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  ]مقتطفات[ الثالث اإلسالمي القمة مؤتمر أمام عرفات ياسر للسيد خطاب
  

  )28/1/1981 ،بيروت ،الثورة فلسطين(       27/1/1981 ،املكرمة مكة
 

 
  "بسم الله الرحمن الرحيم"

  .ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحلق وأنت خير الفاحتين

  :قال الله تعاىل يف كتابه العزيز

سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله "
  ".نه هو السميع البصيرإلنريه من آياتنا 

  )صدق الله العظيم(

  األخوة امللوك والرؤساء واألمراء

  األشقاءوأيها األخوة 

  .السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

مؤتمرنا هذا يف رحاب الكعبة املشرفة فوق األرض بمشيئة الله سبحانه وتعاىل يلتئم 
كل بقاع الدنيا بالهداية واحلق  هالطاهرة التي انبثق منها نور الرسالة احملمدية لينير باشعاع

وأن يبدأ االعداد لهذا االجتماع يف ذكرى مولد الرسول العظيم حممد بن عبد الله صلوات . والعدل
د من هذه الذكرى هدى ونفعاً للمؤمنين إذ يقتدون بالرسول الكريم ملنست. الله عليه وسالمه

وأن ينعقد اجتماعنا يف مطلع القرن الهجري . وصحبه يف اجلهاد ضد أعداء أمتنا والطامعين فيها
قرناً فتتأمل املاضي العظيم وتستلهم تاريخ تودع فيه أمتنا العظيمة أربعة عشر . اخلامس عشر

  .مستقبالً جيداً بإذن اللهالدروس والعبر وتستشرف 

.. واألشقاء أن استذكر معكم حقيقة الداللة تتعلق باجتماعنا هذا  واسمحوا يل أيها األخوة
وفطرت قلوبنا جميعاً، . وهي ان فكرة املؤتمر االسالمي ولدت من أحشاء مأساة أفجعتنا جميعاً 

ين الشريفين حين وصل وهي مأساة حرق املسجد األقصى املبارك أول القبلتين وثالث احلرم
البغي الصهيوين إىل حد العمل على إزالة أقدس مقدساتنا ليقطع الصلة بين العرب واملسلمين وبين 

                                            
   28/1/1981إىل  25عقد املؤتمر يف الفترة من.  
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عندئذ تداعى امللوك والرؤساء العرب ملؤتمرهم . أوىل القبلتين القدس الشريف عاصمة فلسطين
عتبرون ان املؤتمر األول، ومنذ ذلك التاريخ والعامل كله والعرب واملسلمون بشكل خاص ي

إذا انعقد فإنما هو مؤتمر للقدس الذي بدأ اجتماعه يوم حريق األقصى ولن ينفرط بإذن االسالمي 
  .الله

ومن هنا فإن شعوبنا العربية واالسالمية تقدر أجل التقدير تسميتكم لهذا املؤتمر بمؤتمر 
ذلك بالغ للعامل أجمع إىل  وذلك داللة على أن املؤتمر يقدر مركزية قضية فلسطين ويف. فلسطين

  .هذه احلقيقة األساسية يف وجداننا وجهادنا

اجتماع هذه املناسبات مع بعضها بعضاً يوضح ملاذا يكتسب اجتماعنا هنا أهمية ولعل 
أوىل، وملاذا تتعلق أنظار العامل كله بما سنقرره ونتفق عليه فأمتنا العربية واالسالمية ليس 

ناها الله بالعقيدة وبالناس وباألرض بما حملت على غأمة قوية أ باألمة الضعيفة، وإنما هي
والعامل كله يعرف إننا أمة قوية ويتوقع منا . ةفظهرها وباطنها وبالتاريخ احلي واحلضارة املشر

نها ملسؤولية كبيرة ندعو الله أن او. ما يتوقعه هنانحن هنا نحن هنا أن تكون قراراتنا على قدر 
جاللة امللك خالد وهنا ال بد أن أشكر اململكة العربية السعودية وملكها . حملها يوفقنا جميعاً على

وويل عهده األمير فهد وشعب اململكة على املشروع االقتصادي وعلى تبرعهم بألف مليون دوالر 
لهذا املشروع لصالح أمة املسلمين، أمام ما نراه من تضخم مايل ومن صعوبات اقتصادية 

  .فريقياايف بحاجتها إخواننا 

  أيها االخوة واألشقاء،

انفروا خفافاً وثقاالً وجاهدوا يف سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير "يقول الله تعاىل 
  ).صدق الله العظيم" (لكم إن كنتم تعلمون

إن مثل املؤمنين يف توادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له 
  ..واحلمى سائر األعضاء بالسهر

 هيتفق موعد اجتماعنا مع مناسبة عزيزة علينا هي دخول جهاد شعب فلسطين عام
السابع عشر، هذا اجلهاد الذي بدأه منذ ستة عشر عامًا، فتية آمنوا بربهم ووطنهم وأمتهم وحق 

 وقد جزانا الله كل خير إذ. أهلهم وشعبهم يف احلياة احلرة الكريمة على أرض الوطن احلر املستقل
إىل ضاعف هذا النفر القليل ليصبح شعبنا كله شيوخاً ونساءً وأطفاالً وعزز من جهادنا ليتحول 

ولقد أكد شعبنا ... .ثورة شاملة مع انتفاضات مستمرة جلموع شعبنا تعم أرضنا احملتلة كلها 
ويؤكد بجهاده الصادق املستمر تمسكه بحقوقه العادلة غير القابلة للتصرف ومن بينها حق 

عودة إىل دياره التي طرد منها وتقرير مصيره بحرية كاملة وممارسة سيادته الوطنية وإقامة ال
  .ينيطدولته املستقلة على ترابه الوطني الفلس
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ويف مواجهة هذا اجلهاد البطويل ضاعف العدو الصهيوين إجراءاته االرهابية واعتداءاته 
هلنا يف اخمليمات والقرى داخل الوحشية بحيث ال يكاد يمضي يوم واحد دون أن يتعرض أ

فلسطين احملتلة وخارجها وبالذات يف جنوب لبنان إىل غارات جوية وبرية وبحرية يستخدم فيها 
سلحته به الواليات املتحدة األميركية من أسلحة لالبادة حتى احملرمة منها جيش العدو أحدث ما 

ة دون وازع أو رادع مستنداً وحمتمياً وينتهك بها العدو كافة األعراف واملواثيق الدولي. دولياً
بمواقف احلكومة األميركية التي كلما زاد العدو من عدوانه، كلما زاد حجم مساعداتها له اقتصاديا 

  .وعسكريا فضالً عن حمايتها ودفاعها يف احملافل الدولية متحدين بذلك األمة العربية واالسالمية

هد كيف أطلق جنود االحتالل الصهيوين النار عمداً العامل كله ش. مل يعد هذا خافياً على أحد
على فتياتنا وفتياننا، والقوات الدولية شهدت كيف يمثل العدو بجثث جماهدينا بعد استشهادهم، 
فينسفها على مرأى منها ويمنع مواراتها التراب أو تسليمها لذويها، والعامل كله سمع رئيس وزراء 

منظمة التحرير الفلسطينية واجملاهدين يف الثورة  العدو مناحم بيغن يعلن انه سيحارب
كما صرح رئيس أركان العدو علناً انه سيستمر . الفلسطينية بأساليب مل يفكر فيها حتى الشيطان

فإن ظن أحد ان ذلك هو موقف فئة من الصهاينة دون . يف هذه احلرب حتى انتهاء أحد الطرفين
الذي يعد نفسه لتويل احلكم يف الكيان الصهيوين عن  أخرى فإننا نحيله على ما أعلنه حزب العمل

إبادة  بإنها حر. عزمه تصفية منظمة التحرير الفلسطينية والفلسطينيين فكرياً وسياسياً وجسدياً
  . يومية شنها على شعبنا عدو مغتصب حتميه وتسانده وتسيره الواليات املتحدة األميركية

قية العرب واملسلمين ولكن أطماع الصهاينة ولو اقتصر على البشر لتحملناه، فداء لب
وأحقادهم قد تعدت اجملاهدين من أبناء شعبنا لتتطاول على قدسنا الشريفة، عاصمة فلسطين، 

فقد شهد العام املاضي أيضاً قرار احلكومة الصهيونية بضم القدس العربية إىل كيانها 
ليات متواصلة من مصادرة لألمالك واعتبارهاعاصمة أبدية لهم وقد مهدوا لذلك وما يزالون بعم

وهدم املنازل والبيوت والقيام بحفريات حول املسجد األقصى املبارك تقويضاً لبنيانه وسعياً 
  .للتخلص منه وما يرمز إليه يف وجدان املؤمنين جميعاً

.......  

ألسنا جناهد يف سبيل : يتساءل هإن شعبنا الفلسطيني يف غمرة نضاله وتضحياته وجهاد
الله ووطننا وقدسنا؟ أوليست القدس هي مسرى حممد ومهد املسيح عليهما السالم أوليست 

فلسطين من أقطار االسالم وقلب العروبة؟ أوليس اجلهاد فرضاً عين على كل مسلم ومسلمة، أليس 
سلمين هي أحد اهم مصادر عقاب املعتدي واجباً على األشقاء؟ أيعقل ان تكون ثروات العرب وامل

اخلير للعامل كله، ثم ال يكون موقف هذا العامل، وبوجه خاص العامل الصناعي وزعيمته الواليات 
قضية فلسطين التي هي قضية العرب واملسلمين جميعهم؟ وإىل املتحدة مؤيداً ومعترفاً بعدالة 

لذي تموله بأسباب احلياة متى تظل الواليات املتحدة األميركية حامية املعتدي الصهيوين ا
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والعدوان بعيدة عن أي مواجهة منا مقابل هذا الدعم غير احملدود للعدو الصهيوين املغتصب 
  .ملقدساتنا والذي يحتل ديارنا

ما أكدناه دائماً ان جهادنا ليس موجهاً ضد اليهود  وينبغي لنا يف هذا املقام ان نؤكد،
ن التعصب العنصري او الطائفي ليس من ايساندونهم كما يدعي الصهاينة وبعض املفكرين الذين 

إن جهادنا املظفر إن شاء الله سيحرر اليهود أنفسهم من ابتزاز . شيمنا وال من تعاليم ديننا احلنيف
الصهاينة الذين جعلوا من أرضنا قاعدة للسيطرة األجنبية وترسانة لألسلحة األميركية 

  .لسيطرة على منطقتنا وممارسة التدخل والنفوذ فيهاالستخدامها منطلقا للعدوان على أمتنا وا

  ..أيها االخوة واألشقاء

إن موقف فلسطين وشعبها اجملاهد مع األشقاء يف البالد العربية االسالمية هي كموقف 
املهاجرين من األنصار ونحن على ثقة من أن فلسطين وشعبها سيلقيان ما لقيه املهاجرون من 

  .األنصار

  ".واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض: "يقول الله تعاىل

  )صدق الله العظيم(

  ..أيها االخوة واالشقاء

العدو الصهيوين إعالن مدينة القدس عاصمة أبدية له لوال أننا مل يكن من املمكن أن يقرر 
  .مل نزل بعيدين عن املوقف الفعلي واملؤثر يف مواجهته

صفوفنا وعدونا  صوأن نتداعى للمزيد من رتمع وأن جتتمع كلمتنا جنإننا مطالبون أن 
  .يدرك تماماً هذه املعاين وخطر احتادنا وتضامننا على خمططاتهم التوسيعية االستعمارية

ضعافهم القد سعت الواليات املتحدة األميركية أول ما سعت إىل شل صفوف العرب و
ضد املعتدي  فدبرت اتفاقات كامب ديفيد التي أخرجت مصر العربية من ساحة املعركة

االسرائيلي، بل تمادت الواليات املتحدة فتبنت يف هذه االتفاقات خطة االرهابي مناحم بيغن 
لفرض ما سموه باحلكم الذاتي على شعبنا داخل فلسطين احملتلة بغية تثبيت االحتالل وتفتيت 

اع، ومل يجد ولكن شعبنا وأمتنا أفشال هذه اخلطة باالجم. اجملاهدين وايقاع الفرقة بين األهل
مبعوثو الواليات املتحدة األميركية، كما مل جتد سلطات االحتالل من يتعاون معها يف هذا 

وما هم يتحدثون عن خيار آخر غير خيار احلكم الذاتي، يتحدث الرئيس اجلديد . املشروع اخلطير
يريدون فيه  خيار. للواليات املتحدة األميركية ويجاوبه كالصدى الرئيس احملتمل حلكومة العدو

تخطي إرادة شعبنا الفلسطيني ويريدون بطرحه شق الصف العربي وهم يعلمون مسبقاً أن ال خيار 
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امام العامل من أجل سلم عادل ودائم يف منطقنا إال احلل واخليار الفلسطيني، وإال باالعتراف 
دائم والقائم على ألنه هو سبيل السالم احلقيقي ال. والتسليم بحق شعبنا الثابت يف وطنه ودياره

  .العدل واحلق

وكذلك يحاول أعداء أمتنا العربية واالسالمية صب الزيت على النار، واذكاء نار اخلالف 
ولعله ليس خافياً على أحد تلك احملاوالت املشبوهة الستغالل واستثمار احلرب . بين األشقاء

ن من األمور البديهية يف أعراف وإذا كا. املؤسفة بين بلدين اسالميين عزيزين هما إيران والعراق
وقوانين املتربصين بنا استغالل الثغرات يف بنائنا العربي واالسالمي، فإن من سداد الرأي 

إننا نعتقد، أنه قد آن األوان ألن . بالنسبة لنا أن نقطع الطريق على حماوالتهم لسد هذه الثغرات
مياً دون اللجوء إىل حتكيم السالح تثبيتاً يكون للمسلمين سبلهم حلل اخلالفات فيما بينهم حالً سل
إنما املؤمنون إخوة فأصلحوا بين "ملا يوصينا به رب العاملين حين يقول يف كتابة الكريم 

  ).صدق الله العظيم" (أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

اخلالفات بين البلدان  يف ويف هذا اجملال فإن تشكيل حمكمة عدل اسالمية تفصل
االسالمية سيكون خطوة هامة نحو تنظيم العالقات بين هذه البالد، وحلل كافة القضايا واملشاكل 

  .العالقة التي يمكن أن تعلق بينها

واسمحوا يل أن أناشد باسم جميع اجملاهدين يف الثورة الفلسطينية وباسم كل الشهداء 
يتوقف اطالق النار وتتوقف احلرب فوراً بين البلدين  وذوي الشهداء وباسم جميع املقدسات أن

  .الشقيقين العراق وإيران ألن يف هذا تطميناً للقلوب النازفة حتت االحتالل الصهيوين

.......  

  ..أيها االخوة األشقاء

ن االعامل من حولنا مليء بالتحديات واالطماع وأمتنا تملك من االمكانات ما يسمح لها 
الدها وتضامنت قياداتها ودولها وتضافرت جهود أبنائها ألن نلحق ما فاتنا تعاونت شعوبها وب

ونصل ما انقطع من تاريخنا عندما قدمنا للعامل . من اجنازات يف جمال العلوم والصناعة واالبداع
واتكلنا على الله واعتمدنا على أنفسنا . أجمع أسس ما ال يحدث من تقدم اآلن يف هذه احملاوالت

ويف هذا . دتنا واحتدنا أمام األخطار اخلارجية، التي تتهدد البالد العربية واالسالميةوحررنا إرا
االطار أري من الضروري أن نبحث بعناية ودقة االقتراحات واالجراءات واملبادئ التي من شأنها 

هنا . ضمان حياد وعدم انحياز البالد العربية واالسالمية وتضامنها وتعاونها وتطورها املستقل
العربي واالسالمي ما يوفر احلماية الستقالل بلدانه بعيداً عن ال بد من التأكد أن لدى العامل 

األساطيل واجليوش والقواعد العسكرية التي ما حتركت إىل هذه املنطقة إال من أجل إحكام الطوق 
  .عليها واخضاعها إلرادتها ومصاحلها األنانية اخلاصة
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سالمي من القوة واالمكانيات التي إذا نسقت ووحدت ألمكن كما أن لدى العامل العربي واال
أن توجه وهو ما نطالبكم به من أجل تأمين وضمان اعتراف من مل يعترف بعد من الدول بمنظمة 

  .التحرير الفلسطينية وبحقوق الشعب العربي الفلسطيني يف حترير فلسطين

  ..أيها االخوة واألشقاء

ملبادرات حلل ما أطلق عليه بمشكلة الشرق األوسط ويف ثمة أطراف تتقدم باالقتراحات وا
فإننا نطالب إخواننا يف هذا املؤتمر لتحذير أصحاب هذه املبادرات من أي حماولة (هذا اجملال 

للقفز عن منظمة التحرير الفلسطينية أو تخطيها وإنكار حقوق الشعب العربي الفلسطيني أو 
  ).اوالت ومواجهتها باسم هذه املقدساتونناشدكم الوقوف أمام هذه احمل. انتقاصها

إن النظرة الغربية للقضية الفلسطينية والشرق األوسط تنطلق من مركزية وضع دولة 
وهو ما يجعلها تتصرف وتخطط بما يناقض مصاحلنا بل وعلى حساب  إسرائيل ضمن خططها

لعدل وليس األمن يجب أن يكون واضحاً لهم أن السالم املطلوب هو القائم على ا. شعب فلسطين
ولن يتحقق العدل إال بضمان حقوق شعبنا الوطنية الثانية الغير قابلة للتصرف . القائم على القوة

والتي اعترفت لنا بها القرارات الدولية والتي كان آخرها ما صدر عن الدورة األخيرة لألمم 
  .املتحدة

ت ملنع أية قوة من املساس ومن هنا، أيها االخوة، يزداد االحلاح على ضرورة حشد القدرا
ميز يف تعاملنا يف كافة اجملاالت بين الذين يتعاملون معنا نبمصير بالدنا أو التدخل فيها، وأن 

من . على أساس موقعهم من مصاحلنا وقضايانا وخصوصاً قضيتنا املركزية قضية فلسطين
  .ية اخملتلفةالضروري أن تكون قرارات مؤتمركم هو قياس التعامل مع اجملموعات الدول

  ..أيها االخوة واألشقاء

إن أنظار العامل االسالمي كله تتجه نحو هذا املكان الشريف يف كل ركعة يصليها مؤمن أو 
وهي اليوم تتجه إىل ربها وقبلتها داعين لكم بالتوفيق والرشاد متمنين عليكم أن يكون . مؤمنة

  .نداؤكم أن حي على اجلهاد

خرة، حب بكل االخوة الذين يشترون احلياة الدنيا باآلحة تروجماهدينا مفتإن صفوف 
م املاضي عشرات من إخوانهم اجملاهدين من البالد العربية ولقد ودع جماهدونا يف العا

واالسالمية استشهدوا فداء ودفاعاً عن الثورة الفلسطينية وعلى الدرب لتحرير فلسطين، وما تزال 
السياسة التي تمارسها الواليات املتحدة األميركية بشأن شعوبنا تنتظر أن تترجم قراراتكم بإدانة 

وين إىل اجراءات عملية، وأن تترجم قرارات يقضية فلسطين وباستمرارها يف دعم العدو الصه
الدفاع عن القدس والتصدي للمعتدي الصهيوين إىل جهاد فعلي ولتكن دعوتنا إىل االخوة 
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لنبيلة وقضايانا األساسية ويف مقدمتها قضية والتضامن من أجل عقيدتنا السامية ومبادئنا ا
ولنجعل من ). صدق الله العظيم" (واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا"فلسطين والقدس الشريف 

  .بداية القرن اخلامس عشر بداية االنتصارات والتقدم ألمة العرب االسالم واملسلمين

نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم ذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على ا"
  ".بغير حق إال أن يقولوا ربنا الله

  )صدق الله العظيم(

  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

  

 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


