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  مؤتمر صحايف مشترك للملك حسين
  ووزير اخلارجية األميركي، جيمس بيكر،

  يتطرقان فيه إىل مشاركة األردن
  يف مؤتمر للسالم يف الشرق األوسط

  .14/5/1991، عمّان
  
  

 صاحب اجلاللة أخبرنا وزير اخلارجية أن سوريا لن حتضر مؤتمراً للسالم إال إذا : سؤال
فهل هذا هو موقف .. ي وواضح وأن يكون للمؤتمر صفة االستمراريةكان لألمم املتحدة دور أساس

  األردن أيضاً؟
مل تتح لنا فرصة لبحث املوضوع بتفصيل كبير مع األخوة السوريين لإلطالع : ـ جواب

على موقفهم من ذلك ولكن أعتقد أن اجلميع ملتزمون بقضية السالم وسيدركون أهمية التحرك 
هاية أنه يف التحليل النهائي عندما يتحقق السالم بمشيئة الله فإن بسرعة ممكنة وأعتقد يف الن

  .األمر سينتهي بضمانات جملس األمن  وبمباركة اجملتمع الدويل من خالل األمم املتحدة
يف التفاصيل كافة يف هذه املرحلة ولكننا نأمل أن تسنح لنا فرص  وال أستطيع اخلوض

اجلميع هناك لتقديم  ومع اجلميع وآمل أن يكون ملناقشة املوضوعات مع األخوة السوريين
  .السالم مساهمتهم من أجل

 ما هو موقف األردن جتاه مشاركة األمم املتحدة واستمرارية املؤتمر؟: سؤال  
بالتأكيد نشعر بقوة بأنه عندما تبدأ العملية فال نستطيع الرجوع عنها وإذا فعلنا  :جواب ـ

ملسؤول عن ذلك حتمل مسؤولية تاريخية إلعاقة حل ملشكلة ذلك ألي سبب فعندها على اجلانب ا
  .االنتظار أكثر من ذلك س ولفترة طويلة وببساطة ال يمكننيأثرت على العديد من النا

بأن األمم  وأنا واثق 338و 242أما بالنسبة لدور األمم املتحدة فنحن نتحدث عن قراري 
ينتهي بضمانات  242رحلة األخيرة ألن قرار املتحدة ستكون هناك يف كافة املراحل بما فيها امل

  .ومباركة جملس األمن والعامل على حد سواء
 من الواضح أن وزير اخلارجية مل يمض وقتاً يف سوريا كما هو احلال يف التحدث : سؤال

إىل جاللتكم، فهل سيشترك األردن بمؤتمر السالم مع الفلسطينيين واإلسرائيليين إذا بقيت سوريا 
  ملؤتمر؟خارج ا

أن ال تبقى سوريا خارج املؤتمر وآمل أن تشارك جميع األطراف  شخصياً آمل: ـ جواب
بالنسبة للفلسطينيين فالقضية  املعنية ليس فقط بالنسبة للدول العربية اجملاورة إلسرائيل وإنما

الكفاية  الفلسطينية تعتبر السبب الرئيسي لعدم االستقرار يف املنطقة وأعتقد بأنهم عانوا ما فيه
دة ولقد عانوا لفترة طويلة يف كل مكان ولقد آن األوان أن تعالج مشكلتهم وعدا ذلك هنالك ع

بأسره كما ترون اآلن بدليل وجود وزير اخلارجية بيكر للمرة  عوامل أخرى مثل اهتمام العامل
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ألخرى يف الثانية يف األردن خالل مدة قصيرة إضافة إىل زيارات العديد من الشخصيات املهمة ا
هذا العامل لهذه املنطقة إضافة إىل ذلك لدينا الصورة األوسع عندما تشارك دول جملس التعاون 

  .اخلليجي يف املؤتمر
 ن إسرائيل ترفض التفاوض حول دور األمم إ. د أن أسأل جاللتكم والسيد بيكرأري: سؤال

بيعة زيارة السيد بيكر وما املتحدة ودور سوريا ودور منظمة التحرير الفلسطينية إذن ما هي ط
  نوع األسلوب املمكن ممارسته على إسرائيل بهدف تطبيق ما يجري؟

نعم نحن .. إن السؤال األول الذي وجّه إيلّ هل نحن مستعدون للسالم :ـ أجاب جاللته قائالً 
ة الكثير ولقد أجرينا حمادثات بناءة ومكثفة لآلن وأعتقد أنه تم تغطي.. ملتزمون تماماً بالسالم

وآمل االستمرار يف معاجلة ما بقي وهو كثير وأنا ال أقلل من أهمية ذلك ولكن ذلك سيحدث يف 
  .املستقبل

وأنا سأجيب على هذا : ويف مداخلة أثناء إجابة جاللته على السؤال أجاب السيد بيكر قائالً
ميع األطراف التي ن تفهمي ملوقف أن جوجهته إىل كلينا ولكن دعني أقول إالسؤال أيضاً ألنك 

أجرينا معها مناقشات اتفقت بشكل أساسي على حضور مؤتمر ترعاه الواليات املتحدة واالحتاد 
السوفياتي ملفاوضات مباشرة بين إسرائيل والدول اجملاورة لها وملفاوضات مباشرة بين 

على  إسرائيل والفلسطينيين واملفاوضات األخيرة كونها من أجل حتقيق تسوية شاملة مبنية
وأعتقد أنه يجب علينا أن ال نفقد حقيقة هذا اجلانب إن كافة األطراف وافقت  338و 242ي قرار

  .على هذه الشروط احملددة بنصوصها
 هل وافق األردن على حضور املؤتمر واجللوس واملناقشة كما وصف ذلك الوزير : سؤال

  بيكر هل يمكن أن تقول هذه الكلمات؟
ول إنّا مل نرحب بالوزير بيكر إلضاعة وقته فقط ووقتنا لقد الق يمكنني فقط :ـ جواب

  .حتدثنا باجلوهر وأعتقد أن الوضع سيصبح أكثر وضوحاً يف املستقبل
دعني أوضح لك أن السؤال املتبقي يتعلق باحتمال .. ويف مداخلة أخرى للسيد بيكر قال

ة الواليات املتحدة واالحتاد ه ال جمال للنقاش حول رعايلألمم املتحدة وما أقوله حقاً إن دور
السوفياتي للمؤتمر واألطر املرجعية التي اتفق عليها اجلميع ومسألة املفاوضات املباشرة والتي 

  .اتفق عليها كل من العرب واإلسرائيليين وكذلك الفلسطينيون
األردن وإسرائيل  حول طبيعة املشاكل القائمة ما بينورداً على سؤال موجه للسيد بيكر 

  .بأنني سأدع جاللة امللك يتحدث عن املوقف من ذلك قال
أعتقد أن األردن كان معنياً أكثر بالبعد الفلسطيني للمشكلة : وأجاب جاللته قائالً

ومن .. وتاريخياً كان معنياً أكثر من أي طرف آخر فيما يتعلق باحلاضر واملاضي وربما املستقبل
ًا لنا وأن إحساسنا باملسؤولية جتاه إخوتنا الواضح أنه يجب معاجلة ذلك البعد وهو مهم جد

يف األراضي احملتلة أو يف أي مكان آخر هي مسؤولية تلقي علينا االفتراض  الفلسطينيين سواء
  .بأن هذه الفرصة للسالم ربما تكون األخيرة خالل فترة طويلة قادمة ملعاجلة هذه املشكلة

الفلسطينيون فإننا سننظر يف ذلك ويف  وكما أوضحت سابقًا فإنه إذا ما توجه لنا إخواننا
وهذا ما مل .. إمكانية وفد مشترك إذا كان ذلك هو املسار الوحيد لتسهيل تقدم سريع نحو احلل

  .يحدث حتى اآلن ولننتظر لرؤية ما يحدث
نه فيما يتعلق بالفلسطينيين فنحن نتحدث عنهم جميعًا واختتم جاللته حديثه بالقول إ

  .ن يف الداخل أو يف اخلارجسواء أولئك املوجودو



 

 
 

  

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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