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  وزير اخلارجية اإلسرائيليكلمة 
  توقيع اتفاق تنفيذ احلكم الذاتييف حفل 
  ]مقتطفات[ .4/5/1994، القاهرة

  
  

  [.......]  
هو ما كان يحدث من مواجهة غير سارة بين نهضتين ـ عربية  إن سبب الصراع يف الشرق األوسط  
نصف قرن عانينا من إراقة الدماء والكراهية ويف الوقت ذاته ويف املكان ذاته، لذا فإنه على مدى .. ويهودية

وقد اتفقنا اليوم على أن نعد األمهات واألبناء من يهود وعرب أن ال .. واحلروب ونعلن اليوم أن الصراع قد انتهى
ل من عام منذ أن التقينا يف أوسلو إسرائيليين قلقد مر أ.. صبع إلطالق النار أو للتأثير على سعادة األبناءأيمتد 

ولكن يف عيون الكثير ما كان يبدو أنه مدينة .. لنبدأ نقطة حتول جذرية يف تاريخ شعبينا واتفقنا سراً.. سطينيينوفل
  .. [....]فاضلة قد أصبح اليوم حقيقة

  [.......]  
واالتفاق اآلن ليس استسالمًا .. إن وضعنا اليوم يقوم على أساس أحكموا أنفسكم ولكن ال حتكموا اآلخرين  
  ..صوته ولكنه يرتبط بما يتعلق بتاريخنا، نحن ال نريد أن نكون قضاة أو رجال شرطة للفلسطينيينللسالح و

أن ينظروا إىل قادتهم ويختاروهم ويختاروا قضاتهم ورجال شرطتهم ولكن نتمنى أن فللفلسطينيين   
نكون جيراناً أصدقاء ونتمنى أن يكون الفلسطينيون جيراناً لنا ـ فنحن نرحب بكم أيها الشعب الفلسطيني كجيران 

  ..لنا
سالم  افيه جغرافي فنحن نحتاج إىل شرق أوسط.. إىل الشعوب العربية.. يجب أن نتطلع إىل املستقبل  

ومنطقة رخاء تقوم على اقتصاد السوق والدبلوماسية املسؤولة، ونحن نؤكد لكم أننا لن نتوقف إىل هنا وأننا 
وسوف نستمر يف التفاوض مع .. واألردن ولبنان لكي يكون السالم شامالً ودائماً ةسوف نصل إىل سالم مع سوري

ونحن نتحدث اليوم عن العالقات لكي تكون هناك .. ات أهم من احلدودفالعالق.. الفلسطينيين للوصول إىل حل دائم
يف ما عدا احلرب فإن أخطر ما يواجه اإلنسان هو الفقر، فال يجب على أحد أن يدفع ثمن أخطاء .. حدود يف املستقبل

املعرفة لصالح اآلخرين ويجب أن نضع مواردنا كلها واملاء املوجود لدينا واألرض املتوافرة لدينا واملعلومات و
  .شرق أوسط للشعوب وبواسطة الشعوب.. شعوبنا

  [.......]   
  

                                                 
 شمعون بيرس. 
 "5/5/1994، )بيروت" (السفير. 
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