ﻻ ﺗﺸﺮﺘي اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻻﺮﺳاﺋﯿﻠﯿﺔ!

ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ دﻋﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺮﺼي ﻲﻓ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

حمص
أعشاب خرضاء

متور
حمضيات

بدائل اللحوم
ﻫﺬه اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت ﺗﺄﻲﺗ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺮﺳاﺋﯿﻲﻠ ﻲﻓ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ,
وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻰﻠ ﻏﻼف ﻫﺬه اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت رﻣﺰ
اﺮﺳاﺋﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺒﺪأ ب 729

البطاطا

ﻤﻟﺎذا ﯾﺠﺐ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻹﺮﺳاﺋﯿﻠﯿﺔ؟
إﺮﺳاﺋﯿﻞ ﻛﯿﺎن اﺳﺘﻌﺎﻤري وﻣﺤﺘﻞ

•
•

ﻲﻓ ﻋﺎم  1948أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﯿﺎم اﺮﺳاﺋﯿﻞ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻰﻠ %78ﻣﻦ اﻷراﻲﺿ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
ﺣﯿﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻃﺮدوا ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وأراﺿﯿﻬﻢ أو ﻓﺮوا ﻣﻦ ﻋﻨﻒ
اﻤﻟﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺼﻬﯿﻮﻧﯿﺔ ,ﺣﯿﺚ اﻧﺘﻬﻰ اﻤﻟﻄﺎف ﺑﻬﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻲﻓ ﻣﺨﯿﺎﻤت اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻏﺰة
و ﺮﺷﻗﻲ اﻟﻘﺪس واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻷردن وﺳﻮرﯾﺎ وﻟﺒﻨﺎن و ﻻ ﯾﺰال ﻫﺆﻻء ﻻﺟﺌﻮن اﻰﻟ ﯾﻮﻣﻨﺎ
ﻫﺬا ..وﺣﺴﺐ ﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﯾﺤﻖ ﻷﻛﺮﺜ ﻣﻦ 7ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻰﻟ دﯾﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻲ ﻫﺠﺮوا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎم  1948ﻟﻜﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺮﺳاﺋﯿﻲﻠ ﯾﺮﻓﺾ ﺑﺘﻌﻨﺖ اﻟﺴﺎﻤح ﻟﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ.
ﻲﻓ اﻟﻌﺎم  1948ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻲﻓ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻮﻟﯿﺪ  120.000ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﻮن وﻣﺴﯿﺤﯿﻮن
ودروز ,ﺑﯿﻨﺎﻤ ﯾﻘﺪر ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻵن ب  1,7ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻲ.
ﻲﻓ ﺣﺮب ﺣﺰﯾﺮان ﻋﺎم  1967اﺣﺘﻠﺖ اﺮﺳاﺋﯿﻞ  %22اﻤﻟﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ! ﺣﯿﺚ ﺳﻤﯿﺖ ﻫﺬه
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻷراﻲﺿ اﻤﻟﺤﺘﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه
اﻷراﻲﺿ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻘﺪس وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1967ﺗﺒﻨﻲ اﺮﺳاﺋﯿﻞ اﻤﻟﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﻷﺣﯿﺎء اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺒﻠﺪات ﻋﻰﻠ اﻻراﻲﺿ اﻤﻟﺮﺴوﻗﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻦ ﻲﻓ اﻟﻘﺪس واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﯿﻦ اﻟﺼﻬﺎﯾﻨﺔ ﻲﻓ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻬﻮﯾﺪﻫﺎ
واﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﺗﺠﺎوزا ﺳﺎﻓﺮا ﻟﻠﺘﺮﺸﯾﻌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻤﻟﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻲﻓ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة .ﺣﯿﺚ
ﯾﺴﻜﻦ اﻵن ﻲﻓ ﻫﺬه اﻤﻟﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺣﻮاﻲﻟ  700.000ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ وﻛﺎﻤ اﺻﺒﺢ اﻻن ﻋﺪد اﻟﺼﻬﺎﯾﻨﺔ ﻲﻓ
إﺮﺳاﺋﯿﻞ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺣﻮاﻲﻟ  6,5ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ.

اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص

•

اﻤﻟﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻲﻓ اﻻراﻲﺿ اﻤﻟﺤﺘﻠﺔ ﻫﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن اﺮﺳاﺋﯿﻠﯿﻮن ﻤﺑﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺮﺳاﺋﯿﻲﻠ ﺑﯿﻨﺎﻤ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻮن )اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﯿﻮن( ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺑﺪوره ﯾﻘﻠﻞ ﻟﺪﯾﻬﻢ
اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻦ ﻧﻈﯿﺮﻫﻢ اﻹﺮﺳاﺋﯿﻲﻠ .ﻛﺎﻤ ﯾﺸﺎﻫﺪ اﻤﻟﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﯾﺘﺠﻮﻟﻮن ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺄﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻤ أﻧﻬﻢ
ﻻ ﯾﺘﻮاﻧﻮن ﻋﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻤﯾﺔ اﻟﺠﯿﺶ اﻹحتالل اﻹﺮﺳاﺋﯿﻲﻠ.
ﻫﺬه اﻤﻟﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻰﻠ اﻷراﻲﺿ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﺑﻬﺬا ﺗﺘﻢ ﻣﺼﺎدرة اﻷراﻲﺿ وﺗﺪﻣﯿﺮ اﻤﻟﻨﺎزل
واﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻰﻠ ﻣﺼﺎدر اﻤﻟﯿﺎه واﻷراﻲﺿ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ.

بعد عام  2000بنت 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
 , 1948تم بناء الطرقات الرسیعة التي یمنع استخدامها من قبل الفلسطینیون .إن سیاسة
توسیع املستوطنات الیهودیة وإنشاء الطرق الجدیدة جعل الفلسطینیون یعیشون يف مناطق
صغیرة معزولین عن بعضهم البعض مام عرضهم أكرث لالستهداف من قبل املستوطنین.

•

•

منذ عام  1967وارسائیل تسیطر عىل میاه الضفة الغربیة ,كام انشأ االحتالل مزارع التمور
والفواكه والخرضاوات عىل األرايض الفلسطینیة وأنشأ الرشكات الكبیرة لتصدیر هذه
البضائع اىل كل انحاء العامل و مبا أن االحتالل قد سیطر عىل حد كبیر من قطاع الطاقة
أصبح الفلسطینیون یعتمدون بشكل كيل عىل ارسائیل و بهذا اصبح االنتاج والتصدیر لدى
الفلسطینیون شبه معدوم .لذا نالحظ البطالة و الفقر يف تزاید و إن الحیاة هناك اصبحت
شبه مستحیلة واألمل يف املستقبل ال یكاد یذكر و يف ظل هذا ال ینفك الجیش االحتالل
االرسائیيل عن اقتحام املخیامت الفلسطینیة يف محاولة الفزاع أهلها باستعامل العنف الغیر مربر .
من بین الفلسطینیین يف الضفة الغربیة الذي یقدر عددهم ب  3ملیون ,یقبع يف سجون
االحتالل االرسائیيل ما یزید عن  6000أسیر من بینهم  200طفل يف ظروف قاسیة و كثیرون
منهم مل تتم إدانتهم من قبل املحاكم االرسائیلیة و ال یعرفون مدة سجنهم وهذا ما یسمى
باالعتقال اإلداري.
منذ عام  2007عزل االحتالل اإلرسائیيل قطاع غزة عن العامل الخارجي حیث أن  2ملیون
نسمة اصبحوا محارصین بحیث ال یمكن ألحد الدخول او الخروج اىل القطاع دون إذن من
السلطات اإلرسائیلیة كام أن منذ عام  2008شن االحتالل االرسائیيل ثالث هجامت عسكریة
وحشیة عىل قطاع غزة مام ادى اىل قتل وجرح اآلالف من املدنیین معظمهم من االطفال
و النساء و بسبب هذا الحصار و الحرب عىل قطاع غزة أصبح االقتصاد هناك أسوأ بكثیر
مام علیه يف الضفة الغربیة مام جعل غالبیة السكان یعیشون عىل املساعدات الغذائیة.
يف الكیان االرسائیيل یعترب الفلسطینیون مواطنون من الدرجة الثالثة حیث لدیهم فرص أقل
بكثیر من الیهود االرسائیلیون مبا یتعلق يف مجاالت اإلسكان والتعلیم والعمل لهذا نعترب
النظام القائم هناك نظام فصل عنرصي.

حان وقت العمل من أجل املساواة يف الحقوق!

•

هذا هو الوقت الذي ینبغي فیه أن یحصل كل فرد يف املنطقة عىل حقوق متساویة و ان
یتمكنوا الالجئون الفلسطینیون من العودة اىل دیارهم.
حتى یومنا هذا مل تتخذ الحكومات مبا فیها حكومة اململكة الهولندیة أي إجراءات ضد
االحتالل االرسائیيل.
فمنذ عام  2005بدأ الفلسطینیون باملطالبة من العامل مبقاطعة رشاء املنتجات االرسائیلیة
وعدم التعاقد مع الرشكات و البنوك يف دولة االحتالل وعدم دعوة الفنانین الذین یمثلون
ارسائیل .هذا الحركة تسمى (( BDS (Boycott, Divestment and sanctionsاملقاطعة
وسحب االستثامرات وفرض العقوبات) .مثلام حدث يف املايض يف جنوب افریقیا ,نرید اجبار
ارسائیل بطریقة العنفیة عىل اتباع سیاسة العدالة تجاه الفلسطینیین ,ففي جنوب أفریقیا
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!

محو فلسطین من الخریطة منذ  1917اىل وقتنا الحارض
ال تشرتي منتجات نظام الفصل العنرصي االرسائیيل
احتالل األرايض الفلسطینیة منذ عام  1917اىل یومنا الحايل
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األرايض الفلسطینیة
اإل ستیطان الصهیوين

كانت تدعى هذه املنطقة قبل عام  1948بفلسطین اىل وقت قدوم الجامعات الصهیونیة
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

باسم

Nederlands Palestina Komitee

الحریة لفلسطین!

