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مـــن وثيقـــة التضـــامن الصـــادرة عـــن مؤتمـــر اإلتحـــاد العمـــالي الـــبرازيلي فـــي
"كامبينـــــــاس"
:ســـــاوباولو -

كل الدعم للثورة السورية
أكملت الثورة السورية عامھا الرابع  ،وھي حتى األن في مواجھة اعداء من الحجم الثقيل ،نظام بشار األسد القاتل
والمدعوم من طرف حكومات إيران وروسيا بمعية "حزب ﷲ" من جھة ،و من جھة أخرى تنظيم "داعش") ،أو ما
يسمى بتنظيم الدولة االسالمية( -المضاد للثورة والذي ترعاه األنظمة الرأسمالية بكل من دول الخليج وتركيا .فوق
كل ذلك ،فان األنظمة االمبريالية األمريكية واألوروبية تتأمر مع الحكومات البورجوازية في الدول العربية ،خاصة تلك
المتواجدة في دول الخليج ،ودلك إلضعاف الثورة ومنع امتدادھا في كامل ارجاء المنطقة.
نحن مع الثورة السورية حتى النصر األخير حين يقتلع العامل السوري حقه في العمل ،في راتب شھري  ،في
التعليم ،الصحة والسكن ،و خاصة حقه في تقرير مصيره بصفة ديمقراطية.
تعيش الثورة السورية !
تعيش الثورات العربية !

وثيقة تضامن مع العمال المصريين
اصدرت الحكومة المصرية قوانين جديدة تجرم الحركة النقابية ،الشعبية والثورية تمنع lلحق المشروع للتنظم
والتظاھر واالضراب.
مع التجريم ،تمثل ھذه القوانين الجديدة خطرا ضد حقوق العمال في القطاع العام والخاص و ضد حقوق الشعب
المصري في العموم .مع األسف  ،الحركة النقابية المستقلة لم تحافظ على االستقاللية المطلوبة عن الحكومة
ولھذا السبب ،فشلت في الدفاع على مشاغل وھموم العمال خاصة والثورة عامة.
نحن نساند معركة العمال المصريين ضد قانون تجريم الحركة النقابية والثورية.
تعيش الثورة المصرية !
يعيش التضامن العالمي بين عمال كل البلدان !

طلب االفراج الفوري على البرازيلي الفلسطيني إسالم حامد!
نحن نقابيو واعضاء الحركات االجتماعية والشعبية بكامل البرازيل مجتمعون في ملتقى ريد) (Redالعالمي المنعقد
يومي  ٨و  ٩جوان  ٢٠١٥في مدينة "كامبيناس" ،داخل والية ساو باولو ،نحن نطلب من الحكومة البرازيلية موقفا
ثابتا بالتوافق مع السلطات الفلسطينية واالسرائلية إلطالق سراح إسالم حامد برازيلي _فلسطيني الجنسية-
واعادته فوراً للبرازيل .تم إعتقال سالم حامد بصفة غير عادلة منذ سنة  ٢٠١٠بسجون السلطة الوطنية الفلسطينية
بالضفة الغربية  ،فلسطين المحتلة.
منشور قرار االفراج في  ٢٠١3لم يدخل حيز التنفيذ بعد ،وحين أن المفاوضات بين الحكومة البرازيلية  ،الفلسطينية
واالسرائلية لم تشكل تقدما فإن إسالم حامد يواجه خطر الموت مع العلم أنه دخل في إضراب جوع منذ  ٦٠يوما،
أمال في أن يسمع صوته" .االتيمرتي" ) (ITAMARATYأكدت في بيان رسمي أنه ال يوجد أي درة فعل رسمية
بخصوص حالته ،كما أن  ANPتأكد أن غياب الحل االمن من طرف اسرائيل يقف أمام االفراج عنه ليبقى أسيرا في
بالمطالبة باالفراج الفوري على
ضروف صعبة  .ال  ANPتطالب الحكومة البرازيلية المتمثلة في سفارتھا في رام
إسالم حامد حتى تحصل على رد إيجابي من دولة اسرائيل و ليتمكن إسالم حامد من العودة الى البرازيل .وفي
حال لم تمتثل السلطات االسرائلية للحل اآلمن فإننا نطالب الحكومة البرازيلية بقطع العالقات الدبلوماسية و
االقتصادية والعسكرية مع دولة اسرائيل .
الحرية والعدالة للبرازيلي الفلسطيني األن !!

وثيقة مساندة نضال الشعب الفلسطيني وحملة المقاطعة العالمية
BdS
 ٦٧سنة بعد النكبة والشعب الفلسطيني مازال يناضل من أجل االستقالل وحق العودة .العمال واإلتحادات النقابية
في فلسطين لھم باع طويل و عريق في المشاركة والتضحية في ھذه المعركة التي يعود تاريخھا إلى أيام االحتالل
البريطاني.
يواجه الفلسطينييون سياسات االحتالل والتمييز يوميا ،كما يتعرض الغزيون للعدوان العسكري المتتالي حيث ) أكثر
من  ٢٢٠٠شھيد صيف  (٢٠١٤اضافة الى الحصار االقتصادي؛ فقد جرد الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس
الشرقية من منازلھم واراضيھم ،و يعاني الفلسطينيون في أراضي  ١٩٤٨من أكثر من  ٣٠قانون تمييز عنصري ،كما
أن الالجئون الفلسطينون محرومون من حق العودة .ان ھذه السياسات العنصرية االسرائيلية تستبعد أي إمكانية
وجود تنظيم سياسي يدافع على حقوق الشعب ،وأي نمو إقتصادي يتيح للشعب أن يعيش بكرامة.
بناء على سياسة دولة االحتالل ھذه  ،فإن كل مشاريع النمو مفروضة على الفلسطينين من قبل األنظمة
النيوليبرالية التي ترعى مصالح الشركات الكبرى المحلية والعالمية التي تؤدي إلى إرتفاع الفجوة والالمساواة بين
الطبقات االجتماعية .ان القدرة على التعبئة لحراك إجتماعي وسياسي يدافع عن حقوق الفلسطينين ھو محل
تساؤل على حد سواء لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني ،وكذلك لمن يقف وارء الدعم القوي الذي تتلقاه إسرائيل
من طرف الدول الغربية و أخيرا لمن يجري التنسيق االقتصادي واالمني بين دولة "إسرائيل" والسلطة الوطنية
الفلسطينية.
ان شبكة النضال والتضامن العمالية الدولية يجب ان تخفف من فشل سياسات الحكومات وتدعم وحدة المقاومة
واإلستقالل الفلسطيني وتعارض أي محاولة للحد أو لتجريم التضامن العمالي أو المدني مع الفلسطينيين في كافة
ارجاء العالم .
وباالشارة إلى فشل معاھدة "أوسلو" ؟ فإن التزامنا بالقضية الفلسطينية ينعكس في حملة المقاطعة العالمية BDS
التي تھدف الى الضغط على "إسرائيل" حتى تحترم حقوق الفلسطينيين وتلتزم بـ:





انھاء االحتالل وتفكيك الجدار العازل و فك الحصار عن غزة.
المساواة في الحقوق لجميع الفلسطينين اللذين يعيشون في أراضي  ٤٨مع إنھاء التمييز العنصري وفك
أسر كل المعتقلين السياسيين .
تامين حق العودة لالجئين الفلسطيين .
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما يتضمن إنھاء دولة التمييز الصھيونية

ان شبكة النضال والتضامن العمالية الدولية تساھم في تفعيل حملة  BDSو ذلك بالتنسيق بين
اعضائھا في كل بقاع العالم من اجل :
 أھداف مشتركة للمقاطعة مثل شركات القوارب  ، ZIMشركة األدوية "االسرائيلية"  ، TEVAشركة الماء
 MEKHOROTمع واجب قطع كل الروابط مع االتحاد العنصري "اإلسرائيلي" HISTADRUT
 أھداف سحب استثمارات مشتركة  ،مثل شركة االتصاالت الفرنسية اورانج  ،شريكة االستعمار في
فلسطين وكل الذين يساندون شركات االحتالل العسكري "االسرائيلي" مثل  ELBITو S4G-البريطانية ....،
الخ.
 مطلب فرض عقوبات مشترك بأن تمتثل دولة "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك للجرائم التي
قامت بھا مع التاكيد على جميع الحكومات على قطع العالقات االقتصادية والعسكرية والدبلوماسية مع
دولة "إسرائيل".
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