�صف 

يجب  و�أنه  جاّدة،  “�إ�رش�ئيل”  �أن  حما�ص  و�أخب  �الأملاين  �لو�صيط  ح�رش  �ملر�وغة،  من 

“�إ�رش�ئيل” �صتتعامل  �أن  نهائياً ومعقوالً، و�أنه متاأكد من  �أن تطرح عر�صاً  على حما�ص 

حينه  يف  �حلركة  وعر�صت  م�صبوقة،  غري  مرونًة  حما�ص  فاأبدت  �إيجابياً،  �ملو�صوع  مع 

�التفاق عليهم يف  مّت  �لذين   ،325 �لـ  �الأ�رشى  �لتايل:  �لنحو  �لنهائية، وذلك على  �صيغتها 

عهد �أوملرت، يبقى و�صعهم على ما هو عليه، وتبد�أ �ملفاو�صات بعد هذه �لنقطة، وتبقى 

�أ�رشى يكون  و�أن  �أخرى،  ودول  غزة  �إىل  منهم  �أ�صري�ً   82 باإبعاد  موقفها  على   حما�ص 

يوتيوب،  و�إ�رش�ئيل،”  حما�ص  بني  �الأ�رشى  تبادل  �لزهار:  حممود  مع  “مبا�رش  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة   125

.2010/7/3

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20؛   126

و�نظر �مللحق رقم 5.

�الإخبارية،  �لهدهد  �لقوى: عقد على �صفقة �صاليط، �صبكة  �لذي غرّي ميز�ن  – و�لثمن  �لقر�ر  �الأ�رش�ر ور�ء   127

.2021/10/10
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�أم�صو�  ممن  هم  �ل�صفقة،  هذه  ت�صملهم  �لذين   1948 �صنة  �ملحتل  �لد�خل  فل�صطينيو 

فرت�ت طويلة يف �ل�صجون، ت�صل من 20–30 عاماً فاأكرث، على �أن يتقدمو� بطلب للتخلي 

128
عن �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية ومن ثم �إبعادهم.

�لقادمة   48 �لـ  �ل�صاعات  �أن  �ملفاو�صات  وك�صف م�صوؤول فل�صطيني مّطلع على �صري 

�أو �إرجائها، و�أن �لو�صيط �الأملاين و�صل �إىل تل �أبيب  حا�صمة يف مو�صوع �إمتام �ل�صفقة 

حامالً ردّ حركة حما�ص وروؤيتها على �لعر�ص �الإ�رش�ئيلي �الأخري، و�أّكد �أنه بعد �أن ينقل 

�أن  �لو�صيط �الأملاين ردّ حما�ص، فاإنه �صيعود �إىل غزة لت�صليم �لرد �الإ�رش�ئيلي، مو�صحاً 

�لعر�ص  يف  “�إ�رش�ئيل” غرّيت بع�ص مو�قفها  و�أن  للغاية”،  و�صعبة  “�صاقة  �ملفاو�صات 

�الأخري، و�أنه �إذ� ما رف�ص �الحتالل طرح حما�ص فاإن �ل�صفقة �صتوؤجل �إىل وقت تغرّي فيه 

129
“�إ�رش�ئيل” مو�قفها.

وزعمت تقارير �إعالمية، �أن �أربعة �أطباء فرن�صيني من تخ�ص�صات خمتلفة، و�صلو� 

�إىل قطاع غزة �الأحد 2009/12/6، و�أجرو� فحو�صاً طبية عدّة ل�صاليط، وذلك بعد ح�صول 

�لفريق  ر�فق  �لذي  �أورالو،  �إرن�صت  �الأملاين  �لو�صيط  من  �صمانات  على  حما�ص  حركة 

من  م�صّددة  �أمنية  �إجر�ء�ت  و�صط  �لقاهرة،  من  قادماً  �حلدودي  رفح  معب  عب  �لطبي 

130
حما�ص، ويف ظلّ حتليق مكثّف من طائر�ت �لتج�ص�ص �الإ�رش�ئيلية يف �صماء قطاع غزة.

وبح�صب بريغمان فقد:

بد� كل �صيء �إيجابياً، ففي ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2009 بد�أو� يف �ال�صتخبار�ت 

�أكرث  كانت  �لتي  �الإ�صار�ت  كل  حما�ص،  د�خل  فروقاً  يالحظون  �الإ�رش�ئيلية 

هد��ص  جنح  طريقه  بد�ية  ويف  خ�صو�صاً،  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  يف  كانت  �إقالقاً 

جناحاً ر�ئعاً يف �أد�ئه، فقد جنح يف تقومي �لعالقات بالو�صيط �الأملاين. وكان يبدو 

 للحظة �أن �ل�صفقة تو�صك �أن تتم، حيث كان �لفرق بني �لطرفني �صئيالً جد�ً، من

�ملفرج  من  عدد  ال�صتيعاب  م�صتعدة  خليجية  دولة  وُوجدت  بل  ��صماً،   20-15
عنهم، �تُّفق على �أال ُيطلقو� يف �لد�خل، وبد�أو� يف وز�رة �لعدل �الإ�رش�ئيلية ُيعّدون 

131
ملفات �لعفو �لتي �صتُقدم لرئي�ص �لكيان �صمعون برييز.

�لتفا�صيل �لكاملة ملفاو�صات �صفقة �صاليط، فل�صطني �ليوم، 2011/7/16.  128

�جلزيرة.نت، 2009/12/7.  129

احلياة، 2009/12/7.  130

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  131
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�الأملاين،  �لو�صيط  قبل  من  مكتوب  �قرت�ح  ُقّدم  �مليالدية،  �ل�صنة  ر�أ�ص  من  يوم  وقبل 

ليوّقع عليه �لطرفان، و�آنذ�ك؛ يف كانون �الأول/ دي�صمب 2009، �نهار كل �صيء.

فقد رف�ص نتنياهو ما عُر�ص عليه، ون�صاأ جدل حادّ بينه وبني هد��ص، وعاد هد��ص 

موقفاً  وعر�ص  قبل،  من  �إحر�زها  مّت  �لتي  �التفاقات  عن  مرت�جعاً  �الأملاين،  �لو�صيط  �إىل 

�الأ�صماء  �أكرث  من  �لقائمة  “تنظيف  مقدمتها  ويف  عّدة،  �رشوط  على  ي�صتمل  ت�صدد�ً  �أكرث 

132
�لثقيلة”... ثم �أمر نتنياهو هد��ص بوقف �لتفاو�ص.

�الأمور  و�صلت  حتى  يحدث،  ما  ير�قب  بد�أ  �ملفاو�ص  حما�ص  “وفد  �أن  �لزهار  و�أكد 

�لكابينت، كان  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  ��صماً متفق عليها يف   325 بـ  �إىل طريق م�صدود 

�ملفرت�ص �أن يعود 98 منهم �إىل �ل�صفة �لفل�صطينية، لكن �لكابينت �أقر 43 ��صماً من �أ�صل 

133
.”98

�لبد�ية  يف  �أبدى  نتنياهو  �أن  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة  مع  �صابق  حو�ر  يف  �لزهار  وذكر 

مو�فقته على �الأ�صماء عب �لو�صيط �الأملاين، لكنه تر�جع عن ذلك بعد �جتماعه باأع�صاء 

الأي  �ل�صماح  عدم  وقررو�  �التفاق،  رف�صو�  �لذين  )�لكابينت(  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص 

رف�صو�  كما  جميعاً،  و�إبعادهم  �لفل�صطينية  �ل�صفة  �إىل  بالعودة  حما�ص  من  حمرر  �أ�صري 

من �الأحكام  خف�ص  ذلك  من  بدالً  و�قرتحو�  عليها،  �التفاق  مّت  �لتي   325 �لـ   �الأ�صماء 

134
100 عاماً �إىل 50 عاماً، فتفجرت �ملفاو�صات وتوقفت حينها.

وكان ردّ نتنياهو عقب �جتماع �لكابينت على �لنحو �لتايل: رف�ص نهائي لطرح حما�ص 

تت�صمن و�حد،  جانب  من  جديدة  قائمة  و�بتكار  عليها،  �ملختلف  ��صماً   125 �لـ   حول 

عليها،  �تفق  �لتي  �أ�صري�ً   325 �لـ  قائمة  �أما  �لب�صيطة،  �الأحكام  من  غالبيتهم  ��صماً،   125

وو�فقت حما�ص على �إبعاد 82 �أ�صريً� منها، فقد �أ�صار نتنياهو �إىل 76 �أ�صري�ً �آخر، �إ�صافة 

�إىل عدم �ملو�فقة على �الإفر�ج عن �أ�رشى فل�صطينيي �لد�خل �صنة 1948، وكل ذلك ن�صف 

135
�ل�صفقة كلياً.

�ملرجع نف�صه.  132

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25.  133

يوتيوب،  و�إ�رش�ئيل،”  حما�ص  بني  �الأ�رشى  تبادل  �لزهار:  حممود  مع  “مبا�رش  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة   134

.2010/7/3
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فالكيان  جديدة،  مرحلة   2009 �صنة  �مل�رشية  بالرعاية  �ملفاو�صات  دخلت  لقد 

�لق�صام.  �إال بطريقة و�حدة، وهي �صفقة ب�رشوط  لن يعود  �أن �صاليط  �أيقن  �ل�صهيوين 

يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2009 تقدمت �ل�صفقة خطو�ت كبرية، و�أو�صكت على نهايتها 

وتفاءل �جلميع بتوقيعها، ثم ما لبثت �أن توقفت، ب�صبب تعرثُّ م�رش يف �لتو�صل �إىل تنفيذ 

لدفع  �الحتالل  ��صتعد�د  ولعدم  وفتح،  حما�ص  حركتَيْ  بني  �لوطنية  �مل�صاحلة  �تفاق 

جديدة  معايري  وطرح  عليها،  �تفق  كثرية  بنود  عن  �لرت�جع  �إىل  حكومته  دفع  ما  �لثمن، 

 رف�صتها حما�ص، الأنها ال تلبي �أدنى �ل�رشوط، وبقيت مفاو�صات �ل�صفقة جممدة طو�ل

136
�صنة 2010.

6. �شنة 2010... مفاو�شات جامدة ومتعرثة:

�أخرى  �إ�رش�ئيلية  تنازالت   ،2010 يناير  �لثاين/  كانون  يف  حما�ص،  �إىل  كونر�د  نقل 

بخ�صو�ص �قرت�ح نتنياهو �الأخري، ال �صيّما فيما يتعلق باالإفر�ج عن ن�صاء، ولكن حما�ص 

ر�أت �أنها تنازالت “جتميلية فقط”، وظلّت حما�ص على �صمتها، ومل ي�صدر عنها جو�ب 

137
نهائي على �القرت�ح.

مفاو�صات  هناك  كان   ،2010 �صنة  بد�ية  �أنه  �لناعوق  حممد  �ملحرر  �الأ�صري  يذكر 

بقيادة حممود �لزهار، �قرتبت من �إجناز �صفقة تبادل بعد �ملو�فقة على �لعرو�ص �ملقدمة 

بتفا�صيلها  علم  �أن  بعد  ورف�صها،  عليها  �عرت�ص  حتديد�ً  �ل�صنو�ر  يحيى  ولكن  حينها، 

�ل�رش�حتة، حممد  ومنهم  �لكبار  �الأ�رشى  من  كبرية  �أعد�د�ً  ��صتثنت  حيث  �ملحامي،   من 

�إثر ذلك  �إبعاد عدد كبري من �الأ�رشى �إىل �خلارج. على  �إىل  �أبو قطي�ص، باالإ�صافة  وماجد 

�أجرى �ل�صنو�ر، من غرفة رقم 11 من د�خل �صجن بئر �ل�صبع، �ت�صاالً هاتفياً مع �لزهار 

كالمية.  م�صاّدة  بينهما  وحدثت  �ل�صفقة”،  قر�ر  �تخاذ  يف  بالتفرد  �أ�صمح  “لن  له:  وقال 

ثم �ت�صل �ل�صنو�ر بخالد م�صعل، فوعده م�صعل بعدم �حلديث عن �أي �صفقة �إال مبو�فقة 

توقفت  وفعالً  �صاأوقفها”،  �ل�صفقة  �إيقاف  �أردت  “�إن  له:  وقال  �ل�صجون،  يف  �الأ�رشى 

يف  �لق�صام  كتائب  قياد�ت  �أحد  �ل�صنو�ر،  حممد  ب�صقيقه  �ل�صنو�ر  �ت�صل  ثم  �ملفاو�صات. 

قطاع غزة، وقال له: “�صلّم على �حلاج، و�حكيله �إنه �الأمانة �للي عنده ما تطلع”، يق�صد 

يف  �ل�صنو�ر  يحيى  و�صع  متّ  ذلك  �إثر  وعلى  �صاليط.  باالأمانة  ويق�صد  �جلعبي  باحلاج 

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 61-60.  136

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  137
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�النفر�دي من قبل م�صلحة �صجون �الحتالل، ثم خرج نتنياهو يف ت�رشيح قال  �لعزل 

فيه: “لقد كنّا على م�صارف �إمتام �صفقة، لكن �ملعتقلني يف �ل�صجون �أف�صلوها، �الآن حما�ص 

138
�صتدخل مفاو�صات من �ل�صفر”.

نظره،  وجهة  فمن  ن�صوجها،  مر�حل  يف  �ل�صفقة  عقد  ب�صدة  �ل�صنو�ر  عار�ص  لقد 

مل  �ل�صفقة  �أن  على  عالوة  �لكفاية،  فيه  مبا  مرتفعاً  عنهم  �ملفرج  �ل�صجناء  عدد  يكن  مل 

تت�صمن كل �الأ�صماء �لثقيلة �لتي ر�أى �أنه كان يجب �الإفر�ج عنها يف �ل�صفقة، �أولئك �لذين 

�لبغوثي �هلل  وعبد  �صالمة  ح�صن  بينهم  ومن  �ملقاومة،  حاالت  �أخطر  ونفذو�   خططو� 

�الإ�رش�ئيلي  �الأمن  جهاز  �أن  لدرجة  �صديدة  �ل�صنو�ر  معار�صة  وكانت  حامد،  و�إبر�هيم 

139
�صغط من �أجل عزله يف �لزنز�نة، كي ت�صتمر �ملفاو�صات بقليل من �ال�صطر�بات.

�مل�صوؤوليات  �لزهار وبني م�صعل و�جلعبي، على خلفية تقا�صم  تفاقم �خلالف بني 

يف مفاو�صات �ل�صفقة، وو�صلت �ملفاو�صات �إىل طريق م�صدود، ب�صبب ��صتمر�ر مت�صك 

كل طرف مبوقفه، كذلك فاإن مو�فقة �لزهار على �إبعاد عدد من �ملحررين �إىل قطاع غزة 

�أو خارج فل�صطني، كان �أحد �أ�صباب �خلالف، حيث رف�ص م�صعل ذلك، وو�فق فقط على 

�إبعاد عدد قليل من معتقلي حما�ص من �ل�صفة �إىل غزة، ومت�صك باالإفر�ج عن �لعدد �الأكب 

140
يف �ل�صفة، و�أ�صبح مل�صعل و�جلعبي �لقر�ر �لنهائي يف ذلك �الأمر.

و�أكّد �لزهار �أن �ملفاو�صات �قرتبت من �لتو�صل �إىل عقد �تفاق حول �ل�صفقة، وكان 

�إىل دم�صق  و�أنه توجه   ،2009 �صنة  �مليالدية من  �ل�صنة  ر�أ�ص  للتوقيع ع�صية عيد  جاهزً� 

لعر�ص �لوثيقة على قادة حما�ص هناك، غري �أن حكومة �الحتالل تر�جعت و�ألغت �التفاق 

يف �للحظة �الأخرية، ونفت حركة حما�ص ��صتقالة �لزهار من ملف �لتفاو�ص ب�صب خالفات 

141
مع م�صعل و�جلعبي.

وذكر �لزهار يف حما�رشة له يف �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة، �أن مفاو�صات �ل�صفقة غري 

�ملبا�رشة بني حما�ص ودولة �الحتالل ��صتغرقت �أكرث من 110 جوالت، ��صتغرقت �جلولة 

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممد �لناعوق، 2018/4/30.  138

�الإخبارية،  �لهدهد  �لقوى: عقد على �صفقة �صاليط، �صبكة  �لذي غرّي ميز�ن  – و�لثمن  �لقر�ر  �الأ�رش�ر ور�ء   139

 .2021/10/10

هاآرت�س، 2010/2/26.  140

�صحيفة اليوم ال�شابع، �جليزة، 2010/2/27.  141
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�لو�حدة منها �صاعات و�أيام، متهماً دولة �الحتالل بالرت�جع عن �آخر �تفاق، ُحّدد مبوجبه 

�لتبادل، وموؤكد�ً وجود خالفات د�خل  عدد �الأ�رشى �ملقرر �الإفر�ج عنهم �صمن �صفقة 

حركته ب�صاأن مفاو�صات �ل�صفقة، ولكن ��صتمر�ر �لرت�جع �ل�صهيوين �أجب �حلركة على 

142
وقف �لتفاو�ص.

ويرى �لدكتور �إبر�هيم حبيب: “�إن ما يبر موقف �لزهار هو �أن هناك ن�صبة كبرية 

�لتي بني  للمعطيات  �لزهار يت�رشف وفقاً  �إطالة �حتجاز �صاليط، فكان  �ملخاطرة يف  من 

يديه، وكان �ل�صوؤ�ل �ملهم حينها، من ي�صتطيع حتمل هذه �ملخاطرة؟ فتحملها �جلعبي 

143
بعده”.

ويعلق �لناعوق:

�إن وجهة نظر �لزهار حُترتم، فالزهار �أخب �ل�صنو�ر بخطورة بقاء �صاليط 

�لظروف  نتيجة  فقد�نه  من  خوفاً  �صفقة،  �أي  �إمتام  دون  �صنو�ت  خم�ص  طو�ل 

يعني  وهذ�  حلظة،  �أي  يف  ل�صوء  تعر�صه  من  خ�صية  لديه  و�أن  �ملعقدة،  �الأمنية 

فقد�ن �لورقة �لوحيدة �لتي بني �أيدينا، لكن قيادة �الأ�رشى يف �ل�صجون �عتبت 

�أن �لوفد �ملفاو�ص كان �صعيفاً، وكان �ل�صنو�ر ُي�رّش د�ئماً على �أن يكون �ملفاو�ص 

�أنه كان هناك �ت�صال م�صتمر بني �ل�صنو�ر  من طرفنا �صخ�صية ع�صكرية، علماً 

144
و�جلعبي.

يف  طبيعي  وتباين  �صحية،  حالة  هو  و�ل�صنو�ر  �لزهار  بني  حدث  ما  �أن  �لكاتب  يرى 

�الآر�ء، ال �صيّما و�أن �لق�صية �لتي بني �أيديهما ح�صا�صة للغاية، ويبنى عليها �آمال كبرية 

وهي  �صياعها،  قبل  يديه  بني  �لتي  �ل�صغط  ورقة  ��صتثمار  يريد  فاالأول  �الأ�رشى،  لدى 

�رشوط  لتح�صني  �ل�صغط،  من  ومزيد�ً  �ل�صب  من  مزيد�ً  يريد  و�الآخر  �الأ�صري،  �جلندي 

�ملقاومة من �أجل �الإفر�ج عن مزيد من �الأ�رشى.

وقد حاول �لكاتب عقد مقابلة �صخ�صية مع �لقيادي حممود �لزهار ال�صتي�صاح كثري 

من �الأمور، لكن لالأ�صف، تكرر �عتذ�ره عن �ملقابلة الأ�صباب خمتلفة. وبالرغم من ذلك، ال 

يكن �إنكار حقيقة �لدور �لكبري �لذي قام به �لزهار الإمتام �صفقة حترير �الأ�رشى على 

�لفجر نيوز، 2010/3/15.  142

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع �إبر�هيم حبيب، �أكاديي خمت�ص يف �صوؤون �الأمن �لقومي، غزة، 2018/5/2.  143

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممد �لناعوق، 2018/4/29.  144
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ثمرة  �إال  هو  ما   2011 �صنة  �ل�صفقة  �إجناز  �إن  حيث  �ملفاو�صات،  من  عّدة  �صنو�ت  مد�ر 

جلهود �لزهار ومن �صارك معه.

يف  �الحتالل،  حكومة  يف  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �لد�ئرة  رئي�ص  جلعاد،  عامو�ص  ز�ر 

2010/6/29، ويف �أول ظهور علني له يف �لقاهرة، بعد خالفات مع رئي�ص �لوزر�ء �ل�صابق 

معه  د�ّصن  حيث  �صليمان،  عمر  �لوزير  مع  و�جتمع  معدودة،  ل�صاعات  �لقاهرة  �أوملرت، 

145
مرحلة جديدة من �ملفاو�صات حول �صاليط، بعد �صغوط �إ�رش�ئيلية الإنهاء �مللف.

لكن حما�ص �أعلنت يف 2010/7/1 رف�صها ل�رشوط نتنياهو الإمتام �ل�صفقة، حيث �أعلن 

نتنياهو �أن حكومته لن تدفع �أي ثمن مقابل �لتو�صل �إىل حترير �جلندي �الأ�صري، موؤكد�ً يف 

146
�لوقت ذ�ته �أنه م�صتعد لالإفر�ج عن 1,000 �أ�صري فل�صطيني، ولكن ب�رشوط.

نتنياهو  حق  من  “لي�ص  �لبدويل:  �صالح  �لدكتور  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  وقال 

مو�صحاً:  �ل�صفقة”،  �صمن  �أ�رش�نا  �رش�ح  الإطالق  م�صبقة  معايري  �أو  �رشوط  و�صع 

�الأ�رشى،  �رش�ح  �إطالق  بخ�صو�ص  معينة  تفاهمات  �إىل  �الأملاين  �لو�صيط  عب  “تو�صلنا 
وتر�جع نتنياهو عن هذه �لتفاهمات يف �للحظات �الأخرية، و�إذ� كانت هناك عرو�ص جدية 

�الآن �صنفح�ص �الأمر وندر�صه، و�صنعمل على ��صتئناف عملية �لتفاو�ص غري �ملبا�رش من 

147
�لنقطة �لتي �نتهت �إليها موؤخرً�، حيث تر�جع نتنياهو”.

�ل�صهاينة كانو� يحاولون ك�صب  �ملفاو�صات توقفت وف�صلت؛ الأن  �أن  �لزهار  و�أعلن 

مبكان  يتعلق  �صيء  �إىل  ي�صلون  لعلهم  �ال�صتخبار�تي،  �لعمل  تفعيل  �أجل  من  �لوقت 

�أنهم يتفقون على بنود و�أ�صماء مع حما�ص، ثم يرت�جعون عنها،  �إىل  �صاليط، باالإ�صافة 

�أن �ملفاو�صات توقفت  �أجل ج�صّ نب�ص حما�ص يف ثباتها على مو�قفها، و�أكّد �لزهار  من 

148
منذ �صهر �صباط/ فب�ير 2010، بعد �أن مّرت ب�صل�صلة طويلة من �جلوالت.

ر�صالة  يف  با�صكني،  جر�صون  من  �قرت�ح  و�صل   2010/9/28 يف  �أنه  �إىل  هنا  ي�صار 

�أمر �لتفاو�ص بتفوي�ص من هد��ص، وهذ�  �أن يتوىل هو  موجهة �إىل حجاي هد��ص، مفاده 

�صحيفة العرب، �لدوحة، 2010/6/30.  145

القد�س العربي، 2010/7/2.  146

�ملرجع نف�صه.  147

يوتيوب،  و�إ�رش�ئيل،”  حما�ص  بني  �الأ�رشى  تبادل  �لزهار:  حممود  مع  “مبا�رش  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة   148

.2010/7/3
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 “نظر�ً �إىل �ل�صعوبات �لقائمة �لتي حُتول دون �الت�صال �ملبا�رش بني �حلكومة 
149

ن�ّصها:

�أن  يكننا  وغازي  فاإنني  مبا�رشة،  �لتفاو�ص  ترف�ص  �لتي  حما�ص،  وحركة  �الإ�رش�ئيلية 

ندير �ملفاو�صات بطريقة غري ر�صمية، و�أنا على ��صتعد�د لهذه �ملهمة يف �أي حلظة”.

�لطرفني،  بني  �صفقة  �إىل  �الأقل،  على  �لوقت  ذلك  يف  �لتو�صل،  يكن  ال  �أنه  تبني  لقد 

فينة  بني  يتابعه  و�أن  عمله،  كونر�د  يُنهي  �أال  على  �الأملانية  �ال�صتخبار�ت  ر�أي  فا�صتقر 

مرًة  ي�صغط  �أن  على  كونر�د  ر�أي  ��صتقر   ،2010 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  ويف  و�أخرى. 

�إنهاء �لق�صية و�إمتام �ل�صفقة،  �إىل غزة وحتدث مع �لزهار عن طموحه يف  �أخرى، فجاء 

لكن �لزهار �أكّد له �أن ر�أي �جلعبي يف هذ� �ل�صاأن يوؤثر يف قيادة حما�ص، باأن ال تعطي رد�ً 

150
�إيجابياً على �القرت�ح �الإ�رش�ئيلي �الأخري.

�حلكومة  من  مرونة  �إ�صارة   ،2010 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  كونر�د  تلقى  ثم 

حمادثات  بجولة  وقام  �لقد�ص،  �رشقي  و�أ�رشى  �لن�صاء  من  �الأ�رشى  حول  �الإ�رش�ئيلية 

�ملقرتحات، كما �صغط  �أجل قبول  �لطرفني من  ليوؤثر على  �صليمان  �أخرى، ودخل عمر 

كونر�د �أكرث لتقدِّم “�إ�رش�ئيل” تنازالت ب�صاأن �الأ�رشى �لكبار و�أ�رشى �أر��صي فل�صطني 

151
�ملحتلة �صنة 1948، فردّ عليه هد��ص برف�ص حكومته تلك �القرت�حات.

2010 بع�ص �القرت�حات خالل حمادثات حمد - با�صكني،  �أنه طُرحت يف �صنة  يُذكر 

لغي 
ُ
وت�صمن مقرتح جريء �إمكانية توفري زيارة �إىل �صاليط، وجرى نقا�ص �الأمر، لكنه �أ

�إطالق  �أن �القرت�ح ت�صمن  �لرغم من  يف نهاية �ملطاف، نتيجة وجود خماطر جّمة، على 

152
�رش�ح عدد كبري من �ملعتقلني.

�لثمن �ملطلوب، دفع حكومته للرت�جع عن  �لكيان �ل�صهيوين لدفع  �إن عدم ��صتعد�د 

بنود كثرية �تُّفق عليها، وطرح معايري جديدة رف�صها �ملفاو�ص �حلم�صاوي، الأنها ال تلبي 

�أدنى �ل�رشوط، وبذلك بقيت مفاو�صات �ل�صفقة جممدة طو�ل �صنة 2010.

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  149

150  رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.

�ملرجع نف�صه.  151

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  152
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ثالثًا: املرحلة الثالثة واحلا�شمة من املفاو�شات 2011:

1. تطورات متزامنة مع اندلع الثورة امل�رسية:

 ،2011 يناير  �لثاين/  كانون  منت�صف  يف  جد�ً  قريباً  �صار  �صاليط  عن  �الإفر�ج  �أن  بد� 

كونر�د  و�صاغ  �ل�صفقة،  حمدد�ت  على  �لتح�صينات  ببع�ص  �الأملاين  �لو�صيط  قام  حيث 

“�لتوقيع حتى  باإنذ�ر:  �إىل حما�ص، مرفقة  و�لتي كتبها وقدّمها  �لثالثة،  �التفاق  مُ�صودّة 

�أو �عتز�ل �لو�صاطة”، وجنّد كونر�د فرن�صا وتركيا للم�صاعدة يف �جلهود،  مطلع فب�ير 

بل �إنه حاول �أن يجنّد دولًة خليجيًة مهمًة، لكنها رف�صت �مل�صاركة، و�أحرزت جميع هذه 

�الأخرية،  �ل�صيغة  فُرِف�صت  �لعليا،  هي  �جلعبي  يد  كانت  فقد  عك�صية،  نتيجة  �جلهود 

153
و�تُّهم كونر�د بعدم نز�هته.

يف  نهائي  �صبه  كعر�ص  �الأملاين  �لو�صيط  علينا  عر�صه  “ما  عي�صى:  مرو�ن  يقول 

 �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2010، كان �أف�صل مما عر�صه علينا يف �صهر كانون �لثاين/

154
يناير 2011، ولذلك �نتهت هذه �لو�صاطة بدون حتقيق �خرت�ق و��صح”.

�أن  غري   
155

،2011/1/25 يف  �مل�رشية  �لثورة  بد�ية  مع  متاماً  �ملفاو�صات  توقفت 

تختلف فــي  ال  لكنها  مرونًة،  �أكرث  وثيقًة   2011 فب�ير  �صباط/  يف  عر�صت  “�إ�رش�ئيل” 
�لو�صيط  جوهرها عما �صبق، فرف�صـت حما�ص �القتـر�ح و�نفجرت �ملفاو�صات، و�أنهى 

156
�الأملاين عمله.

يُعلّق كونر�د على ذلك قائالً: “يف فب�ير 2011 قلت لالإ�رش�ئيليني �أن هذ� كّل ما يكنني 

�ليمينيني، و�تهموين باأنني كنت  فعله لكم، ف�صمعت كلمات نابيًة كثريًة من �ل�صيا�صيني 

منحاز�ً �صدّهم، ثم جاءو� بت�صورهم للحل، فقدمته حلما�ص وقلت لهم هذ� ما يكننا فعله 

157
يف �لوقت �لر�هن، فرّدت حما�ص باأنها مل ت�صل �إىل مبتغاها بعد”.

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  153

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.  154

�صحيفة امل�رسي اليوم، �لقاهرة، 2011/2/12.  155

�أليك�ص في�صمان، يجب �ال�صتعد�د لنتائج �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/14، ترجمة احلياة   156

اجلديدة، 2011/10/15.

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.  157
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لقد رف�ص �لوفد �حلم�صاوي �ملفاو�ص تلك �لتح�صينات كونها ال ترتقي ملطالبه، وخرج 

�لو�صيط �الأملاين من �ل�صفقة كلياً، فحاولت �أطر�ف عدّة، من بينها قطر وتركيا وفرن�صا، 

158
تقريب وجهات �لنظر، �إال �أنها مل ت�صل �إىل �أّي نتيجة.

يجدر �الإ�صارة هنا �إىل �أن �حلكومة �لرتكية كانت قد عر�صت يف حمطات �صابقة لعب 

�لو�صاطات  �لو�صاطة، لكن �مل�رشيني و�الإ�رش�ئيليني رف�صو� ذلك. وو�صلت جميع  دور 

�ملفاو�صات،  جتمدت  ثم  �الأملاين،  �لو�صيط  دور  و�نتهى  م�صدود،  طريق  �إىل  و�لقنو�ت 

مفاو�صات يف  �لتحول  نقطة  جاءت  �أن  �إىل  و�لت�صاوؤم،  �لت�صدد  من  حالة   و�صادت 

159
حمد - با�صكني يف متوز/ يوليو 2011.

للقو�ت  �الأعلى  �ملجل�ص  وتكليف   2011/2/11 يف  مبارك  �مل�رشي  �لرئي�ص  تنحي  لكن 

�مل�صلحة الإد�رة �صوؤون �لبالد، �نعك�ص على م�صار مفاو�صات �صفقة �الأ�رشى، وحاولت 

م�رش يف تلك �لفرتة بذل جمهود كبري من �أجل �لتو�صل �إىل �تفاق يف ملف �الأ�رشى.

يف  كونر�د  �الأملاين  و�صاطة  ف�صل  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لقيادي  تاأكيد  مع  ذلك  تز�من 

�الأملاين الأن م�صاعيه قد ف�صلت، فهو مل  “ال عودة للو�صيط  �أن  �لتبادل، مو�صحاً  �صفقة 

ينجح يف حتريك ملف �صفقة �لتبادل، ومل يتمكن من �إحد�ث �أي �خرت�ق فيه، ومل ينجح 

�أكرث من ذلك،   
160

�لت�صدي له”. يف تغيري مو�قف نتنياهو، بل تبنى مو�قفه، عو�صاً عن 

فقد كان �لو�صيط �الأملاين غري نزيه وُيخفي معلومات يقّدمها �إليه �الحتالل، لي�صتخدمها 

161
كو�صيلة �صغط على حركة حما�ص.

جديد  م�صار  وبد�ية  �الأملانية،  �لو�صاطة  باإنهاء  �إعالناً  مرزوق  �أبو  ت�رشيح  كان 

و�صقوط  �مل�رشية  �لثورة  جناح  بعد  �لتالية،  �الأ�صهر  يف  م�رش  �صتقوده  للمفاو�صات 

مبارك، وقد بقي �مللف طرف �ملخابر�ت �مل�رشية منذ خلع مبارك.

�جلعبي  �أحمد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  فوّ�ص   ،2011 مار�ص  �آذ�ر/  ويف 

�أن �جلعبي متو�جد ميد�نياً  �ل�صفقة، حيث ر�أت حما�ص  �لتفاو�ص الإجناز  لقيادة ملف 

ب�صكل  �لو�صع  ويالم�ص  �لظروف،  ويدرك  و�ملعطيات،  �ملعلومات  ويلك  �الأر�ص،  على 

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 61.  158

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  159

احلياة، 2011/4/2.  160

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  161
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مع  تتم  �للقاء�ت  كانت  بعدما  �لقاهرة،  �إىل  �ملفاو�صات  نقل  �جلعبي  وقرر   
162

مبا�رش.

163
�لو�صيط �الأملاين يف غزة.

عن  كم�صوؤول  من�صبه  مهام  �عتز�ل  هد��ص  حجاي  قرر   ،2011/4/13 يف  �أنه  يُذكر 

�تفق  قد  كان  و�أنه  من�صبه،  من  ي�صتقل  مل  �أنه  موؤّكد�ً  �ل�صفقة،  حول  �لتفاو�ص  عملية 

ليبمان �صمعون  �أن  غري  عامني،  ملدة  �ملن�صب  هذ�  باإ�صغال  يقوم  �أن  على  نتنياهو   مع 

�أن  �أّكد  �صاليط،  عن  �الإفر�ج  �أجل  من  �جلماهريية  �لهيئة  رئي�ص   ،Shimon Liebman

��صتقالة هد��ص تعود �إىل خيبة �أمله من �حتمال �لتو�صل �إىل ت�صوية من �صاأنها �الإفر�ج عن 

164
�صاليط، ما مل تغري �حلكومة نقطة �نطالقها يف �لتفاو�ص.

خلفاً  ميد�ن،  ديفيد  �ملو�صاد،  جهاز  يف  �مل�صوؤول   2011/4/18 يف  نتنياهو  وعنّي 

بعد تقاعده  من  بالرغم  �ل�صابقة،  خبته  �صوء  على  ميد�ن  و��صتدعى   
165

 لهد��ص.

166
ثالثني عاماً من �لعمل يف �ملو�صاد، وفهمه �لثقافة �لعربية، وجتاربه يف جمال �ملفاو�صات.

�خلارجية  �لعالقات  �صعبة  وهي   ،Tevl تيفل  �صعبة  رئي�ص  �ل�صابق  يف  ميد�ن  وكان 

 وقام ميد�ن بنقل فريق مفاو�صي هيئة �الأركان �لعامة جانباً، 
167

�لتابعة جلهاز �ملو�صاد.

168
وعمل مع يارون بلوم من جهاز �ل�صاباك من خالل جر�صون با�صكني.

2. دور فاعل للو�شيط امل�رسي:

�لو�صاطة  عن  متاماً  خمتلفة  وبروح   ،2011/5/3 يف  منفردة  �مل�رشية  �لو�صاطة  بد�أت 

 وتطور دور �لو�صيط �مل�رشي 
169

�ل�صابقة �لتي بد�أت مع �للحظات �الأوىل الأ�رش �صاليط.

بالتو�زي مع �نتهاء دور �لو�صيط �الأملاين �لذي �ُصّكك يف نز�هته �أحياناً، و�أ�صبح �لو�صيط 

احلياة، 2011/8/15.  162

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  163

القد�س العربي، 2011/4/15.  164

https://www.arab48.com :موقع عرب 48، 2011/4/18، �نظر  165

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  166

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  167

�الإخبارية،  �لهدهد  �لقوى: عقد على �صفقة �صاليط، �صبكة  �لذي غرّي ميز�ن  – و�لثمن  �لقر�ر  �الأ�رش�ر ور�ء   168

.2021/10/10

من خفايا كو�لي�ص �صفقة �صاليط، وكالة �أنباء �لتقريب، 2011/10/15.  169
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�مل�رشي يار�ص �صغطاً �أكب على �جلانب �الإ�رش�ئيلي، حمذر�ً �إّياه �أحياناً من تبعات رف�ص 

170
مطالب حما�ص، وهو ما �صاعد يف حتقيق تقدم َجدّي نتج عنه �إمتام �صفقة �لتبادل.

لقد لعب رجال �ال�صتخبار�ت �مل�رشية دور�ً �أكرث فاعليًة، لي�ص باعتبارهم م�صت�صارين، 

 وكان 
171

وال باعتبارهم مفاو�صني فقط، بل كان لهم دور حا�صم يف �إقر�ر �ل�صيا�صة �أي�صاً.

�أهم العبي تلك �لو�صاطة رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية، �للو�ء مر�د مو�يف، ثم �لوكيل 

حممد �إبر�هيم، �لذي كانت له �إ�صهامات كبرية يف �إد�رة �لتفاو�ص مع �الحتالل، و�لقن�صل 

نادر �الأع�رش، �لذي لعب دور�ً بارزً� خالل �ل�صهور �الأوىل بعد �أ�رش �صاليط، وكذلك �للو�ء 

�ملخابر�ت  رئي�ص  �أن  حما�ص  حركة  يف  مطلع  م�صدر  وك�صف   
172

�صحاته. ر�أفت  حممد 

�مل�رشية حممد �صحاته قد �أبدى حما�صاً منقطع �لنظري، بل كان هو �أول من بارك حلما�ص 

 
173

هذ� �الإجناز.

فكان  �الأملاين،  من  �لتعامل  يف  �أ�صهل  �مل�رشي  �لو�صيط  “كان  �لزهار:  حممود  يقول 

حتدث  لن  د�ئماً  لالإ�رش�ئيليني  يقول  وكان  كذلك،  نحن  ونفهمه  نريد،  ما  ويفهم  يفهمنا 

مع  �جلاد  �لتحرك  “كان  عي�صى:  مرو�ن  ويقول   
174

�ملهمة”. �ل�صخ�صيات  بدون  �صفقة 

 
175

�لوكيل خالد عر�بي وطاقمه �الأمني �ملكلّف بامللف �لفل�صطيني”.

لقد فتحت �ملخابر�ت �مل�رشية مبهنية �مللف من جديد، وعقدت ما يقرب من 50 جل�صًة 

ب�صكل مت�صارع، ��صتغرقت نحو 500 �صاعة من �لتفاو�ص، قّدمت خاللها 10 مقرتحات 

90% من مطالب  �الإعالن عن توقيعها، بتحقيق ما يزيد عن  مّت  �أن  �إىل  �ل�صفقة،  الإجناز 

176
�ملفاو�ص �لق�صامي.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد” اإىل �شفقة “وفاء الأحرار”،   170

�ص 50.

�أليك�ص في�صمان، يجب �ال�صتعد�د لنتائج �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/14.  171

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  172

من خفايا كو�لي�ص �صفقة �صاليط، وكالة �أنباء �لتقريب، 2011/10/15.  173

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25.  174

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.  175

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 61.  176
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�أيام من تويل �ملفاو�ص �جلديد ديفيد ميد�ن مهامه،  2011، وبعد  �أيار/ مايو  يف بد�ية 

بد�أت �لقيادة �مل�رشية �جلديدة باإجر�ء �ت�صاالت لتحريك ملف �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة 

حول  ومطالبها  حما�ص  موقف  تتفهم  �أخذت  م�رش  �أن  مالحظة  مع  �الأ�رشى،  حول 

177
�ل�صفقة.

ويف 2011/6/1، و�صل �إىل �لقاهرة رئي�ص �لهيئة �الأمنية و�ل�صيا�صية يف وز�رة �لدفاع 

تفعيل  حول  م�رش  يف  �مل�صوؤولني  مع  مفاو�صات  الإجر�ء  جلعاد،  عامو�ص  �الإ�رش�ئيلية، 

عن  �الإفر�ج  على  حكومته  مو�فقة  وحمل  �الأ�رشى،  تبادل  �صفقة  يف  �مل�رشية  �لو�صاطة 

178
جميع �الأ�رشى �لذين تطالب حما�ص باالإفر�ج عنهم.

جي�ص  وزير  مكتب  �أ�صار  �لتفاو�ص،  جمريات  حول  �ل�صهيوين  �لتكتم  من  وبالرغم 

2011/6/5، يف �ت�صال هاتفي  �أن مو�صوع �ل�صفقة ُبحث يف  �إىل  �إيهود بار�ك،  �الحتالل، 

بني بار�ك ورئي�ص �ملجل�ص �لع�صكري �الأعلى يف م�رش، �مل�صري حممد طنطاوي، و�أ�صاف: 

179
“بحث �الثنان �حلاجة لالإفر�ج �لفوري عن �صاليط”.

�إال �أن م�صادر ��صتخبارية م�رشية �أبلغت �صحيفة هاآرت�ص �أن ديفيد ميد�ن رف�ص يف 

حمادثاته مع �جلانب �مل�رشي تقدمي �أي تنازالت عن عر�صهم �الأخري ل�صفقة �الأ�رشى، 

�أن �جلعبي رف�ص ب�صدة  حتى ويف حال رف�صت حما�ص �لعر�ص، و�أو�صحت �مل�صادر 

من  �صتن�صحب  حركته  �أن  يعني  �لعر�ص  هذ�  ��صتمر�ر  �أن  موؤكد�ً  �الإ�رش�ئيلي،  �لعر�ص 

180
جميع حمادثات �لتبادل فور�ً.

�أبيب ال تعرف  �أن تل  �أبلغت �ملبعوث �الإ�رش�ئيلي ميد�ن  �أن م�رش  و�أ�صافت �مل�صادر 

��صتعد�دها  وعدم  �الأ�رشى،  �صفقة  ب�صاأن  بها  تتعامل  �لتي  �لطريقة  و�أن  جيد�ً،  حما�ص 

للو�صول �إىل حلول و�صط، يعني �أن �صاليط �صيختفي �إىل �الأبد، ونّوهت �مل�صادر �مل�رشية 

على  �الأ�رشى،  �صفقة  ب�صاأن  و�صط  حلول  �إىل  للتو�صل  ��صتعد�د�ً  �أبدت  حما�ص  �أن  �إىل 

عك�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �لتي تتهمها �مل�صادر ذ�تها باإحباط �جلهود الإطالق �رش�ح 

181
�صاليط.

البيان، 2011/5/2.  177

موقع �صحيفة �مل�رشيون، 2011/6/2.  178

الأيام، 2011/6/6.  179

وكالة �صما، 2011/6/19.  180

�ملرجع نف�صه.  181



74

الطريق اإىل �صفقة وفاء الأحرار

ويف خ�صم تلك �الأجو�ء، ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم Israel Hayom” �لعبية، 

�أن جهد�ً كبريً� متّ بني تركيا و�الحتالل الإحد�ث �خرت�ق يف مفاو�صات �ل�صفقة بو�صاطة 

وم�صوؤولون  نتنياهو  مكتب  رف�ص  فيما  بينهما،  �لعالقات  حت�صن  بعد  وذلك  تركية، 

182
�إ�رش�ئيليون �لتعقيب على هذ� �لتطور.

يرى �لكاتب �أن نتائج �لثورة �مل�رشية و�لظروف �لتي تغريت ب�صببها، قد �أّثرت على 

جمريات مفاو�صات �ل�صفقة ونتائجها، وعلى �لرغم من �أن �أ�صخا�ص �لو�صاطة �مل�رشية 

بعد �لثورة هم �أنف�صهم قبلها، وهو ما يوؤكد �رشورة �الأخذ يف �حل�صبان طبيعة �ملتغري�ت 

ل�صالح  ��صتثمارها  �إمكانية  مدى  ودر��صة  فر�صها،  و�نتهاز  بنا،  حتيط  �لتي  �الإقليمية 

ق�صيتنا.

3. اإعادة تفعيل قناة حمد – با�شكني ال�رسية:

�ملفاو�صات  منط  على  الفت  تطور  طر�أ  �لتفاو�ص،  ملف  ميد�ن  ديفيد  تويل  بعد 

و�أ�صلوبها، وقد �عرتف ميد�ن يف منا�صبات عّدة �أنه جّرب �لعديد من �لقنو�ت و�لو�صاطات، 

وكانت جميعها ت�صتمر مدةً ثم تنق�صي، لكنّه وجد �أن قناة حمد - با�صكني كانت �الأكرث 

�أن  �لر�صائل ب�رشعة قيا�صية، وتاأّكد بالفعل  �أن مّت تبادل  بعد  جدّية ومتابعة، خ�صو�صاً 

�جلعبي يتعامل مع هذه �لقناة، و�أنه ير�صل وي�صتقبل عبها �لر�صائل مع قيادة حما�ص 

183
بثقة كبرية.

�أن�صاأ عالقًة  �أنه  لقاء بني ديفيد ميد�ن وجر�صون با�صكني، وزعم با�صكني  لقد جرى 

�إىل  ر�صائل  نقل  �لعالقة  بهذه  يكن  و�أنه  حمد،  بغازي  �لثقة  على  تعتمد  وعميقةً  طويلةً 

�جلديدة.  �لقناة  عب  عّدة  ر�صائل  ونقل  يجّرب،  �أن  على  ميد�ن  ر�أي  و��صتقّر  �جلعبي، 

وجنّدت �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية مو�رد كثرية، بيّنت �أن قناة �الت�صال دقيقة وموثوق 

بها، فالر�صائل �إىل با�صكني تُنقل حرفياً من ميد�ن �إىل حما�ص، دون �أن ُيجّملها، كما ينقلها 

184
حمد نقالً دقيقاً �إىل قيادة حما�ص.

�أخذ ميد�ن مبر��صلة حما�ص يف غزة ب�صكل غري مبا�رش، بالرغم من �أن تلك �ملر��صالت 

كانت جوهرية، حيث �صعر منذ تلك �للحظة �أن �ملقاومة توّد �لتقدم ب�رشعة من �أجل �إبر�م 

احلياة اجلديدة، 2011/7/4، نقالً عن �صحيفة �إ�رش�ئيل �ليوم، 2011/7/3.  182

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  183

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  184
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�ل�صفقة، وك�صف ميد�ن �أن جزء�ً كبري�ً من هذه �ملر��صالت كانت تتّم عب �لر�صائل �لن�صية 

�نظر   
185

.Facsimile )FAX( �لفاك�ص  ��صتخد�م  �إىل  �ملر��صالت  تنتقل  �أن  قبل  �لهاتفية، 

186
�لنموذج �لتايل �لذي يظهر �إحدى �ملر��صالت بني حمد وبا�صكني خالل �صنة 2011:

يجب �أن ال ي�صك ]ميد�ن[ يف نية �جلعبي. غازي: 

خا�صة بالن�صبة لالأ�صخا�ص �لذين يرون �أنف�صهم قادة يف غزة، يف حما�ص،  غر�شون: 

هو �أنه مبجرد �أن ت�صبح هذه �لق�صية ور�ءنا، فاإن �لتنمية �لكاملة يف غزة 

�صتاأخذ منحًى �إيجابياً، ]�أي �أنها �صتعالج[ �رتفاع معدالت �لبطالة.

�جلعبي يتحدث معي كما ديفيد يتحدث معك. غازي: 

�الفتقار �إىل �لتنمية �القت�صادية للبنية �لتحتية وما �إىل ذلك. غر�شون: 

يقابل  مل  ومعظمهم  �صجني   10,000 لدينا  �أن  تعلم  لكنك  معك  �أتفق  �أنا  غازي: 

عائالتهم منذ 4 �صنو�ت.

من  وزيار�ت  منتظمة  زيار�ت  �لوقت  طو�ل  لديهم  �ل�صجناء  معظم  ال،  غر�شون: 

�ل�صليب �الأحمر.

يجب �أن ن�صعر مع �لطرف �الآخر. غازي: 

بدء  ��صتعد�د حكومته  �إىل �جلعبي  ينقل  باأن  يُبلغ حمد  �أن  با�صكني  طلب ميد�ن من 

�لبدء من جديد، �صيقوم �التفاق على خمطط  �لتعقيد وعدم  �لتفاو�ص من جديد، ولعدم 

يف  يغرّي  �أن  يريد  ماذ�  ليقول  �جلعبي  �ل�صيد  “ليتف�صل  قائالً:   ،2011 فب�ير  �صباط/ 

هذ� �ملخطط، وهكذ� �صننظر �إن كان يوجد ما يُتحدث ب�صاأنه، وقل حلمد �أن يكتبو� �صيئاً 

187
منطقياً، و�إال فال د�ع لكل هذ�”.

عاد با�صكني بعد �أ�صبوع مع وثيقة مكتوبة، وفوجئو� مبو�فقة حما�ص على عدم �إعادة 

“هذه  لنتنياهو:  ميد�ن  وقال  �إليه،  �لو�صول  متّ  ما  ��صتكمال  و�إمنا  جديد،  من  �لتفاو�ص 

 مطالب غري �صهلة، لكن يكن بدء �لعمل”، من هذه �لنقطة طلب ميد�ن �لتحول �إىل تفاو�ص 

�الإعالم �حلربي ل�رش�يا �لقد�ص، 2012/10/16.  185

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  186

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  187
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ر�صمي بني �لطرفني، حتت مظلة دولة ثالثة، ويف �لنهاية وقع �الختيار على م�رش، �لتي 

188
مل تتحم�ص مل�صاركة تركيا.

كان ميد�ن متحم�صاً الإنهاء �ل�صفقة، فلديه تفوي�ص قوي من نتنياهو الإنهائها، بعك�ص 

�صابقيه، فعر�ص �اللتقاء يف �أكرث من مكان مع �جلعبي، لكن �الأخري رف�ص ذلك، وعندما 

بد�أت قناة حمد - با�صكني بالدخول يف �لتفا�صيل، متّ نقل �لتفاو�ص �إىل �لقاهرة مبو�فقة 

�جلعبي، ويبدو �أن ميزة هذه �لقناة تكمن يف �أن �ملفاو�صات تتّم عبها ب�صكل �رشيع، ويف 

189
كل وقت، وبدون مو�عيد م�صبقة، عب �لهاتف و�لبيد �الإلكرتوين.

يقول غازي حمد: “يف �صهر متوز/ يوليو 2011، وبعد قطع �صوط كبري، َعَر�ْصُت على 

)�لفيديو كونفرن�ص  “�إ�رش�ئيلياً” بعقد مفاو�صات مبا�رشة عب  �أحمد �جلعبي مقرتحاً 

190
Video Conference(، لكن �جلعبي رف�ص �لفكرة باملطلق”.

�لتي تختارها حما�ص،  بالطريقة  �لتفاو�ص مبا�رشة مع �جلعبي  فقد عر�ص ميد�ن 

ميد�ن  من   ،2011/7/19 يف  ر�صالة،  عب  و�صلت  مفاو�صات  �آلية  �ملقرتحات  بني  ومن 

مرّرها حمد للجعبي، تت�صمن مقرتحاً بالتفاو�ص �ملبا�رش مع ميد�ن يف غرفة مغلقة عب 

�لفيديو كونفرن�ص �أو �صكايب Skype، يكون طرفها �ملبا�رش حمد ومن خلفه �جلعبي، 

وهذ�  �ملقرتح.  ذلك  رف�ص  �جلعبي  لكن  ميد�ن،  خلفه  ومن  با�صكني  �الآخر  �لطرف  ويف 

مطالبها  تقدمي  بعد  حما�ص  مع  مفاو�صات  يف  �لبدء  “يكن   
191

�القرت�ح: ن�ّص  من  جزء 

خطياً. يكن تقدمي هذه �ملطالب من حمد �إىل با�صكني �لذي �صياأتي بالرد �لر�صمي �الأول 

من �إ�رش�ئيل. يكن �أن ت�صتمر �ملفاو�صات عب �لهاتف �أو �ل�صكايب—يف �أوقات حمددة 

ل�صاعات مع �إمكانية تلقي ردود فورية من ميد�ن و�جلعبي”.

لقد فوجئ حمد باأن ميد�ن ال يعار�ص �أن يتفاو�ص مبا�رشة مع �جلعبي، و�أنه طرح 

ذلك �رش�حةً بدون غمو�ص، فذهب باالقرت�ح �إىل �جلعبي، فكان رده حازماً بالرف�ص، 

ميد�ن  كان  �إليك”.  �قرت�حاتهم  يبعثو�  �أن  باإمكانهم  معهم،  نتفاو�ص  �أن  نريد  “ال  وقال: 

يريد �أن ي�صارع �خلطو�ت ويحرز تقدماً، لدرجة �أنه كان متفائالً باأنه خالل ثالثة �أ�صابيع 

�ملرجع نف�صه.  188

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  189

لقاء �صيا�صي مع غازي حمد، �للجنة �ل�صيا�صية حلركة حما�ص، �لن�صري�ت، غزة، 2018/1/11.  190

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  191
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يكن �لتو�صل �إىل �صفقة نهائية، �أي يف بد�ية �صهر رم�صان )�آب/ �أغ�صط�ص 2011(، ويف 

�أكرث من منا�صبة ذكر �أنه يكن �اللتقاء يف �أكرث من مكان وعقد �ل�صفقة ب�رشية تامة، لكن 

192
�جلعبي رف�ص ذلك.

يقول حمد:

�صعرُت �أن �ت�صاالتي بغر�صون ز�دت بكثافة بعد تويل ميد�ن �مللف، فدخلنا 

يف عمق �لتفا�صيل، ونقلت لـ)�أبو حممد �جلعبي( �نطباعاتي �لتي فيها �أن ميد�ن 

يختلف كثريً� عن هد��ص وديكل، و�أنه يكن �أن نحرز معه تقدماً )...( �جلعبي 

نتقدم  �أن  ��صتعد�د  على  ونحن  �صرنى،  يل:  فقال  كبرية،  بثقة  يتمتع  دوماً  كان 

ب�رشعة يف �مللف.

تبادل حني  يف  للتفاو�ص،  ومرجعية  وقو�عد  �أ�ص�ص  و�صع  عن  �حلديث  ميد�ن   وبد�أ 

�الأ�ص�ص  �لطرفني، وُو�صعت تلك  �إىل كال  مّت نقلها تباعاً  �لتي  حمد وبا�صكني �القرت�حات 

193
لت�صمل قو�عد �لتفاو�ص و�آلياته، ثم و�صع �صقف زمني لنهايتها.

ي�صيف حمد: “�صعرت �آنذ�ك �أن ميد�ن كان م�صتعجالً للتو�صل �إىل �صفقة، و�أنه كان 

لديه �ال�صتعد�د لذلك”، مف�رشً� هذ� �لفعل باأن “ميد�ن �صعر �أن �لذين �صبقوه �أخفقو� ومل 

)�إ�رش�ئيل(،  �إجناز، و�أن ملف �صاليت بات ي�صكل �صغطاً كبريً� على حكومة  �أي  يحققو� 

�إ�صافة �إىل قناعته باأن حما�ص لن تتزحزح عن مطالبها”. مل يرف�ص �جلعبي من جهته 

و�صع هذه �لقو�عد و�الآليات “لكنه ��صرتط منع �لتطرق �إىل مقرتحات �لو�صيط �الأملاين، �أو 

194
�عتماد تفاهمات عام 2009”.

كانت �لقياد�ت �ل�صهيونية ترى �أن �جلعبي يناور، وكانت تنظر �إليه على �أنه مت�صدد 

تقدم  �لر�صائل وبروز  تبادل  �إىل �صفقة، ولكن مع  �لتو�صل معه  و�أنه ال يكن  و�صلب، 

يف عدد من �ملو��صيع �ل�صائكة، تاأكدَت �أن �جلعبي جاّد يف �لتو�صل �إىل �صفقة، لكنه كان 

195
يرغب يف �إعادة دور �لو�صيط �مل�رشي، العتقاده �أن �ل�صفقة لن تتّم �إال برعاية م�رشية.

�ملرجع نف�صه.  192

�ملرجع نف�صه.  193

�ملرجع نف�صه.  194

�ملرجع نف�صه.   195
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�أي  �أن  “�أعتقد  �لقناة، يقول با�صكني متهكماً:  �إىل حجم �لتو��صل عب هذه  ولالإ�صارة 

�صخ�ص يّطلع على فو�تري هاتفي على مد�ر �ل�صنو�ت �خلم�ص من عمر �ملفاو�صات، �صوف 

�أن �ملكاملات �لهاتفية �لتي تو��صلتُ بها مع غازي حمد، كانت �أكرث من تلك �لتي  يالحظ 

196
�أجريتها مع �أي �صخ�ص �آخر يف �لعامل كله”.

4. مفاو�شات ال�شجون مرة اأخرى:

بالتو�زي مع �ملفاو�صات �لتي كانت تعقد يف تلك �ملرحلة يف م�رش، كانت هناك مباحثات 

جتري مع عدد من قياد�ت حما�ص يف �صجون �الحتالل، وذكر �لقيادي يف كتائب �لق�صام 

 Nelson Mandela مانديال  موؤ�ص�صة  حمامية  زيارة  خالل  �لبغوثي،  �هلل  عبد  �الأ�صري 

Foundation، بثينة دقماق، له يف 2011/9/7 �أن �ملباحثات حول �ل�صفقة بد�أت معه منذ 

�أو�خر �أيار/ مايو 2011، و��صتمرت حتى 2011/6/6، حيث ُرفع م�صمون تلك �جلل�صات 

197
ر�صمياً من قبل خمابر�ت �الحتالل �إىل ميد�ن.

و�أ�صار عبد �هلل �لبغوثي �أنه على مد�ر خم�ص �صنو�ت من �أ�رش �صاليط، كان يرف�ص 

�إىل  �لتدخل يف �ملو�صوع جملًة وتف�صيالً، وباأي �صكل من �الأ�صكال، حتى عندما مّت نقله 

�صجن هد�رمي للقاء �الأ�رشى و�لتفاو�ص معهم حول �ل�صفقة، رف�ص ذلك، وقال �لبغوثي: 

“�إن �أوىل �جلل�صات بد�أت مع مدير �ل�صجن �لذي �تهم قيادة �حلركة يف �ل�صجون بتعطيل 
باأن  عليه  �لبغوثي  رّد  فكان  عليهم”،  �لعقوبات  من  مبزيد  �صيكون  �لرد  و�أن  �ل�صفقة، 

�إ�صبعاً  “من تّدعون �أنه يعّطل �ل�صفقة لن يتّمها لو خرج �أ�صرٌي و�حٌد من �لقائمة ناق�صاً 
198

و�حد�ً”.

��صم  عن  تتنازل  لن  حما�ص  حركة  �أن  �صهاينة  م�صوؤولني  “�أبلغ  �أنه  �لبغوثي  و�أكَّد 

�الأ�رشى  فيما يخ�ّص  �إبد�عية  و�أنها متلك حلوالً  �ملرتقبة،  �الأ�رشى  تبادل  قائمة  و�حد يف 

و�أ�صار  �رش�حهم”،  �إطالق  على  �الحتالل  دولة  وتعرت�ص  بالقائمة،  �أ�صماوؤهم  �ملدرجة 

�لبغوثي �إىل �أن “دولة �الحتالل طلبت منه بادرة ح�صن نية، وذلك باأن يطلب من �حلركة 

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  196

�لبغوثي يك�صف تفا�صيل مثرية حول �صفقة �صاليط، موقع فل�صطني �أون الين، 2011/9/8، �نظر:  197

http://felesteen.ps/details/24122/.html  

موؤ�ص�صة مانديال تك�صف عن تفا�صيل مثرية يف �صفقة �صاليط، فل�صطني �ليوم، 2011/9/8، �نظر:  198

https://paltoday.ps/ar/post/118086/  
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بخروج  ي�صمح  “لن  باأنه  رّده  فكان  ل�صاليط”،  جديد  م�صور  �رشيط  عر�ص  �خلارج  يف 

�أّي معلومة، الأّن هذ� معناه عامان �آخر�ن من �ملناكفات و�ملحاوالت �ل�صهيونية �لفا�صلة 

199
للو�صول �إىل �صاليط”.

ونوَّه �لبغوثي �إىل �أنَّ �إد�رة �ل�صجون �أبلغته �أن �لقيادي �الأ�صري �إبر�هيم حامد قد تنازل 

�ل�صهيونية،  “هذ� جمرد كذب و�دعاء من �ملخابر�ت  �أن  �الإفر�ج عنه، موؤكد�ً  عن حقه يف 

ولقطع �لطريق على �الحتالل؛ فاإن �أي حدث كهذ� لن ُيكتب له �لنجاح، الأن �لر�أي �الأول 

200
و�الأخري هو لقيادة �حلركة”.

طرح  �ملو�ّصعة  �لتفاو�ص  جل�صات  ويف  “�إنه  �لبغوثي:  قال  �الأ�صماء؛  قائمة  وحول 

يف  �أ�صماوؤهم  �ملطروحة  �الأ�رشى  من  �أ�صري�ً   125–120 من  يقرب  ما  وممثلوه  �الحتالل 

باأ�رشى  �الأخرى  �لف�صائل  من  �الأ�رشى  كا�صتبد�ل  خمتلفة،  بعرو�ص  وتقّدمو�  �لقائمة، 

�أن  �لعر�ص”، م�صدد�ً يف حديثه لهم  “مّت رف�ص ذلك  جدد من حركة حما�ص”، و�أ�صاف: 

فيه  للنقا�ص  جمال  ال  مقد�ص،  �أمر  فهي  ثابتًة،  �صتبقى  �لقائمة  درجت يف 
ُ
�أ �لتي  “�الأ�صماء 

201
نهائياً”.

ويف �لفيلم �لوثائقي �لذي عر�صته قناة �جلزيرة حول كو�لي�ص �ل�صفقة، يف 2016/2/4، 

من  وفد  يخرج  �أن  على  معينة  مرحلة  يف  و�فق  �الحتالل  “�أن  �لعاروري:  �صالح  ذكر 

للقاء  �لنت�صة،  جمال  وحممد  �ل�صنو�ر  يحيى  �لعاروري،  �إىل جانب  �الأ�رشى ي�صمّ  قيادة 

على �الحتالل  “عر�ص  فقد  ذلك،  من  �أكرث  بل   
202

�خلارج”. �أو  غزة  يف  حما�ص   قياد�ت 

ثم  هناك،  للتفاو�ص  �لقاهرة  �إىل  طائرة  تُقلّهم  �أن  �لبغوثي  �هلل  وعبد  �ل�صنو�ر  يحيى 

203
عر�صو� عليهم �لتو��صل مع قيادة �حلركة عب �لهاتف، لكنهما رف�صا �لعر�صني”.

باالت�صال  لها  �ل�صماح  طلبت  “�حلركة  �أن  حما�ص  حركة  يف  مطّلع  م�صدر  وك�صف 

وفوجئ  بالفعل،  مّت  ما  وهو  �الإبعاد،  قر�ر  عن  ل�صوؤ�لهم  �ل�صجون  د�خل  باالأ�رشى 

�لبغوثي يك�صف تفا�صيل مثرية حول �صفقة �صاليط، فل�صطني �أون الين، 2011/9/8.  199

موؤ�ص�صة منديال تك�صف عن تفا�صيل مثرية يف �صفقة �صاليط، فل�صطني �ليوم، 2011/9/8.  200

�لبغوثي يك�صف تفا�صيل مثرية حول �صفقة �صاليط، فل�صطني �أون الين، 2011/9/8.  201

https://www.pal24.net/content/print/76522؛ و�ملركز  �نظر:   ،2016/2/4 �الإخبارية،   24 وكالة فل�صطني   202

 https://www.palinfo.com/news/2016/2/5/ :لفل�صطيني لالإعالم، 2016/2/5، �نظر�

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممد �لناعوق، 2018/4/30.  203
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�ملت�صلون باأن بع�ص �الأ�رشى �لكبار من كتائب �لق�صام طالبو� �مل�صّي يف �ل�صفقة، حتى 

204
لو مل ُيفرج عنهم”.

هنا يظهر لنا كم كان لقيادة �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل من تاأثري و��صح يف جمريات 

بالرغم  بارز�ً،  �الأ�رشى  �صمود  كان  وكيف  �الأحر�ر،  وفاء  ب�صفقة  �ملتعلقة  �ملفاو�صات 

من كل �مل�صاومات، وبالرغم من �للعب على �جلانب �لنف�صي لالأ�رشى من قبل �الحتالل 

�ل�صهيوين.

رابعًا: اإجناز �شفقة وفاء الأحرار ودللتها:

1. كيف اأُجنزت ال�شفقة:

�تفاق مع حما�ص لالإفر�ج عن �صاليط  �إىل  �لتو�صل  �أن �حتماالت  ك�صف ديفيد ميد�ن 

�ملخابر�ت  و�أن   ،2011 يوليو  متوز/  يف  ظهرت  فل�صطيني  �أ�صري   1,000 من  �أكرث  مقابل 

�الإ�رش�ئيلية علمت قبل ثالثة �صهور �أن حما�ص باتت �أكرث ��صتعد�د�ً الإبر�م �تفاق بو�صاطة 

 و�أ�صاف ميد�ن �أنه “يف متوز/ يوليو 2011 ر�أينا مرونة يف مو�قف حما�ص، 
205

م�رشية.

ومن حينها بد�أنا نقرتب من �إبر�م �صفقة.. و�أبدت حما�ص مرونة يف بع�ص �ملطالب �لتي 

206
مت�ّصكت بها يف �صنو�ت �صابقة”.

و�أكّد ميد�ن �أن �لثور�ت �لعربية كان لها �صهم يف �لت�رشيع يف �إجناز �ل�صفقة، �إىل جانب 

لعمل  �لذريع  �لف�صل  �إىل  باالإ�صافة  �صاليط،  �جلندي  وعائلة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صارع  �صغط 

�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لو�صول �إىل طرف خيط للعثور على �صاليط، فكل تلك �لظروف 

207
جمتمعًة �أ�صهمت يف ت�رشيع �لو�صول �إىل �صفقة �لتبادل مع حما�ص.

وكانت هناك عنا�رش متعددة من �الأ�رشة �لدولية، مار�صت مع م�رش �صغوطاً كبريًة 

على حركة حما�ص كي تبدي مزيد�ً من �ملرونة �إز�ء �صفقة �لتبادل، فال�صفقة كانت �إحدى 

من خفايا كو�لي�ص �صفقة �صاليط، وكالة �أنباء �لتقريب، 2011/10/15.  204

هاآرت�س، 2011/10/12.  205

خفايا مل تك�صف من قبل ل�صفقة �صاليط... ما �لذي �أجب �الحتالل على �لر�صوخ؟، �صبكة  قد�ص �الإخبارية،   206

 https://qudsn.net/post/145320 :2018/4/8، �نظر

�نظر:   ،2018/4/8  ،24 لبنان  موقع  خياَرْين!،  �أمام  كنّا  جديدة..  خبايا  يك�صف  �صاليط”  “�صفقة  مهند�ص   207

https://www.lebanon24.com/news/459507
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حم�صالت �لعالقات �جليدة بني حما�ص و�ل�صلطة �جلديدة يف م�رش باالإ�صافة �إىل قيام كل 

208
من �أملانيا وتركيا مبمار�صة �صغوط على حما�ص لدفع هذه �ل�صفقة.

ر�أ�صهم على  �أ�صــخا�ص،  �أربعة  �لقاهرة  مفاو�صات  �إىل  حما�ص  حركة  �أوفدت   لقد 

�صاحب  �جلعبي،  �أحمد  �لقائد  وكذلك   
209

دم�صق، من  �لقيادة  رجل  �هلل،  عو�ص  نز�ر 

�لذي  �لعاروري،  �لقيادي �صالح  �إىل  �إ�صافة   
210

�ل�صفقة، �لكبرية يف مفاو�صات  �لب�صمة 

�أبعده �الحتالل من �ل�صفة �لغربية �إىل �خلارج، و�لقيادي يف �لق�صام مرو�ن عي�صى، حيث 

عُقِدت �الجتماعات وجوالت �لتفاو�ص يف �ملقر �لرئي�صي للمخابر�ت �مل�رشية على مدى 

�صهرين ون�صف، حيث بد�أت يف �لن�صف �لثاين من متوز/ يوليو 2011.

وقد �صغل وفد حركة حما�ص �ملفاو�ص �إحدى �لقاعات، و�صغل وفد �الحتالل �ملفاو�ص 

 فكان �صابط 
211

�أخرى، فيما حترك �لو�صيط �مل�رشي بني �جلانبني، بقيادة ميد�ن قاعة 

�للو�ء حممد ر�أفت �صحاته، يتنقل  قِبل رئي�ص �ملخابر�ت �مل�رشية،  �ملكلّف من  �ملخابر�ت 

 ومن خفايا عملية �لتفاو�ص، ك�صف 
212

بني �جلانبني لو�صع �للم�صات �الأخرية لل�صفقة.

“حني كنا ندير مفاو�صات �صفقة �لتبادل يف م�رش، كان وفد حما�ص ياأتي  ميد�ن قائالً: 

 يقول مرو�ن عي�صى: 
213

�أيام”. قبل جميئنا للقاهرة بيومني، ويكث بعد مغادرتنا عدة 

يف هذه �ملرحلة كانت �لزيار�ت مكوكية بني غزة و�لقاهرة، وح�صل خاللها ثالث جوالت 

 ،2011 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر  مفاو�صات  �أهمها  كان  �الحتالل،  مع  مار�ثونية 

وكانت مفاو�صات �صعبًة ومعقدًة و�صاقًة، وكادت �أن تنفجر �الأمور يف �أكرث من موقف 

214
ب�صبب تعنت �الحتالل.

ووفقاً ل�صالح �لعاروري فاإنه ويف �ل�صهور �الأخرية لل�صفقة، وو�صط لقاء�ت مكثفة، 

وجميعهم  �أ�صماء،  خم�صة  �آخر  هناك  كان  عندما  ذلك  بني  ومن  �صيء،  كل  ينهار  �أن  كاد 

�أ�رشى من �لقد�ص، حيث رف�ص وفد �الحتالل �الإفر�ج عنهم، و�أغلق �ملفاو�صات، و�ت�صلو� 

يديعوت اأحرونوت، 2011/10/12.  208

هكذ� مّت �الخرت�ق يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/15.  209

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  210

احلياة، 2011/8/15.  211

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  212

مهند�ص “�صفقة �صاليط” يك�صف خبايا جديدة.. كنّا �أمام خياَرْين!، موقع لبنان 24، 2018/4/8.  213

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.  214



82

الطريق اإىل �صفقة وفاء الأحرار

“�إذ� عدمت فهذه �جلولة  بامل�رشيني الإبالغهم �أن �ملطالب مرفو�صة، فكان �لرد �مل�رشي: 

بعدها  دعمنا”،  على  ذلك  و�صيوؤثر  �ملفاو�صات  من  يدنا  و�صن�صحب  �نتهت،  لنا  بالن�صبة 

�الأ�صماء  على  مو�فقني  �لطائرة  من  وعادو�  نتنياهو،  �الحتالل  حكومة  برئي�ص  �ت�صلو� 

�أ�رش  �أن �الأ�صماء �خلم�صة يت�صاركون يف تهمة و�حدة، وهي حماولة  �خلم�صة، و�ملفارقة 

خليل،  �أبو  و�أين  عكاري،  ومو�صى  عطون،  وحممود  قطي�ص،  �أبو  ماجد  وهم:  جنود، 

215
وجهاد يغمور.

�ملتو�جد  �الإ�رش�ئيلي  �لتفاو�ص  �أبلغ فريق  �ل�صفقة،  �لتوقيع على  �أنه عند قرب  ُيذكر 

�الأمل، وقال  �مل�صتجد�ت، فرّد هد��ص با�صتغر�ب وبخيبة  باآخر  يف م�رش، حجاي هد��ص 

فيها  يهادن  لن  �أنه  بال�صبط،  حالياً  عليها  تتفقون  �لتي  �الأمور  يف  �أخبين  “نتنياهو  �إن 

216
�أبد�ً!”.

ويقول �لزهار: “لو تاأملنا �الأ�صماء و�ملطالب �لتي ُقدمت قبل �لثورة وبعدها؛ لتعجبنا 

بد�أت  �الحتالل  �أن عالقة دولة  و�ل�رّش يف  �صابقاً،  �الأ�صماء  بهذه  �لقبول  �الحتالل  رف�ص 

تتاآكل �صيئاً ف�صيئاً مع م�رش، ب�صبب �ملوقف �ل�صعبي �مل�رشي و��صتجابة �ملوقف �لر�صمي 

217
لهذه �ل�صغوطات”.

يقول ميد�ن عن �ل�صاعات �الأخرية يف �ملفاو�صات مع �ملقاومة: “بد�أت �لقتال مع حما�ص 

23 �صاعة، وبعد توقيع حما�ص على  �ل�صفقة، على مد�ر  �إدر�جه يف  ��صم �صيتم  على كل 

“هل حما�ص خدعتنا؟!”، وخالل تدقيقي يف �التفاق �لذي وّقعت عليه  �التفاق ت�صاءلت: 

حما�ص، �كت�صفت �أنها حذفت �صطر�ً و�حد�ً من ن�ّص �التفاق �لذي مّت �لو�صول �إليه”، وكان 

هذ� �ل�صطر متعلق ببع�ص �ل�رشوط �لتي �صيفر�صها �الحتالل على بع�ص �الأ�رشى �لذين 

ل�صغوط  للخ�صوع  ��صطرت  �ل�صهيونية  �حلكومة  باأن  ميد�ن  و�عرتف  عنهم،  �صيفرج 

�لر�أي �لعام �ل�صهيوين قائالً: “�ل�صغط من �لد�خل �أّثر على نحو بالغ، ودولة �الحتالل 

218
ح�صا�صة جد�ً مل�صري �أ�رش�ها، وم�صتعدة لدفع �لثمن ال�صتعادة �أبنائها”.

2016/2/4؛ و�نظر  �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي،  �ألف  “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت  قناة �جلزيرة،   215

ملحق رقم 1.

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  216

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25.  217

�الإعالم �حلربي ل�رش�يا �لقد�ص، 2012/10/16.  218
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وزعم ميد�ن �أن �لدور �مل�رشي كان ييل �إىل تدعيم �ملوقف �الإ�رش�ئيلي خالل �ل�صفقة، 

م�صريً� �إىل حادثة جرت ليلة �لتوقيع على �صفقة تبادل �صاليط مع حركة حما�ص، عندما 

فقامت  غزة،  قطاع  يف  �حلركة  قيادة  مع  للت�صاور  �لرجوع  �لقاهرة  يف  حما�ص  وفد  قرر 

�ملخابر�ت �مل�رشية مبنعهم، و�أجبتهم على �لتوقيع على �ل�صفقة دون �لت�صاور �الأخري 

تعرف  م�رش  الأن  كافياً،  له  بالن�صبة  كان  هذ�  باأن  ميد�ن  وعقّب   
219

غزة، يف  قيادتها  مع 

على م�صلحتها،  يخدم  ومبا  “�إ�رش�ئيل”  عن  نيابة  �لفل�صطينيني  بها  تخاطب  �لتي   �للّغة 

 
220

حدِّ زعمه.

جولة  يف  �إجنازه  مّت  ما  �أن  حما�ص  وفد  �صعر  “عندما  باأنه:  �أّكد  عي�صى  مرو�ن  لكن 

221
2011/10/6 كان مر�صياً، وّقعو� باالأحرف �الأوىل على �صيغة �لتبادل”.

�ل�صيغة  �إىل  تو�صلتا  حما�ص  وحركة  حكومته  �أن   2011/10/11 يف  نتنياهو  �أعلن  ثم 

�ل�صفقة  �إمتام  �إن  نتنياهو  وقال   
222

.2011/10/10 يف  لالأ�رشى  تبادل  ل�صفقة  �لنهائية 

و�صفهم  فل�صطينيني  �أ�رشى  جمموعة  �إطالق  على  �ل�صاباك  جهاز  �صادق  بعدما  متّ 

�أ�صري   1,000 �إطالق  على  و�فقت  �ل�صابقة  �حلكومة  �أن  �إىل  م�صري�ً  بـ“�خلطريين”، 

فل�صطيني، لكن �ل�صفقة مل تنفّذ نتيجة �خلالف على �الأ�صماء. وذكر نتنياهو �أن �ل�صفقة 

�لقا�صية تت�صمن �إطالق 450 �أ�صريً� يف �ملرحلة �الأوىل، �صمّتهم حركة حما�ص �صمن قائمة 

223
�أكب، وقامت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية باختيار �لـ 450 منها.

�أطلق �رش�ح  �ل�صفقة، ومبوجبها  �الأوىل من  �ملرحلة  �إبر�م  مّت   2011/10/18 يوم  ويف 

�أ�صري�ً   450 عن  فرج 
ُ
و�أ �مل�رشية،  �ل�صلطات  �إىل  حما�ص  حركة  �صلمته  �أن  بعد  �صاليط، 

نحو  �رش�ح  باإطالق  �لثانية  �ملرحلة  �أجنزت  بالتمام  �صهرين  ُم�صّي  وبعد   
224

فل�صطينياً،

550 �أ�صري�ً فل�صطينياً.

مهند�ص “�صفقة �صاليط” يك�صف خبايا جديدة.. كنّا �أمام خياَرْين!، موقع لبنان 24، 2018/4/8.  219

خفايا مل تك�صف من قبل ل�صفقة �صاليط... ما �لذي �أجب �الحتالل على �لر�صوخ؟، �صبكة  قد�ص �الإخبارية،   220

.2018/4/8

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.  221

هاآرت�س، 2011/10/12.  222

�صفقات �لتبادل بني �إ�رش�ئيل و�لعرب، �جلزيرة نت، 2011/10/12.  223

تاريخ �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة بني حما�ص و�إ�رش�ئيل، فل�صطني �ليوم، 2014/9/14.  224
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2. اللحظات الأخرية واحلا�شمة:

عمر  من  �الأخرية  �للحظة  حتى  �أنه  نعيم  �أبو  توفيق  �ملحرر  و�الأ�صري  �لقيادي  يذكر 

�ل�صفقة مل تكّف دولة �الحتالل عن �ملناورة وحماولة �لتقليل من قيمة �ل�صفقة وت�صويهها. 

ففي ليلة �الإفر�ج عن �الأ�رشى، متّ جمعهم يف �صجن �لنقب، وُوّزع عليهم تعهد�ً للتوقيع 

عليه، يت�صمن �اللتز�م بعدم �لعودة �إىل ممار�صة “�لعنف”، فرف�صت قيادة �أ�رشى حما�ص 

�لتوقيع على �أّي تعهد مهما كان �صكله، وعدُّو� ذلك فخاً ُين�صُب لهم، فتّم عزل قيادة �أ�رشى 

حما�ص يف �لزنازين، و�أخبتهم �إد�رة �ل�صجون �أنها �صتحذف �أ�صماءهم من �ل�صفقة، �إن 

مل يوقعو� على �لتعهد... ومت�ّصكت قيادة �أ�رشى حما�ص مبوقفها و�لتزم �أ�رش�ها مبوقف 

�لقيادة، فا�صطرت دولة �الحتالل �إىل �إح�صار �لو�صيط �مل�رشي يا�رش �لغز�وي �إىل �صجن 

�لنقب الإقناعهم بذلك، ود�ر نقا�ص بني قيادة �الأ�رشى و�لو�صيط �مل�رشي حول �ملو�صوع، 

�لو�صيط �مل�رشي  �أي تعهد، فنفي  �ل�صفقة تن�ّص على توقيع  �إن كانت  و��صتف�رشو� منه 

ذلك. هذ� �لنفي دفع �الأ�رشى للتم�صك مبوقفهم، و�أعلنو� �أنهم يف�ّصلون �لبقاء يف �ل�صجن 

و�ألغت  و�لرت�جع،  للر�صوخ  �الحتالل  دولة  فا�صطرت  تعهد،  �أي  على  يوقعو�  �أن  على 

225
�لتوقيع على �لتعهد ك�رشط لالإفر�ج عن �الأ�رشى.

جتميع  مّت   2011/10/16 �الأحد  يوم  يف  �أنه  �لناعوق  حممد  �ملحرر  �الأ�صري  ويذكر 

�لنقب  �صجن  يف  كبرية  �صاحة  تقابلها  كرفانات  د�خل  �أ�صري�ً،   550 وعددهم  �الأ�رشى، 

�ل�صجون  �إد�رة م�صلحة  ح�رشت   ،2011/10/17 �الإثنني  �لتايل،  �ليوم  �ل�صحر�وي، ويف 

ورقة  على  للتوقيع  �الأ�رشى  مب�صاومة  وقامو�  �ل�صهيونية،  �ملخابر�ت  قادة  من  وعدد 

تعّهد مقابل �الإفر�ج عنهم، ووفق ما يذكر، فقد ن�صت على “�أتعهد بعدم �لقيام باأي �أعمال 

تخريبية، و�أن �أنبذ �الإرهاب، و�أن �أمتنع عن �مل�صاركة يف �أي �أن�صطة حلما�ص �أو �لف�صائل. 

كما �أعرتف بكل ما ورد يف �التفاقيات �ملوقعة بني �إ�رش�ئيل و�ل�صلطة �لفل�صطينية. وعليه؛ 

فاإنني �أعتذر عن كل عمل قمت به للم�صا�ص باأمن دولة �إ�رش�ئيل”.

وكانت مرفقة بن�صخة ثانية مرتجمة �إىل �للغة �لعبية، لكن �متنع �الأ�رشى عن �لتوقيع 

226
على ذلك �لتعهد.

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س، �ص 117، نقالً عن: مقابلة �أجر�ها �أ�رشف بدر مع توفيق �أبو نعيم، 2014/3/20.  225

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممد �لناعوق، 2018/4/29.  226
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�ليوم، هبطت طائرة مروحية  7:00 م�صاء من ذلك  �ل�صاعة  �أنه عند  �لناعوق  ي�صيف 

ُتِقلُّ وفد�ً م�رشياً، �إ�صافة �إىل �أع�صاٍء من �لوفد �ل�صهيوين �ملفاو�ص، وطلبو� �جللو�ص مع 

يحيى �ل�صنو�ر وروحي م�صتهى، فجل�صو� يف �ل�صاحة �لعامة، وعلى مر�أى من �الأ�رشى 

جانبي  بني  ك�رشط  عليه  متفٌق  جزء�ً  لي�ص  �لتعهد  هذ�  �أن  حينها  تاأكدو�  وقد  �أنف�صهم، 

�لتفاو�ص. و��صتمرت �ملفاو�صات معهم حتى �صاعات فجر ليلة �لثالثاء، �إىل �أن �تفقو� على 

�صيغة معينة للورقة �لتي �صيوّقعون عليها، فقد ن�صت على “�أتعهد بااللتز�م بكل ما جاء 

يف بنود �لتفاهمات بني طريَف �لتفاو�ص”.

وكذلك  �للُّغوية،  و�صياغتها  �صحتها  من  �لتاأكد  على  �ل�صنو�ر  يحيى  حر�ص  وقد   

ويف  �لعبية،  �للغة  يف  متخ�ص�صني  �أ�رشى  خالل  من  �لعبية،  �للغة  �إىل  ترجمتها  من 

�ل�صاعة �لو�حدة فجر�ً بد�أ �الأ�رشى يف ركوب �لبا�صات. ويف يوم �الإفر�ج، يوم �لثالثاء يف 

ر�صالة  بتوزيع  �الحتالل  جنود  من  عدد  قام  �لبا�صات،  حترك  �أثناء  ويف   ،2011/10/18

“لقد  �آنذ�ك، �صمعون برييز، حيث ن�صت على:  �لكيان  موجهة لالأ�رشى من قبل رئي�ص 

هذ�  �صاليط،  جلعاد  �جلندي  �رش�ح  �إطالق  �أجل  من  عنكم  لالإفر�ج  �لتوقيع  على  �أُجبنا 

لي�ص �صفقًة بكم، الأنكم �رتكبتم �أعماالً �إرهابية �صّد دولة �إ�رش�ئيل.. �أنا عفوت، لكنني لن 

�أ�صامح”.

وقد تو�جد يف كل با�ص �صخ�ص و�حد من �لو�صطاء �الأملان، وكذلك �صخ�ص �آخر من 

يف  مرحلة  �آخر  وكانت  كافة،  �الأ�صماء  من  �الأحمر  �ل�صليب  تاأكد  حيث  �الأحمر،  �ل�صليب 

عملية �لت�صليم هي �لتقاء �لبا�صات �لتي ُتِقّل �الأ�رشى مع مدرعة م�رشية و�جليب �لذي 

ُيِقلّ جلعاد �صاليط، يف نقطة معينة عند �حلدود �مل�رشية، بعدها دخل �الأ�رشى معب رفح 

227
من �جلهة �مل�رشية.

�جلانب  من  �جلعبي  طلب  �ل�صفقة،  تنفيذ  حلظة  �الحتالل  يف  �لوثوق  لعدم  ونظر�ً 

�أن تكونو�  �أبا حممد  يا  “نخ�صى  �مل�رشيون:  �ملعب من كال �جلانبني، فرّد  �مل�رشي فتح 

حمتفظني باجلندي يف م�رش”! وقد رف�صت حما�ص حتديد �صاعة معينة لعملية �لت�صليم، 

ر�صلت عدة عمليات 
ُ
وذلك جتنباً لال�صتهد�ف �أو الأي عملية غدر، ومنذ �صباح ذلك �ليوم �أ

من  مع  �أو  بال�صبط،  �جلندي  مكان  معرفة  �الحتالل  ي�صتطع  ومل  الإح�صاره،  وهمية 

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممد �لناعوق، 2018/4/29.  227
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 فقد “مّت جمع �أكب عدد من �جليبات باللون و�ملو��صفات نف�صها، وبدون �أي 
228

يتحرك.

عالمة فارقة، يف عملية متويه متقنة �أذهلت �لعدو، حتى و�صل �صاليط �إىل جانب �لو�صيط 

229
�مل�رشي ب�صالم، دون �أن يتعّقبه �أحد”.

من يقرب  ما  م�صتقلنّي  ومنازلهم،  مو�قعهم  من  �لق�صام  كتائب  مقاتلو   وخرج 

40 �صيارة دفع رباعي بي�صاء �للون من نوع تويوتا هايلوك�ص Toyota Hilux، متطابقة 

�لنوع و�ل�صكل و�ملو��صفات، وكان �صاليط يف �إحد�ها، حيث دخل يف متام �ل�صاعة 10:05 

�صباحاً بتوقيت �لقد�ص �ملحتلة �إىل �جلانب �مل�رشي من معب رفح، و�لقائد �أحمد �جلعبي 

قاب�ص على ذر�عه، �إىل جانب جمموعة كبرية من مقاتلي �لق�صام، يف �صورة مهيبة وموؤثرة 

مل ي�صهد لها �لعامل مثيالً.

�ملاء  من  بكوب  �جلعبي  �أمر  رفح  معب  من  �لفل�صطيني  �جلانب  �إىل  و�صوله  وبعد 

وقطعة ب�صكويت ل�صاليط، �لذي كانت تبدو عليه عالمات �ال�صتغر�ب و�لتعب، وبعد �أن 

�رشب �صاليط قال �جلعبي: “�حلمد هلل.. نريده ب�صحة جيدة”، يف �إ�صارة �إىل حر�صه على 

230
ت�صليم �صاليط ب�صحة جيدة للتمكن من ��صتكمال �ل�صفقة.

�صاليط  بفح�ص  قامو�  �الأحمر،  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  عن  مندوبون  هناك  وكان 

طبياً، ووّجهو� له �أ�صئلًة عّدة، للتاأكد من �أنه ب�صحة جيدة، ويف �جلهة �ملقابلة بد�أت دولة 

كرم معب  عب  �مل�رشية  �الأر��صي  �إىل  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  ن�صف  بنقل   �الحتالل 

231
�أبو �صامل ليدخلو� �إىل قطاع غزة، و�لباقي �إىل �ل�صفة �لغربية.

لقد �طماأن �الحتالل �ل�صهيوين على �صاليط بعد �أن �أ�صبح يف �أيدي �جلانب �مل�رشي، 

�لذي �صمح بثّ مقابلة تلفزيونية ل�صاليط عب �الإعالم �مل�رشي، وكذلك بعد روؤية �صابط 

حيث  له،  وم�صافحته  لوجه  وجهاً  ل�صاليط  ميد�ن،  ديفيد  �أنه  يُعتقد  كبري،  �إ�رش�ئيلي 

�صلّمه �مل�رشيون لالإ�رش�ئيليني عند نقطة حدودية تقع بني معبي رفح وكرم �أبو �صامل 

232
�حلدوديني.

قناة �جلزيرة، “�صفقة وفاء �الأحر�ر: كيف حررت �ألف �أ�صري فل�صطيني،” فيلم وثائقي، 2016/2/4.  228

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25؛ و�نظر �مللحق رقم 6.  229

https://www.palinfo.net/87684 :ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/10/20، �نظر�  230

�صابر عليان و�آخرون، قائد اأركان املقاومة اأحمد اجلعربي، �صل�صلة قادة معا�رشون )5( )غزة: موؤ�ص�صة   231

�إبد�ع لالأبحاث و�لدر��صات و�لتدريب، 2014(، �ص 94.

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/10/20.  232
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ومّت ��صتكمال �لعملية فاأفرج عن ن�صف �الأ�رشى �ملحررين، ثم حتفظ �جلانب �مل�رشي 

على �صاليط ليتم �الإفر�ج عن �لن�صف �لثاين من �ملرحلة �الأوىل من �ل�صفقة. بعد ذلك دخل 

�الأ�رشى �ملحررون �إىل معب رفح، ي�صتقلون عدد�ً من �حلافالت ملوحني بعالمات �لن�رش، 

�إطالق �رش�ح �الأ�رشى كاّفة، و�لذين مّت  وقبل ت�صليم �صاليط، تاأكد �جلعبي بنف�صه من 

�التفاق على �أ�صمائهم.

و�أكّد �جلعبي لالأ�رشى �ملحررين عند مقابلته لهم، �أن فرقة كاملة من �ال�صت�صهاديني 

�لق�صاميني ر�فقت �صاليط خالل تنفيذ عملية �لتبادل، وقد و�صع كل و�حد منهم حز�ماً 

عطيت لهم �الأو�مر �أنه يف حال حدوث �أي خيانة؛ فاإن عليهم 
ُ
نا�صفاً على و�صط ج�صده، و�أ

233
�أال يُ�صَلّمو� �صاليط حياً.

وبعد جوالت عدّة من �ملباحثات و�ملفاو�صات غري �ملبا�رشة، بني حركة حما�ص ودولة 

 وبعد 1,935 يوماً على �أ�رش 
234

�الحتالل �ل�صهيوين، ��صتمرت الأكرث من خم�صة �أعو�م،

�صاليط، ُقّدمت خاللها ع�رشة مقرتحات الإجناز �ل�صفقة، مّت �إجناز �صفقة وفاء �الأحر�ر 

1,050 �أ�صري�ً و�أ�صرية من �صجون �الحتالل �ل�صهيوين، وبتحقيق ما يزيد عن  بتحرير 

235
90% من �ملطالب.

وذلك  �الأ�رشى،  تبادل  �صفقة  من  �الأوىل  �ملرحلة  �إمتام   2011/10/18 يوم  يف  علن 
ُ
و�أ

�أحكاماً  كانو� يق�صون  �أ�صري�ً   315 �أ�صريًة، بينهم  �أ�صري�ً و27   450 باإفر�ج �الحتالل عن 

دولة  �إىل  ت�صليمه  قبل  �مل�رشي  �جلانب  �إىل  �صاليط  �جلندي  وبت�صليم  �ملوؤبد،  بال�صجن 

 ويف يوم 2011/12/18، �أفرجت �صلطات �الحتالل عن 550 �أ�صري�ً فل�صطينياً، 
236

�الحتالل.

237
بينهم 6 �أ�صري�ت و55 طفالً، يف �إطار �ملرحلة �لثانية من �ل�صفقة.

�أ�صري�ً   1,050 وهو  لل�صفقة  �لكلي  للعدد  �لر�صمية  �الإح�صائية  �لق�صام  كتائب  �أعلنت 

�جلوالن  من  �أ�رشى  و3  �حلر�ئر،  �صفقة  �صمن  �أ�صريةً   20 �لتايل:  �لنحو  على  و�أ�صريةً 

�الإخباري،  �ل�رشق  جملة  موقع  �إ�رش�ئيل،  �ملقاومة  �أخ�صعت  عندما  �صاليط:  �صفقة  على  �صنو�ت  �صبع   233

https://alsharq-news.com :2018/10/18، �نظر

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد” اإىل �شفقة “وفاء الأحرار”،   234

�ص 51.

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 61.  235

وكالة �صما، 2011/10/18.  236

فل�صطني �أون الين، 2011/12/18.  237
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�ملرحلة  يف  �أ�صري�ً  و550  �أ�صريًة،  و27  �الأوىل،  �ملرحلة  يف  �أ�صري�ً  و450  �ملحتل،  �ل�صوري 

�لثانية. �أما �ملرحلة �الأوىل: فت�صمل 450 �أ�صري�ً، منهم 315 �أ�صري�ً حمكوماً بال�صجن �ملوؤبد، 

�أي ما ن�صبته 70%، و�لباقي �أحكام عالية، �أو ممن �أم�صو� فرتة كبرية يف �ل�صجون، �إ�صافة 

238
�إىل جميع �الأ�صري�ت، وعددهّن 27 �أ�صريًة، بينهن 5 �أ�صري�ت حمكومات بال�صجن �ملوؤبد.

،%29 بن�صبة  غزة  من  �أ�صري�ً   131 كالتايل:  لالأ�رشى  �جلغر�يف  �لتوزيع   وكان 

و45 �أ�صري�ً من �لقد�ص �ملحتلة بن�صبة 10%، و268 �أ�صريً� من باقي �ل�صفة بن�صبة %60، 

�إىل  �ملحررون  �أما  �جلوالن.  من  و�حدً�  و�أ�صري�ً   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  من  و5 

خارج فل�صطني فكانو� 40 �أ�صري�ً، �أي بن�صبة 9% من �ملفرج عنهم. بينما مّت تنفيذ �ملرحلة 

�لثانية من �ل�صفقة بعد �صهرين ووفق معايري، �أهمها �أن يكون �الأ�رشى �ملفرج عنهم من 

�ملحكومني على خلفية وطنية �أو �أمنية ولي�صت جنائية، و�أاّل يكون من بينهم من �أو�صكت 

239
حمكوميتهم على �النتهاء.

�أن �الأ�رشى �ملحررين يف �ملرحلة �الأوىل كانو� م�صوؤولني عن مقتل  وك�صف �جلعبي 

 و�أكّد �لناطق با�صم �لق�صام، �أبو عبيدة، �أن �ملقاومة �لفل�صطينية متكنت 
240

596 �صهيونياً.

خالل �صفقة تبادل �الأ�رشى من حتقيق ما ن�صبته 90% �إىل 95% من مطالبها، و�أن كتائب 

�لق�صام رف�صت �إعطاء �الحتالل وعد�ً ب�صمان عدم تكر�ر عمليات �أ�رش جلنود �صهاينة 

241
م�صتقبالً.

ي�صري رونني بريغمان �إىل �أن �ل�صفقة �أُبرمت يف �لنهاية بدون �ال�صتخبار�ت �الأملانية، 

يف   
242

،2011 �صنة  مطلع  �لتفاو�ص  طريف  �إىل  كونر�د  �صلمها  �لتي  للوثيقة  ��صتناد�ً  ولكن 

حني �أكّد ديفيد ميد�ن قائالً: “��صتندت مد�والت �ل�صفقة يف �الأ�صا�ص �إىل �ملقرتح �لذي قدمه 

243
�لو�صيط �الأملاين عام 2010، وبعدها مّت �لبناء عليه”.

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 39.  238

�ملرجع نف�صه.  239

احلياة، 2011/10/19.  240

فل�صطني �أون الين، 2011/10/17.  241

رونني بريغمان، تفا�صيل م�صار�ت �لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/20.  242

مهند�ص “�صفقة �صاليط” يك�صف خبايا جديدة.. كنّا �أمام خياَرْين!، موقع لبنان 24، 2018/4/8.  243
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“بد�أت  قائالً:  كونر�د  �أكّد  �الأملانية،   Die Welt فيلت  دي  �صحيفة  مع  حو�ر  ويف 

الإجناح  �لطريق  متهيد  يف  دوري  ومتثل  �لق�صية،  هذه  على  �لعمل   2009 عام  خالل 

�أن  و�أو�صح  �ل�صفقة”،  هذه  �إمتام  يف  حمورياً  دور�ً  م�رش  لعبت  بينما  �ملفاو�صات،  هذه 

“�لطرفان مل يكونا يثقان يف بع�صهما �لبع�ص، لكن �لثقة بيننا كانت متبادلًة، نظر�ً حلاجة 
على  �لو�صيط  قدرة  يف  �لطرفان  يثق  �أن  يجب  �حلالة،  هذه  ويف  و�صيط،  �إىل  �لطرفني  كال 

 
244

�صمان جناح �ل�صفقة، و�لتز�م كالهما بتطبيق بنودها”.

يظهر لنا يف هذ� �ل�صياق، �أن دور �لو�صيط �الأملاين منذ بد�يته كان لت�صهيل �ملفاو�صات، 

ولتقريب وجهات �لنظر بني طريف �لتفاو�ص، لكن �لدور �ملحوري يف مفاو�صات �ل�صفقة 

و�إجناز �التفاق كان بالفعل للو�صيط �مل�رشي، وحتديدً� جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية.

3. �شيغة التفاق:245

طو�ل جوالت �لتفاو�ص غري �ملبا�رشة �لتي كانت ترعاها م�رش، مل يحدث خاللها �أي 

ورقتني  على  �لتبادل  �صفقة  �تفاق  َوُوّقع  �الحتالل،  ووفد  حما�ص  وفد  بني  مبا�رش  لقاء 

منف�صلتني، �الأوىل بني وفد حما�ص وم�رش، و�لثانية بني �لعدو �ل�صهيوين وم�رش، وقد 

طلب رئي�ص �ل�صاباك لقاء رئي�ص وفد حما�ص مرتني، فرف�ص وفد حما�ص ذلك. وقد ن�صَّ 

�لعزل  �إنهاء  و�أبرزها  �لطعام،  عن  �مل�رشبني  �الأ�رشى  ملطالب  “�ال�صتجابة  على:  �التفاق 

�النفر�دي، و�صمان عدم مالحقة �أّي �أ�صري من �ملفرج عنهم يف �ل�صفقة، �أو حماكمته الحقاً 

246
على �أي ن�صاط كان يار�صه قبل �الإفر�ج عنه”.

بعدم  و��صحاً  �إ�رش�ئيلياً  �لتز�ماً  تت�صمن  �لتبادل  �صفقة  �أن  حمد�ن  �أ�صامة  و�أكدّ 

 وهو ما مل يلتزم به �الحتالل 
247

��صتهد�ف �الأ�رشى �لذين �صيُفرج عنهم يف �صفقة �لتبادل،

�الأ�رشى  فبع�ص  بذلك،  الإلز�مه  حقيقية  �صمانات  وجود  لعدم  وذلك  فعلياً،  �ل�صهيوين 

�لذين �حتُِفي باالإفر�ج عنهم مبوجب �ل�صفقة قد �أعيدت �أحكامهم، يف ظّل �صمت رهيب 

من ر�عي �ل�صفقة وو�صطائها، و�صلل �عرتى �ملجتمع �لدويل، �لذي مل يتحرك الإلز�م كيان 

�الحتالل ببنود �ل�صفقة.

الأول مرة.. م�صوؤول �أملاين يتحدث عن كو�لي�ص �صفقة “�صاليط”، فل�صطني �ليوم، 2018/5/7، �نظر:  244

https://paltoday.ps/ar/post/322522  

�نظر �مللحق رقم 8.  245

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 38-39؛ و�نظر �مللحق رقم 8.  246

احلياة، 2011/10/14.  247



90

الطريق اإىل �صفقة وفاء الأحرار

و�أ�صار �لزهار �إىل �أن �صفقة �لتبادل تت�صمن رفع �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة، 

وت�صمل بنود�ً �أخرى تخ�ّص حت�صني ظروف �عتقال �الأ�رشى �لفل�صطينيني، حيث �صي�صمح 

لعائالت من غزة بزيارة ذويهم يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، وقد كانو� ممنوعني من ذلك منذ 

�أ�رش �صاليط، �إ�صافًة �إىل تخفيف �لقيود على حركة �لنا�ص عب �ملعابر �حلدودية يف غزة، 

�إىل �ل�صفة �لغربية عب �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة  وخ�صو�صاً خالل �ل�صفر من غزة 

248
�صنة 1948، وزيادة �صادر�ت �ل�صلع من غزة �إىل “�إ�رش�ئيل” و�خلارج.

دول،  ثالث  �إىل  و�إبعادهم  عنهم،  مفرجاً  فل�صطينياً   40 نحو  ترحيل  على  �تُِّفق  كما 

فاأعلنت تركيا �أنها �صت�صتقبل ع�رشة من �الأ�رشى �ملفرج عنهم، وذلك �صمن ترتيبات مع 

�الأ�رشى،  �لتي كانت قد تقدّمت بطلب ر�صمي لرتكيا ال�صتقبال عدد من  حركة حما�ص، 

�الأ�صرية  �أنها �صت�صت�صيف  �أعلنت م�رش  16 مبعدً�، كما  �أنها �صت�صتقبل  و�أعلنت �صورية 

 
249

�لفل�صطينية �آمنة منى �لتي رف�صت �لعودة �إىل غزة الأ�صباب �صحية.

لقد عار�صـت حما�ص �إبعاد �أ�رشى �إىل غــزة باأعد�د كبرية، �إمنا تو�صلت �صمن �التفاق 

�إىل �صيغة لتنفيذ ذلك على خم�ص مر�حل، فو�فقت بعد �ل�صـنة �الأوىل على �أن تعيـد من غزة 

�إىل �ل�صفـة 18 مبعد�ً، ثم 18 �آخريـن بعــد 13 عاماً، وبعد ذلك بثـالث دفعات، بني كل و�حدة 

و�الأخرى 5 �أعو�م، �صــيفرج عن جمموعات من 55 مبعد�ً كل مرة، ح�صب �الأ�صماء �لتي 

 وهو ما مل يلتزم به �الحتالل مطلقاً حتى كتابة هذه �ل�صطور.
250

تختارها “�إ�رش�ئيل”،

ويف وقت الحق، ك�صف وزير جي�ص �الحتالل �ل�صابق، �أفيجدور ليبمان، �أن حكومته 

�أقدمت على �عتقال 202 �أ�صري�ً من حمرري �ل�صفقة، و�أن 111 �أ�صري�ً منهم ما ز�لو� رهن 

حمرري  من  بتوجيهات  قتلو�  �إ�رش�ئيليني   7 �أن  ز�عماً  �الحتالل،  �صجون  يف  �العتقال 

251
�ل�صفقة.

هاآرت�س، 2011/10/18.  248

�صاليط يف �إ�رش�ئيل و�حتفاالت يف غزة و�ل�صفة بالفل�صطينيني �ملفرج عنهم، بي بي �صي، 2011/10/18، �نظر:  249

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/111018_palestinians_shalit_exchange  

�أليك�ص في�صمان، يجب �ال�صتعد�د لنتائج �صفقة �صاليط، يديعوت اأحرونوت، 2011/10/14.  250

موقع �لنجاح �الإخباري، 2017/8/27.  251
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4. اأبرز املواقف وردود الأفعال:

اأ. املوقف الفل�شطيني:

و�صف �أ�صامة حمد�ن �إبر�م �ل�صفقة باأنه �إجناٌز وطنيٌّ م�رّشٌف بامتياز، م�صري�ً �إىل �أن 

دولة �الحتالل و�فقت مبوجب �ل�صفقة على �إطالق �رش�ح 54 �أ�صري�ً، من بني 70 �أ�صري�ً 

12 منهم �أ�صري�ً،   16 �الإفر�ج عن  �أنها رف�صت  �إال  �إطالق �رش�حهم،   كانت ترف�ص مطلقاً 

�لبغوثي، مرو�ن  بينهم  ومن  �أخرى،  تنظيمات  فمن  �الآخرون   4 �لـ  �أما  حما�ص،   من 

�إىل  م�صري�ً  �ل�صفقة،  قيمة  من  �إطالقاً  يقلّل  ال  �الأمر  هذ�  �أن  على  و�صّدد  �صعد�ت،  و�أحمد 

تقلي�ص عدد �الأ�رشى �ملبعدين من 280 �أ�صري�ً، كانت ت�صرتط دولة �الحتالل �إبعادهم، �إىل 

252
40 �أ�صري�ً.

و�أكد مو�صى �أبو مرزوق �أن حركة حما�ص �أجبت دولة �الحتالل على توقيع �صفقة 

�رشوطها،  حّققت  �أن  بعد  جاءت  �ل�صفقة  على  حركته  مو�فقة  �أن  على  و�صّدد  �لتبادل، 

 موؤكد�ً �أن “حما�ص وقعت على �ل�صفقة دون �اللتفات للظروف �الإقليمية و�لدولية”، وعّب

�لبغوثي، مرو�ن  مثل  �لقادة  من  عدد  عن  �الإفر�ج  لعدم  �أ�صفه  عن  مرزوق   �أبو 

�لبغوثي  �هلل  وعبد  �ل�صيد،  وعبا�ص  �صالمة،  وح�صن  حامد،  و�إبر�هيم  �صعد�ت،  و�أحمد 

253
وغريهم.

و�أ�صار حمد�ن �إىل �أن �ل�صفقة �أثبتت �أن “�لتفاو�ص ال يقوم على �لتنازل و�إمنا ي�صتند 

�مل�صاحلة  �إمتام  يف  ت�صاعد  �أن  يكنها  �ل�صفقة  “هذه  باأن  �عتقاده  موؤكد�ً  �لقوة”،  �إىل 

�لفل�صطينية �مل�صتندة �إىل �لتم�صك بالثو�بت، و�أن �لعمل �ل�صيا�صي عندما ي�صتند �إىل �ملقاومة 

254
فاإنه يثمر”.

ومل  �ل�صفقة،  �إجناز  يف  حقيقي  دور  �أي  �لفل�صطينية  لل�صلطة  يكن  مل  لالأ�صف،  لكن 

�أعيد  من  �رش�ح  �إطالق  �أو  �ملحررين  �عتقال  لوقف  �الحتالل  على  �صغط  �أي  متار�ص 

�عتقالهم.

احلياة، 2011/10/14.  252

فل�صطني �أون الين، 2011/10/18.  253

القد�س العربي، 2011/10/13.  254
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ب. املوقف ال�شهيوين:

�أعلن رئي�ص حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو، �أن مو�فقته على �الإفر�ج عن �الأ�رشى 

 قائالً: “هذ� 
255

�لفل�صطينيني من �أجل �إعادة �صاليط ُتعدُّ من �أ�صعب �لقر�ر�ت �لتي �تخذها،

�حلكومة  �جتماع  خالل  ذلك  وكان  للوزر�ء”،  كرئي�ص  من�صبي  يف  �تخذته  قر�ر  �أ�صعب 

256
�لذي عقد الإقر�ر �ل�صفقة و��صتمر خلم�ص �صاعات.

فل�صطينياً   450 �صّمت  �الأ�رشى  من  �الأوىل  �لدفعة  �أن  �الجتماع  ذلك  يف  ُذكر  وحني 

�أدينو� يف قتل 599 �إ�رش�ئيلياً، علّق �أحد �لوزر�ء قائالً: “�إن �لرقم يبعث على �لق�صعريرة”، 

�أما رئي�ص �ملخابر�ت يور�م كوهني Yoram Cohen فقال: “�إنها �صفقة ع�صرية �له�صم 

257
للغاية، �إال �أنها �الأف�صل �لذي �أمكن �حل�صول عليه”.

وقال نتنياهو: “لقد �أجرينا مفاو�صات �صعبة، وهذه �أف�صل �صفقة مّت �لتو�صل �إليها 

يف هذ� �لوقت”، م�صريً� �إىل �أن حكومة �أوملرت �ل�صابقة، �أجرت مفاو�صات الإمتام �ل�صفقة، 

وكانت مفاو�صات ��صتنز�ف، ح�صب تعبريه، وقال: “كان لديّ تعهد قوي الإعادة �صاليط، 

�ل�رشق  يف  �لتغري�ت  �صوء  يف  �أنه  م�صيفاً  �إ�رش�ئيل”،  �أمن  على  �حلفاظ  �آخر  جانب  ومن 

�الحتالل  حكومة  رئي�ص  لكن   
258

�ل�صفقة. على  �ملو�فقة  متّت  �لعربية  و�لدول  �الأو�صط 

�أنه رف�ص �صفقةً الإعادة �جلندي جلعاد �صاليط، مبقابل  �أوملرت، �رشّح  �إيهود  �الأ�صبق، 

259
�أقّل بكثري من �لثمن �لذي مّت دفعه فعلياً الإطالق �رش�حه.

مني  طلبو�  وزوجتي  “�بني   :Haim Ramon رمون  حاييم  �لكابينت  ع�صو  وقال 

�لت�صويت بنعم على �ل�صفقة، وهذ� ي�صكل �صغطاً حتى من �ملقربني على �لوزر�ء و�أع�صاء 

260
�ملجل�ص �مل�صّغر”.

القد�س العربي، 2011/10/18.  255

فهمي هويدي، بع�ص �مل�صتور يف �صفقة �إطالق �الأ�رشى، �جلزيرة.نت، 2011/10/24.  256

يديعوت اأحرنوت، 2011/10/14.  257

�ل�صعودية،  �الأنباء  وكالة  م�رشية،  بو�صاطة  متت  �صاليط  �صفقة  �إن  يقول  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   258

https://www.spa.gov.sa/933404 :2011/10/11، �نظر

دنيا �لوطن، 2018/2/8.  259

�لقناة )10( تك�صف كو�لي�ص �أ�رش �صاليط ومفاو�صات �صفقة �لتبادل، عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/16.  260
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ويف ت�رشيح لرئي�ص �ملو�صاد �ل�صابق، �إفر�مي هليفي Efraim Halevy، قال فيه: “كان 

من   ،Ben Caspit كا�صبيت  بن  وعلّق   
261

حما�ص”. ل�رشوط  نتنياهو  خ�صوع  و��صحاً 

 
262

�صحيفة معاريف، قائالً: “�ليوم ��صت�صالم، خ�صعنا فيه ل�رشوط حما�ص”.

�ال�صتخبارية  �الأجهزة  بذلتها  �لتي  �جلهود  جميع  “�أن  ميد�ن  ديفيد  و�أو�صح 

من  �إليه  �لو�صول  �أو  �صاليط،  �جلندي  �حتجاز  تفا�صيل  على  �حل�صول  يف  �الإ�رش�ئيلية، 

خالل معرفة مكان �حتجازه �أو من ي�رشف على �حتجازه، باءت بالف�صل”، وتابع: “�أمام 

كل هذ� �لعجز ر�صخت �إ�رش�ئيل، �لتي مل تكن متلك خيار�ً �آخرً�، ل�رشوط حما�ص و�لدخول 

263
معها يف مفاو�صات �صفقة كبرية مقابل �إطالق �رش�ح �جلندي �صاليط”.

و�أنه  �صخ�صياً،  ف�صالً  وعّده  �لف�صل،  بهذ�  دي�صكني  يوفال  �ل�صاباك  رئي�ص  �أقر  كما 

يتحمل م�صوؤوليته، وكذلك �أقر يور�م كوهني، خليفة دي�صكني، بف�صله يف �حل�صول على 

�أي مفر من  �أمام حكومته  معلومات حول مكان �صاليط، و�أنه نتيجة هذ� �لف�صل مل يكن 

264
�إجر�ء عملية �لتبادل.

كذلك �أقر رئي�ص �ملو�صاد مائري دغان، مع تركه ملن�صبه مطلع �صنة 2011، بالف�صل يف 

�حل�صول على معلومات عن مكان �حتجاز �صاليط، م�صري�ً �إىل �أن ذلك كان �لف�صل �الأكب 

 وقال دغان، وهو �أحد معار�صي �ل�صفقة، �إنه “مل نبذل 
265

خالل توليه رئا�صة �ملو�صاد.

كل �جلهود من �أجل �لك�صف عن مكان �صاليط، ولكن يف �لنهاية ف�صلنا يف حتديد مكانه �أو 

266
جمع معلومات عنه، منعاً الإمتام �صفقة”.

Nahum Barnea  يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت:  وكتب �ل�صحفي ناحوم برنياع 

“لقد خ�رشنا يف هذه �ملعركة.. خ�رشنا الأننا مل ن�صتطع �أن نخل�ص �صاليط بطرق �أخرى.. 

�لر�صالة.نت، 2012/6/3.  261

من�صورة،  غري  ماج�صتري  ر�صالة  غزة،”  قطاع  حكم  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صية  “�لتجربة  �لزيناتي،  حممد   262

جامعة �الأزهر، غزة، 2013، �ص 65.

خفايا مل تك�صف من قبل ل�صفقة �صاليط... ما �لذي �أجب �الحتالل على �لر�صوخ؟، �صبكة  قد�ص �الإخبارية،   263

.2018/4/8

موقع و�ال �الإ�رش�ئيلي، 2012/10/18.  264

و�صام عفيفة، يف ذكرى وفاء �الأحر�ر درو�ص و�أ�رش�ر، وكالة �صهاب، غزة، 2020/10/18، �نظر:  265

https://shehabnews.com/post/71174  
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ال  و�أنهم  منّا،  جد�ً  �لكثري  �إحر�ز  بالقوة  يكنهم  �أنه  للفل�صطينيني  برهنّا  الأننا  خ�رشنا 

يقرتن  الإمالء  �ال�صت�صالم  �إىل  ��صطررنا  الأننا  خ�رشنا  معنا،  بالتعاون  �صيئاً  يحرزون 

267
مبخاطرة �أمنية باهظة”.

ذلك  الأن  �ل�صفقة،  هذه  حول  �ملفاو�صات  تد�ر  هكذ�  ما  باأنه  �نطباعات  �صادت  لقد 

�صي�صبّ يف خدمة حركة حما�ص، ور�أى قادة �صهاينة �أن �صفقة �لتبادل هي �خليار �الأخري 

ولي�ص �الأول، و�أنه توجد طرق عدة �أخرى كان يجب جتريبها، الأنها �صفقة حتتمل �لكثري 

من �ملخاطر، �أهمها حترير �آالف �الأ�رشى، مما ي�صكل كابو�صاً مرعباً الأمن �لكيان.

تبادل  �صفقة  �ل�صهيونية،  للخارجية  �ل�صابق  �لوزير  ليبمان،  �أفيجدور  هاجم  فقد 

�الإرهاب،  مع  �لتحدث  “يحظر  �إنه  قوله  عنه  معاريف  �صحيفة  ونقلت  ب�صدة،  �الأ�رشى 

�أو   M16  ]16 ]�أم  �لبندقية  فوهة  طريق  عن  فقط  �الأ�صخا�ص  هوؤالء  مع  �لتحدث  ويجب 

طائر�ت ]�أف F16 ]16”، ور�أى �أن “هذه �ل�صفقة تفكك كل ما بنيناه، ودولتنا هي �لتي 

علّمت �لعامل عدم �إجر�ء مفاو�صات مع �الإرهاب، و�الآن نحن نرت�جع”، كما �نتقد �ل�صفقة 

“�جلمهور وقال:   ،Moshe Ya’alon يعلون  مو�صيه  �ال�صرت�تيجية،  �ل�صوؤون   وزير 

ما ز�ل خمدر�ً، وبخار �الأفيون ال يز�ل يف �جلو، لكن عندما تتبدد �لن�صوة �صيفهم �لنا�ص 

268
حجم �لثمن”.

وحّذر يعلون من �أن هذه �ل�صفقة �صتوؤدي �إىل مقتل مئات �الإ�رش�ئيليني يف �مل�صتقبل، 

لقوة  قا�صيًة  و�رشبًة  حما�ص،  حلركة  كبريً�  و�نت�صار�ً  لـ”�الإرهاب”،  خنوعاً  وعدّها 

من  �صاليط  جلعاد  �جلندي  باإنقاذ  ملتزمون  “نحن  قائالً:  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلية،  �لردع 

�الأ�رش، وعو�طفنا جتاهه جيّا�صة، لكن �لعقل يقول �إن لدينا �لتز�ماً بحماية �أرو�ح ماليني 

269
�الإ�رش�ئيليني ولي�ص فقط جلعاد �صاليط”.

Uzi Landau، وزير �لبنى �لتحتية �ل�صهيوين، �لذي �صّوت  كما حذر عوزي لند�و 

�إمتام �صفقة  �آخرين �صدّ قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بامل�صادقة على   �إىل جانب وزيرين 

يديعوت اأحرونوت، 2011/10/18.  267

اخلليج، 2011/10/15.  268

ال�رسق الأو�شط، 2011/10/15.  269
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�لتبادل، من �النعكا�صات �ل�صلبية �لتي تنطوي على تفاو�ص حكومته مع جهات “تختَِطف 

�إىل ت�صعيد �الإرهاب، و�إىل  “�إن تبادل �الأ�رشى مع حما�ص �صيوؤدي  �إ�رش�ئيليني”، وقال: 

در��صة  على  حكومته  حّث  كما  م�صتقبالً”،  �ختطافهم  �أو  �الإ�رش�ئيليني  من  �لعديد  مقتل 

270
م�صاألة �لتفاو�ص بتمعن �أكرث مع �أي خاطفني م�صتقبالً.

�لقومي  �الأمن  ملجل�ص  �الأ�صبق  �لرئي�ص   ،Uzi Dayan ديان  عوزي  �جلرن�ل  وقال 

�الأ�رشى تظهر  “�إن �صفقة تبادل   :National Security Council )NSC( �ل�صهيوين 

لالبتز�ز،  �صاحلة  تبدو  فهي  �ال�صرت�تيجي،  �ل�صعيد  على  حتى  حال،  �أ�صو�أ  يف  �لدولة 

�لثمن يتجاوز م�صاألة عدد  باهظ مقابل خطف جندي و�حد، هذ�  �إىل دفع ثمن  وت�صّطر 

271
�الأ�رشى �ملحررين، لذلك ال بّد من خطة �صهيونية ��صرت�تيجية تغرّي قو�عد �للعب”.

لكن ديفيد ميد�ن قال يف مقابلة مع �صحيفة ميكور ري�صون Mikor Rishon �لعبية: 

�أمام  “�إن �صفقة �صاليط كانت �صفقًة �إجباريًة، ومل متلك �إ�رش�ئيل وقتها �أي خيار �آخر، 
و�أّكد  غزة”،  يف  �صاليط  جلعاد  �جلندي  �حتجاز  ظروف  يكتنف  كان  �لذي  �ملجهول  عامل 

الأنها  �إبر�مها،  على  �صنو�ت  مرور  رغم  �صاريًة،  تز�ل  ال  �ل�صفقة  “�رتد�د�ت  �أن  ميد�ن 

�صفقة فقدت فيها �إ�رش�ئيل �لكثري من هيبتها �لع�صكرية �أمام حركة م�صلحة مل ي�ِص على 

272
والدتها �صوى ثالثة عقود”.

�ل�صجال  فاإنَّ  �ل�صفقة،  �إبر�م  على  �صنو�ت  مرور  بعد  �أّنه  ميد�ن  ديفيد  وك�صف 

يكن  ومل  ��صطر�رية  �صفقة  “كانت  �أنَّها  �إىل  م�صري�ً  بعد،  يتوّقف  مل  حولها  �الإ�رش�ئيلي 

لدى �إ�رش�ئيل بد�ئل �أخرى، فال �أحد يبم �صفقات تبادل ب�صورة طوعية”، م�صيفاً: “مل 

تتمكّن �إ�رش�ئيل من تنفيذ عملية ع�صكرية لتحرير �صاليط، ولذلك مل يكن �أمامنا �أّي خيار 

�صوى �ل�صفقة”، وذكر �أّنه:

بقي �أمام �إ�رش�ئيل خيار�ن ال ثالث لهما: �إما �تخاذ قر�ر برتك �صاليط، يو�جه 

م�صريه، حتى �إذ� ما مات ال ُيعلن عن ذلك، كما ح�صل مع �لطيار رون �أر�د، �أو 

 �أن تدخل يف مفاو�صات و�صوالً �إىل �أن تدفع �لثّمن �الأقل كلفة، رغم �أن كل �الأثمان 

قد�ص بر�ص، 2011/10/12.  270

ال�رسق الأو�شط، 2011/10/13.  271

خفايا مل تك�صف من قبل ل�صفقة �صاليط... ما �لذي �أجب �الحتالل على �لر�صوخ؟، �صبكة  قد�ص �الإخبارية،   272
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باهظًة ومرتفعًة، ولذلك جاء �لقر�ر بالدخول يف مفاو�صات مع حما�ص �صائباً، 

273
ويف �الجتاه �ل�صحيح.

�أما �لتيار�ت �ملت�صددة و�الأحز�ب �لدينية وجماعات �ال�صتيطان �ل�صهيونية، فقد ر�أت 

�أن هذه �ل�صفقة �صت�صجع حما�ص على خطف جنود �آخرين، الإمتام �صفقات مماثلة، تنال 

�لرغم  �لتفاو�ص معها، على  �إجبار حكومتهم على  من هيبة كيانهم، فحما�ص جنحت يف 

�إىل  دعو�  �الإ�رش�ئيليني  �ملحللني  من  عدد�ً  �إن  بل  لها،  �الإ�رش�ئيلية  �ملقاطعة  �صيحات  من 

بدء مفاو�صات �صيا�صية مبا�رشة مع حما�ص، بعد �إثبات جديتها وم�صد�قيتها ومت�صكها 

مبو�قفها.

ج. املوقف العربي:

�لعام  �الأمني  �لعربي  نبيل  و�أعرب  �لتبادل،  ب�صفقة  �لعربية  �لدول  جامعة  رحّبت 

جلامعة �لدول �لعربية �أمام �ل�صحفيني يف 2011/10/13 عقب �الجتماع غري �لعادّي ملجل�ص 

�جلامعة �لعربية على م�صتوى �ملندوبني �لد�ئمني يف �لقاهرة، عن �أمله يف �الإفر�ج عن باقي 

عن  لالإفر�ج  �جلهود  مو��صلة  “ناأمل  قائالً:  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى 

باقي �الأ�رشى �لفل�صطينيني”، و�أ�صاد �لعربي باجلهد �مل�رشي �لذي تكلّل باإجناح �صفقة 

�الأ�رشى،  �إنهاء معاناة  �أجل  �صتو��صل جهودها من  �لعربية  �أن �جلامعة  �لتبادل، موؤكدً� 

274
د�عياً �إىل ت�صافر �جلهود �لعربية و�لدولية يف هذ� �الإطار.

د. املواقف الدولية:

عّب   Barack Obama �أوباما  بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أن  �الأبي�ص  �لبيت  �أعلن 

خطو�ت  �لطرفان  يتخذ  “�أن  يف  رغبته  موؤّكد�ً  �صاليط  �جلندي  عن  لالإفر�ج  �صعادته  عن 

مون كي  بان  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �الأمني  وقال  �ل�صالم”،  حمادثات  ��صتئناف   ب�صاأن 

Ban Ki-moon، �إن عملية �لتبادل “�صيكون لها تاأثري�ت �إيجابية بالغة على عملية �ل�صالم 
275

�ملتعرثة يف �ل�رشق �الأو�صط”.

مهند�ص “�صفقة �صاليط” يك�صف خبايا جديدة.. كنّا �أمام خياَرْين!، موقع لبنان 24، 2018/4/8.  273

“�لغدر: �صفقة �صاليط،” موقع �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا، ني�صان/ �أبريل 2015، �ص 23.  274

�صاليط يف �إ�رش�ئيل و�حتفاالت يف غزة و�ل�صفة بالفل�صطينيني �ملفرج عنهم، بي بي �صي، 2011/10/18.  275
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ورحّب وزير �خلارجية �لبيطاين وليام هيغ William Hague باالتفاق، و�أ�صاف: 

�الأمد  �الأ�رش طويل  �لتي تاأخرت كثري�ً، وقد كان  �لعملية  �أخري�ً هذه  �أن حت�صل  “ي�رّشنا 
276

ل�صاليط موؤملاً لعائلته، و�آمل �أن يلتئم �صمله معها باأقرب وقت ممكن”.

كما دعت �حلكومة �لبيطانية دولة �الحتالل �إىل ��صتثمار �لزخم و�حلما�ص �لذي ر�فق 

عملية �لتبادل لدفع “عملية �ل�صالم” �ملتعرثة �إىل �الأمام، و�أعرب وزير �خلارجية �لبيطاين 

�أن يخفف �الإ�رش�ئيليون من �لقيود �ملفرو�صة على معابر قطاع  �أمله يف  وليام هيغ، عن 

277
غزة، قائالً �إن “قوة تلك �الإجر�ء�ت �أ�صهمت يف تقوية حما�ص �أكرث مما �أ�صعفتها”.

�إىل  �لتو�صل  “باإعالن  �لكبى  �صعادته  عن  �صاركوزي  �لفرن�صي  �لرئي�ص  و�أعرب 

بـما  نتنياهو  وهناأ  �لفرن�صية”،  �جلن�صية  يحمل  �لذي  �صاليط  �رش�ح  �إطالق  حول  �تفاق 

�الحتاد  يف  �خلارجية  و�ل�صيا�صة  لالأمن  �لعليا  �ملمثلة  وقالت  �لكبري”،  “�لنجاح  �أ�صماه 

 �الأوروبي كاثرين �آ�صتون Catherine Ashton يف بيان �صحفي: “�أرّحب ب�صّدة بخب �أن

�العتقال،  من  �صنو�ت  خم�ص  بعد  منزله  �إىل  �لعودة  من  قريباً  �صيتمكن  �صاليط  جلعاد 

278
و�نتهاء �ملحنة �لطويلة �لتي عانى منها وعائلته”.

لقد كانت نتائج �صفقة وفاء �الأحر�ر من �لقوة و�لنجاح، �إىل درجة �أن �ملجتمع �لد�خلي 

�ملقاومة  ل�رشوط  وخ�صوعاً  ��صت�صالماً  وعدَّها  باالأغلبية،  نتائجها  رف�ص  �ل�صهيوين 

�لفل�صطينية، وهو ما ي�صري �إىل �أنها �صفقة قوية وموؤثرة، وكانت نتاج مفاو�صات فاعلة 

وناجزة بامتياز.

كما القت �ل�صفقة ترحيباً و��صعاً يف خمتلف دول �لعامل، لكن �لالفت �أن بع�ص �لدول 

�لغربية �تّ�صم موقفها بالنفاق، حيث ركّزت على معاناة �جلندي �صاليط ورّحبت باإنهاء 

معاناته، ومل تذكر �صيئاً عن معاناة �آالف �الأ�رشى �لفل�صطينيني.

“�لغدر: �صفقة �صاليط،” �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا، ني�صان/ �أبريل 2015، �ص 13.  276
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قراءة يف جتربة مفاو�صات �صفقة وفاء الأحرار

من  �لعديد  وو�جهتها  �ملحطات،  من  بالعديد  �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  مفاو�صات  مّرت 

ديرت من ِقبِل طو�قم تفاو�صية �تبعت ��صرت�تيجيات وتكتيكات م�صرتكة، 
ُ
�لعقبات، وقد �أ

�النتقاد�ت  بع�ص  وجود  من  بالرغم  قوتها،  على  متفق  مهّمة  نتائج  خاللها  من  حتققت 

و�ملر�جعات �لتي تقت�صي �لوقوف عندها، يف حماولة لتقدمي معاجلات لها.

اأوًل: مراحل ال�شفقة وجمرياتها:

1. املراحل والظروف التي مّرت بها املفاو�شات:

بعد �الطالع على �صري مفاو�صات �صفقة وفاء �الأحر�ر، مبا توفر لدينا من م�صادر 

ومر�جع، يكننا تلخي�ص �أهم �ملر�حل و�لظروف �لتي مّرت بها على �لنحو �لتايل:

ورف�ص  �لع�صكرية  بالطرق  و�ل�صغط  غزة  قطاع  على  �حل�صار  ت�صديد  مرحلة  �أ. 

�لتفاو�ص.

مرحلة �لدخول يف مفاو�صات عب �لو�صطاء بعد �لياأ�ص من ��صتعادة �صاليط ع�صكرياً. ب. 

�إىل مكان  �لعمل �ال�صتخباري بغية �لو�صول  �لوقت باملر�وغة؛ لتفعيل  مرحلة ك�صب  ج. 

�صاليط.

وقناة �ل�صجون  �أ�رشى  خالل  من  مبا�رشة  تفاو�صية  قناة  فتح  حماوالت  مرحلة   د. 

حمد – با�صكني.

مرحلة �لر�صوخ ل�رشوط �ملقاومة و�إبر�م �صفقة �لتبادل بعد ف�صل �الأ�صاليب كافة.  هـ. 

يذكر �الأ�صري �ملحرر حممد �لناعوق �أن �أهم �لعو�مل �لتي ر�أو�، كاأ�رشى حمررين، �أنها 

1
�صاعدت على �إمتام �ل�صفقة ما يلي:

قدرة نتنياهو، مدعوماً من �ليمني �ل�صهيوين، على �تخاذ قر�ر باإمتام �ل�صفقة. �أ. 

دخول �صخ�صية كاأحمد �جلعبي ب�صكل مبا�رش وبقوة على خط �لتفاو�ص. ب. 

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممد �لناعوق، 2018/4/30.  1
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�لو�صيط �الأملاين كان له تاأثري يف �إقناع �ل�صهاينة للقبول بال�صفقة. ج. 

�أ�صبح لالأ�رشى يف �ل�صجون كلمة يف كل �لتفا�صيل �ملتعلقة باملفاو�صات. د. 

2. معّوقات اإمتام ال�شفقة:

�الأر��صي  �أ�رشى من فل�صطينيي  �أجل �صمل  لقد بذلت حركة حما�ص جهد�ً كبري�ً من 

�أي  �أن  مبد�أ  على  وذلك  �ملفاو�صات،  بد�ية  �لتبادل منذ  1948 �صمن �صفقة  �صنة  �ملحتلة 

�ل�صعب  �أبناء  من  هو  فيها،  يعي�ص  �لتي  �جلغر�فية  �لبقعة  كانت  مهما  فل�صطيني،  �أ�صري 

�لفل�صطيني، ويحقُّ للحركة �لتفاو�ص ب�صاأنه و�إدر�جه �صمن الئحة �الأ�رشى �مل�صمولني 

يف عملية �لتبادل، �إال �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية كانت ت�صع �لعر�قيل د�ئماً �أمام هذ� �لطلب، 

�إ�رش�ئيليون  1948 هم مو�طنون  �أ�رشى فل�صطينيي �الأر��صي �ملحتلة �صنة  متذرعةً باأن 

2
ويحملون جن�صية “�لدولة �لعبية”، وهي فقط من تقرر م�صريهم.

�ملحتلة �الأر��صي  فل�صطينيي  �أ�رشى  قادة  �أبرز  �أحد  يون�ص،  كرمي  �الأ�صري   لكن 

�أخرى  �إن دولة �الحتالل تعاقبهم مرتني، مرة ب�صبب ن�صالهم، ومرة  1948، قال  �صنة 

فل�صطينيي  من  �أ�صري�ً   22 وجود  �إىل  و�أ�صار  �لعبية”،  “�لدولة  هوية  حملة  من  الأنهم 

�لفر�صة  هذه  و�أن  �أو�صلو،  �تفاق  قبل  ما  منذ  معتقلون   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي 

�لوحيدة الإطالقهم، م�صري�ً، �إىل �أن دولة �الحتالل ت�صتثنيهم من كل �ملبادر�ت و�التفاقات 

3
�لتي جُترى مع �ل�صلطة �لفل�صطينية؛ ب�صاأن �إطالق �رش�ح �أ�رشى.

عن  �الإفر�ج  لت�صهيل  �حللول؛  بع�ص  الإيجاد  �صاقة  حماوالت  هناك  كانت  لقد 

�إن  يقول  �الحتالل  فكان  و�جلوالن،  و�لقد�ص   1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  فل�صطينيي 

على  �لتغلب  �ملفاو�ص  حما�ص  وفد  حاول  وقد  عنهم،  �الإفر�ج  ينع  �الإ�رش�ئيلي  �لقانون 

�ل�صيا�صية،  �لق�صايا  �إن�صانيًة، وعدم �خلو�ص يف  �عتبارهم ق�صيًة  باأن يتم  �مل�صكلة،  هذه 

�أي تنازل �صيا�صي، وللحفاظ  كي ال ي�صيع �لهدف �لرئي�صي من �ل�صفقة، ولعدم تقدمي 

4
على �لثو�بت، وعدم �الإقر�ر بالقانون �ل�صهيوين.

احلياة، 2009/12/1.  2

�ملرجع نف�صه.  3

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25.  4
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وقد ك�صفت كتائب �لق�صام عن حتطيم عر�قيل وحو�جز و�صعها �الحتالل �ل�صهيوين 

5
طو�ل جوالت �لتفاو�ص �أمام �إمتام �صفقة �لتبادل، ومن بني هذه �ملعّوقات ما يلي:

كبار الأ�رسى: حيث طالبت من خاللها �الإفر�ج عن 50 �أ�صري�ً منهم، لكن �الحتالل كان   •

يرف�ص هذ� �لعدد �لكبري، ويف �جلولة �الأخرية و�حلا�صمة مّت �نتز�ع �أ�صماء 44 �أ�صري�ً من 

�أ�صل 50 من قادة كبار �الأ�رشى.

عن  �الإفر�ج  قاطعاً  رف�صاً  يرف�ص  �الحتالل  كان  الأ�شريات:  من  ال�شجون  تبيي�س   •

بع�ص �الأ�صري�ت �لالتي ي�صفهّن بالــ“ملّطخة �أيديهّن بالدماء”، لكن �ملفاو�صني رف�صو� 

�أن ُتنجز �ل�صفقة �إال بخروج كل �الأ�صري�ت، وبعد �جلوالت �ملتو��صلة و�لتي كان �آخرها 

�جلولة �حلا�صمة مّت �الإفر�ج عنهّن جميعاً.

�أ�صحاب  من  �أ�رشى  على  �ل�صفقة  ت�صتمل  �أن  على  حما�ص  �أ�رّشت  املوؤبدات:  اأ�رسى   •

�ملوؤبد�ت، وقد ��صتطاعت �حل�صول على ما ن�صبته 90–95% من مطالبها يف هذ� �مللف، 

فك�رشت �حلو�جز و�خلطوط �حلمر�ء و�ملعايري �لتي كان ي�صعها �الحتالل.

اأ�رسى القد�س والداخل: كان �الحتالل يعدُّ �حلديث عن �أ�رشى فل�صطينيي �الأر��صي   •

�ملحتلة �صنة 1948 و�لقد�ص �ملحتلة خطاً �أحمَر، بحجة �أنه َيعدُّهم مو�طنني �إ�رش�ئيليني، 

�لقد�ص  من  �أ�صري�ً   45 �ل�صفقة  ت�صمنت  وبالفعل  ذلك،  جتاوز  ��صتطاعت  �حلركة  لكن 

فل�صطينيي  من  �أ�رشى  و5  و�ملوؤبد�ت،  �لعالية  �الأحكام  ذوي  من  معظمهم  �ملحتلة، 

�لــ1948.

�لتي  �لفرتة  فخالل  �الأ�رشى،  من  كبري  عدد  �إبعاد  على  ُي�رّش  �الحتالل  كان  الإبعاد:   •

عمل فيها �لو�صيط �الأملاين كان يطالب باإبعاد 260 �أ�صري�ً �إىل خارج فل�صطني، فرف�صت 

�أن  �إىل  �ل�صفقة،  تاأخري  يف  �صبباً  ما كان  ثابتًة على مطالبها، وهو  حما�ص ذلك، وبقيت 

كانت �جلولة �حلا�صمة، حيث ر�صخ �الحتالل ملطالب �حلركة، ومّت �التفاق على �إبعاد 

40 �أ�صري�ً فقط.

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 41.  5
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3. الأهداف ال�شرتاتيجية لل�شفقة: 

على �لرغم من �ملر�حل �ل�صعبة �لتي مّرت بها �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة الإمتام �صفقة 

كل  يف  تخرج  كانت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  �إال  �أعو�م،  خم�صة  مد�ر  على  �الأحر�ر  وفاء 

للمفاو�ص  �ال�صرت�تيجية  �لروؤية  �أ�صّد �صالبة من �صابقتها، وذلك ب�صبب و�صوح  جولة 

�لفل�صطيني �ملقاوم.

�إن ��صرت�تيجية �لتفاو�ص �لتي و�صعتها حركة حما�ص ��صتملت على حتقيق �ملعايري 

6
�لتالية:

عدد الأ�رسى: �أن ُيفرج عن �ألف �أ�صري من �لعدد �لكلي لالأ�رشى �لقابعني يف �ل�صجون.  •

7
مدة احلكم: �أن تركز على �الأ�رشى �أ�صحاب �الأحكام �لعالية و�ملوؤبد�ت.  •

هذ�  يف  لالبتز�ز  �خل�صوع  دون  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  كل  ت�صمل  �أن  الوطن:  وحدة   •

 ،1948 �ملعيار �إن رف�ص �لعدو �الإفر�ج عن �أ�رشى من �لقد�ص و�الأر��صي �ملحتلة �صنة 

بحجة �أنها �أر��ٍص تابعة للكيان.

و�لطو�ئف  �ل�صيا�صية  �لتنظيمات  جميع  �أ�رشى  �ل�صفقة  ت�صمل  �أن  الوطنية:  الوحدة   •

�لعقائدية.

�أن ُيفرج عن جميع �الأ�صري�ت دون حتديد �الأعد�د  تبيي�س ال�شجون من الأ�شريات:   •

و�الأ�صماء.

املر�شى وكبار ال�شن: ومر�عاة �ملدة �لتي ق�صاها �الأ�صري معتقالً.  •

�الإن�صانية؛ كالذي فقد ب�رشه، و�أ�صحاب  “كان �لرتكيز على �حلاالت  �لزهار:  يقول 

�الأمر��ص �ملزمنة، ومر�صى �ل�رشطان، وكبار �ل�صن، كل ذلك كان من �الأولويات، كذلك 

�الحتالل  وكان  �أ�صري�ً...   99 فتح  حركة  من  فخرج  جميعاً،  للف�صائل  �ل�صفقة  �صمول 

�لوفد  لكن  �الأ�رشى،  بع�ص  ��صتثناء  ملحاولة  با�صتمر�ر،  �أ�صماء  على  �حل�صول  يحاول 

8
�ملفاو�ص �أدرك �لدر�ص جيد�ً”.

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 38.  6

�أفرجت �ل�صفقة عن 10 من عمد�ء �الأ�رشى، وعن 315 �أ�صري�ً و�أ�صرية من �أ�صحاب �الأحكام �ملوؤبدة.  7

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25.  8
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ويوؤكّد �لزهار:

�إن ��صرت�تيجية �لتفاو�ص كانت �صهلة وو��صحة، فكنّا نعطي �الحتالل �أ�صماًء 

وننتظر �لرد، وبع�ص �الأ�صماء �أخذت �أكرث من جل�صة تفاو�ص، حتى و�صل عدد 

4–5 �صاعات لكل جل�صة،  170 جل�صة، بو�قع  �إىل ما يقارب من  �جلل�صات �لكلي 

�أن  �أو قائمًة كاملة؛ فيتم رف�صها، كما  �أرقاماً  �أ�صماًء، ولي�ص  �لوفد يعطي  وكان 

9
عدد �الأ�رشى �ملنوي �لتفاو�ص ب�صاأنهم قد مّت تثبيته منذ �للحظة �الأوىل.

ثانيًا: اأداء املفاو�س الفل�شطيني املقاوم:

1. قراءة يف ال�شرتاتيجية والأداء:

يقول �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل �إن:

�أور�ق  ويتلك  �ملفاو�صات،  يف  جد�ً  كبريًة  خبًة  يتلك  �ل�صهيوين  �لعدّو 

تدكُّ  ع�صكرية  وقوًة  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  فر�ص  قوة  يتلك  فهو  قوة، 

�لقطاع يف هجمات وحروب متتالية، �إ�صافًة �إىل �ل�صغط �القت�صادي.. �أما حما�ص 

�إخفائه،  �أمنية على  فكانت متتلك �جلندي �الأ�صري �صاليط، ومتتلك كذلك قدر�ت 

كانو�  �لنا�ص  و�أن  خا�صًة  �ل�صعبية،  �حلا�صنة  متتلك  كما  جد�ً،  كبري  �إجناز  وهو 

مت�صوقني الإخر�ج �أبنائهم من �ل�صجون، رغم �أن هذ� ُيَدّفعنا ثمناً، �إال �أنها كانت 

ورقة �صغط قوية يف يد حما�ص، كما كانت متتلك ورقة �صمود �الأ�رشى، وعدم 

بعقلية  معرفة  من  حما�ص  متتلكه  ما  �إىل  �إ�صافة  ��صتعجالهم،  وعدم  �نهيارهم 

10
�لعدو �ل�صهيوين و�أ�صلوبه �ملاكر يف عملية �لتفاو�ص.

�لنف�ص  وطول  بال�صالبة  حما�ص  حركة  مفاو�صو  �متاز  “لقد  �لبدويل:  و�أ�صاف 

و�ملثابرة و�مل�صوؤولية، ومل يخ�صعو� ملنطق �الحتالل وو�صائله �الإرهابية و�لنف�صية، رغم 

�إ�رش�ر�ً  �زد�دو�  �رشوطهم  �الحتالل  رف�ص  كلما  �أنه  و��صحاً  وكان   
11

�لتجربة”.  حد�ثة 

�لتي تعر�صو� لها،  �لرغم من كل �ل�صعوبات و�ملحن  �أو تنازل، على  تر�جع  عليها دون 

12
وخ�صو�صاً يف �أيام �لعدو�ن على غزة 2009/2008.

�ملرجع نف�صه.  9

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع �صالح �لبدويل، قيادي يف حما�ص مطلع على مفاو�صات �ل�صفقة، غزة، 2018/3/5.  10

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 40.  11

�صابر عليان و�آخرون، قائد اأركان املقاومة اأحمد اجلعربي، �ص 88.  12
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مفاو�صات  يف  عّدة  ��صرت�تيجيات  �تبعت  حما�ص  حركة  �أن  �لبدويل  �صالح  يوؤكد 

13
�ل�صفقة �أهّمها:

�ال�صرت�تيجية �الأوىل: �ل�صب، ولو طال �لزمن، و�صيا�صة �لنف�ص �لطويل.  •

درجات  �أق�صى  �إىل  و�أمنه  �الأ�صري  �جلندي  �رشية  على  �حلفاظ  �لثانية:  �ال�صرت�تيجية   •

�الحتياط.

�ال�صرت�تيجية �لثالثة: �ملو�جهة �لع�صكرية و�ل�صمود يف وجه �لعدو �ل�صهيوين، وعدم   •

�لتفريط و�خل�صوع لالبتز�ز.

�ال�صرت�تيجية �لر�بعة: تقدمي �ملطالب و�لت�صور�ت �ملعقولة �لتي يكن قبولها.  •

�ال�صرت�تيجية �خلام�صة: �أن تكون م�رش طرفاً �أ�صا�صياً يف هذه �ملفاو�صات، حيث ُيهَدى   •

هذ� �الإجناز �إىل م�رش. 

�إن �تباع حما�ص لتلك �ال�صرت�تيجيات حّقق لها جناحاً كبري�ً فيما يتعلق ب�صفقة وفاء 

�الأحر�ر.

يقول �الأ�صري �ملحرر حممود مرد�وي:

�إن �الأهد�ف كانت و��صحة متاماً، وكانت �ال�صرت�تيجيات و�لتكتيكات تخدم 

تلك �الأهد�ف، فوظف مفاو�صنا �لبيئة �لد�خلية و�ملحيطة لتلك �لغاية، ومل تبتعد 

�ل�صفقة عما كان متخيالً ومت�صور�ً يف �لتطبيق.. ومل توؤثر كل �ل�صغوط تاأثري�ً 

�أهايل  من  وخا�صة  د�خلياً،  كان  ما  منها  و�لتي  �ملفاو�ص،  �أهد�ف  على  جوهرياً 

�الأ�رشى و�الأ�رشى �أنف�صهم، و�لذين طالبو� باالإ�رش�ع يف توقيع �التفاق، وكذلك 

هناك  وكان  �ل�صهيونية..  للمطالب  تلبية  ت�صغط  كانت  �لتي  �خلارجية  �لقوى 

تو�فق بني �ل�صيا�صي �ملفاو�ص و�لع�صكري �الآ�رش للجندي، فكانو� على وعي مبا 

14
يريدون، رغم تغري �لوفود و�لو�صطاء، ورغم طول مدة �لتفاو�ص.

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع �صالح �لبدويل، 2018/3/5.  13

مقابلة �أجر�ها �لكاتب باملر��صلة مع حممود مرد�وي، خمت�ٌص يف �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي، و�أحد حمرري �صفقة وفاء   14

�الأحر�ر �ملبعدين من �ل�صفة �لفل�صطينية �إىل قطاع غزة، غزة، 2018/4/13.
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وي�صيف �صالح �لبدويل:

�مل�صاركة،  لل�صخ�صيات  تبادل  يحدث  كان  حيث  حمدد،  وفد  هناك  يكن  مل 

وكان يحدث تدوير للوفد، فمهما كان لالإن�صان قوته فاإنه قد يحبط، وال بّد �أن 

يكون هناك قاعدًة �رشيًة ُتوجه �ملفاو�ص، و�أن يكون هناك نوع من �أنو�ع �لتغيري 

و�لتلوين يف وجه �لعدو �ملفاو�ص، لكن كل �لوجوه �لتي كانت تفاو�ص ال ت�صدر 

وهي  وتوجهها،  تغذيها  �لتي  �الأ�صا�صية  �لقاعدة  عن  ت�صدر  �إمنا  نف�صها،  عن 

15
�لقيادة.

لكن هناك من يرى �أن �ملفاو�صني �لذين تقلّبو� على هذه �لق�صية؛ مل يكونو� مدركني 

الأهمية �جلندي �ل�صهيوين يف منظومة �جلي�ص و�لدولة، وبالتايل تعنتت دولة �الحتالل، 

ولكن ملّا تغريت �لظروف ودخل �أحمد �جلعبي بقوة يف �مللف، كان هناك �إدر�ك الأهمية 

مو�جهة  على  قدرته  ثم  للمقاومة،  بالن�صبة  �لثمن  وتعظيم  �لكيان،  لدى  �جلندي  هذ� 

�ل�صغوط �لد�خلية و�خلارجية، حيث كان من د�خل حما�ص من �صغط الإنهاء �الأمر بعد 

�الإطار،  نتائج، وبالتايل حتّدى �جلميع يف هذ�  2009/2008 دون حتقيق  خو�ص عدو�ن 

و�أ�رّش على �لثمن �لذي طالب به، وظهر �أنه يدرك قيمة هذه �لورقة �لتي يف يده، وحاجة 

دولة �الحتالل �إىل هذه �لورقة، �إ�صافة �إىل �أن قوة �صخ�صية �ملفاو�ص نف�صه ��صتطاعت �أن 

16
تخلق و�قعاً جديد�ً، و�صوالً �إىل �إمتام �ل�صفقة.

وتعتمد  حمدودة،  كانت  خبتها  �أن  �صحيح  موّفقة،  �لتفاو�صية  �لوفود  كانت  لقد 

خا�صعًة  �لتجارب  تبقى  ولكن  �ل�صجون،  �إد�ر�ت  مع  �ل�صابقة  �لتفاو�صية  خبتها  على 

�أن تبقى �صمن �ملعايري �ل�صليمة...  للنقد و�ل�صو�ب و�خلطاأ، وتتطور يف �مل�صتقبل، على 

�ملناورة، و��صتغالل ٍللظروف، وبرودة  �لوفود مميزًة، لديها �صالبة وقدرة على  كانت 

�إذ�  �أنه  �أع�صاب، وقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت يف �لوقت �ملنا�صب، فاأثبتت تلك �ملفاو�صات 

�متاز �لوفد �لفل�صطيني مبو��صفات خا�صة و�أمينة ملا ي�صعى �إىل حتقيقه، فاإنه �صي�صتطيع 

17
�أن يو�زي �لوفد �ل�صهيوين قدرًة وكفاءًة.

يقول حممود �لعجرمي: “لقد عرف �ملفاو�ص �ملقاوم فنون �لتفاو�ص، و�صيكولوجية 

�أ�صري ممن   500 �الإ�رش�ر على خروج نحو  لل�صغوط، ودليل ذلك؛  �لعدو، ومل يخ�صع 

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع �صالح �لبدويل، 2018/3/5.  15

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع �إبر�هيم حبيب، 2018/5/2.  16

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممود مرد�وي، 2018/4/13.  17
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يحظر �لعدو �إخر�جهم.. كذلك فاإن معاملة �صاليط �أثبتت �أخالقياتك كمفاو�ص.. �إعالمك 

كان مرجعيًة للجمهور �الإ�رش�ئيلي، ما �أدى �إىل جتنيد �لد�خل �صد حكومته، و�إثبات عدم 

18
م�صد�قيتها مع جمهورها”.

على  �ل�صهاينة  �ملحللني  �أجب  �ملفاو�ص،  حما�ص  وفد  حققه  �لذي  �الإجناز  هذ�  �إن 

“�العرت�ف بحنكتهم ودهائهم، م�صريين �إىل �أن مو�قفهم ال تلني، و�أن هذ� �الإجناز ما كان 
ليتم لوال نز�هة و�صالبة هذ� �لوفد �ملفاو�ص، و�لذي مل يكرتث جلميع �ل�صغوطات، ومل 

19
يخ�صع جلميع حماوالت �البتز�ز يف تقدمي �لتنازالت على ح�صاب �الأ�رشى”.

�إن �مل�صهد �الأخري لل�صفقة قد �ختزل نحو خم�صة �أعو�م من �ملفاو�صات، و�لو�صاطات، 

دولة  فا�صتعانت  و�أ�صاليبها،  و�لرتهيب  �ل�صغط  وو�صائل  و�لعلنية،  �ل�رشية  و�لقنو�ت 

خب�تها  كل  ووظفت  و�ال�صتخبار�تية،  �لع�صكرية  قدر�تها  بكل  خاللها  �الحتالل 

�لتفاو�صية وجتاربها �ل�صابقة يف �صفقات �لتبادل مع جهات عربية وفل�صطينية، وجندت 

خبتها  على  حما�ص  حركة  وفود  �عتمدت  بينما  و�لديبلوما�صية،  �لدولية  عالقاتها 

�صالح  و��صتخدمت  و�للبنانية،  �لفل�صطينية  للتنظيمات  �ل�صابقة  و�لتجارب  �ملحدودة، 

�الإ�رش�ر على  �ملو�جهة، مع  �الأقوى يف هذه  �ل�صالح  �لذي كان  �لطويل،  �ل�صب و�لنف�ص 

حتقيق هدف ر�صمته قيادة �حلركة منذ �الأيام �الأوىل الأ�رش �صاليط.

2. اجلعربي... املفاو�س العنيد:

حول  �أذلهـم يف �ملفاو�صات  �أن �جلعبي قد  �لقادة و�ملفاو�صون �الإ�رش�ئيليون  يذكر 

�أو  تنازالً  ُيقدِّم  ومل  �صعفاً،  �أو  قلقاً  ُيبِد  ومل  ومطالبه،  ب�رشوطه  و�أعجزهم  �صاليط، 

و�صفه  وقد  �ل�صابق.  يف  يفاو�صهم  كان  عّمن  خمتلفة  �صخ�صية  �أمام  فكانو�  تر�جعاً... 

�ل�صعب  �صهيوين خمت�صٌّ يف ملف �صاليط، على �لقناة �لثانية �لعبية، بـ“�لـرجل  معلٌِّق 

�لذي ال يلني ب�صهولة”... كما يذكر �صالح �لعاروري �أن �جلعبي كان �رشعان ما ُيغلِق 

�أور�قه يف �أثناء جوالت �ملفاو�صات، حال �صعوره باأن �الحتالل يحاول �بتز�زه، ويقول 

20
لهم: “تعالو� فاو�صونا على �صاليط �آخر”.

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممود �لعجرمي، �أكاديي وخبري ديبلوما�صي، غزة، 2018/3/15.  18

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 61.  19

�صابر عليان و�آخرون، قائد اأركان املقاومة اأحمد اجلعربي، �ص 91.  20
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�صلباً  جتده  حلظة  يف  لكن  مرناً،  ليّناً  �جلعبي  يبدو  ما  كثري�ً  �إنه  حمد  غازي  يقول 

كال�صخر ال يتزحزح، وحينما كان �الإ�رش�ئيليون ير�صلون بع�ص �ل�رشوط غري �ملقبولة، 

كان ينظر �إليه ويقول: “�أبو عمر.. �صيبك منهم.. خليهم ي�رشبو� ر��صهم يف �حليط”، بل 

يذهب �إىل �أبعد من ذلك ويقول بغ�صب: “خلَ�ص �َصّكر �مللف ما يف د�عي نتفاو�ص معهم”، 

لكن حمد كان يعود �إليه بعد يوم �أو يومني ليحمل له �قرت�حاً جديد�ً، يبعث فيه �حليوية 

21
مرة �أخرى ال�صتئناف �لتفاو�ص.

لقد كان �جلعبي بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” �صاحب �لكلمة �الأوىل و�الأخرية يف �ل�صفقة، 

ُكلّفت  جلنة  عب  �مللف  ُيدير  و�خلارج  �لد�خل  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �أن  يعتقدون  وكانو� 

22
باالأمر، لكن لن تتم �أي �صفقة دون مو�فقة �جلعبي.

�أن جهاز  �مل�رشف، مع  �ل�صفقة ب�صكلها  لقد كانت �صالبة �جلعبي �صبباً يف خروج 

�ل�صاباك يف �لبد�ية كان يف�رش هذه �ل�صالبة بعدم رغبته يف �إجناز �صفقة، فكان با�صكني 

�إبقاء �صاليط ورقة  �أن �جلعبي يريد  �لذي كان يعتقد  �ل�صاباك،  �إىل حمد ما يقوله  ينقل 

عب  يرد  حمد  وكان  حما�ص،  حركة  د�خل  يف  �أو  �الحتالل،  وجه  يف  قوته  تعزز  بيده، 

با�صكني: “هذ� كالم ��صتخباري فارغ، �جلعبي قائد ولديه �الإر�دة للتو�صل �إىل �صفقة، 

23
لكنه �أي�صاً يريد �أن يتاأكد �أن لديكم نية �صادقة”.

ي�صيف حمد: 

�رش�ح  �إطالق  �ل�صهيوين  �جلانب  على  نطرح  �أن  �جلعبي  على  عر�صتُ 

يف  عاماً  ثالثني  من  �أكرث  �أم�صت  �لتي  يون�ص  عائلة  مثل   ،48 �لـ  من  معتقلني 

�جلعبي  موقف  كان  �لبد�ية  يف  �ملر�صى..  من  عدد  �إىل  �إ�صافًة  �العتقال، 

�إيجابياً، لكنه عاد وقال �إنه ال يريد �الن�صغال مبو�صوع �للفتات �الإن�صانية، و�أن 

�إ�صارة  على  للح�صول  �ملفاو�صات،  بو�صلة  يحرفو�  �أن  يريدون  �الإ�رش�ئيليني 

لكن  جيد،  �لثمن  �أن  مقتنعاً  كنت  بالرف�ص..  �أبلغني  لذلك  يتوقفو�،  ثم  �حلياة 

24
مو�قف �جلعبي كان لها ما يبرها �أي�صاً.

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  21

�لقناة )10( تك�صف كو�لي�ص �أ�رش �صاليط ومفاو�صات �صفقة �لتبادل، عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/16.  22

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  23

�ملرجع نف�صه.  24
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�صيُح�ّصن  حما�ص  من  �صخ�صية  �ختطاف  باأن  �عتقاد  �الحتالل  خمابر�ت  لدى  كان 

�لبحرية  يف  �خلا�صة  �لقوة  حاولت  فقد  حما�ص،  ُيخ�صع  لن  لكنه  �لتفاو�ص،  �رشوط  من 

Shayetet Unit 13 �ختطاف �جلعبي ذ�ت مرة، لكنّه غري  �أو   13 �ل�صهيونية �صييتت 

25
طريقه، ومن ثمّ رف�ص بار�ك و�أوملرت كل �القرت�حات الختطاف قياد�ت من حما�ص.

3. كيف جنحت قناة حمد - با�شكني ال�رسية:

غري  كانت  �أنها  من  �لرغم  على  فريدًة،  تفاو�صيًة  جتربًة  با�صكني   - حمد  قناة  تعدّ 

�لر�صائل،  تبادل  يف  �الأهم  �لقناة  �إىل  حتولت  �لوقت  مرور  مع  لكنها  �لبد�ية،  منذ  ر�صمية 

�إطار حماوالت دفع  �أوملرت ونتنياهو، ويف  بني قيادة حما�ص وحكومة �الحتالل يف عهد 

26
�ل�صفقة �إىل �الأمام.

حمد  ويتو��صل  كمبيوتر،  و�صا�صتي  هاتفني  بني  �ملفاو�صات  تدور  كانت  فبينما 

كاأّن  بد�  م�صبقة،  مو�عيد  دون  و�لليل  �ليوم  مد�ر  وعلى  �صاعة،  �أي  يف  وبا�صكني 

وح�صابات  �صيا�صية  �صغوط  حتكمهم  �لو�صطاء  من  �ملخابر�ت  ورجال  �لديبلوما�صيني 

ربح وخ�صارة، وهو ما مل يو�جه حمد وبا�صكني... كان غازي حمد يتحرك �صمن �لنطاق 

�أن يحمل تفوي�صاً ر�صمياً. وهنا يقول حمد:  �لذي كانت ت�صمح به حركة حما�ص، دون 

“�أعتقد �أنه كان لدى �حلركة علم مبا �أفعله، كما كنت �أوؤمن باأنهم يثقون بي”. يف �ملقابل، 
جنح با�صكني يف �حل�صول على تفوي�ص ر�صمي من ميد�ن، يفيد باأنه و�صيط للتفاو�ص، 

حني  “جنحت  با�صكني:  يقول  وهنا  �ملبا�رشة،  غري  �لتفاو�ص  قناة  مبتابعة  خُموّل  و�أنه 

�أخفق �الآخرون، و��صتطعت فتح قناة خلفية �رشية مع حما�ص، وجلبت �صاليط من �الأ�رش 

27
بعد خم�ص �صنو�ت و�أربعة �أ�صهر، مقابل نحو 1,000 �أ�صري فل�صطيني”.

رمبا كانت قناة حمد - با�صكني هي �الأ�صهل و�الأ�رشع يف تبادل �لر�صائل، فعند �لنظر 

�صنو�ت من  �لتفاو�صية على مد�ر نحو خم�ص  و�لو�صاطات و�جلوالت  �لقنو�ت  �إىل عدد 

و�الإعالم  �لكامري�ت  �أ�صو�ء  عن  و�الأبعد  نف�صاً،  �الأطول  �لقناة  هذه  �صتبدو  �لتفاو�ص، 

و�لت�رشيبات و�صباق �لو�صطاء.

�لقناة )10( تك�صف كو�لي�ص �أ�رش �صاليط ومفاو�صات �صفقة �لتبادل، عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2016/11/16.  25

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  26

�حللقة �لثانية.. كو�لي�ص �صفقة “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/24.  27
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4. دللت ال�شفقة:

فهي  �جلوهري،  مبغز�ها  وثيقة  �صلة  ذ�ت  عّدة،  دالالت  على  ت�صتمل  �ل�صفقة  هذه 

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  ق�صية  حّل  يف  �لتفاو�ص  عمليات  يف  �صيتحّكم  و�قعاً  تكّر�ص  قد 

�الإفر�ج  “��صتحالة  مقولة  عن  �الحتالل  تخلّي  فر�صية  لتدح�ص  جاءت  الأنها  م�صتقبالً، 

تاريخ  يف  مرة  “والأول  فاإنه  كذلك   
28

�الإ�رش�ئيليني”، بدماء  ملطخة  �أيديهم  معتقلني  عن 

�أر�ص  د�خل  و�لتفاو�ص  �الحتجاز  مكان  ويكون  �الأ�رش  عملية  تتّم  �لفل�صطينية  �لق�صية 

29
فل�صطني”.

كبرية  معار�صة  “�إظهار  �إىل  �ملفاو�صات،  بد�ية  يف  �ل�صهيوين  �جلانب  دفع  ما  وهذ� 

و�صلبة الأي تفاو�ص على مبد�أ تبادل �صاليط مع �أ�رشى فل�صطينيني، و��صتخدم �الحتالل 

لغة �لقوة �لع�صكرية م�صحوبًة بح�صار ع�صكري فر�صه على �لقطاع، مهدد�ً با�صتخد�م 

30
قوة �أكب و�حتالل �صامل للقطاع، كما ��صتعان باأ�صاليب �حلرب �لنف�صية”.

مع  �لتفاو�ص  تقبل  ال  ديوقر�طية  كدولة  �إنها  د�ئماً  تقول  �الحتالل  دولة  كانت 

�إرهابيني، تق�صد حما�ص وحزب �هلل على وجـه �لتحديد، ومن قبلهم �لرئي�ص �لفل�صطيني 

مع وتفاو�صت  به،  و�عرتفت  �الأخري  مع  تفاو�صت  وقد  عرفات،  يا�رش   �لر�حل 

 حزب �هلل و�أفرجت عن كثري من �ملعتقلني �للبنانيني و�لفل�صــطينيني، على ر�أ�صهم عميدهم

مرغمة،  حما�ص  حركة  مع  للتفـاو�ص  نتنياهو  برئا�صة  ت�صطّر  هي  وها  �لقنطار،  �صـمري 

31
وهذ� �نت�صار حلركة حما�ص مثلما هــو �نت�صار ملفهوم �ملقاومة.

و�نتزعت  �الحتالل،  دولة  على  �رشوطها  من  �لكثري  فر�ص  حما�ص  ��صتطاعت  لقد 

�جلانب  من  �ل�صديد  بالفرح  �ل�صعور  ومقابل  ترف�صها،  كانت  �أ�صماء  على  مو�فقًة  منها 

 �لفل�صطيني، كان �جلانب �ل�صهيوين م�صدوماً من نتيجة �ل�صفقة، “ومن ف�صل �أجهزته 

ودر��صة  لالأبحاث  �لدوحة  معهد  و�إ�رش�ئيل،”  حما�ص  بني  �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  يف  “قر�ءة  حممود،  خالد   28

�ل�صيا�صيات، �لدوحة، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2011، �ص 5.

وفاء الأحرار، عدد خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �ص 40.  29

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد” اإىل �شفقة “وفاء الأحرار”،   30

�ص 49.

�خلا�رشون و�لر�بحون من �صفقة �صاليط، القد�س العربي، عدد 6948، 2011/10/14، �ص 19.  31
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من  �صنو�ت  خم�ص  طو�ل  �صاليط،  مبكان  تفيد  معلومة  �أي  على  �حل�صول  يف  �الأمنية 

32
�حتجازه، وعلى مرمى حجر يف غزة”.

لقد بذلت دولة �الحتالل على مد�ر نحو خم�ص �صنو�ت جهود�ً ��صتخباريًة وع�صكريًة 

كبرية للعثور على �صاليط، مبا فيها �لو�صائل �لتقنية و�لعمالء على �الأر�ص، حتى و�صل 

�أن تعلن عن منح جائزة مالية قدرها ع�رشة ماليني دوالر، لكل من يدّل على  بها �الأمر 

مكان �أ�رشه، فلم يكن لكل تلك �ملغريات �أي �أثر �أو جدوى.

�أن  �إىل  �الأمنية،  �الأجهزة  ف�صل  �صبب  �ل�صابق،  �ملو�صاد  رئي�ص  دغان،  مائري  ويعزو 

 مل ي�صتخدمو� �أي جهاز خليوي �أو كمبيوتر، وكانو� 
33

حرّ��ص �صاليط من �أفر�د حما�ص،

34
معتقلني معه، ولي�ص لهم �أي �ت�صال باأحد �صوى �أحمد �جلعبي.

باجلندي �الحتفاظ  يف  �ملقاوم؛  �ملفاو�ص  يتلكها  كان  �لتي  �لقوة  ورقة   متثّلت 

وعملية  �ل�صهيونية،  �الأمنية  بالعقلية  ودر�يته  �ملفاو�ص  َنَف�ص  وطول  �صاليط،  جلعاد 

�لت�صلّم و�لت�صليم يف �لدقيقة نف�صها ويف �لثانية نف�صها، وخروج عنا�رش كتائب �لق�صام من 

�أمنية مرتبة، كانت  �ملت�صابهة، يف عملية  �ملركبات  مو�قعهم ومنازلهم م�صتقلنّي ع�رش�ت 

�أّكدت على قدرة �ملقاوم �لفل�صطيني على خد�ع  نظامي،  �أ�صبه مبناورة ع�صكرية جلي�ٍص 

معلومة  �أدنى  بدون  �صاليط  ت�صليم  عملية  فتمّت  �ل�صهيونية،  �لع�صكرية  �لتكنولوجيا 

35
�أمنية قد ي�صتفيد منها �لعدو.

ي�صار هنا �إىل �أن �ل�صفقة قد جنحـت بعـد م�صل�صل من �لف�صـل �ملتتايل، �إذ �إن �لو�صاطة 

�لو�صاطة  �أن  �ملخلوع ح�صني مبارك، كما  �لرئي�ص  فــي عهد  �أخفقت مر�ت عدّة  �مل�رشية 

�الأملانية �أخفقت مر�ت عدّة، وطُويت يف �ملهد حماولة تركيا للتو�صط بعد �العتد�ء �ل�صهيوين 

على �صفينة �حلرية �لرتكية فجر يوم 2010/5/31.

�ل�صيا�صية،  و�الإ�صار�ت  بالدالالت  وغنياً  مفاجئاً  �إقليمياً  حدثاً  �ل�صفقة  �صّكلت  لقد 

هذ�  �إىل  كاّفة  �الأطر�ف  حاجة  تقاطعت  عندمـا  �إال  تنجـح  مل  �ل�صفقة  �أن  يرى  من  وهناك 

�أ�رشف بدر، اإ�رسائيل وحما�س: جدلية التدافع والتوا�شل والتفاو�س، �ص 117.  32

تطلق عليهم كتائب �لق�صام ��صم “وحدة �لظل �لق�صاميّة”.  33

موقع و�ال �الإ�رش�ئيلي، 2012/10/18.  34

حممد �لزيناتي، “�لتجربة �ل�صيا�صية حلركة حما�ص يف حكم قطاع غزة،” �ص 109.  35
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�صيا�صية،  مكا�صب  على  �حل�صول  مبحاولة  يكون  ما  �أ�صبه  �ل�صفقة  فجوهر  �الإجناز، 

وجتاوز �أزمات ملختلف �أطر�فها.

نقطة  عند  �حليوية  م�صاحلها  تقاطعت  و�الحتالل،  وم�رش  حما�ص  �الأطر�ف؛  تلك 

معينة يف و�حدة من �للحظات �لتاريخية و�ملحطات �ل�صاخنة �لتي متّر بها �ملنطقة، فـدولة 

�الحتالل �أر�دت �خلروج من عزلتها وحّل �أزمتها ولو �إعالمياً، وحما�ص �أر�دت ��صرتجاع 

�صعبيتها وزخمها �جلماهريي، �لذي فقدت �لكثري منه يف �ل�صنو�ت �الأخرية، �أما م�رش فقد 

�أر�دت حتقيق �إجناز �صيا�صي ُيعيد لها دورها �الإقليمي �لذي غيّبه �لنظام �ل�صابق ل�صنو�ت 

36
طويلة.

يقول موتي كري�صتال:

على  2011 �أكتوبر  يف  نتنياهو  فيه  و�فق  موقف  يف  �أنف�صنا  وجدنا   ثم 

�رش�ح �إطالق  على  �صابقاً  يو�فق  مل  ممن  كبري�ً[،  ]�أ�صري�ً   20 �رش�ح   �إطالق 

 ....،2009 دي�صمب  من  مبكر  وقت  يف  �صيء،  كل  بعد  منهم.   ]15[ حتى 

 �إ�رش�ئيل وّقعت فعالً على �أ�صو�أ �صفقة يف �أكتوبر 2011 مقارنة ب�صهر دي�صمب

37
عام 2009، ب�صبب حاجة نتنياهو �ل�صيا�صية.

و�ملحرمات  �حلمر  �خلطوط  من  �لعديد  ك�رش  يف  �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  جنحت  لقد 

�ل�صهيونية يف ق�صية �الأ�رشى، “يف �صابقة تفاو�صية فريدة، بني �الأ�صري و�ل�صجان، لكن 

وع�صكري  �أمني  و�قع  ظّل  يف  جديدة،  تفاو�صية  وبقو�عد  �الأ�صري،  ب�رشوط  �ملرة  هذه 

 
38

معركة”. �أي  يف  �لقوة  ومو�زين  �ل�صيا�صية  �لنظريات  عليه  تنطبق  ال  معقد،  و�صيا�صي 

“كما تثبت �ل�صفقة للفل�صطينيني وللعامل �أنه يكن �إخ�صاع �إ�رش�ئيل بالقوة وبال�صغط 
39

فقط”.

خالد حممود، “قر�ءة يف �صفقة تبادل �الأ�رشى بني حما�ص و�إ�رش�ئيل،” �ص 1.  36

�الإخبارية،  �لهدهد  �صبكة  �صاليط،  �صفقة  على  عقد  �لقوى:  ميز�ن  غرّي  �لذي  و�لثمن   – �لقر�ر  ور�ء  �الأ�رش�ر   37

.2021/10/10

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  38

هاآرت�س، 2011/10/15.  39
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ثالثًا: ال�شفقة ما بني النتقاد وال�شتنتاج:

�لتي  �الخفاقات  بع�ص  على  ورّكز  �ل�صفقة،  �أهمية  يف  �صّكك  من  لالأ�صف  هناك 

لدى  �ملعلومات  يف  نق�ص  ووجود  كبار،  قادة  عــن  �الإفر�ج  وعدم  �الإبعاد،  مثل  �كتنفتها، 

�ملفاو�ص �لفل�صطيني فيما يتعلق بالعدد �حلقيقي لالأ�صري�ت يف �ل�صجون، �إىل غري ذلك من 

�النتقاد�ت.

�أخطاأنا و�أين  �أين  لكن، ال بّد من وقفة فل�صطينية م�صوؤولة تناق�ص ب�رش�حة وبجر�أة 

�أ�صبنا، لي�ص الإد�نة طرف مل�صلحة طرف �آخر، و�إمنا من ز�وية تاأمني �الإفر�ج عن �أ�رش�نا 

و�حلماية ملقاومينا، و�حلفاظ على �لتفوق �الأخالقي و�الإن�صاين يف �رش�عنا مع �الحتالل.

 �أ�صارت �إىل �أنه من خالل تتبع 
40

وقد �صدر عن مركز م�صار�ت ورقة حتليل �صيا�صات،

مل  �أنها  �لرئي�صي  �صببها  كان  باالإخفاقات،  �أ�صمتها  ما  مالحظة  �أمكن  �ل�صفقة،  جمريات 

تخرج من “عباءة �لبعد �لف�صائلي”، ونذكر هنا �أهم ما ورد فيها على �لنحو �لتايل:

�ملفاو�ص  �أورد  �لفل�صطينيات كاّفة، حيث  �الأ�صري�ت  �الإفر�ج عن  �أعلنت حركة حما�ص   •

�أن هناك 27 �أ�صريًة يتوجب �إطالق �رش�حهّن، لكن مل تتوفر معلومات كافية لديه حول 

وجود 36 �أ�صريًة، ما �أتاح للجانب �ل�صهيوين حتديد 27 �أ�صريًة، و��صتبعاد 9 �أ�صري�ت 

من �ل�صفقة، �أفرج عن 6 منهّن بعد �نق�صاء حمكوميتهن، وبقيت 3 �أ�صري�ت يف �ل�صجون.

�أعادت  بل  عنهم،  �ملفرج  �الأ�رشى  على  كانت  �لتي  �ل�صابقة  �مللفات  �ل�صفقة  ُتقِفل  مل   •

�صلطات �الحتالل حماكمتهم، وهذ� �أتاح �إعادة �عتقال �لع�رش�ت، بحجة �أنها من بنود 

�ل�صفقة. 

�لفل�صطيني  �ملفاو�ص  �أ�رّش  ولو  وقادتها،  �ملقاومة  رموز  من  عدد�ً  �ل�صفقة  ت�صمل  مل   •

الأحدث �خرت�قاً يف هذ� �مللف، مما �صي�صكل َدفعًة معنويًة لل�صعب �لفل�صطيني.

وجود وثيقة وّقع عليها �الأ�رشى، ُتعّد بنودها مبنزلة تقييد حلريتهم �ل�صخ�صية بعد   •

حتريرهم، ومن �أبرز ما جاء فيها �إنه “�إذ� �صاركت يف م�صرية �صيا�صية من خالل منظمة 

من  ]�أردين[  2,000 دينار  “�إذ� تلقيت �أكرث من  �إرهابية، �صيعاد �حلكم عليك”، و�أي�صاً 

للمزيد �نظر: ح�صني �لديك و�آخرون، “نحو �صيا�صة وطنية لتفعيل ق�صية �الأ�رشى و�إطالق �رش�حهم،” موقع   40

�ملركز �لفل�صطيني الأبحاث �ل�صيا�صات و�لدر��صات �الإ�صرت�تيجية - م�صار�ت، �لبرية، 2016/11/9.
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موؤ�ص�صة �إرهابية، �أو �إذ� �صافرت لبع�ص �لدول؛ ف�صيُعاد �حلكم عليك”، كذلك “�إذ� كانت 

هناك خمالفة مرورية د�خل �الأر��صي �ملحتلة، ��صتحقت �ل�صجن مدة 3 �صهور، ف�صيتم 

�إعادة �حلكم عليك”.

رغم على �لتوقيع نتيجة و�صعه �أما خيار�ت �صعبة، 
ُ
يقول بع�ص �الأ�رشى �ملحررين �إنه �أ  •

�أبلغهم بوجود بنود تتحدث  �لو�صيط  �أن  �لبع�ص �الآخر  وحتّدث  �ملوؤبد،  �أو  �الإبعاد  �إما 

عن �الإبعاد، �صو�ًء ُوقِّعت �أم مل ُتوّقع؛ فاإنه �صيتم �الإبعاد، وهو ما جعل بع�ص �الأ�رشى 

�لذين �صملتهم �ل�صفقة يوّقعون على �الإبعاد.

كما �تهمت وز�رة �الأ�رشى و�ملحررين يف غزة �الحتالل بعدم �اللتز�م ببنود �صفقة 

�لتز�مه باإطالق �رش�ح �الأ�صري�ت كافة، وبقاء عدد من �الأ�رشى �ملر�صى  �لتبادل، وعدم 

41
د�خل �ل�صجون.

باأن حكومة �الحتالل  �الأ�رشى،  للقادة  �ل�صفقة  لقد بررت حركة حما�ص عدم �صـمل 

�أ�رّشت على ��صتثنائهم، الأنها ال تريد �أن يكون �نت�صار حما�ص كبيـر�ً، وهــذ� تبير ليـ�ص 

ب�صعة  �نتظار  ت�صـتطيع  �صـنو�ت،  خم�ص  نحو  �نتظرت  �لتي  فحما�ص  مقنعاً،  وال  قوياً 

تكون  ال  �أن  �لطبيعي  من  رمبا  �صــروطها.  فر�ص  من  تتمكن  ريثما  �أ�صهر،  �أو  �أ�صابيع 

ت�صّمنت  �صـاّقة،  تفاو�صية  عملية  نتيجة  الأنها  �ل�صــروط،  كل  وحتقِّق  كاملة  �ل�صفقة 

م�صــاومات عّدة، لكن كان ال بـّد مــن �للعـب باأور�ق �ل�صغــط بطريقة فاعلة �أكرث، خ�صو�صاً 

42
و�أن حكومة نتنياهو كانت يف و�صع �صعيف للغاية د�خلياً وخارجياً.

ب�صـرطني  قبولها  حول  �إقناعاً  �أكرث  تو�صيحات  بتقـدمي  حما�ص  حركة  طولبت  كما 

�إ�رش�ئيليني �أ�صا�صيـني؛ �الأول: �ملو�فقة على �إبعاد بع�ص �الأ�رشى ل�صنو�ت يف �ملنافـي، وهي 

�لتي طاملا �نتقدت �ل�صـلطة و�لرئي�ص عرفات، الأنه �صّجل هذه �ل�صابقة يف �أثناء مو�فقته على 

و�لثاين: ��صــتبعاد �لقائدين مرو�ن �لبغوثي و�أحمد �صعد�ت من  �إبعاد بع�ص �الأ�رشى، 

43
قائمة �ملفرج عنهم.

فل�صطني �أون الين، 2011/12/16.  41

�خلا�رشون و�لر�بحون من �صفقة �صاليط، القد�س العربي، 2011/10/14.  42

�ملرجع نف�صه.  43
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مر�قبون  وتوقـف  �حلمر�ء؟  خطوطها  بع�ص  عـن  حما�ص  حركة  تر�جعت  ملـاذ�  لكن 

�إ�رش�ئيليون وفل�صطينيون عند جمموعة من �لعو�مل �لتي دفعت حما�ص �إىل ذلك �لرت�جع، 

44
�أهمها:

و�أمهات  و�آباء  وعائالت،  �أهايل،  جانب  من  �أخالقية  ل�صغوط  حما�ص  حركة  تعر�ص   •

�الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني.

�أ�صبـح �حلـو�ر مـع �مل�رشيني بعد �صقوط ح�صني مبارك �أكرث �صهولة، و�قت�صت �لعالقة   •

�جلديدة مرونة متبادلة �أ�صهمت يف جناح �لو�صاطة �مل�رشية.

وفتـور  �ل�صورية،  �لثورة  �ندالع  بعـد  �لد�خلي  بـالـو�صـع  �ل�صـوري  �لنظـام  �ن�صغـال   •

�لعالقة بينه وبني حما�ص، �الأمر �لذي حّرر قيادة حما�ص من �صغوط قد جتعل �ل�صفقة 

�أكرث �صعوبًة.

تاأييدهـا  من  �صيزيد  �لف�صائل  جميـع  مـن  ومعتقليـن  �أ�صـرى  حتريـر  �أن  حما�ص  ر�أت   •

يف �لعلن  �إىل  ورموزها  وكو�درهـا  حما�ص  �أعـالم  فخرجـت  فعالً،  ز�د  وقـد   �ل�صعبي، 

�ل�صفة �لغربية، بعد غياب يعـود �إىل �صنة 2007، و�أنه بفعل هذ� �لتاأييد �صت�صتطيع حما�ص 

رفع �صقف مطالبها جتاه حركة فتح يف حمادثات �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية.

�أر�دت حما�ص �أن توؤكـد عبـر جنـاح �ل�صفقة، �أن طريـق �ملقاومة يحرِّر �الأ�رشى، بينمـا   •

طريق �ملفاو�صات لن يوؤدي �إىل �أي �إجناز.

رغبت حما�ص يف �إنهاء �حل�صار �ملرير على قطاع غزة �لذي عانى ب�صببه �صنو�ت عجاف.  •

يقول �لزهار:

�صفقة �لتبادل كانت مثالية، حيث جتلت يف ك�رشها للمحرمات �ل�صهيونية، 

وهي �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لذين قتلو� �صهاينة، وكذلك �الإفر�ج عن �أ�رشى من 

�لف�صائل، لكن  �أحد�ً من  48، وهي مل ت�صتثِن  �لـ  �لقد�ص و�جلوالن وفل�صطينيي 

و�أمامنا  �ملعتقلني،  كل  �رش�ح  نطلق  �أن  ن�صتطع  مل  الأننا  مكتملة؛  غري  �ل�صفقة 

45
معركة طويلة لتحرير كافة �ملعتقلني.

مهند عبد �حلميد، “�لوفاء لالأحر�ر: �ل�صفقة �الأكرث �إثارة بني �صفقات تبادل �الأ�رشى،” �ص 158.  44

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، 2011/10/25.  45
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مقابل  �إال  �صاليط،  باجلندي  لتفرّط  �الآ�رشة  �لف�صائل  ومعها  حما�ص  حركة  تكن  مل 

ثمن باهظ يدفعه �الحتالل، وهو حترير �أكب عدد من �الأ�رشى �ملقاومني، لذلك و�صعت 

�لف�صائل منذ �لبد�ية �صقفاً ملطالبها، ال يكنها �لتنازل عنه، مع �إمكانية �ملناورة من جهة 

46
�لتفا�صيل ولي�ص �ملحتوى.

�إن �إ�رش�ر �لف�صائل �الآ�رشة على مطالبها، وعدم �لرت�جع حتت �لتهديد�ت و�الإجر�ء�ت 

�لتي قدمتها  �لت�صحيات  �ملطالب، كذلك  �الأكب من هذه  �لعدد  نتج عنه حتقيق  �ملتنوعة، 

و�حلمالت  �الحتالل،  قبل  من  وعنا�رشها  قياد�تها  ��صتهد�ف  خالل  من  �ملقاومة، 

�إىل  �لع�صكرية �لتي �صنّها �الحتالل منذ �للحظات �الأوىل �لتي تلت عملية �الأ�رش، و�صوالً 

�أكرث مبطالبها، كي  �إىل �لتم�صك  “�لر�صا�ص �مل�صبوب”، دفعت �لف�صائل �الآ�رشة  معركة 

47
حت�صل على ثمن يو�زي تلك �لت�صحيات، و�لتي كانت تزد�د مع مرور �لوقت.

وال يُخفي غازي حمد �صعوبة �لتفاو�ص، حتى عب قناة غري ر�صمية وغري مبا�رشة، يف 

ظلِّ �أو�صاٍع �أمنية وع�صكرية قا�صية، حيث بذلت دولة �الحتالل “جهود�ً �أمنيًة ��صتخباريًة 

وع�صكريًة “م�صنية” للعثور على �جلندي، مبا فيها �لو�صائل �لتقنية �الإلكرتونية �لدقيقة، 

48
بجانب ت�صغيل عدٍد هائٍل من �لعمالء و�ملتعاونني و�جلو��صي�ص”.

يوؤكد �لناعوق: “�إن �أ�رشى حما�ص مل يوقعو� على �أي تعهد�ت، ومل يكن هناك �أي �إبعاد 

�إىل دول �أوروبية، بل كان �إىل �الأردن وقطر و�صورية وتركيا، حيث كان �الإفر�ج عنهم يف 

�ملرحلة  �الإبعاد يف  لذلك جاء  باملطلق،  2010 مرفو�صاً  �الأوىل وحتى  �ملفاو�صات  مر�حل 

49
�الأخرية من �ملفاو�صات كحلٍّ و�صط”.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد” اإىل �شفقة “وفاء الأحرار”،   46

�ص 50.

�ملرجع نف�صه.  47

�حللقة �الأوىل.. كو�لي�ص مفاو�صات “وفاء �الأحر�ر”، �لر�صالة.نت، 2013/10/21.  48

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممد �لناعوق، 2018/4/30.  49
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ويقول مرد�وي:

�أف�صل مما كان، حيث �الإفر�ج عن بع�ص �الأ�صماء، لو مّت  لقد كان باالإمكان 

�إدر�جها و�الإ�رش�ر عليها لرمبا �أطلق �رش�حهم، ورمبا كان �الإبعاد غري مرغوب 

فيه �صابقاً، لكن �الآن �ّت�صحت �إيجابيات ذلك، فقد �عتقل �الحتالل قادة �الأ�رشى 

َنَفُذو� من ذلك، و�أ�صبحو� قادة  �أما �الأ�رشى �ملبعدون فقد  �ملحررين يف �ل�صفة، 

50
�لعمل �لن�صايل يف �خلارج.

ويو�صّح �لبدويل:

نحقق  �أن  �ملمكن  من  كان  �إنه  �لبع�ص  �صيقول  �لتقييمية،  �لدر��صة  عند  نعم؛ 

مّت  �أنه  �ملوؤكد  �الآن، فمن  �أن نبحث عنه  �أكرث من ذلك، ولكن كيف؟ هذ� ما يجب 

�أنو�ع  من  نوع  �أي  وتاليف  عليها،  و�ملر�كمة  �ملا�صية  �خلبة  من  �ال�صتفادة 

�لق�صور، وتعزيز وم�صاعفة �لنتائج �الإيجابية، وهذ� ين�صحب على مفاو�صات 

51
وفاء �الأحر�ر وغريها.

يبدو �أن �الحتالل قد �أعّد م�صبقاً الإمكانية �إعادة �عتقال حمّرري �ل�صفقة، وذلك باإقر�ر 

 و�لذي يجيز للجنة ع�صكرية 
52

�الأمر �لذي يعرف باالأمر �لع�صكري رقم 1651 �لبند 186،

خا�صة، يقف على ر�أ�صها �صباط يف جي�ص �الحتالل، باإعادة �عتقال �أ�رشى مّت حتريرهم 

�رتكاب  �ل�صابق، يف حال  تبقى من حكمهم  ما  ليق�صو�  تبادل لالأ�رشى،  �صمن �صفقات 

�الأ�صري �أي خمالفة ��صتناد�ً ملو�د �رشية ُتقّدم للجنة بح�صور ممثل �لنيابة �لع�صكرية فقط، 

ودون ك�صف هذه �ملو�د �أمام �الأ�صري �لذي �أعيد �عتقاله �أو حماميه.

وكان �الحتالل قد �أدخل تلك �لتعديالت على �لقر�ر يف �صنة 2009 يف �أثناء �ملفاو�صات 

غري �ملبا�رشة �لتي رعتها م�رش، وعرف باالأمر رقم 1677، وين�ّص على �إعادة �أي �أ�صري 

�أ�صهر �صجناً،  �أكرث من ثالثة  �أي خمالفة تكون عقوبتها  �رتكابه  �ل�صابق يف حال  حلكمه 

 مما يعني �أن خمالفة �صري �أو م�صاركًة يف مظاهرة �صلمية، قد تعيد �الأ�صري �إىل �ل�صجن ملدة

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع حممود مرد�وي، 2018/4/13.  50

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع �صالح �لبدويل، 2018/3/5.  51

“�لغدر: �صفقة �صاليط،” �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا، ني�صان/ �أبريل 2015.  52
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مدة  بتق�صري  حمكمة  �أو  جلنة  �أي  لدى  �صالحية  �أو  �إمكانية  توجد  وال  عاماً،   30 �أو   20
53

�ل�صجن، وهذ� يوؤكد �صوء �لنية �ملبيّتة من �الحتالل الإعادة �عتقال هوؤالء �ملحررين.

مّت  �أنه  من  بالرغم  �صمانات،  هناك  يكن  مل  �ل�صفقة،  هذه  يف  �إنه  �لبدويل  يقول 

�أنه حدث عك�ص ذلك، ومّت �عتقالهم  �إال  �إعادة �أ�رش �ملحرَّرين ك�صامن،  �لتوقيع على عدم 

وحماكمتهم، فلم يكن لدينا توّقع باالإخالل باالتفاق �إىل هذه �لدرجة! لذلك ال بّد �أن يكون 

�لتي  �أن يخّل بال�رشوط  �لتي ت�صبط �الحتالل، ومتنعه من  �لكثري من �ل�صمانات  هناك 

وّقع عليها... و�ل�صامن �الآخر هم �ل�صهود �مل�صاركون يف �لعملية، كاأطر�ف �أخرى تتعّهد 

تاأخذ  حتى  �التفاق،  من  جزء�ً  تكون  ر�صمية  دولية  وكاأطر�ف  �التفاق،  تطبيق  ب�صمان 

54
�صكل �إد�نة لالحتالل فيما لو �أخّل باالتفاق، ولكن لالأ�صف �ل�صديد مل نحقِّق هذ� �الأمر.

ويقول �ملهند�ص زياد �لظاظا �إنه لالأ�صف، كانت هذه �صورة من �صور �لرعاية �مل�رشية 

�أن يتابعو� رعايتهم للتفاهمات،  غري �ملتابعة لالأحد�ث، كنا نتمنى من �الإخوة �مل�رشيني 

و�لتي تتّم يف هذ� �الإطار، حتى نح�صل على و�صع �إيجابي، ما حدث يف مو�صوع �صفقة 

�رش�حهم، �إطالق  متابعة  يتم  ومل  �ملحرَّرين،  �الإخوة  �عتقل  �الحتالل  �أن  �الأحر�ر،   وفاء 

وما يز�ل حتى تاريخه، �أكرث من 54 معتقالً يف �ل�صجون �ل�صهيونية، وبالتايل، نحن �الآن 

�إال بعد �اللتز�م بتنفيذ ما مّت  �أن ندخل يف مفاو�صات حول تبادل �الأ�رشى،  ل�صنا ب�صدد 

55
�التفاق عليه يف �صفقة وفاء �الأحر�ر، و�الإفر�ج عن �الأ�رشى كاّفة، و�لذين �أعيد �عتقالهم.

�إن �ملنطق �لقانوين يوؤكد �أن �لتُّهم �لتي ُحوِكم مبوجبها �الأ�رشى �بتد�ًء و�صدرت بحقهم 

�لذي عقد برعاية م�رشية، وبالتايل،  �ل�صفقة  �تفاق  �أحكام خمتلفة، قد �صقطت مبوجب 

فاإن �إعادة �الأحكام �ل�صابقة بدعوى خرق �الأ�رشى لبنود �التفاق ُيعدُّ حماكمة جديدة على 

�لفعل نف�صه، �الأمر �لذي يناه�ص �لقو�عد �لعامة للقانون، و�لتي حُتّرم حماكمة �لفرد على 

�لفعل مرتني، ويوؤكد �أن �الحتالل ال يحرتم �لقانون و�ملعاهد�ت، ويتعامل مبوجب قانون 

�لقوة فار�صاً نف�صه فوق �لقانون.

من  حمرَّرين  �أ�رشى  ِقبل  من  كان  �لتعّهد  ذلك  على  �لتوقيع  �أن  هنا،  نوؤّكد  �أن  ونوّد 

يف  قيادتهم  بقر�ر  �لتزمو�  �لذين  حما�ص  حركة  �أ�رشى  غري  �أخرى،  فل�صطينية  ف�صائل 

�ل�صجون بعدم �لتوقيع على �أي تعّهد دون علمها.

�لر�صالة.نت، نقالً عن: هاآرت�س، 2013/3/12.  53

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع �صالح �لبدويل، 2018/3/5.  54

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع زياد �لظاظا، قيادي يف حركة حما�ص ووزير حكومي �صابق، غزة، 2018/2/28.  55
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يظهر لنا �أن ما نتج عن �ملفاو�صات كان مثمر�ً وقوياً، بالرغم من عدٍد من �النتقاد�ت، 

الأن �إطالة �أمد �ملفاو�صات �أكرث من ذلك، يف ظلّ ظروف �أمنية �صعبة ومعقدة يف قطاع غزة، 

ومتغري�ت �إقليمية مت�صارعة، رمبا كانت لتوؤثر على م�صار �ل�صفقة، وعلى ورقة �ل�صغط 

�ملوجودة يف يِد �ملقاومة، فكان ال بّد من �إمتام �ل�صفقة يف �أ�رشع وقت ممكن، خ�صو�صاً 

بعد �أن دخلت �ملخابر�ت �مل�رشية بفاعلية كو�صيط جاد، �صاعد على �إمتام �ل�صفقة ب�صكل 

م�رشِّف.

لكن، ال بّد �أن يكون هناك ِدّقة وو�صوح يف تد�ول �أ�صماء �الأ�رشى �ملنوي �الإفر�ج عنهم 

�أّي �صفقات قادمة، و�أن تتاأكد �جلهات �الآ�رشة من �صّحة �ملعلومات لديها، ومن دّقة  يف 

تفكرينا  على  يغلب  و�أاّل  و�ملعتقالت،  �ل�صجون  يف  لالأ�رشى  �حلقيقية  و�الأعد�د  �الأ�صماء 

دوماً ح�صن �لنو�يا جتاه �الأطر�ف �الأخرى، و�أن نتعلّم حتماً من �أخطائنا.

رابعًا: مقرتحات لتعزيز مفاو�شات ال�شفقات القادمة:

فة، �صار لز�ماً تقييم �أد�ء حركة حما�ص  حقيقةً، وبعد �إجناز �صفقة وفاء �الأحر�ر �مل�رشِّ

�لتفاو�صي و�أ�صلوبها، وذلك للوقوف على نقاط �لقوة و�ل�صعف �لتي ظهرت خالل تلك 

�جلوالت �لتفاو�صية. وطاملا �أننا ما نز�ل يف حالة �رش�ع م�صتمر مع �الحتالل، فاإن جوالت 

و�قعية  �خليار�ت  �أكرث  من  �لتبادل  �صفقات  ُتعدُّ  حيث  م�صتقبالً،  �صت�صتمر  �لتفاو�ص 

يف  �الحتالل  و�صي�صطر  �ل�صجون،  من  و�إخر�جهم  �الأ�رشى  �أهد�ف  حتقيق  على  وقدرة 

يوم من �الأيام �إىل مبادلتهم.

�لعدو�ن  منذ  حما�ص  حركة  لدى  �صهاينة  �أ�رشى  وجود  ��صتثمار  يجب  وعليه، 

ق�صية  يخدم  وطني  ب�صمٍت  �جلهود  وتكثيف   ،2014 �صنة  غزة  قطاع  على  �ل�صهيوين 

�ملفاو�صات، وو�صع ت�صور عملي  ��صت�رش�ف م�صتقبل  �ل�رشوري  �أ�رش�نا، و�صار من 

الأد�ء تفاو�صي فل�صطيني فاعل وموؤثر وحمقِّق لالإجناز�ت.

�مل�صلحة تقت�صي و�صع روؤية وطنية موّحدة، ووجود ت�صاركية يف قر�ر �صفقة  �إن 

�لتبادل �لقادمة، وهو ما �صيزيد من �ل�صغط على �الحتالل، مع �إمكانية ��صتغالل �جلمهور 

�ل�صهيوين من �أجل �ل�صغط على قياد�ته الإطالق �رش�ح جنودهم �الأ�رشى. وهنا يجدر 
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�لعمل على ت�صكيل جلنة وطنية، يكون هدفها �الأ�صا�صي �لتح�صري و�لتن�صيق و�لتخطيط 

لتلك �ل�صفقة، تت�صمن �آليات عمل ومعايري من �صاأنها حتقيق �أق�صى ��صتفادة لالأ�رشى، 

من خالل تظافر �جلهود �مل�صرتكة بني �لقوى كافة، وتاليف �أي �أخطاء حدثت يف �ل�صفقات 

�ل�صابقة.

وعند حتديد �الأ�صماء يف �أي عملية تبادل، خ�صو�صاً من �لف�صائل �لفل�صطينية �مل�صلحة، 

�لتي ق�صاها  �ل�صحية، و�ملدة  �ملحكومية، و�حلالة  �لتالية: مدة  �ملعايري  بّد من مر�عاة  ال 

و�مل�صتوى  �ملنفَّذة،  �لنوعية  و�لعمليات  معتقلني،  �أ�صقاء  ووجود  �ملتبقية،  و�ملدة  �الأ�صري، 

�لقيادي و�لفكري، و�صمولية �لطيف �لفل�صطيني، و�صمولية �جلغر�فيا �لفل�صطينية، و�أن 

56
ت�صمل �الإخوة �لعرب.

ويقرتح �لكاتب هنا و�صع �آليات عمل وطنية م�صرتكة، وذلك على �لنحو �لتايل:

حتديد �أعد�د �الأ�رشى و�الأ�صري�ت بدقة، ومعرفة ظروفهم وحمكوميتهم و�أعمارهم،   .1
ل�صمان وجود �أولويات عادلة جلميع �الأ�رشى.

�ل�صفقة،  �إجناح  يف  �صت�صهم  �لتي  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  من  طرف  كل  دور  حتديد   .2
و�آليات عملها و�صو�بطه.

توحيد �ملنابر �الإعالمية، و�التفاق على �الأجند�ت و�لتكتيكات �لتفاو�صية، مع مر�عاة   .3
�حلفاظ على �إبقاء �الأ�رشى حتت طرف �آ�رشيهم، وذلك حل�صا�صية وخطورة هذ� �الأمر.

�لتفاهم على و�صيط عادل ونزيه مبا يخدم ق�صية �الأ�رشى، ويفر�ص �رشوط �ل�صفقة   .4
ونتائجها على �الحتالل �ل�صهيوين �لغادر.

�لفل�صطينيني كاأ�رشى حرب، و�الأهم  �ل�صعي لدى �الأمم �ملتحدة لالعرت�ف باالأ�رشى   .5
من ذلك هو �إيجاد �آلية �صامنة ُتلزم �الحتالل بقو�عد �لقانون �لدويل.

57
وطاملا جل�ص �لعدو معك للتفاو�ص فهو يريد �صفقة فعلياً، وبناًء عليه نقرتح �لتايل:

ملف  م�صوؤول  �لفالين  فالن  �أن،  علني  وب�صكل  �صحفي  موؤمتر  يف  �ملقاومة  تعلن  �أن   .1
م�صت�صارين  ومعهم  �أكادييني،  وخب�ء  مدنيني  �ملفاو�صون  يكون  و�أن  �الأ�رشى، 

ع�صكريني و�أمنيني.

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع نز�ر عو�ص �هلل، غزة، 2018/8/2.  56

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع ناجي �لبطة، �أكاديي خمت�ص يف �ل�صوؤون �الأمنية و�الإ�رش�ئيلية، غزة، 2018/3/5.  57
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�أن تكون مطالبنا و�رشوطنا و��صحًة وعلنيًة، ويف �لوقت نف�صه هالميًة وعامًة، دومنا   .2
تخ�صي�ص، فمثالً: �طلب �الإفر�ج عن �لقد�مى من �الأ�رشى دومنا حتديد �أي ��صم من 

�الأ�صماء.

�أن تكون هناك قنو�ت �ت�صال م�صتمرة بني �لقيادتني �ل�صيا�صية و�لع�صكرية.  .3

58
وعندما يتم �ختيار �أي و�صيط الأي �صفقة، فاإنه يجب مر�عاة �لتايل:

أن تتم مو�فقة �لطرفني على �لو�صيط، وعلى �صريه يف عملية �لتبادل.  .1

�أن يحوز ثقة �لطرفني، حيث يطمئّن له �لطرفان.  .2

وحّل  �لتفاو�ص  �إد�رة  على  وقدرة  �لتبادل،  عمليات  يف  جيدة  جتربة  لديه  تكون  �أن   .3

�الإ�صكاالت، و�لتقّدم مبقرتحات خمتلفة.

�ملنطقة،  وظروف  �لتبادل،  وعمليات  �العتقال،  بظروف  كامل  �إملام  لديه  يكون  �أن   .4

وجهات �لتفاو�ص عن �ملعتقلني، وعن دولة �الحتالل.

�أن تكون لديه �صمانة تنفيذ ما يتّم �التفاق عليه.  .5

�صّد  و�الإرباك  �لردع  �آليات  �صمن  ياأتي  فذلك  عليه،  ويوؤّكد  �لكاتب  يوؤّيده  �صبق  ما 

من  فكاك  ال  باأنه  لالحتالل،  ت�صل  �أن  يجب  �لتي  �لقوية  �لر�صائل  �صمن  وكذلك  �لعدو، 

فكاك �أ�رش�نا.

مقابلة �أجر�ها �لكاتب مع نز�ر عو�ص �هلل، غزة، 2018/8/2.  58
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لقد كانت جتربة �ملقاومة �لفل�صطينية عب عمليات �أ�رش جنود �صهاينة، طريقاً �أجنع 

كاأول  �صاليط،  �جلندي  �أ�رش  عملية  �أبرزها  كان  و�لتي  �لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  لتحرير 

عمليًة  فكانت  فل�صطني،  د�خل  �صهيوين  جندي  �أ�رش  يف  منفذوها  ينجح  ع�صكرية  عملية 

�لعملية  تنفيذ  طريقة  خالل  من  �ملقاومة،  �أد�ء  يف  فارقًة  وعالمًة  �ملقايي�ص،  بكل  نوعيًة 

وحدة  خالل  من  �الإخفاء،  عملية  �صاحبت  �لتي  �ملعّقدة  �الأمنية  و�الإجر�ء�ت  و�رشعتها، 

�لظل �لق�صاميّة، و�صوالً �إىل �إجناز هذه �ل�صفقة �مل�رشِّفة.

�أعو�م  خم�صة  مد�ر  على  و�لديبلوما�صية،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �ملعركة  تلك  د�رت  لقد 

و�لعلنية،  �ل�رشية  و�لقنو�ت  و�لو�صاطات  �ملفاو�صات  من  �أيام،  وت�صعة  �أ�صهر  وثالثة 

وو�صائل �ل�صغط و�لرتهيب و�أ�صاليبها، ��صتعان �الحتالل خاللها بكل قدر�ته �لع�صكرية 

�لتبادل،  و�ال�صتخبار�تية، ووّظف كل خب�ته �لتفاو�صية وجتاربه �ل�صابقة يف �صفقات 

وجنّد عالقاته �لدولية و�لديبلوما�صية، وحاول ��صتغالل �لبعد �الإن�صايّن مل�صلحة جندّيه 

�آالف  معاناة  عن  �لّطرف  يغ�ّص  �لعامل  فيه  كان  �لذي  �لوقت  يف  غزة،  قطاع  يف  �الأ�صري 

�لفل�صطينيني �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل، و�لذين �أم�صى بع�صهم ربع قرن من عمره 

1
خلف �لق�صبان.

حافالً  يكن  مل  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تاريخ  �أن  من  �لرغم  على  ذلك  كان 

باأي مفاو�صات مبا�رشة �أو غري مبا�رشة مع كيان �الحتالل، با�صتثناء حمادثات ��صطرت 

�حلركة لعقدها عب و�صطاء، الإبر�م تفاهمات تتعلق بوقف �عتد�ء�ت �الحتالل �ل�صهيوين 

على قطاع غزة، وترف�ص حركة حما�ص حتى �للحظة �أن تفاو�ص دولة �الحتالل ب�صكل 

مبا�رش. 

نعم، مل تكن مفاو�صات �ل�صفقة �صهلة، لي�ص فقط الأنها تدور حول عملية تبادل �أ�رشى 

معّقدة، جتاوزت �خلطوط �حلمر�ء لالحتالل، بل �أي�صاً الأن حما�ص كان لديها حمّرمات 

يف �لتفاو�ص �ملبا�رش مع �الحتالل، لذ� رف�صت �لتفاو�ص معه مبا�رشة وجهاً لوجه يف كّل 

�أن تكون �ملفاو�صات  �ملحطات، بالرغم من حاجتها �إىل �إجناز �ل�صفقة، و��صرتطت د�ئماً 

و�صام عفيفة، يف ذكرى وفاء �الأحر�ر درو�ص و�أ�رش�ر، وكالة �صهاب، 2020/10/18.  1
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غري مبا�رشة وعب و�صطاء. وهنا تكمن �لعقدة يف هذه �لتجربة �لتفاو�صية، حيث مل تكن 

مفاو�صات مبا�رشة.

وعلى �لرغم من �أن �الحتالل مار�ص بو�صائله �ملختلفة �ل�صغط باجتاه حترير �صاليط 

�ملقاومة  �أن  �إال  ُقّدمت؛  �لتي  و�مل�صاومات  �لعرو�ص  كل  من  وبالرغم  ممكن،  ثمن  باأقّل 

�لفل�صطينية كانت تخرج يف كل جولة �أ�صّد �صالبة من �صابقتها، ب�صبب و�صوح �أهد�فها، 

ومت�ّصكها باأغلب �رشوطها، وقوة �صخ�صية وفدها �ملفاو�ص، فلم يجد �الحتالل �صبيالً 

�النتقاد�ت  بع�ص  من  بالرغم  ناجعًة  فكانت  �ل�رشوط،  �أغلب  على  �ملو�فقة  غري  �آخر 

و�ملالحظات.

�أو  �إذ مل يبَق رئي�ص  لقد �صادت �ملعايري �ملزدوجة يف �لتعامل مع �الأ�رشى و�ملعتقلني، 

�إال طرح ق�صية �جلندي  �لعامل،  �ملنطقة من خمتلف دول  �أو برملاين ز�ر  �أو �صفري  وزير 

�صاليط على ب�صاط �لبحث، �أو عر�ص �لتو�صط و�ملقاي�صة و�ل�صغط من �أجل �الإفر�ج عنه، 

دون �أن يقرتن ذلك باالإفر�ج عن �آالف �ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل.

لكن  �ل�صفقة،  هذه  يف  �أدو�ر  لعب  و�لدول  و�لقنو�ت  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  حاولت 

�لو�صاطة �مل�رشية كانت �لعنو�ن �الأبرز يف �إجنازها، فقد لعبت دور�ً مهماً يف تلك �ملفاو�صات 

�إىل �أن �أثمرت يف �لنهاية، وجنحت بعد �أن ف�صلت غريها من �لو�صاطات. وهي بذلك تولت 

�مل�صوؤولية �ل�صيا�صية و�لقانونية و�الأخالقية عن هذ� �مللف، ولذ� يقع على عاتقها متابعة 

تنفيذ �الحتالل لبنود �تفاق �ل�صفقة، بتوفري �حلماية لهوؤالء �ملحرَّرين وعدم �للجوء �إىل 

�عتقالهم مرة �أخرى خارج �إطار �لقانون �لدويل و�الإن�صاين.

لقد حققت �صفقة وفاء �الأحر�ر �إجناز�ت غري متوقعة، وما كان ذلك لوال �صب �ملقاومة 

وحنكتها. كما �أثبتت �أن لغة �لقوة، �لتي ال يفهم �لعدو غريها، وخيار �ملقاومة �مل�صحوبة 

باملفاو�صات �جلادة، لهو �خليار �الأمثل لتحقيق مطالب �ل�صعب �لفل�صطيني، و��صرتد�د 

حقوقه �مل�صلوبة من �لكيان �ل�صهيوين �الإحاليل �لغادر.
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ملحق رقم 1: اأ�رسى من حمرري ال�شفقة نفذوا عمليات اأ�رس جلنود �شهاينة1

عملية الأ�رساملحررم

حممد �ل�رش�حتة1
�ل�صابط �آيف ��صبورت�ص

�إيالن �صعدون

�جلندي نح�صون فاك�صمانجهاد يغمور2

�جلندي نح�صون فاك�صمانزكريا جنيب3

 �جلندي يوهو�صع فريدبرغ�أين �أبو خليل4

�ملالزم �صاهر �صيماين و�جلندي �أرييه فرنكتالع�صام ق�صماين5

تي�صري �صليمان6

�جلندي �ل�صهيوين يارون حمي�صمرو�ن �أبو رميلة7

فهد �ل�صلودي8

حممود عطون9

 �جلندي ن�صيم طويل د�نوماجد �أبو قطي�ص10

مو�صى عكاري11

عبد �هلل عر�ر12

�صابط �ل�صاباك �صا�صون نور�ئيلعلي �لقا�صي13

�صعيد �صاللدة14

عبد �لرحمن غنيمات15

�جلندي �صارون �أدري�أين قفي�صة16

�جلندي كرفاينم�صطفى رم�صان 17

جملة وفاء �الأحر�ر، جملة غري دورية، �ملكتب �الإعالمي لكتائب �لق�صام، 2012.  
1
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ملحق رقم 2: �شور لآثار عملية الوهم املتبدد التي اأُ�رس فيها �شاليط 

ملحق رقم 3: ن�س الر�شالة الأوىل التي كتبها �شاليط 2006



127

ال�صور واملالحق

ملحق رقم 4: ن�س الر�شالة الثانية التي كتبها �شاليط 2008

م�صى  كثري�ً.  �إليكم  م�صتاق  �أنا  �لعزيز�ن؛  “و�لد�ي  الثانية:  الر�شالة  ن�س  ترجمة 

�صحية  م�صاكل  من  �أعاين  بد�أت  لقد  �أ�صري�ً،  �أكون  �أن  يل  ُكتب  �أن  بعد  طويالن  عامان 

ر�صالتي  يف  كما  �حلياة.  من  �لنوع  هذ�  من  جـزء  هو  �لذي  �حلر�ن  عن  ف�صالً  ونفـ�صية، 

�ل�صابقة، �آمل �أنكم من �لناحية �لنف�صية بد�أمت تتح�صنون، بعد �أن �أكملتم حياتكم بدوين. 

�أنا ال زلت �أفكر يف �لــيوم �لذي �صوف �أكون فيه قد حتررت الأر�كم، وال زلت موؤمناً باأن 

هذ� �ليوم �صيكون قريـباً. �أدعو �حلكومة �أال تهمل �ملفاو�صات من �أجل �إطالق �رش�حي، 

و�أال ت�صب ُجّل جهدها من �أجل �لعمل على �إطالق �الأ�رشى من لبنان فقط. �مل�صتاق �إليكم 

جلعاد، يونيو 2008”.
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2VIPs ملحق رقم 5: قائمة اأ�شماء الأ�رسى والتي �شميت بقائمة

حتقيق ��صتق�صائي لبنامج “ما خفي �أعظم”، قناة �جلزيرة، 2021/5/6.  
2
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ملحق رقم 6: �شور من عملية تبادل �شفقة وفاء الأحرار 2011
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3
ملحق رقم 7: وثائق ملحا�رس جل�شات مفاو�شات ال�شفقة

حتقيق ��صتق�صائي لبنامج “ما خفي �أعظم”، قناة �جلزيرة، 2021/5/6.  
3
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ملحق رقم 8: ن�س اتفاق �شفقة التبادل والإطار التف�شيلي لبنوده، حيث وّقعت عليه 

 
4
الأطراف ب�شكل منف�شل

حتقيق ��صتق�صائي لبنامج “ما خفي �أعظم”، قناة �جلزيرة، 2021/5/6.  
4



139

ال�صور واملالحق



140

الطريق اإىل �صفقة وفاء الأحرار

د. مو�شى اأبو مرزوق

د. اأ�شامة املزيني

د. غازي حمد

م. نزار عو�س اهلل

اأ . �شالح العاروري

القيادي مروان عي�شى

د. حممود الزهار

اأ . حممد ن�رس

القيادي اأحمد اجلعربي 

ملحق رقم 9: اأع�شاء وفود التفاو�س عن حركة حما�س
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جريهارد كونراد

لواء/ مراد موايف

لواء/ حممد اإبراهيم

جرنال/ عمر حيفاوي

اإرن�شت اأورلو

لواء/ حممد �شحاته

لواء/ خالد عرابي

القن�شل/ نادر الأع�رس

اأوليفر ماكترينن

لواء عمر �شليمان

عميد/ وائل ال�شفتي

يا�رس الغزاوي

اآل�شرت كروك

ملحق رقم 10: و�شطاء مفاو�شات ال�شفقة
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جر�شون با�شكنييوفال دي�شكني

موتي كري�شتالعامو�س جلعاد

ملحق رقم 11 �شور اأع�شاء وفود التفاو�س عن الحتالل ال�شهيوين

يارون بلومحجاي هدا�سديفيد ميدان

عوفر ديكل
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اأولً: القراآن الكرمي

ثانياً: املقابالت ال�شخ�شية:

�لبدويل، �صالح، قيادي يف حما�ص مطلع على مفاو�صات �ل�صفقة، مقابلة �صخ�صية،   .1
غزة، 2018/3/5.

�الأمنية و�الإ�رش�ئيلية، مقابلة �صخ�صية،  �ل�صوؤون  �أكاديي خمت�ص يف  �لبطة، ناجي،   .2
غزة، 2018/3/4.

غزة،  �صخ�صية،  مقابلة  �لقومي،  �الأمن  جمال  يف  خمت�ص  �أكاديي  �إبر�هيم،  حبيب،   .3
.2018/5/2

�صخ�صية،  مقابلة  �ل�صفقة،  مفاو�صات  على  مطلع  حما�ص  يف  قيادي  خليل،  �حلية،   .4
غزة، 2018/5/10.

�لظاظا، زياد، قيادي يف حركة حما�ص ووزير حكومي �صابق، مقابلة �صخ�صية، غزة،   .5
.2018/2/28

مقابلة  ديبلوما�صي،  وخبري  �أكاديي  ف،  ت.  م.  يف  قيادي  حممود،  �لعجرمي،   .6
�صخ�صية، غزة، 2018/3/15.

متت  مقابلة  �لتفاو�ص،  وفود  �أع�صاء  �أبرز  �أحد  حما�ص،  يف  قيادي  نز�ر،  �هلل،  عو�ص   .7
باملر��صلة، غزة، 2018/8/2.

مرد�وي، حممود، �أ�صري حمرر �صمن �صفقة وفاء �الأحر�ر، مبعد من �ل�صفة �إىل غزة،   .8
خمت�ص يف �ل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، مقابلة متت باملر��صلة، غزة، 2018/4/13.

�لناعوق، حممد، �أ�صري حمرر �صمن �صفقة وفاء �الأحر�ر، من غزة، ر�فق قيادة �أ�رشى   .9
حما�ص يف �صجون �الحتالل، مقابلة �صخ�صية، غزة، 4/29 و2018/4/30.

ثالثاً: الر�شائل العلمية:

ر�صالة  غزة،”  قطاع  حكم  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صية  “�لتجربة  حممد،  �لزيناتي،   .1
ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �الأزهر، غزة، 2013.
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رابعاً: الكتب:

الأ�شباب-اليوميات- غزة:  على  الثالثة  الإ�رسائيلية  احلرب  عدنان،  عامر،  �أبو   .1

النتائج. �لريا�ص: مركز �لبيان للبحوث و�لدر��صات، 2015.

�لبخاري، حممد، �شحيح البخاري، ط 1. بريوت: د�ر �لفكر، 1991.  .2

�لبخاري، حممد، �شحيح البخاري، ط 3. بريوت: د�ر �بن كثري، 1987، ج 5.  .3

والتفاو�س والتوا�شل  التدافع  جدلية  وحما�س:  اإ�رسائيل  �أ�رشف،  بدر،   .4 

1987-2014. بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2016.

بن �أبي �صيبة، حممد، امل�شنف. �لريا�ص: مكتبة �لر�صد، 1989، ج 6.  .5

بن من�صور، �صعيد، ال�شنن. �لهند: �لد�ر �ل�صلفية، د.ت.  .6

بن منظور، حممد، ل�شان العرب. بيـروت: د�ر �صـادر، د.ت، ج 5.  .7

�لرتمذي، حممد، �شنن الرتمذي. بريوت: د�ر �إحيـاء �لتـر�ث �لعربـي، د.ت.  .8

العدوان على غزة حرب الفرقان  �إياد، و�أبو عامر، عدنان،  �أمني، و�لدجني،  دبور،   .9

للدر��صات  روؤى  مركز  غزة:  املعركة.  ملجريات  حما�س  اإدارة   :2009-2008
و�الأبحاث، 2010، ج 2.

�لر�زي، حممد، خمتار ال�شحاح. بريوت: مكتبة لبنان، 1995، ج 1.  .10

�ل�صافعي، حممد، الأم، ط 2. بريوت: د�ر �ملعارف، 1973، ج 4.  .11

�لطب�ين، �صليمان، املعجم ال�شغري. بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1983، ج 1.  .12

�لطبي، حممد، تاريخ الر�شل. بريوت: د�ر �صادر، 1986، ج 2.  .13

بريوت: البخاري.  �شحيح  ب�رسح  الباري  فتح  حجر،  بن  �أحمد  �لع�صقالين،   .14 

د�ر �لفكر، 1998، ج 6.

قادة  �صل�صلة  اجلعربي،  اأحمد  املقاومة  اأركان  قائد  و�آخرون،  �صابر،  عليان،   .15

معا�رشون )5(. غزة: موؤ�ص�صة �إبد�ع لالأبحاث و�لدر��صات و�لتدريب، 2014.

فرو�نة، عبد �لنا�رش، حرية الأ�رسى ما بني �شفقات التبادل والت�شوية ال�شلمية.   .16

غزة: مركز �الأ�رشى للدر��صات، 2010.
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�لقرطبي، حممد، تف�شري القرطبي، ط 2. �لقاهرة: د�ر �ل�صعب، 1953، ج 5.  .17

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد”   .18
اإىل �شفقة “وفاء الأحرار”، �صل�صلة تقرير معلومات )22(. بريوت: مركز �لزيتونة 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012.

خام�شاً: الكتب املرتجمة:

�لب�صتاين.  ح�صان  ترجمة  املتحدة،  الوليات  يف  اإ�رسائيل  �شطوة  جيم�ص،  برت��ص،   .1
بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم و�لن�رش، 2007.

�شاد�شاً: املجالت والدوريات:

والدرا�شات  ال�رسيعة  جملة  �الإ�صالمي،”  �لفقه  يف  �الأ�رشى  “�أحكام  حممد،  �صبري،   .1
الإ�شالمية، جمل�ص �لن�رش �لعلمي، جامعة �لكويت، �لكويت، �لعدد 56، 2004.

تبادل  �صفقات  بني  �إثارة  �الأكرث  �ل�صفقة  لالأحر�ر:  “�لوفاء  مهند،  �حلميد،  عبد   .2
�الأ�رشى،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، 

�لعدد 89، �صتاء 2012.

عدد  غزة،  �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صهيد  لكتائب  �الإعالمي  �ملكتب  الأحرار،  وفاء  جملة   .3
خا�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012.

�شابعاً: اللقاءات واملقابالت التلفزيونية:

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، غزة، 2011/10/25.  .1

قناة �الأق�صى، لقاء حو�ري مع حممود �لزهار، غزة، 2009/9/30.  .2

حما�ص  بني  �الأ�رشى  تبادل  �لزهار:  حممود  مع  “مبا�رش  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة   .3
و�إ�رش�ئيل،” موقع يوتيوب، 2010/7/3، �نظر:

https://www.youtube.com/watch?v=v2Hs7VL7sFs  

قناة �جلزيرة، “ما خفي �أعظم: يف قب�صة �ملقاومة،” حتقيق ��صتق�صائي، 2021/6/6.  .4

غزة،  �لن�صري�ت،  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صية  �للجنة  حمد،  غازي  مع  �صيا�صي  لقاء   .5
.2018/1/11
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ثامناً: املقالت والتقارير ال�شحفية:

�إ�رش�ئيل تبث �رشيط �الأ�صري �صاليط، موقع �جلزيرة.نت، 2009/10/2.  .1

�لبيطانية �الإذ�عة  هيئة  موقع  �صاليط،  عن  �الإفر�ج  مفاو�صات  يف  تقدم  �إ�رش�ئيل:   .2 
)بي بي �صي(، 2009/11/23، �نظر:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/11/091122_om_israel_  

shalit_tc2

�صاليط،  �صفقة  على  عقد  �لقوى:  ميز�ن  غرّي  �لذي  و�لثمن   – �لقر�ر  ور�ء  �الأ�رش�ر   .3
موقع �صبكة �لهدهد �الإخبارية، 2021/10/10، نقالً عن موقع و�ال �الإ�رش�ئيلي، �نظر: 

https://hodhodpal.com/post/30477

يديعوت  �صحيفة  �صاليط،  �صفقة  لنتائج  �ال�صتعد�د  يجب  في�صمان،  �أليك�ص   .4
اأحرونوت، 2011/10/14، ترجمة �صحيفة احلياة اجلديدة، 2011/10/15.

الين،  �أون  فل�صطني  موقع  �صاليط،  �صفقة  حول  مثرية  تفا�صيل  يك�صف  �لبغوثي   .5
http://felesteen.ps/details/24122/.html :2011/9/8، �نظر

و�ألوية  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  عن  �صادر   ،1 رقم  ع�صكري  �صحفي  بيان   .6
�ل�صهيد  �لدين وجي�ص �الإ�صالم، حول �جلندي �ملفقود، موقع كتائب  �لنا�رش �صالح 

https://alqassam.ps/arabic  :عز �لدين �لق�صام، 2006/6/26، �نظر

و�ألوية  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  عن  �صادر   ،2 رقم  ع�صكري  �صحفي  بيان   .7
�لنا�رش �صالح �لدين وجي�ص �الإ�صالم، حول �جلندي �ملفقود، كتائب �ل�صهيد عز �لدين 

�لق�صام، 2006/7/1.

�لتفاو�ص و�لعقبات يف �صفقة �صاليط، ملخ�ص  بريغمان، رونني، تفا�صيل م�صار�ت   .8
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

الإ�شدارات باللغة العربية:

اأولً: �شال�شل الكتب )93 جملداً وكتاباً(:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني، �صدر من هذه �ل�صل�صلة 12 جملد�ً، تغطي   .1

�لفرتة 2005–2021. 

�لفرتة  تغطي  جملد�ت،   7 �ل�صل�صلة  هذه  من  �صدر  الفل�شطينية،  الوثائق  �شل�شلة   .2

.2011–2005

�لفرتة  8 جملد�ت، تغطي  �ل�صل�صلة  الفل�شطينية، �صدر من هذه  اليوميات  �شل�شلة   .3

.2021–2014

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً، �صدر من هذه �ل�صل�صلة 13 كتاباً.  .4

�شل�شلة تقرير معلومات، �صدر من هذه �ل�صل�صلة 29 كتاباً.  .5

�شل�شلة ملف معلومات، �صدر من هذه �ل�صل�صلة 9 كتب.  .6

�شل�شلة درا�شات علميَّة حمكَّمة، �صدر من هذه �ل�صل�صلة 15 كتاباً.  .7

ثانياً: كتب عامة )91 كتاباً(:

و�ئل �صعد، احل�شار: درا�شة حول ح�شار ال�شعب الفل�شطيني وحماولت اإ�شقاط   .1
حكومة حما�س، 2006.

حممد عارف زكاء �هلل، الدين وال�شيا�شة يف اأمريكا: �شعود امل�شيحيني الإجنيليني   .2
واأثرهم، ترجمة �أمل عيتاين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رسائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .3
حم�صن حممد �صالح، حمرر، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة   .4

البناء، 2007.

وحكومتها حما�س  جتربة  يف  نقدية  قراءات  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .5 
.2007 ،2007-2006

خالد وليد حممود، اآفاق الأمن الإ�رسائيلي: الواقع وامل�شتقبل، 2007.  .6
الفل�شطينية ال�شلطة  يف  الأمنية  التطورات  �صعد،  وو�ئل  �بحي�ص  ح�صن   .7 

2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.
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وحما�س  لفتح  الأمني  ال�شلوك  الإرادات:  �رساع  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .8

والأطراف املعنية 2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

مرمي عيتاين، �رساع ال�شالحيات بني فتح وحما�س يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية   .9

.2008 ،2007-2006

الدولية  ال�رسعية  بني  الفل�شطينيني  الالجئني  حقوق  ح�صاوي،  جنوى   .10

واملفاو�شات الفل�شطينية – الإ�رسائيلية، 2008.

،2008 لبنان،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأو�شاع  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .11 

ط 2، 2012.

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008، ط 2، 2015.  .12

الثانية لبنان  حرب  من  م�شتخل�شة  درو�س  مرتجم،  عامر،  �أبو  عدنان   .13 
)متوز 2006(: تقرير جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�شت الإ�رسائيلي، 2008.

عدنان �أبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س الإ�رسائيلي، 2009.  .14
ق�صي �أحمد حامد، الوليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�شطني، 2009.  .15

منذ  لبنان  يف  الإ�شالمية  اجلماعة  منّاع،  ومعني  علي  �لقادر  وعبد  عيتاين  �أمل   .16
الن�شاأة حتى 1975، 2009.

�شمات النخبة ال�شيا�شية الفل�شطينية قبل وبعد قيام  �صمر جودت �لبغوثي،   .17
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، 2009.

غزة:  قطاع  على  الإ�رسائيلي  العدوان  يف  درا�شات  حمرر،  �لكيايل،  �حلميد  عبد   .18
عملية الر�شا�س امل�شبوب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان �أبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رسائيلية ا�شرتاتيجية: التقدير ال�شرتاتيجي   .19
ال�شادر عن معهد اأبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي، 2009.

�صامح خليل �لو�دية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رسائيلية، 2009.  .20
واليهود(  )العرب  والأر�س  ال�شكان  القد�س:  مدينة  �صاحلية،  عي�صى  حممد   .21

1275-1368هـ/ 1858-1948م، 2009.
لبنان:  يف  الفل�شطيني  املجتمع  يف  الإ�شالمية  والقوى  احلركات  مرة،  فهد  ر�أفت   .22

الن�شاأة – الأهداف – الإجنازات، 2010.

فل�شطني: درا�شات من منظور مقا�شد ال�رسيعة الإ�شالمية،  �صامي �ل�صالحات،   .23
ط 2 )مّت �لن�رش بالتعاون مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة(، 2010.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، درا�شات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .24
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مـاأمون كـيو�ن، فل�شطينيون يف وطنهم ل دولتهم، 2010.  .25
اإ�شالمية،  روؤية  الفل�شطينية:  الق�شية  حقائق وثوابت يف  حم�صن حممد �صالح،   .26

2010، طبعة مزيدة ومنقحة وم�صورة، 2020.
عبد �لرحمن حممد علي، حمرر، اإ�رسائيل والقانون الدويل، 2011.  .27

كرمي �جلندي، �شناعة القرار الإ�رسائيلي: الآليات والعنا�رس املوؤثرة، ترجمة �أمل   .28
عيتاين، 2011.

و�صام �أبي عي�صى، املوقف الرو�شي جتاه حركة حما�س: 2010-2006، 2011.  .29
مواجهة  يف  ودورها  فل�شطني  يف  الإ�شالمية  الأوقاف  �ل�صالحات،  حممد  �صامي   .30

الحتالل الإ�رسائيلي، 2011.

نادية �صعد �لدين، حق عودة الالجئني الفل�شطينيني بني حل الدولتني ويهودية   .31
الدولة، 2011.

عامر خليل �أحمد عامر، ال�شيا�شة اخلارجية الإ�رسائيلية جتاه اإفريقيا: ال�شودان   .32
منوذجاً، 2011.

�إبر�هيم �أبو جابر و�آخرون، الداخل الفل�شطيني ويهودية الدولة، 2011.  .33
غزة:  قطاع  على  العدوان  خالل  الإ�رسائيلية  اجلرائم  علي،  حممد  �لرحمن  عبد   .34

درا�شة قانونية، 2011.

نائل �إ�صماعيل رم�صان، اأحكام الأ�رسى يف �شجون الحتالل الإ�رسائيلي: درا�شة   .35
فقهية مقارنة، 2012.

يف  الإ�شالمية  احلركة  تاريخ  يف  حمطة  الزهور:  مرج  �لبوريني،  حممد  ح�صني   .36
فل�شطني، 2012.

على  العتداء  الغربية:  ال�شفة  يف  ال�شهاينة  امل�شتوطنون  دوعر،  حممد  غ�صان   .37
الأر�س والإن�شان، 2012.

دالل باج�ص، احلركة الطالبية الإ�شالمية يف فل�شطني: الكتلة الإ�شالمية منوذجاً،   .38
.2012

و�ئل عبد �حلميد �ملبحوح، املعار�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة الإ�شالمية   .39
)حما�س( 1994-2006: درا�شة حتليلية، 2012.

والآفاق  الفل�شطيني  الوطني  امل�رسوع  اأزمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .40
املحتملة، 2013.

الإخوان  عن  م�شودي  عدنان  د.  ذكريات  املواجهة:  اإىل  حمرر،  حممد،  بالل   .41
امل�شلمني يف ال�شفة الغربية وتاأ�شي�س حما�س، 2013.
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الفل�شطينية  الق�شية  الأمريكية جتاه  ال�شيا�شة اخلارجية  �لو�دية،  �أحمد جو�د   .42
.2013 ،2011-2001

امل�شلوبة: زفرات  الزائفة واحل�شانة  الدميوقراطية  �هلل عبد �جلو�د،  نا�رش عبد   .43
نائب عن ال�شفة الغربية يف املجل�س الت�رسيعي الفل�شطيني، 2013.

التجربة  ر�شيد  يف  تاريخية  درا�شة  القد�س:  اإىل  الطريق  �صالح،  حممد  حم�صن   .44
الإ�شالمية على اأر�س فل�شطني منذ ع�شور الأنبياء وحتى اأواخر القرن الع�رسين، 

ط 5، 2014. 

عبد �هلل عيا�ص، جي�س التحرير الفل�شطيني وقوات التحرير ال�شعبية ودورهما يف   .45
مقاومة الحتالل الإ�رسائيلي 1973-1964، 2014.

حم�صن حممد �صالح، مدخل اإىل ق�شية الالجئني الفل�شطينيني )مّت �لن�رش بالتعاون   .46

مع �أكاديية در��صات �لالجئني(، 2014.

يف  درا�شات  )حما�س(:  الإ�شالمية  املقاومة  حركة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .47

الفكر والتجربة، 2014، ط 2، 2015.

الوطني  واملجل�س  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .48

الفل�شطيني: تعريف - وثائق - قرارات، 2007، ط 2، 2014.

يف  الفل�شطينيني  لالأ�رسى  والف�شائلي  التنظيمي  البناء  عبيد،  منر  ربحي  ماهر   .49
�شجن النقب، 2014.

التنمية والإعمار يف مواجهة احل�شار  قطاع غزة:  حم�صن حممد �صالح، حمرر،   .50
والدمار، 2014.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية: درا�شات يف التجربة   .51

والأداء 2013-1994، 2015.

عطا حممد زهرة، الربنامج النووي الإيراين، 2015.  .52

با�صم �لقا�صم، �شواريخ املقاومة يف غزة: �شالح الردع الفل�شطيني، 2015.  .53

اإ�شكاليات  الفل�شطيني:  ال�شيا�شي  النظام  ب�صار�ت،  و�صليمان  نعري�ت  ر�ئد   .54

الإ�شالح واآليات التفعيل، 2016.

ر�مي حممود خري�ص، اخلطاب ال�شحفي الفل�شطيني جتاه املقاومة الفل�شطينية:   .55

درا�شة حتليلية وميدانية مقارنة، 2016.

اأو�شلو:  النزاع على ال�شيادة يف فل�شطني يف ظّل اتفاقيات  فرحان مو�صى علقم،   .56

املخزون املائي يف ال�شفة الغربية منوذجاً، 2016.
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يف  ال�شيا�شية  التنمية  يف  ودورها  الإ�شالمية  الن�شوية  �مل�رشي،  ر�صاد  خلود   .57

فل�شطني، 2016.

با�صم �لقا�صم وربيع �لدنان، م�رس بني عهدين: مر�شي وال�شي�شي: درا�شة مقارنة،   .58

)1( التغريات الد�شتورية والنتخابات، 2016.

با�صم �لقا�صم وربيع �لدنان، م�رس بني عهدين: مر�شي وال�شي�شي: درا�شة مقارنة،   .59

)2( الأحزاب والقوى ال�شيا�شية، 2016.

م�رس بني عهدين: مر�شي وال�شي�شي: درا�شة مقارنة، )3(  با�صم جالل �لقا�صم،   .60

الأداء القت�شادي، 2016.

م�رس بني عهدين: مر�شي وال�شي�شي: درا�شة مقارنة، )4(  با�صم جالل �لقا�صم،   .61

الأداء الأمني والق�شائي، 2016.

 )5( مقارنة،  درا�شة  وال�شي�شي:  مر�شي  عهدين:  بني  م�رس  �لدنان،  حممد  ربيع   .62

الأداء الإعالمي، 2016.

 )6( مقارنة،  درا�شة  وال�شي�شي:  مر�شي  عهدين:  بني  م�رس  �لدنان،  حممد  ربيع   .63

ال�شيا�شة اخلارجية، 2016.

مالحظة: مّت جمع �لكتب �ل�صتة �ل�صابقة يف جملد بعنو�ن م�رس بني عهدين: مر�شي   •
وال�شي�شي: درا�شة مقارنة، و�صدر عن �ملركز يف 2016.

�أحمد حامد �لبيتاوي، العمالء واجلوا�شي�س الفل�شطينيون: عني اإ�رسائيل الثالثة،   .64

.2016

عدنان �أبو عامر، منظومة الأمن الإ�رسائيلي والثورات العربية، 2016.  .65
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