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مقدمة

لعل التاريخ مل ي�شهد جتربة توازي جتربة ال�شمود واملمُعاناة التي متيزت بها احلركة 

البالغ،  باالهتمام  حتظ  مل  اأنها  غري  تاريخيًا،  االأطول  تعّد  والتي  الفل�شطينية،  االأ�شرية 

على  وذلك  املتعاقبة،  الفل�شطينية  احلكومات  من  الالزمة  وامل�شاندة  الكايف،  والدعم 

واملراكز  اجلمعيات  من  والعديد  باالأ�رشى،  فل�شطينية خا�شة  وزارة  من وجود  الرغم 

املتخ�ش�شة، اإال اأن هذه اجلهات اقت�رش ن�شاطها على االإح�شائيات، والتوثيق لروايات 

معاناة االأ�رشى وتعذيبهم، واقت�رش اهتمامهم بق�شية االأ�رشى على عائالتهم، وحميطهم 

االجتماعي االأقرب، اأو من خا�ص جتربة االأ�رش.

كما مل حتدث عملية الت�شوية ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية اأي تغيري جذري يف هذا 

امللف على الرغم من جوالت املفاو�شات العديدة، والتي كانت يف اأح�شن االأحوال 

والتي يف معظمها كانت  الثقة”،  ”ح�شن  باإجراءات  ي�شمى  ما  تقت�رش على خطوات 

حاالت اإطالق �رشاح ملعتقلني جنائيني، اأو عمال يتم تهريبهم للعمل داخل االأرا�شي 

املحتلة يف �شنة 1948، ويتم اعتقالهم كمخالفني للقانون.

واملعلومات  االأر�شيف  ق�شم  اختار  وح�شا�شيته،  املو�شوع  اأهمية  من  وانطالقًا 

الثاين والع�رشين من �شل�شلة تقرير املعلومات على ق�شية  اإ�شداره  ال�شوء يف  اأن ي�شلط 

اأ�شهمت يف اإطالق �رشاح اأكرث من األف اأ�شري فل�شطيني، وهي عملية تبادل االأ�رشى بني 

حركة حما�ص و”اإ�رشائيل”، والتي مت التوقيع عليها يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2011.

يعر�ص التقرير لتاريخ احلركة االأ�شرية، وواقع االأ�رشى ومعاناتهم داخل ال�شجون 

املقاومة  حركات  بني  قامت  التي  التبادل  عمليات  اأبرز  اإىل  ي�شري  كما  االإ�رشائيلية، 

التي مت من خاللها  ”الوهم املتبدد”،  ثم يتحدث عن عملية  الفل�شطينية و”اإ�رشائيل”. 

العملية  هذه  عن  ترتب  وما   ،Gilad Shalit �شاليط  جلعاد  االإ�رشائيلي  اجلندي  اأ�رش 

ال�شحايا  الكثري من  من ت�شديد للح�شار على قطاع غزة، وا�شتهدافه بحرب خلفت 
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الرتاجع عن �رشوط  ل�شاليط على  االآ�رشة  الفل�شطينية  الف�شائل  اإرغام  بهدف  والدمار، 

اإطالق �رشاحه.

ثم يعر�ص التقرير لواقع املفاو�شات غري املبا�رشة بني ”اإ�رشائيل” وحما�ص بو�شاطة 

بغية  وقطري،  تركي  ودعم  اأملانية،  حماوالت  اإىل  باالإ�شافة  اأ�شا�شي،  ب�شكل  م�رشية 

تقريب وجهات النظر، واإحداث مقاربات ممكنة الإنهاء امللف. ومن ثم يتناول التقرير 

احلديث عن �شفقة تبادل االأ�رشى.
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اأوًل: الأ�صرى الفل�صطينيون و�صفقات التبادل

1. واقع احلركة الأ�صرية الفل�صطينية:

ما م�ص كافة �رشائح  الفل�شطينية، واأهم  الق�شية  اإحدى ركائز  االأ�شرية  تعّد احلركة 

الربيطاين على فل�شطني.  الفل�شطيني على مدار �شنوات ن�شاله منذ االنتداب  ال�شعب 

ناجعة  اأداة  والبط�ص  االعتقاالت،  اأن  واالإ�رشائيلي  الربيطاين  االحتالل  اعتقد  فقد 

وم�شاملته،  لالحتالل،  الواقع  االأمر  مع  للتعاي�ص  ودفعه  الفل�شطيني،  ال�شعب  لرتوي�ص 

وعدم اللجوء اإىل االنتفا�شات والثورات يف �شبيل التحرر.

عقلية  اأن  وبو�شوح،  نالحظ،  االإ�رشائيلي  لالحتالل  القمعي  التاريخ  اإىل  وبالنظر 

هذا املحتل ترى اأن �شجونها اأداة حماية ال�شتمرار احتاللها، بزج كل فل�شطيني ترى 

فيه تهديداً لهذا االحتالل، لدرجة اأن ال�شجون االإ�رشائيلية مل تخل حتى من االأطفال 

الفل�شطينية  العائالت  من  العديد  قد طال  االأ�رش  واأن  ال�شن،  كبار  ف�شاًل عن  والن�شاء، 

بكافة اأفرادها، االأب، واالأم، واالأبناء.

م�شرية  يف  هّدامًا  دوراً  تلعب  اأن  حاولت  االحتالل  �شجون  اأن  فيه  �شك  ال  ومما 

تتطلبه  االأطفال من طفولتهم، وما  الفل�شطينية، من خالل حرمان  ال�شخ�شية  تكوين 

هذه الفرتة من تكوين ال�شخ�شية، ور�شم معامل دورها يف احلياة االجتماعية امل�شتقبلية. 

عدد  و�شل  فقد  الفل�شطينية.  االأ�شرية  احلركة  جمموع  يف  ن�شيبهم  لالأطفال  وكان 

ن�شبته  ما  وي�شكلون  طفل،   300 اإىل   2010/1/27 يف  االحتالل  �شجون  يف  االأطفال 

4.1% من اإجمايل عدد االأ�رشى، تعر�شوا ملا يتعر�ص له االأ�رشى الكبار من التعذيب، 

واالتفاقيات  االأعراف  لكل  وا�شح  انتهاك  يف  الالاإن�شانية،  واملعاملة  واملحاكمات، 

. اإال اأن هذه املعاناة، وعلى الرغم من ق�شوة ظروفها، �شقلت جياًل فل�شطينيًا 
1
الدولية

خمتلفًا عن باقي اأقرانه يف ال�شعوب االأخرى؛ فبات الطفل الفل�شطيني يحمل امل�شوؤولية 

بالرغم من مرارة  اأكرب من �شنه، �شامداً  الوطنية مبكراً، وكان يف وجه �شجانيه دومًا 
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االأول/  كانون  يف  بداأت  التي  االأوىل،  االنتفا�شة  اأطفال  وبات  واحلرمان.  االعتقال 

التي  االأق�شى(،  )انتفا�شة  الثانية  االنتفا�شة  وقادة  رجاالت،  مثاًل،   1987 دي�شمرب 

انطلقت يف اأيلول/ �شبتمرب 2000.

الفل�شطيني،  ال�شباب  م�شتقبل  على  وا�شحة  تاأثريات  ال�شجن  ل�شنوات  كان  كما 

وتكوينهم االجتماعي، وعلى دورهم يف بناء املجتمع، من خالل عدم انتظام حت�شيلهم 

العلمي بال�شكل الطبيعي، واكت�شاب املهنة املنا�شبة، اأو تكوين اأ�رشة يف ال�شن الطبيعي 

لل�شباب، ف�شاًل عما يخلفه ال�شجن من اأمرا�ص، واإعاقات ج�شدية.

اأما املراأة الفل�شطينية، فقد عانت هي االأخرى من ويالت ال�شجون، حيث دخل 

ال�شجون االإ�رشائيلية اأكرث من 15 األف امراأة فل�شطينية منذ �شنة 1967؛ و�شهدت فرتة 

االنتفا�شة االأوىل اأكرب عمليات اعتقال للمراأة الفل�شطينية، اإذ و�شل عدد االأ�شريات اإىل 

 .
2
ت�شعة اآالف اأ�شرية، بينما كان هناك حوايل 900 حالة اعتقال خالل انتفا�شة االأق�شى

الفل�شطينية،  املراأة  على  والتهديد  ال�شغط  و�شائل  �شتى  االحتالل  �شلطات  وانتهجت 

اأربع منهن خالل  اأ�شريات،  ومنها على �شبيل الذكر ال احل�رش، حاالت الوالدة ل�شبع 

انتفا�شة االأق�شى، حيث كّن مثااًل للمعاناة، التي جت�شد حقد وب�شاعة املحتل االإ�رشائيلي؛ 

ملن  الالزمة  الرعاية  ينلن  اأو  قيودهن،  حتى  تفك  اأن  دون  الوالدة  بتجربة  مررن  فقد 

هن يف حالتهن. حتى اأن مواليدهن عا�شوا داخل ال�شجون، وعاي�شوا ق�شوة ظروفها 

ومرارة احلرمان داخلها، وبقوا حتى حلظة االإفراج عن اأمهاتهم.

واملعاقني  وامل�شابني،  واملر�شى،  اجلرحى،  حتى  االإ�رشائيلي  االحتالل  ي�شتثن  مل 

من اعتقاالته، حيث ما يزال اأكرث من اأربعني اأ�شرياً فل�شطينيًا معاقًا يقبعون يف �شجون 

فيما  ج�شدية،  اإعاقات  من  يعانون  وغالبيتهم  اإعاقتهم،  واختالف  بتنوع  االحتالل، 

االإح�شاء  دائرة  مدير  به  اأفاد  ما  بح�شب  ونف�شية،  ذهنية  اإعاقات  من  اأقل  عدد  يعاين 

. وهنا ال بد من 
3
بوزارة االأ�رشى واملحررين يف ال�شلطة الفل�شطينية عبد النا�رش فروانة

االإ�شارة اإىل االإهمال ال�شحي الذي تتعمد ممار�شته �شلطات االحتالل، للت�شبب بزيادة 

معاناة االأ�رشى املر�شى، حتى الأولئك الذين يحتاجون اإىل عمليات جراحية.
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وقدرت وزارة االإعالم يف ال�شلطة الفل�شطينية عدد حاالت االعتقال يف �شفوف 

ال�شعب الفل�شطيني منذ �شنة 1948 وحتى اأيلول/ �شبتمرب 2010 بنحو 800 األف حالة، 

اأن  اأ�شدرته  تقرير  يف  واأو�شحت  الفل�شطيني.  ال�شعب  اأبناء  من   %25 ن�شبته  ما  اأي 

اأي  االأوىل،  االنتفا�شة  بدء  1967 وحتى  منذ  �شجلت  اعتقال  األف حالة   420 قرابة 

االنتفا�شة  �شنوات  خالل  معدلها  لريتفع  �شنويًا،  اعتقال  حالة  األف   21 مبعدل 

انتفا�شة  بدء  منذ  جل  �شمُ . يف حني 
4
�شنويًا اعتقال  األف حالة   30 اإىل   )1994-1987(

75 األف حالة اعتقال، من بينهم  2011/10/5 قرابة  2000/9/28 ولغاية  االأق�شى يف 

.
5
9 اآالف طفل اأ�شري، وقرابة 900 اأ�شرية

تزال  ما  ”اإ�رشائيل”  اأن  فروانة  النا�رش  عبد  الباحث  اأعلن   2011/11/27 ويف 

بينهم  من  فل�شطيني،  اأ�شري  اآالف  خم�شة  قرابة  ومعتقالتها  �شجونها  يف  حتتجز 

مركز  اإح�شائيات  وت�شري   .
6
ووزرين فل�شطينيًا  نائبًا  و23  اأ�شرية،  و11  طفاًل،   195

تعتمد  التي  )بت�شيلم(،  املحتلة  االأرا�شي  يف  االإن�شان  حلقوق  االإ�رشائيلي  املعلومات 

القد�ص  باأ�رشى  تعرتف  ال  التي  االإ�رشائيلية،  ال�شجون  م�شلحة  اإح�شائيات  على 

الفل�شطينيني يف  االأ�رشى  اأن عدد  اإىل  فل�شطينيون،  اأ�رشى  اأنهم  48 على  وفل�شطينيي 

.
7

 2011/11/30 اأ�شرياً حتى   4,803 بلغ  االإ�رشائيلية  ال�شجون 

�شنة  الع�رشين  اأ�رشهم  الذين جتاوزت فرتة  االأ�رشى  اأن عدد  اإىل  االإ�شارة هنا  وجتدر 

”عمداء  اأ�شرياً، ويطلق عليهم لقب   143 اإىل   2011 اأيلول/ �شبتمرب  قد و�شل يف �شهر 

االأ�رشى”، منهم 45 اأ�شرياً جتاوزوا الربع قرن، وهوؤالء يمُطلق عليهم م�شطلح ”جرناالت 

.
8
ال�شرب”، من بينهم اأربعة اأ�رشى جتاوزوا الثالثني �شنة يف االأ�رش

يتوزع االأ�رشى على ثالثني معتقاًل و�شجنًا، باالإ�شافة اإىل وجود العديد من مراكز 

اأو�شلو  اتفاقية  توقيع  بعد  اأغلقت  قد  االحتالل  �شلطات  وكانت  والتحقيق.  التوقيف 

.
9
Oslo Agreement يف 1993 ت�شعة معتقالت
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اإمعانًا  ي�شتخدمها االحتالل  التي  القمع  اأ�شاليب  االنفرادي من  العزل  تعد عقوبة 

يف القهر والتعذيب، ومثااًل �شارخًا على انتهاك االحتالل حلقوق االإن�شان واملواثيق 

اأكد تقرير ملوؤ�ش�شة  ال�شدد  اإىل �شنوات طويلة. ويف هذا  العزل  اإذ ت�شل فرتة  الدولية، 

الت�شامن الدويل حلقوق االإن�شان، اأّن هناك 17 حالة عزل انفرادي يف عداد االأ�رشى، 

�شجلت حالة االأ�شري حممود عي�شى، من �شكان بلدة عناتا ق�شاء القد�ص، والذي يق�شي 

حكمًا بال�شجن املوؤبد ثالث مرات باالإ�شافة اإىل 46 �شنة، اأقدم حالة عزل انفرادي، 

.
10

حيث اأم�شى اأكرث من 12 �شنة متوا�شلة يف العزل، وما يزال يف عزل �شجن جلبوع

بدء  منذ  اأ�شدرت  االإ�رشائيلي  االحتالل  �شلطات  اأن  فروانة  النا�رش  عبد  وك�شف 

انتفا�شة االأق�شى حتى اأيلول/ �شبتمرب 2011 اأكرث من 21 األف قرار باالعتقال االإداري، 

ما بني قرار جديد اأو جتديد االعتقال. كما ا�شتحدثت �شلطة ال�شجون االإ�رشائيلية قانون 

”املقاتل غري ال�رشعي”، والذي احتجزت مبوجبه ع�رشات االأ�رشى من قطاع غزة بعد 
.

11
ق�شاء حمكومياتهم

الطعام  عن  فردي  اإ�رشاب  اأطول  عدنان خ�رش  االأ�شري  2011/12/17 خا�ص  ويف 

جنني،  يف  بيته  من  اعتقاله  بعد  وذلك  يومًا،   66 ا�شتمر  االأ�شرية،  احلركة  تاريخ  يف 

علق   2012/2/21 ويف  معاملته.  اإ�شاءة  على  واحتجاجًا  االإداري،  لالعتقال  وحتويله 

اإطالق �رشاحه  العليا االإ�رشائيلية  اإ�رشابه عن الطعام، وذلك جراء قرار املحكمة  خ�رش 

.
يف 122012/4/17

العدالة  عن  تكون  ما  اأبعد  الفل�شطينيني  لالأ�رشى  االحتالل  حماكمات  وتعّد 

واالإن�شانية، فقد و�شل جمموع االأحكام لبع�ص االأ�رشى اإىل 67 حكمًا بال�شجن املوؤبد، 

بها  التي حكمت  احلكم  �شنوات  وو�شلت  الربغوثي،  اهلل  عبد  االأ�شري  حالة  كما يف 

املحاكم االإ�رشائيلية على االأ�شري ح�شن �شالمة اإىل 1,175 �شنة �شجن، اأي ال�شجن املوؤبد 

.
13

48 مرة باالإ�شافة اإىل 20 �شنة

بل  والعزل،  والتعذيب  ال�شجون  على  الفل�شطينية  االأ�شرية  احلركة  حمنة  تقت�رش  مل 

، منهم 79 �شهيداً �شقطوا منذ بدء 
14

كان هناك �شهداء، و�شل عددهم اإىل 203 �شهداء
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العدد  هذا  �شقوط  كانت ظروف  وقد   .
152000 �شبتمرب  اأيلول/  االأق�شى يف  انتفا�شة 

من ال�شهداء اإما نتيجة االإعدامات بحجة حماوالت الهرب، اأو التعذيب، اأو االإهمال 

الطبي.

اأن  وعلى الرغم من ق�شوة ظروف االعتقال، ا�شتطاع االأ�رشى يف منا�شبات عدة 

تفر�شها  حمقة  مطالب  االإ�رشائيلية  ال�شجون  م�شلحة  من  وينتزعوا  مطالبهم،  يفر�شوا 

ومداهمات  االعتقال،  ظروف  حت�شني  منها  الدولية،  واملعاهدات  االأ�رشى  حقوق 

ال�شجون، والتفتي�ص العاري، واحلق يف التح�شيل العلمي؛ وذلك من خالل االإ�رشابات 

التي كان ينفذونها، ومنها االإ�رشاب عن الطعام، والتي تعرف مبعركة االأمعاء اخلاوية، 

والتي �شقط خاللها عدد من ال�شهداء. وكان من اأبرز االإ�رشابات عن الطعام 24 اإ�رشابًا 

.
16

كان اآخرها يف 2011/9/27 

2. اأبرز عمليات تبادل الأ�صرى:

كان هناك 39 عملية تبادل لالأ�رشى بني العرب و”اإ�رشائيل”، حتى تاريخ اإعداد هذا 

التقرير، كان اآخرها بني م�رش و”اإ�رشائيل”، والتي اأطلق مبوجبها اجلا�شو�ص االإ�رشائيلي، 

. علمًا اأن 
17

حامل اجلن�شية االأمريكية، اإيالن جرابيل Ilan Gerabil مقابل 25 م�رشيًا

اأوىل العمليات كانت اأي�شًا بني م�رش و”اإ�رشائيل”، ومتت بعد حرب 1948، ونفذت يف 

1949/2/27، باالإ�شافة اإىل عمليات تبادل جرت يف ال�شنة نف�شها بني عدد من الدول 

.
العربية و”اإ�رشائيل”18

تبادل،  12 عملية  هناك  فقد كانت  الفل�شطينيني،  االأ�رشى  تبادل  م�شتوى  اأما على 

حيث   ،1968 �شنة  يف  و”اإ�رشائيل”  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  بني  اأولها  كانت 

اأطلقت اجلبهة ال�شعبية اأكرث من مائة راكب كانوا على منت طائرة تابعة ل�رشكة ”اإل عال” 

االإ�رشائيلية El Al Israel Airlines Ltd، كانت متجهة من العا�شمة االإيطالية روما اإىل 

تل اأبيب، واأجربوها على التوجه للجزائر، مقابل 37 اأ�شرياً فل�شطينيًا من ذوي االأحكام 

.
19

العالية يف �شجون االحتالل
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ويف نهاية �شنة 1969 اختطفت جمموعة من اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني، بقيادة 

ليلى خالد، طائرة اإ�رشائيلية، وكان مطلب اخلاطفني االإفراج عن االأ�رشى يف ال�شجون 

االإ�رشائيلية، وحّطت الطائرة يف بريطانيا، وقتل خاللها اأحد اأفراد املجموعة اخلاطفة، 

بينما مّت اعتقال ليلى خالد، وبعدها مت اختطاف طائرة بريطانية من قبل جمموعة تتبع 

لنف�ص التنظيم، واأجريت عملية تبادل اأطلق مبوجبها �رشاح خالد. ويف �شنة 1971 جرت 

عملية تبادل اأ�شري مقابل اأ�شري بني دولة االحتالل وحركة فتح، واأطلق مبوجبها �رشاح 

اإطالق �رشاح اجلندي االإ�رشائيلي �شموئيل فايز  االأ�شري حممود بكر حجازي، مقابل 

.
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Shmuel Fayez الذي اختطفته حركة فتح اأواخر �شنة 1969 

�رشاح  اإطالق  مقابل  فل�شطينيًا  اأ�شرياً   65 عن  ”اإ�رشائيل”  اأفرجت   1974 �شنة  ويف 

. ويف �شنة 1979 جرت عملية تبادل ”الليطاين” بني 
21

جا�شو�شني اإ�رشائيليني يف م�رش

اجلبهة  واأطلقت  العامة،  القيادة   - فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  واجلبهة  االحتالل  �شلطة 

�رشاح جندي اإ�رشائيلي كانت قد اأ�رشته، مقابل اإفراج �شلطة االحتالل عن 76 معتقاًل 

. ويف �شنة 1983 جرت 
22

من خمتلف الف�شائل الفل�شطينية، من بينهم 12 فتاة فل�شطينية

معتقل   4,700 �رشاح  اإطالق  عن  اأ�شفرت  فتح  وحركة  ”اإ�رشائيل”  بني  تبادل  عملية 

فل�شطيني ولبناين من معتقل اأن�شار االإ�رشائيلي يف اجلنوب اللبناين، اعتقلوا اإثر اجتياح 

اإطالق  مقابل  االإ�رشائيلية  ال�شجون  من  اأ�شرياً   65 اإىل  باالإ�شافة   ،1982 �شنة  يف  لبنان 

�رشاح �شتة جنود اإ�رشائيليني. ويف �شنة 1985 جنحت اجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة يف 

اإطالق �رشاح 1,150 اأ�شرياً فل�شطينيًا ولبنانيًا وعدد من االأ�رشى العرب مقابل االإفراج 

.
23

عن ثالثة جنود اإ�رشائيليني اأ�رشتهم اجلبهة يف لبنان

حركة  موؤ�ش�ص  يا�شني،  اأحمد  ال�شيخ  عن  ”اإ�رشائيل”  اإفراج   1997 �شنة  و�شهدت 

باإطالق �رشاح  قامت من جانبها  التي  االأردنية،  اتفاق مع احلكومة  حما�ص، مبوجب 

حماولة  اإثر  على  عّمان  االأردنية  العا�شمة  يف  اعتقلوا  الذين  االإ�رشائيلي  املو�شاد  عمالء 

اغتيال فا�شلة خلالد م�شعل، رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلما�ص.
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رفات  اأملانية،  و�شاطة  عرب  و”اإ�رشائيل”،  اهلل  حزب  تبادل   2004 �شنة  ويف 

اإحلنان  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يف  االحتياط  �شابط  اإىل  باالإ�شافة  اإ�رشائيليني،  جنود  ثالثة 

تننباوم Elhanan Tannenbaum، مع 431 اأ�شرياً فل�شطينيًا و24 لبنانيًا، و�شتة اأ�رشى 

جثث  اأعادت  كما  اهلل،  حلزب  باالنتماء  ”اإ�رشائيل”  اتهمته  اأملاين  ومواطن  عرب، 

59 لبنانيًا، والك�شف عن م�شري 24 مفقوداً لبنانيًا، وت�شليم خرائط االألغام يف جنوب 

.
24

لبنان والبقاع الغربي

االأ�رشى  اإطالق �رشاح عميد  اأجنز حزب اهلل مع االحتالل عملية   2008 �شنة  ويف 

اعتقلوا خالل  قد  اآخرين، كانوا  لبنانيني  اأ�رشى  القنطار، وثالثة  �شمري  اللبناين  العرب 

العدوان االإ�رشائيلي على لبنان يف متوز/ يوليو 2006، واإعادة املئات من رفات ال�شهداء 

الفل�شطينيني واللبنانيني اإ�شافة اإىل اإطالق �رشاح عدد من االأ�رشى الفل�شطينيني، مقابل 

.
ا�شتعادة ”اإ�رشائيل” رفاة جنديني اأ�شريين اأ�رشا يف �شنة 252006

اأما اآخر عمليات التبادل فتم االإعالن عنها يف 2011/10/11، حيث تو�شلت حركة 

فل�شطينيًا،  اأ�شرياً   1,027 �رشاح  اإطالق  م�رشية، التفاق  بو�شاطة  حما�ص و”اإ�رشائيل”، 

 2006 �شنة  منذ  غزة  قطاع  يف  االأ�شري  االإ�رشائيلي  اجلندي  حما�ص  اإطالق  مقابل 

.
26

�شاليط جلعاد 

مما �شبق تدل �شيا�شة االحتالل االإ�رشائيلي يف التعامل مع ق�شية االأ�رشى واملعتقلني 

على  القوة  �شطوة  وفر�ص  القهر،  يف  واالإمعان  االبتزاز،  اأ�شلوب  ا�شتعمل  اأنه  على 

ال�شعب املحتل. فكانت �شيا�شة االأ�رش من قبل ف�شائل املقاومة هي احلل االأجنع لتحرير 

االأ�رشى، خ�شو�شًا اأن العملية ال�شلمية حلل الق�شية الفل�شطينية مل تنجح يف هذا االإطار، 

اأو�شلو  اتفاقية  اأ�شرياً معتقلني منذ ما قبل توقيع   302 اأدل على ذلك من وجود  ولي�ص 

.
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وقيام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف اأيار/ مايو 1994 
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ثانيًا: عملية الوهم املتبدد واأ�صر �صاليط

1. عملية الوهم املتبدد واأ�صر �صاليط:

الفل�شــطينية، هي كتائب  املقــاومة  اأجنحة ع�شــكرية مـن ف�شــائل  نفذت ثالثة 

عز الدين الق�شام، الذراع الع�شكري حلركة حما�ص، واألوية النا�رش �شالح الدين، الذراع 

 2006/6/25 االأحد  يوم  فجر  االإ�شالم،  وجي�ص  ال�شعبية،  املقاومة  للجان  الع�شكري 

على معربي  عملية نوعية و�شفت باملركبة واملعقدة، وحملت ا�شم ”الوهم املتبدد”، 

املجموعة  ا�شتهدفت  غزة؛ حيث  قطاع  رفح يف  حمافظة  �رشق  و�شوفا  �شامل  اأبو  كرم 

املنفذة للعملية قوة اإ�رشائيلية مدرعة من لواء جفعاتي Givati Brigade كانت ترابط 

اأبو �شامل الع�شكري التابع جلي�ص االحتالل، واأ�شفرت عن خطف  لياًل يف موقع كرم 

كما  اإ�رشائيليني،  وجندي  �شابط  ومقتل  �شاليط،  جلعاد  هو  حيًا،  اإ�رشائيلي  جندي 

االأقل  على  مقاومني  ثمانية  اأن  املقاومة  اأكدت  حيث  املهاجمني،  من  اثنني  ا�شت�شهد 

.
28

�شاركوا يف العملية، واأنهم جميعًا عادوا �شاملني دون جروح با�شتثناء �شهيدين

اجلندي  اأن   Dan Halutz حالوت�ص  دان  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأركان  قائد  واأكد 

 .
29

حيَا يزال  وما  الفل�شطينيني  املهاجمني  اأيدي  على  خطف  قد  املفقود  االإ�رشائيلي 

كما اأعلن اجلي�ص االإ�رشائيلي اإغالق جميع املعابر احلدودية لقطاع غزة، وقال اإن هذا 

.
30

االإجراء جاء ملنع تهريب اجلندي االأ�شري اإىل اخلارج

ما  بح�شب  العدو”،  ”خلف خطوط  اإنزال  بعملية  القيام  املقاومون  ا�شتطاع  وقد 

الفا�شل  ال�شياج  نفقًا حفر حتت  الق�شام، عرَبوا خاللها  با�شم كتائب  الناطق  و�شفها 

وك�شفت   .1948 �شنة  املحتلة  الفل�شطينية  واالأرا�شي  رفح  بني  االلكرتوين  واجلدار 

اأن االأمني العام للجان، املراقب العام لوزارة  م�شادر قيادية يف جلان املقاومة ال�شعبية 

الداخلية الفل�شطينية جمال اأبو �شمهدانة، الذي اغتالته ”اإ�رشائيل” يف 2006/6/8، هو 

.
31

الذي خطط لهذا الهجوم قبل ا�شت�شهاده
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و�شدد اأبو عبيدة، الناطق با�شم كتائب الق�شام، على اأن العملية تاأتي رداً على اجلرائم 

 .
32

للعملية كاماًل  ت�شويراً  هناك  اأن  اإىل  واأ�شار  االإ�رشائيلية،  االغتيال  االإ�رشائيلية وعملية 

و�شددت املجموعات االآ�رشة للجندي االإ�رشائيلي يف بيان لها يف 2006/6/26، على اأن:

االحتالل لن يح�شل على اأي معلومات حول جنديه املفقود اإال بعد اأن 

يلتزم بالتايل:

اأواًل: االإفراج الفوري عن كافة االأ�شريات يف ال�شجون.

ثانيًا: االإفراج الفوري عن كافة االأطفال يف ال�شجون دون �شن الثامنة 

.
33

ع�رش، حيث يتنافى هذا االعتقال مع كل القيم االإن�شانية

وطالبت الف�شائل املقاومة، يف بيان لها يف 2006/7/1، بوقف كل اأ�شكال العدوان 

دون  واالأطفال  االأ�شريات  جميع  عن  وباالإفراج  الفل�شطيني،  ال�شعب  على  واحل�شار 

�شاماًل  الفل�شطينيني والعرب وامل�شلمني،  االأ�رشى  األف من  18، واالإفراج عن  الـ  �شن 

ذلك بالدرجة االأوىل: جميع قادة الف�شائل الفل�شطينية، وجميع ذوي االأحكام العالية، 

.
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وجميع املر�شى ذوي احلاالت الطبية ال�شعبة واالإن�شانية

والعديد  الفل�شطينية و”اإ�رشائيل”  ال�شلطة  كاًل من  املتبدد”  ”الوهم  اأربكت عملية 

املواقف  اأبرز  على  ال�شوء  ت�شليط  يلي  فيما  ونحاول  والدولية،  االإقليمية  الدول  من 

عملية  من  والدولية  واالإ�شالمية  والعربية  واالإ�رشائيلية  الفل�شطينية  االأفعال  وردود 

”الوهم املتبدد”.

2. املوقف الفل�صطيني:

راأت رئا�شة ال�شلطة الفل�شطينية اأن عملية ”الوهم املتبدد” تتناق�ص مع كل ما �شمعته 

من مواقف من الف�شائل الفل�شطينية قبل يومني من تنفيذ العملية، واأكدت اأنها خرق 

للتفاهمات التي عربت عنها قيادات الف�شائل التي اجتمعت بها. واأعلنت الرئا�شة يف 

. واأ�شار 
35

بيان �شحفي، اأنها �شتجري حتقيقًا �شاماًل و�رشيعًا حول منفذي هذه العملية

املتبدد”،  ”الوهم  عملية  اأن  اإىل  الفل�شطينية،  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  ردينة،  اأبو  نبيل 
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�شتعطي ”اإ�رشائيل العذر لال�شتمرار يف العدوان يف االجتياحات واالغتياالت”. وراأى 

امل�شوؤولية  اجلميع حتمل  من  واملطلوب  ال�شفر،  نقطة  اإىل  ”االأمور  اأعادت  العملية  اأن 

ترتب�ص  اإ�رشائيل  الأن  الفل�شطيني،  الوطني  واالإجماع  التهدئة  على  واحلفاظ  الكاملة، 

.
بال�شعب الفل�شطيني، وتهدد ليل نهار ب�شل�شلة اغتياالت وعمليات اجتياح”36

ويف نف�ص الوقت طالبت رئا�شة ال�شلطة املجتمع الدويل، وخا�شة اللجنة الرباعية 

الدولية، بالتدخل ملنع ”اإ�رشائيل” من ا�شتغالل العملية للقيام بعدوان وا�شع �شد قطاع 

غزة، �شيدفع ثمنه ال�شعب الفل�شطيني، ويكون مكافاأة لـ”القوى املتطرفة” التي تريد 

العملية  اأن  الفل�شطينية،  الرئا�شة  عام  اأمني  الرحيم،  عبد  الطيب  وراأى   .
37

الت�شعيد

اأدخلت الو�شع الفل�شطيني كله يف ماأزق. واأ�شار عبد الرحيم يف حديث لوكالة فران�ص 

ال�شلطة  كله وتدمري  ال�شيا�شي  النظام  تدمري  يريدون  العملية  نفذوا  الذين  اأن  اإىل  بر�ص 

.
38

كلها

”م�شددة”  الفل�شطينية حممود عبا�ص توجيهات واأوامر  ال�شلطة  اأ�شدر رئي�ص  كما 

لرئي�ص احلكومة اإ�شماعيل هنية، ووزير الداخلية �شعيد �شيام، وقادة االأجهزة االأمنية، 

. واأبلغ عبا�ص 
39

بالقيام ببحث جدي عن اجلندي االإ�رشائيلي االأ�شري ل�شمان االإفراج عنه

هنية يف اجتماع عقد بينهما بعد عملية ”الوهم املتبدد” اأن ”اإ�رشائيل” تطالب براأ�شه 

.
40

وراأ�شي وزير اخلارجية حممود الزهار ووزير الداخلية �شعيد �شيام يف مقابل اجلندي

رنا احلكومة  ويف تعقيبه على عملية الوهم املتبدد قال اإ�شماعيل هنية: ”�شبق اأن حذَّ

باحِلفاظ  نَّا معنيني متامًا  املدنيني، وكمُ د  املمُ�شتمرة �شِ الع�شكرية  االإ�رشائيلية من عملياتها 

نحن  ذلك  ومع  والتدمري.  القتل  اأعمال  وا�شلوا  االإ�رشائيليني  ولكن  التهدئة،  على 

�شتعدين اأي�شًا بااللتزام اجلاد والفعلي”. ونفى  معنيون بالتهدئة اإذا كان االإ�رشائيليون ممُ

ب�شكل جاد حلل  نعمل  قال نحن  االإ�رشائيلي، ولكنه  االأ�شري  هنية علمه مبكان وجود 

.
41

امل�شكلة ب�شيغة مقبولة حتافظ على احلقوق الفل�شطينية امل�رشوعة
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وطالب عدد من نواب املجل�ص الت�رشيعي الفل�شطيني اجلهات التي حتتجز اجلندي 

االإ�رشائيلي بعدم االإفراج املجاين عنه، معتربين اأن هذه احلادثة هي فر�شة جيدة لل�شعب 

.
42

الفل�شطيني واملعتقلني داخل �شجون االحتالل الإطالق �رشاحهم

على  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات  بداأته  الذي  االإ�رشائيلي،  العدوان  عبا�ص  واأدان 

التحتية يف  املدنية، والبنية  على االأهداف  املتبدد”،  ”الوهم  قطاع غزة، عقب عملية 

. كما عّدت احلكومة 
43

غزة، وعّده عقابًا جماعيًا لل�شعب الفل�شطيني وجرية اإن�شانية

ع�شكرية  مغامرة  يف  تدخل  اإ�رشائيل  واأن  مربرة  ”غري  الع�شكرية  العملية  الفل�شطينية 

وقال الناطق با�شم احلكومة الفل�شطينية غازي  وا�شعة، �شتكون لها تداعيات كثرية”. 

حمد اإن ”اإ�رشائيل” لن تكون رابحة من وراء هذه العملية، الأنه لي�ص مبقدورها حتى 

 .
44

االآن احل�شول على ما تريد من خالل هذه احلملة الوا�شعة

وجاءت مواقف الف�شائل الفل�شطينية داعمة لعملية ”الوهم املتبدد”، حيث اأكدت 

حركة حما�ص على م�رشوعّية اأ�رش اجلندّي ال�شهيوين، م�شرية اإىل اأن اتهام قياداتها يف 

الع�شكرّي  الف�شل  لت�شدير  �شهيونّية  حماولة  للعملّية  التخطيط  يف  بال�شلوع  اخلارج 

للكيان والأزمته الداخلّية النا�شئة عنه، وحماولة لزّج �شورية ملزيد من ال�شغط واملحا�رشة. 

وقالت احلركة، يف بيان لها، اأن ما مّت بالن�شبة للجندي ال�شهيويّن جلعاد �شاليط لي�ص 

اختطافًا، واإمنا عملّية اأ�رش، ومن حق املقاومة اأن ت�شتثمر هذا االإجناز يف اإطالق �رشاح 

الوحدة  اإىل  الفل�شطينية كاّفة  املقاومة  املرتهنني يف �شجون االحتالل. ودعت ف�شائل 

.
45

والتما�شك يف مواجهة العدوان ال�شهيوين

كما اأكد نائب رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص مو�شى اأبو مرزوق اأن احلركة 

مقابل  واالأطفال  الن�شاء  من  الفل�شطينيني  االأ�رشى  عن  االإفراج  مطلب  عن  تتنازل  لن 

اجلندي  اأ�رش  حول  اأثريت  التي  الدولية  ال�شجة  عن  وت�شاءل  االأ�شري.  اجلندي  ت�شليم 

الوقت الذي يرزح  التي كان يجتاح بها قطاع غزة، يف  االإ�رشائيلي من داخل دبابته 

فيه االآالف من االأ�رشى الفل�شطينيني يف �شجون االحتالل منذ قرابة الثالثني �شنة دون 
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الت�شدي  اإال  الفل�شطيني  ال�شعب  اأمام  خيار  ال  اأنه  واأكد  �شاكنًا.  و�شعهم  يحرك  اأن 

للعدوان االإ�رشائيلي، واالإ�رشار على التم�شك باالأهداف واملطالب، م�شرياً اإىل وجود 

اإىل  بت�شليمه  االإ�رشائيلي  للجندي  ”االآ�رشة”  اجلهات  تقوم  اأن  اأجل  من  عربية  �شغوط 

.
”اإ�رشائيل”46

خالد  حلما�ص  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  باغتيال  ”اإ�رشائيل”  تهديدات  على  ورداً 

”يتعني عليهم  اغتياله، وقال:  اأ�شامة حمدان من  لبنان  م�شعل، حذر ممثل حما�ص يف 

اأن  . واأكد 
يتخيلون”47 اأكرب مما  التي قد تكون  نتائج )قتله(،  بتمعن حول  اأن يفكروا 

عمليات خطف االإ�رشائيليني �شتتكثف ما مل تفرج ”اإ�رشائيل” عن املعتقلني الفل�شطينيني. 

 .
48

وقال اإن الفل�شطينيني �شيقومون باأي �شيء لتحرير اأبنائهم من ال�شجون االإ�رشائيلية

وكذلك حذر �شامي اأبو زهري، الناطق الر�شمي با�شم حما�ص، ”اإ�رشائيل” من ت�شعيد 

دائرة  �شتو�شع  احلركة  باأن  �شاليط، مهدداً  اأ�رش  بعد  الع�شكرية يف قطاع غزة  عملياتها 

.
49

املقاومة يف حال مت ت�شعيد العمليات الع�شكرية االإ�رشائيلية �شد الفل�شطينيني

كما اأعلن خالد الط�ص، القيادي يف حركة اجلهاد االإ�شالمي، رف�شه اأْن يتّم ت�شليم 

فل�شطيني ما  اأ�شري  اآالف  اأن هناك ع�رشة  ”طاملا  االأ�شري دون مقابل  ال�شهيوين  اجلندي 

واأكد  التعذيب”.  ال�شهيونّية، ومتار�ص بحقهم كل و�شائل  ال�شجون  زالوا يقبعون يف 

خ�رش حبيب، القيادي يف حركة اجلهاد االإ�شالمي، على اأنه ”ال يمُعقل اأن يطالبنا العامل 

.
بفك اأ�رش اجلندي ال�شهيوين فيما اأ�رشانا يف ال�شجون ال�شهيونّية”50

اأما كتائب �رشايا القد�ص، اجلناح الع�شكري حلركة اجلهاد االإ�شالمي، فقد اأكدت اأن 

عملية ”الوهم املتبدد” حق م�رشوع، ودعا اأبو اأحمد، الناطق االإعالمي با�شم ال�رشايا، 

اإىل ت�شكيل جبهة موحدة للرد على العدوان االإ�رشائيلي، وقال: اإن ”اأي عدوان على 

من  ماأمن  يف  االإ�رشائيلية  البلدات  تكون  ولن  لالإ�رشائيليني،  االأمن  يجلب  لن  القطاع 

.
�شواريخ املقاومة الفل�شطينية”51

وراأت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني اأن عملية ”الوهم املتبدد” اأربكت ح�شابات 

الب�شعة  الرد على اجلرائم  التوازن يف  االحتالل، وفر�شت معادلة جديدة، ونوعًا من 
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التي ارتكبها االحتالل. ويف الوقت ذاته انتقدت اجلبهة ب�شدة ت�رشيحات الناطق با�شم 

الرئا�شة الفل�شطينية الطيب عبد الرحيم، حول العواقب التي تنتظر ال�شعب الفل�شطيني 

جراء عملية خطف اجلندي ال�شهيوين، واأكدت اجلبهة على اأن الرد م�رشوع، والدفاع 

عن �شعبنا م�رشوع، واملقاومة حق كفلته كل ال�رشائع الدولية، واأكدت اأن هذا لن ياأتي 

باال�شتجداء، وتقدمي التنازالت بل بالوحدة الوطنية، والتكاتف، واملقاومة حتى تتحقق 

.
52

اأهداف ال�شعب الفل�شطيني يف العودة، واحلرية، واال�شتقالل

ما  ”الوهم املتبدد”  اأن عملية  اإىل  واأ�شار الناطق االإعالمي للجان املقاومة ال�شعبية 

ال�شهيد  ال�شعبية  املقاومة  للجان  العام  االأمني  لدماء  انتقام  �شل�شلة  من  مقدمة  اإال  هي 

جمال اأبو �شمهدانة، وثاأراً الأ�رشة الطفلة هدى غالية، التي قتلت قوات االحتالل �شبعة 

من اأفراد اأ�رشتها يف 2006/6/9، على �شاطئ بحر غزة، واالأطفال الفل�شطينيني الذين 

. واأعلن اأبو عبري، املتحدث با�شم جلان املقاومة 
53

قتلتهم اآلة االإجرام االإ�رشائيلية بدم بارد

فيه  املوجود  االآمن”  ”املكان  اإىل  الو�شول  ي�شتطيع  االإ�رشائيلي ال  اجلي�ص  اأن  ال�شعبية، 

�شاليط، و�شدد على اأنه لن ي�شلم حتى ”ي�شتجيب العدو” للمطالب الفل�شطينية. واأكد 

على اأن ”معركتنا يف خطف اجلنود قد بداأت ونق�شم الأ�رشانا اأننا �شن�شتمر يف خطف 

 .
اجلنود اإىل حني االإفراج عنهم”54

بيان  يف  فتح،  حلركة  الع�شكري  اجلناح  االأق�شى،  �شهداء  كتائب  وطالبت 

كل  من  بالرغم  ال�شهيوين  اجلندي  �رشاح  اإطالق  بعدم  املجاهدين”  ”االإخوة  لها 

املحتلة  والقد�ص  لالأ�رشى،  فداء  الفل�شطيني كله  فال�شعب  والتهديدات،  ال�شغوطات، 

وفل�شطني، وقالت اإن حياة اجلندي ال�شهيوين لي�شت باأغلى من حياة اأ�رشانا و�شهدائنا 

الأي  تامة  جهوزية  علي  الع�شكرية  ت�شكيالتها  كافة  اأن  الكتائب  واأكدت  واأق�شانا. 

. وهددت بق�شف املدن والبلدات االإ�رشائيلية القريبة من قطاع غزة 
55

عدوان �شهيوين

لتخلي�ص  القطاع  �شد  كبرية  ع�شكرية  عملية  �شنت  اإذا  وجرثومية،  كيماوية  باأ�شلحة 

.
56

اجلندي االأ�شري جلعاد �شاليط
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3. املوقف الإ�صرائيلي:

عملية  كانت  املتبدد”  ”الوهم  عملية  باأن  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  القيادة  اعرتفت 

اأنهم جنود يف جي�ص منظم ومدرب على  ع�شكرية نوعية، نفذها امل�شلحون كما لو 

رئي�ص  االإ�رشائيلي  االأمني  ال�شيا�شي  الوزاري  املجل�ص  وحّمل   .
57

امل�شتويات اأعلى 

”ال�شلطة  اأن  واأكد  العملية،  عن  امل�شوؤولية  الفل�شطينية  واحلكومة  الفل�شطينية  ال�شلطة 

تتحمل م�شوؤولية امل�ص باجلندي، ولن تكون هناك ح�شانة الأي اإن�شان، اأو تنظيم بهذا 

واأعرب عن ”عزمه اللجوء اإىل كافة الو�شائل” من اأجل حترير اجلندي،  اخل�شو�ص”. 

م�شرياً اإىل اأنه اأقر �شل�شلة اقرتاحات مل�شوؤولني اأمنيني ت�شتهدف حترير اجلندي، كما اأقر 

”تو�شيات م�شوؤولني اأمنيني لتهيئة القوات ال�رشورية يف حال تطلب االأمر القيام بعملية 
. واأعلن اأنه قرر يف 

ع�شكرية طارئة للت�شدي الأعمال واأهداف ال�شلطة الفل�شطينية”58

هذه املرحلة عدم التحرك فوراً يف امل�شار الع�شكري رداً على عملية ”الوهم املتبدد”، 

الدويل، من  الدبلوما�شية مع املجتمع  املرحلة لالت�شاالت  االأولوية يف هذه  واإمنا منح 

اأجل احلفاظ على ال�شغط املمار�ص على القيادة الفل�شطينية، بغر�ص تاأمني االإفراج عن 

�شاليط. ومنح املجل�ص رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي ووزير دفاعه ال�شالحية بتحديد موعد 

.
59

بدء العملية الع�شكرية

الفل�شطينية  ال�شلطة   ،Ehud Olmert اأوملرت  اإيهود  الوزراء  رئي�ص  حّمل  كما 

النف�ص قد وىل...  ”زمن �شبط  اإن  االأ�شري، وقال:  م�شوؤولية كاملة عن م�شري اجلندي 

تنتظر  اأن حكومته لن  ، وذكر 
اأو يومني”60 اأكرث من يوم  �شرند بقوة وبعملية �شت�شتمر 

”اإىل االأبد، لن نكون هدفًا البتزاز حما�ص االإرهابي... فليكن وا�شحًا اأننا �شن�شل اإىل 
و�شدد  هناك ح�شانة الأحد”.  تكون  لن  ذلك...  يعلمون  كانوا. وهم  اأينما  اجلميع، 

على اأن ”اإ�رشائيل” لن تفرج عن اأ�رشى فل�شطينيني مبقابل االإفراج عن �شاليط، موؤكداً 

 .
اأن ”م�شاألة االإفراج عن �شجناء لي�شت واردة باملرة بالن�شبة اإىل احلكومة االإ�رشائيلية”61

الإطالق  الفل�شطينية،  ال�شلطة  مع  مفاو�شات  اإجراء  بعدم  تعليمات  اأوملرت  واأ�شدر 
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�رشاح اجلندي االأ�شري، والتوجه اإىل ممار�شة ال�شغوط على ال�شلطة عن طريق الواليات 

.
62

املتحدة ودول اأوروبا

وقالت وزيرة اخلارجية ت�شيبي ليفني Tzipi Livni، اإن عبا�ص يلك ما يكفي من 

وي�شع  ويفككها،  الع�شكرية،  التنظيمات  يلجم  لكي  وال�شيا�شية،  الع�شكرية  القوة 

حداً النفالتها. وهذه هي الفر�شة ليثبت مدى جدية نواياه لوقف االإرهاب. ودعت 

اأن يتم حترير اجلندي االأ�شري. واأجرت  البقاء يف غزة، وعدم مغادرتها قبل  اإىل  عبا�ص 

بينهم  العامل،  ات�شاالت مع نظرائها وزراء اخلارجية يف عدة دول يف  ليفني �شل�شلة 

وم�شوؤول  االأمريكية،  اخلارجية  وزيرة   ،Condoleezza Rice راي�ص  كوندوليزا 

اخلارجية واالأمن يف االحتاد االأوروبي خافيري �شوالنا Javier Solana. واأبلغت ليفني 

العملية  هذه  بعد  الفل�شطينية  ال�شلطة  مع  تتعامل  لن  ”اإ�رشائيل”  اأن  امل�شوؤولني  هوؤالء 

.
63

بالطريقة نف�شها، ومهدت االأجواء معهم لعملية ع�شكرية كبرية رداً عليها

اأما وزير الدفاع عمري بريت�ص Amir Peretz، فقد حذر خاطفي اجلندي، وكل من 

له اأية �شلة بهم من امل�شا�ص به، وقال: ”ليعلموا اأنهم ي�شعون اأرواحهم على اأكفهم. 

فوراً،  اجلندي  يعد  ومل  االأو�شاع،  تتغري  مل  واإذا  جداً.  موؤملًا  عليهم  ردنا  و�شيكون 

ال�شلطة  اأن  اإىل  ، م�شرياً 
اأ�شعافًا واأ�شعافًا”64 �شيكون موؤملًا  �شيدفعونه  الذي  الثمن  فاإن 

.
الفل�شطينية ”موبوءة باالإرهاب من راأ�شها حتى اأخم�ص قدميها”65

”الوهم  عملية  على  لريد  اجلي�ص،  يد  باإطالق  االإ�رشائيليني  الوزراء  معظم  وطالب 

التنظيمات  قادة حما�ص، وكل  يد  الق�شوة، وال�رشب من حديد على  مبنتهى  املتبدد” 

باإعادة احتالل  بيوتهم. وطالب بع�شهم  اأكرب عدد منهم، وهدم  الع�شكرية، وت�شفية 

قطاع غزة. لكن وزير الدفاع، ورئي�ص املخابرات، ورئي�ص اأركان اجلي�ص، قالوا اإن الرد 

يجب اأن يكون حم�شوبًا حتى ال ينتقم اخلاطفون، ويقتلوا اجلندي االأ�شري. وطلبوا برتك 

اخلطوات العملية للجي�ص واملخابرات، حيث اأن الهدف االأول يجب اأن يكون االآن 

الفل�شطينيني  اإليه، وحتريره يف حالة امتناع  معرفة مكان احتجاز اجلندي، والو�شول 

.
66

عن اإطالق �رشاحه
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واأعلن وزير العدل االإ�رشائيلي حاييم رامون Haim Ramon اأن ”اإ�رشائيل” �شتقوم 

بت�شفية كل ال�شالعني يف هجمات ”اإرهابية بغ�ص النظر عن انتمائهم اإىل حركة اأو اأخرى”. 

وطالب   .
جداً”67 خطري  املتبدد[  الوهم  ]عملية  ال�شباح  هذا  ح�شل  ”ما  اإن  وقال: 

رامون من املجتمع الدويل ال�شغط على �شورية لطرد رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلما�ص 

خالد م�شعل، وقال اإن ”اإ�رشائيل” ت�شتغرب �شلوك االأمم املتحدة واالأ�رشة الدولية ”غري 

م�شعل  اإىل  اإ�شارة  يف  اأرا�شيها”،  يف  اإرهابي  اأكرب  توؤوي  ”�شورية  اأن  حلقيقة  املبايل” 

لرئي�ص  االأول  النائب  و�شفه  حني  يف  لالغتيال”،  هدفًا  ”اأ�شبح  اأنه  عنه  قال  الذي 

حما�ص  قيادة  متهمًا  حرب”،  ”جمرم  باأنه   Shimon Peres برييز  �شمعون  احلكومة 

بين�ص-باز  اأوفري  الوزير  وقال   .
االإرهابية”68 ”العمليات  وراء  بالوقوف  دم�شق  يف 

تطلق  اأن  عليها  الكرام؟  مرور  هذا  على  متر  اأال  اإ�رشائيل  ”على   :Ophir Pines-Paz

.
ر�شالة وا�شحة وحادة باأن على االإرهاب يف غزة اأن يتوقف”69

وو�شف وزير البنى التحتية بنيامني بن اإليعازر Binyamin Ben-Eliezer الهجوم 

باأنه ”خطري جداً”، ويعّد ”ت�شعيداً”. وقال: ”يجب اأن ندر�ص كل االحتماالت )الرد( 

قادرة  ”اإ�رشائيل”  اأن  اإىل  واأ�شار   ،
االإ�رشائيلية”70 االأرا�شي  اإىل  ت�شللوا  االإرهابيني  الأن 

على خطف ”ن�شف اأع�شاء احلكومة الفل�شطينية”، رداً على اأ�رش �شاليط. واأعلن رف�شه 

اإجراء اأي تفاو�ص الإطالق �رشاح، اأو مقاي�شة بينه وبني اأ�رشى فل�شطينيني يف ال�شجون 

. كما هدد بن اإليعازر م�شعل، قائاًل: ”كل ال�شالعني يف االإرهاب، ال �شيما 
71

االإ�رشائيلية

.
م�شعل، ال يكنهم اال�شتفادة من اأي ح�شانة طاملا اأنه يقود اخلط االأكرث تطرفًا”72

كما هدد وزير االأمن الداخلي االإ�رشائيلي اآيف ديخرت Avraham Dichter بتوجيه 

�رشبة اإ�رشائيلية اإىل قياديي حركة حما�ص يف �شورية، كرد على اأ�رش اجلندي االإ�رشائيلي، 

واأ�شار اإىل اأن املقر العام حلما�ص واجلهاد االإ�شالمي وقيادييهما موجودون يف دم�شق يف 

.
73

اأماكن معروفة متامًا من ال�شوريني

ال�شلطة   ،Dan Halutz حالوت�ص  دان  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  وحّمل 

الفل�شطينية ”من الراأ�ص وحتى اأخم�ص القدمني”، م�شوؤولية ما جرى. وقال اإن تنظيمات 



�شاليط: من عملية الوهم املتبدد اإىل �شفقة وفاء االأحرار

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات23

حما�ص وغريها من التنظيمات الع�شكرية، �شتدفع ثمن هذه العملية من اأكرب راأ�ص فيها، 

وحتى اأ�شغر ”اإرهابي”. وذكر اأن اجلي�ص وبقية االأذرع الع�شكرية واالأمنية، تعمل على 

جميع امل�شتويات لكي حترر اجلندي االأ�شري، م�شرياً اإىل ”اأن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 

تقف مكتوفة االأيدي وال ت�شتطيع قطع دابر العنف يف االأرا�شي الفل�شطينية، ولذلك 

.
على اإ�رشائيل القيام بذلك”74

اأما املعار�شة االإ�رشائيلية فقد اتهمت حكومة اأوملرت بالتق�شري، ودعت اإىل اختطاف 

االإ�رشائيلي   Likud الليكود  حزب  رئي�ص  اتهم  حيث  الفل�شطيني...  الوزراء  رئي�ص 

بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu احلكومة بالتق�شري يف ق�شية اجلندي االأ�شري، 

تعمل  احلكومات  اأن  اأعرف  لكني  اجلندي  و�شع  عن  الكثري  اأعرف  ال  ”اأنا  وقال: 

اأجل حتريره. وهذا  من  ال�شغط  تفعيل  والثاين هو  االإنقاذ،  االأول هو  على �شعيدين. 

يتطلب توجهًا هجوميًا، ولي�ص انطوائيًا مثلما تتعامل احلكومة”. ودعا وزير اخلارجية 

وا�شع  ع�شكري  �شن هجوم  اإىل   Silvan Shalom �شالوم  �شيلفان  ال�شابق  االإ�رشائيلي 

”ال فرق بني ذراع �شيا�شي واآخر ع�شكري. لقد عملنا وقتًا  على قطاع غزة، وقال: 

اإمتام كل  العاملية. يجب  االإرهاب  قائمة حركات  اإىل  اإدخال حما�ص  اأجل  طوياًل من 

املطلوب للقيام بعملية ع�شكرية وا�شعة �شد االإرهاب اإىل جانب املحاوالت الإرجاع 

.
اجلندي”75

حزب  رئي�ص   ،Avigdor Lieberman ليربمان  اأفيجدور  الكني�شت  ع�شو  ودعا 

الفل�شطيني  الوزراء  رئي�ص  اختطاف  اإىل   ،Yisrael Beitenu بيتنا”  ”اإ�رشائيل 
اإ�شماعيل هنية، واأخذه رهينة اإىل داخل ”اإ�رشائيل”، كرد على اأ�رش �شاليط، م�شدداً على 

.
76

�رشورة حتويل البيوت الفل�شطينية اإىل حطام ورماد

وطالبت كتلة ال�شالم االإ�رشائيلية، يف بيان ن�رشته على موقعها على �شبكة االإنرتنت، 

اإيهود اأوملرت بالتفاو�ص من اأجل اإعادة اجلندي  احلكومة االإ�رشائيلية ورئي�ص الوزراء 

.
77

االأ�شري، جلعاد �شاليط، يف اإ�شارة منها اإىل اأن اجلندي اأ�شري ولي�ص خمطوفًا
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”اأمطار  ا�شم  اأطلق عليها  2006/6/28، بداأ جي�ص االحتالل االإ�رشائيلي عملية  يف 

االإ�رشائيلي، ومئات  اآالف من عنا�رش قوات االحتالل  فيها خم�شة  �شارك  ال�شيف”، 

اجلنوبية يف رفح ومن  املنطقة  اجتاحت قطاع غزة من  الدبابات واملدرعات، حيث 

�شنتها  �شاعات،  عدة  ا�شتمرت  غارات  االجتياح  هذا  �شبق  وقد  ال�شمالية.  املنطقة 

من  غزة،  قطاع  يف  التحتية  البنية  من�شاآت  ا�شتهدفت  االإ�رشائيلية،  احلربية  الطائرات 

بينها حمطة الكهرباء الوحيدة يف القطاع، مما اأدى اإىل تدمريها بالكامل، وكذلك تدمري 

. واأمر وزير الدفاع االإ�رشائيلي، 
78

الطرق التي تربط بني �شمال وو�شط جنوب القطاع

بتو�شيع عملية ”اأمطار ال�شيف” لت�شمل اقتحام �شمايل قطاع غزة وال�شيطرة على مواقع 

.
79

ا�شرتاتيجية فيه

احتالل  الإعادة  نية  ”اإ�رشائيل”  لدى  لي�ص  اأنه  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  �رشح 

اإىل  و�شن�شطر  املطاف،  نهاية  لي�شت  الع�شكرية  العملية  واأن  فيه،  البقاء  اأو  القطاع، 

اأن  اإعادة �شاليط اإىل بيته. و�شدد على  موا�شلتها لتحقيق الهدف الرئي�شي منها، وهو 

”اإ�رشائيل” غري معنية بامل�ص بالفل�شطينيني االأبرياء، حمماًل قادة حما�ص يف غزة و�شورية 
م�شوؤولية ا�شطرار اجلي�ص االإ�رشائيلي اإىل �رشب غزة، وبنيتها التحتية املدنية. واأدرجت 

وزيرة اخلارجية ليفني عملية ”اأمطار ال�شيف” يف �شياق حق ”اإ�رشائيل” يف الدفاع عن 

نف�شها، وقالت اإن ”اإ�رشائيل” لن ت�شلم بواقع ”تعر�ص �شكانها اإىل الهجوم يف تخومها 

ليل نهار”، وراأت اأن خطف اجلندي م�شاألة اإن�شانية من الدرجة االأوىل، م�شرية اإىل اأن 

الع�شكرية  الو�شيلة  اإىل  اأن تلجاأ  املتاحة قبل  الو�شائل  احلكومة االإ�رشائيلية مار�شت كل 

الإعادة �شاليط ”لرغبتنا يف اأن يار�ص املجتمع الدويل �شغوطًا بال هوادة على ال�شلطة 

 .
الفل�شطينية، ورئي�شها، وعلى �شورية الإطالق اجلندي”80

اعتقل  اأنه  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأعلن  ال�شيف”،  ”اأمطار  عملية  مع  وبالتوازي 

الغربية،  ال�شفة  يف  حما�ص  من  اآخرين  وم�شوؤولني  بلدية،  ورئي�ص  ونائبًا،  زيراً،   64

واأ�شار اإىل اأن هذا االإجراء اتخذ الأنه ثبت اأن حما�ص ”�شالعة يف االإرهاب” ال �شيما يف 

عملية ”الوهم املتبدد”. واأكد اأن ”اإ�رشائيل” ال تنوي ا�شتخدام كوادر حما�ص ملبادلتهم 
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. واأفادت ”ال�شبكة االأوروبية للدفاع عن حقوق 
81

من اأجل االإفراج عن اجلندي االأ�شري

االأ�رشى الفل�شطينيني” اأن �شلطات االحتالل اعتقلت منذ اأ�رش �شاليط حتى نهاية 2011 

اأبرز  . وكان من 
82

اأربعني نائبًا فل�شطينيًا، معظمهم من كتلة حما�ص الربملانية اأكرث من 

املعتقلني: عزيز الدويك، رئي�ص املجل�ص الت�رشيعي، ونا�رش الدين ال�شاعر، نائب رئي�ص 

.
83

الوزراء وزير الرتبية والتعليم، وخالد اأبو عرفة، وزير �شوؤون القد�ص

وظهر من تقارير واأخبار ن�رشتها جريدتا يديعوت اأحرونوت وهاآرت�ص االإ�رشائيليتني 

 .
84

اأن عملية ”اأمطار ال�شيف” كانت جاهزة، وكذلك خطة اعتقال الوزراء والنواب

واأفاد تقرير �شادر عن وزارة ال�شحة الفل�شطينية اأن االجتياحات والهجمات االإ�رشائيلية 

املتوا�شلة خالل الفرتة 6/26-2006/10/31 اأدت اإىل ا�شت�شهاد 400 فل�شطيني وجرح 

.
85

1,852 اآخرين

م�شبوقة،  ب�شورة غري  غزة  لقطاع  االحتالل من ح�شارها  �شلطات  كما �شعدت 

حيث بداأت باإغالق �شامل ملعرب رفح، با�شتثناء فتحه ل�شاعات حمدودة يف فرتات زمنية 

متباعدة ال تفي بحاجة احلاالت ال�رشورية ل�شكان القطاع، وقد اأدى ذلك اإىل عزل 

القطاع كليًا عن العامل اخلارجي. وكانت جريدة هاآرت�ص ك�شفت يف عددها ال�شادر 

وجهاز  االإ�رشائيلي  االحتالل  جي�ص  اأعدها  �رشية  وثيقة  عن  النقاب   2006/6/30 يف 

جاء   ،The Shabak, Israel Security Agency )ISA( )ال�شاباك(  العام  االأمن 

اإغالق معرب رفح ب�شكل كامل، بهدف تفعيل ال�شغط على  اأن اجلهازين يوؤيدان  فيها 

. ويف 2007/9/19 رفعت ”اإ�رشائيل” من �شقف 
86

الفل�شطينيني الإطالق �رشاح �شاليط

واأتبعت ذلك  ”كيانًا معاديًا”،  اأعلنته  اإذا  املعنوي واملادي �شد قطاع غزة،  ت�شعيدها 

.
87

بفر�ص �شل�شلة من القيود االإ�شافية على القطاع

ويف مطلع ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2006 �شنت القوات االإ�رشائيلية حملة على قطاع 

غزة اأ�شمتها ”غيوم اخلريف”، وتركزت على �شمال القطاع وخ�شو�شًا بيت حانون، 

.
88

واأدت اإىل ا�شت�شهاد 105 فل�شطينيني، وجرح 353 اآخرين
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على  وا�شعًا  عدوانًا  ”اإ�رشائيل”  �شّنت   2009/1/18-2008/12/27 الفرتة  وخالل 

 1,334 �شقوط  اأ�شفر عن   ،Cast Lead امل�شبوب”  ”الر�شا�ص  ا�شم  قطاع غزة حتت 

الطواقم  العاملني يف  من  م�شنًا، و14  ن�شاء، و120  417 طفاًل، و108  بينهم  �شهيداً، 

غزة  قطاع  تكبد  وقد   .
89

االأطفال من  ن�شفهم   ،5,450 اجلرحى  عدد  وبلغ  الطبية. 

، وبلغت اخل�شائر 
90

خ�شائر اقت�شادية مبا�رشة بقيمة 1.9 مليار دوالر نتيجة هذا العدوان

.
91

املبا�رشة يف البنية التحتية حوايل 1.2 مليار دوالر

يف  اجلزيرة،  ف�شائية  مع  مقابلة  يف  ليفني،  ت�شيبي  اخلارجية  وزيرة  وا�شرتطت 

2008/12/29، لوقف العمليات الع�شكرية �شد غزة؛ اأن تكف حما�ص عن مهاجمة 

تفرج  واأن  االأ�شلحة،  تهريب  عن  تتوقف  واأن  للقطاع،  املتاخمة  االإ�رشائيلية  البلدات 

. واأعقب العدوان مفاو�شات غري مبا�رشة بني حركة حما�ص و”اإ�رشائيل”، 
92

عن �شاليط

اتفاق،  اأي  اإىل  توؤِد  مل  املفاو�شات  اأن هذه  تهدئة، غري  اتفاق  بو�شاطة م�رشية، حول 

اأعلنت  �شاليط، حيث  �شفقة  اإمتام  اإىل حني  تاأخريه  االإ�رشائيلية  احلكومة  تعّمد  ب�شبب 

يف 2009/2/14 اأنها لن توافق على تهدئة، اأو تفتح معابر قطاع غزة قبل اإطالق �رشاح 

، و�شددت احلكومة االأمنية االإ�رشائيلية امل�شغرة، التي اجتمعت يف 2009/2/18، 
93

�شاليط

.
94

على اأن التهدئة وفتح املعابر مرتبطان باإطالق �رشاح اجلندي االإ�رشائيلي

4. املوقف العربي والإ�صالمي:

اأدانت جامعة الدول العربية يف 2006/6/28 االجتياح الع�شكري االإ�رشائيلي على 

االأمني  . وانتقد عمرو مو�شى، 
املتبدد”95 ”الوهم  على عملية  قطاع غزة، وذلك رداً 

هو  غزة  قطاع  يف  يحدث  ما  اإن  وقال  االإ�رشائيلي،  الهجوم  العربية،  للجامعة  العام 

عقاب جماعي لكل الفل�شطينيني، وقال لقناة اجلزيرة الف�شائية اإن ”اإ�رشائيل” لها احلق 

يف الدفاع عن نف�شها داخل اأرا�شيها، ال اأن تدافع عن احتاللها من خالل ”العقاب 

.
اجلماعي”96

م�شتوى  على  طارئًا  اجتماعًا  العربية  الدول  جامعة  عقدت   2006/6/29 ويف 

املندوبني الدائمني لبحث التطورات االأمنية يف قطاع غزة بعد عملية ”الوهم املتبدد”، 
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والعدوان االإ�رشائيلي على ال�شفة الغربية وقطاع غزة، واعتقال عدد كبري من النواب 

والوزراء الفل�شطينيني، حيث نددت اجلامعة بـ”احلملة الع�شكرية التي تقوم بها قوات 

”متثل جرية  احلملة  اإن هذه  وقالت  الفل�شطيني”،  ال�شعب  االإ�رشائيلي �شد  االحتالل 

، واأكدت بطالن االدعاءات باأن هذا العدوان 
وعقابًا جماعيًا يج�شد اإرهاب الدولة”97

ي�شكل دفاعًا عن النف�ص. كما اأدانت اجلامعة اال�شتفزازات االإ�رشائيلية وخرقها لالأجواء 

 .
98

االإقليمي والدويل لالأمن  للعدوان وتهديداً  تو�شيعًا  ال�شورية، وراأت يف ذلك يثل 

لل�شفة  االإ�رشائيلي  االجتياح  االنتقايل،  العربي  الربملان  رئي�ص  ال�شقر،  اأدان حممد  كما 

.
99

الغربية وقطاع غزة، واعتقال العديد من النواب والوزراء

املجتمع  اللبناين،  الربملان  رئي�ص  العربية  الربملانية  الهيئة  رئي�ص  بري،  نبيه  وطالب 

على  عدوانها  لوقف  ”اإ�رشائيل”  على  ال�شغوط  وممار�شة  الفوري  بالتحرك  الدويل 

لدى  فوراً  التدخل  الدولية  الربملانات  احتادات  بري  ونا�شد  الفل�شطيني،  ال�شعب 

حكومة ”اإ�رشائيل”، واإجبارها على اإطالق �رشاح اأع�شاء املجل�ص الت�رشيعي واحلكومة 

.
100

الفل�شطينية

التوغل  العطية  الرحمن  عبد  اخلليجي  التعاون  ملجل�ص  العام  االأمني  وو�شف 

االإ�رشائيلي يف قطاع غزة الإرغام املقاومة الفل�شطينية على اإطالق اجلندي الذي اأ�رشوه 

.
خالل عملية ”الوهم املتبدد” باأنه ”عمل اإرهابي بربري”101

اأما على اجلانب امل�رشي؛ فقد حذر الرئي�ص امل�رشي ح�شني مبارك من اإمكان وقوع 

كارثة مروعة يف املنطقة نتيجة ت�شعيد املواجهة بني االإ�رشائيليني والفل�شطينيني، وطلب 

من كل االأطراف االإقليمية والدولية املعنية �رشورة االإ�رشاع يف التو�شل اإىل حل �شلمي 

لالأزمة القائمة، ويف مقدمها م�شكلة اجلندي االإ�رشائيلي االأ�شري جلعاد �شاليط. واأ�شار 

موافقة  �شكل  بدت يف  مبدئية  اإيجابية  نتائج  عن  اأ�شفرت  امل�رشية  االت�شاالت  اأن  اإىل 

لتجنب  وقت  اأ�رشع  االإ�رشائيلي يف  اجلندي  ت�شليم  على  من جانب حما�ص  م�رشوطة 

الت�شعيد، وهو ما مل يتم التو�شل اإىل اتفاق يف �شاأنه مع اجلانب االإ�رشائيلي. وك�شف 
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اأن م�رش حذرت قادة حما�ص من مغبة اال�شتمرار يف اتخاذ مواقف مت�شددة،  مبارك 

وح�شت احلركة على حتمل امل�شوؤولية جتاه املخاطر وامل�شائب املحدقة التي يتعر�ص لها 

.
102

ال�شعب الفل�شطيني يف املرحلة الراهنة

ودعا اإىل الهدوء،  واأدان وزير اخلارجية اأحمد اأبو الغيط عملية ”الوهم املتبدد”، 

االأطراف، ودعا  �شلبية على جميع  بنتائج  ياأتي  الت�شعيد  االنزالق نحو  اأن  اإىل  م�شرياً 

”اإ�رشائيل” اإىل ”وقف اتخاذ اأي خطوات تزيد من تعقيد الو�شع وزيادة معاناة ال�شعب 
الفل�شطيني”103، كما طلب من ال�شلطة الفل�شطينية ”اتخاذ التدابري الالزمة لل�شيطرة 

.
على اجلماعات التي تقوم مبثل هذه العمليات”104

اأما املر�شد العام جلماعة االإخوان امل�شلمني يف م�رش حممد مهدي عاكف، فقد �شّدد 

على اأن عملية ”الوهم املتبدد” ”هي عملية مقاومة م�رشوعة �شد جي�ص يحتل االأرا�شي 

”اأ�شري  اعتباره  اإىل  االإ�رشائيلي  اجلندي  اآ�رشي  داعيًا  الفل�شطينية ويرف�ص اجلالء عنها”، 

ويجري  الدولية،  واملعاهدات  االإ�شالم  يفر�شه  ملا  وفقًا  اإن�شانية  معاملة  يعامل  حرب 

تبادله مقابل اإفراج ال�شهاينة عن االأ�رشى الفل�شطينيني يف �شجون االحتالل وبخا�شة 

الن�شاء واالأطفال”. وطالب عاكف احلكومة امل�رشية ببذل كل ما بو�شعها للحوؤول دون 

.
اجتياح غزة، وقال اإن ذلك ي�شكل ”تهديداً لالأمن القومي امل�رشي”105

بني  الت�شعيد”  ”خطورة  من  الثاين  اهلل  عبد  امللك  حذر  االأردين؛  اجلانب  وعلى 

والعدوان االإ�رشائيلي على  املتبدد”،  ”الوهم  الفل�شطينيني واالإ�رشائيليني، عقب عملية 

 .
ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وطالب ”اجلميع مبمار�شة اأعلى درجات �شبط النف�ص”106

اآثار  له  �شيكون  العنف  اأن  نا�رش جودة  االأردنية  با�شم احلكومة  الر�شمي  الناطق  واأكد 

بروح  التحلي  االأطراف  جميع  وطالب  الفل�شطيني،  ال�شعب  م�شلحة  على  �شلبية 

حتريك  حماوالت  على  �شلبًا  ينعك�ص  اأن  �شاأنه  من  للو�شع  تاأزمي  اأي  اأن  واأكد  املنطق، 

.
107

عملية ال�شالم والعودة اإىل مائدة املفاو�شات

االأردين  النواب  جملـ�ص  يف  والدوليــة  العربيــة  ال�شـــوؤون  جلنـــة  رئـي�ص  واأدان 

الفل�شطينيني. كما  والوزراء  النواب  باعتقال  االحتالل  قوات  قيام  هديب  بو  اأ حممد 
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على  االإ�رشائيلية  االعتداءات  االأردنية  املعار�شة  الأحزاب  العليا  التن�شيق  جلنة  اأدانت 

”العملية  اأن  . فيما راأت جماعة االإخوان امل�شلمني يف االأردن 
108

ال�شعب الفل�شطيني

اجلندي  اأ�رش  اإىل  واأدت  الفل�شطينية،  املقاومة  ف�شائل  بع�ص  بها  قامت  التي  البطولية” 

واالأبرياء.  املدنيني  �شد  املت�شلة  ال�شهيوين  العدو  على جرائم  رداً  االإ�رشائيلي، جاءت 

ال�شهيونية  واحلملة  الغا�شم  ال�شهيوين  للعدوان  اإدانتها  عن  االإخوان  جماعة  وعربت 

.
109

التدمريية الب�شعة على قطاع غزة

”الوهم  بعملية  احل�ص  �شليم  االأ�شبق  اللبنانية  احلكومة  رئي�ص  اأ�شاد  لبنان،  ويف 

اهلل  حلزب  العام  االأمني  وحّذر   .
بامتياز”110 فدائية  ”عملية  باأنها  وو�شفها  املتبدد”، 

التي  ال�شيا�شية،  والقيادات  واالأطراف،  واحلكومات،  الدول،  اهلل  ن�رش  ال�شيد ح�شن 

ت�شغط على املقاومة الفل�شطينية الإطالق �رشاح اجلندي االإ�رشائيلي االأ�شري بال مقابل، 

اأن  اإىل  م�شرياً  العملية،  ف�شل  يعني  �رشاحه  اإطالق  اإىل  اأّدى  لو  ال�شغط  هذا  نتيجة  الأّن 

امل�شاألة لن تقت�رش على ف�شل العملية، واإمّنا هذه امل�شاألة �شت�شجع قيادة العدو على اإّتباع 

منهجية خمتلفة مع م�شائل االأ�رش واالأ�رشى واملعتقلني، وبالتايل ت�شد االأبواب نهائيًا على 

.
111

الع�رشة اآالف معتقل يف �شجون العدو

وراأى املكتب ال�شيا�شي للجماعة االإ�شالمية يف لبنان اأن ”عملية املقاومة الفل�شطينية 

متيزت بكفاءة عالية يف التخطيط و�شجاعة متناهية يف التنفيذ، واأثبتت مبا ال يدع جمااًل 

ال�شهيونية  الع�شكرية  االآلة  اأمام  ي�شت�شلم  لن  املظلوم  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  لل�شك 

االأمريكية مهما بلغت”، وطالبت اجلماعة يف بيان لها ”الرئي�ص حممود عبا�ص بالتخلي 

اأو�شلو،  اتفاقات  منذ  وراءها  ترك�ص  الفل�شطينية  ال�شلطة  كانت  التي  االأوهام  عن 

االأق�شى،  الوحيد ال�شرتجاع  الطريق  اأنها  اأثبتت  التي  املقاومة،  اإىل �شف  واالن�شمام 

اللبناين  اال�شرتاكي  التقدمي  احلزب  هناأ  كما  احلقوق”.  وا�شتعادة  االحتالل،  ودحر 

املقاومة الفل�شطينية على عملها البطويل باأ�رش اجلندي االإ�رشائيلي، ودعا اإىل فك احل�شار 

.
112

املايل عن ال�شلطة الفل�شطينية
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اأوغلو  اإح�شان  الدين  اأكمل  االإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  عام  اأمني  ودعا 

Ekmeleddin Ihsanoglu اأع�شاء جمل�ص االأمن واللجنة الرباعية اإىل التدخل الفوري 

بـ”الطرق  االأ�شري  االإ�رشائيلي  اجلندي  ق�شية  وت�شوية  االإ�رشائيلي،  العدوان  لوقف 

.
الدبلوما�شية”. وحذر من مغبة ”اجتياح اإ�رشائيلي لقطاع غزة”113

 Recep Tayyip Erdogan كما رف�ص رئي�ص الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان

اأن يكون الرد االإ�رشائيلي على اأ�رش جندي واحد بهذا االأ�شلوب، واأكد اأنه ”لي�ص من 

املنطقي واملقبول اأن تختطف اإ�رشائيل الوزراء واأع�شاء الربملان وروؤ�شاء البلديات وتدمر 

من  اأردوغان  وطلب   .
واحد”114 جندي  اأجل  من  الفل�شطيني  لل�شعب  التحتية  البنية 

”اإ�رشائيل” وقف العمليات الع�شكرية فوراً، واإطالق �رشاح جميع املعتقلني من اأع�شاء 
احلكومة والربملان الفل�شطيني. كما دعا رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ص ورئي�ص 

.
115

وزرائه اإ�شماعيل هنية للعمل على اإخالء �شبيل اجلندي االإ�رشائيلي االأ�شري

 Mahmoud Ahmadinejad جناد  اأحمدي  حممود  االإيراين  الرئي�ص  وحذر 

عملية  على  رداً  الفل�شطينيني  �شد  ال�شهيوين  للكيان  الع�شكرية  العمليات  اأن  من 

فح�شب،  الكيان  ي�رش  ال  اإقليمي  انفجار  اإىل  توؤدي  اأن  يكن  املتبدد”،  ”الوهم 
اإيــران  خارجيــة  وزيــر  دعــا  كمــا   .

116
العـــامل اأنحــاء  كل  يف  موؤيديه  بل 

منو�شهر مّتكي Manouchehr Mottaki، اإىل عقد قمة لزعماء الدول االإ�شالمية من 

اأجل وقف اجلرائم االإ�رشائيلية �شد ال�شعب الفل�شطيني، وعّد االأعمال االإ�رشائيلية من 

الفل�شطينية  ا�شتهزاء باالنتخابات  الفل�شطينيني هي  جرائم قتل، واختطاف امل�شوؤولني 

عادل  حداد  علي  غالم  االإيراين  ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  وقال   .
117

والديقراطية احلّرة 

Gholamali Haddad Adel اإن العدو يريد من وراء هجماته املجنونة تركيع احلكومة 

.
118

الفل�شطينية التي تقودها حما�ص

5. املوقف الدويل:

الفل�شطينية  ”ال�شلطة   Kofi Annan عنان  كويف  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  دعا 

اإىل بذل اأق�شى ما يف ا�شتطاعتها لتاأمني اإطالق �رشاح اجلندي االإ�رشائيلي ولو�شع حّد 



�شاليط: من عملية الوهم املتبدد اإىل �شفقة وفاء االأحرار

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات31

للهجمات ال�شاروخية”، ويف الوقت نف�شه اأبدى قلقه من احتجاز ”اإ�رشائيل” 64 من 

امل�شوؤولني الفل�شطينيني. كما دعا احلكومة االإ�رشائيلية اإىل ”جتنب االأعمال التي يكن اأن 

تت�شبب بال�رشر للبنى التحتية، وتفاقم من معاناة ال�شعب الفل�شطيني، والتقيد بالقوانني 

. وو�شف عنان الهجوم االإ�رشائيلي على مكتب رئي�ص الوزراء 
االإن�شانية والدولية”119

على  احلفاظ  �رشورة  على  واأكد  لل�شواب”،  ”يفتقر  باأنه  غزة  قطاع  يف  الفل�شطيني 

املوؤ�ش�شات الفل�شطينية، باعتبارها االأ�شا�ص الأي ”حل نهائي يقوم على وجود دولتني، 

.
وهذا يعد االآن يف م�شلحة كل من اإ�رشائيل والفل�شطينيني”120

حني   ،2006/7/13 يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأحبطت  اأخرى،  جهة  ومن 

ا�شتخدمت حق النق�ص )الفيتو(، م�رشوع قرار يف جمل�ص االأمن الدويل تقدمت به قطر 

بالنيابة عن املجموعة العربية يف االأمم املتحدة، يدعو ”اإ�رشائيل” اإىل وقف عدوانها على 

قطاع غزة، كما يدعو اإىل االإفراج ”الفوري وغري امل�رشوط” عن اجلندي االإ�رشائيلي 

االأ�شري، يف موازاة حث ”اإ�رشائيل” على اإطالق �رشاح جميع م�شوؤويل حركة حما�ص 

.
121

الذين اعتقلتهم عقب اأ�رش اجلندي

ل�شمان  جتري  دولية  جهوداً  هناك  اأن  اإىل  االأمريكية  املتحدة  الواليات  واأ�شارت 

املعلومات  على  وتعليقًا  الفل�شطينية.  املقاومة  لدى  االأ�شري  االإ�رشائيلي  اجلندي  اإطالق 

التي حتدثت عن م�شاركة حركة حما�ص يف عملية اأ�رش �شاليط، قالت وزيرة اخلارجية 

اإذا كانت هي التي قامت بالعملية االأمر الذي يقوله  اإن ”حما�ص،  كوندوليزا راي�ص: 

البع�ص، تثبت بذلك اأنها ال تتلقى الر�شالة التي نتوقعها من جمموعة تتوىل احلكومة”. 

. وقالت اإن احلكومة 
وراأت اأن ”هذا ت�رشف ال يكن الت�شاهل معه يف النظام الدويل”122

وحّملت  النف�ص”،  �شبط  ”ممار�شة  على  ”اإ�رشائيل”  ح�ص  يف  م�شتمرة  االأمريكية 

وطالبت  غزة”.  يف  املتوتر  بـ”الو�شع  و�شفته  ما  تبعة  حما�ص  تقودها  التي  احلكومة 

راي�ص بعد لقائها نظريها الرتكي عبد اهلل جول Abdullah Gul يف وا�شنطن، �شورية 

با�شتخدام عالقاتها اجليدة مع حما�ص وغريها من التنظيمات الفل�شطينية لالإفراج عن 

.
123

اجلندي االأ�شري
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و�شدد ال�شفري االأمريكي يف ”اإ�رشائيل” ريت�شارد جونز Richard Jones على اأن 

. واتهم ال�شفري االأمريكي بالقاهرة فران�شي�ص 
124

عنوان اإطالق �رشاح اجلندي هو دم�شق

م�شعل  خالد  حلما�ص  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص   Francis Ricciardone ريت�شاردوين 

باأنه وراء اختطاف �شاليط، وقال اإنه يعي�ص يف �شورية، ويعطي اأوامره الأع�شاء حما�ص، 

االأبي�ص  البيت  با�شم  الناطق  طالب  كما   .
125

غزة يف  الفل�شطينيني  مبعاناة  ي�شعر  وال 

عن  والتخلي  فوراً،  ”اإ�رشائيل”  اإىل  اجلندي  باإعادة  حما�ص   Tony Snow �شنو  توين 

”االإرهاب”، ومتنى على ”اإ�رشائيل” اأن تتحلى ”ب�شبط النف�ص خالل �شعيها اإىل االإفراج 
.

عن جنديها”126

كما دعت رو�شيا الفل�شطينيني اإىل االإفراج الفوري عن اجلندي االأ�شري، واىل وقف 

الفروف  �شريجي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  دعا  حيث  االإ�رشائيلية؛  الع�شكرية  العملية 

Sergey Lavrov االإ�رشائيليني والفل�شطينيني اإىل التخلي عن العنف لتفادي الفو�شى 

االإ�رشائيلية  اخلارجية  وزيرة  مع  لقائه  عقب  دعا  كما   ،
127

االأو�شط ال�رشق  يف 

با�شم  الناطق  واأعلن   .
128

االأ�شري االإ�رشائيلي  اجلندي  �رشاح  اإطالق  اإىل  ليفني،  ت�شيبي 

اخلارجية الرو�شية ميخائيل كامينني Mikhail Kamynin اأن اآ�رشي اجلندي االإ�رشائيلي 

”ي�شيئون اإىل م�شلحة الفل�شطينيني ال�شيا�شية عرب اإبقائه قيد االعتقال”. وقال اإن رو�شيا 
و�شنتابع  اإ�رشائيل.  على طلب  بناء  الرهينة  للم�شاهمة يف حترير  مهمة  ”جهوداً  بذلت 

واملنظمات  احلركات  وكل  الفل�شطينية  ”القيادة  اإن  كامينني:  وقال   .
العمل”129 هذا 

الفل�شطينية ينبغي اأن تقوم بكل ما يف و�شعها لوقف االأن�شطة االإرهابية وق�شف املدن 

االإ�رشائيلية. لكن املهم اليوم هو االإفراج ب�رشعة عن اجلندي االإ�رشائيلي”. واأكد اأن حق 

”اإ�رشائيل” يف الدفاع عن حياة مواطنيها واأمنهم لي�ص مو�شع جدل، لكن اأ�شار اإىل اأنه 
.

”يجب عدم القيام بذلك على ح�شاب اأرواح العديد من الفل�شطينيني امل�شاملني”130

احلكومة  �شوالنا  خافيري  اخلارجية  االأوروبي  االحتاد  ل�شيا�شة  االأعلى  املمثل  ودعا 

االإ�رشائيلية اإىل اإيجاد حل �شيا�شي عو�شًا عن اللجوء اإىل احلل الع�شكري لت�شوية ق�شية 

فرييروفالدنر  بنيتا  اخلارجية  للعالقات  االأوروبية  املفو�شة  ودعت   .
131

اجلندي
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Benita Ferrero-Waldner اجلهة التي حتتجز �شاليط اإىل االإفراج عنه فوراً، وقالت: 

”اإن مثل هذه االأعمال �شتزيد اأو�شاع ال�شعب الفل�شطيني �شوءاً”، ودعت فالدنر، يف 
الدبلوما�شية  النف�ص، واأكدت على �رشورة منح اجلهود  اإىل �شبط  ”اإ�رشائيل”  املقابل، 

.
132

فر�شة لالإفراج عن اجلندي االأ�شري

النواب  �شد  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات  �شنتها  التي  االعتقاالت  حملة  وبعد 

والوزراء الفل�شطينيني، �شدد رئي�ص الوزراء الفنلندي، رئي�ص االحتاد االأوروبي، ماتي 

ع�رشات  �رشاح  اإطالق  ”اإ�رشائيل”  على  يتعني  اأنه  على   Matti Vanhanen فانهانن 

اجلندي  �رشاح  اإطالق  الفل�شطينيني  على  ويتعني  املحتجزين،  الفل�شطينيني  امل�شوؤولني 

 Die Welt فيلت  دي  جريدة  مع  مقابلة  يف  فانهانن  وقال  الفور.  على  االإ�رشائيلي 

االأملانية: ”اإنني قلق للغاية من التطورات يف ال�رشق االأو�شط. والطريقة الوحيدة حلل 

.
ال�رشاع هي العودة لطاولة املفاو�شات”133

بـ”�شبط  واالإ�رشائيلي  الفل�شطيني  اجلانبني  الربيطانية  احلكومة  طالبت  وفيما 

رئي�ص  وو�شف  االأ�شري.  االإ�رشائيلي  اجلندي  اإطالق  �رشورة  على  اأكدت  النف�ص”، 

ب�شبب  الوزراء الربيطاين توين بلري Tony Blair االأزمة بني الفل�شطينيني و”اإ�رشائيل”، 

اجلندي االأ�شري، باأنها ”مروعة”، ولن يتم حلها بدون تدخل دويل. وذكر اأنه يرى اأن 

.
134

هناك انعكا�شات لالأزمة على العامل االإ�شالمي وعالقته بالغرب

 Margaret Beckett بيكيت  مارجريت  الربيطانية  اخلارجية  وزيرة  عّدت  كما 

عملية ”الوهم املتبدد” ”اإرهابية”، وقالت: ”اإن مثل هذا العنف يبعد اأكرث اآفاق التو�شل 

يف  الربيطاين  ال�شفري  وو�شف   .
135

الفل�شطينية للق�شية  و�شلمي”  تفاو�شي  حل  اإىل 

”اإ�رشائيل” �شايون ماكدونالد Simon McDonald الهجوم الفل�شطيني، واأ�رش اجلندي 
”ت�شعيد خطري، واختبار لرئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ص”،  باأنه  االإ�رشائيلي، 

وقال: اآمل يف اأن يتحمل م�شوؤولياته ”ويحل هذه االأزمة الأنه مدرك باأن �شلطته على 

. وقال رو�ص اآالن Rose Allan، القن�شل ال�شيا�شي يف القن�شلية الربيطانية 
املحك”136
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العامة بالقد�ص: اإن على حما�ص اأن ”تفرج عن اجلندي االإ�رشائيلي بدون �رشوط وفوراً 

وبدون ذلك هناك خماطر من اأن ي�شوء االأمر”. وو�شف عملية ق�شف حمطة الكهرباء 

يف قطاع غزة باأنه ”جزء من العقاب اجلماعي، وهو اأمر ترف�شه بريطانيا، حيث تاأمل 

.
اأن يكون هناك حل �شلمي للمو�شوع”137

 Philippe Douste-Blazy وطالب وزير اخلارجية الفرن�شي فيليب دو�شت بالزي

بقوة باإطالق �رشاح العريف االإ�رشائيلي االأ�شري لدى املقاومة الفل�شطينية، جلعاد �شاليط 

الذي يحمل اأي�شًا اجلن�شية الفرن�شية. واأكد اأن كل اأجهزة اخلارجية وال�شفارة الفرن�شية 

يف تل اأبيب والقن�شلية يف القد�ص، معباأة ل�شمان االإفراج عن اجلندي االأ�شري. واأدان 

”احلوار  اأن  يرى  فرن�شا  موقف  اأن  موؤكداً  اجلديدة،  العنف  دورة  الفرن�شي  الوزير 

، كما ا�شتنكر قيام ”اإ�رشائيل” باعتقال عدد 
138

ال�شيا�شي” هو الطريق الوحيد نحو احلل

.
139

من الوزراء والنواب الفل�شطينيني

اإيطاليا  اأن   Massimo D'Alema داليما  ما�شيمو  االإيطالية  اخلارجية  وزير  واأكد 

اجلندي  �رشاح  اإطالق  على  الفل�شطيني  اجلانب  حلث  بو�شعها  ما  ”كل  �شتعمل 

اأنه  داليما  وراأى   .
140

الع�شكري الت�شعيد  عمليات  من  قلقه  عن  وعرب  االإ�رشائيلي”، 

اإىل  توؤدي  تبداأ عملية  اأن  لك  يحق  رهينة واحد  الإنقاذ  اأنه  يتفهم  اأن  للمرء  ”ال يكن 
مقتل ع�رشات االأ�شخا�ص”، وقال: اإن اجلي�ص االإ�رشائيلي ي�شتخدم القوة ”ب�شكل غري 

.
141

متكافئ” لتاأمني اإطالق �رشاح اجلندي
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ثالثًا: املفاو�صات حول عملية تبادل الأ�صرى

بداأت  حتى  �شاليط؛  جلعاد  االإ�رشائيلي  اجلندي  اأ�رش  عملية  على  اأيام  �شوى  متر  مل 

الإطالق  و”اإ�رشائيل”  حما�ص  حركة  بني  املبا�رشة  غري  املفاو�شات  الإطالق  اجلهود 

�رشاحه، وقد تعددت االأطراف التي لعبت دور الو�شيط بني الطرفني، اإال اأن الو�شيطني 

االأكرث تاأثرياً كانا م�رش واأملانيا.

باالأحداث  تاأثراً  االأكرث  الدولة  تمُعّد  التي  م�رش،  �شارعت  االأ�رش  عملية  وقوع  فبعد 

داخل قطاع غزة، وتاأثرياً بها، الذي يقع على حدودها ال�شمالية ال�رشقية، والذي يدخل 

تارة  االأ�شري،  اقرتاحات الإطالق �رشاح اجلندي  تقدمي  اإىل  القومي،  اأمنها  �شمن حزام 

مقابل وقف احلرب املتوقعة على القطاع، وطوراً مقابل فك ح�شار قطاع غزة، واإعادة 

فتح معرب رفح على احلدود مع م�رش، والذي يعترب املنفذ الوحيد للقطاع اإىل اخلارج، 

اإال اأن حركة حما�ص، ومعها التنظيمات التي �شاركت يف عملية االأ�رش، اأ�رشت على اأال 

يكون اإطالق �رشاح �شاليط اإال مقابل حترير عدد كبري من االأ�رشى الفل�شطينيني داخل 

ال�شجون االإ�رشائيلية، ومع االأولوية الأ�شحاب املحكوميات العالية.

اأ�شري  األف  �رشاح  باإطالق  �شاليط  اآ�رشي  مطالبة  البداية  منذ  ”اإ�رشائيل”  رف�شت 

فل�شطيني وعربي، باالإ�شافة اإىل االأ�شريات، واالأ�رشى الذين هم دون الثامنة ع�رشة من 

، وقال الناطق با�شم اخلارجية االإ�رشائيلية مارك ريجيف Mark Regev: اإن 
142

العمر

الفوري وغري  باالإفراج  اأيام  املتحدة واأوروبا تطالب منذ  الدولية والواليات  ”االأ�رشة 
اأن  واأ�شاف  اإ�رشائيل”،  موقف  اأي�شًا  وهذا  �شاليط.  )جلعاد(  الكابورال  امل�رشوط عن 

مع  مفاو�شات  جترى  لن  اإنه  قال  حني  وا�شحًا  ”كان  اأوملرت:  اإيهود  الوزراء  رئي�ص 

.
اخلاطفني، واإذا مل يتم االإفراج عن �شاليط �شتتحرك اإ�رشائيل لالإفراج عنه”143

املكتب  رئي�ص  اأكد  اإذ  البداية؛  منذ  وا�شحًا  املبدئي  موفقها  فكان  حما�ص  اأما 

ال�شيا�شي للحركة خالد م�شعل يف 2006/7/10، خالل موؤمتر �شحايف عقده يف دم�شق، 
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. وعّد م�شعل الو�شاطات 
144

اأن االإفراج عن اجلندي االأ�شري لن يتم من دون تبادل اأ�رشى

العربية امل�رشية والقطرية جهوداً ال و�شاطات، وقال: ”لقد تعاملنا مع اجلهود امل�رشية 

وتعاونا معها، ولكن من اأف�شلها هو التعنت االإ�رشائيلي، الأن اإ�رشائيل ترف�ص املبادلة”. 

واأ�شاف اأن االإخوة يف م�رش يعرفون ذلك، وهم يدركون طبيعة ال�شعب الفل�شطيني 

ومزاج ال�شارع، م�شرياً اإىل اأن كل بيت فل�شطيني معني بق�شية االأ�رشى، وهي على راأ�ص 

اأجندة حما�ص. واأو�شح اأنه كان هناك اأي�شًا جهود قطرية، وو�شاطات دولية كالو�شاطة 

اأن  اإال  املبعوثني،  بع�ص  حما�ص  حركة  زار  حيث  االأوروبية،  والو�شاطات  الرتكية، 

اإ�رشائيل راأ�شها”،  ”ركبت  اإذ  كل اجلهود والو�شاطات ا�شطدمت بالعقبة االإ�رشائيلية، 

اأن هذا ال  معترباً  االإ�رشائيلي،  االأ�شري  االإفراج عن  قبل  االأ�رشى  االإفراج عن  ورف�شت 

ي�شكل مدخاًل للحل. ويف اإ�شارة اإىل اجلهود العربية راأى م�شعل اأن املبادرات ال تليق 

بحجم احلدث... واأ�شار اإىل اأن ”اإ�رشائيل” تطرح مع البع�ص م�شاألة وعد باالإفراج عن 

االأ�رشى الفل�شطينيني ولكنه بعيد عن �شيغة االإلزام، م�شيفًا لقد �شاألت اأحد املبعوثني 

االأوروبيني هل تكفلون الوعد االإ�رشائيلي قالوا ال. وقال اإن تفا�شيل التعامل مع اجلندي 

.
145

االأ�شري عند اجلهة التي تدير االأمر يف الداخل

بني  م�شرتكة  قوا�شم  اإىل  املرحلة،  الو�شول خالل هذه  ال�شعب  من  كان  اأنه  يبدو 

الدولة  تقدمه  اأن  يكن  ما  وبني  جهة،  من  االآ�رشة  والف�شائل  حما�ص  حركة  مطالب 

العربية من جهة اأخرى؛ لذلك مل يح�شل اأي تقدم يذكر.

مل يكد االإ�رشائيليون يخرجون من �شدمة عملية االأ�رش يف قطاع غزة، حتى فوجئوا 

بعملية اأخرى، لكن هذه املرة كانت على احلدود ال�شمالية مع لبنان؛ ففي 2006/7/12 

خالل  اإ�رشائيليتني،  ع�شكريتني  اآليتني  مبهاجمة  اللبناين  اهلل  حزب  من  مقاتلون  قام 

قيامهما بدورية حدودية يف مزارع �شبعا جنوب لبنان، اأدت العملية اإىل اأ�رش اجلنديني 

االإ�رشائيليني اإلداد ريجيف Eldad Regev واإيهود غولدفا�شريEhud Goldwasser؛ 

وعلى اإثر هذه العملية �شن اجلي�ص االإ�رشائيلي حربًا على لبنان يف 2006/7/12 من اأجل 

�شاليط. ولكن بعد ف�شل  اإطالق �رشاح  اإىل توقف جهود  اأدى  ؛ مما 
146

حترير االأ�شريين
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اجلي�ص االإ�رشائيلي من حترير االأ�شريين لدى حزب اهلل مع نهاية العملية يف 2006/8/14؛ 

اأجل  املباحثات من جديد من  االإ�رشائيلية عن �شلوك م�شار  القيادة  عاد احلديث لدى 

التو�شل اإىل اتفاق لتبادل االأ�رشى الثالثة، من �شمنهم �شاليط. ففي 2006/8/15 اأعلن 

رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية اإيهود اأوملرت عن تعيني نائب رئي�ص جهاز اال�شتخبارات 

اإعادة  اأجل  من  التن�شيق  الإمتام  له  خا�ص  كممثل   Ofer Dekel ديكل  عوفر  ال�شابق 

.
147

االأ�رشى الثالثة

يف  م�رشية  بو�شاطة  املبا�رشة  غري  املفاو�شات  من  جولة  املرحلة  هذه  يف  انطلقت 

القاهرة، ولكنها مل تتكلل بالنجاح. وقد اتهم وزير البنية التحتية االإ�رشائيلي بنيامني بن 

اإليعازر، الذي كان يزور القاهرة، خالد م�شعل باإف�شال ال�شفقة التي تقدمت به م�رش 

التو�شل  اأجل  اأن م�رش عملت من  يعلم  اإن اجلميع  اإنهاء ملف �شاليط، وقال  اأجل  من 

اإىل اتفاق وافقت ”اإ�رشائيل” عليه، واحرتمته، لكن االأمر تغري يف الدقائق االأخرية من 

به  تقدمت  الذي  باالقرتاح  بالده  قبول  واأعلن   ،
148

م�شعل وحتديداً  حما�ص،  جانب 

.
149

م�رش

تغيري املوقف االإ�رشائيلي من عملية تبادل االأ�رشى مع �شاليط، فبعد اأن كانت ترف�ص 

االإفراج عن اأ�رشى فل�شطينيني مقابل �شاليط، اأ�شبحت منذ تاريخ 2006/10/27 تقبل 

بهذا املبداأ؛ ويكننا القول اأن ذلك يعود اإىل اإ�رشار اجلهات االآ�رشة على مبداأ التبادلية، 

”اإ�رشائيل”  اأن  اأكد  حيث  برهوم،  فوزي  حما�ص  با�شم  املتحدث  اإليه  اأ�شار  ما  وهذا 

وافقت على التبادلية يف مو�شوع اجلندي، بعدما كانت ترف�ص ذلك، م�شدداً على اأن 

.
150

”اإ�رشائيل” وافقت االآن على االإفراج عن االأطفال والن�شاء

وعلى الرغم من اأن بن اإليعازر، الذي عرب عن تفاوؤله، حاول اأن يحتفظ بالتفا�شيل 

اأن   ،2006/10/27 يف  اأكد  اأنه  اإال  القاهرة،  يف  املفاو�شات  جولة  من  عودته  بعد 

نائب  ولكن   .
151

امل�رشيون اقرتحها  التي  التبادل  عملية  باالعتبار  �شتاأخذ  ”اإ�رشائيل” 
رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلما�ص مو�شى اأبو مرزوق اأ�شار اإىل وجود بع�ص امل�شكالت 
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التي ال ت�شمح باحلديث عن �شفقة قريبة. وقال اإن احلديث مطروح االآن عن اإطالق 

اأ�شري اآخرين على ثالث  400 طفل وامراأة، واألف  اأ�شري فل�شطيني منهم   1,400 �رشاح 

مراحل، اإال اأنه مل يتم االتفاق ب�شكل نهائي، وما زالت هناك م�شاكل تتعلق مبو�شوع 

التزامن يف عملية االإطالق وحتديد االأ�شماء والعدد. واأ�شاف اأن حما�ص تعتقد اأن العدد 

املطروح هو معقول ومنا�شب لعملية التبادل، بالرغم من اأنها ال تثق بـ”اإ�رشائيل” لكنها 

. واأكدت اأمرية عون Amira Aoun، الناطقة 
152

تقبل بال�شمانة امل�رشية بهذا املو�شوع

با�شم اخلارجية االإ�رشائيلية، اأن ”اإ�رشائيل” جاهزة الإطالق مئات االأ�رشى الفل�شطينيني، 

بني  اجلو  تغيري  بغية  املتطرفني،  من  فيها  املوجود  اخلطر  من  الرغم  على  املعابر  وفتح 

.
153

ال�شعبني، يف حال االإفراج عن اجلندي االإ�رشائيلي

”اإ�رشائيل”  وتبادلت  كثرية،  وتعقيدات  بعقبات  املفاو�شات  مرت  ذلك  بعد 

وحما�ص االتهامات حول اجلهة امل�شوؤولة عن ف�شل املفاو�شات، وتعددت االأ�شباب 

التي دفعت كال الطرفني اإىل وقف املفاو�شات؛ وقال اأبو عبيدة، املتحدث با�شم كتائب 

الق�شام، اإنه بعد ح�شول تقارب بني اجلانبني االإ�رشائيلي والفل�شطيني بخ�شو�ص �شفقة 

�شاليط، تراجعت ”اإ�رشائيل” عن بع�ص ما مت االتفاق عليه، ولذلك توقفت املحادثات، 

وال يوجد تقدم يف الق�شية. واأكد اأبو عبيدة واأبو جماهد، الناطق الر�شمي با�شم جلان 

املقاومة ال�شعبية، اأن ”اإ�رشائيل” رف�شت ال�شماح للف�شائل بتحديد هوية االأ�رشى الذين 

.
154

�شيتم اإطالق �رشاحهم

وعلى الرغم من تفاوؤل الرئي�ص امل�رشي ح�شني مبارك من م�شار املباحثات الإطالق 

االأ�رشى  تبادل  م�شاألة  يف  تتدخل  باأنها  ي�شمها  مل  اأخرى  اأطرافًا  اتهم  اأنه  اإال  �شاليط، 

اتهم  با�شم حما�ص  املتحدث  برهوم  فوزي  لكن   .
155

الفل�شطيني ال�شعب  �شالح  لغري 

من اأ�شماه بـ”التيار االنقالبي” يف حركة فتح مبحاولة اإف�شال تنفيذ �شفقة االأ�رشى من 

خالل ما كانوا يطلبونه من امل�شت�شارين االإ�رشائيليني يف اللقاءات، التي يعقدونها معهم 

يف القد�ص واأوروبا، بالرتيث يف انتظار اأن تتمكن اأجهزتهم االأمنية من حتديد مكان 

اختطاف اجلندي االأ�شري، وم�شاعدتهم يف الو�شول اإليه؛ حيث كان يتم التحقيق مع 
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الفل�شطينية يف  لل�شلطة  التابعة  االأمنية  االأجهزة  الق�شام وحما�ص لدى  معتقلي كتائب 

ال�شلطة  اإن مقربني من رئي�ص  . وقالت االإذاعة االإ�رشائيلية 
156

غزة حول مكان �شاليط

حما�ص  نواب  �رشاح  اإطالق  اأن  من  اأوملرت  م�شت�شاري  كبار  حذروا  عبا�ص  حممود 

اأبلغ هوؤالء مكتب  اإذ  العمل �شد حما�ص،  قدرة عبا�ص على  تقلي�ص  يعني  املختطفني 

اأوملرت اأن االإفراج عن نواب حما�ص يعني اأن احلركة �شتوؤمن الن�شاب القانوين لعقد 

جل�شات املجل�ص الت�رشيعي، ما يعني ا�شتغالل هذه اجلل�شات يف اإ�شدار قرارات تقل�ص 

من قدرة عبا�ص على اإ�شدار املرا�شيم الهادفة اإىل امل�ص بحركة حما�ص يف ال�شفة الغربية 

.
157

وقطاع غزة

هناك  اأن   ،2007/4/8 يف  حمد  غازي  الفل�شطينية  احلكومة  با�شم  الناطق  واأكد 

االأ�رشى  اأ�شماء  قائمة  ت�شليم  خالل  من  متقدم،  وب�شكل  تبادل،  ل�شفقة  جدية  بوادر 

كان  االأ�شماء  ت�شليم  اأن  اإىل  م�شرياً  امل�رشي،  االأمني  للوفد  �رشاحهم  اإطالق  املطلوب 

.
158

مطلبًا اإ�رشائيليًا

وك�شفت جريدة هاآرت�ص اأن عوفر ديكل، ممثل رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي اأوملرت، 

كتائب  قيادية يف  عنا�رش  قيادات من حركة حما�ص، من �شمنهم  الثانية  للمرة  التقى 

. واأكد اأين طه، القيادي يف حما�ص، 
159

الق�شام، يف �شجن هدارمي يف مدينة ع�شقالن

اأ�رشى حما�ص وم�شوؤولني يف حكومة االحتالل، لكنها  ”هناك لقاءات جترى بني  اأن 

االأ�شرية  احلركة  مطالب  �شياق  يف  تاأتي  اإمنا  ال�شيا�شية،  واملواقف  باالإطار  مرتبطة  غري 

.
والتوا�شل بني ال�شجني وال�شجان”160

للتلفزيون  حما�ص،  حركة  يف  القيادي  املزيني،  اأ�شامة  قال   2007/8/29 ويف 

فل�شطينيًا،  اأ�شرياً   450 باالإفراج عن  اإىل �شفقة تق�شي  اإن حما�ص تو�شلت  االإ�رشائيلي 

احلكومة  اإىل  بت�شليمه  بدورها  لتقوم  امل�رشية،  ال�شلطات  اإىل  �شاليط  ت�شليم  مقابل 

االإ�رشائيلية، واأ�شاف املزيني اأن ال�شفقة اأحبطت، حينما مل توافق ”اإ�رشائيل” اإال على 

اأربعني ا�شمًا من االأ�شماء التي وردت يف القائمة، بزعم اأنهم �شاركوا يف تنفيذ عمليات 
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اأدت اإىل قتل م�شتوطنني وجنود اإ�رشائيليني. ومن ناحيته اتهم مكتب اأوملرت حما�ص 

باإحباط ال�شفقة، ويف بيان �شادر عنها، اأو�شحت حكومة اأوملرت اأنه بف�شل جهود 

الو�شاطة امل�رشية بني الطرفني، مت التو�شل اإىل تفاهم يق�شي بنقل �شاليط اإىل م�رش، ومنها 

اإىل ”اإ�رشائيل” مقابل االإفراج عن 450 �شجينًا فل�شطينيًا على مرحلتني، واأ�شاف البيان: 

”اأما حما�ص فطالبت باإطالق �رشاح 1,400 مبن فيهم العديد من القتلة الذين رف�شت 
باأ�شماء  جديدة  قائمة  تقدمي  حما�ص  على  اإ�رشائيل  واقرتحت  �شبيلهم،  اإخالء  اإ�رشائيل 

.
ال�شجناء، اإال اأنها مل تفعل ذلك حتى االآن”161

ا�شتمرت املفاو�شات باملراوحة مكانها دون تقدم ب�شبب الرف�ص االإ�رشائيلي ملطلب 

املفاو�ص  دفع  مما  اإ�رشائيليني؛  بقتل  متهمني  اأ�رشى  على  التبادل  عملية  �شمول  حما�ص 

االإ�رشائيلي عوفر ديكل ملطالبة حكومته بتغيري معايري م�شطلح ”خمربني اأيديهم ملطخة 

، اإال اأن مطلبه ا�شطدم بالرف�ص 
162

بالدم”، مربراً اأن ذلك �شي�رشع كثرياً يف اإمتام ال�شفقة

، وعلى اإثر ذلك هدد ديكل 
163

 Yuval Diskin جهاز ال�شاباك برئا�شة يوفال دي�شكني

164. نتيجة لهذا 
اأنه لن يكون باإمكانه موا�شلة اأداء مهام من�شبه اإذا مل يتم تليني هذه املعايري

التباين داخل القيادة االإ�رشائيلية ا�شتمر اجلمود يف مفاو�شات التبادل، اإال اأن دي�شكني 

”الهواج�ص  اإىل اقرتاح ير�شي ديكل من جهة، وياأخذ باحل�شبان  اأن يتو�شل  ا�شتطاع 

اأن   2008/6/27 يف  هاآرت�ص  جريدة  ذكرت  فقد  اأخرى،  جهة  من  لل�شاباك  االأمنية” 

اأدانهم  اأ�رشى فل�شطينيني كان االحتالل قد  دي�شكني، بات راأيه موؤيداً الإطالق �رشاح 

خلارج  اأو  غزة  قطاع  اإىل  نقلهم  يتم  اأن  �رشط  وذلك  اإ�رشائيليون،  فيها  قتل  بعمليات 

االأ�رشى  تبادل  ربط �شفقة  ”اإ�رشائيل”  . كما حاولت 
165

ال�شفة من  كانوا  اإن  الوطن، 

مببادرة التهدئة بني الدولة العربية والف�شائل الفل�شطينية يف قطاع غزة، اإال اأن حما�ص 

.
166

رف�شت ذلك منذ البداية، واأكد اأ�شامة املزيني اأن امل�شارين منف�شالن متامًا

يف 2008/7/16 اأمُجنزت �شفقة تبادل اأ�رشى وجثث ورفات زهاء 200 �شهيد لبناين 

منذ  اهلل  حزب  حوزة  يف  كانا  اإ�رشائيليني  جنديني  جثتي  مقابل  وعربي،  وفل�شطيني 

2006/7/12، اأدت هذه ال�شفقة التي اأمُبرمت بني ”اإ�رشائيل” وحزب اهلل برعاية الو�شيط 
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االأملاين غريهارد كونراد Gerhard Conrad، امل�شوؤول يف املخابرات االأملانية، الذي 

، اإىل ت�شليط ال�شوء من جديد على عملية 
167

عمل كمبعوث لالأمني العام لالأمم املتحدة

املفاو�شات غري املبا�رشة بني ”اإ�رشائيل” وحما�ص بو�شاطة م�رشية؛ حيث فتحت الباب 

اأمام دور اأملاين مرتقب من خالل القيام بو�شاطة يف �شفقة �شاليط حتت رعاية القاهرة. 

بقيادة   2009 �شنة  الطرفني بعد منت�شف  الو�شاطة يف �شكل �رشي بني  وبالفعل بداأت 

كوندار، اإال اأن اأول من ك�شف عن هذا الدور االأملاين كان الرئي�ص مبارك، الذي قال 

من وا�شنطن، يف 2009/8/17: اإن ”املخابرات االأملانية �شالعة هي االأخرى يف امل�شاعي 

واأكد على  احلثيثة الإطالق �شاليط، باالإ�شافة اإىل عدد من اأجهزة املخابرات الغربية”، 

.
168 

اأّن ”اإ�رشائيل” عرقلت اإطالق �رشاحه

وعلى الرغم من تعرث املفاو�شات حول �شاليط يف هذه املرحلة اأكد فوزي برهوم 

اتفاق  اإىل  التو�شل  تعرث  امل�شوؤولية، عن  اإ�رشائيل، ولي�ص م�رش  ”حما�ص حتّمل  اأن  على 

.
لتبادل االأ�رشى، وهي لي�شت ب�شدد البحث عن و�شيط اآخر غري م�رش”169

وب�شبب مماطلة ”اإ�رشائيل” املتكررة حول اإمتام �شفقة االأ�رشى، وحماولتها ا�شتبدال 

اأ�شماء اأ�رشى و�شعتها الف�شائل الفل�شطينية �شمن القائمة باأ�شماء اأخرى؛ هدد القيادي 

يف حما�ص حممود الزهار، يف 2008/9/20، اأن حركته �شتلغي كل �شيء، و�شتبداأ باأ�شماء 

واأرقام جديدة يف �شفقة �شاليط، اإذا ما ا�شتمر الرتاجع واخلرق االإ�رشائيلي ملا مت االتفاق 

عليه بهذا ال�شاأن برعاية اجلانب امل�رشي. وعّقب الزهار على اإر�شال ”اإ�رشائيل” اأ�شماء 

450 اأ�شرياً للجانب امل�رشي وافقت على اإطالق �رشاحهم مقابل اإطالق �رشاح �شاليط، 

قائاًل: ”ما مت االتفاق عليه مع الوفد امل�رشي الذي كان و�شيطًا بيننا وبينهم يف الفرتة 

ما قبل احل�شم ]�شيطرة حما�ص على قطاع غزة يف منت�شف حزيران/ يونيو 2007[ هو 

على األف، واالآلية 450 عندما يتم ا�شتالم اجلندي، ونتاأكد اأن 450 خرجوا، وبعد ذلك 

.
خالل �شهرين يتم اإطالق 550”170

التبادل بو�شاطة  ا�شتاأنفت مفاو�شات  اإن حما�ص  اأين طه  2008/10/12 قال  ويف 

ا�شتحقاقات  بتنفيذ  االحتالل  التزام  عدم  ب�شبب  احلركة  جمدتها  اأن  ”بعد  م�رشية 
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التهدئة”. واأكد طه اأنه ”ال مانع لدينا اأن ت�شتاأنف م�رش ات�شاالتها يف هذا اخل�شو�ص، 

اأن حما�ص ال  اإىل  واأ�شار  االنتهاء”،  املو�شوع من حيث مت  البدء يف هذا  يتم  اأن  على 

. وك�شف حممود الزهار اأن ”ال�شبب الرئي�شي يف 
171

زالت متم�شكة بالو�شاطة امل�رشية

اأن  كا�شفًا عن  عليه”،  اتفق  االإ�رشائيلي عما  الرتاجع  هو  االأ�رشى  تبادل  توقف �شفقة 

اأ�شري  واألف  واالأطفال  الن�شاء  مقابل  �شاليط  �رشاح  اإطالق  تت�شّمن  املحتملة  ”ال�شفقة 
فل�شطيني، حتّدد حما�ص اأ�شماء 450 منهم، وحتدد اإ�رشائيل اأ�شماء الـ 550 االآخرين، على 

. واأكد اأ�شامة املزيني اأن الو�شيط امل�رشي 
اأن يوافق كال الطرفني على قائمة االآخر”172

ت�شمل  والتي  ال�شفقة،  من  االأوىل  املرحلة  على  وافقت  ”اإ�رشائيل”  اأن  حما�ص  اأبلغ 

.
173

االإفراج عن 450 اأ�شرياً من ذوي االأحكام العالية حتدد احلركة اأ�شماءهم

حاولت ”اإ�رشائيل” اإجراء مفاو�شات مبا�رشة حول �شفقة االأ�رشى مع حما�ص، اإال 

اأن احلركة رف�شت ذلك، واأكدت كتائب الق�شام على ل�شان الناطق با�شمها اأبو عبيدة 

يف 2008/10/28 رف�ص اإجراء مفاو�شات مبا�رشة مع اجلانب االإ�رشائيلي بعد و�شاطة قام 

.
174

بها النائب العربي يف الكني�شت عبا�ص زكور

�شجون  داخل  لقاءاً  ديكل  عوفر  عقد  �شاليط  حول  املفاو�شات  تعرث  وب�شبب 

وذلك   ،1988/1/20 منذ  املعتقل  ال�شنوار،  يحيى  يف   حما�ص  القيادي  مع  االحتالل 

بطلب من ديكل، بح�شب ما ذكرت جمعية ”واعد” لالأ�رشى واملحررين يف بيان لها، 

واأ�شارت ”واعد” اإىل اأن ديكل طالب ال�شنوار التدخل لل�شغط على حما�ص لالإ�رشاع 

يف  اإمتام �شفقة االأ�رشى، واأن ال�شنوار رد اأنه ”باإمكانكم التوجه لقيادة حركة حما�ص 

 .
يف اخلارج )خارج  ال�شجون( الإمتام �شفقة التبادل”175

وبعد اأن كرث احلديث عن ف�شل الو�شاطة امل�رشية يف التقدم يف مفاو�شات االأ�رشى، 

بينها جهات  �شاليط، ومن  الو�شيط يف ق�شية  تلعب دور  اأن  اأوروبية  حاولت جهات 

فرن�شية؛ ما دفع الرئي�ص مبارك، اإىل التاأكيد على اأن بالده يكن اأن ترتك عن طيب خاطر 

جهود ترتيب تبادل لالأ�رشى بني ”اإ�رشائيل” والفل�شطينيني. ولكن يف مقابلة مع جريدة 



�شاليط: من عملية الوهم املتبدد اإىل �شفقة وفاء االأحرار

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات43

لعدم  مل�رش  توجه  انتقادات  من  �شجراً  مبارك  بدا  االإ�رشائيلية،  اأحرونوت  يديعوت 

ا�شتطاعتها حتقيق تقدم يف جهود الو�شاطة، ون�شح ”اإ�رشائيل” بتجنب تعدد الو�شطاء 

.
176

يف ق�شية اجلندي االأ�شري يف قطاع غزة، وا�شتبعد اأن يكون هناك خطر على حياته

وقال  و�شاطاتها،  عر�ص  حتاول  اأوروبية  جهات  وجود  حما�ص  حركة  اأكدت 

اأن  ات�شلت باحلركة، غري  اأجنبية،  ”كانت هناك و�شاطات من جهات  املزيني:  اأ�شامة 

التجاوب مع  التعنت االإ�رشائيلي، ورف�ص قادة االحتالل  هذه اجلهود توقفت ب�شبب 

. وقال املزيني، بعد جولة من املفاو�شات غري املبا�رشة 
�رشوط املقاومة الفل�شطينية”177

قام بها عوفر ديكل وقياديني من حما�ص يف القاهرة: اإن ”هناك ثالث عقبات رئي�شية 

اإ�رشائيل مل توافق  اإ�رشائيل، االأوىل: اأن  اأف�شلت التو�شل الأي اتفاق لتبادل االأ�رشى مع 

450 ا�شمًا، والثانية:  اإال على ثالثمائة من القائمة التي قدمتها حما�ص، والتي ت�شمل 

اأنهم يريدون اإبعاد اأ�رشى ال�شفة الغربية اإىل خارج الوطن، والثالثة: اأنهم م�رشون على 

واأكد املزيني على اأن ”اإ�رشائيل” وافقت  ا�شتثناء بع�ص املجاهدين من عملية التبادل”. 

كبري.  عدد  اإبعاد  على  واأ�رّشت  ثالثمائة،  على  ووافقت  تراجعت،  ثم  البداية،  يف 

واأ�شاف املزيني ”الـ 450 من ذوي االأحكام العالية، هوؤالء ال يكن اأن نتنازل عنهم، 

.
ولو اأدى اإىل اأن يبقى �شاليط ع�رش �شنوات يف االأ�رش اأو اأكرث”178

يمُبذل  ”هناك جهداً  اأن  على  لبنان،  ممثل حركة حما�ص يف  اأ�شامة حمدان،  واأكد 

هذا  ا�شم  عن  االإف�شاح  ورف�ص  اأوروبي”،  و�شيط  طرف  من  امل�رشية  الو�شاطة  لدعم 

الو�شيط. غري اأنه اأو�شح اأن اجلهد االأوروبي ما يزال يف بدايته، واأ�شاف: ”ما اأ�شتطيع 

اأن  اجلهد يجب  واأن هذا  بجدية كبرية جداً،  اجلديد  اجلهد  مع هذا  نتعامل  اأننا  قوله 

يحقق اأهدافنا، واأهدافنا وا�شحة، االإفراج عن االأ�رشى من الن�شاء واالأطفال واألف من 

.
املعتقلني �شمن �رشوط و�شوابط حمددة”179

فيما اّدعت القناة العا�رشة بالتلفزيون االإ�رشائيلي يف 2009/8/20، اأن حما�ص هي 

التي طلبت و�شاطة اأملانية يف مفاو�شاتها مع ”اإ�رشائيل” بعد ا�شتيائها من الدور امل�رشي 
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يف الق�شية. وقال حملل ال�شوؤون العربية يف القناة ت�شيبي يحزقي Tsevi Yitzhaki: ”اإن 

للقاهرة، وامل�رشيون تخلوا عن كرامتهم عندما وافقوا  تدخل برلني هو حتقري واإهانة 

.
على اإدخال االأملان يف ال�شفقة”180

اإيهود  حكومة  حمل  لتحل  الثقة  نتنياهو  بنيامني  حكومة  نالت   2009/3/31 يف 

، وعلى الرغم من ذلك اأعطى نتنياهو املفاو�ص االإ�رشائيلي عوفر ديكل ال�شوء 
181

اأوملرت

االأخ�رش لال�شتمرار يف مهمته ال�شابقة، واجتمع معه يف 2009/4/7 لالطالع على اآخر 

. ولكن يف 2009/4/20 
182

التطورات املتعلقة باملفاو�شات حول اإطالق �رشاح �شاليط

. ويف 2009/4/23 كلف 
183

اأعلن مكتب نتنياهو اأن االأخري قرر اإقالة ديكل من من�شبه

؛ الذي 
184

نتنياهو رئي�ص ال�شاباك يوفال دي�شكني، مبتابعة امللف موؤقتًا بداًل من ديكل

ا�شتمرت مهمته حتى 2009/5/31، حيث قام نتنياهو بتعيني عميل املخابرات املتقاعد 

.
185

من جهاز املو�شاد حجاي هدا�ص Hagai Hadas خلفًا لديكل

وقال اأ�شامة املزيني، القيادي يف حما�ص، اإن ”تغيري اإ�رشائيل م�شوؤول ملف اجلندي 

واأكد اأن التقدم مرتبط بـ”اال�شتجابة ملطالب  �شاليط لن يحدث اأي تقدم يف امللف”. 

. وبعد تعيني هدا�ص ك�شفت م�شادر فل�شطينية 
املقاومة التي ال يكن الرتاجع عنها”186

اأن املفاو�شات غري املبا�رشة يف �شاأن �شفقة تبادل االأ�رشى ا�شتوؤنفت،  جلريد ”احلياة”، 

اأحد  مع  القاهرة  اإىل  توجه  الق�شام،  لكتائب  العام  القائد  نائب  اجلعربي،  اأحمد  واأن 

كبار م�شاعديه مروان عي�شى يف رحلة عالجية، وال�شتئناف املفاو�شات غري املبا�رشة 

انتهت مع عوفر  ا�شتوؤنفت من حيث  املفاو�شات  اأن  واأ�شافت  نتنياهو.  مع حكومة 

.
187

ديكل

�رشاح  ”اإ�رشائيل”  اأطلقت  اأملانية،  م�رشية  و�شاطة  2009/10/2، ومن خالل  ويف 

 .
188

19 اأ�شرية فل�شطينية بعدما ت�شلمت �رشيطًا م�شوراً يظهر �شاليط �شليمًا معافى

 1948 فل�شطينيي  من  اأ�رشى  �شمل  اأجل  من  كبرياً  جهدَا  حما�ص  حركة  بذلت 

�شمن �شفقة التبادل منذ بداية مفاو�شات االأ�رشى، وذلك على مبداأ اأن اأي فل�شطيني 
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اأبناء ال�شعب الفل�شطيني،  اأ�شري مهما كانت البقعة اجلغرافية التي يعي�ص فيها، فاإنه من 

ويحق للحركة التفاو�ص يف �شاأنه، واإدراجه �شمن الئحة االأ�رشى امل�شمولني يف عملية 

اأن  متذرعة  الطلب؛  هذا  اأمام  العراقيل  ت�شع  دائمًا  كانت  ”اإ�رشائيل”  اأن  اإال  التبادل، 

العربية،  الدولة  جن�شية  يحملون  اإ�رشائيليون،  مواطنون  هم   1948 فل�شطينيي  اأ�رشى 

وبالتايل هي فقط من يقرر م�شريهم. ولكن االأ�شري كرمي يون�ص، اأحد اأبرز قادة اأ�رشى 

فل�شطينيي 1948، قال اإن ”اإ�رشائيل” تعاقبهم مرتني مرة ب�شبب ن�شالهم، ومرة اأخرى 

الأنهم من حملة هوية الدولة العربية. واأ�شار اإىل وجود 22 اأ�شرياً من فل�شطينيي 1948 

معتقلون منذ ما قبل اتفاق اأو�شلو، واأن هذه الفر�شة الوحيدة الإطالقهم، م�شرياً اإىل اأن 

”اإ�رشائيل” ت�شتثنيهم من كل املبادرات واالتفاقات التي جتري مع ال�شلطة الفل�شطينية 
.

189
يف �شاأن اإطالق اأ�رشى

م�شعل  خالد  حما�ص  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  اتهم   ،2010/1/10 ويف 

ثم  �شابقًا  قلت  كما  خطوة  يتقدمون  ”حيث  االأ�رشى؛  مبلف  بالتالعب  ”اإ�رشائيل” 
واأ�شار م�شعل اإىل اأن التالعب االإ�رشائيلي اأوقع الو�شيط االأملاين  يرتاجعون خطوتني”. 

اإمتام  تريد  اأطرافًا دولية وغري دولية ال  اأن هناك  اإىل  واأ�شار  اأداءه،  يف احلرج، وخد�ص 

.
190

�شفقة �شاليط، خ�شية اأن توؤدي تلك اخلطوة اإىل تقوية حما�ص

املفاو�شات حول �شاليط  الرغم من عدم ح�شول تقدم حقيقي يف ملف  وعلى 

هدا�ص  مهام  متديد   2010/6/18 يف  نتنياهو  قرر  من�شبه،  مهام  هدا�ص  مبا�رشة  منذ 

�شيكل  األف   335 مبلغ  على  االأخري  ح�شول  لقاء   ،2011 يونيو  حزيران/  حتى 

.
191

التي �شيقدمها األف دوالر( لقاء اخلدمات   88.5 )حوايل 

ويف 2010/6/29، ويف اأول ظهور علني له بالقاهرة بعد خالفات مع رئي�ص الوزراء 

باحلكومة  وال�شيا�شية  االأمنية  الدائرة  رئي�ص  زار  اأوملرت،  اإيهود  ال�شابق  االإ�رشائيلي 

مع  واجتمع  معدودة،  ل�شاعات  القاهرة   Amos Gilad جلعاد  عامو�ص  االإ�رشائيلية 

من  جديدة  مرحلة  د�شن  حيث  �شليمان،  عمر  الوزير  امل�رشية  اال�شتخبارات  رئي�ص 
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حما�ص  . ولكن 
192

اإ�رشائيلية الإنهاء هذا امللف بعد �شغوط  �شاليط،  املفاو�شات حول 

بعد  ذلك  جاء  �شاليط،  �شفقة  الإمتام  نتنياهو  ل�رشوط  رف�شها   ،2010/7/1 يف  اأعلنت 

اجلندي  حترير  اإىل  التو�شل  مقابل  ثمن”  ”اأي  تدفع  لن  ”اإ�رشائيل”  اأن  نتنياهو  اإعالن 

االأ�شري، موؤكداً يف الوقت نف�شه اأنه م�شتعد لالإفراج ب�رشوط عن األف فل�شطيني. وقال 

ع�شو القيادة ال�شيا�شية حلركة حما�ص �شالح الربدويل: ”لي�ص من حق نتنياهو و�شع 

”تو�شلنا  مو�شحًا:  ال�شفقة”،  �شمن  اأ�رشانا  �رشاح  الإطالق  م�شبقة  معايري  اأو  �رشوط 

وتراجع  االأ�رشى،  �رشاح  اإطالق  بخ�شو�ص  معينة،  تفاهمات  اإىل  االأملاين  الو�شيط  عرب 

اللحظات االأخرية، واإذا كانت هناك عرو�ص جدية  التفاهمات يف  نتنياهو عن هذه 

االآن �شنفح�ص االأمر وندر�شه، و�شنعمل على ا�شتئناف عملية التفاو�ص غري املبا�رشة من 

.
النقطة التي انتهت اإليها عملية التفاو�ص االأخرية عندما تراجع نتنياهو”193

الو�شيط  عرب  و”اإ�رشائيل”  بني حما�ص  املبا�رشة  غري  املفاو�شات  اجلمود يف  ا�شتمر 

االأملاين غريهارد كونراد، ويبدو اأن املفاو�شات توقفت توقفًا تامًا مع بداية الثورة امل�رشية 

”املجل�ص  وتكليفه   ،2011/2/11 يف  مبارك  الرئي�ص  تنحي  ولكن   .2011/1/25 يف 

مفاو�شات  م�شار  على  انعك�ص   ،
194

البالد �شوؤون  الإدارة  امل�شلحة”  للقوات  االأعلى 

�شفقة االأ�رشى، وحاولت م�رش يف هذه املرحلة بذل جمهود كبري من اأجل التو�شل اإىل 

ال�شيا�شي حلركة  تاأكيد نائب رئي�ص املكتب  اتفاق يف ملف االأ�رشى. تزامن ذلك مع 

كان  التي  التبادل،  االأملانية يف �شفقة  الو�شاطة  ف�شل  اأبو مرزوق على  مو�شى  حما�ص 

يقوم بها امل�شوؤول االأملاين كونراد، مو�شحًا اأن ”ال عودة للو�شيط االأملاين الأن م�شاعيه 

ف�شلت... هو مل ينجح يف حتريك ملف �شفقة تبادل االأ�رشى، ومل يتمكن من اإحداث 

”تبنى  نتنياهو، بل  تغيري مواقف  الو�شيط مل ينجح يف  اأن  اإىل  م�شرياً  به”،  اأي اخرتاق 

النتهاء  اإعالنًا  يبدو  ما  على  الت�رشيح  هذا  كان   .
لها”195 الت�شدي  عن  عو�شًا  مواقفه 

الو�شاطة االأملانية، وبداية م�شار جديد للمفاو�شات �شتقوده م�رش يف االأ�شهر التالية.

عملية  عن  كم�شوؤول  من�شبه  مهام  اعتزال  هدا�ص  حجاي  قرر   2011/4/13 ويف 

من  ي�شتقل  مل  اإنه  االإ�رشائيلية  لالإذاعة  وقال  االأ�رشى،  تبادل  �شفقة  حول  املفاو�شات 
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من�شبه، واأ�شار اإىل اأنه كان قد اتفق مع نتنياهو على اأن يقوم باإ�شغال هذا املن�شب ملدة 

�شنتني، غري اأن �شمعون ليبمان Shimon Libman، رئي�ص الهيئة اجلماهريية من اأجل 

التو�شل  اأمله من احتمال  اإىل خيبة  تعود  ا�شتقالة هدا�ص  اأن  اأكد  �شاليط،  االإفراج عن 

يف  انطالقها  نقطة  احلكومة  تغري  مل  ”ما  �شاليط  عن  االإفراج  �شاأنها  من  ت�شوية  اإىل 

. ويف 2011/4/18 قام نتنياهو بتعيني امل�شوؤول يف جهاز املو�شاد ديفيد 
التفاو�ص”196

.
197

ميدان David Midan خلفًا لهدا�ص

االأيام بعد تنحي مبارك عن احلكم، بدا وكاأن م�رش حتاول من جديد  ومع مرور 

االإم�شاك بامللفات االإ�شرتاتيجية يف املنطقة، وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية من خالل 

ملف امل�شاحلة الفل�شطينية؛ وملف املفاو�شات حول �شاليط، حيث اأكد خالد م�شعل 

اأن هناك حتركات م�رشية حثيثة جتريها م�رش ب�شاأن هذا امللف، لكن االإفراج عن �شاليط 

املوقف  هي  العقبة  الأن  نتنياهو،  مرمى  يف  االآن  والكرة  ”اإ�رشائيل”،  مبوقف  مرهون 

االإ�رشائيلي، والذي يتحمل م�شوؤولية التاأخري يف االإفراج عن �شاليط هو نتنياهو. واأ�شار 

اإىل اأن اجلهود الكبرية يف املفاو�شات حول ق�شية التبادل توقفت منذ فرتة، ولكن يف 

ال�شهور املا�شية ح�شلت جهود اإ�شافية ا�شتكمالية حققت بع�ص التقدم، لكن مل ت�شل 

198
بعد اإىل حتقيق املطالب التي حددتها حما�ص .

اأيام من تويل املفاو�ص االإ�رشائيلي اجلديد  اأيار/ مايو 2011، وبعد  ويف بداية �شهر 

ملف  لتحريك  ات�شاالت  باإجراء  اجلديدة  امل�رشية  القيادة  بداأت  مهامه،  ميدان  ديفيد 

موقف  تتفهم  اأخذت  م�رش  اأن  مالحظة  مع  االأ�رشى،  حول  املبا�رشة  غري  املفاو�شات 

.
199

حما�ص ومطالبها حول ال�شفقة

بوزارة  وال�شيا�شية  االأمنية  الهيئة  رئي�ص  جلعاد،  عامو�ص  و�شل   2011/6/1 ويف 

الدفاع االإ�رشائيلية، اإىل القاهرة الإجراء مفاو�شات مع امل�شوؤولني يف م�رش حول تفعيل 

الو�شاطة امل�رشية يف �شفقة تبادل االأ�رشى، وحمل موافقة ”اإ�رشائيل” على االإفراج عن 

. وعلى الرغم من التكتم 
200

جميع االأ�رشى الذين يطالبون الفل�شطينيون باالإفراج عنهم
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االإ�رشائيلي والغمو�ص حول عملية املفاو�شات، اأ�شار مكتب وزير الدفاع االإ�رشائيلي 

بني  هاتفي  ات�شال  يف   ،2011/6/5 يف  بمُحث،  ال�شفقة  مو�شوع  اأن  اإىل  باراك  اإيهود 

طنطاوي.  ح�شني  حممد  امل�شري  م�رش  يف  االأعلى  الع�شكري  املجل�ص  ورئي�ص  باراك 

.
واأ�شاف: ”االثنان بحثا احلاجة الإفراج فوري عن �شاليط”201

اإال اأن امل�شادر اال�شتخبارية امل�رشية اأبلغت جريدة هاآرت�ص اأن ديفيد ميدان رف�ص 

يف حمادثاته مع اجلانب امل�رشي تقدمي اأي تنازل عن العر�ص االإ�رشائيلي االأخري ل�شفقة 

االأ�رشى، حتى ويف حال رف�شت حما�ص العر�ص. واأو�شحت امل�شادر اأن نائب القائد 

اأن  موؤكداً  االإ�رشائيلي،  العر�ص  ب�شدة  رف�ص  اجلعربي  اأحمد  الق�شام،  لكتائب  العام 

فوراً.  التبادل  حمادثات  كافة  من  �شتن�شحب  حركته  اأن  يعني  احلايل  العر�ص  ا�شتمرار 

تعرف  ال  اأبيب  تل  اأن  ميدان  االإ�رشائيلي  املبعوث  اأبلغت  م�رش  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 

حما�ص، واأن الطريقة التي تتعامل بها ب�شاأن �شفقة االأ�رشى، وعدم ا�شتعدادها للو�شول 

اإىل حلول و�شط يعني عمليًا اأن �شاليط �شيختفي اإىل االأبد. ونوهت امل�شادر امل�رشية اإىل 

اإىل حلول و�شط ب�شاأن �شفقة  للتو�شل  ا�شتعداداً  اأبدت يف االآونة االأخرية  اأن حما�ص 

التي تتهمها امل�شادر ذاتها باإحباط اجلهود الإطالق �رشاح  االأ�رشى عك�ص ”اإ�رشائيل”، 

.
202

�شاليط

هناك  كان  م�رش،  املرحلة يف  هذه  تعقد يف  كانت  التي  املفاو�شات  مع  بالتوازي 

وقد  االحتالل،  �شجون  يف  املعتقلني  حما�ص  قيادات  من  عدد  مع  جتري  مباحثات 

ذكر القيادي يف كتائب الق�شام االأ�شري عبد اهلل الربغوثي، خالل زيارة حمامية موؤ�ش�شة 

مانديال بثينة دقماق له يف 2011/9/7: اأن ”املباحثات حول ال�شفقة بداأت منذ اأواخر 

اأيار/ مايو، وا�شتمرت حتى ال�شاد�ص من حزيران/ يونيو ]2011[ املن�رشم، بحيث مت رفع 

م�شمون هذه اجلل�شات ب�شكل ر�شمي من قبل املخابرات االإ�رشائيلية اإىل رئي�ص الهيئة 

اخلا�شة يف جهاز املو�شاد، الذي عينه رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو مبعوثًا 

وقال الربغوثي: ”اإن اأوىل اجلل�شات بداأت  خا�شًا له يف ملف �شاليط ديفيد ميدان”. 

مع مدير ال�شجن الذي اتهم قيادة احلركة بتعطيل ال�شفقة، واأن الرد �شيكون مزيداً من 
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العقوبات على قيادة احلركة، اإال اأن رده كان باأن من تدعون اأنه يعطل ال�شفقة لن يتمها 

للمفاو�شني  الربغوثي  واأكد  واحداً”.  اإ�شبعًا  ناق�شًا  القائمة  من  اأ�شري واحد  لو خرج 

االإ�رشائيليني اأن ”اأي اأ�شري يتنازل عن حقه باالإفراج عنه �شيكون اأول �شخ�ص يفرج عنه، 

.
واإذا اأراد العودة لل�شجن فليعد بعد االإفراج عنه”203

اتفاق  اإىل  التو�شل  احتماالت  اأن  ميدان  ديفيد  االإ�رشائيلي  املفاو�ص  وك�شف 

يف  ظهرت  فل�شطيني  �شجني  األف  من  اأكرث  مقابل  �شاليط  عن  لالإفراج  حما�ص  مع 

اأن  اأ�شهر  ثالثة  منذ  علمت  االإ�رشائيلية  املخابرات  اأن  اإىل  واأ�شار   ،2011 يوليو  متوز/ 

كوهني  يورام  قال  فيما  م�رشية.  بو�شاطة  اتفاق  الإبرام  ا�شتعداداً  اأكرث  باتت  حما�ص 

نّي خلفًا لدي�شكني، يف ت�رشيحات  Yoram Cohen، رئي�ص جهاز ال�شاباك، الذي عمُ

تتحرك”.  االأمور  بداأت  اللحظة  تلك  من  ”اعتباراً  ميدان:  مع  بها  اأدىل  لل�شحفيني 

ال�شيغة  اإىل  تو�شلتا  حما�ص  وحركة  حكومته  اأن  نتنياهو  اأعلن   ،2011/10/11 ويف 

.
204

النهائية التفاق تبادل االأ�رشى يف 2011/10/10 

من خالل عر�شنا لالأحداث واملراحل التي مرت بها املفاو�شات غري املبا�رشة الإمتام 

�شفقة االأ�رشى، يكننا اأن نالحظ االأمور التالية: 

الف�شائل  فنجاح  املكان،  حيث  من  نوعها  من  االأوىل  هي  االأ�رش  عملية  اإن  اأواًل: 

الفل�شطينية من اأ�رش اجلندي �شاليط، واالحتفاظ به يف مكان اآمن داخل بقعة جغرافية 

�شلطة  حتت  ق�شري  وقت  منذ  كانت  البعقة  وهذه  الفل�شطينية،  االأرا�شي  �شمن  تقع 

اجلانب  دفع  ما  وهذا  االإ�رشائيلية،  للغطر�شة  جديًا  حتديًا  مثل  قد  املبا�رشة؛  االحتالل 

مفاو�شات  الأي  و�شلبة  كبرية  معار�شة  اإظهار  اإىل  املفاو�شات  بداية  يف  االإ�رشائيلي 

على مبداأ تبادل �شاليط مع اأ�رشى فل�شطينيني، وا�شتخدم االحتالل لغة القوة الع�شكرية 

م�شحوبة بح�شار ع�شكري فر�شه على القطاع، مهدداً با�شتخدام قوة اأكرب واحتالل 

�شامل للقطاع. كما ا�شتعان باأ�شاليب احلرب النف�شية تارة بتويل زمامها بنف�شه، وطوراً 

عرب وكالء عرب ودوليني.
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�شاليط  لتفرط باجلندي  الف�شائل االآ�رشة، مل تكن  اإن حركة حما�ص، ومعها  ثانيًا: 

املقاومني؛  االأ�رشى  اأكرب عدد من  يدفعه االحتالل، وهو حترير  باهظ،  اإال مقابل ثمن 

لذلك و�شعت هذه الف�شائل منذ البداية �شقفًا ملطالبها ال يكنها بعد ذلك التنازل عنه، 

التفا�شيل ولي�ص املحتوى، وقد و�شعت مبادئ واأ�ش�ص  اإمكانية املناورة من جهة  مع 

تقوم عليها هذه املطالب؛ وهي مبداأ التبادلية، ومبداأ �شمول �شفقة االأ�رشى الأكرب عدد 

على  ال�شفة  �شمول  ومبداأ  املوؤبدات،  خا�شة  العالية  املحكوميات  ذوي  االأ�رشى  من 

كافة االأ�شريات الفل�شطينيات، وكافة االأ�رشى االأطفال، ومبداأ عدم ح�رش املفاو�شات 

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  اإىل  اإقامتهم  مكان  يعود  الذي  الفل�شطينيني  باالأ�رشى 

باقي االأ�رشى  الفل�شطينيني فقط، دون  املفاو�شات باالأ�رشى  وكذلك مبداأ عدم ح�رش 

التهديدات  حتت  الرتاجع  وعدم  مطالبها،  على  االآ�رشة  الف�شائل  اإ�رشار  اإن  العرب. 

املتنوعة واالإجراءات؛ نتج عنه حتقيق العدد االأكرب من هذه املطالب.

ثالثًا: اإن الت�شحيات التي قدمتها الف�شائل الفل�شطينية االآ�رشة، من خالل ا�شتهداف 

اجلي�ص  �شنها  التي  الع�شكرية  واحلمالت  االحتالل،  قبل  من  وعنا�رشها  قياداتها 

االإ�رشائيلي منذ اللحظات االأوىل التي تلت عملية االأ�رش، و�شواًل اإىل حملة الر�شا�ص 

امل�شبوب اأواخر 2008 ومطلع 2009؛ والتي اأدت اإىل ا�شت�شهاد اأكرث من 1,400 �شهيد 

وجرح االآالف، دفعت الف�شائل االآ�رشة اإىل التم�شك اأكرث مبطالبها كي حت�شل على ثمن 

يوازي هذه الت�شحيات، التي كانت تزداد مع مرور الوقت.

رابعًا: اإن دور الو�شيط امل�رشي بعد عهد مبارك تطور ب�شكل كبري عما كان عليه يف 

كك يف نزاهته اأحيانًا؛ واأ�شبح  ال�شابق، بالتوازي مع انتهاء دور الو�شيط االأملاين الذي �شمُ

الطرف امل�رشي يار�ص �شغطًا اأكرب على اجلانب االإ�رشائيلي، حمذراً اإياه اأحيانًا من تبعات 

رف�ص مطالب حما�ص، وهذا مما �شاعد يف نهاية املطاف يف حتقيق تقدم جدي، نتج عنه 

اإمتام �شفقة التبادل.
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رابعًا: �صفقة وفاء الأحرار

1. �صفقة وفاء الأحرار:

حما�ص  حركة  بني  املبا�رشة  غري  واملفاو�شات  املباحثات  من  عديدة  جوالت  بعد 

حما�ص  حركة  من  كل  اأعلنت  �شنوات،  خم�ص  من  اأكرث  ا�شتمرت  و”اإ�رشائيل” 

و”اإ�رشائيل” عن االتفاق بو�شاطة م�رشية على اإطالق اجلندي االإ�رشائيلي االأ�شري لدى 

املقاومة الفل�شطينية مقابل االإفراج عن 1,027 اأ�شرياً فل�شطينيًا؛ ففي 2011/10/11 اأعلن 

رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص خالد م�شعل اأن حركته اأبرمت مع ”اإ�رشائيل” 

تق�شي مببادلة 1,027 اأ�شرياً فل�شطينيًا مقابل  �شفقة اأطلق عليها ا�شم ”وفاء االأحرار”، 

�شاليط على مرحلتني، االأوىل تتم خالل اأ�شبوع من اإعالن ال�شفقة، ويتم فيها اإطالق 

450 اأ�شرياً، والثانية �شتكون بعد �شهرين من تنفيذ املرحلة االأوىل، حيث يتم االإفراج عن 

550 اأ�شرياً. كما اأعلن م�شعل عن اأن ال�شفقة ت�شمل كل الن�شاء يف �شجون االإ�رشائيلية، 

و315 اأ�شرياً كانوا يق�شون اأحكامًا بال�شجن املوؤبد ملرة واحدة اأو اأكرث، وعّد ال�شفقة 

ال�شفة  من  ”معتقلني  ت�شمل  اأنها  حيث  املتميزة”،  والنوعية  احلجم  يف  كبرياً  ”اإجنازاً 
وهي  وال�شتات”،  واجلوالن،   ،1948 واأرا�شي  والقد�ص،  غزة،  وقطاع  الغربية، 

”تعبري عن وحدة الوطن ووحدة ال�شعب الفل�شطيني من خالل ا�شتمالها على جميع 
االإفراج  اإىل  للتو�شل  اجلهود  موا�شلة  الفل�شطيني  ال�شعب  م�شعل  وعاهد  الف�شائل”. 

الفل�شطينية  والف�شائل  الق�شام  كتائب  اإىل  بال�شكر  م�شعل  وتوجه  االأ�رشى.  بقية  عن 

املقاومة، كما �شكر ال�شعب الفل�شطيني ”يف قطاع غزة الذي حتمل خم�ص �شنوات من 

احل�شار”، و�شكر م�شعل اأي�شًا ”م�رش وجهاز خمابراتها العامة، وكل من �شاعد يف هذه 

.
ال�شفقة من دول و�شخ�شيات خ�شو�شًا قطر و�شورية وتركيا والو�شاطة االأملانية”205

واأعلن اأبو عبيدة، الناطق با�شم كتائب عز الدين الق�شام، اأنه مت التو�شل اإىل �شفقة 

تبادل  ل�شفقة  التو�شل  وف�شله  اهلل  بحمد  ”مت  وقال:  ”اإ�رشائيل”،  مع  االأ�رشى  لتبادل 

اجلندي  االإفراج عن  مقابل  فل�شطينيني  اأ�رشى  عن  االإفراج  مبوجبها  يتم  م�رشفة  اأ�رشى 
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تاريخ  يف  مرة  الأول  مبعايري  متت  ال�شفقة  اأن  اإىل  واأ�شار  �شاليط”.  جلعاد  ال�شهيوين 

وت�شمل  املوؤبدات،  من  هم  عنهم  املفرج  ثلث  اأن  على  م�شدداً  الفل�شطينية،  املقاومة 

.
206

اأ�رشى من القد�ص واالأرا�شي املحتلة منذ �شنة 1948 واالأ�شريات

املقاومة  اأن  جماهد  اأبو  ال�شعبية  املقاومة  جلان  با�شم  الر�شمي  الناطق  اأعلن  كما 

اأجربت  عندما  االإ�رشائيلي  املوقف  يف  هام  اخرتاق  اإحداث  من  متكنت  الفل�شطينية 

والقد�ص،   1948 فل�شطينيي  من  معتقلني  عن  االإفراج  على  املوافقة  على  ”اإ�رشائيل” 
.

207
م�شدداً على اأن هذا يثل اإجنازاً هائاًل للمقاومة الفل�شطينية

على  موافقتها  عن   2011/10/12 يف  االإ�رشائيلية  احلكومة  اأعلنت  جهتها،  ومن 

بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  ودافع  حما�ص،  حركة  مع  االأ�رشى  تبادل  �شفقة 

ومنظمات  �شيا�شية  قوى  معار�شة  من  الرغم  على  ال�شفقة،  على  موافقته  عن  نتنياهو 

على  واملحافظة  ”اإ�رشائيل”  جنود  با�شتعادة  واجبه  بني  وازن  اإنه  وقال  لها؛  اإ�رشائيلية 

اأمنها، واأنه اأوفى بوعده لعائلة �شاليط، واأكد اأن ”اإ�رشائيل” طاملا كانت م�شتعدة الإطالق 

االأ�رشى  االإفراج عن  اأن موافقته على  ، واأعلن 
208

بها املنوط  الثمن  بالرغم من  اأ�رشاها 

. وذكر اأن 
209

الفل�شطينيني من اأجل اإعادة �شاليط تعد من اأ�شعب القرارات التي اتخذها

)ال�شاباك(  �رشائيلي  االإ الداخلي  االأمن  جهاز  �شادق  بعدما  متت  ال�شفقة  متام  اإ

اأ�رشى  جمموعة  اإطالق  على   The Shabak, Israel Security Agency )ISA(

فل�شطينيني و�شفهم بـ”اخلطريين”. واأ�شار نتنياهو اإىل اأن احلكومة ال�شابقة وافقت على 

اإطالق األف اأ�شري فل�شطيني، لكن ال�شفقة مل تنفذ نتيجة اخلالف على االأ�شماء، وذكر 

اأن ”ال�شفقة القا�شية تت�شمن اإطالق 450 اأ�شرياً يف املرحلة االأوىل �شمتهم حركة حما�ص 

اإىل  بال�شكر  نتنياهو  وتوجه  منها”،   450 الـ  باختيار  اإ�رشائيل  قامت  اأكرب  قائمة  �شمن 

.
210

م�رش واأملانيا على جهودهما الإمتام ال�شفقة

واأكد وزير الدفاع االإ�رشائيلي اإيهود باراك اأن م�شادقة حكومته ب�شكل نهائي على 

”قرار �شعب تطّلب قيادة و�شجاعة  اإمتام �شفقة تبادل االأ�رشى مع حركة حما�ص هو 

.
كبريتني”211
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ويف 2011/10/18، اأعلنت كل من حما�ص و”اإ�رشائيل” اإمتام املرحلة االأوىل من 

اأ�شرياً   450 عن  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات  باإفراج  وذلك  االأ�رشى،  تبادل  �شفقة 

وبت�شليم  املوؤبد،  بال�شجن  اأحكامًا  يق�شون  كانوا  اأ�شرياً   315 بينهم  اأ�شرية،  و27 

 .
اجلندي االإ�رشائيلي جلعاد �شاليط اإىل اجلانب امل�رشي قبل ت�شليمه اإىل ”اإ�رشائيل”212

بينهم  فل�شطينيًا،  اأ�شرياً   550 عن  االحتالل،  �شلطات  اأفرجت   2011/12/18 ويف 

. واتهمت وزارة 
213

�شت اأ�شريات، و55 طفاًل، يف اإطار املرحلة الثانية من ال�شفقة

االأ�رشى واملحررين يف قطاع غزة االحتالل االإ�رشائيلي بعدم االلتزام ببنود ومعايري 

املر�شى  االأ�رشى  وبقاء  االأ�شريات،  كافة  �رشاح  باإطالق  التزامها  لعدم  تبادل  �شفقة 

.
214

داخل االأ�رش

اأ�شرياً،   994 منهم  اأ�شرياً،   1,027 عن  االإفراج  مت  االأ�رشى  تبادل  ل�شفقة  ونتيجة 

و33 اأ�شرية. وبنّي تقرير لالأ�شري ال�شابق عبد النا�رش فروانة اأن 284 من اإجمايل االأ�رشى 

املحررين كانوا يق�شون اأحكامًا بال�شجن املوؤبد، و395 كانوا يق�شون اأحكامًا بال�شجن 

واأ�شار  �شنوات.  اأقل من ثالث  لهم  متبقي  �شنوات، و487 كان  تقل عن خم�ص  ملدة 

فروانة اإىل اأن 789 ممن اأطلق �رشاحهم كانوا قد اعتقلوا خالل �شنوات انتفا�شة االأق�شى، 

و238 كانوا معتقلني منذ ما قبل اأيلول/ �شبتمرب 2000. وذكر التقرير اأن 95 اأ�شرياً من 

”عمداء االأ�رشى”، ممن م�شى على اعتقالهم اأكرث من ع�رشين �شنة، قد مت حتريرهم، بينهم 
27 اأ�شرياً من ”جرناالت ال�شرب”، الذين م�شى على اعتقالهم اأكرث من خم�ص وع�رشين 

.
215

�شنة

وحول التوزيع اجلغرايف لالأ�رشى املحررين بنّي فروانة اأن 814 اأ�شرياً و32 اأ�شرية هم 

من ال�شفة الغربية، بينهم 39 اأ�شرياً واأربع اأ�شريات من القد�ص، واأن 172 اأ�شرياً واأ�شرية 

واحدة هم من قطاع غزة، وخم�شة اأ�رشى من فل�شطيني 1948، وثالثة اأ�رشى عرب، 

واحد من اجلوالن واثنان من االأردن. ونتيجة لل�شفقة مت اإبعاد 205 اأ�شري واأ�شرية ق�رشاً 

اإىل غزة واخلارج �شمن املرحلة االأوىل من ال�شفقة، منهم 163 اأ�شرياً من ال�شفة والقد�ص 



تقرير معلومات

54 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

اأبعدوا اإىل قطاع غزة، واأربعني اأ�شرياً، بينهم اأ�شري واحد من غزة، باالإ�شافة الأ�شريتني 

.
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من ال�شفة والقد�ص، مت اإبعادهم اإىل اخلارج وا�شت�شافتهم تركيا وقطر و�شورية

اأ�شري،   4,500 يقارب  ما  االحتالل  �شجون  يف  بقي  االأ�رشى  تبادل  �شفقة  وباإمتام 

بينهم 122 اأ�شرياً من االأ�رشى القدامى، و52 اأ�شرياً من عمداء االأ�رشى، بينهم 23 اأ�شرياً 

م�شى على اعتقالهم ربع قرن. ويمُعّد االأ�شري كرمي يون�ص، من قرية عرعرة، وهي اإحدى 

املناطق التي احتلت يف �شنة 1948، واملعتقل منذ 29 �شنة، هو اأقدم االأ�رشى، وعميدهم 

احلايل. كما ما يزال 24 نائبًا ووزيران يقبعان خلف ق�شبان ال�شجون االإ�رشائيلية، اإ�شافة 

.
217

اإىل �شت اأ�شريات، و130 طفاًل

تبادل  اأن �شفقة  اإىل  الزهار  ال�شيا�شي حلركة حما�ص حممود  املكتب  واأ�شار ع�شو 

االأ�رشى تت�شمن رفع احل�شار املفرو�ص على قطاع غزة، وت�شمل بنوداً اأخرى تخ�ص 

”اإ�رشائيل”؛ حيث �شي�شمح لعائالت  الفل�شطينيني يف  حت�شني ظروف اعتقال االأ�رشى 

من غزة بزيارة ذويهم يف ال�شجون االإ�رشائيلية الذين كانوا ممنوعني من ذلك منذ اأ�رش 

غزة،  يف  احلدودية  املعابر  عرب  النا�ص  حركة  على  القيود  تخفيف  اإىل  اإ�شافة  �شاليط، 

وخا�شة ال�شفر من غزة اإىل ال�شفة الغربية عرب االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1948، 

. وك�شف اأ�شامة حمدان، 
218

وزيادة �شادرات ال�شلع من غزة اإىل ”اإ�رشائيل” واخلارج

م�شوؤول العالقات اخلارجية يف حركة حما�ص، اأن �شفقة تبادل االأ�رشى تت�شمن التزامًا 

.
219

اإ�رشائيليًا وا�شحًا بعدم ا�شتهداف االأ�رشى الذين �شيتم االإفراج عنهم عرب ال�شفقة

تراأ�ص  الذي  الق�شام،  لكتائب  العام  القائد  نائب  اجلعربي،  اأحمد  ك�شف  كما 

املرحلة  املحررين يف  االأ�رشى  اأن  االأ�رشى،  �شفقة  مفاو�شات  الفل�شطيني يف  اجلانب 

با�شم كتائب  الناطق  اأبو عبيدة،  واأكد   .
220

اإ�رشائيليًا  596 االأوىل م�شوؤولون عن مقتل 

الق�شام، اأن املقاومة الفل�شطينية متكنت خالل �شفقة تبادل االأ�رشى من حتقيق ما ن�شبته 

90% اإىل 95% من مطالبها. واأكد اأن كتائب الق�شام رف�شت اإعطاء االحتالل وعداً 

لالأ�رشى  ر�شالة  عبيدة  اأبو  ووجه  اإ�رشائيليني.  جنود  اأ�رش  عمليات  تكرار  عدم  ب�شمان 
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الذين مل ت�شملهم ال�شفقة اأن عهد املقاومة مع االأ�رشى اأن تعمل على حتريرهم جميعًا 

االأوىل  املرحلة  اأ�رشى  اأحكام  اأن جمموع  عبيدة  اأبو  . وذكر 
221

املمكنة الو�شائل  بكافة 

 .
222

يزيد عن 92 األف �شنة، فيما زاد جمموع اأحكام املرحلة الثانية عن 2,350 �شنة

2. املوقف الفل�صطيني:

اأن  تبادل االأ�رشى، ومتنى  باتفاق  الفل�شطينية حممود عبا�ص،  ال�شلطة  رحب رئي�ص 

اإطالق �رشاح جميع االأ�رشى الفل�شطينيني من ال�شجون االإ�رشائيلية، مثمنًا اجلهود  يتم 

. كما هناأ رئي�ص احلكومة الفل�شطينية يف رام اهلل �شالم 
223

امل�رشية لتحقيق هذا االتفاق

فيا�ص، كافة االأ�رشى واالأ�شريات امل�شمولني بالتبادل، جمدداًَ التزام ال�شلطة الفل�شطينية 

التام يف بذل كل جهد ممكن، وعلى كافة امل�شتويات لتاأمني االإفراج عن كافة االأ�رشى 

ال�شامي  واملفو�ص  املتحدة،  لالأمم  العام  االأمني  فيا�ص  ودعا  االحتالل.  �شجون  من 

حلقوق االإن�شان، واللجنة الدولية ل�شليب االأحمر، للتدخل الفوري واإلزام احلكومة 

.
224

االإ�رشائيلية بوقف ممار�شاتها القمعية �شد االأ�رشى واال�شتجابة ملطالبهم العادلة

تبادل  اأن �شفقة  هنية  اإ�شماعيل  غزة  قطاع  الفل�شطينية يف  احلكومة  رئي�ص  وراأى 

، وقال: اإن حركة حما�ص 
االأ�رشى تعّد ”تراجعًا لالحتالل اأمام االإرادة الفل�شطينية”225

امل�شاومة”.  على  املوت  وف�شلت  االأبطال،  االأ�رشى  حرية  على  امل�شاومة  ”رف�شت 
وو�شف يف كلمته خالل مهرجان ال�شتقبال االأ�رشى املحررين يف املرحلة االأوىل باأنه 

عن  يبحثون  وهم  غزة  على  احلرب  يف  ال�شهداء  ”حملنا  وقال:  اهلل”.  اأيام  من  ”يوم 
لتقول  جاءت  ”ال�شفقة  اأن  وراأى  ننت�رش”.  اليوم  ونحن  انكفاأ،  العدو  لكن  �شاليط، 

نقطة حتول  ”ال�شفقة  اأن  و�شدد على  ذاتها”.  ال�شفقة  فل�شطني هي حدود  اأن حدود 

.
ا�شرتاتيجي يف ال�رشاع تثبت وحدة االأر�ص وال�شعب”226

وعّد الناطق با�شم احلكومة يف قطاع غزة طاهر النونو، اأن االإفراج عن اأي اأ�شري 

فل�شطيني من اأي ف�شيٍل كان ”مبثابة جناح للمقاومة الفل�شطينية”، وقال: ”نحن ال نفرق 

بني اأ�شري واآخر، ومبداأنا يقوم على الوطنية، وكل االأ�رشى هم اأبناء فل�شطني واأبناوؤنا، 

.
وال يكن لالحتالل اأن يغيظنا بالتفرقة بينهم”227
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اأعرب  ال�شيا�شية،  لل�شوؤون  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأن منر حماد، م�شت�شار رئي�ص  غري 

اإّنه  وقال  االأ�رشى،  تبادل  �شفقة  اإجناز  فيه  مت  الذي  بالتوقيت  وت�شكيكه  مفاجاأته  عن 

يقوم  الذي  الوقت  يف  ال�شفقة،  على  االحتالل  وحكومة  حما�ص  موافقة  ”ي�شتغرب 
اتهم  كما   .

املتحدة”228 باالأمم  ع�شواً  فل�شطني  لقبول  الدويل  اجلهد  بح�شد  عبا�ص  به 

الناطق با�شم االأجهزة االأمنية يف ال�شفة الغربية اللواء عدنان ال�شمريي حركة حما�ص 

انقالبية  ن�شاطات  وتنفيذ  حزبية  اأجندات  لتمرير  االأ�رشى  حترير  فرحة  ”با�شتغالل 
 2011/10/23 فل�شطني يف  الإذاعة �شوت  ت�رشيحات  ال�شمريي يف  ونفى  بال�شفة”، 

اتهامات حركة حما�ص لالأجهزة با�شتدعاء عدد من االأ�رشى املحررين �شمن ال�شفقة، 

ومداهمة منازلهم وجمال�ص ا�شتقبالهم، االأمر الذي اأكد �شحته املتحدث با�شم احلركة 

.
229

فوزي برهوم

الفل�شطينية  ال�شلطة  اإن  قراقع  عي�شى  واملحررين  االأ�رشى  �شوؤون  وزير  وقال 

. كما نفى االأ�شري 
230

حكومة ورئا�شة مل تكن �رشيكًا يف تفا�شيل �شفقة تبادل االأ�رشى

املركزية  اللجنة  وع�شو  الفل�شطيني،  الت�رشيعي  املجل�ص  ع�شو  الربغوثي،  مروان 

 .
231

حلركة فتح، اأن تكون �شفقة التبادل عر�شت على قيادة احلركة االأ�شرية

من جهته، و�شف رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلما�ص خالد م�شعل اإجناز �شفقة التبادل 

واأ�شاف:  اأبناء �شعبنا الذين لهم دين يف رقابنا”.  ”يوم عظيم الإنقاذنا املئات من  باأنه 

”نحن فخورون، الأننا اأجنزنا ال�شفقة بت�شحية من �شعبنا و�شالبة املفاو�ص الفل�شطيني 
اليقظة  والعيون  الق�شام،  لكتائب  االأمنية  واالإدارة  امل�رشي  الو�شيط  وفاعلية  ويقظته، 

يف غزة التي اأخفت اأي معلومة عن االأجهزة االأمنية االإ�رشائيلية”. ورف�ص االتهامات 

باأن ال�شفقة فئوية، وقال: ”اإنها �شفقة وطنية و�شاملة لكل القوى والف�شائل”، وتعهد 

. وقال م�شعل: اإن �شفقة تبادل االأ�رشى جنحت ”يوم 
232

باالإفراج عن االأ�رشى الباقني

اأن �شرب اأهل ال�شفة واعتقل املئات من القيادات الفل�شطينية يف كل االجتاهات... هذا 

ال�شرب الذي اأتى بهذا االإجناز، ثم اأتى هذا االإجناز بنموذج التفاو�ص الذي قدمته حركة 



�شاليط: من عملية الوهم املتبدد اإىل �شفقة وفاء االأحرار

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات57

حما�ص... التفاو�ص الذي يتلك ورقة القوة، التي جترب الطرف االآخر على دفع الثمن، 

.
ونف�ص طويل وعدم التعجل، نحن اخلرباء يف العقل االإ�رشائيلي”233

اأن حركته  ال�شيا�شي حلما�ص،  املكتب  رئي�ص  نائب  اأبو مرزوق،  مو�شى  اأكد  كما 

اأجربت ”اإ�رشائيل” على توقيع �شفقة تبادل االأ�رشى. و�شدد على اأن موافقة حركته على 

�شفقة التبادل جاءت بعد اأن حققت �رشوطها، موؤكداً اأن ”حما�ص وقعت على ال�شفقة 

دون االلتفات للظروف االإقليمية والدولية”. وعرب اأبو مرزوق عن اأ�شفه لعدم االإفراج 

عن عدد من االإخوة القادة ”مروان الربغوثي واأحمد �شعدات واإبراهيم حامد وح�شن 

.
�شالمة وعبا�ص ال�شيد وعبد اهلل الربغوثي وغريهم”234

واأعلن خليل احلية، ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلما�ص، اأن حركته اأطلقت على عملية 

 .
235

التبادل ا�شم ”الوفاء لالأحرار” تكريًا لل�شامدين خلف ق�شبان ال�شجون االإ�رشائيلية

ودعا القيادي يف حما�ص االأ�شري املحرر يحيى ال�شنوار ف�شائل املقاومة الفل�شطينية اإىل 

خطة عملية تر�شد لها االإمكانات من اأجل حترير باقي االأ�رشى من �شجون االحتالل 

.
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االإ�رشائيلي

اأن �شفقة  العالقات اخلارجية يف حركة حما�ص،  اأ�شامة حمدان، م�شوؤول  وذكر 

االأ�رشى اأثبتت اأن التفاو�ص ”ال يقوم على التنازل واإمنا ي�شتند على القوة”، واأ�شار اإىل 

اأنه يعتقد اأن ”هذه ال�شفقة يكنها اأن ت�شاعد يف اإمتام امل�شاحلة ]الفل�شطينية[ امل�شتندة اإىل 

التم�شك بالثوابت واأن العمل ال�شيا�شي عندما ي�شتند اإىل املقاومة يثمر”237. وو�شف 

حمدان اإبرام ال�شفقة باأنه اإجناز وطني م�رشف بامتياز، م�شرياً اإىل اإن ”اإ�رشائيل” وافقت 

اأ�شرياً من بني �شبعني كانت ترف�ص مطلقًا اإطالقهم،   54 مبوجب ال�شفقة على اإطالق 

وا�شتطرد قائاًل: ”اإال اأنها رف�شت االإفراج عن 16 اأ�شرياً، و12 منهم من حما�ص، فيما 

االأربعة الباقون من تنظيمات اأخرى، من بينهم ]مروان[ الربغوثي و]اأحمد[ �شعدات”. 

عدد  تقلي�ص  اإىل  م�شرياً  ال�شفقة،  قيمة  من  اإطالقًا  يقلل  ال  االأمر  هذا  اأن  على  و�شدد 

.
238ً

االأ�رشى املبعدين من 280 اأ�شرياً كانت ت�شرتط ”اإ�رشائيل” اإبعادهم اإىل اأربعني اأ�شريا
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ومن جانبها، رحبت حركة فتح ب�شفقة االأ�رشى، ودعت اإىل اليقظة، واحلذر، وعدم 

ال�شماح حلكومة نتنياهو با�شتغالل �شفقة تبادل االأ�رشى لتعميق االنق�شام الفل�شطيني، 

239. واأكد الناطق االإعالمي حلركة 
باللعب على اخلالفات القائمة يف الواقع الفل�شطيني

الوطنية  الثوابت  اإحدى  حلركتنا  بالن�شبة  االأ�رشى  ”حرية  اأن  القوا�شمي،  اأ�شامة  فتح 

. كما ثمن ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح 
التي ال تخ�شع للح�شابات ال�شيا�شية”240

مفو�ص العالقات الدولية فيها نبيل �شعث، اإمتام �شفقة تبادل االأ�رشى، وقال اإن ال�شفقة 

اإجناز وطني كبري يف هذه املرحلة، موؤكداً التزام فتح مبوا�شلة الن�شال واحلراك من اأجل 

. واأ�شار نائب اأمني �رش 
241

االإفراج عن جميع االأ�رشى، واإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم

اللجنة املركزية حلركة فتح اللواء جربيل الرجوب اإىل اأن اإطالق �رشاح االأ�رشى ”اإجناز 

. كما �شدد اللواء توفيق 
عظيم، بغ�ص النظر عن املعايري التي متت بها �شفقة �شاليط”242

الطرياوي، ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح، على اأن االإفراج عن اأي اأ�شري هو اإجناز 

وطني فكيف بخروج األف اأ�شري، موؤكداً اأنه لن يكون هناك �شالم دون تبيي�ص ال�شجون 

.
243

االإ�رشائيلية من اأ�رشى احلرية

واالأ�رشى  واملقاومة  الفل�شطيني  لل�شعب  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  وباركت 

ال�شعب  ب�شمود  ثم  اأواًل،  اهلل  مبعية  ”حتققت  باأنها  قالت  التي  االأ�رشى،  �شفقة  اإجناز 

واأكدت على اأن جناح املقاومة يف اجناز  الفل�شطيني، وب�شالة مقاومته، و�شرب اأ�رشاه”. 

ال�شفقة دليل على حيويتها، وقدرتها على حتقيق اأهداف ال�شعب الفل�شطيني، م�شددة 

ملتزمة  املقاومة  واأن  االجنازات،  من  مزيد  لتحقيق  الباب  يفتح  النجاح  هذا  اأن  على 

با�شتمرار م�شريتها. وحيت احلركة اأجنحة املقاومة التي اأ�رشت �شاليط، ”واأف�شلت كل 

. كما ذكرت 
حماوالت اإ�رشائيل واأجهزتها االأمنية واال�شتخبارية من الو�شول اإليه”244

�رشايا القد�ص، اجلناح الع�شكري حلركة اجلهاد، اأن جهود املقاومة الفل�شطينية ”اأثمرت 

لن  االأحرار  وفاء  ”�شفقة  اأن  واأكدت  النوعية”.  االأحرار  وفاء  �شفقة  يف  ون�رشاً  عزاً 

.
تكون االأخرية طاملا بقي اأ�شري فل�شطيني داخل ال�شجون االإ�رشائيلية”245
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على  �شعدات  اأحمد  االأ�شري  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة  العام  االأمني  و�شدد 

حررت  ”املقاومة  اإن  وقال:  باملقاومة،  حتقيقها  يتم  الفل�شطيني  ال�شعب  اأهداف  اأن 

االأ�رشى، واأنها الطريق الوحيد لتحقيق باقي اأهداف �شعبنا واأنها الدافع االأ�شا�شي الأي 

. كما رحب ماهر الطاهر، ع�شو 
اإجناٍز فل�شطيني على مدار �شنوات الثورة املعا�رشة”246

املكتب ال�شيا�شي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني وم�شوؤول قيادة اجلبهة يف اخلارج، 

باالإفراج عن االأ�رشى الفل�شطينيني يف ال�شجون االإ�رشائيلية، واأ�شار اإىل وجود ”ات�شاالت 

بيننا وبني االإخوة يف حما�ص بخ�شو�ص ال�شفقة”، واأكد اأن ”اإ�رشائيل” رف�شت رف�شًا 

قاطعًا اأن ت�شمل �شفقة االأ�رشى اأمني عام اجلبهة ال�شعبية اأحمد �شعدات، والقيادي يف 

اإىل اأن ذلك ال يقلل من اأهمية ال�شفقة، التي قال  حركة فتح مروان الربغوثي، م�شرياً 

.
باأنها ”اجناز فل�شطيني يمُح�شب حلركة حما�ص”247

ال�شفقة  اإن  ال�شعبية،  للجبهة  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  العال،  عبد  مروان  وقال 

ت�شكل اإجنازاً الأنها �شتفرج عن 1,027 اأ�شرياً من بينهم ذوي االأحكام العالية، لكن ال 

ن�شتطيع اأن نقول اأنه اإجناز كامل الأن لدينا رموزاً وقادة اإىل جانب نحو خم�شة اآالف 

باأن  للف�شائل  كبري  ودر�ص  اإ�شارة  ال�شفقة  يف  اأن  وراأى  االعتقال،  قيد  زالوا  ما  اأ�شري 

املقاومة هي الطريق الوحيد لالإفراج عن االأ�رشى، وخا�شة اأنها تتميز باعتقال جندي 

. وقال: اإن ”حما�ص حققت 
248

داخل فل�شطني، واالحتفاظ به اأكرث من خم�ص �شنوات

انت�شاراً للجميع”، حمذراً يف الوقت نف�شه من اأن ”اإ�رشائيل تريد من �شفقة التبادل اأن 

اأن ”اإ�رشائيل حاولت  وذكر  للمقاومة”،  تكون �شفعة، وال تريدها اأن تكون انت�شاراً 

.
االإيحاء اأنها حققت اجنازاً عرب هذه ال�شفقة”249

من جهتها قالت اجلبهة الديوقراطية لتحرير فل�شطني اإن امتام �شفقة تبادل االأ�رشى 

انت�شار كبري وم�رشف ل�شعبنا وللمقاومة الفل�شطينية، مو�شحة اأن ال�شفقة خطوة على 

لهذه  التو�شل  اأن  على  الفل�شطيني  ال�شعب  حزب  و�شدد  االأ�رشى.  كافة  حترير  طريق 

ال�شفقة، و�شمان تنفيذها يف هذا الوقت، يثل اجنازاً وطنيًا بكل املعايري وي�شتحقمُ كل 

باإمتام �شفقة تبادل  الن�شال ال�شعبي الفل�شطيني  االحرتام والتقدير. كما رحبت جبهة 
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االأحرار  حركة  اأما  فل�شطينيًا.  وعر�شًا  وطنيًا  اجنازاً  يعّد  ذلك  اأن  وذكرت  االأ�رشى، 

وقدمت  كبرياً،  انت�شاراً  �شجلت  الق�شام  وكتائب  املقاومة  اأن  فاأكدت  الفل�شطينية، 

التاريخ.  �شي�شجله  الذي  الوطني  االجناز  هذا  لتحقيق  لالأ�رشى  والوفاء  الثبات  منوذج 

وقالت حركة اأن�شار املجاهدين وذراعها الع�شكري اإن اجلهاد هو اخليار اال�شرتاتيجي 

.
250

النتزاع احلقوق، وعلى راأ�شها حترير االأ�رشى

3. املوقف الإ�صرائيلي:

وجه الرئي�ص االإ�رشائيلي �شمعون برييز ال�شكر للحكومتني امل�رشية واالأملانية، وخ�ص 

احلكومة  موقف  اأن  وراأى  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكية  احلكومة  رئي�ص  بالتقدير 

 .
الرتكية ”التي بذلت جهوداً كبرية الإمتام ال�شفقة، مفاجاأة طيبة الإ�رشائيل”251

غري اأن اأفيجدور ليربمان نائب رئي�ص الوزراء، وزير اخلارجية االإ�رشائيلي، ورئي�ص 

هاجم �شفقة تبادل االأ�رشى ب�شدة، ونقلت �شحيفة معاريف  حزب ”اإ�رشائيل بيتنا”، 

مع  التحدث  ويجب  نقطة.  االإرهاب،  مع  التحدث  ”يحظر  اإنه  قوله  عنه   Maariv

اإف-16”،  )طائرات(  اأو  اأم-16  )بندقية(  فوهة  طريق  عن  فقط  االأ�شخا�ص  هوؤالء 

على  العامل  علمت  التي  هي  واإ�رشائيل  بنيناه،  ما  كل  تفكك  ال�شفقة  ”هذه  اأن  وراأى 

ال�شفقة  انتقد  كما  نرتاجع”.  نحن  واالآن  االإرهاب  مع  مفاو�شات  اإجراء  عدم 

”اجلمهور  اإن  وقال:  اال�شرتاتيجية،  ال�شوؤون  وزير   ،Moshe Ya'alon يعلون  مو�شيه 

ما زال خمدراً، وبخار االأفيون ما يزال يف اجلو، لكن عندما تتبدد الن�شوة �شيفهم النا�ص 

، وحذر من اأن هذه ال�شفقة �شتوؤدي اإىل مقتل مئات االإ�رشائيليني يف 
حجم الثمن”252

جبارة  و�رشبة  حلركة حما�ص،  كبرياً  وانت�شاراً  لالإرهاب،  ”خنوعًا  وعّدها  امل�شتقبل، 

لقوة الردع االإ�رشائيلية”. واأ�شاف قائاًل: ”نحن ملتزمون باإنقاذ اجلندي جلعاد �شاليط 

اأرواح  التزامًا بحماية  لدينا  اإن  العقل يقول  االأ�رش، وعواطفنا جتاهه جيا�شة. لكن  من 

.
ماليني االإ�رشائيليني، ولي�ص فقط جلعاد �شاليط”253

االإ�رشائيلي،  التحتية  البنى  Uze Landaw، وزير  لنداو  ومن جانبه، حّذر عوزي 

تختطف  جهات  مع  حكومته  تفاو�ص  على  تنطوي  التي  ال�شلبية  االنعكا�شات  من 
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اإ�رشائيليني، وقال النداو، الذي �شّوت اإىل جانب وزيرين اآخرين �شد قرار احلكومة 

حما�ص  مع  االأ�رشى  تبادل  ”اإن  االأ�رشى:  تبادل  �شفقة  اإمتام  على  امل�شادقة  االإ�رشائيلية 

اختطافهم  اأو  االإ�رشائيليني،  من  العديد  مقتل  واىل  االإرهاب،  ت�شعيد  اإىل  �شيوؤدي 

اإ�رشائيليني  خاطفي  مع  التفاو�ص  م�شاألة  درا�شة  على  حكومته  حّث  كما  م�شتقباًل”، 

.
م�شتقباًل ”بتمعن اأكرث”254

فيما قال اجلرنال عوزي ديان Uzi Dayan، الرئي�ص االأ�شبق ملجل�ص االأمن القومي 

االإ�رشائيلي، اإن �شفقة تبادل االأ�رشى تظهر ”اإ�رشائيل” يف اأ�شواأ حال ممكن حتى على 

اإىل دفع ثمن باهظ مقابل  ال�شعيد اال�شرتاتيجي. فهي تبدو �شاحلة لالبتزاز، وت�شطر 

خطف جندي واحد، واإن هذا الثمن يتجاوز م�شاألة عدد االأ�رشى املحررين. ولذلك، 

فال بد من خطة اإ�رشائيلية ا�شرتاتيجية تغري قواعد اللعب. وطالب النائب يف الكني�شت 

احتالل قطاع غزة،  باإعادة   Arieh Eldad اإيلداد  اأريه  الوطني”  ”االإحتاد  عن حزب 

الوا�شع  اطالعي  خالل  من  ”اإنني  وقال:  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة،  رئي�ص  وهاجم 

على قدرات اجلي�ص واملخابرات االإ�رشائيلية، اأعرف اأن لدينا و�شائل اأخرى ناجعة اأكرث 

ملعاجلة ق�شايا االأ�رشى، ومل يكن من ال�رشوري الو�شول اإىل �شفقة كهذه”. كما �شدد 

اأن  Jaba Cap، على  Almagor، جيبع كاب  ”اأملاغور”  اليميني  للتنظيم  العام  املدير 

هذه ال�شفقة هي مبثابة جرية ترتكبها حكومة اأخرى يف ”اإ�رشائيل”. وقال: اإن مكمن 

نتيجة  خاطئة،  ح�شابات  اأجرت  االإ�رشائيلية  ال�شيا�شية  ”القيادة  اأن  يف  يكمن  اجلرية 

اأن ترتكز يف اجلهود للق�شاء على  التي متار�ص عليها من اخلارج، وبداًل من  لل�شغوط 

حما�ص، وحكمها يف قطاع غزة، راحت تفاو�ص هذه احلركة، وتطلق �رشاح قادتها 

 .
من ال�شجون”255

واحرتام  اخل�شوع،  لعدم  الكني�شت  يف  اإ�رشائيل”  اأر�ص  ”اأن�شار  جماعة  ودعت 

كبار  اإطالق  عن  واالمتناع  ”اإ�رشائيل”،  حكومات  حددتها  التي  احلمراء  اخلطوط 

االأ�رشى الفل�شطينيني لل�شفة الغربية. كما هاجم رئي�ص جمل�ص امل�شتوطنات داين ديان 
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اأنها  معترباً  عليها،  امل�شادقة  لرف�ص  الوزراء  ودعا  ال�شفقة،   Danny Dayan

جنود  اأ�رش  لعمليات  مقدمة  و�شت�شكل  اإ�رشائيل،  �شمود  لقوة  كاماًل  انهياراً  ”تعك�ص 
.

اإ�رشائيليني جديدة”256

ليفني، فقد رّحبت  ت�شيبي  االإ�رشائيلية، رئي�شة حزب كاديا،  املعار�شة  اأما زعيمة 

بالتو�شل اإىل �شيغة توافقية بني تل اأبيب وحركة حما�ص الإمتام �شفقة التبادل، و�شّددت 

على وجوب اإجراء مباحثات م�شتفي�شة ت�شمل كافة امل�شتويات يف تل اأبيب بعد اإطالق 

�رشاح �شاليط، ملناق�شة احتمال تكرار واقعة اختطافه، واإمكانية اإقدام املقاومة الفل�شطينية 

. كما اأعلن رئي�ص جلنة اخلارجية واالأمن 
257

على اأ�رش جنود ومدنيني اإ�رشائيليني م�شتقباًل

يف الكني�شت النائب �شاوؤول موفاز Shaul Mofaz، من حزب كاديا، تاأييده مل�شادقة 

.
258

احلكومة على ال�شفقة بعيداً عن احل�شابات ال�شيا�شية واحلزبية

ومن جهته، اأكد جلعاد �شاليط، الذي قررت جلنة اخلارجية واالأمن يف الكني�شت 

، يف ت�رشيح للتليفزيون امل�رشي اأن 
259

االإ�رشائيلي االعرتاف به على اأنه معاق ع�شكريًا

�شنوات،  ا�شتمرت خلم�ص  التي  االأ�رش  مدة  ب�شكل جيد خالل  عاملته  حركة حما�ص 

واأ�شاف قائاًل: ”�شنوات االأ�رش �شعبة للغاية، وكنت اأحلم باإطالق �رشاحي، ولكن ما 

اأن احلكومة االإ�رشائيلية بقيت �شاكتة طول هذه الفرتة. لقد تلقيت خرب  كان يحزنني 

.
االإفراج عني قبل اأ�شبوع من اإمتام ال�شفقة”260

ويف حماولة لتعطيل �شفقة االأ�رشى ن�رشت عائلة م�شتعمر اإ�رشائيلي قتل على اأيدي 

فيه جائزة  تعر�ص  االجتماعية  وال�شبكات  االإنرتنت  مواقع  اإعالنًا يف  اأ�شريين حمررين 

نقدية بقيمة مائة األف دوالر ملن يقتل االأ�شريين. وعر�شت اجلائزة بعدة لغات، بينها 

.
261

العربية والرتكية، الأن اأحدهما اأبعد اإىل تركيا والثاين اإىل قطاع غزة

4. املوقف العربي والإ�صالمي والدويل:

�شفقة  اإمتام  عن  باالإعالن  العربي  نبيل  العربية  الدول  جلامعة  العام  االأمني  رحب 

تبادل االأ�رشى، واأعرب عن اأمله يف االإفراج عن باقي االأ�رشى الفل�شطينيني يف �شجون 
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، وهناأ 
262

االحتالل االإ�رشائيلي. كما رحب جمل�ص الوزراء القطري ب�شفقة تبادل االأ�رشى

اأمري دولة قطر ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين رئي�ص الوزراء الفل�شطيني اإ�شماعيل هنية، 

وال�شعب الفل�شطيني كافة باإجناز ال�شفقة. كما هناأ االأمري ال�شعودي �شعود الفي�شل هنية 

. وهناأ مراقب عام جماعة االإخوان امل�شلمني يف االأردن همام �شعيد 
263

باإمتام ال�شفقة

باإمتام �شفقة تبادل االأ�رشى، ونوه اإىل اأن اإمتام هذه ال�شفقة يدلل على مقدرة املقاومة 

. كما اأ�شاد حزب 
على ا�شتخال�ص احلقوق، قائاًل: ”ما اأخذ بالقوة ي�شرتد بالقوة”264

اهلل يف لبنان باإمتام اتفاق عملية تبادل االأ�رشى، واأعرب ”عن عظيم �رشوره وافتخاره 

كل  حترير  لقد�شية  العايل  وتقديره  فل�شطني،  يف  املقاومة  اأحرزته  الذي  الكبري  بالن�رش 

البع�ص  اعتقاد  نهائيًا، وهم  ي�شقط  االإجناز  ”هذا  اأن  واأكد  الفل�شطينيات”،  االأ�شريات 

اأو تو�شل املجتمع  اأي حق عرب نهج املفاو�شات،  ا�شتعادة  اأو  اأي تقدم  باإمكان حتقيق 

اأننا نتطلع بتفاوؤل اإىل اأن املقاومة يف فل�شطني بجهدها  الدويل والقوى الكربى، كما 

.
وجهادها �شتنجز عملية حترير بقية االأ�رشى”265

التعاون  ملنظمة  العام  االأمني  اأوغلو،  اإح�شان  الدين  اأكمل  رحب  جانبه،  ومن 

االإ�شالمي، باالإعالن عن اإمتام �شفقة لتبادل االأ�رشى الفل�شطينيني مع اجلانب االإ�رشائيلي، 

مثمنًا الدور الذي قامت به كل من حركة  وو�شفها باأنه ”اجناز للق�شية الفل�شطينية”، 

اأوغلو  اإح�شان  وطالب  اإجناحها.  يف  اأ�شهمت  التي  االأطراف  وكافة  وم�رش  حما�ص 

باالإفراج عن كافة االأ�رشى الفل�شطينيني من ال�شجون االإ�رشائيلية، دون �رشط اأو متييز، 

معترباً اإطالق �رشاح اأكرث من األف اأ�شري فل�شطيني من �شجون ”اإ�رشائيل”، جناحًا فل�شطينيًا 

ي�شاف اإىل ملف االأ�رشى الفل�شطينيني، ف�شاًل عن اأثره يف تخفيف املعاناة عنهم وعن 

. كما رحبت تركيا باتفاق مبادلة االأ�رشى، وقال وزير اخلارجية الرتكي 
266

عائالتهم

اأحمد داود اأوغلو: ”نتعامل مع هذا االأمر باعتباره م�شاألة اإن�شانية، لذلك حاولنا 

االإ�شهام يف كل مراحل املفاو�شات، وباالأم�ص ات�شل خالد م�شعل وقدم معلومات قبل 

التوقيع على االتفاق وت�شاورنا ب�شاأنه، هذا اتفاق جيد”، م�شدداً القول على اأن �شفقة 

.
التبادل ”خطوة اإيجابية، وتركيا م�شتعدة ملوا�شلة االإ�شهام يف كل مرحلة”267
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كارين  جاي  االأمريكي  االأبي�ص  البيت  با�شم  الناطق  �رشح  اأخرى،  جهة  ومن 

Jay Carney باأن الواليات املتحدة تعرب عن �شعادتها لتو�شل ”اإ�رشائيل” وقادة حما�ص 

وقالت   .
268ً

كثريا تاأخرت  ال�شفقة  اأن  وراأى  �شاليط.  عن  لالإفراج  مبادلة  اتفاق  اإىل 

اآ�شتون  كاثرين  االأوروبي  االحتاد  يف  اخلارجية  وال�شيا�شة  لالأمن  العليا  املمثلة 

Catherine Ashton: ”اأرّحب ب�شّدة بخرب اأن جلعاد �شاليط �شيتمكن قريبًا من العودة 

اإىل منزله بعد خم�ص �شنوات من االعتقال”. ومل تاأِت على ذكر االأ�رشى الفل�شطينيني، 

. كما رحب وزير 
269

الذين �شيطلق �رشاحهم اأو الذين �شيبقون يف ال�شجون االإ�رشائيلية

اخلارجية الربيطاين ويليام هيغ William Hague باالتفاق وقال: ”لقد كان احتجاز 

�شاليط يف االأ�رش من بدايته عماًل غري مربر اإطالقًا، ومع ذلك ا�شتمر اأ�رشه خم�شة اأعوام 

الفرن�شي  الرئي�ص  واأعرب   .
عنه”270 امل�رشوط  غري  االإفراج  اإىل  دعونا  ولطاملا  طويلة، 

اإىل  التو�شل  باإعالن  الكربى  ”�شعادته  عن   Nicolas Sarkozy �شاركوزي  نيكوال 

اتفاق حول اإطالق �رشاح جلعاد �شاليط ”، وقد هناأ �شاركوزي نتنياهو بـ”هذا النجاح 

.
الكبري”271
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خامتة

مار�ص االحتالل االإ�رشائيلي �شتى اأنواع القهر، والتعذيب، على االأ�رشى الفل�شطينيني 

رق االعتقال  دون تفريق بني رجل اأو امراأة، اأو بني �شيخ اأو طفل، �شواء من حيث طمُ

واالإن�شانية،  القانونية  ال�رشوط  الأب�شط  تفتقد  التي  ال�شجون،  حيث  من  اأم  التع�شفية 

القوانني  اإىل  االلتفات  االأ�رشى، دون  النف�شية واجل�شدية على  ال�شغوط  ممار�شة  من  اأم 

الدولية، وخطورة انتهاكها، اأو حتى اعتبار االأ�رشى الفل�شطينيني اأ�رشى حرب، وتطبيق 

االتفاقيات الدولية التي تراعي اأو�شاعهم.

عجزت املفاو�شات الفل�شطينية مع اجلانب االإ�رشائيلي عن توفري احلد االأدنى من 

مطالب االأ�رشى الفل�شطينيني، وحقوقهم، فكانت جتربة املقاومة، من خالل عمليات 

اأ�رش جنود اإ�رشائيليني، طريقًا اأجنع لتحرير االأ�رشى الفل�شطينيني، والتي كان منها عملية 

اأ�رش �شاليط؛ حيث كانت العملية نوعية بكل املقايي�ص، وكانت عالمة فارقة يف عمل 

املقاومة؛ من خالل طريقة التنفيذ و�رشعته، واالإجراءات االأمنية املعقدة التي �شاحبت 

عملية االأ�رش واالإخفاء، وت�شليم اجلندي االأ�شري �شمن �شفقة التبادل.

مل تكن عملية املفاو�شات غري املبا�رشة بني حركة حما�ص و”اإ�رشائيل” عملية �شهلة؛ 

حترير  باجتاه  ال�شغط  الو�شائل،  من  العديد  خالل  ومن  العربية،  الدولة  حاولت  فقد 

�شاليط باأقل ثمن ممكن. غري اأن املقاومة الفل�شطينية مت�شكت باأغلب �رشوطها، ومل يجد 

املفاو�ص االإ�رشائيلي �شبياًل اآخر غري املوافقة على غالبية �رشوط الف�شائل االآ�رشة. لعبت 

م�رش دوراً مهمًا يف املفاو�شات غري املبا�رشة يف �شفقة �شاليط، والتي مرت مبخا�شات 

عدة، بيد اأنها اأثمرت يف النهاية، وجنحت الو�شاطة امل�رشية، بعد اأن ف�شلت االت�شاالت 

الرتكية والو�شاطة االأملانية، على الرغم من جناحها يف ال�شفقة التي متت بني حزب اهلل 

و”اإ�رشائيل”.

اأثبتت �شفقة االأ�رشى، وغريها من االإجنازات التي حتققت عرب �رشبات املقاومة، اأن 

خيار املقاومة هو اخليار االأمثل لتحقيق مطالب ال�شعب الفل�شطيني، كما اأثبتت عدم 
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جدية ”اإ�رشائيل” يف حتقيق احلد االأدنى للمطالب الفل�شطينية، وك�شفت اأن ”اإ�رشائيل” 

تعمل حتت غطاء الت�شوية واملفاو�شات لفر�ص الوقائع على االأر�ص.
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