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  ...من األلطف مع امللك، لكن

  ياعيل دايان
  

[.......]  
تمثل يف ) حتى االتفاق مع سوريا(إن االختراق الرئيسي والصعب واحلاسم 

 –ومن دون أوسلو والقاهرة وغزة . ويف عودة عرفات إىل غزة. ف. ت. االعتراف بـ م
. أريحا، ما كنا سنحظى بتلك اللحظات من الراحة والبركة يف عين عفرونه وواشنطن

إن املشكالت احلقيقية والصعبة والضاغطة ال تتعلق بالتنازل عن بعض الدونمات من 
إنها مشكالت أُخرى، ]. بين إسرائيل واألردن[األراضي يف عربة أو إعادة توزيع املياه 

االعتراف بهم كشعب؛ إنهاء االحتالل؛ تقرير : نيينمصيرية بالنسبة إىل الفلسطي
إخالء مستوطنات؛ رسم حدود دائمة؛ : املصير؛ وطن قومي، ومبدئية بالنسبة إلينا

  .األمن من اإلرهاب؛ اتفاقات موقتة؛ معتقلون؛ متعاونون؛ تبعية اقتصادية
 لكن لب. إن لب النزاع، بتعريفه كنزاع استراتيجي، كامن يف الشمال الشرقي

ليس هنالك خالف . النزاع القومي والعاطفي واألساسي موجود بين النهر والبحر
ومن األلطف مع امللك، ألنه يحظى . بشأن اليد املمدودة إىل ما وراء نهر األردن

إن من . وهذا يمنحنا فترة للتهدئة يف خضم التمزق واالنقسامات والعنف. باإلجماع
ال " كان من املمكن انتظار حسين. حو عرفاتملاذا كنتم مضطرين إىل الركض ن"يقول 

فحتى عندما مثَّل حسين، من دون رغبة كبيرة، الفلسطينيين يف . يعرف عما يتحدث
الضفة، مل يخطر يف بالنا إنهاء االحتالل، بل أقمنا املستوطنات وسعينا خللق وضع 

  .غير قابل للتغيير
ة، منحنا يف الوقت من القضية الفلسطيني" تخلص"وعندما أدرك امللك ذلك و

كخيار وحيد، مع اإلرهاب ومذاق االحتالل اخمليف، لكن أيضاً . ف. ت. نفسه خيار م
يجاد حل مباشر، شامل وحقيقي، من دون احلاجة إىل الدوران حول إمع ضرورة 

  .معادالت بالط هاشمي
سنشعر بالسرور عندما نزور البتراء أو نشرب الشاي مع . من األلطف مع امللك

شكراً للرئيس وامللك . واحلفل يف واشنطن كان مثيراً للمشاعر ومهماً. امللكة نور
                                                            

   "٢٩/٧/١٩٩٤، "معاريف.  
   عضو يف الكنيست.  
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لكن نهاية احلروب ومستقبل أوالدنا واألمن والسالم، كل ذلك، . ورئيس احلكومة
بات يف الضفة والقطاع، ويف إخالء اخلليل سنؤمّنه يف اتفاق مع دمشق، كتتمة للترتي

 ■. وكلها على هذه الضفة من األردن. ونابلس ورام الله



 

 
 

  

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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