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  كلمة الشيخ جابر األحمد الصباح
  يف اجتماع هيئة مكتب مؤتمر القمة االسالمي

  ]مقتطفات[ *.21/2/1991القاهرة، 
  

  [. . . . . . .]  
إلِجبار النظام  678ان احلرب املشروعة والدائرة يف منطقتنا والتي تأتي تنفيذا لقرار جملس األمن رقم   

ما تمثل بحق جهدا دوليا مشروعا يف مواجهة التعنت والرفض العراقي العراقي على االمتثال للشرعية الدولية إن
كما وأنها تأتي بعد ان استنفد العامل بكل مؤسساته ومسؤولية كل السبل السلمية . املتواصل لكل النداءات الدولية

رح الغدر ومرارة ومن هنا فان بالدي التي آملها ج. بحمل النظام العراقي على االنصياع لإلِرادة الدوليةالكفيلة 
االحتالل ترفض تلك املبادرات الهادفة إىل وقف إلِطالق النار دون التزام ومباشرة من النظام العراقي باالنسحاب 

  .من الكويت وااللتزام بكافة قرارات جملس األمن الدويل ذات الصلة
  األخ الرئيس  
  ...أيها األخوة  
م العراقي بأحكام ديننا االسالمي احلنيف وأن يدعي ما ان مما يدعو إىل األمل واألسى ان يتشدق النظا  

قام به من غزو واحتالل لدولة مسلمة آمنة وتشريد وقتل لشعبها وتدمير لكل مقوماتها إنما يأتي لرفعة شأن 
كما ومما يدعو إىل األمل أيضا ان يدعي ذلك النظام انه إنما يقوم باحتالل الكويت واالصرار . االسالم واملسلمين

ى ذلك االحتالل بواجب اجلهاد وذلك من خالل شعارات مضللة وهو ابعد ما يكون عن نيل شرف اجلهاد بتلك عل
رات اجلوفاء، كما وأنه ابعد ما يكون عن االسالم وروح تعاليمه، حين نتذكر الدمار والقتل الذي تعرض له االشع

الشعب العراقي املسلم يف حرب ضروس أقحمه بها النظام العراقي مع الشعب االيراين املسلم ملدة ثماين سنوات، 
  .إرضاء لألحالم املريضة للقيادة العراقية

  األخ الرئيس  
  ...األخوة أيها  
االسالمية  اان القضية الفلسطينية وخاصة ما يتصل بالقدس الشريف تشكل حمور انطالق منظمتن  

وأساس قيامها، وعليه فاننا مدعوون إلِيالء هذه القضية اهتماما مضاعفا وأن نعمل جميعا على ان تعود هذه 
للكويت بأضرار بالغة لهذه الل العراقي إىل الصدارة من اهتمامات العامل بعد ما تسبب الغزو واالحتالقضية 
وانعكس سلبا على كل اجلهود الهادفة إىل حتقيق احلل العادل واملشرف لها، كما وأن الربط املزعوم الذي القضية 

ودفع ادعاه النظام العراقي الحتالل الكويت باالحتالل الواقع لألراضي العربية األخرى أضر بالقضية الفلسطينية 
يف األراضي احملتلة وبات العامل ينظر بكل اجع كما وأضر بشكل مطلق بانتفاضة الشعب الفلسطيني بها اىل التر

ما مل يتحقق لها من قبل عبر التعبير الرافض الذي بعد ان كان قد حتقق للقضية الشك والريبة ملعطيات القضية 
  .يمارسه الشعب الفلسطيني يف انتفاضته داخل األراضي احملتلة
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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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