
هذه املنتجات تأيت من االحتالل االرسائیيل يف فلسطین, 
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ارسائیل الذي یبدأ ب 729

ال تشرتي املنتجات االرسائیلیة! 
توقف عن دعم نظام الفصل العنرصي يف فلسطین
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إرسائیل كیان استعامري ومحتل
الفلسطینیة  األرايض  من  عىل%78  استحوذت  والتي  ارسائیل  قیام  عن  أعلن   1948 عام  يف 
حیث أن معظم الفلسطینیین يف ذلك العام طردوا من منازلهم وأراضیهم أو فروا من عنف 
املیلیشیات الصهیونیة, حیث انتهى املطاف بهؤالء الالجئین يف مخیامت اللجوء بكل من غزة 
یومنا  اىل  یزال هؤالء الجئون  ال  و  ولبنان  وسوریا  واألردن  الغربیة  والضفة  القدس  و رشقي 
هذا.. وحسب قرارات األمم املتحدة یحق ألكرث من7 مالیین فلسطیني بالعودة اىل دیارهم 
التي هجروا منها عام 1948 لكن االحتالل االرسائیيل یرفض بتعنت السامح لعودة الالجئین.

يف العام 1948 بقي من الفلسطینیین يف الكیان الولید 120.000 بین مسلمون ومسیحیون 
ودروز, بینام یقدر هذا العدد اآلن ب 1,7 ملیون فلسطیني. 

يف حرب حزیران عام 1967 احتلت ارسائیل 22% املتبقیة من فلسطین! حیث سمیت هذه 
هذه  وتشمل  املتحدة  األمم  هیئة  قبل  من  التقسیم  قرار  حسب  املحتلة  باألرايض  املناطق 

األرايض الضفة الغربیة والقدس وقطاع غزة. 
الكبیرة والبلدات عىل االرايض املرسوقة  تبني ارسائیل املستوطنات واألحیاء   1967 منذ عام 
لتهویدها  محاولة  يف  الصهاینة  للمستوطنین  الغربیة  والضفة  القدس  يف  الفلسطینین  من 
والذي یعد تجاوزا سافرا للترشیعات الدولیة والقوانین املعمول بها يف األمم املتحدة. حیث 
یسكن اآلن يف هذه املستوطنات حوايل 700.000 مستوطن وكام اصبح االن عدد الصهاینة يف 

إرسائیل والضفة الغربیة حوايل 6,5  ملیون نسمة.

استمراریة انتهاك الحقوق والتقلیل من الفرص
بینام  االرسائیيل  القانون  مبوجب  ارسائیلیون  مواطنون  هم  املحتلة  االرايض  يف  املستوطنون 
الفلسطینیون (السكان األصلیون) یخضعون هناك للحكم العسكري الذي بدوره یقلل لدیهم 
الحقوق عن نظیرهم اإلرسائیيل. كام یشاهد املستوطنون یتجولون علنا بأسلحتهم كام أنهم 
اإلرسائیيل.  اإلحتالل  الجیش   حامیة  تحت  باستمرار  الفلسطینیون  مهاجمة  عن  یتوانون  ال 
هذه املستوطنات بنیت عىل األرايض الفلسطینیة وبهذا تتم مصادرة األرايض وتدمیر املنازل 
واالستیالء عىل مصادر املیاه واألرايض الزراعیة بشكل متصاعد.                                                                                                                                  

بعد عام 2000 بنت ارسائیل جدار الفصل العنرصي عىل طول الضفة الغربیة و بسبب بناء 
الجدار فقد الفلسطینیون املزید من األرايض و لضامن قدرة املستوطنین الصهاینة عىل السفر 
بأمان وبرسعة من مستوطناتهم يف الضفة الغربیة إىل أماكن عملهم يف األرايض املحتلة عام 
الفلسطینیون. إن سیاسة  التي یمنع استخدامها من قبل  الطرقات الرسیعة  بناء  , تم   1948
توسیع املستوطنات الیهودیة وإنشاء الطرق الجدیدة جعل الفلسطینیون یعیشون يف مناطق 

صغیرة معزولین عن بعضهم البعض مام عرضهم أكرث لالستهداف من قبل املستوطنین.

ملاذا یجب مقاطعة البضائع اإلرسائیلیة؟
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التمور  انشأ االحتالل مزارع  الغربیة, كام  الضفة  1967 وارسائیل تسیطر عىل میاه  منذ عام 
هذه  لتصدیر  الكبیرة  الرشكات  وأنشأ  الفلسطینیة  األرايض  عىل  والخرضاوات  والفواكه 
الطاقة  قطاع  من  كبیر  حد  عىل  سیطر  قد  االحتالل  أن  مبا  و  العامل  انحاء  كل  اىل  البضائع 
الفلسطینیون یعتمدون بشكل كيل عىل ارسائیل و بهذا اصبح االنتاج والتصدیر لدى  أصبح 
الحیاة هناك اصبحت  الفقر يف تزاید و إن  البطالة و  الفلسطینیون شبه معدوم. لذا نالحظ 
االحتالل  الجیش  ینفك  ال  هذا  ظل  يف  و  یذكر  یكاد  ال  املستقبل  يف  واألمل  مستحیلة  شبه 
االرسائیيل عن اقتحام املخیامت الفلسطینیة يف محاولة الفزاع أهلها باستعامل العنف الغیر مربر .

یقبع يف سجون  ملیون,   3 عددهم ب  یقدر  الذي  الغربیة  الضفة  يف  الفلسطینیین  بین  من 
االحتالل االرسائیيل ما یزید عن 6000  أسیر من بینهم 200 طفل يف ظروف قاسیة و كثیرون 
منهم مل تتم إدانتهم من قبل املحاكم االرسائیلیة و ال یعرفون مدة سجنهم وهذا ما یسمى 

باالعتقال اإلداري.
2 ملیون  أن  الخارجي حیث  العامل  االحتالل اإلرسائیيل قطاع غزة عن  2007  عزل  منذ عام 
نسمة اصبحوا محارصین بحیث ال یمكن ألحد الدخول او الخروج اىل القطاع دون إذن من 
السلطات اإلرسائیلیة كام أن منذ عام 2008  شن االحتالل االرسائیيل ثالث هجامت عسكریة 
االطفال  املدنیین معظمهم من  اآلالف من  قتل وجرح  اىل  ادى  وحشیة عىل قطاع غزة مام 
بكثیر  أسوأ  االقتصاد هناك  أصبح  الحرب عىل قطاع غزة  و  الحصار  و بسبب هذا  النساء  و 
الغذائیة. املساعدات  عىل  یعیشون  السكان  غالبیة  جعل  مام  الغربیة  الضفة  يف  علیه  مام 
يف الكیان االرسائیيل یعترب الفلسطینیون مواطنون من الدرجة الثالثة حیث لدیهم فرص أقل 
نعترب  لهذا  والعمل  والتعلیم  اإلسكان  مجاالت  يف  یتعلق  مبا  االرسائیلیون  الیهود  من  بكثیر 

النظام القائم هناك نظام فصل عنرصي.

حان وقت العمل من أجل املساواة يف الحقوق!
ان  املنطقة عىل حقوق متساویة و  أن یحصل كل فرد يف  فیه  ینبغي  الذي  الوقت  هذا هو 

یتمكنوا الالجئون الفلسطینیون من العودة اىل دیارهم.
ضد  إجراءات  أي  الهولندیة  اململكة  حكومة  فیها  مبا  الحكومات  تتخذ  مل  هذا  یومنا  حتى 

االحتالل االرسائیيل.
االرسائیلیة  املنتجات  مبقاطعة رشاء  العامل  من  باملطالبة  الفلسطینیون  بدأ    2005 عام  فمنذ 
یمثلون  الذین  الفنانین  االحتالل وعدم دعوة  دولة  البنوك يف  و  الرشكات  التعاقد مع  وعدم 
)املقاطعة   BDS (Boycott, Divestment and sanctions( تسمى  الحركة  هذا  ارسائیل. 
وسحب االستثامرات وفرض العقوبات(. مثلام حدث يف املايض يف جنوب افریقیا, نرید اجبار 
أفریقیا  ففي جنوب  الفلسطینیین,  تجاه  العدالة  اتباع سیاسة  بطریقة العنفیة عىل  ارسائیل 
حصل املواطنون السود عىل الحقوق نفسها التي یتمتع بها املواطنین البیض بفضل املقاطعة 

التي شنها مواطني العامل ضد الحكم العنرصي هناك.
فام تحقق يف جنوب افریقیا نرید أن نحققه للفلسطینیین والیهود عىل حد سواء.

حركة املقاطعة ناجحة, شارك معنا يف هذه الحملة!
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محو فلسطین من الخریطة منذ 1917 اىل وقتنا الحارض
ال تشرتي منتجات نظام الفصل العنرصي االرسائیيل

احتالل األرايض الفلسطینیة منذ عام 1917 اىل یومنا الحايل

الصهیونیة  الجامعات  قدوم  وقت  اىل  بفلسطین   1948 عام  قبل  املنطقة  هذه  تدعى  كانت 
املسلحة حیث طردوا ما یقارب ثالث أرباع عدد السكان األصلیین عن طریق اإلرهاب املنظم ضد 
السكان حیث بارش الكیان االرسائیيل من ذاك الوقت و اىل یومنا هذا باحتالل األرايض الفلسطینیة 

واستعامرها يف سبیل تدمیر املجتمع الفلسطیني.

ادعم حركة املقاطعة!
املتضامنون من جمیع أنحاء العامل نشطون لحامیة واسرتجاع حقوق ومطالب الفلسطینیین, لهذا 

السبب ادعم حركة املقاطعة وتوقف اآلن عن رشاء منتجات االحتالل االرسائیيل.
www.palestina-komitee.nl

www.bdsmovement.net

ادعم أنشطتنا
IBAN: NL91 INGB 0001 806947

Nederlands Palestina Komitee باسم

األرايض الفلسطینیة
اإل ستیطان الصهیوين

فلسطین فلسطین إرسائيل إرسائيل إرسائيل إرسائيل

اآلن

فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین

الحریة لفلسطین!


