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  مؤتمر صحايف لألمين العام لألمم املتحدة، بان كي مون، أمام جممع 
  يف غزة) األونروا(األمم املتحدة 

  20/1/2009غزة، 

  

  

 حضرات السيدات والسادة، أصدقائي األعزاء،

. هذا الذي تعرض للقصف من املهم بشكل خاص يل بصفتي األمين العام لألمم املتحدة الوقوف أمام موقع جممع
 التعبير عما أشعر به، بعد أن رأيت موقع جممع األمم املتحدة هذا الذي تعرض وأنا عاجز عن. زع يتملكنيإن الف

 .للقصف

هجوم مثير للسخط وغير مقبول  إنه. فالنيران ال تزال مشتعلة فيه. وال يزال اجلميع هنا يشتم رائحة هذا القصف
ولقد . مرات، وأنا احتج عليه اليوم بأشد العبارات وأدينه دةولقد أبديت احتجاجي عليه ع. إطالقا على األمم املتحدة
 .وحماسبة األشخاص املسؤولين عنه طلبت إجراء حتقيق كامل

األسابيع الثالثة املاضية  لقد جئت إىل غزة ألرى بنفسي مدى األضرار التي تسبب فيها القتال الذي دار خالل
املتحدة واجملتمع الدويل الكامل ملساعدتكم من أجل  مموإلظهار تضامني مع سكان غزة، وألؤكد لكم دعم األ

 .التغلب على هذه املصاعب

 -أي بعد غد  - يوم اخلميس  وسأحاول تعبئة كل املوارد اإلنسانية، وسأرسل فريقا لتقييم االحتياجات اإلنسانية
سيري، ] روبرت[د احملتلة، املمثل اخلاص السي برئاسة مدير مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص يف األراضي

 .لقيادة هذه املهمة ومنسق الشؤون اإلنسانية، جون هوملز،

وكالة األمم املتحدة  - وجئت أيضا إىل غزة للتعبير عن أعمق مشاعر اإلعجاب والتضامن ملوظفي األمم املتحدة
اخلاص يف  ومكتب منسق األمم املتحدة) األونروا) إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى

. والتزامهم الصادق بمساعدتكم أنتم سكان غزة خالل األسابيع الثالثة املاضية على شجاعتهم -األراضي احملتلة 
 .أشيد بدورهم القيادي وتفانيهم وأنا

 حضرات السيدات والسادة،

وأنا أشعر . ا القلوبتنفطر له إنها مشاهد. وهذا أمر يبعث على الصدمة والهلع. إنني مل أر سوى جزء يسير من الضرر
 .بحزن عميق إزاء ما شاهدته اليوم

أصابا هذا املكان الصغير  إنني مل أر سوى جزء يسير من الدمار واملعاناة اللذين. وألهايل غزة أقول ما يلي
بالقنابل والقذائف والقتال يف الشوارع، وبعد أشهر  واملزدحم من جراء أكثر من ثالثة أسابيع من القصف املكثف

 .نوات من احلرمان االقتصاديوس

 .األوقات العصيبة إنني سأفعل كل ما أستطيعه، بصفتي األمين العام لألمم املتحدة، ملساعدتكم يف هذه
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 .اإلسرائيلية يف قطاع غزة ولقد أدنت منذ اندالع هذا النزاع االستخدام املفرط للقوة على أيدي القوات

 .وأعتبر إطالق الصواريخ على إسرائيل عمال غير مقبول على اإلطالق

مصرعهم، يجب إجراء حتقيق  فحيثما لقي مدنيون. نحن بحاجة الستعادة احلد األدنى من االحترام للمدنيين
 .حيثما اقتضى األمر ذلك شامل، وتقديم توضيحات كاملة، وحماسبة املسؤولين عن ذلك،

بالغ إزاء تأثير األزمة األخيرة  وإنني أشعر بقلق. بالقانون اإلنساين الدويل واحترامه ويجب على اجلميع التقيد
وأنا أدرك مدى الضرر ومدى . وبخاصة األطفال الصغار احملتمل على األجل الطويل على هذا اجملتمع برمته،

 .اوأتعهد بأن األمم املتحدة ستبذل كل ما يف وسعه .حتديات اإلغاثة واإلنعاش املقبلة

الصوت غير [أعلم أن هذا ليس  وأنا. نحن بحاجة إىل الوحدة الفلسطينية. كما أود توجيه نداء إىل الشعب الفلسطيني
 .تقرير املصير للفلسطينيين ولكن بدون وحدة ال يمكننا أن نوفق يف حتقيق حق] مسموع

املعابر، ولكي يستطيع العامل كله  حإن الوحدة الفلسطينية هي اإلطار الالزم الستعادة االتفاقات الدولية، ولفت
 .ولعقد مفاوضات سياسية مع إسرائيل مساعدتكم على بناء قطاع غزة، وإلجراء االنتخابات،

. الفلسطينية الشرعية إنني أناشد حركة فتح وحماس وجميع الفصائل الفلسطينية أن تتوحد يف إطار السلطة
 .والضفة الغربية تضم قطاع غزة وستتعاون األمم املتحدة مع حكومة فلسطينية موحدة

لقد أديتم واجبكم بروح  .وأود أن أعرب ملوظفي األمم املتحدة عن خالص االحترام والشكر على عملكم الشاق
ولوالكم، . فلوالكم، لقُتل عدد أكبر كثيرا من الناس .أعرف أن ذلك أمر قوله يسير إال أن تطبيقه عسير جدا. بطولية

إن أعمال العنف املتكررة التي : وللعامل، سأقول ما يلي. األبرياء أكبر بكثير آلالف منلكانت معاناة اآلالف وا
 .منها الفلسطينيون واإلسرائيليون هي دليل على الفشل السياسي اجلماعي يتضرر

وسوف أحتدث إىل . نفعل املزيد لذا يجب علينا جميعا أن. ، لكنه مل يكن كافيا2008لقد بُذل جهد حقيقي يف عام 
وبصفتي األمين العام لألمم . اجلديد للواليات املتحدة العديد من قادة العامل عما شاهدته، بمن فيهم الرئيس

االحتالل، وإيجاد حل عادل ودائم لقضية الالجئين، وإقامة دولة فلسطينية وفقا  املتحدة، أؤيد ضرورة إنهاء
الفلسطينيين على  ذل جهد دويل كبير وموحَّد ملساعدةوأعتقد بأن ال بد من ب. الدويل وقرارات جملس األمن للقانون

وأنا مصممٌ العزم أكثر من أي . سالم وأمن إقامة دولتهم ومساعدة إسرائيل وفلسطين على العيش جنباً إىل جنب يف
 .وقت مضى على أن يتحقق هذا األمر

 .أشكركم جزيل الشكر

 
  



 

 
 

  

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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