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تجريبي

واشنطن تهدد بغلق مكتب البعثة الفلسطينية

السبت، ١٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٦:٣٦ - بتوقیت غرينتش)

واشنطن، دبي ـ أ ب، «الحیاة» 

أشعرت إدارة الرئیس األمیركي دونالد ترامب البعثة الفلسطینیة في واشنطن أمس
(الجمعة) عزم السلطات غلق مكتبھا خالل 90 يوم، إذا لم يدخل الفلسطینیین في

محادثات سالم جادة مع إسرائیل، في محاولة من واشنطن الدفع نحو الوصول الى اتفاق
سالم فى الشرق االوسط.

وبحسب ما نقل مسؤول في وزارة الخارجیة األمیركیة عن الوزير ريكس تیلرسون، فإن
الفلسطینیین خالفوا بنداً في قانون أمیركي ينص على غلق مكتب بعثة منظمة التحرير
الفلسطینیة إذا حاول الفلسطینیون محاكمة إسرائیل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،

موضحاً أن الرئیس الفلسطیني محمود عباس تخطى ھذا البند في أيلول (سبتمبر) عندما
طلب من المحكمة الجنائیة الدولیة التحقیق مع اإلسرائیلیین ومقاضاتھم.

وأعطیت البعثة الفلسطینیة، بحسب ما أفاد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ألنه غیر
مخول بالتصريح، مھلة ثالثة أشھر سیدرس خاللھا ترامب إذا كان الفلسطینیون دخلوا

«في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع اسرائیل». لكنه أضاف أنه «من غیر الواضح اذا
كانت الواليات المتحدة ستغلق المكتب قبل انتھاء الفترة»، مؤكداً أن «البعثة ال تزال فاعلة

في الوقت الحالي على األقل».
وتابع المسؤول أن «غلق البعثة ال يعني أن الواليات المتحدة ستقطع عالقاتھا مع
الفلسطینیین»، مؤكداً أن بالده «تركز على الوصول الى اتفاق سالم شامل بین

الطرفین».   
من جھتھا، عبرت الرئاسة الفلسطینیة عن استغرابھا الشديد من اإلجراء األمیركي.

ونقلت وكالة «األنباء والمعلومات الفلسطینیة» (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة
نبیل أبو ردينة قوله: «إن الجانب الفلسطیني لم يتلقى أية أفكار على رغم مضي أشھر
طويلة، ولقاءات متعددة مع الجانب االمیركي، ما يفقد االدارة االمیركیة اھلیتھا للقیام بدور

الوسیط، وانسحابھا من مھماتھا باعتبارھا راعیة للعملیة السیاسیة، من أجل تحقیق
السالم الذي وعد الرئیس ترامب بالعمل من أجل  الوصول إلیه».

واكد ابو ردينة، بأن ھذا االجراء الذي يھدف إلى إغالق المكتب «يمثل خطوة غیر مسبوقة
في تاريخ العالقات االمیركیة - الفلسطینیة، االمر الذي يترتب علیه عواقب خطرة على

عملیة السالم، وعلى العالقات االمیركیة- العربیة، ويمثل ضربة لجھود صنع السالم، ويمثل
ف ق فأ
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كذلك مكافأة إلسرائیل التي تعمل على عرقلة الجھود االمیركیة من خالل امعانھا في
سیاسة االستیطان، ورفضھا قبول مبدأ حل الدولتین».

وكانت الواليات المتحدة سمحت لـ«منظمة التحرير الفلسطینیة» بافتتاح البعثة في العام
1994، في خطوة تطلبت آنذاك من الرئیس االمیركي األسبق بیل كلینتون الغاء قانون
يمنع الفلسطینیین من فتح مكتب تمثیلي. وفي العام 2011 ُسمح لھم بوضع العلم

الفلسطیني على مكتب البعث، وھي خطوة اعتبرھا الفلسطینیون تاريخیة.

 
 


