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اجرى اللقاء: سعيد حسنني 
علمت "كل العرب" من مصدر موثوق 
في حركة حماس ان قطر تواصلت مع 
ابرام  بهدف  حماس  وحركة  اسرائيل 
الطرفني،  ب���ني  اس����رى  ت���ب���ادل  ص��ف��ق��ة 
واش��ت��رط��ت ح��رك��ة ح��م��اس ف��ت��ح هذا 
ب��إط��اق س��راح م��ح��رري صفقة  امللف 
وف�����اء االح���رار)ص���ف���ق���ة ال���ت���ب���ادل مع 
الذين   )2011 ع���ام  ش��ال��ي��ط  اجل��ن��دي 
عدوان  ابان  اعتقالهم  اسرائيل  اع��ادت 
العرب"  "ك���ل  وع��ل��م��ت   ،2014 ع���ام 
ان اس��رائ��ي��ل واف��ق��ت ع��ل��ى ه���ذا الطلب 
شريطة ابعادهم الى غزة او قطر وهذا 
ما رفضته حركة حماس. ورشح مؤخرا 
ع��ن ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة ح��م��اس تلميحا 
بان احد اجلنود الذين اسرتهم حماس 
مازال على قيد احلياة لكنها ، أي احلركة 
متتنع عن االدالء بتفاصيل وافية حول 
البارز  ال��ق��ي��ادي  ك��ان  فيما  امل��وض��وع، 
الزهار قد  الدكتور محمود  في حماس 

ال��ع��رب" قبل م��دة ان ما  ص��رح ل�"كل 
لدى حماس سيجبر االحتال على تلبية 

طلباتها بالكامل.
العرب"  ب���"ك��ل  وف���ي ح��دي��ث خ���اص 
حماس  كتلة  رئيس  مع  العرب  وموقع 
الفلسطيني  ال��ت��ش��ري��ع��ي  امل��ج��ل��س  ف��ي 
الدكتور صاح البردويل  نفى ان تكون 
قطر قد توسطت بني حماس وإسرائيل 
لكنه قال ان هناك  بعض احملادثات قد 
حصلت فعا من بعض االطراف ولكنها 
كانت سطحية وأضاف :" اسرائيل كما 
يبدو تخشى التوصل الى اتفاق يقضي 
على  تعمل  فهي  جديدة،  صفقة  بإبرام 
التقليل من قيمة ما لدى حماس وتقنع 
مزيدا  ب��ان  املفقودين  وأه��ال��ي  شعبها 
من الصبر سيخضع حماس ويجبرها 
أي  مقابل  رخيص  ع��رض  تقدمي  على 

صفقة ".
العملية  الى  البردويل  الدكتور  وتطرق 
املكبر  جبل  من  فلسطيني  نفذها  التي 

في القدس احملتلة وقال :" العملية التي 
من  مجموعة  ضد  القدس  في  حصلت 
اجلنود االسرائيليني هي جزء ال يتجزأ 
يقع  شعب  ألي  الطبيعي  الفعل  رد  من 
مقدساته  ،وم��دن��س��ة  االح���ت���ال  حت��ت 
، هذا االمر يندرج ايضا  ومهان شعبه 
ضمن حق الشعب الفلسطيني مبقاومة 
االح���ت���ال ب��ك��ل ال���وس���ائ���ل وه�����ذا امر 
مشروع بالشرائع السماوية واألرضية 
والقوانني الدولية وال احد يستطيع ان 

يقف في وجه ذلك".
وعقب البردويل على الرد التركي الذي 
ال  وق��ال:"  باإلرهابية  العملية  وص��ف 
شك ان ما جاء على لسان نائب رئيس 
ال������وزراء ال��ت��رك��ي وم���ن ب��ع��ده رئيس 
الوزراء وأيضا وزارة اخلارجية التركية 
كان مفاجئا بالنسبة لنا ، دول اوروبية 
صمتت فكيف لدولة اسامية وتعرف 
املقاومة  اط��ار  في  يندرج  حصل  ما  ان 
ان يصدر عنها مثل هذا التصريح،كان 

تدين  ان  ال  تصمت  ان  بتركيا  االول���ى 
اساءت  التركية  التصريحات   ، العملية 
هذه  اعقاب  وفي   ، الفلسطيني  للشعب 
ال��ت��ص��ري��ح��ات مت��ت م��راج��ع��ة االت����راك 
بأنهم  وأك���دوا  اعتذارهم  قدموا  الذين 

سيصدرون بيانا بهذا الشأن ".
وامتدح الدكتور البردويل موقف ايران 
وح���زب ال��ل��ه وق���ال اي���ران وح���زب الله 
يدعمان الشعب الفلسطيني على الدوام 
موقف  وه��ذا  العملية  باركت  وإي��ران   ،
ال��ل��ه والفصائل  ش��ج��اع وك��ذل��ك ح��زب 
تدن  ل��م  السلطة  ح��ت��ى   ، الفلسطينية 

العملية على عكس عادتها وهذا اجناز.
الفلسطينية  امل��ص��احل��ة  ي��خ��ص  وف��ي��م��ا 
قال:" ليس لدى عباس في اخر عمره أي 
قرار باملصاحلة وهو يلعب باملصاحلة 
تكتيكيا ،واستراتيجيا ال يريد املصاحلة 
وال ينوي فعل ذلك ، هو يفهم جيدا بان 
املصاحلة تعني القضاء عليه اسرائيليا 
ع��ل��ى نفسه وعلى  ي��ح��اف��ظ  ول��ذل��ك ه��و 

احمليطة  الفئة  ومكتسبات  مكتسباته 
في  مصاحلة  أي  تتم  ان  ات��وق��ع  ب���ه،ال 

عهد عباس".
الى  وفيما يخص ع��ودة محمد دح��ان 
امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي قال 
يعود  ان  ال��ص��ع��ب  م���ن   ": ال���ب���ردوي���ل 
دحان ال من الباب االمامي وال اخللفي 
لعدة اعتبارات ، فقد مت حسم امره في 
ع��ن احلركة،ال  ب��اق��ص��ائ��ه  ف��ت��ح  ح��رك��ة 
الغربية  ال��ض��ف��ة  ف��ي  ي��س��ود  ان  ميكنه 
الن هناك رؤوس كبيرة تناصبه العداء 
وعلى رأسهم ابو مازن، وفي غزة بينه 
وبني حركة حماس ثأر ولن تسمح له 
ال��ط��رق مغلقة في  غ��زة وعليه  ب��دخ��ول 

وجهه وعودته غير واردة باملرة".
اللقاء معه اكد ان اسماعيل  وفي ختام 
اقرب  الى قطاع غزة في  هنية سيعود 
ق��ط��ر ال عاقة  ف��ي  م��ك��وث��ه  وان  وق���ت 
املكتب  رئ���اس���ة  ع��ل��ى  مب��ن��اف��س��ت��ه  ل���ه 

السياسي.

غزة  الى  اما  ابعادهم  على  اصرت  لكنها  شاليط(  االحرار)صفقة  وفاء  صفقة  محرري  سراح  بإطالق  حماس  شرط  على  وافقت  *اسرائيل 
بعض  مع  محادثات  هناك  لكن  قطر  بتدخل  لي  علم  :"ال  البردويل  صالح  الدكتور  حماس  في  *القيادي  حماس  رفضته  ما  وهذا  قطر  او 
الصبر  من  مزيدا  بان  املفقودين  وأهالي  شعبها  وتقنع  حماس  لدى  ما  قيمة  من  التقليل  على  تعمل  اسرائيل   * املوضوع  حول  االطراف 
الفلسطيني  للشعب  اهانة  القدس  عملية  على  التركي  *الرد  صفقة.  أي  مقابل  رخيص  عرض  تقدمي  على  ويجبرها  حماس  سيخضع 
العملية * ليس لدى عباس في اخر عمره أي قرار باملصاحلة ولن تتم أي مصاحلة في عهده  ان تدين  ان تصمت ال  وكان االولى بتركيا 

قطر تتوسط بني حماس وإسرائيل إلبرام صفقة تبادل اسرى

صاح البردويل

05
4-

46
63

04
0

05
4-

46
63

04
0

استشارة ومالئمة مهنية وبشكل سري

خدمات بيع وفتح خزنات مقفلة

”ادخال السالح الى الخزنة 

خزناتطباعة مفاتيحيمنع المصيبة القادمة“
أقفال عاديةاقفال للبيت والسيارة
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خبير
ــات ــزـن ـخ

05
4-

46
63

04
0

05
4-

46
63

04
0

شارع يروشاليم 11 – العفولة

حمالت هائلة على الخزنات
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