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وكذلك  األخري،  وبيانها  الدولية  الرباعية  اللجنة  ملواقف  تقديرها  التنفيذية عن  اللجنة  تعب  كام 
وحقوقه،  شعبنا  دعم  يف  مسبوق  غري  إجامع  عن  تعب  التي  استثناء  بدون  الدولية  الجهات  جميع 
ويف رضورة إرساء عملية السالم عىل أسس تكفل لها النجاح وتحقيق حل الدولتني ابتداء من وقف 

االستيطان بالكامل.

ثالثاً: تدعو اللجنة التنفيذية حكومة إرسائيل إىل رضورة اغتنام الفرصة التي يعب عنها اإلجامع 
العريب والدويل الراهن، والذي يتمسك برضورة إطالق عملية سالم جادة، حيث إن عليها أن تحدد 
فيها  مبا  املنطقة  يف  األطراف  لجميع  كبى  مكاسب  يحقق  الذي  السالم  طريق  انتهاج  بني  خيارها 
إرسائيل، أو مواصلة طريق االحتالل واالستيطان واالعتداء عىل حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، 

الذي يهدد مصالح الجميع عىل املدى املبارش واالسرتاتيجي وخاصة إرسائيل. 

اللجنة التنفيذية تؤكد باسم شعبنا بأرسه االستعداد التام لالنخراط يف عملية السالم، عندما  إن 
األرايض  جميع  يف  لالستيطان  التام  الوقف  عب  العملية  هذه  يف  للسري  جاهزة  أنها  إرسائيل  تثبت 
إنهاء  وخاصة  السالم  عملية  مبرجعية  تلتزم  وعندما  الرشيف،  القدس  فيها  مبا  املحتلة  الفلسطينية 

االحتالل الذي وقع عام 67. 

إن شعبنا الفلسطيني الذي يتمسك مببادرة السالم الفلسطينية ومبادرة السالم العربية لن يتخىل 
تكفل  التي  الدولية  الرشعية  قرارات  وعىل  العادل  الحل  عىل  تصميمه  يواصل  وسوف  عن حقوقه، 

حقوق جميع الشعوب والدول يف منطقتنا.

الفلسطيني، وتؤكد  أبواب مناسبة يوم األسري  الحركة األسرية عىل  التنفيذية  اللجنة  رابعاً: تحيي 
اللجنة  وتدعو  االحتالل،  وسجون  معسكرات  يف  العادلة  ومطالبهم  األرسى  لصمود  دعمها  استمرار 
مصلحة  إدارة  متارسها  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لوقف  التدخل  إىل  الدويل  املجتمع  التنفيذية 
السجون اإلرسائيلية. وتوجه يف الوقت نفسه االعتزاز ألرسانا البواسل ويف املقدمة منهم عميد األرسى 
الفلسطينيني والعرب املناضل نائل البغويث الذي يصادف الرابع من نيسان هذا العام دخوله العام 

الثالث والثالثني يف األرس.

الطوائف املسيحية مبناسبة عيد  أبناء شعبنا من  بالتحية واملباركة إىل  التنفيذية  اللجنة  وتتقدم 
الفصح املجيد، وإرصارهم عىل حقوقهم مثل سائر أبناء شعبهم يف الوصول إىل األماكن املقدسة بحرية 

تامة وخاصة يف القدس، ومامرسة شعائرهم بدون أي منع أو تعطيل احتاليل.

وثيقة رقم 94:

مقابلة مع ملك األردن عبد الله الثاين حول العالقات األردنية اإلرسائيلية، 
وعملية السالم94 ]مقتطفات[

5 نيسان/ أبريل 2010

س: عندما تلتقي الرئيس باراك أوباما، ما هي رسالتكم حول كيفية دفع عملية السالم؟ هل تريدون 
من الواليات املتحدة أن تأيت وتقول: هذه هي املعايري، دعونا نتقدم إىل األمام، نحن نهدر الكثري 

من الوقت؟
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ج: أعتقد أن مسألة إضاعة الكثري من الوقت يجب أن تكون مصدر قلق لنا جميعاً، بسبب التوتر 
الكبري يف املنطقة. فمثاًل: فيام يخص الحدود اللبنانية اإلرسائيلية، إذا تحدثت إىل بعض اللبنانيني 
لبعض  محاولة  هناك  أن  يبدو  كام  لحظة.  أي  يف  تنشب  قد  الحرب  أن  يشعرون  فإنهم  اليوم 
قد  اشتعال  نقطة  تعلم،  كام  القدس،  كارثية.  والتي ستكون  ثالثة،  النتفاضة  للرتويج  الجامعات 

تنفجر يف أي وقت، كام أن هنالك قلقاً كبرياً حول عملية عسكرية بني إرسائيل وإيران.

لذا، ويف ظل كل هذه الخلفيات، فإن الوضع القائم غري مقبول. ما سيحدث هو أننا سوف نستمر 
الجانب  عىل  الحرب.  هذه  من  الشعوب  وستعاين  الرصاع،  يندلع  حتى  حلقات  يف  الدوران  يف 
مفهوم  هو  كام  الداخلية،  الشؤون  عىل  ترتكز  األمريكية  اإلدارة  أولوية  أن  الواضح  من  األمرييك، 
للجميع، فالتحديات االقتصادية مل تساعد عىل جعل عملية السالم أولوية، مع ذلك أنا أدرك أن 
كان  ولكن  األمام،  إىل  السالم  عملية  ودفع  الدولتني،  بحل  كبري  إىل حد  ملتزمون  وإدارته  أوباما 

هناك قضايا أخرى تثقل كاهلهم. املشكلة تكمن فيام سيحدث خالل الشهرين القادمني.

إن مسؤولية األردن ودول أخرى يف املجتمع الدويل هي الحفاظ عىل العقالنية وإبقاء األمل حياً، 
حتى تستطيع أمريكا أن تدفع بكامل ثقلها اإلرسائيليني والفلسطينيني ليعملوا معاً لدفع عملية 
العملية  لتحريك  جداً  قوية  معايري  بإيجاد  األمريكية  اإلدارة  تقوم  أن  وأميل  األمام  إىل  السالم 
قدماً، فنحن ال نبدأ من الصفر، والجميع يعرف ما يتوجب عمله، لقد خرسنا الكثري من الوقت 
املاضية عىل قضية املستوطنات، ما نريد أن يحدث هو أن ترّكز مفاوضات  الـ 12 شهراً  خالل 
الحل النهايئ عىل األرض، ألن ذلك يّثل نقطة البداية ملعالجة قضايا أخرى، لكن ذلك سيتطلب 
التزاماً أمريكياً كاماًل، ألننا جميعاً ندرك أنه من دون التزام أمرييك كامل بالضغط عىل اإلرسائيليني 
والفلسطينيني باتجاه طاولة املفاوضات، لن نتمكن من إطالق املفاوضات، ما نريده هو إطالق 
مفاوضات جادة وفاعلة وضمن جدول زمني واضح ومحدد، فنحن ودول أخرى مبثابة قوة دفع 
أكرث  أجواء  إليجاد  واإلرسائيليني  الفلسطينيني  بني  الخالفية  القضايا  مع  التعامل  ونحاول  لألمام، 

ودّية، مع إدراكنا بأن الرش ال ينام.

فعىل جميع الجهات هناك قوى رفض – وهذا مصطلح مناسب استخدامه هذه األيام – تعمل ما 
باستطاعتها لتخريب مستقبل الفلسطينيني واإلرسائيليني.

نتنياهو، وبينكم، وبني والدكم،  بنيامني  الوزراء اإلرسائييل  العالقة بني رئيس  تاريخ  بالنظر إىل  س: 
برأيك هل يستطيع أن ُيحِدث تقدماً يف عملية السالم؟

ج: باعتقادي أن الفرتة التي تزامن فيها رئاسة نتنياهو للوزراء مع بداية تسلمي السلطات الدستورية 
قبل 10 أو 11 سنة مل تكن مريحة. يف الحقيقة، فإن فرتة الثالثة أشهر هذه كانت األكرث سوءاً يف 
العالقة بني األردن وإرسائيل. لقد التقيت بنيامني نتنياهو، وكان يجلس هنا يف نفس الفرتة من 
السنة املاضية، وقد تفاءلت كثرياً برؤيته حول السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني والعرب. لكن 
يجب أن أذكر هنا أنه خالل االثني عرش شهراً املاضية، كل ما شاهدته عىل األرض جعلني متشككاً 
جداً، بالرغم من أنني من أكرث الناس تفاؤالً يف هذا الجزء من العامل، لذلك كان هناك الكثري من 
السياسة اإلرسائيلية،  للغاية حول مدى وضوح  الكلامت، لكن األعامل عىل األرض جعلتني قلقاً 
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ويف نفس الوقت نرى استمرار االستفزازات يف الضفة الغربية والقدس، القدس لها أهمية خاصة 
بالنسبة إىل األردن ألننا األوصياء عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية، كام أنها نقطة اشتعال لها 
أبعاد تتجاوز العالقات األردنية اإلرسائيلية، فهذه قضية يكن أن تؤجج غضب املسلمني، وهذا 
ما ال نحتاجه اليوم، هناك عنارص تلعب بالنار، مام جعل الرصاع شاقاً خالل األشهر املاضية، مع 
األسف فللمرة األوىل منذ أن أبرم والدي السالم مع إرسائيل، فإن عالقتنا مع إرسائيل هي يف أدىن 

مستوياتها، فلم تكن أبداً يف هذا السوء والتوتر كام هي اليوم.

س: ما هي رسالتكم لإلرسائيليني عندما تلتقون بهم؟

ج: باعتقادي أن املستقبل البعيد إلرسائيل سيكون يف خطر ما مل نحل قضايانا ومشاكلنا، فـ 57 دولة 
يف العامل تشكل ثلث األمم املتحدة، ال يعرتفون بإرسائيل، أعتقد أن كوريا الشاملية لها عالقات 
دولية أحسن من إرسائيل. فعندما تنظر إىل مبادرة السالم العربية اإلسالمية، فهنا نتحدث عن 57 
دولة متد يدها إلرسائيل للمستقبل البعيد. يف أمريكا بالذات، هناك من يقول: ملاذا ال يستوعب 
األردن الفلسطينيني؟ هذا سيخلق حالة من عدم االستقرار الكبرية جداً. فإذا أراد اإلرسائيليون أن 
يدفعوا بالفلسطينيني إىل األردن، ال أجد يف ذلك أي منطق وال أرى كيف يكن للمجتمع الدويل 
أن يقبل بذلك ألنه سيعني خروج مليون ومثامنائة ألف فلسطيني من بيوتهم إىل األردن ولبنان 
بعيدة  االستقرار عىل حدودهم. ولكن ذلك لن يحل مشاكلهم  وسوريا، وذلك سيزيد من عدم 
املدى... ألن السكان العرب اإلرسائيليني يف إرسائيل سيشكلون 50 باملئة من سكان إرسائيل خالل 
8 إىل 10 سنوات مقبلة. فاإلرسائيليون لديهم تحد كبري حول مستقبل وجودهم. أليس من األفضل 
لك وأنت اليوم يف مركز قوة أن تصنع سالماً ليس فقط مع جريانك، بل العامل العريب واإلسالمي؟ 

ذلك أفضل من أن تؤجل التعامل مع هذه املشكلة لسنتني أو ثالثة عندما تكون خياراتك أقل.

وهناك إرسائيليون يفهمون هذه القضية ويحاولون التواصل مع اآلخرين، فهم قلقون جداً. كذلك 
الحال بالنسبة ألصدقاء إرسائيل حول العامل الذين ينحدرون من عدة خلفيات دينية. فهم يرون 
هذه الكارثة تتبلور، وهم قلقون جداً من هذه املشكلة. ويف هذا الخصوص درج يف أمريكا مقولة 

مفادها: إنه حان الوقت لبعض الحب القايس للجميع، من أجل أن نحّل هذه املشكلة.

).....(

س: عندما تتحدث عن العالقات األردنية اإلرسائيلية بأنها يف مستوى متدٍن، هل ذلك بسبب عدم 
توفر الثقة حول هذه القضية؟

ج: الثقة السياسية غري موجودة، كام ال يوجد عالقة اقتصادية حقيقية بني األردن وإرسائيل. فرجل 
األعامل اإلرسائييل يحصل عىل تأشرية سفر إىل األردن يف نفس اليوم، بينام من شبه املستحيل أن 
يتمكن رجل األعامل األردين من الدخول إىل إرسائيل. التبادل التجاري كان أفضل، وما أعنيه أنه 
كانت هناك فرتة ذهبية متثلت بالعالقة املتميزة بني والدي ورئيس الوزراء رابني. وبعد رحيل رابني 

كان هناك عالقة جيدة مع رئيس الوزراء باراك، لكن العالقة بدأت بالتدهور منذ ذلك الحني.

س: لقد أىت الرئيس أوباما بآمال كبرية، واستحوذ عىل تعاطف عاملي. برأيك كيف ترى أداءه؟ فاملواجهة 
مع نتنياهو ممكن أن تقرأ كعالمة قوة أو ضعف، وذلك يعتمد عىل كيفية النظر إليها؟
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ج: جميعنا كنّا نعرف أنه وبغض النظر عامّ ستكون عليه سياسات الرئيس أوباما إزاء: الرشق األوسط؛ 
والرعاية الصحية؛ واالقتصاد؛ فإن حجم توقعاتنا من الرئيس أوباما كان ضخاًم جداً، إىل درجة غري 
منصفة فرضت تحديات عىل قدرة الرئيس عىل التعامل مع هذه القضايا. والتحدي الذي أواجهه 
يف نقاشايت مع القادة العرب واملسلمني هو مسألة مصداقية الواليات املتحدة. مصداقية العملية 

السلمية برمتها هي يف أدىن مستوياتها ألن التوقعات كانت عالية جداً بشكل غري عادل.

أن  يرى  أن  األمرييك  الشعب  عىل  لكن  املستوطنات،  قضية  بخصوص  صلباً  موقفاً  يتخذ  فأوباما 
السياسات اإلرسائيلية محِبطة، ليس فقط بالنسبة ألوباما، لكن أيضاً بالنسبة لألوروبيني والروس 
والصينيني واملجتمع الدويل. وعندما نتحدث عن الشعب األمرييك، يجب عدم النظر إىل الرئيس 
أوباما مبعزل عن البقية، ألنه يظهر عدم الرضا. فيجب أن نتذكر أنه ال يكن عمل يشء يف العزلة. 
فاملتطرفون حولنا يقولون: انظروا، مل يحدث يشء، الحوار ال يجدي، التواصل مع اإلرسائيليني ليس 

الطريق للميض قدماً.

القمة  األصح. حتى يف  أنها  يطرحونها عىل  التي  الرسالة  والكراهية هي  الرعب  وبثّ  فاملقاومة 
العربية يف ليبيا، كانت بعض الدول تلمح وتتساءل: إىل أي مدى سنعطيكم، أيها املعتدلون، فرصة 
للسعي إىل السالم! ويقولون للجميع: انظروا إن طريقتهم )أي املعتدلني( يف العمل غري صحيحة.

س: هل أنتم قلقون من اندالع انتفاضة ثالثة أو مزيد من العنف يف القدس؟
ج: هناك عنارص تدفع بجدية النتفاضة ثالثة، والتوتر يف تصاعد.

غزة كام ترى ليست مستقرة. القدس قنبلة موقوتة وأخىش أنها بانتظار االنفجار. هذه األشياء 
رضبت  إذا  سيحدث  ما  خلفية  عىل  املتصاعدة  املشكلة  أيضاً  وهناك  األرض،  عىل  نراها  التي 

إرسائيل إيران والفعل ورد الفعل، إنها ستدخل املنطقة يف دوامة من املشاكل.

إيران يف  نشاط  الدولية هناك حديث عن مدى  والسياسة  إيران  إىل  تنظر  تعتقد عندما  ماذا  س: 
الله/  نشطة يف حزب  تراها  منها. هل  املقربني  السياسيني  لدعم  مبحاولتها  يتعلق  فيام  العراق 

لبنان؟ يف األرايض الفلسطينية؟ هل مسار الحوار مجدٍ؟

سلبياً،  إيران تلعب دوراً  بأن  إذا كان هناك من يقول  املوضوع من زاوية مختلفة  أنظر إىل  أنا  ج: 
الواقع عىل  التي تستخدمها هي الظلم  فأنا أقول إنه ُسمح لها بأن تلعب هذا الدور فاألرضية 
منطقة  عىل  اإليراين  فالتأثري  الطاولة،  عن  األوراق  هذه  ُسِحَبْت  فإذا  والقدس...  الفلسطينيني 
املتوسط من خالل حزب الله وحامس يف غزة سيتالىش أو يختفي متاماً. أنا ضد أي عمل عسكري 
يف إيران هذا سيدخل املنطقة يف دوامة من املشاكل. ولكن يف اللحظة التي نبدأ بها بالخوض يف 

القضية الرئيسية، نكون قد بدأنا بسحب األوراق بعيداً من النظام اإليراين.

س: هل تعتقد بأن الرئيس األمرييك يفهم ذلك؟

ج: بالتأكيد، أنا مرتاح جداً لتفهمه للحيثيات التي أطلعني عليها الرئيس أوباما خالل لقايئ معه العام 
املايض. من الواضح أن وزيرة الخارجية كلينتون والجرنال جونز والسيناتور ميتشل أيضاً يتفهمون 

ذلك.

).....(


