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إسرائیل
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  االتحاد العام للمعلمین الفلسطینیین

  فلسطینییناالتحاد العام للكتاب واألدباء ال

 اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات
الفلسطینیة

اتحاد المزارعین الفلسطینیین

 الحملة الشعبیة لمقاومة جدار الفصل
العنصري

  اللجنة الوطنیة للمقاومة الشعبیة 

  اللجنة التنسیقیة للمقاومة الشعبیة

 الحملة الفلسطینیة للمقاطعة األكاديمیة
والثقافیة إلسرائیل

النكبة للجنة الوطنیة العلیا إلحیاء ذكرىا

 االئتالف األھلي للدفاع عن حقوق
الفلسطینیین في القدس

  االئتالف من أجل القدس

  نقابة الوظیفة العمومیة

االتحاد العام للفالحین والتعاونیین الزراعیین

اتحاد الجمعیات الخیرية الفلسطینیة
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لى إ تدعو إسرائیل اللجنة الوطنیة الفلسطینیة لمقاطعة
ضراب العام بتاريخ المشاركة الفعالة في الفعالیات الشعبیة واإل

  :االقتالعي في النقب" مخطط برافر"ضد  15/7/2013

  

الفلسطینیة تدعو اللجنة الوطنیة :  14/7/2013 –فلسطین المحتلة 

وفرض العقوبات علیھا،  وسحب االستثمارات منھالمقاطعة إسرائیل 

جماھیر شعبنا الفلسطیني في كافة  ،أكبر تحالف في المجتمع الفلسطیني

لى المشاركة الفعالة في الفعالیات الشعبیة المعلنة واالستجابة إماكن تواجده أ

األحزاب والمؤسسات الذي دعت الیه ، 15/7/2013اإلثنین، ضراب العام الى اإل

يھدف . "مخطط برافر"سقاط إبحتى   48راضي أالفلسطینیة في  يةالجماھیر

االستعماري االقتالعي إلى مصادرة مئات آالف الدونمات من  ھذا المخطط

األراضي الفلسطینیة وإخالء وتدمیر عشرات القرى والتجّمعات السكنیة البدوية 

الفلسطینیة في النقب، واقتالع وتھجیر عشرات اآلالف من البدو العرب 

  . أراضیھم وبیوتھم، بشكٍل قسرّيالفلسطینّیین من 

  

في العالم إلى تصعید مقاطعة إسرائیل  ائر الحیةكما و تناشد كل أصحاب الضم

في كافة المجاالت، ) BDS(وسحب االستثمارات منھا وفرض العقوبات علیھا 

العسكرية واالقتصادية واألكاديمیة والثقافیة والرياضیة، لوقف ھذا المخطط 

تدعو اللجنة الوطنیة للمقاطعة االتحاد البرلماني االقتالعي الخطیر و

لتجمید عضوية البرلمان ) Inter-Parliamentary Union(الدولي 

جمیع القوانین العنصرية التي و" مخطط برافر"إلى أن يلغي  اإلسرائیلي

، والتي "حماية وتعزيز حقوق اإلنسان"تتعارض مع مبادئ االتحاد، وبالذات مبدأ 

  .األمم المتحدة یقتتناقض مع مواث

  

  .لنتصدى جمیعًا لمخططات دولة االحتالل واألبارتھايد

  

  سكرتاريا اللجنة الوطنیة للمقاطعة

  


