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  يف احتفال نتونيالرئيس بيل كلكلمة 
  توقيع معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية

  .26/10/1994، )األردن( ةوادي عرب
  
  

فجر سالم األجيال هذا ويف هذا املكان القديم نحتفل بالتاريخ وبإيمان األردنيين  مع انبالج  
  .ترسفون يف ظالل الصراع واملعاناة ولكننا نحطم قيود املاضي التي أبقتكم طويالً. واإلسرائيليين

نحن نشكر أولئك الذين عملوا من أجل السالم يف املاضي ونحتفل بجهود القادة الشجعان الذين ساعدوا   
هذه الصحراء الكبيرة فيها عالمات كبيرة من احلياة ونرى . يف هذا الفجر اجلديد على رغم أن الظالم ما زال هناك

سالم بين األردن وإسرائيل والذي مل يعد سراباً، إنه حقيقة وسيضرب جذوره يف هذه دليل ذلك، اليوم من أجل ال
  .إنه سينمو إىل ارتفاعات كبيرة وسيحمي األجيال املقبلة. التربة

اليوم نحتفل بالعمل الدائم واخمللص لزعيمين شجاعين غامرا بكل شيء حتى ال يعود أطفالهم وأطفال   
 . أو للشعور بمزيد من اخلوفأطفالهم يف حاجة إىل التقاتل 

إن من علمني أن أبحث عن السالم، وهو . زهرة امللك حسين، اليوم ويف هذا املكان اجلاف أهديتم إيلّ
لقد آمن بأنه يوماً ما، على . جدكم امللك عبد الله عندما استشهد قبل أربعة عقود ترك لكم حمالً كبيراً وحلماً كبيراً

  .واليهود سيعيشون بسالم وقد أظهرت ذلك وحتملت هذا العبء بشجاعة وحققت حلمه) العرب(كال اجلانبين األردن 
  .حب اجلاللة، لقد حان يومكم، لقد حققتكم وصية جدكماواآلن بعد الكثير من اخملاطر والصعاب، يا ص  
 رئيس الوزراء رابين، لقد قضيتم حياتكم جندياً تقاتلون من أجل إقامة دولتكم والدفاع عنها طوال  

حياتكم، قاتلتم بمهارة وشجاعة، من أجل حتقيق سالم عادل وشامل لشعبكم، واآلن لقد منحتم األمل، أمل احلياة 
  .مكان حل يجعل إسرائيل بلدهمإبعد احلصار، بكلماتكم نفسها أعطيتم 

اجلنرال، لقد انتصرتم يف معارك كبيرة بشجاعة واآلن وبشجاعة أكبر تقودون جيش السالم وقمتم أيها   
  .بأعظم انتصار لكم ونحييكم على ذلك

أقول لشعبي إسرائيل واألردن، عليكم اآلن أن جتعلوا هذا السالم حقيقياً، أن حتولوا األرض احملرمة وطناً   
افتحوا حدودكم . وأن تساعدوا على التئام جروح احلرب املميتة زيلوا األلغامللجميع، أن تهدموا األسالك الشائكة وت

    .إنه شعور ونشاط وإخالص. السالم أكثر من جمرد اتفاق على الورق. وافتحوا قلوبكم
إن قوى اإلرهاب ستحاول أن تضعف جهدكم وقد قاموا بهذا العمل من أجل قتل األمل وجعل الكراهية   

    .ال يمكن وال يجب، ولن نسمح لهم بالنجاح. مانكم هذا السالم وحرمان أطفالكم إياهحرمستمرة وسيحاولون 
إن الواليات املتحدة تقف معكم منذ الرئيس ترومان عندما اعترف بإسرائيل وقد عملنا من أجل سالم   

  .شامل بين إسرائيل وجيرانها كافة
اليهود والعرب الذين يعني لهم هذا اليوم وباسم كل األميركيين بمن يف ذلك املاليين من األميركيين   

  .أشياء كثيرة، أشكركم على ثقتكم بأميركا من أجل مساعدتكم للوصول إىل هذه اللحظة
إن الشعوب من كل أرجاء العامل سيأتون من أجل مشاطرتكم إعمار أراضيكم، فهناك املوارد الكثيرة يف   

  .ة مزارع هنا وتنميتهاهذه الصحراء واملاء الذي يمكن حتليته من أجل إقام
يف هذه اللحظة كونوا متأكدين من . سيأخذ شعباكم املاء من البئر ذاتها ويحافظان على الثمرة اإللهية  

ستنزعون الكراهية من قلوبكم وستقدمون إىل أطفالكم السالم . أنكم ستوفرون كل احلياة من احلياة التي أبيدت هنا
  .من أجل األجيال القادمة

اللة، السيد رئيس الوزراء، هنا يف هذه املنطقة ويف هذا الوادي أنهيتم حال النزاع بين يا صاحب اجل  
ليبارك الله صانعي . ليست فقط مهد ديانتكم وإنما ديانتي أنا أيضاً هذه املنطقة التي. بلديكم التي دامت طويالً

  .السالم ألنهم سيرثون األرض ومن عليها
  

                                                 
 "27/10/1994، )بيروت" (النهار. 
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