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  مؤتمر صحايف مشترك
  للرئيس حسني مبارك وامللك حسين

  يؤكد العاهل األردين فيه التزامه احلل الشامل
  ]مقتطفات[ .24/11/1993، القاهرة

  
  

  [.......]  
بأنكم لن توقعوا اتفاقاً منفرداً مع  ةهل ما زلتم على تأكيدكم لسوري: سؤال جلاللة امللك حسين ■  

لقيتم وعداً من قبل الواليات املتحدة األميركية بشطب الديون وبمساعدات اقتصادية إسرائيل خاصة أنه قيل إنكم ت
  يف مقابل إبرام اتفاق مع إسرائيل؟

أعتقد أنه ال بد من حتديد األبعاد على النحو التايل وهو أننا كنا دائماً نبحث عن السالم الشامل  □  
تلف عما عاشته املنطقة بأسرها ونحن ملتزمون والعادل والسالم الذي يعطي للجميع فرص العيش يف جو خم

بالعمل للوصول إىل ذلك الهدف وبأداء دورنا وواجبنا جتاه األجيال القادمة وأعتقد أننا بدأنا من نفس النقطة يف 
موسكو والواليات املتحدة ووفر األردن املظلة التي مكنت األخوة الفلسطينيين من التحرك إىل ما  مدريد ثم يف

أن يتحركوها يف الصورة التي كانت، والقضية الفلسطينية هي جوهر النزاع العربي اإلسرائيلي وباركنا اختاروا 
وناشدنا األخوة الفلسطينيين ونناشدهم . اخلطوة ورحبنا بها ووصفناها بأنها خطوة شجاعة وبالنسبة للطرفين
ا بالنسبة لنا فنحن بدأنا على وغاياتها أمّأن يجتمعوا وأن يقفوا صفاً واحداً يف هذه املسيرة حتى حتقق أهدافها 

اإلسرائيلي وبدأنا  الطريق ووقعنا جدوالً لألعمال الذي أقررناه إىل أن يتحقق التقدم الواسع يف البعد الفلسطيني
ا عن موضوع التوقيع على اتفاقية سالم فاملسألة ليست بالبساطة وأمّ. املفاوضات واالتصاالت جارية ومستمرة

فهناك قضايا خمتلفة وكثيرة وهناك جدول أعمال وعندما نحقق . على أنها جمرد توقيع على وثيقةالتي تصور 
توج تالتقدم ونصل إىل االتفاق على جميع النقاط املهمة فالسالم أو معاهدة السالم أو اتفاقية السالم تأتي ل

ا على الطريق ويف نفس الوقت فإنني أكرر ما قاله اجلهود التي تبذل اآلن فال أستطيع أن أتكهن بمتى تنتهي، لكنن
أخي سيادة الرئيس بااللتزام لدى جميع األطراف العربية املعنية، وأعتقد أن إسرائيل ـ أيضاً ـ للوصول إىل حل 

  .شامل ونتمنى أن يكون هذا هدفاً نسعى للوصول إليه
  [.......]  

  
ق على املسار السوري قبل أن تتمكن من عقد اتفاق إىل متى يمكن لألردن أن تنتظر الوصول إىل اتفا ■  

  بينها وبين إسرائيل؟
حتقيق السالم العادل وقد بدأنا  ملتزمون بالعمل على ةإنني أعتقد أن جميع األطراف بما فيهم سوري □  

  .كما قلت على نفس املسار فيما يتعلق بعملية السالم وليست املسألة مسألة انتظار
اإلسرائيلي فإنه ليست هناك أمور معقدة وقد وجهت إلينا أسئلة عدة مرات على  ـ وعن املسار األردين  

ن اتفاق السالم يأتي لتتويج اجلهود التي بذلت وتبذل أمعاهدة سالم أو اتفاقية سالم واحلقيقة أنه من وجهة نظرنا 
مر تلك املفاوضات ويف يجب أن يحدث يف كافة املوضوعات املتعلقة بعملية السالم ونأمل أن تست وأن االتفاق

نفس الوقت آمل أن يستمر التقدم أيضاً على املسارات األُخرى وإنني آمل أنه يف املستقبل سنتمكن من حتقيق احللم 
  .وكما إنني آمل أن نترك ألجيالنا القادمة السالم القائم على العدل.. الذي نسعى إليه

  [.......]  
  

                                                 
 "25/11/1993، )القاهرة(" ألهراما. 



 

 
 

  

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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