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  كلمة ممثل اجملموعة األوروبية
  وزير اخلارجية الهولندي 

  هانس فان دن بروك
  .1/11/1991مدريد، 

  
  

  السادة رؤساء الوفود
افتتاح أود أن أنتهز هذه املناسبة وأبدأ بشكر رؤساء الوفود املشاركة على عقد جلسة   

. املؤتمر هذه التي يجتمع فيها كل األطراف حول مائدة واحدة؛ فهذا يف أية حال حدث تاريخي
وبعد أن استمعت إىل كلمات املتحدثين أدركت تماماً . ويف اعتقادي أنه ليس إال بداية، وبداية مهمة

باإلجراءات  ضخامة العملية التي يجب القيام بها خطوة فخطوة، إىل جانب القيام منذ البداية
  .الالزمة لبناء الثقة

إن أعظم عقبة يجب التغلب عليها يف املرحلة األوىل من عملية املفاوضات ـ كما أراها ـ هي   
لقد . التغلب على عدم الثقة وخلق مزيد من األسس الصلبة ملفاوضات مثمرة يف جو من حسن النية

وجرى . تعبير عن نيات يف غاية األهميةطُرحت اليوم أمور أساسية كثيرة، وقامت وفود خمتلفة بال
ونعتقد أن يف اإلمكان مدّ اجلسور، وأن ال بّد . اتهام غيرها بالتصلب واملغاالة يف النظر إىل املاضي

إن للمجموعة األوروبية روابط تقليدية وقديمة بالشرق األوسط وبجميع األطراف . من مدّ غيرها
والدول األعضاء فيها ال تتحيز إىل وجهة نظر من دون إن اجملموعة األوروبية . فيه، على السواء

نحن من أنصار السالم الذي يوفر األمن والعدل للجميع . أخرى؛ فهي تأخذ جانب الناحية القانونية
وسنستمر يف أن نكون دائماً على استعداد لتأييد أي طرف يسعى لهذا ويطلب . من دون استثناء

اورات مستمرة مع راعيي املؤتمر، وذلك للتأكد من أننا وسنظل على اتصال وثيق ومش. مساعدتنا
  .ندفع العملية بالعمل احملكم واملنطقي

أيها الرؤساء املشاركون، إن السالم الذي يحققه الشرق األوسط لنفسه قد يكون نعمة ال   
. كثيرإن يف استطاعته تقديم الكثير، ويمكنه أن يكسب ال. لشعوبه فقط، بل أيضاً لبيئته وللعامل ككل

وكما أشرت يف . ونحن مصممون كل التصميم على تمكين الشرق األوسط من حتقيق هذا الهدف
خطابي األّويل قبل يومين، فإن اجملموعة األوروبية مستعدة كل االستعداد ال للمشاركة البناءة 

ضات ونشعر بأنه ال بد، يف الوقت املالئم، من إجراء مفاو. فحسب، بل للمشاركة امللموسة أيضاً
متعددة األطراف إىل جانب املفاوضات الثنائية، لكن على حساب العملية السياسية بل على نحو 
مُواز لها، ومع التشديد على أن األطراف كافة هي صاحبة الكلمة يف اتخاذ القرارات، ويمكنها أن 

. األطراف تقرر متى تقوم بتطبيق النتائج التي يجري التوصل إليها عن طريق املفاوضات املتعددة
ونعتقد . وعندما يتحقق السالم، لن يصعب عليها التعرف على الفرص الرائعة التي يعود بها عليها

أن من املمكن رؤية إمكانات التعاون يف املنطقة وما يمكن أن تساهم به اجلماعة األوروبية 
فزاً إضافياً على بصورة ملموسة يف هذه املرحلة املتقدمة، األمر الذي يولّد لدى جميع األطراف حا

                                                 
  من وثائق املؤتمر. 



  238، ص )1991 خريف( 8، العدد 2المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مؤتمر مدريدوثائق 

 

2 
 

التوصل إىل حل سياسي يؤدي ال إىل السالم فحسب بل أيضاً إىل التنمية االقتصادية والرخاء 
وأتعهد، باسم اجملموعة األوروبية والدول اإلثنتي عشرة األعضاء، بتقديم كل مساعدة . الشامل

  .جلميع األطراف املشاركة التي تطلبها خالل املفاوضات
  .وشكراً جزيالً لكم  

  



 

 
 

  

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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