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  نرواوبشأن قرار األ تصريح لتحالف القوى الفلسطينية
  تقليص اخلدمات املقدمة إىل الالجئين

  ]مقتطفات[ *.3/9/1997
  
  

املركزية لتحالف القوى الفلسطينية بمذكرات عاجلة إىل األمين العام لألمم املتحدة  ةبعثت القياد  
ل االحتاد األوروبي وألحزاب وقوى حركة التحرر وجلامعة الدول العربية ولكافة الدول العربية واإلسالمية ودو

كما ) األونروا(العربية واإلسالمية والصديقة بشأن اإلجراءات األخيرة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وردت يف املذكرة التي أعلنها السيد بيتر هانسن املفوض العام لألونروا، والقاضية بتقليص اخلدمات التي تقدمها 

كالة لالجئين الفلسطينيين ويف خمتلف اجملاالت التربوية والصحية واملعيشية تمهيداً إللغائها حتت حجة الو
  .وذريعة العجز املايل

  [.......]  
وطالبت األمين العام لألمم املتحدة بعدم ربط تقديم خدمات األونروا بما يسمى بالتسوية السياسية   

ة، والعمل على إلغاء قرار املفوض العام لألونروا، وحث الدول املتبرعة ومنها اتفاقية أوسلو التصفوية اخلياني
  .لالستمرار بتقديم تبرعها لألونروا

وطالبت الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن ودول االحتاد األوروبي، بتحمل مسؤولياتها يف وقف   
وقالت إن الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل من أجل . ء قرار املفوض العام لألونرواهذه اإلجراءات والعمل على إلغا

  .حترير وطنه والعودة إليه للعيش على أرض وطنه حراً كريماً
وأهابت القيادة املركزية للتحالف باألمين العام جلامعة الدول العربية والدول العربية كافة بالتحرك   

لتجهيل التي تتخذها وكالة الغوث وقالت إننا نضعكم أمام مسؤولياتكم العاجل لوقف إجراءات التجويع وا
التاريخية من أجل نصرة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني حتى تفشل كل احملاوالت الساعية لتيئيسه وإخضاعه 

يف وجه  وقالت إن صمود الشعب الفلسطيني يشكل رافعة وذخراً وسنداً لألمة العربية واإلسالمية.. لبرامج األعداء
  .اخملططات املعادية

  [.......]  
أمتنا على للوقوف صفاً واحداً متسلحة باإليمان العميق بقدرة  واإلسالميةودعت حركات التحرر العربية   

مواجهة املؤامرات وأهابت بأحزاب وقوى حركات التحرر العربية واإلسالمية بالتحرك بكل الوسائل لفضح وتعرية 
  .هذه املؤامرات

د كانت القيادة املركزية لتحالف القوى الفلسطينية قد دعت جماهير شعبنا الفلسطيني داخل هذا وق  
  .الوطن احملتل ويف ساحات الشتات لإلعراب عن احتجاجها وإدانتها ورفضها لهذه اإلجراءات
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


