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  لملك حسين أمام الكونغرس األميركيلخطاب 
  *.26/7/1994واشنطن، 

  
  

أيتها  ....أعضاء الكونغرس احملترمين ....احملترمين الضيوف.... فخامة رئيس اجمللس ....فخامة الرئيس  
لقد  .إنه لشرف كبير يل أن أقف أمامكم ممثلي األمة األميركية يف هذه املناسبة التاريخية.... السيدات والسادة

.. ونحن إذ ننشد لهم مستقبالً من السالم واالستقرار واألمن ...صنع مستقبل جميع شعوبنا أصبحنا اآلن شركاء يف
ال ريب أن يف ذلك ما يبهج قلب كل من سعى منا طوال عمره من أجل حتقيق هذا و.. فإن ذلك قد أصبح أمام أعيننا

  .الهدف
وكنا واعين دائماً ملسؤولياتنا جتاه أجيالنا ... الم متينلقد سعينا يف األردن على الدوام لتحقيق س  

ولقد سعينا إىل السالم الذي يطلق طاقات تلك األجيال .. القادمة من أجل توفير احلياة الكريمة املزجية لها
وال يمكن حتقيق شيء من ذلك . وبدون خوف.. حتى تستطيع حتقيق ذاتها وبناء مستقبلها بثقة واطمئنان.. اخلالقة

  .دون بلورة حوار مباشر على أعلى مراتب املسؤولية
مرحلة جديدة يف رحلة ... نتونيدعوة من الرئيس كل على والذي جاء بناء.. ويمثل لقاؤنا هذا يف واشنطن  

  .فهو بحق حمطة رئيسية على طريق السالم الشامل يف منطقتنا.. األردن وإسرائيل املشتركة نحو السالم
لقاء ثالثي أردين أميركي إسرائيلي مثّلني فيه مثلما مثّل اململكة األردنية الهاشمية وقد سبق هذا اللقاء،   

وقد تشكلت جلنة العمل الثالثية بموجب اتفاق أقر .. يرسبومثّل إسرائيل وزير اخلارجية شمعون .. شقيقي ويل العهد
  .1993] أكتوبر[ألول نتون يف البيت األبيض خالل تشرين اييف ذلك اللقاء الذي استضافه الرئيس كل

ولدى زيارتي األخيرة للواليات املتحدة وعلى ضوء سير املفاوضات قررت إطالع شعبي على احلقائق   
وقد خاطبت األسرة األردنية من خالل لقاء يل مع أعضاء جملس النواب .. التي تؤثر على سير مسعانا نحو السالم

  .وحظيت بمباركتهم وتأييدهم
وعليه فإن األردن كله معي هنا يف هذا ..  يتقدم عليه أي اعتبار آخر يف حياتيفتعبيرهم عن ثقتهم ال  

  .اليوم
وآخرين كثيرين ممن ضحوا بأنفسهم من أجل .. ونتذكر اليوم كذلك األجيال األردنية الثالثة الشجاعة  

.. ثيرون منهم مل يعودواوك.. لقد لبّى النداء العربي كل بيت أردين حينما أرسل ابناً من أبنائه للقتال.. فلسطين
  . وتضحيات هؤالء هي التي دفعتني ألكون معكم هنا يف هذا اليوم

إذ إن جدي األكبر الذي قاد الثورة العربية الكبرى من أجل حرية العرب .. وأسرتي كذلك دفعت ثمناً غالياً  
امللك عبد الله بن احلسين طيّب  ا جديأمّ ..يرقد يف جوار املسجد األقصى املبارك يف القدس.. ووحدتهم واستقاللهم

لقد كان رجالً مؤمناً بالسالم .. الله ثراه فقد سقط شهيداً على مدخل املسجد األقصى املبارك وكنت حينئذ بجانبه
  .ومن هنا فإنه معنا يف هذا اليوم.. الذي دفع حياته ثمناً له ولقد نذرت حياتي لتحقيق حلمه

  ...اجمللس فخامة رئيس  
بأننا عازمون .. ليوم آمل أن تقرأوا رسالة واضحة موجهة إىل الشعب األميركي والعامل أجمعويف لقائنا ا

أن تعود احلياة إننا نتوخى .. معاً على العمل الدؤوب لنزيل إىل األبد الظروف الشاذة التي حتكمت يف حياة شعبنا
.. طويلة يف ظل ظروف العداءانينا لفترة ومع أننا ع. ليصبح ذلك هو املنحى االعتيادي لها.. لطبيعتها وإنسانيتها

ولقد أدركنا جميعًا .. إنها تمثل الشذوذ والشر.. إنني واثق بأننا قادرون على رؤية هذه الظروف على حقيقتها إالّ
.. كما شعرنا أيضاً باخلوف الذي شدّ أوصالنا.. وبصمت االنعزال.. متمثلة باخلوف من املوت.. مظاهر هذه احلالة

وبمشيئة الله فإن ما نشهده . ا وبين العمل املشترك للتقدم نحو صنع مستقبل مشرق لألجيال القادمةوحال بينن
. هذه الظروف الفريدة تمكننا من اتخاذ اخلطوات الشجاعةإن .. لة السالمالة احلرب إىل حااليوم هو االنتقال من ح

بيعي االمتناع عن إجراء اللقاءات املباشرة فمن غير الط.. فلقاؤنا اليوم يمثل ثورة على كل ما هو غير طبيعي
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كما .. واملعلنة بين موظفينا وقياداتنا لنبحث يف كل أوجه اخلالف بيننا لنتمكن بمشيئة الله من معاجلتها وإزالتها
فلطاملا .. حجام عن جتسير الفجوة التي دفعنا بسببها ثمناً باهظاً من الدماء والدموعأنه من غير الطبيعي اإل

حتملنا معاً هذه اخلسارة التي ستترك آثارها علينا  لقد.. شبابنا وجلبنا احلزن واألسى آلبائنا وأجدادنا أهدرنا
ر رحلة بوتعرضا المتحانات قاسية ع.. حتمل الشعبان الساميان العرب واليهود الكثير لقد. لزمن طويل قادم

اه شعوبنا وأداء سؤولياتنا جتمقياماً ب.. األبد ىلإفلنعقد العزم على إنهاء هذه املعاناة مرة واحدة و.. التاريخ
  .نسان والبشريةلواجبنا نحو اإل

.. وأنا متيقن من حاجة أبناء سيدنا إبراهيم عليه السالم جميعاً إىل توفير السالم لهم.. أخاطبكم اليوم  
وأخاطبكم اليوم كجندي يسعى إىل حمل . الرساالت إىل البشرية جمعاءي مهبط الديانات السماوية ومهد هفأرضنا 

أن يعيش  وأخاطبكم كرجل يتفهم خوف جيرانه وما رجاؤه إالّ.. فقط ليمارس حقه يف الدفاع عن وطنه.. سالحه
وأخاطبكم . نسان ألمتهية والتعددية السياسية وحقوق اإلوأخاطبكم كرجل يسعى لصون الديمقراط. بسالم معهم

فقد اعترفوا بالشعب الفلسطيني .. اليوم مدفوعاً بمعرفتي بتلبية رئيس وزراء إسرائيل وحكومته نداء السالم
مع قيادة ذلك الشعب التي  338و 242وها هم يتفاوضون على أساس قراري جملس األمن الدويل .. وبحقوقه

ل من حتمّل املسؤولية وكنا أكثر من تضرر فقد كنّا أو.. ومن جانبنا فلن ننسى فلسطين للحظة. اختارها ممثالً له
يتقاسم .. وسيظل شعبنا يف األردن األسرة الواحدة من شتى األصول واملنابت. من نتائج املأساة الفلسطينية

أن تكون إن عقيدتي الدينية تستوجب . وهم أحرار يف اختيار مستقبلهم السياسي ومصيرهم.. أعضاؤها كل شيء
إن احلوار بين األديان ينبغي أن يعزز لكي تؤول السيادة الدينية إىل .. ولله وحده.. قدسة للهالسيادة على األماكن امل

.. رمز السالم.. تصبح القدس للجميع.. وبهذا الشكل. جميع املؤمنين من أتباع الديانات اإلبراهيمية سواء بسواء
ضاتهم حول الوضع النهائي للقدس وعنوانه مثلما تكون كذلك للفلسطينيين واإلسرائيليين عندما تبدأ مفاو

  .العربية الشرقية
ار ـسرائيلي واملساإل / ارين السوريـى املسـي أن التقدم سيتحقق علـي أمل وثقة فـوم وكلّـاطبكم اليـوأخ  

  .سرائيلي نحو حتقيق السالم الشاملاإل/ اللبناين 
  ..فخامة الرئيس  
الذي يدعو إىل  338لنا بقرار جملس األمن الدويل وقب.. لقد انتهت حالة احلرب بين إسرائيل واألردن  

كما قبلنا . بهدف إقامة سالم عادل ودائم يف الشرق األوسطاملفاوضات بين األطراف املعنية حتت إشراف مالئم 
الذي دعا إىل االعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة يف املنطقة وباستقاللها  242قرار جملس األمن الدويل 

يف منأى عن التهديد أو استخدام .. حق تلك الدول يف العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بهاو.. السياسي
ونحن .. أننا ومع األطراف املعنية األُخرى قد مارسنا حقنا السيادي لصنع السالم.. وأود أن أؤكد بشكل قاطع. القوة

ولنا األمل الوطيد يف .. خرىالواحدة تلو األُ.. عمال املشتركنتقدم إىل األمام ونعالج القضايا املدرجة على جدول األ
ويف مسعانا . أن يتواصل تقدمنا املشترك نحو الهدف النهائي املتمثل بتتويج ذلك بمعاهدة سالم أردنية إسرائيلية

إنه هو .. وتوكل على الله.. جنح لهااوإن جنحوا للسلم ف: ىل يف حمكم كتابهنستمد العزم من كالم الله تعا.. هذا
  .سميع العليمال

  فخامة رئيس اجمللس  
ولقد سعيت .. واملوروثة عن عهد جدي األميركيةإنني أثمن عالياً الصداقة بين األردن والواليات املتحدة   
  .وثالثين عاماً منذ رئاسة دوايت أيزنهاور على أن تكون هذه الصداقة خملصة وصادقةعبر أربعة 
وإنه لشرف يل أن أذكر كيف وقفنا .. بادل واملصالح املشتركةعلى االحترام املتتلك الصداقة لقد قامت   

  .جنباً إىل جنب على مدى سنوات احلرب الباردة
  . وها نحن اآلن نشترك يف رعاية أمل كبير أال وهو حتقيق السالم الدائم يف الشرق األوسط  
تحدة األميركية هي ونؤمن أن استمرارية املشاركة يف التعاون والتنمية بين األردن والواليات امل  

  .األساس لتحقيق هذا احللم
لة اليأس اىل تغيير نمط حياة شعبنا ونقله من حإو.. إننا نهدف إىل بناء مستقبل أفضل يف ظل السالم  

إننا نتطلع .. إننا نريد إشاعة األمل الواسع يف سائر أرجاء املنطقة التاريخية.. والقنوط إىل احلس بالشرف والكرامة
  .اجلميع يف صياغة نظام منطقتنا اجلديدإىل مشاركة 
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لقد .. فإنه يجب إعطاء الفرصة للجميع للمساهمة يف هذا املسعى التاريخي.. وإذا كان ألهدافنا أن تتحقق  
  .وعليه فإن دعم اجملتمع الدويل هو أمر حيوي.. أعاق النزاع االندفاع اخلالق يف منطقتنا

وما مل يحس كل رجل .. بل يتحقق على أيدي الناس.. كوماتوينبغي أن نتذكر بأن السالم ال تنجزه احل  
  .وطفل بالسالم فإن جهود املفاوضين ستذهب هباء وامرأة

  فخامة رئيس اجمللس،  
وسنتمكن من .. أخاطبكم اليوم ألقول إننا مستعدون لتدشين صفحة جديدة يف عالقاتنا مع إسرائيل  

  .كم الكريمبمساعدة وتعاون جملس.. حتقيق السالم الذي ننشد
حباط والعداء وأن مصادر اإل.. ت بين جمتمعاتناوأنا متأكد أن مساعدتكم ستؤدي إىل معاجلة االختالال  

  .ستزول
  .رك رئيس الوزراء يتسحاق رابين هذا املنبرافإنني أش.. وبهذه الروح وبهذه اآلمال  
  .ومساعدتكم أتقدم بشكري لضيافتكم ودعمكم.. ىل الشعب األميركيإو.. وإليكم جميعاً  
 .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. رعاكم 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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


