اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب اإلستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا
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بيان صحفي
األربعاء 2009/11/25
في اليوم الثاتي عشر من الشھر الجاري نشرت جريدة جويش كرونيكل ) (Jewish Chronicleمقاال 1عن
اجتماع عقد بين السيد شاھر سعد ،أمين عام االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ) ،(PGFTUمع رئيس كتلة
"أصدقاء إسرائيل النقابيون" ) (Trade Union Friends of Israel - TUFIفي اتحاد النقابات العمالية
البريطاني ) ،(TUCوالذي تبنى مقاطعة إسرائيل في شھر أيلول الماضي ،باإلضافة إلى مندوبين من  7نقابات
عمالية أخرى من المملكة المتحدة  .جاء في المقال أن السيد شاھر سعد صرح بأن " اھتمام االتحاد العام لنقابات
عمال فلسطين بالمقاطعة يكاد ال يذكر وأن اإلتحاد ال يروِّ ج لحملة المقاطعة وسحب اإلستثمارات وفرض العقوبات
على إسرائيل" وقال ستيف سكوت رئيس  TUFIفي نفس المقال أن "مقاطعة بضائع المستوطنات ھو المجال الوحيد
الذي يطبق فيه اإلتحاد معايير المقاطعة ،وحتى في ھذا المجال ،كان ھناك قلق حول ما اذا كانت ھذه المقاطعة يمكن
أن تضر أكثر مما تنفع ال 30,000عامل فلسطينيي الذين يعملون ھناك ]في المستوطنات[".
نشAAرت ھAAذه المAAادة فAAي عAAدد مAAن وسAAائل اإلعAAالم العالميAAة وسAAبب ذلAAك إرباكAAا ً غيAAر مسAAبوق فAAي أوسAAاط الحركAAة
العماليAAAAة العالميAAAAة المؤيAAAAدة للمقاطعAAAAة الفلسAAAAطينية إلسAAAAرائيل ،إذ أنAAAAه سAAAAمح ،مAAAAرة ثانيAAAAة )فھنAAAAاك سAAAAوابق عديAAAAدة
شAAAبيھة( ،للAAAوبي المؤيAAAد إلسAAAرائيل فAAAي النقابAAAات أن يAAAتھم مؤيAAAدي المقاطعAAAة بAAAأنھم يتصAAAرفون وكAAAأنھم "فلسAAAطينيون
أكثAAAAAر مAAAAAن الفلسAAAAAطينيين" .وال يAAAAAزال اللAAAAAوبي النقAAAAAابي الصAAAAAھيوني ،بالAAAAAذات مجموعAAAAAة "توليAAAAAب" )(TULIP
و ،TUFIيسAAAAتخدم ھAAAAذه التصAAAAريحات وسAAAAابقاتھا لقيAAAAادة اتحAAAAاد النقابAAAAات ليضAAAAرب المقاطعAAAAة النقابيAAAAة إلسAAAAرائيل،
اآلخAAذة فAAي التنAAامي بقAAوة ھائلAAة بالAAذات بعAAد العAAدوان اإلسAAرائيلي اإلجرامAAي علAAى شAAعبنا فAAي قطAAاع غAAزة المحتAAل.
فقAAAد اتسAAAعت دائAAAرة تأييAAAد المقاطعAAAة ضAAAد إسAAAرائيل فAAAي أوسAAAاط الحركAAAة العماليAAAة العالميAAAة لتشAAAمل اتحAAAادات نقابAAAات
كبيAAAAرة التAAAAأثير وعAAAAدد يتزايAAAAد باسAAAAتمرار مAAAAن النقابAAAAات العماليAAAAة المختلفAAAAة فAAAAي جنAAAAوب أفريقيAAAAا ،إيرلنAAAAدة ،كنAAAAدا،
سكتلندة ،بريطانيا ،فرنسا ،إيطاليا ،النرويج ،إسبانيا ،البرازيل ،وغيرھا.
ورغAAAم أن جميAAAع اتحAAAادات النقابAAAات العماليAAAة الفلسAAAطينية ھAAAي جAAAزء فاعAAAل فAAAي اللجنAAAة الوطنيAAAة للمقاطعAAAة ،فAAAإن
ازدواجيAAAAة الخطAAAAاب لAAAAدى قيAAAAادة االتحAAAAاد العAAAAام لنقابAAAAات عمAAAAال فلسAAAAطين تحديAAAAداً يخلAAAAق صAAAAعوبات جمAAAAة تعرقAAAAل
انتشAAAAار المقاطعAAAAة بشAAAAكل أكبAAAAر ،إذ أنAAAAه يعطAAAAي انطباعAAAAا ً وكAAAAأن الحركAAAAة العماليAAAAة الفلسAAAAطينية منقسAAAAمة حAAAAول
المقاطعAAAة ،وأن "جAAAزءاً كبيAAAراً منھAAAا" ،كمAAAا يAAAدعي اللAAAوبي الصAAAھيوني ،يفضAAAل تطبيAAAع العالقAAAات مAAAع الھسAAAتدروت،
مستدالً على ذلك باالتفاقيات التطبيعية بامتياز التي تخالف كل معايير المقاطعة.
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لألسAAAف ،يAAAأتي خبAAAر تشAAAكيك قيAAAادة االتحAAAاد العAAAام لنقابAAAات عمAAAال فلسAAAطين فAAAي جAAAدوى المقاطعAAAة بعAAAد أشAAAھر قليلAAAة
مAAAAن القAAAAرار التAAAAاريخي 2إلتحAAAAاد نقابAAAAات العمAAAAال البريطانيAAAAة ) (TUCبتبنAAAAي مقاطعAAAAة إسAAAAرائيل ،علAAAAى األقAAAAل
جزئيAAAAاً ،تلبيAAAAة لنAAAAداء المقاطعAAAAة الصAAAAادر عAAAAن المجتمAAAAع المAAAAدني الفلسAAAAطيني .يAAAAدعو قAAAAرار  TUCالھيئAAAAة العامAAAAة
"لتطAAAوير برنAAAامج فعAAAال لمقاطعAAAة إسAAAرائيل وسAAAحب االسAAAتثمارات منھAAAا وفAAAرض العقوبAAAات عليھAAAا ".ننAAAوه أيضAAAا
إلAAAAى أن مقالAAAAة مشAAAAابھة 3بAAAAنفس الجريAAAAدة قAAAAد صAAAAدرت عAAAAن اإلتحAAAAاد العAAAAام لنقابAAAAات عمAAAAال فلسAAAAطين فAAAAي العAAAAام
الماضAAAAي ،أيضAAAAا ً بعAAAAد إنعقAAAAاد مAAAAؤتمر إتحAAAAاد نقابAAAAات العمAAAAال البريطAAAAاني ) (TUCمباشAAAAرة ،ممAAAAا يثيAAAAر التسAAAAاؤل
حAAAول توقيAAAت ھAAAذه التصAAAريحات ومAAAدى الضAAAرر الAAAذي تلحقAAAه بحملAAAة مقاطعAAAة إسAAAرائيل بAAAين األوسAAAاط النقابيAAAة
العالميAAAة .ھAAAذه تAAAداعيات خطيAAAرة ،خاصAAAة وأن موقAAAف اإلتحAAAاد مAAAن المقاطعAAAة يسAAAتخدم مAAAن قبAAAل بعAAAض النقابAAAات
الدولية بإستمرار إلضعاف حملة المقاطعة وكحجة لعدم تطبيقھا.
فAAAAي المملكAAAAة المتحAAAAدة مAAAAثال ،تسAAAAتند  TUFIبإسAAAAتمرار إلAAAAى المواقAAAAف المعلنAAAAة التحAAAAاد نقابAAAAات عمAAAAال فلسAAAAطين
للتأكيAAAد علAAAى عAAAدم جAAAدوى المقاطعAAAة ،حيAAAث قAAAال رئAAAيس  ،TUFIروجيAAAه ليAAAون" ،يبAAAدو أن إتفAAAاق الھسAAAتدروت
واالتحAAAAAاد العAAAAAام لنقابAAAAAات عمAAAAAال فلسAAAAAطين قAAAAAد قطAAAAAع دابAAAAAر معظAAAAAم الھجمAAAAAات ]علAAAAAى إسAAAAAرائيل[ والAAAAAدعوات
لمقاطعتھAAAا 4".وثمAAAة مثAAAال آخAAAر يAAAذكر وجAAAود منAAAدوب عAAAن قيAAAادة اإلتحAAAاد العAAAام لنقابAAAات عمAAAال فلسAAAطين فAAAي
المAAAAؤتمر السAAAAنوي للھسAAAAتدروت فAAAAي صAAAAيف  ، 2008والAAAAذي عقAAAAد تحAAAAت شAAAAعار "تيكفAAAAا" ،أي "أمAAAAل" بالعبريAAAAة،
وھAAAو أيضAAAا ً اسAAAم النشAAAيد الAAAوطني اإلسAAAرائيلي؛ وكAAAان المAAAؤتمر قAAAد عقAAAد كجAAAزء مAAAن احتفAAAاالت إسAAAرائيل بالAAAذكرى
السAAAتين لتأسيسAAAھا ،أي الAAAذكرى السAAAتين لنكبAAAة الشAAAعب الفلسAAAطيني .5وھنAAAاك العديAAAد مAAAن األمثلAAAة األخAAAرى لتAAAأثير
موقAAAAف االتحAAAAاد العAAAAام لنقابAAAAات العمAAAAال المAAAAدمر علAAAAى التضAAAAامن فAAAAي أمريكAAAAا الشAAAAمالية )كنAAAAدا تحديAAAAداً( والبلAAAAدان
األوروبية المختلفة .
ردا على ھذه التصريحات وحرصا منا على اإلجماع الوطني المؤيد للمقاطعة والحد من األصوات القليلة التي تعرقل
عملھا في الخارج ،فقد وجھت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب اإلستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا
رسالة بتاريخ  2009/11/21لقيادة اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تطالبھا بإصدار موقف واضح مؤيد لحملة
المقاطعة ضد إسرائيل لوقف حملة التخريب الممنھج  --المستندة إلى مواقف وتصريحات من قيادة االتحاد تتناقض
جوھريا ً مع المقاطعة  --التي يقوم بھا اللوبي الصھيوني في النقابات العالمية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني .كما
كشفت الرسالة الطابع التطبيعي إلتفاقيات موقعة بين الھستدروت وقيادة اإلتحاد ،ممھلة االتحاد مدة ثالثة أيام
إلصدار "بيان رسمي واضح للرأي العام الفلسطيني والعالمي باللغتين ،العربية واإلنجليزية ،يؤكد فيھا إلتزامه بنداء
المقاطعة واحترامه لتوقيعه عليه ،ويطالب فيھا النقابات العالمية بتبني المقاطعة" باإلضافة إلى "رسالة رسمية
واضحة ]تعارض[ إنضمام إسرائيل لمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )".(OECD
خالل ھذه الفترة ،أصدر اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة بيانا يتبرأ فيه من موقف أمين عام
االتحاد ،السيد شاھر سعد ،ومعتبرا موقفه خروجا ً على اإلجماع العمالي الفلسطيني الداعم لحملة مقاطعة إسرائيل.
http://www.congressvoices.org/2009/76-palestine/

2

http://www.thejc.com/news/uk-news/palestinians-say-no-israel-boycott

3
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كما إستنكر كل من االتحاد العام لعمال فلسطين )وھو جزء من منظمة التحرير الفلسطينية( واتحاد النقابات المستقلة
والغالبية الساحقة للكتل العمالية داخل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،أي الغالبية الساحقة للحركة العمالية
الفلسطينية بألوانھا السياسية والمھنية ،التصريحات المنسوبة لشاھر سعد ومواقفه األخرى المتھاونة بشأن المقاطعة،
والتي اعتبرھا الجميع ال تعبر بتاتا ً عن موقف الحركة النقابية الفلسطينية.
موقف اإلتحاد من إنضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية العالمية OECD
رغAAAم أن الحملAAAة ضAAAد إنضAAAمام إسAAAرائيل إلAAAى منظمAAAة التعAAAاون اإلقتصAAAادي والتنميAAAة ) (OECDقAAAد بAAAدأت فAAAي
عAAAAام  2007إال أن اللجنAAAAة اإلستشAAAAارية لنقابAAAAات العمAAAAال التابعAAAAة للمنظمAAAAة ) (TUACأصAAAAرت علAAAAى تاييAAAAدھا
النضAAAمام إسAAAرائيل للمنظمAAAة الدوليAAAة بالغAAAة األھميAAAة ،بحجAAAة أن االتحAAAاد العAAAام لنقابAAAات عمAAAال فلسAAAطين لAAAم يأخAAAذ
موقفAAAا معارضAAAا إلنضAAAمام إسAAAرائيل ،وأن االتحAAAاد النقAAAابي الوحيAAAد الAAAذي يعAAAارض فعليAAAا ً عضAAAوية إسAAAرائيل فAAAي
ھAAذه المنظمAAة الدوليAAة الھامAAAة ھAAو اتحAAاد عمAAAالي أسAAباني! ھAAذا مAAAع العلAAم أن اإلتحAAاد العAAAام لنقابAAات عمAAال فلسAAAطين
علAAAى إطAAAالع تAAAام بمحAAAاوالت إسAAAرائيل المثAAAابرة لAAAدخول منظمAAAة التعAAAاون والتنميAAAة وعلAAAى اسAAAتغالل صAAAمته مAAAن
قبل  TUACكقبول ضمني بعضوية إسرائيل في .OECD
إن عAAAدم إصAAAدار موقAAAف رسAAAمي حAAAول ھAAAذه القضAAAية المحوريAAAة فAAAي صAAAراعنا مAAAع االحAAAتالل بسAAAالح المقاطعAAAة ھAAAو
موقAAAف بحAAAAد ذاتAAAAه ،موقAAAف فيAAAAه خAAAAرق واضAAAح لمعAAAAايير المقاطعAAAAة وتعAAAارض جلAAAAيّ أيضAAAAا مAAAع موقAAAAف السAAAAلطة
الفلسAAAAطينية الموضAAAAح فAAAAي رسAAAAالة رئAAAAيس الAAAAوزراء سAAAAالم فيAAAAاض .6المخجAAAAل أيضAAAAا أن موقAAAAف قيAAAAادة اإلتحAAAAاد
يتعAAAارض مAAAع اإلجAAAراءات التAAAي تتخAAAذھا حكومAAAات المملكAAAة المتحAAAدة والنAAAرويج ونيوزيلنAAAدا ،التAAAي تحAAAاول عرقلAAAة
عضوية اسرائيل!
إن لھ...ذه المواق...ف ت...أثيراً س...لبيا ً للغاي...ة عل...ى حمل...ة المقاطع...ة ،خاص...ة ف...ي ظ...ل العالق...ات المتنامي...ة ب...ين االتح...اد
والھس...تدروت .فف...ي الع...امين الماض...يين وق...ع االتح...اد م...ا ال يق...ل ع...ن ث...الث اتفاقي...ات ب...ين االتح...ادين باإلض...افة
إلى خطاب نوايا.
ما يلي نبذة عن اإلتفاقيات الموقعة بين اإلتحاد العام والھستدروت:
 .1اتفاقي.....ة تاريخي.....ة :والتAAAAAAي كAAAAAان مAAAAAAن المفتAAAAAرض أن تحAAAAAAل مشAAAAAكلة الAAAAAAدفعات المسAAAAAتحقة علAAAAAAى
الھسAAAAAتدروت ،كمAAAAAا تAAAAAنص إتفاقيAAAAAة عAAAAAام  ،1995ولكAAAAAن ال يمكAAAAAن تجاھAAAAAل األغAAAAAراض السياسAAAAAية
الواضAAحة فAAي ھAAذه اإلتفاقيAAة .يAAنص موقAAع االتحAAاد الAAدولي لنقابAAات العمAAال ) (ITUCعلAAى أن أحAAد
أھAAAAAداف اإلتفاقيAAAAAة ھAAAAAو "تأسAAAAAيس العالقAAAAAات المسAAAAAتقبلية حAAAAAول المفاوضAAAAAات والحAAAAAوار والمبAAAAAادرات
المشAAAتركة بAAAين الشAAAعبين ".ويقAAAول األمAAAين العAAAام لالتحAAAاد ،السAAAيد شAAAاھر سAAAعد ،أن "ھAAAذا يزيAAAل عقبAAAة
رئيسAAAية للتعAAAاون فAAAي المسAAAتقبل ".سيشAAAرف علAAAى تنفيAAAذ االتفاقيAAAة ،والتAAAي تAAAم التفAAAاوض عليھAAAا تحAAAت
7
مظلAAAة الAAAـ  ،ITUCلجنAAAة مشAAAتركة مAAAن االتحAAAاد والھسAAAتدروت .لAAAم تنشAAAر الوثيقAAAة كاملAAAة حتAAAى اآلن،
وھنAAAاك معارضAAAة قويAAAة فAAAي الحركAAAة النقابيAAAة الفلسAAAطينية لمAAAا رشAAAح مAAAن بنAAAود ھAAAذه االتفاقيAAAة ،التAAAي
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ينظAAAر لھAAAا الكثيAAAرون كتنAAAازل خطيAAAر عAAAن حقAAAوق عمالنAAAا التAAAي ھضAAAمتھا الھسAAAتدروت علAAAى مAAAدى
عقود
 .2إتفاقي...ةإتحاد عم...ال البن...اء-أيAAAار  .2009وقAAAع بعAAAد ثالثAAAة أشAAAھر فقAAAط مAAAن المجAAAزرة اإلسAAAرائيلية فAAAي
غAAAزة  -اتفAAAاق جديAAAد مAAAع الھسAAAتدروت يھAAAدف إلAAAى جلAAAب  30فلسAAAطينيا ً وأحAAAد المشAAAرفين فAAAي حافلAAAة
ليتAAدربوا داخAAل الخAAط األخضAAر علAAى أعمAAال البنAAاء فAAي المعھAAد التقنAAي اإلسAAرائيلي ،ومAAن ثAAم مAAنحھم
تصAAAAاريح للعمAAAAل فAAAAي مشAAAAاريع البنAAAAاء اإلسAAAAرائيلية .مAAAAن المفتAAAAرض أن يAAAAذھب التمويAAAAل المخصAAAAص
لھAAAذا المشAAAروع إلAAAى المAAAدربين االسAAAرائيليين والمعھAAAد اإلسAAAرائيلي بشAAAكل تAAAام تقريبAAAا .ولكAAAن حتAAAى
اآلن لAAAم يتAAAوفر أي تمويAAAل للمشAAAروع؛ مAAAع ذلAAAك ،فقAAAد وقAAAع اإلتحAAAاد عقAAAدا يشAAAيد العالقAAAة القويAAAة بAAAين
8
الھستدروت واإلتحاد العام  ،ويعتبر ھذا التعاون " نموذجا للحركة النقابية".
 .3إتفاقية إتحاد النقل-تموز  :2007والمعروفة عموما باسم "الخط الساخن" .يفترض أن تكون فيھا لجنة
مشتركة من رؤساء نقابات النقل الفلسطينية واإلسرائيلية ،باإلضافة إلى تمثيل من جيش االحتالل
اإلسرائيلي .ھدف ھذه اللجنة ھو تسھيل عبور عمال النقل على الحواجز .لم يتم إنشاء الخط الساخن
حتى اآلن .إضافة إلى أن ھذا المشروع غير مقبول سياسيا في حال تنفيذه ،فإنه يؤكد رفض اإلتحاد
العام التقيد بالمبادئ األساسية للمقاطعة ومقاومة التطبيع .تنص ھذه اإلتفاقية صراحة على أن الحوار
الجاري بين النقابات منذ عام  2006والمفاوضات ھما الطريق الوحيد للتعامل مع القضايا العالقة بين
9
النقابات واالتحادات ،ويحث اإلتحاد الدولي للنقل ) (ITFكل المعنيين بدعم ھذه العملية.
خالل مراسيم التوقيع على اإلتفاقية المذكورة أعاله ،قال ناصر يونس ،رئيس إتحاد النقل الفلسطيني:
"أعتقد أنه من خالل العمل معا ً يمكننا حقا تحقيق تحسينات حقيقية وعملية ألعضاء النقابات ".بعد
مرور سنوات على توقيع اإلتفاقية فإنھا لم تعمل إال كأداة لضرب المقاطعة .ومع ذلك فقد قام اإلتحاد
العام لنقابات النقل بتوقيع إتفاقية جديدة لورشات عمل بين اإلتحاد والھستدروت تھدف إلى إكتساب
المعرفة المھنية من خالل جلسات "العصف الذھني" وتعزيز التعاون المشترك بين االتحادات والنقابات
التابعة لھا وتعميق العالقة بين الھستدروت واإلتحاد العام واإلتحادات التابعة له مع اإلتحاد الدولي للنقل
,أخيرا ،ليكون ھذا العمل المشترك مثاالً ونموذجا ً للنقابات المھنية األخرى المنتسبة إلى االتحاد العام
10
والھستدروت.
يالحظ أن بعض ھذه اإلتفاقيات وقعت بعد الحرب اإلسرائيلية على غزة ،والتي دافع الھستدروت عنھا عل ًنا كـ "دفاع
عن النفس" من قبل إسرائيل "ضد اإلرھاب" ،مما استدعى غضب وإدانة عدد كبير من النقابيين والنقابات في العالم،
ولكن قيادة االتحاد لم ترتأي الحاجة التخاذ أي خطوة عملية لمعاقبة الھستدروت على موقفه المتواطئ بالكامل مع

http://www.tufi.org.uk/histadrut_pgftu / construction_union_agreement.html

8

9

(http://www.itfglobal.org/news-online/signingvideo.cfm, http://www.itfglobal.org/transport-international/ti29) mideast2.cfm, http://www.itfglobal.org/transport-international/ti29-mideast.cfm
http://www.tufi.org.uk/histadrut_pgftu/transport_union_seminar_agreement.html
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جرائم الحرب التي ارتكبتھا إسرائيل بحق شعبنا في غزة ،والتي أدانھا تقرير لجنة تقصي الحقائق التابع لألمم
المتحدة ،بقيادة القاضي الجنوب أفريقي ،ريتشارد غولدستون .
جميع ھذه الوثائق موجودة وواضحة على مواقع االتحادات النقابية الدولية ذات الصلة ،وتستخدم كأداة رئيسية
لتقويض المقاطعة ،مع أن ھذه اإلتفاقيات ما زالت حبرا على ورق ولم ينفذ أي منھا ،مما يؤكد أن ھدفھا سياسي
باألساس كأداة لضرب المقاطعة .
ما سبق يوضح أنه على الرغم من توقيع اإلتحاد على نداء المقاطعة الصادر في  2005ووجوده ضمن الھيئAة العامAة
للجنة الوطنية للمقاطعة ،إال أن قيادة االتحاد تتواطAؤ بشAكل مباشAر أو غيAر مباشAر ،بالصAمت أو بالتصAريح أو بتوقيAع
اتفاقيAAات تطبيAAع ،فAAي الحملAAة التAAي يشAAنھا اللAAوبي المؤيAAد إلسAAرائيل والمنAAاھض لحقAAوق شAAعبنا بھAAدف تخريAAب المقاطعAAة
العالمية ضد إسرائيل ،والتي تتجذر يوما ً بعد يوم في بعض أھم النقابات العمالية العالمية.
بعد إتنھاء المھلة المحددة في رسالة اللجنة الوطنية للمقاطعة وعدم استالمنا لرد رسمي واضح من قيادة االتحAاد العAام
لنقابات عمAال فلسAطين-محافظAات الضAفة الغربيAة ،فAإن اللجنAة الوطنيAة لمقاطعAة إسAرائيل وسAحب اإلسAتثمارات منھAا
وفAAرض العقوبAAات عليھAAا تعتبAAر أن قيAAادة االتحAAاد العAAام لنقابAAات عمAAال فلسAAطين قAAد نقضAAت عملي Aا ً توقيعھAAا علAAى نAAداء
المقاطعة وقررت التواطؤ مع القوى المعادية لشعبنا وحقوقنا في محاولة تقويض المقاطعة العالمية ضد إسرائيل.
لھذا قررت اللجنة الوطنية لمقاطعAة إسAرائيل تجميAد عضAوية اإلتحAاد العAام لنقابAات عمAال فلسAطين لحAين إعAادة تأكيAد
قيادة االتحاد على تأييدھا للمقاطعة قوالً وفعالً والتزامھا برفض التطبيع وتوجھھا ببيان رسمي يناشAد النقابAات الدوليAة
بتأييد حملة المقاطعة.
وقع عليه:

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب اإلستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا
اإلتحاد العام لعمال فلسطين
إتحاد النقابات المستقلة
اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة
واألغلبية الساحقة من الكتل العمالية المنضوية داخل اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
للمزيد من المعلومات الرجاء مراسلةinfo@BDSmovement.net :
* تتشكل اللجنة الوطنية من :تحالف القوى الوطنية واإلسالمية ،االتحاد العام لنقابات العمAال الفلسAطينيين ،االتحAاد العAام للمAرأة
الفلسطينية ،االتحاد العام لعمال فلسطين ،شبكة المنظمات األھلية الفلسطينية ،الھيئة الوطنية للمؤسسات األھلية ،اتحاد النقابات
المسAAتقلة ،اتحAAاد الجمعيAAات الخيريAAة ،ائAAتالف حAAق العAAودة ،مبAAادرة الAAدفاع عAAن فلسAAطين وھضAAبة الجAAوالن المحتلتAAين ،اتحAAاد
المزارعين ،اللجنة الوطنيAة للمقاومAة الشAعبية ،الحملAة الشAعبية لمقاومAة جAدار الفصAل العنصAري ،الحملAة الفلسAطينية للمقاطعAة
األكاديمية والثقافية إلسرائيل ،اللجنة الوطنية العليا الحياء ذكAرى النكبAة ،االئAتالف األھلAي للAدفاع عAن حقAوق الفلسAطينيين فAي
القدس ،االئتالف من اجل القدس ،الراصد االقتصادي ،اتحاد مراكز الشباب في مخيمات الالجئين الفلسطينيين
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