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 حديث تلفزيوين خاص للعاهل األردين امللك حسين يحذر فيه 
 من هجرة اليهود السوفيات إىل فلسطين، ويدعو الواليات املتحدة 

    إىل العمل لعقد مؤتمر دويل للسالم حول الشرق األوسط
 

  1990) يوليو(عمان، أواسط تموز 
  

مع تيدكو  1988يف آخر حديث تفضلتم به جاللتكم لهذه احملطة يف تشرين أول : سؤال
بول قلتم أنه إذا أصبح اسحق شامير رئيساً للوزراء فإن ذلك بتقديركم سيكون كارثة ولن تتمكنوا 

  أال يزال لديكم هذا الشعور القوي؟ .من التكهن بالنتائج

الياً ويف املستقبل حد أن هذه املنطقة تواجه مستقبالً قاتماً وخطيراً جداً أعتق: جواب               
  .القريب كما قلت

  هل تعنون وجود احتمال حرب؟: سؤال             

يعتبر هذا الوضع وضعاً فريداً يف العامل، فحتى اآلن مل يتم توجيه أي انتباه : جواب
املشكلة العربية اإلسرائيلية واملشكلة الفلسطينية، هذه املشكلة التي تفاقمت  .للمخاطر التي نراها

بتدفق املهاجرين إىل إسرائيل أننا مل نقف أبداً ضد حق اإلنسان يف التنقل أينما شاء، لقد رحبنا 
بالفرصة التي منحت لليهود يف االحتاد السوفييتي، ويف مناطق أخرى من العامل للسفر، نحن نقف 

قوق اإلنسان ولكن يف هذه احلالة ولسوء احلظ بيدو أن هؤالء الناس سيحرمون اآلخرين من مع ح
وأعني الفلسطينيين يف األراضي احملتلة ويف فلسطين بالنسبة حلقوقهم على  حقوقهم اإلنسانية

  .ترابهم الوطني

لقد ثارت اخملاوف حول توطين اليهود يف األراضي العربية احملتلة ولكن يف : سؤال
وعدة آالف يف القدس الشرقية وهذه تبدو مشكلة   الواقع يوجد عدة آالف اآلن يف الضفة الغربية

  فما هو سبب قلقكم الشديد من هذه الهجرة؟ .صغيرة باملقارنة بأعداد املهاجرين

نحن قلقون ألنه من املتوقع وصول حوايل مليون مهاجر خالل األشهر الثمانية : جواب
سيستوطنون، فاملساحة حمدودة جداً ويف نفس الوقت فإن قضية أين  عشرة القادمة وال أرى

شاؤوا أنهم يذهبون فهؤالء الناس غير مسموح لهم الذهاب حيثما  .حقوق اإلنسان هنا غير واضحة
  .فقط إلسرائيل والقوانين اإلسرائيلية تمنحهم اجلنسية حال وصولهم إىل إسرائيل
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إىل األردن وبالتايل إىل زيادة عدد  هل تخشى أن يتم طرد الفلسطينيين: سؤال
  يف األردن؟ نالفلسطينيي

ن لألردن ولكني قلق إزاء فقدانهم حقوقهم اإلنسانية يلست قلقاً من طرد الفلسطيني: جواب
  .حقهم فوق أرضهم وبالتايل فإن احتمال االنفجار سيكون وارداً جداً 

تختارونها بعناية، فأنتم تتحدثون دعني أتابع ذلك قليالً ألنكم تستعملون مفردات : سؤال
عن االنفجار وتقولون أن الوضع قاتم ويمر بفترة خطيرة ولكني لست واثقاً ما يعنيه ذلك، فهل 

  ذلك يعني أن طرفاً أو آخر سيتحرك مباشرة نحو احلرب؟

اعتقد أن االحتمال على ضوء معرفة األرضية واحتياجات هذه املنطقة وحمدودية : جواب
وحتى بالنسبة للمياه يجعل من املستحيل معرفة كيف سيتالءم اجلميع  –متوفر  – ما هو موجود

  .بدون حدوث شي ما

تقصدون أنه سيكون هنالك وماذا يمكن أن يكون ذلك؟ وبأي شكل سيكون ذلك؟ هل : سؤال
  حترك عدواين من اجلانب العربي؟

نهم ينشدون السالم ولكن إ. ال اعتقد ان اجلانب العربي كان عدوانيا على مر السنين: جواب
  .املشكلة تكمن يف اجلانب اإلسرائيلي

.  . . . . .  

  



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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