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 يدعو حكومة مدريد  رمزياً قراراً يتبنّى اإلسباين البرملان

1TP0Fبالدولة الفلسطينية إىل االعتراف

∗
 

 .٢٠١٤/  ١١/  ١٨مدريد، 

 

 يتوصل حين فقط لكن كدولة، بفلسطين لالعتراف حكومتهم اإلسبان املشرّعون دعا

 الرمزي القرار وحصل. عقود منذ املستمر لصراعهم التفاوض خالل من حلل وإسرائيل الفلسطينيون

 يف السياسية اجلماعات جميع دعم على وإيرلندا بريطانيا يف املاضي الشهر إجراءات يحاكي الذي

 .ا�لس

 من وأُخرى اإلسباين، البرملان داخل األغلبية يشكل الذي الشعبي احلزب من مصادر وكانت

 فيما الصدد، هذا يف مشترك نص إىل للتوصل جارية املفاوضات أن إىل أشارت قد االشتراكي، احلزب

 مانويل خوسيه اإلسباين اخلارجية وزير أكده ما بحسب امللف، هذا يف تقدم إحراز احلكومة تؤيد

 .مارغايو غارسيا

 األحزاب، خمتلف بين ملفاوضات وخضعت االشتراكية املعارضة قدمتها التي املذكرة وتنصّ

 بعمل القيام إىل احلكومة وتدعو ،"األطراف بين مفاوضات نتيجة يكون أن يجب" االعتراف أن على

 .األوروبي االحتاد مع" بالتنسيق"

 فلسطيني ترحيب

                                                           

∗
 :الرابط التايل يف اإللكتروين،" نت العربية" موقع: املصدر 

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2014/11/18/-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-

%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-

%D8%A8%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-.html 
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 بإقرار منه، نسخة على" العربية نت" حصلت بيان يف الفلسطينية اخلارجية وزارة ورحبت

 .فلسطين بدولة االعتراف إىل اإلسبانية احلكومة تدعو التي للمذكرة اإلسباين البرملان

 ململكة الفلسطينية القيادة وتقدير شكر عن" الفلسطيني اخلارجية وزير املالكي رياض وعبّر

 أن معتبراً ،"والتاريخية الهامة املذكرة هذه إقرار على عملت التي خاصة السياسية، وأحزابها إسبانيا

 عالقات مسيرة يف الصديقة اإلسبانية اململكة تسجله متقدماً تاريخياً موقفاً  يشكل االعتراف هذا"

 ."الفلسطيني الشعب مع الثنائية الصداقة

 تقوم الذي والشعبي والدبلوماسي السياسي للحراك نتيجة يأتي االعتراف هذا أن البيان وذكر

 باحلق متتالية اعترافات إلجناز اخلارج، يف فلسطين دولة سفارات خالل من الفلسطينية اخلارجية به

 لدى فلسطين دولة سفارة تواصل خالل من وأيضاً املستقلة، دولته إقامة يف املشروع الفلسطيني

 االعتبارية والدينية واألكاديمية السياسية والشخصيات والكنائس، واملؤسسات األحزاب مع إسبانيا

 وإقامة مصيره تقرير يف الفلسطيني الشعب حلقوق داعم عام رأي خللق إسبانيا، يف املدين ا�تمع يف

 .املستقلة دولته

 بدولة االعتراف لصالح كاسحة بأغلبية املنصرم الشهر صوّت البريطاين، العموم جملس وكان

 إىل البريطانية احلكومة تدعو التي املذكرة رمزي بشكل البريطانيون النواب تبنّى حيث فلسطين،

 .الدولتين مبدأ على مبني تفاوضي حل تأمين يف كمساهمة فلسطين، بدولة االعتراف

 وأوروبيين أميركيين مسؤولين عن السابق يف نقلت األميركية" جورنال ستريت وول" صحيفة

 يتم مل ما الفلسطينية، بالدولة االعتراف يف السويد خطوة باتّباع تهدد أوروبية دوالً إن قولهم كبار،

 .األوسط الشرق يف السالم عملية إلحياء خطوات اتخاذ


