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ب

آية قرآنية

ين ُِأو ُتواِا ْلع ْل َمِ َد َر َجاتِ]ِ
ِآم ُنواِمنك ُْم َِوا هلذ َ
[ َي ْر َفعِِاَّللهُِا هلذ َ
ين َ
[المجادلة]11 :

أ

إهداء

إىل والديَّ الكرميني-نبع احلنان-متعهما اهلل بالصحة والعافية والعمر املديد.
إىل رفيقة دربي اليت مل تدخر جهداً يف توفري كل سبل الراحة ...زوجيت
الغالية.
إىل أبنائي األعزاء نعمان وأمحد وحممد ودياال
إىل من عشنا سوياً على حلو احلياة ومرها...إخواني وأخواتي.
إىل أصدقائي ،وكل من مد يد العون يل.

إليكم مجيعاً أهدي أول مثرات حصادي العلمي


ب

شكر وتقدير
الحمد هلل العلي القدير ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،عزيز الثناء ،جليل
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،والصالة والسالم على النبي
العطاء ،ربنا ال نحصي ً

المعلم ،الذي أوصانا بالشكر ،وعلمنا البر ،وزين باإلسالم أخالقنا ،فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.

ت
يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز َ ... :ر ِّ
َن أَ ْ
ب أ َْو ِز ْع ِني أ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َك الَِّتي أَ ْن َع ْم َ
الصالِ ِحين( .النمل،
ضاهُ َوأ َْد ِخ ْل ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َب ِاد َك َّ
َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
ي َوأ ْ
صالِحاً تَْر َ
َن أ ْ
َع َم َل َ
آية.)19:

إنهه ليسههعدني أن أتوجههه بخههال
األفاضل وأخ

الشههكر والتقههدير إلهى جامعههة األزهههر العريقههة ،والههى أسههاتذت ا

بالذكر القائمين على برنامج العلوم السياسية .كما أتقهدم بجزيهل الشهكر والتقهدير

إلى أستاذي المشرف على هذه الرسالة.
األستاذ الدكتور :كمال محمد األسطل
على تكرمه باإلش ارف على هذا البحث ،وعلى ما أحاطني به من اهتمام وتوجيه ،منذ بدأت
مثاال للصبر والقدوة في إعطائي التوجيه واإلرشاد والنصح دون
في إعداد خطة البحث ،وكان ً

فرض الرأي ،واالهتمام المستمر بالبحث وأدبياته في جميع مراحل إعداد الرسالة ،كما كان له
األثر الطيب في إنجاز الرسالة على نحو ما انت ت إليه.
وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريمين:
األستاذ الدكتور :رياض علي العيلة
األستاذ الدكتور :عبد الناصر قاسم الف ار

مناقشاً داخلياً
مناقشاً خارجياً

اللههذين زادانههي ش هرفاً بقبههول مناقشههة هههذه الرسههالة ،أسههيل اهلل أن يههنعم علي مهها مههن فضههله وأن
يجزي ما عني خير الجزاء.
وال أنسى في هذا المقام أن أتقدم بالشهكر الجزيهل مهن الصهديق العزيهز الهدكتور أحمهد الواديهة
ال ههذي وق ههف إل ههى ج ههانبي من ههذ التس ههجيل لني ههل درج ههة الماجس ههتير ومتابعت ههه مع ههي الد ارس ههة ،والش ههكر
موصول إلى أ .أرواح كرم على ما بذلتهه مهن ج هد فهي تهدقيق الرسهالة وت هذيب ا ،كمها أبهرق شهكري
وعرفاني إلى زمالئي وأحبائي الذين رافقوني أثناء الدراسة.
كل الشكر والعرفان لهم جميعاً.
الباحث


ت

ملخص الدراسة
تناولت الدراسة حملة المقاطعة الدولية ( )BDSوتداعيات ا على المواقف الدولية تجاه
القضية الفلسطينية ،كإحدى األدوات السلمية للضغط على إسرائيل ،حتى تنصاع للق اررات الدولية
وتطبيق ا ،وصوًال لتحقيق ثالث متطلبات أساسية وهي :االلتزام بالقوانين الدولية وتنفيذ ما يطالب
به المجتمع الدولي من إن اء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،والتخلي عن نظام التفرقة
العنصرية التي تمارس ا إسرائيل ،ومنح الفلسطينيين من سكان إسرائيل حقوق م ومساوات م الكاملة
بالسكان الي ود ،مع اإلقرار بحق العودة لالجئين الفلسطينيين انصياعاً لقرار األمم المتحدة رقم
.194
وقد استعرضت الدراسة النماذج الحيوية التاريخية للحمالت المقاطعة ،وبينت أهمية وأهداف
حملة المقاطعة الدولية ( ،)BDSوالوسائل واألدوات التي استخدمت ا ب دف تحقيق أهداف ا
المعلنة إلعادة الحقوق للشعب الفلسطيني.
عددا من مناهج البحث العلمي:
واستخدمت الدراسة ً

حيث اعتمدت على المن ج التاريخي؛ وذلك لسرد نماذج المقاطعة تاريخياً وكيف حققت

أهداف ا ،كذلك تتبعت المواقف الدولية من القضية الفلسطينية وتطورها مع انطالق حملة
المقاطعة الدولية ( ،)BDSكما اعتمدت على المن ج الوصفي التحليلي ،من منطلق حاجة
الدراسة إلى وصف وتحليل السياسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين ،ووصف وتحليل آليات حملة
المقاطعة ( (BDSتجاه مقاطعة االستيطان اإلسرائيلي ،وتحليل مواقف األطراف ذات الشين من
االستيطان اإلسرائيلي ،وصوال إلى نتائج آثار حملة المقاطعة ( (BDSعلى المجتمع الدولي من
أجل الضغط على إسرائيل لوقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس .كذلك استخدمت الدراسة
المن ج المقارن لتوضيح أوجه الشبه بين حملة المقاطعة BDSالفلسطينية ،وحركة المقاطعة
 BDSفي جنوب أفريقيا ،باإلضافة إلى من ج صنع القرار الذي استخدمته الدراسة للوصول إلى
المحددات والعوامل التي دفعت دول االتحاد األوروبي إلى اتخاذ الق اررات ذات العالقة
بالمقاطعات لالستيطان اإلسرائيلي.


ث

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها:
 أن حملة المقاطعة الدولية ( )BDSوسحب االستثمارات وفهرض العقوبهات علهى إسهرائيل،وخصوصا أعضهاء اللجنهة الرباعيهة لمنطقهة
تحتاج إلى دعم واضح من المجتمع الدولي
ً

الشرق األوسط ،حتى تستطيع الوصول إلى أهداف ا بيقرب وقت.

 بينههت الد ارسههة أن اإلص هرار اإلس هرائيلي علههى التمههادي فههي سياسههية التفرقههة العنص هرية مههنخههالل بن ههاء جههدار الفص ههل العنص ههري واالسههتمرار ف ههي بن ههاء المسههتوطنات ف ههي األ ارض ههي
الفلس ههطينية ،الل ههذان يش ههكالن عائقه هاً أم ههام مس ههعى الفلس ههطينيين إلقام ههة دول ههة ذات س ههيادة
وقابلة للحياة ،وأمام إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية بين الجانبين.
وأوصت الدراسة بما يلي:
 اإلسراع في تبني حملة المقاطعة بجميع أشكال ا وأدوات ا من قبل جميهع الج هات الرسهميةوالشعبية ،والضغط بشكل فعال على المجتمهع الهدولي للوصهول إلهى مواقهف حازمهة ضهد
إسرائيل؛ أسوة بالمواقف السابقة ضد نظام الفصل العنصري في دولة جنوب إفريقيها فهي
السههتينيات مههن القههرن الماضههي ،لمواج ههة األطمههاع اإلس هرائيلية التوسههعية ،ومترافقههة مههع
إع ه ههادة اس ه ههتن اض المقاوم ه ههة الش ه ههعبية وتطويره ه هها كورق ه ههة ق ه ههوة ف ه ههي مواج ه ههة االح ه ههتالل
ومخططاته ،بالتوازي مع تحرك سياسي ودبلوماسي على الساحة الدوليهة ،لنهزع الشهرعية
عن االحتالل واجراءاته ،وفرض القانون الدولي على إسرائيل.


ج

Abstract
This study dealt with the International Boycott Campaign (BDS)
and its implications on the international attitudes towards the Palestinian
issue, as one of the peaceful tools to press on Israel to comply with and
implement the international resolutions to achieve three basic
requirements. First, the compliance with international laws and
implementing the demands of the international community to end the
Israeli occupation of the Palestinian territories. Second, the abandonment
of the apartheid regime practiced by Israel and the granting the residentin-Israel Palestinians their rights and full equality as the Jewish
inhabitants, while recognizing the right of return for Palestinian refugees
in accordance with UN Resolution No. 194.
The study reviewed the vital historical models of the boycott
campaigns and showed the importance of the objectives of the
international boycott campaign and the means and tools used to achieve
its stated objectives of restoring the rights of the Palestinian people.
The study used a number of scientific research methods: as follows

The study used the historical method to historically recount the
models of boycott and the ways it achieved its objectives. It also traced
the international attitudes towards the Palestinian cause and its
development with the launching of the International boycott campaign
(BDS). It also followed the analytic descriptive approach, in the light of
the need to study the Israeli policies towards the Palestinians to describe
the mechanisms of the boycott campaign against Israeli settlements. It
also analyzed the positions of the interested parties regarding Israeli
settlement, aiming to know how boycott campaign (BDS) affected the
international community in order to press on Israel to stop settlement in
the West Bank and Jerusalem. In addition, it used the decision-making
approach to determine the determinants and factors that led the EU
countries to take decisions related to the boycott of Israeli settlements.


ح

The study concluded the following significant results:
The international boycott campaign (BDS), the divestment and the
imposition of sanctions on Israel need an evident support of the
international community, especially members of the Middle East Quartet,
so that it can reach its goals soon.
The study showed that Israel's insistence on the persist policy of
apartheid by building the Apartheid Wall and continuing to build
settlements in the Palestinian territories constitute an obstacle to the
Palestinians' attempt to establish a sovereign and viable state, thus
impeding the possibility of reaching a political settlement between the
two sides.
The study recommended the followings:
- Accelerating the adoption of the boycott campaign in all its forms and
tools by all official and popular bodies and effectively pressing on the
international community to reach firm attitudes against Israel; as in
the previous positions against the apartheid regime in South Africa in
the sixties of the last century, to defy Israeli expansions accompanied
by revitalizing the popular resistance as a tool to confront Israeli
occupation and its schemes. It goes in parallel with the political and
diplomatic move on the international scene, to delegitimize the
occupation and its measures and to impose the international law on
Israel.
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 1الفصل األول

اإلطــار النظــــري

 1-1المقدمة :
تُعتبر الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات وفرض العقوبات علي ا،
عالميا ( ،)Boycott Divestment and Sanctions Movement-BDSنقطة
المعروفة
ً
تحول كبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية ،حيث ساهمت في تطور وتغير مواقف الكثير من دول
العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية واإلقليمية تجاه االستيطان اإلس ارئيلي في الضفة الغربية
والقدس.
فحملة المقاطعة ( )BDSليست هي األولي من نوع ا لمقاطعة إسرائيل ،حيث تم مقاطعة
تيثير ،حيث انطلت  171مؤسسة
فلسطينيا وعر ًبيا أكثر من مرة ،ولكن هذه المرة األكثر ًا
إسرائيل
ً
ومنظمة فلسطينية غير حكومية حول العالم في يوليو  ،2005تحمل فكرة موحدة وهي عزل

ودوليا حتى تنصاع للقانون الدولي وتعطي الفلسطينيين حقوق م ،كما وقد تبنت
محليا
إسرائيل
ً
ً

العديد من المؤسسات الدولية غير الحكومية فكرة حملة المقاطعة ( ،)BDSوتحالفت مع ا،

السيما في دول االتحاد األوروبي ،الذي تيثر بقوة لدرجة اتخاذه قرار وسم المنتجات االستيطانية
بعالمة لتحديده ،وتطورت المقاطعة داخل االتحاد األوروبي من اقتصادية إلى رياضية وأكاديمية
وثقافية ،وصوًال إلى اعتراف البرلمانات األوروبية بالدولة الفلسطينية .لقد واج ت المقاطعة
األوروبية حمالت تشويه إسرائيلية كبيرة ،ولحقت ب ا ضغوط أمريكية على االتحاد األوروبي للحد
من ا ،لذلك جاءت الدراسة لتوضح وتحلل تيثير حملة المقاطعة ( )BDSعلى توج ات المجتمع
الدولي تجاه اتخاذ مواقف ضاغطة على إسرائيل من أجل احترام القانون الدولي والق اررات الدولية
ذات العالقة بالقضية الفلسطينية.
حيث ركزت الدراسة في الفصل األول على مقدمة الدراسة ومن جيت ا ،بينما الفصل الثاني
يخيا ،والفصل الثالث يوضح تعريف حملة المقاطعة
يتناول تتبع جذور وأشكال المقاطعات تار ً

( )BDSوأهميت ا ،بينما الفصل الرابع يوضح الموقف الفلسطيني واإلسرائيلي من حملة المقاطعة

أخير الفصل الخامس يركز على تيثير حملة المقاطعة ( )BDSعلى إسرائيل
الدولية ( ،)BDSو ًا
والمواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
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 2-1مشكلة وتساؤالت الدراسة :
احتلت الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل المعروفة عالمياً ب( )BDSاهتمام المجتمع الدولي،
وانتشرت في العديد من الدول؛ مما تركت تيثيرها الفعال في دعم القضية الفلسطينية ،وفي تطور
مواقف الدول والمؤسسات تجاه مقاطعة المستوطنات اإلسرائيلية .في ضوء ذلك ,نضع التساؤل
الرئيس التالي :ما دور وتداعيات حملة المقاطعة ( )BDSفي تطور المواقف الدولية تجاه
القضية الفلسطينية؟
و يتفرع عنه عدة تساؤالت فرعية:
 ما مف وم المقاطعة في المواثيق الدولية؟
يخيا؟
 ما هي نماذج المقاطعات تار ً

 ما أهمية حملة المقاطعة ( (BDSوأشكال ا؟
 ما هو تيثير حملة المقاطعة ( )BDSعلى االقتصاد اإلسرائيلي؟
 كيف تعامل الموقف الرسمي لكل من فلسطين واسرائيل مع حملة المقاطعة الدولية BDS؟
 كيف أثرت حملة المقاطعة ( )BDSعلى مواقف الدول األعضاء في اللجنة الرباعية للشرق
األوسط تجاه القضية الفلسطينية؟

 3-1أهداف الدراسة :
 التعرف إلى مف وم المقاطعة في المواثيق الدولية.
يخيا.
 تتبع أشكال المقاطعات تار ً

 معرفة أهمية حملة المقاطعة ( (BDSوأشكال ا.
 مناقشة تيثير حملة المقاطعة ( (BDSعلى االقتصاد اإلسرائيلي.
 توضيح الموقف الرسمي لكل من فلسطين واسرائيل من حملة المقاطعة الدولية .BDS
 إبراز مدى تيثير حملة المقاطعة ( (BDSعلى مواقف الدول األعضاء في اللجنة الرباعية
للشرق األوسط تجاه القضية الفلسطينية.

3

 4-1أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة في سعي ا لتحديد أهمية حملة المقاطعة الدولية ( )BDSفي تغير
وخصوصا داخل
وتطور المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية ،من خالل دورها الفعال دولياً
ً

االتحاد األوروبي ،وتيثير الموقف األوروبي على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
ومن هنا تتمثل أهمية الدراسة فيما يلى:

 تزويد المكتبة الفلسطينية والعربية بالدراسات األكاديمية المتعلقة حملة المقاطعة (،(BDS
وأثرها على المجتمع الدولي.
 تسعى الدراسة إلى تزويد صانع القرار بتوصيات ،يمكن االستفادة من ا في تطوير وتعزيز
المقاطعة الدولية إلسرائيل بشكل عام؛ لتحقيق نتائج أسرع وأفضل تجاه القضية الفلسطينية.

 5-1منهجية الدراسة:
يخيا وكيف
اعتمدت الدراسة على المن ج التاريخي من خالل تناول نماذج المقاطعة تار ً

حققت أهداف ا؟ كذلك تتبعت المواقف الدولية من القضية الفلسطينية وتطورها مع انطالق حملة
المقاطعة الدولية ( ،)BDSكما اعتمدت على المن ج الوصفي التحليلي ،من منطلق حاجة
الدراسة إلى وصف وتحليل السياسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين ،ووصف آليات حملة
المقاطعة ( (BDSتجاه إسرائيل ،وتحليل مواقف األطراف الدولية ذات الشين من االستيطان
اإلسرائيلي ،ومعرفة اآلثار التي تركت حملة المقاطعة ( (BDSعلى المجتمع الدولي من أجل
الضغط على إسرائيل لوقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس.كذلك استخدمت الدراسة
المن ج المقارن من خالل توضيح أوجه الشبة بين حملة المقاطعة BDSالفلسطينية وحركة
المقاطعة  BDSفي جنوب إفريقيا ،باإلضافة إلى استخدام من ج صنع القرار للوصول إلى
المحددات والعوامل التي دفعت دول االتحاد األوروبي اتخاذ الق اررات ذات العالقة بالمقاطعات
لالستيطان اإلسرائيلي( .أبراش)2009 ،

 6-1حدود الدراسة:
 الحد الزماني للدراسة :تمتد الدراسة من عام  2005الذي تبنت فيه المؤسسات الفلسطينية
غير الحكومية المقاطعة الفعلية لالستيطان اإلسرائيلي ،وحتى عام .2016
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 الحد الموضوعي للدراسة :حملة المقاطعة ( (BDSوتطور المواقف الدولية تجاه القضية
الفلسطينية.

 7-1مصطلحات الدراسة :
المقاطعة :عرف ا عز الدين فودة "بين ا إجراء تلجي إليه سلطات الدولة أو هيئات ا وأفرادها
المشتغلون بالتجارة لوقف العالقات التجارية مع دولة أخرى ومنع التعامل مع رعاياها بقصد
ردا على ارتكاب ا ألعمال عدوانية"( .فودة،1961 ،
الضغط االقتصادي علي ا ً

)6

وعرف ا بيير رينوفان بين ا " الفعل المركز ال ادف إلى قطع العالقات التجارية واالجتماعية

مع شخ

أو مجموعة ييخذ علي ا موقعوا المقاطعة مآخذ منكرة "( .رينوفان،1967 ،

)141

حملة المقاطعة ( :(BDSهي حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبهات ،ت هدف إلهى
إن اء نظام االضط اد اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ،وهي شكل من أشكال المقاومة الشعبية
والمدني ههة ،انطلق ههت فه هي يولي ههو  2005م ههن مجم ههوع  171منظم ههة فلس ههطينية غي ههر حكومي ههة ح ههول
العالم(البطة والبرغوثي،2014 ،

.)2

ـطالحا :هههو االسههتيالء علههى األرض واإلحههالل محههل سههكان ا األصههليين ،واقههتالع م
االســتيطان اصـ ً
من أرض م إما بالت جير ،أو الطرد .وهذا النموذج وبشكله المتفرد والموجود في فلسطين لم يتكرر
في التاريخ وب ذه الصهورة الجذريهة ،إذ اسهتوطن الفرنسهيون الج ازئهر واسهتوطن األوروبيهون أمريكيها،
كههل هههذه النمههاذج اختلفههت عههن االسههتيطان اإلس هرائيلي اإليههديولوجي ،الههذي يعنههي اقههتالع اإلنسههان
الفلسطيني من أرضه واالدعاء بالميراث اإلل ي والحق الشرعي ،الذي يخصه دون غيره من األمم
والشعوب (غلمي،2000 ،

.)2

اتفاقيــــــة أوســــــلو :هه ه ههي االتفاقيه ه ههة الموقع ه ه هة مه ه ههن قبه ه ههل إس ه ه هرائيل ومنظمه ه ههة التحريه ه ههر الفلسه ه ههطينية
ف ه ه ههي  13س ه ه ههبتمبر 1993م ،كاتف ه ه ههاق إط ه ه ههار لتحدي ه ه ههد مس ه ه ههار عملي ه ه ههة الس ه ه ههالم ،وال ه ه ههدف من ه ه هها
حسهههب المه ههادة األوله ههى إنشه ههاء سه ههلطة حكه ههم ذاته ههي فلسه ههطيني مؤقتهههة ،والمجله ههس المنتخه ههب للشه ههعب
الفلسههطيني فههي الضههفة الغربيههة وقطههاع غهزة ،وذلهك لفتهرة انتقاليههة ال تزيههد عههن خمههس سههنوات تههؤدي
إلههى تسههوية دائم ههة علههى أسههاس قه ه ارر مجلههس األمههن  242لعههام  338 ،1967لع ههام .1973
(األمم المتحدة)A/48/ 486 ،1993 ،
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االبارتهايد :مصطلح استعير من اللغة اإلفريقية ويعني الفصل " ،"separationواستخدم في
جنوب إفريقيا لإلشارة إلى السياسية التي ابتدأت ا حكومة الحزب الوطني بعد عام  ،1948وغالباً
ما ينقل إلى اإلنجليزية في العبارة التي تبدو غير جارحة "سياسة التنمية التمييزية" ( policy of
 ،)separate developmentولقد ذاع انتشار مصطلح "ابارت ايد" على نطاق واسع ،وأصبح
من الشائع استخدامه في جنوب إفريقيا ليشير إلى جملة من الظروف التي أضيفت في ا صبغة
على التمييز العنصري بقوة القانون ،كما هو الحال بالنسبة ألنظمة االحتالل اإلسرائيلي.
(أشكروفت ،وهيلين،2010 ،

)67-66

اتفاقية باريس االقتصادية :بروتوكول باريس االقتصادي الموقع في  29إبريل  ،1994الملحق
االقتصادي التفاقية إعالن المبادئ ،اتفاقية أوسلو ،االتفاق التعاقدي الذي يحكم العالقات
االقتصادية بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني .ومن ابرز ما تضمنه بروتوكول باريس ،انه
أبقى على نظام االتحاد الجمركي ما بين االقتصاديين الفلسطيني واإلسرائيلي وغياب الحدود
االقتصادية بين الطرفين ،ونقل العالقات االقتصادية التي كانت قائمة ما قبل توقيع اتفاق أسلو
وحول ا من حالة أمر واقع إلي حالة تعاقدية متفق علي ا بين الطرفين( .اتفاقية باريس
االقتصادية)1994،

 8-1الدراسات السابقة:
 مسلم ,نجاح ,2015 ,الحركة الفلسطينية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

كأداة للمقاومة الالعنفية بالمقارنة مع حركة المقاطعة الجنوب افريقية ,رسالة ماجستير,

جامعة بيرزيت ,فلسطين.

ت دف الدراسة إلى عرض أسباب بروز المقاطعة من جديد كيداة للمقاومة الالعنفية على
شكل حركة  ،BDSمن خالل ف م آلية وتيثير المقاطعة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.
استخدمت الدراسة المن ج المقارن لمقارنة حركة ) )BDSفي ضوء حركة المقاطعة في جنوب
بارز في كل من
نضاليا ًا
شكال
إفريقيا ،وتوصلت الدراسة إلى أن المقاومة الالعنفية كانت
ً
ً
فلسطين وجنوب إفريقيا ،لتشابه مقدمات النضال الوطني في كلتا الحالتين.

واستنتجت الدراسة أن المقاومة الالعنفية عموماً والمقاطعة الدولية تحديداً كانتا أحد أبرز
أدوات مناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا دون التنازل عن خيار الكفاح المسلح.
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهم ا ،استخال

العبر من تجربة المؤتمر

الوطني اإلفريقي في مناهضة نظام األبارت يد ،والوقوف عند مدى توفرها في التجربة الفلسطينية.
 المحــروق ,مــاهر عبــد العزيــز ,2015 ,موقــف االتحــاد األوروبــي مــن سياســة االســتيطان
اإلســرائيلية وتداعياتـــ علـــى العمليــة الســـلمية ,رســـالة ماجســتير ,أكاديميـــة اإلدارة والسياســـية

للدراسات العليا ,غزة.

ركزت الدراسة نحو إظ ار مبادئ االتحاد األوروبي المتعلقة بعدم االعتراف بالسيادة
اإلسرائيلية على المستوطنات ،واستخدمت الدراسة المن ج التاريخي والمن ج الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهم ا أن االتحاد األوروبي عازم على تطبيق المبادئ
والمعايير التي ينادي ب ا وأهم ا أن االستيطان غير شرعي ويخالف القانون الدولي.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهم ا ضرورة تكاثف الج ود الفلسطينية والعربية
واإلسالمية حول نشر الوعي في دول االتحاد األوروبي لبيان قيمة التيثير المحتمل لحمالت
المقاطعة داخل االتحاد.
 سرداح ,خليل عطا ,2012,االقتصاد الفلسطيني بين فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي
وآفاق التكامل اإلقليمي ,رسالة ماجستير في االقتصاد ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ,جامعة

األزهر ,غزة.

ت دف الدراسة إلى تقييم العالقات االقتصادية الفلسطينية مع دول الجوار لالنطالق ب ذه
العالقات نحو تطبيق عالقة اقتصادية سوية وندية؛ من شين ا الن وض بواقع االقتصاد الفلسطيني
واالستفادة من العمق العربي في تطبيق خيار تكامل اقتصادي مناسب للوضع الفلسطيني القائم،
ب دف تحرير االقتصاد الفلسطيني من التبعية االقتصادية مع إسرائيل.
وتطرقت الدراسة إلى تحليل موضوعي لواقع االقتصاد الفلسطيني من االحتالل اإلسرائيلي
عام  ،1967مرو اًر بالتطورات التي عاشت ا األ ارضي الفلسطينية المحتلة وصوالً إلى قدوم السلطة
الفلسطينية.
استخدم الباحث أسلوب المن ج الوصفي التحليلي من خالل الجدول واألرقام لبيان أهمية
العالقات االقتصادية الفلسطينية مع دول الجوار.
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Re-

Apartheid,

De-shelving

Xavier,2011,

Jonas

 Caballero,

Imagining Resistance: Boycott، Divestment, Sanctions and the
Palestinian National Movement BDS, Cambridge University.
رسالة ماجستير باللغة االنجليزية حول حملة المقاطعة الفلسطينية) ,(BDSبعنوان تصنيف
الفصل العنصري ,إعادة تخيل المقاومة :المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات والحركة

الوطنية الفلسطينية.

خلصت الدراسة إلى أن حركة  BDSدخلت المش د السياسي عام  2005في ظل غياب
استراتيجية تحرر وطني .موضحة أن حركة  BDSقد أنعشت الحركة الوطنية الفلسطينية ،من
خالل االرتكاز على المبادئ التي توحد الفلسطينيين في مجتمعات م ،سواء كانوا في األراضي
الفلسطينية المحتلة ،أو في أراضي  ،48أو في الشتات.
وترى الدراسة أن الالمركزية وعدم وجود قائد للحركة سيف ذو حدين ،ف و عنصر جذب
للفلسطين يين من ج ة ومن ج ة أخرى ،يحرم الحركة من أن تصبح استراتيجية تحرير كاملة.
وتوصلت الدراسة إلى وجود خلل في ال ياكل االقتصادية الفلسطينية نتيجة االحتالل اإلسرائيلي.
وأوصت الدراسة بضرورة تغيرات جوهرية في ال ياكل االقتصادية ،والعمل على فتح آفاق
اقتصادية جديدة أمام االقتصاد الفلسطيني ،بعيداً عن تعميق التبعية االقتصادية الفلسطينية.
 جودة ,شاكر عادل ,2006 ,حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وعالقاتها باتجاهات

المستهلك الفلسطيني نحو المنتجات المصنعة محليا ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسالمية,

غزة.

ت دف الدراسة إلى التعرف على عالقة حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية باتجاهات
محليا ،وذلك من خالل التعرف على مدى وعي
المست لك الفلسطيني نحو المنتجات المصنعة
ً

المست لك المحلي بمف وم المقاطعة وحمالت ا.

وقد استخدمت الدراسة المن ج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية ،وخلصت
الدراس ة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهم ا المساهمة في تطوير المنتجات المحلية ليس ل
عملية إحالل ا مكان المنتجات اإلسرائيلية والبعد عن استغالل مسيلة الوطنية في ترويج المنتجات
المحلية ،والتركيز في عملية الترويج على مواصفات المنتج الجيدة.
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كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهم ا تمكن حمالت المقاطعة من بناء بعد
معرفي لدى المست لك الفلسطيني بحمالت المقاطعة إلقناع المست لك بالمشاركة في أنشطت ا.
 سالمة ,دالل عبد الحافظ ,2005 ,الدور األوروبي في عملية السالم الفلسطينية
اإلسرائيلية ما بين الدور االقتصادي والسياسي ,معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ,رسالة

ماجستير في العالقات الدولية ,كلية الدراسات العليا ,جامعة بيرزيت ,فلسطين.

تحوز دراسة الدور األوروبي في عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية على اهتمام يفوق
االهتمام الذي يحظى به هذا الدور في أية منطقة من مناطق الصراعات أو غيرها في العالم .إذ
ترتبط أوروبا بالمنطقة بعالقات تاريخية ومصالح متنامية األهمية وبالتحديد في مجال أمن
واستقرار محيط ا الجيواستراتيجي والذي يحمل في طياته مخاطر ت دد مستقبل االتحاد ودوله.
ولقد اعتمدت الدراسة على من جية دراسية تحليلية تقوم في األساس على تفسير الوقائع
والمواقف وغيرها لف م حقائق األمور ،كما استخدمت المن ج التاريخي ف و يساعد على ف م
الحاضر والتنبؤ بالمستقبل ،ولتعزيز القدرة على الف م البد من تحليل مواقف االتحاد األوروبي
والوقوف على أسباب ا ومكونات ا.
تنطلق أهمية الدراسة في الدور األوروبي من الحاجة لتحري حقيقة هذا الدور ،وضرورة
تطويره ،فاضطالع االتحاد األوروبي بدور سياسي فاعل من شينه توفير قدر من التعددية
لألطراف الدولية المؤثرة في هذه العملية والتي تحتكرها الواليات المتحدة بانحياز كامل إلسرائيل.
وتوصلت الدراسة إلى أن الموقف األمريكي الذي مازال راعي لعملية السالم وهو الالعب
الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل بحكم عالقات ما المتميزة ،ولكن انحياز الواليات المتحدة
إلسرائيل جعل من ا دولة فوق القانون الدولي.
وأوصت الدراسة بينه يجب أن تقوم أي إستراتيجية فلسطينية مستقبلية على فكرة العودة
بعملية السالم للمظلة الدولية التي يتوفر في ا أكبر قدر من التعددية لالعبين أساسيين في عملية
السالم.
ويبني الباحث تحليالته من خالل دراسة أوجه التشابه والفروق بين  BDSوأشكال مسبقة
من المقاومة الفلسطينية الممارسة في ثورة فلسطين الكبرى واالنتفاضة األولي والثانية ،وبناء
على مقابالت مع  36من الناشطين في الحركة.
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 9-1التعقيب على الدراسات السابقة:
لم تتناول الدراسات السابقة دور حملة المقاطعة الدولية ( (BDSفي تغير وتطور المواقف
الدولية تجاه دعم ومساندة القضية الفلسطينية ،من حيث قوت ا في فضح االنت اكات اإلسرائيلية
للشعب الفلسطيني في معظم أنحاء العالم ،وحملة التضامن الكبيرة من الشركات والمؤسسات
والمنظمات غير الحكومية ل ا بتبني ا واعالن مقاطعة إسرائيل.
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 2الفصل الثاني

املقاطعة يف اخلربة
التارخيية الدولية

 1-2مقدمة:
تعتبر المقاطعة أداة من أدوات الضغط التي تلجي إلي ا الشعوب والدول في منازعات ا
السياسية مع الدول األخرى ،وهي ناتجة عن ق اررات دولية أو مبادرات شعبية تجاه الطرف
المعتدي.
لقد أكدت المواثيق الدولية في المادة ()16

()1

من ميثاق عصبة األمم والمادة ()41

()2

من

ميثاق األمم المتحدة على المقاطعة ،كواحدة من اإلجراءات غير العسكرية التي تقرها المنظمة
أعماال من شين ا ت ديد السلم واألمن الدوليين ،ولتفعلي ا ف ي
الدولية ضد الدول التي تمارس
ً
بحاجة لتوفر ال دف الواضح والدقيق ل ا ،ويجب على من يتبني المقاطعة كوسيلة العنفّية؛ أن
جيا من ف م ا للتضامن والتعاطف مع ا.
يحمل رسالة ُموحدة تُمكن الجم ور الواسع
داخليا وخار ً
ً
يتناول هذا الفصل موضوع المقاطعة في الخبرة التاريخية الدولية ،وينقسم إلى مبحثين،
حيث يتناول المبحث األول مف وم المقاطعة في المواثيق الدولية؛ بينما يتناول المبحث الثاني
نماذج المقاطعة في العالقات الدولية.

( )1المههادة ( )16مههن ميثههاق عصههبة األمههم :لجههوء أي دولههة إلههي الحههرب يعههد اعتههداء علههي كافههة أعضههاء العصههبة،
ولقههد وضههع ع ههد عصههبة األمههم عههدة ج هزاءات تبههادر الههدول التخاذههها ضههد المعتههدي من هها العقوبههات االقتصههادية.

(زامونة،2002 ،

.)92

( )2المادة ( ) 41من ميثاق األمم المتحدة :على مجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال
تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ ق ارراته ،وله أن يطلب إلى أعضاء "األمم المتحدة "تطبيق هذه التدابير،
ويجوز أن يكون من بين ا وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية

كليا وقطع العالقات الدبلوماسية( .األمم المتحدة ،الفصل
والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفًا جزئياً أو ً
السابع)
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 2-2المبحث األول
مفهوم المقاطعة في المواثيق الدولية
 1-2-2مفهوم المقاطعة:
عد المقاطعة أسلوباً حديثاً نوعياً في العالقات الدولية ،ف ي إجهراء تلجهي إليهه سهلطات الدولهة
تُ ّ
أو هيئات ه هها وأفراده ه هها المش ه ههتغلون بالتج ه ههارة لوقه ه هف العالق ه ههات التجاري ه ههة م ه ههع دول ه ههة أخ ه ههرى؛ ومن ه ههع
ردا عله ههى ارتكاب ه هها ألعمه ههال عدوانيه ههة.
التعامه ههل مه ههع رعاياهه هها بقصه ههد الضه ههغط االقتصه ههادي علي ه هها ً

(فودة،1961 ،

)6

ارتبطت كلمة المقاطعة بالمعاملة في المعجم الوسيط" ،االمتناع عن معاملة اآلخرين
اقتصادياً أو اجتماعياً وفق نظام جماعي مرسوم" وكلمة قطع وهي مصدر لكلمة المقاطعة تعني
الشدة والمعاقبة بالفعل ال بالقول( .المعجم الوسيط،1973 ،
باللغة العربية ّ

)746

تعهههود كلمه ههة المقاطعه ههة ف ههي األصه ههل إله ههى الكه ههابتن تشه ههارلز ج ههيم بويكه ههوت ()BOYCOTT
 ،1897-1823وكيل األراضي االنجليهزي فهي ايرلنهدا الهذي قاطعهة المسهتيجرون والجيهران لرفضهه
تخفههيض اإليجههارات ،)p122 ،1979 ،Torndlike and Clarence( .وعليههة دخلههت كلمههة
المقاطعه ه ه ههة فه ه ه ههي اللغه ه ه ههة اإلنجليزيه ه ه ههة ،وته ه ه ههم اتخاذهه ه ه هها ك ه ه ه هيداة بديله ه ه ههة للعنه ه ه ههف إلبه ه ه ههداء ال ه ه ه هرفض.
()p28 ،1999 ،Minda
يعبر عادة عن المقاطعة باسم "المقاطعة االقتصادية" كما جاء في المادة ( )16من ميثاق
عصبة األمم ،والمادة ( )41من ميثاق األمم المتحدة التي تن

علي وقف العالقات االقتصادية

والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل
المواصالت وقفًا جزئياً أو كلياً( .الردام،1979 ،

)17

"العقوبات االقتصادية هي إجراء اقتصادي ي دف إلى التيثير على إرادة دولة في ممارسة
حقوق ا لحمل ا على احترام التزامات ا الدولية"( .أحمد،2000 ،

)24

رد فعل أُعتبر غير مقبول في السياسة الخارجية أو الداخلية ،يمكن لدولة معينهة
أيضا ّ
وهي ً

أن تظ ر شجب ا له باتخاذ عقوبهة اقتصهادية معينهة ،وال يمكهن تحديهد ههذه العقوبهة بقطهع أو ت ديهد
يج ههري بحث ههه واقه ه ارره عل ههى الص ههعيد الرس ههمي للعالق ههات المالي ههة أو التجاري ههة ف ههي دول ههة مس ههت دفة.
(تبينة،2012 ،

)14
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وبالتالي ف ي الفعل المركز ال ادف إلى قطع العالقات التجارية واالجتماعية مع شخ
مجموعة ُييخذ علي ا ُموقعوا المقاطعة مآخذ منكرة( .رينوفان،1967 ،

أو

)141

ويقصد بالمقاطعة من الناحية القانونية ،بين ا عقوبة تفرض ا دولة أو مجموعة من الدول
ُ

عمال غير شرعي ،أو هي تدبير تيديبي أو زجري من دولة ضد أخرى
على دولة أخرى ،ارتكبت ً
مشروعا
عمال
عمال
منافيا للحق الدولي .وفي هاتين الحالتين تكون المقاطعة ً
ارتكبت ضدها ً
ً
ً
يقره القانون الدولي ،أما الغاية من المقاطعة فتتراوح بين الضغط حتى حصول النتيجة أو

الحصار حتى سقوط أو ان يار الحكم المطلوب معاقبته أو تيديبية( .مغيزل،1968 ،

)24

وترى الدراسة بين المقاطعة بيشكال ا المختلفة ل ا نفس المعنى من حيث المقاطعة
والممانعة وعدم التعامل ،وتسعى إلى تحقيق نفس ال دف المتمثل في تحقيق العدالة واالنصياع
للق اررات الدولية والحفاظ على األمن والسلم الدوليين.
 2-2-2المقاطعة في المواثيق الدولية واإلقليمية والعربية:
تعتبر المواثيق الدولية من أهم القواعد التي تنظم العالقات بين الدول ،وهي تعطي الغطاء
ألي عمل بين الدول في إطار المجتمع الدولي ،وتنقسم إلى مواثيق دولية مثل ميثاق عصبة
األمم المتحدة السابقة وميثاق هيئة األمم المتحدة ،ومواثيق إقليمية مثل ميثاق جامعة الدول
العربية وميثاق منظمة التعاون اإلسالمي.
 1-2-2-2المقاطعة في ميثاق عصبة األمم:
عصبة األمم هي أول إطار تنظيمي دولي من حيث مداه ،أما ميثاق ا ف و الدستور األعلهى
الم ه ههنظم للعالق ه ههات الدولي ه ههة بجمي ه ههع أنش ه ههطت ا االقتص ه ههادية والسياس ه ههية واالجتماعي ه ههة والعس ه ههكرية.
(حرب،2010 ،

)232

حددت المادة ( )16من ميثاق عصبة األمم في فقرت ا األولى طبيعة الجزاءات غير
العسكرية علي سبيل المثال ال الحصر ،مثل قطع العالقات التجارية والمالية وقطع التبادل المالي
مع رعايا الدولة المعتدية( .ميثاق عصبة األمم ،المادة )16
الجه هزاءات غي ههر العس ههكرية أو الت ههدابير القسه هرية االقتص ههادية الت ههي ج ههاءت ب هها عص ههبة األم ههم
المتحه ه ه ههدة هه ه ه ههي مسه ه ه ههتوحاة مه ه ه ههن نجه ه ه ههاح تجربه ه ه ههة الته ه ه ههدابير االقتصه ه ه ههادية الته ه ه ههي فرضه ه ه ههت ا اله ه ه ههدول
المنتصه هرة ف ههي الح ههرب العالمي ههة األول ههى عل ههى ألماني هها الم زوم ههة وحلفائ هها ،والت ههي أثبته هت فعاليت هها،
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وبههذلك يكههون الميثههاق لههه أسههبقية إدخههال مف ههوم الج هزاء االقتصههادي فههي منظومههة الج هزاء الههدولي.
(حرب،2010 ،

)234-232

استناداً إلى ميثاق عصبة األمم السابق ،الذي أُسس كي ال يتعرض العالم إلى حرب عالمية
أخرى كالتي حصلت في الحرب العالمية األولى عام 1914؛ والمحافظة على األمن والسلم
الدوليين .حيث ن

ميثاق عصبة األمم على ضرورة حل المشاكل الدولية عن طريق مجلس

العصبة ،وفي حالة عدم توصل المجلس إلى نتيجة ُمرضية ،يجوز لألعضاء التعامل مع
المشكلة وفق ميثاق العصبة؛ والذي ين

على عقوبة الحصار االقتصادي واستعمال القوة

لمعاقبة الدول المتجاوزة( .عادل،2012 ،

)27-26

وفي عام  ،1931وفي قرار خا

تقرر أن تكون العقوبة االقتصادية السالح الرئيسي

ائيا ل ا في عام 1936؛ باعتراف
للعصبة ،وتم تطبيقه على إيطاليا بعد غزوها الحبشة وضم ا ن ً

وبناء
األغلبية الساحقة من أعضاء العصبة في أكتوبر  1935باالعتداء اإليطالي على الحبشة،
ً

المادة ()16

على تقرير اللجنة المشكلة في إبريل  1935لتدارس األزمة وبضرورة تطبيق ن

ممثال عن
من الميثاق على إيطاليا ،أوصت الجمعية العامة األعضاء بتشكيل لجنة تنسيق تضم ً
كل من م يساعدها خبراء م مت ا دراسة وتنسيق اإلجراءات الواردة في ن
وتمخض عن اللجنة خمس مقترحات مؤقتة لتس يل إجراءات تطبيق ن
إيطاليا( .محي الدين،2009 ،

المادة (،)16
المادة ( )16على

)43-41

 .1الحظر الفوري لتصدير واعادة تصدير األسلحة والمواد الحربية إلى إيطاليا وقبلته ونفذته 50
دولة.
 .2فرض قيود على المعامالت المالية مع إيطاليا ،وقبلته  50دولة ونفذته  43دولة.
 .3حظر استيراد أية منتجات إيطالية عدا استثناءات مختلفة (الكتب والمطبوعات والذهب
والفضة والنقود المعدنية).
 .4فرض حظر على عدد من المواد األولية الالزمة لصناعة األسلحة والذخائر ومواد الحرب
التي ينتج ا أعضاء العصبة وحظر تصديرها إلى إيطاليا ووافقت على االقتراح  51دولة
وطبقته  45دولة.
 .5تقديم العون المتبادل بين الدول األعضاء وفقًا لن

المادة ( )16في فقرت ا ( )3وذلك

لتخفيف األعباء والمصاعب المترتبة علي تنفيذ العقوبات ،وعلية أوصت اللجنة بان تزيد
15

الدول بيقصى ما يمكن من واردات ا من الدولة التي كانت السوق االيطالية حيوية بالنسبة ل ا
وحرمت من ا بسبب تطبيق ا للعقوبات.
استمرت العقوبات حوالي ش ر وأثرت باالقتصاد اإليطالي ،بالرغم من إعالن بعض الدول
صراحة عدم تنفيذ العقوبات ،وقد شملت العقوبات التالي( :أحمد،2000 ،

)55

 .1شملت العقوبات حظر جميع السلع التي تؤثر في قدرة إيطاليا على الحرب أو التي تزيد من
قدرت ا العسكرية.
 .2اقتصار الحظر على إيطاليا دون إثيوبيا مما يدل على تحديد الوضع بينه عدوان إيطالي
وليس حرًبا ثنائية األطراف.

صدور العقوبات على شكل توصية ال تتسم بالطابع اإللزامي ،وذلك لتس ل على الدول في
ُ .3
الوفاء بالتزامات ا.

ترى الدراسة بين هذه العقوبات تدل على أن المجتمع الدولي آنذاك كان جاداً في حفظ
السلم واألمن الدوليين ،من خالل وقف إيطاليا عن حدها ووقف عدوان ا ضد الحبشة .ومن جانب
آخر ،إن اقتصار العقوبات على إيطاليا دون أثيوبيا يدلل تف م المجتمع الدولي من المعتدي ومن
الضحية ،وتنفيذ العقوبات بالرغم من أن التوصيات غير ملزمة وأن بعض الدول ممكن أن
تتضرر مصالح ا إال أن ا نفذت التوصيات من باب الحر

من عدم تكرار االعتداء بشكل أو

بآخر .ولكن لماذا لم تفرض منظمة األمم المتحدة قيودا على إسرائيل كما فعلت عصبة األمم مع
ايطاليا ،كون ا دولة احتلت أراضي الغير بالقوة العسكرية ،وتنت ك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل
واضح؟
كما تالحظ الدراسة أن استعمال الجزاءات االقتصادية كوسائل ضغط مالية واقتصادية
إلجبار الدول على احترام التزامات ا ،وهذه الجزاءات ل ا تيثير مباشر على الدول في ظل تداخل
المصالح التجارية واالقتصادية.
فقد تضمن ميثاق عصبة األمم هذه الجزاءات المتمثلة بقطع العالقات التجارية والمالية،
اما بمساعدة متبادلة في تنفيذ هذه الجزاءات .وت دف هذه الجزاءات إلى
وقد تضمن ً
أيضا التز ً
إرغام دولة ما على التوقف عن القيام بعمل عدائي خارج حدودها ،فقد فرضت جزاءات اقتصادية
من قبل العصبة ضد إيطاليا الحتالل ا الحبشة عام ( .1936الدليمي،2004،

16

)15-20

 2-2-2-2المقاطعة في ميثاق منظمة األمم المتحدة:
تعتبر منظمة األمم المتحدة ثاني أكبر منظمة دولية ت تم بحفظ األمن والسالم العالمي ،وقد
تيسست على أنقاض عصبة األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية .التي فشلت في تحقيق
أبدا عدم جدوى العقوبات االقتصادية ،ألن منظمة األمم المتحدة تمسكت
أهداف ا ،وهذا ال يعني ً
بالعقوبات االقتصادية من بعد عصبة األمم؛ كيحد الوسائل العقابية والردعية التي تعتمد علي ا

في إرساء مبادئ قواعد األمن والسلم الدوليين.
وقد تضمن ميثاق األمم المتحدة مصطلح العقوبات ،ولكنه استخدم عدة مصطلحات
للداللة على فكرة العقوبات مثل اإلجراءات (المادة  ،)1()39وكذلك استخدم مصطلح تدابير في
أكثر من مادة من ا المواد ( ،)42،41،40كما استخدم الغالبية العظمي من فق اء القانون الدولي
مصطلح الجزاء وذلك للتعبير عن العقوبات الدولية وللمصطلح األخير داللة أقوى للتعبير عن
اإلجراءات والتدابير الواردة في الميثاق( .سليم،2008 ،

)10

وقد عرفت محكمة العدل الدولية الجزاءات "بين ا عبارة عن التدابير التي يتخذها المجلس
طبقًا للمواد ( )42،41،39من ميثاق األمم المتحدة ضد الدولة التي تنت ك أو ت دد بانت اك
تع دات ا الدولية وبشكل ي دد السلم واألمن الدوليين"( .بوبكر،2008 ،

)14

ُيستخدم هذا الجزاء ذا الصبغة السياسية للتعبير عن عدم الرضي من دولة ما تجاه عمل

غير ودي قامت به دولة أخرى ضدها .ولم ين
األمم المتحدة فقد ن

ميثاق عصبة األمم على هذا الجزاء ،أما ميثاق

صراحة على هذا الجزاء في الفصل السابع ضمن الجزاءات غير

العسكرية( .المالكي،2000 ،

.)80-70

ولقد تتضمن ميثاق األمم المتحدة الجزاءات المتمثلة بالمقاطعة االقتصادية للدولة المخلة
بالتزامات ا الدولية ،وقد استعملت الجزاءات االقتصادية من قبل مجلس األمن على العراق بعد
)15-20

دخوله الكويت عام ( .1990الدليمي،2004 ،

( )1المادة( )39من ميثاق األمم المتحدة :يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع ت ديد للسلم أو إخالل به أو

كان ما وقع عمالً من أعمال العدوان ،ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً ألحكام
المادتين  41و 42لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه( .األمم المتحدة ،الفصل السابع)
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وهنا يتسيل الباحث لماذا اتخذ مجلس األمن جزاءات اقتصادية ضد العراق في عام
1990م ،ولم يتخذ مثل هذه العقوبات ضد إسرائيل التي احتلت األراضي الفلسطينية ،وطردت
الشعب الفلسطيني من أرضة ،وترتكب الجرائم ضده أمام مسمع ومرئى العالم؟

 1-2-2-2-2المقاطعة في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:
المحورية التي يرتكز علي ا الفصل السابع من

تعتبر المواد ( ،)42،41،40،39النصو

ميثاق األمم المتحدة ،فمن خالل ا ُيصدر مجلس األمن ق ارراته ويتخذ تدابير عندما تكون هناك

حاالت ت ديد للسلم واألمن الدوليين أو اإلخالل ب ما .في حقيقة األمر تعتبر المواد

( )42،41،40،39هي الركائز األساسية التي يقوم علي ا الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة ،والتي تعالج موضوع المقاطعة الدولية( .عادل،2012 ،

)65-64

إن مجلس األمن له أن يتخذ من التدابير واإلجراءات المنصو
ّ

علي ا في مواد الفصل

السابع بغية الحفاظ علي السلم واألمن الدوليين ،أو إعادت ما إلي نصاب ما ،وهذا ما تشير إليه
المادة( )39من الميثاق التي تُمثل المدخل لمواد الفصل السابع الذي يعد أهم وأخطر الفصول،
وذلك من خالل تمتع مجلس األمن بموجب الفصل السابع بسلطات واسعة ،حيث يعود إليه القول
بوجود أو عدم وجود ت ديد للسلم( .محي الدين،2009 ،
تن

)60

المادة ( )39على أنه " يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع ت ديد للسلم أو

ويقدم في ذلك توصياته أو ُيقرر ما يجب اتخاذه
اإلخالل به أو وقع عمل من أعمال العدوانُ ،
من التدابير طبقا إلحكام المادتين ( ( .")42،41ميثاق األمم المتحدة ،المادة )39

المادة ( )39تؤكد بين مجلس األمن يفرض العقوبات االقتصادية بعد تيكده بين هناك إما
ديدا للسلم أو إخالل به أو وقع عمل من أعمال العدوان.
ت ً
أما المادة ()40

()1

من ميثاق األمم المتحدة ،جاءت بآلية التدابير المؤقتة التي يحتكم إلي ا

مجلس األمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصو

علي ا في المادة ()39؛ حيث

( )1المادة ( )40من ميثاق األمم المتحدة :منعاً لتفاقم الموقف ،لمجلس األمن ،قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ
التدابير المنصو

علي ا في المادة  ،39أن يدعو المتنازعين لألخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير

مؤقتة ،وال تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالب م أو بمركزهم ،وعلى مجلس األمن أن يحسب

لعدم أخذ المتنازعين ب ذه التدابير المؤقتة حسابه( .األمم المتحدة ،الفصل السابع)
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تن

منعا لتفاقم الموقف ،لمجلس األمن ،قبل أن ُيقدم توصياته أو يتخذ التدابير
على أنه " ً

المنصو

ستحسنا من
علي ا في المادة ) ،(39أن يدعو المتنازعين لألخذ بما يراه ضرورًيا أو م
ً

تدابير مؤقتة ،وال تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين ومطالب م أو بمركزهم ولمجلس األمن أن
يحسب لعدم أخذ المتنازعين ب ذه التدابير المؤقتة حسابه " ( .ميثاق األمم المتحدة ،المادة )40
والمادة ( )41تن

على أنه " لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال

تتطلب استخدام القدرات المسلحة لتنفيذ ق ارراته ،وله أن يطلب إلى أعضاء األمم المتحدة تطبيق
هذه التدابير ويجوز أن يكون من بين ا وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية
كليا وقطع
والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفًا جز ًئيا أو ً

العالقات الدبلوماسية"( .ميثاق األمم المتحدة ،المادة )41

1.1.2.2.2.2ق اررات مجلس األمن الخاصة بالمقاطعة:
أوالً :مجلس األمن وروديسيا وجنوب إفريقيا:
بناء على ما ورد في ن
ً

المادة ( ،)41أصدر مجلس األمن ق اررين رقهم ( )217-216فهي

نوفمبر  1965ضد روديسيا( ،)1حيث اعتبر الوضع في ا مهن المحتمهل أن يهؤدي إلهى ت ديهد للسهلم
واألمن الهدوليين ،وبالتهالي منهع تزويهدها باألسهلحة والمعهدات والمهواد الحربيهة والنفطيهة ،وطلهب مهن
ال ه ه ههدول أن تس ه ه ههعى إله ه ه هى قط ه ه ههع عالقات ه ه هها الدبلوماس ه ه ههية مع ه ه هها ،لك ه ه ههن وبع ه ه ههد اس ه ه ههتمرار ت ه ه ههدهور
الوضههع هنههاك ،أصههدر مجلههس األمههن الق هرار ( )232بتههاريخ  6ديسههمبر ،1966والههذي أشههار فيههه
مجل ههس األم ههن ان ههه يعم ههل وفق هها ل ههن
(شمالوي،2002 ،

الم ههادة ( ،)41-39وق ههام بتش ههديد العقوب ههات عل ههى روديس ههيا.

)26

من أهم الق اررات التي تبناها مجلس األمن الدولي ،والتي أظ رت سلطته القانونية في اتخاذ
تيسيسا على المادة ( )41هو ق ارره في  23يوليو ،1970
التدابير واإلجراءات غير العسكرية
ً
ديدا للسلم واألمن الدوليين ،وطالب بتشديد
والذي قرر فيه أن الوضع في جنوب إفريقيا ُيشكل ت ً

رسميا بجم ورية روديسيا ،وهي دولة غير معترف ب ا تقع في جنوب إفريقيا ،وتشكل
( )1روديسيا :تعرف
ً
المنطقة التي تعرف حاليا باسم زيمبابوي وعاصمت ا هراري .حيث أُعلن استقالل ا باعتراف بريطانيا واألمم
المتحدة تحت اسم جم ورية زبمبابوي .وجاء قرار مجلس األمن بعد محاولة الحكومة التي يسيطر علي ا البيض

لتيخير التحول نحو األغلبية السوداء( .موسوعة ويكييبديا)
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الحظر على األسلحة واآلالت العسكرية .وأهم بعض ما توصل إليه في هذه القضية تطبيقًا
لن

المادة ( )41تحت رقم  283بتاريخ  1970ما يلي( :عادل،2011 ،

)39-38

 .1امتناع الدول عن إقامة أية عالقات دبلوماسية أو قنصلية مع جنوب إفريقيا.
 .2قطع صلة شركات دول مع غيرها من الشركات واالمتيازات في ناميبيا.
 .3كف الدول عن منح التراخي

واالئتمانات والدعم المالي ألي شخ

معنوي أو طبيعي

يم ّكنه من تس يل عالقته ومبادالته التجارية في ناميبيا.
 .4منع الدول أي استثمارات جديدة أو حتى منح الحماية ل ا والتي يمكن أن تقوم ب ا شركات
تحت إشراف ا أو تحت إشراف دول أخري في ناميبيا.
تشير الدراسة بين هذه التوصيات تُؤكد تطبيق المادة ( )39بالكامل على إقليم ناميبيا()1؛
واألخذ ببعض اإلجراءات التي وردت في المادة ( )41بدعوة الدول إلى قطع عالقات ا الدبلوماسية
والقنصلية مع جنوب إفريقيا ،وعدم االعتراف بتواجد دولة جنوب إفريقيا في إقليم ناميبيا.
ثانياً :مجلس األمن والعراق:
أيضه ها قه هرار مجل ههس األم ههن رق ههم ( )660الص ههادر ف ههي  2أغس ههطس  ،1990حي ههث ق ههرر في ههه
ً

مجل ههس األم ههن" أن ههه يوج ههد خ ههرق للس ههلم واألم ههن ال ههدوليين فيم هها يتعل ههق ب ههالغزو الع ارق ههي للكوي ههت(.)2
(سليم،2008 ،

)88-89

يعتبر القرار ( )660إحدى الق اررات الخاصة بالمقاطعة ،حيث تم فرض عقوبات اقتصادية
وجويا وبرًيا ،عالوة على اإلدانة الواضحة للعدوان العراقي على الكويت
وحصار بحرًيا
ًا
دولية
ً
والمطالبة باالنسحاب الفوري غير المشروط للقوات العراقية من الكويت .كما يدعو إلى البدء

( )1ناميبيا وتعرف رسميا بجم ورية ناميبيا وهي دولة تقع في جنوب غرب قارة إفريقيا ،حصلت علي استقالل ا
من جنوب إفريقيا في  21مارس  .1990حيث احتلت ا دولة جنوب إفريقيا في عام  ،1915وبعد العديد من
المحاوالت الفاشلة من قبل األمم المتحدة إلقناع جنوب إفريقيا للموافقة على تنفيذ قرار األمم المتحدة رقم ،435

الذي اعتمد من قبل مجلس األمن لألمم المتحدة في عام  1978باسم خطة إن اء االستعمار المتفق علي ا دوليا

لناميبيا ،االنتقال إلى االستقالل بدأت أخي ار في عام  1988تحت الثالثية اتفاق دبلوماسي بين جنوب إفريقيا
وأنغوال وكوبا ،مع االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية بصفة مراقب ،والتي بموجب ا وافقت جنوب إفريقيا
رسميا في  21مارس ( .1990موسوعة
على سحب وتسريح قوات ا في ناميبيا ،وأصبحت البالد مستقلة
ً
ويكيبيديا).

( )2في مطلع فجر  2أغسطس  1990دخل الجيش العراقي إلى الكويت وقام بالسيطرة على مراكز رئيسية في

شتي أنحاء الكويت( .موسوعة الجزيرة)
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بمفاوضات مكثفة لحل خالفات ما ،وقدم مشروع هذا القرار كل من فرنسا وبريطانيا والواليات
المتحدة األمريكية ،وقد حاز هذا القرار على ( )14صوتًا مع امتناع اليمن عن التصويت .مع
العلم بين هذا القرار صدر منذ الساعات األولى الجتياح القوات العراقية للكويت وتم خالله
االستناد إلى المادتين ( )40،39من الميثاق( .أبي خليل،2009 ،

)136-135

القرار رقم ( ،)661صدر هذا القرار بتاريخ  6أغسطس  1990لفرض جزاءات شهاملة علهى
العراق من دون انتظهار ردة الفعهل علهى القهرار ( ،)660وأنشهئت لجنهة ترصهد ههذه الجهزاءات ومنهع
جميه ههع اله ههدول مه ههن اسه ههتيراد أي مه ههن السه ههلع والمنتجه ههات الته ههي يكه ههون مصه ههدرها الع ه هراق والكويه ههت،
باإلضه ههافة إل ه هى منه ههع جميه ههع اله ههدول مه ههن ته ههوفير األم ه هوال والم ه هوارد الماليه ههة واالقتصه ههادية لحكومه ههة
العه ه ه هراق أو أي ه ه ههة مش ه ه ههاريع تجاري ه ه ههة أم ص ه ه ههناعية أو للم ارف ه ه ههق العام ه ه ههة ف ه ه ههي العه ه ه هراق أو الكوي ه ه ههت.
(أبي خليل،2009 ،

)136

ترى الدراسة أن القرار ( )661قد قرر فرض الجزاءات االقتصادية والمنصو
إطار الفصل السابع من الميثاق ،في إطار اإلجراءات المنصو

علي ا في

علي ا في المادة ( ،)41وقد

جاء هذا القرار عقب القرار ) (660ب ذه السرعة دون أن يترك المجال للمفاوضات بين الطرفين
المتنازعين ،كما جاء القرار السابق من أجل فرض العقوبات االقتصادية على العراق وهذا يدل
على أن القرار ) (660كان بداية و مقدمة للقرار ).)661
ثالثًا :مجلس األمن وهايتي:
لعل أ برز األمثلة للمقاطعة االقتصادية والتي كان ال دف من ا إعادة الشرعية الدولية لنظام
الحكم في هاييتي ،ما تضمنه القرار رقم ( )731الذي أصدره مجلس األمن باإلجماع بفرض
حظر تجاري شامل ضد هايتي ،حيث بدا تنفيذه في  23يونيو  ،1993ب دف دفع الحكومة
العسكرية في هاييتي إلى إعادة الرئيس المخلوع "جون ارستيد" الذي أُطيح به في انقالب عسكري
في سبتمبر  ،1991حيث ن

القرار بتجميد أموال هايتي في الخارج ومنع جميع الدول بيع أو

نقل أو تصدير البترول إلي ا وحظر تصدير األسلحة والمعدات والطائرات وقطع الغيار والسفن.
(بن عطية،2002 ،

)42

ابعا :مجلس األمن وكوريا الشمالية:
رً

كذلك تظ ر المقاطعة االقتصادية جلياً أثناء تعامل مجلس األمن مع الملف الكوري

الشمالي ،حيث أصدر القرار رقم ( )1718بتاريخ  14أكتوبر  2006بموجب الفصل السابع ،بعد
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أن أعلنت كوريا الشمالية أن جيش ا أجرى تجربة نووية ناجحة تحت األرض .استند هذا القرار
إلى القرار رقم ( )1540الذي يمنع انتشار األسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية ،وكذلك وسائل
ديدا للسلم واألمن الدوليين والجزاءات المقررة بموجب هذا القرار وزعت
إيصال ا ألن ذلك يشكل ت ً
علي ثالثة أنواع( :حرب،2010 ،

)606

 .1حظر بيع أو نقل أو تصدير معدات أو آليات أو أنظمة عسكرية دفاعية إلى حكومة كوريا
الشمالية.
 .2تجميد األموال واألصول المالية والموارد االقتصادية العائدة لكوريا الشمالية من جميع الدول
األعضاء بالمنظمة األممية ،ومنع عبور أو دخول األشخا

من كوريا الشمالية ألراضي

الدول األعضاء طبقًا لالئحة لجنة الجزاءات المناط ب ا تنفيذ القرار ).(1718
 .3فرض جزئي لتدبير عسكري من المادة ( )42من الميثاق يقضي بفرض عمليات تفتيش
الشحن القادمة من كوريا الشمالية أو المتوج ة إلي ا.
 2-2-2-2-2دور الجمعية العامة في المقاطعة:
لق ههد أعطه هى ميث ههاق األم ههم المتح ههدة الجمعي ههة العام ههة األس ههاس الق ههانوني لحف ههظ الس ههلم واألم ههن
الههدوليين بشههكل عههام ،حيههث يتمثههل األسههاس القههانوني الههذي تسههتند إليههه الجمعيههة العامههة فههي إصههدار
ق اررات هها أثن هاء مباش هرت ا لههدورها بموجههب الفصههل ال اربههع ،والههذي كههل نصوصههه تعطههي الصههالحيات
الكاملة للجمعية العامة لمناقشة أي مسالة لحفظ السلم واألمن الهدوليين ثهم تقهدم توصهيات ا لمجلهس
األمه ههن اله ههذي يبه ههادر إل ه هى اتخه ههاذ الق ه ه اررات الراميه ههة لتحقيه ههق الغايه ههة المرج ههوة مه ههن هه ههذه التوصه ههيات.
(إلياس،2008-2007 ،

)35

الفقرة ( )2من المادة ( )11من الميثاق تن

على " للجمعية العامة أن تناقش أي مسالة

لحفظ السلم واألمن الدوليين ،يرفع ا إلي ا أي عضو من أعضاء األمم المتحدة ،ومجلس األمن
أو أي دولة ليست عضو من أعضائ ا ،وأن تقدم توصيات ا بصدد هذه المسالة للدولة أو الدول
معا( .ميثاق األمم المتحدة ،المادة )11
صاحبة الشين أو لمجلس األمن أو لكلي ما ً

بارز في اقتراح الجزاءات ضد جنوب إفريقيا ،بسبب سياست ا
دور ًا
كان للجمعية العامة ًا

الداخلية ،أو موقف ا من إقليم جنوب غرب إفريقيا ،باتخاذ إجراءات شديدة في مواج ة جنوب
إفريقيا ،بما في ذلك قطع المبادالت االقتصادية مع ا ،كما طلبت الجمعية العامة من مجلس
األمن في نفس القرار طرد جنوب إفريقيا من األمم المتحدة( .سليم،2008 ،
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 3-2-2-2المقاطعة في ميثاق جامعة الدول العربية:
ار رقم ( )16بتاريخ  2ديسمبر
أُنشئت جامعة الدول العربية عام  ،1945وأصدرت قرًا

 1945بمقاطعة البضائع والصناعات الي ودية ،وشكلت لجنة لتنفيذ تلك المقاطعة .وعلى أهمية
هذه الخطوة في تلك المرحلة ال امة ،إال انه يبدو أن قرار الجامعة أُتخذ على عجل دون أن تكون
هناك دراسة واضحة حول مف وم وكيفية تطبيق نظام المقاطعة( .عمر،2003 ،

)19

وفي دورة مجلس الجامعة الثانية والعشرين في  11ديسمبر  ،1945قّرر تطبيق الصياغة
لإلطار القانوني ،حيث ُحددت القواعد المنظمة للمقاطعة ،ويشمل اإلطار التنظيمي لمقاطعة

إسرائيل :قيام مكتب رئيسي ومقره دمشق ،يديره مفوض عام ،يعينه األمين العام للجامعة العربية،
ويرتبط به تيمين االتصاالت بالمكاتب المختصة بشؤون المقاطعة في الدول العربية ،ب دف

تنسيق أعمال ا ،واستمرار أنشطت ا وتحتفظ لجنة المقاطعة العربية بمشروعيت ا من مختلف
)152

المواثيق واألعراف الدولية( .السعدون،2008 ،

وترى الدراسة أن قرار المقاطعة العربية يعتبر من الق اررات ال امة التي اتخذت ا الجامعة
العربية بالرغم من أنه صدر في بداية تشكيل ا ،حيث عمل على توحيد المجموع العربي آنذاك في
خندق مقاطعة إسرائيل ألن ا تعتدي على جزء أصيل من األرض العربية .وكان القرار في
البدايات قوي وأثر بإسرائيل ولكن مع مرور الوقت وتغير الظروف الدولية ،ضعفت المقاطعة
العربية تدريجياً وصوالً إلى اتفاق السالم بين مصر واسرائيل عام  ،1978حيث يعتبر نقطة
تحول كبيرة في المقاطعة العربية إلسرائيل.
وتنقسم المقاطعة التي أقرت ا جامعة الدول العربية إلى ثالث درجات( :وكالة وفا)2016 ،
 .1مقاطعة السلع ذات ش ادات المنشية اإلسرائيلية.
 .2مقاطعة الشركات األجنبية العاملة في إسرائيل.
 .3مقاطعة الشركات األجنبية التي ل ا عالقة بالشركات اإلسرائيلية.
مطالبة السلطات العربية في الدول المختلفة بتنفيذ اإلجراءات المطلوبة من ا في هذا
المجال ،وتتم هذه المقاطعة في عدة مجاالت من ا :االستيراد والتصدير ،والمناطق الجمركية
الحرة ،ومراقبة األسواق المالية والمصاريف وتعامالت التجار ،ومكافحة الت ريب ،ومراقبة الحدود،
ومعاقبة الشركات األجنبية التي تعاون إسرائيل ،خاصة شركات الطيران والمالحة واإلنتاج
السينمائي( .حمدان ،د.ت،

)23-21
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 4-2-2-2المقاطعة في ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي:
التزمت منظمة التعاون اإلسالمي بمقاطعة إسرائيل بموجب القرار رقم ) (12/15الصادر
عن المؤتمر اإلسالمي الثاني عشر لوزراء الخارجية المنعقد في بغداد عام  ،1981وقد
لسبل
مكتبا
خصصت جامعة الدول العربية ً
خاصا بالمقاطعة ،وأوكل ل ذا المكتب دراسة أنجح ا ُ
ً
والوسائل لمقاطعة إسرائيل ،ووضع األسس والبرامج الكفيلة بتحقيق تطبيق أحكام المقاطعة
االقتصادية ضد إسرائيل في جميع الدول األعضاء ،والتنسيق مع المكتب العربي المنبثق من
مجلس جامعة الدول العربية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية لتطبيق إحكام المقاطعة االقتصادية
ضد إسرائيل في الدول اإلسالمية( .السعدون،2008 ،

)155

كما طالب القرار رقم ( ،)14/8الصادر عن المؤتمر اإلسالمي الرابع عشر لوزراء
الخارجية الذي انعقد في دكا بجم ورية بنغالديش سنة 1983م ،كالً من الغرف اإلسالمية،
والمراكز اإلسالمية لتنمية التجارة ،ومجلس محافظة البنوك المركزية ،والسلطات النقدية ،والبنك
اإلسالمي للتنمية ،واتحاد البنوك اإلسالمية ،والتنسيق الكامل مع المكتب اإلسالمي لمقاطعة
إسرائيل ،لتحقيق أوسع قدر من الفعالية لتطبيق أحكام المقاطعة في جميع الدول اإلسالمية.
(السعدون،2008 ،

)156

تنفي ًذا للقرار رقم ) (215/5الصادر عن المؤتمر اإلسالمي الخامس عشر لوزراء الخارجية
المنعقد في صنعاء عام 1984م ،تم إعداد القانون اإلسالمي الموحد لمقاطعة إسرائيل ،والمبادئ
العامة للمقاطعة ،وتحديد اختصاصات المكاتب اإلقليمية اإلسالمية لمقاطعة إسرائيل ،ولقد تم
اعتماد هذه الوثائق بالقرار رقم ) )16/5الصادر عن المؤتمر اإلسالمي السادس عشر في يناير
1986م.
كما أصدر المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية في دورته التاسعة والعشرين المنعقد في
الخرطوم بجم ورية السودان في الفترة من  27-25يونيو 2002م وق ارره رقم ) )56/29بشين
االلتزام بتطبيق إحكام المقاطعة ضد إسرائيل)www.oic-oci.org( .
يرى الباحث من خالل سرد الق اررات الخاصة بالمقاطعات والعقوبات والجزاءات الدولية،
أن ا جمعياً تمثل سابقة في المواثيق الدولية ،وتم استخدام ا بعدة نماذج وأشكال مختلفة ضمن
الشرعية الدولية ،وحققت نجاحات في العديد من ا .وهذا يؤكد على قدرة المجتمع الدولي إذا
وجدت النوايا الصادقة أن يطبق الق اررات الدولية ويفرض على إسرائيل المقاطعة بحكم أن ا دولة
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معتدية ومحتلة لفلسطين؛ وتُطبق نظام األبارت ايد( )1والتفرقة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني،
ومن خالل النماذج السابقة للمقاطعات في المواثيق الدولية ،نجد أن كل األسباب الباعثة
للمقاطعات والعقوبات موجودة بإسرائيل وال تحتاج إلى توضيح ،وبالتالي كما طُبقت الق اررات
الدولية ضد دولة جنوب إفريقيا سابقًا وضد العراق في 1990م وغيرها ،كان من المفروض على
المجتمع الدولي المتمثل في المنظمات الدولية أن تكون له كلمة حق باتجاه الشعب الفلسطيني
والضغط على إسرائيل حتى تنصاع للق اررات الدولية.

( )1االبارتهايد :مصطلح استعير من اللغة اإلفريقية ويعني الفصل " ،"separationواستخدم في جنوب إفريقيا لإلشارة إلى
السياسية التي ابتدأت ا حكومة الحزب الوطني بعد عام  ،1948وغالباً ما ينقل إلى اإلنجليزية في العبارة التي تبدو غير
جارحة "سياسة التنمية التمييزية" ( ،)policy of separate developmentولقد ذاع انتشار مصطلح "ابارت ايد" على
نطاق واسع ،وأصبح من الشائع استخدامه في جنوب إفريقيا ليشير إلى جملة من الظروف التي أضيفت في ا صبغة على
التمييز العنصري بقوة القانون ،كما هو الحال بالنسبة ألنظمة االحتالل اإلسرائيلي( .أشكروفت ،وهيلين،2010 ،
.)67
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 3-2المبحث الثاني
نماذج المقاطعة في العالقات الدولية
تعتبر المقاطعة أسلوباً قديماً جديداً في العالقات الدولية ،حيث تستخدم ضد أي نظام
يعتدي على دولة أخرى أو على شعبه مخالفاً قواعد القانون الدولي وقوانين حقوق اإلنسان،
لتحقيق العدالة واألمن والسلم الدوليين .ول ا أشكال متنوعة من ا المقاطعة االقتصادية
والدبلوماسية واألكاديمية والثقافية والرياضية .ولقد زخر التاريخ اإلنساني على مر العصور
بالكثير من األمثلة واألشكال التي استخدم في ا سالح المقاطعة كوسيلة من وسائل الضغط؛
النصياع الطرف المعتدي لق اررات الشرعية الدولية ،ولكن من الصعب علينا حصر كل نماذج
المقاطعة كيداة من أدوات الضغط الفعال التي تمارس على الدول التي خالفت القانون الدولي،
وسوف تتطرق الدراسة إلى نموذجين من المقاطعة في العالقات الدولية ،األول نتيجة
ق اررات دولية والثاني نتيجة مبادرات شعبية.
 1-3-2المقاطعة نتيجة قرارات دولية وإقليمية وعربية:
المقاطعة نتيجة ق اررات دولية كانت ومازالت تتم إما عن طرق المنظمات الدولية أو
اإلقليمية ،أو بشكل دولي ضد أي دولة ال تحترم ق اررات الشرعية الدولية أو قواعد القانون الدولي
وقوانين حقوق اإلنسان باالعتداء على دولة أخرى أو باضط اد أفراد شعب ا ومن أمثلة ذلك:
النموذج األول :مقاطعة جنوب إفريقيا:
هذا النموذج يصور لنا تطبيق المقاطعة االقتصادية في أول صورها والتي وقعت ضد دولة
جنوب إفريقيا ،بالتوقف عن ممارست ا العنصرية التي تنت ج ا ،وألن حكومة جنوب إفريقيا لم
تمتثل ل ذه الق اررات ،تم توقيع عقوبات دولية علي ا ،وبد ًء بالحظر االقتصادي عام1963م،
وتطورت حتى شملت جميع المعامالت التجارية واالقتصادية ،وقد القت هذه التدابير قبول معظم

عاما حتى حققت في
دول العالم؛ مما ضمن تحقيق نجاح كبير ل ا ،واستمرت حوالي ثالثين ً
ن ايت ا جميع أهداف ا وأ ّجبرت حكومة جنوب إفريقيا على إجراء انتخابات حرة والتخلي عن

سياست ا العنصرية( .أحمد،2000 ،

)40

تصاعدت وتيرة االعتراضات الدولية على نظام األبارت ايد في جنوب إفريقيا منذ الستينيات،
وجاء هذا التصاعد بالتزامن مع المعارضة الداخلية السلمية ،التي مارست خالل ا "حركة
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المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على جنوب إفريقيا" ضغوطاً هائلة على نظام
األبارت ايد وع ّجلت في ان ياره عام  ،1994ولكن هذا االن يار لم يكن بفضل المقاطعة وحدها،
دوليا أحد األركان الرئيسية التي قام علي ا الكفاح
فقد كان للتضامن الدولي والعزلة المفروضة ً

المناهض لألبارت ايد( .جمجوم)2008 ،

لقد كان الموقف الدولي من نظام الفصل العنصري (أبارت ايد) في جنوب إفريقيا موحداً،
وتم فرض مقاطعة دولية شملت النواحي االقتصادية والثقافية والرياضية؛ وبدأت إجراءات عزل
نظام األبارت ايد في العام  ،1950ومع ذلك كانت أبرز دولة حافظت على عالقات ا مع نظام
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا هي إسرائيل خاصة فيما يتعلق بتصدير إسرائيل السالح ل ا
في ظل المقاطعة االقتصادية الدولية المفروضة علي ا( .وكالة وفا)2016 ،
النموذج الثاني :المقاطعة العربية إلسرائيل:
هه ههذا النمه ههوذج يتمثه ههل فه ههي اتخه ههاذ مجله ههس الجامعه ههة العربيه ههة فه ههي مه ههايو ،1951ق ه ه ار اًر بإنشه ههاء

ج ه ههاز للمقاطع ه ههة العربي ه ههة إلسه ه هرائيل ،وح ه ههددت م ه ههام ج ه ههاز المقاطع ه ههة عله ه هى الش ه ههكل الت ه ههالي:
(حمدان ،د .ت،

(21-20

 .1تنسيق الخطط والتدابير المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.

 .2مراقبة تطور االقتصاد اإلسرائيلي ،ووضع الخطط الالزمة للحد من تحقيق آمال إسرائيل
االقتصادية ،والتخطيط إلحباط كل ما من شينه أن يدعم االقتصاد اإلسرائيلي.
 .3إنشاء مكاتب لمقاطعة إسرائيل في كل الدول العربية األعضاء بالجامعة العربية ،وبذلك
تكون المقاطعة الشعبية التي كانت قائمة قبل قيام الكيان الص يوني قد تطورت إلى مقاطعة
شاملة صدر قانون ا الموحد في  14أكتوبر  ،1956وتضمن هذا القانون منع األفراد
وال يئات والمؤسسات الرسمية العربية من:
 عقد االتفاقيات االقتصادية مع إسرائيل. دخول البضائع اإلسرائيلية إلى الدول العربية. منع التعامل مع الشركات التي تشمل ا قوانين المقاطعة ،والتي تدخل ضمن التصنيفاتالمتفق علي ا حسب القانون المتفق عليه .وقد حدد هذا القانون جزاءات صارمة تتخذ ضد
كل من يخالف لوائح المقاطعة والتي تشمل الحبس لمدة ال تقل عن ثالث سنوات.

27

لقد أثرت المقاطعة العربية بإسرائيل ،رغم الثغرات التي وجدت في ا ،حيث ق ّدر بعض
الخبراء خسائر االقتصاد اإلسرائيلي نتيجة فقدان الفر

االقتصادية بسبب تلك المقاطعة بحوالي

 %10من الناتج القومي ،إضافة إلى ذلك كانت السبب في متاعب كثيرة للعديد من الشركات
األجنبية التي تتعامل مع إسرائيل ،مما دفع العديد من هذه الشركات والوكاالت إلى رفض التعامل
مع الكيان الي ودي خوفًا من أثار المقاطعة العربية ل ا( .حمدان ،د.ت،

)22

ترمي المقاطعة العربية إلى منع البلدان العربية من الدخول في عالقات اقتصادية بطريق
مباشر أو غير مباشر ،ولتحقيق ذلك تقدم المكتب الرئيسي باالشتراك مع المكاتب اإلقليمية
للمقاطعة بتوصيات ،أقرها مجلس جامعة الدول العربية في دوراته المختلفة ووضعت ا البلدان
العربية موضع التنفيذ( .جودة،2006 ،

)49

يعتبر مبدأ منع التعامل مع إسهرائيل بطريهق مباشهر حقيقهة أساسهية مفادهها أن إسهرائيل تفتقهر
إلى المواد األولية الالزمة لصناعت ا وكذلك المواد الغذائية ،والبد ل ا مهن إذن السهتيراد احتياجات ها
ويفضههل أن يكههون مههن الههبالد القريبههة من هها لتههوفير الوقههت والنفقههات،
مههن تلههك الم هواد مههن الخههارجُ ،

فإسرائيل إذن بحاجة إلى البلدان العربيهة وخاصهة المجهاورة ل ها لتهيمين احتياجات ها مهن تلهك المهواد.
(ال ندي،1975 ،

)18

وبالنسبة للصناعة ،فإن إسرائيل في أشد الحاجة إلى تصريف منتجات ا الصناعية في
أيضا
األسواق العربية ،نظ اًر لقرب هذه األسواق من ا ،ولكون ا ذات قدرة شرائية واسعة وباإلمكان ً

استثمار رؤوس األموال الص يونية في هذه البالد ،وهذا يؤدي إلى خسارة تصيب االقتصاد
اإلسرائيلي بدرجة ال يقوى على تحمل ا على المدى البعيد إذا تم االلتزام بعدم التعامل مع إسرائيل
بطريق مباشر أو غير مباشر( .ال ندي،1975 ،

)18

لم هها كان ههت المقاطعه ههة العربي ههة ق ههد حالهههت دون تمك ههين إسه هرائيل م ههن غ ههزو األسه هواق العربيهههة
بمنتجات ا الز ارعية والصناعية ،فالبهد أن تهذهب بمنتجات ها إلهى أسهواق أخهرى حيهث توجهد إمكانهات
دائما إليجاد أسواق لتصريف إنتاجه ،وكلما اتسعت تلك األسواق اتسعت
تصريف ا .والمنتج يسعى ً
دائ هرة تص هريف المنتجههات ،ممهها يتبع هها زيههادة فههي اإلنتههاج ،واذا انخفههض الطلههب عل هى المنتجههات،
اضطر المنتج إلى خفض إنتاجهه بمها يتناسهب مهع الطلهب ،وكلمها قهل اإلنتهاج كلمها ارتفعهت كلفتهه،
وه ه ه ه ههذا ي ه ه ه ههؤدي ب ه ه ه ههالمنتج إل ه ه ه ههى إغ ه ه ه ههالق مص ه ه ه ههنعه إذا اس ه ه ه ههتمر ه ه ه ه ههذا الوض ه ه ه ههع لفته ه ه ه هرة طويل ه ه ه ههة.
(الردام،1979 ،

)91
28

والدول العربية قسمت مقاطعت ا ضد إسرائيل إلى ثالث درجات ،األولى منع التعامل
المباشر بين الدول العربية واسرائيل ،والثانية منع التعامل مع إسرائيل سواء بصورة مباشرة أو عن
أخير فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل ووضع ا في
طريق وسيط ثالث ،و ًا
قوائم سوداء يحظر التعامل مع أي دولة عربية( .مدار)2014 ،

جاءت المقاطعة العربية إلسرائيل بعد احتالل ا أرض فلسطين ،طبقًا لقرار جامعة الدول
شعبيا بصورة أكبر
طابعا
العربية رقم ( )16في دورته الثانية ديسمبر .1945وأخذت المقاطعة
ً
ً

عندما اندلعت انتفاضة األقصى في ش ر سبتمبر من عام  .2000وق ّدرت جامعة الدول العربية
خسائر دولة الكيان الص يوني المتراكمة من جراء المقاطعة العربية حتى ن اية عام 1999م،

بنحو  90مليار دوالر ،من ا  20مليار قيمة صادرات ص يونية مقدرة للعرب ،و 24مليار دوالر
فضال عن 46مليار دوالر خسائر مباشرة وغير مباشرة
لالستثمارات المتوقفة في الدول العربية،
ً
جراء مقاطعة الشركات العالمية( .عمر،2003 ،

)7

النموذج الثالث :المقاطعة األمريكية لنيكاراغوا وكوبا:
ومن أمثلة المقاطعات وقف المسهاعدات والقهروض واالئتمانهات ،حيهث أصهبحت مهن األمهور
المسلم ب ا في النظام االقتصادي الدولي المعاصر ،وعادة ما تكون ُمقدمة من الدول الكبيهرة إلهى
الدول الضعيفة عبر المصاريف الدولية المعروفة ،ومن أهم نمهاذج الحصهار المهالي مها قامهت بهه
الواليات المتحدة األمريكية ضد دولة نيكاراغوا بدعوى منع التسرب الشيوعي إلى القارة األمريكيهة
ومه هها قامه ههت به ههه مه ههن قب ه هل ضه ههد كوبه هها
(بوبكر،2008 ،

()1

خاصه ههة بعه ههد نجه ههاح ثه ههورة فيه ههدال كاسه ههترو عه ههام .1959

)35-25

النموذج الرابع :المقاطعة ضد روديسيا:
تطبيهق المههادة ( )41ضههد روديسههيا ،عنههدما أصههدر مجلههس األمههن القه اررين ( )217-216فههي
نوفمبر  ،1965واعتبر أن الوضع في روديسيا ممكن أن يودي إلى ت ديد السلم واألمن الهدوليين
وبالتالي عدم تزويدها باألسلحة والمعهدات والمهواد الحربيهة والنفطيهة ،وطلهب مهن الهدول أن تسهعى
إل هى قطههع عالقات هها الدبلوماسههية مع هها ،وبعههد اسههتمرار تههدهور الوضههع هنههاك وبعههد تلههك الج هزاءات
هاء علههى
االختياريههة وضههغط الههدول اإلفريقيههة ،أصههدر الق هرار ( )232بتههاريخ  6ديسههمبر  1966بنه ً
( )1بحلول عام  ،1963كانت كوبا تتجه نحو نظام شيوعي كامل على غرار االتحاد السوفيتي ،مما دفع
الواليات المتحدة لفرض حظر دبلوماسي وتجاري شامل على كوبا(.موقع المعرفة ،الثورة الكوبية)
29

الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،والذي أشار فيه بتشديد الجزاءات على روديسيا( .سليم،
،2008

)48

النموذج الخامس :المقاطعة العربية وحظر البترول:
مهها قههام بههه الملههك فيصههل بههن عبههد العزيههز مههن اسههتخدام سههالح المقاطعههة االقتصههادية بشههكل
مههؤثر ،فههي أعقههاب حههرب  1967وحههرب  ،1973فبعههد يههومين مههن نشههوب الحههرب األولههى ،أعلههن
حظ ههر البت ههرول الس ههعودي ع ههن بريطاني هها والوالي ههات المتح ههدة األمريكي ههة ،وعله هى إث ههر نش ههوب ح ههرب
 ،1973تزعم حركة الحظر البترولهي الهذي شهمل دول الخلهيج ،فكهان ل هذا الحظهر أثهره فهي توجيهه
المعركة( .المقاطعة االقتصادية حقيقت ا وحكم ا،2005 ،

)25

ففي الخامس من يونيو ،1967قرر وزراء البتهرول العهرب المجتمعهون فهي بغهداد قطهع الهنفط
العربههي ومنههع وصههوله إلهى الههدول التههي تعتههدي أو تشههارك فههي االعتههداء علهى الههدول العربيههة .وفههي
أغسههطس 1967أوصههي الههوزراء العههرب فههي مههؤتمر ل ههم فههي بغههداد بإمكانيههة اسههتخدام وقههف ضههخ
البتههرول كسههالح فههي المعركههة ،ولقههد عرضههت هههذه التوصههيات علههى مههؤتمر القمههة العربيهة الههذي عقههد
بالخرطوم في الفترة ( 29أغسطس  1-سبتمبر  ،)1967ورأي الملوك والرؤساء العرب ،بعد دراسة
األمههر ،أن الضههخ نفسههه يمكههن أن يسههتخدم كسههالح إيجههابي باعتبههار البتههرول طاقههة عربيههة يمكههن أن
توجه لدعم اقتصاد الدول العربية التي تيثرت مباشرة بالعدوان ولتمكني ا من الصهمود فهي المعركهة.
(الردام،1979 ،

)141

بعد اندالع حرب السادس من أكتوبر  ،1973عقد وزراء البترول في عشر دول عربية،
ار بالتخفيض الفوري في الناتج البترولي لكل دولة عربية مصدرة
اجتماعاً طارًئا اتخذوا فيه قرًا

للبترول بنسبة ش رية متكررة بحد أدنى نسبته  %5من رقم اإلنتاج الفعلي لش ر سبتمبر ،1973
سعيا للضغط على المجموعة الدولية لكي تفرض على إسرائيل االنسحاب من األراضي العربية
ً

المحتلة؛ وأوصى القرار بين تنال الدول المساندة إلسرائيل نصيباً أكبر من التخفيض ،يتزايد بتزايد
تعاطف ا أو تعاون ا مع إسرائيل ،وأن تنال الواليات المتحدة األمريكية تخفيضاً أكبر بحيث يؤدي
ذلك إلى قطع إمدادات البترول العربي عن ا( .ق اررات المجلس االقتصادي العربي)1970 ،
وفي اجتماع آخر لوزراء البترول العرب عقد في الكويت في الرابع من نوفمبر،1973
ار بحظر التصدير المباشر وغير المباشر للبترول الخام ومنتجاته
أصدر وزراء البترول العرب قرًا

إلى الواليات المتحدة األمريكية وهولندا؛ كما قرروا أن يكون التخفيض في اإلنتاج بنسبة %25
30

من متوسط إنتاج ش ر سبتمبر  1973لكل دولة عربية .ولقد بادرت الدول العربية المنتجة
للبترول بتنفيذ الق اررين وخفضت إنتاج ا من البترول حوالي  %26من اإلنتاج العربي الكلي
يوميا؛ كما طبقت الحظر على تصدير البترول إلى
للبترول ،أي حوالي  4.7مليون برميل
ً
الواليات المتحدة وهولندا( .ق اررات المجلس االقتصادي العربي)1970 ،

أيضا في داخل الواليات المتحدة انعكس أثر هذا الحظر على الحياة العامة ،ف ُخفضت
ً

درجات التدفئة في البيوت والمباني الحكومية والمحالت العامة والتجارية وفي المدارس ،وحددت

سرعة السيارات الحكومية ،كما خفض عدد الطائرات حين أعلن اتحاد شركات الطيران األمريكية
يوميا داخل الواليات المتحدة وخارج ا( .جودة،2006 ،
عن خفض  300رحلة ً

)88-87

أما بالنسبة ل ولندا ،فقد تيثرت هي األخرى بقرار حظر تصدير البترول إلي ا ،ف ي تستورد

يوميا من البترول العربي ،وقدرت كمية البترول التي حرمت من ا هولندا
حوالي  800ألف برميل ً

نتيجة الحظر العربي حوالي  41مليون طن من مجموع استيرادات ا البترولية التي تقدر بحوالي

سنويا( .جودة،2006 ،
 68مليون طن ً

)88

يعتبر استخدام الدول العربية للمرة األولى للمقاطعة كسالح استراتيجي ذات تيثير حاسم

ليس ضد إسرائيل فقط؛ وانما ضد دول تساعد وتساند إسرائيل( .الدجاني،1975 ،

)141

كبير من انقطاع البترول العربي عن ا ،حيث ما
تيثير ًا
فبالنسبة للواليات المتحدة األمريكية تيثرت ًا
يوميا يعادل  %30من
تستورده من بترول البالد العربية يقدر بحوالي  1.6مليون برميل
ً
فضال عن تيثير اإلمدادات البترولية للقوات األمريكية المرابطة خارج
مستوردات ا البترولية،
ً

الواليات المتحدة وبخاصة األسطولين السادس والسابع( .جودة،2006 ،

)87

النموذج السادس :مقاطعة العراق بسبب احتالل للكويت:
القرار رقم ( ،)660الذي صدر بتاريخ  2أغسطس  ،1990وقد تضمن إدانة للعدوان
العراقي للكويت والمطالبة باالنسحاب الفوري غير المشروط للقوات العراقية من الكويت ،كما

يدعو إلى البدء بمفاوضات مكثفة لحل خالفات ما ،وقدم مشروع هذا القرار كل من فرنسا

وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ،وقد حاز هذا القرار على  14صوتًا مع امتناع اليمن عن
التصويت( .أبي خليل)136-135 ،2008 ،
وصدر هذا القرار منذ الساعات األولى الجتياح القوات العراقية وتم من خالله االستناد إلى
المادتين ( )40-39من الميثاق ،وقد رأي البعض أن هذا القرار جاء كرد فعل ضعيف خوفاً
وطمعاً من عدم تحقيق إجماع تلقائي ولمعرفة ردود الفعل داخل المجلس حتى ال يتم استعمال
31

حق النقض ،تيسيساً على ما هو أشد ،ف و عبارة عن تكتيك سياسي وكيرضية وأساس مرجعي
لحزمة من الق اررات( .شمالوي،2002 ،

)39

وصدر القرار ( )661بتاريخ  6أغسطس  1990من مجلس األمن بعد القرار السابق ،حيث

تضمن فرض جزاءات اقتصادية إلزامية على العراق في ما عدا اإلمدادات الطبيهة والمهواد الغذائيهة
المقدمهة فههي ظههروف إنسههانية ،باإلضهافة إلهى منههع جميههع الههدول مهن تههوفير األمهوال والمهوارد الماليههة
واالقتص ه ه ههادية لحكومهه ه ههة الع ه ه ه هراق أو أليه ه ه ههة مشهه ه ههاريع تجاريه ه ه ههة أم ص ه ه ه هناعية أو للم ارفه ه ه ههق العامهه ه ههة.

(بجك،2006 ،

)12

 2-3-2المقاطعة نتيجة مبادرات شعبية:
المقاطعة نتيجة مبادرات شعبية تكون دون إجماع دولي؛ وانما داخل الدولة الواحدة ،وعادة

ما يقود مثل هكذا مقاطعة فرد أو مجموعة أفراد أو فصائل أو أحزاب أو جمعيات بشكل غير
وغالبا ما تستخدم المقاطعة االقتصادية في حالة المبادرات الشعبية ،وتتفرع فيما بعد إلى
رسمي،
ً
مقاطعة أكاديمية ورياضية وثقافية وربما إلى دبلوماسية ،ومن أمثلة ذلك:
النموذج األول :المقاطعة في إيرلندا:

في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي ،إبان حركة تحرير ايرلندا ضد السيطرة اإلنجليزية،
امتنع حلف الفالحين من التعامل مع وكيل أحد اللوردات اإلنجليز من أصحاب االقطاعات
الزراعية في ايرلندا( .عطية اهلل،1980 ،

)1501

النموذج الثاني :مقاطعة حزب الوفد المصري لإلنجليز:
ار
في عام 1921م ،أصدر حزب الوفد المصري ،بعد اعتقال رئيسه سعد زغلول قرًا

بالمقاطعة الشاملة ضد اإلنجليز ،وشمل قرار المقاطعة حث المصريين على سحب ودائع م من
المصارف اإلنجليزية ،وحث التجار المصريين على أن ُيحتموا على عمالئ م في الخارج أال

يشحنوا بضائع م على سفن إنجليزية ،كما أوجب القرار مقاطعة التجار اإلنجليز بشكل تام.

(عطية اهلل،1980 ،

)1502

النموذج الثالث :المقاطعة األوروبية للبضائع األلمانية:
بعد الحرب العالمية الثانية ( ،)1945-1939امتنع كثير من الناس في أوروبا من شراء
البضائع المصنعة في ألمانيا بسبب احتالل ا لبالدهم.

32

النموذج الرابع :مقاطعة غاندي في الهند لالستعمار البريطاني:
ما دعا إليه الزعيم ال ندي غاندي ،من مقاطعة البضائع األجنبية بإحراق ا علناً في بومباي
ضمن سلسلة من أعمال االحتجاج ضد االستعمار البريطاني لل ند.
حيههث قامههت ال نههد فههي الفت هرة ( ،)1948-1869ومههن خههالل دعههوة زعيم هها غانههدي بمقاطعههة
السه ه ههلع اإلنجليزيه ه ههة ،وقه ه ههاموا بحرق ه ه هها علن ه ه هاً فه ه ههي بومبه ه ههاي ،فه ه ههي سلسه ه ههة مه ه ههن االحتجاجه ه ههات ضه ه ههد
االس ههتعمار البريط ههاني الغاش ههم لل ن ههد ،رغ ههم تخلف ههم ،وع ههدم وج ههود قه هرار ي ههدعم م ،حت ههى أت ههت تل ههك
الج ه ه ههود أكل ه ه هها ،وأعلن ه ه ههت بريطاني ه ه هها س ه ه ههحب آخ ه ه ههر جن ه ه ههدي إنجلي ه ه ههزي م ه ه ههن ال ن ه ه ههد س ه ه ههنة .1947
(عطية اهلل،1980 ،

)1033

وكان غاندي أبرز االست ارتيجيين في العمل الالعنفي ،الذي اعتبر النضال الالعنفي وسيلة
ضرورية إلعادة التوازن في ميزان القوى وتحقيق الحرية الحقيقية والعدالة ،ومن اإلنجازات
األساسية لنضاله الالعنفي؛ كان حملة  1931-1930وهي الحملة التي بدأت بمسيرة الملح

()1

الش يرة كمقدمة للعصيان المدني ضد االحتكار البريطاني ،وقد أعقب هذه المسيرة سنة كاملة من
العصيان أدت إلى اهتزاز السلطة البريطانية في ال ند؛ حيث كان ل ذه المقاطعة مداها الواسع من
حيث االنتشار وطول مدت ا ،حيث لوحظ في عام  1932أن حصة انجلت ار من مجموع مستوردات
عاما بسبب
ال ند في سنة  1920كانت  %60ثم انخفضت إلى  %37.2بعد اثني عشر ً

المقاطعة( .جودة،2006 ،

)45

النموذج الخامس :مقاطعة جنوب إفريقيا:
رفض المست لكون في بلدان عديدة ،منذ مطلع الستينات حتى أوائل التسعينات في القرن
احتجاجا على سياسة التفرقة العنصرية.
العشرين ،شراء البضائع من جنوب إفريقيا،
ً
النموذج السادس :المقاطعة العربية إلسرائيل:

قاطعههت معظههم الههدول العربيههة إس هرائيل بسههبب احتالل هها ألرض فلسههطين ،حيههث تعههود جههذور
المقاطعههة العربيههة إلس هرائيل إل هى مهها مارسههه عههرب فلسههطين منههذ أوائههل القههرن العش هرين مههن مقاطعههة
( )1مسيرة الملح ) :(Salt Marchبدأت بمسيرة داني في  12مارس  ،1930وكانت جزءاً هاماً من حركة

استقالل ال ند ،كانت حملة حراك مباشر في مقاومة الضرائب واالحتجاجات السلمية ضد االحتكار البريطاني
للملح في مستعمرة ال ند ،وتوسعت إلى حركة عصيان مدني .كانت التحدي المنظم األكثر أهمية لسلطة

البريطانية منذ حركة عدم التعاون  ،1922-1920وتلت مباشرة إعالن پورنا سوارج لالستقالل من قبل المؤتمر
الوطني ال ندي في  26يناير .)www.marefa.org( 1930
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شه ه ههعبية ضه ه ههد المنتجه ه ههات الص ه ه ه يونية ،حي ه ه ههث اسه ه ههتخدمت المقاطعه ه ههة العربيه ه ههة للسه ه ههلع الي ودي ه ه ههة،
كيحههد أسههلحة المقاومههة الشههعبية والتلقائيههة فههي مواج تههه للموجههة األولهى ل جهرة الي ههود إلهى فلسههطين.
(مسلم،2015 ،

)86

النموذج السابع :مقاطعة الدنماركيين للبضائع األلمانية:
لعل أول تجربة للمقاطعة الشعبية في العصر الحديث جاءت من الدنمارك ،عندما قرر
احتجاجا على تضيق السلطات األلمانية
أصحاب الحرف الدنماركيين مقاطعة البضائع األلمانية،
ً

على استخدام اللغة الدنماركية في مقاطعة سليزفيج( .مجلة األسرة)2006 ،

ففي عام  1897قررت جماعات من أصحاب الحرف الدنماركيين مقاطعة البضائع
احتجاجا على اإلجراءات التي اتخذت ا اإلدارة األلمانية ،للحد من استعمال اللغة
األلمانية
ً
الدنماركية في مقاطعة سليزفيج الشمالية( .رينوفان،1967 ،

)141

النموذج الثامن :المقاطعة الصينية للبضائع األمريكية:
احتجاج ه ها
فه ههي بدايه ههة القه ههرن العش ه هرين (1906م) ،قه ههاطع الشه ههعب الصه ههيني البضه ههائع األمريكيه ههة،
ً

هودا ضه ههد هج ه هرة الصه ههينيين إل ه هى أمريكه هها واسه ههتيطان م في ه هها.
عل ه هى وضه ههع السه ههلطات األمريكيه ههة قيه ه ً

(مجلة األسرة)2006 ،

النموذج التاسع :مقاطعة البضائع الدنماركية:
المقاطعة الشعبية وشبه الرسمية للمنتجات الدنماركية ،والتي بدأت في أوائل عام ،2006
على أثر قيام بعض الصحف الدنماركية من النيل واالست زاء من شخصية الرسول الكريم محمد
صلى اهلل عليه وسلم -برسومات كاريكاتورية .قامت الشعوب العربية واإلسالمية بمقاطعةالدنمارك ومنتجات ا ،وقد قامت بالمقاطعة هيئات أهلية وجمعيات تعاونية ومجمعات است الكية
ومحالت متنوعة ،لقد هدفت هذه المقاطعة إلى الضغط على حكومة الدنمارك لالعتذار عن
اإلساءة للرسول -صلى اهلل عليه وسلم -والتيثير على الشركات الدنماركية إلجبار حكومت ا على
االعتذار( .جريدة القدس)2006 ،
سببت المقاطعة الشعبية العربية للدنمارك خسائر فادحة ،حيث تشير تقديرات الكاتب
اإلحصائي الدنماركي إلى أن صادرات الدنمارك إلى الدول العربية بلغت  1.22مليار دوالر وهو
ما يعادل  %1.7من صادرات ا لدول العالم المختلفة والبالغة 73.6مليار دوالر ،وبلغت واردات ا
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من هذه الدول  357مليون دوالر (وكالة وفا ،)2016 ،وبلغت خسائر شركة "آوال" أكبر الشركات
يوميا نحو  10ماليين كارال.
الدنماركية ً

النموذج العاشر :المقاطعة الفلسطينية إلسرائيل:
اقتصاديا
اجتماعيا و
سياسيا و
لقد جسدت حملة المقاطعة الفلسطينية للعدو اإلسرائيلي
ً
ً
ً

بمراحل ا التاريخية ،أعظم صور النضال الالعنفي في العصر الحديث ،والتي بدأت بالمقاطعة
الفلسطينية مع انطالق انتفاضة عام  1920والتي جاءت كردة فعل للمقاطعة الي ودية

مرور بالتيييد واالنضمام العربي للمقاطعة وتنظيم ا بشكل رسمي ومنظم،
ًا
للفلسطينيين في حينه،
بداية من العام  .1945مرواً بكل المحطات التاريخية للقضية الفلسطينية ،وصوًال لمرحلة حظر

اء بمرحلة حملة مقاطعة منتجات
دخول المنتجات اإلسرائيلية في انتفاضة عام  ،1987وانت ً
المستوطنات التي تجسدت في انتفاضة األقصى عام ( .2000جودة،2006 ،

)37

وبحدوث انتفاضة يافا العربية واألحداث التي ارتبطت ب ا في مايو ،1921واستم اررية
هجمات الفالحين العرب على عدد من المستعمرات الص يونية ،بدأت تنضج وتترسخ عملية
االلتزام الجماهيري بمقاطعة الوجود االقتصادي الص يوني في فلسطين.

كما أسفرت هذه

التطورات عن رغبة حقيقية لدى الجماهير العربية في مدينة يافا وفي غيرها من األماكن في
مقاطعة الي ود وعدم التعامل مع م ،وقد نفذوا ذلك بطريقة منظمة ،وسببت كل هذه األحداث
وتطورات ا حدوث نق

كبير في عرض المنتجات في أسواق تل أبيب والذي عمل على ارتفاع

أسعارها ارتفاعاً فاحشاً( .الموسوعة الفلسطينية،1990 ،

)1030

وج ه ههدير بال ه ههذكر أن رئ ه ههيس بلدي ه ههة ت ه ههل أبي ه ههب اض ه ههطر أن ي ه ههذهب إله ه هى حيف ه هها ليطل ه ههب م ه ههن
رئه ههيس بله ههديت ا العربه ههي وضه ههع حه ههد للمقاطعه ههة بسه ههبب مه هها خلفته ههه مه ههن آثه ههار سه ههلبية عل ه هى المدينه ههة.
(ال ندي،1975 ،

)59

بالتيكيد ليست المقاطعة الفلسطينية فكرة جديدة ،بل هي قديمة بقدم االحتالل الص يوني،
قدم الفلسطينيون أروع صور المقاطعة بالتاريخ الحديث (إضراب عام  ،)1936ففي  20إبريل
 1936تشكلت في نابلس لجنة قومية عربية قررت إعالن اإلضراب العام في البالد كل ا ،وبدأ
يوما ،وهو ذروة الكفاح السياسي،
أطول إضراب عرفته المنطقة العربية كل ا إذ استمر ً 175
وفي 8مايو 1936عقد في القدس مؤتمر لجميع اللجان القومية دعا إلى مواصلة اإلضراب تحت
عنوان "المقاطعة واإلضراب واالمتناع عن دفع الضرائب"( .الكيالي،1970 ،
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)307-306

وقد تجددت الفكرة مع بداية انتفاضة عام  ،1987إذ أصبح هناك حملة شعبية واسعة
للمقاطعة ،وتبنت الفصائل الفلسطينية الفكرة هذه المرة ،وقررت العمل على تنفيذها وكانت مدينتا
جنين ونابلس أكثر المدن اعت ارفًا ب ا ،وتلت ما في ذلك مدينة طولكرم( .السائح)2017 ،
تطوير المقاومة الشعبية السلمية ضد االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي والتي تحظي باحترام
وتيييد المجتمع الدولي واألمريكي لفضح ممارسات وجرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب
الفلسطيني ،فالمقاومة السلمية الشعبية والتي استخدم ا الفلسطينيون إبان االنتفاضة األولى في
دوليا تم استثماره بالضغط على إسرائيل للقبول بالتفاوض مع
حيبا ً
ديسمبر  1987القت قبوًال وتر ً
منظمة التحرير الفلسطينية ضمن وفد أردني مشترك في مؤتمر مدريد للسالم في  1991والتي

م دت فيما بعد لتوقيع اتفاق أوسلو في ( .1993أبو سعده،2015 ،

)186

النموذج الحادي عشر :مقاطعة األتراك للبضائع النمساوية:
احتجاجا على
وفي عام  1908امتنع التجار األتراك عن شراء البضائع النمساوية وتسويق ا
ً

ضم إقليم بوسني -هيرزيغوفين لإلمبراطورية النمساوية المجرية( .جودة،2006 ،

)45

النموذج الثاني عشر :المقاطعة الصينية لليابان:
ردا على
خالل األعوام  1932-1908تعرضت اليابان للمقاطعة الصينية تسع مرات ً

ت ديدات وأعمال عدوانية يابانية ،ففي عام  1919بدأت مقاطعة صينية للبضائع والمنتجات

اليابانية استمرت حتى  1922بسبب قيام الحلفاء بمنح إقليم شانتونغ إلى اليابان بمقتضى المادة
( )156من معاهدة فرساي( .مدار)2014 ،
النموذج الثالث عشر :المقاطعة اليابانية للبضائع األمريكية:
رفض اليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية شراء السلع األمريكية وهي الدولة المنتصرة في
الحرب ،كما رفضوا الوقوع في براثن االحتالل األمريكي الجديد وهو االحتالل االقتصادي،
عالميا حتى في
ووصلت حدود هذه المقاطعة إلى مستوى جعل المنتج الياباني يفرض نفسه
ً

األسواق األمريكية نفس ا( .مدار)2014 ،

36

النموذج الرابع عشر :المقاطعة األلمانية النازية لليهود:
مقاطعة ألمانيا النازية للمنشآت التجارية الي ودية في  1إبريل  ،1933حيث تم لصق كلمة

( )Judeوهي كلمة ألمانية تعني الي ودي ،على نوافذ العرض في المتاجر الي ودية ،مع رسم
نجمة داود باللونين األصفر واألسود على األبواب( .مدار)2014 ،

 4-2الخالصة:
تبين لنا من خالل النماذج السابقة سواء الناتجة عن ق اررات دولية أو مبادرات شعبية ،أن ا
جميعاً كان ل ا أهدافًا دقيقة وواضحة ،لذلك كان لمعظم ا نتائج إيجابية بالرغم من طول فترة
المقاطعة ،وهذا يؤكد على ضرورة وجود عنصر التحمل والصبر عند من يتبنى المقاطعة حتى
ينال ما يريد .ومن جانب آخر ،أوضحت لنا النماذج السابقة ضرورة وجود التضامن والتعاطف
المحلي والدولي مع أي شكل من أشكال المقاطعة ،كي تنجح سواء كانت مقاطعات نتيجة ق اررات
دولية أو نتيجة مبادرات شعبية ،ألن التضامن الدولي ُيسرع من عملية انصياع الدولة المعتدية

للقانون الدولي ووقف اضط ادها ضد الغير.
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 3الفصل الثالث

محلة املقاطعة وسحب

االستثمارات وفرض العقوبات
)(BDS

 1-3مقدمة:
انطلقت  171مؤسسة ومنظمة فلسطينية غير حكومية حول العالم في يوليو 2005م،
تحمل فكرة ُموحدة وهي عزل إسرائيل محلياً ودولياً حتى تنصاع للقانون الدولي وتُعطي
الفلسطينيين حقوق م وحملت اسم حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ،المعروفة
عالمياً ( .(BDSتبنت العديد من المؤسسات الدولية غير الحكومية فكرة حملة المقاطعة
( ،)BDSوتحالفت مع ا ،وسرعان ما انتشرت الحملة في العديد من الدول ،مما أثرت علي كثير
من الشركات والمؤسسات تجاه إعالن مقاطعت ا للمستوطنات اإلسرائيلية .لذلك جاءت الدراسة
لتوضح تيثير حملة المقاطعة ( )BDSعلى توج ات المجتمع الدولي تجاه اتخاذ مواقف ضاغطة
على إسرائيل؛ من أجل احترام القانون الدولي والق اررات الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية.
ويركز الفصل الثالث في المبحث األول على تعريف حملة المقاطعة ) (BDSوأهميت ا ،بينما
المبحث الثاني يوضح أشكال حملة المقاطعة الدولية ) )BDSوأثرها على إسرائيل.
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 2-3المبحث األول
تعريف حملة المقاطعة الدولية ( )BDSوأهميتها
 1-2-3تعريف حملة المقاطعة الولية (:)BDS
إن تاريخ الشعب الفلسطيني حافل بيساليب المقاومة الشعبية ،والتي تشمل حمالت
ّ

المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة الشعبية والمدنية ال ُمتجذرة في عقود من الكفاح الفلسطيني
ضد االستعمار االستيطاني والتط ير العرقي( .البطمة والبرغوثي،2014 ،

)3

إال أن حملة المقاطعة الدولية  BDSقد تيثرت بتجارب المقاطعة في جنوب إفريقيا بقيادة
()1

نيلسون مانديال،

وحركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة األميركية بقيادة مارتن لوثر

كينغ(.)2
حيث تزامن انطالق حملة المقاطعة الدولية في التاسع من يوليو من العام 2005؛ وقد
شملت حملة المقاطعة أحزاباً ونقابات وهيئات واتحادات وقوى شعبية في الوطن والشتات؛
نداء تاريخياً لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات من ا وفرض العقوبات علي ا ،مع
وأصدرت ً

الذكرى األولى إلدانة محكمة الجنايات الدولية جدار الضم والتوسع اإلسرائيلي ،ما شكل امتداداً
عالمياً لمقاطعة إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي وتلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني ،والتي
أصبحت تُعرف عالمياً بحملة المقاطعة الدولية (( .)BDSالبطمة والبرغوثي،2014 ،

)2

والجدير بالذكر أ ّن أبرز ما ُيميز حملة المقاطعة الدولية ( )BDSعن سابقات ا ،الطبيعة

أن لكل فرد م ما كان ،وليس فقط
الشعبية الرتكازها على أعمدة شعبية غير رسمية ،بمعنيّ ،

وصناع القرار ،له دور في مناصرة الشعب الفلسطيني ،عن طريق مقاطعة البضائع
ذوي النفوذ ُ

اإلسرائيلية مثالً وتوعية من حوله ،كما تعمل في نفس الوقت من خالل برامج ا ال ادفة إلى
التوعية الشعبية لحشد الطاقات للوقوف إلى جانب إخوان م في فلسطين ومخيمات اللجوء.

( )1نيلسون مانديال :سياسي ومناضل من جنوب إفريقيا وأول رئيس أسود ل ا .رفض الظلم وحارب العنصرية
وأمض ى أكثر من ربع قرن في السجن ،وحين خرج دافع عن سجانيه ،وحر
أجل الوئام الوطني( .موسوعة الجزيرة)

على تجاوز األحقاد المتراكمة من

( )2مارتن لوثر كينغ :مناضل وخطيب ورجل دين أميركي من أصل أفريقي ،اشت ر بنضاله السلمي في سبيل
حصول السود األميركيين على حقوق م السياسية والمدنية( .موسوعة الجزيرة)
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(جمجوم )2008 ،كما تشكل حملة المقاطعة الدولية ( )BDSأحد أدوات المقاومة الالعنفية،
على اعتبار أن ا تعمل على وضع قواعد جديدة للعبة الصراع السياسي)Schoc, 2005: p7( .
وفي المؤتمر الفلسطيني األول لحملة ( )BDSالذي ُعقد في رام اهلل في ش ر نوفمبر عام

 ،2007أُعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

1

( BDS National

))Committee - BNC؛ لتكون بمثابة ال يئة التنسيقية الفلسطينية لحملة المقاطعة ()BDS
في جميع أنحاء العالم )bdsmovement.net( .حيث تضم االتحادات النقابية والم نية،
واالتحادات الشعبية (المرأة ،الكتاب ،الفالحين ،الخ) ،وهيئة القوى الوطنية واإلسالمية ،وأكبر
ائتالف لالجئين ،وأوسع اُطر للمنظمات األهلية الفلسطينية في أراضي .1967،1948
(البطمة والبرغوثي،2014 ،

)2

هذا وتسعى حملة المقاطعة الدولية ( )BDSإلى عزل إسرائيل في كافة المجاالت ،االقتصادية
والعسكرية واألكاديمية والثقافية ،على غرار عزل نظام الفصل العنصري (االبارت ايد) في جنوب
إفريقيا من قبل ،حتى تنصاع إسرائيل للقانون الدولي والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان .حيث
حدد نداء حملة المقاطعة ) (BDSثالثة شروط ،تُشكل الحد األدنى المطلوب لكي يمارس
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير :إن اء
احتالل  ،1967إن اء نظام التمييز العنصري (االبارت ايد) القائم في أراضي  ،1948وعودة
الالجئين إلى ديارهم األصلية التي شردوا من ا( .البطمة والبرغوثي،2014 ،
1

)2

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة( )BNCتضم كل من  :ائتالف القوى الوطنية واإلسالمية في فلسطين ،االتحاد العام

لعمال فلسطين ،االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،االئتالف النقابي الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل ،شبكة المنظمات
األهلية الفلسطينية ،ال يئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،اتحاد النقابات المستقلة ،االئتالف الفلسطيني العالمي
لحق العودة ،مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجوالن السورية المحتلتين ،االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ،اتحاد
نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ،االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين،
اتحاد المزارعين الفلسطينيين ،الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري ،الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية
والثقافية إلسرائيل ،ائتالف المقاومة الشعبية ،االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ،االئتالف من أجل
القدس ،اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة ،نقابة الوظيفة العمومية ،االتحاد العام للفالحين والتعاونيين الزراعيين،
اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية ،النقابات الم نية في فلسطين ،الحملة النسائية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية ،الراصد
االقتصادي الفلسطيني ،اتحاد مراكز الشباب في مخيمات الالجئين الفلسطينيين ،اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ،اللجنة
الوطنية للمقاومة الشعبية(bdsmovement.net( .
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كما استطاعت حملة المقاطعة الدولية ( )BDSفي بداية نشاطات ا أن تصنف إسرائيل
كدولة "ابارت ايد" باإلضافة إلى وصف ا كدولة "استعمار واحتالل"؛ وهو ما يدل على تحول في
نظرة العالم إلى حقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانت اكات لحقوق اإلنسان ضد كافة أبناء
الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967والالجئين الفلسطينيين في
الوطن والشتات ،والمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل( .جمجوم)2008 ،
كما وتعمل حملة مقاطعة إسرائيل ( )BDSإلى إن اء نظام االضط اد اإلسرائيلي المرّكب
ضد الشعب الفلسطيني ليحقق العدالة والحرية والمساواة في الحقوق( .البطمة والبرغوثي،2014 ،
)3
 2-2-3أصل تسمية حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات (:)BDS
جاءت تسمية حملة المقاطعة الدولية ( )BDSتيمناً بتسمية حركة مقاطعة جنوب إفريقيا
وهي حركة مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات ( Boycott and Divestment and
:)Sanctions Movement
 .1المقاطعة ( :)Boycottتشمل مقاطعة المؤسسات والنشاطات األكاديمية والثقافية والرياضية
اإلسرائيلية ،كما تشمل مقاطعة بضائع الشركات اإلسرائيلية والشركات العالمية المتواطئة في
انت اكات إسرائيل للقانون الدولي( .وكالة وفا)2016 ،
 .2االستثمارات ( :)Divestmentتسعى حمالت سحب االستثمارات إلى الضغط على
المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات اإلسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم دولة االحتالل
واالبارت ايد؛ وتدعو إلى سحب استثمارات م أو إن اء تعاقدهم مع هذه الشركات .وقد يكون
المستثمرون أو المتعاقدون أفراداً ،مؤسسات ،صناديق سيادية ،صناديق تقاعد ،كنائس،
بنوك ،مجالس محلية ،ج ات خاصة ،جمعيات خيرية أو جامعات)bdsmovement.net( .

 .3فرض العقوبات (ُ :)Sanctionsيقصد ب ا اإلجراءات العقابية التي تتخذها الحكومات
والمؤسسات الرسمية واألممية والشعبية ضد دولة أو ج ة تنت ك القانون الدولي؛ ب دف

إجبارها على وقف هذه االنت اكات ،وتشمل العقوبات العسكرية والتجارية والمالية واالقتصادية
واألكاديمية والثقافية وغيرها( .وكالة وفا)2016 ،
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في ضوء ما سبق فإن حملة المقاطعة ليست حزباً سياسياً وال حركة أيديولوجية ،بل هي
حركة حقوق إنسان عالمية ذات قيادة ومرجعية فلسطينيتين ،تعتمد على الج ود الطوعية لألفراد
والمؤسسات المؤيدة لحقوق اإلنسان؛ من المنظمات الدولية ومنظمات العمل المدني المتضامنة
والداعمة للشعب الفلسطيني ،واعالء شين القانون الدولي ،وهي ليست حك اًر على طرف سياسي
أو أيديولوجي أو غيره ،حيث يتجلي عمل ا في تحرك ا الدولي الفاعل التي تسعى إلى سحب
االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل( .زيدان)2016 ،
 3-2-3آلية عمل حملة المقاطعة وسحب االستثمار وفرض العقوبات (:)BDS
حملة المقاطعة الدولية ) (BDSلمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات من ا وفرض
العقوبات علي ا؛ تشارك في ا قوى شعبية فلسطينية واتحادات نقابية وائتالفات سياسية ،في أراضي
 1967وفي أراضي ،1948ومن جميع المشارب السياسية واأليديولوجية ،ضمن خطة وبرنامج
واضحتين يستندان إلى مبادئ القانون الدولي( ،البرغوثي )2014 ،ول ا سكرتارية تُشرف على
العمل اليومي ،وتُشكل األغلبية العظمى من العاملين في ا من متطوعات ومتطوعين عدا ممثلين
دائمين للحركة :واحد في بريطانيا يدير العمل في أوروبا ،والثاني في فلسطين ويديره في كل من
فلسطين والبالد العربية( .مجلة الدراسات الفلسطينية،2014 ،

 )24ف ي ال تعتمد على تمويل

ويستخدم مباشرة في العمل ،وبالتالي ال يستطيع أحد أن يلوي
ج ات معينة ،وتمويل ا بسيط جداً ُ

ذراع ا ،إذ ال توجد لدي ا نقطة ضعف مالية ،وال مجال للفساد أو اإلفساد( .البرغوثي)2014 ،

كما وينشط في حملة المقاطعة الدولية ( )BDSمجموعة كبيهرة مهن الفهاعلين علهى المسهتوى
يوضح عمهر البرغهوثي،
الدولي .وعلى الرغم من ّ
أن مرجعية الحركة وقيادت ا تُعتبر فلسطينية كما ُ

مؤسسههي الحركههة ،إال أن هها تعتمههد عل هى الج ههود التطوعيههة ألف هراد ومؤسسههات مؤيههدين لحقههوق
أحههد ّ
الفلسهطينيين علهى مسهتوي العهالم ،إضهافة إلههى المبهادرات الفرديهة والجماعيهة المنظمهة؛ حيهث تنسههق

الحملههة مههع حلفائ هها حههول العههالم .كمهها ينتمههي للحملههة عههدد قليههل مههن اإلس هرائيليين المناص هرين ل هها
المتبنه ه ه ه ه ههين ألهه ه ه ه ه ههداف الحركه ه ه ه ه ههة المطالبه ه ه ه ه ههة بالمقاطعه ه ه ه ه ههة الكامله ه ه ه ه ههة،
والمعه ه ه ه ه ههاديين للص ه ه ه ه ه ه يونية و ّ

هروج فههي الغههرب علهى أن الحملههة معاديههة للسههامية.
وهههو مهها أسه م فههي نههزع الفكهرة اإلسهرائيلية التههي تُه ّ
(سكر وفرحات)2016 ،
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خارجي ها ،وقسههم
وتنقسههم إسههتراتيجية الحملههة والمسههاندين ل هها إل هي قسههمين رئيسههين :قس هم يعمههل
ً

اخليها ،حيهث تعتمههد إسهتراتيجية حملههة المقاطعهة الدوليههة ( )BDSفهي العمههل الخهارجي علهى
يعمهل د ً
التغيير التدريجي؛ الذي تسعى من خالله كخطوة أولهى إلهى مقاطعهة إسهرائيل وسهحب االسهتثمارات

من ا في كافة المجاالت( :االقتصادية واألكاديمية والثقافية والرياضية والعسكرية)؛ وذلك للوصهول
إل هى الخط ههوة الن ائي ههة المتمثّل ههة ف ههي ع ههزل إس هرائيل وف ههرض حص ههار دول ههي علي هها بيش ههكال متع ههددة.
(جرابعة)2015 ،
 4-2-3أهداف وأهمية حملة المقاطعة الدولة (:)BDS
انطلقت الحملة الفلسطينية للمقاطعة من رام اهلل على أساس الدعوة الفلسطينية للمقاطعة
االقتصادية والثقافية واألكاديمية واسعة النطاق إلسرائيل؛ وعلى البيان الذي أدلى به األكاديميون
والمثقفون الفلسطينيون في األراضي المحتلة وفي الشتات الداعي لمقاطعة المؤسسات األكاديمية
اإلسرائيلية في ش ر تشرين ثاني عام )2003 ،Reinhart( .2003
وفي الذكرى األولى لقرار محكمة الجنايات الدولية التي أدانت جدار الضم والتوسع
اإلسرائيلي ،أطلق المجتمع المدني الفلسطيني ،والقوى الوطنية واإلسالمية ،وال يئة الفلسطينية
المستقلة لحقوق المواطن ،ومؤسسات ومنظمات تُعنى بحقوق الالجئين ،في عام  2005الحركة
العالمية لحملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ( )BDSضد إسرائيل كما سلف
الذكر( .مسلم،2015 ،

)80

ت دف الحملة للحشد والدعم وممارسة الضغط السياسي واالقتصادي إلى جانب الثقافي
واألكاديمي على إسرائيل إلى أن يتم تحقيق ثالثة أهداف رئيسية( :البرغوثي)2014 ،
 .1االلتزام بالقوانين الدولية وتنفيذ ما يطلب به المجتمع الدولي من إن اء االحتالل والتخلي عن
نظام التفرقة العنصرية التي تمارس ا إسرائيل.
 .2منح الفلسطينيين من سكان إسرائيل حقوق م ومساوات م الكاملة بالسكان الي ود.
انصياعا لقرار األمم المتحدة رقم .194
 .3اإلقرار بحق العودة لالجئين الفلسطينيين
ً

إن أهداف حملة المقاطعة الثالثة ترتكز على مطالب ومظلومة جميع الفلسطينيين ،وليس
ّ

فقط فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة ،الذين ُيش ّكلون فقط  %38من مجموع الفلسطينيين في

أيضا أن تُعالج مطالب فلسطيني الشتات(يشكلون
العالم ،حسب حملة المقاطعة ،فالحملة تُريد ً
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(يش ّكلون
تقر ًيبا  %50من الفلسطينيين) ،والفلسطينيين المقيمين في إسرائيل منذ عام ُ 1948
ٍ
متنام من قبل المجتمع
 %12من مجموع الفلسطينيين) والذين يتعرضون لتمييز عنصري
اإلسرائيلي( .سكر وفرحات)2016 ،
 1-4-2-3دور اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (:)BNC
تعتبر اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ( )BNCبمثابة ال يئة التنسيقية الفلسطينية
لحملة ) )BDSفي جميع أنحاء العالم ،يتمثل دورها في التالي) bdsmovement.net) :
 .1تعزيز ونشر ثقافة المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة المدنية لالحتالل اإلسرائيلي والفصل
العنصري.
 .2صياغة استراتيجيات وبرامج عمل وفقاً لنداء المجتمع المدني الفلسطيني الخا

بحملة

المقاطعة ) )BDSفي  9يوليو عام .2005
فلسطينيا لحمالت ) (BDSفي المنطقة وجميع أنحاء العالم.
مرجعا
 .3أن تُشكل
ً
ً
وطنيا لحمالت مكافحة التطبيع داخل فلسطين.
مرجعا
 .4أن تكون
ً
ً

 .5تس يل التنسيق وتقديم الدعم والتشجيع لمختلف ج ود حملة ) (BDSفي جميع المرافق.
 .6السعي لمقاطعة المنتجات والمؤسسات اإلسرائيلية ونشر التوعية بين الفلسطينيين حول أهمية
المقاطعة.
 .7السعي إلى تشجيع المنتج الوطني وتوفير البديل للمنتج اإلسرائيلي من حيث الجودة والسعر.
 2-4-2-3المهام الرئيسية للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ( )BNCتشتمل على:
 .1إطالق حمالت محلية وعالمية بالتعاون مع نشطاء حملة المقاطعة ) )BDSوتنظيم اليوم
العالمي الخا

به ) (BDSفي  30مارس؛ يوم األرض الفلسطيني.

 .2مراقبة األنشطة والمشاريع والمبادرات التي تدعم التعاون مع إسرائيل ،والتحرك ضدها.
 .3تطوير حملة المقاطعة) )BDSفي الدول العربية.
 .4التوعية بيهمية وأنشطة حملة المقاطعة ).)BDS
وعههن أهميههة توجههه الحملههة الدوليههة ) )BDSإلهى الههدول الغربيههة ولههيس إلهى الههدول العربيههة فههي
األعهوام األولههى مههن تيسيسه ا عههام  ،2005أوضههح عمههر البرغههوثي؛ أحههد مؤسسههي ( " :(BDSأّنهه
عندما انطلت الحملة في العام  ،2005كان ال دف التيثير على الرأي العهام الغربهي ،حيهث تسهتمد
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إسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هرائيل قوت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هها االقتص ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههادية والعس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههكرية والدبلوماس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههية
م ه ه ه ههن ال ه ه ه ههدول الغربي ه ه ه ههة ،ف ه ه ه ههتم اس ه ه ه ههت داف تل ه ه ه ههك المن ه ه ه ههاطق م ه ه ه ههن ع ه ه ه ههام  ،2008-2005وبع ه ه ه ههد
العه ههدوان اإلس ه هرائيلي عله ههى غ ه هزة عه ههام  ،2008أخه ههذت حمله ههة المقاطعه ههة بالتوجه ههه للعه ههالم العربه ههي".
(البرغوثي ،2017 ،اتصال شخصي)
نخل

إلى القول أن أهمية حملة المقاطعة الدولية ) )BDSقد برزت من خالل اهتمام

مؤتمر هرتسليا اإلسرائيلي السنوي ،حيث كانت محاربة المقاطعة حاضرة في إحدى جلسات
مؤتمر هرتسليا المعني بتطوير وتعزيز األمن القومي اإلسرائيلي ،في مايو ،2016التي افتتح ا
"جلعاد أردان" ،حيث انتقد غياب إستراتيجية إسرائيلية لمحاربة المقاطعة ،وطرح أن تكون
منظمات مدنية في الخط األول في محاربة المقاطعة ،بينما تكون الحكومة اإلسرائيلية تنسق
الج ود في الخفاء( .مؤتمر هرتسليا)2016 ،
وكما أشار إلى خطورت ا "عاموس يدلين" ،رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق
( ،)2010-2006في تشخيصه لبيئة إسرائيل اإلستراتيجية في األعوام ()2015-2011
وتوصياته للسنوات الخمس التالية ( ،)2020-2016إلى دور المقاطعة في التيثير على مكانة
"إن خطر انتقال حركة المقاطعة من عالم المنظمات
إسرائيل ،إلى جوانب عوامل أخرى ،ويقول ّ

غير الحكومية إلى قلب العالم الغربي المؤسسي ،وانتشارها في مؤسسات دولية؛ ينبغي أن ُي ّشعل

ضوء أحمر في القدس" .كما يوصي يادلين بتفعيل "القوة الناعمة" لمواج ة هذه المخاطر
ً

الجديدة ،بما في ا حملة المقاطعة )( .)BDSيادلين،2016 ،

)8-7

من ج ته يرى زيد شعيبي ،مسئول التواصل والتشبيك مع العالم العربي في حملة المقاطعة
(ّ " ،)BDSأنه يوجد فرق بين المقاطعة العربية إلسرائيل التي أصدرت ا الجامعة العربية في مايو

 ،1951وبين حملة المقاطعة الدولية ) ،(BDSوهو عدم فاعلية األولى التي كانت في ظل
التطبيع العلني على المستوي الرسمي ،وعليه تتميز حملة المقاطعة ( (BDSبتوج ا نحو
الشعوب كمحرك أساسي ،يدفع نحو تغيير الحكومات من سياست ا تجاه إسرائيل"( .الشعيبي،
 ،2017اتصال شخصي)
أن اعتماد حملة المقاطعة الدولية BDSعلى قاعدتين أساسيتين وهما سلمية
تالحظ الدراسة ّ

أنشطت ا ،وكشف وفضح انت اكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية ،اكسب ا
تعاطف دولي كبير ،وهذا ما يقلق إسرائيل.
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 3-3المبحث الثاني
أشكال حملة المقاطعة الدولية ) (BDSوأثرها على إسرائيل
إن فشل المجتمع الدولي في وقف االضط اد اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ،ساهم في
إطالق حملة المقاطعة الدولية ( )BDSلمقاطعة إسرائيل ،كشكل رئيسي من أشكال المقاومة
الشعبية السلمية الفلسطينية؛ وكشكل من أشكال التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني
من أجل حقوقه .حيث شملت عدة أفرع مختلفة من ا المقاطعة االقتصادية واألكاديمية والثقافية
والرياضية والعسكرية والسياسية ،مرتبطة بالخطة والرؤية التي تُ ّشغل مختلف فئات الشعب كل
حسب إمكانياته وبالتوافق الوطني وبالدعم العربي والعالمي؛ من أجل الضغط على إسرائيل حتى
تنصاع للق اررات الدولية وتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني( .السائح)2016 ،
 1-3-3أشكال حملة المقاطعة الدولية ):)BDS
 1-1-3-3المقاطعة االقتصادية:
تعتبههر األ ارضههي الفلسههطينية المحتلههة فههي الضههفة الغربيههة وقطههاع غهزة مههن أهههم األسهواق التههي
تعتمههد علي هها إس هرائيل فههي تههرويج بضههائع ا ،والسههيما البضههائع التههي ال تجههد ل هها سههوقاً فههي الههبالد
األوروبيههة ،وب ههذا الخصههو

كشههف الموقههع االلكترونههي لصههحيفة الرسههالة الصههادرة فههي قطههاع غهزة

أن حجه ههم ال ه هواردات الفلسه ههطينية مه ههن إس ه هرائيل بلغه ههت  3.5مليه ههار دوالر
بته ههاريخ  26مه ههايوّ ،2014

أمريك ه ههي ،والت ه ههي تُش ه ههكل نح ه ههو  %69م ه ههن إجم ه ههالي حج ه ههم اله ه هواردات م ه ههن مختل ه ههف دول الع ه ههالم،
(سههكر وفرحههات ،د.ت،

 )27ويرجههع ارتفههاع حجههم الههواردات الفلسههطينية مههن إس هرائيل إل هى عههدة

أسباب من ا:
 .1القيود التي وضعت ا اتفاقية باريس االقتصادية على االقتصاد الفلسطيني ،وال سيما حركة
الصادر والوارد ،ففي حين يتراوح حجم الصادرات الفلسطينية بين  800-780مليون دوالر
سنوياً ،فإن حجم صادرات إسرائيل خالل العام  2013على سبيل المثال  93مليار دوالر،
بحسب أرقام رسمية صادرة عن مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي( .أحمد)2014 ،
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 .2لقد جاءت اتفاقية باريس االقتصادية لتُرسخ اعتماد االقتصاد الفلسطيني على إسرائيل،
فالسوق الفلسطينية رهينة بيد إسرائيل التي تسيطر على االقتصاد ومجرياته ،فعلى سبيل
المثال ،تُلزم االتفاقية الفلسطينيين بالتزود بالك رباء عن طريق إسرائيل ،مع العلم أنه يمكن
شراء الك رباء من األردن بسعر أقل كثي اًر ،لذلك يبقي تيثير مقاطعة البضائع التي ل ا بدائل
وطنية محدود للغاية وذلك لألسباب التالية( :بدر)2015 ،
 تفوق البضائع اإلسرائيلية على البضائع الفلسطينية بعموم ا من حيث جودة التصنيع. سعة حجم االست الك الفلسطينية ،والسيما في بضائع تُصنف في قائمة الكماليات. غياب ثقافة تشجيع الصناعة المحلية ،حتى ولو كانت أقل جودة من المنتجات الخارجية.(سكر وفرحات ،د.ت،

)27

تُشير المعلومات من لجان المقاطعة الفلسطينية للمنتجات والبضائع اإلسرائيلية ،أوردها
تقرير صادر عن مكتب الدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،إلى أن  %80من المنتجات
اإلسرائيلية ل ا بديل فلسطيني وبجودة عالية ،وأ ّن المقاطعة تعني توفير أكثر من ثالثين ألف

فرصة عمل للفلسطينيين من ا ستة آالف في التصنيع الغذائي ،إضافة إلى زيادة مساهمة
الصناعات الفلسطينية به  %17من الناتج المحلي ،وقد أكدت شركات فلسطينية على زيادة
منتجات ا ال سيما األلبان وغيرها من المنتجات الغذائية بسبب المقاطعة( .السائح)2016 ،
مه ههن هه ههذا المنطله ههق ته ههيثرت إس ه هرائيل مه ههن المقاطعه ههة االقتصه ههادية ،وهه ههذا واضه ههح مه ههن خه ههالل
تص هريحات مسههئولي ا ،حيههث نقههل موقههع "القنههاة السههابعة" عههن ال هرئيس اإلس هرائيلي السههابق (شههمعون
إن المقاطعه ههة
بيه ههرس) بته ههاريخ  5ينه ههاير  2014قوله ههه أمه ههام سه ههفراء ورؤسه ههاء إس ه هرائيل فه ههي العه ههالمّ ":

االقتصههادية أخطههر عل هى إس هرائيل مههن الت ديههدات األمنيههة" وأض هاف بي هريس ":إس هرائيل أمههام فرصههة
أن
للحصهول علهى مكانههة خاصهة عنههد االتحههاد األوروبهي ،وكههذلك فههإن جامعهة الههدول العربيههة تههدرك ّ
هر علهى إسهرائيل مههن
إسهرائيل لههم تعهد هههي العهدو -لكههن ال تخطئهوا –المقاطعهة االقتصههادية أشهد خطه ًا

الت ديد األمني"( .وكالة وفا)2016 ،

وتتطرق الدراسة إلى المقاطعة االقتصادية وتيثيرها على االقتصاد اإلسرائيلي بالتفصيل في
الفصل الخامس.
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 2-1-3-3المقاطعة األكاديمية:
ال تنحصر مقاطعة إسرائيل في المجال االقتصادي فقط ،فقد أعلنت عدة مؤسسات ونقابات
أكاديمية في العالم انضمام ا إلى حملة مقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية بسبب سياست ا
المنافية للحرية األكاديمية للفلسطينيين .وقد سبقت المقاطعة األكاديمية حملة المقاطعة الدولية
) ،(BDSحيث انطلقت في العام  2004باسم الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية
إلسرائيل( .قبعة)2013 ،
لقد بدأت حملة المقاطعة ( (BDSمؤخ اًر حملة كبيرة في العالم تدعو إلى المقاطعة
األكاديمية للمؤسسات اإلسرائيلية ،وهو ما أدى إلى اضطراب القيادة اإلسرائيلية التي تخشى ليس
أيضا من خسارة جيل المستقبل؛ أي الجيل الذي يمكن أن
فقدان تيثيرها داخل الجامعات فقط ،بل ً

يتبوأ مناصب قيادية عليا في بالدهم ،وبالتالي التيثير في الق اررات السياسية واالقتصادية والثقافية.

(سكر وفرحات ،د.ت،

)34

كانت بريطانيا قد سبقت حركة المقاطعة الدولية ( )BDSإلى مقاطعة إسرائيل أكاديمياً،
فمنذ  2001فصلت مجلتان أكاديميتان أساتذة إسرائيليين من مجالس تحريرهما لسياسات بلدهم.
أيضا قرر اتحاد المعلمين في جم ورية إيرلندا مقاطعة المؤسسات األكاديمية
وفي إبريل ً 2007
والثقافية اإلسرائيلية( .إبراهيم)2014 ،

ض ههمن طوف ههان المقاطع ههة الدولي ههة إلسه هرائيل ،وم ههن األمثل ههة الحديث ههة ع ههن المقاطع ههة تص ههويت
جمعية الدراسات األمريكيهة ( ،)American Studies Association-ASAوههي أكبهر جمعيهة
أك ه ههاديميين أمريكي ه ههة عهه ههام  ،2013وجمعي ه ههة الد ارسهه ههات األميركي ه ههة األس ه ههيوية (

American

 )Association for the Advancement of Science -AAASبيغلبيهة األصهوات علهى
إقهرار مشههروع قهرار بفههرض المقاطعههة األكاديميههة علهى إسهرائيل .واعههالن جامعههة الههدنمارك الم نيههة
عن وقهف تعاون ها األكهاديمي مهع جامعهة إسهرائيلية تقهع مباني ها داخهل إحهدى المسهتوطنات بالضهفة
الغربية( .السائح)2016 ،
ار بمقاطعة
جاء إعالن مؤسسة الدراسات األميركية بتاريخ  4ديسمبر  2013بتبني ا قرًا

المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية ،حيث تمثل نحو  5آالف باحث في مجاالت أكاديمية متنوعة،
ين الق ارر اُتخذ للتعبير عن التضامن مع الباحثين والطلبة المحرومين من حريت م
لتيكيد ب ّ

األكاديمية ،وأّن ا تتطلع إلى المزيد من هذه الحرية للجميع؛ بمن في م الفلسطينيون .وتبني مؤسسة
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الدراسات األمريكية لقرار المقاطعة نابع من سياق الدعم األمريكي العسكري وأشكال الدعم
األخرى إلسرائيل ،ومن انت اكات إسرائيل للقانون الدولي ولق اررات األمم المتحدة ومن دور
مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلي التي تنت ك حقوق اإلنسان( .مدار)2014 ،
وانضمت جامعة "توليدو" بوالية أوهايو في الواليات المتحدة األميركية إلى قائمة المعاهد
التي تقاطع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل( .السائح )2016 ،ثم لحقت ب ا جمعية دراسات
شعوب أميركا األصليين (ال نود الحمر)( .مدار)2014 ،
رض علي ا – وهي التي بحثت وقاومت
وقالت جمعية دراسات األميركيين األصليين أنه ف ّ

استعمار المواطنين األصليين في سائر العالم – الوقوف مع الفلسطينيين الذين يرزحون تحت
احتالل غير شرعي ويخضعون لضغط إسرائيلي ُممن ج .ولكن لم ي تم اإلعالم ب م لصغر حجم

عضوا ،وسخر
عضوا ودراسات األصليين 749
عضويت ما :حيث أن الدراسات اآلسيوية 800
ً
ً
اللوبي اإلسرائيلي من ما لقلة شان ما األكاديمي بالنظر إلى حجم تخصص ما في الجامعة
األميركية( .إبراهيم)2014 ،
ار بمقاطعة
عضوا) في مايو  2007قرًا
واتخذ مؤتمر األكاديميين البريطانيين (125000
ً
المؤسسات الجامعية اإلسرائيلية؛ استجابة لطلب تقدم به اتحاد النقابات األكاديمية الفلسطينية.
كما قرر اتحاد المعلمين في جم ورية إيرلندا في إبريل  2013مقاطعة المؤسسات األكاديمية
والثقافية اإلسرائيلية( .مدار)2014 ،
وقد صوت المحاضرون والطالب في مع د سواس البريطاني (School of Oriental
 )and African Studies-SOASلصالح مقاطعة إسرائيل أكاديمياً ،إضافة إلى أن أكثر من
بروفسور يدرسون في جامعة نيويورك وهي ُكبرى المعاهد البحثية في الواليات المتحدة،
ًا
120
بيانا دعوا فيه إدارة جامعت م لقطع أي شكل من أشكال العالقات البحثية أو االستثمارية
أصدروا ً
مع شركات تتربح من االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة( .السائح)2016 ،

وخالل العام  2015صوت  %73من أستاذة وطلبة وعاملي كلية الد ارسات الشرقية
واإلفريقية ( )SOASبجامعة لندن لدعم المقاطعة األكاديمية إلسرائيل ،وانضمام المجلس
طالبا .كما تبنى أكثر من 1000
التنفيذي لالتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا ويمثل  7مليون ً

يطانيا مقاطعة إسرائيل وكذلك فعل قبل م آالف األكاديميين والفنانين في اسبانيا
فنانا
ً
وكاتبا بر ً
ً
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ًا
وايرلندا وجنوب إفريقيا ،وتع د
مؤخر مئات األكاديميين البريطانيين بمقاطعة إسرائيل أكاديمياً
وااللتزام بنداء المجتمع الفلسطيني للمقاطعة( .وكالة وفا)2016 ،

وعددا آخر من
ولقد صوتت مجالس الطلبة في معظم أجزاء جامعتي كاليفورنيا وستانفورد
ً

الجامعات األميركية والكندية والبريطانية لصالح سحب االستثمارات من شركات متورطة في دعم
أكاديميا في جامعات إسبانيا ومئات علماء االنثروبولوجيا والتاريخ في
إسرائيل .كما وقّع 1200
ً
الواليات المتحدة على بيانات تدعو للمقاطعة األكاديمية الشاملة إلسرائيل( .وكالة وفا)2016 ،

كم ه ه ه هها التحق ه ه ه ههت بحمل ه ه ه ههة المقاطع ه ه ه ههة الدولي ه ه ه ههة ( )BDSجامع ه ه ه ههة نورثويس ه ه ه ههترن األمريكي ه ه ه ههة
) )Northwestern Universityوجامعههة كاليفورني ها ( )University of Californiaفههرع
لوس أنجلوس بقطار المعاهد التعليمية التي تقاطع إسرائيل( .السائح)2016 ،
وفي أواخر العام  2015انضمت جامعة برشلونة المركزية في اسبانيا (University
) Autonomous of Barcelona-UABإلى حملة المقاطعة األكاديمية إلسرائيل .وخالل
العامين 2016 ،2015أيدت تسع جمعيات أكاديمية في أمريكا الشمالية حملة المقاطعة
األكاديمية إلسرائيل ،كان آخرها جمعية االنثروبولوجيا األمريكية التي صوت أكثر من  %88من
أعضاء مؤتمرها لصالح المقاطعة( .وكالة وفا)2016 ،
وف ه ههي جن ه ههوب إفريقي ه هها ق ه ههرر مجل ه ههس جامع ه ههة جوهانس ه ههبرا ف ه ههي الع ه ههام  2010قط ه ههع عالقت ه ههه
بجامعه ه ه ههة به ه ه ههن غوريه ه ه ههون فه ه ه ههي بئه ه ه ههر السه ه ه ههبع ،وقه ه ه ههال فه ه ه ههي بيه ه ه ههان" نتيجه ه ه ههة لنقه ه ه ههاش مسه ه ه ههتفيض
وفائض بالحماسة ،صوت مجلس جامعهة جوهانسهبرا علهى أن يهدع العالقهات الرسهمية مهع جامعهة
به ههن غوريه ههون تنت ه ههي فه ههي األول مه ههن نيسه ههان  "2011وبه ههرر المجله ههس ق ه ه ارره به ههالقول "نحه ههن نعله ههم
أن جامع ه ه ههة ب ه ه ههن غوري ه ه ههون ل ه ه ههدي ا مش ه ه ههاريع مش ه ه ههتركة م ه ه ههع الج ه ه ههيش اإلسه ه ه هرائيلي ،كم ه ه هها نعل ه ه ههم أن
دائمه ه ه ها إله ه ه هى التمي ه ه ههز ض ه ه ههد الش ه ه ههعب الفلس ه ه ههطيني.
الجامع ه ه ههة تنف ه ه ههذ سياس ه ه ههة الدول ه ه ههة ،م ه ه هها ي ه ه ههؤدي ً
(الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل)2010 ،
طالبه ها ض ههد
ولق ههد انطلقه هت مظ ههاهرة ُكب ههرى ف ههي جن ههوب إفريقي هها؛ ض ههمت أكث ههر م ههن ً 10000

متاجر ) )Woolworthsلبيع ا منتجات إسرائيلية ،وكانت المظاهرة جزًء من الحملة التي تقودهها

حمله ه ه ههة المقاطعه ه ه ههة بجنه ه ه ههوب إفريقيه ه ه هها ونقاب ه ه ه ههات العمه ه ه ههال وحمه ه ه ههالت التضه ه ه ههامن مه ه ه ههع فلس ه ه ه ههطين.

(وكالة وفا)2016 ،
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أيضا في جنوب إفريقيا ،شرعت عدة جامعات في المدن الكبرى ،من كيب تاون إلى
ً

جوهانسبرج وكوازولو ،بحمالت المقاطعة ،وفي سبتمبر  ،2010وقع أكثر من  250أكاديمياً من
حث جامعة جوهان سبرج على قطع عالقات ا مع جامعة بن غوريون
جنوب إفريقيا على عريضة ت ُ
اإلسرائيلية .وتمت مصادقة العريضة من قبل نشطاء مخضرمين في الحمالت المناهضة للفصل
العنصري ،ومن م المطران ديزموند توتو( .مركز الزيتونة)2016 ،
وفي السنة نفس ا ،صوت اتحاد الجامعات والكليات الموجود في بريطانيا بقطع العالقات
أكاديميا
أيضا في سنة  ،2011وقّع أكثر من 250
ً
مع نقابة العمال اإلسرائيلية (ال ستدروت)ً .

أوروبياً من  14بلداً على رسالة تطالب باستبعاد الشركات اإلسرائيلية ،المشاركة في انت اك
القانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة  ،1967من برامج البحوث التي يمول ا
االتحاد األوروبي)p.494 ،2013 ،Dadoo( .
وكههان عههدد كبيههر مههن اتحههادات الطلبههة فههي جنههوب إفريقيهها والمملكههة المتحههدة وبلجيكهها وكنههدا
وجامع ههات الوالي ههات المتح ههدة ق ههد انض ههموا لحرك ههة المقاطع ههة .وتت ازي ههد قه ه اررات اتح ههادات الطلب ههة ف ههي
الوالي ه ه ههات المتحهه ه ههدة بس ه ه ههحب االسهه ه ههتثمارات م ه ه ههن الشه ه ه ههركات المتورط ه ه ههة ف ه ه ههي جه ه ه هرائم االح ه ه ه هتالل.
(وكالة وفا)2016 ،
وفي سنة  ،2015صوت االتحاد الوطني للطلبة وتجمع الطالب السود في بريطانيا على
تبني حملة المقاطعة ( .)BDSكما أس مت االتحادات الطالبية في كل من جامعة إدنبرة
ّ
) ،)University of Edinburghوجامعة كلية لندن )،(University College London
وجامعة ليفربول ) ، (The University of Liverpoolوجامعة ساسكس ( University of
 ،(Sussexوجامعة إيست أنجليا ( (University of East Angliaبيصوات ا لصالح الحملة.
وفي الواليات المتحدة صوتت المجالس الطالبية في جامعات كل من كاليفورنيا University
 ،)of) Californiaوسان خوسيه ( ،(San Jose State Universityوبرن ستون
 ،Princeton) (Universityوأوهايو ( ،(Ohio Universityوستانفورد (Stanford
) Universityلصالح ق اررات بسحب االستثمارات من الشركات التي تستفيد من االحتالل
اإلسرائيلي( .مركز الزيتونة)2016 ،
وكان قد أعلن عالم الفيزياء العالمي ستيفن هوكنيغ إضافة إلى عدد من النقابات
واالتحادات في أوروبا وأميركا مساندت م لمقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية ،وفي مايو
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 2013أعلن هوكنيغ عن تراجعه عن المشاركة في مؤتمر سنوي يستضيفه الرئيس اإلسرائيلي
شمعون بيرس في القدس المحتلة .وقد آثار قرار هوكنيغ حملة غاضبة في إسرائيل بلغت وصف
الرجل بالمنافق( .سكاي نيوز)2013 ،
وقد نقل موقع صحيفة "اكسبريس" البريطانية تعليقات إسرائيليين غاضبين أساءوا ل وكنيغ
شلال في الدماا ،وليس الجسد ،وقد حان أوان موته ،على حد قول أحدهم،
بدعوى أنه" يعاني ً
أن
بعد البيان الذي صدر عن اللجنة البريطانية من أجل الجامعات الفلسطينية ،والذي أكد ّ
بناء
ًا
البروفسور البريطاني هوكنيغ لن يشارك في المؤتمر،
مشير إلى أنه اتخذ قرار المقاطعة ً

على معرفته بفلسطين ،وعلى النصيحة التي قدم ا إليه زمالؤه األكاديميون في فلسطين
باإلجماع( .األخبار)2013 ،

ولقد أيدت أربعة م رجانات أفالم كولومبية المقاطعة األكاديمية إلسرائيل .كما أصدر أكثر
نداء تاريخياً لدعم حملة المقاطعة
من مائة ناش ً
طا أ ً
سودا ومنظمة تُعني بحقوق السود األمريكيين ً

( (BDSوالتيكيد على الروابط المشتركة بين نضال الشعب الفلسطيني ونضال م من أجل الحرية
والعدالة والمساواة( .وكالة وفا)2016 ،

وتبني عدد كبير ومتزايد من اتحادات الطلبة في جامعات الغرب نداء حملة المقاطعة
ّ

تبنت اتحادات الطلبة في عدد من الجامعات األميركية والكندية سحب
) ،(BDSبينما ّ
االستثمارات من شركات متورطة في االحتالل( .البرغوثي)2016 ،

 3-1-3-3المقاطعة الثقافية:
الفنانين والمثقّفين المرموقين إلى
أما على الصعيد الثقافي ،فقد
انضم عشرات الكتّاب و ّ
ّ
المقاطعة الثقافية إلسرائيل ،ما أثار ضجةً عالميةً لم ت دأ بعد .وفي ِّ
تحد مباشر الحتفاالت
إسرائيل به "الذكري الستين" لتيسيس ا ،ناشدت الحملة وقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني
المجتمع المدني الدولي ،مقاطعة هذه االحتفاالت .كما اتبعت الحملةُ أسلوب الرسائل المفتوحة
لدعوة الفنانين والكتّاب المرموقين ،كالً على حده ،إلى عدم المشاركة في االحتفاالت .وقد أس م
هذا التكتيك في إقناع المغني الش ير "بونو" ومغنية البوب االيسلندية "بيورك" بعدم المشاركة
باالحتفاالت( .مجلة الوحدة اإلسالمية)2014 ،
والمقاطعة الثقافية ال تقل أهمية عن المقاطعات األخرى ،حيث تيثرت إسرائيل ب ا من
خالل مقاطعة الفنانين والمغنين والكتاب والشعراء ل ا ،فعلى الصعيد الثقافي والفني انضم
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العشرات إلى حملة مقاطعة إسرائيل ،ففي أغسطس  2013دعا المغني السابق للفرقة اإلنجليزية
الش يرة بينك فلويد "روجر ووترز" ،زمالءه نجوم موسيقي الروك إلى مقاطعة إسرائيل ،وذلك في
رسالة مفتوحة وج ا إلي م( .عرب )2013 ،48
ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بتاريخ  20أغسطس 2013عن "ووترز" قوله في
الرسالة" يجب التصدي لجرائم إسرائيل من الفصل العنصري والتط ير العرقي ،بسبب تنصل
الحكومات الغربية ومجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة ،من القيام بذلك....أكتب إليكم
اآلن أي ا اإلخوة واألخوات في عائلة موسيقي "الروك أند الرول" ،ألطلب منكم أن تنضموا إلي
والى اآلالف من الفنانين اآلخرين لإلعالن عن مقاطعة ثقافية ضد إسرائيل....من خالل التع د
بعدم الغناء في إسرائيل أو قبول أي جائزة أو تمويل من أي مؤسسة مرتبطة بحكومة إسرائيل إلى
أن يحين الوقت وتمتثل للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان( .مدار)2014 ،
كما ات م عازف الكمان البريطاني الش ير" ،نايجل كينيدي" ،إسرائيل بممارسة الفصل
العنصري ،خالل حفل أقامه في قاعة "رويال البرت" وسط لندن ،مع العلم بين "كينيدي" عمل
على تشجيع "ووترز" على الدعوة لمقاطعة إسرائيل .حيث قالت صحيفة" ديلي تلغراف" إن دعوة
"ووترز" تيتي عقب تزايد عدد المغنين الذين يرفضون إقامة حفالت موسيقية في إسرائيل ،وكان
"إلفيس كوستيلو"" ،واني لينوكس" ،من بين الموسيقيين البريطانيين الذين توقفوا عن إقامة حفالت
في إسرائيل( .الرأي لإلعالم)2013 ،
يطانيا مقاطعة إسرائيل حتى انت اء االضط اد االستعماري.
ولقد أعلن ً 700
فنانا بر ً

(السائح )2016 ،وكذلك وقع ألف شخصية ثقافية وفنية بريطانية على ميثاق للمقاطعة الثقافية
إلسرائيل حتى ينت ي القمع اإلسرائيلي االستعماري للفلسطينيين( .موقع مقاطعة إسرائيل لتحقيق
العدالة )2015 ،وانضمام مئات المثقفين في أمريكا الالتينية لحركة المقاطعة الدولية )(BDS
ومن ا دعم الرئيس البوليفي" إيفوموراليس" ل ذا التحرك( .وكالة وفا)2016 ،
وغاب الممثالن المش وران "داستين هوفمان وماا رايان" عن حضور م رجان القدس
السينمائي في ربيع  ،2010وقال المغني البريطاني "ألفس كوستيلو" "إن ضميره ال يسمح له
بالغناء في إسرائيل"؛ كما دعا الكاتب البريطاني "إيان باتكس" " كل الكتاب والفنانين...إلى إقناع
ويفضل أن يكون ذلك عبر عدم التعامل مع
إسرائيل بانحطاط ا األخالقي وعزلت ا األخالقيةُ ،
هذه الدولة الخارجة عن القانون"( .مدار)2014 ،
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كما ألغي الفنان "ستيفيواندر" مشاركته في حفل كان سيقام في مدينة لوس أنجلوس كان
سيخص

ربعه لدعم الجيش اإلسرائيلي في نوفمبر ( .2012السائح)2016 ،

كما حث الكاتب السويدي الش ير "هيننغ مانكل" على " فرض عقوبات دولية على إسرائيل
أسوةٌ بجنوب إفريقيا" .وذ ّكرت الكاتبة األمريكية العالمية "أليس ووكر" بالمقاطعة التي بدأها "مارتن
لوثر كينغ ورو از باركس" ضد شركة الباصات العنصرية في والية أالباما في منتصف القرن
أخالقيا" للتخفيف من آالم الفلسطينيين واإلصغاء إلى
عمال
العشرين ،واعتبرت مقاطعة إسرائيل ً
ً
أحزان شعب ظُلم طوال عقود"( .مدار)2014 ،

وأعلنت الممثلة األمريكية الش يرة "سكارليت جوهانسون" بتاريخ  29يناير  2014قرارها
التخلي عن دورها كسفيرة لمنظمة "اوكسفام" البريطانية التي تعمل على مكافحة الفقر في العالم،
مصنعا في مستوطنة معاليه أدوميم في
بعد تعاقدها مع شركة صودا ستريم اإلسرائيلية التي تملك
ً

الضفة الغربية( .موقع الشرق األوسط )2014 ،حيث يعتبر هذا القرار من أبرز إنجازات حملة
المقاطعة الدولية ( ،(BDSالتي أجبرت الممثلة األميركية "سكارليت جوهانسون" على االستقالة
من منصب ا كسفيرة عالمية في مؤسسة "اوكسفام" الخيرية ،بعد قيام ا بتصوير إعالن لصالح
شركة "صودا ستريم" اإلسرائيلية والتي تقيم في إحدى المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية.
(السائح)2016 ،
 4-1-3-3المقاطعة الرياضية:
ُيقصد ب ا تجاهل الرياضيين اإلسرائيليين وتجريدهم من امتيازات م الرياضية .فبسبب

المقاطعة الرياضية إلسرائيل أُستثني الرياضيون اإلسرائيليون وحتى الفرق اإلسرائيلية من
المشاركة في العديد من المنافسات الدولية .كذلك فإن بعض الرياضيين العرب والمسلمين
يرفضون دخول أي مباريات تجمع م بالعبين إسرائيليين ،وحتى بعض الدول تمنع العبي ا من
مواج ة العبين إسرائيليين( .و ازرة األوقاف والشؤون الدينية،2016 ،

)7

وضمن إجراءات المقاطعة الدولية فقد ش دت مدنية "كارديف" عاصمة مقاطعة ويلز في
المملكة المتحدة ،مظاهرة حاشدة مناهضة إلسرائيل ،قُبيل لقاء المنتخبين اإلسرائيلي والويلزي
ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم ،وطالبوا بمقاطعت ا وعزل ا حتى ترضخ للقانون.
(السائح)2016 ،
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 5-1-3-3المقاطعة العسكرية:
تعتبر مقاطعة إسرائيل عسكرياً من أهم ما ناضلت وتناضل حملة المقاطعة الدولية
) (BDSلتحقيقه في كل العالم ،ألن هذا الجانب من المقاطعة يمثل نقلة نوعية في عمل
المقاطعة ويضغط على إسرائيل بشكل فعال في حال تم تنفيذه ،ولكن لم يتحقق منه سوى قرار
الحكومة االسبانية  2014بتجميد تصدير السالح إلسرائيل لفترة معينة ،وقرار الحكومة البريطانية
صرح نائب رئيس الوزراء البريطاني ،نيك
إعادة النظر في صادرات ا العسكرية إلسرائيل ،وقد ّ

كليغ ،بتيييده لوقف تصدير السالح إلى إسرائيل( .مجلة أفاق التنمية والبيئة)2014 ،

كما أن ت أكثر من عشرين شركة في جنوب إفريقيا تعاقدها مع شركة " "G4Sاألمنية،
بسبب تورط ا في انت اك حقوق األسرى الفلسطينيين ،كما أعلنت المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين في األردن أن ا أن ت عقودها مع شركة " "G4Sلتورط ا في نشاطات
عقدا مع الحكومة الب ارزيلية
داعمة لالحتالل .وأيضاً شركة " "ISDSاألمنية اإلسرائيلية خسرت ً
بقيمة  2.2مليار دوالر بسبب ضغط حركة المقاطعة( .وكالة وفا)2016 ،

 6-1-3-3المقاطعة السياسة:
هي الحمالت التي تسعى إلى قطع العالقات مع دولة إسرائيل .ويدير هذه الحمالت
الرافضون لشرعية إسرائيل واحتالل ا لألراضي الفلسطينية وسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين على
مدار الصراع العربي اإلسرائيلي.
هثال فههي يونيههو  2010قههررت نقابههة عمههال الم هوان النرويجيههة ،مقاطعههة السههفن اإلس هرائيلية
فمه ً
الته ههي ترسه ههو فه ههي م ه هوان النه ههرويج احتجاج ه هاً عل ه هى الممارسه ههات اإلس ه هرائيلية بحه ههق أسه ههطول الحريه ههة
(و ازرة األوقاف والشؤون الدينية،2016 ،

)6

جرم المس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة ،وتمت
أدى ذلك بإسرائيل لسن قانون ُي ّ

ويعرف القانون في الخطاب
المصادقة على القانون في دورة الكنيست ال  ،18في يوليو ُ 2011

العام اإلسرائيلي باسمه المختصر "قانون المقاطعة" .بحسب هذا القانون يمنع حملة ال وية
اإلسرائيلية أو المنظمات العاملة في إسرائيل من العمل ألجل فرض المقاطعة على المؤسسات
اإلسرائيلية أو المستوطنات اإلسرائيلية أو الج ات المختلفة التي تقيم عالقات مع ا ،كما أدى بعد
ذلك بالحكومة اإلسرائيلية إلى إنشاء و ازرة لمواج ة حمالت المقاطعة العالمية ضد المستوطنات

المقامة على أراضي الضفة الغربية( .و ازرة األوقاف والشؤون الدينية،2016 ،
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)6

وتنامت وبشكل سريع الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات من ا وفرض
العقوبات علي ا؛ على مستويات متعددة في أنحاء العالم ،وهو ما أدى إلى إضراب القيادة
اتيجيا
اإلسرائيلية التي ح ّذر رئيس ا" ،رؤفين ريفلين" ،من أن الحركة يمكن أن تُش ّكل "ت ً
ديدا استر ً

للدولة")2015 ،France24( .

فانخف ههاض التوقع ههات بج ههدوى عملي ههة الس ههالم الفلس ههطينية-اإلسه هرائيلية والسياس ههات العنصه هرية
والقمعية التي تمارس ا إسرائيل ضد الفلسطينيين ،اضطر الناشطين الفلسطينيين وحلفائ م الدوليين
للس ههعي إليج ههاد ب ههدائل متنوع ههة لع ههزل إسه هرائيل ومعاقبت هها؛ ب ههدف إجباره هها عله هى االعته هراف بح ههق
الفلسه ه ههطينيين ف ه ه ههي تقريه ه ههر مص ه ه ههيرهم .ونتيجه ه ههة لتهه ه هراكم إنجه ه ههازات الحرك ه ه ههة ،فقه ه ههد ب ه ه ههدأت أه ه ه ههداف ا
تحظههي بههدعم عههدد مت ازيههد مههن الفنههانين ،والنقابههات الطالبيههة والم نيههة ،والزعمههاء الههدينيين فههي بلههدان
صعد من ال جمة اإلسهرائيلية علهى الحركهة ونشهاطي ا ب هدف محاصهرت م وتحجهيم م.
متعددة؛ مما ّ

(جرابعة)2014 ،

 2-3-3تأثير حملة المقاطعة الدولية ) )BDSعلى إسرائيل:
يمكن للبعض أن يجادل على عدم جدوى حمالت المقاطعة بيشكال ا المختلفة في التيثير
على إسرائيل أو تغيير ق اررات ا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،إال أن المتيمل في الخطوات الثابتة
والنجاحات الصغيرة التي تحقق ا هذه الحمالت قد يكون له قول آخر ،خاصة إن تم مقارنت ا
بدولة جنوب أفريقيا( .ساسة بوست)2014 ،
أن إنجازات ا الفعلية والقلق
بالرغم من أن حملة المقاطعة قد تيسست في العام  ،2005إال ّ

اإلسرائيلي المتزايد ،بدأ يظ ر خالل السنوات الثالث الماضية .ومع أن أي معطيات دقيقة عن
ردة
أن ّ
حجم تيثير المقاطعة على إسرائيل؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،غير متوفرة ،إال ّ

الفعل اإلسرائيلية العنيفة على نشاطات الحملة ،تدلّل على أن حملة المقاطعة بدأت تُش ّكل مصدر
إزعاج للقيادة اإلسرائيلية( .جرابعة)2015 ،
حيث أدى االهتمام المتزايد من قبل وسائل األعالم العالمية والمقاطعة الفعلية من بعض
تتخوف من فقدان مكانت ا في
الشركات أو التجمعات األكاديمية للنشاطات اإلسرائيلية التي باتت ّ
ديدا
العالم .فقد اعتبرت الحكومة اإلسرائيلية في يونيو 2013حركة المقاطعة أن ا تُش ّكل" ت ً
اتيجيا" للوجود اإلسرائيلي( .جرابعة)2015 ،
استر ً

57

بالنسبة لتيثير المقاطعة األكاديمية ،فقد دفعت رؤساء الجامعات والكليات اإلسرائيلية
لاللتقاء بالرئيس اإلسرائيلي "رؤفين ريفلين"؛ ب دف التحذير من خطورة المقاطعة األكاديمية ،ففي
حال التعرض للمقاطعة الكاملة ،سيؤدي ذلك إلى كارثة اقتصادية وعلمية؛ وعرضوا على "ريفلين"
إن مجالت األبحاث ترفض
صورة األوضاع القائمة ،وما يواج ونه من حمالت مقاطعة ،وقالواّ :

نشر األبحاث اإلسرائيلية ،ويرفض محاضرون المشاركة في مؤتمرات إسرائيلية ،وترفض شركات

دولية التعاون مع باحثين إسرائيليين( .مسارات)2015 ،
كما وظ ر القلق اإلسرائيلي من تنامي حركة المقاطعة على لسان "يائير لبيد" ،وزير المالية
صرح بين "عدم الشعور بتيثير المقاطعة سببه أن ا عملية تدريجية ،كما
اإلسرائيلي األسبق ،حيث ّ

أكدت و ازرة المالية اإلسرائيلية في تقريرها التي أصدرته على أن " المقاطعة هي أكبر خطر على
معا)2015 ،
االقتصاد اإلسرائيلي"( .وكالة ً

كما أدت إستراتيجية الحملة ونشاط ا الفاعل في الساحة األوروبية ،على سهبيل المثهال ،إلهى

خلخلة نسبية واضهطراب فهي بعهض الشهركات اإلسهرائيلية أو المسهتثمرة في ها؛ ممها قلهل مهن أرباح ها
وبالتالي قدرت ا على الحفهاظ علهى قهيم سهوقية عاليهة .فهي الوقهت نفسهه ال يوجهد أرقهام حقيقيهة عهن
كب ههدها االقتص ههاد اإلسه هرائيلي نتيج ههة حمل ههة المقاطع ههة ،إال أن ههه-وبحس ههب المكت ههب
الخس ههائر الت ههي ت ّ

المركههزي اإلسهرائيلي لإلحصههاء -فقههد خسههر االقتصهاد اإلسهرائيلي نتيجههة حملههة المقاطعههة األوروبيههة
للمنتج ه ه ه ه ههات الزراعي ه ه ه ه ههة م ه ه ه ه ههن المس ه ه ه ه ههتوطنات اإلسه ه ه ه ه هرائيلية م ه ه ه ه هها يق ه ه ه ه ههدر ب ه ه ه ه ه ه  6ملي ه ه ه ه ههارات دوالر
في  2014/ 2013نتيجة المقاطعة( .الجزيرة نت)2015 ،
كما أثرت نشاطات حملة المقاطعة الدولية BDSعلى بعض الشركات اإلسرائيلية التي
أخذت تخسر بعض عقودها في مجموعة من دول العالم؛ كما حصل مع شركة "ميكوروت"
عقدا في األرجنتين بقيمة تصل إلى  170مليون دوالر ،وعقدين
اإلسرائيلية للمياه ،التي خسرت ً
في كل من هولندا والبرتغال( .البرغوثي ،2017 ،اتصال شخصي)

كما أخذت شركات تصنيع السالح اإلسرائيلية تشكو من " أزمة حقيقية في المبيعات" جهراء
انخفاضها فهي صهادرات األسهلحة اإلسهرائيلية مهن
تراجع سمعة إسرائيل فهي العهالم .وأظ هرت األرقهام
ً

 7.5مليه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههار دوالر عه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههام  2012إل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هى  5.5مليه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههار دوالر فه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي عه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههام .2014
(وكالة وفا)2016 ،
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 4-3الخالصة:
إذا ما تم مقارنة حملة المقاطعة الدولية ( )BDSبحملة المقاطعة في جنوب إفريقيا ،نجد
أن حملة ) )BDSحققت إنجازات على األرض في وقت قصير على المستوى األكاديمي والثقافي
والرياضي واالقتصادي وحتى على المستوى العسكري والسياسي بشكل محدود ،خالل عقد من
انطالق ا ،ويرى الباحث أن أهمية إنجازات حملة المقاطعة ) )BDSتنبع من أثرها على إسرائيل؛
ديدا أكبر
وهذا واضح من خالل تصريحات المسئولين اإلسرائيليين التي أكدت على أن ا تُشكل ت ً

من الت ديد األمني على إسرائيل .ومن خالل تتبع مراحل تطورها يبدو أن التعاطف الدولي
جدا مع ا على خالف التعاطف الشعبي والمؤسساتي.
الرسمي ما زال
محدودا ً
ً
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 4الفصل الرابع

املوقف الفلسطيني واإلسرائيلي

من محلة املقاطعة الدولية ()BDS

 1-4مقدمة:
أصبحت حملة مقاطعة إسرائيل موضوعاً ال يمكن تجنبه أو تجاهله في إسرائيل ،فبعد أن
عقد الرئيس اإلسرائيلي "رؤفين ريفلين" قبل أعوام اجتماعاً طارئاً مع رؤساء اتحاد الجامعات
اإلسرائيلية بخصو

اضحا أن
تصاعد حملة المقاطعة بيشكال ا وخصوصا األكاديمية؛ بات و ً

إسرائيل أصبحت على مفترق طرق أمام خطر استراتيجي؛ حيث أعلن "ريفلين" أن حملة
ديدا استراتيجياً على إسرائيل .وهنا يبرز الدور الفلسطيني بشكل متوازي مع
المقاطعة تشكل ت ً

كبير في
دور ًا
الدور اإلسرائيلي الرسمي؛ حيث يلعب الدور الفلسطيني بشقيه الرسمي والشعبي ًا
التشجيع على تصاعد حمالت المقاطعة لكسب الوقت وتحقيق اإلنجازات في ظل عجز

المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية عن تحقيق أدنى متطلبات السالم بين الطرفين؛ بل بالعكس
زاد الحصار واالستيطان والجدار وغيره ضد الشعب الفلسطيني .ولكن إذا ما نظرنا إلى موقف
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من حملة المقاطعة الدولية ()BDS؛
نجده يدعم مقاطعة منتجات المستوطنات دون التنسيق مع حملة المقاطعة الدولية )،)BDS
حيث أن الجانب الشعبي له مواقف أكثر صالبة وتمسك بالحملة من الدور الرسمي ،بحكم
االرتباطات واالتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي .أما في الحالة اإلسرائيلية ،فإن ا شنت
حرباً علنية ضد حملة المقاطعة الدولية ،وعقدت االجتماعات والمؤتمرات على مستوى الرئاسة
والحكومة ،بل أوكلت أج زة كاملة بالدولة م مة مكافحة الحملة والقائمين علي ا ،وهذا يدل على
اتيجيا على إسرائيل كما قال الرئيس اإلسرائيلي "ريفلين".
أن ا تُشكل ًا
خطر استر ً

تناول الفصل الرابع في المبحث األول الدور الفلسطيني في دعم حملة المقاطعة الدولية

اء أكان الرسمي أم الشعبي ،بينما المبحث الثاني تناول الموقف اإلسرائيلي من حملة
( )BDSسو ً
المقاطعة الدولية ( (BDSوكيفية محاربت ا إسرائيلياً.
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 2-4المبحث األول
الموقف الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي من حملة المقاطعة الدولية ))BDS
الموقف الفلسطيني الرسمي يتمثل في موقف كل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي
والوحيد للشعب الفلسطيني ،وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية بجميع مؤسسات ا ،تجاه حملة المقاطعة
الدولية (.)BDS
 1-2-4منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) وحملة المقاطعة الدولية (:)BDS
بدأ النظام السياسي الفلسطيني يتشكل مع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في العام

 ،1964ولكن التحول األهم جاء مع انطالقة الثورة الفلسطينية في العام  ،1965الذي فرض
الحقاً دخول فصائل المقاومة الوطنية الفلسطينية إلى صفوف المنظمة ،وأصبحت منظمة

التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للكل الفلسطيني،

وان كان هناك بعض الفصائل الفلسطينية مازالت خارج ا( .عبد الكريم )2004 ،وبالتالي يقع
على عاتق ا دور م م في تبنّي حمالت مقاطعة إسرائيل بجميع أشكال ا.

ولكن وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في بداية
التسعينيات ،تراجعت حدة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية على الصعيدين العربي والدولي؛ فيعلنت

تونس والمغرب وقف مقاطعة إسرائيل ،وأعلنت السعودية عام  1994وكذلك دول الخليج العربي

إلغاء مقاطعة الشركات األجنبية التي تتعامل مع إسرائيل ،كما ألغى البرلمان األردني قانون
مقاطعة إسرائيل؛ وفي عام  1996ألغت ماليزيا مقاطعت ا االقتصادية إلسرائيل ،وبدأت الكثير

كثيرا؛ فبعد اندالع
من الشركات األجنبية تفتح
ً
فروعا ل ا في إسرائيل .لكن هذا األمر لم يطل ً
انتفاضة األقصى عام 2000ظ رت الدعوات إلى إحياء مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية ،ونظمت
حمالت محلية فلسطينية ،وأخرى دولية لتحقيق ذلك؛ وتركزت الحملة بالدرجة األولى على

مقاطعة منتجات المستوطنات( .وكالة وفا)2011 ،

لقد جاءت دعوة تيسير خالد ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسهطينية فهي فب اريهر

 ،2017جمي ه ههع الج ه ههات الرس ه ههمية واألهلي ه ههة الفلس ه ههطينية إل ه ههى تفعي ه ههل قه ه ه اررات المجل ه ههس المرك ه ههزي
الفلسههطيني بشههين إعههادة بنههاء العالقههة مههع دولههة إس هرائيل باعتباره ها دولههة احههتالل اسههتيطاني ودولههة

ابارت ايد وتمييز عنصري وتط ير عرقي بما في ذلك مقاطعة بضائع ا ومنع دخول ا إلى األسواق

الفلس ههطينية ،ج ههاء ذل ههك بع ههد س ههحب ش ههبكة التس ههويق اإلسه هرائيلية «سوبرس ههول» منتج ههات الب ههازيالء

والجههزر المجمههدة التهي تحمهل اسههم ا مههن األسهواق بعههد أن اتضههح أن هها تسههبب األمهراض خصوصهاً
لكبار السن والذين يعانون من ضعف ج از المناعة( .منظمة التحرير الفلسطينية)2017 ،
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وأكد خالد أن بعض هذه الشركات تعمل من داخهل المسهتوطنات كمسهتوطنة "بركهان" علهى أ ارضهي
محافظة سهلفيت ،األمهر الهذي يضهاعف مهن المسهؤولية الرسهمية واألهليهة ويؤكهد الضهرورة الوطنيهة الملحهة
للمقاطعة خاصة وأن منتجات مثل ههذه الشهركات ال تخضهع أليهة رقابهة فلسهطينية ،مها ُيشهكل خطه اًر علهى

ص ه ههحة المه ه هواطن الفلس ه ههطيني فض ه ه ًهال ع ه ههن أن ه هها يج ه ههب أن تخض ه ههع ف ه ههي األس ه ههاس للمقاطع ه ههة باعتباره ه هها
م ه ههن منتج ه ههات المس ه ههتوطنات االس ه ههتعمارية ،الت ه ههي أقامت ه هها إسه ه هرائيل ف ه ههي األ ارض ه ههي الفلس ه ههطينية المحتل ه ههة
بعد عدوان ( .1967منظمة التحرير الفلسطينية)2017 ،
كما ات م أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مارس،2016
مجلس بلدي باريس باالعتداء على حرية التعبير ودعم االستيطان اإلسرائيلي ،بعد تصويت المجلس
ضد حملة المقاطعة الدولية إلسرائيل رداً علي انطالق أسبوع مناهضة االبارت ايد اإلسرائيلي من
فلسطين إلى دول العالم األول من مارس ( .2016جريدة الصباح الفلسطينية)2016 ،
وفي نفس السياق ،أكد مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ،أن
المقاومة الشعبية التي بدأت في العام  2005في خضم االنتفاضة الثانية ومع بداية إنشاء جدار الفصل
العنصري؛ أصبحت اليوم تنتشر وتتسع رغم تشكيك البعض في أهميت ا ونحن اليوم نشاهد حجم
المشاركة الشعبية في حركة المقاومة الشعبية التي توحدت وباتت تمثل اليوم خيا اًر موحداً وجامعاً
معا)2013 ،
للنضال الوطني ،ف ي تعتبر البديل للمفاوضات المتعثرة( .وكالة ً

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في  12يوليو 2017

أوروبا إلى االعتراف بدولة فلسطين ،كما اعترفت بإسرائيل ،واتخاذ خطوات جدية وملموسة بدفع مستوى
وسم بضائع المستوطنات اإلسرائيلية باعتبارها احد أدوات مساءلة إسرائيل على استيطان ا غير الشرعي
في األراضي الفلسطينية( .وكالة وفا)2017 ،
كم ه هها دع ه ههت اللجن ه ههة الوطني ه ههة لحمل ه ههة المقاطع ه ههة الدولي ه ههة ) (BDSإله ه هى تطبي ه ههق قه ه ه اررات المجل ه ههس
المرك ه ه ههزي الفلس ه ه ههطيني لمنظم ه ه ههة التحري ه ه ههر ،الته ه ه هي اتخ ه ه ههذت ف ه ه ههي م ه ه ههارس  2009قه ه ه ه ار اًر ب ه ه ههدعم مقاطع ه ه ههة
إس ه ه هرائيل ،ممه ه هها يتطله ه ههب وقه ه ههف التطبيه ه ههع الرسه ه ههمي مه ه ههع األح ه ه هزاب والشخصه ه ههيات الص ه ه ه يونية وحه ه ههل مه ه هها
يسه ه ههمى به ه ه ه "لجنه ه ههة التواصه ه ههل مه ه ههع المجتمه ه ههع اإلس ه ه هرائيلي" المنبثقه ه ههة عه ه ههن منظمه ه ههة التحريه ه ههر الفلسه ه ههطينية.
(كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية)2010 ،
يدا من الضغط الفعال على
وترى الدراسة بين الدعوات والنداءات لحملة المقاطعة تحتاج مز ً

المستوى الدولي بجانب حملة المقاطعة الدولية ( )BDSمن خالل مؤسسات منظمة التحرير ،والتي هي
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بمثابة تحفيز لمنظمة التحرير الفلسطينية وكافة مؤسسات ا للعب دوًار أكبر في مساندت ا؛ ألن دور

منظمة التحرير م ماً في دعم حمالت المقاطعة الدولية إلسرائيل ،مما سيدفع إسرائيل نحو التوقف عن
اإلجراءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين والتفكير بجدية بإعطائ م حقوق م.
وم ههن ج ههة أخ ههري ت ههري الد ارس ههة أن التطبي ههع العرب ههي والفلس ههطيني م ههع إسه هرائيل ُيش ههكل أح ههد أخط ههر

األسهلحة اإلسهرائيلية ضههد حملههة المقاطعههة ،مههن حيههث أنههه يكسههر عزلههة إسهرائيل المتناميههة عالميهاً ويقههوض
نجاح ههات المقاطع ههة .ويالح ههظ ت ازي ههد التطبي ههع الرس ههمي ب ههالتزامن م ههع تن ههامي المقاطع ههة وتص ههاعد الح ههرب
المضههادة ،إل هى درجههة تحولههه إل هى مشههاركة – بقصههد أو بغيههر قصههد فههي الحههرب اإلس هرائيلية ضههد حملههة
المقاطعة( .أبو نحل)2016 ،
ويتوجب على الفلسطينيين االستمرار بحملة المقاطعة وسحب االستثمارات من إسرائيل كيداة
دوليا .فقد نجحت مثل هذه الحملة في إن اء نظام الفصل العنصري
كفاحية ناجحة ضد إسرائيل ومقبولة ً
في جنوب إفريقيا في أواخر الثمانيات من القرن العشرين .ولكن دور منظمة التحرير الفلسطينية ال
يرتقي إلى المستوى المطلوب في مساندة الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل ،بحكم أن ا تُمثل جميع
الفلسطينيين ،وتستطيع التيثير والضغط على المجتمع الدولي بشكل أكبر إذا كان هناك نوع من التنسيق
بين ا وبين حملة المقاطعة الدولية (.(BDS
 2-2-4السلطة الوطنية الفلسطينية وحملة المقاطعة الدولية (:)BDS
أثبتت حملة المقاطعة الدولية ( ،)BDSأن ا وسيلة فعالة لدعم القضية الفلسطينية ،ولكن تسعي
إلى أن تحظى بدعم سياسي غير محدود وال مشروط من جميع القوى والفصائل الفلسطينية ،خاصة
السلطة الفلسطينية التي تسعي جاهدة على مواصلة حملت ا إلن اء االحتالل بالطرق السلمية التقليدية،
مما في ا حملة المقاطعة الدولية ) ،(BDSمؤكدة على مقاطعة منتجات المستوطنات ألن ا تقع في
األراضي الفلسطينية المحتلة وهي غير قانونية حسب تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عام
 2013في زيارته إلى دولة جنوب أفريقيا( .مركز الزيتونة)2016 ،
لذلك يرى الباحث أن اختصار دعوات مؤسسات السلطة على مقاطعة بضائع المستوطنات داخل
خطوط عام  1967ألن ا مقامة على األراضي المحتلة؛ مرتبط باالتفاقيات المبرمة مع إسرائيل ،وبالتالي
يقلل من الج د الكبير للمؤسسات الفلسطينية الرسمية التي لو تبنت المقاومة الشعبية المتمثلة في حملة
المقاطعة الدولية ( ،(BDSلحققت إنجازات أكبر ،وهذا واضح ألن دولة إسرائيل تعيش في ميزق
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حقيقي ،إذ لم يعد بإمكان ا إيقاف حملة المقاطعة والعزل الدولي المتزايد؛ كما ولن تستطيع أن تغطي
عنصريت ا وانت اكات ا ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان كما كانت تفعل من قبل بشعارات مزيفة من خالل
توظيف ا لرأس المال واللوبي الص يوني.
ولكن حتى ُنّنصف الج ود الفلسطينية الرسمية؛ فل ا دور بجانب النضال الفلسطيني الذي لعب

على مدار السنوات الماضية الدور األساسي في خلق ما نش ده من حالة تضامن دولي واسع مع
القضية الفلسطينية ،حيث نجحت هذه الج ود في مقارعة الخطاب اإلسرائيلي الساعي إلى إلغاء الوجود
الفلسطيني وتعريفنا كإرهابيين كارهين للسالم والحرية في ذات الوقت .وهنا يبرز دور الدبلوماسية
الفلسطينية من خالل مؤسسات و ازرة الخارجية الفلسطينية( .محمد ،وفرج)2015 ،
وقد صدر قرار عن الحكومة الفلسطينية ،بقانون يحمل رقم ( )4لسنة  2010بشين حظر
ومكافحة منتجات المستوطنات ،وي دف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي( :وكالة وفا)2011 ،
 .1مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية.

 .2تحقيق الج ود الوطنية التي تبذل ا القيادة السياسية إلزالة المستوطنات كلياً من األراضي
الفلسطينية ،من خالل مكافحة ومقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات ،واحالل المنتجات الوطنية
محل ا.
 .3عدم تشجيع أو ترويج إقامة المصانع في المستوطنات المقامة على األراضي المحتلة عام .1967
 .4بناء اقتصاد وطني مستقل في األراضي الفلسطينية .
 .5رصد السلع والخدمات التي تُعتبر منتجات مستوطنات وضبط ا ومقاطعت ا ومكافحة وحظر
تداول ا.
 .6دعم االقتصاد الوطني الفلسطيني ،وتوفير فر

تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية،

وتوعية المواطنين بشين اآلثار السلبية الناتجة عن تداول منتجات المستوطنات.
 .7وبموجب هذا القرار بقانون؛ يحظر على أي دائرة حكومية تسجيل أية وكالة تجارية أو عالمة
تجارية أو اسم تجاري أو أية خدمة أخرى ألي شخ
المستوطنات؛ ويشطب تسجيل أي شخ
مسجلة في السجل الخا

 ،إذا كان موضوع ا يتعلق بمنتجات

 ،وتسجيل أية وكالة تجارية ،أو أية عالمة تجارية

ب ا -إذا ارتكب صاحب ا أية مخالفة ألحكام هذا القرار بقانون ،أو

تداول منتجات المستوطنات ،أو استخدم وكالته لتداول ا؛ ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا
القانون.
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ولقههد أكههدت وزي هرة االقتصههاد الههوطني الفلسههطيني عبيههر عههودة فههي ال اربههع مههن ينههاير  ،2017علههى
الج ههود التههي تبههذل ا الههو ازرة بالتعههاون مههع شههركائ ا لرفههع ثقههة المسههت لك الفلسههطيني بههالمنتج الههوطني؛ وأخههذ
حصته الحقيقية في السوق ،خصوصاً أن المنتجات الفلسطينية تسوق حالًيا إلى العديد مهن بلهدان العهالم.
وش ههددت ال ههوزيرة ع ههودة ،خ ههالل لقائ هها ماج ههدة الف ههار م ههديرة مدرس ههة بن ههت األزور ف ههي ن ههابلس األربع ههاء 4

يناير ،2017برفقة عدد من الطالبات ،على أهمية المبادرات الطالبية والشبابية في دعم المنتج الوطني،
وتغييههر الصههورة النمطيههة عنههه ،واستعرضههت مههديرة المدرسههة المبههادرة التههي تنفههذها الطالبههات بعن هوان "أنهها
مقاطع" ،ال ادفة إلى مقاطعة المنتجهات اإلسهرائيلية واسهت الك المنتجهات الوطنيهة ،وغهرس ثقافهة مجتمعيهة
داعم ه ه ه ههة لالقتص ه ه ه ههاد ال ه ه ه ههوطني م ه ه ه ههن خ ه ه ه ههالل تنفي ه ه ه ههذ سلس ه ه ه ههلة م ه ه ه ههن النش ه ه ه ههاطات والفعالي ه ه ه ههات الطالبي ه ه ه ههة.
معا)2017 ،
(وكالة ً

كم هها ق ههال نائ ههب رئه هيس ال ههوزراء محم ههد مص ههطفى ،أن الحكوم ههة الفلس ههطينية ب ههدأت بتطبي ههق الخط ههة

الوطنيههة لتحفيههز المنههتج الههوطني وتنش هيط االقتصههاد الههوطني ،التههي تههم بلورت هها بالتعههاون التههام مههع القطههاع
الفلس ه ههطيني ،لل ه ههرد عله ه هى اإلجه ه هراءات اإلسه ه هرائيلية العقابي ه ههة ودع ه ههم المن ه ههتج ال ه ههوطني وتش ه ههجيعه.

الخ ه هها

(بوابة ال دف اإلخبارية)2015 ،
ويرى الباحث أن مثل هذه التصريحات والنشاطات للوزراء الفلسطينيين تيتي في سياق تيكيد
السلطة الوطنية الفلسطينية على الدعوة بشكل رسمي لمقاطعة منتجات المستوطنات في خطوط عام
 ،1967ولكن يجب تبني المقاطعة من الكل الفلسطيني بجميع أشكال ا المحلية والدولية ،حتى يتم كسب
الوقت واظ ار إسرائيل بوج ا الحقيقي للعالم.
3-2-4

وزارة الخارجية الفلسطينية وحملة المقاطعة الدولية (:)BDS

نظر ألن و ازرة الخارجية الفلسطينية العنصر األهم في الدبلوماسية الفلسطينية ،فيجب أن يكون
ًا

ل ا الدور األكبر في الترويج لحملة المقاطعة الدولية ( ، )BDSحيث كان ل ا دور كبير في تغيير
خصوصا أثناء التحضير لتقديم طلب العضوية
مواقف كثير من الدول لصالح القضية الفلسطينية
ً

الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة ،عندما أقنعت هذه الدول بالتعنت اإلسرائيلي تجاه عملية التسوية
وتصارع وتيرة االستيطان في األراضي الفلسطينية وعمليات القتل واالعتقال والحواجز والحصار التي
تمارس ا إسرائيل ضد الفلسطينيين.
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لذلك فإن حصول فلسهطين علهى صهفة الدولهة الم ارقهب يمثهل محطهة فهي رحلهة النضهال الدبلوماسهي
فلسطينيا طال انتظاره ،وبما يعزز النضال من أجل إن هاء
في هيئة األمم المتحدة بوصفه حقًا واستحقاقًا
ً

االح ههتالل اإلسه هرائيلي واقام ههة الدول ههة الفلس ههطينية وعاص ههمت ا الق ههدس .وبمعن ههى آخ ههر ،ف ههإن ترقي ههة المركه هز
القانوني لفلسطين فهي األمهم المتحهدة مهن شهينه تغييهر النظهرة السياسهية والقانونيهة للقضهية الفلسهطينية فهي
أروقة المنظمة األممية ،ويتيح هذا الوضع الجديد بين تتقدم دولة فلسطين بطلب االنضمام إلى عضوية
سههائر الوكههاالت المتخصصههة التابعههة لألمههم المتحههدة ،وأن تصههبح طرفًهها فههي االتفاقيههات الدوليههة العامههة.
(ثائر وآخرون)2016 ،
تهري الد ارسههة أن حصهول فلسههطين علهى صههفة الدولهة الم ارقههب ،أعطهى المجههال أمهام الحملههة الدوليههة
للمقاطعة BDS؛ لالستفادة من ذلك عبر االنتشار بقوة ويسر في الدول التي تؤيهد الحهق الفلسهطيني فهي
دولة مستقلة ذات سهيادة؛ ولقهد حققهت إنجهازات سهريعة بالضهغط علهى إسهرائيل والتنسهيق بين ها وبهين و ازرة
الخارجية الفلسطينية.
حيث دعا وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي دول العالم إلى مقاطعة منظومة االستيطان
اإلسرائيلية بما في ا مقاطعة بضائع المستوطنات والشركات واألفراد ورجال األعمال ،ومنع دخول
المستوطنين ألراضي ا ،وطالب في كلمته أمام مجلس حقوق اإلنسان في دورته  31المنعقدة في جنيف
في  29فبراير  ،2016بحماية دولية لحقوق اإلنسان بما في ا حقوق الشعب الفلسطيني التي كفل ا له
القانون الدولي( .جريدة الصباح الفلسطينية)2016 ،
 4-2-4الدور الفلسطيني غير الرسمي لتعزيز حملة المقاطعة (:)BDS
يعتبر مؤتمر األمم المتحدة العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري والتعصب ،الذي ُعقد

في مدينة "ديربان" في جنوب إفريقيا في عام  ،2001من أهم األحداث المحورية التي م دت الطريق
إلطالق حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات في 2005؛ وشارك أكثر من ثالثة
آالف من منظمات المجتمع المدني في المؤتمر ،وأدانوا خالله سياسات إسرائيل ،التي تعد شكل من
أشكال التفرقة العنصرية ،وفي الوقت الذي كانت انتفاضة األقصى التي بدأت سنة  2000تتصاعد
في حدت ا وتستقطب دعماً دولياً للشعب الفلسطيني( .مركز الزيتونة)2016 ،
ومن ج ة أخري ،كان لمنظمات المجتمع المدني الدور األكبر في انطالق حملة المقاطعة
الدولية ( ،(BDSبجانب دور الفصائل والتنظيمات الفلسطينية ،حيث ولّد جسم مقاوم ال يحمل
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بندقية وال سكيناً ،لكنة يؤثر بمقاومته الصامتة ضد إسرائيل أكثر من أزيز الرصا

 ،في ز االقتصاد

يوما بعد يوم ،إن ا حملة المقاطعة الدولية ) (BDSضد إسرائيل.
اإلسرائيلي ويحدث فيه شرخاً يتسع ً

(زيدان)2016 ،

وته ههرى الد ارسه ههة أن اله ههدور غيه ههر الرسه ههمي المتمثه ههل فه ههي المؤسسه ههات والمنظمه ههات واألح ه هزاب
وخصوصها
والتنظيمههات واألفهراد ،يسههاند حملههة المقاطعههة الدوليههة علنهاً ،ولههه دور كبيههر فههي تنامي هها،
ً
مؤسسات المجتمع المدني التي أطلقت حملة المقاطعة الدولية ( )BDSفي عام .2005

ولتعزيز دعم حملة المقاطعة الدوليهة فهي مختلهف المحافهل لتحقهق أههداف ا ،فهإن ذلهك يتطلهب
استمرار التنسيق بين مختلف الج ات الرسمية والشهعبية ،وبهين التهاجر والمسهت لك إلقناعهه بيهميهة
مقاطعة إسرائيل والضغط علي ا لالنصياع للحقوق الفلسطينية .وتعزيز الدور اإلعالمي مع العمل
علههى تشههكيل تجمعههات لتفعيههل المقاطعههة فههي كههل المحافظههات والمنههاطق؛ إلعههادة تقيههيم االتفاقههات
الموقعة مع إسرائيل ،واحياء مكاتب لجان المقاطعة في جامعة الهدول العربيهة وتنشهيط دورهها لمنهع
وصول المنتجات اإلسرائيلية إلى األسواق العربية(.زيدان)2016 ،
وبالنسبة لحركة التحرير الفلسطيني "فتح" وعلى لسان عضو لجنت ا المركزية محمود
العالول ،أكد على أن حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية تواصل نجاح ا في المحافظات
الفلسطينية ،وأن ا تتفاعل في سياق الموقف الوطني العام المناهض لالحتالل وفي سياق الرد
على الجرائم ،التي ترتكب ا إسرائيل تجاه الفلسطينيين ،كما شدد أمين عام ال يئة اإلسالمية
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى ،على ضرورة أن تكون المقاطعة متكاملة وشاملة،
موضحاً أن إسرائيل تسعى إلى ضرب السوق واالقتصاد الوطني من خالل حجز األموال
والضغط على السلطة الوطنية للرضوخ إلمالءات ا ،وطالب عيسى بضرورة إشراك الدول العربية
واإلسالمية في هذه الحملة لزيادة فاعليت ا( .بوابة ال دف اإلخبارية)2015 ،
وعلى مستوى حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فإن ا دعت على لسان عضو المكتب
السياسي في ا عزت الرشق ،لتفعيل حملة مقاطعة إسرائيل ) ،)BDSفي أوروبا والواليات المتحدة
األمريكية من أجل عزل ا ومعاقبت ا على جرائم ا ضد الشعب الفلسطيني .ورحب الرشق بدعوة
عشرات مجالس الطلبة في جامعات الواليات المتحدة األمريكية إلدارات مؤسسات م إلى مقاطعة
الشركات التي تعمل على استمرار االحتالل( .الرأي لإلعالم)2015 ،
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ويقول عمر البرغوثي أحد مؤسسي حملة المقاطعة الدولية )" ،(BDSأما بالنسبة لحكومة
غزة (حماس) ،ف ي ال تساهم في التطبيع ،حسب علمنا ،وال تلعب أي دور يذكر في نشر ثقافة
المقاطعة أو حتى في مطالبة بعض الحكومات العربية ذات التوجه اإلسالمي بمقاطعة الشركات
كبير
دور ًا
والمؤسسات المتورطة في الجرائم اإلسرائيلية .كان من المفترض أن تلعب «حماس» ًا
عقودا
مع تلك الحكومات الصديقة بمطالبت ا بعدم التعامل مع تلك الشركات وعدم إعطائ ا
ً

وأضعف اإليمان هو إقصاء تلك الشركات"( .البرغوثي)2013 ،

ومن ج ة أخري ،دعت الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة ،إلى المشاركة في حملة
مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في الدول العربية واإلسالمية ،من خالل إطالق ا حملة بعنوان "
قاطعوا البضائع الص يونية" .وقالت منال العواودة الناطقة باسم اللجنة اإلعالمية للحملة ،أن
بديال
المقاطعة ُعرف حضاري ووسيلة سلمية قانونية عالمية ،وهي رافد من روافد المقاومة وليس ً
يمانا من الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة؛ بين مقاطعة إسرائيل وتجريم التطبيع
عن ا ،وا ً
مع ا هو إيذاء ل ا ليس فقط على الصعيد االقتصادي ،بل على كافة األصعدة السياسية

واالجتماعية ،وتيليب الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية( .الرسالة نت)2017 ،
ترى الدراسة بينه على مستوى قطاع غزة ،لم تكن هناك سياسة واضحة وحازمة لمقاطعة
المنتجات اإلسرائيلية ،وذلك بسبب االنقسام الفلسطيني الداخلي من جانب ،وبسبب الحصار
اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام  2007من جانب آخر.
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 3-4المبحث الثاني
الموقف اإلسرائيلي من حملة المقاطعة الدولية ((BDS
1-3-4

آلية تعامل إسرائيل مع حملة مقاطعتها ):)BDS

في العام  ،2006أي بعد عام من انطالق حملة المقاطعة الدولية ()BDS؛ استخف
أن إسرائيل هي
مسئولون إسرائيليون بحملة المقاطعة واستبعدوا أي احتمال لنجاح ا .حيث زعموا ّ

الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط ،ول ذا ف ي بزعم م تستحق دعم الشعوب

تماما؛ فتيثير الحملة مازال عميقًا إلى حد
وتعاطف ا في جميع أنحاء العالم .ولكن كان العكس ً

أجبر إسرائيل إلى التوجه صوب الحكومات الغربية ملتمسة من م تجريم دعوات عمل حملة
المقاطعة( ،مركز الزيتونة )2016 ،إلى جانب حشد الج ود لمجاب ت ا ومكافحت ا من خالل شن
حمالت واسعة يقودها "اللوبي الص يوني" في أنحاء العالم ضدها( .الحلو)2017 ،
من خالل عقد المؤتمرات واتخاذ إجراءات فعلية لتقييد حرية حركة نشطاء الحملة،
والت ديد به" تصفيات مدنية" موج ة ضد قادة الحركة ،إضافة إلى سن قوانين تمنع المقاطعة ضد
إسرائيل( .مسارات)2016 ،
أما على صعيد الحرب الدعائية التي تقودها إسرائيل ضد حملة المقاطعة الدولية،BDS
ف ي مستمرة ،ولكن بال جدوى حقيقية تعرقل عمل ا ،رغم الميزانيات والج ود المبذولة لتحقيق ذلك،
ودا كبيرة لمواج ة
ويقول م ند مصطفى في تقرير مدار االستراتيجي  " 2016تبذل إسرائيل ج ً

حملة المقاطعة ،وتحسين صورة إسرائيل الدولية " ،من خالل وجود ثمانية أجسام حكومية
إسرائيلية تعمل في مجال الدعاية الدولية وهم( :أبو نحل)2016 ،
 -1منتدى الدعاية الحكومي التابع لمكتب رئيس الحكومة.
 -2منظومة الدبلوماسية العامة في و ازرة الخارجية.
 -3و ازرة الشؤون اإلستراتيجية التي أخذت على عاتق ا محاربة حملة المقاطعة .BDS
 -4مكتب التسويق واإلعالم.
 -5مكتب اإلعالم الحكومي.
 -6مكتب النشر الحكومي.
 -7وحدة الناطق الرسمي للجيش اإلسرائيلي.
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 -8المساعدات الخارجية( .مركز مدار)2016 ،
إضافة على ذلك ،تعمل منظمة "ليف هعوالم" (قلب العالم)( ،)1وهي منظمة إسرائيلية غير
حكومية؛ منذ عام  2013على مكافحة حملة مقاطعة إسرائيل( ،)BDSإذ أقامت مركز اتصال
ل ا في مدينة القدس المحتلة؛ ب دف تلقي مكالمات هاتفية على مدار الساعة؛ لرصد تحركات
نشطاء المقاطعة واعداد تقارير مفصلة عن م وارسال ا لو ازرتي األمن الداخلي والداخلية ،لمعرفة
نشطاء حملة المقاطعة وطردهم ومنع م من دخول إسرائيل؛ (صوت األقصى )2016 ،ألن م
يشكلون خط اًر استراتيجياً على إسرائيل ،وعلى مستقبل الص يونية حسب" شابتاي شافيت" رئيس
الموساد السابق()2014 ،Haaretz( .)1996-1989
مما سبق نخل

إلى القول أن حمالت التسويق اإلسرائيلية ،لم تسجل نجاحات كبيرة ل ا،

رغم الميزانية الضخمة ودور المنظمات الص يونية العالمية في وقف تنامي حملة المقاطعة
الدولية ،مما دفع بالحكومة اإلسرائيلية في العام  2013إلى تسليم محاربة الحملة إلى و ازرة الشؤون
اإلستراتيجية التي تتابع عادة ما يعرف بالملف النووي اإليراني.

(،electronicintifada

 )2016والتي خصصت ل ا ميزانية بقيمة  128مليون شيكل للعام ( .2016الجزيرة نت)2016 ،
على الرغم من اإلخفاقات التي منيت ب ا مكافحة حملة المقاطعة من قبل إسرائيل ،إال أن ا
نجحت في بعض الحاالت ،على سبيل المثال عندما أيدت محكمة االستئناف العليا في فرنسا في
أكتوبر ،2015إدانة  12من نشطاء التضامن الفلسطينية على خلفية دعوت م لمقاطعة البضائع
اإلسرائيلية؛ بل إن مجرد ارتداء قمي

عليه شعار حملة المقاطعة ) )BDSاعتبرته المحكمة

مخالفة قانونية في فرنسا( .مركز الزيتونة)2016 ،
كما صرح وزير المالية اإلسرائيلي "يائير لبيد" في خطاب ألقاه أمام مؤتمر مع د دراسات
األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بتاريخ  29يناير  ،2014معلقاً على تعاظم حملة المقاطعة
حاليا سببه أن ا عملية تدريجية؛ لكن الوضع
إسرائيل في العالم إن " عدم الشعور بتيثير المقاطعة ً
الحالي خطير جداً ...فنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لم ينتبه إلى بداية حملة المقاطعة

التي تعرض ل ا( .تقرير مدار)2014 ،
) (1تيسست منظمة قلب العالم في العام  2013في إسرائيل ،وتخوض حرباً واسعة ضد نشطاء مقاطعة إسرائيل،
مما يتطلب من أعضائ ا أن يصلوا إلى قلب العواصم األوروبية ،واألماكن التي ينشط في ا رواد المقاطعة،

ويقومون هناك بحمالت إعالمية دعائية ضدهم( .فلسطين اون الين)2016 ،
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ونقلت صحيفة "دي اندينبيدنت" البريطانية في  2فبراير  ،2014عن وزير المالية
اإلسرائيلي" يائير البيد" قوله " إن من المحتمل أن تقع إسرائيل فريسة مقاطعة اقتصادية م لكة إذا
فشلت محادثات التسوية الجارية مع السلطة الفلسطينية" ،وقالت الصحيفة أنه كان يلمح إلى القلق
من تنامي العزلة الدولية في التفكير الشعبي في إسرائيل( .فلسطين أون الين)2014 ،
بههالرغم مههن ذلههك ،اسههتطاعت حملههة المقاطعههة الدوليههة ( (BDSالتههي انطلقههت منتصههف عههام
 ،2005أن تحق ههق حمل ههة م ههن اإلنج ههازات خ ههالل س ههنوات عمل هها المح ههدودة ،ل ههيس أقل هها المقاطع ههة
األكاديميههة فههي العديههد مههن الجامعههات والمؤسسههات فههي أوروبهها وافريقيهها واألمهريكيتين ،والتههي أزعجههت
إسرائيل لما تركته من آثار علهى صهورت ا أمهام النخهب المثقفهة فهي العهالم؛ باإلضهافة إلهى مها حققتهه
في مجاالت سحب االستثمارات ومقاطعة الشركات التي تعمل في مستعمرات ا فهي الضهفة الغربيهة؛
وهذا ما دفع إسرائيل إلهى مواج هة ههذه الحملهة بمحاولهة تجريم ها ،معتمهدة فهي ذلهك علهى حلفهاء ل ها
فههي فرنسهها وبريطانيهها وأمريكهها ،فيمهها لههم تجههد أذن هاً صههاغية فههي دول مثههل السههويد وهولنههدا وايرلنههدا.
(مركز الزيتونة)2016 ،
وتستمر حملة مقاطعة إسرائيل باالنتشار بشكل واسع ومطرد في العالم ،كما أكد عضو
اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل مازن قمصية ،مبيناً أن رقعة المتعاطفين مع القضية
الفلسطينية تتسع يوماً بعد يوم ،أن المقاطعة تعد من أبرز أدوات مقاومة االحتالل ،منوهاً إلى أن
المقاطعة على المستويين الداخلي والخارجي ستؤدي حتماً إلى هدم نظام االحتالل العنصري رغم
محاوالته اليائسة لتلميع صورته البائسة( .الحلو)2017 ،
وفي تناقض وتخبط في التصريحات اإلسرائيلية بسبب تيثير المقاطعة ،نجد نائب وزير
الخارجية اإلسرائيلي" زئيف ألكين" يقول "أنه قبل البدء بمواج ة موجة المقاطعة؛ من الم م إجراء
تحليل صحيح لظاهرة المقاطعة .المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين ال تحمي إسرائيل من
المقاطعة ،ومعادلة ربط المقاطعة بالعملية السياسية معادلة فاشلة ،وكل نماذج المقاطعة مثل
الق اررات في هولندا والدنمارك وغيرها اتخذت أثناء المفاوضات مع الفلسطينيين ،ويمكن القول أنه
ومنذ بدء المفاوضات تعاظمت المقاطعة"( ،تقرير مدار )2014 ،وأكد ذلك " دافيد لحياني " رئيس
صدر منتجاتنا إلى
المجلس اإلقليمي في غور األردن قوله "الضرر هائل  ...اليوم نحن عملياً ال ُن ّ
دول غرب أوروبا .أما "تسيفي افنر" رئيس اللجنة الزراعية في المجلس اإلقليمي هناك ،فيكد أن
بيع الفلفل والعنب للدول األوروبية انخفض إلي ( .%50زيدان)2016 ،
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وفي موقف آخر ،يظ ر شدة قلق رجال األعمال في إسرائيل من اتساع المقاطعة ،عندما
وجه مئة من رجال األعمال اإلسرائيليين رسالة شديدة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالبوه
بالتوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين( .تقرير مدار)2014 ،
ومن ج ته يشير محمود نواجعة الناشط في حملة المقاطعة ) ،(BDSإلى أن تعاظم حالة
القلق واإلرباك في المؤسسة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية جاء نتيجة تنامي منجزات المقاطعة؛
ما جعل ا تنشط في محاوالت تشوي ا؛ وأن ما يساعدها في تحصين دفاعات ا ،أمام المساعي
اإلسرائيلية المضادة لضرب منجزات اللجنة ،يتمثل في اتساع قاعدة االنضمام ل ا واحترام
معاييرها ودعم ا ومؤازرت ا( .وكالة صفا)2017 ،
 2-3-4الخطة اإلسرائيلية لمواجهة حملة المقاطعة الدولية ):(BDS
يبههدو أنههه ال يوجههد لههدى إس هرائيل خيههارات كثي هرة فههي محاوالت هها لقمههع حمل هة المقاطعههة وسههحب
االستثمارات وفرض العقوبات ،أي أن ا ستستمر بممارسة الضغط الدبلوماسي على الحكومهات فهي
أي وقت وأي مكان.
وههها هههي قههد شههرعت بالفعههل فههي حملههة مداهنههة كبي هرة تسههت دف القههارة اإلفريقيههة حيههث تتعمههق
جذور الذاكرة التاريخية لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا .وتحاول إسهرائيل اسهتخدام قوت ها
الناعمههة واعههدةً بنقههل المسههاعدات التقنيههة والعلميههة لبلههدان فههي إفريقيهها وآسههيا وأمريكهها الالتينيههة؛ فمههع

وجههود ُنظم هها المتطههورة لصههناعة األسههلحة ،سههوف تُقههدم العههروض للحكومههات الضههعيفة والم ههددة،
واعدة إياها بتغطية ثغرات ا األمنية( .مركز الزيتونة)2016 ،

وعلهى مسههتوى قههارة آسههيا ،إسهرائيل تُسه ّهرع مههن ج ودههها الراميههة إليقههاف الههدعم التقليههدي المقههدم

إلى فلسطين ،ليس أقل ا ما تقوم به دول عدم االنحياز ،ف ا هي ال ند وهي عضو مؤسس لمنظمة
دول عدم االنحياز ،غهدت مهن الشهركاء الكبهار إلسهرائيل فهي المجهاالت العلميهة والعسهكرية ،أي أنهه
ال أمل في احتمال فرض عقوبات هندية على إسرائيل( .مركز الزيتونة)2016 ،
وهنا يشير الباحث إلى أنه بعد اكتساب إسرائيل المميز لرئاسة اللجنة القانونية لألمم
المتحدة في  14يونيو  ،2016فقد أصبح أمام ا فرصة للتعامل بشكل جذري مع قضية لطالما
ّأرقت ا وقضت مضجع ا؛ وذلك من خالل القيام بحمالت يسمي ا النشطاء المؤيدون للقضية
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الفلسطينية حمالت "نزع الشرعية" ،ولكن يبدو ذلك صعباً علي ا ،لدرجة أن ا ال تستطيع إيقاف
حملة المقاطعة بشكل ن ائي حتى اللحظة.
عد
كما أكد وزير الشؤون اإلستراتيجية "يونال شتاينيس"في  3فبراير " 2014بين و ازرته ت ّ
خطة لمواج ة حملة المقاطعة ،وتشمل حملة إعالمية وتنشيط منظمات دولية مؤيدة إلسرائيل
وخطوات أخرى" .وعلقت صحيفة معاريف اإلسرائيلية على ذلك قائلة "حتى في هذه الحالة فإن
الخطة المستقبلية هذه بعيدة عن التنفيذ ،مشيرة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية كانت ستناقش موضوع
المقاطعة بشكل موسع؛ لكن النقاش أُلغي في اللحظة األخيرة"( .زيدان)2016 ،
كمهها نظمههت ج ههات إس هرائيلية فههي القههدس المحتلههة بتههاريخ  28مههارس  2016مههؤتم اًر بعن هوان

"أوقفوا المقاطعة  ،"Stop The Boycottبمشاركة "ريفلين" الرئيس اإلسرائيلي ،وعدد من أعضهاء
الحكومههة والكنيسههت اإلسهرائيليين .وأبههرز مهها جههاء فههي المههؤتمر هههو تصهريح "يسهرائيل كههاتس" وزيههر
المخههابرات والمواصههالت والطاقههة النوويههة اإلس هرائيلي ،أنههه يجههب عل هى إس هرائيل القيههام به ه "عمليههات

تصههفية مدنيههة موج ههة" باسههتخدام أج هزة المخههابرات والتعههاون مههع أج هزة المخههابرات فههي دول العههالم،

بينما هدد "أريه درعي" وزير الداخلية اإلسرائيلي ،بسحب اإلقامة مهن عمهر البرغهوثي أحهد مؤسسهي

حملة مقاطعة إسرائيل ،حيث مقر إقامته مدينة عكا( .تقرير مركز مسارات)2016 ،

وهنا يشير كل من "كاتس وجلعاد إردان" وزير الشؤون اإلستراتيجية المكلف بمحاربة حملة

المقاطعة ،إلى أهمية ربط حركة المقاطعة (السلمية) بمنظمات وج ات "إرهابية" وفق التعريف
أقر بالج ود المبذولة في سبيل سن
اإلسرائيلي ،لتشويه صورت ا وتس يل است داف ا في العالم ،و ّ
قوانين ضد المقاطعة في دول العالم)2016 ،Gilad Erdan( .
وتضيف صحيفة الحياة الجديدة بتاريخ  21مارس  ،2017أن وزير األمن الهداخلي "جلعهاد

إردان" ،يس ههعى إله هى إقام ههة بن ههك معلوم ههات اس ههتخباراتي ،خ هها

باإلسه هرائيليين مم ههن ينش ههطون ف ههي

حم ه ههالت المقاطعهه ههة المناهضهه ههة إلس ه ه هرائيل بسهه ههبب االس ه ههتيطان واالح ه ههتالل فه ه ههي الض ه ههفة الغربيه ه ههة.

(الحياة الجديدة)2017 ،

أيضا لم يتوانى مؤيدو إسرائيل في أمريكا عن محاولة سن تشريعات ضد المقاطعة؛ مع

تعاظم حملة المقاطعة خاصة األكاديمية في الواليات المتحدة .حيث كثفوا ج ودهم لتضييق
المجال على المؤسسات والنقابات األكاديمية في موضوع المقاطعة ،من خالل طرح مشاريع
قوانين محلية تن

على سحب الدعم المالي الفيدرالي في حالة استغالله لمقاطعة مؤسسات

أكاديمية في دولة أخرى( .تقرير مدار)2014 ،
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ولكن هذه المشاريع تواجه عقبات عديدة ،أبرزها تعارض ا مع التعديل األول في الدستور
وبناء
األمريكي الذي يحمي حريات التعبير والحريات األكاديمية في الواليات المتحدة األمريكية،
ً
على هذه العقبة فقد ُسحب مشروع ضد المقاطعة األكاديمية في والية نيويورك .وعلى ما يبدو،

فإن إسرائيل ستتابع حملة تشويه وتجريم ضد حملة المقاطعة وات ام ا به" الالسامية( ")1وستلجي إلى
استخدام قوت ا الناعمة في الدول التي لطالما كانت مؤيدة للقضية الفلسطينية كيفريقيا( .مركز
الزيتونة)2016 ،
وفي سياق المواج ة اإلسرائيلية لحملة المقاطعة الدولية ( ،)BDSبدأت إسرائيل تضغط
باتجاه نشطاء حملة المقاطعة بات ام م "بالالسامية" ،وفي سياق النشاطات التي يقوم ب ا مؤيدو
أكاديميا بين م
اقتصاديا و
أيضا ،لجي هؤالء إلى ات ام الداعمين لمقاطعة إسرائيل
ً
ً
إسرائيل في العالم ً
ويحرف مؤيدو إسرائيل تعريف مناهضة السامية
مناهضون للسامية (يكرهون إسرائيل)؛
ّ

الكالسيكية (العداء تجاه الي ود على خلفية دينية وعرقية) ،وقبل فترة تم استحداث مصطلح جديد
هو مناهضة السامية األكاديمية .وت مة مناهضة السامية ترتبط بشكل خا

بتجربة الي ود

المريرة مع النظام النازي ( .تقرير مدار)2014 ،
أيضا جاء هذا االت ام(معاداة السامية) على لسان "هالري كلنتون" أثناء فترة ترشح ا
لرئاسة الواليات المتحدة األمريكية في العام  2016خالل مؤتمر أمام "اآليباك"( ،)2للتيكيد على
ضمان تفوق إسرائيل النوعي والعسكري وبتزويدها بالصواريخ وتكنولوجيا الكشف عن
األنفاق...وترفض أي ح ّل تفرضه األمم المتحدة من خالل مجلس األمن الدولي ،وهي ترى أن
( )1الالسامية :أو معاداة السامية ،مصطلح اخترعته الحركة الص يونية للتعبير عن معاداة الي ود .وكلمة
"سامي" ميخوذة مما ورد في اإلصحاح العاشر من سفر التكوين من أبناء نوح وهم سام وحام ويافث .والساميون
هم نسل سام من العرب والي ود وغيرهم ،ولكن الص يونية تعمدت إطالق السامي على الي ودي ،وأصرت على
إطالق مصطلح معاداة السامية على كل الحركات واألفعال المناوئة للي ود في أوروبا ،وفي كل أنحاء العالم فيما

بعد ،تجنباً من ا الستعمال مصطلح معاداة الي ود بسبب ما اكتسبه لفظ الي ودي من صفات قبيحة في أذهان
الشعوب األوروبية عبر التاريخ( .الموسوعة الفلسطينية)2015 ،

( )2األيباك هي اختصار لمصطلح " اللجنة اإلسرائيلية األميركية للشؤون العامة"American Israel Public،
) . Affairs Committee (AIPACتيسست عام  ،1951وهي منظمة أمريكية ي ودية ،ال دف من ا التيثير في
السياسة األمريكية بحيث تتفق مع المصالح اإلسرائيلية والص يونية ،وتعتبر أقوى جماعات الضغط في الواليات

المتحدة( .ساسة بوست)2016 ،
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نزعة "معادة السامية" تتنامى في أوروبا ،وتقول أن ا " كتبت رسالة لمؤتمر رؤساء المنظمات
الي ودية في سنة 2015؛ أكدت في ا على معارضت ا التامة لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات
وفرض العقوبات ( ."BDSمركز الزيتونة)2016 ،
ومن ج ة اخري ،اعتبر وزير المالية اإلسرائيلي" يائير لبيد" في خطابه أمام مؤتمر مع د
دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب أن حملة المقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات علي ا
وسحب االستثمارات من ا ،هي حملة معادية للسامية .كذلك رحب المؤتمر الي ودي العالمي
بتاريخ  30يناير  2014بقرار الممثلة األمريكية "سكارليت جوهانسون" االستقالة من منصب ا
كسفيرة عالمية في مؤسسة "اوكسفام" الخيرية ،مت ماً منظمة "االوكسفام" باالنخراط في حركة غير
أخالقية ومعادية للسامية( .تقرير مدار)2014 ،
إن الركيزة األساسية إلستراتيجية إسرائيل لمكافحة حملة المقاطعة ) ،(BDSتتمثل في نزع
شرعية أولئك الذين يجرؤون على انتقاد سياسات ا عن طريق تشويه سمعت م .وبالتالي ،لن يتوقف
الجدال حول كيفية تلميع صورة إسرائيل ،واعادة تعريف مصطلح الص يونية ،وجعل أي انتقاد
إلسرائيل عمالً معادياً للسامية( .مركز الزيتونة)2016 ،
لذلك تقول حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،إن حملة المقاطعة " تنزع الشرعية عن دولة
إسرائيل" وهي معادية للسامية ،وتعلن الحرب ضد إسرائيل ،ومع ذلك ،فإن الحملة ليست كذلك،
بل هي مجرد تكتيك سلمي للضغط على إسرائيل لالمتثال للقانون الدولي ،وان اء االحتالل واحترام
الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين( .هاجر)2016 ،
ويرد عمر البرغوثي ،وهو أحد مؤسسي حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض
العقوبات علي ا ،على ات ام الحملة بين ا مناهضة للسامية قائالً" في مقال له نشرته صحيفة
نيويورك تايمز بتاريخ  31يناير  ،2014للتيكيد على الخطر الوجودي الذي تمثله (" ،)BDSتعمد
إسرائيل وجماعات الضغط في كثير من األحيان إلى التلميح بمناهضة السامية ،على الرغم من
أن موقف الحركة ثابت وال لبس فيه ضد جميع أشكال العنصرية ،بما في ذلك مناهضة السامية.
هذا االدعاء الذي ال أساس له هدف لترهيب واسكات أولئك الذين ينتقدون إسرائيل ولربط مثل هذه
االنتقادات بالعنصرية المعادية للي ود"( .تقرير مدار)2014 ،
ويوضح حيدر عيد أحد الناشطين في حملة المقاطعة الدولية ) )BDSمدى همجية إسرائيل
في التعامل مع الحملة؛ والت ديدات التي توجه إلي ا...في تحريض م المتطرف ضدها ،وأصبح من
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الواضح تماماً أن القادة اإلسرائيليين من اليمين واليمين المتطرف ،كانوا جادين حول رؤيت م لزوال
ال ( (BDSقبل تحقيق أهداف ا وهي( :الحرية والعدالة والمساواة) ،ووصفوا حملة ) (BDSأن ا
"ت ديد استراتيجي" للمشروع اإلسرائيلي االستعماري والفصل العنصري ،المتعمد والمنفذ من قبل
المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة( .عيد)2016 ،
ولقد احتج نائبان من األراضي الفلسطينية المحتلة عام  48على خطاب رئيس الوزراء
الكندي "ستيفن هاربر" أمام الكنيست اإلسرائيلي بعدما شبه مقاطعة إسرائيل بين ا " شكل من
أشكال معاداة السامية"( .فلسطين أون الين)2014 ،
الخطط والمؤتمرات واالجتماعات واالت امات اإلسرائيلية لحملة المقاطعة
ولكن كل هذه ُ

خصوصا في
الدولية ) ،(BDSلم تؤثر بالشكل المطلوب في ا ،بل على العكس زادت من تنامي ا
ً

الدول األوروبية .حيث أفادت عدد من الصحف اإلسرائيلية بين تقرير مراقب الدولة في إسرائيل

كشف عن أخطاء كبيرة في أداء الحكومة بشين حملة المقاطعة الدولية تجاه إسرائيل ،الفتاً إلى
نسبة العداء إلسرائيل في تزايد في الكثير من دول العالم .وقال المراسل السياسي لصحيفة"
يديعوت احرونت" "ايتمار أيختر" ،إن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل "يوسيف شابي ار" كشف عن
ثغرات كبيرة في مكافحة الحكومة اإلسرائيلية لحملة المقاطعة الدولية ( )BDSاآلخذة في التنامي
حول العالم( .الحياة الجديدة)2016 ،
ويرى الباحث أن ق اررات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة األخيرة بخصو
فلسطين ،وقرار مجلس األمن الدولي  2334الخا

بالتنديد باالستيطان في األراضي

الفلسطينية ،واعترافات بعض البرلمانات األوروبية بالدولة الفلسطينية ،كان نتيجة بذل ج ود كبيرة
من قبل أعضاء ومؤيدي حملة المقاطعة الدولية ) ،(BDSومن الج ود الرسمية والشعبية
الفلسطينية ،باإلضافة إلى الطريقة الخطي التي تعاملت ب ا إسرائيل مع حملة المقاطعة؛ والتي
زادت من تعاطف العالم مع ا.
 3-3-4قرار مجلس األمن الدولي ):)2334
يعتبر القرار  2334الصادر عن مجلس األمن في  23ديسمبر  ،2016وبيغلبية ساحقة
انتصا اًر آخر للقضية الفلسطينية وان كان ليس نافذاً على األرض ،ف و بحد ذاته مشروع قرار
لوقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة ،الن هذا القرار يمكن أن يترتب
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عليه إجراءات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية كثيرة ،كإقرار مقاطعة منتجات المستوطنات في
األراضي المحتلة عام 1967؛ وتوسيع تلك الحمالت .وأن القرار جاء في وقت كانت تبحث فيه
عن شرعية لالستيطان ،الذي يعتبره العالم غير شرعي (اليعقوبي)2016 ،
ويقول المخت

في الشين اإلسرائيلي جالل أبو رمانة" ،يمكن أن يشجع القرار حمالت

مقاطعة إسرائيل الدولية لتوسع فعاليات مقاطعة منتجاته ،التي استطاعت أن تصل إلى مؤسسات
المجتمع المدني متجاوزة المؤسسات الرسمية"( .اليعقوبي)2016 ،
ومن ج ته يشير الدكتور مجدي حماد ،رئيس الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت ،إلى أنه
الملح إجراء مراجعة لمكانة فلسطين الدولية قبل أن تصل األمور إلى نقطة الال عودة؛
بات من ُ
والسيما في ظ ّل التطورات بالغة السوء التي حدثت خالل الفترة القصيرة الماضية ،كثمرة خبيثة لما
تش ده الدول العربية من حروب وتفكك وانقسام .فقد ش دت سنة  2016عدد من المؤشرات
الدولية تجاه إسرائيل ،حملت من المعاني ما قد يدعو إلى االلتباس ،لتراوح ا بين إشارات سلبية
وأخرى إيجابية ،وفيما يلي القائمة بوج ي ا( :مركز الزيتونة)2017 ،
االختراقات التي أحدثتها إسرائيل على المستوي الدولي لصالحها:
 .1رئاسة اللجنة القانونية في األمم المتحدة.
 .2تطوير العالقات اإلسرائيلية الروسية استراتيجياً.
 .3إعادة تطبيع العالقات مع تركيا.
 .4اختراق إسرائيل إلفريقيا واقامة عالقات مع بعض الدول اإلفريقية.
 .5اختراق إسرائيل لكازاخستان وأذربيجان.
أما بالنسبة للسلبيات إلسرائيل على المستوي الدولي فتتلخص في:
 .1نشاط حملة المقاطعة الدولية ).(BDS
 .2قرار مجلس األمن الدولي بإدانة االستيطان.
 .3قرار مجلس حقوق اإلنسان يتضمن قائمة سوداء للشركات العاملة في المستوطنات.
 .4قرار اليونيسكو بين المسجد األقصى حق خال

للمسلمين.

األصل في قواعد القانون الدولي أن ا ملزمة لكافة الدول ،وعلى كافة الدول االلتزام ب ا
اء أكانت تلك الدول طرفاً موقعاً على هذه القواعد أم لم تكن ،فقد قرر
واحترام ا وتطبيق ا ،سو ً

فق اء القانون الدولي أن "المعاهدات الدولية تكتسب صفة اإللزام المطلق" ،كما ال يمكن أن
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تتحقق الفعالية لقاعدة قانونية ًأيا كانت ،إال إذا ارتضت الدول االلتزام ب ا ورغبت في تنفيذها،

طبيعيا أن تن
ولذا كان
ً

المادة األولى في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  ،1949على أن تتع د

األطراف السامية المتعاقدة بين تحترم هذه االتفاقية( .خليفة،2007 ،
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وبحسب القرار األممي ،واجب على سلطة االحتالل اإلسرائيلي ،أن تتقيد تقيداً صارماً
وتلتزم بتنفيذ االلتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية
المدنيين وقت الحرب .حيث أدان القرار  2334جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين
الديموغرافي في األرض الفلسطينية المحتلة ،والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات
وتوسيع ا ،ونقل المستوطنين اإلسرائيليين ،ومصادرة األراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين ،في
انت اك للقانون الدولي والق اررات ذات الصلة .وأكد القرار أنه لن يعترف بيي تغيرات في خطوط
الرابع من يونيو  ،1967بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغيرات التي يتفق علي ا الطرفان
من خالل المفاوضات( .الجزيرة نت)2016 ،
ويشير الباحث إلى أن المجتمع الدولي ب ذا القرار األممي ،اعتبر كل المستوطنات غير
قانونية ،وعقبة كبيرة أمام تحقيق السالم ،ألن هذا البناء يجري على األراضي الفلسطينية التي
هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية .ولكن إسرائيل تتعامل مع نفس ا أن ا فوق القانون
الدولي ،مع أن ا عضو في األمم المتحدة التي يجب أن تُحترم ق اررات ا ،وبالتالي يجب أن يكون
هناك موقف قوي من المجتمع الدولي تجاه السياسية العنصرية اإلسرائيلية لوقف ا ،على غرار ما
تم ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
4-3-4

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة والقضية الفلسطينية:

أدرج مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة "إسرائيل"؛ ضمن "القائمة السوداء" التي
تشمل  29دولة ،تقول المنظمة الدولية إن سلطات هذه الدول تنت ج سياسات انتقام ضد نشطاء
حقوق اإلنسان الذين يتعاونون مع األمم المتحدة .ونشر المجلس تقريره السنوي الثامن حول
اإلجراءات التي تنفذها الدول ضد ناشطي حقوق اإلنسان ،وتضم القائمة عدة دول بين ا إسرائيل.
(وكالة قدس برس)2017 ،
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وأشاد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان( ،)1في  31مارس ،2016
بمصادقة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،على مشروع قرار "القائمة السوداء" ،الذي
يضم أسماء شركات تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المستوطنات اإلسرائيلية....وكان قد
سبق هذا القرار ال ام ،قرار على المستوى الوطني اتخذته الحكومة الفلسطينية رداً على ق اررات
إسرائيل بمنع منتجات الشركات الفلسطينية من الدخول للقدس المحتلة وأراضي ،48وقامت بمنع
خمس شركات إسرائيلية من الدخول للمدن الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ،وأعلنت
الحكومة الفلسطينية أسماء الشركات الممنوعة وهي "شركات األلبان تنوفا ،شتراوس ،تا ار ،وشركة
زغلوبك للحوم ،وشركة تبوزينا للمشروبات" وقال اقتصاديون إن منتجات هذه الشركات تمثل نسبه
م مة من مجمل الواردات من إسرائيل( .وكالة صفا)2016 ،
ولقد كشفت القناة الثانية اإلسرائيلية ،أن تل أبيب وواشنطن تضغطان على مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة؛ لتثنيه عن نشر القائمة السوداء بيسماء شركات وبنوك إسرائيلية،
تقدم خدمات في المستوطنات باألراضي الفلسطينية المحتلة .وقد أُعدت القائمة بطلب من السلطة
الفلسطينية والحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل ( ،)BDSالتي تسعى إلى كشف ممارسات إسرائيل؛
ووقف كافة أشكال التطبيع مع ا ،وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة إلسرائيل ،معتمدة على
ثالث ركائز أساسية هي المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات( .الجزيرة نت)2017 ،
وحسب القناة الثانية ،فإن هذه الضغوط بلغت حد الت ديد األمريكي بوقف المساهمة المالية
في ميزانية مجلس حقوق اإلنسان وسحب واشنطن اعتراف ا به .ويستعد المجلس لنشر قائمة
سوداء تضم شركات ومؤسسات إسرائيلية كبيرة ،من ا أكبر مصرفين في إسرائيل وهما "هبوعليم
وليؤمي" وشركة "طبيع" الرائدة في صناعة األدوية ،باإلضافة إلى شركة االتصاالت "بيزك".
(الجزيرة نت)2017 ،
وذكرت صحيفة القدس العربي بتاريخ  28سبتمبر ،2017أن مفوض األمم المتحدة السامي
لحقوق اإلنسان "األمير زيد بن رعد" ،بدأ قبل أسبوعين ،بتوجيه رسائل إلى  150شركة في
( )1المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان :هو أحد دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،تيسس في العام 1996م ،بمبادرة من السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،ورئيس المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان .المقر العام للمكتب يقع في مدينة
نابلس ،إضافة إلى الفروع واللجان التابعة للمكتب المنتشرة في أنحاء الوطن( .منظمة التحرير الفلسطينية)
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إسرائيل والعالم يحذرها في ا من إضافت ا إلى القائمة السوداء .ونقلت الصحيفة عن مسئولين
إسرائيليين قول م ،إن المفوض األممي قال في رسائله ،إن هذه الشركات تعمل في األراضي
الفلسطينية المحتلة ،وأن ا قد تجد نفس ا على القائمة السوداء للشركات التي تنت ك القانون الدولي
وق اررات األمم المتحدة( .القدس العربي)2017 ،
كمهها دان مجلههس حقههوق اإلنسههان فههي دورتههه المنعقههدة بجنيههف فههي مههارس ،2016االنت اكههات
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في الضفة الغربية ،بما في ا القدس الشرقية ،وقطاع غزة؛ وطالب القرار
عبههر المجلههس عههن رفضههه بنههاء المسههتوطنات
الههذي صههدر بموافقههة  30دولههة بمسههاءلة إسهرائيل .كمهها ّ

اإلس ه ه ه هرائيلية فه ه ه ههي األ ارضه ه ه ههي الفلسه ه ه ههطينية .وكه ه ه ههان الفلسه ه ه ههطينيون قه ه ه ههد نجح ه ه ه هوا فه ه ه ههي استصه ه ه ههدار
ق ه هرار مه ههن مجل ه ههس حقه ههوق اإلنسه ههان ف ه ههي  24مه ههارس  2016يه ههدين المس ه ههتوطنات؛ ويه ههدعو ال ه ههدول
والمؤسسههات والشههركات إل هى مقاطعههة كههل مهها لههه عالقههة بمنتجات هها ،حتههى إنههه وضههعت ق هوائم سههوداء
اء أكانهت شهركات محليهة إسهرائيلية أم عالميهة.
بيسماء الشهركات التهي تعمهل داخهل المسهتوطنات سهو ً

(الجزيرة نت)2017 ،

وكههان ال هرئيس الفلسههطيني محمههود عبههاس ،قههد قههال فههي خطابههه أمههام الجمعيههة العامههة لألمههم
المتحدة في 20سبتمبر " ،2017نحذر من شطب البند السابع في مجلهس حقهوق اإلنسهان؛ أو منهع
ص ه ه ههدور القائم ه ه ههة الس ه ه ههوداء" ،الفته ه ه هاً إله ه ه هى أن "وج ه ه ههود القائم ه ه ههة الس ه ه ههوداء يعن ه ه ههي أن هن ه ه ههاك أن ه ه ههاس
مجههرمين" .وتس ههاءل عبههاس ف ههي خطاب ههه " كيههف يمك ههن أن نحجههب ه ههذه القائم ههة عههن الع ههالم؟ وه ههي
مثههل اإلرهههاب يج ههب أن يطلههع علي هها الع ههالم ،ليههرى م ههن يختههرق القههانون ال ههدولي ومههن يحترم ههه؟!".
(القدس العربي)2017 ،
وف ههي المقاب ههل ،ق ههال اله هرئيس اإلسه هرائيلي "رؤوف ههين ريفل ههين" ،إن ب ههالده قلق ههة ج ههداً م ههن "القائم ههة
السوداء" التي يعكف مجلس حقوق اإلنسهان التهابع لألمهم المتحهدة ،علهى إعهدادها للشهركات العاملهة
في المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية .وقال "ريفلهين" فهي اتصهال عبهر ال هاتف ،مهع
قادة المنظمات الي ودية في الواليات المتحدة األمريكية " إننا نشهعر بقلهق بهالغ مهن القائمهة السهوداء
الته ه ههي يه ه ههتم الته ه ههرويج ل ه ه هها مه ه ههن قبه ه ههل مجله ه ههس حقه ه ههوق اإلنسه ه ههان الته ه ههابع لألمه ه ههم المتحه ه ههدة" ،وحه ه ههث
"ريفلين" زعماء الجالية الي ودية في أمريكا على اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمكافحة هذا األمر.
(القدس العربي)2017 ،
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 4-4الخالصة:
جاءت الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات وفرض العقوبات علي ا ،كشكل
من أشكال المقاومة السلمية ،مما اكسب ا تعاطف دولي ،وقلل من فر

نجاح إسرائيل في

محاربت ا .فالمقاومة الالعنفية عموماً والمقاطعة الدولية تحديداً ،كانتا أحد أبرز أدوات مناهضة
نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ،حيث أصدرت اللجنة الوطنية للحزب الليبرالي في
جنوب إفريقيا ق ار اًر بالموافقة على المقاطعة سواء على المستوي المحلي في جنوب إفريقيا ،أو في
سالحا سياسياً شرعياً )P108 ،1997 ،Vigne( .وعليه تنبه الفلسطينيون
الخارج ،لتكون
ً
لضرورة حشد الدعم الدولي لمقاطعة إسرائيل ،إلجبار إسرائيل على االنصياع للقانون الدولي

والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان ،وبالتالي إن اء االحتالل واستعمارها لألراضي العربية المحتلة.
فالسلطة الفلسطينية تركز اهتمام ا على المقاطعة المحلية لمنتجات المستوطنات بسبب
وجود اتفاقيات مع اسرائيل وخاصة االعتراف المتبادل بين ما ،بينما حملة المقاطعة الدولية
) (BDSتدعو المجتمع الدولي بكل مكوناته لمقاطعة إسرائيل كقوة احتالل؛ وعليه تشتت طاقات
الدعم الخارجي ،فتوزعت الرغبة لدي بعض الدول بمساندة حملة المقاطعة ،ودعم ما تنادي به،
والبعض اآلخر أخذ بمقاطعة المستوطنات المقامة على خطوط عام .1967
ولكن على العكس تماماً ،نجد إسرائيل ومنذ اليوم األول النطالق حملة المقاطعة الدولية،
عدت االجتماعات على مستوى الرئاسة والحكومة والكنيست؛
أخذت الموضوع على محمل الجد ،وأ ّ
وجندت ثمانية أجسام حكومية لمحاربت ا ،بل أوكلت م مة مكافحت ا إلى و ازرة الشؤون
ّ

االستراتيجية وج از المخابرات في الدولة.

وكانت و ازرة الخارجية اإلسرائيلية تتولى محاربة حملة المقاطعة من خالل برامج عديدة جزء
من ا يقع تحت مسهمى (وسهم إسهرائيل  ،)Brand Israelفهي محاولهة إلظ هار إسهرائيل دولهة حديثهة
وعصهه هرية في ه هها الموس ه ههيقى واآلداب والفن ه ههون والتكنولوجي ه هها ،ال دول ه ههة اح ه ههتالل وعنص ه هرية( .الحي ه ههاة
الجديدة،2014 ،

)10

إن لجوء إسرائيل إلى استخدام القوة والت ديد باالغتياالت ضد نشطاء المقاطعة ،يفيد حملة
المقاطعة في كشف صورة إسرائيل الحقيقية وكسب الرأي العام لصالح ا .باإلضافة إلى أن سيطرة
اليمين المتطرف والفاشي قد يفقد إسرائيل فر

تلميع صورت ا ،بل قد يفقدها بعض تحالفات ا.

(أبو نحل)2016 ،
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استخلصت حملة المقاطعة الدولية ) (BDSمن تجربة جنوب إفريقيا؛ أهمية إشراك
المجتمع الخارجي في عملية المقاطعة ،حيث بدأ المؤتمر الوطني اإلفريقي ( African
 (Congress Nationalبقيادة نيلسون مانديال في جنوب إفريقيا نضاله معتمداً على أسلوب
الحوار مع الحكومة فقط ،واستمر في ذلك قرابة نصف قرن ،ثم بدأ بتصعيد المقاومة المدنية
السلمية كاإلضرابات وحمالت التحدي والدعوة للعصيان المدني ،ثم تبنى الكفاح المسلح في
مست ل الستينات من القرن الماضي ،لكنه ظل مؤمناً بالكفاح السلمي المدني ،ثم ركز ج وده على
الساحة الدولية من أجل ممارسة ضغط دولي على النظام عبر المقاطعة ،وفرض العقوبات،
وسحب االستثمارات.
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 5الفصل اخلامس

تداعيـات محلـة املقاطعـة ()BDS
على االقتصاد اإلسرائيلي
واملواقف الدولية

 1-5مقدمة:
منذ انطالق الحملة الدولية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل
وخصوصا حملة المقاطعة
يوما بعد يوم
ً
( )BDSفي العام  ،2005وانجازات ا تتنامى ً
االقتصادية .حيث تيثرت إسرائيل ب ا لدرجة إعالن مسئولي ا بين حملة المقاطعة خطر
استراتيجي على إسرائيل .وكشف تقرير األمم المتحدة لعام ،2013عن انخفاض نسبة

االستثمارات األجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة  ،%46بينما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن
هناك انخفاضاً للصادرات علي األراضي الفلسطينية بنسبة  ،%24مما يدل على تيثير المقاطعة

على االقتصاد اإلسرائيلي.

ولقه ههد أدركه ههت الحكومه ههة والمؤسسه ههة االقتصه ههادية اإلس ه هرائيلية ،أن تنه ههامي حمه ههالت المقاطعه ههة
هلبي وملم ههوس ف ههي االقتص ههاد اإلسه هرائيلي ،ب ههل ب ههات ُي ههدد النظ ههام
االقتص ههادية؛ ب ههدأ ي ههؤثر بش ههكل س ه ّ
اإلسرائيلي بيسره.
ولكههن رغههم نجاحههات المقاطعههة علهى الصههعيد االقتصههادي ،إال أن حملههة المقاطعههة تظههل فههي
بههدايات ا ،فاالقتصههاد اإلسهرائيلي مههن أقههوى اقتصههاديات منطقههة الشههرق األوسههط ،حيههث وصههل ناتجههة

المحل ههي اإلجم ههالي ع ههام  2013إله هى  283.3ملي ههار دوالر؛ كم هها تمتّههع االقتص ههاد اإلسه هرائيلي بنم ههو
مضطرد على مدى السنوات الماضية.

ومن جانب آخر ،أثرت حملة المقاطعة الدولية ( )BDSفي بعض المواقف الدولية لصهالح

تبنهي مواقهف رسهمية ضهد إسهرائيل ،لدرجهة
التضامن والتعهاطف مهع القضهية الفلسهطينية؛ أكثهر منهه ّ
أن عدد كبير من المؤسسات األكاديمية واتحادات الطالب والفنانين والشركات والبنوك وغيرها في

االتحههاد األوروبههي والواليههات المتحههدة األمريكيههة وافريقيهها وغيرههها ،قاطعههت إس هرائيل بشههكل عههام أو

قاطعههت كههل مهها لههه عالقههة باالسههتيطان اإلسهرائيلي فههي األ ارضههي الفلسههطينية المحتلههة عههام ،1967
باإلضافة إلى االعتراف الرمزي لمعظم البرلمانات األوروبية بالدولة الفلسطينية.

تنههاول الفصههل الخههامس تههيثير حملههة المقاطعههة الدوليههة عل هى االقتصههاد اإلس هرائيلي والمواقههف
الدولية تجاه القضية الفلسطينية ،حيث يوضهح المبحهث األول طبيعهة االقتصهاد اإلسهرائيلي وكيفيهة

تيثره بحمالت المقاطعة الدولية ،وكيف تعاملت إسرائيل مع حملة المقاطعة الدولية ،بينما المبحهث
الثههاني يوضههح طبيعههة التعههاطف والتضههامن الههدولي مههع حملههة المقاطعههة الدوليههة ( (BDSلصههالح

القضية الفلسطينية ،وكيف أثرت وتؤثر الحملة بالمواقف الدولية تجهاه الضهغط علهى إسهرائيل حتهى
تنصاع للق اررات الدولية وتحترم حقوق اإلنسان في فلسطين.
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 2-5المبحث األول
تداعيات حملة المقاطعة الدولية ( )BDSعلى االقتصاد اإلسرائيلي
 1-2-5طبيعة االقتصاد اإلسرائيلي:
اتسم االقتصاد اإلسرائيلي طوال نصف قرن بالنمو والتطور والتقدم؛ حيث زاد عدد السكان

خمسة أضعاف؛ كما أنه في عام  ،1948كان متوسط دخل الفرد الي ودي ضعفي دخل مثيله

العربي؛ أما اآلن فيبلغ ثمانية أضعاف( .وكالة وفا)2013 ،

لذلك البد من اإلشارة إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي قد مر منذ عام  1948بيربع مراحل،

األولى تمتد ما بين عامي  1954 ،1948وهي فترة التقشف؛ والمرحلة الثانية تمتد ما بين عامي
 ،1972 ،1954وامتازت هذه الفترة بالنمو االقتصادي السريع ،أما المرحلة الثالثة وهي فترة

التضخم والكساد االقتصادي فتمتد ما بين عامي  ،1985 ،1973والفترة الرابعة منذ عام 1985م

إلى 1998م وهي فترة ما ُس ّمي باإلصالح االقتصادي( .الس لي،1998 ،
 2000حتى اآلن يوصف االقتصاد اإلسرائيلي بالممتاز.

 )15أما من عام

يعتمد االقتصاد اإلسرائيلي بشكل كبير على التجارة الخارجية في نموه وتطوره ،حيث قامت

إسرائيل بتصدير ما يعادل  93.2مليار دوالر واستيراد ما قيمته  92.7مليار دوالر عام .2012

صدرت السلع والبضائع الصناعية قائمة الصادرات اإلسرائيلية بقيمهة 44
وفي نفس السنة ،ت ّ

مليار دوالر ،يلي ها المهاس المصهقول وغيهر المصهقول والهذي وصهلت صهادراته إلهى  9مليهار دوالر،
ثه ه ه ههم ته ه ه ههيتي الصه ه ه ههادرات الزراعيه ه ه ههة بالدرجه ه ه ههة الثالثه ه ه ههة والته ه ه ههي وصه ه ه ههلت إل ه ه ه هى  1.5ملي ه ه ه ههار دوالر.
وتعتبههر أوروبهها أكبههر ش هريك تجههاري إلس هرائيل ،حيههث صههدرت إس هرائيل ل هها مهها قيمتههه  23.3مليههار

دوالر ،مقارن ه ه ه ه هة م ه ه ه ه ههع  20.6مليه ه ه ه ههار دوالر ص ه ه ه ه ههدرت ا للواليه ه ه ه ههات المتح ه ه ه ه ههدة األمريكيه ه ه ه ههة وكنه ه ه ه ه هدا.

(البطمة والبرغوثي،2014 ،

)3

إن تمحور االقتصهاد اإلسهرائيلي حهول التجهارة العالميهة يع ّهد مصهدر قهوة ومصهدر ضهعف فهي

آن واح ههد .إض ههافة إله هى ذل ههك ،فإسه هرائيل ت ههيتي ف ههي الدرج ههة الثالث ههة بع ههد الوالي ههات المتح ههدة األمريكي ههة
()1
هددا
والصههين كههيكثر دولههة لههدي ا شههركات مدرجههة ضههمن مؤشههر" ناسههداك"  ،كمهها أن لههدى إسهرائيل عه ً

( )1مؤشر بورصة ناسداك  NASDAQجاءت تسميت ا من ( (National Association of Securities

 )Dealers Automated Quotations systemبالعربية نظام تحديد األسعار المؤتمن التابع للمؤسسة
القومية لوسطاء األوراق المالية وهي سوق مالي أمريكي أنش في عام .1971
مقر ناسداك الرئيسي يقع في مدينة نيويورك ،وهي أكبر بورصة تعمل على أساس الشاشات اإللكترونية في
الواليات المتحدة األمريكية مع نحو  3200شركة مدرجة ب ا ،كما أن متوسط عدد األس م المباعة ب ا يومي ًا
أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى .أغلب الشركات المدرجة في ا تكنولوجية وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق
التكنولوجي األمريكي( .موسوعة ويكيبيديا الحرة)
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هر مه ه ههن الشه ه ههركات المحليه ه ههة الته ه ههي يه ه ههتم ش ه ه هراؤها مه ه ههن قبه ه ههل الشه ه ههركات األمريكي ه ههة ،ممه ه هها يعنهه ههي
كبي ه ه ًا

بالضه ه ههرورة أن ه ه هها معرضه ه ههة أكثه ه ههر مه ه ههن غيرهه ه هها لمخه ه ههاطر ت ارجه ه ههع االسه ه ههتثمارات الخارجيه ه ههة في ه ه هها.
)3

(البطمة والبرغوثي،2014 ،

وبرغم ذلك ُيعتبر االقتصاد اإلسرائيلي من أقوى االقتصاديات في المنطقة ،حيث وصل

الناتج المحلي له عام  2012إلى  283.3مليار دوالر ،كما تمتّع االقتصاد اإلسرائيلي بنمو
مضطرد على مدى السنوات القليلة الماضية ،حيث تراوحت نسبته ما بين  %7.5 ،%5.5بين
العامين  ،2012-2007مع اإلشارة إلى تيثره القليل باألزمة االقتصادية العالمية عام ،2008وجزء
من هذه األسباب يعود للمساعدات والتس يالت االقتصادية السخية الممنوحة من الواليات المتحدة
وأوروبا إلسرائيل( .موقع االقتصادي)2015 ،
كم هها وتحظه هى المنتج ههات اإلسه هرائيلية بمعامل ههة تجاري ههة تفض ههيلية ف ههي ع ههدد كبي ههر م ههن ال ههدول،
وخصوصاً في السوقين الرئيسين لصادرات ا ،الواليات المتحهدة األمريكيهة واالتحهاد األوروبهي .ولقهد
قامهت الواليهات المتحهدة واسهرائيل بتوقيهع اتفهاق تجههارة حهرة بين مها فهي العهام  ،1985وكهان هههذا أول
اتفاق تجارة حرة توقعه الواليات المتحدة مع أية دولة أخرى في العالم .أما اتفاق التجارة الحرة بين
إسههرائيل واالتحههاد األوروبههي ف ههو يعههود إل هى العههام 1975؛ وقههد تههم تجديههده فههي العههام  ،1995حيههث
يمهه ه ه ههنح المنتجهه ه ه ههات اإلس ه ه ه ه هرائيلية الصهه ه ه ههناعية حريه ه ه ه ههة الهه ه ه ههدخول إل ه ه ه ه هى األس ه ه ه ه هواق األوروبيه ه ه ه ههة دون
تعرف ه ه ههه جمركي ه ه ههة ،كم ه ه هها يعط ه ه ههي تسه ه ه ه يالت ومعامل ه ه ههة تفض ه ه ههيلية مح ه ه ههدودة للص ه ه ههادرات الزراعي ه ه ههة.
(كنفاني وغيث،2012 ،
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لقد بلغت قيمة الصادرات اإلسرائيلية نحو  58مليار دوالر في العام  ،2010ولقد ذههب 19
ملي ه ه ه ههار من ه ه ه هها ( %33م ه ه ه ههن اإلجم ه ه ه ههالي) إله ه ه ه هى الوالي ه ه ه ههات المتح ه ه ه ههدة ،وذه ه ه ه ههب  %26إله ه ه ه هى دول
االتح ههاد األوروب ههي .أم هها واردات إسه هرائيل ف ههي نف ههس الع ههام ،فلق ههد بلغ ههت  59ملي ههار ،ج ههاء  12ملي ههار
من ه ه ه هها مه ه ه ههن الواليه ه ه ههات المتح ه ه ه هدة األمريكيه ه ه ههة و 20مليه ه ه ههار دوالر مه ه ه ههن دول االتحه ه ه ههاد األوروبه ه ه ههي.
(كنفاني وغيث،2012،
تن
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اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول ،على أن المنتجات التي تحظى بالمعاملة التجارية

التفضيلية ،هي البضائع التي يتم إنتاج ا داخل الحدود الدولية المعترف ب ا ل ذه الدول .ولكن
إسرائيل استغلت هذه االتفاقيات لتسويق منتجات مستعمرات ا في الضفة الغربية والجوالن،
والحصول على معاملة تجارية تفضيلية ل ا على الرغم من أن االتحاد األوروبي وأمريكيا ال
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يعترفان بين األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967هي جزء من أراضي إسرائيل .ولقد رفضت
إسرائيل م ار اًر تنفيذ طلب االتحاد األوروبي بوضع بطاقة تحديد المكان الدقيق الذي يتم فيه إنتاج
البضائع التي تصدرها( .الحياة االقتصادية)2012 ،
أما اقتصاد المستوطنات ،فيقصد به أنواع النشاط االقتصادي التي تمارس في المناطق
الصناعية االستيطانية ،وفي المستعمرات بشكل عام ،وعدد العاملين في الوحدات اإلنتاجية

والمستويات اإلنتاجية واألجور وغيرها.

وتُشكل الصادرات الزراعية من المستوطنات (فاك ة وخضار وتمور وزهور) ،باإلضافة إلهى
النسههيج ومهواد التجميههل والنبيههذ ،الصههادرات الرئيسههية للمسههتعمرات .ويوضههح الجههدول رقههم ( )1أهميههة

التصه ههدير بالنسه ههبة للز ارعه ههة االسه ههتعمارية فه ههي غه ههور األردن .وهنه ههاك بعه ههض اله ههدالئل الته ههي تشه ههير

إلهى أن جههزءاً م مهاً مههن صهادرات الفاك ههة مههن المسههتوطنات اإلسهرائيلية داخههل األ ارضههي الفلسههطينية
تذهب إلى السوق الفلسطينية(.الحياة االقتصادية،2012 ،
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جدول رقم ( :)1يوضح إنتاج المستعمرات في غور األردن:

المحصول

المساحة(دونم)
6240

نسبة التصدير %
60

تمر

4600

70

زهور(مغطاة)

380

95

زهور (مكشوفة)

660

70

خضار (مغطاة)

1000

80

أعشاب (مغطاة)

594

100

خضار (مكشوفة)

7000

بصل ورود

54

100

حمضيات

600

40

موز

700

100

عنب

المصدر :معلومات من المركز ال ندسي للدراسات والتخطيط-حيفا.
يعطي البحث الذي وضعه مركز أبحاث ) )Profoundoال ولندي لصالح كلية الدراسات
الشرقية واإلفريقية في جامعة لندن ) ،) Profoundo2009فكرة جيدة عن نوعية المنتجات التي
تقوم المستوطنات بتصديرها إلى السوق األوروبية ،وعن شبكة العالقات التجارية بين شركات
المستوطنات والشركات البريطانية .حيث توصل التحليل إلى أن هناك  68شركة بريطانية ل ا
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عالقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات اإلسرائيلية؛ وأن  44شركة من هذه
الشركات بريطانية في حين أن  19من الشركات اإلسرائيلية ل ا فروع في بريطانيا لشركات
إسرائيلية .ويعرض جدول رقم ( )2أسماء هذه الشركات والمنتجات التي تقوم بتصديرها.
))2009,Profoundo
جدول رقم ( :)2يوضح أسماء الشركات التي تقوم بتصدير منتجات المستعمرات في السوق البريطانية:

المنتج
خضروات وفواكه وأعشاب طبيعية
منتجات غذائية أخرى
مشروبات
مستحضرات تجميل وصيدالنية
منتجات بالستيكية

الشركات المصدرة للمنتج
Agrexco, Arava, Flowers Direct, Hadiklaim,
Mehadrin Tunport Export.
Abady Bakery, Achdut, Adumim Food
Additives/Frutarom, Amnon & Tamar,
Oppenheimer.
Adnim Tea, Soda-Club, Tishbi Estate Winery.
Dead Sea Laboratories (Ahava), Intercosma,
Fermentek.
Keter Plastic, Tip Top Toys, Twitoplast.

منتجات معدنية

DiSTek, Mul-T-Lock, Yardeni Locks.

منتجات نسيجية

Caesarea Carpets, Dispobud, Ofertex.

منتجات أخرى

GreenKote.

المصدر)2009,Profoundo) :
عند القيام بتحليل األداء الكلي أو الجزئي لالقتصاد اإلسرائيلي ،يجب األخذ بعين االعتبار
مقدمات النشية وظروف التطور .واألهم من ذلك ،االنطالق من حقيقة أساسية تتمحور حول
عناصر اإلنتاج التي ارتكز علي ا االقتصاد اإلسرائيلي ،وفي المقدمة من ا األرض الفلسطينية التي
اقتلع أهل ا العرب الفلسطينيون من ا بقوة المجازر الص يونية ليصبحوا الجئين في أكثر من
سبعين دولة في العالم( .الس لي)2010 ،
يرتبط االقتصاد اإلسرائيلي باألمن القومي ل ا ،حيث تتالءم الحلقة األوسع لتحديد
السياسات االقتصادية في إسرائيل ومكانة النخب االقتصادية مع نموذج االقتصاد السياسي
القومي ،الذي يتعامل مع االقتصاد والصناعة كروافد من المصلحة القومية للدولة ،وأداة لتحقيق
أهداف المشروع االستيطاني اإلسرائيلي( .شحادة،2006 ،
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2-2-5

طبيعة العالقة بين االقتصاد اإلسرائيلي واالقتصاد الفلسطيني:

يتكبد االقتصاد الفلسطيني سنوياً خسائر بقيمة  4.3مليارات دوالر جراء سيطرة إسرائيل
على الموارد الطبيعية في الضفة الغربية ،ومع ذلك تصل حصة المنتجات الفلسطينية بالسوق
المحلي إلى نحو  %20وحصة بعض المنتجات الزراعية واألدوية الفلسطينية بالسوق المحلية
قدر نسبة المنتجات اإلسرائيلية التي يمكن إيجاد بديل محلي أو أجنبي عن ا %53
 ،%50بينما تُ ّ
من إجمالي المنتجات( .برنامج االقتصاد والناس)2014 ،
عدة عوامل بين ا دعم المنتج الوطني ،ساهمت في تقليل
تقول الحكومة الفلسطينية ،أن ّ
االستيراد من إسرائيل من  %85إلى  ،%70ومع ذلك تميل كفة التبادل التجاري لصالح إسرائيل
صدر الفلسطينيون ما يقدر بثمانمائة مليون دوالر سنوياً إلى إسرائيل ،فإن
بصورة الفتة ،فبينما ُي ّ
حجم االستيراد من ا يزيد على  4.5مليارات( .برنامج االقتصاد والناس )2014 ،لذلك يعد السوق

الفلسطيني ثاني أكبر سوق للمنتجات اإلسرائيلية( .االقتصادي)2015 ،
وتشير البيانات إلى اعتماد الفلسطينيين على التجارة الخارجية بشكل كبير ،ففي عام
 2012استورد الفلسطينيون ما يعادل  4.7مليار دوالر من الخدمات والبضائع ،من ا  4.3مليار
من إسرائيل؛ أي  %91من مجمل المستوردات ،بغض النظر إن كانت هذه المستوردات منتجات
إسرائيلية أو تيتي عبر إسرائيل .وهذا االستيراد يكبح جماح اإلنتاج الفلسطيني المحلي ،ويحرم
الفلسطينيين مبالغ الجمارك التي تجمع ا إسرائيل من هذه المستوردات ،حيث تقدر أموال الجمارك
الضائعة على الفلسطينيين وفق هذه اآللية حسب تقرير األمم المتحدة للتجارة والتنمية -االونكتاد
( )UNCTADفي سبتمبر  2011ب  500مليون دوالر سنوياً( .االقتصادي)2015 ،
كما كشفت دراسة اقتصادية نشرها الباحث "شير هيفر" من قبل مبادرة الدعم الدولي
الفلسطينية ،أن ما يقدر بنحو  %72من أموال الدعم الدولي إلى فلسطين تصب في ن اية
المطاف في االقتصاد اإلسرائيلي .كما أشارت نتائج التحليل إلى أن نسبة  %78على األقل من
أموال الدعم الدولي تستخدم لالستيراد من إسرائيل ،وبالتالي يتم تغطية ما بين  %34-%23من
تكاليف االحتالل لصالح إسرائيل؛ حيث تُس م أموال المساعدات التي ُيقصد ب ا إنقاذ الشعب

الفلسطيني في تعزيز االقتصاد اإلسرائيلي وتساعد الحكومة اإلسرائيلية في تمويل احتالل ا
لألراضي الفلسطينية .كما أشارت الدراسة إلى أن ثمة سياسية إسرائيلية غير رسمية تمنع التنمية
االقتصادية الفلسطينية في القطاعات التي يمكن ا منافسة االقتصاد اإلسرائيلي ،مما يجعل
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االقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على االقتصاد اإلسرائيلي( .بوابة اقتصاد فلسطين،
)2015
ومنذ احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو  ،1967استطاعت ربط
االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي تماماً .حيث تعرض االقتصاد الفلسطيني في ا ألوضاع
قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور بعيداً عن شروط االحتالل وتحكمه في كافة الموارد
االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية وغير اإلنتاجية ،عبر سياسات وأوامر عسكرية ،حالت دون
تطور أو نمو البنية االقتصادية بما يتعارض مع تلك السياسات ،وعبر تعميق تبعية االقتصاد
الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي( .الصوراني)2006 ،
أما على الجانب السياسي ،استطاعت إسرائيل ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد
اإلسرائيلي من خالل اتفاقية باريس االقتصادية التي وقّعت بين ا وبين السلطة الوطنية الفلسطينية.
حيث قيدت هذه االتفاقية االقتصاد الفلسطيني وربطته بعجلة االقتصاد اإلسرائيلي وبالمصالح
المباشرة لالحتالل وشركاته الخاصة .فالقرار الن ائي بكل ما يتعلق بالتنمية االقتصادية الفلسطينية
بات مرتبطاً بالموافقة اإلسرائيلية السياسية من ا والم نية واألمنية( ،قرش )2016 ،حث يتم تقدير
احتياجات السوق الفلسطيني وكميات االستيراد من البضائع والسلع ،باالتفاق بين الجانبين:
(الفلسطيني واإلسرائيلي) وفقاً للمعايير اإلسرائيلية.
كما ربطت اتفاقية باريس النظام المالي والنقدي برمته والتجارة الخارجية ونسب تقدير
وتحديد ضرائب القيمة المضافة وأسلوب تحصيل ا ونظام ومعايير االستيراد والتفتيش والجمارك
والتيمين والتعويض في حوادث الطرق واستيراد المشتقات النفطية بينواع ا وأسعارها ،بالقرار
اإلسرائيلي( .موقع جب ة النضال الشعبي الفلسطيني)2016 ،
لذلك نجد أن اتفاقية باريس االقتصادية تضمنت بنوداً مجحفة بحق االقتصاد الفلسطيني،
عندما سمحت بدخول المنتجات اإلسرائيلية لألسواق الفلسطينية دون عقبات وعبر وكالء
فلسطينيين رسميين؛ األمر الذي جعل ا منافساً شرساً للمنتجات المحلية في السوق الفلسطيني ،مما
حد من فر

تطور االقتصاد الفلسطيني ،ويمكن رصد التيثير اإلسرائيلي في االقتصاد

الفلسطيني من خالل عدد من المؤشرات من ا( :زيدان)2016 ،
 -1تبلغ قيمة ما يجري استي ارده من منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطيني ما يزيد عن 4
مليارات و 400مليون دوالر سنوياً.
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 -2حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي تبلغ  %18فقط ،فيما تزيد حصة
المنتجات اإلسرائيلية عن  ،%70فيما تتوزع بقية النسبة بين منتجات عربية وأجنبية.
 -3يشكل السوق الفلسطيني ثاني أكبر سوق است الكي للمنتجات بعد الواليات المتحدة
األمريكية.
 -4تبلغ قيمة منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني حوالي  700مليون دوالر.
 -5حجم مستلزمات اإلنتاج الزراعي الفلسطيني يصل إلى  1200مليون دوالر سنوياً ،يتم
استيراد ما قيمته نحو  800مليون دوالر من إسرائيل.
 -6نحو  %80من الخضار والفواكه الموجودة في السوق المحلي الفلسطيني مصدرها
إسرائيل ومستوطنات ا.
 -7تبيع إسرائيل في السوق الفلسطينية سنوياً  120ألف طن بطيخ ،بما يساوي  150مليون
شيكل.
 -8يخسر الجانب الفلسطيني حوالي  200ألف دوالر ش رياً ،نتيجة عدم تقييد االتفاقيات
الخاصة بالبريد الدولي.
 -9نحو  %35من عائدات شركة " دور" اإلسرائيلية للنفط تيتي من مبيعات ا للسوق
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 %28 -10من عائدات شركة " نيشر" اإلسرائيلية لإلسمنت تيتي من مبيعات ا إلى أراضي
السلطة الفلسطينية.
 -11نحو  %20من إجمالي صادرات مصانع األغذية اإلسرائيلية تباع في السوق الفلسطيني.
 -12يبلغ حجم مشتريات السوق الفلسطينية من األدوية اإلسرائيلية سنوياً نحو 30مليون
دوالر ،علماً أن عدداً كبي اًر من األدوية اإلسرائيلية ل ا بدائل فلسطينية منافسة( .وكالة
وفا)2016 ،
إن اإلجراءات اإلسرائيلية التي تقييد الفلسطينيين وتحول دون االستفادة من الموارد ال ائلة
في البحر الميت ،وتمنع م من صناعة مستحضرات التجميل وصناعات أخرى قائمة على
التعدين؛ ولوال تلك اإلجراءات لبلغت اإليرادات المقدرة من إنتاج وبيع المغنيسيوم والبوتاسيوم
والبرومين  918مليون دوالر ،أي ما يعادل  %9من الناتج المحلي اإلجمالي في عام .2011
(موقع الشبكة)2015 ،
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باإلضافة إلى ذلك إن االقتصاد الفلسطيني يتكبد خسارة مقدرة بنحو  3.4مليار دوالر بسبب
القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة (ج) ،وعلى حركة اإلنتاج في ا .فسيطرة إسرائيل
على المياه واألرض تقلل إنتاجية القطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي .كما
تسيطر إسرائيل على  %85.2من أخصب األراضي في الضفة الغربية؛ وتقّدر اإليرادات التي
تجني ا إسرائيل من استغالل األراضي والموارد الفلسطينية في غور األردن وشمال البحر الميت
بنحو  500مليون شيكل سنوياً (حوالي  130مليون دوالر)( .زيدان)2016 ،
بإيجاز إن ن ب الموارد الفلسطينية لم يتوقف عند حد معين ،فقد استمرت إسرائيل في
اقتطاع الرسوم الجمركية التي يدفع ا المستورد الفلسطيني إلسرائيل ،عندما يكون استيراد عبر
وسيط إسرائيلي ،وهي طريقة تلجي إلي ا أعداد متزايدة من الفلسطينيين بسبب العراقيل التي تضع ا
إسرائيل أمام المستورد الفلسطيني؛ مما يعطل عمله ويرفع كلفة االستيراد .وتُق ّدر بعض الدراسات
أن ما تقتطعه إسرائيل من تلك الرسوم يساوي تقريباً ثلث حجم الضرائب الفلسطينية ،أو حوالي
 %3من الناتج المحلي اإلجمالي ،إضافة إلى ذلك ما زالت إسرائيل تجني ربع العملة بحكم
أيضا البنوك اإلسرائيلية تحصل على عموالت عالية جداً
استعمال الفلسطينيين لعملت ا "الشيكل" ،و ً
من الفلسطينيين الذين يتعاملون مع ا بحكم نشاطات االستيراد والتصدير وتحويل األموال.

(النقيب وآخرون،2003 ،

)43

 3-2-5تأثير حملة المقاطعة الدولية ( )BDSعلى االقتصاد اإلسرائيلي:
إن كانت حركة مقاطعة نظام االبارت ايد في جنوب إفريقيا في القرن الماضي بدأت تؤثر
في العالم بعد  25إلى  30عاماً من انطالق ا في أواسط الخمسينيات ،فقد استطاعت حملة
مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات من ا وفرض العقوبات علي ا ( ،)BDSأن تصل ل ذا
المستوى من التيثير بعد تسع سنوات من انطالق ا ...في شتى المجاالت وبشكل متدرج ،حسب
ظروف الزمان والمكان؛ عن طريق كسب الرأي العام العالمي ،وتحويل تضامنه المعنوي مع
حقوق الشعب الفلسطيني إلى أفعال مؤثرة ومتراكمة ،تحاصر إسرائيل ومؤسسات ا المتواطئة في
انت اك ا للقانون الدولي ،والشركات العالمية التي تمكن ا من استمرار احتالل ا وحرمان ا للشعب
الفلسطيني من حقه في تقرير المصير والتحرير( .مع د ماس،2014 ،
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)1

إن تمحور االقتصاد اإلسرائيلي حول التجارة العالمية؛ ُيعد مصدر قوة ومصدر ضعف في

آن واحد ،مما يعني أن ا معرضة أكثر من غيرها لمخاطر تراجع االستثمارات الخارجية في ا.
(البطمة والبرغوثي،2014 ،

)3

ويظ ر هذا جلياً على المستويين التجاري واالستثماري .فعلى المستوى التجاري ،صرح
وزير المالية اإلسرائيلي بينه في حال استمرت المقاطعة في النمو وانخفض التصدير إلى أوروبا
بنسبة  ،%20ستخسر إسرائيل أكثر من  10000وظيفة وما قيمته  5.7مليار دوالر من العمالت
األجنبية( .البرغوثي)2014 ،
أمهها فههي الجانههب المههالي واالسههتثماري ،فنتيجههة لسههنين مههن العمههل الههدؤوب لحملههة المقاطعههة
الفلسطينية وحلفائ ا في أوروبا ،ألغي العديد من البنوك وصناديق االستثمار في أوروبا تعاملهه مهع
الشه ه ه ههركات والبنه ه ه ههوك اإلس ه ه ه هرائيلية العامله ه ه ههة فه ه ه ههي األ ارضه ه ه ههي المحتله ه ه ههة عه ه ه ههام ،1967تماشه ه ه ههياً مه ه ه ههع
المب ههادئ التوجي ي ههة لالتح ههاد األوروب ههي الت ههي ص ههدرت ف ههي الع ههام ،2013والت ههي حث ههت عله هى قطه ههع
التموي ه ه ههل لل يئ ه ه ههات اإلسهه ه هرائيلية الت ه ه ههي تعم ه ه ههل ف ه ه ههي األ ارض ه ه ههي الفلس ه ه ههطينية المحتل ه ه ههة ع ه ه ههام.1967
(البطمة والبرغوثي،2014 ،

)4

هذا وتشير األبحاث االقتصادية إلى غياب واضح ألرقام حقيقية حول حجم خسائر
االقتصاد اإلسرائيلي جراء المقاطعة منذ بدايت ا حتى اآلن ،فبعض ا يتحدث عن خسائر تصل إلى
المليارات ،فخسائر قطاع الزراعة وحده قدرت بنحو  30مليون شيكل ،يعود معظم ا لمقاطعة
المستوطنات .ومن البيانات االقتصادية ما أشار إلى أنه في ش ر فبراير لعام  ،2014انسحبت
شركات عمالقة من عطاء بناء موان إسرائيلية خوفًا من تنامي المقاطعة ،كما قررت الحكومة
األلمانية في نفس الش ر استثناء الشركات والمؤسسات اإلسرائيلية العاملة في األراضي المحتلة
عام  1967من اتفاقيات التعاون العلمي مع إسرائيل( .الموقع االقتصادي)2015 ،
كما وتظ ر بيانات عام  ،2012تراجعاً في الصادرات إلى االتحاد األوروبي بنسبة %7
عن  2011باستثناء الماس .وبالتالي يكون هذا االنخفاض قد أفقد إسرائيل ما يعادل 3500
وظيفة ،أما عام  2013فتراجعت بقيمة  20مليار شيكل ،والصناعة قد خسرت  11مليار شيكل
تقريباً( .مع د ماس)2014 ،
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وصرح وزير المالية اإلسرائيلي "يائير البيد" بين" :االقتصاد اإلسرائيلي أكثر هشاشة من
ير على أن المقاطعة هي أكبر خطر على
أمن ا القومي" .كما أصدرت و ازرة المالية اإلسرائيلية تقر ًا
االقتصاد اإلسرائيلي( .وطن لألنباء)2014 ،

وترى الدراسة أن السوق الفلسطيني يعتبر ثاني أكبر سوق للمنتجات اإلسرائيلية ،وهذا يعني
أن مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية من المفترض أن تؤدي إلى نتائج كارثية
على الجانب اإلسرائيلي إذا تم االلتزام الكامل بالمقاطعة ،علماً أن حملة المقاطعة الدولية ()BDS
قد حققت قفزة نوعية في العامين  2014 ،2013في المجال األكاديمي والثقافي
واالقتصادي...ومن أبرز اآلثار االقتصادية للمقاطعة كانت تصاعد المقاطعة االقتصادية
األوروبية للشركات والمؤسسات اإلسرائيلية العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام .1967
لذلك رصدت الحكومة اإلسرائيلية  100مليون شيكل إضافية لشن حمالت دعائية ضد حملة
المقاطعة الدولية( .الموقع االقتصادي)2015 ،
ومن ج ته أكد تقرير "مدار" االستراتيجي لعام  ،2013أن حملة المقاطعة الدولية  BDSقد
أقلقت متخذي الق اررات اإلسرائيلية خاصة في ظل المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة
الفلسطينية ،والمخاوف من تصاعد ظاهرة المقاطعة في حال فشل المفاوضات وآثارها السلبية
على االقتصاد اإلسرائيلي .كما بين التقرير أن من السيناريوهات المرسومة من قبل و ازرة المالية
اإلسرائيلية ،سيكبد خسارة فادحة لناتج المحلي ستصل إلى  20مليار شيكل وسيكون ل ا آثار
سلبية على كل القطاعات وعلى كل فرد في إسرائيل( .تقرير مدار،2014 ،

)157

وعزز ذلك ما نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" من الئحة لقرابة عشرة شركات عامة
وخاصة ،قطعت عالقات ا في الفترة األخيرة مع شركات إسرائيلية ،بسبب مساهمت ا في
االستيطان .وكان االتحاد األوروبي قرر وقف تقديم ضمانات أو تمويالت ألي مؤسسة إسرائيلية
تنشط في األراضي التي احتلت ا إسرائيل عام 1967؛ وفي السياق نفسه ،حذر سفير االتحاد
األوروبي في إسرائيل "الرس فابورا اندرسون" من أن استمرار إسرائيل في توسيع نشاط ا
االستيطاني سيدفع شركات خاصة لمقاطعة المنتجات والخدمات المرتبطة بالمستوطنات ،مضيفاً
أن مبادرات أوروبا لوضع إشارة تمييز على السلع المنتجة في المستوطنات تش د زخماً في كل
مرة تعلن في ا إسرائيل بناء المزيد من المستوطنات( .موسوعة الجزيرة)2014 ،
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وكانت منظمة التحرير الفلسطينية نشرت في مايو  2013تقري اًر ،قدرت فيه قيمة واردات
أوروبا من السلع المنتجة في المستوطنات بنحو  229مليون يورو ( 308ماليين دوالر) سنوياً،
وأوضح التقرير أن الصادرات اإلسرائيلية قد تتراجع بحوالي عشرين مليار شيكل سنوياً (5.6
مليارات دوالر) ،وانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي سنوياً بقرابة  11مليار شيكل ( 3.1مليارات
دوالر) وأضافت أن تراجع تجارة إسرائيل مع أوروبا بنسبة  %20سيؤدي لفقدان  9800وظيفة في
إسرائيل( .موسوعة الجزيرة)2014 ،
وفي نفس السياق ،أشار تقرير األمم للتجارة والتنمية  -االونكتاد ( )UNCTADإلى
عدات التقرير هذا االنخفاض
انخفاض االستثمارات اإلسرائيلية مع العام  ،2013وعزت إحدى ُم ّ
الحاد للعدوان على غزة ،ونمو حملة المقاطعة الدولية ) .(BDSكما أشار البنك الدولي إلى
انخفاض الصادرات اإلسرائيلية إلى السوق الفلسطينية في الربع األول من العام  2015بنسبة
 .%24بينما توقعت مؤسسة "راند" البحثية األمريكية أن تلحق حملة المقاطعة الدولية ()BDS
خسارة بالناتج القومي اإلسرائيلي بنسبة ( %2-%1أي بين  56 -28مليار دوالر) خالل السنوات
العشر القادمة ،إذا استمرت في صعودها( .وكالة وفا)2016 ،
ويؤكد المحاضر اإلسرائيلي في جامعة "إكسيتر" البريطانية" ،إيالن بابه" ،أن إسرائيل ينبغي
أن تكون قلقة ألن حملة مقاطعت ا بالعالم حقيقية ومتزايدة اليوم ،وال سيما أن كثي اًر من قادة تلك
الحملة ي ود وناشطون سبق أن تصدروا النضال ضد نظام الفصل العنصري السابق في جنوب
إفريقيا .ويؤكد "بابه" " أن حملة المقاطعة الناشطة متصاعدة بالغرب منذ مطلع سنوات األلفية
الثالثة ،وهي تسير باتجاهين أول ما عقوبات محدودة جداً من فوق ،وثاني ما من القاعدة وهي
باألساس مقاطعة أكاديمية وثقافية" .ويوضح بين السلطة الفلسطينية حتى اآلن لم تساند هذا
المج ود الدولي ،مشدداً على أنه في حال غيرت موقف ا وتبنت المقاطعة كسياسة رسمية ،فإن ا
ستساهم بذلك في تحويل إسرائيل لدولة مصابة بالبر
(عواودة)2013 ،

96

طالما واصلت االحتالل واالضط اد.

 4-2-5تأثير مقاطعة االقتصاد اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني:
لقد ساهمت حملة المقاطعة الدولية ) )BDSفي دعهم القطاعهات اإلنتاجيهة الفلسهطينية ،ممها
سههاهم فههي رفههع دخههل الض هرائب بمهها يعههادل مليههار دوالر ،ويخفههض معههدل البطالههة بعههد أن يههوفر مهها
يقههارب  90000فرصههة عمههل فلسههطينية ،أو مهها يعههادل  %11.5مههن حجههم التشههغيل الحههالي فههي
الضههفة الغربيههة وقطههاع غهزة؛ ويقله

االعتمههاد علهى إسهرائيل ،وبالتههالي يقله

قههدرت ا علهى تركيههع

الفلسطينيين سياسياً وفرض تسوية مجحفة علي م( .الموقع االقتصادي)2015 ،
باإلضافة لذلك ،يتم تقلي

استفادة إسرائيل من احتالل ا ،والذي ُيشكل خسارة هامهة لهبعض

القطاعات اإلنتاجية في إسرائيل ،وتساهم مقاطعة الشركات والبنوك اإلسرائيلية في تقلي

التبعيهة

جمة ،مهن ناحيهة تقلهي
التجارية الفلسطينية إلسرائيل؛ مما يعود على االقتصاد الفلسطيني بفوائد ّ

معدل البطالة ،ورفع دخل الضرائب( .البطمة والبرغوثي،2014 ،

)5

يوضح مخيمر أبو سعدة ،رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة األزهر ،أن أي منتج إسرائيلي
صههنع فههي إس هرائيل بغههض النظههر عههن نوعيتههه ،تههتم مقاطعتههه علههى اعتبههار أن المسههتوطنات غيههر
ُ

ش ه ههرعية وغي ه ههر قانونيه ه هة وه ه ههي مخالف ه ههة التفاقي ه ههة جني ه ههف الرابع ه ههة؛ ومقاطع ه ههة المن ه ههتج اإلسه ه هرائيلي
والمستوطنات حق لكل فلسطيني أن يقوم به .مما يساهم فهي تطهور حمهالت المقاطعهة الفلسهطينية

فه ه ههي الضه ه ههفة الفلسه ه ههطينية لتشه ه ههمل كافه ه ههة المنتجه ه ههات اإلس ه ه هرائيلية الته ه ههي ل ه ه هها به ه ههديل آخه ه ههر وطنه ه ههي
فلسههطيني...والزالت حملههة المقاطعههة إس ه ارئيل فههي قطههاع غ هزة تسههعي ليكههون ل هها نجههاح كمهها ف ههي
الضفة الغربية بسبب الحصار( .الموقع االقتصادي)2015 ،
ويؤكهد الباحهث علههى أن مقاطعهة المنتجههات اإلسهرائيلية التهي ل هها بهديل وطنههي فلسهطيني ،تعههد

مههن أهههم أن هواع المقاطعههات التههي تههؤثر بإس هرائيل ،باعتبههار األ ارضههي الفلسههطينية ثههاني أكبههر سههوق

دور م ًمه ها ف ههي تنمي ههة االس ههتثمار
للمنتج ههات اإلسه هرائيلية بع ههد الوالي ههات المتح ههدة األمريكي ههة؛ وتلع ههب ًا
الداخلي الفلسطيني وتقليل البطالة في األراضي الفلسطينية.

حيههث تههم تعزيههز هههذه المقاطعههة مههن قبههل الحكومههة الفلسههطينية التههي اتخههذت ق ه ار اًر بمقاطعههة

خمههس شههركات إسه هرائيلية تسههوق منتجات هها ف ههي األ ارضههي الفلسههطينية ول هها بههديل فلسههطيني وه ههي:

(شركات األلبهان تنوفها وشهتراوس وتها ار ،وشهركة زغلوبهك للحلهوم ،وشهركة تبوزينها للمشهروبات) .ممها
سهاهم فهي خسهارة اقتصههاد المسهتوطنات لمبهالغ كبيهرة ،خاصهة مهع الحملههة الدوليهة الواسهعة لمقاطعههة

إسهرائيل .لكههن المسههتوطنين وحكومههة إسهرائيل طههوروا مههن أسههاليب م السههتمرار السههيطرة علهى السههوق
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الفلسطيني عبر أساليب احتيال عديدة من ا عمليات تبيض بواسطة مكاتب وشركات تسويق تعمل

من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( .1948وكالة وفا)2016 ،

لقد حرصت إسرائيل على تحويل نمط اإلنتاج الزراعي في األراضي الفلسطينية ليتناسب

مع السياسية الزراعية اإلسرائيلية

واغراق السوق الفلسطيني بالبضائع؛ كل هذا عمل على

انخفاض نصيب مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي ،من متوسط بمقدار %36

في الضفة الغربية و %29في قطاع غزة للفترة من  1976-1972إلى متوسط بمقدار ،%26

 %19للضفة وغزة على التوالي للفترة  ،1988-1983كذلك انخفضت نسبة العمالة من
%42عام  1970إلى  %16عام  1992في الضفة الغربية ،أما في قطاع غزة انخفضت من
 %27إلى  %11للفترة نفس ا( .عبد السالم،2003 ،

)354

 5-2-5أهم المؤسسات والشركات المقاطعة إلسرائيل منذ انطالق الحملة الدولية لمقاطعة
إسرائيل (:(BDS

 .1شركة " Group 4 Securicor "G4Sوهي من أكبر الشركات األمنية في العالم ،قررت
الشروع في االنسحاب من كل مشاريع ا اإلسرائيلية ،بعد خسارة عقود كبيرة حول العالم تحت

ضغط حملة المقاطعة الدولية)2014 ،bdsmovement( .

 .2شركة "فوليا"  Veoliaللبني التحتية ،انسحبت من كل مشاريع ا مع إسرائيل في عام
 ،2015بعد خسارة تجاوزت  23مليار دوالر نتيجة حملة المقاطعة التي انطلقت ضدها عام
( .2008القدس)2015 ،

 .3شركة االتصاالت العمالقة "أورانج"  Orangeانسحبت من السوق اإلسرائيلية مع بداية عام
 ،2016بعد حملة مقاطعة قوية قادت ا حملة المقاطعة الدولية ) BDSمصر)( ،)1وحملة
إعالمية واسعة من حملة المقاطعة الدولية ) BDSفرنسا)(( .)2القدس)2015 ،

 .4قامت مجموعة مواد البناء االيرلندية وهي أكبر شركة في إيرلندا بسحب كل استثمارات ا في
شركة اإلسمنت اإلسرائيلية "نيشر" ( . Nesherوكالة وفا)2016 ،
( BDS )1مصر :هي حركة مقاطعة مصرية تناصر حملة المقاطعة الدولية الفلسطينية وت دف حركة BDS
مصر إلى إعادة البوصلة ،باتجاه القضية المركزية ،فلسطين والصراع العربي -الص يوني ،وتفعيل المقاطعة
اء كان سياسيا ،اقتصادياً ،ثقافياً ،أو أي مجال آخر،
الشعبية للكيان الص يوني ،ومقاومة أي مجال للتطبيع ،سو ً
ورصد وفضح شبكات مصالح الكيان الص يوني في مصر(bdsegypt.com( .
( BDS )2فرنسا :انطلقت حملة مقاطعة إس ارئيل في فرنسا في العام  ،2009ولعبت دو ار حاسما في التحفيز
على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في العام  .2009-2008وهي امتداد لحملة المقاطعة الدولية BDS

ولكن ا تخت

في فرنسا( .الشريف)2012،
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 .5شركة "صودا ستريم"  SodaStreamاإلسرائيلية اضطرت إلى إغالق مصنع ا في مستعمرة
معاليه ادوميم في الضفة الغربية ،ونقله إلى مصنع جديد في النقب ،في محاولة لتجنب آثار
حملة المقاطعة ضدها ،بعد ما تالحقت خسائرها( .البطمة والبرغوثي،2014 ،

)4

 .6صندوق االستثمار التابع للكنيسة الميثودية الموحدة ( )United Methodist Churchوهو
استثمارته
ا
من أكبر الكنائس البروتستانتية في الواليات المتحدة األمريكية ،قرر سحب جميع
من البنوك اإلسرائيلية في بداية عام ( .2016وكالة وفا)2016 ،
 .7الصندوق الحكومي النرويجي وهو أحد أكبر صناديق االستثمارات في العالم ( 810مليار
استثمارته من شركتين إسرائيليتين( .وكالة وفا)2016 ،
ا
دوالر) ،قام بسحب
 .8صندوق التقاعد ال ولندي ( (PGGMوهو ثاني أهكبر صندوق تقاعدي ( 200مليار
دوالر) ،قام بسحب استثماراته من البنوك اإلسرائيلية الكبرى)2014 ،Haaretzpost( .
 .9صندوق "بيل وميلنيدا غيتس" ( )Gates Foundationباع حصته البالغة ( 180مليون
دوالر) في عام  2014من شركة  G4Sاألمنية بعد حملة ضغط من حملة المقاطعة
( .BDSوكالة وفا)2016 ،
 .10شركة "رويال بوسكاليس وستمنستر"  Royal Boskalis Westminsterال ولندية وشركة
"كوندوتي دي أغوا" اإليطالية اللتين تعمالن في مجال البنى التحتية ،انسحبتا من عطاء
دولي أطلقته إسرائيل إلقامة ميناءين بحريين في مدينتي حيفا وأسدود ،وذلك على خلفية
العواقب السياسية السلبية لنشاط ما في إسرائيل( .الجزيرة نت)2014 ،
 .11شركة باصات "ايجد"  Eggedاإلسرائيلية ،خسرت عقداً مدته عشر سنوات في مقاطعة
هارلم ال ولندية ،بفعل حملة مقاطعة محلية ضدها ،كما خسرت عقداً في إقليم فريسالند.
(وكالة وفا)2016 ،
 .12بن ه ههك ب ه ههاركاليز ( )Barclaysانس ه ههحب كمس ه ههتثمر ل ه ههدى ش ه ههركة إلبي ه ههت  Elbitاإلسه ه هرائيلية.
(وكالة وفا)2016 ،
 .13سلس ههلة ص ههيدليات كب ههرى ف ههي هولن ههدا ،ق ههررت مقاطع ههة منتج ههات ش ههركة " أهاف هها " Ahava
اإلسهه هرائيلية لمه ه هواد التجمي ه ههل والت ه ههي تعم ه ههل ف ه ههي المس ه ههتعمرات اإلس ه هرائيلية بالض ه ههفة الغربي ه ههة.
(وكالة وفا)2016 ،
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 .14الشركتان الفرنسيتان " بوما وسافيج "  Savage ،Pomaانسحبتا من المشاركة في مشروع
القطار الك ربائي بالقدس المحتلة ،بعد تحذيرات من وزيري الخارجية والمالية الفرنسيين
وحركات التضامن األوروبية حول انت اك المشروع للقانون الدولي( .وكالة وفا)2016 ،
 .15شركة "إلبيت"  Elbitالعسكرية اإلسرائيلية ،خسرت عقداً كبي اًر مع الب ارزيل ،حيث نجحت
حملة المقاطعة والمجتمع المدني الب ارزيلي بإن اء عقد بين حكومة إحدى واليات الب ارزيل
وشركة "إلبيت"( .وكالة وفا)2016 ،
 .16شركة "ميكورت"  Mekorotاإلسرائيلية للمياه عقداً بقيمة  170مليون دوالر مع األرجنتين.
(وكالة وفا)2016 ،
 .17شركة" ") " Investor-state dispute settlement (ISDSاألمنية اإلسرائيلية خسرت
عقداً مع الحكومة الب ارزيلية بقيمة  2.2مليار دوالر ،تحت ضغط حملة المقاطعة.
()2014 ،bdsmovment
 .18شركة "ميغروس" السويسرية  Switzerland Migrosقررت وضع عالمات مميزة على
سلع منتجة بمستوطنات إسرائيلية ،وبررت الشركة قرارها بين المستوطنات اإلسرائيلية في
نظر األمم المتحدة والمجلس الفيدرالي السويسري ،تظل غير قانونية حسب القانون الدولي.
(الجزيرة نت)2012 ،
 .19أعلنت الدانمارك في مايو  ،2011أن ا ستحث شركات التجارة على وضع عالمات مميزة
للسلع الغذائية القادمة من المستوطنات اإلسرائيلية( .وكالة وفا)2016 ،
 .20الحكومة الرومانية رفضت في العام  2013بعث يد عاملة لقطاع البناء في إسرائيل دون
الحصول على ضمانات لعدم تشغيل م في المستوطنات( .الجزيرة نت)2014 ،
 .21حذرت هيئة التجارة واالستثمار في بريطانيا رجال األعمال البريطانيين من إجراء معامالت
مع المستوطنات بما في ا المعامالت المالية والتجارية والمشتريات وغيرها من األنشطة مثل
السياحة( .الجزيرة نت)2014 ،
 .22شركة "فيتنز"  Vitensال ولندية العمالقة للمياه ،أعلنت إن اء شراكت ا مع شركة توزيع
المياه اإلسرائيلية ألسباب سياسية ،وأضافت أن ا تولي الكثير من األهمية للسالمة وملتزمين
بالقوانين واألنظمة الوطنية والدولية)2014 ،bdsmovement( .
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 .23بنك " دويتشه "  Deutsche Bankوهو أكبر بنك في ألمانيا ،تع د لعمالئه بعدم استثمار
أموال م في شركات ال تستجيب لمواصفات أخالقية ،ووضع قائمة بنحو  16شركة في
العالم ال تلتزم ب ا ،ومن ا بنك "هيوعاليم" وهو أكبر بنك في إسرائيل ،وقال البنك األلماني
إن نشاط البنوك اإلسرائيلية في المستوطنات غير أخالقي( .الجزيرة نت)2014 ،
 .24مؤتمر الكنيسة الميثودية المتحدة ي دد بسحب االستثمارات من شركات كبرى مثل:
(كاتربيالر وهيوليت باكارد وموتوروال)  Packard ،Motorola ،Caterpillarبسبب

استثمارها في إسرائيل ،ودعم ا بناء المستوطنات في الضفة الغربية .وتقدر استثمارات
الكنيسة الميثودية ب 21مليار دوالر ،وكانت الكنيسة الميثودية قد قررت مقاطعة 5

مصاريف إسرائيلية رئيسية هي "هابوعاليم وليئومي وفيرست انترناشونال واوف إسرائيل
وبنك مزراحي "( .وكالة وفا)2016 ،

 .25تبنت منظمة العمل العربية ومؤتمر عمال والية كونتكت ( )Connecticutاألمريكية ،نداء

حملة المقاطعة الدولي ( .)BDSولقد سبق ذلك تبني نقابة عمال اإلذاعة والك رباء في

أمريكا حملة المقاطعة ،كما تبنت نقابات عمال البريد في كندا واتحاد نقابات العمال في
جنوب إفريقيا مقاطعة إسرائيل( .وكالة وفا)2016 ،

 .26قامت بلدية الكويت بإقصاء شركة " فوليا "  Veolia Environmentمن مشروع لمعالجة
النفايات الصلبة؛ تقدر قيمته به  750مليون دوالر ،بسبب تعامل الشهركة مهع االحهتالل .وقهد

خسرت "فوليا" عقوداً في العالم بقيمة تفوق  26مليار دوالر منذ بهدء حملهة المقاطعهة ضهدها

ف ه ههي  2008لتورط ه هها ف ه ههي مش ه ههاريع اس ه ههتعمارية إسه ه هرائيلية ت ه ههدف لت وي ه ههد مدين ه ههة الق ه ههدس.
(وكالة وفا)2016 ،

 .27طالبت  310من المؤسسات واألحزاب األوروبية قيادة االتحاد األوروبي بتجميد اتفاقية
التجارة الحرة بين االتحاد واسرائيل( .وكالة وفا)2016 ،

 .28تبنت أربعة مجالس محلية في اسكتلندا و 12بلدية في تركيا مقاطعة البضائع اإلس ارئيلية.
(وكالة وفا)2016 ،

 .29حههذرت وكالههة "مههوديز" Moody's Corporation

وهههي إحههدى الوكههاالت ال ارئههدة فههي

التصهههنيف االئتمه ههاني ،مهههن أن "االقتصه ههاد اإلس ه هرائيلي ق ههد يعه ههاني فه ههي ح ههال اكتسه ههاب حمله ههة

المقاطعه ههة الدوليه ههة ) (BDSزخم ه هاً أكبه ههر" ،فيمه هها توقه ههع تقريه ههر حكه ههومي إس ه هرائيلي أن حمله ههة

المقاطعهه ه ههة قهه ه ههد تكبه ه ه ههد االقتصهه ه ههاد اإلس ه ه ه هرائيلي خسه ه ه ههارة س ه ه ههنوية بقيم ه ه ههة  1.4مليه ه ه ههار دوالر.
(وكالة وفا)2016 ،
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 3-5المبحث الثاني
تداعيات حملة المقاطعة ( )BDSعلى المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية
يعتبر المجتمع الدولي بجميع مكوناته الالعب األساسي في إن اء الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ،وألن إسرائيل ال تُعطي أي اعتبار له ،بل تعتبر نفس ا فوق كل الق اررات الدولية،
وتعمل على التقليل من أهمية المجتمع الدولي في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني؛ فكان
البد من إيجاد آليات جديدة للدفع بالمجتمع الدولي ليقف عند مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية؛
وأال يكيل بمكيالين عند التعامل مع إسرائيل.
انطلقت حملة المقاطعة الدولية إلسرائيل وسحب االستثمارات وفرض العقوبات علي ا في
جميع أنحاء العالم حتى تعزل إسرائيل وتكشف انت اكات ا للعالم؛ وتدفع بالعالم للضغط علي ا
لتنصاع للق اررات الدولية.

وبدأت الحملة في عام  2005تنتشر في العالم والقت تعاطف

وتضامن كبير من المؤسسات غير الحكومية ومن ثم الشركات والبنوك التي عملت على مقاطعة
إسرائيل فيما بعد ،ولكن هدف حملة المقاطعة هو الوصول إلى المستويات الرسمية حتى تعمل
أكاديميا)bdsmovement.net( .
اقتصاديا وعسكرًيا و
على مقاطعه إسرائيل
ً
ً

من خالل منظمة األمم المتحدة ككيان جامع لمعظم دول العالم والواليات المتحدة األمريكية

واالتحاد األوربي وروسيا ،على أساس أن م يمثلون اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق
األوسط والتي تعمل على تحقيق السالم الفلسطيني اإلسرائيلي .وكيف عملت حملة المقاطعة
الدولية ) )BDSعلى كسب المزيد من المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية.
 1-3-5منظمة األمم المتحدة والقضية الفلسطينية:
لقد أس مت منظمة األمم المتحدة في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها ،بداية من قرار
التقسيم رقم ( )181لعام  ،1947والذي قرر إقامة دولتين عربية وي ودية على أرض فلسطين؛
وما تلي ذلك من ق اررات قامت بمعالجة القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة الجئين ،وانت اء
بمجموعة من الق اررات التي بدأت في الصدور منذ عام  ،1969والتي أصبحت تعالج القضية
الفلسطينية من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير( .أبو جعفر،2008 ،
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)2

كانت القضية الفلسطينية من ضمن أُولى القضايا الدولية الساخنة التي طُرحت داخل أروقة
منظمة األمم المتحدة منذ تيسيس ا عام 1945؛ وأصدرت األمم المتحدة بحق ا العديد من الق اررات
والتوصيات سواء من قبل مجلس األمن أو من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وهذه الق اررات
تُشكل سنداً ومرتك اًز لتيكيد الحقوق الفلسطينية ،غير أن هذه الق اررات أصبحت بال فاعلية كون ا لم
تكن في أغلب األحيان مصاحبة إلجراءات ميدانية لتنفيذها ،باإلضافة إلى تداعيات استعمال حق
النقض" الفيتو" األميركي داخل مجلس األمن( .أسمر،2011 ،

)25

إن منظمة األمم المتحدة قد وقعت رهينة ال يمنة األمريكية ،التي عطلت كل ق اررات ا
المستحقة ،فيصبحت دون أدني شك في المدار األمريكي ،وأصبحت الواليات المتحدة األمريكية
تنفرد باالستحواذ علي ا وتخضع ا لمنظورها السياسي ( .عبد الرحيم ،د.ت،

)208

فما بين عامي  ،1986-1948أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن
المئات من الق اررات إلدانة إسرائيل ،إال أن إسرائيل لم تبال ب ا ،نظ اًر للحماية التي يوفرها ل ا حق
النقض" الفيتو" األمريكي داخل مجلس األمن( .يوسف،1987 ،
يقول مايكل لينك المقرر الخا

)67

المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية" :

إن إسرائيل لم تلتزم بيكثر من  60ق ار اًر صادر عن مجلس األمن الدولي ،وبيكثر من  130قرار
صدر
صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة " ،مؤكداً بين المطالبة بتدخل المجتمع الدولي ت ً

من داخل إسرائيل ،حيث أن اإلسرائيليين من أصحاب الضمائر الحية يدعون المجتمع الدولي إلى
ممارسة ضغوط فعالة على القوة المحتلة من أجل إن اء احتالل ا .ويقول لينك " من المحتمل
إجبار إسرائيل على إن اء احتالل ا ومنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير ،لو قرر المجتمع
الدولي بين دور إسرائيل كقوة محتلة هو اآلن غير قانوني"( .رام اهلل اإلخباري)2017 ،
لقههد أصههدر مجلههس األمههن الههدولي التههابع لمنظمههة األمههم المتحههدة الق هرار رقههم ( )242فههي 22
نهههوفمبر  ،1967اله ههذي جه ههاء تعبي ه ه اًر عه ههن الخله ههل الخطيه ههر فه ههي مي ه هزان القه ههوي فه ههي الص ه هراع العربه ههي
اإلسه هرائيلي ،وه ههو ال ههذي ال ش ههك ك ههان نتيج ههة ال زيم ههة الت ههي ُمن ههي ب هها الع ههرب ف ههي الح ههرب العربي ههة
اإلسهه ه ه ارئيلية ف ه ه ههي يوني ه ه ههو  .1967وق ه ه ههد نه ه ه ه القه ه ه هرار عل ه ه ههى انس ه ه ههحاب القه ه ه هوات اإلسه ه ه هرائيلية م ه ه ههن
األ ارض ه ه ههي الت ه ه ههي احتل ه ه ههت ع ه ه ههام  ،1967وان ه ه ههاء حال ه ه ههة الح ه ه ههرب واالعته ه ه هراف ض ه ه ههمناً بإسه ه ه هرائيل.
(موسوعة السياسية،2004 ،
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وأصدر مجلس األمن الدولي بتاريخ  22أكتوبر  1973القرار رقم ( ،)338الهذي يهدعو إلهى
وق ه ههف إط ه ههالق الن ه ههار عل ه ههى كاف ه ههة جب ه ههات ح ه ههرب أكت ه ههوبر وتنفي ه ههذ الق ه هرار " "242بجمي ه ههع أج ازئ ه ههه.
(موسوعة السياسية،2004 ،

)774

وفي الثامن من نوفمبر عام  ،1975أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار رقم
" ،"3379والذي يعتبر أن الص يونية شكالً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري .لقد تبنت
الجمعية العامة هذا القرار في جلست ا العامة رقم  ،2400وقد صوت إلى جانب هذا القرار 72
دولة في مقابل  35دولة ضده وامتناع  32دولة عن التصويت)p73 ،1999 ،Sharif( .
إن هذا القرار لم ييت من فراا قانوني وواقعي ،بل كان نتيجة طبيعية لتحرك المجتمع
الدولي ،عن طريق األمم المتحدة ،إلن اء االستعمار واالحتالل ،وتثبيت مبدأ حق الشعوب في
تقرير مصيرها ،وحق اإلنسان في الكرامة اإلنسانية والمساواة في الحقوق والحريات األساسية دون
تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة( .دباح،2003 ،
كما ن

)93

القرار رقم ( )465الصادر عن مجلس األمن الدولي في العام  1980على أن

"سياسية إسرائيل وأعمال ا لتوطين قسم من سكان ا ومن الم اجرين الجدد في األراضي الفلسطينية
وغيرها من األراضي العربية المحتلة منذ العام  1967بما فيه القدس ،يشكل خرقاً واضحاً التفاقية
جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ،كما ُيشكل عقبة جدية أمام تحقيق سالم

شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط "( .جريدة الشرق األوسط)2014 ،

لقههد انضههمت إسهرائيل التفاقيههة جنيههف الرابعههة الخاصههة بالمههدنيين الخاضههعين لالحههتالل .ومههع
أن المجتمع الدولي كله ،بمها فهي ذلهك محكمهة العهدل الدوليهة والواليهات المتحهدة األمريكيهة ،يهرى أن
هههذه االتفاقيههة تنطبههق علههى األ ارضههي الفلسههطينية التههي احتلت هها إسهرائيل عههام ، 1967ولههم تنفههذها،
وكههذلك انضههمت إلههى االتفاقيههة الدوليههة التههي أقرت هها الجمعيههة العامههة لألمههم المتحههدة فههي  21ديسههمبر
 ،1965إلزالة جميع أشكال التمييهز العنصهري ،ولكن ها لهم تلتهزم ب ها( .شهاباتي،1984 ،

)687

لقه ههد اعته ههادت إس ه هرائيل عله ههى االنضه ههمام لالتفاقيه ههات الدوليه ههة ،واعته ههادت كه ههذلك عه ههدم االلت ه هزام بتله ههك
االتفاقيات ،إال أن إسرائيل ترتكب في كل يوم جريمة من الجرائم التي يعاقب علي ا القانون الدولي
اإلنساني وفقاً لتلك االتفاقية( .أبو جعفر،2008 ،

)9

والحقيقة هي أن المجتمع الدولي ،بسبب الحماية األمريكية إلسرائيل في مجلس األمن ،لم
يتخذ ضد إسرائيل أية إجراءات لمعاقبت ا على ممارست ا العنصرية كما فعل مع جنوب إفريقيا أيام
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المضي في هذه الممارسات( .دباح،2003 ،
االبارت ايد ،مما شجع إسرائيل على ُ
بالص يونية عام
التحركات ضد العنصرية والتمييز العنصري قد جاءت قبل القرار الخا
 ،1975وأن ذلك القرار كان تطبيقاً للمعايير التي سبق إقرارها كجزء أساسي من النظام العالمي
ومن القانون الدولي( .صايغ،1977 ،

)13

أشارت "فيليس بينيس" مدير مشروع األممية الجديدة ،وعضو في مع د الدراسات السياسية،
في حديث ا في اجتماع األمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين ،إلى عجز الدبلوماسية
الدولية على مدى عقود عن تحقيق السالم القائم على العدل في المنطقة ،وقالت إن دور األمم
أضر بسمعة
المتحدة في اللجنة الرباعية ،التي تسيطر علي ا الواليات المتحدة إلى حد كبير،
ّ

المنظمة الدولية .وقالت إن األمم المتحدة ال تستطيع فعل شيء بدون دعم الدول األعضاء في ا،
وبالتالي يتعين على المجتمع المدني أن يناشد هؤالء األعضاء ،وأال يسمح لألمم المتحدة أن
تخضع ل يمنة سلطة واحدة( .بينيس،2012 ،

)25

لقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم ( )176/43المؤرخ في  15ديسمبر
 ،1988والذي رحبت فيه بنتائج الدورة االستثنائية التاسعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني،
ودعت لعقد المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط برعاية األمم المتحدة على أساس قراري
مجلس األمن ( ،)338 ،242والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،وفي مقدمت ا حقه في تقرير
مصيره .والقرار رقم ( )177/43الذي أقرت فيه بين يستعمل لفظ اسم "فلسطين" اعتبا اًر من 15
ديسمبر  1988بدالً من اسم "منظمة التحرير الفلسطينية"( .رباح وآخرون،2016 ،

)2

اسههتند اإلعههالن عههن اسههتقالل دولههة فلسههطين يههوم  15نههوفمبر  1988فههي مدينههة الج ازئههر فههي
دورة استثنائية في المنفى من المجلس الهوطني الفلسهطيني ،علهى قهرار الجمعيهة العامهة رقهم ()181
المؤرخ يوم  29نوفمبر  ،1947الذي ن

على تقسيم فلسهطين إلهى دولتهين ،وقامهت مجموعهة مهن

البلههدان بههاالعتراف علههى الفههور ب ههذا اإلعههالن ،وبحلههول ن ايههة العههام كههان أكثههر مههن  80دولههة قههد
اعترفههت بفلسههطين .وفههي فب اريههر  1989وفههي مجلههس األمههن التههابع لألمههم المتحههدة ،وبحضههور ممثههل
منظمه ه ه ه ه ه ه ه ههة التحريه ه ه ه ه ه ه ه ههر الفلسه ه ه ه ه ه ه ه ههطينية ،أقه ه ه ه ه ه ه ه ههر المجله ه ه ه ه ه ه ه ههس علن ه ه ه ه ه ه ه ه هاً به ه ه ه ه ه ه ه ههاعتراف  94دوله ه ه ه ه ه ه ه ههة.
(عبد اهلل)2014 ،
لقه ههد طاله ههب مايكه ههل لينه ههك المقه ههرر الخه هها

المعنه ههي بحاله ههة حقه ههوق اإلنسه ههان فه ههي األ ارضه ههي

الفلسه ههطينية ،بفه ههرض عقوبه ههات شه ههديدة عله ههى إسهه هرائيل إلجبارهه هها عله ههى إن ه ههاء احتالل ه هها لأل ارض ه ههي
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الفلسطينية .وكتب لينك في تقريره إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة" :إن االحتالل اإلسرائيلي ههو
أطههول احههتالل عسههكري فههي العص هر الحههديث ،وال تظ ههر أيههة دالئههل علههى انت ائههه"؛ داعي هاً المجتمههع
الهدولي باتخههاذ إجهراءات قاسههية ضههد إسهرائيل ،وأشههار إلههى أنههه عنههدما يحتههاج اإلسهرائيليون لتيشههيرات
سفر إلهى الخهارج وال يحصهلون علي ها ،وعنهدما يهتم الحهد مهن التجهارة األوروبيهة مهع إسهرائيل وعنهدما
يتوقه ههف التعه ههاون األكه ههاديمي والعسه ههكري واالقتصه ههادي مع ه هها ،عنه ههدها سه ههنلمس التغييه ههر وس ه ههينت ي
االحتالل( .رام اهلل اإلخباري)2017 ،
ووصف "لينك" حملة المقاطعة الدولية ( ،(BDSبين ا حملة ال تتبني العنف ،وتعمل في
حدود حرية الرأي ضد جميع الدول والشركات التي تعتقد أن ا تؤذي اآلخرين .لذلك يدعو "لينك"
المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مالئمة ودبلوماسية ضد إسرائيل( .رام اهلل اإلخباري)2017 ،
كما صرح مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط ،المنت ية واليته " روبرت سري " ،إن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتياهو" يجب أن يلتزم بوقف المستوطنات في األراضي المحتلة ،ألن ا
ت دد بقتل أي حل محتمل للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية .وقال
"سري" في تقريره الن ائي لمجلس األمن الدولي" النشاط االستيطاني غير المشروع ال يمكن
التوفيق بينه وبين هدف التوصل إلى حل يستند إلى قيام دولتين عن طريق التفاوض وربما يقتل
احتمال التوصل إلى سالم استناداً على أساس دولتين وشعبين( .الرسالة نت)2015 ،
وألن حملة المقاطعة الدولية إلسرائيل وسحب االستثمارات وفرض العقوبات علي ا من أجل
أخالقيا وفعاالً ومناهضاً للعنصرية ،من
حقوق الشعب الفلسطيني ،تُمثل وج اً تقدمياً ومستداماً و ً

أوجه المقاومة المدنية غير العنيفة في سبيل إدراك حقوق اإلنسان الفلسطيني .هذه الحملة
بوصف ا باعثاً سياسياً رئيسياً وركيزة أخالقية لحركة اجتماعية دولية قوية ونشطة قادرة على وضع
حد لشريعة الغاب ،وارساء سيادة القانون واعادة التيكيد على حقوق كافة البشر في الحرية
والمساواة والعيش الكريم( .البرغوثي)2010 ،
واحقاقًا للحق ،فالشعب الفلسطيني ال ينسى العديد من الق اررات المنصفة لقضيته التي
أصدرت ا الجمعية العامة لألمم المتحدة على مدار ما يزيد عن ستة عقود ،واألهم من ذلك ،تلك
الق اررات التي صدرت عن مجلس األمن ومن ا الق اررات التي تحمل رقمي ( ،( 338-242ولعل
أهم ا وأبرزها هو آخر ما صدر عن هذا المجلس وهو القرار رقم "  "2334الصادر بتاريخ 23
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ديسمبر  ،2016والذي طالب إسرائيل بين توقف فو اًر وعلى نحو كامل جميع األنشطة
االستيطانية في األراضي الفلسطينية بما في ا القدس الشرقية( .محمد ،د.ت،

)208

لقد القي القرار ( ،)2334الذي تقدمت به دول (السينغال ،وماليزيا ،وفنزويال ،ونيوزلندا)،
وتبناه مجلس األمن الدولي بتاريخ  23ديسمبر  ،2016وأدان االستيطان وطالب بوقفه في
األراضي الفلسطينية المحتلة ،ترحيباً دولياً واقليمًيا ومحلياً واسعاً .وقال الناطق باسم الرئاسة
الفلسطينية "نبيل أبو ردينه" ،إن قرار مجلس األمن الدولي بإدانة االستيطان اإلسرائيلي في

األراضي الفلسطينية ،والمطالبة بوقفه ،هو صفعة كبيرة للسياسية اإلسرائيلية ،وادانة بإجماع دولي
كامل لالستيطان ودعم قوي لحل الدولتين( .وكالة وفا)2016 ،
ويبدو أن التصويت بالغالبية في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بواقع  138صوتاً إلى 9
أصوات ،لمنح فلسطين مقام دولة مراقبة في نوفمبر  ،2012بدأ ُيؤتي ثماره ،وال شك في أن
إعالن السويد اعتراف ا الرسمي بفلسطين ،والتصويت بالغالبية في مجلس العموم البريطاني ،بواقع

 274إلى  12صوتاً ،لدعوة الحكومة البريطانية لالعتراف بدولة فلسطينية تقام إلى جانب دولة
إسرائيل ،وقرار المشرعين في اسبانيا بإجراء تصويت مماثل في برلمان م لالعتراف بفلسطين،
واعالن فرنسا بين ا ستعترف بفلسطين في حال فشلت المفاوضات مع إسرائيل ،كل ا خطوات في
االتجاه الصحيح( .صحيفة الحياة)2014 ،
إن حصول فلسطين على صفة الدولة المراقب ،يمثل محطة في رحلة النضال الدبلوماسي
في هيئة األمم المتحدة ،بوصفه حقاً واستحقاقاً طال انتظاره( .مسارات)2016 ،
لقد جاء التصويت على قرار مجلس األمن رقم " " 2334في ديسمبر  ،2016تماشياً مع
ق اررات أوروبية للضغط على إسرائيل ،من ا االعتراف بدولة فلسطين ،فضالً عن رفع محكمة
العدل األوروبية اسم حركة "حماس" من قوائم اإلرهاب( .هاشم)2017 ،
بالتيكيد كان للحرب اإلسرائيلية القمعية ضد حملة مقاطعة إسرائيل ) ،)BDSنتائج عكسية،
حيث أن ا بدالً من إبطاء الدعم لحملة المقاطعة ،أدت إلى تعريف شريحة أكبر من الجم ور
بالحملة .وتعترف المنظمات الدولية والشعبية وحتى الحكومات أن الحرب اإلسرائيلية القمعية ضد
حملة المقاطعة ،تُشكل خط اًر كبي اًر على الحريات المدنية األساسية في بلدان العالم ،بالذات حرية
التعبير)bdsmovement.net( .
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يقه ههول "جمه ههيس جيفه ههري" مسه ههاعد وزيه ههر الخارجيه ههة السه ههابق لشه ههؤون الشه ههرق األدنه ههى والسه ههفير
األمريكي السابق لدى العراق ،إن "قرار مجلس األمن األخير ( )2334هو األقسى في عباراته منذ
قرار األمم المتحدة رقم ( )181والقاضي بتقسيم فلسطين عهام 1947؛ حيهث تُعطهي عبهارات القهرار
دفعهههة قويهههة لحركه ههات المقاطعهههة وسهههحب االسه ههتثمارات وفه ههرض العقوبه ههات ( ،)BDSإذ أن مجله ههس
األم ه ههن يطال ه ههب دول المجل ه ههس ب ه ههالتمييز ف ه ههي معامالت ه ه هها ب ه ههين إقل ه ههيم دول ه ههة إسه ه هرائيل واأل ارضهه ههي
المحتل ه ههة ع ه ههام  ،1967وه ه ههو تحدي ه ههداً الخط ه ههاب اله ه هذي تتبن ه ههاه حمل ه ههة المقاطع ه ههة الدولي ه ههة (.(BDS
(الكرامة برس)2016 ،
وترى الدراسة أن تصويت مجلس األمن الدولي لصالح القرار ( )2334وامتناع الواليات
المتحدة األمريكية من استخدام حق النقض "الفيتو" ضده ،جاء نتيجة الدبلوماسية الفلسطينية التي
لعبت باإلضافة إلى دور حملة المقاطعة الدولية ( ،(BDSدو اًر محورياً في توفير مقومات
اإلسناد ،والدعم من الدول والمنظمات الدولية المختلفة ،وحشد الرأي العام العالمي لصالح عدالة
القضية الفلسطينية ،إذ حققت إنجازات متتالية نجحت من خالل ا في الحصول على دولة مراقب،
وهو ما سيتيح ل ا الحصول على عضوية كاملة في كل من الوكاالت والمنظمات التابعة لألمم
المتحدة ،مثل منظمة الصحة العالمية واليونسكو واليونيسيف...الخ.
إلى جانب االنتصارات الكبيرة والعديدة لحملة المقاطعة الدولية ( ،)BDSالتي حققت ا
بانضمام العديد من المؤسسات األكاديمية والشركات االقتصادية والمنظمات األهلية والشعبية ل ا
ضد المستوطنات اإلسرائيلية ،وهو ما جعل موقف العالم محرج من التمادي في دعم إسرائيل.
(مسارات،2017 ،

)2

ولكن منظمة األمم المتحدة ال تستطيع أن تيخذ موقف حازم من إسرائيل ،باعتبارها تخالف
جميع ق اررات ا ،لكن ا مازالت تنصاع لضغوط اللوبي الص يوني وللواليات المتحدة ،ف ا هي
تنصاع مجدداً لإلمالءات اإلسرائيلية وتسمح لمؤتمر ضد حملة المقاطعة الدولية ( ،)BDSبدعوة
من الممثل الدائم إلسرائيل لدى األمم المتحدة ،الذي طلب عقد مؤتمر في قاعة الجمعية العامة
ضد حملة مقاطعة الدولية ) ،)BDSالتي تقوم على سحب االستثمارات وفرض العقوبات على
إسرائيل ،أسوة بما حدث في جنوب إفريقيا ضد نظام االبرتاهيد .وتم عقد المؤتمر في  31مايو
 2016في قاعة الجمعية العامة ،بمشاركة نحو  1500شخ
(صيام)2016 ،
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من بين م طالب وقانونيون.

وعلق السفير اإلسرائيلي "داني دانون" على المؤتمر قائالً "إن عقد مؤتمر في قاعة الجمعية
العامة التابعة لألمم المتحدة ،للتصدي لبرنامج المقاطعة وبمشاركة من ائتالف دولي عريض،
سيرسل رسالة واضحة لكل الخصوم واألعداء بين إسرائيل لن تلين وسوف تستمر في كشف
األكاذيب التي تروج ا حملة (( ."(BDSصيام)2016 ،
 2-3-5الواليات المتحدة األمريكية والقضية الفلسطينية:
لعل مرور ما يزيد عن قرن كامل على ظ ور المشكلة الفلسطينية ،قد أكد ابتعاد أصحاب
المشاريع األمريكية عن الجدية في تسوية القضية الفلسطينية ،تسوية سياسية تقوم على االعتراف
بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وتحرير أرضه ،واقامة دولته المستقلة وعاصمت ا
القدس .إن موقف الواليات المتحدة من القضية الفلسطينية وفي مقدمت ا مشكلة الالجئين ،تخضع
لمواقف اإلدارات األمريكية المتعاقبة من إسرائيل ،وتحالف ا مع ا؛ فكلما تعمق التحالف اإلسرائيلي
مع الواليات المتحدة ،تراجع االهتمام األمريكي بالقضية الفلسطينية كقضية سياسية.
(سيسالم،2005 ،

)8

مهههن خه ههالل تتبه ههع الحقهههب التاريخيه ههة المختلفه ههة للعالقه ههات الفلسه ههطينية األمريكيه ههة ،يالحه ههظ أن
الواليههات المتحههدة أعطههت الشههعب الفلسههطيني اهتمام هاً فههي اعتبارات هها الشههرق أوسههطية فههي مختلههف
إدارات ا ،على الرغم من أن هناك العديد من اآلراء التي تطرح بينه ليس لدى الواليات المتحدة أيهة
سياس ه ه ه ههية تج ه ه ه ههاه الفلس ه ه ه ههطينيين ،وأن ل ه ه ه ههدي ا سياس ه ه ه ههية عام ه ه ه ههة فق ه ه ه ههط حي ه ه ه ههال الش ه ه ه ههرق األوس ه ه ه ههط.
(معبد،2004 ،

)1

من الملفت للنظر أن الرئيس األمريكي األسبق "جورج دبليو بوش" تحدث في أكثر من
 138مناسبة رسمية؛ بما يخ

قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .ويمكن تلمس أسباب

االهتمام الذي أيده "بوش" ب ذا الملف من خالل ما أوضحه "ديك شيني" من أنه" إذا أصبح
العمل العسكري ضرورياً في العراق ،سنبقى بحاجة إلى دعم عربي ،ومن شين هذا الدعم أن
يكون أيسر إذا ما استطعنا اختزال التوترات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،ولم يكن ذلك يمثل في
حد ذاته رغبة في إن اء الصراع ،وانما مثل ذلك ما عبر عنه "تشيني" بينه محاولة إلدارة الص ارع
العربي اإلسرائيلي( .الجيوسي،2014 ،

)68
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إال أن الواليات المتحدة قامت باستخدام حق النقض "الفيتو" في  18فبراير  ،2011ضد
مشروع قرار عربي يدين االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ،ويؤكد حق تقرير
المصير ،وهو "الفيتو" رقم  43الذي يستخدمه األمريكان في الشين الفلسطيني من بين " 85فيتو"
استخدمت ا أمريكا طوال تاريخ ا( .صالح)2012 ،
ويه ههدرك المناصه ههرون لحقه ههوق الفلسه ههطينيين حجه ههم القه ههوة الكامنه ههة للحمله ههة الفلسه ههطينية الراميه ههة
لمقاطعههة إسهرائيل وسههحب االسههتثمارات من هها وفههرض العقوبههات علي هها ،كمهها يههدرك ا المعههادون لتلههك
الحقههوق ،فقههد حههذر المههدير التنفيههذي للجنههة الشههؤون العامههة األمريكيههة اإلس هرائيلية (أيبههاك) ،أثنههاء
انعقاد مؤتمر اللجنة فهي مهايو  ،2009أن ج هود المقاطعهة وسهحب االسهتثمارات وفهرض العقوبهات
أخهذه فهي الوصهول إلهى عمهوم األمهريكيين وت يئهة األرضهية للتخلهي عهن إسهرائيل .وأضهاف أن ههذه
حمل ههة واعي ههة ترم ههي إله هى تغيي ههر السياس ههات وتب ههديل المعامل ههة الت ههي تحظه هى ب هها إسه هرائيل م ههن قب ههل
أصههدقائ ا حتههى تسههتحق ازدراءنهها عوض هاً عههن دعمنهها؛ وضههغوطاً علي هها لتغييههر طبيعت هها الجوهريههة
)1

عوضاً عن حمايتنا ل ا( .شبكة السياسيات الفلسطينية،2010 ،

يتحمل المجتمع المدني الغربي مسؤولية استثنائية؛ من أجل محاسبة إسرائيل وفقاً للقانون
الدولي ،نظ اًر لمستوى التواطؤ منقطع النظير الذي تمارسه الحكومات الغربية في إدامة نظام
الق ر االستعماري والعنصري اإلسرائيلي ،من خالل مقدار الدعم الدبلوماسي واالقتصادي
واألكاديمي والثقافي والسياسي ال ائل الذي تقدمه باسم المواطنين الغربيين وباستخدام األموال مما
يدفعونه من ضرائب( .شبكة السياسيات الفلسطينية،2010 ،

)6

لقد استطاع اللوبي الي ودي في الواليات المتحدة األميركية على مدار سنوات ،محاربة
أعضاء الكونغرس األميركي الذين حاولوا الوقوف إلى جانب الحق العربي ،ويت مون عضو
الكونجرس الذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني به" معاداة السامية" وكذلك به "مناهضة
إسرائيل" ،ونجح اللوبي الي ودي في إبعاد الم ّشرعين األمريكيين من زيارة البلدان العربية ،بقدر
نجاحه في عرض وج ات نظر إسرائيل دون سواها( .ساسة بوست)2016 ،
تعمل اللجنة اإلسرائيلية األمريكية للشؤون العامة "أيباك" على مساندة المواقف اإلسرائيلية،
وتحارب أي تحالف مع العالم العربي يمكن أن يعود بسلبية على إسرائيل ،وتعمل على إقناع
الكونجرس بيهمية إسرائيل ألمريكا ،وجدوى التحالف مع ا ،ومقدرة إسرائيل على خدمة المصالح
األمريكية ،سواء في الحرب الباردة مع الدول الكبيرة أو في محاربة اإلرهاب الدولي وما شابه،
110

إضافة إلى أن ا تقود الحمالت اإلعالمية المعادية للعرب ،وتعارض مد العرب بالسالح المتطور.
(ساسة بوست)2016 ،
وقد قال الناشط األميركي في حملة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية "محمد أبو غزالة" ،في
تقرير من الواليات المتحدة ،إن ج ود حملة المقاطعة الدولية إلسرائيل تنصب في إطار توعية
كل األميركيين بالعدوان اإلسرائيلي على غزة ،ومن ثم تنويرهم عبر وسائل التواصل االجتماعي
بخيارات المقاطعة ،وترك م يختارون طريقة التصرف المثلى .وأضاف "أبو غزالة" أن من نتائج
حملت م االعتذار الذي تقدمت به شركة مستحضرات التجميل األميركية "غارنيية" Garnier
لقيام ا بدعم إسرائيل( .فلسطين أون الين)2014 ،
ويرى المحلل االقتصادي "بشير الكحلوت" أن استجابة جزء من الشعب األميركي لحملة
المقاطعة ،يمكن أن يندرج ضمن "بشائر النصر" مؤكداً أن معرفة الشعب األميركي _الذي تُعتبر
بلده الداعم األول إلسرائيل -الحقائق عن إسرائيل الظالمة لحقوق الشعب الفلسطيني ،يعتبر
مكسباً كبي اًر ،وأشار إلى أن انتشار مثل هذا الوعي في أميركا يمكن أن يؤثر مع مرور الوقت في
الناخب األميركي الذي يشارك في صنع القرار( .برنامج االقتصاد والناس)2014 ،
قال تقدير موقف صادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،إنه قبل انت اء
تعبر بطريقة غير ميلوفة في
واليت ا الدستورية ،اختارت إدارة الرئيس األميركي "باراك اوباما" أن ّ

العالقات األمريكية اإلسرائيلية عن إحباط ا المتراكم من حكومة "بنيامين نتياهو" ،بسبب سياسات ا
االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967وافشال عملية التسوية مع
الفلسطينيين( .الجزيرة نت .)2017 ،باإلضافة إلى الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية "جون
كيري" في  28ديسمبر  ،2016وحدد فيه خمسة مبادئ ينبغي للمفاوضات الن ائية أن تسترشد
ب ا ،وهي ضمان حدود آمنة بين إسرائيل ودولة فلسطين تتوافر ل ا مقومات الحياة ،وتحقيق
هدف قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )181من قيام دولتين ي ودية وعربية ،والتوصل
أخير
إلى حل عادل لالجئين الفلسطينيين ،وأن تكون القدس عاصمة معترف ب ا دولياً لدولتين ،و ًا
ضمان االحتياجات األمنية اإلسرائيلية ،بما يضمن انت اء االحتالل بصورة كاملة في ن اية

المطاف( .الجزيرة نت)2017 ،
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()1

من ج ة أخرى وفي الواليات المتحدة األمريكية ،نجد حركة "هيليل"

Hillel

 ،Internationalوحسب نشطاء المقاطعة في أميركا ،فقد تكرست حالة الشقاق داخل الحركة
أثناء انعقاد المؤتمر األول لمجموعة حملت اسم "هيليل المنفتحة" في جامعة "هارفرد" األميركية
وبحضور خمسمائة طالب هم أعضاء في الحركة األم "هيليل" لكن م يرفضون مبدأ منع استضافة
من يصنفون كمعاديين لوجود كيان قومي للي ود في فلسطين وعلى رأس م تحالف منظمات
مقاطعة إسرائيل في أمريكا .وطالبت الحركة الجديدة بتوفير منبر للمنظمات التي تشجع على
حملة المقاطعة الدولية (( .)BDSجريدة الحياة الجديدة،2014 ،

)10

كما طالبت الحركة المدنية االجتماعية األمريكية والتي تعني (حياة السود م مة Black
 )Lives Materبمقاضاة "إسرائيل" اقتصادياً وثقافياً .ودعت الحركة إلى إيقاف الدعم األمريكي
المالي والعسكري له "إسرائيل" ،باعتبارها دولة فصل عنصري – ابارتاهيد ،تمارس إبادة جماعية
ضد الشعب الفلسطيني .وطالبت الحركة بمكافحة القوانين المناهضة لمقاطعة إسرائيل في
الواليات المتحدة األمريكية المختلفة ،معتبرة أن تشريع من هذا القبيل ،لن يمس فقط بمحاولة
إن اء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين ،بل هو ت ديد لحرية التعبير المدمجة بالدستور األمريكي.
(قناة المنار)2016 ،
ولقد طُلب من سكان مدينة "ديكينسون" األمريكية في ضواحي والية بوسطن ،التي ضرب ا
اإلعصار "هارفي" ،تعبئة نموذج يتع دون بموجبه بعدم مقاطعة إسرائيل ،وذلك من أجل ضمان
الحصول على مساعدة من صندوق تبرعات ب دف إعمار المباني في المدينة .وكانت منظمة
االتحاد األميركي للحريات المدنية "("American Civil Liberties Union (ACLU
هاجمت هذا التع د ،وأكدت على أنه غير دستوري ويمس بحرية التعبير( .عرب)2017 ،48
وفي نفس السياق ،أقرت منظمة االشتراكيين الديمقراطيين "" democratic socialism
في الواليات المتحدة ،بيغلبية عظمى ،مساندت ا للنضال الفلسطيني ودعم ا الكامل لحملة
مقاطعة إسرائيل ( ،(BDSفي نجاح جديد يبرهن على اتساع انتشار الحملة حول العالم .جاء
( )1حركة "هيليل" :أكبر منظمة ي ودية في الحرم الجامعي في الواليات المتحدة والعالم وتعمل مع عشرات
اآلالف من طالب الجامعات على مستوي العالم ،وم مت ا المعلنة هي " إثراء حياة الطالب الي ود الجامعيين"

ول ا أفرع في أكثر من خمسمائة وخمسين كلية وجامعة ،نحو خمسمائة من ا في أمريكيا الشمالية وثالثين في
االتحاد السوفيتي السابق ،وتسعة في إسرائيل ،وخمسة في أمريكا الجنوبية( .جريدة الحياة الجديدة)2014 ،
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ذلك في المؤتمر العام الذي عقدته المنظمة في مدينة شيكاغو األمريكية في مطلع ش ر
أغسطس  ،2017استجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني بمقاطعة إسرائيل وسحب
االستثمارات من ا وفرض العقوبات علي ا ))bdsmovement.net( .(BDS
ولقد أشارت "فيليس بينيس" مدير مشروع األممية الجديدة في اجتماع األمم المتحدة الدولي
المعني بقضية فلسطين ،إلى تنامي المجتمع المدني الذي ي دف إلى إن اء االحتالل وانت اكات

حقوق اإلنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين ،ومن قبيل ذلك إضراب األسرى الفلسطينيين عن

الطعام ،واالحتجاجات ضد جدار الفصل العنصري .وعالوة على ذلك ،فإن الرأي العام في
الواليات المتحدة يش د تحوالً في تجاه الحقوق والسالم ،وتدعو حملة الواليات المتحدة إلن اء
االحتالل اإلسرائيلي إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وسحب االستثمارات من إسرائيل وفرض
جزاءات علي ا .وقد بدأت حركات مدنية متزايدة في أمريكا ،مثل حركة "أصوات ي ودية من أجل

السالم" في التعبير عن رأي ا ج ا اًر ضد االحتالل( .بينيس،2012 ،

)26

 3-3-5االتحاد األوروبي والقضية الفلسطينية:
ويعتبر من
يمتلك االتحاد األوروبي اقتصاداً أكبر من اقتصاد الواليات المتحدة األمريكيةُ ،
أكبر وأغنى اقتصاديات العالم ومن أكبر التكتالت االقتصادية والتجارية .تؤثر القوة االقتصادية
التي يتمتع ب ا االتحاد األوروبي بشكل واضح في السياسات والمصالح االقتصادية للكثير من

الدول غير األعضاء ،ف و العب هام في االقتصاد العالمي .رغم المواقف اإليجابية لالتحاد
األوروبي تجاه القضية الفلسطينية ،فإنه غير قادر علي الضغط علي إسرائيل رغم الخرق الواضح
من إسرائيل لق اررات الشرعية الدولية ،باستمرار االحتالل ،وبناء المستوطنات ،وبناء جدار الفصل

العنصري ،وانت اك حقوق اإلنسان( .سالمة،2005 ،

)50-35

إن موقف االتحاد األوروبي من خالل القراءات والبحث في خطابه السياسي ،يبدو منسجم

تماماً مع ق اررات األمم المتحدة الخاصة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ،واقامة دولته
المستقلة على المناطق التي احتلت ا إسرائيل عام  ،1967بما في ذلك القدس الشرقية ،كما هي
حق لكافة الشعوب .باإلضافة إلى أن االتحاد األوروبي له مواقف داعمة للج ود الرامية إلى
تحقيق هذا ال دف ،ف م أعضاء في اللجنة الرباعية الدولية التي تشرف على كافة االتفاقيات بين
إسرائيل وفلسطين( .جراد،2011 ،

)95-94

يعمل االتحاد األوروبي على إيجاد حالة من الربط بين ما يقدمه من مساعدات وجملة من
قيمه اإلنسانية في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية ومحاربة الفساد والقانون...الخ ،بحيث
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أصبحت هذه المفاهيم أو القيم أحد معالم صورته العالمية .ومنذ ن اية الحرب الباردة زادت
التوقعات لالتحاد األوروبي بإمكانية بروزه كفاعل دولي أكثر منه مجرد ممول اقتصادي.
(سالمة،2005 ،

)31

وهنا كان الدور الم م لحملة المقاطعة الدولية ) ،)BDSفي إفشال الحملة التي تخوض ا
حكومة إسرائيل ،المدعومة من اللوبي الص يوني األوروبي ،في تمرير قرار البرلمان السويسري
بتجريم حملة المقاطعة وبحظر التمويل الحكومي عن المنظمات التي تنادي وتدعم نضال وحقوق
الشعب الفلسطيني .وفي سابقة تاريخية للحكومة المركزية اإلسبانية في  27ابريل  ،2016أكدت
أن الحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل والتضامن مع النضال الفلسطيني محمي بموجب
القوانين التي تكفل حرية التعبير( .دنيا الوطن)2017 ،
على صعيد عالقات ا االقتصادية مع االتحاد

ولكن إسرائيل مازالت تحظى بوضع خا

األوروبي ،إذ ترتبط باالتحاد األوروبي باتفاقية منطقة تجارة حرة منذ العام  ،1975وهي االتفاقية

التي تم تفعيل ا عام  1989بعد مرور فترة انتقالية تمتعت خالل ا الصادرات اإلسرائيلية بيفضلية

غير سخية .لقد شكلت انطالقة عملية السالم فرصة كبيرة إلسرائيل ،ساعدت ا في تطوير اتفاقية
()1

التجارة الحرة لعام  ،1995وبإعالن برشلونة
شراكة

متكاملة

(سالمة،2005،

تضمن

)116

إلسرائيل

كان االنتقال األهم من اتفاقية تجارية إلى اتفاقية

امتيازات

تجارية

وسياسية

غير

مسبوقة.

لقد دافع االتحاد األوروبي وممثلون عن حكومات السويد وايرلندا وهولندا بشكل علني عن

الحق بمناصرة حقوق الفلسطينيين وتنظيم الحمالت ل ا؛ بموجب القانون الدولي من خالل حملة
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ( )bdsmovement.net( .(BDSففي عام
 ،2016أيد االتحاد األوروبي الحق في الدعوة إلى المقاطعة؛ لدعم الحرية والعدالة والمساواة
للشعب الفلسطيني ،والتي يكفل ا القانون وتحمي ا مبادئ حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات،
ومبادئ الحرية النقابية( .دنيا الوطن)2017 ،
( )1إعالن برشلونة بدأ عام  1995من خالل مؤتمر برشلونة األورومتوسطي والذي اقترحته إسبانيا ونظمه
االتحاد األوروبي لتعزيز عالقاته مع البلدان المطلة على البحر المتوسط في شمال إفريقيا وغرب آسيا .كما اقترح
فيه عديد السياسات من بين ا األمن واالستقرار في منطقة البحر المتوسط ،تعزيز الديمقراطية .والحكم الرشيد
وحقوق اإلنسان .تحقيق شروط تجارية متبادلة مرضية لشركاء المنطقة .وضعت تلك الشراكة األسس لما بات

يعرف باالتحاد من أجل المتوسط وبناء مؤسساته دون أن يحل محل الشراكة األورو متوسطية( .موسوعة
ويكيبيديا الحرة)
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ش د عام  2014زخماً داعماً لالعتراف بفلسطين ،بفضل اعترافات متالحقة من قبل عدد
من البرلمانات األوروبية ،حيث ش دت الساحة األوروبية حراكاً مسانداً للقضية الفلسطينية
ومضاداً لالحتالل اإلسرائيلي ،تجسد في اعتراف نيابي" متعدد" وحكومي "أحادي" بدولة فلسطين
ودعم مشابه من قبل البرلمان األوروبي)2015 ،Egyptnews( .
وكان ههت ع ههدة برلمان ههات دول أوروبي ههة اتخ ههذت ف ههي اآلون ههة األخيه هرة مواق ههف إيجابي ههة متقدم ههة
تجههاه االعته ارف بدولههة فلسههطين علههى حههدود عههام  ،1967حيههث أقههر مجلههس العمههوم البريطههاني فههي
 13أكته ه ههوبر  ،2014ضه ه ههمن سه ه ههابقة تاريخيه ه ههة م مه ه ههة ،مه ه ههذكرة غيه ه ههر ملزمه ه ههة تطاله ه ههب الحكومه ه ههة
البريطانيه ههة به ههاالعتراف بدوله ههة فلسه ههطينية عله ههى حه ههدود يونيه ههو  ،1967ومه ههن ثه ههم اعته ههرف البرلمه ههان
اإلسههباني رمزيهاً بالدولههة الفلسههطينية فههي  18نههوفمبر  ،2014وتبههع ذلههك تصههويت النهواب الفرنسههيين
بيغلبي ه ههة ف ه ههي  2ديس ه ههمبر  ،2014لمص ه ههلحة مقت ه ههرح يح ه ههث الحكوم ه ههة عل ه ههى االعته ه هراف بفلس ه ههطين
على حدود  ،1967ومهن ثهم مجلهس العمهوم اإليرلنهدي ،والبرلمهان البرتغهالي ،وبرلمهان لوكسهمبورا.
(المركز العربي للبحوث والدراسات)2014 ،
ولكههن االعت هراف الرسههمي بالدولههة الفلسههطينية جههاء مههن دولههة السههويد ،لتكههون حكومههة الحمههر
والخضر قد وفت بوعهدها ،بعهد إعالن ها عهن نيت ها االعتهراف بفلسهطين كدولهة مسهتقلة فهور تسهلم ا
الحكههم بعههد االنتخابههات؛ التههي أجريههت فههي ال اربههع عشههر مههن ش ه ر سههبتمبر  .2014وقالههت وزي هرة
الخارجي ه ه ههة "م ه ه ههارغوت فالس ه ه ههتروم" أن ه ه ه ههذا القه ه ه هرار ال يتع ه ه ههارض م ه ه ههع مع ه ه ههايير الق ه ه ههانون ال ه ه ههدولي
لالعتراف بدولة مسهتقلة ،وههي أن يكهون هنهاك منطقهة إقليميهة ،وشهعب ،وحكومهة قهادرة علهى بسهط
سه ه ههلطت ا داخه ه ههل حه ه ههدودها وفه ه ههي عالقات ه ه هها الخارجيه ه ههة ،وكه ه ههل ذله ه ههك مته ه ههوفر له ه ههدى الفلسه ه ههطينيين.
(راديو السويد)2014 ،
جاءت موجة التوصيات غير الملزمة التي اتخذت ا بعض البرلمانات األوروبية لالعتراف
بدولة فلسطين-رغم رمزيت ا-وفي وقت دقيق وحساس تمر به المنطقة العربية بشكل عام والقضية
الفلسطينية بشكل خا

 ،مع حالة استياء شديدة تش دها أوروبا ضد الممارسات اإلجرامية

لالحتالل اإلسرائيلي .قبل أعوام قليلة لم يكن مسموحاً حتى مجرد التفكير في دعم فلسطين بيي
شكل؛ ولكن الوضع في أوروبا اختلف ،إذ بات أصدقاء فلسطين في كل األحزاب ،حتى أشدها
تعصباً وانحيا اًز إلسرائيل ،وأصبح عدد البرلمانيين المؤيدين لقضية الشعب الفلسطيني بالمئات
وبشكل علني( .موسوعة الجزيرة)2014 ،
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وقدم البرلمان األوروبي دعمه المبدئي لالعتراف بدولة فلسطين ،لكن بدون دعوة الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي إلى القيام بذلك ،كما كانت ترغب عدة كتل سياسية .وعّبر

البرلمان األوروبي عن دعمه االعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس دولتين ،وأن يترافق ذلك
بناء على طلب الحزب الشعبي األوروبي اليميني،
مع عملية السالم التي يجب إحياؤها ،وذلك ً

على عكس أحزاب االشتراكيون والخضر واليسار الراديكاليون الذين يدعون الدول األعضاء إلى
االعتراف بالدولة الفلسطينية( .سكاي نيوز عربي)2014 ،
وجاء التصويت في البرلمان األوروبي في  17ديسمبر  ،2014لمصلحة مشروع قرار يدعم
االعتراف بدولة فلسطين ،بعد تيييد  498برلمانياً ،واعتراض  ،88وامتناع  111عن التصويت.
ويري المراقبون أن التغير الكبير بالرأي العام األوروبي ،خصوصاً خالل الحرب اإلسرائيلية
األخيرة على قطاع غزة في يوليو  ،2014والتي أوقعت نحو  2000ش يد فلسطيني ،يعد أحد
األسباب التي دفعت البرلمانات لالعتراف الرمزي بفلسطين ،بجاب دور حملة المقاطعة وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات ) (BDSالتي كشفت عن انت اكات إسرائيل لحقوق الشعب
الفلسطيني)2015 ،Eygptnews( .
ويعتقههد مصههطفى البرغههوثي ،األمههين العههام للمبههادرة الوطنيههة ،بوجههود ثههالث نقههاط ضههعف لههدى
إسهرائيل ،وهههي حساسههية إسهرائيل للخسههائر البشهرية ،وحساسههيت ا للخسههائر االقتصههادية ،وحساسههيت ا
للخسائر األخالقية والمعنوية ،وحملة المقاطعة الدولية ( (BDSتضهرب ا فهي النقطتهين األخيهرتين.
وأوض ه ه ههح البرغ ه ه ههوثي أن ه ه ههه خ ه ه ههالل الع ه ه ههام  ،2014خس ه ه ههرت إسه ه ه هرائيل ب ه ه ههين  15-10ملي ه ه ههار دوالر
بس ههبب حمل ههة المقاطع ههة ،وانخف ههض  %50م ههن االس ههتثمارات الخارجي ههة ،ونم ههو ال ههدخل الق ههومي ف ههي
إسه هرائيل بع ههد أن ك ههان  %7-6.5أي ههام المفاوض ههات ،أص ههبح  %3وه ههي أق ههل نس ههبة من ههذ  12ع ههام.
(البرغوثي،2015 ،

)48

ويقول البرغوثي بين حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل
تعتبر جزءاً م ماً من االستراتيجية الوطنية الفلسطينية ،هدف ا المركزي تغيير ميزان القوى مع
إسرائيل ،وجعل تكاليف االحتالل أكبر من مكاسبه ،ف ذه الحملة ( )BDSأثبتت أن ا الشكل
األكثر فاعلية للتضامن الدولي مع شعبنا ،ف ي تحاول أن تكرر تجربة جنوب إفريقيا من زاوية أن
النضال الشعبي على األرض يحتاج إلى رافعة دولية تسنده ،ونحن بحاجت ا حتى ُنبطل أو
ُنضعف تيثير الدعم الدولي الذي تتلقاه إسرائيل من دول كثيرة( .البرغوثي،2015 ،
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وعلى مستوى التغيير في مواقف دول االتحاد األوروبي لصالح القضية الفلسطينية ،وهو
بمثابة انتصار جديد لحملة المقاطعة الدولية ) ،(BDSالبرلمان اإلسباني يقر باإلجماع في 27
يونيو 2017مقترحاً يعترف فيه بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات
وفرض العقوبات علي ا ( ،)BDSباعتبارها حقاً يكفله القانون ويندرج في إطار حرية التعبير
والتجمع)bdsmovement.net( .
كما قامت ألمانيا بمنع المنح العلمية والمتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة ،عن المستوطنات
الي ودية في الضفة الغربية بما في ا القدس الشرقية .تقول صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أن حكومة
إسرائيل تخشى أن يؤدي فرض قيود في ألمانيا على استمرار المعونات إلى شركات التكنولوجيا
المتفوقة في إسرائيل ،إلى أن تحذو دول أوروبية أخرى حذوها .وتشترط الحكومة األلمانية
الستمرار المنح إلى شركات التكنولوجيا المتفوقة ولتجديد اتفاق التعاون العلمي ،إدراج بند جغرافي
ين

على استثناء الكيانات اإلسرائيلية الموجودة في مستوطنات الضفة الغربية أو القدس الشرقية

من التمويل( .القدس)2014 ،
وعالوة على ذلك ،طلبت المفوضية األوروبية من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي؛
البدء في وضع ملصقات تمييز للمنتجات القادمة من المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي
الفلسطينية المحتلة منذ عام  .1967ويقول االتحاد األوروبي ،إن اإلجراء "تقني" خاصة وأن
قر اًر سياسياً .وتشير الملصقات على منتجات
ال دف منه إطالع المست لكين األوروبيين ،وليس ا
المستوطنات اإلسرائيلية على أن ا مصنعة في إسرائيل ،ويعد هذا مخالفاً للقانون الدولي.
(شبكة )2015 ،bbc
وأصدرت الحكومتان اإلسبانية واإليطالية في  27يونيو  2014بياناً ،حذرتا فيه مواطني ا
من التعامل مع المستوطنات الي ودية المقامة على األ ارضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس
الشرقية والجوالن السوري ،وفقاً لصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية ،حيث جاء في بيان صادر عن
و ازرتي الخارجية اإلسبانية واإليطالية ،أن الشركات التي ستقوم بيي نشاطات اقتصادية في
المستوطنات ،ستكون عرضة لسلسلة من المخاطر( .موقع جب ة النضال الشعبي)2014 ،
وجه المسئول عن المنتجات الحيوانية ومنتجات الحليب في و ازرة الزراعة اإلسرائيلية،
أيضا ّ

إشعا اًر لجميع المرافق االقتصادية اإلسرائيلية التي تعمل في هذا المجال بالبدء بفصل المنتجات

الحيوانية إلى قسمين ،منتجات مستوطنات ومنتجات من داخل إسرائيل؛ ووفقاً لصحيفة "معاريف"
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اإلسرائيلية ،فإن هذه التعليمات تيتي في أعقاب القرار الذي تم تسليمه إلسرائيل من قبل االتحاد
األوروبي أواخر يوليو  ،2014ويقضي بحظر دخول الحليب والمنتجات الحيوانية التي مصدرها
ابتداء من سبتمبر  ،2014بعد أن تمت المصادقة عليه بصورة ن ائية من قبل
المستوطنات
ً
مفوضية االتحاد األوروبي( .صوت الوطن)2014 ،

 4-3-5روسيا والقضية الفلسطينية:
بقيت سياسة االتحاد السوفيتي السابق تميل لصالح إسرائيل ،إلى أن تبدل الموقف عام
 ،1954حيث بدأت المرحلة الثانية من العالقات الفلسطينية الروسية ،حين استخدم االتحاد
السوفيتي حق النقض "الفيتو" لصالح العرب ضد قرار لصالح إسرائيل .وذلك عندما دعا مجلس
األمن مصر إلى رفع القيود المفروضة على مرور السفن التجارية عبر قناة السويس.
(الف ار،1990 ،

أيضا كان االتحاد السوفيتي عام  1979إحدى الدول الداعمة والمطالبة
 )33و ً

اقبا في منظمات األمم المتحدة والجمعية العامة ،مؤكداً أنه إذا ما
بين تصبح فلسطين
عضوا مر ً
ً
طالبت فلسطين في أن تصبح عضواً في أي منظمة دولية ،فإنه سوف يكون ل ا موقف داعم
ومؤيد تجاه المطالب الفلسطينية لدى الدول األخرى( .أسمر،2011 ،

)24

وبعد ان يار االتحاد السوفيتي ،ووصول الرئيس" فالديمير بوتين" إلى رئاسة روسيا الوريث
الوحيد لالتحاد السوفيتي السابق؛ حيث عمل على تقوية عالقته مع إسرائيل ،وتوسيع العالقات
التجارية مع ا؛ فمنذ صعوده لرئاسة روسيا عام  2000وحتى عام  ،2014تضاعفت العالقات
التجارية الثنائية ألكثر من ثالثة مليار دوالر( .عرب)2017 ،48
وأدركت إسرائيل أن العامل االقتصادي هو العنصر األهم في تشكيل ورسم شكل العالقة
مع روسيا ،فسعت إلى تنشيط عالقات ا االقتصادية مع روسيا بمساعدة الي ود الروس في
إسرائيل ،مما جعل روسيا تتبع سياسة حذرة في تعامالت ا مع األوضاع في منطقة الشرق
األوسط ،وكان من الصعب علي ا التضحية بمصالح ا االقتصادية مع إسرائيل والغرب( .أسمر،
،2011

 )79-78وترتبط روسيا مع إسرائيل في المجال التجاري واالقتصادي اتفاقية تم

توقيع ا في  27إبريل  ،1999تقضي بمنح كل من الجانبين الروسي واإلسرائيلي نظام األفضلية
ة...وتفرا عن هذه االتفاقية عدة اتفاقيات حول التعاون العلمي والتقني في
القصوى في التجار
ّ
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مجاالت الزراعة والطب والنقل البحري ،وتصدر روسيا إلسرائيل ما نسبته  %55-45من مجموع
)133

صادرات ا من النفط الخام( .أبو سم دانه،2012 ،

ال تمتلك روسيا استراتيجية إقليمية واضحة المعالم في المنطقة ،إال أن تصرفات ا تشير إلى
تطبيق استراتيجية عامة مفادها السعي باستمرار إلى تطوير مصالح ا االقتصادية والعسكرية
والسياسية على حساب تقليص ا عند خصوم ا المحتملين .وقد كثفت روسيا تدخالت ا في الشرق
األوسط منذ مطلع عام  ،2005حيث قام الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" ما بين عامي
 2007-2005بزيارة كل من مصر واسرائيل والسعودية واألردن وقطر وتركيا وايران واإلمارات
العربية المتحدة ،وقد تزامنت هذه الزيارات مع تزايد التدخل الروسي في المفاوضات اإلقليمية ،بما
في ذلك عملية السالم في الشرق األوسط( .مركز الروابط)2017 ،
حاولههت روسههيا لع هب دور مهها بههين العههرب واس هرائيل ،ولكههن األوراق وضههعت كافههة فههي البيههت
األبههيض األمريكههي ،إال أن موسههكو تحههذر مههن تههوتر األوضههاع مسههتقبالً بههين الط هرفين الفلسههطيني
واإلس هرائيلي ،لههذا تههدعو إل هى تنشههيط دور الرباعيههة الدوليههة

()1

وتفعيل هها ،ألن هها متخوفههة مههن التعنههت

اإلس هرائيلي المتم هادي وخاص هة فههي إقامههة المسههتوطنات عل هى أ ارضههي الضههفة الغربيههة .لههذلك يعتبههر
موقههف روسههيا داعههم وبقههوة للمطالههب العربيههة فههي دولههة فلسههطينية علههى حههدود يونيههو  ،1967إال أن
الههدور الروسههي فههي عمليههة السههالم يجاب ههه تحههدي احتكههار الواليههات المتحههدة لج ههود الوسههاطة بههين
الجههانبين الفلسههطيني واإلسهرائيلي ،فضهالً عههن رفههض إسهرائيل أليههة ج ههود وسههاطة بخههالف الواليههات
المتحدة( .أبو سعدة)2014 ،
ولكهن روسههيا تحههاول أن تلعههب دو اًر وسههيطاً بههين الفلسههطينيين واإلسهرائيليين فههي رعايههة رسههمية
لعملية السالم ،كما عبر عهن ذلهك الهرئيس الروسهي" بهوتين" فهي مهؤتمره المنعقهد فهي موسهكو فهي 2
أكتوبر  ،2013حيث قال إنه يتمنى اسهتئناف االتصهاالت المباشهرة بهين إسهرائيل وفلسهطين ،ويريهد
أن تؤدي هذه االتصاالت إلى إيجاد حل طويل األمد للنزاع اإلسرائيلي الفلسهطيني .وقهال "يمكننها
أن نساعد ونكون ضامناً" وأشار إلى أن "الدور الذي تستطيع روسيا أن تقوم به هو دور الضامن
) (1اللجنة الرباعية الدولية :تيسست رباعية الشرق األوسط في عام  2001بمبادرة من رئيس الوزراء االسباني
األسبق " خوسية ماريا أزنار" من أربعة أطراف هي :االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسيا واألمم المتحدة،
وسمي "طوني بلير" مفوضاً للرباعية( .رمان،2017 ،
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فهه ههي حهه ههين أن االتفه ه ههاق عل ه ه هى تسهه ههوية الن ه ه هزاع يجهه ههب أن يقترحه ه ههه الطرفه ه ههان وينفذان ه ههه بنفسه ه ههي ما".
(العزي،2014 ،

)9

تستند روسيا االتحادية في بناء موقف ا من تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،إلى قاعدة
حقوقية ،حيهث تع ّهد قه اررات مجلهس األمهن ( ،)1515 ،1397،338 ،242والمبهادرة العربيهة للسهالم
أساس ه ه ها ألي
لعه ه ههام  ،2002وخريطه ه ههة الطريه ه ههق لعه ه ههام  2003الته ه ههي اقترحت ه ه هها الرباعيه ه ههة الدوليه ه ههة،
ً
تسههوية محتملههة بههين الط هرفين الفلسههطيني واإلس هرائيلي .روسههيا تههدعم الحههل الههذي يههرى إنشههاء دولههة

فلسههطينية مسههتقلة ،تعههيش فههي سههالم وأمههن إلههى جانههب إس هرائيل علههى أسههاس حههدود عههام .1967
(رمان،2017 ،

)4

لقد قامت روسهيا فهي عهام  2009بهإغالق مكاتهب تشهجيع ال جهرة بين ها وبهين إسهرائيل ،ورأت
أن مههن حههق شههعب فلسههطين تقريههر مصههيره بنفسههه( .صههالح،2010 ،

 )254كمهها قههدم الجانههب

الروسي الدعم السياسي للجانهب الفلسهطيني فهي عهدد مهن المنظمهات والمؤسسهات الدوليهة ،كمجلهس
األمن الدولي واللجنة الرباعية التي تعد روسيا عضواً دائماً في كلي ما ،مؤكدة أن ا ليس لدي ا تردد
في دعم أي مطلب فلسطيني في أي منظمة دولية تعد روسهيا عضهواً في ها ،وتجلهى الهدعم الروسهي
للس ههلطة الفلس ههطينية ف ههي تيكي ههدها دع ههم الخي ههار الفلس ههطيني بالتوج ههه إله هى مجل ههس األم ههن ال ههدولي أو
الجمعية العامة لطلب اعتهراف دولهي بالدولهة الفلسهطينية فهي حهال فشهل المفاوضهات بهين الجهانبين،
كم ه هها دأب ه ههت عل ه ههى التيكي ه ههد م ه ههن خ ه ههالل اللجن ه ههة الرباعي ه ههة عل ه ههى ض ه ههرورة إقام ه ههة دول ه ههة فلس ه ههطينية
مسههتقلة بعاصههمت ا القههدس الش هرقية ووقههف االسههتيطان وعههودة أو تعههويض الالجئههين الفلسههطينيين.
(أسمر،2011 ،

)43-42

من جانب آخرُ ،يشكل الناطقون بالروسية في إسرائيل خمس السكان ،كما أنه يوجد

حضور كبير للي ود في روسيا ،والعالقات بين البلدين جيدة ،على الرغم من أن روسيا ليست
على اتفاق مطلق مع إسرائيل ،وتختلف مع ا في الموقف من إيران وحزب اهلل وحماس ،وهي
عد حليفاً تقليدياً لدولة إسرائيل .لذلك تتميز
بالتالي تنت ج ن جاً مرناً يخالف الن ج األمريكي ،الذي ُي ّ

السياسية الروسية بين ا تحتفظ بعالقة جيدة مع إسرائيل ،لكن ا ال تتبنى جميع مواقف ا ،كما
يمكن لروسيا أن تُنشط الدبلوماسية الشعبية من خالل االنفتاح أكثر على الرأي العام الروسي،
السيما وأن  %17من المواطنين الروس هم مسلمون ول م دورهم ومكانت م في الحياة الروسية.
(مركز الزيتونة)2016 ،
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وخصوصا
محدودا،
يرى الباحث أن دور حملة المقاطعة الدولية ( )BDSفي روسيا مازال
ً
ً

على مستوى مقاطعة الشركات والمؤسسات األكاديمية الروسية إلسرائيل ،وأن الدور الروسي يراوح
مكانه منذ عدة سنوات ،ولم يصل لمرحلة الضغط الفعال على إسرائيل على األقل في المجاالت
االقتصادية.

 4-5الخالصة:
لقد استطاعت حملة المقاطعة الدولية ( )BDSالتيثير على االقتصاد اإلسرائيلي ،من خالل
الضغط الفعال على الشركات الدولية العاملة في المستوطنات اإلسرائيلية ،مما أدى إلى مقاطعة
هذه الشركات إلسرائيل ،أما تيثيرها على المواقف الدولية الرسمية مازال معدوم نوعاً ما ،وان كان
هناك ضغط أوروبي على إسرائيل بفعل حملة المقاطعة والدبلوماسية الفلسطينية معاً ،ف و ال يكفي
ألن االعترافات األوروبية بالدولة الفلسطينية رمزية ولم تكن ملزمة للدول األوروبية؛ كما أن حملة
المقاطعة تحتاج تبني كامل من دول العالم التي ال تُحترم من قبل إسرائيل من خالل عدم
انصياع ا لق اررات منظمة األمم المتحدة ،السلطة العليا لمعظم دول العالم ،ويجب التعامل مع
إسرائيل كما كان سابقاً مع دولة جنوب إفريقيا ونظام التفرقة العنصرية في ا ،عندها سنجد إسرائيل
تفكر ألف مرة في إعطاء الفلسطينيين حقوق م طبقاً للق اررات الشرعية الدولية.
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 6خاتمة الدراسة
 النتائج.
 التوصيات.

تناولت الدراسة بالتحليل تطور حملة المقاطعة الدولية ( )BDSبن ج ا القائم على
طا كبيرة للوصول إلى
الحقوق ومرجعية القانون الدولي وقيادت ا الجماعية ،حيث قطعت أشوا ً
عموم المجتمع الغربي منذ انطالقت ا في العام  ،2005ف ي مازالت مستمرة في تنامي قوت ا
وتحقيق انتصارات ا؛ التي ش ّكلت مصدر إزعاج إلسرائيل التي بدأت تتخوف من فقدان
مكانت ا في دول العالم ،وبشكل خا

دول االتحاد األوروبي ،وبالرغم من تصعيد إسرائيل

صعد عدة في دول العالم
حرب ا ضد حملة المقاطعة الدولية ،BDSفإن ا تتقدم بسرعة على ُ
وذلك بسبب أن حملة المقاطعة الدولية ( )BDSهي حملة سلمية تؤمن بالقانون الدولي

وحقوق اإلنسان ،كما تمكنت من نقل المواج ة مع إسرائيل من مف وم القوة المسلحة الذي
تتفوق فيه إسرائيل ،إلى مف وم النضال المدني السلمي الذي تعجز إسرائيل عن المواج ة
فيه .ومن ج ة ثانية ،فإن استخدام إسرائيل للقوة والت ديد باالغتياالت ضد نشطاء المقاطعة،
يدعم حملة المقاطعة الدولية في كشف صورة إسرائيل الحقيقية وكسب الرأي العام لصالح ا.
كما تناولت الدراسة بالتحليل تيثير حملة المقاطعة الدولية  BDSوالدبلوماسية الفلسطينية
على مواقف المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية ،بعدما اتضح ل ا االنت اكات
اقبا في
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في فلسطين ،مما أدي إلى دعم قبول فلسطين
عضوا مر ً
ً
منظمة األمم المتحدة ،واالعترافات الرمزية من البرلمانات األوروبية بدولة فلسطين وق اررات
مجلس حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتحدة بشان إعالن القائمة السوداء التي تشمل
على إسرائيل؛ بصفت ا منت كة لحقوق اإلنسان في فلسطين ،وق اررات منظمة اليونسكو للعلوم
والثقافة لصالح فلسطين ،وتبني مجلس األمن الدولي القرار ( )2334الخا

بإدانة

االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية.
ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ,وهي كما يلي:

 1-6النتائج:

 .1المقاطعه ههة ليس ه ههت وليه ههدة ه ه ههذا العصه ههر ،ب ه ههل هه ههي أس ه ههلوب معه ههروف م ه ههن أسه ههاليب الض ه ههغط
واالحتجاج ،وقد زخر التاريخ اإلنساني بالكثير من صورها.
 .2انسهجام أهههداف حملههة المقاطعههة الدوليههة ( )BDSمههع القههانون الههدولي وقه اررات األمههم المتحههدة
المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
 .3فشل محاربة إسرائيل لحملة المقاطعة الدولية النت اج ا شكل المقاومة الالعنفية السلمية.
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 .4غي ههاب المقاطع ههة العربي ههة واإلقليمي ههة م ههن خ ههالل المؤسس ههات العربي ههة اإلقليمي ههة وعل ههى أرسه ه ا
جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.
 .5غياب الرؤية اإلستراتيجية الوطنية الشاملة التي بموجب ا يمكن التعامل مع المجتمع الدولي.
 .6اتفاقيههة بههاريس االقتصههادية لههم تيخههذ فههي االعتبههار الحههق الفلسههطيني المشههروع وغيههر القابههل
للتص ههرف ف ههي الس ههعي نح ههو إح ههداث تنمي ههة اقتص ههادية س ههوية ومتوازن ههة وتق ههوم عله هى التك ههافؤ
والمصالح المتبادلة.

 2-6التوصيات:

 .1تفعيل ودعم حملة المقاطعة الدولية ( ،)BDSوتعزيزها في مختلف المحافل لتحقيق
أهداف ا ،من خالل تعزيز التنسيق بين ا وبين مختلف الج ات الرسمية والشعبية.
.2

ضرورة مقاومة كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل ،عبر تشكيل جماعات ضغط على
المستوى الدولي من منظمات مجتمع مدني ومنظمات تؤمن بعدالة الحقوق الفلسطينية،
ومنظمات تعادي العنصرية؛ األمر الذي من شينه الضغط على حكومات دول ا لتتبنى
حملة مقاطعة إسرائيل.

 .3تشكيل جماعات ضغط إعالمية عبر منصات اإلعالم االجتماعي المتعددة ،لتقوم بعمل
داعم في توضيح أهداف حملة المقاطعة الدولية ( ،)BDSكذلك استخدام لغات أجنبية
مختلفة لمخاطبة المجتمع الدولي ،ويمكن أن يتم ذلك من خالل مؤسسات الدولة الرسمية
أو مؤسسات المجتمع المدني.
 .4تفعيل عمل الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم إلبراز محورية وعدالة القضية
الفلسطينية ،من خالل إقامة الفعاليات واللقاءات مع منظمات المجتمع المدني واستثمار
وسائل اإلعالم المتاحة في حشد وتوجيه المؤمنين بعدالة القضية ،للضغط على حكومات م
لتيييد الحراك الدبلوماسي في األمم المتحدة وتبني حملة المقاطعة الدولية (.)BDS
 .5وضع إستراتيجية سياسية فلسطينية النت اج ا على المستوى الدولي للعمل من أجل دعم
وحشد التضامن مع القضية الفلسطينية ،وتتبنى حملة المقاطعة الدولية (.)BDS
 .6إحياء لجان المقاطعة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وتنشيط دورهما
لمنع وصول المنتجات اإلسرائيلية إلى األسواق العربية واإلسالمية.
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 7المراجع

أوالً :الموسوعات:
.1موسوعة الجزيرة ،حرب الخليج الثانية ،انظر الرابط:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia
 .2موسوعة السياسية ،2004 ،القرار رقم  242االنسحاب من ارض محتلة ،المجلد الرابع
http://political-encyclopedia.org
.3الموسوعة الفلسطينية ،1990 ،المقاطعة العربية إلسرائيل ،دراسات القضية الفلسطينية،
القسم ،2انظر الرابط

https://www.palestinapedia.net

 .4موسوعة ويكيبيديا ،انظر الرابط

https://www.ar.wikipedia.org

ثانياً :الوثائق:
 .1األمم المتحدة ،الفصل السابع ،للمزيد انظر الرابط:
http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/index.html
 .2األمم المتحدة ،وثيقة اتفاق إعالن المبادئ بشين ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت ،المؤرخة في
 8نوفمبر1993م ،المنشورة على موقع األمم المتحدة ،نيويورك.

 .3البنك الدولي ،وثيقة رقم " ،"AUS2922الضفة الغربية وقطاع غزه االقتصاد الفلسطيني
ومستقبل المنطقة ج ,المؤرخة  2أكتوبر2013م ،الصادرة عن مكتب منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا.
 .4جامعة الدول العربية ،ق اررات المجلس االقتصادي العربي1970 ،م.
http://www.lasportal.org/ar/councils/economicalsocialcouncil/Pages/Econ
omicMinistrialCouncil.aspx
ثالثاً :الكتب العربية والمترجمة:
 .1أبهراش ،إبهراهيم ،2009 ،المههن ج العلمههي وتطبيقاتههه فههي العلههوم االجتماعيههة ،ط ،1دار الشههروق
للنشر والتوزيع.
 .2أب ههو نح ههل ،عب ههد ال ههرحمن  ،2016الح ههرب اإلسه هرائيلية ض ههد حرك ههة المقاطع ههة  ،BDSالمرك ههز
الفلسطيني ألبحاث السياسيات والدراسات اإلستراتيجية ،مسارات ،د.ط ،رام اهلل.،

 .3أبي خليل ،روديك إليا ،2009 ،العقوبهات االقتصهادية الدوليهة فهي القهانون الهدولي بهين الفعاليهة
وحقوق اإلنسان ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية.

 .4أحمه ههد ،فاتنه ههة عبه ههدالعال ،2000 ،العقوبه ههات الدوليه ههة االقتصه ههادية ،ط ،1مصه ههر ،القه ههاهرة ،دار
الن ضة العربية.
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.5امطانس ،شحادة ،2006 ،إعاقة التنمية :السياسات االقتصادية تجاه الفلسطينيين في إسرائيل،
د.ط ،حيفا ،المركز العربي للدارسات االجتماعية التطبيقية ،مدي الكرمل.
 .6األمههم المتح ههدة ،2017 ،قض ههية فلس ههطين فههي األم ههم المتح ههدة ،د.ط ،نيوي ههورك ،منش ههو ارت إدارة
اإلعالم باألمم المتحدة.

 .7أنيس ،إبراهيم وآخرون ،1973 ،المعجم الوسيط ،د.ط ،مكة المكرمة ،مطابع دار المعارف
بمصر ،توزيع دار الباز.

 .8بجك ،باسيل يوسف ،2006 ،العراق وتطبيقات األمم المتحدة للقانون الدولي ،2005-1990
دراسة توثقيه وتحليلية ،د.ط ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.

 .9بدر ،أشرف ،2015 ،حركهة المقاطعهة  BDSبهين الت ويهل والت هوين ،إعهداد السياسهات العامهة
والتفكي ه ههر االس ه ههتراتيجي ،د.ط ،رام اهلل ،المرك ه ههز الفلس ه ههطيني ألبح ه ههاث السياس ه ههات والد ارس ه ههات

اإلستراتيجية ،مسارات.

.10البرغههوثي ،خلههدون ،2014 ،حملههة المقاطعههة :أسههباب تههوجس إس هرائيل ،د.ط ،رام اهلل ،المركههز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية-مدار.
.11البطههة ،سههامية والبرغههوثي ،عمههر ،2014 ،تههيثير حركههة مقاطعههة إسهرائيل وسههحب االسههتثمارات
من ه ه هها وفه ه ههرض العقوبه ه ههات علي ه ه هها  :BDSالبعه ه ههد االقتصه ه ههادي ،د.ط ،رام اهلل ،مع ه ه ههد أبحه ه ههاث
السياسات الفلسطينية -ماس.

 .12بههوبكر ،خلههف ،2008 ،العقوبههات االقتصههادية فههي القههانون الههدولي المعاصههر ،د.ط ،الج ازئههر،
ديوان المطبوعات الجامعية.

 .13بينيس ،فيليس ،2012 ،اجتماع األمم المتحدة الدولي المعني بالقضية الفلسطينية ،د.ط،
باريس ،األمم المتحدة ،شعبة حقوق الفلسطينيين ،اليونسكو.
.14جرابع ههة ،محم ههود ،2015 ،حرك ههة مقاطع ههة إسه هرائيل :اإلنج ههازات ،والمعوق ههات ،واآلف ههاق ،د.ط،
الدوحة ،مركز الجزيرة للدراسات.
 .15حرب ،علي جميل ،2010 ،نظام الجزاء الدولي ،العقوبات الدولية ضد الدول واألفراد ،ط،1
منشورات الحلبي الحقوقية.

 .16حم ههدان ،غس ههان ،د.ت ،التطبي ههع إس ههتراتيجية االخته هراق الصه ه يوني ،قص ههر الكت ههاب ،البلي ههدة،
الجزائر .

 .17خليفة ،إبراهيم احمد ،2007،الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،دار
الجامعة الجديدة ،لم يذكر بلد النشر.
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 .18دباح ،عيسى ،2003 ،موسوعة القانون الدولي ،الجزء األول ،ط.1
 .19رب ههاح ،ث ههائر وآخ ههرون ،2016 ،السياس ههية الخارجي ههة الفلس ههطينية ف ههي األم ههم المتح ههدة م هها بع ههد
حصه ههول فلسه ههطين عله ههى عضه ههوية الدوله ههة الم ارقه ههب ،المركه ههز الفلسه ههطيني ألبحه ههاث السياسه ههات

والدراسات اإلستراتيجية ،مسارات ،رام اهلل.

 .20الههردام ،عزيههز عبههد الم ههدي ،1979،المقاطعههة االقتصههادية العربيههة إلسهرائيل ،مركههز الد ارسههات
الفلسطينية ،بغداد.

 .21رمان ،سمير ،2017 ،العالقات الروسية اإلسرائيلية ،مركز حرمون للدراسات المعاصرة،
الدوحة ،قطر.
 .22رينوفان ،بيير ،1967،مدخل إلى تاريخ العالقات الدولية ،مكتبة الفكر الجامعي ،بيروت
 .23زامونه ،عبد الحكيم ،2002،محاضرات في العالقات الدولية ،مذكرات مطبوعة ،كلية
القانون ،جامعة طرابلس
 .24السعدون ،عابدين عبد اهلل ،2008،المقاطعة االقتصادية تيصيل ا الشرعي واقع ا والميمول
ل ا ،دار التابعين ،الرياض ،ط. 1

 .25سه ههكر ،ماجه ههد ،وفرحه ههات ،يوسه ههف ،2016 ،المقاطعه ههة االقتصه ههادية وأثرهه هها فه ههي الص ه هراع مه ههع
االحتالل ،و ازرة األوقاف والشؤون الدينية.

 .26سههليم ،عبههد الغفههار عبههاس ،2008،مسههتقبل العقوبههات الدوليههة بههاألمم المتحههدة ،دار الن ضههة
العربية ،القاهرة ،ط.1

 .27سماره ،أحالم ،وآخرون ،2017،تعزيز دور الدبلوماسية الفلسطينية في مواج ة المشروع
االستيطاني اإلسرائيلي ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية،
مسارات ،غزة.
 .28الس لي ،نبيل ،1998،تطور االقتصاد اإلسرائيلي  ،1996-1948مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلستراتيجية ،ابوظبي ،ط.1
 .29شاباتي ،روزين ،1984 ،المساهمة في قوانين جنيف  1949-1864والبروتوكوالت التابعة
ل ا ،دار ماكيتوس للنشر ،ط.1
 .30شعيبي ،هالة ،2013 ،بروتوكول باريس االقتصادي ،مع د أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني ،ماس ،رام اهلل .
 .31صايغ ،فايز ،1977،الص يونية والعنصرية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت
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 .32عبد السالم ،طارق ،2003،االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،المؤتمر
السنوي لكلية الحقوق ،جامعة المنصورة ،القاهرة
 .33عبد اهلل ،محمود ،2014،االعتراف البرلماني األوروبي بدولة فلسطين ،المركز العربي
للبحوث والدراسات ،الجيزة ،مصر
 .34عطية اهلل ،احمد ،1980،القاموس السياسي ،دار الن ضة العربية ،مصر ،ط4

.35عمر ،ايمن نور الهدين ،2003،المقاطعهة االقتصهادية بهين النظريهة والتطبيهق،
مكتبة السائح ،بيروت ،ط1

 .36الفرا ،محمد ،1990،دراسات في القضية الفلسطينية ،الموسوعة الفلسطينية ،المجلد السادس،
القسم الثاني ،بيروت
 .37قطيط ،ج اد وآخرون ،2006 ،العرب ومقاطعة إسرائيل ،مركز دراسات الشرق األوسط،
عمان

 .38قمصية ،مازن ،2011،المقاومة الشعبية في فلسطين :تاريخ حافل باألمل واالنجاز ،مواطن
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام اهلل

 .39كنفاني ،نعمان ،وغيث ،زياد ،2012،ال يكلية االقتصادية للمستعمرات اإلسرائيلية في الضفة
الغربية ،مع د أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ،ماس ،رام اهلل
 .40الكيههالي ،عبههد الوهههاب ،1970،تههاريخ فلسههطين الحههديث ،المؤسسههة العربيههة للد ارسههات والنشههر،
بيروت

.41مح ههي ال ههدين ،جم ههال ،2009،العقوب ههات االقتص ههادية لألم ههم المتح ههدة ،دار الجامع ههة الجدي ههدة،
اإلسكندرية ،مصر

 .42مغي ههزل ،ج ههوزف ،1968،المقاطع ههة العربي ههة والقه ههانون ال ههدولي ،مرك ههز األبح ههاث ف ههي منظمهههة
التحرير الفلسطينية ،بيروت

 .43مقاطع ههة االقتص ههادية حقيقت هها وحكم هها ،2005،دار اب ههن الج ههوزي للنش ههر والتوزي ههع ،اله ههدمام،
السعودية ،ط1

 .44ناصيف ،يوسف ،1987،القوي الخمس الكبرى والوطن العربي ،دراسة مستقبلية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط1
 .45النقيب ،فضل ،وآخرون ،2003،واقع ومستقبل العالقات االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية،
مع د أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ،ماس ،رام اهلل
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 .46ال ندي ،هاني ،1975،المقاطعهة العربيهة إلسهرائيل ،سلسهلة د ارسهات فلسهطينية ،مركهز أبحهاث
منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت

 .47الوحيدي ،ميسون العطاونة ،2014،مقاومة االحتالل والفصل العنصري في فلسطين وجنوب
إفريقيا ،االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين ،ط ،1غزة
 .48يههادلين ،عههاموس ،2016،بيئههة إسهرائيل اإلسههتراتيجية فههي السههنوات  2015-2011وتوصههيات
للسياسههة اإلس هرائيلية فههي السههنوات  ،2020-2016ترجمههة مؤسسههة الد ارسههات الفلسههطينية ،رام

اهلل.

رابعاً :الرسائل العلمية:
 .1أبو جعفر ،احمد ،2008،دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة 181و194
المتعلقين بالقضية الفلسطينية ،رسالة ماجستير في القانون العام غير منشورة ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 .2أبو سم دانه ،عز الدين عبد اهلل ،2012،اإلستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط-2000
 ،2008رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،
جامعة األزهر ،غزة
 .3أسمر ،أماني عبد اهلل ،2011،العالقات الفلسطينية الروسية بعد ان يار االتحاد السوفيتي
وأثرها على عملية السالم ،رسالة ماجستير في الدراسات الدولية منشورة ،مع د إبراهيم أبو لغد
لدراسات الدولية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت ،فلسطين
 .4إلياس ،عجهاجي ،2008-2007،تفعيهل دور الجمعيهة العامهة فهي حفهظ السهلم واألمهن الهدوليين،
رس ههالة ماجس ههتير ف ههي الق ههانون ال ههدولي والعالق ههات ال ههدولي غي ههر منش ههورة ،كلي ههة الحق ههوق ،جامع ههة

الجزائر

 .5بههن عطيههة ،لخضههر ،2003-2002،شههرعية التههدرج فههي فههرض العقوبههات الدوليههة وتطبيقههه فههي
ق اررات مجلس األمهن علهى العهراق ،رسهالة ماجسهتير فهي القهانون الهدولي والعالقهات الدوليهة غيهر
منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر

 .6جراد ،محمد راسم ،2011،اآلليات األوروبية لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وارتباطات ا
السياسية  ،2010-2006رسالة ماجستير في الدراسات الدولية منشورة ،مع د إبراهيم ابو لغد
للدراسات الدولية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت ،فلسطين
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 .7ج ه هودة ،شه ههاكر عه ههادل ،2006،حمه ههالت مقاطعه ههة المنتجه ههات اإلس ه هرائيلية وعالقات ه هها باتجاهه ههات
المس ههت لك الفلس ههطيني نح ههو المنتج ههات المص ههنعة محليه هاً ،رس ههالة ماجس ههتير غي ههر منش ههورة ،كلي ههة

التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة

 .8الجيوسي ،ميساء عصام ،2014 ،الخطاب الرسمي للرئيس األمريكي جورج دبليو بوش تجاه
القضية الفلسطينية  ،2009-2001رسالة ماجستير في الدراسات الدولية غير منشورة ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت ،فلسطين
 .9الههدليمي ،اركههان حميههد ،2004،الج هزاءات التيديبيههة واالنسههحاب فههي قههانون المنظمههات الدوليههة،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بغداد ،العراق

 .10سرداح ،خليل عطا ،2012،االقتصاد الفلسطيني بين فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي
وآفاق التكامل اإلقليمي ،رسالة ماجستير في االقتصاد غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم
اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة
 .11سالمة ،دالل عبد الحافظ ،2005،الدور األوروبي في عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية
ما بين الدور االقتصادي والسياسي ،رسالة ماجستير في العالقات الدولية منشورة ،مع د
إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.
 .12سيسالم ،سمير حلمي ،2005 ،المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية 1977-1947
دراسة تاريخية تحليلية ،رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر غير منشورة ،قسم
التاريخ ،الجامعة اإلسالمية ،غزة
 .13شههمالوي ،هش ههام ،2002،الجه هزاءات االقتص ههادية وأثره هها عل ههي حال ههة حق ههوق اإلنس ههان ب ههالعراق،
رس ههالة ماجس ههتير ف ههي الق ههانون ال ههدولي والعالق ههات الدولي ههة غي ههر منش ههورة ،كلي ههة الحق ههوق ،جامع ههة

الجزائر

 .14عادل ،تبينة ،2012،العقوبات االقتصادية الدولية بين الشرعية واالعتبهارات اإلنسهانية ،رسهالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر

 .15غلمههي ،محمههد ،2000،تههاريخ االسههتيطان الي ههودي فههي منطقههة نههابلس  ،1967-1998رسههالة
ماجستير في التاريخ غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح

 .16المههالكي ،هههادي نعههيم ،2000،قطههع العالقههات الدبلوماسههية ،رسههالة دكتههوراه غيههر منشههورة كليههة
القانون ،جامعة بغداد ،العراق
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 .17المحروق ،ماهر عبد العزيز ،2015،موقف االتحاد األوروبي من سياسة االستيطان
اإلسرائيلية وتداعياته على العملية السلمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة
والسياسية للدراسات العليا ،غزة.
 .18مس ههلم ،نج ههاح ،2015،الحرك ههة الفلس ههطينية للمقاطع ههة وس ههحب االس ههتثمارات وف ههرض العقوب ههات
كيداة للمقاومة الالعنفية بالمقارنة مع حركة المقاطعة الجنوب افريقية ،رسالة ماجستير منشورة،
مع د إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،كلية الدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت ،فلسطين

 .19معبد ،آمنة إبراهيم ،2004 ،العالقات األمريكية الفلسطينية منذ بدء الحوار مع منظمة
التحرير الفلسطينية وحتى إصدار خارطة الطريق ،رسالة ماجستير في الدراسات الدولية غير
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت ،فلسطين
خامساً :الدوريات والصحف والمجالت:
 .1اشكروفت بيل ،جاريث جريفيت ،وتيفين ،هيلين ،2010،دراسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم
الرئيسية ،المركز القومي للترجمة ،ط ،1العدد1681
 .2البرغوثي ،عمر ،2014،إسرائيل تحارب حركتنا من خالل و ازرة الشؤون االستراتيجية ،مجلة
أفاق التنمية والبيئة ،العدد .67
 .3البرغوثي ،عمر ،2014،المعركة فتحت ولن تغلق أبواب ا إال بانت اء االحتالل ،جريدة الحياة
الجديدة ،العدد .6705
 .4جريدة الحياة الجديدة ،2014،منظمة التحرير :المواقف من حركة المقاطعة تشق صفوف
الجناح الطالبي للوبي الي ودي ،العدد . 6798
 .5جريدة العرب الدولية ،2014،تعريف االستيطان ،موقع الشرق األوسط ،العدد .13098
 .6جريدة القدس ،2006،جريدة يومية سياسية تصدر في فلسطين ،العدد .11166

 .7جمجوم ،حازم ،2008،من جنوب إفريقيا إلى إسرائيل :القديم والجديد في نظم االبارت ايد،
جريدة حق العودة ،العدد .30-29
 .8الدجاني ،برهوم ،1975،ندوة عن المقاطعة العربية ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد .46

 .9العزي ،خالد ممدوح ،2014،القضية الفلسطينية في اإلستراتيجية الروسية ،صحيفة العرب،
العدد .27
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 .10ابههو العطهها ،فههداء ،2009،العمههل الههدولي :فضههاء غيههر محههدود لههدعم القضههية ،قضههايا جمعيههة،
العدد .4

 .11عيد ،حيدر ،2016،قراءة فلسطينية في ال جوم اإلسرائيلي ال ستيري على حملة المقاطعة
 ،BDSمجلة السياسية الخارجية ،مركز الدراسات السياسية والتنموية.
 .12فودة ،عز الدين ،1961،المقاطعة العربية إلسرائيل ،مجلة األهرام االقتصادي ،العدد .146

 .13قبعة ،كمال ،2013 ،القرار األوروبي بمقاطعة المستوطنات :المقدمات واألبعاد ،مجلة شؤون
فلسطينية ،فلسطين ،العدد .254-253

 .14قرش ،محمد ،2006 ،االقتصاد الفلسطيني المجني علية باتفاقية باريس االقتصادية ،منظمة
التحرير الفلسطينية ،مركز األبحاث ،شؤون فلسطينية ،العدد .263-262
 .15مجلة األسرة ،2006 ،صادرة عن مؤسسة الوقف اإلسالمي الخيرية ،السعودية ،العدد 155
خطير
ا
 .16مجلة الحياة االقتصادية ،2012 ،تصدير إسرائيل لمنتجات المستوطنات يمثل تحديدا
لالتحاد األوروبي ،دراسة متخصصة لمع د ماس ،العدد .6003
 .17مجلة الدراسات الفلسطينية ،2014،حركة مقاطعة إسرائيل ،BDSن

محاضرة ألقاها عمر

البرغوثي في ختام الموسم الثقافي لمؤسسة فلسطين الدولية ،العدد .99
 .18مجلة الوحدة اإلسالمية ،2014،مقاطعة الكيان الص يوني بين الواقع والطموح ،العدد 149
 .19محمد ،عبد الرحيم معتوق ،د.ت ،نظرة في نجاحات األمم المتحدة واخفاقات ا حيال حفظ
السلم واألمن الدوليين ،مجلة العلوم القانونية والشرعية ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الزاوية،
العدد .8
 .20هاجر ،مايكل ،2016،إسرائيل تشن حملة ضد حركة المقاطعة  ،BDSمجلة السياسية
الخارجية ،مركز الدراسات السياسية والتنموية.
سادساً :التقارير
 .1آفاق الدور الروسي في الشرق األوسط ،2016 ،تقدير استراتيجي( ،)94مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،بيروت.
 .2البرغوثي ،مصطفي ،2015،القضية الفلسطينية والبعد الدولي الفر

والمتطلبات

اإلستراتيجية ،المؤتمر السنوي الرابع ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات
اإلستراتيجية ،مسارات ،رام اهلل
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 .3التقرير االستراتيجي ( :)91حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات :اإلنجازات
والسيناريوهات المحتملة ،مركز الزيتونة للدراسات واالستثمارات ،أغسطس 2016
https://www.alzaytouna.net/2016/08/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82
%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D
9%8A%D8%AC%D9%8A-91-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-

/%D9%88
 .4تقرير األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي حول المكتب اإلسالمي لمقاطعة إسرائيل في
يونيو ،2006الموقع الرسمي لمنظمة التعاون اإلسالمي . https://www.oic-oci.org
 .5حمالت المقاطعة تتواصل والكنيست يرد بقانون منع دخول نشطاء حركهة  BDSإلهى إسهرائيل،

تقريه ههر المقاطعه ههة اله ههدوري ،المكته ههب اله ههوطني لله ههدفاع عه ههن األرض ،منظمه ههة التحريه ههر الفلسه ههطينية،

2017/2/17
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 .66موقع عرب ،2017،48إلزام متضرري اإلعصار هارفي بالتع د بعدم مقاطعة إسرائيل ،مقال
منشور بتاريخ 2017/10/21
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A
شرسا على نشطاء حملة مقاطعة إسرائيل/6/3 ،
 .67موقع فرنسا ،24إسرائيل تشن
هجوما ً
ً
 ،2015للمزيد انظر الرابط
http://www.france24.com/ar/20150603-%D8%A7%D8%
 .68موقع فلسطين اون الين ،2014،نائبان من فلسطيني  48يحتجان على خطاب هاربر ،مقال
بتاريخ 2014/1/21
http://felesteen.ps/details/news/108543/%D9%86%D8%A7
 .69موقع كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية ،2015،مقاطعة منتجات دولة االحتالل جزء من

المشاركة الشعبية الفعالة في انتفاضة القدس المباركة ،مقال منشور بتاريخ /2015/10/16
http://pnrb.info/article/27616/%D9%85%D9%82%D8%A7%D
 .70موقع وطن لألنباء ،2014،إسرائيل تحارب حركة المقاطعة ،BDSمقال منشور بتاريخ

2014/9/6
http://www.wattan.tv/news/104751.htm
 .71هاشم ،محمود ،2017،تمييز منتجات ومقاضاة وقوائم سوداء..ق اررات أوروبية لمعاقبة
إسرائيل ،موقع رصيف 2017/1/15 ،22
https://raseef22.com/politics/
 .72وكالة األنباء الفلسطينية ،وفا ،2016،حركة مقاطعة إسرائيل  BDSساحة أُخرى للمقاومة,
،2016/6/1انظر الرابط
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6wi1o3a695414509251a6wi1o3
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 .73وكالة األنباء الفلسطينية ،وفا ،2010،قرار بقانون رقم ( )4لسنة  2010بشان حظر ومكافحة
منتجات المستوطناتhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9273 /2010/4/26 ،

 .74وكالة اإلنباء الفلسطينية ،وفا ،2016،ترحيب واسع بقرار مجلس األمن إدانة االستيطان،
2016/12/24
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6Mgn7Ma730403804790a6Mgn7M
 .75وكالة األنباء الفلسطينية،وفا ،2017،عريقات يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة إسرائيل
وانفاذ القانون الدولي ،تصريح للدكتور صائب عريقات بتاريخ 2017/9/25
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=cpxqvpa799109902107
 .76وكالة الصحافة الفلسطينية ،صفا ،2017،حركة مقاطعة إسرائيل تعلن إستراتيجية لفرض
العزلة علي ا ،بتاريخ 2017 /4/7
http://safa.ps/post/178030/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8
.7وكالة الصحافة الفلسطينية،صفا ،2016،حمالت مقاطعة االحتالل تتواصل فلسطينيا ودوليا،
مقال منشور بتاريخ 2016/3/30
http://safa.ps/post/177427/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%
AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%
D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D
8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
.78وكالة قدس برس انترناشيونال لألنباء ،2017،مجلس حقوق اإلنسان يدرج إسرائيل ضمن
القائمة السوداء التابعة لألمم المتحدة ،تقرير منشور بتاريخ 2017/9/21
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=36189
 .79وكالة معا اإلخبارية ،2015،إسرائيل قلقة من اتساع المقاطعة ،تقرير منشور بتاريخ
/2015/4/26
http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=774294
 .80وكالة معا اإلخبارية ،2017،وزيرة االقتصاد تدعم مبادرة أنا مقاطع ،بتاريخ 2017/1/4
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=884863
 .81وكالة معا ،2013،البديل للمفاوضات المتعثرة هو توسيع المقاومة الشعبية ،تصريح للدكتور
مصطفي البرغوثي ،بتاريخ 2013/10/25
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=641103
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 .82اليعقوبي ،يحي ،2016،لماذا يزعج القرار  2334إسرائيل ،تقرير منشور على موقع

فلسطين اون الين ،بتاريخ 2016/12/25
http://felesteen.ps/article/ma-aldhy-yzj-%20%20asrayyl-mn-tbny
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