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 كلمة لويل عهد اململكة العربية السعودية، 
 يف مؤتمر القمة العربياألمير عبد الله بن عبد العزيز، 

  ]مقتطفات[ .21/10/2000، القاهرة
  

  
  [.......]  
إسمحوا يل يا فخامة الرئيس أن أحدد ما يمكن أن يشكل جوانب املوقف الذي يجب علينا اخلروج به من   

  .هذا املؤتمر
تنحصر مناصرتنا لإلخوة الفلسطينيين يف إطار الدعم املعنوي والسياسي، بل يجب أن  أالّ  يجب :أوالً   

برأس مال " صندوق انتفاضة القدس"وعليه نقترح إنشاء صندوق يحمل اسم . تكون مساندتنا لهم بكل الوسائل
ضة، وتهيئة السبل لرعاية مليون دوالر، ويخصص لإلنفاق على عوائل الشهداء الفلسطينيين يف االنتفا] مئتا[قدره 

  .وتعليم أبنائهم
يخصص له ثمانمئة مليون دوالر، لتمويل " صندوق األقصى"اسم ما أننا نقترح إنشاء صندوق يحمل ك  

مشاريع حتافظ على الهوية العربية واإلسالمية للقدس، واحليلولة دون طمسها، وتمكين إخوتنا الفلسطينيين من 
إلسرائيلي، وأعلن هنا باسم أخي خادم احلرمين الشريفين وباسم الشعب السعودي الفكاك من التبعية لالقتصاد ا

  .الصندوقين ة ستسهم بربع املبلغ اخملصص لهذينبأن اململك
بدعم ألف أسرة  سيتكفل كما أُعلن أن شعب اململكة، ويف مقدمتهم أخي خادم احلرمين الشريفين  

  .فلسطينية من عوائل شهداء وجرحى انتفاضة األقصى
غير قابلة للتنازل واملساومة، وال يمكن بأي حال من األحوال  ،إسالمية إن القدس الشرقية عربية :ثانياً   

ذات  التخلي عنها، ونعتبرها جزءاً ال يتجزأ من األراضي العربية احملتلة التي تسري عليها قرارات جملس األمن
علينا جميعاً، وليس هناك من أمل وأن املسؤولية يف احلفاظ على القدس، وحترير األراضي احملتلة، تقع . الصلة

  .[....]لالضطالع بهذا الدور، ما مل نقف صفاً واحداً، ونتجاوز خالفاتنا 
ة يف االنهيار إن على الواليات املتحدة األميركية بصفتها راعية عملية السالم، مسؤولية خاص :ثالثاً   

  .[....]الذي تواجهه هذه العملية 
اإلسرائيلي والعجز الدويل عن احتوائه وجلمه فمن الطبيعي أن يتم التوقف  كيف مقابل هذا املسل :رابعاً   

التي نشأت يف ظل عملية السالم التي  غاء أي نوع من العالقات أو الصالتعن إقامة أي عالقات مع إسرائيل، وإل
ئيل بكل متطلباتها وأننا نرى ضرورة ربط أي استئناف لهذه العالقات بإحراز إجناز حقيقي ليس استهانت إسرا

  ..فقط على املسار الفلسطيني بل وكل مسارات هذه العملية
  [.......]  

                                                 
 "22/10/2000، )القاهرة" (األهرام. 



 

 
 

  

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 املقالة هذه حتميل يمكن
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