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سعود الفيصل، يؤكد فيه  ،مؤتمر صحايف لوزير اخلارجية السعودي

حتميل إسرائيل املسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن العدوان 

1TP0Fعلى قطاع غزة

* 

 

 .١٢/٨/٢٠١٤جدة، 

 

الفيصل وزير اخلارجية رئيس الدورة احلادية امللكي األمير سعود السمو أكد صاحب 

واألربعين �لس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي أن اجتماع اللجنة التنفيذية 

االستثنائي املوسع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي أشاد بصمود الشعب الفلسطيني 

البالغ للجهود احلثيثة التي تبذلها جمهورية  ه عن التقديرسموّ  يف وجه العدوان اإلسرائيلي، معرباً

 .مصر العربية يف سبيل وقف وحتقيق التهدئة

ه بالقرار الصادر ن سموه يف لقاء صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن االجتماع نوّوبيّ 

سيما إزاء اللجنة  عن جملس حقوق اإلنسان، وأن اجتماع اللجنة طالب بسرعة تنفيذ بنوده، ال

للتحقيق يف جميع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف  املستقلة

 .األراضي الفلسطينية احملتلة

الثاين يف غضون شهر واحد لبحث التصعيد  عدّ وأوضح سموه أن هذا االجتماع يُ

طاع غزة الذي اء االعتداء اإلسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني يف قوالتطورات اجلارية جرّ

ف وراءه ما يقارب األلفي قتيل من األبرياء واآلالف من اجلرحى واملصابين، عالوة على هدم خلّ

                                                           

*
 :وزارة اخلارجية السعودية، يف الرابط اإللكتروين التايل :املصدر

http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/news/MinistryNews/Pages/ArticleID2014812234741
807.aspx  
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 ـاملنشآت املدنية والسكنية والبنى التحتية يف القطاع، التي وصفها خادم احلرمين الشريفين 

، وجرائم أحداً تستثنِ  سفك ألشقائنا الفلسطينيين يف جمازر جماعية ملبالدماء التي تُ  ـحفظه الله 

 .حرب ضد اإلنسانية دون وازع إنساين أو أخالقي

إن االجتماع أعرب عن خيبة األمل إزاء إخفاق جملس : وقال سمو األمير سعود الفيصل

ل مسؤولياته يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليين، واتخاذ التدابير الالزمة األمن الدويل يف حتمّ 

 .لي وضمان تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وفق القانون الدويللوقف العدوان اإلسرائي

ولفت النظر إىل أن االجتماع جدد التأكيد على حتميل إسرائيل املسؤولية القانونية 

والسياسية الكاملة عن هذا العدوان، مع الدعوة إىل توحيد جهود الدول األعضاء لدعم استئناف 

للجمعية العامة، إضافة إىل استخدام جميع السبل القانونية للعمل على  الدورة االستثنائية العاشرة

مساءلة االحتالل وقادته عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، ما يضمن مالحقتهم وتسليمهم 

 .للعدالة كمجرمي حرب

إن االجتماع دعا إىل دعم طلب دولة فلسطين إىل عقد اجتماع األطراف املتعاقدة : وأضاف

جنيف الرابعة لتحديد التدابير الواجب اتخاذها، بهدف احترام االتفاقية لدولة فلسطين  يف اتفاقية

احملتلة بما فيها القدس الشريف، واتخاذ اإلجراءات العملية لوقف االنتهاكات واجلرائم املتواصلة 

 .التي يختلقها االحتالل اإلسرائيلي وعصابته من املستوطنين

إىل أن االجتماع طالب ا�تمع الدويل بالضغط على  أود اإلشارة أيضاً: وقال سموه

إسرائيل باعتبارها أساس االحتالل، وإنهاء حصارها غير القانوين وفتح املعابر احلدودية وضمان 

 .، بما يتعلق باجلانب اإلنساين]قطاع غزة[ حرية حركة األشخاص والبضائع وإليه

دعم الدول األعضاء ومؤسساته  وأشار سمو وزير اخلارجية إىل أن االجتماع أعرب عن

ومنظمة التعاون اإلسالمي والصناديق العربية واإلسالمية واملنظمات اإلنسانية إىل تقديم 

املساعدات املالية والعينية العاجلة لسداد االحتياجات الطارئة الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي 

 .ية بالتنسيق مع حكومة دولة فلسطيناملتصاعد وتدمير املمتلكات املدنية والسكنية والبنى التحت
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إىل بدء فريق االتصال الوزاري الذي تم  ،وبشكل عاجل ،دعا ن االجتماع أيضاًأوأفاد 

تشكيله بالتحرك واالتصال بالقوى الدولية الفاعلة والعمل على وقف االعتداءات اإلسرائيلية ونقل 

 .رسالة وقرارات املنظمة

نتيجة الستمرار االحتالل اإلسرائيلي،  الغاشم ما هو إالّ وأكد سموه أن العدوان اإلسرائيلي

وعلى ضرورة أن ال تقتصر اجلهود على إيقاف العدوان، بل العمل اجلاد إلنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه املشروعة بالعيش يف سالم يف حدود دولته املستقلة 

 .وعاصمتها القدس الشريف

سموه على أسئلة الصحافيين وكان أولها عن مصير غزة وما ستسفر عنه  إثر ذلك أجاب

د اجلهود من أجل التهدئة، وما طالب به الرئيس الفلسطيني من وضع غزة حتت حماية دولية، فجدّ

سموه التأكيد على ضرورة أهمية حترير األرض الفلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي، والتركيز على 

مشكلة الفلسطينية، مؤكداً يف ذات السياق على عدم البحث عن احللول اآلنية مع احللول اجلوهرية لل

 .اجلانب اإلسرائيلي الذي يبحث عن جزئيات املشكلة وفق ما يسمى باألمن اإلسرائيلي

خوة يف جملس إن املباحثات بيننا وبين اإل: "وحول العالقات اخلليجية قال سموه

بيننا وبين قطر ليس بالشيء الذي نرتاح إليه، ونحن نريد  التعاون اخلليجي مستمرة، والذي حدث

أن تكون العالقات بين الدول اخلليجية عالقات تضامن وتكافل واتفاق، خاصة على األمور 

 ".األساسية يف السياسة اخلارجية، ويف املواقف جتاه القضايا الدولية، وهذا ما نأمل أن نصل إليه

املصري إليجاد موقف فوري من االعتداء اإلسرائيلي على غزة،  ـ وعن التنسيق السعودي

يجاد خمرج عاجل لهذه القضية، أشار إوهل هناك اتصاالت دولية للضغط على إسرائيل من أجل 

سموه إىل أنه من البديهي أن يبذل البلدان كل جهد إليقاف العدوان على الفلسطينيين، ونحن 

اعلة يف ا�تمع الدويل القادر على التأثير حلثها على إيقاف ونتصل بكل اجلهات الف نتعاون سوياً

 .العدوان

وحول عدم قيام بعض املنظمات الدولية كمجلس األمن، وبعض الدول بدورها، يف 

التعاطي مع املشكلة الفلسطينية، أوضح سمو وزير اخلارجية أن جملس األمن يمارس االزدواجية 
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عرض على ا�لس، وأن قضية فلسطين يف بين القضايا التي تُأنه ال تمييز  يف املعايير، معتبراً

سموه عن  راًجملس األمن يتم تركها، وال يتم إرجاعها إىل ميثاق األمم املتحدة يف تقييمها، معبّ

 .خاصة وأن �لس األمن سلطة الفيتو على القرارات ،احتجاجه ضد جملس األمن

 


