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 أمحد اجلبريمعايل السيد عادل بن 

  وزير خارجية اململكة العربية السعودية  

 أصحاب املعايل السادة  الوزراء ..

 السيدات والسادة ..

نحن اجتماعنا اليوم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. 
أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية 

 مدينة السفارة األمريكية لدى دولة االحتالل إلى جسدها نقل
واإلمعان في العنف مع حالة من غطرسة القوة  بالتوازيالقدس، 

من جانب القوات اإلسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين 
 األبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة.العزل 

مريكي باطل ومنعدم وال إننا ُنعاود التأكيد على أن القرار األ
أثر قانونيًا له، وهو مرفوض دوليًا وعربيًا .. رسميًا وشعبيًا.. اآلن 

ونشدد على أن هذا القرار غير المسئول ُيدخل  ..وفي المستقبل.
المنطقة في حالة من التوتر، وُيشعر العرب جميعًا بانحياز الطرف 

هذا الموقف  األمريكي بصورة فجة لمواقف دولة االحتالل .. بل إن
األمريكي على ما يبدو قد شجع إسرائيل على المضي قدمًا في ما 
تقوم به من بطش عشوائي وعنف أعمى وقتل وحشي في حق 
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أبسط األعراف اإلنسانية بالمدنيين غير عابئة بالقانون أو حتى 
 التي ال تُبيح قتل المدنيين العزل من السالح.

الشهداء األبطال الذين تحدوا آلة  أرواح إننا نترحم على
، ونقدم لهم جميعًا وللشعب الفلسطيني البطش بصدورهم العارية

كبار ونطالب بتحقيق دولي ذي صدقية  ..الصامد تحية إجالل وا 
 على مدارفي الجرائم التي ارتكبها االحتالل على حدود قطاع غزة 

ين الست يربو علىاأليام الماضية والتي أسفرت عن مقتل ما 
معهم الشعب الفلسطيني ونقف أبناء ونشد على أيدي  شهيدًا ..

لى جوارهم أّن مؤكدين أن الحق يظل حقًا ولو تقادم به الزمن، و  وا 
 .أبنائه لن يذهب ُسدىً  نضال

ُنعبر عن التقدير للغالبية الكاسحة  وفي نفس الوقت فإننا
إلى  من دول العالم التي وقفت في الجانب الصحيح من التاريخ

لعنف ضد ا، و الُمجحفة ةاألمريكي الخطوة، رافضة جوار الحق
الغاشم.. ونطالب مختلف الدول باالستمرار في و  الُمفرط اإلسرائيلي

بمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن التي تعتبر  مسكالت
القدس الشرقية أرضًا محتلة، وقضية من قضايا الحل النهائي، 

السفارات إليها .. وفي هذا الصدد فإننا ُندين ن ثّم ُيحظر نقل وم
جواتيماال باألمس من نقل سفارتها  جمهوريةونستنكر ما قامت به 

معها، ومع غيرها من  العالقات العربيةى القدس ..  ونؤكد أن إل
 ينبغي أن تخضع للتدقيقالدول التي قد ُتقدم على خطوة مماثلة، 

  والمراجعة.
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دس عمٌل يضر بالسالم، بل إن نقل السفارات إلى الق
ننا وُيقوض الشرعية األخالقية والقانونية للنظام الدولي برمته .. و  ا 

في العالم الدعم في هذه  األصدقاء ومحبي السالمننتظر من كافة 
األوقات الحرجة التي تختبر صالبة االلتزام بالمعايير األخالقية 

..  ونطالب مختلف الدول بالحفاظ . اإلنسانيةالعدالة و مبادئ بو 
.. كما ندعو للخطوة األمريكيةعلى حالة اإلجماع الدولي الرافض 

إلى العمل في أسرع  ، ممثاًل في مجلس األمن،المجتمع الدولي
تل العشوائي وقت على توفير الحماية للفلسطينيين ووقف آلة الق

 التي استباحت دماءهم ظلمًا وعدوانًا.
سالمًا دائمًا وتسوية عادلة للقضية  إن العرب ينشدون 

الفلسطينية على أساس مبادرة السالم العربية .. ولكن دولة 
تأبى إال أن تذكرنا  ، بممارستها العنف والقهر والتنكيل،االحتالل

 تلكالطريق إلى هذا السالم مسدود، وأن السبيل إلى كل يوم بأن 
المسئولية أمام  لأن تتحم إسرائيل لهذا فإن علىالتسوية ُمغلق .. 

  وهامالتشبث بأإهدار الفرص في تحقيق السالم، و  العالم كله عن
منظومة احتالل عنصري بغيض ينتمي إلى  السيطرة والهيمنة عبر

القرن الماضي ولم يعد له مكان في عالمنا.. إن االحتالل إلى 
هي  -ن أو قصراطال الزم– والدولة الفلسطينية المستقلة ،زوال

 المآل.
 شكرًا سيادة الرئيس،،،،


