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 مقدمة
حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض 

عاملية ، العقوبات عليها، حركة فلسطينية املنشأ
االستيطاني  االمتداد، تسعى ملقاومة االستعمار

جل تحقيق الحرية والعدالة أبارتهايد اإلسرائيلي، من واأل
إلى حق تقرير املصير لكل  وصواًل ،واملساواة يف فلسطين

 الشعب الفلسطيني يف الوطن والشتات.
نجازات يف مجال العديد من اإلقاطعة املققت حركة ح

وثقافيًا  النظام السياسي اإلسرائيلي، أكاديميًاعزل 
لى درجة ما اقتصاديًا، حتى بات هذا النظام إوسياسيًا، و

 اإلستراتيجية املحدقة به.يعتبر الحركة من أكبر التهديدات 
 

 : إنجازات املقاطعة الثقافية واألكاديميةحقائق
  ميثاق ىلع شخصية ثقافية وفنية بريطانية  1000توقيع

 للمقاطعة الثقافية إلسرائيل. 
  من أساتذة وطلبة وعاملي كلية الدراسات 73تصويت %

دعم املقاطعة ىلع فريقية بجامعة لندن الشرقية واأل
 األكاديمية إلسرائيل.

 كا الالتينية لحركة املقاطعة، يرانضمام مئات املثقفين يف أم
 يس البوليفي إيفو موراليس لهذا التحرك.ودعم الرئ

   انضمام املجلس التنفيذي لالتحاد الوطني للطلبة يف
 املقاطعة. لحركة، ماليين طالب 7 يمثل ، الذيبريطانيا

   أكاديمي يف جامعات إسبانيا، ومئات علماء  1200توقيع
األنثروبولوجيا والتاريخ يف الواليات املتحدة ىلع بيانات 

 ملقاطعة األكاديمية إلسرائيل.إلى اتدعو 
  فريقيا أانضمام عدد كبير من اتحادات الطلبة يف جنوب

واململكة املتحدة وبلجيكا وكندا وجامعات الواليات املتحدة 
 لحركة املقاطعة.

  100أكثر من من  لدعم حركة املقاطعة تاريخي نداءإصدار 
 .كيينيرناشط أسود ومنظمة تعنى بحقوق السود األم

  ىلع ًابريطاني ًاأكاديمي 343، وًاإيطالي ًاأكاديمي 168توقيع ،
 . عريضة لدعم املقاطعة األكاديمية إلسرائيل

 كوستيلو،  لفيسأو هيل إقدام فنانين كبار، من بينهم لورين
وسنوب دوغ، ىلع إلغاء عروضهم يف هيرون، -وغيل سكوت

 تل أبيب، أو رفضوا إقامتها باألساس.
  دعم غالبية الفنانين/ات واملثقفين/ات العرب املقاطعة

الثقافية إلسرائيل، ومن ضمنهم مرسيل خليفة وأميمة خليل 
 وأهداف سويف وغيرهم.

 القضايا الرئيسية
 نهاء االحتالل واالستتتعمار لكافة إ

 األراضتتي الفلستتطينية والعربية
 وتفكيك الجدار.

 فة إ كا هاء  كال الفصتتتتل أن شتتت
، عنصتتتري ضتتتد الفلستتتطينيينال

بتتالحق األستتتتاستتتي  واالعتراف
 يباملستتاواة الكاملة لفلستتطيني

 .48أراضي 
  قوق ح عم  حمتتايتتة ود ترام و ح ا

الالجئين الفلستتتطينيين يف 
التي هجروا  لى ديتتارهمإعودة ال

ستعادة ممتلكاتهم وفق  ،منها وا

 .194قرار 

 ؟BDSماذا تعني 
 ةمقتتاطعتت (Boycott:) وقف تشتتتمتتل 

مل عا يل مع الت عة ،إستتترائ قاط  وم
شركات سرائيلية، ال سات اإل س  واملؤ

طات ية والنشتتتا ياضتتت ية الر قاف  والث
 واألكاديمية.

 االستتتتثمارات ستتتحب (Divestment:) 
 املستتتثمرين ىلع لضتتغطا تشتتمل

 اإلسرائيلية الشركات مع واملتعاقدين
ية لدول طة وا لة جرائم يف املتور  دو

 نهاءإو ،استتتثماراتهم حجبل االحتالل
 الشركات. هذه مع تعاقدهم

 العقوبات فرض (Sanctions :) تشتتتمل 
 التتعستتتتكتتريتتة التتعتتقتتوبتتات فتترض

 جبارإ بهدف ا،موغيره واالقتصتتتادية
تالل ح قف ىلع اال تهتتاكتتات و ن  اال
 الفلسطينيين. ضد العنصرية

 



 
3 

  بناء ىلع نداءات داعمة لذلك  ،إنهاء صفقة رعاية إسرائيليةب "ساو باولو"قام مهرجان ، 2004عام اليف
 من غالبية الفنانين/ات املشاركين/ات.

 
 حقائق: إنجازات املقاطعة االقتصادية 

 انسحاب الشركات األوروبية فيوليا (Veolia ) وأورانج(Orange) و(CRH من السوق اإلسرائيلي بالكامل بعد حمالت )
 كبيرة ضدها. 

  تعرض شركة(HP)  مليون دوالر، بعد تبني أكبر اتحاد طالبي يف الهند لحركة املقاطعة. 120لخسارة 
  مليون دوالر مع إسرائيل، تحت ضغط االحتجاجات الشعبية ىلع  500ألغت الهند صفقة عسكرية بقيمة

 اإلسرائيلي.  -التعاون الهندي 
 أنهت شركة الطيران الكندية (Air Canada)  إندستريز"  الدوالرات مع شركة "إيروسبيستعاقدًا بماليين

 اإلسرائيلية لألنظمة الجوية والعسكرية.
  شركات أردنية عقودها مع شركة  7أنهت(G4S) املتورطة يف جرائم االحتالل. األمنية 
 عقودًا يف البرازيل واألرجنتين والبرتغال وهولندا نتيجة  ت"خسرت شركة املياه اإلسرائيلية العامة "ميكورو

 الت املقاطعة ضدها. حم
 وبيل غيتس،  ،ودانسكي، وأثرياء، بمن فيهم جورج سوروس قامت بنوك أوروبية كبرى، من ضمنها نوريدا

بسحب استثماراتهم من الشركات التي 
 تستهدفها املقاطعة.

  أقدم مستثمرون دوليون، بمن فيهم
 ،الكنيسة املشيخية يف الواليات املتحدة

والكنيسة املنهجية، وصندوق التقاعد 
وحكومات النرويج  ،(PGGM) الهولندي

ولوكسمبورغ ونيوزلندا، ىلع سحب 
استثماراتهم من شركات متورطة يف 

 .االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي
 

 التوصيات
 يف األراضي  تنفيذية متخصصة ملتابعة االلتزام بمقاطعة البضائع اإلسرائيلية تشكيل جهات رقابية

 الفلسطينية.
  وتحويلها إلى حركة شعبية يف مختلف مناطق التواجد الفلسطيني. ، قاطعةاملتعزيز دور حركة 
  عن طريق تكثيف الحمالت املناصرة  ًا،ودولي ًاقاعدة مناصرة ضاغطة عربيإلى توسيع القاعدة الشعبية للوصول

 ألهداف املقاطعة والضغط ىلع صناع القرار.
 

 املصادر
  إسرائيل. موقع حركة مقاطعةwww.bdsmovement.net 
 BDS 30/11/2017، العربي الجديد، ... تعّرف عليها تسّبب خسائر باملليارات لالحتالل اإلسرائيلي .bit.ly/2M074bU 


