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5105يناير  52باريس،   

 

شركة ر،بارتن مع اتفاقها كسر أورانج/تيليكوم فرانس على يجب  

االستعمار في مشاركة إسرائيلية   
 

 

تطلب الجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامن )أ ف ب س( من فرانس تيليكوم/أورانج كسر اتفاقها مع شركة الهواتف النقالة 

سيون" ، التي تشارك مباشرة في أنشطة االستيطان في الضفة الغربية ومرتفعات الجوالن. اإلسرائيلية "بارتنر كومنكا  

 

" الدعم المقدم من فرانس تيليكوم/أورانج إلى بارتنار يترجم بالمشاركة غير المباشرة في كل االنتهاكات للقانون الدولي التي 

رنسية الفلسطينية للتضامن. و أضاف قائال "ومن ترتكبها بارتنار". كما صرح جان كلود لوفور رئيس الجمعية الف

هذه الشراكة تعزز وتدعم  ،الضروري أن تكسر فرانس تيليكوم/أورانج اتفاقها مع هذه الشركة في أقرب وقت ممكن

 االستعمار اإلسرائيلي، الذي هو عقبة كبيرة أمام إقامة الدولة الفلسطينية و للسالم وفقا للقانون الدولي ". 

 

اتفاقا مع الشركة اإلسرائيلية "بارتنر كومنكاسيون" . هذه الشركة  1122ة فرانس تيليكوم/ أورانج ، في عام وقعت شرك

تمتلك مخازن في العديد من المستوطنات في الضفة الغربية ، و توفر بشبكتها خدمات للمستوطنين ولجيش االحتالل 

جهاز  271تحقة للفلسطينيين في انتهاك التفاقات أوسلو ، ولديها اإلسرائيلي ، كما تحتفظ بالضرائب وغيرها من المبالغ المس

إرسال و تواصل مثبتة على األراضي المصادرة من قبل الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين ، مستفيدة من الحظر المفروض 

لشبكة المحلية. ٪ من الضفة الغربية ، الذي يحد من وصولها إلى ا 11على المشغلين الفلسطينيين لتثبيت أجهزتهم على   

 

في مقابل رسوم قدرها  اتفاق الشراكة الذي وقعته فرانس تيليكوم / أورانج مع بارتنر يسمح لشركة اإلتصاالت اإلسرائيلية،

بإستخدام العالمة التجارية "أورانج" والتمتع بمساعدة فرانس تيليكوم التقنية  في مجاالت  1122مليون دوالر في عام  7.7

 مثل التسويق وشراء المعدات، ال سيما من خالل إتحاد فرانس تيليكوم ـ دوتشه تيليكوم من أجل تحقيق ُمّدخرات جسيمة.

 

وقتها تابعة لهتشيسون مثل  "بارتنر كومنكاسيون"، الشركة  1111نس تيليكوم على أورانج في عام عندما حصلت فرا

لم تكن جزأ من الصفقة. كانت بارتنر تستفيد في ذالك الوقت من ترخيص العالمة الممنوح من اورانج هاتشيسون.  ،أورانج

. 1122جارية في عام هو أكبر من مجرد ترخيص على العالمة الت أعاله،االتفاق المذكور   
 

التقى وفد من الجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامن مع المدير التنفيذي المسؤول عن االستراتيجية و التنمية  لمجموعة 

  أُّكد إثرها على طبيعة ومضمون االتفاق.. 1122نوفمبر 12فرانس تيليكوم يوم

 

من الضروري أن يصدر » ية ارسلوا مؤخرا الى بروكسل ما يلي، وفقا لتقرير ديبلوماسيين أوربيين مقرهم في القدس الشرق
« . االتحاد األوروبي تشريعات تثني الشركات األوروبية على المشاركة في األنشطة التي تروج لالستعمار اإلسرائيلي  

 
 إمضوا عريضة الجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامن على اإلنترنت : يجب على فرانس تيليكوم/أورانج كسر اتفاقها مع بارتنار، شركة

 إسرائيلية مشاركة في االستعمار 


