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شــهَدت الواليــات املتحــدة األميركيــة، فــي الســنوات األخيــرة تطــورات فــي أنشــطة 
التضامــن مــع فلســطني والفلســطينيني، وهــذا يعــود لتحــوالت فــي املشــهد 
السياســي والثقافــي واالجتماعــي األميركــي مــن جهــة، وحتــوالت فــي البنيــة واحلضــور 

ــات املتحــدة مــن جهــة أخــرى،  الفلســطيني فــي الوالي

إذ يبــرز اجليــل اجلديــد مــن الفلســطينيني فــي الواليــات املتحــدة، خاصــة مــن الطلبــة 
اجلامعيــني، كجيــل يتبنــى القضيــة الفلســطينية بوعــي عــاٍل وبخطــاب يقــوم علــى 
ــه  ــة، وامتدادات ــه األميركي ــل مواطنت ــذا اجلي ــتخدم ه ــي. يس ــكل أساس ــة بش العدال
االجتماعيــة داخــل اجملتمــع األميركــي، علــى عكــس األجيــال األولى مــن املهاجريــن التي 
كانــت تبحــث عــن التأقلــم أوالً. مــا يقــود حلضــور متصاعــد للقضيــة الفلســطينية 

علــى أجنــدات وبرامــج األحــزاب واملؤسســات. 

بــات عامــُة اجلمهــور األميركــي مطلعــاً، بفضــل وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعي 
البديلــة، علــى حجــم الظلــم الواقــع علــى الفلســطينيني، جــراء االحتــالل ومــا ينتــج 
عنــه. غيــر أن هــذا احلضــور للقضيــة الفلســطينية، لــم يقــد بعــد إلــى قوة سياســية 

. منظمة

يحــاول قــادة العمــل اجلماعــي الفلســطيني وحركــة التضامــن املتناميــة مــع 
فلســطني فــي الواليــات املتحــدة، أن تصبــح برامجهــم أحــد احملــركات احلاضــرة للتغيير 
فــي السياســة األميركيــة، رغــم التأثيــر املركــزي لالســتثمارات واملصالــح الراســخة 

فــي هــذه السياســة.

ــع  ــطني وموق ــع فلس ــن م ــة التضام ــور حرك ــى تط ــهادة إل ــذه الش ــي ه ــرق ف أتتط
الفلســطينيني فــي الواليــات املتحــدة، وتســتعرض أدوات وفــرص تعزيــز التواصــل بــني 
ــار  ــي إط ــة، ف ــاالت االجتماعي ــاب النض ــدة وأصح ــات املتح ــي الوالي ــطينيني ف الفلس

ــر. ــة أكب ــدوى وفعالي ــرٍق ذات ج ــة بط ــر والعدال ــر املصي ــة وتقري ــل احلري ــعي لني الس

 * رئيس املؤسسة الفلسطينية األميركية للسالم، عضو اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي األميركي في والية أيوا.

الفلسطينيون في الواليات املتحدة: مأسسة احلضور والتأثير

»شهادة شخصية«
جوني ضبيط*
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الفلسطينيون في الواليات المتحدة: مأسسة الحضور والتأثير  »شهادة شخصية«

ــات  ــزاب واملؤسس ــل األح ــطني داخ ــم فلس ــاً، كان لدع ــرين عام ــن عش ــر م ــل أكث قب
ــي،  ــب السياس ــي، أو املنص ــع الوظيف ــارة املوق ــل خلس ــد تص ــة، ق ــية تكلف السياس
ــب  ــي قل ــة ف ــزي، خاص ــكل مرك ــرة بش ــطينية حاض ــة الفلس ــوم، فالقضي ــا الي أم

ــم.  ــي احلاك ــزب الدميقراط ــات احل مؤسس

فــي الســنوات األخيــرة، أنشــط فــي اللجنــة املركزيــة للحــزب الدميقراطــي فــي واليــة 
ــنوات،  ــذه الس ــالل ه ــة، وخ ــي الوالي ــي ف ــزب الدميقراط ــج احل ــؤول برنام ــوا، كمس أي
اســتطعنا إدخــال العديــد مــن البنــود الهامــة علــى برنامــج احلــزب مثــل إعــادة فتــح 
ــب،  ــل أبي ــى ت ــة إل ــفارة األميركي ــادة الس ــدس، وإع ــي الق ــة ف ــة األميركي القنصلي
وإعــادة فتــح مكتــب منظمــة التحريــر فــي واشــنطن، وصــوالً لنقــاش إقامــة الدولــة 

ــودة. ــق الع ــطينية وح الفلس

يأتــي نشــاطي كجــزء مــن نشــاط اجلاليــة الفلســطينية املنظــم، إذ أصبحــت اجلاليــة 
ــاتها  ــا مؤسس ــت له ــاً، وأصبح ــر تنظيم ــدة أكث ــات املتح ــي الوالي ــطينية ف الفلس
ــة  ــرس ووزارة اخلارجي ــاء الكونغ ــة وأعض ــع الساس ــات م ــي اجتماع ــا ف ــي متثله الت
ــن  ــرات م ــل العش ــن قب ــة م ــادات قوي ــاط بانتق ــل مح ــذا عم ــض، وه ــت األبي والبي
ــعب  ــاه الش ــة جت ــرائيلية العنصري ــات اإلس ــاندين للسياس ــرس املس ــاء الكونغ أعض
الفلســطيني. فعلــى ســبيل املثــال، وجهــت دعــوة لــي، ضمــن ثمانيــة قــادة 
فلســطينيني وأميركيــني، لالجتمــاع مبستشــار األمــن القومــي جيــك ســولفان، فــي 
ــارة الرئيــس األميركــي جــو  البيــت األبيــض فــي الســادس مــن متــوز املاضــي، قبــل زي
بايــدن للمنطقــة ولفلســطني بخمســة أيــام، تباحثنــا عــدة قضايــا هامــة فــي هــذا 

ــطني. ــص فلس ــا يخ ــاً، مب ــوار الحق ــتكمال احل ــى اس ــا عل ــاع، واتفقن االجتم

نؤكــد كقــادة فلســطينيني فــي الواليــات املتحــدة، وفــي كل اجتماعاتنــا مــع 
ــا  ــن أي قضاي ــا ع ــة لدين ــل أهمي ــطينية ال تق ــة الفلس ــى أن القضي ــيني، عل السياس
ــي  ــطينيني ف ــه الفلس ــة تواج ــية أميركي ــى سياس ــة أو حت ــة أو اقتصادي اجتماعي

ــدة. ــات املتح الوالي

وهنــا، أود أن أشــارك بعــض قصــص النجــاح الفلســطينية علــى الســاحة األميركيــة، 
التــي أدت باجملمــل إلــى إحــداث التغييــر: 

اجمللــس الفلســطيني فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة: لعــب اجمللــس دوراً هامــاً - 
فــي إيصــال الصــوت الفلســطيني إلــى صنــاع القــرار، وألعضــاء الكونغــرس وكبار 
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املســؤولني احلكوميــني واحلزبيــني بشــكل محــدد، مــن خــالل اجتماعــات دائمــة، 
ــة  ــي وزارة اخلارجي ــؤولني ف ــع املس ــات م ــح نقاش ــى فت ــس عل ــل اجملل ــث يعم حي
األميركيــة، والتنســيق مــع مؤسســات داعمــة للحــق الفلســطيني، خاصــة تلــك 
ــة  ــائل الداعم ــن الرس ــد م ــراق العدي ــى إب ــس عل ــل اجملل ــات. عم ــة باألقلي املرتبط
للحــق الفلســطيني إلــى أعضــاء الكونغــرس، وقــام بجمــع اآلالف مــن التواقيــع 

علــى هــذه الرســائل، أمــا أهــم نشــاطات اجمللــس:

ــام •  ــطينية لع ــادئ الفلس ــمي للمب ــان الرس ــاء البي ــم وإنش ــي تنظي ــهام ف اإلس
2020، حيــث متــت املوافقــة علــى هــذه الوثيقــة والتوقيــع عليهــا مــن قبــل قــادة 

ــرى. ــة الكب ــع املنظمــات الفلســطينية األميركي وأعضــاء جمي

إصــدار عريضــة واســعة االنتشــار لدعــوة أعضــاء مجلــس الشــيوخ لوقــف الضم • 
اإلســرائيلي غيــر القانونــي للضفــة الغربية.

إصــدار عريضــة دعــت للتصويــت بالرفــض علــى منــح 38 مليــاراً مــن الضرائــب • 
األميركيــة إلســرائيل علــى مــدى الســنوات العشــر القادمــة.

إرســال رســالة إلــى الســيناتور بيرنــي ســاندرز، نيابــة عــن جمهــور الفلســطينيني • 
األميركيــني، تســتعرض القضايــا ذات األهميــة القصــوى جملتمعنــا.

ــة •  ــطينية األميركي ــات الفلس ــع املؤسس ــه جمي ــترك وقعت ــان مش ــدار بي إص
ــطينية  ــة الفلس ــث اجلالي ــس، ويح ــب الرئي ــاندرز ملنص ــي س ــد بيرن ــرى، يؤي الكب

ــه. ــم حملت ــى دع ــة عل األميركي

إصدار وتعميم بيان بشأن مقتل جورج فلويد أواخر أيار/ مايو 2020.• 

إصــدار وتعميــم بيــان مشــترك حــول مــا يســمى بـ»صفقــة القــرن« إلدارة الرئيــس • 
األميركــي الســابق دونالــد ترامــب.

إصــدار وتعميــم رســائل فــي الكونغــرس حتــث إدارة ترامــب علــى تقــدمي املســاعدة • 
اإلنســانية الالزمــة للفلســطينيني، إبــان تفشــي كوفيــد-19 فــي األراضــي احملتلــة. 

إذ حملــت العريضــة 11584 رســالة مت إرســالها إلــى الكونغــرس.

إقــرار اجمللــس دعــم أربعــة عشــر مرشــحاً للكونغــرس خــالل حملــة االنتخابــات • 
ــرة، إذ عمــل اجمللــس بشــكل واضــح مــع حمالتهــم  النصفيــة للكونغــرس األخي
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االنتخابيــة، وهــذا مــا ســينعكس إيجابــاً علــى احلضــور الفلســطيني فــي 
ــام  ــى قي ــارة إل ــع اإلش ــر، م ــة عش ــحني األربع ــاح املرش ــل جن ــي ظ ــرس، ف الكونغ

ــحني. ــؤالء املرش ــقاط ه ــادة إلس ــة مض ــي بحمل ــي الصهيون اللوب

ــطينية -  ــة الفلس ــز اجلالي ــب مرك ــة: لع ــطينية األميركي ــة الفلس ــز اجلالي مرك
األميركيــة دوراً رئيســياً فــي نشــر القضيــة الفلســطينية مــن خــالل نشــاطات 
ــمية  ــا تس ــي كان آخره ــة، والت ــة واجملتمعي ــة والتعليمي ــة الثقافي ــز اخملتلف املرك
ــق  ــارع طري ــي بش ــة نيوجيرس ــي والي ــون ف ــة باترس ــي مدين ــي ف ــارع الرئيس الش

ــة. ــى البلدي ــام مبن ــطيني أم ــم الفلس ــع العل ــاً رف ــطني، وأيض فلس

ــة -  ــي الهيئ ــو ف ــت كعض ــطيني: عمل ــي الفلس ــي األميرك ــدن التآخ ــع م جتم
ــدن  ــع مل ــيس جتم ــى تأس ــنطن عل ــي واش ــة ف ــي العاملي ــة التآخ ــة ملؤسس اإلداري
التآخــي األميركــي الفلســطيني، ونشــر القضيــة الفلســطينية، ودعــم املشــاريع 
املشــتركة التعليميــة والرياديــة الصغيــرة واملشــاريع اخملتلفــة بــني خمــس مــدن 
ــلفيت  ــس وس ــم ونابل ــت حل ــة رام اهلل وبي ــا مدين ــطينية، منه ــة وفلس أميركي
وقلقيليــة. قــام الطرفــان بعقــد مؤمتــر حضــره الوزيــر أحمــد عســاف، ولفيــف مــن 
رؤســاء البلديــات الفلســطينية، ومســؤولون مــن احلركــة العامليــة للدبلوماســية 
ــات األميركيــة.  العامــة والتآخــي فــي واشــنطن، وعــدد مــن رؤســاء وأعضــاء البلدي

حتالــف املنظمــات اجملتمعيــة الفلســطينية األميركيــة: خــالل اجتمــاع عقــد في 	 
ــف  ــالق حتال ــن إط ــن ع ــل 2014، أعل ــان/ أبري ــي نيس ــيكاغو، ف ــوي بش ــة إلين مدين
ــف  ــذا التحال ــدف ه ــث يه ــة.. حي ــطينية األميركي ــة الفلس ــات اجملتمعي املنظم
ملعاجلــة القضايــا الفلســطينية قــي الواليــات األميركيــة وتعزيــز العمــل اجلماعــي 

والتحالــف لنشــر القضيــة الفلســطينية بشــكل أفضــل.

مت تدشــني االئتــالف فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2013 عندمــا اجتمــع ممثلــو أكثــر مــن 
10 منظمــات مجتمعيــة أساســية فــي فيرجينيــا وأقامــوا حفــل اســتقبال مــع رؤســاء 

ــاركون  ــب املش ــة. رح ــطينية األميركي ــة والفلس ــة العربي ــر احلكومي ــات غي املنظم
ــي  ــاد األميرك ــن االحت ــني ع ــالف ممثل ــات االئت ــت اجتماع ــف. جمع ــذا التحال ــالق ه بإط
لــرام اهلل، وجمعيــة ديــر دبــوان اخليريــة، وجمعيــة بيــت حلــم، وجمعيــة لفتــا، وجمعيــة 
ــا،  ــة بيتوني ــة، وجمعي ــن اخليري ــل الرحم ــة خلي ــدة، وجمعي ــة املتح ــة األميركي الطيب
وجمعيــة بيتــني، ومنظمــات مجتمعيــة أخــرى. أعربــت هــذه اجملموعــة األساســية عــن 
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ــة  ــة املطــاف غالبي أملهــا فــي توســيع التحالــف فــي املســتقبل ليشــمل فــي نهاي
منظمــات اجلاليــة الفلســطينية األميركيــة فــي الواليــات املتحــدة٫ وتبنــت اجملموعــة 
األساســية مــن املنظمــات أيضــاً وثيقــة عمــل حتــدد أهــداف التحالــف ومســؤوليات 

املنظمــات األعضــاء فيــه.

املؤسســة الفلســطينية األميركيــة للســالم: منظمــة وطنيــة تأسســت عــام - 
2000 وتعمــل مــن أجــل الســالم فــي الشــرق األوســط. أنشــئت ســعياً للتواصــل 

ــاد  ــطينية، باالعتم ــة الفلس ــات القضي ــه بحيثي ــي ووضع ــور األميرك ــع اجلمه م
علــى احلقائــق واإلحصــاءات املتعلقــة بالســالم، ســعياً لتكويــن قــوة قــادرة علــى 

حشــد الدعــم الشــعبي بــني املواطنــني األميركيــني.

ــادة األرض  ــك إع ــي ذل ــا ف ــتقلة، مب ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــة بإقام ــن املؤسس تؤم
ــدول  ــع ال ــلمي م ــش الس ــعبها، والتعاي ــة ش ــم وحماي ــي احلك ــق ف ــني، واحل والالجئ

ــا. ــاورة له اجمل

ــع  ــي وض ــاهموا ف ــن س ــركان الذي ــطينيني األمي ــن الفلس ــد م ــاك العدي ــا أن هن كم
فلســطني علــى اخلارطــة السياســية فــي الواليــات املتحــدة وينشــط منهــم حاليــاً:

رشيدة طليب	 

عضــو فــي الكونغــرس األميركــي، تصــف نفســها بكلماتهــا »أم تعمــل مــن أجــل العدالــة 
ــر  ــي تغيي ــاعدة ف ــخ للمس ــغفها الراس ــاس ش ــا أس ــران هم ــا الصغي ــع«، ولديه للجمي
ــة  ــت، وهــي االبن ــدت ونشــأت فــي ديتروي ــني 14 طفــالً، ول ــرى ب ــاة لأفضــل. هــي الكب احلي
الفخــورة ألبويــن فلســطينيني مهاجريــن وأصبحــت أول عضــوة فــي الكونغــرس األميركــي.

كانــت مــن أشــد املنتقديــن إلدارة ترامــب ودعــت إلــى عزلــه. فــي الشــؤون اخلارجيــة، 
ــة  ــاعدة األميركي ــاء املس ــى إنه ــت إل ــرائيلية، ودع ــة اإلس ــدة احلكوم ــدت بش انتق

ــات. ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب االس ــة وس ــة املقاطع ــم حمل ــرائيل، ودع إلس

زها حسن	 

ــالم  ــي للس ــة كارنيغ ــي مؤسس ــة ف ــان وزميل ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــة ف محامي
الدولــي. تركــز أبحاثهــا علــى الســالم الفلســطيني اإلســرائيلي، واســتخدام اآلليــات 
ــات  ــة للوالي ــة اخلارجي ــية، والسياس ــركات السياس ــل احل ــن قب ــة م ــة الدولي القانوني
ــي األول  املتحــدة فــي املنطقــة. شــغلت ســابقاً منصــب املنســق واملستشــار القانون
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لفريــق التفــاوض الفلســطيني أثنــاء محاولــة فلســطني احلصــول علــى عضويــة األمم 
املتحــدة، وكانــت عضــواً فــي الوفــد الفلســطيني إلــى احملادثــات االستكشــافية التــي 

ــي 2011 و2012. ــني عام ــة ب ــة الرباعي ــا اللجن رعته

حنا حنانيا	 

طبيــب أســنان ولديــه مكتــب موســع فــي وودبريــدج، فيرجينيــا. فــي عــام 2002 تخــرج 
مــن معهــد لزراعــة األســنان وحصــل علــى زمالــة فــي املؤمتــر الدولــي منــذ التخــرج، 
ــو  ــاً عض ــو أيض ــان. وه ــوق اإلنس ــات حق ــدى منظم ــس إدارة إح ــي مجل ــواً ف كان عض
مجلــس إدارة املؤسســة املســكونية ملســيحيي األراضــي املقدســة HCEF وجلنــة العمل 
ــي  ــاد األميرك ــابق لالحت ــس الس ــو الرئي ــا ه ــدة، حناني ــون اجلدي ــي للديوميني السياس
ــي  ــواً ف ــا زال عض ــة( وم ــطينية أميركي ــة فلس ــر منظم ــطني )أكب ــي رام اهلل، فلس ف
ــة  ــات األميركي ــالف املنظم ــكيل ائت ــرة تش ــه األخي ــني إجنازات ــن ب ــا. وم ــس إدارته مجل
الفلســطينية فــي جميــع أنحــاء البــالد. يتمتــع حنانيــا بخبــرة فــي مجــاالت سياســية 

متنوعــة ومتكــن مــن إدخالهــا فــي مجتمعــه.

خليل جهشان	 

ناشــط ومعلــق إعالمــي فلســطيني أميركــي. يشــغل حاليــاً منصــب املديــر التنفيــذي 
للمركــز العربــي فــي واشــنطن العاصمــة، وهــو مؤسســة فكريــة غيــر ربحيــة تركــز 
ــي  ــني عام ــط. ب ــرق األوس ــي الش ــدة ف ــات املتح ــة للوالي ــة اخلارجي ــى السياس عل
ــة  ــي جامع ــات ف ــة واللغ ــات الدولي ــي الدراس ــراً ف ــان محاض  2004 و2013، كان جهش

 Seaver College Washington DC. واملدير التنفيذي لبرنامج Pepperdine

ــب الرئيــس التنفيــذي للجنــة األميركيــة  فــي الســابق، شــغل جهشــان منصــب نائ
العربيــة ملكافحــة التمييــز )ADC( ومديــر فــرع الشــؤون احلكوميــة التابع لهــا، والرابطة 

الوطنيــة لأميركيــني العــرب. 

طــوال حياتــه املهنيــة، شــغل العديــد مــن املناصــب القياديــة فــي املنظمــات العربيــة 
األميركيــة، مبــا فــي ذلــك نائــب رئيــس اللجنــة األميركيــة للقــدس، ورئيــس الرابطــة 
ــة  ــة خريجــي اجلامعــات العربي ــي جلمعي ــر الوطن ــني العــرب، واملدي ــة لأميركي الوطني
ــة  ــيكاغو وجامع ــة ش ــق جامع ــي ملح ــة ف ــة العربي ــي اللغ ــر ف ــة، ومحاض األميركي
ــس إدارة  ــي مجال ــاً ف ــان أيض ــل جهش ــوي. عم ــتون، إلين ــي إيفانس ــترن ف ــورث وس ن

ــد مــن املنظمــات. ومجالــس استشــارية للعدي
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سامية بحور	 

مختصــة فــي الشــؤون التنظيميــة واحلكوميــة، شــغلت مواقــع بيروقراطيــة رفيعــة، 
حصلــت علــى شــهادة تقديــر خلدمتهــا املتفانيــة لشــعب مقاطعــة فيرفاكــس، وهــي 
ــات  ــف املنظم ــذي( حتال ــكرتير التنفي ــس إدارة )الس ــو مجل ــارك وعض ــس مش مؤس
األميركيــة الفلســطينية، وكانــت رئيســة ADC فــي واشــنطن العاصمــة عــام 
ــرة  ــة البي ــاً جلمعي ــب رئيس ــرأة تنتخ ــامية أول ام ــت س ــام 2004 أصبح ــي ع 2007، وف

الفلســطينية، ســاهمت ســامية فــي جنــاح اللجنــة الليليــة للمرشــحني األميركيــني 
ــة  ــادة اجملتمعي ــزة القي ــى »جائ ــت عل ــنوات، وحصل ــدة 10 س ــا مل ــمال فيرجيني ــن ش م
املتميــزة« مــن قبــل New Dominion PAC عــن خدمتهــا للمجتمــع العربــي األميركــي. 
ــس إدارة  ــو مجل ــت كعض ــي AAI، وعمل ــادة الوطن ــس القي ــي مجل ــاً ف ــت أيض وعمل
فــي فرقــة العمــل األميركيــة بشــأن فلســطني. ســامية هــي أيضــاً املؤســس 
ــام 1989  ــن ع ــة. م ــة التنفيذي ــي اللجن ــو ف ــطيني وعض ــي الفلس ــادي األميرك للن
ــة فــي  ــة األميركي ــة املســاعدة الطبي حتــى عــام 1991، مت انتخابهــا رئيســة للجمعي
واليــة ميشــيغان. كمــا مت انتخابهــا رئيســة العالقــات العامــة فــي الصليــب األحمــر 
األميركــي فــي مقاطعــة ســانت كليــر، ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة اإلجنــاز جونيــور 
مبقاطعــة ســانت كليــر، ورئيســة حملــة دعــم الطفــل جلمعيــة الشــبان املســيحيني. 
تشــغل اليــوم موقــع ســكرتيرة اجمللــس الفلســطيني فــي الواليــات املتحــدة، ورئيســة 

ــطينية. ــة الفلس ــات األميركي ــف املنظم ــس حتال مجل

جناة خليل	 

ــس  ــطيني، ورئي ــي الفلس ــرس األميرك ــي للكونغ ــس الوطن ــب الرئي ــغلت منص  ش
مجلــس املــرأة العربيــة للبحوث وصنــدوق التعليــم، والرئيــس الوطني ملنظمة الشــباب 
ــقاً  ــطينيات ومنس ــات الفلس ــاء األميركي ــاد النس ــس احت ــطينيROOTS ، ورئي الفلس

مشــاركاً للحــوار- مشــروع بــني النســاء اليهوديــات األميركيــات والفلســطينيات.

ــة  ــة والي ــن جامع ــة م ــاء النووي ــي الفيزي ــوراة ف ــة الدكت ــى درج ــل عل ــت خلي حصل
ــي  ــة ف ــذه الدرج ــى ه ــل عل ــرأة حتص ــت أول ام ــث كان ــون، حي ــاس، دينت ــمال تكس ش
الواليــة. شــاركت فــي العديــد مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة التــي عملــت مــن أجــل 
الســالم فــي الشــرق األوســط، وشــغلت ســابقاً عضويــة مجالــس إدارة العديــد مــن 
ــة  ــة للجن ــة التنفيذي ــة اللجن ــب عضوي ــى جان ــى بالســالم، إل ــي تعن املؤسســات الت
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التنســيق ألمريــكا الشــمالية للمنظمــات غيــر احلكوميــة بشــأن قضيــة فلســطني 
ــوار األول  ــر احل ــى مؤمت ــطيني إل ــد الفلس ــي الوف ــواً ف ــت عض ــدة. كان ــي األمم املتح ف
ــني  ــش ب ــالم«: التعاي ــى الس ــق إل ــرائيليني »الطري ــطينيني واإلس ــادة الفلس ــني الق ب
اإلســرائيليني والفلســطينيني، فــي جامعــة كولومبيــا. 1989؛ “أعطــوا الســالم فرصــة»: 
نســاء يتحدثــن، بروكســل بلجيــكا، مؤمتــر:  Jerusalem Link”تقاســم القــدس: عاصمة 
لدولتــني«، القــدس. كانــت أيضــاً عضــواً فــي الوفــد الرئاســي األميركــي إلــى توقيــع 
 Who’s Who“ اتفاقيــة طابــا للســالم فــي القاهــرة. مت إدراج د. خليــل مرتــني فــي ماركيــز
ــى  ــت عل ــي. حصل ــي األميرك ــع العرب ــي اجملتم of American Women” و Who’s Who ف
جائــزة Life Time Achievement مــن فريــق العمــل األميركــي حــول فلســطني وكذلــك 
جائــزة »الشــرف مــن اجلاليــة األميركيــة الفلســطينية« التــي منحهــا الوفــد العــام 

ــات املتحــدة. ــر الفلســطينية إلــى الوالي ملنظمــة التحري

عبد غولة	 

ولــد الســيد غولــة ونشــأ فــي شــيكاغو، إلينــوي، وحصــل علــى درجــة املاجســتير فــي 
العلــوم مــن معهــد إلينــوي للتكنولوجيــا، وبكالوريــوس العلــوم مــن جامعــة إلينــوي 
فــي شــيكاغو، وكلتاهمــا فــي الهندســة الكهربائيــة. مــن الناحيــة املهنيــة، يشــغل 
ــة  ــاالت الطاق ــي مج ــص ف ــتقل متخص ــي مس ــار هندس ــب مستش ــاً منص حالي
ــة  ــي وكال ــاً ف ــن 30 عام ــرب م ــا يق ــابقاً م ــل س ــم. عم ــة والتحك ــع واألمتت والتوزي
حكوميــة تابعــة للبلديــة، حيــث كان مديــراً ملشــاريع هندســية مباليــني الــدوالرات. كمــا 

ــة. ــد مــن املنظمــات الهندســية املهني كان نشــطاً فــي العدي

ــرق  ــي الش ــني ف ــي للناخب ــف األميرك ــة للتحال ــة التنفيذي ــي اللجن ــاً ف ــل حالي يعم
األوســط ورئيــس جلنــة املصادقــة، فــي التحالــف شــغل ســابقاً منصــب رئيــس جلنــة 
ــم  ــم وتثقيفه ــني وإعالمه ــجيل الناخب ــز تس ــي تعزي ــاعدة ف ــني للمس ــني الناخب متك

فــي التحالــف.

ــي إطــالق  ــة اجمللــس االستشــاري لعمــدة املقاطعــة، وســاهم ف كمــا يشــغل عضوي
ــس  ــي مجل ــابقاً ف ــل س ــد عم ــة«. وق ــم الكراهي ــز وجرائ ــاخن للتميي ــط الس »اخل

ــوي. ــة إلين ــة بوالي ــني اخلزين ــة ألم ــؤون اجملتمعي الش

غولــة عضــو مؤســس ورئيــس ســابق ورئيــس ســابق للجمعيــة العربيــة األميركيــة 
ــل  ــرى داخ ــب األخ ــن املناص ــد م ــد العدي ــني، وتقل ــني املعماري ــني واملهندس للمهندس
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تلــك املنظمــة، وأكمــل فترتــني كرئيــس، وانضــم إلــى مجلــس األمنــاء وشــغل منصــب 
رئيــس مجلــس اإلدارة ملــدة عامــني. لقــد عمــل علــى إنشــاء فصــول AAAEA وفصــول 
الطــالب فــي جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة وهــو يشــغل حاليــاً منصــب مديــر وطني.

ــة  ــة وثقافي ــة اجتماعي ــي منظم ــيكاغو، وه ــا- ش ــة لفت ــابق جلمعي ــس س ــو رئي وه
فلســطينية فــي شــيكاغو، وعمــل فــي مجلــس إدارتهــا ملــدة 14 عامــاً. كمــا ســاهم 
كمحــرر باللغــة اإلجنليزيــة فــي جريــدة األفــق العربي، وهــي مطبوعــة باللغتــني العربية 
واإلجنليزيــة، ووصلــت إلــى جمهــور واســع مــن اجملتمــع. وهــو عضــو أصيــل فــي مجلــس 

إدارة ائتــالف املنظمــات الفلســطينية األميركيــة.

ذياب مصطفى	 

رئيــس مركــز اجلاليــة الفلســطينية األميركيــة فــي كليفتــون، نيوجيرســي. كان مــن 
مؤسســي اجمللــس الفلســطيني فــي الواليــات املتحــدة، يعمــل مــن خــالل املركــز فــي 
كلينتــون، نيوجيرســي علــى دعــم املشــاريع التــي تتصــل بأبنــاء اجلاليــة الفلســطينية 
األميركيــة فــي واليــة نيوجيرســي، كمــا يســهم فيدعــم السياســيني الذيــن يقفــون 

مــع احلــق الفلســطيني.

مازن دولة	 

ــل  ــيكاغو، ويعم ــة ش ــي مدين ــي ف ــطيني األميرك ــادي الفلس ــة الن ــازن دول ــس م أس
ــى  ــة عل ــاء اجلالي ــز أبن ــل حتفي ــن أج ــة م ــطينية باملنطق ــة الفلس ــع اجلالي ــادي م الن

ــي.  ــي والرياض ــي والثقاف ــل السياس ــي العم ــراط ف االنخ

جون ضبيط 	 

ــرط  ــوا، وانخ ــة أي ــي والي ــكاتني ف ــة مس ــي كلي ــتاذاً ف ــل أس ــي، عم ــي وسياس أكادمي
فــي العمــل الدبلوماســي الشــعبي، مــن خــالل انتخابــه للعمــل فــي مؤسســة مــدن 

التآخــي العامليــة.

خــاض االنتخابــات البرملانيــة فــي واليــة أيــوا التــي يقطنهــا، ومت انتخابــه إلدارة مجلــس 
املــدارس ومجلــس محافظــة مســكاتني، حيــث أصبــح رئيســاً للمجلــس واحملافظــة، 
تالهــا انتخابــه فــي مجلــس إدارة مــدن التآخــي العاملــي. فــكان أول فلســطيني وعربــي 
منتخــب فــي هــذا اجمللــس العاملــي، ومــن ثــم انتخابــه كمســؤول دولــة فلســطني فــي 

هــذا اجمللــس.
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مت انتخابــه فيمــا بعــد فــي مجلــس إدارة اجمللــس الفلســطيني فــي الواليــات املتحــدة، 
وانتخــب لعضويــة اللجنــة املركزيــة للحــزب الدميقراطــي فــي واليــة أيــوا، ليتــم فيمــا 
بعــد اختيــاره للعمــل مــع فريــق الرئيــس املنتخــب بايــدن علــى السياســات اخلارجيــة، 

وخصوصــاً مــا يخــص فلســطني خــالل حملتــه االنتخابيــة.

ــام 2021،  ــة ع ــية األكادميي ــاس للدبلوماس ــود عب ــس محم ــزة الرئي ــى جائ ــل عل حص
ــاء  ــض رؤس ــى ببع ــي، التق ــرس األميرك ــاء الكونغ ــع أعض ــم م ــكل دائ ــل بش ويعم
ــدن،  ــي باي ــس احلال ــون، والرئي ــل كلينت ــا، وبي ــاراك أوبام ــل: ب ــدة مث ــات املتح الوالي

ــة.  ــحي الرئاس ــن مرش ــرة م ــة كبي ومجموع

ــارزاً  أســهم فــي تأســيس املؤسســة الفلســطينية األميركيــة للســالم، ولعــب دوراً ب
فــي إقامــة عالقــات توأمــة بــني املــدن الفلســطينية واألميركيــة. وقبــل عامــني، انضــم 
ــة  ــنطن العاصم ــي واش ــقيقة ف ــدن الش ــي للم ــري الدول ــس الفخ ــى اجملل ــط إل ضبي

حيــث ميثــل فلســطني.

خامتة

ــة  ــم القضي ــرق لدع ــس ط ــاك خم ــة، هن ــاحة األميركي ــي الس ــا ف ــى جتربتن ــاء عل بن
ــي  ــدم ف ــي تق ــة الت ــات املتناقض ــم، فاملعلوم ــتماع والتعل ــدأ باالس ــطينية، تب الفلس
ــة  ــب مناقش ــن الصع ــل م ــان، جتع ــن األحي ــر م ــي كثي ــطني، ف ــول فلس ــالم ح اإلع
ــن  ــق م ــز فري ــالل جتهي ــن خ ــة م ــذه القضي ــة ه ــم معاجل ــن امله ــة، م ــذه القضي ه
الفلســطينيني املتواجديــن علــى الســاحة األميركيــة، ممــن ميتلكــون القــدرات الالزمــة 

ــك.  لذل

الواليــات  170 منظمــة فلســطينية فــي  أكثــر مــن  2005، أصــدرت  فــي عــام 
املتحــدة، نــداًء إلــى اجملتمــع الدولــي للمطالبــة بتنفيــذ مبــادرات املقاطعــة وســحب 
ــطينيني. مت  ــد الفلس ــان ض ــوق اإلنس ــرائيل حلق ــاكات إس ــف انته ــتثمارات، لوق االس
التوقيــع علــى الدعــوة الفلســطينية األوليــة مــن قبــل ائتــالف واســع ضــم نقابــات 
ــوم  ــي، تق ــع املدن ــات اجملتم ــة ومنظم ــات ثقافي ــية وجمعي ــزاب سياس ــني وأح وأكادميي
هــذه املؤسســات بدعــم وتنظيــم العديــد مــن اإلجــراءات واحلمــالت، وقــد طــورت أداة 
ــا  ــتثماراتهم. علين ــة اس ــات ملراجع ــات واملؤسس ــراد واجلماع ــتثمار لأف ــص االس فح

ــة. ــذه احلرك ــي ه ــني ف ــون فاعل ــطينيني لنك ــل كفلس العم
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تتأتــى هــذه الفاعليــة أيضــاً مــن خــالل جلــب القضيــة الفلســطينية إلــى كل موقــع 
ــرار،  ــع ق ــه صان ــون في ــه ويك ــر في ــدة أن يؤث ــات املتح ــي الوالي ــطيني ف ــن للفلس ميك
ــب ضــرورة االنضمــام الفــردي واملؤسســاتي  ــى جان ــر فــي اإلعــالم. إل مــع حضــور أكب
للشــبكات الوطنيــة األميركيــة، وإقامــة حتالفــات قويــة مــع األقليــات اخملتلفــة لتكوين 
جماعــات ضغــط فاعلــة. بــدأت اجلاليــة تعمــل حتــى مــع بعــض األعضــاء اجلمهوريــني 
فــي الكونغــرس، فــال بــد مــن هــذا العمــل الهــام، وهــذا مــا بــدأ يتصاعــد منــذ حوالــي 
ــي  ــزب الدميقراط ــع احل ــل م ــي العم ــة ف ــادات اجلالي ــدأت قي ــا ب ــاً، عندم ــرين عام عش

الــذي شــهد حتــوالت لصالــح القضيــة الفلســطينية خــالل الســنوات املاضيــة.
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