
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  253، ص )1993 فيرخ( 16، العدد 4المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  حديث للملك حسين يعلق فيه
  على االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  ]مقتطفات[ *.عمان
  

أنا سعيد جدا، ان سمحت بهذا احلديث ونحن نعلم بأن أشغالك كثيرة ملواجهة أحداث ضخمة ... س ـ سيدي  
ت يف سبيلها مهم يف تاريخ القضية الفلسطينية التي اكتسبت خالل أربعين سنة من عهدكم بكل ما بذلومنعطف 

  .ويف سبيل القضية العربية وكل ما بذل البيت الهاشمي يف سبيل هذه القضية منذ تأسيسه يف األردن
  

االتفاق الذي حصل بين إخواننا الفلسطينيين هو مدار تعليق فقد وصف بأوصاف وأطلقت ... لو سمحت  
يين على لسان جاللتكم أنك مل تعلم عليه نعوت شتى منها خير ومنها ما يدعو إىل التخوف وسمعنا نحن كصحاف

  .باملوضوع
  

  ما هو رد جاللتكم على االتفاق؟  
بالنسبة يل فيما يتعلق بمسؤوليتي املباشرة جتاه الضفة الغربية احملتلة واألرض الفلسطينية، [...]  ج ـ  

الفلسطيني، وصلتُ  للشعب العربيبمعنى التخلي عنها لصالح القرار الفلسطيني املستقل واملمثل الشرعي الوحيد 
تلك النقطة يف لقاء القمة يف الرباط عندما ناشد أخي رئيس دولة فلسطين يف ذلك الوقت، وكان يف قيادة منظمة 

   .التحرير، اإلخوة القادة العرب بأن يخلصوه ويخلصوا الشعب الفلسطيني من الوصاية الهاشمية
  [. . . . . . .]  
بدء يف العمل لتحقيق سالم نادينا فيه باستمرار ونتيجة احلرب أيا ثم كانت الدعوة إىل مدريد لل [...]  

ولكننا كنا وال نزال ننادي بسالم عادل ومشرف ترضى عنه األجيال من بعد وحتميه . كانت سالم بالنهاية
  .وتصونه

 ومل نتمكن عمليا يف ذلك الوقت من أن نذهب كوفد أردين مساند لوفد فلسطيني ووجدنا بالنتيجة أن ال  
  .حل إال أن نوفر مظلة للوفد الفلسطيني واألردين ليذهبا معا فيمثل بكل طاقاتنا وكل إمكاناتنا

  [...]338و 242وملسنا منذ البداية بأن هناك صورة غير مريحة بالنسبة إىل قراري جملس األمن   
تلة، وفق ترتيبات يعالج أوضاعها بصيغة معينة بالنسبة ألراضيها احملفبالنسبة إىل الدول املعنية فإنه   

  .مدريد وما تالها
  .أما بالنسبة للبعد الفلسطيني جاء احلديث عن البحث يف مرحلة انتقالية وصوال إىل احلل النهائي  
وكنت أتساءل منذ البداية ملاذا هذا التمييز، وملاذا مرحلة انتقالية، وانتقالية إىل ماذا، ومل أحصل على أي   

أنه بعد سنوات طويلة من الصراع والشكوك والريب واألمل مما أثر على اجلميع فال بد بجواب مقنع اللهم إال القول 
أو اعتباره األساس يف احلل الذي  242من الوقت حتى يكون باالمكان تطبيق قرار جملس األمن من مرور شيء 

ر املتعدد األطراف وهنا يمكن أن يتحقق، وبدأت العملية وتلتها قضية الدعوة أيضا إىل العمل، فيما يتعلق باملؤتم
ه ال بد بأن نشارك إخواننا العرب والعامل يف حتمل نأيضا اتخذنا قرارا بأن نذهب وكان يف بايل يف الواقع بأ

  .املسؤوليات إزاء الوضع الذي سينتج عن الوصول إىل أي حل بالنسبة إىل البعد اإلنساين واألبعاد األُخرى اخملتلفة
  . . . . . . .][  
ن األحداث األخيرة أكدت أنه كنا على حق عندما قررنا أن نقبل الدعوة إىل اللقاءات املتعددة أعتقد أ  

  .األطراف
وأما فيما يتعلق بالشق األول فانتقلنا إىل الواليات املتحدة واستمرت املباحثات وكانت املظلة هي   

وفيما يتعلق بآمالهم وطموحاتهم  الوسيلة التي أدت إىل تمكين إخواننا الفلسطينيين من احلديث يف شؤونهم،
  .وحقوقهم، التنسيق يف كل هذه املراحل مل يكن يف املستوى املطلوب
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  253، ص )1993 فيرخ( 16، العدد 4المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيبرعوثائق 

 

2 
 

املثال، وهنا أجد نفسي يف وضع فيه شيء من الصعوبة واحلزن، ولكن عندما يتساءل املواطن العربي   
سابقة بمستوى اجلهات املعنية هل بحثت جميع هذه التطورات األخيرة يف لقاء بيروت األخير، أو يف اللقاءات ال

  .مل تبحث ومل تطرح يف هذه الصورة: العربية، وضمن االجتماعات التنسيقية، اجلواب
  

س ـ األخ الرئيس ياسر عرفات كان يف ضيافة جاللتك، يف الرابع والعشرين من الشهر املاضي، وكما   
  يفترض أن يكون قد أطلعك عليه؟ قرأنا يف الصحف اليومية االتفاق كان قد وقع يف احلادي والعشرين،

  
  .أقول لك احلقيقة وأذكرها للناس جميعا أنا مع القرار الفلسطيني املستقل أيا كانج ـ   
زارنا األخ رئيس دولة فلسطين ثالث مرات يف وطنه الثاين هنا ونأمل من الله سبحانه وتعاىل أن يوفقه   

ن ندعمه بكل طاقاتنا وإمكاناتنا، لسنا أوصياء على القرار بأن يصل الفلسطيني إىل حقوقه على ترابه الوطني ونح
  .الفلسطيني ولن نكون

  .وأعتقد بأن ما أشعر به هو ما يشعر بقية اإلخوة املعنيين مباشرة بعملية السالم  
املرة األوىل التي طرق بها املوضوع قبل سفري إىل الواليات املتحدة يف رحلتي األخيرة وبعد احلديث   
تقي بي على حدة، وتم ذلك وأنبأين يف ذلك الوقت بأنه يوجد شيء بدرجة من األهمية يشعر بأنه ال بد أن أراد أن يل

أطلع عليه وأنه من واجبه أن يطلعني عليه وهو أنه بدأت اتصاالت بين املنظمة وبين احلكومة اإلسرائيلية، وألهمية 
مرحلة من أصعب ) غزة هاشم(غزة، يف الواقع غزة  املوضوع أراد أن يطلعني عليه وأنه يف اجلو شيء طرح بمستوى

فيها أهلنا وإخواننا هناك أكثر مما عانى أخوانهم يف أي جزء من األرض الفلسطينية وهي رقعة املراحل عانى 
ضيقة من حيث املساحة فيها أعداد كبيرة من الناس وحمصلة هذه املعاناة وضع مضطرب ومؤمل بكل معنى 

الفعل عندي كانت ما كنت أحتدث فيه مع إخواين املسؤولين هنا من تخويف من أن تقدم  فتعقيبي أو ردةالكلمة 
إسرائيل من جانبها وبدون أي بحث مع أي جهة كانت على االنسحاب من غزة وعندئذ قد يتفجر الوضع يف غزة قد 

أن ينتقل إىل ما هو أبعد  ينتقل هذا الوضع من حيث أثاره ال سمح الله إىل الضفة الغربية وقد يكون يف ذهن البعض
هذه الظروف، وكان اجلواب بأنه ممكن إذا ساعدتمونا، من الضفة الغربية وتساءلت، هل باإلمكان استالم غزة حتت 
  .وكيف نساعدك فقال هذا ما طرح علي، قلنا إن شاء الله خير

جلواب واضح بأن على أي حال ذهبت إىل اخلارج وكنت أسأل ما هو السر يف تعثر حمادثات السالم فا  
وأنه فيه هناك تعامل مع أراضي حمتلة  67ال يطبق يف نفس الصيغة على جميع األراضي احملتلة عام  242قرار 

املفاوض الفلسطيني الذي حتمل مهامه بمستوى  بشجاعةلدول وتعامل خمتلف مع البعد الفلسطيني وهذا حقق 
على ترابه الوطني وخماطرين بذلك كثيرا يف  عب الفلسطينيويطالبوا بحقوق الشاألشخاص الذين انتقلوا ليفاوضوا 

املستوى اجلسدي واملعوي والتاريخي، وبأنه السبب يف تعثر الوصول إىل نتيجة يف نظري كان ألنه احلديث هو عن 
هذا من جهة، ومن جهة أُخرى . مرحلة انتقالية، وآن األوان أن يُعطى الشعب الفلسطيني مالمح احلل النهائي

ع القدس فموضوع القدس بالنسبة لألماكن املقدسة عندما نتحدث عنها كعرب نتحدث عنها على خلفية موضو
العهدة العمرية، على سبيل املثال أو على أية خلفية أُخرى نتحدث عن احلق العربي مسيحيين ومسلمين وبأنه ال بد 

ضع يرضي جميع املؤمنين بالله بالنسبة من صيغة مقبولة وإال ال يمكن أن يكون هناك سالم إال إذا كان هناك و
لكي نعيد احلق إىل أصحابه أيضا فأن تكون القدس ال سمح الله يف وضع مسيطر عليها . ماوية الثالثةلألديان الس

خمتلفة، فقط من جهة واحدة هذا شيء ال يمكن أن يؤدي إىل السالم املنشود ثم إننا نتحدث عن القدس من زوايا 
دث عن القدس وهي قد ضمت إليها خُمس الضفة الغربية احملتلة، نحن نتحدث عنها، ويف الذهن إسرائيل تتح

  .الوضع الذي كان قبل الكارثة
ماذا يعني موضوع القدس للطرفين وكنت أقول إنه ال بد من ضمانات أقلها تعديل بأن ال يجري مزيد من   

افة هذه القضايا، ويف لقاء مع األخ ياسر عرفات م التغيير على األرض وأن يكون هناك حل نهائي تعالج فيه ك
ومع أعضاء من الوفد املفاوض ومع عدد من إخواننا كان احلديث بضرورة التنسيق وبأنه آن األوان أن نقرر هل 

على كافة األصعدة والتفاهم على كل ثقة أم إنها غير متوفرة، هل هناك مصلحة أن ال من أن يكون اللقاء هناك 
ن تشكل غرفة عمليات مشتركة تتصدى ملعاجلة أي جديد وتكون باملستوى املطلوب يف مواجهة القضايا وأ
  .املتغيرات
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وكان االتفاق على أن هذا واجب وان املفروض أن تباشر جلان تؤدي دورها يف الوصول إىل حتقيق ذلك   
  .الهدف

واتفقنا عليه وتوقعناه إىل أن غادرت هذه املرة إىل اخلارج ومل تتطور األمور بالشكل الذي انتظرناه   
وتمت يف عدة عواصم  واتسعتكانت زيارة األخ الرئيس األخيرة وأبلغني بأنه يف هذه املرة أن االتصاالت استمرت 

باملستقبل وباحلل النهائي أيضا وبأن البحث اآلن يف غزة وأريحا، ويف ممر أمين بينهما، وهناك بحث فيما يتعلق 
نوعا من فك االرتباط وبحيث تنتقل املسؤولية للجانب الفلسطيني فيما يتعلق بغزة  من بعد، وبأن هذا سيشكل

وبأريحا والربط بين غزة خارج الصورة وأن يكون الربط كما تمنينا كلنا بين كل األجزاء الفلسطينية لتعود لتشكل 
  .ال عليها حقوقهللفلسطينيين وطنه على ترابه وعلى أرضه والقاعدة تتحقق عليها آماله وطموحاته وين

  
س ـ طبعا هذا االتفاق يوحي بأمور عديدة، ومن قراءة سريعة ملا نشر يف الصحف طبعا يوجد تغيير   

أساسي لكالم سياسي كان يسمع وأعتقد أن رحابة صدر جاللتكم ستتسع له، كان الفلسطينيون يف املاضي 
نرى، نرى أننا يف مسلك أو  اماذوهذه املرة يخافون أو يدعون اخلوف من سالم عربي إسرائيلي يتم على حسابهم 

االتفاق يأخذ مساره الطبيعي أم حفاظا منكم على الرسالة الهاشمية مسار سالم فلسطيني إسرائيلي هل ستتركون 
  والتزامكم بالقدس وكذلك مسؤوليتكم عن جمتمع ربما نصفه من الفلسطينيين ستتدخلون يف املراحل الالحقة؟

  
ومل نكن يف صورة التفاصيل على اإلطالق وأعتقد بأننا هنا يف األردن وال أريد أن ورة مل نكن يف الص ج ـ  

أحتدث عن األخوة اآلخرين املعنيين بالنسبة للدول املشاركة يف عملية السالم على الصعيد العربي، أعتقد بأنه 
وعن شجونهم وعن طموحاتهم قرارنا واحد وموقفنا واحد بأنه للفلسطينيين احلق املطلق يف التحدث عن شؤونهم 

  .وعن حقوقهم وبأنه القرار قرارهم ونحن ندعم ونساند ضمن أقصى طاقاتنا وإمكاناتنا أداء للواجب
فيما يتعلق بالعالقة األردنية الفلسطينية عندما اتخذنا القرار بفك االرتباط وهذا بيناه للعامل مل جنير   

نا وبين اإلخوة ونحن أقرب الناس إليهم تلبية لطلبهم وتوجههم العملية لصالح إسرائيل هذا كان شأن داخلي بين
طاملا هذا هو اخليار عندئذ نحن نبارك وندعم ضمن أقصى طاقاتنا وإمكاناتنا وقناعة منا بأنه هذا حق فلسطيني 

  .وسنكون كما كنا دائما األقرب إىل فلسطين الشعب واألرض والقضية واحلق
مبرر فهو ألننا جنابه ما جنابه من حتديات ومسؤوليات تاريخية وإذا كان هناك من أمل قد يكون   

يف موضوع الفريقين اللذين يستظالن بمظلة واحدة مكنت والتنسيق فيما بيننا كأطراف عربية وناهيك عن البحث 
وب اجلانب الفلسطيني أن يؤدي دوره وصوال إىل هذا احلال، الذي نحن فيه هذا التنسيق ما كان يف املستوى املطل

واملنابت أسرة واحدة اخترنا طريقنا هذا هو جوهر املشكلة وفيما يتعلق هنا يف األردن، أردنيين من شتى األصول 
نسير عليها، طريق الديمقراطية واملشاركة يف حتمل املسؤولية واحترام حقوق اإلنسان والدستور واحلرص على أن 

طني املمثل لكل اآلراء واالجتاهات السياسية يف هذا البلد، إىل نستظل باملظلة األردنية هذه التي وفرها امليثاق الو
اعتبرت الضفة الغربية يف ذلك أن يختار أي منا طريقنا خمتلفة، والقضية الفلسطينية أساسا، موضوع الوحدة هي 

هذا  الوقت وديعة إىل حين الوصول إىل احلل النهائي بمعنى وصول الفلسطينيين إىل حقوقهم على ترابهم الوطني
  .مل يتغير

كامب ديفيد املشكلة التي جابهتنا أيضا يف ذلك الوقت، وكان لنا موقف منها هي أنه تبلور وضع وتمت   
بأي  إليهااتفاقات ونحن بمعزل عنها فرضت علينا دورا وحملتنا أدوارا ونحن مل نكن جزءا من عملية الوصول 

ول إىل ذلك الوضع فكان هذا هو السبب يف أنه مل نقبل، يف الوصشكل من األشكال من خالل إطالعنا أو مشاركتنا 
وأذكر أين تنقلت يف أنحاء الوطن العربي أقول إلخواين حقائق ما جرى يف ذلك الوقت وأطلب من كل أخ التقيته بأنه 

  .ولن أقول شيئا أكثر من هذا فيما يتعلق بالنتائج) ظهرك حممي(فقط يقول يل 
  . . . . . . .][  
  تفاق الفلسطيني اإلسرائيلي ومالمح املرحلة القادمة؟س ـ حول اال  

  
إذا جاز يل أن أركز على االتفاق فنحن لسنا ضد االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي، ونحن نؤيد القرار  ج ـ  

الفلسطيني وقد أذهب إىل أبعد ونشيد بالشجاعة الفلسطينية يف اتخاذ هذا القرار ونبارك ما يخدم املصلحة 
ما يتفق عليه الفلسطينيون، وأعتقد بأن هذا ليس موقفنا فقط يف األردن وإنما موقف إخواين وأشقائي الفلسطينية و
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أردت أن أقول فقط بأن الطريق للوصول إىل الهدف يتطلب إذا ما حتقق هذا حتى اآلن . العرب أيضا وعلى بركة الله
ل العربي يف خدمة املصلحة العربية يف وهذا ما يبدو عليه احلال أن يكون هناك بالفعل نمط آخر من التعام

جاء ذكر الكونفدرالية وكان جوابي على هذا أمرا مرهونا باملستقبل نحن نبحث يف العالقة . مواجهة التحديات
بحرية وعندئذ نتحدث عن املستقبلية عندما يكون أهلنا وإخواننا قادرين على أن يختاروا ويعبروا عن مشيئتهم 

تصور عما يمكن أن تكون عليه . 1972نفدرالية أو حتت أي اسم آخر، حل طرحناه عام العالقة سواء أكانت كو
وموقفنا اآلن إزاء أي طرح جديد هو نفس املوقف عندما . العالقة بعد حترير األرض وعودتها إىل أهلها وأصحابها

ن أن يكون، ال أن يفرض تعود األرض إىل أهلها وأصحابها ويتمكنوا بحرية من أن يقولوا رأيهم نبني معا ما يمك
لهذا املوقف وأعتقد بأنه ال علينا نتيجة أي اتفاق نحن مل نكن طرفا فيه أي وضع معين، هذا هو الوضع بالنسبة 

اإلنسان أيضا وبالتايل طبيعي أن نقترب من بعضنا يمكن أن نصل إىل شيء يف هذه الدنيا ما مل نركز على حقوق 
جلت القضية األخطر واألهم التي ال تؤثر فقط على احمليط يف الشرق األوسط البعض وإذا عشنا مرحلة السالم وعو

  ][... .وإنما تتعداه، فما نتمناه أن نمنح فرصة يف هذا الوطن العربي إلعادة تنظيم أنفسنا للبناء على أسس متينة
  . . . . . . .][     

  
 

  



 

 
 

  

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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