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عمرو �سعد

الدين*

ن�شوء حركة املقاطعة من خالل مر�آة �إ�رسائيلية**
تناق�ش هذه المقالة ت�أ�سي�س حركة المقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات
على �إ�سرائيل ( ،)BDSكتجربة مهمة في وقت كان الواقع الفل�سطيني يختبر حالة
من الت�شتت ،كما تتناول منطلقات تلك الحركة ،والمفاهيم التي ن�ش�أت عليها،
والنقا�شات بين النا�شطين الفل�سطينيين التي ظهرت ب�ش�أن م�شاركة يهود �إ�سرائيليين
في ن�ضاالتها.

م�سار البومِ َرنغ

ن�ش�أت حركة المقاطعة و�سحب
اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات على
�إ�سرائيل ،والتي ُتعرف اخت�صاراً بالأحرف
الثالثة الأولى من ا�سمها الإنجليزي ''،''BDS
من م�سارات جغرافية متنوعة 1.وقد تبلورت
الحركة ر�سمي ًا في م�ؤتمرها الأول في �سنة
أقرت التو�صيات المتعلقة بكل
 2007عندما � ّ
م�سار ،مع ما تحمله هذه الم�سارات من �أ�سئلة
ومناق�شات .ومن جانبي �أرى �أن خيارات
النا�شطين الأ�سا�سيين ب�ش�أن كيفية التعامل مع
اليهود الإ�سرائيليين هي ،جزئي ًا ،نتيجة
ِ
البوم َرنغ
افترا�ضاتهم التي ت�ستند �إلى م�سار
(تيمن ًا ب�أداة ترتد �إلى نقطة رميها) .وي�شير
ِ
البوم َرنغ �إلى تحرك نا�شطين بما
نموذج
يتخطى الحدود الوطنية مثلما �أو�ضحت

الكاتبتان مارغريت كيك وكاثرين �سيكينك
(من دون �أن تعنيا بذلك فل�سطين على وجه
التحديد) في �إ�شارتهما �إلى جهود الفاعلين
الوطنيين (وهم في حالتنا هذه فل�سطينيون)
في المجتمع المدني لبناء رابط مع جهات
* باحث في م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية� ،س ُتن�شر
�أطروحته (الدكتوراه) عن حركة المقاطعة ،قريب ًا في
كتاب.
** الم�صدرAmro Sadeldeen, “The Emergence of :

the BDS Movement Through an Israeli Mirror”,
Radical History Review, issue 134
(1 May 2019), https://read.dukeupress.
edu/radical-history-review/articleabstract/2019/134/203/138432/The-Emergenceof-the-BDS-Movement-through-an

ت�صرف الكاتب بالن�ص
الترجمة� :صفاء كنج ،وقد ّ
المترجم.
َ
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غربية فاعلة غير حكومية تتخطى الحدود
الوطنية (وهي في هذه الحالة ،مختلف
الجمعيات المت�ضامنة مع فل�سطين في �أوروبا
حث
والواليات المتحدة الأميركية) ،من �أجل ّ
دولها و�/أو المنظمات الدولية على ممار�سة
�ضغوط خارجية على دولة قمعية (هي في
هذه الحالة �إ�سرائيل) 2.لقد اختارت حركة
ِ
البوم َرنغ الأولوية ،الأمر
المقاطعة �إيالء م�سار
الذي حجب �أهمية الن�ضال الداخلي في
المجتمعين الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،وبالتالي،
َ
�أدى �إلى �إ�ضعاف ت�صور خو�ض ن�ضال م�شترك.
لقد ت�شكلت حركة المقاطعة منذ ن�ش�أتها
من خالل م�سارات متنوعة ،بما في ذلك م�سار
جنوب �أفريقيا ،الذي ورثت منه حركة
المقاطعة �إحدى ا�ستراتيجياتها الخطابية
الأ�سا�سية ،من خالل ت�شبيه ما يحدث في
فل�سطين بالأبارتهايد �أو الف�صل العن�صري في
جنوب �أفريقيا .وكان منتدى المجتمع المدني
في دوربان في �سنة ( 2001في موازاة م�ؤتمر
الأمم المتحدة لمناه�ضة العن�صرية) عالمة
بارزة في العملية الأطول لإن�شاء حركة
المقاطعة� ،إذ دعا نحو  3000منظمة في
المنتدى �إلى �إن�شاء حركة عالمية لمقاطعة
�إ�سرائيل ،على غرار ما كانت عليه الحال في
ال�صراع �ضد النظام العن�صري ال�سابق في
جنوب �أفريقيا3.
غير �أن ت�شبيه ن�ضال حركة المقاطعة
بالن�ضال الذي خا�ضه الجنوب �أفريقيون لم
يدع �إليه نا�شطون فل�سطينيون فح�سب ،بل دعا
ُ
�إليه �أي�ض ًا �أكاديميون ونا�شطون �إ�سرائيليون
يهود �أي�ض ًا وبطرق فاعلة ،وخ�صو�ص ًا خالل
الفترة التكوينية لحركة المقاطعة .فعلى �سبيل
المثال ،في �أيلول�/سبتمبر  ،2000وقبيل
نظم نا�شطون
اندالع االنتفا�ضة الثانيةّ ،

�إ�سرائيليون م�ؤتمراً في واحة ال�سالم/نيفيه
تجمع يهودي فل�سطيني م�شترك
�شالوم (وهو ّ
داخل حدود � )1948أعلنوا فيه ''حملة �ضد
الف�صل العن�صري النا�شىء'' 4،و�شارك �آخرون
�أي�ض ًا في م�ؤتمر الأمم المتحدة لمناه�ضة
العن�صرية في دوربان في جنوب �أفريقيا في
�سنة  .2001وكان بينهم الأكاديمي والنا�شط
�أوري ديفي�س الذي �أعاد ن�شر كتابه ''�إ�سرائيل:
دولة الف�صل العن�صري'' في جنوب �أفريقيا
روج لتلك
( ُن�شر �أول مرة في �سنة  ،)1987وقد ّ
الفكرة في محا�ضرات وجوالت في ذلك البلد
روج نا�شطون
(جنوب �أفريقيا) ،كما ّ
�إ�سرائيليون �آخرون لم�صطلح الف�صل العن�صري
من خالل مختلف التحالفات والحركات.
ركز ''ائتالف قو�س قزح الديمقراطي''
لليهـود ال�شرقيين ،ومنظمة ''�أَ ُختي'' بالعبرية
(''�أُ ْختي'' بالعربية) وهي منظمة ن�سوية في
�إ�سرائيل ،على ''نظام الف�صل العن�صري
الإ�سرائيلي اليهودي'' بين اليهود ال�شرقيين
(�أولئك الذين �أتوا من الدول الإ�سالمية والعالم
العربي) والأ�شكيناز 5.و�أدت تظاهرتهم خالل
الم�ؤتمر ال�سنوي لجمعية الأنثروبولوجيا
الإ�سرائيلية �إلى ت�أ�سي�س تحالف �ضد الف�صل
العن�صري بين علماء الأنثروبولوجيا
الإ�سرائيليين في �سنة  ،2002الأمر الذي �شجع
على �إجراء نقا�شات ا�ستمرت �أعوام ًا ،وتناولت
العن�صرية �ضد اليهود ذوي الأ�صول ال�شرقية
والأكاديميين الفل�سطينيين .واليوم ،ي�شير �أفراد
�إ�سرائيليون بارزون وكذلك عدد من الجمعيات
والمنظمات الإ�سرائيلية �إلى الكفاح �ضد الف�صل
العن�صري في جنوب �أفريقيا ب�صفته نموذج ًا
ُيحتذى �أو م�صدر �إلهام ،و�/أو ت�صف �إ�سرائيل
ب�أنها دولة عن�صرية .وتتراوح مواقف هذه
المنظمات من حركة المقاطعة ،وكذلك
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مواقفها ال�سيا�سية العامة ،بين الليبرالية
الي�سارية ال�صهيونية الناقدة ،وغير ال�صهيونية
والمعادية لل�صهيونية ،وهذه المنظمات ت�شمل:
ائتالف الن�ساء من �أجل ال�سالم؛ نيو بروفايل؛
تعاي�ش؛ مح�سوم ووت�ش (مجموعة ن�سائية
�إ�سرائيلية لمراقبة نقاط الحواجز)؛ بات �شالوم
(مرة واحدة على الأقل في �سنة  2017في
�إ�شارة �إلى احتالل  ،)1967وهي تك ّتل
�إ�سرائيلي – فل�سطيني من �أجل ال�سالم العادل؛
ائتالف قو�س قزح الديمقراطي؛ الحزب
ال�شيوعي الإ�سرائيلي؛ الحركة الإ�سرائيلية �ضد
هدم البيوت؛ ن�ساء بالأ�سود؛ ال�سلطويون �ضد
الجدار؛ زوخروت (ذاكرات)؛ مركز المعلومات
البديلة؛ مقاطعة من الداخل؛ هيت�شبروت
(ترابط)؛ َمن يربح ()who profits؛ �أكاديميون
من �أجل الم�ساواة .وبع�ض هذه المنظمات
�إ�سرائيلي  -فل�سطيني م�شترك؛ غير �أن هذه
القائمة ال ت�شمل المنظمات والأحزاب التي
يقودها ح�صري ًا مواطنون فل�سطينيون في
�إ�سرائيل.
كان م�سار جنوب �أفريقيا مهم ًا لحركة
 BDSمن الناحيتين العملية والرمزية .وي�شير
محمود ممداني ،وهو ينا�صر حركة المقاطعة،
�إلى �أنه خالل الكفاح �ضد التمييز العن�صري
في جنوب �أفريقيا ،نا�ضل النا�شطون ''البي�ض''
�إلى جانب زمالئهم النا�شطين ''ال�سود'' ،كما �أن
(بمن
نل�سون مانديال تحدث نيابة عن الجميع َ
فيهم ''ال�سود'' و''الملونون'' و''البي�ض''
وغيرهم) .وقد �أثار ممداني م�س�ألة م�شاركة
�إ�سرائيليين في حركة المقاطعة ،وذلك في
�أثناء حوار مع �أحد قادة حركة المقاطعة6.
لم يناق�ش ممداني على نحو خا�ص بع�ض
االختالفات المهمة بين المجتمع المدني في
جنوب �أفريقيا و�إ�سرائيل ،وهي ق�ضية تناولتها
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�آمنة بدران التي خل�صت ،في مقارنتها
لحركات االحتجاج في البلدين� ،إلى �أن
''مجموعات االحتجاج'' في جنوب �أفريقيا
عرفت عن نف�سها
(�سواء الليبرالية �أو الي�سارية) ّ
في �أطر مناه�ضة للف�صل العن�صري ،في حين
�أن جماعات االحتجاج الإ�سرائيلية -
با�ستثناء تلك المناه�ضة لل�صهيونية  -كانت
غام�ضة في التعريف عن نف�سها كفئة من
تتحد ال�صهيونية
''مجموعات ال�سالم'' ،ولم
َّ
والمفاهيم ال�سائدة ب�ش�أن ''الأمن'' .ومع ذلك،
تبدو بدران محافظة في تقديرها� ،إذ �إنها
قدرت عدد اليهود الإ�سرائيليين المعادين
ّ
لل�صهيونية بما بين � 100إلى � 200شخ�ص
وعرفت منظمات محددة مثل الحركة
فقطّ ،
الإ�سرائيلية �ضد هدم البيوت ،وائتالف الن�ساء
الإ�سرائيليات من �أجل ال�سالم ،و''تعاي�ش''،
ب�أنها جمعيات ''�صهيونية ي�سارية ناقدة''
ومعار�ضة لحركة المقاطعة .وت�سمية هذه
الجمعيات بـ ''ال�صهيونية'' يبدو غير دقيق،
على الأقل في حالة ''تعاي�ش'' ،فمع مرور
الوقت باتت هذه المجموعات الثالث كلها
تدعم حركة المقاطعة ب�شكل مبا�شر �أو غير
مبا�شر .ومن المهم �أن ن�أخذ في االعتبار
الإمكانات التحولية للجماعات النا�شطة ،وهو
ما تعترف به بدران نف�سها7.
�إن م�س�ألة م�شاركة الإ�سرائيليين في
حركات المقاطعة ال تتعلق بم�سار جنوب
�أفريقيا فقط ،بل بم�سارات �أُخرى �أي�ض ًا .فداخل
فل�سطين ،كان مركز المعلومات البديلة ،وهو
من المراكز الإ�سرائيلية  -الفل�سطينية ،جزءاً
من مبادرة الدفاع عن الأرا�ضي الفل�سطينية
ومرتفعات الجوالن ال�سورية المحتلة
( ،)OPGAIوالتي تعاونت مع تحالفات �أُخرى
لإ�صدار �إعالن المقاطعة في �سنة 8 .2005
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كما �أن هذا المركز �أدى دوراً مهم ًا في التو�سط
لدفع مجموعات الت�ضامن الأوروبية المترددة
�إلى تب ّني معايير حركة المقاطعة ،وهو ما
تحقق في بلباو (في �إقليم البا�سك ذي الحكم
الذاتي في �إ�سبانيا) في �سنة 9 .2008
وخارج م�سار جنوب �أفريقيا� ،شارك
المعار�ضون اليهود الإ�سرائيليون با�ستمرار في
ممار�سة ال�ضغوط من �أجل اتخاذ قرارات
دولية بمقاطعة �إ�سرائيل على م�ستوى �أوروبا
و�أميركا ال�شمالية 10.فعلى �سبيل المثال ،في
المملكة المتحدة� ،أدى �أكاديميون يهود
�إ�سرائيليون مثل �إيالن با ِب ْه دوراً فاع ًال في
الترويج للمقاطعة �ضد �إ�سرائيل من �سنة
� 2002إلى �سنة  ،2005عندما �أيد �أول اتحاد
�أكاديمي في دول ال�شمال العالمي (Global
( )Northممث ًال في جمعية الأ�ساتذة الجامعيين
في المملكة المتحدة) قرار مقاطعة الجامعات
الإ�سرائيلية 11.وكان با ِب ْه نف�سه قد غادر
تعر�ض
�إ�سرائيل بعد �أن خ�ضع للرقابة ،بل �إنه ّ
حتى للتهديد بالقتل في مجتمع يتحول
ب�صورة متزايدة نحو اليمين.
وعلى الرغم من م�شاركة ه�ؤالء اليهود
الإ�سرائيليين الوا�ضحة ،ف�إن النا�شطين
الأ�سا�سيين في حركة المقاطعة تب ّنوا وجهات
نظر متباينة تجاه �أولئك اليهود الإ�سرائيليين
المن�شقين الذين يغردون خارج �سربهم (مثل
�أولئك المعادين لل�صهيونية� ،أو المنا�صرين
للحقوق الفل�سطينية الأ�سا�سية بما فيها حق
العودة).
ففي بع�ض الأحيان ،اعتبر ه�ؤالء النا�شطون
اليهود المن�شقين حلفاء ،وهو �أمر وا�ضح في
َ
نداء  BDSنف�سه الذي ورد فيه'' :نتوجه �أي�ض ًا
�إلى �أ�صحاب ال�ضمائر في المجتمع الإ�سرائيلي
لدعم هذا النداء من �أجل تحقيق العدالة وال�سالم

الحقيقي 12''.وقد �أكد عمر البرغوثي� ،أحد
الم�شاركين في ت�أ�سي�س الحركة ،هذه الم�س�ألة
في كتابه عنها13.
ت�صرف النا�شطون
لكن في �أوقات �أُخرىّ ،
بحذر �إزاء اليهود الإ�سرائيليين المخالفين
للر�أي ال�سائد في مجتمعهم ،والذين وقفوا في
�صف الفل�سطينيين .فعلى �سبيل المثال ،عندما
أقر مركز المعلومات البديلة مقاطعة معظم
� ّ
الجامعات الإ�سرائيلية باعتبارها متواطئة مع
االحتالل و�/أو مع ال�سيا�سات العن�صرية ،ر�أى
�أن بع�ض الم�ؤ�س�سات الأ�صغر (وال �سيما
جامعة �إ�سرائيل المفتوحة) لي�س كذلك،
14
وت�ساءل �إن كان من الحكمة مقاطعته .ورداً
على ذلك ،وب�شكل غير مبا�شر ،قالت الحملة
الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية
لإ�سرائيل �إنه لي�س من �ش�أن الإ�سرائيليين �أن
يقرروا حدود المقاطعة وير�سموا مالمحها15.
ومن �أجل فهم الرد الأخير ال�صادر عن
حركة المقاطعة وم�ؤيديها ،من المهم �أن ندرك
الأولوية التي �أعطتها تلك الحركة لم�سار
ِ
البوم َرنغ .ومع ذلك ،ف�إن الجذور الفعلية
للحركة تتحدى افترا�ضات ذلك الم�سار� ،إذ �إن
الم�سارات الجنوب �أفريقية والفل�سطينية
والعربية والبرازيلية وال�شمالية ،كانت كلها
مهمة لت�شكيل الحركة.
لقد ُولد التنظير لم�سار ِ
البوم َرنغ المقترح في
�سنة  ،1998جزئي ًا كا�ستجابة لواقع دولي
متغير ،مع نهاية الحرب الباردة وال�شعور
بانت�صار الواليات المتحدة .لقد قيل على نحو
متزايد �إن �أي جهة فاعلة وطنية في الجنوب
العالمي ت�سعى لتعزيز حقوق الإن�سان
والديمقراطية ،يجب �أن تعطي الأولوية لهذا
تدخل القوى الغربية .ومنذ
الطريق من خالل ّ
احتالل العراق في �سنة  ،2003عندما برزت
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بتدخل �أميركي
قوى عراقية ثانوية تطالب ّ
وغربي في العراق ،و�صل الأمر �إلى حد ظهور
مجموعة معار�ضة كبرى في �سورية (المجل�س
الوطني ال�سوري) طلبت تدخ ًال مماث ًال في
�سورية لإ�سقاط الحكم الم�ستبد .لقد حدث �أنه
حتى في حالة اال�ستعمار اال�ستيطاني كما في
فل�سطين� ،سعت منظمة التحرير الفل�سطينية،
وهي منظمة �سبق �أن و�صفتها الواليات المتحدة
ب�أنها ''�إرهابية'' ،ل�سلوك م�سار ِ
البوم َرنغ عبر
الواليات المتحدة لنحو ثالثة عقود.
وفي الواقع ،كان للجهات الفاعلة في
الجنوب العالمي دور حيوي حتى في �ضمان
تب ّني حركة مقاطعة �إ�سرائيل من طرف
حركات الت�ضامن الأوروبية الرئي�سية ،وفي
بع�ض الحاالت بم�ساعدة يهود �إ�سرائيليين
من�شقين وموافقين على المطالب الأ�سا�سية
لحملة المقاطعة الداعية �إلى الم�ساواة في
�إ�سرائيل و�إنهاء االحتالل وحق الالجئين في
العودة .وعلى الرغم من الدور البارز والقوي
للعنا�صر الفاعلة من الجنوب العالمي في
الن�ضال الفل�سطيني ،ف�إن نا�شطين �أ�سا�سيين
في حركة المقاطعة من الذين دفعوا في اتجاه
ت�شكيل مجموعة المقاطعة� ،أعطوا �أولوية
ِ
البوم َرنغ عبر ال�شمال العالمي،
كبيرة لم�سار
وخ�صو�ص ًا خالل العقد الأول بعد �إعالن حركة
المقاطعة في �سنة  ،2005علم ًا ب�أن حالي ًا
ثمة توجه ًا �إلى جهات �أُخرى من العالم� .إن
ِ
البوم َرنغ وا�ضح في نداء حركة
م�سار
المقاطعة في �سنة  2005الذي نا�شد
''منظمات المجتمع المدني في العالم وكل
�أ�صحاب ال�ضمائر الحية بفر�ض مقاطعة
وا�سعة لإ�سرائيل'' ،وفي الواقع ا�ستغرق الأمر
ع�شرة �أعوام �أُخرى كي تطلق الحركة موقعها
الإلكتروني باللغة العربية.

دراسات

139

�إن بع�ض الجهات الفاعلة في حركة
ِ
''البوم َرنغ''
المقاطعة ت�سمي بو�ضوح م�سار
على �أنه ال�سبيل المف�ضل 16.فعلى �سبيل
المثال ،كتب عمر البرغوثي عن �إعطاء الأولوية
لن�شاط المجتمع المدني في الغرب'' :مع �أن
الغرب ،نظراً �إلى قوته ال�سيا�سية واالقت�صادية
الهائلة ،وكذلك دوره الحا�سم في �إدامة
الهيمنة اال�ستعمارية لإ�سرائيل ،يظل �ساحة
المعركة الرئي�سية لهذه المقاومة الالعنفية
[مبادرات حركة المقاطعة]� ،إلاّ �إنه يجب عدم
تجاهل �سائر العالم17 ''.
تظل ''قواعد اللعبة'' هذه ال�شبيهة
ِ
بالبوم َرنغ هي المهيمنة .وقد ا�ش ُتهر بيار
بورديو لت�شبيهه الجهات الفاعلة في الحقل
الميداني بالعبين يمتلكون ''ح�س اللعب''
بف�ضل معارفهم وحد�سهم ومهاراتهم .فهم
وبكل �شغف يبتكرون ويخططون ا�ستراتيجي ًا
ويتناف�سون ويكافحون داخل الملعب
فيزدادون قوة وحذاقة ،لكنهم في الوقت
نف�سه ،مقيدون ''بقواعد اللعبة'' التي تفر�ضها
بنية مهيمنة معينة �ضمن حقل معين
وتراتبيات هرمية ،بينما هم يحاولون �إحداث
تغييرات لم�صلحتهم .ف�إذا حدث وتجاهل
الالعبون قواعد اللعبة تمام ًا ،ف�إنهم
يخاطرون ب�أن يجدوا �أنف�سهم خارج الملعب
تمام ًا 18.لقد راهنت ال�سلطة الفل�سطينية على
ِ
البوم َرنغ طوال ثالثة عقود �شهدت على
م�سار
الدوام �صعوداً وهبوط ًا ،باتباع م�سار
التفاو�ض بو�ساطة �أميركية ،واعتقدت
(ال�سلطة) �أن الواليات المتحدة �ست�ضغط على
�إ�سرائيل للتنازل عن الق�ضايا المتعلقة
بالم�ستعمرات والقد�س ،ولإقامة دولة
فل�سطينية قابلة للحياة.
ِ
البوم َرنغ
احت�ضنت حركة المقاطعة م�سار
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هذا ،على الرغم من �أنها قاومت بع�ض نواحيه
المتمادية في تراتبيتها ،من خالل �إن�شاء
الحركة روابط على م�ستوى القاعدة ال�شعبية
في الدول الغربية ،وتو�سيع نطاق مطالبها من
�إنهاء احتالل � 1967إلى التطرق �إلى طبيعة
�إ�سرائيل ككل .ومع ذلك ،ف�إن االفترا�ض
بالتعويل على ديناميكية ال�ضغط الدولي
ِ
البوم َرنغ يمثل
المت�ضمنة في م�سار
�أ�سا�س ًا
ِّ
�إ�شكالية من عدة جوانب ،وال �سيما عند
تطبيقها على �سياق ا�ستعماري مثل
�إ�سرائيل  -فل�سطين.
اعترفت كيك و�سيكينك بمحدودية تطبيق
نموذجهما في الحاالت التي يكون فيها للدول
الغربية تحالفات ا�ستراتيجية مع َمن
يتعر�ضون لل�ضغوط ،الأمر الذي ا�ستدعى
التطرق ب�شكل �صريح �إلى ق�ضية العالقات
الأميركية  -الإ�سرائيلية كواحد من الأمثلة
التي قدماها� 19.إن الت�شريعات الحديثة
المتعلقة بمكافحة المقاطعة في الواليات
المتحدة ،وكذلك اعتراف الواليات المتحدة
الر�سمي بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،يجعالن
هذا الأمر وا�ضح ًا للغاية.
ال تنطبق المقارنة مع جنوب �أفريقيا على
�شروط التحالفات والن�ضال الم�شترك داخل
الحركة المناه�ضة للف�صل العن�صري ،كما ُذكر
�أعاله ،بل �أي�ض ًا على �شروط ال�سجل التاريخي.
فمثلما يو�ضح كلوتز ،ن�ش�أت ال�ضغوط الدولية
�ضد نظام الف�صل العن�صري في الن�صف
الجنوبي من الكوكب (في الأمم المتحدة منذ
ال�ستينيات) ،ولم تنتقل �إلى �شمال العالم �إلاّ
الحق ًا (منذ منت�صف الثمانينيات) 20،على
الرغم من ن�شاط مناه�ضة الف�صل العن�صري
في ال�شـمال مـنـذ �أوائل �ستينيات القرن
الما�ضي .بعبارة �أُخرى� ،إن تطبيق م�سار

ِ
البوم َرنغ الذي تحدثت عنه كيك و�سيكينك على
حالة جنوب �أفريقيا هو جزئي في �أح�سن
الأحوال.
خالف ًا للحالة الفل�سطينية ،جاءت الدعوة
�إلى المقاطعة الدولية في جنوب �أفريقيا من
هيئة �سيا�سية رائدة لديها م�شروع �سيا�سي
وا�ضح ،وت�أثير كبير في المقاومة الداخلية في
تلك الدولة .وفي المقابل ،حتى لو لم ت ّتبع
ِ
البوم َرنغ ب�شكل
حركة مقاطعة �إ�سرائيل نموذج
ح�صري ،ف�إنها �أعطته الأولوية ب�شكل وا�ضح
كقاعدة عامة .والجدير بالذكر �أنها لم تركز
على الن�ضال في فل�سطين كعن�صر فاعل في
مقاطعة الب�ضائع الإ�سرائيلية داخل فل�سطين
نف�سها ،على الرغم من وجود محاوالت
م�ستمرة تتجاوز المقاطعة الناجحة �أكاديمي ًا
وفي مجال المنظمات غير الحكومية .ونظراً
�إلى �أن حركة المقاطعة اتبعت �إلى حد كبير
ِ
البوم َرنغ ،ف�إنها لم تمنح الأولوية
م�سار
للطريق الفل�سطيني وال للطريق الإ�سرائيلي،
و�إنما ركزت جهودها على الغرب �آملة ب�أن
ت�ؤتي ممار�سة ال�ضغط الدولي ثمارها في
ال�ضغط على �إ�سرائيل من الخارج .وهنا يتوقع
�أن ي�ساعد اليهود الإ�سرائيليون المت�ضامنون
مع حركة المقاطعة عن طريق توثيق حاالت
وحث الهيئات الدولية على
تجدر مقاطعتهاّ ،
مقاطعة الم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية.
هذا الأمر يختلف عن ن�شاط المقاومة
الم�شتركة في �إ�سرائيل/فل�سطين ،مثل
التجمعات الأ�سبوعية الإ�سرائيلية -
الفل�سطينية الم�شتركة في قرى محاذية للجدار
العن�صري الفا�صل ،حيث يعك�س ال�شريط
الوثائقي ''خم�س كاميرات محطمة'' الذي
�أخرجه الفل�سطيني عماد برناط والإ�سرائيلي
غي دافيدي ،حالة من الن�ضال الم�شترك� 21،أو

نشوء حركة املقاطعة من خالل مرآة إسرائيلية

التظاهرة الجماهيرية الأخيرة في تل �أبيب
�ضد قانون الجن�سية الإ�سرائيلية اليهودية
الجديد .وفي الوقت نف�سه ،يحتفي نا�شطو
حركة المقاطعة ،من خالل من�شورات متعددة
باللغة الإنجليزية ،بم�شاركة اليهود
الإ�سرائيليين المت�ضامنين معهم ،فيح ّثون
الفنانين الغربيين على مقاطعة المهرجانات
التي تمولها ال�سفارة الإ�سرائيلية� ،أو رف�ض
الدعوات �إلى الم�شاركة في عرو�ض �أو �أداء
عرو�ض في �إ�سرائيل22.
ِ
البوم َرنغ حظي بالأف�ضلية
ويبدو �أن م�سار
كذلك لدى كثيرين من الإ�سرائيليين اليهود
عبر البع�ض عن ي�أ�سهم من
المن�شقين� ،إذ ّ
تحول �إ�سرائيل الداخلي نحو �إعطاء
احتمال ّ
تحول �سيا�سي
الفل�سطينيين حقوقهم ،و�سط ّ
عام يتجه يمين ًا ،وبالتالي �سعوا لممار�سة
ال�ضغط على �إ�سرائيل من الخارج .وهذه
الأ�صوات المن�شقة ت�شجع في كثير من الأحيان
الفل�سطينيين على �أن يحذوا حذوها .وغالب ًا ما
ينبثق ه�ؤالء المعار�ضون الإ�سرائيليون من
الأو�ساط ذات ر�أ�س المال الثقافي العالي،
وهم ،في معظمهم ،من الطبقة الو�سطى
والأ�شكيناز من ذوي التعليم العالي ،مع �أن
هذا لم يكن هو الحال دائم ًا ،مثلما يوحي لنا
تحالف قو�س قزح المزراحي الديمقراطي،
وكذلك بع�ض النا�شطين داخل منظمات مثل
''ترابط'' 23.وهذا المنبت االجتماعي ينطبق �إلى
حد كبير على مجموعات االحتجاج الرئي�سية
في �إ�سرائيل (من خارج دائرة المن�شقين الذين
يجري نقا�شهم في هذا البحث)24.
ومثلما ت�شير هذه الأمثلة ،ف�إن حركة BDS
تتوقع �أن ي�ساعد المن�شقون اليهود
ِ
البوم َرنغ من
الإ�سرائيليون في تعزيز ت�أثير
خالل تب ّني المقاطعة وتعزيزها في ال�شمال
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العالمي ،بينما تتناق�ص الفر�ص لخو�ض
�أ�شكال المقاومة الم�شتركة مع الفل�سطينيين
في الداخل .وهذا ال يعني التقليل من �أهمية
هذا التحالف بين حركة المقاطعة
والإ�سرائيليين المن�شقين من خالل العمل
التوثيقي والمنا�صرة على الم�ستوى الدولي،
لكن تجري الإ�شارة هنا �إلى محدوديته.

انق�سام الهابِت�س
من �أجل تكوين فهم �أعمق للتباين في
وجهات النظر بين الجهات الفاعلة في حركة
مقاطعة �إ�سرائيل ب�ش�أن العالقات مع المن�شقين
اليهود الإ�سرائيليين ،يمكن االنتقال �إلى
مفهوم عالم االجتماع الفرن�سي بيار بورديو
عن ''انق�سام الهابِت�س'' [ .]Habitusفقد جادل
ماك �آدم ب�أن ال�سير الذاتية ال�سابقة للنا�شطين
مهمة من �أجل فهم ن�شاطهم الحالي25.
ولربط مثل هذه العادات بالبنى (�أو
الحقول) ،يقترح بورديو مفهوم ''الهابِت�س''
على �أنه ''نظام متين من اال�ستعدادات القابلة
للتبدل ،والذي عبر دمج تجارب الما�ضي،
يعمل في كل لحظة ك�أنه معادلة من
الت�صورات واال�ستحواذات والأفعال ،ويجعل
من الممكن تحقيق مهمات متنوعة بال حدود''
[الت�شديد في الأ�صل]26 .والهابِت�س بدوره
مدرج في حقول تم ّثل الجانب البنيوي ،فعلى
�سبيل المثال ،ف�إن الفاعلين الفل�سطينيين
الذين �شاركوا في مقاطعة �إ�سرائيل خالل
االنتفا�ضة الثانية كان لديهم عادة الم�شاركة
في حمالت المقاطعة ال�سابقة (ور�أ�س المال
الثقافي لنا�شطين مخ�ضرمين).
تج�سد جامعة بيرزيت الهابِت�س المنق�سم
الذي يميز العالقات الإ�سرائيلية  -الفل�سطينية.
فمن ناحية ،نرى قمع االحتالل الإ�سرائيلي
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وتعر�ضه
الجامعات الفل�سطينية بوح�شيةّ ،
للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س في بيرزيت
وغيرها من الجامعات الفل�سطينية بال�سجن
والتعذيب والقتل ،ومداهمة جي�شه وق�صفه
ب�صورة منظمة الأحرام الجامعية والمدار�س،
وكيف �أن �إ�سرائيل خالل االنتفا�ضة الأولى،
�أغلقت الجامعات الفل�سطينية لأعوام بموجب
�أوامر ع�سكرية تع�سفية27.
لقد ا�ستجاب الأكاديميون الفل�سطينيون
لنداء عدم التعاون مع الجامعات الإ�سرائيلية،
وقد �أعقب هذه المقاطعة في منت�صف
الت�سعينيات قرار من جامعة بيرزيت بمنع
دخول الإ�سرائيليين الحرم الجامعي .هذه
المقاطعة الفردية كانت جزءاً من هابِت�س
بع�ض الفاعلين في حركة المقاطعة ،وفع ًال
خالل االنتفا�ضة الأولى ،مار�س االحتالل
الإ�سرائيلي �ضغوط ًا على الإ�سرائيليين الذين
كانوا م�ستعدين للتوجه �إلى ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ت�ضامن ًا مع الفل�سطينيين ،غير �أن
هذا االنتقال �أ�صبح م�ستحي ًال تقريب ًا (وفي
معظم الحاالت مخالف ًا للقانون) مع بناء جدار
الف�صل.
ومن ناحية �أُخرى ،ن�ش�أ هابِت�س المقاومة
الم�شتركة الطويلة المدى ،و�إن كان ذلك على
نطاق �أكثر توا�ضع ًا .فعلى �سبيل المثال ،كان
�أكاديميون ونا�شطون �إ�سرائيليون قد �شكلوا
لجنة �إ�سرائيلية ت�ضامنية مع جامعة بيرزيت
في �سبعينيات القرن الما�ضي وثمانينياته28.
�إن الجدل الدائر ب�ش�أن م�شاركة عميرة
ها�س ،وهي �صحافية �إ�سرائيلية بارزة تغطي
�أخبار الأرا�ضي المحتلة ل�صحيفة ''ه�آرت�س''،
في م�ؤتمر ُعقد في �سنة  2014في جامعة
بيرزيت ،يو�ضح التوتر بين هابِت�س المقاطعة
الفردية �ضد الإ�سرائيليين ،وهابِت�س المقاومة

الم�شتركة مع الإ�سرائيليين اليهود
المت�ضامنين مع الفل�سطينيين .فقد طلب
الأكاديميون الفل�سطينيون في الجامعة من
ها�س مغادرة الم�ؤتمر المنعقد تحت عنوان
''بدائل للتنمية الليبرالية الجديدة في الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة  -وجهات نظر نقدية''،
و�صيغ الطلب على �أنه ''حر�ص ًا على �سالمتها''،
نظراً �إلى �أن بيرزيت ا�ستمرت على مدى عقدين
تحظر دخول اليهود الإ�سرائيليين �إلى الحرم
الجامعي ،ولكونها ر�سمي ًا مرا�سلة ل�صحيفة
''ه�آرت�س'' 29،فغادرت ها�س الم�ؤتمر.
بعد ذلك ،ناق�ش �أكاديميو جامعة بيرزيت
مدى �صوابية الطلب من ها�س كمواطنة للدولة
المحتلة مغادرة الم�ؤتمر نظراً �إلى مواقفها
المعروفة �ضد االحتالل (وكانت تقيم حينها
في رام اللـه) .وقد اقترح �أحد �أ�ساتذة الجامعة
الم�شاركين في منتدى جامعة بيرزيت على
الإنترنت �أنه ربما يمكن �أن يحافظ المنظمون
على عالقاتهم مع ها�س وغيرها من اليهود
الإ�سرائيليين المن�شقين لأ�سباب �سيا�سية
براغماتية ،فكتب:

�أرى �أن لجان الت�ضامن الإ�سرائيلية
المختلفة ،مع الجامعات الفل�سطينية
وغير الجامعات ،والتي كان لها ح�ضور
وا�ضح في الما�ضي قد اندثرت ولم يعد
لها �أثر ُيذكرّ � ،إما بفعل التحول المطرد
نحو اليمين بين الإ�سرائيليين اليهود،
والذي ما فتىء يزداد تطرف ًا� ،أو بفعل
وهم ''م�سار ال�سالم'' بعد �أو�سلو� ،أو �أ�سباب
ُ�أخرى .وما هو هذا االحتالل ''الم�ؤقت''
الذي دام �سبعة و�أربعين عام ًا وعا�صرته
ومن هو
ثالثة �أجيال من الفل�سطينيين؟ َ
الإ�سرائيلي الذي يعرفه الجيل الحالي
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من طلبة الجامعات؟ �إنه الجندي على
الحواجز الذي يهين ويهدر الكرامات
وي�أمر بخلع الثياب� ،أو الجندي الذي
ي�أتي في غارة لالعتقال �أو هدم البيوت
�أو قتل ''المطلوبين''� ،أو الم�ستوطنون
قاطعو �أ�شجار الزيتون ،قاطعو �شجرة
الحياة لكل مزارع في كل قرية ،وفي
حماية جي�ش �إ�سرائيل� .أين هو الإ�سرائيلي
اليهودي المت�ضامن والمنا�ضل �سوي ًا؟ ال
حاجة لال�ستطراد� .إنه الغ�ضب المكبوت
الموجه
على ظروف الحياة ،هذا الغ�ضب
ّ
نحونا �أي�ض ًا الآن� :إلى الم�ستكينين �إلى
الو�ضع الراهن والأمر الواقع و''م�سار
ال�سالم'' والقلة الم�ستفيدة منه� .أو هكذا
يمكن �أن ُيفهم بيان الكتل الطالبية
وت�صريحات بع�ض ممثليها القطعية في
و�سائل الإعالم.
�أقول هذا من منطلق تف�سير ما ح�صل
ولي�س �ضرورة من منطلق التبرير� ،أي
نقا�ش ال�شرعية ال�سيا�سية� ،أو ال�شرعية
العملية والنفعية ،لما هو �أن�سب من
موقف30.
وجادل م�شاركون �آخرون ب�أن الحاجة �إلى
�إنهاء كل جانب من جوانب االحتالل تغلبت
على �أي مزايا �سيا�سية يمكن �أن ُتكت�سب بف�ضل
ح�ضور ها�س الم�ؤتمر .فر�أت وداد البرغوثي
خالل المنتدى �أنه حتى الإ�سرائيلي الذي ينتقد
االحتالل ب�شدة مثلما تفعل ها�س ،ويعي�ش في
رام اللـه ،يبقى �إ�سرائيلي ًا وبالتالي محت ًال ،و�أن
من الأف�ضل لها �أن تغادر البلد �إلى الأبد مع
�أولئك الذين �سرقوا �أرا�ضيهم ومنازلهم.
واقترحت البرغوثي �أن ت�سير ها�س على خطى
المحامية الإ�سرائيلية لحقوق الإن�سان
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فيليت�سيا النغر التي اختارت مغادرة �إ�سرائيل،
قائلة �إن النغر ''التي دافعت عن مئات الأ�سرى
الفل�سطينيين ،ومن بينهم �أبي وزوجي و�أنا،
والتي �أ ّلفت عدداً من الكتب التي تمثل تجربتها
ودورها ومواقفها ،اقتنعت �أن العي�ش في
مجتمع القتلة م�ستحيل ،فهم �أي�ض ًا حاربوها
ورموا القمامة والحجارة عليها وعلى عائلتها
وبيتها كما تذكر في �أحد كتبها31''.
الردين ي�ؤكدان العالقات
من الوا�ضح �أن ّ
التي ُن�سجت في الما�ضي مع اليهود
الإ�سرائيليين المت�ضامنين مع الفل�سطينيين.
ومع ذلك ،وال �سيما في �أثناء االنتفا�ضة
الثانية ،تعاي�ش هذا الهابِت�س من الن�ضال
الم�شترك مع هابِت�س المقاطعة الفردية ،لكن
مع ميل متزايد نحو �إنهاء العالقات حتى مع
الإ�سرائيليين المن�شقين ،وفي كثير من الحاالت
تنحى هابِت�س المقاومة الم�شتركة ليفتح
الطريق لهابِت�س المقاطعة الفردية.
وفي المقابل ،دخل بع�ض الك ّتاب
الفل�سطينيين المعترك لم�صلحة عميرة ها�س،
وو ّقع ع�شرات المثقفين والأكاديميين
والنا�شطين الفل�سطينيين (وعدد قليل من
العرب) عري�ضة يدافعون فيها عنها بعنوان:
''ال للتع�صب واالنغالق ،نعم للن�ضال
الم�شترك'' 32،بادرت �إلى ن�شرها في الإنترنت
باحثة الأنثروبولوجيا هنيدة غانم ،وهي
فل�سطينية من مواطني �إ�سرائيل .ور�أت
العري�ضة �أن �أولئك الذين طردوا ها�س من
جامعة بيرزيت لم يمثلوا �سوى مجموعة
�صغيرة ،ولي�س الجامعة كلها.
ودافعت �إدارة جامعة بيرزيت بدورها عن
ها�س في بيان علني ،كما ُن�شرت مقالتان
�أُخريان كتبهما �أع�ضاء من هيئة التدري�س في
بيرزيت ،في مدونة الجامعة نف�سها دفاع ًا عن
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ها�س .و�أ�شار �ضرار عليان الذي كتب �إحدى
المقالتين �إلى �أن ممار�سة طرد مواطنين
�إ�سرائيليين طُ بقت من قبل على مواطنين
فل�سطينيين من �إ�سرائيل مثل محمد ميعاري
الذي �شارك في ت�أ�سي�س حركات قومية عربية
وي�سارية ،وع�ضو كني�ست �سابق ،الذي زار
جامعة النجاح في �سنة  ،1986علم ًا ب�أنه �أيد
عالنية منظمة التحرير الفل�سطينية في وقت
تعدها ''منظمة �إرهابية''.
كانت �إ�سرائيل ال تزال ّ
وتطرق عليان �أي�ض ًا �إلى التاريخ الن�ضالي
ّ
للإ�سرائيليين ت�ضامن ًا مع الفل�سطينيين ،م�ضيف ًا
�أن ها�س وقفت دائم ًا في �صف ال�شعب
الفل�سطيني المحتل ،وكتبت مراراً وتكراراً دفاع ًا
عن جامعة بيرزيت �ضد القمع الإ�سرائيلي،
وبالتالي ،ف�إنها ت�ستحق التقدير واالحترام
ولي�س الطرد .و�أو�ضح �أنه ''ال �أحد مع اللقاء مع
َمن يدعم الم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية ،ولكن يجب �أن
يتم اقتحام المجتمع ال�صهيوني بت�شجيع
الأ�صوات الحرة من �أمثال عميرة ها�س و�إيالن
با ِب ْه وكل المنا�صرين للحق الفل�سطيني ،حتى
ُنظهر لإ�سرائيل �أننا �شعب نميز بين َمن هو
ومن هو �ضدنا ،ونحترم ونكافىء
معنا َ
ونحت�ضن َمن ي�ساندنا من كل الجن�سيات
وال�شعوب من �أمثال عميرة وغيرها33 ''.
وكتب الع�ضو الآخر في هيئة التدري�س
عادل الزاغة'' :ينبغي �أن تكون حرية التفكير
والتعبير في الجامعة م�ضمونة وم�صانة
للجميع فيها لأنه بدون ذلك �ستكون الجامعة
ور�سالتها فارغة وبائ�سة ''.والحظ �أن طرد
ها�س لم يكن الحادث الوحيد .فعلى الرغم من
الموافقة على �أنه ينبغي للفل�سطينيين ''التمييز
ومن هو �ضدنا ك�شعب
'بين َمن هو معنا َ
فل�سطيني' '' ،اقترح �أنه يجب �إعطاء م�ساحة
حتى للإ�سرائيليين الذين لديهم �آراء معار�ضة

من �أجل اال�ستماع �إلى �آرائهم ومناق�شتها،
م�شيراً �إلى اعتقال اال�ستخبارات الإ�سرائيلية
الأ�ستاذ في الجامعة تي�سير العاروري وو�ضعه
في االعتقال الإداري �أعوام ًا طويلة لمجرد
االعتقاد ب�أنه يحمل �أفكاراً معينة .وقال �إن
�إ�سرائيليين ت�ضامنوا مع العاروري ،م�شدداً
على �أن الفل�سطينيين الذين يقاومون الف�صل
العن�صري الإ�سرائيلي يجب �ألاّ يمار�سوه34.
�أخيراً ،اتخذ الكفاح الفل�سطيني من �أجل
التحرير �شكل الكفاح الوطني بالن�سبة �إلى
الفل�سطينيين من �أجل التحرر و�سط محاوالت
لإنكار وجود الهوية الفل�سطينية ذاتها.
وبخالف الن�ضال في جنوب �أفريقيا ،ف�إن
المحرك الرئي�سي هنا هو التحرر الوطني بد ًال
من الح�صول على حقوق مت�ساوية للجميع.
لم يمثل التحالف مع اليهود الإ�سرائيليين
المن�شقين بعداً بارزاً في الن�ضال الفل�سطيني
�ضد االحتالل الكولونيالي ،عدا ا�ستثناءات
ب�سيطة 35.وطبع ًا ،كان الأفارقة الجنوبيون
ال�سود يحملون هويتهم ال�سوداء ،لكن كجزء من
�إطار التحرر من �أجل الم�ساواةّ � .أما في الحالة
الفل�سطينية ،فقد ظهرت نداءات تدعو �إلى
الم�ساواة  -مثل الدورة الثامنة للمجل�س
الوطني الفل�سطيني ل�سنة  ،1971الذي دعا �إلى
قيام دولة ديمقراطية علمانية لجميع
مواطنيها المت�ساوين� ،أو �إلى التن�سيق بين
الف�صائل الفل�سطينية مع المن�شقين اليهود
الإ�سرائيليين مثل مات�سبن.
عالوة على ذلك ،قام الفل�سطينيون الذين
يحملون الجن�سية الإ�سرائيلية بو�ضع كثير من
كفاحهم في �إطار الم�ساواة ،ون�شط ه�ؤالء
الفل�سطينيون في ت�شكيل حركة المقاطعة من
خالل م�شاركة اتحاد الجمعيات الأهلية
العربية (اتجاه)36.
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وفي الواقع ،ف�إن نداء حركة المقاطعة
ذكر ب�شعار منظمة التحرير الفل�سطينية ل�سنة
ُي ّ
 1971الذي دعا �إلى الم�ساواة في �إ�سرائيل،
وقد برز ذلك في نداء �أحد م�ؤ�س�سي حركة
المقاطعة الداعي �إلى الم�ساواة في �إ�سرائيل.
ومع ذلك ،لم تقترن هذه الدعوات بالبحث
الم�ستمر عن حلفاء �إ�سرائيليين ب�صفتهم �إخوة
في الن�ضال على م�ستوى �صنع القرار ،فه�ؤالء
الإ�سرائيليون ي�ؤدون �أدواراً هام�شية لي�س �إلاّ
ويتوقع منهم
في ثقافة التحرير الفل�سطينيةُ ،
متابعة الكفاح من �أجل �أر�ض فل�سطين.
وقال اثنان من قادة حركة المقاطعة في
�سنة  ،2005قبل ثالثة �أ�شهر فقط من �إ�صدار
نداء الحركة ،في رد وا�ضح على دعوة �إلى
الم�شاركة الإ�سرائيلية في حركة المقاطعة:
''على الإ�سرائيليين الذين يعار�ضون االحتالل،
القيام بذلك على �أ�س�س �أخالقية ،فوق �أي �شيء
�آخر ،و�ألاّ ُيملوا �أجندة الن�ضال .فهذا الكفاح
بمن فيهم
يظل للفل�سطينيين وم�ؤيديهم َ -
الإ�سرائيليون �أ�صحاب ال�ضمائر الحية -
بقيادة الفل�سطينيين �ضد �سيا�سات �إ�سرائيل
العن�صرية واال�ستعمارية .لقد حان الوقت
لالعتراف بهذه الحقيقة الحكيمة37''.
باخت�صارُ ،يظهر الفل�سطينيون الم�شاركون
في حركة المقاطعة مدى ''انق�سام الهابِت�س''
في �آرائهم ب�ش�أن التعاون مع المن�شقين اليهود
الإ�سرائيليين .ومثلما يقول ديدييه بيغو،
اعتماداً على �أبحاث تتعلق بالدبلوما�سيين
الأوروبيين ،ف�إن ه�ؤالء الدبلوما�سيين يعي�شون
''هابِت�س منق�سما'' بين العالمين الوطني
والأوروبي 38.فبع�ض الفل�سطينيين الذين
تعاونوا في وقت �سابق مع الإ�سرائيليين
�أ�صبح ُيبدي تحفظ ًا �إزاء هذا التعاون ،الأمر
الذي �أدى �إلى ت�ضارب ملحوظ في �إمكان هذا
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التعاون وفائدته .ولي�س �أدل على ذلك من �أن
التعبير عن ت�أييد التعاون مع المن�شقين اليهود
الإ�سرائيليين يحدث عادة باللغة الإنجليزية
بد ًال من العربية.
تقيد التعاون
�إن �إر�شادات المقاطعة التي ّ
مع المن�شقين اليهود الإ�سرائيليين ،هي �أكثر
�صرامة عند التوجه �إلى الفل�سطينيين (في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) وغيرهم من
العرب ،مقارنة بالنا�شطين الدوليين 39.وفيما
يتعلق باالختالفات بين توجيهات المقاطعة
الأكاديمية والثقافية العربية والإنجليزية،
ف�إن الإر�شادات العربية تو�صي ب�أنه ينبغي
للعرب عدم الح�صول على ت�أ�شيرة �إ�سرائيلية
لزيارة فل�سطين ،وعدم لقاء من�شقين
عمن يكونون .و�إذا
�إ�سرائيليينّ ،
بغ�ض النظر ّ
تلقت م�ؤ�س�سة ثقافية �إ�سرائيلية تموي ًال
�إ�سرائيلي ًا ر�سمي ًا ،فهذا �سبب ٍ
كاف لمقاطعتها
ثقافي ًا (مرة �أُخرى ،مثلما هو مو�ضح في
الإر�شادات العربية) .لكن ،في المبادىء
التوجيهية باللغة الإنجليزية ،والمخ�ص�صة
للحلفاء الدوليين ،ف�إن التمويل الإ�سرائيلي
الر�سمي لم�ؤ�س�سة ثقافية ال ي�صبح �سبب ًا
للمقاطعة �إلاّ �إذا كان مذي ًال بـ''�شروط
�سيا�سية'' 40.وي�ؤدي ''الهابِت�س المنق�سم'' �أي�ض ًا
�إلى اتخاذ مواقف متعددة ،من جانب ال�شخ�ص
نف�سه في بع�ض الأحيان.

التمايز يف العالقات
�إن الذين يحددون المدى وير�سمون �أهداف
المقاطعة يمار�سون نوع ًا من ال�سلطة على
المجموعات المتنوعة الم�شاركة في الحركة،
وتف�صيالت المقاطعة ت�ساعد في تحديد
المجموعات التي ت�شارك فيها.
ب�صورة عامة ،جاءت المجموعة الأ�سا�سية
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التي �شكلت حركة المقاطعة من المجتمع
المدني الفل�سطيني .وعلى العموم ،لم يكن
النا�شطون الأ�سا�سيون �أع�ضاء في منظمات
غير حكومية كبيرة مثل المنظمة الفل�سطينية
للإغاثة الزراعية (مع �أنها ان�ضمت في
النهاية) ،و�إنما �أرادوا من حركة المقاطعة �أن
ت�شبه نوع ًا من الحركة االجتماعية ،على الرغم
من ارتباطها ال�ضعيف باالحتجاج ال�شعبي في
فل�سطين.
�إن المجموعة الأ�سا�سية التي �شكلت نواة
حركة المقاطعة تميل عامة �إلى الي�سار ،غير
�أنها بقيت بعيدة عن �أي �أحزاب �أو نقابات
�سيا�سية ي�سارية محددة ،وعملت على امتالك
ر�أ�س مال �أكاديمي وثقافي عالٍ  ،لكن روابطها
ال�شعبية �أقل مقارنة بالمنظمات التي �شكلت
العمود الفقري لالنتفا�ضة الأولى.
ومن ال�شبكات الفاعلة الأ�سا�سية التي
دفعت �إلى �إ�صدار نداء المقاطعة في �سنة
 :2005الحملة الفل�سطينية للمقاطعة
الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل؛ حملة �أوقفوا
الجدار؛ مبادرة الدفاع عن الأرا�ضي المحتلة
(بما في ذلك منظمة ''بديل'')؛ ''اتجاه'' .بعد ذلك
ان�ضمت �شبكة المنظمات غير الحكومية
الفل�سطينية ( ،)PNGOالتي ت�شبه المنظمات
غير الحكومية الكبيرة� ،إلى الجهود المبذولة
لإطالق نداء المقاطعة41.
الدعوة �إلى المقاطعة �سمحت لهذه
المجموعة المتنوعة بت�أكيد قوتها في الم�شهد
المعقد للمقاومة الفل�سطينية ،فهذه الدعوة
كانت جزءاً من الن�ضال الم�ستمر في المجتمع
الفل�سطيني ،لكنها بمرور الوقت �أ�صبحت
مرتبطة بمجموعة معينة من النا�شطين.
لقد �أ�صبح المجتمع المدني الفل�سطيني قوة
نا�شئة تتناف�س مع نخب �أُخرى (مثل

البرجوازية ال�صاعدة والتكنوقراط بعد موت
عرفات) 42.و�أدى عدم الر�ضا عن عملية �أو�سلو
لل�سالم التي �أعقبتها االنتفا�ضة الثانية �إلى
ت�صعيد المناف�سة ،من ناحية ،وخلق �شعور
ذاتي ب�ضرورة الوحدة و�سط تجزئة متزايدة،
من ناحية �أُخرى .ونجحت المجموعة التي
�شكلت حركة المقاطعة في قيادة ت�شكيل
ائتالف وا�سع لإطالق دعوة المقاطعة في �سنة
.2005
وحتى قبل نداء �سنة  ،2005انت�شرت خالل
االنتفا�ضة الثانية ،حمالت المقاطعة على
نطاق وا�سع ،وح�صلت على دعم مختلف
الف�صائل ال�سيا�سية وال�صناعيين والمنظمات
غير الحكومية وال�سلطة الفل�سطينية والنقابات
العمالية وكثيرين غيرها ،با�ستثناء �أولئك
الذين كانت مواقعهم تتطلب التعامل تجاري ًا
مع �إ�سرائيل 43.وبينما بلغت جهود المقاطعة
�أق�صى م�ستوى لها في فل�سطين خالل العامين
الأولين من االنتفا�ضة الثانية� ،أ�صبحت
مقاطعة �إ�سرائيل �أكثر بروزاً خارج فل�سطين
مما كانت عليه قب ًال .وهذا البروز في الخارج
ّ
عزز �أكثر قدرة تلك المجموعات الفل�سطينية
المرتبطة �أ�ص ًال بجهات فاعلة خارج فل�سطين.
ب�صورة عامة ،تمايز عمل المجموعة
الأ�سا�سية التي �شكلت حركة المقاطعة في
فل�سطين من عدة نواح .فبخالف الف�صائل
ال�سيا�سية الرئي�سية مثل ''حما�س'' و''التنظيم''
في حركة ''فتح'' �سابق ًا ،تم�سكت حركة
المقاطعة بالمقاومة ال�سلمية ،و�أعلن ممثلوها
�أنهم جزء من ''المقاومة ال�شعبية'' مع التمايز
من �أ�ساط المقاومة ال�شعبية الموجودة بالفعل.
وتقول مجموعة حركة المقاطعة �إن لديها
�إطاراً �شام ًال فريداً �ضد اال�ستعمار 44.في ذلك
الوقت (وحتى يومنا هذا) ،كانت �أو�ساط
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المقاومة ال�شعبية الأكثر ن�شاط ًا في فل�سطين
موجودة في عدة قرى محاذية للجدار الفا�صل
وتنا�ضل ب�شكل م�شترك ووثيق مع اليهود
الإ�سرائيليين المن�شقين الذين كانوا ي�شاركون
في االحتجاجات الأ�سبوعية �ضد جدار الف�صل،
يواجهوا ب�شروط �صارمة،
من دون �أن َ
كم�شاركتهم الأ�سبوعية في احتجاجات قرية
النبي �صالح.
وعلى الرغم من تمايز المقاومة ال�شعبية،
ف�إن نا�شطيها ،في معظمهم ،يدعمون حركة
المقاطعة وي�شكلون جزءاً من لجنتها الوطنية،
حتى �إذا لم يتمكن كثيرون من االنخراط مع
الحركة على م�ستوى �أعمق ،نظراً �إلى
االختالفات التي تتعلق بالتمايزات
االجتماعية والثقافية 45.ومع �أن المجموعة
الأ�سا�سية التي دفعت في اتجاه �إن�شاء حركة
المقاطعة هي �أقل ن�شاط ًا على الأر�ض� ،إلاّ �إنها
تحتفظ بدور قيادي معتبرة �أن لديها فهم ًا
�أعمق للمقاطعة .وبينما تتمتع �أو�ساط
المقاومة ال�شعبية بح�ضور �أكثر ن�شاط ًا على
الأر�ض ،ف�إن خطابها عن المقاطعة ،ب�صورة
عامة ،هو �أقل جموداً.
كانت المجموعة الأ�سا�سية من نا�شطي
حركة المقاطعة قد رف�ضت �أي�ض ًا م�شاريع
التعاون الدولية ''من �شعب �إلى �شعب'' بين
الفل�سطينيين والإ�سرائيليين .ويقول الباحث
�أندرو ريغبي �أنه خالل الت�سعينيات ''كان
هناك نحو  500م�شروع م�شترك بين �أكثر من
 100منظمة ،وميزانية �إجمالية تتراوح ما
بين � 20إلى  30مليون دوالر46''.
وفي �أعقاب تراجع اتفاق �أو�سلو� ،أ�صبحت
منظمات غير حكومية فل�سطينية ترف�ض �إلى
حد كبير التعامل ب�صراحة مع الإ�سرائيليين.
وقد �أو�ضحت درا�سة ا�ستق�صائية للمنظمات
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غير الحكومية الفل�سطينية ،بما في ذلك �شبكة
المنظمات غير الحكومية الفل�سطينية ،ب�ش�أن
م�س�ألة التطبيع مع �إ�سرائيل� ،أن م�س�ألة الحوار
مع النظراء الإ�سرائيليين حظيت بقبول متو�سط
(مع تزايد االنتقادات خالل االنتفا�ضة
الثانية) ،و�أن ال�سلطة الفل�سطينية �شجعت هذا
النوع من الحوار47.
وعلى النقي�ض من ذلك ،ف�إن المجموعة
الأ�سا�سية من حركة المقاطعة ترى �أن تعزيز
المقاطعة هو ال�صفة التي تميزها .فقد قاومت
ال�ضغوط الدولية للدخول في مفاو�ضات
وتعاون مع الإ�سرائيليين في مجاالت تتراوح
من الأمن �إلى المجتمع المدني ،كما خاطبت
مجموعات متخطية الحدود الوطنية ،وربما
مما فعلت �إزاء جمهورها
فعلت ذلك �أكثر ّ
الفل�سطيني ،ودعتها �إلى رف�ض التعاون مع
الجماعات ال�صهيونية الإ�سرائيلية.
وقاوم بع�ض مجموعات الت�ضامن
الأوروبية الرئي�سية مع فل�سطين مطلب
المجموعة الأ�سا�سية في حركة المقاطعة
للتوقف عن التعاون مع حركات ال�سالم
الإ�سرائيلية مثل ''بيت�سيلم'' و''ال�سالم الآن''
خالل الت�سعينيات وفي بداية االنتفا�ضة
الثانية 48.وظلت هذه المجموعات حذرة �أي�ض ًا
من تحرك حركة المقاطعة ،لي�س في مواجهة
احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة فح�سب ،بل
مواجهة الم�شروع اال�ستعماري الإ�سرائيلي
ب�أكمله.
لقد هدفت العنا�صر الفاعلة في حركة
بمن تلتقي
المقاطعة �إلى جعل نف�سها َ
الح َكم َ
مجموعات الت�ضامن العالمية ومع َمن
تتعاون ،الأمر الذي �ش ّكل جزءاً من التمييز
العالئقي مع الجهات الفاعلة الخارجية في
الغرب.
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ي�سعى نا�شطو حركة المقاطعة الأ�سا�سيون
الذين ين�شطون في الأو�ساط الخارجية،
لتحديد هوية وطنية فل�سطينية تدعم توجهات
�أكثر ت�شدداً في العالقات حتى مع المن�شقين
اليهود الإ�سرائيليين .وعلى الرغم من �أهمية ما
يقدمونه ،ف�إنهم �أي�ض ًا يبتعدون عن الف�صيل
ال�سيا�سي الفل�سطيني المهيمن (''فتح'') وغيره
من الحركات الفل�سطينية التي �سعت ،على
الأقل منذ الثمانينيات ،لبناء عالقات مع
المن�شقين اليهود الإ�سرائيليين� ،أو حتى مع
الأو�ساط الي�سارية ال�صهيونية.

خال�صة
بخالف ما يقال عن �أن المن�شقين اليهود
الإ�سرائيليين هم بالكاد موجودون �أو لي�س
لهم �أي ت�أثير ،جادلت هذه المقالة ب�أن
م�شاركة ه�ؤالء الإ�سرائيليين مهمة ،ال بل
�ساهمت في ت�شكيل حركة .BDS
ِ
البوم َرنغ ،مال
لكن مع التركيز على م�سار
نا�شطو المقاطعة �إلى التقليل من ت�أثير
الن�ضال الم�شترك في المجتمعات الفل�سطينية
والإ�سرائيلية.
وحركة المقاطعة هي عبارة عن ائتالف
ي�ضم مجموعات متنوعة �أظهر بع�ضها في
الما�ضي هابِت�س الن�ضال الم�شترك مع
الإ�سرائيليين اليهود المن�شقين� ،سعي ًا لتعزيز
العالقات معهم .وقد وا�صلت قيادة حركة
المقاطعة ت�أكيد هذا النوع من التعاون ،لكن
في �سياق �أو�سع ،بحيث �إن مجموعة وا�سعة
من الجمعيات الفل�سطينية والعربية �أظهرت،
وب�شكل متزايد ،هابِت�س المقاطعة الفردية،
ورف�ضها الفعلي لل�شراكة مع الإ�سرائيليين
اليهود المن�شقين .وفي الوقت نف�سه� ،شهد
المجتمع الإ�سرائيلي تحو ًال �إلى اليمين،

وغرق في الهابِت�س الخا�ص به للمقاطعة
الفردية.
وظهرت حركة المقاطعة في وقت حرج في
الكفاح الفل�سطيني ،في نهاية االنتفا�ضة
الثانية المت�ضع�ضعة ،وبعد الفراغ القيادي
الذي خ ّلفه وفاة يا�سر عرفات ،وتمكنت من
ت�شكيل ائتالف فل�سطيني وا�سع و�سط حالة من
التفتت ،م�ضفية عليه الطابع الم�ؤ�س�ساتي في
�إطار حركة.
لقد �شددت حركة المقاطعة على حقوق
جميع الفل�سطينيين ،متجاوزة التركيز
الح�صري ال�سابق على المناطق المحتلة منذ
�سنة  ،1967و�أعادت تن�شيط الن�ضال من �أجل
الحقوق الفل�سطينية بعد �أو�سلو ،وعادت �إلى
ا�ستراتيجيا عزل �إ�سرائيل من خالل المقاطعة،
وتماهت مع تجربة جنوب �أفريقيا التحريرية
الناجحة ،بما لها من ت�أثير رمزي هائل.
عالوة على ذلك ،قدمت حركة المقاطعة
تجربة �إن�سانية �أُخرى ربطت النا�س من
مختلف المناطق ،وقامت بدمج قيم عالمية
بالقيم المحلية .والأهم من ذلك �أن الطريق �إلى
هذه الحركة �شارك فيه يهود �إ�سرائيليون منذ
البداية ،ومع ذلك� ،أ�صدرت الحركة ردوداً
متناق�ضة ب�ش�أن كيفية التعامل مع م�ؤيديها
اليهود الإ�سرائيليين ،مثل �أي منظمة لديها
تناق�ضاتها الخا�صة� .إنها تعتبر اليهود
الإ�سرائيليين المن�شقين حلفاء وتن�سق معهم،
وفي الوقت نف�سه تميل �إلى التعميم �ضد
الم�ؤ�س�سات ،وفي بع�ض الأحيان ،حتى �ضد
الإ�سرائيليين المن�شقين �أنف�سهم.
ال �أحد يعرف ما يخبئه الم�ستقبل  -ما �إذا
كان اليهود الإ�سرائيليون المن�شقون �سي�ؤثرون
في �شريحة مهمة من المجتمع الإ�سرائيلي
يوم ًا ما ،وكم �سيحدث من تغيير ربما يمثل
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الإ�سرائيلي ال�سائد واتهمهم بالخيانة �أو
 �أن يجدوا في،هددهم بالقتل �أو ال�سجن
.النهاية �أن الفل�سطينيين �أي�ض ًا يقاطعونهم
هناك �أمثلة حية لمثل هذه الحوادث التي
،تعر�ضت لها عميرة ها�س و�إيالن با ِب ْه
وتورطت فيها �أطراف في الدوائر القريبة من
 لكن لي�س بال�ضرورة من،حركة المقاطعة
 وقد واجه المواطنون.طرف الحركة نف�سها
النائبين في
 مثل،الفل�سطينيون في �إ�سرائيل
َ
 ردة فعل،الكني�ست �أيمن عودة ومحمد بركة
 على الرغم من دعمهما القوي،عنيفة �أي�ض ًا
 �أي،للمطالب الثالثة في �صلب نداء المقاطعة
حق العودة و�إنهاء االحتالل والم�ساواة في
49.�إ�سرائيل

 لكن من،)مفاج�أة �إيجابية (�أو �صفعة لنا
الوا�ضح �أن ال�صراع من �أجل التحرير �سي�ستمر
.فل�سطين لعقود مقبلة/في �إ�سرائيل
وف�ض ًال عن تحليل دوافع النا�شطين
الفل�سطينيين الفاعلين �إلى اتخاذ خيارات
 ب�صرف النظر عن الدور الذي � ّأداه،معينة
 وعن،الإ�سرائيليون فع ًال في ت�شجيع المقاطعة
 ف�إنه يجب �أي�ض ًا،االحتماالت الم�ستقبلية
.البعد ال�شخ�صي الإن�ساني
ُ مراعاة
من ال�صعب بالن�سبة �إلى �أولئك
الإ�سرائيليين الذين يقفون مع قيمهم الإن�سانية
 والذين،ت�ضامن ًا مع التحرر الفل�سطيني
يرغبون في م�ستقبل مختلف لكل من اليهود
 والذين رف�ضهم المجتمع،والفل�سطينيين
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https://secure.avaaz.org/ar/community_petitions/lkdymywnt_lmthqfwnt_
wlnshT_lwqwf_Dd_Trd_myrh_hs_mn_jm_byr_zyt/

،2014 �أكتوبر/ ت�شرين الأول8 ،'' ''مدونة جامعة بيرزيت،'' ''عميرة ها�س وجامعة بيرزيت،عليان
ّ  �ضرار33
https://tinyurl.com/y6u3rhcs :في الرابط الإلكتروني التالي
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 34عادل الزاغة'' ،حلم وق�ضية'''' ،مدونات جامعة بيرزيت'' 8 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2014في الرابط
للكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y6trqxpk :
ا إ
Ran Greenstein, Zionism and Its Discontents: A Century of Radical Dissent in 35
36
37

Israeli/Palestine (London: Pluto Press, 2014).
Noura Erakat, “BDS in the USA, 2001–2010”, in: The Case for Sanctions Against
Israel, edited by Andrea Lim (London: Verso, 2012), pp. 85–97.
Barghouti, “Academic Boycott and the Israeli Left”, op.cit.

والت�شديد م�ضاف من طرف الكاتب.

38

Didier Bigo, “Pierre Bourdieu and International Relations: Power of Practices,
Practices of Power”, International Political Sociology, vol. 5, no. 3 (September
2011), pp. 225–258, https://academic.oup.com/ips/article-abstract/5/3/225/182448
7?redirectedFrom=fulltext.

39

ف�ض ًال عن ذلك ،وفي مقابلة مع الباحث في فل�سطين عبر ال�سكايب في  4كانون الأول/دي�سمبر ،2014
الحظت �سامية البطمة من الحملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل� ،أن التوجيهات
التي تخ�ص العرب �سقفها �أعلى.
الحملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل'' ،اختالف متطلبات المقاطعة في كل من
الوطن العربي والعالم :موقف الحملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل'' 1 ،حزيران/
يونيو  ،2008في الرابط الإلكتروني التاليhttp://www.pacbi.org/atemplate.php?id=46 :
ت�ستند هذه المعلومة �إلى مقابلة �أجراها الباحث في بروك�سل ،في  19ت�شرين الثاني/نوفمر مع �إنغريد جرادات.
جميل هالل�'' ،إ�ضاءة على م�أزق النخبة'' (بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية� ،)2013 ،ص ( 3نق ًال عن
مقالة عبد النا�صر النجار'' ،النخبة الفل�سطينية :تحوالت بطيئة ولكنها ملمو�سة'''' ،الأيام'' (الفل�سطينية)،
.2011/7/2
''�شاكر جودة'' ،حملة مقاطعة المنتجات ا إل�سرائيلية وعالقتها باتجاهات الم�ستهلك الفل�سطيني نحو
المنتجات الم�صنعة محلياً :حالة تطبيقية على ال�سلة الغذائية في محافظة غزة'' ،ر�سالة ماج�ستير،
الجامعة الإ�سالمية (غزة) ،2006 ،في الرابط الإلكتروني التاليhttps://library.iugaza.edu.ps/ :

40
41
42
43

thesis/67487.pdf

 44ليندا طبر وعالء العزة'' ،المقاومة ال�شعبية بعد االنتفا�ضة الثانية'''' ،مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد
�( 97شتاء � ،)2014ص .138 - 119
أجريت عدة مقابالت مع كادرات قيادية في �أو�ساط المقاومة ال�شعبية خالل زيارات لهم �إلى لندن
�	45
ُ
وبروك�سل .وقد ركز عي�سى ع .من الخليل على الفروقات الطبقية وقال �إن النا�شطين في �صلب حركة
المقاطعة في فل�سطين فاعلون مدنيون معظمهم متمركز في رام اللـه (مقابلة في تاريخ � 8آذار/مار�س
 ،2014بروك�سل)؛ �إياد ب ،.وهو من قرية محاذية للجدار ،الحظ �أن الجهات الفاعلة في حركة المقاطعة
تنظم فاعليات المقاومة ال�شعبية (مقابلة في
لي�ست ب�صورة عامة موجودة على الأر�ض في القرى حيث َّ
ير مل�صقات تدعو �إلى المقاطعة على
 17حزيران/يونيو  ،2015لندن)؛ ر� .صالح من القد�س قال �أنه لم َ
يعبرون
جدران القد�س (مقابلة في  17ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2014بروك�سل) .ويبدو �أن م�ؤيدي ''فتح'' ّ
مقربين من ''فتح'').
ب�شكل خا�ص عن ردات الفعل هذه (لكن لي�س كل َمن قابلتهم كانوا ّ
Andrew Rigby, Palestinian Resistance and Nonviolence (Jerusalem: Palestinian 46
Academic Society for the Study of International Affairs/PASSIA, 2010).
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 47بالل �سالمة وب�سام بنات وجبرائيل �شوملي'' ،مدى ا�ستعداد الم�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية للحوار مع
الم�ؤ�س�سات ا إل�سرائيلية''� 11 ،Indymedia ،آذار/مار�س .2006
 48على �سبيل المثال ،قالت نادية فرخ ،النا�شطة في الجمعية البلجيكية الفل�سطينية التي �أر�سلت ''بعثات
مدنية'' ت�ضامنية من بلجيكا �إلى فل�سطين خالل االنتفا�ضة الثانية ،خالل مقابلة مع الباحث في
بروك�سل في � 3آذار/مار�س � ،2014إن الجمعية تلتقي مع مثل هذه المنظمات.
Jonathan Cook, “Palestinians Torn over Contact with Israelis”, “Dissident 49
Voices”, 12 October 2014,
https://dissidentvoice.org/2014/10/palestinians-torn-over-contact-with-israelis/

املراجع

بالعربية
ممن يحتلون بيتنا ويبكون معنا علينا'''' .مدونات جامعة بيرزيت''8 ،
ــ البرغوثي ،وداد'' .عميرة ه�س ّ
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2014في الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y7cfu6to :
ــ جقمان ،جورج'' .المو�ضوع الغائب في ق�ضية �إخراج عميرة ها�س من جامعة بيرزيت'''' .مدونات جامعة
بيرزيت'' 9 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2014في الرابط الإلكتروني التاليHTTPS://TINYURL. :
COM/Y9XMNCQV

ــ

جودة� ،شاكر'' .حملة مقاطعة المنتجات ا إل�سرائيلية وعالقتها باتجاهات الم�ستهلك الفل�سطيني نحو
المنتجات الم�صنعة محلياً :حالة تطبيقية على ال�سلة الغذائية في محافظة غزة'' .ر�سالة ماج�ستير،
الجامعة الإ�سالمية (غزة) ،2006 ،في الرابط الإلكتروني التاليhttps://library.iugaza.edu.ps/ :

ــ

الحملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية إل�سرائيل'' .اختالف متطلبات المقاطعة في كل من
الوطن العربي والعالم :موقف الحملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية إل�سرائيل'' 1 ،حزيران/
يونيو  ،2008في الرابط الإلكتروني التاليhttp://www.pacbi.org/atemplate.php?id=46 :
الزاغة ،عادل'' .حلم وق�ضية'''' .مدونات جامعة بيرزيت'' 8 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2014في الرابط
الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y6u3rhcs :
�سالمة ،بالل و�سالم بنات وجبرائيل �شوملي'' .مدى ا�ستعداد الم�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية للحوار مع
الم�ؤ�س�سات ا إل�سرائيلية''� 11 ،Indymedia .آذار/مار�س .2006
طبر ،ليندا وعالءالعزة'' .المقاومة ال�شعبية بعد االنتفا�ضة الثانية'''' .مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد
�( 97شتاء � ،)2014ص .138 - 119
عري�ضة ''الأكاديميون/ات المثقفون/ت والن�شطاء :الوقوف �ضد طرد عميرة ه�س من جامعة بيرزيت''،
التي �أطلقتها هنيدة غانم في � 30أيلول  ،2014موقع ''�آفاز'' ،في الرابط ا إللكتروني التالي:

thesis/67487.pdf

ــ
ــ
ــ
ــ

_https://secure.avaaz.org/ar/community_petitions/lkdymywnt_lmthqfwnt
wlnshT_lwqwf_Dd_Trd_myrh_hs_mn_jm_byr_zyt/

ــ
ــ

عليان� ،ضرار'' .عميرة ها�س وجامعة بيرزيت'''' .مدونات جامعة بيرزيت'' 8 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2014
في الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y6u3rhcs :
هالل ،جميل�'' .إ�ضاءة على م�أزق النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية'' .بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
.2013
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