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 األميركية القنصلية إغالق أن يعتبر الفلسطينية التحرير ملنظمة بيان

 الدولية الشرعية قرارات قوّضي القدس يف

 

2019.0F/  3/  4رام الله، 

∗
 

 

ية ميركية بتنفيذ قرارها اخلاص بإغالق القنصلية األميركإن قيام اإلدارة األ

ثنين ح يوم االابتداء من صبا ،يف القدس 1844يف فلسطين والتي افتتحت عام 

بعد  إسرائيلوإحلاقها يف سفارة الواليات املتحدة لدى  ،2019/  03/  04بتاريخ 

إنما  ،القدس، وفتح مكتب خدمات خاص بفلسطين يف السفارة إىلنقلها من تل أبيب 

ية يف ضرب قرارات الشرعية ميركر عن مدى الصفاقة التي وصلت إليها اإلدارة األيعبّ

 ،تنكر حلقوق الشعب الفلسطيني التاريخيةاليف صياغتها، و الدولية التي ساهمت

ي لألراضي سرائيلوللمواثيق والقوانين الدولية بحق شعبنا يف إنهاء االحتالل اإل

وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس  1967الفلسطينية احملتلة عام 

 .194رقم الشرقية، وحق عودة الالجئين وفق قرار األمم املتحدة 

                                                           

∗
 :، يف الرابط اإللكتروين التايلنظمة التحرير الفلسطينيةاملوقع الرسمي مل :املصدر 

https://tinyurl.com/y5vhwpmd 

https://tinyurl.com/y5vhwpmd
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ية إليها، وإغالق ميركي حول القدس بنقل السفارة األميركن القرار األإ

إنما هو تنفيذ لسياسة وقرار جملس املستوطنات  ،ية لدى فلسطينميركالقنصلية األ

 .االستعمارية يف الضفة الغربية

ية على تنفيذ عناصر خطتها حول فرض حل ميركإن إصرار اإلدارة األ

ي سرائيلي املفاهيم التي يطرحها اليمين اإلب الفلسطيني يلبّاستسالمي على الشع

بقيادة نتنياهو حول عملية السالم التي يريدونها من خالل فصل غزة عن الضفة 

، وإقامة دويلة فيها، وتكريس احلكم الذاتي مؤخراً ح نتنياهو شخصياًالغربية، كما صرّ

 .بداأل إىلي سرائيليف الضفة الغربية حتت االحتالل اإل

نها اختارت أن أ أُخرىية بهذه السياسة يؤكد مرة ميركإن استمرار اإلدارة األ

، ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها أيضاً  ،تكون غير مؤهلة لرعاية عملية السالم منفردة

نه ال بد من إحياء عملية السالم من خالل عقد مؤتمر دويل أوتؤكد اللجنة التنفيذية 

وتوسيع دائرة املشاركة سياسياً  ،ضوية يف جملس األمنبحضور الدول الدائمة الع

 .وإقليمياً حتت مظلة األمم املتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية

 .ال بد من التأكيد جمدداً على ضرورة تعزيز وحدة فصائل م ،وبهذه املناسبة

، ودورها يف قيادة نضال الشعب الفلسطيني، وتوحيد طاقاته وإمكاناته .ف .ت

ية لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل على ميركية األسرائيلللمحاوالت اإل للتصدي

تماسك ووحدة املوقف العربي والفلسطيني يف التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني 

األوروبية  - يف القمة العربية ، والذي برز مؤخراًوروحاً ومبادرة السالم العربية نصاً

وحدة املوقف الفلسطيني العربي اإلسالمي الذي  يحيقدت يف شرم الشيخ، كما نالتي عُ

يف قرارات وزراء خارجية منظمة املؤتمر اإلسالمي التي صدرت عن  برز جمدداً

 .قد يف أبو ظبياجتماعهم الذي عُ
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على قرارها بوقف االتصاالت السياسية مع  .ف .ت .م لـوتؤكد اللجنة التنفيذية 

ن جتاوز هذا القرار من أية شخصيات أو مؤسسات ذر محتية وممثليها، وميركاإلدارة األ

كسر املوقف الفلسطيني من خالل  إىلمن خاللها  إسرائيلتسعى الواليات املتحدة و

 .الرافضة لصفقة القرن .ف .ت .إضعاف دور م

 

 


