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  يؤكد فيه أنه  ملك حسينحديث صحايف لل
  ضد  لن يقبل يف األردن جهات تعمل
  منظمة التحرير الفلسطينية

  ]مقتطفات[ *.21/6/1995ان، عمّ
  
  

  [.......]  
  على صعيد مسيرة التسوية يف املنطقة يف شكل عام، هل أنتم راضون عن الطريقة التي تسير فيها
 األمور؟
 بالنسبة إلينا يف األردن، احلقيقة أن كل ما اتفق قد أن تقدماً أساسياً حتقق، يف ظل املعطيات الراهنة، أعت

ان قبل آخر السنة، ونأمل االقتصادية التي ستستضيفها عمّعليه نفذ ونحن يف انتظار حدث كبير هو مؤتمر القمة 
لتايل لإلنسان العربي والفرص ستتاح بابأن نتمكن بالتايل من طرح صورة ملستقبل هذه املنطقة يف إطار السالم، 

 . كثيرةما يجب أن نكون عليه يف جماالت  ا نحن فيه إىلوملن يريد أن يشاركنا يف إحداث التغيير والنقلة ممّ
هناك صعوبات كما أن . على الصعيد الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، أعتقد أن األمور تسير يف االجتاه الصحيح    

ل لكن أملي كبير بأن تستمر املسيرة يف اجتاه إحقاق احلقوق هناك عقبات وقوى مناهضة وحماوالت للتعطي
الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير املمثل الشرعي والوحيد، وبقيادة منظمة التحرير 

 .التي نعترف بها ونتعامل معها وندعمها بأقصى طاقاتنا وإمكاناتنا
    [.......]  

  
 فلسطيني من جهتكم؟ هل تعتقدون أن اإلجراءات التي اتخذت يف األردن يف حق كيف تخدمون املسار ال

 بعض املتطرفين تخدم هذا املسار وتوفر تطمينات إىل القيادة الفلسطينية فحواها أن األردن ال يعمل ضدها؟
  أن اجلانب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية على قناعة تامة بأن ال  وجتارب كثيرةنعتقد بعد حوار طويل

منظمة التحرير  مع ويف هذا اجملال ال نتعامل إالّ . هدف لنا سوى إحقاق حقوق اإلنسان الفلسطيني على ترابه الوطني
ن هذه القيادة عاشت ونعتقد أيضاً أ .وقيادة هذه املنظمة 1974عام املمثل الشرعي الوحيد اعتباراً من قمة الرباط 

خدمة اإلنسان التجارب واحملن وقدمت وناضلت وحاولت إىل أن توصلت إىل قناعات معينة بالنسبة إىل واجبها يف 
ل املعطيات وحتملت هذه القيادة مسؤولياتها بجرأة ويجدر بنا جميعاً أن ندعمها وال أرى أي الفلسطيني، يف ظل ك

هذا يف نظري شيء غير معقول . بهة الفلسطينية يف هذه املرحلة بالذاتمصلحة يف أي مسعى يؤدي إىل تفكيك اجل
نحن نتعامل مع املنظمة وال نعترف بسواها وال نقبل أن تكون . وال يمكن أن يكون مقبوالً يف أي شكل من األشكال

  .لسطينيةهناك جهات تعمل على الساحة األردنية يف أي شكل من األشكال ضد املنظمة التي تقود املسيرة الف
  [.......]  
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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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


