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  كاسحة بأغلبية يصوّت البريطاين جملس العموم

1TP0Fفلسطين بدولة باالعتراف احلكومة مطالبة ملصلحة

∗
 

 .٢٠١٤/  ١٠/  ١٣لندن، 

 

 احلكومة تطالب مذكرة لصالح كاسحة بأغلبية البريطاين) البرملان( العموم جملس صوّت

 .مستقلة دولة بفلسطين باالعتراف البريطانية

 .فقط عضواً ١٢ رفضها فيما العموم، جملس يف عضواً ٢٧٤ تأييد على املذكرة وحصلت

 إىل فلسطين بدولة تعترف أن احلكومة على يجب بأنه يعتقد ا�لس هذا" :املذكرة وتقول

 ."التفاوض عبر الدولتين حل تطبيق ضمان يف إسهاماً ذلك باعتبار إسرائيل دولة جانب

 مشكلة يعكس التصويت أن واتسون، روب" .سي .بي .بي" لدى البريطانية الشؤون حمرر ويرى

 .األوروبية الدول من بالكثير السياسية واألوساط العام الرأي يف إلسرائيل أوسع

 عدد بتأييد املعارض، العمال حزب يف عضو وهو موريس، غراهام البرملاين املذكرة واقترح

 .األحزاب �تلف املنتمين النواب من

 ويعكس الفلسطينية، الدولة قضية البريطاين البرملان يناقش أن املهم من إنه موريس وقال

 .األوسط الشرق منطقة يف بالنزاع العام االهتمام

 .البريطانية احلكومة التصويت نتيجة تلزم وال

 .التصويت عملية يف املشاركة عن احلكومة وزراء وامتنع

 احملافظين، حزب عن البرملان يف عضو وهو ريفكيند، مالكوم السابق اخلارجية وزير واعتبر

 ."دولة ليست ببساطة فلسطين" ألن فلسطينية بدولة االعتراف" جداً املبكر" من أنه

                                                           

∗
 :الرابط التايل يف ،BBC البريطانية اإلذاعة لهيئة اإللكتروين املوقع: املصدر 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2014/10/141013_uk_parliament_palestine_vote 
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 بين اخلالف بسبب بل اإلسرائيليين، بسبب ليس منقسمة، نفسها فلسطين: "ريفكيند وقال

 ."'فتح'و' حماس' حركتَي

 توجد ال أنه كما الفلسطينية، للدولة حدود تُعرف ال" أنه ـ املذكرة مناقشة خالل ـ وأضاف

 ."الدولة تلك أراضي يحمي جيش يوجد وال دفاع، سياسة أو خارجية سياسة حتدد فلسطينية حكومة

 على تؤثر لن نتيجته أن التصويت إجراء قبل كاميرون ديفيد البريطاين الوزراء رئيس وأكد

 .حكومته سياسة

 .كدولة بفلسطين بريطانيا تعترف وال

 يف احلق لها بريطانيا إن النقاش، خالل قال، إلوود توبياس األوسط الشرق وزير لكن

 ."السالم لعملية مناسباً ذلك يكون" عندما كدولة بفلسطين االعتراف

 ال الفلسطينيين ضد املتشددة إسرائيل سياسة" أن كوفمان غيرالد السير البارز النائب ويرى

 ."العامل يف اليهودي الشعب على نفع بأي تعود

 ."اليهودية صورة يضرّون" وأنهم باليهودية، له عالقة ال اإلسرائيليون به يقوم ما أن واعتبر

. للسامية املعادي لالجتاه مروعاً انتشاراً ثمة" إن ـ التصويت قبل النقاش جلسة خالل ـ وقال

 ."فلسطينية دولة أرى أن وأريد للسامية، املعادي لالجتاه نهاية أرى أن أريد. لذلك نهاية أرى أن وأريد

 بالدولة رسمياً  االعتراف عزمها تعلن األوروبي االحتاد يف دولة أول السويدية احلكومة وكانت

 .الفلسطينية

 .فلسطين بدولة تعترف أُخرى دولة ١٠٠ إىل السويد وانضمت

 بأنه إياه واصفة املتحدة الواليات انتقدته كما. إسرائيل غضب السويدية احلكومة قرار وأثار

 ".ناضج غير" قرار

 ،٢٠١٢ عام" مراقب دولة" صفة الفلسطينيين منح على املتحدة لألمم العامة اجلمعية ووافقت

 .أُخرى دولة ٤٠ مع التصويت ]يف[املشاركة  عن حينها امتنعت بريطانيا لكن


