Присъединяване на Монголия към Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
Българска инициатива от 2004 г. повлия на геополитиката между Китай и Европа - това
заяви по повод присъединяването на 21 ноември на Монголия към Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Соломон Паси, Президент на
Атлантическия клуб в България, Министър на външните работи (2001-2005) и
Председател на парламентарната външна комисия (2005-2009 г.), в интервю за БТА.
Присъединяването на Монголия като пълноправен член на ОССЕ е процес, инициран
от българското председателство на организацията през 2004 г, отбеляза той. Тогава
България мобилизира консенсус в ОССЕ и поканихме Монголия за член на Азиатското
парньорство на организацията, уточни Паси.Първоначално тази идея звучеше
екзотично и срещна по-скоро удивление, но успяхме да убедим 55 държави да застанат
зад нея, допълни той. Oкончателното решение беше взето в София през декември 2004
година. За нас това беше трамплин към две следващи стъпки по пътя на цялостната
интеграция на Монголия в евро-атлантическите структури - пълноправно членство на
страната в ОССЕ, както и присъединяване към програмата на НАТО "Партньорство за
мир", което някой ден естествено да прерасне в членство в НАТО, добави д-р Паси.
По неговите думи това е била причината още през пролетта на 2005 г. нашата страна да
подкрепи Монголия в подаването на молба за членство в "Партньорство за мир". По
тази кандидатура нямаше никакво движение до днес и една от формалните причини бе,
че статут в "Партньорство за мир" добиват единствено държави от ОССЕ, посочи
Соломон Паси. Той уточни, че сега формалните пречки са отпаднали и отбеляза, че
контактите му с Монголия в Улан Батор, Брюксел и София го карат да се чувства
убеден в решимостта на Монголия да продължи по поетия път на интеграция.
По неговите думи ролята на третия фактически съсед на Монголия, освен Китай и
Русия, може да бъде изиграна от Брюксел, като столица на Европа. Можем да смятаме,
че Монголия започна да намира този свой "трети съсед", посочи Паси. Според него
отношенията ОССЕ-Монголия имат много по-широко отражение върху отношенията
на Запада, и на Европа в частност, с Китай. С приобщаването на Монголия към ОССЕ
цялата северозападна китайска граница (от Афганистан до Тихия океан) се превърна в
най-голямата геополитическа граница на планетата - над 12 хиляди километра делят
Китай от територията на една европейска структура (ОССЕ), поясни той. Това според
него предполага и нови отношения между Европа и Китай.
Паси изрази очакване в бъдеще да се осъществи отдавнашна идея на Атлантическия
клуб за сближаване между ОССЕ и Китай. Той отбеляза, че в разговорите си с
китайската страна тя не е отхвърлила подобна възможност. По неговите думи това би
било изцяло в духа на стратегията, предложена от АКБ за създаването на Съвет НАТОКитай, в помощ на работата на алианса, както и за създаване на нов тип синергия
между Запада и Китай в Съвета за сигурност на ООН.
Случва се в Съвета за сигурност Западът да се сблъсква с руско-китайски блок, който
налага вето на различни инициативи, отбеляза Паси. Според него, това донякъде се
дължи на факта, че Русия се намира не само географски, но и политически, на пътя
между Запада и Китай. Западът, в лицето на НАТО, има нужда от свой собствен диалог
с Китай, който да не бъде опосреден от Русия, нито да бъде аутсорсван изцяло на САЩ,

посочи Соломон Паси. Според него може да се очаква в следващото десетилетие Русия
да се превърне в реален кандидат за пълноправен член на НАТО.
Паси определи връзките между България и Монголия като стари и много богати. Той
отбеляза, че български племена се родеят с Чингиз Хан и са дошли на Балканите от
Централна Азия. Същевременно Монголия е най-отдалечената държава, в която се
използва кирилицата, добави Паси. Той посочи, че по време на Студената война
отношенията между София и Улан Батор са били неподправено топли, а след това са
придобили облик, съобразен с новите демократични условия.България може да
продължи да има сериозна добавена стойност в отношенията на ЕС и НАТО с
Монголия. Това обаче зависи в огромна степен от дипломатическите и международните
приоритети - многостранни или двустранни, които нашата страна определя и отстоява
занапред - в или извън рамките на ЕС, НАТО и ОССЕ, коментира Соломон Паси.
София, 29 ноември /БТА/

