
نظرة عامة

يبذل مرشِّعون وجامعات مصالح يف جميع أنحاء الواليات املتحدة عىل 

جهوًدا مكثفة لحامية إرسائيل من املساءلة عن جرائم الحرب واالحتالل 

والفصل العنرصي، وذلك من خالل تقييد حقوق املتضامنني مع فلسطني 

يف حرية التعبري واملقاطعة السياسية مبوجب التعديل الدستوري األول. 

فقد أيَّدت محكمة استئناف الدائرة الثامنة يف حزيران/يونيو 2022 قانونًا 

أصدرته والية آركنسا يعاقب املتعاقدين مع الوالية الذين يقاطعون 

إرسائيل. ومنذ عام 2014، تبنت عرشات الواليات قوانني مامثلة مصممة 

ملعاقبة األفراد والرشكات الذين يرفضون التعامل مع املتنفعني من 

االحتالل اإلرسائييل. وتسعى دون كلل إلسكات دعوات املقاطعة وسحب 

االستثامرات وفرض العقوبات الضاغطة عىل إرسائيل ليك متتثل للقانون 

الدويل. 

الرسالة إىل مواطني الواليات املتحدة واضحة: إذا اتخذتم أي إجراء 

ملحاسبة إرسائيل عىل جرامئها، فسوف تدفعون الثمن. فالعواقب 

والتداعيات واسعة النطاق، حيث إن قوانني مناهضة املقاطعة ال تحد 

وحسب من املساحات املتاحة للتضامن مع فلسطني، بل متثل الخطوة 

األوىل يف حملة أوسع للنيل من الضامنات الدستورية املصممة لحامية 

حقوق املواطنني األمريكيني يف الدفاع عن العدالة. وبعد قرار محكمة 

الدائرة الثامنة يف آركنسا، بات من املتوقع اآلن أن تُحال القضية إىل 

املحكمة العليا، األمر الذي ميهد الطريق لحكٍم ستكون له تداعيات مهمة 

وطويلة األجل عىل حق مواطني الواليات املتحدة يف االنخراط يف أي نوع 

من املقاطعة القامئة عىل دوافع سياسية ويف الدعوة إىل التغيري.

تبني هذه الورقة السياساتية سياق التوجه األخري عىل صعيد الترشيعات 

األمريكية املناِهضة للمقاطعة ضمن الحملة املنسقة الهادفة لقمع حركة 

املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات يف ضوء فاعليتها املتنامية. 

وتبني كيف أن القوى الرجعية، باستهدافها حقَّ املقاطعة، تعمل عىل 

تقويض قدرة املواطنني األمريكيني عىل االستفادة من حقوقهم املعهودة 

واملحمية دستوريًا يف املطالبة بالعدالة والتغيري السيايس يف الداخل 

والخارج. 

هم  وال بد للمواطنني األمريكيني، بالنظر إىل التهديد الذي يفرضه عىل حقِّ

يف املقاطعة النظاُم القضايئ املتنامي يف صبغته املحاِفظة والحزبية، أن 

يأخذوا زمام األمور بأيديهم للدفاع عن حقوقهم الدستورية. وتويص هذه 

الورقة السياساتية بخطوات عديدة ينبغي اتخاذها يف سبيل ذلك. 

ترشيعات مناهضة املقاطعة: السياق الوطني يف الواليات املتحدة 

صدرت يف 34 والية، لغاية ترشين األول/أكتوبر 2022، مشاريُع قوانني 

وقراراٌت تنفيذية مصممة ملعاقبة املشاركني يف حمالت مقاطعة إرسائيل، 

وباتت سارية عىل ما يزيد عىل 250 مليون مواطن أمرييك. وتلك القوانني 

سخيفة بقدر ما هي مقلقة. ففي عام 2017، منع املسؤولون يف والية 

تكساس أمواَل اإلغاثة من كوارث األعاصري عن الرافضني التنازَل عن حقهم 

يف املشاركة يف حركة املقاطعة، ومل يرتاجع هؤالء املسؤولون عن قرارهم 

باعتباره إساءًة لتطبيق القانون إال بعد مواجهة ضغوط من الرأي العام. 

ويف 2018، رفعت بهية عاموي، وهي مختصة يف أمراض النطق لألطفال يف 

تكساس، دعوى قضائية ضد الوالية بعد أن فقدت وظيفتها لرفضها التعهد 

بأنها “لن تقاطع إرسائيل” واملستوطنات اإلرسائيلية غري القانونية. 

ويف السنة ذاتها، رفعت صحيفة ذي آركنسا تاميز، وهي صحيفة محلية 

مقرها يف ليتل روك، دعوى قضائية ضد والية آركنسا بعد أن ُسحب منها 

عقد إعالين مع إحدى الجامعات العامة عقابًا للصحيفة لرفضها التخيل 

عن حقها يف مقاطعة إرسائيل. ويف متوز/يوليو 2022، حكمت محكمة 

الدائرة الثامنة، وهي أعىل محكمة تنظر يف القضية، ضد الصحيفة، 

ها يف املقاطعة. وهذا الحكم، امللزم لواليات آركنسا وأيوا  ومنعتها حقَّ

ومينيسوتا وميسوري ونرباسكا ونورث داكوتا وساوث داكوتا، هو نذير لاِم 

قد يأيت.

حالت محاكم املقاطعات الفيدرالية يف واليات أريزونا وجورجيا وكانساس 

وتكساس دون إنفاذ القوانني املناهضة للمقاطعة الصادرة يف هذه 

الواليات عىل أساس أنها خطاب قرسي غري دستوري وانتهاك للتعديل 

الدستوري األول. ولكن بدالً من نبذ تلك القوانني عىل أساس أن الحكومة 

غري محقة يف إكراه فرد أو جامعة عىل تأييد تعبريات سياسية معينة، فإن 

العمل جاٍر عىل تعديل هذه القوانني وإعادة طرحها. 
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تحدي ترشيعات مناهضة املقاطعة يف الواليات املتحدة
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لت والياٌت عدة قوانيَنها املناهضة للمقاطعة باستبعاد األفراد  فقد عدَّ

ورشكات األفراد، ولكنها ظلت تشرتط عىل الرشكات الكربى التي تفوق 

تعامالتها التجارية مع الوالية 100,000 دوالر أن تستويف متطلبات مناهضة 

املقاطعة. 

وضَع املرشِّعون يف الوالية أعباَء ماليًة عىل الرشكات املتهمة مبقاطعة إرسائيل 

من خالل وضع قوائم سوداء وسحب استثامرات صناديق التقاعد. وتطال 

الجهود املبذولة الستثناء إرسائيل من احرتام معايري حقوق اإلنسان املطبقة 

عامليًا مجاَل االستثامر املستدام وحوكمة الرشكات. ففي أيلول/سبتمرب 

2022، انضم أمني صندوق والية كارولينا الجنوبية إىل قامئة متزايدة من 

دين بقطع العالقات مع رشكة مورنينغ ستار االستثامرية التي  املسؤولني املُهدِّ

يبلغ رأساملها مليارات الدوالرات بسبب مزاعم تفيد بأن تصنيفها القائم 

عىل برنامجها املسمى َسستيناليتيكس لتحليل االستدامة البيئية واالجتامعية 

والحوكمية متحيز ضد إرسائيل. فقد أثبت نظام التصنيف البيئي 

واالجتامعي والحوكمي الذي يقيِّم املامرسات األخالقية للرشكات مبا يف ذلك 

معايريها البيئية ومامرساتها العاملية بأنه جزٌء أسايس يف مساءلة الرشكات 

بغض النظر عن مكان عملها. وقد أشار برنامج َسستيناليتيكس إىل انتهاكات 

إرسائيل لحقوق اإلنسان املوثقة يف تقييامته التي قدمها للمستثمرين. 

وملواجهة الضغوط املتزايدة، استخدمت الرشكة لجنَة مراجعٍة مستقلًة 

إلجراء تحقيق شامل يف أي تحيز محتمل. وخلَص التحقيق إىل أنه “ال يوجد 

تحيز شامل أو منهجي ضد إرسائيل يف منتجات برنامج َسستيناليتيكس 

وخدماته،” ولكن ذلك مل يشفع لنظام التصنيف الذي ظل يواجه حمالت 

لتشويه سمعته. فقد أدان املدعي العام يف والية ميسوري، إريك شميت، 

مامرسات مورنينغ ستار بوصفها “استثامًرا بيئيًا واجتامعيًا وحوكميًا 

متحاماًل”، ورأت أمينة الخزانة يف والية أريزونا، كيمربيل يي، أن فكرة 

تصنيف الرشكات اإلرسائيلية بحد ذاتها مبوجب املعايري نفسها التي تخضع 

لها سائر الرشكات األخرى هي فكرة معادية للسامية. وكل هذا بالرغم من 

إرصار رئيس الرشكة التنفيذي، كونال كابور، مراًرا وتكراًرا عىل أن رشكته ال 

تدعم حركة املقاطعة وأن تقييم االستدامة “َسستيناليتيكس” ليس سوى 

تنبيه للمستثمرين، وليس دعوًة لهم للمقاطعة. 

ومنذ ذلك الحني، رضخت مورنينغ ستار لضغوط اللويب املؤيد إلرسائيل، 

وتبنت مجموعة من اإلجراءات املعادية للفلسطينيني مبا فيها االمتناع عن 

اإلشارة إىل الضفة الغربية عىل أنها “محتلة” وعن االعتامد عىل التقارير 

الصادرة من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة. ومن الواضح أن 

اللويب املؤيد إلرسائيل يعتقد بأن الرشكات اإلرسائيلية ال ينبغي أن تخضع 

للمعايري الحقوقية والعاملية والبيئية التي تخضع لها سائر الرشكات. 

وهكذا، يُجرِب املدافعون عن النظام اإلرسائييل املواطنني األمريكيني، سواء من 

خالل منع العقود الحكومية عن مؤيدي حركة املقاطعة أو التهديد بقطع 

العالقات مع وكاالت االستثامر، عىل االختيار بني حقوقهم مبوجب التعديل 

الدستوري األول وبني قطع أرزاقهم.

َمن يقف وراء مشاريع القوانني هذه؟ 

مُيثل النظام اإلرسائييل رأس حربة يف انتشار مشاريع قوانني مناهضة 

املقاطعة، التي وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا بأنها “جزٌء 

من حملة عاملية متنامية” ضد املدافعني عن حقوق فلسطني. فعىل مدار 

السنوات األخرية، نجحت إرسائيل يف االلتفاف عىل قوانني التدخل األجنبي 

األمريكية من خالل إنشاء منظامت غري حكومية تقوم من خاللها بتحويل 

ماليني الدوالرات إىل جامعات أمريكية تدعو إىل سّن ترشيعات مناهضة 

لحركة املقاطعة. غري أن النظام اإلرسائييل ليس وحده. فالحرب عىل حمالت 

مقاطعة إرسائيل يقودها املرشِّعون الرجعيون ومجموعات املصالح املنخرطة 

بال كلل يف تقويض مبادئ الدميقراطية السليمة. 

إن من بني أشّد املؤيدين لجهود مناهضة املقاطعة يف الواليات املتحدة 

مجموعات املصالح املحاِفظة واملنظامت املسيحية اإلنجيلية املنخرطة 

يف حملة وطنية لنزع الحريات التي اكتُسبت بشق األنفس. وعىل سبيل 

املثال، يقوم مجلس التبادل الترشيعي األمرييك، وهو مرشوع محافظ 

للغاية مدعوم من األخوين كوتش، بصياغة ترشيعات لحكومات الواليات 

والحكومات الفيدرالية نيابة عن الرشكات. وباإلضافة إىل حامية إرسائيل 

غري املرشوطة من املساءلة وصياغة مشاريع قوانني مناهضة للمقاطعة 

للمرشِّعني املحافظني، تستهدف املجموعات مثل مجلس التبادل الترشيعي 

كذلك التعليم العام والنشاط املناخي وحقوق مجتمع امليم، مبوازاة الدفاع 

عن قوانني “اثبت عىل موقفك” وحظر نظرية العرق النقدية وإلغاء قرار 

املحكمة العليا الصادر يف حزيران/يونيو 2022 يف قضية رو ضد ويد. ويف 

الوقت نفسه، تعكف مجموعات مثل مسيحيون متحدون من أجل إرسائيل 

عىل تشويه سمعة ناشطي حركة املقاطعة من خالل حمالت يف الجامعات 

والكنائس وعرب وسائل التواصل االجتامعي. ترُبهن هذه التحالفات عىل أن 

تأييد إرسائيل يف الواليات املتحدة يستتبع أيًضا التواطؤ يف جهود املحافظني 

الرامية الستدامة تفوق العرق األبيض، ومنع الحقوق اإلنجابية وحقوق 

مجتمع امليم، وإضعاف الدميقراطية.
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“يُجرِب املدافعون عن النظام اإلرسائييل املواطنني 
األمريكيني، سواء من خالل منع العقود الحكومية 

عن مؤيدي حركة املقاطعة أو التهديد بقطع 
العالقات مع وكاالت االستثامر، عىل االختيار بني 
حقوقهم مبوجب التعديل الدستوري األول وبني 

قطع أرزاقهم.”
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إن الجهود املبذولة ملنع الحق يف املقاطعة ليست حكرًا عىل حزب دون 

اآلخر، بل ميارسها كال الحزبني، الدميقراطي والجمهوري. ففي 2016، 

وقّع حاكم نيويورك السابق، أندرو كومو، أمرًا تنفيذيًا يضع الرشكات 

التي ترفض التعامل مع إرسائيل يف قامئة سوداء، وقد قالها برصاحة: “إْن 

قاطعَت إرسائيل، فإن نيويورك سوف تقاطعك.” وبعد ثالث سنوات، 

شارك السيناتور جو مانشني )دميقراطي - ويست فرجينيا( يف صياغة 

مرشوع قانون مناهضة املقاطعة مع السيناتور ماركو روبيو )جمهوري - 

فلوريدا(، والذي يهدف إىل توفري غطاء قانوين للقوانني الوالئية املناهضة 

للمقاطعة، ولكنه مل مير يف مجلس الشيوخ. ويف آب/أغسطس 2022، 

انضم عضو مجلس والية نيويورك دان روزنثال إىل 18 جمهوريًا يف 

حملتهم ضد رشكة مورنينع ستار عىل خلفية تنبيهها املستثمرين إزاء 

سجل إرسائيل يف مجال حقوق اإلنسان. ويف حني أن أسلوب الدعم غري 

املرشوط إلرسائيل من كال الحزبني آخٌذ باالضمحالل، فإن املدافعني عن 

املؤسسات الدميقراطية ال يزالون يصطفون إىل جانب املحافظني ضد 

األصوات التقدمية، سواء يف أوساط الناخبني أو الكونغرس. 

حقوق محمية دستوريًا يف مهب الريح 

هم يف املقاطعة كوسيلة إلسامع  لطاملا مارَس املواطنون األمريكيون حقَّ

أصواتهم. وقد أثبتت املقاطعات، مثل مقاطعة البضائع املنتجة بالسخرة 

قبل الحرب األهلية ومقاطعة الحافالت يف مونتغمري سنة 1955 التي 

دعت إىل إنهاء الفصل العنرصي، فاعليتها كوسيلة لتحدي انتهاكات 

حقوق اإلنسان والنضال من أجل التغيري السيايس يف الواليات املتحدة. 

ومُيارَُس هذا األسلوب أيًضا ضد الظلم خارج حدود الواليات املتحدة، 

حيث أثبتت املقاطعات االقتصادية والثقافية وحتى األكادميية نجاعتها 

يف إنهاء نظام الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا. ومع ذلك، يُبدي 

العديدون عدم تسامحهم االنتقايئ واملُقلِق تجاه حق املقاطعة عندما 

يتعلق األمر مبحاسبة إرسائيل. 

ينظر األمريكيون بعمومهم ومسؤوليهم إىل املقاطعات السياسية عىل 

أنها مكوِّن أسايس يف التعديل األول وكسابقة قانونية. ففي قضية 

الرابطة الوطنية لتقدم امللونني ضد رشكة كليبورن هاردوير )1982(، 

وهي القضية التي يُشار إليها عىل الدوام كسابقة قضائية يف هذا الشأن، 

حكمت املحكمة العليا بأن حق الوالية يف تنظيم النشاط االقتصادي 

“ال يربر الحظر التام عىل املقاطعة غري العنيفة القامئة عىل أسباب 

ق فرع الرابطة املحيل يف  سياسية.” بدأت القضية سنة 1966، عندما نسَّ

مقاطعة كليبورن بوالية ميسيسيبي، حملًة ملقاطعة الرشكات اململوكة 

للبيض، داعيًا الحكومة املحلية وقادة األعامل إىل تلبية مطالبهم بالعدالة 

العرقية. وعىل إثر ذلك، رَفَع أصحاب الرشكات البيض املترضرون من 

املقاطعة دعوى قضائية ضد الرابطة ومنظمي الِحراك لتعويضهم عن 

األرضار االقتصادية التي تكبدوها. 

وبعد فراغ املحاكم الدنيا من النظر يف القضية، قضت املحكمة العليا 

بأن املقاطعة التي نظمتها الرابطة كانت محمية مبوجب الدستور ألنها 

تكونت من عنارص محمية مبوجب التعديل الدستوري األول - وهي 

الكالم والتنظيم واملناشدة. وأكََّد القايض جون ستيفنز يف حكمه عىل 

الهدف النهايئ للمقاطعة، مشريًا إىل أن: “الغرض من حملة املناشدين 

مل يكن تدمري املنافسة املرشوعة،” وإمنا “الدفاع عن حقوق املساواة 

والحرية.” وخلصت املحكمة إىل قناعة مفادها بأن الغرض من مامرسة 

املقاطعة كان تعبرييًا: قامئة مبطالب العدالة العرقية. 

رأت املحكمة العليا يف قضية الرابطة ضد رشكة كليبورن هاردوير بأن 

املناشدين سعوا من خالل حريات الكالم والتنظيم واملناشدة إىل “تغيري 

نظام اجتامعي مل ينفك يعاملهم كموطنني من الدرجة الثانية.” وتبًعا 

لهذا املنطق، فإن الحق يف مقاطعة البضائع اإلرسائيلية املنتجة يف الضفة 

الغربية - وهو فعل ينطوي بطبيعته عىل النشاط السالف الذكر املحمي 

دستوريًا - يقع كليًا ضمن الحقوق املحمية دستوريًا ملواطني الواليات 

املتحدة. ويف حني أن املحاكم يف أريزونا وجورجيا وكانساس وتكساس 

أكدت هذا املنطق، إال أن حكم محكمة الدائرة الثامنة يف آركنسا يذكرنا 

مبدى سهولة إبطال السوابق القضائية. 

فهم حكم محكمة الدائرة الثامنة 

رفعت صحيفة آركنسا تاميز يف عام 2018 دعوى عىل والية آركنسا بعد 

أن طلبت منها األخرية أن توقع تعهًدا باالمتناع عن مقاطعة إرسائيل يك 

ال تخرس عقًدا إعالنيًا مع جامعة آركنسا. واستأنفت الصحيفة الدعوى 

بعد ردها يف البداية، وقضت هيئٌة مؤلفة من ثالثة قضاة يف الدائرة 

الثامنة بإلغاء الحكم، حيث خلصت إىل أن القانون “يفرض رشطًا عىل 

املتعاقدين مع الحكومة ميس حقوقهم مبوجب التعديل الدستوري 

األول.” ثم طلبت الوالية من الدائرة الثامنة الكاملة - املعروفة بأنها من 

أكرث محاكم الدائرة تحفظًا يف البالد - أن تُعيد النظر يف القضية وأصدرت 

قرارها يف حزيران/يونيو 2022 ضد صحيفة آركنسا تاميز. 

ويف حني أن محكمة الدائرة الثامنة أكدت أن مطالبة شخٍص ما “بالتخيل 

عن حق دستوري” من أجل الحصول عىل عقد حكومي “يفرض رشطًا 

غري دستوري”، إال أنها مضت لتُعيد تفسري السابقة القضائية - وهي 

الحاميات املنصوص عليها يف قضية ضد رشكة كليبورن هاردوير، حيث 

احتج القرار بأن حامية التعديل األول الدستوري تنطبق فقط عىل 

األفعال التعبريية املصاحبة للمقاطعة.
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“تأييد إرسائيل يف الواليات املتحدة يستتبع أيًضا 
التواطؤ يف جهود املحافظني الرامية الستدامة 
تفوق العرق األبيض، ومنع الحقوق اإلنجابية 
وحقوق مجتمع امليم، وإضعاف الدميقراطية.”

https://www.politico.com/states/new-york/city-hall/story/2016/12/muted-release-of-and-mixed-reaction-to-cuomos-bds-blacklist-107815
https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/1/9/18172826/bds-law-israel-boycott-states-explained
https://jewishinsider.com/2022/09/morningstar-esg-sustainalytics-new-york-dan-rosenthal/
https://jewishinsider.com/2022/09/morningstar-esg-sustainalytics-new-york-dan-rosenthal/
https://al-shabaka.org/labs/shifting-growing-palestine-support-into-us-policy/
https://al-shabaka.org/labs/shifting-growing-palestine-support-into-us-policy/
https://www.theguardian.com/world/2021/may/23/israel-apartheid-boycotts-sanctions-south-africa
https://www.middleeasteye.net/news/us-more-democrat-voters-support-bds-oppose-it-new-polls-show
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/458/886/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/458/886/
https://www.nytimes.com/2021/11/22/opinion/israel-arkansas-bds-pledge.html
https://jewishcurrents.org/the-arkansas-anti-boycott-case-explained
https://jewishcurrents.org/the-arkansas-anti-boycott-case-explained


 أي أن الخطب واملناشدات واملسريات التي تروج للمقاطعة محمية 

مبوجب التعديل األول، يف حني أن اإلقدام الفعيل عىل املقاطعة االقتصادية 

ليس كذلك. وعىل أساس هذا املنطق، قررت الدائرة الثامنة أن املقاطعة 

االقتصادية ذاتها تُعدُّ مثااًل للسلوك “غري التعبريي.”

أثار قرار الدائرة الثامنة انتقادات كثرية من الزاعمني بأن القضاة أساءوا 

متثيل السابقة بالكامل. فقضية الرابطة ضد رشكة كليبورن هاردوير تنص 

بوضوح عىل أن املقاطعة محمية مبوجب التعديل األول، وعندما أقدم 

قضاة املحكمة العليا عىل تحليل كل عنرص من العنارص املكونة للمقاطعة 

يف تلك القضية، مل يفرقوا بني خطاب املقاطعة واملقاطعة نفسها. القاضية 

جني كييل، التي كتبت الرأي املخالف للدائرة الثامنة، أخذت هذا املنطق 

إىل أبعد من ذلك، حيث رأت أن قانون آركنسا، من خالل إصدار تعليامت 

للوالية بالنظر يف الخطاب واألفعال السابقة لرشكٍة أو فرد ما لتحديد ما 

إذا كانوا يشاركون يف مقاطعة إرسائيل، قد يردع الكيانات عن االنخراط يف 

أعامل خطابية واحتجاجية محمية دستوريًا وال عالقة لها باملقاطعة. أي أن 

األفراد والرشكات قد يشعرون بالضغط لتجنب االحتجاجات واملناشدات 

التي تنتقد السياسة اإلرسائيلية بدافع القلق من أنها قد تندرج تحت 

تعريف الوالية ملقاطعة إرسائيل، “وبالتايل تقييد ما قد تقوله الرشكة أو 

تفعله.”

تداعيات أوسع النطاق

يستطيع القضاء أن يضطلع بدوٍر فّعال يف التصدي ملحاوالت تقييد الحقوق 

املحمية دستوريًا، مثل الحق يف املشاركة يف حركة املقاطعة، بيد أن عىل 

املواطنني األمريكيني أال يعتمدوا عىل القضاء وحده لحامية الحريات 

املدنية. فبالرغم من أن 59 فقط من أصل 261 مرشوع قانون مناهض 

للمقاطعة أُجيز عىل املستوى الواليئ واملستويات املحلية، إال أن اللويب 

املؤيد إلرسائيل آخٌذ بالتكيف. وطاملا ظلت حركة املقاطعة تتعرض للهجوم، 

فإن الحق يف مامرسة املقاطعة كأداة للدعوة واملنارصة يف إطار طائفة من 

القضايا سيظل يتعرض لهجوم. أي أن الحملة املستمرة عىل حرية املقاطعة 

لها تداعيات أوسع حتى عىل املواطنني األمريكيني الذين ال يدعمون حركة 

املقاطعة.

لقد استخدمت واليات عديدة بالفعل ترشيعات مناهضة املقاطعة 

الستنساخ “قوانني مقلدة” من شأنها أن تُجرِّم املقاطعة وأشكال االحتجاج، 

مثل منع الرشكات من مقاطعة صناعات الوقود األحفوري واألسلحة. 

وعىل سبيل املثال، مرشوع القانون الذي طرحه مجلس شيوخ والية كنتايك 

م شهادة  رقم 205 يحظر عىل الوالية إبرام عقود مع الرشكات قبل أن تُقدِّ

خطية بأنها لن تشارك يف مقاطعة رشكات الطاقة. وباملثل، فإن مرشوع 

القانون الذي طرحه مجلس النواب بوالية إنديانا رقم 1409، سوف مينع 

الوالية يف حال إقراره من إبرام عقود مع الرشكات دون شهادة خطية تفيد 

بأنها لن متيز يف تعامالتها التجارية ضد الكيانات املتعاملة باألسلحة النارية 

أو جمعيات التجارة باألسلحة النارية.

ًدا ضمن  متثل الجهود املبذولة لتقييد الحق يف املقاطعة أسلوبًا موحَّ

اسرتاتيجية شاملة تنتهجها العنارص الرجعية يف كال الحزبني لتقويض القيم 

الدميقراطية يف الواليات املتحدة. وإذا نجحت، فإن هذه القوى ستوّجه 

جهودها بال شك نحو أشكال أخرى من االحتجاج وحرية التعبري املستخدمة 

يف الدعوة إلحقاق العدالة. فمنذ عام 2017، َسنَّت 38 والية قوانني مناهضة 

لالحتجاج، غالبًا كردة فعل عىل حركة حياة السود مهمة واملتظاهرين 

البيئيني. وتزيد القيود املشددة املفروضة عىل التصويت يف الواليات 

املتذبذبة الرئيسية من الصعوبة التي يواجهها املواطنون األمريكيون يف 

أداء واجبهم املدين. ونتيجة لذلك، يُستَهدُف الناشطون السود وغريهم من 

املجتمعات املحرومة بشكل غري متناسب. إن االستعداد للدوس عىل حقوق 

الفلسطينيني وحلفائهم يفتح الباب أمام هجوم أكرب عىل املجتمع املدين 

واملبادئ األساسية للدميقراطية السليمة. 

ُسبل التحرُّك 

يُعد قرار الدائرة الثامنة يف آركنسا، الذي صدَر قبل يومني من إلغاء املحكمة 

نة يف القرار الصادر يف قضية رو  العليا لضامنة الحق يف اإلجهاض املتضمَّ

ضد ويد بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2022، مبثابة تذكري آخر بأنه ال ينبغي 

ملواطني الواليات املتحدة االرتكان إىل القضاء وحده للدفاع عن حرياتهم 

املدنية. ولذلك ال بد من زيادة الوعي وتعبئة التحركات الشعبية الهادفة إىل 

الضغط عىل املرشعني وتطوير ضوابط أقوى لهذا النظام املعيب. وعىل وجه 

التحديد: 

ينبغي ألعضاء الكونجرس أن يضطلعوا بواجبهم الدستوري يف الدفاع 	 

عن حقوق املواطنني األمريكيني، مبا فيها الحق املكفول مبوجب 

التعديل األول يف املشاركة يف املقاطعات السياسية. وهذا يقتيض 

التصويت ضد مشاريع القوانني الفيدرالية املناهضة للمقاطعة مثل 

مرشوع القانون الذي اقرتحه عضو الكونجرس يل زلدن )جمهوري( 

يف آذار/مارس 2022 والسيناتور توم كوتون )جمهوري( يف متوز/

يوليو 2022، وكالهام يستهدف تفعيل الترشيعات الوالئية املناهضة 

للمقاطعة عىل املستوى الوطني. 
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“إن االستعداد للدوس عىل حقوق الفلسطينيني 
وحلفائهم يفتح الباب أمام هجوم أكرب عىل 

املجتمع املدين واملبادئ األساسية للدميقراطية 

http://knightcolumbia.tierradev.com/cases/arkansas-times-v-waldrip?_preview_=37311cd8e8
http://knightcolumbia.tierradev.com/cases/arkansas-times-v-waldrip?_preview_=37311cd8e8
https://legislation.palestinelegal.org/#statistics
https://legislation.palestinelegal.org/#statistics
https://legislation.palestinelegal.org/#statistics
https://legiscan.com/KY/bill/SB205/2022
https://legiscan.com/KY/bill/SB205/2022
https://legiscan.com/KY/bill/SB205/2022
https://legiscan.com/IN/bill/HB1409/2022
https://legiscan.com/IN/bill/HB1409/2022
https://www.icnl.org/usprotestlawtracker/?location=&status=&issue=&date=&type=
https://www.icnl.org/usprotestlawtracker/?location=&status=&issue=&date=&type=
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/voting-laws-roundup-october-2021
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-house-republicans-introduce-anti-bds-bill
https://www.middleeasteye.net/news/us-senator-outlines-plans-federal-anti-bds-legislation
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طارق كيني-الشوَّا هو زميل السياسات يف الشبكة املقيم يف الواليات 

املتحدة. حاصل عىل درجة املاجستري يف الشؤون الدولية من جامعة 

كولومبيا وعىل درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية ودراسات الرشق 

األوسط من جامعة روتجرز. يركز طارق يف بحثه عىل مجموعة من 

املوضوعات مثل دور الرواية يف إدامة االحتالل ويف مقاومته أيًضا، 

وتحليل اسرتاتيجيات التحرر الفلسطينية. تُنرَش كتاباته يف مجلة +972، 

ومجلة نيوالينز، ومجلس كارنيغي، ومجلة السياسة الجديدة، وغريها. 

باإلمكان متابعة طارق عىل موقع تويرت @tksshawa وزيارة موقعه 

اإللكرتوين عرب الرابط https://www.tkshawa.com/ لالطالع عىل املزيد 

من كتاباته وصوره الفوتوغرافية. 

»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.ميكن 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.

ديسمرب 2022

ينبغي للناشطني واملدافعني عن الحقوق املدنية واملواطنني الغيورين أن يتصلوا مبمثليهم للتعبري عن معارضتهم للقوانني التي تقيد حقهم يف املقاطعة. 	 

وينبغي أن يبينوا لهم الطبيعة املتداخلة لهذا االعتداء السافر عىل حرية التعبري االجتامعي والسيايس، والتنظيم مع املجموعات األخرى املترضرة 

بالترشيعات املستنسخة. وميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول كيفية املشاركة عىل مواقع منظمة الدعم القانوين من أجل فلسطني والحملة 

األمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية واالتحاد األمرييك للحريات املدنية. 

بالنظر إىل أن العامل يف الواليات املتحدة آخذون باالنضامم إىل االتحادات والنقابات بوترية غري مسبوقة منذ عقود، فإنه ينبغي ملنظامت املجتمع املدين 	 

أن تعمل عىل إعداد النقابيني، قادًة وأعضاء، للتعبئة الجامعية ضد محاوالت أرباب العمل الرامية إللغاء الحقوق املحمية دستوريًا. فينبغي إعداد 

الدورات التدريبية وتقديم اإلحاطات لقادة النقابات لدمج حق املقاطعة رصاحًة يف مطالبهم العاملية وتقديم الدعم للعامل الفلسطينيني أو املؤيدين 

لفلسطني الذين يُستَهَدفون بسبب مشاركتهم يف املقاطعات أو غريها من أشكال االحتجاج السيايس. 

ينبغي للناشطني واألكادمييني واملنظامت غري الحكومية تنسيق الجهود إلنتاج مواد إعالمية للحمالت العامة التي تهدف إىل زيادة الوعي العام وتزويد 	 

املواطنني األمريكيني بأدوات للدفاع عن حقوقهم املحمية دستوريًا. ويف هذا الصدد، يرضب الفيلم الوثائقي الصادر مؤخرًا بعنوان “املقاطعة” )2021( 

قة  مثااًل لكيفية حشد املدافعني عن حرية التعبري، والناس عموًما، الذين قد ال يكونون مدركني للعواقب األبعد املرتتبة عىل هذه الحمالت املنسَّ

املناِهضة للمقاطعة عندما يتعلق األمر باالعتداء عىل الحقوق املحمية دستوريًا. 

https://al-shabaka.org/ar/author/tariq-kenney-shawa/
https://uscpr.org/campaigns/right-to-boycott/
https://static1.squarespace.com/static/548748b1e4b083fc03ebf70e/t/633f753d3436673d799f3521/1665103165284/Right+to+Boycott+2pager+with+hyperlinks.pdf
https://www.aclu.org/news/free-speech/its-time-to-reaffirm-our-first-amendment-right-to-boycott
https://uscpr.org/campaigns/right-to-boycott/
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/10/07/new-unionization-upskilling-and-the-future-of-work/?sh=570b2b31fd3d
https://justvision.org/boycott
https://justvision.org/boycott

