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مقابلة مع امللك عبد الله الثاين حول عملية التسوية السلمية والثورات
العربية[ 154مقتطفات]
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أجرى املقابلة جويب ووريك
حول الربيع العريب:
“أعتقد حقيقة أنها لحظة مصريية بالنسبة للعامل العريب .واملشكلة أن ما نشهده اآلن سوف
يشوبه الكثري من الدم والعرق والدموع ...وتحليل الكلفة يف كل دولة مختلف عن األخرى .إن ما
يحدث يف املنطقة هو إعادة كتابة التاريخ”.
حول اإلصالح السيايس يف األردن:
“بشكل أو بآخر ،منحني الربيع العريب الفرصة التي كنت أنتظرها طوال السنوات اإلحدى عرشة
األخرية .واألمر الغريب يف األردن عىل وجه التحديد هو أن هناك البعض ممن قفزوا إىل عربة اإلصالح
نظراً لشعبيتها ،وقد وجدوا أنفسهم يف وضع تسارع فيه الزخم بحيث ال مجال للرتاجع .فام أن تفتح
البوابة للفيضان ،فال مجال للعودة باألمور إىل الوراء .والتحدي املاثل اآلن ،وسوف أكون رصيحاً جداً
معك ،هو أن تتم اإلصالحات السياسية بالشكل الصحيح”.
“أعتقد أن مهمتي تكمن يف إدارة الحوار ،فأنا ال أستطيع أن أقول لهم :أسسوا حزباً ،وال أستطيع
أن أرشدهم إىل كيفية القيام بذلك ،لكن قد يكون بإمكاين أن أجعلهم أكرث إدراكاً ووعياً بالتحديات
والحقائق .وسوف يؤدي هذا الحوار إىل أن تتحرك األمور يف االتجاه الصحيح”.
“عىل األردن أن يثبت للعرب أن هناك طريقة أخرى للقيام مبا يجب القيام به .صحيح أننا نظام
مليك ،ولكن إن استطعنا أن نثبت أن الدميقراطية قد تقود إىل تشكيل نظام حزيب من حزبني أو ثالثة
أو أربعة —يسار وميني ووسط— يف مدة عامني ،حينها لن تشكل بعض الجهات أمراً مثرياً للنقاش
والجدل”.
حول مستقبل القاعدة يف الرشق األوسط:
“سوف يكون هناك إرهاب دامئاً .واملشكلة مع القاعدة وكل هذه املجموعات هي أنهم
يستخدمون قضية الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل كوسيلة إقناع لغاية التجنيد .ويف اللحظة التي يحل
بها اإلرسائيليون والفلسطينيون مشكلتهم ،سوف تفقد القاعدة عامليتها ،وتختفي كمنظمة عاملية”.
حول إيران:
“عندما يكرر [رئيس الوزراء اإلرسائييل بنجامني] نتنياهو عىل مسامعنا“ :إيران ،إيران ،إيران”،
أذهب إليه وأقول“ :السالم ،السالم ،السالم” ،وذلك ألن أول شعب سوف يقف ويقول إليران“ :توقفي
عن توجيه الصواريخ باتجاهنا” ،هم الفلسطينيون”.
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حول رضورة العملية السلمية:
“قم بحل املشكلة اليوم وأنت قوي ،وليس بعد  10سنوات ،حيث أعتقد أن مسار األمور قد
تغري”.
“بإمكاننا دامئاً أن نجد “فرصة أخرية” ،ولكن احتامالت أن تتوفر لنا القدرة عىل تحقيق النجاح
هي ضئيلة .وعندما نصل للحظة التي ال يعود فيها حل الدولتني ناجعاً ،فام الحل البديل إذن؟”
“بالنسبة إلرسائيل ،فإنها ما دامت تضع العراقيل يف الطريق ،فإن الوضع سوف يزداد تعقيداً بالنسبة
لهم ،وهذا ليس باألمر الجيد”.
حول جمود عملية السالم يف الرشق األوسط وعواقبها:
“لست مقتنعاً بأن إرسائيل مهتمة بحل الدولتني ،وعليه فهم غري مهتمني بالسالم مع العرب ،ألنه
ال سالم بدون ذلك .وال أعتقد أيضاً أن السياسة اإلرسائيلية الداخلية سوف تسمح لذلك أن يحدث .لذا
فإنه رغم أننا سوف نستمر يف محاولة إعادة الطرفني لطاولة املفاوضات ،فإنني —وألول مرة— يف أكرث
أيامي تشاؤماً منذ  11عاماً .وأعتقد أن عام  2011سيكون سيئاً بالنسبة للسالم ،واليشء الثابت
أنه عندما يكون هناك جمود يف الوضع الراهن ،فمن املعتاد أن ما يحرك الجميع هو نوع من
املواجهة العسكرية ،وحينها سنهب جميعاً صارخني إلنقاذ ما ميكن إنقاذه .فليس هناك من رابح يف
الحرب”.
حول دعم أمريكا إلرسائيل:
“عندما تحصل عىل املليارات من الدعم وإمدادات متواصلة من األسلحة والذخرية ،فإنك ال تتعلم
الدرس بأن الحرب أمر يسء وال رابح فيها .ولذا يوجد هناك إحساس زائف يف فهم األمور”.
حول مبادرة أوباما للسالم ورد نتنياهو عليها:
“لقد حاول عدد كبري من الرؤساء األمريكيني دامئاً الدفع باألمور إىل األمام ،وقد فعلها كلينتون،
وزاد عليه [جورج دبليو] بوش ،وأوباما دفع باألمور أكرث وأكرث .لكن اإلحباط سببه فقط هو العجز
عن تحقيق يشء عىل أرض الواقع .أعتقد أن األمريكيني مهتمون فقط بأمورهم الداخلية ورمبا بعض
القضايا الدولية ،ولذا فإن القضية الفلسطينية ليست أولوية بالنسبة لهم”.
حول السياسة اإلرسائيلية وعملية السالم:
“استطالعات الرأي العام مثرية للقلق ،عىل عكس ما كانت عليه قبل عامني .هناك  85باملئة من
اإلرسائيليني يقولون إنهم غري مهتمني بحدود  ،67وهذا يثبت يل أن املجتمع اإلرسائييل قد تغري وأنهم
قد بدأوا يصدقون خطاب زعامئهم .أعتقد أنه يوجد يف إرسائيل اليمني واليمني املتشدد ،وأن الجميع
قد تحركوا بذاك االتجاه بدرجات متفاوتة”.
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