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على الغالف
ف � ��ي ش� �ه ��ر م� � � ��ارس  2007زارن � � � ��ي ف��ي
دمشق واح��د فتحاوي كبير ،وق��ال لي
إن دح�ل��ان ت�ع�ه��د ألم �ي��رك��ا وإس��رائ �ي��ل
بشطب حماس قبل شهرّ ( 6حزيران).
دح �ل��ان ي��ري��د أن ي �س �ت �ف��زك ،ي �ق��ول أن��ا
وحماس انقلبنا عليك.
ـ�ـ�ـ�ـ أب ��و م� ��ازن :حققنا م�ع��ه ف��ي القضية
وه �ن��اك ش �ه��ود ،واب� ��ن ن� ��زار ري� ��ان ك��ان
الواسطة وحلقة الوصل بينكم.
ــــ مشعل :يا رجل ّ
طول بالك .أنت رئيس
الشعب الفلسطيني ،ما
ورقم واحد في ّ
تاخذ األم��ور كمسلمات ،وه��ذه القصة
أيضًا مستعدون أن نعمل فيها تحقيقًا
بشرط من طرف مستقل ،وإذا ثبت ذلك
ف��أن��ا م�س�ت�ع��د أن أع �ل��ن اع� �ت ��ذارًا ب��اس��م
حركة حماس.
ــــ خليل ال�ح�ي��ة :قضية اب��ن ن ��زار ري��ان
أع��رف �ه��ا ب��ال �ت �ف �ص �ي��ل .أب� ��و ش �ب��اك ك��ان
ي�خ�ط��ط ل�ت�ش�غ�ي�ل��ه م �ن��دوب��ًا م�ع�ه��م في
الوقائي.
ــــ أبو مازن :يا سالم ،كان عميل مزدوج.
ــــ خليل الحية :يا رجل أنا شاهد على
ذل��ك .ال��ول��د ك��ان ع�م��ره  17س�ن��ة .رشيد
أبو شباك كان يريد إسقاط هذا الولد
م �ع �ه��م ف ��ي األم � ��ن ال ��وق ��ائ ��ي ،ألن� ��ه اب��ن
القيادي نزار ريان .عمره  17سنة وبدو
يكون وسيط بني حماس ودحالن؟
ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م� � ��ازن :ك �ي��ف  17س �ن ��ة؟ ع�ن��دن��ا
معلومات مؤكدة غير هيك.
ـ �ـ �ـ �ـ األم � �ي ��ر :أن� ��ا رأي � ��ي إم� ��ا ي �ت �س �ك��ر ه��ذا
تشكيل لجنة تحقيق
املوضوع اآلن ،أو ّ
م�س�ت�ق�ل��ة ،وأن ��ا أف��ض��ل أن ي�ت��م تسكير
املوضوع ،ورج� ً
�اء يا أبو مازن ومن كل
اإلخوان هذا املوضوع يتسكر.
ــــ مشعل :إذا لم تكن العالقة قائمة على
ثقة فال جدوى منها .املاضي يبقى من
املاضي ،ومع ذلك أنا مستعد للتحقيق
في أي قضية غلطت فيها حماس حتى
نبني على صفاء وب�ي��اض .أم��ا مسألة
ال �ـ 93وان�ق�لاب ف��ي الضفة ،فأنا ال أقبل
أن أعمل مع ه��ذا الرجل وه��و يشك ّ
في
م�س�ب�ق��ًا .أح �ن��ا م��ش ج��اي�ين ع �ش��ان ه��ذا
الكالم ،أحنا جايني نشتغل مع بعض
في املوضوع السياسي.
ــــ األمير :كالم فخامة الرئيس ،وكالمك
م� �ص ��دق ع� �ن ��دي .ه� �ن ��اك ض� �غ ��وط ع�ل��ى
ق �ط��ر ب �س �ب��ب وج� � ��ود ح� �م ��اس ع �ن��دن��ا،
ل�ك��ن ه ��ذا أك �ب��ر ش ��رف ل�ن��ا م�ه�م��ا ك��ان��ت
حماس ...أميركا والعرب شانني علينا
حملة ألج��ل ح�م��اس م��وج��ودة عندنا،
وأن��ا أق��ول ه��ذا ش��رف لنا .ي��ا أب��و م��ازن
أن��ا أري ��د س�م��اع كلمتك .ت��ري��د تحقيقًا
أن��ا مستعد ،ل�ك��ن أش ��وف أن امل��وض��وع
يتسكر أفضل.
ّ
سمو األمير ،أبو مازن
ــــ أبو مرزوق :يا
يقول اعتقل مئات من حماس وصادر
ً
س�ل�اح��ًا وأم � � ��واال ،وع �ن��ده م��اج��د ف��رج،
ونطلب أن يوضح لنا ماجد هل ظهرت
م�ل�ام ��ح م� ��ؤام� ��رة خ �ل��ال ال �ت �ح �ق �ي��ق م��ع
ه��ؤالء املعتقلني؟ ه��ؤالء يتم اعتقالهم
منذ سنوات ،وتكرست االعتقاالت بعد
االنقسام .لو كان لديهم ّ
نية استهداف
ّ
للسلطة وألب ��و م ��ازن ك��ان��ت ب��ي�ن��ت من
زمان.
أجاوبك.
أنا
مازن:
ــــ أبو
ّ
ــــ أبو مرزوق :يا سيدي ،خلي ماجد هو
اللي يجاوب.
ــــ أب��و م ��ازن :مل ��اذا ي�ت��م ت�ه��ري��ب األم ��وال
وال�س�لاح وال يستخدم ض��د إسرائيل؟
أين املقاومة في الضفة؟
ـ �ـ �ـ �ـ أب� � ��و م � � � � ��رزوق :ج � �ه ��ودك ��م امل� �ب ��ارك ��ة
وت �ن �س �ي �ق �ك��م م � ��ع اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن ه��و
السبب.
ــــ أبو مازن :آه طبعًا ،بطلوا ده واسمعوا
ده!
ــــ مشعل :يا أب��و م��ازن أي قضية عندك
ش��ك ف�ي�ه��ا ف��ي امل��اض��ي وال �ح��اض��ر في
 2007وقبله وبعده أنا مستعد للجنة
تحقيق حيادية نزيهة...

ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م � ��ازن :أن� ��ا ال أت� �ح ��دث ف �ق��ط عن
م��اض .م��اذا ع��ن القصة األخ �ي��رة؟ مل��اذا
التخطيط لالنقالب؟
ّ
سمو األمير اقترح مسارين،
ــــ مشعل:
ّ
يا نسكر يا تحقيق ،إذا ما زال في قلبك
شك.
ـ�ـ�ـ�ـ أب��و م� ��ازن :م��ا ع �ن��دي ل�ي��س ش �ك��ًا ،بل
حقيقة.
ــــ مشعل :مع احترامي للجميع ،إخواننا
وشركائنا ،مهما قلتم وتحدثتم معه،
إذا كان لديه هذه القناعة ،فكيف نبني
شراكة معه على أس��اس ه��ذه القناعة؟
أريد قضية الضفة الغربية ،اتركني من
موضوع غزة ،أريد قضية اليوم ،الكالم
اللي أعطوك إياه الشاباك اإلسرائيلي،
إذا مقتنع إن��و حقيقي واج �ب��ك تعمل
ت�ح�ق�ي��ق ،ح�ت��ى ن�ب�ن��ي ع�ل��ى ص �ف��اء ،أن��ا
ال أق �ب��ل أن ن�م�ش��ي ف��ي ش��راك��ة وه�ن��اك
ش �ك��وك ،ه��ا ه��و م��اج��د ف��رج اط�ل��ب منه
أمامنا أن يقول لك الحقيقة.
ً
ــــ أب��و م��ازن :أن��ا أص�لا آخ��ذ معلوماتي
منه.
ـ �ـ �ـ �ـ أب � ��و م� � � ��رزوق :ط �ي��ب أع �ط �ي��ه ف��رص��ة
يحكي.
ــــ خليل الحية :ممكن نسمع من ماجد
قصة الضفة؟
ً
رجاء يا إخوة ما حدا يحكي.
ــــ مشعل:
ــــ األم�ي��ر :أمامك حاجتان يا أب��و م��ازن،
يا يتسكر على املوضوع ونبدأ نشتغل
م��ع ب�ع��ض وأي واح ��د ي�خ��ال��ف االت�ف��اق
يكون مصارحة ويطلع بيان ،أو الشيء
الثاني لجنة تحقيق وأنا جاهز ،ولكني
ال أفضل ذلك ،فال يوجد وقت لذلك.
ــــ أبو مازن :أنا عارف ما في وقت ...أريد
وقف القتال ،لكن عمليًا ليس لي دور.
ـ�ـ�ـ�ـ األم �ي��ر :ل�ك��ن اآلن م��وج��ود مصالحة
وحكومة واحدة ونعمل مع بعض.
ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م� � ��ازن :أي ح �ك��وم��ة! راح وزي ��ر
الصحة لغزة ،ضربوه حتى كاد يموت،
ويقولون ما عنا خبر.
ـ�ـ�ـ�ـ ع� ��زام األح� �م ��د :رأي� ��ي أن ن�ن�ط�ل��ق من
ّ
سمو األمير .نترك املاضي على
اقتراح
ج� �ن ��ب ،ون �ح �ك��ي ف ��ي م ��ا ب �ع��د ح�ك��وم��ة
ال �ت��واف��ق .أب��و ال��ول�ي��د ع�ن��ده ح��ق يقول
إنو بسبب القصة األخيرة من الصعب
أن تشتغلوا مع بعض وهناك شكوك.
خلينا نحكي عن املستقبل.
ــــ األم�ي��ر :مثل ما ق��ال ،هل نبدأ صفحة
جديدة؟ أم تريد لجنة تحقيق؟
ـ�ـ�ـ�ـ أب ��و م� ��ازن :امل ��وض ��وع ل�ي��س امل��اض��ي
ف�ق��ط .برعايتكم قبل  6ش�ه��ور شكلنا
ح �ك��وم��ة وح� � ��دة وط� �ن� �ي ��ة .ط �ي��ب ل�ي��ش
ت�خ�ط��ف ث�لاث��ة أوالد وت �ن �ك��ر؟ وت�ع�م��ل
ح��رب وأن��ا ما ليش دع��وة ،ب��األول الزم
ت �ع��رف ت��داع �ي��ات ذل ��ك .وأن ��ا ناقشتكم
أل� ��ف م � ��رة ،وق �ل��ت ال �ل��ي ي �ج �ي��ب س�ل�اح
س��أع�ت�ق�ل��ه .ه��ل تعلم أن ه�ن��اك تهريب
س�ل�اح ح�ت��ى م��ن ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي
ل�ك��م؟ قبل ال��رواي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،أيضًا
تريدني أن أقول سيبك منها؟
ــــ مشعل :ب��دأت بداية غير موفقة على
ً
اإلط �ل ّ�اق ،وغ�ي��ر م�ف�ي��دة أي �ض��ًا .أوال كل
م��ا وق�ع�ن��ا عليه ف��ي م��وض��وع ال��وح��دة
وامل � �ص ��ال � �ح ��ة م� �ل� �ت ��زم ��ون ب� � ��ه ،ص �ف �ق��ة
م�ت�ك��ام�ل��ة .ث��ان �ي��ًا :ن�ح��ن م�س�ت�ع��دون أن
ي �ك��ون ق� ��رار ال �ح��رب وال �س �ل��م م�ش�ت��رك��ًا
نتفاهم عليه .ثالثًا :نضع استراتيجية
نضالية مع بعض ،وإذا ما وضعناها
م��ع ب�ع��ض م��ا ت�ل��وم��ون��ا .راب �ع��ًا :ال�ق��رار
ال�س�ي��اس��ي م��ا ي�ن�ف��رد ف�ي��ه أح ��د ،ال أن��ت
وال حماس.
ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م� � ��ازن :ات �ف �ق �ن��ا وق �ل �ن��ا م �ق��اوم��ة
شعبية ،وينها؟
ـ �ـ �ـ �ـ م �ش �ع��ل :س �ي��ادت��ك م ��ش راغ � ��ب بجد
فيها ،وتمنعونها وتضيقون عليها،
وأن��ا مستعد لفتح ك��ل امللفات .قضية
امل �س �ت ��وط �ن�ي�ن ال ال � � �ع � � ��اروري وال ك��ل
قيادة حماس تعلم بها ،حتى جاءتنا
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ق �ب��ل أي� ��ام،

(أ ف ب)

أثناء مفاوضات
القاهرة كنا مجرد
«طربوش» ووفد حماس
لم يكن لديه صالحيات
مشعل :أنا قلت للعاروري
إنه أخطأ أن يعلن أننا خلف
قتل المستوطنين

وال� �ت ��ي ت� �ق ��ول إن �ه ��م ت �ل �ق��وا ت�ع�ل�ي�م��ات
م��ن ع�ن��اص��ر م��ن ح �م��اس ،ل��ذل��ك عندما
أج�ب�ت��ك ك�ن��ت ح ��ذرًا وق �ل��ت ال أؤك ��د وال
أن� �ف ��ي .أوغ� �ل ��و ق� ��ال ل ��ي مل � ��اذا ال ت�ن�ف��ي
م� �س ��ؤول� �ي� �ت� �ك ��م؟ ق� �ل ��ت ل � ��ه ل� �ي ��س ل ��دي
معلومات أك �ي��دة ،لكن تسلم أي��د اللي
ع�م�ل�ه��ا ض ��د االح � �ت �ل�ال ،وأن � ��ت ت�ع��رف
أن �ن ��ي ال أض �ح ��ي ب �ص��دق �ي �ت��ي ،ال�ع�م��ل
ال�ع�س�ك��ري خ �ي��ار اس �ت��رات �ي �ج��ي ،ول�ك��ن
إذا اتفقنا على عمل سلمي ،فأنا ألزم
جماعتي بذلك ،واألمير طرح مخرجا،
إما أن تطوى الصفحة وتكون خارجة
من نفسك ،وإما تحقيق محايد.
ــــ األم�ي��ر :أب��و م��ازن خلينا نخلص من
ه � ��ذا امل � ��وض � ��وع ،وم � ��ا ش ��ي ي �ط �ل��ع م��ن
خاطرك.
ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م� � ��ازن :إذا س �م �ع��ت ك�ل�ام��ا غير
حقيقي فهذا يجنني أكثر ،عندي CD
وارسلته ملشعل ويقول ما وصلني.
ـ �ـ �ـ �ـ م �ش �ع��ل :م ��وض ��وع ال� �ش ��ري ��ط ،خ�ل��ي
ماجد فرج يجيبه ويحكي اللي عنده،

وخليهم يشوفوا الشريط.
ــــ أبو م��رزوق :يا راجل هذه أنفاق ضد
إسرائيل.
ــــ أب��و م ��ازن :ك�ي��ف ض��د إس��رائ �ي��ل؟ في
التسجيل كانوا يقولون هذا اللغم ألبو
مازن.
ـ �ـ �ـ �ـ أب � ��و م� � � ��رزوق :ي ��ا أب � ��و م� � ��ازن ك��ان��وا
بيهزروا معك.
ــــ أبو مازن :هو هذا الكالم فيه هزار؟
ــــ مشعل :أنا قلت للعاروري إنه أخطأ
أن ي�ع�ل��ن ذل� ��ك ،ول �ك��ن ه��و ال ع�ل�اق��ة له
باملوضوع.
ـ�ـ�ـ�ـ أب��و م ��ازن :ل�ك��ن ه��و ال�ل��ي ط�ل��ع وق��ال
املوضوع من عندنا.
ــــ مشعل :لم يكن عندنا معلومات ،لكن
اآلن ثبت ذلك ،شو املشكلة؟
ــــ أبو مازن :املشكلة أنا أنكرت ألميركا
وإس� ��رائ � �ي� ��ل أن ت � �ك ��ون ح � �م ��اس وراء
العملية.
ــــ مشعل :وأنا ما كنت أعرف .واآلن تبني
أن�ه��ا م��ن ح�م��اس ،أن��ت ممكن تلومني
أن �ن��ا ك �ق �ي��ادة فلسطينية الزم نلتقي
ونقرر مقاومة شعبية فقط ال غير.
ــــ أبو مازن :هذا حصل.
ـ�ـ�ـ�ـ م�ش�ع��ل :ات�ف�ق�ن��ا ب��ال �ش��راك��ة ،وه ��ذا لم
يحصل ،لم نتفق بالشراكة.
ــــ أبو مازن :لهون واصلة معي (إشارة
إلى أنفه).
ـ�ـ�ـ�ـ م�ش�ع��ل :م��ا ه �ك��ذا ت�ع��ال��ج األم � ��ور ،يا
رج � ��ل أن � ��ت ال� ��رق� ��م واح� � ��د ف� ��ي ال �ش �ع��ب
الفلسطيني.
ـ �ـ �ـ �ـ أب � ��و م � � ��ازن :ب � ��دي أخ� �ل ��ص م ��ن ه��ذه
القصة ،بدي أخلص منكم ومن أميركا.
ــــ األمير :طرحت نقطتني ،خارطة طريق
ل �ل �م �س �ت �ق �ب��ل ،أب� ��و ال ��ول �ي ��د ه ��ل ت�ج�ي��ب
عنها؟
ــــ مشعل :أنا جاوبت سموكم عليها.
ــــ العطية :أنا وصائب نريد من الرئيس
وأب� ��و ال��ول �ي��د أن ي�ض�ع��ان��ا ف��ي ص��ورة
املطلوب عمله في األمم املتحدة.
ــــ األمير :تمام يكون خالد مع صائب،
ومن يريد من عند أبو الوليد ،ويهمني
اآلن وقبل انهاء االجتماع ان نعلن ،إما
تأليف لجنة وأنا قناعتي ال ،أو تصفية

األمور ويتسكر املوضوع.
ــــ أبو م��ازن :ال استطيع إجابة سموكم
اآلن ،ألني معصب.
ــــ األمير :وإما أن تقول املوضوع انتهى.
ـ �ـ �ـ �ـ أب � ��و م � � ��ازن :ال أق� � ��ول ان� �ت� �ه ��ى ،أري ��د
إج��اب��ات ،نتفق ع�ل��ى م�ق��اوم��ة شعبية
ومفاوضات ،عملوا حرب في  2012وال
عالقة لنا بها! كيف؟ وملاذا؟
ــــ الحية :املشكلة أن��ه أن��ت بتصدق أي
إش��ي ،كيف احنا بنعمل ح��رب واحنا
ال �ل��ي ب �ن �م��وت؟ م�ي�ن ح �ك��ال��ك ان ��ه اح�ن��ا
عملنا حرب 2012؟ مش هم اللي قتلوا
الجعبري؟ واآلن الحرب مش بدأت في
الضفة وتحركت لعندنا؟ انت ما بدك
ندافع عن أنفسنا؟
ـ�ـ�ـ�ـ أب ��و م� ��ازن :أن �ت��م م��ن ب��دأت �م��وه��ا في
الضفة ال إسرائيل.
ــــ مشعل :إسرائيل من بدأت في الضفة.
ـ� �ـ� �ـ� �ـ أب � � ��و م � � � � ��ازن :ال ،م � ��ش إس� ��رائ � �ي� ��ل،
إس��رائ �ي��ل ت��ري��د ت��دم�ي��رن��ا ق�ب�ل�ك��م ،لكن
أن��ا ح��ري��ص على أال أعطيها الذريعة
لذلك ،أنا حشرت إسرائيل في الزاوية
بالسياسة.
ــــ األمير :أرجوكم حتى ننهي املوضوع،
أنت اآلن معصب ،مش في مزاجك ،إلى
متى ستبقى في الدوحة؟
ــــ أبو مازن :غدًا مسافر إلى القاهرة.
ــــ األم �ي��ر :إذًا نجتمع الليلة ،حضروا
الج �ت �م��اع ،م��ا ي�ص�ي��ر ن �ت��رك امل��وض��وع
معلق.
ــــ مشعل :أن��ا م��ع اق�ت��راح سمو األمير،
خلي أب��و م��ازن يرتاح ،يفك عصبيته،
ما ينفع نتناقش واحنا معصبني.
ــــ أبو مازن :أنا حاضر ،أقسم بالله أنا
أنجنيت ،خلص نلتقي الليلة.

■ التقويم واملالحظات:
ـــ بدأت الجلسة وانتهت بحالة عصبية
م��ن ك�ل�ا ال �ط��رف�ي�ن ،وك � ��ادت أن ت�ت�ط��ور
األم��ور لوال تدخل سمو األمير حفظه
الله.
ــــ كان باديًا على الرئيس الفلسطيني
ال �خ��وف وال �ق �ل��ق م��ن خ �ط��وة عسكرية
ت �ق��وم ب �ه��ا ح��رك��ة ح �م��اس ف��ي ال�ض�ف��ة
ال �غ��رب �ي��ة إلن �ه ��اء ح�ك�م��ه ه �ن ��اك ،وك ��ان
واثقًا بمعلوماته.
ـــ ال��وف��د امل��راف��ق للرئيس الفلسطيني
كان أكثر التزامًا خالل الجلسة ،ولكن
كان يبدو على أعضائه امتعاضهم من
تطرق الرئيس الفلسطيني لتفاصيل
وأحداث ال لزوم لها.
ـ �ـ �ـ ع �ل��ى خ�ل��اف ال �س �ي��د م �ش �ع��ل ،ال ��ذي
ك��ان يستمع للرئيس أب��و م��ازن حتى
ال �ن �ه��اي��ة ،ف ��إن أع �ض ��اء وف� ��ده ح��اول��وا
امل � �ق� ��اط � �ع� ��ة ف � ��ي أك � �ث � ��ر م � ��ن م� ��وض� ��وع
وبطريقة حديث استفزازية.
ـــ كان باديًا على الرئيس الفلسطيني
قلق بالغ من معلومات لديه عن عالقة
حركة حماس بدحالن في اإلمارات.
ـــ من خالل حديث على انفراد مع أحد
أع� �ض ��اء وف� ��د ح ��رك��ة ح� �م ��اس ،أك� ��د أن
جميع ما س��رده الرئيس الفلسطيني
من أح��داث واتهامات ال أس��اس له من
الصحة ،وأنهم سيصرون في الجلسة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ط �ل��ب إت ��اح ��ة ال �ح��دي��ث
لرئيس امل�خ��اب��رات الفلسطينية ،ألنه
أبلغهم خ�ل�ال ت��واص�ل��ه معهم وأي�ض��ًا
في القاهرة رواي��ات مغايرة تمامًا ملا
ق��ال��ه أب��و م ��ازن ،وأب�ل�غ�ه��م أن م�س��ؤول
التنسيق الفلسطيني مع اإلسرائيليني
يتعمد نقل رواي��ة مصنعة إسرائيليًا
الضغط.
إلبقاء أبو مازن تحت
ّ
ـــ في نهاية الجلسة األولى وقع عضو
وف��د حركة حماس السيد موسى أبو
م��رزوق الرسالة التي طلبها الرئيس
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب �ه ��دف االن� �ض� �م ��ام إل��ى
ميثاق روما ومحكمة الجنايات.
ً
(محضر اللقاء كامال
على املوقع االلكتروني)

