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 أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة،
 2004سبتمبر /أيلول

 

  الرئيس،يسيد

العريق بلد هذا ال. متحدثًا باسم بلديالجمعية العامة لألمم المتحدة إني أتوجه، وللمرة األولى، إلى 
الذي يجمع بين الطابع بلد هذا ال. لثقافاتعدة لغات ومختلف التقاليد واتمتع بالذي يمتنوع، الو

 . األمريكي- والطابع األيبيري  المتوسط وطابع منطقة البحر األبيضاألوروبي

 

 األجيال فيه توهو بلد عرف. إنني أتكلم باسم بلد نال نصيبه من التجارب الصعبة على مر تاريخه
،  أهلية، ودآتاتورية استمرت أربعة عقود تقريبًاحياة اليوم حربًا على قيد التزالال  التي

 . عامًا30 عن لما يزيدآما عرفنا آفة اإلرهاب .  عامًا25 اآلن بلغتوديمقراطية 

 

  الكثير عن اإلرهاب نساًء ورجاًال،،الثالثين الماضية، تعلمنا، نحن اإلسبان األعواموعلى مدى 
وتعلمنا آيف نتحداه وآيف . ماهيتهأدرآنا  ولشر الذي ينطوي عليهمدى اأيقّنا  وسرعان ما . ومنه

 .تعلمنا آيف نحاربه. وآرامةنقاوم ضرباته بشجاعة 

 

 شعر اإلسبان بعمق األلم الذي أحس ، عامًا30 لمدة ، وألننا عايشنا اإلرهاب تحديدًاولهذا السبب
.  شعورهم اآلنونحن ندرك،  شعورهم آنذاكوأدرآنا. سبتمبر/أيلول 11به الشعب األمريكي في 

وهنا في نيويورك، أود أن أعرب عن تضامن الشعب اإلسباني الصادق مع هذه األمة األمريكية 
 .العظيمة

 

 في األعوام األخيرة بجاآارتا وبالي والدار البيضاء لحق األلم الرهيب الذي  ندرك تمامًاإننا
القتل بدم بالقنابل والتفجير ت االختطاف والمعاناة من جراء عمليا معنىونعلم . والرياض وبيسالن

 .معنى آلمة الرحمة ،تمام المعرفة ، نعرفوآلنا. بارد

 

 



.  شخصًا192أودى بحياة مدريد لهجوم إرهابي  تعرضتمارس من هذا العام، / آذار11وفي 
دماء السفك على  قد تعّودنا قط من قبل هذا النوع من اإلرهاب، ولكننا آنا شهدناولم نكن قد 

 أن أعرب عن عميق تقديري لجميع الدول على ما أبدته ، من هذا المنبر،وأود. يسببه من ألم ماو
 . بلديله تعرضمن تضامن معنا حين تعرضنا لهذه المعاناة في أعقاب الهجوم الوحشي الذي 

 

  ماليينغادرففي اليوم التالي للتفجيرات مباشرة، . بالخوفلم يشعروا  نساء إسبانيا ورجالها إن
 أعربنا عن رفضنا ،ومرة ثانية. البلدات ووساحات المدن إلى شوارع ونزلوا ديارهمالناس 

 .لوحشية اإلرهابيين واشمئزازنا وازدرائنا الكامل لهم

 

 حين تتنكر  حادًالقد علمتنا ثالثون سنة من اإلرهاب أن خطر انتصار اإلرهابيين يزداد ازديادًا
حارب اإلرهاب، وحين تحد الحكومات من الحريات المدنية، الديمقراطية لطابعها األساسي لكي ت

م تعّل: هذا ما تعلمه شعبي. أو تعرض الضمانات القضائية للخطر، أو تقوم بعمليات عسكرية وقائية
 . واألساليب السياسية هي التي تزيدنا قوة وتزيدهم ضعفًاأن سيادة القانون والديمقراطية

 

ولكننا . وسنواصل حربنا ضد اإلرهاب.  عزمنا على ذلكدوتاريخنا يؤآ. سوف نقاوم اإلرهاب
 .في إطار الشرعية المحلية والدوليةدومًا سنفعل ذلك 

 

إننا سنفعل ذلك مع احترام حقوق اإلنسان والتزامنا أمام األمم المتحدة، دون اللجوء إلى أي 
ء، إيماننا بهذه وال تدفعنا إلى ذلك أخالقيات معتقداتنا فحسب، بل، فوق آل شي. أخرى وسيلة

 على حربنا في االنتصار ستمكننا من - وحدهاالشرعية و - إننا نؤمن بأن الشرعية. األخالقيات
 .اإلرهاب

 

إنه غير عقالني، آالطاعون، ولكن جذور اإلرهاب، مثل جذور .  شيء يبرر اإلرهابما من
ل بشكل عقالني آيف ينشأ ويمكننا، بل وينبغي لنا، أن نحّل. الطاعون، يمكن آشفها، بل يجب آشفها

 .ه بشكل عقالنيتكافحمن م نتمكن حتى ينمووآيف اإلرهاب 

 

ن للقتل من أجل متعصبون مستعدي  هناك دائمًاسيظللألسف، إن اإلرهاب جنون وموت، و
أن جذورها ال يمكن لبذور الشر إال أن . ن لبذر بذور الشررض جنونهم من خالل القوة، ومستعديف

 



لذا فإن التصدي ألوجه الظلم السياسية واالقتصادية الرئيسية التي تعصف بعالمنا يحرم 
 يتمتعون بظروف العيش نالذيناس  عدد الازدادوآلما . اإلرهابيين من الدعم الشعبي الذي يتلقونه

 . جميعًاازداد أمنناالكريم في جميع أنحاء العالم، 

 

  الرئيس،يسيد

ولكنني أود، قبل آل شيء، أن أتكلم عن آالف الضحايا . في هذا السياق، أود أن أتكلم عن العراق
 عن ونود أن نعرب لهم ولبالدهم. نمن عراقيين وجنود ومدنييالذين القوا حتفهم في هذا الصراع 

 .تضامننا الدائم معهم

 

ولم نقتنع بالحجج التي قّدمها أولئك الذين . شعب إسبانيا عارضت الحربمن إن الغالبية العظمى 
 .لحربرّوجوا ل

 

وقلنا .  وصرخناوتكلمنا بصوت عال. ي وفي الشوارعوقد أعربنا عن آرائنا في البرلمان اإلسبان
ينبغي أن يكون السالم مهمتنا، وهي مهمة . مسال إن آسب الحرب أسهل بكثير من آسب الأيضًا

.  نفسهاالحربالمزيد من البطولة مقارنة مع والمزيد من التصميم  والمزيد من الشجاعةتتطلب 
 .ولهذا السبب عادت القوات اإلسبانية من العراق

 

، عراق وعلى أية حال، ما يهم اآلن هو المساهمة في استعادة السيادة واالستقالل الكاملين للعراق
ولذلك، شارآت .  هذا الهدفحتى نحقق  جهدًانألَولن و. انهديمقراطي يعيش في سالم مع جير

، وسوف تستمر في تقديم الدعم السياسي والمالي لعملية 1546إسبانيا بنشاط في صياغة القرار 
 .التطبيع السياسي وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في العراق

 

  الرئيس،يسيد

.  في التأزمأمن أو استقرار في العالم ما دام الصراع في الشرق األوسط مستمرًالن يكون هناك 
 . عدم االستقرارأسباب الداء األساسي لكثير من هووهذا الصراع 

 

 



 الصكوك إلى جانب األمم المتحدة في هذا الصدد، اعتمدتهاوتؤيد إسبانيا بحزم القرارات التي 
وسوف ُيقاس الوقت الذي .  الرباعية ولم تنفذ بعداللجنةل خارطة الطريق التي قدمتها ثاألخرى م

 .نهدره بمقياس ما يزهق من أرواح البشر

 

 وتقف إسبانيا مع إسرائيل ضد آفة اإلرهاب المرعبة، التي يحق لها أن تدافع عن نفسها ضد
اة، تعيش وتؤيد إسبانيا بقوة إنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحي.  بالسبل المشروعةاإلرهاب

وتستطيع إسرائيل أن تعّول على المجتمع الدولي في ذلك بقدر . في سالم وأمن مع دولة إسرائيل
 .احترامها للقانون الدولي؛ ولكن إقامة الجدار الفاصل لن يمكنها من النجاح في ذلك

 

سبيل تحقيق ، في  أو تعاونيًا أو دبلوماسيًاآان سياسيًاأ ادخار أي جهد، سواء موتلتزم إسبانيا بعد
 إلى الواليات المتحدة  عاجًال أن توجه نداًء تريد أيضًانهاولك. السالم المطلوب في الشرق األوسط

فهي األطراف الفاعلة . واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة من أجل تنفيذ خارطة الطريق
 . أن نراها تمارس ضغوطها السياسية الحاسمةنودالقوية األربعة التي 

 

  الرئيس،ييدس

 األزمة المروعة في  حدةفي المجال اإلنساني، تبرعت إسبانيا بعدة ماليين يورو لتخفيف
ومع ذلك، ينبغي للسلطات السودانية أن تتخذ، دون إبطاء، جميع التدابير الضرورية . دارفور

. ي المنطقةل إلى طبيعتها فاوتقديم مرتكبيها للعدالة وإعادة األحوالتي ُترتكب لفظائع لوضع حد ل
ليشيات وقف إطالق النار وأن تتخذ يلجماعات المتمردة والمأن تحترم ا ومن الضروري أيضًا

االتحاد التي أطلقها مبادرات الوفي هذا السياق، يجب أن نؤيد .  على طاولة المفاوضاتبّناًء موقفًا
 .األفريقي

 

  الرئيس،يسيد

إلى ،  أيدنااعات المنسية في أفريقيا، ولذلك فإنناترى إسبانيا أنه ال يمكننا أن نقبل استمرار الصر
 شرآائنا في االتحاد األوروبي، إنشاء مرفق السالم األفريقي، وهو أداة هدفها تعزيز الحلول جانب

 .اإلقليمية لألزمات التي تعاني منها القارة

 

  الرئيس،يسيد

 



، تنتهج إسبانيا سياسة نشطة وشاملة لتعزيز االستقرار السياسي والتنمية ]العربي[في المغرب 
إن التكامل والتكافل اإلقليميين مع إسبانيا وأوروبا هما، في . االقتصادية واالجتماعية في المنطقة
 .اعتقادنا، السبيل لتحقيق هذه األهداف

 

نهائي وعادل  بقوة السعي إلى إيجاد حل سياسي نياوفيما يتعلق بالصحراء الغربية، تؤيد إسبا
ومن هذا المنبر، أود أن .  الواردة في قرارات هذه المنظمةبله جميع األطراف ويحترم المبادئتق

 في إطار الحوار والمفاوضات التي بدأتها األمم جهوده يضاعف حتىأناشد المجتمع الدولي 
 .المتحدة لحسم صراع استمر طويًال

 

 ئيس، الريسيد

تعددية السالم، والتي هي جزء أساسي من  التزام إسبانيا بعمليات حفظ أعيد تأآيدأن أيضًا أود 
وقد انعكس التزامنا السياسي في تقديم مساهمات محددة . الفعالة التي نسعى إلى تشجيعهااألطراف 

 .لواضحةا مجلس األمن لتوجيهات في شكل إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان وهايتي، وفقًا

 

ولن يعم السالم واألمن في آافة أنحاء العالم إال بقوة الشرعية الدولية وبقوة حقوق اإلنسان وبقوة 
الديمقراطية، واالمتثال للقانون، وبقوة المساواة بين المرأة والرجل وتساوي الفرص، بغض النظر 

 بنا أو يرغبون في وبقوة رفضنا ألولئك الذين يودون التالعب. عن مكان والدة هؤالء الناس
؛ دعونا نضمن أن ألن الثقافة تعني السالم دائمًا: وبقوة التعليم والثقافة. فرض أي دين أو معتقد

 .بقوة الحوار بين الشعوب مفهومنا عن اآلخرين باالحترام، يتسم

 

،  أنشأته وأثرته الثقافات المتنوعة، أود أن أقترح، أمام هذه الجمعيةًامثل بلدبصفتي أوإنني، 
 انهار ،منذ بضع سنوات مضت. اإلسالميين العربي و للحضارات بين العالم الغربي والعالمتحالفًا
وتود إسبانيا أن تقترح على .  الفهم من بناء جدار جديدوسوءوينبغي اآلن أن نمنع الكراهية . جدار

 إنشاء فريق رفيع األمين العام، الذي نؤيد بقوة العمل الذي يقوم به آرئيس لهذه المنظمة، إمكانية
 . بهذه المبادرةالمستوى للمضي قدمًا

 

  الرئيس،يسيد

 



يمثلون وما أسمعه هو أصوات نساء ورجال .  ونساء رجاًالإالأرى ال هذه هي دار األمم، ولكني 
، وبالكاد يمكن  الضعيفة غالبًا-والكثير من هذه األصوات . باليين النساء والرجال اآلخرين

 . تأتي من بالد يدمرها الفقر وعدم المساواة-ال والضعفاء واليائسينصوات األطفسماعها، أ

 

 أن أخاطبهم ألعلن أن إسبانيا تدعم بقوة أهداف إعالن األلفية فيما يتعلق إنهم من أريد حاليًا
 تدفقات الهجرة فالفقر هو السبب الرئيسي ل.بالتنمية والقضاء على الفقر والحفاظ على البيئة

يعانون من الفقر الذين  أولئكيمنع ، سجدار، مهما آان عاليًاتمام الثقة أن ما من لنثق . المتزايدة
 . آرامتهم آكائنات بشريةما يحفظ عالمدقع من محاولة الفرار بحثًا

 

باألمس في إطار ولهذه األسباب آلها، نحن ملتزمون بقوة باإلعالن السياسي الذي اعتمدناه 
جديدة تمويل  آليات والذي يضع -ج له رئيس البرازيل لوال  الذي رو-وع والفقر التحالف ضد الج

مساعدتها اإلنمائية الرسمية لكي تصل مستوى ترفع حكومة إسبانيا بشكل ملموس وسوف . لتنميةل
 . في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي0.7إلى نسبة 

 

  الرئيس،يسيد

 لترويج الصكوك الدولية تعزيز بد من  أنحاء العالم، الجميعلكي يعم السالم واألمن واألمل في 
إن أهدافنا . وهذا أحد األرآان األساسية لسياستنا الخارجية. وحماية حقوق اإلنسان وتنفيذها بفعالية

 التعذيب، وإلغاء عقوبة مناهضة التوقيع والمصادقة على البروتوآول االختياري التفاقية تتمثل في
ييز ضد المرأة، والعنف على أساس نوع الجنس، والقضاء اإلعدام على نطاق العالم، ومحاربة التم

استغالل األطفال وإساءة على التمييز على أساس الميول الجنسية، وحماية األطفال، ومكافحة 
 . محاربة اإلرهاب والجريمةفي، والمراعاة الصارمة لحقوق اإلنسان معاملتهم

 

ولهذا السبب، ترغب إسبانيا . لشرعيةوال يمكن ضمان السالم واألمن في العالم بدون احترام ا
 لهذه الغاية، أدعو جميع الدول وتحقيقًا. في العمل على تعزيز فعالية أداء المحكمة الجنائية الدولية

التي لم تصادق بعد على النظام األساسي للمحكمة أن تفعل ذلك بشكل آامل وغير مشروط ومن 
 . إلقامة عالم أآثر عدًال وتساعدنا بالتالي في مسعانا المشترك،دون تأخير

 

 مبادرات وتؤيدوتساند حكومتي بصدق عملية إصالح األمم المتحدة الواردة في إعالن األلفية 
 .األمين العام من أجل اإلصالح وتعزيز مؤسسات المنظمة

 



 

وتؤمن إسبانيا بأنه من األساسي لمستقبل النظام العالمي أن يهدف اإلصالح إلى ضمان االمتثال 
 .مجلس األمنالصادرة عن قرارات اللقرارات األمم المتحدة، وخاصة الفعال 

 

 لهذه وتحقيقًا. ويجب تعزيز الطابع التمثيلي لمجلس األمن والديمقراطية والفعالية والشفافية فيه
إلى توافق في من شأنها أن تسمح بالتوصل الغاية، فإن إسبانيا مستعدة لدراسة مقترحات جديدة 

 . عدد األعضاء غير الدائمين وبشأن استعمال حق النقضاآلراء بشأن زيادة

 

  الرئيس،يسيد

 تأآيد التزام إسبانيا بالقضايا العادلة لشعوب أمريكا الالتينية، من خالل تعزيز أعيدأن هنا أود 
 أن أجدد تأآيد دعمنا للتقدم وأود أيضًا. األنظمة الديمقراطية واالستقرار السياسي في المنطقة

وداخل . لرامي إلى تقليص الفوارق وتقوية التالحم االجتماعي في أمريكا الالتينيةاالقتصادي ا
االتحاد األوروبي، سنواصل تشجيع إقامة عالقة أوثق مع تلك المنطقة من خالل تطوير شراآة 

 . المحيط األطلسيجانبياستراتيجية بين 

 

  الرئيس،يسيد

 العامة، تكرر الجمعية عامففي آل .  طارق بدون اإلشارة إلى قضية جبلآلمتيتم ال أود أن أخ
مواصلة المفاوضات الثنائية من أجل وتحث آًال من إسبانيا والمملكة المتحدة على  توجيهاتها

وأود أن أؤآد هنا أن بالدي ستظل مستعدة للتفاوض بشأن حل . زاعـالتوصل إلى حل نهائي لهذا الن
 .قليم غير المتمتع بالحكم الذاتي إلى صوت هذا اإلولإلصغاء ،يفيد المنطقة برمتها

 

  الرئيس،يسيد

وبناها نساء ورجال أآدوا إيمانهم بالتفاهم . لقد ُولدت األمم المتحدة نتيجة للضرورة والمثل العليا
: في متناول أيديهمهو  أن آل هدف اعتقدوا. ويًاا طوبوقد ترآوا لنا تراثًا. بين الشعوب والثقافات

 والقضاء على الفقر وضمان الحقوق لكل بني البشر؛ ويمكننا اليوم أن  القديمةزاعاتـتسوية الن
 .متناول أيدينا؟ آل شيء تقريبًافي  ما الموجود: نسأل أنفسنا

 

 



آما ال يقدم لنا عالم اليوم .  آثيرة لنكون متفائلينن تاريخ البشرية ال يوفر لنا أسبابًاأصحيح 
دان في فثلث عدد البل. ل الذين سبقونانساء والرجاالعديد من األسباب لإلحساس بأننا أفضل من ال

 30أآثر من العالم اليوم  ويشهد. وما زال التعذيب موجودًا.  بنظام من الحرياتينعمالعالم ال 
. ويعاني خمسة ماليين شخص من مرض اإليدز. نصف ضحايا الحرب هم من األطفال. نزاعًا

 مليون شخص 800وأآثر من . لفرد في اليومويعيش بليون من البشر على أقل من دوالر واحد ل
وأآثر من بليون .  مليون طفل ال يحصلون على أي نوع من التعليم150وأآثر من . بالغ هم أميون

 . بأنفسنا اليومنفتخرال يمكننا، نحن بني البشر، أن . شخص محرومون من الماء الصالح للشرب

 

 العزم اليوم على أن نجعل عقدنا، نساء ورجاًال ،نحن اإلسبانيين. أن نغير هذا الواقعال بد لنا 
 "!نعم، لقد نجحوا في مسعاهم: "بمقدور من يأتي بعدنا أن يقولوا

 

 . لكم، سيدي الرئيس جزيًالشكرًا

 

 


