كلمة اﻷسكوا
ﻓﻲ ﻣﻨﺎسﺒة اليوم الدولﻲ للتضﺎﻣن ﻣع الشعب الفلسطيﻨﻲ 2020

ﻣعﺎلﻲ الدكتور ريﺎض المﺎلكﻲ ،وزير الخﺎرجية والمغتربين ﻓﻲ دولة ﻓلسطين
ﻣعﺎلﻲ الدكتور رﻣزي ﻣشرﻓية ،وزير الشؤون اﻻجتمﺎعية ووزير السيﺎحة ﻓﻲ الجمهورية اللﺒﻨﺎنية
السيداتُ والسﺎدة،

ح الخير.
صﺒﺎ ُ
ﻧﻠﺘﻘﻲ اليوم ،افﺘراضياً،
ﻹحياء اليوم الدولﻲ لﻠﺘﻀاﻣﻦ ﻣﻊ الشعب الفﻠسطينﻲ ،فﻲ ﺳاﺑﻘ ٍﺔ َﻣ َردﱡها إلى ظروفٍ
ِ
ﺲ
ت كبيرة غي َّرت طرقَ ﻋﻤ ِﻠنا.
حوﻻ ٍ
ظروف حالﺖ دون لﻘائِنا فﻲ ﺑيﺖ اﻷﻣم الﻤﺘحدة ،لكنّها لم تَ َﻤ ّ
ٌ
اﺳﺘثنائيﺔ وت ّ
دﻋﻤنا لحﻘوق الشعب الفﻠسطينﻲ.
ﺑﻤوﻗفنا كﺄﻣم ﻣﺘحدة ﻋﻠى تﺄكيد ﺛ َبا ِ
ت ِ
ُ
ق ،ﻻ
ﻧحيﻲ هذا اليوم والعال ُم تﺘغي ُّر ﻣﻼﻣ ُحه فﻲ وتيرة ﺳريعﺔ ،ﺑينﻤا الظﻠ ُم
الﻼحق ﺑالشع ِ
ب الفﻠسطينﻲ ﺑا ٍ
ت الﻠجوء ،أو فﻲ ظل اﻻحﺘﻼل ،أو
يﺘغير ﺑل يزدادُ ﺳوءا ً .فالفﻠسطينيون يعيشون ﻣعاﻧاة ً يوﻣيﺔ ،ﺳوا َء فﻲ ﻣخيﻤا ِ
تحﺖ وطﺄة الﺘﻤييز العنصري ال َﻤﻘيﺖ.
الحضور الكريم،
ُ
ت ّ
ﻣﻘطع ِﺔ اﻷوصا ِل داخل وطنِ ِهم وخارجه،
ﻓﻲ ﻣخيّمﺎ ٍ
ﻋ ْودةٍ
يعيش ﻣﻼييﻦ الفﻠسطينييﻦ .يناضﻠون ﻣﻦ أجل َ
ُ
يﺘعرض الفﻠسطينيون ﻣﻦ
تحر ُﻣهم ﻣنها السﻠطاتُ اﻹﺳرائيﻠيﺔُ ﺑسبب هويﺘِهم الﻘوﻣيﺔ والدينيﺔ .وﺑسبب هذه الهويﺔّ ،
ُ
ﻲ فﻲ ﻗُراهم وﻣد ِﻧهم.
حاﻣﻠﻲ الجنسيﺔ اﻹﺳرائيﻠيﺔ ل
ِ
ﻠﺘﻤييز الﻤؤﺳسﻲ ،والﻤجﺘﻤع ّ
ﻓﻲ الضفة الغربية المحت ّلة ،ﺑﻤا فﻲ ذلك الﻘدس الشرﻗيﺔ ،يعيش ﺛﻼﺛﺔُ ﻣﻼييﻦ فﻠسطينﻲ تحﺖ احﺘﻼل
ﻤسﺘوطنيﻦ اﻹﺳرائيﻠييﻦ .وا ِﻗعُهم فﻘ ٌر وﺑطالﺔٌ وحرﻣان ،فيﻤا
سد ﻗباحﺘَه ﻣﻤارﺳاتُ الجنود وال
ِ
ﻋسكري ﻣباﺷر تج ّ
الﻤسﺘوطنون اﻹﺳرائيﻠييﻦ ينعَﻤون ﺑثروات الفﻠسطينييﻦ ،والشركات اﻹﺳرائيﻠيﺔ ت َع َبﺚ ﺑﻤواردهم .حياتهم ﻗﻤ ٌﻊ،
ٌ
ُ
وتﻤييز ،وتهديد ٌ
تكون ﻗا ِتﻤﺔً ،واﻹﺳرائيﻠيون يجا ِهرون ﺑخططهم لﻀم
ﺑﺘهجير ﻗسري جديد .آفاﻗُهم كيف ﻻ
وﻋنف،
ٌ
ٍ
َ
ﺖ ﻣطبَق.
أراضيهم وأراضﻲ أجدادهم وطردهم ﻣنها ،والعال ُم فﻲ صﻤ ٍ
حصار د ّﻣر ﻗطاﻋاتِهم اﻻﻗﺘصاديﺔ
ب جﻤاﻋﻲ ٍ إﺳرائيﻠﻲ ،تحﺖ
ﻓﻲ غزة ،ﻣﻠيوﻧا
يﺘعرضون لعﻘا ٍ
إﻧسان ّ
ٍ
ٍ
ﺳجﻦ ﻣفﺘوح
أكبر
ت والﻤجﺘﻤعات .لﻘد ﺑاتﺖ غزة ،أيهﺎ الحضور،
والصحيﺔ والﺘرﺑويﺔ ،ﻣد ّﻣرا ً ﻣعه اﻷفرادَ والعائﻼ ِ
ٍ
َ
ت إﻧساﻧيﺔ ت ُ
حصار كارﺛﻲ فظي ٌﻊ
ش ّﺢ أكثر فﺄكثر .إﻧّه
فﻲ العالم ،يكاد اﻹﻧسان فيه يﻤوت جوﻋا ً لوﻻ ﻣساﻋدا ٍ
ٌ
ﻣجﺘﻤﻊ دولﻲ ٍ ﻻ
غير ﻗاﻧوﻧﻲ ،ﺑل إﻧّه جريﻤﺔُ ترت َ َكب ﻣنذ أكثر ﻣﻦ ﺛﻼث ﻋشرة ﺳنﺔ ،فﻲ ﻣرأى ﻣﻦ
ِ
فو ُ
وﻣجح ٌ
ٍ
يحرك ﺳاكنا ً.
ّ
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ك ّل ذلك ،والفﻠسطينيون الﻤﻘيﻤون داخ َل وطنهم وخار َجه ﻻ يعاﻧون ﻣﻦ آﺛار اﻻحﺘﻼل اﻹﺳرائيﻠﻲ فحسب،
ﺑل أيﻀا ً ﻣﻦ تحدّيات جسيﻤﺔ تهدّدهم فﻲ دولﺔ فﻠسطيﻦ ،ودو َل الﻠجوء ،والعالم ﺑﺄﺳره .وﻋنيﺖ ﺑهذا جائحﺔ كوفيد-
 19وآﺛارها الﻤد ّﻣرة ﻋﻠى ﻣسار الﺘنﻤيﺔ الﻤسﺘداﻣﺔ فﻲ العالم .فوﻗﻊ هذه الجائحﺔ هو اكبر واﻋﺘى فﻲ ظل الحصار
واﻻحﺘﻼل وفﻲ داخل ﻣخيﻤات الﻠجؤ.

حضرة السيدات والسﺎدة،
جراء الﻤﻤارﺳات
لﻘد ضرﺑﺖ جائحﺔ كوفيد 19-الﻘطاع الصحﻲ الفﻠسطينﻲ ،الﻤنهار أصﻼً ﻣﻦ ّ
ﻋﺖ جهود احﺘواء الجائحﺔ وآﺛارها ﻋﻠى اﻻﻗﺘصاد ،الذي هو ايﻀا ً
ﻣنهار ﻣﻦ جراء الﻤﻤارﺳات
ٌ
اﻹﺳرائيﻠيﺔ .وتدا َ
ﻣجرد الحديﺚ ﻋﻦ تحﻘيق الﺘنﻤيﺔ الﻤسﺘداﻣﺔ فﻲ اﻷرض الفﻠسطينيﺔ الﻤحﺘﻠﺔ أﺑعدَ ﻣا يكون ﻋﻦ
اﻧهيار يجعل
ذاتها.
ّ
ٌ
الواﻗﻊ.
ﻲ النسيان .فبيﻦ الجائحﺔ والﺘغيرات
كذلك ،تهدّد الظروف العالﻤيﺔ الﻘاهرة ﺑوضﻊ الﻘﻀيﺔ الفﻠسطينيﺔ ط ّ
السياﺳيﺔ واﻻﻗﺘصاديﺔ والبيئيﺔ وغيرها الﺘﻲ تُن ِهك دو َل العالم وﺷعوﺑَه ،تنشﺄ احﺘياجات ﻣﻠ ّحﺔ وتﺘبعثَر اﻷولويات
ﺑحيﺚ يُخشى أﻻّ تكون الﻘﻀيﺔ الفﻠسطينيﺔ ﻣﻦ ﺑينها.
علﻰ الرغم ﻣن ذلك،
ب ﺷﻲء حﻘيﻘﺔَ ّ
أن الشعب الفﻠسطينﻲ الصاﻣد ﻣحروم ﻣﻦ حﻘوﻗه ﻣنذ أكثر ﻣﻦ ﻧصف ﻗرن.
ينبغﻲ أﻻّ يَحْ ُج َ
وينبغﻲ أﻻّ يُثْنِﻲ ﺷﻲ ٌء الﻤجﺘﻤ َﻊ الدولﻲ ﻋﻦ دﻋم الشعب الفﻠسطينﻲ ،ليﺲ اﻧطﻼﻗا ً ﻣﻦ ﻗِيَم العدالﺔ أو حﻘوق
ﺳخﺘها
اﻹﻧسان فﻘﻂ ،ﺑل أيﻀا ً ﻣﻦ حﻘيﻘﺔ أن ﻻ
ﺳﻼم فﻲ الﻤنطﻘﺔ العرﺑيﺔ دون العدالﺔ لدولﺔ فﻠسطيﻦ .تﻠك حﻘيﻘﺔ ر ّ
َ
الجﻤعيﺔ العاﻣﺔ لﻸﻣم الﻤﺘحدة فﻲ ﻋام  ،1977ﻋندﻣا أﻋﻠنﺖ الﺘاﺳﻊ والعشريﻦ ﻣﻦ ﺷهر تشريﻦ الثاﻧﻲ/ﻧوفﻤبر ﻣﻦ
كل ﻋام يوﻣا ً لﻠﺘﻀاﻣﻦ ﻣﻊ الشعب الفﻠسطينﻲ ،وأ ّكدت أﻧّه "ﻻ يﻤكﻦ إﻗرار ﺳﻠم ﻋادل ودائم فﻲ الشرق اﻷوﺳﻂ

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

السيدات والسﺎدة،
ّ
الحق فﻲ تﻘرير الﻤصير دون تد ّخ ٍل خارجﻲ .والحق فﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل الوطنﻲ والسيادة الوطنيﺔ .وحق
لﻠﺘصرف ،وا ُجبنا اﻷخﻼﻗﻲ
ﺳ ِﻠخوا ﻋنها :كﻠّها حﻘوق غير ﻗاﺑﻠﺔ
الﻼجئيﻦ فﻲ العودة إلى ﺑيوتهم وﻣﻤﺘﻠكاتهم الﺘﻲ ُ
ّ
ﺷعب فﻠسطيﻦ ،ولﻦ يكون ليوم
دﻋم الفﻠسطينييﻦ لﺘحﻘيﻘها .وإﻻّ ،فسيخذل العالم دولﺔَ فﻠسطيﻦ ،و
َ
واﻹﻧساﻧﻲ أن ﻧ َ
ُ
ﺘﻀاﻣﻦ ﻣعهﻤا فعاليﺔ او تاﺛيرا ً.
ال
وشكرا ً.
2

