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  تصريح للملك حسين يكرر فيه شرح
  موقفه من مسألة القدس

1/7/1995. ]مقتطفات[  
  

  
  [.......]  
ما رأي . أحد جوانب النقاش هو بدء املباحثات حول مستقبل القدس تبدو هذه كمهمة صعبة للجميع ■  

  العامل؟جاللتكم بالنسبة ملستقبل هذه املدينة املقدسة وبالنسبة للعديد من األديان والناس حول 
ولذلك فهي جزء من األراضي  1967رأيي بالنسبة للقدس أن القدس العربية قد احتلت يف عام  □  

ذا ـامل مع هـان الوقت ألن نتعـد حـوة أنه قـأشعر وبق.. ي املنطقةـولكن إذا كنا نتحدث عن السالم ف.. احملتلة
ين البعد الروحي من حيث أبناء إبراهيم وأحفادهم األول فلسطيني ـ عربي ـ إسرائيلي، والثا: املوضوع على مستويين

فيما يتعلق بالقدس كمدينة مقدسة فإنها برأيي يجب أن ال تكون حتت .. بالنسبة ألتباع الديانات املوحدة الثالث
  .ة أي جانب معين إنما يجب أن تكون جلميع املؤمنين بالله ويجب أن تكون أسمى من سيادة أي شعبسياد

س الغربية باملفهوم املمارس عاصمة إلسرائيل فإنه يجب أن تكون القدس الشرقية فإذا كانت القد  
  .عاصمة للشعب الفلسطيني

وسنرى .. بالنسبة للمستقبل، إذا حدث هذا فإننا سنشهد بداية تقارب أتباع الديانات املوحدة الثالث  
هذا . واإلسرائيليين فحسب وإنما أيضاً بين العرب واإلسرائيليين القدس تصبح رمزاً للسالم ليس بين الفلسطينيين

ولكن على أي حال ال أود أن أتعدى على أحد . أمر حاولت طرحه قدر استطاعتي وهذا باعتقادي أفضل طريقه حلله
لشعب حالياً هناك اتفاقية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وا.. واحلديث عن موضوع خارج منطقة سلطتي

  .الفلسطيني وقيادته لبحث موضوع القدس يف آخر األمر
  .وسأفعل كل ما بوسعي للمساعدة يف تلك العملية يف الوقت املناسب  

  
  .برأيكم أنه من املمكن مستقبالً أن يكون هناك عاصمتان يف نفس املدينة دون خلق برلين جديدة ■  
باع الديانات املوحدة الثالث من حيث املدينة فعالً أعتقد أن ذلك ممكن فهي منطقة جتذب جميع أت □  

  .القديمة ذاتها
  [.......]  

  
  .ولكن كان هناك حلظة بدا فيها أنه يمكن أن يكون هناك كونفدرالية بين األردن وفلسطين ■  
بالنسبة لنا فإننا لن ننظر يف أي شيء حتى يحين الوقت الذي يتمكن فيه . كان هذا اقتراحاً فلسطينياً □  

  .من التعبير عن أنفسهم بحرية ويقررون كيف يكون شكل العالقة الناس
  [.......]  
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