
 

 

 
 انهجُخ انىطُيخ دلقبطؼخ إسسائيم

وسحت اإلستثًبزاد يُهب وفسض انؼقىثبد 
 هي حتبنف ػسيط دلؼظى انقىي  (BNC)ػهيهب

 وادلؤسسبد يف اجملتًغ ادلدَي انفهسطيُي وانُقبثبد
 

 :ػضبءادلؤسسبد األادلُظًبد و
 واإلسالييخ يف فهسطني انقىي انىطُيخ

   االحتبد انؼبو نؼًبل فهسطني
           نيالحتبد انؼبو نُقبثبد ػًبل فهسطا

 شجكخ ادلُظًبد األههيخ انفهسطيُيخ
  اذليئخ انىطُيخ نهًؤسسبد األههيخ

 انفهسطيُيخ  

  حتبد انُقبثبد ادلستقهخا

 حلق انؼىدح االئتالف انفهسطيُي انؼبدلي

 اإلئتالف انُقبثي دلقبطؼخ إسسائيم
 يجبدزح اندفبع ػٍ فهسطني وهضجخ اجلىالٌ

 نيانسىزيخ احملتهت  

 هًسأح انفهسطيُيخنحتبد انؼبو اال
  اإلحتبد انؼبو نهًؼهًني انفهسطيُيني
 اإلحتبد انؼبو نهكتبة انفهسطيُيني

 بد َقبثبد أسبذرح ويىففي اجلبيؼبد انفهسطيُيخاحت

  احتبد ادلزازػني انفهسطيُيني

  انؼُصسي احلًهخ انشؼجيخ دلقبويخ جداز انفصم

 انهجُخ انىطُيخ نهًقبويخ انشؼجيخ 

   احلًهخ انفهسطيُيخ نهًقبطؼخ األكبدمييخ 
  وانثقبفيخ إلسسائيم 

  انُكجخ انهجُخ انىطُيخ انؼهيب إلحيبء ذكسي

 ئتالف األههي نهدفبع ػٍ حقى  انفهسطيُيني اال
  يف انقدس 

 االئتالف يٍ أجم انقدس
 َقبثخ انىفيفخ انؼًىييخ

 اإلحتبد انؼبو نهفالحني وانتؼبوَيني انززاػيني

  احتبد اجلًؼيبد اخلرييخ انفهسطيُيخ

  انساصد االقتصبدي انفهسطيُي

 احتبد يساكز انشجبة يف خميًبد انالجئني 
  انفهسطيُيني 

 رلًغ انُقبثبد ادلهُيخ يف فهسطني

www.BDSmovement.net  

info@bdsmovement.net  

 

 

 صحفي بيبن

تذيه بشذة مشبركة شخصيبت اللجنة الىطنية لمقبطعة إسرائيل 
 عربية في مؤتمر هرتسليب اإلسرائيلي

 

ثنهجُز ثنٕغُٛز نهًمجغؼز ٔدشذر  صذٍٚ -- 22/1/2012 ،فلسطيه المحتلة
 غٛذثن. ف.س.يشجسكز يضحذثٍٛ ػشح، ٔدجنزثس ػعٕ ثنهجُز ثنضُفٛزٚز فٙ و

 ثنثجَٙ ػشش، ٔثنز٘ عٛؼمذ( ثإلعشثةٛهٙ)ٛج صجةخ ػشٚمجس، فٙ يؤصًش ْشصغه
. "إعشثةٛم ٔثنششق ثألٔعػ ،فٙ ػٍٛ ثنؼجصفز"صحش ػُٕثٌ  ثألعذٕع ثنمجدو

ٚؼضذش يؤصًش ْشصغهٛج ثألْى فٙ ثألٔعجغ ثالعضخذجسثصٛز ٔثنؼغكشٚز ثإلعشثةٛهٛز 
ُٚؼُٗ  ُٚؼذ يٍ [1]ثإلعشثةٛهٙ " ثأليٍ ثنمٕيٙ"دضطٕٚش ٔصؼضٚض إر أَّ   أشذ، ٔدزنك 

يؼٓذ ثنذسثعجس "ٚؼمذ  ،0222يُز . ػهٗ ثنمعٛز ثنفهغطُٛٛز خطٕسرنًؤصًشثس ث
ْزث ثنًؤصًش عًُٕٚج دٓذف يشثجؼز ثنغٛجعجس ثإلعشثةٛهٛز " ثإلعضشثصٛجٛز

نهؼجو ثنغجدك ٔصحذٚذ يؼجنى ثنغٛجعجس نهؼجو ثنًمذم ٔيشثحم ( دجنزثس ثأليُٛز)
شثةٛهٛز ثنًضؼجلذز فٙ ج نهحكٕيجس ثإلعج أعجعًٛ يشجؼً  نزنكأخشٖ لجديز، ٔٚؼذ 

ن مشبركة أي متحذث إ .ثصخجر لشثسثصٓج ثنؼذٔثَٛز ٔصحذٚذ حشٔدٓج ثنمجديز
االحتالل " أمه"عربي في مؤتمر هرتسليب تعذ تىاطئبً مشيًنب في تعزيز 

وتقىيًضب لنضبلنب مه أجل الحرية والعىدة  واألببرتهبيذ اإلسرائيلي
 .وتقرير المصير

 
جغؼز، ٔثنضٙ صعى أكذش صحجنف نمٕٖ ٔثصحجدثس صُظش ثنهجُز ثنٕغُٛز نهًم

ثنؼشدٛز ٔيُظًجس ٔشذكجس ثنًجضًغ ثنًذَٙ ثنفهغطُٛٙ، إنٗ ْزِ ثنًشجسكز 
فٙ ثنًؤصًش أَٓج صضُجلط صًجيجً يغ إسثدر ثنشؼخ ثنفهغطُٛٙ ثنضٙ  ثنًغضٓجُز

ػذشس ػُٓج ثنغجنذٛز ثنغجحمز يٍ أحضثدّ ٔأجغجيّ ثنُمجدٛز ٔثالجضًجػٛز 
نًمجغؼز إعشثةٛم ٔعحخ ثالعضثًجسثس يُٓج ٔفشض  0222َذثء ٔثنُعجنٛز فٙ 

حضٗ صُصجع دجنكجيم نهمجٌَٕ ثنذٔنٙ ٔيذجدا حمٕق ( BDS)ثنؼمٕدجس ػهٛٓج 
 BDSٔصأصٙ ْزِ ثنًشجسكز فٙ ثنٕلش ثنز٘ صحمك حًهز [ 0. ]ثإلَغجٌ

ثَضصجسثس ْجيز ػهٗ ثنصؼٛذ ثاللضصجد٘ ٔثألكجدًٚٙ ٔثنثمجفٙ، يًج ٚجؼهٓج 
ط ثنُظش ػٍ ثنُٕثٚج، فٙ يؼشكز إعشثةٛم ظذ شؼذُج ٔظذ حًهز يشجسكز، دغ

 .ثنًمجغؼز صحذًٚذث
 

إعشثةٛم  ششػُّ جشثةىصغٓى فٙ ػشح فٙ ْزث ثنًؤصًش  يضحذثٍٛ ثٌ يشجسكز
يٍ خالل إػطجء ثَطذجع صثةف  ظذ شؼذُج ثنفهغطُٛٙ ٔكجفز شؼٕدُج ثنؼشدٛز

ثحضالنٓج ٔػُصشٚضٓج دٕجٕد ػاللجس غذٛؼٛز دٍٛ ثنؼجنى ثنؼشدٙ ٔإعشثةٛم سغى 
 .ٔيخجنفضٓج ثنًغضًشر نهمجٌَٕ ثنذٔنٙ ٔنحمٕق شؼذُج

 
حًهز ثنًمجغؼز ثنضٙ إنٗ  صُعىأٌ ثنشخصٛجس ثنؼشدٛز  ْزِال َضٕلغ يٍ 

دأ٘ ػًم  ثنمٛجو ج ػذويُٓ َضٕلغ ُجٔنكُ ثنفهغطُٛٙ، ٚمٕدْج ثنًجضًغ ثنًذَٙ
ٚعؼف ثنضعجيٍ  يٍ شأَّ أٌ ٚعؼف ثنحًهز ثنؼجنًٛز نهًمجغؼز ٔدجنضجنٙكٓزث 

 .ثنؼجنًٙ ثنٓجةم ٔثنًضُجيٙ يغ شؼذُج
 

ثٜخزر فٙ ثالَضشجس فٙ أسججء ثنًؼًٕسر دجصش إٌ حًهز يمجغؼز إعشثةٛم 
غٛش ثنمجدهز  شؼذُجحمٕق صؤعظ العضؼجدر شؼذُج صخى ثنضعجيٍ ثنذٔنٙ يغ 

نضضعجفش جًٛغ ثنجٕٓد نضمٕٚز ْزِ ثنحًهز، ال ثنضغذخ  نمذ آٌ ثألٔثٌ. نهضصشف
 .ؼجفٓجفٙ إظ



 
ٔثعضًشثس ثنحصجس ثنٕحشٙ  إَُج فٙ ثنٕلش ثنز٘ ٚضؼشض فّٛ شؼذُج فٙ لطجع غضر ثنًحضم نهؼذٔثٌ ثنًغضًش

ٔغٛش ثنششػٙ ثنز٘ دّيش ثاللضصجد ثنًحهٙ، ٔدفَغ يتجس ثٜالف إنٗ يج دٌٔ خػ ثنفمش، ٔصغذَّخ فٙ حشيجٌ 
ٔثعغ ألْهُج يٍ ثنًشثفك ثنصحٛز ٔثنضؼهًٛٛز، ٔأنحك ديجسثً ْجةالً دجنذٛتز، ٔفٙ ثنٕلش ثنز٘ ٕٚثصم فّٛ 

ز دخطٗ حثٛثز ٔيضغجسػز، ٔصضفجلى حًهز ثنضطٓٛش ثنؼشلٙ ثالعضٛطجٌ ثالعضؼًجس٘ صحفّ فٙ ثنعفز ثنغشدٛ
ٔٚغضًش  فٙ عجٌٕ ثالحضالل، ثنضذسٚجٙ ألْهُج فٙ ثنمذط ٔثألغٕثس ٔثنُمخ، ٔصغضًش يؼجَجر ثٜالف يٍ أعشثَج

ال ٚغؼُج  حشيجٌ ثنًالٍٚ يٍ الجتُٛج يٍ حمٓى ثنطذٛؼٙ ٔثنًكفٕل دٔنًٛج دجنؼٕدر إنٗ ثنذٚجس ثنضٙ ششدٔث يُٓج،
دٔنز ثالحضالل " أيٍ"كٛف صمذهٌٕ ػهٗ أَفغكى دٔس ثنًضٕثغب فٙ صؼضٚض : ٌ َغأل ثنًشجسكٍٛ ثنؼشحإال أ

 ؟ٔثنضغطٛز ػهٗ جشثةًٓج
 

 ،ٍٛثنفهغطُٛٛدجنزثس ٔ ،ٌ ثنهجُز ثنٕغُٛز نهًمجغؼز صطجنخ كجفز ثنًشجسكٍٛ ثنؼشحئف ،دُجء ً ػهٗ يج عذك
غهذٛز ثنغجحمز يٍ يجضًؼُج ثنفهغطُٛٙ ثنذثػى ثحضشثو لشثس ثألدجالَغحجح ثنفٕس٘ يٍ يؤصًش ْشصغهٛج ٔ

 . نحًهز ثنًمجغؼز
 

 اللجنة الىطنية لمقبطعة إسرائيل وسحب االستثمبرات منهب وفرض العقىببت عليهب
 

 
[1 ]ryID=425http://www.herzliyaconference.org/eng/?Catego   
[0 ]http://www.bdsmovement.net/call#.Txq8UtUhSW4 
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