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  حمافظة  كلمة للملك حسين، خالل لقائه أبناء
  بإطالق  الزرقاء، يطالب فيها إسرائيل

  "حماس"مؤسس حركة 
  ]مقتطفات[ .30/9/1997، زرقاءال

  
  

  [.......]  
تساءل البعض يف األيام األخيرة عن قضية األخ خالد مشعل وعن دوري الشخصي يف هذا املوضوع   

  .السالم الشامل الكامل العادل املشرف ولسنا مع االستسالم وهنا أريد أن أكرر من جديد نحن مع
ملصلحة كل شعوب هذه املنطقة واألجيال من  هنحن هنا يف هذا البلد اخترنا طريق السالم وننادي في  

بعد ونريده ابتداء ألهلنا وإلخواننا يف فلسطين على ترابهم الوطني ونريده للجميع وسنستمر يف مسعانا وعلى 
نحن ال نقبل أن يكون بلدنا مركزاً للتآمر على أي كان أو إحلاق األذى بأي .. جهة وهنا أتعرض للثوابت طريقنا من

  .كان
وله قيمة كبيرة جدًا .. ومن جهة أُخرى وبكل العزم والتصميم أؤكد لكم بأن اإلنسان األردين له قيمة  

هو مواطن من أبناء هذا البلد ولكل إنسان آخر هذا شأين بالنسبة خلالد مشعل و.. وسالمته من مسؤولياتي املباشرة
  .ولكل مواطن وكل مواطنة

وبالنسبة للحادثة بحد ذاتها ولو أنه مل يثبت ال من قريب وال من بعيد وجود أي أداة أو وسيلة بحصول   
العالج  نميوكان لنا موقف أدى واحلمد لله إىل الكشف عما فيه وأدى بالتايل إىل تأ) خالد(األذى الذي وقع البننا 

  .املناسب وسيعود إىل أهله وأبنائه إن شاء الله خالل أيام مشافى معافى بكل معنى الكلمة
لن نسمح أن تتعرض حياة إنسان يف بلدنا ومواطن من أبنائنا للخطر من أي جهة كانت وسندافع عن   

انية فأيضاً على كل أردين وأردنية ومن جهة ث.. ردين واألردنية أينما كانوا يف هذا الوجود وعن حقهم يف احلياةاأل
أن يعرفوا واجب الوطن عليهم باملواطنة الصحيحة ويف االنضواء حتت الراية والسير إىل األمام وإن شاء الله 

واحة أمن وسالم لكل أبنائه ولكل زواره ولكل من أتوا فيما مضى وعادوا سفراء لنا وأصدقاء لنا  سيبقى األردن
املستقبل إن شاء الله ويعيشون بيننا سيبقى واحة أمن وسالم واستقرار وسنبني بكل اجملاالت ومن يأتون يف 

الله سبحانه وتعاىل قبل كل شيء وتوفيقه وهو ما ندعو الله  ىوامليادين األردن احلديث القوي الذي عماده رض
اجلميع من أبنائه وبناته على  سبحانه وتعاىل أن يكون من نصيبنا جميعاً وتعاون اجلميع ووعي اجلميع وأخالق

  .حد سواء
على الصعيد السياسي فيما يتعلق باملنطقة التأم املسار الفلسطيني اإلسرائيلي مرة أُخرى يف واشنطن   

وكلنا أمل يف جناح هذه اجلولة من احملادثات وما سيتبعها وقد يكون يف بدء اجلولة من احملادثات مؤشر يف 
  .فاوض على املسارات األُخرىمعاودة واستئناف البحث والت
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ننتظر ونتوقع من احلكومة .. ية أعاقت العملية السلمية برمتهات إجراءات أحاداملرحلة السابقة شهد  
  .اإلسرائيلية اخلروج عن اإلطار التقليدي واملألوف بمبادرة تعيد احلياة للعملية السلمية

يئة وخالقة وأستذكر هنا على الصعيد وإنني أدعو رئيس احلكومة اإلسرائيلية القيام بخطوات جر  
ناتنا بلعديد من إخواننا من أبنائنا من اإلنساين أيضاً بأنه ال بد من القيام بإجراءات سريعة ومؤثرة فيما يتعلق با

وانتهاء معاناته .. ويحضرين بالذات شيخ جليل هو الشيخ أحمد ياسين.. واملعتقلينالفلسطينيين والفلسطينيات 
من إخواننا ومن أهلنا يف أقرب وقت ممكن أن تكون بادرة يف حملها وتعطينا شيئاً من الثقة  ومعاناة آخرين

األمل ثم الثقة بتواصل هذه اإلجراءات بالتزام اجلميع بالعمل من أجل حتقيق السالم العادل .. وشيئاً من األمل
  .والشامل يف هذا اجلزء من العامل

   [.......]  
  



 

 
 

  

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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