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  يف احتفال ياإلسرائيل يةوزير اخلارجكلمة 
  .توقيع معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية

  
  

جاللة امللك حسين، فخامة الرئيس األميركي، فخامة رئيس دولة إسرائيل، سعادة رئيس احلكومة   
ء اخلارجية احملترمين، اإلسرائيلية، يتسحاق رابين، ورئيس الوزراء األردين، عبد السالم اجملايل، زمالئي وزرا

  .حضرات الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي
إضافة إىل اإلعراب عن مشاعر االمتنان لرئيس الواليات املتحدة األميركية، لدعمه املنقطع النظير،   

، ]هذا االحتفال[وللملك حسين لقيادته املتميزة، سأكرس بعض الكلمات، التي ربما ال تتالءم مع جدول أعمال 
  .ة والتصميم اللذين اتسم رئيس حكومتنا بهماللشجاع

وإذا كان . إبراهيم] سيدنا[إبراهيم، واآلن يتوجب أن نتحول إىل إخوة يف عائلة ] لسيدنا[لقد ولِدنا أبناء   
فبين اإلنسان وأخيه . يجب أن يكون هناك اختالف، فهو قائم يف وجهات نظرنا ويف توقعاتنا، لكن ليس يف أصلنا

علينا أن يضرع كل منا : ا أن نتحدث عن حسن الضيافة ال على كوننا رهائن، واسمحوا يل أن أقولاإلنسان، علين
  .بالصالة من أجل اآلخر

اسمحوا يل أن أضيف وأقول إنه سالم . إن األمر ال يتعلق بسالم الشجعان فقط، كما أطلق على هذا السالم  
  .سالم لغدنا. ذين مل يولدوا بعدأمهات أوالدنا، هؤالء الذين ولدوا وأولئك ال. األمهات

سنرى مشاهد طبيعية خمتلفة . أدت احلرب إىل موت الصحراء، والسالم سينفخ فيها روح احلياةلقد   
وهذه هي املرة الثالثة التي نتخذ فيها خطوات على . احلدودخر من تماماً، نحن من جهة وجيراننا على اجلانب اآل

املنقطعة  وآمل بأن ما حدث اليوم، بفضل الزعامة. ليس نهاية الطريق] إليه وما وصلنا. [طريق التقدم نحو السالم
هذه األمور، ستتواصل وتدوم من دون انقطاع إىل أن يصبح الشرق  .النظير لكل من امللك حسين ويتسحاق رابين

  .األوسط بأسره منطقة سالم ورفاهية ووعد
تنسوا أنني وزير اخلارجية، وبناء عليه سأنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إىل صديقنا من فضلكم ال   

  .وزير خارجية مصر، التي كانت أول دولة عربية توقع معنا اتفاق سالم، ودعمت السالم دائماً
اليوم، كنيكل الذي يمثلهم  .يسرين أن أوجه الشكر إىل وزراء اخلارجية يف دول اجملموعة األوروبية، إىل د  

على دعمهم الدائب وعلى جهودهم لتحويل هذا السالم ال إىل نهج سياسي فقط، بل أيضاً إىل مسألة حتمل يف 
  .ثناياها واقعاً فعلياً

ويسرين أيضاً أن أوجه الشكر إىل الواليات املتحدة األميركية لدعمها املبارك؛ فالعناية اإللهية وحدها   
وقت مضى مل تؤيد دولةٌ دولةً أُخرى بحاجة إىل السالم كما فعلت ذلك الواليات ففي أي . هي التي أرسلت هذا الدعم

إنه ملن دواعي سعادتي أن أرى الواليات املتحدة األميركية وروسيا . املتحدة األميركية، بالنسبة إىل دولتينا
ن نرحب بها أجمل هذه إضافة جديدة ومباركة، ونح. تتعاونان؛ فاألمر مل يكن دائماً هكذا يف الشرق األوسط

  .ترحيب
. فأهالً وسهالً بالقادمين إىل نادي السالم. ونرى اليوم بين ظهرانينا عدداً من املرشحين لصنع السالم  

سيداتي سادتي، إنه ليوم . وأنتم تدركون أنه كلما بكّرتم يف إحالل السالم بيننا وبينكم، فإن األمر سيكون أفضل
. يتحول إىل واقع ير للكثيرين منا، الذين حلموا بهذا اليوم، وها هو حلمهمثث معظيم هذا اليوم، يوم أمل كبير وحد

هيا نحلم سوياً، ولدينا . واألمر ال يتعلق فقط بوضع نهاية للحروب، بل أيضاً بفتح عصر جديد يقوم على التعاون
  .شكراً. املوافقة على فعل ذلك
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