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شخصية عامة يطالب احلكومة العراقية بحماية  ٤٤بيان لـ 

الفلسطينيين يف بغداد ويطالب املسؤولين الفلسطينيين بتحمّل 

  مسؤولياتهم

  ]مقتطفات[ *.١/٢/٢٠١٢

  

....]...[  

بعد القمع الهمجي الذي تعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني يف العراق من قبل امليليشيات 

، ظن البعض أن عمليات االعتداء قد خفّت ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ه يف عامَي الطائفية والذي بلغ ذروت

  . وتيرتها، وأن بوسع مَن تبقى منهم العيش بسالم وكرامة يف العراق

ولكن جاءت الرياح بما ال تشتهي السفن إذ بعد انسحاب اجليش األميركي احملتل، بدأت 

راق من قبل األجهزة احلكومية سلسلة من احلمالت املسعورة على إخواننا الفلسطينيين يف الع

  .العراقية تركزت على جممع البلديات

[.......]  

لذا فإننا كفعاليات وشخصيات فلسطينية، نؤكد على أننا كنا وما زلنا ضيوفاً على الشعب 

العراقي، وال عالقة لنا باحلسابات والصراعات السياسية والطائفية يف البالد، وسيأتي اليوم الذي 
                                                            

  :اإللكتروين" فلسطينيو العراق"موقع  :املصدر  *
http://64.85.160.35/~paliraq/index.php?option=com_content&task=view&id=6296&Itemid=37 
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أرضنا احلبيبة فلسطين، وعليه فنحن كناشطين وأكاديميين وإعالميين ومؤازرين  نعود فيه إىل

  :نطالب بما يلي

ـ على احلكومة العراقية توفير احلماية الكاملة للجالية الفلسطينية يف بغداد وحتّمل ١

  .وفق اتفاقية جنيف الرابعة حلقوق الالجئين!! مسؤولياتهم القانونية واألخالقية جتاه ضيوفهم

ـ إطالق سراح كافة املعتقلين الفلسطينيين يف السجون العراقية، أو اإلسراع بمحاكمتهم يف ٢

طلق سراحهم عن حماكم عادلة وشفافة، ومعرفة أسباب وظروف اعتقالهم واالعتذار وتعويض مَن أُ

  .األضرار املادية واملعنوية

  .ني يف العراقـ وقف جميع أشكال التحريض اإلعالمي الطائفي ضد الوجود الفلسطي٣

يف غزة " حماس"واإلخوة بحكومة ] الغربية[السلطة الفلسطينية بالضفة ]بـ[ـ على اإلخوة ٤

وخمتلف الفصائل الفلسطينية حتّمل مسؤولياتهم القانونية واألخالقية والوطنية جتاه جاليتهم 

  .الذين ال بواكي لهم

 [.......]  

ن يستطيع تقديم أي شيء، ألهلنا املغلوب على أمرهم يف وأخيراً هذا نداء عاجل لكل مَ

العراق، وكلٌّ من مكانه ومسؤوليته ودوره، سواء من الناحية اإلغاثية أو احلقوقية أو اإلعالمية أو 

  .السياسية وغيرها

[.......]  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


