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  الله الثاين يؤكد فيه أن احلل الوحيد املقبول للقضية الفلسطينية للملك عبدحديث صحايف 
   يجب أن يتضمن القدس والالجئين ودولة للشعب الفلسطيني 

  28/8/2008باريس، 
  
  

هل يترجم . يف تموز املاضي ممثال برئيس وزرائه'' االحتاد من اجل املتوسط'' إطالق األردنحضر : االكسبرس
  ابك على انه عدم اهتمام بهذا املشروع؟ غي

لدي عالقة صداقة وطيدة مع الرئيس نيكوالس ساركوزي، ولكن مشاغلي مل تتح يل . اإلطالقال على : جاللة امللك
  .آب 27حضور ذلك اللقاء، وهذا أحد أسباب زيارتي لفرنسا يف 

  ماذا تنتظرون من االحتاد من أجل املتوسط؟ : االكسبرس
من الواليات املتحدة أو  األوسطالشرق  إىل؛ فلطاملا كانت منطقتكم أقرب أوروبالدينا عالقة قوية مع : جاللة امللك

، ويمثل االحتاد من اجل لألردنالشركاء التجاريين الرئيسيين  إحدى، وفرنسا حتديدا هي اآلسيويةالدول  أوروسيا 
  .املتوسط وسيلة ملموسة حلدوث مزيد من التقارب بيننا

  وفشلت؟ 1995من عملية برشلونة التي ولدت عام  أفضلملاذا سينجح االحتاد من اجل املتوسط بشكل : رساالكسب
االحتاد من  أما، اإلسرائيلية-انعدام التقدم يف املفاوضات الفلسطينية إىلذلك يعزى بشكل كبير  إن: جاللة امللك

بفضل سلسلة من املشاريع امللموسة التي تهم اجل املتوسط فقد تصرف نوعا ما جتاه هذا الوضع وطرح آلية أخرى 
  .بطبيعتها كل دول املنطقة

 أنكان يستطيع  أيا أنموضوعا للعديد من املفاوضات لدرجة  اإلسرائيلي-كان الصراع الفلسطيني: االكسبرس
 أسبابم السياسية هي الغائبة، حول قضية القيادة هذه، هل لديك اإلرادةيرى كل جوانب االتفاق النهائي، وحدها 

  بحدوث تقدم؟ لألمل
هذا هو جوهر املوضوع، داخل السلطة الفلسطينية مثلما هو يف العديد من الدول العربية، هناك رغبة : جاللة امللك

: وقلت لهم إسرائيليين؟ تناقشت عدة مرات مع مسؤولين إسرائيلهي يف  أيناتفاق، ولكن  إىلقوية بالتوصل 
ر عالقات الثقة بيننا ونتابع عملية السالم، قولوا يل كيف ستكون صورة بلدكم بعد نطو أننريد  أننااسمعوا، بما ''

. عليه بسهولة اإلجابة؟ هذا سؤال يستطيع العديد من الزعماء العرب اإلقليميعشر سنوات، وماذا سيكون دوركم 
، أراضيهملصواريخ ضد يف املقابل تستحوذ عليهم يف الوقت احلاضر الهجمات االنتحارية وهجمات ا اإلسرائيليون

بدون التفكير يف مستقبل تكون فيه بلدهم مندجمة يف املنطقة، ولهذا السبب '' القلعة إسرائيل''اليوم  أنفسهمفيرون 
 أنلست واثقا من  أعماقيثابتا ولكنني يف  األردنعملية السالم يف خطر، يبقى دعم  أنفأنا لدي خماوف من 

  .ما ينقصهم هو الرؤية بعيدة املدىيريدون حل القضية، ف اإلسرائيليين
 أليسمنخرطة يف مباحثات مع سوريا عبر تركيا وكذلك مع حزب الله عبر العديد من الوسطاء،  إسرائيل: االكسبرس

  الزعماء العرب املعتدلين، مثل جاللتكم، تركوا جانبا؟  أنمن احملبط 
قادرون على تسوية مشاكلهم،  أنهمد على افتراض بالتأكي واإلسرائيلييننتمنى التوفيق للسوريين : جاللة امللك

 - تقدم يف امللف الفلسطيني  إلحداثولكن هذه املفاوضات تأتي يف وقت تسعى العديد من دول املنطقة 
 أنيبدو يل !. السوريين إىليتحدثون  اإلسرائيليين، وفجأة نرى األوسط، وهو القضية الرئيسية يف الشرق اإلسرائيلي

لتجنب التركيز على القضية  األطرافلثنائية تناسب اجلانبين، وهي تشكل حجة لبعض هذه املفاوضات ا
ستفقد  األمورالذي تسير به  اإليقاع، فعلى األثناءوأنا قلق الن الساعة تقترب من النهاية يف هذه  الفلسطينية،

الطرق احملمية التي ال يمكن  الضفة الغربية تواصلها اجلغرايف بسبب وجود اجلدار العازل واملستوطنات والعديد من
وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ وحتى لو أبعدنا هذه  إمكانيةيف هذه الظروف كيف نتخيل . استعمالها

 األممنحو ثلث دول العامل املنضوية حتت مظلة  أيدولة،  57الصورة، كيف سنجعل املفاوضات تتقدم؟ يف احلقيقة 
الذي  واإلسالمياالعتراف من قبل العاملين العربي  اإلسرائيليينعرضنا على ، وقد بإسرائيلاملتحدة، ال تعترف 

  .مهم، ولكن عليها يف املقابل أن تقدم مستقبال للفلسطينيين أمروهذا  يمتد من املغرب وحتى اندونيسيا،

                                                 
  28/8/2008، )اريسب" (اإلآسبرس"مجلة : المصدر. 
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  دولة فلسطينية؟ إنشاءهل هناك حل آخر بخالف : االكسبرس
حيد املقبول يف نظر املسلمين والعرب يتضمن االتفاق على القدس ال اعتقد ذلك، املوضوع الو: جاللة امللك

على شكل '' األرديناخليار '' أحيانابعض الناس يقترحون . والالجئين الفلسطينيين ودولة للشعب الفلسطيني
  .كونفدرالية، ولكن أيا من هذا لن يحدث ما مل يحصل الفلسطينيون على دولتهم

يبدآ  أن، هل يتوجب عليهما اإلسرائيلياراك اوباما تسوية الصراع الفلسطيني لو قرر جون ماكين وب: االكسبرس
  العمل منذ بداية واليتهم؟

  .حل إىللن يصلوا وحدهم  واإلسرائيليوننعم، الن الوقت يجري بسرعة، الفلسطينيون : جاللة امللك
من الواقعي احلديث  أنرون سيطرت حماس على قطاع غزة واملعسكر الفلسطيني منقسم، هل ت أنمنذ : االكسبرس
  عن اتفاق؟

 أن األجدىالدول الغربية تركز انتباهها على موضوع حماس على حساب السلطة الفلسطينية، كان من : جاللة امللك
على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل تقديم  واألوروبيون واألمريكيون اإلسرائيليونيركز القادة 

املساعدة يف إزالة احلواجز ووقف االستيطان، وبدال من  أيضا، ولكن أوال أهمية كثراألاملساعدات االقتصادية 
وشركاؤها الغربيون بمساعدة حماس عمليا، ومن السهل للغاية القول لنا  إسرائيلانتهاج مثل هذه السياسة تقوم 

  .ال يوجد شريك فلسطيني نتفاوض على السالم معه بأنهبعد ذلك 
  ؟رأيكمصادقت على بناء مستوطنات جديدة لليهود يف الضفة الغربية، ما  إسرائيل: االكسبرس

حل الدولتين، يف كل مرة يبنون فيها مستوطنة  إىلللتوصل  إسرائيلهذا دليل على فقدان الرغبة يف : جاللة امللك
لفان، من جانب آخر، هما شيئان خمت األرضما يقولونه من جانب وما يفعلونه على  أنجديدة يكون واضحا 

ال يسعون لتسوية  أنهم أقنعتنيمؤخرا  األخرى اإلسرائيليةاملستوطنات واملفاوضات مع سوريا وبعض املبادرات 
  .أيضاالقضية الفلسطينية رغم كالمهم املنمق حول املوضوع، وما يحصل للفلسطينيين جريمة 

 إيرانسنة تكفي لتنتج  أوستة اشهر  حسب قول مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية حممد البرادعي فان: االكسبرس
  .هل يجب التدخل ملنع هذه العملية؟. مقبول؟ األمر، هل هذا برأيكمقنبلة،  إلنتاجما يكفي من اليورانيوم اخملصب 

من قبلهم، يبدو  واإلسرائيليونغامض يف هذا امللف، مثلما فعل الهنود والباكستانيون  اإليراينالدور : جاللة امللك
 األردنننتبه لذلك، هذه رسالة سياسية،  أنالعب مهم يف املنطقة وان علينا  أنهاريد طهران قوله لنا هو ما ت أنيل 

 إىل، فمثل هذه العملية ستثير ردود فعل انتقامية ومن يدري إيرانمن جانبه يأمل بعدم حدوث تدخل عسكري ضد 
  .ستقودنا هذه احللقة؟ كل دول املنطقة ستدفع الثمن أين

 بأينوقفها  أونستسلم  أنتسعى جاهدة لتطوير قدرات نووية عسكرية، فهل علينا  إيرانلو تأكدنا أن : االكسبرس
  ثمن؟

صدر قبل عدة  أمريكييطورون برناجما لالستخدامات املدنية، وهناك تقرير  أنهم اإليرانيونيؤكد : جاللة امللك
 إمكانيةتملك  إسرائيلخرى ليس لدي االنطباع بان ، من ناحية أالتأكد، والبريطانيون يريدون أقوالهماشهر يؤكد 

  .من سلسلة العمليات االنتقامية أخرى، وأخشى مرة إيراينتدمير برنامج نووي 
  يف املنطقة مصدر قلق؟ اإليراينهل يشكل التأثير السياسي : االكسبرس

ليست غريبة  اإلسرائيليةالسياسة بنظرة ايجابية، و إيران إىلتنظر بعض املناطق القريبة من املتوسط : جاللة امللك
 األمريكيون أراد إذاليست معزولة،  اإلسرائيلية- القضية الفلسطينية: دائماً أكررهعن هذه الشعبية اجلديدة، هذا ما 

 اإليرانيينالن  اإلسرائيلي- يف الصراع الفلسطيني أواليستثمروا  أنيف املنطقة عليهم  إيرانتقليل تأثير 
  .اخلاصة كما فعل آخرون يف املاضي ألغراضهميستخدمون هذا امللف 

  هل تخشى من عودة روسيا؟: االكسبرس
خالل احلرب الباردة غالبا ما تواجه االحتاد السوفييتي والغرب بعضهم البعض من خالل طرف ثالث، : جاللة امللك

  .جديد من األوسطتتورط دول الشرق  أنهو  أخشاهما عاد التوتر بين روسيا والغرب فان ما  وإذا
بعض اجلماعات، . الطاقة أسعاراملواد الغذائية وكذلك  أسعاركما يف غيره من الدول، تزداد  األردنيف : االكسبرس

  حتديدا، حتاول االستفادة من هذا الوضع؟ إسالمية
حتى و اآلنبرناجما للمساعدات سيغطي من  أطلقنالقد . ، وهم قلقوناألسعاريعاين شعبنا من ارتفاع : جاللة امللك

التي  فاإلصالحاتبالنسبة لبلدي فان هذا التطور يأتي يف حلظة قاسية، . نهاية العام غالبية مواطنينا احملتاجين
 أخرى إصالحاتتشجيع بزوغ طبقة وسطى وهذه ستشجع يف املستقبل تطوير  إىلبدأنا بها منذ عدة سنوات تهدف 
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على . األسعارالطبقة الوسطى تضرروا كثيرا من ارتفاع  أفراد. يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية
باملائة من املوارد العاملية يف  3صعيد الطاقة نحن نعتمد على استيراد النفط والغاز، وباملقابل نحن نمتلك 

تساعدنا من غير شك، وآمل انه خالل  أنطاقة نووية وفرنسا يف هذه املرحلة يمكن  إنتاجاليورانيوم، ونحن نريد 
  .مفاعل نووي لنا أولسنوات بفضل آريفا سنمتلك  سبع

التي كنت حتيا  لأليامهل تشتاق . من حكمه األخيرة األياموالدك امللك احلسين عينك وليا للعهد يف : االكسبرس
  فيها حياة عادية؟

الذي  ، يف املوقعأعدائيومن هم  أصدقائيكنت اعرف من هم : بساطة أكثريف اجليش كانت حياتي : جاللة امللك
حال  أية، وليس هناك مكان للخطأ ألن مسؤولياتي كبيرة، وعلى األحياناشغله اليوم هذا اقل وضوحا يف بعض 

  .فان منصبي يتيح يل العمل ملصلحة بلدي وشعبي
  .''كشراكة''امللكة رانيا تصف عالقتكما : االكسبرس

سبب املسؤوليات والفرص التي يتيحها ملك وملكة يف تقوية عالقتنا ب إىلساهم حتولنا . نعم: جاللة امللك
اخليرية، اليوم مسؤولياتنا  لألعمالقبل ذلك القوات اخلاصة ورانيا كرست الكثير من وقتها  أقوداملنصب، كنت 

  .قربا من بعضنا البعض أكثرنصبح  أنساهمت يف 
  ، هل واجهت حلظات ندم؟''ليس هناك مكان للخطأ''قلت قبل قليل : االكسبرس
 بأنهيكون لدي شعور  وأحيانا، األردننتحرك بسرعة اكبر ، لدي رؤية ملستقبل  أنكان يجب علينا : كجاللة املل

السريع للبلد،  اإلصالحنشجع اإلصالحات بدون تأخير، العديد من املستشارين حذروين من خماطر  أنكان علينا 
 .الوقت إضاعةال يملك ترف  األردنولكن 

  



 

 
 

  

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  
 


