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عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع فرع
الحممات التونسية
تونس يف الرابع من آب /أغسطس  ،2016مبدينة ّ
مؤمت ًرا أكاد ّمي ًيا حمل عنوان "إسرتاتيجية املقاطعة يف النضال ضد
االحتالل ونظام األبارتهايد اإلرسائييل :الواقع والطموح" .ويأيت املؤمتر
يف إطار التقاليد األكادميية للمركز الذي يخصص جز ًءا من البحث
وورشات العمل األكادميي لدراسة القضية الفلسطينية ،إذ هدف إىل
دراسة مسألة املقاطعة بوصفها أدا ًة من أدوات املقاومة الشعبية
وأسلوبًا من أساليب مقاومة االحتالل اإلرسائييل .وقد شارك فيه عدد
من الباحثني والخرباء العرب واألجانب ،وتضمنت أعامل املؤمتر 29
ورقة بحثية أكادميية من مختلف أنحاء العامل.
وأشار مهدي مربوك ،مدي ُر فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات يف تونس ،يف الكلمة االفتتاحية للمؤمتر إىل املنعرجات
العديدة التي اعرتضت املقاطعة عىل املستوى الرسمي العريب يف
السنوات األخرية بسبب ضعف النظام الرسمي العريب ،وتشتُّت
النخب العربية ،وبروز حاالت استقطاب حا ّدة ،وتنامي موجات
العنف والتطرف ،وارتفاع منسوب مناهضة الغرب ،واملسلمني عا ّمة؛
وهو ما كان له انعكاس كبري عىل القضية الفلسطينية .كام ش ّدد عىل
رضورة دعم الجهد العلمي والبحثي ملساندة الشعب الفلسطيني
وقضيته العادلة ضمن التزام أخالقي؛ يك ّرس حق االختالف والتع ّدد
مبا يغذي ديناميكية املقاطعة ،وتفعيل أشكالها ومضامينها؛ بوصفها
جز ًءا من حق الشعب الفلسطيني يف املقاومة والتحرر .ويف الجلسة
االفتتاحية أيضً ا ،ركز محمد املرصي ،املدير التنفيذي للمركز العريب،
عىل رضورة تسليط الضوء أكادمي ًيا عىل مختلف أوجه معاناة
الشعب الفلسطيني ،ومقاومته لالحتالل اإلرسائييل ،والبحث يف س ُبل
تفعيل آليات املقاومة ،وال س ّيام املقاطعة االقتصادية واألكادميية
والثقافية إلرسائيل.

المقاطعة إستراتيجية عمل
وطني فلسطيني
ض ّمت الجلسة العلمية األوىل يف املؤمتر مجموع ًة من األوراق األكادميية
التي بحثت ،عىل وجه الخصوص ،موضوع "املقاطعة كإسرتاتيجية عمل
وطني فلسطيني ،والرد اإلرسائييل عليها" .ويف هذا اإلطار ،أشار الباحث
ميشال نوفل إىل أ ّن املوقف األورويب الشعبي كان جريئًا وأكرث انتصا ًرا
للحق الفلسطيني من املوقف األورويب الرسمي ،مش ًريا إىل مبادرات
ّ
مدنية يف أوروبا للمقاطعة ،ويف أملانيا وبريطانيا بالتحديد؛ ملا لذلك من
خاصة .كام قارنها بالتجربة األمريكية يف املجال ذاته؛ مع اختالف
داللة ّ
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الديناميكا املتبعة؛ مسلّطًا الضوء عىل اإلسرتاتيجيات التي اعتمدتها
الجهات املضادة ملواجهة حركة املقاطعة.
وكانت السياساتُ املضاد ُة ملواجهة املقاطعة ،وبشكل خاص األدوات
التي مت ّيز املرحلة الجديدة ،التي أطلق عليها نديم روحانا "مرحلة
الهجوم" ،محو َر ورقته البحثية التي جاءت بعنوان "النقاش اإلرسائييل يف
مواجهة حمالت املقاطعة" ،إذ أخذت وزارة الخارجية اإلرسائيلية زمام
املبادرة بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية يف بناء إسرتاتيجيات
هجوميّة تهدف إىل القضاء عىل حركة املقاطعة وتصويرها كحركة تقع
خارج إطار الرشعيّة السياسيّة وحتى الرشعيّة األخالقيّة .ومل ّا كان جوهر
الخطر عىل إرسائيل من حركة املقاطعة ال يأيت من الجانب االقتصادي،
بل من التحدي املبارش لألسس األخالق ّية التي تد ّعي إرسائيل أنها
األخالقي
متثلها ،فقد ركّزت إسرتاتيجية إرسائيل الهجوم ّية عىل الجانب
ّ
مستحدث ًة أدوات وطرق عمل لرضب هذا الجانب.

من ناحيتها ،بينت الباحثة آيات حمدان يف مشاركة بعنوان "املقاطعة
يف السياق الفلسطيني :الظروف والتحديات" أنه يف غياب برنامج
وطني يحظى بدعم القوى السياسية املختلفة؛ تظهر الحملة الوطنية
ملقاطعة إرسائيل خيا ًرا وطن ًّيا جام ًعا ،بقيادة اللجنة الوطنية والتي
تسعى إىل تفعيل مقاطعة هذا الكيان دول ًّيا .وخلصت إىل أنه عىل
الرغم من النجاح الكبري الذي حققته إسرتاتيجية مقاطعة إرسائيل
دوليًّا ،وعىل الرغم من الخسائر االقتصادية واملعنوية الفادحة التي
ٍ
تحديات كثري ًة ال تزال تعرتض طريق حركة املقاطعة
ألحقتها بها ،فإ ّن
ٍ
تحديات أفرزتها طبيعة النظام االستعامري االستيطاين الذي
داخليًا؛
تخضع له فلسطني ،إضاف ًة إىل الواقع السيايس واالقتصادي الناتج من
"اتفاقيّة أوسلو".

وىف مشارك ٍة بعنوان "يك تستمر النجاحات :تعديل إسرتاتيجية حمالت
املقاطعة"؛ أفاد الباحث خليل جهشان أن حركة املقاطعة تواجه
اليوم تح ّد ٍ
ضخم
يات كبريةً،
ّ
وبخاص ٍة بعد أن حشدت إرسائيل جه ًدا ً
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وفق تقديرِه ،إعادة النظر يف تكتيكات
لتشويهها .ومن الرضوريَ ،
خاص؛ للمحافظة عىل
الحركة ،داخل املجتمع األمرييك عىل وج ٍه ّ
سعيها لتحقيق أهدافها ،وتعزيز فاعل ّيتها ،وضامن استمراريتها يف
مواجهة الحملة اإلرسائيلية الساعية لتقويضها.

األبعاد القانونية
لحمالت المقاطعة
تناولت الجلسة الثانية حمالت املقاطعة واإلجراءات القانونية املوجهة
ضدها واآلليات التي تحد من تأثري تلك الترشيعات والقوانني .ويف هذا
السياق ،قدم الباحث جميل دكور ورقة بعنوان "املاكارثية األمريكية
الجديدة :التحليل القانوين لإلجراءات املانعة لحمالت املقاطعة يف
الواليات املتحدة" .ورأى دكور أنه مع تنامي دور حمالت املقاطعة
وأهميتها ،بدأت مجموعات محافظة وداعمة للكيان اإلرسائييل
تنظيم حمالت تسعى لنزع رشعية هذه الحركة ،مستهدفة السلطات
الترشيعية والفدرالية والوطنية .وقد تم طرح عدد من مشاريع القوانني
وأُقر بعضها ،إضافة اىل األمر التنفيذي الذي أصدره حاكم والية نيويورك
أساسا أسامء املنظامت التي تشارك يف املقاطعة
أندرو كومو ،إذ أدرج ً
ضمن قامئة سوداء .وجرى اتخاذ تدابري فدرالية أخرى وتم اعتامدها ،مبا
يف ذلك الترشيع والقرارات من أجل مواجهة حركة املقاطعة .كام تطرق
الباحث اىل األخطار السياسية والقانونية الناجمة عن تحدي التدابري
املناهضة لحركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات،
وق ّدم بعض املالحظات بشأن بعض الطرق العملية للتص ّدي لها والسري
قُد ًما فيها.
ويف السياق نفسه ،بينت الباحثة سلمى كرمي أيوب يف الورقة التي
قدمتها بعنوان "اإلجــراءات القانونية ضد حمالت املقاطعة :هل
للمؤسسات العمومية حق يف أن تقاطع إرسائيل؟ لجوء الحكومات
واملجموعات الخاصة إلدارة الحمالت يف البلدان األوروبية مؤخ ًرا ،وعىل
وجه الخصوص ،اململكة املتحدة ،إىل الوسائل القانونية لتسهيل الهجوم
عىل حركة املقاطعة .وتطرقت الباحثة إىل الجهد الذي تبذله الحكومات
واملنظامت املناهضة لحركة املقاطعة متذرعة بالقوانني املناهضة
للتمييز ،يف محاولة منها ملنع األفراد والهيئات العامة من االنخراط يف
مبادرات حمالت املقاطعة .واقرتحت الباحثة رضورة صوغ مجموعة
من الحجج القانونية التي ميكن اعتامدها والتي تركز عىل الحق يف
حرية التعبري لحامية حق األفراد يف االنخراط يف حمالت املقاطعة.
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ويف السياق القانوين ذاته ،قدم مركز الحقوق الدستورية ورقة بعنوان
"االحتالل كمرشوع تجاري :املنشآت التجارية يف املستوطنات يف ظل
القانون الدويل وحملة املقاطعة" .انطلقت الورقة من فرض عدم
قانونية املستوطنات اإلرسائيلية مبوجب القانون اإلنساين الدويل،
واستندت إىل تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر مؤخ ًرا
من ناحية الدور الذي تقوم به الرشكات التي تعمل يف املستوطنات،
ومت ّول بناء املستوطنات ،وتؤ ّمن الخدمات للمستوطنني ،أو تتاجر
مع رشكات املستوطنات .وتطرقت الورقة إىل الكيفية التي تس ّهل
وتبي
بها هذه الرشكات شؤون املستوطنات غري القانونية وتؤازرهاّ ،
وتوسعه عىل
كيف تساهم هذه الرشكات يف نظامٍ يتوقف وجوده ّ
املصادرة غري املرشوعة لألرايض واملوارد الفلسطينية؛ مام يتعني عىل
حمالت املقاطعة تضمني خطابها أبعا ًدا قانونية وآليات مواجهة
األنشطة املرتبطة باملستوطنات من انتهاكات إرسائيل للقانون
اإلنساين الدويل وسياساتها التمييزية واملسيئة التي تش ّجع عىل
توسيع املستوطنات واقتصادها.

المقاطعة االقتصادية
وأبعادها السياسية
تطرقت الجلسة الثالثة من أعامل اليوم األول إىل أثر املقاطعة
االقتصادية عىل الكيان اإلرسائييل وأبعادها السياسية ،إذ قدم يف
هذا اإلطار الباحثان مالك حبايب ورائد حبايب ورقة بحثية بعنوان
"حمالت املقاطعة االقتصادية إلرسائيل منذ عام  :2005مقارنة
تحليلية بني البلدان العربية والغرب" .وقد بدأ الباحثان ورقتهام
ببانوراما تاريخية للمقاطعة االقتصادية الرسمية العربية وتراجعها مع
توقيع عدد من اتفاقيات السالم مع الكيان اإلرسائييل ،وبخاصة مع
زيادة انكشاف العامل العريب أمام قوى العوملة واالقتصاد النيوليربايل.
وبعبارة أخرى ،تزامن التطبيع مع إرسائيل مع زيادة اخرتاق الرشكات
املتعددة الجنسيات القتصادات العامل العريب .وللمفارقة ،فقد حققت
املقاطعة االقتصادية يف بلدان غربية مؤيدة إلرسائيل العديد من
اإلنجازات ،لذا حاول الباحثان رصد هذه النجاحات وتحليلها مقارنة
مع الوضع الراهن يف العامل العريب ،والوصول إىل العقبات والتحديات
التي تواجه القيام مببادرات مامثلة يف املنطقة.
ويف سياق قريب ،ق ّدم الباحث طارق حمود ورقة بعنوان "املقاطعة
يف اإلجراءات األوروبية :نصف مقاطعة للمستوطنات ،ودع ٌم مطلق
إلرسائيل"؛ أك ّد فيها أن حركة مقاطعة إرسائيل يف أوروبا ،تحمل أبعا ًدا
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قانونية وحقوقية ،إضاف ًة إىل منطلقاتها األخالقية ،وأن هذه الحركة
تنقسم إىل قسمني :األول مد ّين وهو األش ّد تأث ًريا ،والثاين رسمي ناب ٌع
قائل" :إن القراءة
من بعض اإلجراءات األوروبية الرسمية .وتابع ً
املتأنية لإلجراءات األوروبية الرسمية تجاه املستوطنات قد تخرج
باحتامالت متعددة؛ تبدأ من الجانب القانوين واألخالقي الذي يعيش
انفصا ًما واض ًحا مع إجراءات رسمية أخرى تجعل إرسائيل ،بوصفها
نظا ًما سياس ًّيا بالنسبة إىل االتحاد األورويب ،حليفًا فوق القانون،
ودميقراطي ًة تستحق الدعم ال العكس".
أما الباحثة أماين السنوار ،فقد ذكرت يف ورقة بعنوان "وسم بضائع
املستوطنات يف أوروبــا بني االقتصاد والسياسة" أن قرار الربملان
خاص ًة لتمييز مصدر املنتوجات
األورويب ،سنة 2012؛ وض َع عالمات ّ
اإلرسائيلية (من املستوطنات) ،وهو موقف يُف َهم منه عدم اعرتاف
الدول األوروبية بسيادة إرسائيل عىل األرايض املحتلّة سنة ،1967
وسعت
مشري ًة إىل أن التطورات اإلقليمية ،يف السنوات األخــرةّ ،
الفجوة بني الدور واألهداف األوروبية يف منطقة الرشق األوسط
وبني عالقة أوروبا الثنائية بإرسائيل .وطالبت السنوار مبضاعفة الجهد
النخب العربي َة
إقليم ًّيا ودول ًّيا لدعم عزلة املرشوع االستيطاين ،داعي ًة
َ
إىل تعزيز مبادرات املقاطعة العربية والعاملية إلرسائيل ،وتفعيل
الرؤى املتعلقة بذلك.
ويف ختام الجلسة ،قدم الباحثان أبو بكر عبد الرازق ورىب العالونة
ورقة بحثية بعنوان "املقاطعة وفرص بناء اقتصاد وطني فلسطيني:
تحليل تجارب املقاطعة التجارية للكيان اإلرسائييل يف الضفة الغربية"
هدفت إىل قياس املدى الذي بلَغته عملية املقاطعة االقتصادية يف
فرتت الحربَ ْي األخريتني عىل غ ّزة ( 2012و ،)2014وأثر ذلك يف القطاع
َ
الخاص الفلسطيني وكشف جوانبها املختلفة ،وتبلورها التلقايئ
ّ
وتطورها يف الوجدان والوعي الشعب ومدى تأثريها يف امل َديَ ْي
ِ
وطني فلسطيني.
والبعيد يف خلق اقتصا ٍد
القريب
ِ
ّ

حمالت المقاطعة
في الوطن العربي:
التاريخ والمسارات والتجارب
ضمت جلسات اليوم الثاين من املؤمتر عد ًدا من األوراق البحثية
التي تناولت حمالت املقاطعة يف الوطن العريب والتطور التاريخي لها
وتراجعها الرسمي واندفاعها الشعبي املدين .فقد جاءت ورقة عبد
اللطيف الحنايش تحت عنوان "مقاطعة الحركة الصهيونية واالحتالل

155
اإلرسائييل :قراءة يف األبعاد التاريخية"؛ إذ استعرض الجذور التاريخية
لظاهرة املقاطعة ،وتطور أشكالها يف فلسطني من مقاطعة شعبية إىل
رسمية .وتطرق إىل محاوالت تطور مفهوم املقاطعة يف الفرتة التي
تلت االتفاقيات السياسية بني العرب والكيان اإلرسائييل ،ويتوقف
الحنايش عند قيام الكيان اإلرسائييل عام  1948لتبدأ مرحلة تاريخية
جديدة يف مقاطعة الكيان اإلرسائييل عىل املستوى الرسمي العريب؛
إذ أكمل أحمد قاسم حسني من حيث انتهى الحنايش ،وحملت
ورقته عنوان "املقاطعة ومناهضة التطبيع :الرتاجع الرسمي العريب
واالندفاع املدين الشعبي" .فقدم خلفية تاريخية للمقاطعة الرسمية
العربية بعد قيام دولة الكيان اإلرسائييل ،إذ بدأت املقاطعة بدعمٍ من
جامعة الدول العربية التي خصصت لها مكتبًا للمقاطعة يف دمشق،
وحققت عد ًدا من النجاحات ،لكنها تراجعت ببعدها الرسمي العريب
مع عملية السالم يف مدريد وانخراط الدول العربية يف مفاوضات
سالم مع الكيان اإلرسائييل ،وقادت إىل توقيع سلسلة من االتفاقات
السياسية التي فرضت واق ًعا جدي ًدا وعنوانًا ملرحلة نقيضة للمقاطعة
اصطلح عىل تسميتها مبرحلة التطبيع .وأكد الباحث أ ّن نجاح حمالت
املقاطعة ضد املرشوع االستعامري ،وبخاصة بعد اندالع انتفاضة
األقىص ،تحتاج إىل بناء القاعدة االقتصادية واالجتامعية التي توفر
شبكة أمان اجتامعية تدعم استمرارية املقاومة أو الصمود املقاوم
ضد الهجامت التي تقودها السلطة املستعمرة من ناحية ،والتواصل
والتشبيك مع حركات التضامن الدويل يف مناطق مختلفة من العامل
من جهة ثانية.

وجاءت مشاركة الباحث عمرو سعد الدين بعنوان "حركة مقاطعة
إرسائيل  BDSيف محيطها العريب :قراءة يف القيم واملسارات" ركز
خاللها عىل دراسة املحيط العاملي بصورة عامة ،والعريب عىل وجه
التحديد ،يف نشأة حركة املقاطعة ،وارتباطها باملحيط العريب من
ناحية القيم واملسارات التي تسلكها يف العامل .وانطلق من أن النضال
الفلسطيني ارتبط تاريخيًا مبحيطه العريب والدويل ،وشكلت تجربة
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مناهضة نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا منوذ ًجا للمحاكاة من
قبل حركة املقاطعة وظهر ذلك يف بيانها التأسييس .وخلص الباحث إىل
رضورة تحليل سلوك الفاعلني وسط عوامل بنيوية لفهم مسار حركة
املقاطعة يف الوطن العريب ضمن املسارات العاملية األخرى "الهند،
جنوب أفريقيا ،أوروبا ،أمريكا الشاملية" ،وال سيام أ ّن حلقات املقاطعة
التاريخية ( boycott cyclesالفلسطينية والعربية) ذات صلة وثيقة
بالحركة العاملية ،لكن باختالفات يف الوقت نفسه تتعلق بطبيعة
الفاعلني أنفسهم وبتغريات بنيوية تتعلق بالرصاع العريب  -اإلرسائييل.
واستهل أرشف عثامن بدر ورقته "حركة املقاطعة ومقاومة التطبيع:
قراءة يف املعوقات وعوامل النجاح" بسؤال ذي شقّني ،األول :ما
العوائق التي تحول دون نجاح حركة املقاطعة؟ والثاين ،ما العوامل
املساعدة لنجاحها؟ وضمن هذا السياق ،حاول بحث الخطوط
العريضة لإلسرتاتيجية اإلرسائيلية املضادة لحركة املقاطعة ،ليختم بأن
اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية املضادة لحركة املقاطعة تنطلق من إلصاق
تهمة معاداة السامية بنشاطات الحركة ،وأ ّن العائق اآلخر الذي
يحول دون تحقيق حمالت املقاطعة نتائج ملموسة يعود إىل غياب
إجامع فلسطيني عىل تبني برنامج وطني تكون املقاطعة جز ًءا منه.
وعن النامذج والتجارب عىل مستوى الوطن العريب ،قدم عايد الجريد
ورقة بعنوان "املقاطعة للكيان الصهيوين يف الكويت بني -1945
 "2016استعرض فيها تاريخ املقاطعة الكويتية للكيان اإلرسائييل
والدور الذي أدته دولة الكويت كعضو يف مجلس جامعة الدول
العربية والتنسيق معها حول املقاطعة ،والتزام الكويت التوصيات
التي أصدرها مكتب املقاطعة الرئيس يف دمشق بشأن مراقبة
ناقالت النفط التي تحملها إىل أسواق خارجية ،وتتلقّى الكويت من
املكتب ذاته تقارير حول البضائع الصهيونية التي تترسب إىل السوق
الكويتية .وبني الباحث أنه مع التحوالت السياسية واالقتصادية
التي م ّرت بها املنطقة عمو ًما ومنطقة الخليج عىل وجه التحديد
بخاصة بعد توقيع اتفاقيات السالم (كامب ديفيد ،وأوسلو ،ووادي
عربة) مع دولة الكيان أث ّر يف حركة املقاطعة رسم ًيا وشعب ًيا .لذا،
يرى الباحث رضورة تركيز البحث حول مدى التزام الكويت مقاطعة
الكيان اإلرسائييل ،وإبراز محاوالت اخرتاق األسواق الكويتية .وعن
تجربة البحرين ،قدم راشد الجاسم عرضً ا تاريخ ًيا للمقاطعة هناك،
وقد حملت ورقته عنوان "املقاطعة البحرينية للكيان الصهيوين :من
ظهور املفهوم حتى أفوله ( .")2016-1938واعتمد يف إعداد دراسته
عىل بحث أرشيفي ومقابالت ميدانية إلعطاء مساحة تحليلية واقعية
كافية لقوى الجامهري الفاعلة يف مجال املقاطعة ومناهضة التطبيع
يف البحرين تعكس حجم وعي الجامهري البحرينية بصورة عامة
وبالقضية الفلسطينيّة.
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كام تناولت منى عوض الله حمالت املقاطعة يف األردن؛ إذ جاءت
ورقتها البحثية بعنوان" أشكال مقاطعة الكيان الصهيوين وأساليبها
يف األردن :دراسة ميدانية" .ولهذا الغرض أجرت الباحثة مقابالت
مع مجموعة من الناشطني الذين قادوا حمالت مقاومة التطبيع يف
األردن أو شاركوا فيها ،وكان عددها  13مقابلة .ويف استعراضها لنتائج
البحث ،أشارت إىل أنّه عىل الرغم من تع ّدد حمالت مقاومة التطبيع
مع الكيان الصهيوين ،وتنوع أساليب تفعيلها وآليّاتها يف األردن،
ملموسا يف أنشطتها عمو ًما ،وذلك بسبب تراجع
فإ ّن هناك تراج ًعا
ً
الحريات يف البالد ،وتع ُّرض الناشطني لل ُمساءلة القانونية ،إضاف ًة
إىل تأثرها بضعف التنسيق بني الهيئات القامئة عليها ،والذي أصبح
مرتبطًا ،بطريقة أو بأخرى ،مبجريات األحداث يف املنطقة.
وعن املقاطعة األكادميية ،سعى فرج معتوق ،يف ورقته بعنوان "فرص
التعاون األكادميي التونيس /األورويب يف املقاطعة األكادميية إلرسائيل:
الواقع واملمكن" ،إلجراء مقارنة بني فاعلية املقاطعة األكادميية يف
دول أوروبا الغربية عىل عكس الوطن العريب ،وبحث يف األسباب
التي أرجعها إىل غياب إسرتاتيجية عمل داخل املؤسسة األكادميية يف
عدد من دول الوطن العريب ومنها تونس ،األمر الذي يتطلب أيضً ا
نو ًعا من التعاون والتنسيق مع املؤسسات األكادميية التي تقاطع
الكيان اإلرسائييل يف الغرب.

جنوب أفريقيا:
تجربة ونموذج يحتذى
خصص املؤمتر جلسة خاصة تناولت تجربة جنوب أفريقيا يف النضال
ضد نظام الفصل العنرصي األبارتهايد باعتبارها التجربة األكرث إلها ًما
وتأث ًريا يف حركة املقاطعة الفلسطينية .وضمن هذا اإلطــار ،أكد
ستيفان فريدمان مدير مركز دراسات الدميقراطية يف جامعة رودوس
وجوهانسبورغ يف جنوب أفريقيا أ ّن هذه املؤمترات األكادميية مهمة
للغاية يف معرفة اإلخفاقات والنجاحات يف قضية املقاطعة .وبرأيه،
فإن تبادل األفكار ميكن أن يؤدي إىل فاعلية أكرب يف دعم الشعب
الفلسطيني إليصال رسالته وتأكيد روايته .وبحث فريدمان ،يف ورقته
التي حملت عنوان "الحظ أم الحكمة؟ عوامل النجاح يف مقاطعة
نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا" ،عوامل هزمية نظام
الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا من خالل حملة املقاطعة وكيفية
االستفادة منها عىل الساحة الفلسطينية ،واستخالص املقومات
الرئيسة التي مكّنت مقاطعة الفصل العنرصي من تحقيق أهدافها،
من خالل تأطري النضال بوصفه حملة من أجل حقوق اإلنسان وخلق

تقارير
إستراتيجية المقاطعة ضدّ االحتالل اإلسرائيلي ونظام األبارتهايد :الواقع والطموح

وبي فريدمان
عالقة بني املقاومة الداخلية وحركة التضامن الدويلّ .
أ ّن حركة املقاطعة يف جنوب أفريقيا مل تكن مو ّحدة ،لكنها توحدت
عىل مطلب املساواة يف بلد واحد ،وهو ما مل يتحقق يف الحالة
الفلسطينية .ويف الختام ،نوه فريدمان إىل أ ّن الدول األفريقية يف آسيا
وأمريكا الالتينية دعمت مطالب الشعب األفريقي ووصل األمر إىل
األمم املتحدة إللغاء نظام الفصل العنرصي ،وهو ٍ
تحد آخر للحركة
الفلسطينية التي تحتاج إىل االعتامد عىل الشعوب بدل الحكومات؛
إذ ميكن للشعوب الضغط أكرث.

وجاءت الورقة الثانية يف هذه الجلسة بعنوان "حملة جنوب أفريقيا
لفرض العقوبات وحملة املقاطعة الفلسطينية :فرص ونجاحات"
وقدمها املدير التنفيذي ملركز أفريقيا والرشق األوسط يف جنوب
أفريقيا نعيم جينا .وقد قارن فيها بني تجربة جنوب أفريقيا يف
النضال ضد نظام األبارتهايد ،والتجربة الفلسطينية؛ ليصل اىل أنه
يتعني أن تكون هناك إسرتاتيجية فلسطينية للمقاطعة عىل غرار ما
حدث يف جنوب أفريقيا ،مع غياب اإلسرتاتيجية فلسطين ًيا؛ ال سيام أ ّن
ممثل بالسلطة ومنظمة التحرير
موقف النظام الرسمي الفلسطيني ً
الفلسطينية ورئيسها يناهض املقاطعة .وشدد جينا عىل رضورة عدم
تأطري حمالت املقاطعة بجامعة أو حزب أو شخص والتعاطي معها
عىل اعتبارها حالة شعبية مدنية.

حمالت المقاطعة دول ًيا:
تجارب ونماذج
استكاملً لتجربة جنوب أفريقيا ودروسها املستفادة ،سعى املؤمتر
الستعراض تجارب املقاطعة يف مناطق عديدة من العامل ،ابتدأها
يوسف منري بورقة بعنوان "أساليب حملة املقاطعة واملطالبة
بحقوق الشعب الفلسطيني يف الواليات املتحدة :الفرص والتحديات"
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استعرض فيها التحديات والفرص التي تواجه حركة املقاطعة يف
الواليات املتحدة مبا فيها سلسلة الترشيعات ض ّدها .تال ذلك،
ورقة متارة خروب بعنوان "حرب اإلعالم حول حملة املقاطعة:
انحياز التغطية اإلعالمية األمريكية يف مقابل نجاح وسائل التواصل
االجتامعي" ركزت فيها عىل املعركة التي تجري يف وسائل اإلعالم
ضد حمالت املقاطعة يف الواليات املتحدة من خالل تغطية وسائل
اإلعالم املنحازة إىل إرسائيل للوقائع وتضليلها وتشويهها عرب تصنيف
أي سياق أو
حركات املقاطعة بأنّها معادية للسامية ،مج ّرد ًة إياها من ّ
خلفيّة أو قانون دويل .أما ورقة أسامة أبو ارشيد املعنونة "املحاوالت
الصهيونية لرفع الرشعية عن حركة املقاطعة يف الواليات املتحدة:
أساليبها وأثرها" فقد تناولت أساليب اللويب الصهيوين وحلفائه
يف محاولة نزع الرشعية عن جهد املقاطعة إلرسائيل يف الواليات
املتحدة ،التي بلغت ح ّد تجريم الناشطني فيها .وأبرز أبو ارشيد
بعض استطالعات الرأي يف الواليات املتحدة التي تظهر تصاعد نسبة
التعاطف مع الفلسطينيني مقارن ًة مع إرسائيل ،وهذا ما دفع اللويب
بكل أجنحته ،إىل االستنفار للتصدي لحملة املقاطعة هذه،
الصهيوينّ ،
وذلك عرب العديد من الوسائل التي تتضمن محاولة مترير مرشوعات
قوانني يف الواليات ،والتع ّدي عىل العمل الطاليب الجامعي عرب أدوات
أي صوت أكادميي مؤيد للمقاطعة .كام تناقش
إدارية ،ومحاولة خنق ّ
هذه الورقة نجاحات حركة املقاطعة يف الواليات املتحدة ،والتحديات
التي تواجهها ،وآفاقها.
أما الباحث ماكس بلومنثال ،فقد تطرق إىل موضوع ربط معاداة
السامية بحركات املقاطعة يف ورقته التي حملت عنوان "تصنيع
وبي فيها محاوالت
معاداة السامية :تكتيك لرضب حمالت التضامن"ّ ،
مؤيدي إرسائيل وصم حركة املقاطعة مبعاداة السامية وتزامن ذلك
مع ضغوط اللويب املؤيد إلرسائيل يف هيئات حكومية وجامعية إلعادة
تعريف املصطلح وفقًا ملعايري إثنو-قومية صهيونية رصيحة بعيدة
كل ًيا عن معناه األصيل .وترشح ملاذا يُتّهم حتى املؤيدون اليهود
لحركة املقاطعة أيضً ا مبعاداة السامية ،وكيف أ ّن هذا التكتيك قد
عطّل العالقات اليهودية البينية .كام تطرق بلومنثال إىل الهجامت
عىل حركة التضامن مع فلسطني ،بوصفها برنام ًجا مو ِّج ًها لعملية
انقضاض أوسع عىل الحركات االجتامعية التق ّدمية يف الغرب ،وتحلّل
قوانني الطوارئ القمعية يف فرنسا ،والحملة ضد زعيم حزب العامل
الربيطاين جريمي كوربني ،والجهد املبذول لعرقلة تحالف العدالة
االجتامعية يف نطاق الجامعات األمريكية.
ومن ماليزيا ،قدم الباحث محمد ناظري إسامعيل ورقة حول نشأة
حركة املقاطعة يف ماليزيا بعنوان "التحديات الراهنة لحملة املقاطعة
يف ماليزيا" ،ويرى أنه من املفرتض أ ّن ماليزيا التي ال تقيم عالقات
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كامل،
دعم ً
دبلوماسية مع إرسائيل وملتزمة دعم القضية الفلسطينية ً
إال أ ّن هناك جملة من التحديات تعرتض هذا الدعم منها الدعم
اآلين للقضية الفلسطينية ،واالفتقار إىل دعم املاليزيني غري املسلمني،
وكذا التح ّدي املتمثّل مبقاطعة الرشكات ذات االرتباطات السياسية،
والتحدي املتمثّل باالعتامد املاليزي عىل التجارة الدولية ،إضاف ًة إىل
انشغال ماليزيا بالنمو االقتصادي ومواجهة الديون املتنامية عىل
كاهل األرس املعيشية املاليزية.
وتناول الباحث بيرت سلزاك حمالت املقاطعة يف أسرتاليا ،وجاء عنوان
ورقته "حملة املقاطعة يف أسرتاليا :مناذج من االحتجاج السيايس
الشعبي" .وذهب إىل أ ّن حركة املقاطعة األسرتالية ليست فريدة
مقارن ًة بالحمالت العاملية لحركة املقاطعة ،إال أنّها تسعى لتطويرها
لتصبح حركة احتجاج شعبية عامة تشمل مختلف األطراف الحكومية
واألحزاب السياسية .وعن تجربة أسرتاليا ،ناقشت إمييل بلزارد يف
ورقتها بعنوان "متوضع حركة املقاطعة العاملية كقوة لتحويل
النزاعات يف اإلعالم الجامهريي :دروس مستفادة من أسرتاليا" دور
وسائل االتصاالت يف تثقيف رشيحة واسعة من الرأي العام وقدرتها
عىل استقطاب الدعم للقضية الفلسطينية بشكل عام وحمالت
املقاطعة بشكل خاص .وخلصت إىل أ ّن وسائل التواصل االجتامعي
فرصا غري مسبوقة وتؤ ّمن استقاللية لدى تأطري حركة
الحديثة تُتيح ً
املقاطعة وتعزيز زخمها مبا يتالءم وأهدافها يف املجال العاملي العام.
ويف الختام ،تطرق كامل قمصية إىل حملة املقاطعة يف تشييل
واستعرض يف ورقته تحت عنوان "حملة املقاطعة يف تشييل :السرية
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املخترصة والتحديات " تاريخ تأسيس حركة املقاطعة يف تشييل،
وتع ّدد إنجازاتها والصعوبات التي واجهتها والتح ّديات التي تواجهها.
كام رصد الباحث من ّو هذه الحملة يف تشييل ،بد ًءا من تأسيسها،
املنسقة ملقاطعة
مرو ًرا بتشكّل منربها املركزي املعروف بـ "اللجنة ّ
إرسائيل يف تشييل" التي توقّفت عن العمل يف عام .2015

جلسة ختامية :نقاش مفتوح
اختتم املؤمتر بجلسة نقاشية جمعت املشاركني الذين أشاروا إىل
رضورة مساندة عمل حركات املقاطعة سياس ًيا وأدب ًيا ال سيام بعد
النجاحات العديدة التي حققتها والخسائر التي ألحقتها باالقتصاد
اإلرسائييل وذلك من خالل تأطري الحملة وكل املبادرات املامثلة
وتوسيع قاعدتها وتجديد أساليب عملها لتحقيق األهداف املرسومة
خاصة يف البلدان العربية .وتطرق املشاركون إىل أهمية "أنسنة"
القضية الفلسطينية والرتكيز عىل أن مامرسات الكيان الصهيوين
مخالفة ألبسط حقوق االنسان ،والبحث يف مختلف القوانني
والترشيعات الوطنية والعاملية مبا يخدم هذا التوجه ،واالشتغال أكرث
عىل املقاطعة األكادميية والجامعية والثقافية بسبب الوزن الكبري
الذي ميثله الجامعيون والباحثون واملثقفون يف صناعة الرأي العام.
كام اقرتح البعض إحداث وحدات أو مراكز بحثية عىل مستوى
الجامعات العربية تهتم مبوضوع املقاطعة العربية إلرسائيل وتبحث
سبل تطويرها وتفعيلها.

