
 

 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 تدعو المجتمع الدولي والعربي الى التحرك الفوري لوقف االبادة الجماعية في غزة

ن التطورات االليمة يعد السكوت علم ، 4112تموز/يوليو  11بيروت في ؛ شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
يشيده القطاع منذ والتصعيد الخطير الذي  قانون الدولي ولحقوق االنسانفاالنتياكات اليومية لم .التي تحدث في غزة مقبوال

فمنذ بدء العمميات . بادة الجماعيةحد االمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية، وصوال الى لى رتقي ايثالثة ايام 
رحى جالفاق عدد تخطى عدد الشيداء الفمسطينيين المائة و  ،خالل االيام الثالثة الماضية ، أيالعسكرية العدائية ضد قطاع غزة

 .ىذا باالضافة الى الدمار الشامل الذي يطال الممتمكات والبنى التحتيةمعظميم من النساء واالطفال ة ئسبعماال

تنفيذ العقوبة من خالل االستيداف المباشر لممدنيين، و المسمحة النزاعات المعتمدة في حالة اسرائيل كل المعايير الدولية تجاىل ت
 العسكرية االسرائيمية التي لةالطبية ومواد االغاثة، كما ان اآلصادي ومنع دخول المواد تالحصار االق اطباقالجماعية عبر 

 .ناسقالرد غير المتو جانبية االضرار الالحؤول دون التسبب بورة ر كضلمعايير يذه الاىتمام  ةيأتيدد بتنفيذ عدوان بري ال تعير 

اعتبرت ان ما يجري ىو حق اسرائيل في الدفاع عن نفسيا  يتالوالمانيا والمستغرب ىو موقف الواليات المتحدة وفرنسا 
  .عن التضامن معيامعربين و 

وكذلك مجمس االمن الذي عجز عن النزاع الى التيدئة،  يفطر  ىذي دعموقف االمين العام لالمم المتحدة ال يزيدنا استغرابا  
بحق الشعب الفمسطيني في  التي ترتكب الى وقف المجازر خاللومن ارسات االسرائيمية ويدعو ماصدار قرار يدين فيو الم

  .الوقت الذي تتفاقم فيو االوضاع االنسانية في القطاع

تطبيق مبدأ عن بحد ذاتو، فالتخاذل لمحق ىو انتياك بين الجالد والضحية في ىذه الحالة  ةان المساوا بال بد من التذكير 
وطأة الفعل األساسي تخفف من د افعال الى ردو  يفضيق المجتمع الدولي في ىذه الحالة قع عمى عاتيي ذمسؤولية الحماية ال

ال  بشيءلن يفيد  ،ال وىو االحتاللاالمسمح، لنزاع وراء امل االساسي اإن تجاىل الع .ىذه الحالو العدوان االسرائيمي ىو الذي 
الحل المناسب ىو الحل الذي يرتكز الى العدالة وبالتالي فان يساىم في التأجيج والتصعيد المفرط في استخدام القوة، س انو بل

دواتو العسكرية واالمنية وتوسعو وبة والمنتيكة من قبل االحتالل وأتقوم ما لم يعاد االعتبار الى الحقوق المسم نوىذه االخيرة ل
  .االستيطاني

رائيل ووقف ماكينتيا العسكرية عن ارتكاب المطموب من المجتمع الدولي ان يخرج عن صمتو القاتل وان يتحرك لردع اس
المحاصرين منذ سنوات  ةىل غز ا من قبل أ التي تستدعي ردو  ،ة وكيل ومدنيأ جرائم التي ال تميز بين طفل وامر وال المجازر

  .ييدد وجودىمائي والذين يتعرضون البشع عمل عد



 

ت العسكرية التي سرائيمي ومواقف الحكومة االسرائيمية والقياداان شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية تندد بالعدوان اال
 ية بحق الفمسطينيين، وتندد كذلك بتخاذل المجتمع الدولي الذي يساوي بين الضحية والجالد متجاىال  تمارس ابادة جماع

  .االسباب الفعمية وراء ىذا التصعيد الموتور التي تثبتيا الوقائع اليومية

المنظمات الدولية الصديقة والحميفة نداء لمقيام باوسع حممة تضامن مع الشعب الفمسطيني في ي العام و أر التوجو الشبكة الى 
في الواليات المتحدة واوروبا ومجمس  صناع القرار الدوليمحنتو الراىنة والتي تكاد ان تيدد وجوده، من خالل الضغط عمى 

شامل لمقضية الفمسطينية العادل و الحل عمى تطبيق الوقف العدوان والعمل الضغط عمى اسرائيل ل لجألمعمل الفوري من االمن 
  .الحق في تقرير المصيروخاصة  المشروعة لمشعب الفمسطينيحقوق احترام كامل اليقوم عمى اساس والذي 

فيو في الضفة  وتطالب الشبكة بوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني في كافة االراضي الفمسطينية بما
  .والذين يتعرضون الى حرب الغاء وابادة جماعية 84والقدس وقطاع غزة وفي اراضي الـ

 لطار جامعة الدول العربية من اجإن صمتيا والتحرك الفوري في ع ياىا بالخروجإالى الدول العربية مطالبة كما تتوجو الشبكة 
عمى  الت العسكرية اجراما  كثر اآلضد أ يةوجود ايخوض حرب لمشعب الفمسطيني الذيوالدعم توفير كل وسائل الصمود 

 .االطالق

الدولية حتى ال ئية االجن ةمحكمنظام روما االساسي لمالنضمام الى الى االفمسطينية  ةالقيادتدعو الشبكة أخيرا وليس آخرا، و 
تشكل انتياكا  صارخا   ترتكب والتي التي المجازر وجرائم الحربب فيما يتعمق من العقاب ،ككل مرة ،االفالت ةتتكرر عممي

  .وصريحا  لممبادئ االنسانية التي ادعت المؤسسات الدولية التمّسك بيا والترويج ليا

ائيمية المجرمة والشركاء المتخاذلين ر التحية الى شيداء وجرحى الشعب الفمسطيني وابنائو االبرار والخزي والعار لمقيادة االس
 .حقوق االنسانلمقوانين واالعراف الدولية و الفاضح ل نتياكاالفي مواجية والمتواطئين 

 


