
 

    
 

  The Palestinian Boycott, 
Divestment and Sanctions 

National Committee (BNC) is 

a wide coalition of the largest 

Palestinian mass organizations, 

trade unions, networks and 

organizations.  

 
Member organizations: 

Council of National and Islamic 

Forces in Palestine 

Gen. Union of Palestinian Workers 

Palestinian General          

Federation of Trade Unions 

Palestinian NGO Network (PNGO) 

Palestinian Nat’l Institute for NGOs 

Federation of Indep. Trade Unions 

Global Palestine Right of Return 

Coalition 

Occupied Palestine and Syrian 

Golan Heights Initiative 

Gen. Union of Palestinian Women 

Union of Palestinian Farmers 

Grassroots Palestinian Anti-

Apartheid Wall Campaign (STW) 

Nat’l Committee for Grassroots 

Resistance 

Pal. Campaign for the Academic and 

Cultural Boycott of Israel (PACBI) 

Nat’l Committee to Commemorate 

the Nakba 

Civic Coalition for the Defense of 
Palestinian Rights in Jerusalem  

Coalition for Jerusalem 

Union of Pal. Charitable 

Organizations 

Palestinian Economic Monitor 

Union of Youth Activity Centers-
Palestine Refugee Camps 

Union of Professional Associations 

 

www.bdsmovement.net 

info@bdsmovement.net 
 

 

The Palestinian Boycott Divestment and Sanctions 

National Committee (BNC) cordially invites you to 

 
a public presentation entitled  

)الدعوة العربية تتبع(  

 

"South African anti-apartheid   

strategy and BDS, then and now" 
 

by 

 

Professor Patrick Bond 
 

 
Political economist and professor at the University of KwaZulu-

Natal School of Development Studies in South Africa. Professor 

Bond authored/edited more than a dozen policy papers from 

1994-2002, in service to the new South African government. He 

was active in the South African anti-apartheid movement and the 

US student and community movements, and is currently active 

with the Palestinian BDS movement. 

 
 

Time:  Sunday, 26 September 2010, 6:00 pm 

Place:  Friends Meeting House 

  Main Street in Ramallah, across from Rukab   

             Icecream parlor  Click here to see map 

 
 

 

Please confirm your attendance by email: info@BDSmovement.net 

or by phone at: 0599837796 or 02-2975320/1. 
 
 



 

 
  

  اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل

اإلستثمارات منها وفرض العقوبات وسحب 

 هي حتالف عريض ملعظم  (BNC)عليها

والنقابات واملؤسسات يف ا-تمع  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

 لسطينيةالف  

  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

 ة الشعبية اللجنة الوطنية للمقاوم

    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

  احتاد مراكز الشباب يف خميمات الالجئني 

 الفلسطينيني   

  جممع النقابات املهنية يف فلسطني

 

 

www.BDSmovement.net  

info@bdsmovement.net  
 

 

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب ا�ستثمارات منھا تتشرف 
  وفرض العقوبات عليھا

  
  

  محاضرة بعنوانبدعوتكم لحضور 
  
  
 

استراتيجية مناھضة الفصل العنصري في "
  "آنذاك وا(ن :وع'قتھا بالمقاطعةفريقيا أجنوب 

  

  يقدمھا
  

  باتريك بوندالبروفيسور 
  

  
  

 كلية-في جامعة كوازولو ناتالستاذ أو في المجتمع المدني ، خبيرسياسي اقتصادي
-1994ما بين من   ا0وراق السياسة عدداً من ألّف  .فريقياأا,نمائية في جنوب  الدراسات

صل مناھضة الف حركةفي  ناشطاً  كان .في خدمة الحكومة الجديدة في جنوب افريقيا 2002
المتحدة يات الو5 ي جنوب افريقيا وفي الحركات الط4بية المجتمعية فيف العنصري

مع الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب ا,ستثمارات منھا  نه ناشطإكما ا0مريكية، 
  .في الوقت الحالي )BDS( وفرض العقوبات عليھا

  
  
  
  

  مساءً ) 6:00(السادسة ة في تمام الساع 2010 أيلول 26حد .ا: الزمان
  

  "طائفة الفرندز"إجتماع بيت : المكان 
  مقابل بوظة ركب ،الشارع الرئيسي–رام : 
  لرؤية الخريطة انقر ھنا

  
  
  
   info@BDSmovement.net: عبر البريد ا,لكترونيتأكيد الحضور رجىي

  .0599837796أو  2975320 1/: أو با,تصال على

 


