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  يصروزير اخلارجية امل كلمة
  عمرو موسى

  .1/11/1991، مدريد
  
  

ن اجتماعاتنا هنا طوال األيام الثالثة املاضية وسط إ.. سيدي الرئيس أعضاء الوفود  
مضيفونا اإلسبان قد وصفت بأنها تاريخية وهامة حفاوة بالغة وضيافة حارة قدمها مشكورين 

  .للغاية
هذا املؤتمر بينما كنت أنظر عبر مائدة املؤتمر املوضوعة لقد كنت أتأمل املعنى احلقيقي ل  

هل نحن على .. على شكل حرف تي وأنا أستمع إىل وجهات نظر خمتلف األطراف وقد سألت نفسي
وكانت اإلجابة بالتأكيد ولكن .. أعتاب عصر جديد يف الشرق األوسط كما هو مفروض بالفعل

ال نستطيع أن نستمر يف مهاجمة أحدنا اآلخر  بصرف النظر عن املوقف بالنسبة لطرف أو آخر
واتهام األحد لآلخر لقد استمعنا خاصة اليوم لبعض الكلمات والتي تقرر كيف كان املوقف صعباً 

  .يف الشرق األوسط وكيف كان تغير يف املعاملة وأنا أصدر الكلمة إىل إسرائيل
أتينا .. ة السالم لقد أتينا لنناقشإنها ليست لغ.. الكلمات التي تليت اليوم ال تساعد السالم  

الدول .. لنتحدث مع بعضنا عن املستقبل عندنا مسؤولية لعمل كل شيء ممكن إلجناح هذا السالم
ونأمل يف أن إسرائيل أتت لكي تنهي هذا .. العربية أتت لكي حتصل على السالم ويجب أال نشك

الشرعية واحلدود وتقرير ...... ن يحترماملوقف وتدخل يف السالم مع العرب وهو السالم الذي يجب أ
  .هذا هو السالم.. املصير

وقد قرر راعيا املؤتمر أن يتعاونا مع بعضهما وليس ضد بعضهما لعمل السالم وهذه   
  .حقيقة واقعة يف اجتماعنا هنا

األحالم يجب أن تأتي إىل نهاية بناء املستوطنات يجب أن يتوقف أكثر . سيداتي وسادتي  
لوفود لكي يعطوا الفرصة هذا املؤتمر يضع مسؤولية كبيرة على ا.. آخر وقبل أي شيءمن أي شيء 

يف األيام القليلة .. يجب أن نسير على هذا الطريق.. ننا أتينا هنا لنحقق هذا السالمللسالم وإ
التي سوف تأتي يجب أن نبدأ املناقشات وسوف يكون هناك  القادمة واألسابيع والشهور

سالم عادل وليس سالمًا  .. حلظات من التوتر ولكن يجب أن نستمر يف البحث عن السالم.. صعوبات
السالم يجب أن نحصل عليه يف .. 338و 242ولكن سالم على وضع قانوين وقراري .. بمقابل
 احلرب والسالم أمة بجذور عربية عريقة ويف سالم مع إن مصر أمة كانت يف املواجهة يف. النهاية

والسالم وتعرفه من طرق  ي واحد آخر يف الشرق األوسط احلرباإلسرائيليين تعرف أكثر من أ
مصر سوف تستمر يف مساندة كل الدول يف املنطقة بوضع األسس العريضة للسالم  ..عديدة

أكيده يف الشرق األوسط وذلك بعرض بالشرق األوسط وسوف نستمر يف هذا لوضع السالم وت
املشاكل يف املنطقة خاصة الصراع واألسلحة وخاصة األسلحة النووية يجب أن نعرف كيف 
سنستمر على نفس املستوى ويف املساواة وهذا صعب جداً لكل األطراف يجب أن نعلم ونتعلم كيف 
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بكل املعاين وعندما تختار  يجب أن يكون سالماً حقيقياً  ..نواجه املشاكل يف املنطقة وال نحلم
. إسرائيل أن تعيش مع العرب والفلسطينيين باحترام حقوقهم وإنهاء االحتالل لألراضي العربية

إسرائيل أيضاً لها حقوق واجلانب العربي قد استعد من ناحيته الحترام هذه احلقوق كما قررت يف 
  .338و 242لن يكون هناك هروب من هذين القرارين  338و 242قراري 

أمامنا طريق طويل كلنا يجب أن نساهم يف أن نسير على هذا الطريق وأن كل األطراف   
يمكن أن يؤكد أحدنا لآلخر أنه لن يكون هناك أي . التي تريد السالم يجب أن تدعم هذا السالم

يجب وضع كل القرارات األخرى التي تساند . صعوبة يف ذلك يجب أن نعترف باحلقوق الفلسطينية
واجب ولكنه أمر ضروري وأساسي يجب أن نتغلب على اخلالفات بيننا وسوف نفعل . السالمذلك 

  .ذلك ونشكركم
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


