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اليوم العالمي لمقاطعة اسرائيل وسحب اإلستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا )(BDS
 30آذار 2010
نداء صادر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل )(BNC
إلى جماھير شعبنا الفلسطيني،،،
جاء اإلعالن عن اليوم العالمي لمقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا
) (BDSفي  30آذار تكريسا ً لذكرى ومعاني يوم األرض ،وتجسيداً لإلرادة الفلسطينية المصممة على نيل
حقوقنا ،وتعبيراً عن استعداد شرفاء العالم لالصطفاف في وجه الممارسات االستيطانية والقمعية،
والعنصرية للمحتل اإلسرائيلي ومواصلة خرقه لحقوق االنسان والقانون الدولي.
ان اللجنة الوطنية للمقاطعة ) ،(BNCواستناداً إلى بديھية أن إسرائيل لن تتراجع عن تغولھا ضد أرضنا
وشعبنا ،وتعترف بحقوقنا الشرعية غير القابلة للتصرف ،مالم يصبح ثمن ممارساتھا ھذه عبئا ً ثقيالً على
اقتصادھا وعلى شرعيتھا الدولية ،وعلى عالقاتھا السياسية واألكاديمية واالقتصادية والثقافية مع العالم،
وحتى على موقف شعوب العالم منھا.
من ھنا ،كان نشاط اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا في
الفترة الماضية موجھا ً بثقله األساسي نحو فضح الوجه الحقيقي إلسرائيل كدولة فصل عنصري واستعمار
احاللي .أثمرت ھذه الجھود اكتساب المزيد من المؤيدين لحقوقنا ،والمتضامنين مع قضيتنا ،حيث انخرط
العديد من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني الھامة حول العالم في حمالت ضغط ومقاطعة
متنوعة ،تستھدف إجبار إسرائيل على االلتزام بقرارات الشرعية الدولية وحقوق االنسان .بات واضحا ً اليوم
أن الدور الذي لعبته اللجنة الوطنية للمقاطعة ) (BNCعلى الصعيد العالمي وتكريس مكانتھا كمرجعية
للحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا ) (BDSقد ساھما في
إعطاء زخم كبير للمبادرات المحلية الطالئعية التي شھدتھا بعض الدول ،وخصوصا ً بريطانيا ،على أيدي
ناشطين ومفكرين ونقابيبن على اختالف خلفياتھم القومية والدينية والمھنية.
يا أبناء شعبنا،
لقد نجحت فلسطين ،عبر حملة المقاطعة على مدار السنوات الماضية ،في تحقيق االنتصار تلو االنتصار،
إذ اليكاد يمر أسبوع دون أن يصل اللجنة الوطنية رسالة من اتحاد عمالي ،أو مھني ،او جامعة ،أو حزب
أو تجمع لمنظمات مدنية أو عقائدية ،يعلن فيھا اصحابھا اعتمادھم مبادىء المقاطعة التي أعلنتھا اللجنة
الوطنية ) (BNCويؤكدون فيھا التزامھم العمل على أساسھا .فمن أستراليا إلى جنوب أفريقيا ،ومن الھند
وباكستان وتركيا إلى كل دول أوروبا الغربية واالسكندنافيه واألمريكيتين ،وحتى في المجتمع اإلسرائيل
نفسه بدأت تظھر مالمح حركة عالمية مناھضة لالحتالل واألبارتھايد اإلسرائيليين ،تبشر بقرب نھاية

الحصانة التي تتمتع بھا إسرائيل والتي تسمح لھا باإلفالت من العقاب رغم كل جرائم الحرب التي قامت بھا
 -وال تزال  --في غزة والقدس والنقب والخليل وغيرھا.ومن جھة ثانية ،اليكاد يمر أسبوع ،او ربما يوم ،إال ويشھد نشاطا ً شعبيا ً أو دبلوماسيا ً أو قانونيا ً أو اقتصاديا ً
يدفع في اتجاه مقاطعة إسرائيل أو عزلھا كآخر معقل لالستعمار واألبارتھايد في العالم .فمن عمليات سحب
االستثمارات ،التي كان آخرھا سحب استثمارات صندوق التقاعد النرويجي من شركة إلبيت سيستمز
) (Elbit Systemsالعسكرية اإلسرائيلية ،إلى الخسائر الجسيمة التي طالت شركة فيوليا المتورطة في
مشروع "قطار القدس الخفيف" االستيطاني ،إلى الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم األوروبية ضد مجرمى
الحرب على غزة من القادة االسرائيلين ،إلى الحمالت التي تستھدف منع قبول إسرائيل في منظمة التعاون
اإلقتصادي والتنمية  ،OECDإلى قرار محكمة العدل األوروبية األخير القاضي بعدم إعفاء منتجات
المستعمرات اإلسرائيلية من التخفيضات الجمركية ،باتت إسرائيل بحكومتھا ومؤسساتھا البحثية تستشعر
الخطر القادم من حملة المقاطعة العالمية اآلخذة في النمو ،والتي وصفتھا بـ "الخطر الوجودي" لدولة
االحتالل.
ھذا إضافة إلى الحمالت الميدانية والشعبية ضد المحال التجاريه التي تبيع البضائع االسرائيلية المنتجة في
المستعمرات ،كمنتوجات "أھافا" لمساحيق التجميل و"صودا ْكلَب" للمشروبات و"شركة أغريكسكو-كرمل"
للمنتجات الزراعية .كما شھدت السنوات القليلة الماضية مقاطعة أوسع من قبل فنانين وأكاديميين عالميين
للمؤسسات اإلسرائيلية المتواطئة مع االحتالل والعنصرية ،كما اصبح من الصعب على أي سياسي
اسرائيلي ،أو مدافع عن جرائمھا أن يتمكن من إكمال محاضرة يروج فيھا لألكاذيب اإلسرائيلية سواء في
أوروبا أو الواليات المتحدة دون التعرض لسيل من االحتجاجات ،خاصة ً وأن قطاعا ً كبيراً ومتزايداً من
اليھود المناھضين للصھيونية بات جزءاً فاعالً في حملة المقاطعة العالمية إلسرائيل.
إن قائمة اإلنجازات أطول من أن يستوعبھا بيان كھذا؛ وليس أدل على ذلك من الرعب االسرائيلي الذي
عكسه التقرير الذي عرض في مؤتمر ھرتسليا األخير بشأن حركة المقاطعة المتزايدة .خاصة وأن تجربة
المقاطعة التي أدت الى انھيار نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا استغرقت سنوات طويلة قبل أن
تصل الى ما وصلت اليه حملة مقاطعة اسرائيل ) (BDSمنذ إعالن ندائھا في  2005 -7 -9أي بعد
مرور عام على صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية ،والذي اعتبر أن قيام اسرائيل ببناء الجدار
والمستعمرات على األرض الفلسطينية المحتلة مخالفا ً للقانون الدولي.

أخي الفلسطيني ،اختي الفلسطينية،
لم يعد بيننا من لم يذق كأس قمع وبطش االحتالل واألبارتھايد اإلسرائيلي ،فأرضنا تسلب علنا ً ،والجئونا ال
زالوا يحرمون من حق العودة علناً ،ومياھنا تسرق علنا ً ،بيوتنا تھدم علنا ً ،قدسنا تعزل وتھود علنا ً ،شعبنا
في غزة يقتل ويحاصر علنا ً ،حريتنا تدوسھا بساطير الجند على الحواجز ،أو في "زياراتھم" اليليلة لقرانا
ومخيماتنا .في الوقت ذاته تتزايد المستعمرات فوق أرضنا وتشيد المزيد من السجون ألسرنا ،وتظل جرائم
المستوطنين تسجل ضد مجھول ،ويستمر نظام التمييز العنصري والنھب ضد فلسطينيي  .48ومع ذلك،
يقوم منا من يطبٌع مع المحتل ويقوم منا من يدعم اقتصاده بشكل واع أو غير واع.....
أخي الفلسطيني ،أختي الفلسطينية،
كيف لنا أن نطالب شعوب ومؤسسات وحكومات العالم بمقاطعة اسرائيل إلجبارھا على االنصياع للقانون
الدولي ،بينما ال نقوم نحن بما نستطيع من تطبيق المقاطعة األكاديمية والثقافية واالقتصادية عليھا؟ إن اللجنة
الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل ) ( BNCتھيب بكل فلسطيني وفلسطينية االحتكام لقناعاتنا الوطنية،

وااللتزام بمبادىء حملة المقاطعة الوطنية التي أجمع عليھا االئتالف الوطني األوسع الذي تتشكل منه اللجنة
الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا ،حتى تفي إسرائيل بالتزاماتھا
في االعتراف بحق الشعب الفلسطيني  -غير القابل للتصرف  -في تقرير المصير ،وحتى تنصاع بالكامل
للقانون الدولي عن طريق:
 .1إنھاء احتاللھا واستعمارھا لكل األراضي العربية وتفكيك الجدار،
 .2اإلعتراف بالحق األساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيھا العرب الفلسطينيين،
 .3إحترام وحماية ودعم حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارھم واستعادة ممتلكاتھم كما
ھو منصوص عليه في قرار األمم المتحدة رقم .194
نعول كثيراً على أبناء وبنات شعبنا في فلسطين التاريخية والمنافي ،عماالً كانوا أو طالبا ً في الجامعات أو
المدارس ،فعلى أكتافھم يعلق الوطن وآماله .على األستاذة و المثقفين والفنانين والمھنين )من أطباء
ومھندسين ومحامين وغيرھم( ،ليظلوا الطالئعيين في ھذا االمتحان .نعول على المرأة الفلسطينية تحديداً
والتي قادت المقاطعة إلسرائيل ومنتجاتھا في االنتفاضة األولى وانخرطت في كافة أشكال النضال من أجل
الحرية والعودة وتقرير المصير على مر تاريخ الصراع .مثلما نثق بتجارنا الذين ضربوا مثالً يحتذى به
أثناء االنتفاضة االولى .التحدي كبير أمامنا ،وھناك حاجة للجميع ،وما النصر اإل صبر ساعة ونضال
ساعات .إننا ننظر بتقدير عال تجاه كل المبادارت الفردية والجماعية المحلية على صعيد ترويج ثقافة
المقاطعة إلسرائيل كمقاومة شعبية ومدنية رئيسية ،وقد أن اآلوان لكي نجعل من المقاطعة حالة نضالية
وطنية عامة ونھجا ً يوميا ً ،معجلين بذلك من تحقيق أھدافنا في دحر االحتالل وتحقيق حقوق شعبنا الوطنية
المشروعه وعلى رأسھا حق العودة لالجئين الفلسطينيين الى ديارھم األصلية.

اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب
االستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا )(BNC

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على0599837796 :
أو مراسلة info@BDSmovement.net

تتشكل اللجنة الوطنية من:تحالف القوى الوطنية واإلسالمية ،االتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين،
االتحاد العام لعمال فلسطين ،شبكة المنظمات األھلية الفلسطينية ،الھيئة الوطنية للمؤسسات األھلية
الفلسطينية ،اتحاد النقابات المستقلة ،ائتالف حق العودة العالمي ،مبادرة الدفاع عن األراضي المحتلة،
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،اتحاد المزارعين ،الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري ،اللجنة
الوطنية للمقاومة الشعبية ،الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل ،اللجنة الوطنية العليا
الحياء ذكرى النكبة ،االئتالف األھلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ،االئتالف من اجل القدس،
اتحاد الجمعيات الخيرية ،الراصد االقتصادي ،اتحاد مراكز الشباب في مخيمات الالجئين الفلسطينيين.

