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ة االعماليیة االسوويیدديیةلی االحررکررسالة مفتووحة إإ  

 

االمقاططعة مع االحکوومة ااالسرراائيیليیة آآآلنن!  

للجانن االعملل االحررکة االعماليیة!  
 

لمووااططني إإسرراائيیلل لفتررةة ططوويیلة" ررئيیسس االووززررااء نتنيیاهھھھوو٬، فإنن " االعمليیة االعسکرريیة ستستمرر إإلی آآنن يیتمم إإستعاددةة ااالمنن   ووفقا لما قالهھ
-8(االغارردديیانن٬،  يیسمح باعاددةة إإعمارر غززةة ططالما ال يیتمم نززعع سالحح االمقاوومة. هھھھکذذاا تقالل بعدد اانن تسببتت االددوولة االصهھيیوونة ). وولنن 5

جرريیح ددوونن  7920% منن هھھھؤؤالء ااآلططفالل. 28% منن االمددنيیيینن٬، وو ٬84، منهھا 1938ااالسرراائيیليیة٬، في هھھھجوومهھا االهھمجي٬، بقتلل 
دداانن ااإلمددااددااتت االططبيیة. ووقدد تررکک عشررااتت ااآلالفف بال االحصوولل علی االررعايیة االالززمة٬، بسسبب قصفف محططة تووليیدد االکهھررباء٬، ووفق

أوویی٬، بعددما قصفتت مناززلمم ووحوولتت االی االررکامم. عانی مئاتت منن االفلسططيینيیيینن ااالعتقاالتت االتعسفيیة٬، حتی في االضفة االغرربيیة م
لحقووقق  ااالررقامم منن االمررکزز االفلسططيیني  اايیظظآ٬، حيیثث فصلل االکثيیرر هھھھناکک منن االعملل٬، النهھمم ااعرربوو عنن معاررضتهھمم للقصفف. (هھھھذذهه

-5ااإلنسانن  8 www.	  Pchrgaza.org  .(  

االحکوومة االصهھيیوونيیة فی ااسرراائيیلل٬، ووررااء ررغبة إإباددةة شعبب ووووچووددهھھھا بالکاملل٬، وو اانن يیخلقق ددوواامة منن االعنفف االذذیی يیؤؤثرر علی 
اا االمددنيیيینن منن االشعبب االيیهھووددیی. بالررغمم منن کلل هھھھذذاا٬، تووااصلل حکووماتت االعالمم٬، بما فی ذذلک االسوويیدديیة٬، فی تقدديیمم ددعمهھا  سکانن

االمباشرر وو االغيیرر مباشرر لهھذذاا االنظظامم.  

 

٬، لغايیة ااالجرراائاتت االحاليیة٬، ووکذذلک SEKOووبالتالی  ,6Fاالمتنصليینن منن االنظظامم ااالسرراائيیلی وو ضدد االقوویی االعالميیة٬، کالنقاباتت فی 
	ی ئحنن شررکاء فی ااستمرراارر االهھمجيیة" عندد کتابة " حانن ووقتت إإتخاذذ االمووقفف. إإذذاا نحنن ضامتوونن يیعن  www.seko.sehttp	  

Aktuellt	  Nyheter	  2014	  Juli	  6F	  -‐	  sluta-‐tiga-‐om-‐krigen-‐i-‐Gaza-‐och-‐Irak).  

هھھھوو االحررکة االعماليیة وو خاصة االنقاباتت يیجبب أأنن تأخذذ ززمامم االمباددررةة منن ااآلنن إإلی ااإلحتجاجاتت االضخمة االذذیی   نحنن نعتقدد بأنهھ
ال نخافف منن قوولل االحقيیقة: أألمشکلة أأألساسيیة هھھھی أأنن االحکوومة ااإلسرراائيیليیة٬،  يیؤؤددیی إإلی تررااجع االنظظامم ااإلسرراائيیلی. عليینا اانن

حکوومة صهھيیوونيیة  وو ددوولة عنفف ااستعمارریی جدديیدد. لقدد حانن االووقتت أأنن نالحظظ أأنن إإتفاقق ااسلوو کمثالل للددوولتيینن ليیسس إإال تمدديیدد لتفاقمم 
االفقرر وواالعجزز تحتت االحکمم االعسکرریی االصهھيیوونی االشعبب االفلسططيینی٬، فی حيینن أأنن نسبة متززاايیددةة منن االسکانن االيیهھووددتنجرر إإلی معاناةة 

-ووسيیاسة االتططهھيیرر االعررقی االدديینی االستعمارریی.   

 

مهھما يیکنن٬، ليیسس هھھھناکک بدديیلل سوویی االتحالفف بيینن االمقاوومة االفلسططيینيیة وواالضعفاء منن االيیهھوودد ذذااتت االددخلل االمنخفضض٬، لکی يیقووددوواا 
هھھھؤؤالء أأقوويیاء بما اناتت وواالثقافاتت ووااللغاتت االمختلفة. معآ عمليیة ثوورريیة إلنهھاء االحکوومة االضهھيیوونيیة٬، مع إإحترراامم کاملل لکلل االدديی

يیکفی لتشکيیلل قووةة مضاددةة ضدد االحکوومة االعسکرريیة وواالبووليیسيیة االمددعوومة منن قبلل االوواليیاتت االمتحددةة وواالقوویی االکبرریی ااألخرریی.  

 

رررر بأنفسهھمم شکلل االعمليیة لکی يیق  تجمعاتت االناسس االعاجززةة فی االمنططقة بحاجة االی إإنشاء مؤؤسساتت سلططوويیة خاضة بهھمم لتنفيیذذ هھھھذذهه
وو محتوویی االددوولة االمووحددةة االجدديیددةة فی االمنططقة کلهھا٬، ووإإذذاا ررغبب االناسس٬، إإعططاء االمجالل لتشکيیلل مؤؤسساتت منفصلة خاصة بالهھوويیة 
االقووميیة للططررفيینن. يیجبب االسماحح لالجئيینن االفلسططيینيیيینن بالعووددةة االی مناططقهھمم ااالصليیة. إإنهھاء االسيیاسة ااألستيیططانيیة االيیهھوودديیة ووتقسيیمم 

ااالررااضی.  
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نن هھھھذذاا االمنظظوورر٬، منن االممکنن االجمع للجوولة ااألضعبب ضدد حکوومة ااسرراائيیلل االضهھيیوونيیة٬، ددوونن أأنن ننززلقق االی إإما قبوولل م
االفلسططيینيیيینن کمووااططنيینن منن االددررجة االثانيیة٬، أأوو االووقووفف ضدد االيیهھوودد بشکلل عامم وو معاددااةة االساميیة  

إإررسالل االسفيیرر ااإلسرراائيیلی إإلی االبيیتت٬، قططع  کما أأنن (االمقاططعة) ال يیمکنن أأنن يیکوونن غيیرر االقططع االتامم مع االنظظامم ااألسرراائيیلی٬،
قيیاددااتت   االعالقاتت االددبلووماسيیة وو إإنهھاء جميیع ااالتفاقيیاتت وواالتعاوونن ااإلقتصادديیة٬، االسيیاسيیة وو ااالبحاثث. هھھھذذاا هھھھوو ما يیجبب أأنن تططالبهھ

االمنظظماتت االعماليیة وواالمحسووبيینن علی االحررکة االعماليیة منن االحکوومة االسوويیدديیة.  

 

ال تکوونن لدديینا أأیی ثقة بب ااألممم االمتحددةة أأوو ااإلتفاقيیاتت االتی تعقدد تحتت هھھھيیمنة االقوویی االقضيیة٬،   هھھھذذهه االتأرريیخ تبيیيینن بووضووحح أأننا فی
االکبرریی٬، لهھذذاا علی االحررکة االعماليیة نفسهھا أأنن تتبنی عملل تضامنی ددوولی ووااسع. لذذاا يیجبب أأنن نقوولل بشکلل ووااضح ال لکلل نووعع منن 

االبددء فووررآآ لبناء لجانن عملل محليیة  6Fنن االنقاباتت االعماليیة فی االسالمم) ااوو االقووااتت (االددووليیة). لذذاا نحنن ننتظظرر م قووااتت ( حفضض
إلستخدداامم جميیع االسبلل للضغطط علی االحکوومة االسوويیدديیة لکی تقاططع االحکوومة ااإلسرراائيیليیة بشکلل کاملل. نططالبب بررفع االحضارر عنن 

جميیع االعقباتت عنن إإررسالل  االتططهھيیرر وواالتميیيیزز االعررقی. أأنن يیتمم ااإلفررااجج عنن االسجناء االسيیاسيیيینن وو إإززاالة  غززةة. ووقفف جميیع أأنووااعع
. ووفی نفسس االووقتت ندديیرر عملل تضامنی مستقلل ٬،ستنددآآ علی قاعددةة االحررکة االعماليیة.االمساعددااتت وو إإعاددةة االبناء  

  نحنن بأنفسنا ننططلقق فی هھھھذذاا ااإلتجاهه

      2014أأبب / 11

 

 

 

 


