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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  

  كلمة السيد رئيس اجلمهورية يف اليوم العاملي للتضامن 
  مع الشعب الفسطيني

  

   ..........................سعادة السيد/
  طينيلة للتصرف للشعب الفلساحلقوق غري قابرئيس جلنة 

 تحية طيبة وبعد
 �� اليوم العاملي         

ً
�� البدء أجدد �� رسال�� "ذه مخاطب�� لسعادتكم، وال�� ت�� سنو�ا

 ل34صكم ول01نتكم املوقرة عن وافر الشكر 
ً
للتضامن مع الشعب الفسطي�6، معر5ا

اختصاص "ذه ال01نة وعظيم االمتنان عDE اB0Cد املتواصل الذي تبذلونھ �� اطار 

  الفلسطي�6املوقرة، رامLن إDN تمكLن الشعب 
ً
من نيل حقوقھ غSL القابلة للتصرف وصوال

 إN� قيام دولتھ املستقلة عDE أرضھ كغSLه من شعوب العالم .

 من عالقاتنا املتمL_ة ^شعب فلسطLن وأرضBا، وال�� تتداخل بحكم التار�خ         
ً
انطالقا

القليم، يز�د من ر5اطBا العالقات االdسانية، فقد cانت جBود السودان واللغة والثقافة وا

السياسية والدبلوماسية وما تزال، ومنذ dشأة القضية الفلسطيiية ترتكز عDE تأمLن 

 الحSoام الشرعية الدولية القائمة عDE املبادئ  الفلسطي�6اlCقوق املشروعة للشعب 
ً
وفقا

مم املتحدة ومن أجلBا tعمل جميع مiشأqsا ومنظماqsا والقيم واملثل ال�� قامت علqrا األ 

الفرعية املنvشرة �� العالم، وال�� تتمثل �� حل الu_اعات بالوسائل السلمية وعدم 

االحتyام ملنطق القوة ونبذ العنف، والتعاون مع مختلف الدول واB0Cات، منطلقLن �� 

قط أمام مأساة الشعب رصيف املراقبة فقيمنا ال�� ال tسمح بالوقوف عDE ذلك من 

اإلdسانية ال�� تقوم عDE انyار وابvسام أ^سط اlCقوق االdسانية املتعارف  الفلسطي�6

 علqrا، و�� �� اlCر�ة وتقر�ر املصSL بقيام دولتھ املستقلة ذات السيادة عDE أرضھ .

 وإجراءاتھنvيجة االحتالل  الفلسطيiيون إننا وأمام "ذه املأساة ال�� �ع�شBا          

التعسفية من "دم منازلھ وتدمSL بن�تھ التحتية واعتقاالت أبناءه التعسفية واغتياالت 

عDE ذلك من ردود أفعال، مب�6 عDE اليأس  يSoتبافراده ب��� أمنية واستخباراتية وما 
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والغ�ن والظلم الذي �ع�شھ الفلسطيiيون تحت نSL االحتالل، فإن علينا أمام "ذه 

 إDN جنب مع cل دعاة اlCق املواقف املأس
ً
و�ة املSoاكمة بصفة راتبة، أن dعمل جنبا

الشرعية الدولية لوضع حل لBذا الذي يجري عDE األرض  بإنزالوالعدل واملساواة 

، سيما وأن بLن ايدينا خر�طة طر�ق نحس�qا الس�يل األوحد لتحقيق tسو�ة الفلسطيiية

بما �� ذلك اقامة  الفلسطي�6لشعب سلمية للصراع الذي تطاول أمده، لضمان حقوق ا

 DEذات اإلطار فإن ع �ا القدس الشرقية، و�qية مستقلة ذات سيادة وعاصم�iدولة فلسطي

اسرائيل أن تحSoم ^شyل cامل وتطبق قرار محكمة العدل الدولية الصادر �� يوليو / تموز 

 الBدف ال�qا�ي قيام الدول 2004
ً
ة الفلسطيiية �qدم ا0Cدار العازل والذي �qدد حتما

 املستقلة .

  ،، السيد الرئيس

  السادة أعضاء اللجنة املوقرة ،،

�� ا3Cتام ال �سع�6 إال أن أجدد الشكر ا0Cز�ل lCضراتكم عDE اB0Cد املبارك الرامي        

 وقوفنا �� السودان إDN جانبكم لتحقيق 
ً
إDN تث�يت اlCقوق الفلسطيiية املشروعة، مؤكدا

  ة والن�يلة .cل األ"داف السامي
 

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 

 السيد/ عمر حسن أمحد البشري

 رئيس اجلمهورية
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