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عمر البرغوثي* 

)BDS( حركة مقاطعة إسرائيل

ُتعتبر 
جتربة "حركة املقاطعة 

وسحب االستثمارات وفرض 

العقوبات" )BDS(، واحداً من أحدث 

أشكال املقاومة التي ابتكرها الفلسطينيون 

وأكثرها جناحًا يف الفترة األخيرة على 

املستوى العاملي، وخصوصًا بعد التجاوب 

الكبير معها يف الغرب عامة، ويف الواليات 

املتحدة خاصة.

حركة BDS ليست حزبًا سياسيًا وال حركة 

أيديولوجية، إنها حركة حقوق إنسان عاملية 

ذات قيادة ومرجعية فلسطينيتين. وهي 

تعتمد على اجلهود الطوعية واملبدعة لألفراد 

واملؤسسات املؤيدة حلقوق اإلنسان وإعالء 

شأن القانون الدويل، فهي إذاً ليست حكراً على 

طرف سياسي أو أيديولوجي أو غير ذلك.

تعتمد حركة BDS كحركة شعبية 

وكجزء مهم من املقاومة الشعبية واملدنية 

الفلسطينية لنظام االحتالل واالستعمار 

االستيطاين والفصل العنصري )األبارتهايد( 

اإلسرائيلي، يف سياق املواجهة مع إسرائيل، 

على القانون الدويل وعلى املبادئ العاملية 

حلقوق االنسان، على الرغم من إدراكنا أن 

القانون الدويل ليس له أرجل وال أسنان يعيد 

من خاللها احلق إىل أصحابه، لكنه يشكل 

أرضية مالئمة للنضال املثابر والذكي 

واملعومل لعزل إسرائيل دوليًا.

النص هو أساسًا حماضرة ألقاها عمر البرغوثي يف ختام املوسم الثقايف ملؤسسة 

 16 يف  عّمان  يف  العصرية  املدارس  يف  العصرية"  "منتدى  يف  الدولية   فلسطين 

نيسان / أبريل 2014، وحتدث فيها عن نشأة "حركة املقاطعة وسحب االستثمارات 

احلركة،  حققتها  التي  اإلجنازات  وعن  إسرائيل،  على   )BDS( العقوبات"  وفرض 

وخصوصًا يف سنَتي 2013 و2014، واملأمول من اإلجنازات يف املرحلة املقبلة.

* باحث وناشط فلسطيني، وعضو مؤسس لـ "احلملة 
الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل" 

 (Palestinian Campaign for the Academic and  Cultural
Boycott of Israel/ PACBI)

و"حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 

.(Boycott, Divestment and Sanctions / BDS) "العقوبات
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احلركة الصهيونية، ويف أقوى معاقلها.

وإذا ُعّد إقناع جمموعات أكاديمية 

أميركية بمقاطعة إسرائيل جناحًا مميزاً، 

فإن هذا ال يعني أن األمر كان سهاًل، اذ ال 

يزال الداعون اىل املقاطعة يتعرضون لضغط 

كبير يف الواليات املتحدة. لكن املهم يف 

األمر أن احلديث عن مقاطعة إسرائيل مل يعد 

حمّرمًا، وأصبحت كلمة "مقاطعة" تتردد يف 

وسائل إعالم رئيسية مثل "نيويورك تايمز" 

و"واشنطن بوست" و"سي. إن. إن." و"فوكس 

نيوز". كما أن النقاش يف التيار العام 

)mainstream( يف الواليات املتحدة بشأن 

مقاطعة إسرائيل أصبح مسموحًا، وإن كان 

ال يزال يثير اجلدل العميق.

وكذلك تبّنى احتاد املعلمين األيرلنديين، 

وهو يمثل معلمي املدارس واجلامعات يف 

أيرلندا، يف مؤتمره الوطني يف نيسان / 

أبريل 2013، وباإلجماع، مقاطعة أكاديمية 

شاملة إلسرائيل، ويف السنة ذاتها تبّنى 

احتاد الطلبة البلجيكيين الناطقين باللغة 

الفرنسية، مقاطعة أكاديمية شاملة إلسرائيل، 

وهذا االحتاد يضم 100,000 عضو. كما 

قاطع ستيفن هوكنغ، وهو ربما ُيعتبر أعظم 

عامل معاصر، مؤتمراً إسرائيليًا رئيسيًا.

فضاًل عن ذلك، فإن عدد الفنانين 

والفرق املوسيقية الذين لّبوا نداء املقاطعة 

ورفضوا أن يعرضوا يف دولة االحتالل، 

أو ألغوا عروضًا كانت مقررة، بدأ يتصاعد 

بشكل واضح، األمر الذي أثار جداًل حاميًا 

يف اجملتمع اإلسرائيلي ويف البرملان، وبين 

النخب الثقافية والسياسية على حد سواء.

إن كثيراً من اإلجنازات على صعيد 

املقاطعة األكاديمية والثقافية حتقق يف 

سنة 2013، لكن حركة املقاطعة دخلت 

يف سنة 2014 يف مرحلة نوعية جديدة 

يف جمال املقاطعة االقتصادية واملالية: 

وعلى الرغم من سلمية حتّرك هذه 

احلركة، وربما بسبب قدرتها على خماطبة 

اجملتمع املدين الدويل واحلركات االجتماعية 

حول العامل، فإن احلكومة اإلسرائيلية بدأت 

تنظر رسميًا منذ حزيران / يونيو 2013 

إليها كخطر استراتيجي ربما يتطور إىل خطر 

وجودي )existential threat(، وهذان تعبيران 

اسُتخدما يف احلكومة اإلسرائيلية ويف مراكز 

الدراسات اإلسرائيلية.

إذاً، كيف وصلت حركة املقاطعة إىل هذه 

املرحلة؟ وهل هناك مبالغة من قبل قيادات 

احلركة الصهيونية العاملية بشأن اخلطر 

الذي تمثله BDS؟

نعم هناك شيء من املبالغة بالتأكيد، 

لكن شعور املؤسسة الصهيونية اإلسرائيلية 

والعاملية بالهلع والقلق الشديدين إزاء 

هذه احلركة، بعد أن كانت تتجاهلها، بات 

أمراً حقيقيًا، وهو ما يستحضر هنا مقولة 

املهاتما غاندي: "يف البدء يتجاهلونك، ثم 

يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر." 

نحن يف مرحلة "يحاربونك" اآلن، وبدأنا 

نحقق انتصارات نوعية.

إجنازات حتققت

إن مرّد الهلع اإلسرائيلي هو اإلجنازات 

السريعة التي تمكنت BDS من حتقيقها 

يف فترة سريعة جداً نسبيًا. فما استغرق 

حتقيقه 25 عامًا يف سياق النضال اجلنوب 

اإلفريقي ضد األبارتهايد استطاعت حركة 

املقاطعة BDS أن تنجزه يف أعوامها 

الثمانية األوىل فقط. فمثاًل يف سنة 2013، 

تبّنت أربع جمعيات أكاديمية يف الواليات 

املتحدة األميركية مقاطعة أكاديمية شاملة 

إلسرائيل، وبين تلك اجلمعيات جمعية 

الدراسات األميركية، وقد تم ذلك يف ُعقر دار 
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ميناءين يديرهما القطاع اخلاص يف 

أسدود وحيفا خوفًا من تنامي املقاطعة 

العاملية إلسرائيل، كما أن صندوق التقاعد 

يف اللوكسمبورغ أيضًا سحب استثماراته 

من بنوك وشركات إسرائيلية كبيرة. وتأتي 

هذه اخلطوات انسجامًا مع إقرار االحتاد 

األوروبي يف أواسط سنة 2013 معايير 

تمنع تمويل أي مشروع إسرائيلي يف 

األراضي احملتلة، وعكس هذا التحول الضغط 

الشعبي املتزايد ألنصار الشعب الفلسطيني، 

عالوة على العمل الدؤوب ملؤسسات حقوقية 

فلسطينية وأوروبية عملت بهدوء وراء 

الكواليس.

وتبّنى عدد كبير ومتزايد من احتادات 

الطلبة يف جامعات الغرب نداء املقاطعة 

BDS، بينما تبّنت احتادات الطلبة يف عدد 
من اجلامعات األميركية والكندية سحب 

االستثمارات من شركات متورطة يف 

االحتالل.

إن حملتنا ملقاطعة شركة "فيوليا"، 

والتي أُطلقت يف تشرين الثاين / نوفمبر 

2008، تثبت جدوى املقاطعة االقتصادية 

أكثر من غيرها. "فيوليا" هي شركة فرنسية 

متورطة يف مشاريع إسرائيلية يف األرض 

احملتلة، وقد خسرت عقوداً، أو اضطرت 

حتت ضغط حملة املقاطعة، إىل أن تنسحب 

من مناقصات بقيمة 20 مليار دوالر 

تقريبًا يف العامل، يف بريطانيا والسويد 

وأيرلندا ومدينَتي سانت لويس وبوسطن 

األميركيتين، وغيرها.

هذه العوامل كلها، فضاًل عن تطرف 

احلكومة اإلسرائيلية إىل أقصى اليمين 

بشكل غير مسبوق، أسقطا آخر أقنعة ما 

يسمى بالديمقراطية اإلسرائيلية، وأديا 

إىل تراجع مكانة إسرائيل العاملية بشكل 

حاد. فاستطالعات الرأي العام العاملي 

لقد قطعت حركة املقاطعة BDS أشواطًا 

كبيرة خالل األعوام القليلة املاضية على 

صعيد الوصول إىل التيار العام يف اجملتمع 

الغربي، وليس فقط يف جمتمعات اجلنوب 

األكثر تأييداً حلقوقنا بطبيعة احلال. فخالل 

األشهر املاضية فقط، بدأت املقاطعة 

االقتصادية تصل إىل بداية التحول 

النوعي: يف 1 نيسان/ أبريل أعلنت شركة 

صوداستريم، املستهدفة من قبل حركة 

املقاطعة BDS، أن سهمها خسر 14% من 

قيمته خالل الربع األول من هذه السنة؛ 

شركة "ميكوروت" اإلسرائيلية للمياه خسرت 

عقداً كبيراً قيمته 170 مليون دوالر يف 

األرجنتين؛ شركة "فيتنز" الهولندية للمياه 

أنهت عقدها مع "ميكوروت" لتورطها يف 

االحتالل؛ احلكومة األملانية أعلنت أنها 

ستستثني من اتفاقيات التعاون العلمي 

والتقني مع إسرائيل جميع الشركات 

واملؤسسات اإلسرائيلية املوجودة يف 

األراضي الفلسطينية احملتلة، "بما فيها 

القدس الشرقية"؛ ثاين أكبر صندوق تقاعد 

هولندي، وُتقّدر استثماراته العاملية بـ 200 

مليار دوالر، أعلن سحب جميع استثماراته 

من البنوك اإلسرائيلية التي تعمل يف 

األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة 

1967، األمر الذي شّكل ضربة معنوية 

ونفسية هائلة ألحد أهم أعمدة االقتصاد 

اإلسرائيلي؛ أكبر بنك يف الدنمارك قرر 

مقاطعة بنك "هبوعاليم" اإلسرائيلي لتورطه 

يف االحتالل؛ صندوق التقاعد النرويجي، 

وهو األكبر يف العامل، أدرج شركات 

إسرائيلية متورطة يف االستيطان يف قائمته 

السوداء.

وكشفت الصحافة اإلسرائيلية قبل 

أسابيع أن عدة شركات بناء عمالقة 

تراجعت عن املشاركة يف عطاء تشييد 
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املستقلين، إىل شريك متواطئ يف إدارة 

األزمة والتغطية على استمرار خمطط 

االستعمار االستيطاين واالحتالل الصهيوين 

للوطن الفلسطيني يف مقابل مصالح ضيقة.

ثالثًا: حتويل قضية فلسطين إىل جمرد 

قضية احتالل ألراضي 1967، واالبتعاد عن 

قضية الالجئين التي أصبح احلديث عنها 

شيئًا خياليًا أو متطرفًا.

رابعًا: كسر طوق املقاطعة العربية 

ومقاطعة دول عدم االنحياز وبداية التطبيع 

مع إسرائيل يف املنطقة العربية، والعامل 

اجلنوبي )Global south(، وخصوصًا من 

البوابة الفلسطينية، أي أن هذا التطبيع مل 

يكن ليحدث لوال التطبيع الفلسطيني الرسمي 

واالقتصادي واألمني واملدين يف األساس.

خامسًا: تمكنت إسرائيل من استغالل 

هيمنة القطب األوحد األميركي على العامل 

عبر مشاركتها فيما ُيسمى احلرب على 

اإلرهاب بعد 11 أيلول / سبتمبر 2001، 

وذلك بهدف كسب نفوذ غير مسبوق يف 

االحتاد األوروبي ويف األمم املتحدة، وأيضًا 

جناح إسرائيل يف تسويق نفسها على أنها 

رائدة يف مكافحة "اإلرهاب" وحرب املدن 

وتطوير أسلحة ومنظومات عسكرية وأمنية 

مضادة لإلرهاب و"جمربة يف امليدان".

سادسًا: إضعاف أشكال التضامن كلها 

مع حقوق الشعب الفلسطيني حتت الشعار 

الفاعل: "ال تكونوا فلسطينيين أكثر من 

الفلسطينيين أنفسهم"، وهذا الشعار يتردد 

يف األمم املتحدة ويف اليونيسكو ويف كل 

موقع من املواقع الدولية ومؤسسات حقوق 

اإلنسان. فعندما يأتي فرنسي أو بريطاين أو 

جنوب إفريقي ويطالب بأمر أعلى من ذلك 

الذي يطالب به ممثل فلسطين أو أي مسؤول 

فلسطيني رفيع الشأن، يرّد الصهيونيون 

)GlobeScan( التي جتريها بي. بي. سي. 

أظهرت يف األعوام القليلة املاضية أن 

إسرائيل باتت تنافس كوريا الشمالية على 

موقع ثالث أو رابع أسوأ دولة يف العامل 

من حيث الشعبية، األمر الذي سينعكس من 

دون أدنى شك على التجارة اإلسرائيلية مع 

العامل، مثلما حّذر غير مرة عدد من الوزراء 

اإلسرائيليين "األكثر عقالنية".

انهيار فلسطيني وعربي

والالفت أن تلك اإلجنازات تتحقق يف 

مرحلة انهيار املوقف الرسمي الفلسطيني 

واملوقف الرسمي العربي؛ فاملوقف 

الفلسطيني تراجع بالتدريج من حترير 

كامل التراب عند انطالقة الثورة وصواًل اىل 

"دولتين لشعبين"، وإلغاء حق العودة وإهمال 

كامل لفلسطينيي 1948 الذين أصبحوا 

كأنهم ليسوا من الشعب الفلسطيني، بحسب 

األغلبية الساحقة من القيادات الفلسطينية. 

فما من فصيل فلسطيني تقريبًا، ال يف 

اليسار وال يف اليمين أو حركة "حماس" يذكر 

فلسطينيي 1948 يف اخلطاب السياسي 

اليومي، واحلديث يقتصر على الشعب 

الفلسطيني يف أراضي 1967، وأحيانا يتم 

ذكر الشتات.

هذا التراجع الفلسطيني والعربي الرسمي، 

قابلته جناحات حققتها إسرائيل، ويمكن 

عرضها على النحو التايل:

أواًل: جنحت إسرائيل يف عزل القضية 

الفلسطينية عن عمقها العربي، وأصبحت 

قضية فلسطين قضية الفلسطينيين ال 

قضية العرب، وهذه مشكلة كبيرة جداً على 

املستوى االستراتيجي.

ثانيًا: حتويل جزء من الطبقة السياسية 

الفلسطينية من خمتلف الفصائل ومن 
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50% من شعبنا. لذلك، يحدد نداء املقاطعة 

احلقوق األساسية اخلاصة بهذه األجزاء 

الرئيسية الثالثة املكونة للشعب األصالين 

يف فلسطين، والتي تشكل احلّد األدنى 

ملتطلبات تقرير املصير، فهو يطالب بإلزام 

إسرائيل بـ:

إنهاء احتاللها واستعمارها جلميع   ●
األراضي العربية احملتلة منذ عام 1967، 

وتفكيك اجلدار.

االعتراف باحلق األساسي   ●
يف املساواة الكاملة ملواطنيها العرب 

الفلسطينيين.

احترام وحماية ودعم حقوق   ●
الالجئين الفلسطينيين يف العودة إىل 

ديارهم واستعادة أمالكهم، كما هو 

منصوص عليه يف قرار األمم املتحدة رقم 

.194

يقوم نداء BDS على ما أجنزته مبادرات 

فلسطينية ودولية عديدة تدعو إىل مقاطعة 

إسرائيل و / أو سحب االستثمارات منها، 

وال سيما تلك املبادرات املنبثقة بعد عقد 

مؤتمر األمم املتحدة ملناهضة العنصرية 

يف ديربان بجنوب إفريقيا يف سنة 2001. 

ويف حين أن االنسجام األخالقي وااللتزام 

بحقوق اإلنسان العاملية هما األساسان 

اجلوهريان للحركة العاملية الرامية إىل 

مقاطعة إسرائيل، فإن جهود املقاطعة 

تقوم من الناحية العملية على ثالثة مبادئ 

أساسية هي: مراعاة حساسية السياق؛ 

التدرج؛ االستدامة.

إن نقطة القوة يف حركة املقاطعة تكمن 

يف أنها مكونة من ممثلين عن االحتادات 

النقابية والهيئات واجلمعيات األهلية 

والشعبية وشخصيات وناشطين مستقلين، 

وهناك تمثيل لتحالف القوى الوطنية 

وحلفاؤهم بالقول: "ال تكونوا فلسطينيين 

أكثر من الفلسطينيين أنفسهم."

BDS والتحديات

السؤال الذي كان ُيطرح دائمًا هو كيف 

يمكن الرد على إسرائيل عامليًا، وما هي 

الوسائل؟ إن فكرة حركة BDS هي جزء 

من الرد االستراتيجي، وجزء من املقاومة 

الشعبية واملدنية.

انطلقت احلركة يف 9 أيلول / سبتمبر 

2005، بنداء ملقاطعة إسرائيل وسحب 

االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. 

وشاركت يف النداء قوى شعبية فلسطينية 

واحتادات نقابية وائتالفات سياسية، يف 

أراضي 1967 ويف الشتات ويف أراضي 

1948، فكان تمثيل مميز يجمع فلسطينيي 

1948 و1967 والشتات من جميع املشارب 

السياسية واأليديولوجية، وألول مرة منذ 

عقود، على خطة وبرنامج واضحين يستندان 

إىل مبادئ القانون الدويل على ما يف هذا 

القانون من عاّلت. فعلى الرغم من مساوئ 

هذا القانون، كان أمام احلركة خياران: 

القانون الدويل أو قانون الغاب، وقانون 

الغاب عادة ليس ملصلحة املضطهدين، 

أّما القانون الدويل ففيه ما يكفي كي 

ُيستفاد منه، إن توفرت الرؤية املبدئية 

والعصرية، واإلرادة، والتحالفات الواسعة، 

واالستراتيجيا املدروسة، وآليات املتابعة 

واحملاسبة والتطوير الديمقراطية، غير 

اإلقصائية.

تشير اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

إىل أن فلسطينيي غزة والضفة الغربية )بما 

فيها القدس الشرقية( يشكلون 38% فقط من 

الشعب الفلسطيني، بينما يشكل فلسطينيو 

أراضي 48 نحو 12%، وفلسطينيو الشتات 
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بهذه اجلريمة، كما ال نقول إن إسرائيل 

وجنوب إفريقيا متطابقان. إن املقارنة غير 

جائزة إاّل فيما يتعلق باشتراك الدولتين 

يف مسألة الفصل العنصري )األبارتهايد(، 

وهذه جريمة معّرفة يف األمم املتحدة، ومل 

تقتصر على نسختها اجلنوب اإلفريقية يف 

القرن املاضي فحسب، بل إن إسرائيل، فضاًل 

عن كونها دولة أبارتهايد، هي أيضًا دولة 

احتالل واستعمار استيطاين.

وطبعًا، فإن استخدام موضوع 

األبارتهايد أمر مهم، ألن القانون الدويل 

يعتبره جريمة ضد اإلنسانية، وهذا سالح مل 

ُيستخدم على نطاق واسع بعد، ويجب العمل 

على معاقبة إسرائيل كدولة أبارتهايد مثلما 

عوقبت دولة جنوب إفريقيا.

وبالتايل يجب استخدام جميع "األسلحة" 

املتاحة، بما فيها جتريم اسرائيل كدولة 

فصل عنصري، فضاًل عن كونها دولة 

استعمار استيطاين تقوم بعملية تطهير عرقي 

وغير ذلك... ومن حيث قوة التجريم يف 

القانون، فإن جريمة االحتالل هي األضعف، 

ألن االحتالل ليس جريمة يف القانون الدويل 

وتستطيع دولة أن حتتل دولة ُأخرى دفاعًا 

عن النفس، أّما األكثر تأثيراً فاتهامها 

بالفصل العنصري، وبحرمان الالجئين من 

العودة، وبالتطهير العرقي.

ومن التحديات أن BDS تواجه هجومًا 

إسرائيليًا مضاداً، فبين سنة 2005، عندما 

انطلقت حركة املقاطعة، وحزيران / يونيو 

2013 أوكلت احلكومة اإلسرائيلية إىل وزارة 

اخلارجية مهمة شّن احلرب على احلركة، 

وبما أن وزير اخلارجية يف األعوام األخيرة 

هو أفيغدور ليبرمان، فإن األمر صّب يف 

مصلحة احلركة، ألن ليبرمان بعنصريته 

يزيد من التأييد العاملي للمقاطعة. وكانت 

وزارة اخلارجية اإلسرائيلية تتوىل حماربة 

واإلسالمية، ولها سكرتارية تشرف على 

العمل اليومي، كما أن األغلبية العظمى من 

العاملين تتكون من متطوعات ومتطوعين 

ين للحركة واحد يف 
َ
ثَلين دائم

َ
م

ُ
عدا م

بريطانيا يدير العمل يف أوروبا، والثاين 

يف فلسطين ويديره يف فلسطين والبالد 

العربية. واحلركة ليست منظمة غير حكومية 

)NGO(، وال تعتمد على تمويل جهات معينة، 

وتمويلها بسيط جداً وُيستخدم مباشرة يف 

العمل، وبالتايل ال يستطيع أحد أن يلوي 

ذراعها، إذ ال توجد لديها نقطة ضعف مالية، 

وال جمال للفساد أو اإلفساد. وتصاعد حركة 

املقاطعة يتطلب بالتأكيد زيادة معقولة يف 

عدد املتفرغين للعمل يف خمتلف اجملاالت 

املتخصصة )اإلعالم؛ البحث؛ تنسيق 

احلمالت العاملية؛ إلخ(، لكن هذا التوسع 

يأتي من حاجة موضوعية واضحة، ال من 

انتفاخ يسببه التمويل عادة. كما أن القرار 

يتخذه ممثلو هيئات اجملتمع الفلسطيني 

يف اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي أوسع 

حتالف فلسطيني اليوم، وجميعهم / ن 

متطوعون / ات، ال من املوظفين / ات.

غير أن العمل يف حركة املقاطعة ليس 

سهاًل، ذلك بأن اإلسرائيليين وحلفاءهم 

جربوا كل شيء ممكن يف حربهم ضد 

املقاطعة، من تشويه سمعة األفراد 

واملؤسسات، إىل اتهامات بمعاداة السامية 

والعنصرية، إىل اللجوء إىل حماوالت جتريم 

املقاطعة عبر تشريعات وقوانين، وخالف 

ذلك، لكنهم فشلوا حتى اآلن، كما يعترفون 

هم بذلك.

ويف سياق املناقشات بشأن مسألة 

املقاطعة، وخصوصًا يف الغرب، تثار دائمًا 

مقارنة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا. فنحن 

حين نتهم النظام اإلسرائيلي بجريمة 

األبارتهايد، ال نختزل اضطهاده كله لنا 
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وليس مصادفة أنها من أكثر الدول 

التي ترتبط بعالقة مميزة مع إسرائيل. 

وقد باشرت إسرائيل وحلفاؤها واللوبي 

الصهيوين يف األشهر األخيرة يف الواليات 

املتحدة: يف واليات ماريالند وإيلينوي 

ونيويورك، وكذلك يف الكونغرس األميركي 

يف واشنطن، مساعي لسن تشريعات جُتّرم 

املقاطعة، أي أن أي منظمة أو مؤسسة 

أميركية تؤيد BDS ُيحجب عنها التمويل، 

ويتم إدراجها يف الئحة سوداء.

لكن احلرب القانونية ضد حركة 

املقاطعة يف الواليات املتحدة ُتعتبر حماولة 

لتجريم حرية الرأي، األمر الذي يتنافى 

مع التعديل األول للدستور األميركي، وهذا 

شيء ال يتقبله األميركيون بسهولة. فليس 

من السهل أن تلقى أي حملة إسرائيلية 

يف الواليات املتحدة معارضة قوية من 

هيئة حترير "نيويورك تايمز"، أهم جريدة 

يف العامل، وهيئة حترير "واشنطن بوست"، 

ورئيس جامعة كولومبيا. فهؤالء ربما 

يكونوا مؤيدين بقوة إلسرائيل، بل معادين 

للمقاطعة BDS، لكن عندما وصل األمر 

إىل جتريم املقاطعة وقفوا ضد إسرائيل 

وجمموعات ضغطها، ليس بالضرورة دفاعًا 

عن مقاطعة إسرائيل، وإنما دفاعًا عن حرية 

إبداء الرأي، وترسيخًا حلقيقة أن املؤسسة 

الليبرالية األميركية تعتبر املقاطعة قضية 

رأي وتعبير يف األساس.

ويف مطلع نيسان / أبريل 2014، كان 

هناك معركة قانونية مهمة يف أوملبيا 

يف والية واشنطن، بلد الناشطة األميركية 

راشيل كوري التي استشهدت يف 16 آذار / 

مارس 2003 وهي تدافع عن منزل يف رفح 

أمام بلدوزر إسرائيلي. ففي أوملبيا يوجد 

"سوبر ماركت" جتاوب مع حركة املقاطعة 

وقاطع البضائع اإلسرائيلية، وهو األول 

حركة املقاطعة من خالل برامج عديدة 

يقع جزء منها حتت مسمى "وسم إسرائيل" 

)Brand Israel(، يف حماولة إلظهار إسرائيل 
دولة حديثة وعصرية فيها املوسيقى 

واآلداب والفنون والتكنولوجيا إلخ، ال دولة 

احتالل وعنصرية.

واعتباراً من حزيران / يونيو 2013 

أوكلت احلكومة اإلسرائيلية مسؤولية 

حماربة حركة املقاطعة إىل وزارة الشؤون 

االستراتيجية، وقد كشفت الصحافة 

البريطانية مؤخراً عن اجتماع سري ُعقد يف 

بريطانيا بين وزير الشؤون االستراتيجية 

اإلسرائيلي وناشطي احلركة الصهيونية يف 

 ،BDS أوروبا، لوضع استراتيجيا ملواجهة

وكان اجتماعًا على جانب من األهمية 

بالنسبة إىل إسرائيل وحلفائها.

كذلك عقدت احلكومة اإلسرائيلية 

ّرب 
ُ

يف آذار / مارس اجتماعًا سريًا س

إىل الصحافة اإلسرائيلية، بهدف وضع 

استراتيجيا ملواجهة حركة BDS، واتخذت 

ثالثة قرارات، هي:

أواًل: تخصيص 100 مليون شيكل 

إضافية )30 مليون دوالر تقريبًا(، زيادة 

عن مبالغ تم تخصيصها سابقًا، ملواجهة 

حركة املقاطعة.

ثانيًا: زيادة العمل االستخباراتي، من 

قبل املوساد والشاباك واالستخبارات 

العسكرية ضد حركات املقاطعة حول العامل، 

ومراقبة ناشطي املقاطعة من أشخاص 

وجمموعات وجمعيات واحتادات.

ثالثًا: تعزيز ما يسمونه"احلرب القانونية" 

.BDS ضد )Legal warfare(

وتسعى إسرائيل حتت مسمى احلرب 

القانونية للتوجه نحو البرملانات الصديقة: 

الواليات املتحدة وكندا وأستراليا بصورة 

خاصة، وجميعها دول استعمار استيطاين، 
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االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

الذي ُعقد يف تشرين الثاين / نوفمبر 2007، 

وشارك فيه ممثلو جميع القوى السياسية 

)وعلى رأسها حركة "فتح"(، وجميع األطر 

النقابية واالحتادات الشعبية، وممثلو شبكات 

املنظمات األهلية، وغيرهم.

بعد 20 عامًا من فشل فلسفة "أوسلو" 

وما صاحبها من موجات التطبيع العمايل 

واألكاديمي والشبابي والنسوي والسياسي 

والرياضي والبيئي، املدعومة من احلكومات 

األوروبية والواليات املتحدة، باتت األغلبية 

الساحقة من شعبنا غير مقتنعة بإمكان 

التأثير يف اجملتمع اإلسرائيلي ملصلحة 

حقوقنا الوطنية من خالل "احلوار" وما 

يسمى "التعايش" و"التغلب على احلواجز 

ن 
َ
النفسية". لدينا احلق، إذاً، يف التساؤل: م

ن، بالضبط، خالل حقبة أوسلو؟
َ
اخترق م

إذا كانت معايير املقاطعة ومناهضة 

التطبيع ُتَقر من خالل حوارات وجدل 

جمتمعي واسع وعلى مدى زمني طويل 

نسبيًا، فإنها قابلة للتطوير والتعديل بحسب 

تطور الوضع السياسي والنضايل لشعبنا. 

لكن املهم هو أن نحافظ على هذه املرجعية 

اجلماعية، وإاّل بات كل طرف يتبع معاييره 

اخلاصة للتطبيع.

 يف التاريخ جمتمعًا استعماريًا 
َ
مل نر

غارقًا يف العنصرية يتنازل طوعًا عن 

استعماره واضطهاده لشعب مقهور من دون 

مقاومة وضغط فاعل من الداخل واخلارج. 

إن كفاحنا الشعبي واملدين داخليًا، مصحوبًا 

بمقاطعة عاملية متنامية وفاعلة، قادر على 

إحداث أعمق اختراق للمجتمع الصهيوين.

إن املقاطعة BDS تشكل أحد أشكال 

النضال الفلسطيني الرئيسية، وأهم أشكال 

التضامن العاملي مع نضالنا. لقد أثبتت 

حركة املقاطعة أنها قادرة على إيصال 

الذي يقوم بهذه اخلطوة اجلريئة يف الواليات 

املتحدة. وقد حتدى اإلسرائيليون وحلفاؤهم 

احلركة قانونيًا وخسروا، ثم رفعوا القضية 

إىل حمكمة االستئناف لكنهم خسروا ثانية، 

بعد أن رفضت احملكمة التماسًا وقفت وراءه 

وزارة اخلارجية اإلسرائيلية.

لقد مّثل ذلك نصراً قانونيًا مهمًا جداً 

حلركة املقاطعة، يضاف إىل االنتصارات 

القانونية التي سبق أن حققتها BDS يف 

بريطانيا، لكنه يمثل يف الوقت ذاته، حتديًا 

جديداً وجّديًا، يف احلرب التي تشنها إسرائيل 

وحلفاؤها، وسالحها هذه املرة هو القوانين 

الداخلية يف الدول التي ترتبط بعالقة جيدة 

مع إسرائيل، والقوانين الدولية والقانون 

الدويل اإلنساين، وساحتها العامل كله، األمر 

الذي يتطلب يقظة وتعبًا ومشقات كبيرة، 

ووعيًا ال بد من أن يتزايد ويتعزز، وتوحيداً 

للجهود كلها: فلسطينيًا وعربيًا.

التطبيع

ُيعّد التطبيع من أقوى أسلحة إسرائيل 

يف مواجهة حركة املقاطعة. وبغّض النظر 

عن النيات، فإن حماولة بعض الشخصيات 

الفلسطينية والعربية "اختراق" اجملتمع 

اإلسرائيلي من خالل اللقاءات واملشاريع 

املشتركة مع شخصيات وحركات صهيونية 

ترفض بالضرورة أهم حقوق شعبنا، أدت إىل 

اختراق جمتمعنا، وتقويض القيم الوطنية 

واألخالقية فيه، وتوفير ورقة التوت للتغطية 

على االستعمار اإلسرائيلي الشرس ألرضنا 

والتطهير العرقي املستمر لشعبنا يف النقب 

والقدس واألغوار وغيرها وعلى حصار غزة. 

إن اللجنة الوطنية للمقاطعة تسترشد بتعريف 

التطبيع الذي ُأقر باإلجماع يف املؤتمر 

الوطني األول حلركة مقاطعة إسرائيل وسحب 
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أصبح جليًا أننا بحاجة إىل استراتيجيا 

نضالية عصرية، وإىل قيادة مبدئية 

وديمقراطية وثورية تمثل شعبنا الفلسطيني، 

شعبنا كله. 

إسرائيل إىل عزلة دولية يف اجملاالت كافة، 

غير أن هذا يتطلب مزيداً من تفعيل املقاطعة 

حمليًا وعربيًا، ومناهضة حازمة للتطبيع 

بأشكاله. لكن، يف النهاية، كي ننتصر، 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
صدر حديثًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

)القضية الفلسطينية / آفاق المستقبل ـ 4(

القضية الفلسطينية وحل الدولة / الدولتين

رائف زريق

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
صدر حديثًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

)القضية الفلسطينية / آفاق المستقبل ـ 3(

السيطرة على الغذاء / السيطرة على الشعب

آن غوف              ورامي زريق

110 صفحة              8 دوالرات
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