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  حديث صحايف
  ،جاك سانتير رئيس حكومة لوكسمبورغ،ل 

  يف  يؤكد فيه ضرورة مشاركة أوروبا 
   الشرق األوسطاخلاص بلسالم مؤتمر ا

  ]مقتطفات[
  
  

   للسالم والتنمية؟" الطرح األوروبي الشامل"لتجاوب دول املنطقة مع  ما هو تقويمك  
وبية مع أطراف النزاع العربي ـ ـ بعد سلسلة االتصاالت التي أجرتها الترويكا األور  

اإلسرائيلي وجملس التعاون اخلليجي واحتاد املغرب العربي والواليات املتحدة، نستطيع اإلشارة 
فاحملادثات التي أجريتها مع الرئيس جورج بوش يف واشنطن . إىل تفهم كبير للموقف األوروبي

يات الشرعية الدولية ويف النظرة أكدت أن أوروبا والواليات املتحدة تشتركان يف تفسير مقتض
  .التحليلية وضرورة عدم التفريط بالفرصة املتاحة حتى ال تهدر الرغبات السلبية املتوافرة

وتطابقت وجهات النظر خالل اجتماعاتنا مع دول جملس التعاون اخلليجي ومع الرئيس   
مفاوضات السالم فهناك حرص مشترك على ضرورة استعجال العنصر الزمني لبدء . حسني مبارك

، وإىل مبدأ مبادلة األرض 338و 242يف إطار مؤتمر يرتكز إىل قراري جملس األمن الرقم 
بالسالم، ونحاول يف اجتماعاتنا تقريب وجهات النظر بين األطراف املتنازعة وحضها على 

عاون وطلبنا إىل دول جملس الت. املبادرة باتخاذ إجراءات تساهم يف خلق مناخ ثقة يف املنطقة
اخلليجي رفع املقاطعة عن املؤسسات األوروبية التي تتعامل مع إسرائيل، ويف املقابل، طالبنا 
إسرائيل بوقف سياسة االستيطان وفتح املؤسسات اجلامعية وتوسيع حرية تنقل الفلسطينيين يف 

  [....]األراضي احملتلة 
   واملشاركة األوروبية؟  
جتاوباً لدى الرئيس جورج  حلايل للمجلس األوروبي،ـ أذكر أنني وجدت، بصفتي الرئيس ا  

بوش ووزير اخلارجية جيمس بيكر، وأبلغت رغبتنا يف املشاركة إىل يتسحاق شمير رئيس حكومة 
  .إسرائيل وأعتبر أن ردود الفعل احلالية، من جانبه، غير مرضية

با ليست قوة أورو: وأود توضيح الهدف من طلبنا املشاركة بشكل فعال يف مؤتمر السالم  
عسكرية وليس لها مطامع هيمنة وإذا أكدنا على ضرورة إشراكنا فالعتقادنا أن اجملموعة قادرة 
على املساهمة بدور مفيد يف إزاحة العراقيل التي تعترض جهود السالم من جهة، ويف املساعدة 

لقائمة منذ القدم ونستحضر دائماً الروابط الوثيقة ا. على إقامة نظام تعاون إقليمي من جهة أخرى
  .بين أوروبا واملنطقة العربية وبين أوروبا وإسرائيل

   هل رفضت إسرائيل يف اتصالكم معها مشاركتكم بصفة مراقب يف املؤتمر؟  
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وال نرى مبرراً الستثناء أوروبا التي تشترك مع الواليات  ـ نحن نرغب يف مشاركة فعلية  
ت األمم املتحدة ومبدأ األرض مقابل السالم الذي تضمنه خطاب الرئيس املتحدة يف تفسير قرارا

وبصراحة، ال أفهم األسباب املوضوعية لتغييب أوروبا املعنية بقضايا األمن والسالم . جورج بوش
  .يف املنطقة اجملاورة مثل اهتمامها بالتعاون االقتصادي معها

   تحدة؟كيف تنظرون إىل رفض إسرائيل مشاركة األمم امل  
ـ نحن مع إشراك األمم املتحدة ألن وجودها يف املؤتمر يعد بمثابة عنصر ثقة، وهي معنية   

  .بضمان االتفاقات واألمن خصوصاً بعد الفاعلية التي أظهرها جملس األمن يف حل أزمة اخلليج
    ،إسرائيل مستمرة يف نهج االستيطان وترفض دوراً أوروبياً ودولياً يف مؤتمر السالم

 1992اجملموعة األوروبية تعرض عليها، يف املقابل، وعوداً بامتيازات اقتصادية بعد و
ووعداً " الرابطة األوروبية للتجارة احلرة"واقتراحات بتمكينها من االمتيازات املطبقة على دول 

 للفائدة احملت" ثنائية املعايير"بالعمل على رفع املقاطعة العربية، فإىل متى تستمر دبلوماسية 
  وعلى حساب الضحية؟

ونأمل . ـ نعرض التنازالت االقتصادية إلسرائيل العتقادنا أن املواجهة معها غير جمدية  
  .بأن تفهم مغزى املوقف األوروبي وترد عليه بتقديم تنازالت سلمية

   أين وصلت العالقات مع القيادة الفلسطينية يف تونس؟  
ببرودة خالل حرب اخلليج لكن االتصاالت  ـ أصيبت العالقات الفلسطينية ـ األوروبية  

بانتظام عبر القنوات الدبلوماسية، ويعود قرار إعادتها على أعلى مستوى إىل تقويم  ةمستمر
لكنني أالحظ أن القيادة الفلسطينية يف تونس التزمت، منذ بداية مبادرة . جملس وزراء اخلارجية

  .تية واقعية ومعتدلةوزير اخلارجية األميركي جيمس بيكر، مواقف براغما
    الداعي إىل انسحاب إسرائيل من  425اجلانب العربي يشبّه قرار جملس األمن الرقم

  الذي صدر يف شأن االحتالل العراقي للكويت؟ 660جنوب لبنان من دون قيد أو شرط بالقرار 
. سةـ حتمّل لبنان أكثر مما يطيق ونأمل أن تؤدي مسيرة اتفاق الطائف إىل نتائج ملمو  

وللمجموعة األوروبية ثوابت، منها التشديد على انسحاب كل القوات األجنبية من أرض لبنان 
  .ونأمل أن يمكن مؤتمر السالم لبنان من استعادة سيادته على أرضه

   لكن القرار واضح وال يستدعي مؤتمراً للبحث يف تنفيذه؟  
  .ـ يجب عدم استبعاد لبنان من كل أعمال املؤتمر املتوقع  
  [......]  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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