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االسيیاسيیة في تباددلل ااألسرىى بيین إإسراائيیل ووحماسس ااالجغراافيی    

كتبتهھ ليیلى االحدااددتعقيیب      
٢۲٠۰١۱١۱ تشرريینن ااألوولل/أأكتووبرر      

 

رركزتت معظم االتحليیالتت االتي تناوولت تباددلل ااألسرىى بيین إإسراائيیل ووحركة حماسس على االفواائد وواالتحديیاتت بالنسبة لحكومة غزةة بقيیاددةة حماسس٬، 

كل االتي يیبذلهھا  مساعياال ضوءإإلى تباددلل ااألسرىى على أأيیًضا نيیة بقيیاددةة حركة فتح في رراامم هللا. غيیر أأنهھ يینبغي االنظر لسلطة االفلسطيیلسراائيیل٬، ووإلوو

.مع نظرةٍة على االمستقبل تخاذذ موقع في االجغراافيیا االسيیاسيیة االمتغيیرةة في االمنطقةال من االفاعليین فاعلٍ   

 

االعزلة في  وواالتغلب علىيیكن تباددلل ااألسرىى مجردد محاوولٍة لكسب االشعبيیة في االدااخل  فبالنسبة لرئيیس االوززااررء ااإلسراائيیلي بنيیاميین نتانيیاهھھھو٬، لم

ووبسبب غطرسة  2010مغتاظظةً منذ االهھجومم على أأسطولل االحريیة في أأيیارر/مايیو  ال تزااللحسن نيیة تجاهه تركيیا االتي  باددررةةَ  بل كانن أأيیًضا االخاررجج.

.ااعتذاارر ررسميتقديیم إإسراائيیل االراافضة ل  

 

 أأننووااألهھھھم في آآبب/أأغسطس.  جنودد مصريیيینغصن االزيیتونن ااإلسراائيیلي إإلى مصر بعد أأنن قتل جنودد إإسراائيیليیونن ستة  كذلكتباددلل ااألسرىى ووكانن 

االتي كانت قائمة مع نظامم  االعالقة االتعاوونيیة وواالتوااططؤيیَّة ووااستعاددةةبب من االمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحة االمصريي محاوولةً للتقرّ  كانن تباددلل ااألسرىى

أأيیًضا عن ووعي إإسراائيیلي بأنن أأيي حكومة مصريیة مستقبليیة قد تكونن أأكثر عداائيیة ووبأنهھ من ااألفضل لهھا  يینمّ  وولعّل االتباددللخاليیة. مبارركك في االسنيین اال

أأنن تتفاووضض مع االمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحة عوًضا عن ااالنتظارر لفترةٍة أأططولل.  

 

أأكثر من  ضحيیتهھاإإلى مذبحة ذذهھھھب  اانقلب أأسبوعٍع دداامٍم تخللهھ ااحتجاججٌ  من للخالصصووبالنسبة للمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحة االمصريي٬، فقد كانن توااقًا 

شرعيیتهھ  إإررساء نجاحح االمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحة في االتوسط في إإططالقق سرااحح ااألسرىى ساعدهه في عشريین مدنيیًا مصريیًا كثيیٌر منهھم أأقباطط. إإننّ 

-سرىى تنطويي على إإططالقق سرااحح ااإلسراائيیليااألباددلل تلتخصهھا كما إإنن مصر منخرططةٌ في صفقٍة  محليیًا ووإإقليیميیًا.من جديید   ٬،ااألمريیكي إإيیالنن غراابيیل

مصريیًا من االسجونن ااإلسراائيیليیة. 22مقابل إإططالقق سرااحح  ٬،االمحتجز منذ حزيیراانن/تموزز  

 

فتئ االرئيیس بشارر ااألسد عن ااالنتفاضة االشعبيیة االتي ما بعيیًداا ااألضوااء  بإشاحةُمبعًداا٬، سعيیدةةً  15استقبالل نحو بووبالمثل٬، كانت سورريیا٬، االتي قبلت 

يیقمعهھا بوحشيیة متزاايیدةة.  

 

رريین. وولعبت ددوورًراا أأساسيیًا في االتوسط في تباددلل ااألسرىى بوصفهھا ططرفًا ووسيیطًا بيین تركيیا٬، أأيیًضا٬، فتحت أأبواابهھا لبعض ااألسرىى االفلسطيینيیيین االمحرَّ 

ال يیخفى أأنن تحل محل االوسطاء االتقليیديیيین مثل مصر٬، ووبحيیث  في االشرقق ااألووسط االجديید٬، أأكثر هھھھيیمنةً  ررٍ ددوولعب  فيتركيیا  ررغبةخفى  تاالجانبيین. ووال

في غزةة. ووااسعةفأررددووغانن يیحظى بالفعل بشعبيیة  بأذذررعع مفتوحة. بذلكيیرحبونن  ممن في غزةة٬، على ااألقلاالكثيیر من االفلسطيینيیيین٬، هھھھناكك   
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أأكبر للحد من االضررر٬، قالل إإيیهھودد  دٍ بذلل جهھاا االزخم ووووسعيیًا الغتنامم هھھھذ ونن بيیريیز.يیممن شبجهھوددهھھھا  علنيیةً  أأنقرةة إإشاددةةً  تلقتتباددلل ااألسرىى٬،  ووعقب

 االتي ضربهھا االزلزاالل لمناططق االشرقيیة من تركيیااالمرسلة إإلى اامساعدااتت ااإلغاثة ااإلسراائيیليیة االمتمثلة في االبيیوتت االمتنقلة باررااكك يیومم ااألرربعاء ووااصفًا 

لمتوترةة.محاوولة "لفتح صفحة جديیدةة" في عالقتهھما اانهھا بأاالتي تقطنهھا أأغلبيیة كردديیة وو  

 

. فإسراائيیل ال تزاالل تفضل مصر االنصيیب ااألكبرجميیع ااألططراافف  مع إإعطاء مصر  لخدمةإإسراائيیل صفقة شاليیط ااستخدمت ووفي نهھايیة االمطافف٬، 

.وواالهھيیمنة ااألكبرتركيیا ذذااتت االنفوذذ  علىسيیطرتهھا لاالتي يیمكن االتنبؤ بهھا وواالخاضعة  االمتعاوونة  

 

-؟ هھھھل سيیفرضض االبُعد ااإلقليیمي مثلثي قوىى٬، مثلث إإسراائيیلددااخليیًا ما هھھھي آآثارر تباددلل ااألسرىى على االمدىى االبعيیدف -حماسس -مصر وومثلث إإسراائيیل -فتح

على هھھھذاا االتساؤؤلل تكمن ااإلجابة  بيین حركتي حماسس ووفتح؟ سيیعمل على االمقارربة٬، أأمم هھھھل اامسيیطرً  اططرفً في كليیهھما االواليیاتت االمتحدةة٬، تكونن إإسراائيیل 

فقداانن ااألهھھھميیة٬، بأنهھا ال تزاالل قوةةً يیُحسب ل ووعرضتهھااالمتناميیة في حكمهھا االصاررمم  خيیبة ااألمل في خضمّ  لدىى االفلسطيینيیيین أأنفسهھم. لقد أأثبتت حماسس٬،

عشرةة ماليیيین ألخذ نصيیبهھ من جائزةة "اال هھرووللوويیُ عن مكانن جلعادد شاليیط  سيیُقدمم معلوماتت٬، عاجًال أأمم آآجًال٬، أأنن عميیًال ما ظنُّ يیُ حسابهھا. فقد كانن 

بأنن االجيیش  تت آآليیة مفعمة بالرووحح االعاليیة٬، أأوو كانن يیُظنُّ قوااتت االدفاعع (أأوو باألحرىى ااالحتاللل) ااإلسراائيیليیة عبر مكالماددووالرر" االتي ررووجت لهھا بانتظامم 

وولعلهھ  لعواا عليیهھ٬،يیطّ كبارر قاددةة حماسس لم  إإنن خفى في غزةة٬، حتىااأل االسرّ  إإال أأنن مكانن شاليیط ظظل لخمس سنوااتتااإلسراائيیلي سوفف يیعثر عليیهھ. 

ز االديین االقسامم.كتائب عااإلنجازز ااألكبر ل  

 

بي بي (إإططالقق سرااحح مرااسل هھھھيیئة ااإلذذااعة االبريیطانيیة  عندما أأمَّنتحماسس  لنصر االذيي حققتهھشبيیهھًا با٬، ااألووجهھفي بعض كانن تباددلل ااألسرىى٬، لقد 

٬، من فقد أأظظهھرتت حماسس .2007فتح من غزةة في عامم  حماسس حركةَ  حركةُ  تدحراالذيي ااختطفتهھ عصاباتت مسلحة قبل أأنن  ٬،آآالنن جونستونن )٬،سي

. ووبإططالقق االمعارركك االطاحنةصورر  لمجابهھةفيیهھ تحتاجج ت كان في ووقتبأنهھا كانت قاددررةةً على فرضض االقانونن وواالنظامم  ٬،تأميین ااإلفرااجج عنهھخاللل 

ن ثم وواالمفاووضة على إإططالقق سرااحهھ لقاءَ  ٬،أأسيیًراا ووااالحتفاظظ بهھ ٬،على ااإلمساكك بجنديي إإسراائيیلي قاددررةةٍ  منضبطةٍ  حماسس كقوةةٍ  برززتتسرااحح شاليیط٬، 

.وواالتغيیيیب ووفي كلتا االحالتيین٬، أأثبتت حماسس بأنهھا عصيیةٌ على االتهھميیش .مفاووضةَ ااألنداادد باهھھھظ  

 

ووططني."  "إإنجاززٌ  ابأنهھ االضيیقة٬، ووووصف عمليیة االتباددللتفاقق تباددلل ااألسرىى بالسيیاسة االحزبيیة ال هھ ال عالقةَ بأن ٬،خالد مشعل ٬،أأّكد ززعيیم حركة حماسس

االتي  االمدةةنظًراا لطولل  في هھھھذاا االصرااعع" االمفقوددةةااألسرىى االمحررريین بأنهھم "االوجوهه فقد ووصف  اةة االجزيیرةة٬،االمحلل االسيیاسي بقن مروواانن بشاررةة٬،أأّما 

حماسس على مسعى  ررددُّ  على أأنهھإإططالقق سرااحح ااألسرىى إإلى  أأنن ال يینظر االمرءبيید أأنهھ من االصعب  ااالحتاللل. مقاوومتهھمجرااء في االسجن  قضوهھھھا

جج لهھ بشدةة٬،محمودد عباسس٬، االم ررئيیس االسلطة االفلسطيینيیة لقد كانن توقيیت تباددلل ااألسرىى  لدوولة فلسطيین في ااألمم االمتحدةة. للحصولل على عضويیةٍ  رووَّ

في  يیًعا لم يیعد يیعمل على تعزيیز شعبيیة ذذلك االمسعىسرووااآلخذ بالتبددد سيیئًا لحركة فتح. فالزخم االمنبثق من مسعى نيیل االعضويیة في ااألمم االمتحدةة 

للمساءلة. خاضعةاالممثلة االحكومة االموحدةة وواالرؤؤيیة االاالناجم من اانعداامم ااإلحباطط االفلسطيیني االمتنامي  خضمّ   
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النتقاددااتت  تتعرضضبرااعتهھا ووقوتهھا٬، فإنن حماسس  نع يینمُّ إإلى تباددلل ااألسرىى كانتصارر مدوٍو لحماسس ووإإنجازٍز  وونناالفلسطيینيیيین يینظر معظمووررغم أأنن 

٬، ووأأحمد سعدااتت ااألميین االعامم للجبهھة االشعبيیة في حركة فتحاالمعرووفف  دديياالقيیاكبارر مثل مروواانن االبرغوثي  أأسماءٍ  إإططالقق سرااححتأميین  لعجزهھھھا عن

االكثيیر منهھم محتجٌز ووالتت ااإلسراائيیليیة٬، تقأأسيیر فلسطيیني يیقبعونن في االمع 8000إإلى  5000 ما ززاالل هھھھناككلتحريیر فلسطيین. ووعالووةةً على ذذلك٬، 

عن  وواالغفلة اااللتهھاء٬، ووعلى تحت االسطحاالتي أأررستهھا االصفقة  لضبابيیةااعلى االتحالفاتت االتباددلل صفقة ااتت االتي ططالت كما رركزتت ااالنتقادد تهھمة. ددوونن

رر تشكيیل لجنة انت أأعلنففي االيیومم ذذااتهھ االذيي وواافقت فيیهھ االحكومة ااإلسراائيیليیة على االصفقة٬،  ااالستعمارر ااإلسراائيیلي االمستمر بال هھھھوااددةة. نيیاهھھھو بأنهھ قرَّ

"ووحدةة سكنيیة"  2200شرعنة بناء االموااقع ااالستيیطانيیة غيیر االقانونيیة على ااألررااضي االفلسطيینيیة االخاصة٬، ووأأعلن كذلك بناء ل غايیتهھا إإيیجادد ووسيیلة

االقدسس االشرقيیة االمحتلة. ليیهھودد فيخالصة لااستيیطانيیة جديیدةة   

 

لقد لقيیت صفقة تباددلل  .1991حدتهُھ منذ االعامم  زاالل تحت االحصارر االمتناميیةِ يی ال قطاعع غزةةفإنن ووإإنْن كانن جلعادد شاليیط حًراا٬، ووعالووةةً على ذذلك٬،  

غيیر أأنن االناسس  .االمقيیمةمن االكآبة  فترةة ااسترااحة ألخذسارر  أأيي خبرٍ  االذيي يیتحيین مبتهھجة في قطاعع غزةة االمحاصر من حشوددٍ  يیبًاااألسرىى ترح

على  2010مدرركونن بأنن حماسس قد تخلت ااآلنن عن بطاقتهھا االوحيیدةة. ووررغم أأنن إإسراائيیل قد "خففت" ظظاهھھھريیًا االحصارر عقب هھھھجومهھا في أأيیارر/مايیو 

٬، فإنن ااألمم فتخفيیاالترضض مزيیًداا من صفقة شاليیط تف ررغم أأننأأسطولل االحريیة ووقتلهھا تسعة مدنيیيین٬، هھھھم ثمانيیة أأترااكك ووأأمريیكي من أأصل تركي٬، وو

فال تزاالل إإسراائيیل تحظر  معدوومة.ووططفيیفة تترااووحح بيین إإنن االتغيیرااتت االحقيیقيیة على أأررضض االوااقع االمتحدةة وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة االدووليیة تقولل 

ئهھم هھھھناكك.أقربااااللتحاقق بجامعاتت االضفة االغربيیة أأوو االدررااسة في لغرضض  ططالبهھووخرووجج  منتجاتهھددخولل مواادد االبناء إإلى االقطاعع ووتحظر تصديیر   

 

عباسس وومشعل سيیلتقيیانن في تشريین االثاني/نوفمبر لكسر االجمودد في ااتفاقق االمصالحة بيین فتح ووحماسس االذيي توصل إإليیهھ االطرفانن  بأننتفيید االتقارريیر 

تحقيیق  غيیةبُ في إإططالقق سرااحح ااألسرىى  االمتمثل االنصر توظظيیف ووُسبللم يیُنفذااهه. أأّما االسؤاالل االمطرووحح ااآلنن فهھو عن ااحتمالل لكن في أأيیارر/مايیو وو

ااالنسحابب من االضفة ووعلى قطاعع غزةة مرةةً وولألبد٬، االمفرووضض إإنهھاء االحصارر ااإلسراائيیلي ووتحريیر بقيیة ااألسرىى االفلسطيینيیيین٬،  هھھھيوو أأهھھھداافف أأكبر

٬، فإنن صفقة هھھھذهه ااألهھھھداافف تتحققإإذذاا لم ووجديیدةة. ممثلة قيیاددةة ووططنيیة  رراايیة االوحدةة االفلسطيینيیة تحت إإنجاززاالغربيیة وواالقدسس االشرقيیة٬، ووااألهھھھم من ذذلك٬، 

شاليیط لن تعدوو أأكثر من إإنجازز آآخر يیُضافف إإلى تارريیخ االفصائل.  

 

نن لهھا كتابب  ليیلى االحداادد مستشاررةة لشؤوونن االسيیاساتت في شبكة االسيیاسيیاتت االفلسطيینيیة (االشبكة). Gaza Mom: Palest"معنوَّ ine,  

Pol it ics ,  Parenting,  and Everything in Between "االتي ما اانفكت تكتبهھا منذ  ووجواائز لى وونتهھا االحائزةة عمد ووهھھھو عنواانن

.2004االعامم   
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  االشبكة

االفلسطيینيیة لسيیاساتتاا شبكة   
 االجغراافيیا االسيیاسيیة في تباددلل ااألسرىى بيین إإسراائيیل ووحماسس
 
 

 ����������ط�������ن �ا���������� �ا������و��ق ����و�ل �ا�����م �ا�������ش ����� ��و����� ����� ������������ �ر������٬، ��و��� ������� ��� �������� ������" �ا���������ط����� �ا����������ت ������ "

 �ا�����د�� �ا���������� �ا������� �� �ا����������و��ن ��و�ا���������و��ن �ا������ء ������م. �����ن�ا��� ��و�����و��ق �ا���د��و�� �ا�������و��ن �إ����ط��ر ������ن ��و��ذ���ك �ا�������٬، ����� �� ��و��������م

االشبكة"٬، "شبكة االسيیاساتت االفلسطيینيیة"٬، " يیمكن ااعاددةة نشر ووتوززيیع هھھھذهه االملخصاتت االسيیاسيیة شرطط اانن يیتم ااالشاررةة بوضوحح االى.�ا�������ط���و��� ��������

.كمصدرر ااساسي لتلك االمواادد  

 

www.al shabaka.org :�ا����� �ا�������و��� �ا�����و�� �ز��و�ر��و�ا ٬،"�ا�������" ���ن �ا�������و�����ت ����ن �������د  

shabaka.org-contact@al: �ا����� �ا�������و��� �ا�������د ��� ����� �ا������و�ا �ا��و  


