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  حديث صحايف لوزير اخلارجية املصري، أحمد أبو الغيط 
  غزة ضرورة إدخال قوات عربية إىل فيه يؤكد

  30/8/2008القاهرة، 
  
  

خاصة قلق إسرائيل  مؤخراً.. يهود باراك ملصر خالل زيارتهإ اإلسرائيليابلغها وزير الدفاع  التياخملاوف  هيما *
  من حماس وحزب الله وإيران؟ 

عالقات إسرائيل  يف األمنيمثلما حتدث به باراك هو التركيز على البعد  اإلسرائيليالتفكير  يف ساسياألاحملور **
دول اجلوار  إىلاخلارجية سواء العالقة اإلسرائيلية الفلسطينية أو اإلسرائيلية العربية أو ما يتجاوز احلدود العربية 

مصر نرى أن هذا التركيز  يفونحن . احلياة سوى األمن يفلديها  شيءاألخرى وهذا التفكير يؤكد أن إسرائيل ال 
هو أمر مبالغ فيه للغاية وهو يفتح الطريق دائما إىل مزايدات من قبل إسرائيل وأيضا إىل تصرفات تؤثر  اإلسرائيلي

 يفحديث كل املسئولين  يفالنقطة املفصلية واحملورية  هيهذا اإلقليم علماً بأن هذه  يفعلى االستقرار والسالم 
تتعرض لها إسرائيل والسؤال  التيإسرائيل وهم ال يخفون ذلك بل هم دائما يتحدثون عن خطر األمن واخملاطر 

  .نها خليط من االثنينأ تصوريهل هذه اخملاطر حقيقية أم جمرد حجج وتبريرات؟ وفى : يفرض نفسه هو الذي
القريب نتائج ايجابية لهذا احلوار تنهى  فقاأل يفهل سنرى .. مع الفصائل الفلسطينية املصريمع بدء احلوار *

  ؟ الفلسطينيحالة االنقسام 
اتفاق يأخذ  إىلنهايته  يفيمتد جملموعة من اجلوالت بحيث تصل  الذيمصر بدأت أوىل جلسات احلوار **

من  الفلسطينيين ملرحلة جديدة تفتح الطريق إلعادة األمور إىل طبيعتها وهذه العودة تتطلب تطمينات وتأكيدات
  .أطراف عربية وأتصور أن مصر ومعها هذه األطراف لديهم هذه القدرة لتقديم هذه التطمينات والتأكيدات

  ما نوعية هذه التطمينات؟ *
  .ال يمكن التحدث عنها حاليا التيهناك الكثير من اإلجراءات **

  ما هو املتوقع منه؟  الفلسطينينعود إىل احلوار *
ثم اجلبهة الشعبية وسوف نتحرك بعد ذلك وصوال إىل آخر اجتماع وسيكون مع  مياإلسالجرى حوار مع اجلهاد **

  .نهاية شهر سبتمبر يفحماس وفتح 
  طبيعيوضع غير 

وان اجلميع ينتظر حلين وصول اإلدارة  شيءلكن التقارير الواردة من اخلارج تشير إىل أن احلوار لن يؤدى إىل *
  ذلك؟ األمريكية اجلديدة إىل احلكم كيف ترون 

) املية تكدب الغطاس(يقول إن  الذي املصريالتعقيب عليها واعتمد على املثل  يفهذه وجهات نظر ال ارغب **
  .واقصد أن األيام سوف تكشف املواقف

  احلوار وتظهر نتائجه املنشودة كيف تتعامل مصر مع غزة؟  ينتهيإىل أن *
وان طبيعة األمور وشرعيتها  طبيعيالوضع غير  غزة حتكم حاليا من قبل حماس ومصر الزالت ترى أن هذا**

تطرح حاليا من حيث حتقيق  التيتفرض عودة السلطة الفلسطينية ملمارسة أعمالها وهناك الكثير من اآلراء 
  .املصاحلة

  يدور احلديث حول إدخال قوات عربية إىل غزة إلنهاء الوضع الراهن هل يمكن تنفيذ هذه الفكرة ومتى؟ *
ينظر إليها باهتمام شديد وأن تتم دراستها الن وجود قوات عربية على األرض  أنمطروحة ويجب هذه الفكرة **

الفلسطيني ويمكن أن تتيح للفلسطينيين إعادة بناء  اإلسرائيلييمكن أن تساعد على منع االقتتال ووقف الصدام 
 الذياليوم  يأتيسطينيين فسوف إمكانياتهم داخل القطاع وبشكل يحقق الوئام وإذا استمر هذا الوضع بين الفل

يقول فيه أحدهم أو حتى يكتب فيه احدهم ليس مقاال وإنما كتابا بعنوان كيف سقطت القضية الفلسطينية وكيف 
؟ وفى اجلانب اآلخر يجب أن يكتب الكتاب املقابل الفلسطينيسقطت الدولة الفلسطينية؟ كيف سقط مستقبل الشعب 

احلفاظ على قضية الوطن وقضية  يفقابل وهو كيف جنح أبناء شعب فلسطين نؤيد كتابة الكتاب امل أنويجب 
                                                 

  المصدر: http://www.octobermag.com/Issues/1662/artDetail.asp?ArtID=76377  
  .31/8/2008، )القاهرة" (أآتوبر"وقد ُنشر هذا الحديث في مجلة 
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  .الشعب وكيف أقاموا هذه الدولة املستقلة
  ماذا تقصد من هذه الكتب؟ *

  .يحدث هذا أنبشكل متفائل وآمل  إليهاانظر  والتيتسجيل املواقف االيجابية  أهميةأقصد **
  خالل احلوار الشامل للفصائل الفلسطينية؟ غزة  إىلهل ستطرح فكرة استقدام قوات عربية *

عنها  أحتدث ألننيصياغة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبعد الدراسة املناسبة  إعادةبعد  إالهذه الفكرة ال تأتى **
واألمر مل يطرح للدراسة بعد ولكنها فكرة جذابة تستحق أن تؤخذ باجلدية الواجبة عندما نتصور أن مصر واجلامعة 

  .هذا الشأن يفيمكن أن يقوما بدور  العربية
  .2005معبر رفح يتعرض النتقادات كثيرة هل تعتقد أن األحداث قد جتاوزت اتفاق عام *

ومن وجهة النظر املصرية االتفاق قائم الن مصر تعترف بالسلطة .. األحداث مل تتجاوز هذه االتفاقية**
غزة وبكل ما وقعته من اتفاقيات كما أن مصر تتمسك وقعت وبسيطرتها املوحدة على الضفة و التيالفلسطينية 
  .بهذا االتفاق

معادلة تؤدى إىل  أيأصبح مشكلة على املعابر هل يمكن التوصل إىل آلية إلدارة املعابر أو  األوروبيلكن الوجود *
  هذا اخلصوص؟  يفانفراج املوقف 

 2005باعتباره ضمن اتفاق أكتوبر عام  مصر تسعى ومنذ عام وربما أكثر للتوصل إىل وضع جديد ملعبر رفح**
إطار تنفيذ متكامل  يفبمراقبيه مرة أخرى  األوروبيوأن يعود االحتاد  اجلمهوريوقلنا فلنسمح بقوات احلرس 

  لالتفاق
نابولس أم أن هذا أوفق اتفاق  اجلاريهل تتوقعون التوصل إىل مسودة سالم بين فلسطين وإسرائيل خالل العام *

  هار بالفعل؟ االتفاق قد ان
هذا الصدد وكافة املؤشرات تقول أن هناك صعوبات  يفيجب أن نكون حريصين جدا عند احلديث عن توقعات **

بالغة تواجه املتفاوضين اللذين يسعون التوصل إىل اتفاق وكثير من األصوات ومن بينها أصوات الذين 
ت الواليات املتحدة تؤكد أنها ملتزمة وباألمس يتفاوضون أنفسهم يستبعدون حدوث ذلك وعلى اجلانب اآلخر مازال

اتفاق مكتوب  إلجنازاتصال خالل وجودها باملنطقة أنها تسعى  يفرايس  وزيرة اخلارجية كونداليزا يلأكدت 
أو على األقل العناصر األساسية التفاق مكتوب ونحن نتابع . شهر سبتمبر املقبل أو هكذا يتصورون يفيعلن عنه 

شهر  يفاألمم املتحدة  يف نلتقيالتصريحات وقد اتفقنا على املزيد من املشاورات التليفونية حتى  املواقف ونتابع
كما سنتابع ردود الفعل اإلسرائيلية ونسعى للحصول من  الفلسطينيسبتمبر وسوف نتلقى تقريرا من اجلانب 

تم دفع األمور ولكننا نأخذ أيضا ي أنأعقاب زيارة باراك ملصر مؤخرا ونأمل  يفعلى رؤيته  اإلسرائيلياجلانب 
  .احلسبان وبشكل دقيق وربما يقترب من تفهم هذا التشكك يفتتحدث بالكثير من الشكوك  التيهذه األصوات 

  على آخر تطورات ما توصلوا إليه من نتائج ملباحثاتهما؟  واإلسرائيليهل يطلعكم اجلانبان الفلسطيني *
املفاوضات وقد أوفدت مؤخرا املتحدث باسم اخلارجية السفير حسام  نبيجادائما نطلع على كل التطورات على **

  .وبما فيها الوثائق.. رام الله حيث التقى مع القيادات الفلسطينية وحصل على الصورة بشكل متكامل إىلزكى 
  ؟ العربيما هو تصوركم لعودة العرب إىل العراق وإعادته إىل حميطه  العراقيالشأن  يف*

سهلت  والذي 2004اجتماع وزراء اخلارجية عام  يفوذلك منذ مشاركته  العربيى الستعادة دوره العراق يسع**
احلكومة اجلديدة وفيما يتعلق بعودة العرب إىل العراق فإنني أثق  يفمشغوال بممثله  العراقيفيه مصر عودة املقعد 

املزيد من  أن أثقالعراق  إىلمور الطبيعية غير البعيد ومع املزيد من االستقرار وعودة األ الزمنيانه وفى اإلطار 
 يفوإنما  الرسمياإلطار  يفلالقتراب من العراق واملشكلة ليست  الرسمياإلطار  يفالدول العربية سوف يتحرك 
  .تؤرق رجال األعمال والشركات واملواطنين العاديين الذين يخشون على حياتهم التيالتهديدات األمنية الداخلية 

  بعثات الدبلوماسية؟ حتى على ال*
تفتح أبواب  لكيأنه  هيهناك إمكانية لتأمينها ولكن مع العلم بأن املشكلة  أنالبعثات الدبلوماسية نتصور **

بناء العراق اجلديد ونرى  يفتعود الشركات العربية ورجال األعمال العرب وينطلقون  أنيجب  طبيعيالعراق بشكل 
  .العراق هو مفتاح املوقف يف الداخليام أيضا أن االستقرار واملصاحلة والوئ

  هل اقتربت احلكومة العراقية من هذا املفتاح؟ *
  .بدقة عن هذا السؤال اإلجابةاألوضاع ولكن تصعب  يفهناك حتسن واضح وملموس **
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  البعثة املصرية إىل العراق
  نتائج زيارة البعثة املصرية الدبلوماسية إىل العراق؟  هيما *

األوضاع األمنية واعتقد أن هذه البعثة ستعود مرة أخرى قريبا  يفبل أيام وأكدت وجود حتسن عادت البعثة ق**
  .بحث املزيد من األوضاع يفللتدقيق 

  العراق؟  يفهل للترتيب فتح السفارة املصرية *
  .توابع املسئوليات املصرية يفكافة املسئوليات املصرية جتاه العراق وللنظر  يفللنظر **

  زيارة العراق قريبا؟  يفهل تفكر *
  .ليس باألمر البعيد عن احلسبان**

هل .. يضم العراق وإيران وعددا من الدول العربية وتركيا يقليمإاآلونة األخيرة عن نظام أمنى  يفكثر احلديث *
  اطلعتم على حمتويات هذا احلديث ؟ 

للنقاش حول  دويلهذا الصدد وهناك أحاديث من قبل روسيا الفيدرالية لعقد مؤتمر  يفهناك أطروحات إيرانية **
أمن اخلليج وهناك اجتماعات جملموعة جملس التعاون اخلليجي ومصر واألردن وكذلك يدور نقاش حول امن 

 يفاوز العرب ال يجب السماح إطالقا بأن يتم جت عربياخلليج ووجهة النظر املصرية أن أمن اخلليج له بعد ووجه 
  .ترتيبات ألوضاع إقليمية فيما يتعلق باخلليج

  العالقات املصرية اإليرانية
هل هذه الصفقة .. يقليمترتيبات األمن اإل يفيتردد احلديث أيضا حول صفقة حتصل بموجبها إيران على دور *

  ضد مصالح العرب؟ 
األمن إليران بأن عناصر جملس  يفضوية احلديث يدور ليس عن صفقة وإنما حول عروض من الدول دائمة الع**

إطار دول اخلليج ولكنها أطروحات مل يتم تناولها بالتفصيل ومل تناقش  يفيمكن مناقشتها  اإليراين األمنيالقلق 
وعندما تسأل القوى الغربية أو الدول األخرى دائمة العضوية يجيبون بقدر كبير من العمومية . مستوى أيعلى 

  .وح الفكرة لديهموبشكل يكشف عدم وض
عرض بين الوقت واآلخر للتصعيد العالقات املصرية اإليرانية خاصة أن هذه العالقة تت يفما هو اجلديد *

  جوانبه اخلالف السياسي؟  يفيكمن  الذي اإلعالمي
ضاقت منها مصر وفى مقدمتها بعض التصرفات اإليرانية ولكننا نتعامل مع إيران  التيهناك بعض املسائل **
وفى منطقة اخلليج وفى اإلقليم بصفة عامة ولكن مصر أيضا ترى  اإلسالميالعامل  يفعتبارها قوة لها تأثيرها با

 اإليرانيةوان كانت تعترف بأن هناك مصالح واهتمامات إيرانية إال أن مصر تصمم وتتمسك بأن هذه املصالح 
مسائل  يف إيراين عربيالعربية وهناك تالق  وبأكبر قدر من االهتمام باملصالح أيضااحلسبان  يفتأخذ  أنيجب 

وحتى القرن  امليالديالفترة من القرن السابع  يفونهضته  اإلسالمقوة  أنوال يفوت احد على سبيل املثال  إسالمية
وتركيا ومصر وهذه القوة جميعا  إيران يفكانت متمثلة  اإلسالميالقوة الرئيسية للعامل  امليالدياخلامس عشر 

 التييكاد يقترب من سبعين مليون نسمة وإيران  الذيتركيا بعدد سكانها  إنبل نقول  األرضجودة على مازالت مو
 أنيقرب عدد سكانها من ثمانين مليون نسمة عليهم  التيخمسة وسبعين مليون نسمة ومصر  إىليصل تعدادها 

. فيما بينهم التالقينقاط  يفحث الب أيضااملسلمين ولكن عليهم  آمالحتقق  التييبحثوا عن الصيغة املناسبة 
عالقات  إىلمعنا تفتح الطريق  إيرانتكون تصرفات  أنومصر وتركيا لديهما عالقات متميزة وممتازة وعليه نأمل 

  . مماثلة للعالقات املصرية التركية
  مصر ؟  أغضبت التي اإليرانيةالتصرفات  هيما *

دة من بعض الدوائر على املسرح والعدوانية املتزاي يراينفزيون اإلالهجمات اإلعالمية واملظاهرات واألفالم والتلي**
املنطقة ورغم  يفوعدم جتاوب إيران للكثير من املطالب املصرية مع إيران وخاصة فيما يتعلق بأداء إيران  يرايناإل

هذا وتسعى  العالقات الطيبة مع مصر وتعمل لصالح أهميةاملقابل توجد دوائر داخل إيران تتفهم  يفذلك يوجد 
  .طهران يفقوة  األكثريكون هذا الصوت هو  أنلبناء العالقة مع مصر ونحن نأمل 

  يعكر صفو العالقات؟ يعالمإانه جمرد دور  أم اإليراين اإلعالميعكسه  السياسيهل نعتبر هذا التوتر  إذا*
ولألسف فإن كثيرا من  يصيغ املوضوعات السياسية الذيويجب االعتراف بأن اإلعالم هو  إعالميهو توتر **

  . يصيغ السياسة اإلعالمأبناء الشعوب يرون أن 
  العالقات العربية اإليرانية؟  يفأين مما يحدث من توترات  اإليراين العربيأين احلوار *
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املقدمة جزر اإلمارات  يفإيران أن هناك مصالح وآماال عربية وقضايا يجب حلها  يفنأمل أن يتفهم إخواننا **
هذا اإلقليم وبعض التصرفات  يفاخلارجية للتصعيد  اإلطرافضد األخطار اخلارجية وعدم دعوة  إلقليماوتأمين 

هذا اإلقليم ونأمل أن يهدأ اجلميع وأن يتعاملوا مع  يفالفرصة للقوة اخلارجية لالنغماس  إتاحة إىلكثيرا ما تقود 
العامل  يفمستودع الطاقة  األمرحقيقة  يفه يعتبر ألن اإلقليميحقق السلم واالستقرار لهذا  الذيبالشكل  األوضاع

  .اإلقليمهذا  أبناءويجب احلفاظ عليه لصالح 
فيما اعتبره البعض  املصريجناد عن رغبته لزيارة مصر ومل يرد اجلانب  احمدي إيرانأعلن رئيس  أنسبق *

  كيف ترون ذلك ؟  إيراننوع للتقارب مع  أليجتاهال مصريا 
عندما  إيرانعالقات طبيعية عادية هادئة مستقرة مع  إقامة نبغيونحن  إيرانوال رئيس  رانإينحن ال نتجاهل **

 اإليراينواألداء  – يمناألامللف  –تؤرق هذه العالقة ومن بين هذه املشاكل  التينحل بعض املشكالت  أننستطيع 
ران خاصة فيما يتعلق بجدارية جتاوزها من جانب إي أهميةنرى  التيومنها بعض التصرفات  اإلقليمعلى مستوى 

 يقليميحمل املستقبل ملصر وإيران عالقات طيبة هادئة مستقرة تتسم بالتعاون اإل أناإلسالمبوىل وغيره ونأمل 
جمال التجارة واالستثمار وبشكل يحقق لإلقليم هذا القدر من االستقرار ويطلق طاقات الشعبين  يفللتعاون  إضافة

  . ستة قرون أومثلما كان األمر منذ خمسة خلدمة الدولتين واإلسالم 
  هل تعتقد أن مناوشات إيران مع العرب لها عالقة بالضغوط األمريكية واإلسرائيلية ضد إيران؟ *

هو  اإليراين النوويكانت إسرائيل تشتبك مع إيران نتيجة ملواقف متعارضة بين الطرفين وإذا كان امللف  إذا**
كهربة منطقة الشرق األوسط دعونا نتعامل  وبالتايليؤدى إىل تعقيد هذه العالقة  يالذ بالتايلمفتاح املوقف وهو 

  . نتحدث عنه الذيوبشكل يفتح الطريق لهذا االستقرار  النوويوبإيجابية وبمنطق مع امللف 
  ال توتر مع دمشق

لعالقات بين دمشق ا يفملف العالقات العربية العربية ما مدى االهتمام به وهل بعد انتهاء أسباب التوتر *
  املواقف ؟  يفنرى انفراجا  أنوالقاهرة وكذلك الرياض ودمشق يمكن 

العالقات بين  يفالعالقات بين القاهرة ودمشق وإنما ما حدث هو لون خافت  يفهناك توترا  أنال اعتقد **
الطريق لعودة نشطة املستقبل يفتح  أنوآمل  اللبناينالطرفين ألسباب منها اختالف لرؤى فيما يتعلق بالوضع 

  . تكون عالقة حميمية بين الطرفين أنلعالقة يجب 
  حتمل هذا املعنى؟  األفق يفهل هناك مؤشرات *

  .املستقبل ببعض الرياح االيجابية يأتيحتوالت ولكن نأمل أن  أيالوقت الراهن مل أرصد  يف**
  س من دمشق؟ هل من املقبول أن تبلغ إسرائيل مصر نتائج مباحثاتها مع سوريا ولي*

  .سوريا يف اإلخوانيسأل عن ذلك **
  يهود باراك ؟ إ يسرائيلأبلغكم بها وزير الدفاع اإل التيماذا عن نتائج سير مفاوضات السالم بين سوريا وإسرائيل *

  . ألنها أمانة يجب أال نكشف عنها شيئا اإلسرائيليلن أحتدث فيما حتدث به وزير الدفاع **
  أزمات أخرى هل يمكن تعليق قرار املدعى العام ؟  يفن كلما جتاوز أزمة دخل السودا أنمن املالحظ *

جملس األمن أن يفعل ذلك ويقوم بهذه اخلطوة وحتى هذه  يفممثال  الدويلهذا األمر يرتبط بإقناع اجملتمع **
عليه آمل أن اللحظة مل نرصد نشاطا عربيا سودانيا دوليا يسعى إلقناع اجمللس بتعليق قرار املدعى العام و

  .هذا الصدد يفنرى مؤشرات  أنسبتمبر املقبل بنيويورك  يفنستطيع خالل انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
  رؤية مصر ملعاجلة املوقف مع السودان؟  هيما *

ية اجلامعة العرب يفالقرار الصادر عن جملس وزراء اخلارجية العرب  يفتراها مصر تمت صياغتها  التيالرؤية **
حقيقة األمر قامت مصر  يف والتيالرؤية املصرية  هياألمين العام وهذه  إىلوكذلك التوجيه الصادر من اجمللس 

حقها لقد صاغت مصر هذا القرار وقامت  يفال أزعم ملصر ما ليس  وإننيبصياغتها أثناء هذه االجتماعات 
  .هذا الصدد يف املصري العربيفكير تشرح عناصر الت لكيبالكثير من االتصاالت مع األطراف الدولية 

  للقمة االقتصادية العربية ؟  اإلعدادملف  يفهل من جديد *
لها بشكل جيد من خالل اجلامعة العربية وهناك اتصاالت مصرية مع كل من الكويت الدولة  اإلعداديتم **

صدور  أثناءة القمة العربية رئاس يفكان  الذي السعوديالدعوة لعقد هذه القمة ومع اجلانب  يفاملشاركة ملصر 
نؤمن عقد قمة ناجحة حتقق للدول والشعوب العربية كل  لكيهذا القرار ونأمل استكمال كافة العناصر املطروحة 

  .األهدافشهر يناير املقبل واليوم نحن نقترب من االتفاق على املفاهيم النهائية لهذه  يفأهدافها 
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