نداء تونسي للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل
ج>اء االع>تراف األخ>ير ل>لرئ>يس ت>رام>ب ب>أ ّن ال>قدس ع>اص>مة إس>رائ>يل وب>تواط>ؤ م>كشوف م>ع ب>عض األن>ظمة ال>عرب>ية ل>يذ ّ >ك>ر
بش ّدة املواطنني العرب بمسيرة التطبيع الزاحفة لعالقات العالم العربي مع الكيان االستعماري الصهيوني.
ن >>حن ،ج >>ام >>عيون وم >>ثقفون وف >>نان >>ون ت >>ون >>سيون ن >>عبّر ع >>ن ت >>ضام >>ننا امل >>طلق م >>ع ال >>شعب الفلس >>طيني ال >>شقيق ف >>ي دف >>اع >>ه
املستميت عن حقوقه املشروعة والثابتة في مقاومته لالحتالل واالستعمار وامليز العنصري اإلسرائيلي.
اس>>تجاب>>ة ل>>دع>>وة امل>>جتمع امل>>دن>>ي الفلس>>طيني ل>>لمقاط>>عة وس>>حب االس>>تثمارات وتس>>ليط ال>>عقوب>>ات ع>>لى إس>>رائ>>يل )(BDS
ف>>إن>>نا ن>>علن ع>>ن انخ>>راط>>نا ف>>ي الح>>ملة ال>>عامل>>ية ل>>لمقاط>>عة األك>>ادي>>مية وال>>ثقاف>>ية إلس>>رائ>>يل ) (PACBIوب>>ال>>خصوص الح>>رك>>ة
العاملية )(BDS
-

نلتزم بمقاومة ّ
كل أشكال التطبيع في عالقات العالم العربي بالكيان االستعماري الصهيوني.

-

ندعو زمالءنا من التونسيني والتونسيات ،داخل البالد وخارجها إلى:

أي ش>>كل م>>ن أش>>كال ال>>تعاون األك>>ادي>>مي وال>>ثقاف>>ي وف>>ي أي مش>>روع مش>>ترك م>>ع
 .1االم>>تناع ع>>ن امل>>شارك>>ة ف>>ي ّ
املؤسسات ومراكز البحث اإلسرائيلية.
 .2امل >>طال >>بة ب >>امل >>قاط >>عة ال >>كام >>لة ل >>لمؤس >>سات اإلس >>رائ >>يلية ف >>ي املس >>توى ال >>وط >>ني وال >>دول >>ي ب >>ما ف >>ي ذل >>ك إي >>قاف ك >>ل
أشكال التمويل والدعم لهذه املؤسسات.
 .3إدان >>ة ال >>سياس >>ة اإلس >>رائ >>يلية وذل >>ك ب >>ال >>ضغط ع >>لى الج >>معيات وامل >>نظمات األك >>ادي >>مية وامل >>هنية وال >>ثقاف >>ية ح >>تى
تتبنّى القرارات املتماشية مع مبادئ BDS – PACBI
 .4ال>>دف>>اع ع>>ن ال>>حق ف>>ي ال>>تعليم وع>>ن الح>>ري>>ات األك>>ادي>>مية للفلس>>طينيني وك>>ذل>>ك ب>>مسان>>دة ال>>طلبة وال>>عام>>لني ف>>ي
الجامعات الفلسطينية في دفاعهم عن هذه الحقوق.
 .5دع>م امل>ؤس>سات ال>ثقاف>ية وال>فنان>ني الفلس>طينيني ف>ي ن>ضال>هم ض> ّد االح>تالل وال>تمييز ال>عنصري اإلس>رائ>يليني
والنهوض باإلنتاج الثقافي الفلسطيني في تونس.

 اس>تلها ًم>ا م>ن تج>رب>ة الح>رك>ة امل>ناه>ضة ل>سياس>ة ال>تمييز ال>عنصري ف>ي ج>نوب إف>ري>قيا ،ت>سعى الح>ملة ال>دول>ية BDSب>>قيادة امل>>جتمع امل>>دن>>ي الفلس>>طيني إل>>ى ت>>كثيف ال>>ضغط االق>>تصادي وال>>سياس>>ي ع>>لى إس>>رائ>>يل ح>>تى ت>>عترف
بالحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني وتلتزم باالحترام الكامل ملقتضيات القانون الدولي وذلك بــ:
) (iإنهاء االحتالل ووضع حد لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي العربية وإزالة الجدار العازل.
) (iiاالع>تراف ب>ال>حقوق األس>اس>ية ل>لمواط>نني الفلس>طينيني امل>قيمني ب>إس>رائ>يل وب>حقهم ف>ي امل>ساواة ال>كام>لة م>ع
ب>>قية امل>>تساك>>نني )وه>>م الفلس>>طينيون ال>>ذي>>ن ص>>مدوا ف>>ي وج>>ه ال>>تطهير ال>>عرق>>ي خ>>الل ن>>كبة ب>>عث إس>>رائ>>يل س>>نة
(1948

) (iiiاح>>ترام وح>>ماي>>ة ودع>>م ح>>قوق ال>>الج>>ئني الفلس>>طينيني ف>>ي ال>>عودة إل>>ى دي>>اره>>م واس>>ترج>>اع م>>متلكات>>هم ك>>ما
ينص على ذلك القرار عدد  194ملنظمة األمم املتحدة.
ّ
وهي املطالب الثالث التي نادى بها املجتمع الفلسطيني في بيان  9جويلية . 2005

ندعو كافة القوى الديمقراطية التونسية واملجتمع املدني لالنخراط في هذه الحركة وذلك :
ا .ب>معارض>ة ت>طبيع األن>ظمة ال>عرب>ية ال>تي ت>قيم ع>الق>ات رس>مية أو ش>به رس>مية م>ع إس>رائ>يل وم>مارس>ة ض>غوط
ف> ّعال>ة ل>قطع ك ّ>ل ال>عالق>ات ال>دب>لوم>اس>ية واألم>نية واالق>تصادي>ة وال>سياح>ية وال>ثقاف>ية وال>ري>اض>ية م>ع ال>كيان
االستعماري الصهيوني وممثليه.
ب .ب>تكثيف ح>مالت امل>قاط>عة ال>عرب>ية ال>حال>ية ض>د إس>رائ>يل وش>رك>ائ>ها والش>رك>ات ال>دول>ية امل>تورط>ة ف>ي الج>رائ>م
>ختصة ف >>ي
>اص>>ة ت >>لك ال >>تي ف >>ي ال >>قدس م >>ثل الش >>رك >>ة األم >>نية  ،G4Sوش >>رك >>ة  ALSTOMامل >
اإلس >>رائ >>يلية خ > ّ> > >
ّ
ال> >>نقل الح> >>دي> >>دي ،و ،Caterpillarو Hyundai Heavy Industriesو Volvoامل> >>تورط> >>ة ف> >>ي ه> >>دم م> >>نازل
الفلسطينيني وبناء املستوطنات ،واملؤسسة الصيدلية اإلسرائيلية. TEVA
ت .ب>>امل>>شارك>>ة ال>>نشيطة ف>>ي الح>>مالت ال>>دول>>ية لتح>>ري>>ر األس>>رى ال>>سياس>>يني الفلس>>طينيني ال>>قاب>>عني ب>>ال>>سجون
اإلس>رائ>يلية ف>ي ان>تهاك ص>ارخ ل>لقان>ون ال>دول>ي ح>يث أن ال>كثير م>نهم م>عتقلون إداريّ>ا أي م>سجون>ون ب>دون
إدانة وال محاكمة.

ي&&مكن االطّ&الع ع&&لى ال&&قائ&&مة ال&&كام&&لة ل&&لموق&&عني ع&&لى ال &نّداء و ي&&مكن ل&&لجام&&عيني وال&&فنّان&&ني وامل&&ث ّقفني
والصحفيني التّونسيني توقيعه في هذا العنوان tacbi.org :

