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  ا��	�س وا����ن �� رام �  أورو�	�
��ل ��وم  ا�ورو��ا��
	د 
  
��� را�ر �(ر-��) ا��وم ر'�س ا�وزراء ا��$�ط�"� را�� ا�
�د � و��!ل ا��
	د ا�ورو��  ون �	تا 	*

�ط�ن وذ�ك �� إط	ر ا�
��	ل $��. أ"
	ء 	/ ��ا�2واء ا�ط$ق �*م ��	درات ��و�. �ن �0ل ا��
	د ا�ورو�� 
ا�زوار �8	ر/. �ن �0ل ا�دول  �	�ذ/رى ا��	��. وا����ن ��وم أورو�	. و0د *م ا�
دث ا�ذي 
*ره �'	ت

�ط�ن ��ر $� ��ا��*	ء �� ا��
	د ا�ورو��، و0د ��م �/� �(رض ��ل ا��
	د ا�ورو�� وا�دول ا��*	ء 
  � �و�. ��"و�. �ن ا�"8	ط	ت �/	�. ا���	ر.

  
� وا����ن ��ورا�ر 	�و��-و�د ��ق ���ل ا����د ا�ورو	� �ون ��ت����م أورو	�، : "ا��وم #��"ل 	��ذ رى ا�

 ����7"�ل �6 2ر �5#� ا�"��ط�#��ن 	�3وام �ن ا�.�ل ا���2رك وا��.�ون. إن ھذا ا��.رض �,م وھ� *ر(
�ط�ن، 	�� *�;� �زة وا��دس ا�2ر���، ��ث �ظ;ر د��#� ا���#وع ��2.ب ا�"��ط�#�.  #�2ط�ت �ن  �*� أ#��ء�*

���� وا��و�ف ا����7م ��B أ��س �ل ا�دو���ن، و�ن �7ل ا�.�ل *� إط�ر ا��;ود ا�د	�و�� C��)� ا��وي ��
�، و�ن �7ل ا�����دات ا��� ��د�;� إ�B ا��5�7ن *� و�	ر ��	�����ت ا�دو�� ا�"��ط�#�� ا���ا�.�ل ��B 	#�ء �ؤ

 C��)ط���ت ��ل ا����ه، وإدارة ا�(رف ا�(�� وا�� م ا�� Bو#روا وا�د�م ا��و*ر إ��6 ا� �إط�ر ا�2را 
ر��، اظ;ر ا����د ا�ورو	� 	2 ل ��	ت ا��زا�� ���ه ا�2.ب ا�"��ط�#�. أ#� �.�د �رى ا��وم وا���2ر�6 ا����

 �ا� ��ر �ن أ�,�ء ا��رة ا�ورو	��، 	�� *�;م ا�دول ا��,�ء و	.��#� ا��� �د�م ا�2رط� ا��د#�� ا�"��ط�#�
� ا����د ا�ورو	� ��را�	� ا��.�	ر." �.	 Bإ� �*�,G�	  

  
أ �ر �ن ���7ن 2ر�ك ر�5�� �6 ا����د ا�ورو	� وا�.د�د �ن ا�دول ا��,�ء *� ا����د ا�ورو	� و�د ا���6 

*� ��ر �ر�� رام H ا�و�B ����2ر � *� ا��.رض ا�.�م ا�ذي أظ;ر ����ف أ2 �ل ا�د�م �ن ا����د ا�ورو	� 
� إ�B �وا�د ا����.�ت . و�د �ر,ت ���و�� ��#و�� �ن ا��#���ت ا�"��ط�#إ�B ا�2.ب ا�"��ط�#�*�,G�	 ،��

ا�	دو�� �ن ,وا�� ا��دس ا��� �ر,ت �و���B ور�(�ت 2.	��، �6 �وا�د ��5ت ا�ط"�ل ا�ذ�ن �2ر وا *� 
 ،�  و�و*�ر �.�و��ت �ن ا����د ا�ورو	� وا�دول ا��,�ء. #�2ط�ت �ر*�;�

  



.��$� :    
� ���7"�ل 	�3��س ا����د ا�ور	�ن أن �,.وا ��#	� وو	� ��ث �رر ��#;� ا���دة ا�ورو	��وم أورو	� �.�	ر �#�

وأن �.��وا �و�� �(��C 2.ب أورو	�. �.�	ر ا����6 �ن أ��ر ا���ر�I ا�ر�زي ا�ذي ��م ��#;� وز�ر �7*��;م 
�7م  1950ا���ر��� ا�"ر#�� رو	رت 2و�ن *� ��م  Bل ا�و(ول إ��	�	��د�م أ* �ر �ول أورو	� ا��و�دة *� 

� دول وأ(	C ا����د ا�ورو	� ا��وم � ون �ن �� ا���رة ا�ورو	��. دا5م ور*�ھ��دو��  28و	دأت ا�" رة 	
��ن #Gدة ا���#ون وا��رام ��وق ا��� 500� �ر �ن أورو	��؛ ا����د ا�ورو	� �#2ر ا�د���راط�� وا��رام 

د�د ��ول إ�B #�د ا��(�دي أو�6 ���ون �واطن أورو	�. ا����6 ا�ذي  �ن ���(را ��B ا�.����ن *� ا�"�م وا��
  وھو اKن ا���د ذو دور ��(��د و��"��ل �6 ا�.��م �(��C أورو	� وا�.��م ا��6. 

  
زوروا ("��#�  ��2015ز�د �ن �وم أورو	� 

https://www.facebook.com/EUandPalestinians?ref=aymt_homepage_panel#!/media/set/?set=a.6369
08569743532.1073741911.280141015420291&type=3  
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