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تصريح صحايف لرئيس جلنة احلوار اللبناين ـ الفلسطيني حسن 

منيمنة، يدعو فيه إىل التحرك دولياً ملنع إسرائيل من تنفيذ مشروعها 

  "األونروا"إلنهاء 
  

  ]مقتطفات[ .2017/  6/  12بيروت، 

  

لبنان  ،الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنةـ  دعا رئيس جلنة احلوار اللبناين

التحرك السريع يف احملافل الدولية من أجل منع إسرائيل من تنفيذ "عربية إىل والدول ال

  ".ونروامشروعها بإنهاء عمل وكالة األ

[.......]  

ية سرائيلحتاول السياسة اإل ]التي[ وىلنها ليست هذه املرة األأ"واعتبر منيمنة 

ينية، فهي ونروا، وإنهاء عملها كشاهد دويل على املأساة الفلسطالتحريض ضد األ

سعت يف السنوات األخيرة عبر قنوات دولية جانبية إىل دمج الالجئين الفلسطينيين 

أن اجلميع يعلم أن قضية الالجئين  بعشرات ماليين الالجئين يف العامل، علماً

ية الثابتة واملتصاعدة سرائيلالفلسطينيين تختلف عن سواها بالنظر إىل السياسة اإل

  ".املعروف 194يارهم بموجب القرار رقم التي تمنع عودتهم إىل د

[.......]  

فرصة متابعة مثل هذه السياسة  إسرائيلن ما يمنح إ: "وأضاف منيمنة

إىل جانب  ،من اجملتمع الدويل العدوانية، أنها مل جتد حتى تاريخه حماسبة وردعاً
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ن شأنها أن ن مثل هذه السياسة مإ إالّ. قليمية والدوليةاستفادتها اليوم من الظروف اإل

تضاعف من حرائق املنطقة، فقضية فلسطين هي األصل يف االنفجارات املتواصلة 

على أكثر من ساحة عربية، كما أن استمرار جتاهل قضية الشعب الفلسطيني من شأنه 

 ،أن يوفر البيئة املالئمة ملزيد من توسع وانتشار التيارات واجلماعات املتطرفة

دخل مدن عمال القتل العشوائية والتطرف التي تُعامل ألوبالتايل تعريض املنطقة وال

  ".العامل يف حلقة جهنمية ال خروج منها

[.......]  

التحرك مع اجلهات الدولية "ودعا احلكومة اللبنانية والدول العربية إىل 

واحملافل األممية لقطع الطريق على حماولة نتنياهو هذه، ومنع أي خطوة يمكن أن 

اخملاطر التي يتهددها هذا املنحى تتجاوز الدول "ورأى أن " .االجتاهيف مثل هذا  تصبّ

املضيفة لتطال مبدأ العدالة الدولية الذي نشأت مؤسسات ووكاالت األمم املتحدة من 

  ".جل حتقيقهأ

ونروا يجب أن يتحقق فقط ملصلحة حل عادل إن إنهاء مهام وكالة األ: "وختم

ام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها وقي ،يضمن عودة الالجئين إىل ديارهم

 ".القدس على تراب فلسطين

  


