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  على" املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات"حملة : ندوة
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سبتمبر / أيلول 30يف مكتبها يف بيروت، يوم اجلمعة يف  مؤسسة الدراسات الفلسطينيةنظمت 
ندوة عن  حركة  مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها يف  ،2016

ركة ورئيس جلنة فلسطين يف النرويج هذه احلأوفند ساغيدال، أحد أبرز قادة النرويج، حتدث فيها 
يف جمال املقاطعة  ، وبخاصةهذه احلركة اتنشاطعن  ،2008 و 2004ما بين عامَي 

   .إلسرائيل األكاديمية والثقافية

منتسب،  4000إىل  3000 ما بين بالقول إن جلنة فلسطين تضمحديثه  استهل ساغيدال قد و
، مشيراً إىل التباين الذي ظهر بين هؤالء جلنة حملية يف خمتلف مناطق النرويج 25يتوزعون على 

ت املستوطنا االكتفاء بمقاطعة  األعضاء بعضما قرر ناألعضاء حول وجهة املقاطعة؛ فبي
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دولة  البعض اآلخر بمقاطعة التزم ، ومنتجاتهاناطق الفلسطينية احملتلة املقامة يف املاإلسرائيلية 
  .بصورة  شاملةإسرائيل 

يف النرويج تنشط على مستويات  "وسحب االستثمارات وفرض العقوبات املقاطعة"حركة وذكر أن 
فرض عقوبات على دفعهما إىل لالبرملان النرويجيين احلكومة والضغط على األول، هو : ثالثة

املؤسسات والشركات ودعوة  ،طاملا استمرت يف ممارسة سياسة االحتالل واالستيطان إسرائيل
اإلسرائيلية يف املناطق الفلسطينية احملتلة، والضغط  التعامل مع املستوطناتالنرويجية إىل عدم 

ت واملؤسسات األكاديمية ة لوقف تعاونها مع اجلامعاياألكاديم اتعلى اجلامعات واملؤسس
تلفة، ؛ والثاين، يتمحور حول نسج شبكة عالقات مع األحزاب السياسية النرويجية اخملاإلسرائيلية

التجار، ومع منظمات حقووق اإلنسان،  اتجمعيومع ممثلي الكنيسة ووبخاصة مع حزب العمل، 
تنظيم  يعنى ب ،والثالث ؛انتشكيل كتلة وازنة تستطيع أن تضغط بفاعلية على احلكومة والبرملبغية 

التي انتشرت يف خمتلف " مناطق خالية من التمييز العنصري"، مثل حملة إقامة متخصصةحمالت 
من   يةخال  ات تكونإىل الوصول إىل شركات ومؤسسات ومطاعم  وجمتمعوهدفت دول العامل، 

  .البضائع واخلدمات اإلسرائيلية

عند حملة املقاطعة األكاديمية إلسرائيل، فذكر أن هذه احلملة شهدت تطوراً يف ساغيدال وتوقف 
العاملون يف قام إذ ، 2009-2008على قطاع غزة يف العام أعقاب العدوان اإلسرائيلي 

بتوقيع عريضة طالبوا فيها جملس أمناء اجلامعتين بمقاطعة إسرائيل نرويجيتين جامعتين 
اء احتاللها لألراضي الفلسطينية، وعدم إنهاء املقاطعة حتى احلصول أكاديميًا للضغط عليها إلنه

عريضة بتوقيع  اًنرويجي اًأكاديمي 744ومؤخراً، قام  .على ضمانات بتحقيق األهداف املرجوة
وضع خبرات األبحاث البترولية وعدم تدعو احلكومة إىل وقف تعاونها مع إسرائيل يف جمال 

وزير النفط بيد أن . حتت تصرفهاخلبرة الواسعة يف هذا اجملال، ا ، أصحابالنرويجيينالباحثين 
س وفد من منذ أسابيع على رأإسرائيل وقام بزيارة  ،والطاقة النرويجي مل يأبه بهذه العريضة

  .اخلبراء يف هذا اجملال

إىل أنه على الرغم من نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل، التي تتوسع يوماُ بعد ساغيدال وخلص 
تعاظمت االستثمارات النرويجية يف إسرائيل أن  تفيد تخصصةاملجلمعيات بعض اتقارير إن يوم، ف

 عام مليون دوالر أميركي يف 45إذ قفزت من حوايل ، 2014و  2011ما بين عامَي بشكل ملفت 
  .2014 عام إىل مليار دوالر أميركي يف 2011

 


