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وترى حكومة جنوب إفريقيا هذه التطورات يف ضوء إيجايب للغاية ،خصوصاً أنها تأيت بتاريخ
الذكرى السابعة عرش لتحرير جنوب إفريقيا من الظلم وبزوغ فجر الحرية الدميوقراطية .ففي هذا
اليوم ،تحتفل جنوب إفريقيا بحصولها عىل الحرية ،والدميوقراطية ،واملصالحة الوطنية ،والوحدة،
واستعادة الكرامة اإلنسانية.
ويفهم شعب وحكومة جنوب إفريقيا أهمية املصالحة الوطنية ،والوحدة ،واستعادة الكرامة
اإلنسانية .لذا ستدعم جنوب إفريقيا كل الجهود من جانب القادة الفلسطينيني الذين يسهمون
بإخالص وإيجابية يف تحقيق السالم الدائم ،واالستقرار ،واألمن ،واالزدهار للشعب الفلسطيني.
وتثني حكومة جنوب إفريقيا عىل كال الطرفني ملا بذلوه من جهود إلعادة بدء محادثات املصالحة،
وتأمل أنها ستذلل كل العقبات لضامن التوصل إىل اتفاق رسمي وراسخ يف املستقبل القريب .ونعتقد
أيضاً أن وحدة الشعب الفلسطيني هي أمر حيوي إلنشاء دولة فلسطينية حرة ودميوقراطية عىل
طول حدود  ،1967تكون القدس الرشقية عاصمة لها.
ويف هذا الصدد ،نحث جميع الفصائل الفلسطينية عىل التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية
( ،)PLOوذلك للميض قدماً بآمال وتطلعات جميع الفلسطينيني من أجل الحرية ،وتقرير املصري،
والكرامة اإلنسانية .كام نحث جميع األطراف ،مبا يف ذلك الحكومة اإلرسائيلية ،عىل التفاوض مع
القادة الذين اختارهم الشعب الفلسطيني ،من أجل إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة ،تعيش
جنباً إىل جنب يف سالم مع دولة إرسائيل.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بالسيد كاليسون مونييال ،املتحدث باسم دائرة العالقات
والتعاون الدويل ،عىل الرقم 0828845974
صادر عن دائرة العالقات والتعاون الدويل
مبنى أو آر تامبو
طريق سوتبانسبريغ 460
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س :كيف تنظر إىل الثورات الشعبية العربية ،وحديثك للجمهور أنها لن تتوقف حتى تحرير األقىص؟
ج :انظر إىل الثورات العربية عىل أنها بداية اليقظة يف العامل العريب ،رغبة من الشعوب ألخذ إرادتها
وتبارش يف صناعة حارضها ومستقبلها بناء عىل اإلرادة الجمعية التي تعيد الحقوق للشعوب
العربية واإلسالمية.
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وأنا متفائل وعىل يقني أن معنى هذه اليقظة أن تأخذ الشعوب زمام املبادرة ويف نهاية األمر زوال
االحتالل اإلرسائييل ،وانتصار كل قضايانا العربية واإلسالمية ويف مقدمتها قضية فلسطني والقدس
واملسجد األقىص التي هي قضية الجميع من دون استثناء.
س :هل ترى أننا أمام أوراق لعبة مختلفة يف املنطقة عام كانت عليها األمور قبل الثورات العربية،
أم أن األمور اختلفت ولكن ليس حد اإلنقالب كام يأمل به البعض؟
ج :إن أعداء األمة اإلسالمية والعامل العريب وقضية فلسطني لن يستسلموا يف يوم من األيام ،وسيواصلون
كيدهم لتثبيت مصالحهم يف عمق العامل العريب واإلسالمي ،وسيسعون دامئاً إىل عرقلة كل نهضة
عربية وإسالمية.
نحن متفائلون ولكن يجب أن نويص أنفسنا بالحذر الشديد ،من خطورة رسقة أي جهود ألي
يقظة تعيشها املنطقة اإلسالمية والعربية هذه األيام ،وأنا عىل يقني أن من يقفون عىل هذه
اليقظة من قيادات شابة وقيادات حزبية صادقة يدركون ذلك.
س :هل أنت متفائل باملصالحة الفلسطينية هذه املرة ،وهل ترى أنها مختلفة عن كل املحاوالت
السابقة؟
ج :أنا متفائل ،ومرة أخرى أقول إن أعداء أمتنا اإلسالمية وعاملنا العريب لن يستسلموا لبوادر هذه
املصلحة وسيبادرون عرقلتها ،نعم؛ هناك فرق كبري جداً بني أجواء املصالحة اليوم وما مىض ،ومن
أبرز هذه الفروق اندثار نظام حسني مبارك الذي كان له دور أساس يف أن ال تنجح املصالحة
الفلسطينية ،وهذا العامل السلبي انتهى.
إن األحداث يف مناخها الحايل تختلف ،والعامل العريب اليوم ليس كام األمس ،فهذه اليقظة واستعادة
الشعوب لحريتها هي أجواء املصالحة وهذا ما سيعطيها أقوى فرصة للدعم والنجاح ،ليك متتد
أكرث ليك تحتضن الثوابت الفلسطينية من دون تنازل وتوحيد كل مركبات الشعب الفلسطيني إن
كان يف فلسطني أو يف الشتات ،وليك ترص فعالً أن هذه املصالحة هي الوحدة املطلوبة يف الطريق
إىل القدس واملسجد األقىص.
س :هل ميكن بالفعل اإلعالن عن ضم الضفة الغربية ،أو حرب مقبلة يف غزة؟
ج :االحتالل اإلرسائييل يرص بأمور كثرية ،ومنها عودة االنتشار يف الضفة الغربية ،أو قطاع غزة ،أو
إعالن حرب شاملة عىل القطاع وتصفية القيادة الفلسطينية هناك ،وهذه الترصيحات واضحة
أنها مسموعة ،ولكن أقولها كناصح يحب كل الخري للمسرية الفلسطينية ،إن هذه الترصيحات
هي أضعف بكثري من إرادة الشعب الفلسطيني إذا قامت عىل وحدة فلسطينية ،وإذا صنعت
التالحم بني هذه الوحدة الفلسطينية واليقظة العربية واإلسالمية ،التي بدأت تتصاعد هذه
األيام ،وأنا عىل قناعة أن الطرف اإلرسائييل بدأ يدرك هذه األيام أنه أضعف بكثري مام كان عليه
باألمس.
إن الطرف اإلرسائييل بدأ يدرك أنه اآلن واقعي ليس بني يديه يشء يفعله ،وهو يعلم أنه ليس
يف حرب مبارشة مع الطرف الفلسطيني فقط بل هو يف حرب مبارشة مع كل العامل اإلسالمي
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والعريب ،إذا ما قام بأية حامقة ،وأنا أعطي عىل ذلك قرينتني ،األوىل عندما حذر أردوغان االحتالل
قبل أشهر من أن ينفرد بقطاع غزة ،إضافة إىل الترصيح املرصي الجديد ،والذي يكاد يتطابق كلياً
وبالكلامت ذاتها مع ترصيح املسؤولني األتراك ،وهو من بركات الثورة املرصية ،وهذا يبرش بالخري
وعىل القيادة الفلسطينية بكافة مواقعها أن تدرك ذلك ،وأن تقول للمحتل اإلرسائييل هدد كام
تشاء فارشب البحر ،فلن يعود هناك يشء اسمه اإلكراه اإلرسائييل بعد اليوم.
س :ما الذي تأملونه عىل الصعيدين العريب واإلسالمي بعد الثورة املرصية؟
ج :عندما نهضت مرص تاريخياً عىل قدميها ،نهض من حولها كل األمة اإلسالمية والعامل العريب
وتصدوا وانترصوا للصليبيني والتتار ثم لقوى االستعامر التي كانت قبل مئة عام تحاول أن تهيمن
عىل كل [العامل] اإلسالمي والعريب ،وأنا عىل قناعة أن مرص بدأت تستعيد عافيتها وبدأت تقف
عىل قدميها باملفهوم اإليجايب املغري ال للمصلحة املرصية الداخلية فقط بل ملصلحة كل القضايا
اإلسالمية والعربية ،وقلت منذ أوىل لحظات الثورة املرصية وما زلت عىل قناعة أن خري الثورة
املرصية لن يكون للشعب املرصي فقط بل سيمتد عىل صعيد [األمة] اإلسالمية والعربية وال أبالغ
إذا قلت عىل صعيد كل املظلومني يف كل األرض.
س :ما هو املطلوب من القيادة املرصية الجديدة اليوم؟
ج :لو قدر يل نصحهم ،لنصحتهم بيشء أسايس وهو تجسيد الحلم الذي دفع لقيام الثورة املرصية
سواء الحلم الداخيل أو الحلم الخارجي ،ويف نظري تحقق الحلم الداخيل لن يكون إال بأن تهيئ
القيادة املرصية الظروف نحو دستور مرصي يعكس طموح الشعب املرصي ،إىل جانب انتخابات
حرة ونزيهة تقوم عىل تكافؤ الفرص بني كل الشعب املرصي ،وهو ما سيعطي الشعب املرصي
الشعور بأنه هو الذي يصنع قياداته ،وأن قياداته تنبت من داخله.
أما عىل صعيد الحلم الخارجي ،فأنا عىل قناعة أن دوافع الثورة املرصية مل تكن بدفع من البعد
االجتامعي واالقتصادي بالبحث عن رغيف الخبز كام وصفها البعض ،بل هناك طموح مرشوع
للشعب املرصي طاملا حرم منه وهو االنتصار لقضاياه ،ويف مقدمته قضية القدس واملسجد األقىص
املحتلني ،من أجل ذلك شعر بربكات الثورة املرصية يف املوقف الشجاع الذي تحىل به وزير
الخارجية نبيل العريب قبل أيام عندما أكد أن إغالق معرب رفح يف املايض ،كان أمراً مشيناً وأنه
يجب فتحه إىل األبد ،وهذا هو حلم وطموح الشعب املرصي.
س :دعنا نتوقف عند أداء وزارة الخارجية املرصية بعد الثورة املرصية ،وتحديداً وزير الخارجية
نبيل العريب ..ما الذي تريد أن تقول له؟
ج :أدرك سلفاً أن مهامه لن تكون سهلة ،وأن مخلفات نظام مبارك الذي يغلب عليها األثر السلبي
تحيط به .وأقول له ال تحزن وال تيأس ،وأنا عىل قناعة بأنك ،وأنت تقوم برتسيخ االلتحام بني
دورك كوزير للخارجية يف مرص الجديدة ،وبني قاعدة الجامهري املرصية ستملك القوة املطلوبة
لكل تغري وتتقدم إىل اإلمام ،فرأس مالنا بعد التوكل عليه سبحانه هو هذا التالحم بني الرأس
والقاعدة دولة مرص العربية الجديدة ،وعىل صعيد كل العامل اإلسالمي والعريب.
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س :هل تخىش عىل الثورة املرصية؟ وهل لديك مخاوف من الضغط عىل مرص من أجل إغالق معرب
رفح؟
ج :أمتنى أن ال يكون هناك أي احتامل للفشل ولكن يجب أخذ االحتياطات املطلوبة حتى ال تفشل
الثورة املرصية ،أو أن يتم االنقضاض عىل نتائجها وتنفيسها ،ومن حيث الضغط عىل مرص لتثبيت
السياسة املرصية السابقة يف معرب رفح ،فأنا أرى أنه ال بد وأن يكون هناك أوراق ضغط يف أكرث
من اتجاه وأسلوب عىل الثورة املرصية ،وال شك سيكون هناك ضغط أمرييك إىل جانب الضغط
اإلرسائييل ،وستحاول هذه القوى أن تلوي الذراع املرصية إما بلغة املساعدات التي كانت يف
املايض ،أو بلغة مواد التموين التي كانت تقدم للشعب املرصي مثل القمح ،حيث كان كله
مستورداً يف عهد مبارك ،أو بلغة أمن الحدود ما بني مرص والكيان اإلرسائييل ،ومع ذلك كل هذه
القضايا وإن بدت شائكة يف املنظار املادي إال أن القيادة املرصية بلحمتها املطلوبة والتي بدأت
تتحقق مع قاعدة الجامهري ستحسن العمل لتجاوز هذه القضايا وبالذات إذا تكللت مساعيها
عىل الفساد الذي كان يف املايض ،وأصبحنا نرى املسؤول ،بغض النظر ،موقعه فعالً ميثل األمني عىل
مصلحة الشعب املرصي بكل أبعادها من دون استثناء.
س :ماذا عن الثورة الليبية ،واملامرسات التي يقوم بها العقيد الليبي معمر القذايف هناك؟
ج :التقى كل أهلنا يف ليبيا وكل عاملنا االسالمي والعريب وحتى أحرار الدنيا؛ أن القذايف بسلوكه الذي
قام به ،أحرق أي احتامل ألن يبقى له فرصة وال ألحد من أرسته ،ولو دقيقة واحدة كحاكم يف
ليبيا ،وأوجه له رجاءً حاراً ،وفر عىل أمتنا اإلسالمية والعربية ،ووفر عىل الشعب الليبي ،ووفر عىل
القدس واملسجد األقىص هذه املأساة التي ترتكبها يف ليبيا ..دع عنك هذا املنصب ،فلم يعد لك،
وليخرت الشعب الليبي قيادته ،بإرادته الحرة والنزيهة.
س :ما رأيك مام يجري يف سوريا؟
ج :أقول للنظام السوري بشكل خاص ،إننا ما زلنا نريد من سوريا أن تكون دولة مامنعة وأن
تكون مستقرة .ولكن لن يكون هناك أي استقرار وال مامنعة ،إال إذا تحققت هذه املصالحة
بشكل جاد ،وأن يشعر فيه الشارع السوري بكل حراكه من درعا وصوالً إىل أنطاكيا ،وال يكون
هناك أي دور للمامنعة بشكل جاد أمام الضغوط القامئة واملتوقعة إال بهذه اللحمة بني القيادة
والقاعدة.
إن وجود دور للمامنعة ال يربر إطالق الرصاص أو املدافع عىل الجامهري ،ألي عذر كان ،ال يشء
يربر هذا العمل ..من ميكن له أن يربر قتل العرشات يومياً!! ال يف سوريا وال يف غري سوريا ألننا
فعالً نحب ألمتنا هذا التالحم واالستقرار الذي يصب يف صالح القدس واملسجد األقىص.
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