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 مدخل

، ياـلمقاكمة فن الضفة الغربية هذه االعؿ سكء حاؿ ا
النن نسمط الضكء  عين عمى كنابة هذه اللفحاتهك ما شج

ربما نرافؽ ؿكالنن  ،فن هذه المرحمة ،عمى عكائؽ خط المقاكمة
الن ربة  ضياخ الذيفلـ يبادر يحف  إففن المسنقبؿ  القضية 

يفس رض ضمف كالنن مارسياها عمى اا ،قبؿ سيكات قميمة
ارع ، فالشكالنكزيعة السكايية كال غرافية النن يراها اليكـ

لـ  االميةكالشكارع البديمة لمشكارع  االلنفافية لـ ننغير كثيرا، 
ننراكـ  الكثير، كلـ ييقطع عف هذه النفاليؿ النن إليهايضؼ 

المسمكعة كالمرئية  خباراامف خالؿ منابعة  ،يكما بعد يكـ
 ااسرل إخكاييامف خالؿ  ينكانر إلييا يقمهكما  ،كالمقركءة

. القادميف مف الخارج
 ،كهذه المدف كالمحافظات اارضهذه  أبياءككييا ك

، ككأيه يكلؼ ليا ما يشعردرؾ كف أفمف السهؿ عمييا  قفإؼ
الياس بالحديث عف هذه المرحمة ك  أحؽ إف. عياف أماميا
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الشيخ  اإلماـاسنشهاد  ميذ كالنن امندت ،نشخيص العكائؽ فيها
 ـ ما زالت حنى ساعة2004مف العاـ  آذارحمد ياسيف فن أ

. ـ2010السطكر العاـ  كنابة هذه 
كما  ،عاش الن ربة عمميا بكؿ ما نعييه الكممة مف

، فالشهداء رحهمهـ اهلل ااسرلهك يحف  ،نحممه مف دالالت
مع  ااسرلكذهبت معهـ ن اربهـ كبقن  ، كار ربهـ إلىذهبكا 

كقد  ،ك كايكا مشاركيف فيهاأ حداثهاأالن ارب النن ليعكا 
...  ااحداثعمى هذه  اافعاؿ ردكد ااسرلعايش 

 إلىهك الخمكص  ،الهدؼ مف كنابة هذا العمؿ إف
قادرة عمى اليهكض بالمقاكمة مف نعثرها فن  إسنراني ية

كنك يهها ضد االحنالؿ بحيث  نككف مقاكمة مسمحة  ،الضفة
 ؛عامؿ لنكحيد الشعب كنسخير الطاقاتإلى كنحكيمها  ،كشعبية

ـ مع ءسرائيمن بما ينالؿ اإللمضغط عمى يقاط ضعؼ االحنال
نككف خسائرها محنممة فمسطيييا  ،مدطكيمة اا كا هةخكض ـ
ن عؿ االحنالؿ مشركعا خاسرا  ،لى حرب اسنيزاؼإكننحكؿ 
. قبؿ غيرهـهـ فن يظر
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 هيا يحف ايه مف الكا ب الحديث عف مشكمة نكأيت أر
قبؿ  ،الضفة الغربية فيما ينعمؽ بالمقاكمة فن ،اء حماسبفأ

كض فن الحديث عف الرؤية لممقاكمة كيؼ يريدها فن هذه الخ
. المرحمة

بداء إم طرؼ مطالب بأف إييا يعمؿ باليليحة النن نقكؿ إ
. بكؿ نفاليمهف يككف فن لكرة كؿ ما هك  ار كأيه ال بد أر

ف أك ،ف يككف هذا العمؿ عكيا لمف يطالعهأؿ اهلل أيس
. ف المقاكمةأفن ش كالمهنميف ييفع به الباحثيف
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...من ىنا نبدأ  

 ؛لخمؼ سيكات قميمةإلى اال بد ليا مف العكدة 
نب ليا النكفيؽ إف ؾحداث النن مرريا بها، كليسنعرض أهـ اا

كنحديدا  ،ـ2004فن اخنيار العاـ الذم يبدأ به فسيككف العاـ 
ث مركع هز الحركة ذار ففن هذا الشهر كقع حدآبعد شهر 

كنال ذلؾ  نعالى، مه اهللحمد ياسيف رحأماـ كهك اسنشهاد اإل
 .اغنياؿ الدكنكر عبد العزيز الرينيسن فن ييساف مف يفس العاـ

فقد  ،لى قدرة الحركة عمى الردإلقد كيا حييها مطمئييف 
خر عممية ليا يحف فن حماس فن شباط مف العاـ آكايت 
ر الرد كقد نخيمياه كقد كيا يينظ ،فن ميياء عسقالف ـ2004

ككايت المفا أة أف  ا،كرادع الاعؽليككف بح ـ ال ريمة؛ 
 اء الرد منكاضعا  كفن اليهاية،مرت ااياـ كااسابيع كالشهكر 
آخر كهك  ، كيحمؿ عيكايابسيطا خ كال يحمؿ عيكاف الثأر

النضامف مع إضراب ااسرل حيث يفذت الكنائب عممية 
 .سنشهادية فن مديية بئر السبع المحنمةا
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العمميات النن قامت ي د أف  ،كبعممية حسابية بسيطة
بها الحركة بعد اسنشهاد الشيخ كالدكنكر معدكدة عمى 

 .االابع
 

 قرار الدخول في االنتخابات
كما حممه معه مف نطكر فن  ـ2005لقد  اء العاـ 

، كقد طرح كالقرار بدخكؿ االينخابات ،المكقؼ السياسن لمحركة
عمى  كيؼ سيؤثر قرار المشاركة كالمشاركة يفسها: سؤاؿ حييها

 .؟ها عف غيرهاتالحركة كميز ام نميزت بهتمسار المقاكمة اؿ
ف الثأر لمشيخ عف كاف ال زاؿ السؤاؿ كقنها مطركحا إك
معادلة كهك  ،مر مهـكهيا ال بد مف النكضيح ا .كالدكنكر
عالف عف قرار الحركة بالمشاركة فن فعيد اإل ، الردع

ككاف  ،نياؿاالغعممية لـ نكف قد مضت سية عمى  ،االينخابات
كبقن البعض عمى  ،مياالكثير  ليأس مف الثأر قد نسمؿ إؿاؿ
لـ يحلؿ ما  سؼكلأل ا،ر ذات يـك كقريبأف يككف الثأمؿ اا

مف قبؿ  مزيد مف الكقاحةالذم حدث هك بؿ  ! .كيا يينظره
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كالمزيد مف االغنياالت  ،ككادر الحركة ن اهاالحنالؿ 
 ،حمد ياسيفأق الشيخ كهيا ال بد مف ذكر ما قاؿ ،كالنلفيات

فن مقابمة فن بريامج شاهد عمى العلر عمى قياة ال زيرة 
ما هك سر :" لشيخا حمد ميلكرأمقدـ البريامج  أؿس عيدما

سير عيدهـ كمحكـك بلفنؾ أيت أك ،اهنماـ االحنالؿ بؾ
".  ؟كؿ عف قنؿ  يكد مف االحنالؿؤمس

قائد  أم ف اغنياؿأيت نعرؼ أ:" فكاف  كاب الشيخ
يقابؿ برد قاس  دا فن مدف  ،م كادر مف الحركةأك أم عسكر

سؼ كلأل" حمد ياسيف فن الس فأف نـ قنؿ إاالحنالؿ، فكيؼ 
 .ن رؤا كغدركا بؾ يا، يا شيخ

 
 م 2006الفوز في االنتخابات العام

االينخابات كالفكز كنشكيؿ ب 2006لقد  اء عاـ 
 المهر ايات النن نضـ رأيياالحككمة كالحلار الظالـ، ك

ساحات  لكؼ كح ـ ال ماهير النن كايت نمألعشرات اا
كاف العمؿ بان اه المقاكمة خ كال  ، بييماعداد هائمةأالضفة ب
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يقاع إيقاع المقاكمة مع إف ينـ ضبط أييا يفهـ أ دا، ال شؾ 
م لمة بيف مف أحنى كاف لـ يكف  ،النحرؾ السياسن لمحركة

فعادة كاف . اسة الحركةهك فن الميداف كبيف مف يرسـ سن
بالنلعيد  سكاء ،عالمن يك ه مف هك فن الميدافالخطاب اإل
عاـ االينخابات  يسبؽف أما قَّه ؼَي تَي كالذم كاف ُـم أك النهدئة، 

عمال عمى  ؛لكن ينـ االسنعداد كالنحضير لالينخابات بالهدكء؛
عناب سمطة أعمى  اف عدـ الفكز يعين اينحار، إذ إالفكزحسـ 

ييا قد فزيا كحسميا أكالحمد هلل  ،فاسدة ال نساكم يعؿ مقاكـ
المر دكف شؾ، اا طييا لنمرير مشاريع لنلفية لكيا امتُم  كا 

م أيه ال بد مف احنراـ رأحيث  ،القضية باسـ الديمقراطية
.  كلكف اهلل سمـ ،غمبيةاا
 

.. دور غزة الذي كنا نريده 
يين لست بلدد الحديث عف أ إلى شارةال بد مف اإل

فضؿ النطرؽ لمدكر الذم كاف مف اا مف كلكف ال بد ،غزة
عالف االيسحاب إبعد  ،ف يياط بقطاع غزةأحسب ك هة يظريا 
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ف القطاع ا ؛ـ2005فن العاـ  ـ كنيفيذه فعميا2003فن العاـ 
لبح له كضع ميداين  ديد أبعد ايسحاب االحنالؿ ميه 

لمقاكمة ؿف يككف بكابة أيريده ميه  كما ،مخنمؼ عف السابؽ
كاالسنعداد فن  ،مكفأف إل ماهيرية كالمالية عالمية كااإل

القطاع لمقاكمة دفاعية بالدر ة ااكلى مع الحفاظ عمى سمة 
ف المبادرة فن ا ؛كفن أحكاؿ خالة المبادرة كنككف اسنثياء

طبيعة ال غرافيا فن القطاع  بسببمحلكرة  ألبحتالقطاع 
 ؛لقطاعلممعادلة الدكلية النن نقيد العمؿ مف ا إضافة ،كما حكله

ف الكسيمة النن يمنمؾ المبادرة بها ال نلمح فن مثؿ كضع ا
كخمؽ نكازف رادع  ،كسالح لمدفاع كالردع إالالقطاع الحالن 

كهيا يقلد كسيمة  ،معادلة  ديدة لمكضع القائـ إلي اد
فهن   -إف شاء اهلل نعالى  – كسيأنن عميها الحقا ،اللكاريخ

 ،السنخدامهامياسبة ؼ كمكاف كزماف كظر إلىكسيمة نحناج 
. كهذا ما يريده اسياسن انؤدم هدؼ أفقلد ميها  إف

يظرية الردع مف  أكغياب نكازف الرعب ؿ كيني ة
 ،نقـك بها الضفة الغربية أفكالنن كاف مف المفضؿ  ،طرفيا
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 ،بسبب االعنداء مف قبؿ االحنالؿ عمى قطاع غزة كالضفةك
ككما  ،حنالؿاضطرريا لمعمؿ مف القطاع ليرد عمى  رائـ اال

بعد  إلطالقهاالثمف  ألبحهك معركؼ بكسيمة اللاركخ النن 
.  دا اااليدحار مف القطاع مكمؼ

حيث نـ  ،لقد كايت هذه الفنرة نشهد نطكرا سياسيا
م أشارؾ تلـ  ،شكيؿ حككمة خاللة مف قبؿ حركة حماست

يعنبر أف هذا  ميهـ البعض .مف الفلائؿ فيها كؿ اسبابه
خر راهف عمى سقكط ، كالبعض اآلضده ليس مشركعه كهك

كالذهاب الينخابات  ديدة ننغير  ،الحككمة خالؿ شهكر قميمة
 الدعايات المغرضة إطالؽلقد بدأ حييها  .فيها مكازيف القكل

كهذا  ،بأييا ألبحيا طالب سمطة كطمقيا خيار المقاكمة ضديا،
اضطر الحركة فن القطاع فن ظؿ غياب المقاكمة فن الضفة 

ييا ما زليا أدرة كالمحاكلة بشنى الكسائؿ أف نبرهف لمعالـ لممبا
بأسر أف رزقيا كيحمد اهلل  .كسيبقى كذلؾ ،حركة مقاكمة

كثمرة لعدة محاكالت  ادة  (.شاليط)ال يدم اللهيكين 
كقد  اءت عممية ااسر فن مرحمة  ،لممقاكمة فن القطاع
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عياف ها اؿيفسؿ تحساسة كايت أبكاؽ الضالؿ السياسن قد أطمؽ
ضديا، فكاف الرد عمى اارض عمى كؿ المزاكديف عمى 

 .الحركة
 

 . الضفة تغطي غزة
ف العمؿ مف غزة دكيما نغطية مف الضفة كمفيا الكثير إ

طالؽ قذائؼ الهاكف إيه مع بداية أذكر هيا لمناريخ أك .الكثير
أف يخمؽ حاكؿ االحنالؿ  ـ،2001كاللكاريخ فن مطمع العاـ 

قياعة مفادها  إلىلؿ المقاكمة فن القطاع ف تأم معادلة نقنض
ركاح سيككف له ثمف كبير  دا فن اا أم لاركخطالؽ إف ، أ

ف بدأت ألكن نعيد المقاكمة حسابانها، كفعال ما  ؛كالممنمكات
اللكاريخ نيطمؽ حنى ايطمقت قذائؼ كلكاريخ االحنالؿ 

أف يرقبكا فن مؤمف إال كال دكف  اركاحأ مزهقةدمارا ك محدثة
 .ة ذـ

فما أف ارنكبت الم ازر  ،ال أف المقاكمة كايت بخيرإ
لياغة سنشهاديكف إلى مدف االحنالؿ إلعادة حنى ايطمؽ اإل
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كايت نقابؿ  ،كؿ م زرة نرنكب بحؽ شعبياؼ ،المعادلة مف  ديد
نخفيؼ ردة الفعؿ عمى إلى مما اضطر االحنالؿ  .مؤلـ برد
م معادلة ؼ اللكاريخ لندخؿ ،طالؽ اللكاريخ مف القطاعإ

ربع أ برنه بعد أكيسمـ بها حقيقة قائمة  ،اللراع مع االحنالؿ
. سيكات عمى الخركج مدحكرا مف القطاع

 
 

كنا نحتاج لمقاومة 
فن الكقت الذم شكميا فيه الحككمة العاشرة فن العاـ 

كاف ي در بيا القياـ بعمميات لغيرة كيكعية كمؤثرة  ـ،2006
شعر بها االحنالؿ كم ،عالمية خار يةإة ضجال نحدث 

عيها فكرا كنككف بلمة الحركة كاضحة  فعالكينـ اإل ،كنؤلمه
لبع فن عيف مف ليضع اإلك ، دا عميها ليسنفيد ميها سياسيا

حركة  إلىيها قد نحكلت مف حركة مقاكمة بأيزاكد عمى الحركة 
 ف يقـك بهذا الدكر هكأكالذم كاف ي ب  ،سمطة كميالب
مف ياحية ال غرافيا كاينشار  لمحاا، فهن الضفة الغربية
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ف القطاع مقارية مع القطاع بعد االيسحاب ا ،االحنالؿ فيها
ركؼ ظال فن إلبح محلكرا فن كسائؿ لـ نعد ن دم كثيرا أ

. اسنثيائية  دا
عالف عيها الف ذاكرة شعبيا كقد قميا ال بد مف اإل

عماليا النن قميا بها نبياها أككثيرا مف  ،حداثمزدحمة باا
غيريا اسنفاد ميه  فمر كاف ال بد مف نداركه اأكهذا  ،ياغير

كغيريا  ،فيحف الذيف قاكميا كقميا بهذا العمؿ ،سياسيا ضديا
 !يحف الذيف يقاكـ :عالـ ليقكؿنبياه كخرج عمييا فن اإل
ف القسامييف هـ أمكر لي د كر ننكشؼ ااقكبعد عدة ش

مر كهذا اا ااكاف قد فات،يككف  بعد أف ،مف قاـ بهذا العمؿ
عامة الياس فمها مف  ماأ ،مف هك مهنـ بالمقاكمة إالال يعرفه 

. بالنغطية الكاسعة محظ فنبيى الحدث كقت كقكعه حن
 

رد ضروري 
ف أك ،كقفيا المقاكمة فن الضفةأييا ألقد انهميا البعض 

  –هذه النهمة كقد لدؽ البعض ،هذا كاف بقرار سياسن
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 ،حد هؤالءأسؤاؿ  عيدك ،بياء الحركةأ حنى مف – لألسؼ
بكقؼ العمؿ العسكرم فن  ف هياؾ قرار سياسنإ :يسارع بالقكؿ

يؤكد  أفقبؿ كؿ هذا ال بد مف  :قكؿأكلمف يقكؿ هذا  .الضفة
 ،قرار حركنيا هك كاحد فن الضفة كغزة كالخارج كالس كف إف
 .المقاومة ثم المقاومةكهك  الأ

حماس هؿ : أيفسيا ؿ أكيس كلينذكر الناريخ القريب،
 :كؿأؽ ؟ميذ الفكز فن االينخابات لـ نقاـك فن غزة كفن الضفة

ال إ ،ف المقاكمة فن غزة محلكرة  دا فن خيارانهاأبالرغـ مف 
 فا ،لمثمف الذم سندفعه إدراكهابالرغـ مف  ،ف الحركة قاكمتأ

كاف يكمفيا الكثير مف  ،بعد االيدحاركاحد  لاركخ إطالؽ
كبالرغـ مف . كالمؤسسات البيكت قلؼالشهداء كال رحى ك

 ،خر الحركة عف رد الظمـ كالعدكاف كال لمرة كاحدةأهذا فمـ نت
هذا باليسبة لمقطاع الذم يكا ه فيه لعكبة بالغة فن المقاكمة 

ية مع الضفة ركبالمقا ،الكسائؿ ايحلارهداؼ كمف ياحية اا
كنكاد نككف معدكمة يسبة  ،ف المقاكمة فيها ليس لها ردة فعؿإؼ

 ،رض كالسكافف االحنالؿ هك المسيطر عمى ااا ؛قطاعمع اؿ
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كثر شنء يسنطيع فعمه أك ،فالطائرات محيدة كالدبابات كذلؾ
بمغ رد عمى دة، كأكمحد طقة لفنرةفاالحنالؿ هك محالرة الـ

 نمؾكقفت المقاكمة بقرار سياسن أف حماس أمف يقكؿ 
 خ خالد مشعؿ رئيس المكنب السياسناالمؤنمرات اللحفية ؿ

فن الضفة  خالةالذم طالما دعا لنلعيد المقاكمة  ،لحماس
عمى غزة النن كايت نقاـك كندفع طبؽ ما يف أـ أف ،الغربية
كهؿ غزة كايت نقاـك بقرار  ؟ال ييسحب عمى الضفة ،الثمف

بقرار سياسن ؟   أيضا سياسن؟ كهؿ الضفة كايت ممنيعة
ة ثر مف الضفة ليفنح مقاكـأؾكهؿ كيا فن غزة مرناحيف 

 ف المقاكمةإف القكؿ أباعنقادم  كما يشاء؟ ها فن الضفةؽكيغؿ
هك نخبط ال فائدة ميه  ،يقافها فن الضفة مف قبؿ حماسإنـ 

عطييا يحف أف كيا قد كا  . كغرضه الكحيد هك الييؿ مف حركنيا
الذريعة لهؤالء بعدـ قدرنيا عمى نيفيذ أعماؿ لممقاكمة فن 

قبؿ  كبرلأحداث بالرغـ مف كقكع ، السيكات النن مضت
نياؿ الشيخ كالدكنكر كعدكاف االحنالؿ كقت قنؿ عائمة غالية اغ

 االحنالؿ عمى  باليا فن شباط افكعدك ،كعممية أسر شاليط
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 مف أهالن القطاع، كاسنشهاد المئات ـ،2008العاـ  مف
كل  مع.. كالعدكاف ااخير حيث الحرب الم رمة عمى القطاع 

 ن ال نعمل من الضفة؟أرار بكان لدينا قىل  ،ىذه األحداث
كال ما ي رم مف  يقكؿحقيقة ما هذا ال يدرم  يدعنف مف إ

بيا  ينعمؽميها  زء  ،هياؾ معكقات لمعمؿ مف الضفة. حكله
ينعمؽ بالظركؼ النن ال بد مف النغمب  آخرك ،يحف كحركة
 .عميها أيضا

باليسبة لممعكقات الداخمية سنبقى داخمية ، نياقش كنعالج 
، كلدييا الكثير الذم يقكله فن هذا الشأف الحركةضمف أطر 

كهياؾ أسئمة كثيرة ال بد مف أف نككف عميها إ ابة كال بد أف 
نككف كاضحة كعممية عمى اارض مف خالؿ رؤية أعماؿ 
الكنائب، فالكضع الحالن ال بد له مف النكقؼ فيحف رأس  

ق ايه عيدها ال يفع مف هذ ؛حربة المقاكمة كال ي ب أف يثمـ
 .المقاكمة

 
 الحسم ودور الضفة
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 ،فن قطاع غزة (اللهيكأمريكن ) يؽ المشركع رعيدما نمرد ؼ
اييا  ؛كاف ييبغن لمضفة الغربية أف نميع هذا الحسـ أف يحدث

، فقد كاف آخر اضطرريا له مكرهيف كلـ يكف أماميا خيار
بإمكاف الضفة أف نغير م رل المخطط الذم كاف قد أعده 

ف خالؿ نلعيد المقاكمة، كاف ال بد مف ندخؿ ـ ،فريؽ داينكف
ككيه الطرؼ المركزم كهك  ،فاعؿ فن الضفة ن اه االحنالؿ
مكاف أف ، كعمى ااقؿ كاف باإلالمشرؼ عمى مشركع داينكف
 ،خمؽ ساحة لممكا هة فن الضفةفيحرؼ المخطط عف مساره ك

ال ف يكا ه المقاكمة أكلكيانه بأالنفكير فن إلى ندفع االحنالؿ 
. مبادرة ليخطط كيؼ يردعيا كيمزؽ كحدنيالؿ ممنمكايبقى  أف

مف اللكرة أفضؿ يظؼ كبأف يخرج الحسـ أكاف مف الممكف 
هذا لك كاف هياؾ فعؿ لممقاكمة باسـ الحركة . النن ظهر بها

ييا فن الكقت الذم ينلدل أليرم العالـ  ،فن يفس فنرة الحسـ
هذه  ؾ سنككفدكف أديى ش، أيضا يقاكـداينكف فيه لمشركع 

ف ذاكرة ا ؛فضؿ مف اللكرة النن رافقت عممية الحسـأاللكرة 
بيا  رفكاف ي د. بااحداث كالمسن داتشعبيا مزدحمة  دا 
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 اعنمادا عمى أف الحدث ااكبر سيطردالنعامؿ مع هذه الحالة 
 ، كعميه كاف ي ب عمييا كقنذاؾمف الذاكرة الذم قبمه حدثاؿ

عمميات المقاكمة ضد بان اه يظار أف يك ه اافن الضفة 
كبذلؾ  ،مكر بهدكء فن القطاعاا معال ة حنى ننـ ،الحنالؿا

كلـ يكف  ،قؿ لما اضطرريا له مكرهيفينشكؿ غطاء عمى اا
أف يفدت  ميع الحمكؿ لهذه المشكمة ال خياريا الكحيد بعد إ

الضفة ننحمؿ  زء مف المسؤكلية عف : أقكؿمف هيا  .الخطرة
ف مسؤكلية ما ي رم فن زالت ننحمؿ حنى اآلكما  ،حداث غزةأ

الذم يحالر  ،الضفة مف قمع لمحركة مف قبؿ فريؽ داينكف
 ؛فحكج ما يككف لممقاكمة اآلأييا المقاكمة فن هذا الكقت ا

لدفع الظمـ عف حركنيا كشبابيا الذم يسامكف سكء العذاب فن 
كقد اسنشهد العديد مف  ،س كف السمطة فن الضفة الغربية

عاقات النن بياء الحركة عدا عف اإلأييا كهـ مف خيرة خكاأ
لنا ال بد خكاييا؛ لذلؾ إعباس لدل  فياض خمفها زبايية داينكف

 .كهذا يككف بالمقاكمة. عبدلل ردعامن التحرك لضرب السيد 
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 المبادرة
 قنكال يؿ ،المسؤكلية يسنشعرركح المبادرة  ؾيمؿ مف

ف هيا فال بد مف كـ..  الظركؼ كأبالمـك عمى المالبسات 
ف يككف أساسية هن ف طبيعنيا ااامنالؾ ركح المبادرة ا

خذ بزماـ ، إف ااخريففعاؿ اآلا محالف يككف أ الفاعميف 
دراؾ مسؤكليانيا إف يككف ميدفعيف، بؿ هك أالمبادرة ال يعين 

 .حداثفن ليع اا
 ،حدث ما كأف يبقى مينظريف لحدكث شنء أاخنيار 

كيكفييا  ،هك اخنيار خاطئ بال شؾ ،هنـ بياحد لنأنن أم أفك أ
يممككف ركح  فالذمهـ أكلئؾ ف مف يليع اام اد أف يعرؼ أ

ييهضكف ك ال  زء ميها،يككيكف حال لممشكمة ؼ ،المبادرة
مع المبادئ  منسقة أفعالهـلفعؿ كؿ ما هك ضركرم بالمبادرة 

 .عمى أنـ ك ه  داء المهمةأالسميمة مف ا ؿ 
 

 .بو وال كن فاعال ال مفع
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االينظار كضعؼ المبادرة ي عؿ ميا ال زء ااضعؼ فن المعبة 
أما إذا .، ال زء الذم نمارس به اافعاؿ ، دكف أف يمارسها 

اخنريا ايفسيا نحديد مكاف كزماف كظركؼ المعبة ، فسيككف 
الطرؼ ااقكل فن المعادلة ، كحييها سيكفر لعيالريا 

 ينـ إال بالمبادرة إمكاييات أفضؿ فن المكا هة، كهذا ال
 .كالمباغنة 

 ،ثيرأيركز  هده فن دائرة الت أفعمى مف يمنمؾ ركح المبادرة 
كال بد  ،هاائزشياء النن يمكف فعؿ شنء بإكبذؿ ال هد فن اا

ف ننسـ طبيعة الطاقات باالي ابية كهن ننسع كننضخـ مسببة أ
 .يرهـنأثزيادة 

 
 لماذا نتحدث عن المبادرة

يه مف ا ،دث عف المبادرة فن البدايةف ينحأثريا آلقد 
عماؿ المقاكمة لدييا فن حماس خالؿ اسنقراء سريع لمعظـ أ

ف هياؾ مزج فن غالب ااحياف بيف المبادرة الشخلية أي د 
النن نمنقن مع العمؿ النيظيمن الرسمن مف خالؿ قيكانه 
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كقد  .كلكف فن الغالب نبدأ اامكر بالمبادرة ،المنعارؼ عميها
سباب هذا الشح أعف شح العمؿ فن الضفة الغربية كمف  نحدثيا
إما لظركؼ شخلية ننعمؽ  ،ضمحالؿ ركح المبادرةاهك 

أك لظركؼ خار ية  ،كاهلل أعمـ باليفكس ،ببعض أبياء الحركة
 .أثرت عمى أبياء الحركة مف خالؿ النك يه السياسن

 
 ىناك من يقتل روح المبادرة

مكز فن الحركة خكة ينك هكف لبعض الركثير مف اإل
باعنبارهـ  ،لسؤالهـ عف سبب شح المقاكمة فن الضفة الغربية

ابة فن غالب جنككف اإل، ؼلعمؿ النيظيمن فن مياطقهـامفانيح 
أف النيظيـ عيدما يريدؾ سيأنيؾ فال  :ااحياف  اهزة كهن

ننعب يفسؾ فن البحث، عمى كؿ حاؿ أنميى أف يككف هذا 
كااكثر أميا  ،سف لمعمؿف هذا هك ااسمـ كااحلحيحا ا

كلكف كبكؿ أسؼ هذا قميؿ  دا كهك أيضا ممزكج  ،حكاماإك
إف  ااخيرفإف  اء أحد ليعرض عمى أحد فهذا  ،بالمبادرة

ننبعت مساره ككيؼ عمؿ سن د ال محالة أف المبادرة هن النن 
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أكلمنه لما هك عميه أف ألبح ذا نأثير كمف هيا يحف بحا ة 
مبادريف ، يحف بحا ة لهذه الماكييات لممبادرة يحف بحا ة لؿ

النن سنفرخ الم اهديف، لدل نيقميا فن الس كف ك ديا أف 
مف الذم عممكا فن اينفاضة ااقلى إما أيهـ % 90حكالن 

عممكا بمعزؿ عف النيظيـ نمكيال كنيظيما كعنادا أك أيهـ بادركا 
 ف النيظيـأكبحثكا كيبشكا اارض حنى ينـ كلمهـ، كالقمة قالكا 

ذا هـ كلمكا يني ة ، إهك الذم كلمين عبر القيكات الرسمية
كلكف هذا ما  ،ييا ال يعيب هذه الطريقةإ ،ساسالمبادرة فن اا

كالفعؿ كاف ينر ـ عمى  ،هك مناح فن الضفة فن نمؾ المرحمة
يف هن فأ..  ما اليكـأرض كيشهد له القالن كالداين اا

 ؟المبادرة
المبادرة مف خالؿ الفنكل بما  ف هياؾ مف يقنؿ ركحأييا يرل إ

 .كاف كاف يعرؼ فهذه كارثة ،ال يعرؼ
 

لنشكيؿ فعؿ  ؛عمؿ لنيظيـ الشباب كنفعيمهـ ةلنآ ذاالمطمكب إ
ييا قادركف عمى أكيكلمه لقياعة  ،مؤثر عمى االحنالؿ يرهقه
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كؿ إلى لؿ ي ب أف ت، هذه اآللية ي اد الكسائؿإبداع فن اإل
النن ي ب  ،يده بالرؤية السياسيةمف يريد العمؿ كنمكيمه كنزك

يلاؿ كؿ ما ينعمؽ بالمقاكمة مف إككذلؾ  ،ف نرافؽ عممهأ
كما هك المطمكب  ،سنراني ية كالنك يه اللحيح لمعمؿكا  نك يه 

يضع بيف يدم القارئ الكريـ لهذا  أففن هذه المرحمة سيحاكؿ 
لمف  كنرشيدالعمؿ بعض ما يسره اهلل ليا مف خالؿ نبلير 

 .سمؾ درب المقاكمةم أفيريد 
 

 مشروع االحتالل في الضفة الغربية
فعالة  أداةمشركع االحنالؿ فن الضفة كغزة بلفنها  إف

دكف االعنماد  ، ديدة لضماف الملالح اللهيكيية الحيكية
نكفر السماح  ااحادية أفكما  .عمى حسف يية الفمسطييييف

ية بعيف الملالح الفمسطيف اخذلدكلة االحنالؿ بن اكز الحا ة 
 :النالية ااسسعمى  ااحاديةاالعنبار كنقـك 

نضعؼ الثقة بدؿ ندعيمها  أيها أثبنتالمفاكضات  فأ .1
 .أكسمككما بدا ذلؾ  ميا فن عممية 
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العممية النفاكضية  إلىيه حنى لك كايت العكدة أحقيقة  .2
مف ال ايبيف ليس مسنعدا كال راغبا  أياف ، فإممكية
ضركرية  ر لنقديـ نيازالتفن المسنقبؿ الميظك أك اآلف

عف طريؽ النعامؿ  ،حؿ ييهن اللراع إلىلمنكلؿ 
الال ئيف كالقدس )مع كؿ القضايا لمحؿ اليهائن 

 كهذه حاؿ  ففن ،بشكؿ يرضن الطرفيف( كالحدكد الخ
بكثير  أفضؿقد يككف ن يب الدخكؿ فن مفاكضات 

كما حلؿ فن قمة )يؤدم فشمها  أممف احنماؿ 
 كنأخيرايدالع اينفاضة  إلى( 2000كامب ديفيد عاـ 

 .حؿ مرضن إلىالنكلؿ 

فعال مف قبؿ المؤسسة العسكرية  ااحاديةمدت لقد اعتُم 
كاليخبة الحاكمة فن دكلة االحنالؿ كما نحظى بدعـ  ،لالحنالؿ
الياخبيف الذيف يؤيدكف االيسحاب مف المياطؽ ذات  أغمبية

لسطييييف كبقدرنهـ كالذيف ال يثقكف بالؼ ،الكثافة السكايية العالية
كمف ك هة يظر االحنالؿ  ،عمى االلنزاـ باالنفاقيات المكقعة

ببدء مرحمة  ديدة ننخمى فيها دكلة االحنالؿ  ااحاديةنؤذف 
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احنكاء  أك إدارة مبدأعيه  عكضاكننبيى  ،عف مبدأ حؿ اليزاع
شكؿ مف  إلىكال يمغن هذا الميحى احنماؿ النكلؿ  ،اليزاع
كلكيه يفنرض  ،الطرؼ الفمسطيين المفاكضاالنفاؽ مع  أشكاؿ
 .كريظذلؾ لف يقع فن المسنقبؿ الـ أف أيضا

 
 األحادية أدتماذا  إلى

االيسحاب مف  لإؿ تفضأالنن  ااحادية أدتلقد 
 ،نعريؼ البعد العربن لمقضية الفمسطييية إعادة إلى ،القطاع

فالدكر الملرم الكبير فن السياسية الفمسطييية قد نعزز بفعؿ 
المباشر الذم نمعبه القاهرة فن غزة كفن ميطقة   اامينالدكر 

الحدكد بيف ملر كالقطاع، بمكافقة دكلة االحنالؿ كنش يعها 
ااكسع ميذ العاـ  ركفن الكاقع بأف الدكر الملرم هك الدك

الدكر الذم نمعبه ملر  إلىكمف المر ح أف ييظر  ـ،1967
كأكثر فعالية فن  فن غزه باعنباره يمكذ ا لدكر أردين أكسع

فن اعنماده عمى  االحنالؿالضفة الغربية، هذا مف ك هة يظر 
 .ااحادية
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 خطة كاديما ونتنياىو عمى الطريق

إف الخطة النن ي ح عمى أثرها حزب كاديما فن العاـ 
النن  االيطكاءأك بما نسمى خطة  ،كايت ااحادية 2005

ا إلى مف المسنكطيات اللغيرة كضمه االيسحابننمثؿ فن 
كهن ارئيؿ كمعالن ادكميـ كغكش  ،الن معات الثالث الكبيرة

كاالحنفاظ بكؿ المسنكطيات النن نطؿ عمى الساحؿ  ،عنليكف
 ؛كالمقامة عمى سفكح ال باؿ الغربية عمى امنداد الخط ااخضر

عمؽ  غرافن يبعد خطر اللكاريخ قليرة المدل محمية  لنأميف
اف الكاضح نماما  ؛ييةالليع عف الن معات السكيية اللهيك

كلكف مف  ،مف المفاكضات أف اامكر ذاهبة بان اه االيف ار
الكاضح أيضا أف هياؾ حرص مف كؿ العالـ كعمى رأسه 

أف نبقى القضية الفمسطييية عمى يار هادئة مف  ،أمريكا كأكركبا
كأف الحاؿ اآلف هك ملمحة عميا  ،قاللراع ال حؿِّل  إدارةأ ؿ 

ياسن الذم يبنز به السمطة النن ن مس لمف يدفع الماؿ الس
كهـ عمى  ،عمى طاكلة المفاكضات مقابؿ ماؿ المساعدات
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مكلكلة لهذه السمطة اؿااككس يف  أيبكبةاسنعداد أف يبقكا 
هن البديؿ اافضؿ عف الدكلة  ايها ؛كليسكا معيييف بايهيارها

حسب مقاس االحنالؿ كالنن نلطدـ  إلقامنهاالنن يسعكف 
 .اارضلى بالكاقع ع

 
حل يضمن قيام دولة فمسطينية ذات إلى استحالة التوصل 

 سيادة
 أفحيث  ،كالقدس ااساسيةعيد طرح القضايا 

عالمة دكلة االحنالؿ  باعنبارهااالحنالؿ ال ينيازؿ فن القدس 
 ايهارك كيعمؿ االحنالؿ ليال ق،مف ك هة يظر ،كاابديةالمكحدة 

ل بشرية فن القدس عمى نهكيدها كنكسيع محيطها كضخ قك
 .لخمؽ نكازف ديمغرافن فن القدس

كال يقبؿ  ،محسـك لدل االحنالؿ فاامرالال ئيف  أما
الحديث عيه مف حيث المبدأ لما ييطكم عميه مف خطكرة فن 

النن ه ركا ميها عاـ  أراضيهـ إلىحاؿ عكدة الال ئيف 
 ،ة النن ييشدكيهاؿيهكدية الدك إلغاءف العكدة نشكؿ ا ؛ـ1948
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سينساكل عدد ـ  2010العاـ  يهاية يه فنأكمف المنكقع 
المحنمة فن الضفة كالقطاع كالقدس  اارضالفمسطييييف داخؿ 

 ،مع عدد سكاف دكلة االحنالؿ 1948المحنمة عاـ  كاارض
ف لهذا العدد فهذه كارثة عمى دكلة كيضاؼ الال ئ أفكبالنالن 
ات النن ال مف المسمـ ، فبات رفض عكدة الال ئيفاالحنالؿ 

 .نخضع عيدهـ لميقاش
 اارضف السمكؾ عمى إبخلكص المسنكطيات ؼ أما

خلكلا الن معات الكبيرة ، معاليه  ،إخالءهاال يؤشر عمى 
كعدد كبير مف  ،ادكميـ، كارفيؿ ك غكش عنليكف

المسنكطيات المنياثرة عمى سفكح ال باؿ الغربية باعنبارها 
عمى مسافة  ،لمحراسة المبكر كمكاقع منقدمة لإليذارمحطات 

شرؽ خط  أساساكـ عف ال دار الفالؿ المقاـ 5ال نقؿ عف 
ما يسنطيع  كأكثر ـ،1967المحنمة عاـ  اارضالهدية فن 

اللغيرة ميها  إخالءاالحنالؿ نقديمه فن شأف المسنكطيات هك 
بما يعرؼ بخطة االيطكاء النن يادل بها حزب   ،كضمها لمكبيرة
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معات الكبيرة قد نـ كلمها مف خالؿ ف النجأكاديما، خالة ك
 .ـ1948المحنمة عاـ  اارضطرؽ مع 

قد نـ  ااغكارككف  نميح لمفمسطييييف، فال حدكد :الحدكد أما
عزلها عف الضفة الغربية ك يش االحنالؿ يينشر عمى طكؿ 

فحدكد الدكلة المعركضة كالمفلمة  ،ااردفخط الحدكد مع 
ككذلؾ غزة  ،ة عمى الحدكدليس لها سياد ،عمى قياس االحنالؿ

ميفلمة عف الضفة كالمعركض هك ربطها بمعبر نسيطر عميه 
 .شاءتكقنما  إغالقهسنطيع تقكات االحنالؿ 

 
 شكل الدولة التي يريدىا االحتالل

عمى ضكء الكاقع  ،الدكلة النن يعرضها االحنالؿ إف
 أكثركلنقريب اللكرة  .، نكاد نككف مسنحيمةالمك كد حاليا

محافظة مف محافظات هذه الدكلة  أعرض كضع لمقارئ،
 .كاالحنالؿ اامريكافالمكعكدة النن يطبؿ كيرقص لها 

محافظة راـ اهلل عمى سبيؿ المثاؿ ننكالؿ قراها مع 
مف خالؿ طرؽ زراعية نـ اسنحداثها فن  ،بعضها البعض
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كملادرة الطرؽ القديمة السنخداـ  ااقلىاينفاضة 
قرية  أمذلؾ الكلكؿ لممديية مف كؾ ،فقط ال غير المسنكطييف

 مف ضعؼ الكقت المطمكب لمكلكؿ أكثر إلىيحناج  ألبح
نـ نقطيعها  المحافظة قد أفي د  أخرلكمف ياحية  .إليها سابقا

 بياء عمى النكالؿ كأراضيهابيف قراها  انلاؿال ك ، غرافيا
نككف عبارة عف يفؽ  إمابؿ مف خالؿ شكارع  بييها،  غرافناؿ

أك  سر كنحنه شارع  ،كفكقه شارع لممسنكطييفنحت اارض 
أك معابر كما الحاؿ فن معبر قميديا كمعبر  ،لممسنكطييف

 .بينكييا كالمحافظات ااخرل ليست أحسف حاال
 

 ؟ىل يقبل الطرف المفاوض بيذه الدولة
 ،إف الدكلة النن بشرت بها أمريكا كيركج لها االحنالؿ

عباس المفاكض لف  كمبدأ نبادؿ اارض الذم قبؿ به فريؽ
بها أقؿ الفمسطييييف  قبؿكأف دكلة فمسطييية كما  ،يحؿ المشكمة

كال بد مف  .لف ننحقؽ عمى ضكء ما عرضياه ،النزاما بالثكابت
لماذا يريد االحنالؿ  ..مزيد مف الفهـ العكدة لمناريخ مف أ ؿ 
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كهيا أقنبس مف كناب لمكانب  ؟ؿ ليا دكلة عمى مقاسهأف يفصِّل 
كهك ييقؿ عف البياف ااكؿ الذم  هيكؿ مد حسييفالشهير مح
نسعى الحركة اللهيكيية " ؼ برئاسة عرفات  .ت.لدر عف ـ

نثبيت العدكاف اللهيكين  إلى ،إسرائيؿكاالسنعمار كأدانهما 
الشرعية  إعطاءكياف يقـك عمى  بإقامة ،عمى فمسطيف

اامر الذم ينياقض كميا مع حؽ  ،إسرائيؿكالديمكمة لدكلة 
ب الفمسطيين فن كامؿ كطيه فمسطيف، إف مثؿ هذا الشع

يلفن  ،إسرائيميةمسنعمرة  قحاؿ ةحقيؽالكياف المزيؼ هك فن 
كهك فن  ،إسرائيؿالقضية الفمسطييية نلفية يهائية لملمحة 

ننمكف فيها اللهيكيية مف نفريغ  مؤقنةيفس الكقت مرحمة 
 ةممهد ،ااراضن  الفمسطييية المحنمة مف السكاف العرب

 إلى باإلضافةهذا  ،لدم ها دم ا كامال فن الكياف اإلسرائيمن
المحنمة نسنيد  ااراضنعربية فمسطييية عميمة فن  إدارةخمؽ 
 ".فن النلدم لمثكرة الفمسطييية إسرائيؿ إليها

هدؼ  ،عاما41لقد لخص هذا البياف الذم لدر قبؿ 
ة ـ كيقلد هيا الدكؿ1967الدكلة فن حدكد العاـ  إلقامةالسعن 
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كليست ، نياسب االحنالؿ كمقاسه ، ال مقاسيا يحفالنن هن 
قؿ أالدكلة النن ينـ نحريرها  بقكة السالح حنى لك  أيضا نمؾ

 .ـ1967مف حدكد العاـ 
د منرنيبات سياسية كما ير إميه ال يك د أطالما 

النيازؿ عف  فالهدؼ إذا مف هذه الدكلة الممسكخة ،االحنالؿ
الؽ العكدة كالحدكد كالمسنكطيات، القدس ، كحمف الثكابت ،   كا 

 ؟يعنرؼ به أفلماذا يريد االحنالؿ ميا يحف الطرؼ الضعيؼ 
ااكثر عمى هذا السؤاؿ كهك الطمب  اإل ابةكهيا ال بد مف 

ف الغزك ؛اكال كاب بسيط، ،حماس إلحاحا مف ال ميع ن اه 
فرض فيها عمى الضعيؼ فن ،يعطن لمقكم فرلنه أفيسنطيع 
لاحب الحؽ قكيا كاف أـ كف الشرعية نظؿ مع ؿ ،ما يشاء

 إفحنى كفلاحب الحؽ قكم بحقه  ،يفرط بحقه ضعيفا، ما لـ
يعنرؼ  فلكف حن ،كايت السيادة مينهكة إفككاف الحؽ مسمكبا 

لة قكة أال يلبح مس اامرف إؼ ،الضحية كيضع نكقيعه بالقبكؿ
يما ذا ، كهؾنيازؿ عف الحؽ ، كالساقط ال يعكدلة أيلبح مس كا 

الغازم غزكه بشراء الشرعية مف المالؾ مباشرة ،  يسنكمؿ
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فييدثر الضعيؼ الذم ازداد ضعفا بنفريطه بحقه ، غير 
 .مأسكؼ عميه 

 
 ىل يقبل الفريق المفاوض الفمسطيني بيذا؟

هذه  بإقامةاالحنالؿ له ملمحة  أفلقد بات معركفا 
ف إؼالدكلة المنكالمة مكالالنيا كمقطعة  غرافيا، كبالنالن 

يككف النفاكض هك  أفخذ عمى عانقه أالفريؽ المفاكض الذم 
خياره الكحيد، كمهما كايت در ة االسنعداد كالقابمية عيده 

ين رأ  أفلمنيازؿ فاف المعركض مف قبؿ االحنالؿ ال يمكف 
به لمشارع الفمسطيين، فال حؿ  يأنن أففريؽ المفاكضات 

، فالقدس ء لمقضيةاينما أكة ينكط فالفمسطييينقؿ أمقبكؿ عمى 
 ،الفريؽ الفمسطيين يأمؿيككف حكلها حؿ كما ال أمؿ أف 
أم ان اه عدـ  – محسـك بهذا االن اه أمر قضينهـكالال ئيف 

كالمسنكطيات  -الحؿ كبقاء الحاؿ عمى ما هك عميه اآلف
كخمؽ  ،كذلؾ، لقد حاكؿ االحنالؿ نرنيب لفكؼ فريؽ النسكية

كابنزازه فن رزقه  ،مظركؼ ضاغطة عمى الشعب الفمسطيف
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 أرزاؽمف خالؿ فريؽ ينحكـ فن  كنحركه، كمشربه كمأكمه
كنفريغ  ،مسنغال لحالة االيقساـ القائمة بيف فنح كحماسالياس، 

ممف لديهـ بعض الحس الكطين كيقمهـ  اامييةكؿ المراكز 
كالعمؿ  ،فن القسـ المدين االمزامكظائؼ مساكية لها فن  إلى

لكن يضفن دكف ركحها الثكرية؛ فنح  هيكؿ حركة إبقاءعمى 
 ،داينكف كديسكف بأمر فمالمؤنمرهؤالء  أعماؿالشرعية  عمى 

كيقلد بهؤالء  -الحاسـ  اامينفالفنحاكم نـ يقمه مف المفلؿ 
فن أفضؿ ربما  ،كظيفة مديية إلى -الذيف لديهـ حس كطين

كهانيف الميزنيف هما الميشكدنيف عيد هؤالء  -الرانب كالدر ة 
كينـ  ،كبالنالن حنى ابف فنح ينـ ابنزازه فن رزقه حييا -قكـاؿ

عطاءلمسككت عمى ال ريمة  ؛آخررشكنه حييا  الشرعية  كا 
كنغض الطرؼ  ،حنى راضية أكنقبؿ بها فنح مكرهة  ا يدة
 ،كطبقنها مف قبؿ اا يدةفنح مارست هذه  أفمع العمـ  .عيها

رطت فن كلكف فن نمؾ الفنرة قمبت فنح ظهر الم ف كايخ
كعمؿ  اامركمف هيا نيبه االحنالؿ لهذا  ،ااقلىاينفاضة 

فن الضفة الغربية  اآلفكما ي رم  ،أكثر اامكر إحكاـعمى 
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كهك  ،مف مالحقة المقاكمة كن ريمها خير دليؿ عمى ما يقكؿ
 ،نساكؽ مع ما يطرحه االحنالؿ مف مشركع السالـ االقنلادم

يقكؿ  اارضعمى  لكؾالس أف إال إعالميابالرغـ مف رفضه 
ضالعكف  دا فن نرنيب الحياة اليكمية  كاامريكيكف ،غير ذلؾ

فن مطمع ( رينشارد هاس)يظرية  إلىفن الضفة كلعمهـ عادكا 
 اامريكنالقكمن  اامفم مس  أعضاءحد أالثماييف كهك 

الكضع  إف" حيث نقكؿ  اابيضالدائمة فن البيت  كأماينه
 ،لمنسكية المطمكبة ايلبح  اهز الفمسطيين لـ ييضج بعد كلـ

بعض الكقت نحت الحرارة ك الضغط حنى يميف  أمامهف إك
الضغط مف  :اامرهذا اخنلار كؿ  ."لمنيازؿ اكيلبح  اهز

يدخؿ االينخابات ظايييف  أفليا  ارادكأفقد  .ا ؿ نمييف المكاقؼ
فكاف  ، كهذا ما لـ يحدث،سيينهن بهزيمة حماس اامر أف

النن  ، دا كاالبنزاز كافنعاؿ الفنف الداخميةالحلار القاسن 
فريؽ داينكف  عيدما خرج داخمن، اقنناؿ إلىفن اليهاية  أدت
 ،عمى يني ة االينخابات كاعمى الشرعية كايقالب كاكنمرد

 ،أيفسكـال ننعبكا  :كباخنلار يقكؿ لرينشارد هاس ككؿ نالميذه
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كهيا  .ففالمقاكمة ما دامت حية لف نحققكا حممكـ الذم نريدك
دكر المقاكمة فما دامت نيبض لف يمركا كسينحطـ  يأنن

 .اهلل بإذفمشركعهـ 
 

 صورة ميدانية لمضفة الغربية
لقد اسنعرضيا السياسية االحناللية فن المرحمة السابقة 

كلكف بعد حرب لبياف الثايية فن  ،ااحادية إلىالنن نك هت 
نمرار ـ كقبؿ ذلؾ االيسحاب مف قطاع غزة كاس2006العاـ 
 يكب كياف االحنالؿ مما دعا االحنالؿ  إلىاللكاريخ  إطالؽ
البدائؿ قميمة  دا  أف إال  ،اليظر فن هذه السياسة إلعادة

ففريؽ النسكية الفمسطيين لديه سقؼ مرنفع  ،كالخيارات معدكمة
كاالحنالؿ مف ك هة  يظر فريؽ  . مف ك هة يظر االحنالؿ 

كاالحنالؿ يعرؼ  ،ا السقؼالنسكية غير مسنعد لمنعاطن مع هذ
هادئة  اامكر إبقاء ايب  إلىهذا كال بد مف البحث عف بديؿ 

 أ هزةمع  اامينكال نخرج مف سيطرنه مف خالؿ النيسيؽ 
فهك مرهؽ سياسيا  ،اارضخطكات عممية عمى بال  ،السمطة
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كله مشكمة مع الديمغرافيا، فعمد  لمنسريع فن بياء ال دار 
 اارضل طكؿ مياطؽ النماس بيف العازؿ الذم يمند عؿ

كبمسافة  ـ1948 ااراضن المحنمة عاـك ـ1967المحنمة العاـ 
القرل الم اكرة  أراضنكقد نـ قضـ الكثير مف  ،كـ800نقارب 

 عزؿ قرل بكاممها داخؿ ال دار كثيرة أحيافلم دار كفن 
كعمى سبيؿ المثاؿ ففن محافظة راـ اهلل فن  ،لنلبح فن س ف

 .بية نـ ضـ الكثير مف القرل داخؿ ال دار كعزلهاالميطقة الغر
فقط مف خالؿ بكابة كفن  بات الدخكؿ إليها كالخركج ميهاك

ككذلؾ الحاؿ فن محافظة  ييف قرل برطعة  ،ساعات محددة
كغيرها ككذلؾ الحاؿ فن القدس حيث نـ عزؿ المديية بالكامؿ 

يباال ككذلؾ عزؿ المدف كالبمدات الم اكرة لها مثؿ الراـ كبير
لقد . فن قميقيمية كطكلكـر كبيت لحـ كالخميؿ اامرككذلؾ 
الضفة محاطة ب دار عازؿ كقرل هذه المحافظات  ألبحت

مف  إالالمدف  إلىكال نسنطيع الكلكؿ  ،ميفلمة عف بعضها
خالؿ بكابات عبارة عف  سكر كمقاطع طرؽ نسيطر عميها 

ناخمة ف هذه الن معات غالبا ما نككف ـا ؛قكات االحنالؿ
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لى الشرؽ ميها ننكا د مسنكطيات نعنبر مف الياحية إك ،لم دار
ف هذه المسنكطيات نشرؼ عمى ؛ اااهميةبالغة  اإلسنراني ية

مراقبة بدر ة كبيرة  دا  أهميةالمياطؽ الشرقية كالغربية كلها 
مين عمى أحيث نعنبر حامية لمكياف، كفن يفس الكقت ضماف 

الفمسطييية  ااراضننالؿ داخؿ طكؿ ال دار كنشكؿ عمقا لالح
فهن غير  إخالءهاباليسبة لبعض المسنكطيات النن سينـ  أما

كمعزكلة يسبيا كبعيدة عف ال دار  دا كبالنالن  ،ذات أهمية
كقد نـ  ،مف محاسيه أكثر مساكئهكالبقاء فيها  ،فهن مكمفة

كفن ميطقة راـ اهلل ( حكمش)بعضها فن ميقطة  ييف  إخالء
ؾ الكثير مف هذه المسنكطيات المعزكلة مثؿ كهيا( عمكيا)
 ،فن يابمس( اينمار)فن ميطقة راـ اهلل ك( حمميش)ك( بسغكت)
مع هذه  ااحيافالمدف كقراها منداخمة فن كثير مف  ميع هذه ك

 أممف قبؿ  لإلخالءهن مرشحة بالنالن ك ،المسنكطيات
ال  ايه ؛يسار أك كسط أكيميف حككمة سكاء كايت  ،حككمة
 .حككمة أم أماـات سياسية غير ذلؾ خيار
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 شكل الضفة المتوقع
سنككف فن الشماؿ بمحافظات  ييف، يابمس ، 
، كقمقيمية، سنككف هذه المحافظات بييها نكالؿ  طكلكـر

كننلؿ مف خالؿ يابمس بمحافظة  ، غرافن يسبيا كليس كامال
طرؽ بديمه لمنكالؿ مع  كهياؾ ،راـ اهلل مف خالؿ معبر حكاره

ف قسميا المحافظات إك ، كلكف سنككف المسافة بعيدة  داراـ اهلل
، قمقيمية كأرديا  :كالنالن  أفراـ اهلل ، يابمس،  ييف، طكلكـر
 فإيهامع محافظات ال يكب  هذه المحافظات ننكالؿ

لكف  ،سننكالؿ مف خالؿ معبر قميديا كلربما يمكف ن اكزه
هك ك ،ااحمرميطقة الخاف  إلىالعقبة سنككف عيد الكلكؿ 

الكحيد الرابط بيف هذه المحافظات كمحافظات  يكب  طريؽاؿ
الخميؿ مف  إلىكاف يمر المسافر  فن السابؽ ،الضفة الغربية

هذا  بإغالؽقرار  إلداركسط مسنكطية معالن ادكميـ كقد نـ 
النن سنكلؿ القدس  بمعالن  Aالشارع بسبب بياء الميطقة 

يمنؼ حكؿ معالن  ،يفكبالنالن شؽ شارع بديؿ لممسافر ،ادكميـ
الضفة  إذاكهذا الشارع ننحكـ به قكات االحنالؿ،  ،ادكميـ
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النكالؿ بييها مكالالنيا ال  ،حالها كحاؿ المدف مع قراها
ما  ،كاقعا ألبحميه % 80كالذم ينحدث عيه نقريبا  ، غرافيا

 أيهاالنن ينكقع  ،عدا االيسحاب مف المسنكطيات المعزكلة
الذم  ،نيفيذ مشركع النحليفينـ  لحظة حالما أمسننـ فن 

النن سينحدث عيها الحقا كعف  (قبة الحديد)يعرؼ باسـ 
حماية االحنالؿ ليفسه فن المرحمة المقبمة ككيؼ ليا  إسنراني ية

 .يخنرقها أف
 

 القدس 
لقد رسميا لكرة منكقعة لما سيككف فن الضفة 

كالقدس هن  زء ال ين زأ مف الضفة الغربية . الغربية
فقد نـ  ،اخاص الها عيكاف أفرديا اهمينهاكلكف  ،يفكفمسط
ككذلؾ  ،اارضنرسيـ كاقع  غرافن  ديد لمقدس عمى  إعادة

حثيث لنهكيدها مف خالؿ نكسيع  اآلفكالسعن  ،ديمغرافن
مف خالؿ  دار  ،حدكدها كعزلها عف مدف الضفة الم اكرة لها

 كثير مف إخراجكقد نـ  ،العزؿ العيلرم الذم يمنؼ حكلها
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كالبمدات الفمسطييية النن يحمؿ سكايها الهكية الزرقاء  ااحياء
 ـ1967عاـ  لمياطؽ المحنمةالنن ميحها لهـ االحنالؿ فن اك

يهكدية  أحياءعطاءات لبياء  بطرح ااحياءكاسنبداؿ هذه 
رض غؿ ألحابهافمسطييية لكدرت مف  أراض  ديدة عمى

ك عمها ذات  ،دسالنغيير فن يسبة السكاف الحالية فن مديية الؽ
عدد السكاف الفمسطييييف  أف إلىكيشير هيا  ،يهكدية أغمبية

داخؿ فمسطيف المحنمة مساك نقريبا لعدد سكاف االحنالؿ 
فن الفنرة القادمة  أيهـ :ما يؤرؽ االحنالؿ اكهذ ،اإلسرائيمن

ما  بإي ادككاف ال بد مف حؿ هذه المعضمة  ،أقميةسيلبحكف 
 يطالبحنى ال  ،كاالحنالؿ فيينالفمسطنيفلؿ بيف السكاف 
عمى  ،اينخابات لكؿ سكاف فمسطيف بإ راءاالحنالؿ مسنقبال 

كبالنالن ال بد مف النخمص  ،إفريقياغرار ما حدث فن  يكب 
 اارضفن  أكمف هذا الكـ الهائؿ مف السكاف سكاء فن القدس 

 إسرائيؿالضفة كذلؾ حنى ال ينـ انهاـ  أك ـ1948المحنمة عاـ 
 ،ية، لقد نـ عزؿ مديية القدس مف خالؿ ال دار العازؿبالعيلر

ميس ك زء مف نـ سمخ حن كفر عقب كسميرا فمف  هة الشماؿ
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كمف ال يكب نـ عزلها عف بيت  ،مديية الراـ كضاحية ااقباط
لحـ كبعض القرل المحيطة بها مثؿ الخاص كدار لالح 

ق كمف ال هة الشرقية فقد نـ دمج مسنكطية معالن ،كالعبيدية
كمف  هة  ،ادكميـ كفلؿ  زء مف ابكديس كالعيزرية عيها

الشماؿ الغربن نـ عزؿ قراها عيها مثؿ قطية كبدك كاليبن 
 أكثر إف إلىلمكئيؿ كالقبيبة كبيت سكريؾ، ي در القكؿ 

ميطقة لها احنكاؾ مع مديية القدس هن مديية راـ اهلل حيث 
ع  يكب بيف المديينيف مف  هة الشماؿ ـ عمراينالنكالؿ اؿ

الكاقع المعقد الذم يرسمه االحنالؿ  إلىكهذا يضاؼ  ،راـ اهلل
حد ضكاحن المعركض هك أ أفيقكؿ  أفكبقن  اارضعمى 

مديية القدس المعزكلة عيها بال دار كعالمة لمدكلة 
كيينظر مف  ،اارضالفمسطييية النن ليعها االحنالؿ عمى 

اليقبؿ بها بانفاؽ  ا كيعكد لها سيخرج ميها كيينشر خار ه كا 
 إمعف  انيةاسنخبارعيد الضركرة فن حاؿ نكفرت له معمكمات 

 .عمؿ لممقاكمة
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 م1948المحتمة عام  األرض
بعد الحديث عف الضفة كالقدس ال بد مف الحديث عف 

كما نشكمه مف خطر ديمكغرافن  ـ،1948المحنمة عاـ  اارض
 فمالفمسطيينعمى دكلة االحنالؿ فحنى هذا اليـك عدد السكاف 

ما يقارب مميكف كثالثمائة  1948المحنمة عاـ  اارضداخؿ 
يه فن العاـ أكقد كضع االحنالؿ سيياريك يقكؿ  ،فمسطيين ألؼ

اينخابات كيزؿ العرب فن قائمة مكحدة  إ راءنـ  إذاـ 2016
هذا  فإكبر حزب فن الكييست هك لمعرب، كبالنالن أسيككف 

ي ا ،الرليد الذم يممكه ال بد مف دعمه السبؿ لنفعيمه فن  دكا 
ن مب عميه ردات فعؿ فن كقت نككف  أفالداخؿ المحنؿ دكف 

كنسنغمها دكلة االحنالؿ لمنخمص  ،فيه الظركؼ مهيأة عالميا
كسينحدث عف  ،مف هذا الخطر الذم يسكف فن خالرنها

نمارسه هذه الكنمة البشرية بعيدا عف  أفالدكر الذم يمكف 
عامؿ  أف إلى اإلشارةبد مف اسن الب ردات الفعؿ عميها، كال 

كلراعيا مع االحنالؿ ليس كليد  ،الزمف هك للالحيا دائما
فالسييف هن كحدة العدد فن هذا  ،كلف يينهن غدا اامس
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فن  أهميالنمكيف  اإلمكايياتاللراع كال بد مف نسخير كؿ 
 .مف اللمكد كالنغمب مع الزمف سكاييا عمى االحنالؿ ـ1948

 
 صيد بالشبكالصيد بالياربون وال

اسنعرضيا ما هك منكقع مف نقسيـ  غرافن كسكاين  فأبعد 
ال بد ليا ، 48عاـ  المحنمة كاارضلمضفة كمحافظانها كالقدس 

كالمحبذ اسنخدامه فن ضكء ما  اافضؿينكقؼ عيد النكنيؾ  أف
هك منكقع مف نحركات سياسية عمى ساحنيا الداخمية كالساحة 

كلقد اسنكقفيا قكؿ لم يراؿ  ،كالدكلية كاإلقميميةالعربية 
كهك رئيس شعبة االسنخبارات ( اهاركف ياريؼ)اللهيكين 

السنيييات مف القرف  إبافالعسكرية فن  يش االحنالؿ 
النكنيؾ النن نبييياها  إسنراني يةلقد كايت :" فيقكؿ  الماضن
حيث الليد  ،كاف فن الشاـ ااكؿقسميف ، القسـ  إلىميقسمة 

القسـ الثاين فن ملر الليد بالهاربكف بالشبكة ال نقنؿ ك
كمع عدـ ثقنيا بما يقكؿ هذا " ي رح كيقنؿ( الرمح المقذكؼ)

 ،الفكرة نياسبيا يحف المقاكمة الفمسطييية أف إالاللهيكين 
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المطمكب كمية ثمف كاف  إذاؼفمقاكمنيا ليست عبثية كال غبية 
فمماذا يبذؿ فن % 5مف الدماء كالنضحيات كال هد بيسبة 

الضركرات : ، بياء عمى القاعدة الشرعية %20يؿ نحقيقه سب
ذا،  نقدر بقدرها الدـ  إلسالةكاف الهدؼ الذم يريد ال يحناج  كا 

هذا يعنمد  أففمماذا يسنخدـ الهاربكف، كلكف مف المهـ معرفة 
 ،عمى طبيعة المرحمة السياسية كدر ة السخكية فن الميداف

كضع  باإلمكاف لألمكركلكف كبلكرة عامة ك يظرة كمية 
الذم يريد، هؿ هك  النكنيؾ إلسنراني يةخطكط عريضة كعامة 

 كباإلمكاف اامركقد نـ نسهيؿ  ،بالهاربكف ـأليد بالشبؾ 
يقاش كؿ ميطقة  غرافية كسكايية كحسب سخكية الميداف 
كالمرحمة السياسية بما يحقؽ اليني ة المر كة كالمطمكبة مف 

نعرضيا النقسيـ ال غرافن كاف اس اارضفعؿ المقاكمة عمى 
 :لكؿ ميطقة حسب النقسيـ النالن اافضؿكما هك 

 .محافظات الضفة الغربية .1
 .ـ1948المحنمة عاـ  كاارضالقدس  .2
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 محافظات الضفة الغربية 
فن الضفة الغربية هك الهاربكف، فال  اافضؿالنكنيؾ 

فن الضفة منياثرة كمهما بمغت كثافة  ااهداؼ أفلسبب  ؛رحمة
راف المها مة لمعدك فاف عدد الليد سيككف قميال ياهيؾ الين

 اإلعالـعف قكاعد المعبة الدكلية الظالمة النن نهيمف فن 
هذه الدكؿ الغربية نرل فن  أف إال ،كنساكم الضحية بال الد

كمف هيا  ،رض نقع نحت االحنالؿأالضفة هن  فأيفس الكقت 
خ كال عيد  ننيأاينقاد هذه الدكؿ لممقاكمة فن الضفة  أفيرل 
العاـ  الرأمكحنى  ،عمؿ لممقاكمة فن الضفة الغربية أم إداية

اللهيكين يك د فيه ايقساـ بخلكص الضفة الغربية فال 
مف قكة كال  أكنييامف الليد بالهاربكف كقذفه بكؿ ما  أفضؿ
الذم نـ  لدفمحافظات الضفة كالقدس هن الحد اا أفييسى 

ا  اء فن كثيقة الكفاؽ النكافؽ عميه فن هذه المرحمة كـ
 .الكطين

 
  1948المحتمة عام  واألرضالقدس 
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مخنمفة عف الضفة كيظرة الدكؿ الظالمة مياطؽ هن ك
ف الليد إكبالنالن ؼ ،لممقاكمة فيها نخنمؼ عف الضفة

دراسة معمقة كبحا ة  إلىبالهاربكف فن هذه الميطقة يحناج  
قيعة كالنن ن عؿ الينهاز الفرلة المكانية كاسنغالؿ الذريعة الـ

. ضربة بالهاربكف فن هانيف الميطقنيف أماالحنالؿ يمنص 
كهك الكضع السكاين الذم يحف بحا ة له  دا  آخركسبب 

فهذا الن مع هك الهاربكف بعييه كيحف بحا ة لمعب ضمف 
قكاعد لعب يحف يضعها كيحف يرسـ الممعب فن القدس 

ها كي بره كيالعب االحنالؿ فن ـ1948المحنمة عاـ  كاارض
كال يريد  ،يالعبيا فن هذا الممعب الذم يعرؼ حدكده  يدا أف

يككف أف فن لحظة مف المحظات لهذا الن مع لسبب ما 
يقدـ عمى عمؿ  أفكعربيا كدكليا  ،سياسيا مف الداخؿ امكشكؼ

كبير بالهاربكف ي مب عميه ردة فعؿ كعيدها يقع ما ال نحمد 
يحافظ عمى بقاءه  فأع الذم يريده مف هذا الن ـ إف .عقباه

الظركؼ النن  إلى اإلشارةكنكاثره كيمكه، كمف هيا ال بد مف 
 ،االحنالؿ الضربات بالهاربكف فن هذه الميطقةفيها يمنص 
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فعمى سبيؿ المثاؿ فن حاؿ االغنياؿ عمى غرار  ريمة اغنياؿ 
حمد ياسيف كالدكنكر الرينيسن كلالح شحادة كم ازر أالشيخ 

عزؿ عمى غرار ما حدث فن الحرب ا اااالحنالؿ بحؽ شعبف
نؿ عائمة غالية ؽكقبمها  ـ،2008/2009 الظالمة عمى غزة

سر ال يدم شاليط كما رافؽ ذلؾ مف أ كأياـالبحر  شاطئعمى 
هيا كاف ال بد مف الهاربكف ـ، 2006ندمير كقلؼ فن العاـ 

يخدـ المرحمة السياسية فن نمؾ الفنرات بامنياز كيرسن  ايه
كهذا ال  ،عب نككف المقاكمة قد شاركت فن نحديدهاقكاعد لؿ

مف دائرة المقاكمة  48القدس ك إخراج ااحكاؿيعين بحاؿ مف 
كهك الليد بالشبؾ  كاافضؿ ااي عيخنار النكنيؾ  أف إيما

بشكؿ عاـ ففن هذا اليكع مف الليد ال يك د قنؿ عشكائن 
كهذا منركؾ لممقاكمة فن الميداف كسيعرض  ،لملهايية

الممكف سمككها لمنعامؿ مع كؿ هذه المياطؽ كيؤكد  ساليبلأل
كالقدس هك المشاغمة كالنيغيص 48الهدؼ لممقاكمة فن  أفهيا 

فقادهعمى االحنالؿ فن حيانه اليكمية  لمؤسسانه  اامف كا 
كدكائره كمدارسه كمعسكرانه كسيارانه كبالانه كقطارانه 
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كالنحذير مف   ؿ نش يع اله رة العكسية لمخارجأمف  ،كشكارعه
المحنمة مف خالؿ ضرب االقنلاد كشؿ حركة  لألرضاله رة 

الماؿ الذم  رأسالمكالالت فن الدكلة كنشريد كنه ير 
ردة فعؿ دكلية  أيفسياي مب عمى  أفكذلؾ دكف  ،بطبيعنه  باف

ينخذه االحنالؿ ضد سكاف هذه المياطؽ  إ راء اممؤيدة 
 أفبؿ القريب كال ي كز العزيزة النن يحف بحا ة لها فن المسنؽ

يفرط بها كي ر عميها الكيالت مف حيث ال يعمـ مع عدـ 
 .حا نيا لذلؾ

 
 المطموب مقاومة تمقائية محسوبة

 ـ1987المباركة عاـ  ااكلىعديا لالينفاضة  إذا
عمال عبقريا اسنمد كؿ عيالر قكنه مف كضع راهف  ككيهاب

هن ظركؼ لكف عبقرية الفعؿ كايت بالضبط  ،كمنهرئمندهكر 
حيث كاف السالح لنمؾ االينفاضة  ،حركنه ككسائؿ هذه الحركة

ن ارة سالح كال  إلىهك الح ارة فهك سالح ال يحناج  بااساس
لفقات ذخيرة كال خطكط نمكيف كال قكاعد خمفية كال دعـ 
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الطرؽ كالنالؿ فن  ءمؿ فااح ار ،خار ن كال عالقات دكلية
كالشباف ليس  ااطفاؿا مف كالمقانمكف به ،غزة كالضفة كالقدس

حد سيطرة عميها أال يممؾ  ،ليمنقطكها أيديهـيمدكا  أف إالعميهـ 
ها عف كؿ كسائؿ ئف نمقائينها كاسنغياإكبالنالن ؼ ،بحيث يكقفها

 ،حرة حمقت بها عاليا كبعيدا أ يحةعطاها أالحرب النقميدية 
بابات المدافع كال الطائرات كال الد نكفكهذا اليكع مف الحرب لـ 
 .لممقاكمة نلعب مكا هنه أسمكب اهزة لمنعامؿ معه فهك 

فال  ،حد ما إلىكنمقائية االينفاضة  عمنها حركة بال قيادة 
 فإذااعنقالها  أكحلارها  أكيمكف الضغط عميها بمالحقنها 

ف االينفاضة إكهكذا ؼ ،اامكر كهدأتنحقؽ ذلؾ ايطفأت اليار 
قدرة  أعطاهاكز كهذا كبغير مر رأسكايت كنمة هائمة بغير 
كقد نيبه االحنالؿ لذلؾ مما  ،قيد أمهائمة عمى النحرر مف 

بمف رضن مف  أدت حدا بهـ لمدخكؿ فن عممية نسكية
يدخؿ فن النيه  أفف يككف مفاكضا لالحنالؿ أب فالفمسطييين

يقاذ ،يكميا هذا فن مأزؽ إلىكيدخؿ القضية الفمسطييية  ماء  كا 
نبقى عمى كنيرنها  أفلالينفاضة  ك ه االحنالؿ الذم لك قدر
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بكثير  دا فن هذه  أفضؿكلـ ينـ طعيها فن الظهر لكاف حاليا 
 .ااياـ

 
 وماذا عن اليوم

اللكرة اخنمفت فال يك د مسنكطيكف ك يكد ينمركزكف 
رات ادإكال يك د مراكز شرطة كال  ،معهـ لالشنباؾفن المدف 

اؾ مع كبالنالن عيلر االحنؾ ،مديية فن القرل كالمدف
. االحنالؿ الذم يكلد المكا هة اليكمية مع  يشه كالمسنكطييف

المسنكطييف لديهـ شكارعهـ االلنفافية البعيدة  فأفمعركؼ اليـك 
كهن محركسة  يدا كمميكعة عمى  ،عف القرل كالمدف

سد نرابن  أكككيها مغمقة بحا ز  إليهاالفمسطيييكف مف الدخكؿ 
يا ال ك كد له داخؿ كال يش كما ذكر ،إسمينن دار  أك

 مأفن نيفيذ  سنخبارمإلاكاالعنماد قائـ عمى ال هد  ،الن معات
فن ساعات نقؿ فيها حركة  أككغالبا ينـ النيفيذ ليال  ،عممية

لمنغطية  اإلعالـالسكاف كذلؾ لن يب المكا هة النن سن مب 
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 عيكاييفلنحنؿ  ،كيشر خبر هذه المكا هات عمى شاشات النمفزة
 .مكعة كالمرئية كالمقركءةالمس ااخبار

 
 ما العمل..  واآلن

كاالحنكاؾ لعب  دا كيكمؼ كثيرا مف المباشرة المكا هة 
 إلىالمسيرات ال ماهيرية كالنك ه  أسمكباعنمديا  إف ،الشهداء

كهذا ما كاف فن بدايات اينفاضة  ،اليقاط العسكرية خارج المدف
لمطمكب ا .حيث المئات مف الشهداء فن شهكر قميمة ااقلى

كما الح ارة ككثيرة نطكير كسائؿ قنالية شعبية نككف رخيلة 
 .كال يمكف حلارها

 
 ال بد من مراعاة المتغيرات

 ،ال ييفع معها الح ارة اارضالمنغيرات عمى  إف
يما كسائؿ قنالية ذات ي اعة نغيييا  إلىماسة هياؾ حا ة  كا 

عنماد ف ينـ االأك ،عف المكا هة المباشرة النن نعرضيا لمخطر
عمى كسائؿ قنالية ذات فعالية كبيرة كخلكلا مع نقدـ 
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النكيكلك يا كنطكرها فن الحقؿ المدين الذم يمكف االسنفادة 
لممكاد  المككية ااكليةالمكاد  إليناج ،ميه فن الحقؿ العسكرم

 إلىيحناج  اامركهذا  ،مادة منف رة أمفن نلييع  ااساسية
يلالها ،عالقة فن هذا الشأفالكيميائية ذات اؿ اامكرنبسيط   كا 

كلكف بعيدا عف النعقيد العممن مف خالؿ  اايدممنياكؿ  إلى
نعريؼ المكاد بؿ ب ،العممية الكبيرة كالغريبة بأسمائهاطرح المكاد 

عميها فمسطيييا كحسب كؿ  المنعارؼالشعبية  بأسمائها
 إلىينكلؿ  أفكالمهـ  ،المياطؽ لكن يسهؿ النعامؿ معها

 ،كعممية يحلؿ مف خاللها عمى المكاد ااساسيةطرؽ فيية 
بعيدا عف  ،مف خالؿ نحضيرها بينيا كفن معامميا اللغيرة

يككف لديه ال رأة  أف ااخ مف فيكفن ،اسنشارات الكيميائييف
، فهذا يحناج اامكرينعامؿ مع هذه  أفكالمكهبة كالرغبة فن 

هذه  عقؿ خارؽ لكن ينعامؿ مع مثؿ إلىفطية كال يحناج  لؿإ
النقيد بالنعميمات كعدـ اال نهاد فن  إلىيحناج  اامر، اامكر

 .غير كاضح المعالـ أمر أم
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 التكنولوجيا تخدمنا
 ،ااكلىينـ نك يه الياس كما فن االينفاضة  أفأمميا 

بكسائؿ رخيلة كسهمة النياكؿ فن اليد كاف يبندع الطرؽ 
ذه فن ق ايككف  يدم أفكؿ مف هك راغب فن  إلىلمكلكؿ 

الحرب المقدسة ضد االحنالؿ، لقد طالعت ذات مرة دراسة 
الم اهديف نحدث فيها عف النكالؿ مع الم اهديف فن  احد

الميداف كنزكيدهـ بما يمـز مف خبرة نقيية مف خالؿ مكقع 
عميه مف قبؿ  اإلشراؼعمى االينريت ككيه مكقع ينـ ( قساـ)

لقائـ عمى ككؿ ما يعرض عميه يمر عبر رقابة ا ،الم اهديف
ككذلؾ ككف هذا المكقع ينبع لحركة  ،المكقع كهـ الم اهدكف

ينكالمكا مع عامة  أفحماس كيمكف لمقائميف عمى المكقع 
معمكمات  أمنـ دس  أفالياس المنلفحيف لممكقع فن حاؿ 

( قساـ)الغريب فمكقع  باامركهذا ليس  ،مضممة عميه لممنلفح
كلكف ينـ  ،قاكمةيحنكم عمى دكرات فن نقييات كسائؿ الـ

كالمطمكب  ،معقد لمعيالر المككية لهذه المكاد بأسمكبطرحها 
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ينـ طرح هذه العيالر بأسمائها الن ارية المعركفة حنى  أف
  .ينمكف الم اهدكف مف الحلكؿ عميها بسهكلة

 
 الخالصة

بؿ  بالحلكؿ عمى هذه المكاد الكيماكية أمر لع إف
رة مف لحظة بيعها كهن محاص ،م رد السؤاؿ عيها نهمةإف 

هن منابعة  أيضامف الشركات حنى نلؿ لممسنهمؾ كبالنالن 
المطمكب  إذاالس ف،  إلىمسنخدمها  أككنؤدم بالسائؿ عيها 

بينيا مف مكاد ال يثير اقنياءها  المكادهك كيفية نحضير هذه 
يبدع فن البحث  أفاللكر، المطمكب  كبأبسط كمنكفرة الشبهة

المكاد ككضعها فن منياكؿ هذه ير عف الكسائؿ السهمة لنحض
لكؿ المهنميف لكن يخمؽ ثكرة رخيلة النكاليؼ علية  ،اليد

فيها دكف العكدة  مف المشاركةينمكف كؿ فرد  ،عمى المحاربة
حماس  أفيعنقد  أييا، ككما اإلعالـمف خالؿ  إالنيظيـ  ام
 ،حربة المقاكمة ك مهكرها هك المعين بها بالدر ة ااكلى رأس

الذيف  اافرادالحركة ما بيف  إيقاعاب السياسن سيضبط فالخط
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نكفرت لهـ الكسيمة النن ييشدها كما بيف المبنغى كالمراد 
هذا  إلىيلؿ  أف إغفاؿمرحمة مع عدـ  أمالسياسن فن 

هذا المكرد  إلدارةال مهكر مف خالؿ كضع خطة مبدعة 
 أهدافياالبشرم الهائؿ ليخنلر الكقت قدر ما يسنطيع  كيحقؽ 

 .الغالية أرضياالمرحمية فن كيس االحنالؿ عف 
 

 نقاش مشروع لموسائل
 أيياحد أال يفهميا  أفقبؿ الخكض فن اليقاش ينميى 

يما ،يريد نكسير الم اديؼ كمف  ،يضع الحقائؽ كما هن أف كا 
ين اكز هذه المحاذير كالمخاكؼ النن  أف اإلمكاييةننكفر لديه 
 .ا يراه مياسبافهك سيد ميدايه كليفعؿ ـ ،سيطرحها

 حيث مفمياطؽ   غرافية  إلىككما قسميا الكطف 
 ال االحنالؿ، مقاكمة فن اافضؿ النكنيؾ إسنراني ية اسنخداـ

 الهاربيف لنكنيؾ نلمح النن المقاكمة كسائؿ يقاش مف ليا بد
 .حدا عمى ميطقة كؿ فن كالليد
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  الناري السالحو الغربية الضفة محافظات
 فعالية له السالح كهذا اقلىا اينفاضة مطمع ميذ

 بدأت لكيها قريب كقت حنى الفعالية هذه كبقيت ، دا قكية
 قد االحنالؿ مع االحنكاؾ أف كميها عدة اسباب كنخبك نخفت

 طرؽ فلؿ بسبب كذلؾ ،مسنكل أديى إلى ايخفض
 شؽ خالؿ مف االحنالؿ كبيف الفمسطييييف بيف المكالالت

 طرؽ عف عبارة بديمة أخرل شؽ ككذلؾ  ديدة النفافية شكارع
 قمؿ مما لمفمسطييييف بديمة طرؽ إلى بالندرج نحكلت زراعية

 أعماؿ لغالبية مسرحا مثمت النن الطرقات عمى االحنكاؾ
  يش أف آخر كسبب.  الن اكز عمميات خالؿ مف المقاكمة
 إال كالقرل المدف اقنحاـ عمميات عمى يقدـ ال ألبح االحنالؿ
. يفعا الرلاص معها ي دم ال النن تكالملفحا بالدبابات

 اليارم السالح  دكل مف النقميؿ إلى أدت النن ااسباب كمف
 لعب السالح لحامؿ أميية ظركؼ نكفرؼ ،فضكلناؿ م نمعيا

 شكارعه عمى االحنالؿ لمالقاة ينر ؿ أف أراد إف خالة،  دا
 يارم سالح قطعة يحمؿ مف كلكؿ يلعب مما االلنفافية
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 كسيمة يك د ال أيه حيث.  النيفيذ بعد يسحاباال هك كاالعب
 العبكر ينطمب كلدخكلها االلنفافية لمشكارع الدخكؿ نسنطيع يقؿ
 يقاط عيد الشكارع هذه مداخؿ عمى المقامة الحكا ز خالؿ مف

 هذه أف كما لمفمسطييييف المخللة الشكارع بعض مع االلنقاء
 باسنثياء مغمقة نككف ما غالبا االلنقاء فيها ينـ النن المياطؽ
 لمغادرة كافيا كقنا أيضا االيسحاب كينطمب ،  دا قميمة مياطؽ
 بكقكع عممه لحظة االحنالؿ أف كمعركؼ اار ؿ عمى الميطقة

.  كالمحالرة االينشار سريع فهك ميطقة أم فن عممية أم
 فن حاممه عمى خطرا يشكؿ حييها السالح حمؿ فإف كبالنالن

 مكقع مف إليه االيسحاب ينـ بقرم آمف مكاف نكفر عدـ حاؿ
ال النيفيذ  أف كيؤكد سينبعكيه، ااثر كقلاص الكالب فإف كا 
يما إطالقه عمى ليس هذا  كذلؾ الغربية الضفة ةمغالب كا 

 كال ، المقاكمة منياكؿ فن نككفبأف  بالسهكلة ليست فااهداؼ
. أ ك عالن عثماف محمكد الم اهد مع حدث ما ذكر مف بد

 كأطمؽ اهلل رحمه كمف حيث حساف بين اكةقر قرية مف عالء
 المكقع كغادر االحنالؿ مف الهيكين اضابط كألاب اليار
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 بكقكع االحنالؿ قكات أبمغت فقد ذكريا ككما ، لقرينه منك ها
 الميطقة لمحالرة باالحنالؿ أدل الذم اامر ، العممية

 كاسنشهاده االحنالؿ مع كاالشنباؾ عالء. أ  الم اهد كمالحقة
 .
 

...  آخر سالح
 الكسيمة هك سيككف سالح عف الحديث مف بد ال

 نكفيره أحسيا إف الضفة فن االحنالؿ مقاكمة فن ااي ع
 ميها المك ه بأيكاعها الياسفة العبكات كهك أال معه كالنعامؿ
 نـ  ميعهاك ،كالن ارم أرضن لغـ شكؿ عمى كالياسؼ

 النقلير مف بالرغـ االحنالؿ ضد المقاكمة قبؿ مف اسنخدامها
 الكسيمة أيها قياعنيا مع فيها، ال هكد اسنثمار كقمة النطكير فن

 خطرا أقؿ عميها كالحلكؿ ، نحضيرها لسهكلة ، حاليا ااي ع
 لمحلكؿ الذم اليارم السالحمع  ةرفبالمقا ااميية الياحية مف
 ، سهال ليس كهذا الشراء عيد كثقة آمف ملدر مف بد ال عميه
 ألفه مف بينيا عميه الحلكؿ باإلمكاف  رالمنؼ السالح بييما
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 كضع ينطمب كهذا ، الن ار مف لمشراء حا ة كال يائه إلى
 سهمة طرؽ إلى بالنكلؿ كذلؾ المقاكمة بأيدم اإلمكاييات
 أيه السالح هذا مزايا كمف.  السالح هذا نحضير فن كبسيطة
 يسنخدـ السالح هذا ككف فابأـ االيسحاب مف مسنخدمه يمكف
 طريؽ فن كزراعنه لنمكيهه فقط يحناج كمسنخدمه حدةكا لمرة

 السالح لهذا أثر أم بدكف كااليسحاب مسبقا المرلكد الهدؼ
.  الملفحة كالسيارات الملفحات ضد اسنخدامه عف ياهيؾ

 
...  منو بد ال والذي

 اللاركخ هك عميه الحلكؿ مف بد ال الذم السالح
 فن أهمية مف له لما المقبمة المرحمة فن ممحة كسيمة بككيه
 المياطؽ كبالذات ، الضفة محافظات فن لمعب قكاعد خمؽ

 الضفة فن أييا عمما ، ـ1948 عاـ المحنمة لألرض المحاذية
 أك مسنكطيانه سكاء االحنالؿ عمؽ إلى يلؿ لكن الغربية
 كـ6-3 مف كيمكمنرات لعدة يحناج 1948 عاـ المحنمة اارض
 ينطمبه ما لشراء حا ة يمادك لممقاكميف نكفيره باإلمكاف كهذا
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 بعيدا فردم ب هد عميها الحلكؿ كباإلمكاف لنحضيره مكاد مف
 المعمكمات نكفرت حاؿ فن ثمافاا كبأرخص شبهات أم عف
. المقاكمة مهمة كهذه نلييعه كيفية عف
 

 القدس فن اسنخدامه المفضؿ النكنيؾ ياقشيا كأف سبؽ
 ميها اسنثيى قد ال دار بعد القدس أف اإلشارة مف بد ال كلكف
 فن أحياء ضـ نـ كبالمقابؿ ال دار خارج كألبحت أحياء
 كمحافظات مدف باقن عف نخنمؼ كالقدس ، ال دار داخؿ
 االخنالط لكثرة يعكد كهذا ااهداؼ بكثرة نمناز بككيها الضفة
 ااماكف لمراعاة يدعك كهذا كالفمسطييييف االحنالؿ سكاف بيف
 لسبب كبيريف كحيطة حذر إلى بحا ة كهن اخنيارها ينـ النن

 الخيار أف إلى اإلشارة ن در كهيا فيها المراقبة كاميرات اينشار
 اسنخدامها نـ النن الن ارية العبكات اسنخداـ هك اآلف اافضؿ

 القيثارة اسنخداـ مثؿ ااقلى اينفاضة فن الم اهديف قبؿ مف
 عممية فن العبكات مهيدس البرغكثن اهلل عبد ليعها النن
 شنء كؿ بمعيى كالكمبيكنرات الحمكيات عمب ككذلؾ اركسب
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 سمكاف خمية عمميات عمى دراسة يؤكد كهيا نفخيخه باإلمكاف
المنكفر عمى الشبكية ( المكت مهيدسك) عيكاف نحت

 عمؿ أثياء النيقؿ فن السهكلة ميزة ااسمكب كلهذا المعمكمانية،
 الينباها يمفت ال الذم الن ارم بالشكؿ نمناز النن العبكات
 النعامؿ أثياء كالحيطة الحذر مراعاة مف بد ال كيذكر كيعكد
 كاالسنكشاؼ المراقبة كسائؿ بسبب القدس مديية داخؿ معها
 كمكاف كالعكدة الذهاب طريؽ كدراسة نحرؾ بأم القياـ قبؿ

 قائما زاؿ ما اليارم السالح خيار أف يغفؿ كال . النيفيذ كمحيط
. اللاركخ سالح ككذلؾ القدس مديية محيط فن
 

 1948 عام المحتمة األرض
 مق الميطقة هذه فن لممقاكمة كسيمة أفضؿ إف

 فا ؛الكانـ إال اليارم السالح اسنبعاد مع الن ارية العبكات
 إف .الميطقة هذه فن حاممه عمى خطكرة يشكؿ اليارم السالح
 لمطريؽ نخريب مف الشعبية الحرب هن هيا ي حاا الكسيمة
 لدكلة الحيكية االنلاؿ كسائؿ كنعطيؿ الملالح كحرؽ
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 أك لمقنؿ الكلكؿ دكف لملهايية النرهيب كممارسة االحنالؿ
 يخص فيما ذكريا فكما اسنثيائية حاالت فن إال ال رح حنى
 كما يعد لـ أميه بأف العدك إشعار هك الهدؼ أف الميطقة هذه
 ألبح البالد هذه فن البقاء أف لقياعة إيلاله مف بد كال كاف
 إعالـ فن كثيرة نقارير كنبت كقد...  المحنمؿ مف أكثر كمفاـ

 كباإلمكاف لممقاكمة مكشكفة كأيها النحنية بيينه عف االحنالؿ
 بهذا سمكاف لخمية المكت مهيدسك دراسة مف االسنفادة

.  الخلكص
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 تحقيقو من بد ال مطمب الصاروخ
 

 خالهإد مف بد ال كالذم.  النفليؿ مف بد ال اهمينه
 ـ1948ك كالقدس الضفة فن االحنالؿ مع اللراع معادلة فن
 .

  لمصاروخ التدميرية والقدرة الفعالية
 كقنها مدل ككذلؾ ااخرل بالكسائؿ مقارية  دا محدكدة فهن
 كنأثيرها فعالينها أن إال.   دا منكاضع الهدؼ إلابة فن

 كبرأ الن ربة بؿ ئنإيشا كالـ ليس كهذا  دا كبير االسنراني ن
 ـ2000 العاـ قبؿ سكاء بعيدة ليست اهلل حزب فن ربة ،برهاف

 لهذا عالية اإلسنراني ية فالفعاليةـ 2006 نمكز حرب إباف أك
 االحنالؿ لدل يطمؽ ؛ ايهدقنه عدـ مف بالرغـ اللاركخ
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 سكايها مف كالمدف الشكارع إخالء نعين النن اإليذار لفارة
يقاؼ  شاخلة العدك عيكف  عؿكت اإليذار فنرة طيمة الحياة كا 

 أف هيا يغفؿ كال اللاركخ سقكط باينظار السماء يحك باسنمرار
 كهذا الهالؾ مف يفسها عمى نخاؼ بطبيعنها البشرية اليفس
 يقامر كال حيانه عمى حرلا ااشد هك عدكيا أف إال ،طبيعن

 ي عمه كهذا لحظة أم فن فيه المكت له منكقع بكضع يبقى بأف
...  اللكاريخ بها نسقط النن المياطؽ ادرةمغ فن كثيرا يفكر

 
  التغطية إمكان إلى سريعة نظرة

 ين اكز ال الليع محمن لاركخمساحة نغطية  هن ما
  ؟ميها إطالقه يمكف النن المياطؽ هن كما ؟كـ6-4 مداه

 إلى فمسطيف ؿاشـ مف كـ 800 هياؾ أف سي د
 هدؼ كهن ،كـ6-4 عمؽب العيلرم ال دار بمحاذاة  يكبها
 ن معات نقنطيها المسافة هذه معظـ أف كسي د ليا محقؽ

 بأكثر سنككف اإللابة إمكايية أف حيث طكلن بشكؿ لالحنالؿ
 ككذلؾ مساحة مف نحنمه كما لممسنكطيات باإلضافة% 80 مف
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ـ، 1948 عاـ المحنمة اارض أيضا أرديا كأف القدس مديية
 مخارطاؿ خالة ثقيمة معدات مع ينعامؿ أف عمييا يفرض كبما
 ياهيؾ لغير اللاركخ هذا ككف المسنخدمة المكاسير أيكاع أك
 فن إخفائه كسهكلة كزيه لخفة كيقمه قمؿح عمى القدرة عف

 ممكهة مخابئ إي اد خالؿ مف الخلكلية كالسيارات الحقائب
 خالؿ مف بعد عف اإلطالؽ ميزة لها أف كما ممناز بشكؿ
.   لذلؾ الخالة الكهربائية الدكائر

 
:   المعادلة في ثبتون كيف

 ننـ أف المعادلة إلى السالح هذا دخؿ حاؿ فن المنكقع
 بداية فن كاف ماؾ ،االحنالؿ قبؿ مف عييفة فعؿ بردة مكا هنه
 نـ قد كاف السالح هذا أف العمـ مع غزة قطاع فن اسنخدامه

 كاف حيث لمقطاع الضفة إسياد خالؿ مف بدايانه فن نثبينه
 م زرة أك باغنياؿ إطالقه ينـ ركخلا كؿ عمى يرد االحنالؿ
 مف الم ازر هذه عمى نرد كايت الضفة فن بدكرها كالمقاكمة

 إعادة إلى باالحنالؿ حدا مما االسنشهادية العمميات خالؿ
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 كا  باره ،اللكاريخ إطالؽ عمى الفعؿ ردة ح ـ فن حسابانه
 فن ثرأ لها ليس النن اللكاريخ ضربات كنمؽ امنلاص عمى
 ي عمه مما أميه كنفقده العدك نسنيزؼ ككيها إيما إطالقها كقت
 مف بد ال كهذا ،كالرحيؿ معها النعايش بلعكبة يقنيع

 قبؿ مف فيه كمبالغا قاسيا سيككف الرد اف  يدا له االسنعداد
 عمى لمرد مسبقا االسنعداد خالؿ مف يككف كهذا االحنالؿ

.   هك اء فعمه ردة كايت حاؿ فن كبقسكة العدك
..  ستخدمون أين من

 إلطالؽ ن ارب عدة ـ2002 العاـ فن كاف لقد
 كقد ،محدكدة مدف فن بعضها ي ح كقد الضفة مف اللكاريخ

 نـ كبعضها ،كاحدة كلمرة ينيمة هذه اإلطالؽ حاالت كايت
،  اهلل راـ مديية فن حدث كما النلييع طكر فن كهك إحباطه

 لؽينع فيها لممقاكميف ا نهادات الكقت ذلؾلقد كايت فن 
 الفمسطييية المدف داخؿ مف أطمقها فالبعض اإلطالؽ بمكاف
 بسبب مكايه غير فن كاف اال نهاد كهذا ،كيابمس طكلكـر مثؿ

 معرضة ألال هن النن االحنالؿ قبؿ مف المدف هذه ا نياح
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 أف هك لإلطالؽ المياسب المكاف إف لحظة كؿ فن لال نياح
 قبؿ مف عنياداال ينـ حنى السكيية ااماكف عف بعيدا يككف

 به كيسمـ الضربات كيمنص ال ديد السالح هذا عمى االحنالؿ
.  للالحيا هك بالنأكيد كالزماف
...  معادلة

 مع النعايش يسنطيع االحنالؿ لدل السياسن المسنكل
 فالكثير االحنالؿ دكلة سكاف مف أكثر يسبيا اللكاريخ إطالؽ

 دايهـبؿ مف سفر ك كازات بديمة بيكت يممؾ اللهايية مف
 إف.  اإلسرائيمية لم كازات إضافة ميها قدمكا النن االمية
  يدا يفكركف السكاف هؤالء سي عؿ اللكاريخ مف الكثير سقكط

 دكلة مغادرة أك لمساحؿ بااليسحاب إما البالد هذه مغادرة فن
 مع حدث كما المياطؽ هذه فن الحياة يقنؿ مما ،كميا االحنالؿ
.  الغربن اليقب فن طياتالمسنك ككؿ كعسقالف سديركت
  مقارنة

 ال باؿ مف كثيرة الضفة مف اإلطالؽ أماكف إف
 خالة الطبيعية السكانر بكثرة ممناز الضفة أف كما ،كالكركـ
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  دا ممكف بعد عف اإلطالؽ أف كما الزينكف كأش ار ال باؿ
 عمى.  اللاركخ يطمؽ مف مالحقة االحنالؿ عمى يلعب مما

 بحكـ كأثقؿ أكبر اللاركخ فأ حيث غزة قطاع مف العكس
 لعكبة بسبب ،لهدؼإلى ا ليلؿ يحنا ه الذم المدل طكؿ

 بغالبينها القطاع فن اارض أف حيث المسافة كبعد ال غرافيا
 كنحت مفنكحة عازلة مياطؽ هياؾ أف عدا ،محركقة أراض
 مما طبيعية سكانر بها يك د كال ،الساع مدار عمى المراقبة
 اللياعية كااقمار كالن سس المراقبة لطائرات االيكشاؼ يسهؿ

 االحنالؿ لدل اإليذار إلطالؽ كافيا زميا يكفر مما ،كالبالكيات
 معدكما سيككف نطكيرهاف فإ الضفة أما.  المياطؽ نمؾ فن
 لذلؾ، ةكالنكيكلك ن الفيية اإلمكايية عدـ بسبب االحنالؿ لدل

 انطكريه عمى االحنالؿ يعمؿ النن الميظكمات عف كسينحدث
 .اللكاريخ العنراض
.   تطويرىا يجري منظومات

 الفوالذ قبة  .
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 الفكالذ مف سميكة بطبقة الميازؿ نحليف فن نمثؿتك
 أخرل  هة كمف ،اللاركخية القذائؼ سقكط مف قريبة لككيها
(  داكد مقالع)  اسمه  هاز نطكير عمى المشركع هذا يرنكز
العاـ مطمع  كاف مف المزمع نشغميه فإيه االحنالؿ كحسب
 ،كلكف ال بد مف نكفر شركط ي اح هذه الميظكمة ـ،2010

اللاركخ لكن ينـ  إطالؽثايية مف لحظة 15 إلىفهك يحناج 
كااللنقاء مع  إلطالؽؿ أخرلثايية 15 إلىكيحناج  ،النشخيص
ثايية  30 إلىهذا ال هاز يحناج  أفبمعيى  ،إلسقاطهاللاركخ 

سقاطهلنشخيص اللاركخ المها ـ   ،إلابنهي ح فن  إفهذا  كا 
يه فن أكهذا مسنحيؿ مع اللكاريخ ذات المدل القلير بسب 

المحظة النن ينـ فيها نشخيص اللاركخ سيككف اللاركخ قد 
ف لاركخ القساـ كذلؾ ا ،ثكاف عمى السقكط 5كأ 3بقن له 
 فن كـ4 يقطع أف بإمكايه أف لـ فن الثايية بمعف200سرعنه 

 ،اإلسقاط إمكايية سقاطاإل ل هاز ينيح لف كهذا ،ثايية 20
 إطالؽ يقطة عف ابعيد اإلسقاط  هاز يككف أف ي ب بحيث

 يعين ثايية30 عف نقؿ ال زميية مسافة شنء أقؿ اللاركخ
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 بيف ال غرافن النشابؾ بسبب يككف لف كهذا كـ6 بحدكد
 كـ800 طكؿ عمى كاللهيكيية الفمسطييية السكيية الن معات
 النكمفة إلى إضافة مسنكطياتكاؿ القدس ككذلؾ ال دار بمحاذاة
 100 ييفؽ اف بحا ة فاالحنالؿ لاركخ كؿ إلسقاط الباهظة

 هائال اسنيزافا سيشكؿ كهذا الكاحد اللاركخ ثمف دكالر ألؼ
.  لالحنالؿ  دا كمكمفا
 فمنكس مدفع  
 سالح فن اآلف اسنخدامه كينـ أمريكن إيناج المدفع هذا

 يمكيه برادار دمزك مدفع كهك ،االحنالؿ لقكات البحرية
 ما  دا قلير بمدل كيطمؽ المدل قليرة اللكاريخ نشخيص

 الدقيقة فن كيطمؽ ،اللاركخ إلسقاط منر1000-600 بيف
 ث/كـ1 إطالؽ كسرعة ممـ22 عيار مف طمقة600 الكاحدة

 مف در ة90 كبزاكية اامنار مئات ارنفاع عمى ييفذ كاإلسقاط
 كهذا ،دكالر يكفمؿ 40 فهك الكاحد المدفع ثمف أما المدفع
 محطة مثؿ  دا محدكدة مياطؽ لنأميف إال ييفع ال المدفع
 فهن عسقالف كهرباء محطة نغطية أ ؿ كمف ،عسقالف كهرباء
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 كاممة نككف لف كالنغطية ،اليكع هذا مف مدافع 5-4 مف نحناج
 ممـ22 بقطر طمقانه أف المدفع هذا عيكب أما ،  زئية بؿ

 هياؾ كنيف ر الميازؿ أسطح لكعؿ السكيية ااحياء فن كنسقط
 المسنهدؼ اللاركخ ألاب إف ككذلؾ المرعب للكنه إضافة

 السكيية ااحياء عمى سقطت ؼسك المسقط اللاركخ شظايا فإف
 .
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 االتصاالت
 

  النقال الياتف لجياز العممي االسم
 بياء بذلؾ كسمن ( cell phone) كمؿالخ ال كاؿ هك

 عممه، فن ال كاؿ عميها عنمدم ،خاليا إلى المديية نقسيـ عمى
 المشمكلة المياطؽ فن مينشرة نككف( cells) الخاليا كهذه

 ،إرساؿ محطة يك د  خمية كؿ كفن الخمكم الهانؼ بخدمة
 كؿ فن يك د. راديك إرساؿ معدات يحمؿ برج عمى نحنكم
 هذه عدد يلؿ كقد اإلرساؿ محطات مف كبير عدد مديية

 كهن) لمنحكيالت مركزية طةمح بها كينحكـ بالمئات المحطات
 Mobile) باسـ كنعرؼ( لمشركة الرئيس الكمبيكنر بمثابة

Telephone Switching Office)، المحطة هذه نعمؿ 
 أيضا كنعمؿ المديية، فن المينشرة الخاليا فن النحكـ عمى
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 الهكانؼ مع ال كالة الهكانؼ فن االنلاالت كؿ ربط عمى
 منحرؾ كيت إذا. النقميدم ؿاالنلا بيظاـ نعمؿ النن اارضية

 أف دكف أخرل إلى خمية مف ننحكؿ اإلشارة فإؼ االنلاؿ ثياءأ
 مكنب عميه كيشرؼ بذلؾ كيقكـ ،االنلاؿ ييقطع

 محطة فن كمبيكنر عف عبارة كهك ،(MTSO)النحكيالت
 كينعقبه ال كاؿ يظاـ كؿ فن ينحكـ ،بال كاؿ الخالة اإلرساؿ
 لالينقاؿ اامر كيعطن ،الؾل ك نلؿ النن اإلشارة قكة كيقيس

 كؿ كيربط كما ،اإلشارة نضعؼ عيدما أخرل خمية إلى
 لممحطة النابعة الخاليا كؿ فن المك كدة النقكية محطات
   .لمكالمانؾ الفانكرة قيمة حساب أيضا مهامه كمف المركزية

:   النقال الياتف تشغيل عند يحدث ماذا
 بشيفرة لنسـ إشارة يسنقبؿ يهإؼ ال كاؿ نشغيؿ عيد

 ال كاؿ  هاز بيف النعرؼ ينـ كهيا( SID) النعريؼ يظاـ
 النعريؼ شيفرة بمقارية ال كاؿ يقكـ ذلؾ كبعد ،اإلرساؿ كمحطة
 فإذا ال هاز، فن المخزية بنمؾ كمقارينها اسنقبمها النن الخالة

 بيف عميها المنعارؼ الشيفرة يفس أيها كنبيف المقارية نمت
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 سينعامؿ النن الخمية عمى ينعرؼ كاؿالج فإؼ ،كالمحطة ال كاؿ
 مكنب إلى نس يؿ طمب بإرساؿ بعدها ال كاؿ يقكـ. معها

 نعقب مف اإلرساؿ محطة مكفم مذاؿ( MTSO) النحكيالت
 البيايات قاعدة فن المكقع بيايات كنخزف ،ال كاؿ نكا د مكاف

 ايها كذلؾ ،انلاؿ فيها يأنيؾ النن المحظة فن السنخدامها
 لنمؾ الخدمة نغطن النن كالخمية ال كاؿ كافـ دكما نراقب

.  ال كاؿ فيها المنكا د الميطقة
 مف تالنحكيال مكنب عيها يحلؿ النن المعمكمات

 ،( ESN) االلكنركين النسمسمن الرقـ: هن نشغيمه عيد ال كاؿ
 يخنمؼ رقـ له  هاز ككؿ نسنعممه، الذم بال هاز خاص كهك
 هاذيف خالؿ كمف ،(MIN) ال كاؿ نعريؼ كرقـ ،اآلخر عف

 المينشرة الخاليا طريؽ كعف الشخص، هكية نحديد ينـ الرقميف
 عالية بدقة يقاؿ  هاز أم مكاف نحديد ينـ يهإؼ الميطقة فن

 مف نيقمه عيد حركنه نحديد أيضا كينـ ،اارض سطح عمى
 الكمبيكنر إلى المعمكمات بيقؿ الخاليا كنقكـ ،آلخر مكاف

 هذه كأرشفة بنس يؿ يقكـ لذما ،بالشركة الخاص المركزم



79 

 

 كحركنه ال هاز هذا نيقالت نككف كبذلؾ ،بأكؿ أكال المعمكمات
 ذاكرة عمى ؼرشنأ فن بمحظة لحظة كبدقة كمحفكظة معركفة
 ذلؾ يشمؿ كقت، أم فن إليها الر كع كيمكف ،المركزم ال هاز
. االنلاؿ طرفن مكقع نحديد أيضا

 الحلكؿ ةاللهيكين المخابرات أ هزة كنسنطيع كما
 كقت أم فن الالسمكية كأ السمكية سكاء مكالمانؾ  ميع عمى
 أيضا كنسنطيع المركزم، الكمبيكنر خالؿ مف ،السية مف

 بزميها بؾ كانلمت بها انلمت النن اارقاـ  ميع معرفة
 طريؽ عف ،اارض عمى مكايؾ معرفة كذلؾ الحقيقن،
 .الم اكرة ياالخال لىإك مف اليقاؿ  كالؾ يرسمها النن الذبذبات

هك الذم ( العدك)هك حقيقة أف كما يسهؿ عمى العدك ذلؾ 
فن الضفة الفمسطييية شبكة االنلاالت  إقامةكافؽ عمى 

حناج إلى عمميات النقاط مبالنالن ال  كالغربية كقطاع غزة، كه
لممكالمات، بؿ إف المقاسـ الرئيسية لشبكة االنلاالت 

 اللهيكييةة االنلاالت الفمسطييية مرنبطة بشكؿ نمقائن بشبؾ
 ةإلى  ايب ذلؾ فإف شبكة الهانؼ اليقاؿ الفمسطيين(. بيزيؾ)
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، ( كاؿ)العاممة فن الضفة الغربية كقطاع غزة كالمعركفة بػ
فن الكثير مف خدمانها، فضالن عف نكقيعها ( العدك)نعنمد عمى 

لالنلاالت، اامر  اللهيكيية( أكرايج)عمى انفاؽ مع شبكة 
كثير مف ال هكد مف أ ؿ اؿحناج إلى مال  عدكاؿالذم ي عؿ 

. معمكمة يريدها أم، كالحلكؿ عمى رلد المكالمات الهانفية
أما باليسبة ا هزة االنلاالت الالسمكية ااخرل المسنخدمة 

، فهن أ هزة (ميرينس)فن الضفة الغربية كالقطاع، سيما أ هزة 
عمى خاللة، إلى  ايب اعنماد آالؼ الفمسطييييف  لهيكيية

، مثؿ سيمكـك كبيمفكف، للهيكييةشركات الهكانؼ اليقالة ا
 . كغيرها مف الشركات

 
 SMS المكتوبة الرسائل

 Short"اخنلار لػ خدمة الرسائؿ القليرة  SMSإف 

Message Service" كلكف ببساطة، هن يمط مف ،
االنلاالت النن نرسؿ يلان بيف الهكانؼ اليقالة، أك مف  هاز 

فعيدما يرسؿ لديؽ لؾ رسالة  .نؼ يقاؿكمبيكنر إلى ها
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SMSنعبر حييئذ الرسالة خالؿ الػ ، (SMSC  ) كهن
، ثـ إلى  "Short Message Service Center"اخنلار لػ

البرج، كالبرج يرسؿ بدكره الرسالة إلى  هازؾ كرـز لغيرة مف 
فن بعض ااحياف، كعيدما نرسؿ . البيايات عمى قياة النحكـ

 ،لها  هازؾ اليقاؿ إلى البرج عمى قياة النحكـأيت الرسالة، يرس
 إلىك مف هياؾ نرسؿ  SMSCرسؿ مف البرج إلى الػكتُم 

عيدما نرسؿ رسالة إلى لديؽ، الرسالة ال  .الشخص المطمكب
 هاز الطرؼ  فا ؛نلؿ مباشرةن إلى الطرؼ المرسؿ إليه

غير فعاؿ أك خارج يطاؽ الخدمة ليسنقبؿ  قد يككف اآلخر
ليكـ عمى ااغمب  SMSا نخزف الرسالة فن مركز لذ ؛الرسالة

دخؿ إلى أف مأك  ،الخمكمحنى يشغؿ الطرؼ اآلخر هانفه 
م اؿ اإلرساؿ ليسنقبؿ الرسالة، كسنحفظ حييها الرسالة عمى 

 . هازه حنى يحذفها
 بيفس كالنخزيف لمرقابة نخضع SMS الػ رسائؿ إف

 قهذ كنلييؼ نخزيف ينـ حيث المكالمات، نخزيف سهكلة
 نكا د كأماكف الرسائؿ نسنخدـ النن اا هزة أرقاـك ،الرسائؿ



82 

 

ذا ،المسنقبؿ كال هاز المرسؿ ال هاز  هذه ألحاب كاف كا 
 أسماء عمى شراؤها نـ اا هزة أف أك مسبقا معركفيف اا هزة
. هـئأسما نخزيف أيضا ينـ يهإؼ معيية

( فمنر) مرشح عمى المركزم الكمبيكنر  هاز يحنكم
 كذلؾ ،كنلييفها كفرزها الكممات نمييز عمى ادرؽ ،لمكممات

 المكضكعة الكممات مف قائمة عمى بياء المكالمة إ راء أثياء
 أ هزة نخناره ما الكممات هذه كنضـ ،الكمبيكنر عمى مسبقا

 ...رماف رلالة، عبكة، سالح،) مثؿ اإلسرائيمية المخابرات
 فكرا ينـ ،الكممات بهذه ألحابها ينحدث النن كالمكالمات( إلخ

 أف الكمبيكنر يسنطيع أيضا. لمضمكيها كاالسنماع لها النيبه
. المراقبة إلى كنحكيمها غامضة، رسالة أم يميز

 نـ أميية دراسات خالؿ كمف هيا يؤكد أف يريد :خالصة
 مف نسنطيع طريقة يك د ال يهأ عمى الس كف داخؿ إ راءها
 أك المةمؾ خالؿ مف سكاء ،اليقاؿ الهانؼ اسنخداـ خاللها
 قمت كلك حنى ذلؾ، عمى كاضحة أدلة نرؾ دكف ،رسالة

 بأسماء نس يمهـ كنـ  ديدة كشريحة  ديد  هاز باسنخداـ
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 الطرؽ هذه كؿ المحادثة، بدؿ الرسائؿ كاسنخدمت مسنعارة،
 اعنقالها نـ النن الخاليا مف  دا اكبير اعدد فإ. فشمها أثبنت
 اليقاؿ الهانؼ افؾ قللها، ليا كركت اآلف معيا نعيش كالنن
 نسنطيع النن الكحيدة الطريقة بهـ، اإليقاع فن مالرئيس السبب

 اليقاؿ الهانؼ اسنخداـ عدـ هن المشكمة هذه حؿ خاللها مف
.   مطمقا

  
 المخاشير

 عبر كنينقؿ ،الراديك أمكاج بيظاـ نعمؿ أ هزة هن
 الخمكم الهانؼ كبيف بييها كالفرؽ معيف نردد خالؿ مف ااثير

 اكاحد اشخص فإؼ لذا ؛النردد يفس باسنخداـ ينـ النلاؿا فأ
 هياؾؼ ال كاؿ فن أما يسنمع، كاآلخر النحدث يسنطيع فقط
 مما ،لالسنماع مخلص آخر كنردد لمحديث مخلص نردد
 كما. الكقت يفس فن النحدث يمكيها الشخليف كال إف يعين
 بااقمار المرنبط GPS الػ بيظاـ مرنبطة غير المخاشير أف
 مخشير  هازم هياؾ أف فرضيا لك آخر بمعيى ،اللطياعيةا
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 ال هازيف عمى النيلت إمكايية فإؼ ،كـ2 الهكائن اـمداه
 ابنعد فإك ،نرددهما مدل فن الك كد المنيلت مف ننطمب

 قبؿ مف المغطاة المساحة هذه عف الماسح بال هاز المنيلت
 هذه اسنخداـ كأيضا .النيلت يسنطيع فمف ،المخشير  هازم
 مدييةفن  كاف فإ خلكلا ،كاقعيا مثؿ فن آمفر غن اا هزة

 فإؼ ،االحنالؿ مع مكا هةاؿ مكاقع كهن ،قرية حنى أك مخيـ أك
 العمالء هؤالء نزكيد ككذلؾ اارض عمى عمالؤه لديه االحنالؿ
.  منطكرة الكنركيية بأ هزة

 
:    GPS الموقع تحديد نظام

ندكر قمر لياعن  27ميظكمة مف  عبارة عف هن
 3قمر لياعن مسنخدـ ك 24فعميا )اارضية  حكؿ الكرة

نعمؿ فن حالة نعطؿ أم مف ااقمار  احنياطية أقمار
كمف خالؿ هذا اليظاـ ينـ نحديد مكاف أم شخص  ،(الرئيسية

 GPS ك هاز نحديد المكقع .كبدقة عالية اارضعمى سطح 

ككأيها لعبة  يسنخدـ فن الحركب الحديثة ، ف عؿ مف الحرب
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كمبيكنر يقـك فيها المها ـ بنحديد إحداثيات الهدؼ بدقة ، 
لمكلكؿ إلى الهدؼ  GPS المك هة نعنمد عمى يظاـ فالقذيفة
 بشكؿ إسرائيؿ اعنمدت غزة، عمى ااخيرة الحرب فن .المحدد
 عمى  يكدها مكاقع نحديد فن خالة اليظاـ هذا عمى كبير

 طؼ،بالخ المنكالمة حماس نهديدات بعد خالة ،اارض
 أثياء لهيكين  يدم اخنطاؼ مف حماس نمكيت كعيدما
 هذا طريؽ عف مكايه  معرفة إسرائيؿ اسنطاعت الحرب،
 االخنطاؼ لحظة فيه المنكا د المكاف بقلؼ كقامت اليظاـ
 القساـ كنائب مف المقانميف مف معه مف كاسنشهد ال يدم فقنؿ

. 
 مراقبة فن أيضا اليظاـ هذا عمى المخابرات اعنمدت

 ح مه ين اكز ال  دا لغير  هاز زرع ينـ حيث لم اهديف،ا
  ميع رلد ينـ ذلؾ كبعد الم اهد، سيارة فن القميص زر

 عدـ إلى أيضا النيكيه ي ب كهيا  دا، بسهكلة السيارة نحركات
  .لقاء أم أك كايت مهمة أم فن  الشخلية السيارات اسنخداـ
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  الصوت بصمة
 ااكنار نزازاه يني ة اإليساف فن اللكت يحدث

 العضالت بمساعدة الزفير هكاء بفعؿ ،الحي رة فن اللكنية
  ميعها نشنرؾ ،لغيرة غضاريؼ 9 بها نحيط النن الم اكرة

 ،معيف نردد لها لكنية يبرة لنخرج كالحي رة كالمساف الشفاه مع
 اللهيكين العدك اسنغؿ كقد ،غيره عف يسافإ بها كؿ ميزيت

 ،الهانؼ فن المنحدث لشخصا هكية نحديد فن اللكت بلمة
 بكممة يطؽ كلك حنى المنحدث هكية نحديد يسنطيع حيث
 مرئية ذبذبات إلن لكنه رييف بنحكيؿ ذلؾ كينـ ،كاحدة

 ال يهأ كما. (اإلسبكنرك راؼ) اللكت نحميؿ  هاز بكاسطة
 حنى ،لكنه نردد نغير اارض ك ه عمى إيساف أم يسنطيع

 ألبح لك حنى أك ضعيفا، لكنه كألبح مريضا كاف كلك
 مف البعضمف  هياؾ مطمقا، ينغير ال النردد العمر، فن كبيرا
 يحكؿ أف كيسنطيع( اللكت نغير) أ هزة باسنخداـ يقكـ

. ينغير ال النردد لكف لحيح هذا ،آخر لكت إلى لكنه
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 الحلكؿ هك ،بالضبط المخابرات أ هزة به نقكـ ما فإ
 المسئكليف كأ المطمكبيف لألشخاص لكنية عيية عمى مسبقا
 طريؽ كعف ،بشكؿ عاـ مراقبنه نريد لمف أك النيظيمات فن

 المقاسـ أ هزة ب ميع منلؿ لممخابرات مركزم حاسكب
 بمقارية لنآ بشكؿ الحاسب يقكـ ،االنلاؿ بشركات الخالة

 نطابؽ كعيد ،المخزية البلمات مع المنكمميف ألكات نردد
. المنكمـ الشخص هكية يكشؼ ال هاز فإؼ إحداها

 عف باإلعالف الفمسطييية النيظيمات أحيايا نقكـ
 نككف النن ،اايباء ككاالت مع باالنلاؿ يفذنها النن العمميات
 يقكـ فيديك أشرطة نكزيع أك ناـ كدائـ، بشكؿ مراقبة خطكطها

 هكية المخابرات نعرؼ كحنى ،بياف بقراءة مسمحكف فيها
 كن رم يؼاارش إلى ر عت ثـ لكنه يبرة نأخذ فهن المنحدث
 ني ح ما كغالبا ،البلمة هذه أ رنها النن لممكالمات افحص
. الطريقة هذه

 ،اامف م اؿ فن الخبراء مف الكثير بيف اعنقاد كيسكد
 كدقة سرعة كااكثر ااهـ الكسيمة ألبحت اللكت بلمة أف
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 عمى االعنماد نزايد بعد ،ااشخاص هكية عمى النعرؼ فن
 إلى ميهـ البعض ذهب بؿ االلكنركيية، االنلاؿ كسائؿ

 كثيقة أم أك السفر ك كاز اللبح بلمة مف أهـ اعنبارها
 ي رم شخص أم هكية نحديد إمكايية ليا ينضح كهيا ،أخرل
 كمن،العـ أك الميزلن أك اليقاؿ الهانؼ باسنخداـ مكالمة أم

 أ هزة عمى كمكضكعة معركفة له اللكت يبرة نككف أف بم رد
. بالخدمة نزكد النن شركاتاؿ فن العاممة الكمبيكنر

 
 االنترنت

 الهكانؼ عف المراقبة ياحية مف االينريت يخنمؼ ال
  ميع لؿكت عالمية، انلاؿ شبكة فاالينريت ،كثيرا اليقالة
 إال االينريت فن شنء يك د فال بعض،ب بعضها العالـ دكؿ

 فن مكقع أم نلفح عيد: المثاؿ سبيؿ كعمى ،كمراقب
 ينـ كبالنالن ،الرئيس السيرفر مف قؤعااسند ينـ يهإؼ االينريت
 حنى حن،اؿ ثـ المديية ثـ ،المكقع اسندعت الذم البمد نحديد

 الذم ،الكمبيرنر ب هاز الخاص( بن مآ) الػ رقـ إلى الكلكؿ
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 الهانفن الخط معرفة كبالنالن ،خالله مف المكقع اسندعاء نـ
 لاحب كمعرفة ،االينريت بخدمة الكمبيكنر يزكد الذم
 أف عمى يؤكد كبالنالن ،(بن مآ)الػ رقـ خالؿ مف بيكنرالكـ

 نحديد ينـ بحيث مراقبة فالرسائؿ ،مراقب االينريت فن ما  ميع
 ،إليه كلمت الذم كالمكاف ،الرسالة ميه خر ت الذم المكاف
 الماسي ر بريامج اسنخداـ كذلؾ ذلؾ، نـ ساعة أم كفن

 ينـ ما ميعفج المحادثة، كأ بالكنابة االدقاء مع لمنكالؿ
 السيرفر فن يخزف مشابهة برامج أم أك البريامج خالؿ كنابنه
. نشاء منى إليه بالعكدة المخابرات أ هزة كنسنطيع ،الرئيس

 اآلكية فن أييا  دا، هامة يقطة عمى نؤكد أن نريد
 عف اعنقالها نـ النن الخاليا مف العديد مع النقييا ااخيرة
 حدأ غزة، مع انلاؿ ياالخال لهذه ككاف االينريت، طريؽ

 بريامج يسنخدـ ككاف غزة مع انلاؿ له كاف الذم ااشخاص
 نفا ئ االينريت، مقاهن يسنخدـ ككاف ،ذلؾ فن( الماسي ر)

 حكارانه  ميع عمى يحنكم اكناب المخابرات له أحضرت عيدما
 الهكانؼ مثؿ مثمه مراقب فاالينريت. شهريف خالؿ أ راها النن



90 

 

 أم اخنراؽ المخابرات نسنطيع كبسهكلة قفأ كما ،أدؽ بشكؿ بؿ
 اإليقاع كنـ االنلاؿ، فن اآلخر الطرؼ دكر كنمثيؿ ايميؿ
.  الطريقة بهذه الخاليا مف بعدد

 
  االتصاالت مع قصص

 -فن عممية اغنياؿ حدثت فن ملر : لااكؿ القلة
الحككمة الملرية فن أف مدبرم الحادث يينمكف إلى  اشنبهت

ننمكف الحككمة مف ضبط  كلـ -شاكر  ماعة إسالمية فن بن
 فقامت الحككمة بكضع رقابة مشددة عمى ،أحد فن الحادث

 3، كبعد نادت ال ماعة االنلاؿ بها فن ملرنميفكيات اع
 اكهذه المكالمة نحدد مكعد أياـ النقطت مكالمة مف بيشاكر

 كقامت الحككمة بعمؿ كميف كاعنقمت ،لمقاء فن القاهرة

 .المسئكليف عف الحادث

( شهبكر بخنيار ) عممية اغنياؿ :  القلة الثايية
 )كاف ، ـ1992إيراف السابؽ فن فريسا فن عاـ  رئيس كزراء

كعميه حراسة  ،فريسا فن( فيال)يعيش فن ( شهبكر بخنيار
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زاره  .24 طكاؿ ساعات اليـك الػمشددة مف البكليس الفريسن 
كعيدما  العامميف المقربيف ميه كالمعركؼ لطاقـ الحراسة، أحد

اثييف آخريف إيرايييف سمح لهـ  ككاف معه (فمنه)كلؿ إلى 
، بالباب البكليس بالدخكؿ بعد نفنيشهـ كنرككا  كازات سفرهـ

إلعداد ( شهبكر)ك مسكا كدخؿ سكرنير  ،دخمكا فحياهـ شهبكر
كقنمكه ثـ قامكا ( شهبكر)فقفز هؤالء عمى  الشام فن المطبخ

 ،ثـ غادركا الفيال ة فن الشقةبقنؿ السكرنير كمكثكا ساعة كاحد
ذهب معاكف  .كأخذكا  كازات سفرهـ كرحمكا فن السيارة

طريؽ ، كاالثياف اآلخراف اسنقمكا القطار كنك هكا  فن( شهبكر)
لعبكرها كلكف  مرؾ الحدكد  إلى الحدكد الفريسية السكيسرية

السكيسرم شؾ فن نأشيرة الدخكؿ إلى سكيسرا كرفض السماح 
حرككا إلى يقطة حدكد أخرل كي ح أحدهما فن ت بالدخكؿ لهـ

كبقن فن داخؿ فريسا  ،اآلخر الدخكؿ إلى سكيسرا كلـ يي ح
 48 بعد( شهبكر)اكنشفت  ثة  أياـ 5هائمان عمى ك هه لمدة 

كقاـ البكليس بيشر لكر المنهميف الثالثة ،  ،ساعة مف مقنمه
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لـ يي ح فن الخركج مف فريسا ،  كنـ اعنقاؿ الشخص الذم
 .فقط منكا دان أيكر لمنه بالقنؿ كقاؿ بأيه كاف  كيهكؿ

اشنبهت السمطات الفريسية فن أف الحككمة اإليرايية 
قامت بعمؿ ؼذلؾ  ننأكد مففأرادت أف  لها يد فن هذه ال ريمة

  : اآلنن

العامة المك كدة عمى  قامت الحككمة بفحص  ميع الكبائف -أ 
ق الحدكد الذم نحرؾ فيه الر الف فن ان ا ،خط السير
ألؼ مكالمة فن فنرة الخمسة  20فأحلت أكثر مف  السكيسرية

الذم لـ يسنطع  أياـ قبؿ أف ينـ القبض عمى هذا الر ؿ
 .الخركج

فن عدة  ابعد الفحص الدقيؽ ك دت الحككمة نطابؽ –ب 
كبالنالن نحددت  ،بنركيا اسطيبكؿإلى شقنيف فن  مكالمات

 .لعمميةا هانيف الشقنيف عمى أيهما مركز قيادة

بعد ذلؾ طمبت الحككمة الفريسية مف الحككمة النركية  – ػ 
الحككمة النركية بفحص النميفكيات اللادرة  فقامت ،المساعدة

كأعطت  ،إيراين كهما مممككنيف لمكاطف ،مف هانيف الشقنيف
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 ككايت المكالمات لادرة ،البيايات إلى االسنخبارات الفريسية
مكنب اسنخبارات إيراين ك ،كزارة الخار ية اإليراييةكؿ مف  إلى

قامت ) شقة فن فريسا ، كالخالة مسئكؿ عف العمميات
نعمؿ  السمطات الفريسية باسن كاب لاحبنها فاعنرفت بأيها

نـ فحص المكالمات ( عميمة مع االسنخبارات اإليرايية 
يراف، اللادرة مف شقة فريسا  ،ككايت لادرة إلى نركيا كا 

بيف الميفذيف  يه بمعرفة أرقاـ النميفكيات نـ الربطألة الخال
. كنـ كشؼ كامؿ النفاليؿ كالحككمة اإليرايية

 
 المجاىد الفطن

 ميطقة فن لهيكيية عسكرية دكرية برلد الم اهديف حدأ قاـ 
 بدقة هدفه يراقب كاف أسبكع مدار عمى يكـ كؿ ،اهلل راـ

ق اليقاؿ إال كقت ككاف ال ينرؾ هانؼ ،ككاردة شاردة كؿ كيس ؿ
 كأ رل ،العممية نيفيذ نـ إذا فيما يهأ  ؿأ مف كهذا الرلد،
 دائرة فن كمحيطها العممية  مكقع إلى كعاد نحقيقا االحنالؿ
 العممية نيفيذ زمف كفن ،ااقؿ عمى كـ1 قطرها يلؼ
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 فإؼ لباحا السابعة الساعة سيككف النيفيذ أف كليفنرض
 كبعكدة لباحا، 7 الساعة يكـ كؿ يرلد كاف الم اهد
 شهرا كبالعكدة ،سابقا أسمفيا كما الهكانؼ أرشيؼ إلى المحققيف
 كقت كفن ،العممية فيها كقعت النن الميطقة لهذه خمؼإلى اؿ

 العممية كقكع كقت لباحا كالسابعة السادسة الساعة بيف ما
 عمى نكا دت النن الهكانؼ أرقاـ كؿ سن مع المخابرات فإؼ

 كمف ،سابقا إليه المشار الكقت فن مساحةاؿ هذه فن شهر مدار
 الغريب الرقـ جخراإك اارقاـ هذه فن البحث رحمة نبدأ هيا

 كاف فإك حنى، لاحبه لكت كاسندعاء الميطقة عف كالشاذ
 نكفر الطريقة هذه أف إال الميطقة، عف غريب رقـ مف أكثر

 ،العممية أسرار ككشؼ كالنحقيؽ كاالعنقاؿ لمبحث ك هدا حلرا
 ال معه اليقاؿ هانفه يأخذ كلـالنلرؼ  الم اهد أحسف اكلهذ
. النيفيذ كقت كال الرلد كقت

 
 العممية عن اإلعالن



95 

 

 ك هة مف الالزمة االحنياطات كافة الم اهد خذأ لقد
 مديية إلى سافر النمكيه  ؿ، كمف بيفسه اامر نكلى فقد ،يظره
 بيفسه لبيافا بكنابة قاـ كقد ،اهلل راـ فن العممية نيفيذ بعد  ييف
رفاؽ  كاف حيث ،ذاكرة أك( دم سن) عمى لاليف ار اللكرة كا 

 رقـ طمب عيدما لغيرة فيديك بكاميرا االيف ار لكر قد
 له كهذا العبكة، لنشغيؿ كهربائية كدائرة اسنخدمه الذم الهانؼ
 ليبقى كلكف ،الحقا عيها سينحدث اإلعالف مع مشنركة قلة
 ال ،محمكال اخاص اكمبيكنر يسنخدـ ااخ كاف كقد اإلعالف فن

 سالح قطعة أم كما ابعيد مخبأ كهك ،أبدا البيت فن يسنخدمه
 كدخؿ  ييف إلى الم اهد سافر لقد ،بالمثؿ الكاميرا ككذلؾ
 كقد الكمبيكنر أماـ ك مس  المديية كسط فن االينريت مقهى
 قمما كاسنخدـ ،اللقة كعدسات بارككة لبس حيث منيكرا كاف

 عمى له بلمة أم نظهر ال لكن المفانيح لكحة عمى لمضغط
 به ما كأرسؿ الكمبيكنر فن القرص دخؿأ كقد ،الكمبيكنر
 ال المحظة هذه كحنى ، دا كبيرة بسرعة اإلخبارية لممكاقع
 كمكا هنه الم اهد اعنقاؿ نـ اليكـ ذلؾ ليؿ فن كلكف مشكمة
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 قاـ مف هك يهأ االحنالؿ عرؼ كيؼ بالعممية قاـ مف هك بأيه
 ممية؟بالع
 

 ذلك كيف
 يأخذ لـ المرة كهذه ، ييف إلى الم اهد سافر لقد
 إلى اهلل راـ مف الخمكم  هازه معه خذأ ك ،الالـز االحنياط

 اليقاؿ الهانؼ كمعه الم اهد يقطعها كاف ميطقة ككؿ يف ف
 الخاليا خالؿ مف كهذا ،الم اهد حركة اليقاؿ يس ؿ كاف
 لمقهى كلكال فرالس طريؽ طكؿ عمى المينشرة( اابراج)

 مفأ أ هزة نسنمع عممية أم كقكع لحظة فن. االينريت
 الخيط رأس لنككف العممية نبين كنينظر نلريح لكؿ االحنالؿ

 فن الم اهد مع حدث ما هذا كفعال ،ميه البحث نبدأ الذم
 كاف الدخكؿ هذا أف كبالرغـ ،اإلخبارية لممكاقع مراسمنه لحظة
 المزكد الكمبيكنر لدل نس يمه نـ يهأ إال  دا كقليرا سريعا
 العممية نبين المكاقع هذه عمى كذكر ،تبالمخابرا لمة له الذم

 االينريت عف سابقا ذكريا ككما ،اإلرساؿ لهذا النعقب لييطمؽ
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 االحنالؿ أكلؿ كالذم الخدمة طالب رقـ معرفة باإلمكاف
 كلمكا أف فائدة فما ذلؾ كمع ،الم اهد إليه دخؿ الذم لممقهى
 ما فإ ساعة، كؿ الكثيركف كيرناده عاـ مقهى فهك للممقه
 فيه أرسمت الذم الكقت معرفة هك العدك مفأ أ هزة به قامت
 مرحمة كهن الثايية المرحمة لنبدأ ،المكقع هذا مف الرسالة هذه

 ذلؾ فن المقهى هذا فن نكا دت النن الخمكية الهكانؼ حلر
 ألكانهـ بلمات خالؿ مف كفرزهـ ألحابها كمعرفة ،الكقت
 مف كؿ اعنقاؿ حنى أك ،مشبكها ميهـ حدأ كاف فإ كمعرفة

 لمنحقيؽ كنحكيمهـ ،المقهى داخؿ نحديدا الكقت ذلؾ فن كاف
. الم اهد مع حلؿ ما فعال اكهذ
 

 الثانية الثغرة
 كدائرة اليقاؿ الهانؼ لدائرة الم اهد اسنخداـ كهن

 اليقالة لمهكانؼ الم اهد شراء فعيد ،العبكة لنشغيؿ كهربائية
 الشخلن هانفه مع حممها ،كمسنقبؿ مرسؿؾ اسنخدمها النن

 خذيأ ي ب أف ال كاف أ،خط أيضا كهذا ،بينهإلى  بها كذهب
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 نحضيرها مف بد ال ككذلؾ ،الشراء كقت معه اليقاؿ الهانؼ
 أك إليه الذهاب يعناد مكاف أم أك ،البيت عف بعيدا كدائرة

 هكانؼ يحممكف ككيهـ االدقاء مف احد أم مف االقنراب
 عمى فالحلكؿ لمكراء الر كع إمكايية بسبب كذلؾ ،يقالة

، كمف اافضؿ هيا عدـ اسنخداـ هذه لمهانؼ النيقالت أرشيؼ
مف دكف ( بيفس ااداء) الدائرة ايه يك د دكائر أفضؿ ميها 

. اسنخداـ هكانؼ يقالة كمنكفرة فن ااسكاؽ
 

 أخرى قصة
 لديه ككاف لخارج،ا مع انلاؿ له كاف الم اهديف حدأ

 يريد النن الرسالة ي هز فكاف االنلاالت، م اؿ فن خبرة
 ،يسكيها ال مديية فن مقهى إلى كيذهب( ذاكرة) عمى إرسالها
 عمى كيخزيها رسائؿ مف  اء ما كيسنقبؿ الرسالة كيرسؿ
 االيميؿ، فنح بدء مف دقائؽ الخمس ين اكز ال بزمف ،الذاكرة

 كؿ كفن اخنراؽ، أم دكف كامؿ عاـ لمدة المراسالت كاسنمرت
 القيادة طمبت مخنمفة، مديية فن مقهى إلى يذهب كاف رسالة
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 يشنرم بحيث ،المراسمة فن اليقاؿ الهانؼ اسنخداـ ااخ مف
 فأك مسنعارة، بأسماء يس مهـ فأك ، ديدة كشريحة ا ديد ا هاز

 بكاسطة فقط المراسمة ننـ فأك المهمة، لهذه إال يسنخدمهـ ال
 اسنخداـ عيد كأيضا قليرة، زميية مدة كفن SMS اؿ رسائؿ
 عف بعيدة مديية إلى يينقؿ أف ااخ مف لبطُم  ال هاز هذا

 المديية فن إطالقا ال هاز يشغؿ ال فأك ،يسكف حيث مديينه
 هذا ك كد عف يقطة أم نس يؿ نـم ال حنى فيها يسكف النن

. عيه الشبهة إلبعاد الم اهد سكف مديية فن ال هاز
 كهك بال هاز يينقؿ ككاف ميه طمب ما لم اهدا يفذ

 عيدما إال اطالؽإ ال هاز يشغؿ كال( البطارية فلؿ مع) مغمؽ
 رسائؿ بكاسطة ااخكة مع المراسمة يبدأك ،ااخرل المديية يلؿ

SMS ااخ اعنقؿ. دقائؽ الخمس نن اكز ال زميية بمدة 
 كيؼ. اليقاؿ لمهانؼ اسنخدامه مف شهر بعد الم اهد
 ؟؟إليه الكلكؿ المخابرات عتاسنطا

 المخابرات أف النحقيؽ خالؿ مف لمم اهد نبيف
 االلطياعية، ااقمار طريؽ عف إليه الكلكؿ اسنطاعت
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 الرسالة ميذ المراقبة حيز دخؿ الذم الهانؼ  هاز شغؿ فعيدما
 اإلخكة إلى اينريت برسالة إرساله نـ ال هاز رقـ فا) ااكلى

 النقط(  مكثؼ بشكؿ مراقبا كاف تاالينرف كبريد الخارج، فن
. هكينه نحديد كنـ االلطياعية ااقمار مف لكرة لمم اهد
 بكاسطة أرسمها النن الرسائؿ  ميع أف لمم اهد أيضا كنبيف

 أف اسنطاعت حيث ،المخابرات بحكزة كايت كمها االينريت
. هكينه حدد كالذم اليقاؿ الهانؼ اسنخدـ عيدما به نربطها

 ،االحنالؿ دكلة فن حدثت جنائية ةحادث ىنا ونذكر
لقائها  دها قبؿ مف طفمة قنؿ قضية كهن  مديية فن يهر فن كا 
 أف بعد عيه نرا ع ثـ البداية فن اعنرافه كاف كهذا ،أبيب نؿ

 اليهر فن الطفمة عف نبحث االحنالؿ كشرطة أسبكع مضى
 فن اسنمرت الشرطة أف إال ،قنمها بعد حقيبة فن كضعها النن

 ، من اهمة الركاية الثاييةعيه خبرهـأ الذم المكاف فن البحث
 ندعـ الكنركيية معمكمة هياؾ أف عمى ذلؾ معنمديف فن

فن نمؾ  نحديدا الميطقة هذه فن قنكا د كهن ،ااكؿ اعنرافه
 نمؾ فن البحث كاسنمر ،اليقاؿ هانفه س ؿ هذا كأكد الفنرة،
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 مف السعيدك ثابنة حقيقة هذه.. الطفمة عمى العثكر حنى اليقطة
. بغيره انعظ

 
 
 
 
 
 
 
 

 منيا بد ال ضرورة األسر
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 ،ككذا كذا يفعؿ أف يسنطيع ال أييا يقكؿ حيف يخطئ يحف
 الحقيقية اإلرادة فا ؛يفعؿ أف يريد ال يياإ:  يقكؿ أف كاللكاب

 ارادكأ كلك" القدرة بايعداـ غيابها عمى فيغطن منكفرة ليست
 لم هاد النأهب مف درؽ أم فايعداـ ،"عدة له اعدك الخركج
 أبدا أف ثرتآ لقد ،ألال معدكمة له الخركج إرادة أف عمى دليؿ
االدؽ فن نكليؼ  ايه ؛االسنشهاد كهذا الكممات بهذه

 الزاكية ح ر ككيه  عيه سينحدث لما مدخال اايسبك الحاؿ،
. اامر هذا حكؿ اليقاش فن

 ذيفاؿ ااسرل بيف الداخمن اليقاش أثياء قريبة فنرة حنى
 كايت ،قضينهـ ككيها آخر احد أم مف أكثر اامر هذا يهمهـ
 الداخؿ مف اامر هذا فإك يسنطيع ال إييا :عبارة ننردد

 مف عمى الرد قبؿ أسئمة عدة طرح مف بد ال كهيا مسنحيؿ،
 خالؿ مف ،المحنمة اارض داخؿ مف ااسر باسنحالة يقكؿ
 االلنفاؼ كأ أبدا إغفالها يمكف ال اارض  عمى حقائؽ سرد
 فن يدؽ الذم ال رس كالمعطيات الكقائع هذه كسنبقى ،عميها
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 مف  كؿ عمى الح ة يقيـ حنى الميسن المؤلـ الممؼ هذا عالـ
: عميها اإل ابة مف بد ال النن ااسئمة هن كهذه يسنطيع،

 تحقيقو؟ يجب الذي ما .1

 يتحقق؟ أن يجب لماذا .2

 يستغرقيا؟ التي المدة وما تحقيقو، يجب متى .3

 بتحقيقو؟ سيقوم الذي من .4

 مساعدة إلى المجموعة أو الفرد من حاجة ىناك ىل .5
ذا ،تحقيقو في حدأ  الذي فمن المساعدة كانت وا 

  ذلك؟ سيفعل

 ذلك؟ يحتاجيا التي األدوات ما .6

 ااسئمة هذه عمى كاإل ابة النفاليؿ فن الدخكؿ كقبؿ
 إذا خيقا لممكت معرضة كايطباعانيا أفكاريا كؿ إف: يقكؿ
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 المسنقبمية العقمية إلى ماسة بحا ة يحف الكاقع، عف اهازلفع
 مسنقبؿ إلى سبيؿ ال بأيه راسخة عقيدة إلى أيضا كبحا ة
 القرارات نحسيف طريؽ عف إال ،يعيشه الذم الكاقع مف أفضؿ
 اإلطار هذا فن أيضا كيحف ،الحالن كاقعيا كنككف نحكـ النن

 بأهمية إليمافا إلى بحا ة القضية هذه مع النعامؿ فن كخالة
 بنداخؿ حييها يشعر حيث ،ضئيال كاف مهما النراكمن العمؿ

 كاالسنفادة العمؿ لمراكمة بحا ة يحف ، الحاضر مع المسنقبؿ
أف أس ؿ  مف بد كال القضية، هذه فن ككبيرة لغيرة كؿ مف
 دكف أدرياها ةبطاحكف أشبه كهك فراغ ن ربة بدكف الفعؿ فأ هيا
 حالة فن العقؿ كضع إف بؿ ،نطحيه شيئا فيها يضع أف

 بإلدار آيذاؾ يقكـ يهأ حيث أأسك يككف قد المعرفة ضعؼ
 كايطباعات ياقلة معمكمات مف لديه ما عمى بياء ااحكاـ
. كخاطئة مشكهة ااحكاـ نمؾ نككف ما ككثيرا ،شخلية
 يسمع كاف الذم كالرأم ساد الذم النفكير هك لألسؼ كهذا

 النفكير اسنمرار أف القكؿ مف بد كال ،ااسر قضية بخلكص
 رؤية مف لكابا أكثر هك ما إلى يكلميا أف بد ال كنكالمه
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 كالمرا عة اليقد خالؿ كمف ،مسبقا ا نهاديا إليها أفضى معيية
 ،قبؿ مف يرها لـ النن المهمة  اليقاط بعض عمى يعثر حنى
 طرد مف ليا بد فال (الشيطاف بيت الكسالف عقؿ) قيؿ ككما

 ،زليا كما عشياه الذم كالكاقع الحقائؽ عمى ؼكالكقك الشيطاف
 كح ة كايطالؽ نحرؾ يقطة قميؿ بعد سيطرحه ما يككف حنى
 النن ،المخنلرة الدراسة هذه يديه نحت نقع مف عمى قائمة

 الياحية مف لممقاكمة كضركرنه لألسر حا نيا مدل نمخص
 فإ :أيضا يقكؿ المدخؿ هذا فن يخنـ أف كقبؿ اإلسنراني ية

 ،بااماف الشعكر مف يكعا يعطييا اآلخريف أفكار عمى يااطالع
 ، ديدة أفكار يحك لاليطالؽ  سر رأس ليا يكفر يهأ إذ

 ككايت أفكارهـ اسنخدميا الذيف أكلئؾ كفهـ .كلغيريا ليا كسهكلة
 أفكار إلى يكلميا ،فكرم لنفاعؿ خميرة أك إشعاؿ شرارة بمثابة
لما  ،سمكاف خمية عـ كاف ما كهذا المقاكـ العمؿ فن مبدعة
 دراسات مف مقدار االسنفادة النن  يكها دراسنهـ فنس مكا 

 سالمقد الثأر عمميات دراسة مثؿ ،سبقكهـ الذيف الم اهديف
 خمية دراسة عمى سيعنمد اليكـ كيحف ،سالمة حسف لمم اهد
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 يقكؿ أف كيبقى( المكت مهيدسك) بعيكاف هن النن سمكاف
 ريب، كال البشرم العقؿ لياعة هك اإلبداع فإ :الكريـ لمقارئ
 قد المادة كهذه ،عميها يشنغؿ خاـ مادة إلى يحناج العقؿ كلكف
 ن ربة أك عاما مبدأ أك  زئية فكرة أك لغيرة مالحظة نككف

 ينكفر ذلؾ كمعظـ عابرة، حادثة مف اسنخاللها نـ شخلية
 فن يبقى أف بد كال .عمالهـأك اآلخريف تأطركحا مف العادة فن

 بالبحث عف المقاكـ إذ  ،بالية أفكار أسرل يبقى كال ئـدا نحرر
 بااكهاـ مكبال فسيبقى ذلؾ يفعؿ لـ فإك ،فيه هك لما البدائؿ

 ليفسه ليعها النن القيكدالنن نككف بمثابة  البالية كالعادات
 إال ليا راحة ال يهأ اعنقاديا مف ييبع الدائـ كالنحرر ،بيفسه
 الي اح عمى الحرص مف بد ال :كيقكؿ ،ك ؿ عز اهلل بمقاء
 أم فن اليلرمطمؽ، ؼ ي اح الدييا هذه فن فميس لغر، مهما

 قد  ديدة معركة مكا هة فن يضعيا يكعها كاف أيا معركة
 يسنلغر ال أف ميا المطمكب هك كهذا ،منطمبانها فن نخنمؼ
 لممعركة المهد  سيككف ايه نحقيقه ينـ الذم اليلر ح ـ

. القادمة
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  عيةشر ضرورة األسر

 ،" ميعا الياس أحيا فكأيما أحياها كمف:"  لنعاؿ قاؿ
 مف اي اؤها أم إحياؤها قاؿ) القدير فنح فن م اهد عف  اء
 قد يهأش  ؿ اهلل كاف لهذا همكة، أك هدـ أك حرؽ أك غرؽ
ذ:" مكضع مف أكثر فن كااسر المكت بيف ساكل  بؾ يمكر كا 
 أيضا اؿكؽ" يخر كؾ أك يقنمكؾ أك ليثبنكؾ كفركا الذيف

 ميهـ يؤسر كلـ سبعكف ميهـ اسنشهد حييما حدأ فن لممسمميف
 لما أك:"  سبعيف كأسركا سبعيف بدر فن قنمكا أف بعد ،حدأ

  رأ أم  نرل" هذا أيى قمنـ مثميها ألبنـ قد مليبة ألابنكـ
 مئات ني ن أف مف أزكى مثكبة كأم أعظـ اارض ك ه  عمى

 القيد، كطأة كمف بكديةالع نمؾ كمف ،ااسر همكة مف ااسرل
 عف ليفرج كيلطفيه اهلل يخناره الذم الم اهد العابد هذا مف

 كمها اارض أهؿ أحيا كمف فيككف ،ااسرل الؼآ أك مئات
 الياس مف طراز أم المرات، مئات قطبها إلى قطبها مف

 اهلل"ك المع زة هذه يحققكا أف يسنطيعكف عييه عمى اهلل ليعهـ
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 اهلل خمؽ أكـر مف الشهيد كاف إذا" رسالنه ي عؿ حيث عمـأ
 ،فداء لحظة فن لمكاله حيانه عف ينيازؿ أف قرر حيف اهلل عمى
 ليعيش ااخرل؛ حيانه قامكس مف المكت يبعد أف كرامنه كايت
 كرامة فأم" يرزقكف ربهـ عيد أحياء" هـ مف لحبة فن أبدا
 لادر االحنالؿ آالؼ أك لمئات الحياة يعيد لمف مثكبة أمك

: قاؿ حيث رسكليا كلدؽ. س كيه كزيازييه ظممات فن نهـحيا
 هك كالعاين" ال ائع كأطعمكا العاين كفككا الممهكؼ أغيثكا"

كفن قلة  لمعكف، الحا ة مف أك المعاياة مف مشنقة ااسير
 إذ بن أحسف كقد" :يقكؿ يسمعه السالـ عميه يكسؼسيديا 

ذا" الس ف مف أخر ين  مف در ة أعمى اإلحساف كاف كا 
ذا الذم  فمف ،المؤمييف مف ميزلة أعظـ كالمحسيكف اإليماف
 إلعادة سببا فيككف اكليائه إحسايه فن نعالى اهلل  يدم يككف
! هؤالء؟ إلى الحياة

 ك كبه ااسير إيقاذ" عابديف البف الحاشية فن  اء لقد
 القاسـ عبيد أبك ااحكاؿ كفن". كالمغرب المشرؽ مف الكؿ عمى
 كفن". ممكية كسيمة بكؿ كا ب ذلؾ فن كالسعن"  سالـ بف
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 فداؤهـ نعيف إذا"  كالمغين ال امع فن قدامه كابف القرطبن
 كأمكاؿ الماؿ بيت أمكاؿ  ميع عمى أنى كاف ذلؾ ك ب بالماؿ

كمثمه فن شرح الخرشن المالكن عمى مخنلر  "المسمميف
 عمى كا ب ااسير فكاؾ"  الفنح فن ح ر ابف يقؿ كقد. خميؿ
 قكؿ مف العمماء أيف كالسؤاؿ" العمماء  ميع هذا عمىك الكفاية
ككيؼ  ".العرب  زيرة مف لن خير أسيرا أفادم فإل"  الفاركؽ

لهـ أف ييامكا كقد حرمه رسكؿ اهلل لمى اهلل عميه كسمـ حزيا 
 . عمى أسر عمه العباس رضن اهلل عيه قبؿ أف يسمـ 

 
 إنسانية ضرورة

 شخص عف ثينحد ال يحف ااسير عف ينحدث عيدما
يما ،بعييه  كاالبف كالزكج كالزك ة ـااك ااب عف ينحدث كا 
 عف ينحدث عيدما يعايكف هؤالء كؿ ،كااخت كااخ كالبيت
 قمكالد ميع أسير مف ككـ ككالدنه كالده ذكر مف بد الؼ ،ااسير

. ااسر فن كهك كفانهـ خبر ك اءه زيارنه مفأك أحدهما 
عشرات  ميذ كأخكانهـ ـإخكايه اكير لـ ااسرل مف ككثير
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 فهياؾ يف،السف عشرات يقكؿ عيدما يبالغ ال هيا كيحف. السييف
 له مف اآلف ميهـك ،العشرالسيكات  ن اكزا ااسرل مف المئات
الس ف كهك فن الخامسة  دخؿ ، ااسر فن عاما ثالثكف

 كبرأ كالمأساة ن اكز الخمسيييات مف عمره، كاليكـكالعشريف، 
 نبقى فكـ ،منزك يف غير ااسرل هؤالء بيةغاؿ أف نعرؼ عيدما
 كثيرة أسئمة غدا، عيهـ سيفرج يهأ فرض عمى العمر مف لهـ
 إ ابات كال ميه  زء يحف الذم ااسرل م نمع بيف نداكلها ينـ

 شبابه زهرة كأفيى ،عاما55 اآلف عمره الذم ااسير هذا .عميها
 طكيمة أياـ عميه مرت لقد ،الس كف كغرؼ الزيازيف  دراف بيف

 لعبة أياـ عميه مرت لقد الزيازيف، كرطكبة الس اف قهر حيث
 ذؿ، ذانه بحد هك الذم لعددؿ كقكفه كؿ لباح كيكفى كيكدة

 اهلل لمى محمد الحبيب أكده ما كهذا محدكد البشر نحمؿ فإ
 السالـ عميه يكسؼ سيديا مع حدث بما مركره عيد كسمـ عميه
 فن لبثت لك" لرسكؿا كقكؿ الس ف فن سييف بضع مكث الذم

 ما بكؿ يساينإ اامر إذا ."الداع ا بت يكسؼ لبث ما الس ف
 حمدأ اإلماـ الشهيد يكـ ذات قالها لقد. مف معيى الكممة نعييه
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 سيكات خمس مف أكثر يمكث أف ي ب ال ااسير أف ياسيف
 مضى قد إخوانكم نإ !حماس أبناء يا بالكم فما الس ف، فن

 ليم وغيرنا عاما عشرين من كثرأ السجن في مكوثيم عمى
 .عاما30و 25
 

 األسر بسبب المقاومة جميور عمى المنعكسة النفسية اآلثار
 ف، إااسيرأك  المقاكـ كأ الم اهد عائمة مف يبدأ

 مف أبياءها يرسؿ مف أف نرل عيدما المقاكمكف يحف عائالنيا
 االعنقاؿ، مف سية فمعشر حرره بعدم كال عيه يسأؿ نيظيـ أم
 لمعائالت كنقكؿ  مهكرها مع كاضحة نككف عيدما المقاكمة إف
 ال الذم به المسمكح السقؼ فإك رقابيا فن أماية أبيائكـ إف

 خمس مف أكثر ااسير يمكث ال أف هك بن اكزه يقبؿ أف يمكف
 أقرها قاعدة كهذه حكمه مدة كايت مهما الس ف، فن سيكات
 نرل عيدما اهلل، رحمه ياسيف حمدأ اإلماـ الشهيد كقالها

 سيكات خمس السقؼ أف المقاكمة مف المعادلة هذه العائالت
 مف النيقؿ فن اامهات ن ربة فا بأبيائها اامهات نبخؿ لف
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 فن كأخرل المحنمة فمسطيف شماؿ فن مرة ،آلخر س ف باب
. نالقيها النن المرارة معيى نعرؼ  يكبها

 ـالعامف نمكز  فن بعدكه اهلل حزب فعؿ ما سّريا لقد
 اهلل كأيدهـ االحنالؿ ضد حربا الحزب خاض عيدماـ، 2006
 اهلل فضؿ كلكف االحنالؿ بيف أسرل ر اله مف ككقع بيلره
 نمكز فن مبادلنهـ تنـ حيث ،ااسرل هؤالء عمى كاف كبير
 لـؼ( ال ثث) ااسرل ب يكده االحنالؿ مع ـ2008 العاـمف 

 ،نالؿاالح س كف فن فننسف سكل اابطاؿ هؤالء عمى يمضى
 المبادلة لحظة كمف لمعكدة مسنعدة اإلبطاؿ هؤالء يفسية إف
 فن أسراها ننرؾ ال قيادة خمفهـ فا ،المقاكمة مياديف إلى

 مدل هياؾ أف نعرؼ أف عائالنيا نحنا ه ما كهذا الس كف،
 هؤالءملير  يبقى أف ال ،الس ف فن أبيائهـ لك كد ازمين

 بهـ كيلؿ .أفؽ كفد الم هكؿ إلى الهكاء فنمعمقا  ااسرل
 بد كال ،مف االعنقاؿ عاما30 بعد الس كف فن لمشيخكخة اامر
 مهيأ يككف كبالطبع الشهادة إال ينميى ال المقاكـ أف القكؿ مف

 دائما الشهادة ينميكف إال أف مرارة ااسر ن عمهـ ،لألسر
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، كؿ االعنقاؿ مف كينعكذكف  اليماذج يرل مف كخالة يـك
 فنكشرب  الدهر عميهـ أكؿ لذيفا ااسرل مف المك كدة
فن االعنقاؿ  ااسرل بعض أف يرلفالس يف ال ديد  ،الس كف

 ااسرل مف كثيرهك ك يكلد أف قبؿ أم ـ1978 العاـ ميذ
، فن حالة مف  مطكال الحقيقة هذه ماـأ يقؼ يهإؼ غيره،

يكار ن اهمها يايمكف كال الذهكؿ، يفكس ااسرل  فن ننركه ما كا 
 ملير يلبح أفمف  المسنقبؿ مف خاكؼكـ غلة مف ال دد
 الي اة يد له نمد كلـ سبقه الذم اليمكذج كهذا ال ديد هذا

. إليقاذه
 

 سياسية ضرورة
 الكقكؼ مف بد ال ،كااسرل السياسة عف الحديث عيد

 كقد ،بالذات الفنرة هذه فن الفمسطييية القضية به نمر ما عمى
 اآلف ااسر رةضرك عف فيها كنحدثيا مقالة فن مسبقا حذريا
 االينخابات فن حماس يحف فكزيا كقت كاف كهذا كفكرا،

 الفنرة يفس فن العدك  ايب كعمى ،ـ2006يياير فن النشريعية
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 خطة الحزب هذا لدل كاف كلقد ،اكلمرت اينخاب أيضا كاف
 لدييا ككايت ،بها يقبؿ افمسطيين اشريؾ كيريد لمنيفيذ  اهزة
 ،المفاكض الفمسطيين طرؼاؿ بها يقبؿ أيف مف مخاكؼ حييها
 رافعة مف بد فال االنفاؽ هذا مثؿ لنمرير يهأ يعنقد أيضا ككيا
 لمثؿ كغطاء رافعة كأفضؿ يحميه، غطاء مف له بد كال نمريره،ؿ

 ال عدد إطالؽ هك ،(ريفر كام)  فن حدث كما االنفاقات هذا
 الشارع فن إ ماع قضية القضية هذه ككف ااسرل مف به بأس

 إال قرية أك عائمة أك بيت مف فما هذا يفهـ كعدكيا ،الفمسطيين
 فن الممؼ لهذا االسنخداـ أك لممزاكدة مكاف فال ،أسرل كميها

  ؿأ مف قميا كحييها ،االي ابن باالن اه إال إعالمن يقاش مأ
 فيها عدكيا يبنز النن الكرقة هذه سحب مف بد ال به نقدميا ما

 ليسكؽ يأنن فاكضالـ كبدكره ،المفاكض الفمسطيين الطرؼ
 كاف نفكيريا أف هلل كالحمد. أسرايا حساب عمى الفاسدة بضاعنه
 فن شاليت ال يدم أسر كنـ، الخارج فن اإلخكة مع امنقارب
 المقاكمة كفلائؿ القساـ كنائب قبؿ مف المنبدد الكهـ عممية
. ااخرل
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 بضع عف باإلفراج قاـ االحنالؿ أف اإلشارة مف بد كال
 أسيريف بييهـ كمف الخفيفة ااحكاـ ذكم مف ااسرل مف مئات
  أكثر اعنقالهـ عمى مضى الذم العالية ااحكاـ ذكم مف فقط
 المعندليف دعـ هك عيهـ اإلفراج هدؼ كاف كقد ،سية27 مف
 لكؿ أف :الحقيقة هن كهذه ،كلفهـ حسب الفمسطييييف مف

 اآلف مقبكال يككف أف يمكف الذم الثمف ،سياسن مفث إفراج
 طاكلة حكؿ البقاء هك ااسرل مقابؿ مفاكضاؿ عمى

 ،اارض عمى االحنالؿ مشركع يكنمؿ حنى المفاكضات
 الخطكة بهذه يهأ االحنالؿ يعنقد ما حسب كهك آخر يبك ا

 عمى بالضغط ااسرل أهالن يقكـ بحيث حماس عمى يضغط
 الذيف ااسرل مف م مكعة عف أفرج االحنالؿ ككف حماس
 هياؾ أف يرل إذا ،االينهاء لىع محككميانهـ مدد شارفت
 سياسية ابنزاز كرقة ااسرل يبقى أف مف ينخمص فا حا ة
 رضن الذم المفاكض الطرؼ مع يسنخدمها ،العدك يد فن

 ااسر فإؼ آخر ك ايب. ككحيدا كاحدا خيارا المفاكضات
 المقاكمة نرافقه الذم المرشد السياسن العمؿ خاية فن سيلب
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 كهن  دا هامة كرقة يسحب يثبح كرافعنه أساسه كنككف
. اعنقالهـ خالؿمف  ك مهكرها المقاكمة أبياء عقاب

 اللراع معادلة فن له الرابحة الكرقة هذه العدك كبإفقاد
 لف اسقؼ له فا االعنقاؿ يهمه ال ااسير هذا أف يدرؾ ،معه

 العدك يدرؾ هيا كمف ،ااكثر عمى سيكات الخمس كهك ين اكزه
 قكاعد مف قاعدة كألبح اللراع معادلة إلى دخؿ قد ااسر أف

 العدك بعقمية فكريا إف كبالنأكيد معه، النعامؿ مف بد كال ،المعبة
 النس يؿ مف بد كال المقاكمة لالح فن سيككف شؾ ال فالنفكير
 مف أسرل أربعة عف اإلفراج فن السبب هن أيها لممقاكمة
 س كف مف ـ2007 العاـ فن سراحهـ أطمؽ الذم ااردف

 فأك ااردف س كف حدأ إلى نفاؽا بمك ب يقمهـ بعد ،حنالؿاال
 إطالؽ نشمؿ نبادؿ عممية أم نيفيذ فكر سراحهـ إطالؽ ينـ

 هؤالء مع  رل لما منابعنيا مف يؤكد كهيا ،أسرل سراح
 لما كغزة لبياف فن نمت النن ااسر عمميات لكال يهأ ااسرل

 سعيد سراح إطالؽ ككذلؾ سراحهـ بإطالؽ االحنالؿ قبؿ
 نش يعا سراحهـ إطالؽ  اء إذ يطا، عمن كأبك العنبة
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 ككذلؾ المفاكضات فن االسنمرار عمى الفمسطيين لمفاكضؿ
. قبؿ مف أسمفيا كما حماس عمى لمضغط

 
 المقاومين عمى لمحفاظ ضرورة

 فدائن مف خير ميت فدائن" :عبارة نرديد ينـ كاف لقد
 الكثير رأييا قدؿ شاركف، ال زار بها اشنهر مقكلة كهذه ،"حن
 ،ميهـ لمنخمص اعنقالهـ ينـ أف بعد لممقاكميف النلفيات مف
 ،معمكمات يممككف ال أيهـ حيث ميهـ فائدة ال فأ العدك دراؾإل
 فنككف اعنرافات بأم لهـ يدلكا لف المقاكميف أف قياعنهـ أك

 كهذا ،الم اهديف حماية المقاكمة مف كالمطمكب النلفيات،
 مف أسرل دائما عيدها كيبقى المقاكمة ن نهد أفب طفؽ يككف
 بعد كالنلفية االغنياؿ مف م اهدييا عمى يحافظ حنى ،العدك

 لدييا الحياة كلكف أمايييا أسمى الشهادة طبعا كيحف ااسر،
 الشهداء، درب عمى كيعمؿ يعيش أييا خالة قداسة، لها أيضا
 اد يك له فا الم اهديف لقنؿ سبيؿ ال أف العدك يفهـ هيا كمف
 فن يحف عيديا لقياعة الكلكؿ مف بد كال ،المقاكمة لدل أسرل
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 لدييا يكف لـ لك حنى باسنمرار أسرل لدييا يككف أف ،المقاكمة
 ام نحسبا كلكف ،داتبكالمؤ العالية ااحكاـ ذكم أسرل مف

 النن لألسباب لهايية بأسرل االحنفاظ مف بد ال طارئ
 نكرار خالؿ مف كالعد عمى فرضه ينـ اامر كهذا ذكرياها

 معه النعامؿ مف بد ال ااسر أف معادلة كفرض المحاكالت
 فرضيا كما االحنالؿ كبيف بيييا المعبة ألكؿ فن  ديدة كقاعدة
 فن فرضه مف بد ال شاليط، أسر بعد غزة فن ااسر سالح

 أقؿ فعؿ كردات نبعاتله  الضفة فن سراا أف كلمعمـ الضفة،
 االحنالؿ مسؤكلية نحت كمها ةالضؼ ككف غزة فن ميه بكثير
 له يككف أف دكف الخفيفة بسيارانه يلمها أف كيسنطيع ،ااميية
 كهيا الضفة، فن السكاف ضد باطشة قكة السنخداـ المبرر
 فن هك العالـ أماـ هذا ككضكح الضفة فن ضعفيا إف يقكؿ

. بالذات المرحمة هذه كفن بالذات القضية هذه فن لالحيا
 

 لمحركة وشعبية جماىيرية ضرورة
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 حييها فن كمهمة رائعة نككف المقاكمة ؿأعما مف كثير
 نزكؿ اسنذكارها مدة أف إال ،لمعدك كقالمة بؿ كمؤثرة كفاعمية
 باإلحداث مزدحمة شعبيا كذاكرة الياس عامة عيد كبيرة بسرعة

 كيسنثيى مياسبة، نطرد كمياسبة عمؿ، يطرد كعمؿ كالمياسبات
 دائما هياؾ أف كالمهـ ،بالمقاكمة فكالمهنمن الباحثيف ذلؾ مف
 إف فمثال ،يحناج إلى رابط يراه شنء أم نذكر  ؿأ فمف رابط
 ذم أهمية باسـ ربطها مف بد ال معيية مدرسة اسـ نذكر أرديا
. االسـ هذا بمساعدة الذاكرة مف المدرسة اسـ يسندعن حنى

 الرابط لديهـ مف عقكؿ فن مسنذكرة نككف قد المقاكمة كأعماؿ
 أك لديؽ أك الميطقة ؿأه مف الميفذ أكاف سكاء عمؿ ؿبؾ

 ميه بيت فكؿ ، ااسر لعمميات الدافع الرابط هذا ليكـإك قريب
 ينـ ااسر عمميات ككؿ ااسر بهذا مهنمة كالعائمة أسير

 سكاء مباشرة ااسرل عف بالحديث الذاكرة مف اسندعاءها
 ابهش ما كأ الطعاـ عف اإضراب ااسرل خكض أك لمعاياة

 النن ـ1978 العاـ فن الساحؿ عممية ، النالن المثاؿ ليكـإك
 دالؿ الشهيدة بذكر إال اسنذكارها ينـ ال لهيكين38 فميها قنؿ
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 مع ااخير النبادؿ فن الطاهر رفانها أخيرا عاد النن المغربن
 العاـ فن النبادؿ عممية أما اهلل،  حزب قبؿ مف االحنالؿ

 العاممة القيادة الشعبية بهةالج قبؿ مف يفذت النن ـ1985
 ككذلؾ هذا يكميا كحنى العدك إعالـ فن  بريؿ بلفقة كسميت
 العاـ مف أيمكؿ شهر فن نمت النن. فاكسماف يحشكف عممية
 يحشكف كيدعى اللهايية ال يكد احد اسر نـ بحيث 1994

 فن ال يدم فيه يحن ز الذم المكاف اقنحاـ كنـ فاكسماف
 ال يدم االقنحاـ إثياء كقنؿ القدس مضكاح فن بيريباال ميطقة

 ااسرل يذكر ال العمميات هذه ؿثـ إف. القساميكف كاسنشهد
ال  ااكلى بالدر ة اللهيكين اإلعالـ فن خالة، كنذكر كا 

ذا العربن، اإلعالـ ككذلؾ  بااسر نقكـ النن الحركة فإ كا 
 ؛الفمسطيين الشعب أبياء كؿ مف له مثيؿ ال باحنراـ نحظى

 لنرفع كدخمت بيت لكؿ بالسركر دخمت الحركة هذه فا
 شعبيا المقاكمة سيعزز كهذا كأهمه ااسير عف كالظمـ المعاياة
 العائالت عيد اليفس عف الدفاع كما عيها الدفاع كي عؿ
. عاـ بشكؿ المقاكمة ك مهكر



121 

 

 
 إبادتيا وأخرى منيا بد ال ثقافة

 الرهاف مف بد ال كنحريرهـ ااسرل عف الحديث عيد
 اللهايية مف كااسر المقاكمة كهك ،ككحيد كاحد شنء عمى

 إطالؽ فن ني ح لـ النن العبثية النفاكضية الخيارات ؽيطؿِّل  فأك
 ممطخة أياديهـ بأف االحنالؿ دكلة نلفهـ الذيف مف كاحد أسير
 ـ1991 العاـ ميذ النفاكضية المسيرة هذه اسنمرت كقد بالدـ،
 ـ،2008 العاـ فن رامؤخ باريس حنى ايابكلس حنى مدريد فن

 يطمؽ أف الكياف مف الفمسطيين النفاكض  هة طمبت حيث
 بيسنج لـ االحنالؿ أف إال فكؽ فما عاما20 مضكاأ مف سراح
 باإلضافة ،هاءتفاال عمى محككميانهـ شارفتممف  200 كأطمؽ
 النحرير كهذا فقط، لهايية قنؿ عمى المؤبدات مف أسيريف إلى
 اللهايية المسئكليف كنلريحات ـاإلعال نابع كلمفماية كلأل

 نحديد فن طرفا ليس يهأ يدرؾ الفمسطيين النفاكض كفريؽ
 النفاكض فريؽ دعـ هك هدفهـ كؿ كاللهايية ،المعايير

 عمى الضغط محاكلة كهك آخر كهدؼ ،كنش يعه الفمسطيين
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 قبؿ مف المطالب كنمييف شاليط عف باإلفراج نع ؿ أف حماس
 فن اهلل بعد لممقاكمة يعكد كالفضؿ معركؼ فالهدؼ المقاكمة،
 إطالؽ سينـ حالؿ نحليؿ ايهـ المؤبديف ااسيريف إطالؽ
. اهلل شاء إف قريبة سنككف نبادؿ يةؿبعـ سراحهـ

 
 الضفة؟؟ في باألسير االحتفاظ باإلمكان ىل

 رالغن مثاال كليأخذ  دا كبيرة بيسبة يعـ اإل ابة
 سيكات فن كاعمر قد  المطارديف الم اهديف مف كـ ، دا

 ينحرككف المطارديف أف مع ؟العدك ييالهـ أف دكف المطاردة
 ذلؾ كمع ساخية، لهـ نككف كالمطاردة عالقات كلهـ كييظمكف

 ننـ حنى معقكلة مدة كهذه لسيكات المطارديف مف الكثير رعَّـه 
 عمى حافظ الذم إف يقكؿ كهيا ، ااسر بعد النبادؿ عممية
 ،السكء بالغة كبظركؼ اردمط كهك السيكات هذه كؿ يفسه

 مسنحيؿ شنء فال أيضا لسيكات بااسير االحنفاظ بإمكايه
 الخطط كيضع  يدا كييفذ  يدا كيخطط عقكليا يشغؿ أف المهـ
 يعكمة ميذ عميها يراهف ياشئة أ ياؿ فن كيسنثمر البديمة
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 مدفكية أكراؽ نبقى حنى المالئمة الظركؼ لها كيكفر أظافرها
 لمثؿ ييندبه لمف اللغر ميذ المنابعة معيىب أبدا، نحنرؽ كال
 60 مف أكثر له كهك غدا يرحؿ لف االحنالؿ فا اامر، هذا
 ابف فن اسنثمركا عاما 20 أك 30 قبؿ اإلخكة أف كلك عاما
 عمرهـ مدفكية كأكراؽ  يكد لدييا اآلف لكاف سيكات العشر
. سية25 ااقؿ عمى

 
 العمل في ديةالفر إمكانية األخرى المقاومة أعمال كما

 أف اامر هذا فن كالمطمكب ،إبداع عيده ميا كاحد كؿ
 اليشيط العقؿ لديه ااسر عمى لمعمؿ االن اه دمير مف يككف

 النف ير فن ككما. يمؿ كال يكؿ ال الذم النفكير فن الدءكب
طالؽ بعد عف . ااسر كذلؾ فردم بشكؿ اليار كا 

 مف بد كال ،خالة أذكف إلى نحناج كال نفكت ال فرص فهياؾ
 كفن كالظركؼ االحنماالت لكؿ كنأهب اسنعداد عمى البقاء
 ااعماؿ كباقن فهك مسنحيال عمال ليس ااسر ؛ افهائأسك
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 الن ارب مف كاالسنفادة العمؿ كمراكمة  دا مهمة فيه كالمبادرة
. السابقة

 
 والتأخر؟؟ التعثر لماذا

 منعثرة فإيها عاـ بشكؿ ااسر قضية عف نحدثيا إذا
 حركة عدا أحد يهنـ يكف كلـ ،ااكلى االينفاضة سيكات يذـ

 ااسر عمميات بنيفيذ الحركة بدأت فقد ااسرل بأمر حماس
 نـ حيث ،غزة فن البداية ككايت ااكلى االيطالقة سيكات ميذ
 كيسيـكألكف كرفاين  سكرناسب سكافن سعدكف ايالف سرأ

 نكاؿكشاهر سيماين كآريه اف فاكسماف شكفخكف طكليدايك
يكرائيؿ كحافمة إيغد عاـ  كساسكف شاليعت كاكلغ ادرم كشاركف
ـ فن القدس ، كاحن از رهائف فن مطعـ فن القدس 1993
 حزيراف فن شاليت  معاد سرأ فن الي اح كأخيرا ـ ، 1994
 ك ديا العمميات هذه معظـ عمى االطالع كبعد ،2006 العاـ
 ااسر بعد ذاما نحسب نكف كلـ خاليا مف مبادرات كايت أيها
 مف قبؿ القيادة العميا لمحركة، نك يه هياؾ يكف كلـ ،يادرا إال



125 

 

لحاح طمب هياؾ يكف كلـ  المكقؼ، سيد كاف االرن اؿبؿ   كا 
. اإلعالـ فن حنى كلك القيادة مف

 يكف لـ ايه ااكلى االينفاضة عف طكيال أنحدث كلف
 أك 92 العاـ فحنى طكيمة فنرة لربما حماس فن يحف عمييا يمر
 مع كلكف ،سيكات6 االعنقاؿ فن له لحماس أسير أقدـ كاف 94

 كاف حيث لغيرهـ حماس أسرل كمشاهدة كالسييف ااياـ مركر
 كالشعبية فنح أسرل بعض عمى مر قد ـ1994 العاـ حنى

 حماس أسرل لدل أيقظ كهذا ،عاما20ك عاما15 كال هاد
 حمةالمر نمؾ كفن الملير، يفس مليرهـ يككف أف احنمالية
 الذم ااسرل مف الكثير مشكمة حمت قد أكسمك انفاقية كايت

 قنؿ عيدهـ فالذم غير مف كالديمقراطية كالشعبية لفنح يينمكف
 فرا اتإلا نشممهـ لـ كال هاد حماس كأسرل ،لهايية

 يحف أيف إلى : ديا سؤاال طرح مما ،أكسمك انفاؽ لمعارضنهـ
 المطالبة بدأت اهف كمف ا؟يينظرف الذم المعبر كما ؟ذاهبكف

 حماس أسرل مشكمة لحؿ نلؿ كاالكات الس كف داخؿ مف
 كبقيت غير، ال فقط ااسر كهك كاضح يممكه الذم كالخيار
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  كاؤ ا فالذم اإلخكة مف الكثير إعداد كنـ نيادم االكات هذه
 خرك هـ عيد أيهـ إال، الهدؼ لهذا العمؿ  ؿأ مف لمس كف

 إفشاؿ هك ااكبر الهـ افؾ أكضاع مف اسائد كاف ما ظؿ كفن
 هكذا كبقن حية المقاكمة أف كاإلثبات ،لمقضية النلفية مشركع
. ااقلى اينفاضة الثايية، االينفاضة حنى الحاؿ

 
 لماذا؟؟ تضيعيا تم فرصة األقصى انتفاضة

 العمؿ فن ربيع ليا كاف أيه يقكؿ أف أرديا إف
 الينفاضةا مف ااكلى السية فن كاف الربيع هذا فإف ،العسكرم
 الخاليا ح ـ أف حيث ميها، الثايية السية مف ااكؿ كاليلؼ
 كاإلمكاييات ، دا كبيرة بأعداد كاف آيذاؾ الضفة فن العاممة
 مثال خمية أف هيا كيذكر، لك سنية كخدمات عناد مف ضخمة
 الذيف أفرادها كعدد بها قامت النن اإلعماؿ كح ـ سمكاف كخمية
 ،اهلل راـ مديية فن كالمنيف ل يدا كانلالهـ القدس مف اكايك
 مف كائف ن مب أف بإمكايها ككاف لمعمؿ  يدة إدارة هياؾ حيث
 الخميمة، لهذه أعماؿ مف رأييا ما حسب كذلؾ الداخؿ مف كاف
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 اف  دا المكانية الظركؼ عف ياهيؾ ،كشبيهانها كايت كثيرة
  اءت لك فيما اامر االحنالؿ يسنكعب فأك ااسر ينـ

 نكمف كهيا االحنالؿ، م ازر عمى فعؿ كرد سراا عمميات
. الميداف فن لممقاكميف السياسن لمنك يه الحا ة

 معيف بان اه يك ه لـ إف اارض عمى المقاكـ أف حيث
 الحدث سخكية در ة حسب كينلرؼ سيرن ؿ يهإؼ ،العمؿ فن
 بالعشرات شهداء كايت حييها حداثكاا عميه، الفعؿ ردة أك

دخاليا اسنيزافيا فن العدك حيج كقد كاغنياالت،  مربع فن كا 
 يحسب فأك االسنراني ن النفكير عف كأبعديا الفعؿ، كرد الفعؿ
 يسمع المقاكـ كاف فقد ،السياسن كحلاده عمؿ مأ مردكد

 أبياء مف نسيؿ الدماء إال يرل فال كيشاهدها، هاؤكيقر خباراا
 هذه  عمى يرد فأ إمكاييات مف له ينكفر بما يدفعه مما شعبيا

 يعمؿ مف عمى العهد خذأ نـ النن الخاليا نمؾ حنى ال رائـ،
  ؿأ مف يعمؿ أف عيهـ اإلفراج قبؿ ااسرل قبؿ مف بها

 الفعؿ كردة الفعؿ مربعفن  رطايخ قد كنحريرهـ عيهـ اإلفراج
 ،السياسية القيادة قبؿ مف النك يه ايقطاع بسبب أيضا كهذا
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 قضية لدييا إف :نقكؿ كلريحة كاضحة رسائؿ يلاؿإعدـ ك
 اهنماـ مف نسنحقه بما معها النعامؿ إلى كنحناج كلكيةاا لهاك
  ديا يكف لـ ااسرل قضية مع اإلعالـ فن النعامؿ كحنى ،

 لهذه ينطرقكا لـ اإلعالمييف المنحدثيف فأ حيث ،الفنرة نمؾ فن
 اارض عمى لممقاكميف ينك هكا كلـ ب دية، حديثهـ فن القضية

 كايت ككما ااسرل، هنك أكلكية ذات قضية ييالد أف إعالمهـك
 الرسائؿ قؿتكنف ،دائما لريحة كاالينقاـ لمم ازر لمثأر الدعكات

 كذلؾ اا در كاف كيينقمكا، ركاأيث فبأ لممقاكميف اإلعالـ فن
 باف لممقاكميف اللريحة الدعكات إلى الحركة منحدثك ين ه أف

 يسمعه أف يحناج كيا ما هذا ،بااسرل لمبادلنهـ ال يكد يأسركا
 ي ح الذم الفعؿ كرد الفعؿ لمربع يي ر ال فأك الفنرة نمؾ فن

. خالله مف اسنيزافيا فن االحنالؿ
 

  2000 العام في اهلل حزب أسرتأثير عممية 
 هك الفنرة نمؾ فن أيضا كالنأخير النعثر عكامؿ حدأ إف

 ؾذؿ نال كما بعد فيما ،كضابط  يكد ثالثة بأسر اهلل حزب قياـ
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 سندخؿ الفرحة فبأ اهلل يلر حسف لمسيد كخطابات ؿؤنفا مف
 عيهـ، المفرج حكـ فن هـ ااسرل فأك ،فمسطيين بيت كؿ فن
 عيدهـ اايطباع خمؽ مما يسمعكيه المقاكمكف كاف الكالـ هذا
 ااسرل عددكاف  الفنرة نمؾ كفن محمكلة، ااسرل قضية فبأ

 مف كبعض ،أسير300 ين اكز لـ المحككميف بالمؤبد أك أكثر
 أكده ما كهذا المائنيف بقميؿ ، ن اكز طكيمة سيكات لهـ نبقى

 نبدد الذم اامؿ هذا عمى يعيشكف اكايك أيهـب ،أيفسهـ ااسرل
 أمكات أيهـ كثبت  ثث ال يكد إف حيث ،ـ2004 العاـ فن

 ،مخدرات نا ر كاف أيضا كالضابط كالحن، ليس الميت كثمف
 نمؾ فن ضعيفة اهلل حزب لدل مةالمساك أكراؽ كايت هيا كمف

 كنـ المبيايييف كؿ عف اإلفراج فن حنى نفمح فمـ ،اللفقة
 لفقة فن ـ2008 العاـ فن حرر أف إلى قيطار سمير اسنثياء
 نمؾ فن عمؿ مف بعض سأليا كقد ،أسره مف عاـ30 بعد أخرل

كاف  كاب  المثاؿ سبيؿ كعمى ،نأثير له هذا كاف فإ المرحمة
 لألسر يعدكف ككايكا ،كبير نأثير لهذا كاف قد خمية سمكاف أيه

 لحؿ يكفن ما عيده اهلل حزب فأ كيعنبركف أكلكية ليس قأف إال
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 مبادلنهـ نـ قد  يكد ثالثة أف الن ربة مف حيث ،ااسرل قضية
 مف الكثير كميهـ أسير 1150ب 1985 عاـ  بريؿ لفقة فن

. المؤبدات
 فن كـالمقا به يحنج فا اك يه كاف السبب فهذا

 لحركة السياسية القيادة به نحنج عذرا ليس يهأ الإ الميداف،
 مسؤكليانها مف هـ ااسرل هؤالء أف نعرؼ حيث حماس

 يحرر لكن  حدأ اينظار ي ب كال ،أعياقهـ فن أماية كعائالنهـ
 هذا عمى الحركة نعمؿ أف اسنراني يا اافضؿ ككاف أسراها
 هذا لحؿ نبادر فأك خار ية مؤثرات أم عف بمعزؿ الممؼ
 النك يه يككف فأك غيرها عمى نعنمد كال ،بيفسها الممؼ

 هيا كمف اإلعالمن الخطاب ككذلؾ االن اه بهذا السياسن
ال يفن  كاحد ك يدم ،نكفن ال ةكاحد سرأ عممية إف: يقكؿ

 مقابؿ حماس حركة طمبت كقد  يدا معركفة فااثمافبالغرض، 
 عاليةاؿ المحككمات كألحاب امؤبد اسيرأ450 شاليط ال يدم
نحددها الحركة  معايير ضمف اسيرأ550ك ،حماس نخنارهـ

 إف اامكر أف كبالنأكيد االحنالؿ، دكلة أسماءهـ نحدد بييما
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 هذه أف أيضا كالمؤكد الحركة، طمبت ما حسب سننـ اهلل شاء
 كسيبقى ،ااسرل مشكمة نحؿ لف فهن نيفيذها حاؿ اللفقة

 هيا كمف ،سيكات10 فكؽ عاؿ ـكحؾ مؤبد ألؼ مف أكثر لدييا
 يحؿ كلف يكفن ال اكاحد اأسير فأب اليظر إعادة مف بد فال

يمر عمى اعنقاؿ  حنى االينظار ي ب كال ،ااسرل مشكمة
 مف هيا بد كال !بالنحرؾ يبدأ كحييها ااسير خمسة عشر عاما،

مف  ااقلى اينفاضة أسرل أف كهك مهـ أمر إلى اإلشارة
 اآلف حنىفن الس ف  بعضهـ عمى مضى المؤبداتألحاب 

 غدا سننـ اللفقة أف  دال سمميا كلك ااكثر كهـ ،سيكات9
 أحسف فن ذلؾك  دد  يكد سرأ ينـ أف إلى ااسرل هؤالء ففإ

 بعدها اامر كيحناج ،اللفقة بعد سية إلى حناجسن ااحكاؿ
 ااسير هذا فاف كبالنالن ،سيكات5 حدكد فن مفاكضات إلى

 ظمـ باعنقاديا كهذا عاـ،15 اعنقاله لعؿ مضى قد يككف
 يمكث ال أفب ياسيف حمدأ الشهيد اإلماـ كضعه الذم لممعيار
 الفاركؽ معيار فن باليا فما ،سيكات خمس مف أكثر ااسير
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 مف أكثر زك نه عف الم اهد يغيب ال أف عيه اهلل رضن عمر
. شهكر سنة
 

 كذلك األسرى قضية تكون أن نريد
 ـ2002 العاـ فن قأف سمكاف خمية مؼ اإلخكة حدثيا لقد

 ككاف ،بيركت فن العربية القمة عقدت عيدما آذار شهر فن
 لمسالـ العربية بالمبادرةبعدها  سمن ما اإلعالـ فن ينردد كقنها

 ممؾ اهلل عبد كلن العهد اامير قبؿ كالنن اقنرحت بداية مف
 كمف كقنها فهميا لقد :فقاؿ ااخكة فن الخمية حاليا، السعكدية

 هذه أف السياسن المسنكل قبؿ مف ليا كلمت رسائؿ خالؿ
 هن المقاكمة أف مفادها رسالة نكليؿ نحناج إلى المرحمة
 لكت كليس ،كمسمكعا مرنفعا يبقى أف ي ب الذم اللكت
 شعبيا، عمى كالدمار الخراب إال ن مب كلف لـ النن المبادرات

 عمؽ فن يةقك عممية ي ب أف يككف رد بمغأ أف فهمياأف  ككاف
 يقاش كاف كقد القمة، ايعقاد مف ننزامف رسالة نككف ،االحنالؿ
بك أ" خركج حاؿ فن يهأ الفنرة، نمؾ فن اإلخكة دعف يدكر داخمن
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 ال أف اعنماد نـ كقد ،ال أـ النيفيذ ينـ هؿ بيركت إلى "عمار
 يحف ينهـ ال حنى لمقمة "عماربك أ" سافر حاؿ فن النيفيذ ينـ
 فن بالعكدة له االحنالؿ سماح عدـ فن بسب أييا حماس فن
 حيف إلى النأ يؿ فينـ العكدة، مف كميعكه بالعممية نذرعكا حاؿ

 له يسمح لـ حيث ،لمقمة يخرج لـ يهأ اهلل كقدر عكدنه
 ايعقاد كقت العممية نيفيذ اإلخكة قرر كعيدها بالسفر االحنالؿ

 دماالسنشها ككذلؾ ا اهز شنء كؿ ككاف ،النأخر كعدـ القمة
 النن الخمية إال أف ذلؾ لـ ينـ؛ ال لشنء إال اف إخكايهـ فن ،

 يداء نمبيةفن  ااسرع كاكاف يناييا فن( بارؾ) فيدؽ عممية يفذت
 خمية فن اإلخكة ي نمع أف اهلل شاء كقد ،السياسن المسنكل
فن  لفد عممية كخمية أبيب نؿ فن( الميبن) شارع كخمية سمكاف
 الرسالة يفس كلمنهـ قد  ميعهـ أيهـ اإلخكة كذكر ،الس ف
 لماذا :السياسن المسنكل فن لإلخكة يقكؿ أفإلى  يدعكيا كهذا

 الخاليا مع كالنكالؿ ؟االهنماـ بيفس نحظى ال ااسرل قضية
 كاضحة رسالة خالؿ مف حثهـ ك اارض عمى العاممة

 ككضع ااسرل نحرير عمى ب دية العمؿ نطمب كلريحة،
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 مع النعامؿ فن المرحمة نمؾ ظركؼؿ لالحة إسنراني ية خطة
 الرسالة كلراحة كقكة بح ـ الرسالة هذه كنككف ،القضية هذه
. العربية لمقمة

 ظركؼ ليا ننكفر كلربما، يفت لـ  الكقت أف يقكؿ
 فأك الفعؿ، لردات أسرل يبقى ال أف ينميى ،أخرل مرة لمبياء
 يريد الذم كالممعب المربع يحف يرسـ أفك المربع هذا مف يخرج
 لن واحد جندي ذكريا كما ايه كاقندار، بدراية المعركة فيه
 نحناج ااخرل المقاكمة أعماؿ فن ككما ،األسرى قضية نييي

 انلاؿ لهـ كليس اأفراد المقاكمكف كاف فإك حنى لنك يه
 بكلمة نك يه عمى قادر اإلعالمن الخطاب فإؼ ،نيظيمن
. فردم بشكؿ يعممكف الذيف هؤالء

 
 العمل من النوع ىذا باتجاه لإلقدام يةايجاب معززات

: العدك يكعية
 كهك دائمة يقص عقدة مف يعاين اعدك يكا ه يياإ
 خالؿ مف ،يقصسالـ مف اؿ يهأ لمعالـ يثبت فا بحا ة بالنالن
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 اليهكد عدد أف كالحقيقة لمعالـ، النميز كاليدرة فن سمككه إظهار
 كعدد ،ليكفـ15 ين اكز ال لهايية، كغير لهايية العالـ، فن

 ،مالييف6 ينعدل ال اليهكد مف فمسطيف يحنمكف الذيف اللهايية
 فيه يعيشكف الذم كاإلسالمن العربن لممحيط باليسبة العدد كهذا
 كؿ عقؿ فن زرعكا كقد ،يذكر يكاد ال السكايية الياحية كمف
 لمقناؿ كمسنعدكف مميزة قمة أيهـ المحنمة لفمسطيف ها ر فرد
 رننكر ال حنى قكة، مف أكنكا ما بكؿ دماليهك الفرد  ؿأ مف

 كالمننبع هـ،ـزع حسب أكركبا فن بهـ ألمت النن المأساة
 كثيرا، الكالـ هذا يكرركف ي دهـ عيدهـ كليفؤالمس لخطابات

 فن يضع (أشككؿ ليفن)رئيس كزراء الكياف ااسبؽ  كهذا
  كيسكف ليدكف مخاطبا كالنأثير الحرارة در ات أقلى لكنه
 محضر مف كهذا- الكاحد بالحرؼ كيقكؿ مريكناا الرئيس

 نخسر أف نحنمؿ ال إسرائيؿ إف:"  -االثييف بيف عقد ال نماع
ذا الرئيس، سيدم يا العرب أماـ كاحدة معركة  ذلؾ حدث كا 
 لديه اليهكدم كالشعب اليهكدم، الناريخ يهاية نككف فسكؼ
ذا ،المنحضر لمعالـ يؤديها زاؿ ما رسالة  سيدم يا يظرت كا 
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 لمحضارة اليهكد قدمه ما كعددت ،اإليساين الناريخ إلى الرئيس
 اإليسايية الحضارة هذه أف الفكر عمى لؾ لنبيف ،اإليسايية
". أمامؾ كاضحا يككف أف أنميى ما كذلؾ ،اليهكد إلى نحناج

 مها ريف م نمع كمه اللهيكين الم نمع أف كلمعمـ،  
 حنى أك غيره ؼيعر مف فيهـ كليس العالـ، بقاع كؿ مف كاؤ ا

 يككف أف يفسه كأماـ الياس أماـ ميهـ كاحد أم كقيمة يفسه،
 فن كيبقيه القكة يعطيه الذم هك كحده فالميلب ميلب، فن

ذا الياس، ذاكرة لدل كؿ  المهـ إذا شنء، كؿ ضاع فقده كا 
 اللهايية م نمع فن ي د ال كبالنالن يفسه، لهيكين شخص

 ااسرل مع كأسرايا  يكديا يبادؿ أف يريد ال :يقكؿ مف
 يعنقد هؤالء مف كاحد كؿ فا ؛مبدئية ياحية مف الفمسطييييف

 هذا فإ ااسير، هذا مكاف سيككف لربما يهأ يفسه قرارة فن
 ي يب ال فهك النبادؿ فن رأيه عف سؤاله ينـ عيدما اللهيكين

مف  أك القكمية الكطيية الياحية مف كال اإليسايية الياحية مف
 هك إ ابنه فن ااهـ االعنبار إيما ،خالقناا رياحية الشعك

 ينلرؼ هيا كمف ،ااسير هذا مكاف يكـ ذات يككف أف خشينه
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 هؤالء يفكر كهكذا ااكلى بالدر ة يفسه ن اه بمسؤكلية
. اللهايية
: عسكرم م نمع

 عميه ن ب السابعة عشر مف عمره، يبمغ لهيكين كؿ
 كبعد ،يكاتس ثالث بحدكد االحنالؿ  يش فن إلزامية خدمة

 كؿفن  يخدـ ال يش مف الخركج أراد إف المدة هذه مف االينهاء
 فهـ ،ياثاإل أك الذككر مف سكاء ،احنياط ك يدم ايكـ40 عاـ

 فهـ لهيكين أم سرأ كعيد ،خالص بامنياز عسكرم م نمع
 ذلؾ مكاف يككف أف كفــمف اؿ ميهـ كاحد أم أف يعرفكف
 ال" مشهكر قكؿ العسكرية ـمبادئه فن كلديهـ يكما ما، ااسير
  يكد قنؿ إيقاذه كمؼ فإك حنى المعركة فن ا ريح ننرؾ

 مقابؿ  يكد يقنؿ لف كهيا لألسير باليسبة كذلؾ كاامر ،"آخريف
 أك قنمهـ بعد فيما يسهؿ أسرل عف اإلفراج إيما ااسير، إطالؽ
 اللهايية بعقمية فكريا أف بكبير ليس فالثمف أسرهـ حنى

 نخضع أيضا هن النن ،السياسية المؤسسة عف بعيدا الفردية
 هك العاـ الرأم كهذا ،إلى حد كبير عيدهـ العاـ الرأم لمزاج
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 يفسه يعنبر لهيكين فكؿ ،ااكلى بالدر ة القضية لاحب
 المماطمة اللهايية طبع مف أف يغفؿ كال ،لألسر القادـ المرشح

 فا العدك هذا سيضطر ،ما لحظة فن كلكف كالنسكيؼ
  يش آلباء مخنارة أقكاؿ كهذه ،المقاكمة لمطالب يسن يب
.  االحنالؿ

 سابؽ حرب ككزير سابؽ أركاف رئيس مكفاز شاؤكؿ 
أم  مف كبرأ نقديرم فن ااخالقية الرسالة" :يقكؿ

 اليكـ كفن ،الثمف اعنبار مف كبرأ حنى ،آخر اعنبار
 فإيهـ أبيائها حدأ عف الدكلة هذه فيه ننيازؿ الذم

 لكؿ كعميقة كبميغة كاضحة الرسالة ،"عيها سينيازلكف
اسن ابة االحنالؿ لمطالب الم اهديف  أف يقكؿ مف

. مسنحيؿ
 مسة أثياء يقكؿ ااركاف رئيس اشكيازم، غابن  

 النبادؿ لفقة فأبش قرار انخاذ فن لمنداكؿ لمحككمة
 مقابؿ لهيكيييف  يدييف  ثنن مبادلة بمك بها نـ النن

 فن كقعكا لبياف مف لأسر كأربعة قيطار سمير إطالؽ
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 أيا:" لبياف عمى ـ2006العاـ حرب إباف االحنالؿ سرأ
 أركاف كرئيس أراد كركف كفاسر كالدار شاليط رئيس
 نقركا أف ميكـ طمبأ ،كاامكات ااحياء ال ميع
  يكدم عيكف فن ايظر أف لن المهـ مف ايه اللفقة
". لمديار لعكدنهـ شنء كؿ عمميا لهـ كأقكؿ ككالديهـ

 االحنالؿ  يش فن ااكسمة ياؿ مف أكثر باراؾ هكدام، 
 سابؽ كزراء كرئيس حرب ككزير سابؽ أركاف كرئيس
 فن شنرؾأ كأيا سية22 ميذ:" يقكؿ العمؿ حزب كرئيس
 كفن كاآلف ،كنبادالت أسرلسراح  ؽالطإل مداكالت

 لقتأ النن الحركة هذه كقؼ المحظكر مف المرحمة هذه
 المقانميف إلعادة كااخالقن المهين نزاـؿاال هذا عمييا
". أمكات أك كايكا حياءأ سراا مف

 
 العدو عقميةوفق  معادلة

 العدك حككمة أماـ النالييف الخياريف كضع نـ إف
هذيف الخياريف يشكالف معادلة نحلؿ عيدما  ،سنخنار فأيهما
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 أك ضابط أك لهيكين  يدمينمكف الم اهدكف مف أسر 
خمسمائة  قعف اإلفراج ابؿمؽ فن الم اهدكف طمبمك عالـ،

 يسن يب أف ، إماخياريف أماـ االحنالؿ فسيككف. سيرأ
 أميية خطكرة يشكؿس اامر هذا فإؼ كبالنالن لممقاكمة

سنراني ية  دائما كاف مهمة كرقة كيخسر ق،يظر ك هة حسب كا 
 ،ميه سياسن ثمف عمى لمحلكؿ المفاكض الفريؽ بها يبنز
ما .المقاكمة لخيار ااينلار سيعنبر أيضا كهك  لـ إذا يهأ كا 
 ااسر مف يعكدكا لف  يكده فإؼ أسير 500 ػاؿ هؤالء يطمؽ
 بات مليرهـ أف اإلعالف أك كدفيهـ قنمهـ ينـ ربما بؿ ،أبدا

 الخدمة مف النسرب نمقائيا سي مب الخيار كهذا م هكال،
 الذيف يسبة أف حيث ،ألال ةقائـ مشكمة هن النن العسكرية
شكؿ  هذا، %40ين اكز ال الخدمة ليهـع ن ب ممف ين يدكف

 فن له خطاب فن العدك  يش أركاف رئيس قمقا عبر عيه
 الخيار هذا ضمف الحسباف فن يأنن يهأ كما. ـ2010العاـ

 ااهالن مف كعزكؼ ،ال يكد أكساط فن نمرد حلكؿ
عف إرساؿ أبيائهـ إلى الخدمة العسكرية بؿ  كالعائالت
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 العدك حككمة أعميت إذا افيـ كنش يعهـ عمى النسرب ميها،
 العاـ الرأم قبؿ مف االحن اج سينـ كأيضا ،أبدا نبادؿ لف أيها
 ا باف يلبح العسكرم كنفكير الحككمة، هذه عمى اإلعالـ فن

 عدككـ ديار كاقنحمكا لمحرب ااذهبك" كمقكلة الحدكد، ابعد
 كعيدها "كأهمكـ دياركـ إلى سالميف إلعادنكـ شنء كؿ كسيفعؿ
 السياسييف فأك شعارات كايت هذه أف رؾلعسا سيكنشؼ
 ما آخر كهذا ،نهنز بالدكلة ال يكد ثقة أف كما ـقعمن يكذبكف
.  كال يش اامف عمى نقكـخالة فن دكلة  ،اللهايية يريده

 العدك عقمية كبكضع لمخياريف العرض هذا كبعد كاآلف
 مرارة قؿأ سيككف المريف الخياريف أم ،بها كفكريا رؤكسيا فن
 عف اإلفراج هك ضررا ااقؿ الخيار أف بالنأكيد له، ذهبكف

 مفأ عمى الخيار هذا مف الضرر بمغ مهما ايه ؛سيرأ500
 الدييا، حدكده إلى كمحالرنه ميه الحد عمى قادر فهك ،العدك
 ما حسبب ككفمس ذافه ااسر فن لالحنالؿ أسير نرؾ بييما
 حد عمى يةكالعسكر السياسية بالمؤسسة ألمت قد كارثة ينابع
 أفب حككمة أم قبؿ مف أبدا به السماح ينـ لف كهذا سكاء،
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 االعنبار بعيف ااخذ مع المبادلة نريد ال يهاإ القكؿ عمى أنن ر
 7 أك 5 إلى نلؿ قد طكيمة لسيكات يماطؿ لربما االحنالؿ أف

 المحافظة المهـؼ ،لمنبادؿ عرفهـ فن معقكؿ زمف كهذا ،سيكات
 النسميـ مف اليهاية فن بد ال ايه فنرةاؿ هذه طكؿ ااسير عمى

. القضية هذه مثؿ فن نلرفانهـ نحكـ النن لمضركرة
 

 عبره .. فاكسمان نحشون
 يحشكف سرأ كالمقدرة المعبرة االي ابية المعززات كمف

 تكاينه ،يحب ما غير عمى كايت اليني ة أف كمع ،فاكسماف
 فن نحاـاالؽ أثياء  الشقة فن كاف مف كاسنشهاد يحشكف بقنؿ

 الكريـ كعبد الينشة حسف مف كؿ كاف حيث ،بيريباال ميطقة
 رئيس حييها ككاف  ميعا اهلل هــرح اهلل  اد كلالح بدر

 باراؾ أيهكد آيذاؾ ااركاف كرئيس ،رابيف الهالؾ العدك كزراء
 الكقت ذلؾ كميذ ،االحن از مكاف بمداهمة القرار انخاذ نـ كقد

 كلدل االحنالؿ  يش مؼ كعبرة ادرس الحدث هذا ألبح
ذا ن اكزه، يمكف ال العدك كياف فن السياسييف  لمخمؼ عديا كا 
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 شهرـ فن 2006 العاـ فن شاليط  معاد سرأ كقت قميال
 كقفزت عادت فاكسماف يحشكف قضية فأ رأييا ،حزيراف
 ما نفاليؿ كاسنعراض ،كبقكة اللهيكين اإلعالـ فن لمكا هة
 مكاف عمى سينعثر عدكاؿ أف اعنبار عمى ،أسره إباف حدث
 إ ماع شبه ككاف القضية، هذه أثار قد اإلعالـ ككاف  معاد،

 يسبة له يككف فأك بد ال  معاد إليقاذ العسكرم الخيار أف
 المنكفرة المعمكمات دقة عمى يعنمد كهذا ،الي اح مف مقبكلة
 بأماف ااسير فن نحنفظ أف المقاكمة قدرة كعمى العدك، لدل
 القضية نثار حنى ااسر مف ااكلى اياـا فن أف نكشؼ دكف
 نخضع العدك حككمات لدل القرارات أف كمراعاة ،اإلعالـ فن

 ،الكياف فن العاـ الرأم النأثيرات هذه كمف ،مخنمفة لنأثيرات
 المهـ المؤثر لهذا اإلعالـ خالؿ مف يلؿ أف  دا مهـ كهذا
 حرب كزير مكفاز شاؤكؿ أف هيا كيذكر. القرار انخاذ فن
 لف"مقكلة مرا عة ي ب يهأ قاؿ قد سابؽ أركاف كرئيس ابؽس

 كؿ ميه نكقعم ؿاالحنال أف مراعاف مع" لإلرهاب يخضع
 سيقكديا كهذا ،أخرل مف أر ح احنماالت هياؾ كلكف ،شنء
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 هذه مثؿ مع الدكلة ننعامؿ ككيؼ الرهائف عف لمحديث الحقا
. العمميات

 
 اراد رون

 ،اراد ركف يناللهيك سرأ كقت ـ16/10/1986 ميذ
لى سينن ف بعد ااسر ظؿ فيها االحنالؿ رافضا لعرض كا 
 فمسطييييف بأسرل اراد ركف إلنماـ لفقة نبادؿ آيذاؾ المقاكمة
 ألبحتؼ إلى يكميا هذا، اراد ركف لاخنؼ ذلؾ بعد. كعرب
، فردا فردا ؛  العدك لهذا إيسايية مأساة نشكؿ القضية هذه

 عائمة مع ينعاطؼ يكف ـؿ فإ ااقؿ عمىفالفرد اللهيكين 
 هك سيككف يهأ يعنقد ايه يفسه مع ينعاطؼ فهك ,اراد ركف
 لمخدمة قؤاسندعا ينـ عاـ كؿ ايه ،اراد ركف مكاف فن يفسه

. يكما أربعيف لمدة العسكرية
 هذه عف طكيال العاـ كالرأم اإلعالـ نحدث لقد

 لمبحث فرلة أم اللهيكيية الحككمات ننرؾ لـ ك ،القضية
 عكدنه حاؿ فن قأف المسئكليف مف الكثير لرحلقد  عيه،
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 أف االحنالؿ يدرؾ هيا كمف ، دا باهظ ثمف لدفع سيضطر
 ركف اةأسـ يريدكف ال كهـ ،أبدا لالحه فن ليس الزمف مركر
 مر عمى اإلسرائيمن الكعن فن بياءه نـ كهذا ،ثايية اراد

 زك ة مقارية نـ فن اإلعالـ اللهيكين الماضية، السيكات
 حزب قبؿ مف ـ2006 العاـ فن أسره نـ الذم فاسر سيراا
 اهلل حزب حييها كشؼ قد يكف لـ حيث ،اراد ركف بزك ة اهلل
 اإلعالـ يركز ما كعادة. ميت أـ حن هك هؿ مليره عف

 له اإليساين الك ه ليظهر اامكر هذه مثؿ عمى اللهيكين
 لرئيس برسالة اراد زك ة بعثت كقد ،ال ايب لهذا االينباه كلفت

 فيها نحثه اكلمرت حييها ككاف ـ2009 العاـ فن العدك حككمة
 قكة بكؿ كالعمؿ شاليط  معاد عف اإلفراج فن النسريع عمى
 إيين كقالت ،آخر اراد ركف يلبح ال حنى يسنطيع ما ككؿ
 ااسر فن كهك له نس يمه نـ كالذم  معاد لكت معأس كمما

، ثاين ركف يلبح فأ ل معاد أريد فال ،اراد ركف بلكت يذكرها
 اليكع هذا مثؿ عمى مش ع اي ابن معزز اراد ركف قضية فإ

. العمؿ مف
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 واألسرى بالمفقودين الحكومات اىتمام

 ميقطع اهنماما اللهايية ااسرل قضية لقيت لقد
 القضية هذه مع كنعاممت ،العالـ مف دكؿ دكلة فن اليظير
 الم نمع اهذ فا ؛ااكلى الدر ة مف قكمن مفأ قضية بلفنها

 مف بد كال السالح حمؿ عمى القادر العسكرم الفرد عمى يقكـ
 ااسر فن ينركاه لف كشعبا حككمة كراءه أف الفرد لهذا اإلثبات

 أحدا أف إال م هكؿ، بشكؿ ينـ الثمف عف الحديث كحنى ،أبدا
 اسنر اع يريد ال :القكؿ عمى الم نمع فن اآلف حنى ي رؤ لـ

 نحدث أف كبعد مقابمه، أسرل نريد المقاكمة أف بسبب أسير
 كينغير كزيرا يلبح أف قبؿ يعمكف السابؽ العدك أركاف رئيس
 يساكم ال ااسر فن اكاحد ا يدم إف" بقكله الثمف عف مكقفه
 مف فعؿ ردة عميه  مب مما "المقاكمة نطمبه الذم العدد

 كاينقده اللهايية سرلاا عائالت كمف اللهيكين اإلعالـ
 المقاالت مف الكثير نبتؾُم  كقد هذا، قكله عمى الكزراء بعض
 نمحكرت كقد ،الكياف فن اينشارا كثركاا الرسمية اللحؼ فن
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 يا ابيؾ كاف لك ماذا( ليعمكف) ك ه سؤاؿ فن الردكد هذه
 ؟قمنه ما سنقكؿ كيت هؿ ؟حماس قبضة فن ااسير( يعمكف)

إعطاء  عمى الكياف فن المنعاقبة الحككمات دأبت لقد
 كزير كسيي ر هيرم هيا كيذكر ،بالغا اهنماما ضيةالؽ هذه

 السادات مع ا نماعه أثياء ـ،7/11/1973 يكـ أمريكا خار ية
 نيازالت عمى كافؽ ااخير أف -حييها الملرم الرئيس-

 فن  امحة كايت مئير  كلدا أف النيازالت هذه كمف ،لكسي ر
 طيارا36 مف م مكعة أهمهـ ك اٍاسرل إلطالؽ اإللحاح

 حرفيا  اء النعبير كهذا ،أحياء سركاأك المعارؾ ءثياأ فن كاسقط
. اإللحاح فن   امحة بكممة كسي ر لساف عمى
- عرفات لياسر رسالة الطيبن حمدأ أرسؿ عيدما: أخرل قلة
 مهمة فن العسكرم مسنشاره سيرسؿ رابيف أف يخبره -اهلل رحمه
 ،لبياف فن قنمكا لهايية  يكد ثالث بخلكص كهن، خالة

 ال كما ،ال يكد ك ثث عميهـ العثكر فن المساعدة ميكـ ريدكم
 أف كما ،إسرائيؿ فن مهمة ةأؿمس عرفات الرئيس يعرؼأف  بد

 القكات فرادأ معيكيات عمى نأثيرها بحكـ شديد عميها الحرص
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 كقد عرفات كزار العسكرم المسنشار ذهب كبالفعؿ اللهيكيية،
 فأك المكضكع هذا يعرؼ بأيه:"  كالنالن عرفات رد كاف

 السفير مف بطمب اامر هذا فن نكسط ااسد حافظ الرئيس
 السفير أف كما دمشؽ، فن اامريكن السفير( حياف  ير)

 لالح اهلل عبد عمن اليمين الرئيس ر ا ليعاء فن اامريكن
 لـ كاليمين السكرم الرئيسيف  هكد كلكف القضية يفس بشأف
 فن دفيت يظهر افيـ الثالثة ال ثث ف؛ ايني ة إلى نلؿ
 دفيها مكاف يعرؼ الذم ككاف ،اليرمكف معسكر مف ما مكاف
 ككالهما إياد كأبك  هاد أبك اثييف الفمسطييية القيادات مف

. اسنشهد
 عقدأ كايت:" مذكرانهاير نقكؿ فن مئ  كلدا كهذه

 مشكمة ،الغفراف يكـ حرب بعد حيانن فن كا هنين مشكمة
 نؿ شكارع كسط سيارنن فن رأسن كيت لقد ،كالمفقكديف ااسرل
 :يفسن فن ؿاءستكأ البيكت يكافذ إلى خاللها مف ظرأف أبيب
 فن اليظر عمى أ رؤ ال كيت ؟مفقكديف أبيائها البيكت هذه أم
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 أم فعؿأ أف مسنعدة كيت أيين قسـأ ، ال يكد هؤالء رسَي أُم  ك كه
". هؤالء ا ؿ شنء

 
:  وجنراالت معمومات مجتمع

 هذا أف، اإلطالؽ عمى كأهمها ةاإلي ابن المعززات مف
 بال يراالت ممنء بالنالن كهك ، السمطة بنداكؿ ينميز الكياف

 العمكـم االت  فن كالعامميف كالعمماء ااركاف كقادة السابقيف
 هيئة فن كليفؤالمس أف كالمعركؼ ، ةكالنكيكلك ن اليككية
 ال كالبر ك سالح كقادة كالشاباؾ المكساد كرؤساء ااركاف
 أعضاء إلى إضافة ،سيكات خمس كؿ اسنبدالهـ ينـ ،حريةكالب

 فن كالخار ية اامف ل اف كرؤساء السابقيف الكييست
 لشخكلهـ ليست إي ابية، معززات ذلؾ يعد كؿ الكييست،

يما  يحرص مهمة معمكمات مف رؤكسهـ فن يحممكف لما كا 
 الشخليات هذه فحص ينـ لفنرة فنرة كمف ،نماما عميها العدك
  هاز خالؿ مف المعمكمات رأسها فن نحمؿ النن المهمة
 ينـ لـ المعمكمات هذه أف النأكد ينـ لكن ؛الكذب فحص
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 عمى به حكـ الذم الحكـ قسكة مدل يعمـ ككميا نسريبها،
 مفاعؿ فن يعمؿ كاف الذم الكهرباء فين فعيكيك مردخام
 عيها قيؿ النن كالميشآت اا هزة بعض بنلكير كقاـ ديمكيا
 المعمكمات نسريب كنـ ،اليككم السالح نلييع فن خدـنست أيها

 إيطاليا مف فعيكيك خطؼ كنـ ، الغربية اللحؼ إلحدل
عادنه  العشريف يقارب ما عميه كالحكـ االحنالؿ دكلة إلى كا 
 طاقـ هك آخر كمثاؿ مقدسة، نعنبر المعمكمات هذه اف ؛عاما

 كنبالـ رئيس مشعؿ خالد اغنياؿ بمحاكلة قاـ الذم المكساد
 كقد ـ،1997 العاـ ااردف فن ك كده أثياء لمحركة السياسن

اثييف  مطاردة مف مشعؿ لخالد الشخلن الحارس حييها نمكف
 لألمف مانسميمه ثـ كمف هماب كاإلمساؾ اللهايية المعنديف مف

 معميؿ اعنرؼ حيث ، معركفة القلة كننمة ، ااردين
 هيا كيذكر ، عميهـ النحفظ كنـ الطاقـ باقن عمى المكساد
 المكساد يرأس ككاف القضية هذه عمى نعميقا الشهير النلريح

 يبيض أف اسنعداد عمى كيا لقد" :قاؿ حيث( يانكـ داين) حييها
" ااردف فن المكساد طاقـ اسن كاب ينـ ال أف مقابؿ الس كف
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 هذه كؿ له هذا المكساد طاقـ كاف إذابأيه  ، هذا عمى كيعمؽ
 شخليات مف الكياف هذا فن أهـ هك مف هياؾ فإف ااهمية
.  بأضعاؼ هذا المكساد طاقـ مف أكثر معمكمات نحمؿ

 نـ لقد( :  المعمومات)  الموضوع ىذا حول تأصيل
 الككالة فن الخار ية السياسة مسئكؿ(  شاريت مكشن)  اقنراح

 كقد مساعديه، أحد قبؿ مف االحنالؿ دكلة قياـ قبؿ اليهكدية
)  كافؽ حيث الكثائؽ، بشأف االقنراح كهذا عميه المكافقة نمت

(  سية ثالثيف بعد)  ممفانها االحنالؿ دكلة نفنح أف(  شاريت
 الالزمة الحقائؽ نسنكمؿ أف اللهيكيية الذاكرة نسنطيع حنى

 نلحيح نعيد أك ف كات نمأل كأف العاـ، فكرها النلاؿ
 كشكؿ سطح عمى بها أثرت الظركؼ نككف قد نلكرات
 أف العالـ فن المهنميف مقدكر فن فيكك كحنى الحكادث،
.  اللهيكين القرار ليع كمك هات عيالر عمى يطمعكا

 لممفات المقنرحات بهذه أيضا(   كريكف بف)  قبؿ كقد
 أ ؿ مف اسنثيى كلكيه ، الخار ية لكزارة فقط كليس كمها الدكلة

 الكزراء رئاسة ميها ، هات عدة ممفات سية الثالثيف
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 ذلؾ فن بما كال يش(  المكساد هيئة)  العامة كالمخابرات
 العممن النك يه كل ية(  أماف)  العسكرية المخابرات

 ، الكييست فن كالدفاع اامف كل ية إلسرائيؿ، كالنكيكلك ن
 ال هات لهذه الممفات لهذه باليسبة(   كريكف بف)  قرار ككاف
)  ك الرئيس مكنب إعطاء مف سية خمسيف إلى اا ؿ هك

 اامر نعمؽ إذا أكثر أك سية خمسيف إلى طالنهإ سمطة(   هازه
.  كمسنمر باؽ نأثير لها يككف بحيث القكمن اامف بأسباب

. ؼ.ت.ـ سفير كماؿ سعيد بيف دار احديث هيا كيذكر 
 كزراء لرئيس العسكرم المسنشار(  ييريا  اؾ)  مع ملر فن

 ، باريس فن نفاكضن ا نماع خالؿ آيذاؾ رابيف االحنالؿ
  ميالت بيساء مزدحمة القاعة ككايت قاعة إلى دخال حيث
 لمحديث يذهبا أف(  ييريا)  عمى(  كماؿ)  فاقنرح المكائد حكؿ
 هؤالء كؿ قمؽ ال :"ييريا عميه فرد ازدحاما، أقؿ مكاف فن

 أمف عيالر حكلؾ نراهف المكانن ال ميالت السيدات
 دهشنه عمى ييريا فرد دهشة فن فمه سعيد كفنح ".إسرائيمية

 يكف أف ي ب اامف عيالر يساء أف ننلكر كيت: "  ئالقا
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 كف فمك ،الخطأ هذا فن يقع ال اإلسرائيمن اامف ، قبيحات
 ال ماؿ بهذا ، أمف عيالر أيهف الياس كؿ ادرؾ قبيحات

  اؾ))  ككالؿ ميدهشا سعيد كبقن "عيهف اامف شبهة يبعد
 ،سمعا :"كقاؿ اللهيكين اامف بميطؽ أكثر نعريفه((  ييريا
 احد ممثمييا أمف سمـف ال كيحف نحمييا أف نسنطيع ال فريسا
 الدكلة كمؼ إسرائيمن مفاكض كؿ إف ،اإلسرائيمييف غير مف
 الدكلة كمفكا ر اليا بعض.  لعممه مسنعدا ألبح حنى كثيرا
عدادا كندريبا نعميما   اهزيف يككيكا لكن الدكالرات مالييفب كا 

.  "بسهكلة بأميهـ يفرط فأ يسنطيع ال كلهذا لمسؤكليانهـ
 

 :  المعززات خالصة
 كال ،االعنبار بعيف نؤخذ أف ي ب المعززات هذه إف

 مثؿ عمى اإلقداـ عيد بالحسباف كأخذها ميها االسنفادة مف بد
 فن كال باؿ راسخة قياعات نككف لكن القضية لهذه العمؿ هذا

 فقط العمؿ كليس باليني ة إيماف يككف حنى ،المقاكميف عقكؿ
 إف ، كفقط مقاكمة اامر كأف العمؿ أك العنب، رفع أ ؿ مف
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 كهك هدفه حقؽ إذا إال يا حا يعد ال العمؿ مف اليكع اهذ
.  ااسرل نحرير
 بأف نسمـ ال االحنالؿ دكلة أف ليا ينبيف الن ربة مف:  الرىائن
 كؿ فن كما مكاف،اؿ ممعركؼ رهائف أك رهيية عمى ننفاكض

 معهـ الن ارب فإف االحنالؿ دكلة خصم كبما العالـ، فن دكلة
 الساحؿ كعممية(  عينيبن)  كعممية الطائرات خطؼ مف كثيرة،
 الباص قلؼ االحنالؿ أف حيث المغربن، دالؿ الشهيدة بقيادة
 السياسة فن اامر هذا كلفهـ كلهايية، فدائييف فيه مف بكؿ

 بريطاييا كزراء رئيس(  هيث)  بيف دار ما هيا يذكر الدكلية
 سأؿ كقد لمككيت العراؽ غزك إباف حسيف لداـ كبيف لسابؽا

 أيين:" رده كاف "؟رهائف احن از قررت لماذا:" لداـ هيث
 هذه فن خنمؼأ مأف :"هيث رد ككاف ،"بالديا أمفب أهنـ كيت

 يمثؿ ال مكقع أم فن اا ايب الرهائف ك كد فا ؛معؾ اليقطة
 حيكية يراني يةاست ملالح حماية الدكؿ، نلميـ إزاء له حماية

 مف بد ال المقاكميف، عمى بالسهكلة ليست المسألة إذا ".لها
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ال كعمالئه ك يكده العدك عيكف عف اعيدب ال يد االحنفاظ  كا 
.  عميه اإلقداـ ينـ عمؿ كؿ حميؼ فالفشؿ

 
م 2000 العام في األسر عمميات من مستفادة دروس

 :  ظفرك مثل جمدك كح ما م2006و
 االحنالؿ كدكلة اهلل حزب بيف نمت النن النبادؿ لفقة

 ايقطاع بعد كبيرة أماال عميها عمقكا الذيف لألسرل أمؿ خيبة
 هذه شمؿ كعدـ ،الفاشمة السممية بالعممية يسمى ما مف الر اء
 اهلل بعث أف كلكال ،ااسرل مف اكثير أحبط لممؤبدات اللفقة
 عدكب ، له يرثى الفنرة هذه فن ااسرل حاؿ لكاف شاليط بأسر
 العاـ يفس فن اهلل حزب أسر عممية  اءت شاليط أسر عممية
 كعكدة االحنالؿ دكلة قبؿ مف لبياف عمى كالعدكاف الحرب كشف
 لـ الذيف ال دد لألسرل كخالة ،أخرل مرة لميفكس اامؿ
 بعدميهـ   اء مف خالة ،لهـ باليسبة الكثير ينكقعكف يككيكا
 الناريخ هذا بعد دالعد أف السائد كاالعنقاد ،ـ2000 العاـ

 اايظار ان هت كلهذا العالية ااحكاـ مف  دا ضئيال سيككف
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 النحميؿ هذا اف ؛اهلل حزب بها قاـ النن ااسر لعممية كاآلماؿ
 أف نبيف ما كبعد أيضا المرة هذه كفن كالميطؽ، لمكاقع أقرب
بؿ ربما  اامؿ خيبة إلى أخرل مرة ااسرل عاد أمكات ال يكد
 كأحياء  يكد عيديا كاف إف حنى يقكؿ كلهذا ، ؿااـ ايقطاع
 اف ، ال يكد مف المزيد اسر المحاكالت نكقؼ ال أف ي ب
 كهدايا بقايا عمى يعيش يبقى ال حنى كاالح اافضؿ هك هذا

 مبادرة نككف أف بد ال يفسها نحنـر النن الحركة إف اآلخريف،
 بد ال ،ظفرؾ مثؿ  مدؾ حؾ ما :يقكؿ أخرل كمرة العمؿ، لهذا
 النلميـ يبقى كأف ااكلكيات، سمـ عمى القضية هذه نككف كأف

.  الممؼ هذا فن ما يكما سيي ح أييا عمى كالعزيمة
 

 :  المطموبة األسير نوعية
 غير فالمنزكج  يدا دراسنها مف بد ال اليكعية إف

 كالديه كمف ،أبياء له ليس مف غير أبياء له كمف ،ااعزب
 كيفلؿ العربن، غير كالشرقن كالديف، له ليس مف غير أحياء
)  عائمة ك(  ري ب ألداد)  عائمة كليأخذ الشأف هذا فن قميال
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 العاـ اهلل حزب أسرهما المذيف ال يدييف(   كلدفسر إيهكد
 بنعاطؼ حظيت  كلدفسر زك ة قضية أف رأييا فقد ـ،2006
 ،اليهكدية الدياية فن المعمقة بالمرأة ينعمؽ فيما خالة كبير
 هك ما يُمعرؼ كال عيها غائب كزك ها منزك ة نككف النن كهن

 القضية هذه أثاركا قد العدك حككمة فن الكزراء حنى مليره،
 نلكيت أم فن مؤثركف كزراء كهـ المنديييف الكزراء خالة

 لمحككمة نشكيؿ أم فن يشارككف يهـأك خالة الحككمة فن
.  اليسار أك اليميف مف كاف سكاء

 اإلعالـ فن أكسع بنغطية لدفسر ك ال يدم حظن لقد
 أف إال الناريخ يفس فن أسركا أيهـ مع ،ري ب حساب عمى

 لدل العكاطؼ نثير النن القضايا عف يبحث عادة اإلعالـ
 النن ككالدنه  كلدفسر زك ة فن ضالنه ك د كقد العاـ، الرأم
 لكؿ كنكليمها إعالميا القضية إثارة فن كبير دكر لها كاف
 زك ة بيف المقارية يعقد اإلعالـ كاف ما ككثيرا ،الكياف فن بيت

 زك ة مع أكثر النعاطؼ زاد مما أراد ركف ك  كلدفسر
 النن الطائفة كهك مراعانه مف بد ال آخر كشنء ، كلدفسر
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 غير كالشرقن اليهكدم غير الدرزم فال يدم ،ااسير لها يينمن
 قبؿ مف يعنبركف الشرقييف اليهكد أف حيث الركسن أك الغربن
 كهك مراعانه مف بد ال الذم المهـ كاامر شأيا أقؿ الغربييف
 السابقيف ال يراالت مف كاف إذا خلكلا ااسير كأهمية مركز

 معايية أمكف فإف مهمة، كنقيية عممية كظيفة شغؿ قد أك
 بال سيككف أسره قبؿ عيه المعمكمات ك مع ااسير شخلية

 الضغط فن كبير دكر لها العائالت اف ؛بكثير أفضؿ شؾ
 عيدما  بريؿ لفقة فن حدث كما اللهيكين العاـ الرأم عمى

 ال أف له را ية الكزراء أحد كضمت ااسرل أحد كالدة أمسكت
 مع النبادؿ لفقة فن حدث ما ككذلؾ اللفقة، ضد يلكت
 كأمه  كلدفسر زك ة به قامت الذم كالدكر القيطار، سمير
 مدار كعمى بريج كعائمة ككالدنه  كلدفسر زك ة أف ككيؼ
 بالنلكيت الكزراء إلقياع الكييست فن امعسكر أقمف يكميف
 كهذه كزير،23 كزير 24 ألؿ مف لكت كقد اللفقة للالح
 المسنكل عمى كضغطه اإلعالـ كنفاعؿ العائالت، ضغط ثمرة

 اللحؼ ارشيؼ العكدة كباإلمكاف القرار، بيده الذم السياسن
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 نيفيذ حنى أياـ 10 مف رأكث مدرا عمى الفنرة نمؾ فن العبرية
  ؿأ مف لمضغط الكقكؼ أ ؿ مف م يد كاإلعالـ اللفقة

.  اللفقة عمى النلكيت
 

:  القرار متخذي عمى التأثير في الصييوني العام الرأي دور
 المحرؾ، هن أيها ككيؼ العائالت دكر عف نحدثيا لقد

 ميذ كيقانمكا كيبككا يلرخكا بأف لهـ يليحة نقديـ نـ كقد
 به، اعنرفكا ما كهذا كثيرا باللراخ نأخركا أيهـ إال ةالبدام
 لحف عمى يعزؼ اإلعالـ كبدأ العاـ الرأم نحرؾ أف كبم رد
 فإف يمكف، ما بأسرع اللفقة إيهاء ان اه فن العاـ الرأم

 إثارة فن كمقاكمة يحف يعمؿ أف يسنطيع ماذا :هيا يبقى السؤاؿ
 اسنشارات ركزـ مف بد ال هيا كمف ؟اللهيكين العاـ الرأم

 اإلعالـ منابعة كظيفنه نككف اللهيكين الشأف فن منخلص
 كالنأثير المركب، الم نمع هذا نفاليؿ إلى كالدخكؿ اللهيكين

 بنكليات ااخذ خالؿ مف المباشر الندخؿ دكف بعد عف فيه
 كنحميمه، العدك إعالـ منابعة خالؿ مف االسنشارات مركز
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 فن نساعد بياءة إعالمية إسنراني ية نبين ينـ عميه كبياء
 النبادؿ مبدأ بقبكؿ كالنع يؿ كاالحنفاظ النفاكض مدة نقلير

 أخمليا يحف إف  دا ممكف كهذا الغربية، الضفة داخؿ مف
 المكاف مف المعبة بخيكط كأمسكيا القضايا هذه كراعييا اليكايا

 السيكات مر عمى كيا كما فعؿ لردات أسرل يكف كلـ اللحيح،
.  الماضية

 
  والمقاومة االحتالل بين تمت التي التبادل لياتعم

 عممية فن 1978 العاـ فن  يدم سرأ ـ14/3/1979 (1
 .اأسير 76 مقابؿ كأطمؽ دمشؽ إلى كيقؿ الميطاين

 بناريخ ؼ.ت.ـ يد عمى  يكد 6 سرأ ـ24/11/1983 (2
 افمسطيين اسيرأ198 عف اإلفراج ثـ ، ـ4/9/1982

 .الخياـ س ف مف أسير 470 كعف
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 اأسير 1150 الشهيرة  بريؿ لفقة ـ20/5/1985 (3
 . يكد ثالثة مقابؿ

 51ك لمشهداء رفات9 عف اإلفراج ـ11/9/1991 (4
 أسرهـ نـ  يدييف عف معمكمة مقابؿ الخياـ مف معنقؿ

 أف اإلشارة ن در كهيا. 1985 العاـ مف شباط فن
 كال ةبالمائ مئة أمكات أيهـ مف ينأكد عيدما االحنالؿ

الزمف  فإؼ ذلؾ فن المائة فن كاحد كلك شؾ لديه يككف
 عيكاف يعرؼ طالما ،لف يشكؿ عامال ضاغطا عميه

 بالشنء ليست فال ثث ال ثة، هذه عمى النفاكض
 .لمنفاكض المطمكب هـ فااحياء نفاكضيا الثميف

 المبعد عكدة مقابؿ  يدم  ثة اسنعادة ـ12/9/1991 (5
 .الديمقراطية ال بهة مف هالؿأبك  عبد
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 العاـ فن قنمكا الذيف  يكداؿ  ثث ـ21/7/1996 (6
 حنى سيكات عشر إذا  ثة، 163 مقابؿ 1986
 بد ال ك ثث، خفيفة أحكاـ اامر يهاية كفن النبادؿ

 مضكاأ الذيف فااسرل االعنبار بعيف هذا خذأ مف
 يحنممكف ال عاما كثالثيف كعشريف سيكات عشر

 أكراؽ  مب مف بد ال ،أخرل سيكات عشر االينظار
 كليس أحياء سرأ خالؿ مف نالؿاالح عمى ضاغطة
 .أمكات

 فن قنمهـ نـ ل يدييف أشالء مبادلة ـ25/6/1998 (7
 .اهلل لحزب كميف

 حزب مف لشهداء رفات خمسة إعادة ـ23/12/1999 (8
 محككـ ألماين لمكاطف إيراف إطالؽ مقابؿ اهلل

 .باإلعداـ
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 اهلل حزب مف أسرل خمسة إطالؽ ـ26/12/1999 (9
 .اراد ركف عف معمكمة مقابؿ

 لبياين أسير 36 إطالؽ ـ29/1/2004 (10
 كثالثة ضابط مقابؿ فمسطيين 417ك مؤبدات كبييهـ
 اسندرا ه نـ مخدرات نا ر كاف كالضابط قنمى  يكد
 .بيركت إلى

 مات لهيكين  ثة مبادلة ـ15/10/2007  (11
 اهلل حزب مع المبيايية الشكاطئ إلى النيار ك رفه غرقا
 .ك ثنيف كاحد أسير مقابؿ

 الذم المبياين المعنقؿ بادلةـ ـ1/6/2008 (12
 كالذم يهكدية أمه ككف اإلسرائيمية ال يسية يحمؿ
 يسيـ) اهلل حزب للالح سسجت يةضؽ عمى اعنقؿ
. لهايية  ل ثث أشالء مقابؿ( يسر
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 نـ الذم فأب ينميز بحيث النبادؿ هذا عمى يعمؽ كهيا
 كاف الذم  اامر كهك ،اإلسرائيمية  ال يسية يحمؿ عيه اإلفراج

 أسرل المقاكمة فلائؿ نطمؽ أف ااحمر اخط االحنالؿ نبرهيع
 المحنمة اارض فمسطيين خالة االسرائييمية ال يسية يحممكف

 مفاكضات فن االحنالؿ كضعه معيارا كسر كهذا ـ،1948 عاـ
 فن ـ1985 العاـ فن كسره نـ يهأ أيضا هيا كيذكر ،النبادؿ
 كاإللرار عالمياإ له النيبه بد ال أمر كهذا  بريؿ نبادؿ لفقة
 ـ1948 عاـ المحنمة فمسطيف أسرل اللفقات نشمؿ أف عمى
 نثبيت إلى نهدؼ النن اللهيكيية الدعاية كراء االي رار كعدـ
 النعامؿ مف بد فال ،حقائؽ المقاكمة ك داف فن ك عمها أكهاـ
 إطار فن ننيأ ايه لهيكين إعالمن نلريح كؿ مع بحذر
. المفاكضات فن اليفسية الحرب

 لبيايييف أسرل كأربعة قيطار سمير مبادلة ـ16/7/2008( 13
  ثنن مع لبياف عمى ـ2006 العاـ نمكز عدكاف فن أسرهـ نـ

 فقد كلمعمـ ـ،2006 نمكز فن اهلل حزب أسرهما المذيف ال يدييف
 المكاء النخطيط قسـ رئيس أف بعد فيما اإلعالـ فن كشؼ
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 قيطار سمير يـنسؿ اقنرح ااركاف هيئة فن( هرئيؿ ينسحاؽ)
 شدة مف لمنخفيؼ حييها، المبياين الكزراء رئيس لمسييكرة
 كافقه كقد لهايية،  يكد اسر اهلل يلر حسف السيد نهديدات

 ذلؾ فن كيائبه االحنالؿ أركاف رئيس( يعمكف مكشن) ذلؾ فن
 النسكيؼ نعمد السياسن المسنكل أف إال( حمكنس داف) الكقت

. كالمماطمة
 يدعيه ما أف ، كهكقبؿ مف إليه بياذه ما يؤكد كهذا

هك  إيما اليكايا حسف نحت أسرل إطالؽ يعطن يهأ االحنالؿ
 الضغط هذا كلكال ،المقاكمة ضغط عمى ااساس فن مبين
 يعنبرهـ مف ن اه االحنالؿ نحرؾ لما ،ااسر عمميات كنيفيذ
طالؽ ،شركاء  المقاكمة إذا. يكايا حسف كبكادر لعيكيهـ أسرل كا 
. القضية هذه فن الحسـ يمكف فقط مقاكمةكباؿ فقط
 باإلمكاف العدك مع نبادؿ عمميات مف نـ لما سريع سرد كبعد
 أف بد ال ،لمعمميات القادمة إف شاء اهلل نعالى عميها البياء
 :الدراسة هذه بداية فن طرحياها النن ااسئمة عمى ي يب
 :ااكؿ السؤاؿ
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 تحقيقو؟؟ يجب الذي ما
 عممية هك نحقيقه ي ب الذم أف كضحيا أييا شؾ ال

 عممية فقط كليس لألسرل نبادؿ يني نها نككف ،يا حة سرأ
 عمى الحكـ إف ،بؿ  دا مهمة اليني ة لميني ة، اليظر دكف سرأ

. كينائج أهداؼ مف يحققه ما خالؿ مف يككف العمؿ
 يتحقق؟؟ أن يجب لماذا: الثاين السؤاؿ

 .إيسايية ضركرة ايه ( أ

 .بأسراهـ اللهايية مف ابأسراف كأكلى أحؽ يحف ( ب

 لهذه كلما المقاكمة للالح ممحة يفسية ضركرة ايه ( ت
 المقاكمة  مهكر عمى اي ابن ايعكاس مف العمميات

 . عميها أعزاء المقاكمة كأبياء باافضمية الشعكر مف

 كأهمينه ذلؾ فلميا كقد ،ميها بد ال سياسية ضركرة ( ث
 ككيؼ المحنمة اارض فن السياسن الكاقع أيقر مف لكؿ
 .االحنالؿ مع اللراع إدارة ينـ
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 إ بار خالؿ مف المقاكمة عمى لمحفاظ ضركرة يهكا ( ج
 االغنياؿ عمى إقدامه قبؿ مرة ألؼ النفكير عمى العدك

 ا برياه يحف النن لحا نه ؛االعنقاؿ بدؿ كالنلفية
 .ل يكده أسريا خالؿ مف فعمها عمى

 مةكالمقاك لمحركة كشعبية  ماهيرية ضركرة ااسر فا ( ح
 عمى كااقدر بالبقاء اا در يهأ ثبتأ الذم ،كخيارها
 ككسب اارض نحرير فن ي احه بعد اإليساف نحرير
 الثقة يسنحؽ ايه ؛الخيار هذا كل ايب الياس ألكات

 .الياس احنيا ات نمبية فن ملداقية مف لمثمه لما

 يستغرقيا؟؟ التي المدة وما تحقيقو يجب متى: الثالث السؤاؿ
 ال حنى أك االحنالؿ لدل كاحد أسير هياؾ أف طالما

 لمحفاظ كرليد أسرل يحف عيديا يككف أف بد ال أسرل، يك د
يقاذهـ كاالغنياؿ القنؿ مف المقاكميف عمى  بإسراع ااسر مف كا 
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 قائـ الهدؼ لهذا النحقيؽ شرط فإؼ ،سرهـأ نـ إذا فيما يمكف ما
. باقيا االحنالؿ داـ ما دائما

 سرديا بما ينعمؽ فهذا: رقهايسنغ النن المدة أما
 أسرعها أف الحظيا كقد العدك، مع نمت النن النبادؿ لعمميات

 طاقـ محاكلة بعد ياسيف احمد اإلماـ الشهيد سراح إطالؽ كاف
 السياسن المكنب رئيس اغنياؿ ااردف فن المنكا د( المكساد)

( المكساد) رئيس قاله ما كذكريا مشعؿ، خالد حماس لحركة
 حاؿ فن الس كف يبيض أف مسنعدا كاف االحنالؿ فإ:  كقنها
 المكساد، طاقـ اسن كاب ينـ ال أف مقابؿ ذلؾ ااردف طمب

 الشهيد سراح إطالؽ طمب مف هك حسيف الممؾ أف كمعركؼ
 فن كضع الذم السـ مف الكليد أبك لعالج النرياؽ ككذلؾ اإلماـ
 له رسمية  هة كالممؾ المكساد، طاقـ عف اإلفراج مقابؿ أذيه

 كحسابات لالبة مف المقاكمة نممكه ما يممؾ كال حسابانه
 النن هن ااسير يكعية أف كمه اامر فن المهـ نماما، مخنمفة
 يهأ أكديا الذم الهدؼ نحقيؽ يسنغرؽ ككـ الزميية المدة نحدد
يما فقط، ااسر ليس  كهن ااسر  هذا عمى المنرنبة اليني ة كا 
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 المكاية كذا المعمكمة يحمؿ الذم ااسير إذا ،ااسرل نحرير
 اافضؿ هك نقييا أك عسكريا أك سياسيا سكاء الكياف فن

 مف. النبادؿ عممية إنماـ فن القياسن الرقـ لنحطيـ لممقاكمة
 حدث كهذا ،ااسير مع النحقيؽ فيها نـ سرأ عممية ذكر ال يد
 فن اإلسالمية المقاكمة قامت عيدما ـ1984 العاـ مف آذار فن

 المركزية المخابرات ضد عمميانها ي حأ مف ليةبعـ لبياف
 كهك( باكمن كيمياـ) المسنر خطؼ مف نمكيت حيث اامريكية
 فن المركزية المخابرات ةككاؿ يشاط عف كقنها ااكؿ المسئكؿ

 بطريقة( باكمن) اسن كاب ك رل ،ااكسط الشرط ميطقة كؿ
 الكؼء المحنرؼ ندريبه ـغر هذا( باكمن) ينحمؿ كلـ مكثفة

 يشيب كاممة باعنرافات فأدلى االسن كاب ك االعنقاؿ لظركؼ
. بعدها ميه النخمص  رل ثـ الكلداف لها

 هؤالء اسن كاب ينـ أف إمكايية نؤكد الحادثة هذه
 لف كهذا االعنراؼ عدـ مف لهـ حلاية ال يهأك ،المسئكليف

 ااسرار هذه كايت إف خالة لها يحدث أف دكلة، أم ننحممه
. أسير الؼ50 نساكم ابه سيبكح النن
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 بتحقيقو؟ سيقوم الذي من: الرابع السؤاؿ
  دكؿ عمى يككف فأك النيظيمات مف مطمكب هذا أكال

 العمؿ إيما ،اإلعالمن كاالسنهالؾ لممباهاة فقط كليس ،عمالهاأ
 كرسـ الخطط ككضع القضية لهذه كبءالد ال اد

 اإلمكاييات كؿ كنسخير الظركؼ كنقدير ،االسنراني يات
 سمـ عمى القضية هذه ككضع لممقاكمة كنكفيرها الزمةاؿ

ثارة اإلعالـ فن ااكلكيات  قضية مأب كربطها القضية هذه كا 
 كالنك ه ،بخلكلها لمنحدث اإلعالمييف الياطقكف يدعى

يلالها اإلعالـ خالؿ مف لممقاكمة  العمؿ بضركرة رسائؿ كا 
 عدا الهدؼ هذا بنحقيؽ سيقكـ مف فأك خالة القضية لهذه

 نيظيمن انلاؿ لهـ ليس الذيف المقاكميف اافراد هـ النيظيمات
 نمكيهـ النن المياسبة الظركؼ لهـ كننكفر بالمبادرة، كينقدمكف

 كميداين مسسيا نك يه كضع مف بد ال هيا كمف ااسر مف
 كلكف بالعمؿ يقكمكف الذيف ،اافراد هؤالء له يسنرشد كدليؿ

 معهـ النكالؿ كباإلمكاف ابحا نه كهـ كالخبرة الن ربة نيقلهـ
 كؿ نالؤـ النن الدكرية كالدراسات اليشرات لدارإ خالؿ مف



171 

 

 قد كيا النن االلكنركيية المكاقع خالؿ مف يياسبها كما مرحمة
مكايية لسهكلة ،الدراسة هذه بداية فن عيها نحدثيا  الدخكؿ كا 
 إقامة مع لسيا يياأ هيا كيذكر ،المقاكمة  مهكر كؿ مف إليها

يما انلاؿ  شخص كأم كالمعمكمات النقارير عمى الحلكؿ كا 
 عمى لمحلكؿ المكاقع هذه إلى كيدخؿ ببحث يقكـ أف يريد

 ي رم أفب حدأ يفهميا كال حلرا يقلده ما هذا معمكمات،
 البريد أك االينريت مكاقع خالؿ مف آخريف مع انلاالت
. مااللكنركف

 إلى عةالمجمو أو الفرد من حاجة ىناك ىل: الخامس السؤاؿ
ذا اليدف، تحقيق في حدأ مساعدة  فمن لممساعدة احتاج وا 
  ؟؟األمر ىذا في المساعد

 خمية قبؿ مف طرحها نـ النن اافكار عميه سن يبما  هذا
. االعنقاؿ أثياء عيه كشفكا كما سمكاف
 ذلك؟؟ يحتاجيا التي األدوات ما :السادس السؤاؿ
 الحديث نـ اـ خالؿ مف سمكاف خمية عميه سن يب أيضا كهذا
. اعنقالهـ بعد الخلكص بهذا عيه
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 لألسر سموان خمية خططت ىكذا

 ،الخمية له خططت ما نفاليؿ فن يخكض أف قبؿ
 عف بعيدة غير اإل ابة فكايت ؟نأخرنـ لماذا :سؤاؿ ليا كاف
 لديهـ كايت أيهـ إال ؟النعثر لماذا عيكاف نحت ذكرياه الذم
 أيهـ كهك أخرهـ قد سبب هياؾ أف كذلؾ بالنس يؿ رغبة

 بعيكاف دراسة أيديهـ فن كقع كقد السابقة الن ارب مف اسنفادكا
 اهلل فؾ عيسى محمكد لمم اهد كالنطبيؽ اليظرية بيف المقاكمة

 يسيـ ال يدم سرأ القسامييف مف م مكعة مع يفذ كالذم ،أسره
 ما كهذا ،ءفلؿ الشنا فن ماطرا يكما اخناركا قد ككايكا نميدايكا
 غطاء لمم اهديف ال ك هذا كفر حيث سمكاف خمية قاينبا لفت

 فن ااخكة ذكر كقد حدأ بهـ يشعر أف دكف كااليسحاب لمنيفيذ
 أف إال اللبر بفارغ الشناء يينظركف كايكا أيهـ سمكاف خمية

 آب فن ااعنقمك حيث الشناء فلؿ سبؽ قد كاف االعنقاؿ
. ـ2002
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 سموان خمية نظر وجية من األسر ثوابت
 ن هيز بلدد كايكا ،االحنفاظ مكاف: ااكؿ الثابت

 النن البيكت حدأ فياء أك البيكت عف بعيدا اارض نحت  خبأـ
 مرشح هك مف بها يك د ال حيث، أميية ياحية مف آمية نعنبر

 حدأ عمى أك لالعنقاؿ مرشحيف  يرايه حنى أك لالعنقاؿ
 مثؿ أف العمـ مع ،االحنالؿ مع لنعاكيه أميية شبهات  يرايه

 كالح ر البشر كؿ أف كاالفنراض سرينه مف بد ال العمؿ ذاق
 بأقلى كالحذر الحيطة خذأك ،فيهـ مشككؾ حكليا مف كالش ر
 ليدكؽ عف عبارة المكاف أف اإلخكة فضؿ كقد .در انه
 كضعه ينـ الداخؿ مف غرفة ديككر كله  يدا محلف حديدم

 كؿ له كنكفر اارض فن دفيه كينـ له ننسع كبيرة حفرة فن
 ااسير مع النعامؿ عيد كخالة داخمه كاامف الحياة كسائؿ
 ااسير عمى مباشرة الباب يفنح ال أف عمى الحرص بحيث
 الخارج مف المخبأ كعزؿ كمياسبة  يدة نهكية نكفير ككذلؾ
( الكمكؿ)ك( الزفت) خالؿ مف كالماء الرطكبة نلمه ال حنى

 كالماء اءالكهرب ككذلؾ ميه يخرج ال حنى اللكت لعزؿ ككذلؾ
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 ااسير يمـز ما ككؿ الساعة مدار عمى لممراقبة إمكايية كنكفير
. يفسه كيؤذم ااسير يمؿ ال حنى فيديك لعابأك نمفاز مف

 نـ قد كاف لشخص االحنفاظ أمر إسياد: الثاين الثابت
 العمالء عيكف إليه نمنفت إف قبؿ مبكرة سف ميذ عميه العمؿ

 ي عؿ أف ك الحا ة كقت معه كالنكالؿ اللغر ميذ كمنابعنه
 له، عمؿ فرلة نكفير كمحاكلة بحيانه اخاص ايظاـ ليفسه
 أبد ممف يككف أف كاافضؿ الطمبة، مف يككف ال أف ال يد كمف
 رضأ فن مسنقال بينا يبيى أف كاسنطاع حيانه فن مبكرا العمؿ

 كقميؿ ما يكعا ا نماعية ياحية مف ميعزال يككف فكأ مسنقمة،
 حد إلى أهمه عف اسنقاللية كله الزكار قميؿ ،بالياس االخنالط

 يندخؿ كال كيحرسه ااسير سيرعى الشخص هذا كبالطبع ما
 مف كاحد مع فقط كانلاله إطالقا بأحد يمنقن كال شنء  أم فن

 فن ندخؿ أم لديهـ ليس الم مكعة أفراد كباقن الم مكعة
 إف خير عمى اامكر نينهن حنى فمسطيف خارج كبقائهـ ااسير
 عمى يعمؿ أف أرديا أف فيحف مسنحيال ليس كهذا ،ذلؾ أمكف
 ذكريا كما مميزكف أفرادا كيبين الزمف عمى يراهف القضية هذه
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 مف بد ال ككاف بعيد، مف كال قريب مف ال الشبه عف بعيدكف
 هؤالء ييظـ لكن النيظيمن العمؿ عف بعيدا اإلخكة حدأ فرز

 كهذا ،معهـ قعالقت يغطن مينأ سانر لديه كيككف الشباب
 النيظيمية اللالت ذكم غير مف اافراد عمى أيضا ييطبؽ

 ليس كهذا بمفرده العمؿ بهذا يقكـ أف شخص أم مكافبإؼ
. كالحكمة كاإلدارة اإلرادة يممؾ لشخص مسنحيال
 .الحركة مع كالنكالؿ اإلعالف: الثالث الثابت

 لكن لألسر ااقؿ عمى يكميف بعد سينـ كاف اإلعالف
 ال أف المفنرض مف ككاف أمكرهـ نرنيب مف الخمية رادأؼ ينمكف
 كاف كاإلعالف ،ااحكاؿ أحسف فن أربعة عف الخمية أفراد يزيد
 خالؿ مف بالحركة االنلاؿ عف بعيدا الخمية يفس مف  سينـ

 نيظيـ باسـ العممية مسؤكلية الخمية فيه ننبيى بياف طباعة
 نفاليؿ يافالب هذا كينضمف  ،ااسر عممية كينبيى مسنعار
  يديا كاف كاف الشخلية بطاقنه عف لكرة كيشر ااسير
 ،(الديسكيت) عيدهـ يسمى م ماأ العسكرم رقمه عف لكرة
ضافة ، يدم كؿ عيؽ فن امعمؽ يككف الذم  نفاليؿ إلى كا 
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 ما هك ك ااسير بشأف فعمه الخمية نيكم ما ذكر سينـ ااسير
: يمن

 كاف فإك ،يرااس نفاليؿ مع ااسر عف الخمية نعمف ( أ
 نـ النن المهمة الميالب ألحاب مف ااسير هذا

 سكؼ ااسير هذا أف اإلعالف فن يضاؼ مسبقا ذكرها
 ينـ لـ ما اإلعالـ فن المعمكمات كيشر اسن كابه ينـ

 بذلؾ الخمية سنكمفه مف مع المفاكضات فن فكرا البدء
. 

 لثقنها حماس حركة إلى النفاكض أمر سنككؿ الخمية ( ب
 مف فقط سيككف الخمية مع نكالؿ إم فأك بالحركة
 قبؿ مف نكميفه ينـ مف ييطقه ك الحركة إعالـ خالؿ
 طمب أك المفاكضات يخص فيما الممؼ بهذا الحركة
 كهذا لألسير لكت أك لكر يشر ينـ أف الحركة
 .البياف فن أيضا نضمييه سينـ
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 ااسر مف الهدؼ سمكاف خمية حسب البياف فن يكضح ( ت
 حماس نرضاه الذم السقؼ يككف فأك النبادؿ كهك

 مف ممكف قدر كبرأ نحرير كهك الخمية عمى مقبكال
 .العالية كااحكاـ المؤبدات ااسرل

 المفاكضات بدأت حاؿ فن قأف البياف فن النطرؽ ينـ ( ث
 ااخ خرج أف حاؿ كفن ينـ ما يراقب الخمية فن يياإؼ

 اانفاؽ هياؾ أف كأعمف الحركة قبؿ مف بالممؼ المكمؼ
 هذا يراقب فإييا سينيف أك سية بعد يككف هذا اكلربـ
 يؤكد النن المحظة كيينظر ،اإلعالـ خالؿ مف اامر
 أف كيعمف الحركة قبؿ مف الممؼ بهذا المكمؼ فيها

 يينظركف كهـ محايدة ميطقة فن ألبحكا اآلف أسرايا
 ينـ النن ااماكف أك سكياهـ أماكف إلى االينقاؿ
 مرنبط اآلف اامر كاف يهاإؿ يحرركا أف عميها االنفاؽ

 نكلمكه أف أك ااسير سراح نطمقكا أف الخمية ينـأا بكـ
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 االنفاؽ نـ النن ال هة إلى نسميمه لينـ آمية ميطقة إلى
 .لها ااسير يسمـ أف عمى

 طرؼ مف سيككف النسميـ أف البياف فن النأكيد ينـ ( ج
 بالممؼ المكمؼ سماع فيها ينـ النن المحظة فن الخمية

 المياسب المكاف سيخنار الخمية فن كيحف ،آيفا ققاؿ ما
 الخمية يحف كسيخنار ،فيه ااسير نسميـ سينـ الذم

 لكن ااسير ك كد بمكاف ليخبره المياسب الشخص
 إلحضار ااحمر اللميب أك الكسيط مع يذهب
 اليكـ هذا كيككف االحنالؿ، مف ندخؿ أم دكف ااسير

 ااسير يقؿ هؿيس لكن لالحنالؿ مكثفة حركة يشهد ال
 ماإ الشخلية كنككف الكسيط اامر بهذا كينكفؿ
 أك النشريعن فن عضك أك المدف إلحدل المحافظ

 عضاءاا مف اللهيكين الكييست فن عضك حنى
 ك كد بمكاف شخليا له الرسالة إيلاؿ كينـ ،العرب
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 نككف الذم المكاف إلى اللميب برفقة كيذهب ااسير
 عبارة الرسالة نككف يثبح  يدا، كلفنه قد الرسالة

 سينـ الذم ااسير نكا د مكاف عمى ندؿ خارطة عف
 عمى يدله إلى مف يحناج ال كبحيث ،ميه اسنالمه
 أك ااحمر اللميب معه يككف أف سكل المكاف
 محمكد مطمب أف حيث ، دا كاقعن كهذا الكسيط
 كما المعيى بهذا كاف شاليط سرأ مع بداية مع عباس
 الحية، خميؿ.د لحماس لسياسنا المكنب عضك ذكره
 ال يدم نسميـ ينـ فأب السمطة ر االت حدأ عرض عف

 كهذه الخفيفة، ااحكاـ ذكم مف كأسرل  ثث مقابؿ
 أفكار هذه كبالطبع لالحنالؿ نسممه بدكرها الشخلية
 نمـز النن الثكابت رخنلااب هذه. بامنياز ؿاالحنال
 كخالة ،سمكاف خمية يظر ك هة مف ااسر لعممية

 م رد كهـ ندخؿ أم لهـ ليس أيهـ النفاكض مكضكع
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 ،النفاكض عممية نينهن حنى ااسير عمى محافظيف
 فن اإلعالـ خالؿ مف إال الحركة مع االنلاؿ ككذلؾ
 بما النفاكض، أثياء ما امطمب الحركة طمبت حاؿ

 خطكة أم أك االيكشاؼ نريد ال الخميمة أف يراعن
 ااكؿ البياف هك لإلعالـ باليسبة .لمخطكرة نعرضها
 الحركة نطمب أف إلى الخمية عف يلدر الذم كااخير

 ،المباشر االنلاؿ عف بعيدا ضركريا نراه شنء أم
 برسائؿ الحركة طرؼ كمف فقط اإلعالـ خالؿ مف إال

 مك هة بالممؼ المكمؼ مف كلريحة كمباشرة كاضحة
 النكلؿ ينـ أم إلى محدكدة الطمبات كنككف ،لآلسريف
 ااسير مكاف معرفة فن نيفيس أم فإ .نبادؿاؿ النفاؽ
 ذلؾ فن كاليابس ااخضر بحرؽ االحنالؿ سيقكـ
 كسنقنحـ نساكـ أف االحنالؿ دكلة نقبؿ كلف ،المكاف
 يحشكف مع حدث كما غزة ليست الضفة فا المكاف
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 فا بااسير االحنفاظ هك الي اح كسر ليا درس هك
 اصاخنص مف ليس ايه المهـ هك ليس النفاكض
 أف إال مهمنيف كالسيطرة االيقضاض أف ككما الخمية،
. بااسير االحنفاظ هك ااهـ

    
 


