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بلغ����ت قيم����ة ص����ادرات إس����رائيل م����ن  
ملي���ون  45نح���و  2012التم���ور س���نة 

ويش����كل ه����ذا المنت����وج نس����بة  ي����ورو،
م��������ن مجم��������وع الص��������ادرات % 15

اإلس����رائيلية إل����ى االتح����اد األوروب����ي، 
والس���ند الرئيس���ي ف���ي دع���م السياس���ات 
االس����تيطانية التوس����عية إلس����رائيل ف����ي 

ي�تم إنت�اج غالبي�ة ه�ذه  .فلسطين المحتل�ة
 مس���توطنات الص���هاينةالتم���ور داخ���ل 

ي المص����ادرة ب����القوة وعل����ى األراض����
  .للفلسطينيين في الضفة الغربية

 

م���ن  %20تش���ّكل المس���توطنات نس���بة 
ع��دد الس��كان فلس��طين التريخي��ة ولكنه��ا 

م�����ن  %50ت����تحكّم عل�����ى اكث�����ر م�����ن 
االرض، تس�������تهلك معظ�������م الم�������وارد 

افض�����ل االراض�����ي  المائي�����ة، تص�����ادر
والمس���توطنون ه���م الوحي���دون ال���ذين 

 .ّركوا حرية في االرضيمكنكم ان يتح

  5,8ف���ي أرض فلس���طين التاريخي���ة
ملي���ون م���ن  6،1ملي���ون م���ن اليه���ود و 

فق��ط لليه��ود ح��ق . الفلس��طينيين الع��رب
ملي����ون م���ن الفلس����طينيين  2 .الجنس���ية

الذين يعيشون داخل حدود إس�رائيل له�م 
ملي��ون م��ن  4حق��وق المواطن��ة المقي��دة و

 الض���فةفلس���طينيين س���اكنين ف���ي غ���زة و
االح������تالل عيش������ون تح������ت ي الغربي������ة
 5باالض��افة ال��ى ذل��ك، نج��د  .العس��كري

الذين يحرمون م�ن  مليون من الالجئين
 .العودة الى االماكن التي طردوا منها



  ي؟ي؟إسرائيلإسرائيللماذا يجب أن ال نشتري تمر لماذا يجب أن ال نشتري تمر 
  

راض��ي ، عل��ى األالض��فة الغربي��ةة ف��ي ص��هيونينات اله��ا ف��ي المس��توطتس��رائيلية ت��م زراعاإلالتم��ور  غالبي��ة
الت�ي  ه�ذه التم�ورالمس�توطنات تق�وم بزراع�ة تقريب�ا نص�ف  .منزوعة الملكية بالقوة من السكان الفلس�طينيين

 . وتدعّم بقائهافوائد كبيرة  توفّر لها

 نظ�ام لى ذلك، هي الركن الذي يق�وم علي�هإ، وباالضافة دوليالقانون طبقا لل غير فانونية المستوطناتتعتبر 
بط�رد  إس�رائيل، يقوم حماية وتطوير االستعمارمن اجل . ولتطهير عرقي ضد الفلسطينيين ألبارتيد الكريه

 تح�ّرش به�م، تعت�دي عل�يهم وتالمي�اهل�ى المص�ادر إمن�ع له�م الوص�ول ، تالفلسطينيين من منازلهم وأراض�يهم
و المراك��ز الص��حية، أدارس راض��ي الزراعي��ة، المعام��ل، الم��أل��ى إمنع��ا له��م الحرك��ة ف��ي بل��دهم والوص��ول 

  .اقتصادهم مقاطعةو بنية التحتيةو زروعهم يبرختلى البؤس من خالل إوتدفعهم 

 إس�رائيلض�د  وسحب االستثمارات وف�رض العقوب�ات الحملة الدولية للمقاطعة تم انتالق 2005في السنة 
 فريقيوناألجنوب فتستلهم الحمل في نضال ال. والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسانحتى تنصاع للقانون الدولي 

   .ضد تلك النظام العنصريوتأخذ كمرجع الحملة الدولية الناجحة  بارتيدألضد ا
  

  كيف نتعرف عليها؟كيف نتعرف عليها؟
  

األس��واق بس��هولة نظ��راً ويمكن��ك التع��رف عليه��ا ف��ي  »مجه��ول«غالبي��ة ه��ذه التم��ور م��ن الص��نف المس��مى 
س��رائيل ه��ي الناتج��ة إ .لس��عرها المرتف��ع، مقارن��ة م��ع األن��واع األخ��رى م��ن التم��ور، وأيض��اً لحجمه��ا الكبي��ر

م�ن ه�ذا الن�وع المبي�ع ف�ي  التم�ور .ب�اول�ى أورإ% 80 ، وتص�دّر نس�بةفي العالم »مجهول« تمورللالكبرى 
وادي : ص�لألا«و أ »إس�رائيل: ص�لألا«علب�ة ف�ي الب مكت�و تج�د أنيمكنك . إسرائيلهي واردة من  اسبانيا
  .ن تسأل للبائعأصل مكتوب يجب ألن ااذا ما كا. »األردن

 Caramel،King Solomon ،Jordan River ،Jordan(نج�دها ف�ي األس�واق تح�ت أس�ماء متع�ددة 
Plains، Jordan Valley،Kalahari ،Red Sea … النس�ية المش�هورةفل�ى المارك�ة الإض�افة باإلEl 

Monaguillo(  يحرص الصهاينة على تغييرها باستمرار للتحايل على المستهلك وعلى حمل�ة مقاطع�ة س�لع
 إسرائيل 

 
  أين تباع؟أين تباع؟

  
 ،وكذالك في محالت بيع الفواك�ه الجاف�ة) fruterías( يمكن العثور عليها في العديد من محالت بيع الخضر

و يتم تسويقها أيضا من طرف بعض  ،جر اإليكولوجيةفي المتا الحيوي البيئي نجدها أيضا في صنف المواد
  ).El Corte Inglés-AhorraMas(المتاجر الكبرى 

 
  كيفية دعم الحملة؟كيفية دعم الحملة؟

 
  .لى الزبائن السببإواشرح  ال تبيع التمور اإلسرائيلية.إذا كنت بائعا

 hojas de(إم��ا ش��فويا أو ع��ن طري��ق ش��كوى . و طال��ب بوق��ف بيعه��ا ال تش��تريها.إذا كن��ت مس��تهلك
reclamación.( 

إبح�ث ع��ن منتوج�ات الم�زارعين الفلس�طينيين ال�ذين ل�م ت�تم مص��ادرة  إذا كن�ت تري�د أن ت�ذهب خط�وة أبع�د،
  .أراضيهم بعد

  


