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 جولة أفق يف ملفات السياسة اخلارجية األردنية
 

" ت عنـوان     حت ٢٠٠٠ سبتمرب   –أيلول  /٢٥ يف   نظم مركز القدس للدراسات السياسية مائدة مستديرة      
وفيما . ، حتدث فيها معايل وزير اخلارجية السيد عبد اإلله اخلطيب " جولة أفق يف ملفات السياسة اخلارجية األردنية

 .يلي النص الكامل لوقائع مداخلة معايل وزير اخلارجية واحلوار الذي أعقبها
 

 السيد عبد اإلله اخلطيب معايل 
 من على هذا املنرب مع االخوة الكرام اللذين جرت بيين وبينهم             أشكر األخ عريب إلعطائي فرصة اللقاء     

وآمل أن ال أطيل احلديث يف املداخلة أو دعنا نقول االفتتاحية، ألنين . مرارا حوارات إما ثنائية أو يف مناسبات عامة 
ع أن نغطي موضوع    ومن املؤكد أننا ال نستطي    . أتصور بأن التحاور ومساع بعضنا البعض والتفاعل بيننا هو األهم           

 . حوارنا خالل ساعة أو ساعتني ، لذلك سأالمس امللفات مالمسة خمتصرة جدا 
من الطبيعي أن يكون لكل دولة نشاط على الساحة الدولية حلماية مصاحلها ، والترويج هلـا، ولزيـادة                  

، ورمبا تكون مزجيا من      " معنوية"مكاسبها ، واليت قد تكون سياسية وأحيانا اقتصادية ، ويف أحيان أخرى وجاهية              
وهذا يتحقق بشكل أفضل عندما تكون الدولة يف حالة من االستقرار ، فتسعى للعب دور على الساحة                . كل ذلك   

 .الدولية للحصول على مكانة ، وهناك أمثلة عديدة دون الدخول يف التفاصيل 
ا األساسية ،   نعتقد أن من واجبات   أ. يف حالة األردن فهو دولة صغرية ، يف منطقة تتعرض لتحديات كبرية             

التفاعل مع خمتلف األطراف الفاعلة على الساحة الدولية، حلماية مصاحلها،وأحيانا لتحقيق املكاسـب، وأحيانـا               
 .لتحجيم اخلسائر أو لتجنبها 

انطالقا من هذا فدولة كاألردن ، تسعى باستمرار لتحسني عالقاا الثنائية على مستوى الساحة الدولية ،              
ويف ذات الوقت ال تستطيع أن تغطي الساحة الدولية بكاملها ، وذلك نظرا ملتطلبات تغطية هذه الساحة الباهظـة                   

 .التكاليف ، سواء كان ذلك من حيث الكوادر البشرية أو املوارد املالية 
ري يف   ومع هذا وبدون جماملة أو استخدام اللغة اإلنشائية ، فقد استطاع األردن أن يعوض النقص الكـب                

موارده ، وأن يتخطى الصعوبات الكبرية اليت تعترض دولة صغرية لدى مواجهتها التحديات الكبرية ، من خـالل                  
 .مكانة كبرية ، ووضع دويل متميز حصل عليه بفضل االحترام الذي حازت عليه قيادته عرب السنني 

ه أتى بصورة منهجية مسـتقرة       ومل يكن ذلك بسبب أحد األحداث أو األنشطة السياسية املعينة ، ولكن           
حيث حصلت القيادة األردنية على وضع فريد ومرمـوق علـى           . وثابتة خالل العقود األربعة أو اخلمسة املاضية        

الساحة الدولية ، ال يتناسب مع حجم األردن ، أو األدوات واإلمكانيات اليت حتت تصـرف القيـادة األردنيـة                    
 .الستخدامها كأدوات للسياسة اخلارجية 

 أقول هذا وحنن على بينة من أن الدول الكربى واملتوسطة تتمتع ويتاح هلا استخدام وافر مـن األدوات                  
املختلفة ، بدءا من القوة العسكرية إىل القوة االقتصادية النابعة عن الثروة االقتصادية، مقارنة مع األردن احملروم من                  

 .كل هذه العناصر 
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صادية كأداة ، بينما تعمد دول أخرى إىل استخدام قوـا كـأداة             فهناك دول تستخدم املساعدات االقت    
 .ملمارسة النفوذ ، وممارسة التأثري على الساحة الدولية 

ومتكن األردن بثبات أن يتبىن سياسات حكيمة وواقعية ، ومتيزت سياساته باالستقرار، والثبات من ناحية               
آين متغري، وال اعتقد أن كلمة الثبات تعـين اجلمـود أو            أسلوب األداء الذي ال يتعامل مع األحداث وفق منظور          

التعامل باألسلوب نفسه مع كل القضايا ، لكن يوجد طراز من احلكمة واالحترام ضمن املصداقية اليت اكتسـبتها                  
 . السياسة األردنية 

 من هذه وقد أتاحت مكانة جاللة  املغفور له امللك حسني رمحه اهللا لألردن فرصة التعويض عن جزء كبري
 . العناصر أو هذه األدوات املتاحة لغرينا من الدول 

قبل آخر رحلة إىل نيويورك ، قام السكرتري العام لألمم املتحدة بدعوة جاللة امللك  إىل حفـل غـداء ،          
وألقى كلمة أشار فيها معربا عن وجهة نظره كما لو أن األردن من أهم الالعبني على الساحة الدولية ، سـواء يف                      

فاألردن اآلن هو الدولة الثانية . ملية السالم أو يف األزمات اليت تعرضت هلا املنطقة أو على مستوى األمم املتحدة           ع
، وأعتقد أن هذا الوضع صحيح ، لكن املعلومات املتاحة عنه ليست            الدولية  من حيث املسامهة يف قوات الطوارئ       

 ، فوجودنا يف قوات األمم الطوارئ       أرئسها املؤسسة اليت    كافية أو على مستوى جيد وقد يكون يف هذا تقصري من          
 .يزودنا بأداة للتأثري يف جوانب هامة من جوانب نشاط األمم املتحدة كنا غافلني عنها 

ولقد عاصرت فترة كان األردن فيها عضوا يف جملس األمن ، وأعتقد أن وجود قواتنـا ضـمن قـوات                
 فاعلية لدولة حبجمنا من عضويتنا يف جملس األمن ، ولسوف نعود إىل هذا              الطوارئ ذه الكثافة يزودنا بأداة أكثر     

 .املوضوع 
أنا أعتقد أن عددا : " وأذكر أن أحد أكرب ثالثة إعالميني يف الواليات املتحدة وكان جيلس إىل جانيب قال 

 " .كبريا من الدول تود دفع املاليني لتحصل على مكانة األردن على الساحة الدولية 
مسحوا يل أن أقول  لكم أيها األخوة أنين اٌقدر على مالمسة هذا الوضع حبكم موقعي أكثر من أي زميل وا

 . آخر هنا ، وأنا أجزم أن من يرى األردن من اخلارج يقدر قيمته بشكل كبري وبصورة أفضل 
يعي وبصورة تقليدية   من الطب . إذن امللف األول الذي سأتناوله يف هذا اإلطار هو تنمية العالقات الثنائية             

القول أن األردن ينتمي إىل اموعة العربية، واموعة اإلسالمية ، و دول عدم االحنياز ، والعامل الثالث ، ومن مث                    
 . يأيت دور التعامل مع الساحة الدولية 

، وشكواي كمواطن شخصيا ، من وضع العالقات العربية ووضـع            مجيعا أعتقد أنه وبالرغم من شكوانا    
نظام العريب ، فإن األردن يف ظل الظروف السائدة يتمتع بعالقات أفضل من متوسط العالقات السائدة يف اإلطار                  ال

فاألردن ليس له نزاع مع أي دولة عربية ، ومـن            .العريب ، ومبعىن آخر أفضل بكثري من متوسط العالقات السائدة         
 .خوة أقدر مين على استعمال هذه األدوات دواعي أسفي أن هذه هي أدوات القياس يف هذه اآلونة ، واال

 األردن ليس له نزاع أساسي أو غري أساسي مع أي من الدول العربية ، كما وأنه ليست هناك خالفات                   
كبرية بني األردن والدول العربية ، فقنوات األردن االتصالية مع كل الدول العربية  مفتوحة ، وال شـك أننـا يف                  

 . رين وهذا حبد ذاته حيسب لنا، ولكنه أيضا قد حيسب علينا أغلب األحيان نكون املباد
ال شك يف أنه جيب على دولة مثل األردن ، ينعكس عليها حتسن الوضع العـريب ، أن تسـعى وتبـادر     
باستمرار لتحسني عالقاا مع الدول العربية ، وتثابر لتحسني العالقات العربية بشكل عام ، وهذا ما نقوم به فعليا ، 
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وكما تعلمون فإن جاللة امللك عبد اهللا الثاين بن احلسني قـد            . ليس مقتصرا على السنتني أو الثالث األخرية        وهو  
رغب أن يبدأ نشاطه السياسي اخلارجي من العامل العريب ، والذي كان موضع التقدير وأكسب األردن مزيدا مـن               

بية الساحقة من الدول العربية ، ما عـدا العـراق           القدرة على االتصال ، ويعرف األخوة أن جاللة امللك زار الغال          
 .لظروف معينة 

التبادل . وتبادالتنا التجارية تفوق ، وقد أبالغ وأقول أا ثالثة أضعاف معدل التبادل االقتصادي العريب               
تصادي من إمجايل تبادلنا االق% ٣٥ ، إما نسبته يف تعاملنا فتشكل الثلث ، أو% ١٥-١٢االقتصادي العريب هو بني 
وهذا مقياس مهم ، وأعتقد أنه يكتسب أمهية كربى يف حالة األردن ، النه ال يقع على                 . هو من واىل العامل العريب      

وهذا املوقع يعطي األردن مزايا . ، بل يف قلب العامل العريب عن حميطه طرف العامل العريب حبيث يسعى إىل االستغناء 
 .عتقد أنه مقياس سائد ومقبول على الساحة الدولية ، ويثقل عليه أيضا بالضغوط ، ولكنين أ

 .عالقاتنا مع الدول اإلسالمية عالقات جيدة ، ولكن تبادلنا االقتصادي معها ليس باملستوى املرضي 
 وقد تأثر تبادلنا االقتصادي مع ماليزيا وإندونيسيا باألزمة االقتصادية اليت واجهتها دول جنوب شـرق               

حيث أن هذه الدول استطاعت أن تبدأ باخلروج من األزمة ، وأنـا              خذة يف النمو الواعد ،    أما اآلن فهي آ   ،  آسيا  
زرت الدولتني يف بداية فصل الصيف ، وملست أن ماليزيا على األقل خرجت من أزمتها االقتصـادية ، والتعـاون     

 .االقتصادي معها يبشر بآفاق واعدة 
 فيها ، وهي بالد  املتميزةكنها تتمتع بقدرة القطاع اخلاصأما عن إندونيسيا فلم خترج من األزمة بعد ، ول

كبرية بإمكانياا وسوقها ، وتوجد مقومات الستقطاب استثمارات مشتركة ، وهناك استثمارات إندونيسية ترغب              
ة مبواقع أقرب إىل األسواق األوروبية ، وقد ترغب أن تستفيد من مزايا الترتيب االقتصادي يف املنطقـة االقتصـادي     

 . اخلاصة ، وهذا ما يوحي بأن هناك آفاقا واعدة يف التعامل االقتصادي مع إندونيسيا 
 .ويف حني أن تعاملنا مع الباكستان حمدود ، فإنه حمدود جدا مع بقية الدول اإلسالمية غري العربية 

 county viableمؤشر عالقاتنا مـع دول االحتـاد األورويب قـد يكـون مبقيـاس االسـتفادة       
measurement ا بصورة اقتصاديةودعونا نستعمل هنا املقاييس اليت ميكن وز ، . 
 ، برنامج املساعدات األوروبية للدول املتوسطية، كان األردن أكرب املتلقني هلـذه   meda 2يف برنامج 

"  per capita " الكلي للمساعدات ، ولكن قياسا  على الفردوقد ال نكون أعلى دولة يف احلجم . املساعدات 
  .١٩٩٩نحن أعلى دولة  تلقت مساعدات يف آخر مخس سنوات أي حىت آخر عام ف

، رغم أنه من الناحية النظرية قد       بعد   اجلديد، فانه مل يقر ومل يدخل حيز التنفيذ          medaأما عن برنامج    
ائي خبصوص املبالغ ولكن حىت اآلن مل تقر املبالغ املخصصة له ، ومل يتخذ قرار       . ٢٠٠٠/كانون الثاين /١بدأ منذ   

  .meda 2 ـاملخصصة للسنوات اخلمس القادمة، هذا بالنسبة ل
 فقد كنا وكما أشرت أكثر املستفيدين منه بالنسبة للفرد ، وهـذا يعـين أن     meda 1ـ أما عن ال

، أفضل من ةعتقد أن عالقاتنا معها كمجموعفنعالقاتنا جيدة مع الدول األوروبية ، والدول األوروبية اخلمس عشرة 
 .معهاأخرى عالقات أية دولة عربية 

قد تكون هناك عالقات لدول يف املغرب العريب أفضل مع بعض الدول األوروبية ، و لكن إمجـاال قـد                    
وهناك جماالت واسعة جدا وواعدة     . ها السياسية واالقتصادية    سويتاألفضل ب مع اموعة األوروربية    تكون عالقاتنا   

 . مع السوق األوروبية، أو مع أسواق الدول األعضاء يف االحتاد األورويبهايروتطوعالقاتنا لتنمية 
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واحلقيقة   مع أوروبا،association agreementالسياق إبرامنا التفاقية الشراكة هذا أيضا يأيت يف 
تصـاد   فترة تأقلم ، قد تكون مؤذية لبعض القطاعات االقتصادية ، و لكن هناك وعد كـبري لالق                 بنا تمرأنه قد   

 .األردين مع األسواق األوروبية 
.  وأود أن أطمئن يف هذا اال ، بأن دولة مثل تونس على سبيل املثال استفادت استفادة كبرية جـدا                    

أتصور وقد يشاركين بعض األخوة املوجودين هنا ، أن تونس كانت يف أواخر الثمانينيات  تعاين ضائقة اقتصـادية   
وقد شهدت منـوا يف     . وا يف التجارة، هذا آخذين بعني االعتبار وضع السياحة جانبا           مبنتهى القسوة ، مث شهدت من     

 .التجارة اثر توقيعها اتفاقية الشراكة التونسية األوروبية 
وأنا من اللذين برغم التساؤالت اليت قد يطرحها البعض ،  أنظر بتقدير إىل التجربة االقتصادية التونسية يف 

 . ، ويف التعامل مع أوروبا ومع الغرب اقتصاديا بشكل عام جمال اإلصالح االقتصادي
وعالقتنا مع اليابان هي أيضا ممتازة ، وقد كانت اليابان إبان فترة حرب اخلليج داعما أساسيا القتصـاد                  

 مل نكن جنـد  ١٩٩١ و١٩٩٠األردن ، صحيح أن ذلك قد أتى من خالل الديون ، ولكن تذكرون أنه يف أعوام              
اليابان أقرضتنا أغلب املساعدات ، وأغلب القروض اليابانية املستحقة اآلن هي قروض حصـلنا              . ا  حىت من يقرضن  

 .عليها خالل السنوات السابقة اليت تلت حرب اخلليج ، أثناء الوضع الصعب الذي كنا نعانيه 
 نتيجة عبةص معاناة مرت به منالعالقات مع الواليات املتحدة استقرت ، وعادت إىل مستوى جيد بعد ما 

 .حرب اخلليج 
صحيح أن املساعدات األمريكية املقدمة لنا ليست بضخامة املساعدات املقدمة إىل مصر وإسرائيل ، ولكن 

 يف املنطقـة يف السـنوات     منتظمـة أمريكية  اإلحصائيات األمريكية تشري إىل أن األردن هو ثالث متلق ملساعدات           
 .األخرية

 ١٠٠ مليون دوالر،  يضاف إليها       ٢٢٥لسنوات األخرية على حوايل     وقد استقر برنامج املساعدات يف ا     
 مليون دوالر ، تشـمل      ٧٠ إىل   ٤٠مساعدة تتراوح ما بني     مليون دوالر يف السنوات األخرية ، هذا باإلضافة إىل          

 .نويا س مليون دوالر ٤٠٠ ليصل إمجايل املساعدات األمريكية إىل قرابة الـاحلبوب واملساعدات العينية األخرى ، 
وحنن اآلن بصدد وضع اللمسات األخرية على االتفاق املتعلق بتوقيع اتفاقية التجارة احلـرة بـني األردن            

 .والواليات املتحدة ، ونتوقع التوقيع على االتفاقية يف منتصف الشهر القادم 
ولكـن يف فتـرة     . بالطبع أنا ال أعرف اإلطار الزمين الذي سيتم فيه إقرار االتفاقية من قبل الكونغرس               

الكونغرس اجلديد ، والكالم عن التراجع ليس دقيقا بالضرورة ، فهناك احتمالية الن يعود الكونغرس يف ديسمرب ،                  
 .وهو احتمال ضئيل ، وقد يسنح ذلك لدفع االتفاقية على مسار سريع داخل الكونغرس 

وبية ، واتفاقية التجارة احلرة األمريكيـة       أعتقد أنه باإلضافة إىل األمهية االقتصادية التفاقية الشراكة األور        
األردنية ، إال أا حتمل أيضا مدلوالت سياسية مهمة ، وهي شراكة ليست فقط جتارة جمردة باألرقام أو البضائع ،                    

 .وامنا هي رسالة سياسية أيضا ، وإجراء حيمل مدلوال سياسيا 
ناه من التشجيع والدعم لالنضمام ، يدل علـى        أيضا فان انضمامنا إىل منظمة التجارة العاملية ، وما شهد         

وحنن يف املراحل احلرجة من مفاوضاتنا مع خمتلف الدول ، وكما يعرف االخوة أنـه     . املوقف اإلجيايب من األردن       
لدى التفاوض مع منظمة التجارة احلرة فان هناك بنودا معينة جيري التفاوض عليها مع دول معينة ، فمثال قد تعىن                    
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إسبانيا مثال كان هلا رأي يف قطاع تصنيع البندورة ،          . بقطاع معني ، ويكون هلا رأي خاص يف قطاع ما           سويسرا  
 .وهذا جرى عندما تفاوضنا معهم على اتفاقية الشراكة األوروبية 

عند املفاصل األساسية واهلامة من عملية التفاوض خبصوص انضمامنا التفاقية التجـارة احلـرة ، قمنـا                 
ائية مع عدد كبري من الدول ، وقد جتاوبت معنا ، ومل يكن ذلك من منطلق اقتصادي بقدر ما كان من باتصاالت ثن

منطلق سياسي ، ومن منطلق تقدير دور األردن يف املنطقة ، ومسامهته يف استقرارها، وتعامله املستقر واحلكيم مع                  
 . ن فيه الكثري من العمومية هذا على صعيد العالقات الثنائية وهو ملخص قد يكو. خمتلف املسائل 

باإلضافة إىل العالقات الثنائية ، فان امللف األهم هو ملف عملية السالم ، وأنا ال أعتقد أنين أمحل مـن                    
املعلومات ما يفوق ما هو متوافر لديكم ، فاهلامش اآلن بني ما هو متاح يف اإلعالم وما جيري حقيقة هامش بسيط                     

كمـا  " ستاد "ذا التقلص يعود إىل أن التفاوض يتم أمام كامريات التلفزيون أو يف ، ويتقلص يف كل يوم ، ومرد ه       
 .يقول بعض املراقبني 

ونظرا لطبيعة اتمع اإلسرائيلي ، ونظرا لطبيعة التعامل اليت تدور بني الساسة اإلسـرائيليني والصـحافة                
ية، أو الصحافة العاملة يف إسرائيل ، قد حتصل         اإلسرائيلية لدى اخلوض يف خمتلف القضايا ، فان الصحافة اإلسرائيل         

على معلومات قبل الصحافة األمريكية أو الصحافة العاملة يف الواليات املتحدة ، بالرغم من أن أمريكا قد متلك من            
وصحيح أن هذا املوضوع فـين ولكنـه        . املعلومات أكثر مما متلكه الشخصيات السياسية أو األطراف اإلسرائيلية          

 .  ولذلك هناك الكثري من  املتاح عن تفاصيل عملية السالم يف وسائل اإلعالم املختلفة حقيقي ،
وتقـدمي  . واآلن فيما يتعلق باملسار الفلسطيين اإلسرائيلي ، فان اجلميع بانتظار تقدمي األفكار األمريكية              

 .األفكار األمريكية قد ال يكون بالضرورة من خالل ورقة تقدم هذا األسبوع 
أ مشاورات أمريكية مع الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيين بعد غـد ، فغـدا سـيغادر املفاوضـون                 ستبد

 . الفلسطينيون واإلسرائيليون إىل واشنطن ، واملشاورات ستبدأ بعد غد 
ال نعرف عما إذا كان سينتج عن هذه املفاوضات تقدمي ورقة أمريكية ، ولكن ال نتوقع أو انه من غـري                     

 .األطراف املتوقع ذلك عند 
 تكلمنا اليوم وأول أمس مع الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي ، ومها ال يتوقعان أن تكون هنـاك ورقـة                  

أمريكية جاهزة بانتظار املفاوضني ، ولكن قد تتطور املشاورات ، أو قد خترج بعد املشاورات ورقة أمريكية ويـتم                   
 .تقدميها إليهم 

ة للمشاورات ، مبعىن أن هذه اجلولة ستستمر يومني على ما يبدو،            ورمبا ال تكون هذه اجلولة هي الوحيد      
وقد تتبعها جوالت من مشاورات بنفس األسلوب ، أي يذهب املفاوضون على األغلب إىل واشنطن للتشاور مـع    

 . اإلدارة 
ورقة وأقول أمامكم ، لآلن مل تتضح لنا بالوسائل الرمسية ، وال من خالل وسائل اإلعالم فيما إذا أعدت                   

 .أمريكية ستقدم إىل املفاوضني 
بالطبع جيري التركيز يف وسائل اإلعالم على قضية القدس ، ولكنين أعتقد بصحة مـا يقولـه االدعـاء                   

 . الفلسطيين بأن قضية القدس ليست القضية الوحيدة املختلف عليها 
ل موثق ، أو ميكن أن يوثق أعتقد أن كال من الطرف الفلسطيين واإلسرائيلي مل يتوصال إىل أي اتفاق كام

لكن من الواضح أن  شقة اخلالف أو الفجوة اليت تفصل املواقف بني             . بصورة سهلة اآلن خالل قمة كامب ديفيد        
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الطرفني  قد احنسرت عما كانت عليه يف أي وقت مضى ، ولكنها بالغة العمق ، ضيقة ولكنها عميقة جدا ، وقد                      
 . سريها خالل األسابيع الثالثة أو األربعة القادمة ليس مستحيال برأيي يكون من الصعب جدا جتاوزها، ولكن جت

األخ نبيل شعث حتدث قبل أيام حديثا تنبهت له وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بصورة ملحوظة، وذلك عندما 
 مبعىن أنه لـيس  قال أن عدم الوصول إىل اتفاق يف هذه الفترة اليت تسبق االنتخابات األمريكية ال يعين اية العهد ،        

وقد فسرها اليوم بعض املراقبني ممن يتابع الصحافة اإلسرائيلية بأنه من املمكن أن تعرب عن تفضـيل                 . مصيبة كبرية   
فحاليا يتبقى للرئيس األمريكي شهران من مدة واليته ، وقد .الفلسطينيني لالنتظار حىت جتري االنتخابات األمريكية 

 . را من الضغوط االنتخابية اليت يتحملها بالنسبة لترشيح حزبه ،ونائبه، وزوجته يكون بعد هذه الفترة أكثر حتر
تتعارض مع هـذا   calendar أو " أجندات "ولكن يبدو أنه توجد هناك أيضا برامج عمل أخرى ، 

 لذلك لكـل االعتبـارات    .  أكتوبر   ٣٠الطرح ، وهي روزنامة السياسة الداخلية اإلسرائيلية وعودة الكنيست يف           
العملية فإنين اعتقد أن األسابيع األربعة أو اخلمسة القادمة قد تكون هامة جدا ، ألنه وكما تعرفـون ،  يف عـام                       

 جاء االعتراف األمريكي مبنظمة التحرير الفلسطينية وكان ذلك بني رئاسـتني يف فتـرة الشـهرين بعـد          ١٩٨٨
 .االنتخابات 

ا يشرح ،أن احلكومة اإلسرائيلية لن تستطيع التعامل        املوقف اإلسرائيلي من قضية القدس ، يوضح أو كم        
ولكن . مع وضع ال مينحها هي والفلسطينيني على األقل وضعا متماثال فيما يتعلق بالسيادة على األماكن املقدسة                  

يبدو أن هذه العملية متحركة ، ويتضح أن الفلسطينيني يف موقفهم كما أبلغونا أول أمس آلخر مرة ، ال يستطيعون  
أيضا أن يهبطوا عن املطالبة بالسيادة الفلسطينية الكاملة األحادية على املقدسات اإلسالمية لوحدهم ، مبعىن أنه ال                 

 . يوجد من يشاركهم فيها 
وبالرغم من ذلك ،  ويف إطار احلديث معكم ، فان القبول بسيادة إسالمية على القدس يشكل خطوة ،                   

 األحادية ، وأنا ال أقول هذا الكالم من باب إصدار حكم على املوقف ، بقدر أي االبتعاد عن اإلصرار على السيادة
كافة احملللني واملتابعني والذين حتدثت معهم ، تناولوا هذا على أنه  مغـادرة          . ما هو من باب اإلقرار بشيء واقعي        

departure للنقطة اليت كان اإلخوان الفلسطينيون يقفون عندها  . 
م حققه االخوة الفلسطينيون يف كامب ديفيد هو االعتراف بالدولة الفلسطينية ذات            وأتصور أن أهم تقد   

فقد ختلى اإلسرائيليون عن املطالبة بالسيطرة علـى احلـدود          . السيادة ، والقابلة للبقاء وحبدود دولية معترف ا         
حدثون عن سيطرة على احلدود     كانوا يت . ال تعين بالضرورة التواجد على احلدود       " السيطرة"بادعاءات السيادة ، و   

ولكنهم مل يدعوا السيادة ، وهم يف البداية مل يتخلوا عن السيادة للفلسطينيني يف املناطق احلدودية ، سـواء علـى                     
 .املناطق احلدودية مع األردن أو مع مصر 

و مطالبات  اآلن ليست هناك مطالبة بالسيطرة على احلدود استنادا إىل السيادة ، هناك ادعاءات باحلاجة أ              
مل يتم البت فيها أو مل % ١٥ال تقوم على السيادة ، ما زال % ٨٥باحلاجة إىل الترتيبات األمنية ، لكنها اآلن بنسبة 

حيصل عليها الفلسطينيون بصورة صرحية ، لكن ليست هناك مطالبة بالسيادة على احلدود ، وأعتقد أن هذا تقدم ،                   
ويف ايالت قـدمت    . وضات اليت أدت إىل كامب ديفيد بدأت يف ايالت          ألن االخوة يعرفون أو يذكرون أن املفا      

 .إسرائيلي يتكلم عن سيطرة إسرائيلية على احلدود ، وعن قطاعات وعن ضم مناطق كبرية " سكتش"خريطة أو 
اآلن يدور احلديث عن نسب خمتلفة ، هناك من يقول أن الفلسطينيني واإلسرائيليني  وافقوا أو حتدثوا عن                  

من األراضي ، لكن املوقف     % ٩٤من األراضي ، وهناك من يتحدث عن إعادة         % ٩٠ ما جمموعه يف النهاية      إعادة
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الفلسطيين لآلن مازال يصر على تبادل األراضي بنسبة تقارب النسبة احلقيقية أو املساحة احلقيقية للمسـتوطنات ،             
 .ساحة الضفة الغربية من م% ١،٨وحسب اإلحصاءات الفلسطينية فان املستوطنات حتتل حوايل 

 
  "مقاطعا "غازي السعدي

 %٤إا 
 

  موضحا  عبد اإلله اخلطيبمعايل
 هناك املستوطنة نفسها ، عندما نطري بالطائرة نرى املستوطنة نفسها ، البيـوت املبنيـة ، وهنـاك ال                   

planing zone   .    الـيت تسـتغلها   اإلخوان الفلسطينيون يقولون أن احلدود الفعلية ، املسـاحات الفعليـة
 % ١،٨املستوطنات اآلن 

 
 غازي السعدي 

 هذا ال يشمل الطرق االلتفافية 
 

 عبد اإلله اخلطيبمعايل 
ال نريد أن ندخلكم أنا واألخ غازي يف التفاصيل اجلزئية  كوننا على             .  ال انه ال يشمل الطرق االلتفافية       

كلم مربع ، واخلـان     ٧٢ال مساحة القدس الكربى     معرفة ببعض فنيات املوضوع ، فاحلسابات خاضعة للنقاش ، مث         
 كلم ١٥٠ كلم مربع أي فوق ٥٠ كلم مربع ، وهناك منطقة ثالثة أيضا ميكن أن تكون       ٤٠األمحر ممكن أن يكون     

 . مربع ، وهذا يؤثر يف احلساب 
كلم مربع ، ولكـن     ٦٠٠٠ ميل مربع، يعين أقل من       ٢٤٠٠وحنن نعرف أن مساحة الضفة الغربية أصال        

ه عملية مستمرة ، وأنا أعتقد أن طبيعة التفاوض حول صفقة متكاملة لن تؤدي إىل إاء التفاوض حول أي من                    هذ
 .مكونات هذه الصفقة قبل ظهور شكلها النهائي ،مبعىن طبيعة العملية التفاوضية بصورة فنية تفاوضية 

   .ب تشكل التسوية النهائية اقترا أتصور أن حيدد شكل كل البنود، وشكل كل موضوع من املواضيع حني
فيما يتعلق باملسار السوري ، أنا اعتقد بأن هناك اهتمام إسرائيلي واضح باملسار السوري ، وأنا أعتقد أن          
هناك من يقول يف إسرائيل أن الوصول إىل اتفاق بني اإلسرائيليني والفلسطينيني سيعجل الوصول إىل اتفـاق بـني           

وذلـك الن   .سرائيل قد جتد يف ذلك حافزا لتقدمي االتفاقني إىل االستفتاء الشـعيب             اإلسرائيليني والسوريني ،ألن إ   
االستفتاء يف حالة االتفاق مع الفلسطينيني لوحدهم أو مع السوريني لوحدهم يتطلب استهالك رأس مال سياسـي                 

مة من يدعو إىل اجلمع     وجهد كبري ، ومناورات سياسية وعملية معقدة ، فهناك يف املؤسسة اإلسرائيلية أو يف احلكو              
 .بني االتفاقني يف استفتاء واحد 

من الناحية النفسية والسياسية ، أنا ال أعرف عما سيكون عليه موقف االخوة السـوريني فيمـا إذا مت                   
ال أعرف شخصيا عما إذا سيكونون مرتاحني ، ال أعرف حتليلهم ، حقيقة             . التوصل إىل اتفاق إسرائيلي فلسطيين      

األول يقول بأن إسرائيل تكون قد أثبتت     : وهناك تفسريان . سيكونون عليه عندما حتني هذه اللحظة        ال أعرف الذي  
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إذا ما توصلت إىل اتفاق مريح مع الفلسطينيني أا راغبة يف السالم فعال ، وهناك أيضا تفسريات أخرى ، فجريدة                    
. …فتتاحية شديدة أو متشددة ، ال أعـرف         كانت اال . الثورة يف افتتاحيتها كانت يف منتهى التصعيد هذا اليوم          

 . ولكن هناك اهتمام كبري باملسار السوري 
ال أعرف تأثري الوضع اللبناين على املسار السوري ، ولكن التحديات اليت يواجهها اإلخوان يف سوريا ،                 

ة ، والوضع يف لبنـان      حتديات متداخلة ، ومنها تثبيت نظام احلكم اجلديد أو العهد اجلديد ، والتحديات االقتصادي             
مبعىن أن الوضع االقتصادي ال ميكن فصله عن الوضع يف لبنان ،            .وعملية السالم ، كلها متداخلة يف بعضها البعض         

والوضع يف لبنان والوضع االقتصادي ال ميكن فصلهما عن عملية السالم ، وأيضا املوضوع األول له عالقة باملواضيع 
 يتحسن وضع العهد اجلديد ، وإذا كانت عملية السالم جيدة ومشرقة والتسوية مقبولة الثالثة ، فإذا حتسن االقتصاد  

 . فسيتحسن وضعه أيضا وكذلك وضعه يف لبنان ، فالعناصر األربعة متداخلة ببعضها 
هذا أيضا ملخص عام عن عملية السالم، أما عن موقف األردن من القضايا واملسائل األساسية املطروحة                

 .سالم يف مسارها الفلسطيين اإلسرائيلي ، فهناك ثالثة بنود رئيسية على عملية ال
أوال األراضي ، ويندرج حتت هذا البند عناوين رئيسية متعددة منها االستيطان ، الترتيبـات األمنيـة ،                  

 . احلدود 
ردن ، فهذه   وقد يكون للترتيبات األمنية تأثري على األردن ،أيضا فان نسبة األراضي هلا تأثري كبري على األ               

 .من املواضيع اهلامة 
مـن  % ١٠٠األردن يعتقد ، وكلنا متفقون على أن الوضع املثايل يتمثل يف حصول الفلسطينيني علـى                

هذا هو الوضع املثايل بالنسبة لألردن ، ولكننا        . ليقيموا عليها دولة كاملة السيادة       ١٩٦٧األراضي اليت احتلت عام     
واضح أنه سيكون هناك تنازل إقليمي نأمل وندعم املوقف الفلسطيين يف أن يكون يف       من ال . ال نعيش يف عامل مثايل      

وندعم املوقف الفلسطيين   . وحنن ال نريد أن نكون غري عمليني ، فهناك أحاديث عن تبادل لألراضي              . حده األدىن   
 . يف احلصول على أكرب قدر من األراضي يف هذا التبادل 

ع هام ، هناك من ادعى يف إسرائيل أن األردن ال يفضل أن يكون اجلانـب           الترتيبات األمنية أيضا موضو   
الفلسطيين جاره على النهر ، ولألسف هناك من اجلانب العريب من اجنرف مع مثل هذه االدعاءات ، دون أن حيلل                    

مـع  هل هم مـن املتعـاطفني       :وهنا أسال   .  أو يدقق يف مطلقيها وطبيعتهم ويتقصى عن مطلقي هذه االدعاءات         
الفلسطينيني واملؤيدين إلعطاء دولة كاملة السيادة للشعب الفلسطيين ؟ لو كان األمر كذلك ، لكان مقبوال وأمكن            

ولكن عتاة اليمني املتزمت كانوا هم من أطلق هذه األقاويل ، وهم الذين ال يرغبون يف دولة فلسطينية ،       … تربيره  
 .وال بوجود الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة 

أنا أعتقد بأن موقف األردن واضح ، وأنه جيب إمهال مثل هذه األقاويـل واملهـاترات وااللتفـات إىل                   
أيضا هذا ينطبق على القدس الشرقية ، مبعىن أن القضايا الثالث السابقة تتعلق باألراضي وهي . املواضيع ذات األمهية 

 .استيعاب الشعب الفلسطيين ودميومة هذه الدولة األهم من ناحية بقاء الدولة ، ومن ناحية أخرى قدرا على 
 .موضوع القدس أيضا يرتبط باألراضي ، القدس الشرقية ارض فلسطينية حمتلة 

قبيل حضوري إىل هذا املكان كنت يف مؤمتر صحفي مع وزير اخلارجية اإلسرائيلي ، ومت تكرار  هـذا                   
إن القـدس الشـرقية أرض      .  أذنه أمام التلفزيون     املوقف على مسامعه ، ليس من خالل التلفزيون، بل من خالل          

،  والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسـطينية ، وجيـب           ٢٤٢ ، وينطبق عليها القرار      ١٩٧٦فلسطينية حمتلة عام    
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احلفاظ على احلقوق العربية واإلسالمية يف القدس ، وجيب أن تبقى مدينة مفتوحة حبيث ميكن لكل املؤمنني بـاهللا                   
 .كل األماكن املقدسة ، وهذه عناصر مقبولة ومعقولة ملوقف عريب مقبول ومعقول الوصول إىل 

أيضا فيما يتعلق باملقدسات فان التأكيد على السيادة الفلسطينية على املقدسات شيء أساسي ، والعـامل                
سـرائيلية علـى    كله أصبح اليوم على قناعة بأن العرب واملسلمني والفلسطينيني لن يقبلوا أي نوع من السيادة اإل               

أيضا فانه ممكن القول بأن هذا من مثرات أو فوائد فتح النقاش حول القدس ذه               . املقدسات اإلسالمية يف القدس     
 .الطريقة اليت قد تكون غري متوقعة 

عندما غادر باراك إسرائيل قبل كامب ديفيد ، كانت لديه مخسة خطوط محراء ، أو مخس الءات ، أوهلا                   
وقد أصبح هناك يف العـامل يف الوقـت         . أو اخلط األمحر  قد اخترقت     - ال   -ي بأن هذه أل   القدس، حسب تصور  

وقد التقيت بعدد كبري من وزراء اخلارجية الغربيني       .الراهن قبول ، وهذا بفضل النقاش واحلوار حول هذا املوضوع           
 .مي وابتداء باملوقف الفلسطيين يف األمم املتحدة هذا الشهر ، وهم على قناعة وقبول ذا املوقف العريب واإلسال

فيما يتعلق بالالجئني أنا أعتقد أن هناك خصوصية كبرية يف املوقـف األردين ، إذ أن هنـاك تـداخال                    
 .دميوغرافيا بشريا ملوضوع الالجئني ، أو الالجئني يف اتمع األردين 

مايل لكلمـة املسـجلني ، الن       بالنسبة لالجئني املسجلني يف وكالة الغوث ، ورمبا هناك من ينتقد استع           
املسجلون على األقل أثبتوا حقهم ولكن  قسما كبريا منـهم يف عـداد              . الالجئني قد يكونون أكثر من املسجلني       

 مليـون   ٣،٥األموات ، أقصد من املسجلني ، وهذا يعين أن سجالت وكالة الغوث غري حمدثة ، مثال عندما نقول                   
أي نسبة اللذين ماتوا يف " بعشوائية  "  random speakingا إذا ما قلنا فان غري املسجلني ميكن أن يغطوا هذ

 .اخلمسني سنة املاضية 
 وكالة الغوث تسجل الالجئ وذريته وهي مل متسح من ملفاا كل األموات ، وكما نعرف بأا منـذ                  

 تلك اآلونة تصر وحتـرص    عشرين سنة ال تقدم املؤن ، والتحديث كان مرتبطا باستالم املؤن ، وكانت الوكالة يف              
واآلن ال يوجد شيء من     . بني فترة وأخرى على جتديد بطاقاا، وتطلب شهادات تفيد بأن الناس على قيد احلياة               

هذا القبيل ، وهلذا فانه ميكن القول بأن عدم حتديث السجالت قد يغطي أعداد غري املسجلني ، لكن األرقام متقاربة 
ردن، مليون ونصف ، أو مليون ومخسمائة ومثانون ألف الجئ أو مليون ومخسمائة             جدا حول عدد املسجلني يف األ     

 . ومخسة وستون ألف الجئ 
طبعا أغلب النازحني واللـذين ال تعتـرف إسـرائيل إال           . وباإلضافة إىل ذلك هناك موضوع النازحني       

توزعون بني أبناء الضـفة      ألف نازح ي   ٦٠٠ ألف نازح ، أما أرقامنا فتشري إىل         ٢٠٠ ألف نازح أصال أو      ٢٢٠ب
الغربية وغزة ، ويف املقام األول فأغلب النازحني أو نسبة كبرية منهم أصال من الالجئني ، وجيدر القول بأن عملية                    

 .الفرز عملية إحصائية بالغة الصعوبة
د إسرائيل  ولكن قد تكون الورقة األقوى اآلن هي ورقة النازحني ، ألنه مع انتهاء املرحلة النهائية فلن تعو

تشكل طرفا يف موضوع النازحني، وسيصبح من اختصاص الدولة الفلسطينية ، وهذا من باب أن يكون من األوىل                  
وهذا عدد كبري وقد يفوق عدد . أن يصبح النازح مواطنا يف الدولة الفلسطينية، ألنه أبعد أصال عن أرض فلسطينية 

قول مبواقف وال سياسة ، بصورة عملية هذا العدد قد يفـوق            من ميكن أن يعود ، ونتكلم هنا بصورة عملية وال ن          
 . بكثري األعداد اليت ميكن أن تعود من الالجئني إىل إسرائيل 
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وجيب ، حسب اعتقادي ، علينا حنن يف األردن أن نركز ، سواء كنا مسؤولني أو غري مسؤولني علـى                    
، ولن تكون إسرائيل معنية لدى التوصل إىل اتفاق        موضوع النازحني ، ألن  فيه فائدة ، والطرف فيه ليس إسرائيل             

 .ذا املوضوع
وأيضا يف هذا السياق ، فاعتقد بأن من املكاسب اليت حتققت يف كامب ديفيد تتمثل يف تسليم إسـرائيل                   

ئ حبق الدولة الفلسطينية بأن تعيد من تعيد ، وقد مسعت أنا بنفسي من مسؤولني إسرائيليني كبار جدا أنه ميكن لالج
الذي يود العودة أن يعود إىل مناطق السلطة الفلسطينية ، وهذا يعين أن هناك قبوال بأن متتلك السيادة الفلسـطينية                    

 .صالحيات إعادة من ترغب إىل هذه الدولة
 وأنا أعتقد أن الدولة الفلسطينية عندما تصوغ دستورها، أو تصوغ قانون اجلنسية ، فيها فإا سـتعطي                 

وأتصـور أن   .ائيل أعطت حق العودة عندما قامت كدولة ، والفلسطينيون سيعطون حق العودة             حق العودة ، إسر   
 .تعطي حق العودة لكل فلسطيين وهذا جزء من ممارسة السيادة للدولة الفلسطينية 

 
 حممد العوران 

 … مشكلة احلدود هذا إن حلت
  

 معايل عبد اإلله اخلطيب
ل اإلسرائيليون يف كامب ديفيد ، وليس ذلك سرا، قالوا حنن  مشكلة احلدود حلت ، وأكثر من ذلك، قا      

نريد على نقاط احلدود الفلسطينية أن يتواجد موظف اقتصادي ، ألنه يوجد لدينا منطقة للتجـارة احلـرة بـني                    
الفلسطينيني وإسرائيل ، وال نريد أن تدخل البضائع من األردن أو مصر فيها ، وقد قال األمريكان هلـم بأنـه إذا                      

احلدود نقطة سيطرة فلسطينية ، وهذا اتفق عليه . انت لديكم اهتمامات اقتصادية فأرسلوها إىل اللجنة االقتصادية ك
 .يف كامب ديفيد 

وأمـا  . السيطرة على املعابر احلدودية فلسطينية ، وأما احلدود فتتبعها ترتيبات أمنية أخرى على احلدود               
 .املعابر أو النقاط احلدودية ففلسطينية 

عن املوقف األردين باألمس قال يل أحد األخوان وهو غري موجود هنا ، بأنه يستغرب هذا التشـدد يف                   
قلت له أنا أتصور أنه أصال من ناحية دميقراطية، فعندنا . املوقف األردين ، وهذا اإلصرار على حق العودة وممارسته  

طنني األردنيني، ويشكلون شرحية كبرية من الشعب       من الالجئني املسجلني ،واألغلبية الساحقة منهم من املوا       % ٤٠
وال أعتقد أو أتصور بأن متارس على هذا املواطن أو على هذه الشرحية الكبرية من املواطنني الضغوط ألن                  .األردين  

وهذا من أبسط مظاهر الدميقراطية أوال وثانيا مصلحة الدولة         . يقبل بتسوية ال تأخذ حقوقه ومصاحله بعني االعتبار         
األردنية أن ميارس حق العودة وأن يكون هذا احلق يف العودة له متاحا وأن حيافظ على كل حقوقه سواء بالعودة أو                     

 .التعويض 
وقد عرب جاللة امللك يف مناسبات عديدة عن هذا املوقف ، وقد تكون آخر هـذه املناسـبات كتـاب                    

ى مالحظات النواب ، وكلمـة األردن يف األمـم          التكليف السامي ، وهناك البيان الوزاري ، رد دولة الرئيس عل          
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وأتصور أنه ال ينقص هذه التوضيحات أي قدر من الشفافية الكاملة فيما يتعلق باملوقف األردين ، وأؤكد                 .املتحدة  
 .لالخوة أن هذا املوقف الذي يقال هو نفسه الذي يتكرر يف املباحثات مع خمتلف األطراف املعنية 

تمل أن يكون له موقف مغاير ، أن يقبل أو يعطي انطباع أنه سيقبل أي تسـوية                 األردن ال يتحمل أو حي    
. جيب أن نكون واضحني بأننا لن نقبل أي تسوية مبجرد مماشاة عملية السالم أو دعمهـا                 … مبوضوع الالجئني   

ل يف إعالن   هذه مسألة ختص املصاحل احليوية األردنية سواء للدولة أو للمواطن، وجيب أن يكون هناك وضوح كام               
 .املوقف األردين يف كل مناسبة 

أنا اعتقد أن النقاش الذي جيري بصورة غري        . وهنا امسحوا أن أعرج بشكل بسيط على الوضع الداخلي          
صحية بني حني وآخر، خاصة هذه األيام حول املوضوع الداخلي األردين ال يدعم املوقف التفاوضي األردين فيما                 

 . ، وهذا قد يظهر ضعفا ال وجود له ، وهو رأي شخصي أيضا يتعلق ببحث موضوع الالجئني
 

 أمحد نوفل .د 
 أود مزيدا من التوضيح 

 
 معايل عبد االله اخلطيب

يا سيدي الكالم الذي يصدر من بعض األخوان يف اجتاهني ، اجتاه املبالغة يف عرض املوقف األردين ويف 
 أعتقد أنه باإلضافة إىل إساءته واىل إضعافه موقف املطالب عرض املوقف الفلسطيين من منظور داخلي أردين ، أنا

بعودة وتعويض الالجئني فانه يضر باملوقف األردين أيضا ، ويظهر املوقف األردين على أن فيه شيء من الضعف 
 واخلالف الداخلي الذي يهز املوقف والقدرة على إقناع األطراف األخرى بأمهية قبوهلا من  حيث توفري حد معقول

 .من العدل والكرامة للمواطن وللدولة األردنية ، ونعود إىل ذلك يف عملية النقاش هذا أن مسحتم  
موضوع تأثر األردن ،وموضوع املوقف العراقي حتليال       : حول العراق فهناك حسب تصوري موضوعان       

 .بالطبع ، ألنه ال جيوز يل التحدث عن العراقيني فيما يتعلق باملوقف العراقي 
 بصور خمتلفة ١٩٩٠واقع األردن ال يزال يدفع حىت هذه اللحظة مثن موقفه السياسي الذي اختذه عام         يف ال 

، وعندما نطالب األطراف الفاعلة يف اتمع الدويل وحتديدا الواليات املتحدة وبريطانيا وجملـس األمـن وجلنـة                  
ا كل دول املنطقة مع العراق سواء من ناحية نوعية          العقوبات ، بأن نعامل معاملة مماثلة للمعاملة التجارية اليت تتلقاه         

البضائع أو كيفية إدخال وإخراج هذه البضائع يقال لنا فورا انتم كنتم على اجلهة األخرى يف حرب اخلليج ، بعضنا 
 .ال حيب أن يسمع هذا ولكنه حقيقة 

 .حلصار عن العراق  األردن يبذل جهودا وبذهلا منذ أيام جاللة امللك احلسني رمحه اهللا  لرفع ا
بعض األخوة يف األردن ، وبعض األخوة العراقيني يقولون بأنكم دائما تقولون برفع احلصار عن الشعب                

إا طريقة دبلوماسية يف مراحل معينة ، نرفع فيها صوتنا ونقول ارفعوا احلصار ، يعين إبـراز املوضـوع             . العراقي  
تقد بأن األردن واضح يف هذا املوضوع ، واألردن هي الدولة العربية            اإلنساين ، أو موضوع الشعب العراقي وأنا أع       

الوحيدة اليت تطالب باستقالل فلسطني يف خطاا السياسي ، ال أعرف إذا ما شاهد اإلخوان هذا اخلطاب السياسي         
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طني،وبنفس يف السنوات األخرية عند أي دولة عربية أخرى ، حنن الطرف العريب الوحيد الذي يطالب باستقالل فلس
 .الوقت حنن الطرف العريب الوحيد الذي يؤكد على مركزية العراق يف املنطقة ويف الوطن العريب 

حنن يف خطابنا السياسي على مستوى جاللة امللك وحىت وصوال إىل أي مسؤول فينا نقول باستمرار لكل    
على طرف الصحراء العربية ، العراق قطـر        الناس املهتمني والفاعلني والذين هلم عالقة أن العراق ليس قطرا صغريا            

 .عريب رئيسي يف املنطقة ، ووضعه يؤثر بشكل مباشر على املنطقة على املدى الطويل 
كما ونقـول مبعـرض الكـالم    .هذا طرح أردين واع ونعرف أنه يؤثر وهذا ما أثبتته األحداث واأليام          

وضعا يتكون فيه موقف عراقي شعيب معادي للمنطقة ،    ومعرض الربط بني اجلوانب املختلفة بأن العقوبات قد ختلق          
وكنت . وهذا الكالم ال ينتقص من العراق وامنا  بالعكس فانه يعزز القناعة بأمهية العراق كبلد وكشعب يف املنطقة      

ائية ، قد زرت العراق يف شهر كانون األول املاضي وال أعتقد أن املوضوع الذي يعانيه العراقيون هو توافر املواد الغذ
 .فهي متوفرة ، لكن القدرة الشرائية للمواطن العراقي غري متوافرة ، هذا من جانب

 ومن اجلانب اآلخر فان القطاعني األكثر تأثرا يف العراق وبشكل يؤثر على مستقبل شعبه، مها التعلـيم                 
ليل ،وهو يف إطـار تبـادل       وهذان القطاعان يف حالة ايار كبري جدا ، وما أقوله هنا هو يف إطار التح              . والصحة  

احلديث كمواطن ، وليس من اختصاصي كوزير للخارجية أن أصرح بتصريح كهذا ، صحيح أن عندهم يف هذين                  
القطاعني خصوصية احترمها ،وأنا ال أقول إال بكل جدية واحترام أن القطاعني يعرضان مستقبل الشعب العراقـي                 

 .وبالتايل مستقبل العراق للخطر 
 أي أنه كان يتغذى  well fed and well educated societyن العراق كان وكما نعرف فا

 . جيدا ، ويتعلم بشكل جيد، وأظن أيضا بأن مستوى اإلنفاق على الرعاية الصحية كان كبريا 
يف الفترة األخرية شعرنا بأنه توجد هناك إمكانية للتحرك األردين اهلادئ على مسارين خمتلفني ومتوازيني               

واآلن هناك ثالثة أطراف أو دول رئيسية دائمة العضوية يف جملس األمن . انيا ، وبني الدول العربية والعراق بني بريط
 و لكنها مل ترفضه ، وبالتايل فهذا القرار قد أصبح ملكها وهي ملزمة بالقرار مثلـها                 ١٢٨٤مل تصوت على القرار     

ية هذه الدول مبوجب امليثاق بغض النظر عـن مثـال   مثل الدول اليت صوتت على القرار مبوجب امليثاق ، ومسؤول 
 جوهرية ، تلتـزم بنصـوص   substantive أكثر منه   public diplomacyالطائرة الفرنسية الذي هو  

وروح امليثاق من حيث املبدأ و ال تضع نفسها عرضة للمستمسكات حبيث تشكل سابقة أو تصدر عنها سـابقة                   
 .  يعنيها مبثل ما يعين بريطانيا ١٢٨٤لقرار ولذلك  فان ا.تشكل خرقا للميثاق 

خارج جملس األمن فان هلذه الدول الثالث عالقات مع العراق أو مع األطراف األخرى اليت قد تشـرح                  
 . أمهية رفع احلصار عن العراق ، وهناك شبه اقتناع بضرورة رفع احلصار 
 أعتقد بأن سنة االنتخابات قد تكون الوقت        يبقى يف جملس األمن املوقفان األمريكي والربيطاين ، وأنا ال         

املناسب حتت كل الظروف لتوقع تغري يف املوقف األمريكي ، وحىت لو تغريت األمور على األرض ، فانـه لـيس                     
 .بالضرورة أن تكون  سنة االنتخابات األفضل لتغري املوقف األمريكي 

مكانية لتطوير املوقف الربيطـاين، واقتنـع       يبقى املوقف الربيطاين ، وقد ملسنا بصورة مباشرة أن هناك إ          
االخوة العراقيون بوجود هذه اإلمكانية ، ونتحدث اآلن مع بريطانيا بصورة بناءة، بصورة تقوم على نظرتنـا إىل                  

 .ضرورة أن جيري تطوير للموقف الربيطاين لفوائده األخرى 
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لتفصيلي مع اجلانب الربيطاين حول     يف دورة األمم املتحدة يف نيويورك أتيحت الفرصة للبحث الطويل وا          
هذا املوضوع ، وقد جرى هناك لقاء عريب مببادرة أردنية بني وزراء خارجية عرب ، جزء من املبادرة األردنيـة مل                     
يعلن ، لكن مكان االجتماع كان عند دولة عربية ، وقد شاركت ست دول عربية يف هذا اللقاء مع نائب رئيس                      

 ، ومت البحث بروح إجيابية بناءة للوصول إىل جهد عريب ، ولكن هذا يعتمد اآلن على                 الوزراء العراقي طارق عزيز   
الرد والتجاوب العراقي مع هذا اجلهد ، وهذا يقتصر على هذه الدول الست اليت شاركت يف االجتماع  حـىت ال                     

ورة مشـجعة ويعطـي     نعطي توقعات غري دقيقة، وال يشمل كل الدول العربية ، وإذا جتاوب العراق فانه خيلق ص               
 .الفرصة لبذل اجلهود على الساحة العربية 

والعراق يعتقد أن جوهر املشكلة يف أساسه عريب ، والعرب يف اخلليج يعتقدون بأن العقوبات مشـكلة                 
دولية وليست قضية عربية ، وأنا أعتقد بأن حتسن الوضع العريب قد يؤدي إىل تطوير املوقف الدويل فيمـا يتعلـق                     

 . ، وخمتلف أوجه الوضع العراقي بالعقوبات
 

 النائب نزيه عمارين
 هل هذا يعين جتاوب العراق مع مبادرة السالم ؟

 
 عبد االله اخلطيبمعايل 

 يف شهر كـانون الثـاين عقـد وزراء         ١٩٩٩إا ليست مبادرة وامنا طرح ، ودعوين أقول أنه يف العام            
 ١٩٩٨عد تعرضه للغارات والعدوان يف شهر كانون األول اخلارجية العرب اجتماعا طارئا لبحث موضوع العراق ب   

، وتعرفون أن الرأي العام العريب كان متفاعال آنذاك بصورة إجيابية ومتعاطفا حىت يف دول اخلليج ، كانت هنـاك                    
 .نفسية تشري إىل أن يف ذلك مبالغة يف معاقبة العراق 

، إضافة إىل اليمن ومصر مبشروع قرار حول        ومتكنا حنن يف األردن بشكل أساسي من إقناع دول اخلليج           
الوضع يف العراق، نص ضمن ما نص عليه على تشكيل جلنة عربية لبحث أو متابعة موضوع رفع احلصار ، ونص                    
على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للعراق ، ولكن لألسف رغم كل جهودنا حنن ومصر واليمن فان األخـوة                   

 . هذا القرار وانسحبوا بالصورة اليت يذكرها اجلميع العراقيني مل يتمكنوا من قبول
األخوة العراقيون يقولون  بأنه ال يوجد اآلن طرح عريب ، قيل هلم يف ذلك االجتماع بأن هناك طرحـا                    
عربيا عبر عنه يف هذا القرار ،الذي قد ال يكون مثاليا من وجهة نظركم ، ولكنه قد يشكل أرضية مشتركة ميكـن    

وإذا قبل العراق ذا الطرح فقد يشكل       . والبناء عليها لتطوير موقف عريب يساعد على رفع احلصار          الوقوف عليها   
واستصدار قرار جديد صعب بل يكاد يكون من        .ذلك أرضية لعمل شيء على الساحة الدولية ألن القرار موجود           

 . ن غري متوفرة اآل١٩٩٩الن الظروف اليت أتيحت يف كانون الثاين . شبه املستحيل 
وإذا مت القبول ذا القرار فسيتم القيام جبهد آخر للعودة إىل االلتزام به ، وقد تكون هذه بداية لعمل شيء      

 .على الساحة العربية فيما يتعلق بقضية العراق 
أعتقد أن ما خضت فيه كافيا ، بل جتاوزت كثريا عامل الوقت ، فاملعذرة ، وأنا جاهز لالسـتماع إىل                    

 .وجهات نظركم 
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 ذياب خمادمة. د

أريد أن .  أود وقبل كل شيء أن أشكر معايل الوزير على هذه احملاضرة القيمة وعلى الصراحة والوضوح 
معروف بالنسبة إلينـا    . أسال عن حقيقة مواقف األردن من قضايا الوضع النهائي ، واليت أشرمت إليها بشكل عابر                

 الوضع النهائي تعنينا مباشرة، فاملياه مشتركة والبيئـة متالصـقة           كأردنيني وحىت كأفراد أردنيني بأن مجيع قضايا      
واحلدود متالصقة ، مستقبل الدولة ، الالجئني وهو املوضوع األكثر أمهية ، وحنن معنيون مبكرا يف هذه القضايا ،                   

ا على األقل يبدو يل أن موقف األردن بقي مغيبا حىت كامب ديفيد ، وبالتايل ظهر هذا املوقف بشكل واضح إعالمي   
 .بالنسبة يل منذ كامب ديفيد 

السؤال الذي يطرح نفسه ، ملاذا كان املوقف األردين ذه الصورة على الرغم من أننا معنيـون ـذا ،                    
وليس ذلك من باب مشاركة اإلخوان الفلسطينيني ملسائل سيادم ، وامنا املسألة متعلقة فينا كأردنيني ، وال أريد                  

  .توسيع احللقة أكثر
 
 أمحد نوفل .د

يف الواقع ال أريد أن أسال سؤاال عن الوضع احلايل وعملية السالم ، وان كان هذا املوضوع هام جـدا ،   
وحنن نعرف أن شـرعية النظـام األردين        . ولكن ما يشغلين يف نفس الوقت حقيقة هو اخلطاب السياسي األردين            

كيد على الوحدة العربية ، وهذا األمر استمر لسنوات طويلة ،           جاءت بناء على شعار الثورة العربية الكربى ، وبالتأ        
وأريد أن امسع من معايل     ..  …لكننا الحظنا فعال بعد عملية السالم أن اخلطاب السياسي األردين قد تغري فجأة              و

الوزير بكل صراحة ، فهل هناك توجه جديد خاصة يف اخلطاب السياسي املتعلق بالعالقة مع الدول العربية ، على                   
 جناح عملية السالم ستكون األعمق كدولة، أم أن هـذه      أساس أن عالقة األردن مع الدول العربية يف املستقبل بعد         

 العملية  سوف يكون هلا بعد يف عالقتها مع إسرائيل  خاصة يف اال االقتصادي ؟
  
 نظام عساف . د

أود أن أحتدث بنقطتني ، أوال يف موضـوع حـق   .  شكرا معايل الوزير على هذا العرض اهلام والشامل         
حظ مثة خماوف كبرية من أن توافق األردن على توطني الالجئني فيها ، وأكثر من ذلـك  الالجئني يف العودة ، إذ يل     

اعتقد أن مصلحة األردن    . هناك خماوف من أن يوافق األردن على استقبال جزء من الالجئني الفلسطينيني يف لبنان               
هـو أن إسـرائيل     ومصلحة فلسطني تستدعي عدم موافقة األردن على التوطني يف كل الظروف لسبب رئيسي و             

والدول الغربية وخباصة أمريكا وبريطانيا يتحملون املسؤولية القانونية واملادية واألخالقية جتاه تشريد شعب من وطنه 
، وإذا أرادوا حقيقة السالم الدائم ، أي السالم العادل عليهم وحدهم أن يتحملوا استحقاقات هـذه                 ١٩٤٨عام  

الالجئني الفلسطينيني بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الشـرعية الدوليـة وأرى           املسؤولية ،  وبالتايل اإلقرار حبق       
ضرورة أن ال يتصرف األردن جتاه مسألة الالجئني بأي شكل من األشكال اليت تسهم يف إنقاذ إسرائيل والغرب من 

 . مسئوليتهم الكاملة جتاه حق الالجئني غري القابل للتصرف 
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 العربية ، أرى أن السياسة اخلارجية األردنية تسري باالجتـاه الصـحيح يف     أما خبصوص العالقات األردنية   
تطوير عالقات األردن مع الدول العربية وخباصة مع دول اجلوار ، وأعتقد أن اجلهود ينبغي أن تتواصـل يف هـذا                     

 . ست خافية على أحد وبودي أن أركز قليال على العالقة األردنية العراقية ملا هلا من أمهية اقتصادية لي. االجتاه 
. ففي ظين هناك حاجة ضرورية ألن يبادر األردن إىل أن يكون يف طليعة الدول العربية اليت تكسر احلصار 

وبـالرغم  . وببساطة شديدة فان العراق يقدم دعما ماليا ، وهو حماصر ، لألردن يعادل ما تقدمه الواليات املتحدة           
عمه اقتصاديا فان املمارسة العملية تدلل على أن هذه الوعود مل يتم الوفاء ا              من كافة الوعود اليت تلقاها األردن لد      

كذلك أرى ضرورة أن ترسل األردن الطائرة العربية األوىل إىل بغداد على أن يتبعها زيارة على مستوى حكومي                  . 
ء أو األمريات ، على أن      وحيبذ أن يكون رئيس الوزراء على رأسها ، مث يتبعها طائرة أخرى على رأسها أحد األمرا               

ويف اخلتام اشكر املركز واحملاضر علـى هـذه         . تتوج هذه اخلطوات بزيارة جاللة امللك عبد اهللا الثاين بن احلسني            
 .الندوة اهلامة 
   

  األستاذ غازي السعدي
 متطورة أو   أبدأ يف العملية السلمية ، يف الواقع علينا أن نعرف أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي قدم اقتراحات               

كل اخلطوط اليت كان يعلن عنها اارت وحىت القدس . متقدمة جدا بصورة نسبية بالنسبة لرؤساء الوزراء السابقني 
 . اليت كانت مشكلة غري قابلة للزحزحة بدأت يف طريقها للتزحزح 

بـل  . نيني  استبعد جدا التوصل إىل اتفاق سالم شامل بني إسرائيل والفلسطينيني ، ليس بسبب الفلسطي             
يقول باراك بأنه سيعرض املوضوع لالستفتاء      . كيف يستطيع باراك تنفيذ االتفاق وليست لديه أغلبية يف الكنيست           

الشعيب العام ، واالستفتاء الشعيب العام حيتاج إىل قانون استفتاء عام تقره الكنيست ، وال يوجد عنده أغلبية إلقرار                   
ونبتعد أكثـر   . ملعارضة واملتشددين والليكود سيعودون إىل احلكم والسلطة        على األغلب فان ا   . مثل هذا القانون    

 .هذا بالنسبة للعملية السلمية . عندها عن عملية السالم 
واآلن بعض املالحظات على كالم معايل الوزير ، بالفعل أن واقع األردن يف اتمع الـدويل يف افضـل                   

هناك المباالة ، إحباط ، استياء عام ، .  مبستوى مسعة األردن الدوليةصوره وكم أمتىن أن يرتقي الوضع احمللي ليصبح
وسياسة داخلية غري مستقرة ، ويف الوضع االقتصادي نقرأ يف الصحف عن ماليني والشعب ال يرى أية نتائج هلذه                   

 .املاليني حىت أصبح ال يبايل ذا املوضوع 
 وسياساا خاصة االقتصادية ، واألحاديـث عـن         وهناك ختبط يف حكومات األردن املتتالية يف براجمها       

 .املشاريع ال تترجم على أرض الواقع 
 النقطة الثانية أعتقد أخطأ املفاوض األردين يف عملية السالم األردنية اإلسرائيلية ، بالنسبة لعدم اشـتراط          

، ال نريد مليـارين أو      مبلغ مساعدات سنوي كما هو احلال بالنسبة إلسرائيل ومصر ، ليكن أقل من نصف مليار                
وأيضا  أخطأ يف الصياغة بالنسـبة للبنـد املتعلـق           .ثالثة مليارات ، وقد كان هذا خطأ فادحا للمفاوض األردين         

فبنود اتفاقية … بالالجئني ،  اعتقد أن احلكومة األردنية ال يوجد لديها احلق األديب ألن تقول حبق العودة لالجئني              
 .وقف اإلعالمي األردين املعلن السالم ال تلتقي أبدا مع امل
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حتدث معايل الوزير عن مشكلة احلدود بني األردن والدولة الفلسطينية أو كما ورد عن إسـرائيليني أن                 
األردن ال يريد أن يكون له حدود مع الدولة الفلسطينية ، ملاذا مل يصدر أي بيان رمسي أردين يكذب فيـه هـذا                       

 .ذبوه الن عدم تكذيبه معناه أنه صحيح املوضوع ، فإذا كان ذلك غري صحيح فك
 ...ا القول بأننا تضررنا من العراقمالحظة صغرية عن موضوع العراق ، ال نستطيع دائم

 
 عبد االله اخلطيبمعايل 

 … ليس من العراق بل من الوضع 
   

 غازي السعدي 
.  فائدة من أي دولة أخرى        نعم من الوضع ، لكن  الفائدة اليت جينيها األردن من العراق حاليا تفوق أي              

بالنسبة للمساعدات البترولية وغري ذلك ، نسمع كثريا عن أن رئيس الوزراء سيسافر إىل بغداد بطائرة وليس بالرب ،         
وحىت اآلن على املستوى الشعيب ، توجد انتقادات شديدة أمام حركة الفرنسيني والروس واإليطاليني وطيار إيطايل                

ملتفرجني، وبالعكس فان  قيام رئيس الوزراء بزيارة للعراق وبالطائرة سوف يرفـع             كل هذا وحنن نقف كا    .. …
 .معنوياتنا يف األردن ويعطي للحكومة شعبية عالية جدا 

 
 النائب عبد ايد األقطش 

 أنا استميح األخوة عذرا أن أبدا ذه املقدمة ، ميكن أن تكون مناسبة وميكن أن ال تكون مناسبة أريد أن 
 " .العيب فينا وحببايبنا ، أما السالم يا روحي عليه  " أقول

لعبـة  . سيدي حقيقة أننا نعترب أننا أنفسنا قد بدأنا من التسعني وما بعد يف عملية السالم واملفاوضـات                 
ويف النهاية حنن اآلن نناقش األحـداث  .اللعبة القذرة ، طبعا دبرت ووصلت إىل ما أوصلتنا إليه         … حرب اخلليج   

 .رض الواقع وال نناقش قضايا خيالية أو أمنيات على أ
النقطة األوىل الىت ذكرا معاليك ، أن النقاش حـول قضـية            . إذا مسح يل األخوان فقط تغطيات سريعة      

 …العودة والتعويض والالجئني يف األردن أو غريها أضعف موقف األردن 
 
 عبد االله اخلطيبمعايل  

 . ، قلت حول األبعاد الداخلية للموضوع مل أقل حول قضية العودة والالجئني
 

 النائب عبد ايد األقطش 
أسباا هي هذه األمور ، بغض النظر عن التقيد حبرفيات النص ، فنحن نقول … يا سيدي مل نبتعد كثريا 

جد بالعكس احلوار الداخلي على أي نقطة ، ليعرف الطرف اآلخر يف حكومة باراك اليت تفاوض  بأن هنا أيضا يو                   
 . صوت معارض ، وهذا بغض النظر عن النتائج 
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 يعين احتالل األراضي العربية بالقوة ما بعد        ٢٤٢حنن متفقون أن قرار     . النقطة األخرى موضوع القدس     
أنا ال أعرف من أين دخلت علينا القضية الدينية اليت أدخلتها إسرائيل أنه هلا احلـق يف                 .  ومن بينها القدس     ١٩٦٧

احلائط الغريب ، وأدخلنا يف موضوع احلقوق فيما حتت األقصى وفوقه ،وأدخلنا يف موضوع الدول               املسجد األقصى   
لكن حقيقة هذه النقطة بالذات أعطت إلسرائيل وألمريكا احلق بالقول أن القدس ليست لكم ، وهي …اإلسالمية 

وهذا أخطـر مـا أراه      . ى آخر   ليست للسيادة األردنية وال الفلسطينية بل للعامل كله وبذلك أخذت القضية منح           
 .حسب حتليلي الشخصي 

النقطة الثالثة العراق ، هو يدفع مثن موقفه السياسي طبعا ، وحنن ندفع مثن موقفنا السياسي املشرف الذي                  
لكن ماذا . … عربية -وكلنا يعرف موقف صاحب اجلاللة امللك حسني رمحه اهللا عندما قال قضية عربية . وقفناه 

 . عت أمة العرب مع غريها وحصل الذي حصلنفعل إذا تدا
النقطة الرابعة تتعلق خبرق احلصار على العراق يعين روسيا فيها شهامة روسية ، وفرنسا فيها شهامة فرنسية 

بالطبع ال ، فهذه الدول تدافع عن مصاحلها وتبحث عن حصتها يف ظل استئثار أمريكا بكل  ! جاءت تفك احلصار؟  
 .فقامت باختراق احلصار النتزاع حصة هلا …   خالل السنني العشراملكتسبات واالمتيازات

 فعلى األقل ملاذا ال تصيبنا الشهامة العربية ونقوم باختراق احلصار ألننا أيضا نعاين األمـرين يف األردن                 
 .نتيجة ملواقفنا املشرفة مع العراق واألمة العربية 

ذا أطلت ، فان السؤال األخري والذي أريد إجابة عليه ملاذا النقطة اخلامسة واألخرية واعذرين معايل الوزير إ
من الدول العربية لعقدها ؟ يا إخوان ليلتقي %١٠٠ال تنعقد القمة العربية ؟ هل جيب أن تترافق القمة العربية مبوافقة 

 … على بعض األمور ، ما الذي مينع أن يلتقوا وحيلوا بعض األمور ، ما الذي مينـع                % ٧٠% ٦٠% ٥٠ويتفق  
 .أوروبا توحدت وحنن غري قادرين على عقد قمة عربية 

 
 األستاذ حممود الرمياوي 

النقطة األوىل ، يكثر احلديث خالل اليومني األخريين عن اتفاق جزئي يستثين القضايا الرئيسية خصوصا 
أس به فهناك مشاورات الالجئني ، وانتم قابلتم اليوم بن عامي وزير اخلارجية اإلسرائيلي وهذا يعين أن اجلو ال ب
 . ونشاط ورسائل إىل واشنطن نأمل منكم أن حتيطونا جبو اللقاء وهل أسفرت عن نتائج 

والنقطة الثانية حول موضوع الالجئني ، يف الفترة األخرية نرى تركيزا يف احلديث على املصاحل األردنية 
 وان كان هناك خالف فهل مت حله، وهذا مشروع ، ولكن هل يعين هذا أن هناك مشكلة مع الطرف الفلسطيين

 وهل له عالقة بالتعويضات ؟
وحول الزيارة إىل العراق فان الدروس قد علمتنا أن  نبادر وحنن بادرنا ومل تتوقف املبادرات وهناك 

 زيارات للمسؤولني من كال البلدين وهناك أعداد كبرية من العراقيني هنا ، واملبادرة جيب أن تأيت بالدرجة األوىل
 .من الدول اليت خاضت احلرب أو من الدول اخلليجية حىت تأخذ صدى وفاعلية ويكون هلا مردود أكرب  

طرق موضوع الوالية اإلسالمية على القدس ، وهذا أمر جيد بأن يكون هناك نوع من الوالية مع سيادة 
 .فلسطينية على القدس الشرقية بضمنها املسجد األقصى 
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  األستاذ مسيح املعايطة
سؤايل عن املسار السوري اإلسرائيلي وهل حدث جديد فيه خصوصا بعد تويل الدكتور بشـار األسـد         

 الرئاسة ، وقد سبق وكان لألردن دور يف هذا املسار ؟
 

 النائب حممد العوران 
إذا مسحت يل معايل الوزير ، يف بداية كلمتك تكلمت عن املكاسب على الساحة اخلارجية سواء كانت                 

يف اعتقادي أن األردن مل حيصل على شيء من هذا باستثناء بعض املسـاعدات مـن                . قتصادية وجاهية   سياسية ا 
 .الواليات املتحدة ،على سبيل املثال الوضع االقتصادي بالذات 

حنن سامهنا يف املدة األخرية وأكثر شيء عملناه هو إبرام اتفاقية وادي عربة ، وما هي املكاسب بعد ذلك                 
 .  مليون دوالر٢٢-٢٠صدر إىل الضفة الغربية مبا ال يزيد عن ؟  حىت اآلن ن

 مليـارات وكـان     ٨حاولنا مع الدول الصناعية السبع أن يقوموا بإعفائنا من املديونية اليت وصلت إىل                
 . للدول الصناعية حوايل أربع مليارات ، مت جدولة الديون وما حصلنا عليه معروف 

فد شيئا بل على العكس ارتفعت األسعار ، واتسعت اهلوة ويف تعاملنا مع عمليا من ناحية اقتصادية مل نست 
وكان األوىل على دولة مثل     . والوضع االقتصادي الداخلي سيئ للغاية      . العراق كسوق حنن مضطرين للتعامل معه       

توى سياسي األردن بدال من طلب الوجاهة العاملية أن يساعدوين اقتصاديا الذي هو األساس ألي حترك على أي مس      
والدول الغربية وهي اليت صنعت إسرائيل   سواء كانت بريطانيا أو أمريكا مل يعطونا أي                .اقتصادي تعليمي صحي    

 . شىيء
يف السياسة اخلارجية الوجاهة مطلوبة ، ال أريد أن أُقزم موقفنا وجهودنا يف اطار األمم املتحدة وغريهـا                  

 .تراجع االقتصادي واضح واملديونية تتزايد والوضع يف تراجع ، لكن على أرض الواقع مل نستفد شيئا وال… 
بالنسبة للعراق واضح أنك تفضلت يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب بعد اجتماع الربملانيني العرب الذي 

وأنا اعتقد برأيي أنكم أجهضتم ما عملناه كربملانيني من دعوة الدول ، ألنه مفترض أن تسمع لنا                 . عقد يف عمان      
دعوة متثل الشعوب لفك احلصار عن العراق عربيا  ومل تكن الصيغة اليت خرج ا وزراء اخلارجية العرب باملستوى                   

 .أو الصيغة اليت خرج ا الربملانيون العرب 
بالنسبة للقضية الفلسطينية فمن الواضح أن الذي يدخل يف هذا السالم جيب أن يتحمل نتائجه ، فمصـر      

دن من وادي عربة والفلسطينيون من أوسلو باألسلوب الذي منشي به مع الدولة الصهيونية              من كامب ديفيد واألر   
مع القدرات األمريكية اليت متثل القاضي واحلكم وارم يف وقت واحد حلل هذه القضية ، وهي القاضي الوحيـد                   

 املتواضع لن تكون هناك حدود      وأنا برأي . نتوقع يف النهاية أن حيصل هذا فيما يتعلق بالقدس واألراضي احملتلة            …
ولن يسمحوا بالكالم الذي تفضلت به بعودة األعداد .  مباشرة بني األردن وفلسطني إال يف مناطق معينة جدا جدا           

 . مليون فلسطيين  إىل الضفة الغربية وقطاع غزة ٢الكبرية ، ألن إسرائيل وحذرة ومتنبهة ملخاطر عودة 
ة وأريد أن أضيف ، أصبح هناك إهانة وذل لألمة العربية سواء للقطـر  بالنسبة للقدس ، وقد تكلم األخو  

 . األردين أو القطر الفلسطيين واألمة العربية اإلسالمية 
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التعامل ذا األسلوب مذل ومهني وأقسم باهللا أنه مذل لكل مواطن عريب ومسلم يف هذا البلـد، فـوق                  
، وال تلتزم إسرائيل    . …بكل قرارات األمم املتحدة وإال    حنن نطالب العراق بااللتزام     . … األرض وحتت األرض    

. بشيء من القرارات الدولية وحىت االتفاقات اليت جتري خترقها ، وحتميها الواليات املتحدة والنظام العاملي اجلديد                 
 .جيب أن يكون هناك موقف أردين وعريب يتكلم عن رفع احلصار عن العراق 

 
 منري شراحية 
 . ير على كل ما تقدمت به ، ولدي سؤاالن حول أداء وزارة اخلارجية شكرا معايل الوز

املوضوع األول الذي أريد أن اسأل به ما هو املعيار الذي تضعه وزارة اخلارجية يف حتديد حسن وسـوء                 
ان هل هناك معيار حمدد لنقيم عالقات مع أي دولة مهما كانت  أو أنه توجد معايري ، وإذا ك. العالقات مع الدول 

باختصار ما هي . هناك نظاما دكتاتوريا يقمع شعبه فهل نقيم عالقات معه على نفس املستوى مع غريه من األنظمة 
 املعايري اليت تطرحها اخلارجية يف عالقاا مع الدول ؟

املوضوع الثاين موضوع دور وأداء وزارة اخلارجية يف الدفاع عن املصاحل األردنية ، وحتدث االخـوة يف                 
 . عني رئيسيني مها العراق وفلسطني موضو

مثال ، كيف ميكن أن تقوم اخلارجية بدور احلفاظ على املصاحل األردنية من خالل استغالل ما هو موجود  
يف قرارات هيئة األمم املتحدة والنصوص واهليئات الدولية ، بالسماح لألردن بفك احلصار عن العراق ولو لوحده                 

 لقرارات ؟نتيجة تضرر األردن من هذه ا
هناك مصاحل أردنية قائمة يف األراضي      . املوضوع الثاين املصاحل األردنية املتعلقة مبفاوضات الوضع النهائي         

الفلسطينية احملتلة ، كيف ميكن للخارجية األردنية أن تطالب اإلسرائيليني بأن تعطي هـذه احلقـوق ألصـحاا                  
 . األردنية باعتبارهم مواطنني أردنيني ، وهذه مهمة اخلارجية

هناك استفسار ، مل أعرف ما هو املقصود بالضبط يف موضوع النازحني ، هل هو موضوع فلسطيين أردين 
وأنا أعتقد يا معايل الوزير أن هناك خطورة يف التفكري ذا االجتاه ، هذا املوضوع ستتحمل مسؤوليته                 ……حبت  

ون موضوعا أردنيا فلسطينيا ويتم حبثه والتشاور       موضوع النازحني وموضوع الالجئني جيب أن ال يك       … إسرائيل  
وأعتقد بأنه موضوع إسرائيلي مبعىن على إسرائيل أن تتحمل مسـؤولية   . حوله وحل مشكلته بني األردن وفلسطني     

 .الالجئني والنازحني كقضية غري جمزأة ، هذا حق عام وحق شخصي 
 

 النائب نزيه عمارين 
 . للقاء مع معايل الوزير وهذه الوجوه الطيبة أيضا  شكرا للمركز الذي أتاح لنا فرصة ا

حقيقة أنا ال أريد أن أطيل ، لكن معايل الوزير بدأ حديثه بقوله أن األردن من أهم الالعبني على الساحة                    
ولكن الشارع األردين اآلن يشعر أن األردن       . الدولية على األقل يف املنطقة ، وحقيقة هذا ما نتطلع إليه وما نتمناه              

وأثناء احلديث رصدت بعض الكلمات اليت وردت على        . مغيب ، ونسمع يف كل جلسة أن األردن مل يعد له دور             
ال نعرف ال نتوقع ال نعلم قد خترج ورقة         " لسان معاليك ، حيث حتدثت عن عملية السالم وقلت الكلمات التالية            

 هناك تغيب للدولة األردنية وهناك تغيب وهذا        حقيقة سيدي الكرمي  " . وقد ال تكون الورقة األخرية ومل يتضح لنا         
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ما نشعر به للقيادة األردنية من قبل الدور األمريكي الفاعل ،وأيضا من الدور اإلسرائيلي ،وأيضا من بعض الـدول       
رة حنن نتابع واملواطن أيضا يتابع معنا السفرات املتكررة املكوكية بني القاه          . العربية، وأيضا من السلطة الفلسطينية      

 .وغزة وبني خمتلف العامل ، وبقينا يف موقف املتفرج مع أننا جيب أن نكون العبا رئيسيا وليس ملعبا يف املنطقة 
. وأعتقد أن كالمي واضح حنن جزء هام وأساسي ورئيسي يف قضية السالم ،وأيضا يف قضية احلل النهائي 

 . من غاليا إذا بقينا هكذا وال جيوز لنا أن نبقى متفرجني على اإلطالق ، وسوف ندفع الث
النقطة الثانية ، ورد أيضا على لسان بعض االخوة الزمالء موضوع املوقف اجتاه العراق، وأيضـا وهـذا           
يتكرر على لسان العديد أننا ال نستطيع أن نأخذ موقفا مغايرا ملا حنن عليه اآلن ألننا قد دفعنا الثمن غاليا ، وأرجو                      

 .املشرف أثناء حرب اخلليج أكثر مما يتحمله هنا أن ال حنمل حنن موقفنا 
 ال اتفق مع القول بأننا حنن دفعنا الثمن غاليا بل حنن كسبنا الكثري ، نذكر األيام الصعبة اليت مر ا الوطن 

ة إن هذا ال يقدر بثمن ، أما اخلسائر املادي        . والتالحم احلقيقي النادر املثايل بني القيادة والشعب بسبب هذا املوقف           
حنن أيضا مل خنسر ماديا ، بالعكس إذا ما تابعنا أرقام النمو االقتصادي يف الفترة املباشرة بعد حرب اخلليج الثانيـة                     

النقد "كانت إجيابية ، ووصلنا إىل أرقام منو مل يصل إليها األردن يف السابق ، وبعضهم عزاها بسبب تطبيق وصفات 
سبب الرئيسي هو مئات آالف العائدين الذين جاءوا من اخلليج بأمواهلم           وهو باحلقيقة ليس كذلك وامنا ال     " الدويل  

 . واستثمرت هنا يف األردن ، وهذا كان السبب الرئيسي وليس نامجا عن  تطبيق وصفات البنك الدويل 
أعتقد أننا مل خنسر على اإلطالق ، ويكفينا موقعنا املشرف والتالحم الذي عشناه يف تلك الفترة ، إضافة                  

 .  أن العراق كان معنا على طول اخلط اىل
 مصنعا بنيـت  ٢٦٠اقتصادنا الرئيسي يف األردن مبين على استيعاب السوق العراقية ، يوجد لدينا حوايل        

 .  سلعة ، هذه املصانع اآلن أغلقت وتعثرت بسبب موقفنا حنن جتاه العراق ١٧٠الستيعاب السوق العراقية تنتج 
 طالب يف املعاهد واجلامعات العراقية نصفهم بعثـات ، هـل            ٦٨٠٠يد عن   اآلن لدينا يف العراق ما يز     

 تستطيع اجلامعات األردنية أن تستوعب هذا الكم اهلائل ؟  
 شاحنة ، وهو أكرب أسطول للنقل الـربي يف  ٤٥٠٠لدينا أسطوال من النقل الربي األردين كان يزيد عن  

فظات األردنية ، ما مصري أصـحاب هـذه الشـاحنات           الشرق األوسط ، وهي اآلن تقف يف حدود عمان واحملا         
الضخمة ؟ فمن اخلاسر ؟ موقفنا لألسف الشديد اآلن مسعت بعض الكلمات أن املوقف الروسي أو الفرنسي بدافع                  

وإذا كان الدافع االقتصادي الذي دفعهم ملاذا ال ندفع حنن وحنن بأمس احلاجة اقتصاديا .من الناحية االقتصادية فقط   
 . ن الغرية واهلم العريب القومي والوطين الذي جيمعنا مع العراق ناهيك ع

سيدي الشارع األردين تلقى نبأ زيارة دولة رئيس الوزراء إىل العراق بارتياح كبري، وجيب أن أنقل هـذا           
 هـذه   الكالم ونرجو أن تتم هذه الزيارة واليت ستلقى تأييدا شعبيا غري حمدود وغري مسبوق،ولألمانة اجلميع ينتظر               

 . الزيارة بكل أمل ومحاس وحنن نشد على أيديكم وحنن نسري معكم وحنن مل نكن اخلاسرين على اإلطالق 
سيدي ذكرت منذ قليل أن جمموع املساعدات اليت وردتنا من أمريكا مبا فيها املساعدات األمريكية خالل               

 إىل ٢٥٠أتينا من العراق اآلن حوايل مـن   مليون دوالر، وحنن ي٤٠٠السنوات الثالث أو األربع املاضية يف حدود       
 . مليون دوالر سنويا مساعدات نفطية إضافة إىل أنه لنا سعر خاص بالنصف اآلخر من االحتياج النفطي ٣٠٠

 إضافة إىل أن العراق يستوعب أو يتلقى مقابل هذا النصف منتجات أردنية ، هذه املعاملـة اخلاصـة مل               
رى ،وحنن لن خنسر على اإلطالق اقتصاديا ووطنيا إذا مددنا حنن اجلسور جتاه العراق              تعطينا إياها أية دولة عربية أخ     
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ووقفنا مع العراق ، فهو عمقنا االقتصادي احلقيقي ، وليس أية أوهام أخرى كما ثبت بامللموس تنتعش بني احلني                    
 .واآلخر 

حجم الربوتوكول التجاري . ينية حممد العوران عن التبادل التجاري بيننا والسلطة الفلسط.  ذكر الزميل د
 مليون بسبب العوائق الـيت تضـعها        ٢٠ مليون سنويا ، ولكن حجم التبادل احلقيقي مل يتجاوز           ٦٠٠ إىل   ٥٠٠

إسرائيل بيننا وبني الضفة الغربية، هذا يف حني أن حجم التبادل التجاري بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية يتجاوز                 
إال يعين ذلك حربا اقتصادية من دولة ندعي أننـا يف معاهـدة سـالم    . ومثامنائة مليون املليارين يصل إىل مليارين   

 !.وصداقة معها ؟
وإسرائيل تشـكل   .سيدي أضف إىل األشياء األخرى أن إسرائيل ال حتترم األردن وجودا وال حىت نظاما             

ستيطانية اإلسرائيلية التوسعية ، على األردن يف تقديري خطرا حاضرا ومستقبال وليس أدل على ذلك إال السياسة اال
فما معىن سياسية تسمني املستوطنات ، واآلن سيدي بعد معاهدة أوسلو املشؤومة استولت إسرائيل بشىت الطـرق                 

وهذه السياسة التوسعية   .  ألف دومن يف الضفة الغربية والقطاع        ٣٠٠اخل على ما يزيد من      ..استيالء وشراء وسرقة    
وعليه فـإذا مل توقـف هـذه    . إىل أين ؟ إىل هنا . قسريا للشعب العريب الفلسطيين "   ”transferتعين جريا 

السياسة االستيطانية فستظل تشكل خطرا حقيقيا قائما على النظام يف األردن ، هلذا جيب علينا أن نربط أي عالقة                   
 . لنا مع إسرائيل بوقف هذه السياسة االستيطانية 

 بأن أمن اململكة األردنية اهلامشية مل يتأتى إال من خالل احلفـاظ علـى   وبصراحة ، أنا من الذين يؤمنون  
 .احلقوق العربية الفلسطينية يف فلسطني ويف الدولة الفلسطينية 

 
 عبد االله اخلطيبمعايل 

إذا مسحتم يل فإنين سوف أحاول أن أتعامل أو أجتاوب مع املالحظات املثارة  وان اختلفت مع جزء منها                   
طلق احترام آراء بعضنا البعض ، وإجابايت يف الوقت املتاح يل لن تكون كاملة أو وافيـة ، ولكـن                    ، لكن من من   

 . سأحاول أن أتعامل مع أهم النقاط اليت أثريت مع احترامي لكل النقاط اليت أثريت 
 فيه  اليوم يف املؤمتر الصحفي مع وزير اخلارجية اإلسرائيلي طرح أحد الصحفيني األردنيني  سؤاال يعكس              

هل هذا اللقاء لقاء جماملة أم أنتجتم اتفاق        :  والسؤال هو   . حالة أو نفسية أردنية ، كلنا نشترك فيها بنسب خمتلفة           
جاء وزير اخلارجية اإلسرائيلي إىل عمان ملدة سـاعتني ،           …  ١٩٩١؟ ختيلوا ، عملية السالم مستمرة منذ عام         

كس حالة ذهنية أو نفسية أردنية ، مبعىن أننا نتوقع الشيء الكثري من             إن هذا يف احلقيقة يع    ! والصحفي يريد اتفاقا ؟   
 !أنفسنا ، حنن نتوقع أن حنل مشاكل الفلسطينيني واألمة العربية واألردن يف فترة زمنية قصرية 

 جيب النظر إىل األردن يف إطار النظام العريب ، الذي يعاين من أمراض خطرية ، ويوجد مشاركون يف هذا 
لكن ما أود التركيز عليه أن النظام العريب ال يقـدم احلـد   . خرباء وأقدر مين على احلديث يف هذا املوضوع  اللقاء  

مع _ األدىن مما ميكّن من اعتبار الدول العربية جمموعة متجانسة من الدول ، وعليه حنن نريد أن نتصرف من منطلق     
وهذه األمور حباجة اىل نقـاش      .  قومي يف نظام قطري      _احترامي للمنطلق القومي ورسالة الثورة العربية الكربى        

فلسفي وحوار فكري ، لكننا ال نريد أن نكون مثل الذي يذهب إىل نيو يورك ويدرس يف كولومبيا ويأخذ دكتوراه 
يف االقتصاد وال يستطيع أن يعمل يف أي شركة يف نيويورك ألن كل الشركات فيها فاسدة فينتهي نائما على باب                    

 !  هذه البنوك عمارة من
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هكذا هو الوضع يف العامل ، وحنن نريد وال جيوز لنا إال أن نتصرف كدولـة ، نريـد أن نـوازن بـني            
 .خصوصيتنا القطرية والعمومية القومية ، وأنا أتصور أننا قد نكون األقرب إىل االلتزام ذا املنهج

بشرية وتكوينية وملا فيه مـن      وميكن أن يكون ذلك نابعا من خصوصيات وضع األردن كبلد وكطبيعة            
 " doseأو  " تداخالت مع كل اجلوار ومالبسات أو تبعات القضية الفلسطينية برمتها ، وكل ذلك جعل وتـرية                 

 … القومي يطغى على الوطين وهذه هي خصوصية أردنية 
 

 النائب حممد العوران  
 …احلمد هللا 

 
 عبد االله اخلطيبمعايل 

 . ال ندفع مثنها أيضا احلمد هللا ، ولكن إن شاء اهللا
وأقول حنن نطالب باستمرار ونقـول  … ليتنا نعمل قمة .  وقد أثري موضوع القمة ، وملاذا ال نعقد قمة  

يعين … قمة ثنائية   … لألشقاء إذا كنتم ال تريدون قمة مجاعية فلتكن قمة نصف مجاعية ، قمة ثالثية أو رباعية                 
 .لعريب أصبح ممجوجا من بعض أشقاءنا لدرجة أن تكرارنا ملوضوع حتسني الوضع ا

 يف الشهر الفائت أو بداية هذا الشهر حبثنا يف جملس اجلامعة العربية ، وتوقعايت منها ليسـت عاليـة يف                    
 يوما نلحظ تداعيا يف املوقف ٢٠وضعها احلايل ، حبثنا موضوع آلية انتظام القمة ، واليوم وقد مر على ذلك حوايل           

 .وحات إجرائية قد ال تؤدي إىل ما توافقنا عليه قبل ثالثة أسابيع العريب وحتوال إىل طر
هذا هو النظام العريب اآلن  ، وهلذا فانه ما دمت ال أستطيع أن أحسن فيه ، فألبعد بلدي أو لنبعد أنفسنا                      

 ". درء املخاطر أوىل من جين املنافع " يعين . عن التضرر منه على األقل 
 فرضت األمة العربية على جاللة      ١٩٧٤ففي العام   . عكس حالة ذهنية عندنا     أيضا فإن موضوع التغييب ي    

تذكرون ذلـك ،  .  امللك حسني رمحه اهللا وقالت له كف يدك عن القضية الفلسطينية ، وقال هلم اللهم قد بلغت                
اإلشارة إىل أي جهد وحىت القمم العربية كان ممنوعا فيها اإلشارة إىل أي جهد أردين يف الضفة الغربية ، كان ممنوعا 

أردين يف املقدسات ، وحنن بدون ادعاء كبري محينا املقدسات اإلسالمية على األقل يف القدس ، محاها األردن مبظلة                   
سياسية قانونية إدارية وقفية خالل ثالثني أو اثنتني وثالثني سنة املاضية وممنوع اإلشارة إليها، العرب وغريهـم ال                  

ولكن هذا القول ال يسري على      . …وهنا خنطب ونقول تسمني املستوطنات    . اقع نقوله   يشريون إىل ذلك ، وهذا و     
سكة القطار ال عند العرب وال غريهم ، وهو كالم معنوي وليس كالما سياسيا وليس له مردود إطالقا ، وهذا ما                     

 .أقوله لكم بكل أمانة
 

  النائب نزيه عمارين
 إلسرائيلي على حسايبفالتوسع ا.…ولكنين أنا أملس خطورته كأردين
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 عبد االله اخلطيبمعايل 
علينا أن حتافظ بكفاءة .  لكن أنت تريد أن تسبح بعكس التيار ، وهو ما ال نقدر عليه وال نستطيع حتمله 

مـثال  … معينة ومبهارة على مصاحلنا ، وأنا عندما تكلمت عن الوجاهة مل أعن األردن وإمنا قلت بعض الـدول                 
 . كت يف عملية السالم ؟ أعتقد كسبا للمكانة الدولية وهي تدفع مقابل ذلك النرويج ملاذا اشتر

األردن من الدول اليت تسعى للحفاظ علـى وجودهـا،          . مل اقل بأن األردن يسعى للوجاهة أو للنفوذ         
ايل وأنا أعتقد برغم املالحظات عن موضوع املردود امل       . واحلفاظ على مصاحلها األساسية مبا فيها وجودها كدولة         

لعملية السالم ، أن اإلطار الذي قمنا فيه حنن يف عملية السالم خيتلف عن اإلطار الذي عملته مصر وإسرائيل حيث                    
وكنا كلنا كعرب وليس .…حنن ذهبنا إىل مدريد بعد حرب اخلليج الثانية . خيتلف اإلطار اإلقليمي واإلطار الدويل 

 .فقط األردن مبنتهى الضعف 
 يشكل أفضـل املتـاح   ٢٤٢ أن قرار   ١٩٦٧ سنة   ١١ األردن ظل يقول منذ شهر       وأود أن أذكركم أن   

وأنا كنـت   .  أي بعد مخس عشرة سنة       ١٩٨٢ضمن الظروف الدولية ،   يف حني أن العرب أقروا بذلك يف سنة               
 ساعة على طاولة كهذه ونقوم بالصياغة حنن وإخواننـا الـذين            ٣٦أحد املوظفني يف وزارة اخلارجية وكنا جنلس        

وأنا أحتدث  …   ويتهموننا وقتها باخليانة ألننا نطالب بأن تلتزم القرارات العربية به           ٢٤٢يتمسكون اآلن مبرجعية    
هذا هو اإلطار العريب الـذي      .  …٢٤٢، اآلن املرجعية األساسية  إلخواننا مجيعا هي         .…من جتربة ذاتية عشتها   

حناول ونعمل يف اإلطار العريب  دون أن نضحي باملبـادئ           ولكن ال خيار وال طريق أمامنا إال أن نبقى          . نعمل فيه   
 .وأحيانا نتحمل ما نستطيع حتمله على املستوى العريب 

فموضوع العالقة األردنية مع الدول العربية أتصورها شيئا أساسيا سواء كان النظام العريب يف حالة صحية    
حسبما أعرف وأنا منذ عشرين سنة أتيح يل أن أكون _أو مريضا ،ولكنه مل يكن أبدا يف ذهن صانع القرار األردين  

أن يكون التوجه األردين حنو السالم      _ يف وزارة اخلارجية يف فترات متقطعة وعلى مقربة من عملية صياغة التوجه             
 .على حساب العالقات العربية 

متر مدريـد إىل     إىل مؤ  ١٩٨٢ والسالم األردين مع إسرائيل جاء يف سياق التوجه العريب حنو السالم منذ           
، وأنتم تعرفون أن بعض األخوة العرب كانوا قد عملوا تقدما اكثر من االخوة              ١٩٩٧النصوص اليت اكتشفت سنة     

وحنن بتصوري رغم عدم . وكلنا يعرف هذا الكالم " ودائع أو أمانات"الفلسطينيني ، وكانوا قد وضعوا نصوصا أو 
استراتيجية كبرية وثبتنا حدودنا وحدود إسرائيل الشرقية  -نا فوائد جيو    حتقيق فوائد مالية مباشرة كبرية إال أننا حقق       

، وأعتقد بأن هذا مكسب كبري وحققنا استقاللية املسار الفلسطيين أوال ومهدنا الستقالل فلسطني ثانيـا وهـذا                  
 .مكسب كبري 

سطينية من خالل الدولة وأنا اعتقد أن النظام العريب لن تكتمل دورته إال إذا حتققت الشخصية الوطنية الفل
داروا أربعني سنة وأخريا حقق مجاعة      … الفلسطينية املستقلة ،مثال النظام األورويب هناك أملانيا وهناك لوكسمبورغ        

 .اللوكسمبورغ أو مجاعة ايرلندا طموحام الوطنية مث حتولوا إىل احلديث يف الطموحات القومية أو القارية
قامة أو تقومي النظام العريب أن تقوم الدولة الفلسطينية املستقلة صـاحبة             وأنا اعتقد أن من متطلبات است     

وأنا أتصور أن حتقيقها أقرب اليوم مما كـان عليـه           .السيادة واليت متكن الشعب الفلسطيين من حتقيق ذاته الوطنية          
 .الوضع قبل مخس سنوات ، رغم أنه يف ظروف أكثر قسوة 
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 وأنا ال أدعي بأنين صانع قرار ولكنين على األقل قريب من صنع - حول التوطني ، أقول ومبنتهى الوضوح
  .transfer    مل أمسع أي إشارة للتوطني إطالقا ال بنقل أناس وال -القرار السياسي األردين 

 ما هو التوطني ؟هل هو التسكني ؟أو جعله مواطنا؟ ، دعوين  أقول شيئا عن مفهوم التوطني وأنا أمـام                    
 وقد صار املـواطن     ١٩٥٠ وهذا حدث سنة     naturalizationالتوطني هو جعله مواطنا     . مهم  أكادمييني احتر 

 .بالوحدة الدستورية يتمتع باجلنسية 
 اآلن عندما تنشأ دول جديدة حتدث عمليات جراحية أحيانا ، دول جديدة تنشأ حبروب ، وحنـن اآلن                  

، وهذا أفضل خيار لنا ، وإال ماذا سنفعل وما هو البديل نريد أن نفك االشتباك الدميغرايف مبا ينسجم مع خيار الناس
؟  لقد أصبح هذا اتمع جمتمعا واحدا ، وقد عاش هذا اإلنسان هنا ألنه نزح من أرض أردنية إىل أرض أردنيـة ،       

وأنـا  . وهو عندما نزح مل تكن هناك إمكانية ألن تكون هناك دولة فلسطينية ، واآلن فانه أمام خياره الشخصي                   
أعتقد بأنه جيب احترام هذا اخليار وعدم التأثري فيه حتت أي ظرف ، جيب احترام هذا اخليار، وأنا أقول بأن املواطن                 

.  األردين من أصل فلسطيين سواء كان الجئا أم غري الجئ ويريد الذهاب إىل الدولة الفلسطينية فهذا حقه املطلـق                  
غة إقليمية اآلن هو حوار خطري، وال ينعكس بصـورة تقـوي          لكن احلوار الداخلي الذي أشرت إليه والذي له صب        

فـأي خلـل يف سـاحتنا    .موقفنا وحنن أمام استحقاقات مهمة نريد احلفاظ عليها وحنافظ على حقوقنا ومصاحلنا          
وهذه هي مكونات املوقف ، وعندما نكون يف ظل وضع          .الداخلية قد يثري أطماع اآلخرين بالتغاضي عن حقوقنا         

وهذا هو ما كنت أقصده ،      .نستند إىل أرض صلبة ونتحرك فيها وعندنا جمال للمناورة بشكل أفضل            داخلي جيد ،    
وموضوع الالجئني خيرب املعادلة كلها ، وحىت صانع السالم إذا كان يتصور أنه من املمكن أن يكون هناك سالم                   

 .ومة السالم مهددة ومداه قصري دائم يف املنطقة بالقفز عن قضية الالجئني فهو خاطئ ، ألن هذا يعين أن دمي
وأما عن الورقة األمريكية ، أنا استخدمت تعبري أعتقد انطالقا من التحليل ، وليس أمامي جمموعة مـن                  

األمريكان قالوا أنه ال توجد ورقة ، ولكن من خربيت ميكن أن تكون هناك ورقـة ، أقـول   .  … األلوان ألختار  
 .عملية السياسية ، وفيها من اهول قدر حمترم احتمال أن تكون موجودة ، فهذه هي ال

حنن عندما فككنا العالقة وجتاوبنا أو انصعنا للرغبة العربية         .  وأود أن أقول أيضا عن احلالة الذهنية لدينا         
 ، وتعاملنا يف الثمانينيات كلها مع حماوالت خمتلفة لتكوين وفد مشترك ، فشـلت مجيعهـا عربيـا                   ١٩٧٤سنة  

وصلنا إىل قرار فك االرتباط الذي اعتقد أنه كان تعامال ذكيا وحكيما وواعيا و بعيد النظـر                 … ضا  وفلسطينيا أي 
الواقع فرض ذلك علينا عربيا ودوليا ، وتعرفون أنه مل يكن هناك تأييد عريب كبري للوحدة األردنيـة                  .حول الواقع   

ولكن أيضا هناك مسرية وطنية فلسطينية ابتدأت        . الفلسطينية ، وال تأييد عريب للعالقة األردنية الفلسطينية الصحية        
 باجتـاه  ١٩٧٤ وتعرضت ملصاعب ولكن صعدت يف ١٩٦٥يف اخلمسينيات ، وأجهضت ، مث عاودت وبدأت يف       

 .هذه رغبة شعب .االستقالل ، وعليك أن تتعامل معها 
ه اهللا قد بدأ يفكـر يف  أتصور بأنه من خالل متابعتنا للتاريخ احلديث ، قرأنا بأن جاللة امللك حسني رمح       

صيغة اململكة املتحدة يف أواخر اخلمسينات ، وقد رأى أن صيغة وحدة الضفتني كانت صيغة مؤقتة ، وكان علـى   
قناعة بأنه جيب تطويرها مبا حيقق الشخصية الوطنية الفلسطينية ، وحتدث جاللته مرة بأن صيغة اململكة املتحدة قد                  

.  … ، وانتم تعرفون كيف تعامل العرب معها آنـذاك           ١٩٧٢، وأعلنت  يف      ١٩٥٩بدأت تتبلور يف ذهنه سنة      
 .فهذا هو الوضع العريب وعلينا التعامل معه 
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بالنسبة ملوضوع التطور يف املسار الفلسطيين واالستقالل يف املسار الفلسطيين ، فقد طرح شـامري عـام                 
لوماسية إسرائيلية تركت إسرائيل واآلن يعيش يف وكان مؤلفاها رابني وشخصية دب" مبادرة شامري"  مبادرته ١٩٨٩
وكان من أهم بنودها إدخال مفهوم املرحلة االنتقالية واملرحلة الدائمة بصورة واضحة ، وهناك إشـارات   . أمريكا  

 .  وأمسوها مبادرة شامري ١٩٨٩ بنية ، قدموها يف structureإىل كامب ديفيد ،وعندما اصبح هلا
وكان فيها نصوصا تقول بـأن يـدعى        . كر مبادرته على أساس مبادرة شامري       بعد حرب اخلليج بدأ بي    

ملاذا يدعى األردن إىل املفاوضات يف الوضع النهائي مبا أنه يوجـد هنـاك              . األردن إىل مفاوضات الوضع النهائي      
ون هناك اسـتقالال    استقاللية يف املسار الفلسطيين ، واستقالل للطرف الفلسطيين ؟ ملاذا يدعى األردن ؟ملاذا ال يك              

وعندما يكون املطلوب   " بره يا أردن    "فلسطينيا على كل املستويات ؟ هذا كالم فيه تناقض فعندما يريدون، يقال             
 . ، وهذا شيء مرفوض متاما " تعال شرف"استخدامه واستغالله يدعى ويقال له 

 ندورها كاملة، جيـب أن      حنن يف وضعنا هذا على عالقة صحية أفضل ، ونقول بأن هذه دائرة جيب أن              
 .يأخذ الشعب الفلسطيين كامل حقه ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن القرار 

حنن عملنا معاهدة سالم ، صحيح أنـه        .  هنا عندنا حالة انفصام أردنية نقول بأننا مغيبون ومتجاهلون          
دعي أن نكون جالسـني علـى       توجد تداخالت مع القضية الفلسطينية ومع القضية اإلسرائيلية، ولكن هذا ال يست           

وقد ال يعجب هـذا     . طاولة املفاوضات ، وامنا تستدعي أن ندعم الطرف الفلسطيين لتحقيق أفضل تسوية ممكنة              
ال توجد تسوية مثالية ، وال توجد       … بعض االخوة ، ولكن هذا هو الواقع وما نطمح إليه هو أفضل تسوية ممكنة               

إىل تنازل من الطرفني ، وتوازن القوى على أرض الواقع يظهر الطرف            وكلمة تسوية حتتاج    . حىت تسوية صحيحة    
 .الذي سيتنازل أكثر 

العالقة مع العراق ، أنا أعتقد أن العراق أكثر أمهية لألردن من جمرد البعد التجاري واالقتصادي ، وأنـا                   
.  ردن وجيب احلفاظ عليـه  على قناعة وحنن كلنا يف األردن على قناعة بأن العراق عمق لألردن ، عمق حقيقي لأل              

 .وحىت لو كانت عالقاتنا سيئة مع العراق فيجب أن نسعى أن يكون العراق يف وضع جيد 
 ،  ١٩٩٠لقد كنت موظفا يف اخلارجية يف عـام         .وهنا  نعرج على السؤال املتعلق بعمل وزارة اخلارجية          

أداء مهين مؤسسي ، املؤسسة حباجة إىل تطـوير          من ميثاق األمم املتحدة ، وهذا        ٥٠وباألسلوب املهين فعلنا البند     
وقد أصبح يل سنتان كوزير للخارجية ميكن أن أكون قد حسنت فيهما .كبري وحباجة إىل سنوات طويلة من التطوير 

وهذا ال يرضي طموحي وميكن أن ال يشعرين باالعتزاز ولكنه يرضي ضـمريي ،              % ٢٠أو  % ١٥بنسبة معينة ،    
لة حديثة حباجة إىل مؤسسة عمل خارجي ، فكل دولة عندها مصاحلها وعندها التزامات             والطريق طويلة ، وكل دو    

 . على الساحة الدولية ولديها حاجاا التنفيذية وبالتايل جيب أن يكون هلا ذراع تنفيذي يف السياسة اخلارجية 
اك دائما فريق للسياسة وزارة اخلارجية يف أي دولة ليست اجلهة الوحيدة اليت تصنع السياسة اخلارجية ، هن

 ، ويف foreign policityاخلارجية ويشمل طبعا رئاسة الدولة ، مثال يف أمريكا مؤسسات الفريق يسـموا  
بريطانيا نفس الشيء ، ويشمل وزير الدفاع وقائد اجليش ومدراء املؤسسات األمنية ، وزير اخلارجية ووزير الداخلية 

 Nationalو CIA و  FBIت الداخليـة واخلارجيـة ، يعـين عنـدهم     ، األجهزة األمنية كلها ، املخابرا
security agency  ا ألو هذه يسمو foreign policity apparatus ، وهذه كلها تصنع القرار  

 . ولكن تنفيذ السياسة اخلارجية يتم من خالل مؤسسة تنفيذية قوية هي وزارة اخلارجية 
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له دور على األقل مثـل دور اخلارجيـة األمريكيـة يف صـنع              حىت أن جملس األمن القومي يف أمريكا        
القرار،ولكن ليس له دور يف تنفيذ القرار ،ودوره يف تنفيذ القرار شبه استثنائي ، يف مواسم معينة أو يف ظروف معينة 

 .يكلفه الرئيس ا 
يف . ان رمسي موضوع احلدود وهو أيضا موضوع مهم ، وتساءل األستاذ غازي السعدي ملاذا ال يصدر بي

عبد السالم اايل تكلم    . أرسل جاللة امللك رمحه اهللا رسالة واضحة وطويلة ومفصلة إىل دولة د            ١٢/١٩٩٧شهر  
فيها عن هذا املوضوع ، ومل نفوت فرصة ال نتكلم فيها ، ومن على منابر األمم املتحدة أن األرض الفلسطينية احملتلة 

  .٢٤٢ كلها خاضعة لقرار ١٩٦٧عام 
 جيوز أيضا أن ننفعل وننجرف أمام موقف دفاعي ناتج عن ادعاءات ميينية مغالية يف رفـض الدولـة                    ال

الفلسطينية من حيث املبدأ، وحنن نقول باستمرار لألوساط اإلسرائيلية ،وحىت غري املؤيدة لعملية السـالم بـأن ال                  
 .خيتبئوا خلف األردن 

املمكن أن اللغط عليها عندنا يف الداخل أكثر من أي وأنا أتصور شخصيا بأن هذه النقطة واضحة ، ومن        
مكان آخر ألنه ويف مرات عدة مع احترامي ال يقوم إعالمنا الرمسي وغري الرمسي بنقل السياسة األردنية أو خـط                    

يوجد موقف أردين من .السياسة األردنية من كل القضايا بكفاءة مهنية ، وأحيانا يقولون بأنه ال يوجد موقف أردين 
مثال عندما يذهب وزير اخلارجية ويقول يف       . ل القضايا اليت منا ، ولكن إعالمنا الرمسي ال يعرف التعامل معها             ك

نيويورك كلمة ويتكلم بعده وزير خارجية لبنان ، التلفزيون األردين يربز كلمة وزير خارجية لبنان ، هذه طبيعتنا ،                
وا الشيء التقليدي والذي أبرزوه هذه السنة كنت قد قلته السـنة            ومل يأخذوا املفاصل املهمة من كلميت وامنا أخذ       

 .الفائتة ، وفقط صحفي واحده  يف األردن قال يل بأنكم تتكلمون بلغة قانونية جديدة 
هذا شيء وارد وجيب أن ال حنشر الرئيس . ونعود اىل موضوع العالقة مع العراق وسفر الرئيس إىل بغداد 

 وأتصور أن الظروف تقرره وقد تفرضه  ، فتطوير عالقات األردن مع العراق ، حتدده   أو احلكومة يف طلب موعد ،     
 .وسوف نسري طائرة أردنية غدا أو بعد غد اىل بغداد .أمور كثرية ولكنه وارد 

 مدراء شركات بترول الن الذي دفع ٨ طن أدوية و  ٥ الفرنسيون برروا املوضوع طبيا ، والروس وضعوا        
  وكل هذا أعود وأقول لكم public diplomacyات البترول ، وهذا كله يف إطار أل مثن الطائرة هي شرك

وهذا ال يقربنا بصورة فعلية من انتظام الرحالت اجلوية إىل العراق . دبلوماسية عامة ، وال أريد القول عالقات عامة 
ة يف جملس األمن ، ويف كل مرة قيل  طلبات حتريرية وشفهية من السكرتري العام والدول املعني   ٥، وحنن طلبنا حوايل     

إن ما جيري .  لنا باستمرار وثبات أن ال يوجد جمال إال على قاعدة إنسانية وعلى أساس أن ندرس كل حالة حبالتها 
ولقد ذهبت إىل بغداد نصف الرحلة بالطائرة والنصف        . هو رحالت عارضة ، ولغايات إنسانية وهي ترحينا نفسيا          

ومنطقنا للذين يرفضون هذا    .   درجة   ٥٠بت ، واهللا يعني الذي يذهب إىل بغداد حتت حرارة           اآلخر بالسيارة وتغل  
الكالم بأن هناك سفنا من جبل علي و من البحرين ومن عمان تنقل ركابا ،وهناك أيضا قطار من سوريا ،صحيح                    

ن ومن سوريا ولبنـان وتركيـا       أنه يف إطار الدبلوماسية العامة ، هذا باإلضافة إىل اآلالف من السيارات من األرد             
الطائرة وسيلة للنقل وليست وسيلة للمتعة أو كمالية ، ونقول بأننا نفتش الطائرات  ونعمل مبا ينسجم مع قرارات  .

 .ومل جند جتاوبا …األمم املتحدة  وليأيت املراقبون وعندنا مراقبون يف العقبة 
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ائرات قبل أن يصبح هناك تعامل أو إعادة التواصل  واآلن أقول لكم بأنه لن يكون هناك انتظام حلركة الط
بني العراق واألمم املتحدة ، هذا حتليل وليس موقفا أردنيا ، وهو فهمنا بأنه لن يكون هناك استئناف للنقل اجلوي                    

 . املنتظم إال إذا كان هناك إعادة تواصل بني العراق و األمم املتحدة 
 

 حممود الرمياوي
 العراق عودة املفتشني ؟  هل املقصود أن يقبل 

 
 عبد االله اخلطيبمعايل 

 . ليس بالضرورة وهذا ما نعمل عليه دوء  
اليوم هناك مـن يقـول لنـا    .  وامسحوا يل أن اعرج على ما طرح حول العالقة مع السلطة الفلسطينية    
ة الفلسطينية قبل أن تعلن بسنوات أتريدون االعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تعلن ، ونقول هلم بأننا اعترفنا بالدول

يف العالقة تدع نوعـا وال  " احلمولة"وتوجد سفارة فلسطينية يف عمان ، ولكن أقول بأن طبيعة املفاوضات وطبيعة       
 . أريد أن امسيه من احلساسية وامنا أريد أن أقول عدم اكتمال االنفتاح 
 خمتلفا ، وهذا يرجع لإلعالم ، وجوهر ما قاله وهنا أقول إن تصريح جاللة امللك جلريدة احلياة كان إطاره

 . أنه كلما نعرف تفاصيل أكثر كلما نؤيد املوقف الفلسطيين أكثر 
كلما عرفت االقتراح أو الفكرة التفصيلية كلما تكون أقدر على اختاذ موقف منها وإذا كان لديك جمال                 

ص يف املعلومة وهلذا فإنين ال أدعي أنه توجد لدي هناك نق. تنصح الفلسطيين وتتشاور معه وتقول له اقبل أو ارفض 
، وجيوز أن نكون أكثر الناس إطالال مع احترامي إلخواننا العرب اآلخرين حبكم مصـادرنا              % ١٠٠صورة كاملة   

هناك تباينات والصورة غري واضحة نسـبيا حبكـم طبيعـة           .املتعددة وحيث أننا نتحدث مع كل الطيف السياسي       
أن الذي يف ذهن أبو عمار والذي يف ذهن باراك ال يعرفه أقرب الناس إليهما ، الن بينـهما                   املفاوضات ، وأتصور    

 .مفاوضات وعندما يذهبان إليها فانه جيوز أن ال يتفقان وميكن أن يتفقان على شيء معني وحمدد أو جزئيا 
عمار إذا أراد يف املفاوضات عبارة عن رمال متحركة ، والتفاوض جيري حول صفقة ، أنا أتصور بأن أبو 

وأمـا  " أ "هذه األولويـة  . النهاية أن يأخذ كل شيء فسريى أن األولوية لتخليص القدس من السيادة اإلسرائيلية             
 . فهي لفرض السيادة الفلسطينية ، حىت األولوية للسيادة مقسمة بطبيعة األشياء " ب"األولوية 

شخاص أردنيني وأتصور أن يكون هنـاك وزراء        بالنسبة للطائرة فإن شاء اهللا ستذهب وسيكون عليها أ        
وعندما يقرر الرئيس أو تقرر احلكومة أنه توجـد         . ونواب بترتيب معني وستنطلق فور انتهاء الترتيبات املتعلقة ا          

 .  ضرورة لبحث أمور على مستوى دولة الرئيس فسيتوجه عندها اىل بغداد دون تردد 
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