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  يف حفل توقيع نتونيكلمة الرئيس بيل كل
  ن األردين ـ اإلسرائيلي املشتركاإلعال

  *.25/7/1994واشنطن، 
  
  

صاحب اجلاللة، السيد رئيس وزراء إسرائيل وعقيلته، الضيوف البارزين، جنتمع اليوم لكي نقف شاهدين   
يدة من التاريخ يف األراضي القديمة حيث ومع اقتراب هذا القرن من نهايته، تنفتح أمامنا مرحلة جد. أمام التاريخ

  .يختار الرجال الشجعان الوفاق بدالً من النزاع
فصل جديد من مسيرة األمل ضد اليأس يف هذا املكان وأمام هذه ومع كتابة . واليوم يتجدد إيماننا  

 15كامب ديفيد قبل  وقيادة الرئيس كارتر يف غنومناحم بيالطاولة التاريخية، فإننا نذكر شجاعة أنور السادات 
سنة، وجهود الرئيس بوش جلمع إسرائيل وجيرانها معاً يف مدريد قبل سنتين، وذلك اليوم الساطع يف أيلول 

من السنة املاضية عندما أعلن رئيس الوزراء رابين والسيد ياسر عرفات أن شعبيهما لن يحاربا بعضهما ] سبتمبر[
  . البعض بعد اآلن

بعد أجيال ". إعالن واشنطن"ذه الروحية، سيوقع امللك حسين ورئيس الوزراء رابين اليوم، وانطالقاً من ه  
اململكة الهاشمية األردنية ودولة إسرائيل سوف يعلنان بإجالل ] زعيمي[من العداء والدماء والدموع، فإن قادة 

يتعهدان بحل خالفاتهما عبر  وبدءاً من هذا اليوم فإنهما. والعامل شاهد على ذلك أنهما أنهيا حالة العداء بينهما
ذ اإلجراءات التي تؤثر سلباً على أمن اآلخر، وسوف حتبطان اوسوف تمتنع الدولتان عن اتخ. الطرق السلمية

  .حماوالت أولئك الذين يستخدمون اإلرهاب لتهديد أي منهما
حسن هنا علنًا  وقبل أقل من سنة التقى ويل عهد األردن األمير. إن إعالن واشنطن هو نتيجة جهد شاق  

وسعت إسرائيل واألردن معاً، ومع نصائح الوزير كريستوفر احلكيمة، . يرسبوللمرة األوىل وزير خارجية إسرائيل 
  .من أجل السالم ونحن جميعنا مدينون لهم

ويستغرق عبور نهر األردن دقيقة أو دقيقتين، ولكن املسافة كما نذكر جميعنا منذ وقت طويل كانت تبدو   
فتوحة للحروب األخيرة تركت أجياالً من اإلسرائيليين والقوة البشعة للذرائع القديمة، واجلروح امل .هائلة

واليوم يقدم امللك حسين . واألردنيين والفلسطينيين غير قادرين على تخيل، ناهيك عن بناء حياة سلمية وآمنة
  .يف منطقة سالم ورئيس الوزراء رابين لشعبيهما عملة جديدة من األمل وفرصة لالزدهار

وافق األردن وإسرائيل على متابعة مفاوضاتهما بحيوية للتوصل إىل اتفاقية " إلعالن واشنطن"ووفقاً   
يلتقي امللك حسين ورئيس الوزراء رابين كلما دعت وسوف . 338و 242راري جملس األمن سالم مبنية على ق

هو سالم عادل ودائم وشامل بين إسرائيل وجميع ا موهدفه. احلاجة لإلشراف مباشرة على املفاوضات وإدارتها
جيرانها، سالم يعترف ويحترم كل منهما فيه حرمة أراضي اآلخرين واستقاللهم وحقوقهم يف العيش بسالم ضمن 

  .حدود آمنة ومعترف بها
وخالل هذا الوقت، فإن األردن وإسرائيل قد قررا اتخاذ خطوات فورية لتطبيع العالقات وحل اخلالفات   

ووافقا على مسح احلدود الدولية بناء على عمل جلنة احلدود الفرعية التابعة .  اجملاالت املشتركة التي تهمهميف
وقررا أن يكون هدف املفاوضات بشأن املوارد املائية التوصل إىل تخصيص احلصص الصحيحة للطرفين . لهما

جرام، لدين بالتعاون من أجل مكافحة اإليف البمن مياه نهري األردن واليرموك، كما قررا أن تقوم قوات الشرطة 
وقررا أن يكون هدفهما املشترك إلغاء كل املقاطعات االقتصادية، وإقامة . وبالتركيز على مكافحة تهريب اخملدرات

  .التعاون االقتصادي الثنائي
وبدءاً من هذا اليوم فإن األردن وإسرائيل قد وافقا على اتخاذ اخلطوات العملية األوىل لتقريب شعبيهما   

وسوف يقيمان خطوطاً . من بعضهما البعض، والسماح لشعوب العامل باملشاركة يف التمتع بعجائب بلديهما
بين بلديهما، يف العقبة وإيالت، ومعبر مباشرة، وربط شبكات الكهرباء بينهما، وفتح معبرين على احلدود هاتفية 
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يف الشمال، والتعجيل باملفاوضات الهادفة لفتح ممر جوي دويل بين البلدين، وإعطاء حرية املرور لسياح الدول 
  .لسفر بين بلديهمالالثالثة 

كتبت يا صاحب اجلاللة، بعد لقائنا األول، . هذه هي لبنات السالم احلديث يف األراضي املقدسة القديمة  
ن اغتياله على مدخل املسجد األقصى يف إوقلت يل . يل رسالة من القلب ذكرت فيها جدك احملبوب امللك عبد الله

ولو أكمل مهمته كما قلت يل لكانت منطقتكم قد . القدس قد جاء يف وقت كان يسعى فيه لتحقيق السالم مع إسرائيل
  .حفيد عبد الله قد حقق حلمهسنة، فإن  43واليوم، وبعد . عقود من احلرب 4تفادت 

ويف اإلعالن الذي ستوقعه، فإن دورك كوصي على األماكن اإلسالمية املقدسة، بما فيها املسجد األقصى   
قد تمت صياغته، ووافقت إسرائيل على إعطاء دور األردن التاريخي مركز األولوية فيما يتعلق باألماكن املقدسة 

  .خالل مفاوضات املرحلة النهائية
لسيد رئيس الوزراء، عندما زرتني للمرة األوىل يف البيت األبيض، حتدثت ببالغة عن حياتك كجندي ا  

ن شعبك قد عانى ما إوقلت يل . عقود دموية من النضال للبقاء على قيد احلياة 4يدافع عن بالده ويقودها خالل 
شهر وقفت يف هذه احلديقة وصافحت يد أ 10وقبل . ن هذا هو الوقت لصنع السالمإفيه الكفاية من سفك الدماء، و

اليوم تقف مع امللك حسين، املتحدر من النبي حممد، لكي تعلن أن األردن . ياسر عرفات قائد الشعب الفلسطيني
ويف إعطاء شعبك األمل بحياة طبيعية وآمنة، فأنت يا سيدي، قد حققت مهمة حياتك . وإسرائيل قد أنهيا نزاعهما

  .حاربوا إىل جنبك لوقت طويل وحياة جميع أولئك الذي
وقوى الكراهية والعنف املظلمة ال تزال . واآلن، ومع تقدمنا إىل األمام، علينا أن نكون حذرين من األوهام  

امللك حسين، ورئيس الوزراء رابين، مع بدئكم أنتم وشعوبكم يف . ويجب أن ال نسمح لهم بالنجاح. تسرح يف بالدكم
وكما دعمناكم يف الوصول إىل هذه املرحلة، فإن الواليات لم أن الطريق لن يكون سهالً، رحلة السالم هذه، فإننا نع

حتى نضمن أن السالم الذين تسعون إليه سيسود نا أن نمشي معاً لوعلينا ك. املتحدة ستمشي األميال األخيرة معكم
  .دفنا املشترك بالسالم الشامليف األراضي املقدسة، وأن ينتشر إىل جميع جيران إسرائيل العرب، ويجب حتقيق ه

واآلن، ونحن نشهد توقيع هذا اإلعالن، ونصفق لشجاعة هذين الرجلين، عونا نتذكر أن السالم هو أكثر   
دعونا نتقدم . إنه حماولة جريئة لكتابة تاريخ جديد ترشده مباركات الله. من التعهد بااللتزام بكلمات على ورقة

 .شكراً جزيالً. ألننا إذا تبعنا طريقة فإننا سنحقق بالفعل سالم األجيال. اإلعالنإىل األمام إلعطاء احلياة لهذا 
  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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