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تطلب إىل اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود لتعزيز إعامل حقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة   –2
الدعم  وتعبئة  األوسط  الرشق  يف  السالم  عملية  ودعم  املصري،  تقرير  يف  حقه  فيها  مبا  للترصف، 
واملساعدة الدوليني للشعب الفلسطيني، وتأذن للجنة بإدخال تعديالت عىل برنامج عملها املعتمد 
حسبام قد تراه مناسباً ورضورياً، يف ضوء التطورات الحاصلة، وتقديم تقرير عن ذلك إىل الجمعية 

العامة يف دورتها السادسة والستني وما بعد ذلك؛

تطلب أيضاً إىل اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة املتعلقة بقضية فلسطني قيد االستعراض وأن تقدم   –3
إىل الجمعية العامة أو مجلس األمن أو األمني العام تقارير ومقرتحات، حسب االقتضاء؛

تطلب كذلك إىل اللجنة االستمرار يف تعاونها مع منظامت املجتمع املدين الفلسطينية وغريها من   –4
املدين  املجتمع  مزيد من منظامت  واالستمرار يف إرشاك  لها  املدين ويف دعمها  املجتمع  منظامت 
له،  الدويل  والدعم  الفلسطيني  الشعب  مع  الدويل  التضامن  حشد  بغية  أعاملها،  يف  والبملانيني 
وبخاصة أثناء هذه الفرتة العصيبة من انعدام االستقرار السيايس واملعاناة اإلنسانية واألزمة املالية، 
القابلة  الفلسطيني لحقوقه غري  الشعب  نيل  تعزيز  املتمثل يف  الشامل  الهدف  إىل تحقيق  سعياً 
للترصف والتوصل إىل تسوية عادلة ودامئة وسلمية لقضية فلسطني، جوهر الرصاع العريب اإلرسائييل، 
عىل أساس قرارات األمم املتحدة املتخذة يف هذا الصدد، ومرجعية مؤمتر مدريد، مبا يف ذلك مبدأ 

األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق التي وضعتها املجموعة الرباعية؛

تطلب إىل لجنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة والخاصة بفلسطني، املنشأة مبوجب قرار الجمعية   –5
العامة 194 )د–3(، وإىل هيئات األمم املتحدة األخرى املعنية بقضية فلسطني أن تواصل التعاون 
بصورة تامة مع اللجنة وأن تتيح لها، بناء عىل طلبها، ما يتوفر لديها من معلومات ووثائق ذات 

صلة باملوضوع؛

تدعو جميع الحكومات واملنظامت إىل التعاون مع اللجنة يف أدائها ملهامها؛  –6

تطلب إىل األمني العام أن يعمم تقرير اللجنة عىل جميع هيئات األمم املتحدة املختصة، وتحث   –7
تلك الهيئات عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء؛

تطلب أيضاً إىل األمني العام أن يواصل منح اللجنة جميع التسهيالت الالزمة ألداء مهامها.  –8

وثيقة رقم 273:

القرارات  حول  نقاش  جلسة  يف  الكنيست  أمام  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
وسياسات الحكومة اإلرسائيلية273 

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

1 كانون األول/ ديسمب 2010

يؤسفني )كام الحظ عدد من الزمالء هذا األمر( غياب الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست الـ 40 
الذين طلبوا إجراء هذا النقاش، وذلك ألنهم ال يهتمون يف حقيقة األمر باالستامع إىل النقاش والتداول.
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إن هذا النقاش يجري مرة كل 30 يوماً تقريباً حيث اعتدُت افتتاحه وتلخيص جّل ما قامت به 
الحكومة واالئتالف الحكومي من عمليات وقرارات خالل األسابيع املاضية. لقد عالجنا بعض القضايا 

التي كانت موضع حديث طيلة سنوات دون القيام بأي يشء عميل بشأنها.

وكان أول قرار اتخذناه ذا أهمية من حيث مستقبل دولة إرسائيل ويتعلق بإنشاء السياج عىل 
إىل سياج عىل  أراه  بري سيتحّول رسيعاً حسبام  بناء عائق  باألحرى  أو  ]املرصية[  الجنوبية  الحدود 
االجتياح – هكذا بكل  التي نوظفها ملنع هذا  الوسائل  أحد  الحدود املرصية. وسيكون هذا  امتداد 
بساطة – للمتسللني غري الرشعيني الذي كان قد بدأ عام 2005–2006 وأصبح يتزايد باستمرار منذ 

ذلك الحني.

إننا نعلم بأن القضية هي من اختصاصنا، وسبق لآلخرين عن تحدثوا عنها وطرحوها عىل جدول 
املباحثات وناقشوها لكنهم مل يعملوا شيئاً يف نهاية األمر. أما نحن فلقد اتخذنا عدة قرارات وهي 
إنشاء معسكر إقامة ]إليواء املتسللني غري الرشعيني[ وفرض الغرامات الشديدة والعقوبات عىل أرباب 
لهذا  للتصدي  الدويل  الصعيد  والعمل عىل  للقانون[  املتسللني خالفاً  يشغلون هؤالء  ]الذين  العمل 
االجتياح الذي بات يهدد جميع املواطنني. إن االجتياح يهدد فرص العمل املتاحة لإلرسائيليني كام أن 
تهديده يطال الطابع اليهودي والديقراطي لدولة إرسائيل )يكنكم للتأكد من ذلك الذهاب إىل بلدة 
عراد ]يف النقب الشاميل[ وإىل إيالت وإىل جنوب تل أبيب، حيث كنتم ستشهدون هذه الظاهرة يف 
أماكن سكناكم أيضاً لوال جملة اإلجراءات هذه(. وبالتايل فإننا نعمل ونتحرك ونقوم بإحداث التغيري 

الذي يُعدّ حيوياً لضامن أمن دولة إرسائيل ومستقبلها من خالل إنشاء هذا السياج.

مدار حديث منذ سنوات دون اإلقدام عليه فعاًل  باتخاذ قرار كان أيضاً  الثاين فيتمثل  أما األمر 
البقية  باستقدام  قراراً  أسبوعنْي  قبل  اتخذنا  إذ  نتفة”(.  “نتفة  صغرية  بخطوات  قاموا  باألحرى  )أو 
أثيوبيون ذوو أصول يهودية[. وكان من حقي خالل فرتة  الفالشمورا ]مسيحيون  الباقية من طائفة 
مرة  الخطوة  هذه  منارس  نحن  وها  مامثل  قرار  اتخاذ   ]1999–1996 للوزراء  ]رئيساً  األوىل  واليتي 
أخرى. وأعتقد بأن هذه الخطوة ستنهي تلك القصة املتواصلة. إن الوكالة اليهودية مستعدة لتحمل 
املسؤولية عن التعامل مع املسائل املتبقية لكن األمر ينطوي عىل مغزى هام من حيث إنهاء هذه 

القضية املؤملة جداً والخاصة باستقدام أحد أسباط شعب إرسائيل إىل البالد..

وكانت الخطوة الثالثة هي إحداث ثورة اتصاالت.. حيث تم اتخاذ قرار بهذا الشأن وأرجو اإلطراء 
عىل وزير االتصاالت موشيه كاحلون ورئيس لجنة االقتصاد البملانية أوفري أكونيس. إذ كان الجميع 
يتحدثون عن هذا األمر فيام أقدمنا نحن عىل خطوة عملية سواء من خالل السامح بإدخال متنافس 
رابع إىل سوق رشكات الهواتف الخلوية أو من خالل خفض ملحوظ للغرامات املفروضة عىل مشرتيك 
قبضة  من  الجمهور  ستحرر  الخطوة  هذه  أن  أرى  اشرتاكهم.  إلغاء  يقررون  الذين  الرشكات  هذه 

الرشكات الخلوية باإلضافة إىل زيادة مساحة املنافسة وخفض أسعار الخدمات الخلوية.

أما القرار الرابع الذي أقدمنا عليه فيجب القول إننا ليس يف خضم ثورة اتصاالت بل يف غمرة 
ثورة مواصالت أيضاً. إذ ندشن كل أسبوع مشاريع جديدة تتمثل بشق خطوط السكك الحديدية 
مامرسة  نصيبي  من  وكان  عملياً(.  شيكل  مليار   27( شيكل  مليار   30 تقارب  بكلفة  والطرقات 
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عند وضع حجر  حينه  يف  بدأتها  قد  كنت  التي  الدائرة  بإغالق  أمس   – االستمتاع  وأيضاً   – الحق 
الزاوية ملرشوع شق أنفاق الكرمل ثم دفعت هذا املرشوع قدماً بصفة وزير املالية. وأرجو أيضاً 
وبالفعل  املرشوع.  هذا  إنجاز  عىل  وساعدوا  عملوا  الذين  املعنيني..  املالية  لوزراء  الشكر  تقديم 
كان  الكرمل[  أنفاق  طريق  بافتتاح  ]االحتفال  أمس  جرى  ما  لكن  املرشوع  إنجاز  يف  لدينا رشكاء 
أمراً هاماً ألنه يكّننا ليس من فتح “السدادة” املتعلقة بحيفا وحدها بل أيضاً من إيصال شامل 
البالد بأواسطها فيام سينطلق مرشوع ربط جنوب البالد بأواسطها من خالل وضع خطة مد خط 

الذي سيشكل عملية حرجة وتأريخية وهامة. إيالت  إىل  الحديد  سكة 

لقد ركبت املروحية يف أجواء النقب للوصول إىل خط الحدود ]املرصية[ حيث يتم بناء السياج 
وشاهدت تلك الفضاءات واحتياطي األرايض الضخم وهي أراضٍ خالية وجرداء. وبالفعل توجد ]يف 
الثورة  السكاين وسوف نحدث  االكتظاظ  الحقيقية لدولة إرسائيل ذات  األرايض  احتياطيات  النقب[ 
فيها من خالل مد خط سكة الحديد إىل جنوب البالد لتتفرع عنه الطرق. ويكمن مستقبلنا يف تلك 

األرايض وها هي هذه املشاريع تجري عىل أرض الواقع بعد سنوات طويلة من األحاديث العقيمة.

يف  ]للبت  شعبي  استفتاء  بإجراء  الخاص  القرار  وهو  آخر..  قراراً  أسبوع  قبل  اتخذنا  أننا  كام 
مسألة االنسحاب من أي أراضٍ سيادية[. وكان الحديث يجري حول هذه القضية أيضاً منذ سنوات 
ومن الذين تحدثوا عنها ]رئيس الوزراء الراحل[ يتسحاق رابني رحمه الله وجميع رؤساء الحكومات 
االنتقادات  إىل  استمعت  إنني  القول  أرجو  العملية.  الخطوة  اتخذنا  بل  نتحدث  مل  لكننا  املتعاقبة 
مريتس  حزب  ]رئيس  أورون  حاييم  الكنيست  عضو  مع  تحدثت  أنني  كام  القرار  هذا  إىل  املوجَّهة 
اليساري املعارض[ خالل النقاش الجاري اليوم.. وقلت له: “ما املشكلة التي تعنيك باألمر؟ سوف يأيت 
قرار وإذا اعتقد الشعب بأن القرار جيد وحاسم بالنسبة ملستقبله فسيتبناه، وإذا اعتقد بأن القرار 
– وهو  الحجم  القبيل وهذا  من هذا  قراراً  إن  بشكل سلبي فسريفضه”.  ويؤثر عىل مستقبله  يسء 
قرار لن يتمتع بدعم 95 نائباً أو 105 نواب كام كان عليه الحال عند إقرار معاهديتَْ السالم مع مرص 
الحاجة؟ هل سيتم ذلك بفعل منح سيارة ميتسوبييش  يا ترى عند  واألردن – كيف سيتم اعتامده 
االتفاق مقابل  إقناعهم بدعم  الكنيست من خالل  أو مازدا ]أي تقديم رشوة سياسية لبعض نواب 
ما جرى يف حينه ألجل  هنا  الوزراء ضمناً  رئيس  ما شابه؛ ويستذكر  أو  تعيينهم يف مناصب وزارية 
بل يجب  ال  الفلسطينيني[؟  مع  أوسلو  اتفاقات  بشأن  البملانية  األغلبية  الحكومة عىل دعم  حصول 
نواب املعارضة[ كنتم يف املايض جزءاً من  أن ينال هذا القرار موافقة الشعب علاًم بأنكم ]مخاطباً 
اإلجامع الخاص بإجراء االستفتاء العام. وبالتايل أرجو طرح السؤال اآليت عىل زماليئ من املعارضة وكتلة 
كاديا: “سبق وأيدتم فكرة إجراء االستفتاء العام ال بل كانت نائبة من كتلتكم هي التي قد طرحت 
الفكرة أصاًل، فامذا جرى لكم إذاً؟ ملاذا تهّربتم من القرار؟ ملاذا التوى موقفكم؟ ملاذا غريتم رأيكم؟ 
باب  الوزراء من  رئيس  ]قالها  الشعب؟  تغيري  رمبا يجب  نفسه؟  الشعب  واثقني من  تعودوا  مل  هل 
السخرية[”. دعوين أنصحكم بوضع ثقتكم يف الشعب كونه يّتسم بالرتوي واملسؤولية. لذلك فإن فكرة 

إجراء االستفتاء العام هي الخطوة األكرث صواباً سواء أخالقياً أو ديقراطياً.

لقد اتخذنا قرارات شديدة األهمية يف مجاالت البنى التحتية واملواصالت واالتصاالت واستقدام 
القرارات  كل هذه  اتخاذ  وجرى  العام.  باالستفتاء  يتعلق  فيام  ثم  وتثبيت حدودنا  الجدد  القادمني 
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خالل األيام الـ 30 األخرية.. كام أن الوزير غلعاد إردان ]وزير حامية البيئة[ قاطعني باملالحظة الهامة 
قائاًل إن فرتة األسابيع الستة املاضية قد شهدت خطوة أخرى يجري الحديث عنها منذ سنوات، حيث 
قررنا تطبيق خطة ُيرصد لها مبلغ 2.2 مليار شيكل لخفض انبعاثات غازات الدفيئة علاًم بأن هذه 
القضية كانت أيضاً مدار أحاديث ومداوالت متكررة لكن الحكومة برئاستي هي التي اعتمدت القرار.

وتم اتخاذ كل هذه القرارات خالل 30 يوماً ولذلك أرجو أن يتحىل أولئك الذين ينتقدون الحكومة 
)وليس خالل  الحالية  الحكومة  أن  الحقيقة هي  لكن  الشعارات  يطلقون  إنهم  التواضع.  بقليل من 
فرتة األيام الـ 30 املاضية فحسب بل طيلة واليتها( تتخذ القرارات يف قضايا طال انتظار حلها وتنفيذ 
القرارات املتعلقة بها منذ سنوات خلت، مبا يف ذلك طيلة فرتة والية حكوماتكم التي مل تعالج هذه 

املشاكل األساسية.

أما اآلن فأرجو لفت نظر نواب الكنيست إىل نقطتنْي أو حقيقتنْي تم الكشف عنهام خالل فرتة 
الحقيقة  تظهر مبظهر  يجعلها  مام  وتكراراً  مراراً  يتم طرحها  تصورات  مثة  إذ  املنقضية.  يوماً   30 الـ 
هذه  طرح  عىل  سنوات  منذ  درجوا  الذين  األشخاص  هؤالء  وجوه  الحقائق  تصفع  أن  إىل  البديهية 
الجلسة عن  )وقد سمعتها حتى خالل هذه  منذ سنوات  السارية  التصورات  التصورات. ومن هذه 
النائبة داليا إيتسيك ]من أقطاب حزب كاديا املعارض[( ما يقال من أن جذور مشكلة الرشق األوسط 
وحالة عدم االستقرار فيها تعود إىل النزاع اإلرسائييل الفلسطيني. إن من يديل بهذا الرأي ُيتبعه مبقولة 
وال يكن  للمشكلة.  أساساً  النزاع[  ]هذا  اعتبار  يجري  كل  لكن عىل  قليل،  بعد  إليها  سأعود  أخرى 
نفي حقيقة كون النزاع اإلرسائييل الفلسطيني مشكلة هامة تتطلب الحل بل إنها تقتيض الحل فعاًل 
)وأتطرق إىل هذا األمر بعد قليل(، لكن أصحاب الرأي املذكور رشحوا لنا منذ سنوات أن هذا النزاع 
املختلفة  اإلقليمية  القوى  أمام حشد طاقات  الذي يقف حائاًل  استمراره هو  املوضوع وأن  لّب  هو 

لصد بعض املخاطر.

الوثائق  بعض  فحوى  الوزراء  رئيس  ]يقصد  األخرية  األيام  خالل  ُصَوره  بأجىل  اتضح  ما  أن  غري 
بة إىل موقع )ويكيليكس( اإللكرتوين[ – وال يكن تغافل األمر –  الديبلوماسية األمريكية الرسية املرسَّ
ما هو إال حقيقة أن مشكلة عدم استقرار األوضاع يف الرشق األوسط تعود أصالً إىل إيران التي تشكل 
أكب خطر ملستقبل املنطقة والسالم العاملي. إن هذا األمر ليس تافهاً حيث كان موضع نقاش وجدال 
وكنت شخصياً ضالعاً يف هذا الجدال والحديث وبحثت األمر مع قادة دول العامل وجهات مختلفة 
بعضها داخل هذا املقرّ ]الكنيست[. إن ما أصبحنا نكتشفه اآلن – وهو ليس تافهاً – هو وجود توافق 
أن  حقيقة  حول  االسرتاتيجية  بالقضايا  تعتني  التي  والديبلوماسية  الحكومية  األوساط  لدى  عريض 
التسلح النووي اإليراين إمنا يثل أكب تهديد يتعرض له السالم العاملي والسالم اإلقليمي. وأعتقد بأنه 

يجب أوالً اإلقرار بهذا األمر.

والنزاع  العريب  اإلرسائييل  للنزاع  حل  إيجاد  عدم  بسبب  بالطبع  والخاص  الثاين  األمر  هنا  ويأيت 
اإلرسائييل الفلسطيني. دعوين أقول لكم إن هذا السبب مرتبط – بني أمور أخرى – بالحقيقة األوىل.. 
ذلك ألن اإليرانيني لديهم توابع هنا تتمثل بحركة حامس التي تهدد بدورها السلطة الفلسطينية التي 

ترتاجع وتبتعد عن السالم لهذا السبب قبل غريه.
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وهناك أمر آخر يتعلق بالتصور اآلنف الذكر مفاده أن إرسائيل هي الجهة التي ال ترغب يف دفع 
املفاوضات السلمية. لكن تبنّي اآلن وجود عوائق حقيقية داخل السلطة الفلسطينية – ليس داخل 
إرسائيل – تحول دون إقدامهم عىل الخطوات الالزمة. إننا نحاول امليض قدماً باملفاوضات وبالعملية 
السياسية بطرق مختلفة. وال يكنني التعهد بنجاحنا لكنني أتعهد مبواصلة املحاوالت حيث آمل يف 
أن نحقق النجاح. وألجل ذلك نحتاج إىل وجود رشيك إلرساء السالم املسؤول وليس السالم القائم عىل 
إلقاء السرتة الواقية والبندقية وجميع االحتياطات األمنية والتغايض عن الحقائق واالكتفاء باآلمال. 
إننا نريد أن نشهد ترتيبات أمنية حقيقية مبا يف ذلك اعرتاف أسايس ]من جانب الفلسطينيني[ بحق 
الشعب اليهودي يف أن تكون له دولة خاصة به. أرغب يف وجود رشيك كهذا وأمتنى ذلك لكن هذا 
األمر يتطلب وجود زعيم يقول الحقيقة لشعبه. سبق وقلت الحقيقة لشعبي يف الخطاب الذي ألقيته 
يف جامعة بار إيالن ]حيث قبل رئيس الوزراء آنذاك ألول مرة رسمياً بحل الدولتنْي للشعبنْي[، وها 

أنني أنتظر أن يقول أبو مازن ]رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس[ الحقيقة لشعبه.

الشعب  أن  دراسة ترشح  أصدرت  قد  الفلسطينية  اإلعالم  وزارة  بأن  أيام  عدة  قبل  علمت  لقد 
اليهودي ال صلة له بحائط املبىك ]يف البلدة القدية من أورشليم القدس[. هل سمعتم ذلك؟ إنهم 
تحدثوا هكذا عن حائط املبىك الذي يشكل أساساً لوطننا القومي الذي تم إرساؤه. أحاول تصّور ماذا 
إن  تقول  اإلرسائيلية  الحكومة  كانت  لو  العامل  أي جهة مسؤولة يف  أو  هنا  الحارضين  فعل  رد  كان 

اإلسالم ال صلة له مبكة أو املسيحية ال صلة لها بحارضة الفاتيكان.

فالصلة التي تربط اليهودية بحائط املبىك ليست صلة دينية محضة بل هي صلة دينية وقومية 
محّك  يشكل  ألنه  مبتذالً  الحديث  هذا  وليس  السنني.  آالف  منذ  متتّد  األوىل  الدرجة  من  وتأريخية 
اختبار. وبالتايل دعوين أن أتوجه أليب مازن وأقول له: “يجب عليك استنكار هذه الظاهرة والرتاجع 
منذ  هنا  موجود  وهو  يهودي  شعب  هنا  “مثة  له:  والقول  شعبك”  ومراجعة  املقولة  هذه  عن 
قرابة 4 آالف سنة وإننا نعرتف بهذا الشعب وبصلته التأريخية بهذه البالد وهذه املدينة ]أورشليم 
القدس[”. إننا نريد أن نصنع السالم مع الفلسطينيني عىل أن يكون سالماً قامئاً عىل الحقيقة وليس 
الحقيقة  أبا مازن إىل قول  الحقائق. لذا أدعو  الحقائق أو غياب  عىل األالعيب واألكاذيب وأنصاف 

لشعبه ليك يتسنى دفع السالم إىل األمام.

أالحظ أن رئيسة املعارضة ]النائبة تسيبي ليفني[ – وبالتزامن مع كالمي – تطالع هاتفها الخلوي 
وتقرأ الرسائل ثم تكتب.. بالفعل يكن من نقطة املشاهدة التي أتواجد فيها مالحظة األشياء املثرية 
لكن بعضها – وبالطبع شاهدتم وسمعتم األمر – هو اإلدانة الشديدة التي وردت عىل لسان املتحدث 
باسم وزارة الخارجية األمريكية للكالم الصادر عن السلطة الفلسطينية يف محاولتها لنفي وجود صلة 

تأريخية تربطنا بحائط املبىك.

سبيل  عن  بحثاً  املتحدة  الواليات  مع  األخرية  األسابيع  خالل  الوثيق  بالتنسيق  نتعامل  إننا 
بالتوصل  معنيني  كوننا  لنا  مشرتكاً  هدفاً  يشكل  مام  الفلسطينيني[  ]مع  املحادثات  الستئناف  فّعال 
الحقاً.  أو  اآلن  بها  اعرتفتم  سواء  الجميع  يعلمها  أساسيتان  حقيقتان  توجد  بأنه  أعتقد  اتفاق.  إىل 
إيران يشكل أكب تهديد ملستقبلنا وبالتايل يجب  التشدد اإلسالمي بقيادة  فالحقيقة األوىل هي أن 
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تركيز املجهود الدويل دون أي التواءات أو عوائق للتصدي لسعي إيران المتالك األسلحة. أما األمر 
الثاين فهو أن إرسائيل ليست العائق بوجه حل النزاع اإلرسائييل الفلسطيني بل يتمثل هذا العائق 
إىل حل  التوصل  بشأن رضورة  له  الحقيقة  وقول  مواجهة شعبها  ترفض  التي  الفلسطينية  بالسلطة 
وسط حقيقي. إن جميع املواقف األخرى قد تالشت ومثلام طفحت الحقيقة األوىل بالقوة ]يقصد 
اإلرسائييل  بالنزاع  ]املتعلقة  الثانية  الحقيقة  السطح  عىل  تطفو  فسوف  اإليراين[  التهديد  خطورة 
الفلسطيني[. وأرجو أن يلبي الفلسطينيون الدعوة وأن يقول أبو مازن لشعبه الحقيقة ليك يتسنى 

الحقيقي. السالم  تحقيق 

وثيقة رقم 274:

رسالة من القادة األوروبيني السابقني حول عملية السالم يف الرشق األوسط274

2 كانون األول/ ديسمب 2010

مرسَل إليه أوّل: هرمان فان رومبوي، رئيس املجلس األورويب )تاريخ 2 كانون األول 2010(.

األوىل  الرئيس  نائبة  األمنية/  الخارجية والسياسة  للشؤون  العليا  املمّثلة  أشتون،  كاثرين  السيدة 
للمفّوضية األوروبية )تاريخ 2 كانون األول 2010(.

مرسَل إليه ثانٍ: رؤساء الحكومات يف االتحاد األورويب )تاريخ 6 كانون األول 2010(.

وزراء الخارجية يف االتحاد األورويب )تاريخ 6 كانون األول 2010(.

من: مجموعة القادة األوروبيني السابقني.

املوضوع: تطبيق خالصات املجلس حول عملية السالم يف الرشق األوسط.

سوف ترتدي سنة 2011 أهمية محورية يف تحديد مصري الرشق األوسط، لسنوات طويلة عىل 
األرجح.

يف 8 كانون األول 2009، اعتمد مجلس العالقات الخارجية يف االتحاد األورويب مجموعة من اثنَتي 
عبارة يف شكل  التي هي  النهائية  والوثيقة  األوسط”.  الرشق  السالم يف  عملية  عرشة “خالصة حول 
ودّقة  بوضوح  حّددت  اإلرسائييل،   – العريب  النزاع  لتسوية  أورويب جامعي  عمل  برنامج  عن  أسايس 
الفلسطيني”.  للنزاع اإلرسائييل –  الدولتني  لتحقيق سالم شامل مبا يف ذلك “حل  الالزمة  املقتضيات 
مصحلة  “هو  األوسط  الرشق  يف  السالم  أن  املجلس  اعتب  كام  املقاييس.  من  عدداً  أيضاً  ووضعت 
االتحاد  استقطب  وقد  نفسه.  األورويب  لالتحاد  أيضاً  إمنا  املنطقة  يف  لألطراف  فقط  ليس  أساسية” 
األورويب بهذا البيان اهتامماً كبرياً وحّفز التوّقعات بشأن قدرته عىل دفع عملية السالم نحو األمام. 
لقد صاغ فعلياً ما يبدو أن املجتمع الدويل بأرسه، مبا يف ذلك اإلدارة الحالية يف الواليات املتحدة، يعتب 

أّنه مناسب.

تطرح  العكس،  النزاع. عىل  لهذا  تسوية  إىل  التوّصل  من  أكرث  نقرتب  مل  أننا  ويبدو  عام،  انقىض 
التطّورات عىل األرض، وال سيام مواصلة إرسائيل نشاطها االستيطاين يف األرايض الفلسطينية املحتلة 


