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السلطة« :أنت حكيت معلومات مصدرها
إسرائيل( ،إذًا) بالتأكيد صحيحة».
لحظات ويدخل خالد مشعل ووفد ّ
توتر
حماس املرافق قاعة االجتماع.
ّ
عباس انسحب أمام «خصومه» ...قدم
فلسطينية ع��ل��ى ح����دود  ،67وال��ق��دس
ال��ش��رق��ي��ة ع��اص��م��ت��ه��ا ،وب��س��ق��ف زم��ن��ي
محدد ،نبدأ مباشرة بترسيم الحدود
خ�لال م��دة م��ح��ددة ،ث��م نناقش قضايا
ً
الوضع النهائي .فإذا قدموا لنا قبوال
خطيًا كان به ،وإذا لم يقبلوا سنعمل
على اآلتي:
 1ـ��ـ��ـ وق���ف التنسيق األم��ن��ي وال��ت��ع��اون
م��ع إس��رائ��ي��ل2 .ـ��ـ��ـ ن��دع��و نتنياهو إل��ى
ت��س��ل��م ال���س���ل���ط���ة ،وت���ت���ح���م���ل إس���رائ���ي���ل
مسؤولياتها كدولة احتالل.
ول����دي����ن����ا أي����ض����ًا ق���ض���ي���ة ال�����ق�����دس ()...

مطالعة أنهاها بجملة« :نفذتم االنقالب
باالتفاق مع ّدحالن ،وحتى اآلن لكم عالقة
معه .»...يتدخل القيادي الحمساوي
موسى أبو مرزوق :أنت بعدك ّ لغاية
اليوم مصدق هالقصة؟ فيرد أبو مازن :ال

نتخذ نفس ال��خ��ط��وات السابقة :وقف
التنسيق وحل السلطة ،وهذا ما أكدته
للملك األردني عبدالله.
ثانيًا العالقة بيننا .هي حتى اآلن بال
أس�����اس .ال أري����د ال���ع���ودة إل���ى امل��اض��ي،
ّ
لسمو األمير كل ما حصل
فقد شرحت
م��ن��ك��م م��ن��ذ ع���ام  ،2006واألل���غ���ام ال��ت��ي
وض��ع��ت��م��وه��ا ل�����ي ،ون���ف���ذت���م االن���ق�ل�اب
ب��االت��ف��اق م��ع دح��ل�ان ،وح��ت��ى اآلن لكم
ع�ل�اق���ة م���ع���ه ،وت��ع��م��ل��ون م��ع��ه ب���أم���وال
اإلمارات.
ــــ موسى أبو مرزوق :بعدك لغاية اليوم

م���ص���دق ه��ال��ق��ص��ة؟ ق��ص��ص ص��راع��ك��م
الداخلي.
ــــ أب��و م��ازن :ال تقاطعني ،ال تستفزني
يا أبو عمر.
ً
رجاء أكمل أخي أبو مازن.
ــــ مشعل:
ـ���ـ���ـ���ـ أب������و م��������ازن :ال أري�������د أن أع�������ود إل���ى
امل���اض���ي ب��ك��ل ح��ي��ث��ي��ات��ه ،ف��ق��د ش��رح��ت��ه
ّ
لسمو األمير بالتفاصيل .اتفقنا على
حكومة وف���اق وان��ت��خ��اب��ات ،وي��ب��دو أن
ذل��ك مش راح يصير ،تهربون السالح
وامل��ت��ف��ج��رات وامل����ال إل���ى ال��ض��ف��ة ،ليس
م����ن أج������ل م���واج���ه���ة إس����رائ����ي����ل ،ول��ك��ن

تقاطعني ،ال تستفزني يا أبو عمر.
واالتهامات لينهي
تطول «االستفزازات» ّ
ّ
«سموه» االجتماع ريثما يفك عباس
عصبيته« .األخبار» حصلت على محضر
االجتماع وتنشره في ما يلي:

لالنقالب على السلطة .استمر ذلك إلى
أن جاءني مدير األمن اإلسرائيلي قبل
أسبوعني وأبلغني موضوع املجموعة
ال���ت���ي اع��ت��ق��ل��وه��ا وت��خ��ط��ط ل�لان��ق�لاب،
وه��م مرتبطون بشخص اس��م��ه ج��واد
في األردن ،وهذا الشخص مسؤول عنه
ص��ال��ح ال��ع��اروري ف��ي ت��رك��ي��ا ،وإض��اف��ة
إل��ى ذل��ك ل��دى أجهزتي األمنية دالئ��ل.
ملاذا االنقالب؟! هذا املوضوع يجب أن
ينتهي .خطفتم ث�لاث��ة أوالد وسألتك
ف��ق��ل��ت ل����ي ال أؤك������د وال أن����ف����ي ،وق���ل َ
���ت
سلمت أي����ادي م��ن ف��ع��ل��وه��ا ،وب��األم��س

تميم لعباس :بصراحة
أنت حكيت معلومات
مصدرها إسرائيل ،بالتأكيد
صحيحة
أعطى عباس تميم
 CDيحوي عبارة:
«تسمعهم يقولون فيه
هذا اللغم ألبو مازن»

عباس :أبو عمر ،أبو مرزوق ،يقول في القاهرة لوفد فتح أنتم كفار (األناضول)

ال���ع���اروري ق���ال ن��ح��ن ال��ذي��ن فعلناها،
مل��������اذا؟ م����ا ال����غ����رض م����ن ذل�������ك؟ ت��دم��ي��ر
ال���ض���ف���ة وق���ت���ل ع���ش���ري���ن ش���اب���ًا وح����رق
محمد أبو خضير.
ق������ال ل����ي ن���ت���ن���ي���اه���و ح����م����اس ،ق���ل���ت ال،
والعاروري يقول نعم .وانطلقت الحرب
ع��ل��ى غ����زة ،أي���ن ن��ح��ن؟ أي���ن ال��ح��ك��وم��ة؟
ألسنا حكومة توافق؟ ( )...حرب 2012
فعلتم ما تريدون وحدكم وكأننا غير
م���وج���ودي���ن ،واآلن ن��ح��ن ن��ع��م��ل معكم
«طربوش» ...الوضع اآلن ال يحتمل .ال
أقبل أن أكون مجرد طربوش أو خيال.
م��ش ع��اوزي��ن ه��ذا امل��ش��روع ب�ل�اش ،أنا
س��أس��ت��م��ر ف���ي ه���ذا ال���خ���ط ،م���ش ف��ارق��ة
م��ع��ي ،ل���م أع���د ق�����ادرًا ع��ل��ى ال��ت��ح��م��ل ،ال
م��ن��ك��م وال م���ن ف��ت��ح وال م���ن إس��رائ��ي��ل
وال م���ن ال����ع����رب ،وم����ا ب���ع���رف م���ن وي��ن
ب���دي أت��ل��ق��اه��ا؟ ع��ن��دن��ا ح��ك��وم��ة وح���دة
وط��ن��ي��ة وت��ف��ك��رون ف���ي االن���ق�ل�اب ع��ل ّ��ي،
وت���ت���ش���ارك���ون ف���ي ال��ع��م��ل م���ع ال��ح��ق��ي��ر
محمد دح�لان ض��دي ،وإذا بتقول فش
م��ن��و ،ب��ق��ول ل��ك ع��ن��دي ال��ص��ور .األم���ور
ي��ج��ب أن ت��ك��ون واض���ح���ة ،وأن����ا بحكم
تجربتي معكم غير مقتنع بذلك.
ـــــ مشعل :غير مقتنع بماذا؟
ــــ أبو مازن :مش مقتنع معي بوضوح،
أنا واصلة معي لحد هون (يشير إلى
أنفه) .أبو عمر يقول في القاهرة للوفد
أنتم كفار.
ــــ مشعل :قل ما شئت ،وبعدها اسمع
منا .نريد أن نتفاهم ال أن نتقاتل.
ــــ أبو مازن :نعم أسمعك.

ـ���ـ���ـ���ـ م���ش���ع���ل :ل���ي���ك���ون ال���ق���ط���ري�ي�ن ب���ده���م
ينقلبوا عليك مثل حماس؟
ـ��ـ��ـ��ـ أب�����و م�������ازن :ه����م أه���ل���ي واح��ت��ض��ن��وا
ع��ائ��ل��ت��ي س��اب��ق��ًا ،وال���ي���وم يحتضنون
أحفادي.
ـ��ـ��ـ��ـ ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات :ن��ح��ن ع��ل��ى مفترق
ط����رق وف����ي س��ف��ي��ن��ة واح������دة .إذا أردن����ا
أن ت����ك����ون ل���ن���ا دول�������ة ع���ل���ى ح�������دود 67
وع����اص����م����ت����ه����ا ال������ق������دس ،وب������ق������رار م��ن
مجلس األمن ،فالسؤال عند األميركان
واألوروب�������ي���ي���ن :ه����ل ح���م���اس ج�����زء م��ن
امل����ش����روع ال���وط���ن���ي؟ م��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور
خالد العطية أبلغهم أن حماس جزء
من الحل وليس املشكلة .نريد أن نكون
ق��ادري��ن ع��ل��ى أن ن��ق��ول أم���ام ال��ع��ال��م إن
حماس جزء من املشروع الوطني...
ــــ عزام أحمد :األخ أبو مازن حكى كثير...
يهمنا ال��ح��ل��ول ووض����ع األس����س ،وق��د
ً
تحدثنا ف��ي ال��ق��اه��رة ط��وي�لا ،وأق��ت��رح
أن نسمع أب��و ال��ول��ي��د ،وف��ي ض��وء ذلك
نناقش.
ــــ مشعل :أنا ال أعرف شيئًا عن تقارير
الشاباك اإلسرائيلي ،وال أحد أطلعني
عليها .وبحكم الشراكة مع أب��و م��ازن،
واح����ت����رام����ًا ل��ش��خ��ص��ه وك���ب���ر س���ن���ه م��ن
حقه أن يعتب .م��ن حقه أن يكاشفنا،
لكنه من بداية االجتماع وه��و منرفز.
أم��ا أن يتبنى موقفًا ب��ن ً
��اء على رواي��ة
إسرائيلية ح��ول ان��ق�لاب ،ث��م يقول أنا
جاي ومش واثق فيكم ،هذا ال يجوز!
ــــ أبو مازن :نعم مصدقينها.
ـ���ـ���ـ���ـ م���ش���ع���ل :آس������ف أن ت����ك����ون م���ص���ادر
إس��رائ��ي��ل ه��ي ال��ت��ي تعتمد عليها في
ت��ق��ي��ي��م األم�������ور .أن����ا ب���ق���ول أم�����ام س��م ّ��و
األمير وأمام قطر الرواية كاذبة مليون
ّ
ب��امل��ائ��ة .ش��ك��ل��وا ل��ج��ان تحقيق ،وقطر
تشارك فيها ،ول��و ثبت أي ش��يء منها
فأنا مستعد أن أعلن بشجاعة االعتذار
ل��ل��س��ل��ط��ة أم�����ام ال��ج��م��ي��ع ،ل��ك��ن إن ثبت
كذبها أريد أن يخرج أبو مازن ويعلن
ويقول إسرائيل كاذبة...
ع���ن���دم���ا ال��ت��ق��ي��ن��ا ه���ن���ا امل�������رة امل���اض���ي���ة
أب��ل��غ��ت��ك أن���ن���ا ن��ع��ت��رض ع��ل��ى امل���ب���ادرة
امل����ص����ري����ة ،وم������ا زل����ن����ا ،ول����ي����س ل��دي��ن��ا
اعتراض على الدور املصري ،وحماس
ال ت��ري��دك��م ط��رب��وش��ًا ،ن��ري��د ال��ش��راك��ة...
ن���ح���ن ال ن��ن��ت��ظ��ر أح��������دًا ،ال ع����رب����ي وال
غيرو ،الرسول أعطانا الضمانة عندما
ق��ال «ال ي��ض ّ��ره��م م��ن ع���اداه���م» ،ونحن
أوفياء مع كل من يدعمنا .شرحت لك
قضية دحالن أكثر من مرة ،وخسئ أن
يضع أحدنا يده بيديه ،أما أن اإلمارات
ً
ت���رس���ل م���س���اع���دات ع���ن ط��ري��ق��ه ف��أه�لا
ً
وس��ه�لا ،ف��أن��ت ت��ع��رف أن أه��ل غ��زة في
مجاعة...
ـ����ــ����ـ أب�������و م����������ازن :ن����ع����م ،ان�����ق��ل��اب ح��ص��ل
ب��االت��ف��اق معه ،وط��ردن��اه و 16شخصًا
من جماعته لهذا السبب.
ــــ مشعل :حقيقة ما حصل ليس انقالبًا
ي���ا أب���و م�����ازن ،إن��م��ا ح��ص��ل��ت إش��ك��االت
على األرض.
ــــ أبو مرزوق :ادعاءات تصنعونها ضد
بعضكم .الحقيقة أن االن��ق�لاب حصل
ضد حماس.
ــــ أبو مازن :اسمعوا ،ضد حماس! كيف؟
ــــ مشعل :أن��ا أث��ق بعقلك ي��ا أب��و م��ازن،
ف��ه��ل ت��ص��دق أن ح��م��اس انقلبت عليك
ب��ال��ت��ع��اون م���ع دح��ل��ان؟ ه���و ال����ذي أراد
أن ي��ن��ق��ل��ب ع��ل��ي��ن��ا ب��ع��د ال��ه��زي��م��ة.

