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حاوره زيدان خاليلة 

الوسيط  بسكني  ج��رش��ون  د.  ق��ال 
واسرائيل  حماس  بني  االسرائيلي 
ومهندس   ، االس����رى  ق��ض��اي��ا  ف��ي 
صفقة شاليط الشهيرة التي اطلقت 
 1100 اسرائيل مبوجبهااكثر من  
باتصال  ان����ه   ، ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  اس��ي��ر 
دائ���م م��ع ال��ط��رف��ني م��ن اج���ل البدء 
مبفاوضات جدية وسرية من اجل 
تنهي  جديدة  اتفاقية  الى  التوصل 
قضية االسرى االسرائيليني الذين 
حتتجزهم  حماس وهم جنديني فقدا 
في احلرب االسرائيلية االخيرة على 
قطاع غزة ، وثالثة مواطنني اثنان 
ع���رب م��ن ال��ن��ق��ب وآخ����ر اث��ي��وب��ي ، 
وقول باسكني أما بالنسبة للجنديني 
فمن املؤكد أنهما ميتني ، وال يوجد 
أدن��ى شك في ذلك ، وأم��ا بالنسبة 
يعانون من  فهم  الثالثة  للمواطنني 
أن  ح��م��اس  وع��ل��ى  نفسية  مشاكل 

يحررهم بدوافع انسانية 
أنها لن تدخل  أعلنت  ولكن حماس 
في أي مفاوضات مع اسرائيل قبل 
أن تدفع ثمن البدء بالتفاوض وهو 
اط��الق جميع االس���رى م��ن صفقة 

شاليط الذين عادت واعتقلتهم ؟
املانع  - نعم هذا صحيح وهذا هو 

الرئيسي أمام البدء باملفاوضات 
احل���ق  حل���م���اس  ان  ت��ع��ت��ق��د  اال   -
معتقلي  س���راح  ب��اط��الق  باملطالبة 
يعتبر  ذلك  اوال الن  صفقة شاليط 
اخ����الال ب��االت��ف��اق ال����ذي اب����رم في 

صفقة شاليط 
مطلب  اتفهم  ان��ا   ، صحيح  ه��ذا   -

الى  تنظر  ان  عليها  ولكن  حماس 
ابعد من ذلك وتسعى البرام صفقة 

شاملة كما تطالب اسرائيل 
- وما هي هذه الصفقة ؟

- اخلطوط العريضة لهذه الصفقة 
الثالثة  املواطنني  سراح  اطالق  هو 
لدى حماس وارجاع جثث اجلنود 
موقوفي  س����راح  اط����الق  م��ق��اب��ل   ،
ص��ف��ق��ة ش���ال���ي���ط وارج��������اع جثث 
مقاتلني من حماس او ممن ارتكبوا 
عمليات فدائية داخل اسرائيل ، ونح 
القطاع تسهيالت اقتصادية كبيرة 
وان��ه��اء احلصار   ، وواس��ع��ة وهمة 
وفتح املعابر، وتزويد القطاع باملاء 
والكهرباء واملواد االساسية ،وهذا 

يصب لصالح حماس 
االس�������رى  آالف  م�����ع  وم����������اذا   -

واملعتقلني؟
- اس��رائ��ي��ل ل��ن ت��ع��ود ال���ى صفقة 
شاليط على االطالق ، هذا غير وارد 
. ولكن  وال احد سيوافق على ذلك 
جمهوره  وع��د  حماس  ان  املشكلة 
بانه سيحرر آالف االسرى ، وهو ما 
زال رهينة لوعوده التي لن تتحقق 

هذه املرة .
- لقد حتدثت عن الدوافع االنسانية 
، اال تعتقد ان حصار قطاع غزة هو 

جرمية انسانية ؟
خطأ  تخطئ  اسرائيل  ان  اعتقد   -
تعاقب  النها  احلصار  بهذا  فادحا 
لهم  ذن��ب  ال  بريئ  ان��س��ان  مليوني 
ومن حقهم ان يعيشوا كباقي البشر 
االساسية  ب��امل��واد  ي��ت��زودوا  وان   ،
وامل�����اء وال��ك��ه��رب��اء ، واخل������روج ، 
والعالج الطبي ، وغير ذلك ، وعلى 

ت���درك ان ه���ؤالء هم  اس��رائ��ي��ل ان 
جيرانها وان التعامل معهم كأعداء 

يكرس حتولهم الى اعداء .
مع  االت��ف��اق  تطبيق  وص���ل  أي���ن   -

تركيا فيما يتعلق بغزة ؟
وقعت  ال��ت��ي  االح������داث  ب��س��ب��ب   -
هناك لم يتمكن البرملان التركي من 
وهذا   ، االتفاق  هذا  على  املصادقة 
بنقل  لتركيا  للسماح  مسبق  شرط 

املواد االساسية لقطاع غزة 
- أليس هناك خشية من جولة عنف 

جديدة بني الطرفني ؟
- هذا االمر وارد مع ان الطرفني ال 
يرغبان به ابدا ، فللطرفني مخاوف 
من انهيار حكم حماس وتنامي قوة 
التنظيمات اجلهادية على قطاع غزة 
في  االنسانية  االوض���اع  أن  كما   ،
القطاع تثير قلق الطرفني ، فالقطاع 
 60% ال��ى   يعاني من بطالة تصل 
، وهناك فقر واحباط لدى اجلميع 

وخاصة الشباب .
باطراف  دائ��م  اتصال  على  ان��ت   -
، هل تستطيع  مصرية ذات اطالع 
ان اسئيل تساعد اجليش  ان تؤكد 
املصري في حربه ضد اجلهاديني 

في غزة ؟
عسكري  ت���ع���اون  ه��ن��اك   ، ن��ع��م   -
واستخباراتي ولكن استبعد وجود 
ان  واع��ت��ق��د   ، االرض  ع��ل��ى  ق����وات 
ه���ذا ال��ت��ع��اون ه��و ش��ي��ئ اي��ج��اب��ي ، 
ان  حماس  مصلحة  من  ان  واعتقد 
النه  السيسي  ن��ظ��ام  م��ع  ت��ت��ع��اون 
على  التأثير  على  ال��ق��ادر  ال��وح��ي��د 
حماس واسرائيل في نفس الوقت ، 

وكالهما ليس بوسعه ان يغضبه .
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والرياضة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  ق��ام��ت 
الى  بزيارة  الثالثاء  ريغيف  ميري 
اكسال، وكان مبرافقتها واستقبالها 
عبد  احملامي  احمللي  املجلس  رئيس 
الرئيس  ون��ائ��ب  ال��س��الم دراوش����ة 
دراوشة، أعضاء،  ب��اس��ل  احمل��ام��ي 
رؤساء أقسام وموظفني في املجلس 

احمللي .
في بداية اللقاء والذي ُعقد في قاعة 
امل��ج��ل��س احمل���ل���ي، رح����ب دراوش�����ة 
مكتبها  وط��اق��م  ريغيف  ب��ال��وزي��رة 
والذي شمل مدير عام وزارة الثقافة 

من  من  وع��ددا  شرعبي  يوسي 
كبار املسؤولني في الوزارة، 
ك����م����ا رح�������ب ب����احل����ض����ور، 
الثقافة  أهمية  ع��ن  وحت���دث 
وال�����ري�����اض�����ة خ����اص����ة في 
األوقات الراهنة، مما يجعلها 
ف��ي أع��ل��ى س��ل��م األول���وي���ات 
والتعليم،  التربية  جانب  الى 
حيث نوه الى أن قرية اكسال 
االخيرة  األع���وام  ف��ي  تشهد 
نهضة ثقافية مميزة ومنوعة 
والتي  م��راف��ق  ع���دة  لتشمل 
عدد  ألك��ب��ر  استيعابا  ت��وف��ر 
اب��ن��اء وب��ن��ات القرية في  م��ن 

مراحل عمرية مختلفة.
 وفي مستهل اللقاء مت طرح 

ع���دة  م��واض��ي��ع م��ن أه��م��ه��ا، عرض 
التي  وال��ب��رام��ج  املشاريع  ع��ن  نبذة 
الثقافة والفن  مت تنفيذها في مجال 
والرياضة بشتى املجاالت ومالئمتها 

للجنسني وفئات األعمار املختلفة.
واملرافق  التجهيزات  ع��رض  مت  ث��م 
لتنفيذ  ومالعب  وق��اع��ات  ابنية  من 
شتى  على  الرياضية  االنشطة  تلك 
الى  التطرق  بعدها  وليتم  انواعها، 
املجلس  ف��ي  ال��ش��ب��ي��ب��ة  وح����دة  دور 
الالمنهجية  البرامج  بتنفيذ  احمللي 
القرية،  ألب��ن��اء  والتوعوية  الهادفة 
القرية  م��دارس  بالتعاون مع  وذل��ك 
قسم  مثل  احمللي  املجلس  واق��س��ام 

املعارف والشؤون االجتماعية.

مشاريع  ع����رض  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ت��م  ث���م 
وبرامج مت امتامها في القرية برعاية 
واملجلس  الثقافة  وزارة  من  ودع��م 
البرامج  منها  اك��س��ال،  ف��ي  احمل��ل��ي 
الفنية االبداعية والثقافية والرياضية 
ب��االض��اف��ة ال��ى م��ه��رج��ان امل���رج مع 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��اض��ي وال����ذي القى 
اجلمهور  من  كبيرا  وتفاعال  جناحا 

الكسالوي بجميع اطيافه العمرية.
موضوع   ط���رح  مت  ال��ن��ه��اي��ة  وف���ي 
املشاريع  املطلوبة المتام  امليزانيات 
م���ن قاعات  اك���س���ال  ف���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال���ق���اع���ات  وم�����الع�����ب، و حت���س���ني 
املركز اجلماهيري  املوجودة وقاعة 
والفعاليات  البرامج  لتنفيذ  والدعم 
والرياضية  والثقافية  التربوية 

في القرية.
خالل  ريغيف  أش��ارت  بدورها 
الفعاليات  ك����م  ع����ن  ح��دي��ث��ه��ا 
اكسال،  والبرامج وتنوعها في 
وأش������ارت ان��ه��ا س��ت��ع��م��ل على 
بحث املواضيع التي طرحت في 
من  بعملها  وستستمر  اكسال 

اجل مصلحة القرية وأهلها.
ريغيف  ال��وزي��رة  قامت  بعدها 
املجلس احمللي  ادارة  ومبرافقة 
احملامي  املجلس  برئيس  ممثال 
ال��س��الم دراوش����ة بجولة  ع��ب��د 
ميدانية ملرافق تربوية ورياضية 
البلدي  امللعب  منها  اكسال  في 

واملركز اجلماهيري.

د. جرشون باسكني  الوسيط بني اسرائيل وحماس ومهندس صفقة شاليط لكل العرب :

لن تكون هناك نسخة ثانية من صفقة شاليط 
اس��������������������رائ��������������������ي��������������������ل م�������������س�������������ت�������������ع�������������دة الن�����������������������ه�����������������������اء احل�����������������������ص�����������������������ار ع�����������������������ن غ������������������������������زة ب������������ص������������ف������������ق������������ة ش���������������ام���������������ل���������������ة .

م�������ي�������ت�������ني  ح����������������م����������������اس  ل��������������������������دى  االس��������������رائ��������������ي��������������ل��������������ي��������������ني  اجل���������������ن���������������دي���������������ني  أن  ش�������������������ك  أدن��������������������������������ى  ي����������������وج����������������د  ال 

ال���������������وض���������������ع ف���������������ي ق������������ط������������اع غ�������������������زة م�����������������أس�����������������اوي ، وس������������ي������������اس������������ة اس�������������رائ�������������ي�������������ل جت������������اه������������ه خ����������اط����������ئ����������ة ج�������������������دا .

اع���ت���ق���د ان ه����ن����اك ت����ع����اون ع���س���ك���ري واس���ت���خ���ب���ارات���ي ب����ني م���ص���ر واس����رائ����ي����ل ب����احل����رب ع���ل���ى اجل����ه����ادي����ني ف����ي س���ي���ن���اء.

م���ن: إب��راه��ي��م أب���و ع��ط��ا- مراسل 
موقع العرب وصحيفة كل العرب

كشف موقع العرب نقال عن احملامي 
أنه "متت  النجيب محاجنة  محمود 
إزالة شبح الهدم عن بيت عائلة عبد 
عوض اغبارية في حي املنصورة في 
عرعرة ، وذلك بعد نهاية الفترة التي 
لتنفيذ  القضاء  سلطات  عنها  أعلنت 
الهدم  عملية  بتنفيذ  االداري  األم��ر 
حتى نهاية الشهر الفائت". وأشار 
احملامي محاجنة الى أنه "قدم خطة 
تكتيكية استطاع من خاللها مماطلة 
ك��ان محددا حتى  ال��ذي  البيت  ه��دم 
نهاية الشهر املاضي ووفقا للقانون 

فإّن عملية عدم تنفيذ األمر اإلداري 
تنفيذه  مينع  احمل��ددة  الفترة  خ��الل 
فإن شبح  منها  احمل��دد  التاريخ  بعد 
عبد  عائلة  بيت  ع��ن  زال  ق��د  ال��ه��دم 

اغبارية".
وأش��������ار م���ح���اج���ن���ة ال�����ى "أه��م��ي��ة 
اإلسراع في املصادقة على اخلرائط 
لتكون  املنصورة  حلي  واملخططات 
املستوطنة  ملخطط  األنسب  اجلواب 
املزعم إقامتها بجانب حي املنشورة 
مل��خ��ط��ط احل��ك��وم��ة". وناشد  وف���ق 
الذين  م��ح��اج��ن��ة "ج��م��ي��ع احمل��ام��ني 
في  مهددة  بيوت  اصحاب  ميثلون 
املشترك  بالتعاون  املنصورة  ح��ي 
اإلجن����ازات في  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 

جميع  إلزال��ة  املنصورة  حي  قضية 
استلمتها  ال��ت��ي  اإلداري�����ة  األوام�����ر 
ال��ع��دي��د م���ن اص���ح���اب ال��ب��ي��وت في 

احلي".
شكره  م��ح��اج��ن��ة  احمل����ام����ي  وق������دم 
ي���ون���س رئيس  "ل��ل��م��ح��ام��ي م��ض��ر 
مجلس محلي عرعره عارة واملهندسة 
احمللية  اللجنة  مهندسة  ِب��نَ��ا  عناية 
على  ع��ارة  وادي  والبناء  للتخطيط 
دورهما في دعم املخططات الهندسية 
ف��ي ح��ي امل��ن��ص��ورة االم���ر ال���ذي قد 
ي��س��اع��د س��ك��ان احل����ي، ك��م��ا وشكر 
محاجنة جميع االطر الفاعلة واللجان 
الشعبية التي تقف الى جانب اصحاب 

البيوت املهددة بالهدم".

وزي���������������رة ال�����ث�����ق�����اف�����ة وال�����ري�����اض�����ة م�����ي�����ري 
ري����������غ����������ي����������ف ف����������ي زي����������ارة ال���������������ى اك��������س��������ال

إزال����������������ة ش������ب������ح ال��������ه��������دم ع��������ن م�������ن�������زل ع������ب������د اغ�������ب�������اري�������ة ف��������ي ح��������ي امل��������ن��������ص��������ورة- ع������رع������رة

احملامي محمود النجيب محاجنة


