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جهود  احلديث عن يصف فيه ،عمرو موسى ،"جامعة الدول العربية"لـ عام الألمين لحديث صحايف 
   جمرد وهم وسراب بأنهدولة فلسطين  إقامة

  16/10/2008القاهرة، 
  
  

املتحدة جمرد احتفالية لتسجيل املواقف العربية التي قد ال تؤخذ يف  لألممهل باتت جلسات اجلمعية العامة * 
متى سنذهب ونتحدث ونعود  إىل.. لدى صانع القرار الدويل رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه املنطقةاالعتبار 

  ؟ إجنازدون 

 األمم، الن األوسطالشرق  يفقضية السالم  يف السياسياملتحدة من العمل  األممرأيي يجب عدم استبعاد  يف ـــ
 األمما تريد استبعادها ونحن مهمتنا أال نضعف دور املتحدة دورها مهم وإسرائيل وعددا من الدول املؤيدة له

تنبع من انحياز إلسرائيل بدرجات خمتلفة، بعضها انحياز معلن  أنهااملتحدة ألن املرجعيات األخرى كلها ثبت 
ومن . اإلسرائيليوبعضها انحياز خفي ويف كل األحوال فيه نوع من العطل الذي حصل يف موضوع الصراع العربي 

حتت قبضة ال تمكنها من األداء اجليد طبقا ملا نص عليه  أنهااملتحدة ونحن نعلم  األممالعطل استبعاد هذا  أسباب
والسلم  األمناملتحدة اخملتص بحفظ  لألمموهو الفرع الرئيسي  األمنجملس  أناملتحدة ونعلم  األممميثاق 

نصل لقناعة بان دوره  أييف هذا املطب كثيرة معروفة وهذا ال يجعلنا نقع  ألسبابدوره معوقا  أصبحالدوليين 
الفعال لطرح القضايا  اإلطارنفقد املنبر املهم وهذا  أن إىل األمراملتحدة ال دور لها ومن ثم ينتهي  األمممعوق وان 

عندما تمسكنا بحقنا يف عقد جلسة جمللس  األخيرةوهذا ما قمنا به يف الدورة . ربما لطرح القضايا وليس حللها
 إحياء إلعادةوتم بالفعل عقد جلسة . مستوى وزاري ملناقشة قضية االستيطان رغم معارضة كثيرين على األمن

 أننعلم  ألننايف هذه املرحلة  األمنقرار من جملس  إصدارونحن جتنبنا طلب  األمنجملس  أمامقضية االستيطان 
 إىلاستطعنا الوصول به  إذائيا وحتى نها إصدارهلعمليات كثيرة يف صيغة القرار وربما لعدم  أضعافالقرار حمل 

مرحلة القرار ربما تأتي بعد ذلك الن  أنكان سيتوقف بالفيتو ولذلك نرى .. مرحلة التصويت وكان مشكوكا فيه
 األممكان خمططا له من جانب اجملموعة العربية إعادة طرح املوضوع يف ) أيلول املاضي(اجتماع سبتمبر 

  . املتحدة

  ت من حيث عدم اخلروج بموقف جديد؟ وهذا رغم السلبيا* 

وعلى  األمنعلى جملس  األمرهذه اخلطة كانت قرارا جمللس اجلامعة العربية على املستوى الوزاري لعرض  ــــ
وعقدت اجملموعة العربية برئاسة السعودية اجتماعا ملناقشة املوضوع وأنا كأمين عام للجامعة . مستوى وزاري

ا ومرة على يسعود الفيصل ثالث مرات لقاء ثالث واألمير أنامرات  أربع األمنالعربية التقيت مع رئيس جملس 
سبتمبر على مستوى الوزراء لبحث موضوع  26يف موعد ال يتعدى  األمنواصررنا على عقد اجتماع جمللس . انفراد

ضوية ومعارضة ليس فقط من الدول دائمة الع األمنجملس  أعضاءاالستيطان، وكان هناك معارضة من بعض 
وهو  األمنالنقاش مع رئيس جملس  أنواحلقيقة . كان هناك ضغط على الدول األخرى لرفض عقد اجمللس وإنما

اقتنع بوجهه نظرنا ومل يتعامل مع  ألنه أحييه أن وأودكان نقاشا مفيدا وفعاال ) بوركينا فاسو(وزير خارجية 
  . ليقر انعقاده رسميا األمنع غير رسمي جمللس من اجتما أكثرالضغوط بل بالعكس حاول االلتفاف حولها وعقد 

ولو كان اجمللس مل ينعقد . أخريينلصالح االنعقاد رغم معارضة الواليات املتحدة وربما دولتين  األغلبيةوكانت 
 إسرائيلرغم اعتراض  ألنهكان خطوة ايجابية  أوالانعقاد اجمللس  أنلكانت هناك مشكلة لدوره ولذلك نرى 

الذي يجتمع فيه كبار  لألسبوع األخيرسبتمبر وهو اليوم  26د يف التاريخ الذي حددناه يوم ومؤيديها انعق

                                                 
  المصدر: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=491082&issueno=10916  

 ).16/10/2008" (الشرق األوسط"وقد أدلى موسى بهذا الحديث إلى صحيفة 
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 أخرىوزير خارجية وثالثة وفود  11وحضر االجتماع . املتحدة األمماملسؤولين بمن فيهم وزراء اخلارجية يف 
  . تمثل القارات اخلمس، ملناقشة قضية االستيطان فقط

  ة املعارضة ومن يؤيدها لعرقلة هذا االجتماع؟ سرائيلياإلعن وجهة النظر  ذااوم* 

 إنكان هناك اجتماع للرباعية الدولية يف نفس اليوم وهي اخملتصة بهذه القضية ولكننا اعترضنا وقلنا  ــــ
موضوع  بأييقتصر النقاش  أنالرغبة يف  أوهذا االختصاص  إنما إطارهاالرباعية قد تكون خمتصة ولكن يف 

  . وهذا ما جنحنا فيه األمنيف اجملموعة الرباعية، ال يلغي اختصاص جملس  اإلسرائيليعربي خاص بالصراع ال

 أمامبالتعبير عن القلق البالغ من االستمرار يف بناء االستيطان؟ ـ رئيس اجمللس عكس  فياكت األمنلكن جملس * 
وضوع االستيطان وهذه رسالة من م األمنالعظمى يف جملس  األغلبيةهناك قلقا شديدا لدى  أنالرأي العام 

  . مهمة ودبلوماسيةسياسية 

  ؟ األوسطبشأن خماطر الوضع يف الشرق  األمناملتحدة وجملس  األممهل جتاوب احلضور يف * 

فيه وعي بخطورة موضوع االستيطان وبقاء الوضع على ما هو عليه من  وأصبحكان هناك جتاوب شديد  ــــ
أي مسعى حقيقي لوقف  إىليترجم ذلك  أنمناقشات يف غرف مغلقة دون  أومناقشات داخل اجملموعة الرباعية 

االستيطان مستمر بوتيرة  أن األوىل.. على ثالث نقاط األمنوركزت خالل كلمتي يف اجتماع جملس . االستيطان
 إعادة أوطرح املناقصات للبناء  أومستوطنة حتت التكثيف  12كان هناك  األسبوعخطيرة لدرجة انه يف نفس 

قدمت شرحا واضحا انه ال توجد عملية سالم وان املفاوضات مل تسفر عن شيء : ثانيا. لبناء شرق وغرب السورا
 بأنناواالهم من ذلك ذكرت . هذا املوقف إلنقاذحركة دولية  أيمستمرة يف بناء املستوطنات ومل نر  إسرائيلوان 

  . سرابا أصبحتلسطينية وهو عبارة عن ملعوب وان الدولة الف) السالم(نبحث يف موضوع 

  الدولة الفلسطينية سرابا؟  أصبحت ذاامل* 

دولة باملعنى  إقامةاحملتلة جتعل من الصعب  األراضين التغييرات اجلغرافية والسكانية التي جتري يف أل ــــ
تسويق يتم  وبالتايل. سنقيم الدولة فأينالفلسطينية  باألرضكانت املستوطنات قد انتشرت  إذااحلقيقي للكلمة و

يف تفكير الكثيرين انه  اآلن أصبح إذن.. السراب لنا لنصل يف حلظة ما حمددة جند انه ال فائدة وليس هناك دولة
بديل هو الدولة الواحدة التي يكون فيها كل املواطنين على قدم املساواة ثم  وأول.. يجب دراسة بدائل لهذا املوضوع

  . ن تفرقة عنصرية ودينية وتفرقة بين املواطنينم األمرتعالج هذه الفكرة ما قد يتعرض لها 

  لكن اجلامعة العربية لن تتبنى هذا الطرح البديل؟ * 

 إقامةمل تتم  إذادولة فلسطين و إلقامةوهو املبادرة العربية  أصدرتهتزال مع الطرح الذي  اجلامعة العربية ال ــــ
ستيطان بالكامل وتزال متاريس ومعوقات احلركة وتزال املستوطنات التي تعيق قيامها ويتوقف اال اآلنالدولة 
  . التقييم وإعادةحمتاج للنظر  األمريصبح 

حراز تقدم يف إوعدم  األوسطاحلالية تؤثر على احلالة يف الشرق  وإسرائيل أميركاهل املرحلة االنتقالية يف * 
  من نقطة الصفر؟  رىأخالسالم وبالتايل سيتم االحتفاظ بما انتهت عملية السالم حتى ال نبدأ مرة 

ما حتقق؟ وأرى أن موقف إسرائيل وبناء املستوطنات وإفشال املفاوضات ليس وليد  وأينال توجد نتائج تذكر  ــــ
تسبقها بكثير واملسألة ليست  وإنماكية يمراالنتخابات األ أو إسرائيلالساعة أي نتاج للمرحلة االنتقالية التي فيها 

  . لية السالمانه بسبب هذا حدث اضطراب يف عم

  هناك وعود من القادمين بالتحرك اجلاد جتاه السالم؟ * 



  202، ص )2008 فيرخ( 76، العدد 19المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيبرع وثائق

 

3 
 

نفس  إىلننتهي دائما  إنماالقادمة ستتحرك  اإلدارة أنكل مرة نتوقف ونتمنى .. هذا موضوع آخر.. القادمون ــــ
  . احلالية اإلدارةنتائج الالشيء وسراب متواصل كما حدث حتت 

  لفلسطينيين؟ عن املسؤولية العربية حيال ا ذاام* 

املصاحلة الفلسطينية ونحن منتظرين نتيجة  إىلمصر تقوم بعملية الوساطة والدعوة  أنهنا واضح وهو  األمر ــــ
اجلامعة العربية بهذه  إخطاراملقبل سيتم ) تشرين الثاين(هذه املساعي وعندما تنتهي وتقريبا ستكون يف نوفمبر 

  . جية للنظر يف نتائج املساعي املصريةالنتائج ومن هنا سيعقد اجتماع لوزراء اخلار

 إىلاملتحدة بشكل منفرد ثم انضم  لألممالعام  األميناملتحدة التقيتم مع بان كي مون  األممخالل تواجدكم يف * 
  االجتماع النائب الثاين للرئيس السوداين علي عثمان طه لبحث خماطر وتداعيات مذكرة اوكامبو؟ 

، وتقرر ضم عددا من الدول اإلفريقيجتماعا للجنة العربية ثم توسعت لتضم اجلانب عقدنا ا وإنماليس هذا فقط  ــــ
وهي دولة فاعلة  إفريقيالهذه اللجنة وعلى رأسها نيجيريا التي انعقدت فيها مفاوضات ابوجا، وجنوب  اإلفريقية

وتنزانيا باعتبارها رئاسة القمة والسنغال عن  األمنوبوركينا فاسو باعتبارها عضو يف جملس  إفريقيايف 
تقابلها دول عربية وبرئاسة ثالثية ضمت رئيس  اإلفريقيةهناك عدد من الدول  أصبحوبذلك . املؤتمر اإلسالمي

عام اجلامعة العربية، واجتمعنا لنناقش تفاصيل تنفيذ حزمة احلل  وأمين اإلفريقيةوزراء قطر ورئيس املفوضية 
النقاش لتفعيل العمل واألوراق وقدمت بالفعل ورقة يف هذا وقد  أساسواجلامعة العربية كانت  إليهاالتي توصلنا 

  . وافق عليها اجلميع

  هل هي ورقة حزمة احلل التي وقعتها اجلامعة مع احلكومة السودانية؟ * 

. تواصل للحل يف السوداناملصاحلة وال إجراءالورقة شملت كل بنود املبادرة العربية وحزمة احلل والعمل على  ــــ
وقد بدأ العمل من خالل زيارة اللجنة التي اجتمعت يف السودان مؤخرا وضمت وزير الدولة القطري احمد احملمود 

رمضان العمامرة املفوض األفريقي  واألخالعام املساعد للشؤون السياسية باجلامعة  األمينوالسفير بن حلي 
  . والسلم األمنجمللس 

زمني لعقد اللجنة العربية اجتماعاتها يف قطر لرعاية احلوار بين احلكومة السودانية وحركات  هل هناك سقف* 
  التمرد؟ 

) كانون الثاين(ربما يناير  أونهاية العام احلايل  وحتىمن اآلن  أيقطعا هناك سقف زمني وهو الشهور احلالية  ــــ
  . بهذا األمنلس نكون انهينا كل املساعي ومن ثم نبلغ جم أناملقبل ال بد من 

تتحدث عن  الدبلوماسيةالكواليس  أن إالدارفور  أزماترغم هذا النشاط العربي األفريقي املكثف الحتواء وحل * 
  ثالثة اشهر وإصدار قرار لتوقيف الرئيس البشير ومن ثم الدخول يف عمق اخلطر السوداين كيف تري ذلك؟ 

تعامل مع موضوع دارفور ككل ونفعل احلركة السياسية حلل ن أنناال توجد معلومات يف هذا الشأن واملهم  ــــ
يف عالقات  اإلقليميةدارفور وحركة القانون حملاكمة املتهمين بحرق السالم يف دارفور وعالج الناحية السياسية 

ية احلكومة السودان أبلغتنيتتحرك يف وقت واحد وقد  األموراملتحدة وقواتها وكل هذه  األمممع دول اجلوار وعمل 
احملاكم السودانية اخلاصة بمحاكمة املتهمين تم تشكيلها وان السودان يقبل  أناملهمة وهي  اإلجراءاتبعدد من 

ويوم االثنين ستقدم  –كمراقبين يف هذه احملاكمات  اإلفريقياملتحدة واالحتاد  األممبوجود اجلامعة العربية و
صت عليه حزمة احلل وجتريم اجلرائم التي وردت يف الوثائق التعديالت اخلاصة بالقانون اجلنائي السوداين الذي ن

املدعي العام اخملتص  أنالثالث  واألمرللمحكمة اجلنائية الدولية والتي وافقت عليها اجلامعة العربية ـ  األساسية
ين احملكمة السودانية وهناك عدد من املتهم إىلبموضوع دارفور بدأ جلسات االستماع وحتقيق ليقدم نتائجها 
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 أبلغتالذين كانوا رهن االعتقال تم اعتقالهم ومنهم كوشيب احد الشخصيات الرئيسية املطلوبين يف احملاكمة وقد 
  . األمناملتحدة وجملس  األممكل اجلهات املعنية بهذا بما يف ذلك 

  ر ما معنى ذلك؟ يمكن التعامل مع احملكمة الدولية ولكن بشكل غير مباش بأنهبعض املسؤولين السودانيين ذكروا * 

 أن اإلطارهذه النقطة بها بعض التفاصيل وقد نوقشت يف اجتماع وزراء العدل العرب الطارئ وكانت يف هذا  ــــ
من خالل  األمنوكيفية طرح املوضوع يف جملس  16واملادة  األمنهناك اتصاال باحملكمة من حيث دور جملس 

  . ة والدول املعنيةاملتحدة واجلامعة العربي األممو اإلفريقياالحتاد 

حالة الترقب التي  إلنهاء إجرائيةبعد اجتماع وزراء العدل العرب وزيارتكم احلالية للسودان هل من خطوات * 
  للسودان يف حال عدم احلل؟  األسوأتنتظر 

ح شيء هو تنشيط اجلزء القانوين والقضائي الذي اتفق عليه يف حزمة احلل وقرار وزراء العدل العرب واض أهم ــــ
وال يؤدي العمل السياسي  األزمةملف من ملفات حل  أيتأخذ ككل وال يعطل احد  أناملسألة يجب  أنجدا وهو 

  . اضطراب كبير يف الوضع يف السودان إحداث إىلوالقضائي 

  هل ستزور دارفور خالل زيارتكم للسودان؟ * 

عملية مصاحلة  وإطالقاملوضوع  السودان الذي يعمل على حل أهلزيارتي للخرطوم للمشاركة يف مؤتمر  ــــ
  . ولدعم الوضع يف دارفور والوضع اآلخر اخلاص بالسالم الشامل األحوالسودانية لتهدئه  –سودانية 

من  أكثراخملاوف يف مكانها على السودان والتخوف  أن إالرغم ما حتدثت به لطمأنة الرأي العام العربي * 
  خطط اآلخر لتقسيم السودان؟  االنشغال بمذكرة اوكامبو يف وقت جتري فيه

السودان  أهلووحدته واستقراره وتنميته ومؤتمر  وأمنهبكل السودان  وإنمانحن غير منشغلين بمذكرة اوكامبو  ــــ
وزعماء املعارضة  اآلخرينللرئيس والنواب  األولسوف يفتتحه الرئيس البشير يشارك فيه سلفا كير النائب 

  . تمزيق السودان أويواجه مثل هذه املؤامرات اخلاصة بفصل  السودانية والقبائل وهذا عمل جيد

  ؟ إثيوبيامن  أياماجلنوب على مدار ثالثة  إىلحتى يف ظل دخول شحنات عسكرية * 

الواردة كثيرة  األنباءلست يف موقف التأكيد لطبيعة هذه املسائل الن  إنما األمورال بد من متابعة مثل هذه  ــــ
بحيث ال يكون هناك أي فرصة  إنقاذهمع احلدث واملوقف يف السودان الذي نحاول  حول السودان ونحن نتعامل

  . األزمةصدام والعمل على تصفية كل جيوب  أولعودة صراع 

  لهذا االجتماع؟  األوليةجلسات منتدى التعاون العربي التركي ما هي النتائج  أوىلافتتحت يف تركيا * 

. الذي تشمل جماالت التعاون يف موضوعات سياسية واقتصادية وثقافية املنتدى أعمال إلطالقاالجتماع كان  ــــ
اليوم وغدا وتركيا دولة فاعلة وصديقة ومهمة ونحن مقبلون على  األوسطالشرق  إىلويف الشأن السياسي تطرقنا 

القتصادي املنتدى ارتفاع التبادل ا إنشاء إعالن أنالحظنا منذ . ويف اجلانب االقتصادي أيضاهذه الصداقة وهم 
الثالث  التجاريهو الشريك  العربيالعامل  وأصبحمليار دوالر  22 إىلوالتجاري بين العرب وتركيا حتى وصل 

ونكاد نقترب من التبادل التجاري بين تركيا واالحتاد . األوروبيلتركيا بعد احتاد الواليات املتحدة واالحتاد 
  . يف القريب الثاينوربما يصبح العامل العربي الشريك  األوروبي

  ؟ اإليراينعلى غرار منتدى التعاون العربي التركي هل نرى قريبا منتدى للتعاون العربي * 
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وفتح كل امللفات التي تعيد العالقة  إيراينمن مرة انه البد من حوار عربي  أكثر أعلنتهامن وجهة نظري التي  ــــ
وهي دولة مهمة يف مسائل كثيرة تهم  إيرانمثل  نتحدث بهدوء مع دولة أنعلى مستوى جديد ومستوى واعد ونريد 

  . واالستقرار يف املنطقة األمن

  كيف ترى الوضع يف لبنان اآلن؟ * 

التعامل مع مبادرة اجلامعة العربية واتفاقية الدوحة وتنفيذها واملصاحلة بين  إطارتم تنفيذ خطوات كثيرة يف  ــــ
جهود يجب تأييدها ودعمها وكذلك املساعي اخملتلفة بين الزعامات اخملتلفة وجهود املصاحلة املسيحية وهي 

كثيرة تتم  أموروهكذا هناك . بين وليد جنبالط وحزب الله األجواءوحتسين  األفكاراملستقبل وحزب الله وتبادل 
ومل يخرج  ناللبنانييمن هذا وان لبنان لكل  أكثرنحمله  أنمن ذلك وال يجب  أكثربشكل طيب الن لبنان ال يتحمل 

نحصن لبنان  أنتنعكس على لبنان ولذلك يجب  اإلقليمية األخطاريزال قائما والن  من حالة اخلطر الن اخلطر ال
  . كثيرة قد تؤثر يف استقراره إقليميةضد تطورات 

  كلما اقترب لبنان من االستقرار نشهد عمليات تفجير هنا وهناك اقصد يف سورية ولبنان كيف تفسر ذلك؟ * 

هناك تقدما يف العالقة اللبنانية السورية ولقاء مشتركا بدأ  أنوالكالم يصدر بال حساب والصحيح الرغي كثير  ــــ
وهذا التطور . بالرئيسين وهذا من ضمن النقاط االيجابية وهو وضع العالقة السورية اللبنانية على مسار سليم

التفجيرات يف ذاتها  أما. كل هذاننجح يف  أناضطراب ونرجو  أوشكوك  إىلنقاط قد تؤدي  أييعالج  أنيمكن 
عدم استقرار وترويع  إىلدولة عربية الن هذا يؤدي  أييف  أوسورية  أوسواء حصلت يف لبنان  إدانتهافيجب 

  . ضحايا كثيرين إىلللمجتمعات العربية و

  سورية؟  إىلهل لديك زيارة قريبة *

ثم بصفة سورية . العربيكل الكثيرة يف العامل اعتزم زيارة سورية يف الشهر املقبل للتشاور ومتابعة املشا ــــ
  . كثيرة للجامعة العربية يف سورية أنشطة إىل إضافةرئيسة القمة 

  عن احلالة العربية ـ العربية؟  ذااوم* 

  احلالة العربية ال تسر وأنا وراءها حتى تسر أو وراءها والزمن طويل ــــ

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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