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وثيقة رقم 146:

مؤمتر صحفي لألمني العام لجامعة الدول العربية عمرو موىس حول إعامر 
قطاع غزة، واملصالحة146

14 حزيران/ يونيو 2010

أكد األمني العام لجامعة الدول العربية عمرو موىس، بأن أموال إعامر قطاع غزة ما تزال موجودة 

لدى الجامعة العربية، لكنها لن تفعل إال بعد تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام، معرباً عن أمله يف 

تحقيقها “لتحدي املخاطر الصهيونية املحدقة بالقضية الفلسطينية”.

وقال موىس يف مؤمتر صحفي، عقده مبدينة غزة مساء األحد )13–6(، عقب لقاءاته التي أجراها 

قبل  من  عليه  األخرية  الصهيوين  العدوان  بعد  القطاع  إعامر  إلعادة  ذاتية  محاوالت  “رأيت  بغزة: 

املواطنني، الفتاً إىل أن زيارته لغزة جاءت لتطبيق قرارات الجامعة التي تسعى حالياً لكرس الحصار 

الصهيوين”.

االغتصابية  النقاط  إزالة  يف  االحتالل  سياسة  أن  اعتب  بالضفة،  االستيطانية  البؤر  وبخصوص 

الكيان  قبل  من  نية  حسن  بادرة  تعتب  ال  أنها  إىل  إضافة  كافية،  غري  بالضفة  الحواجز  ورفع 

الصهيوين.

وبخصوص املفاوضات، قال: ال حرج يف املفاوضات غري املبارشة ولكن أي عملية سالم تحتاج إىل 

إطار زمني لتحقيقها، وإذا فشلت فإننا سنتواجه إىل األمم املتحدة ووقتها لن يكون هناك فيتو. عىل 

حد قوله.

وأضاف موىس نحن يف سباق مع الزمن، فيام يتعلق مبصالح القضية الفلسطينية، وقال “نحاول 

التعامل مع الحصار واالنقسام أوالً حتى نتفرغ لباقي القضايا، فلقاءاتنا اليوم مل تكن ملجرد الدردشة 

فقد نقاشنا نقاط محددة واستمعت من الجميع إىل كالم مهم يف هذا السياق”.

وفك  لكرس  عربية  اتخاذ خطوات  أجل  من  العرب  الوزراء  من  بعدد  اتصال  عىل  “نحن  وتابع: 

حصار غزة”.

واملقدسيني  القدس  دعم  “يجب  موىس  قال  القدس،  لها  تتعرض  التي  املخاطر  وبشأن 

بدونها  فلسطينية  دولة  أي  قيام  يكن  ال  ألنه  أحمر،  خط  القدس  أن  مؤكداً  مبارشة”،  بطريقة 

تحت  اإلسالمية  املقدسات  تكون  أن  بدون  باملنطقة  سالم  عملية  أي  تحدث  أن  يكن  وال 

الفلسطينية. السيطرة 

فتحه ألجل غري  يعني  املعب ألجل غري مسمى  قال موىس: “فتح  بفتح معب رفح،  يتعلق  وفيام 

الجامعة  لتدخل وعمل من  يحتاج  الحياة يف غزة، فهو ال  انفراج يف  محدد، وفتحه يهدف إلحداث 

العربية ونحن نشجعه ما دام له تأثري إيجايب يف حياة أهل غزة”. 


