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 موسى، حديث صحايف لوزير اخلارجية املصري، عمرو 

 فيه أربع مهمات لدعم االنتفاضةبعد مؤتمر القمة العربي يحدد 

  ]مقتطفات[ .القاهرة
  
  

  [.......]  
اإلجابة مباشرة على سؤال حول اإلجراءات التي ستتخذها مصر " السفير"لـ  رفض موسى يف تصريحات  

خص املساعدة فوراً التزام مقررات القمة بما  عن اعتقاده بأن الدول العربية بدأت وأعرب. إزاء العالقة مع إسرائيل
  .املالية للفلسطينيين واتخاذ اخلطوات اخلاصة بالعالقات الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية مع إسرائيل

أن أحداً من العرب التي عرفناها طوال السنوات السابقة قد انتهت، و" عملية السالم"ورأى الوزير موسى أن   
والفلسطينيين على وجه التحديد، لن يقبل العودة إىل طاولة املفاوضات وفق املعايير السابقة، وأن األولوية اآلن 

، وألجل وضع أسس جديدة ترسم إطاراً نهائيًا هي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل اإلسرائيلي
  .ل اتخاذه إطاراً للتفاوض الحقاًللحل كما يتصوره العرب ويريدونه ألج

واعتبر موسى أن القمة العربية مل تكن خميبة لآلمال، وإذا كانت القرارات ال تتطابق تماماً مع ما يريده   
إن جمرد انعقاد القمة، وجتاوز "وقال . الشارع العربي الغاضب، إالّ إن ما خرجت به له أهمية نوعية كبيرة جداً

ربية، وحتديد جدول األعمال بنقطة واحدة كان إجنازاً، أتاح حتقيق إجنازات على مستوى اخلالفات العربية ـ الع
قرارات دعم االنتفاضة ـ املقاومة يف فلسطين احملتلة، كذلك اتخاذ القرار البالغ األهمية املتعلق بعقد قمة دورية 

  ."اممن كل ع) مارس(يف البالد العربية مداورة كل سنة، وبالتحديد يف شهر آذار 
وأوضح موسى أن القمة انعقدت يف ظل جو عربي شعبي ورسمي غاضب إزاء اجلرائم اإلسرائيلية املرتكبة   

وأن أحداً من القادة العرب مل يزايد على اآلخر، ومل يتحدث أحد عن احلرب . بحق األطفال وأبناء فلسطين العزل
  .ارات دون أي مزايداتكخيار حاضر، وأفسح اجملال أمام البحث الذي أدى إىل اتخاذ قر

وقال موسى إن قرارات دعم االنتفاضة السياسية واملالية كبيرة جداً، ثم إن قرارات القمة جاءت كدعم   
  [....].رسمي من احلكومات العربية للحركة الشعبية احلاصلة يف الشارع العربي 

ن القرارات املتخذة ليست عادية، وأعرب عن اقتناعه بأن الدول العربية كافة سوف وأشار موسى إىل أ  
تلتزم بهذه القرارات وأنه حصل فعالً هذا االلتزام الفوري من جانب تونس واملغرب وعُمان، وأن العالقات املندرجة 

وم أي عالقات جديدة مع حتت عنوان التعاون اإلقليمي ألغيت بصورة شاملة ونهائية، ولن يكون هناك بعد الي
وسوف تتخذ كل اإلجراءات اآليلة . إسرائيل طاملا مل تنجز العملية السلمية من خالل استعادة العرب حلقوقهم كافة

باإلضافة إىل الرسالة القوية والواضحة، بأن إسرائيل باتت مسؤولة . إىل منع التغلغل اإلسرائيلي يف الدول العربية
  .ات تتخذ من جانب الدول العربية بما يف ذلك إلغاء العالقات معهابصورة مباشرة عن أي  خطو

ولفت موسى االنتباه إىل أهمية القرار بالتوجه نحو إقامة حمكمة جنائية دولية حملاكمة جمرمي احلرب   
اإلسرائيليين، وأن العرب سوف يظهرون جدية كبيرة يف متابعة هذا امللف، وسوف يطلقون احلملة املطلوبة ألجل 
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تسببوا بجرائم أو أعطوا األوامر بارتكاب اجلرائم ضد  ام بحق كل الذين ارتكبوا جرائم أوذلك، وبات لدينا قائمة اته
  .الشعب الفلسطيني

  [.......]  
إن املرحلة املقبلة حساسة ودقيقة للغاية، وأن املطلوب توفير كل الدعم لالنتفاضة ـ املقاومة : وقال[....]   

  :حمددة باآلتي بمهام العرب القيام يف فلسطين، وأن على
  .ـ مسؤولية سياسية يف دعم االنتفاضة وصمود الشعب الفلسطيني1  
  .ـ مسؤولية مادية يف توفير كل األموال التي تعزز الوضع االقتصادي واملعيشي ألبناء املناطق احملتلة2  
  .يني أو ضربهـ مسؤولية القيام بجهود سياسية دولية ألجل عدم حماصرة الشعب الفلسط3  
  .ـ عدم اخلضوع مطلقاً ألي تهديد وأن ال نعود إىل آلية التفاوض السابقة بأي حال من األحوال4  
  [.......]  

  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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