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قسمالدراساتواألحباث
تعهد
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        يقول اهلل عز وجل:

} يَنآَٓمنُواِمنُُكْ ِ اَّله ُ يَْرفَعِاَّلله

 يَنُآوتُواالِْعْْلَ ِ {َدَرَجات َواَّله
[11:الٓيةسورةاجملادةل]

 

هُقوْااَّلّلَ ُِّمُُكُاَّلّلُ }َوات َويَُعل

 ء  ََشْ ِبُكِّ عَِلمٌي{َواَّلّلُ

[282الٓيةالبقرة:سورة]
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 .كالمساعدةقدـ يد العكف 
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ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى أىمية عممية المقاطعة كأثرىا عمى الكياف الصييكني مف خالؿ التعرؼ 
التاريخي ليا ابتداء بالمقاطعة العربية لمكياف  الشرعي، التطكرحكميا  أنكاعيا، المقاطعة،عمى مفيكـ عممية 

، أىدافيا كانتياءن (BDS)لعقكباتالصييكني كمركرا بحركة مقاطعة االحتالؿ كنزع االستثمارات كفرض ا
كما ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى اآلثار االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية  األكركبية.بالمقاطعة 

خفاقات.لممقاطعة عمى الكياف الصييكني، كماترتب عمى عممية المقاطعة مف نجاحات  كاستندت الباحثة في  كا 
المقاطعة المنتجات  بعنكاف "حمالت صميميا لبحث قدـ لنيؿ شيادة الماجستيربحثيا إلى استبانة سابقة تـ ت

اإلسرائيمية كعالقتيا باتجاىات المستيمؾ الفمسطيني نحك المنتجات المصنعة محميا"حالة تطبيقية عمى السمع 
قطاع  مكاطف مف 1000جكدة كقد كزع الباحث االستبانة عمى  شاكرقبؿ الباحث  غزة، مفالغذائية في قطاع 

كقد استندت الباحثة ليذه االستبانة لكجكد عالقة بيف ماتطرؽ إليو  عشكائية.تمؼ المحافظات بطريقة خغزة مف م
% أكدكا بمعرفتيـ 66.4الباحث في رسالتو كماتناكلتو الباحثة في رسالتيا حيث كاف مف نتائج االستبانة أف 

% 62عة كاف ليا تأثير عمى مشاعرىـ كاتجاىاتيـ.% أكدكا أف شعارات المقاط66.6الجيدة بمكضكع المقاطعة،
أكدكا حمالت المقاطعة شكمت لدييـ بعدا إراديا لممقاطعة.ككانت نسبة المقاطعة الفعمية ضعيفة كتعادؿ 

تككف  أف ، كأف حمالت المقاطعة عجزتمنتجات العدكطعيف اتفقكا عمى مقاطعة مف المقا 70.6، 56.8%
ي حيف أف ىناؾ مف تككنت لديو إتجاىات إيجابية عف المقاطعة. كفي النياية ف  منتجات العدكسمبي عف  اتجاه

مقاطعة االحتالؿ ينبغي أال تككف فقط في المجاؿ  أىميا:تكصمت الباحثة لمجمكعة مف التكصيات مف 
االقتصادم بؿ يجب أف يككف ثقافة سائدة كيتـ كضعيا في إطار المقاكمة الشاممة.العمؿ عمى تعزيز اليكية 

فمسطينية كبث ركح االنتماء.تفعيؿ كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كاالستفادة مف اإلعالـ الجديد في نشر ال
 .ثقافة المقاطعة.التنسيؽ كالتعاكف بيف كافة أطياؼ المجتمع لنشر كتدعيـ ثقافة المقاطعة

 
 
 
 
 
 

 المقدمة
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كبشريان عبر استجالب  األرض،عمى  منذ بدأ المشركع الصييكني كىك ينمك كيتكسع جغرافيان لالستيالء
ىذا المشركع في التكامؿ بيف السياسة كاالقتصاد، بحيث  كقد نجح مياجريف ييكد كغير ييكد مف أنحاء العالـ.

ال يضع أم منيما قيكدان عمى اآلخر، بؿ يقكـ بتكميمو كتطكيره، كدعمو، فالسياسة تذلؿ العقبات أماـ 
ئة البيئة المالئمة لرفع سقؼ األىداؼ السياسية لصالح التكسع االقتصاد، كاالقتصاد يعمؿ عمى تيي

 االستيطاني.

تممكو مف ثركات اقتصادية كمكقع استراتيجي متميز، أك أراض  المتقدمة، مافإف مف أىـ مقكمات الدكلة القكية 
لذا تعتبر  طبيعية.أك ثركات  الخارجي،أك مكانئ تجارية تربطيا بالعالـ  متقدمة،أك مصانع  خصبة،زراعية 

المقاطعة أسمكبا نمكذجيا كأحد أكجو المقاكمة كالمكاجية المشركعة ضد االحتالؿ كىي سياسة لرفض ىذا 
ككاف البد لنا في ىذا  العربي،أك إتاحة الفرصة لتقكية اقتصادنا  ان الكجكد الصييكني ال مجرد إضعافو اقتصادي

ية كىي مقاطعة المضطَّيد لممضطِّيد كدعكة العالـ البحث مف إبراز دكر المقاطعة كأداة لممقاكمة الالعنف
 خالؿ فيـ آلية كآثار المقاطعة كمقدرتيا عمى حشد المجتمع الدكلي إلضعاؼ قبضة االحتالؿ. لمقاطعتو مف

 (2015مسمـ)

 :دراسةالمشكمة 

ت حكمة اهلل تعالى أف تظؿ ىذه الدنيا سمسمة طكيمة مف الصراعات بيف بني البشر بشكؿ ضلقد اقت
كسبب ىذا الصراع بيف المسمميف كأعدائيـ اختالؼ الغايات  خاص.اـ كبيف المسمميف كالكفار بشكؿ ع

كالكفار يريدكف إطفاء نكر  ،المسممكف يريدكف إعالء كممة اهلل في األرض كتعبيد الناس لخالقيـف كالمقاصد ،
حف نرل كيؼ تمكف الصياينة مف كتسخير الناس لتحقيؽ مآربيـ كشيكاتيـ كىا ن ،اهلل كنشر الفساد في األرض

استغالؿ ثركات الشعب الفمسطيني كخيراتو كتحكيؿ أبنائو لمستيًمكيف كعالة يميثكف كراء ىؤالء األعداء ككيؼ 
استطاع الفمسطينيكف التمرد عمى ىذا االستبداد كاإلذالؿ السافر،  كأضحى مف الخيارات المطركحة كسالح مف 

أك قد تكظؼ  ،مقاطعة أداة قد يستغميا القكم إلحكاـ قبضتو عمى الضعيؼفال ،أسمحة الضغط سالح المقاطعة
ضده مف الطرؼ أك األطراؼ المقابمة لو. كقد تمجأ الدكؿ كالمنظمات الدكلية لممقاطعة لمعاقبة بمد تنتيؾ 

طككيك  حظر المجنة االكلمبية الدكلية جنكب إفريقيا مف المشاركة في األلعاب في الدكلي، مثؿسياستو القانكف 
 (2007التميمي) .1992حتى عاـ  1964بسبب سياستيا في الفصؿ العنصرم عاـ 

كقد اىتمت الباحثة في مكضكع المقاطعة لما لو مف أىمية بالغة كسالح مف أسمحة المقاكمة كستسعى 
 العالـ لمقاطعتو كعميو فيمكف صياغة مشكمة كدعكة (الصييكنيالكياف )في الدراسة لمتركيز عمى مقاطعة 

 التالي:البحث في التساؤؿ 

  ؟(الكياف الصييكني)ما أثر المقاطعة عمى 
  التالية:كينبثؽ مف ىذا التساؤؿ األسئمة الفرعية 
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 ما أثر المقاطعة العربية عمى االحتالؿ الصييكني؟ 
 ما أثر المقاطعة األكركبية عمى االحتالؿ الصييكني؟ 
 ما أثر حركة اؿ BDS يد اقتصاده؟كعمى تيد (الكياف الصييكني)عمى 
 :دراسةالأىمية 

 تمقي الضكء عمى سالح ميـ مف أسمحة المقاكمة الالعنفية لما لو أثر كبير عمى االحتالؿ 

  (الكياف الصييكني)التعرؼ عمى أثر المقاطعة العربية عمى 

  (لمكياف الصييكني)التعرؼ عمى أثر المقاطعة األكركبية 

 الرتقاء بالمستكل العممي تمثؿ الدراسة صقؿ لخبرة الباحثة كفتح آفاؽ ل 

 تضاؼ ىذه الدراسة لمسيرة البحث العممي كتثرم المكتبة العممية 

 :الدراسةأىداف 
 إلى دراسة ال دفتي

 التعرؼ عمى تاريخ المقاطعة آثارىا كدكافعيا 

 التعرؼ عمى أسس المقاطعة كحكميا الشرعي 

 ضعاؼ قكتو  التعرؼ عمى آثار المقاطعة عمى االحتالؿ الصييكني كا 

  دعكة العالـ لمعمؿ عمى مقاطعة االحتالؿ لمحد كالقضاء مف خطره العظيـ عمى مختمؼ دكؿ العالـ

 .العربي

 الدراسة:متغيرات 
  المقاطعة  التابع:المتغير 

  (الكياف الصييكني) المستقؿ:المتغير  

  القطاع  ساتاألحزاب، مؤسالحككمات، االقتصاد، يمكف حصرىا كىي  (الصييكني بالكياف)المتعمقة الجيات

  .الناس الخاص،

 
 الدراسة:فرضيات 
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ذالؿ االحتالؿ  تفترض الدراسة أف حركة المقاطعة الفمسطينية تؤثر بشكؿ إيجابي فعاؿ في إضعاؼ كا 

ضعاؼ قكتو كاضطياده في حاؿ كجكد دعـ شعبي كحككمي كدكلي كحزبي لمحركة كمشاركة  الصييكني كا 

 فاعمة.

 الدراسة:حدود 
 BDS الباحثة تطكر المقاطعة الفمسطينية في فمسطيف كصكال لحركة اؿ تدرس :المكانيالحد 

ستستخدـ الباحثة المنيج التاريخي في الدراسة فجمعت الركايات مف مصادرىا كمراجعيا  :الدراسةمنيج 

كما سيتـ ، المكتكبة حكؿ المقاطعة كأنشطتيا العربية كاألجنبية كما سيتـ االعتماد عمى اآلراء كالمعمكمات

ستناد الستبانة رسالة ماجستير بعنكاف"حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية كعالقتيا باتجاه المستيمؾ اال

ككذلؾ ستعتمد الباحثة عمى مقابمة أجرتيا مع زكجة سفير  .الفمسطيني نحك المنتجات المصنعة محميان 

 جنكب إفريقيا أ. أشرؼ سميماف.

 :لدراسةاىيكمية 
  مقاطعة في القانكف الدكلي، حكـ التعامؿ التجارم مع العدك كمقاطعتو، المقاطعة، المفيـك عممية

 أنكاع المقاطعة. 

 نماذج مف المقاطعة االقتصادية عبر التاريخ، تطكر المقاطعة مفيـك المقاطعة االقتصادية ،

 الفمسطينية، معيقات المقاطعة العربية.

  اؿحركة BDS، مؿ التي تساعد عمى نجاح المقاطعة، أثر أىدافيا كعالقتيا بالمقاطعة العربية، العكا

 المقاطعة عمى االحتالؿ الصييكني.

 االستبانة التي تـ االستناد عمييا، مقابمة مع زكجة سفير جنكب أفريقيا في فمسطيف أشرؼ سميماف 

 الخاتمة كالتكصيات 
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 نبذة حول المقاطعة :األوللمبحث ا
 مقدمة
النزاعات إال مف خالؿ الصراع. كنعني بشكؿ خاص  جتيا بالتسكيات كال يمكف حمياعالنزاعات ال يمكف مىناؾ 

بقضايا االستقالؿ، كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا. كفي ىذه الحالة يشعر الناس أف االنتصار ال المتعمقة 
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أف العنؼ ىك يمكف أف يتحقؽ إال بالعنؼ فيمجأكف إلى استعماؿ كسائؿ عنيفة كلكف نككف مخطئيف إذ نعتقد ب
 .لمعالجة النزاعات الحساسة الكسيمة الفعالة الكحيدة

عبر التاريخ كفي معظـ أجزاء العالـ، كفي ظؿ أنظمة سياسية مختمفة، كسائؿ أخرل لمعالجة  فقد استعمؿ الناس
 (1996شارب) الالعنفي.، كتشكؿ ىذه الكسائؿ صمب العمؿ النزاعات مثؿ المقاطعة االقتصادية لمبمد المعتدم

سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا، بمراحميا التاريخية  "الصييكني االحتالؿ"كقد جسدت حممة المقاطعة الفمسطينية 
 .أعظـ صكر النضاؿ الالعنفي في العصر الحديث

ءا بتعريفيا، أنكاعيا، " بدالصييكنيكيسعى ىذا المبحث إلى إلقاء الضكء عمى عممية مقاطعة "االحتالؿ 
 معيقاتيا.حكميا، مبرراتيا، 

 : مفيوم عممية المقاطعةالمطمب األول

مف بعض الجـر إبانة بعض أجزاء  كالقطع: قطع،مف المصدر ، لفظ مفاعمة بيف اثنيف أك أكثر :لغةالمقاطعة 
 (ف د،)المصرم، بالمعاممة. فصال. كارتبطت كممة مقاطعة 

عف معاممة اآلخريف اقتصاديا، أك  جاء في المعجـ الكسيط تعريؼ المقاطعة بشكؿ عاـ بأنيا االمتناعكما 
 (1973)المعجـ الكسيطمرسكـ. اجتماعيا كفؽ نظاـ جماعي 

عرفتيا دائرة المعارؼ البريطانية بأنيا "رفض كالتحريض عمى رفض أف يككف ىناؾ أم تعامؿ تجارم أك ك 
 اجتماعي مع طرؼ يراد الضغط عميو ".

"The refusal and incitement to refusal to have commercial or social dealing with 
any one whom it is wished to bring pressure. (Encyclopedia, 1953: p.963)  

 /http://www.britannica.com 30/4/2016تـ استرجاعيا بتاريخ 

كيعكد استعماؿ ، Charles Cunningham Boycottمف اسـ الكابتف  "Boycott" مقاطعة كلقد اشتؽ لفظ
 The Earl of)ككيال لممتمكات بكيككت في إيرلندا حيث كاف الكابتف  1880التعبير ألكؿ مرة عاـ  ىذا

Erne) مقاطعة مايك بإيرلندا، كفي ذلؾ العاـ رفض بكيككت تسمـ اإليجارات مف المستأجريف مما عرضو  في
المستأجريف كحصارىـ  ىذا الرفض إلى تيديد حياتو كقطعت عنو تجييزاتو المنزلية، كلـ يخمص بكيككت مف

جندم. كمنذ ذلؾ الكقت أصبح ىذا المفظ شائعا في إيرلندا كخضع لمقانكف  900إال بمعاكنة قكة عسكرية قكاميا
 ( 18: ص1979)الراداـ عديدة. ما انتقؿ إلى لغات أجنبية سرعاف  ، ثـ1887الجنائي عاـ 

تشريف ثاني  20طعة ألكؿ مرة في استخدمت صحيفة تايمز المندنية كممة مقا :االصطالحعمى مستكل 
حركة المقاطعة العمالية بعد حرب  ، تنامتحيث الممارسة كمف المنظمة.لمداللة عمى العزلة  1880/نكفمبر 
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كعميو فإف استخداـ عبارة المقاطعة كسالح  كالظمـ.األرض في إيرلندا أكاخر القرف التاسع عشر ضد الطغياف 
ل الصحافة كالقضاء، مف ككنيا سبب لممشاكؿ تيدؼ إلى إسقاط عدلت مف صكر المقاطعة العمالية لد

 Minda(1999عمميـ. )الرأسمالية إلى أداة مقاكمة تسعى إلنصاؼ العماؿ في أماكف 

 أخرل، دكلة عمى الػدكؿ مػف مجمكعة أك دكلة تفرضيا عقكبة ىي-قانكنية ناحية مف-بالمقاطعة كيقصد
 منافيا عمال ضدىا ارتكبت أخرل ضد دكلة مف زجرم أك ديبيتأ تدبير ىي أك شرعي؛ غير عمالن  ارتكبت
 المقاطعة مف الغاية أما الدكلي، القانكف يقػره مشركعا عمال المقاطعة تككف الحالتيف ىاتيف كفي. الدكلي لمحؽ

. تأديبو أك معاقبتو المطمكب الحكـ كانييار سقكط حتى الحصار أك النتيجة حصكؿ حتى الضغط بيف فتتراكح
 أك منيا االستيراد منع أك المعتدية الدكلة تسميح كمنع المياديف، بعػض في المقاطعة تنحصر قد ذلؾ راءج كمف

  (24ص: 1968) مغيزؿ .قاتال إحكاما االقتصادم الخناؽ إحكاـ حتػى تػذىب كقػد معيا، التجارة

  :الدولي القانون في لمقاطعةا

 كيعبر األخرل الدكؿ مع السياسية منازعاتيا في كالدكؿ الشعكب إليو لجأت الضغط كسائؿ كإحدل كالمقاطعة
 مف 41 المادةاألمـ  عصبة عيد مف 16 المادة في الدكلية المكاثيؽ في كما االقتصادية المقاطعة باسـ عنيا
 تمارس التي الدكلة ضد الدكلية المنظمة تقررىا التي العسكرية غير اإلجراءات مف ككاحدة المتحدة األمـ ميثاؽ
 الصالت كقؼ"  عمى تنص كالتي العدكاف ككقكع بو كاإلخالؿ الدكلييف كالسالـ األمف تيديد شأنيا مف أعماال

 المكاصالت كسائؿ مف كغيرىا كالالسمكية كالبرقية كالبريدية كالبرية كالبحرية الحديدية كالمكاصالت االقتصادية
 . الدبمكماسية العالقات كقطع كميا أك جزئيا كقفا

 تحقيؽ يكفؿ بما طبيعيا سيرا السمـ كقت في الدكلية العالقات تسير أف الدكلي القانكف في األصؿ أف العمـ مع
 مف 33 المادة كخكلت. األكلى كمادتو المتحدة األمـ ميثاؽ ديباجة االتجاه ىذا أيدت كقد الدكلي، التعاكف
 لذلؾ، ضركرة رأل كمما سمميةال بالطرؽ منازعاتيا تسكية إلى المتنازعة الدكؿ دعكة األمف مجمس الميثاؽ
 إذا خاصة السمـ قانكف لمنافاتيا االقتصادية المقاطعة مشركعية في االرتياب إلى بالبعض حدا الذم األمر

 بمبدأ اإلخالؿ مسئكلية السالح ىذا شيرت التي الدكلة عمى تقع كبذلؾ كدية، عالقاتيا كانت دكؿ بيفطبقت 
 أكقات في أباحت الدكلي القانكف قكاعد أف إال. الدكلية كااللتزامات قاتكاالتفا السممية بالطرؽ المنازعات فض

 استخداـ كمع معو، تتعامؿ التي المحايدة كالدكؿ العدك مع التجارية عالقاتيا قطع المتصارعة لمدكؿ الحركب
 مع ديةاقتصا عالقات في الدخكؿ عمى مجبرة ليست العربية الدكؿ كعميو. االقتصادية الحرب كأسمحة تدابير

 العربية االقتصادية المقاطعة فرضة كقد. بالمقاطعة التسمح في الحؽ كليا تؤازرىا، التي الدكؿ أك (إسرائيؿ)



 

 
15 

 استخداميا كعدـ العربية، البالد طريؽ عف الخارجي بالعالـ االتصاؿ مف كحرمانيا (إسرائيؿ) لتطكيؽ حصارا
 Hass&Whiting (1956) كالجكية. كالبحرية البرية لمكاصالتيا

حيث كانت  ،إذا المقاطعة انطمقت مف مبادئ تحقيؽ العدالة االجتماعية كالقضاء عمى الظمـ كاالضطياد
كيصؼ رينكفاف المقاطعة بأنيا كانت سالح  ،البدايات مع العماؿ كالطبقة الكادحة الرافضة لنظاـ أربابيا

فحاكلكا إصابة خصميـ بمصالحو  ،شرةالضعفاء العاجزيف عف مقاكمة األفعاؿ التي يشككف منيا بمقاكمة مبا
 (1967) رينكفافالمادية. 

في كافة المجاالت اقتصاديا  التعامؿ مع اآلخركعميو فتتبنى الباحثة تعريؼ المقاطعة بأنيا االمتناع عف 
كاجتماعيا كثقافيا كسياسيا كفؽ نظاـ جماعي مرسكـ بيدؼ الضغط عميو لتغيير سياستو تجاه قضية مف 

 .القضايا

  ومقاطعتو العدو مع التجاري التعامل الثاني: حكمطمب مال

 :ومن األدلة من القرآن الكريم

نيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا: "تعالى قاؿ-1 ذيكا الًَّذيفى  تىتًَّخذيكا الى  آىمى ـٍ  اتَّخى كنا ًدينىكي لىًعبنا ىيزي ـٍ  ًمفٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيكا الًَّذيفى  ًمفى  كى  قىٍبًمكي
ٍؤًمًنيفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  المَّوى  كىاتَّقيكا ٍكًليىاءى أى  كىاٍلكيفَّارى   (5:المائدة". )مي

 ينتفع التي التجارية كالمعامالت المسمميف، غير مف باإلسالـ ييزأ مف مكاالة تحريـ اآلية ىذه في الكاضح كمف
 .حاجيو أك ضركرية تكف كلـ البديؿ تكاجد طالما المكاالة حكـ في تدخؿ ىؤالء بيا

لىمَّا: "السالـ عميو يكسؼ عف حكاية تعالى اهلل قكؿ-2 يَّزىىيـٍ  كى يىاًزًىـٍ  جى ـٍ  ًبأىخو  اٍئتيكًني قىاؿى  ًبجى  أىال أىًبيكيـٍ  ًمفٍ  لىكي
ٍكفى  ٍيري  كىأىنىا اٍلكىٍيؿى  أيكًفي أىنِّي تىرى ٍنًزًليفى  خى ـٍ  كىٍيؿى  فىال ًبوً  تىٍأتيكًني لىـٍ  فىًإفٍ  اٍلمي بيكفً  كىال ًعٍنًدم لىكي  (.60 ،59:يكسؼ) "تىٍقرى

 كاضحة إشارة كىي إليو، أخيو لجمب كسيمة إخكتو عف الطعاـ منع جعؿ السالـ عميو يكسؼ أف: الداللة كجو
 .الضغط كسائؿ مف ككسيمة االقتصادية المقاطعة سالح استخداـ إلى

ةه مى  كىال نىصىبه  كىال ظىمىأه  ييًصيبيييـٍ  ال ًبأىنَّييـٍ  ذىًلؾى : "المؤمنيف عف تعالى قاؿ-3  يىطىأيكفى  كىال المَّوً  سىًبيؿً  ًفي ٍخمىصى
ٍكًطئان  اًلحه  عىمىؿه  ًبوً  لىييـٍ  كيًتبى  ًإالَّ  نىٍيالن  عىديك   ًمفٍ  يىنىاليكفى  كىال اٍلكيفَّارى  ييًغيظي  مى " اٍلميٍحًسًنيفى  أىٍجرى  ييًضيعي  ال المَّوى  ًإفَّ  صى

 (.120: التكبة)

غاظة الكفار مف ٍيؿه نى  االقتصادية المقاطعة في أف: الداللة كجو  . ليـ كا 
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 :النبوية السنة في

: أسمـ بعدما لو قيؿ أثاؿ بف ثمامة أف: "عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث مف البخارم صحيح في ثبت ما – 4
 حنطة، حبة اليمامة مف يأتيكـ ال كاهلل كال كسمـ، عميو اهلل صمى محمد مع أسممت كلكف ال،: قاؿ صبكت؟

 حتى شيئان  مكة إلى يحممكا أف قكمو فمنع اليمامة، إلى خرج ثـ". كسمـ عميو اهلل صمى يالنب فييا يأذف حتى
 نبي استجاب ثـ االقتصادية، المقاطعة ىذه عمى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أقره كقد قريش، جيدت
 بفؾ قكمو يأمر أف ثمامة مف فطمب إليو اشتككا عندما قريش لطمب ذلؾ بعد كسمـ عميو اهلل صمى الرحمة

 (4024:البخارم). عمييـ فرضو الذم االقتصادم الحصار

 في حاصرىـ عندما ثقيؼ عمى االقتصادم الحصار فرض كسمـ عميو اهلل صمى النبي أف أيضا ثبت-5
 اهلل صمى فكؼٌ  الرحـ كناشدكه إليو تكسمكا أف إلى بيـ المحيطة العنب عرائش بقطع الصحابة كأمر الطائؼ،

 عجؿ مما كنخيميـ أشجارىـ فقطع العيد، نقضكا أف بعد النضير بني ييكد حاصر كما ؾ،ذل عف كسمـ عميو
 (2008) السعدكف. باستسالميـ

 أطمؽ إذا اهلل سبيؿ في الجياد أف إال سبيمو، في جاىد فقد اهلل ذات في نفسو أتعب مف كؿ: "رشد ابف يقكؿ
 (1998)القرطبي ."بالسيؼ الكفار مجاىدة عمى إال بإطالقو يقع فال

 لما الجياد مفيكـ في تدخؿ فإنيا تأديبو أك المعتدم صد بيا يقصد عندما االقتصادية المقاطعة فإف لذا
 كنصرة اهلل كممة إعالء أجؿ مف كالممذات المكاسب بعض مف بحرمانيا النفس إتعاب مف تتضمنو

 .المسمميف مف المستضعفيف

لزاـ القمب جياد زاكية مف إلييا رنانظ ما إذا لمجياد الحديثة الصكر مف تعد أنيا كما  اعتادت ما بترؾ النفس كا 
 (244:مسمـ صحيح),"مؤمف فيك بقمبو جاىدىـ كمف" الحديث في كرد فقد عميو،

  المقاطعة نواعأ: الثالثالمطمب 

 :حسب المجاالت التاليةعة نكاع المقاطأ تصنيؼيمكف 

 : أنواع المقاطعة باعتبار المجال المستيدف:أوال

 قاطعة الشاممةالم -

 المقاطعة السياسية  -
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 المقاطعة الثقافية كاإلعالمية -

 المقاطعة االقتصادية -

 المقاطعة الرياضية -

 ع المقاطعة باعتبار جيات التنفيذ: أنواثانيا

كىي قرار تفرضو حككمة إحدل الدكؿ عمى شركاتيا العامة كالخاصة بحظر  الحككمية:المقاطعة  -
شركات دكلة ما، كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ المقاطعة التي فرضتيا الكاليات  التعامؿ االقتصادم مع

 ليا.المتحدة عمى ليبيا ألسباب سياسية كالتي فرضتيا الدكؿ العربية عمى المنتجات اإلسرائيمية كالداعمة 

 ،بياكليالمقاطعة األممية: كالتي تصدر مف المؤسسات الدكلية كالمقاطعة التي فرضت عمى العراؽ  -

المقاطعة الشعبية: كالتي تدعك إلييا القيادات الشعبية كمؤسسات المجتمع المدني حتى تشمؿ معظـ  -
شرائح الشعب كمقاطعة الشعكب اإلسالمية كالعربية لمنتجات بعض الدكؿ المعتدية عمى دكؿ المسمميف 

 .كالدكؿ المسيئة لإلسالـ كمقدساتو مثؿ مقاطعة الدانمارؾ ليا،كالداعمة 

المقاطعة المتكاممة: كذلؾ إذا كانت المقاطعة جماعية صادرة عف الجية الحككمية الرسمية كالشعبية  -
 .الجماىيرية

مف خالؿ  ككشفيا عالميان، عمييا،إف المقاطعة بكافة أشكاليا تؤدم إلى الضغط عمى دكلة االحتالؿ كالتضييؽ 
كي تتحكؿ دكلة االحتالؿ الى  االشكاؿ، معيا بكافةكعدـ التعامؿ  االحتالؿ،دعكة المنظمات العالمية لمقاطعة 

 احتالليا،عمى التراجع عف  النضاؿ،جبارىا كبالتكامؿ مع كافة اشكاؿ إكبالتالي  كمنبكذة، دكليان،دكلة مقاطعة 
 30/4/2016رابط بتاريخ ، تـ استرجاعو عمى الhttp://www.aldaawah.com (2014العيني). كىزيمتيا

 

 عبر التاريخ االقتصادية الثاني: المقاطعة ثحبالم

فيو أف الماؿ كاالقتصاد مف أشد األسمحة مضاء في ىذا العصر، كما أف العامؿ االقتصادم ىك  ال شؾمما 
دية ىي مف فإف القكة االقتصا الدكلية،مف بيف العكامؿ الميمة التي تدفع األمـ إلى مكاف الصدارة عمى الساحة 

 كاضعافو،أك محاكلة زعزعتو  االقتصادم،العكامؿ الرئيسية لرقي األمـ كازدىارىا، كما أف المساس بالعامؿ 
إلى  المبحثالباحثة في ىذا  (، كستسعىق1426) الشمراني كاستقرارىا.طيرا عمى حياة األمـ يعتبر اعتداء خ

http://www.aldaawah.com/
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عبر التاريخ،  نماذجيايا، االقتصاد كتعريفو، تعريف بشكؿ عاـ، عمى المقاطعة االقتصادية ءإلقاء الضك 
 المقاطعة الفمسطينية.

 االقتصادية لمقاطعةالمطمب األول: مفيوم ا
مصطمح، يعني: سحب كؿ العالقات، كرفض التفاكض في  المقاطعةجاء في "المكسكعة االقتصادية "أف: 

  (1998)عمرمنشأة. معامالت تجارية مع شخص أك 
 الدكؿ إحدل مخالفة حالة في أنو: فييا كرد حيث األمـ؛ عصبة عيد مف( 16) لمادةا في كاضح المعنى كىذا

 ىذه بأىالي االتصاؿ كمنع معيا، كالمالية التجارية عالقاتيا بقطع العصبة دكؿ تقـك الميثاؽ؛ ليذا األعضاء
 ييضعؼ ما الميثاؽ ىذا في ليس: "نصو ما المتحدة؛ االمـ ميثاؽ مف( 51) المادة في-أيضان - جاء كما الدكلة،

 أحد عمى مسمحة قكة اعتدت إذا أنفسيـ عف الدفاع في-كجماعات فرادل– لمدكؿ الطبيعي مف الحؽ يينقص أك
 ".المتحدة االمـ أعضاء
 كالبريدية كالجكية كالبحرية الحديدية كالمكاصالت االقتصادية، العالقات ؼكق في الدكؿ حؽ إلى الميثاؽ كأشار
 (1979) راداـ". كميان  أك جزئيان  كقفان  المكاصالت كسائؿ مف كغيرىا كالالسمكية، كالبرقية

 تعريف االقتصاد لغة:
كممة "االقتصاد" مشتقة مف اقتصاد، يقتصد، قصدا. كىي تعني: التكسط في األمكر. قاؿ في المصباح:")قصد( 

 (1987)الفيكمي". في األمر)قصدا(: تكسط، كطمب األسد، كلـ يجاكز الحد
 اد اصطالحا:تعريف االقتص

ىك العمـ بالقكانيف التي تنظـ الثركة، مف حيث انتاجيا كاستبداليا، كتكزيعيا كاستيالكيا كصيانتيا، عمى كجو 
 (د.ف)أبك سنةكالدكلة. يسد حاجة الشعب 

 تعريف المقاطعة االقتصادية:
 كمنع أخرل، جية مع التجارية العالقات لكقؼ كأفرادىا؛ ىيئاتيا أك الدكلة، سمطات إليو تمجأ إجراء،ىي 

 ."عدكانية ألعماؿ ارتكابيا عمى ردان  عمييا؛ االقتصادم الضغط بقصد رعاياىا؛ مع التعامؿ
  (.2008،السعدكف)

 
 الفرق بين مفيوم المقاطعة ومفيوم الحظر:

 

 دكلػة مع كاالقتصادية التجارية العالقات قطع تعنى االقتصادية المقاطعة
 بمفيػـك المقاطعة مفيكـ يختمط كقد المكاطنيف مع تالعالقا ىذه قطع يشمؿ بما أخرل
 (.21ص: 1976) األشعؿالمقاطعة.  إجراءات أحد ىك الذم الحظر
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 أك دكلة إلى المتجية منيا جزء أك الصادرات جميع عمى المفركض المنع البعض دعنأما الحظر فيعني 
 رينوفان. معا كالىما أك الكاردات كأ الصادرات منع يشمؿ قد اآلخر البعض عند بينما معينة، دكؿ مجمكعة

 المقاطعة تسعى بينما ،الطػرفيف بيف السمع تبادؿ حركة إيقاؼ حدكد يتعدل ال إذف فالحظر ،(8691: 831)
 يصبح كبيذا. السمع تبادؿ حركػة إيقاؼ ذلؾ في بما أنكاعيا بكافة االقتصادية العالقات تيار إيقاؼ إلى

 .الحظر مفيكـ مف معنى كأكسع شمكال أكثر المقاطعة مفيكـ
 :التاريخنماذج من المقاطعة االقتصادية عبر طمب الثاني: الم

 ككسيمة أك لمردع كسالح الخصكـ كجو في االقتصادية المقاطعة ممارسة مف بصكر اإلنساني التاريخ يحفؿ
 :ذلؾ عمى تشيد التي األمثمة بعض يمي فيما كنسرد لمضغط،

بني ىاشـ، كبني عبد المطمب، كذلؾ بأف ال ينكحكا إلييـ كال ينكحكىـ كال ائتمار كفار قريش، عمى مقاطعة  -
 يبيعكىـ شيئا كال يبتاعكىـ، كقد استمرت ىذه المقاطعة سنتيف أك ثالثة.

مافعمو ثمامة بف آثاؿ بعدما أسمـ، حيث قاؿ لكفار قريش"كاهلل ال يأتيكـ مف اليمامة حبة حنطة حتى يأذف  -
 يو كسمـ".فييا النبي صمى اهلل عم

في أكاخر القرف التاسع عشر الميالدم، كفي إباف حركة تحرير إيرلندا مف السيطرة اإلنجميزية، امتنع حمؼ  -
 الفالحيف، مف التعامؿ مع ككيؿ أحد المكردات اإلنجميز مف أصحاب اإلقطاعات الزراعية في إيرلندا.

ئيسو سعد زغمكؿ قرارا بالمقاطعة الشاممة ـ، أصدر رئيس حزب الكفد المصرم، بعد اعتقاؿ ر 1921في عاـ  -
التجار اإلنجميز  اإلنجميزية كحثذلؾ حث المصرييف بسحب كدائعيـ مف المصارؼ ضد اإلنجميز، كشمؿ 

 بالتأكيد عمى عمالئيـ بعدـ شحف بضائعيـ عمى السفف اإلنجميزية، كمقاطعة التجار اإلنجميز مقاطعة شاممة.
(، امتنع الكثير مف الناس في أكركبا عف شراء البضائع 1945-1939بعد الحرب العالمية الثانية ) -

 المصنعة في ألمانيا بسب احتالليا لبالدىـ.
مادعا إليو الزعيـ اليندم غاندم، مف مقاطعة البضائع األجنبية مف إحراقيا عمنا في بكمبام ضمف سمسمة  -

 مف أعماؿ االحتجاج ضد االستعمار البريطاني لميند.
كد في مدينة مكنتجمرم بكالية ألباما نظاـ سير الحافالت، مما قضى عمى سياسة الفصؿ قاطع الس -

 تماعي داخؿ الحافالت في الستينات، استجابة لدعكة مارتف لكثر كنج.االج
في القرف العشريف؛ شراء طمع الستينات حتى اكائؿ التسعينات في بمداف عديدة، منذ مالمستيمككف  رفض -

 يقيا؛ احتجاجا عمى سياسة التفرقة العنصرية.بضائع مف جنكب إفر 
 مقاطعة الدكؿ العربية إلسرائيؿ بسبب احتالليا لدكلة فمسطيف. -
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ـ، 1967ماقاـ بو الممؾ فيصؿ مف استخداـ سالح المقاطعة االقتصادية بشكؿ مؤثر، في أعقاب حرب  -
عكدم عف الكاليات المتحدة حظر البتركؿ الس أعمفـ، فبعد يكميف مف نشكب الحرب األكلى، 1973كحرب 

ـ، تزعـ حركة الحظر البتركلي الذم شمؿ دكؿ الخميج، فكاف لذلؾ 1973نشكب حرب  إثركبريطانيا، كعمى 
 أثره في تكجيو المعركة.

 خطط عمى احتجاجا فكلتير، شبكة مف بدعكة دانكف شركة منتجات الفرنسييف المستيمكيف مف عدد قاطع -
 .2001 في كةالشر  أعمنتيا لمعماؿ تسريح

 كمنتجات ،بضائع العدك لمقاطعة دكلية حمالت إلى الزمف مف عقكد مدار عمى الفمسطينية المنظمات دعت  -
: تعني كالتي ،BDS بػ اختصارا المعركفة الحركة كتعتبر. لالحتالؿ الداعمة العالمية كالشركات المستكطنات

 (1426)الشمراني المجاؿ. ىذا في تعمؿ التي عبيةالش التنظيمات أىـ مف "كعقكبات استثمار، سحب مقاطعة،"
 الثالث: تطور المقاطعة الفمسطينية طمبالم

كتشير الكقائع التاريخية إلى تراكـ التجربة التاريخية لمحركة  المقاطعة في فمسطيف ليست بكليدة المحظة،
مقاطعة في تاريخ فمسطيف لم كأداة لممقاكمة االعنفية، كقد كانت ىناؾ محطات مفصمية الكطنية الفمسطينية

، كانتياء 2000، كالثانية عاـ 1987كاالنتفاضة الفمسطينية األكلى عاـ  ،1936 ثكرة فمسطيف الكبرلمركرا ب
. كستتناكؿ الباحثة في ىذا المبحث حراؾ ((BDS كفرض العقكبات االستثماراتبحركة المقاطعة كسحب 

، النجاحات كاإلخفاقات كآثارىا عمى BDS اؿكانتياء بحركة  مف فترة االنتداب البريطاني الفمسطينيةالمقاطعة 
 العدك الصييكني.

 حراك المقاطعة تاريخيا: 
جاءت مقاطعة الصناعات الصييكنية نتيجة اإلدراؾ الفكرم لمخاطر ممارسات الحركة الصييكنية الرامية  -

د العربي في فمسطيف مقابؿ إحالؿ لالستيالء عمى فمسطيف تدريجيا، كما لذلؾ مف تداعيات عمى اليكية كالكجك 
، كقد كانت بدايات المقاطعة كقت الحكـ العثماني، كمع بداية الغزك (1979)الراداـ. الكجكد الصييكني فييا

 1882، كالتي تحدد المكسكعة الصييكنية بدايتيا بعاـ الصييكني المتمثؿ بالمكجة األكلى بيجرة الييكد إلييا
قاطعة االقتصادية التي ابتدعيا المستكطنكف الصياينة ككانكا البادئيف فييا، منذ حيث كانت كردة فعؿ لفكرة الم

 كيمتنعكف العربية المتاجر مف كالحاجيات البضائع شراء عف يمتنعكف كانكا حيث، فجر تسمميـ إلى فمسطيف
 الجمعية أف إال ،معمنة تكف لـ الييكدية السياسة ىذه أف كرغـ  العاممة العربية باأليدم االستعانة عف أيضا

 (1968)مغيزؿ  .كاتقاف بدقة تطبيقيا عمى الخفية بطرقيا تسير كانت الصييكنية
عندما قررت اإلدارة البريطانية تشكيؿ مجمس  1922لجأ الفمسطينيكف إلى سالح المقاطعة السياسية في عاـ  -

تنفيذية العربية إلى مقاطعة ، دعت المجنة التشريعي ينتزع اعترافا كاضحا باالنتداب البريطاني ككعد بمفكر
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فمسطينية، االنتخابات، كأسيمت في حممة المقاطعة جميع الجمعيات المسيحية كالمسممة في المدف كالقرل ال
 .الذم دفع المندكب السامي البريطاني باتخاذ قرار بإلغائيا %، األمر 84كبمغت نسبة المقاطعيف لالنتخابات 

مجمس استشارم مف أشخاص تعينيـ، تأسيس  1923مة البريطانية عاـ ، كما قررت الحكك (1990القشطيني)
طرد كؿ مف يقبؿ بالعضكية كشف الجميكر حممة تشيير بيـ مما دفع اإلدارة العربي الفمسطيني  فقرر المؤتمر

مقاطعة مشركع ركتنبرغ لتكليد الطاقة  1923كما تقرر في المؤتمر العربي الفمسطيني عاـ البريطانية إللغائو.
الكيربائية في فمسطيف كشرؽ األردف باعتباره مشركعا صييكنيا كمقاطعة المعرض التجارم"الميفانت" الذم 

 (2007) الييكدية. التميمينظمتو الككالة 
كقد ساىـ حزب االستقالؿ الفمسطيني بالدعكة إلى المقاطعة، كتمثمت أكلى خطكاتو بدعكة كافة قادة الحركة 

ـ الحككمية التابعة لسمطة االنتداب، كطالب الحزب رؤساء البمديات كالمحاكـ الكطنية بالتخمي عف مناصبي
كدكائر األكقاؼ بتقديـ استقالتيـ كالتفرغ لمعمؿ الكطني، كما اتبع الحزب سياسة االتعاكف عبر المقاطعة 

الييكدية  االجتماعية كعدـ االشتراؾ في الحفالت كالكالئـ، كعدـ االشتراؾ في األندية كالنكادم الرياضية
، كاالمتناع عف دفع الضرائب، كالبريطانية، كاالتعاكف السياسي، بمقاطعة المجاف الحككمية كالمجالس السياسية

 كاالقتصار عمى ما ىككاالتعاكف االقتصادم، مف خالؿ مقاطعة البضائع كالمصنكعات الييكدية كالبريطانية، 
 (1979زعيتر) ضركرم مف السمع.

فتكل شرعية مفادىا أف بائع  1935يناير 26المنعقد في القدس بتاريخ  فمسطيف كما أصدر مؤتمر عمماء
بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ال يصمى عميو كال يدفف في مقابر المسمميف، كيجب  فمسطيفاألرض لمييكد في 
 (1985)العبيدمنبذه كمقاطعتو. 

ضراب العاـ احتجاجا عمى تسارع ىجرة ، فقد بدأت باإل1936تجمت المقاطعة في ثكرة فمسطيف الكبرل عاـ  -
عالف  الييكد إلى فمسطيف كطرد الفالحيف مف أراضييـ كاستبداليـ بمستكطنيف، كاالمتناع عف دفع الضرائب كا 
العصياف المدني، كاالستقالة مف مجالس البمديات كالمجاف االقتصادية التي يشارؾ فييا ييكد، كاستقالة األدباء 

إثر كعدـ دفع الضرائب كااللتزاـ بالقكانيف كذلؾ قاطعة االقتصادية لمبضائع كالخدمات باإلضافة لمم كالشعراء،
 (2013)العكيصي .الصييكنيةمما أدل إلى إفالس الشركات  ثكرة البراؽ

فقد تجمت المقاطعة االقتصادية كتـ تشكيؿ لجاف مف أحزاب كقكل شعبية أما في االنتفاضتيف األكلى كالثانية  -
سالمي كاستبداليا بالمحمية، كتنظيـ  "الصييكنيةالمنتجات "يدؼ مقاطعة ة كمؤسسات المجتمع المدني بة ككطنيكا 

كعمؿ قكائـ  لبضائع المحتؿكطباعة شعارات معادية  تكعية لممستمؾ الفمسطيني  حمالت تركيجية كندكات
حكؿ المقاطعة  كعمؿ دراسات بحثية في الجامعات بالسمع المرفكضة كالمطمكب مقاطعتيا كالسمع البديمة

، ناشد المرصد الفمسطيني 2000أكتكبر عاـ  19.كفي  االقتصادية كخصكصا منتجات المستكطنات
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كتشجيع المنتج  منتج العدكبيكتيـ خالية مف كمية كاألىمية كالقطاع الخاص بجعؿ المؤسسات الكطنية كالحك
حيث يبمغ  العدك،ـ سكؽ لمنتجات أى بأف السكؽ الفمسطينية ىي ثاني الكطني كمحاكلة إقناعيـ بذلؾ بالقكؿ

%منيا مف 90مميكف دكالر سنكيا، كأف المنتجات الفاسدة في أسكاقنا 3فمسطينيا الصياينةحجـ االستيراد مف 
بمد ، كعميو فإف كؿ مكاطف سيمتنع عف شراء ىذه المنتجات سيسيـ في بانخفاض كارداتنا مف المستكطنات

 (.2006دة)جك  بنسبة أكثر مف مميار شيكؿ. العدك
 كالتكسع الضـ جدار أدانت التي الدكلية الجنايات محكمة لقرار األكلى الذكرل في ،2005كفي عاـ

 أساس عمى 2004 عاـ أبريؿ/نيساف شير في اهلل راـ مف لممقاطعة الفمسطينية الحممة انطمقت. "اإلسرائيمي"
 شير في الصادرة لمعدك الصييكني النطاؽ اسعةك  كاألكاديمية كالثقافية االقتصادية لممقاطعة الفمسطينية الدعكة

 المحتمة األراضي في الفمسطينيكف كالمثقفكف األكاديميكف بو أدلى الذم البياف كعمى ،2002عاـ أغسطس/آب
 ،2003 عاـ أكتكبر/ثاني تشريف شير في الصييكنية األكاديمية المؤسسات لمقاطعة الداعي الشتات كفي

 .(2014)البرغكثي. المتنامية الدكلية المقاطعة حركة إلى لتنضـ ليا، انمكذج أفريقيا جنكب مف متخذة
 معيقات المقاطعة العربية:

 مكاتب لممقاطعة العربية. بإنشاءعدـ التزاـ الدكؿ العربية -1
ساىمت سمطات االنتداب البريطاني في فمسطيف، كالفرنسي في لبناف في إفشاؿ مقاطعة البضائع -2

 الصييكنية.
 .ة تيريب لمبضائع الصييكنية، كبيعت منتجاتيـ بتغطيات مختمفة في األسكاؽ العربيةنشطت شبك-3
 أماـ تدني حجـ التبادؿ التجارم الصييكني في األسكاؽ العربية، فتحت أسكاؽ جديدة لمصياينة في أكركبا.-4
 ككقع ضراب،لإل المكانئ عماؿ كانضـ ـ، 1936 عاـ التجارية كالمقاطعة اإلضراب، أعمف عندما قديما،-5

 بعض مع بالتعاكف الييكدية الككالة أقامتيا التي البحار كنكز شركة كقامت بحرم، حصار في الصياينة
 شاطئ عمى ميناء ببناء األعماؿ كرجاؿ البنكؾ، كبعض العامة، العماؿ كنقابة الحمضيات، تصدير اتحادات

 ذلؾ ككاف الصياينة أنشأه الذم الجديد الميناء عبر بضائع كشحف تفريغ تـ ـ، 1939 عاـ كخالؿ أبيب، تؿ
 (2014البرعكثي)ك البطمة  .ليـ مكسبا

 
عالقتيا بالمقاطعة العربية ، (، أىدافياBDS) "إسرائيل" لمقاطعة الفمسطينية الحركة :ثالثالمبحث ال

 عوامل نجاحيا وأثرىا عمى الكيان الصييوني
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 االستعمارية، القكة مف الشرسة كاليجمة المقاكمة، اتاستراتيجي حكؿ كالنقاش المتدىكر، االقتصادم الكضع إف
، لتاريخ الحركة الشعبية الفمسطينية مف تجارب المقاطعةباإلضافة  الفمسطينية القيادة مف األمؿ كخيبة

 كسػػحب العقكبػػات كتطبيػػؽ "إسرائيؿ" مقاطعة حركةلنشأة  مقدمة شكؿكاإلضرابات، كعدـ التعاكف مع المحتؿ، 
 أصدرتو الذم لمنداء استجابة 2005 العاـ في( (Boycott, divestment and sanctionمنيػػا راتاالسػػتثما
 170 مف أكثر عميو ككقع ،9/7/2005 في النداء ىذا صدر إذ ،الفمسطيني المدني المجتمع مؤسسات غالبية

 عاـ المحتمة كاألراضي ،1967 عاـ المحتمة األرض في الفمسطينية كالمؤسسات كاألحزاب كالفعاليات القكل مف
 طالػػب كقػػد. كافة تكاجده أماكف في الفمسطيني المدني المجتمع غالبية بذلؾ ممثمة كالشتات، ،1948
 كالمبادئ الدكلي لمقانكف كامؿ بشكؿ صاعين حتى الكياف الصييكني ضد عقابية إجراءات بتطبيؽ( BDS)نػػداء

، استرجع بتاريخ  http://www.bdsmovement.net/ar/bdsintro .اإلنساف لحقكؽ األساسية
23/4/2016 

 BDS أىداف حركة الالمطمب األول: 
تيدؼ الحركة لمحشد كالدعـ كممارسة الضغط السياسي كاالقتصادم إلى جانب الثقافي كاألكاديمي عمى 

 رجيا في ثالثة مطالب أساسية:إلى أف يتـ تحقيؽ اىداؼ تد "إسرائيؿ"
 التفرقة نظاـ عف كالتخمي االحتالؿ إنياء مف الدكلي المجتمع بو يطالب ما كتنفيذ الدكلية بالقكانيف االلتزاـ -

 التي يمارسيا العدك الصييكني. العنصرية
 كمساكاتيـ الكاممة بالسكاف الييكد.حقكقيـ  "إسرائيؿ"مف سكاف  يفالفمسطينيمنح  -
  (2014) البرغكثي. 194ئيف الفمسطينييف انصياعا لقرار األمـ المتحدة رقـ لالج العكدة ؽبح اإلقرار   -

، اعمف  2007الذم عقد في راـ اهلل في تشريف ثاني/نكفمبر عاـBDS لحركة الفمسطيني األكؿ المؤتمر يفك 
الفمسطينية في جميع  التنسيقية الييئة بمثابة لتككف (؛BNCعف تشكيؿ المجنة الكطنية الفمسطينية لممقاطعة)

، كتعتبر أكسع تحالؼ في المجتمع الفمسطيني، كتضـ االتحادات النقابية كالمينية كالشعبية، كىيئة أنحاء العالـ
 أراضي في الفمسطينية األىمية المنظمات أطر كأكسع لالجئيف، ائتالؼ كأكبر ، القكل الكطنية كاإلسالمية

،  كفكرية سياسية استقاللية عمى تحافظ كلذا كامؿ، شبو بشكؿ تطكعية جيكد عمى الحركة كتقكـ  ،48ك67
 باآلتي:(BNC)لممقاطعة الفمسطينية الكطنية المجنة دكر يتمثؿالمقاطعة  لحركة ككفقا
 العنصرم. كالفصؿ الصييكني لالحتالؿ المدنية المقاكمة أشكاؿ مف كشكؿ المقاطعة ثقافة كنشر تعزيز -
 في BDSاؿ  بحركة الخاص الفمسطيني المدني المجتمع لنداء كفقا عمؿ كبرامج استراتيجيات صياغة -
 .2007يكليك/تمكز9

 في المنطقة كجميع أنحاء العالـ. BDS اؿأف تشكؿ مرجعا فمسطينيا لحمالت  -

http://www.bdsmovement.net/ar/bdsintro
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 أف تككف مرجعا كظنيا لحمالت مكافحة التطبيع داخؿ فمسطيف. -
المكاقع. جميع  في BDS اؿتسييؿ التنسيؽ كتقديـ الدعـ كالتشجيع لمختمؼ جيكد حممة  -

 (2015)مسمـ
 :BDS ركة البحعالقة المقاطعة العربية : ثانيالمطمب ال

 العشريف القرف أكائؿ منذ فمسطيف عرب مارسو ما إلى لمكياف الصييكني العربية المقاطعة جذكر تعكد      
 أسمحة كأحد يكدية،الي لمسمع العربية المقاطعة استخدمت حيث. الصييكنية المنتجات ضد شعبية مقاطعة مف

، كالدكؿ العربية فمسطيف إلى الييكد ليجرة األكلى لممكجة مكاجيتو في كالعفكية كالتمقائية،المقاكمة الشعبية، 
إلى ثالث درجات تتضمف الدرجة األكلى منع التعامؿ المباشر بيف  الصييكني الكياف تقسـ مقاطعتيا ضد

سكاء بصكرة مباشرة أك عف  الكيافنية منع التعامؿ المباشر مع كالدرجة الثابيف دكلة العدك الدكؿ العربية ك 
 ، طريؽ كسيط ثالث

ككضعيا  لكياف الصييكنيا مع تتعامؿ التي الشركات عمى عقكبات فرض الثالثة الدرجة مف المقاطعة كتتضمف
 مفسبيا قد خففت ن العربية كانتعمما أف بعض الدكؿ  ،عربية دكلة أم مع تعامميايحظر في قكائـ سكداء 

 .(2014)البرغكثي. 1991 عاـ في لمسالـ مدريد مؤتمر بعد العقكبات تمؾ مستكل
 ظؿ في الكياف الصييكني بمقاطعة كشعبيا رسميا بالتزاميا استثنائية حالة تشكؿ بغيرىا مقارنة الككيت كتعتبر
العقكبات  فرضك  االستثمارات كسحب المقاطعة حركة مؤسسي أحد لتعبير كفقا المتردم، العربي الكضع
BDS) )ىذه اختراؽ في األحياف، بعض في نجحيك  حاكؿ،ي الكياف الصييكني أف مكضحا البرغكثي، عمر 

 االقتصاد رةزاك  كشفت ذلؾ عمى ككمثاؿ (، 2013). إبراىيـ كمكسىكالتزكير الخديعة بأساليب المقاطعة
 الدكلية االتفاقيات تكفرىا التي مركيةالج اإلعفاءات مف االستفادة شركات الكياف الصييكني محاكلة الكطني،
 مدير كأكضح. الضرائب مف بمكجبيا الفمسطينية التمكر تعفى التي العالـ كبمداف دكؿ مع فمسطيف بيف المكقعة

 تمكر لتمرير الفمسطينية التمكر قطاؼ مكسـ باستغالؿ القاضي، إبراىيـ المستيمؾ لحماية العامة اإلدارة عاـ
 تجار إلى بيعيا أك ،(الند ىكلي)منيا دينية مسميات تحت تعبئتيا خالؿ مف الدكلية ؽاألسكا في المستكطنات
 (2015مسمـ) .اإلنتاج محمية تمكر أنيا عمى الفمسطينية السكؽ في لتكزع فمسطينييف،
 منيا، بدأت فاألكلى كرسائميا، أغراضيا في األخرل عف منيما كؿ تختمؼ بمرحمتيف مرت العربية كالمقاطعة

 بتكصية كالثانية 1945تشريف ثاني/نكفمبر 2ب  المنعقدة جمستو في العربية الدكؿ جامعة مجمس اتخذه بقرار
 اقرار  التكصية كأصبحت 1950 عاـ أغسطس/آب في العربية لمجامعة التابعة السياسية المجنة عف صدرت
ف أقرىا بعد أي رئيس مكتب إشراؼ تحت تعمؿ عربية دكلة كؿ في لممقاطعة مكاتب بإنشاء يقضي شامال

 (1993)عبد الغني. 1951مجمس الجامعة في أيار/مايك عاـ 
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 نجاح حركة المقاطعة:عمى العوامل المساعدة المطمب الثالث: 

انتياكيا  نتيجة دكلة الكياف تعيشػػيا التػػي العزلػػة مقابػػؿ فػػي الفمسػػطينية القضيػػة مػػع الدكلػػي التعاطػػؼ -
 بتبنػػي المتحػػدة لألمػػـ التابػػع اإلنسػػاف حقػػكؽ مجمػػس قػػرار فػػي ف؛ تجسد ذلؾ مؤخراالمستمر لحقكؽ اإلنسا

 الكاليػػات صكتػػت بينمػػا القػػرار، لصالػػح دكلػػة41 صكتػػت حيػػث غػػزة، عمػػى الحػػرب بسػػبب دكلة العدك إدانػػة
 لحركػػة الرئيسػػي الداعػػـكيكفي أف نعمـ أف عف التصكيت.  دكؿ خمػػس امتنعػػت كمػػا ضػػده، المتحػػدة

 المجتمػػع عػػف المنبثقػػة «السػػالـ أجػػؿ مػػف ييػػكدم صػػكت» منظمػػة ىػػي المتحػػدةٌّ  الكاليػػات فػػي المقاطعػػة
 أجػػؿ مػػف ضاغطػػة مكاقػػؼ إلػػى يتحػػكؿ بحيػػث اسػػتثمار، إلػػى بحاجػػة التعاطػػؼ ىػػذا في نيكيكرؾ. الييػػكدم
، تـ استرجاعو في http://bit.ly/1JPNABd .االحتالؿ مػػع تتعامػػؿ التػػي كالمؤسسػػات الشػػركات مقاطعػػة

20/4/2016 

 يامكقػػف ػةتعريػ فػػي سيسػػاىـ مػػادكلة الكياف  فػػي الحكػػـ سػػدة إلػػى يمينػػي طابػػع ذات حككمػػات كصػػكؿ -
ظيػػار  إلػػى سػػيقكد كىػػذا الصػػراع؛ إنيػػاء يكفػػؿ سياسػػي اتفػػاؽ ألم المعػػارض الحقيقػػي كجييػػا كا 
 األكركبػػي االتحػػاد دكؿ أف إلى يشير المستكطنات منتجػػات فكسػػـ عمييػػا، لمضغػػط العالػػـ دكؿ تشػػجيع
 المقاطعػػة حركػػة لذلػػؾ،. السػػالـ لعمميػػة تنكره حػػاؿ فػػي نيالكياف الصييك  لمقاطعػػة اسػػتعداد عمػػى

 تيػػدؼ كدكليػػة، كعربيػػة فمسػػطينية أطػػراؼ تنفيذىػػا فػػي تشػػارؾ إعالميػػة استراتيجية كضع إلػػى بحاجػػة
 .ليػػةالدك  كالقكانيػػف لألعػػراؼ دكلة الكياف حككمػػات انتيػػاؾ عمػػى الضػػكء تسػػميط إلػػى

 .المتحدة األمـ كقرارات الدكلي القانكف مع المقاطعة حركة المقاطعة أىداؼ انسجاـ -

 محاربتيا عمميػػة دكلة الكياف عمػػى سػػيصعب مػػا الالعنفيػػة، المقاكمػػة شػػكؿ المقاطعػػة حركػػة انتيػػاج -

www.masarat.ps/sites/default/.../ktb_lbrnmj_ltdryby_lmwfq_llmtbw.pdf ،تـ 
 20/4/2016استرجاعو بتاريخ 
 :الكيان الصييوني أثر المقاطعة عمىالمطمب الرابع: 

 أكؿ. راحؿم بعدة العقكبات كفرض االستثمارات كسحب المقاطعة حركةالصييكنية عمى  الفعؿ ردة مرت لقد
 تغهير تبعو لمكقؼ االقتصاد الصييكني عمى المقاطعة لحركة أثر أم كجكدالصياينة  إنكار كاف المراحؿ تمؾ

 حركة أف إلى الشمالية أمريكا لهييكد العاـ المؤتمر في مجتمعكف أشار عندما ،2010 عاـ معمف غير جكىرم
 ،بعدفيما  المقاطعة لحركة نظرة الصياينة تغهيرت. إيراف بعد دكلة الكياف لكجكد تيدهيد أكبر ثانني تمثؿ المقاطعة

http://bit.ly/1JPNABd
http://www.masarat.ps/sites/default/.../ktb_lbrnmj_ltdryby_lmwfq_llmtbw.pdf
http://www.masarat.ps/sites/default/.../ktb_lbrnmj_ltdryby_lmwfq_llmtbw.pdf
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 المقاطعة، حركة مكاجية إلى تيدؼ عمنية كبرامج كتقارير تصريحات الصييكنية كالمؤسسات المسئكلكف كأطمؽ
تياـ  .العالـ في الصياينة صكرة تمميع كمحاكلة السامية بمعاداة إلييا ينتمكف مف كا 

 فػػي سػػيتأثر أنػػو يعنػػي مػػا كاضػػح، بشػػكؿ العالميػػة التجػػارة عمػػى "الصييكني ػػاداالقتص" يعتمػػد: اقتصاديا - 
 المحمي "إسػػرائيؿ" ناتػػج بمػػغ حيػػث المنطقػػة، اقتصػػادات أقػػكل مػػف يعتبػػر أنػػو مع لممقاطعة؛ تعرض حػػاؿ

 مطرد نمك مع الجارية؛ باألسعار دكالر رمميا 291يعادؿ ما أم شيكؿ؛ مميار 1049 ،2013 لمعاـ اإلجمالي
 التجارة عمى كبير بشكؿ االقتصاد، ىذا كيعتمد ،% 7-5 بيف ما نسبتو تتراكح األخيرة سنكات العشر في

 مميار94،402 قيمتو يعادؿ ما بتصدير 2012 العاـ في "إسرائيؿ" قامت حيث ، كتطكره نمكه في الخارجية
 بأضرار بالتسبب كفيؿ المقاطعة حركة تفعيؿ فإف كبالتالي دكالر، مميار 92،702 قيمتو ما كاستيراد دكالر،
  ، تـ استرجاعو http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st14_04.pdf الكياف الصييكني. لجانب بالغة
 25/4/2016بتاريخ

 التابع القكمي األمف دراسات معيد مؤتمر أماـ ألقاه خطاب في لبيد يائير "اإلسرائيمي" المالية زيرك  صرح فقد
 الشعكر عدـ" إف العالـ في "إسرائيؿ" مقاطعة حركة تعاظـ عمى معمقا ،29/1/2014 بتاريخ أبيب تؿ لجامعة
 في العنصرم الفصؿ فنظاـ. جدا رخطي الحالي الكضع لكف. تدريجية عممية أنيا سببو حاليا المقاطعة بتأثير
 ".ليا تعرض التي المقاطعة حممة بداية إال يتنبو لـ إفريقيا جنكب
 القكمي األمف دراسات معيد مؤتمر أماـ خطابو في( لبيد يائير) الصييكني"" المالية كزير قاؿ آخر، سياؽ كفي
 أف عمينا ممنكع" الكياف تكاجو لذما المقاطعة خطر عمى معمقا ،29/1/2014 بتاريخ أبيب تؿ لجامعة التابع
 اإلنصات أنفسنا، نخدع أال يجب كلكف مضادة، دعاية حممة نطمؽ أف عمينا مكتكفة، بأيد المقاطعة خيار نتقبؿ
 ".فشيئا شيئا يتراجع العالـ في إلينا

 ىـ أكركبية قاطعةم" لإلسرائيمييف" تقكؿ عندما: كتأثيرىا المقاطعة معنى يدرككف الالصياينة  أف إلى لبيد كأشار
ف لنا، األساسية التجارة سكؽ ىي أكركبا. الكضع ليس كىذا مكعدىا، في تأتي لف "الكامببيرا جبنة" أف يظنكف  كا 

 فسيككف ،-منو أخطر سيناريكىات كىناؾ- المنطقي، السيناريك في كدخمنا سياسية تسكية إلى التكصؿ يتـ لـ
 مف المباشرة االستثمارات كستتكقؼ األكركبي، تحادلال التصدير قطاع في فقط% 20 بنسبة ضرر ىناؾ

 مجاؿ كفي السنة، في شيكؿ مميار 20 بنحك 2013 تقديرات في سيخسر التصدير– األكركبي االتحاد
 بشكؿ العاـ ىذا كظائفيـ إسرائيؿ في عامؿ 9800 كسيخسر شيكؿ، مميار 11 نحك الخسائر ستككف الصناعة

 . فكرم
 كأعمنت المالييف بمئات تقدر عقكد خسارة في ضدىا المقاطعة حمالت تسبب دفق" أس فكر جي" شركة أما

 كقالت. دكالر مميكف 184 بقيمة الشركة في أسيميا بيع األمريكية سياتؿ مدينة كمقرىا" غيتس بيؿ" مؤسسة

http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st14_04.pdf،%20تم%20استرجاعه%20ت%20م
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 شركة مقتأغ فيما. 2015 ديسمبر في ينتيي الذم "اإلسرائيمية" نظيرتيا مع عقدىا تجديد تعتـز ال أنيا الشركة
 الميت البحر مستكطنات في الكاقع مصنعيا نقؿ نيتيا كأعمنت المتحدة، المممكة في متجرىا "اإلسرائيمية أىافا"

 بحمكؿ" أدكميـ معاليو" في الكاقع مصنعيا ستغمؽ أنيا إلى" ستريـ صكدا" كأشارت دكلة الكياف داخؿ إلى
 .العاـ ىذا% 58 بنسبة أسيميا نسبة ىبطت أف بعد 2015
 دعا 2013 آب ففي ،"إسرائيؿ" مقاطعة حممة إلى العشرات انضـ أيضا كالفني الثقافي الصعيد عمى: ثقافيا
 مقاطعة إلى الركؾ مكسيقى نجكـ زمالءه ككترز، ركجر ،"فمكيد بينؾ" الشييرة اإلنكميزية لمفرقة السابؽ المغني

 كحث دكلة الكياف، في عركضيـ لفنانيفا عشرات ألغى كما. إلييـ كجييا مفتكحة رسالة في كذلؾ الصياينة
 كذٌكرت. إفريقيا بجنكب أسكةن  "إسرائيؿ" عمى دكلية عقكبات فرض عمى مانكؿ ىيننغ الشيير السكيدم الكاتب
 الباصات شركة ضد باركس كركزا كينغ لكثر مارتف بدأىا التي بالمقاطعة كككر أليس العالمية األميركية الكاتبة

 أخالقيان  عمالن  الكياف الصييكني مقاطعة كاعتبرت العشريف، القرف منتصؼ في اماأالب كالية في العنصرية
 تـ ،www.madarcenter.org". عقكد طكاؿ ظمـ شعب أحزاف إلى كاإلصغاء الفمسطينييف آالـ مف لمتخفيؼ

 .23/4/2016 في استرجاعو
 حركة ألنصار ىدفاالصييكنييف  الزعماء كأصبحالكياف الصييكني  عزلة مف ةالمقاطع حركة زادت ،سياسيا
 مف ليـ معارضا حضكرا المقابؿ في تجد إالصياينة  مسئكلكف يحضرىا فعالية أك خطابا تجد فال المقاطعة

 "صياينة  لمسئكليف كمحاضرات خطابات مقاطعة عمى األمثمة كمف الفمسطينية لمقضية مناصريف نشطاء قبؿ
" بنؾ الككد" منظمة مفّه  أمريكية ييكديةّه  ناشطة قبؿ مف الككنجرس في نتنياىك بنجاميف خطاب قاطعةم

 مف مجمكعة قبؿ مف األمريكية شيكاغك جامعة في أكلمرت إلييكد محاضرة كمقاطعة غزة، زارت قد كانت
 . الفمسطينييف النشطاء
 Abunimah لمصياينة كجكديا تيديدا ؿتشك بأنيا المقاطعة حركة العبرم" ريككت" أبحاث ركزم ككصؼ
2014))  

 إلى تيدؼ استخبارية كحدة أسس "اإلسرائيمي" الجيش أف "اإلسرائيمية" ىآرتس صحيفة كشفت ،2011 عاـ كفي
 نتنياىك كعقد "إسرائيؿ" عف الشرعية نزع إلى تيدؼ بأنيا يرل التي اليمينية المنظمات عف المعمكمات جمع

 أشارت ليا، تقرير كفي.  المتنامية المقاطعة حركة مكاجية سبؿ لمناقشة الفمنفص اجتماعاف كالكنيست
 2015 يناير في لمككنجرس قانكف مشركع تقديـ كراء كقفت األيباؾ أف إلى" ركبنز أفن " األمريكية الناشطة
. طعةالمقا لحركة األخيرة برفض األكركبي االتحاد مع مستقبمية تجارية اتفاقات أم تكقيع ربط إلى ييدؼ

(Robins (2015 

http://www.madarcenter.org/


 

 
28 

 الصمة كشؼ" إلى تيدؼ" إعالمية حرب" شف شتاينتس يكفاؿ الصييكني االستراتيجية الشئكف كزير اقترح فيما
 حككمة االحتالؿ اتفاقان  كقعت السياؽ ذات كفي". اإلرىابية كالمنظمات المعادية كالدكؿ المقاطعة أنصار بيف
 في "إسرائيؿ" أجؿ مف العمؿ مجمكعة عف أعمف فيما لمقاطعة،ا حممة مكاجية إلى ييدؼ الكندية الحككمة مع

 Lungen. دكالر مالييف ستة قدره أكلي بتمكيؿ المقاطعة حركة مكاجية جبية تعزيز بيدؼ المتحدة الكاليات
(2015) 

 
 

 ىاؤ وعرض المقابمة التي تم إجرا ،يياإلتحميل االستبانة التي تم الرجوع  :الرابعلمبحث ا
 تحميل االستبانة :األول المطمب

 المنتجات مقاطعة حممة" بعنكاف ماجستير لرسالة تصميميا استبانة تـاستندت الباحثة في ىذا البحث إلى  
 عادؿ شاكر لمباحث" محميا المصنعة المنتجات نحك الفمسطيني المستيمؾ باتجاىات كعالقاتيا اإلسرائيمية

 بمفيـك الفمسطيني المكاطف كىك لمستيمؾا كعي مدل عمى التعرؼ بيدؼ كذلؾ ،(2006)جكدة. جكدة
 المستيمؾ سمكؾ كتكجيو إيجابية اتجاىات بناء مف المقاطعة حمالت تمكف كمدل كأثرىا، حمالتيا، المقاطعة،
 كأسمكب التحميمي الكصفي المنيج الدراسة ىذه في الباحث استخدـ كقدالعدك  منتجات مقاطعة نحك الفمسطيني

 محافظات كافة في عشكائية بطريقة فمسطيني مكاطف 1000 استيدفت استبانة تكزيعب كقاـ الميدانية، الدراسة
 :كتالي االستبانة نتائج كانت كقد غزة قطاع
 عمى المقاطعة حمالت شعارات تأثير عمى أكدكا% 66.6المقاطعة،  بمكضكع الجيدة معرفتيـ أكدكا% 66.4

 المقاطعة نسبة أما بالمقاطعة، ككعيا إراديا ابعد لدييـ أكجدت المقاطعة حمالت أف أكدكا% 62مشاعرىـ،
 أف كتبيف كما المحمية، بالمنتجات العدك منتجات استبداؿ عمى% 70.6كاتفؽ ،%58.6 بنسبة فكانت الضعيفة
 مف% 75 أف النتائج أظيرت كفد العدك، منتجات مقاطعة حكؿ سمبي اتجاه بناء عف عجزت المقاطعة حمالت

 سمبية اتجاىات لدييـ المكاطنيف مف% 53 أف، حيف فيمنتجات العدك  نحك إيجابي اتجاه يحممكف الفمسطينييف
 تفعيؿ: كمنيا حثببال تتعمؽ كالتي التكصيات مف مجمكعة إلى الدراسة كخمصت. المحمية المنتجات نحك

 اؼأطي ككافة كاألحزاب الكطنية المؤسسات دكر تفعيؿ النضاؿ، أشكاؿ مف شكالن  باعتبارىا المقاطعة حمالت
 يخدـ بشكؿ المتالحقة الصييكنية االنتياكات عمى التركيز المقاطعة، ثقافة نشر في بدكرتيـ لقياـ المجتمع
 المقاطعة، ثقافة كتفعيؿ لنشر كالتعميـ التربية كخاصة الحككمية الكزارات دكر تفعيؿ المقاطعة، لحمالت التركيج

 .المجتمع أفراد شتى مف اليمـ كاستنياض عةالمقاط لحمالت التركيج في اإلعالـ كسائؿ مف االستفادة
 مقابمة مع زوجة سفير جنوب إفريقيا :الثاني المطمب
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 كذلؾ ،"سميماف أشرؼ"  فمسطيف في إفريقيا جنكب سفير سعادة زكجة مع مقابمة بعمؿ الباحثة كقامت كما
 بتاريخ فمسطيف-غزة– يةالدكل العالقات مجمس في كزكجتو السفير مع المقاطعة حكؿ أقيمت حكارية ندكة خالؿ
 :التالي السؤاؿ الباحثة كجيت كقد ،10/4/2016

 مف تالحظكنو كلما كالقطاع الضفة بيف كتنقمكـ فسطيف في كجكدكـ خالؿ مف السفير سعادة زكجة برأيكـ
 بما مقارنة الكاقع أرض عمى الفمسطيني المجتمع عمى تأثيرىا تممسكف ىؿ كأنشطتيا، المقاطعة لحمالت مظاىر

 الحمالت؟ ىذه كتعزيز لتطكير اقتراحاتكـ كماىي إفريقيا، جنكب في لديكـ مكجكد كى
 بالضفة كخصكصا الصييكني االحتالؿ مقاطعة إلى تشير مظاىر أم تمحظ لـ بأنيا السفير زكجة رد كاف كقد

 جانب مف اكخصكص كالفمسطيني الصييكني الطرفيف بيف كالتعاكف التنسيؽ ىك تراه ما كؿ بالعكس بؿ الغربية،
 فقد الحمالت، ىذه مثؿ كتعزيز لتطكير القتراحاتيا بالنسبة أما. األمر ىذا استنكرت كقد الفمسطينية، السمطة
 بجدكل قناعتيـ كمدل أنفسيـ، الفمسطينيكف داخؿ مف ينبع أف يجب بالمقاطعة كاإلحساس الشعكر أف أكدت

 كافة باستغالؿ الصعد كافة عمى كالعمؿ اليمـ كشحذ الجيكد تكحيد عمى كالعمؿ المقاطعة، كأىمية كضركرة
 أف عمى كأكدت. تبعيتو مف كالتحرر "الصييكني االحتالؿ" مف لمخالص المتاحة كاإلمكانيات الكسائؿ

 .بذلؾ كالقناعة كاإلرادة العزيمة لدييـ كانت طالما خارجي كتكجيو لدعـ بحاجة ليسكا الفمسطينييف
 والتوصيات الخاتمة: الثالث المطمب

الكياف  عف كاألخالقية القانكنية الشرعية نزع عمى كتعمؿ مقاكمتو، مف أساسي جزء ىي االحتالؿ مقاطعة إف
 حممة جسدت كقد. كىكيتو كجكده كتيدد كاإلجرامية، التكسعية سياساتو كمقاكمة يده كتكبيؿي، الصييكن
 العصر في النضاؿ صكر أعظـ التاريخية بمراحميا كاقتصاديان  كاجتماعيان، ،الصييكني سياسيان  لمكياف المقاطعة
 خطر لتزايدذلؾ ك  الصييكني الكياف عمى كأثرىا المقاطعة مكضكع البحث ىذا في الباحثة تناكلت كقد. الحديث
 مفيـك عف الحديث الباحثة تناكلت كقد كسيطرتو تبعيتو مف التحرر عمى كلمعمؿ الغاشـ العدك كىمجية

 المقاطعةكأثر العربية  بالمقاطعة كعالقاتيا BDS اؿ حركة التاريخ، تطكرىا حكميا، أنكاعيا، المقاطعة،
 مف لمجمكعة الباحثة كخمصت. المقاطعة نجاح كعكامؿ كمعيقات الصييكني االقتصاد عمىاألكركبية 
 :أىميا مف التكصيات

 كؿ في سائدة ثقافة تككف أف يجب بؿ االقتصادم المجاؿ في فقط تككف أف ينبغي ال االحتالؿ قاطعةم -1
 .الشاممة المقاكمة إطار ضمف كضعيا يتـ أف كينبغي المجاالت،

 .الفمسطيني المجتمع في المقاطعة ثقافة حكؿ الكافي الكعي لنشر عمؿ ككرش حمالت تنفيذ-2
 مع العالقة تحسيف بيدؼ كدكلي محمي مستكل عمى تعقد التي الشبابية كالمبادرات بالمشاريع التكعية-3

 .التطبيع حقيقة إلخفاء المحتؿ
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 .المكاطنيف لدل االنتماء ركح كبث الفمسطينية اليكية تعزيز عمى العمؿ-4
 نشر في فعاؿ بدكر لمقياـ الجديد اإلعالـ كاستغالؿ كالمقركءة كالمسمكعة المرئية اإلعالـ كسائؿ دكر تفعيؿ-5

 .المقاطعة ثقافة
 عمى كاحتكائيا كالمستكطنات اإلسرائيمي جانبال مف القادمة المنتجات فساد تثبت التي التقارير مف االستفادة-6

 .الحنيؼ اإلسالمي ديننا في المحرمة كالمحكـ النبيذ
 .المقاطعة مجاؿ في كاألبحاث الدراسات لعمؿ العميا الدراسات كطالب الجامعات دعكة-7
 كأثرىا اريخي،الت تطكرىا المقاطعة بماىية الطمبة تعريؼ إلى تيدؼ تعميمية مكاد التربكية المناىج تضميف-8

 .كفمسطينييف منيـ المطمكب كالدكر
 حمالت إلنجاح، كالتجار كرجاؿ األعماؿ كاألحزاب المجتمع كمؤسسات أطياؼ كافة بيف كالتنسيؽ التعاكف-9

 .المقاطعة
 .منتجاتيـ كمقاطعة األعداء مع التعامؿ لعدـ يدعك الذم الديني الكازع تعزيز-10
 تمارس التي اليكمية كاالنتياكات المقاطعة لحمالت التركيج في لصييكنيا العداء مف االستفادة تعظيـ-11

 ضد الشعب الفمسطيني.
 جات المكاطنيف مف السمع كالخدمات.تطكير المنتج المحمي كتحسيف جكدتو كدراسة احتيا-12
 استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في الصناعات كالتركيج لمسمع كالخدمات.-13
شراؾ كافة المعنييف مف شرائح تنظيـ المؤ -14 تمرات كالمعارض لتعزيز ثقافة المقاطعة بكافة أشكاليا كا 

 المجتمع.
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