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  *كلمة رئيس احلكومة اإلسرائيلية
  ن األردين ـ اإلسرائيلي املشتركبعد توقيع اإلعال 

  **.25/7/1994واشنطن، 
  

رئيس الواليات املتحدة، صاحب اجلاللة امللك حسين عاهل األردن، أصدقائنا، سيداتي وسادتي، سأبدأ   
قبنا اآلن بارتياح هائل وفرح كبير، ألن كابوس ماليين العيون يف جميع أنحاء العامل ترا. شالوم: بالكلمة العبرية

ويف الوقت ذاته ماليين العيون يف الشرق األوسط تنظر إلينا بأمل كبير من القلب بأن أوالدنا . احلرب ربما انتهى
  .وأحفادنا لن يعرفوا احلرب بعد اآلن

رب قهنا يف واشنطن، هو أواإلعالن الذي وقعناه اآلن . سيداتي سادتي، اليوم نقدم لشعبينا هدية رائعة  
لقد مشينا طريقاً طويالً باجتاه معاهدة سالم كاملة، ومع أن عملنا مل ينته حتى اآلن، فإن . شيء التفاقية سالم

  .أملي وإيماين أننا ليس بعيداً من اليوم سنعود لتوقيع اتفاقية سالم نهائية ودائمة
. وبعد قليل ستسود الظلمة. ننا يف الشرق األوسطالسيد الرئيس، صاحب اجلاللة، إنه وقت الغسق يف أوطا  

نحن . واتخذنا اليوم خطوة كبيرة على طريق السالم. ولكن مواطني إسرائيل واألردن سوف يرون ضوءاً كبيراً
ومن هنا، وعلى بعد آالف . واألردن قد اخترنا أن نتحدث مع بعضنا البعض، بدالً من أن نواصل حالة احلرب

أولئك الذين سقطوا يف احلروب من فإنني أود أن أهنئ سكان إسرائيل واألردن، وأن يتذكروا األميال من الوطن، 
  .اجلانبين، وأن يقولوا لألطفال على جانبي احلدود بأننا نأمل ونصلي بأن تكون حياتكم خمتلفة عن حياتنا

ويف هذه . كل مكانونحن ندرك معاناة العامل، وعذاب الناس يف . أنا أعتقد أننا بلد صغير بقلب كبير  
الساعة، وبينما نحتفل هنا يف واشنطن، فإن أفراد اجليش اإلسرائيلي والوحدات الطبية يحاولون إنقاذ أرواح اآلالف 

ولكن يف الوقت ذاته، فإن اجلنود اإلسرائيليين، وفريق . إن مل يكن أكثر من الذين هم على حافة املوت يف رواندا
يف األرجنتين بدعوة من احلكومة األرجنتينية يحاولون إنقاذ أرواح أو جثث أولئك اإلنقاذ اإلسرائيلي املوجودين 

الناس، من املبنى الذي دمره  فوا، جثث إخوانهم، باإلضافة إىل غيرهم منذين تعرضوا للهجوم وقتلوا أو اختال
وفريق اإلنقاذ اإلسرائيلي يف رواندا . بت ضد اليهود جملرد أنهم يهودوهذه اجلريمة الرهيبة ارتك. رهابيون القساةاإل

وكذلك أولئك يف األرجنتين باإلضافة إىل رفاقهم يف السالح الذين يدافعون عنا يف الوطن، هما وجها العملة 
  .الواحدة

السالم،  سيدي الرئيس، يشهد اإلعالن على قدرتنا يف إسرائيل واألردن على التعجيل بجهودنا باجتاه  
  . سنة من العداء 46 لالعقبات، لتحقيق االختراق، ولوضع حد نهائي ولتخطي 

نحن بدأنا برحلة على طريق يجب أن . شكراً لكل ما فعلته من أجلنا وملا ستفعله. سيدي الرئيس، شكراً لك  
الدول والشعوب التي تبين نكملها، وأنا أناشد الواليات املتحدة، قائدة جهود السالم يف الشرق األوسط، أن تساعد 

  .شجاعتها وجتازف، من أجل السالم، ألنه هدف نبيل
واإلجناز السياسي الذي قدمناه اليوم للجمهور هنا يف واشنطن، هو جزء من جدول أعمال كامل ال يزال   

ارة من مواضيع صعبة مثل احلدود واملياه، إىل التج. بحاجة إىل التوضيح يف مداوالت جدية ال تزال أمامنا
السالم يف منطقتنا عليها، وبالطبع األمن والعالقات الدبلوماسية، فإن واجبنا  ىوالعالقات االقتصادية التي سيبن

وهذا العمل اجليد مل يكن باإلمكان إكماله . بدءًا من اليوم، هو أن نحول البنود املكتوبة على الورق إىل واقع معاش
لشرق األوسط، لقد جنحتم يف إقامة مكان لكم يف تاريخنا، وهو دون قيادتكم وتصميمكم يف صنع السالم يف ا

وامتناننا من القلب موجه أيضاً لوزير اخلارجية وفريق السالم الذي يعمل معه، . مشرف، ونحن نشكركممكان 
ن والذي يسعى إىل السالم، وكذلك شكرنا إىل أجيال من أعضاء احلكومات األميركية السابقة، الذين بحثوا لسنوات ع

  .جسر بين إسرائيل واألردن وغيرهم من الشعوب العربية

                                                 
 .يتسحاق رابين *

 .26/7/1994، )بيروت" (السفير" **
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