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  كلمة امللك حسين بعد توقيع
  اإلعالن األردين ـ اإلسرائيلي املشترك

  *.25/7/1994واشنطن، 
  
  

  . نتون، رئيس الوزراء يتسحاق رابين، أيها السيدات والسادةيالرئيس كل  
وهكذا كان يف هذا اليوم يف هذا البيت بيت الشعب األميركي العظيم أن استطعنا القيام بخطوة تاريخية   

  .و أن تكون ملصلحة شعوبنا يف املنطقة بأسرها من أردنيين وإسرائيليين وغيرهمنأمل ونرج
ليس كل ما هو ممكن تضمنته هذه الوثيقة التي وقعناها للتو ولكنها بداية . هذه حلظة التزام وبصيرة  

ات عمرنا متواضعة ذات عزيمة لنجلب ملنطقتنا وشعوبنا األمن من اخلوف الذي يجب أن أعترف أنه ساد طوال سنو
  .وشكوك كل يوم كيف يمكن أن ينتهي والريب ومشاعر املرارة وانعدام االتصال اإلنساين

سنتقابل . إننا حقاً يف طريقنا نحو ما هو طبيعي يف العالقات بين شعوبنا وبين أنفسنا وما هو ذو قيمة  
  .كلما كنا قادرين وكلما اقتضى األمر يغمرنا السرور يف أن نرعى هذه العملية يف األوقات املقبلة

ردن ونضجه وشجاعته وما ويف هذه اللحظة أود أن أشارككم يف كل الفخر الذي أفخره بشعبي شعب األ  
  .وأعتقد أن الغالبية العظمى ملتزمة قضية السالم. ه يل وثقته يلنماائت من نعمت به

إن املصطلح الذي استخدم يف الوثائق الدولية التي تؤثر علينا حتى اآلن هو تعبير حال احلرب وإنهاء   
ولكن ما أجنزناه وما التزمناه . وأعتقد أن شعبنا ال يعرف مصطلحاً كهذا بالعربية والعبرية على السواء. حال احلرب

  .هو إنهاء حال احلرب بين األردن وإسرائيل
يا  شكراً . شكراً رئيس الوزراء. ، أشكرك من كل قلبي على كل ما قدمته من عطف ورعايةالسيد الرئيس  

بارككم الله وبارك . حاراً للشعب األميركي شريكنا يف املاضي واحلاضر واملستقبل وشكراً. جميع أصدقائنا األعزاء
 .وشكراً. مسيرتنا من أجل املستقبل ونحو مستقبل السالم يف منطقتنا
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