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 ...قطعة النقد حتت القنديل الفلسطيني

  موطي بسوك

  
[.......]  

األردين مقبول جداً لدى اجلمهور  –يعتقد رئيس احلكومة أن االتفاق اإلسرائيلي 
االتفاق املعقد للغاية مع الفلسطينيين يف البلد، وحتى أولئك الذين حتفظوا عن 

يدركون أنه مل يكن ممكناً الوصول إىل االتفاق مع األردن من دون مصافحة ياسر 
إن رابين يفضل االنتظار قليالً على املسار السوري كي يمنح اجلمهور فرصة . عرفات

رة الستيعاب االتفاق مع األردن، ويرى كيف ستنفذ مسألة حتويل الصالحيات املبك
وبعد ذلك فقط سيحاول التقدم على املسار السوري، إال إذا . للفلسطينيين يف الضفة

  .قدم السوريون اقتراحات تثير االهتمام
سبتمبر /أيلول ١٣إن اتفاق إعالن املبادىء الذي وقّع مع الفلسطينيين يف 

أدى إىل حتسن ملحوظ يف عالقات إسرائيل بعدد من دول اجلامعة العربية  ١٩٩٣
، وبدول إسالمية مهمة، )ملغرب وتونس وعمان وقطر ودول أُخرى يف اخلليجا(

. كإندونيسيا وماليزيا وبنغالدش والسنغال، وهنالك من يذكر الباكستان أيضاً
ويقدرون يف إسرائيل أن االتفاق مع األردن سيسرّع عملية التقارب هذه، ومن املمكن 

مع دول مثل املغرب ) توى منخفضوإنْ على مس(أن يؤدي إىل قيام عالقات رسمية 
... كما أن املقاطعة العربية، رأس حربة العامل العربي ضد إسرائيل، قد أصيبت. وتونس

وبذلك انضم األردن . بضربة قوية، عندما أعلن األردن انسحابه من عامل املقاطعين
 إىل مصر، التي تقيم عالقات جتارية علنية ومكشوفة مع إسرائيل، وإىل دول أُخرى
مثل الكويت واملغرب، التي تقيم منذ أعوام عالقات اقتصادية واسعة مع إسرائيل، 

ويعتقد رئيس احلكومة أنه إضافة إىل الفائدة املباشرة التي . بعضها علنًا واآلخر سراً
تعود على إسرائيل من التقارب مع دول يف العاملين العربي واإلسالمي، فإن هذه 

ويشعر رئيس سوريا بأنه على الرغم . فسياً على سورياالتطورات تشكل أيضاً ضغطاً ن
من حماوالته السير  نحو الوسط فإنه ال يزال على الطرف، وسياسته يمكن أن توضع 

  .ثانية مع سياسات الدول العربية املتشددة
                                                            

   "٢٩/٧/١٩٩٤، "دافار. 
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مل يحاول رئيس احلكومة إخفاء حقيقة تمتعه للغاية بأحداث واشنطن 
ولقد كانت األمور خمتلفة للغاية خالل تشرين . والطقوس املشتركة مع امللك حسين

أكتوبر املاضي، يف أثناء اللقاء التاريخي مع ياسر عرفات وتوقيع االتفاق مع / األول
إن شق الطريق مع الفلسطينيين كان أكثر ... الذي مهد الطريق لألردن... الفلسطينيين

بين األردنيين خالل لقد كان هنالك سالم واقعي بيننا و. أهمية، ومن النواحي كافة
والنزاع مع الفلسطينيين هو األصل، وهو السبب لنزاعنا مع . األعوام العشرة األخيرة

األردنيون هم جيراننا فيما وراء احلدود، لكننا نحتك بالفلسطينيين . العامل العربي
أما مع . إن املشكلة مع األردنيين، التي يصرون عليها بشدة، هي مسألة املياه. يومياً

لفلسطينيين فإننا نشرب املاء نفسه، من البئر نفسها، وأحياناً حتى من األنبوب ا
  .نفسه

فهذا . ويبدو أن رابين قد عاد إىل اخليار األردين، بعد شق الطريق مع األردن
إال إن قطعة النقد ليست . كما أنه مقبول أكثر لدى املعارضة. أكثر لطفاً وراحة وسهولة

وسنضطر إىل صنع السالم مع . لقنديل الفلسطينيإنها موجودة حتت ا. هناك
  .الفلسطينيين

لقد رد ياسر عرفات والفلسطينيون، هذا األسبوع، بشيء من ضبط النفس، على 
وال شك . التعهد الذي قطعه رابين حلسين بشأن األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس

إن رابين . قاهرةيف أن األمر عبارة عن خرق فاضح التفاق املبادىء واتفاق ال
وبيرس، بل إسرائيل كلها، قد أقاموا الدنيا وأقعدوها، وعن حق، عقب ما قاله ياسر 

لكن ما فعلته إسرائيل هذا األسبوع بشأن . عرفات بشأن القدس يف جوهانسبورغ
األماكن املقدسة ال يقل خطورة عن ذلك، بل هو أخطر ربما، من وجهة نظر 

من الواضح أن رابين ينتهج بشأن األماكن ... فاق السالمالفلسطينيين واستناداً إىل ات
  ...املقدسة سياسة فرق تسد

. إلسرائيل اآلن سالم قائم مع مصر وسالم قادم مع الفلسطينيين ومع األردن
ومن الواضح أن إسرائيل ستحاول اآلن، من خالل شبكة العالقات اجلديدة التي أقيمت 

ألمور أكثر صعوبة بالنسبة إىل الفلسطينيين يف مع األردن وستستمر يف التطور، جعل ا
وبذلك ستحاول تصحيح األخطاء املزعومة، أو غير املزعومة، التي . أكثر من ناحية

واالفتراض هو أنه نتيجة للعالقات املتوترة بين . وقعت عند توقيع اتفاق املبادىء
. مع الفلسطينييناألردن والفلسطينيين، سيتعاون األردن مع إسرائيل أكثر من تعاونه 
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فمثالً، توجه الفلسطينيون فوراً بعد . لكن املستقبل سيظهر أن الصورة أكثر تعقيداً
إعالن واشنطن إىل جملس وزراء جامعة الدول العربية طالبين اتخاذ قرار غير قابل 

وقرار كهذا يف مصلحة الفلسطينيين قد . للتأويل بشأن األماكن املقدسة يف القدس
  .بينيشكل صفعة لرا
 .[.......]■ 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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