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التمهيد
ــطاء  ــوات النش ــت وازدادت دع ــايل تكثف ــرن احل ــات الق ــذ بداي من
واحلــركات االجتماعيــة الفلســطينية لتنظيــم محــالت مقاطعــة املنتجــات 
ــًا  ــات دعم ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب االس ــرائيلية وس اإلس
الســتراتيجيات املقاومــة الســلمية الفلســطينية ضــد االحتالل اإلســرائيلي.

ــوز 2005،  ــد يف 7 يوليو/مت ــة بالتحدي ــوة العاملي ــت الدع ــد انطلق وق
ــا  ــات عليه ــرض العقوب ــرائيلية وف ــات اإلس ــة املنتج ــتهدفة مقاطع مس
داخــل األراضــي الفلســطينية وحــول العــامل. يُعــرف التحــرك العابــر 
للقوميــة بـ)حركــة مقاطعــة املنتجات اإلســرائيلية وســحب االســتثمارات 
 .)BDS( ــة ــمية األجنبي ــًا يف التس ــزل غالب ــات(، ويُخت ــرض العقوب وف
ــرائيلي  ــالل اإلس ــد االحت ــة )BDS( ض ــة املقاطع ــت محل ــد تأسس وق
ــى  ــط عل ــدف الضغ ــلمي، هب ــدين الس ــراك امل ــًا للح ــا منوذج بصفته
ــه  ــدويل وتفعيل ــون ال ــرام القان ــة الحت ــات الدولي ــات واملنظم احلكوم
ــن  ــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان وغريهــا م ــة الفلســطينيني م حلماي
مظاهــر التمييــز العنصــري. وقــد أخــذت هــذه احلملــة طابــع العابــرة 
للوطنيــة، واكتســبت زمخــًا علــى مســتوى الــرأي العــام احمللــي والعاملي 
مــن خــالل التغطيــة اإلعالميــة ملختلــف أنشــطتها وســرديات خطاهبــا 
احلقوقــي املناهــض ملــا عَــدَّه النشــطاء متييــزًا عنصريــًا مســلطًا علــى 

الشــعب الفلســطيين.

مــن املهــم القــول إن حركــة املقاطعــة الفلســطينية )املختصــرة بـــ
ــرات األساســية حلمــالت النضــال الســلمي  ــل أحــد التمظه BDS( متث

ــذ  ــدًا من ــا حتدي ــورت مالحمه ــي تبل ــرائيلي، ال ــالل اإلس ــد االحت ض
ــركات  ــدادًا حل ــل امت ــك، متث ــا يف 2004. كذل ــزداد حدَّهت 2001، لت

ــوذج  ــدث يف من ــا ح ــري، مثلم ــز العنص ــد التميي ــة ض ــال العاملي النض
دفــاع اجملتمــع املــدين واحلــركات االجتماعيــة يف جنــوب إفريقيــا عــن 
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حــق ذوي )البشــرة الســوداء( يف املســاواة والعدالــة، حتــت ظــل نظــام 
التمييــز )apartheid(. وقــد متخضــت عن هــذه التحــركات اجملتمعية، يف 
البدايــات، حماولــة لتوحيــد جمهــودات املنظمــات والنشــطاء حتــت مظلة 
احلملــة الفلســطينية للمقاطعــة األكادمييــة والثقافيــة للكيــان اإلســرائيلي1.

تســتوعب حركــة املقاطعــة ضمــن حراكهــا املــدين الســلمي مقاربــة 
ــات  ــع مكون ــى جتمي ــن عل ــي تراه ــالل، فه ــة االحت ــرة ملقاوم مغاي
اجملتمــع املــدين يف الداخــل الفلســطيين وحــول العــامل للتنديــد مبعانــاة 
ــتعمارية  ــات االس ــراء السياس ــن ج ــطينيني م ــة للفلس ــال كامل أجي
ــاكات  ــم واالنته ــن اجلرائ ــا م ــري، وغريه ــري القس ــرائيلية والتهج اإلس
ــة ذات  ــة اجتماعي ــت حرك ــد أصبح ــان. وق ــوق اإلنس ــة حلق املمنهج
ــرائيلية  ــلطات اإلس ــا الس ــر، فصنفته ــور مؤث ــي وحض ــداد عامل امت
ــك، أصبحــت  ــد االســتراتيجي األخطــر/األول. كذل ــا التهدي ــى أهن عل
هــذه احلركــة طرفــًا فاعــاًل يف خمتلــف مبــادرات التفــاوض أو النقــاش 
والتعاطــي الــدويل مــع قضيــة الصــراع اإلسرائيلي-الفلســطيين. وعلــى 
الرغــم مــن أمهيــة الديناميــات التنظيميــة حلركــة ملقاطعــة، واألســباب 
ــن  ــا م ــلمي وغريه ــال الس ــن املقاومة/النض ــكل م ــذا الش ــة هل احملرك
األبعــاد، فــإن الســؤال البحثــي الرئيســي هلــذه الدراســة يقتصــر علــى 
مــا يــأيت: كيــف تبلــورت محلــة املقاطعــة )BDS( وتفعلــت مطالبهــا 

ــدين الســلمي؟  ــدة للحــراك امل ــة جدي ضمــن مقارب

ــطينية  ــة الفلس ــة املقاطع ــة حرك ــث يف ماهي ــة بالبح ــم الدراس هتت
»إلســرائيل« )BDS(، مــن خــالل التعمــق بتحليــل مطالبهــا وأشــكال 
ــا  ــواًل إىل فعاليته ــا وص ــي انتهجته ــة ال ــاليب التعبئ ــا، وأس تنظمه
وتداعياهتــا احلقيقيــة علــى اقتصــاد »إســرائيل« وصورهتــا دوليــًا. وعليه، 
ففــي أغلــب أقســام هــذه الدراســة ســنبيّن املتغيّــرات الســياقية الــي 

1    Omar Barghouti, BDS: Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian 
Rights, Haymarket Books, 2011. 
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تشــكل هويّــة حركــة املقاطعــة )BDS( وخطاهبــا، إذ إن هــذه احلركــة 
الفلســطينية العابــرة للوطنيــة تتجــذر داخــل ســياقات متنّوعــة ولكنهــا 
ــة إىل  ــي، باإلضاف ــن( واحلقوق ــي واآلين )الراه ــا التارخي ــة، منه متقاطع

ــي. ــدين العامل ــراك امل ــة واحل ــات الدولي التوازن

كذلــك، تســعى هــذه الدراســة البحثيــة إىل إظهــار ديناميــة احلــراك 
ــع  ــي م ــابك احملل ــث يتش ــطينية، حي ــة الفلس ــالت املقاطع ــن مح ضم
العابــر للوطنيــة، ســواء علــى مســتوى الفاعلــني )اجملتمــع املــدين(، أو 
احلمــالت اإلعالميــة ووســائل التواصــل االجتماعــي، أو النضــال لتفعيــل 

القانــون الــدويل ومعاهــدات حقــوق اإلنســان.

ــراع  ــة للص ــدة واملتحرك ــاد املعق ــابك األبع ــن تش ــم م ــى الرغ وعل
ــذه  ــإن ه ــة )BDS(، ف اإلســرائيلي- الفلســطيين داخــل حركــة املقاطع
ــق  ــن منطل ــا م ــا وحتليله ــادة بلورهت ــتيعاهبا وإع ــت اس ــة حاول الدراس
ــة  ــعوب يف احلري ــق الش ــاز إىل ح ــع االحني ــة، م ــة األكادميي املوضوعي

ــري. ــد املص وحتدي

ــار  ــة يف مس ــا احليوي ــطينية أمهيته ــة الفلس ــة املقاطع ــتمد حرك تس
احلــراك املــدين الفلســطيين أو العاملــي )جنــوب إفريقيــا..( مــن كوهنــا 
تقــدم مقاربــة جديــدة ومغايــرة ألشــكال النضــال مــن أجــل املفهــوم 
ــخ  ــارق يف التاري ــة الف ــتطاعت صناع ــد اس ــة‹، فق ــى ›العدال األمس
الطويــل للنضــال الفلســطيين ضــد االحتــالل اإلســرائيلي مــن خــالل 
متتينهــا لعالقــة الترابــط بــني مطالب/مســار إنشــاء الدولــة الفلســطينية 
وحتــركات املنظمــات الدوليــة. وممــا جيــدر بالذكــر أن عالقــة املقاطعــة 
ــث  ــطينية، حي ــال الفلس ــة النض ــل سياس ــة داخ ــت دينامي ــد أنتج ق
اعتمــدت علــى تفعيــل مفهــوم الناشــطية اجملتمعيــة. نعتقــد أّن القيمــة 
املضافــة هلــذه الدراســة البحثيــة تتمّثــل يف حتليــل نفــوذ وفعاليــة احلراك 
ــري مــن املهتمــني  ــه« أو »املخفــي« عــن كث النضــايل »املســكوت عن
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بالصــراع اإلسرائيلي-الفلســطيين. كذلــك، مــن املهــم التعاطــي البحثــي 
ــة النضــال املــدين  مــع مفاهيــم املقاطعــة ومعــاداة التطبيــع مــن زاوي
الســلمي، بعــد أن تعــود املتلقــي علــى اختــزال القضيــة الفلســطينية يف 

ــداءات املســتوطنني.  ــار احلصــار واعت ــة أو أخب املفاوضــات الرمسي

ــا  ــل خطاهب ــر داخ ــة )BDS( تتمظه ــة املقاطع ــك فحرك ــن دون ش م
ــات  ــذه املعطي ــا ه ــد جعلته ــة الصمــود، وق ــة هويّ ــا امليداني وحتركاهت
مليئــة باحلمــوالت الدالليــة، ونطاقــًا للتعبري عــن املقاربات واســتراتيجيات 
ــكاك احلــق الفلســطيين.  ــان اإلســرائيلي وافت ــع الشــرعية عــن الكي رف
كذلــك، تســتبطن هــذه احلركــة ديناميــات اخلطابــات احملليــة والعامليــة 
ــجيع  ــن تش ــات م ــل النزاع ــالم وح ــول الس ــة ح ــات املدني للمجتمع
احلــركات االجتماعيــة. وعليــه، فحالــة التشــابك بــني احمللــي والعاملــي 
ــددة  ــة متع ــين مقارب ــا إىل تب ــة )BDS( تدفعن ــة املقاطع ــن حرك ضم
املنهجيــات. لذلــك هتتــم هــذه الدراســة بالتعــرض لتارخييــة الصــراع 
اإلســرائيلي الفلســطيين وأشــكال مقاومــة االحتــالل، مث تنــاول موضــوع 
وســريورة اســتراتيجية مقاطعــة الكيــان اإلســرائيلي، مــع التركيــز املعمق 
ــًا للنضــال  ــا منوذج ــة الفلســطينية )BDS( بصفته ــة املقاطع ــى حرك عل

ــدويل.  ــون ال ــه للقان الســلمي لالحتــالل وانتهاكات
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)BDS( اإلطار املنهجي والنظري لدراسة حركة املقاطعة
هتتــم هــذه الدراســة حبركــة املقاطعــة الفلســطينية مــن ناحيــة أهدافها 
ــتويات  ــول مس ــاؤل ح ــب التس ــا، إىل جان ــل مطالبه ــات تفعي ودينامي

جناحهــا.

ــة  ــن نظري ــة ضم ــذه احلرك ــهولة إدراج ه ــن س ــم م ــى الرغ عل
ــا  ــف حتركاهت ــطتها وخمتل ــتقراء أنش ــإن اس ــة ف ــركات االجتماعي احل
 theory of complex(ــد ــط املعق ــة التراب ــن خــالل نظري ــيكون م س
ــة  ــي تدعــم فكــرة القــوة الناعمــة وإمكاني interdependence( 2، ال

ــزاع.  ــراف الن ــي أط ــى باق ــط عل ــكال ضغ ــد أش ــا لتولي توظيفه
فأشــكال الترابــط املعقــد املختلفــة رســختها فعليــًا أو واقعيــًا املقاربــة 
النيوليرباليــة. فمنــذ الســبعينيات افتــرض عــدد مــن الدارســني للعلــوم 
ــان  ــرت كوه ــل روب ــة، مث ــدة األمريكي ــات املتح ــية يف الوالي السياس
ــاه  ــرورة االنتب ــاي )Joseph Nye(، ض ــف ن )Robert Cohen( أو جوزي

ــني  ــني التقليدي ــى الفاعل ــار عل ــدم االقتص ــوذ وع ــكال النف ــي أش لباق
)اجليش/مؤسســات الدولــة..(3. لذلــك ظهــرت هــذه املقاربــة النظريــة 
لتؤكــد األمهيــة احليّويــة للســوق واالتصــاالت والسياســات االجتماعيــة 
أو البيئيــة، وكذلــك املنظمــات عــرب الوطنيــة وغريهــا مــن الفاعلــني يف 
ــل  ــدول، مث ــات غــري ال ــة. أصبحــت املكوّن ــات الدولي ــد العالق حتدي
احلــركات االجتماعيــة عــرب الوطنيــة، ذات حضــور هــام ومؤثــر دوليًا، 
ــة علــى جمموعــة ديناميــات  ــة الدول وهــو مــا يقلــص احتــكار هيمن
ــة  ــابقًا يف املقارب ــا كان س ــرارات، مثلم ــام أو الق ــرأي الع ــة ال صناع
ــا  ــالين، طابعه ــل العق ــة، الفاع ــد الدول ــيكية. تفق ــة الكالس الواقعي
ــدة ويتفاعــل  ــاًل جمــزأ” يعمــل يف شــبكة معق ــح “ممث املركــزي لتصب

2    Waheeda Rana, 2015, Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and 

Neoliberal Thoughts, access in 31 January 2020. https://0i.is/Jx99

3    Ibid. 

https://0i.is/Jx99
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ــاح  ــات التعاون/االنفت ــت إكراه ــن حت ــني آخري ــع فاعل ــرورة م بالض
الــدويل. ختلــق فعليــًا هــذه الســياقات املختلفــة أشــكال ترابــط وتبعيــة 
ــدويل، وهــو مــا  ــر اجملتمــع ال علــى مســتوى القــرارات داخــل دوائ
جيــرب خمتلــف الفاعلــني الــدول علــى االنفتــاح علــى مواقــف الفاعلــني 
ــة بالسياســات  ــدول يف مســائل الصــراع أو التعــاون ذات الصل غــري ال

ــة(4.  ــة واألمني ــص االقتصادي ــة )باألخ الدولي

ــوة  ــوم الق ــع مفه ــد م ــط املعق ــرة التراب ــع فك ــابك أو تتقاط تتش
الناعمــة؛ ألهنــا تعمــل علــى متريــر املقاربــات األيديولوجيــة للمصــاحل 
ــكرية. ــوة العس ــتعمال الق ــة الس ــتراتيجيات بديل ــة كاس ــرق خفي بط

يُعــرِّف ماكــس فيــرب )Max Weber( القــوة بأهنــا »احتمــال أن يكون 
الفاعــل داخــل العالقــة االجتماعيــة يف وضــع يؤهلــه لفــرض إرادتــه، 
علــى الرغــم مــن املقاومــة، بغــض النظــر عــن األســاس الــذي يقــوم 
  )John Mearsheimer(عليــه هذا االحتمــال”. وبالنســبة جلــون مريشــامير

تعتمــد القــوة علــى القــدرات املاديــة اخلاصــة للدولة5.

ــود  ــًا إىل وج ــاي- دائم ــف ن ــًا جلوزي ــة- وفق ــوة الناعم ــري الق تش
ــة  ــي إىل مرحل ــل السياس ــل للفاع ــراه الكام ــن اإلك ــل م ــة تنتق عالق
عالقــة أقــل قابليــة للهيمنــة وأقــل قمعــًا. ترتكــز بشــكل أساســي على 
ثالثــة مقوّمــات أساســية؛ هــي الثقافــة والقيــم والسياســة )وحتديــدًا 
ــتقطاب.  ــارات االس ــاع ومه ــالل اإلقن ــن خ ــة( م ــة اخلارجي السياس
ــا  ــل التكنولوجي ــة، مث ــات مــا بعــد احلداث ومثــة توظيــف ذكــي آللي

ــط األنظمــة. ــد مــن مســتوى تراب ــي تزي ــة، ال ــات العومل وضروري

ــة  ــور مفهــوم القــوة الناعمــة يف السياســة الدولي يف ذات ســياقات تبل
4    ماهر حسن شاويش، هل ميكن عزل »إسرائيل«؟، مدونات مركز اجلزيرة لإلعالم، ١٣ سبتمرب/أيلول ٢٠١٧. 

 https://0i.is/eG9S

5    BALDWIN, David, “Power and International Relations”, In Handbook of International Relations, 

Walter Carlsnaes & al )ed(, Cambridge Press,2013 pp. 276 – 290. 

https://0i.is/eG9S
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جنــد مفهــوم اهليمنــة املضــادة، الــذي طــوّره املفكــر اإليطايل غرامشــي 
)Antonio Gramsci( بوصفــه ترســيخًا ألشــكال توافــق بــني جمموعــات 

حــراك تدخــل يف مفاوضــات ونضــاالت مــن أجــل احلريــات واحلقــوق 
االجتماعيــة ضــد قــوة أخــرى مهيمنــة.

ــة الفلســطينية يف إطــار  ــك، مــن املهــم اســتقراء حركــة املقاطع لذل
أمشــل لــأدوار الــي تضطلــع هبــا املنظمــات غــري احلكوميــة واحلركات 
االجتماعيــة علــى الســاحة الدوليــة6. كمــا جيــدر بالذكــر أنــه وفقــًا 
ــن  ــزءًا م ــم ج ــًا حتك ــت فعلي ــي أصبح ــد، ال ــط املعق ــة التراب ملقارب
عالقــات اجملتمــع الــدويل، أصبحــت املنظمــات غــري احلكوميــة فاعــاًل 

سياســيًا ال يــوازي الدولــة ولكــن يعــد قــوة ناشــئة7. 

٦    ابتداء من شهر مايو/أيار من عام ١٩٦٨ عرف العامل حضورًا طاغيًا لعدد كبري من احلركات واملنظمات غري 

احلكومية، حيث جتمع النشطاء من أجل السالم، واحلركة النسائية، وحقوق اإلنسان، حول قضية، واحتجوا لتوليد 
نوع ما من الضغط، تطورت هذه الظاهرة يف اجملتمع املدين العاملي بفضل ثالث حقائق: وسائط جديدة حمتملة، وإنشاء 

شبكات عرب وطنية )سواء أكانت من أفراد أو جمموعات أو منظمات(، واملؤسسات واملؤسسات العاملية اجلديدة.

٧    املصدر نفسه.
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منــوذج   )BDS( إلســرائيل  الفلســطينية  املقاطعــة  حركــة  أواًل: 
وعامليــًا حمليــاً  الســلمي  للنضــال 

١.  السياقات العامة والتارخيية للصراع وسريورة النضال الفلسطيين

يعــد الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيين أحــد أطــول النزاعــات وأكثرها 
ــالل  ــات االحت ــابك سياس ــبب تش ــر؛ بس ــخ املعاص ــدًا يف التاري تعقي
ــة.  ــة حــول األرض واهلوي ــة وتارخيي ــة بســرديات ديني ــك املقاوم وكذل
ــطينيني،  ــامل الفلس ــة ملظ ــات الفعلي ــول إن البداي ــم الق ــن امله ــن م لك
ــة الفلســطينية، قــد بلــورت ســياقاهتا بالتــوازي  أو مــا يعــرف بالقضي
ــطني،  ــى أرض فلس ــرائيل« عل ــة إس ــة »دول ــن إقام ــالن ع ــع اإلع م
الــي كانــت أصــاًل حتــت وطــأة االســتعمار الربيطــاين، يف ســنة 1948. 
فمنــذ ذلــك التاريخ بــدأت »إســرائيل« بتســخري كل منظومتها التشــريعية 
ــق علــى الفلســطينيني  ــة والعســكرية-املخابراتية للتضيي ومؤسســاهتا املدني
وهتجريهــم مــن أراضيهــم، وهــو مــا يعــين الســعي املمنهــج لتطبيــق 
ــة حلقــوق اإلنســان واألعــراف  ــة واملنافي كل االســتراتيجيات الكولونيالي
ــد  ــطينيني«8. فق ــني »الفلس ــكان األصلي ــن الس ــص م ــة للتخل الدولي
ســعت احلــركات املاســونية لترســيخ وجــود اليهــود علــى األراضــي 
ــث  ــر، حي ــع عش ــرن التاس ــرية للق ــود األخ ــذ العق ــطينية من الفلس
أصبــح هلــم حضــور وازن مــن الناحيــة العدديــة ومــن ناحيــة النفــوذ 
ــي  ــرة ال ــات اهلج ــل سياس ــي بفض ــاري والسياس االقتصادي-التج
تعاظمــت يف أعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة. وهــذا مــا فســره منــري 
ــرب  ــد ح ــا بع ــاًل بنهجه ــرائيل- عم ــذت إس ــه: »اخت ــيبة يف قول نس
ــد  ــم بع ــن إىل دياره ــودة املهجري ــع ع ــريعية ملن ــراءات تش 1948- إج

ــر  ــرب أوام ــد احل ــكري بُعي ــم العس ــدر احلاك ــرب، فأص ــاء احل انته
٨    منري نسيبة، سياسة التجزئة اإلسرائيلية للمجتمع الفلسطيين وتفعيلها يف هتجري الفلسطينيني قسريًا، كتاب )قضية 

فلسطني ومستقبل املشروع الوطين: يف اهلوية واملقاومة والقانون الدويل(، املركز العريب لأحباث ودراسة السياسات، 
2015، اجلزء األول، ص 300.
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ــة مــن غــري  عســكرية جيــرم مــن خالهلــا أي دخــول إىل األرض احملتل
إذن«9.

ــى  ــرة، عل ــأته كفك ــات نش ــذ بداي ــرائيلي، من ــان اإلس ــد الكي اعتم
ــه  ــج عن ــا نت ــك م ــود، وذل ــة ملصلحــة اليه ــة دميغرافي إحــداث هيمن
إعــادة بلــورة عالقــات القــوة وموازيــن النفــوذ االجتماعيــة واالقتصادية 
والسياســية علــى األراضــي الفلســطينية. متثــل هــذا املخطــط الكولونيايل 
ــطيين،  ــعب الفلس ــي األرض/ الش ــني، مالك ــكان األصلي ــرة الس يف حماص

كغربــاء وأقليــة إثنيــة هتــدد ســالم الدولــة اجلديــدة واســتقرارها. 

٢.  الســياقات العامــة للنضــال الفلســطيين ضــد منظومــة االســتعمار 

والتمييــز العنصــري اإلســرائيلي
 ديناميــة اجلــدال الــذي تزامــن مــع تزايــد حتــركات محــالت املقاطعة 
الفلســطينية عامليــًا تعكــس يف الواقــع شــدّة التعقيــد      وتداخل املســائل 
الــي تلــف القضيــة الفلســطينية، مبعــى أن النضــال مــن أجــل افتــكاك 
احلــق الفلســطيين موضــوع ملــيء بالســرديات املتضــادة واالصطفــاف 
ــرين  ــرن العش ــات الق ــذ بداي ــك فمن ــايت. لذل ــي واهلويّ األيديولوج
أصبــح منتجــو املعرفــة وصانعــو الــرأي العــام العاملــي بدوافــع سياســية 
ــل  ــة داخ ــة إثني ــم أقلي ــى أهن ــطينيني عل ــون الفلس ــتعمارية يصنّف واس
الكيــان اإلســرائيلي. وهــذا التوجــه الغــريب علــى مســتوى القــراءات 
ــي  ــي والبديه ــود الطبيع ــريع للوج ــرديات التش ــك س ــة وكذل التارخيي
ــكل  ــل بش ــطينية يتجاه ــي الفلس ــى األراض ــرائيلي عل ــان اإلس للكي
ــح  ــد أصب ــطيين ق ــعب الفلس ــا أن الش ــق؛ أبرزه ــدة حقائ ــد ع متعمّ
»أقليــة« مفتعلــة داخــل وطنــه بســبب االحتــالل ال بســبب التنــوّع 
اإلثــين أو الديــين؛ فالقضيــة الفلســطينية ُأعيــد إنتــاج ســردياهتا مــرارًا 
ــة،  ــة أو الغربي ــية، العربي ــة والسياس ــة واإلعالمي ــر الفكري ــل الدوائ داخ

٩    املصدر نفسه، ص 312.
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علــى ضــوء قضايــا أخــرى مثــل التطبيــع والتهديــد اإلســرائيلي لأمــن 
القومــي أو اللجــوء.. إخل، لذلــك تعــددت مقاربــات القضيــة الفلســطينية 

وتعريفاهتــا10.

ــة  ــة الفلســطينية )BDS( تســاؤالت حقيقي ــة املقاطع ــد أحيــت محل وق
وجــادة حــول كيفيــة إحــالل الســالم يف ظــل اســتمرار الصــراع منــذ 
ــن مث  ــات “أوســلو”، وم ــاق اتفاقي ــان اإلســرائيلي وإخف تأســيس الكي
اســتطاعت نســبيًا تغيــري العقليــات أو الســرديات املتجــذرة جتــاه احلــق 
ــة للحــل السياســي  ــات التقليدي الفلســطيين مــن خــالل جتــاوز النطاق
الرمســي إىل تســليط الضــوء علــى معانــاة املواطــن /اإلنســان الفلســطيين 

ذاتــه )خلــق حالــة وعــي عامليــة(11. 

قبــل التعمّــق يف دراســة حركــة املقاطعــة الفلســطينية بوصفهــا حركة 
ــة  ــول التارخيي ــرض لأص ــم التع ــن امله ــلمي، م ــال س ــة ونض مقاوم

للصــراع اإلســرائيلي الفلســطيين.

ــز  ــا يف تعزي ــة يف أوروب ــركات القومي ــد احل ــهم تصاع ــًا أس فتارخيي
ــة  ــة األغلبي ــة والســعي  املمنهــج لتأســيس ثقاف ــة اليهودي مفهــوم اهلوي
العرقيــة علــى األراضــي الفلســطينية، بوصفهــا األرض املقدســة حســب 
ــإن تنامــي مظاهــر معــاداة  ــة. كذلــك ف ــة/ الالهوتي ــات الديني املرجعي
الســامية وأجنــدات التخلــص مــن اليهــود يف هــذه الــدول األوروبيــة، 
وترســخ االســتعمار األورويب مبنطقــة الشــرق األوســط، جعــل اضطهــاد 
ــًا يف  ــد ورد رمسي ــروري- وق ــيناريو/اخليار الض ــطيين الس ــعب الفلس الش
إعــالن بلفــور- إلقامــة وطــن قومــي للشــعب اليهــودي يف فلســطني 

ــص اإلعــالن(12. )حســب ن
10    S. Ananth, ‘The Politics of the Palestinian BDS Movement’, Socialism and Democracy, vol. 27, 

no.3, 2013, pp. 129-143.

١١    آدم غاالغر، تأثري وسائل اإلعالم على محلة مقاطعة إسرائيل، مركز كارنيغي للسالم الدويل، 18 مارس/آذار 

 https://0i.is/1bYp .2020 2014، تاريخ االطالع: 12 سبتمرب/أيلول

12    Ilan Pappe, The Ethnic cleansing of Palestine. Oxford publication,2008, pp 86-126. 

https://0i.is/1bYp
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يف ذات الســياق، حصــل املهاجــرون اليهــود علــى دعــم مــن منظمات 
عديــدة، مثــل املؤمتــر الصهيــوين والصنــدوق القومــي اليهــودي الــذي 
ــي  ــام السياس ــل النظ ــتقرارهم داخ ــة واس ــطتهم االقتصادي ــل أنش كف
ــول )األرض  ــة ح ــرديات الهوتي ــجيعًا لس ــرائيلي، تش ــان اإلس للكي

ــودة(. ــة( و)األرض املوع املقدس

ــكرية  ــة العس ــرض اهليمن ــرائيلي ف ــان اإلس ــتطاع الكي ــد اس وق
ــب  ــى أغل ــة، عل ــيطرة األمنية-املخابراتي ــب الس ــة، إىل جان واإلداري
األراضــي الفلســطينية بعــد حــرب 1948، وتزايــد نفــوذه بعــد احتــالل 
الضفــة الغربيــة وغــزة يف ســنة 1967. توســع النفــوذ اجلغــرايف واألمين-

السياســي تدرجييًا مــن خــالل إقامة املســتوطنات اإلســرائيلية، والســيطرة 
علــى املــوارد الطبيعيــة واالقتصاديــة للمناطــق احملتلــة. وبذلــك بَســَطت 
ــي  ــى األراض ــة عل ــة اليهودي ــن اهليمن ــة م ــة حال ــات املتَّبع السياس
ــة  ــة تابع ــة إثني ــش كأقلي ــى العي ــام الفلســطينيني عل الفلســطينية، بإرغ
ــا  ــو م ــفية، وه ــاهتم التعس ــتعماري وممارس ــم االس ــة لنظامه وخاضع
ســاهم يف مأسســة التمييــز وتقنــني انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتكبيل 

ــة للفلســطينيني. ــاة اليومي احلي

يــرى عــدد مــن الدارســني للســياق الفلســطيين أن سياســات الدولــة 
الدخيلة/الكيــان اإلســرائيلي جتــاه الســكان األصليــني تنــدرج ضمــن ما 
يعــرف بـ)االســتعمار الداخلــي(، حيــث منحــت جــزءًا منهم اجلنســية 

اإلســرائيلية دون حقــوق متســاوية مــع اليهــود13.

مشلــت سياســات التطهــري العرقــي الــي ارتكبهــا الكيــان اإلســرائيلي 
يف حــق الفلســطينيني يف عــام 1948 عمليــات القتــل اجلماعــي واملذابــح 
والتشــويه والترحيــل القســري هلــم، باإلضافــة إىل االســتعمال املمنهــج 
ملختلــف أســاليب الترهيــب والعنــف ضــد املدنيــني )انتهــاك احلرمــة 

13    Ibid.
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اجلســدية/ جرائــم حــرب/ اإلعــدام/ مصــادرة املنــازل واألراضــي..(.

ــاب  ــرائيل« والفلســطينيني يف أعق ــني »إس ــات ب ــد ازدادت املصادم وق
ــادًا يف  ــة ازدي ــك املرحل ــت تل ــث عرف ــالم، حي ــلو للس ــاق أوس اتف
العمليــات الفدائيــة املناهضــة للعمليــات اإلجراميــة الــي قادهــا اجليــش 
ــة  ــات لتدخــل يف دوام ــني، وتطــوّرت املواجه اإلســرائيلي ضــد املدني
مــن العنــف غــري املتكافــئ بعــد الزيــارة االســتفزازية ألرييــل شــارون 
ــدالع االنتفاضــة  ــا تســبب يف ان ــو م لســاحة املســجد األقصــى، وه
الثانيــة )1997( حيــث اســتخدم الكيــان اإلســرائيلي الطائــرات والدبابات 

ــة.  القتالي

ــالل االســتيطاين اإلســرائيلي أن دعــاوى حــق  ــدون لالحت ــرى املؤي ي
عــودة الالجئــني الفلســطينيني مــن دول الشــتات مؤشــر خطــري وهتديــد 
واضــح لالســتقرار مــن ناحيــة آثــاره الســلبية الواســعة علــى التركيبــة 
ــرائيلي  ــان اإلس ــية للكي ــة السياس ــة االجتماعي ــة واملنظوم الدميغرافي
 )BDS( املرســومة غصبــًا منــذ 1948. بالنســبة إليهــم فحركــة املقاطعــة
ــل  ــدار الفاص ــدم اجل ــودة أو ه ــق الع ــاواة وح ــا املس ــاوز مطالبه تتج
ــوده.  ــات وج ــرب مقوم ــرائيلي وض ــان اإلس ــاء الكي ــة بإهن إىل املطالب
فهيمنــة اهلويــة اليهوديــة تضمــن اســتمرارية الدولــة، وتؤســس حلالــة 
مــن التنظــم واالنضبــاط داخــل اجملتمــع اإلســرائيلي ضــد تزايــد أعداد 
الفلســطينيني أو الثنائيــة القوميــة، وبنــاء عليــه فحالــة اخللــل احلاصلــة 
بــني الفلســطينيني واإلســرائيليني مــن ناحيــة النفــوذ ونســبة الســكان 
تعــد الضمــان األمثــل لالســتمرارية ووحــدة اهلويــة اليهوديــة، حســب 

ــة14.  ــة الصهيوني املقارب

٣.  دور اجملتمع املدين الفلسطيين يف مقاومة االحتالل 

ــات اجملتمــع املــدين الفلســطيين تنوعــًا علــى مســتوى  تعــرف مكون
14    S. Ananth, 2013. Ibid.
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ــأن  ــا بالش ــي يف اهتمامه ــي الوطين-السياس ــخًا للوع ــاطات وترس النش
الفلســطيين. ومتيَّــزت- وحتديــدًا منــذ أواخــر التســعينيات- بتركيزهــا 
علــى تدعيــم خصوصيــة اهلويــة الوطنيــة واإلشــكاليات الــي تواجههــا 
مــن جــراء السياســات االســتعمارية علــى الصعيــد الــدويل. وقــد مثل 
اتفــاق أوســلو للســالم نقطــة حتــول يف السياســة القوميــة للفلســطينيني، 
ألنــه رســخ خيــار الدولتــني واالعتــراف اإلســرائيلي مبنظمــة التحريــر 
الفلســطينية ومــا ينجــر عنه مــن ضروريــات التعايش الســلمي واملســاواة 
بــني الطرفــني15. فقــد أسســت مســارات عمليــة الســالم إلعــادة بنــاء 
ــدى الفلســطينيني مــن جهــة، ومنحتهــم  الوعــي السياســي الوطــين ل
ــراف  ــلو واألط ــاق أوس ــا اتف ــي اعتمده ــة ال ــة احلقوقي ــات املقارب آلي
الداعمــة لــه، مــن جهــة أخــرى. فهــذا التوجــه العــام حلالــة التغــري 
علــى مســتوى املطالــب الوطنيــة، والرضــا الرباغمــايت خبيــار الدولتــني، 
ــدين  ــع امل ــات اجملتم ــح ملكون ــني مس ــني الطرف ــادل ب ــراف املتب واالعت
الفلســطيين بتجديــد أو إعــادة بلــورة نشــاطاهتا ومطالبهــا مبــا يتناســب 
مــع ســرديات اخلطــاب اجملتمعــي واحلقوقــي العاملــي16. حالــة الزخــم 
الــي حظــي هبــا اتفــاق أوســلو للســالم ســامهت يف تســهيل تواصــل 
ــات  ــة أخــرى؛ حكوم ــات دولي ــع منظم ــدين م ــع امل ــات اجملتم منظم
وهيئــات، وباألخــص مــع وســائل اإلعــالم األجنبيــة17. ومــن مث عرفت 
القضيــة الفلســطينية منعرجــًا هامــًا وبعــدًا حيويــًا مغايــرًا للتحــركات 
الســابقة للمقاومــة، برغــم تشــديد الفاعلــني الغربيــني علــى مصطلــح 
ــة الفلســطينية”، مــن جــراء مســاعي اجملتمــع املــدين  ــة القومي “األقلي
ــي تســبب  ــاة الفلســطينيني ال ــى إيصــال معان ــه عل الفلســطيين وقدرت
ــات  ــال اهليئ ــى جــداول أعم ــز عل ــالل وسياســات التميي ــا االحت فيه

15    RUSSELL TRIBUNAL On PALESTINE, 2012 : p. 2. https://0i.is/ijsZ

١٦    نبيل الرمالوي، إخفاق العملية السياسية وضرورة العودة إىل اجملتمع الدويل، جملة سياسات، معهد السياسات 

 https://0i.is/1PCb  .-64 56 العامة ومؤسسة فريدريكش إيبارت، 2012، ص
١٧    آدم غاالغر، مرجع سابق.

https://0i.is/ijsZ
https://0i.is/1PCb
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ــة18.  واحلكومــات األجنبي

ــوق  ــل حق ــتوف كام ــلو مل يس ــاق أوس ــن أن اتف ــم م ــى الرغ عل
الشــعب الفلســطيين ومطالبــه، ومل يســتطع التعامــل بشــكل حاســم مــع 
املظــامل الداخليــة، إذ تزايــدت سياســات مصــادرة األراضــي وجتــددت 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــول حكوم ــذ وص ــة من ــات التمييزي ــة السياس بقي
)نتنياهــو( إىل احلكــم بعــد هزميــة حــزب العمــال يف انتخابــات 1996، 
وعلــى الرغــم مــن مســاعي حتقيق نــوع من املســاواة بــني الفلســطينيني 
واإلســرائيليني وضمــان احلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة، فــإن تواتــر 
أو تراكــم حــاالت االضطهــاد أدى إىل اهنيــار اتفــاق الســالم وانــدالع 

ــة مــن أكتوبر/تشــرين األول 2000. االنتفاضــة األوىل بداي

ــرائيلي  ــالل اإلس ــات االحت ــتمرارية يف ممارس ــذه االس ــك أن ه ال ش
لالضطهــاد قــد ســامهت يف تنامــي أشــكال )توطــني النضــال الوطــين 
ــز واإلقصــاء19.  ــد وسياســات التميي ــدات التهوي الفلســطيين( ضــد أجن
يف هــذه املرحلــة بالــذات عــرف احلــراك اجملتمعــي املــدين ضــد مــا 
ــالل  ــب إهنــاء االحت ــة تغــريًا مــن مطال يعــرف بالسياســات الصهيوني
ــني  ــع املواطن ــيخ جمتم ــرورة ترس ــى ض ــديد عل ــرائيلي إىل التش اإلس
علــى أســس املســاواة الكاملــة بــني العــرب واليهــود داخــل الكيــان 

ــرائيلي20.  اإلس

ــام  ــرأي الع ــري يف ال ــطينية للتأث ــات فلس ــدة منظم ــعت ع ــد س وق
الــدويل واجملتمــع الــدويل عمومــًا )دول/ منظمــات/ ممولــون..( لتســليط 
ــز  ــش والتميي ــاة والتهمي ــن املعان ــة م ــتويات العالي ــى املس ــوء عل الض

١٨    حممود جرابعة، حركة مقاطعة إسرائيل: اإلجنازات، واملعوقات، واآلفاق، مركز اجلزيرة للدراسات، 7 يونيو/

https://0i.is/lT4Y  .2020/11/ 11 :حزيران 2015، تاريخ االطالع
19    Rekhess, Eli. 2002. The Arabs of Israel after Oslo: Localization of the National Struggle. Israel 

Studies 7 )3(: 1–44. accessed 03/02/2020. ttps://0i.is/03Mk

20    Rami Zeedan, 2019, Arab-Palestinian Society in the Israeli Political System, integration versus 

Segregation in the Twenty-First Century, Lexington Books. 

https://0i.is/lT4Y
https://0i.is/03Mk
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الــي يعيشــها الفلســطينيون فعليــًا ويوميــًا داخــل الكيــان اإلســرائيلي 
ــل  ــات داخ ــك املنظم ــرك تل ــة. وتتح ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ وقط
ــم  ــدات األم ــة )معاه ــدات الدولي ــا املعاه ــمح هب ــي تس ــات ال النطاق
املتحــدة/ معاهــدة جنيــف وغريهــا مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان(، 
ــتيطان،  ــرائيلية يف االس ــًا السياســات اإلس ــًا وقضائي ــن علني ــك تدي لذل
وقوانــني االحتــالل اخلاصــة بالتجنــس وملكيــة األراضــي، فعلــى ســبيل 
املثــال لطاملــا اســتطاعت منظمــة )عدالــة(، بإســناد مــن عــدد كبــري 
مــن مكونــات اجملتمــع املــدين الفلســطيين، حتريــك ملفــات االحتــالل 
وممارســات االضطهــاد املســلطة بشــكل ممنهــج علــى الفلســطينيني أمام 
هيئــات األمــم املتحــدة وحكومــات االحتــاد األورويب21. أصبحــت هــذه 
ــا االحتــالل مــن منطلقــات  املنظمــات الفلســطينية تتعامــل مــع قضاي
اخلطــاب احلقوقــي الغــريب، مبعــى أهنــا تبنــت مبــادرات جمتمعيــة تديــن 

حالــة التمييــز العنصــري )مواطنــون مــن درجــة ثانيــة(.

مــن املهــم القــول إن هــذه املنظمــات اســتطاعت متثيــل اهتمامــات 
ــا  ــو م ــتات، وه ــة ويف الش ــم يف األراضــي احملتل الفلســطينيني وقضاياه

ــدويل علــى نشــاطاهتا.  أضفــى البعــد ال

4.  حركــة مقاطعــة »إســرائيل« الفلســطينية )BDS( منــوذج للنضــال 

الســلمي
ــي أطلقهــا عــدد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين  ــة ال هتــدف احلمل
ــى  ــات عل ــرض العقوب ــتثمارات وف ــة وســحب االس الفلســطيين ملقاطع
»إســرائيل«، املعروفــة بـــ )BDS(، إىل دمــج الكفــاح الفلســطيين ضمن 
ــة  ــتند إىل املنظوم ــا تس ــه جعله ــذا التوج ــة. ه ــة العاملي ــة العدال حرك
العامليــة حلقــوق اإلنســان، وهــو مــا ميثــل اســتراتيجية ضروريــة وذات 
جناعــة فعليــة، حيــث متكنــت هــذه املنظمــات احمللية مــن حشــد الدعم 

21    Ibid.
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واملســاندة مــن اجلهــات الفاعلــة يف قطاعــي األعمــال واجملتمــع املــدين 
ــدين الفلســطيين،  ــع امل ــات اجملتم ــد نشــطاء منظم ــد عم ــًا22. فق دولي
 people of( ــري ــل الضم ــرف بأه ــا يع ــت م ــوون حت ــك املنض وكذل
conscience(23، منــذ ســنة 2005، علــى مســتوى حملي وإقليمــي وعاملي، 

ــات  ــى املنتوج ــات عل ــر والعقوب ــرض احلظ ــوة إىل ف ــدوا إىل الدع عم
اإلســرائيلية، ومــن مث تعــد هــذه املقاطعــة إحــدى مبــادرات الضغــط 
ــر  ــطينيني يف تقري ــق الفلس ــراف حب ــا لالعت ــرائيل« وحلفائه ــى »إس عل
ــز العنصــري  ــتعمارية والتميي ــكل املمارســات االس ــدًا ب املصــري، وتندي

الــي متــارس ضدهــم.

ــق  ــري أو خل ــى التغي ــا عل ــطينية بعزمه ــة الفلس ــة املقاطع ــز محل تتمي
ــز  ــث رك ــة، حي ــتوى املقارب ــى مس ــي عل ــوّل الديناميك ــة التح حال
النشــطاء علــى نقــل القضيــة الفلســطينية والدفــاع عنهــا مــن املقاربــة 
ــة  ــات الفاعل ــدة للجه ــة جدي ــدول إىل مقارب ــني ال ــيكية للفاعل الكالس

ــة. ــرة للحــدود الوطني ــة والعاب غــري احلكومي

أ.  حركــة املقاطعــة الفلســطينية امتــداد اترخيــي وحقوقــي حلــركات مدنيــة 
عامليــة: 

لطاملــا ظهــرت يف التاريــخ احلديــث محــالت املقاطعــة بصفتهــا إحدى 
ــرى  ــي، وي ــعيب واجلماع ــاج الش ــن االحتج ــري ع ــتراتيجيات التعب اس
ــات  ــا الوالي ــة عرفته ــة الناجح ــاالت املقاطع ــم ح ــون أن أه املؤرخ
املتحــدة األمريكيــة عــام 1765، الــي تعــرف مبقاطعــة قانــون األختــام 
ــة  ــة فرضــت الســلطات الربيطاني ــورة األمريكي ــع(؛ فخــالل الث )الطواب

٢٢    نبيل الرمالوي، مرجع سابق.  

٢٣    من بني )أهل الضمري( املنخرطني يف حركة املقاطعة للمنتوجات اإلسرائيلية كان هناك العديد من اجلماعات 

واملنظمات واألفراد املسيحيني؛ شاركوا بقوة وجدية يف أنشطة احلركة واألنشطة املتعلقة بالنزاع اإلسرائيلي-
الفلسطيين، وغالبًا ما يشريون إىل املعايري العاملية للعدالة، ووجهت نقدًا شديدًا للكيان اإلسرائيلي وسياساته يف كل من 
األراضي الفلسطينية احملتلة وداخل الكيان، عن طريق الطوائف الربوتستانتية الليربالية والكنائس واملنظمات الكاثوليكية.
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االســتعمارية ضريبــة علــى األوراق املختومــة، وهــو مــا دفــع الغاضبــني 
ــطن  ــات )بوس ــن الوالي ــدد م ــة يف ع ــات الربيطاني ــة املنتج إىل مقاطع

ــا(. ــورك وفيالدلفي ونيوي

كذلــك أطلقــت اجلاليــة اليهوديــة األمريكيــة محــالت مقاطعة واســعة 
للمنتجــات األملانيــة بــني عامــي 1930 و1940 احتجاجــًا على السياســات 
ــاالت  ــرز ح ــك أن أب ــا. وال ش ــود بأملاني ــد اليه ــة ض ــة القمعي النازي
ــرة  ــاالت ذوي البش ــصّ نض ــخ، باألخ ــا التاري ــي عرفه ــة ال املقاطع
الســوداء ضــد ممارســات التمييــز العنصــري، تتمثــل يف مقاطعــة حافالت 
ــة يف  ــة األمريكي ــوق املدني ــاء حركــة احلق ــا يف أثن مونتغمــري يف أالبام
منتصــف اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي. كذلــك عرفــت حــراكات 
ــنة،  ــن 40 س ــر م ــت أكث ــي دام ــا، ال ــوب إفريقي ــة يف جن املقاطع
أشــكااًل تنظيميــة ناجعــة واســتراتيجيات اســتقطاب ناجحــة للمســاندين 
هلــا داخليــًا وخارجيــًا يف معركــة الســود الفتــكاك حقوقهــم يف ظــل 
نظــام التمييــز العنصــري24، وأصبحــت هــذه األخــرية منوذجــًا للحــراك 
االحتجاجــي العاملــي، مثلمــا حصــل مــع حركــة املقاطعــة الفلســطينية. 

يف هــذه الســريورة التارخييــة حلمــالت املقاطعــة ظهــرت، يف يوليو/متــوز 
2005، مبــادرة جديــدة جممِّعــة للجمعيــات املدنية الفلســطينية تســتهدف 

باألســاس كل مكونــات اجملتمــع الــدويل وتلزمه بتحمــل مســؤولياته. تدفع 
هــذه احلملــة إللــزام اجملتمع الــدويل بضــرورة التحــرك ضــد االنتهاكات 
واملظــامل؛ مــن خــالل الضغــط علــى الكيــان اإلســرائيلي عــن طريــق 
املقاطعــة وســحب االســتثمارات، مثلمــا حصــل يف نضــاالتِ مناهضــةِ 

ــوب إفريقيا. ــري جبن ــز العنص التميي

وقــد حظيــت هــذه احلملــة بدعــم وإســناد كبرييــن مــن مكونــات 
اجملتمــع املــدين األورويب واألمريكــي املتعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية، 

24    Francesca Forno, Boycotts, the Wiley Blackwell Encyclopedia of Social and Political Move-

ments, By David A Snow & al, Blackwell Publishing Ltd, 2013, pp 1-2.
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إىل جانــب تعبئــة عــدد كبــري مــن النشــطاء والفاعلــني يف اجملتمــع املدين 
يف الــدول العربيــة، ومــن َثــم أصبحــت محــالت املقاطعــة مــن أكثــر 
ــتعمارية  ــن املمارســات االس ــع الشــرعية ع ــة لرف ــتراتيجيات املتبع االس
للكيــان اإلســرائيلي، والضغــط علــى اجملتمــع الــدويل للتحــرك ضــده 
ــة  ــعت احلمل ــد س ــطينيني. وق ــد الفلس ــاته ض ــري سياس ــه أو لتغي لعزل
ــًا  ــرائيل« دولي ــا »إس ــي تروجه ــورة ال ــن الص ــرعية ع ــزع الش إىل ن
لنفســها بوصفهــا دولــة دميقراطيــة تســعى للدفــاع عــن أمنها وســلمها 
ــة  ــة اليهودي ــة للهوي ــة )فلســطينية( كاره ــن خطــر أقلي االجتماعــي م

ورافضــة للتعايــش الســلمي. 

مــن املهــم اإلشــارة إىل أن املنظمــات غــري احلكوميــة واحلــركات عــرب 
الوطنية/العابــرة للقوميــات تتميــز بأهدافهــا غــري الرحبيــة، فهــي تســعى 
إىل حــل املشــاكل الــي تعانيهــا اجملتمعــات احملليــة أو الفئــات املهمشــة 
ــة. وهــي  ــع دويل متجــاوز للحــدود اجلغرافي ــاء طاب مــن خــالل إضف
ــي تُمأســس الظلــم وترســخ مقومــات  ــَة ال يف الغالــب تناضــل الدول
ــا  ــز العنصــري يف قوانينه ــة وممارســات التميي عــدم املســاواة االجتماعي
ــا  ــي تقوده ــة ال ــركات االحتجاجي ــك أن التح ــام. وال ش ــا الع وجماهل
هــذه املنظمــات غــري احلكوميــة، املدافعــة عــن توجهــات أيديولوجيــة 
أو دينيــة أو ثقافيــة وكذلــك حقوقيــة، تســهم يف تعبئــة الفئات املهمشــة 
واملتعاطفــني معهــم ضــد كّل مظاهــر عــدم املســاواة والتمييــز. وتعــد 
احلــركات االجتماعيــة عــرب الوطنيــة، مثل حركــة املقاطعــة الفلســطينية، 
ــذه  ــت ه ــيات. عمل ــددة اجلنس ــات متع ــي وعضوي ــم هيكل ذات تنظي
احلــركات املدنيّــة حــول العــامل علــى تطويــر آليــات حراكهــا ضــد 
مظاهــر التمييــز مــن خــالل االســتناد إىل املقاربــة احلقوقيّــة الكونيّــة 
)املرسَّــخة يف املواثيــق الدوليّــة(. جيــدر بالذكــر أّن احلــركات املدنيّــة 
ــة  ــة )ذات اخلصوصي ــا احملليّ ــف مطالبه ــى تكيي ــب عل ــل يف الغال تعم
ــواردة يف  ــان ال ــوق اإلنس ــادئ حق ــع مب ــة( م ــة أو الوطنيّ الفئويّ
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اتفاقيــات ومواثيــق القانــون الــدويل، ومــن مث فأحــد مرتكــزات احلــراك 
املــدين الوطــين أو العابــر للوطنية/القوميــة يتمّثــل يف االلتفــاف اجلماعــي 
حــول قضيّــة حقوقيــة بذاهتــا. وقــد قــدم عــدد مــن الدارســني، مــن 
أبرزهــم ديتــر روشــت )Dieter Rucht(، تعريفــًا واضحــًا هلــذا النمــط 
مــن التنظــم: “نظــام عمــل مؤلــف مــن شــبكات معبــأة مــن األفراد 
ــة  ــة اجلماعي ــى أســاس اهلوي ــي حتــاول عل واجلماعــات واملنظمــات ال
املشــتركة الوصــول أو منــع التغيــري االجتماعــي، وذلــك أساســًا مــن 

خــالل االحتجاجــات اجلماعيــة”25. 

العابــرة  للحــركات  الفلســطينية كنمــوذج  املقاطعــة  ب.  مميــزات حركــة 
للوطنيــة: 

ــرعية  ــة ش ــرة للوطني ــة العاب ــركات االجتماعي ــب احل ــتمد أغل تس
حتركاهتــا وقدرهتــا علــى التعبئــة مــن خــالل تأطــري نشــاطاهتا ومطالبها 
ــع  ــات اجملتم ــًا يف نطاق ــري( اخنراط ــة )تغي ــة حتولي ــة يف مقارب االحتجاجي
ــع عــن حقــوق  ــدويل املداف ــون ال املــدين العاملــي، واالســتناد إىل القان
ــطينية  ــة الفلس ــة املقاطع ــبة حلرك ــأن بالنس ــك الش ــان، وكذل اإلنس
)BDS(، الــي متيــزت مبشــاركة نشــطاء ومنظمات غــري حكوميــة متعددة 
اجلنســيات يف خمتلــف املســتويات )طلبــة/ حــركات شــعبية/ حــركات 
ــاد/  ــا/ االقتص ــاالت )األكادميي ــري...(، واجمل ــز العنص ــة التميي مناهض
الثقافــة...(26. كذلــك عرفــت حركــة املقاطعــة الفلســطينية دعمــًا كبريًا 
علــى املســتوى العاملــي، وهــو مــا خلــق هلــا أرضيــة عــرب وطنيــة، 
ــة واســتراتيجيات احلــركات املناهضــة  ــادئ العام ــا باملب لشــدة التصاقه
للتمييــز العنصــري، فأصبحــت امتــدادًا للحــركات االجتماعيــة التضامنية 
الــي عرفتهــا الســياقات املقارنــة )جنــوب إفريقيا( يف مســارات سياســية 

25    Dieter Rucht, The transnationalization of Social Movements: Trends, Causes, Problems. Social 

Movements in a Globalizing World, Donatella Porta & al, 1999, PP 206-222.

26    Omar Bargoutti, Ibid.
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انتقاليــة، مطالبــة بشــكل مجاعــي بالتغيــري اجلــذري )نقابــات/ كنائــس/ 
. ) . . ت. منظما

ــة احلــركات االجتماعيــة حلركــة املقاطعــة باالســتفادة  مسحــت مقارب
ــكال  ــتعمار وأش ــة االس ــي ملناهض ــي عامل ــايف وسياس ــن إرث ثق م
ــه، وعلــى الرغــم مــن قدرهتــا علــى  ــز املرافقــة ل الالمســاواة والتميي
ــد  ــي، فق ــدين العامل ــًا واالخنــراط يف اجملتمــع امل ــج ملطالبهــا دولي التروي
حافظــت علــى خصوصيتهــا علــى مســتوى اإلدارة التنظيميــة للحمــالت 
ــة  ــن تارخيي ــة م ــة املقاطع ــتفادت حرك ــعاراهتا27، إذ اس ــة وش املقاطع
النضــال الفلســطيين مبختلــف أشــكاله داخــل املســتوطنات اإلســرائيلية، 
وقــد القــت الدعــم مــن احلــركات املتحالفــة واملتضامنــة مــع مطالــب 
الشــعوب/األقليات املهمشــة مــن الســكان األصليــني بالعــامل28. لذلــك، 
فاالســترتيجية األشــد بــروزًا يف هــذه احلركــة تتمثــل يف بنــاء أشــكال 
ترابــط معقــدة وعالقــات تشــابك مــع أشــكال النــزاع حــول اهلويــة 

وحق التعايش السلمي املوجودة تارخييًا. 

ــن  ــة م ــى جمموع ــطينية عل ــة الفلس ــة املقاطع ــدت حرك اعتم
ــا إىل  ــن محالهت ــري م ــتندت يف كث ــث اس ــة، حي ــتراتيجيات البالغي االس
إعــادة بلــورة الصبغــة الســلمية/الالعنف للنضــاالت الفلســطينية، خاصــة 
خــالل املنتديــات واخلطــاب املوجــه للجمهــور الغــريب. كذلــك فقــد 
ــاالت  ــص نض ــرى، باألخ ــة األخ ــركات املقاوم ــرديات ح ــت س وظف
التمييــز العنصــري جبنــوب إفريقيــا وحركــة التحريــر باهلنــد، باإلضافــة 
ــع  ــي، واســتقطاب املتعاطفــني م ــام العامل ــرأي الع ــة ال ــة تعبئ إىل حماول
ــه  ــؤولياته، وتطالب ــام مس ــدين أم ــع امل ــع اجملتم ــاليب تض ــة بأس القضي
باالخنــراط الفعلــي يف التصــدي النتهــاكات حقــوق الفلســطينيني مــن 

27    Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 3rd edition, Cam-

bridge, UK: Cambridge University Press, 2011.

٢٨    حممود جرابعة، مرجع سابق.
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ــدول  ــز ال ــل عج ــتثمارات، يف ظ ــحب االس ــة وس ــالل املقاطع خ
ــرام  ــى احت ــان اإلســرائيلي عل ــار الكي ــى إجب ــة عل ــات الدولي واملنظم

ــدويل29. ــون ال ــام القان ــه أم تعهدات

ــزت  ــد متي ــة )BDS( ق ــة املقاطع ــارة إىل أن حرك ــم اإلش ــن امله م
باالســتراتيجيات اخلطابيــة الــي اعتمدهــا أبــرز نشــطائها، مثــل عمــر 
الربغوثــي وراجــي الصــوراين وكذلــك رمــزي بــارود، إلقنــاع الــرأي 
ــادرة  ــي بضــرورة االخنــراط يف هــذه املب ــريب والعامل ــي والع ــام احملل الع

 .30 ندهتا ومسا

ــطاء  ــي لنش ــي السياس ــد الوع ــدة تؤك ــتراتيجيات املعتم ــذه االس وه
احلركــة بضــرورة خلــق أشــكال التشــابك بــني منــوذج الترابــط املعقد 
يف السياســة الدوليــة مــع ترســيخ مقومــات القــوة الناعمــة يف الترويــج 
ــطاء  ــد النش ــد اعتم ــة. فق ــلطة املهيمن ــد الس ــا ض ــا ونضاهل ملطالبه
ــات  ــد املمارس ــام ض ــرأي الع ــة ال ــة لتعبئ ــداف احلرك ــاح أه إلجن
االســتعمارية والتمييزيــة للكيــان اإلســرائيلي، خاصــة يف وســائل اإلعــالم 
يف مجيــع أحنــاء العــامل، بدايــة مــن إعــادة تكثيــف ســرديات النكبــة 
ــل اجلــربي للفلســطينيني إىل دول الشــتات،  الفلســطينية، مــرورًا بالترحي
ــني  ــاواة ب ــدم املساواة/الالمس ــر ع ــري ومظاه ــز العنص ــك التميي وكذل
املواطنــني الفلســطينيني واليهــود اإلســرائيليني. باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد 
بلــورت احلركــة مقوّمــات القــوة الناعمــة مــن خــالل العمــل علــى 
ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــدويل ومنظوم ــون ال ــع القان ــر م ــاط املباش االرتب
الكونيــة كمرجعيــة أساســية ومســتقطبة لتعاطــف الــرأي العــام العاملــي 
ــركات  ــام للح ــه الع ــة بالتوج ــتراتيجيات امللتصق ــذه االس ــه. ه وانتباه

٢٩    آدم غاالغر، مرجع سابق.

30    Jennifer Hitchcock, Social Media Rhetoric of the Transnational Palestinian-led Boycott, Dive-

stement, and Sanctions Movement, Social Media+ Society, SAGE Press, 2016, access 12 /09/2020. 

https://0i.is/EzKg 

https://0i.is/EzKg


25

حركة المقاطعة الفلسطينية )BDS( | دراسة تحليلية لنموذج الحراك المدني ضد اإلحتالل اإلسرائيلي

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــة  ــى حرك ــت عل ــي أضف ــعاع العامل ــة ذات اإلش ــة الغربي االجتماعي
ــني  ــني احلكومي ــدى الفاعل ــرعية ل ــة وش ــطينية مصداقي ــة الفلس املقاطع
وغــري احلكوميــني يف اجملتمــع الــدويل31. وقــد أتاحــت أشــكال التهيــكل 
ــة  ــة وســهولة تأســيس احلمــالت املقاطع ــة إمكاني ــذه احلرك ــة هل املرن
األكادمييــة واالقتصاديــة والثقافيــة يف مجيــع دول العــامل تقريبــًا، يف ظــل 

ــة.  ــة للفعالي ــا باســتقاللية خالق متتعه

٣١    نبيل الرمالوي، مرجع سابق.
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ــاً: املقاطعــة الفلســطينية اســراتيجية للنضــال الســلمي ورفــع  اثني
الشــرعية عــن االحتــالل اإلســرائيلي

١.  املقاطعــة الفلســطينية اســراتيجية رفــض لالحتــالل أمــام الــرأي 

العــام العــريب والعاملــي 
ــة  ــريورة التارخيي ــات الس ــع حمط ــة يف مجي ــالت املقاطع ــدرج مح تن
للمقاومــة الفلســطينية حمليــًا وعامليــًا، ولكنهــا تصنــف ضمــن حتــركات 
ــر يف  ــي تؤث ــية ال ــا األساس ــث إن القضاي ــة، حي ــري الرمسي السياســة غ
السياســة »الرمسيــة« و«غــري الرمسيــة« تكــون باألســاس اهلويــة والدولــة 
املدنيــة والعالقــات املدنيــة- املدنيــة )بــني منظمــات اجملتمــع املــدين(.

ــذه  ــيكية أن ه ــية الكالس ــوم السياس ــات العل ــرت نظري ــا أق لطامل
التصنيفــات املضــادة مثــل السياســة )الرمسيــة( تعــين التوجهــات العامــة 
واملخططــات املعتمــدة مــن طــرف مؤسســات الدولــة، ولكــن محلــة 
املقاطعــة الفلســطينية بقــدر مــا تنــدرج عمليــًا ضمــن املقاربــة العامــة 
ــة،  ــة، ويــدور خطاهبــا النضــايل حــول الدول لعالقــات اجملتمــع بالدول
ــع  ــات اجملتم ــن وملكوّن ــي للمواط ــاط السياس ــس للنش ــا تؤس فإهن
املــدين. مــن َثــم فــإن ديناميــات التفــاوض حــول الســالم ال حتتكرهــا 
ــري  ــكال غ ــاركها بأش ــا تتش ــطينية، ولكنه ــة الفلس ــات الدول مؤسس
ــني يف املشــهد السياســي32.  ــري رمسي ــني غ ــع فاعل ــة م ــرة وعفوي مباش
وهــذه احلركــة تتناســب مــع التأويــالت أو املقاربــات الفكرية للمدرســة 
ــة  ــة املقارن ــت احلــراكات املدنيّ ــي حكم ــية ال ــة السياس األنثروبولوجي

ــا33. ــوب إفريقي ــابقًا يف جن ــل س ــا حص مثلم
٣٢    وسام حممد، الفلسطينيون يف الداخل واخلارج يف موقف موحد ضد خمطط الضم، صحيفة القدس، 3 متوز/يوليو 

https://alquds-city.com/news/34495 .2020

33    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Human rights as a tool for conflict transformation : the cases of 

the Boycott, Divestement, and Sanctions )BDS( movement and Local unarmed popular resistance, In 

book “Conflict Transformation and the Palestinians: the Dynamics of Peace and Justice under Occu-

pation, Alpaslan Ozerdem & al )ed(. Routledge Taylor & Francis Group, 2017, pp 82-97. 

https://alquds-city.com/news/34495
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أ.  اترخييــة ظهــور اســراتيجية املقاطعــة يف ســريورة النضــال الفلســطيين-
العــريب ضــد إســرائيل: 

تعــد املقاطعــة إحــدى أكثــر االســتراتيجيات املقاومــة اســتخدامًا وذات 
جناعــة مــن وجهــة نظــر نشــطاء احلــركات االجتماعيــة؛ فهــي تســهم 
ــون،  ــا الدراس ــة. ويعرفه ــة ومرئي ــاج ملموس ــة االحتج ــل عملي يف جع
مثــل عاملــة االجتمــاع فرانشيســكا فورنــو )Francesca Forno(، بأهنــا 
»آليــة الوصــول إىل اهلــدف، فاملقاطعــة هتــدف إىل حــث النــاس علــى 
ــن  ــة. وم ــات معين ــج أو خدم ــتخدام منت ــراء أو اس ــن ش ــاع ع االمتن
ــى ســلوكيات املســتهلك«34. ولكــن ال تقتصــر  ــة عل مث تركــز املقاطع
ــل  ــة(، ب ــة االقتصادي ــتهالكية )املقاطع ــات االس ــى املنتج ــة عل املقاطع
إهنــا تتجاوزهــا إىل أصنــاف أخــرى مثــل املقاطعــة األكادمييــة، خاصــة 
يف ســياقات النضــال ضــد التمييــز العنصــري، مثلمــا حصــل يف جنــوب 
ــرأي  ــتطاع ال ــال اس ــبيل املث ــى س ــًا35. وعل ــطني حالي ــا وفلس إفريقي
العــام العــريب اإلبقــاء علــى املقاطعــة الثقافيــة والرياضيــة واســتمراريتها 
تضامنــًا مــع القضيــة الفلســطينية ورفضــًا للكيــان اإلســرائيلي، وأغلــب 
هــذه األصنــاف املقاطعــة ذاتِ الطابــع النخبــوي، األكادمييــة والثقافيــة، 
ــاعية  ــة الس ــم األخالقي ــن القي ــوع م ــق ن ــاس إىل خل ــدف باألس هت
لعقــاب الطــرف اإلســرائيلي أو الضغــط لتغيــري ســلوكياته االســتعمارية 

وسياســاته التمييزيــة. 

ــان  ــة للكي ــة وجتاري ــة اقتصادي ــامل العــريب محــالت مقاطع عــرف الع
اإلســرائيلي، يف عــام 1948 وكذلــك بعــد النكبــة، مث يف رد فعــل علــى 
ــالت  ــدأت أول مح ــد ب ــنة 1993 36. فق ــالم يف س ــلو للس ــاق أوس اتف
املقاطعــة للمنتجــات اإلســرائيلية/الصهيونية منــذ بدايــة الثالثينيــات مــن 

34    Ibid, pp1-2.

35    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid

36    Michiel Bot, the right to Boycott: BDS, Law, and politics in a global context, Transnational Legal 

Theory, 10:3-4,2019 pp 421-445, access 14/02/2020. https://0i.is/Coyb

https://0i.is/Coyb
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عــدد مــن القيــادات الفلســطينية آنــذاك، مث انتشــرت بدعــم ومســاندة 
مــن اجلامعــة العربيــة يف عــام 1945. لذلــك تنوعــت نطاقــات املقاطعــة 
املناهضــة للكيــان اإلســرائيلي، حيــث عرفــت شــكل املقاطعــة واحلظــر 
ــعبًا(  ــة وش ــة )حكوم ــدول العربي ــني ال ــرة ب ــالت املباش ــكل املعام ل
ــتعمال  ــة اس ــدة دول عربي ــرت ع ــك حظ ــرائيلي. كذل ــان اإلس والكي
املنتجــات أو االســتفادة مــن خدمــات الشــركات اإلســرائيلية علــى كل 
مســتثمر أجنــيب علــى أراضيهــا، جبانــب نشــر قوائــم ســوداء خبصوص 
الشــركات العامليــة ذات األســهم اإلســرائيلية أو املتعاونــة معهــا. ومتثــل 
ــح  ــم وأجن ــن أه ــنة 1973، م ــط لس ــة النف ــة بأزم ــة، املعروف املقاطع
احلمــالت؛ لشــدة تأثريهــا يف اقتصــاد الكيــان اإلســرائيلي وعــدد مــن 
الــدول الغربيــة املتحالفــة معــه )مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة(37. 

يف العشــرينيات مــن القــرن املاضــي اســتخدم الفلســطينيون املقاطعــة 
ــة  ــداب الربيطــاين واملؤسســات الصهيوني ــة ســلطات االنت وســيلة حملارب
الناشــئة، وكذلــك بعد احلــرب العربيــة اإلســرائيلية األوىل يف عــام 1948؛ 
ــة، وحركــة  ــدول العربي ــدول األعضــاء يف جامعــة ال فقــد فرضــت ال
ــان  ــى الكي ــات عل ــاز، ومنظمــة املؤمتــر اإلســالمي، عقوب عــدم االحني
ــر الفلســطينية  ــة التحري ــد تأســيس منظم ــا بع ــا. أم اإلســرائيلي حينه
)PLO( عــام 1964 فقــد حتــول تركيــز املقاومــة الفلســطينية ومؤيديهــا 
اإلقليميــني إىل تبــين خيــار الكفــاح املســلح ضــد الكيــان اإلســرائيلي، 
ــد االنتفاضــة األوىل  ــا بع ــورت م ــة تبل ــة التحــول الفعلي ــري أن نقط غ
يف عــام 1987، حيــث ارتــأى جــزء مــن الشــعب الفلســطيين اســتخدام 
ــا  ــن ضمنه ــة، وم ــري العنيف ــة غ ــن أدوات املقاوم ــعة م ــة واس جمموع
ــع واخلدمــات اإلســرائيلية. لكــن يف تســعينيات القــرن  ــة البضائ مقاطع
املاضــي أثــرت معاهــدة أوســلو للســالم، مث تأســيس الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية يف وقــت الحــق، بشــكل شــبه ســليب يف ديناميــة حركــة 

٣٧    حممود جرابعة، مرجع سابق.
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التضامــن الدوليــة38. كذلــك تأثــرت مســارات النضــال الفلســطيين ضد 
االســتيطان اإلســرائيلي باالنقســام احلاصــل بــني عــدد مــن القيــادات 
ــة39،  ــداف املقاوم ــود وأه ــتراتيجيات الصم ــول اس ــات ح واجملموع
وقــد ازداد االنقســام حــول تأييــد أو رفــض مقتــرح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية خبصــوص تأســيس دولــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

خــالل االنتفاضــة الثانيــة يف عــام 2002، دعــا املثقفــون واألكادمييــون 
الفلســطينيون إىل مقاطعــة اقتصاديــة وثقافيــة وأكادمييــة شــاملة للكيــان 
ــط إىل  ــني فق ــالل عام ــادرة خ ــذه املب ــت ه ــد حتول ــرائيلي، وق اإلس
احلملــة الفلســطينية للمقاطعــة األكادمييــة والثقافيــة »إلســرائيل«40. وقــد 
انتهجــت حركــة املقاطعــة ســنة 2005 هــذا النمــط مــن املقاطعــات 
الثقافيــة واألكادمييــة، فكثــريًا مــا دُعــي النشــطاء الفنانــون والوجــوه 
ــان  ــررة يف الكي ــم املق ــاطاهتم وحفالهت ــاء نش ــرة إللغ ــة املؤث الثقافي
ــالت  ــدي احلف ــاع متعه ــة إىل إقن ــة أوىل، إضاف ــن ناحي ــرائيلي م اإلس
ــاع عــن دعــوة  ــة باخلــارج باالمتن ــات الثقافي واملســؤولني عــن الفعالي
الناشــطني يف الدوائــر األكادمييــة والفنيــة والثقافيــة للكيــان اإلســرائيلي، 

مــن جهــة أخــرى.

ــة اإلســرائيلية  ــة والثقافي ــرى حركــة )BDS( أن املؤسســات األكادميي ت
تعمــل بشــكل متكامــل وتنخــرط بفعاليــة مــع املشــروع االســتعماري 
ــا  ــا أهن ــرائيل”، كم ــه “إس ــروج ل ــذي ت ــري ال ــز العنص والتميي
ــاكات  ــن انته ــة م ــة وخالي ــة للدميقراطي ــة داعم ــروج لصــورة مضيئ ت
حقــوق اإلنســان؛ لتعبئــة التعاطــف الدويل-الغــريب حلســاب مشــروعهم 

ــتيطاين41.  االس

38    Michiel Bot, Ibid. 

39    Omar Bargoutti, Ibid.

40    M. C. Hallward & J. M. Norman )Eds.(, 2011, Nonviolent Resistance in the Second Intifada. New 

York: Palgrave Macmillan. pp. 133–151.

41    IBID, pp133-151.
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ب.  املقاطعــة الفلســطينية ســالح صمود/نضــال اجملتمــع املــدين ضــد 
اإلســرائيلي االحتــالل 

منــذ اهنيــار اتفــاق أوســلو للســالم أصبــح الفلســطينيون أكثــر تقوقعًا 
حــول فكــرة القوميــة واهلويــة مــن أجــل التصــدي أو الصمــود ضــد 
ــد  ــرائيلي، فق ــان اإلس ــل الكي ــش داخ ــة والتهمي ــات التفرق كل سياس
ــة(  ــد )أقلي ــي ض ــاد مجاع ــة اضطه ــر كحال ــراع يتمظه ــح الص أصب
متارســه األغلبيــة اليهوديــة احلاكمــة. لذلــك حرصــت منظمــات اجملتمع 
املــدين، ذات األنشــطة السياســية والنضاليــة، علــى الدفــاع عــن حقــوق 
الفلســطينيني تنديــدًا بالطبيعــة الصهيونيــة للكيــان اإلســرائيلي، وانتهاكاته 

لــكل األعــراف واالتفاقيــات الدوليّــة اخلاصــة حبقــوق اإلنســان.

وكمــا ذكرنــا فقــد تنوعــت وتعــددت محــالت مقاطعــة املنتجــات 
ــان  ــى الكي ــات عل ــرض العقوب ــة لف ــوات الرامي ــرائيلية والدع اإلس
اإلســرائيلي، الــي تكثفــت بشــكل ملحــوظ وحبيويــة أكثــر بعــد نشــر 
تقريــر بعثــة األمــم املتحــدة لتقصــي احلقائــق لعــام 2009 عــن اجلرائم 
ــزة 2008 - 2009 42.  ــة يف حــق الفلســطينيني خــالل حــرب غ املرتكب
فقــد كشــف التقريــر األممــي عــن جرائــم متعمــدة وممنهجة اســتهدفت 
ــد  ــكرية. وق ــري العس ــع غ ــني واملواق ــرائيلية املدني ــوات اإلس ــا الق هب
نــزع هــذا التقريــر األممــي الشــرعية عــن املمارســات اإلجراميــة للكيان 
اإلســرائيلي، وأضــر بصورهتــا الدوليــة. ونظــرًا خلطــورة مــا ورد يف هذا 
التقريــر األممــي علــى “إســرائيل” وتداعياتــه علــى عالقاهتــا مــع اجملتمع 
ــو( أن  ــني نتنياه ــذاك )بنيام ــوزراء آن ــس ال ــرب رئي ــد اعت ــدويل، فق ال
حمــاوالت نــزع الشــرعية هتديــد لأمــن الداخلــي للكيــان اإلســرائيلي 
وملصاحلــه يف اخلــارج. نتيجــة لذلــك بــادرت احلكومــة اإلســرائيلية إىل 
ــي  ــًا، ال ــدين عموم ــى منظمــات اجملتمــع امل ــة عل ــود خمتلف ــرض قي ف

4٢    إبراهيم معمر، دور األمم املتحدة جتاه األقليات، الفلسطينيون داخل اخلط األخضر، املركز العريب لأحباث 

ودراسة السياسات، الطبعة األوىل، 2019. 
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كشــفت انتهاكاهتــا حلقــوق اإلنســان، ومــن ضمنهــا منظمــة العفــو 
الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش43. كذلــك فقــد عُــدَّت احلمــالت 
ــد  ــة هتدي ــة حبــق العــودة للفلســطينيني مبنزل ــة للمقاطعــة واملطالب العاملي
ــت  ــي. انتهج ــلمه االجتماع ــرائيلي ولس ــان اإلس ــتقرار الكي ــين الس أم
احلكومــة اإلســرائيلية أســاليب قمعيــة للضغــط علــى هــذه املنظمــات 
الدوليــة والفلســطينية يف ذات الوقــت، فقــد عملــت علــى تشــويه مسعــة 
ــق  ــة أو التضيي ــة وحماصــرة حتــركات نشــطاء املقاطع ــات حقوقي املنظم

ــامل44. ــان اإلســرائيلي وحــول الع ــم يف داخــل الكي عليه

ــركات  ــالم ح ــلو للس ــاق أوس ــد اتف ــرت بع ــد ظه ــك فق كذل
مناهضــة التطبيــع، حيــث اختــذت أشــكااًل متعــددة للمقاطعــة؛ مثــل 
ــات  ــة عالق ــرائيلية، أو إقام ــد املنتجــات اإلس ــتعمال أو توري ــر اس حظ

ــرائيلية45.  ــية اإلس ــني للجنس ــراد احلامل ــركات واألف ــع الش م

وتنــدرج محلــة املقاطعــة، الــي بــدأت يف 2005، كامتــداد مــع هــذا 
ــرض  ــى ع ــات عل ــذه املنظم ــت ه ــث حرص ــايل؛ حي ــج النض املنه
قصــص بديلــة وحقائــق مغايــرة للســرديات اإلســرائيلية املضللــة للــرأي 
العــام الغــريب، وقــد هدفــت إىل تغيــري العقليــات واســتقطاب الدعــم 
للقضيــة مــن منطلــق املقاربــة احلقوقيــة ال السياســية أو الســيادة الوطنيــة 

فحســب46.

ــورًا واســعًا  ــت مجه ــد دفع ــة ق ــذه احلمل ــول إن ه ــم الق ــن امله م
ومتنوعــًا، مــن حيــث االهتمامــات واملرجعيــات واالنتمــاءات اجلغرافيــة، 

4٣    املصدر نفسه. 

44    حممود جرابعة، مرجع سابق.

45    Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban,2009, Palestininian resistance and international soli-

darity: the BDS campaign, Institute of Race Relations. PAGE 1 CLASS SAGE LOS ANGELE Vol 51 )1(, pp 

29-54 acees 22 /01/2020. http://rac.sagepub.com 

4٦    ماهر الشريف، فرنسا: نشوء محلة مقاطعة إسرائيل وتطورها، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2013، تاريخ 

https://0i.is/OgBq  .2020 االطالع: 5 فرباير/شباط

http://rac.sagepub.com
https://0i.is/OgBq
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ــوين  ــان الصهي ــى الكي ــط عل ــا والضغ ــاح أهدافه ــراط يف إجن إىل االخن
مــن خــالل املقابــالت اإلعالميــة ومحــالت التوعيــة عــرب اإلنترنــت أو 
ميدانيــًا، باإلضافــة إىل الزيــارات اخلارجيــة47. وقــد عــرب ماهر الشــريف 
عــن أدوات اســتقطاب الدعــم يف عدد مــن العواصــم األوروبيــة كالتايل: 
“وقــد اتســمت هــذه احلملــة عنــد انطالقهــا بثالثــة مقومــات: فمــن 
ــدن  ــاء الشــعبية يف امل ــة ســكان األحي ــأت احلمل ــا، عب ــة تركيبه ناحي
ــي؛  ــا العاطف ــدء بطابعه ــة يف الب ــذه التعبئ ــمت ه ــية... واتس الفرنس
ومــن ناحيــة هدفهــا اســتهدفت احلملــة دولــة إســرائيل، مــن منطلق أن 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيين اليــوم جيــب أن جيــري التعبــري عنــه 
مــن خــالل أفعــال غــري عنيفــة ضــد دولــة إســرائيل، وضد مؤسســاهتا 
ونظــام التمييــز العنصــري الــذي تطبقــه؛ ومــن ناحيــة تنظيمهــا، كانت 
منظمــة )أورو فلســطني( أول مــن بــادر إىل القيــام بفعــل املقاطعــة األول 
للمنتجــات اإلســرائيلية يف ســوبر ماركــت، مث صــارت أفعــال املقاطعــة 
ــبكة  ــكلت ش ــا، وش ــة يف كل فرنس ــورة عفوي ــرعة وبص ــر بس تتكاث
ــة  ــاطات احلمل ــن نش ــات ع ــر املعلوم ــى لنش ــيلة مثل ــت وس اإلنترن

واحلــث علــى املشــاركة فيهــا”48. 

ــد االســتنكار والرفــض  ــة جــددت اجملــال لتأكي مــن مث فهــذه احلمل
التــام للممارســات الالإنســانية لالحتــالل اإلســرائيلي، وهــو مــا أثــر 
عميقــًا يف الــرأي العــام الوطــين والعــريب وكذلــك الــدويل )باألخــص 
ــور  ــس تط ــا تعك ــا أهن ــا...(، كم ــكا الالتينية/إيطالي ــعوب أمري ش
الوعــي السياســي لــدى املنخرطــني يف احلملــة، ألن املقاطعــة االقتصاديــة 
الطوعيــة تزعــزع اســتقرار املعامــالت اإلســرائيلية يف الداخــل الفلســطيين 

47    Aurélie Brockerhoff, Consumer or resisting consumption?: the case of Boycott, Divestement, 

and Sanctions in the occupied Palestinian territory, In book “Conflict Transformation and the Pales-

tinians: the Dynamics of Peace and Justice under Occupation, Alpaslan Ozerdem & al )ed(. Routledge 

Taylor & Francis Group, 2017, pp 165-177.

4٨    املصدر نفسه، ص 3-2.
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ــف  ــربى. فالتعاط ــة ك ــة ورمزي ــائر مادي ــا خلس ــه، وتعرضه وخارج
اجلمعــي مــع القضيــة الفلســطينية يؤكــد حالــة االســتهجان احلاصــل 
جلرائــم االحتــالل املســتمرة والفظيعــة مــن ناحيــة أوىل، كمــا يكشــف 
ــة  ــة االقتصادي ــد التبعي ــي ض ــري الرمس ــعيب وغ ــود الش ــن الصم ع
لأســواق احملليــة للمنتجــات اإلســرائيلية، مــن ناحيــة أخــرى. ويف ظــل 
الترابــط بــني اقتصاديــات الــدول بفعــل العوملــة والســوق، فــإن هــذه 
املبــادرات الشــعبية وغــري الرمسيــة للمقاطعــة والرفــض ال تؤثــر فقــط 
يف الكيــان اإلســرائيلي بــل كذلــك يف عــدد مــن الشــركات األوروبيــة 

ــة االحتــالل. ــدول الصديقــة لدول ــة وال والعاملي

٢.  حركة مقاطعة »إسرائيل« )BDS(: سياسة االنفتاح على القانون 

الدويل ومنظومة حقوق اإلنســان العاملية 
تســتند حركــة املقاطعــة الفلســطينية )BDS( إىل أحــكام القانــون الدويل 
واملبــادئ العامليــة حلقــوق اإلنســان الــي تســتوجب أو حتــث الكيــان 
ــة  ــزة والضف ــة )غ ــي العربي ــالل األراض ــاء احت ــى إهن ــرائيلي عل اإلس
ــل.  ــدار الفاص ــدم اجل ــرقية( وه ــدس الش ــن ضمنها الق ــة وم الغربي
ــوق األساســية  ــراف باحلق ــة )BDS( لالعت ــو حركــة املقاطع ــا تدع كم
ــرورة  ــى ض ــدد عل ــان، وتش ــطينيني يف الكي ــرب الفلس ــني الع للمواطن
ــرام  ــك احت ــة، وكذل ــاواة التام ــي للمس ــوين واإلجرائ ــيخ القان الترس
ــق  ــص ح ــا، باألخ ــا وتعزيزه ــطينيني ومحايته ــني الفلس ــوق الالجئ حق
العــودة إىل ديارهــم وممتلكاهتــم49 علــى النحــو املنصــوص عليــه يف قــرار 

ــدة 194. ــم املتح األم

ــن حركــة املقاطعــة الفلســطينية سياســات االحتــالل  بقــدر مــا تدي
اإلســرائيلي والتمييــز العنصــري، وكذلــك املمارســات القمعيــة املمنهجة 
واالنتهــاكات الالهنائيــة حلقــوق اإلنســان يف الضفــة الغربيــة وخاصــة يف 

49    Palestinian BDS National Committee )BNC(, 19 December 2019, 20 Highlights of BDS Impact in 

2019. https://0i.is/mXea 

https://0i.is/mXea
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قطــاع غــزة، بقــدر مــا يكمــن ويقــاس مســتوى فعاليتهــا يف قدرهتــا 
علــى الضغــط علــى الكيــان الصهيــوين مــن خــالل التأثــري يف اقتصــاده 
ــة. وملــا كانــت هــذه احلركــة تســعى إلظهــار عــدم  ــه الدولي ومسعت
شــرعية السياســات اإلســرائيلية وإظهــار فظاعتهــا للــرأي العــام الدويل، 
فقــد التزمــت باســتراتيجية مقاطعــة املنتجــات والشــركات الي تســتفيد 
ــد باملؤسســات  ــة إىل التندي مــن انتهــاك حقــوق الفلســطينيني، باإلضاف
الثقافيــة واألكادمييــة اإلســرائيلية الــي تســاند املظــامل أو تدافــع عنهــا 

أو ختفيهــا50.  

:)BDS( »أ.  أهداف حركة املقاطعة الفلسطينية »إلسرائيل
ــالت  ــتثمارات والتموي ــحب االس ــة )BDS( بس ــة املقاطع ــت محل طالب
املوجهــة لداخــل الكيــان اإلســرائيلي أو أحــد مكوناتــه مثــل اجلامعات، 
واملخابــر البحثيــة، وكذلــك الكنائــس واملنظمــات املدنيــة، وباألخــص 
للشــركات واملؤسســات ذات النشــاط االقتصــادي والتجــاري، مســتهدفة 
املؤسســات العاملــة علــى تربيــر االنتهــاكات احلقوقيــة املرتكبــة لعقــود 
ــالل اإلســرائيلي، يف ســبيل إعــادة  ضــد الفلســطينيني والداعمــة لالحت
بلــورة املظــامل الــي يتعــرض هلــا يوميــًا الفلســطينيون بوصفهــا جرائــم 
ضــد اإلنســانية، وانتهــاكات لــكل املواثيــق الدوليــة املرســخة للمنظومة 

الكونيــة حلقــوق اإلنســان.

يف ظــل التراكــم التارخيي حلالــة الصــراع املتواصــل والرفض اإلســرائيلي 
ــى  ــا تواصــل احلصــار عل ــزام بشــروط إحــالل الســالم، وأبرزه االلت
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــت االحت ــطينية حت ــي الفلس ــاء األراض ــزة، وبق غ
فــإن هــذه احلملــة تناضــل منــذ أكثــر مــن 15 ســنة لتغيــري العقليــات 
ــالل  ــألة إح ــت مس ــطينية ليس ــة الفلس ــة51. فالقضي ــف الدولي واملواق
٥٠    نولوازي ملبيدي، أسبوع الفصل العنصري اإلسرائيلي: ربط جنوب إفريقيا بفلسطني، احلاج ولد إبراهيم )ترمجة(، 

https://0i.is/AsIy .2020 مركز اجلزيرة للدراسات، 17 يونيو/حزيران 2017، تاريخ االطالع: 11 سبتمرب/أيلول
51    Michiel Bot, Ibid, 2019.

https://0i.is/AsIy
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الســالم بــني طرفــني أو صعوبــة حــل الدولتــني، بــل عمليــة ممنهجــة 
إلخضــاع شــعب كامــل لالحتــالل اإلســرائيلي، بــكل مــا يصاحبــه من 
جرائــم وانتهــاكات )هتجــري/ جــدار فاصــل/ حصــار/ تفقــري/ مصــادرة 

ــاالت/ ســجن/ جمــازر.....(52.  ــازل/ اغتي لأراضــي واملن

وقــد تضمنــت األهــداف الرئيســية تفعيــاًل أكــرب للمقاطعــة األكادمييــة 
ــرب  ــن ع ــة والتضام ــتراتيجية للمقاوم ــرائيلية، كاس ــات اإلس للجامع
ــة  ــًا بتحــدٍّ للمــكان املهيمــن للصهيوني ــط ارتباطــًا وثيق احلــدود ترتب
ــادة  ــالت املض ــن أن احلم ــم م ــى الرغ ــة. عل ــة الغربي يف األيديولوجي
حرصــت علــى التشــكيك يف احتــرام دعــاوى املقاطعــة تلــك للحريــة 
األكادمييــة واهتامــات صرحيــة مبعــاداة الســامية، فــإن التنويــع يف أمنــاط 
التحــرك واملقاطعــة مثَّــل أحــد األهــداف الــي شــجعت علــى تعبئــة 

ــة الفلســطينية53. ــع القضي ــدويل م ــن ال ــة التضام حال

ميكــن القــول إن حركة )BDS( تشــري إىل اســتراتيجية واقعيــة، ألهنا هتدف 
إىل بنــاء حركــة دوليــة للضغــط االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي من 
الشــارع )الــرأي العــام(، مــن شــأهنا أن تعــزل “إســرائيل” بوصفهــا 
ــل السياســي العاملــي مظــامل  ــوذة”. فقــد أعــادت للمتخي ــة منب “دول
ــة  ــإن جمموع ــك، ف ــا. لذل ــوب إفريقي ــز العنصــري يف جن نظــام التميي
أهدافهــا- كمــا ورد يف بياهنــا األول- تتمثــل يف تنفيــذ اإلجــراءات العقابية 
غــري العنيفــة؛ هبــدف أن تفــي »إســرائيل« بالتزامهــا واالعتــراف حبــق 
الشــعب الفلســطيين يف تقريــر املصــري، واالمتثــال التــام ملبــادئ القانــون 

الــدويل مــن خــالل54: 

٥٢    ماهر الشريف، مرجع سابق. 

53    Megan Hollinger, Boycott BDS or Boycott Isreal: Discussing what experts say about the Boycott, 

Divestement and Sanction Movement and Why it is important to maintain the Conversation, CSSR 

Annual Conference, University of Ottawa, Vancouver, June 1-4, 2019, access 11L09L2020 https://0i.

is/EHK2 

54    Palestinian BDS National Committee )BNC(, https://0i.is/VmHs

https://0i.is/EHK2
https://0i.is/EHK2
https://0i.is/VmHs
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ــك  ــة، وتفكي ــع األراضــي العربي ١. إهنــاء احتالهلــا واســتعمارها جلمي

اجلــدار.

ــراف باحلقــوق األساســية للمواطنــني العــرب الفلســطينيني يف  ٢. االعت

»إســرائيل« واملســاواة الكاملــة.

3. احتــرام ومحايــة وتعزيــز حقــوق الالجئــني الفلســطينيني يف العــودة 

إىل ديارهــم وممتلكاهتــم علــى النحــو املنصــوص عليــه يف قــرار األمــم 
املتحــدة. 

 منــذ فشــل اجلولــة األخــرية مــن املفاوضــات اإلســرائيلية الفلســطينية 
يف أبريل/نيســان 2014، بــدا واضحــًا أن التحديــات الــي واجهــت آنذاك 
ــًا  ــان اإلســرائيلي دولي ــة للكي ــة والصــورة االجتماعي املصــاحل االقتصادي
قــد حظيــت باهتمــام أكــرب، اســتنادًا إىل عــدد مــن تقاريــر وســائل 
ــا  ــس األمريكــي أوبام ــرس وإدارة الرئي ــك واجــه الكونغ ــالم. لذل اإلع
ــة  ــألة مقاطع ــة مبس ــة املتعلق ــول السياس ــاؤالت ح ــن التس ــددًا م ع

املنتوجــات واالســتثمارات اإلســرائيلية55.

لقــد لفتــت هــذه احلركــة انتبــاه العــامل جمــددًا إىل انتهــاكات الكيان 
ــدار  ــاء )ج ــك بن ــن ذل ــدويل، وم ــون ال ــتمرة للقان ــرائيلي املس اإلس
الفصــل العنصــري( وحرمــان الفلســطينيني مــن احلقــوق املدنيــة، ومنــع 
الالجئــني الفلســطينيني مــن حقهــم يف العــودة، ووفــق مــا ذكر ناشــُط 
ــد  ــر »بُع ــي، يظه ــدين الفلســطيين عمــر الربغوث ــِع امل ــادي( اجملتم )قي
ــان اإلســرائيلي مــن خــالل  ــة الكي ــوي ملقاطع ــق وحي ــي« عمي أخالق
ــي يعيشــها الفلســطينيون  ــة ال ــة واملتواصل ــاة اليومي ــة املعان ــراز حال إب
ــن  ــكل ضم ــن مث تتش ــني، وم ــات الالجئ ــالل أو يف خميم ــت االحت حت
مســألة الصــراع اإلسرائيلي-الفلســطيين مســائل أخالقيــة تســيء للــذات 

اإلنســانية للمواطــن الفلســطيين. 
55    Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban, Ibid.
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)BDS( ب.  الفاعلون وسريورة تشكل املقاطعة الفلسطينية إلسرائيل
كمــا ســبق أن ذكرنــا؛ يف بدايــة مــن عــام 2005 أطلقــت جمموعــة 
ــات  ــة للمنتوج ــة العاملي ــة املقاطع ــطينيني حرك ــطني الفلس ــن الناش م
اإلســرائيلية بالدفــع لســحب االســتثمارات وفــرض العقوبــات عليهــا، 
وهتــدف هــذه احلملــة العامليــة إىل الضغــط علــى الكيــان اإلســرائيلي من 
أجــل إهنــاء انتهــاكات حقــوق اإلنســان املمارســة ضــد الفلســطينيني. 
وقــد حظيــت هــذه الدعــوات إلجنــاح املبــادرة بدعــم ومشــاركة مــا 
يناهــز 170 مــن منظمــات غــري حكوميــة56، أبرزهــا النقابــات العماليــة 
ــن  ــا م ــان وغريه ــائية واللج ــات النس ــية واملنظم ــات السياس واجلماع

ــات اجملتمــع املــدين الفلســطينية. هيئ

ــالق  ــن إط ــاعة م ــون 48 س ــه يف غض ــارة إىل أن ــم اإلش ــن امله وم
الدعــوة تولَّــت »شــبكة التنســيق الدوليــة حــول فلســطني« املصادقــة 
ــن  ــن منظمــات التضام ــات م ــن عــدة مئ ــة م ــا، وهــي جمموع عليه
ــع أحنــاء  ــم املتحــدة يف مجي ــل األم ــرف هبــا مــن قب الفلســطينية املعت
ــد أصــدر  ــس. فق ــا االستشــارية يف باري ــت جلنته ــي كان ــامل، وال الع
ــحب  ــة وس ــوة إىل »املقاطع ــطيين الدع ــدين الفلس ــع امل ــو اجملتم ممثل
االســتثمارات والعقوبــات« بتاريخ 9 يوليو/متــوز 2005، يف بيــان توضيحي 
ــدين  ــع امل ــات اجملتم ــزم منظم ــف: “]...[ تعت ــذا املقتط ــه ه ــاء في ج
الدوليــة وأهــل الضمــري يف مجيــع أحنــاء العــامل فــرض مقاطعــة واســعة، 
وتنفيــذ مبــادرات ســحب االســتثمارات ضــد إســرائيل مماثلــة لتلــك 
املطبقــة علــى جنــوب إفريقيــا يف عهــد التمييــز العنصــري. نناشــدكم 

٥٦    تتضمن احلركة األخرية عددًا من اللحظات األوىل، لكن الدعوة األكثر مشواًل حلملة عاملية للمقاطعة وسحب 

االستثمارات والعقوبات أطلقتها، يف يوليو/متوز 2005، 170 منظمة جمتمع مدين داخل فلسطني نفسها. ويشري اجملتمع 
املدين هنا إىل املنظمات غري احلكومية، ومن ضمنها النقابات العمالية واجملتمعات الدينية واملنظمات الطالبية ومنظمات 

احلركات االجتماعية واألحزاب السياسية، لتحقيق استجابة موحدة بني املنظمات الفلسطينية ترفع االنقسامات الي 
تطورت، ال سيما منذ أوسلو، ويشري إىل استراتيجية الالعنف والتضامن الدويل املستوحاة من االنتقال الناجح من نظام 

التمييز العنصري يف جنوب إفريقيا.
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بالضغــط علــى دولكــم لفــرض حظــر وعقوبــات علــى إســرائيل”57. 
ــدف  ــة أن اهل ــة املقاطع ــى حرك ــون عل ــد أوضــح النشــطاء القائم وق
ــراف  ــرائيلي إىل “االعت ــان اإلس ــع بالكي ــط والدف ــو الضغ ــزي ه املرك
ــري  ــر املص ــة يف تقري ــل للوصاي ــري القاب ــطيين غ ــعب الفلس ــق الش حب

ــدويل”58. ــون ال ــادئ القان ــام ملب ــال الت واالمتث

ــة يف  ــذه املقاطع ــاف ه ــة إليق ــروط الالزم ــان الش ــدد البي ــد ح وق
ــع  ــة: أواًل: إهنــاء االحتــالل اإلســرائيلي واالســتعمار جلمي النقــاط التالي
ــني  ــية للمواطن ــوق األساس ــراف باحلق ــًا: االعت ــة. ثاني ــي العربي األراض
ــع  ــة م ــاواة الكامل ــرائيل” يف املس ــطينيني يف “إس ــرب الفلس الع
اإلســرائيليني. ثالثــًا: احتــرام وترســيخ حقــوق الالجئــني الفلســطينيني يف 
العــودة إىل ديارهــم وممتلكاهتــم علــى النحــو املنصــوص عليــه يف قــرار 

ــدة 194. ــم املتح األم

وقــد شــبهت هــذه اجملموعــات الناشــطة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
املظــامل واملعانــاة املمنهجــة الــي يتعــرض هلــا الشــعب الفلســطيين مــن 
الكيــان اإلســرائيلي بـ«نضــال جنــوب إفريقيــا ضــد التمييــز العنصري 
)apartheid(”، مطالبــني بالدعــم الــدويل لـ”اإلجــراءات العقابيــة غــري 

العنيفــة” إىل أن تتغــري سياســاهتا59. 

ــا  ــطينية )BDS( بصفته ــة الفلس ــة املقاطع ــم حرك ــن فه ــن مث ميك وم
ــري يف  ــتطاعت التأث ــد اس ــرائيلية، فق ــة اإلس ــادة للهيمن ــة مض حرك
ــا زاد  ــامل، كم ــان يف الع ــوق اإلنس ــل وحق ــطاء العم ــالب ونش الط
ــكيك  ــالت التش ــاؤالت ومح ــزة التس ــى غ ــرب عل ــع احل ــا م تزامنه
ــوق  ــرام حق ــة واحت ــان اإلســرائيلي حــول الدميقراطي ــة الكي يف مصداقي
اإلنســان وخطــاب حماربــة اإلرهــاب، مبعــى أن احلركــة قــد وظفــت 

57    https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds 

58    Omar Bargoutti, IBID.

٥٩    نولوازي ملبيدي، مرجع سابق.

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
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كل املرجعيــات احلقوقيــة والقانــون الــدويل وواقــع املظــامل اإلســرائيلية 
ــري«60. ــز العنص ــة التميي ــرائيل دول ــأن »إس ــام ب ــرأي الع ــاع ال إلقن

ــالموفوبيا  ــاب اإلس ــع خط ــطينية م ــة الفلس ــة املقاطع ــت حرك تزامن
ــة علــى ترســيخه، لذلــك اســتطاعت  الــذي حرصــت اإلدارة األمريكي
ــادة  ــالم بإع ــاب واإلس ــول اإلره ــة ح ــرديات التقليدي ــراق الس اخت
بلــورة القضيــة الفلســطينية خــارج اخلطــاب الديين-اهلويــايت يف نطاقــات 

ــانية61.  ــة وإنس حقوقي

ــن  ــد م ــام واح ــد ع ــطتها بع ــة أنش ــة املقاطع ــدأت حرك ــد ب وق
ــكام  ــي األح ــة وباق ــدل الدولي ــة الع ــي حملكم ــرار القضائ ــدار ق إص

ــة. ــة الغربي ــل يف الضف ــدار الفاص ــكالية اجل ــة بإش ــة املتعلق القضائي

ــدار  ــة اجل ــدم قانوني ــرار بع ــة لإلق ــة املقاطع ــت حرك ــد انطلق فق
ــة  الفاصــل، وانعــدام شــرعية عــدد مــن القــرارات اإلســرائيلية املعرقل
ــا  ــة إىل م ــري، وباإلضاف ــر املص ــق تقري ــطيين حب ــعب الفلس ــع الش لتمت
ســبق ذكــره فــإن قــرارات احملكمــة شــددت علــى التــزام مجيــع الدول 
األطــراف يف )اتفاقيــة جنيــف(62 بضمــان امتثــال »إســرائيل« للقانــون 
اإلنســاين الــدويل63. وعليــه؛ وتأسيســًا علــى مقتضيــات اتفاقيــة جنيف 
فقــد شــجعت القــرارات القضائيــة حملكمــة العــدل الدوليــة علــى تطوير 
وإعــادة بلــورة احلمــالت أو الدعــوات املتقطعــة للمقاطعــة، مــن خــالل 

٦٠    رشاد توأم، القضاء الدويل يف املقاومة السلمية: حنو منوذج فلسطيين، جملة سياسات، معهد السياسات العامة، 

 https://0i.is/1PCb .55 - 33 العدد 20، 2012، ص
61    David May, War Other Means: A History of Anti-Isreal Boycotts, From the Arab League to BDS, 

Foundation for Defense of Democracies, FDD Press. 2020. https://www.fdd.org/wp-contentl 

٦٢    اتفاقية جنيف املؤرخة يف 12 أغسطس/آب 1949 ترسخ مبادئ القانون الدويل ومحاية حقوق اإلنسان وحق 

تقرر املصري. فقد اجتمعت الدول ملراجعة اتفاقيات جينيف املوجودة، بإضافة االتفاقية الرابعة املتعّلقة حبماية املدنيني يف 
أوقات األزمات املسلحة واحلروب.

63    International Court of Justice.2004. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory: Jurisdiction of the Court to give the Advisory Opinion Requested. 

New York: United Nations. Access 30/01/2020. https://0i.is/w5cD

https://0i.is/1PCb
https://www.fdd.org/wp-contentl
https://0i.is/w5cD
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دفــع النشــطاء الفلســطينيني بشــكل حاســم إلطــالق املبــادرة. لذلــك 
اتســمت حركــة املقاطعــة بالشــرعية والزخــم الــدويل النضوائهــا ضمن 
ــوين  ــي والقان ــياق السياس ــتثمارها للس ــة واس ــن العاملي ــة التضام منظوم
العــام الــذي وفرتــه احملكمــة العــدل الدوليــة للضغــط علــى الكيــان 

اإلســرائيلي والــدول املتحالفة/املتعاطفــة معــه. 

ــذ ظهــور الزخــم اإلعالمــي واجملتمعــي حــول حركــة املقاطعــة،  من
ــام  ــا أم ــن صورهت ــاع ع ــدي للدف ــكل ج ــرائيل« بش ــعت »إس س
ــت  ــرعية64، وعمل ــة وذات ش ــة دميقراطي ــا دول ــدويل بأهن ــع ال اجملتم
ــوق  ــاك حق ــا بانته ــة إليه ــات املوجه ــد كل االهتام ــي وتفني ــى نف عل
اإلنســان وتوصيات املواثيــق الدوليّــة بشــكل منهجــي، أو تربيــر عــدد 

ــاهتا65. ــن سياس م

ــني  ــن املراقب ــري مــن املســؤولني اإلســرائيليني وغريهــم م يتكهــن كث
ــن  ــدًا م ــت مزي ــرور الوق ــه مب ــد يواج ــرائيلي ق ــان اإلس ــأن الكي ب
ــن  ــس األم ــن جمل ــادر ع ــرار الص ــد الق ــة بع ــة، خاص ــة الدولي العزل
التابــع لأمــم املتحــدة )2334( لعــام 2016، الــذي حيــث فيــه الكيــاَن 
ــة  ــري القانوني ــتوطنات غ ــوري للمس ــد ف ــع ح ــى وض ــرائيلي عل اإلس
يف األرض الفلســطينية احملتلــة66، وبعــد أن حــث تقريــر حمكمــة راســل 
ــى إهنــاء  ــاَن اإلســرائيلي عل حــول فلســطني والفصــل العنصــري الكي
التمييــز يف نظــام مؤهــل67. يف هــذا الســياق فــإن حمكمــة راســل اخلاصة 
ــرأي  ــام 2009 للفــت أنظــار ال ــد أُنشــئت ع ــة الفلســطينية ق بالقضي
العــام العاملــي إىل االنتهــاكات املتتاليــة واإلجراميــة لالحتــالل اإلســرائيلي 

٦4    آدم غاالغر، مرجع سابق.

65    Chomsky, N. July, 2, 2014. On Israel-Palestine and BDS. The Nation ewspaper. https://0i.is/Siii

٦٦    فيما يلي نص لقرار األمم املتحدة: يقرر أنه ينبغي السماح لالجئني الذين يرغبون يف العودة إىل ديارهم والعيش 

يف سالم مع جرياهنم بالقيام بذلك يف أقرب وقت ممكن عمليًا، وينبغي دفع تعويض عن ممتلكات أولئك الذين خيتارون 
عدم العودة وعن فقدان أو تلف املمتلكات الي ينبغي- مبوجب مبادئ القانون الدويل أو اإلنصاف- على احلكومات 

أو السلطات املسؤولة أن تدفعها.
67    RUSSELL TRIBUNAL On PALESTINE, 2012: p. 2. https://0i.is/ijsZ

https://0i.is/Siii
https://0i.is/ijsZ
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ــة احمللفــني للمحكمــة  ضــد املدنيــني الفلســطينيني. وقــد اعتــربت هيئ
أن الشــعب الفلســطيين يعــاين بشــكل ممنهــج مــن تعســف واضطهــاد 
ــا. ــه جنــوب إفريقي نظــام التمييز/الفصــل العنصــري املشــابه ملــا عرفت

ــي أسســها الفيلســوف الربيطــاين  ــد اهتمــت حمكمــة راســل، ال وق
برترانــد راســل منــذ 1966، بقضايــا انتهــاكات واحتــالل مماثلــة )حرب 
فيتنــام/ انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الربازيــل وشــيلي..(، وتصنــف 
بصفتهــا حمكمــة رأي عــام وشــعبية، رغــم أهنــا تتبــع ذات اإلجــراءات 

اجلنائيــة والتحقيــق املعمــول هبــا يف احملاكــم ذات املنشــأ القانــوين68. 

)BDS( ٣.  جناعة وفعالية حركة املقاطعة الفلسطينية إلسرائيل

أ.  فعالية حركة املقاطعة الفلسطينية على املستوى امليداين: 
ــى  ــا عل ــطينية مجيعه ــة الفلس ــة املقاطع ــات حرك ــت مكوّن راهن
ــة  ــرائح االجتماعي ــف الش ــع خمتل ــا م ــا ومطالبه ــاركة أهدافه مش
واجلنســيات، فقــد حرصــت علــى التعبئــة اجلماهرييــة، خاصــة علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، هبــدف تســهيل نشــر الفكــرة احملوريــة 
ملختلــف محــالت املقاطعــة لــدى الــرأي العــام العــريب والعاملــي. فقــد 
متكنــت منظمــات اجملتمــع املــدين الفلســطينية مــن افتــكاك االعتــراف 
ــن  ــدد م ــالل يف ع ــة االحت ــد دول ــي ض ــاح السياس ــرعية الكف بش
ــات  ــم هيئ ــبت دع ــك اكتس ــدويل. كذل ــدين ال ــع امل ــات اجملتم منتدي
ــذا  ــن خــالل ه ــاد األورويب( م ــل االحت ــة أق ــم املتحــدة )وبدرج األم
املــزج الرباغمــايت واملواكــب لــروح العصــر بــني آليــات التكنولوجيــا 
ــان(.  ــوق اإلنس ــز/ حق ــطينية )التميي ــة الفلس ــة القضي ــة ورمزي احلديث
ــون  ــطاء اجملتمعي ــا النش ــي اعتمده ــتراتيجيات ال ــاعدت االس ــد س فق
ــى أن  ــة الفلســطينية، مبع ــد للقضي ــي املؤي ــة اجلمهــور العامل ــى تعبئ عل
توظيــف وســائل اإلعــالم والتواصــل التكنولوجــي حّفــز فعليــًا حالــة 

٦٨    نولوازي ملبيدي، مرجع سابق.
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تعاطــف مــع حركــة املقاطعــة. وعلــى الرغــم ممــا تســببت بــه هــذه 
ــن  ــوع م ــن ن ــرائيلي م ــان اإلس ــة يف الكي ــة لصــورة الدميقراطي احلرك
الزعزعــة لــدى عــدد مــن املنظمــات الدوليــة واملتعاطفــني مــع القضيــة 
ــوذ أو  ــة النف ــتطيعوا ممارس ــني مل يس ــب الفاعل ــإن أغل ــطينية، ف الفلس
الضغــط علــى أجنــدات االحتــالل69؛ فأغلــب الــدول الغربيــة ترتبــط 
ــرائيلي،  ــان اإلس ــع الكي ــتويات م ــع املس ــى مجي ــة عل ــات متين بعالق
وهــو مــا عــزز مــربرات عــدم الضغــط )احلكومــي( لتغيــري أجنــدات 

ــا70.  ــز وجوده ــد ركائ باألســاس تع

ب.  جغرافيا االنتشار عاملياً واالستقطاب: 
تبلــورت األهــداف والتوجهــات الرئيســية حلركــة املقاطعــة الفلســطينية 
ــدين  ــع امل ــات اجملتم ــن منظم ــرية م ــة كب ــرف جمموع ــن ط )BDS( م
ــرأي  ــوة ال ــول دع ــزت ح ــطاء، وترك ــيني والنش ــطيين والسياس الفلس
العــام احمللــي والعاملــي لالخنــراط يف محلــة مقاطعــة املنتجــات وســحب 
ــل  ــرائيلي للتنكي ــان اإلس ــا الكي ــا وّظفه ــي لطامل ــتثمارات ال االس
ــام  ــرأي الع ــو ال ــه حن ــذا التوج ــم. ه ــاك حقوقه ــطينيني وانته بالفلس
ــى  ــع، عل ــراط وتقاط ــر أشــكال اخن ــو مباش ــى حن ــق عل ــي خيل العامل
ــز  ــم والســلوك االســتهالكي، يف التميي ــم واقتصادياهت مســتوى حكوماهت
ــل  ــه الشــعب الفلســطيين. ميث ــاين من ــذي يع ــالل ال العنصــري واالحت
ــعب  ــاة الش ــن معان ــة ع ــؤولية األخالقي ــاًل للمس ــه حتمي ــذا التوجّ ه
الفلســطيين للحكومــات املتعاطفــة مــع سياســات االحتــالل اإلســرائيلي. 
فهــذه احلركــة- كمــا ســبق أن ذكرنــا- اســتطاعت حتركاهتــا للتعبئــة 
مــن أجــل املقاطعــة االقتصاديــة واألكادمييــة االنتشــار جغرافيــًا يف أغلب 
ــي  ــركات ال ــات والش ــة كل املؤسس ــت إىل مقاطع ــد دع ــدول؛ فق ال
ــا  ــطينية ومعاقبته ــي الفلس ــرائيلي لأراض ــالل اإلس ــن االحت ــتفيد م تس

69    Michiel Bot, 2019, Ibid.

70    Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban, Ibid. 
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اســتهالكيًا، كآليــة ضغــط علــى الكيــان اإلســرائيلي لالمتثــال للقانــون 
الــدويل بإهنــاء االحتــالل ومنــح الالجئــني الفلســطينيني حــق العــودة. 

ــال  ــى ســبيل املث ــة- عل ــة األمريكي تدعــم بعــض املنظمــات اليهودي
 - )Jewish Voice for Peace( )ــالم ــل الس ــن أج ــود م ــوت اليه )ص
احلمــالت الــي أطلقتهــا حركــة املقاطعــة )BDS(؛ إذ اعتــربت أن املســار 
الســلمي هلــذه احلركــة مشــجع وحمفــز إىل امتثــال الكيــان اإلســرائيلي 
التفاقيــات حقــوق اإلنســان وقــرارات القانــون الــدويل. وقــد تعاونــت 
هــذه املنظمــة األمريكيــة مــع مجعيــات مدنيــة أخــرى للضغــط علــى 
عــدد مــن اجلامعــات والشــركات بســبب عالقاهتــا واســتثماراهتا مــع 
الطــرف اإلســرائيلي، باألخــص املؤسســات االســتيطانية. كمــا انضمــت 
بعــض الكنائــس الربوتســتانتية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل محلــة 
املقاطعــة الفلســطينية رغــم العديــد مــن التحفظــات حــول عــدد مــن 
املســائل اخلالفيــة وغــري الواضحــة مــع نشــطاء احلركــة، فعلــى ســبيل 
املثــال ظهــرت إشــكاليات حــول احلــدود املرســومة للمقاطعة؛ أتشــمل 
ــالل  ــف أشــكال احت ــع خمتل ــة م ــة واملتعاون ــركات الداعم ــط الش فق
الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وغــزة أم كل مؤسســة إســرائيلية؟ وال 
شــك أن هــذه التســاؤالت حــول أهــداف احلركــة واحلــدود املمنــوع 

جتاوزهــا قــد مثلــت معوقــات حقيقيــة أمــام االنتشــار اجلغــرايف71.

ــن مكوناهتــا  ــري م ــة، وجــزء كب ــات الغربي ــا شــككت احلكوم لطامل
ــة  ــا اخلفي ــن بأجنداهت ــة، منددي ــاعي احلرك ــة، يف مس ــة أو اجملتمعي املدني
ــة  ــعوب الغربي ــب الش ــاليب لترهي ــرائيلي؛ كأس ــان اإلس ــري الكي لتدم
ــت  ــد كان ــن مث فق ــة، وم ــة للحرك ــب احلقوقي ــع املطال ــة م املتعاطف
ــى جتــاوز اخلطــاب الظاهــري  ــة تعمــل عل ــة املضــادة والترهيبي الدعاي
ــذا  ــوق اإلنســان. هل ــاكات حق ــالل وانته ــاء االحت ــو إلهن ــذي يدع ال
الســبب اخنرطــت املنظمــات األكثــر انفتاحــًا علــى مســارات الســالم 

71    Svenja Gertheiss, 2016, Diasporic Activism in the Isreali-Palestinian Conflict, Routleldge, p112.
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اإلســرائيلي الفلســطيين وحــل الدولتــني يف محــالت التشــكيك والتحفــظ 
ــات  ــن املنظم ــاًل ع ــة، فض ــذه احلرك ــة هل ــداف املخفي ــول األه ح

ــكايل72.  ــا بشــكل رادي ــة هل ــة املعادي اليهودي

عرفــت حركــة املقاطعــة الفلســطينية بصفتهــا مقاومــة العنفيــة تطورًا 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث خلقــت نوعــًا مــن التراكــم 
ــة  ــة األكادميي ــة للمقاطع ــة األمريكي ــر احلمل ــة، لتظه ــة النضالي للتجرب
والثقافيــة للكيــان اإلســرائيلي )USACBI(. من مث فاالنتشــار اجلغــرايف حلركة 
املقاطعــة بوصفهــا حركــة اجتماعيــة مناهضــة لنظــام التمييــز العنصــري 
جعــل عــددًا مــن املنظمــات غــري احلكوميــة األمريكيــة تتجــاوز حالــة 
التناقــض أو عــدم الوضــوح بــني النشــطاء املطالبــني مبناهضة السياســات 
ــدس،  ــة والق ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــرائيلية يف قط ــتعمارية اإلس االس
ــى كل  ــة عل ــالت املقاطع ــم مح ــرة تعمي ــى فك ــرى تتب ــة أخ وجمموع
الفعاليــات واملنتجــات واملؤسســات يف الكيــان اإلســرائيلي. يــدل هــذا 
الدعــم النســيب جلزء مــن اجملتمــع املــدين يف الواليــات املتحــدة األمريكية 
وغريهــا مــن الــدول األوروبيــة على قــدرة محلــة املقاطعــة الفلســطينية 
علــى االنتشــار اجلغــرايف، لشــدة وعيهــا بــأن املــوارد الرئيســية علــى 
املســتوى االقتصــادي أو السياســي املســتعملة الحتــالل فلســطني هــي 
فعليــًا خــارج احلــدود اجلغرافيــة ملنطقــة النــزاع. وبذلــك اســتطاعت 
حركــة املقاطعــة إىل حــد مــا التموقــع داخــل مناطــق النفــوذ واألمــان 
اإلســرائيلي؛ خبلقهــا عــددًا مــن الضغــوط واإلحــراج حللفائهــا أمــام 
ــان  ــري املشــروط للكي ــم األمريكــي غ ــدويل. فالدع ــي وال ــرأي احملل ال
اإلســرائيلي يف األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة جعــل 
ــاًل ومتورطــًا يف  ــع شــريكًا كام ــة يف الواق ــات املتحــدة األمريكي الوالي
ــويب  ــك أن الل ــرائيلي، وال ش ــتعماري اإلس ــتيطان االس ــروع االس مش
ــية يف  ــوّة رئيس ــل ق ــة ميث ــدة األمريكي ــات املتح ــرائيلي يف الوالي اإلس

٧٢    حممود جرابعة، مرجع سابق.
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ــم  ــن الدع ــة م ــتويات عالي ــت مس ــي ضمن ــات ال ــكيل العالق تش
ــرائيلي  ــاك اإلس ــتيطان واالنته ــات االس ــي لسياس ــي والدبلوماس التمويل

لــكل قــرارات القانــون الــدويل73. 

جـ.  فعالية حتويل منط املقاومة املدنية من »احلركة« إىل »احلراك«: 
تقــوم حركــة مقاطعــة )BDS( علــى فكــرة أساســية مفادهــا شــرعية 
ــراع  ــياق الص ــري يف س ــز العنص ــر التميي ــة مظاه ــود ومقاوم الصم
ــراكات  ــف ح ــم ملختل ــن تراك ــرب ع ــا تع ــطيين، كم اإلسرائيلي-الفلس
ــالل اإلســرائيلي،  ــة والنضــال الفلســطيين ضــد ممارســات االحت املقاوم
ــد جعــل هــذا النمــط مــن احلــراك االجتماعــي والسياســي مــن  وق
ــب  ــدًا ألغل ــًا موح ــروعًا وطني ــرائيلية مش ــات اإلس ــة املنتج مقاطع
ــات يف  ــرًا للحــدود والقومي ــة الفلســطينية، وعاب النشــطاء حــول القضي
ــة  ــتراتيجيات تعبئ ــة اس ــتويات فعالي ــدت مس ــد جتس ــت. وق ذات الوق
ــدد  ــًا ويف ع ــعيب داخلي ــد الش ــي يف التأيي ــي والعامل ــام احملل ــرأي الع ال
مــن دول العــامل حلركــة املقاطعــة، ويبــدو جليــًا أن غيــاب القيــادات 
السياســية التقليديــة قــد أضفــى مزيــدًا مــن املصداقيــة والقــدرة علــى 

ــطينيني74. ــني الفلس ــطاء اجملتمع ــب النش ــة مطال ــة ملصلح التعبئ

ــكال  ــن أش ــكل م ــت كش ــة تنظم ــذه احلرك ــك فه ــن دون ش م
التجــاوز أو التنافــس غــري املعلن مــع سياســات القيــادة الفلســطينية حلل 
ــا املســلحة،  ــل الفلســطينية وأذرعه ــة أوىل، والفصائ ــن ناحي ــزاع، م الن
ــعبيًا  ــًا ش ــراكًا احتجاجي ــا ح ــرزت بصفته ــرى. وب ــة أخ ــن ناحي م
وعفويــًا يقــوده النشــطاء الشــباب املنفتحــون علــى جتــارب املقاومــة 

73    Marcelo Svirsky, 2015, BDS as a Mediator, Concentric: Literary and Cultural Studies, Vol 41.2, pp 

45-74 access 05/02/2020. https://0i.is/OzaD

٧4    حممد إبراهيم أبو دقة، حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، جملة سياسات، معهد 

 https://0i.is/5aha  .162-141 السياسات العامة، 2012، ص

https://0i.is/OzaD
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العامليــة، واملنغرســون يف الواقــع الفلســطيين يف ذات الوقــت75. وقد اســتفاد 
هــذا احلــراك- بــال شــك- مــن اآلليــات الغربيــة للرأمساليــة والعوملــة، 
ــدين،  ــع امل ــات اجملتم ــي ومنتدي ــائل التواصــل االجتماع وباألخــص وس
ــزاب/  ــني )األح ــني التقليدي ــة الفاعل ــن هيمن ــراك م ــص احل ــد ختل فق
الفصائــل والقيــادات العليــا( املدافعــني عــن قضايــا الفلســطينيني. ومــن 
ــع  ــيكيني يف اجملتم ــني الكالس ــع الفاعل ــل م ــرى، ال يتعام ــة أخ جه
الــدويل، أي إن احلــراك يتجــاوز الدوائــر الضيقــة للحكومــات والــدول 
ــات  ــام واملنظم ــرأي الع ــل ال ــوى، مث ــي الق ــب باق ــب ويطال ليخاط
واإلعــالم وكذلــك جمموعــات الضغــط، للتحــرك مــن أجــل هــدف 

ــة76.  ــد: املقاطع واح

ــة  ــة والثقافي ــات املعرفي ــة الفلســطينية التراكم ــة املقاطع تعكــس حرك
للنشــطاء املهاجريــن والدارســني بالــدول الغربيــة، حيــث ترســخ املنــح 
ــطء  ــًا وبب ــة، تؤســس تدرجيي الدراســية أشــكال وعــي سياســي خمتلف
لثقافــة مــا بعــد الصهيونيــة لــدى جــزء مــن نشــطاء املهجــر لتنتــج 
ــة واألرض  ــول اهلوي ــرديات ح ــائدة، وس ــرة للس ــة مغاي ــًا خطابي أمناط
ــًا أن  ــر جلي ــة77. ويظه ــة الغربي ــع العقلي ــر م ــة أكث ــوق متوافق واحلق
ــطينية،  ــة الفلس ــوم املقاوم ــة مفه ــادت مراجع ــد أع ــة ق ــذه احلرك ه
ــودة،  ــرات األســبوعية حلــق الع ــع املظاه ــوازي م ــت بالت ــي تواصل ال
حيــث راجعــت االعتمــاد الكلــي علــى مســاعي مفاوضــات الســالم 
للســلطة الفلســطينية أو املواجهــات املســلحة للفصائــل الفلســطينية. فقــد 
ســعت لتوظيــف أشــكال أخــرى للمقاومــة املفارقــة ألشــكال النضــال 
ــة الفلســطينية منــذ بدايــات االســتعمار/ ــه القضي املســلح الــذي عرفت

االنتــداب الربيطــاين، مــرورًا حبــرب 1948 وكذلــك 1967 مث 1973. متيّز 
٧٥    املرجع السابق.

76    Omar Bargoutti, IBID.

٧٧    بريي كاملك وآخرون، جتديد اهلوية الوطنية الفلسطينية: اخليارات مقابل الوقائع، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 

https://0i.is/fNsA .2018

https://0i.is/fNsA
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تاريــخ النضــال الفلســطيين بظهــور جمموعــات الفدائيــني، واملواجهــات 
ــا  ــن أهن ــم م ــش اإلســرائيلي بالرغ ــع اجلي ــة م ــري املتكافئ املســلحة غ

ــة. ــق الدولي شــرعية حســب املواثي

ــلمي  ــلح والس ــال املس ــكال النض ــع أش ــن أن مجي ــم م ــى الرغ وعل
هتــدف إىل حتريــر فلســطني ومقاومــة األجنــدة االســتعمارية ومناهضــة 
النظــام العنصــري للكيــان اإلســرائيلي والفتــكاك حــق تقريــر املصــري 
)حســب الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــات األمــم املتحــدة وجنيــف(78، 
فلطاملــا اســتنكر اجملتمــع الــدويل الدفــاع املســلح للشــعب الفلســطيين، 
ــن  ــدة م ــاب، وُفرضــت أشــكال ع ــات باإلره ــت االهتام ــث تتال حي
العقوبــات علــى الفصائــل الفلســطينية، ولذلــك ارتــأت هــذه احلركــة 
توظيــف اخلطــاب واآلليــات املقبولــة لــدى الــدول الغربيــة واملنظمــات 
ــا  ــاندهتا ودعمه ــتقطاب مس ــا، واس ــول إليه ــهيل الوص ــة لتس الغربي
حلقــوق الفلســطينيني. ومــن مث فمــن املهــم أن تــراوح مقاومــة االحتالل 
ــركات  ــالت وحت ــن مح ــه م ــا تتضمن ــلمية، مب ــاالت الس ــني النض ب
لكســب دعــم خمتلــف مكونــات اجملتمــع الــدويل، واملقاومــة املســلحة، 

يف الصــراع الدائــر مــن أجــل احلريــة وضــد االســتعمار79. 

:)BDS( د.  جناعة نشاطات املقاطعة الفلسطينية إلسرائيل
مــن املهــم يف هــذه املرحلــة مــن الدراســة طــرح الســؤال اآليت: هــل 
أســفرت جهــود هــذه احلملــة الــي ناهــزت 15 عامــًا يف املقاومــة داخل 
فلســطني وخارجهــا عــن نتائــج ملموســة؟ لذلــك، مــن املهــم تقييــم 
ــعية  ــة التوس ــطينية يف السياس ــة الفلس ــة املقاطع ــي حلرك ــري احلقيق التأث
واالســتيطانية للكيــان اإلســرائيلي، ومــا يرافقهــا مــن ســلوكيات قمعية 
وانتهــاكات؛ ومــن مث هــل ميكــن القــول إن هــذه املقاطعــة، بوصفهــا 
ــوة ناعمــة  ــة، جتســد ق ــة دولي ــروج هلــا حركــة مواطن أداة ضغــط ت

٧٨    عزمي بشارة، مرجع سابق.

79    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017.
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ــرائيلي  ــراع اإلس ــدة يف الص ــية جدي ــة سياس ــرض مقارب ــتطاعت ف اس
الفلســطيين؟

مــن دون شــك فهــذه احلركــة املواطنيــة تعكــس يف احلقيقــة شــكاًل 
ــراع  ــريف الص ــني ط ــة ب ــارات املواجه ــة يف مس ــوة الناعم ــًا للق عملي
مــن ناحيــة أوىل، وكذلــك بديــاًل عمليــًا وذا مردوديــة لعمليــة الســالم 
ــرز جناحــات  ــل أب ــة أخــرى. وتتمّث الفلســطينية اإلســرائيلية مــن ناحي
ــان  ــد الكي ــات ض ــتثمارات والعقوب ــحب االس ــة وس ــة املقاطع حرك
اإلســرائيلي يف حضورهــا الفعــال كأداة للضغــط وقدرهتــا علــى تقــدمي 
رؤيــة شــاملة عــن تداعيــات االحتــالل والتمييــز العنصــري علــى احلياة 
ــا ملســتويات الوعــي  ــة للشــعب الفلســطيين، فضــاًل عــن رفعه اليومي
ــة الفلســطينية. واســتطاعت  ــف نواحــي القضي ــدويل مبختل الوطــين وال
ــف  ــالل توظي ــن خ ــراع م ــة يف الص ــريات جذري ــل تغي ــة تفعي احلرك
ــات  ــى السياس ــة عل ــلمي والتعبئ ــرد الس ــة لل ــوة الناعم ــات الق آلي

ــة اإلســرائيلية. ــة والقمعي التمييزي

ــى جنــاح  ــل املســاعدة عل ــرز العوام يف هــذا اإلطــار، ســنتعرض ألب
ــان اإلســرائيلي. ــة الفلســطينية للكي ــب حركــة املقاطع بعــض مطال

عوامل جناح نشاطات حركة املقاطعة: 
ــز  ــة التميي ــركات مناهض ــايل حل ــف اإلرث النض ــتثمار/ توظي أواًل: اس

ــري العنص

ــز  ــة الفلســطينية مــع حركــة مناهضــة التميي تتشــابه حركــة املقاطع
ــاواة  ــق املس ــي، لتحقي ــرن املاض ــالل الق ــت، خ ــي هدف ــري ال العنص
بــني البيــض وذوي البشــرة الســمراء داخــل دولــة جنــوب إفريقيــا، إذ 
إن حركــة املقاطعــة )BDS( تســعى إىل تقريــر املصــري الفلســطيين، حيــث 
إن هــذه الفكــرة عُــدت متجــاوزة جملــرد مناهضــة التمييــز العنصــري 
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ــرح أو تقــدم حــاًل سياســيًا80.  ــى الرغــم مــن أهنــا أيضــًا ال تقت عل
ــوة  ــاوز الق ــاعية لتج ــطينية س ــة الفلس ــة املقاطع ــدت حرك ــد عُ فق
ــة عليهــا  ــة الفلســطينية أو حــى اهليمن املؤسســاتية )الكالســيكية( للدول
إذا مــا واصلــت سياســات التعبئــة الــي تنتهجهــا، خاصــة أهنــا وفــرت 
اســتراتيجيات مســتحدثة لقيــادة احلركــة الوطنيــة وإدارة احلــوار حــول 

ــة الفلســطينية. ــب القضي مطال

ــز  ــإن تشــبيه حركــة )BDS( حبركــة مناهضــة التميي ــى، ف ــذا املع هب
ــامهت يف  ــث س ــا؛ حي ــد م ــع إىل ح ــا ناج ــوب إفريقي ــري جلن العنص
ــن  ــة، ولك ــر احلقوقي ــعاع دويل يف الدوائ ــة ذات إش ــا إىل حرك حتويله
ــة ليســت موفقــة، خاصــة أن  ــإن هــذه املقارن ــة أخــرى ف مــن ناحي
ــني  ــالف ب ــذا االخت ــف، وه ــة )BDS( خمتل ــي حلرك ــوذج التنظيم النم
منوذجــي املقاطعــة يرتكــز علــى عــدم التشــابه احلاصــل فعليــًا علــى 
مســتوى العالقــات بــني نشــطاء احلركــة والقيــادة، حيــث إن حركــة 
املقاطعــة يف جنــوب إفريقيــا كانــت قــد اعتمــدت العمــل مــع القيــادة 
ــادت  ــد أع ــة ق ــم اإلشــارة إىل أن حركــة املقاطع ــن امله ــة81. م الرمسي
ــارات  ــا يف املس ــكال اخنراطه ــر أش ــعبية وتطوي ــة الش ــورة املقاوم بل
النضاليــة إىل جانــب إنعــاش مســاعي القيــادة الرمسيــة للنظــام السياســي 

الفلســطيين.

أســفرت حركــة املقاطعــة عــن نتائــج للحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
ــد  ــة املنخرطــة يف اجلهــود الدبلوماســية وتوطي ــادة الرمسي مل حتققهــا القي
الســلطة. وميكــن القــول إن منــوذج القيــادة املتبــع مــن طــرف نشــطاء 
حركــة )BDS( قــد اســتحدث أســاليب بديلــة أكثــر مرونــة وبراغماتية 
للضغــط والتنديــد باملمارســات االســتعمارية للكيــان اإلســرائيلي جتنبــًا 

٨٠    حممد إبراهيم أبو دقة، مرجع سابق.

٨١    نولوازي ملبيدي، مرجع سابق. 
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ملعوقــات وأخطــاء العمليــة السياســية الرمسيــة التقييديــة82. فقــد جنحــت 
)BDS( يف عــدد مــن املناســبات يف بنــاء ضغــوط عامــة دوليــة كبــرية، 
باألخــص عندمــا يضيــق الكيــان اإلســرائيلي علــى الفلســطينيني بقطاع 
ــرأي  ــة ال ــد أســهم اســتعمال اســتراتيجيات تعبئ غــزة أو القــدس. وق
العــام الــدويل ضــد االضطهــاد والتعســف خــالل ســياقات القصــف 
ــاوزات، يف  ــن التج ــا م ــار، وغريه ــازل واحلص ــدم املن ــرائيلي وه اإلس
شــيطنة الكيــان اإلســرائيلي نســبيًا يف املخيــال العاملــي. لذلــك عرفــت 
حركــة املقاطعــة الفلســطينية نوعــًا مــن املنافســة مــع القيــادات الرمسية، 
ــة أن  ــرائيلي، خاص ــان اإلس ــتغلها الكي ــوات يس ــق فج ــا خل ــو م وه
ــود اتفــاق أوســلو للســالم جتــرب الســلطة الفلســطينية  عــددًا مــن بن
علــى التعــاون مــع الكيــان يف خصــوص هــذه احلركــة )هــذا النمــط 

مــن التحــركات اجملتمعيــة(83. 

ثانيًا: املطالبة بتفعيل القرارات الدولية 

هدفــت احلملــة، منــذ بداياهتــا يف 2005، إىل إحــراج الكيان اإلســرائيلي 
أمــام الــرأي العــام الــدويل ومســاءلة اجملتمــع الــدويل لتخاذلــه أمــام 
التزاماتــه ومواثيــق الســالم وحقــوق اإلنســان، ومــن مث فقــد عُــدت 
ــه  ــع صورت ــادة تلمي ــرائيلي إلع ــب اإلس ــة للجان ــاعي احملموم املس
ــد  ــرب أح ــرعية. تُعت ــة ذات ش ــة دميقراطي ــه دول ــى أن ــارج عل يف اخل
النجاحــات الــي حققتهــا احلملــة، مبعــى أن دعــوات املقاطعــة وتعبئــة 
اجملتمــع املــدين الــدويل قــد رســخت االعتقــاد بــأن »إســرائيل« دولــة 
ــال  ــدم االمتث ــان وع ــوق اإلنس ــج حلق ــاك ممنه ــة بانته ــالل متهم احت
لقــرارات القانــون الــدويل84. كذلــك فــإن القــرارات املتتاليــة والتجــرمي 

82    Ryland Lu, June 2014, Palestinian Arab Minority Civil Society Organizations on the Global Stage: 

1995-present, Global Studies 199B, accessed 31/01/2020. https://0i.is/5T9v

٨٣    عمر الرمحان، من االلتباس إىل الوضوح: ثالث ركائز إلعادة إحياء احلركة الوطنية الفلسطينية، مركز بروكنجز، 

https://0i.is/KVMI .2019 الدوحة، 12 ديسمرب/كانون األول
٨4    عزمي بشارة، قضية فلسطني ومستقبل املشروع الوطين: يف اهلوية واملقاومة والقانون الدويل، املركز العريب 

https://0i.is/5T9v
https://0i.is/KVMI
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األممــي لالنتهــاكات اإلســرائيلية يعــد جناحــات أخــرى ترجع باألســاس 
ــر  ــطيين والعاب ــدين الفلس ــع امل ــات اجملتم ــطاء منظم ــركات نش لتح
للوطنيــة. وقــد ســامهت حالــة الفتــور يف العالقــات الدبلوماســية بــني 
ــرارات  ــر ق ــذاك يف تســهيل متري ــا و”إســرائيل” آن ــس أوبام إدارة الرئي
مناهضــة لالســتيطان بســبب االمتنــاع األمريكــي عــن اســتعمال حــق 
الفيتــو، لكــن أيضــًا خلقــت حالــة الضغــط اجملتمعــي ردود فعــل إجيابية 
ــم 2334 يف عــام  ــرار رق ــث اســتُصدِر ق داخــل جملــس األمــن، حي
ــه  ــرائيلي85، وطالب ــان اإلس ــتيطانية للكي ــات االس ــة السياس 2016 إلدان

ــة يف األرض الفلســطينية  ــوري للمســتوطنات غــري القانوني ــاف الف باإليق
احملتلــة86. يف هــذا اإلطــار، فــإن هــذه اإلدانــة األمميــة، واســتنكار عدد 
ــرارات حمكمــة العــدل  ــب ق ــدويل، إىل جان مــن منظمــات اجملتمــع ال
ــي  ــرائيل”، ال ــة “إس ــة مقاطع ــات حلرك ــا جناح ــل كله ــة، متث الدولي
ــك  ــدول. ولذل ــب ال ــن أغل ــة م ــت مدعوم ــا زال ــت وم ــا كان لطامل
ــتوطنات  ــدًا أّن املس ــي تأكي ــراف األمم ــن االعت ــط م ــذا النم ــد ه يُع
متّثــل إحــدى االســتراتيجيات املعتمــدة لتفعيــل السياســات االســتعمارية 

ــرائيلية.  اإلس

تســتند محلــة املقاطعــة الفلســطينية )BDS( إىل أســس القانــون الــدويل 
واملبــادئ العامليــة حلقــوق اإلنســان الــي حتــث الكيــان اإلســرائيلي على 
ــة  ــزة والضف ــة )غ ــع األراضــي العربي ــتعمار مجي ــالل واس ــاء االحت إهن
الغربيــة ومــن ضمنهــا القــدس الشــرقية( وتفكيــك اجلــدار، واالعتــراف 
ــرائيل”  ــطينيني يف “إس ــرب الفلس ــني الع ــية للمواطن ــوق األساس باحلق
ــوق  ــز حق ــة وتعزي ــرام ومحاي ــوق، واحت ــة يف احلق ــاواة الكامل يف املس
الالجئــني الفلســطينيني يف العــودة إىل ديارهــم وممتلكاهتــم، علــى النحــو 

لأحباث ودراسة السياسات، 2015، اجلزء األول، ص 7.
٨٥    كمال قبعة، قراءة قانونية للقرار 2334 )2016( وتداعياته، مركز األحباث، منظمة التحرير الفلسطينية، 2016.  

https://0i.is/J9cj

٨٦    كمال قبعة، املرجع نفسه،2016

https://0i.is/J9cj
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ــه يف قــرار األمــم املتحــدة رقــم 194 87.  املنصــوص علي

 ثالثًا: تكييف املقاومة الفلسطينية مع احلداثة التكنولوجية: 

ــة  ــطينية املقاوم ــة الفلس ــة املقاطع ــخت محل ــت أو رس ــك، حقق كذل
ــاواة  ــز والالمس ــكال التميي ــرائيلي وكل أش ــالل اإلس ــلمية لالحت الس
املصاحبــة لــه، ممــا يؤكــد أن إظهــار جــزء مــن املقاومــة والنضــاالت 
الفلســطينية بشــكل ســلمي ومتوافــق مــع مزايــا التطــور التكنولوجــي 

ــا88. ــل أحــد جناحاهت ــت/ اإلعــالم...( ميث )اإلنترن

ــق  ــعى لتحقي ــطينية تس ــة الفلس ــة أن املقاوم ــذه احلرك ــرت ه أظه
العدالــة وحتســني األوضــاع املعيشــية اليوميــة، باإلضافــة إىل ضمــان متتع 
الفلســطينيني بأبســط حقــوق اإلنســان؛ كحــق التنقــل أو حــق العــودة 
ألراضيهــم وتقريــر املصــري. وقــد خلقــت هــذه التحــركات بــال ريب 
أشــكااًل متعــددة مــن الضغــوط علــى الســلطة اإلســرائيلية، وجعلــت 
ــام  ــرأي الع ــن ال ــزءًا م ــدين وج ــع امل ــات اجملتم ــن منظم ــريًا م كث
ــيناريوهات  ــات أو الس ــول اإلمكاني ــاؤالت ح ــرح التس ــرائيلي يط اإلس
املفترضــة إلحــالل الســالم وحــل اإلشــكاليات العالقــة مــع الطــرف 

ــطيين.  الفلس

إن ازديــاد التغطيــة اإلعالميــة واهتمــام الــرأي العــام الغــريب حبركــة 
املقاطعــة، رغــم تعاطفــه مــع اجلرائــم اإلســرائيلية أو جتاهلــه هلــا، ميثــل 
وجهــًا آخــر للنجــاح. مــن املهــم القــول إن هــذه احلركــة اســتطاعت 
جــذب االنتبــاه للقضيــة الفلســطينية الــي بقيــت حبيســة، منــذ رحيــل 
الرئيــس ياســر عرفــات يف ســنة 2004، بــني مفاوضــات الســالم الباهتة/

غــري الناجعــة وبــني حالــة االنقســام احلــادة بــني الســلطة الفلســطينية 
ومحــاس.

٨٧    املرجع نفسه. 2016

88    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017
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وقــد ســعى العديــد مــن السياســيني واألكادمييــني والفصائــل إلجيــاد 
البديــل علــى مســتوى القيــادة للرئيــس عرفــات مــن خــالل مناقشــة 
مســألة إعــادة هيكلــة النظــام السياســي الفلســطيين أو إصالحــه علــى 
ــة، إال  ــع الســياقات احلالي ــدة تتناســب بشــكل أفضــل م أســس جدي

أهنــم واجهــوا فعليــًا معوقــات جديــة بشــأن جتديــد القيــادة89.

ميكــن القــول إنــه بقــدر مــا كان ياســر عرفــات الركيــزة األساســية 
ــة  ــت حرك ــا حاول ــدر م ــطينية، بق ــة الفلس ــة املقاوم ــام وأيقون للنظ
املقاطعــة يف ظــل االنقســامات السياســية أن تقــوم نســبيًا بتجميــع الرأي 
العــام احمللــي حــول اســتراتيجية نضــال موحــدة. كذلــك اســتطاعت 
ــال  ــاة أجي ــي ملعان ــام العامل ــرأي الع ــاه ال ــت انتب ــة ولف ــاء القضي إحي
كاملــة مــن الشــعب الفلســطيين90. ومــن مث ففــي ظــل هــذا الفــراغ 
علــى مســتوى القيــادة السياســية للمقاومــة اســتطاعت حركــة املقاطعة 
ــل الشــباب  ــني غــري السياســيني باألســاس مث ــز مشــاركة الفاعل تعزي
ــادة  ــطينية وإع ــة الفلس ــاء القضي ــني يف إحي ــدين واألكادميي ــع امل واجملتم
عرضهــا كقضيــة شــعب أجــرم يف حقــه كل اجملتمــع الــدويل وليــس 

ــان اإلســرائيلي. ــط الكي فق

ــت  ــة جعل ــة املقاوم ــعبية حلرك ــركات الش ــر أن التح ــدر بالذك جي
مفاوضــات الســالم الرمسيــة غــري جمديــة، مبعــى أهنــا أظهــرت عمــق 
ــت  ــد عمل ــزاع. فق ــف أطــراف الن ــني خمتل الالمســاواة املؤسســاتية ب
ــب  ــني يصع ــني جمتمعي ــع فاعل ــت م ــات وتعاون ــى ملف ــة عل احلرك
علــى القــادة الفلســطينيني املنتخبــني حتقيــق ضغــوط ختــدم القضيــة91. 

٨٩    اعتقدوا أن هذا اإلصالح جيب أن يأخذ يف احلسبان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. 

اقترح كثريون أال ترتكز األسس اجلديدة للنظام السياسي على نظام احلصص الذي طاملا ميز الساحة السياسية 
الفلسطينية والتوازنات السياسية الداخلية، ولكن على صندوق االقتراع. من شأن توازن القوى اجلديد أن يؤدي إىل 
تشكيل ائتالفات جديدة داخل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، مثل اللجنة التنفيذية واجمللس الوطين الفلسطيين، 

وكذلك داخل هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية.
٩٠    عزمي بشارة، مرجع سابق.

91    Svenja Gertheiss, Ibid.
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ومــن مث، فحالــة الضغــط الــي خلقهــا نشــطاء اجملتمــع املــدين بصحبــة 
ــزاع  ــل الن ــتراتيجيات ح ــر اس ــامهت يف حتوي ــد س ــني ق ــاس العادي الن
واملفاوضــات. فقــد مّت التركيــز علــى خطــاب جديــد مفــاده ال تســوية 

ــة للشــعب الفلســطيين. دون عدال

أكســبت هــذه احلركــة القيــادات الفلســطينية الرمسيــة هامشــًا للتحرك 
الرباغمــايت ونوعــًا مــن املســاومة للطــرف اإلســرائيلي حــول اســتقرار 
معامالتــه االقتصاديــة، وباألخــص صورتــه لــدى الــرأي العــام الــدويل. 

 :)BDS( مظاهر جناح وقوة أتثري حركة املقاطعة الفلسطينية
أواًل: مستويات تأثري احلركة يف الكيان اإلسرائيلي: 

أجــربت حركــة املقاطعــة )BDS( اجلانــب اآلخــر مــن الصــراع علــى 
خلــق محــالت مناوئــة أو مضــادة للمقاومــة الفلســطينية حتت تســميات 
ــة  ــا مؤسســة هاســبارا املخصصــة حلماي ــي تقوده ــا ال ــة، أبرزه خمتلف
ــل  ــة. تعم ــة املقاطع ــويه حرك ــد تش ــرائيلي ض ــان اإلس ــورة الكي ص
املؤسســة اإلســرائيلية علــى الدعايــة والترويــج هلــا كدولــة دميقراطيــة 
ــراءات  ــرائيلية إج ــادات اإلس ــذت القي ــد اخت ــعاع دويل. فق وذات إش
حامســة لتجــرمي ومكافحــة تداعيــات حركــة املقاطعــة. ويف هــذا اإلطار، 
ســعت للحــدّ مــن نشــاطاهتا حمليــًا وخارجيــًا؛ فعلــى ســبيل املثــال 
ــذي  ــة ال ــة املقاطع ــون مناهض ــر قان ــة لتمري ــري الالزم ــذت التداب اخت
صــادق عليــه الكنيســت )الربملــان اإلســرائيلي( يف عــام 2011، وتتضمــن 
اإلجــراءات فــرض عقوبــات علــى األشــخاص أو اهليئــات املســاندة أو 

املســهلة لتحــركات النشــطاء.

يعتمــد الكيــان اإلســرائيلي علــى سياســات اســتثمارية كــربى، ولطاملا 
اســتطاع بنجــاح إعــالء قيمــة العالمــة التجاريــة اإلســرائيلية يف خمتلــف 
اجملــاالت االقتصاديــة. تعمــل االســتراتيجية اإلســرائيلية الحتــواء احلركــة 
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الفلســطينية علــى اكتســاب ثقــة الشــركاء واملســتثمرين عامليــًا وتقــدمي 
التســهيالت أكثــر من الســابق. وقــد أدرك صنــاع القــرار اإلســرائيليون 
وخمتلــف املتداخلــني يف سياســات الكيــان االقتصاديــة وصناعــة صورتــه 
يف األســواق العامليــة خطــورة النجاحــات الــي حتققهــا حركــة املقاطعــة 
الفلســطينية علــى مصاحلهــا.  بــدون شــك فقــد دفعهــم هــذا الوعــي 
ــا.  ــة املضــادة لنظريهت ــوة الناعم ــر اســتراتيجيات الق باملخاطــر إىل تطوي
فخصصــت »إســرائيل« مؤسســة حاصبارا/هاســبارا لتفعيــل هــذا النمــط 
مــن االســتراتيجيات الناعمــة مــن خــالل مواقــع ومحــالت مناهضــة 
ــى خطاهبــا  ــاء الشــرعية عل ــة، مــن جهــة أوىل، وإضف حركــة املقاطع
مقابــل شــيطنة ســرديات احلركــة األخرى/املنافســة، مــن جهــة أخرى. 

كذلــك عملــت احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة على قــرار اســتراتيجي 
ــة  ــة الفلســطينية. فقــد خصصــت ميزاني ــى املقاطع ــد ردهــا عل بتصعي
ــدة يف وزارة  ــة اجلدي ــب احلكومي ــن املناص ــددًا م ــت ع ــة وأحدث خاص
الشــؤون االســتراتيجية ملكافحــة )BDS(، وأعلــن رئيــس الــوزراء بنيامني 
نتنياهــو أن هــذه احلركــة متثــل هتديــدًا أمنيــًا واقتصاديــًا »إلســرائيل«.

ــة متويــالت هامــة إلعــادة  ــات اليهودي خصصــت »إســرائيل« واللوبي
 Isreal( التســويق لصورهتــا الدوليــة، وقد عرفــت هذه احلمــالت بتســمية
ــرار اإلســرائيلي،  ــاع الق Branding(. عملــت جمموعــات الضغــط وصن

منــذ إدانة حمكمــة العــدل الدوليــة للجرائــم اإلســرائيلية يف عــام 2004، 
علــى التصــدي هلــذه القوانــني وتوصيــات املواثيــق الدوليّــة عــن طريق 
الترويــج ملميــزات العالمــة التجاريــة اإلســرائيلية. كذلــك فقــد اتبعــت 
اســتراتيجيات الدبلوماســية العامــة باالنفتــاح علــى السياســيني الغربيــني، 
ــي. ويف  ــام العامل ــرأي الع ــرة يف ال ــة املؤث واســتضافة الشــخصيات العام
ــف  ــم املكث ــى التنظي ــرائيلية عل ــراف اإلس ــت األط ــياق، عمل ذات الس
ــة  ــة والثقافي للمهرجانــات الســينمائية وغريهــا مــن الفعاليــات األكادميي
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ــة92. مــن  ــات املتحــدة األمريكي ــة والوالي يف أغلــب العواصــم األوروبي
املهــم القــول إن “إســرائيل” عملــت علــى تنســيق محالهتــا التروجييــة 
ملنتجاهتــا ولصورهتــا مــع اللوبيــات اليهوديــة وخمتلــف األطراف املســاندة 
هلــا علــى مغالطــة الــرأي العــام العاملــي؛ بتوظيــف مشــترك لســرديات 
ومواقــف سياســية وهويّاتيــة تركــز علــى تشــبّع اإلســرائيليني بالثقافــة 
ــوق  ــة حق ــة..( وتعزيزهــم لثقاف ــات الفردي ــة )حري ــة التقدمي الدميقراطي
ــدة  ــت ع ــد تبن ــرائيلية ق ــراف اإلس ــًا أن األط ــدو جليّ ــان. يب اإلنس
ــا  ــري منه ــا  يف كث ــة، ولكنه ــدّ املقاطع ــقة ض ــة منس ــالت عامليّ مح
حرصــت يف خطاباهتــا علــى هتميــش أو تغييــب الطــرف الفلســطيين، فقد 
عملــت علــى الترويــج لـ”إســرائيل” كوجهة لالســتثمار والســياحة، أو 
ــز العلــين  ــة والتعايــش الســلمي دون التركي ــخ الدميقراطي ــال لترسّ كمث

علــى إشــكاليات الصــراع مــع الفلســطينيني93.   

ــى  ــتراتيجي« عل ــة »خطــر وجــودي« أو »اس ــًا: حركــة املقاطع ثاني
ــرائيلية: املصــاحل اإلس

بقــدر مــا ســعت حتــركات محلــة املقاطعــة )BDS( إىل تعبئــة الفاعلــني 
ــى  ــة ودول االحتــاد األورويب للضغــط عل ــات املتحــدة األمريكي يف الوالي
ــحب  ــف س ــة ومواق ــني املقاطع ــر قوان ــدف متري ــرار، هب ــاع الق صن
ــًا مشــجعًا؛  ــة جتاوب ــف املســاعي للمقاطع ــقَ خمتل االســتثمارات، مل تل
ــات  ــن النقاب ــا اســتطاعت اســتقطاب عــدد م ــن أهن ــى الرغــم م عل
العماليــة الربيطانيــة واجلامعــات والكنائــس، الــي عملــت علــى متريــر 
ــاذ  ــة باخت ــرائيلية، مطالب ــدًا باملمارســات اإلس ــا تندي ــض حلكوماهت عرائ
ــا  ــتثمارات، ولكنه ــحب االس ــة، وس ــة للمقاطع ــراءات الالزم اإلج
ــات املتحــدة  ــي الوالي ــة94. فف ــدول الغربي ــب ال ــد رُفضــت يف أغل ق

92    Marcelo Svirsky, IBID, p 13.

93    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017.

94    Michiel Bot,2019, the right to Boycott: BDS, Law, and politics in a global context, Transnational 

Legal Theory, 10:3-4, pp 421-445, access 14/02/2020. https://0i.is/Coyb

https://0i.is/Coyb
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األمريكيــة، مت تشــريع وتفعيــل أكثــر مــن مئــة إجــراء قانوين يســتهدف 
حركــة املقاطعــة الفلســطينية، ويضيــق أو جيــرم التحــركات واألنشــطة 
ــراءات  ــذه اإلج ــتهدفت ه ــد اس ــطينيني. فق ــوق الفلس ــة حلق الداعم
ــة الــي ســعى النشــطاء لتمريرهــا ومناقشــتها  القانونيــة محــالت التعبئ

ــام 2014 95. ــذ ع ــة من ــة واالحتادي ــس التشــريعية احمللي ــع اجملال م

ومــن املهــم يف هــذا الســياق الذكــر أن مــا يقــارب ســبعًا وعشــرين 
ــة  ــة املقاطع ــة حلمل ــراءات مناهض ــني وإج ــت قوان ــد تبن ــة ق والي
الفلســطينية )BDS(، ومــن ضمنهــا مخســة أوامــر تنفيذيــة صــادرة عــن 
ــدِّم  ــام 2017 ُق ــال يف ع ــبيل املث ــى س ــة، فعل ــة املركزية/الفيدرالي الدول
ــدف إىل  ــذي يه ــدرايل ال ــرائيل« الفي ــة إس ــة مقاطع ــون مكافح »قان
ــة  ــة الغرامــات الثقيل جتــرمي املشــاركة يف أنشــطة املقاطعــة حتــت طائل
ــون  ــر هــذا القان ــن عــدم متري ــى الرغــم م ــات ســجنية، وعل وعقوب
ــات  ــة للمنتج ــة املقاطع ــة محل ــون مناهض ــيوخ »قان ــس الش ــر جمل أق
اإلســرائيلية وســحب االســتثمارات« يف عــام 2019، الذي حيظــر عمليات 
التعاقــد مــع مؤسســات أو مكونــات تقاطــع »إســرائيل«، مــع وعــود 
ــق  ــات صنادي ــع خبدم ــف أو التمت ــة وشــرط للتوظي ــازات حكومي بامتي
ــبيل  ــى س ــريعات. وعل ــذه التش ــال هل ــد االمتث ــة عن ــد احلكومي التقاع
املثــال عقــد املمــول األمريكــي الرئيســي لنتنياهــو، املليارديــر شــيلدون 
ــو/ ــل يوني ــًا يف أوائ ــًا مغلق ــون )Sheldon Anderson(، اجتماع أندرس

حزيــران 2015 يف الس فيجــاس إلجيــاد طــرق جديــدة ملكافحــة )BDS( يف 
اجلامعــات األمريكيــة، حيــث كانــت تلقــى الدعــم املتزايــد حلمالهتــا. 

وبالنظــر إىل محــالت الضغــط والدعايــة املضــادة املكثفــة الــي قامــت 
ــة  ــة املقاطع ــع حرك ــاوالت قم ــإن حم ــة، ف ــات اليهودي ــا اللوبي هب
الفلســطينية )BDS( تتضمــن بشــكل بــارز اســتراتيجية عابــرة للحــدود 
ــن  ــدد م ــل ع ــالل تفعي ــن خ ــا م ــة عليه ــرض الرقاب ــة لف الوطني

95    iBID.
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التشــريعات اإلســرائيلية، وكذلــك قوانــني الــدول األوروبيــة والواليــات 
ــي، يف  ــل احلكــم القضائ ــة املســاندة لسياســاهتا. ولع املتحــدة األمريكي
ســنة 2013، علــى أربعــة عشــر ناشــطًا فرنســيًا بغرامــة قدرهــا 1000 
يــورو لــكل منهــم، ودفــع مــا جمموعــه 28000 يــورو تعويضــًا عمــا 
عُــدَّ متييــزًا عنصريــًا، هــو مــن أبــرز األمثلــة علــى حالــة التضييــق 
القانــوين علــى النشــطاء واملتعاطفــني مــع القضيــة الفلســطينية96. وهــذا 
مــا يؤكــد االعتقــاد بــأن “إســرائيل” تتعــاون مــع حلفائهــا الغربيــني 
ملناهضــة وإفشــال محلــة املقاطعــة الفلســطينية، فحســب املثــال الســابق 
ذكــره فــإن هــؤالء النشــطاء قــد عوقبــوا بســبب دخوهلــم إىل حمــل 
ــة  ــا فلســطني، ومقاطع ــعار “حتي ــل ش ــًا حتم ــن قمصان ــاري مرتدي جت
إســرائيل”، وســلموا منشــورات عليهــا “قاطــع املنتجــات من إســرائيل، 
ــم  ــى اجلرائ ــرعية عل ــاء الش ــين إضف ــرائيلية يع ــات اإلس ــراء املنتج فش

ــة اإلســرائيلية«97. ــة يف غــزة ودعــم سياســات احلكوم املرتكب

ويتعــرض اجلــدول التــايل لبعــض مــن النجاحــات الــي اســتطاعات 
حركــة املقاطعــة الفلســطينية حتقيقهــا ضــد املصــاحل اإلســرائيلية حــول 

العــامل. 

٩٦     املرجع نفسه، ص 423.

97    Michiel Bot, Ibid, PP 423. 
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إجنازات حركة املقاطعة االقتصادية إجنازات حركة املقاطعة األكادميية )أمثلة( 

ــكا  ــني يف أمري ــات املثقف ــام مئ انضم
الالتينيــة حلركــة املقاطعــة، ودعــم الرئيــس 
ــذا التحــرك. ــس هل ــو مورالي ــي إيف البوليف

اإلســرائيلية  امليــاه  شــركة  خســرت 
يف  عقــودًا  »ميكــوروت«  العامــة 
الربازيــل واألرجنتــني والربتغــال وهولنــدا 
ضدهــا. املقاطعــة  محــالت  نتيجــة 

ــادات  ــن احت ــري م ــدد كب ــام ع انضم
ــة  ــا واململك ــوب إفريقي ــة يف جن الطلب
ــات  ــدا وجامع ــكا وكن ــدة وبلجي املتح
ــة. ــة املقاطع ــدة حلرك ــات املتح الوالي

أهنــت ٧ شــركات أردنيــة عقودها مع شــركة 
ــالل. ــم االحت ــة يف جرائ ــة املتورط )G4S( األمني

ثقافيــة  شــخصية   ١٠٠٠ توقيــع 
ميثــاق  علــى  بريطانيــة  وفنيــة 
»إلســرائيل«. الثقافيــة  للمقاطعــة 

قامــت بنــوك أوروبيــة كــربى، مــن ضمنهــا 
نوريــدا ودانســكي، وأثريــاء، مــن بينهــم جورج 
ســوروس، وبيــل غيتــس، بســحب اســتثماراهتم 
ــة. ــتهدفها املقاطع ــي تس ــركات ال ــن الش م

ــاد  ــذي لالحت ــس التنفي ــام اجملل انضم
ــل  ــذي ميث ــا، ال ــة يف بريطاني الوطــين للطلب
ــة. ــة املقاطع ــب، حلرك ــني طال 7 مالي

 Air( أهنــت شــركة الطــريان الكنديــة
الــدوالرات  مباليــني  تعاقــدًا   )Canada

»إيروسبيس إندســتريز«  شــركة  مــع 
ــكرية. ــة والعس ــة اجلوي ــرائيلية لأنظم اإلس

ــًا، و٣4٣  ــًا إيطالي ــع 168 أكادميي توقي
أكادمييــًا بريطانيــًا، علــى عريضــة 
ــرائيل«. ــة »إلس ــة األكادميي ــم املقاطع لدع

 ١٢٠ خلســارة   )HP( شــركة  تعــرض 
مليــون دوالر، بعــد تبــين أكــرب احتــاد 
املقاطعــة. حلركــة  اهلنــد  يف  طــاليب 

ــم  ــن بينه ــار، م ــني كب ــدام فنان إق
لوريــن هيــل، وألفيــس كوســتيلو، 
وســنوب  ســكوت-هريون،  وغيــل 
ــل  ــم يف ت ــاء عروضه ــى إلغ دوغ، عل
ــاس. ــا باألس ــوا إقامته ــب، أو رفض أبي

ــة  ــكرية بقيم ــة عس ــد صفق ــت اهلن ألغ
»إســرائيل«،  مــع  دوالر  مليــون   500
الشــعبية  االحتجاجــات  ضغــط  حتــت 
اإلســرائيلي.  - اهلنــدي  التعــاون  علــى 

ــني/ ــني/ات واملثقف ــة الفنان ــم غالبي دع
ــان  ــة للكي ــة الثقافي ــرب املقاطع ات الع
اإلســرائيلي، ومــن ضمنهــم مرســيل خليفة 
وأميمــة خليــل وأهــداف ســويف وغريهم.

األوروبيــة  الشــركات  انســحاب 
  )Orange( وأورانــج   )Veolia( فيوليــا 
اإلســرائيلية  الســوق  مــن   )CRH(و
ــا. ــرية ضده ــالت كب ــد مح ــل بع بالكام
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الفلســطينية  املقاطعــة  حركــة  مســتقبل  يف  حتليليــة  قــراءة  اثلثــاً: 
)BDS( »إلســرائيل« 

1.  مستقبل احلركة 

ــس األمريكــي احلــايل  ــم الرئي ــض اهت ــت األبي ــه إىل البي ــذ وصول من
ــزاع اإلسرائيلي-الفلســطيين،  ــي للن ــد ترامــب باجيــاد احلــل النهائ دونال
ل »فريقــًا ملفاوضــات  أو مــا عــرب عنــه بصفقــة القــرن، حيــث شــكَّ
الســالم«، مؤلفــًا مــن عــدد مــن املقربــني مــن »إســرائيل«؛ بتعيينــه 
جلاريــد كوشــنر )Jared Kushner(، باإلضافــة إىل الســفري ديفيــد فريدمان 
 Jason( ــالت ــون جرينب ــاص جيس ــوث اخل )David Friedman(، واملبع

.)Greenblatt

وكشــف الرئيــس األمريكــي خــالل مؤمتــر صحــايف مشــترك بالبيــت 
ــاين  ــون الث ــوزراء اإلســرائيلي، يف يناير/كان ــس ال ــة رئي ــض بصحب األبي
2020، عــن تصوّراتــه النهائيــة حــول خطــة حتقيق الســالم بــني الطرفني 

اإلســرائيلي والفلســطيين. وقــد تضمنــت صفقــة القــرن اســتمرار اهليمنة 
اإلســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة جبانــب بقــاء مدينــة القــدس حتــت 
ــاف السياســات االســتيطانية يف  ــود بإيق ــع وع الســيادة اإلســرائيلية، م
الســنوات األربــع القادمــة. ومــن مث فــإىل جانــب الغيــاب شــبه الكلي 
للطــرف الفلســطيين يف تشــكيل أو مناقشــة هــذه اخلطــة النهائيــة، فقــد 
شــددت هــذه املقاربــة اجلديــدة لتحقيــق الســالم، الــي وردت حتــت 
عنــوان »الســالم علــى طريــق االزدهــار« علــى الرفــض التــام لعــودة 
ــتقبلي،  ــض املس ــب التعوي ــقاط كل مطال ــطينيني، وإس ــني الفلس الالجئ
جبانــب الســيطرة األمنيــة واالقتصاديــة علــى أجــزاء الدولــة الفلســطينية 

اجلديــدة مخــس ســنوات قادمــة98. 

٩٨    عريب BBC، صفقة القرن يف سطور، موقع BBC، 29 يناير/كانون الثاين 2020، تاريخ االطالع: 16 فرباير/شباط 

 https://0i.is/A1zn .2020

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
https://0i.is/A1zn
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ــة  ــني اإلدارة األمريكي ــي ب ــي واملنفع ــارب التارخي ــإن التق ــن مث ف  م
و«إســرائيل«، الــي مــا زالــت حتتضنهــا وتدعمهــا الواليــات املتحــدة 
ــى  ــة عل ــك بالتغطي ــتيًا، وكذل ــًا ولوجيس ــًا ومالي ــة اقتصادي األمريكي
مجيــع جرائمهــا االســتعمارية يف املنظمــات الدوليــة، باإلضافــة إىل أهنــا 
تســاندها يف تنفيــذ سياســاهتا الــي ترســخ مزيدًا مــن انتهــاكات حقوق 
الفلســطينيني، جعــل مســتقبل حركــة املقاطعــة حمــددًا بضــرورة إعــادة 
التعبئــة للمطالــب واحلقــوق الفلســطينية، خاصــة أن اجلانــب األمريكي-

اإلســرائيلي حــرص علــى تضليــل الــرأي العــام العاملــي واحمللــي بوعود 
اقتصاديــة واســتثمارية كــربى ملصحلــة الطــرف الفلســطيين. 

ــدالت  ــاع مع ــل ارتف ــة، يف ظ ــة املقاطع ــز محل ــم أن ترك ــن امله م
ــق  ــتحالة حتقي ــار اس ــى إظه ــادي، عل ــور االقتص ــة والتده البطال
ــاص  ــر اخل ــه التقري ــذي طرح ــلمي ال ــش الس ــار( أو التعاي )االزده
ــة السياســية، وألهنــا »حتقيــق  بصفقــة القــرن؛ بســبب انعــدام األرضي
للرؤيــة الصهيونيــة«99. وتُعــدّ هــذه اخلطــة اجلديــدة معرقــاًل إلحــالل 
الســالم ورفــع املظــامل عــن الشــعب الفلســطيين. تؤكــد الوقائــع عــدم 
اكتــراث القــوى املتداخلــة يف القضيــة الفلســطينية مبســاعي وحتــركات 
ــش  ــن هتمي ــد م ــرن تزي ــة الق ــه فصفق ــي. وعلي ــدين العامل ــع امل اجملتم
ــة  ــن مردودية/)النجاع ــص م ــة، وتقل ــة املقاطع حتــركات نشــطاء حرك
الواقعيــة( محــالت التعبئــة ملصلحــة القضيــة الفلســطينية؛ ولــذا فحالــة 
عــزل اجلانــب الفلســطيين باملفاوضــات، الــذي أصــاًل رفــض ســابقًا 
الوســاطة األمريكيــة بعــد اعتــراف الرئيــس )رونالــد ترامــب( بالقــدس 
ــًا،  ــا جغرافي ــط لعزهل ــك التخطي ــرائيلي، وكذل ــان اإلس ــة للكي عاصم
ســيزيد يف ذات الوقــت مــن االنقســامات الداخليــة والتحــركات اجملتمعية 
والشــعبية االحتجاجيــة ضــد هــذا املخطــط. لكــن مــن املهم التســاؤل 

٩٩    عبد الرؤوف أرناؤوط، نتنياهو: صفقة القرن حتقيق للرؤية الصهيونية، شبكة مواقع األناضول، 14 فرباير/شباط 

https://0i.is/xsDn .2020 2020، تاريخ االطالع 16 فرباير/شباط

https://0i.is/xsDn
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حــول جناعــة حركــة املقاطعــة الفلســطينية الــي جتــاوزت 15 ســنة من 
ــوع مــن  ــق ن ــى خل ــا عل التحــركات والنضــاالت، وحرصــت خالهل
ــة. ــة الغربي ــع العقلي ــني اســتراتيجياهتا وخطاهبــا النضــايل م ــة ب املالءم

تزيــد التحديــات أمــام نشــطاء احلركــة يف ظــل هــذا التوجــه العــام 
ــوق  ــات واحلق ــدم احلري ــث تنع ــرن، حي ــة الق ــات صفق ــذ توصي لتنفي
ــر  ــق تقري ــقاط ح ــع إس ــودة(، م ــق الع ــطينيني )ح ــية للفلس األساس
املصــري واســتحالة تنفيــذ سياســات ازدهــار اقتصــادي بســبب تواصــل 
ــود التنقــل/  ــح/ قي سياســات احلصــار االســتعماري )إجــراءات التصري

ــة(. ــوارد الطبيعي ــى امل االســتيالء اإلســرائيلي عل

فهــذه االســتمرارية حلالــة التمييــز واالضطهــاد الــذي يعيشــه الشــعب 
ــب  ــدل يف جان ــرن، ت ــة الق ــددًا صفق ــخها جم ــي ترس ــطيين، ال الفلس
منهــا علــى ضعــف دبلوماســية التفــاوض الفلســطينية ومحــالت املقاطعة 
ــة الــي تتمتــع هبــا »إســرائيل« لــدى اجملتمــع  ــة الكلي مقابــل احلصان

الــدويل.

يف املقابــل متثــل صفقــة القــرن جناحــًا للفاعلــني غــري الرمسيــني؛ مــن 
ــريب،  ــودي والغ ــدين اليه ــع امل ــات اجملتم ــرائيلية ومنظم ــات اإلس اللوبي
ــا  ــو م ــطينية. وه ــة الفلس ــة املقاطع ــطاء حرك ــركات نش ــام حت أم
ميّثــل دليــاًل علــى أن خطــاب التعبئــة املضــادة حلركــة املقاطعــة الــي 
قادهــا املمثلــون الرمسيــون للكيــان اإلســرائيلي واملؤيديــون لــه، خاصــة 
ــارا  ــة حاصب ــا مؤسس ــي احتضنته ــة ال ــية العام ــركات الدبلوماس بتح

ــة. ــت الطــرف اإلســرائيلي يف أســبقية دائم اإلســرائيلية، جعل

طــور اجلانــب اإلســرائيلي مــن اســتراتيجيات تســويق صورتــه دوليــًا، 
ــرف  ــي الص ــايت واأليديولوج ــراع اهلوي ــات الص ــاوز نطاق ــث جت حي
ــة  ــز العالم ــى متي ــديد عل ــد التش ــة ملزي ــة اليهودي ــرديات احملرق وس
ــى املســتوى  ــا عل ــي توفره ــة ال ــة املضاف ــة اإلســرائيلية والقيم التجاري
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ــة  ــادئ الدميقراطي ــع املب ــا م ــي، وتوافقه ــايف والتكنولوج ــي والثق البيئ
ــة100.  الليربالي

لذلــك ركز اإلعــالم اإلســرائيلي ومروجــون لسياســاته على أن نشــطاء 
ــًا  حركــة املقاطعــة ال يؤمنــون بواقــع التعايــش الســلمي املرســخ فعلي
ــن حججهــم بعــدد مــن املواقــف  ــان اإلســرائيلي، معززي داخــل الكي
االنفصاليــة الــي اختذهــا عــدد مــن املنظمــات مثــل )مجعيــة الطــالب 
الفلســطينيني(. يف وقــت آخــر، ســعت هــذه األطــراف لتضخيــم اهلوية 
األيديولوجيــة اإلقصائيــة هلــذه احلركــة، ألهنــا تتجــاوز جمــرد املقاطعــة 
ــن مث  ــه، وم ــوده ذات ــة وج ــرائيلي إىل حمارب ــان اإلس ــة للكي االقتصادي
فقــد تأثــرت حركــة املقاطعــة بالتعبئــة املضــادة الــي شــنتها األطــراف 
اإلســرائيلية واســتغلتها إلعــادة بلــورة مفاهيــم اهلويــة وتوحيــد خمتلــف 
ــود(  ــني اليه ــس والعلماني ــني واألرثوذك ــني واحملافظ ــني )الليربالي الفاعل

حــول فكــرة مركزيــة وجــود الكيــان اإلســرائيلي101. 

يف ذات الســياق، ال تعــد حركــة املقاطعــة علــى حنــو أساســي امتدادًا 
للمقاومــة الفلســطينية لالحتــالل اإلســرائيلي فحســب، بــل تعــد أيضــًا 
انعكاســًا أو تفعيــاًل إجرائيــًا ملناهضــة التطبيع؛ فرغــم أن املفارقــات الواقعية 
تؤكــد اســتحالة اســتغناء املواطن الفلســطيين عــن البضائــع اإلســرائيلية؛ 
إمــا لعــدم توافــر بدائــل حمليــة هلــا أو الســتحالة اســتريادها دون موافقة 
ــة انتصــارًا  ــل يف احلقيق ــع متث ــإن فكــرة مناهضــة التطبي ــالل، ف االحت
ــن  ــتمرارية التضام ــى اس ــًا عل ــطيين، وبرهان ــعيب الفلس ــدان الش للوج
ــات  ــتكانة للممارس ــض االس ــن رف ــريًا ع ــة، وتعب ــع القضي ــريب م الع

الدمويــة والعنصريــة. 

يف ظــروف الصــراع الفلســطيين- اإلســرائيلي تســعى حركــة املقاطعــة 
100     Marcelo Svirsky, IBID, p 11.

101     Judea Pearl, 2018, BDS and Zionophobic Racism, In Anti-Zionism on Campus, Andrew Pessin & 

Doran S Ben Atar )ed(, Indiana University Press, pp224-235. 
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إلنعــاش اهلويــة الفلســطينية والكشــف عــن خطــورة الفــراغ السياســي 
ــة  ــاة اليومي ــة للمعان ــطينية الرمسي ــلطة الفلس ــادات الس ــش قي وهتمي
ــطينية  ــة الفلس ــددًا إىل أن القضي ــارة جم ــم اإلش ــن امله ــطينيني. م للفلس
ــش  ــان عي ــار أو ضم ــالق الن ــف إط ــن وق ــًا ع ــط دفاع ــت فق ليس
آمــن للفلســطينيني، بــل تســتوجب تعزيــزًا للحقــوق ومبــادئ املســاواة 
ــز  ــر التميي ــع كل مظاه ــودة/ رف ــق الع ــل/ ح ــق التنق ــدل )ح والع
ــورة تفكــري أوضــح يف أهــداف هــذه  ــى بل ــوم عل العنصــري...(، يق
احلركــة وتداعياهتــا، فيجــدر فهمهــا كانتفاضــة ناعمــة علــى املخاتالت 
ــي  ــدول وباق ــدى ال ــار اإلرادة السياســية ل ــث تنتقــد افتق ــة حي الدولي
ــدات  ــالم ومعاه ــات الس ــود اتفاقي ــل بن ــعى لتفعي ــات. وتس املنظم
ــة الشــعوب  ــارت هــذه احلركــة خماطب ــك اخت حقــوق اإلنســان، لذل
ــام  ــرأي الع ــي ال ــع صانع ــي م ــدين، أي التعاط ــع امل ــات اجملتم ومكون
واملدافعــني عــن احلقــوق واحلريــات، وتعريــض الــدول املتحالفــة مــع 

ــة.  ــوط داخلي ــًا أو ســريًا، لضغ ــان اإلســرائيلي، علني الكي

٢.  االستنتاجات

تطالــب حركــة املقاطعــة الفلســطينية بإزالــة اجلــدار الفاصــل )الضفــة 
الغربيــة والقــدس الشــرقية( تطبيقــًا لقــرارات األمــم املتحــدة وحمكمــة 
العــدل الدوليــة، الــي نصــت، بتاريــخ 9 يوليو/متــوز 2004، علــى عدم 
شــرعيته وانتهاكــه للقانــون الــدويل. وقــد كان اهلــدف الرئيســي لبنــاء 
ــي  ــادرة األراض ــرائيلي مص ــرف اإلس ــل الط ــن قب ــل م ــدار الفاص اجل
ــالل  ــات االحت ــة ملخطط ــات اجلغرافي ــيع النطاق ــطينية وتوس الفلس
االســتعماري، باإلضافــة إىل فــرض مزيــد مــن التفقــري والعزلــة علــى 
الســكان األصليــني واالضطهــاد املمنهــج. ومــن مث تطالب احلركــة بتنفيذ 
مــا جــاء يف قــرارات حمكمــة العــدل الدوليــة الــي تنــص علــى ضرورة 
إزالــة الطــرف اإلســرائيلي للجــزء املشــيد مــن اجلــدار، والتوقــف التام 
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عــن مواصلــة بنائــه، باإلضافــة إىل إلزاميــة تعويــض األســر الفلســطينية 
املتضــررة. 

ورد يف البيــان األول لتأسيس/إنشــاء حركــة املقاطعــة الفلســطينية جتديــد 
تأكيــد عــدم شــرعية اجلــدار الفاصــل، وذلــك بالتزامــن مــع الذكــرى 
ــل  ــق الفش ــة، وعم ــدل الدولي ــة الع ــرار حمكم ــتصدار ق األوىل الس
وعــدم القــدرة علــى تفعيــل هــذه القــرارات يف ظــل تعنــت اجلانــب 
ــان  ــص البي ــاء يف ن ــد ج ــدويل. وق ــع ال ــاالة اجملتم ــرائيلي والمب اإلس
أنــه “بعــد مــرور عــام علــى قــرار حمكمــة العــدل الدوليــة التارخيــي 
الــي خلصــت إىل أن اجلــدار اإلســرائيلي املبــين علــى األرض الفلســطينية 
ــتعماري  ــدار االس ــاء اجل ــرائيل بن ــل إس ــوين، تواص ــري قان ــة غ احملتل
ــني  ــبعة ومخس ــرور س ــد م ــة.... بع ــرار احملكم ــام لق ــل ت ــع جتاه م
ــى أرض مت  ــي عل ــكل أساس ــرائيل بش ــة إس ــة دول ــى إقام ــًا عل عام
تطهريهــا عرقيــًا مــن أصحاهبــا الفلســطينيني، فــإن غالبيــة الفلســطينيني 
الجئــون، معظمهــم مــن عدميــي اجلنســية، عــالوة علــى ذلــك يظــل 
نظــام التمييــز العنصــري الراســخ يف إســرائيل ضــد مواطنيهــا العــرب 

الفلســطينيني قائمــًا«102.

ــة الســلمية  فحركــة املقاطعــة تصــر علــى اســتمرارية املقاومــة املدني
بالرغــم مــن أن أغلــب إجنازاهتــا قــد اتســمت بالرمزيــة. ولكــن يف ظل 
عــدم تطورهــا أو تشــكلها ككيــان سياســي )حــزب..( ذي قــدرة على 
تغيــري توازنــات القــوى يف الداخــل الفلســطيين )انتخابــات/ مناصــب/ 

صناعــة القــرار..( فــإن حتركاهتــا تبقــى غالبــًا غــري فاعلــة ميدانيــًا.

ــة واالســتهالكية  ــة الفلســطينيني االقتصادي مــن املهــم القــول إن تبعيّ
للكيــان اإلســرائيلي )عمــل/ بضائــع...( جيعــل عمليــة املقاطعــة الكليــة 

ــني.  ــة املواطن ــارًا مأســاويًا ألغلبي خي

102    https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds 

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
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تتجمــع يف حركــة املقاطعــة )BDS( أغلــب مســات احلركــة االجتماعيــة 
العابــرة للوطنيــة الــي ميكــن أن تنمــو بشــكل كبــري. وهــذه احلركــة 
ــة  ــد العنصري ــي ض ــن العامل ــة التضام ــة يف صياغ ــوة مهم ــد خط تع
واالســتعمار والقمــع، ومــن مث فــإن هــذه احلركــة، املمثلــة للصمــود 
ــة  ــة للهيمن ــود كامل ــع عق ــي واملؤسســايت، تقطــع م الشــعيب واجملتمع
ــا  ــالل يف مشوليته ــع واالحت ــر القم ــدى ملظاه ــا تتص ــة، كم الصهيوني
ــركات  ــرب لتح ــات أك ــي نطاق ــي. وتعط ــاين احلقوق ــا اإلنس وبعده
ــات  ــل دينامي ــا جيع ــو م ــطيين، وه ــدين الفلس ــع امل ــات اجملتم منظم
الصمــود متنوعــة بــني الفاعلــني الرمسيــني وغــري الرمسيــني، وتؤســس 
عمليــًا ملقاربــات مســتحدثة للمقاومــة والتصــدي لالحتالل اإلســرائيلي، 
فهــي تدعــو لعــزل “إســرائيل” دوليــًا، وســحب االســتثمارات، وفرض 
العقوبــات النتهاكاهتــا حلقــوق اإلنســان عقــودًا متتاليــة. هــذه احلركــة 
ــع  ــات اجملتم ــطاء ومنظم ــن النش ــري م ــزء كب ــع ج ــتطاعت جتمي اس
املــدين حــول العــامل، املناهــض للعنصريــة والداعــم للتضامــن الــدويل، 
حــول مطالــب ذات بعــد إنســاين كــوين، وكســر كل قوالــب اهليمنــة 

ــي.  ــام العامل ــرأي الع ــة لل اإلســرائيلية-الغربية املضلل

ــة  ــن بفعالي ــبيًا، ولك ــطينية نس ــة الفلس ــة املقاطع ــتطاعت حرك اس
ملحوظــة، التأثــري يف الصــورة الدوليــة للكيــان اإلســرائيلي، واســتطاعت 
كســر األفــكار النمطيــة واملعتقــدات الــي لطاملــا روجــت هلــا بنجــاح 
ــاهتا  ــروج لسياس ــي ت ــة ال ــون، خاص ــا الغربي ــرائيل« وحلفاؤه »إس
االســتعمارية والعنــف املمنهــج بصفتهــا حربــًا شــرعية لدولــة دميقراطية 
ضــد اإلرهابيــني، ومــن مث شــككت هــذه احلركــة مبســتويات متفاوتــة 
يف جــدوى احلمــالت املضــادة الــي أطلقتهــا »إســرائيل«، باإلضافــة إىل 
محــالت )Brand Isreal( املوجهــة لتدعيــم العالمــة التجاريــة اإلســرائيلية 

ــًا. عاملي
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ــدد  ــة وع ــات اليهودي ــي اللوبي ــرائيل« وباق ــرك »إس ــك أن حت ال ش
مــن احلكومــات الغربيــة بشــكل متناســق وممنهــج لتوحيــد جهودهــا 
ضــد حتــركات منظمــات اجملتمــع املــدين الفلســطيين يظهــر يف قــراءة 
عكســية خطــورة حركــة املقاطعــة، بالرغــم مــن ضعــف التمويــالت 
واملعوقــات العديــدة، علــى السياســة االســتعمارية وصــورة »إســرائيل«، 
حــى دفعــت »إســرائيل« إلطــالق جمموعــة محــالت مضــادة لتســويق 

ــورة..(.  ــتثمارات/ الص ــياحة/ االس ــا )الس منتجاهت

ــودات  ــد جمه ــى توحي ــطينية عل ــة الفلس ــة املقاطع ــت حرك حرص
النشــطاء املتداخلــني يف نشــاطاهتا وأهدافهــم مــن خــالل بنــاء الوعــي 
املناهــض للهيمنــة اإلســرائيلية. وبعــد عقــود مــن اإلحبــاط والتشــتت 
واالنقســامات الــي حصلــت يف الداخــل الفلســطيين يف أعقــاب اتفاقــات 
أوســلو، متكنــت حركــة املقاطعة مــن إدمــاج الفلســطينيني عــرب احلدود 
والفصائــل السياســية واألجيــال. خلــق تراكم خــربات الصمــود والنضال 
مــع انفتــاح كبــري علــى مقاربــات اجليــل اجلديــد مــن نشــطاء املهجر، 
ومــن مث أخرجــت حركــة املقاطعــة املقاومــة مــن األمنــاط التقليديــة إىل 
دوائــر اخلطــاب احلقوقــي واملســؤولية الدوليــة جتــاه العدالــة والســالم 

الدائــم.

ــاد  ــان لالضطه ــا تؤسس ــًة وأيديولوجي ــة دول ــذه احلرك ــاوم ه تق
ــق  ــب حب ــا تطال ــث إهن ــتعمارية، حي ــات االس ــري واملمارس العنص
الفلســطينيني بالتمتــع باملبــادئ األساســية يف منظومــة حقــوق اإلنســان: 

ــاواة.  املس

ــدة  ــادات عدي ــد 19، تعرضــت قي ــريوس كوفي يف ســياقات انتشــار ف
مــن حركــة املقاطعــة الفلســطينية حلمــالت اســتنكار إســرائيلية وعامليــة 
ــل  ــع التواص ــات يف مواق ــور وتعليق ــم لص ــبب عرضه ــاندة بس مس
االجتماعــي تظهــر كراهيــة املصابــني. وقــد عــدَّت اجلهاتُ املســتنكرة 
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أن حالــة الكراهيــة املوجــودة يف التعليقــات تكشــف عــن عقليــة مناهضة 
للســامية، مذكريــن الــرأي العــام العاملــي باحملرقــة اليهوديــة وغريهــا من 
ــك خلقــت األطــراف اإلســرائيلية محــالت  ــة، وبذل ســرديات املظلومي
ــوق  ــا حلق ــرام قياداهت ــدم احت ــخة ع ــة مرس ــة املقاطع ــادة حلرك مض
اإلنســان )الصحــة العامــة/ حــق احليــاة/ املســاواة..(، ومــن مث تســتغل 
ــاة الســجناء  ــة معان ــل هــذه التصرحيــات لتغطي احلمــالت املضــادة مث
واملواطنــني وضعــاف احلــال ماليــًا وصحيــًا واقتصاديــًا يف فلســطني يف 

ــا.  زمــن كورون

التوجــه احلــايل لبعــض دول اخلليــج العــريب، مثــل البحريــن واإلمارات، 
إلقامــة عالقــات مــع الكيــان اإلســرائيلي خيلــق حتديــًا جديــدًا أمــام 
حركــة املقاطعــة الفلســطينية؛ فقــد عــدَّت القيــاداتُ املقاطِعــة عمليات 
التطبيــع الراهنــة خيانــة للقضيــة الفلســطينية، وجتــاوزًا لأغلبيــة الصامتة 
لــدى الشــعب البحريــين واإلمــارايت. لكــن سياســة التطبيــع املســتجدة 
تطــرح خمــاوف حقيقيــة حــول الســكوت التدرجيــي للمجتمــع العــريب 
ــق  ــرائيلي حب ــالل اإلس ــاكات االحت ــاوزات وانته ــن جت ــدويل ع وال

الفلســطينيني. 
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اخلالصة
ــري  ــزام مبعاي ــالل االلت ــن خ ــة )BDS(، م ــة املقاطع ــتطاعت حرك اس
منظومــة احلركــة العامليــة للعدالــة، الدعــوة الفعالــة ملطالبهــا، والدفــع 
ــة إىل ذلــك وظفــت هــذه  ــل أهدافهــا وقضاياهــا. باإلضاف حنــو تدوي
ــة  ــة حملية-وطني ــري حكومي ــات غ ــة ملنظم ــتراتيجيات التعبئ ــة اس احلرك
وأخــرى ذات إشــعاع دويل هبــدف التأســيس ألشــكال التضامــن املتمثلــة 
ــاح  ــل انزي ــرائيلي. ويف ظ ــان اإلس ــى الكي ــات عل ــرض العقوب يف ف
واضــح لكثــري مــن الــدول الغربيــة للتعــاون االقتصــادي والدبلوماســي 
ــة  ــى تعبئ ــد ركــزت هــذه احلركــة عل ــان اإلســرائيلي، فق ــع الكي م
ــي  ــة ال ــة املقاوم ــح ألرضي ــتثمار واض ــدين باس ــع امل ــات اجملتم منظم
ــة  ــذه احلمل ــك ركــزت ه ــًا احلمــالت الســابقة. لذل أسســتها تارخيي
ــز العنصــري، مــن خــالل  ــف براغمــايت لســرديات التميي ــى توظي عل
إنعــاش الذاكــرة العامليــة السياســية والشــعبية واحلقوقيــة باملظــامل الــي 
وقعــت، باألخــص يف جنــوب إفريقيــا، واالبتعــاد عــن اختــزال احلالــة 
ــزاع بــني طائفتــني  ــة أو الن ــة االســتعمارية الصرف الفلســطينية يف التجرب

ــًا. ــًا وعرقي ــني ديني خمتلفت

ــك  ــي مشــويل، وكذل ــد حقوق ــاء بع ــذه احلركــة إضف اســتطاعت ه
متناغــم مــع مقاربــات العدالــة الدوليــة احلديثــة، بالتركيــز علــى احلالة 
الفلســطينية كقضيــة اضطهــاد، ورهينــة املشــاريع اإلمربياليــة النيوليربالية، 
ــت  ــن مث أضف ــتعمارية، وم ــة االس ــة واهليمن ــا اهلوي ــة إىل قضاي باإلضاف
هــذه احلركــة بعــدًا دوليــًا ومشوليــًا علــى النضــال الفلســطيين، مبعــى 
اخلــروج مــن دوائــر اخلصوصيــة الفلســطينية-العربية للقضيــة والنــزوع 
حنــو االنغــراس يف املنظومــة الكونيــة حلقــوق اإلنســان )العدالة واملســاواة 
ــرديات  ــترياد الس ــي أو الس ــعي للتماه ــذا الس ــك فه ــات(. لذل واحلري
ــات  ــة يف الوالي ــة املدني ــركات احلقوقي ــا واحل ــوب إفريقي ــة جلن النضالي
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ــة  ــادرات املقاطع ــة مبب ــارق مقارن ــد أحــدث الف ــة ق املتحــدة األمريكي
ــة  ــا مطالب ــة بصفته ــذه احلرك ــطة ه ــج ألنش ــد مت التروي ــابقة؛ فق الس
دوليــة لتنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان ومبــادئ القانــون 
الــدويل، حيــث أضفــى عليهــا مصداقيــة ومشــروعية ألهنــا أصبحــت 

رمزيــًا حركــة تضامــن مــن أجــل حقــوق اإلنســان يف فلســطني. 
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مركز مستقل غري رحبي، يُعِدّ األحباث العلمية واملستقبلية، ويساهم يف صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عرب تكنولوجيا االتصال، 

إسهامًا منه يف صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكري املبين على منهج علمي سليم

الرسالة
املســامهة يف رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــري االســتراتيجي يف 

اجملتمعــات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا جتاه قضايا حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

-  مواكبــة املتغــريات العامليــة والعربيــة، مــن خــالل إعــداد األحبــاث وتقــدمي 
رات. الستشا ا

الوسائل
ــة  ــق منهجي ــر وف ــارات والتقاري ــاث واالستش ــات واألحب ــداد الدراس -  إع

ــة. علمي
-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

-  تنــاول قضايــا التيــارات الفكريــة املتنوعــة مبــا يؤصــل لضروريــات التعايش 
ــاركة الفاعلة. ــلمي، واملش الس



-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

١.  األحباث والدراسات: 

حيث يقوم املركز على إعداد الدراسات واألحباث وفق املنهجية العلمية يف جماالت 
ختصص املركز، وهي:

- الدراسات السياسية.
- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 
- دراسات الفكر اإلسالمي. 

٢.  االستشارات وقياس الرأي:

يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية 
واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام جتاه القضايا الفكرية واألحداث السياسية 

د املهارات. واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ
٣.  النشر: 

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية املركز يف املنظمات العاملية:




