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  يدعو فيه األفرقاء الفلسطينيين نداء للملك عبد الله بن عبد العزيز
  يف مكة للبحث يف اخلالف بينهم إىل لقاء عاجل
  ]مقتطفات[ .28/1/2007الرياض، 

   
  

[.......]  
إن اململكة العربية السعودية حكومة وشعباً ال تقبل أن تقف صامتة متفرجة لتنظر بحزن وأمل عميقين ملا [....] 

ور على الساحة الفلسطينية من اقتتال بين األشقاء، أصحاب القضية الواحدة دون أن تتصدى لدورها اإلسالمي يد
  ...والعروبي واألخالقي جتاه أمانة الكلمة والفعل

[.......]  
إن ما يحدث يف أرض فلسطين الشقيقة ال يخدم غير أعداء األمة اإلسالمية والعربية ويضع ألف عالمة استفهام 

ام اجملتمع الدويل الذي ينظر باحترام لعدالة قضيتنا فبماذا سنجيب من وقف معنا ومع قضيتنا إذا ما تساءل أم
  [....].عما يحدث من قتل واستنزاف ال أخالقي لطاقات شعبنا الفلسطيني؟ 

فسوف يستنزف  إن اخلالف بين األشقاء ال يحتمل ما يحدث، وإن مل يضع له العقالء يف فلسطين حداً حاسماً فورياً
كل طاقاتنا ليقضي على كل املنجزات النضالية الفلسطينية، وسيحرم الشعب الفلسطيني الصامد كل أمل يف نفض 
جحيم االحتالل الصهيوين الغاشم وإقامة دولة فلسطين احلرة املستقلة وهو ما ال نرضاه ألشقائنا، وال يرضاه كل 

  .الشرفاء يف العامل
وقوله  وإن طائفتان من املؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهمااً لقول احلق تبارك وتعاىل ومن هذا املنطلق وانصياع

  .إنما املؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمونجل جالله 
وإيماناً من اململكة العربية السعودية شعباً وحكومة بأن دورها جتاه القضية الفلسطينية ليس دوراً هامشياً يكتفي 

 –بالصمت، بل هو دور تاريخي وشراكة يف املصير منذ تأسيس الدولة السعودية وموقف موحدها امللك عبد العزيز 
  .مل يهادن فيه أو يتخاذل عنهجتاه قضيتنا العربية الفلسطينية الذي  –يرحمه الله 

وبأمل ورغبة وإصرار أدعو أشقائي من الشعب الفلسطيني الشقيق  –جل جالله  –فإننا اليوم وبعد التوكل عليه 
ممثلين يف قادته بوضع حد فوري لهذه املأساة، والتزام احلق وأدعوهم جميعاً ال فرق بين طرف وآخر إىل لقاء 

العربية السعودية ويف رحاب بيت الله احلرام، لبحث أمور اخلالف بينهم بكل عاجل يف وطنهم الشقيق اململكة 
حيادية دون تدخل من أي طرف آخر، لنحقق ألمتنا العربية واإلسالمية أحقيتها يف قضيتها، ولنصل إىل حل 

ة وكل من يرضي الله سبحانه وتعاىل ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق والشعوب اإلسالمية والعربي
  .آزر القضية ودعمها

  
  .اللهم فاشهد، وما توفيقي إالّ بالله عليه توكلت وإليه أنيب.. اللهم إين قد بلغت
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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
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