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  خطاب األمير سعود الفيصل
  وزير خارجية اململكة العربية السعودية

  للجمعية العامة لألمم املتحدة 45يف الدورة 
2/10/1990. ]مقتطفات[  

  
  

....... 
قاً القد سعينا إىل بناء قوة العراق، ونحن حريصون على بقاء تلك القوة واحملافظة عليها، ولكننا نريد عر

ة، ويكون ركيزة لألمن القومي العربي، وليس عراقاً يهدد أمن الدول العربية، ويعمل على قوياً يحمي الدول العربي
  .تقويض أركان النظام العربي

طاقاتها، ويهدد النظام  إن العراق الذي يعتدي على دولة عربية جارة وشقيقة، وينتهك حرماتها، ويبدد
الواقع مصدر لبث الفرقة واالنقسام يف الصف العربي العربي برمته، ال يمكن أن يعتبر قوة للعرب، وإنما هو يف 

  .وسبب إلشاعة الوهم والضعف يف اجلسد العربي
ويؤملنا أن . احلكم العراقي وهج قضية العرب األوىل، القضية الفلسطينية وال نرضى أن حتجب مغامرة

سلمي العادل للقضية تتحول األنظار عن انتفاضة شعب فلسطين البطل وأن تتراجع خطوات البحث عن احلل ال
ويؤملنا أكثر أن يتبع . احملتلة بال ضجيج أو احتجاج الفلسطينية وأن تمر خماطر الهجرة اليهودية إىل األراضي

احلكم العراقي، الذي يدعي احتكار إنقاذ فلسطين، نفس أسلوب إسرائيل يف احتالل األرض وتشريد الشعب ورفض 
املية لتكريس االحتالل وتفريغ الوطن من األهل واستبدالهم بل إنه يعطي إسرائيل ذريعة ع. االنسحاب

فمن أجل فلسطين يجب أن ينسحب العراق من الكويت ويمتثل للشرعية الدولية لكي نستطيع أن ندفع . باملستقدمين
  .بالشرعية الدولية بأن حتقق لشعب فلسطين ما سوف يتحقق لشعب الكويت

.......  
  ..السيد الرئيس

لكة العربية السعودية قبل خمس وأربعين سنة يف انطالق نظام عاملي بزغ من أشالء لقد شاركت املم
دمار احلرب العاملية الثانية، وشاركت يف تأسيس هذه املنظمة، منظمة األمم املتحدة، التي قامت بعد انهيار عصبة 

  .اغتصاب إحدى الدول األعضاءاألمم عندما تراخت اإلرادة الدولية يومها عن التماسك يف مواجهة 
وتتعهد اململكة . وإذا كان الوضع يف منطقتنا اليوم مثيراً للقلق، فإننا نتطلع بعزم وأمل نحو املستقبل

  .باملشاركة الفعالة يف اآلفاق التي تتفتح على عهد عاملي جديد
العبرة مما حدث لكي  ويف هذه املرحلة الدقيقة التي يجتازها عاملنا العربي، يتعين علينا أن نستخلص

إن عجلة الزمن ال بد أن تستمر يف الدوران . نتجنب ما قد يحدث أو يتكرر من املآسي يف منطقة حافلة باالحتماالت
  .والقافلة ال بد أن تسير، واملسيرة ال بد أن تتواصل

وإىل أبناء الشعب  ومن خالل تطلعنا نحو املستقبل، نتوجه أوالً إىل أشقائنا يف األراضي العربية احملتلة،
فلترتفع بالقلوب والسواعد فوق . إن قضيتكم قضيتنا: الفلسطيني املشرد املوزع يف كل بقاع الدنيا، نقول لهم

قفوا سداً منيعاً دون أولئك الذين .. نقول لهم. اخلالفات واالنقسامات العربية، فهي مركز اللقاء وحمور االلتفاف
قفوا مع : نقول لهم. ون من قهركم لكي ينالوا من اجلسد العربي، جسدكميحاولون استغالل عواطفكم، أو يقتات

الشرعية فهي مرتكز قضيتكم، قضية كل العرب، واملنطلق الذي يؤمن حقوقكم املشروعة يف حترير األرض وإقامة 
  .اليوم، اليوم أكثر من أي زمن آخر يجب احلفاظ على التماسك الصلب: نقول لهم. الدولة

                                                 
  ة العربية السعودية في األمم المتحدة، النص الرسميبعثة المملك. 
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نحن العرب، نحن يف اململكة العربية السعودية نحو شعب فلسطين فليس وليد اليوم أو  وأما التزامنا
. وسيستمر تالحمنا مع هذا الشعب اليوم وغداً وبعد غد إىل أن يكتب له النصر. وإنما كان منذ النبضة األوىل. األمس

  .فالقدس أوىل قبلتينا واملسجد األقصى ثالث احلرمين
.......  

  



 

 
 

  

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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