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ية يشيدان بقرار واشنطن سرائيلياهو وبيان للخارجية اإلنتصريح لنت

  التوقف عن تمويل األونروا
  

  ]مقتطفات[  .2018/  9/  3القدس احملتلة، 

  

 الواليات بقرار األحد اخلارجية ووزارة نتنياهو نيامينب الوزراء رئيس داأش

 حيث ونسلهم، الفلسطينيين الالجئين مع تتعامل أممية وكالة تمويل وقف املتحدة

  ."جداً ومهم به بمرحّ تغيير" بأنه القرار الوزراء رئيس اعتبر

 من دوالر مليون 300 نحو اقتطاع عن أعلنت قد املتحدة الواليات وكانت

 ،)األونروا( الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم لوكالة املقرر التمويل

 .بالكامل للمنظمة تمويلها وقف عن أيضاً وأعلنت الوكالة، ممارسات منتقدة
 العام من األول اليوم يف نيامينب يد بلدة يف مدرسة إىل الزيارة خالل

 توطين وأعادت وجودها خالل الجئين وعبتاست إسرائيل إن نتنياهو قال الدراسي،

 عن رتباطاال فك خطة تلت التي والفترة ،احملرقة تلت التي السنوات إىل مشيراً نازحين،

  .2005 يف غزة قطاع

 عهمزاانت تم احملرقة من ناجون خمتلفة؟ دول من نازحون إلينا يأتِ أمل" وقال

 يف أبقيناهم هل. هنا إىل وأتوا وجنوا اقتالعهم تم لقد" :وأضاف ،"أراضيهم من
                                                            

 يف الرابط اإللكتروين التايل"إسرائيلايمز أوف ت" :املصدر ،:  
https://goo.gl/SwV6Q1  
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 تركوا الذين اليهود آالف مئات ذلك يف بما باستيعابهم، قمنا لقد ال، الجئين؟ وضعية

  "].1948[ ستقاللاال حرب يف العربية الدول من اقتالعهم وتم ،ورائهم من أمالكهم

 ومواطنين متساوين منهم جعلنا لقد. كالجئين همبقِنُ مل" :قائالً وتابع

 عاماً  70 قبل أسسوا حيث الفلسطينيين، مع يحدث ما ليس هذا. بلدنا يف مساهمين

  ".الالجئين إلدامة وإنما الالجئين، الستيعاب ليست: خاصة مؤسسة

 خالل من جداً هامة بخطوة املتحدة الواليات قامت السبب لهذا" :وأضاف

 ذلك بدأ لقد" :قائالً وتابع ،"األونرواب املعروفة الالجئين إدامة لوكالة التمويل وقفها

 تأهيل إعادة يف بحق للمساعدة واستخدامها األموال أخذ يجب. املشكلة بحل أخيراً

 عنه تتحدث الذي العدد من ضئيالً جزءاً احلقيقي عددهم يشكل الذين الالجئين

  ".ونروااأل

  ".نؤيده ونحن جداً  وهام به بمرحّ تغيير هذا" وقال

 ترامب، إدارة اتخذتها التي اخلطوة يهف دعمت بياناً اخلارجية وزارة وأصدرت

  .األممية الوكالة وهاجمت

 نحشون، عمانويل باسمها، املتحدث صفحة على نُشر بيان يف الوزارة وقالت

 الغرض. للفلسطينيين األبدية 'الالجئ' وضعية أسطورة األونروا تديم": "تويتر" على

 األونروا إن. إسرائيل دولة تدمير إىل تهدف شرعية غير أداة على احلفاظ هو الرئيسي

  ."احلل وليست املشكلة، من جزء هي
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