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يف متوز من العام  2005أصدرت غالبية عظمى من املجتمع الفلسطيني من أحزاب ونقابات وهيئات واتحادات وحمالت شعبية نداء
تاريخيا للمجتمع الدويل ملقاطعة ارسائيل دولة االحتالل سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفرض العقوبات عليها .وتأسست اثر ذلك اللجنة الوطنية
الفلسطينية ملقاطعة ارسائيل لتقود حركة املقاطعة العاملية  BDSالتي حققت انجازات هائلة يف تحقيق أهدافها.
وقد رأينا يف هيئة التحرير أن تكون افتتاحيتنا مكرسه لهذه الحركة.ونستضيف يف هذه املساحة الناشط يف مجال حقوق اإلنسان والعضو
املؤسس يف حركة املقاطعة السيد عمر الربغويث.

اللحظة الجنوب أفريقية يف النضال الفلسطيني
عمر الربغويث*
امتدادا ً لتاريخ الشعب الفلسطيني الحافل باملقاومة الشعبية ،ومن ضمنها تجارب املقاطعة ،سيام
يف االنتفاضة األوىل ،وتأثرا ً بتجارب النضال يف جنوب أفريقيا وحركة الحقوق املدنية يف الواليات
املتحدة ضد االضطهاد ،أصدرت يف  2005/7/9الغالبية الساحقة يف املجتمع الفلسطيني ،من أحزاب
ونقابات وهيئات واتحادات وحمالت شعبية ،ندا ًء تاريخ ًيا ملقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات
منها وفرض العقوبات عليها ( .)BDSيدعو النداء إىل عزل دولة االحتالل واالستعامر االستيطاين
والفصل العنرصي (األبارتهايد) يف شتى املجاالت ،األكادميية والثقافية واالقتصادية والعسكرية،
حتى تنصاع للقانون الدويل وتلبي ثالثة رشوط تشكل الحد األدىن املطلوب ليك ميارس الشعب
الفلسطيني يف الوطن والشتات حقه غري القابل للترصف يف تقرير املصري بحسب القانون الدويل:
 )1إنهاء احتالل جميع األرايض العربية التي احتلت يف  ،1967مبا يف ذلك إزالة املستعمرات والجدار؛
 )2إنهاء نظام الفصل العنرصي (األبارتهايد) القائم يف أرايض عام  1948ضد الجزء من شعبنا الذي
يحمل الجنسية اإلرسائيلية؛
* ناشط حقوق إنسان وعضو مؤسس يف حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها (.)BDS
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 )3وعودة الالجئني إىل ديارهم األصلية التي رشدوا منها ،وهو حق طبيعي كفله القانون الدويل.
تتوافق هذه الحقوق األساسية الثالثة مع األجزاء األساسية الثالثة املكونة للشعب الفلسطيني
(والتي تشكلت بسبب مراحل االستعامر الصهيوين لفلسطني) :فلسطينيو الشتات ،ويشكلون ،حسب
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني %50 ،من الفلسطينيني يف العامل؛ الفلسطينيون يف األرض املحتلة
عام  ،1967ويشكلون  %38من الشعب الفلسطيني ،وفلسطينيو ( 48حاملو الجنسية اإلرسائيلية)
ونسبتهم  %12من الشعب الفلسطيني.
إن اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إرسائيل ،وهي أوسع تحالف يف املجتمع الفلسطيني،
تقود حركة املقاطعة العاملية ( ،)BDSحيث تضع معايريها وتنسق مع الرشكاء والحلفاء حول
العامل يف حمالت مقاطعة أو سحب استثامرات عينية .كام ان هناك عددا ً من املؤسسات الحقوقية
الفلسطينية التي تعمل يف نفس االتجاه بشكل مستقل ،مام يرفد عمل حركة املقاطعة.

الهلع اإلرسائييل من "التهديد الوجودي" لحركة BDS
بعد املجزرة اإلرسائيلية األخرية يف صيف  2014ضد شعبنا يف قطاع غزة املحتل ،واملحارص ،وتفاقم
بناء املستعمرات ،والتطهري العرقي املتسارع لشعبنا يف القدس واألغوار والنقب وغريها ،وانتخاب
حكومة أقىص اليمني اإلرسائييل ،الذي أسقط كل أقنعة "الدميقراطية" الزائفة ،بدأت حركة املقاطعة
العاملية ،ذات القيادة الفلسطينية ،تشهد تطورا ً نوعياً جديدا ً يف انتشار حركة مقاطعة إرسائيل
( )BDSكأهم رد فعل عاملي عىل الجرائم والعنرصية اإلرسائيلية املنفلتة من عقالها.
يف ذروة قوتها االقتصادية والعسكرية ،بالذات النووية ،ورغم فرض هيمنتها عىل دوائر صنع القرار
األمرييك فيام يتعلق باملنطقة العربية وجوارها ككل ،ورغم الضعف الرسمي العريب والفلسطيني
وتكبيل القيادة الفلسطينية باتفاقية أوسلو ،فإن إرسائيل تشعر اليوم بالتهديد "االسرتاتيجي" ،بل
"الوجودي" ،من حركة املقاطعة  BDSكركيزة رئيسية من ركائز النضال الشعبي واملدين وكأهم
شكل تضامن عاملي مع نضال شعبنا من أجل حقوقنا غري القابلة للترصف.
إن حالة الهلع السائدة يف أوساط أصحاب القرار واملؤسسة األمنية والسياسية يف النظام اإلرسائييل
يف مواجهة حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها ()BDS
تعكس إدراك إرسائيل مؤخرا ً أنها فشلت يف محاوالتها الحثيثة لوقف وترية النمو الرسيع لهذه
الحركة ،رغم كل املليارات التي أنفقتها عىل الدعاية والربوباغاندا ورغم استمرار متتع إرسائيل
بنفوذ هائل يف أروقة القرار يف واشنطن وبروكسل.
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فقد رصح الرئيس اإلرسائييل ،رؤوفني ريفلني ،مؤخرا ً أن املقاطعة األكادميية إلرسائيل تشكل
"تهديدا ً اسرتاتيجياً من الطراز األول" عىل النظام الصهيوين برمته.
ويف أول تغريدة له عند استالم وظيفته كوزير للشؤون االسرتاتيجية يف حكومة نتنياهو ،رصح
جلعاد إردان أنه سريكز عىل خطر إيران وخطر .BDS
وحذر رئيس الوزراء األسبق إيهود باراك قائالً" :إن هذه املجموعات ميكن تجاهلها من حيث
الكم ،لكن من ناحية الجوهر ،فإنه من بني هذه املجموعات ستخرج القيادات املستقبلية للواليات
املتحدة والعامل .إنه اتجاه تدريجي ،لكنه ينزلق نحو نقطة التحول ،وعند تلك النقطة ينتظرنا
منحنى ،أو  --ال سمح الله  --هاوية سحيقة!"
أما الرئيس األسبق للموساد شابتاي شافيت فقد عبرّ عن خشيته ،ألول مرة يف حياته ،عىل مستقبل
"املرشوع الصهيوين" ككل ،بفعل تدهور العالقة األمريكية-اإلرسائيلية ،برأيه ،وتنامي حركة
املقاطعة العاملية  ،BDSوذلك يف مقال نرشه يف صحيفة هآرتس ،قال فيه" :متكن الفلسطينيون
من تحقيق إنجازات مهمة عىل املستوى العاملي .إن الجامعات يف الغرب ،خاصة يف الواليات
املتحدة األمريكية ،هي حاضنات للقادة املستقبليني لتلك الدول .إننا نخرس الدعم إلرسائيل يف
العامل األكادميي .وتتزايد أعداد الطلبة اليهود الذين يبتعدون عن إرسائيل .ومنت الحركة العاملية
ملقاطعة ارسائيل وسحب االستثامرت منها وفرض العقوبات عليها... ، BDSوانضم إليها عدد غري
قليل من اليهود".

تنامي تأثري حركة BDS
من مؤرشات هذا التأثري املتصاعد لحركة املقاطعة  BDSاستطالع الرأي العام العاملي السنوي
( )GlobeScanالذي تجريه  BBCوالذي أظهر يف السنوات القليلة املاضية أن إرسائيل باتت تنافس
عىل موقع ثالث أو رابع أسوأ دول العامل سمعةً! هذا ينعكس بال أدىن شك ،تدريجياً ،عىل التجارة
اإلرسائيلية مع العامل.
كام ق ّدرت دراسة ملؤسسة "راند" األمريكية لألبحاث خسائر االقتصاد اإلرسائييل املتوقعة ج ّراء
استمرار حركة املقاطعة  BDSمبا يقارب  4.7مليار دوالر سنوياً يف السنوات العرش القادمة ،وهذا
تقدير محافظ ال يأخذ بعني االعتبار الخسائر غري املبارشة لالقتصاد اإلرسائييل.
لقد نجحت حركة املقاطعة  BDSيف إقناع العديد من الفنانني/ات واألكادمييني/ات والناشطني/ات
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يف شتى املجاالت مبقاطعة إرسائيل ،أو عىل االقل بعدم خرق معايري املقاطعة التي دعا إليها الشعب
الفلسطيني بغالبيته الساحقة منذ  .2005وتحقق حركة املقاطعة  BDSانتشارا ً يف الوطن العريب
كذلك .فبعد املجزرة اإلرسائيلية األخرية يف غزة ،صيف  ،2014انطلقت  BDSاألردن ،ومنذ أسابيع
انطلقت  BDSمرص ،ويف يوم األرض انطلقت حملة "املخيامت تقاطع" يف لبنان .وكانت BDS
املغرب قد انطلقت قبل أعوام ،وكذلك  BDSالكويت ،كام توجد حركة مقاطعة شعبية مهمة يف
لبنان وغريها.
يف األشهر القليلة املاضية فقط ،شهدنا إنجازات نوعية تعكس وصول حركة املقاطعة  BDSإىل
التيار العام يف الغرب .فقد تبنى االتحاد الوطني للطلبة يف بريطانيا (ميثل ماليني الطلبة) للمقاطعة،
وألغت املغنية األمريكية الشهرية لورين هيل عرضاً فنياً يف تل أبيب ،ووقع أكرث من ألف فنان/ة
وكاتب/ة يف بريطانيا عىل تعهد مبقاطعة إرسائيل ثقافياً.
ويف العامني األخريين بدأنا نرى تأثريا ً اقتصادياً متصاعدا ً للحركة ،فقد خرست رشكة "فيوليا" ،مثالً،
املتورطة يف مرشوع قطار يهدف إىل خدمة املستعمرات يف القدس املحتلة ،مليارات الدوالرات يف
عطاءات يف أوروبا والواليات املتحدة والكويت بسبب هذا التواطؤ .وكذلك خرست رشكة G4S
األمنية ،املتورطة يف سجون االحتالل وحواجزه العسكرية ومستعمراته ،عدة عطاءات وعقود يف أنحاء
العامل ،مام حدا برئيس الرشكة بالتعهد بعدم تجديد عقد الرشكة مع مصلحة السجون اإلرسائيلية
عندما ينتهي يف ( 2017حيث يتعرض األرسى الفلسطينيون ،مبن فيهم النساء واألطفال ،للتعذيب).
كام شهدنا بعض الرشكات األوروبية الضخمة يف بريطانيا وفرنسا واسكندنافيا تقاطع معارض
إرسائيلية للسالح ،وانسحبت رشكات أملانية وهولندية وبلجيكية وغريها من مشاريع إرسائيلية يف
األرايض الفلسطينية املحتلة عام  1967تطبيقاً لقوانني هذه البلدان وتحت الضغط الشعبي لحركة
املقاطعة.
وكانت بعض أكرب صناديق االستثامر األوروبية واألمريكية (كصندوق تقاعد الكنيسة املشيخية ،مثالً)
قد سحبت استثامراتها من رشكات متواطئة يف االحتالل وانتهاكات إرسائيل للقانون الدويل .كام
سحبت منذ أيام أكرب رشكة تأمني يف الرنويج استثامراتها من رشكتي "هايدلربغ" األملانية و"سيمكس"
املكسيكية لتورطهام يف نهب إرسائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية يف األرض املحتلة عام .1967
وكانت عدة جمعيات أكادميية يف الواليات املتحدة قد تبنت املقاطعة األكادميية الشاملة إلرسائيل،
بينام تبنت عرشات مجالس الطلبة يف الغرب مشاريع تدعو لسحب استثامرات الجامعات من
الرشكات املتورطة يف االحتالل اإلرسائييل.
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الحساسية للسياق
رغم سعينا لفرض مقاطعة شاملة عىل إرسائيل ،فإن املقاطعة تتبنى مبدأ “الحساسية للسياق” ،أي
احرتام حقيقة أن نشطاء املقاطعة يف كل موقع هم األكرث قدرة عىل تحديد الرشكات أو املؤسسات
التي يستهدفونها بحمالتهم وكيفية النضال للوصول إىل هذه األهداف املحلية .إن أغلبية حلفائنا يف
الغرب ،مثالً ،يستهدفون الرشكات املتورطة يف انتهاكات إرسائيل للقانون الدويل يف األرايض املحتلة
عام  1967فقط ،ولكن بعضهم بدأ يف تجاوز ذلك فتبنى املقاطعة الشاملة إلرسائيل ومؤسساتها
املتواطئة.
تضم حركة املقاطعة  BDSرشكاء إرسائيليني من القوى املعادية للصهيونية واملتفقة عىل نداء
املقاطعة بأكمله .ورغم قلة عددهم ،إال أن تأثريهم كبري وهام يف الحركة العاملية للمقاطعة .نعتز
بدورهم كرشكاء لنا يف مقاومتنا املشرتكة للنظام اإلرسائييل االستعامري والعنرصي وصوالً للحرية
والعودة وتقرير املصري.

التطبيع سالح إرسائيل األهم يف مواجهة BDS
إن التطبيع مع إرسائيل ،ككيان احتاليل ،استعامري وعنرصي ،ومع مؤسساتها وممثليها ،يع ُّد من
عنارص االسرتاتيجية اإلرسائيلية والصهيونية الساعية الستعام ِر عقولنا ،بعد النجا ِح يف استعام ِر ِ
أرضنا
وثقاف ِتنا .وقد تصاعدت موجة التطبيع بشكل هائل بعد التوقيع عىل اتفاقية "أوسلو" يف  .1993ويف
السنوات األخرية ،انترش التطبيع الرسمي العريب مع النظام اإلرسائييل ،إال إ ّن الشعب الفلسطيني
والشعوب العربية الشقيقة بغالبيتها الساحقة ال تزال ترفض التطبيع.
رغم كل محاوالت إرسائيل للنيل من حركة املقاطعة  BDSأو ترهيبها أو تشويه سمعتها ،فإن
الحركة ،التي تعرب عن ضمري شعبنا وتطلعاته للعيش بكرامة وبكافة حقوقه ،متيض بثقة نحو
اللحظة الجنوب أفريقية يف نضالنا من أجل االنعتاق من هذا النظام االستعامري والعنرصي.
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