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  بشأن حديث صحايف لوزير اخلارجية األردين
  القمة الرباعية يف القاهرة، وقضايا أُخرى

  ]مقتطفات[ .القاهرة
  
  

  [.......]  
  حموراً كما حاولت إسرائيل أن تشير أو إطاراً مؤسسياً جديداً؟ تهل تعتقد أن القمة الرباعية مثل ■
يبدو أي لقاء، سواء على  ويجب أالّ. ز أوالً على اجلهد املشتركنحن يف األردن، نعتقد أن العمل العربي يجب أن يرك □

أساس ثنائي أو جماعي على أنه سقوط يف سياسة احملاور التي جلبت للعامل العربي املصائب، ونحن نرفض 
حقيقة هذا املنطق احملوري، حمور النشاط العربي هو األمن القومي العربي، وهو املصلحة االستراتيجية العربية 

ن ـدويل وهي الشراكة مـملشتركة، وإن كان هناك حلف يف موضوع السالم، فهو احللف الذي يعقد مع اجملتمع الا
  . [....]لـا كل اجملتمع الدويل وكل األطراف العربية وإسرائيـأجل السالم وأطرافه

  [.......]  
  

يشير إىل أن األردن يستضيف قيادات  وهناك من. كيف تستقيم األمور، واألردن قد وقّع على بيان إدانة اإلرهاب ■
  واجلهاد؟ "حماس"من 
ويف كل مواقفه الرسمية يدين اإلرهاب رافضًا . األردن مل ينتظر حتى ينعقد االجتماع الرباعي ليدين اإلرهاب □

ونابذاً كل وسائل العنف لتحقيق أهداف سياسية، وأعتقد أن هناك خالفاً جوهرياً يف تعريف اإلرهاب، ونأمل يف 
رح موضوع لتعريف ماهية اإلرهاب، ألن كثيراً من العيد اخلمسيني لألمم املتحدة واجلامعة العربية، أن يتم ط

القضايا التي تمارس هي ردود فعل لالحتالل، ونحن بكل تأكيد نرفض االحتالل ونسعى إلزالته، سواء االحتالل 
  .اإلسرائيلي، أو احتالل اجلزر الثالث التابعة لدولة اإلمارات

  
  أو اجلهاد اإلسالمي يف األردن؟ "حماس"وماذا عن وجود  ■
هي حركة مقاومة إسالمية يف فلسطين ولدينا يف األردن حركة سياسية هي حركة اإلخوان املسلمين  "حماس" □

وهي تؤمن بالديمقراطية، وتنبذ العنف، وتلتزم بالدستور والقانون األردين، وهي ممثلة يف البرملان األردين بسبعة 
وال أعتقد أن هناك أي نوع من أنواع املمارسات التي . يعشر عضواً ولها نفوذ وفاعلية ميدانية يف امليدان السياس

  .تشهدها الفعاليات السياسية يف األردن والتي يمكن وصفها أو ربطها بأي نشاط مسلح يمكن أن نحاسب عليه
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