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الفلسطينيون في الشتات: اجلاليات ومراكز التنظيم
لقاءات من االحتاد األوروبي وروسيا وكندا

فلسطينية«  »شؤون  تستضيف 
السابق  الرئيس  العدد،  هذا  في 
في  الفلسطينية  اجلاليات  الحتاد 
سر  وأمني  الرمحي،  مازن  أوروبا 
نصار،  نبيل  كندا  في  فتح  حركة 
روسيا  في  احلركة  سر  وأمني 
جتارب  على  لإلطالل  حمدي،  رامي 
والفصائل  واملؤسسات  اجلاليات 
األقاليم  هذه  في  الفلسطينية 

والدول.

 مقابلة وإعداد: وصال أبو عليا*

بدايات متفاوتة

رغــم احلضــور املبكــر للجاليــات فــي أوروبــا، 
وأميــركا الالتينيــة، وأميــركا الشــمالية، وروســيا، 
تفــاوت  التنظيميــة  أجســامها  ظهــور  أن  إال 

باالعتمــاد علــى كل ســياق. 

اجلاليــات  الحتــاد  الســابق  الرئيــس  يشــير 
ــا مــازن الرمحــي، إلــى أن  الفلســطينية فــي أوروب
مشــروع إنشــاء االحتــاد كان حاضــراً منــذ زمــن، إال 
أنــه لــم يخــرج إلــى النــور إال بعــد عــام 2009، إثــر 

ــه.  ــاوالت لتأسيس ــدة مح ع

يوضــح الرمحــي أن التأخــر باملشــروع جــاء بســبب احملــاوالت املتتاليــة ألن يكــون اجلســم 
ــر  ــد املؤمت ــتقطاب، فعق ــكال االس ــن أش ــكل م ــع ألي ش ــاً، ال يخض ــاً جامع متثيلي
ــة األولــى ورئاســة االحتــاد.  التأسيســي عــام 2011 الــذي انتخبــت فيــه الهيئــة اإلداري

ــور  ــى أن احلض ــح، إل ــة فت ــر حرك ــني س ــار، أم ــل نص ــير نبي ــدا، فيش ــي كن ــا ف أم
الفلســطيني تصاعــد بعــد النكســة، وكانــت طليعتــه مجموعــات طالبيــة قدمــت 
ــي  ــاك، وه ــطينية هن ــة الفلس ــة العربي ــيس اجلمعي ــى لتأس ــا أفض ــا، م ــن أملاني م
ــتوى  ــى مس ــاً عل ــب دوراً محوري ــت تلع ــا زال ــالد، م ــي الب ــطينية ف ــة فلس أول جمعي
ــة  ــم للجالي ــي ناظ ــم متثيل ــيس جس ــوادر تأس ــرت ب ــات، ظه ــي الثمانيني ــة. ف اجلالي
ــادرة مــن االحتــاد العــام لطلبــة فلســطني  ــت املب الفلســطينية التــي اتســعت، وكان

ــدن.  ــن امل ــد م ــي العدي ــدات ف ــدة وح ــكل ع ــدا، وش ــرع كن ــيس ف ــام بتأس ــذي ق ال
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ومــع عــام 1993، التقــت اجلمعيــة العربيــة الفلســطينية، واجلاليــة، ومت تأســيس البيــت 
الفلســطيني، كعنــوان مركــزي للجاليــة الفلســطينية فــي كنــدا، وقــد جــاءت هــذه 
اخلطــوة فــي ظــل التزايــد املّطــرد لتعــداد اجلاليــة بعــد حــرب اخلليــج الثانيــة. وبالتــوازي 
ــة  ــطينية املتخصص ــات الفلس ــرت املؤسس ــطيني، انتش ــت الفلس ــاء البي ــع إنش م

التــي تعمــل بتناغــم وتخصصيــة. 

وفــي روســيا، التــي تختلــف عــن أي دولــة أخــرى حســب أمــني ســر حركــة فتــح، رامــي 
حمــدي، الــذي نشــط فــي اجلاليــة الفلســطينية وتســلم القســم القانونــي فــي أول 
ــس  ــات التجني ــي البداي ــح ف ــم يت ــوفييتي ل ــاد الس ــإن االحت ــا، ف ــي له ــر تأسيس مؤمت
ــدأت  ــداً، ب ــام 1996 حتدي ــي ع ــام 1991، وف ــاد ع ــكك االحت ــد تف ــن وبع ــب، لك لأجان
ــر  ــد أول مؤمت ــطينية، وعق ــة الفلس ــواة اجلالي ــكلت ن ــية، فتش ــح اجلنس ــيا متن روس
ــل  ــذي تشــكّل مــن كل الطيــف الفلســطيني؛ ســواء فصائ تأسيســي عــام 2006، ال
منظمــة التحريــر، أو الفصائــل األخــرى، وكان أول رئيــس للجاليــة وفيــق الشــاعر، وهــو 

ــوم الروســية. ــة العل ــرأس قســماً فــي أكادميي ــي ي أول أكادميــي عرب

يضيــف حمــدي: »بحكــم أن حجــم روســيا كبيــر مــن حيــث اجلغرافيــا، حيــث تشــكل 
ثلــث الكــرة األرضيــة »مــن اليابســة«، اضطررنــا بعــد 2006 لتشــكيل ثــالث جاليــات 
غيــر اجلاليــة فــي موســكو، وكانــت علــى النحــو التالــي: جاليــة فــي اجلنــوب وأخــرى 

فــي الوســط والثالثــة فــي الشــمال«.

اجلاليات ودعم النضال الوطني

ــطيني،  ــي الفلس ــال الوطن ــم النض ــي دع ــات ف ــة اجلالي ــى أهمي ــي عل ــد الرمح يؤك
مشــيراً إلــى أن التقديــرات تشــير إلــى أن حوالــي 700 ألــف فلســطيني يعيشــون فــي 

ــر. القــارة، وهــذا عــدد كبيــر ومؤث

يأخــذ الرمحــي علــى عــدم إدمــاج اجليلــني الثالــث والرابــع فــي النضــال الوطنــي عبــر 
ــأ  ــن اخلط ــه م ــى أن ــداً عل ــوب. مؤك ــكل املطل ــات بالش ــة للجالي ــام التنظيمي األجس

احتــكار العمــل عبــر اجليلــني األول والثانــي. 

ويضيــف: »إن إحــدى اإلشــكاليات هــي كيــف نعــرّف أنفســنا، كنــت أنــا مــع تعريــف 
أننــا أوروبيــون مــن أصــول فلســطينية، ونتمتــع بكافــة احلقــوق فــي أوروبــا مبــا فيهــا 
ــا فــي أي انتخابــات، فيمــا آخــرون  التصويــت فــي البرملــان األوروبــي، ومــع ممارســة دورن
ــاق  ــاف مت االتف ــة املط ــي نهاي ــطينيون، وف ــا فلس ــنا بأنن ــرّف أنفس ــا أن نع ــوا علين قال

مقابلة العدد الفلسطينيون في الشتات: الجاليات ومراكز التنظيم
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ــام،  ــي النظ ــه ف ــت كتابت ــا مت ــذا م ــطينية، وه ــول فلس ــن أص ــون م ــا أوروبي ــى أنن عل
ــر«. ــك خلدمــة فلســطني بشــكل أكب وذل

ــات  ــر باخلالف ــب التأث ــى جان ــام، إل ــا باالنقس ــي أوروب ــات ف ــر اجلالي ــي بتأث ــر الرمح يق
داخــل منظمــة التحريــر نفســها، مــا قــاد االحتــاد للعمــل فــي املســاحات البعيــدة عــن 
اخلالفــات، مبــا يضمــن أن يكــون التركيــز كلــه علــى فلســطني. ويضيــف: »فــي أوروبــا 
ال يهتمــون بذلــك ونحــن أيضــاً، مــا يهــم هــو التركيــز علــى االحتــالل لــكل فلســطني 
الــذي ال مييــز بــني فلســطيني وآخــر حتــت إطــار الشــرعية ممثلــة مبنظمــة التحريــر، لــذا 
أنشــأنا االحتــاد العــام للجاليــات للدفــاع عــن حقــوق شــعبنا ولتعريــة هــذا االحتــالل، 

باتــت الشــعوب األوروبيــة متعاطفــة معنــا أكثــر«.

ــا  ــي أوروب ــا ف ــن أن تخدمن ــي ميك ــا الت ــن القضاي ــر م ــا الكثي ــي: »وجدن ــد الرمح ويؤك
مــن بينهــا القضــاء، نحــن أمــام منظومــة واســعة للقضــاء األوروبــي، علــى رأســها 
محكمــة العــدل األوروبيــة، ميكــن أن نتوجــه لهــا فــي عــدة ملفــات منهــا محاكمــة 
ــيما أن  ــاد، ال س ــواق االحت ــتوطنات ألس ــات املس ــول منتج ــع دخ ــرب، ومن ــي احل مجرم
ــى  ــة عل ــتوطنات املقام ــي املس ــتثمار ف ــاء واالس ــع البن ــة متن ــركات أوروبي ــاك ش هن

ــطينية«. ــي الفلس األراض

يضيــف الرمحــي: »توجهنــا كمواطنــني أوروبيــني حملكمــة لوكســمبورغ ألول مــرة عــام 
2012، ورفعنــا قضيــة ملنــع دخــول بضائــع املســتوطنات ألنها تخالــف »أكــواد« اجلمارك، 

ويكتــب عليهــا صنــع فــي إســرائيل، وبعــد 3 ســنوات عقــدت جلســة احملكمــة، وكان 
هــذا انتصــاراً كبيــراً، وفــي عــام 2013 مت اســتدعاء مديــر اجلمــارك األوروبيــة وزيــر خارجية 
لوكســمبورغ كشــاهد، وكان قــرار احملكمــة أن نلجــأ للقضــاء بشــكل مجــزأ حــول كل 
ــدوب حركــة مقاطعــة إســرائيلBDS  ألول مــرة،  ــع، حضــر من ــوع مــن هــذه البضائ ن
واســتطاع أن يحضــر رغــم احملــاوالت اإلســرائيلية ملنعــه مــن الســفر، وألقــى كلمتــه، 
وحدثــت ضجــة كبيــرة فــي ذلــك اليــوم فــي البرملــان األوروبــي، بحضــور مجموعــة مــن 
ــن  ــك م ــا تل ــت خطوتن ــت، وكان ــل، وأخفق ــت التعطي ــي حاول ــرائيلي الت ــي اإلس اللوب
أجنــح اخلطــوات ضــد االســتيطان، وكّلنــا محاميــاً وقانونيــاً بريطانيــاً ركــز علــى قضيــة 
املســتوطنات، كمــا حتــدث عمــر البرغوثــي عــن حركــة املقاطعــة، وحتــدث أيضــاً ســفير 
ــن  ــب م ــا أن نطل ــرا. حاولن ــم الف ــد الرحي ــي عب ــاد األوروب ــي االحت ــطني ف ــة فلس دول
املفوضيــة األوروبيــة اتخــاذ قــرار بعــدم دخــول أي بضائــع مصنعــة فــي بــالد محتلــة، 
لكــن لأســف رفضــت املفوضيــة إصــدار قــرار باخلصــوص، لســببني: األول أن ذلــك يضــر 
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بعالقــات دول أخــرى، والثانــي أن ذلــك ليــس مــن صالحياتهــا«. 

ــة،  ــدل األوروبي ــة الع ــاء ومحكم ــى القض ــك إل ــد ذل ــا بع ــي: »توجهن ــع الرمح يتاب
وأخذنــا قــراراً مــن احملكمــة بإجبــار املفوضيــة األوروبيــة وكســبنا القــرار، وقفنــا أمــام 
آخــر خطــوة كانــت ضروريــة وهــي جمــع مليــون توقيــع مــن مواطنــي االحتــاد األوروبــي 
ــرت  ــا تأث ــن خطواتن ــة، لك ــة األوروبي ــن املفوضي ــوب م ــرار املطل ــتصدار الق ــدف اس به

ــا«.  ــي أوكراني ــية ف ــكرية الروس ــة العس ــراء العملي ج

ــف:  ــرد، ويضي ــور مط ــي تط ــاك ف ــة هن ــى أن دور اجلالي ــار إل ــير نص ــدا، فيش ــي كن وف
»فــي البدايــات شــرعنا بحمــالت وبرامــج توعيــة للشــعب الكنــدي، خاصــة أن البــالد 
ــني  ــا مهتم ــل، وكن ــائل التواص ــار وس ــل انتش ــم، قب ــى العال ــة عل ــن منفتح ــم تك ل
بتوعيــة الشــعب الكنــدي، بعيــداً عــن التأثيــر األميركــي، خاصــة بعــد انهيــار االحتــاد 

ــوفييتي«.  الس

ويتابــع نصــار: »انتقلنــا للعمــل علــى األرض بعــد ذلــك، عــن طريــق املظاهــرات التــي لم 
تكــن تســمح بهــا الســلطات قبــل ذلــك، لــم يكــن طلبــة اجلامعــات يعرفــون شــيئاً 
ــبة  ــعبنا، واآلن نس ــرة لش ــس مناص ــا نلم ــة بدأن ــع التوعي ــن وم ــطني، لك ــن فلس ع
كبيــرة مــن الشــعب الكنــدي تتضامــن معنــا، عــن طريــق الفعاليــات واملظاهــرات«. 

ــيني  ــب السياس ــى جل ــل عل ــل للعم ــور ووص ــدور تط ــذا ال ــى أن ه ــار إل ــير نص يش
ــرة  ــة ملناص ــات املتعاقب ــى احلكوم ــط عل ــة الضغ ــات، ومحاول ــى الفعالي ــني إل الكندي
ــل  ــي ظ ــهالً ف ــن س ــم يك ــدور ل ــذا ال ــأن ه ــار ب ــر نص ــطينية. ويق ــة الفلس القضي
انتقــال كنــدا لتصبــح تابعــة للواليــات املتحــدة مبواقفهــا، ويستشــهد مبقولــة ألحــد 

ــركا«. ــو أمي ــر وه ــون األخ األكب ــم يتبع ــني »إنه ــؤولني الكندي املس

فــي روســيا لــم تكــن اجلاليــة الفلســطينية بعيــدة عــن هــذا الــدور أيضــاً، حيــث دأبت، 
وفقــاً حلمــدي، علــى تعريــف املواطــن الروســي بالقضيــة الفلســطينية وتعريفــه علــى 
ــي  ــدور سياس ــكو ب ــة موس ــالل، ومطالب ــل االحت ــن قب ــاكات م ــن انته ــدث م ــا يح م
أكبــر ليصــل شــعبنا لنيــل حقوقــه املشــروعة بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

عاصمتهــا القــدس. 
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االرتباط بالوطن 

لــم يكــن هــدف عمــل نواظــم اجلاليــات يقتصــر علــى اجليــل الثانــي وإمنــا اجليــل الثالث 
أيضــاً، بربطهــم مــع الوطــن عبــر برامــج وتدريبــات ونــدوات تركــز علــى تعليــم اللغــة 
العربيــة وتاريــخ فلســطني وفقــاً للرمحــي، الــذي أعــرب عــن »أســفه« كــون الكثيــر 
ــاء علــى  ــزوروا فلســطني، وال يتقنــون العربيــة. ويضيــف: »بن ــاء اجلاليــة لــم ي مــن أبن
تنســيقنا مــع مؤسســة الرئاســة، نظمنــا ســت زيــارات للجيــل الثالــث لفلســطني، 
وهــي زيــارات نعتبرهــا مــن أهــم اإلجنــازات الحتــاد اجلاليــات، مــن الضــروري إحيــاء التــراث 
الفلســطيني والدبكــة الشــعبية، حرصنــا علــى تنظيــم حفــل ســنوي نعــرض فيــه 
كل مــا هــو فلســطيني، وكان الهــدف ربــط األجيــال بفلســطني والدفــاع عــن حقوقنــا 
ــرك  ــة تتح ــات اليهودي ــى أن اجلالي ــني إل ــات، متنبه ــم والبرملان ــطينية باحملاك الفلس
للتأثيــر علــى صنــاع القــرار ووســائل اإلعــالم فــي أوروبــا علــى حــد ســواء، وأمــام ذلــك 
ــر وأيضــاً نحــن بحاجــة للدعــم مــن الداخــل واالهتمــام  ــاج للتطوي ــا يحت فــإن عملن

أكثــر لننجــح بشــكل أكبــر«.

يصــف نصــار ارتبــاط الفلســطينيني بأرضهــم بالقــول: »ويــن مــا كان يعيــش 
ــه  ــل ألم ــب الطف ــي كح ــب ربان ــو ح ــن، ه ــب الوط ــس بح ــه يتنف ــطيني فإن الفلس

ــل«.  ــد جي ــالً بع ــر جي ــه ويكب وأبي

يقــول نصــار: »كان لدينــا فــي البدايــة خــوف بــأال يكــون هــذا اجليــل بــذات املســتوى من 
الثقافــة الوطنيــة والعمــل الوطنــي الــذي نتمنــاه، وجدنــا أن أبناءنــا وبناتنــا يحملــون 
شــغفاً وحبــاً للوطــن، ولكــن بطريقــة مختلفــة، وهــذا أكثــر شــيء يخيــف االحتــالل، 
فالقضيــة راســخة فــي أذهــان الفلســطينيني جيــالً بعــد جيــل، فــي وقــت تعمــل فيــه 

األجيــال احلاليــة بطــرق أخطــر وأكثــر تأثيــراً«.

وعلــى صعيــد اجلاليــة الفلســطينية فــي روســيا، يشــير حمــدي إلــى أنــه لــم حتــدث 
ــت  ــردي كان ــكل ف ــن بش ــاتي، ولك ــكل مؤسس ــن بش ــة للوط ــاء اجلالي ــارات ألبن أي زي
ــل  ــيا قب ــرائيل وروس ــني إس ــزا ب ــاء الفي ــززه إلغ ــا ع ــذا م ــررة، وه ــارات متك ــاك زي هن
ــية  ــوازات الروس ــة اجل ــن حمل ــطينيني م ــول الفلس ــهل وص ــا س ــنوات، م ــس س خم
إلــى فلســطني دون معيقــات، مشــيراً إلــى أنــه مت تنظيــم مخيــم كشــفي واحــد فــي 

ــة فــي روســيا. ــاء اجلالي فلســطني مبشــاركة أبن
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الفرق بني األجيال 

ــاً  لــم يُخــِل الرمحــي مســؤولية اجليــل الثانــي مــن التقصيــر باألجيــال التاليــة، الفت
إلــى ضــرورة ربــط األجيــال الشــابة أكثــر مــع الوطــن، مــع التركيــز علــى تعليــم اللغــة 
العربيــة ومكنونــات الهويــة والتــراث. وأشــار الرمحــي إلــى أخــذ االحتــاد بفكــرة تأليــف 
ــا، فــي ظــل أن اجليلــني  ــن يقطنــون فــي أوروب قصــص حــول فلســطني لأطفــال الذي
ــة  ــة االجتماعي ــون الهوي ــون فلســطينيتهم مــن جهــة ويحمل ــع يحمل ــث والراب الثال
األوروبيــة مــن جهــة أخــرى، وهــم مندمجــون بهــذه اجملتمعــات أكثــر. وشــدد الرمحــي 
علــى ضــرورة اســتثمار هــذا النمــوذج بتنظيــم زيــارات دوريــة لفلســطني، وعقــد املزيــد 
مــن الفعاليــات التــي تعبــر عــن تراثنــا؛ ألن موضــوع النــدوات ملــن ال يتحدثــون العربيــة 

صعــب فــي ظــل وجــود حاجــز اللغــة.

ــود  ــا تع ــال، غالبيته ــني األجي ــات ب ــض الفروق ــاك بع ــار أن هن ــر نص ــه، يعتب ــن جانب م
للفــرق بالنشــأة والتنشــئة، األجيــال الســابقة لــم يكــن يســمح لهــا بالتعبيــر عــن 
رأيهــا بحريــة، وكان لديهــا التــزام بالقوانــني التــي تقيــد حركتهــا، لكــن اليــوم يندفــع 
ــف  ــتخدام وتوظي ــع اس ــة م ــا، خاص ــد حوله ــه واحلش ــرح قضيت ــد لط ــل اجلدي اجلي

ــة. ــد عــن الصراعــات الفصائلي ــل بعي ــة، كمــا أن هــذا اجلي الوســائل التكنولوجي

أمــا حمــدي، فــي حديثــه عــن اجلاليــة فــي روســيا، فيــرى أن األجيــال تتشــابه مــن حيث 
ــا  ــذي بدأن ــق ال ــل الطري ــي اآلن يكم ــل الثان ــطينية، واجلي ــة الفلس ــام بالقضي االهتم
بــه، لكــن مــن حيــث التعامــل مــع اجلانــب الروســي فــإن عمــل اجليــل الثانــي أســهل 
ــي، أو  ــد اإلعالم ــى الصعي ــات، ســواء عل ــني ويتمتعــون بحقــوق وواجب كونهــم مواطن
السياســي، أو الثقافــي، وغيرهــا، وبالتالــي االختــراق الفعلــي يظهــر جليــاً مــع اجليــل 

الثانــي فــي كل اجملــاالت.

االنخراط مبراكز صنع القرار

ــع  ــز صن ــي مراك ــطينيني ف ــراط الفلس ــى انخ ــرة عل ــة كثي ــي أن األمثل ــد الرمح يؤك
ــر  ــة، ووزي ــة األملاني ــم اخلارجي ــة باس ــع املتحدث ــا مواق ــن بينه ــا، وم ــي أوروب ــرار ف الق
الصحــة فــي رومانيــا، وقــاٍض فــي احملكمــة الدســتورية فــي بريطانيــا، وعضــو برملــان 
فــي النمســا، إلــى جانــب الكثيــر مــن األطبــاء بدرجــات علميــة متقدمــة، ومهندســني 
لهــم دور وتأثيــر فــي صنــع القــرار، وهــي جتــارب يصفهــا الرمحــي باملشــرفة. مقــراً بــأن 
ــاج  ــي، وهــذا يحت ــر، ليكــون العمــل بفكــرة اللوب ــم أكث ــاج لتنظي هــذه احملــاوالت حتت
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ــطينية  ــط فلس ــة ضغ ــن مجموع ــل لتكوي ــر لنص ــاً أكب ــاً مالي ــر، ودعم ــداً أكب جه
ــا. متجانســة فــي كل أوروب

وعــن انخــراط الفلســطينيني فــي كنــدا فــي مراكــز صنــع القــرار، يشــير نصــار إلــى 
ــت اجلاليــة  ــة التعامــل الفلســطيني مــع السياســيات فــي كنــدا، كان ــه فــي بداي أن
قادمــة مــن البــالد العربيــة، ونشــأت علــى مقولــة »خليــك بعيــد عــن السياســة«، لــذا 
أثــرت هــذه الثقافــة كثيــراً علــى تأثيرهــم، وهــذا مــا تطلــب بــذل جهــد كبيــر إلعــادة 
الثقــة لالنخــراط فــي العمليــة الدميقراطيــة فــي كنــدا، ففــي البدايــة كانت مشــاركة 

اجلاليــة فــي االنتخابــات ضعيفــة ال تتجــاوز 15-20% ممــن يحــق لهــم التصويــت. 

يوضــح نصــار: »كان هــذا مأخــذاً علينــا بــأن جاليتنــا بــال صــوت مؤثــر، عكــس اللوبــي 
ــة، ولكــن  ــا كان عشــوائياً دون إســتراتيجية معين ــب أن تصويتن ــى جان ــي، إل الصهيون
الوضــع اليــوم تغيــر فوصلــت املشــاركة إلــى حوالــي 65%، مــع انخــراط أكبر ومشــاركة 
فــي الترشــح بالبرملــان واحلكومــات الفيدراليــة، هنــاك عــدد مــن الفلســطينيني وصلــوا 
لعضويــة البلديــات والبرملانــات علــى مســتوى احملافظــة، إال أنــه حتــى اللحظــة ال يوجد 
لدينــا أعضــاء برملــان فيدراليــون، وهــذا يعــود لتدخــالت وماكينــة اللوبــي الصهيونــي«. 

مــع بدايــة عــام 2006، ومــع اجليــل الثانــي حتديــداً، يقــول حمــدي: »اســتطعنا أن نصــل 
ــان  ــي البرمل ــاركة ف ــب للمش ــا كأجان ــت دعوتن ــرة، ومت ــية مؤث ــتويات سياس ــى مس إل
ــي  ــريعية ف ــة تش ــى جه ــو أعل ــي، وه ــاد الروس ــة لالحت ــة الفيدرالي ــبابي واجلمعي الش
روســيا االحتاديــة، كمــا حققنــا اختراقــات علــى مســتوى الرياضــة، حيــث متكنــت ديانــا 
ــي أول  ــا، وه ــية بفرنس ــي الفروس ــي ف ــتوى الدول ــى املس ــاركة عل ــن املش ــاعر م الش
عربيــة حتمــل اجلنســية الروســية تصــل لهــذا املركــز املتقــدم، كمــا حققنــا اختراقــات 
ــيما  ــالم، ال س ــي اإلع ــوة ف ــد بق ــي نتواج ــل الثان ــع اجلي ــي، وم ــتوى اإلعالم ــى املس عل
روســيا اليــوم واملؤسســات اإلعالميــة األخــرى، حيــث احلضــور الفلســطيني الفاعــل«. 

وعلــى املســتوى الثقافــي، يضيــف حمــدي، تعتبر موســكو مــن أهــم العواصــم الثقافية 
فــي العالــم، اســتطاع الفلســطينيون دمــج الدبكــة مــع رقــص البلشــوي الروســي، مــن 
خــالل اجليــل الثانــي، مــع حضــور دائــم للثقافــة الفلســطينية فــي املهرجانــات. مشــدداً 
علــى أن االختــراق الالفــت جــاء بذكــرى النكبــة، »فقــد اســتطعنا تنظيم معــرض بعنوان 
»احللــم فلســطني«؛ لقناعتنــا أن الفــن يجســد آمــال وآالم شــعبنا، وذلــك بالتعــاون مــع 
البرملــان فــي موســكو، وكان احلشــد غفيــراً وتفاعــالً وكبيــراً مــع الفعاليــة، كمــا أصبــح 

لدينــا عضــو فــي برملــان محلــي فــي مدينــة دفيــر قضــاء موســكو«.
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مواجهة اجملتمعات التي يتواجدون فيها 

يقــول الرمحــي: »نتمتــع فــي أوروبــا بعــدة حقــوق قــد ال جندهــا فــي دولنــا العربيــة، هنا 
ال أحــد مينــع أحــداً مــن حريــة العبــادة وتعلــم اللغــة العربيــة واحلديــث عــن القضيــة، 
ال أحــد مينــع، باملقابــل ال يعمــل الطــرف اإلســرائيلي مباشــرة ضدنــا، لكنهــم يركــزون 
علــى دعايتهــم بــأن القــدس لهــم، وأن منــع الفلســطيني مــن حريــة التعبيــر ضــروري 
ــة  ــة مدروس ــون بطريق ــم يعمل ــي ه ــت، وبالتال ــي الهولوكوس ــرر مآس ــي ال تتك ك
للترويــج لروايتهــم، مقابــل احلقيقــة الفلســطينية. يحاولــون إثبــات أن اهلل أعطاهــم 
األرض، ويســردون هــذه الروايــة بطريقتهــم«. يعملــون علــى تنظيــم ملتقيــات كبيــرة 
ــر احتفــال  ــة أكب ــا حلشــد الدعــم، فمثــالً فــي اجملــر، تقيــم اجلاليــة اليهودي فــي أوروب
ــا، تشــارك فيــه أفــالم ومغنــون، ومنــذ 10 ســنوات تبنــت هــذا احلــدث  لهــا فــي أوروب

وزارة الثقافــة اجملريــة. 

ويتابــع الرمحــي حديثــه حــول اللوبــي اإلســرائيلي فــي أوروبــا: »باجملمــل، هــم يعملــون 
علــى املــدى اإلســتراتيجي ويشــجعون األوروبيــني علــى زيــارة إســرائيل، كمــا يقدمــون 
املنــح للطــالب مــن خــالل اجلامعــات، وهــذا جانــب نحــن مقصــرون فيــه، هــم يعملــون 
عــن دراســة وبتخطيــط، ولديهــم لوبــي خطيــر، فقــد اســتأجروا بنايــة كاملــة بجانــب 
البرملــان األوروبــي فــي بروكســل يتفــرغ فيهــا 40 موظفــاً، وظيفتهــم دراســة القــرارات 
ــوة  ــة بدع ــذه اجملموع ــوم ه ــان، تق ــي البرمل ــو ف ــات كل عض ــة توجه ــة، ومعرف األوروبي

شــخصية مــن إســرائيل كل فتــرة، تلتقــي أعضــاء بالبرملــان األوروبــي«.

أمــا فــي كنــدا، فيشــير نصــار إلــى أن »اللوبــي الصهيونــي قــوي جــداً ويتمتــع مبيزانيــة 
ــة،  مفتوحــة، اســتطاعوا إدخــال محدداتهــم ملعــاداة الســامية إلــى القوانــني الكندي
لديهــم إمكانــات ضخمــة ويجنــدون أنصــاراً بشــكل واســع لنشــر اخلشــية مــن انتقاد 
ــن يقفــون  ــة كل النشــطاء الذي ــون مراقب ــى احلكومــات ويحاول ــر عل إســرائيل، والتأثي
بجانبنــا. ففــي أحــد املواقــف تعرضــت لهجمــات مــن الصهاينــة لدرجــة أنهــم كانــوا 
يتصلــون برئيســي بالعمــل ويســجلون احتجاجهــم علــّي، بادعــاء معاداتــي للســامية، 
ــون  ــن مدعوم ــت نح ــس الوق ــن بنف ــدد، لك ــن ج ــبة ملهاجري ــر بالنس ــذا خطي وه
بالقوانــني الكنديــة ونعمــل علــى التوعيــة باحلقــوق املكفولــة لنــا، يحاولــون التأثيــر 
ــروا  ــة أن يخس ــطاء اجلالي ــن نش ــد م ــة كاد العدي ــن حال ــر م ــي أكث ــع، وف ــى اجملتم عل

وظائفهــم«.  
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يســتذكر نصــار أكثــر مــن حالــة تعــرض فيهــا أكادمييــون فــي جامعــة تورنتــو لإلقصــاء 
مــن مواقعهــم بعــد انتقادهــم إلســرائيل أو دعمهــم للقضيــة الفلســطينية، 
وهــي خطــوات تراجعــت عنهــا اجلامعــة بفعــل الضغــط الشــعبي وحــراك النخــب 
ــه  ــل ب ــذي يعم ــت ال ــي الوق ــه »ف ــى أن ــار عل ــدد نص ــة. يش ــام اجلامع ــرات أم واملظاه
ــا  ــني، نحــاول فقــط أن نبــني أنن ــذات القوان ــد، نحاربهــم ب ــي اإلســرائيلي مــا يري اللوب
ــة  ــة متضامن ــة يهودي ــاك 30 جمعي ــة، هن ــس اليهودي ــرائيلياً ولي ــالالً إس ــاوم احت نق

ــا ونعمــل معــاً بشــكل يومــي». معن

ــة  ــى فــي ســياق التعامــل مــع احلكومــة الكندي ــني: األول ــى مالحظت يشــير نصــار إل
ويوضــح »كان لدينــا خلــل واضــح مــن ناحيــة متثيــل اجلاليــة أو احلديــث باســمها، ألن 
ــط،  ــا فق ــل أعضاءه ــل، ومتث ــكل منفص ــل بش ــت تعم ــة كان ــة أو جمعي كل مؤسس
مــا أدى أحيانــاً إلــى تضــارب بــاآلراء والتصريحــات، أمــا اليــوم فلدينــا احتــاد للجمعيــات 
ــدا،  ــة مــن مختلــف مقاطعــات كن ــر مــن 25 جمعي ــه أكث الفلســطينية يشــارك في

وميثــل غالبيــة املؤسســات واجلاليــة وأبناءهــا«. 

ويضيــف نصــار: »أمــا النقطــة الثانيــة فتتصــل مبوضــوع التعامــل مــع أعضــاء البرملــان 
الكنــدي ومــن كافــة األحــزاب، متكننــا مبســاعدة الســفارة -املفوضيــة الفلســطينية 
فــي كنــدا- مــن إقنــاع بعــض أعضــاء البرملــان بتكويــن جلنــة الصداقــة الفلســطينية 
الكنديــة داخــل البرملــان، تختــص بإلقــاء الضــوء علــى معانــاة الشــعب الفلســطيني 
ــد، زارت  ــذ بالتزاي ــدد آخ ــو ع ــاً، وه ــرين برملاني ــن عش ــر م ــم أكث ــالل، وتض ــت االحت حت
مجموعــة منهــم فلســطني منــذ ثــالث ســنوات، ونخطــط لزيــارة أخــرى لهــم قريبــاً 

إن شــاء اهلل«.

يشــير حمــدي إلــى أن روســيا تختلــف عــن الــدول األخــرى، إذ إنهــا مــن أوائــل الــدول 
ــة فلســطني رســمياً، وهــي داعــم فــي كل احملافــل الدوليــة، أمــا  التــي اعترفــت بدول
علــى املســتوى الشــعبي، فيشــير إلــى وجــود بعــض الصعوبــات التــي حتــد مــن القــدرة 

علــى العمــل الواســع.

الالسامية

يشــير الرمحــي إلــى تصاعــد الهجــوم علــى حركــة املقاطعــة خــالل الســنوات األخيرة، 
بتوظيــف أدوات عديــدة منهــا احملاكــم، ومحــاوالت الضغــط باجتــاه جتــرمي ونزع الشــرعية 
عــن احلركــة. إلــى جانــب ذلــك، يشــير الرمحــي إلــى تصاعــد توظيف معــاداة الســامية 
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ــور  ــام اجلمه ــة أم ــية دائم ــق حساس ــتثماره خلل ــك، واس ــرائيل بذل ــاد إس ــط انتق ورب
ــه فــرض نفســه علــى اخلطــاب السياســي  ــرى الرمحــي أن والسياســيني، وهــذا مــا ي

فــي أوروبــا.

ــرض  ــاول ف ــدا ح ــي كن ــرائيلي ف ــي اإلس ــى أن اللوب ــار إل ــير نص ــدا، فيش ــي كن ــا ف أم
ــالت  ــون تعدي ــرح القان ــهد مقت ــامية، ش ــاداة الس ــالل مبع ــاد االحت ــط انتق ــون يرب قان
تشــمل تشــديد القيــود، بإضافــة ثمانيــة بنــود بهــذا اإلطــار. ويتابــع نصــار: »اآلن تطــور 
األمــر لديهــم وأصبــح مــن يتحــدث عــن جرائــم االحتــالل معاديــاً للســامية، لــم نكــن 
ســاكتني، علمنــا بهــذا املوضــوع وحتركنــا وواجهنــاه، العديــد مــن جمعياتنــا عملــت 
فــي هــذا اإلطــار، منهــا اجلمعيــة الكنديــة الفلســطينية CPPF، وهــي اجلمعيــة التــي 
بــدأت االتصــال بهــذا الشــأن مــع شــخصيات هامــة، محامــني وقانونيــني وسياســيني».

ــات،  ــا للبلدي ــروع وذهبن ــي املش ــة تبن ــة الفيدرالي ــت احلكوم ــار: »رفض ــع نص ويتاب
ــا دون معرفــة  ــات تصــوت لصاحلن ــت البلدي ليصــوت أعضاؤهــا ضــد هــذا القــرار، كان
حيثياتــه وتبعاتــه السياســية، باملقابــل، انتقــل اللوبــي اإلســرائيلي ملســتوى الواليــات 
ــا  ــد بدأن ــن فق ــا نح ــات، أم ــذه الوالي ــات ه ــن حكوم ــرار م ــي الق ــرض تبن ــوا ف وحاول
ــة،  ــان، لأســف وبعــد هــذه املعركــة الطويل ــات مــع السياســيني وأعضــاء برمل محادث
ــم  ــدأ إعالمه ــة وب ــتغلوا الفرص ــه، اس ــزع إضافات ــن ن ــا م ــن متكن ــون لك ــرروا القان م
ــاداة  ــة مع ــيحاكم بتهم ــن ينتقــد إســرائيل س ــأن م ــة ب ــبوا اجلول ــم كس ــر أنه بنش
ــرار  ــار إق ــرت أخب ــة، نش ــة قوي ــة إعالمي ــون ماكين ــار: »ميتلك ــامية«.يضيف نص الس
ــرة،  ــذات الوتي ــرد ب ــم نتمكــن مــن ال ــه انتصــار، ل ــى أن ــه عل ــون بســرعة، وقدمت القان
لكــن متكنــا بالتدريــج مــن توعيــة اجلاليــات وشــرحنا القانــون وأكدنــا علــى أنــه ليــس 
كل مــن يقــوم بانتقــاد االحتــالل يذهــب إلــى احملكمــة«. ويوضــح نصــار أن حوالــي 24 
ــان الكنــدي، مناصــرون للقضيــة الفلســطينية، وأن هبــة الكرامــة  عضــواً فــي البرمل
ومــا حــدث فــي الشــيخ جــراح واكبتــه مظاهــرات واســعة فــي كنــدا، وحــراك فعــال 

ــطيني.  ــوت الفلس ــال الص إليص

أمــا فــي روســيا، فيشــير حمــدي إلــى أن معــاداة الســامية ليســت ملموســة علــى 
األرض فــي املنظومــة القانونيــة، لكــن العــداء للفلســطينيني مــن قبــل اللوبــي واضــح 
ومؤثــر أحيانــاً. ويوضــح حمــدي أن اجملتمــع الروســي داعــم ومناصــر لقضيتنــا، خاصــة 
مــع وجودنــا املكثــف كمســلمني، وعالقاتنــا املتميــزة، حيــث يوجــد 39 مليــون مســلم 

فــي روســيا، وعالقاتنــا مــع الكنيســة واجلمعيــة الفلســطينية الروســية متينــة.
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ــفارة  ــم الس ــتويات، وتدع ــى كل املس ــيا عل ــي روس ــطينية ف ــة الفلس ــط اجلالي تنش
اجلهــود الفلســطينية بهــذا اإلطــار، ويشــير »نحــن نكمــل بعضنــا البعــض مــن أجــل 
فلســطني، ورســالتي يجــب أن جنــد النقــاط املشــتركة التــي توحدنــا لصالــح العمــل 

الوطنــي«.
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