
 

 
 الرئیس األمریكي السابق جیمي كارتر یشجب خطة الشرق األوسط 

  
تنص خطة الرئیس ترامب على ضٍم أحادي الجانب لجزء كبیر من األراضي الفلسطینیة  – 2020كانون الثاني  30

أن یكون المحتلة إلسرائیل مما ال یترك للفلسطینیین سوى دولة مقطعة األوصال دون أیة سیطرة على حدودھم، على 
تطبیقھا على مدى أربع سنوات وضمن شروط معینة. في حین تبقى مناطق وأجزاء واسعة من الضفة الغربیة من 
القضایا المعلقة یتم تحدیدھا في المستقبل. وقد دعا رئیس الوزراء نتنیاھو إلى عقد جلسة للحكومة اإلسرائیلیة یوم 

 .ت في الضفة الغربیةاألحد للموافقة على الضم الفوري لجمیع المستوطنا
  

والتي تضمنتھا سلسلة طویلة من قرارات مجلس األمن  1967تنتھك ھذه الخطة حل الدولتین على أساس حدود عام 
) وأیضاً خرق صارخ للقانون الدولي فیما 2016( 2334) إلى 1967( 242التابع لألمم المتحدة ابتداَء من قرار 

لى األرض بالقوة، وضم األراضي المحتلة. وعند وصف إسرائیل بأنھا یتعلق بحق تقریر المصیر، واالستیالء ع
"الدولة القومیة للشعب الیھودي"، فإن ھذا المخطط سوف یعزز حرمان المواطنین الفلسطینیین في إسرائیل من التمتع 

 .بحقوق متساویة
  
والفلسطینیین. وفي حال تم تنفیذھا  تقوض الخطة األمریكیة الجدیدة كل فرص تحقیق السالم العادل بین اإلسرائیلیین"

 على األرض، فإنھا سوف تخط نھایة الحل الوحید القابل للتطبیق لھذا الصراع طویل األمد، أال وھو حل الدولتین،"
وقد حّث في ذات الوقت الدول األعضاء في األمم المتحدة "على االلتزام بقرارات مجلس األمن  قال الرئیس كارتر

تحدة ورفض أي تحرك إسرائیلي أحادي الجانب في إطار ھذه الخطة الذي یتمثل باالستیالء على مزید التابع لألمم الم
 " .من األراضي الفلسطینیة

 
 soyia.ellison@cartercenter.org  -  (Soyia Ellison)  للتواصل: صویا إلیسون

  don.bisson@cartercenter.org+216 76 82 08 or    (Don Bisson)  دون بیسون
 

 مركز كارتر 
 ."األمراض. بناء األمل"نشر السالم. مكافحة 

بلدا من خالل حّل الّنزاعات   70ساھم مركز كارتر باعتباره منّظمة غیر حكومّیة وغیر ربحّیة في تحسین حیاة الشعوب في أكثر من 
ألمریكي وتعزیز الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادیة، ومكافحة األمراض، وتطویر العنایة بالصحة النفسیة. وقد قام الرئیس ا

بالّشراكة مع جامعة إیموري بھدف نشر السالم وتحسین مستوى  1982األسبق جیمي كارتر وزوجتھ روزلین بتأسیس مركز كارتر سنة 
 الصحة في العالم.  
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