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  كلمة لنائب الرئيس السوري، عبد احلليم خدام،
  أمام الدورة االستثنائية ملؤتمر القمة اإلسالمي

  حتى تذعن للشرعية الدولية يطالب فيها بتحريم التعامل مع إسرائيل
  ]مقتطفات[ .23/3/1997، إسالم آباد

  
  

[.......]  
  ..السيد الرئيس

دف حرية شعوبه وأمنها واستقرارها ومستقبلها ويف يتعرض العامل اإلسالمي جلملة من التحديات تسته
مقدمة هذه التحديات العدوان اإلسرائيلي على األمة العربية والسياسات التوسعية والعدوانية إلسرائيل ولعل آخرها 

  .إجراءات احلكومة اإلسرائيلية يف تهويد القدس الشريف
املؤسسات الدولية تشكل إحدى املظاهر  إن سياسة احتضان الواليات املتحدة إلسرائيل وحمايتها يف
  .الشاذة يف العالقات الدولية والتي ال تُسهم يف نشر السالم يف ربوع العامل

كما أن احلرب اإلعالمية واملادية التي شنت ضد اإلسالم استهدفت إضعاف املسلمين وإرهابهم حتى 
  .ن حتقيق سياسات التوسع والعدوان والهيمنةيبقوا يف حالة من الضعف تمكن قوى الهيمنة الدولية والصهيونية م

لقد عملنا من أجل إقامة السالم العادل والشامل يف املنطقة وموقف اجملتمع الدويل يؤيد هذا التوجه وتم 
على الشرعية الدولية فاتخذت احلكومة اإلسرائيلية احلالية سياسات وإجراءات  االتفاق على مرجعية السالم القائمة

  .السلمية ووضعتها يف موضع شكعطلت العملية 
إن رفض االنسحاب من األراضي السورية واللبنانية والفلسطينية ورفض االعتراف باحلقوق الشرعية 

  .للشعب العربي الفلسطيني ال يمكن أن يقود إىل السالم وإىل االستقرار يف املنطقة ويف العامل
ويصون الكرامة ويحترم السيادة ذلك أن السالم  إننا نريد السالم ولكن السالم الذي يعيد األرض واحلقوق

التنازل عن احلقوق  أن يضمن استمرار سالم يقوم على املغموس بالتنازالت هو سالم الذل وليس من أحد قادر على
  .والتفريط باألرض

  ..السيد الرئيس
ء مستوطنة جديدة يف املدينة لقد أعلن اإلسرائيليون عزمهم على تهويد القدس الشريف وباشروا بنا

املقدسة ويشكل هذا اإلجراء انتهاكاً للمحرمات اإلسالمية واملسيحية ويطرح سؤاالً كبيراً لدى املسلمين يف كل 
  .مكان حول موقف املؤتمر اإلسالمي الذي ينعقد وإسرائيل تمارس إجراءاتها

يل حتى تذعن للشرعية الدولية وتلتزم بسط ما تأمل به الشعوب اإلسالمية حتريم التعامل مع إسرائأإن 
  .االنسحاب من األراضي العربية احملتلة وتوقف إجراءاتها يف القدس وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية

[.......]  

                                                 
 "24/3/1997، )دمشق" (البعث . 
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إن حماية املقدسات تكليف شرعي بالنسبة لكل مسلم كما هو واجب وطني بالنسبة لكل عربي والتلكؤ 
ه أن يعزز التوجه اإلسرائيلي العدواين وأن يشجع احلكومة اإلسرائيلية على باتخاذ مواقف واضحة من شأن

  .االستمرار يف سياساتها
يجب أن ندرك أن إرضاء الله وإرضاء الشعوب واجب تفرضه العقيدة مهما كانت ردود الفعل لهذه اجلهة 

  .أو تلك
[.......]  

المي وحوله وما يخطط له ويجب أن ال نكون إننا ندعوكم أيها اإلخوة للتمعن بما يجري يف العامل اإلس
بسطاء فال نرى الظلم والقهر دعونا نتمعن وعندئذ ندرك احلاجة إىل تعاضدنا وتعاوننا لنشكل سداً يف وجه الظلم 
والقهر ونفتح طرقاً أمام التقدم والنمو والعيش بحرية وكرامة فنكون بذلك أمناء ملوجبات اإلسالم وفرائضه 

  .ده الذين ينصرون كلمتهوسينصر الله عبا
  .والسالم عليكم

  
  



 

 
 

  

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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