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 رياض الفلسطيني، واملغتربين اخلارجية لوزير صحايف بيان

 الدعم وقف ترامب دونالد األميركي الرئيس قرار أن فيه يؤكد املالكي،

 وتهميش تفكيكها إىل أبداً يؤدي لن األونروا عن كامل بشكل املايل

  الفلسطينيين الالجئين ملف
 

2018.0F/  9/  1 الله، رام

*
  ]مقتطفات[ 

 

 الرئيس قرار أن فلسطين لدولة واملغتربين اخلارجية وزير املالكي رياض الوزير أكد

 الوكالة تفكيك إىل أبداً يؤدي لن األونروا عن كامل بشكل املايل الدعم بوقف ترامب

 على. وإدارته األميركي الرئيس يتأمل كما الفلسطينيين الالجئين ملف وتهميش

 بسياسة تقبل لن التي الدول عديد من ةقوي فعل ردود إىل القرار هذا سيؤدي العكس،

 تتحرك وسوف األونروا، ووكالة الفلسطينيين الالجئين ملف حيال األميركية البلطجة

 الفعل ردود هي وما. وإدارته ترامب اعتداءات من عنها والذود الوكالة تلك حلماية

 ادلالحت اخلارجية السياسة ممثلة ومن األملاين، اخلارجية وزير من املباشرة

 الوكالة يخذل لن الدويل ا�تمع أن إثبات ألكبر املسؤولين، من وغيرهما األوروبي،

 يف جديد من األميركية اإلدارة عمل مواجهة يف جديد من ينبري وسوف والالجئين،

 ومكوناتها الفلسطينية القضية جتاه احلقد مع اجلهل تُظهر التي احلمقاء سياستها

 ستعمل فلسطين دولة أن املالكي الوزير وأكد. جئينالال ملف مقدمتها ويف األساس،

                                                           
 :التايل اإللكتروين املوقع يف اخلارجية، وزارة فلسطين، دولة: املصدر *

http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/16274  



   216، ص )2019شتاء ( 217  ، العدد30المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق 
 

2 
 

 هذه حلماية رئيس، بشكل الهاشمية، األردنية اململكة الشقيقة، مع الوثيق التنسيق على

 لالجئين الدعم توفير يف نشأتها منذ به تقوم الذي الريادي الدور وحماية الوكالة

 اجلانبين بين بولمق التفاق التوصل أو العودة، حق حتقيق حتى الفلسطينيين

 اململكة به تقوم ما وتقّدر. العربية السالم مبادرة وفق واإلسرائيلي الفلسطيني

 واملغتربين اخلارجية وزير معايل خاص وبشكل الشأن، هذا يف الهاشمية األردنية

 ويف األممية، املكتسبات هذه على للحفاظ استثنائي جهد من الصفدي، أيمن األخ

 .والتعويض العودة يف حقه حتقيق حتى لفلسطينيا الالجئ حقوق حماية

 التعليمات الفلسطينية، واملغتربين اخلارجية وزارة] إىل بالنسبة[ أن املالكي وأكد

 تداعيات ملواجهة اجلهود بذل يف ستستمر عباس، حممود الرئيس سيادة من واضحة

 ماليين على وانعكاساتها األونروا وكالة بخصوص األميركية البلطجة سياسة

 املساعي من العديد هناك وسيكون. تواجدهم أماكن كل يف الفلسطينيين الالجئين

 تقديم يف الوكالة عمل استمرارية لضمان القادمة واألسابيع األيام خالل املشتركة

 ويهيب كما. تراجع أو تخفيض أي بدون الفلسطينيين الالجئين ملاليين خدماتها

 املكتسبات تلك حلماية التحرك لسرعة العرب خلارجيةا وزراء بنظرائه املالكي الوزير

 ستبقى العربية الدول أن ترامب للرئيس قوية رسالة وإرسال األميركية، البلطجة من

 عجز أي لتغطي الالجئين، ملف فيها بما مكوناتها، بكل الفلسطينية القضية مع واقفة

 تماماً  واملنسجمة ل،االحتال دولة تعليمات مع املنساقة السياسة لهذه نتيجة ينشأ

 الذي الدولتين حل من والتخلص الفلسطينية، القضية تصفية على العمل يف معها

 الشرقية والقدس ٦٧ عام احتُلت التي األراضي على فلسطين دولة إلقامة يدعو

 األوىل املهمة أن املالكي رياض الدكتور واملغتربين اخلارجية وزير يؤكد. لها عاصمة

 القضية مكتسبات وحماية األميركية، السياسة مواجهة يفيةك يف هي لوزارته
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 واالستيطان الالجئين ملفات وحتديداً النهائي، احلل ملفات فيها بما الفلسطينية،

 .واملياه واألمن واحلدود والقدس

[.......] 

 

 


