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من: سعيد حسنني
قال عضو اللجنة املركزية حلركة فتح،عزام االحمد 
ال��ع��رب" معقبا على ما  ب��� "ك��ل  ف��ي حديث خ��اص 
شخصية  ان  من  اسرائيلية  اع��ام  وسائل  تناقلته 
ابو  الفلسطيني  الرئيس  بان  أكدت  فلسطينية هامة 
مازن يدرس االعان عن قطاع غزة  "اقليم متمرد" 
بالنفي مؤكدا ما يلي :" اعتادت اسرائيل وإعامها 
نشر  الفلسطينية  الوطنية  ب��ال��وح��دة  يتعلق  فيما 
االكاذيب واإلشاعات لتعميق االنقسام وإحداث فتنة 
داخل الصف الفلسطيني،فمن املعروف ان اسرائيل 
من  االنقسام  اح���داث  ف��ي  الرئيسي  ال��اع��ب  كانت 
مشروع  عبر  له  املوضوعية  ال��ش��روط  خلق  خ��ال 
ش����ارون اح����ادي اجل��ان��ب ال����ذي ق���رر اع����ادة نشر 
مع  التنسيق  ب���دون  غ��زة  ف��ي  االسرائيلية  ال��ق��وات 
 ، القيادة الفلسطينية حتى يخلق حصول االنقسام 
بالنسبة لإلجراءات فقد كان االخ ابو مازن واضحا 
مرور  بعد  بوضوح  اعلن  عندما  وشفافا  وصريحا 
عشر سنوات على قيام حركة حماس بتمردها املسلح 
،فقد بدأ الرئيس بإجراءات جديدة لم ميارسها في 

السابق ، وهذا يتمثل بقطع ما 
تلتزم  الوطنية  السلطة  كانت 
ل��ص��ال��ح قطاع  امل���وازن���ة  ف���ي 
ك��ان عليه يعمق  م��ا  غ��زة الن 
من  حماس  ويريح  االنقسام 
غزة  ش�����ؤون  ادارة  ت��ب��ع��ات 
دامت  ،ما  احتياجاتها  وتلبية 
حماس مصرة على استمرار 
االن��ق��س��ام ف���ان ال��رئ��ي��س ابو 
م�������ازن ات����خ����ذ ق��������رارا ب��ب��دء 
املوازنة  مساهمات  تخفيض 
بتغطية  الفلسطينية  ل��ع��ام��ة  ا
بقطاع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ص��اري��ف 

غزة في مختلف النواحي اخلدماتية وغيرها مبا فيها 
قضية الكهرباء ، االجراءات بدأت بالفعل وبالتدريج 
، وأبو مازن هو صاحب القرار في االجراءات وذلك 
من اجل الضغط على حماس لعلها تعود الى رشدها 
ولغة العقل وتعود الى احلضن الفلسطيني وتشعر 
ان  ال  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  من  ج��زء  بانها 

تتصرف بوالء حلركة االخوان 
في  ليست  وفلسطني  املسلمني 

احلسبان ".
وعما اشيع عن لقاء بني قيادات 
ب��دح��ان واحل��دي��ث عن  حماس 
او  غ���زة  ق��ط��اع  ق��ي��ادة  تسليمه 
ال��ق��ط��اع رد  ادارة  ف��ي  اش��راك��ه 
االحمد بالقول : " حماس لم تقل 
بأنها ستسلم دحان األمور ،هي 
ال تسلمه وال تسلم غيره،بالنسبة 
ودحان  ح��م��اس  ب��ني  للتقارب 
فانه ال يعنيني وأنا ال ادخل في 

لعبة الصغار ".
وبالنسبة ملا نشرته وسائل اعام اسرائيلية من ان 
الرئيس االمريكي صرخ في وجه الرئيس ابو مازن 
وقال له بأنه ال يعمل من اجل السام قال االحمد :" 
احتدى كل االعام االسرائيلي والقيادات االسرائيلية 
، هذا  تلفظ بكلمة واح��دة مما قيل  ان يكون ترامب 
كذب وافتراء من قبل نتنياهو الذي فبرك فيديوهات 

* اب��������و م����������ازن ات�����خ�����ذ ق������������رارا ب�����ب�����دء ت���خ���ف���ي���ض م����س����اه����م����ات امل��������وازن��������ة ال�����ع�����ام�����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ب���ت���غ���ط���ي���ة امل������ص������اري������ف امل���ت���ع���ل���ق���ة
 ب���������ق���������ط���������اع غ�����������������زة ف�������������ي م�������خ�������ت�������ل�������ف ال������������ن������������واح������������ي اخل����������دم����������ات����������ي����������ة وغ����������ي����������ره����������ا مب�������������ا ف�������ي�������ه�������ا ق�������ض�������ي�������ة ال��������ك��������ه��������رب��������اء
ال������ص������غ������ار ل������ع������ب������ة  ف����������ي  ادخ�����������������ل  ال  وأن�����������������ا  ي�����ع�����ن�����ي�����ن�����ي  ال  ف���������ان���������ه  ودح��������������������ان  ح���������م���������اس  ب����������ني  ل�������ل�������ت�������ق�������ارب  ب������ال������ن������س������ب������ة   *
مي����ك����ن  ال  وب��������ال��������ت��������ال��������ي   ، ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي  ال��������ن��������ض��������ال  ف���������ك���������رة  ج���������وه���������ر  ه����������م  وع��������ائ��������ات��������ه��������م  واألس�����������������������رى  ال���������ش���������ه���������داء   *
ب�����ن�����ا ال������������ت������������دخ������������ل  ألح��������������������د  ي����������ح����������ق  وال  ف�������ل�������س�������ط�������ي�������ن�������ي�������ة  ف��������������������األم��������������������وال   ، ل����������ه����������م  االم�����������������������������������وال  ص��������������������رف  وق��������������������ف 
ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة ث��������ن��������ائ��������ي��������ة  ت�������ش�������ك�������ي�������ل جل���������ن���������ة  م����������������������ازن وت���������������رام���������������ب ع���������ل���������ى  اب�����������������و  ال����������رئ����������ي����������س  ب�������������ني  االت���������������ف���������������اق   *
ال����������������ص����������������راع ت�����������ف�����������اص�����������ي�����������ل  ام�������������ري�������������ك�������������ي�������������ة )خ�������������م�������������س�������������ة م�������������������ن ك�������������������ل ط�������������������������������رف( جت�����������ت�����������م�����������ع مل�����������ن�����������اق�����������ش�����������ة   
* ك�����������ل ال��������ت��������ح��������رك��������ات ت���������ق���������وم ع�������ل�������ى اس������������������اس ح�����������ل ال����������دول����������ت����������ني وإق�������������ام�������������ة دول������������������ة ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة ع�������ل�������ى االراض������������������ي
االب�������������دي�������������ة ال�������ف�������ل�������س�������ط�������ي�������ن�������ي�������ة  ال������������������دول������������������ة  ع�����������اص�����������م�����������ة  ال�����������ش�����������رق�����������ي�����������ة  وال������������������ق������������������دس   76 ع���������������������ام  احمل�����������ت�����������ل�����������ة   

"ال���رئ���ي���س ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب����دأ ب��ت��ن��ف��ي��ذ اج�������راءات ض���د ق��ط��اع غ����زة م���ن اج����ل ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ح��م��اس ك���ي ت��ع��ود ال����ى رشدها"
– ع�������������������زام االح�����������م�����������د ل������������"ك�����������ل ال�����������ع�����������رب": ع��������ض��������و ال�������ل�������ج�������ن�������ة امل����������رك����������زي����������ة حل����������رك����������ة ف��������ت��������ح 

واجتزأ من اقوال الرئيس ابو  مازن وترامب فهم ذلك ، واحتدى 
كل االجهزة االسرائيلية ونتنياهو اذا كان ترامب تلفظ بأي كلمة 

امام الرئيس مما يروجون ".
والشهداء  االس��رى  ألهالي  الرواتب  دفع  وقف  يخص  وفيما   
مع  السماء  تنطبق  عندما   ، باملرة  وارد  غير  االم��ر  ق��ال:"ه��ذا 
االرض يتم تلبية ذلك ، الشهداء واألسرى وعائاتهم هم جوهر 
فكرة النضال الفلسطيني ، وبالتالي ال ميكن ان نقبل مثل هذه 
ألتدخات  ،هذا شأن فلسطيني وأم��وال فلسطينية وال عاقة 
، هو ضد فكرة  السام  يريد   افلس وال  نتنياهو   ، بذلك  ألحد 
استحقاق  من  يتنصل  كي  ازمة  يوم  كل  يفتعل  وعليه  السام 

السام ".
يتحرك  ترامب   ": قال  املفاوضات   الى  العودة  امكانية  وعن   
مازن  اب��و  الرئيس  ب��ني  االت��ف��اق  مت  حل��م  بيت  ف��ي  اللقاء  وف��ي 
امريكية )خمسة  فلسطينية  ثنائية  على تشكيل جلنة  وترامب 
من كل طرف( جتتمع ملناقشة تفاصيل الصراع ، حتى تستكمل 
االدارة االمريكية اتصاالتها ننتظر اخلطوة الاحقة من االدارة 
األمريكية ،كل التحركات تقوم على اساس حل الدولتني وإقامة 
دولة فلسطينية على االراضي احملتلة عام 67 والقدس الشرقية 

عاصمة الدولة الفلسطينية االبدية"

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
اقدم مجهولون مساء االحد ، باالعتداء على سيارة زوجة 
والتسبب   ، املثلث  جت  قرية  من  ع��ارف  محمد  الشيخ 
وجود  ال��ف��اع��ل��ون  استغل  وق��د  ه��ذا  جسيمة.  ب��اض��رار 
اخللفي  الزجاج  بتحطيم  وقاموا  املسجد  في  الزوجني 
وعدد  ال��ع��ارف  محمد  الشيخ  اع��رب  وق��د  للسيارة.هذا 
كبير من السكان عن استنكارهم الشديد لهذا العمل الذي 
وصفوه على انه عمل جبان وسافل، وناشدوا العمل على 

محاربة العنف بكافة اشكاله.
اشهر  ث��اث  نحو  قبل  ق��ام��وا  مجهولني  ان  ال��ى  ي��ش��ار 
تواجده  خ��ال  العارف  محمد  الشيخ  سيارة  بتخريب 
التي  الثانية  املرة  في خطبة وصاة اجلمعة، وهذه هي 
يتم فيها االعتداء على سياراة العائلة، علما ان اخللفية ال 

تزال غير واضحة.

على  ي�����ع�����ت�����دون  م����ج����ه����ول����ون 
ال��ش��ي��خ محمد  س���ي���ارة زوج�����ة 
ال���������ع���������ارف م��������ن ج��������ت امل����ث����ل����ث
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