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  لالحتاد األوروبي بشأن الشرق األوسط بيان 
  يف الذكرى العاشرة ملؤتمر مدريد

  .29/10/2001لوكسمبورغ، 
  
  

يف الذكرى العاشرة ملؤتمر مدريد، يشعر االحتاد األوروبي باحلاجة إىل تكرار التعبير عن اقتناعه بأن   
فاوضات واالتفاقيات بين خمتلف األطراف الذي جرى التوصل إليه بجهد كبير يف أثناء امل" عملية السالم"إطار 

  .يشكل األمل الوحيد املعقول لوضع حد لصراع ال يمكن إالّ أن يزيد يف معاناة الشعوب املتأثرة به إذا ما استمر
ويف األيام القليلة املاضية وصل العنف إىل مستوى مل . إن الوضع يف الشرق األوسط يزداد سوءاً باطراد  

االحتماالت  باد إىل استقطاب الراديكاليين، وغيفعدم الثقة واخلوف واالستياء عوامل تقو. يرةنعهده منذ أعوام كث
  .السياسية يؤجج املزيد من املواجهة ويصب يف مصلحة املتطرفين

إن االحتاد األوروبي يدعو اإلسرائيليين والفلسطينيين، فوراً ومن دون أي شروط مسبقة وبينما ال يزال   
ويطلب من . تيىل العودة إىل مسار املفاوضات على أساس توصيات تقرير ميتشل وخطة تينالوقت متاحاً، إ

). املنطقة أ(السلطات اإلسرائيلية سحب قواتها على الفور من القطاع اخلاضع للسيطرة احلصرية للسلطة الفلسطينية 
  .ل العنف ضد إسرائيلويطلب من السلطة الفلسطينية بذل كل ما يف وسعها للقبض على املسؤولين عن أعما

لقد تم إكمال عدة مراحل يف أثناء عملية السالم، على الرغم من الصعوبات والعراقيل من كل نوع   
  : وأبرز ذلك عناصر االتفاق التي يجب احلفاظ عليها، وفوق ذلك، حتقيقها، وال سيما. وصنف

  مبادىء مؤتمر مدريد، وخصوصاً مبدأ األرض يف مقابل السالم؛ □  
  ؛338ورقم  242ارا جملس األمن رقم قر □  
االتفاقيات املوقعة بين الفرقاء، والتي أدت إىل نتائج حقيقية على األرض، وإىل التقدم الذي طرأ يف  □  

  . املفاوضات السابقة
عو كال الفريقين، يف الوضع الراهن، إىل بذل كل ما يف وسعهما على اجلبهات يد إن االحتاد األوروبي  

السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية، للعودة إىل مسار املفاوضات من دون شروط مسبقة، بغية حتقيق 
  :1991التوقعات املشروعة لشعوب املنطقة كما عبّر عنها مؤتمر مدريد سنة 

  احتالل أراضيهم؛ ءعلى العيش، وإنها إقامة دولة ديمقراطية قادرة: نيينسطيبالنسبة إىل الفل □  
  .حق العيش بأمن وسالم ضمن حدود معترف بها دولياً: بالنسبة إىل اإلسرائيليين □  
ويشير االحتاد األوروبي أيضاً إىل أن البحث عن سالم شامل ودائم يف املنطقة يتطلب إيالء االهتمام   

ن اإلسرائيلية ـ السورية واإلسرائيلية ـ اللبنانية من الصراع، اللتين يجب إيجاد حل لهما استناداً املناسب للناحيتي
  .إىل املبادىء نفسها

                                                 

 مترجم عن اإلنكليزية من موقع اإلنترنت: مصدرال:  

  http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.cfm?MAX=1&DOC=!!!&BID=73      
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إن البحث عن السالم هو قضية الفرقاء أنفسهم يف املقام األول من خالل عملية التفاوض يف شأن كل   
ان التوصل إىل حل عادل وقابل للبقاء ملسألتي القدس ويشمل ذلك أيضاً إمك. العناصر التي تشكل الوضع الدائم

ويؤكد االحتاد األوروبي ثانية استعداده . والالجئين املعقّدتين جداً، وتقديم الدعم االقتصادي للشعب الفلسطيني
  .خرى املعنيةع الواليات املتحدة واألطراف األُللمساعدة يف إيجاد حل نهائي للصراع، بالتعاون الوثيق م

  
  



 

 
 

  

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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