
    

   
 

 بيان الشبكات العربية لمؤسسة آنا ليند األورومتوسطية للحوار بين الثقافات

 نداء لوقف مجازر اإلبادة الجماعية للمدنين في غزة

20\08\2014 

 على اثر الهجمة الوحشية على قطاع غزة من طرف جيش االحتالل اإلسرائيلي, وبعد أن

  امرأة  923 طفال و460;منالمدنيين 1477  منهم1977الضحاياتجاوز عدد •

 مسن 386 امرأة  1970 طفال و3084خطيرة  جريح معظم إصاباتهم 10193إصابة أكثر من  •

 شخص  100000 مدرسةمعتقديراتبتضررحوالي141ومنزل17000تدمير ما يزيد على  •

  مدني  400000على تشريد ما يزيد  •

  عائلة بأكملها45إبادة أكثر من  •

 وتدمير عدد من مكاتب زمالئنا المؤسسات األهلية الفلسطينية أعضاء شبكة آنا ليند في قطاع غزة  •

فإننا رؤساء الشبكات العربية لمؤسسة آنا ليند األورو متوسطية للحوار بين الثقافات الموقعون أسفله: 

 .ندين بكافة عبارات السخط هذا العدوان الهمجي  ومجازر اإلبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش اإلسرائيلي ضد  الشعب الفلسطيني واالبرياء العزل في قطاع غزة 1

 .نعلن تضامننا  ووقوفنا إلى جانب جميع سكان غزة والشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي  هذا االحتالل الوحيد في العالم 2

 .نطالب األمم المتحدة  بإرسال بعثة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في جرائم الحرب الواقعة، تحديد المسؤوليات وإحالة المسئولين أمام القضاء الدولي 3

 بالضفة الغربية 1967نطالب األمم المتحدة فورا بإرسال قوات دولية لتوفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين األبرياء العزل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  4

 . والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة لضمان تطبيق قوانين الحماية الدولية 



    

   
 

نطالب الجامعة العربية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وكافة المؤسسات والهيئات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان وجميع محبي الحرية والعدالة في العالم للضغط  5

 .على حكومة االحتالل اإلسرائيلي  بكافة الوسائل السلمية الممكنة لالنسحاب الفوري من قطاع غزة

نعتبر أن الحل الجذري والوحيد للصراع في الشرق األوسط وإنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي يتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لجميع األراضي العربية المحتلة عام  6

  وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لينعم الجميع باألمن والسالم واالستقرار.1967

 الموقعون:
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 .رئيسة الشبكة الوطنية األردنية لمؤسسة آنا ليند األورومتوسطية للحوار بين الثقافات :  زينةإسحاق .2
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