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وثيقة
إيلي حنا

«األخبار»
يوم االثنني املاضي ،نشرت
ُ
محضرًا سريًا الجتماع تفاوضي عقد
خالل العدوان األخير على غزة ،في
مجلس أمير قطر ،بني وفدي السلطة
الفلسطينية (برئاسة محمود عباس)
وحركة حماس (برئاسة خالد مشعل).

اليوم محضرًا سريًا
تنشر «األخبار»
ّ
ثانيًا ،الجتماع ضم الجهات عينها،
في جلسة قبل سفر وفد «السلطة» إلى
القاهرة ،حيث وضع عباس ومشعل
أوراقهما على الطاولة «األميرية»
ً
جلس
سابقة.
لنقاشات
استكماال
ّ
«صاحب السمو» تميم بن حمد منظم

مشعل لعباس:

شراكة تامة في السلطة

«حضرة صاحب السمو يرحب بالجميع ويطلب
م ��ن م �ع��ال��ي وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب ��دء ب��ال�ح��دي��ث
الطالع الحضور على النقاط التي قاموا ببحثها
واالتفاق عليها في جلسة مساء أمس الخميس
ً
والتي جمعت كال من معاليه مع الدكتور صائب
(السلطة) واألخ محمد نصر (حماس).
ــــ خ��ال��د العطية :لقد ك��ان م�ح��ور الجلسة
ثالث نقاط أساسية.
األول� � ��ى :ال �ت �ح��رك ب�ط�ل��ب إن �ه ��اء االح �ت�ل�ال
وال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ق � ��رار دول � ��ي ل�لاع �ت��راف
ب��دول��ة فلسطني ب �ح��دود  67وعاصمتها
ال �ق��دس ال �ش��رق �ي��ة ،وض � ��رورة اق� ��رار سقف
زم�ن��ي لتحقيق ذل��ك ،وطبعًا ه��ذا يتطلب
توافق الجميع ،وال يقوم أحد بعرقلة ذلك،
وليس املطلوب من حماس أن توقع على
ش��يء ،ول�ك��ن املطلوب ات�ف��اق داخ�ل��ي فقط،
وي�ت��م دع��م م��ن الجميع لتحرك د .صائب
وماجد فرج في السعي إلى الحصول على
قرار من الرباعية ثم قرار من مجلس األمن
يحدد تاريخًا النهاء االحتالل.
الثانية :اعتبار ك��ل م��ا سبق م��ن امل��اض��ي،
وفتح صفحة جديدة على أساس وثيقتي
ال ��دوح ��ة وال� �ق ��اه ��رة ،واالت� �ف ��اق ع �ل��ى ق ��رار
السلم وقرار الحرب.
النقطة الثالثة :نريد قرارًا اآلن بخصوص
ه��دن��ة ت�س�ت�م��ر ح �ت��ى ان �ت �ه��اء م �ف��اوض��ات
ال��رب��اع�ي��ة وم�ج�ل��س األم ��ن ،رب�م��ا ش�ه�رًا أو
شهرين أو ث�لاث��ة ،هدنة إنسانية تستمر
طاملا الدعم اإلنساني مستمر.
ــــ األمير تميم :ما رأي أبو مازن؟
ـ� �ـ� �ـ� �ـ م� �ح� �م ��ود ع� � �ب � ��اس :ع �م �ل �ي��ة ال �ت �س��وي��ة
السياسية أمام مفصل نهائي.
ً
أوال :في حال كانت هناك موافقة أميركية
ع�ل��ى م��ا ق�ل�ن��اه ،نجلس ون�ض��ع Timeline
م� ��ن أج � ��ل ت ��رس �ي ��م ال� � �ح � ��دود ،وب� �ع ��د ذل ��ك
نبحث بقية القضايا ،فإذا اتفقنا على هذا
سيكون ذلك جيدًا أمام أميركا.
ثانيًا :نعود إلى االتفاقات السابقة بيننا،
وامل�ه��م ج �دًا أن ق��رار ال�ح��رب وال�س�ل��م ليس
بيد طرف منفردًا.
ثالثًا :وقف اطالق النار اآلن ،يجب أن ننهي
س�ف��ك ال ��دم ��اء ،ث��م ت �ب��دأ األم� ��ور اإلن�س��ان�ي��ة
ونتفاوض ،فإذا كان هذا هو ما فهمته من
نتائج الجلسة أكون موافقًا.
ــــ خ��ال��د م�ش�ع��ل :ل�ق��د اطلعني األخ محمد
نصر على ما جرت مناقشته.
ً
أوال :في ما يتعلق باملوضوع السياسي ،ال
يوجد جديد .هناك مبدأ عام متفق عليه،
ً
اح �ن��ا أص �ل��ا م�ت�ف�ق�ين ف ��ي وث �ي �ق��ة االت �ف��اق
ال��وط�ن��ي ع ��ام  ،2006ان �ن��ا م�ج�م�ع��ون على
م�ش��روع مشترك ،بقيام دول��ة على ح��دود
 ،1967وف�ي�ه��ا آل �ي��ات م�ن�ف�ص�ل��ة ،ول �ك��ن أي
ت� �ح ��رك ي �ج ��ب أن ي� �ك ��ون م� �ح ��دد امل �ع ��ال ��م،
واطالعنا على تفاصيله وطبيعته ،وعلى
كل جديد لنحدد موقفنا منه ،وحماس لن
تكون جزءًا من املشكلة بل جزء من الحل.

ث��ان�ي��ًا :امل�ص��ال�ح��ة ،نحن ملتزمون بكل ما
وقعنا عليه من ملفات املصالحة وحكومة
الوفاق والبرنامج واألجندة الزمنية ،وأقول
ألب ��و م� ��ازن م�ل�ت��زم��ون ب�ه��ا ول �ك��ن نطبقها
بكل ملفاتها وعلى أس��اس الشراكة ،وهنا
ً
ن��ري��د االت �ف��اق على اآلل �ي��ة ،فمثال بالنسبة
لغزة يجب أن تكون هناك لجنة مشتركة
تقوم بمتابعة قضية املعابر ،وكذلك لجنة
للسياسات األمنية ليس داخ��ل غ��زة فقط،
ب��ل ف��ي ال�ض�ف��ة أي �ض��ًا ،وب��روح �ي��ة ال�ش��راك��ة
ن �ح��ل ك��ل ال �ع �ق��د واالش �ك��ال �ي��ات ،امل��وظ�ف�ين
واالس� �ت�ل�ام وال�ت�س�ل�ي��م وال �ت��داخ��ل وغ �ي��ره،
ن �ج �ل��س ون� �ت� �ف ��اه ��م ،ث� ��م ت ��أت ��ي ال �ح �ك��وم��ة
واألخ رام� ��ي ال �ح �م��دال �ل��ه ،وت �ق��وم ب��دوره��ا
ف��ي غ� ��زة ،وي �ج��ب ت�ن�ف�ي��ذ ك��ل اس�ت�ح�ق��اق��ات
املصالحة واالنتخابات ومنظمة التحرير
الفلسطينية ودع ��وة امل�ج�ل��س التشريعي
بعد أشهر.
ث��ال �ث��ًا :ال �ح��رب ع �ل��ى غ ��زة ف��رض��ت ع�ل�ي�ن��ا،
ون� �ح ��ن ح ��ري �ص ��ون ع �ل��ى وق �ف �ه��ا ب��أس��رع
م��ا يمكن ،وليس لدينا اع�ت��راض على أي
م�س��ار م�ص��ري أو دول ��ي ،أي دول ��ة ،م��ا دام
ذل ��ك ي��وص��ل إل ��ى وق ��ف ال� �ع ��دوان ،وتلبية
مطالبنا ،فإننا نرحب ب��ه ،ول�ك��ن :الدعوة
ً
ل��وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار أوال وب�ع��ده��ا نبحث
املطالب .فإخواننا في غزة يقولون لنا هذا
غير مفيد ،فقد م��ارس�ن��ا خ�ي��ار التفاوض
س��اب�ق��ًا ،ال��وف��د اإلس��رائ�ي�ل��ي ان�س�ح��ب وه��م
�ون ،اس��رائ �ي��ل م��ارس��ت
م��ا زال� ��وا ي �ت �ف��اوض� ّ
ال�ت�ع�ن��ت ،وك��ان��ت ت�ح��ض��ر الغ�ت�ي��ال محمد
ضيف ،هذه معركة مع عدو عنده غدر.
اخ��وان �ن��ا ف ��ي غ ��زة ال ي ��ري ��دون ت �ه��دئ��ة بل
يريدون صفقة متكاملة .نريد وقف اطالق
النار ورفع الحصار وفتح املعابر وعملية
اعادة اعمار غزة ،هذا اليوم قرار ،الرئيس
أبو مازن يقدر أن يتحرك مع أوروبا .وأنتم
واألخ � ��وة ف��ي م �ص��ر ،ول �ك��ن إذا ق�ل�ن��ا وق��ف
اط�لاق ن��ار ،ك��م تعطونا للتفاوض؟ يجب
أن نعلم أن هذا املسار محفوف باملخاطر.
دخلوا أوروبا واألمم املتحدة وأميركا ومن
ت��ري��دون ،ليأتوا بهذه املطالب األساسية،
وتحقيقها ليس عسيرًا ،أم��ا وق��ف اط�لاق
النار مجرد ثم التفاوض؟ وبعدين؟ إذا ما
زب�ط��ت ن��رج��ع ل�ل�ح��رب؟ م��زاج اخ��وان�ن��ا في
غزة كان مع التهدئة ،لكن بعد مقتل القادة
الثالثة في رفح ،تغير هذا املزاج.
ــــ العطية :قرار فرنسا واملانيا (في مجلس
األم ��ن) ،الظاهر أن��ه ال�ج��زي��رة ج��اب��وا ج��زءًا
منه يظهر وكأنه ضغط على إسرائيل ،لكن
في الواقع هذا القرار هو لصالح إسرائيل
 %100وامل�ن��دوب األمل��ان��ي ق��ال ّ
علي ضغط
شديد وأريد التخلص من هذا الضغط.
ــــ األمير :د .صائب تفضل.
ـ�ـ�ـ�ـ ع��ري �ق��ات :ل�ق��د ت��اب�ع�ن��ا ال �ق��رار األمل��ان��ي،
لدينا م�ش��روع ق��رار ع��رب��ي ق��دم��ه األردن،
مش راح يمشي ،لكن قلنا نقدمه لتعطيل
مشروع القرار األملاني.

امل �س��أل��ة األول � � ��ى :ال ��ذه ��اب ألم �ي��رك��ا ألخ��ذ
سقف زم�ن��ي إلق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية،
هذا يعني أن ندخل مفاوضات قد تستمر
سنتني ،بالتزام أميركي ودولي ،فال بد من
اعطاء الفرصة ،من اآلن الزم نكون فاهمني
بعض ،مع أنني أشك في نجاح املسعى مع
األمريكان.
ال �ش��ق ال ��ذي ل��م ي�ق�ل��ه ال��رئ�ي��س ف��ي حديثه
ه� ��و :إذا رف� �ض ��ت أم �ي ��رك ��ا ت �ح��دي��د س�ق��ف
زمني ،عندها سندعو إسرائيل إلى تحمل
م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ك �س �ل �ط��ة اح � �ت�ل��ال ،ح�س��ب
ال� � �ق � ��رارات ال ��دول� �ي ��ة ،ون� �ك ��ون دول � ��ة ت�ح��ت
االحتالل ،أما مشروع وصاية دولية لغزة
وح��ده��ا قلنا ه��ذا م��ن امل�ح��رم��ات ،ال فصل
بني غزة والضفة.
ي �ع �ن��ي أن � �ن ��ا س� �ن� �ق ��وم ب ��وق ��ف ال �ت �ن �س �ي��ق
األم �ن��ي ودع� ��وة س�ل�ط��ة االح �ت�ل�ال لتحمل
مسؤولياتها ،ونعود ملعادلة جديدة ،ماذا
نفعل في منظمة التحرير الفلسطينية؟
امل�س��أل��ة ال�ث��ان�ي��ة :ح�ك��وم��ة ال�ت��واف��ق ليست
ح �ك��وم��ة ث ��م أوج� � ��د ج �س �م��ًا م� ��وازي� ��ًا ل �ه��ا،
ح�ك��وم��ة ال��وف��اق ي�ج��ب أن ت�ك��ون ال�ع�ن��وان،
ألنها تسحب ال��ذرائ��ع من إسرائيل والكل
اعترف بها.
امل�س��أل��ة ال�ث��ال�ث��ة :ال�ت�ه��دئ��ة ،ف��إن أي صانع
ق � ��رار ي �ك��ون أم � ��ام م �س��أل �ت�ين ،ك �ل�ام يحبه
ال �ن��اس وي��رض��ون ع�ن��ه ،وأم ��ا ال �ك�لام اللي
م��ا ب�ي�ح�ب��وه ال �ن��اس ل �ك��ن الزم ي�س�م�ع��وه،
م��ن ال �ي��وم األول ق �ل��ت اس��رائ �ي��ل سلوكها

مشعل :ال يمكن
القضاء على داعش إال
بالحسم في سوريا وعزل
السنة
التنظيم عن ّ

التفاوضي استفزازي ،وه��م يريدوننا أن
نطلق الصواريخ ليمنعوا االغاثة واعادة
اإلع �م��ار ،مطلوب ت��وازن ل��وض��ع نتنياهو
في الزاوية.
ــــ مشعل :كان هناك  12يوم تهدئة لدخول
املساعدات ،ملاذا لم تدخل بالقدر الكافي؟
ث��م م��ا ه��و ال�س�ق��ف ال��زم �ن��ي ل�ل�ت�ف��اوض يا
سيد صائب؟
ــــ عريقات :نحن ود .العطية على اتصال
م��ع ج��ون ك �ي��ري ،وه��دف�ن��ا ج�ع��ل ال��والي��ات

ّ
ً
لقاء  22آب .لم يتدخل إال قليال.
كعادتهما ،أبو مازن وأبو الوليد ،كل
يغني على لياله ،وغزة تحت القصف
تدمى .النقاش كان يبحث عن مخرج ً
ّ
مشرف لوقف النار .مشعل كان مشغوال
بالتفاصيل .يسأل ويستفسر ،سواء
لناحية ترتيبات إعالن وقف النار

املتحدة تطلق حملة اغاثة دولية ،ومطلوب
من الرئيس إع�لان ذلك في خطاب رسمي
ي��دع��و ف�ي��ه إل ��ى ت�ه��دئ��ة إن�س��ان�ي��ة ،وإع ��ادة
ال ��وف ��د امل� �ف ��اوض إل ��ى ال �ق ��اه ��رة ،لتحقيق
مطالبنا ،وه��ذا أفضل م��ا تحصلنا عليه
أنا ود .خالد من جون كيري.
إس��رائ �ي��ل ذاه �ب��ة ل�ل�ح��رب ،وح �س��م ال�ح��رب
يكون بنتائجها السياسية ،هم ال يريدون
ح�ك��وم��ة وف ��اق وط �ن��ي ،وح��رب�ه��م ع�ل��ى أب��و
م� � ��ازن أك� �ث ��ر م �ن �ك��م ،ألن � ��ه ع � ��زل ن�ت�ن�ي��اه��و
وحشره في الزاوية.
املعادالت هنا عبارة عن صفقة ،Package
إما دولة فلسطينية أو أن يستلم نتنياهو
م �س��ؤول �ي��ات��ه ،وال� �س ��ؤال ه �ن��ا ه ��و ك ��م هي
نسبة موافقة أميركا على ذل��ك ،لكن بكل
األح� ��وال ي�ج��ب االس �ت �ف��ادة م��ن ال�ت�ط��ورات
الحاصلة في املنطقة وداع��ش وغير ذلك،
اقرأوا ما بني السطور.
ــــ األمير :وماذا بني السطور؟
ــــ عريقات :أميركا قالت إن أخطر ظاهرة
هي داعش ،وبصراحة هم قالوا ذلك نظرًا
لخطورتها على حليفتهم السعودية.
ــــ مشعل :ال يمكن القضاء على داع��ش إال
بالحسم في سوريا ،وجعل داعش معزولة
عن السنة.
ـ �ـ �ـ �ـ ّع ��ري �ق ��ات :أق �ص ��د أن أم �ي��رك��ا م �ت �ح� ّ�ول��ة
ع ��ن ��ا ،وج � ��ون ك �ي��ري س�ي�ح�ض��ر للمنطقة
وسيجلس مع الرئيس أبو مازن ،نريد أن
نقول له ما قاله د .خالد العطية.
ـ �ـ �ـ �ـ م �ش �ع ��ل :ه � ��ذه ك �ل �ه��ا ع� �ن ��اوي ��ن ،ون �ح��ن
ف��ي ال�ع�ن��اوي��ن ن�ف��س امل��وق��ف ،ول �ك��ن ن��ري��د
الشراكة ،قدموا لنا في املوضوع السياسي
شيئًا محددًا ،نحن متفقون على دولة في
ح��دود  ،67ولكن توجد قيادة فلسطينية
ونحن لسنا فيها ،ما دام دخلنا املصالحة
بدنا نطبقها بحذافيرها ،الشعارات يجب
أن تترجم إل��ى آل�ي��ات ع�م��ل ،عندما ندخل
م ��ع ب �ع��ض ب ��دن ��ا ش ��راك ��ة ،م ��ش ع �ن��اوي��ن.
اح�ن��ا مل��ا ن�ق��ول ن�ع��م ّ
نتقيد ب�ه��ا ،ن�ح��ن مع
هذا املوضوع في املبدأ ،ولكننا بحاجة أن
ندخل معكم في التفاصيل.
ــــ عريقات :شو املطلوب؟
ــــ مشعل :انتو رايحني تحكوا مع الجميع،
أب��و م��ازن رئيسنا ،ويتحدث ب��اس��م الكل،
والحكومة واح��دة ،لكن ه��ذا التحرك انتم
طابخينه لوحدكم ،اشركونا فيه.
ــــ عريقات :أنا في شهر  12السنة املاضية
في بيتك اطلعتك على ذلك.
ــــ مشعل :مش هيك .هذا مش اشراك.
ــــ عزام األحمد :بعد حكومة التوافق أرسلنا
أب��و م ��ازن إل��ى م�ص��ر وذه�ب�ن��ا للمصريني
ملناقشة عمل اجتماع اإلطار القيادي ،لكن
رد املصريني ما واف��ق عليه أبو م��ازن ،وال
أن��ت واف�ق��ت ،لكن ه��ذا ك��ان بسبب الخالف
ب�ي�ن�ك��م وب �ي�ن امل �ص ��ري�ي�ن ،ي �ج��ب أن نتفق
على آلية التنسيق في هذا املوضوع وثم
شراكة مع بعض.
ــــ م�ش�ع��ل :إذا ب��دك��م ش��راك��ة الزم نقعد مع
ب �ع��ض ون �ب �ح��ث ف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ،ألن ��ه أي
ت� �ح ��رك ل� ��ه م �ق �ت �ض �ي��ات ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ،ل�ك��ن
ال��زي��ارات ال تعني اش�ت��راك�ن��ا ف��ي م�ش��روع
بكل تفاصيله.
ل�ن�ف��رض أن ال��رئ �ي��س ق ��ال ب��دن��اش عملية
عسكرية مل��دة معينة ،ب��دن��ا نبحثها على
أس ��اس ال �ش��راك��ة ،أن��ا ل��ن أع�ط�ي��ك  Okعلى
عناوين عامة ،أما التفاصيل فهي بحاجة
إلى نقاش وشراكة.
ــــ ع��ري�ق��ات :إذا األم�ي��رك��ي م��ا ب��دو يعطينا
س�ق��ف زم �ن��ي ،اح �ن��ا ع�ن��دن��ا ال �ب��دي��ل ،نحن

ن �ت �ح��دث ب �م �ب��دأ ع� ��ام ،ول ��م ن �ص��ل ملناقشة
التفاصيل ،وهذا هو بتقديرنا ما يتوجب
علينا إقراره اليوم.
ــــ مشعل :اف��رض أن األميركان جابوا قرار
بصيغة معينة ،أنت ترى أنه يلبي وأنا ال
أرى أن��ه يلبي ،ألننا ل��م نكتب التفاصيل،
إذا أنت وافقت وأنا لم أوافق.
ــــ عباس :ال يوجد تفاصيل ،يوجد كلمتان
نقولهما ألميركا ،إم��ا املوافقة على دول��ة
في ح��دود  67وترسيم ال�ح��دود ،أو ال ،إذا
ق��ال��وا ن�ع��م :ك��ان ب��ه ،وإذا ق��ال��وا ال ،عندنا
الخطة البديلة ،هذا الكالم سنقوله خالل
أي��ام لجون كيري ،يا يجيب ج��واب ،يا ما
يجيب.
ــــ مشعل :ه��و سيعطيك ع�ن��وان ع��ام أنهم
موافقون على .67
ــــ عباس :راح نطلب بالنص الحرفي دولة
ع �ل��ى ح� ��دود  67وت��رس �ي��م ال� �ح ��دود خ�لال
فترة زمنية محددة ،واف��ق أو ال توافق ،ال
يوجد تفاصيل.
ــــ األمير :أب��و م��ازن يقول نقطة محددة يا
أو يا ،لو قالوا موافقني ،بعض التفاصيل
يجب أن يكون هناك اجماع عليها.
ـ�ـ�ـ�ـ ع �ب ��اس :ن �ع��م امل �س��ائ��ل م� �ح ��ددة ،وش�ه��ر
ل�ت�ح��دي��د ال �ح ��دود إذا واف� �ق ��وا ،إم ��ا ب��ده��م
ح��ل أو ال ح ��ل ،وب �ن��اء ع�ل��ى ذل ��ك نتصرف
بالتالي :ال تنسيق أمني وال عالقات.
ـ�ـ�ـ�ـ م�ش�ع��ل :ه ��ذه ع �ن��اوي��ن ،أع�ط�ن��ي مسائل
محددة ،وأنا أرجع إلخواني ،وغدًا أعطيك
ج��واب��ًا ،م ��اذا س�ت�ط��رح��ون ع�ل��ى ال��والي��ات
املتحدة تحديدًا؟
ـ�ـ�ـ�ـ ع��ري �ق��ات :امل �ش��روع ال��وط�ن��ي ي��رت�ك��ز إل��ى
إق ��ام ��ة دول � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي ح � ��دود 67
وال � �ق� ��دس ال �ش��رق �ي��ة ع��اص �م��ة ل� �ه ��ا ،وح��ل
ك ��اف ��ة ق �ض ��اي ��ا ال� ��وض� ��ع ال �ن �ه ��ائ ��ي ح�س��ب
ق � ��رارات ال �ش��رع �ي��ة ال��دول �ي��ة ذات ال �ع�لاق��ة،
وع�ل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أن ت�ح��دد سقفًا
زمنيًا إلنهاء االحتالل ،وفي حال املوافقة
األميركية واإلسرائيلية تبدأ املفاوضات
لترسيم حدود الدولتني على الخرائط.
ــــ مشعل :شو الزمن اللي متوقعينه؟
ـ �ـ �ـ �ـ ع� �ب ��اس :ث �ل��اث س � �ن� ��وات ،إن� �ه ��اء ك��ام��ل،
وب ��وج ��ود ط� ��رف ث ��ال ��ث ،ال �ن��ات��و أو األم ��م
املتحدة لحني االنتهاء.
ــــ عريقات :أما إذا رفضوا سأبلغ كيري بما
يلي:
* إسرائيل تتحمل مسؤولياتها كسلطة
احتالل.
* امل�ك��ان��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ن��ا اآلن دول ��ة تحت
االحتالل ومعنى ذلك أن نقول لألميركان
نريد االنضمام إلى كافة املعاهدات.
* وقف كافة أشكال التنسيق والتعاون مع
إسرائيل.
* تحتفظ دول��ة فلسطني بعضويتها في
مؤسسات األمم املتحدة.
* تبقى منظمة التحرير ممثلة لكل أبناء
الشعب الفلسطيني.
ــــ مشعل :شو يعني نقطة تحميل إسرائيل
املسؤولية؟
ـ�ـ�ـ�ـ ع �ب��اس :ت�س�ت�ل��م م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا كسلطة
احتالل .هذه السلطة كالم ف��ارغ ،وعندها
أط �ل��ب م��ن األم� ��م امل �ت �ح��دة إزال � ��ة االح �ت�لال
وتوفير الحماية الدولية.
ــــ عريقات :كيري قال لي Ok.. Go ahead
ــــ مشعل :يعني ه��ذا ال�ك�لام كله مرتب مع
كيري وأيضًا موضوع التهدئة؟!
ــــ عباس :ال مش موضوع التهدئة.
ــــ م�ش�ع��ل :ه��ذا ي�ع�ي��دن��ا ل�ل��وض��ع ف��ي غ��زة
اآلن ،اليوم يوجد حكومة واحدة وسلطة

