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  سوفياتيوزير اخلارجية ال كلمة
  بوريس بانكين

  .1/11/1991، مدريد
  
  

بإيجاز رؤيتنا لعناصر حمورية لعملية السالم على أساس  اسمحوا يل أن أطرح أمامكم(...)   
  .ما طرحه الرئيس غورباتشوف

املفاوضات عن حل وسط تاريخي بين العرب وإسرائيل ليترك  ينبغي أن تتمخض :أوالً   
وينبغي . يفصل اآلن بين األطراف املتنازعين من اخلالفات النفسية واإلقليمية والقوميةوراءه ما 

أن يضمن لكل الدول والشعوب يف الشرق األوسط احلق يف السالم والوفاق وإمكان البقاء ضمن 
إن . احلدود املعترف بها دولياً واآلمنة للجميع، وال يجوز استثناء أحد، ال الفلسطينيين وال إسرائيل

معادلة حل وسط تاريخي بين العرب وإسرائيل تتضمن الفكرة األساسية والهدف الرئيسي للتسوية، 
ومن شأن حتقيقها أن يصبح مع ما نسترشد به يف مسيرتنا ويف الوقت نفسه حموراً لالتفاقات 

  .املقبلة حول إقامة السالم الوطيد والشامل والعادل
لى أساس االتفاقات املقبولة لدى اجلميع يف شأن إن هدفاً كهذا ال يمكن حتقيقه إال ع  

وقد يكون هناك . هذا النزاع ويف شأن جوهر النزاع أال وهو املشكلة الفلسطينية يف مسألة األراضي
الذي وضع أساساً ملؤتمرنا يتضمن مبدأ  242إن قرار جملس األمن . رأيان يف هذا املوضوع

على كل اجلبهات بما فيها الضفة الغربية لنهر األردن مبادلة األرض بالسالم، وينطبق هذا املبدأ 
إن إعادة هذه األراضي إىل مالكيها الشرعيين ستمكن من حتويل . وقطاع غزة ومرتفعات اجلوالن

احلدود بين الدول إىل جسور للتمازج والتعايش وإزالة العقبة الرئيسية أمام إنهاء حال احلرب 
  .وإقامة السالم

حد للمأساة املعمرة التي امتدت عقودًا  طار عملية التسوية أن يوضعينبغي يف إ :ثانياً   
إن املشكلة الفلسطينية هي مصدر أول ورئيسي للهزات . وهي مأساة أربعة ماليين من الفلسطينيين

وواضح أن املشكلة . التي فجرت الوضع يف املنطقة أكثر من مرة وجعلت العامل كله يهتز
املسائل املعقدة الكثيرة التي ال يمكن أن تزاح كلها دفعة واحدة،  الفلسطينية إنما ترسبت فوقها

ألمر وقد دلت خطابات املشاركين يف املؤتمر على أن حلها يمر باملراحل االنتقالية قبل أن يصل ا
ن مما ال شك فيه أن الفلسطينيين لهم احلق يف أن يقرروا مصيرهم وهو إال إ. إىل التسوية النهائية

ويتلخص . عليه ميثاق األمم املتحدة بمثابة احلق الطبيعي ألي شعب من الشعوباحلق الذي نص 
األمر يف أن يجري الطرفان بما يستوجب األمر من املسؤولية وحسن النية مفاوضات يف شأن 

ن وعندي إ. الضفة الغربية وقطاع غزةالواقع امللموس يف  طريقة حتقيق هذا احلق، وذلك بمراعاة
تي يقترحها الراعيان للمؤتمر تفتح الطريق أمام حلول واقعية لهذه املشكلة صيغة املفاوضات ال

  .بمراعاة املصالح لكل من الفلسطينيين وإسرائيل

                                                 
  "وقد ذكرت الصحيفة أنها أخذت مقتطفات من الكلمة. 2/11/1991، )بيروت" (النهار. 
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إن موضوع هذه . ينبغي إيجاد احلل املناسب واملقبول لدى اجلميع ملسألة القدس: ثالثاً   
شترك ملواقف األطراف من املدينة يرتبط به كل املشاكل املطروحة وأظن أن البحث عن قاسم م

هذه املسألة يتطلب وقتاً طويالً وعمالً دؤوباً وحتليًا بالصبر واألناة والتجاوب يف هذا الوضع 
إن أنظار كل مؤمن، مسلماً كان أم مسيحياً، مشدودة إىل املساجد واملعابد . البالغ احلساسية

  .والكنائس املقدسة، وال بد من أن يولوا كل املشاعر اهتمامهم
  .جمللس األمن يف شأن لبنان 425ينبغي ضمان تنفيذ القرار : رابعاً   
مع ما باشرناه من حترك نحو السالم واالستقرار يف الشرق األوسط ال يجوز أن : خامساً   

مسألة إقامة التعاون الشامل يف املنطقة، فال يمكن ضمان األمن احلقيقي للجميع  نترك جانباً
من الثقة والتفاهم املستمد قوته من األواصر الوثيقة والتطور  وألي واحد إال بواسطة عالقة

وقد اتفق على أن يبدأ بناء الوفاق الشرق األوسطي يف الوقت الذي هبط مستوى الثقة . املشترك
الصفر، وكم هي صعبة وواسعة النطاق واملضمون تلك املشاكل  املتبادلة يف املنطقة إىل ما حتت

وأقصد قبل كل شيء . ء املسيرة يف الطريق نحو السالم الوطيد العادلالتي يتوجب حلها من أجل بد
لتراكم بال حدود ، إذ تمثل منطقة الشرق األوسط مثاالً حياً يدل على أن اسباق التسلح بال قيد أو حد

الفتاكة ال يستنفد املوارد املادية للدول فحسب بل يعزز التفكير العسكري الثأري  لترسانة األسلحة
وال شك يف أن أحداثًا معروفة كانت مثاالً سويًا . مما يحول املنطقة إىل حقل لأللغام اخلطير،

هناك مشاكل أخرى من القضايا اإلقليمية العامة يف . لظاهرة التسلح املفرط يف أبعاد أخرى
ن شعوب منطقة الشرق األوسط فمثالً إ. ال من خالل جهود مشتركةالشرق األوسط وال يمكن حلها إ

كثر من غيرها أهمية املاء وقيمته لإلنسان، وال يستطيع بلد واحد فقط أيًا كان أن يحتفظ تعرف أ
وال يجوز أن نهمل مشكلة اإلرهاب التي تقلق كل عائلة . بموارد مائية على أساس جهوده املنفردة

عربية وإسرائيلية وممارسات غير إنسانية الختطاف الرهائن والتي ال تزال تشكل قنبلة تهدد 
إن خطر تقويض البيئة الطبيعية احمليطة وتدهورها ال يعرف . ملية التسوية يف الشرق األوسطع

خطر الكارثة األيكولوجية من  الرسمية بين الدول، فلنذكر أنه يف أثناء أزمة اخلليج خرج احلدود
اون إطار املنطقة التي اندلع فيها النزاع، ويصعب تصور مستقبل الشرق األوسط من دون إقامة تع

اقتصادي متكافىء متبادل املنافع، وإذا بقيت املنطقة مشطورة بعدم الثقة واملنازعات 
والذي تتعزز فيه  واملواجهات بينها لن تستطيع اللحاق بالسياق العام لتطور العامل املعاصر

د أليس هذا من العوامل التي من شأنها أن حتفز دول املنطقة على توحي. املكاشفة والتعاون الواسع
جهودها؟ إنها مشاكل ينبغي أن تعالج إىل طاولة املفاوضات إذا أردنا أن يستبدل باحلقد وعدم 

  .الثقة حل وسطي تاريخي بين العرب وإسرائيل
أيها السيدات والسادة، إن هذا املؤتمر على وشك أن ينتهي ومواقف الدول طرحت وحددت،   

ئية واملتعددة الطرف التي من شأنها أن وأمامنا اآلن مرحلة التفاوض وصوغ االتفاقات الثنا
فلنكن واقعيين ألن هذه . جمللس األمن 338و 242تضمن حتقيق تسوية شاملة وفقاً للقرارين 

االجتماعات ليست سوى فرصة للخروج نحو التسوية، وعلينا أن نتعامل معها باحلذر لئال نتعثر 
د من التجاوب البناء إىل طاولة وإنني أحض ممثلي األطراف كافة على إبداء أقصى ح. ونخفق

نه أضمن طريقة جمردة نحو احللول د ملراعاة املصالح يف ما بينهم، إاملفاوضات وكذلك االستعدا
  .املقبولة للجميع

لهذا السبب من املهم أن ينتقل املشاركون مباشرة بعد االجتماعات العامة إىل مناقشة   
إننا على اقتناع بأن األمر يستوجب أن يتم ذلك . ياملسائل امللموسة يف إطار جلان العمل الثنائ
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إن تعدد اجلوانب لعملية سلمية يف الشرق . هنا يف مدريد حفاظاً على ما قد أجنز من املقدمات
األوسط وشموليتها يستوجبان بإحلاح االنتقال السريع إىل مناقشة املسائل املتعلقة بتنظيم 

  .املفاوضات املتعددة الطرف
إىل طابع االتفاقات املقبلة، فينبغي أن يحدده األطراف املعنيون وهو يلقي أما بالنسبة   

إن املفاوضات حتتاج إىل لفتات تدل على حسن النيات وال شك . مسؤولية كبيرة على عاتق اجلميع
يف أن من بين هذه اللفتات املقنعة جداً لنكون مستعدين حلوار جاد أن يوقف بناء املستوطنات يف 

وأود أن . أعتقد أنه يف هذا اجملال سيجد العرب اقتراحات مناسبة يف مقابل ذلك. تلةاألراضي احمل
أؤكد أن االحتاد السوفياتي بصفته أحد الرئيسين يحرص على املساهمة مساهمة فعالة يف تنقية 

إين متأكد من أن عالقة الثقة والصدقية املتبادلة التي . أجواء املؤتمر من أجل التوصل إىل اتفاق
ولو . قيمت مع شريكنا الرئيسي اآلخر للمؤتمر الواليات املتحدة من شأنها أن تساعد على ذلكأ

ن أيام مدريد الثالثة ستدخل يف تاريخ الشرق لى هذا النحو، يف إمكاننا القول إسارت األمور ع
ال وعندنا أن احل. األوسط بمثابة نقطة انطالق للمرحلة اجلديدة ومرحلة السالم الدائم والوطيد

بها  اجلديدة لألوضاع يف املنطقة ستوفر لشعوب الشرق األوسط ضمانات للمستقبل الذي يليق
  .ويستحق أجماد ماضيها العظيم

إن املنطقة التي أهدت إىل العامل أبجديته األوىل وثالثة أديان عاملية ومنجزات يف علم   
دب الرفيع هي املنطقة التي كانت الرياضيات والفلك والطب وإبداعات الفن والثقافة واإلعمار واأل

منذ زمن بعيد منطقة طرق جتارية وينبغي أن تتحول من ساحة للعداء والتضارب واإلرهاب إىل 
  (...).ساحة للتعامل الدويل املثمر والتعاون والسالم 

  



 

 
 

  

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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