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ة   ، الرئيس بايدن السيد حضر

ي  ائتالف العالمي لقادة    ،نحن الموقعون أدناه
العمل  والفنون والمجتمعات الدينية وميدان    عالم األعمال التجاريةو ، من المجتمع المدنر

لهيمنة المؤسسية  اتخاذ اإلجراءات اآليلة إىل المساعدة عىل وضع حد لز نوبل، ندعو القيادة األمريكية إىل  والحائزين عىل جوائ  السياسي 

ي تمارسها إرسائيل و 
ي الت 

ي وحماية حقوقاإنهاء قمع للمساهمة فر
اس ل –السالم الدائم والعادل  بق  يساألساسية.  هلشعب الفلسطيتر

ّ
  كل الن

   المساءلة. يفلت من العدالة و يفتقر إىل سياسي  قائم   بوضع  تمسكت السياسة األمريكية بعيد المنال إن  –

"أنا   قلتمخيرة،  وفي اآلونة األقراطية وحماية حقوق اإلنسان".  جية "تتمحور حول الدفاع عن الديم خارسياسة  قد التزمت إدارتكم باعتماد  ل

يستحقون   واإلسرائيليين  الفلسطينيين  أن  نفسه  أؤمن  يعيشوا  بالقدر  وأمانأن  يتمتعوا    بسالم  واالزدهار   بالمقداروأن  الحرية  من  عينه 

     ". ولكن بالنسبة للفلسطينيين، شتّان ما بين هذا التصريح والحياة اليومية التي يعيشونها.  ديمقراطيةوال

إن    .الفلسطينيين  بحقلية والمستوطنين  العنف الممارس من قبل الشرطة اإلسرائيلم ينقطع  إطالق النار،  قف  وفحتى بعد اإلعالن رسميًا عن  

خ  الشيأحياء  ، بمن فيهم العائالت التي تعيش في القدس الشرقية في  المحتلة  التهجير القسري للفلسطينيين على امتداد الضفة الغربيةأعمال  

نظام  على    دليل األقصى لهي أحدث    المسجدوالمصلّين في  ضد المتظاهرين السلميين  للقوات اإلسرائيلية    واألعمال العدوانيةسلوان،  وجراح  

مستقبل  نحو  محرز  تقّدم  أي  تقويض  عن  والمحلية  جتمعات  للمالنسيج االجتماعي    كتفكتسفر هذه السياسات عن  و.  غير متكافئومنفصل  حكم  

ألف فلسطيني في    72تشريد    في   في الفترة األخيرة  تسببيحفّز هذه السياسات قد  ينعم بالديمقراطية والعدالة والسالم. كما أن المنطق الذي  

         منذ أربع عشرة سنة.  حصار مفروض وليدةسانية مستمرة يتعين عليهم أيًضا متابعة العيش في ظل أزمة إنغزة 

يتوجب على أهملتها اإلدارات المتعاقبة.    لطالماالتي  على الواليات المتحدة األمريكية معالجة األسباب الجذرية للعنف    ينبغي،  قدًما  للمضي

اإلسرائيلية دعم مساءلة السلطات  لفي التوسّع و  ينالممعن  تّمييز والقمعإدارتكم ممارسة الضغوط الديبلوماسية المتضافرة للمساعدة على إنهاء ال

    التي تنتهك حقوق الفلسطينيين. 

أن انتهاكات القانون الدولي  مفادها   إسرائيل  قادة إلى    رسل إشارة ي سة خارجية تتمحور حول الحقوق أن  لتطبيق المتّسق لسيانهج ايمكن فقط ل

لوضع معيار جديد في السياسة الخارجية األمريكية يضمن إرساء دعائم العدالة  الرئيس، حان الوقت اآلن  السيد. تظل تمر دون مساءلةلن 

 إلى إحالل السالم الدائم.  السبيلويمهد 
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