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بـــالغ صحفـــي
حركة غزة الحرة:

 كسر الحصار المفروض على غزة بالسفن  -حركة ضد حرمان الشعب في غزة من حقوقه اإلنسانية أسطول الحرية يهدف إلى إيصال المساعدات اإلنسانية لجماهير غزة ،إضافة إلى حشد الرأي العامضد حصار غزة المخالف للقوانين الدولية.
أكثر من  066شخصية من أكثر من  06دولة وسفن محملة بحوالي خمسة آالف طن من المساعدات سيحاولون
الوصول بح اًر إلى غزة.

من ألمانيا يشارك خمسة شخصيات :األخ نادر السقا – ممثال للجالية الفلسطينية في ألمانيا ،ماتياس يوخهايم من
منظمة أطباء ضد الحرب النووية ،نورمان بيج بروفيسور الحقوق الدولية في جامعة هامبورغ ومن منظمة أطباء ضد

الحرب النووية .إنجي هوغر وأنيتا أخروت عضوتي البرلمان األلماني عن حزب اليسار وينتميان للجنة حقوق اإلنسان
والمساعدات اإلنسانية في البرلمان األلماني.

أسرة مستشفيات ،مواد لتنقية المياه ،أدوات
المواد
المحملة على السفن تتضمن مواد بناء وبيوت جاهزة ،كراسي مقعدينّ ،
ّ
مدرسية ،إضافة إلى ألعاب لألطفال ...

من ألمانيا هناك خمسة أطنان من األدوية والمضمدات واألجهزة الطبية ،تم التبرع بها من الجمعية الطبية األلمانية ـ

الفلسطينية.

وبانضمام سفن إيرلندا وتركيا واليونان تشكل "أسطول الحرية" وها هو يشق طريقه إلى غزة المحاصرة.
يستعد العتراض "أسطول الحرية" إليقافه ومحاولة السيطرة عليه
الحكومة اإلسرائيلية تفقد صوابها .زها هو جيشها
ّ
واعتقال من على مثنه.....................

الجالية الفلسطينية في ألمانيا

والمشاركة في هذه الحملة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،

تطالب بوضع حد للقرصنة اإلسرائيلية وبدعم أسطول الحرية لكسر الحصار ...

فإلى متى سيبقى الحصار مفروضاً عل شعبنا في غزة الصامدة ...؟ إلى متى سيبقى الصمت الفلسطيني ـ العربي
والدولي على هذه المأساة اإلنسانية ؟!  ...كفى سكوتاً بل تواطئاً عربياً ودولياً مع إسرائيل!

إن شعبنا الفلسطيني ليناشد هذا اليوم شعب مصر العروبة بكسر الحصار ،وعدم الخضوع لمنطق القوة اإلسرائيلي.
بد من إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني .فبالوحدة فقط يستطيع شعبنا الصمود والمواجهة لتحقيق أهدافه
كما أنه ال ّ
الوطنية .وال يوجد أي مبرر إلدامة االنقسام ولو ليوم واحد آخر.
نناشد أبناء جاليتنا الفلسطينية والعربية واإلسالمية وكل عشاق الحرية ومحبي السالم في ألمانيا خاصة وفي أوروبا

والعالم أجمع برفع صوتهم عالياً والمشاركة بحملة التضامن واالحتجاج التي أطلقها تجمع كوبي ( KOPIلجنة التنسيق

األلمانية للسالم في فلسطين /إسرائيل).

 1ـ تابعوا أخبار وتطورات "أسطول الحرية" بالشبكة اإللكترونية وعلى العناوين التالية:

– www.freegaza.org – witnessgaza.com - www.freegaza.de
 2ـ ماتياس يوخهايم ونورمان بيج ينقلون ما يجري برحلة السفن إلى غزة تحت عنوان:

Ippnw.blogspot.com
 3ـ أرسلوا رسائل احتجاج بالبريد اإللكتروني للسفارة اإلسرائيلية وذلك لعزم إسرائيل إيقاف األسطول .وندعوكم للتحرك
بسرعة وبكثافة فيما إذا حصل ذلك.

 4ـ اطلبوا من الحكومة األلمانية أن تقف موقفاً حازماً إلى جانب كسر الحصار المفروض على غزة ،وضد أية هجمات
على "أسطول الحرية".

 5ـ تبرعوا لدعم هذه الحملة حتى تتكلل بالنجاح ،ويتم كسر الحصار وذلك على الرصيد التالي:
Spendenkonto: pax christi
“Spendenvermerk „Spende Schiff für Gaza
Kontonummer 4000569017, Pax Bank eG, BLZ 37060193
IBAN: DE90 3706 0193 4000 5690 17 BIC: GENODED1PAX
Den von Ihrer Bank oder Sparkasse quittierten Abschnitt der Überweisung können Sie bei Beträgen bis 200 Euro als Spendenbescheinigung
für das Finanzamt verwenden. Für Beträge über 200 Euro erhalten Sie von pax christi eine gesonderte Spendenbescheinigung:
Dafür notieren Sie bitte Ihre komplette Anschrift auf dem Überweisungsträger.
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