
 

 

  الدكتور برهم صاحل رئيس مجهورية العراق  فخامةرسالة 

  مع الشعب الفلسطيينتضامن لل العامليمبناسبة ذكرى اليوم 

 

الصامد ذ�ر  الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني  العراق، �مناس�ة �اسمُأحی��م 

والقو2 العز0مة واألمل �السالم و�المستقبل، على رغم ما عاناه من قهر وظلم وسلب متواصل 

أل�س8 حقوقه ال س�ما حقه المشروع �الع�ش ��رامة وسالم في دولة مستقلة على ارضه تعبر 

 .عن هو0ته الوطن�ة وآماله وتطلعاته الس�اس�ة واالنسان�ة

مشاعر التضامن مع هذا الشعب الشقی<، نؤ�د  واذ نجدد ن�ا�ة عن الشعب العراقي
حرصنا الثابت على المساهمة في تعر0ف العالم �األهم�ة التار0خ�ة لهذا 

الخاص   1947م لعا 181مم المتحدة للقرار رقم المتزامن مع ذ�ر  إصدار األ السنو2  االحتفال
لح< �الشعب الفلسطیني بتقس�م فلسطین، والذ2 �مثل اعترافًا ثابتًا �مسؤولیتها الخاصة عما 

من اضطهاد وضرر طوال ما �قارب الواحد والس�عین عاما، �ما �مثل اعترافا قانون�ا �عدالة 
والتزام المجتمع الدولي بوجوب نیل الشعب الفلسطیني حقوقه المشروعة تنفیذا لقرارات  قضیته

ر0ر مصیره بنفسه، المتحدة، وتتو0جا لمسیرة �فاحه العادل من أجل تق لألممالجمع�ة العامة 
  .ولزوم إنهاء االحتالل اإلسرائیلي ألرضه ووطنه

  
 
 



 

  
جمهور0ة العراق، التي ساندت على الدوام قض�ة الشعب الفلسطیني  وRهذه المناس�ة فإن

ونضاله العادل من اجل حقوقه المشروعة، تنظر اآلن �قل< ح�ال المعاناة اإلنسان�ة التي ما 
أعمال  الح�ومة اإلسرائیل�ة بتجاهل القرارات الدول�ة ومواصلتهازال یرزح تحتها جراء استمرار 

القصف العشوائي وهدم المنازل واالستیالء على األراضي في الضفة الغر�Rة المحتلة 
واست�احة أماكن الع�ادة والمدارس أح�انا فضال عن اجراءات االعتقال االدار2، ف�ما  وغزة

ء المستوطنات في عم< المدن والقر  الفلسطین�ة إسرائیل س�استها التوسع�ة في بنا تواصل
في الضفة الغر�Rة، �ما فیها مدینة القدس الشرق�ة، وغیرها من االجراءات الهادفة الى تقو�ض 
فرص تحقی< السالم وٕاح�اY جهود المجتمع الدولي الرام�ة لتم�ین الشعب الفلسطیني بإقامة 

 .أسوة ب�ق�ة شعوب العالم دولته المستقلة
 

تجدد جمهور0ة العراق في هذا الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني، موقفها وٕاذ 
الثابت �أن الحل العادل والشامل للقض�ة الفلسطین�ة ال �أتي إال بإقامة الدولة الفلسطین�ة 

وعاصمتها القدس الشر0ف،   1967المستقلة �املة الحقوق على خطوY الرا�ع من حز0ران 
ة السالم العر�Rة، وعلى أساس الشرع�ة الدول�ة، وتحث على العمل لتنفیذ ما وذلك وفقًا لم�ادر 

نصت عل�ه االتفاق�ات الدول�ة ومیثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقانون 
�شأن  وترفض ا2 خطوة مخالفة للقانون الدولي الدولي اإلنساني وخاصة اتفاق�ة جنیف الرا�عة،

تدعو دول العالم التي لم تعترف �عد �الدولة الفلسطین�ة وفي مقدمتها �عض  فإنها القدس،
، والى 2014الدول األورو�Rة إلى االعتراف العاجل بدولة فلسطین �ما فعلت مملكة السو0د في 

دعم تطلعات وطموحات الشعب الفلسطیني الشقی< في بلوغ حقوقه المشروعة، لما في ذلك 
 .واالستقرار والسالم في منطقة الشرق األوس8 من اثر �الغ بتعز0ز األمن

 



 

 
وف�ما تعرب جمهور0ة العراق عن إدانتها الشدیدة لكل االعتداءات اإلسرائیل�ة على 
األراضي الفلسطین�ة، وتؤ�د دعمها للسلطة الوطن�ة الفلسطین�ة، وتضامنها مع الشعب 

السلطة الوطن�ة الفلسطین�ة  الفلسطیني وتدعو الدول العر�Rة والمجتمع الدولي إلى دعم جهود
في مواجهة التداع�ات السلب�ة لالحتالل اإلسرائیلي على جهود التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة 
في األراضي المحتلة والقدس الشرق�ة، والتي تكلفها خسائر سنو�ة �الغة، وٕالى ضرورة الدعم 

�ل  تدعو أ�ضا ن الفلسطینیین،الكامل لو�الة األونروا لما تلع�ه من دور في مساعدة الالجئی
األشقاء الفلسطینیین إلى مواصلة الحوار الد�مقراطي والمسعى التوافقي من أجل تحقی< 
المصالحة البناءة، وتعمی< الوحدة الوطن�ة الفلسطین�ة، �اعت�ارها عماد الدفاع عن حقوقهم 

 .المشروعة
  

 والسالم عل��م ورحمة هللا تعالى وRر�اته،
 
 2018تشر0ن الثاني،  –نوفمبر  10 –�غداد  
 
 

 برهم صالحالد�تور                                     
  رئ�س جمهور0ة العراق

                             


