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 جياين دي ميكيليس، حديث صحايف خاص لوزير اخلارجية اإليطايل،
  اجملموعة األوروبية ملواجهة أزمة اخلليج عن استراتيجية دول
  ]مقتطفات[ .21/11/1990، باريس

  
  

منطقة غير آمنة وإذا عانت الدول العربية من موجة من التطرف فإن ذلك يؤثر  فإذا ظل الشرق األوسط
يخلقها مؤتمر األمن والتعاون يف أوروبا ليس  أوروبا ولذا فإنه علينا أن نستغل الفرصة التي سلباً على األمن يف

داخل حدود أوروبا وحدها وإنما أيضاً بالنسبة للدول اجملاورة لها فالفرصة سانحة اآلن لتمتد فلسفة هلسنكي 
لقارة األوروبية ونسعى اآلن إىل تصدير التي خرج عنها البيان األول ملؤتمر األمن والتعاون يف أوروبا إىل خارج ا

هذه الفلسفة خارج حدود أوروبا اجلغرافية ومن الطبيعي أن نبدأ باملناطق اجملاورة لنا خاصة الشرق األوسط 
  .وحوض البحر األبيض املتوسط

وهذه هي القاعدة السياسية والفلسفية القتراحنا بانعقاد مؤتمر لألمن والتعاون يجمع بين الدول 
  .روبية ودول الشرق األوسطاألو

أقصد الدول العربية املعنية بما فيها ممثل عن فلسطين وجميع دول املنطقة من إيران إىل الغرب وكذلك 
االحتاد السوفياتي بصفته دولة مطلة على البحر األسود ويمكن بالتايل اعتبارها من الدول املطلة على البحر 

لواليات املتحدة كعنصر هام ألي تدابير أمنية تخص هذه املنطقة يف األبيض املتوسط كما يجب أن تشارك فيه ا
  .املستقبل

وسوف ينعقد هذا املؤتمر على غرار مؤتمر األمن والتعاون يف أوروبا الذي عقد يف هلسنكي وسيكون على 
تعاون هذه الدول أن جتلس مع بعضها البعض لالتفاق على جمموعة من القواعد واملبادىء من أجل التعايش وال

واحلوار تماماً كما فعلنا نحن يف أوروبا منذ عشرين عاماً وهذه الفلسفة هي التي أوصلتنا يف أوروبا إىل ما 
  .وصلنا إليه اآلن

هو التعاون من أجل احلفاظ على التضامن الدويل ودعمه : األول. هذه االستراتيجية تقوم على عنصرين
دوراً لإلبقاء على االئتالف العاملي الذي تشكل خالل الشهرين وسوف تستمر اجملموعة األوروبية يف أن تلعب 

املاضيين حول قرارات جملس األمن والذي يضم الدول األوروبية ودول أميركا الشمالية ودول أوروبا الشرقية بما 
غالبية يف ذلك االحتاد السوفياتي ومن دول العامل الثالث ومنها دول حركة عدم االنحياز بما فيها الصين وكذلك 

الدول العربية فالعنصر األول إذن هو التماسك والتضامن الدويل ألن هذا عنصر من أهم عناصر القوة من جانبنا 
  .كما أنه يعني امتالك إمكانية عزل العراق على الصعيدين السياسي واالقتصادي

  .ولإلبقاء على هذا التماسك الدويل فإنه من املهم أن تظل إدارة األزمة يف إطار األمم املتحدة
أما العنصر الثاين الستراتيجية أوروبا فهو أن نعطي للمجموعة األوروبية إسهاماً خاصاً وحمدداً فيما 

لألزمة فاألطراف التي تلعب دورًا بعد مرحلة األزمة فأنا مقتنع أننا ال نلعب دوراً هاماً فيما يتعلق بوضع حد 
حاسماً يف إنهاء أزمة اخلليج هي صدام حسين من جانب والواليات املتحدة وربما اململكة العربية السعودية من 
اجلانب اآلخر فالقرار قرارهم بالدرجة األوىل وخاصة صدام حسين الذي يعلم تماماً ما الذي عليه أن يفعله لتفادي 

  .ادي احلرباحلرب ونحن نريد تف
أي السوق (هذا عن تسوية األزمة لكنه يف اجلانب اآلخر فإن الدول األوروبية وخاصة دول اجملموعة 

وأعني بهذا أن نخلق الظروف . بوسعها أن تلعب دوراً هاماً بل وحاسماً لتنظيم الوضع فيما بعد األزمة) املشتركة
  .القائمة وطريقة معاجلتها وإيجاد احللول لها لنوع من أنواع احلوار البناء بين اجلميع حول املشكالت

بطبيعة احلال فإن ألوروبا دوراً حاسماً يف اإلبقاء على هذا التماسك الدويل فال االحتاد السوفياتي وال 
الصين على سبيل املثال سيتخذان نفس املوقف يف اجتاه احلفاظ على التضامن الدويل لو كانت أوروبا ال تقود 

ولذا فإنني أرى أن ألوروبا ولدول اجملموعة األوروبية بصفة خاصة موقفاً حاسماً يف تفادي أي مثل هذا املوقف 

                                                 
  "أجرى الحديث شريف الشوباشي. 22/11/1990، )لندن" (ام الدولياألهر.  
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انقسام داخل اجملتمع الدويل وتفادي خطر ظهور فجوة بين الواليات املتحدة وبريطانيا من ناحية والدول الغربية 
  .من ناحية أخرى

ي ويف الدول العربية، ولدى ما يطلق عليه هناك خطر ظهور تشدد يف املواقف لدى الرأي العام العرب
هناك احتمال وجود مواقف متعددة داخل العامل العربي ترى أن طريقة التعامل الوحيدة مع . باجلماهير العربية

وهناك بالتايل خطر . العامل الغربي هي املواجهة وهو موقف سلبي إزاء طريقة التعامل مع العامل الغربي وأوروبا
  .هذه األزمة إىل اإلضرار بالعالقات العربية ـ األوروبية حقيقي أن تؤدي

وعلى هذا األساس فإننا نعتقد أن الوسيلة املثلى إلعادة التوازن ومواجهة مثل هذا الوضع هي مبادرات 
  .وحتركات سياسية ملموسة لنثبت إرادتنا ورغبتنا يف السير يف اجتاه إيجابي وتعاون سلمي مع الدول العربية

  



 

 
 

  

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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