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*  كاتب و�سحافي/رام اللـه.

مهند عبد الحميد

 ''الوفاء للأحرار'': ال�صفقة الأكثر اإثارة

بين �صفقات تبادل الأ�صرى

بعد 
خم�ــس �سنــوات وثالثة اأ�سهر وت�سعة اأيام انتهت ''حــرب �ساليط'' ال�سيا�سية والأمنية والدبلوما�سية من دون اأن 

تنتهــي تداعياتهــا. وقد و�سلت اأغرب حرب فــي مجال العتقال ال�سيا�سي والأ�سر اإلــى نهاية �سعيدة، ب�سفقة 

اأبرمتهــا حكومــة نتنياهــو مع قيادة ''حما�س'' عبــر و�ساطة م�سرية. وال�سم الذي اأطلقته قيــادة ''حما�س'' على �سفقة 

ا ال�سم الذي اأطلقتــه حكومة نتنياهو علــى ال�سفقة فكان ''�ساعــة الإغالق''، بينما 
ّ
التبــادل هــو ''الوفــاء لالأحــرار''، اأم

اعتمدت و�سائل الإعالم ا�سم ''�سفقة تبادل الأ�سرى'' و''�سفقة �ساليط''.

ونجحــت ال�سفقــة بعــد م�سل�سل من الف�ســل المتتالي، اإذ اإن الو�ساطــة الم�سرية اأخفقت عدة مرات فــي عهد الرئي�س 

المخلــوع ح�سنــي مبارك، كمــا اأن الو�ساطة الألمانيــة اأخفقت مرات عدة وهــي الو�ساطة التي ا�سُتهــرت باإبرام �سفقة 

التبادل بين حزب اللـه والحكومة الإ�سرائيلية، وُطويت في المهد محاولة تركية للتو�سط بعد العتداء الإ�سرائيلي على 

اأ�سطــول الحريــة. غيــر اأن هــذه ال�سفقــة لم تنجــح اإّل عندمــا تقاطعت حاجــة الأطراف المعنيــة اإلى الإنجــاز المثير، 

''فنتنياهــو كان بحاجــة اإلــى اإنجاز في ظل ت�ساعد حركة الحتجــاج الجتماعي، واإلى �ســرف الهتمام الدولي عن 

الق�سيــة الفل�سطينيــة وتحويلــه اإلــى الخطــر الإيراني، وكذلك اإلــى ترميم العالقة بم�ســر للتقليل من خطــر العزلة في 

ا المجل�س الع�سكري الم�ســري وحكومته النتقالية 
ّ
  اأم

1
المنطقــة بعــد ت�سع�ســع العالقة بحلفاء بوزن تركيا وم�ســر.''

فكانــا بحاجــة اإلى اإنجاز يعزز دورهما في ظل ال�سغوط ال�سعبية الكبيرة، ''فالم�سريون كانوا محتاجين جداً اإلى هذا 

  
2
التفــاق الــذي يمّكنهــم من مك�سب اإقليمي ودولي في مواجهة الوتد الذي دقته تركيــا واإيران في ال�ساأن الفل�سطيني''،

كمــا اأن ''حما�ــس'' كانــت بحاجة اإلــى تح�سين عالقتها بم�سر، واإلــى تعزير �سعبيتها التي اعتورهــا ال�سعف في اأثناء 

خو�س القيادة الفل�سطينية لأكبر معركة دبلوما�سية في الأمم المتحدة.

ال�صفقة ــ التفاق

3
اإح�ساء لالأ�سرى والمعتقلين الذين اأُطلقوا في �سفقة التبادل:

اأوًل: 1000 اأ�سير ومعتقل، ف�ساًل عن 27 اأ�سيرة ومعتقلة يتم اإطالقهم على مرحلتين:

المرحلــة الأولــى: يتــم الإفــراج عــن 450 اأ�سيراً ومعتقــاًل مــع 27 اأ�سيرة ومعتقلــة، في مقابل اإطــالق الجندي   =

الإ�سرائيلي �ساليط.
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= المرحلة الثانية: يتم اإطالق 550 اأ�سيراً ومعتقاًل.

ثانيًا: الأ�سرى والمعتقلون الذين عادوا اإلى بيوتهم واأماكن �سكنهم ال�سابقة: 273 اأ�سيراً ومعتقاًل.

= 130 محرراً عادوا اإلى غزة.

= 111 محرراً عادوا اإلى ال�سفة.

= 6 محررين عادوا اإلى مناطق 48.

ْدَن اإلى ال�سفة والقطاع ومناطق 48.
ُ
= 25 محررة ع

4
= محرر واحد عاد اإلى الجولن المحتل وهو �سوري الجن�سية.

ثالثًا: اأ�سرى القد�س: 45 اأ�سيراً ومعتقاًل.

= 15 اأ�سيراً ومعتقاًل عادوا اإلى بيوتهم.

= 30 اأ�سيراً ومعتقاًل اأُبعدوا اإلى غزة والخارج.

5
رابعًا: الأحكام الموؤبدة المفرج عن اأ�سحابها: 315 اأ�سيراً واأ�سيرة.

= 310 اأ�سرى ومعتقلين حكم عليهم بموؤبد واأكثر.

= 5 اأ�سيرات حكم عليهن بموؤبد واأكثر.

= بقية الأحكام غير الموؤبدة هي اأحكام طويلة تتراوح مدة الحكم، في اأغلبيتها، ما بين 20 و25 عامًا.

خام�صًا: المبعدون

= 163 محرراً من ال�سفة بينهم 15 محرراً من مدينة القد�س اأُبعدوا اإلى قطاع غزة.

40 محــرراً اأُبعــدوا اإلى الخارج )تركيا؛ قطر؛ �سورية؛ الأردن( بينهم 29 محرراً من ال�سفة و10 محررين   =

مــن القد�ــس وواحــد من غزة. وبينهــم كذلك المحررة اأحــالم التميمي، والمحررة اآمنــة منى التي رف�ست 

6
الإبعاد اإلى قطاع غزة.

�صاد�صـــًا: عمداء الأ�ســرى في ال�سجــون الإ�سرائيلية، وهم اأ�سحاب الأحــكام الطويلة الذين ق�ســوا فترات طويلة في 

ال�سجون ت�سل اإلى اأكثر من 25 عامًا، مثل:

= محمد �سالمة اأبو خو�سة /غزة/ 35 عامًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.

= فخري البرغوثي /رام اللـه/ 33 عامًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.

= نائل البرغوثي /رام اللـه/ 33 عامًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.

= اأكرم من�سور /قلقيلية/ 32 عامًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.

= فوؤاد الرازم /القد�س/ 30 عامًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.

= اإبراهيم جابر /الخليل/ 29 عامًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.

= عثمان م�سلح /قلقيلية/ 29 عامًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.

= اأُفرج اأي�سًا عن اأ�سرى ق�سوا فترات طويلة في ال�سجون ت�سل اإلى اأكثر من 25 عامًا:

المنا�ســل �سامــي يون�س اأكبــر المحررين �سنًا/79 عامــًا من مواليد 1932 /عرعــرة/ 28 عامًا في   =

المعتقالت الإ�سرائيلية.

كم          
ُ

المنا�ســل خالــد راجــح طه اأ�سغــر المحررين/ اعُتقل فــي �سنة 2004، وكان عمــره 17 عامًا/ ح  =

بـ 16 عامًا اأم�سى 7 منها في ال�سجن.

المنا�ســل عبــد الهادي غنيم )اأبو ثائر(، اأكثر مدة محكومية بين المعتقلين المحررين ''20 موؤبداً'' )ما   =

يعــادل 2064 �سنــة �سجــن(. وكان غنيم �سيطر علــى حافلة تحوي جنوداً ومدنييــن وقام باإ�سقاطها 

في جرف �سحيق الأمر الذي اأدى اإلى مقتل 17 جنديًا ومدنيًا اإ�سرائيليًا وجرح الع�سرات.
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النتماء التنظيمي للمحررين والمحررات

الخريطة التنظيمية للأ�صرى وفقًا لتقرير م�صلحة ال�صجون الإ�صرائيلية:

307 مــن المحرريــن ينتمــون اإلى حركــة ''حما�س''؛ 99 محرراً ينتمــون اإلى حركة ''فتح''؛ 27 محــرراً ينتمون اإلى 

حركــة الجهــاد الإ�سالمي؛ 24 محرراً ينتمون اإلى الجبهة ال�سعبية؛ 6 محررين ينتمون اإلى الجبهة الديمقراطية؛ محرر 

واحــد لالتحــاد الديمقراطــي )فدا(؛ محرر واحد �سوري مــن الجولن المحتل؛ 14 محرراً غير محــددي النتماء. ون�سبة 

7
''حما�س'' بين المحررين هي 64% تقريبًا.

اإن القــراءة الفل�سطينيــة �سبه الر�سمية للخريطة تقول اإن 70% من مجمــوع المحررين ينتمون اإلى حركة ''حما�س''، 

وفــي التف�سيــالت، فــاإن 90% من المحررين المبعدين اإلى الخارج، و80% من المبعدين من ال�سفة والقد�س اإلى قطاع 

  اإن ح�سة 
8
غــزة، ينتمــون اإلى حركــة ''حما�س''، بينما ينتمي 52% فقط من المحررين من القطاع اإلى حركة ''حما�س''.

''حما�ــس'' مــن ن�سبــة المحرريــن هي الأعلى، علمــًا باأن معتقليهــا ي�سكلون 30% من عــدد الأ�ســرى والمعتقلين داخل 

9
ال�سجون الإ�سرائيلية.

تراجع اإ�صرائيل عن الخطوط الحمر

لقــد اعتمــدت الحكومــة الإ�سرائيليــة، فــي اأثناء المفاو�ســات غير المبا�ســرة، خطوطًا حمــراً، ووعدت الــراأي العام 

الإ�سرائيلــي باللتــزام بهــا، كعدم الإفراج عن ذوي ''الأيــادي الملطخة بدماء الإ�سرائيليين.'' ووفقــًا لهذا ''المبداأ''، فاإن 

�سلطــات الحتــالل ا�ستبقت 350 معتقاًل فل�سطينيًا وعربيًا من هذه الفئة في المعتقالت الإ�سرائيلية بعد اتفاق اأو�سلو، 

لة الهوية الإ�سرائيلية في 
َ
م

َ
كما اأن الحكومات الإ�سرائيلية المتعاقبة رف�ست الإفراج عن المعتقلين الفل�سطينيين من ح

مناطــق 48، لأن ذلــك يم�ــس ''ال�سيادة الإ�سرائيلية والن�سيــج ال�سيا�سي'' مثلما قيل، عالوة علــى اأن الحكومات ال�سابقة 

لة هوية مدينة القد�س لالعتبــار ذاته، وتم�سيًا مع الدعاء الإ�سرائيلي اأن 
َ
م

َ
رف�ســت اأي�ســًا الإفراج عن المعتقلين من ح

القد�س الموحدة ''عا�سمة اأبدية لدولة اإ�سرائيل.''

اإّل اإن اإ�سرائيــل تراجعــت عــن هذه الخطوط الحمر في �سفقة التبادل الأخيرة )''الوفاء لالأحرار''(، عندما اأفرجت عن 

اأ�ســرى اأمنييــن يحملون الجن�سية الإ�سرائيلية، وعندما اأفرجت عــن اأ�سرى من مدينة القد�س، وكذلك عندما ''اأفرجت عن 

  وكانــت وزارة ''الدفاع'' 
10

279 اأ�سيــراً ومعتقــاًل قتلــوا 579 اإ�سرائيليــًا''، وبينهم قادة الجناح الع�سكــري لـ ''حما�س''.

  لأنها تقيد الحكومــة ول تمّكنها من 
11

الإ�سرائيليــة قــررت عــدم تطبيــق تو�سيات ''لجنة �سمغــار'' في �سفقة �ساليــط،

اإبداء المرونة الالزمة لإنجاح ال�سفقة.

وهــذا التراجــع هو التراجع الإ�سرائيلي الأول اأمام طرف فل�سطيني منذ اإبــرام اتفاق اأو�سلو في �سنة 1993، وكانت 

اإ�سرائيــل تراجعــت فــي �سفقــات تبــادل �سابقة مع حــزب اللـه بعــد هذا التاريــخ، ومــع ف�سائل منظمــة التحرير في 

�سبعينيات القرن الما�سي وثمانينياته.

وقــد لخ�ــس رئي�ــس المو�ساد، تامير بــاردو، اأ�سباب التراجــع الإ�سرائيلي عن خطوط حمر بالقــول: ''عندما ل يوجد 

خيــار اآخــر، ول بدائــل اأُخرى، فاإننا ملزمون بتنفيذ مــا يتوجب فعله من اأجل اإعــادة الإ�سرائيليين اإلى البيت من دون 

  وفي هذا ال�سدد، فاإن ال�ستخبارات الإ�سرائيلية ف�سلت في معرفة مكان احتجاز الجندي �ساليط طوال 
12

طرح اأ�سئلة.''

فتــرة اأ�ســره، بمــا فــي ذلك خالل الحــرب التي �سنتها اإ�سرائيــل على قطاع غــزة، وكان بين اأهدافهــا ا�ستعادة الجندي 

الأ�سير �ساليط بالقوة.

و�ساهــم �سغــط ال�ســارع الإ�سرائيلــي وو�سائــل الإعالم فــي ت�سجيع حكومــة نتنياهو علــى اإبرام ال�سفقــة، كما اأن 

رت عنه ن�ســاء واأمهات واأطفــال كتبوا جميعًا ر�سائــل ووزعوا �سور 
ّ
الت�سامــن الكبيــر مــع الجندي الأ�سيــر، والذي عب
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�ساليط في كل مكان، ف�ساًل عن خيمة العت�سام قرب مقر الحكومة في القد�س، كانا حراكين جماهيريين واإعالميين 

  وركبت الحكومة والموؤ�س�سة الأمنية المزاج العام الموؤيد لإطالق 
13

متوا�سلين لهما وزنهما الكبير في نهاية المطاف.

ر اأفيخاي درعي، المتحدث با�سم جي�ــس الحتالل، عن ذلك بقوله: ''اإن 
ّ
الجنــدي �ساليــط، وحاولتــا التوحد معه، وقد عب

14
ر عن اللتزام الأخالقي والمعنوي العميق لدولة اإ�سرائيل وجي�سها اإزاء جنود ُكلفوا مهمات اأمنية.''

ّ
عودة �ساليط تعب

وثمــة بعــد �سيا�ســي للتراجع الإ�سرائيلــي كما يقول تقرير فــي موقع ''ديبــكا'' ال�ستخباراتي الإ�سرائيلــي: ''اإن الأمر 

الحا�ســم فــي ال�سفقــة لــدى 'حما�س' واإ�سرائيــل لم يكن اإطالق األــف اأ�سير بينهــم 60 منفذ تفجيرات هــم الأخطر، واإنما 

التفاهمــات ال�سيا�سية التــي تتمثل في روؤية م�ستقبلية �سيا�سية اإ�سرائيلية ــ اأميركية من جهة، وحم�ساوية وم�سرية من 

جهــة اأُخــرى.'' وي�سيــف التحليــل الإ�سرائيلي: ''اإن اإ�سرائيل لم تدفــع ثمنًا باهظًا في �سفقة �ساليــط، لأن الأمر كان بين 

الإخــوان الم�سلميــن واأميــركا ب�ســاأن م�ستقبل م�سر فــي �سنة 2012، ولي�س تبــادل الأ�سرى، وهو ما يعنــي اأن نتنياهو 

اأهــدى الرئي�ــس اأوباما هــذه ال�سفقة لترطيب العالقــة معه، ول�سمان فيتو �ســد محمود عبا�س فــي الأ�سابيع المقبلة.'' 

وي�ســل محــرر ديبــكا اإلــى ا�ستنتاج هو ''اأن ال�سفقة ُتعتبر �سربــة قوية بامتياز لمحمود عبا�ــس، اإذ اإن نتنياهو اأراد اأن 

15
يو�سل ر�سالة فحواها اأن الموجودين في القاهرة وغزة هم الذين يقودون الأحداث، ولي�س اأولئك في رام اللـه.''

واإذا كان مــن غيــر المنطقــي وجود روؤية �سيا�سيــة م�ستركة، فاإن ثمة وجــود بعد �سيا�سي اإ�سرائيلــي لل�سفقة، اأقله 

خــروج حكومــة نتنياهو من العزلــة الخارجية والداخلية، وتقديــم اأولوية الخطر الإيراني، وتعزيــز العالقة بالمجل�س 

الع�سكري الم�سري، وت�سوي�س التحرك الفل�سطيني ال�ساخن في الأمم المتحدة.

تت باأكثرية �ساحقة مع ال�سفقة 
ّ
وا�ستنــاداً اإلــى الأجواء ال�سابقة، فاإن الحكومة الإ�سرائيلية اليمينية المتطرفــة �سو

)26 وزيــراً معهــا، و3 وزراء �سدهــا(. وبذلك، فاإنها عززت نفوذها و�سط الإ�سرائيلييــن، ففي ا�ستطالع راأي اأُجري بعد 

الإفراج عن الجندي الأ�سير ح�سل الليكود على 37 ع�سواً افترا�سيًا في الكني�ست، في مقابل 17 ع�سواً لكاديما، و22 

لحــزب العمــل، و15 ع�ســواً لإ�سرائيــل بيتينو ــ ليبرمــان ــ و7 اأع�ساء لحركــة �سا�س. وح�سل نتنياهــو على 41% من 

16
اأ�سوات الم�ستطلعين في مقابل 9% ليحيموفيت�س رئي�سة حزب العمل، و9% لليبرمان، و26% لم يقرروا بعد.

تراجع ''حما�س'' عن خطوط حمر

طــوال فتــرة المفاو�ســات اأعلنــت حركة ''حما�ــس'' خطوطًا حمــراً، ووعدت بعدم التنــازل عنها، لكــن النتائج التي 

تمخ�ســت عــن ال�سفقــة حملت تراجعيــن اأ�سا�سييــن: الأول، التراجع عــن مطلب الإفراج عــن المعتقلين مــن الم�ستوى 

ال�سيا�ســي الأول داخــل ال�سجــون الإ�سرائيلية وي�ســم ت�سعة من القيــادات ال�سيا�سية بينهم اأحمد �سعــدات الأمين العام 

  فقد كان 
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للجبهــة ال�سعبيــة، ومروان البرغوثي ع�سو اللجنة المركزية لحركة ''فتــح''، و�سبعة قياديين من ''حما�س''.

خطــاب ''حما�ــس'' يعد بالإفــراج عنهم، غير اأنهم ا�سُتبعدوا في المفاو�سات الأخيــرة، وكان لهذا التراجع وقع ال�سدمة 

على اأ�سحاب ال�ساأن.

ــا التراجــع الثانــي فهو اإبعاد 40 محــرراً اإلى خارج فل�سطيــن، و163 من ال�سفة والقد�س اإلــى قطاع غزة. وهذا 
ّ
اأم

ْك�س العودة، والعودة هدف فل�سطيني مقد�ــس، فعندما وافقت قيادة عرفات على 
َ
التراجــع يحمــل رمزية وطنية لأنــه ع

ن 
ّ
اإبعــاد مجموعــة كني�ســة المهد في �سنــة 2002، تعر�ست لنقد �سديــد، ول �سيما من حركة ''حما�ــس''. وفيما يلي ندو

اختــاللت ومالحظــات نجمــت عــن قلة الخبــرة، وعن عدم الت�ســاور مع جهــات اخت�سا�س وم�ست�ساريــن ومع قيادة 

منظمة التحرير:

1ــ لقد ا�ستثنت �سفقة التبادل 9 معتقالت فل�سطينيات ما زلن يقبعن في �سجون الحتالل، ولم ترد اأ�سماوؤهن في 

قائمــة الإفراجــات، ومن اأبرزهن: لينــا جربون /مناطق 48/ محكوم عليها بـ 17 عامــًا؛ ورود ماهر قا�سم /مناطق 

48/ محكوم عليها بـ 5 اأعوام؛ خديجة اأبو عيا�س /مناطق 48/ محكومة بـ 3 اأعوام؛ المعتقالت الأُخريات موقوفات 
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  والمفارقة تكمن في اأن مفاو�سي ''حما�س'' لــم يعرفوا العدد الكامل للن�ساء والفتيات 
18

مــن ال�سفــة الغربيــة والقد�س.

المعتقــالت، ولــم ي�ساألوا اأو يتاأكدوا من وزارة �ســوؤون الأ�سرى، اأو من المنظمات المعنية بالأ�سرى، وقد ترك هذا الخطاأ 

انطباعًا معنويًا �سلبيًا لدى ال�سجينات وفئات اأُخرى.

2 ــ لــم تــدرج اأ�سمــاء 23 اأ�سيــراً ومعتقــاًل في ال�سفقــة، مع اأن هــوؤلء اأم�سوا ما يتــراوح بيــن 25 و28 عامًا في 

  بينهــم 8 معتقلين من مناطــق 48، ومعتقالن من قطاع غزة، ومعتقل مــن القد�س، ومعتقل 
19

ال�سجــون الإ�سرائيليــة،

مــن الجــولن ال�سوريــة، والباقي من ال�سفة الغربيــة، وكان يمكن لهــوؤلء اأن يكونوا �سمن الأولويــات نظراً اإلى طول 

الفتــرة التــي ق�سوها فــي المعتقــالت الإ�سرائيلية. وبلغت ن�سبــة المعتقليــن المحكومين بالموؤبد، والمفــرج عنهم في 

ال�سفقــة، مــن عدد المعتقلين المحكومين بالموؤبد والقابعين في ال�سجون الإ�سرائيلية، 37%، وقد اأ�سعف هذا الختيار 

ميزان العدالة في اأو�ساط المعتقلين والأ�سرى.

3 ــ ت�سمنــت ال�سفقــة تقييــد حركة 55 محــرراً بينهم 4 محررين من القد�ــس، باإجراءات اأمنيــة كالتوقيع واإثبات 

الوجــود فــي اأقــرب مراكز اأمنيــة اإ�سرائيلية، فاأ�سبــح المحررون كاأنهــم انتقلوا مــن ال�سجن اإلى الإقامــة الجبرية في 

منازلهــم. وجديــر بالذكــر اأن �سلطات الحتالل منعت المحررين الممنوحين ''مكرمــة خادم الحرمين'' من الذهاب اإلى 

الحــج اإلــى مكة المكرمة، ومنعــت المحرر �سامي يون�س من الذهــاب اإلى ال�سفة، واأو�سلت اإنــذاراً اإلى محررين يق�سي 

بمراجعة مراكز اأمن اإ�سرائيلية.

4 ــ لم تت�سمن �سفقة التبادل ا�ستعادة جثامين ال�سهداء المحتجزين، ول �سيما جثماني ال�سهيدين اللذين ا�سُت�سهدا 

في عملية اأ�سر الجندي الإ�سرائيلي، وهما محمد عزمي فراونة، وحامد الرنتي�سي.

5 ــ لــم تت�سمــن ال�سفقة ا�ستعادة مكت�سبات الحركة الأ�سيرة والمتمثلة في 47 اإنجازاً انتزعها المعتقلون والأ�سرى 

بن�سالهــم المثابــر وت�سحياتهم الكبيرة؛ تلك الإنجازات التي تعر�ست لهجمة اأمنيــة م�سعورة بعد النتفا�سة الثانية، 

  وكان اآخــر حلقات الهجمة الوح�سية 
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ف�ســاًل عــن فر�ــس مجموعة من الإجراءات التي تجــرد الأ�سرى من اإن�سانيتهم.

ع�سية التبادل، اإعالن الأ�سرى الإ�سراب المفتوح عن الطعام داخل ال�سجون، غير اأن هذه المعركة التي حركت ال�سارع 

الفل�سطيني كانت منف�سلة تمامًا عن المفاو�سات وعن �سروط ال�سفقة.

لمــاذا تراجعــت ''حما�س'' عــن بع�س الخطوط الحمر؟ توقــف مراقبون اإ�سرائيليون وفل�سطينيــون عند مجموعة من 

العوامل التي دفعت ''حما�س'' اإلى التراجع:

= تعر�ست حما�س ل�سغوط اأخالقية من جانب اأبناء واأمهات واآباء وعائالت الأ�سرى والمعتقلين الفل�سطينيين.

= اأ�سبــح الحــوار مــع الم�سريين بعد �سقوط مبارك اأكثر �سهولة، وقد انعك�ست عالقــة التقارب بين حركة الإخوان 

الم�سلميــن والمجل�ــس الع�سكــري علــى العالقة بحما�س. وهــذه العالقة الجديــدة اقت�ست مرونة متبادلــة �ساهمت في 

نجاح الو�ساطة الم�سرية.

= ان�سغــال النظــام ال�ســوري بالو�ســع الداخلي بعــد اندلع الثــورة ال�سورية، وفتــور العالقة بيــن النظام وحركة 

''حما�س''، الأمر الذي حرر قيادة ''حما�س'' من �سغوط ربما تجعل ال�سفقة اأكثر �سعوبة.

= لقــد رفعــت الإنجازات الدعائية والإعالمية الأخيــرة التي حققتها القيادة الفل�سطينية ب�ســاأن التوجه اإلى الأمم 

المتحدة، من قيمة ال�سلطة �سعبيًا واأ�سعفت ''حما�س''، و�سكلت حافزاً للتعامل مع المزاج العام.

= راأت ''حما�ــس'' اأن تحريــر اأ�ســرى ومعتقليــن مــن جميــع الف�سائــل �سيزيد في تاأييدهــا ال�سعبي، وقــد زاد فعاًل، 

فخرجــت اأعــالم ''حما�س'' وكوادرهــا ورموزها اإلى العلن في ال�سفة الغربية بعد غياب يعــود اإلى �سنة 2007. وبفعل 

هذا التاأييد �ست�ستطيع ''حما�س'' رفع �سقف مطالبها تجاه ''فتح'' في محادثات الم�سالحة الداخلية الفل�سطينية.

= اأرادت ''حما�ــس'' اأن توؤكــد عبــر نجــاح ال�سفقة، اأن طريــق المقاومة يحرر الأ�سرى، بينمــا طريق المفاو�سات ل 

يوؤدي اإلى �سيء.

= رغبت ''حما�س'' في اإنهاء الح�سار على قطاع غزة الذي و�سع ال�سعب و�سلطتها في اأو�ساع �سعبة.
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�صفقات �صابقة

1 ــ اأُبرمــت اأول �سفقــة تبــادل في �سنة 1968 بين اإ�سرائيــل والجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطيــن بو�ساطة ال�سليب 

الأحمــر الدولــي، وذلــك بعد اأن اختطف مقاتلون من الجبهة طائرة تابعة ل�سركة العــال الإ�سرائيلية، وكان على متنها 

اأكثــر مــن 100 راكــب، واأجبروها على التوجه اإلى الجزائر. وانتهت العملية بالإفراج عن الركاب في مقابل اإطالق 37 

اأ�سيراً فل�سطينيًا من ذوي الأحكام الطويلة في �سجون الحتالل.

2 ــ تبــادل �سنــة 1971 بيــن ''فتح'' واإ�سرائيل، والذي جرى بموجبه مبادلة الأ�سيــر محمود حجازي، اأول اأ�سير من 

''فتح''، بالجندي الإ�سرائيلي �سموئيل فايز، الذي اأ�سرته ''فتح'' في اأواخر �سنة 1969.

3 ــ �سفقــة �سنــة 1974، التــي اأفرجــت اإ�سرائيل بموجبها عــن 65 اأ�سيــراً فل�سطينيًا في مقابل اإطــالق جا�سو�سين 

اإ�سرائيليين في م�سر.

4 ــ �سفقــة �سنــة 1979 )عمليــة النور�ــس(، التــي اأبرمتها الجبهــة ال�سعبية ــ القيــادة العامة، والتــي تم بموجبها 

مبادلة جندي اإ�سرائيلي اأُ�سر في عملية الليطاني بـ 76 معتقاًل ومعتقلة ــ بينهم 12 معتقلة فل�سطينية.

5 ــ تبــادل �سنــة 1980، الــذي اأُطلــق فيــه المنا�سل مهــدي ب�سي�سو فــي مقابل اإطــالق جا�سو�سة تعمــل لم�سلحة 

اإ�سرائيل، وكانت ''فتح'' اعتقلتها.

6 ــ �سفقــة �سنــة 1983 بيــن اإ�سرائيــل وحركة ''فتح''، والتــي اأ�سفرت عن اإطالق جميع معتقلــي مع�سكر اأن�سار في 

الجنــوب اللبنانــي الــذي كان ي�سم 4700 معتقل فل�سطيني ولبناني، وذلك في اإثــر غزو لبنان في �سنة 1982. وكان 

اأُطلــق قبــاًل 65 اأ�سيراً فل�سطينيًا من ال�سجــون الإ�سرائيلية في مقابل اإطالق �ستة جنود اإ�سرائيليين من قوات ''الناحال'' 

الخا�سة.

ـ �سفقــة �سنــة 1985، التــي اأُطلق بموجبهــا 1155 اأ�سيراً ومعتقاًل فل�سطينيًا وعربيــًا في مقابل اإطالق 3 جنود  7ـ 

اأ�سرى كانوا في قب�سة الجبهة ال�سعبية ــ القيادة العامة.

8 ــ اتفــاق �سنــة 1991، الذي اأُبرم بين الجبهة الديمقراطية واإ�سرائيــل، والذي جرى بموجبه عودة النقابي المبعد 

علــي اأبــو هالل في مقابل ت�سّلم اإ�سرائيل جثة الجندي الدرزي �سمير اأ�سعد الذي اأ�سرته الجبهة الديمقراطية، والذي ُقتل 

في اأثناء غارة اإ�سرائيلية.

9 ــ �سفقــة �سنــة 1997، التــي اأُبرمت بين الحكومــة الأردنية واإ�سرائيل، والتي جــرى بموجبها اإطالق عنا�سر من 

ان، في مقابل اإطالق ال�سيخ اأحمد يا�سين موؤ�س�س حركة ''حما�س''.
ّ
المو�ساد حاولوا اغتيال خالد م�سعل في عم

10 ــ �سفقــة �سنــة 2004، التــي اأُبرمــت بيــن حــزب اللـــه واإ�سرائيل، والتــي اأُطلق بموجبهــا 400 اأ�سيــر ومعتقل 

فل�سطينــي، و36 اأ�سيــراً لبنانيًا بينهم القياديــان م�سطفى الديراني وعبد الكريم عبيد، و12 عربيًا، واألماني واحد، في 

مقابل اإفراج حزب اللـه عن ال�سابط في الحتياط اإلحنان تانينباوم وجثث 3 جنود اإ�سرائيليين.

11 ــ �سفقــة �سنــة 2004، التــي اأُبرمــت بين الحكومــة الم�سرية واإ�سرائيــل، والتي اأُفرج بموجبهــا عن الجا�سو�س 

الإ�سرائيلي عزام عزام، في مقابل الإفراج عن 6 طلبة م�سريين و165 معتقاًل فل�سطينيًا.

12 ــ �سفقــة �سنــة 2008، التــي اأُبرمت بين حــزب اللـه واإ�سرائيل، والتي اأُفرج فيها عــن �سمير قنطار و3 لبنانيين 

وعــدد مــن الأ�سرى الفل�سطينيين ورفات المئات مــن المقاتلين اللبنانيين والفل�سطينيين، فــي مقابل جثَتي الجنديين 

اللذين اأ�سرهما حزب اللـه وماتا متاأثرين بجروحهما.

13 ــ �سفقــة �سنــة 2009، وقــد قدمــت ''حما�ــس'' �سريــط فيديــو مدتــه دقيقــة كــي تثبت مــن خاللــه اأن الجندي 

22
الإ�سرائيلي الأ�سير �ساليط ما زال في قيد الحياة، في مقابل اإفراج اإ�سرائيل عن 20 معتقلة فل�سطينية.
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الإفراج عن اأ�صرى ومعتقلين عبر العملية ال�صيا�صية

عنــد توقيــع اتفاقيــة غزة ــ اأريحا اأوًل فــي �سنة 1994، كان عدد الأ�سرى والمعتقليــن الفل�سطينيين في المعتقالت 

الإ�سرائيليــة بلــغ نحــو 10.500 اأ�سيــر ومعتقــل فل�سطينــي، وقد بقي فــي المعتقل بعد عمليــات الإفــراج 550 اأ�سيراً 

  وفــي روايــة اأُخرى، ''كان عدد الأ�سرى فــي تلك الفترة  11.500 اأ�سير، عند توقيــع اتفاق اأو�سلو، وعندما 
23

ومعتقــاًل.

انهــارت عمليــة المفاو�ســات في اأواخر �سنــة 1999، كان بقي مــن المعتقلين الفل�سطينيين في ال�سجــون الإ�سرائيلية 

.
24

350 اأ�سيراً.''

ــ اأطلقت �سلطات الحتالل 4450 معتقاًل واأ�سيراً فل�سطينيًا في المرحلة الأولى لتفاقية غزة ــ اأريحا اأوًل في �سنة 

.1994

ــ اأطلقت �سلطات الحتالل 882 اأ�سيراً ومعتقاًل بينهم 375 معتقاًل جنائيًا بعد اتفاقية طابا في �سنة 1995.

ــ اأفرجت �سلطات الحتالل عن 782 معتقاًل واأ�سيراً بتاريخ 1996/1/10.

ــ اأطلقت �سلطات الحتالل 260 اأ�سيراً ومعتقاًل بتاريخ 1996/1/11.

ــ مذكرة واي ريفر الموّقعة بتاريخ 1998/10/23 في وا�سنطن ت�سمنت اإطالق 750 اأ�سيراً فل�سطينيًا.

25
ــ الإفراج عن 255 معتقاًل في �سنة 2007، في اأعقاب موؤتمر اأنابولي�س الذي ا�ستاأنف المفاو�سات.

ومــن المالحــظ اأن الإفــراج عــن الأ�ســرى والمعتقلين في مرحلــة التفاو�ــس كان يتم من طرف واحــد هو �سلطات 

الحتالل، بينما اقت�سر دور المفاو�س الفل�سطيني على المطالبة والحث واللجوء اإلى و�ساطة اأميركية واأوروبية. ومع 

اأن الأغلبيــة العظمــى مــن المعتقلين جرى الإفــراج عنها، اإّل اإن مرحلة المفاو�سات لم تنجــح في اإغالق ملف الأ�سرى 

نهائيــًا، نظــراً اإلى الإ�سرار الإ�سرائيلي على رف�س الإفراج عن الأ�ســرى الذين نفذوا عمليات ت�سببت بمقتل اإ�سرائيليين 

مدنيين وع�سكريين على حد �سواء.

اإ�صارات وملحظات

= عمليــة اأ�ســر �ساليط هــي اأول عملية ع�سكرية ينجح منفذوها في اأ�سر جنــدي اإ�سرائيلي داخل فل�سطين، وهي اأول 

ق�ســة نجــاح فل�سطينية في اإخفاء الجنــدي الأ�سير اأكثر من 5 اأعوام في مناطق ُتعتبر �سمن ال�سيادة الأمنية الإقليمية 

الإ�سرائيلية. ومع اأن القيادة الأمنية الإ�سرائيلية بذلت محاولت حثيثة ومتنوعة، اإّل اإنها عجزت عن اإيجاد حل اأمني 

ل كاإنجاز كبير لحركة ''حما�س'' وللمقاومة.
َّ
�سج

ُ
لالإفراج عن الأ�سير، وهذا كله ي

اء الحــرب الوح�سية التي لها �سلة بالجنــدي، اأو التي ا�ستخدمت اأ�سر 
ّ
= دفــع ال�سعــب الفل�سطينــي تكلفة باهظة جر

الجندي كذريعة لالعتداءات المتوا�سلة ولعملية ''الر�سا�س الم�سبوك''، فقد خ�سر هذا ال�سعب منذ عملية الأ�سر اأكثر من 

2500 �سهيــد، واأ�سعــاف هذا العــدد من الجرحى، كما جرى اعتقــال اأع�ساء المجل�س الت�سريعــي كلهم، وجميع وزراء 

''حما�ــس''، ومعظــم قياداتها وكوادرهــا واأع�سائها، بحيث اإن عدد المعتقلين على خلفيــة اأ�سر الجندي تجاوز المئات، 

ف�ساًل عن تدمير البنية التحتية وت�سديد الح�سار.

= تعاملــت حكومــات الحتالل مع الأ�سرى كمتهميــن بارتكاب ''جرائم'' �سد اإ�سرائيــل، الأمر الذي يف�سر الحمالت 

الإعالميــة التــي ترافقــت مــع عملية التبــادل، اإذ جــرى تقديم الجنــدي الإ�سرائيلــي الأ�سيــر كاإن�سان بــريء و�سحية 

لـ ''الإرهــاب'' الفل�سطينــي، بينما جرى تقديم المقاومين الفل�سطينيين كـ ''قتلة'' بعــد اأن �سلبت منهم اإن�سانيتهم واأب�سط 

حقوقهم. والأخطر من ذلك اأنه تم تقديم ثقافة اإ�سرائيلية تحترم الإن�سان وم�ستعدة لتقديم تنازلت مفرطة في مقابل 

اإنقــاذ اإ�سرائيلــي واحد. وهــذا الموقف الإ�سرائيلي الذي اكت�سى بثوب عن�سري فاقع جــاء امتداداً للموقف الذي يرف�س 

العتــراف بالمعتقليــن الفل�سطينييــن كمنا�سليــن من اأجــل الحرية، وبحق ال�سعــب الفل�سطيني فــي مقاومة الحتالل 

بجميــع الو�سائــل بما فيها المقاومــة الم�سلحة؛ اإنه الموقف الإ�سرائيلي الذي يرف�ــس تطبيق القانون الدولي واتفاقية 
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جنيــف الرابعــة على ن�سال ال�سعــب الفل�سطيني، وهو، بكل المقايي�س، موقف نا�سز ل مثيــل له في اأنواع ال�سراع كلها 

بين الدول وال�سعوب، وبين ال�ستعمار القديم والحديث وحركات التحرر.

= �ســادت المعاييــر المزدوجــة في التعامل مع الأ�سرى والمعتقلين، اإذ لم يبق رئي�ــس اأو وزير اأو �سفير اأو برلماني 

زار المنطقــة مــن مختلــف دول العالــم اإّل طــرح ق�سيــة الجنــدي الإ�سرائيلــي علــى ب�ساط البحــث، اأو عر�ــس التو�سط 

والمقاي�ســة وال�سغــط من اأجل الإفراج عن الجندي من دون اأن يقترن ذلك بالإفراج عن اآلف المعتقلين الفل�سطينيين. 

وقــد خــدم النفــاق الدولي فكرة التمييــز الإ�سرائيلية بين اإن�سان واآخر، وبين دم ودم، وبيــن اأ�سير واأ�سير، اإذ طالب عدد 

مــن اأع�ســاء الكونغر�ــس الأميركي )36 ع�سواً( بو�ســع اأ�سماء الأ�ســرى الفل�سطينيين المحررين في قائمــة ''الإرهاب'' 

26
الأميركية والتعامل معهم كاإرهابيين.

م، ب�سراحة وجــراأة، اأين اأخطاأنــا واأين اأ�سبنا، لي�ــس لإدانة طرف 
ّ
= ل بــد لنــا مــن وقفــة فل�سطينية م�سوؤولة ُتقــو

لم�سلحــة طــرف اآخــر، واإنما مــن زاوية تاأمين الحمايــة للمقاومين، والحفــاظ على التفوق الأخالقــي والإن�ساني في 

�ســراع مــع دولــة ت�سع نف�سها وي�سعها العالــم فوق القانون. لقــد كان اإر�سـال المقـاومين والمقــاومــات ــ اأو اإجـازة 

ذهابهم ــ اإلى اأهداف مدنية مع �سبق الإ�سرار والتر�سد ــ ''كعب اأخيل''، اأو نقطة �سعف قاتلة من الزاوية المبدئية في 

27
معركتنا الوطنية �سد الحتالل.

= يتلخ�ــس ال�ستخال�ــس الإ�سرائيلــي بعــد العمليــة ونتائجها، باأمــر رئي�ــس الأركان ِبني غانت�ــس: يجب توجيه 

تعليمــات اإلــى القــادة الع�سكريين تحــول دون نجاح اأي محاولة ''خطــف'' جنود اإ�سرائيليين جــدد، ولو كان ذلك ثمنه 

خ�ســارة حياتهــم. كما جرى الت�سديد على ''تدبيــر هنيبعل'' الذي له �سلة بقطع الطريق على اأي محاولة لالأ�سر حتى لو 

اأدى ذلــك اإلــى مــوت الجنــود الم�ستهدفين، لأن اأو�ساط الأمــن الإ�سرائيلية تقــّدر اأن الف�سائل الفل�سطينيــة �ستقدم على 

n 
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