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  يف احتفال رئيس احلكومة اإلسرائيليةكلمة 
  توقيع معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية

  
  

عسى أن يقود هذا اليوم إىل نهاية . عيد سعيد للشعب يف إسرائيل، عيد سعيد للشعب يف األردن. عيد سعيد  
تحدة األميركية، جاللة امللك فخامة رئيس الواليات امل. للحروب وأعمال العنف والعداء، وال نعرف احلروب بعد

  .األردين، سالمإسرائيل، أبناء الشعب  حسين األول، حضرة رئيس دولة إسرائيل، مواطني
، فأرى صحراء قاحلة يف اجلانبين األردين ةحويل، من على هذه املنصة، إىل وادي عرب إنني أتطلع  

على هذه الصورة كانت . فقط ألغام.  وجود لبئرال ال وجود للمياه، .تقريباً، ال وجود للحياة هنا. واإلسرائيلي
ال . ال وجود ألية ورقة خضراء. صحراء قاحلة: األخيرة 47العالقات بين إسرائيل واألردن على امتداد األعوام الـ 

كان هناك ضرورة لقرار جريء، وأحياناً مع صك األسنان، من أجل التغلب على هذا اجلفاف، على . شجر وال زهور
 .اة املقفرة بين الشعبين، على األلغامهذه احلي

. نحن وأنتم عشنا الكثير من أيام احلزن واألسى ـ لكن اليتم والثكل كانا واحداً، كما كانت البطولة واحدة  
خر ما سبّبه له من يتم وثكل، وكي آلوكنا بحاجة إىل الكثير من القوة النفسية لدى اجلانبين كي يغفر كل منا ل

. فالقحط كان يف قلوب الشعبين، على امتداد جيلين تقريباً. التي فصلت بيننا أعواماً طويلة نخلي حقول األلغام
  .واآلن آن األوان، ال لنحلم بمستقبل أفضل فحسب ـ بل لنصنعه أيضاً

. ا الطريق يف حد ذاته، فيجب أن يعبّده أبناء الشعبينأمّ. إن يف وسع القيادة أن تمهّد الطريق، أن تشير إليه   
شعبان، . ا كنت أعتقد أن يف إمكاننا بلوغ هذه اللحظة لوال الرغبة يف السالم التي كانت يف قلوب أبناء الشعبينوم

  .بإرادتيهما الصلبتين، قررا أن حتدث هذه الثورة الكبرى يف الشرق األوسط، يف أيام جيليهما
لقد أتيح يل أن أعرف . إنه تعبير عن الثقة والتقدير. جاللة امللك ـ السالم بين الدول هو سالم بين أشخاص  

واليوم، ليس دولتانا . وأحترم القوة الهادئة واملتفائلة التي قدت شعبك بها، وكذلك الشجاعة التي تقود بها رجالك
، فأنت ةافحان ويمدان أيديهما للسالم، هنا يف وادي عربفقط تعقدان سالماً يف ما بينهما، وال شعبانا فقط يتص

  .وأنا نصنع هنا سالمنا، سالم اجلنود، سالم األصدقاء
رئيس الواليات املتحدة األميركية، فدعمك للمسار برمته كان حيوياً جداً إلجناز السالم، ] سيدي[شكراً لك   

كثيرين يف اجلانبين اإلسرائيلي واألردين،  آخرين صكذلك أود أن أعرب عن امتناين ألشخا. ولتحقيق هذه النتائج
إىل وزير خارجية إسرائيل، وإىل . كرسوا اجلهود، وعملوا ليل نهار كي نتمكن من الوصول إىل هذه اللحظة العظيمة

فرايم هليفي، وأشخاص آخرين كثيرين، ال شك يف أنه ملساهماتهم الكبيرة إلياكيم روبنشتاين، إىل إرئيس وفدنا، 
  .بالغ يف حتقيق هذا اإلجناز العظيم قسط

أطفال ولدوا يف القدس وآخرون يف . اليوم، بزغ فجر جديد، يوم فريد يف نوعه رأى العامل فيه حياة جديدة  
األمل بأن . والدتهم كانت خمتلفة، ألن السالم الذي وُلد اليوم أيضاً يمنحنا جميعاً األملعمّان، لكن صبيحة 

ليوم، واألطفال الذين رأوا النور يف هذه الصباح، لن يعرفوا احلروب يف ما بيننا، وبأن األطفال الذين وُلدوا ا
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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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