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  دوليةوثائق 
  

  إعالن صادر عن اجمللس األوروبي بشأن 
  يف الشرق األوسط" العملية السلمية"
  ]مقتطفات[ .22/6/1996، ورنسالف

  

  
  :اعتمد اجمللس األوروبي اإلعالن التايل بشأن الشرق األوسط،  
االهتمامات  ـ يجدّد اجمللس األوروبي تأكيده بشدة على أن السالم يف منطقة الشرق األوسط يمثل أحد1  

فعملية السالم هي الطريق الوحيد املؤدي إىل األمن والسالم إلسرائيل والفلسطينيين . األساسية لالحتاد األوروبي
وعلى غرار عرابي العملية، يطمح االحتاد إىل أن . ويبقى االحتاد مصمماً على دعم هذه العملية. والدول اجملاورة

إطار حدود آمنة ومعترف بها ومضمونة وأنه يتم احترام حقوق  تعيش إسرائيل والدول اجملاورة لها يف
  .الفلسطينيين املشروعة

األطراف كلها على االنضمام من جديد إىل مسيرة السالم، ومراعاة  ـ ويشجّع االحتاد األوروبي2  
ملبادىء التي االتفاقات املعقودة وتنفيذها تنفيذاً كامالً، واستئناف املفاوضات يف أقرب وقت ممكن على أساس ا

وتشمل هذه املبادىء املسائل التي وافقت األطراف ". أوسلو"و" مدريد"ف كلها يف إطار مؤتمري األطرا قبلتها سابقاً
على التفاوض بشأنها، بما يف ذلك القدس، نظراً إىل أهميتها بنظر األطراف املعنية واألسرة الدولية وضرورة 

  .ينيةمراعاة احلقوق القائمة يف املؤسسات الد
وقد تم . ـ يذكّر االحتاد األوروبي باملبادىء األساسية التي يجب أن يرتكز عليها جناح املفاوضات3  

إىل أن املبدأين األساسيين، أي حق  ويشير. 425و 338و 242التأكيد على هذه املبادىء يف قرارات جملس األمن 
تقرير املصير للفلسطينيين وما يترتّب عن ذلك واستبدال األرض بالسالم، هما مبدآن ضروريان إلرساء سالم 

  .عادل وشامل ودائم
ـ انطالقاً من هذه االعتبارات، يستمر االحتاد األوروبي يف الدعوة إىل استئناف سريع للمفاوضات 4  

مايو واملفاوضات بين إسرائيل وسورية، وبدء مفاوضات بين / أيار 5لنهائي والتي بدأت يف اخلاصة بالوضع ا
ويرغب االحتاد . إسرائيل ولبنان، وهي مفاوضات تراعي مراعاة كاملة استقالل لبنان وسيادته ووحدة أراضيه

  .األوروبي دائماً يف دعم وقف إطالق النار بين إسرائيل ولبنان
األوروبي أن االلتزامات التي وعدت بها األطراف يف جمال املسائل األمنية ترتدي أهمية ـ يعتبر االحتاد 5  

كما يندد باألعمال . فيعرب عن سروره للتعاون الذي حتلّت به السلطة الفلسطينية مع إسرائيل يف هذا اجملال. كبرى
ابه السياسية واالقتصادية اإلرهابية كافة وسيستمر يف دعم األطراف يف مكافحتها اإلرهاب ومنفذيه وأسب

  .واالجتماعية
ـ يقرّ االحتاد األوروبي بالعواقب الوخيمة التي تترتب عن عمليات إقفال احلدود األخيرة بالنسبة إىل 6  

وإذ يعترف بحاجات إسرائيل األمنية إالّ إنه يشجعها . ويحيّي بادرة التخفيف اجلزئي للحظر. االقتصاد الفلسطيني
  .تبقية بصورة كاملةعلى رفع القيود امل
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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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