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شكر
ال بـ ّد يل مـن أن أبـدأ أوالً بشـكر مـن كان لـه الفضـل يف إنجـاز هـذا البحـث املتواضـع ،وأ ّول عرفـانٍ
منص ٌة
لصديقـي رازي النابلسي ،الـذي منحنـي هـذه الفرصـة ألضـع بعضـاً من فكري على الورق ،فهـي ّ
ال يصعدهـا ُ
كثر .وال أنسى كل مـن عمـل على إخـراج هـذا العمـل ،وبخاصة مـن أكرمتنـي مبالحظاتها
القيّمـة يف أول مراحـل التحريـر.
فإن آخـذ من طاليب
فضـل على الطالـب ،فـإن للطالـب فضلاً عىل معلمـه .وكام أُعطـيّ ،
وكما للمعلّـم ٌ
وألن أؤمـن بـأ ّن التعليـم هـو عمليّ ٌة تشـاركي ٌة بني الطالـب واملعلم ،فـإ ّن أكرث ما
وأغـرف مـن نبوغهـمّ .
وأخص بالشـكر من كانـت طالبتي بانا
طليب.
فكـري هو نتاج نقاشـايت املتكـررة مع ّ
أملـك مـن رأسما ٍل
ّ
ٍّ
أبـو ال ُزلـف ،التـي كان يل الرشف والفائدة أن أكون أحد مرشـديها أثناء كتابتها رسـالة التخ ّرج .ورسـالتها
التـي تطّرقـت إىل سياسـات الغسـيل األخضر التي ميارسـها الكيان ومامرسـاته البيئية االسـتعامرية ،كان
لهـا أثـر كبير يف زيـادة اطّالعـي يف هـذا املجـال ،ونقاشـايت املتعـددة معهـا صقلـت نظـريت لكثير مـن
جوانب تلـك القضية.
وأُجمـل عرفـاين أخيرا ً بشـكر مـن تنتظـر هنالـك خلـف الحـدود ،مـن تبقـى شـاخص ًة نحـو وطنها عىل
ٍ
أمـل العـودة .إىل صديقتـي التـي بـدأت بحثـي هذا بالتفكري معها سـويّاً
بصـوت مرتفـع يف مطبخ بيتها
يف الشـتات القريـب .وأفضـل مـن تصـادق يف هذه الحياة من تسـتطيع أن تفكّر معه سـويّاً .إىل أسـيل
ال ّنبايل ،شـكرا ً . ...

توطئة

يصــدر املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلس ـراتيجية (مســارات) ،هــذا الكتــاب،
ضمــن برنامــج دراســة املــروع الصهيــوين ،الــذي أطلقــه املركــز لفهــم املــروع الصهيــوين ،وطبيعــة
الدولــة واملجتمــع اإلرسائيليــن ،وصــرورة تطورهــا بصــورة نقديــة .ويهــدف الربنامــج ،إىل تحقيــق
فهــم مع ّمــق لطبيعــة وأهــداف وديناميــات ســيطرة النظــام الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين ،وفهــم
التناقضــات داخــل املــروع عــى طريــق امتــاك رؤيــة وطنيــة للمــروع التح ـ ّرري الفلســطيني.
يعــد برنامــج دراســة املــروع الصهيــوين الــذي يــرف عليــه فريــق بحثــي متخصــص ،مك ّمـاً لربامــج
«مســارات» كمركــز أبحــاث سياســات ودراســات إس ـراتيجية ،إذ ال ينفصــل عــن الربامــج األخــرى يف
املركــز ،كربنامــج الدراســات الفلســطينية ،وبرنامــج الدراســات العربيــة والدوليــة ،بــل مك ّمــل لهــا
مــن حيــث جوهــره السياســايتّ .وستشــمل كافــة اإلصــدارات بدائــل سياســات فلســطينية ملواجهــة
السياســات اإلرسائيليــة ومنظومــات الســيطرة االســتعامرية بهــدف تفكيكهــا وإحباطهــا.
وباإلضافــة إىل هدفــه العــام ،يســعى الربنامــج أيض ـاً إىل توظيــف طاقــات الكفــاءات الفلســطينية يف
الوطــن والشــتات للمســاهمة يف بنــاء روايــة فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام الصهيوين
االســتعامري االســتيطاين عــى أرض فلســطني ،وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك املــروع الصهيــوين
عــر تحويلــه إىل مــروع خــارس بالرتكيــز عــى نقــاط ضعفــه ،والتناقضــات يف داخلــه ،واســتعادة إطــار
الـراع التحــرري ضــد النظــام االســتعامري االســتيطاين ،وتنميــة وتطويــر مهــارات التفكــر اإلسـراتيجي
لــدى الباحثــن الشــباب ،ومنحهــم اآلليــات الالزمــة لفهــم املــروع الصهيــوين ،واملجتمــع اإلرسائيــي
عامــة.
مركز مسارات
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ُم َل َّخص
ٍ
العـام  2005يف محاولـ ٍة لخلـقِ حـر ٍ
جديـد يف سـبيلِ
اك نضـا ٍّيل
سـت حركـ ُة مقاطعـ ٍة فلسـطيني ٍة يف ِ
تأس ْ
َّ
ٍ
رضبـات موجعـ ٍة لصـور ِة
َّنـت حركـ ُة املقاطعـ ِة مـ ْن توجيـ ِه
الوصـو ِل للحقـوقِ الفلسـطين َّي ِة .وقـ ْد متك ْ
وسـيَبدأُ
ِ
ِ
واألكادميي والثقا ِّيف ،ومجا ِل
االقتصادي
الرضبـات يف املجا ِل
الكيـانِ  ،إضافـ ِة إىل
ِّ
العالقات العا َّمةَ .
ِّ
البحـثُ يف الفَصـلِ األ َّول بتَفصيـلِ َح َم ِ
َسـطيني ضـد الصهيونية ،مع
لات املُقَاطعـة يف تاريـخ ال ِّنضا ِل ال ِفل
ّ
السـيايس َواالق ِتصـا ِد ّي واالجتامعي.
نـي –
ّ
وضعهـا يف ِسـيا ِقها ال َز َم ّ
يف الجـزء الثـاين مـن الفصـل األول ،سـيصل الباحث إىل حركـة املقاطعة الفلسـطينية املعارصة ،وسـيقوم
واقعـي .وسـيطرح الفصـل
البحـث مبحاولـة فهـم إستراتيجياتها ووضـع إنجازاتهـا وتحدياتهـا يف سـياق
ّ
بعـض نقـاط ضعـف حركـة املقاطعة مـن الناحيـة العمليـة واإلستراتيجية والخطابية.
السـلمي ،ت َدا َعـت املؤسسـاتُ الصهيونيَّـ ُة يف
حصـل عليـ ِه هـذا الحـر ُاك
َ
العاملـي الـذي
ِ
وبسـبب الزخـمِ
ُّ
ِّ
ٍ
اتيجيات ملواجهـ ِة حركـ ِة املقاطع ِة الناشـئ ِة .ففي الفصل الثاين ،سـيتّجه
الكيـانِ وخارجِـ ِه إىل بلْـو َر ِة إستر
البحـث إىل تفصيـل السياسـات الصهيونيـة ملحاربة حركـة املقاطعـة يف محاولة لفهمهـا ،وتحديد كوامن
وسيقسـم الفصـل السياسـات الصهيونيـة إىل ثالثـة
قوتهـا وضعفهـا ضمـن السـياق السـيايس الحـايل.
ّ
ِ
ِ
هجوم
وحمالت
حمالت إعاد ِة َو ْسـمٍ للكيـانِ ،
ين
أصعـدة ،حيـث
ٍ
ْ
تنوعـت اإلستراتيجياتُ الصهيونيَّ ُة ما ب َ
ِ
ِ
الضغـط الصهيون َّيـ ِة ،لتجريمِ املشـارك ِة يف املقاطع ِة
مجموعات
رش على نشـطا ِء املقاطع ِة َواسـتغال ِل
مبـا ٍ
الهجومـي .ويَ ْهـ ُد ُف
والدعـو ِة إليهـا .وبعـ َد أ ْن بـدأَ الكيـا ُن باتخـا ِذ
َ
مواقـف دفاعيـ ٍة ،ات َّ َجـ َه إىل املوقـعِ
ِّ
ِ
اتيجيات الكيانِ يف مجابهـ ِة حرك ِة املقاطع ِة كهدف رئييس .وسـيتطرق
البحـثُ إىل تفصيـلِ وتحليـلِ إستر
الفصـل يف نهايتـه إىل عمـل آلـة الدعايـة الصهيونيـة يف قـاريت أفريقيا وأميركا الالتينية.
ِ
ِ
اتيجيات
تفكيـك اإلستر
ويقترح البحـثُ يف الفصـل الثالـث ُسـ ُبالً لتطويـ ِر حركـ ِة املقاطعـ ِة لتتمكـ َن م ْن
ُ
الصهيون َّيـ ِةَ ،والوصـو ِل إىل أهدا ِفهـا املعلنـ ِة ،ورمبا رضورة إعادة صياغة تلك األهـداف كجزء من املراجعة
اإلستراتيجية ملسـتقبل حركـة املقاطعـة وسـياقه النضـايل .وسـيبدأ الفصـل بوضـع حركـة املقاطعـة
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السياسات َّ
ِّ

الفلسـطينية يف إطـار املقارنـة مـع نظريتهـا الجنـوب أفريقيـة .وعلى الرغـم مـن أن الباحـث ال يعتقـد
أنـه مـن الفائـدة مقارنـة طبيعـة النضـال الجنـوب أفريقـي بذلك الفلسـطيني ،ألسـباب ذكـر بعضها يف
الفصـل الثالـث ،ولك ّنـه يـرى جـواز مقارنة الوسـائل بعد فهم السـياقات املتفاعلـة معها .ومبـا أ ّن حركة
املقاطعـة أعلنـت اسـتلهامها من حركـة املقاطعة الجنوب أفريقية ،لذلك سـتقوم هذه الدراسـة مبحاولة
فهـم نقـاط القـوة ونقـاط الضعف لحركـة مقاطعة نظام الفصـل العنرصي .ويف الجزء الثـاين من الفصل
الثالـث ،سـيقوم الباحـث مبحاولـة وضـع حـراك املقاطعـة ضمـن سـياق النضـال الفلسـطيني ،ومحاولة
اسـترشاف نقـاط ضعفهـا وقوتها مـن خالل:
•مقارنتها مع استنتاجات عملية ونظرية عن مدى نجاعة حركة املقاطعة الجنوب أفريقية.
•فهـم حركـة املقاطعـة ضمـن سـياق النضـال الفلسـطيني والوضـع السـيايس واإلستراتيجي
املتغير يف املنطقـة والعـامل.
ّ
•قيـاس نجاعـة حركـة املقاطعـة مسـتنبطاً مـن نظريـات يف العلـوم السياسـية والحـركات
االجتامعيـة.
َوسـتجمل الدراسـ ُة باقرتاحـات عـدة تبـدأ بوضـع الحركـة ضمـن سـياق النضـال الفلسـطيني ،وإيجـاد
ٍ
تحالفـات إستراتيجي ٍة جديد ٍةَ ،وتطويـ ِر القدمي ِة لتتلاء َم م ْع
اإلطـار العملي الجامـع ،لتنطلـق نحـو خلقِ
التغير ِ
الخطـاب وإعطائِهـا أهميـ ًة أك َرب لدورِهـا ِف إنجا ِح
ات السياسـيَّ ِة الحاليَّـ ِة ،إضافـ ًة إىل تطويـ ِر لغـ ِة
ِ
ِ
خلـف حركـ ٍة تحرريَّ ٍة شـاملة.
َحشْ ِـد
الطاقـات َ
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مقدمة
ّ

موجز لتاريخ المقاطعة الفلسطينية
يعـود تاريـخ املقاطعـة الحديـث يف املـدن والقـرى الفلسـطينية إىل عرشينيـات القـرن املنصرم ،حيـث
قامـت الحـركات الوطنيـة والثوريـة إبـان االحتلال الربيطـاين بحثِّ الفلسـطينيني عىل مقاطعـة البضائع
الصهيونيـة التـي مـا لبثـت أن تغلغلـت يف أسـواقهم .وكان لتكثيـف حـركات االسـتيطان الصهيـوين يف
فلسـطني ،دور كبير يف زيـادة حنـق السـكان األصليين ،فما فتئـت البضائـع الصهيونية تنافـس نظرياتها
الفلسـطينية مـن حيـث الجـودة والسـعر ،حيـث امتـازت املؤسسـات الصناعيـة الصهيونيـة باسـتخدام
أسـاليب وآالت حديثـة ومتطـورة جلبوهـا معهـم مـن أوروبـا ،خفّضـت من تكلفـة اإلنتـاج إىل حد كبري
(أبـو النمـل.)99 :2004 ،
انعكـس ذلـك ،أيضـاً ،على املنتوجـات الزراعية ،وعىل رأسـها الربتقـال اليافـاوي (الزاملي،)186 :2016 ،
توسـع مصادرة
الـذي كان ميثـل أحـد أهـم الصـادرات الزراعيـة الفلسـطينية إىل الدول األوروبيـة .ومع ّ
سـلطات االحتلال الربيطـاين أرايض الفالحين الفلسـطينيني (العـودة ،)85-84 :2007 ،ومنـح الصنـدوق
القومـي اليهـودي األرايض الزراعيـة يف فلسـطني (نجـم )84 :299 ،لصالـح الحركـة االسـتيطانية تنفيـذا ً
ملـا جـاء يف البنـد السـادس لصـك االنتـداب (العـارف ،)589 :2007 ،توغّلـت السـيطرة الصهيونيـة يف
القطـاع الزراعـي وصادراتـه ،فبـدأ املواطـن باإلحسـاس بالضائقـة االقتصاديـة (.)Pappé, 2006, p. 97
وعلى الرغـم مـن أن االسـتيطان الصهيوين بدأ يف فلسـطني يف سـبعينيات القرن التاسـع عرش بتسـهيالت
مـن الدولـة العثامنيـة (نصيرات ،)44 ،41 :2014 ،فـإن قـدوم االحتلال الربيطـاين شـهد تكثيفـاً للهجرة
االسـتيطانية الصهيونيـة ومأسسـة املشروع الصهيـوين بالسـيطرة على القطاعـات الحيويـة يف فلسـطني.
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فكانـت مشـاريع التنميـة االقتصادية تهدف ،بشـكل أسـايس ،إىل متكني املسـتوطنات الصهيونية الناشـئة
والنهـوض بهـا (.)Pappé, 2006, p. 94
كانت أول محاولة جلية للحركة الوطنية الفلسـطينية السـتخدام املقاطعة سلاحاً ضد القوة املسـتعمرة
يف سـنة  ،1922عندمـا قاطـع الفلسـطينيون انتخابـات املجلـس الترشيعـي (الكيـايل )167 :1990 ،التـي
نظمهـا االحتلال الربيطـاين بغيـة متكني املسـتعمرين الصهاينـة من املؤسسـات العامة .تبـع ذلك حملة
ملقاطعـة مشروع توليـد الكهربـاء الـذي عهدت به سـلطات االحتالل الربيطـاين إىل الحركـة الصهيونية.
وبقيـت حملات املقاطعـة املختلفة ،آنذاك ،قارصة لعدم نضوج األحزاب واألطر السياسـية الفلسـطينية،
وفقدانهـا إلستراتيجية شـاملة وواضحـة ملواجهـة املـد الصهيـوين .ولكـن ،سـاعدت بدايـة نشـأة وتطور
الصحافـة الفلسـطينية ،بدايـات العرشينيات مـن القرن املنرصم ،على النهوض بالعمل السـيايس وزيادة
الوعـي الشـعبي ،وصـوالً إىل العـام  1936الذي شـهد ذروة الوعي الشـعبي والتطور الحزيب يف فلسـطني،
فأُ ْعلِـن العصيـان املـدين ،ودخـل الفلسـطينيون يف حملـة مقاطعـة لـكل أوجـه الحيـاة التـي سـيطرت
عليهـا سـلطات االحتلال الربيطـاين ،حتـى تدخلـت الحكومـات والوجهـاء العـرب بطلـب مـن املندوب
السـامي الربيطـاين ،وأقنعـت القيادات الفلسـطينية بإيقـاف اإلرضاب ،واللجوء إىل التفاوض مع سـلطات
االحتلال ،مـا مكّـن القـوات الربيطانيـة مـن تحقيـق انتصاراتها عىل الثـورة املسـلحة الفلسـطينية ،التي
فقـدت املسـاندة الشـعبية الفعليـة ،فما لبثـت أن انتهـت الثـورة العـام  ،1939بعـد أن دقـت الحـرب
العامليـة الثانيـة أبوابهـا (املصدر السـابق ،ص.)304-260
ومـع اقتراب رحيل قوات االحتالل الربيطاين عن فلسـطني ،أمتت املليشـيات الصهيونية من اسـتعداداتها
للسـيطرة الكاملة عىل فلسـطني .فكان للصهاينة السـيطرة االقتصادية عىل فلسـطني من خالل املصانع
الحديثـة ،ومينـاء تـل أبيـب الذي أُن ِْشـئ ملد جسـور عالقـات اقتصادية مـع دول أوروبا والعامل مسـتقلة
عـن االقتصـاد الفلسـطيني ومكوناتـه .وحصلـت املليشـيات الصهيونيـة على تدريـب وتسـليح عـا ٍل،
إضافـة إىل متـرس أفرادهـا مـن خلال املشـاركة بالوحدات اليهوديـة التي حاربـت يف الحربين العامليتني
إىل جانـب الجيـش الربيطاين.
وبعـد تأسـيس جامعـة الـدول العربيـة ،وعقـب انتهـاء الحـرب العامليـة العـام  ،1945أعلنـت الـدول
العربيـة عـن حملـة مقاطعـة للمنتجـات الصهيونيـة ،ولكـن تلـك الحملـة أتـت متأخـرة ،ففـي أواخـر
العـام  ،1947بـدأت الحركـة الصهيونيـة بشـن حربها للسـيطرة عىل القـرى واملدن الفلسـطينية ،فقامت
بارتـكاب املجـازر ،وتهجير أكرث من نصف الفلسـطينيني حتى قبل انسـحاب القـوات الربيطانية .وكانت
الـدول العربيـة قـد ربطـت تدخلهـا الرسـمي يف فلسـطني باالنسـحاب الربيطـاين يف  15أيـار  ،1948حني
أعلنـت املليشـيات الصهيونيـة قيـام دولـة «إرسائيـل» ،فجـاء التدخـل العريب متأخـرا ً مجـددا ً (الخالدي،
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 .)27 :1998وبعـد اسـتكامل سـيطرة املليشـيات الصهيونيـة على مـا يقـارب الــ  ٪78مـن األرايض
الفلسـطينية ،منتصـف العـام  ،1949انتظـرت الجامعـة العربيـة حتـى الخمسـينيات إلنشـاء مكاتـب
مقاطعـة الكيـان بشـكل رسـمي .وكانـت لبنـان مـن أوىل الـدول التي سـنت قانونـاً للمقاطعـة يف العام
ٍ
بنصـوص قانونيـة مشـابهة.
( 1955قانـون مقاطعـة إرسائيـل .)1955 ،وتبعتهـا الـدول العربيـة األخـرى
فشـهدت تلـك السـنوات تحـول املقاطعـة مـن سلاح محيل إىل سلاح إقليمـي يسـعى إىل التضييق عىل
الكيـان الصهيـوين ،ومعاقبـة الشركات العامليـة الداعمـة لها.
واسـتمرت الحكومـات العربيـة بفـرض املقاطعـة على دولـة العـدو حتـى مثانينيـات القـرن املـايض،
حيـث قـام الرئيـس املصري أنـور السـادات بتوقيـع اتفاقيـة كامـب ديفيـد ،التـي آذنـت بتخلي مصر
عـن القضيـة الفلسـطينية ،فتـم إلغـاء بنود املقاطعـة من القانـون املصري العـام Gilat, 1992,( 1980
 .)p. 75وتباعـاً ،بـدأت الـدول العربيـة بإلغـاء مقاطعـة الكيـان الصهيـوين بعـد تطبيع منظمـة التحرير
الفلسـطينية للعالقـات مـع دولـة العـدو عىل إثر توقيـع اتفاقية أوسـلو العام  .1993وشـهدت انتفاضة
 1987حملات مقاطعـة شـعبية يف فلسـطني كان لهـا األثـر الكبير يف إلحـاق الضرر مبنظومـة السـيطرة
ُـت بريـق االنتفاضـة ،ودخلـت القضيـة الفلسـطينية يف حـا ٍل جديـدة اتسـمت
اإلرسائيليـة ،إىل أن خف َ
بالتطبيـع االقتصـادي والسـيايس واألمنـي مـع الكيـان الصهيوين.
وأدت حالة التطبيع الناشـئة إىل هدم أسـس املقاطعة يف فلسـطني والدول العربية يف تسـعينيات القرن
املنصرم ،وبـدأ الكيـان الصهيـوين بجهـود لتبييـض صورتـه يف العـامل ،وبين الشـعوب العربيـة ،من خالل
الربامـج والنشـاطات التطبيعيـة التـي زادت واتسـعت ،بدعـم رسـمي فلسـطيني أحياناً ،على الرغم من
املجـازر املتكـررة يف التسـعينيات ،وذلـك إىل أن اشـتعلت رشارة انتفاضـة األقصى العـام  ،2000وبـدأت
آلـة الحـرب الصهيونيـة بتدميرٍ
منهجـي للقرى واملـدن الفلسـطينية ،وارتـكاب املجزرة تلـو األخرى ،إىل
ٍّ
أن وصلـت ذروتهـا العـام  2002يف مجـزرة مخيـم جنين .فبـدأت تنشـط حـركات املقاطعة مـن جديد،
وهـذه املـرة يف الـدول األوروبية وأمريكا الشمالية.
وكانـت بدايـة حملات املقاطعـة املنظمـة يف الجامعـات الربيطانيـة التـي أصـدرت بيانـاً تدعـو فيـه إىل
مقاطعـة الكيـان الصهيـوين أكادمي ّيـاً العـام  .2003وتبع ذلـك إعالن بيـانِ املقاطعة األكادمييـة والثقافية
العـام  ،2004ومـن ثـم أطلقـت املؤسسـات األهليـة الفلسـطينية العام  2005نـداء املقاطعة ،مبا سـمي
«حركـة مقاطعـة إرسائيـل وسـحب االسـتثامرات منهـا وفـرض العقوبـات عليهـا  »)BDS( -التـي كانت
بإلهـام مـن حركة املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة (.)Barghouti, 2011
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حركات المقاطعة في التاريخ
مصطلـح «مقاطعـة» متسـع األفـق ،وقد يشـمل الكثري مـن الحمالت االجتامعية والسياسـية ،مبا يشـمل
اإلرضابـات املختلفـة .فاملقاطعـة لغويّـاً هي «االمتنا ُع عـ ْن معامل ِة اآلخريـ َن اقتصاديـاً أَو اجتامعياً ِوف َْق
ْـض التعا ُملِ م ْع
امعـي َم ْرسـوم» 1.ويف املوسـوعة العربيـة ،فـإ َّن املقاط َعـة االقتصاديـة هـي « َرف ُ
نِ ٍ
ظـام َج ٍّ
ٍ
شـخص أو منظَّمـ ٍة أو دولَـة» (املوسـوعة العربية العامليـة .)561 :1999 ،إذا ً ،ميكننا أن نع ِّر َف «املقاطعة
الفلسـطينية» بفعـل االمتنـاع عـن معاملـة املسـتعمر اقتصاديّـاً أو اجتامعيّـاً أو أكادمييّـاً أو ثقافيّـاً أو
2
جامعي متفـقٍ عليه فلسـطين ّياً.
نظـام
سياسـ ّياً وفـق ٍ
ٍّ
ولـو عدنـا إىل األوراق التاريخيـة لوجدنـا حملات مقاطعـة عـدة ،وقـد يكون من أشـهرها عربيّـاً ،حملة
نبـي اللـه مح ّمد
مقاطعـة قبيلـة قريـش يف مكـة لبنـي هاشـم –وهـم أحـد بطـون قريـش -حيـث بـدأ ّ
بنشر دعوتـه علنـاً ،وقـد قـام النجـايش ملـك الحبشـة بحاميـة أتبـاع النبـي ،مـا أثـار مخـاوف القيادات
التقليديـة لقبيلـة قريـش مـن فقـدان مكانتهم السياسـية واالقتصاديـة يف املدينة .ف ُعلّقـت عىل جدران
الكعبـة صحيفـ ٌة تدعـو سـائر القبائـل إىل مقاطعـة بنـي هاشـم اقتصاديّـاً واجتامعيّـاً لدفعهـم إىل رفـع
الحاميـة القبليـة عـن النبـي محمـد ،واسـتمرت تلـك املقاطعـة ثلاث سـنوات ،وانتهـت دون تحقيـق
أهدافهـا (ابـن كثير.)98 :1966 ،
وعلى الرغـم مـن أن املقاطعـة السياسـية واالقتصاديـة اسـتخدمت مـرارا ً عبر التاريـخ كمقاطعـة
تجـار فيالدلفيـا لإلمرباطوريـة الربيطانيـة العـام  ،1769ومقاطعـة مواطنـي مدينـة ميلان لإلمرباطوريـة
ُـت» – ( )Boycottاملرادفة لكلمة مقاطعـة ،مل تدخل معجم
النمسـاوية العـام  ،1848فـإ ّن كلمـة «بويك ْ
اللغـة اإلنجليزيـة ّإل أواخـر القـرن التاسـع عشر .ويعـود أصل الكلمـة إىل حـرب األرض يف إيرلندا .ومل
تكـن تلـك الحـرب تقليديـ ًة مبفهومهـا الدموي ،ولكنهـا كانت ثورة فالحـي إيرلندا ضـد اإلقطاعيني ،ففي
العـام  ،1880تكبـد املوسـم الزراعـي يف مقاطعـة ميـو خسـائ َر فادحـةً ،ما حـدا بالفالحني –الذيـن كانوا
طلـب إىل النبيل إيرين بتخفيـض اإليجار
يسـتأجرون األرض التـي يزرعونهـا مـن اإلقطاعيين– إىل إرسـال ٍ
بنسـبة ال ُربْـع ،ولكنـه رفـض الطلب ،وأصـدر أمرا ً لوكيـل أراضيه النقيب تشـارلز بويك ُْت بطـرد الفالحني
مـن أراضيهـم .وعلى إثـر ذلك ،قـررت رابطـة األرض الوطنية اإليرلندية ،شـن حملة مقاطعـة اجتامعية
ُـت ،وشـملت املقاطعـة كل جوانب الحيـاة ،فقد رفض سـاعي الربيد مثالً
واقتصاديـة ضـد النقيـب بويك ْ
ُـت إىل اسـتجالب فالحني مـن املقاطعـات اإلنجليزية للعمل
إيصـال الرسـائل إىل النقيـب .واضطـر بويك ْ
يف أرايض النبيـل إيـرين تحـت حامية الجنـود اإلنجليز .فوصلت كلفة حصد املحصـول إىل حوايل عرشين
1
2

املنجد يف اللغة العربية املعارصة .)2001( .طبعة ثانية .بريوت :دار املرشق ،ص .1170
النظــام الجامعــي املرســوم يف حالــة حركــة املقاطعــة ( )BDSهــو نــداء املقاطعــة ،ويف حــال حمــات املقاطعــة الفلســطينية عــر التاريــخ،
ســنعتمد املراســيم املختلفــة التــي دعــت إىل املقاطعــة أو وجهتهــا يف حينــه.
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ُـت أن رحـل عـن املقاطعـة مـع عائلتـه ،وكان لتلـك الحملـة
ضعـف قيمتـه .ومل يلبـث النقيـب بويك ْ
أثـر كبير على تفكيـك النظـام اإلقطاعـي يف إيرلنـدا ،وإعـادة توزيـع األرايض على الفالحين .فأصبحت
الصحافـة العامليـة تسـتخدم مصطلـح « »Boycottلوصـف حملات املقاطعـة الطوعيـة الجامعيـة ذات
األهـداف السياسـية أو االجتامعيـة (.)O’Dowd, 2016
ورمبـا تكـون أشـهر تلـك الحملات يف العصر الحديـث هـي حملـة مقاطعـة نظـام الفصـل العنرصي يف
جنـوب أفريقيـا .وقـد انطلـق نـداء املقاطعـة العـام  1959مـن لنـدن ،حيـث اجتمـع ناشـطون أفارقـة
وأوروبيـون وطالبـوا دول العـامل مبقاطعـة دولـة البيـض يف جنـوب أفريقيـا اقتصاديّـاً وأكادمي ّياً وسياسـ ّياً
ورياضيّـاً (“ .).AAM Archives Committee”, n.dوقـد سـيطرت األقليـة األوروبية يف جنوب أفريقيا
لسـنوات قبـل انتخابـات  1948حين وصـل الحـزب القومـي إىل الحكم ،وأعلن رسـم ّياً عـن تطبيق حكم
الفصـل العنصري ،الـذي سـمي األبارتهايد وهي كلمـة أفريكانية –لغـة جنوب أفريقيـة– تعني الفصل.
وعلى الرغـم مـن كثرة األمثلة على أنظمة وكيانات أقـ ّرت قوانني عنرصيـة ضد السـكان األصليني كحالة
مثلا ،فـإ ّن إعالن الحزب القومي الرسـمي عنـد فوزهـم بانتخابات 1948
الكيـان الصهيـوين يف فلسـطنيّ ،
بأنهـم سـيقومون بتطبيـق نظام فصلٍ
عنرصي وتسـميتها مبسماها ،كان له أثر بلفت النظر للمامرسـات
ٍّ
العنرصيـة يف ذلـك البلـد (.)Clark & Worger, 2016, p. 3
انطلقـت حملـة مقاطعـة نظـام جنـوب أفريقيا كمؤسسـة بريطانية سـميت أوالً بحركـة املقاطعة ،ومن
ثـم تـم تغيير اسـمها لحركـة مناهضـة الفصـل العنصري عقـب مجـزرة شـارب فيـل العـام  ،1960التي
قتـل فيهـا  69متظاهـرا ً مـن السـود ،والذيـن توجهـوا إىل مقـر الرشطـة لالحتجـاج على قوانين عنرصية
جديـدة ،ويف ذلـك العـام َّأسـس املؤمتـر األفريقـي جناحـه املسـلح «رمـح األمـة» ،للمشـاركة يف كفـاح
شـعوب جنـوب أفريقيـا األصالن ّيين ،وكان مـن ضمن مؤسسي هذا الفصيل نيلسـون مانديلا ،الذي كان
1
يؤمـن بـأن األدوات غير العنيفـة لـن تسـتطيع وحدهـا تحقيـق الحرية.
بـدأت حركـة مقاطعـة جنـوب أفريقيـا كحركـة مقاطعـة اقتصاديـة ،دعـت إليها أيضـاً األمـم املتحدة يف
قـرار الجمعيـة العامـة رقـم  1761العـام  ،1962ويف قراراتهـا الالحقـة .وتطـورت الحركـة إىل مقاطعـة
سياسـية ،حيـث مـا لبثت جنـوب أفريقيا أن طُـردت من اتحـاد دول الكومونولث العـام  ،1961ومن ثم
تطـورت إىل دعـوات ملقاطعـة عسـكرية .واسـتمر األفريقيـون بالتجنيـد لحركـة املقاطعـة ،التي سـارت
بجانـب كفاحهـم املسـلح حتـى انتهاء نظـام الفصـل العنرصي العـام .1994
وعلى الرغـم مـن اتسـاع رقعـة املقاطعـة ،فإنهـا مل تكـن كافية إلسـقاط نظام الفصـل العنرصي ،فاشـتد
الكفـاح املسـلح ،وبخاصـة يف سـنوات الثامنينيـات .ومل تبـدأ الـدول العظمى مبقاطعة النظـام يف جنوب
1

.Manifesto of Umkhonto we Sizwe, http://www.anc.org.za/content/manifesto-umkhonto-we-sizwe
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أفريقيـا رسـم ّياً إال مـع دخـول العقديـن األخرييـن من القـرن املنرصم ،حيث شـهدت تحوالً عامليـاً ناحية
رفـض العنرصيـة ،وبخاصـة تلـك املو ّجهـة ضـد املواطنين مـن أصـول أفريقيـة ،ففـي الواليـات املتحـدة
األمريكيـة مل تعـد املامرسـات العنرصيـة أو حتى الربامج الفكاهيـة العنرصية مقبولـة مجتمع ّياً ،وانعكس
ذلـك على الحالـة الجنـوب أفريقية ،حيـث متت الدعوة إىل انتخابـات العام  ،1994وقد فـاز فيها املؤمتر
الوطنـي األفريقـي ،مؤذنـ ًة بانتهـاء نظـام الفصل العنرصي رسـم ّياً يف تلك الدولة .وسـبق سـقوط النظام
تغيرات سياسـية واقتصاديـة جذريـة على مسـتوى العـامل ،كسـقوط جـدار برلين،
يف جنـوب أفريقيـا ّ
وانتهـاء الحـرب البـاردة ،بتفكك املعسـكر الشـيوعي واالتحاد السـوفييتي.
وبعـد أحـد عشر عامـاً على إعلان انتصـار الحركـة النضاليـة يف جنـوب أفريقيـا ،أطلقـت مؤسسـات
املجتمـع املـدين يف فلسـطني نـداء املقاطعـة ،مسـتلهم ًة مـن حركـة املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة ،وعلى
الرغـم مـن بعـض أوجـه الشـبه ،حتّـم السـياق السـيايس واالقتصـادي املختلـف على الحركـة ،مجابهـة
تحديـات كبيرة على الرغـم مـن النجاحـات التـي حققتهـا على مـدى السـنوات ،فاملواقـف الرسـمية
العامليـة (ومـن ضمنهـا العربيـة) هـي مناهضـة للمقاطعـة ،بـل وبـدأت بعـض الـدول تنشـط بإصـدار
قوانين وسياسـات ملعاقبـة كل مـن يشـارك فيهـا.

هيكلية السياسات اإلسرائيلية لمواجهة حركات المقاطعة
على الرغـم مـن أ ّن الكيـان الصهيـوين بـدأ منـذ تأسيسـه يف مواجهـة املقاطعـة العربيـة ضمـن حملـة
عالقـات عامـة يف دول العـامل ،فـإن الحاجـة إىل حملات أكثر تنظيماً بالنسـبة للكيـان ،باتـت مل ّحـة
ضمـن السـياق السـيايس واإلعالمـي يف السـنوات األخيرة .فمـع انطلاق نـداء املقاطعـة الفلسـطينية،
انطلقـت حملـة «وسـم إرسائيـل» ( )White, 2010( )Brand Israelالتـي تهـدف إىل صناعـة صـورة
للكيـان الصهيـوين بعيـدا ً عـن سـياق الصراع أو السـياق الدينـي .وتقـوم تلـك الحملـة ،باألسـاس ،على
إظهـار مجتمـع الكيـان كمجتمـع متطـور ومنفتح ملد جسـور بينه وبني شـعوب العامل ،متجـاوزا ً النقاش
الدينـي .فعلى سـبيل املثال ،نشـاهد الرتويج املسـتمر ملجندات
السـيايس أو العقائـدي (األيديولوجـي)
ّ
الجيـش الصهيـوين بالرتكيـز على مقوماتهـن الجسـدية والجامليـة ،لتنعكـس تأييـدا ً للجيـش الصهيـوين
(.)Reilly, 2012
وليسـت تلـك الحملات عبثيـة ،بـل إنّهـا منظمـة وممولـة بشـكل كبري ،وليـس ظهـور املجندة السـابقة
يف الجيـش الصهيـوين غـال غـادوت يف أدوار بطوليـة (بغـض النظر عـن البطولة) يف هوليـوود هو محض
صدفـة ،بـل هـي تحتـل دور أساسـيّاً ضمـن حركة «وسـم إرسائيـل» التي تقـوم عليها مؤسسـة العالقات
العامـة والرتويـج الصهيونيـة والتـي تدعى عربيّاً «هسـباراه».
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وتضمنـت تلـك الحملات ،أيضـاً ،تصويـر الكيـان بأنـه دولـ ٌة منفتحـة تقبـل باملثليين جنسـ ّياً ،وأصحاب
ٍ
ملصقـات وأفالمـاً تـر ّوج
امليـول والهويـات الجنسـية املختلفـة ،فترى بالكثير مـن حمالتهـا الرتويجيـة
ملدينـة تـل أبيـب بأنهـا «جنـة املثل ّيين» ( .)Park, 2014ويطلق عىل تلك املامرسـات بالغسـيل الوردي
(.)Pinkwashing
ويـأيت يف اإلطـار ذاتـه ،مـا يسـمى بالغسـيل األخضر ( ،)Greenwashingالـذي يحـاول الرتويـج للكيان
صديـق للبيئـة .ومصطلـح الغسـيل األخضر اسـتُخْدم أساسـاً لوصـف مامرسـات الشركات الكربى
بأنـه
ٌ
ٍ
بحملات للتمويه
يف العـامل ،التـي تتسـبب بتلويـث البيئـة يف صيرورة صناعتهـا ألرباحهـا ،ولكنها تقـوم
على تلـك املامرسـات من خلال تقديم منتجها بعلبـة قابلة إلعادة التدويـر مثالً ،أو الرتويـج لبيئة عملٍ
تقلـل مـن اسـتخدام الطاقـة ،يف حين أن حجـم التلوث والضرر البيئي الذي تسـببه يف صيرورة إنتاجها،
1
هـو أكرب بكثير وأكثر فداحة.
ويقـوم الكيـان باملثـل ،حيـث إن معظـم مامرسـاته االسـتيطانية تـؤدي إىل أرضا ٍر بيئيـة كبيرة ،واألمثلـة
عليهـا كثيرة ،يف جميـع األرايض الفلسـطينية مـن الجليـل حتـى النقب ،ويطـال الضرر كل دول الجوار،
مـن خلال تغيير مسـارات الثروة املائيـة ،ورسقتهـا بـأدوات تـؤدي إىل أرضار فادحـة بالبيئـة (Pontin,
.)De Lucia & Rus, 2015
ٍ
محميات طبيعية هدفها األسـايس السـيطرة
وتتوسـع مامرسـة الغسـيل األخرض يف الكيان إىل اسـتحداث
ٍ
مؤسسـات
على األرايض الفلسـطينية الخاصـة ،إضافـة إىل زراعـة آالف الدومنـات باألشـجار ،بدعـمٍ مـن
ودو ٍل كبرى تـرى يف مامرسـة التشـجري مامرسـ ًة خضراء صديقـة للبيئـة ،دون التطـرق إىل أهدافهـا
االسـتيطانية؛ كإخفـاء معـامل القـرى الفلسـطينية امله ّجـرة ،ومحاولة تغيري املشـهد البيئي يف فلسـطني إىل
ٍ
مشـهد بيئـي أورويب 2،ضمـن محـاوالت طمـس هويـة األرض ،وخلق هويـة أوروبية جديـد ٍة تتامىش مع
الهويـة الصهيونيـة األشـكنازية .وتطـال رسدية حملة «وسـم إرسائيل» الكثري من املجـاالت ،أيضاً ،ضمن
حملات تدعـى بالغسـيل األبيـض ( ،)Whitewashingالتـي تهـدف إىل تجميـل صـورة االحتلال ،ومنح
جرامئـه الغطـاء الكامـل .وقـد نشـطت املؤسسـات الصهيونيـة يف هـذا املجـال ،وبخاصـة بعـد الحـرب
على غـزة العـام  ،2009-2008حين اقرتفـت القـوات الصهيونيـة جرائم حرب نتـج عنها ارتفـاع يف وترية
نقـد مامرسـات الكيـان ،وتجرميهـا ،من خالل العديد مـن التقارير املؤسسـاتية واألمميـة (Finkelstein,
.)2010, p. 53
وال تقتصر مواجهـة الكيـان لحملـة املقاطعـة على حملات عالقات عامـة موازية ،بل هي متتد لتشـمل
1
2

/About Greenwashing: http://greenwashingindex.com/about-greenwashing

من خالل زراعة أشجار الصنوبر ،باألساس ،التي متتص الكثري من املاء ،فتؤثر سلباً عىل منو النباتات واألشجار املحلّية.
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حملات الهجـوم املبـارشة ،فتقـوم بإصـدار قـرارات وقوانين مناهضـة للحركـة ،وكل مـن يشـارك فيهـا؛
كقانـون الجمعيـات األهليـة العـام ( 2011عدالة ،)2011 ،تهـدف إىل تجفيف مصادر متويل املؤسسـات
غير الحكوميـة التـي تنتقـد الكيـان ،أو تشـارك يف الدعـوة إىل مقاطعتـه .وتنشـط يف سـاحة الهجـوم
املبـارش مؤسسـاتٌ ت ّدعـي أنهـا مؤسسـات أهليـة غير ربحيـة ،ولكنهـا تجـد دعماً رسـمياً كبيرا ً يجعـل
مـن عملهـا ذا تأثير أكبر ،فمثلاً املؤسسـة الصهيونيـة التـي تدعـى مبراقـب املؤسسـات غير الحكوميـة
( ،)NGO Monitorفهـي تقـوم مبراقبـة كل صغيرة وكبيرة تبـدر عـن أي مؤسسـة دعماً للمقاطعة أو
للفلسـطينيني .وعلى الرغـم مـن أن نطـاق مراقبتهـا يتضمـن جميـع املؤسسـات يف العامل ،فإنّها تنشـط
بوجـه الخصـوص يف مراقبـة ترصفـات املؤسسـات الفلسـطينية ،وبالـذات املدعومـة أوروبيـاً وأمريكيـاً،
ٍ
وتنقّـب عـن سـبلٍ
وأسـس لوقـف ذلـك الدعم.
ومبـوازاة هجـوم الكيـان املبارش عىل حركـة املقاطعة وناشـطيها ،تقوم مجموعات الضغـط الصهيونية يف
دول العـامل مبجهـو ٍد كبيرٍ يف حمـل تلـك الـدول عىل مشـاركة الكيان يف حربهـا ضد املقاطعـة ،فانضمت
الواليـات املتحـدة األمريكيـة وبريطانيـا ودول أخـرى لذلـك الحلـف ،وانقسـمت مهامهـا إىل ثالثـة أدوا ٍر
رئيسـية ،فتقـوم بعـض الـدول واملؤسسـات بالتحريـض على حركـة املقاطعـة الفلسـطينية ،وتصفهـا
باملعاديـة للسـامية .ويف اآلونـة األخيرة ،نشـطت حمالت املقاطعة املضـادة التي تشـجعها بعض الدول
كالواليـات املتحـدة ،مـن خلال نصـوص قانونيـة تقـوم بدعمهـا والتصديق عليهـا .ويتجلى ثالث وأهم
أدوارهـا يف خدمـة الحملـة الصهيونيـة بإقـرار قانـون عقوبات لردع كل من تسـول له نفسـه دعم حركة
املقاطعـة الفلسـطينية ،أو أي فـرد أو مؤسسـة ذات صلـة بهـا .وتسـتخدم هـذه الـدول املـال العـام
باألسـاس كوسـيلة عقـاب بقطعها عـن املؤسسـات والجهـات الداعمة للفلسـطينيني.
وعلى ذلـك ،فـإ ّن هـذا البحـث يحـاول معرفـة ماه ّيـة السياسـات الصهيون َّية ملجابهـة حركـة املقاطعة؟
وهـل بإمـكان السياسـات الصهيونيـة التغلـب عىل حركـة املقاطعة الفلسـطينية؟ وما هـي نقاط ضعف
حركـة املقاطعـة؟ وكيـف يجب عليها التطوير من إستراتيجياتها وخطابها ملجابهة السياسـات الصهيون ّية
وتفكيكها؟
وينطلـق البحـث مـن فرضيـة أ ّن على حـركات املقاطعـة الفلسـطينية ،تطويـر العالقـة بين الحـراك
النخبـوي والشـعبي ،وإعـادة بلـورة خطابهـا السـيايس؛ بتجذيـر مواقفهـا ،واالتجـاه نحـو التحالـف مـع
حـركات الشـعوب األصالنيـة ،ملواجهـة سياسـات الكيـان الصهيـوين والجهـات الداعمـة لهـا.
سـيعتمد البحـث على تحليل مصـادر أ ّولية وثانويـة؛ وثائق قانونيـة ووثائق تاريخية ومقـاالت صحافية
ومـواد مـن اإلعلام االجتامعـي ومقـاالت أكادمييـة .وسـيحاول البحـث فهـم وتحليـل سياسـات الكيـان
الصهيـوين يف مواجهـة املقاطعـة ،ومـدى جدواهـا وإمكان ّياتهـا ،مـن خلال تحليل وثائـق أ ّوليـة ،والتتبع
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الزمنـي لتطـور تلـك السياسـات يف سـياقات زمنيـة وجيوسياسـية مختلفـة ،إضافـة إىل تدعيمهـا مبصادر
ثانويـة أحيانـاً .وسـيقرتح البحـث ،ويختبر مقاييـس لهـدف قيـاس نجـاح حركـة املقاطعـة وتق ّدمهـا أو
تراجعهـا .إضافـة إىل ذلـك ،سـتقرتح الدراسـة يف آخـر فصولهـا ،سـبالً لتحسين أداء حركـة املقاطعة ،من
خلال مقارنتهـا بحركـة املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة ،واعتمادا ً على إطار نظري مسـتنبط مـن نظريّات
يف العلـوم السياسـ ّية واالجتامع ّية.
ويواجـه البحـث محـ ّددات عـدة ،حيـث إ ّن هـدف الدراسـة الرئيسي هـو محاولـة فهـم وتفكيـك
التوسـع يف بعض
اإلستراتيجيات الصهيونيـة يف مواجهـة حركـة املقاطعـة ،لذلـك لن يتمكـن الباحث من ّ
النقـاط األخـرى على الرغـم مـن أهميتهـا .وتعتبر وتيرة التطـور الرسيعـة لألحـداث يف املنطقـة ،أحد
التحديـات عنـد محاولـة إعطـاء صورة كاملـة لإلستراتيجيات الصهيونية واسـترشاف املسـتقبل ،لذلك ال
ي ّدعـي الكاتـب أن البحـث هـو منتـج نهـايئ لفهـم تلـك اإلستراتيجية ،ولكنه سـيحاول اإلملـام بالجوانب
كافـة قـدر اإلمـكان ،بشـكل مرتابـط ومك ّمـل للدراسـات األخـرى يف هـذا املجـال .وبزوغـاً عـن ذلـك،
فـإ ّن البحـث يتع ّمـد االسـتناد إىل تقاريـر ودراسـات صهيونيـة إستراتيجية صـدرت قبل أكثر من خمس
سـنوات  2010-باألسـاس– وتحييـد بعض الدراسـات الحديثة ،وذلـك لعدم تأثريها عىل سياسـات الكيان
اليـوم ،وعـدم اليقين مـا إذا سـتأخُذ بهـا القيـادات الصهيونيـة يف املسـتقبل .ويف مواجهـة أهـم تحـدي
للباحثين يف القضيـة الفلسـطينية ،سـيتع ّمد البحث عدم االلتـزام باملخطط املفاهيمي 1الطاغي والسـائد
يف دراسـات القضيـة الفلسـطينية .وملعرفـة الباحـث بأهميـة اللغـة كحاضـن فكـري ،فـإ ّن الخـروج عن
التقليـدي يف هـذا البحـث هـو فعـل متع ّمـد؛ هدفـه الدفـع بفتـح بـاب النقاش إلعـادة هيكلـة جذرية
ملنهجيـة البحـث العـريب واملخطـط املفاهيمـي الـذي يتبنـاه األكادميـي والباحـث العـريب والفلسـطيني.
خلقـة يف تطويـر العمـل
والباحـث يعـي أن هـذا الجهـد هـو مك ّمـل لجهـود سـبقته إىل طـرح أفـكار ّ
البحثـي ومنهجيته.
وللغـة أبعـاد سياسـية وعقائديـة (أيديولوجيـة) أوسـع مـن بُعـد التواصـل الـذي تسـتخدم مـن أجلـه.
فمعظـم املصطلحـات هـي ،بالعـادة ،مشـبّعة بتطـو ٍر اجتامعـي ثقـايف معين ،وتوجـه سـيايس واضـح،
وعمـق فكـري عقائـدي (أيديولوجـي) طـاغٍ .وال تكتفـي املؤسسـات الصهيونيـة بإيجـاد قنـوات اتصال
لنشر رسـالتها ورسديتهـا ،بـل هـي تـدرس بدقـة كل مصطلـح يسـتخدم يف إيصـال تلـك الرسـالة ،ألن
اسـتخدام التعبير بحـد ذاتـه يحمـل يف طياتـه رسـائل مختلفـة .فعلى سـبيل املثـال ،تحـرص األبحـاث
الصهيونيـة على اسـتخدام مصطلـح األرايض املتنـازع عليها ،أو «يهودا والسـامرة» ،أو غريهـا من التعابري
التـي تتفـادى االعتراف باألحقيـة املطلقة للفلسـطينيني بـاألرايض املحتلـة العام  .1967وبسـبب حرص
1

بحســب الفيلســوف األمــريك دونالــد ديفيدســون ،فــإن املخطــط املفاهيمــي هــو وجهــات النظــر التــي ينظــر مــن خاللهــا الفــرد أو
املجتمعــات أو الفــرات التاريخيــة إىل األحــداث ،ووجهــات النظــر تلــك تتجســد يف املصطلحــات املســتخدمة وطــرق اســتخدامها.
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اآللـة الدعائيـة على انتقـاء مصطلحاتهـا يف جميع املجـاالت السياسـية والثقافية واإلعالميـة واألكادميية،
فـإن الرسديـة الصهيونيـة –أو بعـض مكوناتها– تجدهـا مصبوغ ًة كحقيقة دامغة يف عقـول معظم العامل.
فتلمـس أحيانـاً تفـادي املؤيديـن للفلسـطينيني يف العـامل ،التشـكيك برشعيـة قيـام الكيـان األخالقيـة أو
القانونيـة ،وتراهـم يف كثير مـن الحـاالت ،يؤكدون على رشعية قيام الكيـان الصهيوين يف خضـ ِّم دفاعهم
عـن الحقوق الفلسـطينية.
يختـص هـذا البحـث بالتحقيق املع ّمق يف اسـتخدامات اللغـة وأبعادها ،ولكنها كماد ٍة بحثي ٍة تحمل
وال
ُّ
ٍ
مصطلحات معينـة ،وتبتعد عن اسـتخدام مصطلحات أخرى،
مضمونـاً سياسـ ّياً وفكريّـاً فهي ستسـتخدم
كمحاولـة لوضـع قوانين ومصطلحـات بحثيـة تبتعد عـن الرسدية الصهيونيـة ،وتقرتب أكرث مـن الرسدية
العربيـة الفلسـطينية .فحتـى الكذبة تصبـح حقيق ًة إن قيلت مـر ٍ
ات كافية.
ٍ
مصطلحات إليضاح سـياق اسـتخدامها بعيدا ً عن أي
إضافـة إىل املصطلحـات ،تلـك سـيتم التعريف عـن
بُعد سـيايس أو فكري.

تعريف مصطلحات
حركـة املقاطعـة :عنـد اسـتخدامها يف هـذا البحـث بعيـدا ً عـن سـياقٍ
تعريفـي ،فهـي تشير إىل «حركـة
ٍّ
مقاطعـة إرسائيـل وسـحب االسـتثامرات منهـا وفـرض العقوبـات عليهـا (.»)BDS
الكيـان :يشير إىل الكيـان السـيايس الـذي يسـيطر على فلسـطني ،والـذي يسـمى «إرسائيـل» .وتفـادي
اسـتخدام مصطلـح «إرسائيـل» يف اإلشـارة إىل الكيـان ،يـأيت تفاديـاً لخلـط اإلشـارة –حتـى لـو يف العقـل
الباطـن -بين املنظومـة السياسـية والحيـز الجغـرايف -فلسـطني -الذي تحتله تلـك املنظومة .واسـتخدام
املصطلـح يسـاعد يف تفـادي تطبيـع حقيقـة قيـام الدولـة ورشعيتهـا األخالقيـة ،على الرغـم مـن أنهـا
حقيقـ ٌة واقعـ ٌة ولكنهـا حقيقـة شـاذة عـن الطبيعـة ،ألن هذا الكيـان ال يعرب عـن إرادة الشـعب األصيل
لهـذه البقعـة الجغرافيـة .لذلـك ،تتـم اإلشـارة إىل الكيـان الصهيـوين وأعاملـه بألفـاظ وصفيـة أكرث منها
اسـم علم ،كالكيان باإلشـارة إىل الجسـم امللموس ،أو الصهيونية باإلشـارة إىل سياسـاتها ومامرسـاتها .وال
يعنـي ذلـك أن اسـتخدام تعبير «إرسائيـل» لإلشـارة إىل املنظومـة املسـيطرة على فلسـطني هـو اعرتاف
بهـا ،ولكـن بسـبب اختلاط ال ُبعد الجغرايف يف التعريف السـيايس للدولة ،سـيبتعد البحث عن اسـتخدام
لفظـة إرسائيـل يك ال تشـتبك مـع اإلشـارة للحيـز الجغـرايف .ولإليضـاح ،فـإن مصطلح «دولـة» يف العلوم
السياسـية يجمـع بني ثالثيـة السـكان والجغرافيـا واملنظومة السياسـية.
الجيـش الصهيـوين :سـيعتمد الباحـث هـذا املصطلـح باإلشـارة إىل جيـش الكيـان لتوحيـد املصطلح عىل
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الرغـم مـن عـدم مامنعـة الباحـث ملصطلح «جيـش الدفاع» ،ألنهـا الرتجمـة العربية ملصطلـح الهاغاناة،
ويبتعـد عـن مصطلـح «الجيـش اإلرسائييل» ألسـباب ذكـرت يف رشح املصطلح أعاله ،ويتجنب اسـتخدام
«جيـش االحتلال» الرتباطها السـيايس والفلسـفي بـ «مشروع الدولتني».
فلسـطني :تشير إىل الحيز الجغرايف الواقع بني البحر املتوسـط ونهر األردن كام حددته اتفاقية سـايكس-
بيكـو .وعلى الرغـم مـن عدم اعتراف الباحث ،بالضرورة ،بالحـدود الجغرافية السياسـية التي وضعتها
القـوى االسـتعامرية يف منطقـة بلاد الشـام ،فـإ ّن وقوع البحـث ضمن حيـز الجغرافيا السياسـية الحالية
يحتّـم على الباحـث اإلشـارة إىل هـذا الحيـز باسـم معين .وال يسـتخدم البحـث مصطلـح «فلسـطني
التاريخيـة» ملـا يتضمنـه املصطلـح مـن معـانٍ ضمنيـة تفيـد بتطبيـع حقيقـة أن فلسـطني كما نعرفهـا
هـي ليسـت أكثر مـن كيـان جغـرايف تاريخـي ال يتواجـد اليـوم ،وهـذا مـا ينبغـي تفاديـه يف اإلنتاجات
البحثيـة الفلسـطينية والعربيـة .ولتحديـد اإلشـارة الجغرافيـة عنـد الضرورة ،يتـم اسـتخدام مصطلحي
فلسـطني املحتلـة العـام  1967واملحتلـة العـام  .1948وزيـادة طـول املصطلـح بثلاث كلمات هـو مث ٌن
مقبـول للباحث.
العرب الفلسـطينيون :سيسـتخدم هذا التعبري لإلشـارة يف بعض األحيان إىل الشـعب األصيل يف فلسـطني
والناطـق باللغـة العربيـة (بغـض النظـر عـن عرقـه أو دينـه) قبـل العـام  ،1948وذلـك لتفريقـه عـن
املهاجريـن الجدد (املسـتع ِمرين).
العـرب :سيسـتخدم هـذا املصطلـح لإلشـارة إىل الشـعوب الناطقـة بالعربيـة خـارج الحيز الفلسـطيني.
وقـد يضـم املصطلـح يف بعـض السـياقات الواضحـة الشـعب الفلسـطيني ،حيـث إنـه مـن الشـعوب
العربيـة األصيلـة .ولكـن بسـبب خصوصيتـه يف عالقتـه مبوضـوع البحـث ،فسـيتم اإلشـارة إىل العريب يف
فلسـطني بالفلسـطيني .وتجـدر اإلشـارة إىل أن الباحـث ال يعتبر العـرب شـعباً يجمعـه األصـل العرقي،
بـل الشـعب العـريب هو شـعب متعـدد األعراق واألصـول واألديـان ،يجمعه رابـط بح ّيز جغـرايف متّصل،
وشـعب ينتـج ثقافتـه باللغة العربيـة ،وأحد العنـارص املكونة لهويتـه الثقافية واالجتامعية هـي الثقافة
العربيـة .وقـد يجتمـع عنصران مـن ثالثة.
األورو-أمريكيـة :مصطلـح يشير إىل السياسـات أو األفكار املشتركة بين دول أوروبا الغربيـة وأمريكا التي
تتجـذر بجلّهـا يف الفكر االسـتعامري الحديث.
َو ْسـم :أو ( )Brandباإلنجليزيـة؛ يف املعجـم الوسـيطَ ،و َسـ َم فالنـاً
بوسـام أي ميّـزه بـه .وال َو ْسـم هـو
ٍ
الوسـم هـو عمليـة صناعـة صـورة لجهـة معينـة أو كيـان
السـمة أو العالمـة 1.ويف السـياق السـيايسْ ،
1

الهواري ،صالح الدين .املعجم الوسيط املدريس .بريوت :دار البحار.
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سـيايس يف الوعـي الباطنـي والظاهـري للجهـة املسـتهدفة ،مـن خلال اختلاق أو تسـليط الضـوء على
سمات أو عالمـات أو ميـزات معينـة السـتجالب التأييد (أو الرفـض) ولتحقيق أهداف سياسـية محددة.
ويف هـذا البحـث ،يسـتخدم تعبير «وسـم إرسائيـل» للحملـة الرتويجيـة التـي تقوم بهـا أجهـزة الدعاية
الصهيونيـة (أو مـا تعـرف اصطالحـاً بالهسـباراه) لخلـق صـورة إيجابيـة للكيـان الصهيوين وجيشـه لدى
شـعوب العـامل واملؤسسـات العاملية الحكوميـة وغري الحكومية ،بهـدف حرف األنظار عـن جرائم الكيان
ومامرسـاته االسـتعامرية وحقيقة نشـأته.
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تاريخ حمالت المقاطعة الفلسطينية
بـدأت حملات املقاطعـة الفلسـطينية مـع إعطـاء عصبـة األمـم املتحـدة صك انتـداب فلسـطني لقوات
االحتلال الربيطـاين العـام  .1922وكما أسـلفنا القـول ،فإن مصطلـح مقاطعة ،ميكن أن يحمـل يف طياته
إشـارة إىل نشـاطات سياسـية واجتامعيـة واسـعة كاإلرضابـات العامليـة مثلاً ،أو إرضابـات الثـاين مـن
ترشيـن الثـاين مـن كل عـام منـذ  1917اعرتاضـاً عىل وعد بلفـور ،إال أننا سـنتحدث عن تاريـخ املقاطعة
يف اإلطـار الـذي حددنـاه يف املقدمـة ،وهـو ال يشـمل اإلرضابـات الوجيـزة أو العفويـة ،بـل يقتصر عىل
االمتنـاع عـن معاملـة الكيان اقتصاديـاً واجتامعياً وأكادميياً وثقافياً وسياسـياً وفق نظام جامعي مرسـوم.
وكان بعـض املثقفين الفلسـطينيني قبـل العام  ،1922قد تنبـه إىل هول املرشوع الصهيـوين ،ومل تأخذهم
غـ َّرة بقلـة عددهـم النسـبي يف فلسـطني آنـذاك ،فمثلاً قام رئيـس تحرير صحيفـة الكرمـل نجيب نصار
بالدعـوة مـرارا ً منذ تأسـيس صحيفتـه العام  ،1908إىل مقاطعـة البضائع اليهوديـة (Khalidi, 2010, p.
 ،)126-124وكانـت تلـك الدعـاوي يف األسـاس ردا ً على مقاطعة اليهود يف املسـتوطنات الناشـئة لأليدي
العاملـة والبضائـع العربيـة .وكانـت حركـة املقاطعـة الصهيونية تتسـم بالتنظيـم والعنـف ،حيث إنهم
كانـوا يفرضونهـا بالقـوة يف بعـض األحيـان ،باالعتـداء على كل يهـودي يف املسـتوطنات الصهيونية الذي
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كان يسـتجلب اليـد العاملـة العربيـة التـي كانـت أرخـص مـن العاملـة الصهيونيـة (Teveth, 1985, p.
.)Massad, 2013( ،)79
تلق آذاناً صاغية ،بل وكان يُ ْسـتَ ْه َ ُت ،يف
ولكن الدعوات الفلسـطينية األوىل ملقاطعة يهود املسـتوطنات ،مل َ
كثير مـن األحيـان ،بالجلبـة التي تثار حول املشروع الصهيوين .وقد تعرض شـيخ الصحافة الفلسـطينية
لهجـوم ممنهج من الصحف الصهيونية آنـذاك (الن ّجار.)48 :2005 ،
نجيـب نصـار وصحيفته «الكرمل»
ٍ
وبعـد خمـس سـنوات مـن إصـدار وعد بلفـور ،وعندمـا أعلنت سـلطات االحتلال الربيطاين عـن إصدار
الدسـتور الفلسـطيني ،ودعوتهـا إىل انتخابـات ترشيعيـة ،يكـون معظم أعضائهـا مع ّينين دون انتخابات
مـن قبـل املنـدوب السـامي الربيطـاين هريبـرت صموئيـل ،بـدأ يتنبّـه الفلسـطينيون لجديـة املشروع
الصهيـوين .وكان املؤمتـر الفلسـطيني الخامـس يف نابلـس يف آب  ،1922حيـث أصدر املجتمعون برئاسـة
كاظـم مـوىس الحسـيني بيانـاً طالبـوا فيه مبقاطعـة «انتخابـات املجلس الترشيعـي املقبلـة» ،ويف بندها
الثـاين عشر مبقاطعـة «اليهـود يف رشاء وبيـع األمـوال غير املنقولـة ،على أن تعهـد اللجنـة التنفيذيـة
تعيين ميعـاد وكيفيـة تطبيقهـا» ،ويف بندها السـادس عشر قبل األخري ،أعلـن املؤمترون «عدم االشتراك
مبشروع روتنبرغ» (الكيـايل.)55–54 :1968 ،
وعلى الرغـم مـن أن البعـض قد يعتقد أن حدة البيان النسـبية ،آنـذاك ،أتت يف ظل الرصاع النشاشـيبي
الحسـيني يف فلسـطني ،فـإن ذلـك البيـان قـد يكـون أول إعالن رسـمي عـن حملـة مقاطعة فلسـطينية.
وكانـت حملات املقاطعـة تنقسـم إىل ثالثة أجـزاء :مقاطعة االنتخابـات ،البيع لليهود ،مشروع روتنربغ
لتوليـد الكهرباء.
وإذا نظرنـا إىل أول بنـد مقاطعـة وهـو البنـد الثالـث ،فإننـا نجـد لغـ ًة قطعيـ ًة وواضحـة تدعـو إىل
املقاطعـة ،وكانـت نتيجـة تلـك املقاطعـة أن ألغيت االنتخابات العـام  ،1923حيث مل يرتشـح من العرب
الفلسـطينيني غير  ،83وكانـت تتوقـع السـلطات الربيطانية أن يرتشـح زهاء الـ 600عـريب ليك تتمكن من
إجـراء االنتخابـات ،فقـرر املنـدوب السـامي تعيين مجلـس استشـاري بـدل املجلـس الترشيعـي ،الـذي
ضـم  10مـن الفلسـطينيني و 2مـن الصهاينـة ،ولكن األعضـاء العرب رسعان ما اسـتقالوا بسـبب رفضهم
االعتراف بوعـد بلفـور (قريـع.)16-15 :2006 ،
ويف بنـد مقاطعـة اليهـود ،نجـد أن املقاطعـة انحرصت ،أساسـاً ،يف بيـع األرايض ،حيث حـددت املقاطعة
مبقاطعـة األمـوال غير املنقولة ،وكانـت يف حينها الحركة الصهيونية قد نشـطت يف رشاء األرايض وإنشـاء
املسـتوطنات ،باسـتغالل السياسـات العثامنيـة املتسـاهلة (نصيرات ،)44 ،41 :2014 ،و«االمتيـازات
األجنبيـة» التـي كبّلـت الدولـة العثامنيـة قبـل العـام ( 1917الكيـايل ،)44 :1990 ،ونشـطت بدعـمٍ مـن
السـلطات الربيطانيـة بعـد ذلـك .وعلى الرغـم مـن ذلـك ،بقيـت الدعوة تتسـم بعـدم الجديـة ،حيث
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إن اليهـود الصهاينـة كانـوا يتوسـعون يف تطبيـق حملات مقاطعـة للفلسـطينيني إلنشـاء ودعـم اقتصاد
مسـتقل وقـوي ملسـتعمراتهم ،لكي يكـ ّون لبنـة أوىل يف بنـاء دولتهـم الصهيونية.
وكان أحـد أخطـر املشـاريع الصهيونيـة ،آنـذاك ،هـو مشروع روتنبرغ (أبـو النمـل )338 :2004 ،لتوليد
الكهربـاء ،الـذي بـدأ الرتويـج لـه أوروبياً عنـد توقيع معاهدة فرسـاي العـام  ،1919التي أنهت ،رسـمياً،
الحـرب العامليـة األوىل التـي كانـت قـد توقفـت قبـل ذلك بعـام .وكانـت الحركـة الصهيونية نشـطة يف
املسـاهمة يف التوصـل إىل بنـود معاهـدة فرسـاي ،وخلال االجتامعـات بـدأ بنحـاس روتنبرغ 1بالرتويـج
ملشروع توليـد الكهربـاء يف فلسـطني ،حتـى حاز على موافقة مبدئية مـن السـلطات الربيطانية إلعطائه
امتيـاز توليـد الكهربـاء وإمدادهـا لقـرى ومـدن فلسـطني واألردن ،مـن خلال اسـتغالل ملتقـى نهـري
األردن والريمـوك عنـد طربيـة شمال فلسـطني ( .)Issac & Shuval, 1994, p. 95وم ّهـد ذلـك املشروع
للسـيطرة الصهيونيـة على املرافـق الحيويـة يف فلسـطني ،فأسـس روتنبرغ رشكـة كهربـاء فلسـطني التي
2
كانـت متـد فلسـطني بأكملهـا بالكهرباء.
ونجـد يف بنـد مقاطعـة املشروع تعبيرا ً يوحـي بعـدم املقاطعـة االسـتهالكية الشـعبية لذلـك املشروع،
ولكـن دعـوة بعـدم املسـاهمة واالسـتثامر يف بنائـه .وهـي دعـوة غير مؤثـرة ،نظـرا ً ألن رأس املـال
الصهيـوين كان كافيـاً لتشـييد املشروع ،ولرغبـة الحركـة الصهيونيـة ،باألسـاس ،يف احتـكاره .وقـد تبقّت
النقطـة الوحيـدة التـي قد تكون لها شـأن ،هـي الدعوة الضمنيـة إىل مقاطعة العامل العـرب للمرشوع،
ولكنهـا مل تطبـق جديّـاً ألسـباب تشـابه األسـباب االقتصاديـة والحياتيـة املطروحـة اليـوم عنـد دعـوة
العمال العـرب إىل مقاطعـة البنـاء يف املسـتوطنات .وغير ذلـك ،فإننـا أرشنـا إىل أن الحركـة الصهيونيـة
كانـت قـد نشـطت يف ركـة مقاطعـة ضـد اسـتخدام اليـد العاملـة العربيـة ،فعلى الرغم من عـدم توفر
معلومـات دقيقـة ،فإنـه مـن املرجـح أن العاملـة العربيـة مل تسـتخدم يف بنـاء مشروع الكهربـاء إال يف
األحيـاء العربيـة ذات الكثافـة السـكانية العاليـة.
وعلى ذلـك ،فـإن أول إعلان عـن حركـة مقاطعـة فلسـطينية رسـمية اتسـمت بالتبايـن ،فقـد نجحـت
املقاطعـة السياسـية بتحقيـق األهـداف املرسـومة لهـا ،ولكنها كانت أهدافـاً قصرية املـدى ومل ترتجم إىل
مقاطعـة سياسـية جديـة طويلـة األمـد ،حيـث انخـرط رجـاالت مـا سـمي بالحركـة الوطنية ،آنـذاك ،يف
التطبيـع السـيايس مـع املحتـل الربيطـاين ،ففـي عـام املقاطعة نفسـه ،أسـس املنـدوب السـامي املجلس
وعين الحاج أمني الحسـيني رئيسـاً له ،ومل يجد ذلـك القرار السـيايس أي اعرتاض يذكر
اإلسلامي األعلىّ ،
1
2

بنحــاس روتنــرغ هــو مهنــدس ورجــل أعــال رويس ،شــارك يف الثــورة البلشــفية العــام  ،1917وكان ناشــطاً يف الحركــة الصهيونيــة ،وقــد
ســاهم يف تأســيس ميليشــيات الهاغانــاة ،إضافــة إىل ترؤســه املجلــس الوطنــي اليهــودي بــن العامــن  1929و.1931
إضافــة إىل قــرى رشقــي نهــر األردن ،وتــم اســتثناء مدينــة القــدس ألنهــا كانــت متــد بالكهربــاء مــن قبــل رشكــة كهربــاء القــدس ،التــي
امتلــك امتيازهــا حينهــا اليونــاين يوربيــدس مفروماتــس.
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( .)Pappé, 2006, p. 85وعلى ذلـك ،فإنـه مـن املرجـح أن نجـاح أول مقاطعـة سياسـية كان لـه بعـد
متعلـق بالصراع الداخلي (نفّـاع )69 :2009 ،وليـس لبعـد نظر أو موقـف مبديئ من االحتلال الربيطاين
ووجـوب مقاطعته سياسـ ّياً.
ويف جانبهـا االقتصـادي ،فـإن املقاطعـة مل تحقـق أهدافهـا ،حيـث إن مشروع روتنربغ تم إنشـاؤه بدعم
بريطـاين كامـل ،ومقاطعـة اليهـود الصهاينة مل ترتقِ  ،باألسـاس ،إىل املسـتوى املطلوب ،حيـث إن الدعوة
اقتصرت على مقاطعـة بيـع األرايض 1،ويف هـذه الحالة ،فإن الدعـوة مل تكن ذات أهمية شـعبية ،حيث
إن الحركـة الصهيونيـة اشترت األرايض الفلسـطينية باألسـاس مـن إقطاعيين كبـار ،وجلّهـم كانـوا مـن
أقطـار عربيـة مجـاورة كآل رسسـق ،وآل تويني (الكيّـايل.)49 :1968 ،
ولذلـك ،نجـد يأسـاً وتخبطـاً فلسـطينياً مـن نتائـج تلـك الدعـوة ،حيـث نجد يف مقـررات املؤمتـر العريب
الفلسـطيني السـادس (الكيـايل )75-73 :1968 ،العـام  ،1923بنـدا ً يعلـن «مقاطعـة مشروع روتنبرغ
واالحتجـاج لـوزارة املسـتعمرات على نصـب األعمـدة ومـد األسلاك يف يافـا ،وتكليـف روتنبرغ مثـن
األعمـدة واألسلاك» .ونـرى هنـا انتقـاالً مـن تعبير «عـدم املشـاركة» إىل «املقاطعـة» ،ولكـن ،وعىل ما
يبـدو مـن بقيـة البنـد ،فـإن املشروع كان قـد بـدأ بنـاؤه بالفعـل ،وليـس مـن الواضـح مـا الـذي يُق َْصد
دل ذلـك على يشء ،فهـو ُّ
بـ»تكليـف روتنبرغ مثـن األعمـدة واألسلاك» ،وإن ّ
يـدل على التخبـط ،ففـي
التغير هذه املرة أقـل حدة ،حيث
تغي يف لهجـة املقاطعة ،ولكن
ّ
البنديـن الثامـن والتاسـع أيضـاً هنـاك ّ
نـص البنـد الثامـن على «إحالة النظر يف أمـر مقاطعة اليهـود إىل اللجنة التنفيذية للمؤمتـر االقتصادي»،
َّ
مـا يظهـر خالفـات يف وجهـات النظـر داخـل املؤمتـر مـن طبيعـة املقاطعـة وكيفيـة تطبيقهـا ،ولكـن يف
مقـررات املؤمتـر االقتصـادي الـذي أقيم يف القـدس ،ال نجد أي إشـارة إىل املقاطعـة ،إال مقاطعة مرشوع
روتنبرغ .وينـص البنـد السـابع على «منع بيـوع األرايض إذا كان املالـك ال ميلك أكرث مـن مائتي دونم»،
جل
وهـذا نـص ذو عالقـة بنـص املقاطعـة املطـروح قبـل عـام ،ولكنـه يشير إىل عـدم جديـة ،حيـث إن ّ
ملاك األرايض الكبـار أصحاب مئـات أو آالف
األرايض التـي تـم بيعهـا إىل الحركـة الصهيونيـة أتـت مـن ّ
الدمنـات كما أرشنا سـابقاً.
وزاد التخ ّبـط واختلاف وجهـات النظـر إىل أن اختفـت متامـاً بنـود املقاطعة من مقررات املؤمتر السـابع
بالتغير،
العـام  ،1928وكان ذلـك آخـر اجتماع للمؤمتـر العـريب الفلسـطيني ،لتبـدأ الخارطـة السياسـية
ّ
ويبـدأ النهـوض الثـوري املسـلح .ولكـن حركـة املقاطعة مل تتسـع عىل نطاق شـعبي حتى العـام ،1929
حين انطلقـت ثـورة البراق ،فـازداد الزخـم الشـعبي ،وانطلقـت موجـة مقاطعـة واسـعة مـا لبثـت أن
خمـدت بعـد انتهـاء األحـداث الدموية ،حيـث مل تفلح تلك الثـورة يف خلق حالة من املقاطعة الشـعبية
1

البند الثاين عرش ملقررات املؤمتر الخامس حدد «مقاطعة اليهود يف رشاء وبيع األموال غري املنقولة» فقط!
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الواعيـة لسـببني رئيسين؛ أوالً ،ألن دعـوات املقاطعـة أتـت كـردة فعـل على االعتـداءات الصهيونيـة
والربيطانيـة الكبيرة ،وليـس كحالـة إدراك متمعنـة بالواقـع االسـتعامري .وثانيـاً ،ألن الحركـة الوطنيـة
الفلسـطينية كانـت تتكـون ،آنـذاك ،من رجـاالت الطبقة اإلقطاعيـة والربجوازية الفلسـطينية التي كانت
بعيـدة الصلـة عـن همـوم الشـعب العـريب يف فلسـطني (.)Pappé, 2006, p. 103
مل تخمـد حـركات املقاطعـة فحسـب ،بـل إ ّن الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية قـررت عـدم اإلرضاب يف
ذكـرى وعـد بلفـور العـام  ،)No Balfour Declaration anniversary strike”, 1931“( 1930وذلـك
للمـرة األوىل منـذ إعالنـه العـام  ،1917ويف ذلـك إشـارة إىل اختيـار املفاوضـات سـبيالً للحصـول على
الحقـوق الفلسـطينية ولكـن دون جـدوى .وعادت الحركة الوطنية الفلسـطينية إىل النهـوض مجددا ً يف
ترشيـن األول  1933يف مظاهـرات عارمـة وإرضابـات ع ّمت أرجاء فلسـطني ،قبل أن يوقفهـا بيان اللجنة
التنفيذيـة العربيـة التـي قـررت «أن يكـف العـريب عـن املظاهـرة واإلرضاب» (الحـوت.)692 :1984 ،
واسـتمرت حالـة الوعـي الشـعبي بالتبلـور والنضـوج إىل أن انطلقـت الثـورة الكبرى يف نيسـان 1936
بـإرضاب وعصيـان مـدين شـمل مقاطعـة اليهـود الصهاينـة مقاطعـة كاملـة (،)Pappé, 2006, p. 105
وهـذه املـرة قامـت اللجنـة العربيـة العليا مجددا ً بإنهـاء اإلرضاب يوم  12ترشين األول من العام نفسـه
«امتثـاالً إلرادة  ...ملـوك العـرب وأمرائهـم» (الحـوت )459 :1984 ،الذيـن تع ّهدوا بالعمـل عىل تحقيق
املطالـب الفلسـطينية اعتمادا ً عىل «حسـن نيات الحكومـة الربيطانية» (املصدر السـابق ،ص )458التي
مل تـؤل إىل يشء.
ومـع اشـتعال الحـرب العامليـة الثانيـة العام  ،1939كانـت الحركة الوطنيـة والحالة الثورية الفلسـطينية
قـد وصلـت إىل مرحلـة مـن اليـأس والرتاجـع ،أدت إىل خمـود شـبه كامـل حتـى انتهـاء الحـرب العاملية
الثانيـة ( ،)Pappé, 2006, p. 120حيـث نشـطت املنظمات الصهيونيـة يف سـبيل إمتـام جاهزيتهـا
السـتبدال قـوات االحتلال الربيطـاين التـي كانـت مـن املقـرر أن ترحـل يف منتصـف العـام  .1948وقـد
اتصفـت حملات املقاطعـة الفلسـطينية قبـل العـام  1948بالعفويـة ،وتأث ّـرت سـلباً بعدم االسـتمرارية
ورضـوخ قيـادات الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية للضغـوط العربية واالنقسـامات التي كانـت تظهر مرارا ً
داخـل الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية (الن ّجـار.)221 :2005 ،
ويف العـام  ،1945شـهدت حركـة املقاطعـة دخـول منعطـف جديـد بتوسـعها إىل حركـة مقاطعـة عربية
(اشـتية )575 :2011 ،دعـت إليهـا جامعـة الـدول العربيـة التـي تأسسـت ذاك العـام ،ففتحـت يف العام
 1946مكاتـب ملقاطعـة الحركـة الصهيونيـة ومشـاريعها يف األقطار العربية املؤسسـة للجامعـة .والحقاً
تحولـت تلـك املكاتـب إىل مكاتـب مقاطعـة الكيـان الصهيـوين بعـد احتلال الحركـة الصهيونيـة معظم
أرايض فلسـطني.
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واسـتمرت أطـر حملـة املقاطعـة بالتبلور حتـى تم تحديد إطار لهـا العام  1955تضمن ثالثة مسـتويات
مـن املقاطعـة؛ املسـتوى األول اختـص مبقاطعـة التعامـل مـع الكيـان الصهيـوين بشـكل كامـل ،أفـرادا ً
ومؤسسـات ،املسـتوى الثـاين اختـص مبقاطعـة الشركات العامليـة التـي تسـتثمر يف الكيـان الصهيـوين
ووضعهـا يف قامئـة سـوداء ،وتضمنـت ،أيضـاً ،البواخـر التـي تحمـل بضائع مـن وإىل الكيان ،فلم يسـمح
لهـا باملرور عرب قناة السـويس ،أو الرسـو يف املوانئ العربية ،واملسـتوى الثالث اختـص مبقاطعة الرشكات
التـي تتعامـل مـع الرشكات من املسـتوى الثاين ،والتي وضعت يف القامئة السـوداء .وحـث قرار الجامعة
العربيـة على تخصيـص نصـف قيمـة البضائع املصادرة تحـت بند املقاطعـة كمكافآت تحفيزيـة (قانون
مقاطعـة إرسائيل.)1955 ،
وكان أن صادقـت بعـض الـدول العربيـة على قوانين مقاطعـة تضمنت بنود قـرار الجامعـة العربية مع
بعـض التعديلات .واختصـت مكاتـب املقاطعـة يف كل قُطـر على تحديد القوائـم السـوداء ،وتفعيل أو
تخفيـف املقاطعـة بحسـب الظـرف واملوقـف السـيايس لذلـك القطـر يف حينـه .ولكـن بقيـت القوائـم
السـوداء التـي أقرتهـا الجامعـة العربية مرجعيـ ًة أولي ًة للـدول العربيـة ،فوصل عدد الشركات املقاطعة
العـام  1968بعـد عـام مـن الحـرب إىل  .2462وكان للمقاطعـة تأثري كقوة ضغط يف الكثير من األحيان،
فنرى ،مثلاً ،أن القامئـة السـوداء مل تضـم أي رشكـة يابانيـة ،وذلـك ألن الشركات اليابانيـة ابتعـدت عن
التعامـل مـع الكيـان خوفـاً مـن خسـارة سـوقها العـريب ( .)Losman, 1972, p. 108وكمثـال آخر ،فإن
رشكـة كوكاكـوال األمريكيـة ،واجهـت وضعـاً محرجـاً العـام  1966عنـد مناقشـتها إمكانيـة فتـح مصنـع
يف الكيـان ،فقـرر مجلـس إدارتهـا عـدم فتـح مصنـع خوفـاً مـن خسـارتها أعاملهـا يف الـدول العربيـة،
حيـث كانـت متتلـك مصانـع يف الكثير منهـا .ولكـن مجموعـات الضغـط الصهيونيـة ،مل تستسـغ ذلـك
القـرار ،فقامـت بحملات مقاطعـة لكوكاكـوال يف الواليـات املتحـدة ،مـا أدى يف نهايـة األمـر إىل رضـوخ
الرشكـة ،وفتـح مصنعهـا يف الكيـان ،مـا أدى إىل غضب عريب ،فأمهلـوا الرشكة ثالثة أشـهر إلغالق املصنع.
واسـتمرت املفاوضـات العربيـة مـع كوكاكوال مدة سـنتني ،ومع حلول حرب حزيران العـام  1967مل يكن
للـدول العربيـة مـن خيـار إال مقاطعـة الرشكـة ،فتـم إغلاق مصانـع الكوكاكـوال يف الكثير مـن األقطـار
العربيـة (.)Ibid, p. 108
ومل تقتصر مقاطعـة الكيـان على املقاطعـة االقتصاديـة ،ولكنهـا امتـدت ،أيضـاً ،إىل السياسـية والثقافية
وكذلـك الرياضيـة ،حيـث مل تكـن تقبـل الـدول العربيـة مبنافسـة منتخـب الكيـان ،ومتكنـت الضغـوط
العربيـة مـن طـرد الكيـان مـن االتحـادات اآلسـيوية يف السـبعينيات مـن القـرن املنرصم.
وشـهد العـام  1973ذروة املقاطعـة حين قامـت الـدول العربيـة بقطـع النفـط عـن الغـرب ،ولكن تلك
املقاطعـة رسعـان مـا ذهبت أدراج الرياح ،حيث ارتفعت أسـعار النفط ،فقررت الـدول العربية املص ّدرة
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إلغـاء املقاطعـة لالسـتفادة من عائـدات النفط املجزية ،وبـدأ ظهور الرتاجع والتحـول يف اإلرادة العربية
وتوجههـا إىل التطبيـع مـع الكيـان بـدءا ً مـن مصر السـادات علنـاً ،ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية يف
الخفـاء؛ كاللقـاءات التـي بدأ ممثـل منظمة التحرير الفلسـطينية يف لشـبونة عصام الرسطـاوي بإجرائها
يف باريـس العـام  1976مـع شـخصيات صهيونيـة .فبـدأت الـدول العربيـة ترخـي قبضتهـا منـذ العـام
 ،1975حيـث ظهـرت معاملـه يف قـرار الجامعـة العربيـة رقـم  ،3247فتضمنـت توصيـات مؤمتـر ضبـاط
مكاتـب املقاطعـة على بنـد يويص بحذف أحـد بنود القـرار  ،1716الذي نص عىل «إعـادة أكياس الربيد
والطـرود التـي برسـم إرسائيـل ،والتـي قـد ترد بطريـق الخطـأ إىل املوانئ واملطـارات العربيـة أو متر عرب
أراضيهـا إىل بلـد املصـدر» (الجامعة العربيـة.)1975 ،
ومل ِ
يـأت ذلـك مفاجئـاً ،ولكنـه جاء إثر الحمالت الصهيونيـة املضادة التي أدت إىل إضافـة قوانني تحارب
املقاطعـة يف الواليـات املتحـدة ودول أوروبيـة عـدة كفرنسـا وهولنـدا (.)US Congress, 1994, p. 18
ومـا زاد الطين بلـة ،دخـول الجمهوريـة املرصيـة يف مرشوع تسـوية مـع الكيـان أدى إىل توقيـع اتفاقية
كامـب ديفيـد العـام  ،1979وعلى إثرهـا ألغـت مصر العـام  1980قوانين املقاطعـة ،وبقـي مكتـب
املقاطعـة يف القاهـرة كمكتـب رمـزي دون إرادة أو تأثري سـيايس .وعلى الرغم مـن أن الجامعة العربية
والـدول األعضـاء قامـت مبقاطعـة مصر بسـبب الضغـط الشـعبي والتوازنـات اإلقليميـة يف حينـه ،فـإن
معظـم تلـك األقطـار كانـت هـي األخرى تدخـل يف نفق التسـوية.
ومـع توقيـع منظمـة التحريـر اتفاقيـة أوسـلو العـام  ،1993هـوت جـدران املقاطعـة العربيـة املهرتئـة،
وبـدأت الـدول العربيـة تتسـابق على فتح قنـوات اتصال مـع الكيان .فقامـت اململكة األردنيـة بتوقيع
اتفاقيـة وادي عربـة مـع الكيـان الصهيـوين العـام  ،1994ودخلـت دولـة قطـر يف مفاوضـات إلنشـاء
1
خطـوط إمـداد غـاز طبيعي للكيـان الصهيوين ،وأوقفت معظم الدول العربية (باسـتثناء لبنان وسـوريا)
املقاطعـة مـن املسـتويني الثـاين والثالـث ،وتـم إلغـاء بنـود املقاطعـة مـن قوانني بعـض تلك الـدول ،ومل
يتبـق ّإل املقاطعـة مـن املسـتوى األول ،ضمـن إطـار الجامعـة العربيـة ،ومكتـب املقاطعـة املركـزي يف
َّ
دمشـق .ولكـن حتـى ذلـك تـم الرتاخي فيه من قبـل معظم الـدول العربية .فانتهـت املقاطعة العربية
مبفهومهـا الشـامل للكيـان الصهيـوين العـام  1994كأمر واقـع (.)Ibid, p. 2
وبحسـب تقديـرات الكيـان ،فـإن مجمـل خسـائره طول مـدة املقاطعة وصلـت إىل حـوايل  32-16مليار
دوالر مـن االسـتثامرات الضائعـة ،وحـوايل  20مليـار دوالر مـن فـرص التصديـر .وظهـرت تقديـرات
أمريكيـة أشـارت إىل أن حجـم اقتصـاد الكيـان كان ميكـن أن يكـون  ٪20-15أكبر مـن حجمـه الحـايل لو
1

التطــرق هنــا إىل قوانــن املقاطعــة وآليــة تطبيقهــا الرســمية .وقــد نشــهد نشــاطاً داعـاً للمقاطعــة يف دول عــدة أعلنــت رســم ّياً تخليهــا
عــن املقاطعــة لســبب أو آلخــر .فمثـ ًـا ،دولــة الكويــت التــي أعلنــت مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي التخــي عــن إيقــاف العمــل
بقوانــن املقاطعــة مــن املســتويني الثــاين والثالــث ،فــإن برملانهــا الــذي يتميــز ببعــض النشــاط املعــارض عــى خــاف باقــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،قــد يدفــع قدمـاً ،مــن حــن إىل آخــر ،ببعــض السياســات الداعمــة للمقاطعــة.

33

الصهيونية ملحاربة حركة املقاطعة وطرق تفكيكها
السياسات َّ
ِّ

مل تكـن املقاطعـة ،وتـم تقديـر خسـائر اقتصـاد الكيان بسـبب املقاطعـة بـ 2مليـار دوالر سـنوياً (Ibid,
.)p. 13
تلـك األرقـام هـي أرقـام تقديريـة ،حيث يصعـب تقدير قيمة الخسـائر ،ألنهـا يف فرص كامنة لالسـتثامر
وللتصديـر وليسـت خسـائر قامئـة .ومـع ذلـك ،فـإن املقاطعـة العربيـة اسـتخدمت كوسـيلة ضغـط
وتحقيـق بعـض املصالـح بالنسـبة لبعـض األقطـار ،فلم تكـن تطبـق بحذافريها ،فمثلاً مل تشـمل القامئة
السـوداء رشكات األسـلحة التـي كانـت تتعامـل مـع الكيـان ،فاسـتمرت تلـك الشركات ببيع سلاحها إىل
الـدول العربيـة .واسـتطاعت بعـض الرشكات االلتفـاف عىل قـرار املقاطعة بفتـح رشكات فرعية وتابعة
يف الكيـان ،فاسـتمرت يف االسـتثامر يف الكيـان والـدول العربيـة دون مواجهة أي مشـكلة ،وهي الوسـيلة
نفسـها التـي يسـتخدمها اليـوم الكيـان الصهيـوين يف نشر اسـتثامراته يف الـدول العربيـة التـي مـا زالت
تقاطـع الكيـان ظاهريـاً .والالفـت للنظـر هـو إبقـاء الجامعـة العربيـة لقامئـة املقاطعـة والكثير مـن
القـرارات طـي الكتمان والرسيـة ( ،)Ibid, p. 5وقـد يكـون ذلـك لتخفيـف الضغط عن الـدول العربية
التـي تقـرر عـدم االلتـزام ببعـض تلـك املقـررات أو القامئـة .فأصبـح اليـوم مكتـب املقاطعـة التابـع
للجامعـة العربيـة جهـة تصـدر بيانـات تضامـن ال أكثر ،فعىل سـبيل املثال ،أعلـن املكتب عـن مقاطعة
املخـرج األميريك سـتيفني سـبيلبريغ وجميـع أعامله عقب حـرب لبنان العـام  ،2006لتربعـه مببلغ مليون
دوالر للكيـان الصهيـوين أثنـاء الحـرب ( ،)Hill, 2010ولكننـا نجـد أن أعاملـه مـا زالـت تعـرض على
شاشـات السـينام العربيـة إىل اآلن ،حتـى أن أحد األفالم التي شـارك يف إنتاجها العـام – 2017املتحولون:
الفـارس األخير– كانـت ضمـن األكثر حضـورا ً يف سـينام بـرج فلسـطني يف رام الله.
ومما أضعـف املقاطعـة ،أيضـاً ،حملات املواجهـة األمريكيـة والصهيونيـة لتلـك املقاطعـة ،ومع سـقوط
االتحـاد السـوفييتي ،وانتهـاء عرص القطبني ،سـيطرت الواليـات املتحدة عىل املنظمات العاملية كمنظمة
التجـارة ،وغريهـا ،ووضعـت رشوطـاً بإنهـاء املقاطعـة مـن املسـتويني الثاين والثالـث عىل الـدول العربية
للسماح لهـا باالنضمام لتلـك املنظمات .وعىل الرغم من اشـتداد نبرة املقاطعة إعالمياً وسياسـياً العام
 ،1997بسـبب التعثر يف عمليـة التسـوية بين الـدول العربيـة والكيان ،فإنهـا بقيت كذلـك .فمنذ العام
 ،1994مل يعـد مـن املقاطعـة عـدا املكاتـب املنتشرة يف الـدول العربيـة ،واجتامعات دوريـة ،وخطابات
إشـادة وترحيـب .وباسـتثناء سـوريا ولبنـان ،فـإن كل الـدول العربيـة مل تعـد تعترف باملقاطعـة مـن
املسـتويني الثـاين والثالـث ( ،)Weiss, 2006, p. 3وأمـا املقاطعـة مـن املسـتوى األول (مقاطعـة الكيان)
فقـد أصبحـت هالميـة ودون متابعـة يف معظـم األقطـار العربيـة ،وقامـت بعـض الـدول بفتـح مكاتب
متثيـل للكيـان على مسـتويات مختلفة ،بعضهـا يف الخفـاء ،واآلخر يف العلـن .وتعتقد الواليـات املتحدة
أن  9دول عربيـة فقـط مـا زالـت متـارس نوعـاً مـن أنـواع املقاطعـة؛ وهـي العـراق والكويـت ولبنـان
وليبيـا وقطـر والسـعودية وسـورية واإلمارات العربية املتحـدة واليمـن ( .)Ibid, p. 7وبعد زيارة رئيس
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ِ
تخـف اململكـة رغبتهـا يف تطبيـع العالقـات
الواليـات املتحـدة للملكـة السـعودية يف العـام  ،2017مل
الكاملـة مع الكيـان الصهيـوين (.)Bradley, 2017

حركـة مقاطعـة إسـرائيل وسـحب االسـتثمارات منهـا وفـرض العقوبـات
عليهـا ()BDS
شـهدت سـنوات التسـعينيات تراجعاً كبريا ً يف املقاطعة الرسـمية والشـعبية للكيان الصهيوين .واسـتمرت
السـلطة الفلسـطينية ،وبعـض الـدول العربيـة ،يف تفتيـت أسـس الصمـود والنضـال الفلسـطيني .فلـم
يعـد باإلمـكان القيـام بحملات مقاطعـة ف ّعالـة يف فلسـطني (مسـارات )135 :2014 ،بسـبب التحـول
يف الهيكليـة االقتصاديـة للمجتمـع الفلسـطيني (مـاس ،)2013 ،حيـث بـدأ تحويـل االسـتثامر إىل قطـاع
الخدمـات باألسـاس ،فاتجـه املـزارع الفلسـطيني إىل املدينـة ،وبـدأت تتفتّت سـبل االكتفاء الـذايت التي
كانـت أحـد أعمـدة نجـاح الكثير مـن منـاذج املقاطعـة على الرغـم مـن الهجمـة الصهيونيـة الرشسـة
ملنعهـا ،فشـهدت بيـت سـاحور ،على سـبيل املثـال ،منوذجـاً ملقاطعـة منتجـات الحليب الصهيـوين ،من
خلال تربيـة األبقـار ،وإنتـاج الحليـب محليـاً يف انتفاضـة  ،1987وهـو األمـر الـذي مل يعـد ممكنـاً مـع
اختفـاء الحيـز والخبرات الزراعيـة والحيوانيـة يف الكثير مـن البلـدات الفلسـطينية.
ومـع اشـتعال انتفاضـة األقصى العـام  ،2000عـادت دعـوات املقاطعـة يف األقطـار العربيـة لالشـتداد
مؤقّتـاً ،فتمـت مقاطعـة الكثير مـن البضائـع األمريكيـة شـعب ّياً بسـبب ارتباطاتهـا االقتصاديـة بالكيـان
الصهيـوين .ولكـن رسعـان مـا انخفضت وترية املقاطعة الشـعبية ،ومع شـبه انعدام للمقاطعة الرسـمية،
بـدأ توسـع نـوع جديـد مـن املقاطعـة؛ أال وهـي املقاطعـة النخبويـة ،واتخـذت تلـك املقاطعـة منحـى
عامليـاً هـذه املـرة .فقبـل أيـام من صـدور قرار محكمـة العدل الدوليـة بتاريخ  9متـوز  ،2004بخصوص
جـدار الفصـل العنصري ،التـي كانـت سـلطات االحتالل قد بـدأت ببنائه ،أصـدر مجموعة مـن املثقفني
واألكادمييين الفلسـطينيني ،دعـوة إىل مقاطعـة الكيـان ثقافيّـاً وأكادمييّـاً .ومـن ثـم أطلـق تحالـف مـن
ٍ
تحالـف ُسـ ِّمي بحركـة املقاطعـة
املؤسسـات األهليـة الفلسـطينية نـدا َء مقاطعـ ٍة أوسـع تحـت إطـار
وسـحب االسـتثامرات وفـرض العقوبـات ( ،)BDSوكانـت تلك الحركة مسـتلهمة من حركـة املقاطعة يف
جنـوب أفريقيـا منتصـف القـرن املنصرم .وتَ َحـ َّد َد للمقاطعـة ثالثـة مطالـب رئيسـية؛ أولُّها هـو «إنهاء
احتاللهـا واسـتعامرها لـكل األرايض العربيـة وتفكيـك الجـدار» .وضمنيّاً قد تشير لفظـة «احتالل» هنا
إىل األرايض التـي احتلـت يف حـرب حزيـران  1967عطفـاً على مـا تقدم يف نـداء املقاطعـة .ويف ثاين بند
تطالـب الحركـة بــ «االعتراف بالحـق األسـايس باملسـاواة الكاملـة ملواطنيهـا العـرب الفلسـطينيني»؛ أي
مسـاواة فلسـطين ِّيي األرايض املحتلـة العـام  1948باملواطنين اليهـود الصهاينـة ضمن إطـار دولة الكيان
الصهيـوين .وإن كان تطبيـق هـذا البنـد قـد يـؤدي إىل تغيير جذري يف كينونـة هذه الدولـة الصهيونية،
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فإنـه ،أيضـاً ،قـد ينفتـح على إمكانيـة تحـ ّول الفكـر الصهيـوين إىل فكـر يالئم الحـد األدىن مـن تطلعات
املتأصلة ،حيـث إن الدولـة الصهيونية هـي مببدئها
األنظمـة العربيـة دومنـا إلغـاء لصفتهـا االسـتعامرية ّ
تجـل لواقـع اسـتعامري .وثالـث املطالب كما جاء يف نـداء املقاطعة هو «احرتام وحاميـة ودعم حقوق
ٍّ
الالجئين الفلسـطينيني يف العـودة إىل ديارهـم واسـتعادة ممتلكاتهـم ،كما هـو منصـوص عليـه يف قـرار
األمـم املتحـدة رقـم ( »194حركـة املقاطعة وسـحب االسـتثامرات وفـرض العقوبات).
ُع ِقـ َد سـنة  2007أول مؤمتـر لحركـة املقاطعـة تَقَـ َّر َر عىل إثره تأسـيس اللجنـة الوطنيـة للمقاطعة ،التي
عهـدت إليهـا مسـؤولية استشـارية وإرشافيـة يف الحركـة .كام تحملت مسـؤوليات بلورة اإلستراتيجيات
وتحديـد األولويـات ،وعلى إثـره بدأت تتوسـع الحركة بانتشـارها عامليّـاً .فعىل خالف حـركات املقاطعة
الفلسـطينية السـابقة ،التـي ص َّبـت تركيزهـا محل ّيـاً وإقليم ّيـاً ،فـإن حركـة املقاطعـة ركّـزت جهودهـا
باألسـاس على دول العـامل ،وابتعـدت عـن الحيّـز املحلي .وقـد يكـون أحـد تلـك األسـباب هـو صعوبة
إنشـاء حركـة مقاطعـة شـاملة محل ّياً ،الرتبـاط االقتصاد الفلسـطيني باقتصـاد الكيان ،فتصبـح إمكانيات
املقاطعـة يف فلسـطني محـدودة ومقيّدة.
وعلى الرغـم مـن أ ّن حركـة املقاطعـة تنشـط يف الدول العربيـة ،فتعترب السـعودية من أكرث الـدول التي
ينصب بشـكلٍ أسـايس يف
حققـت فيهـا الحركـة إنجـازات (مسـارات ،)129 :2014 ،فـإن تركيـز الحمالت
ُّ
أوروبـا والواليـات املتحـدة األمريكية ،حيـث ترتكز معظم االسـتثامرات الصهيونية ورشكائهـا من الرشكات
العامليـة .وتصـف حركـة املقاطعـة نفسـها بأنهـا «حركـة فلسـطينية املنشـأ عامليـة االمتـداد» ،ويف هـذا
تختلـف عـن حركـة املقاطعـة الجنـوب أفريقية التـي كانت بريطانية املنشـأ.
وعنـد الخـوض يف إنجـازات حركـة املقاطعـة ،نـرى الكثير مـن الضبابيـة يف تقديرهـا يف بعـض األحيـان
مبـا يشـابه تقديـر خسـائر الكيـان مـن املقاطعـة العربية ،ويعـود ذلك إىل صعوبـة تحديد الخسـائر من
فـرص االسـتثامر ألنهـا تقديريـة .وعلى الرغـم مـن أن الحركـة قـد احتفـت (حركـة املقاطعـة وسـحب
االسـتثامرات وفـرض العقوبـات) بانخفـاض مسـتوى االسـتثامرات الجديـدة يف الكيـان وفقـاً لتقريـر
األمـم املتحـدة يف العـام  ،)UNCTAD, 2017( 2014فـإ ّن ذلـك االنخفـاض ال يُعـزى بالضرورة إىل
الحـرب التدمرييـة التـي قادهـا الكيـان على قطاع غـزة ذلك العـام ،ألننا نسـتطيع االسـتنتاج ،من خالل
إحصائيـات األمـم املتحـدة ،أن ذلك العام شـهد انخفاض االسـتثامرات يف مختلف دول العامل ولو بنسـبة
أقـل عـن ذلـك االنخفـاض يف الكيـان .ولكـن يف األعـوام التي تليهـا تعود كمية االسـتثامرات الـواردة إىل
الكيـان باالرتفـاع مجـددا ً ،ال بـل وكذلـك األمر بالنسـبة لكمية اسـتثامرات الكيـان الصادرة التـي تتجاوز
للمـرة األوىل تلـك الـواردة ،وهـو مـؤرش إيجـايب بالنسـبة لالقتصـاد الصهيوين.
وتركّـز حركـة املقاطعـة ،باألسـاس ،على معركـة اإلعلام والعالقـات العامة ،وعىل أساسـه تصيـغ حمالت
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املقاطعـة ،وتشـتد تلـك الحملات ويزيـد نجاحهـا يف فترات الحـروب ،فنسـتطيع أن نلحـظ إنجـازات
أعقبـت حـروب غـزة األعـوام  2009/2008و 2012و ،2014وعلى الرغـم مـن أن الكيان يقـوده تحالف
أكثر تطـرف مـن ذي قبـل ،مـا يضر بصورة الكيـان العامليـة ،فنسـتطيع أن نشـهد انخفاضـاً يف مؤرشات
التأييـد للكيـان وفقـاً ملوقـع املسـح العاملـي ( 1)GlobeScanيف العامين  2012و ،2014ولكـن منذ العام
 2014إىل اليـوم ،نـرى ارتفاعـاً مسـتمرا ً ولـو طفيفـاً يف تأييـد الكيـان ( ،)Globe Scan, 2017ولذلـك،
وبسـبب بُعـد صـور الحـرب ،نشـهد بعـض التباطـؤ يف إنجـازات الحركـة ،ويف املقابـل نشـهد إنجـازات
صهيونيـة يف حربهـا ضـد املقاطعة.
وازداد يف اآلونـة األخيرة التحـدي العـريب والفلسـطيني لحركـة املقاطعـة بالتطبيـع العلنـي مـع الكيان.
ويـأيت هـذا التطبيـع على املسـتويني الشـعبي والرسـمي ،فعلى خلاف التطبيـع الشـعبي 2املدعـوم من
السـلطة الفلسـطينية واألنظمـة العربيـة التـي تسـعى إىل رفـع غطـاء الرسيـة عـن عالقاتها مـع الكيان،
فإننـا نشـهد ظاهـرة األصـوات التـي تنـادي علنـاً بالتطبيـع مـع الكيـان يف الـدول العربية عقـب الهبات
والثـورات التـي شـهدها العـام  .2011وباتـت األصـوات الداعيـة إىل التطبيـع أكثر جـرأة وعالنيـة مـن
مـؤش خطير على تراجـع التأييـد الجامهيري ،أو نجـاح الكيـان ورشكائـه يف قطـع الروابط
ذي قبـل ،يف ّ
بين القضيـة الفلسـطينية واملواطـن العـريب .فعلى سـبيل املثـال ،احتدم النقـاش عىل موقـع «تويرت» يف
صيـف  2017عقـب زيـارة رئيـس الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل السـعودية حـول التطبيع مـع الكيان
الصهيـوين («جـدل إعالمـي غير مسـبوق يف السـعودية» .)2017 ،وكان لعلـو صـوت املؤيديـن للتطبيع
داللـة على مـا وصلـت إليه الحالـة الشـعبية العربيـة وعالقتهـا بالكيـان الصهيوين.
وحتـى داخـل فلسـطني ،فـإن السـلطة الفلسـطينية يف الضفـة ،وعلى رأسـها محمـود عبـاس ،مل تتـوا َن
عـن معارضـة حركـة املقاطعـة واملطالبـة بقصر املقاطعة على بضائع املسـتوطنات ،بـل ومل تتوقف حد
املعارضـة ،ولكنهـا ،أيضـاً ،تحـارب وتالحق حركـة املقاطعة وناشـطيها يف بعض األحيان (صـادق.)2014 ،
وحتـى بعـض املؤسسـات األهليـة أو النقابـات أو الفعاليـات التـي متثـل اللجنـة الوطنيـة للمقاطعـة،
تخـرق ،يف بعـض الحـاالت ،ضوابـط املقاطعـة ،وتنخـرط يف برامـج تطبيعيـة (مسـارات.)146 :2014 ،
ويعـود عـدم تطـور حركـة املقاطعـة إىل حالـة شـعبية فلسـطينية ،إىل فقـدان تأثير الفـرد الفلسـطيني
وتقلـص دوره يف إستراتيجيات هـذه الحركـة ،فحركـة املقاطعـة تسـتهدف ،باألسـاس ،مراكـز اسـتثامر
الشركات املتواطئـة مـع االحتلال التـي هـي خـارج فلسـطني ،فتبقـى التحـركات داخـل فلسـطني شـبه
1
2

موقعwww.globescan.com :
يشــار هنــا إىل الزيــارات الســياحية (التــي تتضمــن الســياحة الدينيــة) إىل القــدس ،والتــي باتــت تــزداد ،وزيــارات الفــرق الفنيــة العربيــة
وإقامتهــا للحفــات كفرقــة «مســار إجبــاري» العــام  ،2016وفرقــة «حرقــة كــرت» العــام  ،2017إضافــة إىل فنانــن ذائعــي الشــهرة كصابــر
الرباعــي الــذي اســتهل رحلتــه التطبيعيــة بأخــذ صــورة تذكاريــة مــع أحــد الضبــاط الصهاينــة.
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هامشـية كالتظاهـر أمـام احتفاليـة ألدبـاء أو فنانين كرسوا حاجز املقاطعـة ،ولكن حتى يف تلـك الحالة،
فـإ ّن الجـدوى تكـون شـبه معدومـة ،أل ّن املقاطعـة كانـت قـد خُرقـت بالفعل.
وقـد تكـون مجموعـات «املقاطعـة من الداخل» التي أسسـها يهود ضـد الصهيونية يقطنـون يف األرايض
الفلسـطينية املحتلـة العـام  1948هـي أكثر فائـدة ألهـداف الحركـة بشـكل عـام ،حيـث إن الرسـائل
التـي يوجهونهـا إىل الفنانين ،وتطالبهـم بعـدم تقديـم حفالتهـم يف األرايض املحتلـة العـام  ،1948أو
إىل الشركات الكبرى تطالبهـم باملقاطعـة ،تسـتطيع تحييـد توصيـف املقاطعـة باملعاديـة للسـامية ،أو
إضعـاف ذلـك الخطـاب على أقل تقديـر .ولذلك أيضاً ،نجـد أ ّن انضامم املؤسسـات اليهوديـة يف أوروبا
والواليـات املتحـدة إىل نـداء املقاطعـة ،يشـكّل عقبـة يف وجـه ذلـك الخطـاب الصهيـوين يف كثير مـن
األحيـان .ويعتبر هـذا الخطـاب (االت ّهـام مبعـاداة السـامية) مـن أهـم الوسـائل الصهيونيـة ملحاربة أي
حملـة مقاطعـة ،وسـيقوم البحـث بالتطـرق إليهـا يف الفصـل الثـاين مـن هذه الدراسـة.

اللغة في خطاب حركة المقاطعة
وشـعبيّاً ،نجـد بعـض االنفصـال بين لغـة الناس ولغـة حركة املقاطعـة التي صبّـت تركيزها على النخبة.
لذلـك ،على الرغـم مـن الدعـم الشـعبي للمقاطعـة كفكـرة ،ال نجـد دعماً لحركـة املقاطعـة كحركة لها
مطالـب معلنـة وإستراتيجيات محـددة .ونلمـس يف خطـاب حركـة املقاطعـة التوجـه إىل الغـرب ،فلا
تصـف الحركـة األرايض الفلسـطينية املحتلـة العـام  1948باملحتلـة ،بـل وتطالـب باملسـاواة فيهـا بين
الفلسـطيني والصهيـوين ،وهـي لغـة مقتبسـة من نـداء املقاطعـة الجنوب أفريقـي .وت ّدعـي الحركة أن
تلـك املطالبـة هـي ليسـت مجـ َّزأَة ،و«الجمـع بين مطلبـي العـودة واملسـاواة ومطلـب إنهـاء االحتلال
واالسـتعامر للأرايض العربيـة ،مـع الحـرص على عـدم تجزئـة هـذه املطالب ،ال ميكـن اعتبـاره إال دعوة
تحرريـة تسـتهدف املشروع الصهيـوين بر ّمتـه وهياكلـه» (حركـة املقاطعة وسـحب االسـتثامرات وفرض
العقوبـات) .وتنتقـد الحركـة تعبير «حـل متفق عليـه لقضية الالجئني» كلغة تسـوية تفريطيـة ،إال أنها
تسـتخدم الجـزء الثـاين مـن التعبير األممـي الـذي يطالـب بحـل متفـق عليـه وعـادل .فتصـف الحركة
دعوتهـا بأنهـا «دعـوة لرفـع الظلـم التاريخـي الـذي سـببه هـذا املشروع لشـعوب املنطقة اسـتنادا ً إىل
رشوط العدالـة» (حركـة املقاطعة وسـحب االسـتثامرات وفـرض العقوبات) .والجدير بالذكر أن اإلشـارة
السـتهداف الكيـان مل يتـم التطـرق إليهـا يف الصفحـة املقابلـة باللغـة اإلنجليزية.
وتقتبـس الحركـة الكثير مـن لغـة حركـة املقاطعة يف جنـوب أفريقيا ،فحتـى مصطلـح «أبارتهايد» الذي
ارتبـط بالنظـام الجنـوب أفريقـي والحركـة النضاليـة هنالك ،تـم اسـتخدامه لتوصيف سياسـات الكيان.
وهـذا التعبير بالـذات أوقع الحركـة ومنارصيها يف جدل ّيـات عميقة ،ليس مع املعادين للحركة فحسـب،
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ولكـن ،أيضـاً ،مـع مـن يحاولـون التعرف عىل الحركـة ،حيث إن مصطلح أبارتهايد تم اسـتخدامه بشـكل
علنـي مـن قبـل النظـام يف جنـوب أفريقيـا ،ولكـن الكيـان الصهيـوين ،وعلى الرغـم مـن فرضـه قوانين
وسياسـات ذات طابـع فصـل عنصري ،فإنهـا ال تسـتخدم ذلـك التعبير وال تصـف نفسـها بنظـام الفصل
العنصري .ويزيـد مـن إضعـاف املدافعين عن ذلـك املصطلـح ،تواجد بعض الفلسـطينيني ضمـن الحيز
السـيايس الصهيـوين ،إمـا مـن خلال متواطئين مـع الكيـان ،وإمـا مـن خلال أحـزاب عربيـة تشـارك يف
انتخابـات الربملـان الصهيـوين بحجـة الدفاع عن حقـوق املواطنين الفلسـطينيني يف األرايض املحتلة العام
.1948
وعلى الرغـم مـن إشـارة الحركـة يف موقعهـا إىل حـق الفلسـطيني يف النضـال املسـلح ،فإن اإلشـارة تلك
ارتبطـت بجملـة «طاملـا كانـت منسـجمة مـع مبـادئ القانـون الـدويل وحقـوق اإلنسـان» 1.ويف هـذا
اسـتمرار لنمـط اللغـة املوجهـة إىل الغرب أكرث منهـا إىل الداخل ،حيث إن نقاش ضوابط النضال املسـلّح
فلسـطين ّياً ،يسـتجدي لغـة أكثر تحديـدا ً وأدق توصيفـاً وأقـرب إىل الواقع .ومع ذلك ،فـإن الحديث عن
النضـال املسـلح ،قـد تـم تفاديه كذلـك يف الصفحـة اإلنجليزيـة املقابلة.
ونالحـظ ،أيضـاً ،أن حركـة املقاطعـة وضعـت يف كفّـة مقابلـة لجميـع أشـكال املقاومـة األخـرى دون
تحديدهـا ،ودون توصيـف للعالقـة بين حركـة املقاطعة واألسـاليب النضاليـة األخرى ،وذلـك أعادها إىل
كونهـا شـكالً منفـردا ً ملقاومـة الكيـان بتجذير الحركـة كحركة انطلقت «من فشـل الحكومـات واملجتمع
الـدويل ،وأصحـاب القـرار يف وقـف االضطهـاد اإلرسائيلي املركّـب ضـد الشـعب الفلسـطيني[ ،حيـث]
أصـدرت أغلبيـة املجتمـع املدين الفلسـطيني نداء تاريخ ّيـاً يف العام  2005موجهاً ألحرار وشـعوب العامل،
2
يطالبهـم بدعـم مقاطعة إرسائيل كشـكل رئييس من أشـكال املقاومة الشـعبية السـلمية الفلسـطينية».
ويف هـذه الدعـوة ٍ
تغـاض عـن ذكـر امتـداد الحركـة ألي شـكل مـن املقاومة التي سـبقتها.
ومفهومـاً ،يقـوم نشـطاء الحركـة مـرارا ً بالتأكيـد على أن تدمير إرسائيل ليس هـدف الحركـة يف محاولة
للدفـاع عـن الـذات ،ضمـن منظومـة القيـم واملبـادئ األورو-أمريكيـة .ويف خضـم الدفـاع هـذا ،يقـوم
الناشـطون دون وعـي بتثبيـت رشعيـة دولة الكيان األخالقيـة أو القانونية ،ويتم الرتكيز عىل أن املشـكلة
تكمـن يف مامرسـات هـذا الكيـان ،وليـس يف رشعيـة كينونتـه .وتتبنـى الحركـة إستراتيجي ًة مبنيـ ًة على
العمـل املرتيـث املتـدرج طويـل األمـد لتحقيـق األهـداف املرسـومة ،والرهان على تغييرات إيجابية يف
تفسير وتطبيـق القانـون الـدويل ،الـذي يخـدم يف منظومتـه الحاليـة املصالـح األورو-أمريكية.

1
2

https://bdsmovement.net/ar/faqs#collapse19078
https://bdsmovement.net/call
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آسيا وأفريقيا :القارتان المنسيتان
توجيـه خطـاب حركـة املقاطعـة للغـرب هـو أمـر منسـجم مـع هـدف الحركـة بالتأثير على سياسـات
الواليـات املتحـدة والـدول األوروبيـة باعتبارهـا الدول األكرث دعماً للكيان الصهيوين .فال تسـعى الحركة
إىل إضعـاف الكيـان اقتصاديّـاً ،ولكنهـا معركـة إلضعـاف شـبكة عالقاتـه الدوليـة والتأثير على صورتـه.
ولذلـك ،وعلى الرغـم مـن تنامـي العالقـات االقتصاديـة الحيويـة بين دول الجنـوب والكيـان الصهيوين،
فـإن الحركـة ال تعتبر تلـك الـدول ذات تأثير سـيايس كبير يف املنابـر العامليـة .وعلى الرغـم مـن صحة
تلـك املقولـة ظاهريّـاً ،فـإن عالقـات الكيـان بـدول الجنـوب هـي عالقـات حيويـة ،ليـس أقـل قيمة من
عالقاتهـا مـع الـدول الغربيـة املتقدمة.
وعلى الرغـم مـن بعـض نشـاط املقاطعـة يف الـدول اآلسـيوية واألفريقيـة ،فإنهـا أقـل نشـاطاً بكثري من
حركتهـا يف أوروبـا والواليـات املتحـدة ،وبخاصة عىل مسـتوى الحركات الطالبية .ففي حني أننا نشـهد يف
الواليـات املتحـدة تناميـاً مسـتمرا ً لطلاب من أجل العدالة يف فلسـطني يف حرم الجامعـات ،وكتل طالبية
مشـابهة يف أوروبـا ،فإننـا نلمـس ،أيضـاً ،غيابـاً شـبه تـام لتواجـد مامثـل يف حـرم الجامعـات اآلسـيوية
واألفريقية.
وتعتبر الـدول األفريقية واآلسـيوية سـوقاً مهمة لصناعـة التكنولوجيا والصناعات العسـكرية الصهيونية.
وتعتبر هاتـان الصناعتـان مـن أهم الصناعـات التصديرية يف الكيـان ،حيث تقوم بتصديرهـا لدول نامية
كبيرة كالهنـد مثلاً .ونسـتطيع أن نالحـظ أننـا بدأنـا نفقد رشيـكاً إستراتيجيّاً متمثّلاً بالدول اآلسـيوية
كالهنـد واليابـان .فالكثير مـن الـدول اآلسـيوية كانـت ملتزمـة عمل ّيـاً باملقاطعـة العربية للكيـان خوفاً
مـن خسـارة السـوق العربيـة يف حينـه ( .)Gilat, 1992أضف إىل ذلك التحالف السـيايس مع دولة مثل
الهنـد ،يف إطـار دول عـدم االنحيـاز مثلاً ،ولكننـا نشـهد ميل كفـة العالقـات إىل جانب الكيـان .فبدأت
تلـك العالقـات يف املجـاالت االقتصاديـة ،وتنامـت إىل الدعـم السـيايس العلني ،حيث شـهد العـام 2017
أول زيـارة لرئيـس وزراء هنـدي إىل تـل أبيـب ،مـا أثـار غضب السـلطة الفلسـطينية .ويف هذا اسـتمرار
للسياسـة العربيـة ،بالنظـر إىل الـدول اآلسـيوية واألفريقيـة كرشيـك سـيايس طبيعـي ال حاجـة للعمـل
الجاهـد لتمتين العالقـات وتطويرها معه.
ونجـد تجاهلاً ألهميـة الـدول اآلسـيوية واألفريقية يف نطـاق املقاطعـة األكادميية والثقافيـة أيضاً ،حيث
إن جـل الشـخصيات الثقافيـة واألكادمييـة التـي تـم التوجـه إليهـا يف الحملات ،هي شـخصيات أوروبية
أو أمريكيـة –مـع بعـض االسـتثناءات يف الهند وجنوب أفريقيا بسـبب السـياق التاريخـي النضايل يف تلك
الـدول -ويف ذلـك ٍ
تغـاض عن قيمـة الثقافـة اآلسـيوية واألفريقية وتقليل مـن أهميتها.
40

الفصل الثاني
سياسات الكيان الصهيوني في مواجهة
حركة المقاطعة

الفصل الثاني
سياسات الكيان الصهيوني في مواجهة
حركة المقاطعة

شـكّلت حملات املقاطعـة العامليـة ضـد الكيـان حالـة ضاغطـة على عالقاتـه يف املسـتويات السياسـية
واالقتصاديـة والثقافيـة والرياضيـة واألكادمييـة كافـة .وكانـت وزارة خارجيـة الكيـان هي املسـؤولة عن
مواجهـة موجـة حركـة املقاطعـة حين انطلقت العام  ،2005وبسـبب فشـل وزارة الخارجيـة يف التص ّدي
لحركـة املقاطعـة ،تـم نقـل ملـف حركـة املقاطعـة إىل وزارة الشـؤون اإلستراتيجية يف حزيـران .2013
وجـاء ذلـك كتطـور يف إستراتيجية الكيـان مـن الدفـاع عـن النفـس إىل الهجـوم املنسـق عقـب أوراق
إستراتيجية عـدة طرحـت إشـكالية البقـاء يف موقـع الدفـاع .وإحـدى أهـم األوراق التـي سـاهمت يف
تطويـر اإلستراتيجيات الصهيونيـة يف هـذا الخصـوص ،كانـت ورقـة قدمها باحثـون يف معهد السياسـات
واإلستراتيجيات يف مؤمتـر هرتسـيليا العـام  2010تحـت عنـوان «الحـرب الناعمـة على إرسائيـل :دوافع
وحلـول» ،اقرتحـت حلـوالً عـدة على أربعـة أصعـدة :الهيكليـة ،الديبلوماسـية ،القضائيـة ،اإلعالميـة
(.)Shmuel, 2010

حملة «وسم إسرائيل» :العالقات العامة وصناعة الصورة
إعالم ّيـاً ،أطلـق قسـم الدعاية (الربوباغاندا  -الهسـباراه) يف وزارة خارجية الكيان حملة «وسـم إرسائيل»
العـام  .)White, 2010( 2006هدفـت تلـك الحملـة إىل إعـادة تكويـن صـورة الكيـان التـي تضررت
بسـبب حملات املقاطعـة يف العـامل .وقامـت حملـة الوسـم على إستراتيجية تحييـد العامـل الدينـي
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والسـيايس مـن عمليـة صناعـة الصـورة ( ،)Popper, 2005وهدفـت إىل تكويـن جسـور وروابـط بين
املجتمـع الصهيـوين يف فلسـطني واملجتمعـات األوروبيـة واألمريكيـة ،مـن خلال تصوير الكيـان كمجتمع
مامثـل يف القيـم والثقافـة لتلـك املجتمعات الغربية .وركـزت تلك الحملة عىل عاملين جاذبني :االنفتاح
والتطـور التكنولوجـي .وحملـة الوسـم الصهيونيـة هـذه شـبيهة بتلـك األمريكيـة -الحلم األميريك -التي
أخـذت باالنتشـار يف هوليـوود وخطابـات السياسـيني ،وبخاصـة بعد الحـرب العاملية الثانيـة ،ويف خضم
الحـرب البـاردة ،لغسـل صـورة أميركا الدمويـة ،حيـث إنها أُ ِّس َسـت على أنقاض قرى وأجسـاد السـكان
األصليين ،ومـن ثـم انخرطـت يف حـروب عدوانيـة يف مختلـف أصقـاع العامل أثنـاء الحـرب الباردة.
ترصـد وزارة خارجيـة الكيـان مئـات املاليين مـن الـدوالرات سـنويّاً ملجابهـة حركـة املقاطعـة .تنقسـم
حملات «وسـم إرسائيـل» إىل حملات منفصلـة ،وإىل حملات تقـع ضمـن حملات خاصـة متـس قضايا
معـارصة ،وتشـتبك مـع حـركات مـا بعـد الحداثـة بالـذات ( ،)Handler, 1992كالحـركات النسـوية،
والبيئيـة ،وحقـوق املثليين واملتحولين جنسـ ّياً.
ُع ِرفَـت حملات وسـم الكيـان كدولـة صديقـة للمثليين واملتحولين جنسـيّاً بحملات الغسـيل الـوردي،
فعلى الرغـم مـن أ ّن التجمعـات اليهوديـة املتشـددة دين ّيـاً يف مختلـف مـدن فلسـطني ،معاديـة فكـرا ً
ومامرسـ ًة لحقـوق املثليين ،فـإن القامئين على حملـة الوسـم رأوا أن هـذه القضيـة هـي إستراتيجية يف
بنـاء جسـور أمتن بين املجتمـع الصهيـوين واملجتمعـات األوروبيـة واألمريكية ،حيـث إن حقـوق املثليني
بـدأت بأخـذ زخـم أكبر يف بعض الواليـات األمريكية والـدول األوروبية التي بدأت بترشيـع زواج املثليني،
مـا ميثـل ثـورة يف تحقيـق تلـك الفئـة املهمشـة لحقوقهـا املدنيـة يف تلـك الـدول .فعلى سـبيل املثـال،
رشعـت زواج املثليني سـنة  ،2015واختـارت أول رئيـس وزراء مثيل
فـإن جمهوريـة إيرلنـدا الكاثوليكيـة َّ
لهـا سـنة  ،2017ويف ذلـك إشـارة إىل تحـول جـذري يف عقليـة وتوجهـات الفـرد واملجتمعـات األوروبيـة
واألمريكية.
اسـتغلت اآللـة الدعائيـة يف الكيان كون املجتمعات العربية بشـكل عام –مبا فيها املجتمع الفلسـطيني-
مجتمعـات محافظـة ال تسـمح بفتـح بـاب النقـاش يف قضايـا حقـوق املثليين فيهـا .وعلى ذلـك ،فهـي
ال تصنـع لنفسـها صـورة قيـم مشـابهة لتلـك األورو-أمريكيـة فقـط ،ولكنها ،أيضـاً ،تطرح نفسـها كنقيض
ملنظومـة القيـم العربيـة ،وهـذه الثنائيـة تسـتوجب ،بشـكل أو بآخـر ،ات ّخاذ خيـار بني اثنين (الكيان أو
فلسـطني) وال ينحصر يف أخـذ موقـف من جهـة واحـدة (الكيان).
وعلى الرغـم مـن أن «مسيرات الفخـر» للمثليين بـدأت يف تـل أبيـب منـذ التسـعينيات فـإ ّن االهتامم
الرسـمي بهـا والرتويـج لهـا بـدأ بالتزايـد يف السـنوات العرش األخيرة ،ففي سـنة  ،2008ومع بدء نشـاط
حركـة املقاطعـة -ويف املقابـل حملـة «وسـم إرسائيـل» -تـم افتتـاح أول مركـز بلـدي للمثليين يف تـل
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أبيب .ويف سـنة  ،2016شـارك يف «مسيرة الفخر» نحو  200ألف شـخص ،منهم حوايل  30ألف سـائح،
فأصبحـت تلـك املسيرات عامـل جـذب سـياحي مهماً ،إضافـة إىل أنهـا جسر تسـتغله أجهـزة الكيـان
الرسـمية يف تدعيـم حمالتهـا الدعائيـة وتطويـر شـبكة عالقاتهـا العامة.
وكانـت أكبر تحديـات الكيـان يف هذا املجـال تتمثـل يف مدينة القدس املتديّنة ،فمسيرات فخـر املثليني
بـدأت فيهـا منـذ حـوايل عشر سـنوات ،ولكنها اصطدمـت بتص ٍّد من قبـل نـواب الربملان الصهيـوين أوالً،
والذيـن حاولـوا املصادقـة على قانـون مينـع تلـك املسيرات يف مدينـة القـدس ،إال أن محاولتهـم بـاءت
بالفشـل .واسـتطاع الكيـان اقتنـاص إنجـا ٍز يف العـام  2006حني أعلنـت الحركات املثل ّيـة يف العامل مدينة
القـدس «مدينـة مسيرة الفخـر العامليـة» لذلـك العـام ،وعلى الرغـم مـن إلغـاء «مسيرة الفخـر» فيهـا
بسـبب الهجـوم الصهيـوين على لبنـان ،فـإن النشـاطات املختلفـة املتعلقة باملثليين اسـتمرت يف املدينة
ذلـك العـام .ويف السـنوات التاليـة ،اسـتم ّر اليهـود األرثوذوكـس يف محاولـة التصدي واالعتـداء عىل تلك
املسيرات ،لتشـهد املسيرات بعـض الهجمات الفرديـة التـي أ ّدت إىل إصابـات .ففـي العـام  ،2015بعد
أن اعتـدى يهـودي متديـن على مسيرة الفخر ،وأوقـع فيها إصابـات ،هرع رئيـس وزراء الكيـان بنيامني
نتنياهـو إلدانـة الهجمـة ،ونشـطت أجهـزة الدعايـة الصهيونية لتفـادي أي رضر لحملة الوسـم.
ومل يتوقـف الغسـيل الـوردي عنـد ذلك الحـد ،بل قامت اآللـة الصهيونية مبسـاعدة بعض الفلسـطينيني
بالرتويـج ملدينـة تل أبيـب كج ّنة املثليني ( )Peratis, 2006الفلسـطينيني ،فتقوم آلتهـا الدعائية بالرتويج
لألكاذيـب مـن قبيـل أن الكيـان يقـدم اللجوء والحاميـة للمثليني الفلسـطينيني ،ولكـن يف الحقيقة تقوم
أجهـزة االسـتخبارات الصهيونيـة باسـتغالل حالتهـم االجتامعيـة ،فتحـاول الضغـط على بعضهـم للعمل
كمخربين لهـا (.)Weiss, 2014
وتواجـه اآللـة الدعائيـة الصهيونيـة حـركات املثليين الفلسـطينيني التي بـدأت تنمو يف السـنوات العرش
املاضية ،وعىل رأسـها مؤسسـة القوس (القوس للتعددية الجنسـية والجندرية يف املجتمع الفلسـطيني)،
والتـي ال تكتفـي بالدفـاع عـن حقـوق املثليين يف فلسـطني ودعمهـا مـن خلال فلسـفة خاصة ،بـل إنها
قـررت ،أيضـاً ،أن تأخـذ موقفاً سياسـ ّياً واضحـاً لتضع حركة حقـوق املثليني الفلسـطينيني يف إطار الرصاع
مع االسـتعامر الصهيوين ،فتب ّنت املؤسسـة بشـكل رسـمي نداء حركة املقاطعة ،وتقوم مبجابهة الغسـيل
الـوردي الـذي يقـوم بـه الكيـان ،وبتفكيـك عنـارص الدعايـة الصهيونية وبالدعـوة إىل مقاطعة مسيرات
فخـر املثليين يف تـل أبيب لدورهـا يف الدعايـة الصهيونية.
وتقـوم حـركات املثليين يف الـدول العربية ،أيضاً ،بنشـاط مهم يف التصدي للغسـيل الـوردي ،حيث يقوم
الناشـطون بحملات مسـتم ّرة لسـلب الدعايـة الصهيونيـة ورقـة «حاميـة املثليين» (Pinkwatching
 .)Israelوقامـت تلـك الحـركات باملسـاهمة يف إفشـال الكثير مـن مسـاعي الدعايـة الصهيونيـة ،ومنها
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مهرجـان أفلام املثليين الـذي أقيـم يف تـل أبيـب يف صيـف  ،2017حيـث قـام الكثير مـن املشـاركني
والضيـوف باالنسـحاب منـه بعـد حملات مكثّفـة ونـداءات مـن قبـل حـركات املثليين يف فلسـطني
واألقطـار العربيـة لاللتـزام باملقاطعـة.
مؤسسـة الجيـش هـي أحـد أجهـزة الكيـان التـي تشـارك يف حملات الوسـم ،ويتـم الرتويـج للمؤسسـة
العسـكرية الصهيونيـة ،بشـكل خـاص ،يف محاولـة لغسـل أيديهـا من آثـار الدماء ،بل إن حمالت الوسـم
يف بعـض األحيـان تـروج ملؤسسـة الجيـش بأنهـا أكثر تقدميـة وانفتاحـاً مـن أجهـزة الكيـان األخـرى
( .)Gross, 2016والتكتيـك الـذي يتبنـاه الجيـش يف حمالتـه الدعائيـة هـو يف غايـة الحساسـية ،حيـث
إن حملـة الوسـم -كما أسـلفنا -تحـاول إنشـاء رسدية صهيونيـة بعيدة عـن العامل الدينـي وعن رسدية
الصراع .لذلـك ،فـإن الحديـث واملحـارضات يف جـوالت الرتويـج تكـون مدروسـة إىل حـد كبير للقيـام
بالرتويـج للجيـش بشـكل مج ّرد.
ويف إطـار الغسـيل الـوردي ،قامـت صفحـة الجيـش الصهيـوين عىل الفيسـبوك سـنة  ،2012بنشر صورة
ملجنديْـن ممسكي األيـدي يسيران يف أحد الشـوارع ،ا ّدعـت أنّهام مثليـان يخدمان يف الوحـدات القتالية
يف الجيـش ،ليتبين الحقـاً أن هـذه الصـورة هـي ُم ْخ َر َجـة مرسحيـاً ،وأن املجنديْن ليسـا عىل عالقـة ،وأ ّن
أحدهما ليـس مثليّـاً ،وهما يخدمان يف مكتب املتحدث باسـم الجيـش الصهيـوين (.)Ginsburg, 2012
وتقـوم املؤسسـة العسـكرية بإرسـال مجنديـن مثليني أو متحولني جنسـ ّياً يف جوالت دعائيـة حول العامل،
فمثالً ،قام الجيش بإرسـال أحد املجندين املتحولني جنسـ ّياً يف ربيع  2017يف جولة إىل الواليات املتحدة،
ليقـوم بالرتويـج لجيش الكيـان ( .)Barrows-Friedman, 2017وأثارت تلك الجولـة جدالً كبريا ً ،وأ ّدت
إىل اسـتقالة أعضـاء مـن هيئـة املثليين يف مدينـة سـياتل األمريكيـة ،وهـي إحـدى الجهـات الراعيـة لهذا
النشـاط الدعـايئ .وكان تركيـز املجنـد على وسـم الجيـش بصفـة «الحاميـة» و«البيئـة اآلمنـة» (Lee,
 )2017يف محاولـة للصـق صفتـي الحاميـة واألمـن بصـورة جيش الكيان ،وهو ما سـعى إليـه الكيان منذ
تأسيسـه ،حيـث تـم تحويـل اسـم «الهاغانـاة» إىل «جيش الدفـاع» ،وهما مرادفان ،ولكـن التحويل جاء
السـتخدام لغـة مفهومـة عامل ّيـاً بغرض الدعايـة والرتويج ولصق صفـة «دفاع» بصورة الجيـش الصهيوين،
وهـو عنصر مكـ ّون مـن عنـارص رسديـة وروايـة الكيـان لتاريـخ احتاللـه فلسـطني .فعلى سـبيل املثال،
عنـد الحديـث عـن حـرب  ،1948يقـوم الرتكيـز على أن الجيـوش العربيـة قامـت بالهجـوم على الكيان
«الصغير» ،وقـام الكيـان باملقابل بالدفاع عن نفسـه.
والغسـيل األخضر هـو إحـدى الوسـائل التـي يسـتخدمها الكيـان لتغيير صورتـه املرتبطـة باملجـازر
واالعتـداءات .والغسـيل األخضر هـو تعبير اسـتخدم كثيرا ً لوصـف الحملات الدعائية للشركات التي
تسـاهم يف تلويـث البيئـة ،حيـث تقـوم تلـك الشركات بالرتويـج لنفسـها كمؤسسـة صديقـة للبيئة ،من
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خلال مبـادرات مخادعـة للتغطيـة على مامرسـاتها املعاديـة للبيئـة .وكذلـك األمـر بالنسـبة للكيـان،
الـذي يحـاول وسـم نفسـه بالصديـق للبيئة ،يف حني أن قـوات االحتالل متارس مامرسـات معاديـة للبيئة
يف األرايض الفلسـطينية املحتلـة العـام  1967كوسـائل انتقاميـة ضـد السـكان الفلسـطينيني ،ولحصـار
املواطـن الفلسـطيني ،ومحاربـة أي نشـاط زراعـي لصـد أي محاولـة فلسـطينية لتحقيق االكتفـاء الذايت
على املسـتوى الغـذايئ ،وأضـف إىل ذلك مياه الصرف الصحي التي تتدفـق عىل القرى الفلسـطينية من
املسـتوطنات ،ورسقـة امليـاه الجوفيـة .وال تخلـو املامرسـات الصهيونيـة يف األرايض املحتلـة العام ،1948
مـن مامرسـات ذات نتائـج كارثيـة على البيئة مل تبدأ العـام  ،1948ولكنهـا بدأت بحاميـة بريطانية قبل
ذلـك خدمـة ألهـداف االسـتيطان الصهيـوين ،كتجفيف بحيرة الحولة عىل سـبيل املثال ،التـي أثرت عىل
التـوازن البيئـي يف تلـك املنطقـة ،والتـي كانـت تقصدهـا الطيـور املهاجـرة (.)Sufian, 2007, p. 166
ومامرسـات الكيـان الضـارة بالبيئـة هـي ليسـت نتيجـة خطـأ تقديـري أو سـوء إدارة ،ولكنهـا تـأيت كلها
نتيجـة إعطـاء املشروع االسـتيطاين الصهيـوين األولويـة يف أي قـرار يتـم ات ّخـاذه .وكمثـال قريـب ،تـم
إنشـاء شـارع رقـم  4ليقـوم بقطـع أجـزاء مـن بيـت صفافـا؛ بغيـة السـعي يف خطـة تحويل قريـة بيت
صفافـا إىل أحيـاء متفرقـة جنـوب مدينـة القـدس ،وأيضـاً ربـط مسـتوطنات بيـت لحـم والخليـل بقلب
مدينـة القـدس .وعلى الرغـم مـن االعرتاضـات التـي قدمـت منـذ أواخـر مثانينيـات القـرن املـايض ضد
مشروع الشـارع بسـبب تأثيره على التـوازن البيئـي يف تلـك املنطقة التـي ك ّونـت مرعى للغـزالن ،فإ ّن
أهمية الشـارع اإلستراتيجية بالنسـبة للمرشوع االسـتيطاين الصهيوين طغت ،وتم البدء بإنشـاء الشـارع
يف أيلـول .)Musleh, 2013( 2012
وللتغطيـة على الجرائـم الصهيونيـة ضـد البيئة يف فلسـطني ،ركّزت حملة «وسـم إرسائيـل» عىل الرتويج
للكيـان كدولـة صديقـة للبيئـة ،مـن خلال اسـتغالل التكنولوجيـا التي تعترب مـن أهم صناعـات الكيان،
فبـدأ الرتويـج لتكنولوجيـا الطاقـة املتجـددة ،كأحـد أهـم أفـرع صناعـة التكنولوجيـا يف الكيـان .وقـد
تكـون أضخـم حملات الرتويـج تلك التي قام بهـا الكيان بالتعاون مـع قناة الــ«يس أن أن» ،حيث قاموا
برعايـة الفقـرة الجويـة ،وتم الرتويـج للكيان كجنـة للتكنولوجيا الصديقة للبيئـة (.)Abunimah, 2012
ويقـود الصنـدوق القومـي اليهـودي حملات الغسـيل األخضر ،مـن خالل حملات منظمة للتشـجري يف
فلسـطني ،حيـث ميكـن ألي شـخص يف العـامل التبرع لزراعـة شـجرة ويحصـل مقابلهـا على شـهادة مـن
1
الصنـدوق ،أو ميكنـه ،أيضـاً ،القدوم بشـكل شـخيص لزراعة الشـجرة ،ليدخل يف برنامج غسـيل متكامل.
وحملـة زراعـة األشـجار والغابـات تـأيت بهـدف طمـس معـامل القـرى الفلسـطينية امله ّجـرة ،يف محاولـة
ملحاربـة أي روايـة تنـادي بحـق العـودة بالنسـبة لالجئين الفلسـطينيني .فعلى سـبيل املثـال ،تـم بنـاء
1

Jewish National Fund, Plant a Tree: http://usa.jnf.org/jnf-tree-planting-center
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أحـد أكبر الحدائـق العامـة يف فلسـطني بدعم كندي فـوق أرايض قرى اللطـرون املهجـرة ،وكذلك الحال
لحديقـة «االسـتقالل» التـي بنيـت فـوق جـز ٍء مـن مقبرة مأمـن اللـه يف مدينـة القـدس .وال تتوقـف
حملات التشـجري على تغيير املعـامل الطبوغرافيـة يف فلسـطني ،بـل إن محـاوالت زرع أشـجار الصنوبـر
املسـتوردة مـن أوروبـا ،التـي بـدأت مـع بدايـات الحركـة االسـتيطانية الصهيونيـة مطلـع القـرن املايض
لتبديـل الطابـع البيئـي إىل طابـع أورويب ،أدت إىل التأثير على البيئـة يف فلسـطني ،بسـبب عدم تناسـب
تلـك األشـجار التـي تسـتهلك كميـات كبيرة مـن امليـاه مـع البيئـة الفلسـطينية وأشـجارها (& Pappé
.)Jaber, 2014
وتسـتمر حملات التشـجري االسـتيطانية وتتكثـف يف النقب جنوب فلسـطني ،حيث تسـترشي املشـاريع
االسـتيطانية ( ،)Winstanley, 2012ومصـادرة األرايض ،إضافـة إىل مدينـة القـدس ،حيـث تقـوم بلديـة
االحتلال مبصـادرة أر ٍ
اض بحجـة إقامـة محميـات طبيعية .وتسـتخدم تلك املحميـات بكثافة يف األرايض
املحتلـة العـام  1967كوسـيلة لتوسـيع املسـتوطنات تدريج ّيـاً ،مـن خالل مصـادرة األرايض الفلسـطينية
توسـعها ،مـا يؤدي
الخاصـة ،وتقـوم ،أيضـاً ،تلـك املحميـات بـدور محـارصة القـرى الفلسـطينية ،ومنـع ّ
توسـع عامـودي يف الريـف الفلسـطيني ،الـذي يـؤدي إىل تغيير طابـع الريـف الفلسـطيني إىل أحياء
إىل ّ
مكتظـة سـكّانيّاً يف الكثير مـن األماكـن .وال تقتصر الفائـدة التـي يجنيهـا الكيـان بالتمـدد االسـتيطاين،
بـل إن الكثافـة السـكانية يف الريـف الفلسـطيني تـؤدي إىل تقليـص املسـاحة الزراعيـة ،وبالتايل يضعف
القطـاع الزراعـي ،ومينـع إمكانيـة وصـول التجمعـات الفلسـطينية إىل حالـة مـن االكتفاء الـذايت الغذايئ
قـد متكنـه مـن الصمـود يف وجـه أي حصـار ،وبالتـايل تضعف قـدرة الريف الفلسـطيني عىل املسـاهمة
يف أي عمـل نضايل.
وتقـود حركـة املقاطعة حمالت مسـتمرة ملقاطعة مشـاريع الصنـدوق القومي اليهـودي البيئية ،ملجابهة
محـاوالت الغسـيل األخضر 1،على الرغـم مـن صعوبة بناء رسديـة مجابهـة للرسدية الصهيونيـة يف هذه
الحملات التـي هـي ظاهريّـاً إيجابية يف منظور املواطـن األورويب واألمرييك .وحيـث إن حمالت مواجهة
مشـاريع التشـجري االسـتيطاين يف النقـب تحقـق نجاحـات يف التصـدي لتلـك الحملات ،وبنـاء رسديـة
متامسـكة ومفهومـة بالنسـبة للمواطـن الغـريب بسـبب ارتباطه مبشروع برافـر الرامي إىل تهجير القرى
الفلسـطينية يف النقب ،فإ ّن مشـاريع التشـجري عىل أرايض القرى الفلسـطينية امله ّجرة ،أو املشـاريع التي
هـي نظريّـاً بعيـدة عـن القـرى واملـدن الفلسـطينية املأهولـة حال ّيـاً ،وال تـؤدي إىل أي تحريـك للجسـم
السـكاين بشـكل مبـارش ،تشـكل تحدياً أكبر لبناء الرسديـة املطالبـة باملقاطعة.
ويهـدف الصنـدوق القومـي اليهـودي إىل جمـع مبلـغ  100مليـون دوالر لرصفها عىل مشـاريع التشـجري
1

https://bdsmovement.net/news/stop-jewish-national-fund-greenwashing
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االسـتيطانية خلال العقـد القـادم؛ بـدءا ً مـن العـام  ،2015و 50مليون دوالر لتمويل مشـاريع السـيطرة
1
عىل الرثوة املائية ،وذلك إضافة إىل  400مليون دوالر أخرى للمشـاريع االسـتيطانية يف النقب والجليل.
وهـذه امليزانيـات هـي منفصلة عـن امليزانيات التـي تخصصها أجهزة الكيـان األخرى.
وتتنـوع الحملات الراميـة إىل صناعـة صـورة الكيـان بعيـدا ً عـن رسديـة الصراع أو العامل الدينـي ،فت ّم
رصف مبالـغ كبيرة على حملات دعائيـة تهـدف إىل غسـل يـد العـدوان ،وقـد سـميت أحياناً بالغسـيل
األبيـض .فتنشـط املؤسسـات الصهيونيـة كالصنـدوق الجديـد إلرسائيـل ،وغريهـا يف ثالثـة مجـاالت)1:
إقامـة املهرجانـات الثقافيـة يف مختلـف دول العـامل )2 .إقامـة املهرجانـات يف فلسـطني املحتلـة العـام
 ،1948وأحيانـاً يف املسـتوطنات على األرايض املحتلـة العـام  )3 .1967اسـتخدام أصـوات فلسـطينية
عميلـة للكيـان للسـفر ومتثيلـه عامل ّيـاً ،والتحدث باسـم الكيان الذي يتـم الرتويج له كواحـة للدميقراطية
2
والعدل واملسـاواة.
ويظهـر دور حركـة املقاطعـة يف مراسـلة الفنانين واملثقفين واألكادمييين الذيـن تتـم دعوتهـم مـن
قبـل الكيـان للمشـاركة يف أنشـطة ثقافيـة وأكادمييـة مختلفـة ،ويتـم الطلـب منهـم احترام نـداء حركة
املقاطعـة ،وعـدم املسـاهمة يف تبييـض جرائم االحتالل .وعلى الرغم من أن الكيـان والحركة الصهيونية
تتكبـد خسـائر فادحـة على املسـتوى املعنـوي مـن هـذه املقاطعـة ،فإنهـا تنجـح يف أحيـان أخـرى يف
متريـر حمالتهـا الدعائيـة باسـتخدام النفـوذ واملـال .وتعتبر هوليوود من أهـم مقاصد حملات الكيان،
فمـن خلال نفوذهـا فيـه ،تقـوم بدعـم أفالم تقـوم بتبييض صـورة االحتلال ،من خلال رسديـة الفيلم،
وينطبـق ذلـك ،أيضـاً ،عىل املسلسلات التلفزيونية األمريكية .فعىل سـبيل املثال ،مسلسـل  ،NCISالذي
يعتبر مـن أكثر املسلسلات البوليسـية متابعـة على شاشـة الــ  CBSاألمريكيـة ،وقـد وصل إىل موسـمه
الخامـس عشر ،قـام املنتجـون يف املوسـم الثالـث بإضافـة شـخصية زيفا ديفيـد ،وهي يف املسلسـل من
مسـتوطني النقـب ،ومتلـك جنسـيتي الكيـان والواليـات املتحـدة األمريكية ،وهي عميلة موسـاد سـابقة،
فيتـم توظيفهـا كأحـد العملاء الخاصين يف وكالـة التحقيـق الجنـايئ التابـع للبحريـة األمريكيـة .يتطـور
دور هـذه الشـخصية بشـكل درامـي ،ويتـم بناء رسدية املسلسـل بشـكل يبنـي تعاطفاً معهـا ومع جهاز
املوسـاد يف بعـض األحيـان .وتحتفـظ زيفـا بعلـم الكيـان على مكتبهـا ،وال تجـد الشـخصية ضيرا ً مـن
التفاخـر بانتامئهـا للكيـان ولجهـاز املوسـاد .ويسـتمر تواجـد الشـخصية حتـى املوسـم الحـادي عشر،
حيـث ينتهي دورها يف املسلسـل بشـكل درامـي يبني تعاطفاً دامئـاً ،ويف الحلقات التاليـة يلتقط املخرج
بشـكل مسـتمر صـورة لعلـم الكيـان املوضـوع على أحـد املكاتب حتـى بعـد انتهـاء دور زيفا.
1
2

http://www.jnf.org/menu-2/our-vision
/http://www.nif.org/what-we-do/new-initiatives-for-democracy
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واألمثلـة كثيرة على التوغـل الصهيـوين املنظـم يف إنتاجـات الثقافـة الشـعبية ،حيـث تسـتخدمه اآللـة
الدعائيـة الصهيونيـة يف حصـد التعاطـف مـع الكيـان يف منصـة غير سياسـية ،مـن خلال زرع أفـكار
منطيـة على فترات طويلـة يصعـب على مسـتهلك املـادة الشـعبية متييزهـا أو اسـتدراك عملية غسـيل
الدمـاغ التـي تحصـل خاللهـا .ويف أغلـب األحيـان ،ال متـر عمليـات الصبـغ هـذه دون أي ضجـة ،فقـد
حـازت املمثلـة الصهيونيـة واملجنـدة السـابقة يف الجيش الصهيـوين غال غادوت على أدوا ٍر عدة يف أفالم
هوليووديـة رائجـة ،إال أنّهـا مل تسـتقطب اهتمام حركـة املقاطعـة إال عندما حازت على دور البطولة يف
مسلسـل األبطـال الخارقين «املـرأة العجيبـة» ،ملـا حصل عليه هـذا الفيلم مـن دعاية واهتمام عامليني.
فقـام نشـطاء حركـة املقاطعـة بحملات بغيـة منـع عـرض الفيلـم يف الـدول العربيـة ،ملـا له مـن أثر يف
تجميـل صـورة الجيـش الصهيـوين يف نظـر املشـاهدين ،وبخاصـة صغـار السـن والشـباب الذيـن هـم،
بطبيعـة الحـال ،رسيعـو التعلـق بأبطـال هوليـوود ،ويف كثير مـن األحيـان قـد يعتربونهـم مثلاً يقتدى.
ونجحـت الحملـة مبنـع عـرض الفيلـم بلبنـان وتونـس وقطـر ،ولكنهـا فشـلت يف دول عربيـة أخـرى مل
تـ َر ضيرا ً مـن عـرض الفيلـم باسـتخدام حجـة فصـل الفـن عـن السياسـة .ولكن حتـى مع نجـاح حركة
املقاطعـة يف منـع عـرض الفيلـم عـن بعـض الشاشـات ،فإن املشـكلة تكمـن يف أن معظم الجيل الشـاب
يقـوم مبشـاهدة األفلام مـن خلال مواقـع اإلنرتنـت ،ولذلـك يصعب مجابهـة هـذا النوع من السـيطرة
الصهيونيـة على الثقافـة الشـعبية ،وبالتـايل التأثير على ثقافـة الجيـل الشـاب ،وبخاصة يف الـدول التي
يتـم فيها اسـتهالك اإلنتاجات الشـعبية بكرثة وبسـلبية كاملجتمعـات العربية عىل سـبيل املثال (صفوان،
.)2017
وتعتبر املمثلـة غـادوت أحـد أهـم سـفراء الجيـش الصهيـوين ،فتقـوم بالرتويج لـه باسـتمرار ،ويف بعض
األحيـان بجمـع التربعـات .وقـد يكـون أخطـر مـا تـم إنجـازه صهيون ّيـاً هو دفع األمـم املتحدة لتسـمية
شـخصية املـرأة العجيبـة كسـفرية رشفيـة لتمكين النسـاء والبنات ،قبـل أن يتـم إلغاء ذلك املشروع إثر
اعرتاضـات مـن داخل جهـاز األمـم املتحـدة (.)Ross, 2016
ويسـتغل الجيـش الصهيـوين النسـاء املنخرطـات يف الجيـش ،بشـكل كبري ،قد يصـل إىل اسـتغالل العامل
الجنسي ،يف بعـض األحيـان ،مـن خالل حسـابات شـخصية ملجنـدات الجيـش ،تركز عىل العامـل الجاميل
لجـذب املؤيديـن مـن الرجـال وصناعـة صـورة محببـة للجيـش الصهيـوين ،فتنتشر بين الحين واآلخـر
املقـاالت يف الصحـف األجنبيـة التـي تتحـدث عـن موقـع إنسـتغرام ،مثالً ،إلحـدى املجنـدات التي تنرش
فيهـا صورهـا باللبـاس العسـكري ،بجانـب صـور أخـرى بلباس البحـر وغريه.
ويف بعـض األحيـان ،تسـتغل آلـة الدعايـة يف الجيـش الصهيـوين سـذاجة الصحـف واملواقـع اإلخباريـة
الفلسـطينية والعربيـة يف نشر الدعاية الرتويجيـة الصهيونية ،فمثالً صحيفة معاريـف الصهيونية ،قامت
50

الفصل الثاين :سياسات الكيان الصهيوين يف مواجهة حركة املقاطعة

بنشر مقالـة ترويجيـة لبلديـة االحتلال يف القـدس يف ترشيـن األول  ،2012قامـت وكالـة معـاً برتجمتها
ونرشهـا («غجـر القـدس» .)2012 ،ومثـال آخـر ،ففـي  16آذار  ،2013نشر موقـع معاً مقالـة ترويجية
بعنـوان «النسـاء يف الجيـش اإلرسائيلي  ...أسـئلة وأجوبـة» («النسـاء يف الجيش اإلرسائيلي».)2013 ،
وينشر موقـع معـاً اإلخبـاري -األكثر رواجـاً يف األرايض املحتلـة العـام  -1967بشـكل مسـتمر ،أخبـار
حـوادث السير ملواطنـي الكيـان الصهاينـة يف كل أرجـاء العـامل ،فتخلق صـورة تعاطف مـع الكيان ،وإىل
جانـب ذلـك ،تكثر العناويـن اإليجابية يف املقـاالت التي تتحدث عـن الكيان أو أفـراده ،وقد تكون هذه
السياسـة التحريريـة هـي نتيجـة سـوء تقديـر املوقف أو غيـاب السياسـة التحريريـة باملطلق.
وتقـوم الحملات الصهيونيـة بتبييـض صورة االحتلال من خالل العمـل املبارش عىل تنظيـم االجتامعات
التطبيعيـة ،التـي يشـارك فيهـا الشـباب العـريب والفلسـطيني ،إىل جانـب شـباب صهاينـة ،وال يقتصر
ذلـك الجمـع على املؤمتـرات السياسـية أو الثقافيـة فحسـب ،ولكنـه ميتـد ،أيضـاً ،إىل جميـع املجـاالت
كالرياضيـة والعلميـة .وقـد يصعـب عىل نشـطاء حركـة املقاطعة مجابهة تلك األنشـطة بشـكل مبارش،
لصعوبـة بنـاء الرسديـة السـتخدامها يف حـث الجهـات املنظمـة على وقـف تنظيـم مثـل تلك األنشـطة،
حيـث إن النظـرة الغربيـة املسـتعلية تـرى يف تلـك األنشـطة بارقـة أمـل لسلام قـادم ،ويصعـب بعـض
الشيء إقناعهـم بحقيقـة تركيبـة هـذه األنشـطة وأهدافهـا ،بسـبب بعدهم عـن واقع الصراع والقضية
الفلسـطينية التـي يرونهـا ،يف أغلـب األحيـان ،كخلاف بين جاريـن على خلفيـة دينيـة أو سياسـية أو
ثقافيـة ال أكرث.
ومـن أهـم إنجـازات الجيـش الصهيـوين وآلتـه الدعائيـة ،التوغـل يف املجتمعـات الشـبابية العربيـة،
وبخاصـة بعـد الهبـات العربية التي بـدأت العام  ،2010واسـتغالل التناقضات والخالفـات للحصول عىل
تأييـد قسـم مـن الشـباب ،أو حتـى إقناعه بشـكل غري مبـارش ،بضرورة التطبيـع وصناعة صـورة الكيان
املتقـدم تكنولوج ّيـاً ،الـذي ميثـل مبتغى الشـباب العـريب .فتختلف درجـات انجذاب الشـباب وانخراطه
يف الدعايـة الصهيونيـة ،بقصـد وبـدون قصـد ،ومما يدعـم دور الناطـق باسـم الجيـش الصهيـوين لفتـح
قنـوات تطبيعيـة والتأثير على الشـباب العـريب ،هو سـذاجة ردة الفعـل من قبـل رواد مواقـع التواصل
االجتامعـي ،حيـث ينخرطـون يف جـوالت سـباب وهجـوم مفتوحة تسـتفيد منهـا الحسـابات الصهيونية
الرسـمية وغير الرسـمية بزيـادة نسـبة متابعيهـا ،والوصـول إىل أعـداد جديـدة مـن الشـباب العـريب
يكونـون عرضـة للتأثير .فأصبح املتحدث باسـم الجيـش الصهيوين أفيخاي أدرعي من أشـهر رواد مواقع
التواصـل االجتامعـي ،وزادت شـهرته ،وصنـع شـبكة مـن العالقات بالشـباب العريب املؤيد لـه مبارشة يف
بعـض األحيـان ،أو الذيـن يعيـدون تكـرار دعايتـه التي تأثروا بها بشـكل غير مبارش يف أحيـان أخرى ،ما
شـكل عقبـة يف وجـه حملات املقاطعـة التـي تطالـب الفنانني بعـدم االنخراط بأنشـطة تطبيعيـة ،التي
51

الصهيونية ملحاربة حركة املقاطعة وطرق تفكيكها
السياسات َّ
ِّ

مـن ضمنهـا زيـارة فلسـطني ،ومدينة القدس بالـذات ،التي تحاول اآللـة الدعائية الصهيونيـة الرتويج لها
باسـتمرار كمدينـة مفتوحـة لجميـع البشر وجميـع األديان تحـت السـيادة الصهيونية.
وتسـعى مؤسسـة الدعايـة الصهيونيـة إىل التغلغـل يف اإلعلام العـريب أكثر؛ بغيـة الوصـول إىل عقـل
املواطـن العـريب ،مـن خلال اسـتغالل املواقع العربيـة التي يصفهـا الصهاينـة بالليربالية للرتويج لرسـائل
املؤسسـة الصهيونيـة ،والرتكيـز على املدونات واملدونني العـرب ،وبخاصة مع صعـود دور اإلعالم البديل،
وإعلام املواطـن يف السـنوات الخمـس األخيرة .وقد تم تحديـد مواقع صحافية عدة ميكن أن تسـتخدم
يف نشر الدعايـة الصهيونيـة كمواقـع صحـف الرشق األوسـط ،والحيـاة ،وإيلاف ،وكلها مواقع سـعودية
(.)Shmuel, 2010, p. 20

إستراتيجيات الهجوم المباشر
ِ
تكتـف مؤسسـات الكيـان بحمالتهـا الدعائيـة وصناعة الصـورة ملجابهة مد حركة املقاطعـة ،بل بدأت
مل
بشـن هجمات مبـارشة على حركـة املقاطعـة وناشـطيها ومنارصيهـا .وبناء على توصيات عـدة ،قررت
حكومـة الكيـان تغيير إستراتيجيتها مـن الـرد على الهجمات اإلعالميـة إىل أخذ موقـع الهجـوم املبارش
«لنقـل معركـة الرأي العـام إىل أرض الخصـم» (.)Ibid, p. 1
ومـع حلـول صيـف العـام  ،2010بـدأت أروقـة الربملـان الصهيـوين بدراسـة قانـون ملعاقبـة املؤسسـات
واألفـراد املنخرطين مبقاطعـة الكيـان .فتـم طـرح قانـون «منـع الضرر عـن دولـة إرسائيـل مـن خلال
املقاطعـة» ،أو مـا يعـرف اختصـارا ً بقانـون املقاطعـة للتصويـت لتصـادق عليـه الكنيسـت يف  11متـوز
 2011بعـد سـنة مـن املـداوالت (.)ACRI, 2011
ويعـ ّرف القانـون املقاطعـة بــ «التجنـب املتعمـد لروابـط اقتصاديـة وثقافيـة وأكادمييـة مع شـخص أو
جسـم آخـر فقـط بسـبب تقاربـه مع دولـة إرسائيـل أو إحـدى مؤسسـاتها ،أو منطقـة تحت سـيطرتها،
بطريقـة قـد تـؤدي إىل أرضار اقتصاديـة أو ثقافيـة أو أكادمييـة» (.)Ibid
ونجـد أن تعريـف املقاطعـة واسـع وقابـل للتأويـل ،ليضـم كل أشـكال الرفـض للتعامـل مـع أي جهـة
صهيونيـة ،حيـث إن مصطلـح ثقـايف هـو واسـع وفضفـاض ،وقـد يضـم أي عمـل ضـد مشـاريع التطبيع
الشـبابية الدائـرة على قـدم وسـاق مثلاً .والقانـون يشـمل بالعقوبـة على أسـاس الخطـأ املـدين ملـن
ينشر دعـوة للمقاطعـة ،ويضـم ذلـك ،بحسـب نـص القانـون ،من ينرش منشـور قـد يُفهم مـن ن َّصه أنه
دعـوة ملقاطعـة الكيـان ،فقـد يشـمل ذلـك إذا ً ،كل منشـور فيـه انتقـاد للكيـان الصهيـوين .وثـاين حالة
تتمثـل مبـن تـؤدي مناداتـه باملقاطعـة إىل إلغـاء عقـود قانونية ،ويسـتهدف ذلك ،باألسـاس ،مـن يتوجه
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إىل الشركات العامليـة بالهجـوم بسـبب تعاملهـا مـع املؤسسـات الصهيونيـة يف فلسـطني ،بغـض النظـر
عـن جهـة التعامـل؛ سـواء جهـات معترف فيها أوروبيّـاً وأمريكيّـاً أو جهـات صهيونية غير قانونية بعرف
السياسـات األوروبيـة أو األمريكيـة الرسـمية .وينـص القانـون يف بنده الثالث القسـم الثاين على معاقبة
مـن ثبـت عليـه الخطـأ املـدين بدفـع تعويضـات عقابيـة ،إضافـة إىل تعويضات عـن األرضار.
وتعطـي املـادة الثالثـة مـن قانون املقاطعـة الحق لوزير املاليـة مبنع أي جهة من املشـاركة يف مناقصات
عامـة أو الحصـول على فوائـد مع ّينـة من الكيـان ،إذا تبين أنها دعت أو التزمت بأي شـكل من أشـكال
املقاطعـة ضـد الكيـان .والبنـد الـذي يحـدد خمسـة أوجـه للعقوبـة قـد يظـن أنـه تحصيـل حاصل مبا
أن الجهـة املقاطعـة لـن ترغـب قطعـاً يف أن تشـارك يف أي مناقصـة أو تحصـل على فوائـد من سـلطات
الكيـان ،ولكـن تلـك ليسـت الحالـة ،حيـث إن القانـون يهدف ملعاقبـة كل الجهـات الداخليـة ،وبخاصة
املؤسسـات الفلسـطينية يف األرايض املحتلـة العـام  1948التـي تشـارك يف املقاطعـة ،فسـيتم قطع بعض
الفوائـد عنهـا التـي تعتبر حقاً لها كمحصلـة للرضائب التـي يضطر املواطن الفلسـطيني دفعهـا للكيان.
وميتـد القانـون إىل معاقبة املؤسسـات اليهودية يف فلسـطني املناهضة للصهيونية ،التي تشـارك أو تنادي
باملقاطعـة .ويف بعـض الحـاالت ،قـد يشـمل القانـون رشكات عامليـة ،كرشكـة أوروبية تقاطع ،بشـكل أو
بآخـر ،جهـة يف إحـدى مسـتوطنات األرايض املحتلة العـام  1967عىل سـبيل املثال.
وبسـبب االنتقـادات العديـدة لقانـون املقاطعـة ،مل تبـدأ سـلطات االحتلال بتطبيـق القانـون بشـكل
شـامل حتـى اآلن للحفـاظ عليـه .فالتجربـة التاريخيـة ترينـا أ ّن الكيـان الصهيـوين يقوم بطـرح قوانينه
وسياسـاته الجديـدة –وبخاصـة الخالفيـة– عىل مراحل ،حتى يتم تطبيقها بشـكل كامـل ،حيث إن حدة
االنتقـادات العامليـة تخفـت مـع مـرور الوقـت واالنشـغال بأمـور أخـرى ،فمثلاً يقـوم الكيـان باإلعالن
بشـكل اسـتفزازي عـن طـرح عطـاء بنـاء يف املسـتوطنات ليمتـص النقـد والهجوم قبـل أن يبـدأ أي نوع
مـن البنـاء ،وبعـد أن تهـدأ موجـة االنتقـادات يبدأ البناء بهـدوء وكأ ّن شـيئاً مل يكن .فيمكننـا اعتبار أننا
يف مرحلـة بنـاء البنيـة التحتيـة لتطبيـق القانون ،مـن خالل اسـتخدام القانون يف حاالت معينـة ،وتجهيز
البنيـة القانونيـة والرتويـج للقانـون يف الخارج.
وتنظـر حكومـة الكيـان حال ّيـاً يف توسـيع قوانين مناهضـة املقاطعـة ،مبا يشـمل إعطاء أفـراد حق طلب
تعويضـات مـن جهـة مع ّينـة عـن أرضار نتيجـة املقاطعـة .وقد تشـمل القوانين ،أيضاً ،ترشيعـات متنع
دخـول مواطنين أجانـب داعمني لحركـة املقاطعة إىل فلسـطني .وتقوم حال ّياً سـلطات االحتالل بإرسـال
قوائـم منـع سـفر لشركات الطيران ملنـع مسـافرين مـن الصعـود إىل الطائـرات ،وتفـادي الوقـوع يف
مواقـف محرجـة يف حـال وصولهـم املطـار ومحاولـة ترحيلهـم .فمثلاً ،يف متـوز  2017منعـت رشكـة
طريان لوفتهانزا األملانية خمسـة مسـافرين من الصعود إىل الطائرة املتوجهة إىل فلسـطني بسـبب ورود
أسمائهم بقوائـم املنـع (.)Winstanley, 2017
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وانتقـدت الورقـة املق ّدمـة مـن قبـل باحثين يف معهد السياسـات واإلستراتيجيات ملؤمتر هرتسـيليا عدم
كفـاءة منظومـة العالقـات العامـة يف الكيان ،وقد وصفـت ردة فعلها باملتأخرة يف الـرد عىل أي انتقادات
مـن األنظمـة العربيـة التي تسـعى إىل تخفيف حـدة املعارضة املحليـة ،والحصول عىل الدعم الشـعبي،
مـن خلال الهجـوم على الكيـان .وبحسـب التقرير ،فـإ ّن تأخـر ردة الفعل تعـود إىل السياسـة الحذرة،
والحـرص على العالقـات مـع الـدول العربيـة .وقـد حـث ذلـك حكومـة الكيـان الحقـاً عىل نقـل مهمة
مناهضـة حركـة املقاطعـة مـن وزارة الخارجيـة إىل وزارة الشـؤون اإلستراتيجية العـام Shmuel,( 2013
.)2010
وقـد اسـتخلصت الدراسـة أن الكيـان يحقـق نجاحـات ويسـتقطب املسـاندة الغربيـة يف الحـاالت
التـي تتخلى فيهـا مؤسسـة العالقـات العامـة يف الكيـان عـن حذرهـا ،وتبـدأ بحملات االتهـام مبعـاداة
السـامية .وقـد وصـف األسـتاذ الجامعـي األميريك نورمـان فينكلشـتاين املعـاداة للسـامية بأنها وسـيلة
فكريـة (أيديولوجيـة) تسـتخدمها الصهيونيـة لحـرف األنظـار عن االنتقـادات للكيان كام اسـتخدمت –
ومازالـت تسـتخدم– املحرقـة ( .)Finkelstein, 2005, p. 84وأل ّن االنتقـادات للكيـان تتسرب بطبيعة
الحـال إىل النخبـة اليهوديـة األمريكيـة الصهيونيـة –وأيضاً يف بعض الحـاالت النخب الصهيونيـة يف أوروبا
ودول أخـرى -صاحبـة رأس املـال والداعمـة للكيـان ،فـإن األجهـزة الدعائيـة للكيـان ،تقـوم بتحريـف
الرسديـات الناقـدة لهـا ،وتصفها بأنها هجـوم عىل اليهـود ككل ،وبذلك تقوم بربطها باملعاداة للسـامية.
ويتمسـك الكيـان واملؤسسـات الصهيونيـة برسديـة أن اليهـود يف العـامل هـم على شـفا محرقـة جديـدة
( .)Finkelstein, 2003, p. 37وعلى ذلـك ،يربـط أي هجـوم على الصهيونيـة –أو حتـى انتقادهـا–
بفكـرة تدمير الكيـان ،وبالتـايل تعـود بربطهـا برسديـات املحرقـة النازيـة .وعىل ذلـك ،فـإ ّن أي خطاب
مـن شـأنه نـزع الرشعيـة عـن قيـام الكيان الصهيـوين –سـواء القانونيـة أم األخالقيـة -يـؤ ّدي ،يف النهاية،
إىل ربطـه باملعـادة للسـامية ،التـي ترتبـط يف العقليـة والذاكـرة األوروبيـة باملحرقـة النازية التـي تبقيها
الصهيونيـة حيـة يف أذهـان الشـعوب األوروبيـة ،لتسـتغل بذلـك عقـدة الذنـب التـي تنتـاب الكثري من
املواطنين األوروبيين .ولذلـك ،مـا زال قـادة الكيـان يـرون يف املعـاداة للسـامية أهـم أسـلحتهم ،وأي
تراجـع فيهـا هـو تهديـد للمشروع الصهيـوين (غـارودي ،)287 :1991 ،وتهديـد للكيـان الـذي يَ ْسـتَمد
رشعيتـه مـن رسديّـة «الضّ حية».
وتعطـي أجهـزة الرتويـج يف الكيـان أهميـة قصـوى للرسديـة واللّغـة يف خطابهـا ،حيـث تأخـذ بعين
االعتبـار الجهـة املسـتهدفة من الخطـاب ( .)Michlin, 2010, p. 4ففي الخطاب املو ّجه نحو الشـعوب
العربيـة ،تبتعـد أجهـزة الكيـان عـن اسـتخدام ألفـاظ أو مفاهيـم غرب ّيـة ،وتقـوم باالت ّـكاء على الثقافة
العربيـة ومكوناتهـا ،وتحويـر معانيهـا ومفاهيمهـا لتناسـب الرسـالة الصهيونية ،ويسـتغل الكيـان بذلك
تحييـد األنظمـة العربيـة املواطـن العـريب عن أي نقاشـات ثقافيـة جدية ،مبا فيهـا الدينيـة ،فيتيرس لهم
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كمسـلمت،
التالعـب بـآراء األفـراد الذيـن يشـعرون بأنهم خـارج إطار املفاهيـم الثقافيـة التي تروجها،
ّ
أجهـزة إعلام األنظمـة واملؤسسـات الدينيـة الرسـمية التـي تحتكر الخطابـة والتفسير الديني.
وتركـز الخطابـة الصهيونيـة املو ّجهـة للعـرب على بنـاء صـور تقـارب بين الثقافـة اليهوديـة الصهيونيـة
وتلـك العربيـة ،باسـتخدام رمـوز مرتبطـة بالثقافـة اليوميـة العربية .فعىل سـبيل املثال ،نشر املتحدث
باسـم جيـش الكيـان لإلعلام العـريب أفيخـاي أدرعـي تغريـدة عارضة على حسـابه يف تويرت:
«يف جميـع أيّـام األسـبوع يقـف جنودنـا شـامخني حفاظـاً على أمـن #إرسائيـل.
وطبعـاً #للقهـوة األصليـة جـز ٌء ال يتجـ ّزأ مـن مهمـة الحراسـة.
#شابات_شالوم»
وقـد أرفـق بهـا مقطـع يظهـر أحد الجنـود وهو يصب القهـوة من «غالية قهـوة» وفنجان قهوة ،شـبيهة
بتلـك التـي تتواجـد يف كل بيـت عـريب .إضافـة إىل الرمـوز ،يحـرص املتحـدث باسـم الجيـش الصهيـوين
على التفاعـل مـع املغرديـن العـرب بجميع مناسـباتهم الدينيـة ،مبا يف ذلك متنـي «جمعـة مباركة» لهم
كل أسـبوع تقريباً.
ويف صفحـة «إرسائيـل تتكلـم بالعربيـة» على الفيسـبوك ،التابعـة لـوزارة خارجيـة الكيـان التـي يتابعها
أكثر مـن  1.3مليـون ناطـق بالعربية ،يقـوم الكيان بالرتويج للكيـان من خالل اسـتغالل املجاالت الفنية
والسـياحية والرياضيـة وغريهـا مـن املجـاالت التي ي ّدعي بعض مر ّوجـي التطبيع يف الـدول العربية بأنّها
منفصلـة عـن السياسـة .ويف صناعـة الرسـائل املو ّجهـة تسـتجدي الصفحـة عنـارص الربـط مـع الثقافـة
العربيـة .فعلى سـبيل املثـال ،يف  3ترشيـن الثـاين  ،2017قامـت الصفحـة بنشر تقريـر عـن األخـوان
الكويتـي 1والغنـاء العراقـي .بذلـك تقـوم الرسـائل املبطنـة يف هذا املنشـور باسـتغالل عنرصي الشـجن
املتعلقين بأحـد أوجـه الثقافـة العربيـة لصناعـة صـورة روابـط حميميـة بين الكيـان واملواطـن
والفـن
ْ
العريب.
وتـأيت هـذه اإلستراتيجية كجـزء مـن اإلستراتيجية التـي تتبناهـا حملـة «وسـم إرسائيـل» بالبعـد عـن
الحديـث عـن الصراع ،ومحاولـة بنـاء صـورة مضلِّلـة لتقـارب ثقـايف بين املجتمـع الصهيـوين واملجتمـع
املسـتهدف بالدعايـة ( .)Michlin, 2010, p. 4وهـذا الرتكيـز على الرسـائل غير املبـارشة إىل املواطـن
العـريب هـو أكثر فعاليـة بالنسـبة للكيـان يف تحريـض الشـباب على االنخـراط يف مشـاريع تطبيعية ،أو
على األقـل تق ّبلهـا ،على خالف الخطابـة املبارشة أو مناقشـة مواضيع سياسـية أو ذات عالقـة باالحتالل
والصراع الـذي قـد ينفّـر املواطـن العـريب ،وهو مي ّهـد لتطبيع العالقات بشـكل رسـمي مع أقطـار عربية
عـدة ،إضافـة إىل متتين اتفاقيـات التعـاون مـع الـدول التـي قامـت بتطبيـع العالقات رسـمياً.
1
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واقرتحـت الورقـة امل ُ َق ّدمـة يف مؤمتـر هرتسـيليا «توزيـع مـواد أ ّوليـة عـن إرسائيـل واليهوديـة ،من خالل
جميـع القنـوات ،مبـا فيهـا املكتبـات» للتأثير على املواطـن العـريب وآرائـه .ويف مـوازاة ذلـك ،تقترح
الرتكيـز على «قيـم اإلسلام املتطـرف» عنـد الحـوار مـع الغـرب ومؤسسـاته ،وخلـق الروابط بينـه وبني
الجهـات الفلسـطينية والعربيـة التـي تدعـو إىل مقاطعـة الكيـان .ويتـم بشـكل مسـتمر الربـط بين
نشـطاء املقاطعـة ،واإلرهـاب املعـارص ،والنازية ،لضرب مصداقيتهم ،ويف كثري من األحيان يتم اسـتخدام
شـخصيات عامليـة السـتغالل جمهورهـم ومصداقيتهـم (.)Shmuel, 2010
ويحـرص املتحـدث باسـم الجيـش الصهيـوين على السـيطرة على الرسديـة العسـكرية ،مـن خلال نرش
أخبـار املنـاورات والتسـليح بشـكل مكثـف ،مـع ربطها بلغـة ذات طابع دفاعـي ،إضافـة إىل الرتكيز عىل
التهويـل يف قـدرات الجيـش الصهيـوين يف محاولـة للرتهيـب ،وتثبيـت الخرافـة العربيـة التـي تقـول إن
الجيـش الصهيـوين ال يقهـر ،وإن ال قبـل للعـرب مبحاربتهـم ،ومـن خالل ذلـك يصنع الرسديـة القائلة إن
املقاطعـة هـي أداة غير مجديـة أمـام القـوة الصهيونية.
ويعتمـد الكيـان على شـبكة مـن املؤسسـات غير الحكوميـة (أو كام تعـرف بــ «املؤسسـات الحكومية
غير الحكوميـة») مـن أجـل القيـام بـدور مسـاند آللـة الدعايـة الصهيونية .وينقسـم دورها إىل أقسـام
عـدة ،فهنالـك املؤسسـات التي تعمل يف مجـال األبحاث والنشر ،وتقوم بتوطيد العالقـات مع أكادمييني
وباحثين عامليين بغيـة السـيطرة على رسديـة الصراع يف املجـال األكادميي ،فيتـم الرتكيز بشـكل مكثف
على دور الكيـان يف التطـور التكنولوجـي ،وغريهـا مـن املجـاالت البعيدة عـن الرصاع .إضافـة إىل ذلك،
يتـم نشر الكثير من األبحاث عن الصراع ،التي تتامهى مـع الرواية الصهيونية؛ بغيـة تطبيع هذه اآلراء
كحقائـق ،ويبرز ذلـك يف املصطلحـات املسـتخدمة التـي يتـم تثبيتها يف املجـال األكادميـي كمصطلحات
أكادمييـة بحتـة ،على الرغـم من أنهـا تحمل تح ّيـزا ً وموقفاً مسـاندا ً للروايـة الصهيونيـة بباطنها.
ويف هـذا اسـتمرارية لعمـل الوكالـة اليهوديـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة للسـيطرة على الرسديـة
األكادمييـة منـذ السـتينيات ،التـي تقـوم على التعـاون مـع املؤسسـات البحثيـة يف الواليـات املتحـدة
لتصويـر الكيـان بصـورة إيجابيـة ،وتنظيـم الندوات ،والسـيطرة عىل رسديـة الالجئني يف دراسـات الرصاع
العـريب الصهيـوين (غـارودي.)273-270 :1991 ،
وتفـرض املصطلحات عىل األكادمييني املسـاندين للفلسـطينيني بحجة أنها مصطلحـات أكادميية محايدة.
وعلى سـبيل املثـال ال الحصر ،فإن معظم األكادمييني يسـتخدمون مصطلـح «الذين رحلوا عـن بيوتهم»
عوضـاً عـن «الذيـن ه ّجـروا» أو «طـردوا» عنـد التطـرق إىل السـياق التاريخـي لقضيـة الالجئين ،ويتـم
الرتويـج لهـذا املصطلـح بني األوسـاط األكادميية كمصطلح حيـادي ،يف حني أنّه يخدم الروايـة الصهيونية
التـي تسـعى جاهـدة حال ّيـاً ،إىل إقنـاع األمـم املتحـدة بحل األونـروا ،وعـدم توريث صفة الالجـئ ألبناء
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الالجئني الفلسـطينيني.
ويتبنـى معظـم األكادمييين يف أوروبـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة الذيـن ال يحسـبون على أي طـرف
يف الصراع –ليسـوا مؤيديـن للفلسـطينيني أو للكيـان بشـكل علني -منوذجـاً تكافؤياً يضع الفلسـطينيني
والكيـان على قدم املسـاواة يف املسـؤولية والحقوق .ولعقود ،سـيطر الصهاينة على الروايات األكادميية،
حيث يتم «الرتكيز عىل تصلّب الفلسـطينيني وليس الصهاينة .ونتيجة لذلك ،فإ ّن إنتاجات الفلسـطينيني
األكادمييـة لعقـود كانـت تواجـه بالسـخرية بوصفهـا مجرد مـادة دعائية ،يف حين أن املواد التـي تنتجها
املؤسسـات األكادمييـة الصهيونيـة تنـال اإلشـادة بأنّهـا تصـ ّور الحقيقة املحلية بأسـلوب علمـي ومهني»
( .)7-Pappé, 2010, p. 6وعلى الرغـم مـن أن السـاحة األكادميية تشـهد بعض التغييرات والتحرر من
الروايـة الصهيونيـة ،فـإن العمل الفلسـطيني املمنهـج عىل صياغة رسديـة أكادميية جديدة ،ال يزال شـبه
غائب.
ولذلـك ،تسـعى املؤسسـات األهليـة الداعمة للكيـان الصهيوين إىل زيـادة األدبيات التي تناقـش القانون
«مجلت
الـدويل يف سـياق الصراع مـن وجهة نظـر صهيونية ،فقد اسـتخلصت الدراسـات الصهيونيـة أن ّ
القانـون التـي تخاطـب الصراع اإلرسائييل-الفلسـطيني مـا زالـت تطرح القضيـة من وجهة نظـر مؤيدة
للفلسـطينيني» ( .)Shmuel, 2010, p. 6ومتـت التوصيـة بـأن يتـم «دفـع املنظامت غير الحكومية عىل
متويـل أبحـاث خاصـة بالرصاع لتقـدم طرحاً واضحـاً للروايـة اإلرسائيلية».
وتعمـل املؤسسـات الصهيونيـة على مراقبـة نرشات املؤسسـات الغربية بشـكل نشـط ،لتقـوم بالضغط
عليهـا لتغيير خطابهـا ليتامهـى مـع املوقـف الصهيوين .فمؤسسـة «مراقـب املنظامت غير الحكومية»
( ،)NGO Monitorتقـوم مبراقبـة جميـع املؤسسـات املحليـة والعامليـة ،وتقـوم بنشر التقاريـر عنهـا،
ومهاجمتهـا يف بعـض األحيـان .ويتـم تخصيـص قسـم كامـل يف موقعهـم اإللكتروين ملهاجمـة حركـة
املقاطعة والتشـهري بناشـطيها .ويحاول الكيان من خالل هذه املؤسسـة ومؤسسـات أخرى شـن هجوم
على حركـة املقاطعـة وعزلهـا سياسـ ّياً ومال ّيـاً ،فتقـوم املنظمـة مبراقبـة مصـادر متويـل كل مراكـز حركة
املقاطعـة يف العـامل ،وتحـاول ربطهـا بجهـات قـد تكـون ص ّنفـت بلوائـح الواليـات املتحـدة أو أوروبـا
اإلرهابيـة ،وبذلـك تزيـد مـن تضييـق الخنـاق على املمولين لنشـاطات املقاطعـة املختلفـة ،الذيـن قـد
يختـارون االبتعـاد عـن الشـبهات يف ظـل البيئة العاملية التي تعطـي ملا يدعى مبحاربـة اإلرهاب األولوية
على كل الحقـوق العامـة والشـخصية ،مبا فيهـا الخصوصية ،وحريـة التعبري .ويف املجال السـيايس ،تقوم
هـذه املؤسسـة وناشـطوها بتتبع خطابات مؤسسي حركـة املقاطعة وناشـطيها وحسـاباتهم اإللكرتونية،
لتص ُّيـد أي مصطلـح أو جملـة قـد تحـ َّور لوصـم الحركـة باملعاديـة للسـامية (.)NGO Monitor, 2017
واملنظمـة التـي تعـود جذورها إىل العـام  2002بعيد مؤمتر دوربـان املناهض للكيان العـام  ،2001تقوم
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بنشر تقاريـر دوريـة للتشـهري مبنظامت حقوق اإلنسـان التي تنرش تقاريـر ومواقف تنتقـد فيها الكيان.
ومل تسـلم أكبر منظمات حقـوق اإلنسـان واإلغاثـة مـن التشـهري يف تقاريرها كمؤسسـة مراقـب حقوق
اإلنسـان ،ومنظمـة العفـو الدولية ،واألوكسـفام .وبعد تسـجيلها كمؤسسـة غري ربحيـة يف الكيان ،لعبت
املنظمـة دورا ً كبيرا ً يف مجابهـة حركـة املقاطعـة ،ومجابهة ما سـ َّمته بالحرب القانونية ضـد الكيان .وقد
حصلـت املنظمـة على اعتماد املجلس االقتصـادي واالجتامعي يف األمـم املتحدة ،ما مينحهـا القدرة عىل
التغلغـل أكرث ،وزيادة مـدى تأثريها (.)Ibid
ويف العـام  ،2014اسـتطاعت املنظمـة تحقيـق أكبر إنجازاتهـا بعـد سـنوات مـن الضغـط على مجلـة
«النسـت» الطبيـة الربيطانيـة ،التـي كانـت تنشر باسـتمرار مقـاالت عـن االنتهـاكات الطبيـة والصحية
التـي ميارسـها جيـش الكيـان يف فلسـطني .فتمـت دعوة املحـرر املسـؤول يف املجلة ريتشـارد هورتن إىل
حيفـا ،حيـث قـام بإعلان أسـفه عىل نرش وثيقـة غزة التـي تحدثت عن انتهـاكات جيش الكيـان الطبّية
أثنـاء الحـرب على غـزة .وقامـت املجلـة يف العـام  ،2017بنشر مجلّـد خـاص عـن مسـاهامت الكيـان
يف مجـال الطـب لتلميـع صورتـه .وبذلـك ،فتـح الكيـان صفحـة جديـد يف عالقتـه مع مجلة «النسـت»
(.)Lazareva, 2014
وأ ّدت حملات منظمـة مراقـب املنظمات غير الحكوميـة إىل وقـف تحويـل نحـو  20مليـون يـورو
مـن االتحـاد األورويب إىل منظمات غير حكوميـة انض ّمـت إىل نـداء املقاطعـة ،إضافـة إىل الضغـط عىل
الحكومـة الهولنديـة التـي أوقفـت متويل جمعيـة التنمية الزراعية الفلسـطينية (اإلغاثـة الزراعية) العام
 ،2013وكان قـد وصـل قيمـة الدعـم الهولنـدي للجمعيـة نحو  37مليون يورو يف سـت سـنوات (NGO
.)Monitor, 2017
وال تكتفـي املنظمات غير الربحيـة الصهيونيـة مبهاجمـة املؤسسـات الداعمـة للمقاطعـة ،بـل تقـوم،
أيضـاً ،بالتشـهري باألفـراد .وقد أنشـأت األجهزة الصهيونيـة موقع «بعثة الكنـاري» ()Canary Mission
للتشـهري بجميـع األفـراد ،وبخاصة طلاب الجامعات األمريكيـة املؤيدين لحركة املقاطعـة .ويقوم املوقع
بنشر معلومـات مفصلـة وصـور مئات الطلبـة واألسـاتذة يف الجامعات األمريكيـة ،وتقوم بالتشـهري بهم،
ونشر عناويـن حسـاباتهم اإللكرتونيـة ،ليتـم مهاجمتهـم ،مـا حـدا بالكثير منهـم إىل تغيير عناوينهـم
اإللكرتونيـة ،أو إغلاق حسـاباتهم ،ومل يفلـح الناشـطون بالسير يف الطريـق القانونيـة إلغلاق املوقع.
وتقـوم الدعايـة الصهيونيـة بدعـم أكادمييين للهجـوم عىل زمالئهـم الداعمني لحركـة املقاطعـة ،لتفادي
أي موقـف رسـمي مـن شـخصيات اعتباريـة .فعلى سـبيل املثـال ،فقـد دعمـت الفيلسـوفة األمريكيـة
جوديـث بتلـر حركـة املقاطعـة بشـكل علنـي ،مـا أثـار املؤسسـات الصهيونية ملا للفيلسـوفة مـن مكانة
أكادمييـة مرموقـة .فما كان بهـم إال االسـتعانة بأكادمييني منارصيـن للصهيونية للهجوم عىل الفيلسـوفة
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بتلـر ،فنشر أسـتاذ اللغـة اإلنجليزيـة يف جامعـة إلينـوي كارل نيلسـون مقالـة يف مجلـة لـوس أنجلـوس
ملراجعـة الكتـب ،ينتقـد فيهـا موقـف بتلـر مـن حركـة املقاطعة .وقـد وصف نيلسـون الرئيس السـابق
لالتحـاد األميريك ألسـاتذة الجامعـات أعمال جوديـث بتلـر بـأن «أسسـها عليلـة بالعدوانيـة اتجـاه
إرسائيـل» (.)Nelson, 2014
ويف دراسـة ملؤسسـة رويت الصهيونية ،أوىص الباحثون بأن يقوم الكيان بإنشـاء وتوطيد شـبكة عالقات
شـخصية بين القـادة الصهاينة ونظرائهـم يف العامل يف كافة املجاالت السياسـية واالقتصاديـة والثقافية ...
وغريهـا .وأوصـت الدراسـة بـأن تترك حكومـة الكيـان أمـر مواجهة املنظمات غري الحكوميـة ملنظامت
غير حكوميـة صهيونيـة .وقـد نشر البحـث الـذي وصـف وزارة خارجيـة الكيـان بغير القـادرة على
مواجهـة التحـدي يف العـام  ،2010وقـد تبنـت الجهات الرسـمية يف الكيـان معظم التوصيات بـدءا ً بنقل
ملـف مواجهـة حركـة املقاطعة إىل وزارة الشـؤون اإلستراتيجية العـام .)Reut Institute, 2010( 2013

مجموعات الضغط الصهيونية في دول االتحاد األوروبي
وأميركا الشمالية
وسـع الكيـان مـن نطـاق معركتـه يف محاربـة املقاطعـة إىل حشـد الصهاينـة يف الواليـات املتحـدة
وقـد ّ
والـدول األوروبيـة ،مـن أجـل العمـل على التأثير عىل صانعـي السياسـات يف تلـك الدول للمشـاركة يف
الحـرب على املقاطعـة ،وفرض عقوبات على املنخرطني يف املقاطعـة وصياغة قوانين لتجرميها (Gross,
.).R
فالواليـات املتحـدة هـي إحـدى الـدول التي تقوم بجهـود ملحاربة املقاطعـة قد توازي الجهود الرسـمية
يف الكيـان ،حيـث إن مجلـس النـواب األميريك كان قـد أقـ ّر يف أيـار  2017القانـون العـام رقـم ،115-31
الـذي يجـ ّرم املقاطعـة الرسـمية العربيـة للكيـان ( .)H.R. 244, 2017وعلى الرغـم مـن أن املقاطعـة
العربيـة مل تعـد فاعلـة ّإل يف القليـل مـن الحـاالت ،فـإن الواليـات املتحدة تسـعى إىل إعالن رسـمي من
الجامعـة العربيـة عـن إلغاء قـرار املقاطعة كموقف سـيايس راضخ للإرادة األمريكية وحلفائهـا الصهاينة
يف املنطقـة .ويطالـب نـص القانـون كل الـدول العربيـة بتطبيـع العالقـات مـع الكيـان ،وعلى وزيـر
خارجيـة الواليـات املتحـدة إعطـاء تقرير سـنوي مفصل ألعضـاء املجلس عـن الخطوات املتّخـذة إلجبار
الـدول العربيـة على التطبيع ،وإنهـاء كل أوجـه املقاطعة.
والقوانين األمريكيـة املناهضـة لحركـة املقاطعـة ليسـت جديـدة ،فقـد قامـت الواليـات املتحـدة بسـن
قانونين يف سـنتي  1976و 1977لتجريـم املقاطعـة ،ومـا زال القانونـان نافذين وتسـتخدمهام املنظامت
الصهيونيـة يف محاربـة حركـة املقاطعـة اليوم.
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ففـي صيـف العـام  ،1977أقـر مجلـس النـواب األميريك تعديلات على قانـون إدارة الصـادرات دخـل
يف حيـز القانـون العـام رقـم  .95-52وبتعديـل وإضافـة نصـوص إىل عنـوان املقاطعـة األجنبيـة ،فقـد
نـص القانـون بصيغتـه الجديـدة على تجريـم مشـاركة أي فـرد أو منظّمـة يف مقاطعـة دولـة صديقـة
للواليـات املتحـدة األمريكيـة .ويف التعديلات التـي طرحت عىل مجلس النـواب يف آذار  2017تم تحديد
اسـم دولـة الكيـان وتوسـيع القانـون املضـاد للمقاطعـة بزيـادة التعـاون األميريك مـع الكيـان يف جميع
املجـاالت الحيويـة للتعويـض عـن أي خسـائر محتملـة على إثـر املقاطعـة ،ومتـت إضافة بنـود يف فقرة
املقاطعـة األجنبيـة خاصـة بدولـة الكيـان ( .)Israel Anti-Boycott Actوإذا مـا تـم إقـرار التعديالت
املقرتحـة ،فسـيفتح ذلـك املجـال لفـرض عقوبـات على مؤسسـات دوليـة كمجلـس حقـوق اإلنسـان يف
األمـم املتحـدة ،وأيضـاً االتحـاد األورويب ،إذا مـا واصلـت مقاطعـة منتجـات املسـتوطنات .وال تقتصر
قوانين تجريـم املقاطعـة على قانـون إدارة الصـادرات ،ولكنهـا متتـد ،أيضـاً ،إىل قانـون الرضائـب ،حيث
تـم إقـرار تعديلات العـام  ،1977التـي تجرب املواطنين والرشكات عىل إرسـال التقارير عـن أي محاوالت
أو طلبـات مقاطعـة تصلهـم .ويف حـال قيـام أي جهـة أمريكيـة باملقاطعـة ،تتـم معاقبتها بقطـع الفوائد
الرضيبيـة عنهـا (.)Redmiles, 2005
ووفقـاً لدائـرة الرضائـب األمريكيـة ،فقد وصلـت أعداد طلبـات املقاطعة (لجهـات أمريكيـة) العام 2004
–أي قبـل عـام واحـد مـن نداء حركة املقاطعة -إىل  3,205طلبات أرسـلت إىل  131شـخصاً متت املوافقة
على  484منهـا ،أي مـا نسـبته  ٪15.1مـن طلبـات املقاطعة املق ّدمـة .وكانت أكرث طلبـات املقاطعة قد
أرسـلت مـن دولـة اإلمـارات العربية املتحدة ،حيـث تعترب مدينة ديب مـن أكرث الدول العربية نشـاطاً يف
مجـال التجـارة الخارجيـة ( .)Ibidووصلـت قيمـة العقوبـات الرضيبية عىل املؤسسـات التي اسـتجابت
مـع طلبـات اإلرضاب إىل أكثر من  4ماليني دوالر ،وهي نسـبة قليلة تسـعى مقرتحـات القوانني الجديدة
إىل رفعهـا مـن خالل عقوبـات أكرث رصامة ،وتوسـيع الفئة املسـتهدفة بالعقوبات.
ويف العـام العـارش لحركـة املقاطعـة ،أي العـام  ،2014فقـد وصلت أعداد طلبـات املقاطعة وفقـاً لدائرة
الرضائـب األمريكيـة إىل 2,750؛ أي بانخفـاض  ٪14.2عـن العـام  .2004ووصلـت نسـبة االسـتجابة
للمقاطعـة إىل  .٪14.7وهـذه األرقـام هـي وفقـاً للتقاريـر الرسـمية التـي وصلـت دائـرة الرضائـب
مـن األفـراد ،وقـد تكـون األرقـام أكبر مـن ذلـك ،ولكـن األرقـام تشير إىل انخفاض يف نسـب االسـتجابة
للمقاطعـة على إثـر زيـادة العقوبـات الرضيبيـة على املشـاركني باملقاطعـة ،فنرى يف اإلحصائيـات أن
الدخـل الرضيبـي -كعقوبـة على املقاطعـة -من املؤسسـات األجنبية التي ميلك أمريكيون نسـبة سـيطرة
فيهـا ،قـد ارتفـع إىل حـوايل أربعـة أضعـاف مـا بين العامين  2004و.2010
وضمـن ترشيعـات إدارة الصـادرات املناهضـة للمقاطعة ،فإ ّن العقوبات الجرميـة قد «تصل إىل  50ألف
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دوالر عىل كل خرق ،أو خمسـة أضعاف قيمة الصادرات ،أيهام أكرب ،وسـجن خمس سـنوات» (Gross,
 ،).Rوقـد تصـل يف بعـض األحيـان مـدة الحبـس إىل عشر سـنوات .وهنالـك العقوبـات اإلداريـة التـي
تضـم سـحب امتيـاز التصديـر ،ودفع غرامـة  11ألف دوالر على كل خرق ،ويف بعض الحاالت االسـتبعاد
الكامـل عـن مجـال التصديـر .وقـد تصـل الغرامـات مـا بين  250ألـف دوالر ومليـون دوالر ،إضافة إىل
 20سـنة سـجن على كل خـرق .وال يوفـر مكتـب الصناعة واألمـن يف وزارة التجارة األمريكيـة إحصائيات
عـن املخالفـات التـي تـم تحريرهـا سـابقاً للعامـة على الرغم مـن أنّه ميكـن الحصـول عليهـا فقط بعد
عمليـة معقّـدة ضمـن قانون حريـة املعلومة.
وضمـن سـعيها ألخـذ زمـام املبـادرة ومركز هجومـي ،فقد ّأسـس اللويب الصهيـوين يف نيويـورك «مرشوع
الحـرب القانونيـة» ( )The Lawfare Projectالـذي يقـوم مبتابعـة كل ملفات املقاطعـة للكيان ،ويقوم
برفـع القضايـا ومالحقـة الناشـطني مـن خالل شـبكة قانونية تضـم  350محاميـاً يف أرجاء العـامل (.)Ibid
فالواليـات املتحـدة ليسـت وحيـدة يف صياغـة قوانني مناهضـة للمقاطعـة ،حيـث إن دول أوروبية عدة
شرع تحت وطـأة الضغـوط الصهيونية.
رشعـت قوانين ومـا زالت ت ّ
ّ
يف أملانيـا «متنـع الفقـرة الرابعـة مـن قانـون التجـارة الخارجيـة الشركات األملانيـة األجنبيـة مـن إعلان
نيتهـا االلتـزام بـإرضاب خارجـي غير معرتف به مـن قبل أملانيـا أو االتحـاد األورويب أو القانـون الدويل»
( .)Hutter, 2014وقـد تتراوح العقوبـات مـا بين غرامـات قـد تصـل إىل  500ألـف يورو والسـجن ،أو
غرامـات جنائيـة يف بعـض األحيان.
ومـا زال املؤمتـر األورويب اليهـودي -وهـي مؤسسـة صهيونيـة داعمـة للكيـان -يضغـط لزيـادة القوانين
األوروبيـة املناهضـة للمقاطعـة .ففـي آذار  ،2017قـام املجلـس الوطنـي السـويرسي بالتصويـت على
قانـون ملنـع الحكومـة مـن متويل املنظمات التي تـروج ملقاطعـة الكيـان (“Swiss legislature passes
 ،)bill”, 2017قبـل أن يتـم تعديـل القانـون بحـذف اإلشـارة إىل حركة املقاطعة والرشق األوسـط وسـ ّنه
كقانـون يف حزيران.
ويتـم الرتكيـز على اسـتخدام النفـوذ الصهيـوين املسـيطر على املـال العـام يف بعـض الـدول األوروبيـة
والواليـات األمريكيـة للتضييـق على منـارصي حركـة املقاطعـة ،فعلى سـبيل املثـال ،قـام «حاكـم واليـة
نيويـورك أنـدرو كومـو ،بإعطـاء أوامـر إىل الـوكاالت تحـت سـيطرته لسـحب االسـتثامرات يف الشركات
واملنظمات املتحالفـة مـع حركـة املقاطعـة» ( .)McKinley, 2016ويف آب  ،2017قـام املجلس البلدي
يف فرانكفـورت باملوافقـة على قانـون مينـع اسـتخدام أمـوال املدينـة ،أو املواقـع التابعـة لها ،يف أنشـطة
لهـا عالقـة بحركـة املقاطعـة (« .)Frankfurt City Council advances bill”, 2017ومـازال الضغـط
مسـتمرا ً للوصـول إىل قانـون يجـ ّرم بشـكل كامـل حركـة املقاطعـة والرتويـج لها.
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ويدخـل ذلـك يف إطـار إنشـاء حركـة مقاطعـة مضـادة متشـ ّعبة .وقـد ال تكـون مقاطعـة املؤسسـات
الفلسـطينية باألمـر الجديـد ،أل ّن املـال العام األميريك واألورويب (وأيضـاً العريب يف كثري مـن األحيان) يتم
منحـه أو قطعـه تحـت رشوط سياسـية مشـددة ،ميكـن اعتبارهـا أداة مقاطعة يف بعض األحيـان .ولكن
املسـتجد يف األمـر هـو محاولـة مأسسـة مقاطعـة املؤسسـات الفلسـطينية ،وتوسـيع نطـاق املقاطعـة
للمنظمات األجنبيـة املتعاطفـة مع الفلسـطينيني.
وتقـوم اإلستراتيجية الصهيونيـة على التدرج مـن ثالث مراحل ،حيـث تبدأ جامعات الضغـط الصهيونية
بالحصـول على قـرارات إدانـة لنشـاطات حركـة املقاطعة بربطهـا مبعاداة السـامية ،من خالل اسـتغالل
خطابـات ثانويـة ملشـاركني يف النشـاط أو تحويـر اللغـة ،ومـن ثـم بعـد أن يتهيّأ الـرأي العام يتـم الدفع
بقوانين ملنـع اسـتخدام املـال العـام ،أو مشـاركة املؤسسـات العامـة يف أي نشـاط لحركـة املقاطعـة،
ويتـم اقتراح القانـون مـن قبل شـخصيات سياسـية يتـم العمل على التواصل معهـا ،وتوطيـد العالقات
الشـخصية معهـا على مـدى فترة مـن الزمـن .وبعـد ذلـك ،يشـتد الضغـط ،وتجييـش الـرأي العـام
والشـخصيات السياسـية ،لصياغـة قوانين وإقرارهـا تتعلـق بتجريم حركـة املقاطعة والرتويج لها بشـكل
رسـمي ،ومـن ثـم اسـتغالل تلـك القوانين بنصـب شـبكة مقاطعـة مضـادة ضـد املؤسسـات واملنظامت
الفلسـطينية واألجنبية الداعمة للفلسـطينيني .ويف حني أن إصدار قرار مقاطعة مؤسسـة هو أمر يسير
إذا توفـرت الحجـج القانونيـة ،فـإن الضرر يـدوم حتـى حني تنتفـي الحجـج القانونية للمقاطعـة الحقاً.
وتقـوم املنظمات الصهيونيـة باسـتغالل قوانين التشـهري يف الـدول املختلفة ملالحقـة القنـوات اإلعالمية
واملنظمات الداعمـة للمقاطعـة يف محاولـة لصنـع صـورة جرمية لحركـة املقاطعة إضافـة إىل صنع حالة
مـن الخـوف والحـذر الخطـايب ،مـا يقيّـد الخطابة املح ّرضة على املقاطعـة .وأوصت الورقـة التي قدمها
مركـز السياسـات واإلستراتيجيات ملؤمتـر هرتسـيليا العـام  ،2010بتأسـيس أعمال «البحـث والتنسـيق
بخصـوص قوانين التحريـض يف مختلـف الـدول ،وتكييـف تلـك القوانين للوضـع الراهـن» (Shmuel,
 .)2010, p. 21وتلمـح ورقـة العمـل املقدمـة إىل إمكانيـة اسـتغالل جهـل األورويب أو األميريك باللغـة
العربيـة وسـياقاتها الثقافيـة واالجتامعيـة ،مـا يفتـح املجـال للتأويل.
وال يقتصر الضغـط القانـوين عىل سـن قوانني مناهضـة للمقاطعة ،بل ،أيضـاً ،تعديل القوانين األوروبية
والقانـون الـدويل لترشيـع الجرائـم التـي يقـوم بهـا الكيان تحت مسـ َّمى محاربـة اإلرهـاب .ويأيت ذلك
باألسـاس لوقـف مالحقـة رمـوز الجيـش الصهيـوين على خلفيـة جرائـم الحـرب عنـد زيارتهـم للـدول
األوروبيـة .وت ُبنـى السياسـة الصهيونيـة على التعـاون مـع حلفائهـا يف الواليـات املتحدة والناتـو ،الذين
اقرتفـوا هـم أنفسـهم جرائـم حـرب يف أفغانسـتان والعـراق ودول أخرى.
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التغلغل الصهيوني في أفريقيا وأميركا الالتينية
ومل تغفـل ورقـة العمـل املق ّدمـة ملؤمتـر هرتسـيليا -إضافـة إىل أوراق إستراتيجية صهيونيـة أخـرى -عن
الفـراغ يف العمـل الديبلومـايس يف دول الجنـوب ،وبخاصـة يف أفريقيـا وأمريكا الالتينية .فترى التوصيات
بضرورة إعطـاء الكيـان «األولويـة لـدول أفريقيـا وأميركا الالتينيـة إلضعـاف األغلبيـة الدامئـة ضدها يف
األمـم املتحـدة واملنظمات الدوليـة» ( .)Ibidوقـد بـدأت هـذه السياسـة بإيتـاء أُكلهـا ،حيـث فشـلت
السـلطة الفلسـطينية باالنضمام إىل املنظمـة الدوليـة للرشطـة الجنائيـة (اإلنرتبول) بعـد حصولها فقط
1
على  56صوتـاً مؤيـدا ً مـن أصـل  190عضـوا ً يف ترشيـن الثـاين ( 2016أبو جلال.)2016 ،
وال يـأيت التهديـد فقـط مـن خسـارة أصـوات دول الجنـوب ،بـل إن الكيـان بـدأ باسـتدراج األصـوات
العربيـة إىل جانبـه ،حيـث أن بعـض األصـوات الرافضة النضامم فلسـطني ملنظمة الرشطـة الدولية كانت
أصواتـاً عربيـة .ويف العـام  ،2016فـاز الكيـان برئاسـة اللجنة القانونيـة يف األمم املتحدة مبسـاعدة أربع
أصـوات عربيـة (« 4دول عربيـة تصـوت» ،)2016 ،وهـي مسـاهمة جليلـة مـن قبـل الـدول العربيـة
للكيـان ،يف متهيـد الطريـق لـه للتالعـب القانـوين والتأثير على تفسيرات القوانني.
وفـوز الكيـان باألصـوات العربيـة هو بحـد ذاته خطوة مهمـة للكيان الصهيـوين لتجنيد أصـوات أفريقيا
وأميركا الالتينيـة التـي صوتـت تاريخيّاً بجانب الصوت العريب والفلسـطيني .وعلى الرغم من أن الكيان
يقـوم منـذ عقـود ببيـع السلاح لجهـات أفريقيـة متحاربة يف مختلـف الدول ،فـإ ّن اآلونة األخرية تشـهد
سـعياً محمومـاً مـن الجهات الرسـمية لتوطيـد العالقـات الديبلوماسـية واالقتصادية بني الكيـان والدول
األفريقيـة ،بعـد أن قامـت املؤسسـات الصهيونيـة املختلفـة االقتصاديـة والثقافيـة والعسـكرية ،بنسـج
عالقـات قويـة مـع مختلـف القـادة األفارقـة .وعلى الرغـم مـن تأجيـل «املؤمتـر األفريقي-اإلرسائيلي»
الـذي كان مقـررا ً يف ترشيـن األول مـن سـنة  ،2017وأيّـاً كان السـبب ،فـإن الهـدف الرسـمي للمؤمتـر،
وهـو «تقديـم إطـار يسـمح للقـادة (الصهاينـة واألفارقـة) يف مجـاالت التجـارة واألمـن والديبلوماسـية
باللقـاء والتشـبيك والتعـاون» ( )Africa-Israel Summitمل ّ
يتعثر .واالختراق مل يتـم على مسـتوى
القـادة فحسـب ،بـل إ ّن حكومـة الكيان تقوم بإرسـال وفود شـابة للّقاء بالشـباب األفارقة ،وبناء جسـور
وطيـدة لتجميـل صـورة الكيان.
اسـتغل العـرب الدعـم األفريقـي لعقود دون إعطـاء يشء ذي قيمة باملقابـل ،أو حتى االهتامم
ّ
ويف حين
مبشـاكل القـارة األفريقيـة بشـكل جدي ،بعيدا ً عـن الحفاظ عىل الهيمنـة العربية عىل الـدول األفريقية،
فـإ ّن الكيـان الصهيـوين يقـوم بعـرض التعـاون يف ثالثـة مجـاالت تتطـرق إىل مشـاكل القـارة وتطلعاتهـا،
1

متكنــت الســلطة الفلســطينية مــن الحصــول عــى عضويــة اإلنرتبــول يف تصويــت ثــانٍ بعــد عــام يف  27أيلــول  .2017وقــد حصلــت عــى
 75صوت ـاً كانــت كافيــة بســبب تغيــب  57عضــوا ً عــن التصويــت.
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وهـي مجـال الزراعـة والبيئـة للتطرق إىل مشـاكل املجاعـة ،والتطـور التكنولوجي –مبا فيهـا التكنولوجيا
الطبيـة -والتعـاون العسـكري فيما يسـمى مكافحة اإلرهـاب .وبعيدا ً عـن النوايا الخفية ،فـإ ّن ما يعني
املواطـن األفريقـي والقـادة األفارقـة هـو مـا يرونـه يف الواقـع امللمـوس .ولذلـك ،نشـهد ثـورة أفريقيـة
بـدأت بالتبلـور على التحالـف العـريب ،الـذي يأخـذ أشـكال مختلفة؛ بـدءا ً بأزمة ميـاه النيـل ،وصوالً إىل
تطبيـع العالقـات وزيـادة التعاون مـع الكيان.
ومتّـت لقـاءات كثيرة يف األعـوام األخيرة للوصول لفكـرة املؤمتر الذي على الرغم من إلغائه فهو سـيقام
إمـا يف وقـت الحـق ،أو على منابر أقل رسـمية وبشـكل عملاين أكرث ،عىل الرغـم من أن الكيان سـيدفع
إلقامـة املؤمتـر بشـكل رسـمي ،ألنـه ميثـل أداة إعالميـة وعالقـات عامـة مهمـة بالنسـبة للكيان لتوسـيع
دوره اإلفريقـي وتدعيمه.
ومـن أهـم املناطـق التـي تنشـط فيهـا املؤسسـات الصهيونيـة هي غـرب أفريقيـا ،حيث العالقـات أكرث
تبلـورا ً مـع الكيـان ،فلـم يكـن مـن الغريـب أن متت اسـتضافة رئيـس وزراء الكيـان بنيامين نتنياهو إىل
لقـاء املجموعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا يف ليبرييـا يف حزيـران  ،2017وإعطاؤه كلمـة يف خضم
املؤمتـر .وكانـت الكلمـة متامهيـة مـع الخطـوط العامـة لإلستراتيجية الصهيونيـة؛ بنـاء صـورة لروابـط
مشتركة ،والحديـث املطـول عـن محاربـة اإلرهـاب وربطه بصـورة العـرب ،والرتويج لقـدرات الكيان يف
مجـاالت التكنولوجيـا والبيئة والطاقة النظيفـة (« .)PM Netanyahu’s speech”, 2017وركّز الخطاب
على مـا سـيقدمه الكيـان للـدول األفريقيـة الفقيرة ،وليـس هموم الكيـان ومطالبـه كام تحصـل العادة
عنـد مخاطبـة العـرب لـدول الجنـوب ،حيـث يكون الرتكيز نرجسـياً؛ أي عىل مـا يريده العـرب من تأييد
الـدول األفريقيـة للقضايـا العربية.
وهـذه الزيـارة لنتنياهـو كانـت الثانيـة بعـد زيارتـه لـدول رشق أفريقيـا العـام  .2006ونسـتطيع أن
نـرى كيـف أن التوغـل الصهيـوين يف القـارة األفريقيـة يسير بطريقـة منظمـة ويسيرة نوعـاً مـا .والبدء
بشرق أفريقيـا لـه داللـة مهمـة؛ كـون العالقـة االسـتخباراتية مـع تلـك الـدول تعـود إىل عقـود مضت،
حيـث قامـت القـوات الخاصـة الصهيونيـة يف أوغنـدا بدعـم مـن دول رشق أفريقيـة عـدة ،بإحبـاط
عمليـة للجبهـة الشـعبية يف مطـار عنتيبـي يف العـام  .1976وخالل العمليـة ،تم قتل أحد قـادة الهجوم
الصهيـوين ،يوناتـان نتنياهـو ،وهـو األخ األكبر لرئيـس الـوزراء الحـايل بنيامين نتنياهـو.
ومـا زالـت القنـوات الصهيونيـة تحـاول شـق طريقهـا يف جنـوب أفريقيـا ،حيـث تواجد حركـة املقاطعة
أقـوى هنالـك ،وذلـك بسـبب السـياق التاريخـي للنضـال الجنـوب أفريقـي ،والعالقـات التاريخيـة
العسـكرية بين الكيـان ودولـة الفصـل العنصري ،وذلـك على الرغـم مـن تواجـد صهيوين مهـم يف دولة
جنـوب أفريقيا.
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ولكـن قبـل التوغـل رسـم ّياً يف دول جنـوب القـارة األفريقيـة ،بـدأ التوغّل وسـط القارة لتشـديد القبضة
وإسـقاط آخـر قلاع التواجـد العريب يف الجنـوب .ويقوم ديبلوماسـيون صهاينـة بالتمهيد لبنـاء العالقة،
مـن خلال زيـارات مسـتم ّرة إىل وسـط القـارة ،وكانت نتيجتهـا زيارة رئيـس جمهورية أفريقيا الوسـطى
لرئيـس الكيـان يف القـدس يف أيّار .2017
وتعتبر قـارة أميركا الوسـطى هـي األخـرى أحـد معاقـل الدعـم للقضايـا الفلسـطينية والعربيـة ،وهـي
القـارة البعيـدة عـن منطقتنـا .لذلـك ،محـاوالت التغلغـل الصهيوين فيها سـتواجه الكثري مـن التحديات
والصعوبـات .وبـدأ التمهيـد لذلـك التغلغـل مـن خلال البـدء ببنـاء الروابـط بين الكيـان والشـعوب
الالتينيـة يف أميركا الوسـطى ،وتلميـع صـورة الكيان يف اإلعلام املختص بتلـك القارة .ففـي العام ،2010
عندمـا رضب زلـزال مد ّمـر دولـة هاييتـي ،بـدأ الكيـان بإرسـال طواقـم إغاثـة وعمـل على الرتويـج لهـا
واسـتغاللها إىل أقصى حـد يف اإلعلام املو ّجـه .وحتـى بعـد انتهـاء الحملـة وإغلاق املستشـفى امليـداين
للكيـان يف هاييتـي ،اسـتمرت طواقـم موجهـة مـن املؤسسـات األهليـة الصهيونيـة يف تواجدهـا يف هذه
الدولـة الصغيرة ( )Luxner, 2010كنقطـة انطلاق لغـزو عقـول وقلـوب شـعوب أميركا الوسـطى.
ويف العـام  ،2014تـم إطلاق مبـادرة أصدقـاء الكيـان يف أميركا الوسـطى .وال تختلـف كثيرا ً مكامـن
الضعـف يف العالقـات العربيـة يف تلـك القـارة عـن تلـك يف أفريقيـا ،فهي تعتمد باألسـاس عىل اسـتغالل
صـوت دول الجنـوب وتحشـيد دعمهـا لقضايانـا دون أي التفاتـة ج ّديـة لقضايـا هـذه الشـعوب ،رمبـا
العتقـاد البعـض بعـدم أه ّميـة تلـك الدول أو قلّة نفوذهـا يف بناء الرأي العام العاملـي 1.ومل نلمس خالل
العقـود املاضيـة أي محاولـة لتوطيـد العالقـة مع شـعوب تلك الـدول الفقيرة بن ّية املسـاعدة والتضامن
الحقيقـي ،وعلى هـذا تقـوم تلـك املبـادرة وغريها من املبـادرات التـي يدعمهـا الكيان باسـتغالل نقاط
الضعـف يف العالقـات العربيـة هنالك.
ويعتمـد الكيـان على شـخصيات محلّيـة للوصـول إىل املنطقـة وصناعـة صـورة الكيـان مـن لغـ ٍة قريب ٍة
مـن وعـي وواقـع مواطنـي تلـك املنطقة .وتسـتطيع أن تجـد يف خطابة املبادرة املشـار إليها ،اسـتخدام
اسـتعارات واضحـة مـن رسديـة الكيـان؛ سـواء الرسديـة التاريخيـة والسياسـية ،أو الرسديـة الرتويجيـة
الحديثـة التـي تركـز على الطاقـة املتجـددة ،والبيئـة ،والتكنولوجيـا ،والرياديـة (.)Montaner, 2014
وتقـوم سياسـة الكيـان على اسـتخدام الشـخصيات الالتينيـة اليهوديـة الصهيونيـة التي تقطـن الواليات
املتحـدة لبنـاء جسـور بين الكيـان والـدول الالتينيـة ،وذلـك باسـتغالل عاملين ،األول هـو قـوة عالقـة
املجتمـع الالتينـي يف الواليـات املتحـدة بالبلـد األم يف أميركا الوسـطى ،والثـاين وضـع املجتمـع الالتينـي
1

مصطلــح الــرأي العاملــي متأثّــر بالهيمنــة األورو-أمريكيــة ،وتراتبيــة األه ّميــة البرشيــة مــن وجهــة نظرهــا ،حيــث إ ّن لــرأي املواطــن
األورويب أو األمــريك وزنــاً أكــر بســبب هيمنتــه عــى مجــاالت اإلعــام ،وصناعــة املعرفــة ،واالقتصــاد العاملــي.
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اليهـودي الجيـد يف الواليـات املتحـدة ،مـن حيـث الحالـة املاديـة ،واملوقـع الوظيفـي (AJC Survey,
 .)2016وتسـتغل اآللـة الدعائيـة الصهيونيـة عاملاً آخـر يف توطيـد العالقات مـع التجمعـات الالتينية،
وذلـك العامـل يتمثـل بالعنـف ضـد الالتينيني يف الواليـات املتحدة من قبـل مجموعات التفـوق العرقي
األبيـض ،أو التمييـز الرسـمي املمنهـج ضـد األقليـة الالتينيـة ،وربط ذلـك بالدعاية الصهيونيـة عن خطر
معـاداة السـامية يف العامل.
وبـدأت املجموعـات الصهيونيـة ،وبخاصـة يف الواليـات املتحـدة ،يف إنشـاء أُطر وتجمعات لتكـون ركيزة
جسـور العالقـات التي سـيتم نسـجها بين الكيـان ودول أمريكا الوسـطى ،ومن أكثر تلك األطر الناشـطة
التجمـع النيـايب الالتيني-اليهـودي ،واملجلـس القيـادي الالتينـي اليهـودي .وبعـد سـنوات مـن التمهيد،
بـدأ رئيـس وزراء الكيـان بنيامين نتنياهـو زيـارات رسـمية ألميركا الوسـطى يف خريـف  ،2017وتعتبر
هـذه الزيـارة هـي األوىل مـن نوعها منذ إنشـاء الكيـان .وعىل الرغم مـن أن العمل الرسـمي يف الرتويج
للكيـان يف أميركا الوسـطى مـا زال يف طـور اإلنشـاء والنمـو ،فإنّـه مـن املرجـح تشـابه اإلستراتيجيات
املتبنـاة مـع تلـك اإلستراتيجيات املسـتخدمة للولـوج إىل القـارة األفريقية.
وقـد تسـتخدم اآللـة الدعائيـة الصهيونية الكنيسـة يف الفاتيكان للمسـاعدة يف نسـج العالقـات يف أمريكا
الوسـطى ،كـون معظـم سـكانها هـم مـن املسـيحيني الكاثوليـك ،وألهميـة العامـل الدينـي يف ثقافـة
تلـك الشـعوب .وال تقتصر تلـك الحملـة على دول أميركا الالتينيـة يف أميركا الوسـطى ،بـل ومتتـد إىل
أميركا الجنوبيـة حيـث الثقـل السـيايس .ولكن التواجـد الصهيوين القـوي يف بعض دول أميركا الجنوبية
كاألرجنتين ،يقلـل مـن الجهد املطلـوب من الكيان يف صناعة الرسـالة الرتويجية هنالـك .وتع ّول القيادة
السياسـية الصهيونيـة على وصـول الرئيـس األرجنتينـي ذي األصـول اإليطالية مورسـيو ماكري إىل سـدة
الحكـم العـام  ،2015حيـث تتوقـع أن يتبنـى رئيـس ثاين أكبر دولة يف أميركا الجنوبية سياسـة أكرث قرباً
مـن الكيان.
وعلى ذلـك ،فـإن السـنوات القادمـة ستشـهد تغلغالً صهيونيـاً أكرب يف أفريقيـا وأمريكا الالتينيـة ،دون أي
مقاومـة عربيـة تذكـر يف تلـك الـدول .وتنتظـر القيـادة يف الكيـان ظهور عالمـات نجاح تلـك الحملة يف
املعركـة الديبلوماسـية الدائـرة يف أروقـة املنظامت العاملية كاألمـم املتحدة ،وغريها مـن املنظامت ،التي
تنـوي قيادة السـلطة الفلسـطينية االنضمام إليها.
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السياق الزمني والتاريخي لحركة المقاطعة
تـأيت انطالقـ ُة حركـة املقاطعـة الفلسـطينية يف سـياقٍ
سـيايس مختلـف عـن تلك الجنـوب أفريقيـة التي
ٍ
بـدأت مـع بدايـة الحرب الباردة يف عا ٍمل منقسـمٍ إىل قطبني؛ املخيم الشـيوعي بقيادة االتحاد السـوفييتي
واملخيـم الرأسمايل بقيـادة الواليـات املتحـدة األمريكيـة .ومتيـزت تلـك الفترة التاريخية ثنائيـة القطب،
ٍ
حـركات وطنيـة
قطـب يؤيـ ُد
بقيـام الحـروب والرصاعـات بالوكالـة يف مختلـف أنحـاء العـامل .وكان كل
ٍ
وتحرريـة مختلفـة ليـس إميانـاً منـه بأحقّيـة مطالبهـا ،ولكن كسـباً لها كحليـف ونقطة ولـوج إىل الدول
املختلفـة ،وتوسـيع نطاق السـيطرة.
ولكـن حركـة املقاطعة الفلسـطينية انطلقت يف سـياق عامل القطب الواحد الذي سـيطرت عليه الواليات
املتحـدة ،ولكـن بعـد مـرور عقديـن من سـيطرة القطـب الواحد بـدأت تظهر معـامل عامل جديـد متعدد
األقطـاب ،بالنهـوض السـيايس والعسـكري الـرويس ،والقوة االقتصاديـة الصينية ،ومحـاوالت دول االتحاد
األورويب تحريـر سياسـاتها مـن القيـود األمريكيـة التي سـيطرت عليها منـذ انتهاء الحرب العامليـة الثانية.
التغيات السياسـية الجذريـة يف املنطقة العربية مع بدء الهبـات العربية نهاية
وأضـف تعقيـدا ً إىل ذلـك ّ
التغيرات تعدد اإلرادات السياسـية ،وتأسيسـها كيانـات معظمها
العـام  .2010وكانـت مـن نتائـج تلـك
ّ
ذات ارتباطـات إقليميـة أو عاملية مختلفة ومتشـابكة .وبسـبب غياب اإلرادة السياسـية املسـتقلة لدى
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معظـم شـعوب املنطقـة العربيـة قبـل انطالقة اله ّبـات والرصاعات يف العـام  ،2010كانـت هنالك صورة
رومانسـية عـن إرادة شـعبية عربيـة واحـدة عنـد التطـرق للحديث عـن العـدو الصهيوين ،بغـض النظر
عـن مواقـف األنظمـة .ولكـن مـع بلـورة اإلرادة الشـعبية الرومانسـية إىل إرادة سياسـية واقعية ،بدأت
التباينـات يف املواقـف تظهـر .فبـات مـن غير املمكـن صياغـة خطابـة واحدة لشـعب واحد ،بـل أصبح
مـن الضروري تلبيـة التوجهات السياسـية املتشـعبة عنـد مخاطبة العقـل العريب.
ولذلـك ،نشـهد اختالفـا جوهريـاً يف السـياق السـيايس بني حركتـي املقاطعة الفلسـطينية وتلـك الجنوب
أفريقيـة ،بـل ،أيضـاً ،نسـتطيع أن نلمـس تبايـ َن السـياق السـيايس بين فترة انطالقـة حركـة املقاطعـة
الفلسـطينية وبعـد السـنة العـارشة النطالقتهـا ،ويف ذلـك تبايـ ٌن عـن سـياق الحركـة الجنـوب أفريقيـة
التـي عبرت حـوايل ثالثـة عقـود اتسـمت باتسـاق السـياق السـيايس ،أو ،على األقـل ،كانـت فترة ذات
التغيات حـدة مع بدايـة العقدين
تغيرات منخفضـة مقارنـة بالفترة الحاليـة .وقـد تجلّت أشـد ّ
وتيرة ّ
األخرييـن مـن القـرن العرشيـن ،ولكنهـا ،يف الوقـت نفسـه ،شـهدت تحقيقـاً ألهـداف حركـة املقاطعـة
وانتهائها.
وتعلـن حركـة املقاطعـة رصاحـ ًة اسـتلهامها «مـن نضال شـعب جنـوب أفريقيا ضـد نظـام األبارتهايد»،
ولكـن تركيبـة القضيـة الفلسـطينية وسـياق ظهـور حركـة املقاطعـة ،تختلـف عـن نظريتهـا يف جنـوب
أفريقيـا مـن جوانـب عـدة .ففي فلسـطني ،كيان قائم عىل أسـاس طرد السـكان األصليني مـن أراضيهم،
وإحالل مجموع ٍة سـكانية مسـتعمرة مكانهم .فإذا ً ،القضية سـابقة ملطلب املسـاواة ،فال ميكن املطالبة
مبسـاواة املجموعـة السـكانية األجنبيـة بجزء يسير من السـكان األصليين املتبقني .لذلك ،يُشترط عودة
املجموعـة السـكّانية املطـرودة إىل الحيّـز الجغـرايف الـذي طـردوا منـه ،قبـل املطالبـة باملسـاواة .فنجد
يف مطالـب حركـة املقاطعـة ثلاث مراحـل متسلسـلة ومركبـة وليسـت متوازيـة ،أي مبعنـى ال ميكـن
تطبيـق املسـاواة بين سـكان األرايض املحتلـة العام  ،1948إلّ بعد عـودة الالجئين ( )194إىل ذلك الحيز
الجغـرايف الـذي طـردوا منـه ،وعـودة الالجئين مـع تحقيق املسـاواة ،يعني أن الفلسـطينيني سـيصبحون
أغلبيـ ًة يف فلسـطني املحتلـة العـام  ،1948فيصبـح مطلب إنهاء االحتالل العسـكري على األرايض املحتلة
العـام  1967منتهيـاً بحكم األمـر الواقع.
1

يف حين أ ّن جنـوب أفريقيـا التـي كانـت ضحيـة حركـة اسـتعامرية رشسـة ،بـدأت حـراك املقاطعـة بعد
 300عـام مـن قـدوم املسـتعمرين ،فلم تكـن حركة املقاطعـة مقاومة ورفضـاً لفعل االسـتعامر األورويب
بحـ ّد ذاتـه ،بـل إ ّن املسـتعمر األبيـض يف جنـوب أفريقيـا أصبـح مكونـاً مقبـوالً يف هـذا البلـد ،ولكـ ّن
املطلـب الرئيسي كان املسـاواة ،وإنهـاء نظـام الفصـل العنرصي ،ومل يشترط اسـتالم األفريقيين األصل ّيني
1

https://bdsmovement.net/call
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للحكـم .حتـى إ ّن «املؤمتـر الوطنـي األفريقـي» تبنى «ميثـاق الحرية» الـذي صدر العـام  ،1955والذي
يدعـو إىل املسـاواة بين املسـتعمر األبيـض واملواطـن األفريقـي دون اإلشـارة إىل أي أفضليـة يف الحكـم
1
لألغلبيـة األصالنية.
وكان تبنـي ذلـك امليثـاق هـو أحـد أسـباب االنشـقاق الـذي طـرأ بين قيـادات وكـوادر املؤمتـر الوطني،
وأنتـج حركـ ًة جديـدة مبسـمى «مؤمتـر الوحدويني األفريقيين» ،الذين أكّـدوا أ ّن «حريـة األفريقي تعني
الحريـة للجميـع يف جنـوب أفريقيـا ،مبـا يف ذلـك األورويب ،ألن األفريقـي هـو الوحيـد القادر على إقامة
دميقراطيـة حقيقيـة» 2.وكان مؤمتـر «الوحدويين» ينظـر إىل القـارة األفريقيـة كوحـدة واحـدة ،وقضية
جنـوب أفريقيـا كجـزء مـن قضيـة القارة بأكملهـا .ومع ذلك ،بقي املؤمتـر الوطني األفريقـي هو الحزب
املسـيطر على الحركـة التحرريـة الجنـوب أفريقيـة ،واملمثـل ملعظـم األفريقيين األصليين يف جنـوب
أفريقيا.
ويف ذلـك اختلاف بنيـوي عـن هيكليـة الحركـة التحرريـة الفلسـطينية التـي تحتضن عشرات الفصائل،
ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية الجامعـة هي ليسـت باملنظمة املسـتقلة ،بـل هي ،وعىل مـدار تاريخها،
باسـتثناء أول عامين ،بقيـت تحت سـيطرة فصيـل أو تناقضات الفصائـل ،وعندما خرست تلـك الفصائل
التأييـد الشـعبي ،ذهـب ذلـك التأييـد إىل فصائـل ليسـت ممثلة يف منظمـة التحرير .أضـف إىل ذلك أ ّن
منظمـة التحريـر الفلسـطينية ،يف السـياق الزمنـي الحايل ،هي إحـدى الجهات املط ّبعة مـع العدو ،وهي
ليسـت مـن يقـود حركـة املقاطعـة ،بـل إن قيادتهـا معارضـة لحركـة املقاطعة التـي تتكـون قيادتها من
مسـتقلني وفاعلين يف منظّمات العمـل األهلي .ويف ذلـك تبايـن عـن الوضـع الجنـوب أفريقـي ،حيـث
املمثـل السـيايس لألفريقيين يف جنـوب أفريقيـا ،هو على رأس قيادة حركـة املقاطعة ،كجـزء من العمل
التحـرري الـذي تبنـاه املؤمتر الوطنـي األفريقي.
ويف السـياق الجنـوب أفريقـي ،تـم تبنـي العمـل املسـلح كوسـيلة تعمـل جنبـاً إىل جنـب مـع املقاطعة
والوسـائل النضاليـة األخـرى لتحقيـق أهـداف النضـال ،يف حين أن حركـة املقاطعـة الفلسـطينية هـي
بعيـدة عـن أجنحـة العمـل املسـلح ،وهـي ال تنسـق معهـا بـأي شـكل ،ومـع ذلك فهـي تؤكـد أ ّن نضال
حركـة املقاطعـة «ال يسـتبدل أي أسـاليب أخـرى للنضال .فإن كافة الشـعوب املضط َهـدة الواقعة تحت
االسـتعامر ،واالحتلال ،لهـا كامـل الحـق يف مقاومـة االسـتعامر بكافة األشـكال ،مبـا فيها املسـلحة ،طاملا
كانـت منسـجمة مـع مبـادئ القانـون الـدويل وحقوق اإلنسـان» (حركة املقاطعة وسـحب االسـتثامرات
وفـرض العقوبات).
1
2

Freedom Chart, http://www.anc.org.za/kids/freedom-charter
Ibid
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ويف جزئيـة «مبـادئ القانـون الـدويل وحقـوق اإلنسـان »،عـودة إىل خطابـة تتامهـى مـع عقليـة الـرأي
العـام العاملـي (الـذي تهيمـن عليـه النظـرة األورو-أمريكيـة كما أوضحنـا سـالفاً) وترهـن إستراتيجيات
النضـال مبـا يتلاءم مع جسـم (املؤسسـات الدوليـة كاألمم املتحـدة) الذي تسـيطر عليـه اإلرادة األورو-
أمريكيـة .وتواجـه حركـة املقاطعـة تحديـاً يف زمـن موبـوء بظاهـرة إرهـاب عاملـي يضـع أوجـه العمـل
املسـلح تحـت الهجـوم الدائـم ،وبالتـايل تبقى مؤسسـات املجتمع املـدين دامئة التخوف من إعلان ٍ
تأييد
مطلـق للكفـاح املسـلح ،فنلمـس الخطـاب االعتـذاري أو التربيـري أحيانـاً عنـد الحديـث عـن الكفـاح
املسـلح الفلسـطيني؛ سـواء مـن قيـادة حركـة املقاطعـة ،أو الحـركات الوطنيـة األخـرى غير املسـلحة.
يف حين أن حركـة املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة ،نشـأت يف عصر حـركات التحـرر العامليـة ،وقبـول عاملي
للكفاح املسـلح غري املرشوط (( .)General Assembly resolution 3246 (XXIXوقد أسـس الزعيم
الجنـوب أفريقـي نيلسـون مانديلا الجنـاح العسـكري للمؤمتـر الوطني األفريقـي يف العـام  ،1961الذي
سـمي برمـح األمـة (أو «أمكونتـو وي سـيزوي» باللغـة املحلية) بعد مجزرة شـاربفيل 1،ورفض نيلسـون
مانديلا مقايضـة حريتـه مقابـل اسـتنكار العمـل املسـلح يف العـام  ،1985ويف ذلك العـام ،طالبت قيادة
املؤمتـر الوطنـي بتكثيـف النضـال املسـلح (.)South African History Online

التفاعل الدولي (الشعبي والمؤسساتي) مع نداء المقاطعة
رشعتهـا الواليـات املتحـدة يف سـبعينيات القـرن
وعلى الرغـم مـن أن قوانين مجابهـة املقاطعـة التـي ّ
املـايض كان مـن املمكـن أن تسـتخدم ضـد املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة ،فـإ ّن ذلـك مل يكـن الهـدف أو
االهتمام .وكما تؤكـد الجهـات الحكوميـة األمريكية فإن «مجلس النواب سـ ّن قوانين مكافحة املقاطعة
يف السـبعينيات ردا ً على مقاطعـة الجامعـة العربيـة إلرسائيـل» ( .).Gross, Rوقد سـ ّن مجلس النواب
األميريك قوانين مكافحـة املقاطعـة عقـب املقاطعـة النفطيـة العـام  1973التـي كبّدت السـوق العاملية
خسـائر كبيرة ،فكانـت الفترة مـا بني  1973و 1979هـي األكرث تأثيرا ً للمقاطعة العربية ،مـا دفع الكيان
يف حينـه إىل إنشـاء سـلطة ملكافحـة املقاطعـة ،وعملـت عىل إقنـاع دول العامل عىل سـن قوانني مناهضة
للمقاطعـة (.)Gilat, 1992
ولكـ ّن املحـاوالت الصهيونيـة لسـن قوانين مضادة للمقاطعـة مل تكن ناجحة يف حينه ،على خالف الحال
اآلن ،حيـث إ ّن القوانين التـي تسـ ّن تكـون أكرث شـدة ،وهنالـك متابعـة يف تنفيذها .أ ّما بالنسـبة لحركة
املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة ،فهـي مل تواجـه يف حينـه مواجهة مبارشة مـن أي دولة يف العـامل عىل الرغم
مـن عـدم التزام معظـم الدول الكبرى باملقاطعة.
وتطـورت الحركـة إىل مقاطعـة سياسـية ،حيـث مـا لبثـت جنـوب أفريقيـا أن طُـردت مـن اتحـاد دول
1

Manifesto of Umkhonto we Sizwe: www.anc.org.za/content/manifesto-umkhonto-we-sizwe
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الكومونولـث يف العـام  ،1961ومـن ثـم تطـورت إىل دعـوات ملقاطعـة عسـكرية ،على الرغـم مـن عدم
التـزام الـدول املصـدرة للسلاح بذلـك الحظـر ،حيـث مل تؤيـد الحكومـات يف أوروبـا وأميركا الشمالية
حركـة املقاطعـة ،وكانـت حججهم مشـابهة لحجج املؤسسـات واألنظمة والشـخصيات العربيـة املط ّبعة
يف يومنـا هـذا ،وتنوعـت بين اال ّدعـاء بعـدم دسـتورية املقاطعـة وقيـود االتفاقـات الدوليـة وصـوالً إىل
مصلحـة السـكان واملدنيين الجنـوب أفريقيين (.)Williams, 2013, p. 47
ومـا مييـز حركـة املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة عـن نظريتهـا الفلسـطينية هـو حصولهـا على تأييـد مـن
املؤسسـات الدوليـة رصاحـةً ،فقـد قامـت الجمعيـة العمومية يف األمم املتحـدة بإصدار قـرار رقم 1761
يف العـام  ،1962الـذي يدعـو إىل «مقاطعـة كل البضائع الجنـوب أفريقية والتوقف عـن تصدير البضائع
–مبـا فيهـا األسـلحة والذخائـر– إىل جنـوب أفريقيـا» ،إضافـة إىل منـع البواخر الجنـوب أفريقية بالرسـو
يف املوانـئ وقطـع العالقات الديبلوماسـية مـع دولة جنوب أفريقيـا (General Assembly resolution
 .))1761(XVIIوجـاء ذلـك القـرار غير امللـزم كوسـيل ٍة لتدويـل املقاطعـة بعـد رفـض الـدول الغربيـة
لنـداء املقاطعـة الجنـوب أفريقـي .وذلـك الغطـاء الـدو ُّيل لحركـة املقاطعـة هـو مـا تفتقـر إليـه حركة
املقاطعـة الفلسـطينية .فعلى الرغـم مـن إقـرار الجمعيـة العمومية بــ«أ ّن الصهيونية هي أحد أشـكال
العنرصيـة والتفرقـة العرقيـة»(( ،)General Assembly resolution 3379(XXXفـإ ّن األمـم املتحـدة
مل تقـف موقـف املؤيـد ملقاطعـة العـرب للكيـان كموقفهـا من مقاطعـة النظـام الجنوب أفريقـي .ويف
السـياق الحـايل لحركـة املقاطعـة ،فـإ ّن األمـم املتحـدة تراجعـت عـن موقفهـا مـن الصهيونيـة يف العـام
 1991بقـرار تض ّمـن سـطرا ً واحـدا ً فقـط ( ،)86/General Assembly resolution 46ومبوافقـة 111
دولـة ( 88منهـا كانـت راعيـة للقرار) وتواطؤ عـريب ،حيث تغيبت عن التصويـت  8دول عربية (Lewis,
.)1991
ويف بريطانيـا ،كان حـزب املحافظين ميلـك سـدة الحكـم عنـد انطلاق نـداء املقاطعة الجنـوب أفريقي،
العمال -قـد أعلنـت تأييدهـا الرسـمي ملقاطعة
وكانـت معظـم أحـزاب املعارضـة -وعلى رأسـها حـزب ّ
تنصلـوا مـن تأييدهـم لحركـة
نظـام جنـوب أفريقيـا ،ولكـن عندمـا انتصر العمال يف انتخابـات ّ ،1964
املقاطعـة ،فقـال رئيـس الـوزراء العمايل هارولد ويلسـون للصحافة ،إنـه ال يؤيد املقاطعة ألنها «سـترض
بالنـاس الذيـن يأتـون أعلى قامئـة اهتامماتنـا» ( ،)African National Congressفبقـي املوقـف
الربيطـاين الرسـمي متعاونـاً مـع النظـام يف جنـوب أفريقيـا ومؤيـدا ً لـه .وعلى الرغـم مـن أن حركـة
املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة حـازت على تأييـد أحـزاب معارِضـة كبيرة يف الـدول العظمـى ،عىل خالف
نظريتهـا الفلسـطينية ،فإنّهـا ،كما الحـال مـع حركـة املقاطعـة الفلسـطينية ،قـد واجهـت مقاومـة مـن
األنظمـة والحكومـات التـي مل تـ َر مـن مصلحتها قطـع العالقات مع دولـة ذات بعد جغرايف إستراتيجي،
ومنجـم للكثير مـن املعـادن الثمينة.
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وعلى املسـتوى الريـايض ،وحيـث إ ّن حركـة املقاطعة الفلسـطينية تواجـه صعوبات يف إقنـاع االتحادات
الرياضيـة بسـحب عضويـة الكيان ،فـإ ّن يف الحالة الجنـوب أفريقية بدأت االتحـادات الرياضية مبقاطعة
االتحـاد الجنـوب أفريقـي منـذ البداية ابتـدا ًء باأللعـاب األوملبية يف طوكيـو العـام  ،1964وحتى طردت
نهائيّـاً مـن العائلة األوملبيـة العام .1970
ويف العـام  ،1965أعلـن حـوايل  500أكادميـي من الجامعـات الربيطانية عن انطلاق املقاطعة األكادميية،
حيـث تعهـدوا «بأننـا لـن نقـدم إىل أو نقبـل مركـزا ً أكادمييـاً يف الجامعات الجنـوب أفريقيـة التي متارس
التفرقـة العنرصيـة» ( .)Ibidوعلى الرغـم مـن معارضة بعـض األكادمييين للمقاطعـة األكادميية بحجة
فصـل العلـم عـن السياسـة ،فـإ ّن الجمعيـة العامة يف األمـم املتحدة عـادت وتب ّنـت قرارا ً يدعـو «جميع
الـدول أن تتخـذ خطـوات ملنـع جميع املبـادالت الثقافيـة واألكادمييـة والرياضية واملبـادالت األخرى مع
جنـوب أفريقيـا» (.)A-R 206/General Assembly resolution 35
وقـد تكـون حركـة املقاطعـة الفلسـطينية قد تفوقت على نظريتها الجنـوب أفريقية يف مجـال املقاطعة
وطلبيـة يف جميـع أنحـاء
األكادمييـة ،حيـث أنهـا تحظـى اليـوم بدعـم نقابـات وجمعيـات أكادمييـة ّ
العـامل (حركـة املقاطعـة وسـحب االسـتثامرات وفـرض العقوبـات) .والجدير بالذكـر ،أ ّن نـداء املقاطعة
األكادمييـة والثقافيـة انطلـق قبـل نـداء حركـة املقاطعـة بعـام واحـد ،لذلك هـي ركيزة حركـة املقاطعة
الفلسـطينية .أمـا يف املجـاالت األخـرى ،فقـد كانت حركة املقاطعـة الجنوب أفريقية تحظـى بدعم أكرب
وفاعليـة أكرب.

دور حركات المقاطعة في تحقيق األهداف الوطنية والقومية
ومـا زال دور حركـة املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة يف إنهـاء حكـم الفصـل العنرصي محل جـدل ،حيث إن
النظـام يف جنـوب أفريقيـا مل يسـقط إال بعد  35عامـاً من انطالق حركة املقاطعـة .وقد تضافرت عوامل
التغيات يف موازين القـوى العاملية مع
عـدة يف إسـقاط نظـام الفصـل العنصري يف جنوب أفريقيا ،منهـا ّ
تغيرات يف الثقافة الشـعبية يف الواليات
سـقوط االتحـاد السـوفييتي وانتهـاء الحـرب الباردة ،إضافـة إىل ّ
املتحـدة -الدولـة املهيمنـة يف التسـعينيات -حيـث بـدأ اإلنتـاج الثقـايف الشـعبي يعطـي مسـاح ًة أكبر
لألعـراق املختلفـة –وعلى رأسـهم األفريقيـون  -ومل تعد الفكاهـات العرقيـة مقبولة اجتامع ّياً أو شـعب ّياً
( .)Entman, 1992, p. 360وكما أسـلفنا ،فـإ ّن الحركـة التحرريـة كثّفـت من نضالها املسـلح يف جنوب
أفريقيـا يف فترة الثامنينيـات ،بتأييـد مـن األمـم املتحدة التي أصـدرت قـرارا ً بالحظر النفطـي عىل دولة
جنـوب أفريقيـا يف العـام  .)23A-H/General Assembly resolution 42( 1987وكانـت حكومـة
الفصـل العنصري قـد أعلنـت حالة الطـوارئ يف جنوب أفريقيا العـام  1985يف محاولـة للتصدي للنضال
األفريقـي (.)South African History Online
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ومـن املهـم أن نضـع أسسـاً لكي نتمكـن مـن قيـاس قـدرة حركـ ٍة سياسـية أو اجتامعيـة على تحقيـق
أهدافهـا ،للوصـول إىل كوامـن ضعـف حركـة املقاطعـة الفلسـطينية يف ظـل اإلستراتيجيات الصهيونيـة
املناهضـة للمقاطعـة ،يف محاولـة لتفكيكهـا والوصـول إىل األهـداف املرجـوة.
وقيـاس حركـة املقاطعـة الفلسـطينية على نظريتهـا الجنـوب أفريقية يأيت لسـببني؛ األول هـو أن الحركة
تسـتلهم عالنيـة مـن التجربـة الجنـوب أفريقيـة ،وعىل ذلك فإن الوسـائل املسـتخدمة متشـابهة إىل حد
كبير .والسـبب الثـاين هـو أ ّن حركـة املقاطعـة الجنـوب أفريقية تُعتبر تجربة سـابقة مكتملـة وموث ّقة
جيـدا ً ميكـن دراسـتها ،وهي تتشـابه ببعدهـا العاملي والشـامل مع حركـة املقاطعة الفلسـطينية.
يف دراسـة اقتصاديـة نرشتهـا جامعة شـيكاغو يف العام  1999تحت عنوان «تأثري السياسـات االسـتثامرية
الناشـطة اجتامعيـاً على األسـواق املاليـة :دالئـل مـن املقاطعة الجنـوب أفريقيـة» ،توصـل الباحثون إىل
نتيجـة مفادهـا أ ّن «املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة كان لهـا تأثير ضئيـل على القطـاع املـايل (يف جنـوب
أفريقيـا)» .ورأت الدراسـة أ ّن «العقوبـات مؤثـرة يف رفـع املعايير األخالقيـة العامـة ،أو الوعـي العـام
بالقمـع الجنـوب أفريقـي ،ولكـن ،على مـا يبـدو ،فـإن األسـواق املاليـة متكنـت مـن تفـادي الوطـأة
العظمـى مـن العقوبـات» (.)Teoh & Welch & Wazzan, 1999, p. 83
وإذا مـا كانـت حركـة املقاطعـة الجنـوب أفريقيـة قـد فشـلت يف تدمير اقتصـاد جنـوب أفريقيـا ،مـن
خلال املقاطعـة العامليـة التـي حظيـت اقتصاديّـاً بتب ٍّن أكرب مـن التبني الـذي حظية به حركـة املقاطعة
الفلسـطينية ،فـإ ّن حركـة املقاطعـة لن تكون بقـادرة عىل إصابة اقتصـاد الكيان برضبـات قاصمة .ومن
العوامـل التـي تزيـد مـن التشـكيك بقـدرة املقاطعـة على التأثير االقتصـادي ،الدعـم األمرييك الرسـمي
لالقتصـاد الصهيـوين ،الـذي لن يتوقف على األقل يف املنظور القريـب ،والعامل الثاين هـو اتجاه األنظمة
العربيـة إىل التطبيـع االقتصـادي مـع الكيـان بشـكل أكرب عـن ذي قبل ،أضـف إىل ذلك هيكليـة اقتصاد
ٍ
عقوبـات اقتصاديـة كاملـة على
العوملـة يف القـرن الواحـد والعرشيـن ،الـذي يجعـل مـن مهمـة فـرض
الكيـان ،أمـرا ً يف غايـة الصعوبـة .وحتـى يف مجـال سـحب االسـتثامرات ،فـإن الخسـائر االقتصاديـة هي
تقديريـة ،وال تأخـذ بعين االعتبـار الخيـار البديـل ،أو االسـتثامر البديـل الـذي بالنتيجـة يغطـي عن أي
خسـارة اقتصاديـة محتملة.
وذلـك ال يعنـي بعـدم جـدوى املقاطعـة االقتصادية والسـعي إليهـا ،بل من املهـم تكثيفها ،أيضـاً ،ولكن
تحديـد غاياتهـا يسـاعد على اسـتخدام هـذه الوسـيلة بأفضـل ما ميكـن .وإذا مـا اعتمدنا هـدف «رفع
املعايير األخالقيـة» ،و»زيـادة الوعـي العام» بالقضية الفلسـطينية ،على غرار ما اقرتحته دراسـة جامعة
شـيكاغو ،فإننـا قـد نتمكـن مـن ملس نجاحـات مهمـة لحركة املقاطعـة يف أوروبـا ويف الواليـات املتحدة
على املسـتوى الشـعبي .ولكننـا ،أيضـاً ،نلمـس إخفاقاً عىل مسـتوى دول الجنـوب ،وبخاصـة يف أفريقيا
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وأميركا الالتينيـة .وقـد يكـون سـبب النجـاح الشـعبي يف أوروبـا وأميركا ،كـون اقتصـادات تلـك الدول
مفتوحـة ومتقدمـة وتطـرح للمواطـن العـادي خيـارات أكبر متكنـه مـن املقاطعـة االقتصاديـة ،دون
الدخـول يف نقـاش حـول حقيقـة الخيـارات .وعلى املسـتوى األكبر مـن سـحب االسـتثامرات ،فكذلـك
الحـال بالنسـبة للشركات األوروبيـة واألمريكيـة التـي متتلك مسـاحة مناورة واسـتثامر أكرب مـن نظرياتها
يف أميركا الالتينيـة وأفريقيـا .ويف املسـتوى االقتصـادي الثالث ،وهو فرض العقوبـات عىل رشكات الكيان
وبخاصـة املتورطـة بشـكل مبـارش يف مامرسـات االحتلال -من قبيل منعهـا من الحصول على عطاءاتيف الخـارج ،فـإن دول أفريقيـا وأميركا الالتينيـة التـي هـي بأمـس الحاجـة لالسـتثامرات التكنولوجيـة
والبيئيـة ،ال متلـك مزيّـة منـع رشكات الكيـان ،أل ّن البدائـل قليلـة ،فتلـك الـدول الفقيرة التـي تعـاين يف
ٍ
اقتصـادات جاذب ًة لالسـتثامرات األجنبية.
حـروب أهلية أو كـوارث طبيعية ،ال ت ُعترب
أغلـب األحيـان مـن
ٍ
ولذلـك ،يسـعى الكيـان إىل التوسـع االقتصـادي يف دول الجنوب تلك ،ملا ألسـواقها املحليـة من إمكانيات
كامنـة ميكنهـا تعويـض أي خسـارة قـد يتعـرض لهـا يف أوروبـا والواليـات املتحدة ،بـل ويزيد.
وإذا اعتربنـا أن يكـون هـدف املقاطعـة االقتصاديـة هـو رفـع املعايير األخالقيـة العامة وزيـادة الوعي،
وتـدن
ّ
فإننـا ميكننـا أن نلمـس ،أيضـاً ،تـر ّدي الوعـي عنـد املواطـن العـريب (مبـن فيـه الفلسـطيني)،
معاييره األخالقيـة مـن ناحيـة التواجد الصهيـوين يف املنطقة والقضية الفلسـطينية ،باعتبـار أن املقاطعة
االقتصاديـة للكيـان ،ليسـت يف سـلّم أولوياتـه ،حيـث تشـهد ،عىل سـبيل املثـال ،الفاكهة املسـتوردة من
الكيـان إقبـاالً غير حـذر يف الدول العربيـة املوقّعة عىل اتفاقيـات التطبيع عىل الرغم مـن وجود البديل
املحيل.
ولذلـك يجـب العمـل على تكثيف املقاطعـة االقتصادية لشركات الكيان والشركات الداعمـة للكيان يف
الـدول العربيـة على املسـتوى الشـعبي ،مـن خالل العمـل عىل رفـع املعايير األخالقية ،وزيـادة الوعي،
وليـس محاولـة فـرض املقاطعة االقتصاديـة بالقوة.
يف دراسـة نرشتهـا مجلـة جرميـة الدولـة ( )State Crime Journalبعنـوان «تقييـم الالعنـف يف النضال
الحقوقـي الفلسـطيني» ،تسـتخلص فيكتويـا ماسـون وزميلهـا رتشـارد فـوك ،أن «نجـاح الالعنـف
الفلسـطيني يعتمـد على إمكانيـة توليـد رد (دويل) ب ّنـاء» ( .)Mason & Falk, 2016, p. 180ويعيدنـا
ذلـك إىل مربـع االتـكال على املجتمـع الـدويل ،مـا يضعف مـن متكيننا الـذايت ،وذلك قـد ولّـد انتقادات
داخليـة لحركـة املقاطعـة بسـبب لغـة الخطابـة املو ّجهـة غالبـاً إىل الخـارج .ولكـن يبقى ذلـك صحيحاً
يف حالـة حركـة املقاطعـة ،فهـي أداة تعمـل منفـردة يف نضالهـا نحـو الحقـوق الفلسـطينية .ويف ذلـك
اختلاف جـذري مـع الحـراك الجنـوب أفريقي الذي مارس النضال املسـلح الذي أُ ِّسـس مـن قيادة حركة
املقاطعـة دون مواربـة ،وبتأييـد مـن األمـم املتحـدة .وهنـا يجب العمل على دمج حركـة املقاطعة مع
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السـبل النضاليـة املسـلحة ،وإدخالهـا يف الرسديـة الفلسـطينية والخطابـة املوجهـة إىل الخارج.
وقـد يكـون مـن املهـم خلـق تناسـق أكبر بين أهـداف الحركـة التحرريـة الفلسـطينية (وبالتـايل حركة
املقاطعـة) املتمثّلـة بتفكيـك الكيـان الصهيـوين بالكامـل ،ورفـض رشعيتـه ،وبين الخطابـة الفلسـطينية
املوجهـة إىل الخـارج التـي تتفـادى التطـرق إىل ذلـك الهـدف مبـارشة ،بل وترتاجـع بغريـزة دفاعية عند
ات ّهامهـا بالسـعي إىل تدمير الكيـان .فيسـتغل الكيـان ذلـك يف إستراتيجياته ملحاربـة حركـة املقاطعـة.
وعلى الرغـم مـن أ ّن األهـداف املعلنـة من قبـل حركة املقاطعـة بكلّيتها تـؤدي حتميّاً إىل تدمير الكيان
الصهيـوين ،فـإ ّن الخطابـة الحـذرة يف التطـرق إىل تلـك األهـداف ،يضعهـا يف موقـف محـرج وعرضـة
للتالعـب .وقـد يكـون مـن أهـم مـا يبقـي أهـداف حركـة التحـرر الفلسـطيني حيـة يف ظـل الوضـع
اإلقليمـي والـدويل الصعـب ،هـو تعنـت ما يسـمى باليمني الصهيوين الذي يسـعى إىل توسـيع سـيطرته،
ويراهـن على قدرتـه يف فـرض األمـر الواقـع ،كما فرضـه يف السـابق .ولذلـك ،تجـد أصواتـاً صهيونيـة،
مبـا يسـمى باليسـار الصهيـوين ،أو الصهيونيـة الليرباليـة ،التـي تطالـب بلجـم الخـط املتشـدد داخـل
الحركـة الصهيونيـة ،وتدعـو إىل حـل قائـم على القبول مبا تـم إنجازه من اسـتعامر وسـيطرة عىل األرض
الفلسـطينية ،ليسـتغلوا القبـول العـريب املعلـن ضمـن مـا يسـمى باتفاقيـة السلام العربيـة .ويف حـال
متكـن ذلـك التيـار الصهيوين الذي يسـمي نفسـه بالليربايل أو اليسـاري من السـيطرة على مقاليد الحكم
يف الكيـان ،وداخـل أطـر املؤسسـات الصهيونيـة ،فـإن ذلـك سيشـكل خطـرا ً إستراتيج ّياً غير مسـبوق
على الحركـة التحرريـة الفلسـطينية ،وبالتـايل على حركـة املقاطعـة ،حيـث إن قبـول حكومـة الكيـان
باالنسـحاب مـن األرايض التـي احتلتهـا العـام ( 1967أو معظمهـا) مـن املحتمـل أن يـؤدي إىل تفكيـك
حركـة املقاطعـة ،والتأييـد لهـا بحجـة طـرح تنـازالت مقابلـة يف سـبيل السلام.
لذلـك ،مـن الضروري صياغـة خطابـة متجانسـة ال تجـ ّزئ املطالب ،بـل توحدهـا بتجيل تفكيـك الكيان
الصهيـوين .ففـي الحركـة الجنـوب أفريقيـة ،كانـت املطالبـة بتفكيـك النظـام فيهـا واضحـة ومتب ّناة من
كتجل لألهـداف العمالنية
قبـل األمـم املتحـدة رصاحـة .ولكـن حتى مـع وضوح هدف تفكيـك النظـام ٍّ
املعلنـة ،فـإ ّن الحركـة التحرريـة الجنـوب أفريقيـة مل تـؤ ِل اهتاممـاً كافياً بتلـك األهداف ،لذلـك ما زالت
جنـوب أفريقيـا تعـاين مـن تبعـات ذلـك النظـام يف املجـال االقتصـادي واالجتامعـي ،ويف ذلـك فشـلت
الحركـة التحرريـة الجنـوب أفريقيـة .ففـي حين أ ّن حركـة املقاطعـة الفلسـطينية تركّـز على األهـداف
تجلي
العمالنيـة وتتغـاىض عـن الرتكيـز على تجلّيهـا األسـمى ،ركّـزت الحركـة الجنـوب أفريقيـة على ّ
الهـدف األسـمى ،ومل ِ
تعـط أهميـة كافيـة لألهداف العمالنيـة .وكال النموذجني يشـكل خطـرا ً ذات ّياً عىل
أهـداف الحركـة الحقوقية.
والتغيات اإلستراتيجية العاملية ،فـإن الحركة الحقوقية الفلسـطينية ،متلك
ويف السـياق السـيايس الحـايل
ّ
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فرصـة تاريخيـة لصياغـة خطابـة أكثر جـرأ ًة ووضوحـاً يجب اسـتغاللها كما يسـتغلّها الكيـان يف تطبيع
وتبييـض املسـتوطنات يف الـرأي العـام العاملـي ،ويف الدفـع بإلغـاء توريـث صفـة الالجـئ الفلسـطيني،
وتفكيـك وكالـة الغـوث وتشـغيل الالجئين (.)Abou Salem, 2017
ومن أنجح اإلستراتيجيات التي ينتهجها الكيان ،محاولة اسـتدراج والءات اليهود يف الخارج ،السـتغاللهم
يف خدمـة الحركـة الصهيونيـة .ويف ذلـك الخيـار قـوة كامنـة للحركـة التحرريـة الفلسـطينية مل تسـتغل
بالشـكل األمثـل على مـدار السـنوات ،فالتواجـد الفلسـطيني والعـريب يف الخـارج ،هو أكرب مـن التواجد
اليهـودي ،ومحاولـة تجنيـد املواطنين ذوي األصـول الفلسـطينية أو العربيـة يف مجموعـات ضغط ،هي،
نظريّـاً ،أسـهل مـن محاولـة الكيان تجنيـد املجتمعـات اليهوديـة ،أل ّن يف الحالة الصهيونيـة يجب عليهم
خلـق رابـط وهمـي بين اليهـود والكيـان ،ومحاولـة إقنـاع املجتمعـات اليهوديـة بـه .ولكـن يف الحالـة
الفلسـطينية الرابـط هـو عضـوي وقائـم .ولذلـك ،يجب التوجـه نحو التجمعـات العربية والفلسـطينية
والرتكيـز على تجييشـها وتحريكهـا ملواجهـة مجموعـات الضغـط الصهيونيـة .وعلى الرغـم مـن بعـض
املحـاوالت لخلـق مجموعـة ضغـط عربيـة أو فلسـطينية ،فـإن الفشـل نجـم عـن الخالفـات الداخليـة
واسـتخدام خطابـة محـددة يف بعـض القضايـا التـي يجـب االبتعـاد عـن التوغـل فيهـا – خلاف القضية
الرئيسية.
وقـد تباينـت أهـداف حركـة التحـ ّرر الفلسـطيني وتشـتتت ،وبخاصـة يف العقديـن األخرييـن ،واالتفـاق
الجمعـي ملاهيـة أهـداف الحركـة التحرريـة هـو خطـوة سـابقة إلصلاح منظمـة التحرير الفلسـطينية،
ّ
أو رمبـا االسـتعاضة بجسـم جامـع جديـد كبديـل إذا تعـذّر إصالحهـا .وتكمـن أهمية صياغـة األهداف
الجمعيـة للحركـة التحرريـة الفلسـطينية ،ألن لهـا دورا ً كبيرا ً يف تحشـيد وتحريـك الجامهير للمشـاركة
يف صيرورة الحركـة التحرريـة ،مـا يسـهم ،بشـكل كبير ،يف تقويتهـا .وقـد حـاول عـامل االجتماع األمرييك
مانكـور أولسـون ،فهـم األسـباب التي قد تدفـع الفرد إىل املسـاهمة يف تحقيق املنفعـة ال َج ْمعية .وعىل
الرغـم مـن عـدم وصولـه إىل نتائـج جازمـة ،فـإن أولسـون يـرى أ ّن احتاملية مسـاهمة الفـرد يف تحقيق
املنفعـة الجمعيـة تكبر عندما يشـعر الفـرد أن لديه حصة يف تلـك املنفعـة (Hart & Cowhey, 1977,
 .)p. 361ولذلـك ،فـإن صياغـة أهـداف الحركـة التحرريـة الفلسـطينية ،يجـب أن تأخـذ بعين االعتبـار
إشـعار كل أفـراد املجتمـع الفلسـطيني يف الداخل والشـتات واملجتمـع العريب ،بأ ّن لهم منفعة شـخصية
مـن تلـك األهداف.
تخص
فعلى سـبيل املثـال ،فـإ ّن رفـع حواجـز معينـة ،أو وقـف بنـاء اسـتيطاين ،هام مـن األهداف التـي ّ
مجموعـة ضيقـة مـن السـكان باملفهوم املبـارش ،وقد ال يجد فرد خـارج نطاق هذه املجموعة السـكانية
أي منهما وإن أيّـده لفظ ّيـاً .وعلى ذلـك ،فـإ ّن خطابـة الكيـان
مـن منفعـة يف املسـاهمة يف تحقيـق ٍّ
والحركـة الصهيونيـة تسـتدرج تأييـد الـدول األفريقيـة ،مثلاً ،من خالل إشـعارهم بأ ّن لهـم حصة يف قوة
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الكيـان (املنفعـة املقرتحـة) ،ألنهـا تقـف على رأس محاربـة اإلرهاب الذي تعـاين منه بعض تلـك الدول،
وتشـعرها بـأن لهـا منفعـة يف تقـدم وتطـور الكيـان (املنفعـة املقرتحـة) ،ألنهـا سـتؤ ّدي بالضرورة إىل
اسـتفادة الـدول األفريقيـة من تلـك التكنولوجيا ،ألنها ستسـتثمر يف اقتصاداتها .ولذلـك ،فإن عىل حركة
املقاطعـة الفلسـطينية (والحركـة التحرريـة الفلسـطينية ككل) نسـج تحالفات أقوى مع قضايا السـكان
األصالنيين يف العـامل ،أل ّن هـؤالء السـكان ميكـن أن يشـعروا أ ّن لهـم حصة مـن املنفعة الفلسـطينية (أي
لسـكان فلسـطني األصليين) مـن خالل تقوية حـركات حقوق األصالنيين يف العامل .ومن الرضوري نسـج
روابـط تضامـن وصداقـة مع شـعوب العـامل عىل أسـس املنفعة املشتركة.
وإذا لجأنـا إىل نظريـة العمليـة السياسـية لقيـاس نجـاح الحـركات الحقوقيـة ( ،)Caren, 2007فإننـا
نجـد أ ّن الحركـة الحقوقيـة الفلسـطينية بإمكانهـا تحقيـق الشروط التـي قـد ترجـح نجاحهـا يف تحقيق
أهدافهـا ،فالفرصـة السياسـية ،حال ّيـاً ،مواتيـة للعمـل على التحـول باتجـاه مسـار كفاحـي بديـل يتبنى
هـدف إسـقاط الكيـان الصهيـوين وتفكيكـه ،أل ّن صـورة الكيـان قـد تضررت ،بشـكل كبير ،يف السـنوات
العشر املاضيـة ،بسـبب ارتكابهـا جرائـم متعـددة خلال أربع حـروب (واحـدة يف لبنان وثلاث يف غزة)
وفيما بينهما ،وألن الكيـان يُحكـم حاليّـاً مـن قبـل شـخصيات صهيونية تُصـف بالتطرف ،إضافـة إىل أ ّن
وتغيرات سياسـية جذرية.
املنطقـة متـر حال ّيـاً بتبـدالت ّ
والشرط الثـاين يف نظريـة العمليـة السياسـية هو هيكلية الحشـد الذي قـد تفتقر إليه الحركـة التحررية
الفلسـطينية .وقـد يعـود سـبب ضعف هيكلية الحشـد إىل ضعف وفسـاد الكثري مـن املنظامت األهلية
والهيئـات النقابيـة والطالبيـة يف فلسـطني .ولذلـك ،نجـد أن االعتماد على حشـد املنظّمات يف الخارج
كمجموعـة «طلاب مـن أجـل العدالـة يف فلسـطني» وغريها مـن الهيئـات والتنظيامت هـي أكرث جدوى
يف الوقـت الحـايل .ولكـن ذلـك لـن يفـي باملطلـوب عىل املـدى البعيد ،لذلـك يجب العمـل عىل إصالح
الهيئـات النقابيـة ومؤسسـات العمـل األهلي يف فلسـطني ،إذا أريـد لحركـة املقاطعـة بشـكل خـاص
والحركـة التحرريـة الفلسـطينية ،بشـكل عـام ،النجـاح .واإلصالحـات املطلوبـة هـي إصالحـات جذريـة
وليسـت صوريـة ،حيـث إ ّن النقابـات ومؤسسـات العمـل األهلي تعاين من علـل عضوية تتطلـب إعادة
هيكلـة ومراجعـة كاملة.
وقـد نسـتطيع االسـتفادة من أسـباب نجاح الحركـة الصهيونية يف إنشـاء تنظيم متكّن من السـيطرة عىل
فلسـطني يف وقـت قيـايس .وإذا درسـنا تاريخ الحـركات الشـبابية الطالئعية الصهيونيـة ،وربطناه ببعض
النجاحـات الفلسـطينية والعربيـة يف بنـاء الهيكليـة الحركيـة ،فإننـا ميكننـا أن نسـتنتج أ ّن أفضل وسـيلة
حال ّيـاً لتكويـن طليعـة تحرريـة هـي تنظيـم الحـركات الكشـف ّية .وقـد تكـون بذورهـا بـدأت تنمـو يف
حـركات التجـوال املتعـددة التـي بدأت تنشـأ يف فلسـطني يف السـنوات األخرية.
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ويقـع الشرط الثالـث لنجـاح الحـركات الحقوقيـة ،وهـي صياغـة العقيـدة (األيديولوجيـا) ،ضمـن إطار
صياغـة األهـداف وإنشـاء جسـم جامـع للحركـة التحرريـة الفلسـطينية .والشرط الرابـع هـو الدورات
االحتجاجيـة التـي تسـاعد يف حشـد وتجنيـد الطاقات الجديـدة ،وهي الحالـة القامئة يف فلسـطني حالياً،
حيـث إن الـدورات االحتجاجيـة قـد تكثفـت يف السـنوات العشر األخيرة كاحتجاجـات مشروع برافر،
وإحـراق الطفـل محمـد أبـو خضير ،وإرضاب األرسى ،وهبـة السـكاكني ،وبوابـات األقصى ... ،وغريهـا.
والشرط الخامـس يكمـن يف النشـاطات املثيرة للجـدل ،أو التـي تخلـق حالة مـن النقاش عىل السـاحة،
والتـي تشـمل مظاهـرات واعتصامـات وإرضابـات غير تقليدية.
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تبـذل حركـة املقاطعـة وناشـطوها مجهـودات كبيرة يف كبـح جماح التغلغـل الصهيـوين يف املجتمعـات
األوروبيـة واألمريكيـة .وقـد حققـت الحركـة إنجـاز ٍ
ات غير مسـبوقة بـدأت بالتأثير على الـرأي العـام
العاملـي بشـكل كبير .وعنـد النظـر إىل مطالـب حركـة املقاطعـة ،فإننـا نـرى مطالـب بكليتهـا تعكـس
مطالـب الحركـة التحرريـة الفلسـطينية.
ولكـن ،على حركـة املقاطعـة االنتبـاه مـن املغـاالة بتقديـر االنتصـارات ،أو صنـع انتصـار ٍ
ات وهميـة.
وبسـبب عـدم مركزيـة القـرار يف حركـة املقاطعـة ،فقـد يكون مصـدر املغـاالة ،يف بعض األحيـان ،قادماً
مـن ناشـطني دوليين يـرون فيما حققـوه إنجـازا ً كبيرا ً ،إمـا لجهلهم بسـقف النضـال الفلسـطيني ،وإما
إلشـباع رغبـة انتصـار داخلية.
وعـدم مركزيـة القـرار يف حركـة املقاطعـة هو إحدى النقـاط التي قد تتسـبب بالرضر للحركـة التحررية
الفلسـطينية يف بعـض األحيـان ،حيـث إن بعـض الناشـطني الدوليين املنخرطين يف حملـة املقاطعـة ،ال
ميتلكـون شـعورا ً قويّـاً بالحـق الفلسـطيني ،ولكنهـم ينخرطـون فيهـا ألنهـم ميتلكـون أفـكارا ً عنرصيـة
معاديـة لليهـود .وقـد قام ناشـطو حركـة املقاطعة باالنتباه إىل ذلـك ،وإدانة الخطابـات املعادية لليهود
عنـد ظهورهـا ضمـن حـراك املقاطعة.
يف كل األحـوال ،على حركـة املقاطعـة مراجعـة خطابتهـا بشـجاعة ،واسـتغالل فرصة تاريخيـة لن تتكرر
لتأصيـل وتجذيـر خطابـة ورسديـة النضـال الفلسـطيني .فنحـن نعيش حاليّاً يف سـياق سـيايس وإقليمي
ٍ
ورسديـات جديـدة يف املنطقـة .وكما يبـدو إىل اآلن ،فـإن
يتّسـم بالفـوىض ،حيـث يتـم خلـق خطابـات
الشـعب الفلسـطيني والشـعوب العربيـة ،بعيـدون عـن اتّخـاذ دور قيـادي يف صياغـة تلـك الخطابـات
الجديـدة ،بـل يكتفـي املعظـم بتبنـي خطابـات ورسديـات تص ّدرها لنـا الـدول الغربية.
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وإحـدى أهـم النقـاط التـي يجـب تداركهـا ،هي انفصـال العمل املسـلح عـن العمل غري املسـلح .ففي
العرشيـن سـنة املاضيـة ،تـم تشـويه صـورة العمل املسـلّح ونبذه عامليّـاً واحتـكاره بيد الـدول العظمى،
ولكننـا نجـد اليـوم فرصـة تاريخية إلعـادة دمج خطابة العمل املسـلح ضمن رسدية النضال الفلسـطيني
بشـكل أكثر عضويـة .ومـن غير الصائـب ،االعتقـاد بـأن العمل املسـلح هو غري ٍ
مجـد أو مضر بالعمل
الالعنفـي ،بـل ،على العكـس ،فقـد أثبتـت التجربـة أ ّن العملني يسيران جنبـاً إىل جنب ،يكمـل أحدهام
اآلخـر ،ويصبّـان يف مصلحـة بعضهما البعـض .وحيث إنه ال ميكـن أن ينخرط يف العمل املسـلح إال أقلية
مـن الشـعب ،فـإ ّن أحد أسـباب نجـاح العمل املسـلح يكمن يف القـوى والحاضنـة الشـعبية الداعمة له،
التـي متـارس النضـاالت بأسـاليب أخـرى ليسـت عنيفـة بالضرورة ،والتي تسـاهم يف إضعـاف نقاط قوة
العـدو ،وتفكيـك تحالفاته وتشـتيت جهوده.
وأل ّن النضـال املسـلح الفلسـطيني بحاجـة إىل إعـادة هيكلـة ،فإن الحركـة التحررية الفلسـطينية بحاجة
لينسـق دور األعامل النضالية،
اليـوم ،أكثر مـن أي يوم مىض ،إىل صياغة ميثاق نضايل فلسـطيني داخيلّ ،
ويضعهـا يف طريـق ينتهـي بتحقيـق الهـدف األسـمى ،وهـو إسـقاط الصهيونيـة .وأل ّن حركـة املقاطعـة
الفلسـطينية متثّـل اليـوم أكثر حركات العمل النضايل الفلسـطيني متاسـكاً وقـوةً ،فإن عليها عـبء ات ّخاذ
الخطـوات األوىل يف هـذا املنحـى ،وطـرح رشعية السلاح الفلسـطيني األخالقيـة والقانونية على الطاولة
الدوليـة مبـوازاة حوار شـعبي داخيل.
وعلى الرغـم مـن قـوة حركـة املقاطعـة ،فإنّهـا تفتقد التأثير الداخلي ،وقد تسـتطيع الحركـة االضطالع
بـدور أكبر إذا مـا كثّفـت العمـل الداخلي .ومـن الصائـب القـول إن دور الداخـل يف عمـل املقاطعـة
يختلـف عـن دور الخـارج ،ولذلـك وجـب فتـح بـاب النقاش ووضـع آلية للعمـل مع الشـعب يف األرض
املحتلـة 1.والتحشـيد الشـعبي يف حركـة املقاطعـة ال يهـدف إىل إسـقاط الكيـان اقتصاديّـاً ،ولكن يهدف
إىل نشر الوعـي وبناء حراك شـعبي متمسـك بحقـه ،ووا ٍع لألسـاليب املتاحة له ،ومسـتعد للعطاء حيث
أمكـن يف سـبيل تحقيـق الهدف.
وعلى ذلـك ،فـإن املقاطعـة يف الداخل املحتـل ،يجب أن تكون أسـلوب حياة ،وليسـت آليـة ميكانيكية.
وإحـدى أدوات االحتلال الدعائيـة ،هـي موقـع الفيسـبوك ،الـذي يعلـن مؤسسـه ،وبـكل فخـر ،دعمـه
للكيـان ،بـل إنـه يقـوم باملسـاعدة يف تأسـيس صفحـات الدعايـة الصهيونيـة كصفحة رئيـس الكيان عىل
الفيسـبوك مثلاً .وليـس ذلـك فقـط ،بـل إ ّن القامئني على املوقع يقومون بشـكل فاعل بكبـت األصوات
املعادية للكيان ،وإغالق عرشات الصفحات والحسـابات الفلسـطينية أو الداعمة للحقوق الفلسـطينية،
إضافـة إىل التعـاون مـع أجهـزة الكيـان االسـتخباراتية يف مراقبـة حسـابات آالف الفلسـطينيني ،وقـد تم
1
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اعتقـال املئـات يف السـنتني األخريتين عىل خلفية منشـورات عىل الفيسـبوك.
ولذلـك ،فاملطالبـة باملقاطعـة الشـاملة للفيسـبوك ال تدخـل يف إطـار التشـدد ،بـل إنهـا أمـر طبيعـي،
والحجـج التـي تسـاق ضـد ذلـك تدخـل يف إطـار عـدم االسـتعداد للعطـاء يف سـبيل العمـل التحـرري
الفلسـطيني .واملثير يف األمـر ،أ ّن العطـاء يف هـذه الحالـة هـو عطاء وهمـي ،حيث إن املواطـن املرتبط
الوهمـي ،هو يرتبط ضمن شـبكات كثرية ،وال ميثل الفيسـبوك سـوى أكرثها
اجتامع ّيـاً ببعضـه يف املجـال
ّ
شـهرة ،فكـون أن لديـك حسـاباً على الفيسـبوك هـو نـوع مـن أسـلوب حيـاة وبنـاء صـورة اجتامعيـة
مع ّينـة .وعلى املواطـن أن يقـرر أسـلوب الحيـاة الـذي سـيتخذه لنفسـه ،هـل هو أسـلوب حيـاة يضع
املصلحـة واملتعـة الشـخصية أعلى سـلم األولويـات ،أم سـيضع املصلحـة الجمعيـة نصـب عينيه.
وال يتعـ ّدى الفيسـبوك كونـه مثـاالً واحـدا ً تتعـدد على نحـوه األمثلـة .وال ميكـن (وال يجـب) فـرض
املقاطعـة بالقـوة ،بـل يجـب أن يترك الخيار للفـرد الذي سـيكون أكرث صدقاً مع نفسـه حني يـأيت ليقرر
مـا هـي السـلع أو الجهـات التـي يسـتطيع أن يقاطعهـا ،ومـا تلـك التـي يف سـياقه الخـاص ترتفـع كلفة
مقاطعتهـا وتقـل الفائـدة .لـذا ،فـإن طريـق العمـل التوعـوي األكثر صعوبـة هـو أجـدى على املـدى
الطويـل مـن الفـرض ،سـواء بقـوة الـذراع أو التن ّمـر االجتامعـي.
وعلى حركـة املقاطعة ،بشـكل خـاص ،وحركات العمل النضايل الفلسـطيني بشـكل عام ،مراجعة شـبكة
تحالفاتهـا ،فالكثير مـن حركات النضـال ما زالت مرتبطة بشـبكات تحالف عتيقة ،أثبتـت عدم جدواها،
بـل وعـدم وفائهـا للقضيـة الفلسـطينية يف بعـض األماكن واألحيـان .وكام تسـتغل الصهيونيـة األصوات
العربيـة املؤيـدة للكيـان إلظهـار مصداقيتهـا وإضعـاف القـوى الشـعبية الكامنـة ،فـإ ّن على الحـراكات
النضاليـة يف املنطقة اسـتغالل اإلستراتيجية ذاتها يف مخاطبـة املجموعات اليهودية (وتلـك املضْ طَهدة يف
منظومـة الهيمنـة الصهيونيـة األشـكنازية) ،ودفعهـا إىل معـاداة الصهيونية ،أو ،عىل أقـل تقدير ،إضعاف
ارتباطهـا بالحركـة الصهيونيـة و ُمثُلِهـا .ولكـن مـن الضروري ألّ نقـع يف رشك التطبيـع هنـا ،حيـث إ ّن
مخاطبـة فئـة معينـة ال تعنـي بالضرورة الحـوار معهـا .لذلـك ،فإنـه يف حـال املجموعـات اليهوديـة يف
فلسـطني -التـي هـي بالضرورة صهيونيـة إذا مل تعلـن معاداتهـا للصهيونيـة وانعتاقهـا مـن منظومتهـا–
يجـب صياغـة إستراتيجية ملخاطبتهـم دون الحـوار معهـم .ونحـن هنا لسـنا يف خض ّم االسـتامع لوجهة
النظـر الصهيونيـة إلثبـات انفتاحنا أمـام الغرب!
إنّـه قـد حـان الوقـت للحركـة التحررية الفلسـطينية مـن أجل االنعتـاق من دائـرة ردة الفعل السـلبية،
والدخـول يف طريـق جديـدة يتـم التخطيـط لهـا بشـجاعة وبتم ّعـن ،وليس مـن الضري العـودة إىل نقطة
الصفـر إذا تطلـب األمر.
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