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  كلمة األسكوا 

  2020 ي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطين مناسبة في

  

  دولة فلسطين في  وزير الخارجية والمغتربينرياض المالكي،  الدكتورمعالي 

  في الجمهورية اللبنانية  ووزير السياحة معالي الدكتور رمزي مشرفية، وزير الشؤون االجتماعية 

  ، والسادة السيداتُ 

  

  الخير. صباحُ 

  ظروفٍ إلى  دُّهارَ مَ  سابقةٍ  في  ،الفلسطيني  الشعب مع للتضامن الدولي  اليوم إلحياءِ  افتراضياً، اليوم، لتقي ن
  تََمسّ  لم لكنّها ،في بيت األمم المتحدة لقائِنا دون لتاح ظروفٌ . عمِلنا طرقَ  تغيّرَ كبيرة  حّوالتٍ وت استثنائية 

  . الفلسطيني  لشعبحقوق ال نادعمِ  باتِ ثَ  تأكيد  على متحدة   بموقفنا كأمم

ال  ،باقٍ  الفلسطيني  الشعبِ ب  الالحقُ  الظلمُ بينما   ،في وتيرة سريعةمالمُحه   تتغيّرُ  والعالمُ  يومهذا ال نحيي 
أو   االحتالل،ظل  في  أو ،اللجوء مخيماتِ  في  سواءَ  ،يومية معاناةً  عيشوني فالفلسطينيون . سوءاً بل يزدادُ   يتغير
  .  الَمقيت  عنصريال تمييزالوطأة  تحت

  الكريم،  الحضورُ   

  دةٍ وْ عَ  أجل من يناضلون. الفلسطينيين ماليين يعيشُ   وخارجه،وطنِِهم داخل  األوصالِ  مقّطعةِ  مخيّماتٍ  في
 من  ونلفلسطينيا يتعّرض ،هويةالهذه   وبسبب والدينية. القومية همهويتِ  بسبب  يةُ سرائيلاإل  السلطاتُ  امنه  هممُ تحرُ 
  . ومدِنهم راهمقُ في  المجتمعيّ و ،المؤسسي  لتمييزِ لالجنسية اإلسرائيلية  ي حامل

  احتاللفلسطيني تحت  ماليين  ثالثةُ يعيش   ،الشرقية القدس ذلك في  بما ،ةالمحتّل  الغربية الضفة في
  فيما وحرمان، ةٌ وبطال رٌ فق واقِعُهم. اإلسرائيليين نني مستوطِ الو  جنودال ممارساتُ قباحتَه   تجّسد مباشر  عسكري

قمٌع،   حياتهم. مواردهمب تَعَبث  سرائيليةاإل  شركاتال و ،الفلسطينيين تبثروا  مونينعَ  سرائيلييناإل  ونمستوطن ال
  لضم خططهمب  رونيجاهِ  اإلسرائيليونو  ،قاتِمةً ال تكوُن  كيف  آفاقُهموعنٌف، وتمييٌز، وتهديدٌ بتهجيٍر قسري جديد. 

  في صمٍت مطبَق.   والعالَمُ  ،منها وطردهم أجدادهم أراضي و  يهمضاأر

  االقتصادية همطاعاتِ ق  دّمر حصارٍ   تحت ،إسرائيلي  جماعيٍ  لعقابٍ  ضونيتعرّ  إنسانٍ  مليونا ،غزة في
مفتوح   سجنٍ  أكبرَ   ،الحضور أيها  ،غزةباتت  لقدوالمجتمعات.  العائالتِ و األفرادَ  معه اً ردمّ م ،والصحية والتربوية

ً اإلنسان فيه يموت  يكاد ،في العالم   فظيعٌ كارثي  حصارٌ  هإنّ . فأكثر أكثر حّ تشُ  إنسانية مساعداتٍ  لوال  جوعا
 ال من مجتمعٍ دوليٍ  مرأى في ثالث عشرة سنة،  من   أكثر منذ  ترتََكب جريمةُ إنّه  بل ،قانوني  غيرُ و ومجِحفٌ 

ً  كيحرّ    .  ساكنا
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 ،حسب ف اإلسرائيلي  االحتالل آثار من  يعانون ال  هوخارجَ   وطنهم داخلَ  المقيمون ونالفلسطينيو ذلك، كلّ 
ً بل  - كوفيد  جائحة وعنيت بهذا. بأسره العالماللجوء، و ودولَ   فلسطين،دولة هم في هدّدت تحدّيات جسيمة  من أيضا
ل الحصار ظفوقع هذه الجائحة هو اكبر واعتى في  .العالمالتنمية المستدامة في  مسار على  المدّمرة آثارهاو  19

    اللجؤ.واالحتالل وفي داخل مخيمات 

  

  

  والسادة،  السيدات حضرة

  لممارساتا جّراء  من أصالً  منهارال ،الفلسطيني  الصحي  القطاع   19- كوفيد جائحة ضربت لقد
من جراء الممارسات   منهارٌ الذي هو ايضاً  ،على االقتصاد آثارهاوالجائحة  ءاحتوا  جهود وتداَعت. اإلسرائيلية

ما يكون عن    أبعدَ  المحتلة الفلسطينية األرض في عن تحقيق التنمية المستدامة  الحديث مجّرد  جعلي  انهيارٌ . ذاتها
  الواقع.

الجائحة والتغيرات   بينف. النسيان طيّ الفلسطينية  ةقضيال ضعبو  القاهرة العالمية الظروف تهدّد كذلك،
 ولوياتاأل  وتتبعثَر ملّحة  احتياجات نشأت  ،التي تُنِهك دوَل العالم وشعوبَه وغيرها البيئية والسياسية واالقتصادية 

     .  بينهاالفلسطينية من  القضيةتكون  أالّ  يُخشى   بحيث

  الرغم من ذلك،   على

    .قرن نصفمن  أكثر منذمن حقوقه   محروم  صامدالالفلسطيني  شعبال أنّ  حقيقةَ شيء   ُجبَ حْ يَ أالّ  ينبغي 

  حقوقأو  العدالة  قِيَم نمليس انطالقاً  ،الفلسطيني  الشعب  دعم عنالدولي  لمجتمعَ ا شيءٌ  ي نِ ثْ يُ أالّ  ينبغي و
ً أ بل  ،فقط اإلنسان   رّسختهاحقيقة  تلك .طينسفلدولة ل العدالة دون العربيةفي المنطقة  سالمَ حقيقة أن ال  من يضا
  مننوفمبر /الثاني  تشرين شهر من والعشرين التاسع ، عندما أعلنت 1977في عام   المتحدة لألمم العامة الجمعية
ً كل عام   األوسط الشرق في  ودائم عادل سلم إقرار يمكن"ال   أنّه وأّكدت ،الفلسطيني  الشعب مع للتضامن يوما

على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة  ،فلسطين لمشكلة عادل حل  خاص بوجه يتحقق أن دون
  . للتصرف"

  

  والسادة،  السيدات

  حقو .الوطنية والسيادة  الوطني  االستقالل في  الحقو خارجي. لٍ تدخّ   دون المصير تقرير ي ف الحقّ 
  األخالقي  بناواجُ  للتصّرف، قابلة غير حقوق كلّها: عنها ُسِلخوابيوتهم وممتلكاتهم التي  إلى  ةعودالفي  لالجئينا

ليوم يكون  ولن فلسطين،شعَب و فلسطين،دولةَ  العالم خذليفس ،وإالّ . هالتحقيقالفلسطينيين  دعمَ ن أنواإلنساني 
  .     فعالية او تاثيراً  اممعه  تضامنُ ال

  .شكراً و


