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  *خطاب لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  أمام الكونغرس األميركي

  **.26/7/1994واشنطن، 
  

  
وأنا متأكد أنه لو مل يسع . لو مل يكن شعبي راغباً بقوة يف السالم ملا كنت أقف هنا اليوم: "قال رابين  
ذا السعي الكبير ملك األردن العقبة إىل السالم ملا كان شريكنا يف هان وجنود إربد ونساء السلط ومواطنو أطفال عمّ

  ".يصافح األيدي ويدعو إىل السالم
نحن الشعب . نحن نصنع السالم"وأجاب . الزعماء أم الظروف: وتساءل رابين من يصنع السالم  

  ..."واملعلمين واألطباء والعلماءواملزارعين 
" .ا القدرة على اتخاذ القراركوننا نتحمل املسؤولية ولدين"وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به الزعماء   
  ".املطلوب عدم تفويت الفرص"وقال إن 

وأكد أن املطلوب مزيد . وأشار رابين إىل الدور الذي لعبه امللك عبد الله جد امللك حسين سعياً إىل السالم  
نهر األردن  ذلك أن جدراناً من العداء بُنيت على. فال نزال نواجه حواجز نفسية ومشاكل عملية حقيقية"من العمل 

ان مثلما علينا يف القدس أن نهدم هذه احلواجز واجلدران وأن نحلّ هذه املشاكل وعليكم يف عمّ  .الذي يفصل بيننا
ستشمل حل " خطوة ضخمة"وأضاف رابين إن توقيع االثنين املاضي اتفاق إنهاء حال احلرب يشكل " .احملددة

  .ياه واألمن واالقتصاد والتجارة إضافة إىل السياحة والبيئة والعالقات الدبلوماسيةمشاكل احلدود وامل
لكنه أوضح أنه متى تم " لن تكون سهلة"واعترف رابين أن هذه املفاوضات يف شأن هذه املسائل   

ي هو مهد فسيكون يف انتظارنا مستقبل مشترك رائع، وسيتحول الشرق األوسط الذ"التوصل إىل حلّ لهذه املشاكل 
سالم الذي كان وادياً لشبح املوت إىل مكان سيكون متعة اليهودية واملسيحية واإل: لكبيرةاحلضارات املوحدة ا

  ".العيش فيه
وشكر ..." تشكركم دولة إسرائيل لقبولكم يدنا من أجل السالم"له وأشاد رابين بشجاعة امللك حسين وقال   

  .على الدور الذي قاموا به نتون وكبار مساعديهيأيضاً الرئيس بيل كل
وقال . يف احلروب السابقة" اجلنرال يتسحاق رابين"وحتدث رابين عن الدور العسكري الذي قام به   

إنها املعركة الوحيدة التي تسعد من . نخوض اليوم معركة خالية من القتلى واجلرحى ومن الدماء واخلوف"
 ".املعركة من أجل السالم: يخوضها

  

                                                 
 .يتسحاق رابين *

 .27/7/1994، )لندن" (الحياة" **



 

 
 

  

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
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