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  ياسر عرفاتإىل الرئيس  الة التأكيدات األوروبيةرس
  مذكرة شرم الشيخيوم توقيع 

 4/9/1999.*  

  

  
ـ الرئيس ياسر عرفات، السلطة الفلسطينية  1999 ]سبتمبر[وزارة اخلارجية الفنلندية ـ الرابع من أيلول 

ني لتطبيق القضايا العالقة يف السيد الرئيس إن االحتاد األوروبي يرحب بمذكرة شرم الشيخ حول اجلدول الزم
االتفاقات املوقعة واستئناف مفاوضات احلل الدائم ويهنئ السلطة الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية بالتوصل 

  .إليه، األمر الذي يمثل خطوة مناسبة جديدة نحو األمام باجتاه سالم عادل وشامل ونهائي
املميزة وقدرتك العالية على فهم التحديات السياسية  ةيرؤيتك السياسمرة ثانية  بتّثالسيد الرئيس لقد أ

  .والتقدم بالوسائل السياسية للوصول إىل اآلمال املشروعة للشعب الفلسطيني
  :فيما يتعلق بهذه املذكرة فإن االحتاد األوروبي يود أن ينقل إليك فهمه لبعض القضايا

لقضايا العالقة املنبثقة عن املذكرة سوف إن االحتاد األوروبي يعبر هنا عن اقتناعه بأن تطبيق اـ 
يتواصل كما تم االتفاق عليه ووفق اجلدول احملدد بغض النظر عن التطورات يف املفاوضات املتعلقة 

 .بقضايا احلل الدائم
يف الرابع والعشرين من آذار  ن برلين الصادر عن اجمللس األوروبيعالـ يستذكر االحتاد األوروبي أيضاً إ

والذي أعاد التأكيد فيه على حق الفلسطينيين القاطع بتقرير املصير، بما يف ذلك خيار الدولة،  ]مارس[
إن . ويناشد األطراف للعمل بإيمان جيد من أجل حل متفاوض عليه على أساس االتفاقات القائمة

فترة عام االحتاد يؤمن بأنه من املمكن إجمال مفاوضات احلل الدائم خالل الهدف املنصوص عليه وهو 
 .واحد

االحتاد األوروبي دعوته لكال الطرفين لالمتناع عن اتخاذ خطوات حتكم مسبقاً على نتائج  ـ يجدد
مفاوضات احلل الدائم وعن أي نشاط يخالف القانون الدويل بما يشمل جميع األنشطة االستيطانية وإىل 

   .حماربة التحريض والعنف
 على التزامه السياسي الكامل لتسهيل تطبيق مذكرة شرم الشيخد االحتاد األوروبي التأكيد لكم ـ يعي

دعني أؤكد لك ثانية دعم االحتاد الكامل . بالتوازي مع اخلطوط التي تم التعبير عنها يف هذه الرسالة
 .يع، تارجا هالونين وزير اخلارجيةالتوق. للمسيرة السلمية

  

                                                 
  http://www.al‐ayyam.com: تنترنالفلسطينية في اإل" األيام"صحيفة موقع  :المصدر *

وقد أشارت الصحيفة إلى أن الترجمة غير . وآانت وزيرة الخارجية الفنلندية، تارجا هالونين، وجهت الرسالة باسم االتحاد األوروبي
 .رسمية



 

 
 

  

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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