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  مؤتمر صحايف للملك حسين
  بمشاركة وزير اخلارجية األميركي

  ]مقتطفات[ .20/2/1993، عمان
  

    
  [.......]  
خرى التزامنا الكامل بالسالم العادل والدائم الذي يمكن لألجيال القادمة يف هذه أود أن أؤكد مرة أُ  

  .املنطقة أن تتمتع به وتعيش معه وحتافظ عليه
زيارة السيد كريستوفر لألردن أتاحت الفرصة للتباحث بصراحة وود وانفتاح  وأشار جاللته إىل أن  

وبنفس الوقت االستماع إىل وجهات النظر واألفكار واالهتمامات األميركية يف هذه املرحلة احلاسمة والدقيقة لهذه 
  .املنطقة

ظهرت على لسان األصدقاء إنه ألمر حيوي وبالغ األهمية أن نلمس الرغبة األميركية التي .. وقال جاللته  
ة يف أن يكونوا شريكاً كامالً فيها لتحقيق سالم تنشيط عملية السالم والرغبة احلثيث فيما يتعلق باهتمامهم يف

  .عادل وشامل ودائم يف املنطقة
من الواضح أن هناك عقبات تعترض طريق حدوث أي تقدم يف هذه املرحلة .. وأضاف جاللته يقول  

لق حول ما يتعلق بقضية املبعدين وحقيقة تزايد أعداد اخلسائر واملصابين يف األراضي وهناك غضب كبير وق
احملتلة مؤخراً وهذا األمر كما أشار السيد كريستوفر خمالف للقوانين الدولية حلقوق اإلنسان بشكل عام لذلك ال بد 

  .من بذل كل اجلهود املمكنة حلل هذه القضية
نرى قبل مضي وقت طويل أوضاعاً مناسبة ملواصلة املفاوضات السلمية  أتمنى وآمل أن.. وقال جاللته   

على جميع املستويات وأشعر بقوة أنه يجب أن ال يكون هناك انقطاع لفترة طويلة وأن ال نترك الوقت يقودنا إىل 
توفر خالل جولته ما يمكن عمله حيث نقطة البداية فقد ال حتدث ثانية لهذا فمن الضروري أن يرى السيد كريس

  .وسنعمل من جانبنا ما بوسعنا لنرى املفاوضات قد عقدت ثانية وبأسرع وقت ممكن
وأشار جاللته إىل تقديم األردن للمظلة املشتركة لوفد أردين فلسطيني مشترك بحيث يتعامل كل وفد   

لة الفلسطينية لن يكون حالً ألنها جوهر كل ببعده اخلاص يف املشكلة مشيراً إىل أن أي جناح بعيداً عن حل املشك
  .القضية

هذه فترة صعبة ولكن نأمل بأن نرى اجلهود احلقيقية واملهتمة بإيجاد حل لهذه .. وقال جاللته  
املشكالت تنال النجاح لنرى املفاوضات قد عادت ثانية والواليات املتحدة قد أصبحت شريكاً كامالً لنصل إىل 

  .م يقبله اجلميع ويستطيعون العيش فيه بسالم يف املنطقةسالم عادل وشامل ودائ
وحول قضية املبعدين أجاب جاللة احلسين على أسئلة أحد الصحفيين قائالً دعني أقول بوضوح هناك   

مشكلة تعتبر عائقاً أمام إحراز تقدم يف املفاوضات السلمية وجميع احملاوالت التي بذلت حتى اآلن هي إلزالة هذا 
ام كل املعنيين يف املنطقة ولتمكينها من التحرك واغتنام الفرصة بأسرع وقت ممكن ألن التحديات العائق أم

  .كبيرة وثمن الفشل سيكون مدمراً للمنطقة بأسرها
نعلم منذ البداية أنه ستكون هناك صعوبات تواجه السالم وأن هناك متشددين .. وأضاف جاللته يقول  

  .احملاوالت نحو حتقيق السالملدى كل طرف يسعون إىل إفشال هذه 
  [.......]  

  

                                                 
  وارن آريستوفر. 
  "في إطار جولته األولى في الشرق األوسط20/2/1993و  19وقد زار آريستوفر عمان يومي . 21/2/1993، )عمان" (الرأي ،. 
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