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رأي

املـتـحــدة والـتـعــاطــف مــع الصهيونية بعد
أه ــوال الـحــرب العاملية الثانية ،باإلضافة
إلــى مـهــارة الدبلوماسية الصهيونية في
اإلقـ ـن ــاع والـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت ع ـلــى ال ـجــال ـيــات
اليهودية املحلية في إقناع زعماء أميركا
ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة .وم ـ ـ ــع أن م ـن ـظ ـم ــة ال ـت ـح ــري ــر
الفلسطينية عملت في أواخر السبعينيات
والثمانينيات على توعية شـبــاب أميركا
ال ــات ـي ـن ـي ــة ذوي األصـ ـ ـ ــول ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
بــالـقـضـيــة ،ف ــإن ال ـس ـيــاقــات الـسـلـطــويــة في
مـعـظــم دول املـنـطـقــة آن ــذاك قـيــدت التعبئة
والتوعية السياسية املؤيدة لفلسطني.

ف ــي ع ـق ــد ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،رفـ ـع ــت عـمـلـيــات
ال ـت ـحــول الــدي ـمــوقــراطــي تـلــك ال ـق ـيــود ،غير
أن ان ــدف ــاع منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية
ح ـي ـن ـهــا فـ ــي م ـ ـشـ ــروع افـ ـت ــراض ــي م ــوع ــود
لبناء الــدولــة حــال دون قيام حركة مؤيدة
للفلسطينيني في أميركا الالتينية .حفزت
انـ ــدالع االنـتـفــاضــة الـثــانـيــة فــي ع ــام 2000
وف ـش ــل عـمـلـيــة أوس ـل ــو امل ـن ـظ ـمــات امل ــؤي ــدة
للفلسطينيني إلــى الـتـحــرك لــدعــم الحقوق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .وك ـ ـ ــان ل ـح ـص ــول ال ـس ـل ـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة عـلــى ص ـفــةٍ دبـلــومــاسـيــة من
َّ
خــال أوسلو أثـرًا تعبويًا أيضًا .فقد مكن
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ّ
تبنت حكومات أميركا الالتينية في
الخمسينيات والستينيات مواقف مؤيدة
عمومًا إلسرائيل (أ ف ب)

الـ ــذي تـفـجــر ف ــي لـيـبـيــا ،وت ــون ــس ،وم ـصــر،
وسوريا ،والعراق ،وال تسأل هنا عن باقي
األنـظـمــة ،فالربيع يسيطر على كــل فصول
الـسـنــة ،فــي الـسـعــوديــة ،وق ـطــر ،واإلم ـ ــارات،
وامل ـ ـغـ ــرب .ال ـت ــدخ ــل األول كـ ــان ف ــي تــونــس،
وب ـ ـقـ ــدرة قـ ـ ــادر ان ـت ـه ــت األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى ع ــرس
ديموقراطي.
فــي مـصــر ،تحققت ن ـبــوءة أوب ــام ــا بمجيء
«اإلخ ــوان املسلمني» وتــولــي محمد مرسي
ال ـس ـل ـطــة .ال ـتــدخــل ال ـك ـب ـيــر ،ك ــان ف ــي ليبيا.
رب ـيـ ٌـع عــربــي بـقـيــادة الـفـيـلـســوف الفرنسي
ال ـص ـه ـيــونــي ،ه ـن ــري ل ـي ـفــي .ت ـظ ــاه ــرات في
ب ـن ـغ ــازي ،فــاق ـت ـتــال ف ــي ك ــل م ـك ــان ،تجتمع
ُ
الـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة ،وت ـح ـيــل مـهـمــة حماية
املــدنـيــن عـلــى مجلس األم ــن ،وتـنـهــال على
ل ـي ـب ـيــا ال ـح ـم ــم ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،وال ـفــرن ـس ـيــة،

ُ
واإليطالية ،قتل الطاغية القذافي ،وال تزال
في ليبيا تتقاتل قبائل ومناطق ،ودول ،أما
حكاية حماية املدنيني فهي برسم «غوبلز».
ينتقل هنري ليفي لرسم السيناريو الليبي
ف ــي س ــوري ــا ،ح ـيــث ي ـص ـطــدم هـ ــذا املـخـطــط
ب ــرج ــل روس ـ ـيـ ــا ال ـن ــاه ـض ــة ،وكـ ـ ــان الـف ُـيـتــو
الروسي ـ الصيني املشترك ،ومع ذلك شنت
ال ـحــرب الـكــونـيــة عـلــى ســوريــا مــن ال ـحــدود
التركية ،واألردنـيــة ،واللبنانية ،حيث دخل
إليها عشرات ومئات األلوف حسب املصادر
األملانية.
وفجأة ومن دون مقدمات ،كان التدخل في
العراق« ،داعــش» في املوصل ،تهدد بغداد،
ّ
من أين أتت ومن ّ
مول ومن سلح؟
كل هذا التدخل ّ
مولته الدول النفطية ،فهي
لـيـســت ض ــد أي ت ــدخ ــل ،ب ــل مـعــه وشــريـكـتــه
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السلطات املحلية رسميًا بالسلطة
اعتراف
َ
الفلسطينية بعض العناصر املحافظة في
الشتات الفلسطيني في أميركا الالتينية
مــن دعــم قضيةٍ كانت توصف فــي السابق
ب ــأنـ ـه ــا م ــرتـ ـبـ ـط ــة «ب ـ ـ ــاإلره ـ ـ ــاب الـ ـ ــدولـ ـ ــي».
وبـفـضــل ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،أص ـبــح الضغط
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أكـ ـث ــر اس ـ ـت ـ ـنـ ــارة ووض ــوح ــا
وإق ـنــاعــا ،وســاعــد املـنـظـمــات الفلسطينية
في شحذ نفوذها في املجال السياسي.

التضامن مع الحقوق الفلسطينية

11

حـتــى اآلن عــاقــاتـهــا بــإســرائـيــل .وم ــع ذلــك،
ث ـ َّم ــة م ـ ـبـ ــادرات ع ــدي ــدة ق ـي ــد ال ـت ـن ـف ـيــذ .فـقــد
وق ــع فــي أواخـ ــر  2016مــا ي ـنــوف عـلــى 200
مثقف بــرازيـلــي رســالــة تــدعــو إلــى مقاطعة
إسرائيل أكاديميًا .وثمة قائمة مشابهة في
األرجـنـتــن تضم مــا يــزيــد على  400باحث
وب ــاحـ ـث ــة .وفـ ــي ت ـش ـي ـلــي ،صـ ـ ـ ّـوت  %64مــن
طالب جامعة تشيلي تأييدًا لقطع الروابط
امل ــؤسـ ـسـ ـي ــة ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
وع ــارض  %56إقــامــة أنـشـطــة ي ـشــارك فيها
مـمـثـلــون ل ــدول ــة إس ــرائ ـي ــل .وص ـ ـ َّـوت اتـحــاد
الطالب في الجامعة البابوية الكاثوليكية
في تشيلي في أواخــر في أواخــر عــام 2016
إللغاء اتفاقي تعاون أبرمتهما الجامعة مع
الـجــامـعــة الـعـبــريــة فــي ال ـقــدس والتخنيون
ـ ـ معهد إســرائـيــل الـتـكـنــولــوجــي .وف ــي كلتا
الحالتني ،قــام الطالب املنحدرون من أصل
بدور تعبوي رئيسي .وال يخفى
فلسطيني
ٍ
أن هـنــالــك الـكـثـيــر ال ـ ٌـذي ينبغي فـعـلــه ،وأن
حركة املقاطعة ماضية في املسار الصحيح.

ال يوجد مؤشر على أن العالقات األميركية
الــاتـيـنـيــة ـ الفلسطينية ،عـلــى املستويني
الحكومي والدبلوماسي ،ستكون عالقات
وثيقة .فلطاملا بــرزت عقبات وعــوائــق أمــام
الحركة املؤيدة للفلسطينيني في تفاعالتها
مع إدارات أميركا الالتينية .ففي حني كانت
الحكومات اليسارية فــي أميركا الالتينية
ت ـس ــان ــد الـ ـحـ ـق ــوق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،إال أن ـهــا
حافظت على املصالح املادية اإلسرائيلية.
وع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،ت ـف ــاوض ــت إســرائ ـيــل
والسوق املشتركة الجنوبية «ميركوسور»
(كـ ـتـ ـل ــة إق ـل ـي ـم ـي ــة فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
ت ـضــم األرج ـن ـت ــن والـ ـب ــرازي ـ َـل وأوروغ ـ ـ ــواي
وبـ ــاراغـ ــواي) وأبــرم ـتـ َّـا ات ـف ــاق ت ـج ــار ٍة حــرة
فــي ع ــام  .2010كـمــا وق ــع مـحــافــظ «تــارســو
جـ ـيـ ـن ــرو» ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـب ـ ــارزة فـ ــي ح ــزب
ال ـع ـم ــال« ،ري ـ ــو غ ــران ــدي دو س ـ ــول» اتـفــاقــا
لـلـتـعــاون الـبـحـثــي فــي ع ــام  2013أصبحت
بـمــوجـبــه شــركــة «إل ـب ـيــت سـيـسـتـيـمــز» أول
مشروعًا
شــركــة عسكرية إسرائيلية تـقــود
َّ
ً
عسكريًا بــرازيـلـيــا .وع ــاوة على ذل ــك ،وقــع
م ـح ــاف ــظ ب ــوي ـن ــس آيـ ـ ــرس دان ـ ـيـ ــال سـيــولــي
مرشح حزب جبهة النصر اليساري الحاكم
في االنتخابات الرئاسية لعام  ،2015اتفاقًا
مع شركة «مكوروت وآشتروم بي في» لبناء
محطة إقليمية ملعالجة املياه في «البالتا».
ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة ع ـل ــى ه ــذا
النحو ساعد في التحول الراهن إلى اليمني،
أو على األقل َّ
يسره.
ال يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـت ـ ـصـ ــدى لـ ـ ـه ـ ــذه األنـ ـشـ ـط ــة
إال الـ ـج ــالـ ـي ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـح ــرك ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـحـ ـم ــات ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـتــي
ِّ
تـ ــذكـ ــر ح ـك ــوم ــات ـه ــا ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا إزاء
حـقــوق اإلن ـس ــان .وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،تعكف
حــركــة املـقــاطـعــة عـلــى نـشــر الــوعــي فــي هــذا
ً َّ
املـ ـج ــال .ف ـفــي  ،2014م ـث ــا ،عــل ـقــت بــويـنــس
آيـ ــرس ع ـقــد إن ـش ــاء مـحـطــة مـعــالـجــة امل ـيــاه
امل ـب ــرم م ــع ش ــرك ــة «م ـ ـكـ ــوروت» بـقـيـمــة 170
مليون دوالر بسبب الضغط الــذي مارسه
ناشطو املقاطعة ،واتـحــاد العمال املركزي
األرجنتيني ،والحركات االجتماعية ،الذين
احتجوا بأن مكوروت كانت تسعى لتصدير
السياسات املائية التمييزية التي تمارسها
على الشعب الفلسطيني .ومن االنتصارات
الكبيرة األخــرى في أميركا الالتينية إلغاء
الصفقة املبرمة مع شركة «إلبيت سيستمز»
في أعقاب االحتجاج على دور الشركة في
بـنــاء ج ــدار الـفـصــل اإلســرائـيـلــي وعالقتها
الوثيقة بالجيش اإلسرائيلي.
ولكن في املقابل ،ال تزال املقاطعة األكاديمية
في مراحلها املبكرة ،إذ لم تقطع أي جامعة
أميركية التينية أو جمعية أكاديمية كبرى

(يستند هــذا املقال الــى ورقــة سياساتية نشرت
فــي «الـشـبـكــة :شـبـكــة الـسـيــاســات الفلسطينية»
تحت عنوان :تحول أميركا الالتينية الى اليمني:
آثاره على فلسطني)
*عضو سياساتية في الشبكة :شبكة
السياسات الفلسطينية ومحاضرة في مؤسسة
جيتوليو فارغاس في ساو باولو ،البرازيل

حني يخدم األميركي وربيبته إسرائيل .هي
ضد التدخل الذي يدعم الشعب الفلسطيني
ع ـبــر م ـســاعــدة م ـقــاوم ـتــه ب ــامل ــال وال ـس ــاح،
وهــي ضد التدخل في سوريا الــذي يواجه
ً
اإلرهـ ـ ـ ــاب واألطـ ـ ـم ـ ــاع ال ـت ــرك ـي ــة ،فـ ـض ــا عــن
اإلسرائيلية.
وهي كذلك في لبنان ،ال تريد سندًا ملقاومته
بوجه إسرائيل.
وفي العراق ،األمر عينه .فال تقبل األنظمة
ً
إيــاهــا تــدخــا ضــد سقوط بـغــداد وتحويل
الـ ـ ـع ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا وامل ـن ـط ـق ــة إل ـ ــى خ ــاف ــة
م ـت ــوح ـش ــة ،فـ ــي سـ ـي ــاق م ـ ـشـ ــروع أم ـي ــرك ــي
يعتمد هــذه الـخــافــة كـقــاعــدة انـطــاق إلــى
الـ ـق ــوق ــاز والـ ـشـ ـيـ ـش ــان ،وم ـس ـل ـمــي روس ـي ــا
االت ـح ــادي ــة ومـسـلـمــي ج ـم ـهــوريــة االت ـحــاد
ً
الـســوفـيــاتــي ال ـســاب ـقــة ،وصـ ــوال بـعــدهــا أو

معها إلى مسلمي الصني.
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا نـ ـسـ ـتـ ـشـ ـه ــد بـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،ع ـ ـ ــادل الـ ـجـ ـبـ ـي ــر ،فـ ــي م ـن ـتــدى
بروكسل ،حني قال« :سنهزمهم كما هزمنا
العروبيني بقيادة عبد الناصر وكما هزمنا
ال ـس ــوف ـي ــات ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان» ،وذل ـ ــك عند
حديثه عن «محور املقاومة».
بـنـ ً
ـاء عليه ،فكل تــدخــل يــرمــي إلــى مواجهة
ه ــذا املـخـطــط ،يـثـيــر «مـشــاعــرهــم الـقــومـيــة»
باعتباره أعجمي الهوية من جهة ،ومذهبيًا
مــن جهة أخ ــرى .أمــا فــي زمــن عبد الناصر،
وح ـ ــاف ـ ــظ األسـ ـ ـ ـ ــد ،فـ ـق ــد أثـ ـ ـ ــار «مـ ـش ــاع ــره ــم
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ع ــرب ــي الـ ـه ــوي ــة.
التكتيك متغير ،والهدف ثابت ،إنه التماهي
الكامل مع أعداء األمة.
* سياسي لبناني

تعزيز الحقوق الفلسطينية
جـ ــاء اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة امل ـع ـن ـيــة بـمـمــارســة
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة
ل ـل ـت ـص ــرف الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ــأمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فــي
مـطـلــع ه ــذا ال ـعــام فــي ن ـي ـكــاراغــوا ،مـحــاولــة
إلع ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى دور ال ـح ـك ــوم ــات
الـيـســاريــة للقضية الفلسطينية وتوحيد
الـجـهــود وتـعــزيــز ال ـت ـعــاون بــن الـجــالـيــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ــي أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة مــن
أجــل إنـهــاء االحـتــال والــدفــاع عــن الحقوق
املـشــروعــة للشعب الفلسطيني .ولـكــن مع
تـحــول املـنـطـقــة إل ــى الـيـمــن ،تـبــرز الحاجة
إلــى تعزيز الـحــركــة املــؤيــدة للفلسطينيني
ف ـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى
ُ
يحرم
الشعبي ،ليس فقط ألن هذا التحول
َ
الحركة حلفاء ها على املستوى الحكومي،
ٌ
بل ألن الحركة قــادرة على تحدي املصالح
االقتصادية اإلسرائيلية في املنطقة ،األمر
الذي لم تفعله حتى الحكومات اليسارية.
ومــن األهمية بمكان بالنسبة إلــى الحركة
املــؤديــة للفلسطينيني أن تشرع فــي وضع
أول ــوي ــاتـ ـه ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى ج ــدول
أعمال األحزاب اليسارية.
ل ـطــاملــا كـ ــان ل ـل ـش ـتــات الـفـلـسـطـيـنــي ـ ـ ـ عـلــى
امل ـس ـت ــوي ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي والـ ـ ـف ـ ــردي ـ ـ ـ ٌ
دور
مـهــم فــي الـسـعــي مــن أج ــل ح ـقــوق اإلن ـســان
الفلسطيني وتقرير املصير .فاألميركيون
الالتينيون املنحدرون من أصل فلسطيني
ه ــم األق ـ ــدر ع ـلــى رف ــع م ـس ـتــوى ال ــوع ــي في
م ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــم إزاء الـ ــوضـ ــع ال ـ ــراه ـ ــن فــي
فـلـسـطــن .وه ــم يـحـتــاجــون فــي سـبـيــل ذلــك
إلى العمل خارج شبكاتهم العرقية ،وإقامة
عـ ــاقـ ــات أقـ ـ ــوى ب ــالـ ـح ــرك ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
املحلية.

