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  كلمة امللك حسين يف احتفال توقيع
  الم األردنية ـ اإلسرائيليةسمعاهدة ال

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

إنها حتية املسلمين والعرب التي تلقوها ] بالعربية وأضاف باإلنكليزية قالها[السالم عليكم ورحمة الله 
تز به، يتبادلون هذه التحية التي شاع إطالقها يف فقد كانوا منذ تاريخ طويل وعريق نع. ويستقبلون بها ضيوفهم

  .كل أرجاء األرض
الرئيس األميركي بيل  إين أشعر بفخر كبير وبالسعادة بأداء الواجب وأنا أقف اليوم أمامكم إىل جانب

  .نتون والرئيس اإلسرائيلي عيزر وايزمن ورئيس الوزراء يتسحاق رابين وزمالئنا وأصدقائنا األعزاء كافةيكل
نه يوم غير عادي، يوم فريد يف ما يحمل من آمال ووعود لألجيال القادمة األردنية واإلسرائيلية إ

  .والعربية والفلسطينية
ولسوف نذكر هذا اليوم بمشيئة الله وبركته وسيذكره أبناء إبراهيم، فجر حقبة جديدة من السالم لنا 

  .ولألجيال القادمة لتبني وتنجز ما هو جدير بها
  .ن كل الذين سقطوا على مر السنين من شعبنا يقفون معنا اآلن يف هذه املناسبةوأعتقد أ

يحمل أي يوم جديد ما كان يف السابق من بؤس أو شكوك أو  وإذ جنتمع معاً اليوم نأمل بمشيئة الله أالّ
  .خوف أو عدم يقين يف ما يمكن أن يحمله معه كل يوم جديد

 نتون وقد تعهدنايعالن واشنطن مع شريكنا وصديقنا الرئيس كللقد كان للسيد رابين ويل شرف توقيع إ
وكالنا يشاطر اآلخر التمتع بهذه اللحظة . املفاوضات لتفضي إىل نتائج ناجحة السيد رابين وأنا أن نرعى عملية

  .من اإلجنازات واالرتياح
  .لقد ساهمنا يف صنع مستقبل أفضل لشعبينا يف املقبل من األيام

نان بعد قليل عملية السالم بين بلدينا وزراء األردن عبد السالم اجملايل والسيد رابين سيدشّرئيس 
  .نتونيوسيشهد على هذا التوقيع الرئيس كل

  .ويف غضون أيام قليلة سنكون يف األردن قد أبرمنا هذه املعاهدة عبر اجمللس االشتراعي
 منذ مدريد، وأخي األمير حسن بن طالل، وكل لقد وقفت طوال هذه العملية إىل جانب زمالئي، اجملايل

  .أردين معني بعملية السالم
العظمى من األردنيين تساند هذا االتفاق، وقد صادق الكنيست اإلسرائيلي عليه  ا مقتنع بأن األكثريةنأ

  .باألكثرية الساحقة
لذي سيصبح وادي ونقف يف هذه اللحظات التي نحيا فيها املاضي واملستقبل يف هذا الوادي العظيم ا

اً إىل جنب، لنبنيه وجنعله يزهر كما كان سابقاً دون حاجة ألحد بوسنعمل معاً، إسرائيليين وأردنيين جن. السالم
  .ليراقب أنشطتنا أو يشرف على أعمالنا

وستجلب املعاهدة معها تغييراً . إنه سالم الكرامة، سالم االلتزام، إنه هديتنا إىل شعبنا واألجيال القادمة
  .يف حياة الناس ولن يكون السالم جمرد قطعة ورق يصادق عليها املسؤولون بل حقيقة واقعة

  .وسنفتح قلوبنا وعقولنا بعضنا لبعض ونكتشف الوجه اإلنساين لكل ما حدث
نتون، لقد كنت شريكنا وصديقنا وقد أعطيتنا وأنت تمسك بزمام القيادة هذه اللحظة يالرئيس كل

  .إلدارة األميركيةالتاريخية دعمك ودعم ا
  .نوجه الشكر إىل املسؤولين األميركيين والشعب األميركي الذين شعروا بحاجاتنا وأشادوا بإجنازاتنا

  .لن أنسى أبداً هذا اليوم

                                                 
 "27/10/1994، )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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