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 ترامب إلغاء فيه يؤكد األميركية اخلارجية وزارة يف ملسؤول تصريح

 يف فلسطينية ملستشفيات خمصصة مساعدات من دوالر مليون 25

  الشرقية القدس
 

2018.0F/  9/  8 واشنطن،

*
 ]مقتطفات[ 

 

 دونالد األميركي الرئيس إن السبت يوم األميركية اخلارجية وزارة يف مسؤول قال

 يف الفلسطينيين لرعاية تخصيصها جرى قد كان دوالر مليون 25 بتوجيه أمر ترامب

 .األميركية املعونة مراجعة إطار يف أُخرى وجهة إىل الشرقية القدس مستشفيات

 العام من سابق وقت يف للفلسطينيين األميركية املساعدات مراجعة إىل ترامب ودعا

 ويعود األميركية، القومية املصالح مع يتفق نحو على األموال إنفاق لضمان اجلاري

 .الضرائب دافعي على بالفائدة

 سنعيد الرئيس، من وبتوجيه املراجعة، لتلك نتيجة: "اخلارجية وزارة مسؤول وقال

 مستشفيات لشبكة تكون أن األصل يف ا�طط من كان دوالر مليون 25 نحو توجيه

 أماكن يف قصوى أولوية ذات ملشروعات ستذهب األموال هذه... الشرقية القدس

 ."أُخرى

                                                           
 :التايل اإللكتروين الرابط يف رويترز، وكالة: املصدر *

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1LO0QV?sp=true  



 217 ، ص)2019 ءاتش( 117  ، العدد30 المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق 
 

2 
 

 ترامب إدارة تتخذها التي التحركات من سلسلة يف إجراء أحدث هو املساعدات وخفض

 السفارة ونقل إلسرائيل، عاصمة بالقدس االعتراف ذلك يف بما الفلسطينيين، ضد

 .القدس إىل أبيب تل من األميركية

 دفع ممّا بعيد، زمن منذ القائمة األميركية السياسة عن تراجعاً اإلجراء هذا ويُعدّ

 كوشنير جاريد يقودها يالت للسالم واشنطن جهود ملقاطعة الفلسطينية القيادة

 .وصهره ترامب مستشار

 الدعم من دوالر مليون 200 توجيه ستعيد أنها املاضي الشهر ترامب إدارة وقالت

 .غزة وقطاع الغربية الضفة يف لبرامج للفلسطينيين االقتصادي

 إلغاثة املتحدة األمم لوكالة التمويل كل ترامب إدارة أوقفت آب،/  أغسطس ويف

 القيادة مع التوتر حدة من زاد قرار وهو ،)أونروا( الفلسطينيين الالجئين وتشغيل

 .الفلسطينية

 إىل سيؤدي أنه من حمّذرين التمويل، خفض إزاء قلقهم فلسطينيون الجئون وأبدى

 .األوسط الشرق يف االستقرار وعدم الغضب وتفشّي الفقر من املزيد

 جزء] هو[ املساعدات يف خفض أحدث أن الفلسطينية اخلارجية وزارة من بيان وذكر

 آالف حياة يهدد إنه وقالت الفلسطينية، القضية" لتصفية" أميركية حماولة من

 .املستشفيات موظفي من اآلالف وأرزاق الفلسطينيين

 اخلطوط جلميع جتاوز املبرر وغير اخلطير األميركي التصعيد هذا: "البيان وقال

 ."الفلسطيني الشعب على مباشر وعدوان احلمراء،

[.......] 

 املساعدات تقليص إن بيان، يف اإلسالمية، اخليرية املقاصد جمعية مستشفى وقال

 يف الكبير للعجز نتيجة خانقة بأزمة املشفى فيه يمر الذي الوقت يف أتى" األميركية
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 احلكومة لدى العالقة واملستحقات الديون وتراكم املشفى، لصالح النقدي التدفق

 ."الفلسطينية

 األموال من) دوالر مليون 12,5( شيكل مليون 45 تلقى أنه املستشفى وأضاف

 .الشرقية والقدس غزة وقطاع الغربية الضفة من املرضى ملعاجلة األميركية

 اخللط مبرر عن البيان يف للمستشفى التنفيذي الرئيس لبدة أبو بسام الدكتور وتساءل

 .واإلنسانية الطبية واألمور السياسية القضايا بين

[.......] 

 

 


