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  كلمة لويل العهد السعودي األمير عبد الله بن عبد
  مؤتمر القمة لدول جملس التعاون مأماالعزيز،  
  ق فيها على ما يحدث يف فلسطيناخلليجي، يعلّ  

  ]مقتطفات[ *.مسقط
  
  

.....]..[  
ن إذا ما حولنا أنظارنا صوب أمتنا العربيـة واإلسـالمية، راعنـا مـا يحـدث ألشـقائنا يف فلسـطين الشـقيقة مـ

  .تدمير ومذابح دامية تتم حتت سمع العامل وبصره
تواجـــه  أنومغاربهـــا  األرضيف مشـــارق  واإلســـالميةالعربيـــة  األمـــةحتـــتم علـــى  األليمـــةهـــذه املشـــاهد  إن

جهـــة أســـئلة ملحـــة ابمو وال يكـــون ذلـــك إالّ .مســـؤوليتها التاريخيـــة، التـــي تتطلـــب حماســـبة الـــنفس قبـــل حماســـبة الغيـــر
  .مواجهتها يف املاضي نم وخطيرة طاملا تهربنا

مـــاذا فعلنـــا نحـــو حتقيـــق املبـــادئ الســـامية التـــي قامـــت عليهـــا جامعـــة الـــدول العربيـــة؟ مـــاذا فعلنـــا لتنفيـــذ 
هـل مـا يـدور اآلن يف فلسـطين مـن  األهـم لوالسـؤا معاهدة الدفاع املشترك؟ ماذا فعلنا لتحقيـق الوحـدة االقتصـادية؟

متضـــامنة، أمـــة موحـــدة الكلمـــة، والصـــف،  وإســـالميةمهـــا أمـــة عربيـــة قمـــع دمـــوي ســـيحدث لـــو أن إســـرائيل وجـــدت أما
  والهدف، أمة تتحرك عبر مؤسسات فاعلة وقوية مؤثرة؟

الصـحيحة نسـتطيع ـ بحـول اللـه  األجوبـة، ومـع األجوبـةنـتلمس طريقنـا إىل  ئلةسـاأل هـذه أحسـب أننـا بطـرح
  .الصحيحة أهدافناوقوته ـ الوصول إىل 

، وقـــد فعلنـــا هـــذا، عبـــر واســـتعطافهاالـــدول واملنظمـــات الدوليـــة  قتنـــا أثمـــن مـــن أن نضـــيعه يف اســـتجداءإن و
، عبـر عقـود طويلـة بـال شجب واستنكار، وقد قمنـا بهـذا عقود طويلة الزمن، بال جدوى، وجهدنا أثمن من أن نهدره يف

علـــى التقصـــير، وحثهـــا علـــى عـــدم تكـــرار  واإلســـالميةيـــة بإن وقتنـــا كلـــه يجـــب أن يكـــرس حملاســـبة الـــنفس العر. فائـــدة
  .اخلطأ

وجعلــــه قــــادراً علــــى مواجهــــة  واإلســــالميالبيــــت العربــــي  إصــــالحوإن جهــــدنا كلــــه يجــــب أن ينصــــب علــــى 
الكبـرى وأحسبنا ال نتجاوز احلقيقة إذا اعترفنا أننا جميعاً، وال أستثني أحداً، بأننـا أخطأنـا يف حـق أمتنـا . التحديات

أن تكــون قائمــة علــى الشــك وســوء الظــن بــدالً مــن املفاحتــة واملصــارحة،  واإلســالميةربيــة حــين ســمحنا لعالقتنــا الع
أمــام  ملنتجــات اآلخــرين وســددناها وأســواقناوحــين نشــدنا العــون مــن الغريــب ونســينا القريــب، وحــين فتحنــا بيوتنــا 

مـــؤامرة جتـــيء مـــن وراء ، وحـــين أجزنـــا ألنفســـنا أن نعـــزو كـــل نكســـة مـــن نكســـاتنا إىل واإلســـالميةاملنتجـــات العربيـــة 
  .واألرواحاحلدود، واىل استعمار ال يزال يسكن العقول 
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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