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شك ٌر وتقدي ٌر
يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"
البد لي وأنا أخطو خطواتي األخيرة في دراسة الماجستير مف وقفة أعود فييا إلى الوراء
قميال إلى أعواـ قضيناىا في رحاب جامعة األزىر الشامخة مع أساتذتي الكراـ الذيف قدموا لي
الكثير باذليف جيودا كبيرة في بناء جيؿ قادر عمى تحدي الصعاب وخوض غمار العمـ والمعرفة.

وقبؿ أف أمضي أتقدـ بأسمى آيات الشكر والعرفاف واالمتناف إلى الذيف حمموا أقدس رسالة

في الحياة إلى الذيف ميدوا لنا طريؽ العمـ والمعرفة إلى جميع أساتذتي األفاضؿ وأخص بالذكر

مشرف َي الدكتور زىير المصري والدكتور خالد شعباف وأقوؿ ليما بشراكـ قوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ إف الحوت في البحر والطير في السماء ليصموف عمى معمـ الناس الخير.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى لجنة المناقشة األستاذ الدكتور أسامة أبو نحؿ
واألستاذ الدكتور عبد الناصر سرور المذيف اتسع صدرىما وتفضال بمناقشة رسالتي وأمضيا جزءا

مف وقتيما الثميف لقراءة بحثي ومراجعتو واضافة النواقص التي قد تعتريو والتي سيكوف ليا أكبر
األثر في إثراء البحث وتنقيحو فكؿ االحتراـ والتقدير.

كما أخص بالشكر كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ سواء بتقديـ الدعـ والعوف وتزويدي

بالمراجع والمتابعة معي وأخص بالذكر الدكتور عدناف أبو عامر الذي كاف لو أكبر األثر في
خروج ىذا العمؿ إلى النور.
والشكر موصوؿ أيضاً إلى والداي العزيزيف المذيف ميما قمت في حقيـ مف كالـ أو فعمت

فمف أوفييـ حقيـ ،فموال رضاىما وتشجيعيا لي لما كنت وصمت إلى ىذه المكانة السامية.

كما ال أنسى زوجتي الغالية التي صبرت معي وضحت بجزء كبير مف وقتيا وحقيا وما

انفكت تساندني وتدعمني وتييئ الظروؼ لي ألتـ ىذا العمؿ فكاف صبرىا وتحمميا ىو النور
الذي دفعني إلى التحدي واإلنجاز.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى فمذة كبدي ولدي الغالي عبد اهلل الذي كاف لو الفضؿ الكبير

في إنجاز وطباعة كممات البحث كافة.

والشكر موصوؿ إلى كؿ مف شاركني فرحتي بيذا اإلنجاز ،فكانت سعادتي ىي سعادتيـ،

فميـ مني كؿ حب وتقدير وعرفاف.


ت

ممخص الرسالة بالمغة العربية
المقاطعة العربية لـ (إسرائيل) في ظل عممية التسوية ( )1095-9113دراسة في األبعاد والنتائج
تناولت ىذه الدراسة موضوع المقاطعة بجميع أشكاليا وأنواعيا ،سواء االقتصادية أـ السياسية أـ
الثقافية وغيرىا لػ (إسرائيؿ) ،وذلؾ بعد عممية التسوية بيف الفمسطينييف و(اإلسرائيمييف) وما واكبيا مف
أحداث بعد ذلؾ والدور الكبير الذي لعبتو المقاطعة في الضغط عمى (إسرائيؿ) مف اجؿ استرداد الحقوؽ
الفمسطينية ،وما زالت ىذه المقاطعة تمارس دورىا إلى األف بسبب االحتالؿ الذي ما زاؿ جاثما عمى

األراضي الفمسطينية.

وجاءت ىذه الدارسة في أربعة فصوؿ باإلضافة إلى الفصؿ التمييدي والخاتمة والنتائج

والتوصيات ،وتناوؿ الفصؿ األوؿ نشأة وتطور مفيوـ المقاطعة ،وتناوؿ الفصؿ الثاني أشكاؿ المقاطعة

العربية لػ (إسرائيؿ) ،وتناوؿ الفصؿ الثالث التحديات والعقبات التي واجيت المقاطعة وسبؿ تفعيميا،

وتناوؿ الفصؿ الرابع حركة المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ BDS )،وأخي ار تناولت الخاتمة إطاللة عمى
الواقع القائـ (عربيا) إزاء المقاطعة وما ىو المطموب لنجاحيا والضغط عمى (إسرائيؿ) ضمف ىذا اإلطار

الذي يمكف أ ف يحقؽ مكاسب عمى الصعيد السياسي واالقتصادي لمفمسطينييف واستشراؼ لمستقبؿ
المقاطعة والمتغيرات وانعكاسيا عمى النزاع العربي (اإلسرائيمي).

ىذا وقد استخدمت الدراسة المنيج التاريخي الذي يقوـ باستعراض تاريخ المقاطعة منذ نشأتيا

ودور الجامعة العربية والشعوب فييا ،ثـ دور المقاطعة ما بعد عممية التسوية الفمسطينية (اإلسرائيمية)
وما واكبيا مف تنصؿ (إسرائيمي) لكؿ االتفاقيات والتفاىمات ،ورفض كؿ المحاوالت والق اررات الداعية
إلقامة الدولة الفمسطينية وانياء االحتالؿ وعودة الالجئيف وىي مشكمة الدراسة منذ عاـ  1993حتى عاـ
 ،2015كما اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي في رصد وتتبع وتحديد خصائص ظاىرة

المقاطعة ووصؼ طبيعتيا وادراؾ العالقة بيف متغي ارتيا وأسبابيا واتجاىاتيا ومعرفة أغوارىا والتعرؼ إلى

حقيقتيا عمى أرض الواقع وتحميؿ دورىا تجاه التعنت (اإلسرائيمي) الرافض لمق اررات الخاصة بالقضية
الفمسطينية.

وخمصت الدراسة إلى أ ف المقاطعة العربية وما واكبيا مف تطورات وأحداث منذ فكرة نشأتيا

والظروؼ التي مرت بيا وال مراحؿ التي واكبتيا كاف ليا دور بارز في الضغط عمى (إسرائيؿ) اقتصاديا

وسياسيا وثقافيا وفكريا وحققت جزءا كبي ار مف نتائجيا اتضح ذلؾ جميا مف خالؿ الرد العنيؼ مف قبؿ
(إسرائيؿ) عمى المقاطعة والقائميف عمييا كما بينت الدراسة أف المقاطعة ىي شكؿ مف أشكاؿ النضاؿ
السمم ي الذي كاف لو دور كبير في تغير الواقع والنظرة العالمية تجاه دولة (إسرائيؿ) كدولة محتمة
غاصبة تعمؿ خارج إطار الشرعية والقانوف الدولي.
وأوصت الدراسة باستمرار نيج المقاطعة عمى كافة الجبيات ودعميا بكؿ السبؿ واإلمكانات

وايجاد طرائؽ جديدة إبداعية مف اجؿ الضغط عمى (إسرائيؿ) لمحصوؿ عمى الحقوؽ الشرعية لمشعب
الفمسطيني.

ث

Abstract
Arab boycott of Israel in light of the Political settlement process (1993-2015) a
study in dimensions and results
This study addressed boycotting Israel in all its forms and types (economic, political,
cultural and others) after the settlement process between the Palestinians and Israelis.
It also addressed the events after that and the great role played by the boycott to
pressure Israel in order to get of rights the Palestinian back. The boycotting continues
to play its role now because the occupation is still occupying the Palestinian
territories.
The study is in four chapters in addition to the introductory chapter, the conclusion,
the findings and the recommendations. The first chapter discussed the origins and
evolution of the concept of the boycott and its future. The second chapter discussed
the forms and types of the Arab boycott of Israel. In Chapter three the researcher
discussed challenges and obstacles facing the boycott and means of activating it,
while in chapter four the researcher discussed the Arabs movement to boycott (Israel(.
Finally, the conclusion took a look at the Arab existing reality towards the movement
and what is required for its success and what is required to pressure Israel within a
framework that can achieve gains on the political and economic level for the
Palestinians and foresee the future of the boycott and its impacts on the Arab-Israeli
conflict.
This study used a historical approach that reviews the history of the boycott
movement since its inception and the role of the Arab League and the peoples in.
Then the boycott movement role after the Palestinian settlement process with Israel
and what accompanied it of Israeli disclaimer of all the agreements and
understandings. In addition, how Israel rejected all the attempts and resolutions
calling for the establishment of a Palestinian state, putting an end to occupation and
the return of refugees, which is the search problem since 1993 until 2015. The study
also used the descriptive analytical approach to monitoring, track, determine the
boycott's phenomenon characteristics, describe its nature, understand the relationship
between the variables, their causes, their trends, explore its depths and get to know the
reality of the movement on the ground and analyze its role towards the Israeli
rejection of the decisions of legitimacy .
The study concluded that the Arab boycott and what accompanied it of events and
developments since the idea was born had a prominent role in putting pressure on
(Israel), economically, politically, culturally and intellectually, which was obvious
because of the violent response by Israel at the movement. The study also showed that
the boycott is a form of peaceful struggle, which had a major role in changing reality
and the global perception towards the State of Israel as a usurping occupier that
operates outside the legal framework of international law.
The study recommends that the movement should keep working at all levels, we
should support it by all means and possibilities and we should find new creative ways
to pressure Israel to give the Palestinian people their legitimate rights.
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مقــــــدمــــة
تفرض المقاطعة نفسيا كأحد أشكاؿ المقاومة في مواجية المشروع (اإلسرائيمي) الرافض
ارت التي جاءت نتيجة عممية التسوية (اإلسرائيمية) الفمسطينية بعد توقيع
لكؿ التفاىمات والقر ا
مر عمييا ما يزيد عف ثالثة وعشريف عاما دوف أف يحقؽ الشعب
اتفاقية أوسمو  1993التي ّ

الفمسطيني حممو بالعودة واقامة دولتو المستقمة ،وازاء تغيير ىذا الوضع القائـ كاف البد مف
إيجاد وسائؿ ضاغطة عمي (إسرائيؿ) إلى جانب المقاومة المسمّحة مثؿ المقاومة السممية التي
تتمثؿ في المقاطعة الفمسطينية لػ (إسرائيؿ) إضافة إلى تكويف إطار عربي يشكؿ ضغطاً أقوى
عمى (إسرائيؿ) لاللتزاـ بالتفاىمات والق اررات التي جاءت كنتيجة طبيعية لعممية التسوية بعد
أوسمو في العاـ 1993ـ ،فكانت المقاطعة العربية رداً فعمياً طبيعياً عبرت عنو مشاعر الشعوب
العربية ضد (إسرائيؿ).
ويتناوؿ ىذا الموضوع الجوانب االقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية لممقاطعة،
باعتبارىا وسيمة مف وسائؿ الضغط الجماعي التي تستخدميا مجموعة مف الدوؿ لتحقيؽ أىدافيا
السياسية واالقتصادية والعسكرية ،كما أنيا شكؿ مف أشكاؿ االعتراض واالستنكار واجبار الطرؼ
ِ
المقاطعيف ،باإلضافة إلى كونيا موقفاً ورسالة
اآلخر عمى تغيير سياساتو واإلصغاء لمطالب
احتجاج رمزي واستخداـ شرعي لحرية االختيار ،وتعبير عف الكرامة والعزة وقوة اإلرادة ،وفي
المحصمة فيي بالتالي أسيؿ وسائؿ االحتجاج والنضاؿ وأقميا جيداً وذو فعالية كبيرة وجدوى
سياسية مؤثرة.
وق د يكثر الجدؿ حوؿ العائد مف وراء المقاطعة وكثير مف اآلراء التي تحاوؿ أف تفوت
الفرصة عمى استخداـ المقاطعة في عممية المواجية ،ولكف الحقيقة التي ننطمؽ منيا ىنا في تأييد
نيج المقاطعة ىي النجاح التي تحققو عمى كافة األصعدة إذا توفر لألمة العربية إرادة حقيقية ليا
والتخمص مف التبعية وفرض سياساتيا عمي الدولة المعنية.
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أوالً -مشكمة الدراسة:
إف تطور القضية الفمسطينية منذ نكبة فمسطيف عاـ  1948وصوالً لتوقيع اتفاؽ أوسمو
في العاـ 1993ـ ،وبداية عممية التسوية السياسية وما واكبيا مف تنصؿ إسرائيمي لكؿ االتفاقيات
والتفاىمات التي جاءت نتيجة رفض كؿ المحاوالت والق اررات الداعية إلقامة الدولة الفمسطينية
ٍ
وانياء االحتالؿ وعودة الالجئيف ،استمزـ استخداـ ٍ
جديد مف أشكاؿ المقاومة والرفض ليذه
شكؿ
السياسات التي تمارسيا (إسرائيؿ) بحؽ الشعب الفمسطيني.

ثانياً -تساؤالت الدراسة:
تنطمؽ الدراسة مف سؤاؿ رئيس ،مفاده ما أثر المقاطعة العربية لـ (إسرائيل) في ظل عممية
التسوية السياسية 1095- 9113؟

التساؤالت الفرعية:
 -1ما ىي المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) مف حيث التعريؼ والمضموف؟
 -2ما أشكاؿ المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) في ظؿ عممية التسوية السياسية؟
 -3ما ىي مراحؿ المقاطعة العربية في ظؿ عممية التسوية السياسية؟
 -4ما مدى فعالية وتأثير المقاطعة العربية عمى (إسرائيؿ) في ظؿ عممية التسوية السياسية ؟
 -5ما مدى تحقيؽ الواقع العربي ألىداؼ المقاطعة في ظؿ عممية التسوية السياسية؟
 -6ما التحديات والعقبات التي واجيت المقاطعة العربية في ظؿ عممية التسوية السياسية؟

ثالثاً -أىداف الدراسة:
 -1التعرؼ إلى نشأة وتطور مفيوـ المقاطعة.
 -2استعراض أشكاؿ المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ).
 -3متابعة مراحؿ المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ).
 -4معرفة مدى فعالية وتأثير المقاطعة العربية عمى (إسرائيؿ).
 -5بياف مدى الت ازـ العرب بمقاطعة (إسرائيؿ).
 -6استعراض وتحميؿ طبيعة التحديات والعقبات التي واجيتيا المقاطعة العربية.
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رابعاً -أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في اتجاىيف
 أىمية عممية تتمثل في:
-

تعتبر مدخال ومنطمقا لمباحثيف في تحميؿ وتفسير ظاىرة المقاطعة العربية وضرورتيا
كسالح جديد في مواجية الغطرسة (اإلسرائيمية) تجاه العرب وفمسطيف

 تفيد الباحثيف في الكشؼ عف أىداؼ المقاطعة وأىميتيا في الضغط عمى (إسرائيؿ)لالستجابة لق اررات الشرعية الدولية.
 تسميط الضوء عمى أكثر أنواع المقاطعة تأثي ار في (إسرائيؿ) واالستناد عمييا لممارسةضغوط أكثر في مواجيتيا.
 أىمية عممية تتمثل في:
 تزويد صانعي القرار بالمعمومات حوؿ قضية المقاطعة بشتى أنواعيا خالؿ الفترة – 19932015ـ.
 إبراز قضية المقاطعة كأسموب ونوع جديد يمكف االعتماد عميو في استرداد الحقوؽ العربيةوالفمسطينية.
 إمكانية أف يكوف ىذا البحث شكال جديداً مف أشكاؿ المقاومة الثقافية إلى جانب األشكاؿاألخرى مف المواجية والمقاومة المشروعة ضد (إسرائيؿ).

خامساً -منيج الدراسة:
المنيجيف التالييف:
اعتمدت الدراسة عمى َ
 -9المنيج التاريخي:
اعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي ،ألف رسـ السياسات والعالقات الدولية يجب أف تمر
مف خالؿ معرفة العالقات التاريخية السابقة بيف األطراؼ بغرض تتبع الجذور التاريخية لممقاطعة
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الفمسطينية والعربية لػ (إسرائيؿ) ،ورصد وتحميؿ األحداث التي مرت بيا ،ولكف (يعيب) ىذا
المنيج أف الروايات التاريخية غير دقيقة وبيا أخطاء باإلضافة إلى حدوث تغيرات جوىرية.
 -1المنيج الوصفي التحميمي:
اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي مف أجؿ تحديد وتحميؿ خصائص ظاىرة المقاطعة
ووصؼ طبيعتيا وادراؾ العالقة بيف متغيراتيا وأسبابيا واتجاىاتيا وسبر أغوارىا والتعرؼ إلى
حقيقتيا عمى أرض الواقع.

سادساً -أدوات الدراسة:
االعتماد عمى المصادر والمراجع العربية واألجنبية والدراسات والتقارير.

سابعاً -حدود الدراسة:


الحدود الموضوعية :تأثير المقاطعة العربية عمى إسرائيؿ وعمى مستقبؿ القضية
الفمسطينية.



الحدود الزمانية2015 – 1993 :ـ.



الحدود المكانية :الوطف العربي – فمسطيف (إسرائيؿ).

ثامناً -الدراسات السابقة:
 -9دراسة البطمة وآخرون (:)1092
جاءت الدراسة بعنواف :حركة مقاطعة (إسرائيؿ) وفرض العقوبات عمييا وسحب
االستثمارات منيا ) )BDSلمتعرؼ إلى اآلليات التي تجعؿ (إسرائيؿ) تنصاع لمقانوف الدولي
وانياء احتالليا لألراضي الفمسطينية وىدفت إلى كيفية قراءة مواقؼ جيات التضامف والمطموب
منيا والسياسات واآلليات المتبعة لتنسيؽ جيود الحممة وكيفية المساىمة في إنجازات إضافية
وتجنب اإلضرار باالقتصاد العربي في (إسرائيؿ).
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 -1دراسة جودة (:)1002
جاءت الدراسة بعنواف :حمالت مقاطعة المنتجات (اإلسرائيمية) وعالقتيا باتجاىات
المصنعة محمياً ،وذلؾ لمتعرؼ إلى أنواع الحمالت التي
المستيمؾ الفمسطيني نحو المنتجات
ّ

تساىـ في مقاطعة االحتالؿ اقتصادياً وتعزيز االقتصاد الفمسطيني ،وىدفت إلى االستغناء عف

المنتجات (اإلسرائيمية) واستبداليا بالمنتجات الفمسطينية ،وكاف مف نتائجيا توجيو المستيمؾ
الفمسطيني لتعزيز المنتجات المحمية واالستغناء عف المنتجات (اإلسرائيمية) ،وضرورة تعزيز ىذا
المبدأ.
 -3دراسة الجمعية الفمسطينية لحماية المستيمك (:)1009
جاءت الدراسة بعنواف :الحممة الوطنية لتشجيع المنتجات (اإلسرائيمية) واألمريكية لمتعرؼ
إلى آراء جيود المستيمكيف في قطاع غزة حوؿ مقاطعة المنتجات (اإلسرائيمية) واألمريكية ومعرفة
آرائيـ في المنتجات الفمسطينية ومدى قدرتيا عمى تمبيو طموحاتيـ االستيالكية ،وكاف مف
نتائجيا التفاعؿ مع فعاليات الحممة والمطالبة بزيادة تطوير الصناعات المحمية والقناعة بجودة
المنتجات المحمية والقدرة عمى إنتاج صناعات منافسة وتشجيعيا.
 -2دراسة شفيق (:)9111
جاءت الدراسة بعنواف :في جنازة المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) لمتعرؼ إلى اإلنجا ازت
التي تحققيا المقاطعة بشكؿ عاـ وخاصة في الجوانب االقتصادية ،وىدفت إلى تعزيز ىذه
المقاطعة واستمرارىا ،وكاف مف تاريخيا بروز الدور الكبير الذي تمعبو المقاطعة االقتصادية في
الضغط عمى (إسرائيؿ) إذا ما توافر ليا شروط النجاح كالمساىمة مف قبؿ الجمعيات والمؤسسات
والشركات واألفراد في ىذه الحمالت.
 -5دراسة عبد اهلل (:)9111
جاءت الدراسة بعنواف :حركة مقاطعة (إسرائيؿ) وفرض العقوبات عمييا وسحب
االستثمارات منيا لمتعرؼ إلى االقتصاديات العربية وخصائصيا وآليات استخداميا في المقاطعة
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تحدث عف أنواع ىذه االقتصاديات وتأثيرىا في (إسرائيؿ) وكاف مف
نتائج الدراسة أف المقاطعة االقتصادية تساىـ  -بشكؿ كبير  -في تحقيؽ الضغط عمى
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(إسرائيؿ) عبر المقاطعة بشتى أنواعيا لالستجابة لمطالب الشعب الفمسطيني والشعوب الداعمة
لو.
 -2دراسة مغيزل (:)9121
جاءت الدراسة بعنواف :المقاطعة العربية والقانوف الدولي لمتعرؼ إلى أساليب المقاطعة
العربية وأىدافيا وفؽ القانوف الدولي وشرعية ىذه المقاطعة لممساىمة في الضغط عمى (إسرائيؿ)
لالعتراؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني ،وكاف مف نتائجيا أف العرب يممكوف قوة تمكنيـ مف الضغط
عمى (إسرائيؿ) السترداد الحقوؽ وفؽ القانوف الدولي والقدرة عمى استخداـ كافة أنواع المقاطعة
التي تساىـ  -بشكؿ كبير  -في الضغط عمى (إسرائيؿ) وتكويف لوبي يمكف أف يساىـ في انتزاع
الحقوؽ.

تاسعاً -التعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعد استع ارض الدراسات السابقة خمص الباحث إلى المالحظات التالية:
 -1إف الدراسات السابقة ميمة كنقطة انطالؽ يمكف أف يتـ االعتماد عمييا في الدراسة
واستخداميا في اكتشاؼ أفضؿ الوسائؿ العممية في عممية مقاطعة (إسرائيؿ).
 -2معظـ الدراسات السابقة تطرقت إلى أىمية المقاطعة وضرورتيا في تعزيز وسائؿ الضغط
عمى (إسرائيؿ).
 -3جميع الدراسات أكدت عمى أف المقاطعة بشتى أنواعيا تساىـ -بشكؿ كبير  -في تحقيؽ
االستجابة لمطالب الشعب الفمسطيني والشعوب الداعمة لو.
 -4بعض الدراسات وضحت اآلليات التي تجبر (إسرائيؿ) عمى االنصياع لمقانوف الدولي
وانياء احتالليا لألراضي الفمسطينية ،وىدفت إلى كيفية قراءة مواقؼ جيات التضامف
والمطموب منيا والسياسات واآلليات المتبعة لتنسيؽ جيود المقاطعة.
 -5بعض الد ارسات أوضحت أف ىناؾ نتائج إيجابية مف وراء استخداـ المقاطعة وخاصة
االقتصادية وأىمية تجنيد أصدقاء الشعب الفمسطيني مف أجؿ االنضماـ لممقاطعة بأشكاليا
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المختمفة وتسخير كؿ الوسائؿ الممكنة مف أجؿ المساىمة في إيجاد وسائؿ يمكف أف تشكؿ
ضغطاً عمى (إسرائيؿ) مف أجؿ االعتراؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني.
ونظ ار ألىمية المقاطعة كشكؿ وأداة مف أدوات المقاومة في مواجية االحتالؿ (اإلسرائيمي)
ودورىا في الضغط عمى (إسرائيؿ) مف أجؿ استرداد حقوؽ الشعب الفمسطيني المسموبة منذ
احتالؿ أرض فمسطيف وتيجير سكانيا عاـ 1948ـ ،وما تالىا مف احتالؿ لباقي أراضي
فمسطيف عاـ 1967ـ ،فقد رأى الباحث أف يتناوؿ دراسة المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) في
ظؿ عممية التسوية 2015 – 1993ـ ،لمتأكيد عمى أىمية المقاطعة وضرورتيا في رد
الحقوؽ ألصحابيا وعدـ التسميـ باألمر الواقع.
 -6عدـ وجود دراسات حوؿ المقاطعة الثقافية أو الصحفية أو مقاطعة التطبيع في الجامعات
والمؤسسات الثقافية والعممية عمى الرغـ مف أف العديد مف الدراسات تناولت مفيوـ المقاطعة
كأسموب مف أساليب المواجية.
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انفصم األول
نشأة وحطىر املقاطعت انعربيت
 المبحث األ ول :نشأة مشروع المقاطعة (أىدافو ومبادئو).
 المبحث الثاني :أساسيات النظرية العربية في المقاطعة.
 المبحث الثالث :مراحؿ المقاطعة وتأثيراتيا.

المبحث األول
نشأة مشروع المقاطعة (أىدافو ومبادئو)
بدأت المقاطعة العربية لممؤسسات والشركات الصييونية الييودية قبؿ تأسيس دولة (إسرائيؿ).
وتطورت ىذه المقاطعة العربية الرسمية بعد نكبة فمسطيف و تشكيؿ الجامعة العربية عاـ ،1948
واف كانت لـ تنفذ تنفيذاً كامالً.
وظمت ىذه المقاطعة تمارس دورىا عبر المكاتب الرسمية لجامعة الدوؿ العربية الى أف بدأت
مرحمة جديدة فرضت عمى العرب توقيع معاىدات سالـ مع (إسرائيؿ) االمر الذي ساىـ في
التخفيؼ مف حدة المقاطعة العربية وتحوليا مف شكميا الرسمي الى مقاطعة عمى المستوى
الشعبي.
وركز ىذا الفصؿ عمى نشأة وتطور مفيوـ المقاطعة العربية واالساسيات والنظريات والمرتكزات
التي وضعيا العرب لمسير نحو تحقيؽ أىداؼ المقاطعة والمراحؿ التي مرت بيا.

أوالً -تعريف المقاطعة:
ط َع
لغة :مصدر قَا َ

(معجـ المعاني الجامع)

ماعي مرسوـ .أو
إصطالحاً :االمتناع عف معاممة اآلخريف اقتصاديًّا أَو اجتماعيًّا َوْف َ
ؽ نظاـ َج ّ
ىي عممية التوقؼ الطوعي عف استخداـ أو شراء أو التعامؿ مع خدمة لجية معينة كتعبير عف
االحتجاج .أو ىي حالة مف الرفض لالحتالؿ وشكؿ مف أشكاؿ مقاومتو سياسيا واقتصاديا
وثقافيا ،ورفض التعايش والتطبيع معو.

(ابف منظور ،1970،ص)276

ونستنتج مف ىذا التعريؼ أف ىدؼ المقاطعة ىو االمتناع عف التعامؿ نيائيا مع جية
معينة لمضغط عمييا لتغيير سياستيا حوؿ قضية معينة.
-

جاء في قاموس المصطمحات الحقوقية الدولي أف" ،المقاطعة ىي إجراء تمجأ إليو الدوؿ أو
ىيئتيا وأفرادىا لوقؼ العالقات مع دولة أخرى في شتى المجاالت وعمى رأسيا العالقات
التجارية ومنع التعامؿ معيا ومع رعاياىا بقصد الضغط عمييا ردا عمى ارتكابيا ألعماؿ
عدوانية".
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-

وتعرؼ الموسوعة البريطانية المقاطعة عمى أنيا "رفض أو تحريض عمى رفض أف يكوف
ّ

ىناؾ أي تعامؿ اجتماعي أو تجاري مع طرؼ يراد الضغط عميو".

(حمداف ،2002،ص)20

ثانيا  -نشأة المقاطعة:
يعود مصطمح المقاطعة  Boycottفي التاريخ لعاـ  1880ميالدي ،وىو مشتؽ مف اسـ
الكابتف اإلنجميزي تشارلز بويكات الذي كاف يعمؿ مدي اًر عقارياً في إيرلندا ،وفي ذلؾ العاـ غضب
المزارعوف األيرلنديوف مف تشارلز بسبب رفع قيمة إيجارات األراضي ،ورفض االيرلنديوف ىذه
الزيادة ،فقابميـ تشارلز برد قاس وىو طردىـ مف األراضي التي يعمموف بيا ،عندىا غضب
اإليرلنديوف ووصفوا تشارلز بعبارات قاسية ،وساءت األحواؿ في ظؿ مقاطعة اإليرلندييف عف
العمؿ في الحقوؿ والمزارع ،ورفضوا التعاوف معو ،وسميت تمؾ الفترة بػالحرب البرية ( Land
 ،)Warوبعد ذلؾ ظير شخص بمقترح اسمو تشارلز ستيوارت يطمب مف االيرلندييف عدـ
التعامؿ مع الكابتف تشارلز ،وبعد فترة أقر الكابتف تشارلز باليزيمة ،وكانت نتيجة المقاطعة في
صالح االيرلندييف ،وأصبحت ىذه المقاطعة درساً لكؿ مف يستغؿ الضعفاء .ليذا يقولوف :إف
المقاطعة ىي سالح

الضعفاء( .أبو زيد ،1993،ص)116

لكف في التراث اإلسالمي المقاطعة تعود إلى ما قبؿ  1400سنة ،ففي السنة السابعة مف
بعثة محمد صمى اهلل عميو وسمـ ،خضع ىو وأصحابو وأقرباؤه مف بني ىاشـ وبني عبد المطمب
وكؿ مف انحاز إلييـ أو عاونيـ حتى لو كاف كفا اًر إلى مقاطعة شاممة ،اقتصادية واجتماعية
وسياسية وثقافية تمثمت في حصار شعب أبي طالب مف قبؿ قريش .حيث قرر التحالؼ أال
يناكحوا المحاصريف وال يبايعوىـ ،وال يشتروا منيـ ،وال يجالسوىـ وال يسمعوا ليـ ،وال يكمموىـ ،وال
يدخموا بيوتيـ حتى يسمموا الرسوؿ .لكف ىذه المقاطعة باءت بالفشؿ .والشاىد :أف أسموب
الحصار أو المقاطعة أسموب قديـ جداً استخدمو المشركوف ليضغطوا عمى المسمميف ،كي ينزلوا
عمى رغباتيـ منذ أربعة عشر

قرناً( .مجمس العالقات الدولية ،2004 ،ص)2

لقد نفذت الدوؿ العربية نظاماً متكامالً لمقاطعة (إسرائيؿ) طواؿ مراحؿ الصراع العربي
(اإلسرائيمي) إذ إف قرار المقاطعة تـ اتخاذه في العاـ 1945ـ أي قبؿ أف تنشأ (إسرائيؿ) نفسيا
ثـ تطور مف بعد ذلؾ فشرعت الدوؿ العربية قانوناً موحداً بشأف المقاطعة فأقامت الدوؿ العربية
جيا از مركزيا لممقاطعة سمي المكتب الرئيسي لمقاطعة (إسرائيؿ) ،وقامت كؿ دولة بإنشاء مكتب
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إقميمي خاص بيا ليتولى مراقبة تنفيذ المقاطعة في تمؾ الدولة ،وكانت المكاتب اإلقميمية ىي
التي تدعو إلى مؤتمرات نصؼ سنوية فتتخذ فييا الق اررات الخاصة بمقاطعة (إسرائيؿ) سواء
مقاطعة اقتصادية أـ سياسية.

(مركز دراسات الوحدة العربية)2004 ،

وشممت المقاطعة العربية لػ

(إسرائيؿ) عدة عناصر أىميا الحظر والحصار ونظاـ القوائـ السوداء والمشتريات الوقائية.
 -1الحظر :وىو المنع المفروض عمى جميع الصادرات أو أجزاء منيا المتجية إلى (إسرائيؿ)
أو الواردة منيا.
 -2الحصار :وىو منع االقتراب مف شواطئ الدوؿ العربية ومحاصرة سفف (إسرائيؿ) ومنعيا
مف المرور في المياه اإلقميمية العربية.
 -3نظام القوائم السوداء :وتدرج فييا أسماء المنشآت والشركات (اإلسرائيمية) التي يمنع
التعامؿ معيا ومقاطعتيا في أوقات السمـ والحرب وتشمؿ البنوؾ والمصانع والشركات.
 -4المشتريات الوقائية :وتشمؿ منع شراء المنتجات مف (إسرائيؿ) وبيعيا ومنع الحصوؿ عمييا
ويدخؿ في ىذا المجاؿ جميع المشتريات االقتصادية والعسكرية.

(حمداف  ،2002ص)21

وعمى الرغـ مف حمالت التشكيؾ في المقاطعة العربية ،وعمى الرغـ أيضا مف بعض الثغرات
التي تطرقت إلييا المقاطعة أو بعض أجيزتيا ،فإف المقاطعة نفسيا كانت جيدة التطبيؽ وعالية
الفعالية ،وليس ادؿ عمى ذلؾ مف كونيا شكمت رادعاً لحركة االستثمار (اإلسرائيمي) في الدوؿ
العربية حيث استطاعت المقاطعة العربية أف تشؽ طريقيا مف دوف مقاومة تذكر أو حتى بقبوؿ
ضمني مف قبؿ الدوؿ الصناعية المصدرة لمبالد العربية بأف تغمؽ األسواؽ العربية في وجو
(إسرائيؿ) وتتركيا مفتوحة ليما وبقي الوضع كذلؾ إلى أف سيطر الييود عمى القرار السياسي
األمريكي الذي أصبح يتخذ إجراءات لمصمحة (إسرائيؿ).

(عبد السالـ واخروف)2006،

لقد وفرت المقاطعة لمدوؿ العربية سو ار حاميا سد الطريؽ عمى آماؿ (إسرائيؿ) في أحداث
اختراقات اقتصادية وسياسية تحقؽ ليا الييمنة عمى الدوؿ العربية ،ولقد بذلت (إسرائيؿ)
والصييونية العالمية جيودا مضنية إللغاء المقاطعة أو االلتفاؼ عمييا واحتوائيا أو احتواء
آثارىا.

(مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص)17

ومف أمثمة ذلؾ فقد أصرت (إسرائيؿ) عمى أف تتضمف معاىدات التسوية عاـ 1993
نصوصا قاطعة بإلغاء المقاطعة وىي لـ تكتفي بمجرد الشرط القانوني وانما ربطت ذلؾ بنصوص
أخرى في صمب تمؾ المعاىدات تفرض التطبيؽ الفعمي إللغائيا.
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وكذلؾ بذلت الواليات المتحدة األمريكية في كامب ديفيد بصورة خاصة جيودا ىائمة
مستبقة العممية السممية نفسيا إلنياء المقاطعة ،ونظمت ىي و(إسرائيؿ) مؤتمر القمة االقتصادية
لمشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا لكي تقمب خالليا األمور رأساً عمى عقب وتضع (إسرائيؿ) داخؿ
األسوار ،حيث طُمب مف الدوؿ العربية التي لـ توقع معاىدات صمح مع (إسرائيؿ) إنياء
المقاطعة ليا وكذلؾ فإف أجيزة المقاطعة المتمثمة بالمكتب الرئيسي والمكاتب اإلقميمية أصبحت
مجمدة تماما.

(أبو شنب ،1994،ص)122

ثالثاً  -أىداف المقاطعة:
تعتبر المقاطعة وسيمة مف وسائؿ المواجية السممية وسالح مف أسمحة الدفاع تيدؼ إلى غاية
مطموبة في شتى المجاالت أىميا:

(المسمـ)2003،

 في المجال االقتصادي: -1حرماف (إسرائيؿ) مف الكسب المالي واستنزاؼ الثروات االقتصادية ليا.
 -2منع (إسرائيؿ) مف االستفادة مف المواد الخاـ والخبرات الفنية واأليدي العاممة العربية.
 -3حماية اإلنتاج الوطني لمعرب مف األضرار الناتجة مف التعامؿ مع (إسرائيؿ).
 -4تنشيط حركة العمؿ واالستثمار والتبادؿ التجاري بيف أقطار األمة بما يوفر فرص عمؿ،
ويزيد مف االستفادة مف الخبرات الفنية واأليدي العاممة والمواد الخاـ لمعرب أنفسيـ وحرماف
(إسرائيؿ) منيا.
 في المجال الثقافي:تيدؼ المقاطعة في ىذا المجاؿ إلى عدـ تمكيف (إسرائيؿ) مف التأثير الضار عمى ثقافة
العرب وسموكيـ عف طريؽ التبادؿ الثقافي والفكري بينيـ وبيف (إسرائيؿ) وحماية ىوية األمة
العربية وثوابتيا مف الغزو واالختراؽ (اإلسرائيمي) لمثقافة والتربية العربية.

(المسمـ)2003،

 في المجال السياسي والعسكري:تيدؼ المقاطعة في ىذا المجاؿ إلى إضعاؼ السياسة (اإلسرائيمية) وقوتيا أي ال يمكف لػ
(إسرائيؿ) أف تتحرؾ في المنطقة ،وأف يكوف ليا نفوذ دوف دعـ عربي قوي ،وفي حاؿ غياب ىذا
الدور والموقؼ العربي لف يكوف لػ (إسرائيؿ) أي قوة سياسية أما عمى الناحية العسكرية فحرماف
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(إسرائيؿ) مف النفط العربي والمواد الخاـ قد يؤثر عمى قوتيا العسكرية في المنطقة ويضعفيا إذا
ما كاف ىناؾ موقؼ عربي ضاغط في ىذا االتجاه.

(الشناوي ،2006 ،ص)15-14

لقد قامت جامعة الدوؿ العربية منذ تأسيسيا بإشيار سالح المقاطعة في مواجية
(إسرائيؿ) حتى يتـ تطويقيا وكشؼ مخططاتيا االستعمارية أماـ الرأي العاـ ،وىذا ما اعترؼ بو
رجاؿ السياسة والقانوف مف (اإلسرائيمييف) أنفسيـ الذيف لمسوا في المقاطعة خط ار كبي اًر عمييـ،
وحاولت الدوؿ العربية عزؿ (إسرائيؿ) سياسياً ،فاستخدمت المقاطعة سالحا قانونيا دوليا بعد أف
أجمعت ىذه الدوؿ عمى أف (إسرائيؿ) يجب أف تنسحب مف األراضي التي احتمتيا في العاـ
1967ـ ،بعد حرب يونيو/حزيراف ،وقد أيقظ ىذا القرار الواليات المتحدة األمريكية واستحثيا عمى
العمؿ الجاد في تسوية الصراع العربي (اإلسرائيمي) في الشرؽ األوسط.

(أبو شنب ،1994 ،ص)125

رابعاً -مبادئ المقاطعة
استندت المقاطعة العربية االقتصادية لػ (إسرائيؿ) عمى المبادئ التالية-:
 -1شؤون التصدير واالستيراد:
أ -التصدير:
يجب عمى المصدر الذي يقوـ بتصدير بضاعة أو سمعة يخشى تسريبيا مف دوؿ
الجامعة العربية إلى (إسرائيؿ) أف يقدـ ضمانات كافية أو تعيدات تتضمف عدـ تسريب ىذه
األشياء إلى (إسرائيؿ) وعميو أيضا أف يقدـ خالؿ فترة ال تزيد عف  6أشير شيادة وصوؿ مف
السمطات الجمركية أو مف يقوـ مقاميا بتثبيت وصوؿ البضاعة إلى بمد المقصد ،واجراء تفريغيا
ويصدؽ عمييا مف قبؿ قنصمية عربية إذا وجدت ،وذلؾ دوف إخالؿ
في مستودعات ذلؾ البمد،
ّ
بأحكاـ االتفاقيات التجارية المعقودة بيف دوؿ الجامعة ،وفي حالة تصدير مواد يكوف مف شأنيا
تقوية المجيود الحربي يمزـ المصدر تقديـ شاىدة تخميص جمركي صادرة عف بمد المقصد،
ويرجع إلى قوانيف المقاطعة العربية في تحديد المواد التي تحتاج إلييا (إسرائيؿ) ،ويخشى تسريبيا
إلييا والمواد الالزمة لتقوية المجيود الحربي.

(عبد الغني ،1993،ص)99
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ب -االستيراد:
يخضع االستيراد مف البالد األجنبية التي يخشى تسرب المنتجات (اإلسرائيمية) عف طريقيا
إلى البالد العربية لمقيود اآلتية:
-

يجب عمى المستورد أف يقدـ لمسمطات المختصة في بمده شيادة صادرة عف المصنع أو
الشركة المصدرة ومعتمدة مف السمطات المختصة في البمد المصدر تثبت أف البضاعة
المصدرة ىي مف منشأ وطني بحت لمدولة المصدرة عمى أف تكوف متضمنة اسـ المصنع أو
الشركة المنتجة ليذه البضاعة ،ويكوف مصدقاً عمييا مف أية ممثمية عربية إف وجدت في بمد
التصدير عمى أف يكوف التصديؽ منصبا عمى مضموف ومحتويات الشيادة ذاتيا وليس عمى
التوقيعات فقط ،ويمكف لمممثالت العربية االستعانة في ذلؾ بالمجاف العربية المشتركة.

-

التوصية بالعمؿ عمى استي ارد السمع والبضائع مف بمد المنشأ إف أمكف ذلؾ باستثناء ما
يستورد عف طريؽ الدوؿ األعضاء في جامعة الدوؿ العربية( .عبد الغني ،1993،ص.)100

 -1المناطق الجمركية الحرة العربية واألجنبية:
أ -تخضع البضائع والسمع المستوردة مف المناطؽ الحرة لمقيود المفروضة عمى االستيراد.
ب -تخضع البضائع والسمع المعاد تصديرىا مف المناطؽ الحرة لخارج البالد الحرة العربية
لمقيود المفروضة عمى التصدير ،وذلؾ حيف خروجيا مف ىذه المناطؽ.
ت -تبقى البضائع والسمع (اإلسرائيمية) المتجية إلى (إسرائيؿ) أو الواردة منيا أو المخالفة
لمبادئ المقاطعة العربية ممنوعة في المناطؽ الحرة.
 -3مراقبة البيوت المالية والمصرفية:
تقوـ كؿ دولة عربية بإحكاـ الرقابة وتشديدىا عمى المصارؼ والبيوت المالية والحواالت
البريدية لمحيمولة دوف تسرب األمواؿ مف (إسرائيؿ) والييا وبصفة خاصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة
إليقاؼ جميع المصارؼ الموجودة في البالد العربية التي تعمؿ لحساب (إسرائيؿ) أو الترويج
لمصالحيا.

(عوض وآخروف ،2007 ،ص)261
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 -2الطرود البريدية:
أ -تعفى الطرود البريدية الواردة إلى البالد العربية والتي تحتوي عمى ىدايا لالستعماؿ الشخصي
أو نماذج أو عينات تجارية مف شرط تقديـ شيادة المنشئ إذا توافرت الشروط التالية:
 فحص جميع الطرود قبؿ اإلفراج عنيا ،لمتأكد مف أف محتوياتيا ال تتضمف منتجات(إسرائيمية) ولـ يدخؿ فييا جزئ مف مادة أو عمؿ (إسرائيمي) أو مف إنتاج شركة محظور
التعامؿ معيا.
 أف ال تشكؿ محتويات الطرود البريدية ما يمكف استغاللو في األغراض التجارية. ال يجوز اإلفراج عف البضاعة الواردة داخؿ الطرود البريدية إذا كانت ال تحمؿ عالماتتشير إلى جية صنعيا ومنشأىا إال بعد التحقؽ الدقيؽ مف ذلؾ.
ب -يترؾ لمدوؿ العربية وفقا لقوانينيا تحديد قيمة الطرود البريدية الواردة لالستعماؿ الشخصي
أو كنماذج بريدية أو تعفى مف شروط تقديـ شيادة المنشأ.
 -5اإلجراءات التي تتخذ ضد عمالء (إسرائيل):

(محافظة واَخروف ،1992،ص)211

(جامعة الدوؿ العربية )1981

أ -مراقبة أعمال التجار المشتبو بيم:
حيث يقوـ المكتب اإلقميمي بتزويد لجاف االستيراد والتصدير أو الدوائر ذات االختصاص
بما يرد إليو مف معمومات تتعمؽ بالتجار المشتبو فييـ بأنيـ يتعامموف مع (إسرائيؿ) وتوضع
الطمبات التي يتقدموف بيا تحت المراقبة الشديدة.
ب -األشخاص الذين صدرت ضدىم أحكام التصاليم بـ (إسرائيل):
يقوـ المكتب اإلقميمي لممقاطعة بالتوسط لدى اإلدا ارت المختصة لتزويد المكتب الرئيس
بأسماء األشخاص الذيف صدرت ضدىـ أحكاـ أو حامت ضدىـ الشبيات كونيـ مف
عمالء(إسرائيؿ) ،ويقوـ المكتب الرئيس بتجميع ىذه المعمومات في قائمة سرية تشمؿ صورىـ
وممخص األحكاـ الصادرة ضدىـ وتعميميا عمى الجيات المختصة في الدوؿ العربية.
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ت -الييود الذين حرموا من جنسية دولة عربية:
يجب عمى جميع البالد العربية أف تتخذ اإلجراءات الالزمة لمنع أي ييودي حرـ مف
جنسية أي دولة عربية أو أنييت إقامتو فوؽ أراضييا لثبوت تعاممو مع (إسرائيؿ) أو اتصالو بيا
مف دخوؿ أر ٍ
اض عربية أخرى مف دوؿ الجامعة الدوؿ العربية أو اإلقامة فييا.
 -2االستعانة بالممثميات العربية في الخارج:
يكوف لمكاتب المقاطعة حؽ االتصاؿ بالممثميات العربية في الخارج لالستعانة بيا في سير
عمؿ المقاطعة مف حيث االستعالـ عف النشاط الذي يبديو السماسرة األجانب في تصريؼ
منتجات (إسرائيؿ) عف طريؽ البمداف الموجودة بيا والتحقؽ مف وصوؿ البضاعة المصدرة مف
البالد العربية إلى تمؾ البالد والتثبت مف صحة شيادات المنشأ والفواتير أو ما شاكؿ ذلؾ.

(عبد

الغني ،1993،ص)107

 -7مكافحة التيريب من البالد العربية:
يجب عمى البالد العربية والسيما التي ليا حدود مشتركة مع (إسرائيؿ) بتشديد رقابتيا
عمى الحدود البرية والبحرية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لقمع التيريب المباشر.
أ -مراقبة المناطق المتاخمة لمحدود (اإلسرائيمية):
يجب تقدير حجـ البضائع التي تقوـ كؿ دوؿ عربية بإرساليا عمى أقاليميا الواقعة عمى
الحدود المتاخمة لػ (إسرائيؿ) بحيث ال تزيد عف القدر الذي يفي بحاجة المقيميف فييا حتى ال
يكوف ىناؾ متسع لتيريبيا إلى (إسرائيؿ).
ب -تيريب العمالت الفضية إلى الخارج:
 يجب عمى الدوؿ العربية مراعاة عدـ زيادة قيمة عمالتيا الفضية عف قيمتيا الرسمية منعاًمف محاوالت تيريبيا.
 إدراج كؿ رعايا الدوؿ العربية الذيف يثبت اشتراكيـ في عمميات تيريب العمالت مف البالدالعربية في قائمة المشبوىيف بحيث ال يسمح ليـ مغادرة البالد العربية إلى الخارج.
 إبعاد األجانب الذيف يثبت اشتراكيـ في عمميات التيريب مف البالد العربية وادراج أسماءىـفي قائمة الممنوعيف مف دخوليا ،وحظر التعامؿ معيـ بطريؽ مباشر أو غير مباشر.

16

ت -منع تسريب البترول إلى (إسرائيل)
 يوصي مجمس جامعة الدوؿ العربية بأف تحذوا جميع الدوؿ العربية حذو المممكة العربيةالسعودية والجميورية الع ارقية عاـ  1963في اتخاذ إجراءات فعالة بعدـ تسريب البتروؿ إلى
(إسرائيؿ) وأخذ التعيدات الكافية مف الشركات المنتجة والمصدرة بضرورة مراعاة ذلؾ.
 يوصي المجمس حكومات الدوؿ العربية واألمانة العامة بجامعة الدوؿ العربية باالتصاؿبالطرؽ الدبموماسية التي تراىا ببعض البالد العربية بغية منع دخوؿ البتروؿ الناتج مف
أراضييا إلى (إسرائيؿ) عف طريؽ الشركات التي ليا حؽ االستقالؿ في بالدىا سواء أكاف
ذلؾ بطريؽ مباشر أـ غير مباشر ،كما يوصي المجمس أف تستخدـ الحكومات العربية
نفوذىا لدى تمؾ الشركات لعدـ تمويف (إسرائيؿ) بشيء مف البتروؿ العربي مع بذؿ الجيود
الدبموماسية لدى الدوؿ المصدرة لمبتروؿ العربي لمنع إعادة تصديره خاماً أو مكر اًر إلى
(إسرائيؿ).
وفي حالة تيريب البترول تتخذ اإلجراءات التالية:
أ-

مصادرة البتروؿ ومنتجاتو المتجية إلى (إسرائيؿ).

ب -منع الوقود والتمويف عف الناقالت التي قامت بالتيريب.
ت -وضع ىذه الناقالت في القائمة السوداء.
ث -النظر في إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الشركات أو الدوؿ صاحبة الناقالت الميربة.
ج -اشتراؾ مكاتب المقاطعة في المجمة األسبوعية التي تيتـ بجميع حركات البواخر
والناقالت في العالـ لمتعرؼ بصورة خاصة لحركات سير الناقالت التي تذىب لػ
(إسرائيؿ)

.

(عوض وآخروف ،2007 ،ص)268

 -1الشركات والمؤسسات األجنبية التي تتعاون مع (إسرائيل):
ُيحظر بق اررات تصدر عف السمطات المختصة في حكومات الدوؿ العربية بناء عمى

توصية مؤتمر ضباط االتصاؿ مع الشركات أو المؤسسات األجنبية العامة أو الخاصة في

الحاالت التالية ،وذلؾ إذا لـ تجعؿ موقفيا يتفؽ وأحكاـ قانوف المقاطعة خالؿ مدة إنذارىا.
(قبيصي ،2011،ص)429
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أ -إذا أنشأت ليا مصنعاً في (إسرائيؿ).
ب -إذا أنشأت ليا مصنعاً لمتجميع في (إسرائيؿ).
ت -إذا كاف ليا وكالء عاموف أو مكاتب رئيسية لمشرؽ األوسط في (إسرائيؿ).
ث -إذا ساىمت في شركات أو مصانع (إسرائيمية).
ج -إذا قدمت المشورة أو الخيرة الفنية إلى المصانع (اإلسرائيمية).
ح -إذا امتنعت عف اإلجابة خالؿ فترة اإلنذار عما يطمب منيا مف أسئمة تستيدؼ إيضاح
وضعيا وتحديد عالقتيا مع (إسرائيؿ).
خ -إذا انطبقت عمييا األحكاـ الواردة في المادة األولى مف قانوف المقاطعة العربية كاألحكاـ
الخاصة والشركات األجنبية التي تعمؿ لحساب (إسرائيؿ).
 -1شركات المالحة األجنبية:
تدرج البواخر والناقالت وغيرىا مف وسائؿ النقؿ البحري األجنبية في القائمة السوداء إذا
ارتكبت األفعاؿ اآلتية:
أ -إذا ثبت أنيا مرت بميناء عربي وآخر (إسرائيمي) في رحمة واحدة "ذىاباً واياباً" ويسري ىذا
الحكـ سواء أكاف ىذا الميناء تابعاً لدولة عضو في الجامعة العربية أـ غير عض ٍو وتستثنى
مف الحكـ السابؽ البواخر السياحية العالمية وفؽ الشروط التالية:
 أف يكوف قدوـ البواخر السياحية إلى الموانئ العربية أوال. أف تخط السمطات المختصة في الدوؿ العربية تاريخ الرحمة السياحية قبؿ بداية رحمتيابخمسة عشر يوماً عمى األقؿ.
 أف تكوف الرحمة السياحية بالمعنى المتعارؼ عميو.ب -إذا نقمت مواد أو أدوات تفيد المجيود الحربي لػ (إسرائيؿ) ،ولو لـ تمر عمى ميناء عربي
وأخر (إسرائيمي) في أف واحد.
ت -إذا أُجرت لشركات أو ىيئات (إسرائيمية).
ث -إذا نقمت منتجات (إسرائيؿ) الصناعية والتجارية والزراعية.
ج -إذا نقمت مياجريف ييود إلى فمسطيف المحتمة.
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ح -إذا امتنعت عف تقديـ السجالت والقوائـ وسائر األوراؽ التي ترى أجيزة المقاطعة أنيا الزمة
لمكشؼ عف المخالفات السابقة لمباخرة أو الناقمة والتي ارتكبتيا في رحالت سابقة إلى
الموانئ (اإلسرائيمية) أو أثناء عمميا عمى خطوط مالحية ثابتة مع (إسرائيؿ) ،وذلؾ خالؿ
الميمة التي تحدد ليا.

(عبد الغني ،1993،ص)108

وتكوف الميمة ىي أوؿ رحمة تالية لمباخرة أو الناقمة إلى أي بمد عربي إذا كانت تعمؿ عمى
خط مالحي ثابت مع البالد العربية ،فإذا لـ تكف تعمؿ عمى خط مالحي ثابت مع البالد العربية
فتكوف الميمة ىي ثالثة أشير مف تاريخ االتصاؿ بالباخرة أو الشركة المالكة أو المديرة ليا.
ويجوز في الحالتيف المشار إلييا تمديد الميمة مرة أخرى إذا أبدت الشركة أو رباف السفينة أسباباً
معقولة.

(سويد)2005 ،

ويترتب عمى اإلدراج في القائمة السوداء حرماف البواخر أو الناقالت المخالفة مف الشحف
والتفريغ والتمويف بالمياه والوقود والمواد الغذائية ومستمزمات أخرى ،ىذا ويمكف رفع الباخرة أو
الناقمة مف القائمة السوداء إذا قدـ أصحابيا الضمانات الكافية بعدـ تكرار اقترافيا أية مخالفات
أخرى ألنظمة المقاطعة ومبادئيا واذا ارتكبت إحدى وسائؿ النقؿ المشار إلييا مخالفة جديدة يعاد
إدراجيا في القائمة السوداء بصفة نيائية.

(جامعة الدوؿ العربية ،1981 ،ص)311

وتدرج أيضا في القائمة السوداء بصفة نيائية كؿ باخرة أجنبية تستخدـ بحارة عرب إذا
ثبت أنيا قد رست وعمييا البحارة العرب في الميناء (اإلسرائيمي) عمى أف تخطر الشركة المالكة
ليا مف قبؿ أجيزة المقاطعة باإلجراء الذي اتخذ ضدىا ،والتنبيو عمييا بأنو إذا تكرر ىذا المسمؾ
مف إحدى بواخرىا فسيؤدي ذلؾ إلى حظر التعامؿ معيا ومع كؿ البواخر التي تممكيا.
وتوضع أيضا في القوائـ السوداء بصفة نيائية جميع البواخر التي تحمؿ الجنسية (اإلسرائيمية)
مف قبؿ حتى إذا انتقمت ممكيتيا إلى شركات أجنبية أخرى وتمتعيا بجنسيتيا.

(جامعة الدوؿ

العربية ،1981،ص)313

 -90شركات الطيران األجنبية:

(عبد الفني ،1993 ،ص)109

أ -حرماف الطائ ارت التي تيبط في رحالتيا في الشرؽ األوسط في مطار (إسرائيمي) مف المرور
فوؽ أراضي تمؾ البالد مع عدـ منحيا أي تسييالت.
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ب -تحرص الدوؿ العربية عمى أف تضمف اتفاقياتيا وما تمنحو مف تصريحات لمطيراف تشريعات
صريحة لمنع نقؿ البضائع التي حددىا قانوف المقاطعة العربية ،وأبرز العقوبات التي تفرض
عمى المخالفيف بأحكاـ ىذا القانوف.
ت -تعمؿ الدوؿ العربية عمى إعالف الحظر المنصوص عميو في قانوف المقاطعة وغيره مف
التشريعات والق اررات المماثمة ،وما يترتب عمى تمؾ التشريعات مف عقوبات تتصؿ بشؤوف
الطيراف واخطار الييئة الدولية لمطيراف بذلؾ.
ث -مناشدة الدوؿ العربية التي لـ تنخرط في سمؾ اتفاقية شيكاغو الدولية لمطيراف المدني بضرورة
االنضماـ إلييا ،وليا أف تتخذ مف التحفظات ما يكفؿ ليا حماية مصالحيا.
ج-يسمح لمطائرات األجنبية التي تنقؿ سياحاً في رحالت جماعية إلى البالد العربية و(إسرائيؿ)
بالطيراف في األجواء العربية واليبوط في مطاراتيا إذا توافرت الشروط اآلتية:

(قبيصي،2011،

ص)435

 تخطر السمطات المختصة بالدوؿ العربية بتاريخ الرحمة السياحية مسبقاً وفقاً لألنظمةالمعموؿ بيا في كؿ دولة عربية.
 يقتصر ىذا السماح عمى الرحمة السياحية بالمعنى المتفؽ عميو ،فال ينطبؽ عمى البضائع أوالسمع أو الركاب العادييف.
 أف ال يكوف مف بيف الركاب سياح يتمتعوف بالجنسية (اإلسرائيمية). عدـ مساىمة رأس الماؿ (اإلسرائيمي) بطريؽ مباشر أـ غير مباشر في الشركات التي تمتمؾالطائرة المقمة لمسياح.
 قدوـ السياح بيذه الطائرة إلى البالد العربية أوالً. عدـ توجو الطائرة المقمة لمسياح مف الدوؿ العربية إلى (إسرائيؿ) مباشرة وانما يجب أف توليوجييا شطر منطقة تأميف دولة أجنبية أخرى.
 -99عدم االعتراف بـ (إسرائيل) أو إقامة عالقات معيا:
إف القاعدة العامة في عالقة المسمميف بغيرىـ أنيا عالقة تعاوف ومودة وتبادؿ لمخدمات
والمنافع ،ولكف إذا عمؿ غير المسمميف عمى تقويض أركاف تمؾ العالقة بحقدىـ األثيـ وعدوانيـ
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عمى المسمميف والنيؿ مف حقوقيـ كاف عمى ىؤالء األخيريف مقابمة االعتداء بالمثؿ ،وذلؾ بقتاليـ
وعدـ إقامة أي عالقات مف أي نوع معيـ.
ِ
اعمَموا أ َّ َّ
اعتَ َدى عمَ ْي ُكـ  َّ َّ
يف]
اعتَ ُدوا َعمَ ْي ِو بِ ِم ْث ِؿ َما ْ
اعتَ َدى َعمَْي ُك ْـ فَ ْ
[فَ َم ِف ْ
َف الموَ َم َع اْل ُمتَّق َ
َ ْ
ۚ َواتقُوا الموَ َو ْ ُ
[البقرة.]194 :
لذلؾ فقد أيقنت جامعة الدوؿ العربية أف حروب األمة العربية ضد (إسرائيؿ) ومقاطعتيا ليست إال
سبيالً لالستقرار والسالـ في المنطقة بالضغط عمييـ وىز اقتصادىـ ،وكما أيقنت جامعة الدوؿ
العربية أيضا أف مقاطعة (إسرائيؿ) التي اقترفت المحرمات وتطاولت عمى المقدسات أمر يحتمو
اجب يتطمبو اإلسالـ باإلضافة إلى كونيا عمالً قانونياً وسياسياً عادالً وىو مبدأ المعاممة
الديف وو ُ
بالمثؿ.

(مغيزؿ ،1968،ص)39

مف ىنا ندرؾ حقيقة اف العرب قد خاضوا سياسة فعالة وواقعية لحمالت المقاطعة الممنيجة ضد
(إسرائيؿ) مف خالؿ ارساء قواعد أساسية في التعامؿ مع (إسرائيؿ) كاف يمكف اف يكوف ليا بالغ
األثر في الضغط عمييا وارضاخيا لو تـ تفعيميا واستمرارىا واستغالؿ القوة العربية الموحدة مف
خالؿ جامعة الدوؿ العربية التي اتخذت قرار المقاطعة.
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المبحث الثاني
أساسيات النظرية العربية في المقاطعة
إف (إسرائيؿ) تمثؿ خط اًر ليس عمى الفمسطينييف فقط وانما عمى األمة العربية جمعاء
بغض النظر عف طبيعة العالقات التي تربطيا بالدوؿ العربية سواء كانت تمؾ العالقات سممية أو
دوف ذلؾ ،ألنيا تضمر سياسة عدوانية تبغي مف ورائيا القضاء عمى الشرؽ العربي ،لذلؾ فإف
ميادنة (إسرائيؿ) إذا لـ تقترف بالحرص والحذر سوؼ تجر عمى الدوؿ العربية الخراب والدمار.
(زعيتر ،1965،ص)287

خاضت الجيوش العربية بعد احتالؿ أرض فمسطيف حروباً ثالثاً في األعواـ ،1956 ،1948
 1967ولكنيا ىزمت أماـ القوة العسكرية والدعـ البريطاني واألمريكي آنذاؾ ،ولقد استغمت القوى
المعادية ىذه اليزائـ بشف حممة ضارية لتحطيـ الروح المعنوية لدى األمة العربية التي أدركت أنو
مف الصعب خوض حروب أخرى ضد (إسرائيؿ) بسبب تفوقيا العسكري وسياستيا القائمة عمى
إقناع العرب بعدـ جدوى المغامرة في حروب أخرى.

(زعيتر ،1965،ص)299

لذلؾ لجأت الدوؿ العربية الستخداـ سالح المقاطعة في وجو (إسرائيؿ) مف أجؿ الضغط عمييا
وحصارىا ،واعتمدت عمى عدة أساسيات ونظريات مف أجؿ ذلؾ ،ويمكف توضيح ذلؾ عمى
النحو التالي:

أوالً -المقاطعة من الدرجة األولى:
وىي تعني مقاطعة السمع (اإلسرائيمية) ومنع التعامؿ بيا في األسواؽ العربية حيث قررت
جامعة الدوؿ العربية اعتبا اًر مف كانوف أوؿ  /ديسمبر  1945التدخؿ مباشرة في عممية المقاطعة
لمساعدة الفمسطينييف في إغالؽ أبواب األسواؽ العربية في وجو الصناعة (اإلسرائيمية) والبضائع
بمختمؼ أنواعيا ،واف المنتجات والمصنوعات (اإلسرائيمية) غير مرغوب فييا ،ألف إباحة دخوليا
إلى البالد العربية يؤدي إلى تحقيؽ األغراض السياسية لمصييونية ،وطالبت الدوؿ األعضاء أف
اء أجاءت مف فمسطيف
تتخذ اإلجراءات لمنع ىذه المنتجات والمصنوعات مف دخوؿ بالدىا سو ً

مباشرة أـ عف طريؽ آخر ،وكذلؾ مقاومة الصناعة (اإلسرائيمية) بأي وسيمة ممكنة.
وآخروف ،2007 ،ص)263
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(عوض

كما دعت البمداف العربية غير الممثمة في مجمس الجامعة إلى التضامف والتعاوف مع دوؿ
الجامعة في ىذا القرار ،وقررت تأليؼ لجنة مف الدوؿ الممثمة في الجامعة بالتنسيؽ واإلشراؼ
عمى تنفيذ ىذا القرار ،وبناء عميو تألفت المجنة الدائمة لممقاطعة وبدأت نشاطيا في  5كانوف
ثاني /يناير 1946ـ ،وقدـ أعضاؤىا ق اررات حكوماتيـ بشأف مقاطعة المنتوجات والمصنوعات
الييودية في فمسطي ػف ،كم ػا قررت إنش ػ ػ ػاء مكتب دائ ػ ػ ػـ في فمسطيف تك ػ ػوف ميمتو اإلرشػ ػاد إلى
ىذه المصنوعات إلحكاـ مقاطعتيا ،والتعرؼ إلى الصناعات العربية لمتوجيو بمساعدتيا.

(عوض

وآخروف ،2007 ،ص)263

وفي حزيراف/يونيو 1946ـ نظّـ مجمس الجامعة العربية مسألة المقاطعة ،وقرر إنشاء
لجاف لممقاطعة في فمسطيف وفي كؿ دولة مف دوؿ الجامعة لإلشراؼ المحمي ،وتكوف ىذا المجاف
عمى صمة بالمجنة الدائمة لألمانة العامة كما قرر المجمس مقاطعة الخدمات الييودية في
فمسطيف كالبنوؾ وشركات التأميف وغيرىا ،ورأي أال تكوف المقاطعة سمبية بؿ إيجابية بمعنى أف
يقوـ العرب بإنشاء صناعات تحؿ محؿ الصناعات (الييودية ،وفي أيموؿ /سبتمبر  1947عزز
مجمس الجامعة إجراءات المقاطعة باالستجابة لسمسمة اإلجراءات التي أوصت بيا المجنة الدائمة
لممقاطعة وصارت البمداف العربية عمى تحقيؽ إحكاميا حتى عاـ 1948ـ.
ار شامالً يقضي بإنشاء مكتب رئيسي
وفي أيار/مايو 1948ـ ،أصدر مجمس الجامعة قر اً
لممقاطعة ،يكوف مركزه دمشؽ وانشاء مكاتب إقميمية لممقاطعة في كؿ دولة عربية وأوصت الدوؿ
األعضاء باتخاذ ما يمزـ مف تدابير إدارية وتشريعية لتنفيذ لمقاطعة وزجر مف يثبت عميو مف
رعاياىا والمقيميف فييا التعامؿ مع (إسرائيؿ) ،وبناء عمى ىذه الق اررات تـ تشكيؿ المكاتب
اإلقميمية لممقاطعة في الدوؿ العربية ،وفي تشريف الثاني /نوفمبر 1951ـ سنت الدوؿ العربية
التشريعات الالزمة لتنظيـ المقاطعة داخؿ كؿ منيا.

(عوض وآخروف ،2007 ،ص)264

ثانياً -المقاطعة من الدرجة الثانية:
وىي تعني مقاطعة الشركات التي تتعامؿ مع (إسرائيؿ) وتيتـ ىذه المقاطعة بالمجاالت
كافة وفي مقدمتيا النفط والمصارؼ وشركات التأميف والمؤسسات الثقافية والشركات السينمائية
والممثميف األجانب والضالعيف مع (إسرائيؿ) ،واإلنتاج التمفزيوني والمطبوعات األجنبية المتضمنة
دعاية لػ (إسرائيؿ) أو طعناً في العرب.

(عبد الغني ،1993،ص)99
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ويتـ إحكاـ المراقبة عمى المقاطعة عبر مراقبة البيوت المالية وأعماؿ التجار المشتبو في
تعامميـ مع (إسرائيؿ) ،وتبادؿ المعمومات ومكافحة التيريب عمى الحدود ومراقبة المناطؽ
المتاخمة لمحدود واتخاذ سمسمة مف اإلجراءات لمحيمولة دوف تسرب النفط إلى (إسرائيؿ) عبر ىذه
الشركات واالستعانة بالممثميات العربية في الخارج.
وتضمنت أحكاـ ىذه المقاطعة مف الدرجة الثانية مجموعة إجراءات خاصة بحاالت رفع
المقاطعة واستثنائيا عمى األشخاص الطبيعييف واالعتبارييف والحاالت التي يسمح فييا باستيراد
بعض منتوجات شركات محظور التعامؿ معيا مثؿ قطع غيار المركبات المتداولة واألوربية.
(عبد الغني ،1993،ص)111

لقد نشطت أجيزة المقاطعة العربية خالؿ ىذه المرحمة ودخمت المقاطعة العربية لػ
(إسرائيؿ) مرحمة ميمة أزعجتيا ،وسببت ليا مخاسر اقتصادية كبيرة بفضؿ اتساع رقعة المقاطعة
لتشمؿ كثي ار مف الدوؿ اإلسالمية ،ودوؿ عدـ االنحياز وبدأت الشركات الغربية واألوربية تراجع
موقفيا وتراعي القواعد التي وضعيا مكتب المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) وىو ما أثر كثي ار في
االقتصاد (اإلسرائيمي) وفي حركة التنمية واالستثمار فييا.
لقد حققت المقاطعة العربية في ىذا المجاؿ إنجازات ميمة ،وطبقت العقوبات بحؽ
شركات عالمية كبيرة واضطر بعضيا إلى التخمي عف النشاطات والمؤسسات التي سببت
مقاطعتيا وبذلت جيوداً حثيثة لمحصوؿ عمى موافقة إللغاء مقاطعتيا ،كما شكمت رادعا لحركة
االستثمار األجنبي في (إسرائيؿ) أثر في تدفؽ ىذا االستثمار طواؿ فترة المقاطعة ،وبمغت ذروة
تجمياتيا في الحظر النفطي الذي فرضتو البمداف العربية عمى الدوؿ الداعمة لػ (إسرائيؿ) في
حرب تشريف أوؿ/أكتوبر 1973ـ ،وكرست الواليات المتحدة جيودا حثيثة لمقاومة مقاطعة
(إسرائيؿ) ومعاقبة الشركات التي تتعامؿ مع شروط المقاطعة العربية أو تنصاع ليا.
(الحصري)2002،

ثالثاً -المقاطعة من الدرجة الثالثة:
وىي تعني مقاطعة الشركات التي تتعامؿ مع الشركات التي تتعامؿ مع (إسرائيؿ) حيث
سعى العرب إلى تجديد المقاطعة مع (إسرائيؿ) مف خالؿ عدـ التعامؿ مع أي شركة ليا تعامؿ
مباشر أو غير مباشر مع (إسرائيؿ) في شتى المجاالت االقتصادية ،واالنصياع إلجراءات
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المكتب الرئيسي لممقاطعة ،وشددت الجامعة مف إجراءتيا في التعامؿ مع ىذه الشركات ،األمر
الذي ساىـ في لجوء (إسرائيؿ) إلى وسائؿ وأساليب إلفقاد ق اررات المقاطعة قوتيا وتأثيرىا
المطموبيف ،ومنيا سعي (إسرائيؿ) المتواصؿ لدى السوؽ األوربية المشتركة ولدى الدوؿ األعضاء
فييا إلقامة عالقات خارجية معيـ لتأكيد الوجود (اإلسرائيمي) في إطار األسرة الدولية لمحصوؿ
عمى تسييالت وتفضيالت لمنتجاتيا المصدرة إلييا ولمتعامؿ معيا لدفع اإلعانات لمعديد مف
الصادرات (اإلسرائيمية) حتى تستطيع أف تجد مكانا ليا في األسواؽ الخارجية ،وعقد العديد مف
االتفاقات التجارية واالقتصادية مع عدد مف البمداف واستخداـ األساليب والوسائؿ غير النظامية
لتيريب المنتجات (اإلسرائيمية) ،ودفع بعض الشركات األجنبية لعدـ االمتثاؿ لق اررات المقاطعة
وتوجيو العداء ضد الدوؿ العربية ،وتشجيع ىذه الشركات لممبادرة في إقامة مشاريع اقتصادية
واستثمارىا في (إسرائيؿ) ،وكذلؾ سعييا لدى الدوؿ األخرى وخاصة المساندة ليا كالواليات
ِ
صحاب رؤوس األمواؿ مف رعاياىا
المتحدة األمريكية وألمانيا الغربية وبريطانيا لكي تمنح أ
التسييالت الكافية لمعمؿ في

(إسرائيؿ)( .مركز بحوث الشرؽ االوسط)2011،

مف ناحية أخرى تعرضت الكثير مف الشركات العالمية التي تتعامؿ مع الدوؿ العربية
لضغوطات وتيديدات (إسرائيمية) ،لحمميا عمى فتح فروع ليا في إسرائيؿ تحدياً ألنظمة المقاطعة
العربية في محاولة لعرقمة أعماليا وضرباً لمبادئيا ،وكاف ذلؾ بمثابة رد فعؿ آخر لجأت إليو
إسرائيؿ لمتخفيؼ مف حدة المقاطعة العربية الضاربة عمييا ولكف دوف جدوى ،ألف كؿ ىذه
الجيود (اإلسرائيمية) فشمت حيث أعدت لجنة مكافحة المقاطعة التابعة لمؤتمر رؤساء المنظمات
الييودية األمريكية كتاباً أسود ضد ىذه الشركات ،كما أعمنت المنظمات الييودية عف توقؼ
أعضائيا عف استخداـ طائرات شركة الطيراف اليابانية في رحالتيـ بسبب التزاميا بمبادئ
المقاطعة العربية وبدأت ىذه المنظمات حمالت دعائية لمتأثير عمى مبيعات سيارات داتسوف
وتويوتا في الواليات المتحدة األمريكية بسبب عدـ موافقتيا عمى فتح فروع ليا في إسرائيؿ ،ىذا
إلى جانب عمميات االغتياؿ التي أقدمت عمييا ضد أصحاب الشركات التي استجابت لممقاطعة
العربية ونفذتيا ،كما مارست السمطات (اإلسرائيمية) ضغوطا عمى الكثير مف الدوؿ األوربية
وبرلماناتيا إلصدار التشريعات التي تندد بالمقاطعة وتقؼ عقبة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا والتزاـ
شركاتيا بعدـ االستجابة ليا ،وكاف ذلؾ بمثابة رد فعؿ ضد المقاطعة العربية إثر تأييد العالـ ليا
واالستجابة لمطالبيا العادلة.

(الحصري)2002،
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المبحث الثالث
مراحل المقاطعة وتأثيراتيا
أوالً -المقاطعة العربية بعد كامب ديفيد واتفاقية السالم ()9113-9171
عمى الرغـ مف أف المقاطعة العربية قد تمقت ضربة عنيفة بسبب إسقاط مصر المقاطعة
في إطار اتفاقية كامب ديفيد 1978ـ ومعاىدة السالـ 1979ـ ،فقد استمر سريانيا مف جانب
الدوؿ العربية و باقي البمداف العربية ،وساعد عمى استمرار تماسكيا اإلجراءات العربية التي تـ
اتخاذىا تجاه سياسة الرئيس السادات والحركة االحتجاجية الواسعة في مصر تجاه التطبيع مع
إسرائيؿ والتي شممت كؿ التيارات السياسية واالجتماعية في مصر ىذه الفترة ،فعمى الرغـ مف
جموح السياسة المصرية تجاه التطبيع خالؿ فترة الرئيس السادات وتحديو اإلجماع العربي ،فقد
حرصت الحكومة المصرية عمى تفادي آثار المقاطعة ،ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ تكونت شركة
خاصة لمطيراف و ىي (ايرسينا) لمعمؿ عمى خط القاىرة – تؿ أبيب لتفادي تعرض شركة مصر
لمطيراف لػأحكاـ المقاطعة .
لقد أثرت مرحمة دخوؿ مصر واألردف مع (إسرائيؿ) في معاىدات سالـ في عمؿ أجيزة
المقاطعة وعدـ انتظاـ مؤتمراتيا وبدأت تبرز بعض العقبات مثؿ غياب ضباط اتصاؿ المكاتب
اإلقميمية وعدـ االلتزاـ بحضور دو ارت المؤتمرات اإلقميمية المقاطعة لػ (إسرائيؿ) األمر الذي أدى
إلى عدـ اكتماؿ النصاب القانوني والتقاعس عف تنفيذ مضموف قرار القمة العربية رقـ ( ) 202
بتاريخ  /28آذار – مارس 2001بشأف تفعيؿ المقاطعة العربية ضد (إسرائيؿ) ومقاومة التغمغؿ
(اإلسرائيمي) في الوطف العربي وذلؾ لعدـ الوفاء بالواجبات والق اررات التي تصدرىا أجيزة المكتب
الرئيسي لمقاطعة (إسرائيؿ) .

(عوض وآخروف ،2007 ،ص)119

لكف أخطر التحديات التي واجيت المقاطعة جاءت خالؿ عممية خمط األوراؽ التي
أعقبت مؤتمر مدريد وانخراط البمداف العربية في مفاوضات السالـ الثنائية والمفاوضات المتعددة
األطراؼ وما انبثؽ عنيا مف اتفاقيات أوسمو و وادي عربة ،وكذا مف آليات مثؿ المؤتم ارت
االقتصادية لمشرؽ األوسط و شماؿ أفريقيا إلى جانب انطالؽ التطبيع الرسمي في إطار اتفاقيات
أوسمو ووادي عربة وطمبيا مف البمداف العربية التي لـ توقع معاىدات صمح مع (إسرائيؿ) إنياء
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المقاطعة ونفذ معظميا إنياء المقاطعة مف الدرجتيف الثانية والثالثة في عاـ 1994ـ بزعـ تعزيز
التقدـ الحادث آنذاؾ في مسيرة التسوية السياسية ،كما تحممت المقاطعة مف الدرجة األولى عمميا
وأصبحت أجيزة المقاطعة  -المكتب الرئيسي والمكاتب اإلقميمية مجمدة مف الناحية العممية.
(عوض وآخروف ،2007 ،ص)120

ثانياً -محاولة إحياء المقاطعة العربية :1009
أصدر مؤتمر القمة العربية في دورة انعقاده في األردف ق ارره رقـ  202بتاريخ /28أذار-
مارس  2001بشأف تفعيؿ المقاطعة العربية ومقاومة التغمغؿ (اإلسرائيمي) في الوطف العربي،
وعقد فريؽ العمؿ مف الفنييف والمعنييف في شؤوف المقاطعة في الدوؿ العربية في مدينة دمشؽ
مؤتم ار بتاريخ  30-29تموز  /يوليو 2001ـ لبحث سبؿ تنفيذ قرار مؤتمر القمة العربية
المتضمف البدء بإعادة تفعيؿ نشاط مكاتب االتصاؿ المخصصة في الدوؿ العربية ،وانتظاـ عقد
مؤتمرات المقاطعة الدورية التي يدعو إلييا المكتب الرئيسي لمقاطعة (إسرائيؿ) والبدء بإعادة
تفعيؿ دور المجاف االقتصادية المشتركة الموجودة في الخارج وتنشيطيا وبخاصة فيما يتعمؽ
بكشؼ عمميات استيراد وتصدير البضائع (اإلسرائيمية) إلى األقطار العربية وأوصى بما يمي :
(جامعة الدوؿ العربية ،2006،ص)76

أ -دعوة األمانة العامة لمجامعة العربية إلى نقؿ عدد كاؼ مف موظفييا إلى العواصـ الرئيسية
في العالـ والسيما ذات الفعالية االقتصادية لمقياـ بمياـ ضباط ومكاتب االتصاؿ.
ب -دعوة الدوؿ العربية إلى التأكيد عمى سفاراتيا في الخارج عمى ضرورة التعاوف مع ضباط
االتصاؿ في الخارج لتفعيؿ دور المجاف االقتصادية العربية المشتركة ،وتنشيط دورىا في كشؼ
عمميات إعادة تصدير البضائع (اإلسرائيمية) إلى الدوؿ العربية تحت أسماء لشركات ال وجود ليا
والتحقؽ مف صحة البيانات الواردة في شيادة المنشأ.
ت -الطمب مف الدوؿ العربية إدخاؿ مبادئ المقاطعة وأسباب وجودىا ومبرراتيا وقانونيتيا عمى
مواقع اإلنترنت لمجيات صاحبة االختصاص فييا بالمغات العربية واألجنبية بيدؼ إطالع الرأي
العاـ عمييا.
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ث -دعوة وزراء اإلعالـ العرب إلى إعطاء المقاطعة الحيز الالزـ في أجيزة اإلعالـ المرئية
والمسموعة والمقروءة والرد عمى النشاط اإلعالمي والسياسي المعادي لممقاطعة العربية الذي
يحاوؿ اتياـ المقاطعة العربية بأنيا عنصرية ومعادية لمسامية.
ج -الطمب مف المكتب الرئيسي لممقاطعة أف يعمـ المعمومات التي تتوافر لديو عف الشركات
العاممة في بعض الدوؿ العربية والتي تخرؽ قواعد المقاطعة المقررة.
ح -قياـ الدوؿ العربية التي لـ تصدر قانوف المقاطعة الموحد بالعمؿ عمى إصداره بالسرعة
الممكنة وفقا لألصوؿ المتبعة في بالدىا
خ -دعوة الدوؿ العربية التي لـ تنشئ مكاتب لضباط االتصاؿ اإلقميمييف بأف تبادر إلى ذلؾ
تنفيذا لمبادئ المقاطعة وحماية األسواؽ العربية مف تسرب البضائع (اإلسرائيمية) إلييا.
د -يؤكد الفريؽ ضرورة تفعيؿ وتعميؽ االتصاؿ والتنسيؽ في المواقؼ بيف المكتب اإلسالمي
لمقاطعة (إسرائيؿ) في منظمة المؤتمر اإلسالمي والمكتب الرئيسي لمقاطعة (إسرائيؿ) التابع
لألمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية.
ذ -يوصي الفريؽ بدعـ وتشجيع المقاطعة العربية الشعبية ولجاف المقاطعة ومقاومة التطبيع مع
(إسرائيؿ) في األقطار العربية كافة.

(جامعة الدوؿ العربية ،2006،ص)78

وقد صادؽ مجمس الجامعة العربية عمى ىذه التوصيات خالؿ اجتماعو بتاريخ  /10أيموؿ –
سبتمبر 2001 /ـ .كما عرضت عمى المؤتمر السابع والستيف لضباط االتصاؿ في المكاتب
اإلقميمية لمقاطعة (إسرائيؿ) الذي اعتبر تمؾ التوصيات جزءا ال يتج أز مف المبادئ العامة
لممقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ).
اتضح بعد ذلؾ اف ىذه المصادقة شكمية وما ىي إال حبر عمى ورؽ ولـ يتـ االلتزاـ بتمؾ
التوصيات نيائيا بفعؿ ضعؼ عمؿ المكاتب االقميمية لجامعة الدوؿ العربية الخاصة بالمقاطعة
والضغوطات (اإلسرائيمية) عمييا والتيديد األمريكي الذي ينحاز دوما لػ (إسرائيؿ) ومعاىدات
السالـ التي الزمت الدوؿ العربية انياء مقاطعتيا لػ (اسرائيؿ) وبالتالي سقوط ىذه التوصيات
وانييار المقاطعة تماما.
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ثالثاً -مقاومة التطبيع (:)1095-1000
لقد بادرت العديد مف الدوؿ العربية إلى إنياء المقاطعة مع (إسرائيؿ) بناء عمى معاىدات سالـ
واتفاقيات تمت بينيما ولـ يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ سارعت ىذه الدوؿ إلى إقامة عالقات
تطبيعية مع (إسرائيؿ) األمر الذي أسس إلنياء المقاطعة بؿ وقتميا ،فكاف البد مف مواجية ذلؾ
عمى النحو التالي:
 -9مصر:
شيدت الحركة الشعبية المناىضة لمتطبيع في مصر ثالث مراحؿ متميزة بدأت الػأولى
في أعقاب زيارة الرئيس السادات لػ (إسرائيؿ) في تشريف الثاني – نوفمبر 1977ـ ،واستمرت
حتى إغتيالو عاـ  ،1981وبرزت الثانية في الموجة الثانية لمتطبيع مف خالؿ جماعة كوبنياجف
التي تأسست في  1995وىي جماعة مف المثقفيف المصرييف واإلسرائيمييف لتطبيع العالقات
الشعبية بيف مصر واسرائيؿ وعقد أوؿ لقاء رسمي في كوبنياگف في سبتمبر  1995وانتيى
بالموافقة عمى توصية تؿ أبيب بإيجاد آليات تنشر التطبيع وتروج تحت مظمة العمؿ مف أجؿ
السالـ وعقد المقاء الثاني في فبراير  1996واشترؾ فيو مف الجانب المصري لطفي الخولي،
ومحمد السيد سعيد ،وجماؿ عبد الجواد ،وسميحة فوزي .ومف الجانب الصييوني داف مريدور
وزير المالية وعضو قيادة الميكود ،وداڤيد قمحي ،وشوالميت ىارڤف ،وجوناثاف لرنر.
كما عقد المقاء الثالث في مايو  ،1996وتوقؼ بسبب العدواف عمى لبناف وارتكاب الجيش
الصييوني مجزرتي قانا والنبطية .وتوقيع اتفاقيات أوسمو بينما انطمقت الثالثة في أعقاب انتفاضة
األقصى.

(البياف)1999 ،

وانصبت الجيود في مرحمتيا المبكرة عمى طبيعة التسوية المطروحة وأسموب الجميع الذي
انتيجو الرئيس السادات في مواقفو ،حيث تركزت المعارضة في البداية في األحزاب السياسية
المعارضة كحزب التجمع الوطني التقدمي وحزب العمؿ االشتراكي والناصرييف والشيوعييف
واإلخواف المسمميف وبعض الشخصيات العامة مثؿ أعضاء مجمس قيادة ثورة تموز /يوليو،
واستطاعت ىذه القوى السياسية أف تصؿ بصوتيا إلى الرأي العاـ المصري والذي نادى بمناىضة
التطبيع المصري (اإلسرائيمي).
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كما أظيرت النقابات واالتحادات المينية والييئات الثقافية أحد أىـ صور مناىضة
التطبيع ،ويأتي في مقدمتيا نقابات المحاميف والصحافييف واألطباء والصيادلة والبيطرييف ونقابة
الميندسيف واالتحاد العاـ لمعماؿ واتحاد نقابات الميف الفنية ومؤتمرات نوادي أعضاء ىيئات
التدريس في الجامعات المصرية ،كما أفرزت الممارسة أشكاالً جديدة مف النضاؿ ضد التطبيع،
وتكونت لجاف تجمع العديد مف المواطنيف مف كؿ االتجاىات مثؿ لجنة الدفاع عف الثقافة القومية
والمجنة القومية لمناصرة شعبي فمسطيف ولبناف ،ولجنة الدفاع عف االقتصاد القومي ،ولجنة
حماية القطاع العاـ ،ولجنة مقاطعة السينما الصييونية وغيرىا.

(مجمة كنعاف)2008،

ولـ تتخمؼ القوى الوطنية داخؿ الجياز الحكومي ذاتو عف مقاومة التطبيع ،بؿ لعؿ
واحدة مف أىـ ىذه المبادرات التي نبيت الرأي العاـ المصري إلى مخاطر ما يجري جاءت مف
داخؿ الجياز الحكومي نفسو ،ومف قبؿ أف تيبط طائرة الرئيس السادات في مطار بف غوريوف إذ
قدـ جياز الدبموماسية المصرية أوؿ إجماع عمى ىذه الخطوة فاستقاؿ نائب رئيس الوزراء ووزير
الخارجية آنذاؾ إسماعيؿ فيمي وأعقبو خميفتو محمد رياض قبؿ مرور  24ساعة ،كما استقاؿ
بعد ذلؾ عدد مف سفراء و ازرة الخارجية منيـ مراد غالب وسعد الديف الشاذلي ولحقيـ محمد
إبراىيـ كامؿ الذي رفض تحمؿ ما قبمو الرئيس المصري مف اتفاقيات.
تحولت ىذه المبادرات المختمفة مع الوقت ومع تطور التسوية إلى شكؿ كبير مف
ولقد ّ
المقاومة الوطنية فاقت طاقتو اإلطار الشكمي المتاح لمديمقراطية الذي كاف السادات يأخذ بو ولـ
تتسع لو التشريعات القانونية القائمة عمى الرغـ مف تعددىا وقوتيا ،واضطر إلى استصدار مزيٍد
مف القوانيف والتشريعات لحماية سياستو الجديدة والحيمولة دوف نقدىا ،لكف ىذه المحاوالت باءت
بالفشؿ في وقت المد المتصاعد ضد سياسة التطبيع التي اتبعيا.
وفي خريؼ 1981ـ كانت المواجية بيف القوى الوطنية و نظاـ السادات قد بمغت
ذروتيا ،وكانت المركزية في ىذه المواجية ىي مقاومة التطبيع فخاض النظاـ مغامرة شاممة
وسعت كؿ معارضيو دفعة واحدة بإجراءات أيموؿ/سبتمبر 1981ـ الشييرة التي شممت اعتقاؿ
جميع قيادات ورموز التيارات السياسية والفكرية الكبرى في مصر ،لكف مغامرتو ىذه فشمت وسقط
قتيالً عمى يد مجموعة مف الشباب حرصت عمى أف توضح أف في مقدمة دوافعيا إلى قتمو
سياساتو تجاه (إسرائيؿ) ،أما المرحمة الثانية التي ميزت الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع فقد
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جاءت في أعقاب مؤتمر مدريد عاـ 1991ـ وواجيت صعوبات عديدة تحت وطأة المتغيرات
اإلقميمية والدولية في حرب الخميج الثانية وانييار االتحاد السوفييتي وخمط األوراؽ عمى الساحة
العربية إثر بدء المفاوضات الثنائية و المتعددة األطراؼ وتوقيع منظمة التحرير الفمسطينية
اتفاقية أوسمو إذ أحدثت ىذه العوامؿ التباسات عديدة لدى الرأي العاـ المصري ،كما أف انخراط
منظمة التحرير الفمسطينية في عممية أوسمو أحدثت انقسامات في ال أري العاـ المصري وفي
موقؼ بعض األحزاب السياسية واضعافاً لخطاب مناىضة التطبيع الذي ظؿ يتبنى -لفترة طويمة
 -شعار نقبؿ بما تقبؿ بو منظمة التحرير الفمسطينية.

(قرقر ،2003،ص)16

وبرز في ىذه المرحمة إلى جانب لجنة الدفاع عف الثقافة القومية والمجنة المصرية
لمواجية الصييونية ومقاومة التطبيع قيادة وأعضاء الحزب الناصري ،وعقدت اجتماعيا
التأسيسي في مقر حزب التجمع بحضور رؤساء أحزاب التجمع الناصري والعمؿ واألحرار والوفد
عاـ 1994ـ ،وأُعمف عف قياميا تحت اسـ األحزاب والمنظمات الجماىيرية لمقاومة التطبيع
بيدؼ توسيع عضويتيا وضـ بعض الشخصيات العامة إلييا.
كما تأسست في العاـ 1996ـ الحركة الشعبية لمقاومة الصييونية ومقاومة (إسرائيؿ) مف
مجموعة مف الشخصيات الوطنية الحزبية والمستقمة ،كما برزت في ىذه المرحمة دور اتحادات
النقابات الفنية واتحاد الفنانيف العرب.

(قرقر ،2003،ص)19

لقد ركزت الحركة الشعبية خالؿ ىذه المرحمة عمى تبديد خطاب الشرؽ أوسطية وكشؼ
أبعاد التسويات المنقوصة والميترئة التي تكرس األمر الواقع لكف ليس قبؿ العدواف (اإلسرائيمي)
عمى الشعب المبناني في عممية عناقيد الغضب ومذبحة قانا األولى 1996ـ التي شنيا شيمعوف
بيرس وتجميد عممية السالـ عممياً بوصوؿ نتنياىو إلى السمطة ومذبحة األقصى ،وىي األمور
التي بددت خداع النصر وأعادت كشؼ الوجو الحقيقي لمسالـ (اإلسرائيمي) ،فانبثقت صحة رؤية
مناىضي الصييونية والتطبيع واستعاد خطاب مناىضة التطبيع جاذبيتو لمرأي العاـ.

(عبد الرازؽ

 ،2000ص)59

أما المرحمة الثالثة التي ال تزاؿ ممتدة حتى اآلف فقد جاءت في أعقاب انتفاضة األقصى
في أيموؿ  /سبتمبر  2000وما تالىا مف أحداث بدءاً مف إعالف الحرب عمى اإلرىاب التي
استيدفت شعوب األمة العربية في أعقاب أحداث أيموؿ /سبتمبر  2001واستراتيجيات الواليات
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المتجددة الجديدة في إخضاع المنطقة واجتياح مناطؽ الحكـ الذاتي الفمسطيني عاـ 2002ـ
واحتالؿ العراؽ عاـ 2003ـ والعدواف عمى لبناف عاـ 2006ـ ،وفي ىذه المرحمة استعادت
مقاومة التطبيع مكانتيا الصحيحة في قمب استراتيجية العمؿ الوطني وأحدثت حركة مقاومة
التطبيع ومقاومة الصييونية أبعاداً جديدة ثـ تفعيؿ منظمات قائمة وتكويف تشكيالت جديدة
لمناىضة التطبيع.

(البستاني)2013،

ولقد كاف مف بيف ىذه المنظمات التي تـ تفعيميا المجنة الوطنية ألعضاء ىيئات التدريس
في جامعات مصر التي تأسست في عقد الثمانينات ،وكرست جيودىا لمتضامف مع الشعب
الفمسطيني والمبناني ،إذ أعيد تأسيس ىذه المجنة في شير تشريف األوؿ  /أكتوبر  2000لإلسياـ
في تطوير مشاركة أعضاء ىيئات التدريس في دعـ االنتفاضة ومساندة الشعب الفمسطيني في
معركتو المصيرية.
كما كاف مف بيف التشكيالت الجديدة المجنة الشعبية المصرية لمتضامف مع انتفاضة
الشعب الفمسطيني ،وتولت جمع المساعدات الغذائية والعينية وتوصيميا في قوافؿ شعبية إلى
أبناء الشعب الفمسطيني ،وقامت بحممة جمع مميوف توقيع عمى عريضتيف وجيت األولى إلى
رئيس الجميورية و طالبتو بقطع العالقات كميا مع (إسرائيؿ) واغالؽ سفارتيا في القاىرة وُوجيت

الثانية إلى أميف عاـ األمـ المتحدة وطالبتو بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية لبحث ما يتعرض لو
الشعب الفمسطيني و توفير الحماية الدولية لو واقرار حؽ الالجئيف في العودة ،وكاف مف بيف ىذه
المجاف أيضاً المجنة المصرية لمقاطعة السمع والشركات (اإلسرائيمية) واألمريكية وىدفت إلى توحيد
فعاليات مقاومة النشاط الصييوني والتطبيع مع (إسرائيؿ) ودعـ مقاومة الشعب الفمسطيني
وتوحيد الحركة الشعبية المصرية لمقاطعة الشركات والسمع (اإلسرائيمية) والمصرية المتعاممة
معيا.
وكذلؾ المجنة الشبابية لمتضامف مع الشعب الفمسطيني وحددت مياميا في بذؿ أقصى
الجيد مف أجؿ رفع صوت المناضؿ الفمسطيني الذي أجمع االستعمار العالمي والحكومات
العربية عمى إخماده.

(عوض واَخروف ،2007،ص)266
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 -1األردن:
حيث اندلعت حركة مقاومة التطبيع في األردف عقب توقيع معاىدة وادي عربة  26تشريف
األوؿ /أكتوبر 1994ـ.
فقد كانت البنية عمى األرض رافضة لمتسوية ،لذلؾ عممت األحزاب المعارضة عمى
تشكيؿ لجاف داخمية لمقاومة التطبيع ونشر الوعي بمخاطره وتيديداتو لممجتمع األردني ومحاولة
تجميع كؿ القيادات الثقافية في مشروع واحد لممقاومة مف أجؿ تعميؽ الوعي لدى المواطف
العادي.
وأدت النقابات المينية دو اًر بار اًز في مناىضة التطبيع في أشكالو المختمفة ،فتألفت لجاف
فرعية في األردف ونقابات لمناىضة التطبيع ،وقد اتخذت ىذه النقابات مواقؼ موحدة تجاه
التطبيع ،وكاف مف أبرز ىذه المواقؼ اعتبار كؿ مف يمارس التطبيع خارجاً عف آداب المينة
وأخالقياتيا واتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقو ،كذلؾ تكونت في مجاؿ الطالب لجاف عمؿ في عدة
جامعات أردنية ألفت فريؽ مقاومة التطبيع الطالبي ،وكذلؾ أسيـ القطاع النسائي األردني مف
خالؿ المجنة النسائية لمقاومة التطبيع ،وكذلؾ أدت الجمعية األردنية لمقاومة الصييونية دو اًر
بالغاً في مقاومة التطبيع وخاضت معارؾ قوية مع الدولة والحكومة أدت إلى اعتقاؿ أعضائيا
ومؤسسييا عاـ 1997 – 1994ـ ،وكذلؾ أدت المجنة الشعبية األردنية لمقاومة التطبيع دو اًر
بار اًز في مقاومة التطبيع ،وقد انطمقت ىذه المجنة منذ تأسيسيا في العاـ 1994ـ مف رفض
معاىدة السالـ ذاتيا ،وأسيبت في شرح التيديدات التي يفرضيا التطبيع ،وكاف مف بيف أىدافيا
كشؼ المطبعيف وحث مجمس النواب عمى عدـ تغيير التشريعات التي تحظر التعامالت السياسية
في (إسرائيؿ) ،وقررت تأسيس لجاف فرعية في األنشطة االقتصادية والقوى السياسية ورجاؿ
األعماؿ والروابط المينية ونقابات العماؿ لمقاومة التطبيع مع (إسرائيؿ) وتأسيس لجاف فرعية
لمواجية التطبيع مع الدوائر الثقافية والدعوة لمقاطعة أي سياسي أو تأجر أياً كانت ىديتو يتعامؿ
مع شخصيات (إسرائيمية).

(عبد الرازؽ ،2000 ،ص)60

وفي العاـ 1995ـ دعت ىذه المجنة إلى عقد المؤتمر األوؿ لمناىضة التطبيع المعنوف بػ
(حماية الوطف و مقاومة التطبيع ) إال أف الحكومة األردنية منعت عقده بدعوى فشمو في توفير
الشروط القانونية النعقاده ،وألقت القبض عمى بعض منظميو ثـ حظرت المؤتمر ذاتو ،وفي
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السنة نفسيا منعت الحكومة األردنية أيضاً بالقوة عقد العديد مف المؤتمرات الصغيرة لمقاومة
التطبيع التي دعا إلييا رئيس النقابات المينية في آب /أغسطس ،وأغمقت الشرطة بوابات المركز
وطمبت مف األعضاء مغادرتو وبررت الحكومة موقفيا برفض انخراط المؤسسات الثقافية في
النشاط السياسي ،ودعت إلى تأكيد الطابع الميني لمنقابات.
وعمى المستوى الفردي أظير كثير مف األفراد معارضتيـ لمتطبيع وكاف مألوفاً أف يعمؽ
التجار عمى محاليـ الفتات برفض استقباؿ (اإلسرائيمييف) وكاف مألوفاً كذلؾ نبذ المطبعيف
ومعارضة كؿ مف يدعو إلى التطبيع مع (إسرائيؿ).

(جامعة الدوؿ العربية)1981،

 -3فمسطين:
معنى خاصاً بحكـ الضرورة التي تفرضيا ظروؼ االحتالؿ،
في فمسطيف يحمؿ التطبيع
ً
فإف مقاومتو في  -حد ذاتيا  -تحمؿ مغزى مختمفاً أو ترتبط بمقاومة االحتالؿ بطابعو
االستيطاني اإلحاللي واأليدولوجية الصييونية بطابعيا العنصري واحباط أىداؼ (إسرائيؿ)
والصييونية العالمية في تيويد البالد والقضاء عمى ىويتيا وتاريخيا ومستقبميا.
وفي ىذا السياؽ تصطؼ طائفة كبيرة مف األنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية التي انخرط فييا الشعب الفمسطيني وتنظيماتو السياسية والنقابية ومؤسساتو المدنية
والتي بمغت ذروتيا في عاـ ( )2000-1987لكف يبدأ الحديث عف سياؽ المقاومة بمعناىا
العاـ حيث تجمى مشيد خاص لمقاومة التطبيع بمفيومو الضيؽ سواء بيف فمسطينيي الداخؿ أو
المناطؽ المحتمة عاـ 1967ـ ،إذ مارس فمسطينيو الداخؿ العديد مف األنشطة لمحفاظ عمى
اليوية وحفظ التراث ومقاومة القوانيف العنصرية والحفاظ عمى ىوية المسجد األقصى والدفاع عف
حقوؽ الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة عاـ 1967ـ ،وتسيير التظاىرات االجتماعية في
مواجية االعتداءات التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني عمى غرار تمؾ التي تمت في مطمع
االنتفاضة وواجيتيا (إسرائيؿ) بالقتؿ واإلصابة واالعتقاؿ لمعديد مف المشاركيف فييا.

(جامعة الدوؿ

العربية)1981،

وبالمثؿ بمور أبناء الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة عاـ 1967ـ أشكاالً ميمة
لمقاومة التطبيع مع (إسرائيؿ) منيا مقاطعة البضائع اإلسرائيمية ومحاولة تعزيز قدرات االقتصاد
الفمسطيني في االعتماد عمى الذات ،وتدعيـ الروابط االقتصادية مع البمداف العربية ومقاومة
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العنصرية ومالحقة (اإلسرائيمييف) الذيف تورطوا في جرائـ حرب أماـ المحاكـ الدولية.

(مجمة رؤية

أخرى ،1999 ،ص )28

وعمى الرغـ مف أنو لـ يصؿ إلى العالـ وجود أشكاؿ تنظيمية متخصصة في مقاومة
التطبيع في فمسطيف بمفيومو الضيؽ إال أف موضوع التطبيع وسبؿ مواجيتو يعد أحد ىموـ
منظمات المجتمع المدني ،ومف نماذج ذلؾ ورشة عمؿ عقدت في راـ اهلل بتاريخ 1999/7/22ـ
حوؿ التطبيع نظميا مركز المعمومات البديمة بالتنسيؽ مع مركز بيساف لمبحوث واإلنماء
والمؤسسة الفمسطينية لدراسات الديمقراطية بحضور ثالثيف مندوباً يمثموف أكثر مف ( )15مؤسسة
ومركز أو إطا اًر تناولت عشر أوراؽ عمؿ حوؿ موضوع التطبيع ،ودار نقاش مفتوح حوؿ التجربة
الفمسطينية و دور المنظمات األىمية في مواجية التطبيع وأكد الجميع أىمية وضوح األىداؼ
السياسية باعتبارىا معيا اًر في مواجية االحتالؿ ومقاومة سياسة التطبيع والوقوؼ أماـ مجموعة
مف الدروس والمحددات لمواجية محاوالت المنظمات الصييونية و(اإلسرائيمية) واستخداـ
المنظمات الفمسطينية والبرامج المشتركة لخدمة أىداؼ سياسية خاصة ،كما أكد جميع المشاركيف
عمى تثميف ىذه المبادرة في صيانة رؤية عامة وناضجة لممنظمات األىمية الفمسطينية واستكماؿ
الحوار بصورة أكثر تحديداً.

(مجمة رؤية أخرى ،1999 ،ص )29

إحياء لذكرى النكبة تجمعا في
كما نظـ الشباب الفمسطيني في  27نيساف  /أبريؿ 2010
ً

الضفة الغربية وغزة وفمسطينيي الداخؿ شاركت فيو الجامعات ومجالس الطمبة فييا والنقابات
والكتؿ الطالبية والمراكز الشبابية والمنظمات الفمسطينية ،حيث أكدوا فيو عمى تمسكيـ بحقيـ
المشروع في مقاومة االحتالؿ (اإلسرائيمي) حسب األعراؼ القوانيف الدولية ،وأعمنوا عف رفضيـ
لمتطبيع مع (إسرائيؿ) عمى كؿ األصعدة ،سياسيا واقتصاديا وثقافيا لما فيو مف إضفاء لمشرعية
وبناء عالقات طبيعية مع كياف غاصب ومحتؿ ينتيؾ حقوؽ الشعب الفمسطيني ويسمب أرضو
بمخططاتو االستعمارية ،ويستمر في تيجير الشعب الفمسطيني ومنعو مف العودة إلى ديارىـ
ارت الشرعية الدولية.
متحدياً بذلؾ كؿ قر ا

()2010،Palestinian youth against normalization

 -2لبنان:
لقد كاف لبناف واليزاؿ نموذجاً فريداً في المقاومة ومناىضة التطبيع ،واستطاع طرد الجيش
(اإلسرائيمي) وتحرير التراب الوطني عاـ (2000ـ) مف دوف اتفاؽ ،والصمود في وجو العدواف
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اليمجي الذي شنتو إسرائيؿ لمدة ( )33يوماً مستخدمة فيو طاقة نيراف أكثر مف تمؾ التي
وضعتيا في حرب تشريف أوؿ  /أكتوبر  1973وخرجت منيا صفر اليديف ،لقد أسقط لبناف اتفاؽ
السالـ الشيير باتفاؽ  17آيار /مايو 1983ـ ،واستطاع أف يغمؽ بوابة التطبيع التي كانت
مشرعة في وجوه لبناف الجنوبي الذي تركو (اإلسرائيميوف) في عاـ 2000ـ يبحث في أعقابيـ
طمباً لمجوء و الحماية ليكتشؼ ويكشؼ لمعمالء أنو ال يمكف الركوف لػ (إسرائيؿ) ،لقد كاف لبناف
واحداً مف أنشط الساحات العربية وأكثرىا حيوية في مجاالت مقاومة الصييونية والتطبيع ونصرة
الشعب الفمسطيني وقضيتو ،وقد انخرط في مقاومة التطبيع العديد مف المجاف النقابية والحزبية
المبنانية وأسيمت في جيد وافر في مجاؿ المقاطعة ومواجية التطبيع ومساندة االنتفاضة
الفمسطينية ،كما تشكمت العديد مف التنظيمات الشعبية لذلؾ ،أىميا:

(عوض ،1988،ص)250

 -1المؤتمر الدائـ لمناىضة الغزو الثقافي الصييوني.
 -2الييئة الوطنية لمقاومة التطبيع.
 -3حممة مقاطعة داعمي إسرائيؿ.
 -4لجنة المتابعة لمكافحة االختراؽ الصييوني.
وكؿ ىذه التنظيمات كاف ليا دور كبير وبارز في مقاومة التطبيع (اإلسرائيمي) داخؿ لبناف
وأسيمت في المناىضة الشعبية لمغزو الصييوني في أشكالو كافة ،وتبنت أفكار المقاطعة الثقافية
واالقتصادية في المجاالت كافة ومواجية كؿ ما ىو صييوني والعمؿ مع القوى العربية الفاعمة
إلقامة جبية ثقافية شعبية لمناىضة الصييونية.

(عوض ،1988 ،ص)251

 -5سوريا:
تمثؿ سوريا خبرة مختمفة عمى مستوى المقاومة الشعبية لمتطبيع مع (إسرائيؿ) ،فيي
مازالت مق اًر لمكتب المقاطعة العربية ومكاناً لبعض منظمات المقاومة الفمسطينية والزالت محافظة
تجاه المبادرات الشعبية المستقمة لممواطنيف ومؤسسات المجتمع المدني.
لقد كانت التشكيالت الحزبية والنقابية والعمالية والنسائية والطالبية تعبر عف رفضيا
لمتطبيع في سياؽ سياسة الدولة الرسمية ،كما كانت تمارس ضغوطيا عمى ٍّ
كؿ مف ينخرطوف في
مواقؼ أو عالقات تطبيعية.
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ومع بدء انتفاضة األقصى في أيموؿ/سبتمبر 2000ـ انبثؽ العديد مف الحركات الشعبية
االجتماعية التي انطمقت لمناصرة الشعب الفمسطيني والعديد مف المجاف المستقمة التي تدعو إلى
مقاطعة المصالح والبضائع األمريكية و (اإلسرائيمية) والشركات الداعمة ليا مثؿ:
 -1المجنة الوطنية لمقاطعة البضائع األمريكية في سوريا.
 -2لجنة المبادرة النسائية لدعـ االنتفاضة.
وغيرىا العديد مف ىذه المجاف التي ضمت العديد مف الشخصيات المستقمة ،ولـ تمنع
السمطات السورية ىذه المجاف مف ممارسة أنشطتيا مثؿ :االعتصامات وتوزيع البيانات التي
تدعو لممقاطعة والدعوة إلى تجمعات تجري مف خالليا محرقة رمزية لمبضائع األمريكية
و(اإلسرائيمية).

(المنظمة العربية لحقوؽ االنساف ،2002،ص)242

 -2بمدان المغرب العربي:
لقد كاف لبمداف المغرب العربي دور كبير في مقاومة التطبيع (اإلسرائيمي) ،وأىـ ىذه
الدوؿ التي قاومت ذلؾ :موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ،لقد أفرزت الحركة الوطنية في
ىذه الدوؿ حركة شعبية ميمة لمقاومة التطبيع ومواجية المشروع الصييوني ونجحت في إبطاؿ
أغمب مبادرات التطبيع مع (إسرائيؿ) سواء عمى المستوى السياسي أـ االقتصادي أـ الثقافي
والفني واإلعالمي ،وأدت حركات مقاومة التطبيع في ىذه البمداف دو اًر محورياً في قيادة المعركة
ضد التطبيع والمطبعيف ،وكذلؾ في تنسيؽ عمؿ مختمؼ مكونات المجتمع المدني والسياسي
والثقافي والحقوقي في ىذا المجاؿ .
وعممت حركات مقاومة التطبيع في بمداف المغرب العربي عمى تحريؾ المجتمع المدني
لمضغط عمى الحكومات لرفض كؿ محاوالت التطبيع مع (إسرائيؿ) ،وشيدت الجامعات نشاطاً
كبي اًر لمساندة القضية الفمسطينية عبر الندوات والتجمعات.

(مجمي)2002 ،

 -7بمدان الخميج العربي:
عمى الرغـ مف عمؽ النفوذ األمريكي والمغربي في ىذه المنطقة والتضييؽ عمى معظـ
النظـ الخميجية مف ىامش الحريات المدنية والسياسية ،فقد شيدت البمداف الخميجية حركة ميمة
لمقاومة التطبيع مع (إسرائيؿ) في الخميج ودعـ صمود الشعب الفمسطيني وتأسست منظمات
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شعبية ميمة عدة لمنيوض بيذه الميمة ،كما عممت ىذه الحركة عمى تشكيؿ تنظيـ إقميمي لو بعد
عرقي أوسع لتنسيؽ جيودىا.

(كماؿ الديف)2002،

قطر:
بدأت قطر عالقاتيا مع (إسرائيؿ) بعد مؤتمر مدريد وكاف أوؿ لقاء قطري (إسرائيمي) مع
رئيس الحكومة (اإلسرائيمي) وقتيا شمعوف بيريز بعد زيارتو لقطر عاـ  1996وافتتحا المكتب
التجاري (اإلسرائيمي) في الدوحة وتوقيع اتفاقية بيع الغاز القطري لػ (إسرائيؿ) ،ثـ إنشاء بورصة
الغاز القطرية في تؿ أبيب.

(الدبس ،2010 ،ص)39

وقامت قطر بفتح مكاتب تجارية (إسرائيمية) في عاـ  ،1996واستمرت حتى عاـ 2000
حيث أغمقت رسميا إثر اندالع انتفاضة األقصى الثانية.
كما أف عالقات قطر مع (إسرائيؿ) ميدت في حؿ قضايا كثيرة وتسوية أوضاع معينة
يعرفيا الفمسطينيوف و(اإلسرائيميوف) ،وأف ىذه العالقات تعمؿ عمى تيدئة ونقؿ رسالة إلسرائيؿ
تقوؿ أف المشكمة معيا تكمف في الحقوؽ العربية وأنو متى عادت ىذه الحقوؽ حسب الق اررات
الدولية فميس ىناؾ مشكمة في اقامة عالقات معيا كما استيدفت العالقة وقتيا ترشيح قطر
لعضوية غير دائمة في مجمس األمف الدولي عاـ .1993

(الدبس ،2010 ،ص)39

وقد صارحت قطر بالفعؿ بعالقتيا مع (إسرائيؿ) في معاىدة التجارة الحرة (الجات) التي
كاف مف أىـ شروطيا انو ال توجد مقاطعة ،كما صارحت ايضا بعمؽ والعالقات القطرية مع
الواليات المتحدة واف كانت ىناؾ اشكاليات في الرأي بيف الطرفيف.
لقد بدأت قطر مف بوابة القواعد العسكرية األمريكية إلنشاء عالقات مع (إسرائيؿ) وتولى
حاكـ قطر عمؿ عالقات عمنية عمى كؿ األصعدة مف التجارة إلى األمف وأشياء أخرى منوىا الى
أف االشكاليات التي شيدتيا العالقات المصرية القطرية ترجع إلى الضغوط التي عممت بيا
مصر عمى قطر لتضييؽ عالقاتيا المتسارعة بػ (إسرائيؿ) بسبب قمؽ القاىرة عمى مكانتيا في
المنطقة مف الناحية السياسية ،وخوفا مف أف تناؿ الدوحة بصفقة توريد الغاز لمكياف التي كانت
وما زالت تثير الكثير مف التوترات في األوساط السياسية واالقتصادية والمحمية أيضا.
 ،1999ص)211
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(ريفيؿ،

إف مما ساىـ بشكؿ كبير في عمو شأف دولة قطر يعود إلى الدور التي تمعبو كجسر
معمؽ بينيا وبيف (إسرائيؿ) ،والدور الذي لعبتو في دعوة الكثير مف الدوؿ العربية وال سيما دوؿ
المغرب العربي عمى فتح عالقات تجاه (إسرائيؿ) تحت مسميات تجارية عمنية وسرية.
وفي أوؿ زيارة لجاسـ ابف موزة الى واشنطف لمباركة االنقالب وترسيـ االمير الجديد
الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني دعمت الواليات المتحدة ذلؾ مقابؿ إقامة أكبر قاعدتيف عسكريتيف
العديد الجوية التي تقع الى الجنوب الغربي مف العاصمة الدوحة ،وتعتبر اوؿ
في قطر ىما قاعدة ُ
قاعدة عسكرية اميركية في الخميج العربي كمو ،وتضـ القاعدة ما يكفي ألكثر مف  100قاذفة
ومقاتمة وطائرات االستطالع واألواكس ،وفييا حاليا سرب طائرات  ،F-16وسرب طائرات تزود
بالوقود ،وسرب طائرات استطالع ،وباإلضافة الى طائرات اخرى ،ويقيـ في القاعدة حاليا قرابة
 4000جندي اميركي ،وقاعدة السػيمية العسكرية التي تقع خارج الدوحة بنحو  30كـ فقط بكمفة
مادية تقديرية بحوالي  110مميوف دوالر ،وتـ تطوير القاعدة الستضافة قيادة الجيش الثالث
االميركي والقيادة المركزية االميركية ،وبتمؾ القاعدة مع قاعدة العديد ،اصبحتا مف أكبر القواعد
األميركية في العالـ خارج حدود الواليات المتحدة في كافة انحاء العالـ.
كما احتضنت قطر أوؿ مركز ثقافي (إسرائيمي) في منطقة الخميج العربي ،وحثت العديد
مف الحكومات العربية عمى اقامة عالقات مع (إسرائيؿ) تحت عناويف ومسميات مختمفة.

(ريفيؿ،

 ،1999ص)193

لذلؾ لعبت الحركات الشعبية لمقاومة التطبيع في العاـ 2000ـ دو اًر كبي اًر في توعية
المواطنيف بالمبادئ القومية ومقاومة التطبيع مع (إسرائيؿ) ،والعمؿ عمى وضع برامج لمواجية
العدو الصييوني في ظؿ المرحمة الدقيقة التي تمر بيا األمة العربية والقضية الفمسطينية ودعت
ىذه المجاف لمواجية الغزو االقتصادي المتمثؿ في إغراؽ األسواؽ الخميجية بالمنتجات
الصييونية ومتابعة عمميات تيريب السمع (اإلسرائيمية) إلى البالد ،كما تحركت عمى قانونية
السياسية العممية والعممية لمحاصرة ىذه الظاىرة ،كما تشكمت لجاف طالبية لمقاطعة المنتجات
والبضائع األمريكية و(اإلسرائيمية) ،وأصدرت ىذه المجاف نشرات خاصة لمتابعة أعماليا.
(مجمي)2002،
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ومثمت المؤتمرات الشعبية الخميجية لمقاومة التطبيع إحدى السمات المميزة لمحركة
الشعبية لمقاومة التطبيع في البمداف الخميجية ،حيث عقد منيا ثالثة أىميا  :المؤتمر الذي عقد
في البحريف في ( )31-30أيار/مايو  2002تحت شعار( :نحو آليات شعبية عممية لمقاومة
التطبيع و دعـ االنتفاضة) وشاركت فيو وفود كبيرة مثمت دوؿ الخميج العربي والجزيرة العربية
إضافة إلى بعض الدوؿ العربية األخرى ،وقد انبثؽ عف المؤتمر لجنتاف دائمتاف إحداىما لدعـ
االنتفاضة و الصمود الفمسطيني واألخرى لمقاومة التطبيع مع (إسرائيؿ) وصدرت عف المؤتمر
توصيات ميمة في المجاالت الثقافية واإلعالمية واالقتصادية وكذا في مجاؿ أليات العمؿ.
(عوض واَخروف ،2007،ص.)288
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الخالصة:
خمصت الدراسة في ىذا الفصؿ إلى بياف واقع المقاطعة مف حيث نشأتيا وأىدافيا
ومبادئيا مرو اًر بأساسيات النظرية العربية في المقاطعة ومراحميا وحجميا إلى أىمية المقاطعة
كشكؿ جديد وكأداه جديدة مف أشكاؿ المقاومة السممية وسالح مف أسمحة الدفاع التي تيدؼ إلى
غاية ميمة وضرورية تتمثؿ في الدفاع عف حقوؽ الشعب الفمسطيني في شتى المجاالت سواء
السياسة أـ االقتصادية أـ الثقافية والفكرية.
ووضحت الدراسة أىـ مبادئ المقاطعة العربية والى ماذا استندت ،وكيؼ أنيا استطاعت
أف تحقؽ نتائج ممموسة في فرض قيود ورقابة عمى الشركات والمؤسسات األجنبية التي تتعامؿ
مع (إسرائيؿ) حدت بشكؿ كبير جدا مف انتشار االقتصاد (اإلسرائيمي).
كما وضحت الدراسة أيضاً أىـ أساسيات ونظريات المقاطعة التي استخدميا العرب في
وجو (إسرائيؿ) حيث اعتمدت عمى ثالث درجات كاف ليا األثر األكبر في نجاح المقاطعة مف
خالؿ الضغط عمى (إسرائيؿ) عبر منع التعامؿ معيا سواء في الجوانب االقتصادية أـ الثقافية
والفكرية والتنسيؽ واإلشراؼ عمى تنفيذ الق اررات الخاصة بالمقاطعة عبر المجاف المختمفة.
وبينت الدراسة أىـ المراحؿ التي مرت بيا المقاطعة منذ كامب ديفيد واتفاقية السالـ
العربية مرو ار بمؤتمر القمة العربية في األردف عاـ  2001وق ارره رقـ  202بشأف تفعيؿ المقاطعة
العربية ومقاومة التغمغؿ (اإلسرائيمي) في الوطف العربي ومؤتمر دمشؽ لبحث سبؿ تنفيذ القرار
وطرؽ مقاومة التطبيع بعد العاـ 2000ـ ومساىمة القوى الوطنية إلى الجانب الرسمي الحكومي
في عممية المقاطعة ومقاومة التطبيع العربي (اإلسرائيمي) في مختمؼ الدوؿ العربية.
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انفصم انثاني
أشكال املقاطعت انعربيت نـ (إسرائيم)
 المبحث األ ول :المقاطعة االقتصادية.
 المبحث الثاني :المقاطعة السياسية.
 المبحث الثالث :المقاطعة الثقافية والفكرية.
 المبحث الرابع :أشكاؿ أخرى لممقاطعة

الفصل الثاني
أشكال المقاطعة العربية لـ (إسرائيل)
لقد أسست اتفاقية باريس االقتصادية  ،1994لتبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد (اإلسرائيمي)،
تماما في حركة الصادرات والواردات مف والى
فعمى السبيؿ المثاؿ ال الحصر ،تتحكـ (إسرائيؿ) ً
االقتصاد الفمسطيني ،وتممؾ المنع أو السماح بالنفاذ لكافة السمع ،كما تممؾ (إسرائيؿ) تحويؿ
االستقطاعات الضريبية ،وتأميف المعاشات ،واستقطاعات المنفعة االجتماعية والخدمات الصحية
إلى السمطة الفمسطينية ،عالوة عمى التداوؿ بالشيكؿ (االسرائيمي) ،وتدفؽ العمالة الفمسطينية إلى
ناء عمى ىذه التبعية ،فإف خسائر االقتصاد (اإلسرائيمي) سوؼ تنتقؿ نسبة مف
(إسرائيؿ)ُ .
وب ً
آثارىا إلى االقتصاد الفمسطيني ،مف خالؿ عدة قنوات:

 سوؼ تستيدؼ (إسرائيؿ) تضييؽ فرص الشراكات البديمة مع الدوؿ األخرى أماـ القطاعالخارجي الفمسطيني ،وتفرض تصريؼ صادراتيا الفائضة جراء المقاطعة بالسوؽ
الفمسطيني.
 سوؼ يؤدي ارتفاع التضخـ بػ (إسرائيؿ) كنتيجة غير مباشرة لممقاطعة إلى رفع أسعارالصادرات إلى أراضي السمطة الفمسطينية ،والتي تمثؿ حوالي  %55مف الواردات إلى
فمسطيف ،طبقًا لتقرير اليونسكو االقتصادي االجتماعي عف الضفة الغربية وقطاع غزة
.2015
 تراجع االستثمار ،السيما األجنبي المباشر ،في (إسرائيؿ) ،وانخفاض قدرة الحكومة عمىتمويؿ تكمفة رأس الماؿ ،قد يؤدي إلى خفض تحويالت االستقطاعات إلى السمطة
الفمسطينية ،وربما تمجأ الحكومة إلى توقيؼ االستقطاعات كأداة عقابية لمفمسطينييف.
-

فقداف (اإلسرائيمييف) لوظائفيـ كنتيجة لحممة المقاطعة سينعكس في تسريح العمالة
الفمسطينية مف (إسرائيؿ) ،مما يرفع معدالت البطالة باالقتصاد الفمسطيني.
ص)37
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(سميـ،2013 ،

المبحث األول
المقاطعة االقتصادية
فعاؿ في مواجية (إسرائيؿ) وتطويع إرادتيا ،لما تستطيع
تعد المقاطعة االقتصادية سالح ردع ّ

إلحاقو بو مف أضرار اقتصادية ،كتراجع حجـ المبيعات والصادرات ،وما يترتب عمى ذلؾ مف
آثار سياسية واجتماعية.
و لسالحي الماؿ واالقتصاد بالغ األثر في العالـ المعاصر ،ولمعامؿ االقتصادي أىمية منقطعة
النظير في العالقات الدولية .غير أف المقاطعة ال تؤتي أكميا بالضرورة في كؿ الحاالت ،ويظؿ
حجـ تأثيرىا مرتبطا بالقدرة عمى التعبئة الجماىيرية الواسعة وعمى طوؿ النفس ،كما يرتبط تأثيرىا
بقوة الطرؼ اآلخر وقابميتو لمرضوخ.
ومع ذلؾ ،فإنيا تبقى بالرغـ مف كؿ التحديات والعقبات التي يمكف أف تحوؿ دوف تحقيؽ أىدافيا
تعبي ار مدنيا عف موقؼ وقناعة ،وشكال مف أشكاؿ االحتجاج والنضاؿ السممي ،واستثما ار لحؽ
تكفمو جميع القوانيف.

(عبد الغني،1991 ،ص)32

لقد حرمت المقاطعة العربية (إسرائيؿ) مف سوؽ عربية كبيرة لتصريؼ منتجاتيا ،فمجأت األخيرة
لتسويقيا في أوروبا وأميركا الشمالية ،األمر الذي رفع مف تكاليفيا بسبب نفقات النقؿ ،وفرض
عمى المنتجات (اإلسرائيمية) منافسة شديدة في ىذه األسواؽ (وىو أمر أفاد االقتصاد اإلسرائيمي
الجتياده في سبيؿ خفض التكاليؼ وتحسيف الجودة .كما كاف عمى (إسرائيؿ) أف تؤمف
احتياجاتيا مف السمع االستراتيجية والمواد الخاـ ،ال سيما البتروؿ ،مف مصادر بعيدة عف المنطقة
كاالتحاد السوفياتي (حتى العاـ  ،)1956وايراف (قبؿ الثورة) ،وأميركا الالتينية والواليات المتحدة،
إلى أف جاء التحوؿ االستراتيجي في اتفاقيات ومعاىدات السالـ التي أتاحت إلسرائيؿ تأميف
احتياجاتيا مف البتروؿ مف الدوؿ العربية.

(عمي،2003 ،ص)134

وبعد اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة و أوسمو وتحوؿ الموقؼ العربي إلى استراتيجية السالـ
مع (إسرائيؿ) ،وفي ظؿ مأزؽ الكفاح المسمح الفمسطيني وتحولو مف استراتيجية تحرير إلى حالة
مقاومة ،ودفاع عف النفس في ظؿ االحتالؿ ،برزت الحاجة إلى استراتيجيات نضالية جديدة
متحررة مف التزامات النظاـ الرسمي العربي ،بما فيو النظاـ الفمسطيني ،وىو ما دفع إلى التوجو
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نحو سياسات جديدة في الضغط عمى (إسرائيؿ) ،وكانت المقاطعة مف أىـ ىذه األدوات النضالية
التي يمكف لمشعب الفمسطيني أف يستخدميا في قيادة المعركة ،وأف يستعيد مف خالليا التحالفات
عالميا ،كما أنيا تمنح أصدقاء الشعب الفمسطيني فرصة القياـ
مع القوى الديمقراطية والتقدمية
ً
بدال مف التحوؿ إلى وضعية المتفرجيف الذيف ينتظروف نتائج المفاوضات.
بدور ماً ،

(ردام،1979،

ص)43

ومما عزز أيضاً العمؿ عمى تفعيؿ حمالت المقاطعة وصوؿ مفاوضات أوسمو إلى طريؽ
مسدود ،واإلخفاؽ في االتفاؽ عمى حؿ عادؿ وشامؿ لمقضية الفمسطينية ،وتزامف ذلؾ مع ترسيخ
الجرئـ ضد اإلنسانية التي يرتكبيا
ا
بنية االحتالؿ االستيطاني كنظاـ فصؿ عنصري وفداحة
الجيش (اإلسرائيمي) في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية ،واعتداءات المستوطنيف الصياينة
عمى السكاف األصمييف الفمسطينييف.

(عابدين ،2008،ص)55

لقد ألقت المقاطعة االقتصادية بظالليا عمى داخؿ (إسرائيؿ) عمى أكثر مف صعيد:
ير عاـ  2013لقياس
فعمى الصعيد االقتصادي المباشر ،أصدرت و ازرة المالية (اإلسرائيمية) تقر ًا
مدى تيديد حممة المقاطعة األوروبية لالقتصاد (اإلسرائيمي) ،وخرجت بثالث سيناريوىات متوقعة

لمخسائر (اإلسرائيمية) ،أكثرىا حدة ىو عند تحقيؽ المقاطعة الشاممة لمشركات (االسرائيمية) ،وىنا
سنويا ،وفقداف  36ألؼ
ستصؿ الخسائر إلى  40مميار شيكؿ (حوالي  10.5مميار دوالر)
ً

وظيفة ،أما السيناريو الثاني في حاؿ مقاطعة المنتجات داخؿ الخط األخضر ،فسوؼ تصؿ
الخسائر إلى  2مميار شيكؿ (حوالي  513مميوف دوالر) ،وفقداف  1800وظيفة ،أما السيناريو
األقؿ حدة ىو حاؿ المقاطعة األوروبية لمنتجات المستوطنات ،فستصؿ الخسائر إلى 500
مميوف شيكؿ (حوالي  130مميوف دوالر) ،وفقداف  430وظيفة.
وعمى الصعيد االقتصادي الغير مباشر ،تؤدي المقاطعة لممنتجات (اإلسرائيمية) إلى ارتفاع نسب
الديف لدى الشركات (اإلسرائيمية) ،والتي تتزامف مع ضعؼ قدرة الحكومة (اإلسرائيمية) عمى رفع
رؤوس األمواؿ ،مما يضطر الشركات إلى رفع أسعار منتجاتيا بيدؼ تقميؿ الخسائر ،وىو بدوره
ما يقود إلى ارتفاع معدالت التضخـ ،ومف ناحية أخرى فإف نجاح المقاطعة في خفض نسب
االستثمار األجنبي المتدفؽ إلى االقتصاد (اإلسرائيمي) ،سيؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة،
ورفع معدالت الفائدة قصيرة األجؿ.

(اليندي،1975،ص)209
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لقد قاـ أكثر مف  20بنؾ وصندوؽ تقاعد أوروبي بسحب استثماراتيـ مف البنوؾ
(اإلسرائيمية) ،وشركات السالح والبناء االستيطاني ،كما أفادت شركة ) ) G4Sعف إنياء عمميا
في السجوف (اإلسرائيمية) بحموؿ  .2017وأرغمت المقاطعة شركة (فيوليا) الفرنسية العالمية عمى
التوقؼ عف بيع منتجاتيا في (إسرائيؿ) بعد أف خسرت حوالي  14مميار جنيو إسترليني ،لتورطيا
في بناء المستوطنات (اإلسرائيمية) .كما أعمنت شركة «أورانج» إنياء شراكتيا مع شركة «بارتنر»
لالتصاالت (اإلسرائيمية) فور انتياء أمد العقود المبرمة وعدـ التجديد .فيما ُيعد قرار المجنة
التنفيذية في المفوضية األوروبية وضع ممصقات لتمييز المنتجات القادمة مف المستوطنات

(اإلسرائيمية) خطوة عمى طريؽ انتصار

المقاطعة( .سليم ،3102 ،ص)10

وتبمغ واردات (إسرائيؿ) إلى أراضي السمطة الفمسطينية أكثر مف ( )3مميار دوالر سنوياً ،إذ
تعتبر السوؽ الفمسطينية ثاني سوؽ لممنتجات (اإلسرائيمية) بعد الواليات المتحدة األمريكية ،مما
يعني أف مقاطعة منتجاتو مف المفترض أف تؤدي لنتائج سمبية عمى الجانب (اإلسرائيمي) اذا تـ
االلتزاـ بالمقاطعة ألنيا سالح رادع عمى كافة المستويات السياسية واالقتصادية ،فمف خالؿ
عممية حسابية بسيطة يمكف القوؿ أف الشعب العربي البالغ ( )300مميوف نسمة إذا قاطع منو
منتجا (إسرائيميا) أو أمريكيًّا أو بريطانيًّا قيمتو دوالر واحد ،فالخسائر التي
 100مميوف فقط
ً

ستمحؽ بالشركات تمؾ ( )100مميوف دوالر يومياً ،وىذا في منتج واحد فقط ،أما إذا فعَّمنا
المقاطعة لتشمؿ منتجات عديدة فسوؼ ُيرغـ الحكومات واألنظمة الغربية عمى اتخاذ مواقؼ غير

التي تنتيجيا اآلف.

(شحاتو ،2003،ص)77

يعد االقتصاد (اإلسرائيمي) مف أقوى االقتصادات في المنطقة ،حيث وصؿ ناتجو المحمي
اإلجمالي حتى منتصؼ 2015ـ ،إلى حوالي ( )284مميار دوالر ،حسب األسعار الجارية .كما
تمتع االقتصاد (اإلسرائيمي) بنمو مضطرد عمى مدى السنوات القميمة الماضية ،تراوحت نسبتو ما
بيف  %5.5و %7.5بيف األعواـ  2012 - 2007مع اإلشارة إلى تأثره القميؿ باألزمة
االقتصادية العالمية عاـ  ،2008وجزء مف ىذه األسباب يعود لممساعدات والتسييالت
االقتصادية السخية الممنوحة مف الواليات المتحدة وأوروبا لػ (إسرائيؿ).
)2014 ،Perspectives
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( BESA Center

لكف بفضؿ حممة المقاطعة كاف مف المتوقع أف يحقؽ االقتصاد المحمي نسبة نمو أعمى
مف  %1.5بالربع الثاني مف العاـ 2015ـ ،لكنيا استقرت فعميا عند  .%0.3وكاف االقتصاد
(اإلسرائيمي) قد سجؿ نسب نمو بمغت  %2في الربع األوؿ مف العاـ  ،2015و %3.3في الفترة
نفسيا مف العاـ الماضي ،وفؽ مكتب اإلحصاء

المركزي)2014 ،BESA Center Perspectives( .

كما أف األبحاث االقتصادية تشير إلى غياب واضح ألرقاـ حقيقية حوؿ حجـ خسائر
االقتصاد (اإلسرائيمي) جراء المقاطعة منذ بدايتيا حتى اآلف ،فبعضيا يتحدث عف خسائر تصؿ
إلى مميارات الدوالرات ،فخسائر قطاع الزراعة وحده قدرت بنحو  30مميوف شيكؿ ،يعود معظميا
لمقاطعة

المستوطنات( .عابدين ،2008،ص)61

ومف البيانات االقتصادية ما أشار إلى أنو في العاـ 2014ـ انسحبت شركات عمالقة
مف عطاء بناء موانئ (إسرائيمية) خوفا مف تنامي المقاطعة ،كما قررت أيضا الحكومة األلمانية
استثناء الشركات والمؤسسات (اإلسرائيمية) العاممة في األراضي المحتمة عاـ 1967ـ مف
اتفاقيات التعاوف العالمي مع

(إسرائيؿ)p127 ،2014 ،Abunimah( .

وىناؾ الكثير مف أمثاؿ ىذه الخسائر ،مما قاد (إسرائيؿ) لمنافسة كوريا الشمالية عمى
موقع ثالث أسوأ دولة في العالـ مف حيث الشعبية.
نص عمى "أف المقاطعة ىي أكبر
وكانت و ازرة المالية (اإلسرائيمية) قد أصدرت تقري اًر ّ

خطر عمى االقتصاد (اإلسرائيمي).

()p128 ،2014 ،Abunimah

لقد أثرت المقاطعة في االقتصاد )اإلسرائيمي) تأثي اًر كبي اًر ،حيث وصمت خسائر المقاطعة
مميارت دوالر أميركي في الفترة 2013
ا
األوروبية لمنتوجات المستوطنات الزراعية إلى نحو )(6
 2014ـ ،وحدث في الفترة ذاتيا خمؿ في النشاط االستثماري لمبنوؾ (اإلسرائيمية) العاممة فيالضفة الغربية أدى إلى ىبوط أسيميا بنسبة )%2.5

(.)2014 ،BESA Center Perspectives

واضطرت شركة" فيتنز "اليولندية لممياه إلى إيقاؼ التعامؿ مع شركة المياه )اإلسرائيمية)
مكروت التي خسرت عقداً قيمتو ( )170مميوف دوالر أميركي .وقاطع دانس بانؾ أكبر بنؾ في
الدنمارؾ ،بنؾ ىبوعاليـ (اإلسرائيمي) لتورطو في تمويؿ بناء المستوطنات .كما سحب صندوؽ
استثمارتو العالمية بنحو ( )200مميار دوالر أميركي جميع
ا
التقاعد اليولندي الذي تقدر
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استثما ارتو مف جميع البنوؾ (اإلسرائيمية) التي تعمؿ في األ ارضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ
1967ـ ،وسار عمى النيج نفسو صندوؽ التقاعد النرويجي الذي أدرج شركات )إسرائيمية)
استثمارتو مف
ا
متورطة في االستيطاف في قائمتو السوداء وسحب صندوؽ التقاعد الموكسمبورغي
بنوؾ وشركات )إسرائيمية) كبيرة.

() p8،2011 ،Barghouthi

وتأتي ىذه الخطوات انسجاما مع إقرار االتحاد األوروبي في سنة 2013ـ حظر التعامؿ
مع الجيات (اإلسرائيمية) الحكومية أو الخاصة في المستوطنات المنتشرة في األراضي المحتمة
عاـ 1967ـ ووقؼ التمويؿ األوروبي لمشاريع تنفذ في المستوطنات.
وأشار استطالع لمعيد "جيوغرافي" اإلسرائيمي ،الى قمؽ اإلسرائيمييف مف المقاطعة
االقتصادية االوروبية ،حيث تظير النتائج أف  % 67ممف استطمعت آراؤىـ يعتقدوف أف
المقاطعة االقتصادية التي تيدد بيا عدد مف الدوؿ األوروبية ضد "إسرائيؿ" ،ستضر بعائالتيـ
بشكؿ أو بآخر.

(العرب والعالـ)2014 ،

المقاطعة ليست ترفاً ،بؿ خيا اًر بدييياً لناحية رفض تمويؿ اقتصاد دولة مجرمة محتمة،
حتى ولو تسبب ذاؾ الخيار بخسائر اقتصادية لفمسطينييف فرض عمييـ التاريخ والواقع أف يحمموا
اليوية (اإلسرائيمية) ،وأف يعمموا في اقتصاد ىذه الدولة ،وأف يعتاشوا مف صناعات يتـ تصديرىا
ومطموبة مقاطعتيا .لكف المقاطعة االقتصادية تبقى سموكاً مقاوماً رمزياً ،حتى تصبح خطوة في
مشروع سياسي مقاوـ ،وحتى يتوفر البديؿ االقتصادي العربي ،والبرنامج الذي يستطيع استثمار
المقاطعة بنتائج سياسية.

48

المبحث الثاني
المقاطعة السياسية
ىي الحمالت التي تسعى إلى قطع العالقات مع (إسرائيؿ) ،ويدير ىذه الحمالت
الرافضوف لشرعية (إسرائيؿ) واحتالليا لأل ارضي الفمسطينية وسياستيا تجاه الفمسطينييف عمى
مدار الصراع العربي (اإلسرائيمي) .فمثالً في يونيو 2010ـ قررت نقابة عماؿ الموانئ
النرويجية ،مقاطعة السفف (اإلسرائيمية) التي ترسو في موانئ النرويج احتجاجا عمى الممارسات
يجرـ المس بدولة
(اإلسرائيمية) بحؽ أسطوؿ الحرية حيث أدى ذلؾ بػ (إسرائيؿ) لسف قانوف ّ
(إسرائيؿ) بواسطة المقاطعة ،صودؽ عمى القانوف في دورة الكنيست اؿ  18في  11تموز

2011ـ ،ويعرؼ القانوف في الخطاب العاـ (اإلسرائيمي) باسمو المختصر قانوف المقاطعة.
وبحسب القانوف يمنع حممة اليوية (اإلسرائيمية) أو المنظمات العاممة في (إسرائيؿ) مف العمؿ
ألجؿ فرض المقاطعة عمى المؤسسات (اإلسرائيمية) أو المستوطنات أو الجيات المختمفة التي
تقيـ عالقات معيا .كما أدى بعد ذلؾ بالحكومة اإلسرائيمية إلى إنشاء و ازرة لمواجية حمالت
المقاطعة العالمية ضد المستوطنات المقامة عمى أراضي الضفة الغربية.
لقد كاف لالنكسار العربي أماـ (إسرائيؿ) مف خالؿ معاىدات السالـ التي قامت بيف
(إسرائيؿ) وبعض الدوؿ العربية كمصر واألردف وموريتانيا والعالقات غير الدبموماسية بينيا وبيف
المغرب وتونس وقطر وعماف والدور التشجيعي والضاغط لمواليات المتحدة الذي برز بعد حرب
الخميج الثانية وما تبعيا مف توقيع التفاقيات أوسمو ووادي عربة وما جرى مف اتفاقيات بيف
األردف ومصر تيدؼ إلى دمج (إسرائيؿ) في المنطقة دور كبير في بروز التطبيع السياسي.
(سويد)2004 ،

مف ىنا كانت األىمية والضرورة نحو توعية ىذه البمداف بإخطار مشاريع التطبيع مع
(إسرائيؿ) وايجاد ىامش كبير لمقاومة التطبيع والتأسيس لعمؿ منيجي لمقاطعة سياسية ضد
(إسرائيؿ) عمى اعتبار أف معركة مقاومة التطبيع سياسيا واقتصاديا وأيديولوجيا ىي المعركة
األكثر إلحاحا في المستقبؿ.

(سويد)2004 ،

وبحسب التقارير الرسمية توجد زيادة بنسبة  140في المئة في مظاىر الالسامية في
العالـ ،أكثر مف  44في المئة مف الشباب في بولندا يفضموف أال يكوف جيرانيـ مف الييود.
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ويضاؼ إلى ىذه المعطيات قتؿ الحارس الييودي ،داف أوزف ،في الكنيس في كوبنياغف ،وازدياد
الالسامية في فرنسا ،ما وجد تعبيره في العممية في ىايبركيشر في كانوف الثاني ،2015
ومضاعفة عدد الحوادث الالسامية في ألمانيا وزيادة بنسبة  122في المئة في الحوادث الالسامية
في بريطانيا.
مف المفروض االنتقاؿ إلى المرحمة الثانية األكثر عممية ،وىي الربط الكامؿ لشرعية
معارضة المجتمع الدولي لضـ الضفة الغربية وىضبة الجوالف والنظر فقط إلى أىداؼ الػ
«بي.دي.اس» التي تطالب بػ العودة إلى حدود 1948ـ.
إف المقاطعة السياسية لػ (إسرائيؿ) ليست مبنية عمى أساس ديني أو عقائدي واف الكره
المتأصؿ في العرب تجاه الييود بسبب احتالليـ ألرض ليست مف حقيـ وممارساتيـ الالإنسانية
بحؽ الشعوب الفمسطيني وحتى الشعوب األخرى.

(اتياس)2016 ،

لقد وعى العرب فداحة الخطر الصييوني وتزايد سيطرتيـ وتفاقـ ىجرتيـ ،و أروا في
المقاطعة سالحاً مساعداً إلضعاؼ النمو الييودي في فمسطيف ،وكانت الثورة الفمسطينية الكبرى
1936ـ ،وكذلؾ انتفاضة 1987ـ مف أىـ العوامؿ التي أعادت الوعي الحقيقي لمكانة فمسطيف.
(صالح ،2012،،ص)53

لقد تعالت األصوات في الشارع العربي التي تنادي بإعالف المقاطعة العربية لممنتجات
(اإلسرائيمية) ،بؿ واألمريكية تعبي اًر عف تضامنيا مع الشعب الفمسطيني ،ورداً عمى الممارسات
(اإلسرائيمية) العدوانية ،وسياسة الواليات المتحدة األمريكية الموالية ليا وفي اجتماع القمة العربية
األخير بمدينة عماف طرحت مسألة إحياء المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) مف جديد.

(زكريا)2001،

وكذلؾ ساىمت انتفاضة األقصى عاـ 2000ـ بشكؿ مباشر في إعادة توجيو اىتمامات
األمة العربية واإلسالمية سواء عمى صعيد التفكير أـ الحياة اليومية نحو العداء لممشروع
الصييوني وعمقو األمريكي المتمثؿ في استمرار احتالؿ فمسطيف ،ونتج عف ىذا األمر الدعوة
لمتكافؿ ودعـ تمؾ االنتفاضة ماليا وسياسياً ،وذلؾ مف خالؿ مقاطعة االحتالؿ وبضائعو وفكرة
التطبيع معو ،لدرجة أف الناس أصبح عندىـ توجيو نحو تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ التجاوب
مع دعوات المقاطعة لػ (إسرائيؿ).

(حجة ،2015،ص)15
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كما كاف لمحروب األخيرة عمى غزة في األعواـ  2014 ،2012 ،2008دور كبير في
بروز اليوية الفمسطينية ،وكذلؾ عززت مف قدرة المقاومة عمى إحداث تغيير في واقع المواجية
الذي أدى بدوره إلى إعادة إحياء ثقة العالـ العربي واإلسالمي بإمكانية زواؿ االحتالؿ ،حيث إف
الطابع اإلسالمي في المقاومة ساىـ في مزيد مف الدعـ المالي مف دوؿ عربية واسالمية بشكؿ
مباشر وغير مباشر ،وكذلؾ تضاعؼ الدعـ المالي والشعبي مف الشعوب العربية واإلسالمية
وكاف ذلؾ واضحاً ما بعد حادثة سفينة مرمرة ومقتؿ ( )10أتراؾ ،األمر الذي ساىـ في جعؿ
دولة االحتالؿ العدو األوؿ لتركيا ضمف تصنيؼ (الكتاب األحمر التركي).

(الكتاب الذي يحدد العدو

األوؿ لتركيا كؿ عاـ وكذلؾ الذي يتـ مف خاللو تحديد معالـ األمف القومي التركي).

وجاءت ثورات الربيع العربي والتي بدأت في تونس 2011ـ بعد حادثة البوعزيزي لتجد
طريقاً نحو التحوؿ الديمقراطي ليمتد إلى المظير المؤسساتي والتنظيمي والتشريعي العربي
والبنيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وصوالً إلى تحقيؽ مفيوـ المواطنة مف حيث الحقوؽ
والواجبات (الحبيب.)2011،
حيث تسعى القوى المعارضة لمحاسبة المجرميف ما استطاعت إلى ذلؾ سبيال ،وذلؾ
نزوالً عند رغبة الجماىير المحتشدة.

(كاليوف  ،2014ص.)34

وألف شعور األمة بفقداف كرامتيا وغياب ىويتيا ىو الذي قادىا نحو الثورات ،وعميو فإف
الثورات العربية رغـ محاوالت االلتفاؼ عمييا إال أف بقاء حالة الحراؾ سيساىـ في إعادة االعتبار
لمقضية الفمسطينية مف خالؿ اإلصرار عمى اعتبار االحتالؿ (اإلسرائيمي) ىو العدو األكبر لألمة
العربية واإلسالمية ،وتفعيؿ مقاطعتو عربياً واسالمياً يكفؿ وحدة األمة وابراز ىويتيا وتحقيؽ
آماليا وتطمعاتيا ويمكف تحقيؽ ىذا مف خالؿ:
-

إيقاؼ حدة العنؼ السياسي في العالـ العربي.

-

ضرورة عدـ احتكار الحكـ لمشخص والحزب الواحد.

-

تفعيؿ التعددية السياسية المنبثقة مف فطرة المجتمعات السميمة.

 تعزيز الدبموماسية الشعبية مف خالؿ استمرار الثورات كحالة متصمة بالتغيير اإليجابيفي العالـ العربي.

(الخباز  ،2001ص.)73
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المبحث الثالث
الثقافية والعممية
المقاطعة
ّ
تعني ىذه المقاطعة عدـ التعامؿ مع المؤسسات الثقافية واألكاديمية المختمفة سواء بالزيارة
أـ مناقشة وتحكيـ الرسائؿ العممية أو المشاركة في المؤتمرات واألبحاث والفعاليات العممية
وغيرىا.
ِ
الثقافية في
مؤسساتيا
األكاديمية و ّ
ّ
وىي تيدؼ إلى عزؿ (إسرائيؿ) معنويًّا ،وكشؼ ضموع ّ

األكاديمية و
المؤسسات
ألف
القانونية (اإلسرائيمّية) ضالعةٌ
ّ
ّ
تبرير القمع ودعـ الحرب والعنصرّيةّ ،
ّ
ِ
الشعب الفمسطيني مف خالؿ)2005،Palestinian Civil Society Call( :
في قمع
اطية (اإلسرائيمّية).
 -1بناء رواية كاذبة عف الديمقر ّ
الفمسطينية.
الحقيقية لمنكبة
يخية
ّ
ّ
 -2محاصرة أو منع الروايات التار ّ
الفمسطيني.
أخالقية مف أجؿ قمع الشعب
مبررات
وجودية و ّ
ّ
 -3تقديـ ّ
ّ
التقني،
 -4اإلسياـ المباشر في دعـ آلة الحرب (اإلسرائيمّية) .فمعيد تخنيوف ()Teknion
ّ

يضـ
بأنو
ُّ
ً
خدمت ّ
قابيةً استُ
ْ
ضد الفمسطينييف ،ناىيؾ ّ
قتاليةً ودفاعيةً ور ّ
طور أنظمةً ّ
مثالّ ،
ٍ
بعض أعضاء
إف
الطالب العامميف في
أكبر
نسبة مف ّ
احتياطي الجيش (اإلسرائيمي) ،بؿ ّ
َ
َ
ّ

أف جامعة تؿ أبيب
مجمس إدارتو يعمموف في الجيش
َ
وجيازي المخابرات واألمف .كما ّ
ِ
معيد دراسات
تضـ
ي وىي
َ
ص ّم ْ
مت عشرات األسمحة لفرض االحتالؿ والفصؿ العنصر ّ
َ
ّ
صاحب نظرّية القوة غير المتوازنة المعتمدة مف ِقبؿ الجيش (اإلسرائيمي)،
القومي،
األمف
َ
ّ
والداع ِ
المدنية وانز ِ
اؿ ِّ
بحؽ الشعب الفمسطيني
التحتية
ية إلى "تدمير البنية
أشد أنو ِ
اع المعاناة ّ
ّ
ّ

(المبنيةُ عمى أر ٍ
اض
أما الجامعة العبرّية
المدني" كوسيمةً ليزيمة المقاومة
"
ّ
ّ
الفمسطينيةّ ،
ّ
ت ،في
محتمّة) فتحتوي عمى قاعدة عسكرّية .ىذا وكانت جامعةُ حيفا (اإلسرائيمّية) قد أعمن ْ

ٍ
ضد قطاع
بياف
عممية الرصاص المصبوب ّ
رسميَ ،
تأييدىا لػجيش الدفاع (اإلسرائيمي) في ّ
ّ
غزة (.)2009-2008
ّ

مثال ،كاف مف
يً ،
 -5عبر اإلسياـ المباشر في المشاريع العنصرّية .فجد ُار الفصؿ العنصر ّ
ِ
ِ
أفكار عمماء الجغرافيا في جامعة حيفا البروفسور آرنوف سوفر ،وخطّط لو ميندسوف
بنات
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ِ
معيد تخنيوف
معمارّيوف بارزوف في الجامعات (اإلسرائيمّية) ،ونفّذه ميندسوف معمارّيوف مف

(.)Teknion

 -6عبر تزويد المحاكـ العسكرية بخ ّريجي القانوف مف الجامعات (اإلسرائيمّية) المختمفة.
()2011،Barghouthi

الطبّية (اإلسرائيمّية) فيي نفسيا ضالعة في اإلجراـ عبر إشراؼ أطباء
أما
المؤسسات ّ
ّ
ّ

ئيس
(إسرائيمييف) عمى تعذيب الفمسطينييف .وذلؾ ىو ما جزـ بو الدكتور يوراف بالشار ،الر ُ
"األخالقيات" فييا.
ئيس قسـ
لمجمعية
السابؽ
ُ
ّ
ّ
ّ
الطبّية (اإلسرائيمّية) ،والدكتور إيراف دوليؼ ،ر ُ
()2011،Barghouthi

لقد اتخذت المقاطعة الثقافية واألكاديمية عدة أشكاؿ منيا امتناع عدد كبير مف الفنانيف
فمثال قرر عالـ الكونيات
والمثقفيف األكاديمييف في دوؿ عديدة مف زيارة الجامعات )اإلسرائيمية)ً .
البريطاني ستيفف ىوكينغ ،في حزيراف /يونيو 2013ـ االنسحاب مف مؤتمر (إسرائيمي) يرعاه
الرئيس (اإلسرائيمي) السابؽ شمعوف بيريز ،لينضـ إلى المقاطعة األكاديمية لػ )إسرائيؿ) ،كما تعد
الدكتورة إيفا لويز فيرغالف زعيمة المقاطعة األكاديمية لػ (إسرائيؿ) في النرويج ،وىي تؤكد أف
رفض التعاوف الثقافي واألكاديمي والرياضي مع (إسرائيؿ) يجب أف يصبح قضية عمى مستوى
النرويج.

(الخباز)2001،

لقد ارتكزت الحممة عمى الدعوة إلى مقاطعة ثقافية وأكاديمية لػ (إسرائيؿ) ،وكذلؾ عمى بياف
أصدره أكاديميوف ومثقفوف فمسطينيوف في األراضي المحتمة والشتات ،في تشريف األوؿ /أكتوبر
2003ـ حثوا فيو عمى مقاطعة المؤسسات األكاديمية (اإلسرائيمية) .فقد قامت عدة جمعيات
أكاديمية في الواليات المتحدة بمقاطعة أكاديمية شاممة لػ )إسرائيؿ) مف بينيا جمعية الدراسات
األميركية وفي خطوة موازية ،قاـ االتحاد الوطني لطمبة بريطانيا الذي يضـ أكثر مف سبعة
مالييف طالب باالنضماـ إلى حممة المقاطعة العالمية لػ (إسرائيؿ) ،إضافةً إلى عدد مف اتحادات
طالبية في إيرلندا وبمجيكا والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا

.

(زىراف)2005،

كما أعمف في العاـ  )343( 2015أكاديمياً بريطانياً فرض المقاطعة األكاديمية عمى
الجامعات والمعاىد (اإلسرائيمية) ،وبرر ىؤالء األكاديميوف قرار المقاطعة بأف ىذه الجامعات
والمعاىد شريكة في الخرؽ (اإلسرائيمي) لمقانوف الدولي وتدعـ االحتالؿ (اإلسرائيمي) لألراضي
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الفمسطينية ،وىذا اإلعالف ليس األوؿ مف نوعو ،فقد سبقيـ ( )700أكاديمي بريطاني آخر،
وكذلؾ ( )400بروفيسور أمريكي ،إضافة لمؤسسات أكاديمية وطالبية وبحثية عديدة في بريطانيا
والواليات المتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا وألمانيا واسبانيا وغيرىا.

()2015،Robins

بعد توقيع اتفاؽ كامب ديفيد عاـ  1978ظير مصطمح التطبيع وخاصة التطبيع الثقافي
المصطمح المضاد لممقاطعة الثقافية واألكاديمية والذي يعني كسر الحاجز النفسي واضعاؼ
المناعة النفسية ليتـ قبوؿ (إسرائيؿ ) نفسياً وواقعياً ،غير أف الشعب المصري رفض تمقائياً
التطبيع مع (إسرائيؿ) ،وعند اندالع االنتفاضة األولى عاـ (1987ـ) ظيرت دعوات المقاطعة
مجدداً عمى وقع تصاعد القمع واإلرىاب (اإلسرائيمي) ،حتى حدوث االختراؽ الثاني في جدار
المقاطعة بتوقيع اتفاقيتي أوسمو عاـ (1993ـ) ووادي عربة عاـ (1994ـ) المتيف فتحتا الباب لػ
(إسرائيؿ) مف أوسع أبوابو لمتطبيع واختراؽ المقاطعة ،إال أف اندالع االنتفاضة الثانية انتفاضة
األقصى عاـ  2000أوقؼ جزئياً ىذا الزحؼ نحو (إسرائيؿ) ،فالمقاطعة تنشط عند احتداـ
الصراع الذي يظير الصورة الحقيقية لو أماـ العالـ ،وتعيد رسـ صورتو كجالد يقمع ضحيتو،
بخالؼ الصورة الكاذبة التي يحاوؿ ترويجيا كضحية.

()2016،Robins

وفي خضـ انتفاضة األقصى وأثناء عممية السور الواقي بادر األكاديمي البريطاني
وزوجتو ستيفف وىيالري روز بنشر إعالف في جريدة الغاردياف وقع عمييا ( )123أكاديمياً آخر
تدعو إلى مقاطعة (إسرائيؿ) أكاديمياً ،أصبحت وثيقة فيما بعد وقع عمييا ( )1000أكاديمي
آخر.

()2016،Robins

وفي عاـ  2004اجتمع في راـ اهلل مجموعة مف المثقفيف واألكاديمييف الفمسطينييف دعوا
فيو إلى حممة فمسطينية لممقاطعة األكاديمية والثقافية لػ (إسرائيؿ) والمقاطعة الثقافية واألكاديمية
ميمة ومؤثرة ،ألف (إسرائيؿ) جزء مف منظومة األبحاث العممية األوروبية ،واالتحاد األوروبي
يموؿ جزءاً مف األبحاث العممية (اإلسرائيمية).
ّ
وىي تعني وقؼ التمويؿ إذا ما تـ تبنييا رسمياً .كما أف العالقات الثقافية واألكاديمية أىـ
وسيمة (إسرائيمية) لتجميؿ صورتيا عالمياً واظيارىا بشكؿ حضاري ديمقراطي ،فالمقاطعة تعني
تعطيؿ ىذه الوسيمة .واألكاديميوف ىـ الذيف يقفوف موقفاً أخالقياً سابقاً لبقية فئات المجتمع ،وىـ
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صناع الرأي العاـ وقادة المستقبؿ ،فالمقاطعة تحرـ (إسرائيؿ) مف التأثير في ىذه الفئة الميمة.
ّ

(محارب)2014،

وىناؾ شيادات (إسرائيمية) تشير إلى أىمية وخطورة المقاطعة وال سيما األكاديمية منيا.
فالرئيس (اإلسرائيمي) األسبؽ روبيف زفميف قاؿ أماـ رؤساء الجامعات والكميات (اإلسرائيمية) وفي
اجتماع طارئ ومستعجؿ لبحث قضية المقاطعة األكاديمية عمى(إسرائيؿ)" :المقاطعة األكاديمية
تيديد استراتيجي مف الدرجة األولى عمى(إسرائيؿ)" .ورئيس لجنة الكميات والجامعات (اإلسرائيمية)
البروفيسور بيريتس الفي قاؿ" :إف الجامعات (اإلسرائيمية) تواجو ىجمة شرسة مف قبؿ أوساط
تفوؽ (إسرائيؿ) االستراتيجي وعمى مناعتيا ومستقبميا" .والرئيس األسبؽ
معادية وىي خطر عمى ّ
لمموساد شابتاي شافيت قاؿ في مقاؿ لو في جريدة ىآرتس (اإلسرائيمية)" :تم ّكف الفمسطينيوف
مف تحقيؽ إنجازات ميمة عمى المستوى العالمي ،واف الجامعات في الغرب ىي حاضنة القادة
المستقبمييف ليذه الدوؿ ،واننا نخسر الدعـ لػ (إسرائيؿ) في العالـ األكاديمي"

(سارة)1994،

وليذه األىمية والخطورة لـ تترؾ (إسرائيؿ) موضوع المقاطعة الثقافية واألكاديمية دوف رد
ومواجية ،فقد اعتمدت عمى استراتيجية محورىا القياـ بحمالت إعالمية مضادة لتحسيف صورة
(إسرائيؿ) في العالـ واظيارىا كدولة ديمقراطية محبة لمسالـ ولتشويو صورة الفمسطينييف
كإرىابييف ومتخمفيف .إضافة إلى مالحقة الناشطيف الفمسطينييف واألجانب في الحممة وتشويو
صورتيـ في الغرب باعتبارىـ متعصبيف معاديف لمسامية وليس لمسياسة (اإلسرائيمية)  .وىذا ما
أكده نتنياىو أماـ الموبي الييودي األمريكي عاـ  2014عندما اتيميـ ب ػالتعصب ومعاداة
السامية.

(ليندي ،1981،ص)86

كما عممت الحممة الفمسطينية لممقاطعة األكاديمية والثقافية ضد (إسرائيؿ) )(PACBI
بشكؿ وثيؽ مع المجنة البريطانية لجامعات فمسطيف ) (BRICUPوالتي ضغطت عمى رابطة
األساتذة الجامعييف ) (AUTلتبنى مقاطعة أكاديمية لمجامعات (اإلسرائيمية).

(ليندي ،1981،ص)88

وفي  22نيساف  /أبريؿ 2005ـ صوتت رابطة المثقفيف واألكاديمييف الفمسطينييف عمى
مقاطعة جامعتيف (إسرائيميتيف) اثنتيف ىما جامعة حيفا وجامعة بار إيالف ،حيث صدرت
االقتراحات لمجمس رابطة األساتذة الجامعييف والمطالبة مف قبؿ دعوة المقاطعة الصادرة عف
األكاديمييف الفمسطينييف وغيرىـ وصوت المجمس عمى مقاطعة بار ايالف ألنيا تدير البرامج
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الدراسية في الكميات المقامة عمى المستوطنات في الضفة الغربية المحتمة ،وبالتالي تشارؾ بشكؿ
مباشر في احتالؿ األراضي الفمسطينية خالفاً لق اررات األمـ المتحدة ،كما تـ مقاطعة جامعة حيفا
بسبب مزاعـ حوؿ كونيا قد اتخذت إجراءات تأديبية ضد محاضر اتخذت عمى أساس أنو دعـ
طالباً كتب حوؿ اليجمات عمى الفمسطينييف خالؿ تأسيس (إسرائيؿ) عمى الرغـ مف أف أبحاث
الطالب قد أعمنتيا محكمة أنيا غير صحيحة ،ونفي الجامعة اتخاذ أي إجراءات بحؽ المحاضر.
(محارب)2014،

وأكد المجمس عمى أف المقاطعة التي لـ تكف إلزامية تستمر حتى تتوقؼ جامعة حيفا عف
التعدي عمى كادرىا األكاديمي والطالب الذيف يقوموف باألبحاث ،ويناقشوف تاريخ إنشاء دولة
(إسرائيؿ).
قرار رابطة مدرسي الجامعات تمت إدانتو فو اًر مف قبؿ جماعات معينة ،ييودية وغير
ييودية ،وأعضاء مف رابطة مدرسي الجامعات .منتقدو القرار ضمف ومف خارج الرابطة ذكروا أف
المجمس الذي مرر قرار المقاطعة لـ يسمح باستمرار النقاش حوؿ القرار متعمالً بضيؽ الوقت.
واتيـ مجمس نواب الييود البريطانييف واتحاد الطمبة الييود رابطة مدرسي الجامعات بعقد
التصويت خالؿ عيد الفصح الييودي عمدا ،حيث ال يتواجد العديد مف األعضاء الييود.
(سارة)1994،

وأصدرت السفارة (اإلسرائيمية) في لندف بياناً ينتقد قرار رابطة مدرسي الجامعات باعتباره
ق ار اًر مضمالً يتجاىؿ الرأي العاـ البريطاني ،ويديف القرار لكونو منحرفاً مف حيث المضموف
تمت مناقشتو واعتماده ،وقاؿ زافي رافنر نائب السفير (اإلسرائيمي) في
باإلضافة لمطريقة التي ّ

لندف" :إف آخر مرة قوطع فييا الييود في الجامعات كانت في ألمانيا عاـ 1930ـ وأصدر أبراىاـ
فوكسماف مف رابطة مكافحة التشيير بياناً يديف القرار المضمؿ وىذا التوقيت السيء لمقاطعة
األكاديمييف في الدولة الوحيدة في الشرؽ األوسط التي تتمتع فييا الجامعات باالستقالؿ
السياسي".

(سكوؼ)2013،

وقالت رابطة مدرسي الجامعات إف األعضاء قد صوتوا لممقاطعة استجابة لنداء لمعمؿ
مف قبؿ مجموعة مف األكاديمييف الفمسطينييف .وقد أديف القرار مف قبؿ السفارة (اإلسرائيمية) في
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لندف ،والسفارة البريطانية في (إسرائيؿ) ،وجماعات ييودية في القدس ولجنة حقوؽ اإلنساف
لمدراسات العميا في المممكة المتحدة ومنظمات جامعات المممكة المتحدة.

(سكوؼ)2013،

بعد ردود فعؿ كبيرة وادانة داخمية وخارجية ،جمع أعضاء في رابطة مدرسي الجامعات
يرأسيـ جوف بايؾ المحاضر في الجامعة المفتوحة توقيعات كافية لمدعوة إلى عقد اجتماع خاص
بشأف ىذا الموضوع .وعقد االجتماع يوـ  26مايو 2005ـ ،في (Friends Meeting
)Houseفي لندف .وفي الجمسة قررت رابطة مدرسي الجامعات إلغاء مقاطعة الجامعتيف
(اإلسرائيميتيف) .وذكرت األسباب التالية التخاذ ىذا القرار :الضرر الذي لحؽ بالحرية األكاديمية
وعرقمة الحوار وجيود السالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،وعدـ إمكانية تبرير مقاطعة
(إسرائيؿ) حص ار دوف سواىا.

()2016، Robins

وفي المؤتمر السنوي التحاد المحاضريف في المممكة المتحدة طُمب مف أعضاء الرابطة
الوطنية لممدرسيف في التعميـ العالي أف يدعموا اقتراحاً بمقاطعة األكاديمييف والجامعات
(اإلسرائيمية) التي فشمت بإبعاد نفسيا عف سياسيات التفرقة العنصرية وعمى الرغـ مف أف
االقتراح قد أُقر إال أنو لـ يعد سياسة رسمية بعد يوميف فقط عندما اندمج االتحاد مع رابطة
أساتذة الجامعات.

(اليندي ،1981،ص)88

وقبؿ نقاش الرابطة الوطنية لممدرسيف في التعميـ العالي ،وصؼ كؿ مف اتحاد اتحادات
مدرسي وموظفي الجامعات الفمسطينية والحممة الفمسطينية لممقاطعة األكاديمية والثقافية ضد
(إسرائيؿ) الحممة في رسالة إلى ممحؽ التايمز لمتعميـ العالي بأنيا الشكؿ الوحيد لمتحرؾ
لألشخاص ذوي الضمير في أنحاء العالـ وأضافوا" :نحف نحيي كؿ الذيف يعترفوف بأنو طالما ال
يمكف تحصيؿ العدالة لمفمسطينييف مف مراكز القوة في العالـ ،يجب أف ننظـ أنفسنا ونتحرؾ
لصالح العدالة والسمـ الحقيقييف" .وبالمقابؿ ،جادؿ ستيفف واينبرغ الحائز عمى جائزة نوبؿ بأف
مقاطعة األكاديمييف لزمالئيـ في دوؿ أخرى ألسباب سياسية ليست جيدة أبدا.

(سكوؼ)2013،

وفي مؤتمره السنوي األوؿ عاـ 2007ـ صوت االتحاد األكاديمي البريطاني الجديد اتحاد
الجامعات والكميات لصالح مناقشة مقاطعة المؤسسات األكاديمية (اإلسرائيمية) ،ولكف ليس
األفراد.
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وفي  9أيار 2015ـ قررت رابطة اتحاد الطالب في جامعات تشيمي في أمريكا الالتينية
مقاطعة الجامعات (اإلسرائيمية) ،حيث صوت ( )%56مف طالب الجامعات لصالح المقاطعة
وفقا لما نشرتو اإلذاعة العبرية ريشت بيت.
وأشار الموقع إلى أف القرار جاء بناء عمى تصويت في صفوؼ طالب الجامعات ،حيث
دعـ  %56مف الطالب قرار حظر األنشطة التي يشارؾ فييا مسؤولوف (إسرائيميوف) ،كذلؾ
صوت  % 64مف الطالب بالموقؼ الذي يتيح لمجامعات في تشيمي عمى عدـ االحتفاظ
بالعالقات مع الجامعات (اإلسرائيمية) حتى لو كانت مف الجامعات المانحة.
وجاء القرار مف قبؿ طالب الجامعات في تشيمي بناء عمى االنتياؾ المباشر مف قبؿ
(إسرائيؿ) لحقوؽ اإلنساف لمشعب الفمسطيني ،وفقا لما صدر عف رابطة الطالب في تشيمي ،في
حيف قاؿ مراسؿ اإلذاعة العبرية :إف اتحاد الطالب الفمسطيني في تشيمي اعتبر ىذا القرار
والتصويت بمثابة تظاىرة ضد نظاـ الفصؿ العنصري األبرتيايد (اإلسرائيمي).

(معا)2016،

وقامت الحممة الفمسطينية لممقاطعة األكاديمية والثقافية لػ (إسرائيؿ) في  8كانوف أوؿ /
ديسمبر 2014إلى إلغاء سمسمة عروض فرقة حرقة كرت األردنية ،في الفترة مف 15 -11
انتياء براـ اهلل ،وذلؾ
كانوف أوؿ  /ديسمبر  2014في كؿ مف حيفا والجوالف والناصرة وع ّكا و ً
بسبب قياـ الفرقة المذكورة بمخالفة معايير مقاطعة (إسرائيؿ) ومناىضة التطبيع معيا ،حيث
حصؿ أعضاء الفرقة وىـ مف حاممي الجنسية األردنية عمى تأشيرة دخوؿ  -في از (إسرائيمية)
لمقياـ بيذه الجولة التي قدموا مف خالليا عرضاً فنياً في نادي (إسرائيمي).

(مقاطعة إسرائيؿ لتحقيؽ

العدالة)2014،

وتنص معايير المقاطعة وزيارة الفنانيف العرب إلى (إسرائيؿ) عمى أنو في حاؿ توجيو
دعوة ألي أكاديمي أو فناف أو مثقؼ عربي ،تمتزـ المؤسسات الفمسطينية بمبادئ ومعايير
صر عمى أف يكوف دخوؿ
المقاطعة األكاديمية والثقافية المقرة فمسطينياً في تنظيـ الزيارة ،بحيث تُ ُّ
أي حامؿ جواز سفر عربي إلى (إسرائيؿ) فقط عف طريؽ تصريح مف سمطات االحتالؿ وليس
بتأشيرة دخوؿ  -في از ،وذلؾ تأكيداً عمى رفض التعامؿ مع دولة االحتالؿ كدولة طبيعية.
وتمقت (إسرائيؿ) في  24أيار  /مايو 2014ـ ضربة موجعة في ساحتيا بتصويت طالب
أكبر جامعة كاثوليكية في الواليات المتحدة دي بوؿ عمى مقاطعتيا ومقاطعة الشركات األميركية
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التي تتعامؿ معيا ،فيما أعمنت نتائج التصويت بحضور روي جمعاد القنصؿ (اإلسرائيمي) العاـ
الذي خرج ميزوما أماـ وقع زغاريد الطالبات الفمسطينيات والعربيات المنتشيات بالنصر
األكاديمي.

(الرأي اليوـ)2014 ،

واستغؿ جمعاد الذي عمؿ سابقا في السفارة اإلسرائيمية في األردف صفتو الدبموماسية
لدخوؿ الجامعة التي كانت شرطة مدينة شيكاغو قد أعمنتيا مغمقة أماـ غير طالبيا ومدرسييا
والعامميف فييا خالؿ التصويت لتجنب أي تصعيد مف الطرفيف المتنافسيف ،وبعد أف ثبت إلدارة
الجامعة أ ف الموبي الييودي في الواليات المتحدة تدخؿ لمتأثير عمى نتائج التصويت عبر ذراعو
لمعالقات العامة وىي مؤسسة ييودية تدعى قؼ معنا وبثت موظفييا في الجامعة إلقناع الطمبة
بإسقاط القرار.
وصوت الطالب لصالح المقاطعة بنسبة ( )%54مقابؿ ( )%46ضده ،فيما نجحت
حشودات اليوميف األخيريف لمتصويت في ترجيح كفة المقاطعيف بعد أف أقيـ عمى عجؿ مركز
لتحفيز المشاركة في التصويت في بيت الناشط الفمسطيني رىيؼ عوض اهلل وبمساعدة مف بناتو
األربع ومتطوعات مف الجالية.
ويفرض القرار عمى الجامعة وقؼ التعامؿ وتصفية أي استثما ارت في الشركات التي تقوـ
بتصنيع األسمحة وتوفير تكنولوجيا المراقبة لمحكومة والجيش وادارة السجوف (اإلسرائيمية) ،ويشمؿ
ذلؾ شركات أميركية كبرى أشيرىا ىيوليت باكارد ،بوينغ ،لوكييد مارتف وكاتربيمر.
واجمع ناشطوف سياسيوف أميركيوف وعرب عمى مفصمية ىذا النصر األكاديمي كأساس
لمبناء عميو في جامعات أخرى ،واعتبر الناشط السياسي األميركي المعروؼ (ديؾ رايمي) أف ما
يجعؿ ىذا اإلنجاز مفصميا ىو حقيقة أنو تـ بإرادة التصويت الحر المباشر لمطمبة ولـ يتـ عف
طريؽ التصويت داخؿ الييئات القيادية لمحكومات الطالبية المنتخبة التي تتعرض لضغوطات
إدارة الجامعة ،وسيكوف مف الصعب عمى إدارة الجامعة التراجع عنو و ممارسة ضغوط عمى
مباشر مف الطمبة.
ا
اتحادات الطمبة ألف التصويت كاف
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(الرأي اليوـ)2014،

المبحث الرابع
أشكال أخري لممقاطعة
 -9المقاطعة النقابية:
ال تقؿ المقاطعة الثقافية أىمية عف المقاطعة السياسية واالقتصادية كوف النقابات ىي
أجساـ تضـ الفئات الفاعمة في المجتمع .فمثالً أعمنت ك ُؿ مف نقابة أساتذة الجامعات في
عدة
العماؿ في جنوب افريقيا واتّحاد الصحافييف البريطانييف ونقابات ّ
بريطانيا واتّ ُ
حاد نقابات ّ
ميمة في كندا ،وأخرى في إيرلندا واسكتمندا وغيرىا في أيار  /مايو  2010انضماميـ إلى حممة

مقاطعة (إسرائيؿ) ،كما أعمنت نقابة عماؿ الكيرباء واإلذاعة األمريكية في كانوف ثاني /يناير
2012ـ مقاطعتيا لػ (إسرائيؿ) ،وأعمف االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف في تموز  /يوليو
2015ـ مقاطعتو لػ (إسرائيؿ) ،كذلؾ أيد كؿ مف مجمس الكنائس العالمي ،ومجمس كنائس جنوب
إفريقيا ،وكنيسة إنكمترا ،وغيرىا المقاطعة.

(عاشور)2016 ،

وعقدت المجنة الوطنية لمقاطعة (إسرائيؿ) وسحب االستثمارات منيا وفرض العقوبات
عمييا  BDSفي  4تشريف ثاني  /نوفمبر 2015ـ بالتعاوف مع االتحاد العاـ لعماؿ فمسطيف
وجبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني ورشة عمؿ لالئتالؼ النقابي لمحاربة التطبيع والذي يضـ
األطر والفعاليات العمالية والنقابية ،وتمحورت الورشة والتي أدارىا محمد عموش عضو األمانة
العامة لالتحاد العاـ لعماؿ فمسطيف وعضو المجنة المركزية لجبية النضاؿ الشعبي حوؿ آليات
تعزيز المقاطعة.
واكد المجتمعوف عمى ضرورة التوجو نحو تفعيؿ دور الحركة النقابية والعمالية الفمسطينية
في تعزيز دورىا في مقاطعة (إسرائيؿ) وسحب االستثمارات منيا وفرض العقوبات عمييا.

(معا،

)2015

واعتبر تجمع النقابات المينية الفمسطينية أف حجـ الجرائـ اليومية التي تمارسيا دولة
االحتالؿ بحؽ الشعب الفمسطيني زادت مف الدافعية إلنجاح حمالت المقاطعة ضد ىذا المحتؿ
الغاصب مؤكديف عمى أف حمالت المقاطعة التي تواصؿ عمميا بقوة وفاعمية مصممة عمى
أف تكبد االحتالؿ خسائر اقتصادية كبيرة.
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كما اعتبر أف مقاطعة منتجات االحتالؿ تعود عمى االقتصاد الوطني بالكثير مف النفع
مشير إلى أف زيادة الطمب عمى المنتج الوطني يزيد مف خمؽ فرص العمؿ بما يسيـ في الحد مف
ًا
البطالة ،وتحقيؽ خسائر عمى مصانع االحتالؿ.

وبيَّف أف المدف الفمسطينية تمثؿ سوقا خصبة لمنتجات االحتالؿ والتي تزيد عمى ()4
مميارات دوالر سنوياً ،الفتاً إلى أف المقاطعة ستحوؿ االحتالؿ لمشروع خاسر بعممية تراكمية.
وذكر عموش أف "أىداؼ الحممة تكمف في زيادة رقعة المقاطعة لػ (إسرائيؿ) في المجاالت
كافة ،تعرية مخططات االحتالؿ ومحاوالتو في استيداؼ وزعزعة اقتصادنا الوطني ،والعمؿ عمى
دعـ منتجاتنا المحمية بما يسيـ في نمو اقتصادنا الوطني".
وأضاؼ :إف األىداؼ تتضمف أيضا تعزيز روح المشاركة الجماعية في مقاطعة
(إسرائيؿ) عمى الصعيديف المحمي والدولي ،وزيادة ثقافة المقاومة الشعبية الواسعة لكافة أبناء
الشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارج.
وأكد أنيـ سيتواصموف مع العالـ الخارجي ،مشي ار إلى أف الحممة ستتسع وتستمر مف
خالؿ الفعاليات واألنشطة التي ستنظميا الحممة .وطالب رئيس الحممة الدوؿ والييئات التي
عقدت اتفاقات شراكة مع االحتالؿ بإلغاء ىذه االتفاقات في ظؿ انتياؾ االحتالؿ المتواصؿ
لمقانوف الدولي وحقوؽ اإلنساف.

(الرسالة نت)2016،

كما ح ّذر اتحاد نقابات عماؿ دوؿ االتحاد األوروبي خالؿ المؤتمر النقابي األوروبي
الفمسطيني في  20تشريف ثاني /نوفمبر 2015ـ في العاصمة البمجيكية بروكسؿ مف التعامؿ مع
نظيرتيا (اإلسرائيمية) ،وأف توقؼ التبادؿ التجاري معيا وانتقد المؤتمر اتفاؽ الشراكة األوروبية
(اإلسرائيمية) الموقعة عاـ 2000ـ والتي تنص عمى إجراء حوار سياسي بيف الطرفيف بشكؿ
منتظـ وحرية نقؿ رؤوس األمواؿ وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عاـ .1970
وىدؼ المؤتمر إلى دعـ مقاطعة الشركات األوروبية مع مختمؼ أساليب الشراكة مع
(إسرائيؿ) ضمف حركة مقاطعة (إسرائيؿ) ،وما يمكف أف توفره ىذه الشراكة مف دعـ لسياسة
(إسرائيؿ) التي تعتمد عمى قمع العماؿ الفمسطينييف وحرمانيـ مف التمتع بالحقوؽ التي يتمتع بيا
العماؿ (اإلسرائيميوف).

(شبكة الخميؿ االخبارية)2016،
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 -1المقاطعة الرياضية:
نقصد بيا تجاىؿ الرياضييف (اإلسرائيمييف) وتجريدىـ مف امتيازاتيـ الرياضية .فبسبب
المقاطعة أستثني الرياضيوف (اإلسرائيميوف) وحتى الفرؽ (اإلسرائيمية) مف العديد مف المنافسات
الدولية .كذلؾ فإف بعض الرياضييف مف البمداف العربية واالسالمية يرفضوف دخوؿ أي مباريات
تجمعيـ بالعبيف (إسرائيمييف) .وحتى بعض الدوؿ تمنع العبييا مف مواجية العبيف (إسرائيمييف).
تحاوؿ (إسرائيؿ) إضفاء شرعيتيا المفقودة عمى الساحات الدولية والرياضية كافة ،إال أف
ىذه المحاوالت  -واف نجحت في بعض األحياف  -يعترضيا موانع تعبر عف رفضيا لشرعية
االحتالؿ (اإلسرائيمي) ،ونصرة لمقضية الفمسطينية.
ولـ تقتصر حوادث مناصرة القضية الفمسطينية ،ومناىضة (إسرائيؿ) عمى تمؾ الحادثة ،فقد
زخرت الذاكرة الرياضية بالكثير مف المواقؼ ،منيا رفض المعب مع رياضييف (إسرائيمييف)،
ورفض استقباؿ بعثات (إسرائيمية).
وفي التصفيات المؤىمة لكأس العالـ 1970ـ لكرة القدـ في المكسيؾ ،رفض منتخب كوريا
الشمالية مواجية منتخب (إسرائيؿ) ليتأىؿ األخير لنيائيات كأس العالـ ألوؿ وآخر مرة في
تاريخو.
كما أقصى االتحاد اآلسيوي لكرة القدـ في عاـ 1991ـ االتحاد (اإلسرائيمي) بسبب رفض دوؿ
الجوار االعتراؼ بو.
وفي العاـ الماضي 2015ـ رفضت ماليزيا إصدار تأشيرات دخوؿ لمنتخب شباب (إسرائيؿ)
لرياضة الشراع لممشاركة في بطولة العالـ التي نظمتيا في كوال لمبورؽ.
وفي عاـ  1997شارؾ فريؽ كريكت (إسرائيمي) في بطولة نظمت في كواللمبور عاصمة ماليزيا
اسعا ،وخرجت مظاىرات تندد بدخوليـ ماليزيا.
ًا
استيجانا و
فمقي
ً
استنكار شعبيًّا و ً
َ
كما اعتذرت ماليزيا عف تنظيـ كونغريس الفيفا لعاـ 2017ـ بسبب مشاركة وفد (إسرائيمي).
وفي إيطاليا فإنو جرت العادة أف يستيجف الشعب اإليطالي الرياضييف والفرؽ (اإلسرائيمية) حينما
تشارؾ في منافسات ومباريات عمى أراضييا.

(ارـ نيوز)2015،
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وفي عاـ  2009رفضت دولة اإلمارات العربية المتحدة منح تأشيرة دخوؿ لالعبة كرة المضرب
(اإلسرائيمية) شاىار بير لممشاركة في بطولة دبي المفتوحة لكرة المضرب لتزامنيا مع الحرب
(اإلسرائيمية) عمى قطاع غزة ،لكف سمح ليا بالمشاركة الحقًا.
كما تعرضت الالعبة (اإلسرائيمية) شاىار بير إلى استيجاف شديد مف الجماىير الفنزويمية ،حينما
شاركت في العاـ ذاتو في بطولة كراكاس المفتوحة لكرة المضرب.

(شبكة فمسطيف لمحوار)2009،

وفي عاـ  2013انسحبت العبة كرة المضرب التونسية أُنس جابر مف نصؼ نيائي بطولة باكو
األذربيجانية لكرة المضرب لرفضيا مقابمة العبة (إسرائيمية) وىي شاىار بير.
وفي عاـ 2011ـ رفضت العبة التايكواندو المصرية رواف مقابمة (اإلسرائيمية) سيفاف فنستر في
ربع نيائي بطولة كرواتيا المفتوحة لمتايكواندو.
وفي ىذا العاـ رفض المالكـ السوري عالء الغصوف مواجية العب (إسرائيمي) في البطولة
المؤىمة ألولومبياد ريو دي جانيرو في باكو األذربيجانية.
كما رفضت التونسية عزة بسباس بطمة أفريقيا في المبارزة مواجية (اإلسرائيمية) نعومي ميميس
ضمف بطولة العالـ لممبارزة عاـ 2011ـ التي أقيمت في مدينة كاتانيا اإليطالية ،لتنسحب مف
المباراة النيائية لمبطولة.

(العربية نت)2011،

ورفضت العبة الجودو الجزائرية مريـ موسى في عاـ 2011ـ مواجية العبة (إسرائيمية) في
بطولة العالـ لمجودو وزف  52كغـ والتي أقيمت في روما ،لتفقد أمميا في بموغ األولومبياد الذي
احتضنتو مدينة لندف حينيا.

(قناة العالـ)2016،

ورفض العب التايكوندو الكويتي عبد اهلل الفرىد مواجية العب (إس ارئيمي) في بطولة دولية
أقيمت في ستوكيولـ السويدية.

(بالعربية)2013،

كما رفض العب الجودو اليمني عمى خصروؼ مواجية العب (إسرائيمي) في بطولة العالـ
لمجودو التي أقيمت في مدينة دوسمدورؼ األلمانية في 2012ـ.

(العربية)2012،

وانسحبت العبة الجودو السعودية جود فيمي مف منافسات الجودو في أولمبياد ريو حتى ال
تواجو العبة (إسرائيمية) ،بينما بررت المجنة األولمبية السعودية انسحابيا بسبب تعرضيا
لإلصابة.

(بالعربية)2016،
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وكذلؾ انسحب بطؿ تنس الطاولة لممعاقيف الكويتي عوض الحربي مف نصؼ نيائي بطولة
فضا لمواجية منافسو (اإلسرائيمي) جيفا ليراف في .2012
رومانيا المفتوحة ر ً
ورفض منتخب مصر لميوكي مواجية منتخب (إسرائيؿ) في بطولة اليوكي الدولية التي نظمتيا
األوروغواي في ( 2012عادؿ.)2016 ،
وىناؾ العديد مف المقاطعات ورفض المعب مع (إسرائيمييف) ،لكف المجاؿ ال يتسع لذكرىا جميعاً،
وما تقدـ ىو جزء وليس ًّ
كال.

ومع ذلؾ ىناؾ الكثير مف العرب الذيف يواجيوف الرياضييف (اإلسرائيمييف) أو يعمموف في
قطاعات الرياضة (اإلسرائيمية).
وفي األولومبياد الجاري في ريو واجو المصري إسالـ الشباىي منافسو (اإلسرائيمي) ِ
وىزـ منو،
لكنو رفض مصافحتوRT ( .اسأل اكتر)2016،

ذكرت وسائؿ اإلعالـ الرياضية خب اًر مفاده أف رياضييف كويتييف أحدىما معاؽ رفضا المشاركة
في مبارٍاة رياضية يشارؾ فييا (إسرائيميوف) وقاطعا البرامج الرياضية التي يشارؾ فييا العبوف

رياضيوف (إسرائيميوف) ،وأبديا إص ار اًر عمى أال يكوف بينيما وبيف الرياضييف (اإلسرائيمييف) أي

شك ٍؿ مف االحتكاؾ أو التواصؿ ،حتى ولو كانت النتيجة صدور قرار بمعاقبتيما ونادييما،
ٍ
مشاركات دولية أخرى.
وحرمانيـ مف أي
ورغـ الجيود الكبيرة التي بذليا منظمو الدورة الرياضية والمشرفوف عمييا ،لثني الرياضييف
الكويتييف ليعدال عف قرارىما ،واقناعيما بأف مشاركتيما ال تعني التطبيع مع (اإلسرائيمييف) ،وأف
المشاركة ال تنفي العداء وحالة الحرب بيف العرب و(اإلسرائيمييف) ،لكنيما أص ار عمى موقفيما
الرافض لممشاركة ،وأكدا أنو ال يجوز مشاركة محتمي األرض العربية الفمسطينية ،ومغتصبي
أعداء لمعرب
القدس الشريؼ ،وقاتمي أبناء الشعب الفمسطيني ،ومشردي أبناء األمة ،فيؤالء
ٌ

والمسمميف ،وقد نص عمى ذلؾ القرآف الكريـ ،وأكد أنيـ ال يحمموف لنا حباً ،وال يتمنوف لنا خي اًر،
وال يرقبوف فينا إالً وال ذمة ،فال ينبغي االطمئناف إلييـ ،والتعامؿ معيـ وكأنيـ لـ يرتكبوا جرماً،
ولـ يغتصبوا حقاً ،ولـ يسفكوا دماً .وتقدـ الالعباف الكويتياف باألسؼ الشديد إلى جميورىما
وشعبيما في الكويت قائميف" :سامحونا عمى االنسحاب ،فمـ نستطع أف نمعب مع (إسرائيمييف)
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فنحف ال نعترؼ بيـ كدولة" ،وقاؿ أحدىما" :إف انسحابي ىو رسالة أود تقديميا إلى األمتيف
العربية واإلسالمية ،بأنو ال يمكف أف أشارؾ مف يصافح بيد ويطعف باليد األخرى" ،وأكد تضامنو
مع القضية الفمسطينية العادلة ورفضو لالعتداءات (اإلسرائيمية).

(عرابي)2016،

يحرص (اإلسرائيميوف) كثي اًر عمى مشاركة الدوؿ العربية واالسالمية في كؿ األنشطة الرياضية
والفنية والثقافية وغيرىا ،ويتعمدوف أف يزجوا بأنفسيـ في كؿ المحافؿ التي يشارؾ فييا العرب
ٍ
قصد وتر ٍ
تيب
والمسمموف ،فميس كؿ حوادث المقاء واالجتماع صدفة ،بؿ إف بعضيا يتـ عف
مسبؽ ،وأحياناً يعمموف مسبقاً بأنيـ سيشاركوف بعض العرب ،فيبدوف حرصاً عمى المشاركة
والحضور ،ويمقوف لذلؾ دعماً وتشجيعا (إسرائيميا)ً ودولياً ،فيـ يريدوف أف يظيروا أنفسيـ وكأنو
ال عداء بينيـ وبيف العرب ،وأف اختالفيـ فقط ىو مع الفمسطينييف ،وأنيـ يحرصوف عمى أف
تكوف عالقتيـ مع العرب طبيعية ،وأال تتأثر بما يحدث لمفمسطينييف عمى أيدييـ وبسالحيـ،
ويحاوؿ (اإلسرائيميوف) أف يظيروا أماـ العالـ أنيـ حضاريوف ومثقفوف ،وأنيـ ال يحسبوف أنفسيـ
ٍ
استعداد
في إطار مف العداء والكراىية ،وأنيـ يمدوف أيدييـ إلى كؿ العرب والمسمميف ،وأنيـ عمى
لمتعاوف والعمؿ معيـ ،بؿ إنيـ يوجيوف دعواتيـ لنظرائيـ مف العرب والمسمميف لزيارتيـ،
ومشاركتيـ ألعابيـ وأنشطتيـ وبرامجيـ ،وزيارة آثارىـ ومعابدىـ ونصب محرقتيـ ويدعونيـ إلى
القبوؿ بأي فرصة تجمعيـ بيـ ،سواء أكانت الفرصة نتيجة القرعة أـ المصادفة ،أـ نتيجة تر ٍ
تيب
وا ٍ
عداد مسبؽ ،إنيـ يريدوف أف يستغموا العرب والمسمميف ليبيضوا صفحتيـ ،ويشطبوا تاريخيـ
اإلجرامي ،ويستروا جرائميـ اليومية بحؽ الشعب الفمسطيني ،وكأنيـ ال يرتكبوف جرماً بحؽ
الفمسطينييف ،وال يقتموف شعبيـ ،وال يغتصبوف حقوقيـ ،وال يحتموف أرضيـ ،وال يعتدوف عميو
وغير ذلؾ مف ألواف االعتداءات (اإلسرائيمية) المتكررة.

(المداوي)2012،

ٍ
أما الكويتياف فقد أرسيا رغـ أنيما معاقاف ويعانياف مف ٍ
حساس بالنقص عف
عجز في جسدييما ،وا
غيرىما ،إال أنيما أثبتا أف عقميما راشد ،وقمبيما نابض ،وفكرىما حي ،وضميرىما يقظ ،وارادتيما
حديد ال يميف ،ومشاعرىما جياشة ،وحبيما لفمسطيف ال تضعفو اإلعاقة ،وال تؤثر
صمبة ،وعزميما ٌ
فيو الرغبة في التعويض أو المشاركة ،واحساسيما بمشاعر العداء والكراىية لمعدو الصييوني
الذي احتؿ األرض واغتصب الحؽ كبير ،فيما إف لـ يكونا قادراف عمى المشاركة في الميداف
لتحرير فمسطيف واستعادة الحؽ العربي المغتصب ،فإنيما قادريف عمى بياف أف األمة العربية
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واإلسالمية لف تسكت عمى الظمـ ،وال تناـ عمى الحيؼ ،ولف تتخمى عف الحؽ ،ولف تسالـ العدو
ولف تحالفو ،ولف تسمح لو أف يتغمغؿ إلى عقولنا وال إلى قموبنا ،بؿ سيبقى ىو العدو األوؿ ليذه
األمة ،حتى يذعف إلى الحؽ ،ويستجيب إلى مبادئ العدؿ ،ويتوقؼ عف البغي والظمـ والعدواف،
ٍ
ٍ
خمؽ قويـ،
لمعتد بيف الرياضييف ،وال موقع
إذ ال مكانة
لغاصب عمى أرض المالعب ،فالرياضة ٌ
ودود في
سمح في أخالقو،
خموؽ دمث ،نبي ٌؿ في صفاتو،
مؤدب
سامي ،والرياضي
ؾ
وسمو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تعامالتو ،بأخالقو تضرب األمثاؿ ،وىذه الصفات النبيمة التي يفترض أف تكوف لصيقة
بالرياضي ،تتناقض ومفاىيـ (اإلسرائيمييف) ،وتتصادـ مع سموكيـ ،وتتعارض مع تصرفاتيـ.
لقد أثبت الرياضياف الكويتياف ومدربوىـ أنيـ ال يخافوف مف العقوبة الرياضية وال يخشوف مف
الحرماف ،إذ أف المجد الشخصي ال قيمة لو أماـ مجد األمة وقيميا ،وأف المكاسب الشخصية
بي
الصغيرة والبسيطة ال قيمة ليا أماـ مكاسب األمة ومصالحيا ،إذ مف السيؿ عمى كؿ عر ٍ
ٍ
مكسب أو جائزٍة أو تقدير ،مف أجؿ أف يبقي عمى حؽ أمتو ،ويحافظ عمى
غيور أف يتنازؿ عف
ٍ
بكثير مما توقعوه ،وأكثر مما كاف سينتظرىـ
ثوابتيا ،ولعميـ جميعاً قد حققوا مكسباً ونص اًر أكبر
فكثير مف أبناء
لو أنيـ نازلوا الرياضييف (اإلسرائيمييف) عمى أرض الممعب وانتصروا عمييـ،
ٌ

الشعب الكويتي سيكونوف في انتظارىـ في مطار الكويت ،وسيقدروف عالياً موقفيـ ،وسيطوقونيـ
بميداليات الحب والوفاء والصدؽ ،التي ىي أكثر بكثير مف الميداليات الذىبية والفضية
والبرونزية.
كـ ىو جمي ٌؿ أف تأتي المقاطعة العربية واإلسالمية لكؿ ما يمس (إسرائيؿ) مف قبؿ الشعوب إذ
أف المقاطعة الشعبية أعمؽ بكثير مف المقاطعة الرسمية ،فالحكومات واألنظمة ميما عمرت
وبمغت في قوتيا وجبروتيا فيي ماضية وزائمة ،وقد أثبت الربيع العربي لنا ىذه الحقيقة ،أما
الشعوب فيي الباقية ،وىي التي تممؾ مفاتيح الحؽ ،وىي إذ تقاطع فيي تؤكد عمى حقيا ،وترسخ
اليقيف لدى غيرىا ،بأف الشعوب ال تنسى حقوقيا ،وال تفرط في أرضيا ،وال تيادف عدوىا ،وال
تتصالح معو أو تجمس واياه عمى طاولة المفاوضات ،وأف العدو الصييوني ميما تحسنت
عالقاتو مع األنظمة ،فإف مرده إلى صخرة الشعوب ويقيف األمة ،الذي ال ُيخدع وال يقبؿ
بمسوغات القوة ومعايير الظمـ

والبغي(.المداوي)2012 ،
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واعتبر الرئيس (اإلسرائيمي) ،رووفيف ريفميف ،أف طمب الفمسطينييف مف االتحاد الدولي لكرة القدـ
عبر عف احتجاجو
الفيفا ومؤسسات أكاديمية في العالـ بمقاطعة (إسرائيؿ) ىو 'تيديد استراتيجي و ّ

أماـ زعماء في العالـ عمى ما وصفو بأنيا محاوالت لمربط بيف المجاؿ الرياضي واألكاديمي وبيف
المجاؿ السياسي معتب ار أنو ال ينبغي الربط بيف ىذه المجاالت.
مف جانبو ،قاؿ رئيس اتحاد كرة القدـ الفمسطيني ،جبريؿ الرجوب ،لإلذاعة العامة (اإلسرائيمية)

في  30أيار /مايو  2015أنو "توجو إلى الفيفا بعد محاوالت مستمرة عمى مدار سبع سنيف مف
أجؿ تغيير تعامؿ (إسرائيؿ) مع العبي كرة القدـ الفمسطينييف ،لكف مف دوف جدوى".
وأضاؼ الرجوب أنو إذا لـ تغير (إسرائيؿ) مف تعامميا ىذا فإنو سيطرح طمب إقصائيا مف الفيفا.
ونفى الرجوب أنو نظـ مباريات في الضفة الغربية لتخميد ذكرى منفذي ىجمات ضد أىداؼ
(إسرائيمية) وقاؿ" :مستعد ألف تجري الفيفا تحقيقا حوؿ ذلؾ".
بدورىا ،دعت نائبة وزير الخارجية (اإلسرائيمي) ،تسيبي حوطوفيمي ،رئيس فيفا ،جوزيؼ بالتر،
إلى رفض الطمب الفمسطيني بإخراج (إسرائيؿ) مف عضوية االتحاد الدولي لكرة القدـ.
ومف المقرر أف تبحث إدارة الفيفا في زيوريخ الطمب الفمسطيني ،رغـ القناعة الفمسطينية بعدـ
التعامؿ مع ىذا الطمب ورفضو ،فيما زعمت حوطوفيمي الربط بيف الرياضة والسياسة ىو نفاؽ
بالغ مف جانب اتحاد يشتبو عدد مف مسؤوليو بتمقي الرشوة.

(نبأ)2015 ،

الفنية:
 -3المقاطعة ّ
تق ّوض مف صورة العدو الحضارية ،وتسيـ في منع تطبيع جرائمو بذريعة انفصاؿ الفف عف
العالمية بتقديـ عروضيا داخؿ (إسرائيؿ) ُيسيـ في التغطية عمى
الفنية
ّ
ألف قياـ الفرؽ ّ
السياسةّ .

ولساف حالو يقوؿ" :اعزفوا ما شئتـ
جرائمو ،فيستغؿ ذلؾ ليطبع تمؾ الجرائـ في العقوؿ،
ُ

فنانيف آخريف عمى تقديـ العروض
التيجير والتمييز العنصري" وىذا ما
تؿ و
وسأواص ُؿ الق َ
سيشجع ّ
ّ
َ

الثقافية لػ (إسرائيؿ) ذلؾ ،حيف اعتبرت
الفمسطينية لممقاطعة
ىناؾ .وقد َو َعت الحممة
األكاديمية و ّ
ّ
ّ
اطئا مع االحتالؿ واألبارتيايد
الثقافية
الفنية أو
العالمية داخؿ الكياف الغاصب ً
عمال متو ً
ّ
ّ
المشاركةَ ّ
أف الفف ىو مف أجؿ الفف وال عالقة لو بالسياسة.
بذريعة ّ
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(مجمس العالقات الدولية ،2005،ص)2

كما أعمف نحو ( )700فناف ومثقؼ ،مف دوؿ مختمفة ،مقاطعتيـ لػ(إسرائيؿ) إلى أف ينتيي
القمع (اإلسرائيمي) لمفمسطينييف ،وفقاً لرسالة وقعيا ىؤالء الفنانوف.
وجاء في الرسالة التي أرسميا الفنانوف والمثقفوف إلى صحيفة غاردياف البريطانية ،أنيـ لف
يستمروا في عالقة العمؿ المعتادة مع(إسرائيؿ).
وتشمؿ المقاطعة عدـ قبوؿ الدعوات الموجية مف (إسرائيؿ) ،وعدـ قبوؿ التمويؿ مف أي
مؤسسة (إسرائيمية) مرتبطة بالحكومة.
وأشارت الرسالة إلى العدواف (اإلسرائيمي) عمى قطاع غزة صيؼ عاـ 2014ـ الذي أودى
بحياة أكثر مف  2100فمسطيني ،بوصفو السبب الرئيس لممقاطعة ،وأوضحوا أف الكارثة
الفمسطينية مازالت مستمرة”
كما أشاروا إلى اعتداءات الحكومة (اإلسرائيمية) عمى المؤسسات الثقافية الفمسطينية ومنع
العامميف في المجاؿ الثقافي مف حرية الحركة ،في حيف تقدـ الفرؽ المسرحية (اإلسرائيمية)
عروضاً في المستوطنات في الضفة الغربية المحتمة ،وىي الفرؽ المسرحية نفسيا التي تقوـ
بجوالت عالمية كشكؿ مف أشكاؿ الدبموماسية الثقافية ،دعماً لممنتج (اإلسرائيمي).
وقالوا" :لف نعزؼ موسيقانا في تؿ أبيب أو نتانيا أو عسقالف أو مستعمرة آرييؿ ،ولف نقبؿ
جوائز أو نحضر معارض أو ميرجانات أو مؤتمرات أو ندير ندوات وورش أعماؿ طالما تحتؿ
(إسرائيؿ) أرض فمسطيف وتمارس القتؿ بحؽ شعبيا وأطفاليا".
ومف الموقعيف عمى الرسالة فنانوف مثؿ برياف إينو وألكسي سايؿ وريتشارد آشكروفت وريز أحمد
وميرياـ ماغوليز وكيف لواش وروجر ووترز وولياـ

كانينياـ( .مقاطعة إسرائيؿ لتحقيؽ العدالة)2015،

ودعا  30مخرجاً وموسيقياً وممثالً ،معظميـ مف البريطانييف ،األمـ المتحدة إلى بذؿ
مساع مف أجؿ المدنييف المحاصريف في سوريا ،وبخاصة الفمسطينيوف منيـ ،وذلؾ في نداء في
بداية السنة الرابعة لمنزاع وقد وقع عمى البياف المخرجوف كيف لواش وستيفف فريرز وألفونسو
كوروف ،والموسيقيوف ستينغ وروجر ووترز وآني لينوكس ،والممثالف ىيوغرانت وايما تومسوف،
والفنانة ترايسي إيميف والكاتب ويؿ سيمؼ.

(مقاطعة إسرائيؿ لتحقيؽ العدالة)2015،
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الخالصة:
لقد ّبينت الدراسة في ىذا الفصؿ أشكاؿ وأنواع المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) وأىميا

المقاطعة االقتصادية التي أثرت في االقتصاد (اإلسرائيمي) بشكؿ كبير خالؿ العشر سنوات
األخيرة في ظؿ غياب واضح لألرقاـ الحقيقية حوؿ حجـ الخسار االقتصادية لػ (إسرائيؿ) إضافة
إلى مشاركة كبرى الشركات العالمية في عممية المقاطعة ،األمر الذي يؤكد قوة المقاطعة
االقتصادية وتنامييا.
كما وضحت الدراسة أىمية المقاطعة السياسية لػ (إسرائيؿ) والمتمثمة في قطع العالقات
معيا عبر حمالت أدارىا الرافضوف لشرعية االحتالؿ وسياسة (إسرائيؿ) تجاه الفمسطينييف عمى
مدار الصراع العربي (اإلسرائيمي) ،وركزت عمى توعية البمداف العربية بخطورة التطبيع مع
(إسرائيؿ) وايجاد ىامش كبير لمقاومتو سياسيا.
وأشارت الدراسة إلى أىمية المقاطعة الثقافية والفكرية ودورىا الكبير في كشؼ التزييؼ
(اإلسرائيمي) لمثقافة الفمسطينية ،وتزوير التاريخ والتراث ،وكيؼ أنيا اتخذت العديد مف األشكاؿ،
وساىـ فييا أكاديميوف ومثقفوف وفنانوف مف دوؿ عدة ،واستطاعت أف تحقؽ أىدافيا في الضغط
عمى (إسرائيؿ) مف خالؿ وقؼ التطبيع الثقافي والفكري والفني مدعومة بشيادات (إسرائيمية)
تشير إلى خطورة وأىمية المقاطعة الثقافية والفكرية.
كما ركزت الدراسة عمى بعض األشكاؿ األخرى لممقاطعة كالنقابية والرياضية والفنية التي
ال تقؿ أىمية عف المقاطعة االقتصادية والسياسية ،والتي كاف ليا دور كبير أيضا في تحقيؽ
أىداؼ المقاطعة مف خالؿ تقويض صورة العدو الحضارية.
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انفصم انثانث
انخحدياث وانعقباث انخي واجهج
املقاطعت وسبم حفعيهها
 المبحث األ ول :التحديات والعقبات وسبؿ تفعيميا.
 المبحث الثاني :تأثير المقاطعة عمى (إسرائيؿ) والعرب.
 المبحث الثالث :معيقات المقاطعة – التطبيع.

لعمنا ال نبالغ إذا قمنا أنو عمى الرغـ مف بعض مظاىر األداء اإليجابي الرسمي لمنظاـ العربي
فيما يتعمؽ بقضية المقاطعة والتطور في األداء عبر مستويات سياسية واقتصادية وثقافية وغيرىا إال أف
كبير في بموغ األىداؼ المرجوة عف الدفاع عف الحقوؽ والمصالح المشروعة تجاه
وعجز اً
اً
ىناؾ إخفاقاً
المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) ،فيؿ ىذا مرده إلى افتقار العمؿ العربي الجماعي إلى األسس والثوابت
الموضوعية أـ أف ثمة قيود وتحديات ومعوقات أخرى حالت دوف ذلؾ.

المبحث األول
التحديات والعقبات وسبل تفعيميا
 -9العمل العربي الجماعي ال يستند إلى أسس وثوابت موضوعية.
رغـ ما يجمع بيف الشعوب العربية مف روابط القوة كالمغة والديف واالنتماء الثقافي والحضاري
والفكري والتاريخ والجوار الجغرافي والتنوع في اإلمكانيات والموارد إال أنيا تفتقد إلى التكامؿ في العمؿ
كونيا ال تشكؿ فيما بينيا منظمة دولية إقميمية شاممة تكوف قادرة عمى الضغط السترداد حقوقيا ،ورغـ
أنيا تمتمؾ جامعة الدوؿ العربية إال أف العمؿ الجماعي أو المشترؾ فييا وفي إطاراىا لـ يكف عمال
فاعال إلى أبعد الحدود ،وخاصة إذا أدركنا حقيقة أنو ال يوجد ثمة تبايف في أولويات المصالح الوطنية
لمدوؿ األعضاء بالنظر إلى التحديات والتيديدات المشتركة التي تواجيا.

(شعباف واخروف ،2004،ص)198

وعمى الرغـ أيضا مف أف فكرة المقاطعة قد نشأت عف الجامعة العربية وىي التي حددت بنودىا
وآلياتيا وأفكارىا إال أنيا لـ تكف بالقوة التي تضغط عمى (إسرائيؿ) إلرضاخيا باحتراـ مبادئ القانوف
الدولي واإلنساني ولعؿ األسباب التي أدت إلى ذلؾ التيميؿ والضعؼ الذي تعيشو األمة العربية
والخوؼ مف السطوة األوروبية واألمريكية والدعـ الالمحدود لػ (إسرائيؿ) دولياً وأمريكياً إضافة إلى
معاىدات السالـ والتطبيع الذي مارستو الكثير مف الدوؿ العربية مع (إسرائيؿ) والذي أثر بشكؿ كبير
عمى فكرة المقاطعة ونتائجيا.

(شعباف واخروف ،3004،ص)228

 -1القصور في البناء المؤسسي.
مف المالحظ أف البناء المؤسسي لمجمؿ العمؿ العربي الجماعي ما زاؿ إلى اليوـ وعمى الرغـ
مف مضي ( )6عقود مف الزماف عميو إال أنو يحتاج إلى استحداث أجيزة وىيئات جديدة تحؿ محؿ
األجيزة القديمة الميترئة وتفعيؿ دور المجالس األخرى كمجمس الدفاع المشترؾ ،ومحكمة العدؿ العربية
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واستحداث أجيزة جديدة كإنشاء جياز خاص بحماية حقوؽ اإلنساف عمى المستوى العربي ،ومحاولة
صياغة جديدة لنظاـ عربي جديد قادر عمى مواكبة التطورات الحادثة عمى المستوى الدولي والعربي
وقادرة عمى توفير حد أدنى مف الحماية لمدوؿ العربية في حالة استيدافيا واتخاذ التدابير الضرورية لرد
االعتداء الواقع عمى أي دولة عربية.

(عبد الرازؽ ،2000،ص)43

إف المقاطعة العربية التي أقرتيا جامعة الدوؿ العربية تجاه (إسرائيؿ) لـ تكف بالقوة التي يمكف
أف تفرض عمى (إسرائيؿ) االعتراؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني ،والسبب في ذلؾ عدـ تفعيؿ مجمس
الدفاع العربي المشترؾ المنصوص عميو في المادة األولى مف معاىدة الدفاع العربي المشترؾ عاـ
1950ـ والذي ينص عمى استخداـ واتخاذ كافة التدابير الالزمة بما في ذلؾ استخداـ القوة المسمحة لرد
االعتداء الواقع عمى أي دولة عربية واعادة األمف والسالـ العربييف إلى نصابيما.

(عبد اهلل)1992،

لعؿ أىـ األسباب التي ساىمت في عدـ تحقيؽ المقاطعة لنتائجيا الممموسة عربيا الفشؿ في
آليات صنع القرار والعدوؿ عف قاعدة اإلجماع العربي وتقزيميا في قاعدة األغمبية عند اتخاذ الق اررات
وذلؾ عمى اعتبار قاعدة اإلجماع تصطدـ صراحة وبشكؿ مباشر مع مقتضيات العمؿ الجماعي ،ومع
الحاجة إلى إدارة العالقات المشتركة إضافة إلى أف المبادرة التخاذ خطوات أخرى مفادىا عدـ قصر
الق اررات التي تتمتع بقوة النفاذ الفوري والمباشر في مواجية الدوؿ المعنية عمى المسائؿ اإلجرائية ذات
األىمية محدودة ،وليست مف القوة بمكاف ألف تشكؿ أي ضغط يؤثر عمى القرار العربي تجاه أي قضية
معينة وأىميا قضية المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ).

(عبد الرازؽ ،2000،ص)56

 -3القصور في تسوية النزاعات الداخمية:
ىناؾ مف يقوؿ كيؼ سيستطيع العرب حؿ قضية الشعب الفمسطيني وىـ بحاجة إلى حموؿ
لمشاكميـ وتسوية نزعاتيـ وما أكثرىا ،فاالختالفات والنزاعات العربية مف أكبر التحديات والمعيقات
التي واجيت العرب عند اتخاذ قرار المقاطعة العربي لذلؾ.
فالنظاـ العربي قاصر  -إلى حد كبير -في توفير الحد األدنى الالزـ مف االستقرار والسمـ
العربييف مما يجعؿ الجيد العربي المبذوؿ إزاء القضية الفمسطينية دوف المطموب ،بؿ إف قياـ نظاـ
فاعؿ في ىذا الخصوص يشكؿ قيودا عمى قدرة المؤسسات المعنية بالعمؿ المشترؾ وخاصة في قضية
المقاطعة عمى إنجاز مياميا في ىذا الجانب.

() p231،2012،Biumenthal
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إف الحرص الزائد مف جانب كؿ دولة عمى مصالحيا الخاصة ،والخوؼ عمى سيادتيا بغض
النظر عف مدى تناقض ذلؾ مع المصالح العربية القومية ىو الذي ال يزاؿ القضية األساسية التي
تفترض سبؿ النيوض بالعمؿ العربي الجماعي ،وكذلؾ فإف الخوؼ العربي مف النظاـ العالمي الجديد
الذي تتحكـ فيو الواليات المتحدة والقوى اإلمبريالية في المنطقة جعؿ العمؿ الجماعي العربي المشترؾ
أقواالً ال أفعاالً ،وبالتالي أصبحت قضية المقاطعة مجرد مبادرات ال تغني وال تسمف مف جوع.
إف تيافت الدوؿ العربية وراء إرضاء الواليات المتحدة والقوى العظمى في المنطقة أدى إلى
تفسخ العالقات العربية التي أصبحت ق اررتيا غير فاعمة) p38،2012،Zoabi( .
 -2التيديد والقمع األمريكي واألوروبي:
لقد ىدفت أمريكا وأوروبا إلى سياسة مفادىا تيئيس الدوؿ العربية مف إمكانية مواجية (إسرائيؿ)
سواء عمى مستوى القيادة أـ الرأي العاـ ،والتمويح بالعصى األمريكية والعقوبات االقتصادية تجاه الدوؿ
التي تعمؿ ضد المشروع الصييوني ،وحمؿ الخطاب الموجو لمدوؿ العربية عدة مفاىيـ وشعارات ثابتة
كميا تدور حوؿ التفوؽ (اإلسرائيمي) وقوة الردع وجيش الدفاع الذي ال يقير والموبي الصييوني
والمخابرات (اإلسرائيمية) المعصومة مف الخطأ ،ومفاىيـ تحقير العرب وازدرائيـ مثؿ انيـ ال يفيموف إال
لغة القوة والعالـ العربي منقسـ عمى نفسو ،ويفتقد إلى

القوة( .بيضوف واخروف ،1989،ص)65

ىذه المفاىيـ وغيرىا كانت تمثؿ عناصر األيدولوجية الصييونية واألوروبية واألمريكية تجاه
األمة العربية ،وتعكس خالصة الخطاب السياسي الثقافي الموجو لموطف العربي لسنوات طويمة مفادىا
أف العرب لف يتمكنوا مف تغيير شيء تجاه ما سيحققو (اإلسرائيميوف) بدعـ مف أمريكا وأوروبا.

(بيضوف

واخروف ،1989،ص)122

لقد حاولت أمريكا والدوؿ األوربية جاىدة ترسيخ مفيوـ أف استمرار احتالؿ (إسرائيؿ) لألراضي
العربية ال يمكف أف يتغير ،وأف فكرة إنياء الوجود (اإلسرائيمي) ىي فكرة مستحيمة ،وفي نياية األمر
سيقتنع العرب مف تمقاء أنفسيـ مف أف مصمحتيـ في إقرار السالـ مع (إسرائيؿ) والتخمي عف مقاطعتيا
وىو ما يتطابؽ مع الرغبات (اإلسرائيمية) ،واقامة عالقات تطبيعية معيـ ،ورسـ خطوط جديدة لحدود
(إسرائيؿ) تتضمف تغييرات ميمة

)p176) ،2014،Cooper

إف افتقار العرب إلى الخيار العسكري ىو الذي أضعفيـ وجعميـ منقاديف إلى الغرب وأمريكا
واف التمويح بالعصى األمريكية واصرارىا عمى أف تكوف ىي الحميؼ األقوى لػ (إسرائيؿ) أرغـ العرب
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عمى قبوؿ األمر الواقع ،وتوقيع معاىدات سالـ مع (إسرائيؿ) واقامة عالقات تطبيعية ،األمر الذي
ساىـ في سقوط المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) ،وكذلؾ فإف زرع (إسرائيؿ) إلحساس التفوؽ العسكري
لدييا المدعوـ مف أمريكا وابراز صورة السوبرماف (اإلسرائيمي) الذي ال يقير ،والذي يمسؾ بيديو بأقدار
المنطقة يقابمو خطاب سياسي آخر يعمؿ عمى اإلحساس بالدونية والعجز العربي الذي كاف مفيوميـ
الواىـ ضيؽ األفؽ وىي الرسالة الذي يبثيا الفكر

الصييوني( .عوض واخروف ،2007،ص)311

 -5االتفاقيات ومعاىدات السالم:
لعؿ أىـ التحديات والعقبات التي واجيت فكرة المقاطعة توقيع اتفاقيات السالـ مف قبؿ بعض
الدوؿ العربية مع (إسرائيؿ) والتي ساىمت  -بشكؿ كبير  -في ضرب المقاطعة في الصميـ ،إذ بدأت
تتدفؽ االستثمارات عمى (إسرائيؿ) بشكؿ كبير ،وينتعش االقتصاد (اإلسرائيمي) وتزايد معدالت النمو
االقتصادي بشكؿ ممحوظ ،وقد أثرت مرحمة دخوؿ بعض الدوؿ العربية في معاىدات سالـ حيث عطؿ
عمؿ أجيزة المقاطعة وعدـ انتظاميا وانتظاـ مؤتم ارتيا وغياب ضباط اتصاؿ المكاتب اإلقميمية وعدـ
االلتزاـ بحضور دورات المؤتمرات ،األمر الذي أدى إلى عدـ اكتماؿ النصاب القانوني والتقاعس عف
تنظيـ مضموف ق اررات القمـ العربية بشأف تفعيؿ المقاطعة العربية ضد (إسرائيؿ) ومقاومة التغمغؿ
(اإلسرائيمي) في الوطف العربي ،وعدـ الوفاء بالواجبات والق اررات التي تصدرىا أجيزة المكتب الرئيسي
لمقاطعة (إسرائيؿ).

(خميؿ ،2003،ص)182

تكمف أخطر التحديات التي واجيت المقاطعة العربية جاء خالؿ عممية خمط األوراؽ التي
أعقبت مؤتمر مدريد وانخراط البمداف العربية في مفاوضات السالـ الثنائية والمفاوضات متعدة
األطراؼ ،وما انبثؽ عنيا مف اتفاقيات وانطالؽ التطبيع الرسمي مع إسرائيؿ ،والطمب مف البمداف
العربية التي لـ توقع معاىدات صمح مع (إسرائيؿ) مف إنياء المقاطعة ،بزعـ التقدـ في مسيرة التسوية
السياسية وبذلؾ تمقت المقاطعة العربية أكبر ضربة ليا بعد إسقاط مصر لممقاطعة في اتفاقية كامب
ديفيد عاـ 1978ـ ،واالتجاه نحو التطبيع مع إسرائيؿ في عيد الرئيس السادات والتي تـ اعتبارىا
حصاف طروادة لكثير مف الدوؿ العربية التي حذت حذو مصر ،وقامت بإنياء المقاطعة وتوقيع
معاىدات سالـ مع (إسرائيؿ) والتطبيع معيا كما حدث مع األردف والسمطة الفمسطينية.
ص)189
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(خميؿ،2003،

لقد استبعدت معاىدات السالـ مع (إسرائيؿ) فكرة الحرب وفكرة المقاطعة كوسيمة لمضغط عمييا
مف أجؿ استعادة الحقوؽ الفمسطينية واعتراؼ ضمني بوجود (إسرائيؿ) وقبوليا في المنطقة في ظؿ
سالـ يضمف تحقيؽ أمنيا ورفاىيتيا وتنص حرفيا عمى إنياء المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ).
لقد اعتبر العرب الذيف دخموا في معاىدات سالـ مع (إسرائيؿ) أف المقاطعة لـ تكف ق ار ًار ،لكنيا
كانت توصية ،األمر الذي اتخذتو بعض الدوؿ العربية كػ مصر واألردف مدخال إلنيائيا والتطبيع مع
(إسرائيؿ) األمر الذي يعطي إسرائيؿ حقا قانونيا في وجودىا عمى أرض فمسطيف واسقاط حؽ الشعب
الفمسطيني في العودة واالستقالؿ والتنكر لحقوقو كاممة.

()p32،2011،Qumsiyeh

لقد أدت معاىدات السالـ التي عقدتيا بعض الدوؿ العربية مع (إسرائيؿ) لزيادة التطبيع ،األمر
الذي يقدـ خدمة كبيرة ليا في دعـ أجندتيا الساعية لتطبيع العالقات كاممة مع الوطف العربي ،وضرب
كؿ أشكاؿ المقاطعة والمقاومة الشعبية والعربية لنظاميا االستعماري واالحتاللي.

)p13)،2014،Friedman

ليس مف باب الصدفة أف تستغؿ (إسرائيؿ) ىذا التطبيع المدعوـ مف المستوى العربي الرسمي
لزيادة جرائميا بحؽ الشعب الفمسطيني وأرضو ،وخصوصاً اليجمة االستيطانية التي نشيدىا اليوـ والتي
تتزايد بسرعة كبيرة جداً ،والتطيير العرقي الممنيج في القدس والنقب واألغوار والتدخؿ اإلسرائيمي
والموبي الصييوني في الدوؿ العربية ،والسيطرة عمى أنظمتيا والضرب بعرض الحائط بكؿ الق اررات
الدولية ،واألكثر مف ذلؾ وجدت (إسرائيؿ) مف يقؼ إلى جانبيا ويساندىا مف الدوؿ العربية ويصوت
في كثير مف الق اررات الدولية لصالحيا.
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المبحث الثاني
تأثير المقاطعة عمى (إسرائيل) واالقتصاد الفمسطيني
أوالً -التأثير عمى (إسرائيل):
عمى الرغـ مف بعض الثغرات التي تطرقت إلى المقاطعة وأجيزتيا إال أنيا استطاعت أف تحقؽ
انتصارات كبيرة وعالية الفعالية ،وليس أدؿ عمى ذلؾ أنيا طبقت بحؽ شركات عالمية كبرى مما
اضطرىا لمتخمي عف النشاطات التي تسبب مقاطعتيا وبذؿ جيود مضنية لمحصوؿ عمى الموافقة بإلغاء
المقاطعة ،كما شكؿ رادعا لحركة االستثمار األجنبي إلى (إسرائيؿ) ،ولـ تحظ طواؿ فترة المقاطعة بغير
االستثمار الييودي ،ولقد استطاعت المقاطعة أف تشؽ طريقيا مف دوف مقاومة تذكر وبقبوؿ ضمني
مف قبؿ الدوؿ الصناعية المصدرة لمبالد العربية ألف تغمؽ األسواؽ العربية في وجو (إسرائيؿ) وتتركيا
مفتوحة ليا ،كما حققت المقاطعة بعض النجاحات وتركت أثا ار سمبية عمى (إسرائيؿ) تمثمت في قطع
سبؿ ووسائؿ االتصاؿ معيا ،والمواطنوف العرب ممنوعوف مف السفر إلى (إسرائيؿ) ،والمواطنوف
(اإلسرائيميوف) ممنوعوف مف دخوؿ البالد العربية.
لقد أزعجت المقاطعة العربية (إسرائيؿ) وضايقتيا لدرجة أنيا كانت تدفعيا إلى المطالبة
بإلغائيا ووضع حد ألعماليا ،كما حرمتيا مف األسواؽ العربية الكبيرة كمنفذ لتصريؼ منتجاتيا ،وقد
لجئت لتسويقيا في أوربا وأمريكا الشمالية ،األمر الذي رفع مف تكاليفيا بسبب نفقات النقؿ وفرضت
عمى المنتجات (اإلسرائيمية) منافسة شديدة في ىذه األسواؽ ،كما فرضت عمييا أف تؤمف احتياجاتيا
مف السمع االستراتيجية والمواد الخاـ مف مصادر بعيدة ،وعانى االقتصاد (اإلسرائيمي) مف جراء منع
السفف والطائرات (اإلسرائيمية) مف التوقؼ في الموانئ والمطارات العربية أو المرور في المياه اإلقميمية.
لقد حالت المقاطعة العربية دوف تفاعؿ االقتصاد (اإلسرائيمي) مع اقتصاد المنطقة ،فحرمتو مف
مصادر حيوية لمقوة والنمو وألغت التبادؿ التجاري بينيا وبيف (إسرائيؿ) ،مما ساىـ في انخفاض
االقتصاد (اإلسرائيمي) بشكؿ ممحوظ وكبير ،كما ساىمت المقاطعة العربية في الحد مف السياحة
(اإلسرائيمية) المتبادلة والتي تقوـ أساساً عمى إقامة شبكة كبيرة مف المواصالت في المنطقة برية
وبحرية وجوية ،مما خفض مف المشاريع االستثمارية التي تضر دخال كبي ار عمى (إسرائيؿ) مف وراء
السياحة الخارجية مع الدوؿ العربية.

(عوض واخروف ،2007،ص)245
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إف تخوؼ االستثمارات األجنبية مف المقاطعة العربية وتأثرىا بق اررتيا ساىـ في الحد مف العمالة
في (إسرائيؿ) ،حيث يكاد يكوف موضوع اعتماد (إسرائيؿ) ،عمى األيدي العاممة الرخيصة مف البمداف
العربية واألجنبية مف أكثر الموضوعات ذك ار عند (اإلسرائيمييف) ،وىو ما سيؤثر عمييا مستقبال في ظؿ
استمرار المقاطعة العربية وتخوؼ االستثمارات األجنبية مف ق اررات المقاطعة العربية التي كاف ليا
صدى كبير وضغط واسع في حاؿ تجاوزت ىذه الدوؿ ىذه الق اررات ،وساىـ ىذا التخوؼ أيضا في
الحد مف فرص التمويؿ لإلنتاج الكبير في الصناعات (اإلسرائيمية) وتصديرىا لمخارج ،مما ساىـ في
انخفاض ممحوظ في االقتصاد الصناعي وانحصاره في ظؿ تطور المقاطعة العربية واشتداد ق اررتيا.
(عوض وآخروف ،2007،ص)245

لقد كاف لممقاطعة العربية األثر الكبير في الحد مف انخفاض االستثما ارت الكبيرة لػ (إسرائيؿ)
في مجاؿ البحوث العممية والتطبيقية القائمة في مجاؿ اإللكترونيات ،وعدـ حصوؿ (إسرائيؿ) عمى
التسييالت التكنولوجية النوعية في مجاؿ التطور التكنولوجي حيث إنيـ كانوا يتطمعوف دوما وبشغؼ
ألف يكوف ليـ نصيب كبير في االستثمارات التي ستشيدىا المنطقة العربية في ىذا المجاؿ ال كمموليف
بؿ كخبراء يتقاضوف ثمف خبراتيـ وأبحاثيـ.

(كماؿ الديف ،2002،ص)67

كما ساىمت المقاطعة العربية أيضا في الحد مف نفوذ (إسرائيؿ) في مجاؿ االستثمارات المالية
والمضاربة في سوؽ النقد ،األمر الذي أفقدىا الحصوؿ عمى دور كبير في المنطقة كالعب أساسي في
ىذا المجاؿ بما تممكو مف جياز مصرفي متطور ووسائؿ ونظـ معمومات واتصاالت تساعدىا عمى
تسيير نشاطيا المالي والمصرفي ،وأفقدىا المنافسة الحقيقية لألسواؽ المالية والعربية والخميجية التي
حاولت أف تكوف مراكز لمنشاط المالي والمصرفي العربي واألجنبي بعد فقداف لبناف ليذا الدور.
(حجاج)2016،

لقد فقدت المنتجات (اإلسرائيمية) في ظؿ المقاطعة العربية لألسواؽ اإلسرائيمية مما خفض مف
حجـ االستثمارات الموجية لالقتصاد مما ضاعؼ مف مشكالت الوحدات اإلنتاجية التي تُكوف القطاع
الزراعي ،وانخفضت الصناعات التي تعتمد عمى الز ارعة ،وبالتالي انخفاض قطاع اإلنتاج الحيواني
ومنتجاتو التسويقية والمعدات الزراعية واألسمدة والمبيدات التي تدخؿ في صناعة الكيماويات وغيرىا.
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دور (إسرائيل) في مواجية المقاطعة:
يتضح لنا مما سبؽ أف المقاطعة كاف ليا تأثير كبير عمى (إسرائيؿ) التي ما انفكت تدعو إلى
إنياء ىذه المقاطعة ،ولعؿ ردود األفعاؿ (اإلسرائيمية) تعكس قوة تأثير حركة المقاطعة ،ويتمثؿ ذلؾ في
خطابات قادة (إسرائيؿ) أىميا ما قالو وزير المالية اإلسرائيمي السابؽ يائير لبيد في خطاب أماـ مؤتمر
معيد الدارسات واألمف القومي التابع لجامعة تؿ أبيب في  2014/1/29معمقا عمى قوة تعاظـ حركة
المقاطعة ضد (إسرائيؿ) في العالـ أف عدـ الشعور بتأثير المقاطعة حاليا سببو أنيا عممية تدريجية لكف
الوضع الحالي خطير جداً فنظاـ الفصؿ العنصري في جنوب أفريقيا لـ ينتبو إلى بداية حمؿ المقاطعة
التي تعرض ليا.
وكاف لبيد أيضا قد ىاجـ خالؿ مقابمة صحفية في صحيفة يديعوت أحرنوت في 2014/1/10
إعالف الحكومة (اإلسرائيمية) ق اررات بناء وحدات استيطانية جديدة قائال" :إف مقاطعة إسرائيؿ ستسبب
الضرر لكؿ دخؿ إسرائيمي واألضرار صارت ممموسة ،فقد انخفض بيع الفمفؿ والعنب مف غور األردف
إلى غرب أوربا ب  %50والضرر ىائؿ".

(زيداف)2016،

كما أف رئيس الدولة السابؽ شمعوف بيريز ورئيس الحكومة بينياميف نيتنياىو ووزيرة العدؿ
السابقة تسيبي ليفني ومسؤوليف في الخارجية (اإلسرائيمية) ناقشوا موضوع المقاطعة حتى وصؿ الوضع
إلى جدؿ وتبادؿ االتيامات بيف و ازرة الخارجية (اإلسرائيمية) التي اتيمت ليفني بالتحريض عمى مقاطعة
المصريف عمى بناء المستوطنات ىـ الذيف يشجعوف المقاطعة.
(إسرائيؿ) واألخيرة ردت بأف ُ

(زيداف)2016،

وكاف مائة مف رجاؿ األعماؿ (اإلسرائيمييف) طالبوا رئيس وزرائيـ نيتنياىو بالحفاظ عمى نمو
االقتصاد (اإلسرائيمي) مف خالؿ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف في أسرع وقت ممكف.
ويمكف القوؿ ،إلى أف حمالت المقاطعة استطاعت أف توصؿ المقاطعة لػ (إسرائيؿ) إلى مرحمة
قريبة مف االنفجار في وجو (إسرائيؿ) ،واضطرت إسرائيؿ إلى إنياء سياستيا المتعمدة بتجنب الحديث
عف المقاطعة في اإلعالـ خوفاً مف لفت أنظار العالـ إلييا.

(مدار)2014،

ولعؿ أىـ ما يدلؿ عمى قوة المقاطعة في وجو (إسرائيؿ) أيضا ما ُنقؿ عف رئيس دولة إسرائيؿ

قولو خالؿ مقابمة صحفية في صحيفة غموبس االقتصادية في " 2014/1/31المقاطعة ال يجب أف
تكوف قادمة مف األعمى أي أف تكوف مقاطعة تقوـ بيا دوؿ ونحف نحو ثمانية مالبيف شخص في
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(إسرائيؿ) نعتاش مف التصدير ،ويكفي أف تشيح شركة واحدة في وجينا يكمفنا أض اررىا اقتصاديا أكثر
مما تكمفنا الحروب".

(مدار)2014،

أضاؼ" :ليس مف الضروري سفؾ الدماء ،فالعقوبات االقتصادية ليا تأثير كبير ،إضافة إلى
ذلؾ نحف قادروف في الشأف األمني عمى طمب المساعدة مف الواليات المتحدة ،ولكف في الشأف
االقتصادي لف يستطيع أحد مساعدتنا".
لقد حاولت و ازرة الخارجية (اإلسرائيمية) التقميؿ مف آثار المقاطعة االقتصادية وقاؿ المتحدث
باسميا ايغاؿ باؿ مور :ىذه عبارة عف ضوضاء مزعجة ال أكثر وادعى أف اآلثار االقتصادية لممقاطعة
تافية لكف مسؤوليف في و ازرة الخارجية نفسيا ىاجموا وزيرة العدؿ اإلسرائيمية السابقة تسيبي ليفني
قائميف :إف تصريحاتيا تحرض عمى مقاطعة (إسرائيؿ).
ونقمت صحيفة معاريؼ بتاريخ 2014/1/23ـ عف مسؤولييف (إسرائيمييف) قوليـ ،إف الحديث
محصور في مجموعات ىامشية وال يتجو إلى أف يكوف تيا اًر
ا
عف المقاطعة والعقوبات كاف وال يزاؿ
عاماً ،وىذا ال يعني أنو ليست ىناؾ مشكمة".

(معاريؼ)2014،

ودوليا أطمؽ عدة مسؤوليف دولييف أبرزىـ وزير الخارجية األمريكي جوف كيري تحذيرات مف أف
فشؿ المفاوضات قد يؤدي إلى عزؿ (إسرائيؿ) ،األمر الذي سيمس اقتصادىا ،والقت تصريحات كيري
ىذه انتقادات مف قبؿ مسؤوليف (إسرائيمييف) اتيموه باستغالؿ التيديدات بالمقاطعة مف أجؿ انتزاع
تنازالت (إسرائيمية) في مفاوضات السالـ.
كما حذر وزير الخارجية األمريكي في مؤتمر األمف الذي عقد في ميونخ بألمانيا في
 2014/2/1مف فشؿ المفاوضات بيف الفمسطينييف و(اإلسرائيمييف) قائال" :ىناؾ حممة تزداد اتساعا
لنزع الشرعية عف (إسرائيؿ) ،والناس يتحدثوف عف المقاطعة ،وىذا سيتكاثؼ في حالة الفشؿ".
كما قاؿ كيري أيضا أماـ منتدى دافوس في سويس ار في " :2014/1/24إف فشؿ مفاوضات
السالـ مع الفمسطينييف سيؤدي إلى زيادة عزلة (إسرائيؿ) عالمياً ،وبالتالي اإلضرار باقتصادىا في ظؿ
الوضع األمني المتدىور والعزلة المتعاظمة ،وىذا سيعرضيا لمخطر الشديد".

(مدار)2014 ،

ىذا الموقؼ لوزير الخارجية األمريكي القى ىجوماً كبي ار مف قبؿ مسؤوليف (إسرائيمييف) ،فقد
لمح نيتنياىو إلى تصريحات كيري في افتتاح الجمسة (اإلسرائيمية) لحكومتو قائال" :إف المحاوالت
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لفرض مقاطعات عمى (إسرائيؿ) ليست أخالقية وليست مبررة ،لذلؾ فإنيا لف تحقؽ أىدافيا وىي تفرز
تعنتا فمسطينيا واص ار ار عمى مطالبو ،وتدعو إلى رضوخ (إسرائيؿ) لمضغوطات والمساومة عمى
المصالح الحيوية لدولة (إسرائيؿ) وعمى رأسيا أمف المواطنيف".
كما أثارت تصريحات كيري غضب اليميف (اإلسرائيمي) فقد قاؿ وزير الشؤوف االستراتيجية
السابؽ يوفاؿ شتمينيس" :إف تصريحات كيري ميينة وغير عادلة وال يمكف احتماليا وال يمكف ألحد
إجبار دولة (إسرائيؿ) عمى التفاوض تحت التيديد".
كما ىاجـ وزير االقتصاد (اإلسرائيمي) السابؽ وزعيـ البيت الييودي اليميني القومي المؤيد
لالستيطاف نيفتالي بينيت وزير الخارجية األمريكي كيري قائال" :إف (إسرائيؿ) تنتظر مف أصدقائيا
الوقوؼ إلى جانبيا ضد المحاوالت المعادية لمسامية لمقاطعتيا وليس تضخيميا".

(مدار)2014،

وكاف سفير االتحاد األوربي لدى (إسرائيؿ) الرس فابورغ أندرسوف قد قاؿ خالؿ تصريحات لو:
"إف (إسرائيؿ) ستتعرض لمعزلة بسبب المزاج العاـ لدى المواطنيف (اإلسرائيمييف) واف المستوطنات
ليست قانونية ،وىي تعتبر عقبة أماـ تحقيؽ تقدـ في عممية السالـ ،وتزيد مف الضغط عمييا عربيا
ودوليا إذا واصمت (إسرائيؿ) بناءىا ،وانتيت المفاوضات دوف نتيجة ،فستجد (إسرائيؿ) نفسيا معزولة
دوليا ليس بسبب قرار الحكومات ولكف بسبب المزاج العاـ عند الجميور ومف طرؼ ىيئات اقتصادية
خاصة ،وىناؾ خطر كبير عمى مستقبؿ عالقات االتحاد األوربي مع (إسرائيؿ) ،إذا ما فشمت
المفاوضات بيف (إسرائيؿ) والفمسطينييف".

(شبكة فمسطيف االخبارية)2016،

كما نشرت صحيفة ىآرتس في  2014/1/23خب ار بأف برليف اشترطت أف تتضمف أي اتفاقية
لمتعاوف الدولي أو لتقديـ دعـ مالي لمؤسسات البحث العممي ولشركات قطاع المعمومات عالية التقنية
(ىايتؾ اإلسرائيمية) مبدأ يمنع الشركات أو المؤسسات المتواجدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس
مف الحصوؿ عمى أي ىبات أو أي دعـ آخر مف الحكومة األلمانية ،وخطوة كيذه تقمؽ (إسرائيؿ)
بشكؿ كبير لكونيا تأتي مف أكثر صديؽ ليا في أوروبا ،ولدييا تأثير واسع عمى باقي الدوؿ األوروبية،
وتخشى أف تمتد موجة المقاطعة إلى باقي دوؿ االتحاد األوروبي ،وتجري (إسرائيؿ) محادثات مع
ألمانيا إلقناعيا بتغيير موقفيا وقرارىا المتعمؽ بالمقاطعة ،والتخمي عف البند المذكور ،لكف ألمانيا أبمغت
(إسرائيؿ) بأف الحكومة تتعرض لضغوطات كبيرة مف مؤسسات أكاديمية ألمانية لمقاطعة المؤسسات

81

العممية ،ومركز البحث العممي في المستوطنات جاء بمثابة تطمأنو لمباحثيف والعمماء ومراكز البحث
العممي األلمانية بأف جامعات المستوطنات (اإلسرائيمية) لف تحظى بأي دعـ ألماني.

(ىاَرتس)2014،

كما قاؿ إسحؽ فايزنبرغ مف منظمة مزارعي الغرب التي تضـ  200مزارع لمعاريؼ" :في
إسكندنافيا يوجد عدد مف الزبائف الذيف امتنعوا مف الشراء منا ،وأجواء المقاطعة ممموسة ،ولكنيا ليست
نشطة وىناؾ شعور بأف األمور ال تجري لصالحنا ،ولكف مف الصعب أف نحدد ذلؾ بمغة األرقاـ" وقاؿ
أيضا" :صاحب شركة امتياز إسكندنافية ىولندي الجنسية خفض طمبية شراء لو مف ( )15طناً إلى طف
واحد خوفا مف المقاطعة لشركتو ،وقاؿ ال نريد التعامؿ مع (إسرائيؿ)".
وذكرت أيضا صحيفة يديعوت أحرنوت عف وزير المالية يائير لبيد أف دخؿ مزارعي غور
األردف تضرر بشكؿ كبير ،فشبكات الغذاء خاصة في بريطانيا والدوؿ اإلسكندنافية تمتنع عف شراء
الفمفؿ والعنب والتمور وأعشاب التوابؿ التي تزرع في منطقة غور األردف ،كما بدأت شبكات التسويؽ
في بريطانيا ودوؿ أخرى مف وضع عالمة عمى المنتجات المستوردة مف المستوطنات ،وبعضيـ توقؼ
عف شرائيا معتبريف أف المستوطنات غير قانونية.

(مدار)2014،

وبثت القناة (اإلسرائيمية) الثانية تقري اًر مساء 2014/1/18ـ تناوؿ قضية مقاطعة (إسرائيؿ)
اعتبر أف قضية مقاطعة(إسرائيؿ) شرؾ منظـ يتسع بسرعة بسبب سياسة (إسرائيؿ) االستيطانية،
وعالج ىذه المقاطعة ىو التراجع عف ىذه السياسة ،كما عرض التقرير خسائر مصانع المستوطنات
بسبب المقاطعة األوربية والفمسطينية والتي تقدر ما بيف مميوف إلى مميوف ونصؼ دوالر شيريا.
وبثت وكالة أسوشيتد برس تقري ار بتاريخ 2014/1/10ـ أشار إلى أف دخؿ المزارعيف
(اإلسرائيمييف) الذي يعتمد عمى التصدير في  21مستوطنة في غور األردف انخفض في السنة الماضية
إلى ( )%14ما يعادؿ ( )29مميوف دوالر ،والسبب في ذلؾ امتناع المزيد مف شبكات األغذية في
أوروبا عف شراء منتجات ىذه المستوطنات ،وأعدت الوكالة أيضا قائمة بأسماء بعض الشبكات
الممتزمة بمقاطعة (إسرائيؿ).

(مدار)2014،

كما نشرت صحيفة معاريؼ في 2014/1/17ـ تقري اًر تحت عنواف :ىؿ يمكف أف تؤدي
المقاطعة األوربية والفمسطينية إلى انييار االقتصاد (اإلسرائيمي) ونقمت عف أييود كوؼ ماف المدير
السابؽ لمكتب مقاطعة (إسرائيؿ) في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية قولو" :إف المقاطعة االقتصادية التي
تُفرض عمى (إسرائيؿ) تدريجيا أسوأ بكثير مف المقاطعة العربية التي تسببت في سنواتيا األخيرة بخسارة
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لػ (إسرائيؿ) قيمتيا ( )40مميار دوالر ،وفي فترة المقاطعة العربية لـ تقبؿ الدوؿ العربية فكرة وجود دولة
(إسرائيؿ) ،في حيف قبؿ المجتمع الدولي بذلؾ ،واليوـ المقاطعة تعكس حقيقة أف المجتمع الدولي ال
يقبؿ بنا ولذلؾ فيي أكثر خطورة".

(معاريؼ)2014،

وكاف جيمي ساليؼ قد ح ّذر خالؿ مقاؿ لو في صحيفة ىآرتس في 2014/ 1/25ـ مف أف
تكوف المقاطعات األولية ىذه نقطة تحوؿ في حاؿ فشمت المفاوضات ،وأف ثمة مؤشرات كبيرة تدلؿ
عمى ذلؾ فالضرر الكبير الذي تمحقو مشاريع البناء في المستوطنات خصوصا أنيا استف اززية،
والمواجية المتواصمة مع اإلدارة األمريكية عمى خمفية بناء المستوطنات ،وتدىور سمعة (إسرائيؿ) عمى
خمفية مظاىر العنصرية في المجتمع اإلسرائيمي في ظؿ وجود حكومة يمينية متطرفة كميا تييئ
األرضية لنقطة التحوؿ الخطيرة.

(ىاَرتس)2014،

ونشرت وكالة أسوشيتد برس تقري اًر في 2014/1/31ـ ذكرت فيو أف شركات (إسرائيمية) قامت
بنقؿ أنشطتيا المثيرة لمجدؿ مف الضفة الغربية إلى (إسرائيؿ) ،ولكف بشكؿ ال يمفت االنتباه ،وذلؾ خوفا
مف تعرضيا لممقاطعة.

(اسوشيتد برس)2014،

وكتب توماس فريدماف في صحيفة نيويورؾ تايمز تحت عنواف :االنتفاضة الثالثة في
2014/2/4ـ أنو يتوقع انتفاضة ثالثة ليست بالحجارة أو التفجيرات ،وال يقوـ بيا الفمسطينيوف بؿ
االتحاد األوربي وغيره مف معارضي االحتالؿ (اإلسرائيمي) عمى مستوى العالـ ،وىي أشد خط ار عمى
(إسرائيؿ) تقوـ عمى أساس المقاطعة ،واذا ما أاردات (إسرائيؿ) أف تبطئ ىذه االنتفاضة فيجب عمييا
تجميد أنشطتيا االستيطانية ،ولكف ما يفعمو (اإلسرائيميوف) اليوـ يتعارض مع ما أقوؿ.

(مدار)2014،

لقد نقمت صحيفة معاريؼ بتاريخ 2014/2/3ـ عف وزير الشؤوف االستراتيجية قولو" :إف و ازرتو
أعدت خطة لمواجية حممة المقاطعة تشمؿ حممة إعالمية وتنشيط منظمات دولية مؤيدة لػ (إسرائيؿ)
وخطوات أخرى".
وكاف نائب وزير الخارجية (اإلسرائيمي) زئيؼ الكيف قد قاؿ خالؿ مقابمة صحفية لو في صحيفة
معاريؼ" :إنو قبؿ البدء بمواجية موجة المقاطعة مف الميـ إجراء تحميؿ صحيح لمظاىرة والمفاوضات
السياسية مع الفمسطينييف ال تحمي (إسرائيؿ) مف المقاطعة ومعادلة ربط المقاطعة بالعممية السممية
معادلة فاشمة ،ويمكف القوؿ إنو ومنذ بدء المفاوضات تعاظمت المقاطعة ونظرية غياب المفاوضات
سيؤدي إلى المقاطعة".

(زيداف)2016،
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وفي موقؼ يظير شدة قمؽ رجاؿ األعماؿ في (إسرائيؿ) مف اتساع المقاطعة ذكرت عدة وسائؿ
إعالمية أف مئة مف رجاؿ األعماؿ (اإلسرائيمييف) وجيوا رسالة شديدة الميجة إلى رئيس الحكومة
بنياميف نيتنياىو طالبوه فييا بالتوصؿ إلى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف خوفاً مف أثار المقاطعة ،وحذروه
مف أف الفشؿ في التوصؿ إلى سالـ سيزيد مف اتساع المقاطعة ،وأشاروا إلى القرار الذي صدر عف
صندوؽ التقاعد اليندي ) )bggmوالقاضي بقطع عالقتو مع ( )5بنوؾ (إسرائيمية) بسبب أنشطتيا في
المستوطنات.

(وفا)2016،

كما يرى الكثير مف رؤساء شركات (إسرائيمية) كبيرة أنو يتعيف التوصؿ بشكؿ عاجؿ إلى السالـ
مع الفمسطينييف يقوـ عمى حؿ الدولتيف ،ألف الصراع يكمؼ المدنييف غاليا وأف العالـ بدأ يفقد صبره،
وأف التيديد بمعاقبة إسرائيؿ يتزايد يوما بعد يوـ.
وفي خطاب القاه أماـ المشاركيف في منتدى دافوس االقتصادي بسويس ار في 2014/1/23
سعى رئيس الحكومة نيتنياىو إلى تقديـ (إسرائيؿ) عمى أنيا مركز البحث العممي ،وأف المستقبؿ
لممحدثيف ،وأف إسرائيؿ أمة التحديث والستشعاره بخطر المقاطعة وجو في خطابة دعوة مباشرة
لممستثمريف لمحضور إلى إسرائيؿ لالستثمار فييا كونيا دولة مفتوحة عمى االستثمار واألعماؿ ،وشمؿ
خطابو حممة دعائية لتسويؽ إسرائيؿ عالمياً ،وعرض المقومات الخمسة التي تجعؿ االقتصاد
اإلسرائيمي تحديثيا وناجحا أىميا ،الجيش القوي والتطور في الدراسات واألبحاث العممية ،والثقافة
الخاصة ،وحجـ الدولة ،ومركزىا ومواجية المخاطر ،وحديثو حوؿ أىمية (إسرائيؿ) الفاعمة في كؿ
المياديف ،أىميا ميداف الوجود وحماية الشبكات والسايبر ،ووجو حديثو إلى أنصار المقاطعة قائالً" :إف
االستثمار في اقتصاد (إسرائيؿ) يساعد جيرانيا في محادثات السالـ ،واف تحقيؽ السالـ االقتصادي ال
يأتي عمى حساب السالـ السياسي ،ويمكف رؤية ذلؾ في المستقبؿ".

(زيداف)2016،

ومع تعاظـ حركة المقاطعة كثؼ مؤيدو (إسرائيؿ) جيودىـ لتضيؽ الخناؽ عمى المؤسسات
والنقابات األكاديمية في موضوع المقاطعة مف خالؿ طرح مشاريع وقوانيف محمية أو فدرالية تنص عمى
سحب الدعـ المالي الحكومي في حالة استغاللو لمقاطعة مؤسسات أكاديمية في دولة أخرى ،لكف ىذه
المشاريع تواجو عقبات جديدة أبرزىا تعارضيا مع الدستور األمريكي الذي يحمي حرية التعبير
والحريات األكاديمية ،وبسبب ىذه العقبة تـ سحب مشروع ضد المقاطعة األكاديمية في والية نيويورؾ
فيما نقؿ عف أبرز منظمتيف داعمتيف لػ (إسرائيؿ) في الواليات المتحدة ،وىما مجمس العالقات
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األمريكية – (اإلسرائيمية) (آيباؾ) ورابطة مكافحة التشيير ( )AdLتحفظيما عمى مشروع قانوف مشابو
سيطرح عمى الكونغرس.

(وفا)2016،

واعتبرت المنظمتاف السابقتاف والمتاف ال تخفياف معارضتيما الشديدة لػ (إسرائيؿ) أف ىذا القانوف
تأثير قوياً في
سيكوف متعارضا مع الدستور األمريكي مف ناحية وسيقوي الصورة النمطية أف لمييود
اً
الواليات المتحدة مف ناحية أخرى.
لقد شكمت المقاطعة مصدر خطر وازعاج لػ (إسرائيؿ) عمى كافة األصعدة االقتصادية والثقافية
والسياسية وال تقدـ حركة المقاطعة نفسيا بديال عف مقاومة االحتالؿ بأشكالو األخرى ،بؿ ىي مكممة
ليا بما ليا مف تأثير قد يكوف أكبر عمى االحتالؿ مف المقاومة السياسية أو العسكرية ،وىذا ما تممسو
القائموف عمى حمالت المقاطعة وما تممسو أيضا العامموف في (إسرائيؿ) مف خالؿ حجـ رد الفعؿ
(اإلسرائيمي) ،وتسخير مالييف الدوالرات لمواجية المقاطعة.

(قبيصي ،2011،ص)454

لقد حققت المقاطعة قفزة نوعية خالؿ األعواـ الماضية في المجاؿ االقتصادي والثقافي
واالكاديمي ،فمف تبني  4جمعيات أكاديمية في الواليات المتحدة األمريكية لممقاطعة األكاديمية الشاممة
لػ (إسرائيؿ) ،وابتعاد عدد كبير مف الفنانيف والفرؽ الفنية عف المشاركة في الميرجانات (اإلسرائيمية)،
ومقاطعة ستيفف ىوكنج أحد العمماء لمؤتمر رئاسي (إسرائيمي) إلى تصاعد المقاطعة االقتصادية
األوربية لمشركات والمؤسسات (اإلسرائيمية) العاممة في األراضي الفمسطينية المحتمة ،وباتت (إسرائيؿ)
تشعر بعزلة غير مسبوقة ،وجاءت استطالعات الرأي العاـ العالمي السنوية التي تجرييا ) )bbcلتؤكد
نجاح المقاطعة في معركة كسب العقوؿ والقموب في معظـ دوؿ العالـ ،حيث أظيرت نتائج السنوات
األخيرة أف مكانة (إسرائيؿ) العالمية قد تقيقرت بشكؿ عاـ حيث باتت تنافس كوريا الشمالية عمى موقع
ثالث أسوأ دولة في العالـ مف حيث الشعبية.

(االخبار)2013،

لقد أدركت الحكومة والمؤسسة االقتصادية في (إسرائيؿ) أف ىذه التطورات السمبية بدأت تؤثر
بشكؿ سمبي وممموس عمى االقتصاد (اإلسرائيمي) ،بؿ وباتت تيدد النظاـ (اإلسرائيمي) السياسي
والثقافي والفكري حسب تصريحات كبار المسؤوليف في (إسرائيؿ) ،ففي حزيراف مف العاـ 2013ـ أقرت
الحكومة (اإلسرائيمية) أف المقاطعة باتت تشكؿ تيديداً استراتيجياً ألمف (إسرائيؿ) ونظاميا الذي يجمع
بيف االحتالؿ واالستعمار االستيطاني والفصؿ العنصري ،وعمى أثره نقؿ رئيس الحكومة مسؤولية
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مجابية حركة المقاطعة إلى و ازرة الشؤوف االستراتيجية بعد أف فشمت و ازرة الخارجية التي تولت ىذه
الميمة منذ العاـ 2005ـ في منع النمو المطرد لممقاطعة.
وفي  2014/2/9خالؿ اجتماع سري خصصتو الحكومة وأجيزة االستخبارات (اإلسرائيمية)
سرب اإلعالـ الق اررات التالية:
لوضع استراتيجية جديدة لمحاربة المقاطعةّ ،

(شبكة فمسطيف االخبارية)2014،

 -1رصد ( )100مميوف شيكؿ إضافية لشف حممة دعائية ضد المقاطعة وناشطييا.
 -2تصعيد العمؿ االستخباري ضد المقاطعة.
-3

تصعيد الحرب القانونية ضد المقاطعة مف خالؿ سف قوانيف تجرـ المقاطعة في البمداف الصديقة لػ
(إسرائيؿ) كالواليات المتحدة وكندا وأستراليا.
وفي  2014/1/4خصص رئيس الوزراء (اإلسرائيمي) حصة كبيرة لمياجمة المقاطعة ،ليؤكد مف

جديد أف ما ذىب إليو معمقوف (إسرائيميوف) ودوليوف بأف (إسرائيؿ) ال تخشى شيئا كما تخشى
المقاطعة.
ومما أثار اليمع والخوؼ في األوساط (اإلسرائيمية) تعميؽ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما مؤخ اًر
بأف الواليات المتحدة األمريكية بالكاد ستقدر عمى حماية (إسرائيؿ) مف العزلة الدولية إف لـ تصؿ إلى
تسوية مع الفمسطينييف.

(شبكة فمسطيف االخبارية)2014،

ثانياً -التأثير عمى الفمسطينيين:
لقد ساىمت المقاطعة في تقميص التبيعة التجارية الفمسطينية لػ (إسرائيؿ) ،وفي دعـ القطاعات
اإلنتاجية الفمسطينية خاصة في مجاؿ الزراعة والصناعة مما يعود عمى االقتصاد الفمسطيني بفوائد
جمة مف ناحية تقميص معدؿ البطالة ورفع مداخيؿ الضرائب.
يعتمد الفمسطينيوف عمى التجارة الخارجية بشكؿ كبير ،ففي  2012استورد الفمسطينيوف ما
يعادؿ ( (74مميار دوالر مف الخدمات والبضائع منيا ( )4.3مميار دوالر مف (إسرائيؿ) أي ()%91
مف مجمؿ الواردات ،وعمى الرغـ مف أف البنؾ المركزي اإلسرائيمي يدعي أف ( )%42فقط مما يستورده
الفمسطينيوف مف (إسرائيؿ) ىو منتج (إسرائيمي) وأف ( )%58مف ىذا االستيراد يأتي عبر (إسرائيؿ)
فإف ذلؾ مدعاة أكبر لالستغناء عف التبيعة لػ (إسرائيؿ) ،حيث إف االستيراد مف أو عبر (إسرائيؿ) ال
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يضعؼ وال يكبح جماح اإلنتاج المحمي فحسب ،بؿ أيضا يحرـ الفمسطينييف مف مبالغ الجمارؾ التي
تجمعيا (إسرائيؿ) عف ىذه الواردات.

(الحياة الجديدة)2015،

لقد قاـ تقرير األنكتاد في أيموؿ  2011باستخداـ نموذج االقتصاد الكمي لتقدير مدى الخسارة
التي يتعرض ليا االقتصاد الفمسطيني بسبب ضياع ضرائب الجمارج بمرورىا؛ وكأنيا واردات مف
الجانب (اإلسرائيمي) ،حيث يقدر التقرير بأف الجمارؾ الضائعة عمى الفمسطينييف بسبب االستيراد غير
المباشر عبر (إسرائيؿ) تصؿ إلى ( )500مميوف دوالر سنويا.
واذا ما افترضنا أف ىذه الموارد واألمواؿ يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ المقاطعة واعادة
تأثير إيجابياً في االقتصاد الفمسطيني ،وفي المقاطعة
استثمارىا في االقتصاد المحمي ،فإف ذلؾ يعد
اً
التي بينت لنا ذلؾ.

(الحياة الجديدة)2015،

إف المقاطعة يمكف أف توفر لنا ما يقارب ( )95ألؼ فرصة عمؿ فمسطينية أو ما يعادؿ
( )%11.5مف حجـ التشغيؿ الحالي في الضفة الغربية والقطاع ،وتقميص االعتماد عمى (إسرائيؿ)
يحرميا قدرتيا عمى تركيع الفمسطينييف سياسياً ،وفرض تسوية مجحفة عمييا.
لقد كاف لحركة المقاطعة تأثير كبير عمى الفمسطينييف الذيف كسبوا جوالت عديدة في الصراع
مع (إسرائيؿ) في ىذا الجانب ،وحققوا إنجازات كبيرة عمى الصعيد االقتصادي والثقافي واألكاديمي
وحتى السياسي.

(فطافطة)2014،

لقد استطاعت المقاطعة تحويؿ الدعـ والتضامف العربي والشعبي لقضية فمسطيف وتوجيو
جمالت مناصرة وتأثير فعالة ومستدامة قادرة عمى تحقيؽ انتصارات ضد الشركات والمؤسسات
المتورطة في انتياكات (إسرائيؿ) لحقوؽ الفمسطينييف ،وبالتالي ساىمت في ترجيح الكفة لصالح
الفمسطينييف ،وكشؼ تواطأ بعض األنظمة العربية مع (إسرائيؿ) في الصمت عمى احتالؿ واضطياد
الشعب الفمسطيني وقياـ المستوي الرسمي في كثير مف الدوؿ العربية بتوظيؼ قضية فمسطيف كشماعة
يعمؽ عمييا فشمو في تحقيؽ التنمية والعدالة.
لقد ساىمت المقاطعة  -بشكؿ كبير  -أيضاً في الضغط عمى الحكومات مف أجؿ قطع
عالقاتيا العمنية والسرية مع (إسرائيؿ) ،وكذلؾ مع الشركات التي تساىـ في التعامؿ مع (إسرائيؿ)،
وبالتال ي حرمانيا مف قوتيا االقتصادية ومناعتيا مف خالؿ منع دعـ ىذه الشركات ليا ولمشاريعيا
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االستعمارية وتوسعيا ،وبدأت تفكر ىذه الشركات ألؼ مرة قبؿ االنغماس في المشاريع (اإلسرائيمية)
المخالفة لمقانوف الدولي ،ألنيا شعرت بقوة المقاطعة التي زادت مف الضغط عمييا في اآلونة األخيرة.
(السائح)2016،

لقد أكدت المقاطعة عمى أف الفمسطينييف يمتمكوف أوراؽ عدة لمنيوض باالقتصاد الفمسطيني
وفؾ االرتباط باالقتصاد (اإلسرائيمي) بسبؿ كثيرة مف أجؿ ردعيا عف ابتزازىا المتكرر لمشعب
الفمسطيني عبر محاوالت تخويفو وتركيعو ،وساىمت المقاطعة كذلؾ في دعـ االقتصاد الفمسطيني مف
خالؿ دعـ المنتج المحمي والتشجيع عمى شرائو عبر برنامج شامؿ إلحالؿ الواردات المحمية بدال مف
استيراد البضائع مف (إسرائيؿ).
لقد استطاعت المقاطعة إظيار حقيقة االقتصاد (اإلسرائيمي) القائـ أساساً عمى السوؽ
االستيالكي الفمسطيني ،والذي يشكؿ ثاني أكبر سوؽ استيالكي لممنتجات (اإلسرائيمية) بعد الواليات
المتحدة األمريكية ،وبالتالي التمويح بالقدرة عمى اإلضرار بو وانيياره ،إذا ما تـ االستغناء كمياً عف شراء
المنتجات (اإلسرائيمية).

(عنبتاوي)2014،

لقد ساىمت المقاطعة في دعـ القطاعات اإلنتاجية لمفمسطينييف ،مما ساىـ في رفع مداخؿ
الضرائب وخفض معدؿ البطالة.
لقد استقطبت المقاطعة أوسع دعـ وتحالؼ شعبي ودولي بعد المؤتمر الدولي في ديرباف 2001
ضد العنصرية حيث أدانت (إسرائيؿ) كنظاـ استعماري عنصري بسبب جرائمو ضد الشعب الفمسطيني
في الداخؿ والشتات واستطاعت أف توحد الشعب الفمسطيني بأكممو في مقاومة ىي جديدة مف نوعيا
تتمثؿ في مقاطعة (إسرائيؿ) فكريا وسياسيا واقتصاديا.
كما أسيمت المقاطعة في تعزيز جيود كافة الفمسطينييف في المساىمة في حركة المقاطعة لػ
(إسرائيؿ) عف طريؽ دمج الشعب الفمسطيني مع مؤسساتو وطالبو وأكاديمييو ومزارعيو وصناعييو
لخدمة أىداؼ المقاطعة والمشاركة الفاعمة فييا.

(عنبتاوي)2014،

إف المقاطعة أدت أيضاً إلى توسيع الدائرة ،وبدأت تتدحرج مف مقاطعة اقتصادية إلى مقاطعة
عممية وسياسية وفكرية وثقافية وأكاديمية وغيرىا ،وفي استطالع لمرأي أجراه معيد جيوغرفي
(اإلسرائيمي) أظيرت النتائج أف ( )%76مف الجميور اإلسرائيمي يعتقدوف أف المقاطعة ضد (إسرائيؿ)
ستضر بعائالتيـ وتشكؿ خطورة كبيرة عمى المجتمع (اإلسرائيمي) والنسيج االجتماعي ،لذلؾ فقد عززت
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المقاطعة حالة مف العزلة الدولية تجاه (إسرائيؿ) التي بدأت تدرؾ أىمية بذؿ الجيود مف أجؿ وقؼ
المقاطعة التي سيكوف ليا تبعيات خطيرة عمى المستوى القريب إذا ما استمرت وتفاعمت أكثر.
)2014
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(فطافطة،

المبحث الثالث
معيقات المقاطعة – التطبيع
في الوقت الذي حققت حركة المقاطعة الدولية لػ (إسرائيؿ) االقتصادية والسياسية والعسكرية
والثقافية واألكاديمية والفنية ،نجاحات نسبية في أوساط مختمفة مف األجياؿ في الغرب ،ونسب قميمة في
األوساط العربية ألسباب تتعمؽ بعدالة القضية والموقؼ األخالقي إزاءىا ،فإف (إسرائيؿ) أرت أنو مف
األنجع في ظؿ ىذه الظروؼ زيادة حممة التطبيع مع الدوؿ العربية خاصة بعد أف َّ
دب الوىف في
أوصاؿ أغمبيا؛ بحيث فقدت حماسيا وضعفت فييا المقاطعةَّ ،
وقؿ االىتماـ بالقضية الفمسطينية،
خصوصا بعد استشراء تداعيات الربيع العربي عمى
وباتت فرصة سانحة الختراؽ المجتمعات العربية
ً

كثير مف الدوؿ العربية فاستشرت ظاىرة كراىية المجتمع الدولي لػ (إسرائيؿ) ،ومقاطعتو بشكؿ ممحوظ،
خالؿ األعواـ القميمة الماضية إذ أكد موقع إلكتروني عبري أف موقؼ (إسرائيؿ) في العالـ بات خط اًر
استراتيجياً ،ووصفو بمثابة تيديد وجودي عمى إسرائيؿ حتى أف تقرير الموقع جاء معنوناً ب ػ موقؼ
(إسرائيؿ) في العالـ خطر استراتيجي.

( ،2014מעמדישראלבעולם – סיכוןאסטרטגי(news1

لتعترؼ بعدىا صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأف ليا شركاء جدد في منطقة الشرؽ
ردا عمى نجاح المقاطعة الدولية لبالده وافتقارىا لمشرعية الدولية بيف
األوسط ،عمى رأسيـ السعودية ً

دوؿ عدة أي أف التطبيع أعاد قبمة الحياة لػ (إسرائيؿ).

لقد اندفعت (إسرائيؿ) نحو توسيع رقعة عالقاتيا بالدوؿ العربية وكثَّفت مف عمميا واستغمت
تداعيات الثورات العربية ،واىتماـ بعضيا وعمى رأسيا مصر بترتيب البيت الداخمي ،واصالح ذات
البيَّف وسرياف حالة االحتراب الداخمي في البعض اآلخر مثؿ سوريا وليبيا واليمف لتزداد حاالت التطبيع
مع بعض الدوؿ العربية وبشكؿ عمني بعد أف كانت مستترة لسنوات طواؿ خاصة مع السعودية
واإلمارات ،وىو ما سنسعى لمتركيز عميو خاصة مف وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ،المنشورة بالمغة
العبرية.
شيدت السنوات القميمة الماضية بعد العاـ  1978الكثير مف األحداث والوقائع التطبيعية لػ
(إسرائيؿ) مع مصر والسعودية واإلمارات واألردف ،لذلؾ سنعمؿ عمى التركيز عمييا فحسب كونيا
حاالت تطبيعية عمنية آنية مقارنة بدوؿ عربية أخرى مطبِّعة مثؿ موريتانيا والمغرب وتونس وقطر
انكشؼ عنيا القناع سواء بموافقة رسمية أـ غير رسمية تسير دوليا بخطى سريعة ،وتوالت معيا
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االعترافات الصييونية بمدى ما قدمو السالـ الدافئ مف ىذه الدوؿ لمجانب اإلسرائيمي ومساىمتيا في
فؾ العزلة الدولية عف (إسرائيؿ) ،ومدى المساعدة في إقامة عالقات تطبيعية مع دوؿ عربية ُسنية.

(כךהתחזקהישראלבמזרחהתיכון،ישראלהיום)2016،

أوالً -ما ىو التطبيع:
دعا
 لغويا :يعود اسـ ( التَطبيع( في المغة العربية بمفيومو السياسي إلى الفعؿ ( ََّع ) أي َ
طب َ
ِ
ِ
ِ
َّع ) ويعني عمّ َـ االنقياد
طبِ ِ
إلى تَ ْ
العالَقَات َم َع َ
يع َ
الع ُد ِّو ،والى َج ْعميَا َعاد َيةً ،وكذلؾ مف الفعؿ ( طب َ
والمطاوعة أو جعؿ الشيء طبيعًيا أو دنسو

(معجـ المعاني الجامع)،

 اصطالحا :يعني تنفيذ مشاريع تعاونية ومبادالت تجارية واقتصادية في غياب استتبابالسالـ العادؿ بيف الدوؿ العربية و(إسرائيؿ) ،وذلؾ إخالالً بالموقؼ السياسي التاريخي لتمؾ الدوؿ
والقائؿ بأف مقاطعة الدوؿ العربية لػ (إسرائيؿ) يجب أف تستمر حتى يتحقؽ ذلؾ السالـ العادؿ.
تتعدد التوصيفات الدالة عمى ماىية التطبيع ،لكف األقرب ىي داللة التعايش أي التعايش بما
يتضمف رفع أي رمزية نبذ أو تحقير أو عدائية ألي ىوية خاصة ،والمشاركة معيا في تشكيؿ تنمية
ّ

شاممة وفؽ مساواة حافظة لكرامة اليوية وحقوقيا ،وبذلؾ يتحقؽ مف ىذا االندماج ضمير المشاركة
ووحدة المصير والمنجز.

(القحطاني )2016

فضالً عف نقؿ عادات وتقاليد (إسرائيمية) لمدوؿ العربية

أيضا إعادة
والتعايش مع ىذه العادات الغريبة والدخيمة عميو ،ليسبب اختراقاً في العقؿ العربي ،ويعني ً

العالقات لتكوف مرة أخرى طبيعية بيف أفراد وجماعات أو دوؿ وىو غير صحيح ،فال ىناؾ عالقات
طبيعية بيف (إسرائيؿ) والدوؿ العربية ،لكي يتـ إعادتيا ثانية أو تطبيعيا مرة أخرى عمى غرار تركيا
مثالً ومف ىنا تصبح كممة اختراؽ ىي األدؽ.

(سيد أحمد ،2014،ص)10

مف ىنا فإف مصطمح (التطبيع مع إسرائيؿ) يعني االختراؽ الفكري الصييوني لمعرب بيدؼ
تغيير المفاىيـ القومية ومفاىيـ االرتباط بالوحدة العربية وااللتزاـ بتحرير فمسطيف أي محاولة تحويؿ
الرفض التاريخي والعداء النفسي إلى حالة مف التقبؿ النفسي والتاريخي لمكياف الصييوني الباطؿ،
واالعتراؼ بو عمى نحو يتجاوز االعتراؼ السياسي إلى اعتراؼ شعبي ،وذلؾ كمو بغرض إلغاء حالة
العداء الكامنة في مفاىيـ ومشاعر العرب لموجود (اإلسرائيمي) حتى ال يعاودوا استئناؼ الصراع وشف
مرحؿ تالية مع تجريد الشعوب العربية مف إرادة وحوافز الصراع بقصد اإلبقاء عمى
الحرب في ا
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عيدا مف حالة اليقظة واالستعداد ،ليكوف في وضع الفريسة السيمة في المحظة التي يقرر فييا
المجتمع ب ً

(اإلسرائيميوف) شف الحرب.

(البحراوي ،1988 ،ص)28

تطبيعا:
ثانياً -الدول األكثر
ً
 -9مصر:
رأت كتابات (إسرائيمية) سبقت ثورة يناير المصرية  2011أنو مف األنجع لػ (إسرائيؿ) مع
انتشار اإلسالـ السياسي في منطقة الشرؽ األوسط التركيز عمى بناء أحالؼ إقميمية ودولية خاصة مع
تركيا ،وترسيخ التطبيع مع كؿ مف مصر واألردف عمى وجو الخصوص والعمؿ عمى إبقاء الوضع
الراىف كما ىو مع تحذير العالـ مف خطر اإلسالـ بوجو عاـ ،وىو ما تخصص لو الحكومات
(اإلسرائيمية) المتعاقبة ميزانيات كبيرة عمى المستوييف اإلعالمي والثقافي فضالً عف اعتبار ىذا التحذير
مصدر لجمب المعونات والمساعدات الغربية المالية والعسكرية في آف واحد.
اً
ربطت (إسرائيؿ) تنحي الرئيس حسني مبارؾ بػزعزعة استقرار األمف القومي (اإلسرائيمي) ،فما
ذكر أحدىما إال وارتبط باآلخر وىو ما يمثؿ قمة التطبيع بيف الطرفيف المصري و(اإلسرائيمي) ،لذلؾ
كاف تخوؼ (إسرائيؿ) في بداية الثورة الشعبية المصرية قد انصب عمى كيفية استمرار نظاـ مبارؾ
حتى ولو بشخصيات ورموز غير الرئيس المتنحي نفسو ،ولكف بفكر وتوجو وأيديولوجية مبارؾ لعمـ
ويقيف (إسرائيؿ) بأف القادـ بالنسبة إلييا أسوأ ،لذلؾ كاف مف الطبيعي أف يتردد في وسائؿ اإلعالـ
(اإلسرائيمية) تعبير أو جممة أف الشعب المصري أسقط مبارؾ صانع السالـ في منطقة الشرؽ األوسط،
وبسقوطو سقطت إحدى قالع معسكر االعتداؿ العربي في الشرؽ األوسط ،فيا ىو الرجؿ المسف الذي
حافظ عمى السالـ معنا والمساند لقضايانا ومصالحنا خاصة مف حيث المعارضة إليراف أو التصدي
لممتشدديف الدينييف يسقط صريع ثورة يناير

(سعيد ،2016،ص)17

اتسمت طبيعة العالقات المصرية (اإلسرائيمية) إباف حكـ مبارؾ بالتحالؼ االستراتيجي ،إذ
منحت مصر الراحة النفسية واالستراتيجية لػ (إسرائيؿ) ،وضمنت ليا االستقرار األمني طواؿ فترة حكمو
(מומחיהמודיעיןלאחזואתעוצמתהשינוי،הארץ)2011،

وبفضؿ السالـ بيف الطرفيف تقمص عبء ميزانية األمف اإلسرائيمية ،لذا صمى الييود لمبارؾ
إلطالة حياتو إلى األبد ،فقد اعترفت (إسرائيؿ) غير مرة بأف مبارؾ قد ساىـ بشكؿ غير مباشر في بناء
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مستوطنات وتدشيف بنى تحتية ( مشروعات كيرباء ومياه وغيرىا ) نتيجة لتوفير ميزانية عسكرية بطوؿ
الحدود مع مصر طواؿ العقود الثالثة التي حكـ فييا مصر ،حيث قمَّصت (إسرائيؿ) الدرجات األمنية
والعسكرية مع مصر بغرض تحويؿ ىذا التقميص إلى أىداؼ اجتماعية واقتصادية ،أي أف التطبيع بيف
الموفرة نحو أىداؼ
الطرفيف المصري واإلسرائيمي كاف بمثابة اليدية ليا لتوجيو الميزانية العسكرية َّ
اجتماعية واقتصادية في قمب األراضي الفمسطينية المحتمة ،سواء في العمؿ عمى زيادة البنية التحتية أـ
استمرار اقتطاع المزيد مف األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية أو القدس المحتمة ،بؿ تشجيع
فضال عف إسقاط
(إسرائيؿ) عمى تيويد القدس وزيادة جرعة الجرأة في تنفيذ تمؾ األعماؿ الصييونية
ً
الجبية الشرقية الممثمة في الجيش العراقي الذي كاف يعد مف أفضؿ جيوش منطقة الشرؽ األوسط
قاطبة ،وربما كاف يشكؿ ميزاف قوى ميـ أماـ الكياف الصييوني حتى سقوطو عمى يد الواليات المتحدة
األمريكية في العاـ  2003بمساعدة لوجستية صييونية وعربية معتدلة.

(سعيد ،2016 ،ص )18

ليتبيف أف

التطبيع المصري مع (إسرائيؿ) جاء بالسمب عمى حساب القضية الفمسطينية.
كبير بأف ىناؾ شيئاً ما يتغير لدى
ساد المجتمع (اإلسرائيمي) في أعقاب الربيع العربي
شعور اً
اً
الشارع المصري تجاىيا بشأف التخوؼ مف إلغاء اتفاقية السالـ بيف الجانبيف لتكتب القناة الثانية
التميفزيونية العبرية :إف مصر و(إسرائيؿ) في طريقيما إلى مواجية مباشرة بعد تدىور العالقات بيف
الجانبيف ،في وقت كانت (إسرائيؿ) عمى استعداد لكؿ االحتماالت ،فرئيس األركاف الجنراؿ بيني
جانتس ورئيس شعبة المخابرات العسكرية السابعة أماف الجنراؿ أفيؼ كوخافي آنذاؾ اقترحا أماـ
الكابينيت (الحكومة اإلسرائيمية المصغرة) إلغاء اتفاقية السالـ مع مصر.
وعمى النقيض مما سبؽ وبمرور الوقت ،فإف نائب وزير الخارجية (اإلسرائيمي) السابؽ داني
أيضا
أيالوف رأى أف اتفاؽ السالـ مع مصر ال توجد منو أية خطورة ،ألنو مصمحة مصرية مشتركة ً

وتقضي المصمحة استمرار العالقات الثنائية خاصة تدفؽ الغاز المصري إلى (إسرائيؿ) ،فقد تباحث
الطرفاف المصري و(اإلسرائيمي)غير مرة حوؿ السعر الجديد لمغاز المصري وذلؾ في العاـ .2012
لقد كاف لمتطبيع المصري (اإلسرائيمي) عدة أشكاؿ عمى النحو التالي:
أ -التطبيع الصامت:
مع تكرار عمميات تفجير أنابيب الغاز الطبيعي الواصؿ بيف مصر و(إسرائيؿ) والتي زادت عف
( )14مرة ،أعمنت (إسرائيؿ) فجأة بعد التنقيب عف الغاز في البحر المتوسط عف عدـ اعتمادىا عمى
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الغاز المصري ،وكأنيا لف تعمف عف غازىا في المتوسط إال قبيؿ القضاء عمى الغاز المصري في
البداية في حالة جديدة مف أشكاؿ التطبيع ،وربما يكوف ىذا النوع ىو أحد أشكاؿ التطبيع الجديدة بيف
الطرفيف فيما يشبو التطبيع الصامت وىو السائد في أحياف كثيرة بينيما.
ومع ضخ الغاز الطبيعي (اإلسرائيمي) مف األراضي البحرية الفمسطينية المحتمة والمصرية في
المتوسط منذ مارس 2013ـ تردد أف مصر مف الدوؿ المستيدفة لمتصدير كإحدى األسواؽ القريبة مف
(إسرائيؿ) ،بؿ ربما تستخدـ األنابيب التي َّ
دشنتيا مصر مف قبؿ لتصدير الغاز إلى (إسرائيؿ) في
العكس أي االستيراد مف (إسرائيؿ) ،وبذلؾ تكوف قد استفادت مف الغاز الطبيعي بعدة نواحي واتجاىات
وحققت عدة أىداؼ بضربة واحدة منيا سرقت الغاز الطبيعي المصري والعربي في مياه شرؽ المتوسط
وباعتو ألصحابو الحقيقييف ،أي أنيا اغتصبت البحر بعد البر بؿ بأثماف مرتفعة بالطبع ،وكذا استغمت
األنابيب المصرية لمتصدير أي بدوف تكمفة الشحف والتصدير ناىيؾ عف عممية التأميف المصرية
والعربية لعمميات تصدير ىذا الغاز إلى مصر عمى سبيؿ المثاؿ.

(ىويدي)2013،

استمرت سياسة التطبيع الصامت مع تولي الرئيس محمد مرسي وجماعة اإلخواف المسمميف
الحكـ في مصر إذ أعمنت صراحة حفاظيا عمى اتفاقية السالـ مع (إسرائيؿ).
(האחיםהמוסלמיםירוקנואתהסכםהשלוםמתוכנו"،ערוץ)2012،

واعترفت (إسرائيؿ) بأف التنسيؽ األمني مع مصر إباف حكـ الرئيس المعزوؿ محمد مرسي في
تبنت
أفضؿ حاالتو ،وربما كاف في حالة أفضؿ وأكثر تنسيقاً مف سابقتيا إباف حكـ مبارؾ ،بعدىا ّ

(إسرائيؿ) خطة جديدة لدعـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ،إذ طالبت بعدـ وقؼ المساعدات األمريكية
لمقاىرة دعماً لمجيش المصري في مواجيتو ضد اإلرىابييف مف ناحية وحتى ال يتأثر االقتصاد
(اإلسرائيمي) بتقميص المساعدات األمريكية مف ناحية أخرى عمى اعتبار أف بنود اتفاقية كامب ديفيد
تحوؿ دوف وصوؿ تمؾ المساعدات لطرؼ ما دوف اآلخر.

(יואב זיתון ורועי קייס ،בתיאום צה"ל" :צבא מצרים

מקדם כוחות לגבול ،ידיעות אחרונות)2013،

ب -التنسيق األمني:
تكاء عمى إعالء المصالح (اإلسرائيمية) والتنسيؽ األمني مع مصر في سيناء شددت (إسرائيؿ)
ا ً

عمى وجوب الحفاظ عمى أطر السالـ مع القاىرة ،وتعميؽ العالقات االستراتيجية معيا ،فقد طمبت
االشتراؾ الفعمي مع الجيش المصري في القضاء عمى البؤر اإلجرامية والحيمولة دوف تيريب السالح
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إلى قطاع غزة فيما ال يبالغ في التعدي عمى الممحؽ األمني لمعاىدة كامب ديفيد الذي يعد بمثابة
كنز استراتيجي لػ (إسرائيؿ) ،فتعددت لقاءات المسؤوليف في الدائرتيف المخابراتية والعسكرية
(اإلسرائيميتيف) مع نظرائيما مف المخابرات والجيش المصر ّييف ،ليتـ بعده تدمير عشرات األنفاؽ عمى
الحدود مع غزة ،ووقؼ تيريب األسمحة مف سيناء إلى القطاع والعكس.
הישראלים עם האיומים מסיני،מעריב)، 2013

(כך מתמודדים כוחות הבטחון

منح مصر بعدىا الضوء األخضر لتوسيع نطاؽ العمميات
لتُ َ

العسكرية لي ّشمؿ غزة مع السماح بإنشاء قاعدة جوية عسكرية في مطار العريش لممرة األولى منذ توقيع
اتفاقية السالـ المصرية – (اإلسرائيمية).
(יובלבגנו،דיווח :בכירישראליביקרבחשאיבמצריםלצורךתיאוםביטחוני،מעריב)2013،

مع اإلشارة إلى موافقة تؿ أبيب إدخاؿ كتيبتيف مصريتيف إلى سيناء في السادس مف فبراير
 2011الستقرار األوضاع فييا.

(המצבבמצריםלאגורםלסיכוןביטחונימיידי)2011، news1

والغريب أف

لجنة الخارجية واألمف في الكنيست (اإلسرائيمي) رأت أنو ليس ثمة ضرورة لمحصوؿ عمى موافقتيا
بدخوؿ القوات المصرية لسيناء في ىذه الظروؼ االستثنائية بالتزامف مع اإلشارة إلى أف الكنيست لـ
ُيستشر حينما تـ توقيع معاىدة كامب ديفيد بيف الطرفيف المصري و(اإلسرائيمي).

(כניסת צבא מצרי לסיני:

הכנסת לא תאשר אך תפקח ،ערוץ)2011،7

ت -التطبيع الديني:
في ىذه الفترة زار مفتى الديار المصرية السابؽ الدكتور عمي جمعو مدينة القدس المحتمة في
َّ
ليدشف حمقة جديدة في سمسمة التطبيع مع (إسرائيؿ) ممثمة في التطبيع الديني ،وربما
إبريؿ 2012ـ
يندر الحديث عف ىذا النوع مف التطبيع ،لكنو وبحسب وسائؿ إعالـ إسرائيمية عبَّد الطريؽ أماـ زيادة
السياحة اإلسالمية لممدينة المحتمة بنسبة .%20

(سعيد)2016،

وىو ما استغمتو (إسرائيؿ) في تمييد

الطريؽ أماـ السياحة اإلسالمية لممدينة ،وكاف عمى رأس ىذه الزيارات مسمموف مف إندونيسيا وماليزيا
واليند وتركيا ودوؿ عربية أخرى دوف إدراكيـ لخطورة التطبيع الديني مع الييود.
سببا جوىرًيا في ابتعاد الشارع المصري عف
الشاىد أف مرحمة التطبيع مع (إسرائيؿ) كانت ً

القضية الفمسطينية بعض الشيء ،في حيف ساىمت الثو ارت العربية في إعادة االىتماـ بيا ،فثمة

مواقؼ وردود أفعاؿ تركتيا الثورات عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية ،وفرضت األمر الواقع عمييا سواء
بتغيير لغة الخطاب المصرية تجاه الييود لفترة ما إباف تولي نبيؿ العربي حقيبة الخارجية أـ بالمساعدة

94

في توجو الرئيس الفمسطيني محمود عباس إلى األمـ المتحدة في 23أيموؿ/سبتمبر2011ـ بطمب لنيؿ
االعتراؼ بالقضية الفمسطينية أـ بوقؼ ىدـ جسر المغاربة أـ باستضافة المقاءات الفمسطينية المتوالية.
(سعيد)2012،

وفي السياؽ نفسو ال يمكف نسياف أف الثورات العربية تسببت في تأخير تسديد ديوف رجاؿ
أعماؿ مصرييف لشركات (إسرائيمية) تعمؿ في مجالي صناعات النسيج والمواد الكيماوية تقدر بحوالي
الم ِّ
صد ِريف المصرييف سيحصموف عمى
( )45مميوف دوالر ،رغـ زعـ أحد المواقع اإللكترونية بأف ُ
أمواليـ مف الشركة (اإلسرائيمية) لمتأميف ضد مخاطر التجارة بما في ذلؾ األحداث السياسية ،مع التأكيد

أمنيا مع (إسرائيؿ) في سيناء بدعوى مواجية اإلرىابييف
عمى أف األعواـ التي تمت الثورة شيدت تنسيقًا ً

فييا.

(בסס"ח הפסיקה לבטח יצוא למצרים)News1،3102

ث -تطبيع رسمي ورفض شعبي
لـ يكد ينتيي العاـ  2015إال برفض التطبيع الشعبي مع الكياف الصييوني ،حيث أظيرت
نتائج المؤشر العربي الذي أجراه المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات أف نسبة قبوؿ التطبيع مع
(إسرائيؿ) بيف المصرييف في ىذا العاـ كانت ( )%16فقط

(المؤشر العربي

 ،)2015بيد أف التطبيع

الرسمي استمر ،حيث صوتَّت مصر لممرة األولى في تاريخيا لصالح (إسرائيؿ) منذ تأسيسيا لمنحيا
عضوية لجنة االستخدامات السممية لمفضاء الخارجي التابعة لألمـ المتحدة ،وكاف االدعاء الرسمي مف
الخارجية المصرية آنذاؾ يرى أف التصويت ىو مجرد إجراء عادي ،حيث تـ لصالح ( )3دوؿ عربية
أخرى ضمف عضوية المجنة التي ترشحت ليا (إسرائيؿ) ،وتـ التصويت جممة واحدة عمى الدوؿ الست
المشاركة في المجنة العميا طبقًا لإلجراءات مع التحفظ عمى ترشح (إسرائيؿ) ،ويبدو أف نظاـ التصويت
داخؿ المجنة يشترط الموافقة عمى الدوؿ المرشحة ككؿ ،أو رفضيـ ككؿ لكف كاف مف األنجع لمصر
رفض القائمة المرشحة ككؿ بما فييا (إسرائيؿ) أو عمى األقؿ االمتناع عف التصويت بدالً مف منحيا
شرؼ تصويت أكبر دولة عربية لصالحيا.

(عبد الحميد)2016،

 -1السعودية:
يتصدر إيالء االىتماـ بالمممكة العربية السعودية صدر األجندة السياسية (اإلسرائيمية) منذ عقود
ألسباب ال تخفي عمى أحد ،فال يخمو أسبوع واحد في وسائؿ اإلعالـ (اإلسرائيمية) المنشورة بالمغة
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العبرية دوف ذكر اسـ المممكة بضرورة اإلسراع في إقامة عالقات اقتصادية وتجارية وعسكرية معيا أو
ربما ال يخمو مف ذكر واقعة تطبيع بالفعؿ.
بداية التطبيع عمى حد قوؿ كثيريف مف الكتاب والباحثيف بدأت مع إعالف الممؾ فيد بف عبد
العزيز عف مبادرتو في العاـ 1982ـ ،أي في أعقاب اتفاقية السالـ المصرية – (اإلسرائيمية) مباشرة
ليضيؼ إلييا العاىؿ السعودي بعده الممؾ عبد اهلل مبادرتو في العاـ 2002ـ فيما يسمى بالمبادرة
العربية لمسالـ والتي خرجت إلى النور في القمة العربية لمعاـ نفسو ببيروت لتقر التطبيع مع (إسرائيؿ)،
مقابؿ االنسحاب (اإلسرائيمي) الكامؿ إلى حدود الرابع مف يونيو 1967ـ وحؿ مشكمة الالجئيف
الفمسطينييف ،لكف رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ آريئيؿ شاروف رفض المبادرة حينما قاـ بعمميتو
العسكرية الغاشمة السور الواقي بعد ساعات مف اإلعالف عف تمؾ المبادرة ليضرب بيا عرض
الحائط.

(عبد الكريـ)2007،

وقبيؿ ىذا التاريخ يتردد إنو في أعقاب انتياء حرب الخميج الثانية 1991ـ صرح دينيس روس
مبعوث السالـ األمريكي بالشرؽ األوسط آنذاؾ بأف السعودييف في ىذا العاـ كانوا مستعديف إلقامة
عالقات طبيعية مع (إسرائيؿ).
ومع رفض تؿ أبيب المبادرة العربية لمسالـ التفت (إسرائيؿ) لتنحو منحى التطبيع غير المباشر
مع المممكة السعودية دوف تقديـ تنازالت تذكر مستغمة في ذلؾ التطورات التي جرت في منطقة الشرؽ
األوسط ،وىو ما كشفت عنو صحيفة جيروزاليـ بوست (اإلسرائيمية) المنشورة بالمغة اإلنجميزية حوؿ
قوة العالقات السرية بيف المممكة و(إسرائيؿ) ،وبداية المراسالت بيف شاروف والعاىؿ السعودي الممؾ
عبد اهلل في العاـ  2005والتي امتدح فييا شاروف الممؾ عبد اهلل أمالً منو في الضغط عمى
الفمسطينييف لمقبوؿ بالمبادرة العربية لمسالـ بما يتوافؽ والمصمحة (اإلسرائيمية) بالطبع ،ورسالة شكر
لمدور السعودي في محاولة تسوية القضية الفمسطينية ،لكف الغريب أف المراسالت أظيرت تكرار كممة
مصالح مشتركة بيف الجانبيف السعودي و(اإلسرائيمي).

(جيروزاليـ بوست)2016،

ويشار إلى أف ىذه المراسالت التي تمت فيكانوف اوؿ  /ديسمبر 2005ـ وقبيؿ دخوؿ شاروف
في غيبوبة جرت عبر (إسرائيمي) يدعى موشيو بيرتس ذا عالقة جيدة بينو وأحد أشقاء الممؾ عبد اهلل
قدما في
آنذاؾ فيما اختتمت الصحيفة (اإلسرائيمية) تقريرىا بأف العالقات بيف تؿ أبيب والرياض تمضي ً

وبعيدا عف األضواء اإلعالمية وبأي حاؿ مف األحواؿ سيأتي اليوـ الذي ستخرج فيو تمؾ العالقة
السر
ً
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إلى النور ،وتصبح رسمية وعمى مستوى مف التمثيؿ الدبموماسي ،وىو ما يتـ السير نحوه بالفعؿ.
(المستقبؿ)2016،

و شيد العاـ نفسو تعيد المممكة كجزء مف المفاوضات لدخوؿ منظمة التجارة العالمية ()WTO
إلغاء المقاطعة بالدرجتيف الثانية والثالثة المفروضة عمى البضائع (اإلسرائيمية) فيما بدأت العالقات
الثنائية في التقارب الجدي منذ عشر سنوات تقر ًيبا ،منذ الحرب (اإلسرائيمية) الثانية عمى لبناف صيؼ

2006ـ حينما أدانت الرياض حزب اهلل المبناني ووصفو بدخوؿ الحرب في مغامرة غير محسوبة،
قويا يناىض تيار المقاومة في لبناف عمى وجو
ًا
حيث اعتبرت (إسرائيؿ) آنذاؾ أف ثمة
محور عر ًبيا ً

الخصوص وتيار المقاومة في المنطقة بوجو عاـ يساند (إسرائيؿ) في حربيا ضد حزب اهلل مف بيف
دوؿ ىذا المحور السعودية ،حيث كتبت سميدار بيرى صحفية الشؤوف العربية في يديعوت أحرونوت
عمنيا مف
في السابع عشر مف يوليو 2006ـ أف األميف العاـ لمحزب حسف نصر اهلل تمقى
ً
توبيخا ً
الرئيس المصري السابؽ حسنى مبارؾ والعاىؿ السعودي األسبؽ الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز.

(الوحدة

االسالمية)2016،

تحرـ
في ذروة الحرب السابقة خرجت فتاوى مف ثالثة مف كبار ىيئة عمماء المسمميف بالسعودية ِّ
مساعدة حزب اهلل ،ألنو حزب شيعي ورافضي ،وكانت الصحافة (اإلسرائيمية) تتناقؿ ىذه الفتاوى لعدة
أياـ وكأنيا عناويف رئيسية لتداري الموقؼ المخزي لجيشيا في الجنوب المبناني ،وصدر الخبر الرئيسي
لمعظـ تمؾ الصحؼ تحت عنواف رجؿ ديف سعودي بارز :حزب اهلل ىو حزب الشيطاف ،زاد عمى ذلؾ
تمميح تقرير فينوجراد (اإلسرائيمي) الخاص بالتحقيؽ في نتائج الحرب عمى لبناف باستقالة رئيس الوزراء،
إييود أولمرت وحكومتو عمى خمفية تقصيرىـ في الحرب ،والتأكيد عمى أف (إسرائيؿ) اكتسبت حمفاء
جدد في المنطقة في إشارة قوية إلى السعودية ،وبعد الحرب مباشرة تردد أف (إسرائيؿ) والسعودية في
سر في الثالث عشر مف سبتمبر مف العاـ 2006ـ األمير
اتصاالت سرية إذ يذكر أف أولمرت التقي ًا
بندر بف سمطاف مستشار األمف القومي السعودي وسفير المممكة في الواليات المتحدة األسبؽ ليوصؼ
بالمقاء التاريخي والممكي.
توالت االتصاالت السعودية – (اإلسرائيمية) المشتركة بعد الحرب خاصة لقاءات أجيزة
المخابرات منيا ما عقد بمدينة العقبة األردنية ومنيا في الرياض نفسيا مثؿ زيارة رئيس الموساد السابؽ
مائير داجاف في زيارة سرية لممممكة في العاـ  ،2010لمناقشة تمدد اليالؿ الشيعي في المنطقة
واحتمالية ضرب المنشآت النووية اإلي ارنية عبر األجواء الجوية السعودية خاصة مع انييار النظاـ
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العربي وانكفاء مصر عمى أوضاعيا الداخمية والفوضى التي حمَّت بسوريا والعراؽ وليبيا واليمف بعد
الثورات العربية ،وأحست (إسرائيؿ) أجواء تداعيات الربيع العربي واالنشغاؿ بمخاطر التدخؿ اإليراني
عف خطر االحتالؿ في إقناع األنظمة العربية بأمريف أوليما أف إيراف ىي العدو وثانييما أنيا تصطؼ
إلى جانب دوؿ االعتداؿ العربي "في معركتيا ضد اإلرىاب.

(ىويدي)2016،

تناسى العرب أثناء رحى الربيع العربي أف الخطر (اإلسرائيمي) واقع ماثؿ عمى األرض تتواصؿ
فيو عمميات تيويد األراضي الفمسطينية بعد ما تبقى مف عمميات قضميا في الوقت الذي تعتبر
عيا أف نق أر أخبار االتصاالت والمقاءات
(إسرائيؿ) أف اإلرىاب ىو المقاومة الفمسطينية ،وكاف طبي ً

أيضا شراء المممكة ألسمحة
الثنائية بيف الطرفيف السعودي و(اإلسرائيمي) واألكثر بدييية أف نق أر ً

(إسرائيمية) ،وطائرات بدوف طيار مف تؿ أبيب عبر طرؼ ثالث وىو جنوب أفريقيا.

(סעודיה קונה מל"טים

מישראל דרך דרום אפריקה،מעריב.)2016.

طواؿ السنوات التي تمت اندالع الثورات العربية و(إسرائيؿ) تواصؿ الحديث عف الدوؿ العربية
المعتدلة وكيؼ تتعاوف معيـ في القضاء عمى التنظيمات اإلرىابية خاصة تنظيـ داعش ،ومواجية
صعود تيا ارت وحركات اإلسالـ السياسي ،ومف بيف ىذه الدوؿ بالطبع السعودية واإلمارات ،بيد أف
القاسـ المشترؾ األكثر قرباً بيف ىذه الدوؿ ومعيـ مصر بالقطع ىو التخوؼ مف البرنامج النووي
اإليراني ،وكأف داعش وايراف ىما فزاعة (إسرائيؿ) لمدوؿ العربية وقد نجحت في استغالليا.
نظر لعدـ اإلعالف الرسمي السعودي عف وجود عالقات طبيعية مع (إسرائيؿ) فإنو مف البدىي
اً
قراءة أخبار تتعمؽ بمباحثات غير مباشرة بينيما ومصالح مشتركة ،ومف بيف ىذه المصالح تنازؿ مصر
عف جزيرتي تيراف وصنافير وتقارب الطرفيف السعودي و(اإلسرائيمي) عمى إثرىا ،حيث كتبت صحيفة
يسرائيؿ ىايوـ العبرية أف إشكالية جزيرتي تيراف وصنافير المصريتيف لـ تتعمؽ بالعالقات مع مصر
بقدر ما تتعمؽ بالعالقات السرية مع السعودية ،وىو ما يشير إلى عالقة سعودية سرية مع (إسرائيؿ)
سيتـ اإلعالف عنيا قر ًيبا رغـ أنيا ال تحتاج إلى إعالف ألف مؤشراتيا موجودة

(היחסים עם מצרים –

פריחה מחדש ،ישראל היום.)2016،

إف الحقيقة مف وراء الجزيرتيف تتعمؽ برغبة (إسرائيؿ) في إقامة عالقات مع السعودية ،ولكننا ال
نعرؼ إلى متى تستمر العالقات السمبية بيف الطرفيف ،وتكوف ىناؾ عالقات رسمية فعمية بينيما
מזאל،העברת טיראן וסנפיר לסעודיה – פגיעה בהסכם השלום עם מצרים)2016،
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(צבי

صحيح أنو ال توجد عالقات

رسمية بينيما ،ولكف مف الممكف أف نشيد عالقات رسمية عمى المدى القريب مع االعتراؼ بأف الموافقة
عمى إعادة الجزيرتيف لمسعودية ما ىي إال غيض مف فيض مف تحركات سرية تجرى وراء الكواليس.
وبناء عمى تقارير أجنبية فإف ىناؾ عالقات اقتصادية بيف الطرفيف حيث تنقؿ البضائع (اإلسرائيمية)
عبر أطراؼ أخرى سواء السمطة الفمسطينية أـ األردف أـ قبرص وىي عبارة عف معدات تكنولوجية
وزراعية متقدمة إلى السعودية.

(המלך סלמאן הכריז :נקים גשר …שם.)2014،

كما سبؽ "ألنور عشقي" الجنراؿ والدبموماسي السعودي السابؽ االجتماع كممثؿ عف السعودية
بعدد مف المسؤوليف (اإلسرائيمييف) في محافؿ دولية عدة ،منيا لقاءه بجولد أحد الشخصيات الرئيسة في
(إسرائيؿ) والغريب أف الجنراؿ ماجد عشقي صرح غير مرة بأنو يأمؿ إقامة سفارة (إسرائيمية) في
الرياض.

(פריצת דרך? גנרל סעודי בכיר ביקר בישראל،מעריב.)2016،

مف ناحية أخرى ،فإف األمير تركى الفيصؿ مدير المخابرات السابؽ كاف قد سبؽ عشقي بمقاء
عقده مع مسئوليف (إسرائيمييف) بالعاصمة البمجيكية بروكسؿ ،في أيار  26 /مايو عاـ 2014ـ أثناء
مناظرة نظمتيا منظمة مارشاؿ األلمانية لمناقشة القضية الفمسطينية ومكافحة اإلرىاب وكاف ممثؿ
(إسرائيؿ) في المناظرة الرئيس السابؽ لشعبة االستخبارات بالجيش (اإلسرائيمي) عاموس يادليف وفى
السادس مف شير أيار  /مايو مف العاـ 2015ـ ،استضاؼ معيد واشنطف مناظرة بيف األمير نفسو
والمواء (اإلسرائيمي) يعقوب عميدور مستشار األمف القومي (اإلسرائيمي) السابؽ وتحدث االثناف عف
ضرورة تواصؿ الحوار لتحقيؽ األمف والسالـ ،والتقى في شير شباط  /فبراير مف نفس العاـ سعود
الفيصؿ ،ووزير الدفاع (اإلسرائيمي) السابؽ موشيو يعالوف في مؤتمر ميونخ لألمف الذى انعقد في
المدينة األلمانية.
حيف يقوـ باالتصاالت العمنية مع (إسرائيؿ) اثناف مف رموز السمطة في المممكة أحدىما أمير،
ومدير سابؽ لممخابرات وسفير سابؽ في واشنطف والثاني ضابط مخابرات ترقى في مدارج السمطة حتى
أصبح مستشار المجنة الخاصة لمجمس الوزراء فإننا ال نستطيع أف نعتبر تمؾ االتصاالت مجرد
مبادرات شخصية وعند الحد األدنى فإنيا إف لـ تكف برضى السمطة فإف استمرارىا يعنى أنيا لـ
تعترض عمييا

(ىويدي)2016،
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عمى الرغـ مف رسمية المقاءات بيف قادة سعودييف و(إسرائيمييف) فإنو يوجد بالمممكة معارضة
قوية لمتطبيع فقد خرجت إلى النور العديد مف المبادرات تبناىا عدد مف المثقفيف الوطنييف المستقميف
السعودييف ،ومختمؼ دوؿ الخميج العربي ،باستثناء اإلمارات.

(ىويدي)2016،

 -3اإلمارات:
تشير المصادر (اإلسرائيمية) إلى أف وزير الخارجية األسبؽ سيمفاف شالوـ قاؿ لصحيفة الرأي
العاـ الكويتية في العاـ 2005ـ ،أف بالده تقيـ عالقات مع عشر دوؿ عربية بينيا اإلمارات حيث
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت "أنو في سبتمبر مف العاـ نفسو افتتحت (إسرائيؿ) ممثمية دبموماسية
وتجارية ليا في دبي دوف أف يعمف عف ذلؾ بشكؿ رسمي ،كما أف اإلمارات مف األماكف الميمة األكثر
جذبا لألعماؿ التجارية (اإلسرائيمية) خاصة فيما يتعمؽ بعممية بناء جزيرة النخيؿ بدبي ،وبحسب
ً
صحيفة ىآرتس العبرية نقالً عف مصادر عربية ،أف بعثة دبموماسية (إسرائيمية) سرية تقيـ في دبي
عمى أف أعضائيا مف رجاؿ األعماؿ ىي التي تقوـ بعممية التنسيؽ بيف الجانبيف األمني والتجاري.
تجنبا النتقادات المعارضة اإلسالمية
وترى ىذه المصادر ضرورة إخفاء حقيقة التطبيع بينيما ً

والقومية في اإلمارات ليذه الخطوة كونيا ترفض إقامة أي عالقات مع (إسرائيؿ).

تؤكد كثير مف التقارير األجنبية بيع (إسرائيؿ) طائرات بدوف طيار وأسمحة وتجييزات أمنية
لإلمارات غير مرة وخاصةً ما يتعمؽ منيا بحماية منشآت وآبار النفط ،وحصوليا عمى منتجات في
مجاؿ الطب والزراعة والمياه ومف المثير لمدىشة أنو يتردد أف أجيزة المراقبة اإللكترونية التي اكتشفت
عممية اغتياؿ محمود عبد الرؤوؼ المبحوح أحد قيادي كتائب عز الديف القساـ الذراع العسكرية لحركة
حماس في التاسع عشر مف كانوف ثاني  /يناير 2010ـ بأحد فنادؽ دبي تمت عبر استخداـ أجيزة
مراقبة (إسرائيمية) آنذاؾ ما يعني وجود تطبيع أمني بيف الطرفيف اإلماراتي و(اإلسرائيمي) ،قبيؿ ىذا
التاريخ.
كانت أوؿ زيارة رسمية لمسؤوؿ (إسرائيمي) لإلمارات في أوائؿ 2010ـ حينما قاـ وزير البنية
التحتية ،آنذاؾ عوزي لنداو بزيارة أبو ظبي كما استضافت اإلمارات فريؽ سياحة (إسرائيمي) إضافةً إلى
مخاطبة شمعوف بيريتس رئيس الوزراء األسبؽ عبر األقمار الصناعية ممثميف عف عدة دوؿ عربية
واسالمية في اجتماع باإلمارات في تشريف ثاني  /نوفمبر 2013ـ باإلضافة لحضوره ندوة سرية في
اإلمارات وفي كانوف ثاني  /يناير 2014ـ زارىا وزير الطاقة اإلسرائيمي السابؽ سيمفاف شالوـ وتردد أف
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خط جوي سري بيف اإلمارات و(إسرائيؿ) تـ افتتاحو في كانوف اوؿ  /ديسمبر 2014ـ وفي الفترة
نفسيا تعاقدت اإلمارات كذلؾ مع شركة آي جي تي (اإلسرائيمية) الخاصة لتركيب أنظمة مراقبة بأبو
ظبي.

(سالـ.)2016،

الغريب أف العاـ 2015ـ شيد اإلعالف عف افتتاح ممثمية (إسرائيمية) رسمية وعمنية في
اإلمارات تمتمؾ الحصانة الدبموماسية الكاممة في أبو ظبي بوصفيا ممثمية معتمدة لدى الوكالة الدولية
لمطاقة المتجددة ) (IRENAالتي تتّخذ مف أبو ظبي مق اًر عالمياً ليا ويتردد أف (إسرائيؿ) ساعدت
ممر إلقامة عالقات مع أبو ظبي فيما بعد .وقد
مقر لموكالة الدولية حتى تصبح ًا
اإلمارات عمى اتخاذىا ًا
جاء ىذا اإلنجاز وفؽ المنشورات (اإلسرائيمية) بعدما أجرى المدير العاـ لو ازرة الخارجية دوري جولد

زيارة سرية إلى أبو ظبي لالتفاؽ نيائياً عمى فتح ىذه الممثمية

(موسى.)2015،

اسعا فقد أفادت مصادر
سبؽ أف اتخذت اإلمارات مواقؼ سابقة نحو التطبيع ،أثارت ً
جدال و ً

إعالمية (إسرائيمية) في  11تشريف ثاني  /نوفمبر  2015أف اإلمارات صوتت لصالح (إسرائيؿ) في
األمـ المتحدة لالنضماـ إلى لجنة الفضاء لالستخداـ السممي التابعة لألمـ المتحدة وىو ما أثار ردود
فعؿ شعبية ساخطة ،ورافضة ليذا التطبيع الدبموماسي مع تؿ أبيب .وتجدر اإلشارة إلى أف مركز
الخميج (الفارسي) لدراسات التنمية قد نشر تقريره السنوي لمعاـ 2015ـ تحت عنواف الثابت والمتحوؿ
مؤكدا أف اإلمارات تتصدر قائمة الدوؿ العربية
مركز فيو عمى تطبيع العالقات بيف أبو ظبي وتؿ أبيب
ًا
ً
في التطبيع مع (إسرائيؿ)

(سالـ.)2016 ،

بمرور الوقت يتأكد أف (إسرائيؿ) تستغؿ التخوؼ الدولي مف إيراف بشكؿ كبير ومف بيف ما
يشير إلى ذلؾ حضور وزير الخارجية الشيخ عبد اهلل بف زايد آؿ نيياف ،وممثؿ عف دولة البحريف
بصحبة وزيرة الخارجية (اإلسرائيمية) السابقة عضو الكنيست عف حزب المعسكر الصييوني تسيبي
ليفني مؤتمر دولي بالواليات المتحدة األمريكية في  20أيموؿ /سبتمبر  2015نظمتو جماعة متحدوف
ضد إيراف نووية المعروفة اختصا اًر باسـ ”  .“UANIومف بيف ما صرحت بو ليفني :أنو آف األواف
لمتحالؼ وبقوة مع الدوؿ العربية المعتدلة ضد إيراف ،وىو المؤتمر الذي يمولو الممياردير (اإلسرائيمي)
شيمدوف أديمسوف حيث تأسست منظمتو الدولية في العاـ 2008ـ في دعوة دولية عامة لفرض عقوبات
نوويا الغريب أف كؿ ىذه األخبار والتقارير
دولية عمى إيراف وضد التوقيع عمى أي اتفاؽ يؤىؿ طيراف ً
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التي تنشرىا وسائؿ اإلعالـ (اإلسرائيمية) المنشورة بالمغة العبرية لـ تمؽ رد فعؿ إماراتي بؿ ىي في
حالة مف الصمت المقنَّع.

("עכשיוזההזמןלבריתעםמדינותערבנגדאיראן"ואללה)2016 ،

نياية فإف اشتراؾ اإلمارات مع (إسرائيؿ) في مناورات عسكرية بالواليات المتحدة األمريكية فتح
العالقة مف جديد والخاصة بتطور العالقات اإلماراتية الصييونية ،ودخوليا طور التطبيع العمني بعد أف
كانت تسير لخطوات بشكؿ سري ،وىو ما يمنح (إسرائيؿ) الشرعية الدولية خاصة مف قبؿ الدوؿ
العربية واإلسالمية في ظؿ تراجع شرعيتيا لدى بعض الدوؿ الغربية.

 -4قطر:
لقد خاضت ك ُؿ مف (إسرائيؿ) وقطر تجربة التطبيع مف القمة أكثر منو رصداً لمخفايا واألسرار
ويعد الكاتب اإلسرائيمي سامي ريفيؿ الرجؿ الذي كاف ليـ باعُ طوي ُؿ في دفع التطبيع بيف
بيف البمديف ُ

(إسرائيؿ) وقطر والعديد مف الدوؿ العربية ،باإلضافة لكونو أوؿ دبموماسي (إسرائيمي) يعمؿ في قطر

وكاف رئيس أوؿ مكتب لتمثيؿ المصالح اإلسرائيمية في الدوحة خالؿ الفترة مف عاـ 1996ـ إلى عاـ
1999ـ.
كما عمؿ في مكتب مدير عاـ و ازرة الخارجية (اإلسرائيمية) ضمف فريؽ كانت ميمتو دفع عالقات
التطبيع الرسمية األولى بيف (إسرائيؿ) ودوؿ الخميج العربي وتنمية التعاوف االقتصادي بيف (إسرائيؿ)
والعالـ العربي وترأس ريفيؿ قسـ العالقات (اإلسرائيمية) مع االتحاد األوروبي وحمؼ الناتو بو ازرة
الخارجية (اإلسرائيمية).

(ريفيؿ ،1999 ،ص)23

أ -إرىاصات العالقات القطرية – (اإلسرائيمية):
ىناؾ مجموعة مف الحقائؽ المتعمقة بالعالقات والتطبيع بيف (إسرائيؿ) وقطر يمكف مف خالليا
تفسير األطر الحاكمة لمسياسية الخارجية التي تبنتيا قطر أوليا وأىميا عمى اإلطالؽ أف قطر كانت
البادئة واألحرص واألكثر تمسكاً بالعالقات مع (إسرائيؿ) ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ المراحؿ التي مرت
بيا العالقات بيف الدوحة و (إسرائيؿ) ،ولعؿ أوؿ إرىاصات العالقات القطرية – (اإلسرائيمية) مرحمة
جس النبض والتي قد يختمؼ حوؿ تسميتيا الكثيروف إذا ما تبيف الحقاً أنو تمت خالليا لقاءات بيف
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دبموماسييف رفيعي المستوى مف الجانبيف وبوادر اتفاؽ عمى مشاريع تجارية .ومثمت ىذه االتفاقات
والمقاءات بوادر عالقات عمى قدر كبير مف التعاوف بينيما سعياً لبدء اتصاالت تميد لمقاءات الحقة.
ففي ىذه المرحمة ،يظير رسميا اإلعالف عف ىذه العالقة في شير أيموؿ  /سبتمبر 1993ـ أي بعد
أياـ قميمة مف توقيع اتفاقات أوسمو في حديقة البيت األبيض بواشنطف والمصافحة الشييرة بيف رئيس
الوزراء (اإلسرائيمي) إسحاؽ رابيف وياسر عرفات ،وفي ىذا اإلعالف جرى الحديث عف لقاء بيف وزير
الخارجية (اإلسرائيمي) شيموف بيريز ونظيره القطري الشيخ حمد بف جاسـ آؿ ثاني وتحدثت تقارير عف
اتصاالت تجري حوؿ مشروع توريد الغاز الطبيعي مف قطر إلى (إسرائيؿ).

(حسونة)2012 ،

ب -المكاسب االقتصادية القطرية:
ولكف في خمفيات الصورة ،كانت الدوحة تحاوؿ تحقيؽ مكاسب اقتصادية أكثر منيا سياسية في
عالقاتيا مع (إسرائيؿ) حيث تأتي االتصاالت المتالحقة مع (إسرائيؿ) كجزء مف جيود قطر لجذب
االنتباه العالمي إلى مشروعيا الضخـ لتحويؿ الغاز إلى سائؿ والمشروع الذي كانت تخطط لو لتنمية
حقوؿ الغاز بإنشاء المدينة الصناعية في رأس الفف لتطوير أكبر حقؿ غاز طبيعي في العالـ تحت
البحر ويقدر حجـ احتياطو بػ ( )25تريميوف متر مكعب.
وشكؾ الكثيروف في قدرة دولة صغيرة مثؿ قطر عمى تنفيذ مثؿ ىذه المشروعات الضخمة بسبب
االستثمارات اليائمة المطموبة لتنفيذه واالتفاقات طويمة المدى المطموب إبراميا مع الجيات المستيمكة.
إضافةً إلى ذلؾ كانت أسعار النفط في ذلؾ الوقت منخفضة لمغاية ،وتمقي بظالليا عمى الجدوى
االقتصادية لممشروع.
وبالتالي فإف العالقة مع (إسرائيؿ) خاصة إذا عرفنا أف شركة إنروف األمريكية التي كانت مف
كبرى شركات الطاقة في الواليات المتحدة ىي التي خططت لتنفيذ المشروع القطري ستكوف باباً ميماً
لمدعاية لمدوحة ،وبالتالي تجاوز المشروع أبعاده االقتصادية ودفع العالقات بيف قطر و(إسرائيؿ)
وكمحفز لتعميؽ التعاوف في مجاالت حيوية وضرورية ومنيا اتفاؽ قطري( -إسرائيمي) إلقامة مزرعة
حديثة تضـ مصنعاً إلنتاج األلباف واألجباف اعتماداً عمى أبحاث عممية تـ تطويرىا في مزارع
(إسرائيمية) بوادي عربة التي تسودىا ظروؼ مناخية مشابية لتمؾ الموجودة في قطر.
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والمشروع األخير تحديداً لو بعد ميـ لقطر حيث يأتي بسبب الرغبة في زيادة إنتاج وأرباح
المزارع القطرية المرتبطة بالسعي لزيادة اإلنتاج الوطني مف أجؿ منافسة منتجات المممكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة التي تغرؽ أرفؼ المتاجر القطرية.
ورغـ أنو في  31أكتوبر 1995ـ تـ في أجواء احتفالية توقيع مذكرة تفاىـ لنقؿ الغاز الطبيعي
مف قطر إلى (إسرائيؿ) إال أف العالقات الخميجية (-اإلسرائيمية) تدىورت بعد عممية عناقيد الغضب
(اإلسرائيمية) عمى لبناف وما تالىا مف اندالع انتفاضة األقصى لتعمف (إسرائيؿ) رفضيا استيراد الغاز
مف الدوحة ولـ تبرر ذلؾ سوى أنيا ستبحث عف استيراده مف مصادر أخرى رغـ أف قطر تمسكت
باالتفاؽ رغـ الضغوط مف قبؿ دوؿ الخميج خاصة مف قبؿ السعودية إلغالؽ مكاتب التمثيؿ
(اإلسرائيمية) في الدوحة وقطع العالقات واالتصاالت مع (إسرائيؿ) واعالف الدوحة في أكثر مف مناسبة
أنيا أغمقت المكاتب وقطعت العالقات ولكنيا في الحقيقة لـ تكف قد أوصدت الباب أو قطعت العالقات
تماما.

(حسونة)2012 ،

ت -صعود الشيخ حمد وتوطيد العالقات:
ىناؾ ربط وثيؽ بيف صعود الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير قطر إلى سدة الحكـ وتسريع نمو
العالقات بيف قطر و(إسرائيؿ) حيث سارع األمير إلى توطيد عالقات بالده مع الواليات المتحدة
األمريكية عبر توقيع اتفاقية دفاع مشترؾ معيا والسماح ليا بإقامة قواعد عسكرية أمريكية في قطر
األمر الذي وفر حماية أمريكية لإلمارة في مواجية أي ضغوط قد تتعرض ليا مف جانب الكبار
المحيطيف بيا السيما إيراف والسعودية.
وفي تصريح أدلى بو األمير القطري الجديد لقناة إـ بي سي بعد  3أشير فقط مف توليو الحكـ عاـ
 1995قاؿ فيو" :ىناؾ خطة لمشروع غاز بيف قطر و(إسرائيؿ) واألردف يجري تنفيذىا وطالب األمير
بإلغاء الحصار االقتصادي المفروض مف جانب العرب عمى (إسرائيؿ)".
كما أف التوترات التي شيدتيا العالقات المصرية -القطرية ترجع إلى الضغوط التي مارستيا مصر
عمى قطر لكبح جماح عالقاتيا المتسارعة تجاه (إسرائيؿ) بسبب قمؽ القاىرة عمى مكانتيا اإلقميمية مف
الناحية السياسية وخوفاً مف أف تفوز الدوحة بصفقة توريد الغاز لػ (إسرائيؿ) بدالً مف مصر ،وىي
الصفقة التي كانت وال تزاؿ تثير الكثير مف الجدؿ في األوساط السياسية واالقتصادية والشعبية أيضاً.
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ولكف الممحوظة الجديرة بالذكر أف العالقات كانت تطبيعاً كامالً عمى مستوى رأس السمطة بينما كاف
الشعب رافضا لذلؾ ،ولعؿ أىـ ما يدلؿ عمى ذلؾ رفض الشعب القطري منح عقار ليكوف بمثابة مكتب
التمثيؿ الدبموماسي (اإلسرائيمي) في الدوحة واضطرت الحكومة القطرية لمبحث عف مكاف آخر ،وكذلؾ
الصعوبة التي يواجييا الييود في قطر عند فتح حسابات في بنوؾ قطرية.

(البحيري)2000،

ومن األمور التي تكشف حجم التطبيع بين قطر واسرائيل.
أ -شركات أمنية إسرائيمية في قطر:
فبحسب اإلعالـ العبرى ،يوجد داخؿ قطر العديد مف الشركات األمنية (اإلسرائيمية) التي تحمى
آبار النفط ،ىذا إلى جانب قياـ الدوحة بدفع مبمغ  2مميار دوالر لشركات (إسرائيمية) لتأميف موندياؿ
كأس العالـ 2020ـ الذي مف المقرر أف تستضيفو الدوحة بعد أف نجحت في دفع رشاوى الستضافة
الموندياؿ ،ومف بيف ىذه الشركات شركة ريسكو (اإلسرائيمية).
وىناؾ شركات إسرائيمية عديدة تستثمر في قطر منيا شركة (مئوال) لالستثمار ،وىي شركة
ماسونية األصؿ بتمويؿ مجموعة مف المستثمريف القطرييف الجنسية تساىـ في بناء المستوطنات
(اإلسرائيمية) إضافة لوجود مؤسسات تجارية (إسرائيمية) بوجو قطري مثؿ شركة خومشكى وقطر
والقابضة ودار األزياء اإليطالية.
ب -تعاون في مجال التكنولوجيا:
تشيد العالقات بيف البمديف تطبيعاً جيداً في مختمؼ المجاالت ،لكنو يسير وفؽ قنوات سرية غير
الرسمية يدلؿ عمى ذلؾ االىتماـ القطري بمجاؿ التكنولوجيا المحمية (اإلسرائيمية) ،وتبادؿ الخبرات بيف
فضال عف التعاوف في مجاالت التنمية واالستثمار.
الجانبيف في ىذا المجاؿ
ً
اء في
ناىيؾ عف المقاءات السرية التي تجرى بيف مسئوليف رفيعى المستوى مف البمديف سو ً

(إسرائيؿ) أـ قطر يتـ خالليا مناقشة قضايا استخباراتية تخص دوؿ المنطقة دوف أف تكشؼ عف ىوية
ىؤالء األشخاص.
ىذا التعاوف يدفع إلى تبادؿ العديد مف زيارات رجاؿ األعماؿ الييود إلى قطر واألمر ذاتو
بالنسبة لرجاؿ األعماؿ القطرييف الذيف يزوروف (إسرائيؿ).
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(مروة)2015،

ت -الدراسة والتدريس في قطر:
العالقات بيف الدولتيف تعود إلى حمد بف خميفة حيث فتح الباب عمى مصراعيو لمتطبيع وسمح
لممحاضريف والطالب الييود لمتدريس والدراسة في الجامعات القطرية وكانت نقطة االنطالقة بزيارة
شيموف بيريز رئيس الوزراء األسبؽ لمدوحة واستقبالو بحفاوة بالغة ونتج عف ىذه الزيارة افتتاح مكتب
التمثيؿ التجاري (اإلسرائيمي) في الدوحة عاـ 1996ـ ولـ تكف ىذه الزيارة الوحيدة بؿ تعددت الزيارات
نظر لمعالقات الدافئة التي تجمع بيف الرجميف.
بيف حمد وبيريز ًا
ث -تبرعات قطرية لـ (إسرائيل):
كشفت المصادر أف أمير قطر السابؽ حمد بف خميفة آؿ ثاني تبرع بػ ( )10مالييف دوالر لفريؽ
كرة قدـ (إسرائيمي( ووقع الطرفاف اتفاقا قطريا (إسرائيمي)ا إلقامة مزرعة حديثة تضـ مصنعاً إلنتاج
األلباف واألجباف اعتماداً عمى أبحاث عممية تـ تطويرىا في مزارع (إسرائيمية) بوادي عربة ،وباالستعانة
بالخبراء (اإلسرائيمييف) لمنافسة منتجات السعودية واإلمارات التي تمأل المحاؿ القطرية.

(فيتو)2017،

ج -شركة الكيرباء القطرية (اإلسرائيمية):
وفى إطار زيادة حجـ التطبيع بيف البمديف نجد شركة الكيرباء القطرية (اإلسرائيمية) ،والتي
مؤخر الكيرباء عف مناطؽ واسعة في شماؿ وجنوب الضفة الغربي العديد مف المرات ليجد
ًا
قطعت

الفمسطينيوف أنفسيـ يعيشوف في ظالـ دامس تشارؾ فيو قطر إلى جانب (إسرائيؿ) رغـ ادعائيا أنيا

تسعى إلعمار القطاع.
وتدعي شركة الكيرباء القطرية (اإلسرائيمية) أف قطع الكيرباء عف الفمسطينييف بسبب وجود
مديونية عمى شركات التوزيع والييئات المحمية الفمسطينية بنحو ( )1.9مميار شيكؿ ،فيما تقوؿ السمطة
الوطنية أف الرقـ مبالغ بو إلى حد كبير ويستدعي التدقيؽ.
ح -تقديم منح مالية قطرية لـ (إسرائيل):
يوجد عالقات خفية بيف الشيخة موزة بنت ناصر أـ األمير الحالي تميـ بف حمد وبيف تسيبي
ليفني حيث نجحت األخيرة في أف تستحوذ عمى عقؿ والدة األمير تميـ التي أدركت أىمية الدور
اإلسرائيم ي في تمكينيا ،فكانت ىناؾ عالقة صداقة قوية تربطيما وصفتيا ليفني بػ" الحميمة كما أف
موزة تقدـ منحاً مالية لمطالب الذيف يحمموف الجنسية (اإلسرائيمية) كما أنيا تدفع بمشاريع ضخمة
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ومتنوعة داخؿ (إسرائيؿ) تصؿ قيمتيا إلى مالييف الدوالرات باإلضافة إلى المنح المالية التي تقدـ إلى
منظمات اجتماعية (إسرائيمية) ومنيا مؤسسة تيد أريسوف.
ىذا بخالؼ التعاوف العسكري القطري اإلسرائيمي الذي ينحصر في التمويؿ غير المباشر
لمشروعات االستيطاف والجدار العازؿ بحجة التبرع لفمسطيف.
خ -توقيع بروتوكوالت تعاون مشترك:
لقد أصبح التعاوف في عيد تميـ عمنياً حيث وقعت بالده عمى بروتوكوؿ لمتعاوف المشترؾ مع
(إسرائيؿ) ،وقامت حكومة تميـ بموجبو بشراء شقة في باريس مف منظمة تدعـ المصابيف مف جنود
الجيش (اإلسرائيمي) بمبمغ ( )2.5مميوف يورو تـ تحويميا لحساب الجمعية (اإلسرائيمية) في بنؾ
ىبوعميـ في (إسرائيؿ) ،وذلؾ بزيادة ( )%10عف سعرىا الحقيقي مف أجؿ جنود (إسرائيؿ) كعربوف
محبة.

(مروة)2015،

 -5األردن:
شيدت العالقات جوالت مكوكية مف التطبيع مع (إسرائيؿ) ليس في مصر والسعودية واإلمارات
وحدىا وانما في كثير مف الدوؿ العربية عمى رأسيا األردف التي قطعت مراحؿ مف التطبيع السياسي
والعسكري ،وىو ما سنحاوؿ ذكره والتركيز عميو كونو يمثؿ خطوة سريعة نحو تأكيد العالقات األردنية
ٍ
خاصة اتفاؽ تصدير الغاز الفمسطيني
– (اإلسرائيمية) وتطورىا بما يخدـ (إسرائيؿ) في المقاـ األوؿ وب
المغتَصب في البحر المتوسط لألردف.
ذكرت وسائؿ اإلعالـ (اإلسرائيمية) المنشورة بالمغة العبرية أف األردف اشتركت في مناورات
جوية جمعتيا (بإسرائيؿ) في الواليات المتحدة األمريكية باسـ العمـ األحمر  RED FLAGفي قاعدة
نيميس بوالية نيفادا 2015ـ الستيداؼ تنظيـ داعش

(سعيد،) 2016،

وىي المناورات باالسـ نفسو التي

اشتركت فييا اإلمارات في واحدة مف أبرز مراحؿ التطبيع العسكري.
الثابت إنو منذ اإلعالف عف وجود تنظيـ داعش في منطقة الشرؽ األوسط ووسائؿ اإلعالـ
العبرية تتناقؿ األخبار عف عمميات التنسيؽ األمني واالستخباري بيف الجانبيف األردني و(اإلسرائيمي)
لمواجية التنظيـ ناىيؾ عف اعتبار األردف مف الدوؿ العربية المعتدلة التي تشارؾ (إسرائيؿ) في حمؼ
عربي ُسني لمجابية المخططات اإليرانية في المنطقة إضافة لمصر والسعودية واإلمارات.
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واستكماالً لمراحؿ التطبيع العسكري خالؿ عاـ 2015ـ فقد جرت زيارة ميمة لبعثة عسكرية
سر لمدة ثالثة أياـ والتقوا بضباط رفيعي المستوى
متقاعدا إلى (إسرائيؿ) ًا
أردنية مكونة مف  12جن ارالً
ً
في الجيش (اإلسرائيمي) عمى ىامش انعقاد مؤتمر دولي أقيـ لمحفاظ عمى جيوش المنطقة في أكاديمية
نتانيا العسكرية حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في الخامس والعشريف مف أيموؿ /
سبتمبر أف السفير األردني في (إسرائيؿ) شارؾ البعثة العسكرية خالؿ إقامتيا في الكياف الصييوني،
وكذا نظيره (اإلسرائيمي) في األردف واشتركوا جميعيـ في المؤتمر الدولي بمرافقة ممثميف عف دوؿ أخرى
منيا ألمانيا وسويسرا.
وفي وقت آخر قاؿ رئيس جياز الموساد السابؽ إبراىاـ ىاليفي أثناء ترؤسو المؤتمر الدولي إف
السالـ بيف بالده واألردف ميـ لمنطقة الشرؽ األوسط وعمى الجانبيف الحفاظ عمى خيار السالـ مف أجؿ
مستقبؿ أفضؿ لممنطقة

(איתמר אייכנר ،הביקור החשאי של הגנרלים מירדן ،ידיעות אחרונות)2016،

الغريب في

مثؿ ىذه المقاءات التطبيعية ىو التعتيـ الرسمي ،وعدـ اإلدالء بأية تصريحات حوؿ صحة الخبر
ار لمسمى التطبيع الصامت.
المنشور في الصحؼ العبرية وذلؾ استمرًا
كما وقعَّت األردف مع (إسرائيؿ) في العاـ 2014ـ عمى اتفاقية استيراد الغاز بقيمة تصؿ إلى ()10
مميارات دوالر والمستخرج مف حقؿ لفيتاف (اإلسرائيمي) قبالة شواطئ حيفا عمى البحر المتوسط ،وىو
االتفاؽ األوؿ مف نوعو لمغاز الذي لف يستخرج قبؿ أقؿ مف أربعة أعواـ مف الحقؿ ،وىي الصفقة
األضخـ بيف الطرفيف منذ اتفاقية وادي عربة في العاـ

1994ـ( .دراوشة)2016،

الغريب أف (إسرائيؿ) احتفمت بتوقيع االتفاقية التاريخية مع األردف فعمى سبيؿ المثاؿ قاؿ وزير
الطاقة اإلسرائيمي يوفاؿ شتاينتس" :إف عمى معارضي االتفاؽ أف يطمبوا الغفراف مف شعب (إسرائيؿ)
ممرة األولى ،دولة مصدرة لمطاقة
في يوـ الغفراف المقبؿ إنو يوـ تاريخي لدولة (إسرائيؿ) إذ أنيا تصبح ل ّ

والغاز الطبيعي ال شكوؾ عندي أف اتفاقات مقبمة ستأتي مع دوؿ إضافية ،ومعيا اكتشافات مقبمة" في
إشارة واضحة إلى مصر التي كانت تصدر حتى األمس القريب الغاز إلى (إسرائيؿ).
أثار توقيت توقيع االتفاقية غضب الشعب األردني ال سيما أنو جاء قبؿ االستحقاؽ الدستوري
بإعالف المجمس البرلماني الجديد الذي جاء في انتخابات أجريت قبؿ عدة أياـ مف حفؿ التوقيع في
حالة مف توقع محاسبة الحكومة عمى ىذه االتفاقية في محاولة إللغائيا واستجواب المسؤوليف عنيا.
الثابت أف الناشطيف األردنييف عبروا مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي عف أف التطبيع مع االحتالؿ
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وعدوا ال يحؽ لو
احتالليا
كيانا
(اإلسرائيمي) ال يعكس إرادة الشعب األردني الذي يعتبر (إسرائيؿ) ً
ً
ً
التصرؼ بالغاز الفمسطيني الذي وصفوه بػالمسروؽ (عرب .)2016،21
سياسيا غير مسبوؽ رافضاً لالتفاقية
تنوعا
ً
شيد الشارع األردني لممرة األولى منذ سنوات طويمة ً

شارؾ فيو قوى يسارية وقومية واسالمية وممثموف عف جماعة اإلخواف المسمميف إضافة إلى عدد مف
تناغما في
النواب المنتخبيف لمبرلماف قبيؿ انعقاده اجتمعت عمى شعار "غاز العدو احتالؿ" وأظيرت
ً
موحد لممؼ صفقة الغاز الموقَّعة في السادس والعشريف مف سبتمبر2014ـ في وقت توارت فيو
رفض ّ
الحكومة األردنية خمؼ إعالف مفاجئ إلحدى وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية بإبراـ االتفاقية (غبوف،)2016،

وىو استمرار لحالة التطبيع الصامت الذي يؤكده عدـ تعميؽ الحكومات العربية عمى مراحؿ التطبيع
اء أكاف ذلؾ في مصر أو السعودية أـ اإلمارات.
المستمرة والدافئة مع (إسرائيؿ) ،سو ً
بيد أنو يجب التذكير بأف األردف إحدى دوؿ االعتداؿ العربي التي تعتمد عمييا (إسرائيؿ) في
مساندتيا لمحاربة داعش ومواجية المخططات اإليرانية في منطقة الشرؽ األوسط ومف قبميا مكافحة
اإلرىاب في المنطقة.
تجاىؿ الجانب اإلسرائيمي المبادرة العربية لمسالـ منذ إعالنيا في العاـ 2002ـ وصمتت
حكومة شاروف ولـ تعمؽ عمييا عند إقرارىا بؿ رفضت السماح بمشاركة الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر
عرفات في مؤتمر القمة في بيروت وشددت الحصار عميو في مدينة راـ اهلل (مقر إقامتو) بما يعني
رفضيا وأخذت السياسة (اإلسرائيمية) في تطبيؽ سياسة المماطمة واالتياـ ،ورفض المبادرات وتعمؿ
لتحقيؽ التطبيع مع الدوؿ العربية قبؿ البحث بأية مبادرة أي أنيا تريد فرض واقع خالصتو سالـ
شيئا مف الحقوؽ العربية مما يجعؿ الوصوؿ إلى تسوية عادلة ًا
أمر مستحيالً
وتطبيع دوف أف تعيد ً
(العودات ،2009 ،ص)29

فكاف مف البدىي أال يخصص فريؽ أوباما حياؿ مسار المفاوضات الفمسطيني ػ

وجيدا لعممية محكوـ عمييا باإلخفاؽ.
(اإلسرائيمي) وقتًا
ً

(عبد المجيد ،2009 ،ص)80

في العاـ  2012صدر كتاب (إسرائيمي) بالمغة العبرية حوؿ استحالة التسوية مع العرب تحت
عنواف سالـ الخيارات الصعبة ترجمو الدكتور أحمد حماد بجامعة عيف شمس يؤكد فيو أف ىناؾ موانع
اقتصاديةً واجتماعيةً وسياسيةً وعسكريةً ونفسيةً وأمنيةً وثقافيةً ودينيةً وجيوبولوتيكيةً وقانونيةً تحوؿ دوف
إتماـ السالـ بيف (إسرائيؿ) والدوؿ العربية ،وذلؾ كمو مف خالؿ شيادات (إسرائيمية) ربما لـ تتكرر
تؤكد استحالة إقامة تسوية مف األساس.

(حماد ،2013 ،ص)23
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ار بأف معاىدة السالـ مع مصر في العاـ 1979ـ حققت نتائج مذىمة
يعترؼ (اإلسرائيميوف) مرًا

في توطيد أركاف (إسرائيؿ) ،ومنحيا الشرعية الدولية بعد أف أخرجت مصر مف قيادة الصؼ العربي

التي قسَّمت الدوؿ العربية ما بيف مؤيد ومعارض ليا ُليفتح الباب أماـ التطبيع مع ىذه الدوؿ ونسياف
عقيدة الجياد المقدس لدييـ بعد أف تحولت فكرة تحرير األراضي المحتمة إلى عممية تفاوضية فاشمة

وعبثية ال فائدة منيا سوى إطالة أمد االحتالؿ عمى األراضي الفمسطينية.
الثابت أف (إسرائيؿ) سعت إلى توطيد عالقاتيا بالعالـ العربي بالتزامف مع رفض أية تسوية
سياسية عربية أو دولية وتوسع حمالت المقاطعة الدولية ليا الذي تعده الخطر االستراتيجي عمى
مستقبؿ بالدىا لتندفع ،وبقوة نحو تطبيع العالقات مع الدوؿ العربية خاصة الخميجية منيا ،والتي رأت
منيا مؤشرات قوية واستعداد أقوى إلقامة عالقات تطبيعية ولو سرية مؤقتًا.

(حماد ،2013 ،ص)26

ما بيف مقاطعة دولية تستشري بإطراد وبيف استحالة لمتسوية بيف الجانبيف العربي و (اإلسرائيمي)
وتطبيع رسمي يتزايد بسرعة خاصة في مصر واألردف والسعودية واإلمارات وقطر تعيش الشعوب
العربية في حالة مف الرفض العربي الجماعي في ظؿ تراجع االىتماـ بالقضية الفمسطينية ليتحوؿ
التطبيع بيف بعض الدوؿ العربية و(إسرائيؿ) مف إقامة عالقات طبيعية في السر دوف إحراج الشعوب
والدوؿ العربية األخرى إلى تطبيع عمني بؿ تودد وتقرب لنيؿ الرضا.
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الخالصة:
لـ يكف باألمر السيؿ أف تسير المقاطعة دوف عقبات تواجييا في الوقت الذي تزداد فيو
(إسرائيؿ) قوة وعنجيية في ظؿ وجود اقوى حميؼ يساندىا وىو الواليات المتحدة األمريكية.
لذلؾ ركزت الدراسة في ىذا الفصؿ عمى أىـ المعيقات التي واجيت المقاطعة والتحديات التي
عصفت بيا عمى الرغـ مف بعض مظاىر األداء اإليجابي الرسمي لمنظاـ العربي فيما يتعمؽ بقضية
المقاطعة والتطور في ىذا األداء عبر مستويات سياسية واقتصادية وثقافية ،وغيرىا مع وجود إخفاؽ
وعجز كبير في بموغ األىداؼ المرجوة عف الدفاع عف الحقوؽ والمصالح المشروعة تجاه المقاطعة
العربية إلسرائيؿ.
كما وضحت الدراسة كيفية تأثير المقاطعة عمى االقتصاد (اإلسرائيمي) ،ودورىا الكبير في
تجيير كبرى الشركات والمؤسسات لمقاطعة (إسرائيؿ) ،وعمى الرغـ مف بعض الثغرات التي تطرقت
إلييا ،والى أجيزتيا إال أنيا استطاعت أف تحقؽ انتصارات كبيرة وعالية الفعالية.
وأشارت أيضاً إلى معيقات المقاطعة وأىميا التطبيع وكيؼ أنو كاف لو األثر األكبر في ضرب
المقاطعة في خاصرتيا األمر الذي حد مف فعاليتيا وانيائيا وأكثر الدوؿ التي مارست التطبيع س اًر
وعمناً مع (إسرائيؿ).
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انفصم انرابع
حركت املقاطعت انعامليت نـ (إسرائيم) BDS
ومدي االسخفادة منها عربيا
 المبحث األول -نشأة وأىداؼ حركة المقاطعة .BDS
 المبحث الثاني -استراتيجية وعمؿ حركة المقاطعة . BDS
 المبحث الثالث -اآلثار والنتائج المترتبة عمى حركة المقاطعة
.BDS

تمييد
مؤخر وبشكؿ سريع الحركة العالمية لمقاطعة )إس ارئيؿ) وسحب االستثمارات منيا
ًا
تنامت

اختصار بػ (بي دي إس ( عمى مستويات متعددة في
ًا
وفرض العقوبات عمييا أو ما تعرؼ
أنحاء العالـ ،وىو ما أدى إلى اضطراب القيادة )اإلسرائيمية) ،التي َّ
مؤخر مف أف الحركة
ًا
حذرت
يمكف أف ِّ
تيديدا استراتيجيا لمدولة( .فرانس برس)2015،
تشكؿ
ً
فانخفاض التوقعات بجدوى عممية السالـ الفمسطينية(-اإلسرائيمية) والسياسات العنصرية
والقمعية التي تمارسيا )إسرائيؿ) ضد الفمسطينييف اضطر الناشطيف الفمسطينييف وحمفاءىـ
الدولييف لمسعي إليجاد بدائؿ متنوعة لعزؿ )إسرائيؿ) ومعاقبتو بيدؼ إجبارىا عمى االعتراؼ
بحؽ الفمسطينييف في تقرير مصيرىـ .ونتيجة لتراكـ إنجازات الحركة فقد بدأت أىدافيا تحظى
بدعـ عدد متزايد مف الفنانيف والرياضييف واألكاديمييف والنقابات الطبية والمينية والزعماء
الدينييف في بمداف متعددة مما صعَّد مف اليجمة (اإلسرائيمية) عمى الحركة وناشطييا بيدؼ
محاصرتيـ وتحجيميـ.

المبحث األول
نشأة وأىداف حركة المقاطعة ()BDS
أوالً  -نشأة الـ ) )BDSوأىدافيا:
الثالث المقاطعة
تأسست حركة بي دي إس عاـ 2005ـ وىي اختصار لمكممات ً
) )boycottوسحب االستثمارات ) )divestmentو فرض العقوبات ) )Sanctionsأو ما يتـ
اإلشارة إليو في أغمب األحياف بػ ( )BDSمستميمة أىدافيا واستراتيجياتيا مف حركة الحقوؽ
المدنية في الواليات المتحدة األميركية بقيادة مارتف لوثر كينغ وحركة النضاؿ ضد الفصؿ
العنصري في جنوب إفريقيا بقيادة نيمسوف مانديال .وقد وقع أكثر مف مائة وسبعيف منظمة
فمسطينية غير حكومية وأحزاب سياسية ونقابات مينية وىيئات واتحادات وحمالت شعبية عمى
عريضة نداء حركة المقاطعة.
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وتسعى الحركة لتطبيؽ إجراءات عقابية ضد (إسرائيؿ) في شكؿ عقوبات بالمقاطعة
السممية حتى ينصاع االحتالؿ لمقانوف الدولي والمبادئ األساسية لحقوؽ اإلنساف التي تضمف
لمفمسطينييف حقيـ في تقرير مصيرىـ وانياء االحتالؿ ،ووقؼ التمييز بيف الفمسطينييف الحامميف
لمجنسية اإلسرائيمية ،وعودة الالجئيف وقد حققت عدة مكاسب مف انتشارىا ودعواتيا لممقاطعة
في العديد مف الدوؿ التي قررت الوقوؼ بجانب الشعب الفمسطيني ومقاطعة (إسرائيؿ) أكاديمياً
واقتصادياً وسياسياً.

(حجاج)2016 ،

وكما يظير عمى الموقع اإللكتروني لمحركة فإف نداء المقاطعة يطالب (إسرائيؿ)
باالعتراؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره واالنصياع لمقانوف الدولي عف طريؽ:
احتالليا واستعمارىا لكؿ األراضي العربية وتفكيؾ الجدار.
 إنياء ً االعتراؼ بالحؽ األساسي بالمساواة الكاممة لمواطنييا العرب الفمسطينييف.بناء عمى قرار األمـ المتحدة رقـ .194
 -تطبيؽ حؽ العودة ً

(بي دي إس)2015،

أي أ َف أىداؼ الحركة الثالًثة ترتكز عمى مطالب ومظمومية جميع الفمسطينييف وليس
فقط فمسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الذيف ِّ
يشكموف فقط (  (38%مف مجموع الفمسطينييف
أيضا أف تعالج مطالب فمسطينيي الشتات الذيف ِّ
يشكموف
في العالـ حسب الحركة فالحركة تريد ً
تقر ًيبا ) (50%والفمسطينييف المقيميف في إسرائيؿ منذ عاـ 1948ـ ِّ
يشكموف ) )%12مف
مجموع الفمسطينييف ،والذيف يتعرضوف لتمييز عنصري ٍ
متناـ مف ِقبؿ المجتمع (اإلسرائيمي).

وقد القى نداء المقاطعة إجماعاً مف كافة الفصائؿ الفمسطيني وجمع بيف طياتو القواسـ
المشتركة ومثؿ أىداؼ وتطمعات الفمسطينييف في كافة أماكف تواجدىـ ،وحظي بدعـ مؤسسات
فمسطينية في الداخؿ والشتات عمى رأسيا القوى الوطنية واإلسالمية.
لقد مثّؿ انطالؽ حركة مقاطعة (إسرائيؿ) بمبادرة مف المجتمع المدني الفمسطيني تغي اًر
كبي اُر في طبيعة النضاؿ الفمسطيني ومف يوجيو وأدواتو ومثؿ خروجاً عف عقود غمب فييا عمى
قيادة الشعب الفمسطيني فييا أبناء العائالت والنخب وبرزت مجموعات جديدة شابة تنادي
باعتماد أساليب وحموؿ جديدة لمعالجة القضية الفمسطينية وانياء الظمـ التاريخي الواقع عمى
الشعب الفمسطيني.
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يحاكي نداء المقاطعة أسموب النضاؿ ضد نظاـ الفصؿ العنصري في جنوب إفريقيا
الذي أدى إلى انيياره في بداية التسعينيات مف القرف المنصرـ ،وينادي أنصار المقاطعة بفرض
عقوبات عمى دولة (إسرائيؿ) بوصفيا احتالؿ ونظاـ فصؿ عنصري يمارس التمييز العنصري
واالستعمار اإلحاللي والتطيير العرقي والقتؿ ومصادرة األراضي بحؽ الفمسطينييف.
ثانياً -مبادئ واَلية عمل المقاطعة:
تعتمد آلية اشتغاؿ الحركة عمى ثالث ركائز أساسية تشكؿ شعارىا:
مقاطعة (:)Boycott
تستيدؼ الحركة مقاطعة منتجات شركات (إسرائيمية) ودولية داعمة ليا تحقؽ أرباحيا
عمى حساب حقوؽ الفمسطينييف األساسية .وال يقتصر مبدأ المقاطعة عمى المجاؿ االقتصادي
بؿ إف الحركة تركز أيضاً عمى مقاطعة األنشطة الرياضية واألكاديمية والفنية مع المحتؿ
(اإلسرائيمي) .وبفضؿ جيود الحركة رفض العديد مف الفنانيف واألكاديمييف التعاوف مع مبادرات
إسرائيمية في مجاالت مختمفة.
سحب االستثمارات (:)Divestment
تدعو الحركة إلى سحب التمويؿ مف الشركات (اإلسرائيمية) والشركات الدولية الداعمة
لالحتالؿ عبر بيع أسيميا واالمتناع عف االستثمار فييا كما تشجع جميع المؤسسات
االقتصادية واألكاديمية عمى استغالؿ مكانتيا االقتصادية لمضغط عمى (إسرائيؿ) إلنياء
تجاىميا لحقوؽ الفمسطينييف.
عقوبات (:)Sanctions
تعمؿ الحركة العالمية لمقاطعة (إسرائيؿ) عمى تنظيـ حمالت لنشر الوعي بأىمية فرض
اء أكانوا الجئيف أـ في
عقوبات عمى (إسرائيؿ) إلجبارىا عمى احتراـ حقوؽ الفمسطينييف سو ً

الضفة والقطاع المحاصر أـ في أراضي 1948ـ.
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وتوضح الحركة أنيا نجحت منذ تأسيسيا عاـ ٥ٓٓ٢ـ في محاصرة (إسرائيؿ) ،وكشؼ
عنصريتيا تجاه الشعب الفمسطيني ما دفعيا لتنصيفيا بأنيا "خطر استراتيجي"

عميياSteven ( .

)2014 ،Erlanger

ثالثاً -مرتكزات المقاطعة:
تركز الحركة عمى المظالـ الواقعة عمى جميع الفمسطينييف جعميا ُع ْرضة النتقادات

نامجا متماس ًكا لمحؿ السياسي وبخاصة أف
متزايدة لضبابية مواقفيا السياسية وأنيا ال تطرح بر ً
عوضا عف حؿ الدولتيف.
بعض مؤيدي الحركة والفاعميف فييا يتبنُّوف فكرة حؿ الدولة الواحدة
ً

ينشط في الحركة مجموعة كبيرة مف الفاعميف الذيف يتجاوزوف الحدود المحمية إلى
المستوى الدولي عمى الرغـ مف أف مرجعية الحركة ،وقيادتيا تُعتبر فمسطينية كما يوضِّح عمر
البرغوثي ،أحد مؤسِّسي الحركة.

(عنبتاوي)2014،

وىي تعتمد وبشكؿ كبير عمى الجيود التطوعية ألفراد ومؤسسات مؤيديف لحقوؽ
الفمسطينييف عمى مستوى العالـ إضافةً إلى المبادرات الفردية والجماعية المنظمة؛ حيث تنسؽ
الحركة مع حمفائيا حوؿ العالـ كما ينتمي لمحركة عدد قميؿ مف (اإلسرائيمييف) المناصريف ليا
والمعاديف لمصييونية و ِّ
المتبنيف ألىداؼ الحركة المنادية بالمقاطعة الكاممة ،وىو مما أسيـ في
تروج في الغرب عمى أف الحممة معادية لمسامية.
نزع الفكرة (اإلسرائيمية) التي ِّ
ووصفت المؤسسة (اإلسرائيمية) مؤخ اًر حركة ( )BDSعمى أنيا تيديد استراتيجي ،ألنيا
تدعو إلى نبذ (إس ارئيؿ) مف جانب المجتمع الدولي ،وتعمؿ في المجاالت االقتصادية والثقافية
واألكاديمية بشكؿ مباشر و غير المباشر وتخوفت مف أف تتمكف مف اختراؽ الخطاب العاـ في
إسرائيؿ.
ولقد ظيرت األيديولوجية الكامنة لمقاطعة (إسرائيؿ) في إعالف المؤتمر العالمي
لمناىضة العنصرية في مدينة ديرباف جنوب افريقيا في عاـ 2001ـ الذي دعى إلى عزؿ
(إسرائيؿ) نظ اًر لسياسات الفصؿ العنصري الذي تمارسو بحؽ الفمسطينييف.
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وفي عاـ 2005ـ دعت أكثر مف ( )170منظمة مف منظمات المجتمع المدني في
الواليات المتحدة ضمف إطار الحممة لمقاطعة (إسرائيؿ) حتى تنصاع لمقانوف الدولي ومبادئ
حقوؽ اإلنساف العالمية.

()2015 ،Zipi Israeli and Michal Hatuel

وبعد تراجع اتفاقية أوسمو واندالع انتفاضة األقصى الثانية عاـ 2000ـ اكتسبت الحممة
زخماً أكبر واكتسبت أىمية كبيرة في إضفاء الشرعية عمى الق اررات والقوانيف الرامية إلى عزؿ
كبير حيث استطاعت خالؿ الفترة القميمة السابقة وفي عديد مف
ثير
اً
(إسرائيؿ) وأصبحت ذا تأ اً
إجراءاتيا أف تظير (إسرائيؿ) مخالفة لمقانوف الدولي والشرعية الدولية نتيجة ممارستيا ضد
الفمسطينييف وجرائميا القانونية والمتمثمة في زيادة االستيطاف واقامة الحواجز وجدار الفصؿ
العنصري.

( ،2011 ،Jonny Paulص)108

وبالرغـ مف النجاحات المتتالية التي تحققيا حركة "بي دي إس" عمى الصعيد الدولي إال
أف تأثيرىا ال يزاؿ ضعيفًا عمى المستوى المحمي حيث تعتبر السوؽ الفمسطينية في المرتبة
الثانية بعد الواليات المتحدة األميركية مف حيث تسويؽ المنتجات (اإلسرائيمية).
يرجع ذلؾ بشكؿ كبير إلى ضعؼ التنسيؽ ما بيف الحركة والسمطة الفمسطينية فاألخيرة
تعوؿ عمى إحياء عممية السالـ والمفاوضات الثنائية مع الجانب (اإلسرائيمي) حيث
ال تزاؿ ِّ
ردة فعمو في حاؿ أقدمت عمى ِّ
تبني المقاطعة الشاممة .واذا أخذنا بعيف االعتبار أف
تتخوؼ مف ّ
ّ
السمطة الفمسطينية محكومة باتفاقية باريس االقتصادية التي تُضعؼ سيطرة السمطة عمى السوؽ
الفمسطينية الداخمية أو تحكميا في المعابر الخارجية ،وىو ما ُيس ِيـ أكثر في إضعاؼ المناعة

الفمسطينية الداخمية أماـ المقاطعة كما أف المقاطعة في قطاع غزة تعتبر صعبة لمغاية السيما

بعد ىدـ األنفاؽ الواصمة ما بيف مصر وقطاع غزة واحكاـ إسرائيؿ لحصارىا االقتصادي،
وتدمير العديد مف المصانع في الحرب األخيرة عمى القطاع.
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(بي دي إس ،2015،مرجع سابؽ)

المبحث الثاني
استراتيجية وعمل حركة المقاطعة ( )BDSواستراتيجية (إسرائيل) المضادة
أوالً -استراتيجية وعمل حركة المقاطعة (:)BDS
يمكف تقسيـ استراتيجية الحركة والمسانديف ليا إلى قسميف رئيسييف ٍ :
قسـ لمعمؿ الخارجي
ٍ
وقسـ لمعمؿ الداخمي.
 -9العمل الخارجي:
اعتمدت استراتيجية ) ) BDSعمى التغيير التدريجي الذي تسعى مف خاللو كخطوة
أولى إلى مقاطعة (إسرائيؿ) ،وسحب االستثمارات منيا في كافة المجاالت االقتصادية
واألكاديمية والثقافية والرياضية والعسكرية ،وذلؾ لموصوؿ إلى الخطوة النيائية المتمثمة في عزؿ
(إسرائيؿ) ،وفرض حصار دولي عمييا بأشكاؿ متعددة.
وأدركت الحركة تعقيد التحالفات الدولية الداعمة لػ (إسرائيؿ) واختالؼ السياقات الدولية
لذلؾ َّ
تتبنى الحركة مبدأ حساسية السياؽ بمعنى أف نشطاء الحركة وحمفاءىـ ،يقوموف برسـ
أىدافيـ واستراتيجياتيـ التي تراعي ظروفيـ المحمية وسياقات التفاعؿ معيـ .لذلؾ يتـ وضع
حمالت الحركة المختمفة بصورة غير مركزية فبعض النشطاء يمكف أف يقرروا مقاطعة جميع
الجامعات )اإلسرائيمية) ،بينما يرى البعض اآلخر مقاطعة الشركات المتورطة في االستثمار
بشكؿ غير قانوني في مستوطنات الضفة الغربية واألراضي المحتمة عاـ

1967ـ( .عنبتاوي،

)2014

ليذا السبب وبالتحديد يستيدؼ غالبية نشطاء الحركة في أوروبا عمى سبيؿ المثاؿ
االستثمارات في المستوطنات )اإلسرائيمية) ،والتي ال ِّ
أيضا
تشكؿ انتيا ًكا لمقانوف الدولي فقط ،بؿ ً
يمكف أف ِّ
تشكؿ انتيا ًكا لبعض القوانيف واإلجراءات األوروبية التي تحظر االستثمار في

المستوطنات.
وإلجبار الشركات عمى سحب استثماراتيا مف (إسرائيؿ) ،يقوـ ناشطو الحركة بحمالت
منظمة ومستدامة تستيدؼ مياجمة الشركات التي تستثمر في )إسرائيؿ) وبخاصة في
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مستوطنات الضفة الغربية مف خالؿ التيديد بمقاطعة منتجاتيـ أو التحريض عمييا أي أف
الحركة تسعى إلى تأليب المستيمكيف لالمتناع عف شراء منتجات الشركات أو خدماتيا ،وبالتالي
تقميؿ اإليرادات وفرض تكاليؼ إضافية في السوؽ عف طريؽ إحداث ردود فعؿ سمبية بيف
جميور المستيمكيف وتدمير سمعة ىذه الشركات بيف زبائنيا بيدؼ زيادة الضغوط عمى ىذه
الشركات مف خالؿ التركيز عمى صورتيا وسمعتيا.
 -1العمل الداخمي:
تقوـ استراتيجية الحركة داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ عمى السعي
لمقاطعة المنتجات والمؤسسات (اإلسرائيمية) ،ونشر التوعية بيف الفمسطينييف حوؿ أىمية
المقاطعة .وتعتبر المجنة الوطنية لمقاطعة (إسرائيؿ) والمجنة التنسيقية لممقاطعة الشعبية والتي
َّ
تشكمت حديثًا إحدى أىـ األدوات التي يتـ استخداميا لمتعبئة الشعبية.

(عنبتاوي ،2014 ،مرجع سابؽ)

كما تسعى الحركة إلى تشجيع المنتج الوطني وتوفير البديؿ لممنتج (اإلسرائيمي) مف
حيث الجودة والسعر .وبالرغـ مف النجاحات المتتالية التي تحققيا الحركة عمى الصعيد الدولي
إال أف تأثيرىا ال يزاؿ ضعيفًا عمى المستوى المحمي حيث تعتبر السوؽ الفمسطينية في المرتبة
الثانية بعد الواليات المتحدة األميركية مف حيث تسويؽ المنتجات (اإلسرائيمية) ،ويرجع ذلؾ
بشكؿ كبير إلى ضعؼ التنسيؽ ما بيف الحركة والسمطة الفمسطينية المحكومة بعممية السالـ
واتفاقية باريس.

(بي دي إس)2015،

بالرغـ مف أف الحركة قد تأسست قبؿ عشر سنوات إال أف إنجازاتيا الفعمية والقمؽ
(اإلسرائيمي) المتزايد بدآ يظيراف خالؿ السنوات الثالث الماضية ،ومع أف أي معطيات دقيقة
اء أكاف بشكؿ مباشر أـ غير مباشر غير
ً
حاليا عف حجـ تأثير المقاطعة عمى (إسرائيؿ) سو ً
متوفرة إال أف َّ
ردات الفعؿ (اإلسرائيمية) العنيفة عمى نشاطات الحركة وبعض المؤشرات
االقتصادية تدلِّؿ عمى أف نشاطات الحركة بدأت ِّ
تشكؿ مصدر إزعاج لمقيادة (اإلسرائيمية).
مؤخر حممة كبيرة في العالـ
ًا
فعمى صعيد المقاطعة األكاديمية والثقافية بدأت الحركة

تدعو إلى المقاطعة األكاديمية لممؤسسات )اإلسرائيمية) وىو ما أدى إلى اضطراب القيادة

أيضا مف خسارة جيؿ
(اإلسرائيمية) التي تخشى ليس مف فقداف تأثيرىا داخؿ الجامعات فقط ،بؿ ً
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المستقبؿ أي الجيؿ الذي يمكف أف يتبوأ مناصب قيادية عميا في بالده ،وبالتالي التأثير في
الق اررات السياسية واالقتصادية والثقافية ،فنتيجة المجيودات المتتالية مف قبؿ ناشطي الحركة
انضـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،اتحاد الطمبة في بريطانيا ،والذي يضـ حوالي سبعة مالييف
عضو لممقاطعة ،وكذلؾ اتحاد الطمبة في مقاطعة أونتاريو الكندية الميمة ،والذي يضـ حوالي
ثالثمائة ألؼ عضو ،إضافة إلى مقاطعة بعض الجامعات لممؤسسات التعميمية )اإلسرائيمية)
مثؿ جامعة دي بوؿ األميركية وجامعة نورث ويسترف.

(عوؼ)2015 ،

انضـ
وفي خطوة تظير الزخـ الذي وصمت إليو الحركة وتنبئ بمزيد مف التراكمات
َّ
بعض المشاىير لمحممة أمثاؿ ،المغني العالمي روجر ووترز والكاتبة الكندية الييودية ناعومي
اإلعالـ العالمية وأبقى التغطية اإلعالمية
كمًيف ،مما أسيـ في مز ٍيد مف االىتماـ مف ِقبؿ وسائؿ
ً
لمحركة ونشاطاتيا مستمرة ،كما نجحت الحركة في إجبار بعض المغنييف عمى االلتزاـ بالمقاطعة
أي مف نشاطاتيـ الفنية في (إسرائيؿ) كما حصؿ عمى سبيؿ
الثقافية لػ (إسرائيؿ) ،وعدـ إقامة ٍّ
المثاؿ مع المغني النرويجي مودي أو المغنية األميركية لوريف ىيؿ عندما ألغيا حفالتيما في تؿ
أبيب.

(عواد)2014 ،

أما عمى صعيد المقاطعة االقتصادية ،وىي أكثر ما ُيقمِؽ إسرائيؿ يبدو أف ))BDS

تتخوؼ مف أف تؤدي تراكمات الحركة
أخذت في االتساع والتراكـ فقد بدأت القيادة (اإلسرائيمية) َّ
النضالية في المستقبؿ إلى اضطراب االقتصاد (اإلسرائيمي) ،وبالتالي خمخمة ،وتراجع

االستثمارات األجنبية وتوسعيا حيث تعتبر ىذه االستثمارات أحد أىـ مصادر القوة لنمو اقتصاد
(إسرائيؿ) كما أدت استراتيجية الحركة ونشاطيا الفاعؿ في الساحة األوروبية عمى سبيؿ المثاؿ
إلى خمخمة نسبية واضطراب في بعض الشركات )اإلسرائيمية) أو المستثمرة فييا مما قمَّؿ مف
أرباحيا ،وبالتالي قدرتيا عمى الحفاظ عمى قيـ سوقية عالية ومع أنو ال يتوفر أي أرقاـ حقيقية
عف الخسائر التي تكبدىا االقتصاد (اإلسرائيمي) نتيجة حممة المقاطعة ،فإنو وبحسب المكتب
المركزي (اإلسرائيمي) لإلحصاء قد خسر االقتصاد (اإلسرائيمي) نتيجة حممة المقاطعة األوروبية
لممنتجات الزراعية مف المستوطنات )اإلسرائيمية) ما يقدر بػ ( (6مميارات دوالر بيف عامي
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 2013و 2014ـ ومف المرشح أف تصؿ الخسائر نتيجة المقاطعة إلى ( )5،9مميارات دوالر
مع نياية عاـ.2015

()2015 ،.Middle East Monitor

أعداد متزايدة مف الشركات الكبرى أو
إضافةً إلى ذلؾ ،فقد أعمنت في الفترة الماضية
ٌ
اء أكانت مف )إسرائيؿ) أـ شركات داعمة ليا فعمى سبيؿ
البنوؾ عف سحب استثماراتيا سو ً

المثاؿ ،أعمف صندوؽ بيؿ غيتس سحب استثمارات بقيمة ) (182مميوف دوالر مف شركة
( )G4Sاألمنية التي تعد أكبر شركة أمنية في العالـ ِّ
وتقدـ خدماتيا )إلسرائيؿ) في مجاؿ حماية
الحواجز العسكرية ،وخدمات مصمحة السجوف ،كما خسرت الشركة مجموعة مف العقود في
بريطانيا والنرويج

انضـ إلى قائمة
واالتحاد األوروبي وجنوب إفريقيا ،إضافة إلى ذلؾ
َّ

المقاطعيف بعض صناديؽ التقاعد الضخمة وشركات وبنوؾ مثؿ :صندوؽ التقاعد اليولندي
) )PGGMوصندوؽ التقاعد الحكومي النرويجي المذيف سحبا استثمارات مف شركات (إسرائيمية)
متورطة في دعـ االحتالؿ واالستيطاف )اإلسرائيمي).

(عنبتاوي)2014 ،

أيضا بعض الشركات (اإلسرائيمية) تخسر بعض عقودىا في مجموعة مف
كما بدأت ً

دوؿ العالـ نتيجة نشاط حركة المقاطعة ،كما حصؿ مع شركة ميكوروت (اإلسرائيمية) لممياه
عقدا في األرجنتيف بقيمة تصؿ إلى ) (170مميوف دوالر ،واضافة إلى ذلؾ خسرت
التي خسرت ً
عقديف في ٍّ
كؿ مف ىولندا والبرتغاؿ( .عنبتاوي)2014 ،
الشركة ْ

ثانياً -استراتيجية )إسرائيل) المضادة:
أدى االىتماـ المتزايد مف ِقبؿ وسائؿ اإلعالـ العالمية والمقاطعة الفعمية مف قبؿ بعض
الشركات أو التجمعات األكاديمية الكبيرة لمنشاطات (اإلسرائيمية) إلى اضطراب القيادة
(اإلسرائيمية) التي باتت تتخوؼ مف فقداف مكانتيا في العالـ ،فقد اعتبرت الحكومة (اإلسرائيمية)
ِّ
تيديدا استراتيجيا لموجود
تشكؿ
في يونيو/حزيراف 2013ـ حركة المقاطعة أنيا باتت
ً
(اإلسرائيمي).

(البرغوتي)2014 ،

وظير القمؽ (اإلسرائيمي) مف تنامي حركة المقاطعة عمى لساف العديد مف المسؤوليف
صرح يائير لبيد وزير المالية (اإلسرائيمي) األسبؽ بأف" :عدـ الشعور بتأثير
(اإلسرائيمييف) فقد َّ
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حاليا سببو أنيا عممية تدريجية ،لكف الوضع الحالي خطير جداً فنظاـ الفصؿ
المقاطعة
ً
تعرض ليا".
العنصري في جنوب إفريقيا لـ يتنبو إلى بداية حممة المقاطعة التي َّ

(معا)2015 ،

نص عمى أف المقاطعة ىي أكبر
وكانت و ازرة المالية (اإلسرائيمية) قد أصدرت تقر ًا
ير َّ

خطر عمى االقتصاد (اإلسرائيمي) وردة فعؿ القادة )اإلسرائيمييف) الغاضبة أبرزت النجاحات
المتتالية التي حققتيا الحركة وقدرتيا عمى تغيير قواعد المعبة.

(االقتصادي)2015 ،

ولمواجية الحركة وناشطييا َّ
ت (إسرائيؿ) استراتيجيتيف مترابطتيف :قمع الحركة داخميا
تبن ْ

وتحفيز الحمفاء خارجياً فقد َّ
سف الكنيست (اإلسرائيمي) عاـ 2011ـ ما ُيعرؼ بػقانوف المقاطعة،
والذي صادقت عميو المحكمة العميا (اإلسرائيمية) في إبريؿ/نيساف  2015ـ ضد كؿ مف ُيطالب
بمقاطعة (إسرائيؿ) ،ويتيح القانوف المالحقة القانونية وطمب تعويضات مف كؿ شخص يحمؿ

اليوية (اإلسرائيمية) ويدعو لممقاطعة بأي شكؿ كاف ،كما يمنح القانوف وزير المالية الحؽ في
فرض عقوبات اقتصادية كبيرة عمى المؤسسات (اإلسرائيمية) التي تدعو لممقاطعة بينما تتمقى
تمويؿ مف الحكومة (اإلسرائيمية) وىيئاتيا.
ً

(معا)2015 ،

إضافةً إلى ذلؾ قامت (إسرائيؿ) بشف حممة قمع مستمرة بحؽ الناشطيف الفاعميف في
الحممة ،وتصعيد العمؿ االستخباري في مالحقتيـ.
جيدا أف معركتيا ليست ضمف نطاؽ
أما عمى الصعيد الخارجي فػ (إسرائيؿ) تدرؾ ً

األراضي المحتمة بؿ ىي معركة تُخاض في األساس عمى الساحة الدولية وفي وسائؿ اإلعالـ،
ومراكز التأثير لذلؾ قامت بتجنيد وتحفيز ماكينتيا اإلعالمية الضخمة التي خصَّصت ليا مبمغ
( )100مميوف شيكؿ ،إلى جانب استنفار سفاراتيا عمى مستوى العالـ لمواجية تنامي الحركة،
محمياً ودولياً ،كما سعت لالستعانة بحمفائيا في الواليات المتحدة األميركية وأوروبا وذلؾ لمتحرؾ
تجرـ المقاطعة وذلؾ مف أجؿ التأثير
قانونياً ضد الحمالت الداعية لممقاطعة وتشريع قوانيف ِّ
ومف ثََّـ ثني المجموعات المختمفة عف المقاطعة.
فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر اقترح النائباف في الكونغرس عف والية إلينوي "بيتر
روسكاـ" و"داف ليبينسكي" في آذار /مارس 2015مشروع قانوف ينص عمى وقؼ جميع
مصادر التمويؿ الفيدرالي لممؤسسات األكاديمية المشاركة في المقاطعة األكاديمية لػ (إسرائيؿ)،
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وذلؾ رًدا عمى مقاطعة جمعية الدراسات األميركية لممؤسسات األكاديمية (اإلسرائيمية( كما

يتضمف أحد بنود المشروع مادة تحظر التمويؿ الحكومي ألي مؤسسة تعميمية أو جامعية تنشط

فييا الحركات التي تنادي بالمقاطعة األكاديمية لػ (إسرائيؿ).

(رأي اليوـ)2014 ،

إضافة إلى ذلؾ ،سعى حمفاء )إسرائيؿ) إلقرار قوانيف تعتبر نشاطات المقاطعة
األكاديمية لػ (إسرائيؿ) معاداة لمسامية تستوجب المعاقبة عمييا كما حصؿ في والية إلينوى أو
اعتبار مقاطعة المنتجات (اإلسرائيمية) جريمة كراىية كما قررت إحدى المحاكـ الفرنسية.
بحمالت مستمرة لمتأثير عمى
ويقوـ حمفاء (إسرائيؿ) في الواليات المتحدة األميركية
ً
الشركات والمؤسسات التي قررت مقاطعة (إسرائيؿ) ،ومواجية الحممة دولياً فعمى سبيؿ المثاؿ،
سعى الممياردير األميركي شيمدوف أدلسوف لوقؼ حممة المقاطعة في الواليات المتحدة مف خالؿ
التأثير عمى السمطة السياسية والمالية في واشنطف.

()2015 ،.Al Jazeera

ٍ
خاصة
ولقد أسفرت الجيود (اإلسرائيمية) في مواجية ( (BDSعف بعض النجاحات وب
في إلغاء بعض الشركات لق اررات المقاطعة كما حصؿ عمى سبيؿ المثاؿ مع مجموعة مف
المحاؿ التجارية في شماؿ السويد ،والتي تضـ )  )655فرًعا في كافة أنحاء البالد والتي ألغت
ار سابقًا ليا بمقاطعة المنتجات )اإلسرائيمية).
قرًا

(يورباؿ)2015 ،

وفي ىذا السياؽ يمكف تسميط الضوء عمى النزاع األخير بيف الحكومة (اإلسرائيمية)،
ومجموعة أورانج الفرنسية لالتصاالت ،والذي يظير سعي (إسرائيؿ) لتجنيد كافة طاقاتيا
لمواجية الحركة حيث أعمف ستيفاف ريتشارد رئيس مجمس إدارة مجموعة أورانج الفرنسية مطمع
حزيراف  /يونيو 2015ـ في القاىرة عف استعداد شركتو لالنسحاب مف السوؽ (اإلسرائيمية) إذا
سمحت بذلؾ العقود المبرمة ما بيف الشركتيف معمالً ذلؾ برغبتو في مراعاة مشاعر زبائف
الشركة في العالـ العربي ،ولكف ريتشارد تراجع سريعاً عف تصريحاتو التي أبدى خالليا استعداد
شركتو لمتخمي عف عالقتيا مع شريكتيا (اإلسرائيمية) أورانج التي تسيطر عمى ( )%28مف
اء أكاف ذلؾ مف
سوؽ االتصاالت الالسمكية في )إسرائيؿ) ،وذلؾ بعد ضغوطات شديدة سو ً

الحكومة (اإلسرائيمية) أـ الفرنسية.

(الجزيرة)2015 ،
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وبالرغـ مف تأكيد الشركة الفرنسية فيما بعد عمى أنيا باقية في السوؽ (اإلسرائيمية)،
وأنيا ترفض حمالت المقاطعة عمييا إال أنيا سمطت الضوء مف جديد عمى فعالية المقاطعة
كسال ٍح مؤلـ لمقيادة (اإلسرائيمية).
وعمى صعيد المقاطعة األكاديمية نجحت (إسرائيؿ) حتى اآلف في الضغط عمى بعض
الطالب الناشطيف وجامعاتيـ مف خالؿ حمفائيا ،وىو ما َّأدى إلى حظر بعض المنظمات
الطبية الداعمة لمحقوؽ الفمسطينية كما حصؿ مع طالب مف أجؿ العدالة في فمسطيف ()SJP
في جامعة نورث إيسترف في بوسطف ،واصدار أحكاـ قضائية ضد الطالب الناشطيف كما
حصؿ في كاليفورنيا.

(رأي اليوـ)2014 ،

لقد عالجت (إسرائيؿ) موضوع المقاطعة معالجات شتى متنوعة ومتقمبة ومتناقضة أحياناً
وكانت في كؿ معالجة تحاوؿ أف تتناوؿ جانباً ميماً إلى أف أدركت أف الموضوع ال يعالج إال
بالمجابية الشاممة والمتزامنة في كؿ المواضيع والمستويات والدوؿ ،التي يمكف أف تساند
(إسرائيؿ) فإذا ثبت أف المعالجة الشاممة المتزامنة غير الممكنة إذف فالبد اإلقرار آنذاؾ بأف
البد مف دفع كامؿ الثمف الذي يفرضو وجود ىذا السالح
المقاطعة العربية سالح ال ميرب منو ،و ّ
واستم ارره.
واتخذت إسرائيل تجاه المقاطعة عدة خطوات أىميا:

(الدجاني ،1985 ،ص)45

 -1بث المازعـ حوؿ أف المقاطعة غير مجدية وليست فعالة وأنيا لـ تحدث أي أثر عمى
(إسرائيؿ).
 -2ترويج (إسرائيؿ) صورة سمبية عف المقاطعة فتزعـ أنيا منافية لمقانوف الدولي واألعراؼ
المتحضرة ،وأنيا تدعوا إلى تعصب عرقي وديني ضد الييود وتشكؿ اعتداء عمى حرية
التجارة العالمية ،وتضر بمصالح الدوؿ وحركة المواصالت البحرية والبرية والجوية،
وتتعدى عمى حريات الناس في أف تكوف ليـ األفكار التي يقتنعوف بيا.
 -3انشغمت الدبموماسية (اإلسرائيمية) كثي اًر في مجاؿ التشويش عمى المقاطعة في دوؿ العالـ
الثالث باالتصاؿ المباشر والتشويش واستخداـ المعونات كورقة مساومة وضغط.
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 -4ابتدعت (إسرائيؿ) خطة ترمي إلى حمؿ الدوؿ الصديقة ليا عمى إصدار تشريعات
تناىض المقاطعة العربية وتجعؿ التعاوف مع أجيزتيا جرماً يعاقب مرتكبيو جزائياً بالغرامة
أو السجف.
 -5جعمت (إسرائيؿ) إلغاء المقاطعة العربية شرطاً ألي تسوية سممية في الشرؽ األوسط.
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المبحث الثالث
اآلثار والنتائج المترتبة عمى حركة المقاطعة ()BDS
ٍ
وبخاصة في الغرب قد َّ
شكؿ مصدر
مف الواضح أف تنامي قوة الحركة وآثارىا "في العالـ
إزعاج رئيس لمقيادة (اإلسرائيمية) التي بدأت تتخوؼ مف فقداف مكانتيا في العالـ كما زادت مف
قمؽ القيادة (اإلسرائيمية) التغطية اإلعالمية المتزايدة التي بدأت تحظى بيا الحركة مف ِقبؿ
وسائؿ إعالمية مختمفة ومؤثِّرة مثؿ الػ (  )BBCونيويورؾ تايمز والغاردياف وغيرىا ،وىو مما
أسيـ في شرٍح أوسع ألىداؼ الحركة واستراتيجياتيا ،وبالتالي زيادة الوعي بأىداؼ الحركة
وامكانية جذب أنصار جدد.
لـ تستطع جميع اإلجراءات (اإلس ارئيمية) حتى اآلف وقؼ ُّ
تمدد مقاطعة (إسرائيؿ) مف
ِقبؿ بعض المؤسسات والشركات في أوروبا وأميركا ودوؿ آسيا ويمكف القوؿ :إف توسُّع المقاطعة
االحتالؿ أصبح أكثر كمفة لػ (إسرائيؿ) ،وبالتالي يمكف أف يؤدي ذلؾ إلى تغيير قواعد
يعني أف
ً
المعبة داخميا.
ولكف بالرغـ مف النجاح المتصاعد لمحركة عمى الصعيد الدولي إال أف تأثيرىا في الداخؿ
الفمسطيني ال يزاؿ ى ًشا ،وىو ما ِّ
يشكؿ نقطة ضعؼ رئيسة في زيادة كمفة االحتالؿ
(اإلسرائيمي).
التحوؿ إلى حركة شعبية في األراضي المحتمة عاـ
فقد فشمت الحركة حتى اآلف في
ُّ
وميما لمبضائع (اإلسرائيمية).
1967ـ والتي تعتبر سوقًا رائ ًجا
ً
َّ
المؤخرة لػ (إسرائيؿ) في قمع بعض الناشطيف أو إصدار بعض
ومع أف النجاحات
القوانيف المحمية ضد المقاطعة قد تنجح في التشكيؾ بقدرة الحركة ،ومستقبميا إال أنو مف
كبير مف مجالس الطمبة والجامعات والنقابات العمالية
عددا ًا
الواضح أف رسائؿ الحركة قد أقنعت ً
والفنانيف والمؤسسات االقتصادية عمى مستوى العالـ بجدوى المقاطعة.

ربما لف تدفع ىذه األحداث المتراكمة (إسرائيؿ) عمى الركوع أماـ المطالب الفمسطينية
تكز حيوياً في مراكمة اإلنجازات التي يمكف البناء عمييا
اآلف ،ولكنيا بكؿ تأكيد ستشكؿ مر ًا
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اء أكاف في التأثير عمى الق اررات (اإلسرائيمية) االستراتيجية أـ في تقييد عمؿ
م ً
ستقبال سو ً

الشركات األجنبية واألوروبية في مستوطنات الضفة الغربية فتراكـ إنجازات المقاطعة يمكف أف

ُيحدث اضطرًابا في السوؽ (اإلسرائيمية) أو في تدفؽ االستثمارات الموجية إلييا ،وىو ما
س ِّ
يشكؿ خطوة أولى يمكف أف تؤدي مع الوقت إلى تصاعد المقاطعة ضد (إسرائيؿ) بكافة
أشكاليا ويحد مف قدرة الشركات (اإلسرائيمية) والمستثمريف األجانب عمى االستخداـ الفعاؿ
واألمثؿ لموارد السوؽ.
وفي مثؿ ىذا الوضع ستجد (إسرائيؿ) صعوبة في التخفيؼ مف مخاوؼ المستثمريف،
يدا مف الشركات
والتي مف شأنيا أف تؤدي إلى انخفاض قيمة الشركات
المستيدفة أو تدفع مز ً
َ

إلى المقاطعة خاصة تمؾ التي تتخوؼ مف المالحقة القانونية في بمدانيا إذا أقامت عالقات
تجارية مع )إسرائيؿ) السيما في أوروبا فإذا توقعت الشركات أنيا سوؼ تكوف ُع ْرضة

لممقاطعة فإنيا يمكف أف تُ ِ
حجـ منذ البداية عمى االستثمار أو الدخوؿ في شراكات متوسطة أو
ٍ
خاصة أف )  )17دولة أوروبية نصحت شركاتيا ومواطنييا بعدـ
طويمة األمد في (إسرائيؿ) ،وب

التورط في مشاريع (إسرائيمية( في األراضي المحتمة.

(الرجوب)2014 ،

اء أكاف عمى الصعيد االقتصادي أـ
إضافةً إلى ذلؾ فإف نجاحات الحركة المتتالية سو ً

األكاديمي أدت إلى زيادة في زخـ التغطية اإلخبارية لنشاطات الحركة وانجازاتيا ،وىو ما يمكف
اإلعالمية المستمرة والمتزايدة يمكف أف
كبير عمى نجاح الحركة ،وذلؾ أف التغطية
مؤشر ًا
ًا
اعتباره
ً
تؤدي تدريجيا إلى:
-

اختالليا.
زيادة اضطراب بعض الشركات )اإلسرائيمية) وامكانية ً

-

إبراز قدرة الحركة عمى فرض أجندتيا عمى الساحة الدولية.

-

زيادة الوعي والتوسع في تعبئة المؤيديف لممقاطعة وحشد أنصار جدد.

-

إعطاء زخـ إضافي لمحركة ،وبالتالي تشجيع مزيد مف الشركات عمى المقاطعة.
ولكف في الجية المقابمة فإف تراكـ نضاالت الحركة سيدفع (إسرائيؿ) وحمفاءىا إلى زيادة

وتيرة اليجوـ عمييا خاصة إذا أصبحت المقاطعة مكمِّفة مف الناحية االقتصادية ،وىو ما قد
يؤدي إلى ُّ
تبدد الحركة وتضاؤليا حيث تحاوؿ (إسرائيؿ) ،وحمفاؤىا في الغرب تشويو الحركة
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ومياجمتيا واتياميا بمعاداة السامية ،وذلؾ لفض الحمفاء مف حوليا.

(بي دي إس ،2015،مرجع

سابؽ)

الفعمية والقمؽ
وبالرغـ مف أف الحركة قد تأسست قبؿ عدة سنوات إال أف إنجازاتيا
ّ

(اإلسرائيمي) المتزايد بد ًء يظيراف خالؿ السنوات الثالث الماضية ومع أف أي معطيات دقيقة
اء بشكؿ مباشر أـ غير مباشر غير المتوفرة
حا ًليا عف حجـ تأثير المقاطعة عمى (إسرائيؿ) سو ً
إال أف َّ
ردات الفعؿ (اإلسرائيمية) العنيفة عمى نشاطات الحركة ،وبعض المؤشرات االقتصادية
تدلِّؿ عمى أف نشاطات الحركة بدأت ِّ
تشكؿ مصدر إزعاج لمقيادة (اإلسرائيمية).

مؤخر حممة كبيرة في العالـ
ًا
فعمى صعيد المقاطعة األكاديمية والثقافية بدأت الحركة

تدعو إلى المقاطعة األكاديمية لممؤسسات (اإلسرائيمية) ،وىو ما أدى إلى اضطراب القيادة
أيضا مف خسارة
(اإلسرائيمية) التي تخشى ليس مف فقداف تأثيرىا داخؿ الجامعات فقط ،بؿ ً
"جيؿ المستقبؿ أي الجيؿ الذي يمكف أف يتبوأ مناصب قيادية عميا في بالدىـ ،وبالتالي التأثير

في الق اررات السياسية واالقتصادية.

(بي دي إس ،2015،مرجع سابؽ)

انضـ
وفي خطوة تظير الزخـ الذي وصمت إليو الحركة وتنبئ بمزيد مف التراكمات
َّ
بعض المشاىير لمحممة أمثاؿ المغني العالمي روجر ووترز والكاتبة الكندية الييودية ناعومي
كاليف مما أسيـ في مز ٍيد مف االىتماـ مف ِقبؿ وسائؿ اإلعالـ العالمية وأبقى التغطية اإلعالمية
ِّ
المغنيف عمى االلتزاـ بالمقاطعة
لمحركة ونشاطاتيا مستمرة كما نجحت الحركة في إجبار بعض
أي مف نشاطاتيـ الفنية كما حصؿ عمى سبيؿ المثاؿ مع
الثقافية لػ (إسرائيؿ) ،وعدـ إقامة ٍّ
المغني النرويجي مودي أو المغنية األميركية لوريف ىيؿ عندما ألغيا حفالتيما في تؿ أبيب.
(الجزيزة ،2015 ،مرجع سابؽ)

أما عمى صعيد المقاطعة االقتصادية ،وىي أكثر ما ُيقمِؽ (إسرائيؿ) يبدو أف الحممة

تتخوؼ مف أف تؤدي تراكمات
( )BDSأخذت في االتساع والتراكـ فقد بدأت القيادة (اإلسرائيمية) َّ
الحركة النضالية في المستقبؿ إلى اضطراب االقتصاد (اإلسرائيمي) ،وبالتالي خمخمة وتراجع
االستثمارات األجنبية وتوسعيا حيث تعتبر ىذه االستثمارات أحد أىـ مصادر القوة لنمو اقتصاد
(إسرائيؿ).

(الجزيزة ،2015 ،المرجع سابؽ)
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كما أدت استراتيجية الحركة ونشاطيا الفاعؿ في الساحة األوروبية إلى إحداث خمخمة
نسبية واضطراب في بعض الشركات (اإلسرائيمية) أو المستثمرة فييا مما قمَّؿ مف أرباحيا،
وبالتالي قدرتيا عمى الحفاظ عمى قيـ سوقية عالية ،ومع أنو ال تتوفر أية أرقاـ حقيقية عف
تكبدىا االقتصاد )اإلسرائيمي) نتيجة حممة المقاطعة فإنو وبحسب المكتب المركزي
الخسائر التي ّ

(اإلسرائيمي) لإلحصاء قد خسر االقتصاد (اإلسرائيمي) نتيجة حممة المقاطعة األوروبية
قدر بػ ( )6مميارات دوالر في (2013ـ)
لممنتجات الزراعية مف المستوطنات (اإلسرائيمية) ما ُي ّ
و(2014ـ) ومف المر ّشح أف تصؿ الخسائر نتيجة المقاطعة إلى ( )5،9مميارات دوالر مع نياية

ىذا العاـ.
أعداد متزايدة مف الشركات الكبرى أو
إضافةً إلى ذلؾ ،فقد أعمنت في الفترة الماضية
ٌ
اء أكاف ذلؾ مف (إسرائيؿ) أـ شركات داعمة ليا فعمى سبيؿ
البنوؾ عف سحب استثماراتيا سو ً

المثاؿ أعمف صندوؽ بيؿ غيتس سحب استثمارات بقيمة ( )182مميوف دوالر مف شركة(
تعد أكبر شركة أمنية في العالـ ِّ
وتقدـ خدماتيا لػ (إسرائيؿ) في مجاؿ حماية
 )G4Sاألمنية التي ّ
الحواجز العسكرية وخدمات مصمحة السجوف كما خسرت الشركة مجموعة مف العقود في
انضـ إلى قائمة
بريطانيا والنرويج واالتحاد األوروبي وجنوب إفريقيا إضافة إلى عمى ذلؾ
َّ
المقاطعيف بعض صناديؽ التقاعد الضخمة وشركات وبنوؾ مثؿ :صندوؽ التقاعد اليولندي
( )PGGMوصندوؽ التقاعد الحكومي النرويجي المذيف سحبا استثمارات مف شركات (إسرائيمية)
أيضا بعض الشركات
متورطة في دعـ االحتالؿ واالستيطاف (اإلسرائيمي) كما بدأت
ً

(اإلسرائيمية) تخسر بعض عقودىا في مجموعة مف دوؿ العالـ نتيجة نشاط حركة المقاطعة كما

عقدا في األرجنتيف بقيمة تصؿ إلى
حصؿ مع شركة ميكوروت (اإلسرائيمية) لممياه التي خسرت ً

عقديف في ٍّ
كؿ مف ىولندا والبرتغاؿ.
( )170مميوف دوالر واضافة إلى ذلؾ خسرت الشركة
ْ
دي إس)2015،
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(بي

الخالصة:
ال يمكف التقميؿ مف أىمية حركة المقاطعة العالمية ( )BDSالتي تنامت مؤخ اًر بشكؿ
كبير عمى مستويات متعددة في أنحاء العالـ مما أدى إلى تخوؼ (إسرائيمي) منيا ومف انتشار
أوسع ليا بشكؿ قد يؤدي إلى تيديد استراتيجي فعمي لػ (إسرائيؿ).
ولقد ركزت الدراسة في ىذا الفصؿ عمى أىداؼ حركة المقاطعة العالمية  )BDSالتي
تمثمت في إنياء االحتالؿ والمساواة وتطبيؽ حؽ العودة والتي القت إجماعاً مف كافة أطياؼ
الشعب الفمسطيني ،وحظيت بدعـ المؤسسات الفمسطينية داخمياً وخارجياً إضافة إلى التضامف
العالمي معيا.
أف المبادئ األساسية التي سارت عمييا حركة المقاطعة العالمية ( )BDSوآلية عمميا
التي ركزت عمى الظمـ الواقع عمى الشعب الفمسطيني ساىمت في انتشارىا وتحقيؽ إنجازات
كبيرة جعمت (إسرائيؿ) ترى فييا إيديولوجية واقعية قد تؤدي في النياية إلى عزليا فعمياً فشكمت
وسخرت ماكنة إعالمية لمجابيتيا.
جبية موازية لمقاومتيا وضخت أمواالً ضخمة ّ
لقد ركزت حركة المقاطعة العالمية ( )BDSرغـ حداثتيا في استراتيجيتيا عمى العمؿ
الخارجي والداخمي التي تسعى مف خاللو كخطوة أولى تيدؼ لمقاطعة (إسرائيؿ) ،واستطاعت
أف تحقؽ إنجازات نسبية في مختمؼ الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية والفكرية.
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الخاتمة
تناولت الدراسة "المقاطعة العربية لـ (إسرائيل) في ظل عممية التسوية 1095 -9113
دراسة في األبعاد والنتائج:
حيث بدأت الدارسة بتوضيح مفيوـ المقاطعة وأىميتيا في مواجية (إسرائيؿ) كشكؿ مف
أشكاؿ المقاومة ضد االحتالؿ وأداة مف أدوات النضاؿ السممي إلى جانب المقاومة الشعبية
وتطور شكاؿ المقاطعة ،وأىدافيا في شتى المجاالت التي ركزت عمى ضرورة الضغط عمى
(إسرائيؿ) سياسياً واقتصادياً وثقافياً وفكرياً.
وتناولت الدراسة أىـ مبادئ المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) ،وكيفية استخداـ العرب
لمختمؼ الوسائؿ واإلمكانات التي مف شأنيا الضغط عمى (إسرائيؿ) واإلجراءات التي تدعو إلى
تحجيميا وكسر شوكتيا مف أجؿ االنصياع لمق اررات الشرعية.
وفي الوقت نفسو عمد العرب إلى استخداـ أساسيات ونظريات في عممية المقاطعة كاف
ليا األثر األكبر في تحقيؽ المقاطعة العربية ألىدافيا تمثمت في ثالث درجات كاف أوليا
مقاطعة (إسرائيؿ) ،ومؤسساتيا وثانييا مقاطعة كؿ مف يتعامؿ مع (إسرائيؿ) مف األفراد
والشركات والمؤسسات وثالثيا مقاطعة األفراد والشركات والمؤسسات التي تتعامؿ مع األفراد
بدء مف العاـ
والشركات والمؤسسات التي تتعامؿ مع (إسرائيؿ) مرو اًر بمراحؿ المقاطعة ً

(1978ـ) بعد كامب ديفيد واتفاقية السالـ مرو اًر بمؤتمر القمة العربية ،في آذار مارس عاـ
(2000ـ) في األردف وق ارره رقـ ( )202الداعي إلى إحياء المقاطعة العربية وتفعيميا ومقاومة
التغمغؿ (اإلسرائيمي) في الوطف العربي وانتياء بمقاومة التطبيع التي قامت بو الدوؿ العربية
كمصر واألردف ولبناف وسوريا وبمداف المغرب العربي والخميج العربي وآخرىا السمطة الوطنية
الفمسطينية بعد توقيع اتفاقيات ومعاىدات السالـ.
أما السياسة األبرز واألوضح تجاه المقاطعة ىي التحديات والعقبات التي واجيت
بعض
المقاطعة ،وسبؿ تفعيميا رغـ مظاىر األداء اإليجابي والتطور في أدائيا ،إال أف ىناؾ
َ
العقبات التي أدت إلى وجود إخفاؽ وعجز في تحقيؽ بعض األىداؼ بسبب عدة قواعد تمثمت
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في التشتت العربي والتفرد في الق اررات والقصور في البناء المؤسسي ،وعدـ تسوية النزاعات
الداخمية والتخوؼ مف التيديد األمريكي الحميؼ األكبر لػ (إسرائيؿ) إضافة إلى تفرد بعض الدوؿ
في توقيع اتفاقيات سالـ مع دولة (إسرائيؿ).
لقد تضمنت المقاطعة العربية لػ (إسرائيؿ) أىـ االنتصارات التي حققتيا ،والتي شكمت
رادعاً لحركة االستثمار األجنبي في (إسرائيؿ) كما أنيا شقت طريقيا دوف مقاومة وبقبوؿ ضمني
ٍ
خاصة المصدرة لمدوؿ العربية بالتعامؿ مع المقاطعة العربية األمر
مف قبؿ الكثير مف الدوؿ وب

الذي كاف لو أكبر األثر في تأثر (إسرائيؿ) بسياسة المقاطعة وليس ادؿ عمى ذلؾ مطالبتيا
لمعديد مف الدوؿ بإلغاء المقاطعة كشرط لقبوؿ مفاوضات السالـ والدور الكبير والجيود العالية
التي بذلتيا (إسرائيؿ) لوقؼ المقاطعة.
كما تضمنت الدور الكبير الذي لعبتو حركة ( )BDSالعالمية في تحقيؽ أىداؼ
المقاطعة ومرتكزاتيا في اعتمادىا بشكؿ كبير عمى الجيود التطوعية لألفراد والمؤسسات المؤيدة
لحقوؽ الشعب الفمسطيني عمى مستوى العالـ إضافة إلى المبادرات الفردية والجماعية المنظمة.
ولقد قامت الدراسة بعرض واضح لمدور الكبير الذي لعبتو المقاطعة وتتبع مراحميا التي
تعددت ما بيف الضعؼ أحياناً والقوة أحياناً أخرى.
كبير
أثر ُ
وختاماً يمكف القوؿ أف المقاطعة ىي سالح جديد وفعاؿ يمكف أف يكوف ليا ُ

جداً في مواجية (إسرائيؿ) إذا ما توافرت ليا األسباب التي تؤدي إلى ذلؾ ،والتي مف أىميا

وجود مظمة عربية موحدة خمفيا تكوف قادرة عمى الضغط عمى (إسرائيؿ) ضمف اعتماد ق اررات
صارمة وضرورة قطع العالقات الدبموماسية معيا والتمويح بعصا النفط العربي في مواجيتيا
ومساندة الشعب الفمسطيني سياسياً في مطالبو باستعادة حقوقو ودعمو اقتصادياً ،وفؾ ارتباطو
بالجانب (اإلسرائيمي) ،وبذلؾ يمكف القوؿ أف المقاطعة بعد ذلؾ قد تحقؽ ما لـ تحققو الثورات
والحروب في وجو (إسرائيؿ).
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النتائج والتوصيات
أوالً -نتائج الدراسة:
توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 -1أف المقاطعة سالح فعَّاؿ أثبت جدواه عمى مر التاريخ ال يقؿ فعاليػة عػف المقاومػة الشػعبية
تأثير أكبر إذا ما تـ استخدامو بطريقة صحيحة.
بؿ قد يكوف لو ُ
 -2أف حال ػػة الصػ ػراع الت ػػي عاش ػػتيا وم ػػا ازل ػػت تعيش ػػيا األم ػػة العربي ػػة تس ػػتوجب وج ػػود س ػػالح
المقاطعػػة إلػػى جانػػب الوسػػائؿ األخػػرى التػػي مػػف شػػانيا الضػػغط عمػػى (إس ػرائيؿ) لالمتثػػاؿ
لمق اررات العربية والدولية التي تنادي بحقوؽ الشعب الفمسطيني.
 -3أف العرب استخدموا ىذا السالح منذ بداية الصراع مع (إسرائيؿ) عمى المسػتوييف الشػعبي
والرسمي وفي شتى المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والفكرية.
 -4أف المقاطعة العربية أوجعت (إسرائيؿ) ومف يدعميا وألحقت بيػـ خسػائر فادحػة لػيس ادؿ
عمى ذلؾ مف تسخير (إسرائيؿ) لكؿ إمكاناتيا وطاقاتيا وضخ أمواليا وتسخير قوة إعالمية
لمجابيتيا.
 -5أف (إس ػ ػرائيؿ) وحميفتيػ ػػا األقػ ػػوى الواليػ ػػات المتحػ ػػدة االمريكيػػػة تعمػ ػػالف بكػ ػػؿ ج ػػد لمقاومػ ػػة
المقاطعة العربية ،وتفكيكيا والضغط عمى الدوؿ العربيػة وتيديػدىاً إمػا سياسػياً وعسػكرياً أو
بقطع المعونات االقتصادية إلنيائيا.
 -6أف دواعي وأسباب المقاطعة مازالت موجودة والمتمثمة في زيادة غطرسة (إسرائيؿ) ،وعػدـ
االعتراؼ بالشرعية الدولية والتنكػر لحقػوؽ الشػعب الفمسػطيني وتيويػد القػدس وبنػاء الجػدار
وتوسيع االستيطاف األمر الذي يستمزـ استمرار المقاطعة.
 -7أف المقاطعة واجب ديني وعقائدي ،وىي بمثابة إعداد قدر المستطاع وباإلمكانات المتاحػة
لمواجو (إسرائيؿ) باعتبارىا دولة محتمػة ومعتديػة عمػى حقػوؽ الشػعب الفمسػطيني ومسػئولية
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وطنية تقضي بوجوب مشاركة الكؿ العربي والفمسطيني فييا وتجييػر األصػدقاء مػف الغػرب
لصالحيا.
 -8أف األم ػػر يقتض ػػى إدارة المقاطع ػػة إدارة واعي ػػة وف ػػؽ اس ػػتراتيجية واض ػػحة ومنظوم ػػة عم ػػؿ
متكاممة قادرة عمى تفعيميا بالطرؽ السميمة التػي تمكػف مػف تحقيػؽ النصػر بػإذف اهلل لمعػرب
والمسمميف.
 -9أف التطبيع ىو خيانة لمتاريخ والنضاالت وألرواح الشيداء الػذيف قضػوا فػي معػارؾ البطولػة
ضد (إس ارئيؿ) ،وىو تيديد لمستقبؿ األمة يجب مقاومتو فو اًر.
 -10أف خمػػؽ ثقافػػة المقاطعػػة ،يسػػاىـ بشػػكؿ مباشػػر فػػي توضػػيح الخطػػر المحػػدؽ باالسػػتقرار
والسمـ العالمي مف جراء وجود ىذا الكياف المعادي لكؿ الحقػوؽ اإلنسػانية والقانونيػة ويؤكػد
عم ػػى أف (إسػ ػرائيؿ) ى ػػي الع ػػدو األوؿ وال ب ػ ّػد م ػػف مواجيتي ػػا ومقاطعتي ػػا و تغيي ػػر الموق ػػؼ
السياسي الرسمي تجاىيا وسػحب الشػرعية عنيػا مػف خػالؿ إلغػاء االتفاقيػات الموقعػة معيػا
واغالؽ أبواب العواصـ العربية واإلسالمية أماميا وأماـ منتجاتيا.
-11

الفعاؿ لمقانوف الدولي وتوضيح االنتياكات التي تقوـ بيا(إسرائيؿ)
أف االستخداـ ّ

في العالـ العربي واإلسالمي عامة والشعب الفمسطيني خاصة ،يساىـ بشكؿ كبير في
الضغط عمى صانعي القرار في العالـ لمحد مف ممارسات (إسرائيؿ) اليمجية بحؽ
الشعب الفمسطيني والشعوب العربية وصوالً إلى محاكمتيا أماـ المحاكـ الدولية عف
الجرائـ التي ارتكبتيا عمى مدار عدوانيا عمى فمسطيف والدوؿ العربية.
-12

أف إصالح النظاـ السياسي والحالة السياسة العربية والفمسطينية ىو السبيؿ

لمخروج مف المأزؽ التي تعيشو المنطقة العربية واإلسالمية وتحقيقو يعني أف العرب
سيكونوف قادريف عمى عزؿ (إسرائيؿ) دولياً وعالمياً.
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ثانياً -توصيات الدراسة:
خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا:
-1

العمؿ عمى عدـ االعتراؼ بشرعية (إسرائيؿ) ،وعدـ إقامة عالقات دبموماسية معيا أو
الحد منيا قدر المستطاع ،وىذا يتطمب إنشاء مراكز بحثية تكوف قادرة عمى توجيو القرار
السياسي العربي.

 -2العمؿ عمى وقؼ جميع النشاطات التجارية مع (إسرائيؿ) ،والتوجو إلى تحسيف المنتج
الوطني في كؿ بمد تنشط فيو فعاليات المقاطعة حيث إف غياب التقدير والفيـ الموحد
عربياً واسالمياً لممشروع اإلقميمي لػ (إسرائيؿ) ساىـ في عدـ وجود منيجية واضحة
وموحدة لمواجيتو وعزز مف التدخؿ األمريكي في الشأف الداخمي العربي مما ساىـ في
فشؿ شكؿ العمؿ الجماعي العربي المشترؾ.
 -3تفعيؿ ق اررات الجامعة العربية واعادة افتتاح وتفعيؿ عمؿ مكاتبيا في جميع الدوؿ العربية
ذات العالقة بمقاطعة (إسرائيؿ) والعمؿ عمى سد الثغرات فييا مف خالؿ إلزاـ كافة الػدوؿ
العربية بااللتزاـ بتمؾ الق اررات.
 -4إعادة االعتبار لمقضية الفمسطينية مف خالؿ دعـ االقتصاد الفمسطيني حتى يتـ االبتعاد
عف االرتباط باقتصاد (إسرائيؿ) مف جية واالنسحاب مف الممحؽ االقتصادي ألوسمو
الذي حوؿ االقتصاد الفمسطيني إلى اقتصاد استيالكي غير القادر عمى توفير بيئة
التنمية.
 -5احتضاف القضية الفمسطينية عربياً واسالمياً وذلؾ مف خالؿ المواقؼ العمنية الداعمة
لفمسطيف حتى يتـ توفير الدعـ السياسي واالقتصادي لفمسطيف والتصدي لمتغوؿ
(اإلسرائيمي) عمييا ،وىذا سيعزز مف فرص قوة العمؿ السياسي الفمسطيني وقدراتو
االقتصادية الفمسطينية.
 -6التواصؿ مع المعاىد والجامعات األكاديمية لمقاطعة الجامعات (اإلسرائيمية) وأساتذتيا
وأكاديميييا ،وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دور المجالس الطالبية واألكاديمية المحمية واإلقميمية
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والدولية والتواصؿ معيا مف أجؿ توعيتيا بأىمية المقاطعة األكاديمية لما تسببو مف عزلة
دولية لمكادر العممي (اإلسرائيمي) في العالـ.
 -7إنشاء مؤسسات العمؿ الشعبي عربياً واسالمياً ،وذلؾ لممساىمة في تشكيؿ مجموعات
ضغط حقيقية عمى األنظمة العربية واإلسالمية التي ال تجد حرجاً في التعامؿ مع
إسرائيؿ مف خالؿ تفعيؿ المقاطعة الشعبية ،ومحاصرة الشركات الداعمة لػ (إسرائيؿ)
ووضع قائمة سوداء ليا.
 -8ضرورة وجود منظومة إعالمية رسمية وشعبية ،وذلؾ لالىتمػاـ بػالممؼ وفػؽ رؤيػة عمميػة
مػػع تس ػػخير قػػوة إعالمي ػػة حقيقػػة يمك ػػف أف يبػػدأ االنتق ػػاؿ مػػف الػػرأي العػػاـ السياس ػػي إل ػػى
االقتصػ ػ ػ ػػادي والثقػ ػ ػ ػػافي واألكػ ػ ػ ػػاديمي وص ػ ػ ػ ػوالً إلػ ػ ػ ػػى عػ ػ ػ ػػزؿ حقيقػ ػ ػ ػػي لدولػ ػ ػ ػػة (إس ػ ػ ػ ػرائيؿ).
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قائمت املصادر واملراجع

قائمة المراجع والمصادر
أوالً -المراجع العربية:
 -1أبو زيد ،محمد ،قوانيف ومبادئ المقاطعة العربية إلسرائيؿ ،ط ،1جامعة الممؾ سعود،
الرياض .1993
 -2أبو شنب ،حسيف ،االتفاؽ الفمسطيني اإلسرائيمي الرأي والرأي اآلخر ،ط ،1القاىرة ،دار
النيضة1995 ،

 -3أحمد عمي ،شفيؽ ،في جنازة المقاطعة العربية إلسرائيؿ ،ط ،2القاىرة ،مركز الحضارة
العربية.1998 ،

 -4البحراوي ،إبراىيـ ،استراتيجية االختراؽ الفكري الصييوني في إطار المعاىدة المصريةػ
اإلسرائيمية ،شؤوف فمسطينية ،نيقوسيا ،العدد  ،184يوليو .1988

 -5البحيري ،محمد ،قطر واسرائيؿ ممؼ العالقات السرية ،القاىرة ،دار الجزيرة .2000
 -6البستاني ،ىشاـ ،مقاومة التطبيع موقع األخبار اإللكتروني ،العدد  ،1984نيساف 2013.
 -7حجاج ،طارؽ ،موقع البديؿ الصييوني ،حركة عالمية لمحاصرة الكياف الصييوني ،يناير
.2016
 -8الحرثاني ،محمد ،الدولة الواحدة في فمسطيف الجاؿ والمأؿ ،يوتيوبيا التعايش ،الدار العربية
لمعموـ والنشر ،الدوحة ،قطر.2014 ،

 -9حسيف ،عبد الرازؽ ،التطبيع ومقاومة الغزو الصييوني ،دار السفور ،القاىرة .2000
 -10حماد ،أحمد ،سالـ الخيارات الصعبة  ..رؤية إسرائيمية الستحالة التسوية مع العرب ،مركز
باحث لمدراسات – مركز النيؿ لمدراسات االستراتيجية ،بيروت ػ القاىرة ،ط.2013 ،1
 -11حمداف ،غساف ،التطبيع استراتيجية االختراؽ الصييوني ،دار األماف ،بيروت.2002 ،
 -12الدبس ،رائد ،قطر ومقاييس قوة الدوؿ ،الدوحة ،الجزيرة.2010 ،
 -13الرداـ ،عزيز ،المقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيؿ ،مركز الدراسات الفمسطينية ،جامعة
بغداد .1979

 -14ريفؿ ،سامي ،إسرائيؿ عمى جبية الخميج العربي ،إسرائيؿ ،دار يديعوت أحرنوت .1999
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نت.2116/9/24 ،

http://al-saudia.net/2016/09/24/
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 -18موسى ،حممي ،تطبيع خميجي مع إسرائيؿ ..يبدأ مف اإلمارات ؟ ،السفير ،بيروت،
.2115/11/28
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 -22زيداف ،مناؿ ،حركة مقاطعة إسرائيؿ  BDSساحة أخرى لممقاومة،
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 -24الرسالة نت 2،أذار/مارس  ،2116النقابات المينية بغزة تطمؽ حممة شاممة لمقاطعة
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أغسطس.2116 ،

http://shehab.ps/post/910/

 -35البداوي ،مصطفى ،راديو بيت لحـ ،المقاطعة الرياضية لمكياف اإلسرائيمي 7 ،حزيراف
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بتعمدىا اإلصابة
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األشرار 12 ،آب  /أغسطس .2116

http://ashraf-adel.blogspot.com/2016/08/httpsyoutubenwp6jmvrda8.html

 RT -41اسأؿ اكتر ،العب جودو مصري يرفض مصافحة إسرائيمي بعد اليزيمة 12،آب/
أغسطس .2116

https://arabic.rt.com/news/836392

 -42ريفموف ،وكالة نبأ ،المقاطعة الرياضية واألكاديمية إلسرائيؿ ىي تيديد استراتيجي 28،أيار/
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http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=96799

 -43وفا ،حركة مقاطعة إسرائيؿ ) (BDSساحة أُخرى لممقاومة 1،حزيراف  /يونيو .2116
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6wi1o3a695414509251a6wi1o3

 -44األخبار ،العالـ البريطاني الشيير ستيفف ىوكينغ يقاطع مؤتم اًر إسرائيمياً 8 ،أيار/
مايو.2113،

http://www.alquds.co.uk/?p=42029
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 -45شبكة فلسطين اإلخبارية ،الحكومة اإلسرائيلية تستثمر عشرات ماليين الدوالرات لمحاربة
حركة المقاطعة  22 BDSتموز  /يوليو http://pnn.ps/news/169988 2114
 -46الحياة الجديدة ،االقتصاد الفمسطيني سيزداد سوءاً عمى المدى الطويؿ .2115
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=183136

 -47عنبتاوي ،ربى ،مقاطعة البضائع اإلسرائيمية ىؿ ستصبح نيج حياة أـ مجرد ىبة وطنية
مؤقتة ،.مجمة آفاؽ البيئة اإللكترونية.2114،

http://www.maan-ctr.org/magazine/article.php?id=635f4y407028Y635f4

 -48عاشور ،صفاء ،صحيفة فمسطيف ،حمالت المقاطعة الدولية تكبد إسرائيؿ خسائر فادحة8،
كانوف ثاني  /يناير ، 2116
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 -49عبد الكريـ ،إبراىيـ ،إسرائيؿ ومبادرة السالـ العربية تغيير المضاميف لتمرير التطبيع ،مركز

اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية 27 ،آب  /أغسطس 2117
http://www.ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTop
ic/Ibrahim_Abdel_Karim/FeatureTopic_0317.xml

 -51المستقبؿ ،ما الذي يطمح إليو الصياينة مف آفاؽ العالقات المباشرة مع النظاـ السعودي
صحؼ إسرائيمية تكشؼ الغطاء 2 ،أيموؿ  /سبتمبر http://www.future- .2116
fm.net/?p=31900

 -51الوحدة اإلسالمية ،العالقات السعودية اإلسرائيمية مف السر إلى العمف ،تموز  /يوليو
http://www.wahdaislamyia.org/issues/175/mhakim.htm.2116

 -52مروة ،محمد 11 ،أمور تكشؼ حجـ التطبيع بيف قطر واسرائيؿ 15 ،حزيراف  /يونيو
http://www.vetogate.com/1674299 2115
 -53فيتو ،قطر واسرائيؿ تعاوف في مجاؿ التكنولوجيا وشركات أمنية صييونية لدى القطرييف،
 11يونيو /حزيراف http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2258.aspx .2115

 -54حسونة ،حسابات التطبيع 16 ،آذار /مارس .2113
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2258.aspx
 -55سعيد ،خالد ،األصدقاء الجدد لمكياف ،مصر العربية ،القاىرة.2116/4/28 ،
 -56עמוסהראל،מומחיהמודיעיןלאחזואתעוצמתהשינוי،הארץ.2111/1/31 ،
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1469814

 -57איציקוולף،ברק:המצבבמצריםלאגורםלסיכוןביטחונימיידי،news1،
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