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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

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 
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مبا يف ذلك يف القدس الرشقية، تطرح تهديداً وجودياً آلفاق إنشاء دولة فلسطينية سّيدة ومتجاورة 
األرايض وقابلة للحياة تضّم أيضاً غزة، وتشّكل تالياً خطراً هائاًل ُيهّدد حل الدولتني.

نظراً إىل هذا الوضع والحاجة امللّحة إىل التحرك، نعتب أن صدقية املجلس عىل املحك ولذلك عليه 
أن يتوّقف من جديد عند املبادئ واملقتضيات التي عّب عنها يف كانون األول 2009 ويحّدد الخطوات 
املقبلة يف اجتامعه املقّرر عقده يف 13 كانون األول 2010. إىل جانب إعادة تأكيد إطار العمل واملبادئ 
التي تبّناها املجلس باإلجامع يف كانون األول 2009، نعتب أنه من الرضوري أن يحّدد أيضاً إجراءات 
التنفيذ.  موضع  عليها  املتفق  األهداف  وضع  إىل  ينتقل  ثم  عليها،  املّتفق  سياسته  لتفعيل  ملموسة 
فالوقت  جديد.  من  وتأجيله  السياسات  يف  املبادئ  هذه  تطبيق  بإهامل  أوروبا  تسمح  أن  يكن  ال 

يداهمنا، ويجب اإلرساع يف إرساء سالم مستدام.

طرقاً  يأيت  ما  يف  نورد   ،2009 األول  كانون  يف  املجلس  إليها  توّصل  التي  الخالصات  من  انطالقاً 
ووسائل لرتجمتها سياسة فعلية.

1. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

مجلس االتحاد األورويب قلق جداً من غياب التقدّم يف عملية السالم يف الرشق األوسط. إن االتحاد 
األورويب يدعو إىل استئناف املفاوضات بصورة عاجلة عىل أن تقود، ضمن إطار زمني مّتفق عليه، إىل 
حل الدولتني الذي يتيح للدولة اإلرسائيلية ودولة فلسطينية مستقلة وديوقراطية ومتجاورة األرايض 
التوّصل إىل سالم شامل، فهذه مصلحة  إىل جنب بسالم وأمن. يجب  تعيشا جنباً  أن  للحياة  وقابلة 
أساسية لألطراف يف املنطقة ولالتحاد األورويب، عىل أساس قرارات مجلس األمن ذات الصلة، ومبادئ 
مدريد ال سيام األرض مقابل السالم، وخريطة الطريق، واالتفاقات التي توّصلت إليها األطراف سابقاً، 

ومبادرة السالم العربية.

الذي  الدولتني  حل  وحده   .2010 أيلول  يف  أمريكية  برعاية  الثنائية  املفاوضات  باستئناف  رّحبنا 
يتم التوّصل إليه عن طريق التفاوض كفيل بتلبية الحاجات األمنية للجانَبني. لكّننا قلقون للغاية ألن 
تقريباً، وال سيام  انطالقتها  بنود مرجعية، وتعرّثت فور  أو  إطار واضح  إىل  تفتقر  الحالية  املحادثات 

بسبب مواصلة إرسائيل بناء املستوطنات.

زات التي ُتعطى إلرسائيل من أجل استئناف تجميد جزيئ لالستيطان لفرتة  حتى لو سمحت املحفِّ
جديد،  من  ُتستكَمل  بأن  للمحادثات  رة(،  متطوِّ عسكرية  معّدات  تزويدها  )مثل  محدودة  زمنية 
املقبلة. فضاًل عن  السنة  النزاع خالل  تسوية  يتيح  جوهرياً  اتفاقاً  بأنها ستوّلد  ليست هناك ضامنة 
ذلك، تشمل هذه املحّفزات إجراءات قد يعتب الفلسطينيون أن من شأنها أن تحّد من سيادتهم يف 

أي اتفاق نهايئ.

الحايل لألوضاع عىل  التدهور  أنه من دون تحرّك رسيع ودراماتييك لوقف  إنه ألمر واضح متاماً 
األرض، سيكون من الصعب أكرث فأكرث بلوغ حل الدولتني الذي يشّكل الخيار املتاح األوحد من أجل 

التوّصل إىل تسوية سلمية لهذا النزاع.

مع  بالتعاون  األورويب،  االتحاد  يضع  بأن  نويص  ولذلك  القلق.  بالغ  تثري  املسألة  هذه  أن  نعتب 
آخرين،  معنّيني  وأفرقاء  العربية  الدول  وجامعة  الرويس  واالتحاد  املتحدة  واألمم  املتحدة  الواليات 
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التوّصل إىل  زمنياً واضحاً من أجل  النزاع، عىل أن يشمل إطاراً  ملموساً وشاماًل لتسوية هذا  اقرتاحاً 
األفرقاء  مبوافقة  وتحظى  وقت طويل  منذ  قامئة  مبادئ  أساس  املفاوضات عىل  لهذه  ناجحة  خامتة 

اآلنفي الذكر واملجتمع الدويل برمته.

نعتب أنّه يتعنّي عىل االتحاد األورويب أن يحّدد يف اجتامع املجلس يف كانون األول 2010 تاريخاً 
أنه إذا مل يتم إحراز أي  سيّتخذ فيه مزيداً من اإلجراءات. فعىل سبيل املثال، يكنه أن يشري إىل 
تقّدم قبل اجتامعه املقبل املقّرر يف نيسان 2011، فلن يبقى أمامه من بديل سوى إحالة املسألة 
هذا  لتسوية  واسرتاتيجيا  رؤية  وضع  إىل  اآليلة  الجهود  قيادة  من  لتمكينه  الدويل  املجتمع  إىل 

النزاع.

2. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

حول  املفاوضات  الستئناف  املتحدة  الواليات  تبذلها  التي  للجهود  دعمه  تأكيد  املجلس  يعيد 
االتفاقات  الحدود والقدس والالجئون واألمن واملياه واحرتام  النهايئ، مبا يف ذلك  الوضع  كل مسائل 
والتفاهامت السابقة. لن يعرتف االتحاد األورويب بأي تغيريات لحدود ما قبل 1967 إال تلك املّتَفق 
عليها بني األطراف، مبا يف ذلك يف ما يختص بالقدس. ويعرب املجلس من جديد عن استعداد االتحاد 
اتفاقات  استدامة  تأمني  التي تهدف إىل  النزاع  ترتيبات ما بعد  للمساهمة إىل حد كبري يف  األورويب 
السالم، وسوف يواصل العمل الذي يتم يف سياق مساهامت االتحاد األورويب يف مجاالت بناء الدولة 
الرباعية  تعزّز  أن  إىل  الحاجة  عىل  املجلس  ويشدّد  والقدس.  واألمن  والالجئني  اإلقليمية  واملسائل 
إىل  باالستناد  ناشطة  ترتديها مساهمة عربية  التي  املحورية  األهمية  إىل  التزامها من جديد ويلفت 

مبادرة السالم العربية.

يظهر مام تقدّم أن االتحاد األورويب يلتزم تقديم مساهمة كبى لبناء السالم وتعزيزه ما إن يّتفق 
األفرقاء عىل التفاصيل. بيد أن الحكومة اإلرسائيلية تستمّر يف اّتخاذ إجراءات أحادية عىل األرض سوف 
ترّض بالنتيجة، ال بل تحول دون إمكانية إجراء مفاوضات جوهرية حول العديد من مسائل الوضع 

النهايئ املذكورة آنفاً.

رداً عىل هذه اإلجراءات، نويص بأن يجدّد االتحاد األورويب موقفه الرافض لالعرتاف بأّي تغيريات 
أراٍض  عىل  سيادية  سيطرة  الفلسطينية  للدولة  تكون  أن  يجب  أنه  ويوضح   ،1967 حزيران  لحدود 
الرشقية.  القدس  احتُلت عام 1967، مبا يف ذلك عاصمتها يف  التي  األرايض  املئة من  تساوي مئة يف 

وحدها التعديالت الضئيلة واملتبادلة التي تحظى مبوافقة الطرَفني يكن االعرتاف بها رشعاً.

3. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

االتحاد األورويب مستعّد لتطوير عالقاته الثنائية أكرث فأكرث مع السلطة الفلسطينية يف انعكاس 
الجوار األوروبية. وإذ يستذكر املجلس إعالن برلني،  املتبادلة، مبا يف ذلك يف إطار سياسة  للمصالح 
إىل  اآليلة  والخطوات  الجهود  وكل  فلسطينية،  دولة  إنشاء  إىل  تقود  ملفاوضات  دعمه  أيضاً  يجّدد 
تحقيق هذا الهدف، واستعداده، يف اللحظة املناسبة، إىل االعرتاف بدولة فلسطينية. سوف يستمّر 
ذها يف إطار السياسة األمنية  يف دعم بناء الدولة الفلسطينية، مبا يف ذلك من خالل املهامت التي ُينفِّ
التي  الخطة  تطبيق  بالكامل  األورويب  االتحاد  ويدعم  الرباعية.  اللجنة  وداخل  املشرتكة  والدفاعية 
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باعتبارها  الدولة”  وإقامة  االحتالل  إنهاء  “فلسطني،  بعنوان  الفلسطينية  السلطة  حكومة  وضعتها 
لهذه  واسع  دويل  دعم  عىل  الحصول  أجل  من  يعمل  وسوف  الغاية  لهذه  مهّمة  مساهمة  م  تقدِّ

الخطة.

لقد حّققت السلطة الفلسطينية تقّدماً الفتاً يف تطبيق خطتها الحكومية وتطوير البنى التحتية 
لدولة فلسطينية. وأدّى الدعم واملساعدة من االتحاد األورويب دوراً حيوياً يف هذا النجاح. حتى اآلن، 
ص  ُخصِّ السالم، وقد  أورو يف عملية  مليارات  مثانية  األعضاء حوايل  والدول  األورويب  االتحاد  استثمر 
الفلسطينية واملساهمة يف  الفلسطينية واملؤسسات  السلطة  األموال ملساعدة  األكب من هذه  الجزء 
تطوير البنى التحتية يف األرايض الفلسطينية املحتلّة. ومن خالل استمرار االتحاد األورويب يف اضطالعه 
التي يجّسدها إقامة دولة  الحيوية  العمل، يسّلط الضوء عىل املصلحة  املانح األسايس يف هذا  بدور 

فلسطينية وتطبيق حل الدولتني بالنسبة إىل أوروبا.

أن  ال يكن  اإلرسائييل،  العسكري  االحتالل  وتعمل يف ظل  موجودة  الفلسطينية  السلطة  أن  مبا 
نتوّقع من الفلسطينيني إقامة دولتهم من دون الحصول عىل مزيد من املساعدة الدولية السياسية 

واالقتصادية عىل السواء.

وفاعلية  استباقية  أكرث  بصورة  يترّصف  أن  األورويب  االتحاد  يتعنيّ عىل  أنه  نؤكّد عىل  عليه،  بناءً 
يف عالقاته مع الواليات املتحدة وإرسائيل وسواهام من أجل تحفيز العمل عىل تحقيق هذا الهدف.

4. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

إذ يستذكر املجلس موقف االتحاد األورويب املعبَّ عنه يف مجلس الرشاكة يف حزيران 2009، يعيد 
األوروبية.  الجوار  سياسة  إطار  يف  إرسائيل  مع  فأكرث  أكرث  الثنائية  عالقاته  لتطوير  استعداده  تأكيد 
ويؤكّد االتحاد األورويب من جديد التزامه أمن إرسائيل واندماجها الكامل يف املنطقة، وأفضل ضامنة 

لتحقيق ذلك هو السالم بني إرسائيل وجريانها.

خالل األشهر االثني عرش األخرية، استمر االتحاد األورويب يف تطوير عالقاته الثنائية مع إرسائيل 
إرسائيل  انضامم  مثل  أخرى،  ميادين  يف  إضايف  دعم  تقديم  مع  األوروبية،  الجوار  سياسة  إطار  يف 
األرايض  يف  املستوطنات  بناء  إرسائيل  واصلت  ذلك،  ومع  االقتصادية.  والتنمية  التعاون  منظمة  إىل 
الفلسطينية املحتلّة، مبا يف ذلك القدس الرشقية، ورفضت التفاوض بجّدية حول إنهاء االحتالل وإقامة 

دولة فلسطينية مستقّلة وسّيدة.

ل إرسائيل أي عواقب جراء  لطاملا اعتب االتحاد األورويب أن املستوطنات غري قانونية، لكنه مل ُيحمِّ
توسّعها االستيطاين املستمر واملنظَّم يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مبا يف ذلك القدس الرشقية.

بينه وبني  الرشاكة  اتفاق  تعزيز  أن  أن يوضح متاماً  األورويب  االتحاد  يتعنيّ عىل  أنه  نؤكّد  لذلك 
إرسائيل واتفاقات وبرامج ثنائية أخرى أو ترفيعها لن يتحّقق قبل تجميد االستيطان.

فضالً عن ذلك، نشدّد عىل وجوب أن ينظر االتحاد األورويب يف التداعيات القانونية املرتّتبة عليه 
الثنائية من جانب إرسائيل عىل اإلرسائيليني والكيانات اإلرسائيلية  التطبيق املستمّر لالتفاقات  جّراء 
يف األرايض الفلسطينية املحتلة، أي املناطق الواقعة خارج الحدود املعرتَف بها دولياً لدولة إرسائيل. 
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نعتب أنه من الرضوري أن يضيف االتحاد األورويب بنوداً للضامنات يف هذه االتفاقات متنع تطبيقها 
االتحاد  الدويل وتعتبها سياسة  القانون  التي يحظرها  الكيانات  تُستثنى  املحتلة، بحيث  األرايض  يف 
وتقنني  تعزيز  موضع  تكون  وال  األوروبية  االمتيازات  من  املستوطنات،  مثل  رشعية،  غري  األورويب 
بفعل مثل هذه االمتيازات. ونعتب أنه من الرضوري أن يضع االتحاد األورويب حداً السترياد املنتجات 
االستيطانية التي تُسوَّق بأن مصدرها هو إرسائيل، مام يتعارض مع التنظيامت املعمول بها يف االتحاد 
األورويب يف مجال العالمات التجارية. نعتب أنه ال تفسري بكل بساطة لواقع أن هذه املنتجات ال تزال 

تفيد من املنافع املنصوص عليها يف االتفاقات التجارية التفضيلية بني االتحاد األورويب وإرسائيل.

5. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

إذ يشجّع املجلس اتّخاذ مزيد من اإلجراءات امللموسة لبناء الثقة، يسجّل بإيجابية قرار الحكومة 
اإلرسائيلية األخري تجميد االستيطان بصورة جزئية وموّقتة كخطوة أوىل يف االتجاه الصحيح ويأمل يف 

أن تساهم يف استئناف مفاوضات ذات مغزى.

انتهى تعليق الحكومة اإلرسائيلية الجزيئ واملوّقت لبناء املستوطنات يف أيلول 2010، ومنذ ذلك 
الوقت إما استأنفت إرسائيل أو أعلنت بناء نحو 2000 وحدة استيطانية جديدة، وال سيام يف القدس 

الرشقية ومحيطها.

الفلسطينية  األرايض  املستوطنات يف  أن  فيها منذ عقود  لبس  األورويب بطريقة ال  االتحاد  يعلن 
املحتلة غري قانونية، بيد أن إرسائيل تستمّر يف بنائها. عىل غرار أي دولة أخرى، يجب تحميل إرسائيل 

مسؤولية أفعالها. إن صدقية االتحاد األورويب عىل املحك. 

6. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

يؤّكد  ناجحة.  ملفاوضات  املناسب  السياق  توليد  يف  محورياً  دوراً  األرض  عىل  التطورات  تؤّدي 
املجلس من جديد أن املستوطنات وجدار الفصل يف الجزء املبنّي منه يف األرايض املحتلة وتدمري املنازل 
وطرد السكان هي مامرسات غري مرشوعة يف ظل القانون الدويل، وتشكل عائقاً أمام السالم وتهدد 
بجعل حل الدولتني مستحيالً. يحضّ املجلس الحكومة اإلرسائيلية عىل وضع حد فوري لكل النشاطات 
االستيطانية يف القدس الرشقية وباقي الضفة الغربية ومبا يف ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، وعىل 

تفكيك كل البؤر االستيطانية التي أنشئت منذ آذار 2001.

االنتهاكات  وجه  يف  األساس  هذا  عىل  الترصف  عدم  لكن  جداً،  واضح  األورويب  االتحاد  موقف 
والتجاهل من جانب إرسائيل يقوِّض – كام أرشنا آنفاً – االتحاد األورويب وصدقّيته يف فرض تطبيق 

القانون الدويل. 

7. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

الضفة  التنّقل يف  املفروضة عىل  القيود  لتخفيف  اإلرسائيلية  بالخطوات  األورويب  االتحاد  يرحّب 
الغربية والتي ساهمت يف النمو االقتصادي. ويدعو املجلس إىل تحسينات إضافية ومّطردة يف التنّقل 
ويدعو  مكانه.  يف  يزال  ال  الرتابية  والسواتر  التفتيش  نقاط  من  كبرياً  عدداً  أن  إىل  مشرياً  والوصول، 

املجلس أيضاً السلطة الفلسطينية إىل تعزيز جهودها من أجل تحسني فرض القانون والنظام.
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يف ما يتعّلق بهذه الخالصة، يتعنّي عىل املجلس أن ُيحّدد درجة تقّيد الطرَفني أو عدم تقّيدهام 

بتأدية األدوار املنوطة بهام من أجل اإلفساح يف املجال أمام تطّور االقتصاد الفلسطيني وفرض القانون 

والنظام داخل األرايض الفلسطينية املحتلة.

8. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

إزاء األحداث األخرية، يدعو كل األطراف  القدس الرشقية.  الوضع يف  للغاية بشأن  املجلس قلق 

إىل االمتناع عن القيام بأعامل استفزازية. ويذكّر املجلس أنه مل يعرتف قط بضم القدس الرشقية. يف 

سبيل إرساء سالم حقيقي، يجب إيجاد وسيلة عن طريق املفاوضات من أجل تسوية وضع القدس 

لتكون العاصمة املستقبلية للدولتني. يدعو املجلس إىل إعادة فتح املؤسسات الفلسطينية يف القدس 

وفقاً لخريطة الطريق. كام يدعو الحكومة اإلرسائيلية إىل وقف كل أشكال املعاملة التمييزية بحق 

الفلسطينيني يف القدس الرشقية.

استمرّ الوضع يف القدس الرشقية يف التدهور خالل العام املنرصم مع طرد العائالت الفلسطينية 

بالقوة من منازلها عىل سبيل املثال، ويشّكل هذا الوضع حالياً نقطة التفّجر األكرث حساسية والتهديد 

األكب لتسوية النزاع اإلرسائييل – الفلسطيني.

بناًء عليه، نعتب أنه يتعنّي عىل وفد أورويب رفيع املستوى ترأسه املمّثلة العليا للشؤون الخارجية 

وجه  عىل  الرشقية  القدس  يزور  أن  األورويب،  االتحاد  يف  الخارجية  وزراء  ويضم  األمنية  والسياسة 

الرسعة من أجل لفت االنتباه إىل تآكل الوجود الفلسطيني هناك، ويرفع تقريراً إىل االتحاد األورويب 

مع أجندة مقرتحات لوقف تدهور األوضاع عىل األرض واملبادرة إىل تغيريها.

9. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

مجلس  لقرار  الكامل  التطبيق  عىل  يحض  غزة،  يف  الوضع  من  الشديد  قلقه  املجلس  يبدي  إذ 

األمن 1860 واالحرتام الكامل للقانون اإلنساين الدويل. يف هذا السياق، سياسة اإلغالق املستمرّة غري 

بالبيئة  أرضاراً  وألحقت  الخاص  القطاع  اقتصاد  دّمرت  فقد  سياسياً.  عكسية  بنتائج  وتعود  مقبولة 

الطبيعية، وال سيام املياه وموارد طبيعية أخرى. يجدّد االتحاد األورويب دعوته إىل فتح املعابر فوراً 

واألشخاص  التجارية  والسلع  اإلنسانية  املساعدات  تدّفق  أجل  من  وغري مرشوطة  مستمرّة  وبصورة 

من غزة وإليها. يف هذا السياق، يدعو املجلس إىل التطبيق الكامل التفاقية التنّقل والوصول. يف حني 

يفيد املتطرّفون من الوضع الراهن، يعاين املدنيون، ونصفهم دون سن الثامنة عرشة، من تداعياته. 

لكل  كامل  وقف  إىل  الدعوة  يواصل  إلرسائيل،  املرشوعة  األمنية  الحاجات  متاماً  املجلس  يعي  وإذ 

أشكال العنف وتهريب السالح إىل غزة. ويناشد املجلس محتِجزي الجندي اإلرسائييل املخطوف جلعاد 

شاليط اإلفراج عنه فوراً.

بعدما اعتب االتحاد األورويب أن إغالق قطاع غزة “غري مقبول ويعود بنتائج عكسية” ودعا إىل 

أمام  لفتح حدود غزة  اآلن طرقاً  يجد  أن  عليه  يتعنّي  والوصول”،  التنّقل  التفاقية  الكامل  “التطبيق 

التجارة الطبيعية، مبا يف ذلك بني قطاع غزة والضفة الغربية. ال تتضّمن خالصات املجلس لعام 2009 

أّي إشارة إىل أن املجلس يربط هذه الخطوات بوجوب تسوية الخالفات الداخلية الفلسطينية حول 
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موّقت،  حل  إيجاد  يف  املبادرة  زمام  يأخذ  أن  األورويب  االتحاد  بإمكان  عليه،  وبناءً  الحدود.  ضبط 

الفلسطيني  التوّصل إىل شكل آخر من أشكال االتفاق  بانتظار تشكيل حكومة وحدة فلسطينية أو 

حول اإلدارة الداخلية يف غزة.

10. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

الرئيس محمود عباس، ودعم جهود  املصالحة خلف  تعزيز  إىل  الفلسطينيني  املجلس كل  يدعو 

الوساطة التي تقوم بها مرص وجامعة الدول العربية، والحؤول دون حصول تقسيم دائم بني الضفة 

انتخابات فلسطينية  بتنظيم  يرّحب  أن  املجلس  الرشقية، وغزة. ومن شأن  القدس  فيها  الغربية، مبا 

حرّة ونزيهة عندما تتيح الظروف ذلك.

بإمكان االتحاد األورويب املساهمة يف تسوية الخالفات الفلسطينية عب التشديد عىل حرصه عىل 

الدولة واملؤسسات  بناء  )بدالً من  األمة  بناء  تعزيز مجتمع فلسطيني ديوقراطي من خالل عملية 

فقط( وعب اقرتاح طرق إيجابية من أجل تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تحظى بالرتحيب وتضم 

والضفة  إىل غزة  بالتساوي  اإلمنائية  املساعدات  تدّفق  النار، مع  امللتزمني وقف إطالق  األطراف  كل 

الغربية.

11. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

يتعّلق  ما  يف  ولبنان.  وإرسائيل  وسوريا  إرسائيل  بني  تسوية  الشامل  السالم  يتضمّن  أن  يجب 

باملسار السوري، يرحّب االتحاد األورويب بالترصيحات األخرية لكل من إرسائيل وسوريا اللتني أّكدتا 

بني  املحادثات  تفعيل  إعادة  إىل  الهادفة  الجهود  كل  ويدعم  السالم،  باتجاه  للتقّدم  استعدادهام 

البلَدين.

إىل جانب التأكيد من جديد عىل مضمون هذه الخالصة، بإمكان االتحاد األورويب أن يحّذر أيضاً 

دون  الحؤول  عىل  للمساعدة  طرقاً  ويحّدد  السيطرة  عن  لبنان  يف  الحالية  األزمة  خروج  مغبّة  من 

حدوث ذلك.

12. صدر عن املجلس يف كانون األول 2009:

إقليمية،  مقاربة  تقتيض  اإلرسائييل   – العريب  للنزاع  الشاملة  التسوية  أن  األورويب  االتحاد  يذكّر 

وسوف يواصل العمل عىل هذا األمر مبا يتامىش مع خالصات املجلس يف حزيران 2009 ويستخدم 

اإلقليميني  الفاعلني  كل  أيضاً  األورويب  االتحاد  الغاية. ويدعو  أجل هذه  له من  املتاحة  الوسائل  كل 

إىل اّتخاذ إجراءات لبناء الثقة من أجل تحفيز الثقة املتبادلة، ويشّجع البلدان العربية عىل أن تبدي 

عن  الفلسطينيني  والالجئني  الفلسطينية  السلطة  ملساعدة  واملايل،  السيايس  الصعيَدين  عىل  تجاوباً، 

طريق وكالة األونروا.

ختاماً، تودّ مجموعتنا اإلشارة إىل أن استثامر االتحاد األورويب يف إرساء أسس حل الدولَتني خالل 

العقدَين املاضيني كان كبرياً جداً، وال سيام عىل صعيد أموال املكلّفني األوروبيني. ينبغي عىل االتحاد 

أوروبا  مصلحة  يف  يصبّ  مبا  والترصّف  االستثامر  هذا  لتبير  املمكنة  اإلجراءات  كل  اتّخاذ  األورويب 
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املخّصص  ذاك  عدا  ما   – اإلضايف  لإلنفاق  تكون  فلن  سيايس،  تقّدم  يتحّقق  مل  إذا  لكن  الحقيقية، 

ألغراض إنسانية – أي قيمة. يف هذه الظروف، يجب أن ُيطَلب من إرسائيل تحّمل مسؤولياتها كقّوة 

احتالل. بيد أن املسائل األوسع نطاقاً أهم من النفقات املهدورة. فليست عالقات االتحاد األورويب 

مع األطراف املعنيني مبارشة بالنزاع عىل املحك وحسب، إمنا أيضاً عالقاته مع املجتمع العريب األوسع 

الذي تربطه باالتحاد األورويب صالت ديبلوماسية وتجارية إيجابية.

االتحاد  يؤدّي  أن  يودّون  البارزين  اإلرسائيليني  ومن  العرب  من  كبرياً  عدداً  بأن  ثقة  عىل  نحن 

أن  كام  الواقع.  أرض  عىل  املعَلن  موقفه  تجسيد  ويف  النزاع  تسوية  يف  فاعلية  أكرث  دوراً  األورويب 

شخصيات بارزة يف الواليات املتحدة تقول لنا إن السبيل األفضل ملساعدة الرئيس أوباما يف الجهود 

ينادي  التي  املواقف  تتعارض مع  التي  الترّصفات والسياسات  يبذلها هو يف فرض عواقب عىل  التي 

بها الرئيس األمرييك نفسه. نلمس توقّعات متزايدة يف كل مكان بأن تكون أوروبا عىل قدر التزاماتها 

العمل من أجل  الدويل يف  لتقاسم املسؤولية مع األعضاء اآلخرين يف املجتمع  وتبذل جهوداً حثيثة 

العدالة والسالم يف هذه اللحظة الحاسمة.

املوّقعون:

نائب رئيس املفوّضية األوروبية السابق كريس باتن )رئيس مشارك(، 

وزير الخارجية السابق هوبري فيدرين )رئيس مشارك(،

رئيس الوزراء السابق أندرياس فان أغت، 

وزير املال السابق ونائب رئيس املفوضية األوروبية السابق فرانس أندرييسن، 

رئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو، 

الوزير السابق ونائب رئيس الوزراء السابق لورنس يان برينكهورست، 

وزير الخارجية السابق ومفوَّض االتحاد األورويب السابق هانس فان دن بروك، 

املفّوضة  دوما،  روالن  السابق  الخارجية  وزير  شاريت،  دو  هرفيه  السابق  الخارجية  وزير 

الخارجية  وزيرة  غونزاليس،  فيليب  السابق  الوزراء  رئيس  فالدنر،  فرييرو  بنيتا  السابقة  األوروبية 

السابقة ترييزا باتريسيو جوفيا، نائبة رئيس الوزراء السابقة لينا هيلم–فالني، رئيس الوزراء السابق 

ليونيل جوسبان، الوزير والسناتور السابق جان فرنسوا–بونسيه، رئيس املفّوضية األوروبية السابق 

ورئيس الوزراء السابق رومانو برودي، الرئيسة السابقة ماري روبنسون، رئيسة الحزب الديوقراطي 

السابقة  والنائبة  الوزيرة  شميدت،  هلموت  السابق  املستشار  ساهلني،  منى  السويدي  االجتامعي 

كلري شورت، املمثّل األعىل السابق للسياسة الخارجية واألمنية املشرتكة خافيري سوالنا، رئيس الوزراء 

وزير  ساذرالند،  د.  بيرت  العاملية  التجارة  ملنظمة  السابق  العام  املدير  ستولتنبغ،  ثورفالد  السابق 

الخارجية السابق إريك تيوميويا، الرئيسة السابقة فايرا فييك فرايبغا، الرئيس السابق ريتشارد فون 

فايتزيكر.


