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  وثائق عربية
  

  امتناع الواليات  ملك حسين يعزو فيهلحديث صحايف ل
  على الفقرة  املتحدة األميركية من التصويت
  جملس األمن  اخلاصة بمدينة القدس يف قرار

  إىل غياب التنسيق العربي 904رقم 
  ]مقتطفات[ .20/3/1994ان، عمّ

  
  

كية عن التصويت على الفقرة اخلاصة بمدينة عزا جاللة امللك حسين امتناع الواليات املتحدة األمير
حول جمزرة احلرم اإلبراهيمي الشريف إىل غياب التنسيق العربي واخللل  904يف قرار جملس األمن الدويل  القدس

.. القرار يف أسلوب معاجلة القضية على الصعيد العربي واألسلوب اخلاطىء الذي جرى فيه التعامل مع صيغة هذا
مبيناً جاللته أنه كان باإلمكان جتنب ذكر القدس واإلشارة إىل اتفاقية جنيف القاضية بحماية  ..واحلدث املفجع

  .1967الفلسطينيين يف جميع األراضي احملتلة منذ عام 
[.......]  

مشيراً جاللته إىل أنه سيطالب .. هل هذه يعني تغيراً يف املوقف أم ال.. وتساءل جاللة امللك احلسين
دة يف هذه اآلونة لتفسير موقفها كونها ال يعني تغيراً مؤكداً بأنه ال بد من طريقة نحصل فيها على الواليات املتح

مضى عندما اعتبرت تأكيد بأن سياسة الواليات املتحدة فيما يتعلق بالقدس مل تتغير كما تغيرت فيها 
املستوطنات غير شرعية يف البداية ثم حتولت إىل عقبة يف طريق السالم إىل أن وصلنا إىل الوضع الذي نحن فيه 

  .اآلن
[.......]  

جملس األمن حول جمزرة احلرم اإلبراهيمي الشريف  وأكد جاللة امللك حسين أننا فوجئنا بصياغة قرار
نب الفلسطيني واألميركي واألطراف األُخرى ومل نكن طرفاً فيه مشيراً جاللته إىل والذي جاء نتيجة احلوار بين اجلا

أنه حاول عمل املستحيل يف اللحظات األخيرة التي سبقت اإلعالن عن القرار بإجراء اتصاالت مع عدد من القادة 
قرار وخاصة من قبل العرب لتحقيق شيء من التنسيق بهدف استبعاد اتخاذ فيتو أو امتناع عن التصويت على ال

  .الواليات املتحدة
[.......]  

  

                                                 
 "وأجرت المقابلة رندا حبيب"وآالة الصحافة الفرنسية"وقد أدلى الملك حسين بهذا الحديث إلى . 21/3/1994، )انعّم" (الرأي ،. 



 

 
 

  

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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