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  حديث صحايف للملك حسين بشأن
  خرىاألردنية ـ الفلسطينية، وقضايا أُالكونفدرالية 

  ]مقتطفات[ .19/2/1995، انعمّ
  

  
  [.......]  

ألسباب ) تمشياً مع نص اتفاق إعالن املبادىء(كل تعهداتها إزاء اجلانب الفلسطيني  يبدو أن إسرائيل مل تلتزم ■
  من تملص إسرائيل من بعض التزاماتها جتاه األردن؟هل هناك تخوف أردين . تعتبرها أمنية

يف ما يتعلق بااللتزامات جتاه األردن، كل ما اتفق عليه حتى اآلن، نُفِّذ ـ االنسحاب من األرض تم، وموضوع  □
املياه على الطريق، وكل النواحي الثانية وكل املواضيع التي تضمنها جدول األعمال وعملية التفاوض الشاقة 

كل . ملواضيعاملفاوضات يف كل هذه ا بعد أن تكتمل بأن ال توقع معاهدة سالم إالّ .. ة التي أصررنا عليهاواملضني
  . [....]ق عليهشيء يسير وفق ما اتف

  
بالنسبة إىل ما تفضلت به عن الدخول مباشرة يف مفاوضات املرحلة النهائية للخروج من املأزق احلايل، هل  ■

مستعدون يف هذا اإلطار للتعامل مع فكرة إقامة عالقة كونفدرالية أو وحدوية مع  متؤيدون هذا التوجه وهل أنت
  الكيان الفلسطيني؟

مع أي عنوان من هذه العناوين إطالقاً ما مل يصل إخواننا وأهلنا  ال يمكن أن أتعامل أنا شخصياً. أبداً □
ية املطلقة، ويقررون أن يدخلوا يف حوار الفلسطينيون إىل استعادة حقوقهم على ترابهم الوطني ويف جو من احلر

موقفي يف هذا متشدد كما كان موقفي يف التفاوض . ا سلفاً، فال يمكنأمّ. حينئذ عن النمط أو الصيغة التي يريدون
نفاوض، فإذا اتفقنا على كل شيء . مع إسرائيل، بمعنى أننا ال نوقع على معاهدة سالم ثم نبدأ عملية التفاوض

الناس لنا، ونحن أقرب الناس لهم، ولكن  أهلنا وإخواننا وأقرب) يخص(هنا املوضوع . ة السالمنوقع على معاهد
إىل أن يكونوا يف وضع على أرضهم، يمارسون ) ذلك(ال يجوز .. سئمنا من الشكوك والريب واألجواء التي عشناها

  .عندئذٍ كل شيء ممكن.. حقهم ويعبرون عن أنفسهم بحرية
  

ن املصالح األردنية ـ الفلسطينية املشتركة واملتداخلة تقتضي قدراً أكبر من التنسيق هل توافقون على أ ■
املؤسسي، وربما دخول األردن كشريك للفلسطينيين لدى البحث يف الوضع النهائي لألراضي احملتلة واملواطنين 

  الفلسطينيين؟
والشعب العربي الفلسطيني على التراب  كنا دائماً ننادي بأن يكون هناك تنسيق، ال إشكال،. نحن نرحب بهذا □

  .الوطني الفلسطيني هو أهلنا وإخواننا، نعاملهم وندعمهم بأقصى طاقاتنا وإمكاناتنا
  

  ولكن هل يوافق األردن على أن يدخل شريكاً مع الفلسطينيين يف مفاوضات الوضع النهائي؟ ■
  .أبداً □

[.......]  
  

إسرائيل على جتديد معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية يف نيسان يبدو أن هناك خالفاً كبيراً بين مصر و ■
  ما هو موقفكم؟. املقبل) أبريل(
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باعتقادي أن إزالة أسلحة الدمار الشامل من هذه املنطقة ومنع تطويرها أساسي، سواء التقليدية منها أو غير  □
القضية . نطقة بأسرها وحتديد معامل املنطقةونتمنى أن يكون هناك اتفاق على نزع هذه األسلحة من امل. التقليدية

  . [....]ليست قضية مصر وإسرائيل فقط
  وبالنسبة إىل األردن، هل توقيعه أو عدم توقيعه على املعاهدة مرتبط بموقف مصر أو إسرائيل؟ ■
بل اجلميع موقفنا موقف مبدئي، ونحن نطالب بإزالة هذه األسلحة وااللتزام بذلك من ق. ال عالقة له بأي موقف □

  .يف هذه املنطقة
  

املفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية متعثرة، والسوريون يقولون إن األردن سارع يف خطواته للتطبيع مع إسرائيل،  ■
  ما موقف األردن من هذه االنتقادات؟. وحصلت انتقادات يف الصحف

األمور متعثرة وحينذاك قلت له إن  كانت. يف آخر لقاء يل مع الرئيس األسد مل يكن هناك شيء أخفيته عليه □
إذا تهيأت الظروف املناسبة فنحن سنتحرك ونحن مع احلل الشامل، كنا ) وإنه(أطول من نَفَسنا  ةنَفَسكم يف سوري

عالقة قديمة وهو أخ وصديق، وأعتقد أنه، إن شاء ) الرئيس السوري(وعالقتي به . نطالب به ونطالب به باستمرار
  ... [....]ا بالنسبة إىل االتهامات فهي كثيرة، وهذا ليس جديداًأمّ. سيكون منصفاً يف مواقفهالله، 

  [.......]  
  

، أم هل ما زالت هناك بعد توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل، هل يشعر األردن بأنه أصبح أكثر أمناً من قبل ■
  ا؟تهديدات تبرر سعي األردن إىل حتديث قواته املسلحة وتطويره

نفسه وعن ديمقراطيته وعن نظامه، وأيضًا  األردن بحاجة إىل حتديث قواته املسلحة وتطويرها حتى يدافع عن □
يؤدي واجبه إذا كانت هناك حاجة له يف هذه املنطقة على الصعيد اإلقليمي، أو يف ما يتعلق بالواجب الذي يقوم 

قوات حفظ السالم الدولية، وثاين دولة من حيث  به األردن كخامس دولة يف العامل من حيث حجم مساهمته يف
والطلبات مستمرة ألن يساهم . احلجم يف ما يتعلق بالقوات املساهمة يف قوات حفظ السالم يف يوغوسالفيا سابقاً

األردين جندي حمترف يؤدي واجبه ويؤدي ستقبل، وهذا يعود إىل أن اجلندي األردن يف عمليات مشابهة يف امل
  .الكثير من السمعة الطيبة لنا وللعرب أجمعيندوره ويكسبنا 

  
كيف تصفون هذه املهمات . حتدثتم عن قيام قواتكم املسلحة يف املستقبل بمهمات إقليمية خارج حدود اململكة ■

  سلمي شامل يف املنطقة؟ حل وطبيعتها، خصوصاً يف إطار التوجه نحو
يلة، يف تدريب وتهيئة الكوادر لعدد كبير من الشقيقات األردن قام بدور كبير عبر رحلة طويلة وعبر سنوات طو □

الشرف بأن ساهم بواجبه ) اجليش األردين(يف مرحلة ما كان له  .العربيات بالنسبة إىل جيوشها وقواتها املسلحة
 إذن هناك. جتاه إخوانه وأشقائه عندما طلب إليه ذلك سواء يف أزمة الكويت األوىل أو يف عُمان الشقيقة، وغيرها

لكن األساس ليس أن يكون األردن قوة تهدد أياً . ما زلنا نتحدث عن أمة واحدة ال يمكن أن ننسى هذا إطالقاً.. دور
  .األساس أن يمارس األردن حقه يف الدفاع عن ذاته. كان

  [.......]  
  

ألردن للعب هل تعتقدون بضرورة مشاركة العراق يف التسوية السلمية لضمان شموليتها، وما مدى استعداد ا ■
  دور يف هذا اجملال؟

العراق يجب أن يكون جزءاً من هذه املنطقة وجزءاً من أمته، وأنا يف احلقيقة، يف ما يتعلق بالعراق، قلقي الكبير  □
ولكن ال بد، عاجالً أو آجالً، أن يعود العراق جزءاً من هذه  .وأملي هو على شعب العراق ومعاناته ال أكثر وال أقل

  . بد يف شكل خاص أن يُرفع األذى عن شعب العراق، وأكرر شعب العراقاملنطقة، وال
  [.......]  

  
. وجهة النظر السورية تقول إن املعاهدة األردنية ـ اإلسرائيلية أضعفت املوقف التفاوضي السوري مع إسرائيل ■

  ماذا تقولون جاللتكم؟
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يف ما يتعلق باملسار السلمي، . األيام ولن يكونمل يكن يف يوم من . األردن ليس ورقة يف يد أحد: مرة ثانية □
وبدأنا مع أشقائنا اآلخرين من النقطة ذاتها، ونتمنى أن تستمر هذه . األردن حترك وسبقه من سبقه على الطريق

. ا أن يفرض علينا أي كان أن نكيّف سياساتنا ووضعنا يف هذا البلد بما يناسبه، فهذا غير وارد إطالقاًأمّ. املسيرة
ذا كان الوضع بالنسبة إلسرائيل عندما كانت تصرّ على توقيع معاهدة سالم قبل العملية التفاوضية ورفضنا وه

وهذا موقفنا من أية جهة حتاول أن تعتبر أن األردن تابع وليس شقيقاً عندما نتحدث عن العامل العربي،  .ذلك
  .ازية حتى نحقق غاياتنا وأهدافناوالعالقات العربية يجب أن ترتفع إىل هذا املستوى ـ عالقات متو

  [.......]   
  



 

 
 

  

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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