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ن سياسة إسرائيل أ بن طالل يؤكد فيه خاص للملك حسينتلفزيوين حديث 

   1االستيطانية تخلق مزيداً من العقبات أمام حتقيق السالم العادل والدائم يف املنطقة
 

  11/12/1983عمان، 
  

الظروف احمليطة باملنطقة والعامل تتطلب منا وضع تقييم  قال جاللة امللك احلسين أن  
  .شامل للتطورات اخملتلفة

وأضاف جاللته يف حديث تلفزيوين ضمن برنامج هذا األسبوع الذي تبثه شبكة   
لقد كنا وما زلنا يف اململكة األردنية : الليلة املاضية بثاً مباشراً أضاف قائالً. سي.بي.أي

ق سالم عادل ودائم يف املنطقة وقد بذلنا كل ما يف وسعنا للمساهمة يف الهاشمية ملتزمين بتحقي
احالل السالم إال أننا وكما يعلم اجلميع بانتظار الظروف املناسبة وهي يف رأيي املشاركة والدعم 

الفلسطيني والعربي ومعرفة الطريق التي ننهجها وفيما إذا كانت حتقق فعالً السالم العادل 
  .والدائم

  املنطقة تعيش ظروفاً خطيرة

وحذر جاللته من أن املنطقة تعيش ظروفاً خطيراً جداً كما لو أنها على حافة الهاوية وقال   
  .ان املنطقة مهددة وبعض هذا التهديد ناجم عن التوتر احلايل بي القوى العظمى

. . . . . . .  

لعمل أي شيء يف سبيل وعن املساهمة يف عملية السالم قال جاللته أنني على استعداد   
حتقيق أحالمنا يف إرساء السالم العادل والدائم يف هذه املنطقة ولكن هناك حدودلتحركي إذ ال بد 

من احلصول على دعم فلسطيني عربي والتأكد من إمكان التوصل إىل السالم إال ان الشواهد ال 
سياستها وأسلوبها فهي ما تشير إىل أي تصرف من جانب إٍسرائيل يشير إىل أنها مستعدة لتغيير 

زالت تدعو املناطق احملتلة يهودا والسامرة واالستيطان ما زال مستمرًا بشكل يعرقل أي جهود 
التغلب للسالم ويقف حائالً دون الوصول إليه ان الضوع يقترب من تشكيل عقبة يستحيل تقريباً 

رامية إىل نقل الالجئين عليها يضاف إىل هذا أننا منزعجون جداً من اخلطة اإلسرائيلية ال
الفلسطينيين من خميماتهم إىل أماكن يف واد من األردن وهي خطوة نعتقد أنها مقدمة لطردهم من 

  .األراضي احملتلة
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هو األساس  242اننا نؤمن بأن قرار جملس األمن الدويل رقم .. وأضاف جاللته يقول   
ل أي جهد ممكن نحو ذذا املنطلق أن أبالذي تقوم عليه أية عملية سالم وإنني على استعداد من ه

  .حتقيق عملية السالم

وما دامت إسرائيل غير مستعدة إلعادة .. . ان هذا القرار يعني مقايضة األرض بالسالم  
األرض فلن تكون أمامنا أية فرصة لتحقيق تقدم باجتاه السالم، ويف الوقت ذاته فإن الدخول يف 

.. يف رأي الكثيرين سابقاً ألوانه وغير مأمون العواقب عملية السالم بهذه املعطيات قد يكون
  .خاصة وان هناك جهات أخرى معنية باألمر فهناك الفلسطينيون واألردنيون واالحتاد السوفياتي

  .دو ضرباً من املستحيليبان الدخول يف عملية السالم بهذا الشكل قد   

ونحن .. االستيطان غير شرعيقد حدد األسس وأكد أن  242وأضاف جاللته أن قرار   
خمالف لكافة القوانين واالتفاقات الدولية .. بدورنا نؤكد حقيقة ان املستوطنات إجراء غير شرعي 

ولهذا فإننا نقول ان سياسة إسرائيل االستيطانية تخلق مزيداً .. املتعلقة بإدارة األراضي احملتلة
  .ملنطقةمن العقبات أمام حتقيق السالم العادل والدائم يف ا

وإذا كانت األطراف املعنية تريد إنهاء املأساة فإن عليها معاجلة موضوع االستيطان   
  .وهذا إذا كنا نتحدث فعالً عن سالم عادل ودائم.. واألوضاع الناجمة عنه

ان الضفة .. ورداً على سؤال حول تكريس االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية قال جاللته  
وان معادلة .  بد من إعادتها لشعبها ليمارس حقوقه املشروعة فوق أرضهاالغربية أرض حمتلة ال

انسحاب شامل مقابل سالم شامل وهذا هو الطريق .. السالم هي كما أراها وكما سبق وأشرت
  .للخروج من األزمة واملأساة التي تعيشها املنطقة دالوحي

. . . . . . .  

  



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

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