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  "معبر عربة"يف افتتاح  *كلمة وزير اخلارجية األميركي
  احلدودي بين األردن وإسرائيل

8/8/1994.**  
  
  

ها الضيوف الكرام، ييرس، أبسمو األمير، رئيس الوزراء رابين، رئيس الوزراء اجملايل، وزير اخلارجية   
  .سيداتي وسادتي

واليوم، مرة جديدة، " .لن يبقى فقط بل سيسودنسان اإل"ركي العظيم وليم فولكنر مرة قال املؤلف األمي  
  .تعزز دولتاكما إيماننا بهذا القول

واآلن سيسود . واآلن انتهت احلرب. سنة من األمل واملعاناة والصراع بقيت إسرائيل واألردن 46مدى   
والتضحية منطقة جريح بتذكيرها بالشجاعة والشرف وبالرحمة معنويات اليوم ترفع إسرائيل واألردن . السالم

  .مالتي يمكن أن يظهرها الشعبان يف سعيهما إىل السال
من هذه األرض القديمة املقدسة يولد مقياس جديد لألمل واملصاحلة، يولد من الدم والدموع، لكنه يولد،   

قبل أسبوعين فقط جاء امللك حسين . وبالتأكيد من رغبات أجيال من العرب واليهود وصلواتها التي تتحقق اليوم
وهناك أعلنا أمام العامل انتهاء الصراع بين . رئيس الوزراء رابين معاً إىل البيت األبيض لتوقيع إعالن واشنطنو

  .واليوم يف النصف اآلخر من العامل يتحقق هذا الوعد. دولتيهما
ومرة جديدة يخطو األردن وإسرائيل . ا يف أرض املعجزات يتحول الكالم عن صنع السالم واقعاًنه  

  .لقد افتتح معبر وسقط جدار وتضاءل عبء عقود من اخلوف والشك. ةبشجاع
جنازات األسطورية حيث انتصرت إنها مكان اإل. التاريخ والعواطفإن املنطقة التي نلتقي فيها مليئة ب  

كانت موقع توتر حيث أرض . 1917قوات األمير حسين، اجلد األكبر مللك األردن وويل العهد يف معركة العقبة عام 
سرائيليون وموقع تأمل حيث يقف اإل. ا العربكانت مصدر نزاع وحتى حرب بين إسرائيل وجيرانه. وأنهر قريبة

وهذا يبدأ بالتغير . واألردنيون على شواطئ إيالت والعقبة ويرون بعضهم بعضاً من غير أن يعرفوا بعضهم بعضاً
  . اليوم

رص أن حتوك نسيج االتصال البشري واملصالح املشتركة وبإعطاء وعد إعالن واشنطن احلياة سنترك للف  
التي هي أساس السالم، وأن تفتح احلدود وشبكات الهاتف والطرق البرية واجلوية والتعاون االقتصادي والتنسيق 

  .وخطوة خطوة سيحول األردن وإسرائيل عالقاتهما وكذلك منطقتهما. األمني
رهاب والعنف لتفويض نعرف أن قوى احلقد تستخدم اإل. هبنعرف أن ثمة عمالً كثيراً ينبغي القيام   

  .تنتصر ولن تنتصر وهذه يجب أالّ. جهودنا
نتون يف واشنطن يبيل كلوقد قال الرئيس . علينا أن نواصل الدفع إىل األمام حتى حتقيق هدف السالم  

  .كم األميال األخيرةاألسبوع املاضي إنه كما دعمناكم يف الوصول إىل هذا احلد، فإن واشنطن ستسير مع
من هذا املكان . سمو األمير، السيد رئيس الوزراء، من أجلكم ومن أجل شعوبكم دار التاريخ دورة كاملة  

الرحلة ال تزال صعبة . واآلن علينا أن نسرع. وهذا الزمان انفتحت طريق املصاحلة بين العرب واليهود جمدداً
سرائيل، لسالم، السالم الكامل، السالم إلإنه ا. فنا على مرمى النظرهد. هدفنا واضح. وطويلة، لكن خطواتنا واثقة

  .شكراً. السالم لألردن، السالم جلميع شعوب الشرق األوسط
  
  
  

                                                 
 .وارن آريستوفر *

 .نكليزيةرجمت عن اإلالصحيفة أن الكلمة ُتوقد ذآرت . 9/8/1994، )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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