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  كلمة رئيس الوزراء اإلسباين

  فيليب غونزاليس
  ]مقتطفات[ .30/10/1991، مدريد

  
  

  [.......]  
[....] بلدنا  مُنحنا الشرف واملسؤولية باستضافة مؤتمر السالم للشرق األوسط هذا يف لقد  

عايش والتسامح والسالم بين الثقافات الثالث ولقد عرفت إسبانيا، عبر تاريخها الطويل، ثمرات الت
  .كما ذاقت الطعم املر لنتائج الصدام. [...] املوجودة هنا اليوم

ويف األعوام األخيرة انغمس بلدنا يف عملية مزدوجة من االنفتاح الداخلي واخلارجي،   
خ واجلغرافيا وحاولنا اخلروج من العزلة والنهوض باملسؤوليات التي ألقاها على عاتقنا التاري

  . [...]وإدراكنا أننا نعيش يف عامل يتغير كل يوم
وكنا دوماً نتساءل عما إذا كان يمكن أن تتكرر األوضاع التي جعلت التعايش املثمر   

  [...]ممكناً ذات يوم؟ 
فاللذان يرعيان املؤتمر رعاية مشتركة هما هذان . واليوم نتأمل يف هذا الواقع اجلديد[...]   

الرئيس بوش والرئيس غورباتشوف، اللذان كانا إىل األمس زعيمي كتلتين تواجه كل الرجالن، 
منهما األخرى عقائدياً وعسكريًا، واللذان يمثالن اليوم رمز السعي لعالقات دولية تتسم بأسلحة 

  .أقل وسالم أكثر، وصدامات أقل وتعاون أكثر، وعنف أقل واحترام أكثر حلقوق األفراد واألمم
شر الذين عملوا ألعوام من أجل هذا احلوار بيوي أن نتذكر جهود الكثيرين من الومن احل  

وعلى مدى األشهر األخيرة، ويف إطار من التعاون الذي حل حمل املواجهة، فإنه . الذي يبدأ اليوم
خارجية الواليات املتحدة ووزير اخلارجية  يجدر بنا أن نسلط األضواء على اجلهود املنسقة لوزير

  . [...]السوفياتي
 يجب وهنا أمل. سينصت العامل كله إىل ما يدور احلديث عنه هنا، وما يتم إبداؤه من إرادة  
  .أال يُحبط
ونحن مدركون تعقيدات العملية، لكننا كإسبان نعرف أن التعاون بين الثقافات، وتوحيد   

  . [...]فالسالم هو الشرط األساسي. يولدا تعايشاً سلمياً  اجلهود اجلماعية، يمكن أن
التي حتفل باألمل لنا جميعًا، نود نحن اإلسبان أن [...]  1992ونحن على أعتاب سنة   

  .نواصل العمل معكم إلحالل سالم مستقر يقوم على العدل، ويمكن أن يدوم
وأسألكم، آخذاً يف . يموا السالمونحن، باستقبالنا إياكم يف بلدنا، نناشد فيكم الكرم أن تق  

أن تلتمسوا العذر ملا هو حتمي من تعذر الكمال، وقد كان علينا أن  ،االعتبار صداقتكم مع إسبانيا
  .ننظم هذا اللقاء يف صراع مع الزمن

  .وإذا كان السالم ممكنًا، فكل جهد يستحق أن يبذل[...]   
                                                 

  من وثائق املؤتمر. 
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  .تسهيل األمور عليكم وقد عملنا، وسنستمر يف عمل كل ما نستطيع من أجل  
أهالً بكم يف مدريد، وأهالً بكم يف إسبانيا التي أصبحت اليوم، بوجودكم، عاصمة السالم   

  .واألمل ووطنهما
  



 

 
 

  

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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