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  الكلمات خالل االحتفال
  "ئإعالن املباد"بتوقيع 
  *.1993سبتمبر / أيلول 13واشنطن العاصمة، 

  
رئيس احلكومة رابين، الرئيس عرفات، وزير اخلارجية بيرس، السيد عباس، الرئيس  :الرئيس كلنتون  

  .كارتر، الرئيس بوش، ضيوفنا األكارم
، أرحّب بكم يف هذه املناسبة األوسطالم يف الشرق باسم الواليات املتحدة وروسيا، راعيي عملية الس  

  .العظيمة من التاريخ واألمل
مسرحيات الدراما التي ترسم مسار التاريخ، دراما بدأت يف أيام إننا نشهد اليوم فصال رائعا من إحدى   

قطعة األرض . أسالفنا عندما انطلقت الكلمة من قطعة من األرض تقع بين نهر األردن والبحر األبيض املتوسط
الذكريات واألحالم عند اليهود واملسلمين واملسيحيين يف أنحاء  أرض النور والوحي هذه، هي موطن املقدسة هذه،

  .العامل
. وكما نعرف كلنا، فإن احلب العميق لتلك األرض كان أيضا مصدر نزاع وحمامات دم لزمن طويل جدا  

ن الشعبين الفلسطيني واليهودي موارد املنطقة بأسرها، وعلى امتداد هذا القرن، سلبت املرارة القائمة بي
ولقد غرقت هذه األرض يف احلروب والكراهية، وجتذرت االدعاءات . وإمكاناتها، والكثير جدا من أبنائها وبناتها

التاريخية املتنازعة يف نفوس املتقاتلين هناك، إىل درجة جعلت الكثيرين يعتقدون أن اليد العليا ستكون دوما 
  .لماضيل

عاما، بدأ املاضي يتراجع عندما قام ثالثة رجال نافذي البصيرة بتوقيع اتفاق كامب  14ثم، وقبل   
. وإننا نكرم اليوم ذكرى مناحم بيغن وذكرى أنور السادات. ديفيد يف هذا املكان نفسه، وعلى هذه الطاولة نفسها

  ).تصفيق(. ونحيي القيادة احلكيمة للرئيس جيمي كارتر. )تصفيق(
وهكذا . لكن السالم بين مصر وإسرائيل صمد. ثم إننا سمعنا اآلن من يقول إن النزاع سيتجدد سريعا  

تماما، فإن املغامرة اجلريئة ليومنا هذا، هذه املقامرة الشجاعة على أن املستقبل سيكون أفضل من املاضي، يجب 
  .)تصفيق(. أن تصمد

كبرى على الطريق إىل السالم بجمعه بين إسرائيل قبل عامين، ويف مدريد، سار رئيس آخر خطوة   
وإننا نعبّر اليوم أيضا عن عميق شكرنا للقيادة املاهرة للرئيس . وجيرانها كلهم معا إلطالق مفاوضات مباشرة

  .)تصفيق(. جورج بوش
ن ولقد عمل كل رئيس أميركي ـ ديمقراطيا كان أو جمهوريا ـ ومنذ أن اعترف هاري ترومان بإسرائيل، م  

ولقد أوصلتنا اآلن جهود كل الذين عملوا قبلنا إىل هذه اللحظة، اللحظة التي . بين إسرائيل وجيرانهاأجل السالم 
جنرؤ فيها على التعهد بما بدا، ولزمن طويل، أمرا يصعب حتى تخيله، أال وهو التوفيق بين أمن الشعب اإلسرائيلي 

  .)تصفيق(. من ومزيد من األمل للجميعوآمال الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك مزيد من األ
اليوم، ستوقع قيادتا إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعالنا للمبادئ بشأن احلكم الذاتي الفلسطيني   

ويتعهد اجلانبان . ويرسم هذا اإلعالن خطا يسير باجتاه املصاحلة بين شعبين عرف كالهما مرارة املنفى. املوقت
هما املآسي واخلصومات القديمة وبأن يعمال من أجل مستقبل مشترك، تشكله قيم التوراة اآلن بأن يخلّفا وراء

  .والقرآن واإلجنيل
لكن، . )تصفيق(. لنرويج للدور امللحوظ الذي قامت به يف رعاية هذا االتفاقاونحيي اليوم أيضا حكومة   

ء الذين كانت لديهم الشجاعة الالزمة لقيادة دعونا نعبِّر، بين األشياء األُخرى وقبلها كلها، عن تقديرنا للزعما
إن العامل يشكر . شعوبهم نحو السالم، وبعيدا عن ندوب املعركة وجروح املاضي وخسائره، باجتاه غد أكثر إشراقا

  .)تصفيق(. اليوم كال من رئيس احلكومة رابين ووزير اخلارجية بيرس والرئيس عرفات
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وما فعله هؤالء القادة اآلن يجب أن يفعله آخرون . ببداية جديدةلقد منحنا عناد هؤالء وبصيرتهم وعدا   
وينبغي للذين يؤيدونهم من بيننا أن . ويجب أن يكون إجنازهم حافزا للتقدم يف جميع نواحي عملية السالم. أيضا

ان يف إن سالم الشجع. يكونوا هناك للمساعدة يف النواحي كافة، ألن السالم يجب أن يجعل من صنعوه أكثر أمنا
  .وهناك توق كبير يف أنحاء الشرق األوسط إىل املعجزة الهادئة املتمثلة يف عيش حياة عادية. متناولنا

ولكل سالم أعداؤه، أولئك الذين ما زالوا يفضلون عادات الكراهية . إننا نعرف أن أمامنا طريقا شاقة  
مع  ن ذكّرنا أنكم ال تصنعون السالملكن رئيس احلكومة رابي. السهلة على العمل بمشقة من أجل املصاحلة

  .للسلم فاجنح لها منا القرآن أنه إن جنح عدوكلولقد ع. أصدقائكم
لهذا، دعونا نقرر أن يشكل هذا االعتراف املتبادل اجلديد عملية مستمرة تغير األطراف خاللها نظرتها   

هنالك  كان. بين هذه الشعوب ذات يوم اقائم دعوا املتشائمين من هذا السالم يتذكرون ما كان. وفهمها كل لآلخر
قد عمل املسلمون واليهود ذات ل. زمن تتدفق األفكار فيه بال انقطاع عبر التجارة واحلج بين مدن الهالل اخلصيب

ويمكن لهذا كله أن يتكرر . مرة معا، يف إسبانيا والشرق األوسط، على كتابة فصول رائعة من تاريخ األدب والعلوم
  .ثانية

رئيس احلكومة، السيد الرئيس، إين أتعهد بتقديم دعم الواليات املتحدة األميركية الناشط للعمل  السيد  
  .)تصفيق(. الصعب الذي ما زال أمامكم

وتعتزم الواليات املتحدة ضمان أن يصبح الناس املتأثرون بهذا االتفاق أكثر أمنا عن طريقه، وتتزعم   
ذ التفصيالت الصعبة التي جتعل من املبادئ التي التزمتموها اليوم حقيقة يف تنظيم املصادر الالزمة لتنفيالعامل 
  .قائمة

دعونا نتصور معا ما يمكن إجنازه إذا ما وجهت اآلن جميع الطاقات والقدرات التي وظفها اإلسرائيليون   
وخلق صناعة نهم نحو زراعة األرض وحتلية املياه، ونحو إنهاء املقاطعات يوالفلسطينيون يف الصراع فيما ب

وفوق كل شيء، دعونا نكرس أنفسنا اليوم من أجل اجليل . جديدة، ونحو بناء أرض بجمال وسلم يوازيان قدسيتها
وما من أحد ضمن هذا اجلمع بأسره أكثر أهمية من جمموعة من األطفال اإلسرائيليين والعرب . املقبل يف منطقتكم

  .)تصفيق(. الذين يجلسون هنا معنا يف هذا اليوم
]. األطفال[هذا اليوم يومكم، ونظرا إىل ما فعلتم فإن الغد هو لهم السيد رئيس احلكومة، السيد الرئيس،   

عن ] السلمية[علينا أال نتركهم فريسة لسياسات التطرف واليأس، فريسة ألولئك الذي يريدون إخراج هذه العملية 
لزمن طويل جدا كان . علينا أال نخون مستقبلهم. همسارها ألنهم ال يستطيعون التغلب على خماوف املاضي وأحقاد

ولزمن طويل جدا تلقوا تعليمهم من أحداث . شباب الشرق األوسط واقعين يف شرك احلقد الذي ليس من صنعهم
، علينا حتقيق نبوءة أشعيا إليهمبالنسبة . ف إىل موسم السالممكاننا اآلن أن نمنحهم فرصة التعرإن يف إ. احلروب

لقد بدأ أبناء إبراهيم، . صيحة العنف لن تسمع بعد اآلن يف أرضكم، وال تدمير وال تخريب ضمن حدودكم القائلة إن
شالوم، سالم، : وإننا نحييهم اليوم، بكل قلوبنا ونفوسنا، قائلين لهم. وأحفاد إسحق وإسماعيل، معا رحلة جسورة

  .)تصفيق(. بيس
  

سيدي الرئيس، أود أن أشكركم . عادة، سيداتي وسادتيالسيد الرئيس، أصحاب الس :وزير اخلارجية بيرس  
إن ما . والواقع أين أود أن أشكر كل الذين جعلوا هذا اليوم ممكنا. وأشكر الشعب األميركي العظيم على السالم والدعم
ق لقد اتف. باألمس كان األمر حلما، وأصبح اليوم التزاما. نفعله اليوم أكثر من جمرد توقيع اتفاق، إنه ثورة

اإلسرائيليون والفلسطينيون، الذين قاتلوا بعضهم بعضا ملا يقرب من قرن، على أن يتحركوا بحزم على طريق 
  .احلوار والتفاهم والتعاون

وكما وعدنا، فإننا سنتفاوض معكم بشأن تسوية دائمة، وسنتفاوض مع جيراننا كلهم بشأن سالم   
وسنحول مثلث املرارة املؤلف من األردنيين  .ببنية اقتصادية وسندعم هذا االتفاق .)تصفيق(. شامل، سالم للجميع

وسنخفض حواجزنا ونوسع . والفلسطينيين واإلسرائيليين إىل مثلث لالنتصار السياسي واالزدهار االقتصادي
. بحيث تتمكن السلع والضيوف من التجوال بحرية يف األماكن كلها، األماكن املقدسة واألماكن األُخرىطرقنا 
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جديدة على أرضنا القديمة، أن ) كومنولث(علينا أن نبني رابطة شعوب . ينبغي أن يكون هذا تكوينا جديدا          
ومن أجل هؤالء علينا إنهاء الهدر الناجم عن سباق التسلح، . لألطفالللشعوب وشرقا أوسطا نبني شرقا أوسطا 

  .)تصفيق(. وتوظيف مواردنا يف التعليم
لنقل ـ مرة . نصبح جمتمعا مدنيادعونا . تكشفت أمام أعيننا مأساتان متوازيتانسيداتي سادتي، لقد   

لنقل وداعا للعداء، وليتوقف سقوط الضحايا على . ىل األبد ـ وداعا للحروب وللتهديدات وللبؤس اإلنساينوإ
  .)تصفيق(. اجلانبين

مضمونين فيه، منطقة ذات سوق لنبنِ شرقا أوسطا من األمل يكون إنتاج طعام اليوم وازدهار املستقبل   
إننا مدينون بذلك جلنودنا الذين سقطوا، ولذكرى ضحايا احملرقة . مشتركة، شرقا أدنى بجدول أعمال طويل األمد

  .النازية
لتكن ذكراهم أساسنا الذي نقيم عليه . قلوبنا اليوم حزينة لفقدان حياة شباب وأبرياء باألمس يف بلدنا  

ونحن نأسف . إن املعاناة إنسانية قبل أي شيء آخر. )تصفيق(. كبهم، حديثهم والقديماليوم ذكرى سالم على موا
إننا نبدأ يوما جديدا، وقد يكون اليوم طويال وتكون . كذلك على األرواح البريئة التي قضت من الفلسطينيين

، إنك ترئس اآلن ـ السيد الرئيس. ا مكثفا للعمللى جدول مواعيدنا أن يلبي برناجمويجب ع. التحديات هائلة
  .طويل جدا ملنطقتنا ولشعبناتاريخيا ـ يوما واعدا جدا من تاريخ 

لنضف أمال إىل العزم، ألننا كلنا نؤمن، ومنذ . أشكركم جميعا، أيها السيدات والسادة، ولنصلِّ معا  
  .)إقامة صالة يهودية(. إبراهيم، باحلرية، بالسالم، وببركة أرضنا العظيمة وروحنا العظيمة

سالم، سالم : من مدينة القدس اخلالدة، من هذا املرج األخضر الواعد للبيت األبيض، لنردد معا، بلغة إجنيلنا         
  .)تصفيق(. عليه هو البعيد، وعليه هو القريب، قال الرب، وأنا سأشفيه، شكرا

    
زوجة بمشاعر الغبطة سادتي، يف هذه اللحظات التاريخية املموالسيد الرئيس، سيداتي  *:السيد عباس  

وأقصى درجات اإلحساس بمسؤولية ما يجري من أحداث تطال جممل منطقتنا، أحيّيكم، وأحيّي هذا اجلمع الكريم 
  .وأتمنى أن يكون هذا اللقاء يف واشنطن بداية لتحول إيجابي وبناء ملصلحة الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي

التعايش السلمي والتعاون هما السبيل الوحيد إىل التفاهم  لقد وصلنا إىل هذه النقطة إيمانا منا بأن  
واالتفاق، الذي نوقعه اليوم، هو تعبير عن قرارنا يف منظمة . وحتقيق أماين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي

  .التحرير الفلسطينية بأن نفتح صفحة جديدة يف عالقاتنا مع إسرائيل
رة حتف بها خماطر ومصاعب عديدة، لكن إرادتنا املشتركة يف ونحن نعلم جيدا أن هذه جمرد بداية ملسي  

جتاوز كل من يعترض السالم وإيماننا املشترك بأن السالم هو السبيل الوحيد إىل األمن واالستقرار وتطلعنا 
. املشترك إىل غد آمن يتميز بالتعاون؛ كل ذلك سيمكننا من التغلب على كل العقبات بفضل تأييد اجملتمع الدويل
وأخص هنا بالذكر حكومة الواليات املتحدة األميركية التي يقع على عاتقها االستمرار يف لعب دور فعال يف 

  .املرحلة املقبلة من أجل استكمال هذا اإلجناز العظيم
بأننا نتطلّع بأمل وتفاؤل شديدين إىل سنتين من اليوم حيث تبدأ ويف هذا اجملال يهمني التأكيد   

قضية القدس، والالجئين، : هائي لبالدنا حلل القضايا األساسية الباقية، خصوصاالنمفاوضات الوضع 
  .واملستوطنات، وحينها نضع اللبنة األخيرة يف صرح السالم الذي نرسي قواعده اليوم

إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني هو عملية التنمية االقتصادية بعد سنوات من   
ونحن نتطلع إىل دعم العامل وتشجيعه . خالله مرافقنا ومؤسساتنا الوطنية عبئا ثقيال ومرهقاالنضال الذي حتملت 

  .لنا يف معركة البناء والتطور التي بدأت اليوم
أشكر حلكومة الواليات املتحدة وحكومة روسيا االحتادية دورهما ومساعيهما وحرصهما على رعاية   

وأتطلع إىل أن . كومة النرويجية يف إخراج هذا االتفاق إىل حيز الوجودمسيرة السالم، كما أذكر بالتقدير دور احل
نشهد قريبا نتائج إيجابية بالنسبة إىل باقي املسارات العربية ـ اإلسرائيلية حتى نمضي وأشقاؤنا العرب سويا يف 

  .هذه املسيرة السلمية الشاملة
  .شكرا لكم  

                                                 
 .23، ص 26/9/1993، 954، العدد )نيقوسيا(، "فلسطين الثورة" *
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عرفات، أعضاء الكونغرس، زوارنا يس، السيد رئيس احلكومة، الرئيس السيد الرئ :وزير اخلارجية كريستوفر         

  .يشرفني أين شهدت توقيع هذا االتفاق ممثال الواليات املتحدة. الرفيعين، ضيوفنا، أصدقاءنا وزمالءنا
اإلسرائيليون  اتخذ لقد. ماليين الناس حلمت بهذه اللحظة، هذه اللحظة اخلاصة بهذه املنطقة بالذات  

ولقد . ينيون خطوة درامية باجتاه سالم عادل ودائم وشامل يمكنه أن ينقذ حياة الناس يف الشرق األوسطوالفلسط
ولقد اخترقوا . جتاوزوا، على ما يبدو، عقبات ال تقهر يف وضعهم إطار إعالن املبادئ وشروط االعتراف املتبادل

وهذا ما يعطي . ذه العملية شجاعة وخبرة يف إدارة الدولة فائقتينوأثبتوا من خالل ه. حواجز الكراهية واخلوف
  .أمال صادقا بأنهم سيكملون الرحلة التي بدأوها اليوم

من قبل احلزبين هنا يف الواليات د بقوة رة جلهد دؤوب، دويل املدى، ومؤيَّولقد كان هذا اإلجناز ثم  
أكتوبر /الذي عقد يف تشرين األولع يف مؤتمر مدريد وكما قال الرئيس، فإن أساس هذا االختراق وضِ. املتحدة
، والذي جتاوز املوانع التي كانت قائمة يف وجه احملادثات العربية ـ اإلسرائيلية املباشرة وأطلق عملية 1991

 1978وبدوره، مل يكن جناح مدريد ليتحقق من دون أساسه، الذي هو اتفاق كامب ديفيد لسنة . ةيسالم حقيق
  *].19[75و 1974ك االشتباك بين إسرائيل ومصر وسوريا لسنتي واتفاقات ف

وأعبر بصورة خاصة عن تقديري لوزير . وإين أحيي كذلك وأهنّئ أولئك الذين ساعدوا يف زمن معين  
وجعلوا من املمكن  )تصفيق(هولست وزمالئه النرويجيين الذين عملوا يف ظل أوضاع شديدة الصعوبة ة اخلارجي

وكذلك فإننا مدينون بالشكر لوزير اخلارجية وزمالئه املصريين، ولكثيرين . شأن إعالن املبادئتسهيل التفاوض ب
  .)تصفيق(. كثيرين غيرهم من الذين قدموا مساعدة غير حمدودة لعملية السالم

ولكننا نفهم أيضا أن الكثير مما يجب عمله ما زال أمامهم إذا كان . إننا جميعا فخورون بإجنازهم الرائع  
  .هذه الشجرة حديثة الغرس أن تثمرل

وإننا نأمل، ونؤمن، بأن هذا . إن الواليات املتحدة تلتزم سالما شامال بين إسرائيل وجيرانها العرب كلهم  
وتبقى الواليات املتحدة جاهزة . االتفاق سيحفز تقدما يف احملادثات بين إسرائيل وكل من سوريا واألردن ولبنان

ل االتفاقات املوقعة على الطاولة يوضات املقبلة، ولن نوفر جهدا ملساعدة األطراف يف حتوللقيام بدورها يف املفا
. لكننا لسنا الشريك الوحيد بالتأكيد. وسنبقى شريكا كامال يف البحث عن السالم. إىل حقائق قائمة على األرض

ال يمكن . هة أي جهد لتخريب السالمإننا بحاجة إىل أن ينضم إلينا اجملتمع الدويل بأسره يف هذا العمل، ويف مواج
ويدل . هناك مشكالت كثيرة وكثيرة تبقى بال حل. )تصفيق(. السماح بفشل هذا االتفاق اإلسرائيلي ـ الفلسطيني

االتفاق التاريخي لهذا اليوم على أن الشرق األوسط ليس بحاجة إىل أن يكون مرجال لألعمال العدوانية، بل يمكنه 
  ).تصفيق(. وشكرا. لك ـ مهدا لألملأن يكون ـ بدال من ذ

    
باسم الرئيس يلتسن أود أن  .السيد الرئيس، السيد رئيس احلكومة، الرئيس :زيريفووزير اخلارجية ك  

أهنئكم والزمالء واألصدقاء اآلخرين املوجودين هنا الذين جعلوا من املمكن ـ ومن خالل جهودهم امللتزمة 
  .طوة الكبرى على الطريق الطويلة للسالم الشامل يف الشرق األوسطوإرادتهم الطيبة ـ القيام بهذه اخل

ولألسف، فإن هذا ليس أكثر من خطوة أوىل ـ . أعتقد أنه حقا وقت االبتهاج، لكنه ليس وقت الشعور باخلفّة  
من وأود أن أؤكد لكم أن روسيا واحدة . وقد تكون خطوة كبرى لكنها خطوة أوىل ـ على الطريق الطويلة الطويلة

لن توفر جهدا، إىل جانب الواليات املتحدة، ومع  *وهكذا، فإن عملية السالم. ، ال الشهود فحسب، بل الرعاةالرعاة
 )تصفيق(ومن . األمم املتحدة وأطراف مهتمة أُخرى، ملتابعة السير على هذا الطريق ولن تدع هذا احلدث املهم يفشل

عملية سالم الشرق األوسط دخلت مسارها ـ وأنا متأكد من أنها  ومن دواعي السخرية أنه يف الوقت الذي يبدو أن
  .ستتحرك باجتاه سالم دائم ـ فإن هناك قوى أُخرى تهدد األمن يف املنطقة

ويمكننا أن نرى، . قبل ثالثة أيام كنت يف كابول، يف أفغانستان، وعلى احلدود الطاجيكية ـ األفغانية  
. ف ـ الدينية وغير الدينية فقط، التطرف السياسي ـ تقوم بمهمتها التدميريةحتى هناك، قوى الهدم واإلرهاب والتطر

وأعرف أن هنالك يف أجزاء أُخرى من هذه املنطقة أيضا مؤشرات تدل على هذا اخلطر اجلديد، وآمل بأال نقصر 
املشروعة  جهودنا املشتركة على السالم بين إسرائيل وجيرانها، وعلى قضية الفلسطينيين كي يكسبوا حقوقهم

                                                 
 .في األصل *
 )المحرر. (روسيا: لمقصودهكذا في المصدر، وقد يكون ا *
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وستكون روسيا، يف هذا أيضا، راعية ـ مشاركة . فحسب، بل أيضا كي ننظر إىل االستقرار يف املنطقة بأسرها
  .)تصفيق(. صادقة وحازمة

. خرى، أشكركم لكل اجلهد الذي بذله جميع الرؤساء ووزراء اخلارجية البارزين، احلاليين والسابقينمرة أُ  
. السالم يف الشرق األوسطبلة من السياسيين إىل هذا احلد بمسألة السالم، بل بأرباح وآمل بأال تنشغل األجيال املق
  .)تصفيق(. شكرا. واآلن هو الوقت املالئم لذلك

  
  .الرئيس كلنتون، رئيس الواليات املتحدة، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي :رئيس احلكومة رابين  
يني هنا، يف هذا اليوم، ليس باألمر السهل، ال بالنسبة إيلّ إن توقيع إعالن املبادئ اإلسرائيلي ـ الفلسط  

كجندي يف حروب إسرائيل وال بالنسبة إىل شعب إسرائيل، وال بالنسبة إىل الشعب اليهودي يف الشتات، الذي يرقبنا 
لعنف ومؤكد أن األمر ليس سهال بالنسبة إىل عائالت ضحايا احلروب وا. اآلن بكثير من األمل اخملتلط باخلشية

واإلرهاب، الذين لن تشفى آالمهم، وبالنسبة إىل اآلالف الكثيرة من الذين دافعوا عن حياتنا بأنفسهم، بل ضحوا 
واليوم، عشية هذه الفرصة ـ فرصة . جدا ابالنسبة إىل هؤالء، جاء هذا االحتفال متأخر. بحياتهم من أجل حياتنا

  .منهم بحب باق إىل األبدالسالم ـ وربما نهاية العنف واحلروب، نتذكر كال 
لقد جئنا من القدس، العاصمة القديمة واألبدية للشعب اليهودي، جئنا من أرض مصابة بالكرب واحلزن،   

لقد جئنا كي . أبناءهنـ مل تبكِ األمهات فيه  اجئنا من شعب، وموطن، وعائلة، مل تعرف عاما واحدا ـ بل شهرا واحد
ة، وكي ال يعاين أبناؤنا، وأبناء أبنائنا، جتربة األكالف املؤملة للحرب والعنف نحاول، ونضع حدا، لألعمال العدواني

ولقد جئنا لِنُؤَمِّن حياة هؤالء، ولطمأنة النفوس وذكريات املاضي املؤملة، وكي نأمل . )تصفيق(. واإلرهاب
  .بالسالم ونصلي من أجله

نحن، اجلنود . التربة نفسها واألرض نفسهالنقل لكم، أيها الفلسطينيون، أن قدرنا هو أن نعيش معا على   
الذين عدنا من املعارك ملطخين بالدم، نحن الذين رأينا أقرباءنا وأصدقاءنا يُقتلون أمام أعيننا، نحن الذين 

حضرنا جنائزهم ومل نكن نستطيع النظر إىل عيون أهلهم، نحن الذين جئنا من أرض يدفن األهل فيها أطفالهم، 
كفى ما هدر من دم وما ذرف : اليوم لكم، وبصوت عالٍ وواضح لضدكم، أيها الفلسطينيون، نقونحن الذين حاربنا 

  ).تصفيق(. من دموع، كفى
أناس يريدون بناء بيت، . إننا أناس، مثلكم. إننا ال نضمر كراهية جتاهكم. ليست لدينا رغبة يف االنتقام  

 جنب، بكرامة وتفاهم، كآدميين، وكرجال أحرار، إننا وزرع شجرة، ويريدون أن يحبوا، وأن يعيشوا معكم جنبا إىل
وداعا : دعونا نصلي ليوم آتٍ نقول فيه كلنا. كفى: ونكرر قولنا لكم )تصفيق(نعطي السالم اليوم فرصة ونقول لكم 

إننا نرغب يف فتح فصل جديد يف الكتاب احلزين حلياتنا معا، فصل من االعتراف املتبادل ومن حسن . للسالح
  .إننا نأمل ببدء عصر جديد من تاريخ الشرق األوسط. ر ومن االحترام املتبادل ومن التفاهماجلوا

إننا نبدأ اليوم، هنا يف واشنطن، يف البيت األبيض، حسابا جديدا يف العالقات بين الشعوب، بين األهل   
  .أتعبتهم احلرب، بين األطفال الذين لن يعرفوا احلرب نالذي

وقيمنا املناقبية العليا نبعت آلالف األعوام دة، سيداتي وسادتي، إن قوتنا الداخلية رئيس الواليات املتح  
شيء موسم، ولكل غرض حتت السماء زمن، زمن للوالدة  للك: ، الذي نقرأ يف الزمة منه ما يقول"كتاب الكتب"من 

هية، زمن للحرب وزمن زمن للحب وزمن للكرازمن للبكاء وزمن للحب، وزمن للموت، زمن للقتل وزمن للشفاء، 
  . )تصفيق(. سيداتي وسادتي، لقد حل زمن السلم. للسلم

بعد إذنكم، يا رجال السالم، ". آمين" ،ـ كما قلتم" آمين"عادتنا يف التقاليد اليهودية أن ننهي الصالة بكلمة   
أدعو كل احلاضرين ، مع من يتطوع لذلك، وإين رددها اليهود يومياالتي ي الصالةسوف أختم بكلمات مأخوذة من 

  .)تصفيق). (إقامة صالة يهودية(". آمين: "إىل االنضمام إيلّ يف قول
  

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، سيداتي سادتي، أود أن أعبّر عن تقديرنا الكبير  *:الرئيس عرفات  
  .للرئيس كلنتون وحكومته لرعاية هذا احلدث التاريخي الذي يرقبه العامل بأسره

                                                 
 .14/9/1993، )لندن" (الحياة" *
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نني يا سيدي الرئيس، أغتنم الفرصة ألؤكد لكم ولشعبكم العظيم أننا نشاطركم مبادئ احلرية والعدالة إ  
  .وحقوق اإلنسان التي يطمح شعبي إىل التمتع بها

أن يكون هذا االتفاق الذي نوقع عليه اليوم هو بداية لطي صفحة اآلالم والعذاب التي  شعبيكما يأمل   
دوركم يا سيدي الرئيس إننا نعول على . ح عهد السالم والتعايش واملساواة باحلقوقاستمرت طوال قرن وأن يفتت

  .ودور جميع الدول التي ترى أن السالم يف العامل ال يكتمل بدون سالم الشرق األوسط
بجميع  338و 242إن تطبيق االتفاق والتوجه نحو حل نهائي بعد سنتين من تنفيذ قراري جملس األمن   

فلسطينية وإسرائيلية وكذلك مسؤولية  ةل قضايا القدس واملستوطنات والالجئين واحلدود مسؤوليجوانبهما وحل
دولية شاملة للمساعدة على التغلب على املصاعب الهائلة التي ال تزال تعترض املسيرة من أجل الوصول بها نحو 

  .السالم النهائي والشامل
ىل قيادته التي نلتقي معها اليوم إىل شعب إسرائيل وإ اجلديدة أتوجهيف بداية هذه املرحلة التاريخية   

ألول مرة مؤكدا أن القرار الصعب الذي توصلنا إليه معا كان يحتاج إىل شجاعة كبيرة واستثنائية وأننا سوف 
وهذا ممكن وسيتحقق . نحتاج إىل مزيد من الشجاعة والتصميم لنواصل مسيرة بناء التعايش والسالم بيننا

  .شتركة وبالعمل على إرساء قواعد السالم العادل والشامل مع جميع األطراف وعلى كل املساراتباإلرادة امل
وشعبنا ال يعتبر أن ممارسة حقه يف تقرير املصير يمكن أن يشكل اعتداء على حقوق جيرانه ومساسا   

املشتركة واالنفتاح بين ر ضمانة لتحقيق احلياة ور بالغبن والظلم التاريخي هو أكببأمنهم بل إن يف إلغاء الشع
  .شعبينا وبين أجيالنا املقبلة

مثل هذا . ة للسالم، للسالميإن شعبينا يراقبان اليوم هذا األمل التاريخي ويريدان إعطاء فرصة حقيق  
للدخول يف عملية البناء والتطور االقتصادي واالجتماعي والثقايف والتي نتطلع إىل التحول سيعطينا الفرصة 

  .دولية فيها كما يتيح الفرصة أمام جميع أشكال التعاون على نطاق واسع ويف كل امليادين أوسع مساهمة
أشكركم يا سيدي الرئيس ونأمل أن يكون لقاؤنا بداية جديدة لعالقات مثمرة وفعالة بين الشعبين   

  .األميركي والفلسطيني
تسن وكذلك نشكر الوزيرين ىل الرئيس بوريس يللشكر إىل دولة روسيا االحتادية وإكما أتوجه با  

  .كريستوفر وكوزيريف وحكومة النرويج ووزير خارجيتها لدورهم اإليجابي يف التوصل إىل هذا اإلجناز الكبير
  .وأوجه حتية إىل كل إخواننا القادة العرب ويف العامل الذين ساهموا يف الوصول إىل هذا اإلجناز  
عب معارك حياتنا وهي تستحق منا كل اجلهود ألن أرض أيها السيدات والسادة هي أصإن معركة السالم   

  .السالم تتوق للسالم العادل والشامل
  .شكرا شكرا شكرا  

  
وكما احتفل الشعب اليهودي هذا . لقد مُنحنا االمتياز العظيم لرؤية انتصار السالم هذا :الرئيس كلنتون  

عصر جديد، ال للشرق األوسط فحسب، بل للعامل األسبوع بفجر عام جديد، دعونا نغادر هذا املكان لنحتفل بفجر 
  .بأسره

. إن الصوت الذي سمعناه اليوم، مرة أُخرى، كان ـ كما يف أريحا القديمة ـ صوت أبواق تُسْقِط اجلدران  
هذه املرة، تمجد الرب، ال تعلن األبواق . جدران الغضب والشك بين اإلسرائيلي والفلسطيني، بين العربي واليهودي

  .ك املدينة، بل بدايتها اجلديدةدمار تل
واآلن، لنعد نحن املوجودين هنا اليوم كل إىل حصته من ذلك اجلهد، مدفوعا بروح هذه اللحظة، جمددا   

  . آمالنا، مستلهما حكمة الله الذي جمعنا يف هذا اليوم البهيج
  ).تصفيق(. إذهبوا كصانعي سالم. إذهبوا بسالم  
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