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وثيقة رقم 320: 

بيان صحفي للممثل السامي لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة 
السالم”  “عملية  حول  أشتون  كاثرين  املفوضية  رئيس  ونائب  األمنية 

والدولة الفلسطينية320 )نص مرتجم عن األصل(

14 كانون األول/ ديسمب 2011

لقد كان من دواعي رسوري أن أرحب بالرئيس عباس والوفد املرافق له اليوم يف بروكسل. فإننا 

كنا منخرطني يف جهود دبلوماسية متبادلة طوال األشهر املاضية بشأن عملية السالم يف الرشق األوسط 

والطلب الفلسطيني لألمم املتحدة. ونواصل العمل املشرتك والنِشط بشأن هذه القضايا. 

إن الهدف األسمى لالتحاد األورويب ما يزال إقامة دولة فلسطينية ديقراطية ومستقلة ومتحدة 

الحياة، تعيش جنباً إىل جنب مع إرسائيل يف سالم وأمان. فاالتحاد األورويب،  لها مقومات  جغرافياً، 

من  عقد سلسلة  وتم  العملية.  ليؤدوها يف هذه  رئيسية  أدوار  لديهم  الرباعية،  اللجنة  يف  ورشكاؤه 

االجتامعات يف محاولة لدفع عملية السالم، مبا يف ذلك اجتامع اليوم يف القدس. 

مثل  األرض،  عىل  فالتطورات  ما.  تقدم  إلحراز  رضوري  أمر  هو  ومواتية  هادئة  بيئة  وجود  إن 

أمام جهودنا من  القدس الرشقية، هي عقبة  الغربية مبا فيها  الضفة  النشاط االستيطاين املستمر يف 

أجل السالم وتهدد بجعل حل الدولتني أمراً مستحيالً. ومع ذلك، أعتقد أننا جميعاً نشرتك يف فهمنا 

للشعب  املرشوعة  التطلعات  تحقيق  أجل  من  املبارشة  املفاوضات  من  بد  ال  املطاف  نهاية  يف  بأنه 

الفلسطيني يف إقامة دولة فلسطينية. 

الداعمني  من  واحداً  يزال  وال  الفلسطيني  للشعب  قوياً  داعامً  األورويب  االتحاد  كان  لطاملا 

واملساهمني الرئيسيني يف جهود بناء الدولة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ورئيس الوزراء فياض. 

وإين عىل ثقة أن السلطة الفلسطينية ستواصل جهود بناء املؤسسات، وسوف تحرتم املعايري الحالية 

فيام يخص إدارة املال العام بشفافية وكفاءة. 

يف  مبا  األرض،  عىل  الوضع  لتحسني  املستقبل  يف  الوقت  من  االستفادة  عىل  حريصون  ونحن 

عالقاتنا تعزيز  مواصلة  عىل  مصممون  أننا  كام  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  من  ج  املنطقة   ذلك 

الثنائية. 

للفلسطينيني عىل  املالية  املساعدات  من  الحايل  املستوى  بالحفاظ عىل  األورويب  االتحاد  ويلتزم 

بالوفاء  األخرى  املانحة  الجهات  لتذكري  الفرصة  وأغتنم هذه  الصعب.  االقتصادي  الوضع  من  الرغم 

بتعهداتها. 

باعتبارها عامالً حاسامً يف سبيل  الرئيس عباس  بقيادة  الفلسطينية  املصالحة  أهمية  ناقشنا  كام 

وحدة الدولة الفلسطينية املستقبلية ومن أجل حل الدولتني. 


