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سالم حقيقي بين ب تطالبعلى جائزة نوبل للسالم  نمجموعة من الحائزي

 اإلسرائيليين والفلسطينيين

 ن مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل للسالمعبيان صادر 

بصفتنا حائزين على جائزة نوبل للسالم، فإننا نتضامن مع آخرين في العالم لمطالبة المجتمع الدولي بفرض 

 ضميرنا يدفعنا المزيد من القتلى في صفوف اإلسرائيليين والفلسطينيين.لتجنب الق نار فوري وقف إط

 الجذرية األسباب تحديد أيضا بل الحالي العنف إنهاء ضرورة عن فقط ليس السبل بكافة للتعبير اإلنساني

 كافئ من الضحايا.ير متغعنها عدد  التي ينتج وتيرة األحداث في غزة فيه  تتزايدفي وقت  العنف لهذا

ال تزال  هوقف إطالق النار. إال أنكما تم اإلعالن أيضا عن في الماضي.  نّت هجمات عسكرية على غزةش  لقد 

 فلسطيني تحت الحصار في غزة. مليون7.1 حاليا يعيشو األراضي الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي

مات اإلسرائيلية على جالهإال أن ، 2172ي العام وقف إطالق النار األخير فعملية بعد  تهدئة هناك كانت

 غزة لم تتوقف.

 بركة. يتوجتيتطلب السالم العدالة والمساواة واالعتراف بإنسانياتنا المش، إنما ال يعني السالم غياب الحرب

 القوى المتآكلة والقسرية التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيينبسالم االعتراف على العلى المفاوضين 

األحرار التفاوض: ال يمكن يستطيع فقط الرجال ": 7891. كما قال نلسون مانديال في العام ومواجهتها

 لألسير التعاقد مع أحد".

الفلسطينية لألراضي ال يمكن حّل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إال عند انتهاء االحتالل اإلسرائيلي 

القيمة والكرامة الحقيقية. يتوجب علينا العمل على تحويل هذه األنظمة إعطاء وتحقيق المساواة و

حرمانهم من  كما يتمفي الحركة  قيودفي أيامنا هذه،  الفلسطيني الشعب تفرض علىالعنصرية الحالية. 

للنمو االقتصادي، كما يتم تدمير  كثيرة  فرصال توجد لديهم الحصول على الكهرباء والماء بشكل استبدادي،

 لجدار الفاصل.لاإلستيطاني و لصالح التوسع يوتهم ومصادرة أراضيهم ب

عملية سالم حقيقية، وإدانة انتهاكات حقوق األنسان، توفير االجواء إليجاد على المجتمع الدولي يجب 

عم دة التي تصاديانتهاكات القانون الدولي ورفض المساعدات العسكرية واالقتعلى ومحاسبة المسؤولين 

من العيش يون والفلسطني ونن اإلسرائيليلألراضي الفلسطينية. حنيها فقط سيتمك يسرائيلاإل حتاللاال

 بسالم وحرية.
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