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فلسطينيون في الشتات و مقاومة متجددة

ــر  لقــد كان ملــف العــدد املقــرر ســلًفا هــو الوجــود الفلســطيني فــي الشــتات، عب
قــراءة اجلاليــات الفلســطينية، وتاريخهــا، وواقعهــا، فــي عــدد مــن دول العالــم وقاراتــه. 
وهــذا امللــف جــزء مــن طمــوح أوســع لــدى »شــؤون فلســطينية« لالســتمرار بتغطيــة 
أماكــن الوجــود الفلســطيني عاملًيــا، ومــن اخملطــط اســتمرار التعامــل مــع هــذا امللــف 
ــة  ــه بالتجرب ــد ل ــا تأك ــذا م ــلًفا، وه ــة س ــم اجملل ــدرك طاق ــة. وي ــداد املقبل ــي األع ف

العمليــة، صعوبــة توثيــق جتــارب اللجــوء والشــتات الفلســطيني. 

ــهادات  ــرب لش ــو أق ــطينية، ه ــات« الفلس ــأن »اجلالي ــدد بش ــذا الع ــه ه ــا تضمن إّن م
ــا متثــل  شــخصية، ولتوثيــق جتــارب جلــوء مــن منظــور مــن عاشــوها، دون االدعــاء أنّه
توثيًقــا علمًيــا شــاماًل. وهــي إســهام فــي جهــد أكبــر يحتــاج إلــى املزيــد مــن العمــل 
ــاالت  ــض املق ــم. بع ــول العال ــطينيني ح ــل الفلس ــود والعم ــة الوج ــق ومتابع لتوثي
ــل  ــن العم ــد م ــل املزي ــن أج ــا م ــدد مت تأجيله ــي الع ــرها ف ــا نش ــي كان مخطًط الت
ــدة.  ــى اســتيفائها، فضــاًل عــن اســتمرار اجلهــد الســتقطاب مقــاالت أخــرى جدي عل
ــاذج  ــاط من ــى التق ــل عل ــطينية« العم ــؤون فلس ــن »ش ــدد م ــذا الع ــاول ه ــذا نح له
ــات  ــا والوالي ــم، فــي أوروب ــات الفلســطينية وفواعلهــا، حــول العال مــن حضــور اجلالي
ــدا وروســيا، وتشــيلي ومصــر، وهــي منــاذج نفتــح  ــة، والســويد وكن املتحــدة األميركي

ــاب أمــام متابعــة أوســع لهــذا املوضــوع.  مــن خاللهــا الب

ــن  ــطينية«، يقون ــؤون فلس ــن »ش ــدد م ــذا الع ــه ه ــدر في ــذي يص ــت ال ــي الوق ف
الكنيســت ســطوة املســتوطنني، وتيــار الصهيونيــة الدينيــة حتديــًدا، علــى النظامــني 
السياســي واألمنــي اإلســرائيلي، وعلــى األراضــي احملتلــة عــام 1967، مبــا يشــمل تولــي 
قــادة االســتيطان الســلطة علــى املؤسســات العســكرية، مــا يعــد إعالنـًـا إســرائيلًيا 

ــي. ــروع الصهيون ــا املش ــتوطنني، يخدمه ــة للمس ــن دول ــا ع صريًح

فلســطينًيا، اســتمرت حالــة االشــتباك فــي الضفــة الغربيــة خــالل األشــهر املاضيــة، 
وانتقلــت مــن جنــني ونابلــس، إلــى رام اهلل والقــدس، وصــواًل إلــى اخلليــل فــي جنــوب 
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الضفــة احملتلــة، وبــرزت مجموعــات عريــن األســود، كتجربــة مقاومــة عابــرة للفصائــل، 
اســتطاعت جمــع الشــعب الفلســطيني، واخلــروج مــن نطاقــات االســتقطاب الضيقة 

هنــا وهنــاك، بعــد أن كانــت كتيبــة جنــني قــد ظهــرت قبــل ذلــك. 

ترافقــت هــذه التحــوالت البنيويــة بحــراك مهــم لصالــح القضيــة الفلســطينية فــي 
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة، بتبنــي اللجنــة الرابعــة قــرارًا يطلــب مــن محكمــة 
العــدل الدوليــة فتــوى حــول أســئلة مركزيــة هــي: »كيــف تؤثــر سياســات إســرائيل 
وممارســاتها علــى الوضــع القانونــي لالحتــالل؟ ومــا اآلثــار القانونيــة املترتبــة علــى هــذا 
الوضــع بالنســبة جلميــع الــدول واألمم املتحــدة؟«، وســط تأييــد 98 دولــة لهــذا القــرار. 

ــا واســًعا مــع القضيــة الفلســطينية، ونبــذًا إلســرائيل  كمــا شــهدت قطــر، تضامنً
وللتطبيــع معهــا علــى هامــش كأس العالــم، وتصــف مديــرة االتصــال فــي الفيفــا، 
ــي  ــطيني ف ــور الفلس ــة، احلض ــي ثلجي ــطيني، هن ــوي فلس ــب نس ــدة أول منتخ وقائ
ــي  ــطني ه ــع أن فلس ــعر اجلمي ــور أش ــذا احلض ــر أن ه ــر، وتعتب ــر بالكبي ــال قط موندي
ــول  ــالم ح ــائل إع ــه وس ــدت علي ــا أك ــذا م ــم، وه ــي كأس العال ــم 33 ف ــب رق املنتخ

ــالل.  ــة االحت ــم، منهــا صحــف دول العال

إن احلضــور الفلســطيني، دولًيــا، ليــس حدثـًـا عابــرًا، وال هــو حلظــة رومنســية آنيــة، بــل 
يرتبــط باالنتشــار الواســع للفلســطينيني ومناصريهــم حــول العالــم، وهــذا مــا جعــل 
مــن الشــتات الفلســطيني، واجلاليــات املنتشــرة حــول العالــم، فواعــل مؤثــرة وروافــع 

مســتدامة للحضــور الفلســطيني الدولــي. 
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