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  جاك سانتير، املفوضية األوروبية، مؤتمر صحايف لرئيس
  السالم املتعثرة يف الشرق األوسطوعملية  يتناول فيه الوضع يف العراق

  ]مقتطفات[ *.13/2/1998بيروت، 
  

  
  [.......]  

 ي على هل سيكون لذلك أثر سلب. إن األزمة العراقية أظهرت خالفاً كبيراً يف اآلراء بين دول االحتاد األوروبي
  دور أوروبا؟

  بالنسبة إىل االحتاد األوروبي إن موقفه واحد وواضح يجب أن ينفذ العراق قرارات األمم املتحدة يف شكل
دول األعضاء يف وكذلك كل ال) كويف أنان(كامل ولطاملا دعمنا كل اجلهود التي بذلها األمين العام لألمم املتحدة 

هدفها دائماً التوصل إىل حل دبلوماسي وآمل يف أن نصل إىل حل كهذا  هذه اجلهود التي كان. االحتاد األوروبي
خمتلف دول االحتاد،  بين بالطبع إن اختالف اآلراء. تنفيذاً للقرارات التي اتخذناها يف االحتاد األوروبي أيضاً

ع، وإن ببالط إليهجوء يتم اللجوء إىل هذا اخليار، الذي سيكون مؤسفاً الل يطرح نفسه يف خيار معين وأنا أتمنى أالّ 
وزراء خارجية دول االحتاد سيجتمعون قريباً يف بروكسل وسنحاول التوصل إىل موقف موحد يف االحتاد 

. يف أي حال إنني أشدد على موقف االحتاد الذي طاملا كان داعماً اللتزام العراق قرارات األمم املتحدة. األوروبي
سالم يف املنطقة، فمن مصلحة االحتاد األوروبي أن يطلب من السلطات بالنسبة إىل آثار ذلك على عملية الأمّا 

ويف املؤتمر األخير لرؤساء  .املعنية التزام االتفاقات التي تم إبرامها وموقف االحتاد األوروبي هنا مل يتغير
الداعم لعملية موقف أوروبا ه نداء من أجل إحالل السالم وتم التشديد على جِّاالحتاد األوروبي يف أمستردام وُ
أي ضرورة التزام كل الدول وكل األطراف بما فيهم  د عليه يف قمة لوكسمبورغ،يالسالم وهذا ما تم تكراره والتشد

 .إسرائيل، االتفاقات التي تم إبرامها وضرورة امتناع أي طرف عن القيام بعمل واحد يعوق عملية السالم
اعتمدها االحتاد األوروبي وسلط فيها الضوء على  وشددنا على موقفنا من طريق مدونة السلوك التي  

املشاكل امللموسة التي ترتبط بحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تنمية اقتصادية، وتشغيل مطار غزة، والبدء 
وبالتايل ال أعتقد أن هناك خالفاً بين دول االحتاد . ببناء مرفأ غزة واملمر اآلمن بين غزة والضفة الغربية

  .نسبة إىل عملية السالم على األقلاألوروبي بال
  [.......]  

  
 كيف تقوّم جولتك التي شملت خمس دول يف املنطقة؟ 
  هدف هذه اجلولة هو الوقوف على آراء السلطات يف الدول اخملتلفة التي زرتها يف مواضيع خمتلفة، إن

األوسط وكذلك االتفاقات الثنائية وخصوصاً موضوع عملية السالم يف الشرق األوسط والوضع الراهن يف الشرق 
 .وما نسميه أيضاً عملية برشلونة

لقول إنني ملست يف الشرق األوسط دعماً كبيراً من السلطات التي التقيتها للدور الذي على يف استطاعتي ا  
أوروبا أن تمارسه يف هذه املنطقة، أقول يف شكل عام وهذا يطمئنني بالطبع، ويجب أن نستنتج منها بعض 

وقد ملست أيضاً أن سلطات الدول التي زرتها قلقة يف غياب التقدم على مستوى عملية السالم يف الشرق . لثوابتا
لهذا علينا أن نشدد على ضرورة دفع عملية السالم  .األوسط واآلثار السلبية لذلك على تطور الوضع يف املستقبل

ها أبدت ي زرتها والتي حتادثنا مع مسؤوليالدول التوأقول إن كل السلطات يف . واستئناف املفاوضات يف إطارها
تعرفون أننا أبرمنا عدداً من . موافقتها على توثيق العالقات مع االحتاد األوروبي من طريق اتفاقات الشركة

تقدمنا يف املفاوضات مع . اتفاقات الشركة مع تونس واملغرب واألردن ومع إسرائيل أيضاً والسلطة الفلسطينية
اتفقنا على دفع الوضع الذي كان جممداً بعض الشيء وقد نتمكن من إكمال هذا االتفاق واستكمال مصر وقد 
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املفاوضات يف شأنه، وبدأنا املفاوضات مع اجلزائر وشرعنا أيضاً يف املناقشات حول البدء يف مفاوضات اتفاق 
ت السلطات السورية اخلوض يف شركة مع سورية التي مل تكن حتى اآلن قد بدأت املفاوضات معنا واآلن التزم

  .املفاوضات من أجل اتفاق شركة
ا مع االحتاد األوروبي، أمّا بالنسبة إىل لبنان، يون رغبة بالدهم يف توثيق عالقتهوأكد املسؤولون السور  

فاملفاوضات قطعت شوطاً معيناً، ولكن يبقى بعض املشاكل وحتتاج إىل حل بعضها تقني فني واآلخر مايل وقد 
وقت ممكن وأن املسألة مل تعد مسألة  أسرعاتفاق شركة يف لدى السلطات اللبنانية استعداداً إلبرام ت الحظ

أيديولوجية بما أن النية متوافرة لدى الطرفين واألهم اآلن هو التوصل إىل إيجاد الوسائل الفضلى التي جتعلنا 
  .ى مستوى السياسييننتقدم يف املفاوضات واستكمالها أوالً على مستوى اخلبراء ثم عل

  [.......] 
  



 

 
 

  

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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