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  وثائق عربية
  

  حديث صحايف للملك حسين
  عن االتفاق األردين ـ اإلسرائيلي،

  وغياب التنسيق العربي، وقضايا أُخرى
  ]مقتطفات[ *.22/6/1994واشنطن، 

  
  

[.......]  
االتفاقات األردنية ـ اإلسرائيلية األخيرة فاجأت بعض املراقبين، ما هي العوامل التي أدت إىل االتفاق،  ■

التوقيت، وهل هناك من صحة ملا قيل من أن األردن قلق من التخلف عن املسارات األُخرى  وخاصة مسألة
  وخاصة املسار الفلسطيني؟

من حيث الواقع ال يوجد ما يبرر هذه التساؤالت حول التوقيت، ويف الواقع بعد إقرار جدول األعمال  □
خرى معنية أُخرى واهتمامات أُخرى ألطراف أُ كان املفروض أن نبدأ مباشرة، وإذا جرى تأخير فهو بسبب أحداث

فترة من الوقت، رحبنا بذلك وآثرنا وعندما حانت الفرصة للبدء يف بحث جدول األعمال الذي وقع قبل . يف املنطقة
أن ينتقل احلديث والتفاوض إىل املنطقة بالذات، وبخاصة وأن من أهم املواضيع التي ال بد من بحثها هو موضوع 

وإعادتها واالعتراف بها بالكامل، ثم موضوع املياه ومواضيع ) احملتلة(ردنية على األراضي األردنية السيادة األ
البيئة وكافة املواضيع األُخرى، وهذا يتطلب أن تكون اللقاءات يف املنطقة ذاتها بهدف حتديد هذه األبعاد ومعرفة 

  .املتطلبات
ن األردن كان منذ تأسيسه أول من كان إر واعتزاز، ا ما هو موقف األردن، وهنا أعود وأقول بكل فخأمّ

وربما كان هو هذا قدرنا كأسرة لنا الشرف أن ننتمي . قريباً إىل القضية الفلسطينية، قضية الشعب واألرض واحلق
. واعتبرنا القضية قضية مصيرنا وقضية مستقبلنا يف كل الظروف واألحوال[....] منذ الثورة العربية الكبرى إليها 

نا وإخواننا حيث خضنا املعركة إىل جانب أشقائ 1967 دنما من حيث الواقع، ويف ما يتعلق بالسنوات األخيرة، بعإ
وانتمائنا إىل اجلامعة العربية،  اللتزامنا العربي بالنسبة إىل معاهدة الدفاع املشترك الذين خاضوها تأكيداً

أن يسيروا يف طريق السالم، وقد كانوا القادة يف  ويف مرحلة الحقة اختار إخواننا يف مصر. وبقيادة مصرية
، وبعدها األخوة الفلسطينيون، أصحاب الشأن قرروا أن يتقدموا وأن يتحملوا مسؤولياتهم، يف البحث عن 1967

. حقهم على ترابهم الوطني، وعندئذ من غير املعقول أن يبقى األردن متخلفاً، أو ينتظر حتى يعالج اجلميع قضاياه
الله سبحانه وتعاىل يف املنطقة، ال قوى عظمى وال حتى يف املنطقة  من ورائه السند إالّمع األسف ال يملك  واألردن

  .[....]ومن أجل فلسطين القضية وفلسطين  .له التأييد أو الدعم الذي يحتاجه
  

التفاق األردين ـ اإلسرائيلي وحديث عن تخلي األردن عن كانت هناك ردود فعل نقدية من دمشق بعد ا ■
هل يمكن أن توضح لنا فهمكم لطبيعة التفاهم . وخاصة يف ضوء زيارتكم األخيرة إىل دمشق ةالتنسيق مع سوري

  الذي توصلتم إليه مع الرئيس حافظ األسد، وما هو رأيكم باملوقف السوري؟
سمعت من سيادة الرئيس األخ حافظ األسد أي شيء على  وما. احلقيقة فوجئت يف رد الفعل السوري □

ونحن باستمرار على اتصال حتى هذه املرحلة األخيرة، وقمت بزيارة إىل دمشق، والتقينا . املستوى الشخصي
ولذلك فإن البعد السياسي يف ما يتعلق بقضايا الشرق األوسط، يف نظري وقضايانا . وبحثنا يف كل أمورنا
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ا موضوع التنسيق بعامة، أمّ). حافظ األسد(ا أنا وأخي الرئيس هذا البعد يعالج على مستوانة، املصيرية والقومي
وهنا ال أبحث يف املوضوع بالنسبة إىل . فهذه كلمة أطلقناها وتعبير استخدمناه، وحاولنا املستحيل أن يكون

هناك قضايا ومصالح متشابكة، . املوقف السوري األخير، ولكن إىل األساس، وهو الوضع األردين ـ الفلسطيني
التنسيق بمعنى التنسيق مل تقم له قائمة حتى اآلن وال على أي . أخطار أيضا جنابهها ويفترض بنا أن نكون معاً

ليه األخوة يف مباحثاتهم أو أننا إهناك عندما تسمح الظروف من وقت آلخر أخبار عن ما وصل . صعيد مع األسف
، هم لهم مشاكلهم احملددة واملعروفة يف ما يتعلق ةوبالنسبة إىل األخوة يف سوري. كنعطيهم ما لدينا إذا طلبوا ذل

التنسيق يف طبيعة احلال مل يصل إىل موضوع التفاصيل . باألراضي السورية احملتلة، ونحن لنا مشاكلنا أيضاً
لكن قضيتنا . كانياتهمأطول يف ما يتعلق بظروفهم ويف معطياتهم ويف إم ةسهم يف سوريفَالدقيقة، وقد يكون نَ

 ةنحن بدأنا مع النقطة نفسها نحن وسوري. واشتباكها بالقضية الفلسطينية، كل هذا يفرض علينا أن نتابعها
لكن هذا ال يعني أننا تخلينا . ونحن نبحث عن احلل الشامل. واألخوة الفلسطينيين ولبنان بطبيعة احلال يف مدريد

. عن حقوقها أيضاً يف أن تعالج قضاياها ةأننا نفترض أن تتخلى سوريعن حقنا يف أن نعالج قضايانا، وال ب
لكن عملياً . نحن ننسق إذا جاز التعبير يف ما هو مطروح علينا أن ننسق فيه أو ما يمكن أن يقبلوا هم أن ننسق فيه

يف  اللهم إالّالتنسيق باملعنى الذي أردته أو حتدثت فيه أو بحثت عنه يف احلقيقة كان جمرد كالم دون مضمون 
  .عادل مقبول تقبل به األجيال اآلتية، ويقوم على أساسه السلممسعانا إىل حل شامل 

[.......] 

  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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