"مفاوضات السالم" ،مقاطعة إرسائيل واسرتاتيجية النضال
الفلسطيني املطلوبة من أجل نيل حقوقنا الشاملة*
عمر الربغويث**
مل تعد اإلدارة األمريكية واألصوات الصهيونية األقل جنوناً تخجل اليوم من طرح حقيقة كانت واضحة
ملعظم الشعب الفلسطيني لسنوات عدة وهي أن ما يسمى بـ"مسرية السالم" هي "رضورة وجودية"
للنظام اإلرسائييل ،ولذلك فال بد من التغطية عىل كونها جثة هامدة بلقاءات وترصيحات ال متناهية وال
تنطيل عىل أبسط البسطاء يف منطقتنا .حتى الرئيس األمرييك ،باراك أوباما ،رصح مؤخرا ً بأن الواليات
املتحدة لن تستطيع أن تحمي إرسائيل من تنامي عزلتها الدولية (واملقاطعة أهم ُمسبّب لها) إذا ما
فشلت املفاوضات ،أي إذا سقطت ورقة التوت الذهبية التي غطت بها إرسائيل استعامرها املسعور
لألرض الفلسطينية وتطهريها العرقي لقطاعات كبرية من شعبنا يف القدس والنقب واألغوار ملدة عقدين.
إن ما يُس ّمي بتفاوض ( )negotiationال يعدو كونه نفياً ( )negationتدريجياً لحقوق الشعب
ٍ
مبفاوضات
الفلسطيني ومحاولة رشعنة ذلك بإضفاء صفة رسمية فلسطينية وعربية عليه .هذه ليست
حقيق ّية ،لسببني بسيطني :أوالً ،العبد ال يفاوض الس ّيد أبدا ً ،إما أن يستجديه أو يقاومه؛ ثانياً ،املفاوضات
الجدية يف حاالت االستعامر املامثلة لحالتنا الفلسطينية ال تأيت إال كجزء من اسرتاتيجية نضالية وكتتويج
لتعديل موازين القوى من خالل املقاومة بأشكالها إلجبار العدو عىل الرتاجع والتسليم بحقوق الشعب
الواقع تحت االستعامر .فام بالكم والحال هنا هو الستعامر استيطاين إحال ّيل ،يسعى لترشيد واستبدال
الشعب األصالين برمته ،ال التوصل لتسوية معه؟
إذا ً ،فإن "املفاوضات" الجارية منذ  ،1993وحتى قبلها ،بني الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة مع منظمة
ٍ
مبفاوضات بني الحكومة األمريك ّية ونظريتِها اإلرسائيل ّية ،بأجزائها؛ وما
التحرير الفلسطينية هي أشب ُه
الفلسطيني .وأدى التمسك غري املنطقي بالتفاوض كوسيلة
تق ّررانه األخريتان تفرضانه عىل الشعب
ّ
وحيدة السرتجاع حقوقنا للتفريط بإنجازات نوعية وإمكانيات كامنة هائلة كالنرص القانوين الذي تحقق
يف قرار محكمة العدل الدولية يف  2004بتجريم جدار الضم وكل النظام االستعامري املرتبط به .إال أن
املجتمع املدين الفلسطيني وقواه الشعبية استندت إىل هذا اإلنجاز التاريخي وأطلقت حركة مقاطعة
إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها ( )BDSيف الذكرى السنوية األوىل لقرار
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املحكمة لتبدأ مسرية نضالية مميزة ،تبعث األمل لدى شعبنا وأحرار العامل املنارصين لحقوقه بإمكانية
استعادة حقوقنا املسلوبة.
لقد أدمن البعض منا عىل الهزمية وعىل التك ّيف مع ما يسلم به كانتصار للمرشوع الصهيوين .لقد ربحت
إرسائيل معارك كثرية وحققت الكثري ،دون شك ،ولكن معظم شعبنا وأمتنا ال يزال مقتنعاً بإمكانية
النرص .إن جوهر االسرتاتيجية الفلسطينية الكفاحية الجديدة ال بد أن يكون مبنياً عىل إمياننا الراسخ
والجامعي لتوفري اآلليات النضالية املحلية والعربية والعاملية
بهذه اإلمكانية ،وعملنا املثابر والحكيم
ّ
الرضورية لذلك ،أي دون إسقاط التمنيات أو الغرق يف مستنقع القدرية .إن أه ّم ما نواجه به "الجدار
الحديدي" الذي بنته الحركة الصهيونية يف عقولنا ،أي احتالل عقولنا بفكرة إستحالة النرص ،هو موجة
األمل املبني عىل العمل واملثابرة والنضال املبديئ والحكيم يف آن واحد.
يف ذروة قوتها االقتصادية والعسكرية ،بالذات النووية ،ورغم فرض هيمنتها عىل دوائر القرار األمرييك
فيام يتعلق باملنطقة العربية وجوارها ككل ،ورغم ضعف القيادة الفلسطينية وانهيار سقف الطموح
الرسمي إىل أدىن مستوى منذ انطالقة الثورة الفلسطينية املعارصة ،فإن إرسائيل تشعر اليوم بالتهديد
عىل نحو غري معهود منذ زمن .لكن هذه املرة ،للمفارقة ،يأيت التهديد من حركة نضال شعبي ومدين
تستند عىل القانون الدويل وتستمد مبادءها من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .ففي حزيران /يونيو
 ،2013قررت الحكومة اإلرسائيلية بشكل رسمي أن الحركة العاملية ملقاطعة إرسائيل ( ،)BDSالتي
أطلقها املجتمع الفلسطيني بغالبيته الساحقة يف  9متوز /يوليو  ،2005باتت تشكل "تهديدا ً اسرتاتيجياً"
للنظام اإلرسائييل الذي يجمع بني االحتالل واالستعامر االستيطاين والفصل العنرصي (األبارتهايد).
يف ضوء ذلك ،قررت الحكومة اإلرسائيلية نقل مسؤولية محاربة حركة املقاطعة إىل وزارة الشؤون
االسرتاتيجية ،بعد أن كانت وزارة الخارجية تتوىل هذا امللف.
إن تتايل نجاحات حركة املقاطعة منذ انطالقها قبل ما يقارب التسع سنوات ،وبالذات انتصاراتها
النوعية مؤخرا ً ،تؤرش ملرحلة جديدة ،قد تواجه إرسائيل فيها عزلة دولية غري مسبوقة تذكّر بعزلة نظام
األبارتهايد يف جنوب أفريقيا يف نهايات القرن الفائت .لذلك ،ال بد ألن تشكّل حركة املقاطعة عنرصا ً
رئيسياً من عنارص اسرتاتيجية النضال الفلسطيني من أجل حقوقنا الشاملة.
يف سياق املساهمة يف تطوير اسرتاتيجية ف ّعالة ومعارصة للنضال الوطني الفلسطيني ،وكون االسرتاتيجية
هي الطريق إىل الهدف ،فال بد أوالً من طرح أهداف النضال الوطني الفلسطيني ونقاش ما إذا كان هناك
إجامع عليها ،أو ما يقاربه .لقد تغيرّ ت هذه األهداف ،كام عبرّ ت عنها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية
(م.ت.ف) ،تدريجياً منذ تأسيس املنظمة يف  1964وانطالقة الثورة الفلسطينية املعارصة يف  .1965فمن
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تحرير كامل الرتاب الوطني ،إىل دولة دميقراطية علامنية عىل كامل الرتاب ،إىل الحل "املرحيل" الذي
يدعو إىل تأسيس سلطة فلسطينية عىل أي شرب يتحرر من أرض فلسطني ،إىل إقامة الدولة الفلسطينية
عىل حدود األرايض املحتلة عام  1967والقدس الرشقية عاصمتها مع تأكيد حق العودة لالجئني ،إىل
دولتني لشعبني مع تبادل ٍ
أراض لضامن احتفاظ إرسائيل بكل "الكتل االستيطانية" (ومعظم القدس
املحتلة معها) وأهم األرايض الزراعية وموارد املياه ،إىل التلميح بإمكانية التنازل عن حق العودة من
خالل تبني صيغة "العودة إىل أي مكان يف الوطن" (كام كشفت األوراق الرسية للـ"مفاوضات") ،مام
يؤرش للعودة إىل الضفة وغزة فقط ،إىل الترصيح بعدم الرغبة يف "إغراق إرسائيل مباليني الالجئني" ،
وصوالً إىل إبداء االستعداد لالعرتاف بإرسائيل كدولة يهودية  ،أي لنسف املرشوع الوطني الفلسطيني
برمته.
رغم غياب االتفاق بني األحزاب السياسية الفلسطينية األساسية حول أهداف النضال الوطني الفلسطيني،
إال أن بعض الحقوق األساسية رمبا تُع ّد القاسم املشرتك ،أي الحد األدىن ،يف أوساط الشعب الفلسطيني
وأهمها :حق تقرير املصري ،حق عودة الالجئني إىل ديارهم التي رشدوا منها خالل النكبة وبعدها ،والحق
يف التحرر الوطني من االحتالل العسكري (عادة يشار لألرايض املحتلة عام  1967يف هذا السياق من قبل
غالبية فصائل العمل الوطني واإلسالمي) ،وكلها حقوق كفلها القانون الدويل.
كام إن الحق األسايس يف املساواة للفلسطينيني يف أرايض  ،1948أي حاميل الجنسية اإلرسائيلية ،مكفول
يف القانون الدويل ،بل يعد أهم حق من حقوق اإلنسان عىل اإلطالق.
إن برامج م.ت.ف .وتوجهات القيادة الفلسطينية وكل فصائل العمل الوطني واإلسالمي تقريباً قد
أسقطت حقوق ودور الجزء من شعبنا الذي متكن من الصمود يف أرضه خالل النكبة (فلسطينيو أرايض
 ،)48قبل حقبة أوسلو وخاللها ،وكأن معظم الصف القيادي الفلسطيني ،بيمينه ويساره ومثقفيه،
بات مد ّجناً لدرجة قبول سلخ فلسطينيي  48عن نسيج الشعب الفلسطيني وترك حقوقهم بيد دولة
إرسائيل وكأنها شأن داخيل لها .عدا عن اإلجحاف التاريخي والتنازل السيايس الذي ال يغتفر الناجم عن
هذا السلخ ،فإنه ين ّم عن قرص نظر كبري إذ أن عدم إدراك الدور النضايل الحايل واإلمكانيات النضالية
الكامنة لدى شعبنا يف أرايض  48يف معركة تقرير املصري وهزمية املرشوع الصهيوين يحرمان شعبنا من
ذخر اسرتاتيجي.
إذا ً ،يف الحد األدىن ،ال بد من اإلرصار عىل الحقوق الفردية والجامعية لشعبنا يف أرايض  ،48كجزء ال يتجزأ
من الشعب الفلسطيني ،مبا يتضمن الحق يف التخلص من نظام األبارتهايد الصهيوين هناك ،أي يف التخلص
من البنى والقوانني والسياسات العنرصية التي يقوم عليها نظام االضطهاد والعنرصية اإلرسائييل ،كام
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سبق لشعب جنوب أفريقيا أن تخلص من نظام األبارتهايد .وهذا أيضاً كفله القانون الدويل.
وهذا ال عالقة له بحل "الدولة الواحدة" أو "الدولتني" ،فحركة املقاطعة ،كأوسع تحالف يف املجتمع
الفلسطيني ،ال تتبنى أي موقف تجاه الحلول ،بل ترص عىل الحقوق ،بغض النظر عن الحل النهايئ الذي
يرضاه شعبنا بأجزائه.
يف املقابل ،فإن أي رؤية ال ترتبط بـ"ساقَينْ " يسريان بها عىل األرض نحو األهداف املرج ّوة هي بالرضورة
غري ب ّناءة ألنها تَبقى أسرية التم ّنيات وال تحفّز عىل النضال الرتاكمي والف ّعال .إ ّن بعض األدوات املطروحة
للتغيري اليوم هي ذاتُها التي عفى عليها الزمن ،ألنها ال تالمس الواق َع ومقتضياتِه املتح ّركة دو ًما ،أو هي
غري قادر ٍة عىل طرح برامج عمل كفاحية تج ّمع الطاقات النضال ّية اإلبداع ّية للقطاعات الواسعة من شعبنا
أفريقي املدعوم عامليًا .كيف نصل من
وشعوب العامل املتضامنة معنا ،أسو ًة بالنضال الجنوب
وأ ّمتنا
ِ
ّ
يقض مضاج َع جميع املناضلني ،ال أ ُّي شعار
النقطة "أ" اىل النقطة "ب"؟ هذا هو السؤال الذي يُفرتض أن ّ
الفلسطيني
كل الشعب
نرفعه فحسب .إ ّن رؤية البعض للنقطة ب رمبا تكون رائعة ،ألنّها تشمل حقوق ّ
ّ
ال حقوقه يف الضفّة وغ ّزة فقط؛ لك ّنه من غري الواضح كيف نصل إىل هناك .إن أساس أي اسرتاتيجية هي
خطة العمل التي تنبع من الطموح والحلم والرؤية وتدرس الواقع بعمق ،دون إسقاط التم ّنيات ،ودون
التسليم به ك َق َدر ،فتطرح آليات عمل للمقاومة (مبفهومها األوسع) والتحالفات والتضامن الدويل لتغيري
هذا الواقع وصوالً إىل تحقيق الطموح والحقوق الوطنية.
خالل عقدين منذ توقيع اتفاقية أوسلو ،عملت إرسائيل بنجاح نسبي ،وأكرث من أي وقت مىض ،عىل
تحقيق عدة اخرتاقات اسرتاتيجية كادت تجهض الرصاع العريب-الصهيوين ،أهمها:
أ .عزل القضية الفلسطينية عن عمقها العريب؛
ب .تحويل جزء من الطبقة السياسية الفلسطينية (من مختلف الفصائل ومن املستقلني) إىل "رشيك" يف
"إدارة األزمة" والتغطية ،بغض النظر عن النوايا ،عىل استمرار مخطط االستعامر االستيطاين واإلحاليل
الصهيوين للوطن الفلسطيني مقابل مصالح ضيقة؛
ج .تقزيم قضية فلسطني إىل مجرد قضية احتالل  ،1967مع تحويل حق عودة الالجئني إىل شعار "خيايل"
وأحياناً "متطرف" واستبداله بشعار حل مقبول لجميع األطراف يتم التوصل إليه "من خالل التفاوض"؛
د .حذف فلسطينيي  48من تعريف الشعب الفلسطيني والتهميش املتصاعد لفلسطينيي الشتات
يف األطر "القيادية" والتمثيلية للشعب ،ويف التمثيل الفلسطيني الرسمي يف األمم املتحدة ،وحتى يف
التعريف "املقبول" و"املعتدل" للشعب الفلسطيني؛
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ه .كرس طوق املقاطعة العربية ومن قبل دول عدم االنحياز ،وبدء مسرية تطبيع العالقات اإلرسائيلية
مع دول الجنوب دخوالً من الباب الفلسطيني والعريب؛
و .استغالل هيمنة القطب األوحد األمرييك ،بالذات يف سياق حربه املفتوحة "ضد اإلرهاب" منذ
 11سبتمرب  ،2001لبسط نفوذ إرسائييل غري مسبوق عىل السياسة األوروبية ولتحويل األمم املتحدة
وأجهزتها إىل شاهد زور يف أحسن األحوال؛
ز .تسويق إرسائيل يف العامل عىل أنها رائدة يف مكافحة "اإلرهاب" وحرب املدن وتطوير أسلحة
ومنظومات عسكرية وأمنية متطورة ،مجربة "يف امليدان" ( )field-testedويحتاجها العامل أجمع؛
ح .إضعاف كل أشكال التضامن الفعال مع حقوق الشعب الفلسطيني تحت شعار" :ال تكونوا فلسطينيني
أكرث من الفلسطينيني أنفسهم!".
كل شعبنا،
بناء عىل ذلك ،ال بد السرتاتيجيتنا النضالية ،أوالً وقبل كل يشء ،أن تعيد االعتبار لوحدة شعبناّ ،
ولرضورة متثيله يف األطر التي ت ّدعي متثيل الشعب؛ وأن تؤكد عىل حقوقنا غري القابلة للترصف؛ وأن
تعيد اللّحمة مع عم ِقنا العريب وتسهم يف تفعيل دور الشعوب العربية يف التصدي إلرسائيل ومخططاتها
واحتالالتها وعدوانها املتكرر كجزء عضوي يف نضال هذه الشعوب الشقيقة من أجل التحرر والكرامة
والعدالة االجتامعية؛ وأن تصعد املشاركة الشعبية الواسعة يف املقاومة وتطوير حركة مقاطعة إرسائيل
ومؤسساتها والرشكات املتواطئة يف جرامئها ،محليا وعربيا ودولياً ،مبا يكفل كسب غالبية الرأي العام
العاملي وكرس التواطؤ العريب والدويل يف انتهاكات إرسائيل لحقوق شعبنا .كام ال بد من إعادة ربط قضية
فلسطني بنضاالت شعوب العامل من أجل الكرامة والعدالة االجتامعية ومحاربة الفقر واملديونية ،وصيانة
الحريات ،واملساواة للمرأة ،وإنقاذ البيئة وغريها من القضايا التقدمية التي تجمع معظم البرش.
إن استمرار تقيّد املسؤولني الفلسطينيني باتفاقية أوسلو وتوابعها  --بالذات التنسيق األمني واتفاقية
باريس التي تكرس التبعية االقتصادية  --من طرف واحد ،رغم كل انتهاكات دولة االحتالل املتتالية
والجسيمة ،واستمرار سياستهم املتناغمة مع عقلية أوسلو و"املفاوضات" األزلية العقيمة بدالً من
مواجهة إرسائيل ومقاومتها هام جوهر أزمتنا السياسية اليوم كشعب وأمة ،والتخلص منهام هو مفتاح
الحل.
ويف ظل غياب املحاسبة واملساءلة يف األطر السياسية الفلسطينية وشلل العملية الدميقراطية والتمثيلية
يف م.ت.ف ،ال بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني ملنظمة التحرير ،أي إعادة تشكيل م.ت.ف من
األسفل إىل األعىل ،عرب إعادة بناء قاعدة شعبية يف كافة القطاعات ،يف الوطن والشتات ،مبا يف ذلك يف
أرايض  ،48مع ترسيخ تقاليد الدميقراطية والتعددية السياسية وآليات املساءلة واملحاسبة ،وعىل قاعدة
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حقوق شعبنا األساسية وأهمها حق العودة إىل الديار.
لقد هيأ نداء مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها ( ،)BDSالصادر عن
الغالبية الساحقة من املجتمع الفلسطيني يف  ،2005األرضية لتجاوز السياسة الفلسطينية الرسمية التي
فشلت يف حامية األرض الفلسطينية من النهب املستمر ويف حامية اإلنسان الفلسطيني يف األرايض
املحتلة عام  67من جرائم االحتالل واملستعمرين.
تشري اإلحصائيات الرسمية الفلسطينية إىل إن فلسطينيي غزة والضفة الغربية (مبا فيها القدس الرشقية)
يشكلون فقط  38يف املئة من الشعب الفلسطيني ،بينام يشكل فلسطينيو أرايض  48حوايل  12يف املئة،
وفلسطينيو الشتات  50يف املئة من شعبنا .لذلك ،يح ّدد نداء املقاطعة الحقوق األساسية الخاصة بهذه
األجزاء الرئيسية الثالثة املكونة للشعب األصالين يف فلسطني ،والتي تشكل الحد األدىن ملتطلبات تقرير
املصري ،فهو يطالب بإلزام إرسائيل بـ:
 -1إنهاء احتاللها واستعامرها لكل األرايض العربية [املحتلة عام  ]1967وتفكيك الجدار،
 -2االعرتاف بالحق األسايس باملساواة الكاملة ملواطنيها العرب الفلسطينيني،
 -3احرتام وحامية ودعم حقوق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاتهم ،كام
هو منصوص عليه يف قرار األمم املتحدة رقم .194
يقوم نداء  BDSعىل ما أنجزته مبادرات فلسطينية ودولية عديدة تدعو إىل مقاطعة إرسائيل و/أو
سحب االستثامرات منها ،وال سيام تلك املبادرات املنبثقة بعد انعقاد مؤمتر األمم املتحدة ملناهضة
العنرصية يف ديربان بجنوب أفريقيا يف عام  .2001ويف حني أن االتّساق األخالقي وااللتزام بحقوق
اإلنسان العاملية هام األساسان الجوهريان للحركة العاملية الرامية ملقاطعة إرسائيل ،فإن جهود املقاطعة
تقوم من الناحية العملية عىل ثالثة مبادئ أساسية هي :مراعاة الحساسية للسياق ،والتدرج ،واالستدامة.
لقد قطعت حركة املقاطعة  BDSأشواطاً كبرية خالل السنوات القليلة املاضية عىل صعيد الوصول إىل
التيار العام ( )mainstreamيف املجتمع الغريب ،وليس فقط يف مجتمعات الجنوب األكرث تأييدا ً لحقوقنا
بطبيعة الحال .خالل األشهر املاضية فقط ،بدأت املقاطعة االقتصادية تصل إىل بداية التحول النوعي .قبل
أيام ،نجحت حركة املقاطعة يف الضغط عىل بيل غيتس ،أغنى رجل يف العامل ،لبيع كل أسهمه يف رشكة
 G4Sاألمنية الربيطانية لتورطها يف انتهاكات للقانون الدويل سواء يف السجون اإلرسائيلية حيث يُعذب
أرسانا ،مبن فيهم األطفال ،أو يف الحواجز العسكرية أو حامية املستعمرات .أيضا سحبت إحدى أكرب
الكنائس الربوتستانتية ( )United Methodist Churchكل استثامراتها يف ذات الرشكة .كام خرست
رشكة صوداسرتيم ،التي تنتج يف مستعمرة معاليه أدوميم %14 ،من قيمة سهمها خالل الربع األول من
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هذا العام .أما رشكة "ميكوروت" اإلرسائيلية للمياه فقد خرست عقدا ً كبريا ً قيمته  170مليون دوالر
يف األرجنتني وعقدا ً آخرا ً مع حكومة الربتغال ،كام أنهت رشكة "فيتنز" الهولندية للمياه عقدها مع
"ميكوروت" لتورطها يف االحتالل .وأعلنت الحكومة األملانية أنها ستستثني من اتفاقيات التعاون العلمي
والتقني مع إرسائيل جميع الرشكات واملؤسسات اإلرسائيلية املتواجدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة،
"مبا فيها القدس الرشقية" .كام أعلن ثاين أكرب صندوق تقاعد هولندي ( ،)PGGMوتقدر استثامراته
العاملية بـ  200مليار دوالر ،سحب جميع استثامراته من البنوك اإلرسائيلية التي تعمل يف األرايض
الفلسطينية املحتلة عام  ،1967مام شكل رضبة معنوية ونفسية هائلة ألحد أهم أعمدة االقتصاد
اإلرسائييل .أما أكرب بنك يف الدمنارك فقد قرر مقاطعة بنك "هبوعاليم" اإلرسائييل لتورطه يف االحتالل.
وصندوق التقاعد الرنويجي ،وهو األكرب يف العامل ،وضع رشكات إرسائيلية متورطة يف االستيطان عىل
قامئته السوداء .وصندوق التقاعد اللوكسمبورغي أيضاً سحب استثامراته من بنوك ورشكات إرسائيلية
كبرية.
وكشفت الصحافة اإلرسائيلية قبل أشهر قليلة أن عدة رشكات بناء عمالقة قد تراجعت عن املشاركة يف
عطاء تشييد ميناءين يديرهام القطاع الخاص يف أسدود وحيفا خوفاً من تنامي املقاطعة العاملية إلرسائيل.
وتأيت هذه الخطوات انسجاماً مع إقرار االتحاد األورويب يف أواسط  2013معايري متنع متويل أي مرشوع
إرسائييل يف األرايض املحتلة ،وقد عكس هذا التحول الضغط الشعبي املتزايد ألنصار الشعب الفلسطيني
باإلضافة للعمل الدؤوب ملؤسسات حقوقية فلسطينية وأوروبية عملت بهدوء وراء الكواليس.
وقد تبنى عدد كبري ومتزايد من اتحادات الطلبة يف جامعات الغرب نداء املقاطعة  ،BDSبينام تبنت
اتحادات الطلبة يف عدد من الجامعات األمريكية والكندية ،بالذات جامعة كاليفورنيا ،سحب االستثامرات
من رشكات متورطة يف االحتالل.
وخالل  ،2013قررت أربع جمعيات أكادميية يف الواليات املتحدة دعم املقاطعة األكادميية الشاملة
إلرسائيل ،وكذلك فعل اتحاد املعلمني يف إيرلندة واتحاد الطلبة الناطقني بالفرنسية يف بلجيكا ،ويضم
 100ألف عضوا ً .كام قاطع ستيفن هوكنغ ،وهو أعظم عامل معارص ،مؤمترا ً إرسائيلياً رئاسياً .وقفز عدد
الفنانني والفرق املوسيقية العاملية الذي بات يحجم عن إقامة عروض يف دولة االحتالل واألبارتهايد.
إن حملتنا ملقاطعة رشكة "فيوليا" ،والتي أطلقت يف ترشين ثاين /نوفمرب  ،2008تثبت جدوى املقاطعة
االقتصادية أكرث من غريها" .فيوليا" هي رشكة فرنسيه متورطة يف مشاريع إرسائيلية يف األرض املحتلة.
خرست "فيوليا" عقودا ،أو اضطرت تحت ضغط حملة املقاطعة أن تنسحب من مناقصات ،بقيمة تقارب 20
مليار دوالر يف العامل ،يف بريطانيا والسويد وإيرلندة ومدينتي سانت لويس وبوسطن األمريكيتني ،وغريها.
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كل هذه العوامل أدت إىل تراجع مكانة إرسائيل العاملية بشكل حاد .فاستطالعات الرأي العام العاملي
التي تجريها  )BBC (GlobeScanأظهرت يف السنوات القليلة املاضية أن إرسائيل باتت تنافس كوريا
الشاملية عىل موقع ثالث أسوأ دولة يف العامل من حيث الشعبية! هذا سينعكس بال أدىن شك عىل التجارة
اإلرسائيلية مع العامل.

التطبيع
تسرتشد اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات
عليها بتعريف التطبيع الذي أقر باإلجامع يف املؤمتر الوطني األول لحركة مقاطعة إرسائيل وسحب
االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها الذي عقد يف ترشين ثاين/نوفمرب  ،2007وشارك فيه ممثلو
جميع القوى السياسية (وعىل رأسها حركة "فتح") وجميع األطر النقابية واالتحادات الشعبية وممثيل
شبكات املنظامت األهلية وغريهم .أهم ما يف هذا التعريف هو أن العالقة بني طرف فلسطيني أو عريب
من جهة وطرف إرسائييل من جهة أخرى يجب أن يتوفر فيها رشطان رضوريان يك ال تشكل تطبيعاً:
( )1أن يعرتف الطرف اإلرسائييل بحقوق شعبنا حسب القانون الدويل
( )2أن تكون العالقة نفسها شكالً من أشكال النضال املشرتك ضد االحتالل واألبارتهايد واالستعامر
اإلرسائييل.
متيز اللجنة الوطنية للمقاطعة بني التفاوض مع العدو والتطبيع مع أحزابه ومؤسساته الصهيونية
املتواطئة يف إدامة مرشوعه االستعامري والعنرصي .فبغض النظر عن املوقف من املفاوضات ،فهي بحد
ذاتها ال تشكل تطبيعاً ،حسب تعريف التطبيع أعاله.
يعد التطبيع من أهم معيقات حركة املقاطعة .بغض النظر عن النوايا ،فإن محاولة البعض "الخرتاق"
املجتمع اإلرسائييل من خالل اللقاءات واملشاريع التطبيعية أدت إىل اخرتاق مجتمعنا وتقويض
القيم الوطنية واألخالقية فيه وتوفري ورقة التوت للتغطية عىل االستعامر اإلرسائييل الرشس ألرضنا
والتطهري العرقي املستمر لشعبنا يف النقب والقدس واألغوار وغريها وعىل حصار غزة .إن اللجنة
الوطنية للمقاطعة .بعد  20عاماً من فشل فلسفة "أوسلو" وما صاحبها من موجات التطبيع النسوي
والعاميل واألكادميي والشبايب والسيايس والريايض والبيئي ،املمولة من الحكومات والصناديق األوروبية
واألمريكية ،باتت الغالبية الساحقة من شعبنا غري مقتنعة بإمكانية التأثري يف املجتمع اإلرسائييل لصالح
حقوقنا الوطنية من خالل "الحوار" وما يسمى بـ"التعايش" و "التغلب عىل الحواجز النفسية" .لنا الحق،
إذن ،يف التساؤل :من اخرتق من ،بالضبط ،خالل حقبة أوسلو؟
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إن كانت معايري املقاطعة ومناهضة التطبيع تقَر من خالل حوارات وجدل مجتمعي واسع وعىل مدى
زمني طويل نسبياً ،فإنها قابلة للتطوير والتعديل حسب تطور الوضع والوعي السيايس والنضايل لشعبنا.
كل يتبع معاي َريه الخاصة للتطبيع،
ولكن املهم هو أن نحافظ عىل هذه املرجعية الجامعية ،وإال بات ّ
والتي بالرضورة تستثني ما يقوم به من مشاريع ولقاءات مع اإلرسائيليني ،بحجة أنه "مختلف" و"يرص
عىل األجندة الفلسطينية"!
مل نرى يف التاريخ مجتمعاً استعامرياً غارقاً يف العنرصية يتنازل طوعاً عن استعامره واضطهاده لشعب
مقهور دون مقاومة وضغط فعال من الداخل والخارج .إن كفاحنا الشعبي واملدين داخلياً مصحوب
مبقاطعة عاملية متنامية وفعالة لقادر عىل إحداث أعمق اخرتاق للمجتمع الصهيوين.
رغم التفاف األحزاب واألطر واالتحادات املمثلة لغالبية الشعب الفلسطيني حول حركة املقاطعة ،BDS
إال إن غالبية األطر املنضوية يف إطار اللجنة الوطنية للمقاطعة مل ترتجم هذا التأييد بالدرجة الكافية إىل
برامج واسرتاتيجيات تتبنى املقاطعة عملياً ويف امليدان ،وهذا يفرس ،جزئياً ،عدم نجاحنا حتى اآلن يف
نرش ثقافة املقاطعة شعبياً واعتبارها من جديد جزءا ً أصيالً من ثقافة مقاومة دولة االحتالل واالستعامر
والتطهري واألبارتهايد .إن نجاح املقاطعة مؤخرا ً يف إحداث إخرتاقات نوعية عىل الصعيد العاملي وإرباك
إرسائيل ومؤسساتها ال بد أن يشكل حافزا ً إضافياً للتحول من التأييد اللفظي للمقاطعة واملشاركة
كل يف مجاله وإطار تأثريه.
الرمزية يف أطرها واجتامعاتها إىل التطبيق العميلّ ،
إن املقاطعة  BDSتشكل أحد أشكال النضال الفلسطيني الرئيسية وأهم أشكال التضامن العاملي مع
نضالنا .لقد أثبتت حركة املقاطعة أنها قادرة عىل إيصال إرسائيل إىل عزلة دولية يف كافة املجاالت،
ولكن هذا يتطلب مزيدا ً من تفعيل املقاطعة محلياً وعربياً ومناهضة حازمة للتطبيع بأشكاله .ولكن،
يف النهاية ،ليك ننترص ،أصبح جلياً أننا بحاجة السرتاتيجية نضالية عرصية ولقيادة مبدئية ودميقراطية
كل شعبنا.
وثورية متثل شع َبنا الفلسطينيَّ ،
* تعكس هذه املقالة آراء كاتبها وال تعرب بالرضورة عن مواقف حركة مقاطعة إرسائيل ()BDS
** ناشط حقوق إنسان وباحث مستقل
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