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تحيي الذكرى الخامسة 'ط&ق نداء المقاطعة  اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب ا�ستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا

  العالمي ضد إسرائيل

  

  وا�نجازات العملمن خمس سنوات 

  

، إس8رائيل مقاطع8ةلحمل8ة ني صدور نداء المجتمع المدني الفلسطيفي الذكرى السنوية الخامسة ل – 2010تموز،  9فلسطين المحتلة، 
1حت88ى تمتث88ل للق88انون ال88دولي والحق88وق الفلس88طينية، )BDS( عليھ88ا وف88رض العقوب88ات منھ88ا، س88حب ا�س88تثماراتو

تتوج88ه اللجن88ة   
أو  أف8راداً  إل8ى جمي8ع ش8ركائھا ومؤي8ديھا المحلي8ين وال8دوليين، س8واء ك8انواالدافئة بتحياتھا  سرائيلإ الوطنية الفلسطينية لحملة مقاطعة

لمس8اءلة عالمي8ة م8ن أج8ل االت8ي ھ8ي اIن بح8ق حرك8ة و ،النمو المدھش لحرك8ة المقاطع8ةفي مؤسسات، الذين ساھموا في التأسيس و
وبھذه المناسبة تدعو اللجن8ة الوطني8ة الفلس8طينية لحمل8ة المقاطع8ة جمي8ع أص8حاب الض8مائر الحي8ة ف8ي . القانون الدوليتطبيق  تدعيمو

ف8ي واضحة وفعال8ة  إجراءاتاتخاذ عبر و ،ستمرار إف&ت إسرائيل من العقاب من خ&ل ا�نضمام لحركة المقاطعةالعالم للتصدي �
فبعد مرور خمسة أعوام على حملة المقاطعة، أثبتت الحركة، وب8دون من8ازع، بأنھ8ا . مجال المقاطعة، سحب ا�ستثمارات والعقوبات

ا�حت&ل واXبارتھاي8د  إنھاءمع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل العالمي للتضامن  قياً اXكثر اتساقاً أخ&الصيغة اXكثر فعالية و
  .ا'سرائيلي، ومن أجل إنھاء الحرمان المستمر ل&جئين الفلسطينيين من ممارسة حقھم في العودة المكفول بمواثيق اXمم المتحدة

  

النض8ال م8ن م8ن مائ8ة ع8ام  أكث8رتثمارات وف8رض العقوب8ات متج8ذر ف8ي تقالي8د ممت8دة عل8ى م8دى حملة المقاطعة، سحب ا�سإن نداء 
المدني والشعبي الفلسطيني من أجل الحرية، العدال8ة والكرام8ة ا'نس8انية، ويس8تمد ا'لھ8ام م8ن النض8ال الجن8وب أفريق8ي ض8د الفص8ل 

 واس8تمراريس8مى ب8المجتمع ال8دولي ف8ي محاس8بة إس8رائيل  ، وفي ضوء الفشل الكامل ل^م8م المتح8دة ولم8ا2005في عام . العنصري

الت8اريخي لمحكم8ة  "الحك8م"أعق8ب ال8ذي إف&تھا من العقاب على انتھاكاتھا المس8تمرة للق8انون ال8دولي، وبع8د ع8ام كام8ل م8ن الص8مت 
أجل تحم8ل المس8ئولية اXخ&قي8ة قام المجتمع المدني الفلسطيني بمناشدة مواطني العالم من  2،ضد الجدار والمستعمرات العدل الدولية

المقاطع8ة عل8ى وق8د ش8دد  ن8داء . وضع حد للتواطؤ في انتھاكات إسرائيل للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلس8طينيوالقيام بواجبھم ل
م8ن التح8رر : يالمصير للشعب الفلس8طيني، وتن8اول الحق8وق اXساس8ية ل^ج8زاء الرئيس8ية الث&ث8ة للش8عب الفلس8طين رأولوية حق تقري

النظ8ام ا'س8رائيلي للتفرق8ة العنص8رية، أو  إنھ8اءا'سرائيلي في قطاع غ8زة، الض8فة الغربي8ة وم8ن ض8منھا الق8دس الش8رقية؛  ا�حت&ل
م8م المتح8دة ف8ي الع8ودة إل8ى المكف8ول بمواثي8ق اXحقھ8م  م8ن ممارس8ة، وھم غالبي8ة الش8عب الفلس8طيني، ال&جئين تمكين اXبارتھايد؛ و

  .تعويضاتالديارھم اXصلية والحصول على 

  

خ&ل خم8س العقوب8اتف8رض سحب ا�س8تثمارات وو لعنصرية، قاد نداء المقاطعةجميع أشكال اوعلى أساس مبادئ تقدمية ومناھضة ل
ال8ذي تعم8ل  ، حساس8ة للس8ياقنش8طةركة سنوات من صدوره واعتماده من قبل أغلبية واضحة من المجتمع المدني الفلسطيني، إلى ح

ال8دفاع ع8ن مس8توى ال8وعي، ووقادرة على اتخاذ إجراءات واضحة وملموسة من شأنھا رفع  ،شكل متسارع، ومتسعة النطاق بخ&له
المؤسس88ات المتواطئ88ة م88ع نظ88ام القم88ع ، وممارس88ة ض88غوط عل88ى إس88رائيل وعل88ى ال88دول والش88ركات والحقيق88ة أم88ام الق88وى المھيمن88ة

خ8&ل الس8نوات 'س8رائيل العالمي8ة المقاطع8ة حرك8ة أبرز ا'نجازات التي حققتھا ھ8ذه بعض يلي وفيما . الث&ث مستوياتهبا'سرائيلي 
  .الخمس المنصرمة

  

. ارضتھم للقمع ا'سرائيلي، و�بتكار أش8كال خ&ق8ة ل&حتج8اجل^فراد بإظھار معالبضائع مقاطعة حم&ت سمحت : البضائعمقاطعة 

  :وقد أدت ھذه اXشكال من المقاطعة حتى اIن إلى قيام عدد من كبار تجار المفرق بمراجعة مبيعاتھم من المنتجات ا'سرائيلية

  

Nordiconad3و  Co-opا'يطالي8ة مح&ت السوبر ماركت سلسلتا  •
والمت8اجر البريطاني8ة م8اركس وسبنس8ر والمجموع8ة  

4التعاوني88ة
ا'س88رائيلية غي88ر الش88رعية ف88ي اXراض88ي  المس88تعمراتأعلن88ت جميعھ88ا بأنھ88ا س88وف تتوق88ف ع88ن بي88ع منتج88ات  

 .الفلسطينية المحتلة

فعالي8ات الي8وم الع8المي لحمل8ة المقاطع8ة، ونف8ذوا  الحملة من جميع أنحاء العالم ف8ي ن فيشارك ناشطو، 2010آذار  30في  •
.أعمال احتجاج مبتكرة، واضحة وناجحة خارج وداخل المتاجر التي تبيع منتجات إسرائيلية

5 
  



ح8ول التواط8ؤ ج8دل توس8يع دائ8رة الوالتي يمكن القول أنھا أصعب أشكال المقاطعة، فقد س8اھمت ف8ي  6،المقاطعة اXكاديميةحملة  أما
الراسخ للمؤسسات اXكاديمية ا'س8رائيلية ف8ي تخط8يط وتبري8ر وإدام8ة السياس8ات ا�س8تعمارية والعنص8رية ل8دول إس8رائيل، بم8ا ذل8ك 

.وغيرھم88االق88دس و ج88رائم الح88رب الت88ي ترتكبھ88ا ف88ي غ88زة
7
فق88د س88لطت حمل88ة المقاطع88ة اXكاديمي88ة الض88وء عل88ى ال88دور ال88ذي تلعب88ه  

  :مع مؤسسات تعليمية إسرائيلية مر الذي أدى إلى إنھاء بعض أشكال التعاوناX ؛ات اXكاديمية ا'سرائيليةالمؤسس

  

ف88ي " ةالجامعي88 كلي88ةال"بالتص88ويت لمقاطع88ة  2010ف88ي أي88ار ) UCU(ق88ام م88ؤتمر اتح88اد الجامع88ات والمعاھ88د البريطاني88ة  •
في منطقة نابلس، وإلى قطع جميع ا�تص8ا�ت م8ع الھس8تدروت، اXراضي الفلسطينية المحتلة  علىمستوطنة أريئيل المقامة 

.وھو اتحاد العمل العنصري الذي يشكل ركيزة أساسية لسياسات دولة إسرائيل للتمييز العنصري وا�ستعمار
8 

ل ف8ي قام موظفو الجامعات في ا�تحاد الكندي لمستخدمي القطاع الع8ام بتمري8ر اقت8راح ي8دعو إل8ى مقاطع8ة أكاديمي8ة 'س8رائي •
.، كما تعھد أكاديميون بممارسة ضغوط في كلياتھم من أجل قطع الع&قات المالية مع إسرائيل2009شباط 

9
  

وجد اIن حم&ت مقاطعة أكاديمية نشطة في كل من الو�يات المتحدة اXمريكية، فرنسا، اس8بانيا، تبريطانيا،  وبا'ضافة إلى •
.ايطاليا وغيرھا

10 
  

رسالة واضحة 'س8رائيل فنانون ومؤسسات ثقافية أرسل ، تقديم غطاء ثقافي لنظام الفصل العنصري ا'سرائيليرفضھم ومن خ&ل 
ف8وق " � يمكن وص8فھا بأنھ8اوالمؤسسات الثقافية ا'سرائيلية، التي . ينغير مقبولبأن احت&لھا وسياستھا العنصرية تجاه الفلسطينيين 

إس8رائيل ف8ي " مارك8ة"تلمي8ع التي تح8اول  ،"Brand Israel"تلعب دورا أساسيا في حملة وزارة الخارجية ا'سرائيلية ، "السياسة
ائيل في ضد إسر مقاطعة ثقافيةوھذه اXيام، توجد حم&ت . سياساتھا ا�ستعمارية وجرائمھا التغطية علىو تھا تحسين صورالعالم و

. ك88ل م88ن الو�ي88ات المتح88دة، بريطاني88ا، فرنس88ا، ايطالي88ا، اس88بانيا، جن88وب أفريقي88ا، أس88تراليا، ألماني88ا، بلجيك88ا، كن88دا، الن88رويج وغيرھ88ا

  :التالي وتشتمل النجاحات في مجال المقاطعة الثقافية على

  

 زك&كس8ونمجموعت8ا ، قام8ت ع غ8زةا'سرائيلي المفروض عل8ى قط8ا كسر الحصارل الحرية أسطولعلى في أعقاب الھجوم  •
11ا التي كانت مقررة في إسرائيل،مبإلغاء حف&تھ Klaxons and Gorillazوغوري&ز 

وأشارت التقارير إلى أن ذل8ك  
.نفس اXمر (The Pixies)بيكسيز ذا ، وفعلت ل^سطولالقرار كان بسبب مھاجمة إسرائيل 

12
واXكثر أھمي8ة م8ن ذل8ك،  

 2010لع8ام  الس8ينمائيميغ ريان ودستين ھوفمان بإلغ8اء حض8ورھم إل8ى مھرج8ان الق8دس  مثل ھوليوود من ھو قيام نجوم

.سفن أسطول الحرية في أعقاب الھجوم على
13 

اXكثر مبيعا في الع8الم، ھينن8غ مانك8ل، من وفي تطورات أخرى تتعلق بالھجوم على اXسطول، قام الكاتب السويدي البارز و •
ك8رد عل8ى  ض8د إس8رائيلعقوب8ات دولي8ة عالمي8ة ف8رض ول الحرية عندما تمت مھاجمته، دعا إل8ى الذي كان على متن أسط

.العنص8ريةجن8وب أفريقي8ا ض8د  س8ابقاً اس8تخدم ب8نفس اXس8لوب ال8ذي وحش8يتھا، 
14
، Iain Banksكم8ا كت8ب اي8ان ب8انكس  

ك8اديميين الع8الميين م8ن الكت8اب واXو ث8ل للفن8انينفي ص8حيفة الغادري8ان ب8أن الطري8ق اXمالكاتب البريطاني الشھير عالميا، 
م8ع ھ8ذه الدول8ة  إنھ8اء أي ش8كل للع&ق8ة خ8&ل ببس8اطة م8ن"ھ8و " وعزلتھ8ا اXخ&قي8ة قيمھ8ا انحطاطإسرائيل ب إقناع"أجل 

".الخارجة عن القانون
15
  

الف8يس كوس8تيلو، غي8ل  مس8توىق8ام فن8انون م8ن ، "مرم8رة"س8فينة و الحري8ةأس8طول  م عل8ىوفي اXسابيع الت8ي س8بقت الھج8و •
عروض مقررة في إسرائيل بعد تلقيھم نداءات م8ن مجموع8ات فلس8طينية وعالمي8ة ھيرون وكارلوس سانتانا بإلغاء -سكوت

.مشاركة في حملة المقاطعة
16 

الثقافي8ة مث8ل ج8ون بيرغ8ر، ك8ين ل8وتش، جودي8ث بتل8ر، نع8ومي ك&ي8ن، وبا'ضافة إلى ھؤ�ء، ھناك العديد من الشخص8يات  •
، سارة شولمان، أھ8ارون ش8بتاي، أودي أل8وني، ادري8ان ري8تش وج8ون ولي8امز، ال8ذين  Yes-Men" نمِ -يس"ومجموعة 

عالي8ات ثقافي8ة رفض8ت المش8اركة ف8ي الفوھناك شخص8يات . قافية الفلسطينية ضد إسرائيلدعموا بشكل صريح المقاطعة الث
ل، روغ88ر ووت88رز، أندري88ه برين88ك، فاينش88ينزو ااوغس88تو ب88والراح88ل الثقافي88ة ا'س88رائيلية الرس88مية Xس88باب سياس88ية مث88ل 

، ج8ان ل8وك غ8ودارد، Bjork ، بي8وركU2بون8و، دي، ي8كيننايِج8ل وج8د شخص8يات ثقافي8ة وفني8ة أخ8رى مث8ل تو. كونسولو
ومن  على عروض معينة أو وافقوا ،عاليات ثقافية في إسرائيلشاركة في فالذين رفضوا عروضا للم ، وغيرھمدوغسنوب 

.مشاركتھم بدون إبداء أسباب سياسية واضحةقاموا بإلغاء ثم 
17 

، مث8ل من قبلھ8ا أو مدعومة رسميا ترعاھا دولة إسرائيلفعاليات  ضدمثل تلك التي نُفذت وقعت احتجاجات مبدئية وبتصميم  •
ف8ي الخ8ارج  عروض8اً جميعھ8ا م التي تق8دوللرقص،  "شيفاه –بات "فرقة ، باليه إسرائيل أو للموسيقى فرقة القدس الرباعية

.لتبرئة إسرائيل من انتھاكاتھا للقانون الدولي ةفي محاول
18 

  

س8اھم  .خادع8ة لدول8ة تنتھ8ك حق8وق ا'نس8انرة في رسم صو مھماً  تلعب دوراً  أن وبالمثل، يمكن ل^حداث الرياضية العالمية •
المرّك8ب للش8عب  ا'س8رائيليا�ض8طھاد ح8ول  رف8ع ال8وعياطعة الرياض8ية 'س8رائيل ف8ي المتعلقة بالمقمن المبادرات عدد 

  :لفلسطينيينا

  



م8ع ة كان8ت مق8ررة با�نس8حاب م8ن مب8اراس8نة  19يق كرة الق8دم الترك8ي تح8ت س8ن ررية، قام فالح بعد الھجوم على أسطول •
سنة من ا�تحاد الدولي لكرة القدم ب8أن يس8مح ل8ه بالقي8ام ب8نفس  21كما طلب الفريق السويدي تحت سن ؛ ا'سرائيلينظيره 

.فعلال
19 

شيرت يعبر -ا�تحاد ا�سباني لكرة القدم بسبب كشفه عن قميص تي، فريدريك كانوتيه، غرامة من اشبيليةتلقى مھاجم نادي  •
.المباريات إحدىفيه عن تأييده لفلسطين خ&ل 

20 
  

على اXف8راد والمؤسس8ات  وشكلت ضغوطاً من الشركات الداعمة 'سرائيل ا�ستثمارات سحب حم&ت شجعت : سحب ا�ستثمارات
  :من ا�نتصارات المھمة عدداً حم&ت ھذه ال، وقد حققت فيدة من ا�حت&ل وا�ستيطان ا'سرائيلي، تحديداً المستالمالية والشركات 

  

الق8دس، ت8رام العقد ال8ذي أبرمت8ه للقي8ام ب8دور ف8ي إدارة خط8وط  من سحابتفيد التقارير بأن شركة فيوليا الفرنسية تحاول ا�ن •
وس8وف تس8اھم  ،بالمدين8ة الق8دس الش8رقية المحتل8ةالمحيط8ة بوھو شبكة قطارات خفيفة تھدف لربط المستعمرات ا'س8رائيلية 

لك بعد أن قامت المجالس البلدي8ة ف8ي ويجيء ذ. في نقل المستوطنين غير الشرعيين الذين يسكنون في الضفة الغربية المحتلة
، وقيام عدد من البنوك بتصفية أس8ھمھا كبيرةعقود ، دبلن، غالواي، سليغو وسوانسي بحرمان الشركة من ستوكھولمكل من 

.في الشركة
21 

" إلبي8ت"ش8ركة  س8حب اس8تثماراتھا م8نب "ش8يه بن8كتدوي"، قام8ت المجموع8ة المالي8ة العالمي8ة العم&ق8ة 2010في شھر أي8ار  •

22ا'سرائيلية،
م بتوري8د مع8دات للج8يش ا'س8رائيلي وت8وفر مكون8ات مس8تخدمة ف8ي ج8دار وھي شركة للصناعات اXمنية تقو 

الص8ناديق أكب8ر  :قرارات مشابھة اتخ8ذتھا ك8ل م8ن وجاء ذلك في أعقاب. الفصل العنصري في اXراضي الفلسطينية المحتلة
Foersta AP-Fonden،23التقاعدي8888ة الس8888ويدية 

ص8888ندوق تقاع8888د المعاش8888ات الحكومي8888ة النرويج8888ي، ص8888ندوق   
Norwegian insurer KLP ،بنك دانسكي الدنمركي، و "، "دانووتش"الدنمركي  ضمانصندوق الABP وھو أكب8ر ،

.الصناديق التقاعدية الھولندية
24 

  

 ھ8اانتھاكاتع8ن تعزي8ز الق8انون ال8دولي ومس8اءلة ال8دول ل ةاXس8اليب الھادف8 من مھماً  جزءاً العقوبات الدولية ينبغي أن تكون : العقوبات

لعدد من الدول اXخرى ردود فع8ل قوي8ة وحاس8مة  تويوجد بعض الدول التي تتخذ بالفعل مواقف طليعية، فيما كانالخطيرة للقانون، 
  :في أعقاب الھجوم على أسطول الحرية

  

، فيم8ا قام8ت قط8ر وموريتاني8ا بتجمي8د ق الس8فارات ا'س8رائيلية قامت بوليفي8ا وفن8زوي& بقط8ع الع&ق8ات م8ع إس8رائيل وب8إغ& •
كما قام8ت اXردن باس8تدعاء س8فيرھا ف8ي إس8رائيل كعم8ل احتج8اجي عل8ى الع8دوان ا'س8رائيلي عل8ى . الع&قات مع إسرائيل

.2009وبداية عام  2008الفلسطينيين في قطاع غزة في نھاية عام 
25 

26ي على أسطول الحرية؛ قامت نيكاراغوا بتعليق ع&قاتھ8ا الدبلوماس8ية م8ع إس8رائيل،وبعد الھجوم ا'سرائيل •
وقام8ت جن8وب  

27أفريقيا باستدعاء سفيرھا في تل أبيب،
ين ھالفورس8ن بإع8ادة التأكي8د تبينما قامت وزيرة التربية والتعل8يم النرويجي8ة كريس8 

".تح8ذو ح8ذو الموق8ف النرويج8ي"لدول اXخرى لك8ي إسرائيل ودعت جميع امع اXسلحة ب&دھا لتجارة على حظر 
28
كم8ا  

مراجعة الع&قات السياسية، العس8كرية "دعا البرلمان التركي الحكومة إلى يا باستدعاء سفيرھا في تل أبيب، فيما قامت ترك
".وا�قتصادية مع إسرائيل

29 

ف8ي مج8ال العم8ارة المس8تدامة الت8ي أقيم8ت ف8ي المرموق8ة ريئي8ل م8ن المس8ابقة الجامعي8ة با'ضافة إلى ذلك، ت8م اس8تبعاد كلي8ة أ •
.2009الحكومة ا'سبانية في أيلول من عام  تمت برعايةإسبانيا والتي 

30 
  

لي8ة وقد أظھرت حركة النقابات العمالية على الدوام شجاعتھا والتزامھا بحقوق ا'نسان من خ&ل تبن8ي وتطبي8ق عقوب8ات عم •
منھا الفع88ال م88ع الش88عوب ع88ن تض88ا ض88د اXنظم88ة القمعي88ة، وذل88ك ل}ع88راب وملموس88ة تقودھ88ا النقاب88ات عل88ى أرض الواق88ع

ھ8ي  س8حب ا�س8تثمارات وف8رض العقوب8ات ض8د إس8رائيلو وق8د أص8بحت ت8دابير حمل8ة المقاطع8ة. ول الع8المالمضطھدة ح8
  :الفلسطينية ومع المجتمع المدني الفلسطيني عموماً العاملة لطبقة النموذج اXبرز للتعبير عن تضامن النقابات العمالية مع ا

  

اتح8ادات النقاب88ات العمالي8ة ا�س8كتلندية، ا�يرلندي88ة والجن8وب أفريقي8ة باعتم88اد وتأيي8د إج8راءات حمل88ة المقاطع8ة بش88كل قام8ت  •
التأيي8د ھ8ذه ا�تح8ادات يعك8س  المقاطعة من جانبواعتماد إجراءات ذلك مراجعة الع&قات مع الھستدروت، في حازم، بما 

 .العمالية حول العالممن جانب العديد من النقابات المتصاعد لمقاطعة إسرائيل 

الم، اھتمامھ8ا بن8داء الحرك8ة النقابي8ة أنح8اء الع8مختل8ف ف8ي  ،لقد أبدت النقابات العمالية، وبشكل خاص نقاب8ات عم8ال الم8وانئ •
2010،31م88ن حزي88ران الس88ابع الفلس88طينية ال88ذي ص88در ف88ي 

وال88ذي دع88ا إل88ى اتخ88اذ ت88دابير فعال88ة وملموس88ة لمن88ع التج88ارة  
ال8ذين ك8انوا وذلك كرد على المجزرة ا'سرائيلية بحق عمال ونش8طاء ا'غاث8ة ا'نس8انية  ،ا'سرائيلية عبر الموانئ البحرية

ط8ن م8ن  5000حاوي8ة ت8زن م8ا يق8ارب  500أكثر من عمال الموانئ السويدية  ت نقابةوقد منع. على متن أسطول الحرية
حزي88ران  23البض88ائع خ88&ل أس88بوع واح88د م88ن الفعالي88ات ض88د التص88دير وا�س88تيراد إل88ى وم88ن إس88رائيل ال88ذي انطل88ق ف88ي 



2010.
32
الو�يات المتحدة بتمرير اقتراح ي8دعم  –في كاليفورنيا عمال أحواض السفن تحاد �  10 ع المحليالفر فيما قام 

 24وا�متن88اع ع88ن تفري88غ س88فينة ش88حن إس88رائيلية لم88دة اتخ88اذ ت88دابير ص88ناعية م88ن خ88&ل تنفي88ذ اعتص88ام عم88الي ومجتمع88ي 

33ساعة،
34.دو�حقا رفض السماح لوفد قنصلي إسرائيلي من حضور اجتماع مع ا�تح8ا 

وكان8ت نقاب8ات العم8ال ف8ي مين8اء  
.2010حزي8ران  23كوشين في الھند قد امتنعت عن تفريغ سفن الشحن ا'سرائيلية منذ 

35
انض8م لھ8ذه الحمل8ة الھام8ة كم8ا  

، نقابات عمال الموانئ النرويجية، واتحاد عم8ال النق8ل  Liman- Is أي اس –ليمان  الموانئ التركي اتحاد عمال كل من 
والتي كانت رائدة في مقاطعة التجارة ا'سرائيلية عب8ر البح8ار ف8ي  ،)SATAWU( في جنوب أفريقيا وا�تحادات الحليفة
تفري8غ س8فينة ش8حن إس8رائيلية ف8ي مين88اء ديرب8ان، وذل8ك احتجاج8ا عل8ى الح88رب م8ن خ8&ل رفض88ھا  2009ش8باط م8ن ع8ام 

.وضد الحصارالعدوانية ا'سرائيلية على قطاع غزة 
36 

وفي تطورات أخرى متعلقة بالھجوم عل8ى أس8طول الحري8ة، ق8ام اتح8اد النقاب8ات العمالي8ة البلجيكي8ة بتبن8ي موقف8ا قوي8ا لص8الح  •
37حملة المقاطعة؛

38م8ع الھس8تدروت؛ ابتعلي8ق ع&قاتھUNISON 8يونيس8ون  ةالعم8ال البريطاني8 ت نقابةوقام 
 تفيم8ا قام8 

.لمقاطع8ةحمل8ة اال8داعم ل ابإع8ادة التأكي8د عل8ى موقفھUNITE، 8اXكبر، يوناي8ت  ةيطانيالبرالنقابة
39
كم8ا ق8رر اتح8اد عم8ال  

منطق8ة خالي8ة م8ن اXبارتھاي8د "حملة لجع8ل ك8ل بلدي8ة ف8ي جن8وب أفريقي8ا  إط&ق) SAMWU(البلديات في جنوب أفريقيا 
".ا'سرائيلي

40 
  

 ،وقفة حق –" يروس فلسطيناك"قادة فلسطينيون مسيحيون بارزون بإصدار وثيقة ، قام 2009 أولفي كانون  ،وفي تطور تاريخي
تج8اه حقيق8ة ا�ح8ت&ل  ق8ول كلم8ة ح8ق و�تخ8اذ موق8ف"والت8ي دع8ت الكن8ائس ف8ي جمي8ع أنح8اء الع8الم ل8ـ – ورجاء ومحبة إيمانكلمة 

العقوب8ات ض8د ف8رض س8حب ا�س8تثمارات وو قاطعةحملة الم ،بدون أي لبسو ،، وھذه الوثيقة تتبنى"ل^رض الفلسطينية ا'سرائيلي
 ا'يماني8ةالتضامن الرئيسية غير العنيفة، وھ8ي تح8ث المنظم8ات الدولي8ة ذات القاع8دة  ساليبمن أ باعتبارھا واحدة )BDS( يلإسرائ

وق8د أدى ". الس8&م واXم8نو ل8ةنحن نرى في المقاطعة وس8حب ا�س8تثمارات باعتبارھ8ا أدوات للعدا: "على تبني ھذا الشكل، وتؤكد 
   :حول العالم المجموعات ا'يمانيةجانب ذلك إلى عدد من ا'جراءات الھامة من 

  

ف8ي حزي8ران " يروس فلس8طيناك"في المملكة المتحدة بالتصويت بالموافقة على وثيقة  )تانتيةستبرو( قامت الكنيسة الميثودية •
.ا'سرائيلية غير الشرعية في اXراضي الفلسطينية المحتلة المستعمراتوبتطبيق مقاطعة على منتجات  2010

41 

ف8ي الو�ي8ات المتح8دة بإص8دار تقري8ر يوص8ي  )Presbyterian( قامت لجنة دراسة الشرق اXوسط في الكنيسة المش8يخية •
.ابير المناسبةوباتخاذ التد" يروس فلسطيناك"بتأييد وثيقة  بقيام الكنيسة 

42 
  

 2005ولدى استعراض النجاحات التي أحرزتھا حركة المقاطعة، فمن الواضح أن نداء المجتمع المدني الفلسطيني الصادر في ع8ام 

، مؤسس8ات مالي88ة عالمي8ة، نقاب8ات عمالي88ة فني88ة وثقافي8ةنج8وم : وجھ8ات فاعل88ة رئيس8ية اتي8تم التج8اوب مع8ه ھ88ذه اXي8ام م8ن قب88ل تي8ار
، وك8ل ھ8ؤ�ء ش8رعوا ف8ي القي8ام متع8ددي اXطي8افوأف8راد أص8حاب ض8مائر  ،جموعات دينية، أحزاب سياس8ية، حكوم8اترئيسية، م
 الفلس8طينيةي اللجن8ة الوطني8ة وب8ذلك تحي8ّ .بداية لعزل إس8رائيلك ، مما يؤكد أھمية ھذه الحملةعملية لتفعيل تبنيھم للمقاطعة بإجراءات

، في تطوير ھذه الحرك8ة م8ن أج8ل شكر كل شخص لعب دورا، مھما كان صغيراً ، وتود أن تبحرارة ھذه الجھودكل  لحملة المقاطعة
  .العدالة والمساواة في الحقوق

  

كيفي8ة تحوي8ل  وإل8ى ،الطريق لترجم8ة اXق8وال إل8ى أفع8التبين حملة مقاطعة إسرائيل، سحب ا�ستثمارات منھا وفرض العقوبات إن 
وخ&ل خمس سنوات، ف8إن حرك8ة المقاطع8ة الت8ي يقودھ8ا . الظلم إنھاءإلى  ؤدي فعلياً يأن  يمكنهفعل مؤثر الدعم العاطفي للعدالة إلى 

مباشرة من  لتقديرات ، وذلك وفقاً أكثر بكثيرقد حققت أكثر مما حققه الكفاح الجنوب أفريقي ضد اXبارتھايد في سنوات الفلسطينيون 
الض8وء ف8ي بداي8ة  الش8عب الفلس8طيني  ي8رىخ&ل الخمس سنوات المقبلة، تأمل اللجنة الوطنية لحمل8ة المقاطع8ة ب8أن . قادة ذلك الكفاح

يك، ومھ8ارات ، التش8با'ب8داع، ا�لت8زاموب8النظر إل8ى . ا'س8رائيلي والتنك8ر لحق8وق ال&جئ8ين واXبارتھايدنھاية النفق المظلم ل&حت&ل 
ح8ول الع8الم،  وش8ركاؤھاالتخطيط والمناصرة المبدئية لحقوق ا'نسان العالمية وللقانون الدولي التي يظھرھا ناشطو حمل8ة المقاطع8ة 

س8حب و مقاطع8ة إس8رائيل حمل8ة وم8ن أج8ل بق8اء اXم8ل حي8ا، لنكث8ف فعالي8ات. تتحق8ق بالت8دريجوف ھذه التطلع8ات س8 نا واثقون أنفإن
 !م بالحقوق الفلسطينيةلتمتثل للقانون الدولي وتس ىتثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا حتا�س

 

القوى الوطنية وا�س�مية في فلسطين، ا�تحاد العام لعمال فلسطين،  :لمقاطعةلاللجنة الوطنية  ات والمؤسسات أعضاءالمنظم*
ات ا�تحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شبكة المنظمات ا�ھلية الفلسطينية، الھيئة الوطنية للمؤسسات ا�ھلية الفلسطينية، اتحاد النقاب

بات المھنية في فلسطين، ا�ئت�ف الفلسطيني العالمي لحق العودة، مبادرة الدفاع عن فلسطين وھضبة الجو�ن المستقلة، مجمع النقا
تحاد العام المرأة الفلسطينية، اتحاد المزارعين الفلسطينيين، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، ا�السورية المحتلتان، 

الحملة الفلسطينية للمقاطعة ا�كاديمية والثقافية �سرائيل، اللجنة الوطنية العليا �حياء ذكرى  اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية،
النكبة، ا�ئت�ف ا�ھلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ا�ئت�ف من أجل القدس، اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية، 

  .باب في مخيمات ال�جئين الفلسطينيينالراصد ا�قتصادي الفلسطيني، واتحاد مراكز الش
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