
	
	

نداء نقابات العمال الفلسطینیة للتحرك الفوري والعاجل من قبل النقابات 
 العمالیة الدولیة

 2021أیار   22
 

 نداء للتحرك
 

تدعو النقابات العمالیة الفلسطینیة والمنظمات العمالیة عبر فلسطین التاریخیة إخواننا وأخواتنا في 
الحركة النقابیة العالمیة إلى اتخاذ إجراءات فوریة تضامنا مع النضال الفلسطیني من أجل الحریة 

 والعدالة.
 

ضد  ملة العنف والتطھیر العرقيفبینما تواصل عصابات المستوطنین اإلسرائیلیین وقوات االحتالل ح
الفلسطینیین في غزة والشیخ جراح واللد وحیفا، نتحمل كعمال فلسطینیین وطأة ھذا العنف بوجودنا في 

 طلیعة النضال من أجل التحرر.
 

نظم النشطاء والنقابات العمالیة الفلسطینیة ھذا األسبوع إضرابًا عاًما في فلسطین التاریخیة، ھو األول 
 في التاریخ الحدیث إذ جمع بین الفلسطینیین في كّلِ أماكن تواجدھم. من نوعھ

 
ومع ذلك، لتحقیق التحرر، نطلب من رفاقنا وأصدقائنا في الحركات النقابیة عالمیاً التضامن معنا، حیث 

نحتاج ھذا التضامن أكثر من أي وقت مضى مع تصعید إسرائیل لھجماتھا ووحشیتھا، ونحتاج إلیھ 
 لكبح جماح آلة الحرب اإلسرائیلیة عن مواصلة المجازر. بشكل عاجل

 
ندعوكم للوقوف معنا ورفع أصواتكم والتحرك العملي. فنحن كنقابات عمالیة، نفتخر بإرثنا بالوقوف 

ضد االضطھاد عالمیاً، ولدینا القدرة على وقف دعم األنظمة العنصریة. ولطالما لعبت الحركة النقابیة 
سیًا وملھًما في التزامھا الشجاع بحقوق اإلنسان وفرضت بقیادة العمال، عقوبات جدیة العالمیة دوًرا رئی

  غیر مسبوقة ضد األنظمة القمعیة.
 

 باسم األممیة والتضامن، ندعو النقابات العمالیة إلى:
 
 

إصدار بیانات تضامن علنیة وصریحة مع الشعب الفلسطیني، واإلعراب عن دعم المقاطعة  •
 رات وفرض العقوبات ضد إسرائیل لتتماشى مع التزاماتھا بموجب القانون الدولي.وسحب االستثما

المشاركة في اإلضرابات العامة المستقبلیة التي تدعو إلیھا المنظمات الشعبیة والنقابات  •
 الفلسطینیة من خالل االحتجاجات والوقفات.

تواطئة في دعم واستدامة اتخاذ خطوات فوریة وملموسة للتأكد من أن النقابات نفسھا لیست م •
القمع اإلسرائیلي. وذلك، على سبیل المثال، من خالل سحب أموال المعاشات التقاعدیة من الشركات 

المتورطة باالحتالل اإلسرائیلي، وتشجیع العمال على رفض التعامل مع البضائع اإلسرائیلیة، أو دعم 
  األعضاء الذین یرفضون صنع أسلحة إسرائیلیة.

 
 بات عمال فلسطین قطاع غزةاالعام لنق االتحاد



	
	

  اتحاد العام للنساء الفلسطینیات
  االتحاد الجدید لنقابات عمال فلسطین
  االتحاد العام لنقابات العمال المستقلة

  األتحاد العام للعاملین في قطاع الخدمات الصحیة
  االتحاد العام لعمال الصناعات الزراعیة والغذائیة

  االتحاد العام للعاملین في مجال الخدمات واألعمال التجاریة الخاصة
  االتحاد العام لعمال البناء

  االتحاد العام لعمال صناعة النسیج والمالبس
  نقابات عمالیة في منظمات شعبیة ومدنیة

  نقابة االطباء البیطریین
  اتحاد الرابطات المھنیة وتشمل:

  ینیةجمعیة أطباء األسنان الفلسط
  نقابة المحامین الفلسطینیة
  جمعیة األطباء الفلسطینیة
  نقابة الصیادلة الفلسطینیین
  نقابة المھندسین الزراعیین

 
 


