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أصدرت منظمة «بالستاين ليغال» الحقوقية الناشطة يف مجال الدفاع عن الحقوق
الفلسطينية يف الواليات املتحدة مؤخ ًرأ تقري ًرا أظهر أن معظم القمع الواقع عىل جهود
باتت ِ
الحراكات السياسية التقدمية والنضاالت املحلية تص ِّن ُف القضي َة الفلسطينية
املنارصة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية يف الواليات املتحدة موج ٌه نحو الطالب
كأحد املوضوعات املحورية يف عملها .فقبل  30عا ًما فقط ،كان اليسار السيايس يف
ويبي أن  89%من تلك الحاالت وقعت يف الجامعات يف ،2014
والهيئات التدريسيةِّ ،
الواليات املتحدة يف سجا ٍل دائم حول السامح برفع علم فلسطني يف نشاطاته وفعالياته
و 74%يف العام  .2019ت ُِّبي هذه اإلحصاءات حج َم النضال الراهن الذي يخوضه
رص
الداعية إىل السالم والعدالة وتأمني فرص العمل ،ناهيك عن السامح ملتحدث منا ٍ
الطالب واألساتذة املدافعون عن الحقوق الفلسطينية يف الجامعات األمريكية ،وتشري
أيضً ا إىل أهمية تتبع تطور الجهود املدا ِفعة عن فلسطني داخل تلك الجامعات ،حيث لفلسطني بإلقاء خطاب .واليوم غدت فلسطني جز ًءا من تأطري ِ
الحراكات السياسية،
املحلية والعاملية ،مهام كانت قضيتها .أ ّما املدافعون عن إرسائيل أو املتحدثون
إن استعراض تاريخ هذه الجهود املمتد إىل عرشين أو ثالثني سنة يُرثي إدراكنا لِام
حفل يتحدثون فيه ألنهم راهنوا عىل املجمع الصناعي
وسبل مجابهتها .لصالحها بالكاد يجدون َم ً
وصلنا إليه وللحملة الراهنة املتنامية ضد الطالب والهيئات التدريسية ُ
العسكري لتيار اليمني وتدخالته الوبيلة.
يتناول هذا التعقيب تاري َخ حركة منارصة الحقوق الفلسطينية يف الواليات املتحدة
وكيف انبثقت منها املنارصة الفلسطينية يف الجامعات ،ويُربز حركة طالب من أجل
العدالة يف فلسطني كمثال .ثم يُحلل ر َّد إرسائيل ومنارصيها عىل هذا التحول ،ويطرح
يف الختام توصيات تُ كِّن الجامعات ،برغم الهجامت عليها ،من االستمرار يف توفري
البيئة املواتية وتعزيزها لدعم البحث والتفكري النقدي إزاء فلسطني ،والذي يعزز
بدوره النضال من أجل الحقوق الفلسطينية وتقرير املصري.

“غدت فلسطني اليوم جز ًءا من تأطري
ِ
الحراكات السياسية التقدمية ،املحلية
والعاملية ،مهام كانت قضيتها”.

www.Al-Shabaka.org

نشأة حركة منارصة الحقوق الفلسطينية يف الواليات املتحدة
تزا َم َن منو حركة منارصة الحقوق الفلسطينية يف الواليات املتحدة مع نضاالت عاملية
أخرى ،وتحديدًا النضال ضد نظام األبرتهايد يف جنوب أفريقيا ،وضد التدخل األمرييك
يف أمريكا الوسطى ،وضد الهجوم األمرييك عىل العراق يف حرب الخليج األوىل .ويف
ٍ
حمالت سياسي ًة محلية ،وتحديدًا ضد قرارات
الوقت نفسه ،شه َد عق ُد الثامنينات
إدارة الرئيس ريغان بتقليص امليزانيات املخصصة لقطاعات التعليم والرعاية الصحية
والبيئة ،وضد حربها املشبوهة عىل املخدرات مبوجب قانون مكافحة الجرمية الشامل
لسنة  1984الذي توسعت بسببه حملة صناعة السجون وازداد التجري ُم الجامعي
لالفارقة االمريكيون وذوي البرشة الحنطية .حاربت تلك الحمالت املحلية أيضً ا إعاد َة
الهيكلة االقتصادية التي قضت عىل شبكة األمان تحت غطاء إصالح نظام الرعاية
االجتامعية وتسببت يف إفقار املاليني.
انبثقت من هذه الحمالت حركاتٌ تقدمي ٌة أولت اهتام ًما أكرب لقضية فلسطني أكرث
وقت مىض ،حيث تحدى ِ
من أي ٍ
الحراك املنارص لفلسطني والناشطون الفلسطينيون
التغريات يف األولويات الوطنية ،ودعموا النضال املنا ِهض لألبرتهايد ،والحملة املناوئة
لتوسع الواليات املتحدة يف أمريكا الوسطى ،والحركة املعارِضة للحرب عىل العراق.
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ائيل بتواطؤها مع فرق املوت املدعومة
إىل نظام الفصل العنرصي ،وحني دعمت إرس َ
حكوم ًيا يف أمريكا الوسطى .ومل َّا كان التدخل األمرييك يف الرشق األوسط ،قدَّمت
إرسائيل ومنارصوها الدع َم للجهود الحربية األمريكية باعتبارها مفيد ًة ألمن إرسائيل.

ويف املقابل ،اتخذت املنظامت املوالية إلرسائيل موقفًا تاريخ ًيا خاطئًا حني عارضت
فرض عقوبات عىل جنوب أفريقيا وحاولت أن تحمي مبيعات األسلحة اإلرسائيلية
َ

تس َّبب العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة يف  2012يف تغريٍ قطعي يف النظرة تجاه
إرسائيل عىل املستوى الشعبي وعىل مستوى املحللني السياسيني .فهؤالء يدركون أن
إرسائيل تنتهك القانون الدويل وال تتورع عن التعدي عىل حقوق اإلنسان الفلسطيني.
وبالرغم من أن األجندة املوالية إلرسائيل هيمنت يف بادئ األمر عىل وسائل اإلعالم
وظل منارصوها يرددون أن إلرسائيل “الحق يف الدفاع عن نفسها ”،إال أن
الرئيسيةَّ ،
وسائل التواصل االجتامعي األكرث تحر ًرا من قيود السيطرة عىل اإلنرتنت أتاحت حي ًزا
لتحول الرواية لصالح الجانب اآلخر من الطيف السيايس إىل درجة أن وسائل اإلعالم
الرئيسية نفسها شهدت تغ ًريأ ملحوظًأ.

منارصة فلسطني يف الجامعات
قادت التطورات املبينة أعاله إىل تعزيز جهود منارصة فلسطني يف الجامعات ،ويعود
بعض الفضل يف ذلك إىل العمل الدؤوب الذي يبذله الناشطون التقدميون .وغدا
منظور التضامن مع النضال الفلسطيني هو املنظور السائد يف الجامعات بالفعل .ومن
أمثلة هذا التحول تأسيس املنظامت الطالبية وانتشارها مثل منظمة طالب من أجل
العدالة يف فلسطني.
تأسست منظمة طالب من أجل العدالة يف فلسطني يف جامعة كاليفورنيا يف بريكيل
سنة  1992بعد حرب الخليج األوىل .فقبل اندالع الحرب ،ق َِد َمت إىل الواليات املتحدة
أعدا ٌد كبرية من الفلسطينيني بغرض الدراسة ،ولكن تلك األعداد أخذت تتالىش مع
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ٍ
سنوات من الحصار .حيث أدى دفاع يارس عرفات عن
تحول املواجهة العسكرية إىل
ِ
الرئيس العراقي صدام حسني يف الحرب ،اىل فُص َل الفلسطينيون يف الكويت وسائر
دول الخليج من وظائفهم وأُجربوا عىل املغادرة ،وكانت النتيجة أن الكثريين من
الفلسطينيني مل يعودوا قادرين عىل تعليم أبنائهم يف الواليات املتحدة .ومع االنخفاض
يف عدد الطالب الفلسطينيني يف الجامعات األمريكية ،تضاءلت الجهود املبذولة لتنظيم
الفعاليات لدعم الحقوق الفلسطينية.
تكررت هذه الظاهرة بُعيد إبرام اتفاقات أوسلو التي قلَّصت ِ
الحراك الفلسطيني
املرتبط بالحركة الفلسطينية األشمل العابرة للحدود الوطنية بعد موافقة منظمة
التحرير مبوجب االتفاقات عىل الحد من جهود املنارصة الدولية التي تحشدها ضد
إرسائيل 1.وهكذا اختفت قاعدة الدعم ذات اإلرث التاريخي التي كان يستند إليها
الناشطون الفلسطينيون يف الجامعات .ويف سياق النشاط يف الجامعات ،كان ملنظمة
التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها ذرا ٌع طالبية وشبابية قوية أفرزت االتحاد العام
لطلبة فلسطني وفروعه حول العامل مبا يف ذلك يف الواليات املتحدة .وبعد أن استحالت
املنظمة إىل السلطة الفلسطينية ،تراجع دور االتحاد العام لطلبة فلسطني وتراجعت
قدراته املؤسسية وأهميته.
متثلت إحدى الطرق البديلة ملنارصة فلسطني وتنظيم الفعاليات لدعم التحرر
الفلسطيني كمبدأ يف الرتحيب بأي طالب يرغب يف العمل من أجل العدالة يف
فلسطني .وكانت هذه نواة حركة طالب من أجل العدالة يف فلسطني التي صار لها
اآلن ما يزيد عىل  200فرع يف الواليات املتحدة وكندا ونيوزيلندا .وانضم إىل هذه
طالب ك ُُث ممن دعموا نضاالت التحرر ومناهضة العنرصية يف جنوب أفريقيا
الحركة ٌ
وأمريكا الوسطى والواليات املتحدة إلدراكهم ألهمية العالقة والقاسم املشرتك بني تلك
النضاالت جمي ًعا.
حسبون إرسائيل
ويف الوقت نفسه ،أخذ يتزايد عد ُد األمريكيني اليهود الذين ما عادوا يَ َ
جز ًءا أساسيًا يف هويتهم ،ويعتربون أنفسهم مناهضني للصهيونية .وبات عد ٌد كب ٌري
من هؤالء أعضا َء يف حركة طالب من أجل العدالة يف فلسطني .فال يستطيع هؤالء
الشباب أن يلتزموا مبعارضة صناعة السجون ،والعسكرة ،والعنرصية ،والخطاب املعادي
للمهاجرين دون أن يروا فلسطني كنموذج ُيثِّل ما يعتقدون بداه ًة أنه جائ ٌر و ُمجحف،
أال وهو الفصل العنرصي اإلرسائييل.
وبفضل ما تبذله منظمة طالب من أجل العدالة يف فلسطني وغريها من املنظامت
داخل الجامعات يف الواليات املتحدة وحول العامل ،مل يعد إلرسائيل ُحج ٌة تستند إليها
فكريًا وأكادمي ًيا .وال بد من التفكري يف هذا التطور السيايس الحاصل عىل مدار  20إىل
 30سنة عند تفسري سلوك إرسائيل الحايل غري املضبوط من أجل استعادة الدعم بعدما
انكشفت أكاذيبها واتضح تضليلها.

ردة الفعل اإلرسائيلية اليائسة
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إن تبدُّد مكان ِة إرسائيل وموقعها يف مؤسسات التعليم العايل ويف أوساط املثقفني
األمريكيني دفعت وزارة الشؤون االسرتاتيجية اإلرسائيلية وأنصار إرسائيل إىل السعي
هائل من الهجامت عىل
كم ً
بطريقة محمومة إىل قَلب هذا الوضع .فبِتنا نشهد َّ
الجامعات .غري أن الوسيلة الوحيدة التي ميلكها منارصو إرسائيل ووزارة الشؤون
االسرتاتيجية اإلرسائيلية الستعادة بعض املكانة يف الجامعات هي التشهري وتشويه
السمعة .لذا فإن املشاريع من قبيل كاناري ميشني ( )Canary Missionومرشوع
لوفري ( )Lawfare Projectتستهدف الطالب والهيئات التدريسية باالدعاء أن منارصة
فلسطني وحركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات ت ُعادي السامية.
تسعى هذه القوى يف الوقت نفسه إىل تعبئة مجالس املمثلني يف الواليات املنفردة
 .1اتصال شخيص بالراحل حيدر عبد الشايف ،رئيس الوفد الفلسطيني املفاوض ،إبان مرحلة أوسلو.

ٍ
ترشيعات تحمي إرسائيل من الحق يف حرية التعبري عندما
والكونغرس بُغية س ّن
يتعلق األمر بفلسطني .وهذا خطأ اسرتاتيجي ألن الرتكيز عىل تكميم األفواه عىل نحو
استباقي يُح ِّول النقاش الدائر إىل ٍ
نقاش حول الحقوق التي يكفلها البند االول من
التعديل الدستوري.
تن ُّم القوة غري املنضبطة التي تستخدمها الحكومة اإلرسائيلية عن قلقها وارتباكها.
فالقوة الحقيقة تكمن يف القدرة عىل مامرسة ضبط النفس واالمتناع عن استخدام
ائيل
القوة ،ألن االفراد لديهم رفض مبديئ لتوظيفها .ومن هذا املنطلق ،نجد أن إرس َ
يائس ٌة وتسعى جاهد ًة لكبح انحدار منزلتها ،وال سيام يف املجتمع األمرييك عمو ًما،
باستعامل مبدأ القوة فقط النها فقدت السيطرة.
لقد تخىل كثري من اعضاء الحزب الدميقراطي ،قاعد ًة وقيادات ،عىل سبيل املثال ،عن
إرسائيل كجز ٍء محوري يف برنامجه .وميكن تتبع هذه الظاهرة بالعودة إىل هجامت
رئيس الوزارء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ومؤمتر اآليباك عىل الرئيس أوباما ،بد ًءا من
خطاب أوباما يف القاهرة سنة  2009ووصولً إىل الهجوم عىل اتفاقه املربم مع إيران ،مبا
عب
يف ذلك كلمة نتنياهو يف آذار/مارس  2015أمام جلسة مشرتكة للكونغرس والتي َّ
ٍ
للرئيس األمرييك الحايل .فهذه الهجامت قادت الكثريين
فيها عن معارضته الرصيحة
يف الحزب الدميقراطي إلدراك أن استهداف أوباما عىل ذلك النحو كان مرتبطًا بصعود
حزب الشاي ومن ثم ترامب ،وقد ساهم هذا اإلدراك يف تغيري موقف أعضاء الحزب
إزاء إرسائيل.

“غدا منظور التضامن مع النضال
الفلسطيني هو املنظور السائد يف
الجامعات”.
فضل عىل أن املحاوالت اإلرسائيلية يف استخدام القوة الفجة إلسكات املنتقدين مل ترق
ً
للكثري من الدميقراطيني .فليس من املستغرب إذن أن يُدر َِك بريين ساندرز بأن معارضة
“محفل للتعصب”  -ما عادت
ٌ
إرسائيل وتفويت مؤمتر اآليباك  -بل واإلشارة إليه بأنه
تجرت التداعيات السلبية ذاتها من معظم قاعدة الحزب االنتخابية.
بالرغم من أن األمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يف كانون األول/ديسمرب  2019بهدف
مكافحة معاداة السامية يف الجامعات قد يبدو كارث ًيا  -ألنه يسمح بسحب التمويل
من املؤسسات عىل أساس تعريف معاداة السامية الصادر من التحالف الدويل إلحياء
ذكرى الهولوكوست ،والذي يتضمن انتقاد دولة إرسائيل ،ما يجعل منارصة فلسطني من
األفعال “املعادية للسامية”  -إال أن من األهمية يف هذا السياق أن ندرك بأن الوضع ما
انفك يرتاجع بالنسبة إىل إرسائيل منذ اتفاقات أوسلو .وهذا األمر التنفيذي ليس سوى
فضل عىل أن ترامب إذا وضع اسمه عىل يشء،
محاولة مترسعة لوقف ذاك االنحدارً .
فإن قاعد ًة كبرية ستعارضه ليس ليشء سوى أن ترامب هو َمن قام به.
مل يعد من املمكن تصوير إرسائيل يف الجامعات واملجتمع املدين عمو ًما كدول ٍة ال تنتهك
بالطبع ستكون هناك آثا ٌر سلبية يف األجل القريب عىل الطالب والهيئات التدريسية،
كمساعي إغالق الفصول التي تدرس فلسطني ،واملضايقة عىل شبكة اإلنرتنت،
واالستنكار واإلدانة بحق األقسام والجامعات الطالبية .وتتجىل هذه الصعوبات يف
الهجامت االخرية عىل مركز الدراسات العربية املعارصة بجامعة جورجتاون ومنظمة
طالب من أجل العدالة يف فلسطني ومنظمة سحب استثامرات جامعة كولومبيا من
نظام األبرتهايد.
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ومع أن هذه اإلجراءات قد تعود بالنفع عىل الحكومة اإلرسائيلية وترامب يف املستقبل
القريب ،إال أنها ستجعل التغريات يف مكانة إرسائيل يف األجل البعيد دامئة .فلم يعد
من املمكن تصوير إرسائيل يف الجامعات واملجتمع املدين عمو ًما كدول ٍة ال تنتهك
حقوق اإلنسان والقانون الدويل .وميكن للعاملني والدارسني يف التعليم العايل أن يعملوا
عىل دعم هذا التوجه بطرقٍ عدة.

تعزيز مكانة فلسطني يف الجامعات
يجب عىل الطالب والهيئات التدريسية والعاملني يف املؤسسات األكادميية أن يطالبوا
بالتعامل مع فلسطني ككيان قائمٍ بذاته .فيجب أن يُرصوا عىل عقد فصول تتحرى
عم إذا كان ذلك “جيدا ً
الشأن الفلسطيني وت ُد ِّرس سياق فلسطني دون التساؤل ّ
بالنسبة إىل إرسائيل” أو عن عالقتها بالصهيونية او فرض املادة التعليمية الداعمة
للرواية الصهيونية.
ال بد من تناول فلسطني يف سياق النضاالت التحررية الدولية ،وجعلها جز ًءا من
التاريخ اإلنساين الحديث ،وليس استثناءها منه .فيمكن ملادة دراسية أن تعقد مقارنةً،
عىل سبيل املثال ،بني حركات التحرر يف أفريقيا جنوب الصحراء وبني حركة التحرر
يف فلسطني .ولن يقترص ذلك املساق الدرايس عىل جنوب أفريقيا ،بل سيتناول أيضً ا
مشاركة الحركة الفلسطينية يف حمالت الوحدة األفريقية وجهودها الجمعية يف
مكافحة االستعامر وحركات إنهاء االستعامر يف عقدي الستينات والسبعينات .وميكن
تصميم مساقٍ آخر يتناول العالق َة بني فلسطني وبني أمريكا الالتينية ،حيث تعيش
جاليات فلسطينية فاعلة.

“مل يعد من املمكن تصوير إرسائيل يف
الجامعات واملجتمع املدين عمو ًما كدول ٍة ال
تنتهك حقوق اإلنسان والقانون الدويل”.
ينبغي ألعضاء هيئات التدريس والطالب أن يُرصوا عىل تطوير القدرة املؤسسية داخل
الجامعات .فلغاية اآلن ،هناك جامعتان فقط تطرحان الدراسات الفلسطينية كربنامج
درايس قائم بذاته ،هام جامعتا براون وكولومبيا .ميكن للطالب أن ينظموا الفعاليات
يف الجامعات لإلرصار عىل استحداث برامج عىل غرار برامج الدراسات االجتامعية التي
جرى استحداثها مؤسس ًيا يف عقدي الستينات والسبعينات .ومن األمور األساسية كذلك
استحداث برامج للدراسة يف الخارج يف فلسطني.
ينبغي لألكادمييني املختصني يف الشأن الفلسطيني أن يحشدوا املوارد املالية لدعم
هذه الربامج .فالفلسطينيون يف الواليات املتحدة وخارجها مل يجدوا إىل اآلن ممولني
اسرتاتيجيني كبار .وال بد لهم من حشد هؤالء املانحني لالستثامر يف املبادرات التي
سيكون لها تداعيات إيجابية عىل املدى البعيد يف النضال الفلسطيني.
وأخ ًريا ،ال بد من تعزيز ال ِفرق القانونية التي توفر الحامية لألوساط األكادميية .ومنها،
عىل سبيل املثال ،منظمة «بالستاين ليغال» ،والتي تقدِّم منذ تأسيسها يف العام 2012
وقيم ،بيد أنه ال بد من تعزيز عملها وجهودها.
مهم ً
دعم ً
ً
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وباختصار ،ال بد من النظر إىل الهجامت عىل األكادمييني ،ومنظمة طالب من أجل
العدالة يف فلسطني ،والناشطني املنارصين لفلسطني كجز ٍء من فرتة تاريخية ممتدة،
وبنا ًء عىل إدراك عميق للجهود املبذولة نحو إحقاق العدالة يف الجامعات محليًا
ودول ًيا .وينبغي للحجج األخالقية والفكرية الناجحة يف معارضتها الجهو َد اإلرسائيلية
املمولة بسخاء واملدعومة مؤسسيًا من أجل شيطنة الفلسطينيني ومنارصيهم أن

تساع َد يف إدامة النضال من أجل التحرر الفلسطيني وإنهاء الفصل العنرصي .وبالرغم
من الصعوبات الهائلة ،فإن مستقبل فلسطني يتحدد يف املقام األول داخل فلسطني
التاريخية ،ومن خالل حركات التضامن واملقاطعة حول العامل ويف الجامعات .ومثلام
انتهى املطاف بنظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا يف مخلّفات املايض ،فإننا نقرتب
من تحرير فلسطني.

أبريل 2020

حاتم بازيان هو كبري املحارضين يف قسم الرشق األدىن والدراسات العرقية
يف جامعة كاليفورنيا  ،بريكيل .د ًرس سابقاً يف كلية الحقوق يف جامعة
كاليفورنيا،بريكيل .هو أستاذ زائر يف قسم الدراسات الدينية يف كلية سانت ماري
يف كاليفورنيا ،ورئيس الشؤون االكادميية يف كلية الزيتونة يف كاليفورنيا.

«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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