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نظرة عامة
انربى املرشحون الرئاسيون الدميقراطيون يف الواليات املتحدة إىل التفاعل مع قضايا
تقدمية مثل املطالبات املتزايدة بإصالح العدالة العرقية بد ًءا بإصالح نظام السجون
وحتى متويل املدارس ودفع التعويضات .وتبنوا تحديدًا اإلصالحات التي تستجيب
لدعوات الحركات الشعبية املنا ِهضة لوحشية الرشطة وملجموعة من مسائل العدالة
الجنائية ،وسعوا إىل مكافحة العنرصية التي يواجهها الالجئون واملهاجرون.
غري أن هذه املواقف األخالقية واملثالية السامية تقترص عىل السياق املحيل داخل
الواليات املتحدة وال تقابلها مواقف مامثلة إزاء عدم املساواة خارج الحدود األمريكية.
بل إن مواقف املرشحني الدميقراطيني إزاء فلسطني وحقوق اإلنسان تنم يف الغالب
عن تباينٍ يف التزامهم بالتصدي لعدم املساواة والعنرصية .ويف حني أن قضايا السياسة
الخارجية قلام م َّيزت بني املرشحني الرئاسيني يف السابق ،إال أنها أضحت هذه املرة
محكًا رئيسيًا ملصداقية املرشحني يف التزامهم بالعدالة والحقوق املدنية واإلنسانية.
يرى الكثري من ناشطي الحقوق املدنية والباحثني أن النضال من أجل املساواة يف
مجتمعات السود داخل الواليات املتحدة يشبه كث ًريا َ
نضال الفلسطينيني من أجل
الحقوق األساسية والكرامة .ففي فلسطني/إرسائيل ،يتعرض الفلسطينيون ملعامل ٍة
حاسبون عىل أفعالهم ،أو ناد ًرا ما
وحشية عىل يد الجنود اإلرسائيليني الذين ال يُ َ
حاسبون ،ويُعتقل األطفال الفلسطينيون ويُحتجزون تعسفًا يف الضفة الغربية ،وت ِ
ُصدر
يُ َ
املحاك ُم اإلرسائيلي ُة أحكا ًما غري منصفة تحبس أعدادًا كبرية من الفلسطينيني دون تهمة
أو محاكمة .وكام األمريكيني السود يف الواليات املتحدة ،يواجه الفلسطينيون  -سواء
املواطنني يف إرسائيل أو الرازحني تحت احتاللها  -متيي ًزا وقم ًعا شديدًا ومنهج ًيا ،وظ ًُلم
أمسسا.
اقتصاديًا ُم ً
أصدر الرئيس األمرييك دونالد ترامب مؤخ ًرا أم ًرا تنفيذيًا بشأن تعريف معادة السامية
يكاد يص ِّنف كل انتقاد موج ٍه إلرسائيل عىل أنه ِعداء للسامية .ويُقيد هذا األمر
التنفيذي املدافعني عن حقوق الفلسطينيني .وال يخفى عىل الناشطني يف مجال العدالة
العرقية يف الواليات املتحدة أن املواقف الحكومية إزاء القانونية والخطاب املرشوع
وغري املرشوع ظلت يف معظم األحيان ت ُس ِكت منتقدي الالمساواة املنهجية .ويف الوقت
نفسه ،تتلقى إرسائيل  3مليارات دوالر سنويًا كدعمٍ غري مرشوط من دافعي الرضائب
األمريكيني ،بينام يُقايس الفلسطينيون الفصل العنرصي ،والضم املستمر ألراضيهم .ويف
حني ت ُفلت إرسائيل من العقاب ،تغدو مسألة اضطهاد الفلسطينيني ،التي تنسحب

عليها املبادئ ذاتها التي تنسحب عىل العدالة العرقية يف الواليات املتحدة ،مسأل ًة
جوهرية تقتيض موقفًا من مرشحي الرئاسة األمريكيني.
يتناول هذا التعقيب السياسايت املواقف الخطابية والسياساتية التي يتبناها املرشحون
الدميقراطيون الثالثة األبرز إزاء فلسطني ،ويُقارنها مبواقفهم إزاء العدالة العرقية داخل
السبل التي نجح بها الفلسطينيون وحلفاؤهم يف إيجاد
الواليات املتحدة 1.ويعرض ُ
سياقٍ للمرشحني ملعارضة العنرصية والالمساواة فيام وراء الحدود األمريكية .كام
يقرتح اسرتاتيجيات متكِّن عام َة الجمهور من مطالبة املرشحني بضم قضية الحقوق
الفلسطينية إىل القضايا التقدمية األخرى التي يكافحون من اجلها مثل إصالح العدالة
العرقية والعدالة الجنائية.

مواقف املرشحني إزاء فلسطني
يشارك يف التنافس عىل خوض االنتخابات الرئاسية  2020ثل ٌة من أبرز املرشحني
التقدميني ،وال سيام بريين ساندرز وإليزابيث وارين ،حيث مل تشهد الواليات املتحدة
مثيلهام منذ عقود .وحتى املرشح املحسوب عىل املؤسسة الرسمية جو بايدن
يتجه بخطابه نحو اليسار حيال قضايا مثل العدالة العرقية .لقد انربى املرشحون
الدميقراطيون إىل إبراز الظلم التاريخي الواقع عىل األمريكيني السود ،وطرحوا خططًا
متنوعة للتصدي له شملت إجراء إصالحات يف نظام السجون وكفاالت اطالق رساح
املوقوفني ،وتخفيف عبء الديون ،واملساواة يف الحصول عىل الرعاية الصحية.
يشرتك املرشحون الدميقراطيون يف أجنداتهم إزاء العدالة العرقية يف أنهم يُق ُّرون بأن
السياسات األمريكية ُمجحفة وال تفي مبعايري العدالة العرقية ،وأن هذا يناقض يف
جوهره قي َم الحري ِة وتكافؤ الفرص والعدالة .وعند مقارنة هذا املواقف مبواقفهم إزاء
حقوق الفلسطينيني ،فإن القصور يشوب تلك القيم التقدمية ،حيث يُردِّد املرشحون
حل
خطابًا متحي ًزا حول حق إرسائيل يف الوجود والعيش يف أمان ،ويؤيدون بالقول َّ
الدولتني البائد و”عملية السالم” التي تسمح إلرسائيل مبواصل استعامرها األرض
الفلسطينية وتهجري الفلسطينيني .غري أن هذه االنتخابات شهدت كذلك تطو ًرا عىل
صعيد مساءلة إرسائيل ودعم حق الفلسطينيني يف تقرير املصري ،وهي لغ ٌة غريبة عىل
الوضع الراهن ،تعكس تغ ًريا يف اآلراء يف أوساط الناخبني يف الحزب الدميقراطي.

فضل عىل أن بلومربغ قد يبدو خارج املنافسة يف إطار قضية العدالة العرقية وفلسطني ألنه يغرد خارج الرسب باملقارنة مع باقي
 .1يف وقت كتابة هذا التعقيب ،كان مايكل بلومربغ وآميي كلوباترش قد حازا عىل أصوات أقل من املرشحني الثالثة موضوع النقاشً .
املرشحني الدميقراطيني ،إذ يتبنى موقفًا وسطًا أو حتى ميينيًا ينتقده الكثريون باعتباره متواطئًا مع العنرصية يف نظام العدالة الجنائية ومع الظلم يف قضية فلسطني/إرسائيل.
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إليزابيث وارين
شجبت وارين يف خطاب ترشحها التمييز التاريخي الذي يتعرض له األمريكيون السود.
فهي تطمح إىل إنهاء “الحبس الجامعي” ،وتزعم أن خطتها اإلسكانية سوف تنهي
عقودًا من اإلحجام عن متويل الرهن العقاري يف أحياء السود ،املتعارف عليه بـ “الخط
األحمر” .وهي مامرسات تعزل مجتمعات السود وتحرمهم داخل املدن األمريكية.
غري أن وارين ت ُق ُّر سياسة املؤسسة الرسمية إزاء سياسات الفصل العنرصي املطبقة
بحكم القانون يف فلسطني/إرسائيل .وكباقي املرشحني الدميقراطيني ،أعربت عن دعمها
حل الدولتني .وقالت أيضً ا إن الضغط املتمخض عن الواقع الدميغرايف يف إرسائيل
َّ
تلميح
الفلسطينية
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منو
معدل
ارتفاع
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هذه
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ك
تحر
يقتيض
ٌ
مقلق بأن الوِالدات الفلسطينية ليست مرغوبة أو إشكالية .وهي تتجاهل بهذا القول
تهج َري الفلسطينيني تاريخ ًيا ،وتؤكد االدعاء الزائف بأن اليهود وجدوا أرضً ا غري مأهولة
فسكنوها ،وأنهم اآلن فقط صاروا أقل عددًا بالصدفة.
يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019ش َّن سالح الجو اإلرسائييل غار ًة عىل مدينة غزة قتل
فيها  34فلسطينيًا .وعىل الرغم من أن وارين ر َّحبت بوقف إطالق النار الذي تال
العملية وشجبت الهجامت الصاورخية عىل إرسائيل واملعاناة اإلنسانية يف غزة ،إال
ُهم
أنها مل تربط بني اسم إرسائيل وبني مقتل الفلسطينيني .وبينام تواجه إرسائيل ت ً
حرب يف غزة يف ( 2014يف إطار عملية
يف املحكمة الجنائية الدولية الرتكابها جرائ َم ٍ
عسكرية سق َط فيها ما يزيد عىل  2000فلسطيني ،ثلثهم من النساء واألطفال) وجرائ َم
حرب مستمرة يف الضفة الغربية والقدس الرشقية ،فإن لغة وارين تضمن إلرسائيل
استمرارها يف اإلفالت من العقاب.

“مواقف املرشحني الدميقراطيني إزاء
فلسطني وحقوق اإلنسان تنم يف الغالب
تباين يف التزامهم بالتصدي لعدم
عن ٍ
املساواة والعنرصية”.
تُشري وارين إىل إرسائيل بأنها “الدميقراطية الليربالية” ،وهي تسمي ٌة مل تكن يو ًما أبعد
عن الصواب من اآلن .فقد أق َّر الكنيست يف  2018قانون يهودية دولة إرسائيل الذي
أكَّد مرشوعية السياسات التفضيلية املطبقة عىل السكان اليهود .وهذا القانون ،وفقًا
لتقارير املركز القانوين لحامية حقوق األقلية العربية يف إرسائيل (عدالة) ،ليس إال
واحدًا من أكرث من  50قانونًا كلها متيز ضد الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل ،وتضم
قوانني تكفل حرصية األحياء اليهودية (تشبه كث ًريا التقسيامت التاريخية العنرصية
يف الواليات املتحدة) وقوانني تفرض قيودًا عىل الزواج .ويف  ،2017أصدرت لجنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا تقري ًرا يربهن عىل وجود نظام
تهم
فصل عنرصي يف الضفة الغربية .وعالوة عىل ذلك ،يواجه بينيامني نتنياهو ً
بالفساد والتحريض عىل أعضاء القامئة العربية املشرتكة ،التحالف الذي ميثل املواطنني
الفلسطينيني يف إرسائيل.
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إن انتقادات وارين لنتنياهو بأنه زعي ٌم فاسد يف صف ترامب ال تعني أنها تقف ضد
عقو ٍد من التمييز العنرصي والعنف املمنهج الواقع عىل الفلسطينيني ،بل إنها تنأى
عن انتقاد االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني .وبالنظر إىل سجلها
ائيل مساعدات عاجلة يف 2014
مينح إرس َ
الترشيعي مثل تصويتها املؤيد ملرشوع قانونٍ ُ
تضارب يف موقفها إزاء
إبان عدوانها عىل غزة ،فإن دعواتها إىل إحقاق العدالة تنم عن
ٍ
العدالة للفلسطينيني.

ومع ذلك ،رفعت وارين حدة لهجتها دفا ًعا عن حق الفلسطينيني يف تقرير املصري ضد
االحتالل ،وكانت أول مرشحة تعلن امتنا َعها عن حضور املؤمتر السنوي للجنة الشؤون
العامة األمريكية اإلرسائيلية (آيباك) هذا العام ،وهو املحفل الذي دأب املرشحون
الكبار عىل حضوره كتقليد ثابت .وقالت وارين أيضً ا إن كل الخيارات مطروحة فيام
يتعلق بوقف التوسع االستيطاين اإلرسائييل ،مبا يف ذلك استخدام املساعدات األمريكية.
ويُعد هذا املوقف دفع ًة غري مسبوقة باتجاه فرض املساءلة ،وكان املرشح بريين ساندرز
أول َمن أثاره.

بريين ساندرز
تقوم حملة ساندرز االنتخابية عىل انتقاد التفاوت الكبري يف توزيع الرثوة ،وعىل توفري
الرعاية الصحية للجميع .ويتبنى ساندرز مواقف واضحة عديدة يف برنامجه االنتخايب
تجاه الالمساواة العرقية ،والسجن الجامعي ،وإصالح العدالة الجنائية.
وفيام يتعلق بالحقوق الفلسطينية ،أعلن ساندرز عن سبلٍ ملموسة ملحاسبة إرسائيل
عىل انتهاكاتها حقوق اإلنسان .فكان أول َمن قال إنه سيستخدم املساعدات املقدمة
إلرسائيل كوسيلة للضغط من أجل إحالل السالم يف املنطقة .ووجه انتقادات علنية إىل
نتنياهو ورؤساء دول آخرين وطغاة متورطني يف انتهاك حقوق اإلنسان حول العامل.
ينسحب موقف ساندرز إزاء الالمساواة عىل السياسة الخارجية إىل ٍ
حد ما ،حيث ينتقد
السعودية ودوالً أخرى بسبب مامرساتها الوحشية وفسادها وأنظمتها الدكتاتورية.
كان ساندرز املرشح الوحيد يف  2016الذي مل يحرض مؤمتر آيباك السنوي ،ولن يحرضه
هذا العام كذلك ،حيث قال يف تغريدة عىل موقع تويرت بأن قراره ناب ٌع من قلقه
إزاء “املنرب الذي يتيحه اآليباك للزعامء يك يعربوا عن تعصبهم ومعارضتهم لحقوق
الفلسطينيني األساسية” .وهو املرشح الوحيد أيضً ا الذي ال ينفك يثري مسألة الحقوق
والكرامة والعدالة الفلسطينية كامتداد منطقي النتقاداته املوجهة النتهاكات حقوق
اإلنسان التي ترتكبها دول أخرى ،حيث قال“ :مل يعد جيدًا مبا يكفي أن نكون موالني
الشعب الفلسطيني مبا
إلرسائيل .أنا موا ٍل إلرسائيل .ولكن علينا أيضً ا أن نعا ِمل
َ
يستحقه من االحرتام والكرامة”.
ويف حني ال يزال ساندرز يُع ِّرج عىل تاريخ دولة إرسائيل ،ويركِّز عىل اليمني اإلرسائييل
املتطرف املتمثل يف نتنياهو ،فإنه يغفل عن القضية األكرب – الالمساواة األكرب – الكامنة
يف الرؤية الصهيونية للدولة اليهودية التي متثلها إرسائيل وتدافع عنها .ومع ذلك ،فإن
إثارة قضية الحقوق الفلسطينية قد دفعت املرشحني الدميقراطيني إىل مناقشة قضية
املساواة للفلسطينيني عىل نحو قلام شهدناه سابقًا.

جو بايدن
يتبنى بايدن ،يف إطار إصالح العدالة الجنائية ،حزم ًة من السياسات املشرتكة بني
املرشحني الدميقراطيني كافة ،مثل إنهاء العمل بالحدود الدنيا اإللزامية يف األحكام
القضائية ،وإغالق السجون الخاصة ،وعزل األحداث عن سجون البالغني ،وإصالح نظام
الكفاالت العدلية ،وتقنني املاريجوانا .غري أن الالفت للنظر هو أن بايدن يعجز عن
تربير مشاركته التاريخية يف “الحرب عىل الجرمية” وسياساتها التي أسفرت عن تجريم
أعدا ٍد كبرية من األمريكيني السود وسجنهم .وبهذا ميكن للمرء أن ينتقد عدم ثبات
بايدن عىل مواقفه املبدأية إزاء العدالة العرقية خارج الواليات املتحدة ،ولكن ال بد
من اإلشارة إىل أن تغري مواقفه وتبدلها يف هذه املرحلة هو تغ ُّري بالقول فقط ،حيث إن
سجله ليس تقدميًا بالدرجة التي تعكسها لغ ُة حملته االنتخابية الحالية.
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وفيام يتعلق بفلسطني/إرسائيل ،يصف بايدن نفسه بأنه صهيوين ما فتئ ينادي
برضورة الحفاظ عىل “الدولة الدميقراطية اليهودية” وحاميتها .وال ينفك يؤكد
دع َمه لحل الدولتني باعتباره “الحل الوحيد” الذي ميكن أن ينجح بالنظر إىل “الواقع
الدميغرايف ”،ويُردِّد بعض املغالطات نفسها مثل وارين يف سبيل تأكيد ذلك دون قطع
الوعود الالزمة ملساءلة إرسائيل عن سعيها املستمر لتقويض هذا الحل 2.وعالوة عىل
ذلك ،وبخالف وارين وساندرز اللذين أشارا إىل األزمة اإلنسانية يف غزة وعارضا حظر
الحمالت ِ
املقاطعة إلرسائيل ،ال يأيت بايدن عىل ذكر انتهاك حقوق الفلسطينيني ،بل
يؤكد التزا َمه بالتمسك بحق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها ضد َمن تضطهدهم ،وال
بال لرضورة مساءلة إرسائيل.
يُلقي ً

“أجندة العدالة العرقية واملساواة التي
تستثني الفلسطينيني إمنا تق ِّوض املساءلة
عن انتهاكات حقوق اإلنسان حول
العامل”.
وحتى حني ساءت عالقة الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما بنتنياهو يف أواخر
فضل عىل أنه ينعته بالصديق
واليته الرئاسية ،ظل بايدن يرتبط بعالقة طيبة معهً ،
وتوس َعه
املتطرفة،
َه
ت
سياسا
بينام يشجب دميقراطيون آخرون ،مثل وارين وساندرز،
ُّ
االستيطاين العدواين ،وفضائَحه يف قضايا الفسادُ .يثِّل بايدن الدميقراطيني التابعني
للمؤسسة الرسمية يف تواطؤهم املعهود مع القمع اإلرسائييل للفلسطينيني ،فهو ال
عم ترتكبه من انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون الدويل ،ويُقدِّس
يسائلها أبدًا ّ
“أمنها” ويقدِّمه عىل أي شواغل حول قمع الفلسطينيني عىل نحو ممنهج.
تبنى بايدن أثناء واليته كرئيس وعضو رفيع يف لجنة العالقات الخارجية يف مجلس
الشيوخ ملدة  12سنة موقفًا ثابتًا مواليًا إلرسائيل .ولكن بصفته نائبًا للرئيس أدان
إعالن إرسائيل بنا َء  1600مستوطنة جديدة يف القدس الرشقية يف  .2010ويبدو أن
بايدن يدرك أن إرسائيل دأبت عىل تقويض الظروف الواجب توفرها مسبقًا للتفاوض
بنية حسنة مع الفلسطينيني .غري أنه ال يدرك مطلقًا أن عنرصية “الدولة اليهودية”
التي تنال من حقوق غري اليهود ليست استنثا ًءا وإمنا تجلٍ من تجلياتها.

معاملة فلسطني دون استثناء ومتكني املنابر التي تحرتم حقوق
الفلسطينيني
عندما يواصل بايدن وحتى وارين ترديد الخطاب املبتذل املتمثل يف الدعم األعمى
إلرسائيل ،ويدعو ساندرز إىل رؤية املرشوع االستيطاين الصهيوين اإلرسائييل كتعبري جائز
ومستحق عن تقرير املصري اليهودي وإ ْن كان عىل حساب الفلسطينيني ،فإن برامجهم
من أجل العدالة ت ُثبت بأنها أضعف وأضيق من اللغة التي قد تستخدمها .فأجندة
العدالة العرقية واملساواة التي تستثني الفلسطينيني إمنا تق ِّوض املساءلة عن انتهاكات
حقوق اإلنسان حول العامل.
إذا عرثت املحكمة الجنائية الدولية عىل ما يكفي من األدلة  -وقد فعلت  -إلقامة
دعوى عىل إرسائيل بتهمة ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيني يف غزة والقدس الرشقية
والضفة الغربية ،فلن يستطيع املرشحون الرئاسيون األمريكيون بعدها أن يستثنوا
فلسطني من مواقفهم التقدمية بشأن املساواة والعدالة والكرامة .ويف هذه االنتخابات،
يحظى الناخبون ،كام مل يحظوا منذ زمن بعيد ،بفرص ٍة حقيقية لالختيار بني مرشحيهم
استنادًا إىل سياساتهم الخارجية ،فهم يجدون سياسات املؤسسة الرسمية لدى بايدن
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 .2أكَّد بايدن هذا املوقف يف خطاباته أمام مؤمتر منظمة جي سرتيت ومؤمتر آيباك يف .2019

وحتى وارين (وإ ْن كانت بدرجة أقل يف خطاباتها األخرية) ،وعقيد ًة أكرث ثباتًا واتساقًا
إزاء حقوق اإلنسان لدى ساندرز.
دروسا جديرة بالذكر.
تعطي هذه االنتخابات لناشطي الحقوق الفلسطينية وحلفائهم ً
فام كان ليتسنى ملرش ٍح رئايس متصدر أن يتخذ موقفًا إزاء إرسائيل وفلسطني مثل
ساندرز لوال العمل الذي تضطلع به الحركات الشعبية واألكادمييون وناشطو التضامن
من الحركات املختلفة .لقد انربى الناشطون الفلسطينيون ،مبن فيهم أعضاء منظمة
طالب وطنيون من أجل العدالة يف فلسطني ،إىل جعل فلسطني من ضمن أولويات
التقدميني ،وال سيام ساندرز ،يف حملته االنتخابية الرئاسية األوىل .ففي  ،2015رفعت
مجموعة من الناشطني يف أحد التجمعات االنتخابية لساندرز يافطة كبرية كُتب عليها
“هل دعمتم بريين من أجل فلسطني” (?)Will Ya Feel the Bern for Palestine
ّ
مستخدمني الشعار املشهور الذي يرفعه منارصوه .وبعد أن أجربهم أحد موظفي
الحملة عىل املغادرة ،اعتذر القامئون عىل الحملة ،وتسببوا بعاصفة إعالمية عىل
الصعيد الوطني حول إتاحة املجال للخطاب املنارص للفلسطينيني يف حملة تقدمية
ملرش ٍح من الحزب الدميقراطي.
ومع أن تلك الحادثة كانت واحدة فقط من مبادرات عديدة نفذها الناشطون
املنارصون للحقوق الفلسطينية ل َحمل املؤسسة الرسمية عىل تبني القضية الفلسطينية
يف األجندة التقدمية ،إال أنها مثلت منوذ ًجا للعمل املبارش الفعال القادر عىل إثارة
انتباه وسائل اإلعالم الكربى ،مثل العمل املبارش الذي باتت تقوم به يف اآلونة األخرية
منظامت مثل منظمة “( ”IfNotNowإ ْن ليس اآلن) والذي أجرب مرشحني عىل الرد
فيام يتعلق بقضايا املساعدات العسكرية إلرسائيل ،واالحتالل ،واملستوطنات غري
القانونية.
ويف الوقت نفسه ،وبالرغم من دور الجهود التي يبذلها هؤالء الناشطون يف تعزيز
الحوار الوطني األمرييك حول فلسطني ،فإن تغري الخطاب يف أوساط األمريكيني اليهود
مهم جدًا إذا ما نظرنا إىل عدد املنظامت املؤثرة التي تدعي أنها متثل تلك الرشيحة،
مثل اآليباك .وقد اعتمد تحول األمريكيني اليهود ،وال سيام الشباب ،إىل انتقاد إرسائيل
عىل جملة من العوامل كبحوث ودراسات ما بعد الصهيونية التي صارت متاح ًة أكرث
فأكرث للقراء باللغة اإلنجليزية منذ عقد التسعينات.

“يُبدي ساندرز ثبات ًا واتساقًا غري مسبوق
يف سياساته التقدمية املختلفة مقارن ًة
باملرشحني اآلخرين”.
وعالوة عىل ذلك ،ساهم التضامن املنا ِهض للعنرصية واآليت من قطاعات مختلفة يف
تعزيز قضية حقوق الفلسطينيني اإلنسانية .ويف  ،2015لقي املحتجون عىل وحشية
الرشطة يف مدينة فريغسون تضام ًنا طبيع ًيا من املحتجني الفلسطينيني يف فلسطني،
الذين أشاورا عليهم بطرق التعامل مع الغاز املسيل للدموع الذي يقذفه عليهم
عنارص الرشطة الذين تدربهم يف معظم األحيان قوات االحتالل اإلرسائيلية .ومع
تأسيس منظمة “حياة السود مهمة” ،عاد التضامن مع الفلسطينيني إىل األجندة
التقدمية الوطنية إلحقاق العدالة ،حيث انتقدت الحركة من أجل حياة السود يف
مواقفها املعلنة يف  2016سياسات األبرتهايد اإلرسائيلية ،واسرتعت بذلك االنتقاد ولكنها
اضطرت التقدميني املستثنني فلسطني إىل معالجة التناقض يف مواقفهم إزاء إرسائيل.
غري أن التضامن بني السود وبني الفلسطينيني ليس جديدًا ،فهناك شخصيات يف
حركة األمريكيني األفارقة للحقوق املدنية من أمثال أنجيال ديفيس وجيمس بالدوين

مارس 2020
ومالكوم إكس وكورنيل ويست وميشيل أليكساندر أدانت أوضاع الفلسطينيني وما
يتعرضون له من عنرصية منهجية عىل يد الدولة اإلرسائيلية.
خطاب متنامٍ ينتقد السياسات اإلرسائيلية ويدافع عن حقوق الفلسطينيني،
هناك أيضً ا
ٌ
يقوم عىل النشاط الطاليب والعمل األكادميي يف املؤسسات التعليمية داخل الواليات
املتحدة وحول العامل ،ويساهم يف رفع مستوى الوعي باالنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق
اإلنسان بالرغم من الحمالت التي تستهدف إسكاته .وعىل سبيل املثال ،بات أسبوع
مقاومة االستعامر واألبارتهايد اإلرسائييل حدث ًا سنويًا يف العديد من الجامعات ،يهدف
إىل تعزيز التحليالت بشأن إرسائيل وجرمية الفصل العنرصي التي ترتكبها .ويف ،2017
نرش األستاذان فرجينيا تييل وريتشارد فولك تقريرهام حول األبرتهايد اإلرسائيل،
مستن َديْن إىل اتفاقات حقوق اإلنسان والقانون الدويل يف إثبات وجود نظام فصل
عنرصي يف الضفة الغربية .وقد ساهمت شعبية هذا الخطاب املتزايدة منذ ما يزيد
عىل نصف ٍ
عقد من الزمن يف إفراز مرشحني ينتقدون السياسات اإلرسائيلية ،ويف تأمني
حصولهم عىل الدعم والتأييد كالذي حصل عليه ساندرز الذي يُبدي ثبات ًا واتساقًا غري
مسبوق يف سياساته التقدمية املختلفة مقارن ًة باملرشحني اآلخرين.
وفيام ييل عد ٌد من الدروس والتحركات التي تخ ُّط هذا التاريخ وتدعم املطالبات
املتزايدة بإحقاق العدالة العرقية والحقوق الفلسطينية يف الربامج التقدمية املرشوعة
عىل اختالفها:
•ينبغي ملنارصي أي مرشح رئايس دميقراطي أن يطالبوا مبواقف تتجاوز مواقف
املؤسسة الرسمية إزاء إرسائيل .وكام أن العمل املبارش ُيكِّن من محاسبة

هالة أحمد هي الزميلة السياساتية للشبكة يف الواليات املتحدة .حازت عىل درجة
املاجستري يف السياسة العامة من كلية إميانويل بجامعة كامربيدج كباحثة حاصلة
عىل منحة ليونيل دي جريزي هارفارد .قامت بإعداد بحوث اسرتاتيجية يف مجال
السياسات لحساب وكاالت حكومية ومنظامت غري حكومية يف اليونان وألبانيا
وبرلني والضفة الغربية وسان فرانسيسكو وشيكاغو وبوسطن.

املؤسسات واألفراد عىل مبادئهم وقيمهم املعلنة ،ينبغي لناشطي املجتمع
املدين أن يدفعوا الحمالت التقدمية وأصحابها ،كحملتي ساندرز ووارين ،إىل
قول فقط وإمنا
دعم الحقوق اإلنسانية الفلسطينية وحق تقرير املصري ليس ً
بالسياسات التي تحاسب إرسائيل عىل انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيني.
•يجب عىل الناشطني الساعني إىل َحمل مرشحيهم عىل عدم استثناء فلسطني
من أجنداتهم التقدمية أن يواصلوا الربط فيام بني نضاالت األمريكيني السود
والفلسطينيني ،وغريهم من الجامعات التي تكافح ضد القمع واالضطهاد
املمنهج .ويتأىت هذا التضامن من الفهم املتعمق لقضايا القمع واالضطهاد
األخرى غري القضية الفلسطينية والتحرك كحلفاء يف الدفاع عن العدالة واملساواة
والكرامة ،ومثة شواهد بارزة من العقد املايض مثل العمل املبارش ،واملظاهرات
والبيانات املشرتكة ،وحتى العرائض الجامهريية التي تقودها شخصيات بارزة من
حركات حليفة.
•أثبتت النشاطات املنفَّذة يف املؤسسات التعليمية واألوساط األكادميية فاعليتها
يف توعية الناخبني بشأن القمع واالضطهاد الذي تعرض له الفلسطينيون وال
يزالون ،ولذلك ال بد لهذه النشاطات أن تظل حي ًزا لرتويج الخطاب والدراسات
الشاملة وغري املتحيزة بشأن إرسائيل وفلسطني .وبينام يواصل الطالب الناشطون
واألكادمييون إبراز تاريخ السكان الفلسطينيني األصليني والظلم املستمر الواقع
عليهم ،فإنه ينبغي ملؤيدي العدالة العرقية والقيم التقدمية عمو ًما أن يطالبوا
بحامية أكرب لحرية التعبري والحق يف التنظيم.

«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 التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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