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 ((BDSنقاش بشأن النشوء الفلسطيني حلركة مقاطعة إسرائيل 

 

 الدين  عمرو سعد

وقد دعت مواطني العامل إىل  ،5002سنة أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل إعالنها األول 

مقاطعة إسرائيل والضغط على احلكومات لفرض عقوبات عليها حتى إقرار احلقوق 

 . إنهاء االحتالل وحق العودة واملساواةيف الفلسطينية التي حددتها 

، إىل أنهم قد ويشير متضامنون رئيسيون مع احلقوق الفلسطينية، يف لندن وبروكسل مثالا 

ويتفاجأ كثيرون منهم عندما يعلمون بأن مقاطعة  1.ئهاقبل نشو كةبهذه احلروا أبد

راضي الفلسطينية سرائيلية كانت أداة واسعة االنتشار يف األالبضائع واملؤسسات اإل

ي تمثل يف موجات مقاطعة يف بداية االنتفاضة الثانية بامتداد تاريخ خصوصااو ،احملتلة

 .تاريخية

 

 نقاش سياسي ونظري

باعتبارها منشأ حركة املقاطعة،  توجهات لدى أطراف فاعلة يف أوروبا مثالا على غرارو

ثمة أدبيات أساسية عن احلركات االجتماعية متخطية احلدود تقترح أن السياقات يف دول 

                                                           

   ورقة بحثية مستفيضة مستقبالا  وتنشر . يف العلوم السياسية واالجتماعية والفكر السياسي عن أطروحة تتعلق بحركة املقاطعةدكتور
 ."جملة الدراسات الفلسطينية"عن هذا املوضوع يف 
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إذ  هذه األدبيات، يف عدم دقة بيد أن هذا البحث وجد    2.الشمال العاملي هي األساس

. د فهمها يف سياقها الوطني إىل جانب سياقات عامليةلفهم حركة متخطية احلدو يتوجب

هم نشوء حركة مقاطعة إسرائيل يف سياقها الفلسطيني وإن فوتركز هذه املقالة على 

 .قليمية ومن اجلنوب والشمال العامليينبارتباط بالسياقات اإل

يالء إىل إخرى يف العامل توجه متزايد لدى أطراف فلسطينية وعربية ومن أماكن أ   هناك

 ،مثل الواليات املتحدة ،أولوية لتدخل متعدد األشكال من جانب دول قوية يف الشمال

. كإزاحة نظام ديكتاتوري دموي أو احتالل ،إلحداث تغيير جوهري يف دولة يف اجلنوب

هذا التوجه لدى نخب فلسطينية وجدت يف التوسط ل بارزاا فلسطينياا وي عدّ مسار أوسلو مثاالا

وحتاذي جتربة أوسلو جتارب عربية . ضغط على االحتالل اإلسرائيليبال األميركي أمالا

وقد كان من أبرز التحوالت . كالسعودية وقطر عربية مؤثرة لخرى عززت اندفاعها هذا دوأ 

العربية يف هذا اإلطار سياسة الرئيس املصري الراحل أنور السادات الذي اشتهر بعبارته أن 

يد الواليات املتحدة، وذلك قبل توجهه إىل إبرام يف ملئة من أوراق اللعبة هي يف ا 99

 . معاهدة كامب ديفيد

مع هيمنة الواليات املتحدة على العامل يف تسعينيات القرن املاضي ظهرت أدبيات تتعلق 

" ناشطون بال حدود"يعدّ كتاب و. باحلركات االجتماعية عابرة احلدود تنحو يف هذا االجتاه

هذا التوجه عبر اقتراح ل بارزاا ، مثاالاواسع االنتشار أكاديميااال، ملؤلفتيه كيك وسيكينك

 أن أطرافاا الطبق املرتد يقترح نموذج و(. boomerangالبومرَنْغ )نموذج الطبق املرتد 

مثل منظمات أهلية ت عَوَّق عن إحداث تغيير يف دولتها تتعلق بقضايا  ،حملية غير رسمية

شبكات ضغط عابرة "سان بسبب تعنت السلطة الوطنية، تقوم بالتشبيك مع حقوق اإلن

يف جمتمعات الشمال، من أجل ضغط هذه الشبكات عابرة احلدود على  ، وحتديداا"للحدود

كي  منظمات دولية من أجل أن يرتد الضغط على الدولة يف اجلنوبعلى  يف الشمال أو ادوله

 . عهاتلتزم متطلبات حقوق اإلنسان يف جمتم
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 -أو البعد العربي  –منشأها الفلسطيني (  BDS)" سإبي دي "فهل تتجاوز حركة املقاطعة 

وتستوحي بالتايل مساراتها وقيمها من هذه  ،يف بحثها عن عاملية تنشد مقاطعة إسرائيل

 العاملية؟ 

طراف يف دول بألربط لليست املشكلة يف هذه األدبيات هو سعي أطراف يف دول اجلنوب 

يف التغيير باستحضار الضغوط احمللية إىل جانب  مساعداا عامالاالشمال، بل يعدّ هذا 

بل تكمن مشكلتها األساسية يف إيالء . قليمية والدولية، يف عامل واحد ويتسارع تداخلهاإل

ات من أدبي واملفارقة أن كثيراا. مراكز اجملتمعات القوية أولوية يف إحداث التغيير حملياا

تفق مع هذه األدبيات السائدة ويو ما بعد الكولونيالية، أنتقد التمركز األوروبي يمعاكسة، 

لذوات  فعلياا قيم وزنااين العوامل يف دول الشمال هي األساس، فال أيف الشمال باعتبار 

 .األطراف املتنوعة يف اجلنوب

 من أوسلو إىل االنتفاضة الثانية وحتدي قواعد اللعبة

منذ االنتفاضة الثانية حتى  حتديداا)البحث أن حركة املقاطعة خالل فترة نشوئها وجد 

اجتاه دول الشمال يف " البومرنغ"مل تتبع نموذج الطبق املرتد ( 5002مؤتمرها األول سنة 

 .  ويشكل املسار الفلسطيني انطالقة احلركة. بين مسارات متعددة وإن كان مساراا

اجتاه أوروبا والواليات يف  مباشراا  أطراف أساسية فيها، مسارااأرادت احلركة، وبالتحديد 

غير أن هذا املسار مل يكن ليتم لوال التفاعالت الفلسطينية . املتحدة للضغط على إسرائيل

وقد حدث هذا سواء بشكل . خرى منها املسار العربي ومسارات يف اجلنوبوتدخل مسارات أ  

أو ممن ، برغبة مباشرة من فاعلين يف احلركة أو ،عن رغبة الفاعلين موضوعي بعيداا

 .ساهموا يف تشكيل احلركة بشكل مباشر أو غير مباشر

فرضت قواعد اللعبة اجلديدة اعتبار الواليات و ،حدثت حتوالت مهمة خالل حقبة أوسلو

عبر دول الشمال باتت " الطبق املرتد"يف عملية السالم، أي أن لعبة  أساسياا املتحدة وسيطاا 

وقد وازى ذلك حتول التمويل إىل اجلامعات وكثير من املنظمات املدنية من مصادر . البةالغ

يف عمل كثير من  ورافق ذلك حتول  3.خرى أوروبية ومن الشمال بشكل رئيسيعربية إىل أ  
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املنظمات املدنية التي باتت تويل أهمية للمهنية واالحترافية والتنمية وبناء الدولة على 

  4.سرائيلي وتنظيم أساليب هذه املقاومةالستعمار اإلحساب مقاومة ا

إىل القيام بمشاريع مشتركة مع اجلانب  وعمد كثير من املنظمات خالل فترة أوسلو األوىل

يف عمل  أساسياا كان ذلك حتوالاو  5.مشترك مشروع 200اإلسرائيلي وصلت إىل نحو 

ل اإلسرائيلي يف ثمانينيات منها يف أوساط مقاومة االحتال العديدمنظمات مدنية نشأ 

كانت فاعلة يف جتارب املقاومة  فقدخالل االنتفاضة األوىل،  القرن املاضي وخصوصاا

تفاوت  من مغرعلى الالبدائل عن سلطة االحتالل  إيجادالشعبية واإلضرابات واملقاطعة و

 .النجاحات خالل االنتفاضة األوىل

ومل . اجتاه مزيد من التشظي يف احلقل السياسي الفلسطينييف كما أن عملية أوسلو دفعت 

حدّة هذا التشظي  يفوقد زاد . عزز التجاذب وإنما، وازناا فلسطينياا  لق اتفاق أوسلو إجماعااي

ففي حين جرّمت الواليات املتحدة . ةقليمية للتيارات الفلسطينيإاستقطابات عاملية و

، كانت االستقطابات "حماس"مع  عاملالت( انيةواالحتاد األوروبي خالل االنتفاضة الث)

كما . رف بمحوري املمانعة واالعتدالوأبرزها استقطاب ما ع  ،قليمية تفعل فعلها بدورهااإل

أن عمليات التمويل الدولية للمنظمات املدنية ساهمت يف التباعد بين العمل املدين 

 .والسياسي

وإن مع استبطان ، من قواعد اللعبة مع االنتفاضة الثانية، جرى حتدي جوانب أساسية

منذ البدايات األوىل التفاق أوسلو، عارض . خرى، بدرجة تراوحت بحسب كل طرفأ جوانب 

وجرت . الوفد الفلسطيني العلني املفاوض االتفاق، باستثناءات مثل صائب عريقات

حلريات مثل قمع ا ،معارضة جوانب أساسية من أداء السلطة الفلسطينية من منظمات مدنية

ويف املوضوع األخير، جرى نزاع فترة سنوات من أجل إقرار قانون . و احتكار التمويلأ

 األمر الذيللمنظمات املدنية واقتربت صيغته يف النهاية من وجهة نظر هذه املنظمات، 

لكن ثمة جوانب . بغياب سلطة فلسطينية ط تاريخيااييشير إىل قوتها كطرف فلسطيني نش

ويف إيالء أهمية  ،مثل حدوث انزياح يف التمويل ،ن قواعد اللعبة اجلديدةم هاجرى استبطان

 .ويف تبني مقوالت التنمية وبناء الدولة حتت االحتالل ،أكبر لدول الشمال وجمتمعاتها



5 
 

انفجرت االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي  5000ومع فشل مفاوضات كامب ديفيد سنة 

برزت و. أوسلو وبدء تغير أكثر جدية يف قواعد اللعبة كانت بمثابة بدء إعالن فشل عملية

حينها الدعوات إىل مقاطعة البضائع اإلسرائيلية بقوة من هيئة التنسيق العليا لالنتفاضة 

ومن نقابات واحتادات عمالية وزراعية وصناعية ومن  ،(التي تضم القوى السياسية)

ملصلحتهم إذ عملوا ساءلة وكالء جتاريون موضع مهناك  كان بينمامنظمات مدنية، 

 6.سرائيليةباستيراد البضائع اإل

بدأت اجلمعيات واملنظمات و. ةتعددحرّكت االنتفاضة الثانية املنظمات الفلسطينية امل

يتحقق ودولة  املدنية تغيير برامج التنمية وبناء الدولة وما شابهها، التي افترضت سالماا

 5002استحداث حاجز سردا بين بيرزيت ورام الله سنة وقد كان . شيّد، إىل برامج الطوارئت 

ظاهرة شارك فيها اآلالف من جامعة بيرزيت تمن األحداث البارزة التي حركت  واحداا

ومع بداية بناء جدار الفصل اإلسرائيلي بدأت االحتجاجات يف قرى . ومنظمات مدنية

أوقفوا "ومنها تشكلت حملة فلسطينية تتالت فيها مصادرة األراضي أو أعمال بناء اجلدار، 

لدى املنظمات  غير أن هذا التوجه نحو العمل االحتجاجي الشعبي كان أقل زخماا". اجلدار

مواقع ضعف وانقسام لدى  من رغمال على املدنية مقارنة بمواجهات األطراف السياسية

 .األخيرة
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 التفاعل الفلسطيني مع أوساط التضامن العاملية

أثناء االنتفاضة الثانية، ويف حلقة يف ، سادت املقاطعة لدى خمتلف الفئات الفلسطينية إذاا

إىل  جديدة من حلقات املقاطعة التي انطلقت منذ بدايات القرن العشرين وصوالا

وقد كان كل طرف فلسطيني يتواصل مع األقرب إليه خارج . االنتفاضتين األوىل فالثانية

 –إىل الشعوب العربية العليا لالنتفاضة  تنسيق التوجهت هيئة  على سبيل املثال،. فلسطين

خالل الفترة األوىل من االنتفاضة لتحثها على الضغط على  -بموازاة عقد قمم الدول العربية

وقد حدثت موجات واسعة من   7.جات األميركية واإلسرائيليةوحكوماتها ومقاطعة املنت

وكان هناك من يتواصل . تهم بدعم إسرائيلشركات ت  جات أو لوملنتا لهذه املقاطعة العربية

على سبيل املثال، كان مروان البرغوثي يملك عالقات قوية . مع أطراف برملانية أوروبية

أبريل /ويف أثناء االجتياح اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية يف نيسان. ببرملانيين أوروبيين

فرض حظر بو ،توطنات اإلسرائيليةأوصى االحتاد األوروبي بمقاطعة بضائع املس 5005

، وهي توصيات مل تأخذ بها اجلهات التنفيذية (والسلطة الفلسطينية)سالح على إسرائيل ال

املركز " )بديل"باملثل، كان هناك تواصل بين منظمات فلسطينية مثل و. األوروبية

نذاك آديل ومنظمات بلجيكية ومنها ممول لب( الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئين

 (.بلجيكا -أوكسفام )

فريقيا ملناهضة العنصرية، واملؤتمر أوقد كان مؤتمر األمم املتحدة يف دوربان يف جنوب 

لتشكل حركة  مهماا 5002 سبتمبر/وأيلول أغسطس/املوازي للمنظمات املدنية، يف آب

يف العملية التحضيرية ملؤتمر دوربان، وما خرج منها من صدى عاملي و. مقاطعة إسرائيل

على ة تنوعموضوعي العبودية وفلسطين، تشجعت أطراف فلسطينية م يفبسبب اخلالفات 

فريقية وتطبيقها على االستعمار اإلسرائيلي التي عدّته نظام نوب األاجلتجربة الاستعارة 

سرائيلي يش مقالة يصف فيها االستعمار اإلوكتب حممود درو. أبارتهايد -فصل عنصري 

بارتهايد عدة مقاالت عن املماهاة بين األ" بديل"ونشرت . بارتهايدبأبشع أشكال األ

راضي سنة أأمير خمول، مدير اجلمعيات الفلسطينية يف  حثو. سرائيليواالستعمار اإل
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سرائيلية والدفع إلمقاطعة اجلمعيات اعلى ىل دوربان إآنذاك، خالل توجهه " اجتاه"، 2991

 (. عن ضرورة تعددية التجارب وكتب الحقاا)فريقيا أاجتاه استعارة جتربة جنوب يف 

فريقيا ضمن املظلة العربية، خرج مؤتمر أومع الدفع الفلسطيني الذي توجه بوفد إىل جنوب 

ظمات غير احلكومية الذي شاركت فيه نحو ثالثة آالف منظمة وحركة عاملية، بإعالن نامل

ودعا اإلعالن إىل فرض عقوبات عاملية على . اهاة بين إسرائيل ونظام الفصل العنصريمم

 .  فريقياأعلى غرار جتربة جنوب  تهانشاء حركة عاملية ملقاطعإسرائيل وإ

. شكلت هذه الدينامية واإلعالن الذي رافقها شرارة مهمة يف طريق تشكل حركة املقاطعة

غ أول وص ىجر 5005ففي سنة . ت فلسطينية الحقةإعالناعلى ذلك اإلعالن وقد بنيت 

لكنه كان   8.عه عدد من املنظمات الفلسطينيةإعالن مقاطعة فلسطيني يتوجه إىل العامل وقّ

ثم تشكلت حملة (. نشر بالعربية بداية لتخوف بعض املنظمات من مموليها) خجوالا  إعالناا

وخرج إعالنها يف  5002يف سنة ( PACBI)املقاطعة الفلسطينية األكاديمية والثقافية 

. وتشكل حملة املقاطعة األكاديمية رافعة أساسية يف تشكل حركة املقاطعة. 5009سنة 

ارتكزت هذه وقد . 5002خرج إعالن املقاطعة واسع املشاركة والتأسيسي يف سنة  وأخيراا

 .خرىإىل جنب مرتكزات أ  فريقيا جنبااأعلى جتربة جنوب  هااإلعالنات جميع

إىل وقت كانت القيادة الفلسطينية تويل اهتمامها األساسي، خالل مرحلة أوسلو، يف 

العالقات مع الدول وأطراف مكرسة حول العامل، كانت جتربة نشوء حركة املقاطعة تقترح 

يف هذا الشأن، كانت منتديات و. احلركات القاعدية حول العاملبأهمية موازية لبناء صالت 

ق يف املنتدى االجتماعي الدويل، ومنتديات اجملتمع املدين يف رب على العرااحلمناهضة 

من الفضاءات املهمة للحركات اا جلنة األمم املتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واحد

وأمير خمول " أوقفوا اجلدار"مثل حملة  ،ةتعددعت أطراف فلسطينية مفوقد د. العاملية آنذاك

 ،وأكاديميون( فلسطين واجلوالن –راضي احملتلة األثم مبادرة الدفاع عن )ومنظمة بديل 

ابي برامكي، نائب رئيس جامعة بيرزيت حينها، أو ليزا تراكي وعمر البرغوثي جمثل الراحل 

وغيرهم من األطراف الفلسطينية كي يجري تبني ( أكاديميين بريطانيين مثالابيف العالقة )

 كثيراا املقالة لن تخوض هذه و. وبعدها (BDS)قيم املقاطعة قبيل تشكل حركة املقاطعة 
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 بالبعد املتخطي للحدود، لكنها إشارة إىل أن التفاعل بين الوطني والعابر للحدود ظلّ قوياا 

، مثل جلان أ خرىطوال الوقت من جهة، وبأن تبني حركات تضامن مع فلسطين من جهة 

لية ضغط طويلة من ، قيم املقاطعة صاحبته عم(ECCP)التنسيق األوروبية بشأن فلسطين 

أطراف قاعدية يف أوروبا بدأت بحمالت مقاطعة ضد شركات  وأيضاا منأطراف فلسطينية 

 . حمددة

ومثلما شكلت هذه السياقات متخطية احلدود أمال بحدوث حركة مقاطعة عاملية، فإن هذه 

 .قوة أطراف فلسطينية مرتبطة بهذه السياقات يفالسياقات زادت 

 تيار ثالث؟ 

، "حماس"و "فتح"لو، بدأت حماوالت تشكيل تيار فلسطيني خارج استقطاب تنظيمي بعد أوس

مع اندالع االنتفاضة الثانية وزيادة و. وبطابع يساري يودّ تشكيل قيادة فلسطينية جماعية

 ،تعبير سياسي متمايزليسعى  اااجتماعي ااتياروكان هذا . التسييس، تكررت هذه احملاوالت

وقد أشار جميل هالل إىل . وسياسياا اجتماعية تود التمايز اجتماعيااأي فئة مثل  مثله 

ينافس التنظيمات والتكنوقراط  ثالثاا تياراا تنامي قوة هذا التيار يف احلقل الفلسطيني وعدّه

 9(.مثل سالم فياض الحقاا)

كانت منظمات مدنية فلسطينية تمتلك خبرة تشكيل حتالفات واسعة، وهي ظلت مسيسة، 

ما يشهد على عالقاتها وهو ع عالقاتها مع أطراف مدنية وسياسية وأكاديمية، وتتنو

 2992، وتشكل جتمع مماثل سنة 2992هلية سنة ، تشكلت منظمة الشبكات األمثالا. القوية

" بديل"، ودفعت 5002سنة  أواخريف " أوقفوا اجلدار"، وتشكلت حملة 2991راضي سنة أيف 

تم أكثر بحق العودة وبكل فلسطين التاريخية، وتشكلت ته 5009بتشكل شبكة جديدة سنة 

 . 5002 سنةكاديمية والثقافية يف حملة املقاطعة األ

 (BDS)تشكيل حركة املقاطعة إىل  غير أن ما يميز التيارات األساسية التي اندفعت أساساا

 ا،معه نها ليست من أوساط املنظمات غير احلكومية الكبرى، وإن كان هناك تقاطعاتأهي 

كي تكون حركات وسعت مل تعتمد على التطوع بالكامل،  ذومؤسساتية إ تمويالا قلبل هي أ
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حمدودة يف امتدادتها الشعبية ويغلب  ذات بعد شعبي واحتجاجي وتطوعي وإن كانت عملياا 

 . عليها الطابع املديني

حد متجذرة ففكرة التو. لكن التمايز كتيار جديد ال يكفي لفهم ظاهرة تشكل حركة املقاطعة

فحتى عندما يحضر االنقسام فإن دعوات ومبادرات . يف الطموح السياسي الفلسطيني أيضاا

على  أيضاا وكانت مبادرات التوحد الفلسطينية خالل االنتفاضة الثانية رداا. التوحد ال تهدأ

 .وهي التشظي يف احلقل السياسي الفلسطيني ،رضت خالل عملية أوسلوقاعدة أساسية ف  

عبر  5002عمدت هذه التيارات، التي يمكن عدّها نواة تشكل حركة املقاطعة خالل سنة لذا، 

املدين الفلسطيني بشكل يتسم  -إعالن املقاطعة، بالتكتل وحماولة قيادة احلقل السياسي 

يمكن عدّها حماولة جدية جديدة لقيادة فلسطينية جامعة، من أوساط . بعمل جماعي

 ، إذما ضمت نواة الفاعلين شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية وسريعاا. يسارية هذه املرة

وقد دفعها إىل التوحد   5002.10استكملت يف مكاتبها يف رام الله لقاءات تشكيل إعالن سنة 

ن قيم املقاطعة إلسرائيل ال يف أالتشكيك املستمر من مناصرين أوروبيين وغيرهم  أيضاا

اتهم هذه هي جزئية وثمة آراء فلسطينية مدنية أن دعويف ، وفلسطينياا تشكل إجماعاا 

 . خمتلفة

، لكنها تبقى صحيح أن لهذه النواة حضورها السياسي واالجتماعي واألكاديمي فلسطينياا 

، األمر الذي يفسر ضعف "حماس"و" فتح"أضعف من التنظيمات الفلسطينية األساسية مثل 

ا، باستثناء هبات املقاطعة ذات مبادرات املقاطعة املنظمة والواسعة يف فلسطين نفسه

لكن حركة املقاطعة، وعبر تمأسسها . خالل حروب غزة املتكررة مثالا الطابع العفوي غالباا

وتشكل سكرتاريا تضم ممثلين عن التجمعات الرئيسية  5002كحركة ابتداء من سنة 

وقد تبنت . نتوسع املقاطعة داخل فلسطيلاملدنية أو النقابية أو السياسية، ال تزال تسعى 

 .منظمة التحرير الفلسطينية، على هشاشتها احلالية، إعالن املقاطعة مؤخراا
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 أسئلة ختامية

من جمتمعات  تشكلها ونبع  ،زخمهاقد اكتسبت حركة املقاطعة وبشأن اخلالف حول أن  

ن له مسارات عربية أكما  ،فلسطيني هو نشوء احلركة األساسيترى هذه املقالة أن  الشمال، 

 . عليهااملقالة  من الشمال وإن مل تركز هذه وكذلك ومن اجلنوب العاملي 

" القوى الوطنية واإلسالمية"حركة املقاطعة، بما فيها يف ن التيارات املشاركة أغير 

سكرتاريا، تبقى أضعف من التنظيمات الفلسطينية املكرسة يف الضفة يف الاملشاركة 

بمراجعة أدبيات أطراف أساسية يف حملة املقاطعة، كما ثمة وعي، و. ةالغربية وقطاع غز

باستعادة احلراك السياسي الفلسطيني  بأن املقاطعة هي أداة ال تكتمل إالّ بمقابلة بعضهم، 

مية اجلامعة التي تتخطى االنقسام وأجواء احلرب يويتم ذلك سواء باألطر التنظ. لفاعليته

ا من أطراف متنوعة لتحصيل احلقوق الفلسطينية، األمر الذي األهلية، وببرامج متفق عليه

إن املسار الذي . وخارجها فلسطينيف حلملة املقاطعة  منظماا أن يعطي زخماا يمكنه أيضاا

من القوى  عريضاا وتشكل احلركة يضم طيفاا قاد إىل تكريس قيمة املقاطعة فلسطينياا

بقى سؤال التمثل بفعالية هذه التيارات يف الفلسطينية السياسية واملدنية والنقابية، وي

 . مفتوحاا حركة املقاطعة من دون الشعور بالهامشية سؤاالا

أولوية )جرى حتدي جوانب أساسية من قواعد اللعبة التي فرضتها عملية أوسلو وإذ  

 ،استبطان لقواعد سائدة فقد جرى أيضاا  ،...(املفاوضات، التشظي، عزل املدين عن السياسي

فقوة اجلذب يف احلقل الفلسطيني دفعت نحو السعي . مثل أولوية املسار نحو دول الشمال
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من  لكن هذا يجري حتديه أيضاا. للتغيير باستجداء دول الشمال للضغط على إسرائيل

صحيح أن نشوء حركة املقاطعة هو فلسطيني، واحلركة هي ذات قيادة فلسطينية . البعض

، وعندها عدة مسارات عربية وعاملية من اجلنوب، لكن طينياا وتسعى لتوسيع املقاطعة فلس

 . يبقى سؤال مدى أولوية الشمال العاملي على غيره حاضراا 

على نقاش مسارات احلركة خارج فلسطين، لكنها ناقشت باختصار املقالة  ال تركز هذه 

فنشوء . ملفال يمكن احلديث عن السياق الفلسطيني بمعزل عن العا ،شديد بعض االمتدادات

وبما . يف مكان آخر احلركة ونشاطها مرتبط بمسارات خارج فلسطين، وهو يستحق نقاشاا 

فريقية، فمن املفيد هنا استحضار جانب من هذه األأن احلركة تويل أهمية للتجربة اجلنوب 

 . التجربة

 عامةاجلمعية الإضافة إىل فريقيا، أحماذية جلنوب  فريقية ودوالاكانت منظمة الوحدة األ

ىل مقاطعة نظام الفصل إاإلقليمية، قد تبنت ودعت الكتل لألمم املتحدة وغيرها من 

 - 2995 خالل الفترة)فريقيا منذ بداية ستينيات القرن املاضي أالعنصري يف جنوب 

ىل جانب حركة مناهضة إ -وشكلت بالتايل روافع ضرورية عاملياا . ومل تتراجع ،(2992

حتى وصلت اجملموعة األوروبية والواليات املتحدة إىل  -لشمالتهايد يف جمتمعات اربااأل

خرى عدا السياق الفلسطيني، فثمة أسئلة أ    2919.11 سنةو 2912 مثل هذه املقاطعة يف سنة

 .وقيمها املتنوعة عن مسارات حركة مقاطعة إسرائيل عاملياا
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