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 احلملة"عبد الرحمن أبو سامل، أحد منشطي  :شهادة
  "املصرية ملقاطعة اسرائيل الشعبية

 

 

جرّبوا احلرية يوما لتروا كم هي شعوبكم كبيرة وكم هي إسرائيل : "يوماً  قال حممد املاغوط

 ". صغيرة

أثناء حصار السفارة اإلسرائيلية باجليزة  يوم    2011الكلمات بعد قيام ثورة يناير تذكّرنا هذه 

/ أيلول 9احتجاجاً على اجملازر اإلسرائيلية يف قطاع  غزة، ويوم  2011أبريل / نيسان 8

بعد مقتل  جنود مصريين على احلدود  برصاص القوات اإلسرائيلية، فتم حصار  2011سبتمبر 

  .ها إىل أن تقرر إغالقهاالسفارة واقتحام

إغالق السفارة اإلسرائيلية   كان امتداداً للرفض الشعبي املتصاعد  للتطبيع الذي بشّرت به اتفاقية 

كامب ديفيد ، وتوّج هذا  الرفض بدم سعد حالوة  أول شهداء مناهضة التطبيع،  وبانفجار موجة  

تي شارك فيها  طالب اجلامعات، و مظاهرات تضامناً  مع االنتفاضة الفلسطينية األوىل، ال

الصحفيون  الذين اعتصموا يف نقابتهم، واحملامون الذين أضربوا عن العمل ليوم، والعمال  الذين 

خرجوا بمظاهرات حاشدة، وجماهير غفيرة خرجت باآلالف  بمظاهرة من جامع األزهر مطالبة 



2 
 

هرات  التي نُظمت  تضامناً  مع  باجلهاد وقطع العالقات مع الكيان الصهيوين، ثم بموجة املظا

االنتفاضة الثانية، والتي انضم إليها  هذه املرة طالب املدارس بشكل ملفت، بمن فيهم  طالب 

املرحلة االبتدائية، الذين صاروا يتساءلون  ببراءة عن سبب قيام السلطات بقمع مظاهرات يجري 

  !.  تنظيمها  ضد عدوهم

ة متقدمة، يسكنها شعب أبي كريم متطور، إال بعد أن تصفي لن تصبح مصر قط دولة قوية عزيز"

هذا ما قاله مفكر مصر األكبر جمال حمدان،  وما عكسه " ...وجود العدو اإلسرائيلي من كل فلسطين

 -، إذ كان العلم الفلسطيني هو العلم الثاين للثوار 2011الشارع املصري حين بدأت ثورة يناير 

يف احلراك السياسي عبر مشاركته   يف مظاهرات التضامن مع الذين كان معظمهم قد انخرط 

وكانت هتافات املشاركين بالثورة تطالب بقطع العالقات مع  –االنتفاضة الفلسطينية الثانية 

الكيان الصهيوين  وإنهاء تصدير الغاز له وعدم املشاركة مع اإلحتالل  اإلسرائيلي يف حصار 

  .قطاع غزة

ات املناهضة للتطبيع  حمظورة يف مصر ومقيدة من النظام  منذ توقيع ونظراً إىل  أن الفعالي

اتفاقية كامب ديفيد ، فقد برزت احلاجة إىل  التفكير  يف شكل من أشكال  املواجهة  التي  يصعب 

تقييدها بشكل كلي، وتؤثر على الكيان الصهيوين بصورة مباشرة، ويمكن  أن تتواصل فعالياتها 

نا، كان التوافق  على املقاطعة، بصفتها  فكرة وفعالً  يصعب القضاء ومن ه. بصورة مستمرة

  ".احلملة الشعبية املصرية ملقاطعة إسرائيل"عليهما أو التحكم بهما؛ وأُطلقت 

     

  لتعريف بحملة املقاطعة  وإطالقهاا

طاء، قيام بعض النش" احلملة الشعبية املصرية ملقاطعة إسرائيل"سبق اإلعالن الرسمي عن إطالق 

من أنصار مقاطعة إسرائيل، بتنظيم أول فعالية للمقاطعة، خالل العدوان الصهيوين على قطاع غزة 

إذ قام  هؤالء الناشطون  بمرافقة  القافلة الطبية  التي كان من املفترض أن تصل إىل . 2014سنة 

املقاطعة يف  قطاع غزة، وراحوا يتصلون   بركاب حافالت القافلة   ويتحدثون إليهم  عن حمالت

العامل ونتائجها، والتي صارت  تعكس حجم التضامن العاملي  املتزايد مع نضال  الشعب 
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، "كمين بالوظة"لكن ما إن عبرت القافلة شرق قناة السويس حتى تم إجبارها، عند .  الفلسطيني

الصهيوين على الرجوع إىل القاهرة بعد التوقف لساعات يف الكمين وسط هتافات التنديد بالكيان 

  .وبكل من يتواطؤ  معه

يف طريق العودة كانت الوجوه غاضبة، ال سيما بعد اجلهد الكبير الذي بذله الشباب يف جتميع 

وطرح البعض فكرة  االلتفاف على قرار منع الوصول إىل قطاع غزة،  . األدوية خالل أيام قليلة

قطاع غزة يف مواجهة عدوان سنة  وتكرار جتربة املشاركين يف القافلة التي نظمت للتضامن  مع

  .، والتي غامر أعضاؤها بحياتهم ودخلوا القطاع حتت القصف2012

ويف الفترة التي أعقبت تنظيم  القافلة الطبية، تمّ التركيز على جمع التواقيع  على البيان التأسيسي 

يات العامة، للحملة من األحزاب واحلركات السياسية والنقابات  واالحتادات الطالبية والشخص

، يف   الذكرى اخلامسة 2015أبريل /نيسان 8واتُفق على أن يكون اإلطالق الرسمي للحملة  يوم 

الشرقية التي نفذها الطيران  واألربعين ملذبحة مدرسة بحر البقر االبتدائية يف حمافظة

كبر حتالف ، منذ ذلك احلين، أ"الشعبية املصرية ملقاطعة اسرائيل احلملة "اإلسرائيلي، وباتت 

  .ملقاطعة الكيان الصهيوين يف تاريخ مصر

 

  ول حملة للمقاطعة ضد شركة أوراجنأ

وبين  Orange ، تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة االتصاالت الفرنسية أوراجن1998يف عام 

الستخدام العالمة  Partner communication الشركة اإلسرائيلية بارتنر كومونيكشن

ألوراجن وخدماتها سواء يف شبكات احملمول أو يف خطوط الهواتف األرضية أو يف التجارية 

-شركة أوراجنوقامت    .2015و 2011خدمات اإلنترنت، وتم جتديد هذه االتفاقية يف عامي 

إسرائيل بتشييد   شبكة اتصاالت ضخمة تخدم االحتالل اإلسرائيلي و تقدم خدمات متعددة لقواته، 

رج اتصال لها على األراضي الفلسطينية احملتلة بالضفة الغربية خلدمة ب  320كما أقامت 

وبذلك، فرضت  الشركة  خدماتها على الفلسطينيين واحتكرت العمل . املستوطنين وجيش االحتالل

 . يف  السوق الفلسطينية
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ضاً ومل تقتصر انتهاكاتها حلقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدويل على هذا فقط، بل قامت أي

على قطاع غزة، من  2014بتقديم خدمات لدعم جنود االحتالل الذين شاركوا يف عدوان عام 

خالل إقامة  حمطات متنقلة لتقويه البث على حدود القطاع  ودعم اتصاالت القوات العسكرية 

كما قدمت اتصاالت جمانية جلنود االحتالل املشاركين يف العدوان كي . اإلسرائيلية املعتدية

 .وا على اتصال مستمر بأهلهميكون

، وغداة تأسيسها، أعلنت احلملة الشعبية املصرية ملقاطعة اسرائيل عن أوىل 2015مايو /يف أيار

، التي تمتلك "موبينيل"حمالتها بالدعوة إىل  مقاطعة شركة أوراجن و شركتها التابعة يف مصر 

و . يف فرنسا BDS قد  بدأتهامن أسهمها، و انضمت بذلك إىل حملة  كانت % 99أوراجن حوايل 

و شركاتها التابعة حتى " أوراجن"أعلنت احلملتان، املصرية والفرنسية، عن تصعيد املقاطعة ضد 

تنهي عقدها املشين مع شركة االتصاالت اإلسرائيلية،  وتنسحب من املشاركة يف  جرائم 

 .االحتالل

صلة أوراجن   بما يحدث يف تصريحاتهم  الرسمية نفي وقد حاول بعض مسؤويل الشركة يف 

 26، يف "ايف جوتيه"األراضي الفلسطينية احملتلة ، إذ  صرّح العضو املنتدب لشركة موبينيل 

، بأن  شركة أوراجن ليس لها أي وجود يف اسرائيل وال يوجد لها أي صلة من  2015مايو / أيار

الشعبية املصرية  حلملة اناحية رأس املال بشركة بارتنر كوميونيكيشن اإلسرائيلية، فقامت 

ملقاطعة اسرائيل بالرد  عليه من خالل تقرير موثق و متكامل يثبت مشاركه الشركة الفرنسية مع 

 .الشركة اإلسرائيلية و جتديدها للعقود معها

، اضطرت  الشركة للتفاوض مع ) موبينيل(و مع استمرار ضغط حملة املقاطعة على شركة أوراجن 

أصرّوا على قيام الشركة  بإدانة  ممارسات فرعها يف اسرائيل، الداعمة نشطاء احلملة، الذين 

  . لالختالل، وإنهاء تواجدها هناك

إىل القاهرة وعقد مؤتمراً صحفياً "  ستيفين ريتشارد"وعليه، قَدِم  املدير التنفيذي لشركة أوراجن 

املوقعة  بينها وبين  أكد فيه أن  شركته تريد  إنهاء  االتفاقية 2015يونيو / حزيران 3يوم 

الشركة اإلسرائيلية، لكنها غير قادرة على ذلك  يف الوقت احلايل بسبب اخلوف من تعرضها إىل 
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و فور انتهاء مؤتمره . دعاوى قضائية تفرض عليها دفع تعويضات إىل  شريكها اإلسرائيلي

 وتشويه  الصحفي هذا، جن جنون حكومة االحتالل وبدأت حملة منظمة إلرهاب شركة أوراجن

ونتيجة كل هذه . وإضعاف  حمالت املقاطعة حول العامل، ويف مقدمها  احلملة الشعبية املصرية

مدير الشركة التنفيذي عن موقفه،  وسافر إىل األراضي احملتلة " ستيفن ريتشارد"الضغوط،  تراجع  

 .لتصريحاته" سوء فهم"ليعتذر إىل بنيامين  نتنياهو عما أسماه 

الشركة  ( BDS) ، تصاعدت احلملة يف مصر و يف فرنسا وانتقلت حمالت مقاطعةوعلى إثر ذلك

على التصريح بأنها  بعد أسابيعاألمر الذي أجبر إدارة شركة أوراجن  وفروعها إىل دول أخرى، 

قامت بتعديل عقدها يف اسرائيل إعداداً إللغائه يف غضون عامين، لكنها مل تنتظر يف الواقع 

عامين عن فسخ عقدها مع الشركة اإلسرائيلية، لتنهي  2016 مطلع  عام عامين بل أعلنت يف

  .  بذلك جريمة مشاركتها يف دعم اسرائيل واحتاللها

كبيراً  اإلسرائيلية نصراً " بارتنر كومونيكشن"لقد مثّل  قرار أوراجن بإنهاء تعاقدها مع شركة  

فقط على  جتديد اتفاقيتها مع الشركة   ، ال سيما وأنه  جاء بعد أشهر قليلةBDS حلركة املقاطعة 

إسرائيل  ومن املؤكد أن ضغوط احلملة الشعبية املصرية ملقاطعة. اإلسرائيلية  ملدة عشر سنوات

، اململوكة لشركة أوراجن الفرنسية والتي يبلغ عدد مشتركيها  يف مصر حوايل "موبينيل"ضد شركة 

بها بسبب  الضرر التجاري الذي قد يلحقمليون مشترك ، أجبرت أوراجن على إدراك مدى   30

  .وانتهاكها حلقوق الشعب الفلسطيني تورطها يف دعم  احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية

 

  :بعد أول حملة

ومل نستطع " كمين بالوظة"بعد جناح أوىل حمالت املقاطعة ،  تذكرنا بداياتها يوم وقفنا أمام 

ووصلنا إىل فلسطين " الكمين"تصار للحملة جتاوزنا هذا الوصول إىل قطاع غزة، لكننا مع أول ان

معنويًا، وتخيلنا وجوه أهلنا يف قطاع غزة وفرحتهم باإلنتصار على شركة شاركت يف العدوان 

وشاركناهم  فرحتهم بعد أن تسلمنا، من متابعينا يف فلسطين . عليهم  بدعمها جيش اإلحتالل

  .تصاالت اإلسرائيليةاحملتلة،  صورة الشعار اجلديد لشركة اإل
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انتهت حملة املقاطعة األوىل لتبدأ غيرها ولتستمر فعاليات املقاطعة األخرى الرامية إىل التوعية 

  .بعدالة القضية الفلسطينية وبضرورة  االستمرار يف  مناهضة التطبيع

   

  

  


