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: العقوبات وفرض االستثمارات وسحب المقاطعة حركة
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 ملخص

 انطلقت التي( أس دي بي) العقوبات وفرض االستثمارات وسحب المقاطعة حركة استطاعت
 اأقله ليس نسبيًا، المحدودة عملها سنوات خالل اإلنجازات من جملة تحقق أن ،5002 سنة منتصف
فريقيا أوروبا في والمؤسسات الجامعات من العديد في األكاديمية المقاطعة  التيو  واألمريكيتين، وا 
 باإلضافة. العالم في المثقفة النخب أمام صورتها على آثار من تركته لما اإلسرائيلي الكيان أزعجت

 لضفةا مستعمرات في تعمل التي الشركات ومقاطعة االستثمارات سحب مجاالت في حققته ما إلى
 حلفائها لىع ذلك في معتمدة تجريمها، بمحاولة الحملة هذه مواجهة إلى" إسرائيل"بـ دفع ما وهو الغربية،

 مثل دول في صاغية أذناً  تجد لم فيما وأمريكا، وبريطانيا فرنسا مثل الغربية الحكومات بعض في
 .وأيرلندا وهولندا السويد

 هامهاوات المقاطعة حركة وتجريم تشويه حملة سيتابع اإلسرائيلي الكيان فإن يبدو ما وعلى
 الفلسطينية للقضية مؤيدة كانت لطالما التي الدول في الناعمة قوته استخدام إلى وسيلجأ ،"الالسامية"بـ

 القانوني وضعه ةلتقوي المتحدة لألمم القانونية اللجنة رئاسة على حصوله استثمار سيحاول كما كإفريقيا،
 .المقاطعة حملة وجه في





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 ألفضل.امساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل معه بالشكل 

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، 

 باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.

 

 رئيس التحرير: د. محسن محمد صالح                      مدير التحرير: وائل أحمد سعد
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 المحتملة والسيناريوهات اإلنجازات: العقوبات وفرض االستثمارات وسحب المقاطعة حركة

 
 حركة المقاطعة: :أوالا 

 ,Boycott (أس دي بي) المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوباتإطالق حركة  تم  

Divestment and Sanctions (BDS) campaign  من قضاء  عام، بعد 9/7/5002الحديثة في
. ة الغربيةالضفتبنيه في  "إسرائيل"محكمة العدل الدولية بعدم شرعية "الجدار الفاصل" الذي كانت 

أكثر من مئة من نقابات العمال الفلسطينية، والجماعات السياسية،  تأصدر في ذلك الوقت، 
لمقاطعة ادعوة للشركاء الدوليين العتماد استراتيجية  والشتاتوالمنظمات غير الحكومية في فلسطين 
رائيلي. سنظام الفصل العنصري اإل كجزء من النضال ضد   ،وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

ظام الفصل تلك التي أسقطت نكبير  تشابه إلى حد  أما اليوم، فقد تطورت الحركة لتصبح قوة عالمية 
 فريقيا.إالعنصري في جنوب 

الحالية على أنها امتداد لحمالت مقاطعة  (أس دي بي) المقاطعة حركةتاريخيًا، يمكن النظر إلى 
ض رف ،19الـ خالل أواخر القرن ف. 20iـ الوثالثينيات  19الـ ثمانينيات القرن سابقة تعود إلى 

المستعمرات الناشئة للمستوطنين اليهود، والتي كانت تمضي قدمًا في مع  الفلسطينيون التعاون
المعارضة  اشتدتقد فبحلول ثالثينيات القرن الماضي، أما اغتصاب أراضيهم حتى في ذلك الوقت. 

المناهضة للمشروع االستعماري الصهيوني، وكانت غالبًا ما تتجلى في اإلضرابات والمقاطعات. 
لعربية، ومنظمة االدول جامعة مباشرة، أطلقت كل من  8991 سنة التي تلتالحقًا، خالل الفترة و 

 لماليةات التجارية و لمقاطعة العالقا يةدول ةدار ذات إحمالت  ،وحركة عدم االنحياز ،المؤتمر اإلسالمي
 .ii"إسرائيل"مع 

 والتمييز العنصري والتعصب الذي عقد في العنصريةكان مؤتمر األمم المتحدة العالمي لمناهضة 
عة حركة المقاطمن أهم األحداث المحورية التي مهدت الطريق إلطالق  ،فريقياإجنوب  في ،ديربان

نظمات المجتمع من م ثالثة آالفوشارك أكثر من . 5002في  وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
فرقة أنها شكل من أشكال الت معلنين، "إسرائيل"ودانوا بأشد العبارات سياسات المدني في المؤتمر، 

 تتصاعد في حدتها 5000 سنةالعنصرية. وفي الوقت نفسه، كانت انتفاضة األقصى التي بدأت في 
 ب دعمًا دوليًا للشعب الفلسطيني.وتستقط

تحقيق أوسع لوبالضرورة الملحة ، بالوعي بقضية فلسطين المحتلةشعور متزايد  هناكحينها، كان 
ى و منذ ذلك الحين، كانت استجابة حركات المجتمع المدني على مستف والتضامن.نطاق من التعاون 

ن تمامًا أصبحوا يعو فمواطنو العالم . (أس دي بي) المقاطعةة لحركة يالرئيس الشعبية الدعامةالقاعدة 
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طبق الُمضل ِّلة، التي غالباً ما ُتزين كالمها وال تأنهم لم يعد يمكنهم االعتماد على الحكومات والوكاالت 
 منه شيئًا. 
وسحب  العقوبات،فرض ثالث استراتيجيات: المقاطعة، و على ( أس دي بي) المقاطعة حركةتعتمد 

 .االستثمارات. فمن جهة، تستهدف المقاطعة المنتجات والشركات المتواطئة مع االحتالل اإلسرائيلي
نخرطة في م، أو التفاعل مع الكيانات ال"إسرائيل"المحتلة،  ةقو الويتجلى ذلك برفض شراء منتجات 

ي تستلزم االستراتيجية الثانية، وهي سحب االستثمارات، التخلومن جهة أخرى، نظم الفصل العنصري. 
نة س لةتعمل في األراضي المحت التي مصارفالشركات، أو المؤسسات، أو العن استثمارات مع 

عتقد ، فيُ وهو فرض العقوباتأما الشق الثالث، أو تستفيد منها. )وتحديدًا في الضفة الغربية(  1967
على شكل  قد تكونتتخذها الحكومات،  تدابيرنطوي على حيث ي ،أشد االستراتيجيات صرامةً  أنه من

اتفاقيات كما قد تشمل على سبيل المثال إلغاء  .iiiبلوماسيةيأو د أو عسكرية،إجراءات اقتصادية، 
 أو إلغاء الصفقات العسكرية.  مثاًل، االتحاد األوروبي، من قبلالتجارة التفضيلية المبرمة 

 
 :اإلنجازاتثانياا: 

ت تطبيق حمالفي  حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوباتنجحت منذ إطالقها، 
والشركات  ،كاألوساط األكاديمية والثقافية والرياضية ،في عدد من المجاالت المختلفة "إسرائيل"مقاطعة 

في واسعة النطاق، وال يمكن إيقافها. فوكانت موجة الدعم للمقاطعة األكاديمية التجارية واالستهالكية. 
ولو، وكواز فريقيا، شرعت عدة جامعات في المدن الكبرى، من كيب تاون إلى جوهانسبرج إجنوب 

فريقيا على إمن جنوب  اً أكاديمي 250ع أكثر من ، وق  5080 / سبتمبرفي أيلولو بحمالت المقاطعة. 
 اإلسرائيلية. وتمت وريونجعلى قطع عالقاتها مع جامعة بن  ججامعة جوهانسبر  حث  عريضة ت  

مصادقة العريضة من قبل نشطاء مخضرمين في الحمالت المناهضة للفصل العنصري، ومنهم 
 .وآالن بويساك المطران ديزموند توتو

مع نقابة  لقطع العالقات الموجود في بريطانيات اتحاد الجامعات والكليات صو  ، انفسه السنةوفي 
 89أكاديميًا أوروبيًا من  520ع أكثر من ق  و ، 5088 سنةفي أيضًا  .)الهستدروت( عمال اإلسرائيليةال

ي في األراضي انتهاك القانون الدول المشاركة في ،بلداً على رسالة تطالب باستبعاد الشركات اإلسرائيلية
 .ivاالتحاد األوروبي امولهي لتيمج البحوث اامن بر  ،1967سنة  الفلسطينية المحتلة

 وتجمع الطالب السود ، صوت االتحاد الوطني للطلبة5082 سنةوفي اآلونة األخيرة، تحديدًا في 

 االتحادات الطالبية في كل من أسهمت كما .(أس دي بي) المقاطعةحملة  على تبني  في بريطانيا 
أصواتها ب نجلياأيست إوجامعة  ،وجامعة ساسكس ،وجامعة كلية لندن، وجامعة ليفربول ،دنبرةإجامعة 
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 الحملة.  لصالح
 ،وسيهسان خو  ،صوتت المجالس الطالبية في جامعات كل من كاليفورنياوفي الواليات المتحدة 

لصالح قرارات بسحب االستثمارات من الشركات التي تستفيد من  وستانفورد ،أوهايوو  ،برنستونو 
 االحتالل اإلسرائيلي. 

 :مقاطعة الشركاتثالثاا: 

في تمثل ت العقوبات وفرض االستثمارات وسحب المقاطعةحركة لعل أكبر النجاحات التي شهدتها 
ري تي لها ارتباطات مع نظام الفصل العنصمقاطعة الشركات متعددة الجنسيات والشركات التجارية ال

اإلسرائيلي. وقد ازداد انخراط الهيئات شبه الرسمية والهيئات الحكومية الدولية في هذه الحملة. ففي 
ناع المجلس إق فيالسنة الماضية من حملة التضامن الفلسطينية  بريطانيا، نجح فرع تاور هاملتس

فيوليا  يةاألمنالشركات تكتل مع االحتالل مثل  المتعاملة مع الشركاتإلغاء عقوده المحلي بضرورة 
 . جي فور أسو 

 التخلي عن شركة أيضاً في مكان آخر، قرر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في األردن 
. 5082 / مارسفي آذار( أس دي بي) المقاطعةبعد الحملة التي قامت بها حركة جي فور أس 

كة أنها بدأت ، أعلنت الشر حملةلكنتيجة مباشرة لجي فور أس ونظرًا للخسائر الكبيرة التي منيت بها 
 اليونيسيفو  باالنسحاب من السوق اإلسرائيلية. كما تبع ذلك تحركات من قبل مفوضية شؤون الالجئين

وبصورة مماثلة، فإن عمالق مستحضرات التجميل عن تلك الشركة.  اللنأي بنفسه في األردن
قرر ، (أس يد بي) المقاطعةحركة استهدافه في السنوات األخيرة من قبل  اإلسرائيلي آهافا الذي تم  

  متسبيه شاليم في الضفة الغربية إلى داخل الخط األخضر. تعمرةنقل مصنعه من مس
أيسلندا،  أو التي تستفيد منها. ففي المستعمراتلم يتوقف األمر عند مقاطعة الشركات الموجودة في 

، صادقت بلدية ريكيافيك على مذكرة تقضي بالموافقة على مقاطعة البضائع 5082 / سبتمبرفي أيلول
لجنة الوطنية ال"اإلسرائيلية "ما دام احتالل األراضي الفلسطينية قائمًا". هذه الخطوة كانت محط ترحيب 

ؤولة حيث صرحت مسفي أوروبا.  "االستثمارات، وفرض العقوباتالفلسطينية للمقاطعة، وسحب 
لوصف  "التفرقة العنصرية"الحمالت ريا الحسن قائلة: "نرحب بشكل خاص باستخدام المذكرة لعبارة 

عريف الفصل ت يستوفيالنظام اإلسرائيلي". وأضافت: "هناك إدراك متزايد بأن نظام القمع اإلسرائيلي 
 .vفي القانون الدولي" المذكورالعنصري 

 

 :العقباترابعاا: 

جاحها؛ واستبعدوا أي احتمال لن المقاطعةحركة بمسؤولون إسرائيليون  استخف  قبل عقد من الزمن، 
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ستحق ت بزعمهم ولهذا فهيقراطية الوحيدة في الشرق األوسط"، هي "الديم "إسرائيل"حيث زعموا أن 
ا زال مفتأثير الحركة  ،تماماً دعم الشعوب وتعاطفها في جميع أنحاء العالم. لكنهم كانوا مخطئين 

إلى التوجه صوب الحكومات الغربية ملتمسة منهم تجريم  "إسرائيل" أجبر عميقًا وبعيد المدى إلى حد  
العليا في فرنسا  مة االستئنافك، أيدت مح5082 / أكتوبردعوات عمل الحركة. ففي تشرين األول

ضامن الفلسطينيين على خلفية دعواتهم لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية. بل إن من نشطاء الت 85إدانة 
مخالفة قانونية )قد توازي اآلن  د  يع (أس دي بي) المقاطعةحركة مجرد ارتداء قميص عليه شعار 

في فرنسا. فكما فعلوا في الماضي، لجأت السلطات الفرنسية إلى التذرع  (جنائيةالجريمة ال عقوبة
 كوسيلة لتخويف وردع نشطاء التضامن الفلسطينيين.  "معاداة الساميةـ"المتعلقة ببالتشريعات 

س المحلية المجال منعأيضًا عن خطٍط ل "إسرائيل"ـكشفت الحكومة المحافظة المؤيدة لفي بريطانيا، 
والهيئات العامة، وحتى بعض االتحادات الطالبية الجامعية من مقاطعة الشركات التي تعمل في 
المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية غير الشرعية. ووصف متحدث باسم زعيم حزب العمال جيرمي 

  ."قراطية المحليةو ه "هجوم على الديمكوربين قرار الحكومة بأن

 "إسرائيلـ"للتي قامت بها الجماعات الموالية المستغرب وجود معارضة قوية للمحاوالت ا لم يكن من
، رفضت المحكمة السنة همن هذ يونيو /. ففي حزيران(أس دي بي) المقاطعةفي بريطانيا لقمع حركة 

 ،سترمجلس مدينة لي ضد   تش اليهوديةو العليا في لندن االدعاءات التي أدلت بها هيومن رايتس و 
بعد أن كانت السلطات المحلية الثالث قد أصدرت قرارات ، جويند ومجلس ،ومجلس مدينة سوانسي

ضائع أن قرارات المجالس الداعمة لمقاطعة البتش اليهودية و هيومن رايتس و تدعم الفلسطينيين. وادعت 
نليهود، ا جة للقضاء على التمييز ضد  اإلسرائيلية تنتهك واجبات قانون المساواة، وتتجاهل الحا هاء وا 

 المضايقات التي يتعرضون لها.
أن المجالس لم تخالف القانون. كما  ،د جاستيس سايمونلور ال ،وقال القاضي الذي ترأس الجلسة

وهو  ؛أنهم كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير ون بالنيابة عن المجالسلمالذين يعقال المحامون 
تفاقية األوروبية من اال 80والمادة  ،حٌق محمي بموجب القانون العام المعمول به في إنكلترا وويلز

 لحقوق اإلنسان.

 بعض القوى الغربية البارزة مثل بريطانيا وفرنسا وكندا والوالياتعلى الرغم من خضوع وُيالحظ أنه 
اوالت حالمتحدة للضغوط اإلسرائيلية، تصدت الدول األصغر مثل السويد وهولندا وأيرلندا لجميع الم

وزارة الخارجية  أعادت، 5082 / مارس. ففي آذار(أس دي بي) المقاطعةحركة الرامية إلى قمع 
 تثماراتاالس وسحب المقاطعةحركة ن إقراطية األساسية بالقول و يممبادئ الد على التأكيد السويدية
 على الحكومات أال تتدخل نُ نه "يتعي  ا  و "، "هي حركة من حركات المجتمع المدني العقوبات وفرض
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 .vi"في توجهات منظمات المجتمع المدني
أكد  من الحزم. ففي هولندا، هنفس على القدر واأليرلنديةمن جهتها، كانت الحكومات الهولندية 

حركة  ال يبرحون يثيرون موضوع اإلسرائيليينأن المسؤولين  وزير الشؤون الخارجية بيرت كوندرز
لوزير أن ا تصريحالثنائية مع الحكومة الهولندية. وبالرغم من  لقاءاتهمفي  (أس دي بي) المقاطعة

ما أشار . ك"الحركة يندرج في إطار حرية التعبير، إال أن "تأييد "إسرائيل"حكومته ال تدعم مقاطعة 
محمية بحقي حرية التعبير وحرية التجمع كما هو إلى أن البيانات واالجتماعات التي تخص الحركة 

 .viiمنصوص عليه في الدستور الهولندي، واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
زالت تشكل شعورًا تاريخيًا بالذنب  ما الهولوكوست " أوالمحرقة اليهودية"أن قضية  شك   هناكليس 

غالبًا ما تضع  "إسرائيل"ـف. االتحاد البتزاز "إسرائيل"تستغله لدى االتحاد األوربي، ومناخًا شبه دائم 
االنتقادات المشروعة الموجهة إليها في إطار معاداة السامية، مما يجعل الحكومات حذرة من فرض 

لكن الوضع داخل أوساط المجتمع المدني يختلف بشكل ملحوظ. أشكال العقوبات عليها. شكل من  أي  
 ياسات الفصل العنصري اإلسرائيلية، كما حدث فيففي حقيقة األمر، تزداد صالبة المواقف تجاه س

سان، والمنظمات من منظمات حقوق اإلن 000أكثر من  قامت، حينما السنة همن هذ / مايوأيار
بلدًا في جميع  89لمجموعات الكنسية، والنقابات العمالية، واألحزاب السياسية من اإلغاثية التابعة ل

د والمؤسسات في المشاركة في األفرا وقعلى الدفاع عن حق االتحاد األوروبي حث  بِّ أنحاء أوروبا 
 يقودها فلسطينيون. وفرض العقوبات التي  ،وسحب االستثمارات ،المقاطعةحمالت 

 

  :السيناريوهات المحتملةخامساا: 

 سحبو  المقاطعةحركة خيارات كثيرة في محاوالتها لقمع  "إسرائيل"كما هو واضح، ال توجد لدى 
بلوماسي ي؛ أي أنها ستستمر في المستقبل القريب في ممارسة الضغط الدالعقوبات وفرض االستثمارات

دف القارة هزمان ومكان. وها هي قد شرعت بالفعل في حملة مداهنة كبيرة تست على الحكومات في أي  
  فريقيا.إالذاكرة التاريخية لنظام الفصل العنصري البغيض في جنوب تتعمق جذور فريقية حيث اإل

ريقيا واعدًة بنقل المساعدات التقنية والعلمية لبلداٍن في إف ،قوتها الناعمة "إسرائيل"حتمًا، ستستخدم 
وآسيا وأمريكا الالتينية. فمع وجود ُنظمها المتطورة لصناعة األسلحة، سوف تقدم العروض للحكومات 

 مواعدًة إياها بتغطية ثغراتها األمنية. فسواء كنا نتحدث عن مجاالت الهندسة، أ ،الضعيفة والمهددة
فليس هناك بلد عربي أو مسلم باستثناء تركيا لديه القدرة أو الرغبة في علوم الكمبيوتر،  م، أي  الر  

من الدعم  أن نشهد مستويات متزايدة فال عجب إذاً فريقيا. إفي  "إسرائيل"ـبلوماسية ليالد "الغزوة"تحدي 
 داخل االتحاد اإلفريقي.  "إسرائيل"ـالحكومي للحصول على مقعد خاص ل
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لسطين، الدعم التقليدي المقدم إلى ف إيقافإلى من جهودها الرامية  "إسرائيل"ع سر  أيضًا، تُ في آسيا 
من  غدتدول عدم االنحياز. فها هي الهند، وهي عضو مؤسس للمنظمة، ليس أقلها ما تقوم به مع 

في المجاالت العلمية والعسكرية. أي أنه ال أمل في احتمال فرض عقوبات  "إسرائيل"ـالشركاء الكبار ل
 . "إسرائيل"هندية على 

فقد  ونية لألمم المتحدة مؤخرًا،المميز لرئاسة اللجنة القان "إسرائيل"عد اكتساب فبمن جهة أخرى، 
من خالل  وذلكوقضت مضجعها؛ قتها فرصة للتعامل بشكل جذري مع قضية لطالما أر  أمامها أصبح 
ن الركيزة . إحمالت "نزع الشرعية" يسميها النشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية بحمالتالقيام 

ها هذه تتمثل في نزع شرعية أولئك الذين يجرؤون على انتقاد سياسات "إسرائيل"األساسية الستراتيجية 
الل، وا عادة ميع صورة االحتتلالجداالت حول كيفية  لن تتوقفوبالتالي، عن طريق تشويه سمعتهم. 

 عماًل "معاديًا للسامية".  "إسرائيل"ـتعريف مصطلح الصهيونية، وجعل أي انتقاد ل
 

 :المطلوبة االستراتيجيةسدساا: 

 عةالمقاطتاريخها، إال أن حركة  على الرغم من أنها عاشت ظروفها ومميزاتها الخاصة على مر  
بقتها في الحركة التي سمن مسارها ظلت تستلهم الفلسطينية  العقوبات وفرض االستثمارات وسحب
إسقاط صرح الفصل العنصري بعد سنين من حمالت المقاطعة، وسحب  فريقيا، حيث تم  إجنوب 

االستثمارات، وفرض العقوبات على مستوى العالم. وكان من أسباب نجاح الحركة أنها استطاعت 
األوفياء الذين استطاعوا التأثير على السياسات المحلية واألشخاص تكوين تحالف من الحكومات 

 (سأ دي بي) المقاطعةفعلى حركة ولذلك، سواء في مؤسسات كاألمم المتحدة.  والدولية على حد  
لحكومات في االعنصري اإلسرائيلي أن تبني تحالفات مماثلة، وأن ُتؤم ن الدعم من نظام الالتي تقاوم 

 شمال األرض وجنوبها.
الدولية أنها وسيلة فعالة للغاية لدعم القضية ( أس دي بي) المقاطعةعامًا، أثبتت حركة  82بعد 

ي فعليها أن تحظى بدعم سياس ،كامل إمكاناتها االستفادة منادت الحركة الفلسطينية. ولكن إذا أر 
ت في الوقت الحاضر، هناك الكثير من التساؤالفغير محدود وال مشروط من جميع القوى الفلسطينية. 

تام.  كلشب( أس دي بي) المقاطعةوالشكوك حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قد احتضنت حملة 
 ألن إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة ،وبالتالي، فإن على الفلسطينيين أخذ زمام المبادرة

حملة و أكثر األدوات نجاعًة، أال وهالتقليدية، ما زال تنقصه إلنهاء االحتالل بالطرق السلمية حملتها 
 .viii(أس دي بي) المقاطعة

لمية معارضته الس لدعوات المطالبة بتوسيعه لا زال الرئيس محمود عباس صريحًا في رفضم
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قام  ،5080. ففي (أس دي بي) المقاطعةتماشيًا مع حملة  إلى مقاطعة كاملة للكيان اإلسرائيلي
في ( أس دي بي) المقاطعةجهود حملة لأعلن عن رفضه  حيث فريقياإبرحلته المشهورة إلى جنوب 

مقاطعة : "لكننا نطالب الجميع بوتابع قائالً إسرائيل"،  قال: "نحن ال نؤيد حمالت المقاطعة ضد  البالد و 
ح غضبًا بين ذلك التصري ب  سب  وقد  ."ةغير قانوني ي، وهمنتجات المستوطنات ألنها تقع في أراضينا

فريقيا إجنوب  فلسطينية فيإصدار "توضيح" من قبل السفارة المن رغم على الالفلسطينيين ومؤيديهم 
 .ixالحقاً 

 المقترحات والتوصيات:سابعاا: 
ينبغي على الفلسطينيين زيادة مستوى أنشطة المقاطعة، وسحب االستثمارات، وفرض  .8

 اللجان والمؤسسات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم.، ودعم وتفعيل أنشطة العقوبات
نهاء تبعيته لفصل االقتصاد الفلسطيني عن على  الجاد العمل .5 ه؛ االقتصاد اإلسرائيلي وا 

 ومقاطعة فلسطينيي الداخل للمنتجات اإلسرائيلية.
 حشد أكبر قدر من المؤيدين على المستويين الرسمي والشعبي لحملة المقاطعة وسحب .0

 .تاالستثمارا
إعادة تفعيل اللجان المعنية في مواجهة حمالت التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي في الجامعة  .9

 العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.  
 
 Middle Eastمدير مؤسسة مرصد الشرق األوسط  ،داوود عبد هللا للدكتور الزيتونة مركز يتقدم *

Monitor (MEMO) التقدير هذا كتابة على الشكر بخالص ،في لندن.  
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