
مقدمة

يف كانون الثاين/يناير 2022، ادعى وزير التعليم الربيطاين ناظم الزهاوي 

أن مقولة “من النهر إىل البحر، فلسطني سوف تتحرر” هي مقولة معادية 

للسامية، وأملح إىل أن ترديدها ينبغي أن يُعدَّ مخالفة جنائية. أتت 

ترصيحاته عىل خلفية القمع املتزايد الذي متارسه الحكومة الربيطانية ضد 

النشاط املتضامن مع فلسطني، مبا يف ذلك جهودها املبذولة ملنع الهيئات 

العامة من استخدام أساليب املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض 

العقوبات، ومسعاها للخلط بني معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

ويف حني أن حملة القمع تعكس السياسة الخارجية الربيطانية املعهودة 

تجاه النظام اإلرسائييل، إال أنها أيًضا جزٌء من موجة ترشيعية تهدف إىل 

تجريم طائفة واسعة من حركات العدالة االجتامعية والحركات السياسية، 

مع تركيزها عىل املظاهرات والنشاط السيايس. استهدفت الحكومة 

الربيطانية حركات مثل “حياة السود مهمة” التي تتحدى عنف الدولة، 

مام حدا باملنظامت املنضوية تحت راية تلك الحركة إىل قيادة الجهود 

املقاِومة لهذه الحملة القمعية. واستنهض هذا القمع نشاطًا تضامنيًا 

جديًدا عابرًا للحركات يف أوساط املنظامت املستهدفة، وهو نشاط يتجىل 

عىل نحو متزايد يف املظاهرات والنشاطات السياسية يف مختلف أنحاء 

اململكة املتحدة. ويف هذه املساحات، أخذ ناشطو التضامن مع فلسطني 

ونظراؤهم يف حركة “حياة السود مهمة” والناشطون من املهاجرين 

والالجئني والناشطون يف مجال املناخ وغريهم من الناشطني يتقاربون 

ويتضافرون ضمن نضال مشرتك.

بالرغم من أن هذه الحملة القمعية تطال مساحاٍت وجهاٍت مختلفة، إال 

أن هذه الورقة السياساتية سرتكز عىل البيئة القمعية املتنامية التي تواجه 

العاملني واملنظمني يف مجال التضامن مع فلسطني يف اململكة املتحدة. 

وتُبني كيف أن هذه الحملة ليست سوى نسخة أخرى من مساٍع متجددة 

لقمع االحتجاج والتعبري السيايس، وترُبز املحاوالت الناجحة التي تتصدى 

لهذه الحملة املسلطة عىل املعارضني. وتختتم باقرتاح اسرتاتيجيات 
ملواجهة هذا القمع، وتعزيز الروابط بني هذه الحركات.1

1. تود الكاتبة أن تشكر كل من حسني الخالدي وريفكا بارنارد عىل مشاركتهام لخربتهام وآرائهام الثاقبة يف هذا املوضوع.

سياسة خارجية متسقة للمملكة املتحدة تجاه الصهيونية

مل تتوان بريطانيا قط عن دعم املرشوع الصهيوين منذ بداياتها 

االستعامرية، وما تزال سياستها الخارجية تعكس هذه الحقيقة. بل 

إن النخبة السياسية يف بريطانيا كانت تتألف من مسيحيني متصهينني 

متحمسني، مثل رئيس الوزراء لويد جورج، الذي قاد الحكومة االئتالفية 

إبان صدور وعد بلفور سنة 1917. وكان هذا التعّهد للصهيونية، الذي 

استلزم إنكار التطلعات الوطنية الفلسطينية، عنرًصا أساسيًا يف الحكم 

الربيطاين طوال فرتة احتالله لفلسطني عىل مدى ثالثني عاًما، من 1917 

ت السلطات االستعامرية الربيطانية هجرة عرشات  إىل 1948، حيث يسَّ

اآلالف من يهود أوروبا إىل فلسطني، ودعمت إقامة املؤسسات الصهيونية، 

بينام ظلت تقمع مقاومة الفلسطينيني بالحكم الربيطاين واالستعامر 

الصهيوين.

واصلت بريطانيا دعَم املرشوع الصهيوين حتى بعد قيام دولة إرسائيل 

عام 1948 عىل أكرث من %80 من مساحة فلسطني التاريخية. ففي 

الخمسينات والستينات من القرن املايض، ساعدت النظام اإلرسائييل رًسا يف 

تطوير أسلحة نووية. ومل تتوقف اململكة املتحدة عن بيع األسلحة للنظام 

اإلرسائييل عىل مدار العقود - وبلغت املبيعات ذروتها يف 2018 - بالرغم 

من جرائم الحرب املستمرة وانتهاكات حقوق الفلسطينيني. ويُستخدم 

العديد من تلك األسلحة والتقنيات يف عدوان النظام اإلرسائييل املدمر 

واملتكرر عىل غزة املحارصة عسكريًا منذ ما يزيد عىل 15 عاًما. 

بالرغم من أن حكومة حزب العامل الربيطاين أدانت احتالل النظام 

اإلرسائييل لاِم تبقى من أرض فلسطني التاريخية سنة 1967، مبا فيها 

القدس الرشقية، إال أنها حافظت عىل عالقة قوية مع حزب العمل 

اإلرسائييل، الذي كان مشاركًا يف الحكومة آنذاك. وكان رئيس الوزراء 

الربيطاين السابق هارولد ويلسون مدافًعا “غري مفهوم” عن الصهيونية، 

وكان يَنظر إىل النظام اإلرسائييل باعتباره “تجربًة فذة يف السياسة 

االشرتاكية.”
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ومن املفارقات أن حزب العمل اإلرسائييل هو الذي حمل راية املرشوع 

االستيطاين غري القانوين يف الضفة الغربية وغزة والجوالن السوري املحتل. 

ومنذئذ، ظلت الحكومة الربيطانية تردد مقولتها الرسمية بأن “املستوطنات 

غري قانونية مبوجب القانون الدويل” وأن عىل النظام اإلرسائييل أن “يتوقف 

فوًرا” عن بنائها. غري أنها ترفض محاسبة إرسائيل عن جرائم الحرب هذه، 

بل وتكافئ النظام اإلرسائييل بتوطيد العالقات التجارية والدبلوماسية معه. 

ويوجد اليوم ما يزيد عىل 620000 مستوطن إرسائييل موزعني عىل أكرث من 

200 مستوطنة يف الضفة الغربية. وتحتل هذه املستوطنات والبنى التحتية 

املساندة لها معظم أرايض الضفة الغربية، وتؤثر يف كل جانب من جوانب 

الحياة الفلسطينية.

يتجىل تأييد بريطانيا املستمر للمرشوع الصهيوين يف سياستها الخارجية 

الحالية أيًضا. وقد عربَّ عن ذلك وزير الدفاع الربيطاين السابق، جافني 

ويليامسون، حني قال يف 2018 إن العالقة بني اململكة املتحدة وإرسائيل 

هي “حجر األساس لكثري مام نقوم به يف الرشق األوسط.” أي أن النظام 

اإلرسائييل يحمي مصالح اململكة املتحدة يف املنطقة، بينام تقوم اململكة 

املتحدة، يف املقابل، بحامية النظام اإلرسائييل. وهكذا، فإن التوافق 

األيديولوجي التاريخي بني بريطانيا والصهيونية يساعد يف تفسري موجة 

اإلجراءات القمعية الحالية ضد النشاط املتضامن مع فلسطني يف اململكة 

املتحدة، ولكن من األهمية مبكان أن نؤكد أن ذلك ينسجم أيًضا مع مصالح 

اململكة املتحدة اإلسرتاتيجية.

مناورات قمعية متارسها حكومة اململكة املتحدة

ما انفكت الحكومة الربيطانية تتخذ تدابري لقمع النشاط املتضامن مع 

فلسطني. غري أن املناورات األخرية متثل حقبة جديدة يف القمع الذي متارسه 

الدولة الربيطانية ولها تداعيات خطرية عىل نشاط التضامن مع فلسطني 

والحركات املتحالفة.

يتمثل أحد األساليب املفضلة لدى الحكومة يف ربط النضال الفلسطيني من 

أجل التحرير باإلرهاب، وهي محاولة متعمدة تهدف إىل نزع الرشعية عن 

الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني. وقد تسارعت وترية هذا الربط يف 

أعقاب أحداث الحادي عرش من سبتمرب و”الحرب عىل اإلرهاب” األمريكية، 

التي دعمتها الحكومة الربيطانية وتبنتها. ويف عام 2003، ويف إطار هذا 

النهج، استحدثت الحكومة الربيطانية اسرتاتيجية “املنع )بريفينت(” 

للتعامل مع “التطرف” والحيلولة دون أن يتحول األشخاص إىل “إرهابيني” 

أو داعمني “لإلرهاب.” وأصدرت يف 2015 ترشيًعا ُيأسس “واجب املنع” يف 

الهيئات التعليمية والصحية، حيث يتطلب من العاملني يف هذين القطاعني 

“إيالء االهتامم الواجب للحاجة إىل منع الناس من االنجرار إىل اإلرهاب.”

تتسبب هذه االسرتاتيجية، وفًقا للعديد من الخرباء ومنظامت حقوق 

اإلنسان، يف إمكانية وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان، وال سيام بسبب 

دعوتها إىل االستهداف االستباقي قبل “ارتكاب الجرم”، حيث تحث العاملني 

يف هذه القطاعات عىل تحديد املتطرفني املحتملني الذين مل يرتكبوا جريًة 

بعد. 

تحدد التوجيهات والتدريبات ضمن هذه االسرتاتيجية مجموعًة من 

األمارات التي قد توحي بإمكانية تطرف األفراد، ومنها “التعرض للظلم عىل 

خلفية سياسات الحكومة.” وليس مستغربًا أن يكون املسلمون مستهدفني 

أكرث من غريهم، بل ويُبلَّغ عنهم يف كثري من الحاالت فقط إلظهارهم 

عالمات االلتزام بتعاليم اإلسالم. وبالطبع، فإن غالبية البالغات التي 

يرفعها العاملون يف هذه القطاعات عارية عن الصحة. ومع ذلك، يكابد 

املبلَغ عنهم يف الغالب عواقب وخيمة جًدا، مبا فيها انتهاكات الخصوصية 

واستجوابات الرشطة والوصمة االجتامعية.

يُعد التعاطف مع فلسطني أو االهتامم يف الشأن الفلسطيني، مبوجب 

اسرتاتيجية املنع، أمارًة ممكنة أخرى عىل التطرف، حيث تتضمن قامئة 

املظامل املحتملة التي ينبغي للعاملني يف تلك القطاعات االنتباه إليها “الدعم 

الرصيح لفلسطني” و”معارضة املستوطنات اإلرسائيلية.” ومن املفارقات أن 

عي  هذا يتعارض مع السياسة الرسمية للحكومة الربيطانية نفسها، التي تدَّ

معارضة املستوطنات اإلرسائيلية. فبحسب املنطق نفسه، ينبغي اإلبالغ عن 

وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الربيطانية بسبب تطرفها املحتمل.

إن اآلثار الضارة املرتتبة عىل شيطنة النشاط املتضامن مع فلسطني مبوجب 

اسرتاتيجية املنع جلية. ففي عام 2014، ورد إىل رشطة مكافحة اإلرهاب 

بالغ عن تلميٍذ من معلميه الرتدائه شارة “فلسطني حرة” وتوزيعه 

منشورات مناهضة للقصف اإلرسائييل عىل غزة. استجوبت الرشطة الصبي 

يف منزله وقيل له أال يتحدث عن فلسطني يف املدرسة مرة أخرى. وهناك 

العديد من الحاالت لطالب جامعيني تعرضوا للمراقبة واملضايقة بسبب 

دعمهم الرصيح لفلسطني.

باإلضافة إىل ربط النشاط املتضامن مع فلسطني باإلرهاب والتطرف، كثريًا ما 

يُخلَُط بينه وبني معاداة السامية. وقد غدت اسرتاتيجية الخلط هذه ظاهرًة 

عاملية انربت لقيادتها يف السابق وزارُة الشؤون اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية - 

وهي وزارة تأسست باألساس للتصدي لحركة املقاطعة وسحب االستثامرات 

وفرض العقوبات )BDS( وحركات التضامن مع فلسطني، وُدمَج عملها فيام 

بعد يف وزارة الخارجية.
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“ما انفكت الحكومة الربيطانية تتخذ تدابري 
لقمع النشاط املتضامن مع فلسطني. غري أن 
املناورات األخرية متثل حقبة جديدة يف القمع 

الذي متارسه الدولة الربيطانية.”
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يف عام 2018، تبنت الحكومة الربيطانية تعريف معاداة السامية الذي 

وضعه التحالف الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست، والذي يخلط عمًدا 

بني معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. وينص عىل أن “إنكار حق 

الشعب اليهودي يف تقرير املصري، من خالل االدعاء، مثاًل، بأن وجود 

دولة إرسائيل بحد ذاته هو مسعى عنرصي”، هو مثال ملعاداة السامية. 

وهكذا استُخِدم تعريف التحالف الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست 

بشكٍل غري متناسب يف استهداف مجموعات التضامن مع فلسطني التي 

تنتقد النظام اإلرسائييل بحكم طبيعتها، بينام مل تلَق الجامعات األوروبية 

القومية العنرصية واليمينية املتطرفة اهتامًما يُذكَر.

تتعرض الجامعات يف اململكة املتحدة منذ عام 2020 لضغوط العتامد 

تعريف التحالف الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست، لدرجة أن وزير 

د يف ترشين األول/ التعليم الربيطاين السابق، جافني ويليامسون، هدَّ

أكتوبر 2020 بأن الجامعات قد تخس مصادر متويلها إذا مل تعتمد 

التعريف. وقد خضعت الجامعات لتلك الضغوط يف حاالت كثرية أفضت 

إىل عواقب مقلقة. ففي جامعة شيفيلد هاالم، عىل سبيل املثال، أُوقفت 

األكاديية الفلسطينية شهد أبو سالمة عن العمل حتى االنتهاء من 

التحقيق يف شكاوى واردة من جهات خارجية تُفيد بأنها خرقت تعليامت 

الجامعة بشأن التحالف الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست. ورسعان ما 

أُلغي التحقيق يف أعقاب حملة واسعة النطاق لدعم أبو سالمة، وبعد أن 

فشلت الجامعة يف إثبات صحة الشكاوى.

مثَّل تعريُف التحالف أيًضا األساس الذي بُنيت عليه العديد من 

الهجامت املوجهة ضد حركة املقاطعة، قبل أن تطرح الحكومة الربيطانية 

مرشوع قانون يستهدفها مبارشًة. ويف عام 2016، أصدرت الحكومة 

“توجيهات” تندد مبقاطعة املشرتيات يف الهيئات العامة باعتبارها “غري 

مناسبة.” والحًقا، وَعد حزب املحافظني يف بيانه االنتخايب لسنة 2019، 

بإدراج تلك التوجيهات كجزء من السياسات النافذة، وتعهَّد “مبنع 

الهيئات العامة من فرض حمالت املقاطعة املبارشة أو غري املبارشة لدول 

أجنبية أو سحب استثامراتها منها أو فرض عقوبات عليها.”

ومع أن البيان مل يذكر حركة املقاطعة باسمها، إال أن العديد من 

السياسيني يف حزب املحافظني بيَّنوا أنها هي املقصودة. فمثاًل، اّدعى 

النائب روبرت جيرنيك يف مؤمتر عرب اإلنرتنت بأنه “يف غضون عام أو 

عامني... سيكون لدينا حظر مطلق عىل حملة املقاطعة هنا، وستكون 

تلك خطوٌة كبرية إىل األمام.” 

يف غضون ذلك، أرصَّ النائب املحافظ واملبعوث الخاص املعنيَّ من 

الحكومة لشؤون ما بعد الهولوكوست، إريك بيكلز، يف مؤمتر ُعقد يف 

القدس سنة 2019 عىل أن حركة املقاطعة معادية للسامية، وأن الترشيع 

املقرتح لن يسمح للهيئات العامة مبقاطعة النظام اإلرسائييل أو سحب 

استثامراتها منه.

لقد بات واضًحا اآلن أن مرشوع القانون املناهض للمقاطعة سوف 

يُعرض عىل الربملان، حيث أكّدت امللكة يف خطابها يف أيار/مايو 2022 

يف افتتاح الربملان أن حكومة اململكة املتحدة سوف تطرح “ترشيعات 

من شأنها أن متنع الهيئات العامة من املشاركة يف حمالت املقاطعة 

التي تقوِّض متاسك املجتمع.” وباإلضافة إىل الحد من عمل الناشطني 

املتضامنني مع فلسطني، سيؤثر الترشيع يف الراغبني يف مامرسة املقاطعة 

كشكل من أشكال االحتجاج ضد القوى األخرى املتورطة يف انتهاكات 

حقوق اإلنسان، حيث أصدرت مجموعة من املنظامت غري الحكومية 

الربيطانية بيانًا قالت فيه إن ذلك سوف “يضيِّق عىل مجموعة واسعة 

من الحمالت املعنية بتجارة األسلحة، والعدالة املناخية، وحقوق اإلنسان، 

والقانون الدويل، والتضامن الدويل مع الشعوب املضطهدة التي تناضل 

من أجل العدالة.”

باإلضافة إىل هذه الحملة املقيِّدة لجهود املقاطعة، يواجه نشاط 

التضامن مع فلسطني قمًعا من املناورات القانونية التي تستهدف 

حركات العدالة االجتامعية واملجتمعات املستضعفة، كمجتمعات 

املهاجرين والالجئني. وهو ما يصفه النقاد بأنه انحداٌر إىل مرتبة “الدولة 

البوليسية.” وتنطوي تلك املناورات عىل مرشوع قانون الجنسية 

والحدود، الذي يستهدف وقف الهجرة من أجزاء معينة من العامل 

من خالل تجريم طالبي اللجوء واستحداث مراكز للمهاجرين “خارج 

الحدود”، وعىل الجهود املبذولة لتعديل قانون حقوق اإلنسان وتقييده 

مبا يسمح للحكومة بأن تختار حسب هواها َمن يكنه التمتع بحقوقه 

اإلنسانية.

لعل أكرث ما يُثري قلق الحمالت والحركات السياسية هو مرشوع قانون 

الرشطة والجرية وإصدار األحكام واملحاكم الذي يوسع سلطات الرشطة 

وسلطات مؤسسات أخرى، حيث يرى الناشطون واملنظامت يف مجال 

حقوق اإلنسان أن يف ذلك تغّوٌل من جانب السلطة السياسية ومحاولٌة 

لقمع االحتجاج، و”تَعٍد عىل بعض الحقوق األساسية للمواطنني، وال 

سيام املنتمني إىل مجتمعات مهمشة.” ينح مرشوع القانون هذا وزارَة 

الداخلية ومسؤويل الرشطة سلطًة تقديرية واسعة العتبار االحتجاجات 

غري قانونية واعتقال واتهام منظميها واملشاركني فيها. ويكن اعتبار 

االحتجاج غري قانوين إذا تسبب ببساطة يف إحداث ضجيج، ويكن 

اعتقال أي شخص واتهامه بتنظيم احتجاج أو الرتويج له.
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“تشكل هذه املناورات القانونية ]الربيطانية[ 
جهًدا واضًحا لبث الخوف وردع الناشطني 

املتضامنني مع فلسطني والحركات املتحالفة 
معها وثنيهم عن التنظيم.”

https://commonslibrary.parliament.uk/uk-governments-adoption-of-the-ihra-definition-of-antisemitism/
https://imeu.org/article/quick-facts-the-ihra-working-definition-of-anti-semitism
https://gal-dem.com/universities-ihra-guidelines-palestine/
https://www.theguardian.com/education/2020/oct/09/williamson-accuses-english-universities-of-ignoring-antisemitism
https://www.middleeasteye.net/news/uk-palestinian-academic-fully-reinstated-antisemitism-claims-dropped
https://www.theguardian.com/society/2016/feb/15/councils-and-nhs-trusts-to-be-blocked-from-boycotting-israeli-products
https://www.conservatives.com/our-plan/conservative-party-manifesto-2019
https://www.conservatives.com/our-plan/conservative-party-manifesto-2019
https://www.theguardian.com/society/2016/feb/15/councils-and-nhs-trusts-to-be-blocked-from-boycotting-israeli-products
https://english.alaraby.co.uk/news/uk-tories-want-law-absolute-ban-bds-mp
https://english.alaraby.co.uk/news/uk-tories-want-law-absolute-ban-bds-mp
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-bds-law-israel-boycott-divestment-sanctions-palestine-a9248801.html
https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-2022
https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-2022
https://righttoboycott.org.uk/
https://gal-dem.com/every-bill-the-tories-are-trying-to-pass-2022/
https://gal-dem.com/every-bill-the-tories-are-trying-to-pass-2022/
https://gal-dem.com/every-bill-the-tories-are-trying-to-pass-2022/
https://gal-dem.com/every-bill-the-tories-are-trying-to-pass-2022/
https://gal-dem.com/every-bill-the-tories-are-trying-to-pass-2022/
https://bills.parliament.uk/bills/2839
https://bills.parliament.uk/bills/2839
https://policebillalliance.org/home-secretary-and-secretary-of-state-for-justice/
https://ktbofficial.org/Flyer-Instructions.pdf


يُجرِّم مرشوع القانون أيًضا “التعدي عىل أمالك الغري”، وبذلك يقيد 

املساحات املتاحة للنشاط السيايس، ويستهدف عىل نحٍو مبارٍش أيًضا 

ل والرحالة. تشمل العقوبات التي ينطوي عليها  مجتمعات الغجر الرحَّ

مرشوع قانون الرشطة والجرية وإصدار األحكام واملحاكم االعتقاالت 

وعقوبات طويلة بالسجن وغرامات باهظة. وال شك يف أن ذلك سريدع 

الكثريين عن املشاركة يف االحتجاجات واملسريات السياسية. وبحسب 

منظمة ليربيت لحقوق اإلنسان، ومقرها اململكة املتحدة، فإن بنود مرشوع 

القانون سوف تطال الجميع وستنال من “حقوقنا يف التجمع والتعبري عن 

املعارضة بحرية، وهي حقوق اكتسبناها بشق األنفس ونعتز بها بشدة.”

مقاومة ناجحة واسرتاتيجيات دفاعية

تشكل هذه املناورات القانونية جهًدا واضًحا لبث الخوف وردع الناشطني 

املتضامنني مع فلسطني والحركات املتحالفة معها وثنيهم عن التنظيم. ولكن 

الناشطني مستمرون يف التصدي لقمع الدولة الربيطانية - وحققوا نجاحات 

عىل هذا الصعيد يف كثري من الحاالت. وفيام ييل بعض األمثلة واإلمكانيات 

التخاذ املزيد من اإلجراءات.

دأب االتحاد الطاليب الوطني، مدعوًما من حلفائهم يف الوسط األكاديي 

وهيئات التدريس، عىل املقاومة انطالقًا من اسرتاتيجيته املتمثلة يف 

“منع املنع”، حيث يشجع الجامعات عىل إطالق حمالت بعنوان “طالب 

وليسوا مشتبهني.” يُعارض االتحاد رسميًا سياسة املنع الحكومية، ويدعم 

املستهدفني بسببها. وعىل نطاٍق أوسع، شجب أكادييون ومهنيون آخرون 

سياسة املنع علًنا ضمن رسالة عامة موحدة تنتقد االسرتاتيجية الحكومية 

الفتقارها “أساًسا مبنيًا عىل األدلة العلمية.”

تُعارض املؤسسات األكاديية كذلك تعريف التحالف الدويل إلحياء ذكرى 

الهولوكوست معارضًة شديدة. وقد نرَش أكادييون يف كلية لندن الجامعية 

تقريرًا يفيد بأن “التعريف املحدد املعمول به ال يناسب البيئة الجامعية 

وليس له أساس قانوين يربر إنفاذه.” وبعد صدور التقرير، حثَّ مجلس 

أكاديي داخيل الجامعَة عىل رفض استخدام تعريف التحالف، وأجرب 

الجامعة عىل مراجعة النظر يف قرار اعتامده.

ويف الوقت نفسه تقريبًا، نرشت الجمعية الربيطانية لدراسات الرشق 

األوسط بيانًا أكّدت فيه أن التعريف يُستَخدم لنزع الرشعية عن الداعمني 

للحقوق الفلسطينية، وال يُسهم فعليًا يف مكافحة العنرصية. وتلت البيان 

ترصيحاٌت وتحركات أخرى، مبا فيها رسالة موقعة من مجموعة تضم 

135 أكادييًا إرسائيليًا يرفضون التعريف، ورسالة من أكادييني ومثقفني 

فلسطينيني وعرب نرُشت يف صحيفة الغارديان. وقد دفعت هذه املعارضة 

املناوئة للتحالف الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست العديَد من الجامعات 

إىل الصمود أمام ضغوط الحكومة لتبني التعريف.

إن تكوين التحالفات الطالبية وتحالفات األكادييني عنرٌص أسايس يف مقاومة 

السياسات الجامعية القمعية، حيث يتمتع كال الطرفني بقوة جامعية كبرية. 

فبوسع األكادييني، بل ويجب عليهم، أن يرفضوا رفًضا جامعيًا بأن يشاركوا 

يف التجسس الذي تسّنه الحكومة عىل الطالب. فلطاملا كانت املؤسسات 

التعليمية مواقَع لرفض السياسات القمعية ومقاومتها، مبا فيها سياسات 

إسكات النشاط املتضامن مع فلسطني، وال بد لتلك املؤسسات أن تستمر 

كذلك.

تُعد املعارضة القانونية ضد نزع الرشعية عن حركة املقاطعة فعالًة عىل 

نحو خاص. فمنذ عام 2017، قاومت حملة التضامن مع فلسطني، إىل 

جانب ائتالف من الحلفاء، محاوالت الحكومة الربيطانية إلسكات حركة 

املقاطعة يف املحاكم. ويف نيسان/أبريل 2020، كسبت حملة التضامن 

قضيًة تاريخية ضد حكومة اململكة املتحدة أمام املحكمة العليا، التي 

حَكمت ضد التوجيهات الحكومية املذكورة أعاله والتي قيدت قدرة برامج 

التقاعد الحكومية املحلية عىل سحب استثامراتها من الرشكات املتواطئة يف 

االنتهاكات التي يرتكبها النظام اإلرسائييل ضد حقوق الفلسطينيني األساسية.

يتزامن نجاح حملة التضامن مع نجاح تدخالت قانونية أخرى يف أنحاء 

مختلفة من أوروبا سعيًا لتأكيد الحق يف مامرسة املقاطعة. ففي عام 2020، 

حكمت محكمة دستورية إقليمية أملانية ضد التامس مناهض لحركة 

املقاطعة، ونصت يف حكمها عىل أن االلتامس يتعدى عىل الحقوق األساسية. 

ويف أيار/مايو 2021، أقرَّت محكمة جنائية فرنسية يف ليون برشعية نداء 

املقاطعة.

وباإلضافة إىل حملة املقاطعة، يعكف مركز الدعم القانوين األورويب، وهو 

منظمة مستقلة تأسست للدفاع عن املدافعني عن الحقوق الفلسطينية 

ومتكينهم يف جميع أنحاء أوروبا، عىل تعزيز حركة التضامن مع فلسطني من 

خالل املزج بني “جهود املراقبة، واالسرتاتيجيات الدفاعية، والتقايض املؤثر، 

والتدريب والدعوة واملنارصة.” ويعمل أيًضا عىل تطوير “األدوات القانونية 

وينخرط يف التقايض االسرتاتيجي دعاًم لحمالت املجتمع املدين وجهوده يف 

الدعوة واملنارصة.”
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“املجموعات ليست فقط قادرة عىل مامرسة 
ضغط أكرب عىل الحكومة، بل وتعتقد اعتقاًدا 

راسًخا برتابط النضاالت، وتؤمن مبقاومة 
القمع واالضطهاد.”

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/12/uk-authoritarianism-minority-policing-bill-roma-gypsy-traveller
https://www.libertyhumanrights.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Libertys-Briefing-on-the-Police-Crime-Sentencing-and-Courts-Bill-HoC-2nd-reading-March-2021-1.pdf
https://www.nusconnect.org.uk/campaigns/preventing-prevent-we-are-students-not-suspects
https://www.nusconnect.org.uk/campaigns/preventing-prevent-we-are-students-not-suspects
https://www.theguardian.com/politics/2016/sep/29/anti-radicalisation-strategy-lacks-evidence-base-in-science
https://www.theguardian.com/news/2021/feb/12/ucl-board-rejects-ihra-definition-of-antisemitism
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/2021/02/20210207-IHRA-definition-statement-by-BRISMES.pdf
https://www.israeliacademicsuk.org/the-letter
https://www.theguardian.com/news/2020/nov/29/palestinian-rights-and-the-ihra-definition-of-antisemitism
https://www.palestinecampaign.org/palestine-solidarity-campaign-defeats-uk-government-over-pensions-divestment/
https://elsc.support/defend/milestones
https://elsc.support/
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تُنشئ هذه التدخالت مجتمعة أسبقيات قانونية يكن أن يستخدمها 

الناشطون والحركات حول العامل. وقد أشارت حملة التضامن إىل أهمية ذلك 

بعدما كسبت قضيًة يف املحكمة:

ما برحت إرسائيل وحلفاؤها منذ عدة سنوات يشنون حربًا من أجل 

نزع الرشعية عن النشاط الحقوقي الفلسطيني، وال سيام لتجريم العمل 

الداعم للنداء الفلسطيني من أجل املقاطعة وسحب االستثامرات 

وفرض العقوبات. وال بد من قراءة محاوالت حكومة اململكة املتحدة 

لسّن اللوائح التنظيمية يف إطار هذا السياق، حيث أعلنت الحكومة 

يف خطاب امللكة عزَمها عىل إصدار املزيد من الترشيعات املناهضة 

للمقاطعة. وينبغي أن يكون انتصارنا يف املحكمة العليا اليوم مبثابة 

تحذير أويل لهم.

ترى حملة التضامن إن قضيتها ال تقترص عىل الدفاع عن حقوق الناشطني 

املتضامنني مع فلسطني، وإمنا تتصدى أيًضا للتهديدات العامة التي تواجه 

حرية التعبري وتجاوزات الحكومة ضمن الديقراطية املحلية. فحركة التضامن 

مع فلسطني ليست املستهدفة الوحيدة بقمع الدولة الربيطانية، كام يتضح 

من مرشوع قانون الرشطة والجرية وإصدار األحكام واملحاكم. ومبا أن 

مرشوع القانون يستهدف مجموعًة كبرية من الناشطني والحركات، فقد انربى 

ائتالف عريض، بقيادة حركة “حياة السود مهمة”، إىل التعبئة ضده.

منذ مطلع 2021، خرج اآلالف إىل الشوارع يف جميع املدن الكربى يف اململكة 

املتحدة يف احتجاجات تدعو إىل “رفض مرشوع القانون.” وساعدت التعبئة 

الجامهريية يف دفع مجلس اللوردات إىل رفض مرشوع القانون مرتني بسبب 

املخاوف الجسيمة إزاء طابعه القمعي. غري أن الربملان أقرَّ مرشوع القانون 

بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2022 يف تطوٍر مقلق للحمالت السياسية وحركات 

العدالة االجتامعية.

تؤكد حملة “ارفضوا مرشوع القانون” والتدخالت القانونية املدافعة 

عن حركة املقاطعة الحاجَة إىل مقاومة هذه املناورات األخرية من خالل 

مجموعات عريضة متداخلة. فهذه املجموعات ليست فقط قادرة عىل 

مامرسة ضغط أكرب عىل الحكومة، بل وتعتقد اعتقاًدا راسًخا برتابط 

النضاالت، وتؤمن مبقاومة القمع واالضطهاد.

ويف هذا الصدد، كتبَت نائبة مدير حملة التضامن مع فلسطني، ريفكا 

بارنارد، أن القوة الجامعية “هي التي تخيف حكومتنا املتواطئة والرشكات 

التي تتمتع بحرية مطلقة يف الرتبح من املوت والدمار.” ومع تبني الحكومة 

الربيطانية سياسات الدولة البوليسية، فإن هذه االسرتاتيجية الجامعية 

هي األجدى يف مقاومة القمع الحكومي املستمر، ووضع أساس للنضال 

املستقبيل.

https://www.palestinecampaign.org/palestine-solidarity-campaign-defeats-uk-government-over-pensions-divestment/
https://www.palestinecampaign.org/palestine-solidarity-campaign-defeats-uk-government-over-pensions-divestment/
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/01/blm-groups-play-key-role-as-thousands-expected-at-kill-the-bill-protests
https://bills.parliament.uk/bills/2839
https://www.parliament.uk/business/news/2021/september-2021/lords-debates-police-crime-sentencing-and-courts-bill-at-second-reading/
https://www.jacobinmag.com/2022/02/uk-anti-boycott-divestment-sanctions-law-parliament
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يارا هواري هي املحللة الرئيسية يف الشبكة يف فلسطني. نالت درجة 

الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست 

مساقات مختلفة لطالب مرحلة البكالوريوس، وال تزال زميلة بحثية 

فخرية يف الجامعة. يُركز عملها األكاديي عىل دراسات السكان األصليني 

والتاريخ الشفوي، وهي ُمعلِّقة سياسية تكتب لوسائل إعالمية عديدة 

مثل ذي جارديان وفورين بولييس والجزيرة اإلنجليزية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري 

ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون 

يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.يكن اعادة نرش وتوزيع 

هذه امللخصات السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، 

»شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: 

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: 

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب 

بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

