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 خطاب للسيد ياسر عرفات يف اجللسة اخلتامية
   1 الجتماع جلنة القدس الطارئ

 
  )5 – 3 ،19/8/1980، بيروت، "وفا("          18/8/1980الدار البيضاء، 

  

قصى الذي باركنا حوله األ سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد"  
  ".لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير

أيها األخوة الكرام يف هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها أمتنا العربية أمام التحدي   
العربية وهي تواجه هذا الطاغوت وهذا العدوان التاريخي، أمام التحدي الذي تتعرض له أمتنا 

وقفة تاريخية نراجع فيها أنفسنا ثم ننطلق منها بعد ذلك لنقول، أن هذه اخلطير ال بد لنا من 
األرض أرض فلسطين، وأن هذه املدينة زهرة املدائن، القدس عربية إسالمية وستظل عربية 

م كل احملاوالت الصهيونية ورغم كل احملاوالت االمبريالية التي تتزعمها الواليات غإسالمية ر
نعم نحن يف هذا التحدي التاريخي احلضاري ال . ية وضد األمة اإلسالميةاملتحدة ضد األمة العرب

لقد كان اجتماعنا، اجتماع جلنة القدس، هو أول اجتماع . بد لنا من وقفة وال بد لنا من عمل جاد
وبيانات وتصريحات ترفض املؤامرة اخلطيرة على مقدساتها وحضارتها ومستقبلها ويمكننا أن 

مين حقق االجتماع الهدف منه، ومثل وقفة حامية، يمكن السير بعدها على نقول أنه بعد عمل يو
جئنا إىل هذا االجتماع ونحن نعيش مشاعر . طريق اجلهاد من أجل حترير القدس إن شاء الله

أن . جيش به وجداننايالغضب ومشاعر احلنق مشاعر مضطربة ولكنها يف نفس الوقت تمثل ما 
يمكن إال وأن تسير على طريق اجلهاد لتحرير املقدسات وحترير أمتنا العربية واإلسالمية ال 

لقد جئنا ونحن نثق بقدرة أمتنا العربية وأمتنا اإلسالمية على رد العدوان على أمتنا هذا . األرض
  .العدوان الذي ال يمكن أن يدوم

فمنذ متى استطاعت القوة مهما كانت هذه القوة أن تفرض إرادتها على الشعوب ونحن   
هادنا ونضالنا سوف نصحح املسار الذي يحاول األعداء أعداء أمتنا أن يفرضوه علينا على بج

طريق اجلهاد الصحيح وعلى طريق النضال الطويل لتحرير فلسطين القدس وحترير القدس وليرتفع 
، عليها علم أمتنا العربية أمتنا اإلسالمية خفاقاً فوق روابي القدس هذه هي إرادة أمتنا اإلسالمية

أقول هذا أيها األخوة ألننا نعرف أنه يف هذا الظرف ويف هذا التحدي . ولن تكون هناك إرادة أخرى
يا أيها الذين آمنوا "و " إشتدي أزمة تنفرجي"ينتاب البعض منكم بعض اليأس ولكنني أقول 

يقنا ورابطوا واصبروا وصابروا هذا هو طر" إصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
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أقول ربما يتملك بعضنا . الذي نسير عليه من الرباط واملثابرة واجلهاد حتى النصر وإن شاء الله
اليأس ولكننا نحن يف الثورة الفلسطينية عندما انطلقنا يف جهادنا كنا نعرف أننا نواجه عدواً 

. بكل أسلحتها وإنما نواجه أميركا" إسرائيل"يتفوق علينا يف كل شيء وكنا نعرف أننا ال نواجه 
أميركا التي تدعم إسرائيل وتساندها بكافة األسلحة واملعدات وبكافة وسائل الدعم االقتصادية 

والسياسية والدبلوماسية والعسكرية ومع ذلك يقف اجملاهدون واملناضلون يف الثورة الفلسطينية 
إن املؤامرة لن تمر، . اً مهما اختلفت جنسياتهم ومهما اختلفت هويتهم وألسنتهم ليقولوا شيئًا واحد

وإن الثورة الفلسطينية ستستمر حتى النصر، وحتى التحرير وحتى ترفع رايات أمتنا على روابي 
وأعدوا لهم ما استطعتم من "إننا نحن شعب فلسطين نعتز بهذا التكامل اإلسالمي والعربي . القدس

". م ال تعلمونهم الله يعلمهمقوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه
  .نعتز بهذه االستجابة لشعوبنا اإلسالمية بنصرة احلق والعدل يف فلسطين

  .صدق الله العظيم" إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"و   

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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