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  كلمة دولة العراق يف اجتماع القمة العربية 
  اخلامسة عشرة العادية يف دورتها
  ]مقتطفات[ .1/3/2003شرم الشيخ، 

  

  
  [.......]  
تنعقد قمتنا يف ظرف دقيق تتأكد فيه احلاجة املاسة إىل االرتقاء بعملنا املشترك إىل مستوى املسؤولية   

الصهيونية الشرسة على أمتنا العربية املتمثلة بتصاعد العدوان التاريخية للتصدي لهذه الهجمة االستعمارية 
اإلرهابي الصهيوين على شعبنا العربي الفلسطيني البطل اجملاهد، وبتصاعد التهديدات االستعمارية األميركية 

  .الصهيونية ضد سيادة العراق واستقالله ووحدة أراضيه ومستقبل شعبه ووجوده
عمارية الصهيونية الشرسة تتطلب منا جميعاً أيها األخوة تضامناً عربيًا االست إن مواجهة هذه الهجمة  

  .فعاالً يحفظ لألمة ودولها وجماهيرها احلقوق والكرامة واخليارات الوطنية والقومية
إننا يف العراق أيها األخوة إذ نسعى بكل السبل ونبذل كل اجلهود كما تأملون وترجون لتفادي خماطر   

جتنيب شعبنا وشعوب املنطقة شرور احلرب والعدوان، وإذ نحرص كل احلرص على إتاحة كل احلرب والعدوان و
الكيان  السبل أمام احلل السياسي السلمي لألزمة الراهنة، فإننا نود أن نؤكد لكم أن الواليات املتحدة وحليفها

الصهيوين ال يسأالن وال يبحثان عن أسلحة الدمار الشامل وإنما يتخذان من هذه القضية غطاء وذريعة لتدمير 
العراق واستعماره واستعمار املنطقة العربية وتفتيت دولها وإعادة رسم خارطتها السياسية وحتويل الدول العربية 

لسنا الوحيدين الذين نقول ذلك، فاملسؤولون .. لصهيوينإىل دويالت ضعيفة هزيلة متطاحنة خاضعة للكيان ا
  .األميركيون والصهاينة أنفسهم يتحدثون عن استهداف الدول العربية أيضاً وليس العراق فحسب

  [.......]  
حمدود بالله العزيز القدير وعلى ى أنهم متوكلين على إيمانهم الالإن أشقاءكم يف العراق يعاهدونكم عل  

حمدودة وشعبه ومعتمدين على قدرات العراق الال ة قضيتهم وقدسية حقهم يف احلياة احلرة الكريمةإيمانهم بعدال
األبي البطل وقيادتهم الشجاعة الباسلة التي اختارها شعب العراق سيقفون وقفة رجل واحد ضد املستعمرين 

ف عالياً يف سماء عراقكم العزيز املعتدين وسيجعلون من تخوم العراق مقابر للغزاة وستبقى راية الله أكبر ترفر
  .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. عراق احلضارة والعزة والكرامة.. عراق العرب واإلسالم.. املقتدر

  
  

                                                 
 موقع جامعة الدول العربية يف اإلنترنت: املصدر:  
  http://www.arableagueonline.org/arableague/arabic/print_page.jsp?art_id=1845 

 



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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