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  يتناول فيه *حديث صحايف لويل العهد األردين
  مسألة القدس واملسؤولية عن الضفة الغربية 

  ]مقتطفات[ **13/1/1995لندن،  
  
  

..].....[  
أحب أن أوضح مرة : "أشار األمير حسن إىل اجتماع جلنة القدس القريب يف مدينة إفران يف املغرب وقال

وجودة داخل األسوار وتلك التي خارجها ثم التي تعتبرها إسرائيل القدس امل: خرى أن القدس عبارة عن ثالث دوائرأُ
  ".الكبرى وتريد لها أن تمتد من بيت حلم إىل رام الله

يف سياق احلديث عن مستقبل احلقوق املسيحية  2000العامل املسيحي يعد الحتفاالت يف عام : "وقال
واليهودية . ن بلورة العالقات بين األديان الثالثةواليهودية، ورئيس أساقفة كانتربري زار القدس وحتدث ع

شيئاً عن  ا العامل اإلسالمي فال يُعدّ أمّ . عام على تأسيس القدس 3000بمناسبة  1996العاملية تعد لالحتفال سنة 
من املؤسف . وار القدس التي تشمل األماكن املقدسة واملدارس والتكايا والسبل واألوقافسحقوق املسلمين داخل أ

  ".إذ إن أي فراغ ينشأ قد يترك األمر لوزارة الشؤون الدينية اإلسرائيلية. ن يكون احلديث عن القدس سياسياً فقطأ
  ".الدائرتين الثانية والثالثة من القدس إطارعندما نتحدث سياسياً، فإننا نؤيد الفلسطينيين يف : "وأضاف

ال : "ا أثارها األردن مبكراً، فقالأوسلو، فلماذ مؤجالً وفقاً التفاققضية القدس اعتبر البحث فيها : وسئل
 1967يوجد بيننا وبين منظمة التحرير الفلسطينية أي خالف على أن القدس جزء من األراضي التي احتلت عام 

نة أو إننا ال نتحدث عن فلسطنة أو أرد. وعلى أن القدس ليست قضية عبادة وتمثيل ديني فقط لكنها قضية شعب
هناك حقوق . سعودة أو مغربة القدس، ألن القضية ليست قضية إعالم وإنما قضية طرح املفهوم اإلسالمي

  ".متساوية يف ما يتعلق بالعبادة يف القدس
كنا وما . بطبيعة احلال: "وهل يؤيد األردن أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية؟ قال األمير حسن

  ".الفلسطينية من دون حتفظ أو حدود زلنا نؤيد ذلك وكل احلقوق
وطرح أحد األسئلة احتمال أن تسعى إسرائيل إىل إرباك سلطة احلكم الذاتي الفلسطيني واتهامها بعدم 
القدرة على احلكم لتدفع نحو تويل األردن املسؤولية عن الضفة الغربية احملتلة، فقال ويل العهد األردين ردّاً على 

همة هي العكس، إذ نرى اآلن التركيز على الهوية األردنية، خصوصاً بعد التعداد األخير موقن أن الت إنني": ذلك
ا يف الشرق من النهر فنحن نتحدث أمّ. فك االرتباط قائم غرب النهرللسكان ودعوة كل املواطنين إىل أن يثبتوا أن 

  .بالطبع عن شعب واحد ونتمسك بالوحدة الوطنية
أو  يلينا يف ما يتعلق باألراضي احملتلة ليس الصراع بين التيار الوطنإاألبلغ بالنسبة إن التخوف "

متباعداً يف قراه ومدنه  اإلسرائيليالقومي والديني وإنما هو اجليل الذي نما ألكثر من ربع قرن حتت االحتالل 
ضفة وقطاع واملستوطنات وبسبب العزلة والتمزق بين القدس والضفة الغربية، وبين ال بسبب فواصل االستيطان

هذا التمزق قد يؤدي إىل االقتراب من األردن بحكم عالقة القرب والقربى، لكنه قد يؤدي إىل تقارب فلسطيني ـ . غزة
  ".1948إسرائيلي أيضاً، وهناك سابقة عرب 
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  .األمير حسن بن طالل *
 .نرى الحديث ماهر عثماجوقد أ. 14/1/1995، )لندن" (الحياة" **



 

 
 

  

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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