
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  210، ص )1994خريف ( 20، العدد 5المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  لدى توقيع كلمة رئيس احلكومة اإلسرائيلية
  .معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية باألحرف األوىل

  
  

  [.......]  
يف . "قال رابين يف مستهل خطابه." هذه هي معاهدة السالم األوىل التي توقع منذ انعقاد مؤتمر مدريد"  

  .لدول العربية اجملاورة إلسرائيل ومع الفلسطينيينمؤتمر مدريد كان الهدف التوصل إىل سالم شامل مع جميع ا
األردن وإسرائيل تاريخ طويل، كانت فيه حلظات قاسية وصعبة ] فبين. [بالنسبة إيلّ فهذه حلظة عظيمة"  

يف أن هذا اليوم يشكل إشارة مرور ومنعطفاً تاريخياً يف العالقات بين  وأيام عظيمة، لكن ليس ثمة ذرة شك لديّ
  .ين الشعبينالدولتين وب

قبل فترة وجيزة، وقّعنا يف واشنطن إعالن واشنطن الذي قاد إىل إنهاء حالة احلرب، وبعد ذلك، وفوراً، "  
  .وبقيادة امللك حسين، واصلت اللجان املشتركة عملها ليل نهار بغية ترجمة روح إعالن واشنطن

أود أن أعرب عن . م القائم على التعاونالسالم القائم على الصداقة، والسال سنبني اآلن شبكة من عالقات"  
ف كيف يقود فائق احترامي وتقديري العميق لقيادة امللك حسين، قائد الشعب األردين منذ فترة طويلة، الذي عر

شعبه نحو التقدم والتطور، وأن يكون يف مقدمته يف أثناء احلرب، وأن يظهر يف الوقت نفسه احلكمة والفكر السديد، 
  .واخليال والشجاعة من أجل التقدم نحو السالم وبلوغ هذه اللحظة

دود بين إسرائيل إنني أؤمن بأن املنطقة مقبلة على فترة جديدة، فترة من التعاون على امتداد أطول احل"  
على األمل، األمل الكبير، وعلى هذا السالم قائم على التفاهم واالحترام املتبادل، سالم قائم . وأية دولة أُخرى

. بين الشعبين وبين الدولتين سيقود إىل التنمية اإلقليمية، وإىل توطيد االستقرار والسالم يف املنطقة تعاون
  ."التعاون حمل الكراهية والعنف واحلرب هأوسط جديد يحل فيفاالتفاق سيشكل حجر الزاوية لشرق 

  

                                                 
 يتسحاق رابين. 
 "18/10/1994، "هآرتس. 



 

 
 

  

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
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