
 
 
 

 نجاحات مستمرة لحركة المقاطعة في الجامعات األمیركیة
 
 

 مجلس طالبات كلیة "بارنارد" في نیويورك يصوت بأغلبیة ساحقة لصالح سحب
 استثمارات الكلیة من الشركات المستفیدة من االحتالل اإلسرائیلي

 
 فلسطین المحتلة، 24/04/2018-- في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائیل وسحب االستثمارات
 منھا وفرض العقوبات علیھا (BDS) في الجامعات األمريكیة، صوّت األربعاء الماضي ثلثا طالب كلیة

 "بارنارد"، وھي كلیة لإلناث شريكة لجامعة "كولومبیا" في نیويورك، لصالح الضغط على الكلیة
 لسحب استثماراتھا من الشركات المستفیدة من االنتھاكات اإلسرائیلیة لحقوق اإلنسان.

 
 وقالت  الطالبات إنه وعلى الرغم من محاوالت تأثیر المجموعات المؤيدة إلسرائیل على األصوات ضد
 االستفتاء، بما في ذلك عدة انتھاكات لقواعد الحمالت االنتخابیة، وافقت أكثر من 64٪ من الناخبات

 على االستفتاء.
 

 وبیّن االستفتاء، الذي قّدمته طالبات من منظمتي "صوت يھودي من أجل السالم" و"طالب من
 أجل العدالة في فلسطین"، كیف تنتھك شركات مثل ھونداي للصناعات الثقیلة وشركة المیاة

  الوطنیة اإلسرائیلیة (Mekorot) القانون الدولي.
 

 يذكر أنه، ووفق وصف  منظمة  ھیلِل انترناشونال الصھیونیة، تعّد "بارنارد" من أكثر الكلیات ذات
 الكثافة الیھودية في الواليات المتحدة، إذ ثمة ما يقرب 850 طالبة يھودية في "بارنارد" من إجمالي

 عدد الطالبات البالغ حوالي 2500 طالبة.
 
 

 ائتالف طالبي واسع في جامعة نیويورك يتبنى حركة المقاطعة
 

 تبنى  ائتالف طالبي واسع يضم 50 مجموعة طالبیة في جامعة نیويورك (NYU)، األسبوع الماضي،
 حركة مقاطعة إسرائیل وسحب االستثمارات منھا وفرض العقوبات علیھا (BDS) دعماً للحقوق

 الفلسطینیة. وتعھد االئتالف بدعم المقاطعة األكاديمیة للمؤسسات اإلسرائیلیة وتلك التي ترعاھا
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 الحكومة اإلسرائیلیة، كما طالب الجامعة بإنھاء تعاقداتھا مع الشركات المتورطة في االحتالل
 اإلسرائیلي.

 
 وأورد بیان االئتالف:

 
 نحن ، المجموعات الطالبیة الموقعة أدناه ، نتعھد بالمشاركة في حركة المقاطعة وسحب

 االستثمارات وفرض العقوبات (BDS) لحقوق اإلنسان الفلسطینیة، وذلك من خالل:
 

 مقاطعة البضائع والسلع اإلسرائیلیة المصنعة في األراضي المحتلة، باستثناء تلك●
 فلسطینیة الصنع.

 مقاطعة المؤسسات األكاديمیة اإلسرائیلیة والمؤتمرات التي ترعاھا دولة إسرائیل.●
 مقاطعة أندية نیويورك الموالیة إلسرائیل، Realize Israel و TorchPAC، من خالل●

 عدم المشاركة في رعايات مشتركة، ومقاطعة الجماعات المؤيدة إلسرائیل خارج
Christians United)و (StandWithUs)و (Birthright-Taglit) الحرم الجامعي مثل 

 for Israel) و(the Maccabee Task Force) و(Mosaic United) والمنظمة الصھیونیة
 األمريكیة (AZO)، ولجنة الشؤون العامة األمريكیة اإلسرائیلیة (AIPAC)، ورابطة

.(ADL) مكافحة التشھیر 
●.(BDS) تبني حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
 مطالبة جامعة نیويورك بسحب استثماراتھا من الشركات واالستثمارات المتورطة●

 في االحتالل اإلسرائیلي وانتھاكاته.
 االلتزام باالستمرار باالعتراف بأرض وسیادة الشعوب األصالنیة.●

 
 من جھتھا رحبت اللجنة الوطنیة الفلسطینیة لمقاطعة إسرائیل (BDS) بھذين النجاحین، على

 لسان منسقھا في غزة، عبد الرحمن أبو نحل:
 

 "تلھمنا ھذه األخبار، ال سیما في ھذه األوقات الصعبة التي يمر بھا قطاع غزة المحتل
 والمحاصر، وفي الوقت الذي تتحالف فیه حكومة أقصى الیمین اإلسرائیلي مع حكومة

 ترامب األمیركیة، تأتي ھذه األخبار لتؤكد مجدداً على أھمیة الحمالت الطالبیة ومساھمتھا
.(BDS) في تكثیف التضامن مع الطلبة الفلسطینیین وحركة المقاطعة  

 
 ومجدداً، يبرز دور التضامن الطالبي والشعبي وفاعلیته في فرض مزيد من العزلة على

 نظام االحتالل واألبارتھايد اإلسرائیلي وجامعاته والشركات المتواطئة في جرائمه. إن فرض
 المزيد من العزلة على إسرائیل ھو أھم شكل للتضامن مع نضالنا من أجل الحرية والعدالة

 والمساواة وعودة الجئینا إلى ديارھم.
 

 
 

 اللجنة الوطنیة الفلسطینیة للمقاطعة أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطیني في الوطن والشتات وقیادة حركة مقاطعة إسرائیل (BDS) عالمًیا.
media@bdsmovement.net للمزید من التفاصیل یرجى زیارة  موقعنا اإللكتروني  أو مراسلتنا عبر 
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