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 اخلارجية للشؤون األوروبي لالحتاد العليا للممثلة صحايف تصريح

 االحتاد قلق عن فيه تعبّر موغيريني، افيديريك األمنية والسياسة

  القدس بشأن ترامب إعالن إزاء العميق األوروبي
  

  .2017 / 12 / 6 ،بروكسل

  

 حول اليوم ترامب األميركي الرئيس إعالن إزاء العميق قلقه عن األوروبي االحتاد عبّر

 موقف. السالم فرص على وأثرها اإلعالن هذا عن تنجم قد التي واملضاعفات القدس،

 حل إيجاد يجب أنه كما تتحقق، أن يجب الطرفين آمال. هو كما يبقى األوروبي االحتاد

  .للدولتين مستقبلية كعاصمة القدس لوضع املفاوضات خالل من

 احترام يف األوروبي االحتاد يف األعضاء والدول األوروبي االحتاد يستمر سوف

 رقم املتحدة لألمم التابع األمن جملس قرار يف جاء كما القدس، حول الدويل اإلجماع

 إيجاد يتم أن إىل الدبلوماسية املمثليات موقع ذلك يف بما األُخرى، والقرارات 478

  .القدس لوضع حل

 ملنع النفس ضبط إىل املنطقة يف العالقة ذات األطراف كافة يدعو األوروبي االحتاد

 هادفة مفاوضات إىل تؤدي ظروف خلق على التركيز يكون أن ينبغي. تصعيد أي

 مستعداً األوروبي االحتاد يبقى كما النهائي، الوضع قضايا حل إىل تؤدي ومباشرة
                                                            

 يف الرابط اإللكتروين )الضفة الغربية وقطاع غزة، األونروا(مكتب ممثل االحتاد األوروبي : املصدر ،
  :التايل

-https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters
homepage/36986/node/36986_ar  
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 بَمن والدوليين اإلقليميين وشركائه الطرفين مع العمل يف وسيستمر العملية، هذه لدعم

  .الغاية هذه إىل وصوالً الرباعية اللجنة فيهم

 يف جاءت كما احلالية وبسياساته الدولتين بحل تمسّكه على األوروبي االحتاد ويؤكد

 يمكن الذي الدولتين حلّ. املتعاقبة األوروبي االحتاد يف اخلارجية وزراء جملس نتائج

 احلل هو اجلانبين، وتطلعات آمال يلبّي والذي املفاوضات، خالل من إليه التوصل

 الذي واألمن السالم وحتقيق والدائم العادل السالم حتقيق أجل من الوحيد الواقعي

  .واإلسرائيليون الفلسطينيون يستحقه
  

  

  

، الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينيةجملة الدراسات 

يمكن حتميل هذه املقالة أو . حترير اجمللة رئيسوال يمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

-majallat@palestine .، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدرطبعها لالستخدام الفردي فقط

studies.org  


