www.palestine-studies.org

لقاء امللك األردين ،عبد الله الثاين ،مع الرئيس الفلسطيني ،حممود عباس ،يف قصر
احلسينية يف عمّان ،يؤكد فيه على موقف األردن الثابت جتاه القضية الفلسطينية،

والداعم للفلسطينيين يف نيل حقوقهم العادلة واملشروعة

6266/2/62

امللك :ال شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة.
امللك يؤكد أن األردن سيدعم بكل طاقته املوقف الفلسطيني يف قمة جدة.
الرئيس عباس :حيثما يحضر األردن تكون القضية الفلسطينية حاضرة دائما.
أكد جاللة امللك عبدالله الثاين ،خالل لقائه بأخيه الرئيس الفلسطيني حممود عباس أمس
األحد يف قصر احلسينية ،موقف اململكة األردنية الهاشمية الثابت جتاه القضية الفلسطينية،
والداعم لألشقاء الفلسطينيين يف نيل حقوقهم العادلة واملشروعة.
وقال جاللة امللك ،خالل اللقاء ،إن األردن يقف إىل جانب الشعب الفلسطيني وقضيته
دائما وأبدا ،وال شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة.
وشدد جاللته على أن السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو حل
الدولتين ،الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة ،ذات السيادة والقابلة للحياة ،على خطوط
الرابع من حزيران عام  7621وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعاد جاللة امللك التأكيد على ضرورة احلفاظ على الوضع التاريخي والقانوين القائم يف
احلرم القدسي الشريف /املسجد األقصى املبارك ،الفتا إىل أن األردن مستمر يف بذل كل اجلهود
حلماية ورعاية املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس ،من منطلق الوصاية الهاشمية على
هذه املقدسات.
وأكد جاللته والرئيس الفلسطيني أن اخلطوة املطلوبة يف الوقت الراهن هي وقف
اإلجراءات األحادية لفتح اجملال أمام استئناف املفاوضات مستقبال.
ولفت جاللة امللك إىل أن األردن يف اتصال مستمر مع اجلانب األميركي ،ويعمل على أن
تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس األميركي جو بايدن للمنطقة يف الشهر
املقبل.
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وأشار جاللته إىل أن األردن سيدعم بكل طاقته حقوق األشقاء الفلسطينيين ويؤكد مركزية
القضية الفلسطينية ،خالل مشاركته يف القمة املشتركة بمدينة جدة ،التي تشمل أيضا دول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ،والواليات املتحدة األميركية ،ومصر ،والعراق.
وجدد جاللة امللك التأكيد على أنه ال يمكن حتقيق أي تقدم يف التعاون االقتصادي يف
املنطقة ،دون التقدم يف اجلهود الساعية للوصول إىل حل للقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح
الشعب الفلسطيني.
وتناول اللقاء التطورات األخيرة يف إسرائيل بعد حل الكنيست ،وانعكاساتها على فرص
حتقيق السالم ،إضافة إىل املستجدات يف املنطقة.
ومن جانبه ،ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف األردن بقيادة جاللة امللك ،يف دعم حقوق
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ،قائال "حيثما يحضر األردن تكون القضية الفلسطينية حاضرة
دائما".
وأشاد الرئيس عباس باجلهود األردنية يف حماية املقدسات اإلسالمية واملسيحية
بالقدس والدفاع عنها ،من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
كما استعرض التحديات التي يواجهها الفلسطينيون داخل األراضي الفلسطينية ،جراء
املمارسات اإلسرائيلية.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر اخلصاونة ،ونائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغتربين أيمن الصفدي ،ومدير مكتب جاللة امللك ،الدكتور جعفر حسان ،ومدير
اخملابرات العامة اللواء أحمد حسني.
كما حضره عن اجلانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حسين
الشيخ ،ومدير جهاز اخملابرات العامة اللواء ماجد فرج ،ومستشار الرئيس الدبلوماسي جمدي
اخلالدي ،والسفير الفلسطيني يف عمان عطاالله خيري.
وكان جاللة امللك يف استقبال الرئيس الفلسطيني حممود عباس لدى وصوله إىل قصر
احلسينية ،حيث جرت للرئيس عباس مراسم استقبال رسمية.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
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