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بسم هللا الرحمن الرحيم
اشكركم السيدة الرئيس على اتاحة الفرصة لوفد بلدي بالحديث.
السيدة الرئيس:
ان المملكة العربية السعودية عملت ومنذ تاسيسها على مساندة الشعوب
المستعمرة لنيل استقللها وحصولها على حقها في تقرير مصيرها ،وهو من اهم
مبادئ حقوق االنسان االساسية التي تسعى المملكة الى ترسيخها ،وال يحق الي
دولة كانت ان تسلب ً
شعبا حريته ضاربة بعرض الحائط جميع االتفاقيات
والمعاهدات الدولية التي شجبت االستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز
المقترنة به بكافة اشكالها وحيثما وجدت.
السيدة الرئيس:
ان ما يتعرض له المجتمع الدولي من تحديات كبيرة ومصاعب شتى ادى الى
انتهاج سياسة القوة واالرهاب في علقات الدول ببعضها ،وللسف في علقات
بعض الدول بمواطنيها ،وال يمكن للمجتمع الدولي باي حال من االحوال ان
يقف مكـتوف اليدين وهو يرى انتهاك االرواح واالعراض والحريات للرجال والنساء
بل وحتى االطفال بدون وجه حق ودون رحمة او انسانية وال يحرك ً
ساكنا.
وال يمكن القبول بسياسة القتل والتهجير واالعتقال التعسفي التي تمارسها دولة
االحتلل االسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الذي يحاول ان يمارس حقه
القانوني في الدفاع عن نفسه وفق معادلة غير متكافئة لميزان القوى ،وهدف
هذاالشعب هو اخراج المحتل من اراضيه والحصول على حقه في تقرير مصيره
وعلى حقه االنساني في الحياة.

بينما دابت اسرائيل على الرد على هذا الحق خلل العقود الماضية باستخدامها
العتى انواع السلح ،وقتلها للبرياء من المدنيين وهدم اسقف المنازل والمدارس
والمستشفيات على رؤوسهم دون رحمة او انسانية ،ودون اي احترام للقوانين
والمعاهدات الدولية.
السيدة الرئيس:
ً
ً
ان موقف بلدي من القضية الفلسطينية كان و ال يزال واضحا وثابتا برفضها
للحتلل بجميع اشكاله ،والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء عليه
وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
لقد وقفت المملكة العربية السعودية مع مسيرة السلم في الشرق االوسط منذ
انطلقها في مدريد عام  ،1991و ساهمت في دفع المباحثات الثنائية بين
الجانبين العربي واالسرائيلي الى االمام ،وشاركت في العديد من اللجان الخاصة
بالمباحثات متعددة االطراف.
كما تقدمت بلدي بمبادرة السلم العربية التي تضع الحل الشامل والعادل
والتسوية الدائمة للنزاع العربي االسرائيلي وتضمن االمن واالستقرار لكل دول
المنطقة ،ودعت اسرائيل الى االنسحاب الكامل من االراضي العربية التي احتلتها
في شهر يونيو عام  ،1967بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف
والجوالن العربي السوري وجنوب لبنان ،والتوصل الى حل عادل لمشكلة
اللجئين
الفلسطينيين ُي َّتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم ،194
وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

السيدة الرئيس:
ان اسرائيل اصرت على تجاهل هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الدولية،
وامعنت في خيار العدوان وارهاب الشعب الفلسطيني ،وعطلت عملية السلم،
ليستمراحتللها للراضي الفلسطينية والعربية بذرائع باطلة وحجج واهية ،وهي
مستمرة في سياساتها االستيطانية وتضييقها على الشعب الفلسطيني وحصارها
لهم الذي امتد لسنوات طويلة ،االمر الذي فاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.
السيدة الرئيس:
ً
مجددا على دعمها الدائم لكل
في الختام ،تود المملكة العربية السعودية ان تؤكد
ما من شانه دفع عجلة السلم الى االمام ،ورغبتها الصادقة في انهاء معاناة
الشعب الفلسطيني الشقيق ،ودعمها لحقه في تقرير مصيره ،كما تهيب بالمجتمع
الدولي التحرك بسرعة وجدية اليجاد تسوية نهائية لهذا الصراع الذي طال امده،
وتؤكد على ثقتها بالجهود الدولية الرامية الى ذلك ،وترحب بالقرار الذي تبنته
مؤخ ًرا منظمة اليونسكو والذي اكد على ان المسجد االقصى هو من المقدسات
االسلمية الخالصة ، .كما تامل بان تكون القضية الفلسطينة على راس اولويات
ُ
االمين العام القادم للمم المتحدة ،لنطوي بذلك صفحات ل ِّطخت بدماء االبرياء
ُوب ِّللت بدموع االرامل واالطفال والنساء.
شك ًرا لكم

