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  خطاب امللك حسين
  يف نادي الصحافة الوطني األميركي

  ]مقتطفات[حول قضية الشرق األوسط 
10/4/1969 

  
  حضرات رئيس وأعضاء وضيوف نادي الصحافة الوطني،

  
كنت يف كل مرة أخرج . املاضيةهذه سادس زياراتي للواليات املتحدة يف السنوات العشر 

من بلدكم بقلب مفعم باالمتنان على ما أظهرتموه يل من لطف، وعلى رغبتكم يف تفهم مشكالت 
على أنني، يف إحدى املناسبات، خالل زيارتي املاضية خرجت بقلب مآلن . بلد صغير كاألردن

  ".عادلة"وأرجو يف هذه املرة أن ألقى معاملة . ويدين فارغتين
  

 . .. . . . . .  
  

قرار جملس األمن بشأن أزمة (وافقنا، منذ البداية، على قبول كل مبدأ من مبادئ القرار ... 
وما زلنا ننتظر أن تفعل إسرائيل الشيء . ، وكذلك فعلت اجلمهورية العربية املتحدة)الشرق األوسط

  .ذاته
على أن ينهوا  1967) يويون(، لو أن العرب وافقوا قبل اليوم األول من حزيران فكروا، مثال

حالة اخلصام مع إسرائيل، وأن يضمنوا لها حرية املرور إىل شرم الشيخ ويف قناة السويس، وأن 
يعترفوا بحقها يف العيش يف سالم وأمان، ولو وافقوا على شروط حتل مشكلة الالجئين نهائياً، لو 

، لبدا مثل هذه اخلطوة 1967 )يونيو(أن العرب وافقوا على كل هذا يف اليوم األول من حزيران 
مثيراً، ولكان من املرجح كثيراً أن جتد إسرائيل من املستحيل أال تعترف بعظم مثل هذا التنازل من 

  .قبل العرب، ولوجده كذلك كل شخص آخر يف العامل
. والواقع أن العرب يعرضون على إسرائيل اليوم الشيء ذاته، واإلسرائيليون يرفضونه

أكثر منها بالسلم وحًا أن إسرائيل مهتمة بالتمسك باألرض التي حتتلها اآلن وأكثر األمور وض
قبلت احلقيقة القائلة أن إسرائيل شعرت بأنها تستحق بعض ثمار انتصارها يف لو حتى . احلقيقي

، فإن من الصعب على أحد أن يفكر أن هذه التنازالت، التي يرغب العرب يف تقديمها، 1967سنة 
  .وافية توفر ذلك بصورة

يبدو يل أن مستقبل السلم يف الشرق األوسط يتوقف، يف جناحه أو فشله، على تنفيذ قرار 
لقد وافق العرب على التقيد بشروطه، . 1967) نوفمبر(األمم املتحدة الذي صدر يف تشرين الثاين 

   .ورفض اإلسرائيليون حتى اآلن ذلك
عنيين ضرورية لالتفاق، موقف غريب إن ادعاءهم أن املفاوضات املباشرة بين الفرقاء امل

فاألمم املتحدة ذاتها، مثال، توصي بثماين طرق مشروعة ومقبولة حلل اخلالفات الدولية، . وقسري
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التفاوض، والوساطة، والتوفيق، والتحقيق، والتحكيم، : من ميثاقها 33وهي كما وردت يف املادة 
اللجوء إىل جملس األمن واجلمعية العامة يف واملقاضاة، واستخدام الوكاالت اإلقليمية، وأخيراً 

وقد عملت األمم املتحدة، يف هذه احلالة، بواسطة جملس األمن، واتخذات قراراً تعتقد . األمم املتحدة
يضاف إىل هذا، أن األمين العام عين الدكتور يارنغ مبعوثاً خاصًا . أن تنفيذه يحل اخلالف

  .ملساعدة الفرقاء املعنيين
فهل يعكس هذا رغبة . رفضت إسرائيل القرار، وأصرت على املفاوضات املباشرةومع ذلك، 

صادقة يف تسوية سلمية، أم اعترافاً صريحاً بأنها ترفض ما نصه القرار على أن األرض احملتلة 
    باحلرب يجب التخلي عنها كشرط للسلم؟

تهاجم أرضاً أجنبية وحتتلها،  ةأيسمح ألم: "اسمحوا يل، بهذه املناسبة، أن أقرأ هذه اجلملة
على الرغم من معارضة األمم املتحدة، بفرض شروطها لالنسحاب؟ إذا كنا نسمح بذلك، فإين 

   ".ألخشى أن نكون قد أرجعنا ساعة النظام الدويل إىل الوراء
ثر الغارة على إ، 1956هذا قول أحد رؤسائكم العظام، املرحوم اجلنرال آيزنهاور، يف سنة 

واليوم اثنان من الشعوب الثالثة املعنية وقعا قرار األمم . الهجوم على قناة السويسسيناء و
   .املتحدة، وبقيت إسرائيل وحدها تعارضه

العرب وافقوا على تنفيذ قرار جملس األمن، واإلسرائيليون : وإذن، فالوضع باق كما يلي
وقد شل هذا ". أطرافاً يف السلميف احلرب فقط يجب أن يكونوا  األطرافأن : "حمتمون بهذه الصيغة

   .كل تقدم أكثر من عشرين شهراً، وال شك عندي يف أن قصد إسرائيل أن تفعل ذلك
أصبح واضحاً يل تماماً أن السلم يف الشرق األوسط أهم جداً لبقية العامل من أن تسد 

شيء يحدث يف والواقع، أن دول العامل والعامل ذاته أطراف يف أي . طريقه وجهة نظر ضيقة كهذه
إن منطقة حتوي أكثر من نصف مورد العامل من البترول، وتكون . املنطقة، سواء أكان حرباً أم سلماً

ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، منطقة تمتد على طرق املواصالت الرئيسية بين أوروبا 
واحلقيقة أن  .للجميعت، هي بالضرورة مهمة وآسيا، وفيها من السكان أكثر مما يف بعض القارا

قضية السلم يف الشرق األوسط أهم من أن تترك لألطراف، وخصوصاً إذا كان العجز عن إحالل 
  .السلم قد يؤدي إىل حرب عاملية ثالثة

يقول اإلسرائيليون، طبعا، إن احلرب غير وشيكة، وأننا نحن العرب لسنا مستعدين للحرب، 
هذا القول، وال ريب، حماولة حمسوبة بدقة ملنع الدول  وقد كان. ولن يكون يف املستقبل املنظور

يقولون ال ضرورة للعجلة، ولذلك فال داعي إىل دفع الدول إىل عمل . األربع الكبرى من التدخل
  .سريع

إذا كانت الشهور العشرون املاضية قد أثبتت شيئاً، فهو أنه ال شيء يمكن أن يكون أبعد من 
حرباً كبرى ليست وشيكة، لكن ال يقل عن ذلك صحة أنه إذا لعله صحيح أن . ذلك عن احلقيقة

وسواء أنشبت . استمرت احلوادث يف طريقها احلايل، دون تسوية، فال جدال أنه ال مفر من احلرب
   .احلرب يف الشهر القادم أو السنة القادمة، فإنها لن تكون أقل فجيعة

ليلة القادمة، فلن يكون أحد راغباً يف إن ألتكهن، إذا مل يتم التقدم نحو حل خالل األشهر الق
الكالم، أو يف وضع يتكلم فيه عن السلم فحسب، بل ال قوة أجنبية ستكون قادرة، حتى لو كانت لها 

وإذا مل يتغير وجه الشرق . أحسن النوايا، على حتويل املنطقة عن الصراع الدائم وعن احلرب أخيراً
  .تأكيد يف النهايةاألوسط يف هذه األثناء، فإن ذلك حاصل بال
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ربما كان المتناع إسرائيل عن قبول قرار األمم املتحدة سبب آخر غير عدم استعدادها 
للتخلي عن األرض التي احتلتها خالل احلرب، وذلك هو النص املتعلق بالالجئين الفلسطينيين، إذ 

ألخشى أال  وإين ".ضرورة التوصل إىل تسوية عادلة ملشكلة الالجئين"أن القرار يلفت النظر إىل 
هذه هي النقطة األساسية يف . ملشكلة الالجئين توافق عليها إسرائيل" عادلة"تكون هناك تسوية 

وضع الشرق األوسط بأسره، وهي مهمة أهمية انسحاب اجليوش، واحلدود، وضمانات املرور يف 
  .الفلسطيني واملشكلة أكثر من مشكلة الجئين، إنها مشكلة الشعب. املمرات املائية الدولية

يميل معظم الناس إىل تصنيف الالجئين كشعب فر من االضطهاد سعياً وراء ملجأ يف بلد 
كانت هذه حالة اليهود يف أوروبا خالل عهد الرعب الهتلري، وهي حالة الصينيين املتدفقين . آخر

هم يف أثناء نإنهم قوم طردوا من وط. إىل هونغ كونغ من اجلمهورية الصينية، ال حالة الفلسطينيين
إن العدو يحتل بيوتهم وأرضهم، وهم ال يريدون أن يجدوا ملجأ يف بلد آخر، بل أن يرجعوا . احلرب

) يونيو(وهذه، وال شك، أيضاً حالة الجئي ما يدعى حرب األيام الستة يف حزيران . إىل وطنهم
الالجئين جميعًا، أما بالنسبة إىل . ، الذين يجب أن يكونوا قد رجعوا إىل بيوتهم وأرضهم1967

ذلك بأنه جاء يف قرار ". العادل"ين يوجود احلل أفإن األمم املتحدة، هنا أيضاً، أظهرت بوضوح تام 
، وتبنته كل جمعية عامة طوال السنوات الواحدة والعشرين املاضية، أن 1948صدر سنة 

، يسمح لهم بذلك، الفلسطينيين، الذين يرغبون يف العودة إىل بيوتهم والعيش بسالم مع جيرانهم
هذا هو . ال يمكن أن يكون معنى أكثر وضوحاً. وأولئك الذين ال يرغبون يعوضون عن خسائرهم

اخليار الذي وعد به الفلسطينيون إحدى وعشرين سنة، ومل يفعل شيء بصدده، ال شيء طوال كل من 
هم يف األرض التي بيوت عنإن وجود الفلسطينيين، كمنفيين، مبعدين . السنوات الواحدة والعشرين

  .احتلتها إسرائيل، غير راضين، يأتي يف أساس كل ما هو خطأ يف الشرق األوسط
لقد اتخذ اإلسرائيليون . أيمكن عمل شيء يف هذا الشأن؟ ال أحد يستطيع سوى إسرائيل

موقفاً تقليديًا هو أن مشكلة الالجئين الفلسطينيين ليست مشكلتهم، وأن على إخوانهم العرب أن 
نحن يف األردن مل . وخالف ما هو معتقد عمومًا، نحن مستعدون لعمل ذلك ونعمله. نوا بهميعت

ما زالوا  –أكثر من مليون  –لكن معظمهم . نفعل ذلك فحسب، بل أعطيناهم اجلنسية األردنية أيضاً
يريدون أن يمارسوا حقهم الذي حرموه عشرين عامًا، حقهم األويل يف تقرير املصير بناء على 

. قرارات التي كررتها اجلمعية العامة، وإخوانهم العرب ملزمون بمساعدتهم على حتصيل حقوقهمال
   .وهذاواجب يشترك فيه اجملتمع العاملي

ليست املسألة مسألة اهتمام . هذا هو خطر مشكلة الالجئين، الالجئين الفلسطينيين
ملتحدة، تفعل هذا منذ عشرين بحاجاتهم املادية، فاألمم املتحدة، بمعونة سخية من الواليات ا

فإذا ما أعيدت إليهم هذه احلقوق، بقبول إسرائيل حقهم يف العودة أو . إنها مسألة حقوقهم. عاماً
تلك اخلطوة هي حق كل دولة يف املنطقة . التعويض، أصبحت اخلطوة األخيرة نحو السلم غير بعيدة

ومن الطبيعي، إىل ". أو أعمال القوة أن تعيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها، متحررة من التهديد"
  ".يستمر التهديد وأعمال القوة"أن تعاد تلك احلقوق، أن 
لن : "أجبت ،"مل ال توقفون الفدائيين، غارات الكوماندوس على إسرائيل: "لهذا حين سئلت

إن األرض التي يحتلها اإلسرائيليون أرضهم، وهم ال يرون سبيال سوى الكفاح للتوصل ". أوقفهم
وإذا مل ينجحوا يف استعادة األرض احملتلة، عندها يصبح هدفهم ممارسة حقهم يف . ىل حقوقهمإ

قد يبدو هذا للواقعيين وهمًا، لكن ال أهمية لواقعية األعمال . املقاومة الفعلية لقوى االحتالل
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 ولست مستعداً أن أكون مسؤوال عن. بالنسبة إىل شعب غاضب مؤمن بأنه على حق، وال للتضحية
   . أمن قوى االحتالل

، حين يقول ميماذا يفيدك السعي حلل سل: "فيما يتعلق بالفدائيين أيضاً، سئلت مراراً
ال فرق بين هديف يف : "، وجوابي عن ذلك هو هذا"أعضاء من قوى املقاومة أنهم لن يقبلوا به؟

لن اقبل . ما يريده كالنا هو استرجاع حقوقنا". السعي لتسوية سلمية وبين هدفهم لتسوية بالكفاح
إن . لعمل الفدائيفإذا استرجعناها ال يبقى هناك سبب ل. أبداً بسلم ال يرجع هذه احلقوق كاملة

   . الوضع الذي ال يطاق هو ما يولد الفدائيين، وليس الفدائيون هم الذين يثيرون الوضع
مل ال جتلسون على : "سؤاالن آخرن يبرزان غالباً حين أتكلم مع أناس من الغرب، أولهما

ال يتطلب طاولة السلم وجترون حمادثات مباشرة مع اإلسرائيليين، وإن كان قرار األمم املتحدة 
. بعيدة عن األمور التي جتلب السلموجوابي هو أن املفاوضات املباشرة مع اإلسرائيليين " ذلك؟

لقد رحبنا بمهمة . وعلى كل فال أساس هناك ألية مفاوضات، ما دامت إسرائيل مل تقبل بالقرار بعد
وإذا كان سيتم . منالدكتور يارينغ، وأعطيناه كل فرصة للنجاح يف حماوالته تنفيذ قرار جملس األ

تقدم آخر، فعلى إسرائيل أن تعلن قبولها بالقرار، وبكل املبادئ التي يحتويها، وبرغبتها يف العمل 
وهذا يتطلب أن . معنا إيجابياً، حتت إشراف السفير يارينغ وعن طريق تدخله لإلسراع يف تنفيذه

) يونيو(حتلتها يف حزيران تدرك إسرائيل أن عليها أن تسحب جيوشها من جميع األراضي التي ا
1967.  

يضاف إىل هذا أن أي خطة لالنسحاب يجب أن تتضمن املدينة الكبرى، عاصمتنا 
فالقدس بالنسبة إلينا، مسيحيين ومسلمين على السواء، مقدسة . الروحية، مدينة القدس الشريف

إرجاع القسم العربي من وال نستطيع أن نتصور اية تسوية ال تتضمن . قداستها بالنسبة إىل اليهود
إن القدس، كميراث ديني ألديان العامل الثالثة . مدينة القدس إلينا بجميع أماكننا املقدسة

وحين يعترف بحقوقنا يف القدس، سنفعل كل ما . العظيمة، يجب أال تصبح عقبة يف طريق السالم
كون القدس الوسيلة وحين يأتي السلم، ست. نستطيع جلعلها، كما يتضمن اسمها، مدينة السالم

  .جلمع املؤمنين بالله جميعًا يف كل األوقات
شجعني يف هذا البحث عن السلم قلق الدول األربع الكبرى املتزايد يف الفشل يف إيجاد 

واضح أنه ال الدول العربية وال إسرائيل تريد سلماً تفرضه الدول الكبرى على املنطقة، . السلم
على أنني ال أنفك أشك يف اعتراض إسرائيل على . ى ال تنوي فرضهوواضح بقدر ذلك أن الدول الكبر

اجتماع الدول الكبرى لبحث املشكلة، وربما للتوصل إىل بعض النتائج التي قد يكون اقتراحها 
  أيمكن أن تكون إسرائيل تخشى أن توصي الدول بحل عادل ملشكالتنا؟. على الطرفين مفيداً

ياسية التي تشترك فيها فرنسا وبريطانيا العظمى أنا شخصياً أقدر رأي التجربة الس
وبما أنها مهتمة كثيراً باحلفاظ على السلم العاملي، وبما أن الوضع . وروسيا والواليات املتحدة

 ألشعر أن الدول ملزمة ينيف الشرق األوسط قد يؤدي ال إىل حتطيم السلم وحده بل املدنية أيضاً، فإ
  .وإين ألعجب مل ال تفكر إسرائيل هكذا. جدير باإلصغاء إليه بإعطائنا رأيها، وأن هذا الرأي

ثم إن الدول األربع الكبرى هي ضامنة قرار األمم املتحدة، ومن شأنها مع أعضاء آخرين 
من حقنا أن نذهب إىل جملس األمن ونطلب تنفيذه، . يف جملس األمن أن ترى أنه نفذ وكيف نفذ

من أن أعضاء اجمللس أنفسهم سيدركون مسؤوليتهم  وقد امتنعنا من فعل ذلك ألننا واثقون
 .ويعطون الدكتور يارينغ تأييدهم التام يف جهوده لتنفيذه بكامله
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كلما فكرت يف ذلك، زاد ارتيابي يف البيانات التي يرددها الناطق باسم إسرائيل بأن 
نع الدول األربع إنه لغريب فعال أن يذهبوا إىل حد م. الوضع ال يحتمل أن يتطور إىل حرب خطيرة

لكن، إذا كانت إسرائيل حتاول أن تهدئ الدول الكبرى بشعور زائف باألمن، . الكبرى من االجتماع
، ال بد من أن يؤدي إىل "الدفاع الفعال"واستمرارها يف حتطيم بلدنا بما تدعوه . فإنها لن تهدئنا

  .االنفجار
للطرفين، وأن تكونوا متفتحي  إن ما أطلبه بكل هذا، هو أن تكونوا منصفين يف تأييدكم

ربما كنا نحن الذين يف الشرق األدنى غير واعين، . العقول يف تفكيركم يف املشكالت التي تواجهنا
كما يجب أن نكون، للمسؤولية الهائلة التي تشعرون بها نحو احملافظة على إسرائيل، الدولة التي 

وأال نضطرب كثيراً، حيث يثار هذا الشعور وعلينا أن نعترف ألنفسنا، . لكم ضلع كبيرة يف خلقها
  .الطبيعي فيكم نحو صنيعتكم

إذا كانت إسرائيل ستبقى، . لكن نحن أيضاً لنا ما نطلبه من تفكيركم يف هذا الشأن
قد يكون بإمكان إسرائيل أن تبقى سنوات . فاألفضل أن تبقى بتبني سياسة غير التي تتبعها اآلن

  عربي معاد لها، لكن أهذا ما تريدون لها؟ كقلعة صهيونية مسلحة وسط عامل
وقد كان هذا . عاش اليهود والعرب معاً بسالم قروناً يف اجلزء من العامل اخلاص بنا

ونحن، كساميين، جند من الصعب العيش . سيستمر، لوال العقيدة الصهيونية احملاربة والتوسعية
  .مع السامية إسرائيل

شعب الواليات املتحدة الذين ربما لكم رغبة عظيمة وختاماً، سأقول لكم باختصار، أنتم 
يف السلم يف املنطقة كما ألي شعب آخر يف اخلارج، ما نحن مستعدون لعرضه على إسرائيل، ويف 

قبل ثالثة أسابيع فوضني شخصياً أن أتكلم . هذا أتكلم باسم الرئيس جمال عبد الناصر وباسمي
ال يريد، مثلنا، شيئاً أكثر من استرجاع حقوقنا . ربنيابة عنه، إنه ال يريد احلرب من أجل احل

لقد قبلت اجلمهورية العربية املتحدة قرار جملس األمن وهي . وتوطيد سالم عادل ودائم يف املنطقة
  .لتنفيذهمستعدة 

ومن ناحيتنا، نحن مستعدون لعرض ما يلي كأساس لسلم عادل ودائم وفقاً لقرار جملس 
  :األمن الدويل

 

 .كلياً حالة احلربإنهاء  – 1

احترام سيادة جميع الدول يف املنطقة، وسالمة أراضيها، واستقاللها السياسي، واالعتراف  – 2

  .بذلك

من التهديد  ةحدود آمنة ومعترف بها، متحرر ضمن بسالماالعتراف بحق اجلميع يف العيش  – 3

  .أعمال احلرب أو

  .خليج العقبة وقناة السويس للجميع يفضمان حرية املالحة  – 4

بأية إجراءات ضرورية، ومن ضمنها جميع دول املنطقة  عدم انتهاك حرمة أراضيضمان  – 5

  .السالح تعيين مناطق جمردة من
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  .قبول تسوية عادلة ملشكلة الالجئين – 6

إن طلبنا الوحيد من إسرائيل، لقاء جميع هذه التعويضات، هو سحب قواها املسلحة من جميع 

  .، وتنفيذ جميع بنود قرار جملس األمن األخرى1967) يونيو(األراضي التي احتلتها يف حزيران 

إن التحدي الذي تضعه هذه املبادئ، هو إما أن حتصل على السلم أو على األرض، ولكنها 

  .لن تستطيع أبداً احلصول على كليهما
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/resources/documents 


