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ال تتبنـى أي حـل سياسـي،        ، و فلسطينيين اإلنسانية وحقّهم فـي الوجـود      أن الحملة تتبنى حقوق ال     -
تتعاطف مع  فالمنظمات الدولية، والمجتمعات الغربية

الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني، وهذا كان مبدأ       
 الحملة، 

���7ود���0”أن حملة المقاطعة العالميـة إلسـرائيل       -

�?ن�א��,و��א(��א�����3زא��9���2 ،$� �و�א��ز�

���������،���������6א3&7ط�6د��&7د�א��#7"�א�!��7ط� 

A'و���A9و���“. 



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

	ت وا�راء �����int.las@sect.palestine  

 ���  2343�0com.inmonth-palestine://ttph أ0/ً	 +�	-,( +*�( $�)'&% $# "!�  �� ا��
- 3 - 

���א��ل�����ط��א��د�د��ن�دول�א����מ�د�מ�� �

�א����;�א����د+"�� ,"�����1,����������ط��א����وط ��2א(��א�������)9/5/2015(� �

الليلـة  ) UCC(في الواليـات المتحـدة     » كنيسة المسيح المتحدة  «قررت    −
ة الشركات التي تقدم خدمات أو لديها عالقات تجاريـة مـع    الماضية مقاطع 

المستوطنات المقامـة فـي     
ــام  ــة ع ــي المحتل األراض

1967 ، 
قرر المجمع الكنسي العام لكنيسة المسيح المتحـدة         −

في اجتماع عقد الليلة الماضية في مدينة كليفالندفي        
والية أوهايو، سحب االستثمارات من الشركات التي       

  .1967ق المحتلة عام تعمل في المناط
 عن  38 وامتناع   124 مندوبين، مقابل معارضة     508اتخذ قرار المقاطعة بأغلبية ساحقة حيث أيده         −

  .التصويت

14/5/2015(����א��ل���6מ��� �����9و'و/�و�א�����ط��� �:��2א����وط �2(� �

اتهم الدبلوماسيون اإلسرائيليون فرنسا بأنها تقف وراء المبـادرة األوربيـة            −
 وزير الخارجية مقاطعة منتجات المستوطنات ووضع عالمات عليها، واتهموال

 .رب على غزة بتنفيذ مذابح في غزةالفرنسية بأنه هاجم إسرائيل خالل الح

� � � دא����ط$�א�E دوق�א��و���א��3א���
 الفنلنديـة فـي اعقـاب منـع         -العالقات االسرائيلية   في  يسود توتر    −

مـن المـشاركة فـي    " الكيرن هكايميت"االسرائيلي  الصندوق القومي
 .يعقد سنويا في العاصمة هلسنكي معرض للمنظمات غير الحكومية

للنـساء  " فيتـسو "نع الصندوق من المشاركة في المعرض اعلنت كـل مـن منظمـة         في اعقاب م   −
اليهوديات عن عدم مشاركتها في المعرض، باالضافة الى ان الجالية اليهودية في فنلندا اعلنت هي               

 .االخرى انها ستقاطع المعرض
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�)5/6/2015(�א���د��:��س�ط�9���9ط� �����������ط��א��א��ل �

بـي دي   "س طلبة بريطانيا العظمى االستجابة القتراح منظمـة         قرر اتحاد مجال   −
والتصويت لصالح مقاطعة االحتالل االسرائيلي لمعاقبتـه علـى جرائمـه     "أس

حقـوق االنـسان واحـتالل الـشعب      وتنصله من
 .الفلسطيني

 مليـون   7يضم االتحاد مئات مجالس الطلبة ونحو        −
 صـوتا   19طالب وطالبة وقد صوت لصالح القرار       

 . صوتا وقفت ضد االقتراح14ل مقاب

� �

���א��ل� )�G�9,�)5/6/2015א�#�,��2א���������:�A �و����ط�
استعدادها  الفرنسية لالتصاالت " اورانج"تبدي كبرى شركات االتصاالت العالمية       −

" بـارتنر " لقطع العالقات مع تل أبيب، والتخلي فورا عن التعاون مـع شـركة  
 . بالمستوطنات في الضفة الغربيةاإلسرائيلية، التي لديها أنشطة

كان رئيس مجلس إدارة الشركة، ستيفان ريتشارد أثار حفيظة إسـرائيل بعـد              −
 .تصريحاته التي أكد فيها أن الشركة تتجه إلى المقاطعة

��)10/6/2015(��א(��א�������Iد�א����ط��א�دو��"��دאش"��, �

مقاطعـة    تأييدها فرضاإلسرائيلية اليسارية المعارضة" حداش"أعلنت حركة  −
المقاطعة  دولية على الشركات العاملة داخل المستوطنات وإنها ترى في هذه

 .نوعا من المقاومة المدنية المشروعة

بمن يظهر دعمه وتضمانه مع الشعب الفلسطيني في نـضاله          " حداش"رحبت   −
 .العادل كما جاء في بيان مكتب الحركة

ألجل السالم العادل في  والنقابات المهنية إلى تصعيد نضالهاشعوب العالم إلى االتحاد " حداش"دعت  −
  .كافة أشكال الظلم والقمع والعنصرية المنطقة المبني على أساس احترام حقوق الشعوب ووقف
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����Jن� �و�:�����"�א������א����6ن����א��ل,14/6/2015(��#��9,1(� �

سرائيلية كـسارات فـي الـضفة    إ ، تشغل بواسطة شركات“هيلبرغسيمنت وسيميكس”إن شركتي  −
 .لمعاهدة جنيف وتستغل الموارد الطبيعية في منطقة محتلة خالفا

 . مليون دوالر من الشركتين وأعلنت إنهاء استثمارها5أن الشركة النرويجية سحبت استثمار  −

المستوطنات فقط وانما مقاطعـة الـشركات    أن قرار الشركة النرويجية يعني مقاطعة ليس منتجات −
 .تربطها عالقات اقتصادية تعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة لها عالقة مع الشركات التيالتي 

� ���ض�א����9ل��:�و��ط�"����א�����ن"��و��"���/� �

 متحف اللوفر وكنيسة سانت شافيل استقبال مجموعة طـالب           كل من  رفض −
   .إسرائيليين، واتهمت إسرائيل المؤسستين بالعنصرية ضد اليهود

الماضـي حجـز    المحاضر في جامعة تل أبيب سفي هاندلر حاول الشهرن إ −
ـ   لمجموعة طالب إسرائيليين في متحف اللوفر وفي كنيسة سـانت  أماكن 

 شافيل في باريس، إال أن جهوده باءت بالفشل،

�����9א���زل�א�#�,��2א�����د�מ�א���3ط�ن�א(��א���Eو�� )23/6/2015(��1زא"��9:�,�
زاب البلجيكية في مجلس بلدية مولينبيك      استندت األح  −

قرارها إلى قـرار االعتـراف    في مدينة بروكسل، في
بدولة فلسطين من قبل بلدية مولينبيـك ـ سـان ـ     

 .م2014 نوفمبر 26المقرر بتاريخ  جون
االشتراكي البلجيكي وحزب العمال البلجيكي اليوم الثالثاء، على  أكد بيان صحفي صادر عن الحزب −

لالحـتالل   يشكله االستيطان على عملية السالم، وعلى ضرورة منع الشركات الداعمة لذيالعائق ا
  .من الربح من األسواق البلجيكية المحلية

�����ًدא����9Mو�����9د�2א��9אز�ل���?�����������2016دو�#�$���3,��1ن����א���� �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)25/6/2015(� �

  لن يسفر عن أي تنازالت من الحكومة البرازيلية2016إن أي عقد قامت به ريو  −

تدعمها بعض النقابات العماليـة       والتي   –الحملة القائمة ضد الشركة اإلسرائيلية       تفسر −
 . على إنها اقرارا بمظالمها-في البرازيل
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سيكون من غير القانوني ومن المخزي توظيف       . ISDSنحن سعداء بأن الحكومة تنأى بنفسها عن شركة         
ة تطور تقنياتها في تواطؤ مع الجرائم اإلسرائيلية، وتتراكم الشكاوى حول مشاركتها في ديكتاتوريات              شرك

�أمريكا الوسطى �

�)10/7/2015(�א���دא�2א����ل�א?��� د���ط��"�N9 ���6א���3ل�א(��א�����و���ط��א����وط �2 �

العمال  التحاداتشاركت دولة فلسطين اليوم الجمعة، في فعاليات المؤتمر الدوري  −
 ألف عامل أيرلندي، وبحـضور      750األيرلندي، والذي يضم في صفوفه أكثر من        

  عضو وفد ومراقب وزائر، والذي يعقد كل عامين،700من  أكثر

10/7/2015(� ��9�א������ن���9 >�א'��א���� دد������9وط ��2
و����ن�א����ط�(� �

  للمؤتمر الـدولي لنقابـة  أيدت نقابة المعلمين اإلسرائيلية مشروع قرار −

المعلمين العالمية يتضمن بندا يؤكد أن المستوطنات هي عقبة أمام السالم           
لو أن النقابـة لـم    مصدر في النقابة اإلسرائيلية إنهوقال . الدولتين وحل

 .دولية مشروع القرار هذا لتعرض جهاز التعليم واألكاديميا في إسرائيل لمقاطعة تؤيد

��1�� Mل��!����M����� �9������� )18/8/2015(�!9�9"����ط�ن"�,
وأطلــق فــرع المقاطعــة وســحب  −

االستثمارات ومعاقبة إسـرائيل فـي      
 –إللغاء حفل ماتيسياهو فالنسيا حملة

، "إلسـرائيل  محـب " قائلين إنه -واسمه الحقيقي ماثيو ميلر
ومطالبين بأن يقدم بيانا علنيا بشأن موقفـه مـن الـصراع            

 .يالفلسطين اإلسرائيلي
� �

���א?��� �:��
�)14/1/2014(�א���3ط�ن�א(��א������ �'ض�א�:6ود�א?���,������מ:�وز���א� �

77�א��77�3ل���:��
���2�77 ��779�وز���77:� ���ط��77"����1 �779��77#ن���77"�&77د����ط�77

�)31/5/2015(����א����وط �2 �

ية إمـا أن تختـار   بإدراك أن على الحكومة اإلسرائيل طالبنا المجتمع الدولي −
، فالطرف الذي يستعمل لغة االمـالءات       المفاوضات ، أو يق المستوطنات طر
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 ، حل الدولتين يجب أن يلزم إسرائيل بوقف االستيطان فورا يجب ان يحاسب، وكل من يدعم

�א�� �:��2א(��א����ط�و����א���3د�א?و�و9��� �

16 �2�777:� ��<777���777�אو�و777�9��ط9��777ون��9ط777�9ق�א���و7779�:��
وز���777

  )18/4/2015(�א����وط �2
في االتحاد   دولة عضو28 وزير خارجية من بين وزراء خارجية 16بعث  −

فيدريكا موغريني،   األوروبي، برسالة إلى وزيرة خارجية االتحاد األوروبي،      
المستوطنات التـي تبـاع فـي شـبكات      يطالبونها فيها اإلسراع بوضع عالمة فارقة على منتجات

 .األوروبيالتسويق في االتحاد 
اسبانيا، ايطاليا، بلجيكا، السويد،  فرنسا، بريطانيا،: الرسالة، معظم وزراء الخارجية في االتحادوقع  −

 .سلوفانيا، هنغاريا، فنلندا، الدنمارك، هولندا ولوكسمبورغ مالطا، النمسا، ايرلندا، البرتغال،

��א���������:�: 

د األوربي بخصوص العالمة الفارقة االتحا نحن نعتقد أن نشر التوصيات في كل الدول األعضاء في" −
الغربية هي خطوة مهمة استعدادا لتنفيذ كامل لسياسة طويلة  على منتجات المستوطنات في الضفة

 "األوروبي لإلبقاء على حل الدولتين األمد لالتحاد
−  القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية المحتلة وفي منـاطق   استمرار توسيع االستيطان غير"أن

 "، يهدد احتمال الوصول إلى اتفاق سالم نهائي وحقيقي1967اسرائيل منذ العام  رى احتلتهاأخ
، "التجارية التـي يـشترونها   على التجار في أوروبا أن يكونوا واثقين بأنهم يعرفون مصدر السلع" −

 . األخضر سيسعدون بذلك المنتجون اإلسرائيليون والفلسطينيون داخل الخط"

�� )�E�2�)20/7/2015دق�א��وמ���>�و�מ�� �:��2א����وط �א���3د�א3و�و9
 M&��9ط�א������ א��א��ل��E/�א�
طو+

بعد إقرار العالمة التجاريـة   أن اسرائيل تخشى من خطوات إضافية لالتحاد األوروبي
يحث األوروبيين على عدم التعامل مع هذه المنتجات  لمنتجات المستوطنات ومنها صياغة دليل إرشادي

 �1אض تنتج في كونها������.  تستغلها إسرائيل بما يخالف القانون الدولي���ط� � �
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�����وط ����9�2دس��
طط��2א�9 ���א��3א�������, ����� )23/7/2015(�א(���د�א?و�و9
 بالقدس اإلتحاد األوروبي مخططات البناء في المستوطنات اإلسرائيلية استنكر −

شـكوكا    تهدد مستقبل حل الدولتين وتثير     الشرقية، وأكد أن هذه المخططات    
 .حول التزام إسرائيل بالتوصل التفاق وسالم مع الفلسطينيين

إصرار إسرائيل علـى مواصـلة       " إن :نشر االتحاد األوروبي بيانا جاء فيه      −
ال تهدد حل الدولتين فحسب      سياسة االستيطان رغم حث ودعوات المجتمع الدولي،      

التفاق سالم مع الفلـسطينيين   تزام إسرائيل بالتوصلبل تثير شكوكا فعلية حول إل
 ، عبر المفاوضات

�)23/7/2015(�1و�و�9��!�ض���و�2�9��>�א�9 و�Pא(��א���� א'��א��2 �

 األوروبـي  االتحاد يفرض أن احتمال عن نُشر مما كبير، بشكل اإلسرائيلي المصرفي الجهاز فوجئ −
 الغربية الضفة في المستوطنات في وأنشطتها اتهااستثمار بسبب اإلسرائيلية البنوك على عقوبات

 المحتلة

  البنوك وخاصة أسهمها، في هبوط إلى أدت ذعر حالة البنوك لهذه األوروبية المقاطعة خطر أثار −
 .تقريبا %2.5 بنسبة ،"ديسكونت"و "ليئومي"و "هبوعليم" مثل البالد خارج ملموس نشاط ديهاالتي ل

واقتـصادية   مالية مؤسسات بيع على الماضي، في اإلسرائيلية للبنوك األوروبية المقاطعة اقتصرت −
   .البنوك هذه في حصصها أوروبية
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��א����ط���2א�دو������ �:��2א(��א��������Q�:�����א��و'/�א?���, �
���א��ل�و���6����Iא���������9�א�د�א���2א��,��,��א���� �����J9,��� &מ�����ط��� � �

������������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21/4/2015(� �

األمريكية، انضمامها  أعلنت نقابة الدراسات المكسيكية الالتينية في الواليات المتحدة −
ومؤسساتها التعليمية، وذلـك بعـد    ة التي تقاطع إسرائيلإلى قائمة المنظمات األكاديمي

ساحقة، خالل المؤتمر الوطني السنوي الذي عقد في  تصويت أعضاءها باإلجماع المطلق وبأغلبية
 .مقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية سان فرانسيسكو، على قرار

 لتحرير الفلسطينية، ا بين في منظمة في بيان صدر عنها، نشرته دائرة شؤون المغتر–أكدت النقابة  −
، “األبارتهايد”االجتماعية، ومناهضة االستعمار والعنصرية وأنظمة  أن لديها التزاما تاريخيا للعدالة

الـسياسي   الحركات االجتماعية المناهضة للعنصرية والمعادية لالستعمار من خالل الفعل ومناصرة
التزام النقابة طويل األمد  االستعمارية الظالمة، ضمنلمقاطعة الممارسات غير العادلة والمؤسسات 

 .بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص لبناء عالقات التضامن مع المضطهدين من كل لون

�����6מ�א?���,�����ط$�����א��ل",��" �)2/5/2015( 

انديانا في الواليات المتحدة األميركية، إلى قائمـة   انضمت كلية إيرلهام بوالية −
والنقابات التعليمية التي تقاطع الشركات األميركيـة التـي    معاهد والجامعاتال

 ."إسرائيل" تتعامل مع

ومقاطعة ثالث شـركات   قد أقر أعضاء مجلس الحكومة الطالبية قرار سحب االستثمارات الجامعية −
يت من المطلق ودون أي اعتراض أو عدم تصو لفلسطين باإلجماع" اإلسرائيلي"تتعامل مع االحتالل 

والـشركات  " اإلسـرائيلي "حراك المقاطعة ضـد االحـتالل    أي عضو ضد القرار، ما يعكس تصاعد
 .معها األميركية المتعاملة

�א���3,����R�9א��א��ل�א ���6ن������� �:��2א����وط ���2ن�����א����ط��:��
�BDS א� �

)1/7/2015(  

 قرار الواليات المتحـدة   اسرائيل ان،األمريكية  في الخارجيةأبلغ المسئولون −
المؤسسات الدولية لـن يـشمل منتجـات المـستوطنات           حماية اسرائيل في  

سيكون من الصعب على الواليـات      ، حيث أنه    االسرائيلية في الضفة الغربية   
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المتحدة حماية منتجات المستوطنات كون المستوطنات مقامة على اراضي مختلة وفـق القـانون              
لية مما سيصعب على الواليات المتحدة دعـم الموقـف االسـرائيلي            الدولي وتخالف الشرعية الدو   

 .بشانها
 

���دود�1���ل���A ��9א?و����� ط�א�������א(��א����
���7א��ل��������������������"���و����7"�7#,���..א ���Eא����,7����ط�7�
7&�����7
������������������������������������������������������!�7=��7ن�א��7وق�א(��7א�����7�9د�

)14/4/2015(� �

حققت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفـرض          −
، أكبر انتصار لها هذا BDS المعروفة عالمية بـ العقوبات عليها،

الفرنسية العمالقـة  " فيوليا"شركة  العام حتى اللحظة، حيث أجبرت
بعد خسارتها لعقود بمليارات الـدوالرات جـراء حملـة     على بيع معظم أعمالها في دولة االحتالل

ولكن حملة المقاطعة ضد الشركة مستمرة حتى إنهـاء فيوليـا لكـل     .المقاطعة ضدها حول العالم
 .االحتالل وحتى تعويض المتضررين تورطها في

�������א�ذ������א3و��ط�א�������א��3א������9��6���0��9د�دא�و:ود����,�א����ط��א�دو�� �
� �

)7/5/2015( �

معركـة ضـد     ، وان المعركـة لـم تعـد       "تهديدا وجوديا لها   "  حمالت المقاطعة   اعتبرت اسرائيل  −
االقتـصادية واألكاديميـة    حمالت المقاطعة "المستوطنات بل على حرب على شرعية إسرائيل وان

اللجنة الوطنيـة لمقاطعـة إسـرائيل     BDS) صبحت تهديدا استراتيجيا، واتهمت منظمةوالثقافية أ
  ".صناعة الكذب"بأنها تعمل على ) عليها وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات

��������������1,�د���ون�و�����ون��6ود��I,دون�د��6מ�����ط��א��7�3ل�א(��7א�����و����9و ��76'� و �7

�و#��� �

الـى   داعيـين   المقاطعة هي شكل من أشكال المقاومة المـشروعة لالحـتالل  اعتبر المشاركين أن −
إسـرائيل إلنهـاء    للضغط على ضرورة تفعيل حملة المقاطعة ومضاعفة الجهود من كافة األطراف

تجاه الشعب الفلسطيني الرازح  إسرائيل العنصرية احتاللها لألراضي الفلسطينية ولفضح ممارسات
 .تحت االحتالل


