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 مقاطعة الكيانالعالمية ل حركةاللمحاربة  "مقالع سليمان"مشروع                   

 

 مدخل: - 1

ــتزامنــا مــع تســر   إســراليح لــو  عــدوا   ضــدة محكمــة الجنايــات الدوليــة فــتح ملفــي تحقيــ  ب معلومــات لــو   ي 
ـ، ك  فـي الضـفة البرةيـة واالسـتيطا  2014غـزة فـي صـيا عـا   ، أي الحرب على"الجرف الصامد"  قـابالن   ا  ش 

سعى لتنفيذ سياساتها يا عمالء فى كافة أ حاء العالم، و له مضادة إطالق لملة دوليةلى قد بادر إ العدو أ  عن
أو عين ببــرا التجــارة عمــالء مــياورين أو مت ــر   تكــو  علــى  ــكح قــد واــ دة األمتعــد   بمســاعدة اهــات يارايــة

 ة عـنشـرعيالنـز  ل اـح الوقـوف بواـ  الحملـة العالميـةي، وهـذا مـن أأو ددنـ ياليح بـدافع أدـدولواسين إلسر متحم  
ــــة BDS"بيــــب تــــح أ  Boycott,Divestment" التــــي هــــي ايتصــــار للحــــروف األولــــى مــــن الكلمــــات اإل جليزي

 حعــدة ضــرةات إلســراليهــ  ، قــد وا  (، وتعنــي لالمقاطعــة، ســحب االســتفمارات، فــرا العقوةــات(Sanctionsو
هـا بخسـالر    ل، وتسـ   ودبلوماسـي اسييس دها على صعي، وألراتةيعلى السالة الدول ةيالماض يال  السنوات

إلى التط يع مع  سالأل وةينما تسعى دو  عرةية عدة.  ها كدولة التالعن ةي، ودعوات لنز  الشرعى ر ك  ةمادي
االلتال  وفتح آفاق ادددة للعمح مع ، تواا  "إسراليح" لمـالت مقاطعـة ك يـرة فـي مختلـا بلـدا  العـالم، سـواء 

خـذوا على مستوى مؤسسات في لقو  مختلفـة  أكاديميـة وصـناعية وفنيـة ويقافيـة، أو علـى مسـتوى أ ـخا  ات  
حكومـة اإلسـراليلية تشـير بوضـوى إلـى لجـم الضـرر الـذي ا فعاليـة وعصـ ية الو  مواقا   يلـة تجـاا الفلسـطينيين.

ألحقتـــ  الحركـــة بالصـــورة الزالفـــة التـــي صـــنعتها "إســـراليح" لنفســـها فـــي العـــالم، والتـــي ت ـــدو هشا ـــتها  ـــاهرة فـــي 
 المؤسسات األكاديمية واإلعالمية الدولية.

ـــ2005(، التـــي تيسســـ  عـــا  BDSاـــددرا بالـــذكر أ   لركـــة الم قاطعـــة ل ة االلـــتال  اإلســـراليلي  ، ألحقـــ  بدول
مليـار  2.9إلـى  حـو  امليار دوالر، وترااع قيمة صادراته 23يسالر اقتصادي ة فادلة، عقب فسخ عقود بقيمة 

،  56و 28دوالر، فــي  ــح  توقــع يســارة مــا بــين  حســب  ا ــطين فــي بمليــار دوالر بالنــاتج القــومي  اإلســراليلي 
ة وةريطا يا والبرب عموًما، وتنشط بشكٍح باإلضافة إلى ذلك، ألرزت الحملة تقحركة. ال دًما في الواليات المتحد 
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قويٍ  فـي الجامعـات األمريكي ـة وال ريطا ي ـة، ليـق يعتقـد  حـو يلـق األمـريكيين أ   المقاطعـة أداًة  ـرعي ًة لم مارسـة 
  الضبط على إسراليح.

قتهـا الع ري ة إ   دراسًة إسراليلي ًة، كشـف  النقـاب عـن اإل جـازات التـي لق   رتسهآ في السياق عين ، قال  صحيفة
ًة  13منذ ا طالقها ق ح ” BDS“لركة  عاًما، ويلص  إلى أ   الحركة أغض   إسراليح وعق دت مكا تها وياص 

لـــذا (، BDSفـــي الواليـــات المتحـــدة، ومـــن الواضـــح أ   االلـــتال  ال يســـتطيع الصـــم  أمـــا  لالـــة  جـــاى لملـــة ل
يطلب من أمريكا التضيي  على القالمين على الحملة، وكذلك من أوروةا، وهو ييتي في سـياق أ   ارتفـا  لالـة 

ا  تـرو ، ها ال الق  توأ ارت الدراسة التي أعد   موااهة االلتال  على السالة الدولي ة ستكو  لالًة متدلراًة.
المقاطعــة أســهم  فــي تبييــر بيعــة الصــرا  الفلســطيني  ، إلــى أ   لركــة "محاديــة دوميــة"و شــر اســتنتاااتها موقــع 

ـــ  قـــدرة إســـراليح علـــى االســـتفادة مـــن التحـــو   ، إلـــى اا ـــب أ  هـــا قلص  ـــدت مكا تهـــا اإلســـراليلي  الت اإلقليميـــة، وعق 
ة.الدولية، وأضر    ت بعالقتها مع دهود العالم وتحددًدا الواليات المتحد 

ــالوًة علــى ذلــك، رأت الدراســة أ   أه ــم اإل   علــى صــعيد ح فــي إلــداث تحــو  قتهــا الحركــة، تتمف ــ جــازات التــي لق  ع 
ــ ، موضــحًة أ   واــود الحركــة ي مف  ــالجــد  العــالمي  بشــي  الصــرا  الفلســطيني  اإلســراليلي  ــم عــال  أمــا  توا    ح أه 

  بعــا الــدو  العرةي ــة، إللبــاء مقاطعتهــا إلســراليح، ورفــع القيــود علــى التط يــع معهــا،  اهيــك عــن أ  هــا ألراــ
.  السلطة الفلسطينية، بس ب إصرارها على التعاو  األمني واالقتصادي مع االلتال  اإلسراليلي 

باإلضافة إلى ذلك، أ ـارت الدراسـة إلـى أ   دولـة االلـتال  غاضـ ة بسـ ب اهـود الحركـة الهادفـة إلـى  ـيطنتها 
ٍ أما  األوساط اللي رالي ة في العـالم، م عت ـرًة أ   أ شـطة الحركـة مفلـ  صـفعًة قوي ـًة لقـوى اليسـار  وعلى  حٍو يا  

ٍ على مظـاهر الفصـح العنصـري التـي ت مار سـها إسـراليح  ، على اعت ار أ  ها تقو  بالتركيز بشكٍح يا   اإلسراليلي 
، مفـح لركـة لميـريتس(، الم مفل ـة فـي  ضد  الفلسطينيين ويتجاهلها ما ي طل   عليها باليسـار الصـهيو ي  اإلسـراليلي 

.الكنيس  اإل  سراليلي 

هـ  ضـرةة قويـة لفكـرة ويلص  الدراسة إلى القو  إ   ألد أه ـم اإل جـازات التـي لققتهـا لركـة المقاطعـة أ هـا وا  
ق بها الكفير من األطراف، من يال  محااجتها بي   إ هاء االلتال  اإلسـراليلي  للضـف ة لح الدولتين التي دتش   
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كافًيــا، إذا لــم دــتم مــنح الالاعــين الفلســطينيين لقــوقهم، وتحقيــ   البرةي ــة وقطــا  غــزة والقــدة الشــرقية، لــن يكــو  
قتهـا لركـة المقاطعـة يكمـن فـي المساواة بين اليهود والفلسطينيين دايح إسراليح، كما أ   ألد اإل جازات التي لق  
 أ  ها قام  بتواي  ضرةٍة قوي ٍة لفكرة لح  الدولتين، كما أك دت الدراسة اإلسراليلي ة.

، التــابع لصــحيفة لدــ-(، اإلي ــاري  YNETل و قــح موقــع عــن الــوزير أردا   ديعوت ألرو ــوت( اإلســراليلي ة،الع ــري 
يـة للسـامي ة، وأ  هـا لـن تعتـرف  قول  في ااتماٍ  لنقابة الم حامين في إسراليح، إ   لركة الم قاطعة هي لركـة م عاد 

ــرو   ذلــك، وال يخفو ــ ، وتــابع قــالاًل إ   أكفــر المؤي ــددن  أبــًدا بحــ   إســراليح فــي الواــود، زاعًمــا أ   أفرادهــا ال د نك 
د  الـوزير علـى أ    يـة للسـامي ة، و ـد  للحركة هم مـن لمـاة، باإلضـافة إلـى العددـد مـن التنظيمـات األيـرى الم عاد 

(، هـــو  ضـــا  مـــن أاـــح ضـــما  الجيـــح القـــاد   مـــن BDSالنضـــا  الـــذي تخوضـــ  إســـراليح اليـــو  ضـــد  لركـــة ل
ــٍح أوب ملــٍح علــى م حارةــة هــذا اإلســراليليين، علــى لــ د  تع يــرا، وايتــتم لددفــ  بــالقو  إ   إســراليح تعمــح بــدو  كل

، الذي ي عت  ـر مـن صـقور  الحركة، وأ  ها ستنتقح من مرللة الدفا  إلى الهجو ، بحسب وصا الوزير اإلسراليلي 
 لزب لليكود( الحاك م بقيادة رليس الوزراء، بنيامين  تنياهو.

ح   الحكومـة اإلسـراليلية مشـروعا أطلقـ  عليـ  اسـم "كـيال   ـلومو" لمقـال  سـليما (، ليشـك  أقامـاح ذلك من أ
ها وزير األمن الدايلي، غلعـاد إردا . ويهـدف هـذا المشـرو  الذرا  المد ية لوزارة الشؤو  اإلستراتيجية التي دتوال  

هـة النشـاط الـدولي " وموااحيعـن إسـرال ةي، ومكافحة "لملة  ز  الشـرعفي الخارج ةيلياإلسرال ةيللروا جالتروي إلى
ــ عيرد ســر  م، باإلضــافة إلــى تقــديهــود الم ذولــة فــي هــذا االتجــااورفــع مســتوى الج BDSالمقاطعــة  لحركـة   ومنس 

ها فـــي الخـــارج فـــي لـــا  تنفيـــذ ســـمعت ايـــيفـــي العـــالم والعمـــح علـــى ت  حيصـــورة إســـرال فضـــحضـــد محـــاوالت 
لـك مــن ، وذالمتحــدة فــي األمـم هاعلــى مشـرو  قــرار ضـد    صـويها فــي أي تالحشــد لصـالحومــن يـم  ،اعتـداءاتها

تنفيـذ مـا و  حيإلسـرال قةيصـد ةيـ، واالتصـاالت مـع منظمـات أان يال  الحمالت ع ر اإل تر  ، وأ شطة الضبط
بـــ"أ شطة وعــي الجمــاهير"، وهــي أ شــطة ضــد لركــة مقاطعــة إســراليح وســحب  هــذا المجــا  يصــف  العــاملو  فــي

 لفلسطينيين.ل ةداضالماالستفمارات منها وفرا عقوةات عليها وأ شطة مناهضة لسياسة إسراليح 

ت إلـى تبييـر ظ منـ ، أد  وقال  "العين السابعة" إ   دراح أ  التبطية اإلعالمية النقديـة لــ"مقال  سـليما " والـتحف  
خذتــ  وةمواــب قــرار ات   م المشــرو  مــن "مقــال  ســليما " إلــى اســم ال يحمــح  ــحنة ســل ية، وهــو "كو تســيرت".اســ
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ر مليــو   ــيكح مــن يزينــة الدولــة لهــذا المشــرو ، وتقــر   128رصــد ميزا يــة بم لــ   الحكومــة، العــا  الماضــي، تــم  
فـي  هـالـة ضـد  ـز  الشـرعية عنامع م ل  مشاب  من مت رعين، كي يشـاركوا فـي موااهـة مـا تصـف  إسـراليح بحم

العالم. والحل ة المركزية التي تجري فيها هذا الحملة هي لل ة اإل تر ـ ، ليـق يفتـرا بالمشـاركين فـي الحملـة 
 إ تاج يطاب "من يارج الحكومة" وإ شاء بنية تحتية لموااهة منتقدي إسراليح. 

للجنـة الخارايـة  اً ي  سـر   ألمـن القـومي، عرضـاً ا  انرا  االلتياط، عمي  أفيرا ، عضـو مجلـس قد  يرى أ من اهةٍ 
العـرا الـذي تنـاو  التهددـدات التـي توااههـا  هـذا فـيو  .2018لعـا  « تقيـيم وضـع إسـتراتيجي»واألمن بعنـوا  

هنـا  مخـاوف مـن أ ـ  : فنين سياسـيدتهددـدالجنـرا  عـرا  ،إلـى اا ـب التهددـدات األمنيـةو ، فـي العـالم إسراليح
ـالمد  سوف تنتقح  2018يال   ي الحقـال  عية العامة في المحكمة الجناليـة الدوليـة فـي الهـاي مـن مرللـة تقص 

وال نــاء فــي المســتوطنات، إلــى فــتح تحقيــ ، وأ ــ  فــي  ــح غيــاب م ــادرة سياســية تجــاا « الجــرف الصــامد»فــي 
مكن أ  الفلسطينيين أو في لا  لصو  تصعيد في الضفة البرةية أو قطا  غزة، يال  العا  الحالي، فمن الم

 .تهاوالدعوة لمقاطع سراليحعن إ تتصاعد الجهود لنز  الشرعية

 عيـــة العامـــة للمحكمـــة الجناليـــة الدوليـــة، فـــاتو بنســـودا،  شـــرت فـــي الرابـــع مـــن كـــا و  األو لـــى أ  المد  إيشـــار 
ـــ ـــرا بشـــي  تقص  ـــ ، وأعلنـــ  أ هـــا لق  الماضـــي تقري ـــذي تقـــو  ب ـــال  التمهيـــدي ال ـــد  »قـــ  ي الحق فـــي « ملموســـاً  ماً تق

ـ ح إلـى أ هـا علـى و ـك الشكويين، سواء في الحـرب العدوا يـة علـى غـزة أو فـي ال نـاء االسـتيطا ي، لكنهـا لـم تلم 
 خاذ قرار، وما هي ط يعت . ات  

وأوضح  القناة اإلسراليلية العا رة أ  فتح تحقي  هو إاراء دنطوي على أهمية يطيرة بالنس ة إلسراليح، ليق 
من الممكن أ  يشتمح على أوامر اعتقا  واستدعاء للتحقيـ . وأ ـارت إلـى أ   سيكو  ضد  خصيات معينة، و 

فــي إســراليح بشــي  واهــة المدعيــة العامــة للمحكمــة الجناليــة الدوليــة، ومــا إذا كا ــ  ســتقرر فــتح  أ  هنــا  اــدالً 
يجـب  اً دي  اـ تحقي  أ  ال. و قل  عن ك ار المسؤولين في وزارتي القضاء والخاراية قولهم إ  ذلك يعت ر تهددـداً 

 عــد  االســتخفاف بــ ، ولكنــ  لــيس مــن المؤكــد أ  دتحقــ ، معت ــرين أ ــ  فــي كــح الحــاالت يجــب العمــح قضــالياً 
 على عرقلة ذلك. وسياسياً 
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 :أداء حركة المقاطعة وتأثيرها - 2

 ةيالماضـ يـال  السـنوات حة ضـرةات إلسـراليه  لركة المقاطعة وسـحب االسـتفمارات وفـرا العقوةـات عـد  وا  
، ودعــوات ى ر ك ـ ةهـا بخسـالر ماديـ   ل، وتسـ   ودبلوماسـي اسـييس دهـا علـى صـعي، وألراتةيـعلـى السـالة الدول

، التـــي ةيلياإلســـرال ةيجياإلســـتراتهـــة ذلـــك رصـــدت وزارة الشـــؤو  . وفـــي موااهـــا كدولـــة الـــتال عن ةيلنـــز  الشـــرع
 128، باإلضــافة إلــى م لــ  كحي ــ و  يــمل 128بنحــو  رقــد  ي م لبــاً  ،، غلعــاد إردا األمــن الــدايلي ريــوز  ال هــاتو د

ها لتياصـــة  ـــك   ةيـــ، لشـــركة ياراالعـــالم أ حـــاء عـــات مـــن مختلـــا  كمـــنح ياصـــة وت ر  أيـــرى تقـــد   كحي ـــ و  يـــمل
ضـافة إلـى ، باإلهـود الم ذولـة فـي هـذا االتجـااورفـع مسـتوى الج BDSالمقاطعـة  لحركـة هة النشاط الـدوليمواال

ها فـي الخـارج سـمعت ايـيفي العـالم والعمـح علـى ت  حيصورة إسرالي  ضد محاوالت تشو   ومنس   عيرد سر  ميتقد
. حيإلسـرال قةيصـد ةي، واالتصاالت مع منظمات أان لك من يال  الحمالت ع ر اإل تر  ، وأ شطة الضبطوذ

 ةياالســـتخ ارات اتيـــمـــن أصـــحاب الخلف يهـــا هـــمف نمـــيھعلـــى الشـــركة والمســـا نيالواضـــح أ  معظـــم القـــالم ومـــن
فـي  حيإلسـرال السـاب  ريالسـفو   كوةرفاسـر وسيد، ةيجيالعا  الساب  لوزارة الشؤو  اإلسترات رالمدد فح، مةيواألمن

 ليياإلسـرال ريالسـفو   ، دوري غولـدهوايـ تن نياميـ، بنالحكومـة سيالسـاب  لـرل اسـييألمم المتحدة والمستشـار السا
األمـــن القـــومي  دراســـاتهـــد مع سيأفنـــي  رلـــ شـــايراـــح األعمـــا  مو الســـاب  لـــدى األمـــم المتحـــدة رو  بروســـور  

الحكومـة لوسـالح  سيلـرل السـابقة ةيـالمستشـارة اإلعالمو  ن يدلايـالساب ، عـاموة  ةياالستخ ارات العسكر  سيورل
األمـــن القـــومي، الجنـــرا   لمجلـــس الســـاب  سيوالـــرل ز  دـــأ ري يـــم ة،يـــيـــال  لـــرب ل نـــا  الفا  ةيـــاإلعـــال  األان 

 .دروريعم عقوبيالمتقاعد 

 ، ســتمنع ديـــو ةيــأان  ةيــلكوم ريـــمنظمــة غ 20اللحــة تضــم  ةيليســراليــر  شــرت الحكومـــة اإلآ يدٍ صــع علــى
 بسـ ب حذا المنظمـات لحركـة تـدعو إلـى مقاطعـة إسـراليهـو دعـم هـ  السـ ب أ، وأوضـح  يهاراضألى إ يهالممف  

 أيـــرى و  ةيـــمنظمـــة أوروة 11ن  الاللحـــة وتضـــم   .عامـــا نيالمســـتمر منـــذ يمســـ ةينلســـطيهـــا لألراضـــي الفالتالل
الــدعوة  علــى متواصـح "تعمـح بشــكحٍ هـذا المنظمــات . وزعمــ  إ  ايــقيفر أوانـوب  لييومنظمــات مـن تشــ ةيـركيأم

لمــالت   ــن   يـال  ، مــناسـا  ومؤسســات ولكومــات لـو  العــالم، مــن يـال  الضــبط علــى أحيلمقاطعـة إســرال
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ولقـوق  ةيـالدول  يـوالموايلالتفاقـات  كاً اهل  ا ت ك   "في يطوةٍ  في العالم حيإلسرال عييلخلة الواود الط يهدفها 
 .اهحسب زعم  ب "،ح والحركةالفرد بالتنق  

 واً عضـــ 60 ةيـــعلـــى قـــا و  المقاطعـــة بيغل  ةيـــديهبـــالقراءة التم ليياإلســـرال ســـ صـــادق الكني ، الوقـــ   فســـ وفـــي
فـن  أي   ـ ةمواو  "ردا أعاد ال" ةيجياألمن الدايلي والشؤو  االسترات روزي  والذي صاغ نيآير  40 ومعارضة

ـــد  أ  ي  مـــن  شـــاط المقاطعـــة بنمكا ـــ تضـــررد عـــةيه ـــخو أو  دعـــ   التـــيهـــة ضـــد الج ضـــاتيدعـــوى تعو   ق
، ضـرر وقـو  دو  الحااـة إلـى إي ـات كحيألـا  ـ 100 مـةيبق ضـاتيضة لدفع تعو تكو  معر   قيللمقاطعة، بح

 المقاطعة. جةي ت قييفي لا  إي ات وقو  ضرر لق كحيألا   500و

 ؤهـاللفا واصـح، ويرهاوا تشـا و ها م ،(BDSل حتواصح لركة مقاطعة إسرالي هذا، ةيليسرالردود الفعح اإل رغمةو 
 نييالمسـتوى الفلسـط فعلـى .ضـد الحركـة السـةيال ةيلرغم الحـرب اإلسـرالية بـهم ـاإل جـازات الم  يـلو  العالم تحق

ة هــــللج  اســــييالس المكتــــب عضــــو ة،ينيالفلســــط ريــــلمنظمــــة التحر  ةيــــذييالــــد، عضــــو اللجنــــة التنف ريســــيدعــــا ت
ومنظمــات الشــ اب والمــرأة  ةيــالعمال والنقابــات ةنيــهواالتحــادات الم ةياســيالقــوى الس نيفلســط ريــلتحر  ةيــمقراطالدي

لمقاطعــة  ةيــإلــى إطــالق لملــة دول قةيوالصــد ةيواإلســالم ةيــوســالر منظمــات المجتمــع المــد ي فــي ال لــدا  العرة
وعلـى كـح  نييعلـى الشـعب الفلسـط ركـييماأل  التبـو   علـى اً للقـدة ورد   ا تصـاراً  ةيـركيواالم ةيليال ضالع االسـرال

للقـدة  ةياسـيالوضـع القـا و ي والمكا ـة الس رييـتب هدفوتسـت ةيـركيمدارة األاإل يهـا  علقـد  لمقـاء ت   ةياسييطوة س
ســواء بنقــح الســفارة  1967 را يــالمحتلــة بعــدوا  لز  ةينيالفلســطضــي مــن األرا تجــزأدال  ءاً اــز  رهــاباعت ا ةيالشــرق

 .لييبالقدة عاصمة لدولة االلتال  االسرال االعتراف لى القدة أوإ بيمن تح أب ةيركيماأل

ـــة النســـال ةدعـــ  اللجنـــة الوطنـــ  فســـ  اقيالســـ وفـــي  شـــعبال ســـاء  عيـــام ةيللمقاطعـــة ال ضـــالع اإلســـرال ةيللحمل
ــوإلــى منا ةيــكيواألمر  ةيليلمــالت مقاطعــة ال ضــالع اإلســرال ديالمكــافح إلــى تصــع نييالفلســط  ــكا  ة أهضــة كاف 

ــالتط   ريــغ ليي/ اإلســرالكــييي للقــرار األمر التصــد   اتيــوإلــى اال خــراط الشــع ي الواســع فــي فعال حيمــع إســرال عي
 ةيجياإلسـترات ذيبضرورة االلتزا  بتنف ةيالنسال الحملة ا يوطالب ب حيالشرعي، باالعتراف بالقدة عاصمة إلسرال

ـ لةدال د ةيالوطن باإلامـا ، وةاعت ـار  2015فـي آذار  نييالفلسـط المركـزي المجلـس  ر هـادة التـي كـا  قـد أقالمول 
للمقاطعـة  ةينيالحملة الفلسـط ودع هاء االلتال   ضالنا إل  في اً يجاستراتي ها بات  محوراً ة أ كالالمقاطعة بكاف  
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المسـار  الضـولي الخـا  بيبحـاث  مشـرو  /ات فـينيوالـزمالء المشـارك التيالـزم حيإلسـرال ةيـوالفقاف ةيمياألكاد
 ايـترك را ،دـلإ ةيـالعرة ريـلاألرد ، ومصـر( وغ ةيـالعرة في الشرق االوسط من الـدو  ةيقيوالتط  ةي يالعلو  التجر 

هـذا المشـرو  أو اال سـحاب فـي لـا  مـن  حياسـتفناء إسـرال أاـح مـن و سكويوق ر  وةاكستا ( للضبط على ال
مـن  وةـالرغم فـي القـا و  الـدولي. يهـاالمنصـو  عل نييالفلسـط الشـعببس ب التاللهـا وا تهاكهـا لحقـوق  قالهاب

، اعت ـرت العـالم ولـو  نا في فلسـطيهوللفال (BDSلها لكومة االلتال  ضد لركة المقاطعة الحرب التي تشن  
ا لكومـة هالحـرب التـي تشـن   مـن بالنجالـات علـى الـرغم كـا  زايـراً  2017  عا  أ نيلركة المقاطعة في فلسط

 .دهاض ليااللتال  االسرالي

 فـــي ةيـــالدول ةعـــات التجاريـــهـــو سلســـلة مـــن المجم  و  ابـــا ي،يال تسوكو ـــيير متجـــر مالمســـتوى الـــدولي قـــر   وعلـــى
 مؤسســات ، عقــب التجــاجذيــمــن معــرا للن  ةيــالقا و  ريــغ ةيليســحب منتجــات المســتعمرات اإلســرال و،يــطوك

 يضـــااألر  فـــي طا ييعلـــى عـــرا منتجـــات  ـــركات متورطـــة فـــي االســـتعمار االســـت ةيـــابا يالمجتمـــع المـــد ي ال
إلــى أ   يـ ف ريتشـ، ا الرسـميهــعلـى موقع راً د شـرت تحـذ ةيــابا يال ةيـأ  وزارة الخارا ذكريـالمحتلـة. و  ةينيالفلسـط

 .هاكًا لحقوق اإل سا تشكح ا ت ةيوالقدة الشرق ةيالمستمرة في الضفة البرة ةيطا ياأل شطة االست

 سيروســـ دالـــدوالرات مـــع  ـــركة "إ ندـــيتعاقـــدًا بمال (Canada Airل ةيـــالكند را يـــ ـــركة الطهـــ  كنـــدا أ  وفـــي
 مــن نيق ــح عــام ةيوالعســكر  ةيــلأل ظمــة الجو  (Industries Aerospace Israelل ةيلي" اإلســرالزيإ دســتر 

 لـتالفإ دأك ـ  فسـ  . وفي الوقـ لةيالفق ا اتيللص دةداست دا  التعاقد مع  ركة اد هات، كما أعلن  عن  يهال ا ت
مـع  مـةيق األقـحهـي العقـد اريـر لتـى تن ةيـالكند را يـفي كندا مواصلة الضبط على  ـركة الط حيمقاطعة إسرال

أعلنــ  ك ــرى  كمــا .ةيــالجو   فــي رلالتــ ليي"لمــو صــ را" اإلســرال ميوتتوقــا عــن تقــد  فســها ةيليالشــركة اإلســرال
عضـو فـي مختلـا  آالف 310والتـي تمفـح أكفـر مـن ( Uniforفي القطا  الخا  في كنـدا ل ةيالنقابات العمال

 .ريالمص ريفي تقر  نييالفلسط لح  الشعب ھادديوتي لي،ا لمقاطعة االلتال  اإلسراليهالقطاعات، مسا دت

 مـــن أك ـــر الجامعـــات فـــي الـــ الد المقاطعـــة عـــد  والتـــي ت   ،ةيـــأعلنـــ  اامعـــة تشـــوا  التكنولوا ايـــقيانـــوب افر  وفـــي
 لمقاطعــة لملــة( Action Palestineأكشــن فــي الــد مار ، ل نيوأطلقــ  مجموعــة فلســط ح،يإلســرال ةيــمياألكاد

ح الوقفـة وتخل ـ .ريـك هـوة أمـا  مركـز تجـاري اور  نـةد، يال  وقفة في  ار  المشاة وسط مدةيليال ضالع اإلسرال
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 ،"ليياإلسـرال دادـهاألبرت قـاطع بضـالع  ظـا " يهـاكتـب عل رةيـك  افطـةي، ورفـع نيوالعدالـة فـي فلسـط ةيالبناء للحر 
 .لييعلى مقاطعة بضالع االلتال  اإلسرال حقيمنشور على المارة  عيكذلك توز 

 االعتـراف قـرار ال رلمـا  األوروةـي مـن أاـح "ايـكنت ر "فـي مقاطعـة  "بـايتـورى الب" نـةدمد ةيـ  بلدا ت ن ـيسـ ا إ وفي
األمـــم  وقــرارات مــع القـــا و  الــدولي ا  ي، تما ــحيإلســـرال ةيــ، واال ضــما  لحملـــة المقاطعــة الدولةينيبالدولــة الفلســط

بعــد  عقــد أو  هــاالتزام ةيــ. وأعلنــ  ال لدةيــالمتحــدة ومجلــس األمــن، وقــرارات االتحــاد األوروةــي، والمنظمــات الدول
، مــع أي ذلكك  ريــي، وغاضــير  ، أومــيي، أو تعلأو مؤسســاتي، أو تجــاري، أو زراعــي اســييإقامــة أي اتصــا  س
 نييبح  الشـعب الفلسـط واالعتراف بالترا  لقوق اإل سا ، رةيالتزا  األي نيإلى ل ةيليسرالإمنظمة أو مؤسسة 

 اليـإ رة،يهال ـوب الشـ ةيلفح مبن ميالشركة المسؤولة عن تنظ وألب  .القا و  الدولي  يوتط  را،يمص ريفي تقر 
 حيفـي إسـرال بيـتـح أب نـةا فـي مددهـمقـرر إقامتالبــ"لورد"، والتـي كـا  مـن  المعروفـة أوكو ـور، تشيلديال ي  ايمار 

، والتــي طو  علــى مواقــع التواصــح االاتمــاعيها  ا ــضــوء الضــبوط التــي مارســ علــى ،األســ اب ضــاىيدو  إ
هـا تـدرة قـد أوضـح  أ  ةيـوزلنديوكا   النجمة الن .BDS ةيإلى لركة المقاطعة الدول لال ضما  ةدع  المبني

الذي طال هـا بنلبـاء الحفـح  رهاهو وام يهابعد أ   عرت بضبوط من معج  ح،ا في إسراليهالمقرر ل الحفحإلباء 
فن الكايول مايف، حيإسرال ومقاطعة شرو  التعاو  ال حفـي الممـو  ها من ما سحاب كايفي بلج ةيكيأعلن  اامعة لو 

 ووزارة األمن العا  ةيليالشرطة اإلسرال ي والذي تشار  ف ،(Train Lawالقا و " ل بي"تدر  األوروةي االتحادمن 
فن ديــوأوضــح عم .ةيلياإلســرال  بيأ  المؤسســة ســوف تتوقــا عــن المشــاركة فــي "تــدر  ،لسي، لــو  ســاامعــة لــو 
  الـذراعا  هاتـا  الـذي تلع ـ للـدور الفتـاً  ة،يالحال حاء دورة التمويهي فور ا ت،أ 2018 حي/أبر سا ي" بعد  القا و  

 .عليهم  رعي ريالتال  عسكري غ وفرا نيينيبالفلسط حيفي التنك ةيليلدى الحكومة اإلسرال تا القوي

 

 طاقم جهاز محاربة نزع الشرعية: – 3

ع ـارة عـن  – كل  وزارة الشؤو  االستراتيجية واإلعـال  اإلسـراليلية طاقمـا يارايـا تعددة على يلفية تهدددات م
عــن إســراليح فــي  " ــز  الشــرعية"مهمتــ  محارةــة « مقــال  ســليما »م  ــركة مســتقلة لمنفعــة الجمهــور تحمــح اســ
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لى م لـ  ممايـح إمليو  دوالر، باإلضافة  35ح  حو العالم. وكا   لكومة االلتال  قررت ق ح اس وعين، تحوي
 شـاطات توعيـة »لى تنفيذ إطاقم، لسب الوزارة، ويهدف هذا المن مت رعين دهود في العالم لخدمة هذا الحملة. 

عن إسراليح في العالم. ولن تخضع هذا الشـركة لقـا و  لريـة « محارةة لملة  ز  الشرعية»، في إطار « املة
 المعلومات، بناء على السياسة السرية للوزارة، التي ترفا تسليم معلومات لو   شاطها.

دري هـــذا الشـــركة، وهـــم: المـــددر العـــا  الســـاب  لـــوزارة الشـــؤو  قالمـــة المســـاهمين ومـــد« هـــآرتس»لـــى إووصـــل  
االستراتيجية، دوسي كوةرفاسر، والسـفير السـاب  فـي األمـم المتحـدة والمستشـار السياسـي السـاب  لـرليس الـوزراء 
بنيــامين  تنيــاهو، دروري غولــد، والســفير اإلســراليلي الســاب  لــدى األمــم المتحــدة رو  فرو ــوار، راــح األعمــا  

ا أفني، ورليس معهد دراسات األمن القومي الجنرا  عاموة ددلين، والعقيد ميري ادز  التي كا   مستشارة ميخ
رلــيس الــوزراء لوســـالح االعــال  االان يــة يـــال  لــرب ل نــا  الفا يـــة، والــرليس الســاب  لمجلـــس األمــن القـــومي، 

صـــب المـــددر العـــا  للمجلـــس الجنـــرا  يعقـــوب عميـــدرور، وســـاغي بال ـــا، الـــذي  ـــبح الـــى مـــا ق ـــح عـــامين من
 (. IACاإلسراليلي األمريكي ل

 

 

 نماذج من حمالت المقاطعة: – 4

 العسكرية كجزء من المقاطعة:  رفض الخدمةشكالية إ -أ 

ســا   ــاهرة رفــا الخدمــة العســكرية فــي األراضــي أوســاط إســراليلية رســمية و ــع ية مســاعيها لمنــع ات   تدصــع  
الـدفا  عـن »وم دلية. وقام  مجموعة من انود ايش االلتال  الذدن ارلوا فـي الفلسطينية ألس اب ضميرية 

ح العـبء، والترااـع ، بتوقيع رسالة يطال و  فيها طالب الصا الفا ي عشر بالتجنـد واال خـراط فـي تحم ـ«الدولة
أصـي وا  انـديا 72ع علـى هـذا الرسـالة لتـى ار ، الخدمـة العسـكرية. وقـد وق ـ همرفضـ  عوهـا بشـيوق   عن رسـالة

مشـتر  رفضـهم  دوا فـي بيـا ٍ يال  يدمتهم. وكا   حو س عين من طالب صا الفا ي عشر مـن اليهـود قـد أك ـ
 ضهم لهجمات وضبوط. ا عر  للخدمة العسكرية ويدمة االلتال ، مم  
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إ نــا قرر ــا عــد  »رســالة طــالب الفا ويــة التــي اــاء فيهــا عــن قــد كشــف  « دــديعوت الرو ــوت»وكا ــ  صــحيفة 
وتم «. في التال  وقمع الشعب الفلسطيني، وا  الجيش دنتهج سياسة عنصرية تنتهك لقوق اإل سا  المشاركة

 تواي  تلك الرسالة الى رليس الوزراء ورليس األركا .

بجمع تواقيع عليها في القدة المحتلة في محاولة  لى رسالة الطالب الفا ويينإدرو  ومن المتوقع أ  يقو  الم ا
بجمــع التواقيــع علــى عريضــة داعمــة للخدمــة « إ  ترتســو»الشــ اب لم ــادرتهم. وةــدأت لركــة لتجنيــد المزيــد مــن 

ا  الـدعوة إلـى العصـيا  »العسكرية، وقع عليها لتى ار  لوالى ألا  اب. وااء فـي رسـالة الجنـود الجرلـى 
ــذدن و حــن الج»وتــابعوا «. ا مســتق ح الدولــة للخطــرتفكــك المجتمــع اإلســراليلي مــن قــيم العطــاء وتعــر   رلــى ال

 «.عشنا بين الحياة والموت لن  تفهم  اهرة الهرب من الخدمة

 

 تراجع دعم االنكليكانيين: –ب 
 

مــن أهــم برامجهــا لتفســير  تــالج اســتطال  للــرأي أاــري مــؤيًرا فــي صــفوف  اً اإلســراليلية والــد 14ر ســ  القنــاة ك
ـــد  ـــا طـــرأ فـــي تيدي ـــ  إلســـراليح، أ هـــر أ  ا خفاًضـــا ملموًس اإل جليكـــا يين األمـــريكيين المعـــروفيين بـــواللهم المطل

ســراليح وأراــع أكــاديمي إســراليلي  الظــاهرة إلــى تــييير  شــاطات لركــة مقاطعــة إ اإل جيليــين األمــريكيين إلســراليح.
 (، في الجامعات األميركية.BDSوسحب االستفمار منها وفرا العقوةات عليها ل

" حـن  تحـدث  14وقا  دفيفـد بـارا  غورتسـكي، مـن قسـم الدراسـات اليهوديـة فـي اامعـة ليفـا اإلسـراليلية للقنـاة 
اإل ـارة إلـى  عن  اهرة بـدأت بـالتجلي منـذ يمسـة أعـوا ، وتعـززت يـال  العـامين الماضـيين. ولفهـم ذلـك يجـب

 صعود أايا  ادددة تحح مكا  أيرى، في أوساط اإل جليكا يين.

وأ ار إلى أ   هذا الجيح الجددد بدأ الديو  إلى الجامعات اللي رالية، وتعر ا لنشاطات لركة مقاطعـة إسـراليح 
وأيالقيــة (، وةــاتوا دتعرضــو  لرســالح متعاطفــة مــع الفلســطينيين، تطــرى تســاؤالت و ــكو  لــو  اــدوى BDSل

 دعم إسراليح.
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ولكــن غورتســكي، يكشــا عــن ســ ب آيــر لتفســير  ــاهرة ترااــع تيديــد اال جيليــين األمــريكيين الشــ ا  إلســراليح، 
بــالقو  إ    الجمــاهير الجددــدة التــي تلتحـــ  بـــ اإل جليكــا يين فــي معظمهـــا امــاهير اســ ا ية، وميــوليهم الداعمـــة 

وط ًقـا لنتـالج االسـتطال   اليح فـي صـفوف األميـركيين اإل جليكـا يين.إلسراليح أقح  قوة من الدعم التقليـدي إلسـر 
الذي أاري بناًء على طلب قادة اإل جليكا يين الـداعمين إلسـراليح، فـن   سـ ة التيديـد إلسـراليح سـتنخفا بنسـ ة 

وتوقــع  يح.ك يــرة يــال  العقــد القــاد ، إ  لــم ت كــر ة "اهــود تفقيفيــة" لتبييــر مواقــا الشــ ا  اال جيليــين مــن إســرال
غورتســـكي أ  ال تحقـــ  الجهـــود الم ذولـــة لالًيـــا إلقنـــا  اإل جليكـــا يين الشـــ ا  بـــدعم إســـراليح  تـــالج فـــي القريـــب 

 العااح، وقا  إ  ها قد تقود لنتالج معاكسة.

% ممــن 66ويعت ــر اال جليكــا يو  أك ــر مجموعــة ددنيــة مؤيــدة إلســراليح فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وقــا  
عاًما، من بين ألفي   خو  اركوا في االسـتطال ، إ   علـى المسـيحيين بـذ  المزيـد مـن  35ارهم عن تقح أعم

% مــن اإل جليكــا يين الــذدن 54الجهــود إل هــار الحــب واالهتمــا  إزاء الشــعب الفلســطيني. ودعــم هــذا الموقــا، 
الفلســطيني "لــيس لــ  لــ   عاًمــا. ورأى أكفـر مــن  صــا اال جليكــا يين الك ــار أ   الشـعب 65تزيـد أعمــارهم عــن 

 ٪ فقط من اإل جليكا يين الش ا .41تاريخي في أرا إسراليح"، مقابح 

%  من المشاركين باالستطال  عن دعمهم  إلسراليح ولكن ليس في كح ما تفعل . وقا  لوالي ر ةع 42وأعرب 
ا برزت الفجوة بين الش ا  المستطلعين فقط إ هم يعتقدو  أ   دن بي دعم إسراليح ببا النظر عن أفعالها. وه ن

عاًمــا إلــى دعــم إســراليح دو  تحفــظ، بينمــا يظهــر اإل جليكــا يو   65وال ــالبين، ليــق يميــح مــن تجــاوزوا ايــح 
 عاًما مواقا أكفر تحف ظ ا. 35تح  ايح 

لــى إ يهــاممفل ، ســتمنع ديــو ةيــأان  ةيــلكوم ريــمنظمــة غ 20اللحــة تضــم  ةيلي شــرت الحكومــة االســرال -ج 
هــا التالل بســ ب حيســرالإلــى مقاطعــة إظمــات لحركــة تــدعو هــو دعــم هــذا المن  الســ ب أوضــح  وأ، يهاراضــأ

 ةيــــركيأم وأيــــرى  ةيــــمنظمــــة أوروة 11عامــــا وتضــــمن  الاللحــــة  نيالمســــتمر منــــذ يمســــ ةينلألراضــــي الفلســــطي
عـة الـدعوة لمقاط علـى "تعمـح بشـكح متواصـحهـذا المنظمـات . وزعمـ  إ  ايـقيوانـوب افر  لييومنظمات من تش

هــدفها يلخلــة لمـالت  يــال  ، مـناســا  ومؤسسـات ولكومــات لـو  العــالم، مــن يـال  الضــبط علـى أحيإسـرال
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ولقـوق الفـرد بالتنقـح  ةيـالدول  يـوالموايهاكـا لالتفاقـات فـي يطـوة  ـكل  ا ت في العـالم حيإلسرال عيالواود الط ي
 .اهوالحركة لسب زعم

 عضــو ة،ينيلفلســطا ريــلمنظمــة التحر  ةيــذييالــد، عضــو اللجنــة التنف ريســيدعــا ت نييعلــى المســتوى الفلســط -د 
 ةيــالعمال والنقابــات ةنيــهواالتحــادات الم ةياســيالقــوى الس نيفلســط ريــلتحر  ةيــمقراطة الديهــللج  اســييالس المكتــب

إلـى إطـالق  قةيوالصـد ةيواإلسالم ةيومنظمات الش اب والمرأة وسالر منظمات المجتمع المد ي في ال لدا  العرة
علــى الشــعب  ركــيياالم التبــو  ا تصــارا للقــدة وردا علــى ةيــركيواالم ةيليلمقاطعــة ال ضــالع االســرال ةيــلملـة دول

الوضـــع القـــا و ي  رييـــتب هدفوتســـت ةيـــركياالدارة االم يهـــالمقـــاء تقـــد  عل ةياســـيوعلـــى كـــح يطـــوة س نييالفلســـط
 را يــالمحتلــة بعــدوا  لز  ةينيالفلســط مــن األراضــي تجــزأاــزءا ال د ھككاباعت ــار ةيللقــدة الشــرق ةياســيوالمكا ــة الس

بالقــدة عاصــمة لدولــة االلــتال   االعتــراف الــى القــدة أو بيــمــن تــح أب ةيــركيســواء بنقــح الســفارة االم 1967
 .ليياالسرال

 فـي ةيـالدول ةهـو سلسـلة مـن المجمعـات التجاريـو  ابـا ي،يال تسوكو ـيير متجـر معلى المستوى الدولي قـر   -ه 
 مؤسســات ، عقــب التجــاجذيــمــن معــرا للن  ةيــالقا و  ريــغ ةيليســحب منتجــات المســتعمرات اإلســرال و،يــطوك

 األرا فــــي طا ييعلــــى عــــرا منتجــــات  ــــركات متورطــــة فــــي االســــتعمار االســــت ةيــــابا يالمجتمــــع المــــد ي ال
إلـى أ   يـ ف ريتشـهـا الرسـمي ، علـى موقع راً د شـرت تحـذ ةيابا يال ةيأ  وزارة الخارا ذكريالمحتلة. و  ةينيالفلسط

 .للقا و   هاكاً تشكح ا ت ةيوالقدة الشرق ةيالمستمرة في الضفة البرة ةيطا ياأل شطة االست

 سيروســـ دالـــدوالرات مـــع  ـــركة "إ ندـــيلتعاقـــدًا بمال Canada Air ةيـــالكند را    ـــركة الطيـــهـــكنـــدا أ  وفـــي
 مــن نيق ــح عــام ةيوالعســكر  ةيــلأل ظمــة الجو  (Industries Aerospace Israelل ةيلي" اإلســرالزيإ دســتر 

 الـتالف أكـد  فسـ  لوقـ ا. وفي لةيالفق ا اتيللص دةداست دا  التعاقد مع  ركة اد هات، كما أعلن  عن  يهال ا ت
مـع  مـةيق األقـحهـي العقـد اريـر لتـى تن ةيـالكند را يـفي كندا مواصلة الضبط على  ـركة الط حيمقاطعة إسرال

 .ةيالجو   في رلالت ليي"لمو ص را" اإلسرال ميوتتوقا عن تقد ةيلي فس الشركة اإلسرال
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 والتـــي تعـــد مـــن أك ـــر الجامعـــات فـــي الـــ الد المقاطعـــة ةيـــأعلنـــ  اامعـــة تشـــوا  التكنولوا ايـــقيانـــوب افر  وفـــي
 لمقاطعــة لملــة( Action Palestineأكشــن فــي الــد مار ، ل نيوأطلقــ  مجموعــة فلســط ح،يإلســرال ةيــمياألكاد

ح الوقفـة وتخل ـ .ريـك هـوة أمـا  مركـز تجـاري اور  نـةد، يال  وقفة في  ار  المشاة وسط مدةيليال ضالع اإلسرال
 ،"ليياإلسـرال دهادـاألبرت قـاطع بضـالع  ظـا " يهـاكتـب عل رةيـك  افطـةي، ورفـع نيوالعدالـة فـي فلسـط ةيالبناء للحر 

 .لييعلى مقاطعة بضالع االلتال  اإلسرال حقيمنشور على المارة  عيكذلك توز 

 االعتـراف قـرار ال رلمـا  األوروةـي مـن أاـح "ايـكنت ر "فـي مقاطعـة  "بـايتـورى الب" نـةدمد ةيـ  بلداسـ ا  ا ت ن ـ وفي
األمـــم  وقــرارات مــع القـــا و  الــدولي اً ي، تما ــحيإلســـرال ةيــ، واال ضــما  لحملـــة المقاطعــة الدولةينيبالدولــة الفلســط

بعــد  عقــد أو  هــاالتزام ةيــ. وأعلنــ  ال لدةيــالمتحــدة ومجلــس األمــن، وقــرارات االتحــاد األوروةــي، والمنظمــات الدول
، مع أي منظمة هار يي، وغاضير  ، أوميي، أو تعلأو مؤسساتي، أو تجاري، أو زراعي اسييإقامة أي اتصا  س

فــي  نييبحــ  الشــعب الفلســط واالعتــراف بــالترا  لقــوق اإل ســا ، رةيــالتــزا  األي نيإلــى لــ ةيليأو مؤسســة اســرال
فن الكايول مـايف. القــا و  الــدولي  يـوتط  را،يمصــ ريـتقر  ها مــن مشــرو  ا سـحاب كــايفـي بلج ةيــكيأعلنــ  اامعـة لــو 

الشــرطة  يــ والــذي تشــار  ف (Train Lawالقــا و " ل بي"تــدر  األوروةــيالتعــاو  ال حفــي الممــو  مــن االتحــاد 
 .ةيلياإلسرال ووزارة األمن العا  ةيلياإلسرال

 

 التمويل: - 5

 وزارة الشـؤو  اإلسـتراتيجية برلاسـةهـو "مقـال  سـليما "  عـن ادارة مشـرو إلى أ  المسـؤو  األو  تجدر اال ارة 
ة  ز  الشـرعية لمل"في الخارج، وةدافع مكافحة  لاللتال  لترويج للرواية اإلسراليلية، وذلك بهدف اإردا  الوزير

قـد  "دـديعوت ألرو ـوت"وكا ـ  صـحيفة  (.BDS، وفـي موااهـة للنشـاط الـدولي لحركـة المقاطعـة ل"إسـراليح عـن
الهدف من الهيعة هو رفع مستوى الجهـود الم ذولـة فـي "، أواير كا و  األو  الماضي، أ  كشف  في تقرير لها

 ، على لـد   "راليح في العالمت تشوي  صورة إس، باإلضافة إلى تقديم رد سريع ومنس  ضد محاوالBDSمكافحة 
 تع يرها.
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على   كات التواصح االاتماعي، على اعت ار أ ها تشـكح أرضـية يصـ ة لنا ـطي وتركز الوزارة بشكح يا  
ـــ" الخصـــم لركـــة المقاطعـــة وســـحب االســـتفمارات وفـــرا العقوةـــات علـــى إســـراليح، ليـــق قالـــ  الـــوزارة إ    دوا 

 ."الفضاءية في هذا معظم اهودا الواعية والعمل

، باإلضـافة إلـى طـرى أ شطة توعوية للجماهير والعمح علـى تشـكيح وعـي عـا "ستقو  بتنفيذ  هاع  الوزارة أ واد  
 ــز   أفكــار اددــدة علــى صــا عي القــرار والمــا حين فــي العــالم اليهــودي وتطــوير أدوات اددــدة لمحارةــة محــاوالت

 ."الشرعية الدولية عن إسراليح

لجهــود اإلســراليلية ضــد لمــالت المقاطعــة التــي واهــ  إلســراليح عــدة ضــرةات يــيتي هــذا ضــمن تصــعيد فــي ا
يال  السنوات الماضية على السـالة الدوليـة، والراتهـا علـى صـعيد سياسـي ودبلوماسـي، ممـا تسـ ب بخسـالر 

كما تهدف الهيعة، للعمح على ت ييا سمعة إسراليح في الخـارج فـي  مادية ك يرة، ودعوات لنز  الشرعية عنها.
ا  تنفيــذها عــدواً ا عســكرًيا أو الحشــد لصــالحها فــي أي تصــوي  علــى مشــرو  قــرار ضــد إســراليح فــي األمــم لــ

المتحدة، وذلك من يال  الحمالت ع ر اإل تر  ، وأ شـطة الضـبط، واالتصـاالت مـع منظمـات أان يـة صـديقة 
 إلسراليح.

هــذا و بـــ" ز  الشــرعية" عــن إســراليح. ، الحملــة الحكوميــة ضــد مــا تصــف  2015وتركــز هــذا الــوزارة، منــذ العــا   
يشمح التحريا مـن اهـة واال تقـاد الشـرعي أل شـطة الحكومـة وللفالهـا. وإلـى اا ـب الحمـالت و تعريف واسع ال

وتنفــذ وزارة الشــؤو   الدعاليــة العلنيــة والخفيــة، تجمــع هــذا الــوزارة معلومــات عــن هيعــات وأفــراد تصــنفهم كيعــداء.
االســـتعا ة بجهـــات يارايـــة، أي غيـــر لكوميـــة، وذلـــك وفقـــا مـــن طريـــ  شـــاطها اإلســـتراتيجية قســـما ك يـــرا مـــن  

فــي "أ شــطة  االســراليلية إلسـتراتيجية معلنــة تقــو  إ ــ  مــن أاــح النجــاى فــي المهمـة يجــب إيفــاء ضــلو  الحكومــة
وعــي الجمــاهير" التــي ت ــادر إليهــا. وأضــاف  المجلــة أ  المصــادر الخارايــة هــي بمفابــة عمــالء إلســراليح، وهــم 

 هات من إسراليح وياراها ويشكلو  ما يصفو ها في الوزارة بـ"الش كة المؤيدة إلسراليح".ا

وينفذ قسم من هذا الجهات سياسة الحكومة بمواب اتفاقيات وتحويح مالدين الشواقح من ميزا ية الـوزارة، وينفـذ 
كفيــرة، ا ــترت الــوزارة اســتخدا  مــوارد اقتصــادية مواــودة بحــوزتهم. وفــي لــاالت  مــن طريــ القســم اريــر ذلــك 
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تقارير في وسـالح إعـال  إسـراليلية ودوليـة مـن أاـح عـرا صـورة اميلـة للجهـات المد يـة المتعاو ـة معهـا، مفـح 
"دـديعوت ألرو ـوت" و"ايـروزاليم  مفـح فـي صـحا مقاالت  شر  مالدين  يكح، و مل 7لملة إعالمية بتكلفة 

 بوس " و"ماكور ريشو ".

شـــاركو  فـــي لمـــالت "مقـــال  ســـليما " أ  هـــذا المشـــرو  ال يمفـــح معســـكرا سياســـيا وفيمـــا دـــزعم المســـؤولو  والم
اميع التواهات السياسية في إسراليح، لكن بعد الكشـا عـن  شـاط هـذا المشـرو ، فـي السـنة  يضم معينا، وإ ما

مجلـــة  وأفـــادت األييـــرة، و اهـــ  ا تقـــادات عددـــدة لـــ  ولشـــكح أدالـــ  المشـــ وا فـــي الصـــحافة اإلســـراليلية والدوليـــة.
"Forward اليهودية بي  منـدوةي وزارة الشـؤو  اإلسـتراتيجية تواهـوا إلـى دهـود فـي الواليـات المتحـدة، واقترلـوا "

"لملـة دعاليـة للتـييير" بتمويـح "مقـال  سـليما "، وأ  أرةـع منظمـات دهوديـة مركزيـة  ـن عليهم تنفيذ "مهمـات" و 
ال تخفـي الحكومــة اإلســراليلية و  "أمــوا  مـن هــذا النــو ".علـى األقــح تحفظــ  مـن هــذا االقترالــات، ورفضـ  أيــذ 

لقيقـــــة أ  هـــــذا مشـــــرو  لكـــــومي، لكنهـــــا تتســـــتر علـــــى المت ـــــرعين لــــــ"مقال  ســـــليما ". وكا ـــــ  وزارة الشـــــؤو  
اإلستراتيجية قد أعلن  فـي الماضـي أ ـ  تـم التعهـد للمت ـرعين بالحفـار علـى سـرية هـويتهم. وادعـ  الـوزارة، ق ـح 

ليس باإلمكا  كشا مصـادر تمويـح "مقـال  سـليما "، أل  قالمـة "المت ـرعين لتمويـح المشـرو  يالية أ هر، أ   
ومن بين الممولين الرليسيين لهذا الطاقم اليهودي األمريكي الفري  لدو  ادلسو  ممو  صحيفة  ليس   هالية".

ا األسـعلة إلـى وزيــر المقــرب اـدا مـن  تنيــاهو. ورفـا معظمهـم الحــددق عـن المشـرو ، وألــالو « يسـراليح هيـو »
تنفيـذ بعـا »لـى إفـن  االتفـاق مـع هـذا الهيعـة دهـدف الشؤو  االستراتيجية العاد اردا . ووفقـا لقـرار الحكومـة، 

  أالقــرار علــى  ويــنو  «. أ شــطة الــوزارة المتعلقــة بمكافحــة  ــاهرة  ــز  الشــرعية والمقاطعــة ضــد دولــة إســراليح
ـــ و أ« الجهـــات الداعمــــة»النصـــا مقابــــح  يلـــى لــــوالإشــــرو  ح المتها مــــن تمويـــالهيعـــة ســــتعمح علـــى رفــــع لص 

وةاإلضافة إلى ذلك، ستقا  لجنة توايهية للمشرو  تتيلا من ممفلين لكوميين «. المنظمات المؤيدة إلسراليح»
وممفلين عن  ـركاء التمويـح، ممـا يعنـي أ  إسـراليح تكـرة لمخـاوف  ـز  الشـرعية عنهـا طاقـات اديـة ولقيقيـة 

مقـال   »دا  المفاوضات مـع الفلسـطينيين وتصـاعد التـوتر معهـم. ووفقـا للـوزارة، فـن  أعضـاء السيما في  ح ا ع
«. الخصم دوا  معظم اهود الـوعي والتحفيـز لهـذا الفضـاء»سينشطو  في الش كات االاتماعية أل  « سليما 

«  شـطة توعيـة اماعيـةبي»، مـن المتوقـع أيضـا أ  تقـو  الهيعـة «العين السـابعة»ووفقا للوييقة التي  شرها موقع 
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الـب أفكـار اددـدة إلـى صـنا  القـرار »لاأل شطة التي تعرف بي ها « استخال  لكمة الجماهير»والعمح على 
  «(.والما حين في العالم اليهودي، وتطوير أدوات ادددة لمكافحة  ز  الشرعية عن إسراليح

تحـذدرا أمـا  أعضـاء لجنـة الخارايـة  أطل  مجلس األمن القومي في مكتب رليس لكومة االلـتال في السياق و 
من الممكن أ  ت دأ المدعية العامة للمحكمة الجناليـة الدوليـة فـي  2018 عا  واألمن ال رلما ية مفادا أ   يال 

العصـــا «لالجـــرف الصـــامد»الهـــاي بفـــتح تحقيـــ  ضـــد إســـراليح فـــي إلـــدى  ـــكويين أوالهمـــا مرت طـــة بعـــدوا  
دــرفا المســؤولو  فــي وزارة كــذلك الســتيطا ي فــي الضــفة البرةيــة المحتلــة. المــيكو (، أمــا الفا يــة فهــي ال نــاء ا

إ  هدف "مقال   الشؤو  اإلستراتيجية و"مقال  سليما " اإلفصاى عن معلومات لو  مصادر تمويح المشرو .
ســـليما " هـــو تنفيـــذ سياســـة الحكومـــة بتمويـــح لكـــومي وت رعـــات ياصـــة. ومـــن أاـــح إدارتـــ ، تـــم تشـــكيح لجنـــة 

غيـح رفضـا الكشـا عمـا إذا  –أفنـي وفـاكنين  –مؤلفة من مندوةي الحكومة والمت رعين. لكن اليكـين اعتمادات 
كــا  منــدوةو  عــن الصــندوقين األميــركيين الــداعمين لليمــين اإلســراليلي واالســتيطا  أعضــاء فــي اللجنــة. وقــا  

ـــ"العين الســابعة" –كــين الي لكــن تحقيقــا  شــرت  مجلــة  ين".ة بكــح مــا دتعلــ  بــالمت رع" حــافظ علــى الســري   :أفنــي ل
ما ت رعــــات لهــــذا المشــــرو ، وأ  هــــذدن "العــــين الســــابعة" اإللكترو يــــة، كشــــا عــــن أ  صــــندوقين أميــــركيين قــــد  

ــ  شــطة أ  هــذدن الصــندوقين بــا طالق فــة. وســمح ت ــر  ة متطر  الصــندوقين يمــوال  عــادة منظمــات إســراليلية يميني 
مــ  هــذا المشــرو  إلــى مســجح الجمعيــات أ  المشــرو  لصــح، ضــح مــن تقريــر قد  مشــرو  "مقــال  ســليما ". ويت  

العــا  الماضــي، علــى ياليــة مالدــين  ــيكح مــن الصــندوقين األميــركيين، اللــذدن دت رعــا  عــادة لمنظمــات اليمــين 
مليـو   ـيكح  2.56( بم لـ  Central Fund of Israelوت ر  "الصندوق المركزي إلسراليح"  ل والمستوطنين.

وتــددر هــذا الصــندوق عاللــة مــاركوة األميركيــة، و ــار  ألــد أبنالهــا فــي مقابلــة أارتهــا قنــاة  لـــ"مقال  ســليما ".
أفنـي، دو  أ  تفصــح القنـاة عـن العالقــة  –"كـا " اإلسـراليلية إلـى اا ــب رلـيس "مقـال  ســليما "، ميخـا اليكـين 

إلســــراليح" دت ــــر  بالمــــا  عــــادة ووفقــــا لـــــ"العين الســــابعة"، فــــن  "الصــــندوق المركــــزي  االقتصــــادية بــــين االينــــين.
للمستوطنات، وهـو معـروف أ ـ  ألـد المت ـرعين المركـزيين لمنظمـة اليمـين المتطـرف "إ  ترتسـو"، المسـؤولة عـن 

ة لمالت إعالميـة واسـعة، ضـد الفلسـطينيين والمنظمـات الحقوقيـة اإلسـراليلية التـي تكشـا وتويـ  ممارسـات عد  
مليــو   5.5مــن هــذا الصــندوق م لــ  ل اذا اردتــم ( "إ  ترتســو"  ظمــةمن االلــتال  ضــد الفلســطينيين. وقــد تلقــ 
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وت ـر  "الصـندوق المركـزي إلسـراليح" لحـركتين يمنيتـين بـارزتين، همـا " سـاء   يكح في السنوات العشر األييـرة.
ن باأليضر" و"لنا و"، وهذا األييرة هي منظمة تقـد  مسـاعدات قا و يـة واقتصـادية لبرهـابيين اليهـود المشـت هي

بارتكــــاب اــــرالم ضــــد الفلســــطينيين وياصــــة اــــرالم "تــــدفيع الــــفمن". وكا ــــ  صــــحيفة "هــــآرتس" كشــــف  أ  هــــذا 
رية، بينهم السفاى عـامي يجددنوا بقتح عرب وتنفيذ عمليات تفالصندوق قد  دعما ماليا لعالالت إرهابيين دهود أ

 علـى فتـى فلسـطيني بعـد أ  ايتطفـ . بوةر و"المنظمة السرية بات عادن" وتسفي سترو ، الذي أددن باالعتـداء
ألــا  355كــذلك دت ــر  "صــندق إســراليح والــدة" لمنطمــة "إ  ترتســو" بشــكح دالــم، وت ــر  العــا  الماضــي بم لــ  

وتلقـــى "مقـــال  ســـليما "   ـــيكح إلـــى "مقـــال  ســـليما ". ويت ـــر  هـــذا الصـــندوق لجمعيـــة "ريبـــافيم" االســـتيطا ية.
 –دمات بحفيــة"  فـذها مو فـوا. لكـن رلـيس المشـرو ، ميخـا اليكــين ألـا  ـيكح لتمويـح "يـ 850ت رعـات بم لـ  

أفنــي، رفــا اإلفصــاى عــن ط يعــة هــذا األبحــاث. كــذلك رفضــ  المــددرة العامــة لــوزارة الشــؤو  اإلســتراتيجية  
 غيح، اإلاابة على سؤا  مشاب . –سيما فاكنين 
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مقاطعـــة إســـراليح، مؤكـــدة أ  المقاطعـــة التـــزا  قـــومي عرةـــي امـــاعي ووســـيلة دعـــ  اامعـــة الـــدو  العرةيـــة إلـــى 
مشــروعة مــن وســالح الــدفا  الشــرعي، كمــا أ هــا تنســجم مــع ألكــا  القــا و  الــدولي، وتشــكح أيضــا قــوة ضــاغطة 
لتحقيــــ  الســــال  العــــاد ، ليــــتمكن الشــــعب الفلســــطيني مــــن إقامــــة دولتــــ  المســــتقلة وإ هــــاء االلــــتال  اإلســــراليلي 

 اضي الفلسطينية والعرةية المحتلة.لألر 

اـــاء ذلـــك يـــال  الكلمـــة التـــي ألقاهـــا الســـفير "ســـعيد أبـــو علـــي" األمـــين العـــا  المســـاعد للجامعـــة العرةيـــة لقطـــا  
لضــ اط اتصــا  المكاتــب اإلقليميــة للمقاطعــة العرةيــة  92فلســطين واألراضــي العرةيــة المحتلــة، أمــا  المــؤتمر الـــ

لــدو  العرةيــة وممفلــين عــن منظمــة التعــاو  اإلســالمي والــذي عقــد بمقــر األما ــة إلســراليح، بمشــاركة وفــود مــن ا
 العامة لجامعة الدو  العرةية.
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ــا  وأكــد الســفير "ســعيد أبــو علــي" فــي كلمتــ  يــال  الجلســة االفتتاليــة، أهميــة االاتمــا  الــذي دــؤدي دوًرا محورًي
  يعقد في  ح التطـورات التـي تشـهدها القضـية كشكح من أ كا  المقاومة السلمية لاللتال  اإلسراليلي، كما أ 

الفلسطينية، سواء مع استمرار ا سداد آفاق السال ، أو تلك التي تشـهدها األرا الفلسـطينية المحتلـة، واسـتمرار 
، والقمع المتواصح لمسيرات العـودة السـلمي ة يناالعتداءات اإلسراليلية التي تستهدف األرا واإل سا  الفلسطيني

آالف اــريح،  9 ــهيدا وأكفــر مــن  170ة المحاصــر الــذي ذهــب ضــحيت  لتــى ار  أكفــر مــن فــي قطــا  غــز  
باإلضافة إلـى مـا تتعـرا لـ  مددنـة القـدة المحتلـة بعـد  قـح السـفارة األمريكي ـة مـن تهويـد، واألرا الفلسـطينية 

 من استيطا  محمو  دتسار  بصورة غير مس وقة بما ي قوا من التماالت لح الدولتين.

"الســفير أبــو علــي" إلــى ضــرورة اتخــاذ موقــا دولــي لــاز  للتصــدي لمخططــات التهويــد واالســتيطا  ولهــذا ودعــا 
وقـا  إ  مكاتـب المقاطعـة  التمادي اإلسراليلي في االستهتار بنرادة المجتمع الدولي ولقـوق الشـعب الفلسـطيني.

ت والمهــا  الموكلــة إلــيهم بحــر  اإلقليميــة وضــ اطها دواصــلو   شــاطهم ودورهــم المعهــود فــي القيــا  بالمســؤوليا
وعنايـــة، ياصـــة فـــي  طـــاق متابعـــة قـــرارات الـــدورة الســـابقة والمســـتجدات ذات الصـــلة بم ـــاد  وألكـــا  المقاطعـــة 

ـــا   فســـ  الوقـــ  وآليـــات العمـــح المحـــددة وفـــي ـــة ويتســـع  شـــاطها داعًم الـــذي تتطـــور فيـــ  لركـــة المقاطعـــة الدولي
للمقاطعة العرةية، قالال: لقد اتخذت سلطات االلتال  اإلسراليلي عدة إاراءات لمحارةة لركة المقاطعة الدولية  

فــي محاولــة لمضــايقة  ا ــطيها فــي كــح أ حــاء العــالم ووقــا  شــاطهم واتهــامهم بمعــاداة الســامية، وكــا   (BDSل
آيرهــا قيــا  وزارة الشــؤو  االســتراتيجية اإلســراليلية، بن شــاء  ــركة دوليــة باســم لمقــال  ســليما ( بهــدف التــرويج 

 .BDSللرواية اإلسراليلية في الخارج، وموااهة النشاط الدولي لحركة 

ا (، تواصـح صـعودهBDSوأضاف "أبو علي" ا   بالرغم من كح هذا المعوقات إال أ  لركة مقاطعة إسـراليح ل
وا تشــارها، ويواصــح مناصــروها لــو  العــالم دعًمــا للقضــية الفلســطينية العادلــة، موضــحا أ  العــالم  ــهد لركــة 

(، ياصـة BDSتضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني، ومواة تيديد اددـدة لحركـة المقاطعـة الدوليـة إلسـراليح ل
ات غيــر الحكوميــة واأللــزاب السياســة علــى مســتوى النقابــات المهنيــة واالتحــادات الطالبيــة والجمعيــات والمنظمــ

وطالب "أبـو علـي" األمـم المتحـدة بـاإلعال  عـن قالمـة الشـركات المتعاو ـة مـع االسـتيطا ،  والجامعات وغيرها.
مواها في الوق  ذات  التحية للمواقا الشـع ية والرسـمية الدوليـة التـي تـدعو إلـى مقاطعـة المؤسسـات والشـركات 
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الفلسطينية المحتلة وياصة تصـوي  مجلـس الشـيوال االدرلنـدي، لصـالح مشـرو   الداعمة لالستيطا  في األرا
قا و  يعاقب كح من يسـتورد أو يسـاعد علـى اسـتيراد أو د يـع بضـالع أو يقـد  يـدمات للمسـتوطنات اإلسـراليلية 
 دايـح األراضـي الفلسـطينية المحتلـة، ليـق يحمـح هـذا التصـوي  رسـالة ذات بعـد عـالمي مواهـة إلـى االلــتال 

اإلسراليلي بي  عليـ  أ  يحتـر  القـوا ين الدوليـة ذات الصـلة المتعلقـة بحقـوق الشـعب الفلسـطيني، وكـذلك إعـال  
لزًةـا ا ـتراكًيا لـو  العـالم، عـن تيديـدهم مقاطعـة إسـراليح وسـحب  140"مجلس اال تراكي ة الدولي ـة" الـذي يضـم 

وعـة مـن المـد  الك ـرى فـي إسـ ا يا يـال   ـهر االستفمارات وفرا العقوةات عليها، باإلضافة إلى إعـال  مجم
عن دعمها القوي  لحقـوق الشـعب الفلسـطيني، وإدا ـة القـرار األمريكـي بنقـح السـفارة األمريكيـة إلـى  2018دو يو 

مددنـــة القـــدة المحتلـــة، باإلضـــافة إلـــى العددـــد مـــن المجـــالس المحليـــة اإليطاليـــة الك ـــرى التـــي تطالـــب الحكومـــة 
ألوروةي بوقا أو تعلي  التجارة العسكرية مـع إسـراليح، دعًمـا للحقـوق الفلسـطينية واسـتجابًة اإليطالية واالتحاد ا

  لنداء لركة المقاطعة الدولية.

تيكيد الموقا العرةي الفاب  والدالم باعت ار القضية الفلسطينية، القضية المركزية للعرب  يوادد السفير أبو عل
مؤكــــدا علــــى اميــــع قــــرارات مجلــــس الجامعــــة العرةيــــة فــــي دوراتــــ  اميًعــــا، مهمــــا كا ــــ  التحــــديات والمخــــاطر، 

المتعاق ة، التي أكدت أهمية عمح أاهزة المقاطعة العرةية والدور الفعا  الذي يقو  بـ  ضـ اط اتصـا  المقاطعـة 
و ــوا بمواصــلة  فــي الــدو  العرةيــة، الــذدن واصــلوا  شــاطهم واهــدهم فــي متابعــة تنفيــذ م ــاد  المقاطعــة العرةيــة.

المقاطعـة بقطـا  فلسـطين واألراضـي العرةيـة المحتلـة باألما ـة العامـة لجامعـة الـدو  العرةيـة، بتوايـ  مـن  اهاز
األمين العا ، بذ  الجهد لمتابعة النشاط بفعالية والرد على استفسارات الـدو  األعضـاء، ومتابعـة تنفيـذ القـرارات 

الموضوعات المتعلقة بم اد  وألكا  المقاطعة  من اويناقش االاتما  عدد والتوصيات الصادرة في هذا الشي .
العرةية المقررة من يال  تط ي  الحظر وإدراج  ركات على اللحة المقاطعة وإ ذار أو رفع  ـركات أيـرى مـن 

كمـــا دتـــابع االاتمـــا  أعمـــا  مكاتـــب المقاطعـــة اإلقليميـــة بالـــدو   اللحـــة الحظـــر الســـتجابتها أللكـــا  المقاطعـــة.
ي  والتعاو  والت اد  فيما بينها، باإلضافة إلى مناقشـة بنـد يـا  بحركـة المقاطعـة الدوليـة العرةية وتعزيز التنس

( مـــن يـــال  رصـــد أ شـــطتها وإ جازاتهـــا التـــي تع ـــر عـــن تضـــامن  ـــعوب العـــالم مـــع الشـــعب BDSإلســـراليح ل
 الفلسطيني في  ضال  العاد  إل هاء االلتال  وإقامة دولت  المستقلة وعاصمتها القدة الشريف.
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 خاتمة: -7

(، باتــ  ت شــك ح يطــًرا BDSا طالًقــا مــن اعت ــار الحكومــة اإلســراليلي ة أ   لركــة الم قاطعــة وســحب االســتفمارات ل
م إلى لدٍ  ك يٍر في زيادة ع زلتها في اميع أرااء العالم،  تـح ابيـب اتخذت إستراتيجًيا على الدولة الع ري ة، وت ساه 

"،  ــمل  الطــرد والماللقــة القا و يــة وإ هــاء عقــود  ــركاتهم BDSلـــ"يطــوات صــارمة فــي التعامــح مــع أعضــاء ا
ومؤسســـاتهم، ولتـــى الســـعي لحصـــارهم مالًيـــا وااتماعًيـــا، إال أ  النتـــالج كا ـــ  دالًمـــا تصـــب فـــي صـــالح أســـهم 
لمــالت المقاطعــة، مــن تعــاطا ومســا دة ودعــم مــن دو  العــالم، فيمــا انــ  وال تــزا  تجنــي "إســراليح" الخســالر 

 والبضب الدولي تجاهها. والفضالح 

دولة االلتال  عاازة عن التصدي لهذا المشرو  الذي فضح صورتها الخ يفة وك د اقتصادها يسالر لقد وقف  
"، للـتخلو منهـا BDSتقدر بمعات مالدين الدوالرات، فلجـيت إلـى يلـ  ذرا  سـرية لمحارةـة لمـالت المقاطعـة "

تم  كشا النقاب عن قيا   . وقدأو مقال  سليما     لومو"بطرق غير مشروعة وياراة عن القا و ، وهو"كيال
ح الــذرا  المد ي ــة لــوزارة الشــؤو  اإلســتراتيجية التــي يقودهــا وزيــر  مشــرو ال هــذا الحكومــة اإلســراليلي ة بتنفيــذ لي شــك 

ضـد  األمن الدايلي  غلعاد إردا ، ويهدف لتنفيذ مـا يصـف  العـاملو  فيـ  بي شـطة وعـي الجمـاهير، وهـي أ شـطة 
" هــي امتــداد لــم دتوقــا لنضــا  BDSالمقاومــة الســلمية التــي تمفلهــا "و  ( وفــرا عقوةــاٍت عليهــا.BDSلركــة ل

الشعب العرةي الفلسـطيني ضـد االلـتال  المسـتمر ألرضـ  منـذ مطلـع القـر  الماضـي لتـى اليـو ، فيمـا دواصـح 
تحدة في محاس ة "إسراليح" ووقا آلة االلتال  قمع الفلسطينيين وقتلهم وسط فشح الحكومات العرةية واألمم الم

القتح اإلسراليلية، مع استمرار الشركات والمؤسسات العالمية باالستفمار في "إسراليح" مما يسـاهم بشـكح م ا ـر 
" BDS جح  لركـة " وقد  أليا ا في ارالمها ضد الفلسطينيين ويرقها للقا و  الدولي ولقرارات األمم المتحدة.

  اإلســراليلي أكاديميــا ويقافيــا وسياســيا، وإلــى دراــة مــا اقتصــاديا، لتــى باتــ  تــح أبيــب بدايــة فــي عــز  االلــتال
تعت ر الحركة اليو  من أك ر "األيطار االستراتيجية" المحدقة بها، يصوصا مع ا ضـما   جـو  السـينما والبنـاء 

ـــة المقاطعـــة. ـــة وكـــا  مجلـــس األمـــن القـــومي اإلســـراليلي أبلـــ  أ  وكتـــاب ومفكـــرين وعلمـــاء لحمل عضـــاء فـــي لجن
ي  اهود مقاطعة إسراليح  قد تشكح تهددـدًا سياسـيًا لقيقيـًا علـى إسـراليح فـي عـا  بالخاراية واألمن بالكنيس ، 
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، وقد دتضاعا ذلك إذا ا دلع  التجااات في الضفة البرةيـة أو لـرب مـع قطـا  غـزة، مـا دفـع باتجـاا 2018
ســـراليح لـــو  موااهـــة هـــذا التهددـــدات، لتكـــو   ـــركة تكفيـــا النقـــا  دايـــح المنظومـــة األمنيـــة والسياســـية فـــي إ

ويعمح طاقم "مقال   لومو" علـى تنفيـذ  "مقال   لومو" أبرز إفرازات هذا النقا ات، وف  المصادر اإلسراليلية.
"أ شطة دعالية  املة"، في سياق لمالت عمح على محارةة "اهود  ز  الشرعية عن إسراليح في العـالم". ولـن 

لقـــا و  لريـــة المعلومـــات، ط قـــًا لسياســـة الســـرية الســـارية فـــي وزارة الشـــؤو  االســـتراتيجية  تخضـــع هـــذا الشـــركة
 اإلسراليلية التي دتم بموا ها االمتنا  عن تقديم معطيات لو   شاطها لبعال .

ووفقــًا للــوزارة، فــن  عناصــر "مقــال   ــلومو" سينشــطو  فــي  ــ كات التوصــح االاتماعيــة، "أل  الخصــم دواــ  
الـــوعي والتحفيـــز لهـــذا الفضـــاء". وةحســـب وييقـــة  شـــرها موقـــع  "العـــين الســـابعة" اإللكترو ـــي، مـــن  معظــم اهـــود

ـــى "اســـتخال  لكمـــة الجمـــاهير"، وهـــي  ـــة" والعمـــح عل ـــة "بي شـــطة توعيـــة اماعي المتوقـــع أيضـــًا أ  تقـــو  الهيع
وأ صــارهم إلــى  األ شــطة التــي تعــرف بي هــا "الــب أفكــار ومقترلــات اددــدة مــن الجمهــور اإلســراليلي واليهــودي

 .صنا  القرار والما حين في العالم اليهودي، لتطوير أدوات ادددة لمكافحة  ز  الشرعية عن إسراليح

 


