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 واشنطن قرار فيه تدين الفلسطينية واملغتربين اخلارجية لوزارة بيان
 بالتصدي املتحدة األمم وتطالب لألونروا، خمصص مبلغ جتميد

  الالجئين لتوطين أداة إىل الوكالة حتويل ورفض لالبتزاز
  

  *.2018/  1/  17رام الله، 

  
  

 من دوالر مليون 65 مبلغ بتجميد األميركي القرار واملغتربين اخلارجية وزارة  ُدين

 الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة اخملصصة األميركية املساعدات أموال

 األونروا عمل لطريقة عميقة مراجعة إىل احلاجة" بـ أسمته ما وجود بذريعة) األونروا(

 عديد عنه عبّرت رسمياً إسرائيلياً" ترحيباً " وجد األميركي القرار هذا." وتمويلها

 كاتس، يسرائيل االستخبارات، وشؤون املواصالت وزير به صّرح ما أبرزها املواقف،

 لتحويل حاجة هناك إن: "قائالً األميركي القرار هذا مرامي أكبر بوضوح شرح الذي

 صريح اعتراف يف ،"سكناهم أماكن يف الفلسطينيين جئينالال لتأهيل آلية إىل األونروا

  .سكناهم أماكن يف الفلسطينيين الالجئين توطين هو األميركي القرار هدف بأن

 صفقة" مالمح من املزيد يكشف" األونروا" بشأن األميركي القرار أن الوزارة ترى

 إسرائيل، يف اليمين حكومة مع فاعلة وبشراكة األميركية، اإلدارة تقوم التي" القرن

 خطواتها أوىل كانت والتي االحتالل، وبقوة واحد جانب من األرض على بتنفيذها

 إلسرائيل" عاصمة" بالقدس االعتراف ترامب دونالد األميركي الرئيس إعالن العملية

                                                            
  :، يف الرابط اإللكتروين التايلدولة فلسطين، وزارة اخلارجية :املصدر*

http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/13417  
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 تنفيذ استكمال يف لإلسراع االحتالل سلطات استغلته الذي إليها، بالده سفارة ونقل

 التهجير عمليات وأيضاً وحميطها، القدس بشأن التوسعية التهويدية خمططاتها

 مدينتهم خارج وطردهم املقدسيين املواطنين من اآلالف ملئات النطاق واسعة القسري

 يف حمموم استيطاين تغوّل من متصاعدة بوتيرة يجري ملا إضافة هذا املقدسة،

 احملتلة، الغربية الضفة امتداد على" ج" املصنفة واملناطق احملتلة األغوار منطقة

 حماولة يف الغربية الضفة عن فصله واستكمال غزة، قطاع حصار عمليات وتصعيد

  .الفلسطينية القضية لتصفية مكشوفة

 ما أن على جديد دليل ،"األونروا" لـ املقدمة املساعدات بتقليص األميركي القرار إن

 أصحاب الفلسطينيين عن بعيداً تنفيذها يجري خطة هي" القرن صفقة" بـ تسمى

 حسم إىل يؤدي وبشكل ،"للتفاوض طريق خارطة" بأنها يشاع كما وليست القضية،

 مواقف على انقالب وأبشع أعمق يف واحد، جانب من الرئيسية التفاوض قضايا

 ضرورة على الدويل لإلجماع صارخ حتدٍّ  ويف السابقة، األميركية اإلدارات وسياسات

 وآلياتها السالم ملرجعيات ووفقاً اجلانبين، بين جادة مفاوضات عبر السالم حتقيق

  .الدولتين حل مبدأ مقدمتها ويف املعتمدة، الدولية

 أن تؤكد فإنها وتبعاته، األميركي القرار وخماطر تداعيات من حتذّر إذ الوزارة إن

 يف أساس وركن الفلسطينية القضية جذر هي وحقوقهم الفلسطينيين الالجئين قضية

 لن ،"األونروا" لـ ملساعداتها أميركا تقليص وأن التفاوضية، النهائي احلل قضايا

 إعادة يف وسيفشل شعبنا، على لالحتالل املنحازة األميركية املواقف فرض يف ينجح

  .اإلسرائيلية للمفاهيم وفقاً الغوث وكالة وتعريف صياغة
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، 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  


