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)تكل�م باإلنكليزي�ة(: أود أن أعرب ع�ن احرتامي العميق 
لكم، س�يدي الرئيس، للجهود الدؤوب�ة التي بذلتموها يف 
رئاس�ة الجمعية العامة. وأتطلع إىل العمل معكم، سيدي، 

لضمان االنتقال السلس بني واليتينا.

إنه لرشف عظي�م أن أقف أمام األعض�اء بصفتي الرئيس 
املنتخ�ب للجمعي�ة العامة يف دورتها الس�ابعة والس�تني. 
وبداية، أود أن أعرب عن خالص امتناني للدول التي أيدت 
ترشيح جمهورية رصبيا. ونحن بلد صغري نام ال ينتمي إىل 
أي تحالف عس�كري أو اتحاد س�يايس. ولذلك، إنه لرشف 
حقاً أن يجري انتخابي لرئاس�ة الجه�از التمثييل الرئييس 
للتداول وصنع السياس�ات يف األمم املتحدة من خالل الثقة 
التي أوالها إياي هذا العدد الكبري جداً من الدول من جميع 

أنحاء العالم.

وأنا أتطلع إىل العمل مع الجميع، بدًءا من س�عادة السفري 
دالي�وس ش�يكوليس، ممثل جمهورية ليتواني�ا. وأود أن 
أشكره عىل مس�لكه الكريم طيلة فرتة الحملة االنتخابية. 
وآم�ل أن أتمكن من االس�تفادة من حكمته وخربته خالل 

فرتة واليتي.

وأود أيض�اً أن أعرب عن ش�كري العميق للدبلوماس�يني 
الُكث�ر من رصبي�ا عىل جهوده�م الحثيثة م�ن أجل دعم 
ترش�يحي. وأرغب يف أن أعرب عن تقديري الخاص ألرفع 
ه�ؤالء الدبلوماس�يني وأكثرهم خربة، ممثلن�ا الدائم لدى 

األمم املتحدة، سعادة السفري فيودور ستارشيفيتش.

وأنا أعترب أن انتخابي رئيس�اً للجمعية العامة هو يف املقام 
األول بمثابة تقدير للش�عب الرصب�ي، الذي كان يل رشف 
خدمته يف منصب وزير الخارجية ألكثر من خمس سنوات. 
لق�د مر بلدي مثل العديد من الدول األخرى، بفرتات مجد 
وأخرى مأس�اوية. فق�د كان يف نهاي�ات القرن العرشين 
أح�د البل�دان الفخ�ورة بانتصارها عىل الفاش�ية، فضالً 

عن كونه عضواً مؤسس�اً لألمم املتحدة، غري أنه انتهى إىل 
رصاع داخيل رشس. وقد ت�رك الدمار والقتال بني األخوة 
 الناجمني عن ال�رصاع الداخيل، جراح�اً عميقة وراءهما. 
غري أن رصبيا تمكنت يف غضون السنوات القليلة املاضية - 
يف ظل القيادة الشجاعة لبوريس تاديتش - من التواصل 
مع جريانها، وأن تمد لهم يد الصداقة واملصالحة. وتمكنا 
أيض�اً من الوصول إىل أعضاء آخري�ن يف املجتمع الدويل، 
بما يف ذلك الدول الت�ي كانت لدينا خالفات مريرة معها. 
وقد أس�دل الس�تار عىل تل�ك الفرتة املؤمل�ة اآلن. وأصبح 
بوس�ع أمتنا االعتزاز بنفسها أمام العالم مرة أخرى، بعد 
أق�ل من عقدين م�ن الزمان، عقب اس�تبعادها تماماً من 

هذه القاعة.

فنح�ن بلد تنتق�ل في�ه الس�لطة بطريقة س�لمية، وفقاً 
لس�يادة القانون. ورصبيا بلد ديمقراطي، وهو، باإلضافة 
إىل العمل لضمان س�يادته وس�المته اإلقليمي�ة ورفاهية 
مواطني�ه، لي�س له م�ن طموح س�وى تعزي�ز املصالح 
املش�رتكة للبرشية. وعليه، فنحن ملتزمون بثبات بصون 
الس�لم واألم�ن الدولي�ني، بوصفه الهدف األس�مى لألمم 
املتحدة. ويشكل العمل عىل إنجاز تلك املهمة التي ال يعىل 

عليها من حيث األهمية، تعهداً يف غاية الجدية.

واملوض�وع الذي أطرحه للمناقش�ة الرفيعة املس�توى يف 
افتت�اح ال�دورة الس�ابعة والس�تني للجمعي�ة العامة هو 
“تكييف أو تسوية املنازعات أو الحاالت الدولية بالوسائل 
الس�لمية”. ونظراً لخربتن�ا، فإننا نرى أنن�ا قادرون عىل 
تيسري تنفيذ أي مقرتحات تنتج عن تلك املناقشة، بما فيها 
املتعلق�ة بمنع نش�وب الرصاعات عىل وج�ه التحديد. وإذ 
نتناول هذه املسألة الحاسمة يف أيلول/سبتمرب وما بعده، 
دعونا ال ننىس أن الس�الم ال يقترص عىل مجرد عدم وجود 
الح�رب. وعىل حد تعليق س�بينوزا ذات م�رة – وهو أول 
فيلس�وف يزعم أن الديمقراطية هي أفضل شكل للحكم، 
وأن السالم فضيلة، بل حالة ذهنية، وترصف ينطوي عىل 

الخري والثقة والعدالة.
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وأتعهد بالوفاء بواجبي بصفتي رئيساً، بقصارى جهدي، 
يف مس�عى من�ي لتربير الثقة التي أوالن�ي األعضاء إياها. 
وسأمارس سلطتي بطريقة مبارشة وغري منحازة، مع كل 
التقدير واالحرتام للحقوق املتساوية وكرامة جميع الدول 
األعضاء. وآمل أن تس�اعد مس�اعينا املش�رتكة يف تقريبنا 

م�ن ذلك الي�وم الذي تضمد فيه البرشي�ة جراحها وتبدد 
مخاوفها. وإذ تفعل ذلك، فإنها تعمل عىل تعزيز تطلعات 
ش�عوب األمم املتح�دة فيما يتعلق بإنق�اذ األجيال املقبلة 
من ويالت الحرب. ونس�أل الله أن تس�ّطر الدورة املقبلة 

للجمعية يف صفحات التاريخ عىل أنها جمعية للسالم.


