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 أن فيها يؤكد غوتيريش، أنطونيو املتحدة لألمم العام لألمين كلمة

  السالم أمام كبرى عقبة يمثل االستيطاين النشاط

  

  .2018 / 2 / 5 ،نيويورك

  

 القابلة غير حلقوقه الفلسطيني الشعب بممارسة املعنية املتحدة األمم جلنة اجتماع يف

 قد األرض على السلبية االجتاهات إن غوتيريش أنطونيو العام األمين قال للتصرف،

  .عنه التراجع يمكن ال الذي الواحدة ةالدول واقع خلق إىل تؤدي

 والديمقراطية والتاريخية الوطنية التطلعات حتقيق مع يتماشى ال ذلك إن وقال

  .والفلسطينيين اإلسرائيليين من لكل املشروعة

 القدس ذلك يف بما احملتلة، الغربية الضفة يف وتوسيعها املستوطنات بناء استمرار"

 االستيطاين النشاط. الدويل والقانون املتحدة األمم قرارات وفق قانوين غير الشرقية،

 العنف ويواصل. إطاره يف تم عمّا والتراجع وقفه ويتعين السالم، أمام كبرى عقبة

  ."الثقة وانعدام اخلوف من مناخ تغذية والتحريض

 إىل وأشار غزة، قطاع يف الصعب واالقتصادي اإلنساين الوضع عن غوتيريش وحتدث

 عام بحلول للحياة مالئمة غزة تصبح أالّ توقع فلسطين يف املتحدة األمم فريق أن

  .بها التحتية والبنية األساسية اخلدمات لتحسين حاسم بعمل القيام تم إذا إالّ 2020

                                                            
 أخبار األمم املتحدة يف الرابط اإللكتروين التايل: املصدر:  

https://news.un.org/ar/story/2018/02/1001661  
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 األساسية البنية تدهور ظل يف غزة، يف يوم، كل يكافحون فلسطيني مليوينَ إن وقال

  .البطالة معدالت وارتفاع الكهرباء وأزمة

 األونروا، تواجهه الذي التمويل نقص بشأن البالغ القلق عن العام األمين وأعرب

 مثل احليوية اخلدمات تقديم ومواصلة بواليتها القيام على قدرتها على ذلك وتأثير

  .فلسطين لالجئي الصحية والرعاية التعليم

 الجىء ماليين خلمسة والكرامة واحلقوق البشري األمن على سيؤثر ذلك أن وذكر

 مل إذا بأسرها املنطقة استقرار على وأيضاً األوسط، الشرق منطقة أنحاء يف فلسطيني

 احملتلة الفلسطينية األرض يف احليوية خدماتها تقديم مواصلة من األونروا تتمكن

  .ولبنان وسورية واألردن

  .ذلك حدوث ملنع السخية املساعدة تقديم الدويل اجملتمع العام األمين وناشد

 املصاحلة. الفلسطينية الوحدة حتقيق بجهود النهوض أهمية على أيضاً التأكيد أريد"

 بقوة وألتزم. الدائم السالم وحتقيق الفلسطينية الدولة إقامة مسار على رئيسية خطوة

  ."ذلك عن بديلة خطة توجد ال. حقيقية الدولتين حل رؤية جعل جهود يف األطراف بدعم

 غير احلقوق تنفيذ لضمان الوحيد السبيل هو الدولتين حل إن العام األمين وقال

  .للصراع الدائم احلل إىل الوصول وتأمين الفلسطيني، للشعب للتصرف القابلة
  

  

  

، الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينيةجملة الدراسات 

يمكن حتميل هذه املقالة أو . حترير اجمللة رئيسوال يمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

-majallat@palestine .، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدرطبعها لالستخدام الفردي فقط

studies.org  


