
 

 

 
 

  

 اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل
اإلستثمارات منها وفرض العقوبات وسحب 

 هي حتالف عريض ملعظم  (BNC)عليها
ات واملؤسسات يف اجملتمع والنقاب القوى

 املدني الفلسطيني
 

 :عضاءاملؤسسات األاملنظمات و
 واإلسالمية يف فلسطني القوى الوطنية

   االحتاد العام لعمال فلسطني
           نيالحتاد العام لنقابات عمال فلسطا

 شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية
  اهليئة الوطنية للمؤسسات األهلية

 الفلسطينية  

  احتاد النقابات املستقلة

 حلق العودة االئتالف الفلسطيني العاملي

 مبادرة الدفاع عن فلسطني وهضبة اجلوالن
 نيالسورية احملتلت  

  لمرأة الفلسطينيةلحتاد العام اال

  احتاد املزارعني الفلسطينيني

  العنصري احلملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل

 ية اللجنة الوطنية للمقاومة الشعب

   احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية 
  والثقافية إلسرائيل  

  النكبة اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى

 االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني 
  يف القدس  

  االئتالف من أجل القدس

  احتاد اجلمعيات اخلريية الفلسطينية

  الراصد االقتصادي الفلسطيني

 مراكز الشباب يف خميمات الالجئني  احتاد
 الفلسطينيني   

 جممع النقابات املهنية يف فلسطني

 

 

www.BDSmovement.net  

info@bdsmovement.net  

 

 

 
 

 لتورطها في االحتالل اإلسرائيلي" أديداس"قاطعوا 
 

ويدعو إلى  "ديداسأ"المجتمع المدني الفلسطيني يرحب بالمقاطعة العربية لشركة 
 حملة مقاطعة عالمية ضد الشركة لتورطها في االحتالل اإلسرائيلي

 
ترحب مؤسسات المجتمع المدني  -- 8108( أبريل)نيسان  82رام هللا المحتلة، 

مقاطعة شركة ل الداعيفلسطيني بقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ال
دولة أديداس نظراً لرعايتها لماراثون رياضي إسرائيلي يخرق القانون الدولي ويخدم 

على وجه  [1] .شرعي لمدينة القدسال غيرفي سعيها لتبيض إحتاللها  االحتالل
رغم  ،القاضي بمقاطعة أديداس الخصوص، فإن قرار االتحاد المصري لكرة القدم

تدعو . [2]يستحق اإلشادة ،التبعات المالية التي سيتكبدها االتحاد جراء هذا القرار
لمقاطعة إسرائيل لحملة مقاطعة عالمية ضد شركة  الفلسطينية اللجنة الوطنية

خر يهدف إلى آ أديداس حتى تنهي رعايتها لما يعرف بماراثون القدس أو أي نشاط
المحتلة والتغطية  رة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في القدسصو تجميل

 .للقانون الدولي على انتهاكاتها
 

أية إجراءات تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، "لقد شددت األمم المتحدة مراراً بأن 
تعتبر غير قانونية،  المقدسة لفرض قوانينها وتشريعاتها وإدارتها في مدينة القدس

عن كل هذه اإلجراءات إسرائيل للكف بال صالحية، وتدعو الي الغية وباطلة ووبالت
إن شراكة اديداس مع بلدية القدس اإلسرائيلية، الذراع  [3]."شرعيةالغير األحادية و

الرئيسي لدولة االحتالل في الجزئين الشرقي والغربي من المدينة، تعتبر خرقاً لقرار 
 .األمم المتحدة

 
وهي أوسع إئتالف  -- [4]كشفت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل ،8100في العام 

ديداس أتواطؤ شركة  -- للمؤسسات، واألحزاب، و االتحادات، والنقابات الفلسطينية
بشكل غير شرعي القدس يعبر مساره في ما يسمى بماراثون القدس، الذي 

 .سطينية المحتلةيعزز قبضة إسرائيل على األراضي الفلبالتالي الشرقية المحتلة و
بعد تجاهلها . ودعت اللجنة شركة أديداس لسحب رعايتها لهذا الحدث الرياضي

 الجماهيريةوعلى ضوء تنامي حركة المقاطعة  ،لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني
أصبحت أديداس  ،إلسرائيل في العالم العربي نتيجة للثورات الشعبية في المنطقة

األمر الذي سيؤدي حتماً إلى خسائر  ،العالم العربيهدفاً لحمالت المقاطعة حول 
وتنامي حركة مقاطعة  من جهة لثورات العربيةإن انتشار ا. مبيعاتهاكبيرة في 

من جهة  ياً عالم (BDS) إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
 .اً ظباهليصبح ثمن التورط في خروقات إسرائيل للقانون الدولي رفعا قد أخرى 

 
، حيث خسرت العمالقة منذ أشهر قليلةالدرس هذا ألستوم لقد تعلمت شركة 

مليار دوالر على خلفية  4.9عقداً سعودياً بقيمة  8100الفرنسية في تشرين ثاني 
الذي يربط القدس  [5]تورطها المباشر في مشروع القطار الخفيف اإلسرائيلي

 .ةفلسطينية المقامة على أراض شرعيالغير  يةسرائيلالمستعمرات اإلالمحتلة ب
 

ديداس، أبالشراكة مع  "ماراثون القدس"نظم التي تإن بلدية القدس اإلسرائيلية، 
كانت ومنذ تأسيسها المنفذ الرئيسي لسياسات التطهير العرقي، واالحتالل، 

تماشياً مع . [6]في القدسالتي تتبعها حكومة االحتالل بشكل ممنهج  األبارتهايدو
وقع اإللكتروني الرسمي لماراثون القدس إلى القدس الشرقية يشير الم النهجهذا 



ال معتبراً الفلسطينيين كأجانب  ،"موطن المواطنين األردنيين سابقاً "باعتبارها 
 [7]. للبالد سكان األصليينال
 
قد اتهم جون دوغارد، أستاذ القانون الدولي البارز، ورائد قانون حقوق االنسان في ل

يا ومقرر األمم المتحدة السابق لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، جنوب أفريق
خضاع الفلسطينيين في األرارضي المحتلة، وبالذات في القدس إإسرائيل مراراً ب

 :[8]لسياسات الفصل العنصري، حيث يقول ،الشرقية
 

إن أوجه التشابه بين وضع المقدسيين ووضع سكان جنوب إفريقيا السود "
قانون مناطق المجموعات لدينا كان . ا يخص حقوق اإلقامةكبيرة في م

تصنيف مناطقي  كالقديم في جنوب أفريقيا، وفي القدس الشرقية، هنا
ينتج نفس التبعات التي أنتجها التصنيف العرقي في جنوب أفريقيا في ما 

أين تذهب للمدرسة ، أين تستطيع أن تقيم، ا/من بإمكانك الزواج منهيخص 
 ."أو المشفى

 
ل وروبي في القدس إلى سياسات إسرائيتقرير حديث لبعثة االتحاد األ كما ورد في

 : ما يلي ةينفي المد القانونيةغير 
 

تقويض العن طريق  [للقدس]تعمل إسرائيل بفعالية على إدامة ضمها "
لوجود الفلسطيني في المدينة من خالل استمرارها في توسيع المنهجي ل

الء، ، استمرار هدم البيوت واإلخدلتقسيم المقي   المستوطنات، التخطيط وا
 [9]."متكافئةالغير والسياسات التعليمية 

 
ل ي، راك(adequate housing)حول المسكن المالئم  ةاألمم المتحدة الخاص ةمقررأما 

في القدس  "استراتيجية تهويد"إلى حد إتهام إسرائيل بتنفيذ  تذهب ، فقدرولنيك
 : قولتحيث  ،وأماكن أخرى

 
تعزز السلطات  من الجليل والنقب حتى القدس الشرقية والضفة الغربية،"

ويقتلع األقليات،  نمية المناطقية، يستثني ويميز ضداإلسرائيلية نموذجاً للت
التجمعات الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع تنمية  يؤثر بشكل خاص على

 [10]."بالغالب متسارعة في المستوطنات اليهودية
 
ومأسسة  [11]"إعادة تسويق إسرائيل"لماراثون اإلسرائيلي كجزء من عملية يأتي ا 

 يتباهى نير بركات، رئيس بلدية. المحتلة القدسشرعية على الغير رتها سيط
فخور بأن عاصمة إسرائيل هي جزء "بأنه  ، على سبيل المثال،القدس االحتالل في

 [12]."من الماراثونات التي تقام حول العالم

 
جريمة التطهير العرقي  تبيض ائيل فيلقد اختارات أديداس عن علم مساعدة إسر

مجمل نظام االحتالل، واالستعمار،  وحسب، بل التي تمارسها إسرائيل في القدس
وعليه، تدعو اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل كافة . الذي تتبناه والفصل العنصري

بمقاطعة كافة  لشباب في العالم العربي،، وبالذات قطاع اأصحاب الضمائر في العالم
ديداس، لكي تتحمل مسؤولية تورطها في أالبضائع التي تنتجها وتبيعها شركة 

 .خروقات إسرائيل للقانون الدولي
 

 
 
 



[1] http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/04/20124417011120487.html 
[2] http://english.ahram.org.eg/NewsContent/6/52/39674/Sports/National-Teams/Egypt-to-boycott-
proIsrael-Adidas-kit-manufacturer.asp 
[3] http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/567A1DA2BA02909F852578290053DD1D 
[4] http://www.bdsmovement.net/2011/adidas-feb11statement-5421#.T5j0NKuP-P8 
[5] http://www.bdsmovement.net/2011/alstom-loses-saudi-haramain-8253#.T5j4HKuP-P8 
[6] The policies of the Jerusalem Municipality are widely documented. For one example see: 
www.alhaq.org/pdfs/Report%20-%20The%20Jerusalem%20Trap.pdf 
[7] http://electronicintifada.net/content/athlete-abused-israeli-soldier-carrying-palestine-flag-
jerusalem-marathon/11077 
                                                    [8] http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/06/southafrica.israel 
[9] http://www.scribd.com/doc/78648359/EU-Heads-of-Mission-Report-Jerusalem-2011  
[10] http://news.nationalpost.com/2012/02/12/un-report-accuses-israel-of-pushing-palestinians-from-
jerusalem-west-bank/ 
[11] http://www.forward.com/articles/2070/.  Ben White provides a comprehensive discussion of the 
brand-Israel effort in http://electronicintifada.net/v2/article11093.shtml 
[12] http://electronicintifada.net/content/athlete-abused-israeli-soldier-carrying-palestine-flag-
jerusalem-marathon/11077 
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