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تجريبي

«االعتراف بفلسطين» أمام مجلس العموم البريطاني االثنين المقبل

اإلثنین، ٦ أكتوبر/ تشرين األول ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

لندن - فاتنة الدجاني 

يشھد مجلس العموم البريطاني اإلثنین المقبل تصويتًا غیر مسبوق على اقتراح يدعو إلى
«االعتراف بدولة فلسطین»، وذلك في خطوة استقطبت الكثیر من التأيید والحشد والحشد المضاد،

ويؤمل بأن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في موقفھا الذي يربط «االعتراف بفلسطین» بنتائج
المفاوضات بین إسرائیل والفلسطینیین.

وسُیصّوت النواب في جلسة 13 الشھر الجاري على اقتراح تقدم به النائب العمالي غراھام موريس،
وجاء فیه: «يعتقد ھذا المجلس بأن على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطین إلى جانب دولة

إسرائیل».

وما لبث االقتراح أن استقطب تحركًا مضادًا، إذ تقّدم أنصار إسرائیل باقتراح معّدل للتصويت علیه
يربط االعتراف بفلسطین «بنھاية مفاوضات سالم ناجحة بین الحكومة اإلسرائیلیة والسلطة

الفلسطینیة» ولیس قبل ذلك.

وال يختلف جوھر ھذا التعديل عن موقف الحكومتین البريطانیة واألمیركیة، وكذلك االتحاد األوروبي،
باستثناء دول كانت اعترفت بفلسطین قبل االنضمام إلى االتحاد، مثل بلغاريا وقبرص وھنغاريا
ومالطا ورومانیا وبولندا وسلوفیاكیا. كما أعلنت دولة السويد الجمعة الماضي قرارھا االعتراف

بفلسطین، وھو قرار انتقدته الواليات المتحدة، واعتبرته إسرائیل «متعجالً وغیر مدروس»، ووصفه
الرئیس محمود عباس بأنه «عظیم ومشرف».

وبانتظار جلسة التصويت اإلثنین، ُتبذل جھود حثیثة لتمرير االقتراح الذي، في حال إقراره، يتوقع أن
يضع القضیة الفلسطینیة على أجندة االنتخابات البريطانیة العامة في أيار (مايو) المقبل.

وألن تصويت النواب سیكون حرًا وغیر مقید، بمعنى أنه لن يخضع لتوجیھات الحزب، وبالتالي
يستطیع النائب أن يصّوت وفق قناعاته، فإن المؤسسات المتضامنة حضت كل بريطاني يؤيد

االعتراف بفلسطین على مراسلة النائب الذي يمثل منطقته لمطالبته بالتصويت لمصلحة االقتراح.

وقال السفیر الفلسطیني في المملكة المتحدة البروفیسور مانويل حساسیان لـ «الحیاة»: «بدأنا
كسفارة بالضغط باتجاه اعتراف رسمي بريطاني بدولة فلسطین، وبحشد التأيید لذلك مع مؤسسات
غیر حكومیة، مثل حملة التضامن مع فلسطین، وكابو، وبرلمانیین مناصرين لنا». وكشف أنه تحدث

مع زعیم حزب «العمال» إيد میلیباند الذي أكد له أنھم كحزب يعترفون رسمیًا بدولة فلسطین.

http://alhayat.com/Edition?Edition=INT
http://alhayat.com/Home
http://alhayat.com/getattachment/ec05c4ea-de9c-40cd-9b0e-06a59e687d8d/
http://alhayat.com/Authors/4908063


2014/10/6 الحیاة - «االعتراف بفلسطین» أمام مجلس العموم البریطاني االثنین المقبل

http://alhayat.com/Articles/4908063/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%81%D9%84%… 2/2

وأضاف: «نأمل بأن ينجح ھذا التحرك، وأن تعترف بريطانیا بدولة فلسطین ألن ھذا االعتراف سیعطي
منحى جديدًا للمفاوضات»، موضحًا أنه سیؤثر في دول أوروبیة أخرى، ودول الكومنولث، وبالتالي

ستماَرس ضغوط على إسرائیل للعودة إلى المفاوضات، لیس أقلھا على الصعید االقتصادي
والتجاري. وتابع أن ھذا التصويت، إن نجح، سیقنع الرئیس محمود عباس بعدم اللجوء إلى المحكمة

الجنائیة الدولیة.

واعتبر أن ھذا التحرك «رمزي»، لكنه يھدف إلى تحسین شروط التفاوض عبر إرغام إسرائیل على
مفاوضات جدية تتم في إطار سقف زمني محدد إلنھاء االحتالل، مع إلغاء فكرة المرحلیة تمامًا.

وأضاف أنه في حال عدم نجاح ھذا التحرك، فإن ثمة خیارات أخرى، مشیرًا إلى إعداد مشروع قرار
سیطرح قريبًا على مجلس األمن إلنھاء االحتالل بحلول نھاية عام 2016، ثم التوقیع على اتفاقیة روما

الناظمة لعمل المحكمة الجنائیة الدولیة.

وأوضح مدير «مجلس التفاھم العربي - البريطاني» (كابو) كريس دويل لـ «الحیاة» إنھا المرة األولى
التي يتم فیھا التصويت على االعتراف بفلسطین في مجلس العموم، موضحًا أن األھمیة السیاسیة

تكمن في أن «التصويت لمصلحة المشروع، وبعدد ذي مغزى من النواب، سیضع ضغطًا على
الحكومة إلعادة النظر في موقفھا من االعتراف بفلسطین».

وأضاف: «أي قرار باالعتراف بفلسطین لن يغیر شیئًا على األرض حیث يستمر االحتالل ونقاط
التفتیش والجدار، وحیث ُيحرم الفلسطینیون من الحرية، لكنه سُیرسل رسالة رمزية قوية إلسرائیل

والحركات المناھضة للفلسطینیین».


