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نشوء حملة  مقاطعة إسرائيل وتطورها: فرنسا  

1ماهر الشريف  

، بعد نحو  أربع سنوات على صدور بيان 2009انطلقت حملة مقاطعة إسرائيل  يف فرنسا سنة 

الفلسطيني، ولعب دوراً حاسماً يف التحفيز حملة املقاطعة التي أطلقتها منظمات اجملتمع املدين 

، إذ برزت حملة  2009 -2008على إطالقها العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف شتاء العام 

التي ارع الواسعة وامتداداً لتظاهرات الشذلك احلين  بصفتها  يف  مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية 

  .إسرائيلضغط  على حكومة  ووسيلة اإلسرائيلي يف مواجهة العدوان غزة سكان تضامناً مع جرت 

 

  سمات  احلملة عند انطالقها والتباينات التي برزت داخلها

سكان  ، عبأت احلملة تركيبهافمن ناحية  :ثالثانطالقها بسمات عند اتسمت هذه احلملة   وقد

الشباب بوجه من املسلمين ومن كان عدد كبير منهم  ، ويف املدن الفرنسية األحياء الشعبية

، واتسمت هذه التعبئة، يف البدء، بطابعها العاطفي؛ ومن ناحية هدفها،  استهدفت احلملة  خاص

التضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم يجب أن يجري التعبير عنه من دولة إسرائيل، من منطلق أن  

؛ الذي تطبقهي التمييز العنصرخالل أفعال غير عنيفة ضد دولة إسرائيل، وضد مؤسساتها ونظام 

القيام بفعل املقاطعة األول أول من بادر إىل " أوروفلسطين"كانت منظمة ومن ناحية تنظيمها،  

بصورة عفوية وأفعال املقاطعة تتكاثر بسرعة ثم صارت يف سوبر ماركت، للمنتجات اإلسرائيلية 
                                                            

1
  توريب -ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم يف غرفتم ثحاب  
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واحلث عن نشاطات احلملة  لنشر املعلومات وسيلة مثلى نترنت الا، وشكّلت شبكة يف كل فرنسا

  . فيها على املشاركة 

مكوّنات الشعب تخص مطالب  ، قد طرح 2005، الصادر سنة نداء حركة املقاطعة الفلسطينيةكان  

، وهي مطالب مل تقتصر على املطالبة بإنهاء االحتالل واالستيطان يف الضفة الفلسطيني الثالثة

دت ذلك إىل املطالبة بضمان حق عودة الالجئين الغربية ورفع احلصار عن  قطاع غزة، بل تع

وقد  . الفلسطينيين إىل وطنهم، وإنهاء سياسة التمييز املمارسة بحق مواطني إسرائيل الفلسطينيين

  : أثارت هذه املطالب تباينات يف صفوف أنصار حركة املقاطعة، جنم عنها تبلور تيارين داخلها

حركة منه انبثقت ، والذي "اتفاق أوسلو"انطوى عليه الذي ر السياسي وّمل يقطع مع التصتيار 

يتعايش فيه يتميّز بعدم جتانسه إذ و ،يف العقد األخير الفرنسية مع الشعب الفلسطيني التضامن

أن واحد هو يف قاسم مشترك  ، يتشاركانيسار صهيوين ويسار غير صهيوين بل معاد للصهيونية

وأن إقامة دولة فلسطينية يف حدود  ،ة الفلسطينيةللمسأهو السبب املركزي لاإلسرائيلي االستيطان 

، عن هذا التياراملعبرة عن نظمات املترفض بعض ؛ ووعاصمتها القدس الشرقية هو احلل 1967

مباشرة، وتدعو دولة إسرائيل املقاطعة بمعاداة السامية، أن تستهدف  اأو تخوفاً من اتهامهقناعة 

الذي تضمنه نداء  ر االستراتيجي وّالتصوتيار آخر تبنّى  ؛إىل مقاطعة منتجات املستوطنات فقط

، ويؤكد   "اتفاق أوسلو"التي أطلقها  "عملية السالم "، الذي يؤشر إىل فشل حركة املقاطعة الفلسطينية

ومن هذا التيار . ضرورة استهداف دولة إسرائيل مباشرة بصفتها دولة احتالل وتمييز عنصري

 ".فرنسا-طعة وسحب االستثمارات وفرض العقوباتحملة املقا"الثاين انبثقت 

 

  احلملة وميثاقها  نداء 

، مع شركاء جمعيات التضامن مع فلسطينممثلي  عدد من ، بادر  2009يونيو /حزيران 16ففي 

 ،"فرنسا -حملة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات"اإلعالن عن قيام  إىل  آخرين،

  :جاء فيهونشروا نداءً 
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  ...يجب أن نقول كفى إلسرائيل"

إننا ندرك أن إسرائيل عبر حكوماتها املتعاقبة، وعوضاً عن السعي إىل حل سلمي عادل مع 

الفلسطينيين، تمارس أكثر فأكثر عنف االحتالل، واالستيطان، وانتهاك احلقوق اإلنسانية والقانون 

ي على قطاع غزة الذي ال مجرايف الهجوم اإل 2009وبلغت هذه املمارسة  ذروتها سنة . الدويل

   ...للحصار اًيزال خاضع

  .إن حقوق الفلسطينيين منتهكة منذ زمن طويل، وينبغي علينا أن نتحرك

فاجملتمع . يوقفها عند حدها ها ال جتد منإننا نعتبر أن سياسة إسرائيل التدميرية تتواصل ألن

عن فرض  انيمتنع افهم  :مة الفرنسيةالدويل ال يقوم بدوره، ويف مقدمه االحتاد األوروبي واحلكو

عقوبات على انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل إلغاء اتفاقات الشراكة التي تمنح إسرائيل وضعية 

التي تتمتع بها [اليوم إىل تعزيز هذه االمتيازات يسعيان بل ، شريك جتاري واقتصادي متميز 

إىل اتخاذ إجراءات إزاء  مالدولية التي دعتهكذلك بفتوى حمكمة العدل ا انال يتقيد اوهم ].إسرائيل

إزاء قيام إسرائيل باحتجاز آالف ووإزاء االستيطان يف الضفة الغربية  ،"الفصل"عدم شرعية جدار 

  . السجناء السياسيين

املركّزة، واعتقال النواب املنتخبين  من أجل منع االغتياالت اًإن هذا اجملتمع الدويل ال يفعل شيئ

     . بصورة ديمقراطية، واللجوء إىل العقوبات اجلماعية، وال من أجل رفع احلصار عن قطاع غزة

وجمعيات، ومنظمات نقابية وسياسية، من مواطنين نحن، منظمات اجملتمع املدين الفرنسي، 

االستثمارات وفرض العقوبات  يف احلملة الدولية للمقاطعة وسحببنشاط أن ننخرط قررنا 

النداء الفلسطيني قد فذلك   .2005الدولية التي دعا إليها اجملتمع املدين الفلسطيني بأسره سنة 

عدد كبير من النشطاء، واجلمعيات واملثقفين ومن ضمنها تبنته مئات احلركات التقدمية الدولية، 

  ".اإلسرائيليين املعارضين لهذه السياسة االستعمارية

وشركاؤهم اآلخرون  جمعيات التضامن مع فلسطينيف امليثاق املرفق بهذا النداء، طرح ممثلو و

  :عدداً من املبادئ، من بينها
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حملة كسابقتها  إن هذه احلملة ملقاطعة دولة إسرائيل، بصفتها دولة احتالل واستيطان،  -"

. معينين ناًبحد ذاتها ، تستهدف سكا اًزمن التمييز العنصري، ليست هدفيف مقاطعة جنوب أفريقيا 

ضغط على احلكومة اإلسرائيلية أداة إنها تمثّل أداة ضغط على حكوماتنا كي تفرض عقوبات، و

تطبيق القانون الدويل ومراعاة حقوق : يف هذه املنطقة] من األزمة[فرض اخملرج الوحيد بغية  

  .الفلسطينيين

، يندرج يف معركتنا املتواصلة ضد أي شكل من ، مواطني وسياسييإن فعلنا هو فعل أخالق -

و جمموعات بسبب أصولهم أو ديانتهم اليهودية، وال أستهدف أشخاصًا يإنه ال . أشكال العنصرية

فنحن نميّز بوضوح بين منتج إسرائيلي نقاطعه، ومنتج يهودي تنتجه . شركاتهم أو منتجاتهم

  .شركة غير إسرائيلية ال نقاطعه

ال تستهدف اجملتمع اإلسرائيلي وال أفراده، بصفتهم هذه، وإنما تستهدف إن هذه املقاطعة 

  . اإلسرائيلي وأنصارهاالستعمار 

  .إن فعلنا هو فعل غير عنيف يحترم الناس واخليرات -

إن عدد املواطنين، واجلمعيات، واملنظمات النقابية والسياسية التي ستلتحق بنا يف هذه احلملة  -

  .  "هو الذي سيسمح لنا ببلوغ هذا الهدفالتضامنية واحلازمة 

جتمعاً وجلاناً  19ممثلو منظمة وطنية و 37ممثلو وقد وقّع نداء هذه احلملة والتزم بميثاقها 

جمعيات الفلسطينيين يف احتاد "وكان من بين موقعي النداء جمعيات فلسطينية، مثل . حملية

جمعية اجلامعيين "تضامنية مع فلسطين، مثل ؛ وجمعيات "االحتاد العام لطلبة فلسطين "، و"فرنسا

احلملة املدنية العاملية من أجل الدفاع عن الشعب "، و"من أجل احترام القانون الدويل يف فلسطين

؛ وجمعيات عمال ومواطنين من أصول "جل فلسطينأجلنة التنسيق اجلامعي من "، و"الفلسطيني

احتاد العمال "، و"جمعية التونسيين يف فرنسا"، و"جمعية العمال املغاربة يف فرنسا" مغاربية، مثل

كما كان من ضمن املوقعين تنظيمات ؛ "جتمع املسلمين يف فرنسا"، و"التونسيين املهاجرين

املنظمة الشيوعية "، و"احلزب اجلديد املناهض للرأسمالية"، و"حزب اليسار"سياسية، مثل 

اجلمعية املناضلة من أجل فرض "مثل  ؛ وجمعيات مناهضة للعوملة النيوليبرالية،"التحررية

جل بديل أاالحتاد من " ، و")أتاك(ضريبة على التحويالت املالية ومن أجل الفعل املواطني 

الكونفدرالية "، و"للشغل ةالكونفدرالية الوطني"واحتادات نقابية، مثل  ؛"اجتماعي وإيكولوجي
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وشبكات وتنظيمات يهودية ؛ "املساواةالتجمع النسوي من أجل  "ومنظمات نسوية، مثل  ؛"الفالحية

االحتاد "، و"الشبكة اليهودية الدولية املناهضة للصهيونية"متعاطفة مع نضال الفلسطينيين، مثل 

  .إلخ.."ماليهودي الفرنسي من أجل السال

  

  

  "فرنسا- وسحب االستثمارات وفرض العفوبات املقاطعة"تطوّر حملة 

، بنشاطها وانفتاحها "فرنسا- وباتقاالستثمارات وفرض العاملقاطعة وسحب "جنحت حملة  

التضامن مع الشعب الفلسطيني ودفعها إىل جمموع حركة حتفيز يف واحترامها خملتلف اآلراء، 

بفعل و. املشار إليه التيار األول جلانجمعيات و، بما يف ذلك القيام بأفعال تضامنية ملموسة

 ةحركة املقاطعاحلملة تمثّل هذه صارت قي على نمط الشبكة، تنظيم أفاملستند إىل تنظيمها املرن، 

والشركات  أساساً على مقاطعة املنتجات تركّز النشاط خاللها  وبعد مرحلة . الرئيسية يف فرنسا

 ، بوجه خاص،، واستهدفاملدن األخرىوالتظاهرات التجارية اإلسرائيلية يف العاصمة أو يف 

فيها  حققت  ،امليدان الثقايف، كأخرىاحلملة  ميادين  طاولت، "كارفور"شبكة سوبر ماركت 

  . جناحات كبيرة
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مقاطعة استمرتا يف القيام بأفعال  يفلسطينبيد أن جمعيتين كبيرتين للتضامن مع الشعب ال

يف  فبعد أن شاركت ". جمعية فرنسا فلسطين تضامن"و" أوروفلسطين: "مستقلة عن احلملة، هما

" أوروفلسطين"، اختارت "فرنسا - وباتقاالستثمارات وفرض الع املقاطعة وسحب"إطالق حملة 

التركيز على التي تدعو إىل  ،"جمعية فرنسا فلسطين تضامن"نظمت بينما . القيام بنشاط مستقل

املستوطنات االستيطان يف املناطق الفلسطينية احملتلة واالقتصار على مقاطعة منتجات 

كما نظمت، آالت املشروبات الغازية، لصنع " صودا ستريم"ضد شركة حملة واسعة ، اإلسرائيلية

خلدمات النقل ملساهمتها يف إقامة " فيوليا"ضد شركة ، حملة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية

" وكأغريكس"ضد شركة الذي أطلق حملة مقاطعة الئتالف شاركت يف او. ترام يف القدس الشرقية

عن مشاركة  ، والذي كان أول تعبيرطة يف املستوطنات اليهوديةلتصدير اخلضار والفواكه الناش

  .إسرائيلية شركةأوروبية يف مقاطعة  - فرنسية

  

  ميادين نشاط احلملة الثالثة والسجال الدائر حولها 

: أوالً: يف ميادين ثالثة "فرنسا - وباتقاملقاطعة وسحب االستثمارات وفرض الع"تنشط حملة 

املقاطعة، من خالل تشجيع املستهلكين على عدم شراء بضائع أو خدمات منتجة يف إسرائيل أو يف 

وإىل جانب هذه املقاطعة التجارية، تنشط احلملة يف جمال املقاطعة الثقافية املستوطنات؛ 

ت سحب االستثمارات، من خالل القيام بنشاطا: واجلامعية، ويف جمال املقاطعة الرياضية؛ ثانياً

تدفع احلكومات واملؤسسات والشركات إىل وقف االستثمار يف إسرائيل أو التعاون االقتصادي 

فرض العقوبات، عبر الدعوة إىل إلغاء االتفاقات التجارية املوقعة بين االحتاد : معها؛ ثالثاً 

  .األوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات على إسرائيل النتهاكها القانون الدويل

إسرائيل أو املستوطنات؟ هو أكثر ما يثير اجلدل يف : الذي تستهدفه  املقاطعة ويبدو أن الهدف

  .فرنسا حول آفاق هذه احلملة
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، القريبة من أوساط اليسار، افتتاحية "ليبراسيون"شرت صحيفة 0، ن2015أغسطس /آب 14ففي 

فالدولة . إن خطاب حملة املقاطعة خطاب عقالين: "بقلم لوران جوفران جاء فيها ما يلي

اإلسرائيلية تنتهك قرارات األمم املتحدة بحفاظها على احتالل املناطق الفلسطينية وتستمر يف 

وعوضاً عن . فرض احلقائق على األرض من خالل زرع مستوطنات جديدة يف الضفة الغربية

 اللجوء إىل أعمال عنف، تقترح احلملة ممارسة الضغط على احلكومة اإلسرائيلية من خالل حملة

بيد أن حملة املقاطعة تثير، مع : "ثم يضيف الكاتب". مقاطعة عبر العامل للمنتجات اإلسرائيلية 

فاملقاطعة الشاملة لكل املنتجات اإلسرائيلية تضع كل مواطني إسرائيل يف سلة . ذلك، قضية

دعوة كما أن ميثاق حملة املقاطعة ال يكتفي بال... واحدة، وتعاقب كذلك أنصار السالم من ضمنهم

إىل وقف االستيطان واالحتالل اإلسرائيليين، وإنما يطالب أيضاً بالعودة غير املشروطة لالجئين 

وهذا يف حال حتققه سيجعل يهود إسرائيل أقلية يف الدولة التي . الفلسطينيين إىل أرضهم األصلية

ة واجلامعة العربية إن السلطة الفلسطيني ...أقاموها والتي اعترفت األمم املتحدة بحقها يف الوجود

ملشكلة الالجئين، ما يفترض التوصل إىل " حل عادل"تقترحان حالً يقوم على دولتين وعلى 

إن عمر البرغوثي يقترح حل الدولة الواحدة، ... تسوية مع دولة إسرائيل احملتفظة بحقها يف الوجود

فهم الوحيد هو الضغط على علماً  بأن  عدداً من أعضاء حملة املقاطعة ال يوافقونه على ذلك، وهد

  ."إسرائيل كي تتخلى عن سياستها االحتاللية

يف ، "الفابريك"مؤسس دار نشر ، الكاتب وزانحكتب إيريك يف مقابل وجهة نظر جوفران هذه، 

فيه استهداف حملة املقاطعة  مقاالً يبرر 2016 مايو/أيار 4يف نفسها  صحيفة ليبراسيون

إن مقاطعة إسرائيل ليست شكًال من معاداة  : "ومما ورد فيه .إسرائيل وليس املستوطنات فحسب

معاداة الصهيونية هي ببساطة "الذي صرّح أن رئيس الوزراء مانويل فالس  ]كما يعتقد[ السامية

إن مناصري الصهيونية يعتبرون أن دولة إسرائيل تتحدث باسم جميع ". عاداة الساميةملمرادف 

تكون  ،وأن تنتقد السياسة اإلسرائيلية" معادياً للصهيونية"تكون  اليهود يف العامل، وبالتايل فأن

وهذا  ،ليس للحكومة اإلسرائيلية فحسب بل كذلك لسكان إسرائيل وجملموع اليهودقد تنكرت بذلك 

  .يندرج يف إطار معاداة السامية
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ج إسرائيل إن اليهود، بغالبيتهم الساحقة، يعيشون خار: نقطتين أساسيتينتتجاهل إن هذه النظرة 

ويوجد بينهم عدد كبير يعارض سياستها؛ ومن جهة ثانية، إن انتقاد حكومة ال يعني أبداً اتهام 

إن  ...كال، إن إدانة سياسة إسرائيل االستعمارية ليس له عالقة بمعاداة السامية. سكان بلد

يكونوا يف يوم  املقاطعة ليست سالحاً ضد اليهود اإلسرائيليين، بل هي تساعدهم، بالعكس، على أن

ما جزءاً من هذه املنطقة من العامل التي دُفع إليها أجدادهم يف املاضي، وعلى خلع رداء 

  ."املستوطنين ليكونوا متساوين يعيشون أخيراً يف سالم يف بلد تتحقق فيه املصاحلة

 

  املقاطعة الثقافية واجلامعية بين أنصارها ومعارضيها

 1ففي . جلامعية اجلدل األوسع  بين أوساط املثقفين الفرنسيينلقد أثارت املقاطعة الثقافية وا

، أصدر عدد من  املثقفين والفنانين والسياسيين الفرنسيين بياناً يف 2010نوفمبر /تشرين الثاين

حتول دون التبادالت الثقافية وتفرض على "يعارض هذه املقاطعة ألنها " لوموند"صحيفة  

للنزاع الباحثين أو الكتاب اإلسرائيليين عقاباً جماعياً، وتتخلى عن كل أفق إليجاد حل سياسي 

إن : "، ردّ عليه الباحث والصحايف اليساري آالن غريش بقوله"وتعني أن املفاوضات مل تعد ممكنة

حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات باتت تمثّل رد اجملتمع املدين على عجز 

مل يكن هل ستنسحب إسرائيل من األراضي احملتلة إن : اجملتمع الدويل وتطرح سؤاالً بسيطاً هو

  ".ألي مراقب صادق مع نفسه، هو الهناك ضغط، وعقاب؟ إن اجلواب، بالنسبة 

ويطرح معارضو هذه املقاطعة عدداً من احلجج، إلسناد موقفهم، من بينها أن املقاطعة الثقافية 

واجلامعية ستسفر عن عزل معسكر اليسار يف إسرائيل؛ فهناك نتاجات يف جمال األدب اإلسرائيلي، 

ا اإلسرائيلية تدين، كما يرون، جتاوزات االحتالل، وتدعو إىل التوافق واملصاحلة مع والسينم

الفلسطينيين، بحيث أن اللجوء إىل مقاطعة أصحاب هذه النتاجات، من الكتاب والفنانين، 

سيضعف النضال من أجل السالم؛ كما أن أنصار هذه املقاطعة يخلطون، يف تقديرهم، بين الثقافة 

الثقافة كونية، ومهمة اجلامعة اإلسرائيلية هي الدفاع عن هذه الثقافة؛ ناهيك عن أن والسياسة؛ ف

دون قدوم املناضلين من أجل حقوق الفلسطينين يف  -كما يرون  –هذه املقاطعة ستحول 

  !إسرائيل إىل فرنسا للتعبير عن مواقفهم
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تشرين  9نشره يف ويف تفنيده هذه احلجج، أشار الكاتب والناشر إيريك حزان، يف مقال 

يف إسرائيل يتحمل مسؤولية الوضعية احلالية، وأنه، هو " اليسار"، إىل أن 2015نوفمبر /الثاين

مل يعترضا على املذابح التي قام بها اجليش والطيران اإلسرائيليين يف جنين، " "معسكر السالم"و

فمن أجل مواجهة "ارجي؛ وأضاف أن الكتب واألفالم املشار إليها هي للتصدير اخل". ونابلس وغزة

، وذلك قبل أن "الرفض العاملي، ال بد من إظهار أنه يوجد يف إسرائيل أناس يفكرون بصورة خمتلفة

لكن متى اتخذ كاتب، أو سينمائي إسرائيلي بوضوح موقفاً ضد االحتالل وضد جرائم : "يتساءل

ة التي يتمتع بها التعبير يف وخلص إىل أن أعمالهم الرامية إىل إظهار احلري". احلرب املرتكبة؟

صالت " كما أن للجامعة اإلسرائيلية"... لها قيمة أكثر من مئة كتيبة من دبابات ميركافا"إسرائيل 

فمعهد التخنيون، وهو املعهد العلمي الكبير يف حيفا، يتعاون . وثيقة، عضوية ورسمية، مع اجليش

ؤوليها يف جملس إدارة اجلامعة اخلاصة لألسلحة، التي يشارك أحد مس" إلبيت"مع شركة 

ويف ساحات اجلامعات، كما يف ساحات اجلامعة العبرية وجامعة حيفا ومعهد زفات،  "...العبرية

، ناهيك عن أن "اجلنود دروسهم ببدالتهم العسكرية -أقام اجليش قواعد عسكرية ويحضر الطالب"

  ".أداة للتمييز العنصري"اجلامعة اإلسرائيلية 

ويستشهد أنصار املقاطعة الثقافية واجلامعية يف فرنسا، يف هذا السياق، بمواقف بعض املثقفين 

شراً ال بدّ "إديت زرتال التي ترى يف املقاطعة الثقافية واألكاديمين اإلسرائيليين، مثل املؤرخة 

العقل  طاملا أن إسرائيل فقدت: "، مضيفة"منه، وصدمة مؤملة، لكنها قد حتمل اخلالص لبلدها

وتسير نحو الهاوية، وطاملا أنها تتحوّل إىل دولة تمييز عنصري، أقول لنفسي لعل املقاطعة تكون 

لقد كان يتوجب على أوروبا أن تتحمل مسؤولياتها، لكنها . احلل الوحيد كي يستعيد هذا البلد عقله

نعم، . جماعياً بالذنبمل تفعل ذلك خوفاً من اتهامها بمعاداة السامية، وألن هناك داخلها شعوراً 

وإذا كان اإلسرائيليون واثقين من قدرتهم . هناك جانب من شخصيتي يريد أن جتري مقاطعتنا

  ". على االعتماد على أنفسهم فقط، فقد حان الوقت كي يساعدنا العامل على إنقاذنا من أنفسنا
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 حملة املقاطعة واملالحقة القضائية

املقاطعة وسحب "فرنسا الديمقراطية الوحيدة يف أوروبا التي جلأت إىل حظر نداء حملة كانت  

، 2010فبراير /شباط 12ففي . ، وإىل مالحقة أنصارها قضائياً"االستثمارات وفرض العقوبات

ماري، وزيرة العدل آنذاك، مذكرة تدعو املدعين العامين يف فرنسا إىل  -أصدرت ميشيل أليوت

". موقف حازم إزاءها"اذ خ، وتوصي القضاء بات"وجه نداءات مقاطعة إسرائيل"الوقوف يف 

ومؤخراً، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن معارضته احلازمة هذه احلملة، معتبراً 

، "انتقلت من نقد إسرائيل إىل معاداة الصهيونية، ومن معاداة الصهيونية إىل معاداة السامية"أنها 

  .ير داخليته إىل التحرك واتخاذ تدابير ملموسة ضدهاوداعياً وز

، راحت تتابع الدعاوى القضائية ضد نشطاء احلملة، وتتضاعف التدابير التي 2011ومنذ سنة 

ألنهم وزعوا يف سوبر ماركت منشورات " مولوز"ناشطاً من  12ففي تلك السنة، لوحق . تستهدفهم

، صادقت حمكمة 2015أكتوبر /تشرين األول 20 ويف. تدعو إىل مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

ناشطاً ، اتهموا باملشاركة يف  14بحق " كوملار"النقض على حكم قضائي صادر عن حمكمة يف 

. تدعو املستهلكين إىل مقاطعة البضائع الواردة من إسرائيل" كارفور"تظاهرة يف سوبر ماركت 

، وأدينوا بناءً على "تمييز، والكراهية والعنفحرضوا على ال"وجاء يف ذلك احلكم أن أولئك النشطاء 
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جماعية مقدراها  ، بدفع غرامة  مالية 1972عام ذلك، استناداً إىل قانون ضد العنصرية صادر يف 

، اعتقلت الشرطة 2016مارس /آذار 8ويف  .يورو 1000يورو وغرامة فردية مقدارها  28000

املرأة العاملي، ألنها كانت ترتدي قميصاً خطت الفرنسية امرأة خالل تظاهرة جرت احتفاالً بعيد 

منع تأجير صالة تابعة للبلدية   "تولوز"قررت بلدية كما . عليه عبارة تدعو إىل مقاطعة إسرائيل

 .2016 مايو/أيار 31تنظيم مهرجان عام  يف الذين كانوا يعتزمون  ألعضاء حملة املقاطعة 

. متعددة األشكال للتضامن مع رفاقهم املالحقينويقوم نشطاء حملة املقاطعة بتنظيم تظاهرات 

وجمعية حملة واسعة للتضامن منظمة  40نظم ممثلو قضائيا، " مولوز"فرداً على مالحقة نشطاء 

رسالة إىل احلكومة الفرنسية يؤكدون فيها  تعلقهم بقيم احلرية واملساواة واألخوة، معهم، ووجهوا 

ورفضهم املماهاة بين النقد السياسي الذي يوجه  ومعارضتهم كل أشكال العنصرية والتمييز،

وقف مالحقة أنصار احلملة، مؤكدين ويطالبون احلكومة ب، لدولة إسرائيل وبين معاداة السامية

معركتهم من أجل احلفاظ على حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم التي عزمهم على مواصلة 

  .لديمقراطيةأساس اتشكل 

ة بأن يرفعوا، يف حال استمرار املالحقات القضائية ضدهم، قضية إىل حمكمة ويفكر نشطاء احلمل

من اإلعالن األوروبي حلقوق اإلنسان  10ية، لتبحثها على قاعدة املادة حقوق اإلنسان األوروب

  .بضمان حرية التعبيراخلاص 

 

  حصيلة؟ أي: حملة املقاطعة يف فرنسا

 2االلكتروين يف " سفيرنيوز"ونشرت على موقع يف مقابلة أجرتها معه حنان بن رحومه، 

غي غريلسامر، أحد  منشطي حملة املقاطعة يف فرنسا والرئيس  -، أجمل جان2015مارس /آذار

املقاطعة وسحب "، حصيلة حملة "االحتاد اليهودي الفرنسي من أجل السالم"املشارك لـ

السياسي يف فرنسا شهد تغيّراً، عقب ، فأشار، بداية، إىل أن املناخ "االستثمارات وفرض العقوبات

، يف اجتاه التضييق على 2015يناير  /يف كانون الثاين" شاريل إبدو"االعتداء اإلرهابي على جملة 
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، وأضاف أن حركة املقاطعة واصلت، "يقلق أصدقاء فلسطين وحركة املقاطعة"احلريات، وهو تغيّر 

، جرى التعبير عنه يف التدابير التي اتخذّتها دول االحتاد "تقدماً ملحوظاً "مع ذلك، تطورها وحققت 

، "حظر أي تمويل لشركات تنشط يف املستوطنات اإلسرائيلية"األوروبي، بمن فيها فرنسا، بغية 

تمثّل نقطة ارتكاز ملساءلة مسؤويل السوبرماركات الكبيرة كي "وهي تدابير، رغم حمدوديتها، 

كما  –وعلى هذا األساس، شهدنا ". جات املستوطنات من رفوف خمازنهميقوموا بسحب منت

انخفاضاً يف مبيع منتجات املستوطنات، كما تراجعت قيمة أسهم بعض شركات ناشطة   - الحظ

. ، وأعلنت هذه األخيرة أنها ستنسحب من إسرائيل"فيوليا"و" صودا ستريم"يف املستوطنات مثل 

لتصدير الفواكه " أغريكسكو"ضربة شديدة لشركة  2011سا سنة كما وجهت حملة املقاطعة يف فرن

وفرضت   واخلضار، والتي تأتي معظم منتجاتها من مستوطنات الضفة الغربية وهضبة اجلوالن، 

ويف ميدان آخر، فإن  .الفرنسية بشركة الهاتف اإلسرائيلية" أوراجن"إلغاء العقد الذي يربط شركة 

، "منع إسرائيل من استخدام الفنانين لتبييض صفحة جرائمها"إىل  املقاطعة الثقافية، التي ترمي

كشفت احلقيقة بشأن الصورة التي حتاول إسرائيل تقديمها عن "كان لها صدى كبير كذلك، ألنها 

  ".نفسها بصفتها بلداً منفتحاً على كل الثقافات

طعة، رأى غريلسامر  ورداً عن سؤال بخصوص الدعاوى القضائية املرفوعية ضد أنصار حملة املقا

مل تُقبل، كما  - كما قال –فمعظم الدعاوى . أنه ال ينبغي املبالغة يف عدد هذه الدعاوى ونتائجها

جنم عن معظم احملاكمات إطالق سراح أنصار احلملة الذين جرى توقيفهم، ومل تخسر احلملة سوى  

كما أضاف  –ونحن نؤكد يف مواجهة املالحقة القضائية . اثنتين من الدعاوى أمام حمكمة النقض

ونشير إىل أن حمالت  على أن حملة املقاطعة تندرج يف إطار حرية التعبير التي كفلها القانون، -

سُمح بها ومل تُمنع، ونعتبر  أن اللجوء إىل مقاطعة إسرائيل،  –غير إسرائيل  –مقاطعة دول أخرى 

  .، هو واجب"تنتهك القانون الدويل يف حماولة للقضاء على الوجود القومي للشعب الفلسطيني"التي 
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