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وسط، روبرت سيري، لمنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األلكلمة 

يف جملس األمن، يصف فيها مستويات التدمير للبنية التحتية 

1TP0F"صادمة"بالـ واملستشفيات واملدارس يف قطاع غزة 

∗ 

 

 .١٦/٩/٢٠١٤نيويورك، 

 

املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق الوسط، روبرت سيري إن وقف إطالق النار يف  قال

 أغسطس، ولكنه ال يزال هشاً  / من آب ٢٦غزة الذي تم بوساطة مصرية قد تماسك إىل حد كبير منذ 

 .بشكل مثير للقلق يف ظل عدم معاجلة الديناميكيات الكامنة وراءه

م جلسة جملس األمن حول الوضع يف الشرق األوسط، وصف سيري، ويف إحاطته، اليوم الثالثاء، أما

، مستويات التدمير للبنية التحتية واملستشفيات واملدارس يف القطاع الذي زار غزة مؤخراً

 ـفلسطيني، معظمهم من املدنيين ٢١٠٠إىل أن الصراع قد أسفر عن مقتل أكثر من  مشيراً  ،"صادمة"لـبا

تل من اجلانب اإلسرائيلي فيما قُ. من موظفي األونروا ١١امرأة، و ٢٥٠طفل و ٥٠٠بما يف ذلك حوايل 

بإحالة النظر "وقال املنسق اخلاص . وستة مدنيين، من بينهم طفل وأحد الرعايا األجانب جندياً ٦٦

يف تعاملي مع األطراف  أشعر أن هناك إدراكاً .ي يطلقها جانب أو آخرتاجلوفاء ال' النصر'عن ادعاءات 

إذا مل نفعل . الديناميكيات يف غزة هذا يعني أن علينا أن نغير جذرياً. د الصراع سيكون كارثةبأن جتدّ

من  ربما مع جولة جديدة وحتى أكثر تدميراً  ـخرى، أن تنفجر أو، مرة أُ  ـذلك، يمكن أن تنهار غزة 

يف ظل التدمير الكبير، آمل يف أن تكون كل األطراف مستعدة لتفكير جديد حول بعض املواقف . العنف

، من السير يف طريق ضيق للخروج من إذا كان األمر كذلك، قد نتمكن، معاً. العالقة منذ فترة طويلة

لتحديد "التحرك اآلن ويف هذا اإلطار حث سيري جميع األطراف املعنية على ." املأزق اخلطير احلايل

للخروج من املأزق احلايل وذلك عن طريق ترسيخ الهدوء، ومعاجلة " مسار أكثر حكمة وأكثر مسؤولية

 .ة، وفتح غزة إلعادة اإلعمار واالنتعاش وتمكين احلكومة الفلسطينية الوطنيةالقضايا اإلنسانية امللحّ
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