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  "معبر عربة"يف افتتاح  *سرائيليةكلمة رئيس احلكومة اإل
  احلدودي بين األردن وإسرائيل

8/8/1994.**  
  
  

، وزراء سمو األمير، وزير خارجية الواليات املتحدة، رئيس وزراء األردن، وزير خارجية إسرائيل  
  .سادتيوسرائيلية، سيداتي احلكومتين األردنية واإل

لقد اختار هذا املكان باعتباره . مة التاريخ أسدى إلينا خدمة عظيمة اليوممن يتوىل العمل يف خد إن  
  .واألردناألمثل للعالقات اجلديدة التي تتشكل بين إسرائيل 

وأردنيين وأميركيين، على بقايا  إسرائيليينإننا يف الواقع جنلس يف هذا الوقت وهذا املكان، كلنا،   
هذا . هذا ما فصل بين إسرائيل واألردن عقوداً. فكك فقط قبل ثالثة أيام إننا جنلس على حقل ألغام قديم. املاضي

  .هو احلقل الذي زرع فيه املوت والدمار
إىل يميننا واىل . إننا جنلس يف هذا الوقت ويف هذا املكان، كلنا، إسرائيليين وأردنيين، أمام املستقبل  

إن السياح ورجال األعمال من  .ا يف وقت قصيريسارنا تقوم منشآت معبر حدودي جديد شيدت بين ليلة وضحاه
أنحاء العامل سيبدأون املرور هنا، من إيالت إىل العقبة، ومن العقبة إىل إيالت، من إسرائيل إىل األردن، ومن األردن 

  .إىل إسرائيل
  .اليوم هذا املكان يتنفس حياة جديدة. قبل ثالثة أيام كان هذا برية، رماالً ورماالً فقط  
وقريباً سيبدو . اليوم ها إنه يتحقق، خطوطاً هاتفية وسياحة. الثة أسابيع كان حلم السالم بعيداًقبل ث  

  .كأن األمر كان دائماً هكذا
سمو . انتظروا حلظة. ال يمكننا أن نستمر. سيداتي وسادتي، يقولون لنا إن خطوات األحداث سريعة جداً  

من أجل أن . لقد مررنا بحروب وأمل ومعاناة. سنة 46األمير، أصدقاءنا يف اململكة األردنية الهاشمية، لقد انتظرنا 
  .نمنع مزيداً من اخلسارة واألسى ال يمكننا أن ننتظر يوماً آخر

سرائيلي وكل ذلك كان مستحيالً، لو أن الشعبين األردين واإل. يبدو كأن جدران العداء تنهار أمام أعيننا  
ال تزال ثمة مشاكل وصعوبات . هذه هي اخلطوة األوىل يف الرحلة الطويلة. وقيادتيهما مل يريدوا لذلك أن يحصل

  .وعقبات وحتديات أمامنا
لكن بُعد النظر الذي ميز اتصاالتنا يف املاضي والذي يجبرنا على اتخاذ اخلطوات األوىل نحو السالم،   

يف النهاية سيوصل إىل السالم الشامل مع اململكة األردنية ومع كل ) كل ذلك( وروح املسؤولية والبراغماتية،
  .جيراننا من الدول العربية

إن مكان البرية والعزلة سيكون مسرورًا "قول عنها يهوشع يف التوراة يسيداتي وسادتي، يف عربة التي   
  .تهانينا. إسرائيل واألردن قد افتتح اآلن ، إننا هنا نعلن أن معبر عربة بين"ن الصحراء ستفرح وتزهر كالوردةإو
  

 
  

                                                 
 .يتسحاق رابين *

 .نكليزيةن اإلعصحيفة أن نص الكلمة مترجم وقد ذآرت ال. 9/8/1994، )بيروت" (النهار" **



 

 
 

  

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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