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ل   جلعاد  شاليط  يُْعرُِب  َعْن  أََملِِه  في  تََوصُّ

اْلُكومة  إلى  َصْفقة  تَبادُل  األْسرى  َمَع  َحماس
ْندّي  اڑلْـَمْخطوف  جلعاد  شاليط  َعْن  َأَمِلِه  في  ْلُ َأْعَرَب  اڑ

َل  ُحكومة  إسرائيل  َقريًبا  إلى  َصْفقة  ِلَتباُدل  َأْن  َتَتَوصَّ

إلْفراج  َعْنُه.  َوفي   ا  ُيِتيُح  اڑ اڑألْسرى  َمَع  َحماس،  ِمّ
إلسرائيلّي  َعْصَر  لِتّلْفاز  اڑ لّذي  عَرَضُه  اڑ َشريط  اڑلفيديو  اڑ

َه  شاليط  إلى  أْبناء  عاِئلَِتِه  ُمَتَمِنًّيا  أْن  َيعوَد   لَْيْوم  َتَوجَّ اڑ
ِحّية  َجِيّدة.  َوَظَهَر  لِصّ إلَْيهم َقريًبا.  َوقاَل  إنَّ  حالََتُه  اڑ

لفيديو  َوُهَو  َيْجِلُس  َعلى  ُكْرِسّي   شاليط  في  َشريط  اڑ

ّي اڑلَْعْسَكرّي  َوِبَيِدِه  َعَدد  َصحيفة  ِفلَْسطني   َوَيْرَتدي  اڑلِزّ

ا  ْهر  اڑلْـماضي،  ِمّ لشَّ ْمساِوّية  ِمَن  اڑلّراِبع  َعَشر  ِمَن  اڑ اڑْلَ
َل  َحديًثا. ريط  ُسِجّ ُيشيُر  إلى  أنَّ اڑلشَّ

http://www.iba.org.il/arabil   عن  �صوت  اإ�رسائيل  باللغة  العربية              

      
َعناوين  من  الُصُحف  اْلَعرَبِّية

http://www.aawsat.com   جريدة  ال�رسق  الأو�صط  اللندنّية

ريق َطويل إلْطالق َسراِحِه  َبْعَد ُمشاَهدة َشريط شاليط.. نتنياهو: َألطَّ

 http://www.al-ayyam.ps         جريدة  الأّيام  الفل�صطينّية

َشريط اڑلْفيديو ُيْظِهُر شاليط ِبِصّحة َجِيّدة

http://www.alrai.com    جريدة  الرّاأي  الأردّنّية

أإلْفراج َعْن 19 أسيرة ِفلَْسطينّية ُمقاِبل »َدقيقَتْي ِفيديو« َعْن شاليط

http://www.assennara.net    جريدة  ال�ّصنارة  الإ�رسائيلّية

ّية َجِيّدة  ِحّ إلْسرائيلّية: »حالتي اڑلِصّ ألَِسير شليط ِللُْحكومة اڑ ْنِدّي اڑ َأْلُ

تازة«  َواڑلْـُمجاهديَن ِمْن ِعّز اڑلّدين اڑلَقّسام ُيعاِملوَنِني ِبَطريقة ُمْ

הידעתם?!

המילה حماس נוצרה מראשי התיבות 
של המילים הבאות: حركة  الـمقاومة  

اإلسالمّية. תנועת ההתנגדות 

האסלאמית. למילה حماس יש גם 
משמעות של: התלהבות, דבקות במטרה.
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بعد  مشاهدة  شريط  شاليط  قال  نتنياهو:  
ألّطريق  طويل  إلطالق  سراحه 

حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، أمس، تبديد اآلمال 

العريضة التي انتعشت في إسرائيل إثر بث الشريط املسجل بصورة 

وصوت الندي األسير، جلعاد شاليط، ويظهر فيها حيا يرزق. فقال 

نتنياهو في بيان أصدره مستشاره اإلعالمي إن »البرهان على أن شاليط 

حي معافى، يشجعنا جميعا. لكن الطريق إلى إطالق سراحه طويل 

وصعب«.

وكانت هذه الصفقة، التي يطلق عليها اإلسرائيليون اسم »صفقة 

شريط شاليط«، قد بدأت تنفذ في ساعات الصباح من يوم أمس. فقد 

وصل إلى تل أبيب، بشكل سري الوسيط األملاني مجهول الهوية حامال 

شريطا مسجال بالصوت والصورة مدته دقيقتان واثنتان وأربعون دقيقة 

وليس دقيقة واحدة كما أعلن سابقا، يتكلم فيه الندي األسير جلعاد 

شاليط. وفي الساعة التاسعة والنصف وصل الوسيط إلى وزارة الدفاع 

اإلسرائيلية في تل أبيب لكي يسلم الشريط إلى حجاي هداس، مثل 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي في املفاوضات مع حماس.

وفي الوقت الذي تسلم فيه هداس الشريط، كانت السيارات التي تقل 

األسيرات الفلسطينيات احملررات، تتجه نحو معتقلني إسرائيليني أحدهما 

قرب قطاع غزة والثاني قرب رام اهلل. وقد شاهد هداس الشريط سوية 

مع رئيس أركان اليش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي. وحاملا شاهداه، 

أكدا أن شاليط يبدو بوضوح حيا وسليما معافى، رغم أنه نحيل السم. 

وظهر في الشريط أنه مسجل قبل ما يزيد على أسبوعني بقليل. ولكي 

يثبت أنه هو وليس مثال رديفا، روى قصة زيارة والديه إليه في قاعدة 

عسكرية في هضبة الوالن السورية احملتلة في سنة 2005 وقاموا 

جميعا بتناول الطعام في أحد املطاعم العربية في 

إحدى قرى الوالن.

عن  جريدة  »األ�رسق  الأو�صط« اللندنّية      
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مسؤول أمني إسرائيلي يزعم معرفة مكان احتجاز 
شاليط ويؤكد مراقبته على مدار الساعة

تل أبيب: نظير مجلي

توقع محمود الزهار، عضو املكتب السياسي لركة حماس، استكمال صفقة 

تبادل األسرى مع إسرائيل التي يفرج مبوجبها عن الندي األسير، جلعاد 

شاليط، وأكثر من ألف أسير فلسطيني، في غضون أسابيع. وقال الزهار في 

تصريحات ملجلة »دير شبيغل« األملانية: »نحن الفلسطينيني أيضا نريد أن 

تنتهي املفاوضات بشكل جيد في أسرع وقت«، مضيفا: »إنها مسألة أسابيع، 

وعلى األكثر بضعة أشهر«.

الى ذلك زعمت شخصية إسرائيلية أمنية رفيعة أن إسرائيل تعرف بدقة أين 

حتتفظ حركة حماس بالندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد شاليط، وإنها تراقب 

املكان على مدار الساعة في اليوم ولو أنها تريد املغامرة لكانت داهمت املكان. 

وما مينعها من محاولة إطالق سراحه بالقوة العسكرية هو اخلوف من أن ميسه 

سوء.

يذكر أن هناك عددا غير قليل من كبار العسكريني السابقني في إسرائيل من 

يرفضون صفقة كهذه ويعتبرونها خطأ استراتيجيا للسياسة اإلسرائيلية، 

يطرحون البديل العسكري باستمرار. وفي تلك اللسة، تساءل أحدهم 

باحتجاج: »نحن الذين عرفنا عن املفاعل النووي اإليراني السري في منطقة 

مدينة قم قبل املخابرات الغربية، وكشفنا املفاعل النووي السوري في دور 

الزور، هل يعقل أننا ال نعرف بعد أين يقبع شاليط؟.. وهل يعقل أن نظهر 

عجزنا اليوم عن حتريره بعد ثالث سنوات من أسره؟«.

فأجاب املسؤول األمني املذكور بغضب: »بل نعرف، وحماس تعرف أننا نعرف، 

ونحن ال نريد تكرار جتربة فاكسمان« )املقصود الندي اإلسرائيلي نحشون 

فاكسمان، الذي اختطفته خلية مسلحة تابعة لماس من قرب بيته في القدس 

إلى بيت في قرية دير نيباال على حدود رام اهلل قبل 15 عاما.

وعبرت عائلة شاليط عن موقفها هذا في بيان أصدره والد شاليط، نوعم، الليلة 

قبل املاضية ردا على رجاالت نتنياهو، فقال: »صحيح أن جلعاد يبدو حيا 

ومعافى، ولكن ظهرت عليه أيضا آثار الضائقة التي يعانيها في األسر. فهو 

ميضي أكثر من ثالث سنوات في األسر بحالة هالك. وقد دفع بذلك كامل الثمن 

إلهمال وتقصير الكومة السابقة. ونحن نطالب رئيس الكومة اليوم بالعمل 

الفوري على إطالق سراحه. فما مر من الوقت عليه في األسر يكفي وزيادة«.

عن  جريدة  »األ�رسق  الأو�صط« اللندنّية      
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