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مهند عبد الحميد

''الوفاء للأحرار'' :ال�صفقة الأكثر �إثارة
بين �صفقات تبادل الأ�سرى
بعد

خم���س �سن��وات وثالثة �أ�شهر وت�سعة �أيام انتهت ''ح��رب �شاليط'' ال�سيا�سية والأمنية والدبلوما�سية من دون �أن
تنته��ي تداعياته��ا .وقد و�صلت �أغرب حرب ف��ي مجال االعتقال ال�سيا�سي والأ�سر �إل��ى نهاية �سعيدة ،ب�صفقة
�أبرمته��ا حكوم��ة نتنياه��و مع قيادة ''حما�س'' عب��ر و�ساطة م�صرية .واال�سم الذي �أطلقته قي��ادة ''حما�س'' على �صفقة
التب��ادل ه��و ''الوف��اء للأح��رار''ّ � ،أما اال�سم الذي �أطلقت��ه حكومة نتنياهو عل��ى ال�صفقة فكان ''�ساع��ة الإغالق'' ،بينما
اعتمدت و�سائل الإعالم ا�سم ''�صفقة تبادل الأ�سرى'' و''�صفقة �شاليط''.
ونجح��ت ال�صفق��ة بع��د م�سل�سل من الف�ش��ل المتتالي� ،إذ �إن الو�ساط��ة الم�صرية �أخفقت عدة مرات ف��ي عهد الرئي�س
المخل��وع ح�سن��ي مبارك ،كم��ا �أن الو�ساطة الألماني��ة �أخفقت مرات عدة وه��ي الو�ساطة التي ا�ش ُته��رت ب�إبرام �صفقة
التبادل بين حزب اللـه والحكومة الإ�سرائيلية ،وطُ ويت في المهد محاولة تركية للتو�سط بعد االعتداء الإ�سرائيلي على
�أ�سط��ول الحري��ة .غي��ر �أن ه��ذه ال�صفق��ة لم تنج��ح �إ ّال عندم��ا تقاطعت حاج��ة الأطراف المعني��ة �إلى الإنج��از المثير،
''فنتنياه��و كان بحاج��ة �إل��ى �إنجاز في ظل ت�صاعد حركة االحتج��اج االجتماعي ،و�إلى �ص��رف االهتمام الدولي عن
الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة وتحويل��ه �إل��ى الخط��ر الإيراني ،وكذلك �إل��ى ترميم العالقة بم�ص��ر للتقليل من خط��ر العزلة في
المنطق��ة بع��د ت�ضع�ض��ع العالقة بحلفاء بوزن تركيا وم�ص��رّ � 1''.أما المجل�س الع�سكري الم�ص��ري وحكومته االنتقالية
فكان��ا بحاج��ة �إلى �إنجاز يعزز دورهما في ظل ال�ضغوط ال�شعبية الكبيرة'' ،فالم�صريون كانوا محتاجين جداً �إلى هذا
2
االتف��اق ال��ذي يم ّكنه��م من مك�سب �إقليمي ودولي في مواجهة الوتد الذي دقته تركي��ا و�إيران في ال�ش�أن الفل�سطيني''،
كم��ا �أن ''حما���س'' كان��ت بحاجة �إل��ى تح�سين عالقتها بم�صر ،و�إل��ى تعزير �شعبيتها التي اعتوره��ا ال�ضعف في �أثناء
خو�ض القيادة الفل�سطينية لأكبر معركة دبلوما�سية في الأمم المتحدة.

ال�صفقة ــ االتفاق

�إح�صاء للأ�سرى والمعتقلين الذين �أُطلقوا في �صفقة التبادل:
�أو ًال� 1000 :أ�سير ومعتقل ،ف�ض ًال عن � 27أ�سيرة ومعتقلة يتم �إطالقهم على مرحلتين:
�لا م��ع � 27أ�سيرة ومعتقل��ة ،في مقابل �إط�لاق الجندي
= المرحل��ة الأول��ى :يت��م الإف��راج ع��ن � 450أ�سيراً ومعتق ً
الإ�سرائيلي �شاليط.
3
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= المرحلة الثانية :يتم �إطالق � 550أ�سيراً ومعتق ًال.
ثاني ًا :الأ�سرى والمعتقلون الذين عادوا �إلى بيوتهم و�أماكن �سكنهم ال�سابقة� 273 :أ�سيراً ومعتق ًال.
=  130محرراً عادوا �إلى غزة.
=  111محرراً عادوا �إلى ال�ضفة.
=  6محررين عادوا �إلى مناطق .48
=  25محررة ُع ْد َن �إلى ال�ضفة والقطاع ومناطق .48
4
= محرر واحد عاد �إلى الجوالن المحتل وهو �سوري الجن�سية.
ثالث ًا� :أ�سرى القد�س� 45 :أ�سيراً ومعتق ًال.
= � 15أ�سيراً ومعتق ًال عادوا �إلى بيوتهم.
= � 30أ�سيراً ومعتق ًال �أُبعدوا �إلى غزة والخارج.
5
رابع ًا :الأحكام الم�ؤبدة المفرج عن �أ�صحابها� 315 :أ�سيراً و�أ�سيرة.
= � 310أ�سرى ومعتقلين حكم عليهم بم�ؤبد و�أكثر.
= � 5أ�سيرات حكم عليهن بم�ؤبد و�أكثر.
= بقية الأحكام غير الم�ؤبدة هي �أحكام طويلة تتراوح مدة الحكم ،في �أغلبيتها ،ما بين  20و 25عام ًا.
خام�س ًا :المبعدون
=  163محرراً من ال�ضفة بينهم  15محرراً من مدينة القد�س �أُبعدوا �إلى قطاع غزة.
=  40مح��رراً �أُبع��دوا �إلى الخارج (تركيا؛ قطر؛ �سورية؛ الأردن) بينهم  29محرراً من ال�ضفة و 10محررين
م��ن القد���س وواح��د من غزة .وبينه��م كذلك المحررة �أح�لام التميمي ،والمحررة �آمن��ة منى التي رف�ضت
6
الإبعاد �إلى قطاع غزة.
�ساد�س��� ًا :عمداء الأ�س��رى في ال�سج��ون الإ�سرائيلية ،وهم �أ�صحاب الأح��كام الطويلة الذين ق�ض��وا فترات طويلة في
ال�سجون ت�صل �إلى �أكثر من  25عام ًا ،مثل:
= محمد �سالمة �أبو خو�صة /غزة 35 /عام ًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.
= فخري البرغوثي /رام اللـه 33 /عام ًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.
= نائل البرغوثي /رام اللـه 33 /عام ًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.
= �أكرم من�صور /قلقيلية 32 /عام ًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.
= ف�ؤاد الرازم /القد�س 30 /عام ًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.
= �إبراهيم جابر /الخليل 29 /عام ًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.
= عثمان م�صلح /قلقيلية 29 /عام ًا في ال�سجون الإ�سرائيلية.
= �أُفرج �أي�ض ًا عن �أ�سرى ق�ضوا فترات طويلة في ال�سجون ت�صل �إلى �أكثر من  25عام ًا:
= المنا�ض��ل �سام��ي يون�س �أكب��ر المحررين �سن ًا 79/عام�� ًا من مواليد / 1932عرع��رة 28 /عام ًا في
المعتقالت الإ�سرائيلية.
= المنا�ض��ل خال��د راج��ح طه �أ�صغ��ر المحررين /اع ُتقل ف��ي �سنة  ،2004وكان عم��ره  17عام ًاُ /حكم
بـ  16عام ًا �أم�ضى  7منها في ال�سجن.
= المنا�ض��ل عب��د الهادي غنيم (�أبو ثائر)� ،أكثر مدة محكومية بين المعتقلين المحررين '' 20م�ؤبداً'' (ما
يع��ادل � 2064سن��ة �سج��ن) .وكان غنيم �سيطر عل��ى حافلة تحوي جنوداً ومدنيي��ن وقام ب�إ�سقاطها
في جرف �سحيق الأمر الذي �أدى �إلى مقتل  17جندي ًا ومدني ًا �إ�سرائيلي ًا وجرح الع�شرات.
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االنتماء التنظيمي للمحررين والمحررات
الخريطة التنظيمية للأ�سرى وفق ًا لتقرير م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية:

 307م��ن المحرري��ن ينتم��ون �إلى حرك��ة ''حما�س''؛  99محرراً ينتم��ون �إلى حركة ''فتح''؛  27مح��رراً ينتمون �إلى
حرك��ة الجه��اد الإ�سالمي؛  24محرراً ينتمون �إلى الجبهة ال�شعبية؛  6محررين ينتمون �إلى الجبهة الديمقراطية؛ محرر
واح��د لالتح��اد الديمقراط��ي (فدا)؛ محرر واحد �سوري م��ن الجوالن المحتل؛  14محرراً غير مح��ددي االنتماء .ون�سبة
7
''حما�س'' بين المحررين هي  %64تقريب ًا.
�إن الق��راءة الفل�سطيني��ة �شبه الر�سمية للخريطة تقول �إن  %70من مجم��وع المحررين ينتمون �إلى حركة ''حما�س''،
وف��ي التف�صي�لات ،ف���إن  %90من المحررين المبعدين �إلى الخارج ،و %80من المبعدين من ال�ضفة والقد�س �إلى قطاع
غ��زة ،ينتم��ون �إلى حرك��ة ''حما�س'' ،بينما ينتمي  %52فقط من المحررين من القطاع �إلى حركة ''حما�س''� 8.إن ح�صة
''حما���س'' م��ن ن�سب��ة المحرري��ن هي الأعلى ،علم�� ًا ب�أن معتقليه��ا ي�شكلون  %30من ع��دد الأ�س��رى والمعتقلين داخل
9
ال�سجون الإ�سرائيلية.

تراجع �إ�سرائيل عن الخطوط الحمر
لق��د اعتم��دت الحكوم��ة الإ�سرائيلي��ة ،ف��ي �أثناء المفاو�ض��ات غير المبا�ش��رة ،خطوط ًا حم��راً ،ووعدت ال��ر�أي العام
الإ�سرائيل��ي بااللت��زام به��ا ،كعدم الإفراج عن ذوي ''الأي��ادي الملطخة بدماء الإ�سرائيليين ''.ووفق�� ًا لهذا ''المبد�أ'' ،ف�إن
�سلط��ات االحت�لال ا�ستبقت  350معتق ًال فل�سطيني ًا وعربي ًا من هذه الفئة في المعتقالت الإ�سرائيلية بعد اتفاق �أو�سلو،
كما �أن الحكومات الإ�سرائيلية المتعاقبة رف�ضت الإفراج عن المعتقلين الفل�سطينيين من َح َملة الهوية الإ�سرائيلية في
مناط��ق  ،48لأن ذل��ك يم���س ''ال�سيادة الإ�سرائيلية والن�سي��ج ال�سيا�سي'' مثلما قيل ،عالوة عل��ى �أن الحكومات ال�سابقة
رف�ض��ت �أي�ض�� ًا الإفراج عن المعتقلين من َح َملة هوية مدينة القد�س لالعتب��ار ذاته ،وتم�شي ًا مع االدعاء الإ�سرائيلي �أن
القد�س الموحدة ''عا�صمة �أبدية لدولة �إ�سرائيل''.
�إ ّال �إن �إ�سرائي��ل تراجع��ت ع��ن هذه الخطوط الحمر في �صفقة التبادل الأخيرة (''الوفاء للأحرار'') ،عندما �أفرجت عن
�أ�س��رى �أمنيي��ن يحملون الجن�سية الإ�سرائيلية ،وعندما �أفرجت ع��ن �أ�سرى من مدينة القد�س ،وكذلك عندما ''�أفرجت عن
�لا قتل��وا � 579إ�سرائيلي�� ًا'' ،وبينهم قادة الجناح الع�سك��ري لـ ''حما�س'' 10.وكان��ت وزارة ''الدفاع''
� 279أ�سي��راً ومعتق ً
الإ�سرائيلي��ة ق��ررت ع��دم تطبي��ق تو�صيات ''لجنة �شمغ��ار'' في �صفقة �شالي��ط 11،لأنها تقيد الحكوم��ة وال تم ّكنها من
�إبداء المرونة الالزمة لإنجاح ال�صفقة.
وه��ذا التراج��ع هو التراجع الإ�سرائيلي الأول �أمام طرف فل�سطيني منذ �إب��رام اتفاق �أو�سلو في �سنة  ،1993وكانت
�إ�سرائي��ل تراجع��ت ف��ي �صفق��ات تب��ادل �سابقة مع ح��زب اللـه بع��د هذا التاري��خ ،وم��ع ف�صائل منظم��ة التحرير في
�سبعينيات القرن الما�ضي وثمانينياته.
وق��د لخ���ص رئي���س المو�ساد ،تامير ب��اردو� ،أ�سباب التراج��ع الإ�سرائيلي عن خطوط حمر بالق��ول'' :عندما ال يوجد
خي��ار �آخ��ر ،وال بدائ��ل �أُخرى ،ف�إننا ملزمون بتنفيذ م��ا يتوجب فعله من �أجل �إع��ادة الإ�سرائيليين �إلى البيت من دون
طرح �أ�سئلة 12''.وفي هذا ال�صدد ،ف�إن اال�ستخبارات الإ�سرائيلية ف�شلت في معرفة مكان احتجاز الجندي �شاليط طوال
فت��رة �أ�س��ره ،بم��ا ف��ي ذلك خالل الح��رب التي �شنتها �إ�سرائي��ل على قطاع غ��زة ،وكان بين �أهدافه��ا ا�ستعادة الجندي
الأ�سير �شاليط بالقوة.
و�ساه��م �ضغ��ط ال�ش��ارع الإ�سرائيل��ي وو�سائ��ل الإعالم ف��ي ت�شجيع حكوم��ة نتنياهو عل��ى �إبرام ال�صفق��ة ،كما �أن
عبرت عنه ن�س��اء و�أمهات و�أطف��ال كتبوا جميع ًا ر�سائ��ل ووزعوا �صور
الت�ضام��ن الكبي��ر م��ع الجندي الأ�سي��ر ،والذي ّ
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�شاليط في كل مكان ،ف�ض ًال عن خيمة االعت�صام قرب مقر الحكومة في القد�س ،كانا حراكين جماهيريين و�إعالميين
متوا�صلين لهما وزنهما الكبير في نهاية المطاف 13.وركبت الحكومة والم�ؤ�س�سة الأمنية المزاج العام الم�ؤيد لإطالق
عبر �أفيخاي درعي ،المتحدث با�سم جي���ش االحتالل ،عن ذلك بقوله�'' :إن
الجن��دي �شالي��ط ،وحاولت��ا التوحد معه ،وقد ّ
14
تعبر عن االلتزام الأخالقي والمعنوي العميق لدولة �إ�سرائيل وجي�شها �إزاء جنود ُكلفوا مهمات �أمنية''.
عودة �شاليط ّ
وثم��ة بع��د �سيا�س��ي للتراجع الإ�سرائيل��ي كما يقول تقرير ف��ي موقع ''ديب��كا'' اال�ستخباراتي الإ�سرائيل��ي�'' :إن الأمر
الحا�س��م ف��ي ال�صفق��ة ل��دى 'حما�س' و�إ�سرائي��ل لم يكن �إطالق �أل��ف �أ�سير بينه��م  60منفذ تفجيرات ه��م الأخطر ،و�إنما
التفاهم��ات ال�سيا�سية الت��ي تتمثل في ر�ؤية م�ستقبلية �سيا�سية �إ�سرائيلية ــ �أميركية من جهة ،وحم�ساوية وم�صرية من
جه��ة �أُخ��رى ''.وي�ضي��ف التحلي��ل الإ�سرائيلي�'' :إن �إ�سرائيل لم تدف��ع ثمن ًا باهظ ًا في �صفقة �شالي��ط ،لأن الأمر كان بين
الإخ��وان الم�سلمي��ن و�أمي��ركا ب�ش���أن م�ستقبل م�صر ف��ي �سنة  ،2012ولي�س تب��ادل الأ�سرى ،وهو ما يعن��ي �أن نتنياهو
�أه��دى الرئي���س �أوباما ه��ذه ال�صفقة لترطيب العالق��ة معه ،ول�ضمان فيتو �ض��د محمود عبا�س ف��ي الأ�سابيع المقبلة''.
وي�ص��ل مح��رر ديب��كا �إل��ى ا�ستنتاج هو ''�أن ال�صفقة ُتعتبر �ضرب��ة قوية بامتياز لمحمود عبا���س� ،إذ �إن نتنياهو �أراد �أن
15
يو�صل ر�سالة فحواها �أن الموجودين في القاهرة وغزة هم الذين يقودون الأحداث ،ولي�س �أولئك في رام اللـه''.
و�إذا كان م��ن غي��ر المنطق��ي وجود ر�ؤية �سيا�سي��ة م�شتركة ،ف�إن ثمة وج��ود بعد �سيا�سي �إ�سرائيل��ي لل�صفقة� ،أقله
خ��روج حكوم��ة نتنياهو من العزل��ة الخارجية والداخلية ،وتقدي��م �أولوية الخطر الإيراني ،وتعزي��ز العالقة بالمجل�س
الع�سكري الم�صري ،وت�شوي�ش التحرك الفل�سطيني ال�ساخن في الأمم المتحدة.
�صوتت ب�أكثرية �ساحقة مع ال�صفقة
وا�ستن��اداً �إل��ى الأجواء ال�سابقة ،ف�إن الحكومة الإ�سرائيلية اليمينية المتطرف��ة ّ
ُ
( 26وزي��راً معه��ا ،و 3وزراء �ضده��ا) .وبذلك ،ف�إنها عززت نفوذها و�سط الإ�سرائيليي��ن ،ففي ا�ستطالع ر�أي �أجري بعد
الإفراج عن الجندي الأ�سير ح�صل الليكود على  37ع�ضواً افترا�ضي ًا في الكني�ست ،في مقابل  17ع�ضواً لكاديما ،و22
لح��زب العم��ل ،و 15ع�ض��واً لإ�سرائي��ل بيتينو ــ ليبرم��ان ــ و� 7أع�ضاء لحرك��ة �شا�س .وح�صل نتنياه��و على  %41من
16
�أ�صوات الم�ستطلعين في مقابل  %9ليحيموفيت�ش رئي�سة حزب العمل ،و %9لليبرمان ،و %26لم يقرروا بعد.

تراجع ''حما�س'' عن خطوط حمر
ط��وال فت��رة المفاو�ض��ات �أعلن��ت حركة ''حما���س'' خطوط ًا حم��راً ،ووعدت بعدم التن��ازل عنها ،لك��ن النتائج التي
تمخ�ض��ت ع��ن ال�صفق��ة حملت تراجعي��ن �أ�سا�سيي��ن :الأول ،التراجع ع��ن مطلب الإفراج ع��ن المعتقلين م��ن الم�ستوى
ال�سيا�س��ي الأول داخ��ل ال�سج��ون الإ�سرائيلية وي�ض��م ت�سعة من القي��ادات ال�سيا�سية بينهم �أحمد �سع��دات الأمين العام
للجبه��ة ال�شعبي��ة ،ومروان البرغوثي ع�ضو اللجنة المركزية لحركة ''فت��ح'' ،و�سبعة قياديين من ''حما�س'' 17.فقد كان
خط��اب ''حما���س'' يعد بالإف��راج عنهم ،غير �أنهم ا�س ُتبعدوا في المفاو�ضات الأخي��رة ،وكان لهذا التراجع وقع ال�صدمة
على �أ�صحاب ال�ش�أن.
� ّأم��ا التراج��ع الثان��ي فهو �إبعاد  40مح��رراً �إلى خارج فل�سطي��ن ،و 163من ال�ضفة والقد�س �إل��ى قطاع غزة .وهذا
التراج��ع يحم��ل رمزية وطنية لأن��ه َع ْك�س العودة ،والعودة هدف فل�سطيني مقد���س ،فعندما وافقت قيادة عرفات على
ندون
�إبع��اد مجموع��ة كني�س��ة المهد في �سن��ة  ،2002تعر�ضت لنقد �شدي��د ،وال �سيما من حركة ''حما���س'' .وفيما يلي ّ
اخت�لاالت ومالحظ��ات نجم��ت ع��ن قلة الخب��رة ،وعن عدم الت�ش��اور مع جه��ات اخت�صا�ص وم�ست�شاري��ن ومع قيادة
منظمة التحرير:
1ــ لقد ا�ستثنت �صفقة التبادل  9معتقالت فل�سطينيات ما زلن يقبعن في �سجون االحتالل ،ولم ترد �أ�سما�ؤهن في
قائم��ة الإفراج��ات ،ومن �أبرزهن :لين��ا جربون /مناطق  /48محكوم عليها بـ  17عام�� ًا؛ ورود ماهر قا�سم /مناطق
 /48محكوم عليها بـ � 5أعوام؛ خديجة �أبو عيا�ش /مناطق  /48محكومة بـ � 3أعوام؛ المعتقالت الأُخريات موقوفات

158

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

89

�شتاء

2012

م��ن ال�ضف��ة الغربي��ة والقد�س 18.والمفارقة تكمن في �أن مفاو�ضي ''حما�س'' ل��م يعرفوا العدد الكامل للن�ساء والفتيات
المعتق�لات ،ول��م ي�س�ألوا �أو يت�أكدوا من وزارة �ش���ؤون الأ�سرى� ،أو من المنظمات المعنية بالأ�سرى ،وقد ترك هذا الخط�أ
انطباع ًا معنوي ًا �سلبي ًا لدى ال�سجينات وفئات �أُخرى.
�لا في ال�صفق��ة ،مع �أن ه���ؤالء �أم�ضوا ما يت��راوح بي��ن  25و 28عام ًا في
 2ــ ل��م ت��درج �أ�سم��اء � 23أ�سي��راً ومعتق ً
ال�سج��ون الإ�سرائيلي��ة 19،بينه��م  8معتقلين من مناط��ق  ،48ومعتقالن من قطاع غزة ،ومعتقل م��ن القد�س ،ومعتقل
م��ن الج��والن ال�سوري��ة ،والباقي من ال�ضفة الغربي��ة ،وكان يمكن له���ؤالء �أن يكونوا �ضمن الأولوي��ات نظراً �إلى طول
الفت��رة الت��ي ق�ضوها ف��ي المعتق�لات الإ�سرائيلية .وبلغت ن�سب��ة المعتقلي��ن المحكومين بالم�ؤبد ،والمف��رج عنهم في
ال�صفق��ة ،م��ن عدد المعتقلين المحكومين بالم�ؤبد والقابعين في ال�سجون الإ�سرائيلية ،%37 ،وقد �أ�ضعف هذا االختيار
ميزان العدالة في �أو�ساط المعتقلين والأ�سرى.
 3ــ ت�ضمن��ت ال�صفق��ة تقيي��د حركة  55مح��رراً بينهم  4محررين من القد���س ،ب�إجراءات �أمني��ة كالتوقيع و�إثبات
الوج��ود ف��ي �أق��رب مراكز �أمني��ة �إ�سرائيلية ،ف�أ�صب��ح المحررون ك�أنه��م انتقلوا م��ن ال�سجن �إلى الإقام��ة الجبرية في
منازله��م .وجدي��ر بالذك��ر �أن �سلطات االحتالل منعت المحررين الممنوحين ''مكرم��ة خادم الحرمين'' من الذهاب �إلى
الح��ج �إل��ى مكة المكرمة ،ومنع��ت المحرر �سامي يون�س من الذه��اب �إلى ال�ضفة ،و�أو�صلت �إن��ذاراً �إلى محررين يق�ضي
بمراجعة مراكز �أمن �إ�سرائيلية.
 4ــ لم تت�ضمن �صفقة التبادل ا�ستعادة جثامين ال�شهداء المحتجزين ،وال �سيما جثماني ال�شهيدين اللذين ا�س ُت�شهدا
في عملية �أ�سر الجندي الإ�سرائيلي ،وهما محمد عزمي فراونة ،وحامد الرنتي�سي.
 5ــ ل��م تت�ضم��ن ال�صفقة ا�ستعادة مكت�سبات الحركة الأ�سيرة والمتمثلة في � 47إنجازاً انتزعها المعتقلون والأ�سرى
بن�ضاله��م المثاب��ر وت�ضحياتهم الكبيرة؛ تلك الإنجازات التي تعر�ضت لهجمة �أمني��ة م�سعورة بعد االنتفا�ضة الثانية،
ض�لا ع��ن فر���ض مجموعة من الإجراءات التي تج��رد الأ�سرى من �إن�سانيتهم 20.وكان �آخ��ر حلقات الهجمة الوح�شية
ف� ً
ع�شية التبادل� ،إعالن الأ�سرى الإ�ضراب المفتوح عن الطعام داخل ال�سجون ،غير �أن هذه المعركة التي حركت ال�شارع
الفل�سطيني كانت منف�صلة تمام ًا عن المفاو�ضات وعن �شروط ال�صفقة.
لم��اذا تراجع��ت ''حما�س'' ع��ن بع�ض الخطوط الحمر؟ توق��ف مراقبون �إ�سرائيليون وفل�سطيني��ون عند مجموعة من
العوامل التي دفعت ''حما�س'' �إلى التراجع:
= تعر�ضت حما�س ل�ضغوط �أخالقية من جانب �أبناء و�أمهات و�آباء وعائالت الأ�سرى والمعتقلين الفل�سطينيين.
= �أ�صب��ح الح��وار م��ع الم�صريين بعد �سقوط مبارك �أكثر �سهولة ،وقد انعك�ست عالق��ة التقارب بين حركة الإخوان
الم�سلمي��ن والمجل���س الع�سك��ري عل��ى العالقة بحما�س .وه��ذه العالقة الجدي��دة اقت�ضت مرونة متبادل��ة �ساهمت في
نجاح الو�ساطة الم�صرية.
= ان�شغ��ال النظ��ام ال�س��وري بالو�ض��ع الداخلي بع��د اندالع الث��ورة ال�سورية ،وفت��ور العالقة بي��ن النظام وحركة
''حما�س'' ،الأمر الذي حرر قيادة ''حما�س'' من �ضغوط ربما تجعل ال�صفقة �أكثر �صعوبة.
= لق��د رفع��ت الإنجازات الدعائية والإعالمية الأخي��رة التي حققتها القيادة الفل�سطينية ب�ش���أن التوجه �إلى الأمم
المتحدة ،من قيمة ال�سلطة �شعبي ًا و�أ�ضعفت ''حما�س'' ،و�شكلت حافزاً للتعامل مع المزاج العام.
= ر�أت ''حما���س'' �أن تحري��ر �أ�س��رى ومعتقلي��ن م��ن جمي��ع الف�صائ��ل �سيزيد في ت�أييده��ا ال�شعبي ،وق��د زاد فع ًال،
فخرج��ت �أع�لام ''حما�س'' وكوادره��ا ورموزها �إلى العلن في ال�ضفة الغربية بعد غياب يع��ود �إلى �سنة  .2007وبفعل
هذا الت�أييد �ست�ستطيع ''حما�س'' رفع �سقف مطالبها تجاه ''فتح'' في محادثات الم�صالحة الداخلية الفل�سطينية.
= �أرادت ''حما���س'' �أن ت�ؤك��د عب��ر نج��اح ال�صفقة� ،أن طري��ق المقاومة يحرر الأ�سرى ،بينم��ا طريق المفاو�ضات ال
ي�ؤدي �إلى �شيء.
= رغبت ''حما�س'' في �إنهاء الح�صار على قطاع غزة الذي و�ضع ال�شعب و�سلطتها في �أو�ضاع �صعبة.

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

�صفقات �سابقة

تقارير
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 1ــ  �أُبرم��ت �أول �صفق��ة تب��ادل في �سنة  1968بين �إ�سرائي��ل والجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطي��ن بو�ساطة ال�صليب
الأحم��ر الدول��ي ،وذل��ك بعد �أن اختطف مقاتلون من الجبهة طائرة تابعة ل�شركة الع��ال الإ�سرائيلية ،وكان على متنها
�أكث��ر م��ن  100راك��ب ،و�أجبروها على التوجه �إلى الجزائر .وانتهت العملية بالإفراج عن الركاب في مقابل �إطالق 37
�أ�سيراً فل�سطيني ًا من ذوي الأحكام الطويلة في �سجون االحتالل.
 2ــ تب��ادل �سن��ة  1971بي��ن ''فتح'' و�إ�سرائيل ،والذي جرى بموجبه مبادلة الأ�سي��ر محمود حجازي� ،أول �أ�سير من
''فتح'' ،بالجندي الإ�سرائيلي �شموئيل فايز ،الذي �أ�سرته ''فتح'' في �أواخر �سنة .1969
 3ــ �صفق��ة �سن��ة  ،1974الت��ي �أفرج��ت �إ�سرائيل بموجبها ع��ن � 65أ�سي��راً فل�سطيني ًا في مقابل �إط�لاق جا�سو�سين
�إ�سرائيليين في م�صر.
 4ــ �صفق��ة �سن��ة ( 1979عملي��ة النور���س) ،الت��ي �أبرمتها الجبه��ة ال�شعبية ــ القي��ادة العامة ،والت��ي تم بموجبها
مبادلة جندي �إ�سرائيلي �أُ�سر في عملية الليطاني بـ  76معتق ًال ومعتقلة ــ بينهم  12معتقلة فل�سطينية.
 5ــ تب��ادل �سن��ة  ،1980ال��ذي �أُطل��ق في��ه المنا�ضل مه��دي ب�سي�سو ف��ي مقابل �إط�لاق جا�سو�سة تعم��ل لم�صلحة
�إ�سرائيل ،وكانت ''فتح'' اعتقلتها.
 6ــ �صفق��ة �سن��ة  1983بي��ن �إ�سرائي��ل وحركة ''فتح'' ،والت��ي �أ�سفرت عن �إطالق جميع معتقل��ي مع�سكر �أن�صار في
الجن��وب اللبنان��ي ال��ذي كان ي�ضم  4700معتقل فل�سطيني ولبناني ،وذلك في �إث��ر غزو لبنان في �سنة  .1982وكان
�لا � 65أ�سيراً فل�سطيني ًا من ال�سج��ون الإ�سرائيلية في مقابل �إطالق �ستة جنود �إ�سرائيليين من قوات ''الناحال''
�أُطل��ق قب ً
الخا�صة.
 7ــ �صفق��ة �سن��ة  ،1985الت��ي �أُطلق بموجبه��ا � 1155أ�سيراً ومعتق ًال فل�سطيني ًا وعربي�� ًا في مقابل �إطالق  3جنود
�أ�سرى كانوا في قب�ضة الجبهة ال�شعبية ــ القيادة العامة.
 8ــ اتف��اق �سن��ة  ،1991الذي �أُبرم بين الجبهة الديمقراطية و�إ�سرائي��ل ،والذي جرى بموجبه عودة النقابي المبعد
عل��ي �أب��و هالل في مقابل ت�س ّلم �إ�سرائيل جثة الجندي الدرزي �سمير �أ�سعد الذي �أ�سرته الجبهة الديمقراطية ،والذي ُقتل
في �أثناء غارة �إ�سرائيلية.
 9ــ �صفق��ة �سن��ة  ،1997الت��ي �أُبرمت بين الحكوم��ة الأردنية و�إ�سرائيل ،والتي ج��رى بموجبها �إطالق عنا�صر من
عمان ،في مقابل �إطالق ال�شيخ �أحمد يا�سين م�ؤ�س�س حركة ''حما�س''.
المو�ساد حاولوا اغتيال خالد م�شعل في ّ
 10ــ �صفق��ة �سن��ة  ،2004الت��ي �أُبرم��ت بي��ن ح��زب اللـ��ه و�إ�سرائيل ،والت��ي �أُطلق بموجبه��ا � 400أ�سي��ر ومعتقل
فل�سطين��ي ،و� 36أ�سي��راً لبناني ًا بينهم القيادي��ان م�صطفى الديراني وعبد الكريم عبيد ،و 12عربي ًا ،و�ألماني واحد ،في
مقابل �إفراج حزب اللـه عن ال�ضابط في االحتياط �إلحنان تانينباوم وجثث  3جنود �إ�سرائيليين.
 11ــ �صفق��ة �سن��ة  ،2004الت��ي �أُبرم��ت بين الحكوم��ة الم�صرية و�إ�سرائي��ل ،والتي �أُفرج بموجبه��ا عن الجا�سو�س
الإ�سرائيلي عزام عزام ،في مقابل الإفراج عن  6طلبة م�صريين و 165معتق ًال فل�سطيني ًا.
 12ــ �صفق��ة �سن��ة  ،2008الت��ي �أُبرمت بين ح��زب اللـه و�إ�سرائيل ،والتي �أُفرج فيها ع��ن �سمير قنطار و 3لبنانيين
وع��دد م��ن الأ�سرى الفل�سطينيين ورفات المئات م��ن المقاتلين اللبنانيين والفل�سطينيين ،ف��ي مقابل جث َتي الجنديين
اللذين �أ�سرهما حزب اللـه وماتا مت�أثرين بجروحهما.
 13ــ �صفق��ة �سن��ة  ،2009وق��د قدم��ت ''حما���س'' �شري��ط فيدي��و مدت��ه دقيق��ة ك��ي تثبت م��ن خالل��ه �أن الجندي
22
الإ�سرائيلي الأ�سير �شاليط ما زال في قيد الحياة ،في مقابل �إفراج �إ�سرائيل عن  20معتقلة فل�سطينية.
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الإفراج عن �أ�سرى ومعتقلين عبر العملية ال�سيا�سية
عن��د توقي��ع اتفاقي��ة غزة ــ �أريحا �أو ًال ف��ي �سنة  ،1994كان عدد الأ�سرى والمعتقلي��ن الفل�سطينيين في المعتقالت
الإ�سرائيلي��ة بل��غ نح��و � 10.500أ�سي��ر ومعتق��ل فل�سطين��ي ،وقد بقي ف��ي المعتقل بعد عملي��ات الإف��راج � 550أ�سيراً
�لا 23.وف��ي رواي��ة �أُخرى'' ،كان عدد الأ�سرى ف��ي تلك الفترة � 11.500أ�سير ،عند توقي��ع اتفاق �أو�سلو ،وعندما
ومعتق ً
انه��ارت عملي��ة المفاو�ض��ات في �أواخر �سن��ة  ،1999كان بقي م��ن المعتقلين الفل�سطينيين في ال�سج��ون الإ�سرائيلية
� 350أ�سيراً.24''.
ــ �أطلقت �سلطات االحتالل  4450معتق ًال و�أ�سيراً فل�سطيني ًا في المرحلة الأولى التفاقية غزة ــ �أريحا �أو ًال في �سنة
.1994
ــ �أطلقت �سلطات االحتالل � 882أ�سيراً ومعتق ًال بينهم  375معتق ًال جنائي ًا بعد اتفاقية طابا في �سنة .1995
ــ �أفرجت �سلطات االحتالل عن  782معتق ًال و�أ�سيراً بتاريخ .1996/1/10
ــ �أطلقت �سلطات االحتالل � 260أ�سيراً ومعتق ًال بتاريخ .1996/1/11
ــ مذكرة واي ريفر المو ّقعة بتاريخ  1998/10/23في وا�شنطن ت�ضمنت �إطالق � 750أ�سيراً فل�سطيني ًا.
25
ــ الإفراج عن  255معتق ًال في �سنة  ،2007في �أعقاب م�ؤتمر �أنابولي�س الذي ا�ست�أنف المفاو�ضات.
وم��ن المالح��ظ �أن الإف��راج ع��ن الأ�س��رى والمعتقلين في مرحل��ة التفاو���ض كان يتم من طرف واح��د هو �سلطات
االحتالل ،بينما اقت�صر دور المفاو�ض الفل�سطيني على المطالبة والحث واللجوء �إلى و�ساطة �أميركية و�أوروبية .ومع
�أن الأغلبي��ة العظم��ى م��ن المعتقلين جرى الإف��راج عنها� ،إ ّال �إن مرحلة المفاو�ضات لم تنج��ح في �إغالق ملف الأ�سرى
نهائي�� ًا ،نظ��راً �إلى الإ�صرار الإ�سرائيلي على رف�ض الإفراج عن الأ�س��رى الذين نفذوا عمليات ت�سببت بمقتل �إ�سرائيليين
مدنيين وع�سكريين على حد �سواء.

�إ�شارات ومالحظات
= عملي��ة �أ�س��ر �شاليط ه��ي �أول عملية ع�سكرية ينجح منفذوها في �أ�سر جن��دي �إ�سرائيلي داخل فل�سطين ،وهي �أول
ق�ص��ة نج��اح فل�سطينية في �إخفاء الجن��دي الأ�سير �أكثر من � 5أعوام في مناطق ُتعتبر �ضمن ال�سيادة الأمنية الإقليمية
الإ�سرائيلية .ومع �أن القيادة الأمنية الإ�سرائيلية بذلت محاوالت حثيثة ومتنوعة� ،إ ّال �إنها عجزت عن �إيجاد حل �أمني
�سجل ك�إنجاز كبير لحركة ''حما�س'' وللمقاومة.
للإفراج عن الأ�سير ،وهذا كله ُي َّ
جراء الح��رب الوح�شية التي لها �صلة بالجن��دي� ،أو التي ا�ستخدمت �أ�سر
= دف��ع ال�شع��ب الفل�سطين��ي تكلفة باهظة ّ
الجندي كذريعة لالعتداءات المتوا�صلة ولعملية ''الر�صا�ص الم�سبوك'' ،فقد خ�سر هذا ال�شعب منذ عملية الأ�سر �أكثر من
� 2500شهي��د ،و�أ�ضع��اف هذا الع��دد من الجرحى ،كما جرى اعتق��ال �أع�ضاء المجل�س الت�شريع��ي كلهم ،وجميع وزراء
''حما���س'' ،ومعظ��م قياداتها وكوادره��ا و�أع�ضائها ،بحيث �إن عدد المعتقلين على خلفي��ة �أ�سر الجندي تجاوز المئات،
ف�ض ًال عن تدمير البنية التحتية وت�شديد الح�صار.
= تعامل��ت حكوم��ات االحتالل مع الأ�سرى كمتهمي��ن بارتكاب ''جرائم'' �ضد �إ�سرائي��ل ،الأمر الذي يف�سر الحمالت
الإعالمي��ة الت��ي ترافق��ت م��ع عملية التب��ادل� ،إذ ج��رى تقديم الجن��دي الإ�سرائيل��ي الأ�سي��ر ك�إن�سان ب��ريء و�ضحية
لـ ''الإره��اب'' الفل�سطين��ي ،بينما جرى تقديم المقاومين الفل�سطينيين كـ ''قتلة'' بع��د �أن �سلبت منهم �إن�سانيتهم و�أب�سط
حقوقهم .والأخطر من ذلك �أنه تم تقديم ثقافة �إ�سرائيلية تحترم الإن�سان وم�ستعدة لتقديم تنازالت مفرطة في مقابل
�إنق��اذ �إ�سرائيل��ي واحد .وه��ذا الموقف الإ�سرائيلي الذي اكت�سى بثوب عن�صري فاقع ج��اء امتداداً للموقف الذي يرف�ض
االعت��راف بالمعتقلي��ن الفل�سطينيي��ن كمنا�ضلي��ن من �أج��ل الحرية ،وبحق ال�شع��ب الفل�سطيني ف��ي مقاومة االحتالل
بجمي��ع الو�سائ��ل بما فيها المقاوم��ة الم�سلحة؛ �إنه الموقف الإ�سرائيلي الذي يرف���ض تطبيق القانون الدولي واتفاقية
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جني��ف الرابع��ة على ن�ضال ال�شع��ب الفل�سطيني ،وهو ،بكل المقايي�س ،موقف نا�شز ال مثي��ل له في �أنواع ال�صراع كلها
بين الدول وال�شعوب ،وبين اال�ستعمار القديم والحديث وحركات التحرر.
= �س��ادت المعايي��ر المزدوج��ة في التعامل مع الأ�سرى والمعتقلين� ،إذ لم يبق رئي���س �أو وزير �أو �سفير �أو برلماني
زار المنطق��ة م��ن مختل��ف دول العال��م �إ ّال ط��رح ق�ضي��ة الجن��دي الإ�سرائيل��ي عل��ى ب�ساط البح��ث� ،أو عر���ض التو�سط
والمقاي�ض��ة وال�ضغ��ط من �أجل الإفراج عن الجندي من دون �أن يقترن ذلك بالإفراج عن �آالف المعتقلين الفل�سطينيين.
وق��د خ��دم النف��اق الدولي فكرة التميي��ز الإ�سرائيلية بين �إن�سان و�آخر ،وبين دم ودم ،وبي��ن �أ�سير و�أ�سير� ،إذ طالب عدد
م��ن �أع�ض��اء الكونغر���س الأميركي ( 36ع�ضواً) بو�ض��ع �أ�سماء الأ�س��رى الفل�سطينيين المحررين في قائم��ة ''الإرهاب''
26
الأميركية والتعامل معهم ك�إرهابيين.
ق��وم ،ب�صراحة وج��ر�أة� ،أين �أخط�أن��ا و�أين �أ�صبنا ،لي���س لإدانة طرف
= ال ب��د لن��ا م��ن وقف��ة فل�سطينية م�س�ؤولة ُت ّ
لم�صلح��ة ط��رف �آخ��ر ،و�إنما م��ن زاوية ت�أمين الحماي��ة للمقاومين ،والحف��اظ على التفوق الأخالق��ي والإن�ساني في
�ص��راع م��ع دول��ة ت�ضع نف�سها وي�ضعها العال��م فوق القانون .لق��د كان �إر�سـال المقـاومين والمقــاوم��ات ــ �أو �إجـازة
ذهابهم ــ �إلى �أهداف مدنية مع �سبق الإ�صرار والتر�صد ــ ''كعب �أخيل''� ،أو نقطة �ضعف قاتلة من الزاوية المبدئية في
27
معركتنا الوطنية �ضد االحتالل.
= يتلخ���ص اال�ستخال���ص الإ�سرائيل��ي بع��د العملي��ة ونتائجها ،ب�أم��ر رئي���س الأركان بِني غانت���س :يجب توجيه
تعليم��ات �إل��ى الق��ادة الع�سكريين تح��ول دون نجاح �أي محاولة ''خط��ف'' جنود �إ�سرائيليين ج��دد ،ولو كان ذلك ثمنه
خ�س��ارة حياته��م .كما جرى الت�شديد على ''تدبي��ر هنيبعل'' الذي له �صلة بقطع الطريق على �أي محاولة للأ�سر حتى لو
تق��در �أن الف�صائل الفل�سطيني��ة �ستقدم على
�أدى ذل��ك �إل��ى م��وت الجن��ود الم�ستهدفين ،لأن �أو�ساط الأم��ن الإ�سرائيلية ّ
28
محاوالت جديدةn .
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