
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  191، ص )1991 فيرخ( 8، العدد 2المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  ممثل اجملموعة األوروبيةكلمة 
  وزير اخلارجية الهولندي

  هانس فان دن بروك
  ]مقتطفات[ .30/10/1991، مدريد

  
  

ثني عشر اجملموعة األوروبية وأعضائها اال يشرفني، يف الواقع، أن أحتدث نيابة عن[....]   
سرائيلي والقضية إنها أول مرة نشهد فيها خمتلف األطراف املعنية بالنزاع العربي ـ اإل[....] 

  .ة التزامها التوصل إىل تسوية عادلة وشاملة ودائمةالفلسطينية جتلس يف مؤتمر مؤكد
لكن . كان معظمنا، وال شك، يعتقد أن َعقْد مثل هذا املؤتمر مستحيل ][....منذ عام تقريباً   

جتاه السالم، قد  بالتزامها غير املسبق ،إن األطراف املعنية. هذه أزمنة حبلى بالتحديات والوعود
فلنأمل، إذًا، بأن يشكل هذا اليوم على وجه التأكيد منعطفاً يف . وصلت إىل هذا املوعد مع التاريخ

  .تاريخ الشرق األوسط
وليس هذا الوقت وقت تقليب صفحات املاضي، فلنضعها وراء ظهورنا إذ إن املاضي كان   

نا نعرف أن من السهل علينا أن نكيل التهم إن. دوماً مآلناً بالصراع والشكوك والتطلعات احملبطة
لكن دعونا ننفذ إىل قلب األمور فنركز على الدرس األكثر . من خزان املرارة التي خلفها الصراع

إن فرصة السالم هذه أثمن من أن تضيع، فربما لن تسنح مرة أخرى . أهمية الذي لقّنه املاضي لنا
نحن اليوم نسير على طريق نحو شرق أوسط يختلف ....] [يجب عدم االلتفات إىل الوراء . يف حياتنا

إن إعادة الشرعية يف اخلليج شجعتنا جميعاً على البحث، يف كل . عن ذلك الشرق الذي عرفناه
وما زال الطريق طويًال، لكن هدف السالم مل يعد جمرد . مكان، عن السالم القائم على حكم القانون

  .أصبح واقعاً حياً، ويف متناولنا سراب يُرى بين األرض والسماء؛ فلقد
إسرائيل، وسوريا، : إن الدول اإلثنتي عشرة حتّيي حكمة وشجاعة األطراف املعنية مباشرة  

فكل من هذه األطراف قد تخطى الصعوبات من أجل الوصول إىل . واألردن، ولبنان، والفلسطينيين
  .هنا، كما تغلب على ردات فعل مترسبة، وأزاح عن نفسه الشكوك

لهدف املشترك إنه ملن دواعي اإلكبار لهم جميعاً أن كل هذا تم جتاوزه من أجل حتقيق ا  
نه ألمر جوهري تماماً أن نحافظ على االلتزام الذي ظهر اليوم، وأن نبني الثقة ويف رأينا إ. األكبر

  .من خالله يف األيام واألشهر املقبلة
علقون على هذه املشاركة أهمية إن األعضاء اإلثني عشر يرحبون بمشاركة مصر، وي  

  . خاصة
إن معاهدة السالم بين إسرائيل ومصر كانت خطوة أوىل مهمة، ودلت على أن االلتزام   

وهاتان الصفتان متجسدتان أمامنا . واإلقدام من جانب الطرفين يمكن أن يحققا نتائج ملموسة
  .اليوم، فلنبنِ على أساسهما

                                                 
  من وثائق املؤتمر. 



  191، ص )1991 فيرخ( 8، العدد 2المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ديردم رمتؤموثائق 

 

2 
 

 جملس التعاون اخلليجي، ومندوبي الدول األعضاء كما نحيي مندوبي الدول األعضاء يف  
ومن دعمهم للتسوية السلمية . يف االحتاد املغاربي العربي، الذين يشاركون هنا بصفة مراقبين

ودورهم البنّاء يف توفير إطار إقليمي أوسع للسالم ـ ويف هذا اجملال ترغب اجملموعة يف أن 
  .من القوة لدفع العملية قدماً إىل األمام تتعاون معهم بصورة وثيقة ـ سنستلهم مزيداً

إن وجود ممثل عن األمين العام لألمم املتحدة يشكل تأكيداً على أن ما يوحدنا هنا اليوم   
إن هذه املبادىء . هو املبادىء والضمانات التي يكرسها ميثاق األمم املتحدة يف عامل متغير كهذا

ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن . العاملي السلمي عليهاألساسية هي األساس الذي يقوم هذا النظام 
  .على األمم املتحدة أن تؤدي دوراً مهماً يف عملية السالم املقبلة

أخيرًا، فإننا نحيي اإلدارة األميركية التي ـ بمشاركة االحتاد السوفياتي ـ  بذلت هذه اجلهود   
ن البنّاء اجلديد بين االحتاد التي جمعت شملنا؛ وهي جهود جنحت فعالً نتيجة هذا التعاو

ومنذ البداية، أعطت الدول  .السوفياتي والواليات املتحدة، تعزيزاً للسالم يف خمتلف أنحاء العامل
إن ثبات وزير اخلارجية السيد بيكر، وطاقته التي ال . اإلثنتا عشرة تأييدها الكامل ملبادرة السالم
رة األميركية يف سعيها لهذا الهدف؛ فهذا إجناز رائع تعرف الكلل، ومهارته الفائقة، قد طبعت اإلدا

إن هذه احلكمة والشجاعة واملثابرة واملرونة هي التي جمعتنا كلنا . يستحق أن يتوَّج بالنجاح
قد يكون هناك بعض الصعوبة . اليوم، وهي التي يجب أن نحافظ عليها خالل هذه املفاوضات

تاج إىل حترك مبكر لبناء الثقة، وتدابير أخرى من أجل بالنسبة إىل هذه العملية، ولذلك فإننا نح
  .تعزيز الثقة؛ إن هذا ألمر حيوي

إن الدول األعضاء يف اجملموعة األوروبية، املمثلة هنا برئاستها، تشارك يف عملية السالم   
. من خالل هذه الروح، وتساهم مساهمة وثيقة إىل جانب الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي

اهتمامهما القوي بإجناح هذه املفاوضات، ويف إمكانهما االعتماد على مشاركتنا  نشاطر ونحن
  .البناءة يف خمتلف مراحل عملية املفاوضات

إن الدول اإلثنتي عشرة تعتبر، وبأهمية بالغة، أن هذه األطراف قد التزمت نهج هذا املؤتمر   
، يف مسار مزدوج بين 338 ورقم 242واملفاوضات املباشرة على أساس القرارين رقم 

  .اإلسرائيليين والفلسطينيين من جهة، وبين إسرائيل وجيرانها العرب من جهة أخرى
السياسية يجب أن تُعزَّز بمفاوضات متعددة اجلوانب يف شأن التعاون  إن املفاوضات  

مع نحن، وبالتايل، نتطلع إىل العمل بصورة وثيقة . اإلقليمي يف جماالت االهتمام املشترك
األطراف كافة، ضماناً للتقدم على هذه األسس، ونظراً إىل القرب اجلغرايف والتراث التاريخي 
املشترك، والعالقات الكثيفة على شتى الصُّعُد، سواء أكانت سياسية أم ثقافية أم اقتصادية أم 

تمة فاجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها مه. إنسانية، مع شعوب منطقة الشرق األوسط
ونحن . اهتمامًا قويًا، وعن كثب، بمستقبل هذه املنطقة التي تتقاسم معها كثيراً من املصالح

  . مصممون على املشاركة يف عملية بناء السالم
إن املبادىء التوجيهية للدول اإلثنتي عشرة، طوال عملية املفاوضات، هي نفسها التي   

؛ مبدأ 338ورقم  242قرارا جملس األمن رقم : يوهذه املبادىء ه. أيدت حكمة موقفنا، ولن تتغير
األرض يف مقابل السالم؛ حق دول املنطقة كافة، بما يف ذلك إسرائيل، يف العيش ضمن حدود 

إن مواقفنا من القضايا اخلاصة . آمنة ومعترف بها؛ ممارسة الشعب الفلسطيني حلق تقرير املصير
  .، مواقف معروفة أيضاًيف األراضي احملتلة، بما يف ذلك القدس الشرقية
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أن نملي  يف رأينا، ال بد من أن تشمل التسوية الشاملة هذه املبادىء، لكننا ال نستطيع  
وما هو جوهري اآلن، يف بداية هذا املؤتمر، هو فتح الطريق للتحرك . كيفية تقرير تطبيقها عملياً

ن بناء الثقة أمر حيوي؛ إذ إوهذا، يف رأينا، هو السبب يف أن اعتماد إجراءات . على أسس جوهرية
ويف . الثقة ستساهم مساهمة أساسية يف إيجاد مناخ االستقرار الذي يحتاج تقدم املفاوضات إليه

رأينا أن وقف أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة هو فعالً مساهمة جوهرية، 
  .وكذلك إلغاء املقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل

ة إىل الوضع القائم يف األراضي احملتلة، فمن املهم أن يتحلى الطرفان اآلن وبالنسب  
ونحن نتطلع إىل حتسن ملموس . بضبط النفس، وأن تمتثل إسرائيل ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة

يف الوضع السائد يف األراضي احملتلة، وذلك حتى قبل تنفيذ الترتيبات املوقتة أو غيرها من 
  .الترتيبات

اإلسراع إىل التحرك على املسار املتوازي للمفاوضات، فيما بين إسرائيل وجيرانها إن   
واألردن وسوريا حجر زاوية  ويشكل التقدم نحو سالم دائم بين إسرائيل. العرب، أمر ال غنى عنه

ال إ وال يسعنا. والكثير مرهون باإلنشاء املبكر لقاعدة الثقة املتبادلة. لنجاح عملية السالم الشاملة
أن نشدد على أنه ال بد من أن تتفاوض األطراف املعنية، وأن تتفاوض فعالً، يف شأن تنفيذ قرار 

وال بد من أن يساهم التقدم يف إعادة استقرار لبنان وسيادته، . بحسن نية 242جملس األمن رقم 
ن التقدم وإذ نتقدم إىل األمام من خالل مسار مزدوج، فإ. 425ويف تنفيذ قرار جملس األمن رقم 

ومن البديهي . يحتاج إىل دعم من التعاون اإلقليمي الذي سيؤتى الثمار العملية وامللموسة للسالم
ن القضيتين تحرك نحو التسوية السياسية، إال إالتعاون اإلقليمي ال يمكن أن يسير أسرع من ال أن

موعة األوروبية والدول إن اجمل. السياسية واإلقليمية يجب أن تتزامنا، وأن تعزز كل منهما األخرى
األعضاء فيها، نظراً إىل الروابط الوثيقة التي تربطها باألطراف املعنية كافة، تتعهد بتقديم 

  .مساهمات عملية ونشيطة إلحراز تقدم يف هذا اجملال املهم للتعاون اإلقليمي
ملها يف إن جمموعات العمل املتعددة األطراف، التي ستشكَّل لهذا الغرض، يجب أن تبدأ ع  

وسنقدم أفكارنا اخلاصة بنا، . وهناك حاجة، بالتايل، إىل نهج جسور وخّالق. أقرب وقت ممكن
  .يف هذا الصدد، وذلك ملصلحة كل الشعوب يف الشرق األوسط وسنشارككم خبراتنا

إن إنشاء شبكة من املصالح االقتصادية املتبادلة فيما بين األطراف، وتوثيق التعاون مع   
وكل ذلك يتطلب مشاركة . ألوروبية وسائر العامل، سيساعدان يف انحسار خطر النزاعاجملموعة ا

أوسع، وهذا هو السبب يف أن اجملموعة األوروبية ستعمل على إشراك دول اإلفتا، واليابان، وطبعًا 
  .دول جملس التعاون اخلليجي، وغيرها، يف إطار التعاون االقتصادي األوثق

ونحن نعرف أن األفكار . األطراف ذاتها نتطلع إىل اقتراحاتوعالوة على ذلك، فإننا   
غير أن التعاون اإلقليمي ال بد من أن يكون أعمق . موجودة، وسنتصل قريباً باألطراف ملناقشتها

وذجاً، إذ فعناصر العملية التي بدأ بها مؤتمر األمن والتعاون األوروبي يمكن أن تشكل نم وأوسع؛
  .ميل تبدأ بخطوة واحدة نها تظهر أن رحلة األلفإ

ففي أثناء أعوام احلرب الباردة، تمّ االتفاق يف هلسنكي على املبادىء التي حتسّن   
وقد حتولت هذه املبادىء وااللتزامات، التي تم التعهد بها . العالقات بين الدول وبين املواطنين

إلهام بالنسبة إىل لتنفيذها، بالتدريج إىل معايير للسلوك بالنسبة إىل احلكومات، ومصدر 
وهي اليوم مقبولة عاملياً كإطار تمارس داخله الدول املشاركة شؤونها الداخلية . احملكومين

كما أن مؤتمر األمن والتعاون األوروبي وافق على جمموعة من التدابير األمنية وبناء . والدولية
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ابة على التسلح؛ وقد أثبتت األمن والثقة التي حتولت، مع مرور الزمن، إىل شبكة من ترتيبات الرق
  .جدواها يف أوروبا، وهذا ما ينقص الشرق األوسط وهو يف أمس احلاجة إليه

غير أننا نعتقد أنه يمكن االستفادة من بعض . ن أوروبا ليست الشرق األوسططبعاً إ  
إن الطريق طويل وصعب، لكن نأمل بأن . الدروس والتجارب من مؤتمر األمن والتعاون األوروبي

  .د أنفسنا، يف النهاية، أمام خريطة للشرق األوسط خمتلفة وجديدةجن
ومن أبرز معامل هذه اخلريطة، دول تعيش يف سالم بعضها مع بعض، وتلبي حاجات   

الشعوب تشارك يف صنع مستقبلها، وحيث هناك إيماء بحياة جديدة  األمن الشرعي للجميع، حيث
  .كانوا الضحية الرئيسية للنزاع العربي ـ اإلسرائيليللمنطقة ككل، وخصوصاً للفلسطينيين الذين 

  [.......]  
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


