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أتبعناهاوقد لبنان،ـــ"إسرائیل"تلّقیناها أثناء نشاطنا في حملة مقاطعة داعمي أسئلةٍ ةُ جملفي ما یأتي
، 2002من أدبّیات الحملة منذ العام أخوذٌ هنا مه أّن كثیرًا من المعلومات ذكرُ الجدیرُ . لإلجابةاقتراحاتٍ ب

الصادرة عن " قاطعوا"وفي نشرة ،"اآلداب"بعُضها ُنشر في مجلة (ناشطیهالبعضسابقةٍ ومن كتاباتٍ 
).اللبنانیتین" األخبار"و" السفیر"وفي جریدتي ،الحملة

ن نحن؟ـ مَ 1
. في لبنان" إسرائیل"مقاطعة داعمي حملةُ :نااسمُ 

تعتمد المعلوماتِ عربّیةٍ شعبّیةٍ وكانت أّوَل مقاطعةٍ .2002العاممجازر جنین، ربیعَ انطلقت الحملة عقبَ 
:أهمُّهاعدیدةٍ نا ألسبابٍ اخترنا اسمَ . يّ صهیونشركاٍت معّینٍة مع الكیان الالموثّقة التي تفضح تواطؤَ 

شركاٌت فعًال إذ ثّمةا،لنا الحًقا خطؤُ وقد تبّینَ .في لبنانإسرائیلّیةً ال شركاتننا ظنّنا أنْ أ) أ
.1بطرٍق ملتویةاألقطار العربّیةوبعَض لبنانَ دخلُ ، تَ ولومینوسإسرائیلّیُة التصنیع، كسینیروم

ن مِ ه وحاملي جنسّیتِ الصهیونيّ الكیانِ ، باستثناءِ اأو أدیانً بالًدا أو جنسّیاتٍ نا لیس أن نقاطعَ أّن هدفَ )ب
التعّصب ضّد نزعَة يأو المذهبّي، وتقوّ ناَخ الطائفيَّ ز المُ فمقاطعٌة كهذه قد تعزِّ .العربالفلسطینیینغیرِ 

.التي ُجبل بها الصهاینةینة العنصرّیة أو الطائفّیةاألجانب، فتأتي مقاطعتُنا من الط
،یهاإلاحتجاجٍ بهدف المقاطعة في ذاتها، بل لتوجیه رسالِة معّینةً قاطع شركاتٍ تال ذكُره أّن حملتناالجدیرُ 

مبادئ حقوق اإلنسان لو للقانون الدوليّ ةالصهیونیّ ها مع االنتهاكاتئتواطعلیها من أجل وقفِ لضغطِ ول
وعلى حقوقِ نانا وشعبِ نا وأمنِ نا ووطنِ لكي تحظى برضانا كمستهلكین وكأناٍس حریصین على قیمِ اشرطً 

.اإلنسان في العالم أجمع

1 :قاھا من حملتناراجع التقریر الذي أعّده بسام القنطار حول شركات اللیزر اإلسرائیلّیة الموجودة في لبنان، وقد استند فیھ بشكل كبیر إلى معلومات است
http://www.al-akhbar.com/node/98920



العقوبات علیها منها وفرضِ االستثماراتِ مقاطعة إسرائیل وسحبِ ركةح"، ومع االنطالقة العالمّیة لـ مع الوقت
العام المجتمع األهلّي الفلسطینّي صیفَ ه غالبّیُة منّظماتِ الذي وّجهتْ النداءِ رَ إثْ )" BDS-أس. دي. بي(

)هلمقاطعتِ وأ(ذلك ألّن الفّنانین الداعمین للعدّو . العالمّیةالِفرَق الفنّیةَ لَ تطّور عمُلنا لیشمَ إلى العالم،2005
نا هذا، وتنّسق حملتُ .كبیرالذین ال یتوّجهون إلى جمهورمن الناسبكثیرٍ بشكٍل أعظمَ )هأو ضدَّ (یرّوجون له 

لها أراضيَ احتالِ )أ: طعة إسرائیل لألسباب اآلتیةبمقاتطالبُ المذكورة التي ةالعالمیّ الحركة تنسیًقا حثیثًا مع 
راهم وقُ دیارهم ها الفلسطینیین من العودة إلى منعِ ) ، ج1948ِزها العنصرّي داخل فلسطین تمیی)، بةً عربیّ 
.وبعدها1948دوا منها خالل نكبة رّ التي شُ دنهمومُ 

من النهر إلى فلسطین عربّیةٌ أنّ الصهیونّي، بل تعتبرُ نا ال تعترف بشرعّیة الكیان حملتُ : مالحظة مهّمة
.على الكیان الصهیونّي الالشرعّي الغاصبفي أدبّیاتنا یحیلُ " إسرائیل"لكلمة رٍ كْ وكلُّ ذِ .البحر

من المقاومة المسّلحة؟ـ هل المقاطعة بدیل2
. بأسلوٍب واحٍد من المقاومة، بل بتضافر أشكاٍل متعّددٍة منهاانتصر على جّالدهال ت،، إجماًال بو لشعا. أبًدا

، وشاّبٍة في األغلب؛ في حین أّن المقاطعة ، ومقدامةٍ متفانیةٍ المقاومة المسّلحة، عادًة، هي من ُصنع قّلةٍ 
الطفَل والمسنَّ والعامَل تْشملُ قد لكاّفة فئات الشعب المشاركَة في العمل المقاوم، ألنهاوتتیحُ أوسُع جمهوًرا، 

والغنيَّ والفقیَر والمتعّلم واألّمّي، ذكوًرا وٕاناثًا، وبصرف النظر عن توافر أجواء والمهندَس والمزارَع والطبیبَ 
استهالك منتوجاٍت إسرائیلّیٍة أو داعمٍة ، على، مثًال ُیْجبرناأنال أحد یستطیعف:الحرّیة السیاسّیة في البالد

أو على حضور حفالٍت لفرٍق أحیت ،فّنانین مرّوجین للصهیونّیةشراء أسطواناتِ نّي، أو علىیان الصهیو للك
داخل بلداننا، أو حتى في عّز االستبداد على ذلك حفالٍت هناك فغّضت النظَر عن االحتالل؛ ال أحد یجبرنا

.مع العدوّ " صلحٍ "في ظّل معاهدات 
وحسب، بل هي) اعمومً والعربيّ الفلسطینيّ (من أشكال النضال الداخليّ شكًال رئیًساالمقاطعة لیستإنّ ثمّ 

اعتماد الكیان الغاصب على ا إلى نظرً وذلك ا،وتأثیرً ةً مع حقوقنا فاعلیّ األمميِّ أشكال التضامنِ أكثرُ كذلك
امة نظامه العنصرّي من أجل إدوالثقافيّ واألكادیميّ والدبلوماسيّ السیاسيّ ة والدعم الغربيّ التجارة الدولیّ 
إلى شعوب العالم من أجل نا لیصلَ تِ أمّ ى حدودَ یتخطّ 2005عاَم المقاطعة نداءَ فإنّ وبذلك،.واالستعماريّ 



) األبارتهاید(العنصريّ الفصلِ نظامِ في تقویضِ بتلك التي أسهمتْ شبیهةٍ " إسرائیل"على شاملةٍ عزلةٍ فرضِ 
.في جنوب أفریقیا في نهایات القرن الماضي

عملناـ ممّیزاتُ 3
:ان مترابطان، نحاول أن نثابر علیهماأمران أساسیّ یمّیز عمَلنا 

ولذا یْصعب إعداُد . هاوصفقاتِ منتوجاِتهافأخباُر الشركات تتبّدل بسرعة، والسّیما في ما یخصُّ . المتابعة)أ
بالشركات التي دوريٍّ ملحقٍ وٕاصدارُ ،كّل المستجّداتومن هنا َوجبْت مالحقةُ . ومكانزمانٍ قائمٍة تصلح لكّل 

ة ، مع التنسیق قدر المستطاع مع حركة المقاطعة العالمیّ وباألسباب الموجبة لذلكفي لبنان ها نقترح مقاطعتَ 
.)G4Sكشركة (ة بلدانفي عدّ ودةٍ جمو ةٍ عالمیّ في استهداف شركاتٍ 

ع من طبْ ذلكال صدقّیة للمقاطعة من دونه، على الرغم مّما قد یؤّدي إلیهإذ .الدقیق والعلميّ التوثیق) ب
للقول إنّ سندَ وال. ، الزعُم أّن مسحوق آرییل جاء على اسم آرییل شارونیجوز، مثًال فال ."النخبوّیة"ـ عملنا ب

أما ستاربكس، المستهدفة بمقاطعة بعض .2"ال مّكةال محّمد"تعني )مقلوبًة من الیمین إلى الیسار(كوكاكوال 
كما )ال سیاسّیة" (عمالنّیةٍ لتحّدیاتٍ "الناشطین، فقد حّلت عقوَدها مع دولة العدّو، وأغلقْت فروَعها هناك

رئیسها تصریحاتأنّ بجزمْت و ،3للحكومة أو الجیش اإلسرائیلیینأّي دعمٍ وصّرحْت بأنها ال تقّدمُ ، زعمتْ 
ال غیر؛ كما تَبّین أّن الرسالة التي ُزعم أّنه أّید فیها ه الشخصيِّ تعّبر عن رأیِ 2002عام المؤّیدة إلسرائیل

.4آخركتبها شخٌص 2006إسرائیل عامَ 

نا؟ـ ما مصادرُ 4
إندبندنت، لوموند، ذا غاردیان، ذا تیلیغراف، ذا ما والسیّ (الدورّیات الغربّیة . هامواقُع الشركات نفسِ 

وخصوًصا (الوكاالت األجنبّیة ). إنترناشونال هیرالد تریبیون، ذا واشنطن بوست، ذا نیویورك تایمز

2 http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/32375alsh3er.jpg
3 http://news.starbucks.com/article_display.cfm?article_id=200
4 http://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/6103/

ألف باوند 100بسبب تبّرعھا بأكثر من ، مثًال كّي للعراق وأفغانستان قد یختارون االستمراَر في مقاطعة ستاربكسومع ذلك فإّن رافضي االحتالل األمیر
.من القھوة للصلیب األحمر األمیركّي لتوزیعھا على قوات االحتالل ھناك



الجرائد ). ، بشكل خاّص هاارتس، جیروزالم بوست(الجرائد اإلسرائیلّیة ). األسوشییتد برس وفرانس برس
:ًداوالمواقع اآلتیة تحدی. مواقع حمالت المقاطعة في العالم. ةالعربیّ 

www.bdsmovement.net
www.boycottisraelnetwork.org
www.bdsarabic.net
www.pacbi.org

؟وداعمیها" إسرائیل"نا على مقاطعتُ هل تقتصرُ ـ 5
فیه إنساٌن أو مجموعٌة من المقاطعة فعٌل دیمقراطّي، یعّبرُ . ن یشاءء، ومكان أن یقاطع ما یشاأيٍّ من حقِّ 

تستهدفغیر أّن حملتنا . و زعیٍم أو فّناٍن أو كاتٍب ماأشركٍة أو بلٍد البشر عن الغضب واالستیاء من أداءِ 
فرٍد أيِّ حملٍة أخرى، وال حقَّ كان في تأسیسِ أيٍّ ذلك حقَّ وداعمیها، ال غیر، من دون أن ینفيَ " إسرائیلَ "

منضٍو في حملتنا في أن یكون جزًءا من حمالٍت أو أحزاٍب أو جمعّیاٍت أخرى، سیاسّیٍة أو بیئّیٍة أو فنّیٍة أو 
.، ما لم یتعارْض ذلك مع أهداف حملتناأو ثقافّیةاجتماعّیة

نا؟ـ ما أهدافُ 6
ةً فاعلیّ أكثرَ بسبلٍ العربّیةوالمقاومةِ فلسطین، من اإلسهام في دعمِ الدوليّ الجمهور الواسع، العربّي و تمكینُ )أ

.ناألخیریْ نالفعلیْ ةدون التقلیل من أهمیّ من ، االستنكاربیاناتٕاصدار التظاهر و دمن مجرّ اوتأثیرً 
يِّ عیش بالسالح وحده، وال بالدعم المادّ یال هذا الكیانف. كیان العدوّ الماّدّي والمعنوّي لممن الدعالتخفیفُ ) ب

من ماكلِّ الدعایة، و العالمّیة، و والتجارة االستثمارات عیش أیًضا بفضلِ یفقط، بل دول العالمالمباشر من 
ومن هنا . والتقّدمحضارةِ واللفّن والعلمِ ل" لةً بْ قِ "لسیاحة واو والعمل رواالستثمابلًدا مرغوًبا للهجرةهُ یجعلَ ه أنشأنِ 

في تقویة االقتصاد إلى شركاٍت أسهمْت طوال عقودٍ ) 1998عام (یلّیةً منُح الحكومة اإلسرائیلّیة جوائَز یوب
ومن هنا أیًضا حرُصها .5...)،ساره لي، لولایر، موتوروال، جونسون آند جونسوندانون، ه، لتنس(اإلسرائیليّ 

فّناني العالم عدَم االلتفات إلى دعوات أو عبر تمویل جمعّیاٍت تناشدُ ؛6على محاربة المقاطعة بالقوانین

5 http://www.inminds.co.uk/boycott-jubilee-awards.html
6 http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/22876/Default.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_for_Prevention_of_Damage_to_State_of_Israel_through_Boycott



ةً علیهم أجوًرا سخیّ رُض تعْ بل ،داخل الكیان الغاصبسیاحّیةٍ هم في جوالتٍ علیهم مرافقتَ وتْعرُض ،المقاطعة
.في الكیانإقامة عروضٍ هم على موافقتِ یهم للمقاطعة و في حال تحدّ 

حدوثِ دِ ها بمجرّ سیاساتِ بتغییرِ رفي التفكیخاّص، تبدأُ الشركات االستهالكّیة، بشكلٍ ذكُره أّن الجدیرُ 
د بالمخاطر التي قد تهدّ امحفوفً عمًال االستثماُر فیها أو عندما ُیعتبر،7ها الصافیةفي أرباحِ بسیطٍ انخفاضٍ 

بأّن المقاطعة إذا اقتنعْت " إسرائیل"ا ثنُیها عن العرض في أما الفرقُ .8هاأرباح
جنوب أفریقیا ونجح في الهند زمَن غاندي،فيه نجحبالقهر؛ وبأّن تطبیقوٕانسانّي ال ُیفرُض أخالقيٌّ مبدأٌ 

في الفرق الفنّیة عن أداء عروضها ه قد یؤتي ثماَره إذا ازدادت وتیرُة تراجعِ وبأنّ ؛العنصريّ فصلأثناء ال
.تها وجرائمهااحتاللها وعنصریّ لرفع أكالف"إسرائیل"

ـكیان العدوّ لةغیر الداعمالمنتجاتو المحليّ نتاجاإلتشجیعُ ) ج

؟"إسرائیل"ـ دعم الشركات لـ ما هي معاییرُ 7
2002وّقعْت كوكاكوال عام فمثًال . الفلسطینیینمن"ُطّهرتْ "في أراضٍ " وتطویرثٍ بحمراكزِ "بناُء مصانع وـــ

تین فلسطینیّ على قریتینالمقامةِ كریات غات، مستعمرةفي جدیدٍ ا مع حكومة العدّو الفتتاح مصنعٍ قً اتفا
على حساب سّكانها اواقًعا كریات غاتبما یكّرُس ،9)عراق المنشّیةالفالوجة و (مهّجرتین
التي تعّرضْت ة الفلسطینیّ النجد سدیروت، أْي بلدةِ مستعمرة موقٍع لها في أبرزَ له فبنتْ تأما نس. یناألصلیّ 

هناك مصنًعا ضخًما ومركًزا للبحث ) اإلسرائیلّیة" أوسم"بالشراكة مع (، وشّغلْت 1948لتطهیر عرقّي عام 
طنین طبًعا، ال حیاِة المستو حیاِة آالفِ ...للحیاةالفقیرة قابلةً المستعمرةوالتطویر، فأسهمْت في جعل هذه 

.10ان الفلسطینیین األصلیین الذین ُهّجروا من بیوتهمالسكّ 
رفع من الماَل في حسابات المصارف اإلسرائیلّیة، ویَ فهذا الشراء یضخُّ . فیهاشراُء شركاٍت إسرائیلّیة أو أسهمٍ ــ ـ

. لها توزیًعا أكبَر ودعایًة أعظَم على المستوى العالميّ قیمة الشركات اإلسرائیلّیة على البورصة العالمّیة، ویقّدمُ 

ةً ا عالمیّ عقودً بالمستعمرات المحیطة بھا، خسرتْ الذي یریط القدسَ ) الترام(ر الخفیف طة في مشروع القطا، المتورّ الفرسنیة، مثًال " فیولیا"شركة 7
.2008ھا في نوفمبر ة حملة ضدّ ملیار دوالر منذ إطالق حركة المقاطعة العالمیّ 15ر بأكثر من تقدّ 

ment.net/activecamps/veoliaalstomhttp://www.bdsmove
في االسمعة وبالتالي تقلصً تعاني سوءَ ةشركة صودا ستریم اإلسرائیلیّ سة تقدم النصح واإلرشاد للمستثمرین أنّ مؤسّ على سبیل المثال، قّدرتْ 8

. ة لھاالمحتلة واستھداف حركة المقاطعة العالمیّ ة الفلسطینیّ يضاة في األرفي مستعمرة غیر شرعیّ وجود مصنعھا االستثمارات فیھا بسبب 
sodastream-on-latest-http://seekingalpha.com/article/910411

9 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A9
10 http://www.adabmag.com/sites/default/files/boycott/5.pdf



وأّن جونسون آند ؛11ةالمالیین من الدوالرات في شركات إسرائیلیّ مئاتِ ومن األمثلة أّن جنرال إلكتریك تستثمرُ 
له اشترت توأّن نس؛12ملیون دوالر400اإلسرائیلّیة بـ ویبستربیوسنسشركة 1997عام جونسون اشترت

2005وأّن كوكاكوال اشترت عام ؛13ورّوجْتها في األسواق العالمّیةة أوسم اإلسرائیلیّ من شركة % 50أكثر من 

.ةاإلسرائیلیّ " مخمرة تیفور"من نصف أسهم أكثرَ 
لكوكاكوال في الرئیسةُ المكاتبُ ، تدعمفمثًال . وصهیونّیة"خیرّیة"إلى جمعّیات تقدیُم دعٍم ماليٍّ مباشرــ ـ

الذي َیْدعم الجالیَة الیهودیَة في "الموحَّد في أتالنتا الكبرىاالتحاد الیهوديّ "فرَع ) أتالنتا(الوالیات المتحدة 
من مصاریف ضخمةً المعلوم أّن نسبةً .هناك) الیهود طبًعا("إعادة توطین الالجئین"عبر الكیان الصهیونيّ 

طائلًة على الدولة، أمواًال ات الخیرّیة توّفرُ ؛ ولذلك فإّن الجمعیّ مجهود الحربيّ الالحكومة اإلسرائیلّیة تذهب إلى 
.االستیطان والعسكرها على التركیز على بما یساعدُ 

، جنرال إلكتریك تصّنع محركاِت فمثًال . تناوأمّ ، ولو عن غیر قصد، في الحرب المباشرة على شعبنااإلسهامُ ـــ
قتل اسُتخدمْت في وهذه جمیُعها .14واألباتشي16ف إوالـ ، وِقطًعا لطائرات الفانتوم "إسرائیل"طائرات داخل 

) 9ــدي ـ(ا كاتربیلر فإحدى جّرافاتها أمّ . ر البیوت في فلسطین ولبنانیدمفي تو ،المقاومةوقادةِ المدنیین
رایتشل كوري أثناء محاولتها منَع جرف األمیركّیةَ حّطمْت عظاَم الفلسطینیین داخل بیوتهم، وسحقت المناضلةَ 

ها مقاطعتُ ولذا تتمّ ؛بعد أربعة أّیام من أعمال الجرف2002في رفح، وسّوت مخّیَم جنین باألرض عام بیتٍ 
.والتدمیرالقتلفيها تخدمَ ستلتشتریهاإسرائیلأنّ لمتعْ كانت ألنها 

في "بینال النحت"1996عام فیلیب موریسمّولتْ فمثًال . وتربوّیةرعایُة نشاطاٍت فنّیٍة وریاضّیٍة وثقافّیةٍ ـــ
فقط، یهودٍ ـــ "فّنانینقریةِ "إلى وحّولها الصهاینةُ 1948تعّرضْت للتطهیر العرقّي عام عین حوض، وهي بلدةٌ 

!بالطبع
الناتٍ ، إع2002جنین عام د مجزرةِ نشرْت مایكروسوفت، بعیْ مثًال : التعبیُر علًنا عن دعم الجیش والحكومةـــ

.15"لجیش الدفاع اإلسرائیليّ من أعماق قلبها"تل ابیب تعّبر فیها عن امتنانهافي منطقة

11 http://itrade.gov.il/us-chicago/2012/09/05/ge-invests-in-israeli-start-ups-in-healthcare-and-imaging/
12 http://www.ilsi.org.il/companies_life_science_company.asp?ID=726
13 http://osem.co.uk/about
14 http://www.ge.com/il/
15 http://www.inminds.com/boycott-news-0022.html



إسحق رابین الصهیونيَّ ، السّفاحَ 1996نحْت فیلیب موریس، سنة مَ : مثًال . هاالصهیونّیة أو قادتِ رویجُ ـ تــ
جیش من "بإنتاج لعبٍة تمّثل 2000هاسبرو عامَ كما  قامت شركةُ .16"الحرّیة الوطنّیةجائزةَ "

نموذجٌ نديّ أّن هذا الجفي العالمطفلي عقل ال، فطّبعْت ف16م ة أبندقیّ وبًدا بالقنابلمزوَّ "اإلسرائیليّ الدفاع
نفُسها قد اعتبرْت، في لعبتها الشهیرةوكانت الشركةُ هذا، (17والعربيّ الفلسطینيّ "اإلرهاب"في وجه للبطولة

لكنها تراجعْت بسبب احتجاج أنصار خالًفا لإلجماع الدولّي، إسرائیل، عاصمةُ المحتلة أّن القدس ،مونوبولي
.)فلسطین في الغرب

؟"إسرائیل"یدعم شيءٍ كلَّ هل نقاطعُ ـ8
: إذا تعّذر ذلك، فلنعتمد التكتیكْین العملّیْین اآلتیْینلكنْ . طبًعاهذا هو المأمولُ 

. م إلى ذلك سبیًال قاطعوا ما استطعتُ ) أ
ما وال حرماَن الناس من ملّذات العیش، وٕانّ "،التعجیز"فلیس هدُف المقاطعة . السّیئقبلَ قاطعوا األسوأَ ) ب

ـــ بعملّیة هكثیًرا في حیاة الناس ولكنّ أخرى بما ال یؤّثرُ بسلعةٍ ...) أوأو ثقافّیةٍ تجارّیةٍ (سلعٍة استبدالُ هدُفها 
.العالمّیة" هسمعتِ "یؤّثر كثیًرا في اقتصاد الكیان الصهیونّي وتراكمّیة ـــ

ُمَعّدات من الغذاء والدخان وألعاب األطفال و :شركاٍت معّینًة تغّطي مجاالٍت شّتىفي أبحاثنا هذا، وقد حّددنا 
.التجمیل واإللكترونّیاتإلى األدوات المنزلّیة ومستحضراتِ وصوًال ،الهندسة والمالبس

؟كیان العدوّ لشركات الداعمة لهذه اـ هل هناك بدائل ل9
في أكثر المجاالت، وبخاّصٍة في ما یتعّلق بالسلع االستهالكّیة، كالطعام والشراب والمالبس البدائل متوافرةٌ 

و أبدائُلها شّحتْ ولوكیان العدوّ لالداعمةِ عن نقد الشركاتِ فالتوقّ ه ینبغي عدُم ومع ذلك، فإنّ . والدخان
یدفعْ لم، إنْ محتمللٍ بدیالطریَق أمام نشوءِ یسّهلُ ه في ذاتِ النقد هذا؛ ذلك ألنّ "جودةً "انعدمْت أو كانت أقلَّ 

.ها للكیاندعمِ إلى إلغاءِ تلك الشركاتِ ب

16 http://www.civilrightsmuseum.org/?page_id=580
17 http://www.amazon.com/Joe-Foreign-Soldiers-Collection-Israeli/dp/B001BQ8QY4
http://www.kassioun.org/html/258/258-14.html



كما أّن بعض الشركات . بالدعایة لهاهمَ تّ تُ كي ال ،البدائلَ في بیاناتهاكرَ تذْ أالّ تفّضل الحملةُ : مالحظة مهّمة
موّظفیها؛ وأيُّ دعایٍة لها في مجال الصّحة، أو البیئة، أو معاملةِ سّیئٍ ذاُت سجلٍّ الداعمة للعدوّ غیرِ 

.ها غیُر معنّیٍة بهذه األمور الحیوّیةوكأنّ سیصوِّر المقاطعةَ 

قوانینَ نا لفرضِ نا وحكوماتِ على نّوابِ بنا أن نضغطَ رَ الشعبّیة؟ ألیس أجدعبر التوعیةـ لماذا المقاطعة10
للمقاطعة؟

األربعینّیات من القرن لها في نهایة الداعمةِ والشركاتِ " إسرائیل"رضْت جامعُة الدول العربّیة مقاطعةَ حین فَ 
مسارَ غیر أنّ . ملیار دوالر96التسعینّیات بحوالى ّدرْت خسائُر الكیان الصهیونّي حتى بدایة الماضي، قُ 

التوقیع بعدهذروتَ بلغَ و ة كامب دایفید بین مصر والعدّو،بتوقیع اتفاقیّ الذي بدأـــةة العربیّ الرسمیّ " التسویة"
ه نوادي عربة بیةِ ثم اتفاقیّ ،الفلسطینّیةالتحریرِ العدّو ومنظمةِ هذا بین 1993أوسلو في أیلول تيْ على اتفاقیّ 

فع كثیًرا من األنظمة العربّیة إلى إنهاء القطیعة العربّیة، ودَ الرسمّیةَ أضعف المقاطعةَ ـــيّ األردنالنظام وبین 
ة العربّیةبسبب المقاطعة الرسمیّ فیهالتي لم تكن موجودةً الشركاتُ إلیهدخلتْ ف. هذا الكیانمع) ةالعلنیّ (
التي لم تكن موجودةً دخلت الشركاتُ أيْ : العكُس ؛ كما حصل...)له وتویوتاتونسكوالوبیبسي كماكدونالدز (

في والفّنّي تشّقق جداُر التصّدي للتطبیع التجارّي والثقافّي و .إلى هذه األقطار)ككوكاكوال(ة في األقطار العربیّ 
كما تبّین أّن ). ...سوریا،قطر، اإلمارات، س، األردن، المغرب، موریتانیا،مصر، تون(ةالعربیّ البلدانبعضِ 

وهم ما (المقاطعة طوال سنوات المقاطعة الرسمّیة العربّیةبثقافة كافیةٍ على درایةٍ لم یكونواالعربمنكثیرین 
هم سارعوا إلى شراء منتوجات الشركات الداعمة للعدّو بل كانوا مجبرین علیها، بدلیل أنّ ،)لألسفكذلكزالوا

!رودها إلى أسواقهمد و بمجرّ 
: نهذا یقود إلى استنتاجیْ و 
ة إلى تعزیز القناعة األخالقیّ لیصلَ القوانین من أعلى" فرض"ى مسألةَ ضرورة خلق وعي شعبّي یتعدّ )أ

.بالمقاطعةةوالمبدئیّ 
ـ ــبدوره ـــبالضغط الشعبّي، الذي لن یتمَّ ه على األرجح، إالّ ، هو نفسُ ن یتمَّ القوانین من أعلى لّن فرَض إ) ب
.بثقافة المقاطعةشّبعبالتإالّ 



!أعطونا اللوائح...سنقاطع، لكنْ ـ 11
. المقاطعةناشطي، ال أن یعتمدوا على ةَ األفراُد المسؤولیّ 

صلوا بنا للتیّقن منالیوم قادرون بأنفسهم على التفتیش عن المعلومات، ویستطیعون بعد ذلك أن یتّ كثیرون
: ضاف إلى ذلك ما سبق ذكُرهی. أوسعأو للتنسیق مع اآلخرین في تنظیم حمالتٍ أو مصادرهمهممعلوماتِ 

.ها أحیاًنااللوائح جزًءا من صدقّیتِ ُیفقد بعَض األمُر الذيالمعلومات عن الشركات بسرعة، وهو تبّدلُ 

؟في السابقلمقاطعةُ نجحت اـ هل 12
الهنَد من ) أساًسا(لقد سبق للمهاتما غاندي أن قاد حملًة لمقاطعة البضائع البریطانّیة، وحّرر بالمقاطعة 

) األبارتهاید(العنصرّي الفصلِ نظامِ األفریقّي في إطاحةِ ونجح نلسون ماندیال والمؤتمُر الوطنيُّ . االستعمار
األمیركیون في حدة، نجح األفارقةُ وفي الوالیات المتّ .االستثمارات منهالنظام وسحبِ العالم وراء عزلِ بحشدِ 

حركةِ نجاحِ مقاطعة نظام الباصات العنصرّي في أالباما في خمسینّیات القرن العشرین، وكان ذلك بدایةَ 
.بقیادة مارتن لوثر كنغ جونیورالحقوق المدنّیة

قد الثاني في الماضي، أبرُزها في مصر في العَ كثیرةٌ العربّي فقد كانت هناك عملّیاُت مقاطعةٍ الوطنأما في
رم التونسي ضّد ، ومع أشعار بیْ مستقلّ وطنيٍّ سعد زغلول بناَء اقتصادٍ من القرن العشرین، مع محاوالتِ 

الصهیونيّ والتغلغلِ االستعمار البریطانيّ ضدّ ةُ الفلسطینیّ ةُ النضالیّ شهدت الحركةُ كما . االستعمار البریطانيّ 
. 1987عامَ ة األولىوفي االنتفاضة الشعبیّ ،الماضيات القرنِ في ثالثینیّ رةً ومؤثّ ضخمةً مقاطعةٍ حمالتِ 

بسبب % (50ة نغ في السعودیّ مبیعات بیرغر كِ إلى تراجعِ 2002وقد بّینْت حملتُنا أّن المقاطعة أّدت عامَ 
، وانخفضْت مبیعاُت ماكدونالدز في مسقط )افتتاحها فرًعا في مستوطنة معالي أدومیم من بین أسباب أخرى

2003، وأغلقْت ستاربكس فروَعها في الكیان الصهیونّي في نیسان %65بنسبة 2003في كانون الثاني 

متواطئةٍ شركاتٍ من حرمانِ BDSة حركة المقاطعة العالمیّ نتْ وتمكّ "!).عمالنّیةتحّدیاتٍ "ذلك إلى عازیةً (
كما.الدوالراتملیاراتر بتقدّ مجزیةً عقوًدا...) ،G4Sفیولیا، ألستوم، (للقانون الدوليّ " إسرائیل"انتهاكات مع

ردُ نسْ أكبرَ اتٍ نجاحمن تحقیقة االقتصادیّ الریاضّیة و ة و والكنسیّ والفنّیة واألكادیمّیةتمّكنت المقاطعة الثقافّیة
.فیما بعدمنهاقلیًال 



2002قناها في لبنان بین ربیع نشر الوعي فنستطیع أن نستند إلى بعض اإلنجازات التي حقّ أما على صعیدِ 

من البلدان المجاورة، ووصلْت إلى عددٍ ي فنا بعشرات األلوف في لبنان، بلفقد انتشرْت كتیّباتُ . 2005وشتاءِ 
العالم، عمر البرغوثي، فلسطین و في  "إسرائیل"وذهب أحُد قادة مقاطعة . بعض الجالیات العربّیة في المهجر

قبل نداء المجتمع "بل "... ُل وأهمُّ حملٍة شعبّیٍة منّظمٍة خارج فلسطین المحتّلةأوّ "ها نا بأنّ إلى وصف حملتِ 
18!أیًضا2005عام " هنفسلفلسطینّي المدنّي ا

ین في الشركات الداعمة للعدّو؟یّ فین والعاملین المحلّ الموظّ ذي المقاطعةُ ـ أال تؤْ 13
بین التعّرض من المتضّررین، الذین یتراوح الضرُر الالحُق بهمالمنتفعون من هذه الشركات أقلُّ بكثیرٍ 

كما أّن أصحابَ ).في فلسطین(العنصرّي ، والتمییزِ القتلِ البدنّیة، و واإلعاقةِ ،وتدمیر الممتلكاتللتهجیر
من استهالكِ ْضعفُ یُ فماكدونالدز مثًال الشركات الضخمة؛ بسبب منافسةِ سرونخْ یَ كثیًرا مااإلنتاج المحليّ 

).ةیّ والهمبرغر المحلّ الفولكالفالفل و (ة یّ المأكوالت السریعة المحلّ 
الموّظفین اللبنانیین مئاتِ استفادةُ ف.في المقاطعةالقومّي یبقى هو األساَس /الوطنيّ و غیر أّن الدافع األخالقيّ 

هذه الشركةمن جّراء استثماراتوالعرببالضرر الالحق بالفلسطینیینال تقاُس ، مثًال،من مصانع كوكاكوال
ةالیهودیّ ةالفدرالیّ "ّي عبر دعم صهیونها لالستیطان الدعمِ من جّراء و ،1966العاممنذفي الكیان الصهیونيّ 

.)االحتاللیدعم دولةَ صهیونيٌّ إطارٌ وهي("ألتالنتا الكبرى

ـ لماذا المقاطعة الفنّیة؟14
ستغّل ذلك یجرائمه، فسهم في التغطیة علىیُ كیان العدوّ الفرق الفنّیة العالمّیة بتقدیم عروضها داخلمألّن قیا

فّنانین یشّجعُ وهذا!"یتواصل، واعزفوا ما شئتمالقتلَ دعوا : "قولیتلك الجرائَم في العقول، وكأّنه "طّبعَ یل"
لثقافة والحضارة، ل"ِقبلةً "آخرین على تقدیم العروض هناك، األمُر الذي یزید من اعتبار الكیان الصهیونّي 

حین " للمقاطعة األكادیمّیة والثقافّیة إلسرائیلالفلسطینّیةُ الحملةُ "هوهذا ما وعتْ . ویزید من أرباح قطاع السیاحة

18 http://alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C28qpt893.htm&arc=data%5C2011%5C11%5C11-
28%5C28qpt893.htm



واألبارتهاید ل متواطًئا مع االحتالعمًال الكیان الغاصبالعالمّیة داخل ةَ أو الثقافیّ الفنّیةَ اعتبرت المشاركةَ 
.عالقة له بالسیاسةال"لفنّ من أجل االفّن "أّن بذریعةِ 

عروضِ فلقد دعْونا إلى مقاطعةِ . فّنانین دون غیرهموقد تخصُّ على أّن هناك أسباًبا أخرى للمقاطعة الفنّیة، 
ه ولدعوتِ ،"صّحيّ مجتمعٌ "بالقول إنها ه إلسرائیلالكومیدّي جاد المالح في مهرجانات بیت الدین لدعایت

لدى السابق مع والد الجندّي اإلسرائیلّي األسیر " تعاطفه"إلى زیارتها، ولـ ) كجیرار دوباردیو(انین الفرنسیین الفنّ 
). یال آالف المعتقلین العرب في السجون اإلسرائیلّیةمن دون أن ینِبَس ببنِت شفٍة ح(المقاومة جلعاد شالیط

) برایان مولكو(ل نا فرقة بالسیبو ال لعزفها في الكیان الغاصب فحسب، بل أیًضا ألّن مغّنیها األوّ قاطعْ كما
عن ) یس كوستیللولفإك(انین آخرین فنّ امتناعِ ووسطَ ،سطول الحرّیةمجزرة أبعْیدَ ، وذلكأّكد أنه یدعم إسرائیل

"إسرائیل"لتأسیس ینالمواجهة ألنها غّنت في الذكرى الستّ أما الرا فابیان فرفعنا معها سقفَ . هناكالعزف 
جیكّیة، بلصهیونّیةٍ سةٍ من مؤسّ تمّجد االستیطان، وتلّقت جائزةً نعومي شیمرةللشاعرة الصهیونیّ قصیدًة 

، فقطةفلسطینیّ ، ال ةة وسوریّ لبنانیّ ألراضٍ " إسرائیل"عن استمرار احتالل متغاضیةً ،"أحّبِك یا إسرائیل"وقالت
.استمرار عدوانها على شعبنا وشعوب المنطقةعن و 

تنا للمقاطعة الفنیة؟ـ ما هي استراتیجیّ 15
الرا (ینانین العالمیّ ، فبعثنا رسائل إلى الفنّ ةعالمیّ ال. اس. دي. بيركةلحي لبنان اعتمْدنا استراتیجّیًة مماثلةً ف

هم فیها على االمتناع عن تقدیم نحثُّ ...)شیلي بیبیرز،تهوتْ فابیان، جولي زیناتي، شارل آزنافور، ردْ 
غیر . رهمها الالجئین الفلسطینیین من العودة إلى دیاتها ومنعِ بسبب احتاللها وعنصریّ "إسرائیل"العروض في 

شبعا مزارِع عن مواصلتها إلى الیوم احتالَل فضًال ، 1948منذ العام بلبناننا على الظلم الذي ألحقْتهأننا رّكزْ 
أرِض الجنوبِ بقاءِ إ لبنان، و سیادةِ العمالء، وانتهاكشبكاتِ الغجر، ونشرِ الجزِء اللبنانيِّ من كفرشوبا و تالِل و 

.في أجساد أبناء شعبنابالقنابل العنقودّیة التي تنفجرُ ملیئةً 
ومن ،دولة العدوّ عشرات الفّنانین إلى إلغاء عروضهم في في دفعِ . أس. دي. بيوقد نجحت استراتیجّیةُ 

أّیار 31هذا كان قبل مجزرة أسطول الحرّیة في . ـ هیرون، وكارلوس سانتاناــغیل سكوت الراحل بینهم 
، هناكعن إحیاء عروضهم لنداءات المقاطعة، فامتنعوا بكثیر أكبُر بعدها فقد استجاب عددٌ أما . 2010

الموسیقّیة كالكسونز وغوریالز ساوند سیستم وذا بیكسیز، والمغّنیة والممثلة الفرنسّیة فانیسا أمثال الفرقِ 



ان القدس السینمائّي في مهرجالن المشهوران داستان هوفمان ومیغ رایان عن حضورِ وغاب الممثّ . بارادي
والكاتب . له بالغناء في إسرائیلسمحُ ال یَ " ضمیره"المغّني البریطانّي ألفیس كوستیّلو إّن وقال. 2010ربیع 

ها األخالقّیة، إلى إقناع إسرائیل بانحطاطها األخالقّي وعزلتِ ...كّل الكتّاب والفّنانین"البریطانّي إیان بانكس دعا 
الناشط والدیبلوماسّي أّما ". ه الدولة الخارجة على القانونذلك عبر عدم التعامل مع هذوُیفضَّل أن یكونَ 

من حقیقيٍّ عملٍ أيِّ أّن غیابَ "صّرح بـ فستیفان هاِسل ،ةوالناجي من المحرقة النازیّ ،الفرنسيّ ــاأللمانّي ـ
یٍق واحٍد أمام أصحاب الضمیر، هو طرف الحكومات لمحاسبة إسرائیل أمام القانون الدولّي یفسح المجاَل لطر 

الشهیر السویديُّ الكاتبُ حّث و ."المسؤولّیة، كما حصل ضّد جنوب أفریقیا العنصرّیةبأنفِسهم هذهأن یتحّملوا
العالمّیة ّیةُ األمیركالكاتبةُ ذّكرت و ."على إسرائیل أسوًة بجنوب أفریقیادولّیةٍ اتٍ فرض عقوب"على هیننغ مانكل
العنصرّیة في والیة الباصاتِ بالمقاطعة التي بدأها مارتن لوثر كینغ وروزا باركس ضّد شركةِ ألیس واِكْر 

للتخفیف من آالم الفلسطینیین "إسرائیل عمًال ، واعتبرْت مقاطعةَ في منتصف القرن العشرینأالباما
حتى ُیزالَ "كما أعلنْت ناتاشا أطلس أنها لن تغّني في إسرائیل ."شعٍب ُظلم طوال عقودإلى أحزانِ واإلصغاءِ 

فّنّي من إحیاء حفٍل ا أقوىها إلسرائیل ستكون احتجاجً ؛ بل حسمْت أّن مقاطعتَ "
ال "، فقد خّط عبارة ةبینك فلوید البریطانیّ في فرقةِ ِترز، المغّني والعازفُ و جر و دأما رو .لمناهضي إسرائیل

" الجدار"العنصرّي، مقتبًسا إّیاها من أغنیة الفصلِ الضّم و رعلى جدا) نو ثوْت كونترول!" (فكرالطِ لضبْ 
.سرائیل في العالمة إلالثقافیّ مقاطعة المن قادة ، وهو الیومَ الشهیرة للفرقة نفسها

ـ لماذا المقاطعة األكادیمّیة والثقافّیة والطبّیة إلسرائیل؟16
: الفلسطینيّ في قمع الشعبِ المؤّسسات األكادیمّیة والقانونّیة والطبّیة اإلسرائیلّیة ضالعةٌ ألنّ 

."رائیلّیةلدیمقراطّیة اإلسا"عن كاذبةٍ عبر بناِء روایةٍ )أ
أفكارِ من بناتِ "، كان الفصل العنصرّي، مثًال فجدارُ .العنصرّیةالمشاریع ر في شعبر اإلسهام المبا)ب

علماء الجغرافیا في جامعة حیفا، وخّطط له مهندسون معمارّیون بارزون في الجامعات اإلسرائیلّیة، ونّفذه 
.19"تخنیونمهندسون معمارّیون من معهدِ 

. عبر تزوید المحاكم العسكرّیة بخّریجي القانون من الجامعات اإلسرائیلّیة المختلفة)ج

19 http://www.adabmag.com/node/51ایالن بابیھ، مجلة اآلداب، 



وذلك هو ما جزم به الدكتور یوران بالشار، .الفلسطینیینأطّباء إسرائیلیین على تعذیبعبر إشرافِ )د
.20فیها" األخالقّیات"قسم ، والدكتور إیران دولیف، رئیُس اإلسرائیلّیةلجمعّیة الطبّیةلالسابقُ رئیُس ال

منها؟في أيٍّ أن نشاركَ أال نستطیعُ . إسرائیلیینأكادیمیین أو علماءَ تضمُّ المؤتمرات العالمّیةأكثرُ ـ17
في كثیر من المؤتمرات العالمّیة، وهم أحیاًنا یأتون ممّثلین عن مؤّسساتهم فعًال موجودوناإلسرائیلیون

: ما یأتينقترحُ . موقًفا یدین االحتاللَ خذْ اإلسرائیلّیة التي لم تتّ 
. فیهانیال إسرائیلیم إلى جلسةٍ كُ اطلبوا نقلَ )1
وبالمناسبة، فإّن معارضة . معارضتهمسرائیلیین ولو من موقعالمستطاع االحتكاَك باإلرَ تجّنبوا قدْ )2

حین تنسجُم مع سیاسٍة عالمّیٍة "ةبالحجّ ةِ جّ الحُ دحضِ "و" السجالِ "اإلسرائیلّیة ستكون أقوى من السیاسات
.المجاالتلمقاطعة إسرائیل في كلّ شاملةٍ 

ماركة "عنى بتحسین تُ ةٌ صهیونیّ ساتٌ أو مؤسّ إسرائیلّیةٌ معاهدُ هامّولتا قبوَل الدعوات إلى مؤتمراتٍ تفادوْ ) 3
وبالرغبة ،بالقانون اللبنانيّ "عینمتذرّ "مع إسرائیلیین، تبٍ كُ في تحریرِ وتجّنبوا المشاركةَ .في العالم" إسرائیل
. للتطبیعاللبنانّي الرافضِ العامّ الرأيِ استفزازِ في عدمِ 

ه بعد المؤتمر وأوراقِ حاضرِ مَ بقراءةِ ،إسرائیلیینیضمُّ في مؤتمرٍ المستطاع، من المشاركةِ رَ استعیضوا، قدْ ) 4
).معظُمها ُیطبع في كّراساٍت أو مجّالٍت علمّیٍة أو ثقافّیة(أعمالهانتهاء

ا؟ـ ألیست مقاطعةُ 18
ها الجامعاتَب أو اعتقاِلهم، وبإغالقِ بقتلها األساتذَة والطّال :اإلرهاَب الثقافيّ التي تمارسهيإسرائیل) أ

هو الردُّ به المقاطعةُ وكلُّ ما تقومُ . هاتالسیاسالمناهضةها انعقاَد المؤتمرات والمدارَس بشكٍل دورّي، وبمنعِ 
.هها الدستوُر نفسُ لُ یْكفَ وسیلٍة مدنّیٍة توعوّیةٍ ها، بانتهاجِ على داعمي هذه الدولة، أو الساكتین عن إجرامِ 

. همبهدف إقناعِ ،إلى المعلومة ال غیرهم بكالٍم یستندُ على المقاطعة، بل نخاطبُ الناَس ْجبرُ نحن ال نُ )ب
إّما : تغییَرهمن الناس من أمٍر تحاولُ فئةٍ عن امتعاضِ دیمقراطّیةٌ تعبیرٍ المقاطعة، كما سبق الذكر، وسیلةُ 

20 http://www.adabmag.com/node/160دیریك سمرفیلد، مجلة اآلداب، 



.هممطالبلحتى یستجیبَ " همنتوجِ "اآلخرین باالمتناع عن تداولِ ه باالمتناع عنه، وٕاّما بإقناعِ یمارسُ بإقناع َمنْ 
.ةاألخالقیّ ةُ هو القوّ في المقاطعةالوحید" ناسالحَ "إنّ 

في العالم؟"الحضارة والحداثة"نا لرْكبِ مقاطعتَ " إسرائیل"یقیم عرًضا في فّنانٍ كلِّ تعني مقاطعةُ أالـ19
تدعمُ نا، والسّیما إذا كانت إلى بالدِ عالمّیٍة فرٍق فنّیٍة بحضورِ "الحضارة والحداثة"معیار ینبغي عدُم حصرِ 

.عنهفَ الطرْ الظلَم أو تغضُّ 
الحرّیة بشكلٍ أسطولِ مجزرِة للحضارة والحداثة بعد ّجًة حَ مفي العالم،، في نظر المالیینثم إّن إسرائیل لم تعدْ 

بفضلِ ــما صارت ـوٕانّ .)2012و2009(ة غزّ على و ) 2006(العدوان على لبنان ، بل بعد )2010(خاّص 
.أعالهنالإلدانة والمقاطعة الصریحتین، على ما أوضحْ موضًعا ــفلسطین في العالم ـأنصارِ نشاطِ 

من متنّوعةٍ ها إلى أشكالٍ ین، بل تعّدتْ على الفّنانین والكتّاب العالمیّ لم تقتصْر "إسرائیل"على أنّ  مقاطعةَ 
. الصهیونيّ الكیانفي 2003- 2002عامْي معظُم المؤتمرات األكادیمّیة العالمّیةلغیْت مثًال فقد أُ . المقاطعة

، انسحب فریُق كرة القدم التركّي تحت سّن ًال مث2010ریاضّي؛ ففي العام النطاَق الكما شملت المقاطعةُ 
ا على النطاق الكنسّي، فقد أمّ . "أسطول الحرّیة"التاسعة عشرة من مباراة مع نظیره اإلسرائیلّي عقب مجزرة 

في الوالیات المتحدة، ، والكنیسُة المشیخّیةُ حدةوالوالیات المتّ حدةفي المملكة المتّ المیثودّیةُ تبّنت الكنیسُة 
ة متواطئةٍ أمریكیّ شركاتٍ ةِ عدّ هم مناستثماراتِ " الكویكرز"كما سحب .اإلسرائیلّیةالمستعمراتمنتجاتِ مقاطعةَ 

مالیینِ ما یزید على أربعةِ وهو یضمّ (أفریقیا الكنائس في جنوبِ وكان مجلُس .االحتالل اإلسرائیليّ مع
المطران ِدزموند توتوعتبرُ ویُ ؛المقاطعة العالمّیةي نداءتبنّ لنُ تعْ العربيّ الوطنخارجَ ةٍ كنسیّ جهةٍ أولَ ) عضو

عمُ الم یدْ في العكنسيٍّ قائدٍ أهمَّ )أفریقیااألبارتهاید في جنوبِ ضدّ في قیادة النضالرائدٌ الذي كان له دورٌ (
المذاهبمن مختلفةً فلسطینیّ ةً قیادیّ اتٍ شخصیّ في هذا الصدد أنّ وینبغي أال ننسى. إسرائیلمقاطعةِ حركةَ 

مقاطعة إسرائیل وسحب إلى فیهادعت"،حقّ وقفةُ ـــ كایروس فلسطین"وثیقةَ 2009أصدرْت سنة المسیحّیة
للكنیسة المبدئيَّ التاریخيَّ الموقفَ ؛ كما ال ننسى المعي اللمسیحیّ وأخالقيٍّ دینيٍّ منها كواجبٍ االستثماراتِ 

.دولة االحتاللعلى زیارةِ شاملةً مقاطعةً التي تفرُض ،ة في مصرالقبطیّ 
فهؤالء، . یان الغاصبالكهم الفوقّیة إلى مقاطعة عن نظرتِ " والحضارةالحداثة"ألن یتخّلى دعاُة لقد آن األوانُ 

!التاریخهم الذین یسیرون عكَس ال المقاطعون، 


