
يبذل مرشِّعون وجامعات مصالح يف جميع أنحاء الواليات املتحدة جهوًدا مكثفة لحامية إرسائيل من املساءلة عن جرائم الحرب واالحتالل والفصل العنرصي عىل حساب 

حقوق دعاة التضامن مع فلسطني يف حرية التعبري واملقاطعة السياسية مبوجب التعديل الدستوري األول. ولهذه الجهود عواقب وتداعيات 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. ولذلك، ال بد للمواطنني األمريكيني أن يأخذوا زمام األمور بأيديهم للدفاع عن حقوقهم الدستورية. تويص هذه الورقة السياساتية 

بخطوات عديدة ينبغي اتخاذها يف سبيل ذلك. 

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. ويف عام 2018، 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 عقابًا للصحيفة لرفضها التخيل عن حقها يف مقاطعة إرسائيل. ويف متوز/يوليو 2022، حكمت محكمة الدائرة الثامنة، وهي أعىل محكمة تنظر 

ها يف املقاطعة. وهذا الحكم، امللزم لواليات آركنسا وأيوا ومينيسوتا وميسوري ونرباسكا ونورث داكوتا وساوث داكوتا، هو نذير لاِم قد  يف القضية، ضد الصحيفة، ومنعتها حقَّ

يأيت.

مُيثل النظام اإلرسائييل رأس حربة يف حملة االنتشار املستمر ملشاريع قوانني مناهضة املقاطعة، الذي وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا بأنه “جزء من حملة عاملية 

متنامية” ضد املدافعني عن حقوق فلسطني. فعىل مدار السنوات األخرية، نجحت إرسائيل يف القفز عىل قوانني التدخل األجنبي األمريكية من خالل إنشاء منظامت غري 

حكومية تقوم من خاللها بتحويل ماليني الدوالرات إىل جامعات أمريكية لتدعو بعد ذلك إىل سّن ترشيعات مناهضة لحركة املقاطعة. ولكن النظام اإلرسائييل ليس مبفرده. 

فالحرب عىل حمالت مقاطعة إرسائيل يقودها املرشِّعون الرجعيون ومجموعات املصالح املنخرطة بال كلل يف تقويض مبادئ الدميقراطية السليمة. والجهود املبذولة ملنع الحق 

يف املقاطعة ليست حكرًا عىل حزب دون اآلخر، بل ميارسها كال الحزبني، الدميقراطي والجمهوري. 

يستطيع القضاء أن يضطلع بدوٍر فّعال يف التصدي ملحاوالت تقييد الحقوق املحمية دستوريًا، 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 وسحب االستثامرات وفرض العقوبات 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.

بل إن واليات عديدة استخدمت بالفعل ترشيعات مناهضة املقاطعة الستنساخ “قوانني مقلدة” من شأنها أن تُجرِّم املقاطعة وأشكال االحتجاج، مثل منع الرشكات من 

مقاطعة صناعات الوقود األحفوري واألسلحة. منذ 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. ولذلك فإن من الرضورة 

مبكان 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. 

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. 

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

تحدي ترشيعات مناهضة املقاطعة يف الواليات املتحدة
طارق كيني-الشوَّا

https://legislation.palestinelegal.org/#states-list
https://legislation.palestinelegal.org/#states-list
https://www.nytimes.com/2021/11/22/opinion/israel-arkansas-bds-pledge.html
https://arktimes.com/arkansas-blog/2022/06/22/arkansas-times-loses-challenge-of-states-israeli-boycott-law
https://www.hrw.org/ar/news/2019/04/23/329354
https://www.haaretz.com/israel-news/2018-01-09/ty-article/.premium/ex-diplomats-generals-in-state-funded-firm-to-clear-israels-name/0000017f-e585-d62c-a1ff-fdff85300000
https://www.haaretz.com/israel-news/2018-01-09/ty-article/.premium/ex-diplomats-generals-in-state-funded-firm-to-clear-israels-name/0000017f-e585-d62c-a1ff-fdff85300000
https://legislation.palestinelegal.org/#statistics
https://legislation.palestinelegal.org/#statistics
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://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2022/12/Kenney-Shawa_PolicyBrief_Ar_Dec2022.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/tariq-kenney-shawa/


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 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. 
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https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/10/07/new-unionization-upskilling-and-the-future-of-work/?sh=570b2b31fd3d
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