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  .. ال وقت للمجامالت والتدليل والمواراة

فانھا اآلن أكثر   .. واذا كانت الصراحة مطلوبة في بعض األوقات
ضرورة لمواجھة الحقائق التي نلمسھا علي أرض الواقع والتي ترسم 

فانھا ـ لألسف الشديد ـ   .. صورة قاتمة للقضية الفلسطينية بكل أبعادھا
 .. لكن القادة يتصارعون  .. والشعب العربي الشقيق يجوع  .. تضيع

 
ــا تحديــدا قيــادات حركــة حمــاس الــتي تؤكــد كــل األدلــة انهــا ال تملــك   ونعــني هن

ـــ تعطـــي قيادهـــا اليـــران الـــتي بـــدورها لهـــا   .. قرارهـــا ـــ اتســـاقا مـــع الصـــراحة ـ وانهـــا ـ
أجندتها الخاصة واستراتيجيتها بالنسبة لمصالحها ـ والنناقشها هنا ـ ومن ثم فانها 
ــــم بالقضــــية العربيــــة الفلســــطينية لكــــي تســــتخدم ورقتهــــا فــــي عالقاتهــــا وفــــي  تهت

ــ الــي خالــد   .. مشــكالتها الدوليــة ــ نكــرره هنــا ـ ولــذلك فقــد تــم توجيــه ســؤال صــريح ـ
هــل تريــدون رعايــة عربيــة لقضــيتكم   ': مشــعل رئيــس حركــة حمــاس والـــي قادتهــا

انكـــم تريــدون اســتبدالها برعايــة ايرانيـــة   .. أم   .. واســتمرار تبـــني األمــة العربيــة لهــا
وفي انتظار رد حمـاس ــ بوضوح وصراحة ــ فـان   ..' فتخضعون لطهران وما تراه

ـــ وفـــي مقدمتـــه  ـــ تؤكـــد مجـــددا االلـــتزام العربـــي ـ ـــ المشـــاركين فيهـــا ـ نـــدوة األهـــرام ـ
ـــ بقضـــية فلســـطين وبقضـــية اســـتمرار تحريـــر كـــل األراضـــي العربيـــة   ..  المصـــري ـ

وتطالب   '. وبتحقيق السالم وفق مبادرة السالم العربية والقرارات الدولية  .. المحتلة
واتمـــام المصـــالحة تمهيـــدا    .. النـــدوة القـــادة الفلســـطينيين بـــالعودة الـــي كلمـــة ســـواء

وفـــي نفـــس الوقـــت تطالـــب الـــدول   . لوحـــدة الكلمـــة والتحـــرك الســـتكمال النضـــال
العربيــة ـــ مـن خــالل جامعــة الــدول العربيــة ــ باتخــاذ موقــف موحـد لتحديــد المســار 

ولقــد كــان هــذا محــور مناقشــة الجــزء الثانــي   .. واألولويــات ومــا ينبغــي االلــتزام بــه
  .. ونستأنف الحوار  .. من الندوة بعد الجزء األول المنشور يوم الجمعة الماضي

ــ تخــدم األجنــدة   : الــدكتور نبيــل حلمــي   * ــ علــي حــدود مصــر وغــزة ـ ان االنفــاق ـ
ألنهــا يمكــن ان تلعــب دورا مهمــا اذا مــا دخلــت ايــران حربــا   .. السياســية االيرانيــة

كما ان هذه األنفـاق تخلـق سوقا سوداء للسالح    .. وتحالفت معهـا حركـة حمـاس
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  .. وال يعلم أحد من سيأخذه ولماذا فضال عن استخدامها لتهريب الممنوعات
  .. وهــي كانــت موجــودة منــذ ســنوات  .. ان لألنفــاق قصــة طويلــة  : محمــود مــراد   *

ومجمــل   .. والتهريــب صــار يشــكل خطــرا غــير محســوب  .. ولكــن المســألة تفاقمــت
القول ان أهم الممنوعات التي تجئ الي سيناء من الناحية األخري كانت أسلحة 

ــه ومخــدرات كــان تســهيل تهريبهــا    .. يســرقها جنــود الجيــش االســرائيلي مــن مخازن
ثـم تولـت العملية مخـابرات حمـاس   .. عن طريق المخابرات العسكرية االسـرائيلية

أمــا مــن ســيناء فانــه فــي مقدمــة الممنوعــات تجـارة البشــر   ..  للحصــول علــي المــال
بتهريـــب بعـــض األفارقـــة الـــذين يـــودون الـــذهاب الـــي اســـرائيل بـــاغراءات مختلفـــة 
وهنــــاك يعملــــون فــــي أحــــط المهــــن ويســــتخدمونهم للحصــــول علــــي أعضــــاء مــــن 
أجســادهم لمــن يحتــاجون هــذا مــن المرضــي االســرائيليين أو الــذين يعــالجون فــي 

ـــالغ باهظـــة ـــدفعون مب وأيضـــا لتهريـــب المـــواد التموينيـــة والســـلع   .. مستشـــفياتها وي
وفي هـذه النقطـة نقول   .. الغذائية المدعمة في مصر وتباع هناك بأسـعار عالية

ونؤكد انه تدخل الـي قطـاع غزة كل االحتياجات مـن السلع الضرورية ونتحـدي 
وللســـلع الـــتي دخلـــت ومـــن   ..  فـــي هـــذا ونطالـــب بحصـــر دقيـــق لهـــذه االحتياجـــات

اسـتلمها وكيف تـم توزيعهـا ونتحدي أيضـا اذا كـان أهلنـا فـي غـزة قـد طلبوا شيئا 
ــ عــن توفــيره ونتحــدي إذا كــان أحــد قــد طلــب تجــارة   .. وتقاعســنا ـــ مصــريا وعربيــا ـ

  !! ووجد األبواب مغلقة  .. مشروعة
ووجـد   .. ونتحدي اذا كان أحد قـد طلب العبـور من هنا أو هناك ألمـر ضـروري

بـل نتحـدي ان   .. قد وصلت ولم تعبر  ' مساعدة  ' اذا كانت   .. أو  .. الباب موصودا
وعمـــا وصـــله مـــن   .. ومـــن انتاجـــه  .. يعلـــن الطـــرف اآلخـــر عـــن احتياجاتـــه بالدقــة

 وما حدث لها  .. مساعدات
  .. طالمــا ان الطريــق الشــرعي   .. فإننــا نقــول ان األنفــاق ال حاجــة لهــا  .. مــن هنــا
  .. موجود

ـــدكتور نبيـــل حلمـــي   * ـــاق صـــارت فـــي حـــد ذاتهـــا تجـــارة رابحـــة  : ال ال   .. ان األنف
ولكـــل نفـــق ادارة تحصـــل   ..' المحاســـيب  ' يحصـــل علـــي حـــق وامتيـــاز حفرهـــا اال

ويصل ربح النفق الواحد ـ فـي بعـض النوعيـات   .. رسوما مالية علي كل ما يعبره
ـــ الـــي نحـــو اربعيـــن مليـــون دوالر شـــهريا وبـــالطبع فـــإن حركـــة حمـــاس تفـــرض   ..  ـ

  .. رسوما علي كل نفق
 آلية انسانية دولية

مــن   .. ال أريــد تكــرار مــا قيــل حــتي اآلن فــي هــذه النــدوة  : الســفير نبيــل فهمــي   *
فــان هــذه   .. الــي حــق مصــر فــي تــأمين حــدودها   .. ادانــة لمقتــل الجنــدي المصــري

لمــــاذا   : األول  .. فــــان هنــــاك ســــؤالين  .. وبعيــــدا عــــن التفاصــــيل  .. كلهــــا مســــلمات
لمــاذا   : والثــاني  . التركــيز علــي منفــذ رفــح بالــذات واهمــال وتناســي المنافــذ األخــري

 االتهام موجه فقط لمصر
بمـا تمثله مـن أهميــة وأيضـا مـن عبء   ' غـزة  ' ان القضية األساسية في رأيي هـي

ولــذلك فــان شــيمون بيريــز عنــدما كــان رئيســا للــوزراء هــو الــذي   .. علــي االحتــالل
حيث سحب القوات االسـرائيلية من قلـب    ' شارون  ' فكر في االنسحاب منها ونفذه

ولم يكن هذا خدمة لتحقيق السالم بقدر ما كان لتعقيـد   .. غزة وليس من حدودها
وعربي ـ   .. وفلسـطيني ـ عربي  .. ولخلـق صـراع فلسطيني ــ فلســطيني  .. مشكالته
وبـدأ توجيـه االتهـام   .. وهذا ما حدث اذ انقسم الفلسطينيون الي سـلطتين  .. عربي

الباطـل ضــد مصــر وهـي الطـرف الفاعـل علــي الجانـب العربـي الـذي يسـعي إلــي 
وبـــدأت المعـــارك العربيـــة ـ    .. الســـالم والـــي تأســـيس الدولـــة الفلســــطينية المســـتقلة

وتحقيـــق    .. فـــي حيـــن ان الجهـــود يجـــب تركيزهـــا علـــي انهـــاء الحصـــار  ..  العربيـــة
يا اذا أردنـا التغلـب علي الحصار وتنفيـذ مقررات   .. المصالحة الفلسطينية ومرحل

ــ بعــد العــدوان  مؤتمــر شــرم الشــيخ الــدولي الــذي دعــا اليــه الــرئيس حســني مبــارك ـ
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ـــ العـــام الماضـــي ومـــا اتخـــذه مـــن قـــرارات إلعـــادة أعمـــار  اإلســـرائيلي علـــي غـــزة ـ
إنسانية عربيــة دولية دائمـة للدخول المســتمرة    ' آلية  ' فانه البد من ايجاد  .. القطاع

للمواد والسلع إلي غزة عبر المنافذ المختلفة وبديهي انه اذا كان ذلـك سـيتم عبــر 
ـــة فـــي الهـــالل  ـــاق مـــع الســـلطات المصـــرية ممثل ـــذلك ســـيتم باالتف منافـــذ مصـــر ف

ولكـــن المهـــم ان يكـــون هنـــاك شـــريان   .. األحمـــر ومـــا تحـــدده الحكومـــة المصـــرية
فـان هـذه وبصـراحة   .. وٕاذا تحــدث أحـد عــن المشــكالت اإلنسـانية واألمنيـة  .. دائــم

وهـذا يتوقف علـي المصـالحة الفلســطينية وعلــي رفــع   ..' حـل سياســي  ' تحتـاج إلـي
  ! الحصار عن غزة

  .. وبصراحة أكثر فان المصالحة الفلسطينية تتطلب الضغط علي كافة األطراف
ــ هــذه المصــالحة ــ أو ال تشــجع ـ ومــا   .. إيــران   : وأنــا أتــرك هنــا   .. الــتي تقــف ضــد ـ

األمــر الــذي يحتــم أوال تحقيــق مصــالحة عربيــة ـ   ' األطــراف العربيــة  ' يعنيــني هــو
وال أعني بهذا ضرورة االتفاق الكامل بين كل الدول العربيـة وٕانمـا علـي   .. عربية
ولكي توقف المنـاورات   .. وحدود لالختـالف  .. تكون هناك حدود لالتفاق  .. األقل

والبد أيضا ان يتنبـه الطـرف الفلسـطيني ويعـي   .. التي تستغل القضية الفلسطينية
وانمــا يســعي الــي ان   .. فــي أيـدي اآلخـرين  ' لعبــة  ' حقيقــة مصــالحه وال يـترك نفســه

  . تكون له دولته المستقلة
أو بفتــح   .. ال يمكــن معالجتهــا بــإجراءات أمنيــة أو إنســانية   .. ان القضــية القائمــة
ذلـــك دون حاجـــة الـــي إعـــادة تأكيـــد حـــق   . حـــتي األنفـــاق  .. أو  ..  وٕاغـــالق المنافـــذ

مصر في غلق هذه األنفاق وفيما تتخذه مـن إجــراءات أمنيـة علـي حـدودها ولها 
أو تستشــير أي    .. كــل الســلطة القانونيــة والسياســية فــي ذلــك دون أن تتحــدث مــع

لكن القضية الفلسـطينية ـ   .. طرف آخر عربي أو غير عربي فهذه مسألة مستقرة
ومن ثم فالبد مـن مصالحة عربية أو   .. وهذا ما أركز عليه ـ ال تحل إال سياسيا

وكيفية التعامل مع    .. علي ما يحدث في المرحلة القادمة  .. ـ تفاهم عربي ـ عربي
  .. الطرف الفلسطيني تحديدا

وعـن تفـاقم الخالفــات   .. ان هـذا مطلـوب حتميــا بديال عـن حالـة التوتــر الموجودة
فان المسـتفيد األول من هذا هــو   .. الفلسطينية ـ الفلسطينية والفلسطينية ـ العربية

وأعــني اســرائيل الــتي ال تهمهــا غــزة فــي حــد ذاتهــا وانمــا يهمهــا   . الطــرف اآلخــر
  .. استمرار االنقسام الفلسطيني

سيضــع رؤيــة جديــدة    .. واذا كانــت األنبــاء قــد قالــت ان الــرئيس األمريكــي أوبامــا
وذهــب وفــد مصــري وأخــر   .. لحــل الصــراع واحــالل الســالم فــي الشــرق األوســط

  : فــان وزيــرة الخارجيــة هيــالري كلينتــون قــد تحــدثت عــن  .. أردنــي الــي واشــنطون
وعــن القــدس   1967 عجالــة التفــاوض وعــن اقامــة الدولــة الفلســطينية وعــن حــدود

وهذا يذكرني   .. لكنها تحدثت أيضـا عـن اسـرائيل وعن الضـمانات  .. واالستيطان
وهنـا   ..' بوش  ' بضمانات شارون التي حصل عليها من الرئيس األمريكي السابق
ولــذلك فانــه    .. البــد ان نكــون واقعييــن ونــري مــا يحــدث علــي األرض مــن حقــائق

المقترحـة لكـي   ' اآلليـة االنسـانية  ' في رأيي يجب اغتنام الفرصة لطلـب ايجــاد هــذه
وانهـاء التوتـر وايقــاف كـل مـن له   .. تمد غـزة واألراضـي المحتلـة بكـل احتياجاتهـا

  .. مصلحة في اإلسـاءة للفلسطينيين أو االسـاءة للعالقـات الفلســطينية ـ المصـرية
  . والعربية

فقـد    .. ومن هذا المنطلق واذ أشار الجانب األمريكي في رؤيته الي الحل الشامل
واشـير   .. ولتحقيق المصالحة العربية  .. تكون هذه فرصة وبداية لحوار مع سوريا

ثــم الــي   .. هنــا الـي تحركــات ايجابيــة ومنهــا زيــارة وزيـر خارجيـة الســعودية لمصـر
  .. سوريا

بالنسبة لآللية االنسـانية الدائمـة ــ المقترحـة ـ فـان شــيئا مـن هذا   : محمود مـراد   *
اذ انــه قــد جــرت اتصــاالت مــع حركــة حمــاس لكســر الحصــار بفتــح   .. قــد حــدث
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المنافذ بصفة دائمة عن طريق اعادة احيـاء االتفاقية الخاصة بها والمبرمـة بين 
االتحــاد األوروبــي واســرائيل والســلطة الفلســطينية وعلــي أســاس فتــح المنافــذ وان 
ترسـل السـلطة ــ هكـذا قالـت ـ عـددا محـدودا مـن رجالهـا إلدارة المنافــذ وان يقيمـوا 

وأنها مـن أجـل    ..' المصالحة  ' في غزة وقالت السلطة ان هذه جزئية منفصلة عن
  ' ورقــة الحصــار   ' وفضــلت اســتخدام  .. لكــن حركــة حمــاس رفضــت  .. الفلســطينيين

وممارســاتها وحفــر األنفــاق وال   .. ولكــي يســتمر حكمهــا لغــزة  ..  الســتدرار العطــف
فكيـــف يكـــون   .. وتتحــالف مــع قــوي غــير عربيــة  .. تبـــالي بهــذه الحلـــول المنطقيـــة

 التعامل معها
وتريـــد   .. ان ادارة المنافـــذ مـــن حـــق الســـلطة الفلســـطينية   : الســـفير نبيـــل فهمـــي   *

لـذلك فاننـي   .. حركة حماس الحصـول علـي هـذا الحـق لتسـجل به إنجـازا سياسيا
ويمكـــن ان يمثـــل مصـــر فيهـــا   .. لتكـــون عربيـــة دوليـــة  ' اآلليـــة االنســـانية   ' اقترحـــت

ــ يرفــع  ــ أكــرر ـ ــ وهــذا ـ ــ الــذي يباشــر بالفعــل مســألة المســاعدات ـ الهــالل األحمــر ـ
فـــاذا مـــا رفضـــت حركـــة   .. الـــتي يســـتخدمها البعـــض بالباطـــل  .. حجـــة الحصـــار

حماس هذه اآللية والتعاون معها تتحمل كامل المسئولية أمام الشعب الفلسطيني 
  .. وأمام الجميع

  .. في حين ان القضية برمتها تحتاج حال سياسيا  .. وأكرر ان هذا الحل انساني
  .. انني مع هذا الحـل علي ان يكون مؤقتا وليس دائمـا  : السفير محمد صبيح   *

وهذه يمكـن ان تتعـاون مـع   .. ثم انه توجد في غــزة فروع منظمات انسانية دولية
  .. الهالل األحمر المصري في تشكيل هذه اآللية بموافقة عربية ودولية

فهي مهمة ولكن   .. بالنسبة لهذا اآللية االنسانية المقترحة  : السفير بركات الفرا   *
  ! فانها تبرئ اسرائيل من مسئولياتها  .. رغم أهميتها

  .. محتـل من قبـل اسرائيل  .. اننا متفقون علي ان قطاع غزة وفق القـانون الدولي
والمنافــذ الســتة   . وبالتــالي فــان اســرائيل مســئولة قانونــا عــن توفــير كافــة احتياجاتــه
من أين   : واال  .. الموجودة هي بالمناسبة ليست مغلقة بـالمطلق وانمـا تفتـح جزئيـا

يأكـــل الشـــعب واذا مـــا أوجـــدنا هـــذه اآلليـــة المقترحـــة فاننـــا نكـــون بـــذلك قـــد رفعنـــا 
ولــذلك يجــب ان يبقــي الحــال علــي مــا هــو عليــه ونزيــد   .. المسســئولية االســرائيلية

  .. من الضغط عربيا ودوليا علي اسرائيل
ــــتي أقترحهــــا   :  الســــفير نبيــــل فهمــــي  * ــــة ال ــــي مــــن   .. ان اآللي ــــير الحــــد األدن لتوف

ودون ان تعفي   .. دون ان يعتمد عليها اقتصاد غزة كلـه  .. االحتياجات االنسانية
ــ كمــا قــال الســفير صــبيح ـ   .. اســرائيل مــن مســئولياتها وأيضــا لكــي تكــون مؤقتــة ـ

  .. وتحت اشراف دولي
ولتتولـي التعامـل مـع    .. لتكـون مؤقتـا  .. أوافـق علـي هذا  : السـفير محمـد صـبيح   *

  .. اسرائيل
  ! حاد جدا  .. حوار

ان هــذا الكــالم كلــه يتــأثر بروايــة واحــدة هــي الروايــة   : الــدكتور مصــطفي كامــل   *
والنية المبيتـة لالسـاءة   .. األخـيرة  3 المصرية عما حدث مع قافلـة شــريان الحياة ــ

  .. ولم نسمع الرواية األخري  .. لمصر
فانــه   .. انهــا ليســت روايــة مؤلفــة لكنهــا حقــائق ثابتــة  .. يــا دكتــور  : محمــود مــراد   *

عنــدما وصــلت القافلــة الــي مدينــة العقبــة فــي األردن وبــدأت تحــدث ضــجة عبــر 
الفضائيات ـ وبالذات الجزيـرة ـ وتقـول ان مصـر تمنعهـا مـن الوصـول الـي مينــاء 

ـــ وانهـــا بهـــذا تســـاهم فـــي حصـــار غـــزة ـــ جنـــوب ســـيناء ـ فـــانني شخصـــيا   ..  نويبـــع ـ
اتصــلت بكبــار المســئولين وتحققــت مــن ان الســلطات المصــرية قــد ســبق وأبلغــت 
منظمــي القافلــة وبالــذات جــورج جــاالوي فــي نوفمــبر الماضــي وعنــد بــدء الــدعوة 

ديسمبر الماضـي ـ بـأن مصر ترحـب بالقافلة ــ كمـا رحبت بغيرهـا   10 للقافلة في
من قبل ـ وانها ترجو ان تجئ الي ميناء العريش ـ المجهز فنيا الستقبالها ـ حيث 
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لكن المنظمين   .. يتم تفريغ الشحنات وتوصيلها الي رفح وعبورها الي داخل غزة
فلماذا وهل هناك سبب غير افتعـال   .. ـ وجاالوي ـ لم يلتزموا واتخذوا طرقا أخري

ــ وفيمــا ســبق ـ  أزمــة واإلســاءة إلــي مصــر وهــل قامــت مصــر فــي العــام الماضــي ـ
  ! بمنع وصول أي مواد لغزة

ــدكتور مصــطفي كامــل   * لقــد جــاء مئــات مــن الناشــطين األجانــب وتظــاهروا   : ال
ــ مطالبيــن  ــ قلــب القــاهرة ـ أمــام الســفارة الفرنســية فــي الجــيزة وفــي ميــدان التحريــر ـ

لكن   .. والسماح للقافلة بالذهاب من القاهرة الـي رفـح  .. إنهاء الحصار علي غزة
  .. ان علينا ان نتساءل ما هو موقف مصر  ! لم يحدث وهذا موقف غير صحيح

ودورهــا فــي القضــية الفلســطينية اذا كنــا نفعــل هــذا وكيــف يكــون دورنــا عربيــا أمــا 
ثـم هنـاك   .. عن المساعدات التي تصل الي غزة فانها اقل بكثير مـن احتياجاتهـا

  .. الـــــدور الـــــتي تهـــــدمت خـــــالل العـــــدوان االســـــرائيل علـــــي غـــــزة العـــــام الماضـــــي
  ! والمطلوب موقف أخالقي

حسنا انك أشرت الي المظاهرات التي حدثت في القاهرة وكانت   : محمود مراد   *
قبــل موعــد القافلــة ووصــولها الــي العقبــة بأســابيع وطالبــت بــأن تبــدأ مســيرتها مــن 

وان العـــريش مســـتعدة الســـتقبال القافلـــة ــــ كمـــا ســـبق   ' ال  ': القـــاهرة ولكـــن قيـــل لهـــم
االبالغ ـ أي ان المنظمين كانوا يعلمون جيدا بما ينبغي اتباعـه فلمـاذا االصـرار 
علــــي المخالفــــة ونكــــرر هــــل أرادوا توصــــيل المســــاعدات أم الدعايــــة واذا كانــــت 

فلماذا لـم يفعلـوا   .. الدعاية مهمة في رأيهم الحـداث ضـجة عالمية ضد الحصـار
هــذا فــي بلــد آخــر كــان بعضــهم قــد تجمــع فيـه ولمــاذا لــم يتجهــوا الــي مينــاء غــزة ـ 
الفلسطيني ـ علـي البحـر المتوسط فاذا مـا منعتهـم اسرائيل ـ وهذا متوقـع ـ تكـون 

وتحدث المواجهة مع سلطات االحتالل ولمـاذا    .. والصدي أعظم  .. الضجة أكبر
  .. لم يتجهوا الي ميناء اشدود ـ تحت السيطرة االسرائيلية ـ ألم يكن هذا أفضـل أم

أما   .. ومـا هــو الموقـف األخالقي هناان تلـك حقائق يقينيـة  . ان القصد غير هذا
فانني أعتقـد ان تلـك قضـية محسومة ـ وهي   .. عن دور مصــر فلســطينيا وعربيـا

وال   .. وأكبر من الذين يحاولون النيل من مصر واالفتئات عليهـا  .. خارج المزايدة
فإننـا    .. واتصاال باألخالقيات  . تمسكا بالموقف األخالقـي  ..  حاجة بي الي المزيد

متفقون علي ان الحصــار قـد أصـاب أبنـاء غزة باضرار جســيمة وكـذلك العدوان 
ـــالي فـــانهم فـــي حاجـــة الـــي األعمـــار   .. االســـرائيلي البربـــري العـــام الماضـــي وبالت

  4.5 ولهــذا كــان مؤتمــر شــرم الشــيخ بــدعوة مصــرية وتخصــيص  .. وٕاعــادة البنــاء
ـــ هـــي الـــتي منعـــت   .. مليـــار دوالر لهـــذه الغـــرض ـــ لألســـف ـ لكـــن حركـــة حمـــاس ـ

االعمار والبناء مع اننا كنا وقتها قد قلنـا ان هـذه فرصة جيـدة ليس فقـط للترميـم 
وانمـــا لوضـــع تخطيـــط عمرانـــي شـــامل لكـــل قطـــاع غـــزة    .. واعـــادة بنـــاء مـــا تهـــدم

ــا وأعلــم ان استشــاريين ومتخصصــين   ..  يراعــي الحاضــر والمســتقبل وينفــذ مرحلي
  .. مصــريين كبــارا بــدأوا فــي دراســة هــذا للتعــاون مــع الخــبراء الفلســطينيين وغــيرهم

ــ لألســف ــ نكــرر ـ فــان حمــاس منعــت ذلــك وحالــت دون االعمــار والبنــاء   ..  لكــن ـ
ــــل المجتمــــع الدولــــي    .. ومصــــالح الغــــزاويين ألن األمــــم المتحــــدة قالــــت انهــــا تمث

  .. وبالتــالي فانهــا هــي الــتي ستشــرف علــي انفــاق هــذه المنــح الماليــة وأيــن تــذهب
فهل   ..  رفضت وقالت انها تريد ان تأخذ المبلغ كله وتنفق بمعرفتها  ' حماس  ' لكن

هذا يجوز ان من حق األمم المتحدة االشراف علي االنفاق المالي ليس فقط في 
  . وقد حدث هذا من قبل  .. غزة بل في أي بلد آخر

وكأنها في ذلـك   .. فان حماس هي التي تعطل االعمار وتمنع المساعدات  .. إذن
  !! تساعد إسرائيل في احكام الحصار

ان القضــية اكــبر مــن مســألة القافلــة بمــا فعلتــه مــن   : الــدكتور مصــطفي علــوي   *
والمحور المركزي ـ في تقـديري ــ انـه فـي أدبيات األمن القومـي   .. أحداث مؤسفة
واذا   .. تـبرز طبيعـة الجــوار بيـن الـدول مؤثــرا فـي األمـن القومـي  .. فـي العـالم كله
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تناولنا غزة ــ كطبيعـة جوار مع مصر ـــ نجد انهـا أوال أصـغر حجمـا وكثافـة مما 
وثانيــا فانــه يقيــم بهــا شــعب فلســطيني عربــي وبالتالــي   .. ال يجعلهــا تشــكل تهديــدا

ال تشــكل خطــرا أساســيا علــي   .. فانــه مــن المفــترض ان هــذه الدرجــة مــن التوافــق
فان هذه الدرجة مـن التوافـق انعكسـت فـي إدارة مصرية   .. وثالثا  .. مصر العربية

ثــم انعكســت مجــددا فــي كــل مــا   ..1967 حــتي عــام   1948 لقطــاع غــزة منــذ عــام
وهــي ال تتوقــف   .. عديــدة لغـزة   .. أثــير خــالل مناقشــات هـذه النــدوة مــن مســاعدات

فــان الجهــود السياســية المصــرية المهمــة للغايــة لــم   .. عنــد المســاعدات اإلنســانية
والتمهيد الستعادة المفاوضات بين   .. تتوقف بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية

  .. فلسطين وٕاسرائيل لقيام الدولة الفلسطينية وتحقيق السالم
ولذلك ال أريد الدخول فـي التفاصـيل عـن األنفاق   .. وتعد هذه الجهود هي األهم

والحوادث التي جرت ومنها قتل مصريين واالجتياح الفلسطيني للحدود المصرية 
ولـــوال ضـــبط النفـــس   .. ألـــف فلســـطيني  750 والـــذي قـــام بـــه  2008 ينـــاير  28 يـــوم

المصــري فــي التعامــل مــع هــذا الحــدث لكــان الهــدف اإلســرائيلي قــد تحقــق وهــو 
نشوب معركـة وٕاراقة الدماء بيـن مصـر وغـزة علـي نطاق واســع بحيـث ال يسمح 

ممــا   .. ومــن هنــا فــان التهديــد موجــود  .. إلعــادة العالقــات الطبيعيــة بيــن الطــرفين
 يطرح التساؤل عن كيف يمكن مواجهة ما حدث وما قد يحدث

ــ كمــا  إن هــذه المواجهــة يجــب أن تتــم مــن خــالل حزمــة مــن السياســات تتضــمن ـ
ـــ البحـــث فـــي إيجـــاد آليـــة دوليـــة لوصـــول المســـاعدات  قـــال الســـفير نبيـــل فهمـــي ـ

وهــذه اآلليــة يمكــن ان تبــدأ مصــر بطرحهــا ـ   .. للفلســطينيين عــبر الهــالل األحمــر
اتساقا مع التزامها العربي والتاريخي والسياسـي ـ وتكـون فـي إطـار دولي يضــغط 

والبد مـن اســتكمال تـأمين الحـدود وهـدم األنفاق   .. علي إسـرائيل إلنهـاء الحصـار
الــتي ال تشــكل فقــط خطــرا علــي األمــن القومــي المصــري انمــا أيضــا علــي أمــن 

ولألسـف فانـه توجد قـوة   .. القضية الفلسطينية وعلي األخـوة الفلســطينيين أنفســهم
سياسية فلسطينية تسيطر علي قطاع غزة ولها إستراتيجيتها التي تستهدف وجود 

ومــن أدلــة ذلــك مماطلتهــا فــي توقيــع   .. بمــا يخــدم مصــالحها  ..'  التــأزم  ' حالــة مــن
اتفــاق المصــالحة الــذي كانــت قــد وافقــت عليــه مــن قبــل ـــ ألن إتمــام المصــالحة 

وســـتجري انتخابـــات تشـــريعية   .. ســـينهي ســـيطرة حركـــة حمـــاس علـــي قطـــاع غـــزة
وٕاعادة صياغة نظام سياسـي فلسـطيني ال تتحقق فيـه السـيطرة   ..  ورئاسية جديدة

  ! الحمساوية كاملة
لتنفــــذ أهدافهــــا   .. وتعطــــل اتفــــاق الســــالم  ..  ان حركــــة حمــــاس تعطــــل المصــــالحة

ومن ثم فالبد مـن وجود جهد عربـي محدد وليــس بالضـرورة ان يكـون   . الخاصة
بموافقــة جماعيــة عربيــة اذ يكفــي ان يضــم الــدول المعنيــة ليطــرح ســؤاال أساســيا 

إمـــا ان توافـــق علـــي المصـــالح الفلســـطينية وامـــا ان يتخـــذ العـــرب   ': علـــي حمـــاس
  .. ان هــذا الموقـــف الحاســـم يجـــب اتخـــاذه تجـــاه حمــاس   .'.. موقفــا محـــددا ضـــدها

ــ وهــي   ! وكفــي تــدليال لهــا ــ كمــا جــري مؤخــرا ـ وكفــي تماديهــا فــي ارتكــاب أحــداث ـ
  ! مدبرة وحماس مسئولة عنها مسئولية كاملة

  .. فيما أري فانــه ينبغـي بلـورة النقــاش فـي عـدة نقـاط   : الدكتور إبراهيم البحراوي   *
ألن مصــر فـوق الـدفاع وموقفهـا ثابت سواء مـن   .. منها اننا ال ندافع عن مصر

وامـا لمـاذا   .. فهذه حقــائق ثابتـة   .. تسهيل دخول المســاعدات الـي غـزة وغير ذلك
  .. اختاروا رفح ـ وليس منفذا أخر ـ فذلك ألنـه توجد قـوة تريـد اإلسـاءة الـي مصر

ـــ فـــي التليفزيـــون ـ   .. وهـــذا واضـــح جـــدا لكـــن المشـــكلة انـــه ال يوجـــد اعـــالم قـــوي ـ
لتســـويق االنجـــازات المصـــرية والـــرد علـــي األكاذيـــب الــتي يروجهـــا مـــن يحـــاولون 

  .. اإلساءة
فيجــب إدراك اننــا أمــام إســـرائيل ـــ وهـــي كيــان عنصــري    .. أمـــا كيـــف نواجـــه ذلــك

ـــن العـــرب ـــن بي وليســـت الســـلوكيات   .. وهـــو كيـــان احتـــالل  .. توســـعي ويـــزرع الفت
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فالبــــد ان نتعامــــل مــــع قضــــية   .. الفلســـطينية إال عرضــــا مـــن أعـــراض االحتـــالل
ــ وهنــا نــدخل فــي جــدل ــ وهــي القضــية األم ـ فانــه لكــي أقضــي علــي   .. االحتــالل ـ
  .. لكـن  .. وهـذه بديهيـة  .. االحتالل البد من اعادة اللحمة الـي الصـف الفلسـطيني

 كيف يحدث هذا وكيف نقضي علي التدخالت الخارجية واإلقليمية
لقد وجه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الي خالـد مشعل رئيـس المكتـب 

نا  : السياسي لحركة حماس عندما التقاه سؤاال محددا هـو هـل أنتـم مع   .. حـددوا ل
تريــــدون إخراجهــــا مــــن اإلطــــار العربــــي هــــل تريــــدون ان   .. أم  .. عروبــــة القضــــية

أم تريــدون ايــران للــدفاع عنهــا وقــد رد مشــعل   .. يســتمر العــرب فــي الــدفاع عنهــا
وبـالطبع فـان   ..!. لكنـه فـي حقيقـة األمـر منحاز إيرانيا   .. بكلمات تســاير الموقـف

  .. لذلك  !. إيران مهتمة بالقضية الستخدام ورقتها في عالقاتها ومشكالتها الدولية
  .. فكيف ينتهـي هـذا االحتالل اإلسـرائيلي  .. فان القضية األساسية هي االحتـالل

 كل هذه الفتن  .. لكي تنتهي بالتالي
كيـــف يـــا دكتـــور واذا كانـــت ايـــران كمـــا تقـــول هـــي الـــتي تحـــرك    : محمـــود مـــراد   *

 فكيف يكون التعامل معها وكيف تكون المصالحة  .. حركة حماس
ـــدكتور    * ـــراهيم البحـــراويال ـــد مـــن   .. لتحقيـــق المصـــالحة الفلســـطينية   : اب فانـــه الب

وأيضا مع من يتحكم في حركـة   .. التحاور مع من يتحكم في السلطة الفلسطينية
  !! حماس

 دور مخابرات ايران
لقــد جئـــت ألســـتمع اليكـــم وتقـــديرا لألهـــرام وندوتــه التـــي   : الـــدكتور بركـــات الفـــرا   *

تنــــاقش قضــــايا مهمــــة وتعــــالج دائمــــا الشــــأن الفســــلطيني وأود ان أكــــرر التعــــازي 
واكــرر االدانــة   .. الستشــهاد الجنــدي المصــري باســم الــرئيس والشــعب الفلســطيني

  .. لمـا صــاحب قافلـة المسـاعدات األخــيرة والـتي ال تصـح معهــا أي تبريـرات تقــال
ثـم جاء االنقـالب   .. وأؤكد ان ما عانيناه ونعانيه هـو نتيجـة االحتالل االسـرائيلي

ليزيد تعقيد المشكلة ويعطل مسـيرة الشعب   2007 يونيو  17 العسكري الدموي في
الفلسطيني ولألسف الشـديد فـان الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاصات 

  ! حركة حماس ربما أكثر عددا من الذين سقطوا بالرصاص اإلسرائيلي
قامت مصر بجهود مضـنية   .. ولعلكم تذكرون انه بعد استيالء حماس علي غزة

ــ لكــن أيضــا إلبــرام المصــالحة  ــ ليــس فقــط لكســر الحصــار وٕايصــال المســاعدات ـ ـ
بيـن الفصــائل الفلســطينية ووصـلت الجهـود الــي مــا سـمي بالورقــة المصــرية وهــي 
في الحقيقة ورقة فلسطينية ألن ما جاء بها هو خالصة ما تم االتفاق عليه بين 
الفصائل الفلسطينية بعد عشرات االجتماعات مع اضـافة أفكـار مصرية فيمـا لـم 

ووافقــت   .. وحــتي هــذه كانــت الســلطة وحمــاس علــي علــم بهــا  .. يتــم االتفــاق عليــه
األطراف عليها وتحدد موقع التوقيع عليها ووافقت السلطة الفلسطينية رغم ـ وأنـا 
  .. أكشـــف ســـرا هنـــا ــــ الضـــغوط األمريكيـــة علـــي الـــرئيس ابـــو مـــازن لعـــدم التوقيـــع

أمــا حركــة حمــاس   .. وأرســل ابــو مــازن األخ عــزام األحمــد للتوقيــع علــي الوثيقــة
هــل هـذه   ': وقيــل لهــا  .. تراجعــت وقالــت ان لــديها مالحظــات  .. فانهـا بعــد الموافقــة

تقارن بخطورة وتبعات حالة االنقسام بين الشعب الفلسطيني وهـل   .. المالحظات
ثـم   .. انـه يمكـن التوقيع  ': وقيل لها  ' التي يقاسيها ابناء غزة  ' المعاناة  ' هي أهم من

  .. والضمان ان التوقيع اذا كان مهما   .. بعد ذلك نناقش هذه المالحظات الجزئية
لكــن ذهــب   .. وقــالوا انهــم ســيوقعون  '. فــان األهــم هــو التنفيــذ والممارســة الواقعيــة

رئيـــس المخـــابرات االيرانيـــة الـــي دمشـــق والتقـــي مـــع خالـــد مشـــعل وقـــادة حمـــاس 
  !! وطلب عدم توقيع اتفاقية المصالحة  .. هناك

فــانني أري ان الــدول العربيـــة ـــ مــن خـــالل الجامعــة العربيــة ـ   .. وفـــي ضــوء هـــذا
  .. فالقضية الفلسطينية تـتراجع  .. فان الحال صار خطيرا  .. يجب ان تقول كلمتها
ومعانـاة الشعب   .. والضفة الغربية تمتلئ بالمستوطنات  .. والقدس تخضع للتهويد
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وشعب غزة ـ وأنـا منهـا ـ   .. حاجزا أمنيا اسرائيليا  650 ففي الضفة الغربية  .. تتزايد
وأناشـــد الـــدول العربيـــة ممارســـة دورهـــا   .. لهـــذا ال بـــديل عـــن المصـــالحة  .. مـــدبوح

والبــدء فـي مباحثــات السـالم علـي أسـاس قيـام   .. والضـغط التمــام هــذه المصـالحة
ـــة فـــي يونيـــو ـــي حـــدود األراضـــي المحتل ـــة الفلســـطينية عل مـــع جـــواز   1967 الدول

ومبـادرة السـالم   194 وحل قضية الالجئين بموجب القرار  .. تعديالت يتفق عليها
وال أريــد الــدخول فــي مســألة   .. مــع االفــراج عــن كــل المعتقليــن واألســري  .. العربيــة
لكـــن فقـــط أؤكـــد انهـــا تعرقـــل عمليـــة المصـــالحة الفلســـطينية وهـــي تـــدر   ..  األنفـــاق

ألنهـــا تفـــرض   .. دخـــال لحركـــة حمـــاس ال يقـــل عـــن أربعيـــن مليـــون دوالرا شـــهريا
إضافة الي وجود أنفاق خاصة بحركة   ! ومن يعبرها  .. رسوما علي كل ما يعبرها

وأقـــــول أيضـــــا ان التجـــــار فـــــي قطـــــاع غـــــزة   .. حمـــــاس الســـــتخدامها كيفمـــــا تريـــــد
وقد أنتجت طبقة مـن   .. يتضررون من األنفاق ألنه تمر بهـا تجارة غـير شرعية
  ..'  أمـراء األنفـاق   ' يسـمون  .. الطفيلييـن فـي القطـاع تضــم أثريـاء األنفـاق والتهريـب

  .. وهؤالء ينتمون لحركة حماس ويسيطرون علي مقدرات الحياة اليومية
يحقــق الســالم فــي   .. هــل حــل القضــية الفلســطينية  : ابــراهيم البحــراويالــدكتور    *

المنطقة مع وجود أرض عربية أخري محتلة في الجوالن وهل سيسمح السوريون 
 بحل قضية فلسطين بينما ال تزال أراضيهم محتلة

  .. ان الحكومــة االســرائيلية الحاليــة غــير معنيــة بالســالم  : الســفير محمــد صــبيح   *
والسياسة العربية الثابتة انه ال سـالم شـامل اال بعد تحريـر كـل   ! ال هنا وال هناك
  . األرض المحتلة

  .. شكرا لحضراتكم  : محمود مراد  *
  
 

  : اشترك في الندوة
  .. األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية  : السفير محمد موسي صبيح  *
ســفير مصــر الســابق فــي واشــنطون وعميــد كليــة الشــئون   : الســفير نبيــل فهمــي   *

  .. الدولية والسياسة العامة بالجامعة األمريكية
  .. سفير فلسطين في مصر  : السفير دكتور بركات الفرا  *
أســـتاذ القـــانون الـــدولي وعضـــو المجلـــس القومـــي   : الـــدكتور نبيـــل أحمـــد حلمـــي   *

  .. لحقوق اإلنسان
رئيس قسـم العلـوم السياسـية بجامعـة القـاهرة وعضو   : الدكتور مصطفي علوي   *

  .. مجلس الشوري
  .. أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس  : الدكتور إبراهيم البحراوي  *
نائـــب رئيـــس تحريـــر األهـــرام وعضـــو مجلـــس    :  األســـتاذ عبـــد العظيـــم الباســـل  *

  .. الشعب
  .. أستاذ العلوم السياسية  : الدكتور مصطفي كامل السيد  *
  

        
www.accountantegypt.comتدريب محاسبين

ة من المجموع تدريب محاسبين وتوظيفھم تدريب محاسبين
المصرية

www.arabic.rt.comاخبار الرياضة اليوم

اضيةمستجدات األخبار الري أخبار الرياضة العربية والعالمية أخر

Hotelium.com/Madinaفنادق المدينة المنورة

االسعار فنادق وشقق مفروشة حجوزات فورية بافضل

www.oktopagnda.comاعالنات مبوبة مجانية

دياتومنت وصور خلفيات اعالنات مبوبة اضف اعالنك مجانا مقاالت
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