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  "معبر عربة"يف افتتاح  *كلمة ويل عهد األردن
  احلدودي بين األردن وإسرائيل

8/8/1994.**  
  

إىل شعبنا األردين العظيم الذي ما فتئ ينشد السالم والعدالة، أتوجه إليه بالقول إن هذا اليوم الذي يشهد "  
م العادل الذي نراه ألجيالنا القادمة، افتتاح هذا املعبر احلدودي يجب أن ينظر إليه كإشارة إىل العبور نحو السال

وإن حتديات السالم تتطلب مزيداً من االلتزام واجلهد والعمل لتحويل شعار السالم حقائق من الرفاه والتقدم على 
  .أرض الواقع

وقد . بداع ويحول هذه الصحراء قصة جناح تذكرها األجيالأن السالم يجب أن يفجر طاقات اإلذلك "  
ع قيادتكم الهاشمية يف احلرب والسلم وكنتم خير األهل عندما حتل الظلمات وستكونون بإذن الله وقفتم دوماً م

  .كما عهدكم القائد خير األهل عندما تشرق شمس فجر جديد يف هذه املنطقة التي عانت الكثير من اآلالم واملرارة
وعلى طول سنوات الصراع،  1967و 1948وإين ألستذكر يف هذا املقام أرواح شهدائنا األبرار عامي "  

فلقد كان األردن عبر . الكريمةهؤالء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن حق وطنهم وشعبهم يف احلياة اآلمنة 
ومل يغير ذلك شيئاً . التاريخ البوابة التي عبرت منها احلضارات، ونقطة التقاطع التي التقت فيها خمتلف التيارات

وأستذكر هنا أن األردن كان بوابة األمل لعشرات . ولقد كنا دوماً جسراً للخير واألمل. هويتهمن أصالة هذا البلد و
ا نملك من املاء والغذاء والدواء شاركناهم يف القليل ممّ. اآلالف من البشر الذين عبروا هذا الوطن إبان أزمة اخلليج

رى ليكون فرصة لهم ليطلعوا على احلقائق وتراثنا واليوم نفتح هذا املعبر تسهيالً لضيوفنا من رعايا الدول األُخ
وليحملوا إىل شعوبهم ودولهم رسالة إنسانية حول حاجة املنطقة املاسة إىل التنمية وما . احلضاري بأم أعينهم

  .يتطلب ذلك من مياه وطاقة وبنية حتتية تسهم يف تخفيف معاناة إنساننا األردين
تواصل مع العامل من غير أن نفرط بحقوقنا، وما نشهده اليوم هو كما أنها تأكيد لفهمنا للتأقلم وال"  

  .يصون على أن ال يمتد أكثر من ذلكالعامل بأن النزاع يف هذه املنطقة قد طال أمده وأننا حررسالة إىل 
الذي يأتي بعد سنوات طويلة  عالنامل لبنود إعالن واشنطن، هذا اإلهذه بحق خطوة مهمة نحو تطبيق ك"  

ن افتتاح هذا املعبر، من إ. سرائيليدائم وشامل للصراع العربي ـ اإل من امللك حسين لتحقيق حل يمن اجلهد املضن
ضرار بنتائج مفاوضات ترسيم احلدود املشتركة، يعكس التزامنا املشترك لتقديم مساهمة فاعلة يف صنع دون اإل
  .شير إىل تصميمنا على ترجمة نياتنا إىل حقائق ملموسة على األرضيوجودنا هنا اليوم . السالم

بهذه الطريقة وحدها يمكننا أن نتجاوز إرث األمل والعذاب الذي ألقى بظالله على حياة شعبنا، وعطل "  
  .إقامة عالقات إقليمية ودولية يف هذه البقعة من العامل

الن ملتقى مهماً بين ثالث قارات، أوروبا وآسيا األردن وإسرائيل يقعان يف قلب الشرق األوسط ويشك"  
كان تطلعنا دائماً أن الشرق األوسط ـ يف ظل شروط السالم ـ سيكون مميزاً بحرية حركة األشخاص . وإفريقيا

وتمثل بوابة العقبة ـ إيالت احلدودية ترجمة عملية لرغبتنا يف تطوير . والرساميل والبضائع، عبر احلدود الوطنية
إنها فقط اخلطوة األوىل يف البحث الطويل نحو حتقيق رؤيتنا يف التوصل إىل عالقات . إقليميةصالت شبكة موا

  .ومتناغمة حسن جوار طبيعية
إن املهمة األساسية لبناء السالم هي إزالة ظروف الفقر السائدة واحلرمان يف شرائح كثيرة من جمتمعنا، "  

يجب أن يخاطب السالم مباشرة املصالح األساسية . تهجيراليأس وال تاتفقنا على ضرورة وضع حد لسياسا
وافتتاح هذا . ألولئك الذين حتملوا ثقل احلرب عبر بناء تداخل اقتصادي مادي يف قطاعات االقتصاد األساسية

  ".املعبر يف هذه البقعة بالذات يمثل حجر األساس الذي ننوي أن نبني عليه مستقبلنا املشترك
  ".لنحول وادي احلزن بوابة لألمل: "ة اآلتية من التوراة قالها بالعبريةوأنهى كالمه بالعبار  

                                                 
 .األمير حسن بن طالل *

 .نكليزيةة ُترجمت ترجمة غير رسمية عن اإلوقد ذآرت الصحيفة أن الكلم. 9/8/1994، )بيروت" (النهار" **
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