رسالة من الجالية الفلسطينية في كاتالونيا إلى أبناء وطننا العربي

برشلونة  4 ،نوفمبر 2022

عزيزي المواطن ،
كما تعلم  ،تقوم  109منظمات في برشلونة وكاتالونيا بالترويج لـ حملة لمجلس بلدية مدينة برشلونة لتعليق العالقات مع إسرائيل
وإلغاء عقد توأمتها مع تل أبيب .خالل العام الماضي  ،حظيت الحملة بدعم من المنظمات الشعبية والنقابية والشبابية والثقافية
الرئيسية في كتالونيا .لقد رأينا أيضًا كيف كان صوتنا متزام ًنا مع أصوات منظمات أخرى تحظى باحترام كبير مثل منظمة العفو
الدولية أو برلمان كاتالونيا نفسه  ،والتي اتهمت مؤخرً ا في تقاريرها دولة إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري" .كل هذا سهّل
على بلدية برشلونة الشعور بالقوة ومرافقتها لتعليق العالقات والتوأمة خالل هذا المجلس التشريعي  ،وقد أبلغتنا بذلك مؤخرً ا.
ومع ذلك  ،كما تعلم جي ًدا  ،في السياسة ليس عليك أن تتبنى النصر في وقت مبكر .لقد اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من تحقيق
ذلك  ،ولكن لهذا السبب  ،نتوقع أن يكون ضغط اللوبي أقوى من أي وقت مضى .لذلك من الضروري أن نقوم بكل جهدنا
وقدرتنا على التعبئة خالل هذا الجزء األخير من الحملة .لهذا السبب  ،بدأنا في مبادرة للمواطنين التي تتكون من جمع 3750
توقيعًا إلدخال مطالبتنا في الجلسة العامة لبلدية المدينة في شهر ديسمبر .نريد أن تشارك في عملية جمع التوقيعات هذه و على
تنشيط جميع مواطني برشلونة ضد الحرب والعنصرية واالستعمار  ،وتحقيق مبادرة شعبية ال يمكن وقفها .نحن نعول عليكم
وعلى كل المنظمات المغربية واللبنانية والسورية والفلسطينية والعربية عامة لتحقيق ذلك .إذا وافقت  ،نقترح:
● احصل على موافقة شخصين أو  3أشخاص أو أكثر من اصدقائك مقيمين في برشلونة و عمرهم أكبر من  16عامًا
التوقيع على المبادرة عبر صفحةاالنترنت هذه (يستغرق األمر دقيقتين  ،فأنت بحاجة إلى القليل من الصبر .لست
بحاجة إلى  ، DNIفقط جواز سفر من أي بلد).
● تابعونا على الشبكات االجتماعية وأرسل هذه الرسالة ومقاطع الفيديو واألخبار الخاصة بالحملة التي ننشرها
ألصدقائك .وخاصة مهم أن تبعث هذه الرسالة لجميع المؤيدين لحزب  PSCو حزب  ERCالذين تعرفهم و إلى
األشخاص التي تعرفها ( في منظمات الحي أو النقابات أو األندية الرياضية ..الخ )
أخيرً ا  ،إذا كنت ترغب في المشاركة بشكل فعال أكبر في الحملة  ،أو جمع التوقيعات شخصيا أو بأي طريقة أخرى  ،فاتصل
معنا على comunitat.palestina@gmail.com
شكرا جزيال و سالم حار من
الهيئة اإلدارية للجالية الفلسطينية في كتالونيا

