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  مع حسين والفلسطينيين
  ـولْس پ

  
[.......]  

لكن ال . إن التقارب املتجدد بيننا وبين األردن مرغوب فيه من النواحي كافة
اليهودي يف إسرائيل، يمكن االستمرار يف وصفه جناحاً لتلك املدرسة بين اجلمهور 

إن استعداد امللك . عاماً من االحتالل ٢٧خالل " اخليار األردين"التي كانت تدعو إىل 
حسين لالجتماع يف واشنطن، بناء على دعوة الرئيس األميركي، إىل رئيس حكومة 
إسرائيل، واإلعالن رسمياً عن إنهاء حالة احلرب بين الدولتين، ال يمكن اعتبارهما 

عن رغبة إسرائيل يف تفضيل احلكم الهاشمي للشعب الفلسطيني، بدالً من قيادة تعبيراً 
بل إنهما خطوة مهمة على طريق تنفيذ مسار السالم الذي ينبغي أن يشمل، . ف. ت. م

انطالقاً من مؤتمر مدريد قبل نحو عامين ونصف العام، الفلسطينيين واألردن وسوريا 
  .ولبنان جميعاً وسوية
سرائيلي كامن يف حقيقة أن حسين قرر، بعد تردد طويل، هناك إجناز إ

. ١٩٦٧لكن ال يمكن إعادة عقارب الساعة إىل الوراء، إىل سنة . االنخراط يف هذا املسار
والسيادة األردنية لن تعود إىل املناطق التي يشملها اتفاق أوسلو ويجعلها موضوعاُ 

ثلي الشعب الفلسطيني، وامللك للمفاوضات بشأن حل موقت، ثم دائم، بين إسرائيل ومم
األردين يعرف ذلك ال أقل من  ياسر عرفات ويتسحاق رابين وشمعون بيرس وباقي 

  .الوزراء يف حكومة إسرائيل
وعلى . سيصعب على امللك التخلص كلياً من طموحاته التي ورثها عن جده... 

حصول على دفع الرغم من أنه تنازل عنها رسمياً قبل نحو ستة أعوام، فإنه يسعى لل
  .مميز بالنسبة إىل احلرم الشريف، ولهذا فإنه يصطدم بياسر عرفات

، ١٩٤٨من املفيد أن نتذكر أن عبد الله، بعد أن دخل القدس الشرقية سنة ... 
لكن ياسر عرفات ال يتوقف عن . امتنع من نقل عاصمة األردن من عمان إىل القدس

ويبدو أنه سيكون من األسهل التوصل . احلديث عن القدس باعتبارها عاصمة لفلسطين
، بشأن السيطرة اإلسرائيلية على املدينة .ف. ت. إىل تفاهم مع حسين، بدالً من رئيس م
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... لكن علينا أن ننفذ اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين. غير املقسمة كعاصمة إلسرائيل
  .بنواحيه كافة، ووفق اجلداول الزمنية التي يتضمنها

كما غفرت . ١٩٤٨ل لعبد الله اشتراكه يف احلرب ضدنا سنة لقد غفرت إسرائي
لكن علينا أن نستمر يف سعينا للوصول إىل تسوية . ١٩٦٧حلسين خطأه األكبر سنة 

 ■. مع الفلسطينيين، يف الوقت الذي ندير املفاوضات مع األردن
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