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أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عىل أن القضية الفلسطينية بالنسبة لألردن قضية
أمن وطني بالدرجة األوىل ،ترتبط بحلها ملفات تشكل أولوية وطنية وسياسية أردنية ،ويف مقدمتها
القدس والالجئون.
وشدد البخيت يف محارضة بعنوان “مستقبل القضية الفلسطينية يف إقليم متحول” ألقاها يف
نادي امللك حسني بعامن أمس ،أمام رئيس وأعضاء جمعية الشؤون الدولية والنادي الدبلومايس عىل
أن “األردن سيواصل بقيادته الهاشمية املبادرة ،كل الجهود واملساعي لتأمني الدعم العريب والدويل
للفلسطينيني يف سبيل إقامة دولتهم املنشودة ،وفق قرارات الرشعية الدولية ومرجعيات العملية
السلمية ،ومبا يضمن ،وقبل أي اعتبار ،إقرار الحل العادل مللف الالجئني”.
وقال “لن نسمح ألي كان بأن يحتكر متثيل هذا امللف ،فالدولة األردنية هي َمن ميثل مواطنيها.
والالجئون الفلسطينيون ،يف غالبيتهم ،جزء من الدولة األردنية”.
وأكد عىل أن عالقة األردن مع األطراف املختلفة مبا فيها الفلسطينية ليست عاطف ّية بل سياسية
قامئة عىل اعتبارات املصالح األردنية العليا ،وكل ما يخدم هذه املصالح حليف لألردن ،ومن يحاول
التفريط بها يف الخندق املعادي.
وأشار أنه وبالرغم من أن التحوالت الكربى واملداهمة عىل الساحة العربية ومع بروز تحديات
جديدة ،أعادت ترتيب أولويات أكرث من دولة عربية ،وعىل حساب امللف املركزي وهو القضية
الفلسطينية ،لكن بوادر نجاح الفلسطينيني بعقد اتفاق مصالحة ،يفتح الطريق أمام إعادة
الوحدة للصف الفلسطيني ويبرش بإرادة تجاوز حالة االنقسام التي ألحقت رضراً بالغاً بالقضية
الفلسطينية.
وبشأن مسألة االعرتاف بدولة فلسطينية وطرحه عىل مجلس األمن يف أيلول (سبتمرب) املقبل،
أكد البخيت عىل أن األردن يدعم وبقوة الجهود الدولية إلعالن الدولة الفلسطينية التي تلبي آمال
وتطلعات الشعب الفلسطيني ،وتكون عىل أساس واضح ومحدد من الرشعية الدولية ومرجعيات
العملية السلمية.
واعترب البخيت أن التطورات يف املنطقة غريت املفهوم التقليدي لألمن القومي العريب “ومل يعد
كام كان منذ أقل من عام .بل إن أولويات األمن الوطني قد ال تكون متشابهة ،من دولة عربية إىل
أخرى ،تبعاً للخصوصيات والتحديات التي تحكم سلوك وحسابات كل دولة منها”.
ورأى أن التحوالت الكربى التي تشهدها مرص تحتاج إىل زمن كافٍ لتأخذ شكلها وإطارها
الجديدين ،يف ضوء التح ّوالت املحيطة ،والتي مت ّر بها املنطقة كلها.
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وبخصوص سورية ،وهي الالعب البارز عىل أكرث من ساحة وملف عىل مستوى اإلقليم ،والرشيك
الرئيس يف ملفات التسوية الشاملة والحل النهايئ ،قال إنها “تدخل منذ شهر مرحلة جديدة ،تعيد
ال شك ترتيب أولويات دمشق ،وتفتح االحتامالت عىل أكرث من افرتاض”.
وعىل املستوى السعودي ،قال إنه “ومع مالحظة الدور الكبري الذي لعبته الرياض خالل العقد
الفائت يف دعم منطق االعتدال ،وتحفيز التضامن العريب ،واجرتاح املبادرات ،فإن السعودية تواجه
اليوم تحديات مهمة تتعلق بأمن الخليج العريب ،تبعاً للتحوالت األخرية ،وهي تجرتح مبادرات وتبذل
جهوداً كربى عىل صعيد ما شهدته البحرين ،كام تقود املبادرات عىل صعيد ملف األزمة اليمنية
وتحوالتها ،وارتباطاتها العضوية بالوضع الخليجي”.
ولفت إىل أن السعودية تواجه محاوالت التدخل اإلقليمي ،ومساعي التصعيد ،بكل حكمة وإرصار
عىل حامية االستقرار الخليجي ،كأساس لحامية االستقرار العريب.
وعىل صعيد آخر ،رأى البخيت أن حالة من اإلرباك والغموض تسود مستقبل ووجود التنظيامت
املسلحة والجامعات السياسية التي استأثرت باملشهد والتأثري يف أكرث من بلد عريب ،بانتظار ما ستفيض
إليه التحوالت واحتامالتها املفتوحة.
ولفت إىل أن “الحديث عن طرح مسألة االعرتاف بدولة فلسطينية عىل مجلس األمن يف
أيلول (سبتمرب) القادم ،وعليه ،فإن عىل األخوة الفلسطينيني وهم يستعدون الستقبال استحقاق
أيلول ،أن يتقدموا باسرتاتيجية واضحة ،تعزز املوقف الفلسطيني ،وتلبي مصالح وتطلعات الشعب
الفلسطيني ونضاالته التاريخية” .وشدد عىل أن األردن سيواجه بقيادته الهاشمية الشجاعة ،وعىل كل
صعيد ،كافة املخططات واملحاوالت اإلرسائيلية لتصفية القضية الفلسطينية أو التعدي عىل املصالح
األردنية.
وبني البخيت أن األردن لن يسمح إلرسائيل باستغالل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب
الفلسطيني بابتزازه أو الضغط عليه لتقديم تنازالت ،وسيواصل “بقيادته الهاشم ّية املبادرة ،كل
الجهود واملساعي لتأمني الدعم العريب والدويل للفلسطينيني يف سبيل إقامة دولتهم املنشودة ،وفق
قرارات الرشع ّية الدول ّية ومرجع ّيات العمل ّية السلم ّية ،ومبا يضمن ،وقبل أي اعتبار ،إقرار الحل العادل
مللف الالجئني”.
وأشار أن البوصلة األردنية تتجه إىل القدس وإىل الالجئني ،وتواصل الدبلوماسية األردنية حراكها
الفلسطيني ،وإبراز الوجه الحقيقي للرصاع،
الدؤوب واملتصل ،يف الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب
ّ
ومجابهة كل محاوالت التحايل وااللتفاف التي يقوم بها اليمني اإلرسائييل.
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