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  صريح لألمين العام لألمم املتحدة، بان كي مون، يطالب فيه ت
  باتخاذ التدابير الضرورية" حماس"إسرائيل وحركة 

  لتجنب وقوع ضحايا من املدنيين 
  29/12/2008نيويورك، 

  
  

ير العنف واتخاذ كل التداب طالب األمين العام لألمم املتحدة، بان كي مون، اليوم أن توقف كل من إسرائيل وحماس
 .املعابر لدخول السلع واملواد الضرورية إىل غزة الضرورية لتجنب وقوع ضحايا من املدنيين وأن تفتح إسرائيل

التصريحات التي تزيد من العنف وأن يبدأ  يجب إعالن وقف فوري إلطالق النار وأن تتوقف"وقال األمين العام 
 ."احلوار

 
إلنهاء العنف  لية وطالبها بعمل املزيد واستخدام كل الوسائل املمكنةاألطراف اإلقليمية والدو وانتقد األمين العام

 .حلل اخلالفات وتشجيع احلوار السياسي، مؤكدا أن الوسائل السلمية هي الطريقة الوحيدة
 

 .على املدى الطويل وأضاف بان كي مون أن على قيادات العامل زيادة جهودها لدعم حل
 

وخصوصا إسرائيل لفتح كل املعابر للسماح بدخول  فت كل األطراف لدعوتيأتوقع أن تلت"وقال األمين العام 
احلكومة اإلسرائيلية أنها ستضمن دخول هذه املواد واملوظفين إىل غزة،  املساعدات اإلنسانية وأكدت يل قيادات

 ."التعاون االستمرار خالل األيام القادمة وعلى هذا
 

على إسرائيل والتي تقول إسرائيل إنها السبب يف  طالق الصورايخ من غزةوأشار األمين العام إىل أنه أدان مرارا إ
 .العسكرية شن هذه العملية

 
الدفاع عن نفسها، فإنني أدين االستخدام املفرط  إنه ويف الوقت الذي نقر فيه بحق إسرائيل يف"وقال بان كي مون 

 فيها هذه العملية للمدنيين والدمار الذي حلق بالبنية التحتية قد أحزنني للقوة يف غزة فاملعاناة التي تتسبب
 ."بشدة

 
 .األمم املتحدة كما شجب األمين العام األضرار واإلصابات التي حلقت بموظفي ومباين

 
حث األمين العام على العمل بسرعة إلنهاء هذا  ويف إشارة إىل اجتماع وزراء اخلارجية العرب يف جلسة طارئة،

 .املأزق
 

 تشاور مع عدد من الزعماء حول تصاعد العنف بمن فيهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود وقال بان كي مون إنه
حسني مبارك،  أوملرت ووزيرة اخلارجية تسيبي ليفني والرئيس الفلسطيني ،حممود عباس والرئيس املصري،

ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان  اد السنيورةوالرئيس السوري، بشار األسد، ورئيس الوزراء اللبناين، فؤ
 .موسى واألمين العام للجامعة العربية، عمرو

 
لعملية السالم يف الشرق األوسط واألونروا  وأكد األمين العام أن األمم املتحدة، ممثلة يف مكتب املنسق اخلاص

ات املعنية والتعبئة لتقديم املساعدات اتصال دائم مع السلط وغيرها من املنظمات العاملة على األرض على
  .عن املدنيين املطلوبة ورفع املعاناة
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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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


