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من: سعيد حسنني 
موقع العرب وصحيفة كل العرب

في ظل تعثر املسيرة السلمية ومطالبة الرئيس 
ال��ى  ب��ال��ع��ودة  الفلسطيني  اجل��ان��ب  االم��ري��ك��ي 
طاولة املفاوضات، قال مسؤول ملف املصاحلة 
حركة  في  املركزية  اللجنة  وعضو  الفلسطينية 
ف��ت��ح ع���زام االح��م��د ف��ي ح��دي��ث خ���اص مبوقع 
ال��ى  ال���ع���ودة  ارادوا  الفلسطينيني  ان  ال��ع��رب 
طاولة املفاوضات وفقا للمرجعية الدولية، لكن 
نتنياهو هو الذي يرفض العودة الى املفاوضات. 
وأضاف األحمد:"كل الوقت وحتى نحن منارس 
طاولة  الى  الوصول  هدفنا  كان  املسلح  الكفاح 
املفاوضات من اجل حتقيق مطالبنا، من يعطل 
املفاوضات هو نتنياهو، نتنياهو ال يريد سالما 
ومع  الطريق  خارطة  خطة  مع  تعاملنا  نحن   ،
الدولية وهو رفضها، موقف  قرارات الشرعية 
أي  نقبل  ان  ميكن  وال  معاد  االمريكية  االدارة 
ع���ودة ال��ى ط��اول��ة امل��ف��اوض��ات إال على اس��اس 
ال  ان��ه  لنتنياهو  ق��ال  ترامب  الدولية،  الشرعية 
نحن   ، الفلسطينيني  حضور  ب��دون  مفاوضات 
سنذهب الى املفاوضات برعاية دولية ولن نذهب 
على اساس صفقة القرن وال برعاية امريكية ، 
امريكا لم تعد مؤهلة للرعاية،نريد تنفيذ القرارات 
الدولية حتت مظلة االمم املتحدة ". وحول سؤال 
ما اذا كان الفلسطينيون سيقبلون بوسيط اخر 
وأعلن  واضح  بالقول:"موقفنا  رد  امريكا  غير 

االم��ن، وذلك  ابو مازن مؤخرا في مجلس  عنه 
قرارات  تنفيذ  على  تشرف  دولية  رعاية  بطلب 
امر  كوسيط  امريكا  ووج��ود  الدولية  الشرعية 
ام��ا بصيغة  م��ازن طالب  اب��و  ب��امل��رة،  غير وارد 
انابوليس  م��ؤمت��ر  اق���ره  ال���ذي  موسكو  م��ؤمت��ر 
او  مرتني  ُعقد  ال��ذي  ب��اري��س  مؤمتر  صيغة  او 
املهم كله حتت مظلة   ،5+1 ايران  اتفاق  صيغة 
املصالح  اتفاق  تطبيق  وح��ول   ." املتحدة  االمم 
ن��راوح  االن  :" حتى  ق��ال االحمد  ة مع حماس 
مكاننا وحماس لم تتقدم ملم واح��دا، ومع هذا 
طموحات  كل  حتقيق  اجل  من  نناضل  سنبقى 
القوة  عناصر  كل  وتوفير  الفلسطيني  الشعب 
لشعبنا، حماس غير مدركة لهذه االمور ونحن 
سنبقى نناضل حتى وصول هذا الهدف ". وقال 
االحمد ان قطاع غزة يعاني من اوضاع صعب 
للغاية وان اسرائيل تستغل االنقسام من خالل 
مشروع شارون احادي اجلانب وحتاصر غزة 
وتتكلم عن االوضاع االنسانية في غزة واليوم 
البحر،  م��ن  يعتاشون  صيادين  عشرة  تعتقل 
البيت االبيض حول  ويريدون عقد اجتماع في 
الوضع االنساني في غزة وهذا اجتماع للتضليل 
لتدمير  ذريعة  هو  االنقسام  ان  نؤكد  ونحن   ،
القضية الفلسطينية وحصار غزة وجتويعها".

واختتم األحمد حديثه قائال:"نتمنى ان ال يتكرر 
العدوان التدميري على قطاع غزة، وأنا ال استبعد 

أي شيء على نتنياهو".

من: سعيد حسنني
في اعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي احلمد 
الله صباح الثالثاء من هذا االسبوع في قطاع غزة ،قال رئيس جلنة الداخلية 
واألمن في املجلس التشريعي الفلسطيني املهندس اسماعيل االشقر في 
حديث خاص مبوقع العرب ان عملية التفجير مدانة وأضاف قائال: "هذا 
عمل غير انساني وغير اخالقي وغير وطني ونحن ندينه ونطالب االجهزة 
االمنية في قطاع غزة التحقيق بشكل واضح من اجل الوصول الى املجرمني 
وتقدميهم للقضاء،كل االتهامات التي توجه اصبع االتهام الى حماس هي 
وهي  االنقسام  من  ومستفيدة  االنقسام  اطالة  وهدفها  مفبركة  اتهامات 
اطراف فلسطينية بالدرجة االولى وأطراف من قبل االحتالل الصهيوني 
وأخرى اقليمية". وتعقيبا على بيان الرئاسة الفلسطينية في رام الله الذي 
اتهم حماس بالوقوف وراء التفجير رد املهندس االشقر بالقول :" حماس 
التي تهاجم تل ابيب وتضرب حيفا وكل مناطق االحتالل لو فكرت بذلك 

، لكن هذا االمر غير موجود في عقلية حماس على  املوكب  لسحقت كل 
االطالق ، هذه اتهامات مفبركة ومردودة على اصحابها وتعشش في عقول 
الذين يؤمنون باملؤامرة وبإدامة االنقسام ، حماس معنية باملصاحلة وعلى 

احلكومة متحل مسؤوليتها وعدم التهرب ، احلمد الله هو وزير الداخلية 
وعليه ان يتابع بنفسه مع االجهزة االمنية في قطاع غزة التحقيق في هذه 

احلادثة ، هو املطالب بالتحقيق ولسنا نحن ".
االشقر  رد  التفجير  هذا  وراء  تقف  اسرائيل  كانت  اذا  ما  س��ؤال  وح��ول 
بالقول: "من املبكر توجيه اصبع االتهام، والسؤال من املستفيد من مثل 
هم  الوحيد  املستفيد  ؟  الوطنيون  ام  شعبنا  ابناء  ام  حماس  ؟  العمل  هذا 
اجلهات  وبعض  الله  رام  في  يتواجدون  ممن  شعبنا  مبصلحة  العابثون 
حصل  ما  رغ��م  يقول  االشقر  وتابع  الصهيوني".  باالحتالل  املرتبطة 
سنتابع كل اجلهود من اجل امتام املصاحلة ، الطرف املعطل هو محمود 
عبس وحكومته . ورد االشقر على تصريح عزام االحمد بان حماس هي 
التي تعطل املصاحلة قائال :" عزام االحمد رجل احمق وكذاب اشر، شعبنا 
ان من يعطل املصاحلة هي حركة فتح ومحمود عباس  اليقني  يعلم علم 

شخصيا ومن خلفه عزام االحمد".

* ح���م���اس ال���ت���ي ت���ض���رب ت���ل اب���ي���ب وال��ع��م��ق ال��ص��ه��ي��ون��ي ل���و ف���ك���رت ب��ت��ف��ج��ي��ر امل���وك���ب ل��س��ح��ق��ت��ه ع���ن ب���ك���رة اب��ي��ه
* امل���س���ت���ف���ي���د ال����وح����ي����د م����ن ه������ذه احمل�����اول�����ة اجل����ب����ان����ة ه����م ال���ع���اب���ث���ون مب��ص��ل��ح��ة ش��ع��ب��ن��ا مم����ن ي����ت����واج����دون 
اح���م���ق  ع���������زام االح�����م�����د رج�������ل  ال���ص���ه���ي���ون���ي *  ب�����االح�����ت�����ال  امل����رت����ب����ط����ة  ال�����ل�����ه وب�����ع�����ض اجل�����ه�����ات  ف�����ي رام 
وك�����ذاب اش����ر، ش��ع��ب��ن��ا ي��ع��ل��م ع��ل��م ال��ي��ق��ني ان م���ن ي��ع��ط��ل امل��ص��احل��ة ه���ي ح��رك��ة ف��ت��ح وم��ح��م��ود ع��ب��اس شخصيا

 اتهام حماس بتفجير موكب احلمد الله بائس ومردود على مطلقيه
املهندس اسماعيل األشقر للعرب:

الشرعية  ق�����رارات  وم���ع  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  خ��ط��ة  م��ع  تعاملنا  *ن��ح��ن 
املصاحلة  ي��ري��د س��ام��ا معنا *  ال  رف��ض��ه��ا ألن���ه  ال��دول��ي��ة ون��ت��ن��ي��اه��و 
ح��ت��ى االن ت����راوح مكانها وح��م��اس ل��م ت��ت��ق��دم م��ل��م واح����دا ،وم���ع ه��ذا 
الفلسطيني  الشعب  ط��م��وح��ات  ك��ل  حتقيق  اج��ل  م��ن  نناضل  سنبقى 
االم��ور لهذه  مدركة  غير  حماس   ، لشعبنا  القوة  عناصر  كل  وتوفير 

* ن�����ح�����ن ن�����ط�����ال�����ب ام����������ا ب����ص����ي����غ����ة م������ؤمت������ر م�����وس�����ك�����و ال������������ذي اق������������ره م������ؤمت������ر ان�����اب�����ول�����ي�����س 
  5+1 اي���������������ران  ات��������ف��������اق  ص�����ي�����غ�����ة  او  م�������رت�������ني  ُع�������ق�������د  ال�������������ذي  ب��������اري��������س  م�������ؤمت�������ر  ص�����ي�����غ�����ة  او 

عضو اللجنة املركزية في حركة فتح عزام األحمد: 

اس�������اس  ع�����ل�����ى  إال  اس������رائ������ي������ل  م�������ع  م������ف������اوض������ات  أي  ن������خ������وض  "ل���������ن 
امل�������ت�������ح�������دة" االمم  م������ظ������ل������ة  وحت��������������ت  ال���������دول���������ي���������ة  ال�������ش�������رع�������ي�������ة 

املهندس اسماعيل األشقر

من املكان - تصوير وكالة رويترز

Reuters عزام األحمد / أرشيف رويترز

جلنة التحقيق تطلب بهذا من اجلمهور تسليمها تعليقاته وأوراق موقف 
مبوضوع تصرف البنوك

والهيئات املؤسساتية مبا يتعلق بالترتيبات االئتمانية للمقترضني
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