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  كلمة للملك عبد الله الثاين
  أمام الكونغرس األميركي

  ]مقتطفات[ .7/3/2007واشنطن، 
   
  

[.......]  
فعليّ أن أتكلم عن السالم يف الشرق األوسط؛ وعليّ أن أتكلم عن . عليّ أن أتكلم عن قضية ملحة لشعبكم ولشعبي

  .لعاملسالم يحل حمل الفرقة واحلرب والنزاع الذي جلب الكوارث للمنطقة ول
  

[.......]  
. لقد جئت اليوم يف حلظة نادرة، بل وتاريخية تلوح فيها فرصة وجود إرادة دولية جديدة لوضع حد لهذه الكارثة

وأنا أعتقد أنه يجب على أميركا، بما لديها من قيم خالدة، وبمسؤولياتها األخالقية، وبقوتها التي مل يسبق لها 
  .ا الشأنمثيل، أن تلعب الدور املركزي يف هذ

  .ويمكننا التعايش مع الوضع الراهن –قد يقول البعض إن السالم صعب 
والفلسطينيون واإلسرائيليون ليسوا . ولكن عمليات القتل العنيفة، أيها األصدقاء، هي جزء من هذا الوضع الراهن

جاء العامل كانوا وما والناس يف أر. فقد رأينا العنف وهو يدمر يف لبنان يف الصيف املاضي. الضحايا الوحيدين
يزالون ضحايا لإلرهابيين واملتطرفين، الذين يستغلون الظلم الذي يسببه هذا النزاع إلضفاء الشرعية على أعمال 

ويف . وقد عانى األميركيون واألردنيون واآلخرون من الهجمات اإلرهابية وجنا البعض منها. العنف وتشجيعها
... ودفع اآلالف من الناس أغلى األثمان. ية، وأسر أردنية، فقدوا أعزاء لهمهذه القاعة، هناك ممثلون ألسر أميرك

ولذلك، . وهناك آالف غيرهم مستمرون يف دفع هذا الثمن الرهيب، ألن أعزاءهم لن يعودوا أبداً. عندما فقدوا حياتهم
ذلك احلق األقدس من  هل سنترك حياة اآلالف تستلب دون جدوى؟ وهل غدا من املقبول أن نفقد: فالسؤال هنا هو

  .حقوق اإلنسان؟ وهو احلق يف احلياة
فمع تناقص ثقة الناس يف عملية السالم، فإن . والوضع الراهن يعمل كذلك على جر املنطقة والعامل نحو خطر أعظم

فالنهج العسكري املتغير واألسلحة . حاملة معها احتماالت أكثر للدمار –حلقة األزمات تدور بسرعة أكبر 
مثلما هو األمر يف تزايد أعداد الالعبين اخلارجيين الذين يتدخلون . تخدمة فيه، يحمل يف ثناياه أخطاراً جديدةاملس

فهذه . لتنفيذ أجنداتهم االستراتيجية مما يدفع إىل الواجهة خماطر جديدة تتمثل يف إحداث األزمات وانتشارها
ولهذا، . دين آخر، وبلد ضد بلد، وجمتمع ضد جمتمع دين يف مواجهة: جماعات تسعى إىل إحداث مزيد من الفرقة

  .يف املنطقة وما وراءها... فأي تدهور آخر يف الوضع سيشكل خطراً على مستقبل االعتدال والتعايش
  هل فقدنا جميعاً إرادة العيش معاً بسالم واالحتفاظ بنقاط القوة ونقاط االختالف بيننا؟: والسؤال مرة أُخرى

ولكن كيف يمكن أن يكون هناك أي شيء أكثر إحلاحاً من تصحيح . هناك حتديات ملحة أُخرىقد يقول البعض إن 
أوضاع العامل بحيث حتظى جميع الشعوب، ال بعضها، بالفرصة لتعيش بسالم؟ ليس هذا جمرد واجب أخالقي 

  .زدهار والتقدم فيهعلينا، بل هو أمر أساسي ملستقبل العامل، ألن األزمات العنيفة التي يطول مداها هي عدو اال
  

[.......]  
وهذا األمر  –ستون عاماً مرت على احلرمان الفلسطيني، وأربعون عاماً حتت االحتالل، وعملية سالم تراوح مكانها 

وقد حان الوقت إليجاد إرث جديد خمتلف، إرث . بمجمله ترك إرثاً مراً من خيبة األمل واليأس لدى جميع األطراف
الشرق أوسطية؛ إرث يعيد بسمة األمل إىل الناس يف  –نغمة إيجابية يف العالقة األميركية يبدأ من اآلن ويدخل 

وليس هناك ما يمكنه حتقيق ذلك بفعالية أكثر، وليس . منطقتنا، وإىل الناس يف بالدكم، وإىل الناس يف هذا العامل
مكنه أن يتواصل مع شباب العامل هناك ما يمكنه تأكيد رؤية أميركا األخالقية بصورة أوضح، وليس هناك ما ي
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ويعلمهم بشكل مباشر، أكثر من قيادتكم، عملية سالم حتقق نتائج ال العام القادم، وال األعوام اخلمسة القادمة، 
  .ولكن هذا العام

فالسالم الدائم يبنى . والسؤال هنا هو كيف يمكن أن نصل إىل هناك؟ واإلجابة قطعاً ليس بحل يفرضه جانب واحد
  .على التفاهم واالتفاق والتسويات فقط

وقد أدركت الدول العربية تلك . فعلينا، جميعاً، أن جنازف من أجل السالم. وهو كذلك يبدأ بالشجاعة والرؤية
، عندما وافقنا باإلجماع على مبادرة السالم العربية التي تضع أمامنا مساراً للجانبين، 2002احلقيقة عام 

معاهدة سالم شاملة مع إسرائيل وعالقات طبيعية مع كل دولة عربية : ا هم بحاجة إليهلتحقيق ما يريده الناس وم
وضمانات أمنية شاملة لكل دول املنطقة بما فيها إسرائيل، واألهم من ذلك، إنهاء الصراع، وهو حلم تاق إليه كل 

جئين، واالنسحاب من إسرائيلي منذ إنشاء إسرائيل، ومقابل كل ذلك يجب التوصل إىل تسوية حلل قضية الال
  .وقيام دولة فلسطين املستقلة القابلة للحياة وذات السيادة... 1967األراضي العربية احملتلة منذ عام 

  .إن االلتزام الذي قطعناه على أنفسنا يف مبادرة السالم العربية حقيقي
  

[.......]  
ابحة وتقوم أسسه على األمن وإتاحة إن الهدف يجب أن يكون حتقيق السالم الذي تخرج منه جميع األطراف ر

  .الفرص أمام اجلميع
  .يجب أن يكون سالماً يتمتع فيه الشباب الفلسطيني باحلرية ليركز على مستقبل قوامه التقدم واالزدهار

جوار يمتد من شواطئ احمليط األطلسي عبر امتداد : ويجب أن يكون سالماً يجعل إسرائيل جزءاً من دول اجلوار
  .ر األبيض املتوسط، إىل ساحل احمليط الهنديجنوبي البح

لتضع مواردها من أجل النمو ... ويجب أن يكون سالماً يمكّن املنطقة بمجملها من أن تتطلع إىل األمام بتشوق وأمل
املثمر، وعقد الشراكات عبر احلدود لتحقيق املزيد من التنمية، وإيجاد الفرص، والبحث عن حلول للتحديات 

  .املشتركة
فالتاريخ يظهر أن الذين عاشوا أعداء لفترة طويلة يمكن أن . هذا الهدف هو رؤيا قابلة للتحقيق أيها األصدقاء إن

والبنية األساسية لتسوية نهائية شاملة . يتمكنوا من صياغة عالقات جديدة فيما بينهم تقوم على السالم والتعاون
ولكننا . نيف، رسمت األطراف املعنية أطر احلل وأبعادهففي طابا، كما هو احلال يف اتفاقات ج. موجودة فعالً

ولذلك، فال بد من انخراط اجملتمع الدويل، والواليات . بحاجة إىل جميع األيدي للتعاون يف توجيه دفة السفينة
وفوق ذلك كله، علينا أن . املتحدة األميركية بخاصة، يف حتريك العملية إىل األمام لتحقيق نتائج فعلية حقيقية

  .وعلينا أن نتفق على حل للنزاع. جنعل هذه العملية تلبي أهدافنا
فمقدرتكم على مساعدة . السيدة الرئيسة، السيد نائب الرئيس، األعضاء األفاضل، إن مسؤوليتكم اليوم عظيمة

واليات وهذا ألن الناس يف املنطقة ما زالوا ينظرون لل. الفلسطينيين واإلسرائيليين إليجاد السالم ال مثيل لها
وهي البلد الوحيد األكثر قدرة على التقريب بين اجلانبين، وحتميلهما ... املتحدة األميركية بأنها مفتاح السالم

  .املسؤولية وجعل التسوية العادلة حقيقة قائمة
يف كامب ديفيد، ومدريد، : يف كل مرة انخرط فيها األميركيون يف العملية بنشاط حدث هناك تقدم نحو السالم

  .اي ريفر؛ وكل إجناز جديد حتقق تقريباً عندما صممت أميركا على مساعدة األطراف لتحقيق النجاحوو
وبالنيابة عن جميع أولئك الذين يسعون لتحقيق السالم ويبذلون أقصى اجلهد يف هذا السبيل يف ذلك اجلزء من 

إليكم أن تنضموا إلينا يف جهد تاريخي  ونطلب. العامل، فإين أطلب إليكم اآلن أن تمارسوا هذه القيادة مرة ثانية
وأن ... ونطلب إليكم أن تسمعوا نداءنا، وأن تكرموا روحي امللك احلسين، ويتسحاق رابين. قوامه الشجاعة والرؤية

  .تساعدوا على حتقيق تطلعات الفلسطينيين واإلسرائيليين للعيش بسالم يف أيامنا هذه
وهذا االلتزام جزء من التزامنا األكبر . ام بدور إيجابي يف العملية السلميةودعوين أؤكد هنا أن األردن ملتزم بالقي

  .فبلدنا بلد إسالمي يعتز بسجله يف التنوع واالعتدال واالحترام املتبادل. بالتعايش والتقدم العامليين
  

[.......]  
   
  



 

 
 

  

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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