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« تستضيف وزيرة العالقات  «
الدولية والتعاون يف جنوب أفريقيا

»ناليدي باندور«

شــكلت جنــوب أفريقيــا حليفــاً مهمــاً لفلســطني منــذ العــام 1994، وحتديــداً 
ــى  ــال« إل ــلون ماندي ــادة »نيس ــي بقي ــي الوطن ــر األفريق ــزب املؤمت ــول ح ــع وص م
ــام  ــن الع ــخة م ــت راس ــية أصبح ــات دبلوماس ــالق عالق ــك إط ــال ذل ــم، وت احلك
ــرر  ــا للتح ــي جهوده ــطني ف ــاً لفلس ــاً قوي ــبرغ داعم ــكلت جوهانس 1995، وش
ــبب  ــاة بس ــن املعان ــاً م ــن تاريخ ــارك البلدي ــل تش ــي ظ ــي ف ــاء الوطن والبن
سياســات التمييــز والفصــل العنصــري، ودعمــت جنــوب أفريقيــا فلســطني فــي 

ــروط. ــر مش ــكل غي ــا بش ــتوى أفريقي ــى مس ــدة وعل األمم املتح

ــرة  ــدد وزي ــذا الع ــي ه « ف ــتضيف » ــياق تس ــذا الس ــي ه  وف
ــالع  ــدور« لالط ــدي بان ــا »نالي ــوب أفريقي ــي جن ــاون ف ــة والتع ــات الدولي العالق
علــى واقــع بالدهــا بعــد انقضــاء الفصــل العنصــري وعالقــات بالدهــا بالشــرق 
األوســط والعالقــات الفلســطينية اجلنــوب أفريقيــة ورؤيــة بالدهــا مللــف الصــراع 

فــي الشــرق األوســط. 

« تستضيف وزيرة العالقات الدولية والتعاون يف جنوب أفريقيا «

* تشكر أسرة شؤون فلسطينية سفارة فلسطني في جنوب أفريقيا على دورها في إجناز هذه املقابلة
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· هــل ميكنكــم إلقــاء الضــوء علــى الوضــع احلالــي فــي جنــوب أفريقيــا بعــد 	
عقــود مــن انقضــاء عهــد الفصــل العنصــري فيهــا؟ مــا اإلجنــازات التــي 

ــات التــي تواجهكــم؟ حققتموهــا؟ ومــا أهــم التحدي

اســتهّلت جنــوب أفريقيــا والبلــدان حــول العالــم عــام 2021 مبكافحــة 
ــبل  ــى األرواح وس ــد-19 عل ــة كوفي ــدد موج ــه جت ــذي خّلف ــق ال ــر العمي التأثي
كســب العيــش. يعيــش العالــم اآلن وســط هــذا الوبــاء العاملــي الفّتــاك الــذي 
عطــل مجــرى األعمــال املعتــاد القائــم أصــالً؛ مــا أجبــر الــدول علــى مراجعــة 

ــم. ــة املعال ــر واضح ــة غي ــروف الراهن ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــتراتيجياتها ف إس

بعــد ثبــوت أول حــاالت اإلصابــة بالفيــروس فــي جنــوب أفريقيــا فــي آذار 
)مــارس( 2020، اســتجابت احلكومــة فــوراً لتفشــي الفيــروس، متخــذة إجــراءات 
حاســمة فــي الوقــت املناســب الحتــواء انتشــاره، ومســتفيدة مــن الظــرف لبنــاء 
ــر  ــذ تدابي ــزم لتنفي ــرعة وع ــة بس ــت احلكوم ــد حترك ــة. لق ــا الصحي إمكانياته
ــل  ــاق سالس ــا أع ــالق م ــى اإلغ ــة عل ــة وعاملي ــود محلي ــرض قي ــع ف ــة، م اإلغاث
اإلمــداد، وأوقــف التجــارة والســياحة، وقّيــد األعمــال التجاريــة والعمــال، مؤديــاً 
ــن  ــرة م ــزاء كبي ــال أج ــهم وإيص ــب عيش ــبل كس ــن س ــدان العديدي ــى فق إل

ــي.  ــود فعل ــة رك ــى حال ــة إل ــات االقتصادي القطاع

تزامــن تفشــي الفيــروس مــع مواجهــة البــالد مجموعــة كبيــرة مــن التحديــات 
االجتماعيــة والسياســية التــي تتضمــن مهمــة تعزيــز بنــاء مؤسســات احلكــم. 
لقــد جــاء الفيــروس بالتزامــن مــع تولــي جنــوب أفريقيــا رئاســة االحتــاد األفريقــي 
ــن  ــس األم ــي مجل ــم ف ــر دائ ــداً غي ــة مقع ــرة الثالث ــغلها للم ــام 2020، وش لع
ــذه  ــي ه ــالد ف ــى الب ــؤولية عل ــف املس ــا ضاع ــذا م ــدة، وه ــأمم املتح ــع ل التاب

الفتــرة احلرجــة.

أمــا عــن اإلجنــازات، فقــد مــرت جنــوب أفريقيــا بقرابــة ثالثة قــرون من االســتعمار 
وعقــود مــن الفصــل العنصــري، تعرضــت خاللهــا لتخّلــف ممنهــج ومتعمــد طال 
غالبيــة الســكان مــن النواحــي االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والسياســية. هدفــت 
برامــج التحــول التــي وضعتهــا احلكومــة منــذ عــام 1994 إلــى التخلــص مــن 

أثــر االســتعمار وكذلــك الفصــل العنصــري الــذي أُعلــن جرميــة ضــد اإلنســانية.

تكمــل دميقراطيــة جنــوب أفريقيــا الدســتورية عامهــا الســابع والعشــرين فــي 
ــي  ــج. فف ــاوت النتائ ــجالً متف ــا س ــروي إجنازاته ــام. وت ــذا الع ــل( ه ــان )أبري نيس

« تستضيف وزيرة العالقات الدولية والتعاون يف جنوب أفريقيا «
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ــاز  ــر منح ــي، غي ــد، دميقراط ــع موح ــاء مجتم ــنا ببن ــا أنفس ــام 1994، كلفن الع
للعــرق أو اجلنــس، ومزدهــر، مبــا فــي ذلــك بنــاء أفريقيــا أفضــل فــي عالــم أفضــل. 
وقــد أحــرزت اإلدارات املتعاقبــة تقدمــاً لضمــان حتقيقنــا هــذه الرؤيــة، مــن خــالل 
املبــادرات والبرامــج الراميــة للتصــدي للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي 
تواجهنــا. وإذ نراجــع إجنــازات األعــوام الســبعة والعشــرين املاضيــة، نــدرك أننــا ما 
زلنــا بحاجــة لتقــدمي الكثيــر فــي ســبيل القضــاء علــى الفقــر، وعــدم املســاواة، 
والبطالــة، وتعــّد خطــة بالدنــا الوطنيــة للتنميــة، املنســجمة مــع أجنــدة االحتــاد 
األفريقــي لعــام 2063، وأهــداف األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة، مبثابــة خطــة 
ــا علــى األصــول  ــة. وترتكــز هــذه النواي ــا للتنميــة االجتماعيــة واالقتصادي أمتن

الدســتورية ألحــد أكثــر دســاتير العالــم تقدميــة.

ــوب  ــع اجلن ــان جلمي ــوق اإلنس ــاً حلق ــا أساس ــوب أفريقي ــتور جن ــكل دس يش
أفريقيـــني، وهــو إطــار جملتمــع عــادل ومنصــف. يعــّد دســتور جنــوب أفريقيــا الذي 
ــن  ــية م ــة والسياس ــوق املدني ــني احلق ــي ب ــه التقدم ــم لدمج ــه العال ــاد ب أش
جانــب، واحلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة مــن جانــب آخــر، أداة قويــة 
ــد اجملتمعــات لنيــل حقوقهــا. وقــد حققــت البــالد مكاســب هامــة فــي  فــي ي
ــر  ــكال الفق ــام 1994، إال أن أش ــذ ع ــة من ــة واالقتصادي ــوق االجتماعي ــل احلق ني
وعــدم املســاواة فــي جنــوب أفريقيــا أصبحــت متقاطعــة بشــكل متزايــد. تركزت 
األهــداف االقتصاديــة للحكومــة منــذ مطلــع الدميقراطيــة فــي جنــوب أفريقيــا، 
علــى خلــق فــرص العمــل والقضــاء علــى الفقــر واحلــد مــن عــدم املســاواة، مــع 

احلفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى االســتثمار والنمــو.

قبــل عــام 1994، كانــت احليــاة بالنســبة لغالبيــة ســكان جنــوب أفريقيــا بعيدة 
كل البعــد عــن اجملتمــع املزدهــر النابــض باحليــاة الــذي نعرفــه اآلن. كان الســود 
ــش،  ــب العي ــبل كس ــن س ــا م ــم وغيره ــن أراضيه ــني م ــن، ومحروم مضطهدي
ومجرديــن بصــورة ممنهجــة مــن حقوقهــم اإلنســانية األساســية، مبــا فــي ذلــك 
حــق التصويــت وحريــة احلركــة وتكويــن اجلمعيــات. افتقر النــاس للخدمــات التي 
نعتبرهــا مــن املســلمات مثــل الكهربــاء والصــرف الصحــي وامليــاه، وعاشــوا فــي 
ظــروف مروعــة وغيــر إنســانية. عومــل الســود كمــل لــو أنهــم قّطاعــات خشــب 
وســاحبات ميــاه، إذ تعمــدت حكومــة الفصــل العنصــري وســعت صراحــة إلــى 
ــطة.  ــارات متوس ــب مه ــارات أو تتطل ــب أي مه ــن ال تتطل ــي مه ــم ف تقييده
ــي. إذ يشــكل صــوت  ــع احلال تشــكل هــذه األوضــاع تناقضــاً صارخــاً مــع الواق
املواطنــني اليــوم جــزءاً محوريــاً فــي بنــاء البــالد. فقــد ارتكــز توفيــر حيــاة أفضــل 
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للمواطنــني علــى اســتعادة الكرامــة اإلنســانية، واحتــرام حيــاة البشــر، وخلــق 
ــواب التعليــم أمــام اجلميــع، وتوفيــر  ــق، وبنــاء املنــازل، وفتــح أب فــرص عمــل الئ

اخلدمــات األساســية.

حققــت دميقراطيــة جنــوب أفريقيــا الوليــدة، وســط أزمــة كوفيــد-19، تقدمــاً 
ــتويات  ــوالً ملس ــة وص ــاد والعمال ــدءاً باالقتص ــاالت ب ــف اجمل ــي مختل ــالً ف هائ
املعيشــة، والفقــر، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، واجلرميــة. يُظهــر هــذا الوبــاء 
احلاجــة امللحــة إلــى إجــراء املزيــد مــن التغييــرات، مــن أجــل وضــع جنــوب أفريقيا 
علــى مســار تنمــوي أقــوى لتحقيــق منــو أكثــر اســتدامة وشــموالً. إن احلكومــة 
بصــدد القيــام بإصالحــات هيكليــة لتســهيل حتقيــق منــو أعلــى وأكثــر شــموالً 
ــوف  ــا. س ــوب أفريقي ــا جن ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي ــص م ــل التخل ــن أج م
تخضــع صناعــات شــبكات االتصــاالت والكهربــاء، واملوانــئ، والســكك احلديديــة، 
والطــرق، إلــى التحديــث واإلصــالح. وســُيعاد توجيه السياســات التجاريــة لصالح 
االســتفادة مــن منطقــة التجــارة احلــرة فــي أفريقيــا، وحتقيــق تكامــل إقليمــي 
أكبــر، وجعــل جنــوب أفريقيــا منصــة تصديــر إلــى املنطقــة. وســيتم تخفيــض 
ــدء، والنمــو، واملنافســة  ــة الب ــى يتســنّى لأعمــال التجاري حواجــز الدخــول حت
بســهولة أكبــر. وســينصب تركيــز الدعــم علــى القطاعــات كثيفــة العمالــة 
ــني  ــاس لتأم ــر للن ــات أكب ــا إمكاني ــر فيه ــي تتوف ــة الت ــياحة والزراع ــل الس مث
ــز حكــم الشــركات  فــرص عمــل. إن تطبيــق اإلصالحــات يجــري مــن أجــل تعزي

اململوكــة للدولــة.

ــم  ــي ل ــدة الت ــازات العدي ــا واإلجن ــي حققناه ــازات الت ــا اإلجن ــد أن تلهمن ال ب
أذكرهــا فــي مواجهــة التحديــات املقبلــة. بينمــا يدخــل العالــم الســنة الثانيــة 
ــتقبلي  ــى املس ــأن املنحن ــة بش ــور اجملهول ــن األم ــد م ــة العدي ــاء، ثّم ــن الوب م
ــه  ــذي خلف ــاني ال ــادي واإلنس ــي واالقتص ــر االجتماع ــكل األث ــروس. ويش للفي
ــع  ــذ مطل ــا من ــوب أفريقي ــا جن ــي حققته ــب الت ــداً للمكاس ــد-١٩ تهدي كوفي
دميقراطيتنــا. مــن املرجــح أيضــاً أن يبقــى األثــر ملموســاً بعــد مــرور أشــهر، إن 
لــم يكــن ســنوات، علــى الوبــاء، حتــى مــع اتخاذنــا تدابيــر اجتماعيــة واقتصاديــة 

ــة.  ــر الوبائي ــدة اخملاط ــن ح ــف م للتخفي

أمــا عــن التحديــات، فقــد كشــف الوبــاء بوضــوح تــام عــدة حتديــات جســيمة 
تواجــه جنــوب أفريقيــا علــى الرغــم مــن التقــدم احملمــود الــذي حققتــه 
حكوماتهــا علــى مــدار العقديــن املاضيــني. فــي عــام 2020، واجــه البلــد حتديــاً 
مزدوجــاً، إذ كان عليــه أن يحتــوي ويُديــر تفشــي كوفيــد-19 وينفــذ فــي الوقــت 
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ــد  ــع. لق ــكل أوس ــامل بش ــو الش ــز النم ــاريع لتعزي ــات ومش ــه سياس نفس
تعمقــت حتديــات البــالد االجتماعيــة واالقتصاديــة املتمثلــة فــي البطالــة والفقر 
ــورات  ــل التط ــة بفع ــن الدميقراطي ــن م ــن عقدي ــر م ــد أكث ــاواة بع ــدم املس وع

ــد-19. ــن كوفي ــت ع ــي جنم ــة الت الالحق

أوضــاع جنــوب أفريقيــا اليــوم أفضــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه عــام 1994 رغــم عــدم 
إمتــام عمــل احلكومــة. لقــد حققــت احلكومــة تقدمــاً كبيــراً فــي ضمــان متتــع اجلنــوب 
ــة  ــة، وهــي اخلطــة االقتصادي ــة الوطني ــاة كرميــة. تقــدم خطــة التنمي أفريقيــني بحي
ــر  ــة ميكــن أن تغي ــة بيئ ــا، بعــض االقتراحــات بشــأن تهيئ ــوب أفريقي ــة جلن االجتماعي
ــام  ــي ع ــه ف ــعى إلي ــذي نس ــع ال ــوع اجملتم ــدد ن ــا حت ــل، كم ــى األفض ــاس إل ــاة الن حي
2030؛ بحيــث يكــون مجتمعــاً ال جيــاع فيــه، ويســتطيع أفــراده الذهــاب إلــى املدرســة 
واســتكمال تعليمهــم إذا أرادوا، ويتوفــر لهــم العمــل، ويشــاركون جميعــاً مجتمعيــاً، 

ألن احتياجــات كل منهــم للوصــول إلــى إمكاناتــه القصــوى قــد توفــرت. 

· ما املبادئ واألهداف التوجيهية لسياسة جنوب أفريقيا اخلارجية؟	

ــام  ــداث ع ــل أح ــا قب ــى م ــة إل ــا اخلارجي ــوب أفريقي ــة جن ــذور سياس ــع ج ترج
1994 التاريخيــة، إلــى ميثــاق احلريــة وغيــره مــن القــرارات واألحــداث التاريخيــة 
التــي شــكلت النســيج الغنــي لنضالنــا التاريخــي مــن أجــل احلريــة. وتســتنير 
ــن  ــر م ــع الكثي ــي دف ــا الت ــا، ومبادئن ــي، وقيمن ــن الدول ــي التضام ــا ف بتجربتن
ــعب  ــني ش ــن ب ــت م ــي خرج ــة الت ــادة احلكيم ــي، وبالقي ــا الغال ــا ثمنه أبطالن
جنــوب أفريقيــا الــذي كان مصممــاً، رغــم كل الصعــاب، علــى بنــاء أمــة متحــررة 

ــز.  ــل والتميي ــاد والفص ــن االضطه م

ــادل،  ــرام املتب ــى االحت ــة عل ــات الدولي ــا فــي العالق ــوب أفريقي يقــوم توجــه جن
واملســاواة فــي الســيادة، والســالم. وتســتنير سياســتنا اخلارجيــة بالقيــم واملبادئ 
األساســية املنصــوص عليهــا فــي دســتورنا، مبــا فــي ذلــك الكرامــة اإلنســانية، 
ــة،  ــذ العنصري ــانية، ونب ــات اإلنس ــوق واحلري ــوض باحلق ــاواة، والنه ــق املس وحتقي
ورفــض التمييــز علــى أســاس اجلنــس، والدميقراطيــة، واحتــرام ســيادة القانــون.

ــات  ــي االنتخاب ــوزه ف ــدى ف ــم ل ــي احلاك ــي األفريق ــر الوطن ــزب املؤمت ــعى ح س
ــا  ــادة إدماجه ــا وإع ــوب أفريقي ــورة جن ــد ص ــى جتدي ــام 1994 إل ــة ع الدميقراطي
ــز حقــوق  فــي اجملتمــع الدولــي. وقــد تأسســت سياســتها اخلارجيــة علــى ركائ
ــة،  ــح األفريقي ــي، والنهــوض باملصال ــون الدول ــة والقان ــرام العدال اإلنســان، واحت
والتعــاون االقتصــادي اإلقليمــي والدولــي. وتعهــدت أول حكومــة دميقراطيــة فــي 
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ــة  ــا بسياس ــال، بالتزامه ــون ماندي ــس نيلس ــادة الرئي ــت قي ــا، حت ــوب أفريقي جن
ــة عــن تضامنهــا مــع الشــعوب  ــى حقــوق اإلنســان، معرب ــة قائمــة عل خارجي

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــدة ف املضطه

تســتنير سياســة جنــوب أفريقيــا اخلارجيــة بدســتورها ومبادئهــا التأسيســية. 
والسياســة اخلارجيــة أداة هامــة تســاهم فــي حتقيــق خطــة التنميــة الوطنيــة: 
ــير وزارة  ــد. وتس ــط األم ــتراتيجي املتوس ــار اإلس ــالل اإلط ــن خ ــة 2030 م رؤي
ــورة،  ــة املذك ــة التنمي ــي خط ــددة ف ــة احمل ــب الرؤي ــا حس ــي عمله ــة ف اخلارجي
واجنــدة االحتــاد األفريقــي لعــام 2063، وخطــة األمم املتحــدة للعــام 2030 ألهــداف 
ــات الوطنيــة احملــددة ســنويّاً فــي  التنميــة املســتدامة. وتشــكل كذلــك األولوي
ــوزارة فــي الســنة  ــز اإلســتراتيجي لعمــل ال خطــاب األمــة الــذي يقــدم التركي

املاليــة مالمــح عملنــا كــوزارة. 
ــا  ــق ألولوياتن ــح ودقي ــم واض ــة فه ــا اخلارجي ــوب أفريقي ــة جن ــرك سياس يح
الوطنيــة واإلقليميــة والقاريــة باالســتناد إلــى هويتنــا كبلــد أفريقــي فــي عالــم 
ــارة  ــي الق ــتراتيجية ف ــات اجليوإس ــت السياس ــث أصبح ــاب، حي ــدد األقط متع
ذات أهميــة متزايــدة للمنافســة االقتصاديــة السياســية العامليــة علــى املــوارد 

ــوق. ــة الس ــة وحص الطبيعي

· هــل ميكنكــم إلقــاء الضــوء علــى العالقــات بــني جنــوب أفريقيــا والعالــم 	
العربــي؟ مــا اخلطــط التــي لديكــم لتطويــر هــذه العالقــة؟ ومــا العقبــات 

التــي تواجــه عالقــات كهــذه، إن وجــدت؟
يتمتــع الشــرق األوســط أو العالــم العربــي، كمــا تشــيرون لــه، مبكانــة فريــدة 
ومهمــة فــي سياســة جنــوب أفريقيــا اخلارجيــة. كثفــت جنــوب أفريقيــا علــى 
ــر مــع بلــدان  ــن املاضيــني مشــاركتها الدبلوماســية بشــكل كبي مــدى العقدي
الشــرق األوســط. وترتكــز قــوة عالقــات جنــوب أفريقيــا مــع هــذه املنطقــة علــى 
قيمنــا ومبادئنــا املتشــابهة التــي تســتند إلــى التزامنــا بشــراكة تدعــم أولوياتنا 
التنمويــة الوطنيــة، والتزامنــا باألمــن اإلنســاني علــى الصعيــد العاملــي، وأولويــة 

دور القانــون الدولــي، وأهميــة دور األمم املتحــدة فــي احلوكمــة العامليــة.
ال ميكــن أن يكــون نهجنــا جتــاه الشــرق األوســط الــذي يعــد أحــد أكثــر املناطــق 
تنوعــاً وتعقيــداً فــي العالــم واحــداً يناســب اجلميــع. إنــه يتألــف مــن مجموعــة 
مــن التوجهــات املتنوعــة التــي تعكــس مصالــح أيديولوجيــة وسياســية 
ــية  ــي الدبلوماس ــية ف ــر األساس ــى العناص ــد عل ــة تؤك ــة واقتصادي وتاريخي

ــة. والتنمي
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لقــد أحرزنــا تقدمــاً عظيمــاً فــي عالقاتنــا مــع بلــدان الشــرق األوســط ســواء 
ــور  ــي. وتتمح ــي أو االجتماع ــادي أو السياس ــد االقتص ــى الصعي ــك عل كان ذل
مشــاركتنا الثنائيــة واملتعــددة األطــراف مــع بلــدان هــذه املنطقــة فــي اجملــاالت 

التاليــة:

ــا 	 ــى قيمن ــي تتبن ــدان الت ــع البل ــة م ــة خاص ــية قوي ــط سياس ــاء رواب بن
ــل. ــم أفض ــا لعال ــاركنا رؤيتن وتش

ــة، ومواجهــة 	 ــاء الدول ــرات ومشــاركتها فــي مجــال بن االســتفادة مــن اخلب
ــي.  ــاد تنافس ــاء اقتص ــة، وبن ــات التنموي التحدي

ــة 	 ــة والثقاف ــاالت الرياض ــي مج ــداً ف ــعوب، حتدي ــني الش ــط ب ــز الرواب تعزي
ــن.  والدي

التعاون االقتصادي، مبا في ذلك تعزيز التجارة واالستثمار لصالح بلدنا.	
التعاون التقني لتعزيز التبادالت العلمية والتكنولوجية، وغيرها.	
بنــاء حتالفــات إســتراتيجية مــن أجــل التحــول فــي النظــام الدولــي، مبــا فــي 	

ذلــك املنظمــات الرئيســية املتعــددة األطــراف.

ــراً  ــر تأثي ــر وأكث ــر أكب ــا مــع الشــرق األوســط اجملــال أمــام منب تفســح عالقاتن
ــي. ــال األفريق ــدول األعم ــوض بج للنه

ال تــزال جنــوب أفريقيــا تشــعر بقلــق عميــق إزاء املنازعــات اإلقليميــة فــي هــذه 
املنطقــة، وتســعى إلــى تســويات ســلمية للصراعــات املذكــورة. وتعمــل جنــوب 
أفريقيــا جاهــدة، بوصفهــا داعمــاً ثابتــاً وميســراً للســالم فــي الشــرق األوســط، 
ــرائيلي-  ــراع اإلس ــلمية للص ــية س ــوية سياس ــى تس ــل إل ــل التوص ــن أج م
ــر،  ــق التوت ــن مناط ــا م ــن، وغيره ــوريا، واليم ــي س ــات ف ــطيني، والصراع الفلس

بهــدف حتقيــق الســالم واالســتقرار فــي الشــرق األوســط.

يتطلــب تاريخنــا ودبلوماســيتنا منــا جهــداً أكبــر فــي ظــل التغييرات الشــاملة 
التــي جتتــاح العالــم ومتــس حيــاة النــاس. وســنواصل املشــاركة فــي العالقــات 
ــر  ــني األمم أم ــط ب ــا. فالتراب ــب أعينن ــا نص ــني أهدافن ــني واضع ــاون الدولي والتع
بديهــي فــي مرحلــة التغيــر الســريع واملســتمر التــي نعيشــها والتعــاون املتبادل 

املنافــع بــني األمم أصبــح ضــرورة واضحــة كذلــك.
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· هــل ميكنكــم وضعنــا بصــورة العالقــات بــني فلســطني وجنــوب أفريقيــا؟ 	
كيــف بــدأت؟ ومــا مرتكــزات هــذه العالقــات، هــل هــي عوامــل تاريخيــة، أم 
املصالــح، أم عوامــل أخالقيــة.. إلــخ؟ إذا كانــت لديكــم ذاكــرة شــخصية 

عــن فلســطني، يســعدنا احلديــث عنهــا.

ــال  ــام النض ــى أي ــود إل ــة تع ــات ودي ــا بعالق ــوب أفريقي ــطني وجن ــع فلس تتمت
ضــد الفصــل العنصــري عندمــا أقــام املؤمتــر الوطنــي األفريقــي واحلــزب احلاكــم 
ــا  ــام 1994، م ــل ع ــة قب ــة وأخوي ــات ودي ــطينية عالق ــر الفلس ــة التحري ومنظم
ــرت  ــي، اعتب ــالت، وبالتال ــة الص ــدة وإقام ــات اجلي ــم والعالق ــن التفاه ــفر ع أس
ــطيني  ــعب الفلس ــاة الش ــن معان ــر ع ــبة للتعبي ــاة مناس ــا قن ــوب أفريقي جن

ــه. ــه وتطلعات وحقوق

ــة  ــة وعملي ــس تاريخي ــى أس ــة عل ــا، القائم ــوب أفريقي ــة جن ــزم حكوم تلت
وأخالقيــة )حقــوق اإلنســان( بالقضيــة الفلســطينية ضــد الفصــل العنصــري 
واالحتــالل اإلســرائيليني. وقــد تعــززت العالقــة بــني البلديــن منــذ إقامــة العالقات 
ــر« 1995. إذ افتتحــت فــي ذلــك  الدبلوماســية الرســمية فــي 15 شــباط »فبراي
ــح  ــام 1999، افتت ــي ع ــا، وف ــوب أفريقي ــي جن ــطينية ف ــفارة الفلس ــام الس الع

ــي رام اهلل. ــا ف ــوب أفريقي ــي جلن ــب التمثيل املكت

ــاورات  ــات املش ــوزاري، وآلي ــتوى ال ــى املس ــتركة عل ــاون املش ــة التع ــد جلن تع
السياســية بــني جنــوب أفريقيــا وفلســطني، حوافــز هيكلية فــي تعزيــز العالقات 
بــني جنــوب أفريقيــا وفلســطني، وتعبيــراً عــن روابــط الصداقــة والدعــم املتبــادل 

القويــة والطويلــة األمــد بــني البلديــن.

اتخــذت الدولتــان مســارات مختلفــة لتعزيــز هــذه العالقــة القويــة. وفضــالً عــن 
ــي  ــن الثنائ ــى الصعيدي ــة الفلســطينية عل الدعــم السياســي القــوي للقضي
ــن  ــة م ــة متواضع ــاهمات مالي ــدمي مس ــا تق ــوب أفريقي ــل جن ــي، تواص والدول
أجــل دعــم ســفارة فلســطني فــي بريتوريــا مــن أجــل االحتفــال الســنوي بيــوم 

التضامــن العاملــي مــع الشــعب الفلســطيني.

· مــا طبيعــة ومــدى قــوة العالقــات اجلنــوب أفريقيــة- الفلســطينية اآلن؟ 	
وأيضــاً، كيــف توديــن رؤيــة هــذه العالقــات فــي املســتقبل؟

ظلــت سياســة جنــوب أفريقيــا اخلارجيــة ومواقفهــا الدبلوماســية جتــاه الصراع 
اإلســرائيلي- الفلســطيني ثابتــة بشــكل ملحــوظ منــذ فجــر الدميقراطيــة فــي 
بلدنــا وقيــادة أول رئيــس، الرفيــق نيلســون مانديــال. وال تقتصــر سياســة جنــوب 
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أفريقيــا اخلارجيــة علــى مواقــف بريتوريــا وإجراءاتهــا الثابتــة فــي ظــل التغييرات 
اخملتلفــة التــي شــهدتها اإلدارات الدميقراطيــة فــي جنــوب أفريقيــا.

ــل إلــى إيجــاد تدابيــر تصاحليــة،  ــا منــذ وقــت طوي لقــد ســعت جنــوب أفريقي
وبــادرت إلــى وضــع ودعــم مشــاريع قــرارات لصالــح فلســطني، وحضــرت العديــد 
ــة  ــت القضي ــي تناول ــدة الت ــأمم املتح ــع ل ــن التاب ــس األم ــات مجل ــن اجتماع م
ــت  ــام 1994، ودعم ــذ ع ــق من ــت متس ــلوك تصوي ــت بس ــطينية، والتزم الفلس
ــة  ــد احلمل ــدة، وبالتحدي ــي األمم املتح ــة ف ــا دول ــراف به ــطني باالعت ــب فلس طل
الدبلوماســية »فلســطني 194« فــي العــام 2009. لقــد دافعــت جنــوب أفريقيــا 

عــن الفلســطينيني فــي جميــع مؤمتــرات الســالم التــي حضرتهــا.

مبادرات سابقة جلنوب أفريقيا دعماً للقضية الفلسطينية:

· صادقــت جنــوب أفريقيــا على تقريــر )اللجنــة األميركية، عــام 2001، برئاســة 	
جــورج( ميتشــيل الــذي ترعــاه الواليــات املتحــدة، وخطــة )وقــف إطــالق النار، 
ــت،  ــورج( تيني ــة، ج ــة األميركي ــتخبارات املركزي ــر االس ــا مدي ــي اقترحه الت
إلــى جانــب دعمهــا الشــعبي لقــرارات مجلــس األمــن ذات العالقــة. ورحبــت 
ــة التــي رعتهــا الســعودية فــي آذار  ــادرة الســالم العربي ــا مبب جنــوب أفريقي
)مــارس( 2002، وبخريطــة الطريــق التــي أعدتهــا اللجنــة الرباعيــة )الواليــات 
املتحــدة واالحتــاد األوروبــي وروســيا واألمم املتحــدة( فــي الشــرق األوســط فــي 

أيــار )مايــو( 2003. 
· ــرت 	 ــي ظه ــي الت ــع املدن ــادرة اجملتم ــا ملب ــن دعمه ــا ع ــوب أفريقي ــت جن أعرب

ــة خلارطــة  ــرة إياهــا مكمل بوصفهــا اتفــاق جنيــف فــي العــام 2004 معتب
الطريــق. وقــد أعلنــت جنــوب أفريقيــا تأييدهــا نشــر قــوة مراقبــة دوليــة فــي 

األراضــي الفلســطينية احملتلــة.
· ــى 	 ــطس( 2012، عل ــي 22 آب )أغس ــا ف ــوب أفريقي ــس وزراء جن ــق مجل واف

ــات  ــى املنتج ــات عل ــع العالم ــق بوض ــم 379 املتعل ــي رق ــعار احلكوم اإلش
القادمــة مــن األراضــي الفلســطينية احملتلــة. وشــعرت احلكومة اإلســرائيلية 
»باألســى« ألن مجلــس وزراء جنــوب أفريقيــا بأكملــه قــد وافــق على اإلشــعار 
ــواردة مــن األراضــي احملتلــة. الــذي يطالــب بوضــع عالمــات علــى املنتجــات ال

· ــو( 	 ــران )يوني ــي حزي ــد، ف ــوا هوالن ــابق، فرانس ــي الس ــس الفرنس ــادر الرئي ب
2016، باســتضافة مؤمتــر للســالم فــي الشــرق األوســط يهــدف إلــى إحيــاء 
ــي  ــا ف ــتضافت فرنس ــطينية. واس ــرائيلية الفلس ــالم اإلس ــات الس محادث
ــرت  ــي الشــرق األوســط ذكّ ــراً للســالم ف ــر( 2017، مؤمت ــي )يناي ــون الثان كان
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ــني  ــواراً ب ــابق ح ــي الس ــدأت ف ــا ب ــني بأنه ــا اجملتمع ــوب أفريقي ــه جن في
مجموعــات مختلفــة مــن الفلســطينيني واإلســرائيليني، وشــاركت خاللــه 
جتربتهــا فــي املفاوضــات وبنــاء الســالم وعمليــات بنــاء الدســتور واالنتقــال 

ــي. ــول الدميقراط ــى التح إل
· ــا، 	 ــوب زوم ــابق جاك ــس الس ــة الرئي ــت رئاس ــا، حت ــوب أفريقي ــت جن عين

مبعوثــني رئاســيني زاروا عــدة دول فــي منطقــة الشــرق األوســط وتواصلــوا 
مــع القــادة وصنــاع الــرأي فيهــا، ملتمســني اآلراء حــول كيفيــة إحيــاء حــل 

ــاً. ــه قدم ــني ودفع الدولت
· وجهــت جنــوب أفريقيــا دعــوة للحكومــات، مــن خــالل عالقاتهــا مــع بلــدان 	

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ودول اجلنــوب، مبــا فيهــا بقيــة 
دول القــارة األفريقيــة، مــن أجــل دعــم جهــود الســالم الدوليــة الراميــة إلــى 

حــل الصــراع اإلســرائيلي- الفلســطيني املمتــد طويــالً.
· ــي 	 ــراف ف ــددة األط ــا املتع ــب تعهداته ــى جان ــا، إل ــوب أفريقي ــت جن تابع

منتديــات مثــل مجموعــة البريكــس وحركــة عــدم االنحيــاز ومجموعــة الـــ 
77، العديــد مــن قنــوات املشــاركة الثنائيــة والثالثيــة فــي عمليــة الســالم 
فــي الشــرق األوســط، وحاولــت التوســط عــام 2002 فــي محادثــات الســالم 
ــبير«  ــي س ــي ف ــالم الرئاس ــادرة الس ــن »مب ــطني ضم ــرائيل وفلس ــني إس ب
أفريقيــا  جنــوب  واســتضافت   .  )Spier Presidential Peace Initiative(
جولتــني مــن محادثــات ســبير الراميــة إلــى تعزيــز معســكري الســالم علــى 
كال اجلانبــني ومشــاركة خبراتهــا فــي املفاوضــات وصنــع الســالم واالنتقــال 
ــدة. ــة األمم املتح ــر منظوم ــة، عب ــالم الدولي ــود الس ــم جه ــي، ودع الدميقراط

أظهــرت مبــادرة ســبير روح االلتــزام باحلــوار والشــراكة مــن أجــل الســالم بــني 
الطرفــني. وســتواصل جنــوب أفريقيــا دعــم وتشــجيع الطرفــني علــى العمــل من 
أجــل احلــوار الســلمي والتفــاوض باعتبــاره الســبيل الوحيــد إليجــاد حــل دائــم 

متاشــياً مــع نتائــج مبــادرة ســبير.

أظهــرت هــذه االجتماعــات والتفاعــالت نتيجــة واضحــة مفادهــا ثبــات جنــوب 
أفريقيــا فــي تضامنهــا مــع فلســطني وأنهــا تــرى نفســها شــريكاً فــي النضــال 

الفلســطيني مــن أجــل العدالــة والســالم.

ــادل  ــطني، وتب ــع فلس ــتركة م ــود مش ــذل جه ــة ب ــا مواصل ــوب أفريقي ــود جن ت
الدعــم معهــا بثبــات فــي املســائل السياســية واالقتصاديــة، وتعزيــز التنســيق 

والتعــاون، والنهــوض بالتعــاون الثنائــي فــي مجــاالت محــددة باســتمرار.
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· أشــارت تقاريــر إعالميــة فــي نيســان )أبريــل( 2019 إلــى أن جنــوب أفريقيــا لن 	
تســتبدل ســفيرها لــدى إســرائيل وكان فــي هــذا خفــض ملســتوى العالقــات 
ــون  ــف تصف ــا؟ كي ــا تأثيره ــذه، وم ــوة كه ــذمت خط ــاذا اتخ ــية. مل الدبلوماس

العالقــة مــع إســرائيل اليــوم؟

ــل)  ــان (أبري ــي نيس ــولو، ف ــوي سيس ــابقة، ليندي ــة الس ــرة اخلارجي ــت وزي أعلن
ــذا  ــاء ه ــب. ج ــل أبي ــدى ت ــفيرها ل ــتبدل س ــن تس ــا ل ــوب أفريقي 2019 أن جن
ــن  ــو( 2018 م ــار )ماي ــي أي ــا ف ــوب أفريقي ــفير جن ــتدعاء س ــب اس ــالن عق اإلع
ــيرة  ــالل مس ــطينيني خ ــن الفلس ــل املتظاهري ــى مقت ــاً عل ــرائيل احتجاج إس
العــودة الكبــرى فــي قطــاع غــزة احملاصــر. وقــد اتُخــذ هــذا اإلجــراء بســبب قلقنــا 
ــر املصيــر ورفــض  إزاء االنتهــاك املســتمر حلــق الشــعب الفلســطيني فــي تقري
حكومــة إســرائيل الدخــول فــي مفاوضــات مجديــة إليجــاد حــل عــادل وســلمي 

ــطيني.  ــرائيلي– الفلس ــراع اإلس للص

ــاتها  ــرائيل ممارس ــة إس ــت حكوم ــي، واصل ــون الدول ــال للقان ــن االمتث ــدالً م ب
ــا  ــرارات األمم املتحــدة، مب ــف ق ــي حلقــوق اإلنســان ومختل ــون الدول اخملالفــة للقان
ــل  ــات جتاه ــك املمارس ــمل تل ــي. وتش ــن الدول ــس األم ــرارات مجل ــك ق ــي ذل ف
األوامــر الدوليــة ضــد املســتوطنات املتزايــدة فــي األراضــي الفلســطينية 
احملتلــة، ومخالفــة مســؤوليات قــوة االحتــالل فيمــا يتعلــق باخلدمــات اإلنســانية 
فــي األراضــي الواقعــة حتــت احتاللهــا، واالســتخدام غيــر القانونــي للقــوة فــي 
األراضــي الفلســطينية احملتلــة. إننــا نــدرك فعــالً مســؤولية جنــوب أفريقيــا فــي 

ــاعد. ــا أن نس ــن ميكنن ــرى أي ــراع لن ــراف الص ــع أط ــع جمي ــل م ــة العم مواصل

ــة  ــر عنصري ــة غي ــة دميقراطي ــذ تأســيس دول ــات، من ــا بثب ــوب أفريقي ــدت جن أي
فيهــا عــام 1994، إقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للبقــاء، والتســوية الســلمية 
للصــراع العربــي- اإلســرائيلي. وحافظــت فــي نفــس الســياق علــى عالقــات مــع 
إســرائيل، ولكــن كانــت هــذه العالقــة مشــحونة بالتوتــر منــذ رئاســة مانديــال 
ــي  ــون الدول ــرائيل للقان ــاك إس ــتمر النته ــا املس ــوب أفريقي ــاد جن ــبب انتق بس

واحتاللهــا املســتمر لــأرض الفلســطينية.
ــة علــى مــدار  ــاء املســتوطنات فــي األرض الفلســطينية احملتل كان اســتمرار بن
الســنوات القليلــة املاضيــة مؤشــراً علــى إحجــام إســرائيل وتعنتهــا فــي التقيد 
بالقــرارات املتفــق عليهــا دوليــاً بشــأن إقامــة دولــة فلســطينية علــى أســاس 
حــدود عــام 1967. وقــد أدانــت جنــوب أفريقيــا بشــدة بنــاء املســتوطنات داخــل 

األراضــي الفلســطينية فــي احملافــل الدوليــة مثــل األمم املتحــدة.
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ــوب  ــح جن ــاه باســتدعاء ســفيرنا يتعــدى مصال ــذي اتخذن أعتقــد أن القــرار ال
ــرار  ــك الق ــح روح ذل ــل أن تصب ــة. نأم ــّس قيمهــا الوطني ــة ليم ــا الوطني أفريقي
ــجاعة  ــوة ش ــذه دع ــا. إن ه ــك مببادئه ــرى تتمس ــاً أخ ــل بلدان ــة فتجع ُمعِدي
موجهــة للــدول األخــرى كــي تكــون لهــا أصواتهــا املســتقلة، وتدافــع عمــا هــو 
عــادل فــي هــذا العالــم، وتدعــم القيــم اإلنســانية الهامــة التــي نتشــاركها مــع 

ــطينيني. الفلس

· هــل تعتقديــن أن جنــوب أفريقيــا ميكــن أن تكــون جــزءاً مــن إطــار جديــد 	
متعــدد األطــراف لرعايــة عمليــة الســالم بــني إســرائيل وفلســطني؟

ــن  ــطينية ع ــة الفلس ــا القضي ــوب أفريقي ــت جن ــي، تابع ــور تاريخ ــن منظ م
ــياً  ــقاً ومتماش ــاً ومتس ــطني واضح ــاه فلس ــا جت ــا كان موقفه ــاً م ــب، ودائم كث

ــة. ــطينية العادل ــة الفلس ــم القضي ــي دع ــي ف ــع الدول ــع اجملتم م

ــتعادة  ــة الس ــطيني العادل ــعب الفلس ــة الش ــا قضي ــوب أفريقي ــم جن تدع
ــوية  ــى التس ــي إل ــي تفض ــود الت ــم اجله ــروعة، وتدع ــة املش ــه الوطني حقوق
الســلمية للقضيــة الفلســطينية. إن جنــوب أفريقيــا مســتعدة ملواصلــة العمل 
مــع اجملتمــع الدولــي فــي بــذل جهــود دؤوبــة للتوصــل مبكــراً إلــى حــل شــامل 
ــول  ــة للوص ــاهمات إيجابي ــدمي مس ــطينية، وتق ــة الفلس ــم للقضي ــادل ودائ وع

ــط. ــرق األوس ــي الش ــة ف ــتقرار والتنمي ــالم واالس ــر للس املبك

ــزم باالجتــاه الصحيــح املتمثــل فــي »حــل  ــي أن يلت ينبغــي علــى اجملتمــع الدول
الدولتــني« وأن يســعى إلــى تعزيــز عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط علــى 
ــالم«  ــل الس ــن أج ــدأ »األرض م ــة، ومب ــدة ذات العالق ــرارات األمم املتح ــاس ق أس

ــة. ــره مــن التوافقــات الدولي وغي

· ــة 	 ــادات اإلقليمي ــات واالحت ــن املنظم ــزءاً م ــون ج ــرائيل أن تك ــاول إس حت
ــع  ــة م ــة خاص ــرات قم ــد مؤمت ــب لعق ــى الترتي ــت عل ــة، وعمل األفريقي

ــاوالت؟ ــذه احمل ــن ه ــا م ــوب أفريقي ــف جن ــا موق ــة. م ــدول األفريقي ال

مــن املعــروف أن النظــام اإلســرائيلي يحــاول منــذ فتــرة احلصــول علــى صفــة 
مراقــب لــدى االحتــاد األفريقــي، حيــث قوبــل طلبــه بالرفــض عــام 2014. كانــت 
إســرائيل عضــواً مراقبــاً فــي منظمــة الوحــدة األفريقيــة آنــذاك، حتــى حلهــا 
واســتبدالها باالحتــاد األفريقــي عــام 2002. وقــد أحــرزت إســرائيل تقدمــاً كبيــراً 
فــي الســنوات األخيــرة فــي إصــالح العالقــات املقطوعــة وكثفــت تعاملهــا مــع 

« تستضيف وزيرة العالقات الدولية والتعاون يف جنوب أفريقيا «

155



مقابلة العدد

٢٠
٢٠

ء 
تا

ش
 ،٢

٨٢
د 

عد
ال

الــدول األفريقيــة. ميكــن اعتبــار تطبيــع العالقــات األخيــر بني إســرائيل والســودان 
واملغــرب علــى التوالــي جناحــاً هامــاً فــي تواصــل نتنياهــو مــع أفريقيــا.

ــق مكاســب سياســية بينمــا تواجــه  فــي حــال اســتمرت إســرائيل فــي حتقي
ــا. إن  ــى أفريقي ــاف عل ــة املط ــي نهاي ــن ف ــد تهيم ــا ق ــة، فإنه ــة ضعيف مقاوم
عبثيــة هــذه املســألة تتجــاوز النضــال فــي فلســطني. فــال يجــب أن تتبنــى قــارة 
دمرهــا االســتعمار والعنصريــة والفصــل العنصــري السياســات التــي تقترحهــا 
إســرائيل. إن هــذه السياســات مثــال علــى الشــرور التــي كلفــت أفريقيــا غاليــاً 
ملئــات الســنني، فمســألة التضامــن مــع فلســطني واحلاجــة امللحــة للتصــدي 
)The Israeli Scourges in Africa( للسياســات اإلســرائيلية املؤذيــة فــي أفريقيــا

مرتبطتــان ارتباطــاً وثيقــاً.

تأجلــت فــي أيلــول )ســبتمبر( 2017 »القمــة األفريقيــة اإلســرائيلية« التــي كان 
مــن املقــرر عقدهــا فــي لومــي فــي توغــو، مــن 23 إلــى 27 تشــرين األول )أكتوبــر(، 
إلــى أجــل غيــر مســمى. جــاء هــذا التراجــع نتيجــة ضغــط مكثــف ســري مــن 
ــود  ــا. إن وج ــوب أفريقي ــا جن ــة، ومنه ــة والعربي ــدان األفريقي ــن البل ــد م العدي
صــوت جنــوب أفريقيــا الناقــد فــي االحتــاد األفريقــي أصبــح أكثــر أهميــة ممــا كان 
عليــه فــي أي وقــت مضــى. علينــا أن ندعــم عــدم حصــول إســرائيل علــى مقعــد 
مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي، وهــو موقــف التزمــت بــه جنــوب أفريقيــا ولقيــت 
معارضــة لتأييــده. نأمــل أن تبقــى فلســطني دائمــاً فــي القلــب، ليــس بالنســبة 
ــم  ــتعمار مؤل ــخ اس ــن تاري ــاطره م ــا نتش ــم، مل ــل كل العال ــا ب ــا وحده ألفريقي
ومقاومــة. يرتبــط اســتمرار قــوة التضامــن مــع فلســطني فــي أفريقيــا مباشــرة 
بالتجــارب املشــتركة الســابقة واحلاليــة بــني الفلســطينيني املضطهديــن منــذ 

زمــن طويــل والشــعب األفريقــي.

· يعــد العديــد مــن املراقبــني سياســة إســرائيل فــي األراضــي احملتلــة فصــالً 	
عنصريــاً، هــل ميكنكــم التعليــق علــى هــذا الوصــف؟ مــا الــذي ينبغــي أن 
يفعلــه العالــم برأيكــم فــي املســألة الفلســطينية اإلســرائيلية مبقارنــة 

مــا حــدث فــي عهــد الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا؟

يشــعر اجلنــوب أفريقيــني، الذيــن جترعــوا مــرارة الفصــل العنصــري، والعنصريــة، 
ــاد  ــون الضطه ــن يتعرض ــطينيني الذي ــاه الفلس ــي جت ــارب طبيع ــز، بتق والتميي
ــي  ــة تعن ــة األفريقاني ــة باللغ ــن كلم ــد« م ــة »األبارتهاي ــاءت كلم ــتبد. ج مس
»التباعــد« أو »الفصــل«. كان األبارتهايــد سياســة رســمية للفصــل العنصــري، 
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انطــوت علــى التمييــز السياســي والقانونــي واالقتصــادي ضــد »غيــر البيــض«. 
ــذه  ــت ه ــا. فصل ــات أو عزله ــني اجملموع ــل ب ــة للفص ــة أو ممارس ــا سياس إنه
ــذ عــام 1948  ــا من ــوب أفريقي ــر البيــض« فــي جن ــني البيــض و«غي السياســة ب
ــوا  ــة أو أن ميتلك ــاً خاص ــوا أوراق ــود أن يحمل ــى الس ــام 1994. كان عل ــى ع حت
إذنــاً بالعيــش والعمــل فــي مناطــق معينــة. وقــد وُضعــت قوانــني كثيــرة متنــع 
الــزواج اخملتلــط، ولــم يســتطع الســود امتــالك األراضــي فــي املناطــق البيضــاء 
ــض.  ــتخدمها البي ــي يس ــة الت ــق العام ــس املراف ــتخدام نف ــت أو اس أو التصوي
وكانــت احلمامــات واحلدائــق والشــواطئ واملرافــق الترفيهيــة العامــة مقتصــرة 
فــي مناطــق معينــة علــى البيــض فقــط، بحيــث يلقــى القبــض علــى الســود 

ــون اســتخدام هــذه املرافــق. ــن يحاول الذي

ــي  ــاً ف ــر جزئي ــر للتأثي ــع عش ــرن التاس ــالل الق ــة خ ــادة اليهودي ــعت القي س
القوميــة األوروبيــة واالســتعمار. لقــد تشــاركوا رغبــة مشــتركة فــي إقامــة دولة 
إســرائيل علــى أرض فلســطني. وقــد أصبحــت هــذه الرغبــة النمــوذج األســاس 
لقيــام الدولــة اإلســرائيلية التــي ال تــزال قائمــة حتــى يومنــا هــذا مقابــل ثمــن 
باهــظ مــن األرواح وحقــوق اإلنســان. ومــا زال الفلســطينيون يقاتلــون مــن أجــل 
اســتقاللهم فــي وجــه مواصلــة إســرائيل االســتيالء علــى األرض الفلســطينية. 
ويشــكل التحيــز العنصــري، والفكــر املتطــرف، واالســتعمار االســتيطاني، 

عناصــر جوهريــة مــن الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي املتعــدد األبعــاد.

ــة  ــد مقارن ــري عن ــل العنص ــة الفص ــرائيل وسياس ــني إس ــابه ب ــر التش يظه
ــض  ــر البي ــا لغي ــوب أفريقي ــة جن ــطينيني ومعامل ــرائيل للفلس ــة إس معامل
خــالل عهــد الفصــل العنصــري. ويســتند موقــف جنــوب أفريقيــا مــن فلســطني 
بشــكل واضــح إلــى جتاربهــا مــع الفصــل العنصــري واالضطهــاد وانتهــاك حقوق 
اإلنســان. لقــد أعربــت جنــوب أفريقيــا مــراراً عــن غضبها إزاء سياســات إســرائيل 

العنصريــة وسياســات األبارتهايــد.

وتتضــح احلاجــة إليجــاد حــل سياســي للصــراع الفلســطيني- اإلســرائيلي مــع 
تزايــد التهديــدات اخلارجيــة والداخليــة التــي تواجــه جــدول األعمــال التاريخــي 
ــد  ــا ض ــوب أفريقي ــاح جن ــام كف ــياق، ق ــذا الس ــي ه ــطينية. ف ــة الفلس للدول
ــة  ــزل دول ــري وع ــل العنص ــة للفص ــة الداخلي ــى املقاوم ــري عل ــل العنص الفص
الفصــل العنصــري دوليــاً. لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى تشــجيع وتكثيــف احلــركات 
ــم  ــة لدع ــة واإلقليمي ــة والوطني ــة الدولي ــات االجتماعي ــات والتحالف واملنظم
النــداء املوحــد لتعزيــز احلملــة العامليــة للضغــط علــى إســرائيل إلنهــاء احتاللها 
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واالمتثــال الكامــل للقانــون الدولــي وجميــع قــرارات األمم املتحــدة ذات العالقــة.

ســعى الناشــطون املناهضــون للفصــل العنصــري واملؤيــدون للدميقراطيــة فــي 
جنــوب أفريقيــا علــى مــدى عقــود إلــى حتــدي الوضــع القائــم مــن خــالل العمــل 
املباشــر الســلمي )مثــل املظاهــرات االحتجاجيــة( واحلــراك املســلح. لقــد حاولــوا 
ــا كان  ــق عندم ــي العمي ــف الهيكل ــن العن ــة م ــي حال ــراع ف ــروا الص أن يظه
ميــزان القــوى مرجحــاً ضدهــم بشــدة. وحظيــت جهودهــم بدعــم مجموعــات 

التضامــن حــول العالــم، بــل بدعــم بعــض احلكومــات أيضــاً.

أصــدر الناشــطون إســتراتيجيات دوليــة للمقاطعــة وســحب االســتثمار ظهرت 
ــع  ــن مجتم ــة م ــات هام ــري وفئ ــل العنص ــام الفص ــزل نظ ــي ع ــا ف أهميته
ــي  ــي ف ــع املدن ــا اجملتم ــي يقوده ــالت الت ــتراتيجية احلم ــاعدت إس ــال. وس األعم
ــة دعــم عمليــة  ــر، وبالنهاي ــى التغيي حتفيــز مجتمــع األعمــال إلدراك احلاجــة إل
انتقاليــة حتــدد بالتفــاوض. واصــل الناشــطون نشــاطهم احلراكــي طــوال فتــرة 

ــات. ــا شــد أزر أحزابهــم خــالل احملادث املفاوضــات، م

يجــب علــى املنظمــات غيــر احلكوميــة أن تســتخدم صالتهــا ومهاراتهــا 
وخبراتهــا وأن تصــر علــى التعــاون فيمــا بينهــا. وأفضــل طريقــة لتغييــر األفــكار 
ــر  ــر وإنهــاء االحتــالل والســالم تكــون عب ــر املصي ــز أفــكار تقري الراســخة وتعزي
احلــوار. وفــي حــني أن املنظمــات غيــر احلكوميــة قــد ال متتلــك ســيطرة مباشــرة 
علــى تصرفــات القيــادة السياســية، فإنهــا ال تــزال قــادرة علــى إحــداث فــرق داخل 
مجتمعاتنــا. وهــو مــا كان ســالحاً فعــاالً فــي وجــه نظــام الفصــل العنصــري 

فــي جنــوب أفريقيــا.

ــى  ــه بحاجــة إل ــل. إن ــدور مماث ــام ب ــي أن يواصــل القي ــى اجملتمــع املدن يتعــني عل
مواصلــة النــداء للتدخــل والدعــم الدولــي ملــا فيــه مــن رفــع للوعــي وإيصــال 
للحقيقــة كمــا حتــدث. إن اجملتمــع املدنــي بحاجــة إلــى العمــل مــن أجــل العدالة 
واملصاحلــة كونــه يســعى إلى جمــع النــاس ســوياً، ومقاومــة الطموح التوســعي 
إلســرائيل، ومتهيــد الطريــق جملتمــع بديــل جديــد فــي إســرائيل وفلســطني يعــم 

فيــه ســالم عــادل ويكــون فيــه متســع حليــاة اجلميــع.

158


