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واليوم الذي يليه ،أو لناحية مشروع
الحل الذي حمله معه أبو مازن إلى
الدوحة .كان رئيس السلطة يحمل رزمة
من االقتراحات تبدأ بآليات إخراج وقف
النار والترتيبات في القطاع من بعده،
إلى رؤية متفق عليها مع األميركيني
لتسوية شاملة تنهي القضية

الفلسطينية :دولة على حدود العام
 1967والقدس الشرقية عاصمتها مع
جدول زمني للتطبيق تحت طائلة حل
السلطة الفلسطينية .فكرة لم تكن
غريبة عن مشعل ،الذي أعلن من دون
أي لبس املوافقة على دولة بحدود الـ
 .67لكن ردود فعله كانت الفتة في

عباس ردًا على مشعل عن توفير رواتب غزة :هذا املوضوع يحتاج إلى قرار وهل أنا ّ
شحاذ؟ (محمود الهمص ـ آي بي ايه)
واح��دة ،ومثلما تطلبون التزامًا أميركيًا
ب ��إن �ه ��اء االح � �ت�ل��ال ،مل � ��اذا ال ن� �ق ��ول ب��دن��ا
ن�ع�م��ل وق ��ف إط�ل��اق ن ��ار ون��ري��د ال �ت��زام��ًا
برفع الحصار عن غزة؟ نريد قرارًا أمميًا
وعربيًا برفع الحصار.
ـ�ـ�ـ�ـ ال �ع �ط �ي��ة :ه ��ذا م�ع�ل��ق ع �ل��ى ش ��رط فتح
امل �ع��اب��ر ،إذا ل��م ي�ت��م ف�ت��ح امل �ع��اب��ر ينهار
وق� ��ف إط �ل��اق ال � �ن� ��ار ،إح� �ن ��ا ن ��رب ��ط وق��ف
اطالق النار مع فتح املعابر ،وإذا لم يتم
ذلك ،يكونوا هم أخفقوا ،واالنهيار يكون
بسبب املوقف االسرائيلي.
ــــ عزام األحمد :آخر نقطة في املفاوضات
ك��ان��ت ،امل�ع��اب��ر متفق عليها ،وق��ف النار
متفق عليه ،إدخال املساعدات ،وتوسيع
م �ن �ط �ق��ة ال� �ص� �ي ��د ،أم � ��ا ج � � ��دول األع � �م ��ال
ال �ل��ي ب �ع��د ش �ه��ر ،ح �ط��وا ن�ق�ط��ة ال �ق��درات
العسكرية مقابل امليناء واملطار.
ــــ أبو مرزوق :عبارة إنهاء الحصار تمت
تجزئتها ،إن �ه��ار ال�ح�ص��ار تعني ميناء
وم �ط��ارًا وم �ع��اب��ر .ق��ال��وا امل�ي�ن��اء وامل �ط��ار
ق �ض �ي��ة ال ي �م �ك��ن ،ي �ع �ن��ي م ��ا ف ��ي إن �ه��اء
حصار بسبب التجزئة.
ــــ ع��ري�ق��ات :ع�ن��دم��ا أق ��ول إلس��رائ�ي��ل ب��دي
ميناء ومطار ،كأني أقول أنتم مسؤولون،
أنا أريد أن أنزع هذه الذريعة منه ،أرجو
م ��ن أخ ��ي م��اج��د ش ��رح ال ��وض ��ع األم �ن��ي،
أرجوك اشرح كيف كوهني ّ
هددنا.
ـ �ـ �ـ �ـ م ��اج ��د ف� � ��رج :ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن م��وض��وع
االنقالب في جلسة أمس ذهب إلى مكان
غير مكانه ،حقيقة األمر أن يورام كوهني
ّ
ج ��اء ب��رس��ال��ة ت �ق��ول إن ال��رئ �ي��س ت�ج��اوز
ويعمل على تخطي كل ش��يء .وبالتالي
إسرائيل ستأخذ خطوات جدية وقاسية:
ً
ّ
أوال :إن ال��رئ �ي��س ش��ك��ل غ �ط��اء سياسيًا

ل�ل�ع��دوان على غ��زة ب��ال��دف��اع ع��ن حماس،
وه��ذه أول م��رة الرئيس يشكل وف �دًا فيه
الجميع ،واعتبروا ذلك تجاوزًا للخطوط
الحمراء.
ث ��ان� �ي ��ًا :إن ال ��رئ� �ي ��س أخ� � ��ذ ت ��واق� �ي ��ع ك��ل
ال�ف�ص��ائ��ل ل�ل�ت��وج��ه ل�ل�م�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
وملحكمة الجنايات الدولية.
ثالثًا :إن هذه الحرب تتطلب من الرئيس
أب��و م ��ازن أن يعلن ف��ك ح�ك��وم��ة ال�ت��واف��ق
الوطني.
الرئيس ق��ال ه��ذا شعبي وس��أداف��ع عنه،
وإن م��ا ب��دأ ف��ي الضفة ث��م غ��زة ه��و حرب
إبادة على الشعب الفلسطيني وسنذهب
إلى محكمة الجنايات الدولية.
قال يورام كما ستحاكمونا سنحاكمكم...
قال الرئيس :أنا جاهز أول واحد.
ي ��ورام س ��أل :م ��اذا ب�خ�ص��وص املصالحة
وحكومة الوحدة؟
الرئيس قال :هذه مصلحة فلسطينية لي
وسأدافع عنها وأحميها.
ه� �ن ��ا ان� �ت� �ق ��ل ال � �ح ��دي ��ث ل � ��زاوي � ��ة أخ� � ��رى.
موضوع الـــ 93واالنقالب.
ال �ص �ي �غ��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ق��ال �ه��ا ي ��ورام
إن�ه��م اعتقلوا شبابًا م��ن ح�م��اس لديهم
أفكار تجهيز خاليا للقيام بعمليات ضد
إس��رائ�ي��ل ت ��ؤدي إل��ى رد ف�ع��ل إسرائيلي
يؤدي إلى إنهاء السلطة.
ي��ورام لم يقل إنهم هم سيقومون بعمل
انقالب ،هذه هي الرواية الحقيقية.
ال �س �ي��د ال��رئ �ي��س ب ��األم ��س ك� ��ان ي�ت�ح��دث
عاتبًا ،كالمه أمس كان عاتبًا ،ألنه عندما
ح��اول��وا اع�ت�ب��ار ح�م��اس ح��رك��ة إره��اب�ي��ة،
ه��و ع�م��ل م�ع�ك��م وح ��دة وط�ن�ي��ة ،ومل��ا ب��دأ
ال�ع��دوان شكل وف �دًا م��وح�دًا وعمل إط��ارًا

س�ي��اس�ي��ًا ل��ذل��ك ،ورغ ��م ك��ل ذل ��ك ال��رئ�ي��س
ليس شريكًا ال في قرار حرب وال في قرار
سلم.
ملا صدر البيان على وكالة وفا ،الرئيس
حكى معي وق��ال البيان مغلوط ،وطلب

ماجد فرج :أبو مازن
كان يتحدث عاتبًا وكالمه
عن موضوع االنقالب
ذهب إلى مكان آخر

م� �ن ��ي إب � �ل ��اغ ال � �ن ��اط ��ق ال ��رس � �م ��ي ب��اس��م
األجهزة األمنية بذلك ،وطلع الضميري
وح�ك��ى ان ه��ذا ال�ك�لام م��دس��وس ويهدف
إلى ضرب الوحدة الوطنية.
حتى عملية الخليل ،الرئيس كانت لديه
معطيات ومعلومات أن حماس فعلتها،
ولكنه أصر أمام األميركان واإلسرائيليني
أنه مش حماس وراء العملية.
املهم اآلن لدينا ث�لاث نقاط أساسية :في
امللف السياسي شركاء في االستراتيجية،

املقاومة تحقق
ذاك اليوم :وحدات
ّ
انتصارات ميدانية أقرت بها إسرائيل
والعالم ،وهو يفاوض على إنهاء
القضية .وحدات تدافع عن السالح
واألرض ،وتخوض معارك أمامية في
مناطق العدو ،وأبو الوليد يسأل عن
الكعكة السياسية واألموال!

وح �ك��وم��ة ت ��واف ��ق ذات أدوات ع �م��ل على
األرض ،ومسألة وقف العدوان على غزة.
بقيت األم ��ور عالقة عند نقطة إزال ��ة بند
امل�ي�ن��اء وامل �ط��ار مقابل إزال ��ة بند ال�ق��درات
ال �ع �س �ك��ري��ة ،وب��ال �ت��أك �ي��د ه ��م س�ي�ض�ع��ون
بنودًا أخرى ،أما بقية القضايا صار فيها
لحلحة.
ـ �ـ �ـ �ـ األم � �ي ��ر :دك� �ت ��ور ص ��ائ ��ب وخ ��ال ��د ،إي��ش
االجراءات اللي تشوفوها اآلن؟
ــــ مشعل :دعونا نلخص األمور...
ً
أوال :امل��وض��وع ال�س�ي��اس��ي :الصيغة التي
ط��رح�ه��ا ص��ائ��ب س��أدرس �ه��ا م��ع اخ��وان��ي،
وغدًا أعطيكم جوابًا مدروسًا عليها.
ثانيًا :حكومة ال��وح��دة الوطنية واستالم
األم � ��ور :ي��ا أخ خ�ل�ي��ل أن ��ت ف��ي غ ��زة احكي
لإلخوان الوضع.
ــــ خليل الحية :إحنا اتفقنا على الحكومة
ون � � � ��درك أي� � ��ن ذاه � � �ب� � ��ون ،اح � �ن ��ا ج��اه��زي��ن
ّ
ل �ل �ت �ع��اون ل �ت �س��ل��م ال �ح �ك��وم��ة ك ��ل م�ق��ال�ي��د
األمور ،وإحنا نكون رديفًا لها ونعينها.
ـ�ـ�ـ�ـ م�ش�ع��ل :ب�م�ع�ن��ى ال س�ل�ط��ة م ��وازي ��ة ،وال
ت�ع�ط�ي��ل ،وال اس�ت�ئ�ث��ار ك�م��ا ال �س��اب��ق ،لكن
ننسق وبالشراكة ،وال مانع أن يأتي رامي
الحمدلله وأنت يا أبو مازن.
النقطة الثالثة م��ن ال��ذي سيتابع األم��ور
ب �ع��د ال� �ح ��رب؟ أل �ي �س��ت ال �ح �ك��وم��ة؟ م��ا دام
ك��ذل��ك ،ف�ه��ذه غ��زة ج��زء م��ن السلطة وأن��ت
امل� � �س � ��ؤول األول .ن ��ري ��د ق� � � ��رارًا واض� �ح ��ًا،
انتزعوه بأي طريقة ،موقف واضح ،وقف
اط�ل�اق ن��ار ورف��ع الحصار واالع �م��ار .أنت
ي ��ا أب ��و م� ��ازن ق� ��ادر ت�ج�ي��ب م��وق��ف أم�م��ي
وم �ص��ري ،وغ ��زة وال�ض�ف��ة وح ��دة واح ��دة،
هذا ما نريد.
ـ �ـ �ـ �ـ ع ��ري �ق ��ات :إح �ن��ا ش��اي �ف�ي�ن أن� ��ه ال �س �ل��وك
التفاوضي لنتنياهو إبقاء األوضاع على
م ��ا ه ��ي ع�ل�ي��ه وإب� �ق ��اء ال � �ن� ��ار ...خ�ل�ال أي��ام
سنرى جون كيري .الرئيس سيلقي خطابًا
باالتفاق مع أميركا ومصر وأوروبا يقول
ف�ي��ه« :أدع ��و إل��ى ت�ه��دئ��ة إن�س��ان�ي��ة بتاريخ
م�ح��دد واط �ل��ب م��ن ال�ج�م�ي��ع االل �ت��زام بها،
واع� �ط ��اء ف��رص��ة ل �ل �ت �ف��اوض ف ��ي ال �ق��اه��رة
لتحقيق مطالبنا».
ــــ مشعل :هذا موقف غير مناسب للرئيس
أبو مازن ،هو ليس طرفًا ثالث بني طرفني،
هو رئيس الشعب الفلسطيني ،هو يطالب
ب��اع�ت�ب��اره رئ�ي��س فلسطني ،وأن حكومته
ستتابع هذه األمور.
ــــ عريقات :وإذا ق��ال ه��ذا ال�ك�لام؟ ه��ل يجد
ً
قبوال من الفلسطينيني؟
ــــ مشعل :نعم ،نحن نصدر استجابة ،إذا
ص��ار م��وق��ف دول ��ي ،ودع ��وة ل��وق��ف إط�لاق
النار واإلعمار ،وهو يمون على الشعب.
�س ي�ق��ول
ـ�ـ�ـ�ـ ع��ري �ق��ات :ب��دي��ش ي�ط�ل��ع ال��رئ �ي� ّ
هيك ،ويطلع واحد يقول هذا ال يمثل أحدًا.
ــــ مشعل :إذا اتفقنا نحن نلزم كل إخواننا.
ــــ العطية :لذا الصيغة مهمة ،يكون تبادل
ف ��ي ال �ص �ي �غ��ة ،وال ي �م �ك��ن ي �ط �ل��ع ال��رئ �ي��س
ي �ع �ل��ن ،واألط � � � ��راف األخ � � ��رى غ �ي��ر م�ط�ل�ع��ة
على الصيغة ،يجب االت�ف��اق مسبقًا على
الصيغة التي سيقولها.
ــــ ع ��زام األح �م��د :أب��و م ��ازن ل�ي��س وسيطًا،
وإن �م��ا ي�ط��ال��ب ،ل�ك��ن ال�ق�ص��ة ال�ه��ام��ة إن�ه��اء
االح �ت�لال ،سيكون ح��دي��ث م��ع ك�ي��ري غ�دًا،
هذا يتطلب أن تعطونا ردًا ضروريًا.
ق �ض �ي ��ة امل � �ص ��ال � �ح ��ة ،إح � �ن� ��ا م �ت �ف �ق�ي�ن ف��ي
ال� �ق ��اه ��رة ،ن �ج �ل��س ون �ب �ح��ث ،وق �ل �ت��م إن�ك��م
م�ل�ت��زم��ون .أم ��ا م �ف��اوض��ات ال �ق��اه��رة نحن
كوفد موحد غ��ادرن��ا ،إسرائيل انسحبت،
نحن ل��م ننسحب ،لقد اعلمنا املصريني،

ومطالبنا باقية كما ه��ي ،قطعنا شوطًا
كبيرًا ،وال نأخذ بما انتهينا منه إال عند
االن �ت �ه��اء م��ن ك��ل ش ��يء ،وق�ض�ي��ة االع �م��ار
محسومة.
ك ��ان ه �ن��اك ج ��دول أع �م��ال اخ�ت�ل�ف�ن��ا عليه،
وكانوا قد وضعوا فيه قضية امليناء على
أن �ه��ا م��ن زاوي � ��ة م �ع �ن��وي��ة ،وه ��م ل��م ي �ق��روا
بذلك ،فقررنا أن يضع كل طرف ما يريده،
فوضعوا القدرات العسكرية بهدف نسف
املفاوضات ،وغ��ادرن��ا القاهرة وأبلغناهم
ان �ن��ا ذاه� �ب ��ون ل �ل �ت �ش��اور ،ون�ن�ت�ظ��ر دع ��وة
الوسيط لنا ب��ال�ع��ودة ،ل��ذا يجب أن تبقى
األمور في املرمى اإلسرائيلي.
ــــ األمير :خلي خالد يتابع معكم.
ــــ العطية :موضوع التهدئة أنا أتابعه مع
صائب.
ــــ مشعل :إحنا م��ع اس�ت�لام الحكومة ،غدًا
تيجي تستلم ،لكن قبل ذل��ك نريد فرمان
منك يا أبو مازن للموظفني.
ــــ عباس :هذا املوضوع اآلن صعب وضعه
على جدول األعمال.
ــــ مشعل :لكن ه��ذه املسألة تحتاج إج��راء
منك أنت.
ــــ ع�ب��اس :ه��ذا امل��وض��وع يحتاج إل��ى ق��رار
ويحتاج إلى إمكانيات مالية.
ـ �ـ �ـ �ـ م �ش �ع��ل :ي �ع �ن��ي ه ��ل ي �ب �ق��ى ال� �ن ��اس ب�لا
رواتب؟
ــــ أبو مازن :وهل أنا شحاد؟
ـ�ـ�ـ�ـ م �ش �ع��ل :ي �ج��ب أن ت �ح �ل��وا ه ��ذه امل�س��أل��ة
ً
عاجالّ ،
ريحوا الناس يا أخي.
ــــ أبو مازن :معنديش إمكانيات.
ــــ عزام األحمد :ملا صارت مشكلة الرواتب
أن��ا اقترحت على اسماعيل هنية يتصل
ب�س�م��و األم �ي��ر ،أن ��ا ق�ل��ت ل��ه ات �ص��ل بسمو
األم �ي��ر ت�م�ي��م ،وأن ��ا س��ان�ق��ل ال �ص��ورة ألب��و
مازن ،وسمو األمير استجاب.
ــــ العطية :إحنا ّ
حولنا لكن البنك العربي
رفض يقبل التحويل.
ـ�ـ�ـ�ـ األم� �ي ��ر :ي �ج��ب إن �ه ��اء ك ��ل اإلش �ك��ال �ي��ات،
واملهم التواصل وبحث هذه القضايا ،أبو
م��ازن مضطر للمغادرة إل��ى ال�ق��اه��رة ،وال
وقت لدينا اآلن.
■ التقييم واملالحظات:
ـ�ـ�ـ�ـ ت��م االت� �ف ��اق ع �ل��ى أن ي �ق��وم األخ مشعل
ببحث ما يتعلق باملوضوع السياسي مع
اخ��وان��ه ،وال��رد عليها غ �دًا أو خ�لال األي��ام
القادمة.
ــــ تم االتفاق على التواصل وبحث مسألة
ت ��رت �ي ��ب ع �م ��ل ح �ك ��وم ��ة ال� ��وف� ��اق ف� ��ي غ ��زة
بروحية الشراكة.
ـ �ـ �ـ �ـ ل ��م ي �ت��م ال �ت��وص��ل إل� ��ى ح �ل��ول الع �ت �م��اد
موظفي غزة وتأمني رواتبهم ،وحسب ما
فهمنا فإن عمل الحكومة في غزة مرتبط
بهذه املسألة.
ــــ الرئيس عباس يرغب في الحصول على
م��واف �ق��ة ح �م��اس ع �ل��ى ت �ح��رك��ه ال�س�ي��اس��ي
خ�ل�ال االج �ت �م��اع ول �ي��س ب �ع��د أي � ��ام ،وم��ن
خ �ل�ال ح��دي��ث د .ع��ري �ق��ات واألخ األح �م��د
يبدو أن هذا التحرك قد تم ترتيبه مسبقًا
مع السيد كيري ،وهو ينتظر منهم جواب
حركة حماس.
ــــ األخ مشعل ك��ان لديه إص��رار على إنهاء
أزم � ��ة روات � � ��ب م��وظ �ف��ي غ� ��زة ب �ش �ك��ل دائ ��م
ورسمي.
ــــ اض�ط��ر ح�ض��رة ص��اح��ب السمو التدخل
إلن� �ه ��اء االج �ت �م��اع ح �ت��ى ال ت �ع��ود أج� ��واء
الشد والغضب ،وأيضًا الرتباط أبو مازن
بترتيبات مسبقة للمغادرة إلى القاهرة.
(نسخة املحضر على املوقع االكتروني)

