
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

س 6102في عام  س سرائيلية شهدت حركة مقاطعة المؤ شديدةات األكاديمية اإل   زخًما كبيًرا وواجهت عقبات 

لذي يمول  ؛في الواليات المتحدةهذه الحركة مع االحتالل غير الشرررعي لسلسرر يدأ  د ت  لتواطؤها لد ا الب

الحقوق المدنية السلسرر ينية  مد منظمات 6112دعوات المقاطعة عام  !ويتعهد  دعم االحتالل اإلسرررائيلي

إذ دعمت هذه الحركة إلى اآلن ثماني مؤسسات، السيما تلك المؤسسات التي  لإلعجاب،التي حققت نجاًحا مثيًرا 

ة األورو يةأ استمرت الحركة في النمو على مدار العام الماضي، تعمل في المجاالت األكاديمية المناهضة للمركزي

شت  عداد  كبر  سرائيلي وعواقبه  كثرأ وقد ناق صصات المختلسة على االحتالل اإل إذ تعرف الباحثون عبر التخ

مد المنظمات األكاديمية دعوة المقاطعة  و صرروتت عليها  ما في ذلك الجمعية األمريةية لثنثرو ولوجيا 

شتدت  وجمعية اللغات صهيونية، ا سرائيلية واأليديولوجية ال شرت االنتقادات للدولة اإل الحديثةأ و ينما انت

 ردود األفعال العنيسةأ

عة مد  عة متنو لك  دياألنثرو ولوجينحد جزء مد مجمو ما في ذ سة،   ية مختل قاف يات ث تتسررم  خلس

يار خ لثنثرو ولوجيا  تبنيالجمعية األمريةية  اإلسرائيلييد والسلس ينييد، الذيد نظموا حركة إلقناع  عضاء

سنوات، حاولنا توعية زمال نا  ةٍل مد االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق السلس ينية ئالمقاطعةأ على مدار عدة 

ئد  ندوات والموا نا ذلك مد خالل ال قد فعل هذه الحقوقأ ل تأييد  و خيار المقاطعة  اعتباره تةتيك فعال ل

ات مد مقاالت الر ي و شرطة السيديو،  اإلضافة إلى ندوات عبر اإلنترنت والتوعية مد خالل المستديرة والعشر

البريد اإللةتروني، كما حاولنا اسررتق اب العديد مد المؤتمرات األنثرو ولوجيةأ وعندما  د ت جمعية اللغات 

ضنا ذلك األمر  أثر رجعي على الجمعية األم شتها حول المقاطعة، عر ريةية لثنثرو ولوجيا  ثناء الحديثة مناق

 التصويت  الر يع المنصرمأ                

شهر مارس  ضاء الجمعية األمريةية لثنثرو ولوجيا 6102وفي نهاية  صويت الةامل ألع سبوعيد مد الت ، قبل  

سياسة األنثرو  يا: ولوجعلى قرار مقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية، نظمنا لقاًء عد كتا نا الحديث، 

سط  جامعة كاليسورنيا في  يركليأ يتناول الةتاب  شرق األو سات ال صادر عد مركز درا سط، ال شرق األو تأطير ال

الضغوط السياسية واالقتصادية التي شةلت الةيسية التي قام مد خاللها الباحثون في الواليات المتحدة، على 

سط منذ الح شرق األو شتباك علماء مر األجيال،  البحث والتعلم حول ال رب العالمية الثانية، وذلك مد خالل ا

صهيونيةأ  نهينا اللقاء  مالحظة  سالموفو يا وال صرية واإل سي والعن األنثرو ولوجيا مع مساهيم التمييز الجن

ا الحذر كم تساؤلنا-إيجا ية،  ال وهي  ن حقل دراستنا ر ما يةون على حافة تغيير ذا معنى  خيًراأ استند جزئًيا 



 
 
 
 
 
 
 

ا تدائي، وقد كان  أ إذ ُعقد تصررويٌت6102على تجر تنا في تصررويت الجمعية في نوفمبر  -ا عنه حينهاعبرن

مد الحاضريد على دعم  %88 ةل المقاييس  فضل نسبة حضور لهذه االجتماعات في تاريخ الجمعية، وصوت 

ضاء الجمعية إلقرارهاأ انتهينا مد حديثنا صويت  مام جميع  ع ضعها للت شعور  المقاطعة وو في  يركلي  

ه األمل  أن هذا النجاح األولي يشير إلى زوال  نواع مد التحيز الجنسي والعرقي ضد الشرق األوسط وشعو ه يمث

سا ق لثنثرو ولوجيا  اعتبارها  شير إلى وضع نهاية للسهم ال وهي األنواع التي ناقشناها في كتا نا، كما  نه ي

ضور سيأ تحدثنا للح سيا ضوعي غير  قائليد "يبدو  ن ثمة تغييًرا هائًلا في األنثرو ولوجيا، ونحد  علم مو

 نتساءل ونأمل ما إذا كانت هذه هي الحالة عينها  النسبة لثكاديميا  شةل عام"أ 

صبا  صًرا في هذا اليومأ قالت  ضور وتدخلت  تعليٍق قد يةون األكثر تب صبا محمود مد  يد الح كانت زميلتنا 

ا حيال تصويت المقاطعة القادم، و نه ما يزال هناك "وحش في ُثَباٍت" يقبع  قلب المجال  نها ال ُتشاركنا تساؤلن

شهريد ثبت  نها كانت  سًياأ و عد مرور  سيا سه  عد، وُيميز ذلك الوحش ليبرالية خاملة  األكاديمي لم تق ع ر 

عضو ) ي  0111فيها حوالي في )اجتماعات العمل( والتي كان عدد الحضور  %88على حقأ ما  د   انتصاٍر  نسبة 

سارة  سارق  %01حوالي  ضاء الجمعية تقريًبا(، تحول إلى خ صوت  93 ي حوالي  %1.8مد  ع  و  %21صوت عندما 

 آالف عضو ليبرز انقسام واضًح  يد المعسةريدأ 01عضو مد  عضاء الجمعية البالغ عددهم  2111

ن جراء هذه الخسارة غير المتوقعة، كان  ول تسسير قدموه هو وما الذي حدث إذن؟ عندما ُصدم الزمالء الداعم

ضرورةأ و السعل، ثمة  دلة  ارزة على هذا التدخل حتى مد  شر قد  فسد التصويت  ال  ن التدخل الخارجي المبا

 : أن -األمد العام اإلسرررائيلي وزير-  ردانجانب  على المسررتويات الحةومية اإلسرررائيليةأ إذ صرررح جلعاد 

جة التصررويت "األعم قد ر ط نتي مةأ و سة والعمل مع  عضرراء الجمعية"  دإ إلى الهزي ية الُمةث لدعائ ال ا

سقة تقودها الدولة لهزيمة حركة  شير إلى حملة من ضد المقاطعة، ما ُي ستوإ العالم   مجهودات  خرإ على م

ساء في شاريد والرؤ سرائيل إلى المست ساء الجامعات في إ الجامعات األميركية  المقاطعةأ كتب رئيس اتحاد رؤ

عارض اقتراح المقاطعة في الجمعية قبل التصررويتأ وقد قام العديد تصرردار  ياناٍت إالةبرإ لي لب منهم 

منهم  ذلك في خ اب علني مشررترك عقب فتح فترة التصررويت في الجمعية، ووقع على الخ اب عشررر 

ة كاليسورنياأ كما قامت مجموعات داعمة جامعات في كاليسورنيا  اإلضافة إلى جانيت نا وليتانو رئيسة جامع

سرائيلي،  ستوطد اإل ست والم ستاذ القانون في جامعة نورث وي سرائيل  قيادة يوجيد كونتوروفيتش،   إل

( الذيد  يدوا المقاطعة في عام ASAاألعضاء في را  ة الدراسات األمريةية ) ضد  عض رفع دعوإ قضائية 



 
 
 
 
 
 
 

ضائيةوأ 6109 صويت داخل الجمعية كما لو  نه   دا رفع هذه الدعوإ الق في وقٍت يتزامد مع األيام األولى للت

 ُصمم إلرهاب المصوتيد داخل الجمعيةأ

سبيل  شاَب سوداء وحمالت تحرشأ فعلى  صويت تةتيةات إرهاب  خرإ كذلك،  ما في ذلك إعداد قوائم  الت

ضد AMCHAالمثال،  عدت مبادرة ) شاط  صنيف  ي ن سعى لت سامية،  ًااعتباره معاديسرائيل  إ(، التي ت لل

سوداء لعلماء األنثرو ولوجي الداعميد للمقاطعة، ثم  سلت قوائم  سائل  ر ستمر ر شةل منهجي وم  عد ذلك  

إلةترونية للتحرش  األسرراتذة غير المتسرغيد، لعلمهم التام  أن هؤالء لديهم  مان وفيسي هش وهم  التالي 

س سيا ضغوط ال ضيةأ ويبدو  ن خ ر مقاطعة ضعساء على نحو خاص في مواجهة ال ية الخارجية في هذه الق

شاركة األكاديمية  شبةة الم شد AENالجمعية قد حسز فهور مجموعة جديدة تدعى " "، التي عملت على ح

ضد قرار المقاطعةأ وعرض  صويت  ضاء الجمعية  الت ضائها الذيد ال ينتمون إلى األنثرو ولوجيا إلقناع  ع  ع

شبةة  سخٍر نتيجة ا شر" موقع ال شبةة إلى عملها على "توزيع ون شارت ال صويت  اعتبارها  حد إنجازاتها، و  لت

سوم  شبةة قد مولت كذلك ر سترمان التي مولت ال شو ش سة  س ضة للمقاطعةأ  كما  ن مؤ سائل المعار الر

العضوية لبعض األعضاء المعارضيد للمقاطعة، حتى يتمةنوا مد التصويت وثمة مؤسسات مولت الةثير مد 

 ءأاألعضا

ضغط على العلماء،  سات األخرإ في ال س سرائيلية والمؤ شاركة الدولة اإل  دت المقاطعة  التأكيد إلى زيادة م

سترمان، إال  ن  شو ش سة  س شاركة المالية والتنظيمية لمجموعات مثل مؤ ُضخمت هذه الجهود مد خالل الم و

السلسرر ينييد ليس  مًرا  عمثل هذا الضررغط على األكاديمييد حتى يغضرروا ال رف عد تعامل إسرررائيل م

ن الذيد يبحثون  و ُيدرسون موضوعات وتعرض األكاديمي -على األقل-منذ السبعينات فجديًدا  شةٍل خاصأ 

ضررد السرررديات األميركية المهيمنة حول فلسرر يد لمخاطر مهنية كبيرة، واتهموا  التحيز والخيانة  سرربب 

ستهدفوا مد خالل ا ضراتهم التعليمية والعامة وا سائل البريد اإللةترونيأ وقد تةثست محا سوداء ور لقوائم ال

هذه الضررغوط والمخاطر خالل هذا القرن مع صررعود الحرب على اإلرهاب، وزيادة  عداد منظمات "المراقبة" 

اليمينية وت وير التةنولوجيات التي تمةد مد زيادة الرقا ة واالسررتهداف العام للباحثيدأ على مدإ عقود، 

ساء الجامعات تعرض الباحثون ل سائل لرؤ ضة المقاطعة مد خالل ر س يد ومعار ضغط لتجنب االرتباط  سل ل

ضاء هيئة التدريس اآلخريد، مما  سائل البريد اإللةتروني مد  ع شاريد والتحرش المتنوع مد خالل ر ست والم

 دفع  هذه الضغوط إلى صدارة المشهدأ



 
 
 
 
 
 
 

يد المهتميد  الشرررق األوسررط، إال  ن العديد مد وعلى الرغم مد  ن هذه التةتيةات مألوفة  النسرربة للباحث

وا تماًما  هذه التةتيةاتأ على مدإ ثالث سررنوات مد أعلماء األنثرو ولوجيا المهتميد  مناطق  خرإ قد تساج

النقاش حول حقوق السلسرر ينييد والمقاطعة، تعرض العديد مد هؤالء الباحثيد للمرة األولى لمثل هذه 

ضغوطأ   عرب زمالئنا ف ضاء هيئة ال سات العليا  و  ع شتهم إزاء تخوف طالب الدرا ي كثير مد األحيان عد ده

سلبي إذا  قدموا على ذلكأ ما يبدو  التدريس غير المثبتيد مد دعم المقاطعة علًنا  و تخوفهم مد االنتقام ال

سط وفي وقٍت مبةر مد شرق األو عملهم تجعلهم  مجهوًلا لةثيٍر مد هؤالء الباحثيد هو  ن تجارب زمالئهم  ال

 يتعرضون  انتظام لهذا العالم المسيس للغايةأ

ضد  سقة  سعة ومن ضافة إلى األدلة على وجود حملة وا ضغوط  اإل ولةد مد المهم  ن ندرك  ن مثل هذه ال

سر  صويت الةامل للجمعيةأ إذ ال يمةد  ن يس صدور القرار في الت سبب الوحيد الذي منع  ست ال المقاطعة، لي

إلى خسررارة، وإن كان له  ثر صررغيرأ و عبارة  خرإ، لماذا لم تنعةس نتيجة  ٪88انتصررار ذلك وحده تحول 

على نتيجة التصرويت  6102مد  عضراء الجمعية الذيد حضرروا )اجتماع العمل( في عام  ٪01التصرويت  يد 

 ، سبب تعثرالةامل ألعضاء الجمعية؟ سياسة األنثرو ولوجيا تةشف عد السبب اآلخر األقل حدة ال األقل غدًرا

العلماء الذيد يسهمون   عيد  يدحركة المقاطعة في األنثرو ولوجياأ لنقل  بسرراطة  ن ثمة شررق منذ  مد 

صلهاأ  شا ةة و ولئك الذيد يعتقدون  نه يمةد ف ساط األكاديمية  اعتبارها مت سة واألو سيا العالقة  يد ال

ز المنظورات التقدمية في )اجتماع العمل( فالعديد ممد فوجئوا  نتيجة التصررويت قد  الغوا في تقدير  رو

  اعتبارها تمثل حقل األنثرو ولوجيا كةلأ

سة المحلية األميركية  عد  سيا سة المهنية والديموغرافية لثنثرو ولوجيا كًلا مد التحول في ال سد الممار تج

ضافة عد رد الحرب العالمية الثانية نحو التركيز على الحقوق المدنية واالحتساء  منظور المر ة و األقليات،  اإل

ماء  تاب ُ نى التمييز وعدم المسرراواةأ يعتقد العديد مد عل عادة إن هذه التحوالت وإ السعل العنيف ضررد 

ضهم قد  صواتهم، ولةد  ع شيد و  صر( ووجهات نظر المهم صر ) و يجب  ن ُينا األنثرو ولوجيا  ن حقلهم ُينا

صبحت األنثر سل ة الدولةأ   ستعمار و شةل كبير منذ الموجة تواطأ مع اال سوية   و ولوجيا حقًلا  كثر مًيال للن

الثانية للحركة النسرروية وجذ ت العديد مد الباحثيد خارب دائرة النخبة، إال  نه يبقى حقًلا ذا تحيز للبيض 

على ن اق واسع كما هو الحال مع األكاديميا  شةل عامأ  يبدو  ن األنثرو ولوجيا  شةل واضح هي إحدإ  كثر 

لوم االجتماعية انتشرراًرا مد حيث مواقعها البحثية وتميز عملها الميداني في "كل مةان" على مسررتوإ الع



 
 
 
 
 
 
 

سي إلى زمالئهم  شةٍل رئي ستند  احثوا األنثرو ولوجيا في الواليات المتحدة   شهد وي ست العالم، ومع ذلك ي

سسات الواليات المتحدة، كما  ن هؤالء الباحثيد كثيًرا ما  سار العامليد في مؤ سًيا  انتمائهم للي سيا ُيعرفون 

  يئات جامعية تزداد ميًلا نحو نمط الشركاتأفي ونقدهم للر سمالية، إال  نهم يستمرون في العمل 

ثمة مةون ديموغرافي لهذه التوتراتأ إذ  ن معظم الباحثيد الذيد تخصصوا  األنثرو ولوجيا قبل التسعينيات 

كانوا مد النساء اللواتي يعتقدن  ن الحقل ُيسضي إلى مشاركة  كاديمية سياسية عد وحول الشرق األوسط  و 

مع وجود  عض االسررتثناءات الملحوفة،  كانوا ينتمون إلى عائالت تعود جذورها إليه  و ير  هم  ه إرث ماأ

يميل الرجال البيض الممتهنون لهذا الحقل قبل عقد التسررعينيات إلى التمسررك  مساهيم األنثرو ولوجيا 

صُح activism وصسه علم موضوعي والنظر إلى النشاط االجتماعي ) (  اعتباره ُيخل  النزاهة األكاديميةأ ُيَس

شةل  ساء  و عد هذه االتجاهات  حياًنا   سي  و  حةام عرقية تجاه زمالئهم مد الن صورة تمييز جن علني  و في 

شدة  سية تجلت   سيا الملونيدأ هذه األنماط الديموغرافية للر ط  و الق ع ما  يد األكاديميا وااللتزامات ال

 خالل المناقشات حول المقاطعة داخل الجمعيةأ

ة ُيمةد  ن ُتسسر على  فضل وجه مد خالل مجموعة مد و التالي فإن نتيجة التصويت الةامل ألعضاء الجمعي

ضافة إلى  ضة المقاطعة  اإل سرائيل في كثير مد األحيان، لمعار ضغوط الخارجية المنظمة، التي تقودها إ ال

وهو ما ينعةس على علماء األنثرو ولوجيا وجمعياتهم -األنثرو ولوجية  في الدراسررةاألسرراطير الراسررخة 

حول إمةانية وضرررورة  ن يةون العلم "موضرروعًيا" وغير  -األمريةية لثنثرو ولوجيا الجمعيةالعلمية مثل 

ضات مد خاللهما؛  سياسيأ هذان المصدران لمعارضة المقاطعة يسير  حذوهما عادة نم ان تتشةل االعترا

 ُيمثل معاداةفالضررغوط المنظمة ضررد المقاطعة كثيًرا ما تسررتند إلى اتهامات زائسة  أن انتقاد إسرررائيل 

للسامية  و يجري تحويل النقاش  عيًدا عد حقوق السلس ينييد لصالح التركيز على الةيسية التي ستتأثر  ها 

ت "أ  كما دعمت وناصر احثيد مثلناالحرية األكاديمية لزمالئنا اإلسرائيلييد في محاولة لتحويل النقاش حول "

ضة للمقاطعة التأكيدات على كون األنثر صوات المعار شأن لها  اتخاذ األ صسها حقًلا علمًيا فال  و ولوجيا  و

ضايا و ماكد  سية حول ق سيا سيةأ ومع ذلك، مررت الجمعية العديد مد البيانات ال سيا مواقف  و إجراءات 

شدة  شر   س ينييد تنت سرائيلية لحقوق السل ضية هي االنتهاكات اإل و ناس آخريدأ ولةد عندما تةون الق

حدث في االستجا ة للعديد مد المحاوالت المبةرة داخل الجمعية مد  جل إصدار  حينها فحسب تلك الحجة، كما

س ين ضة للمقاطعة يذكرنا  أنه يجب علينا ي ياناٍت لدعم حقوق السل يدأ إن تالزم و ناء هذه الحجج المناه



 
 
 
 
 
 
 

جيا رو ولوطويلة األمد داخل األنثالتساعالت فهم نتيجة التصويت على  نها نتيجة للتدخل الخارجي والضغط و

  الوحش الراِقد"  األنثرو ولوجياأ بصيرة "واألكاديميا، وهذا األخير يمثل ما وصسته صبا محمود 

ضح هذا المزيج مد  شف عد التساعالت يو ضمان عدم الة شرات مد مؤيدي المقاطعة عليها مع  ِلَم وقع ع

ِلَم  صر مديرو المواقع اإللةترونية  هويتهم وتجنب الدعوة لها علًنا في  قسامهم  و مع زمالئهمأ ويسسر كذلك

قاالت  عدد مد الم يدة للمقاطعة  نسس ال قاالت المؤ خاصررة  الجمعية على  ن تقترن الم والمنشررورات ال

ضة لها مد  جل " ضة للمقاطعةأ التوازنالمناه شرط لم ُي بق على المواد المناه "، على الرغم مد  ن نسس ال

سر ِلَم كانت لقاءات  احثي األ ضة للمقاطعة كما تس ضمد متحدثيدنثرو ولوجيا المعار  مد الذكور البيض تت

كبار السد على نحو غير متناسب مقارنة  التنوع الهائل للمتحدثيد في لقاءات دعم المقاطعةأ و حلول العام 

األخير مد المناقشة حول المقاطعة، تحول هؤالء المتحدثون المناهضون للمقاطعة مد ترويج الةذ ة البالية 

ستناًدا إلى  سة  كاديمية مقبولة  م ال ا ساؤل عما إذا كانت المقاطعة ممار سامية إلى الت صة  معاداة ال الخا

مساهيم "موضرروعية" األنثرو ولوجيا طويلة األمد  و إعادة توجيه االهتمام نحو الحرية األكاديمية على الرغم 

ات مد  احثي األنثرو ولوجيا مد  ن المقاطعة ال تسررتهدفهم  صررستهم الشررخصررية، ورغم تأييد عشررر

 اإلسرائيلييد للمقاطعةأ

ولةد  يام ذلك الوحش  صرربحت معدودة ر ماأ في الواقع، ثمة هناك طريقتان للنظر في نتيجة التصررويت 

وهما اعتبارها خسررارة م لقة  و انتصررار مد حيث المدإ الذي وصررلت إليه حركة الحقوق السلسرر ينية في 

األجيال الشررا ة مد  احثي األنثرو ولوجيا تتحدي هذه األنواع مد السررياسررة العقد المنصرررمأ واليوم نجد 

صرية واأل ويةأ هذه  شةال خبيثة مد العن ضمنًيا على   الليبرالية التا عة ألنثرو ولوجيا  الية غالًبا ما ترتةز 

يس ياسة الحز ية لاألجيال تناضل ضد السةرة القائلة  ضيق مجال األنثرو ولوجيا و ن النشاط االجتماعي  و الس

لهما مةان في األكاديمياأ و سعلهم ذلك، يعةسون تحالسات سياسية جديدة خارب ن اق األكاديميا، كما يبنون 

 يضرًرا تحالسات  يد مختلف القضررايا التقدميةأ هذا هو نصررف الجواب على سررؤال ِلَم كان هناك مثل هذا 

في  21-21وانقسررام  6102عمل(  الجمعية عام لدعم المقاطعة في )اجتماع ال ٪88التناقض  يد انتصررار 

شهدت قاعة االجتماع تلك التجمع األكثر تنوًعا لعلماء األنثرو ولوجيا الذي لم نَر صويت الةاملأ  مد  مثله الت

ِقبلأ لقد حمل هؤالء عزًما على تحقيق نشرراط اجتماعي تقدمي، لقد فهموا قضررية الحقوق السلسرر ينية 

سان ضية حقوق إن ضية   اعتبارها ق سرائيليجب  ن نهتم  ها جميًعا، و ن ق س يد-إ صل  فل هي الس



 
 
 
 
 
 
 

شبا ي سبة لهذا الجيل، كما قال البعضأ لقد كان تجمًعا  صري في جنوب  فريقيا  الن ًضا،  ًاالعن إلى حد ما  ي

حيث  ن الباحثيد األصررغر سررًنا هم األكثر عرضررة لحضررور مؤتمرات الجمعية، إذ يتواجدون إلجراء مقا الت 

ل على وفائف  و لتقديم  وراق  حثية لبناء حياتهم المهنيةأ وكان االقتراع اإللةتروني للتصويت مستوًحا للحصو

لمدة شهر ونصف الشهر، ويمةد للمرء  ن يصوت مد منزلهأ و التالي يمةد قراءة السرق في النتيجتيد  اعتباره 

ه عودة للحظات سا قة مد الوعي السياسي تشخيًصا للتحوالت الديموغرافية في حقل األنثرو ولوجيا و اعتبار

سًنا والبيض  صهاينةالمتزايد داخل هذا الحقلأ فما يزال الباحثون األكبر  د ن يسوقون  ولئك الذيووالليبرالي وال

 هيمنوا على اجتماع العمل عدًداأ

الجهود االستثنائية التي الجزء اآلخر مد اإلجا ة يةمد  ال بع، كما الحظ العديد مد الزمالء على السور، في تلك 

تبذلها المنظمات المناهضة للمقاطعة لهزيمة القرار في التصويت الةامل داخل الجمعيةأ ليس مد الصعب  ن 

شون المقاطعة،  ما في ذلك  ساحق في )اجتماع العمل( ألولئك الذيد يخ صار ال نرإ التحدي الذي يمثله االنت

 ن المنظمات الخارجية تبذل مجهوًدا وتلقي تمويًلا إلحباط جهود  المسؤوليد في الحةومة اإلسرائيليةأ وحقيقة

تعبئة مجموعة مد  احثي األنثرو ولوجيا في الواليات المتحدة، ناهيك عد السخر الذي ُ عرب عنه زهًوا  تلك 

الجهود المنظمة  عد هزيمة قرار المقاطعة، يظهر  ن هؤالء يرون في نمو حركة المقاطعة تهديًداأ إن مدإ 

اهتمامهم  المقاطعة األكاديمية ومعاملتهم للمناقشررات التي  جرتها الجمعية وتصررويتها  اعتبارهم  موًرا 

ضوء  السعل على نجاح حركة المقاطعة في رفع الوعي النقدي  سلط ال ستحق التعليق والتمويل، لهو  مر ي ت

سرائيلية  يد  عداد متزايدة مد البا س ينييد واالنتهاكات اإل حثيد األمريةييدأ ر ما يجب علينا  حقوق السل

فهم رد السعل العنيف ذلك، كدليل على  ن حركة المقاطعة تسررير في االتجاه الصررحيحأ ولعل الخسررارة 

                                                                       البسي ة في تصويت الجمعية لم تةد خسارة على اإلطالقأ
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