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  ميخائيل غورباتشوفرئيس الكلمة 
  .30/10/1991، مدريد

  
  

أود أن أعبر عن تقديري للملك اإلسباين واحلكومة اإلسبانية لتقديمهما مدريد كموقع لهذا   
  .فمدريد مكان هام للعامل كله وكان من الصعب أن نختار مكاناً أفضل .املؤتمر

فود العربية والوفد اإلسرائيلي وممثل إنني أرحب برئيس الواليات املتحدة األميركية والو  
  .اجملموعة األوروبية وسكرتير عام األمم املتحدة

إن نزاع الشرق األوسط يعتبر أطول النزاعات يف النصف الثاين من القرن العشرين ويتطلب    
حل هذا النزاع جهوداً مضنية وإرادة طيبة من جانب الدول املعنية ومن جانب الرأي العام العاملي 

  .له لكي يمكن حتقيق هذا األمل الكبيرك
إن التغير يف العامل قد جعل من املمكن أن يكون هناك عصر جديد للسالم والتاريخ   

العاملي ويف هذا النطاق فقط يمكننا أن نتفهم حقيقة أن هناك أمالً ملموساً بالنسبة للتسوية 
  .العربية ـ اإلسرائيلية

أعضاء جملس األمن ال يمكن التخلي عنه للتخلص من إن التعاون بين القوتين العظميين و  
  .العدوان وكان ذلك ضرورياً ملنع العدوان عن الكويت

إن هناك أسباباً قوية تدعونا لتحقيق السالم يف الشرق األوسط وعلينا أن ننظر إىل   
 النتيجة التي خرجنا بها من حرب اخلليج فإن مشاركتنا قد قامت على الرغبة يف أن نحقق هذا

  .السالم من الداخل وليس من خارج املنطقة
وهكذا فإنه نتيجة جلهود ثنائية ومتعددة األطراف فقد تم إرسال إشارة إىل العامل لكي   

  .يتعاون من أجل السالم الدائم والشامل
فالنجاح يف صاحلنا جميعاً ليس . إن لدينا فرصة فريدة اليوم ونحن ال نود أن نتركها  

واألفراد واألمم ينظر إليها اليوم كأساس للنظام العاملي اجلديد ولكن  فقط ألن حقوق الشعوب
ر األماكن تسلحًا يف العامل حيث السبب اآلخر هام جداً وله ثقله فالواقع أن الشرق األوسط هو أكث

  .ن التكنولوجيا النووية واألسلحة الشاملة قد بدأت تنتج يف هذه املنطقةإ
  .كأمر يجعلنا نحاول إنهاء الصراع يف هذه املنطقة وينظر اجملتمع الدويل إىل هذا  
إن هذا املؤتمر لن ينجح إذا حاول كل شخص أن يحقق مكاسب على حساب اآلخر ويجب   

أن ننظر إليه كعملية للتغلب على املاضي وخلق سالم دائم يقوم على أساس احترام الشعب 
  .الفلسطيني وحقوقه

لقد أعدنا العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل حيث أن التغيرات الديمقراطية حتدث اليوم   
لقد بدأنا يف عملية السالم يف الشرق األوسط ومل يكن من اجملدي أن . يف بالدنا ويف العامل كله

 وكذا فإن عالقات مع هذه الدولة أو مع العامل العربي سوف تفيد. نظل دون عالقات مع إسرائيل
وهذا سوف يساعد يف العملية البناءة للدول واألمم التي تعيش هناك ويصبح هذا سندًا . العامل كله

  .للسالم والعدل يف املنطقة
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ودولتنا كشريك يف عملية السالم يف الشرق األوسط، وبعالقاتها القوية مع دول املنطقة،   
  .لديها موقع خاص يف هذا املؤتمر

التهاين أو تقديم تمنياتنا الطيبة لكننا هنا لتقديم تعاون واليوم نحن هنا ال لتقديم   
ومعاونة عملية خللق عامل جديد وعصر جديد كما قال السيد الرئيس بوش وكما نحاول معاً أن 
ننهي هذا السباق للتسلح ألن األسلحة النووية على مدى سنوات طويلة كانت هي األمر الذي قامت 

الوقت اآلن لكي نستبدل ذلك بشيء جديد ونخلق تاريخاً يف  عليه السياسة يف العامل وقد حان
  .القرن الواحد والعشرين

وهكذا فإننا سوف ننظر إىل مشكالت العامل ونحاول حلها مشكالت كالبيئة وتوفير   
الطعام والتخلص من التهديد النووي الذي ينتشر يف العامل أجمع كل هذه التحديات يمكن التغلب 

  .هود املشترك والتعاونعليها من خالل اجمل
إن هناك أشباحاً من املاضي حتوم حولنا ولكننا يمكن أن نتغلب عليها لتحقيق النظام   

والرؤية اجلديدة يجب أن تقوم على اآللية التي خلقتها الواليات املتحدة واجملموعة . العاملي اجلديد
  .حل الصراعاتاألوروبية وجمموعات أخرى وهي قائمة على التعاون وجتنب األزمات و

إنه يسعدين أن أشترك يف هذا املؤتمر حلل مشكالت هذه املهمة الضخمة ... سيداتي سادتي  
  .وسوف نبذل أقصى جهودنا لتقديم احللول التي كانت شعوبكم تتطلع إليها على مدى طويل

يف خطابي حتدثت عن املشكالت العامة يف العامل وقد ذكرتها لكي أركز مرة أخرى على   
  .وإنني أتمنى لكم كل النجاح. ر الدويل بهذا املؤتمر والتحدي الذي تواجهونهاإلطا

  



 

 
 

  

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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