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جنكيز تشاندار*

الغرب وغزة: تضامن غير 

مسبوق، لكنه غير كاف**

أثارت 
احلرب األخيرة على غزة، على األقل يف مراحلها األوىل، غضب العامل 

االعتداءات  خالل  يحدث  كان  عّما  نسبيًا،  خمتلف،  نحو  على  الغربي 

اإلسرائيلية السابقة، جلهة مشاعر التضامن مع حمنة الشعب الفلسطيني.

خط  العب  القدم،  كرة  جنوم  أحد  مع  بدأت  قد  التعاطف  مؤشرات  سلسلة  وكانت 

وسط املنتخب األملاين، والالعب السابق يف فريق ريال مدريد الذي يلعب حاليًا مع 

تركي  أصل  من  األملاين  الالعب  ـ  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  أندية  أحد  ـ  األرسنال 

مسعود أوزيل، الذي أعلن تبرعه بجائزته ألطفال غزة. كان أوزيل يف البرازيل يستعّد 

للمباراة النهائية ضد األرجنتين، والتي انتهت بفوز الفريق األملاين، عندما سمع أن 

هناك طفاًل غزّيًا كان يرتدي قميصًا يحمل اسمه عندما قتله اإلسرائيليون على شاطئ 

غزة، فقرر أن يتبرع بمكافأته تعبيراً عن تضامنه مع الفلسطينيين.

القدم، وخصوصًا يف وقت  القبيل يقوم بها جنم من جنوم كرة  بادرة من هذا  إن 

تتجه فيه أنظار عشرات املاليين يف العامل إىل مونديال البرازيل لسنة 2014، كفيلة 

بإحداث أصداء غير مسبوقة. لكن األمر مل يستغرق وقتًا طوياًل حتى تم نفي تلك األنباء، 

وسرت الشائعات يف أن مدير أعمال أوزيل، الذي تنّبه إىل ردة فعل اإلسرائيليين، جنح 

يف إقناع الالعب الشاب بالتراجع عن مثل هذا العمل التضامني مع الفلسطينيين، لئال 

يعرِّض مستقبله املهني للخطر.

لكن أيًا من الروايتين مل يتم تأكيدها قط، فُتركت مبادرة مسعود أوزيل وإنكارها 

لُتنسى.

بعد ذلك بفترة قصيرة، أعلن ثالثة ممثلين إسبان حائزون جائزة األوسكار إدانتهم 

العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة، معتبرينها "إبادة جماعية"، وقد حظي إعالنهم 

 * كاتب وصحايف تركي.
 ** ترجمة: ريم دّبيات.

الهوامش من وضع املترجمة.
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باهتمام الرأي العام العاملي. كما أن الضجة التي أثارها الزوجان بينيلوبي كروز وخافيير 

بارديم، واخملرج الشهير بيدرو أملودوفار، هّزت هوليوود والرأي العام األميركي، بقدر ما 

هّزت إسرائيل نفسها.

ووّقع عشرات جنوم السينما واخملرجون واملوسيقيون والكّتاب األسبان، وعلى رأسهم: 

بينيلوبي كروز وخافيير بارديم وبيدرو أملودوفار، بيانًا نّددوا فيه بالتوغل اإلسرائيلي يف 

قطاع غزة، ودعوا االحتاد األوربي إىل "إدانة قصف املدنيين الفلسطينيين يف قطاع غزة من 

البر والبحر واجلو."

وربما كان هذا هو البيان األشد لهجة الذي يوّقعه عشرات املشاهير الغربيين، إذ مل يسبق 

رسالة  يف  اللهجة  الشديدة  الكلمات  تلك  بمثل  أنفسهم  غربيون  عامليون  مشاهير  أَلزم  أن 

مفتوحة تدين العدوان العسكري اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وغزة.

وقد قال هؤالء يف بيانهم: "ال يمكن تبرير اتخاذ مسافة، أو الوقوف على احلياد، أمام 

األهوال اجلارية يف غزة هذه األيام. إنها حرب احتالل وإبادة."

املوقف  يسمح  أن  اخملزي  "من  بقولهم:  الغرب،  انتقادهم  يف  أيضًا  صريحين  وكانوا 

الغربي بمثل هذه اإلبادة اجلماعية. ال نفهم سببًا لهذه الهمجية، ونظراً إىل ما عاناه الشعب 

اليهودي، فإن هذه القسوة غير معقولة."

النار، وحّثوا إسرائيل على "رفع  البيان اجليش اإلسرائيلي بوقف إطالق  وطالب موّقعو 

احلصار الذي عانى قطاع غزة جّراءه أكثر من عقد من الزمن."

وجاء يف البيان أيضًا: "تعيش غزة حالة رعب هذه األيام، فهي حماَصرة وتهاَجم براً 

وبحراً وجواً، ويجري تدمير منازل الفلسطينيين، ويتم حرمانهم من املاء والكهرباء وحرية 

االنتقال إىل مستشفياتهم ومدارسهم وحقولهم، يف حين أن اجملتمع الدويل ال يحرك ساكنًا."

لكن احلملة املؤيدة للفلسطينيين التي قام بها الفنانون واملثقفون اإلسبان مل تكن بال 

ثمن، إذ واجه األكثر شهرة بينهم، وهما بينيلوبي كروز وخافيير بارديم، ردة فعل عنيفة من 

طرف كبار املسؤولين التنفيذيين يف هوليوود بسبب دعمهما قطاع غزة.

الرغم من  "على  فإنه:   1)The Hollywood Reporter( ريبورتر"  "هوليوود  ووفقًا جمللة 

كونهما الزوجين األكثر إثارة يف هوليوود، فإن البعض يعتقد أن حياتهما املهنية ستتأثر 

سلبًا بسبب ردة الفعل العنيفة، نظراً إىل كون املسؤولين التنفيذيين يف قطاع األفالم من أشد 

الداعمين إلسرائيل."

الذي  ألن "برشلونة"،  الذي عمل مع بينيلوبي كروز يف فيلم وودي  وأحد أهم املنتجين 

حصلت بسببه على جائزة األوسكار، قال سراً جمللة "هوليوود ريبورتر"، أنه تعهد بأاّل يطلبها 

للعمل جمدداً. وقال آخر أنه "غاضب من خافيير وبينيلوبي"، وأن املنتجين يتساءلون عّما 

اذا كانوا يريدون أن يعمل الزوجان معهم جمدداً، كما ذكرت اجمللة.

وظهرت القصة للمرة األوىل يف جملة "هوليوود ريبورتر"، يف عددها الصادر يف 1 آب/ 

أغسطس، بعنوان ساخر هو: "حتدث عن أي موضوع سياسي يف هوليوود، ما عدا غزة". فقد 

ذكرت اجمللة: "مع تزايد اخلسائر يف غزة، هناك تكّتم غير معهود إزاء الصراع هناك على 

لها  السياسي  والدعم  إسرائيل  مع  الثقايف  التقارب  ووصل  هوليوود،  يف  املستويات  أعلى 

املألوف  وبات من  تأسيسها يف سنة 1948.  أقصى درجاته منذ  إىل  الترفيه  يف صناعة 
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أن جتمع الصداقة املسؤولين التنفيذيين مع أبرز السياسيين ورجال األعمال اإلسرائيليين. 

من  ضحاياه  أن  من  الرغم  وعلى  غزة،  يف  األخير  اإلسرائيلي  التوغل  فإن  ذلك،  ونتيجة 

املدنيين واألطفال، مل يخلق أي نقاش علني يف صفوف املسؤولين التنفيذيين. أّما املشاهير 

والرياضيون الذين أعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيين فتم إقصاؤهم، حاليًا على األقل، 

واعتبارهم "جاهلين"، وهي الصفة التي استخدمها العديد من كبار املسؤولين التنفيذيين يف 

حديثهم مع 'هوليوود ريبورتر'."

ومع ذلك، ظهرت تصدعات يف الرأي العام الغربي بسبب عمليات إسرائيل يف غزة، حتى 

ريهانا،  مثل  املشاهير،  بعض  غّرد  االجتماعي  التواصل  مواقع  ففي  الشمالية.  أميركا  يف 

)Free Palestine#(، كما نشر  "فلسطين حرة"  "هاشتاغ"  إسرائيل باستخدام  تويتر ضد  يف 

.2)Pray for Gaza( "بعضهم رسالة على موقع إنستغرام تقول: "صّلوا من أجل غزة

عدة  هوارد،  دوايت   ،)NBA( للمحترفين  األميركي  الدوري  يف  السلة  كرة  جنم  ونشر 

تغريدات أيضًا تشير إىل املمارسات اإلسرائيلية يف غزة.

ويعتقد كثيرون يف هوليوود أن من املستبعد أن يتأثر املستقبل املهني للمشاهير الذين 

تكلموا ضد إسرائيل، مثل ريهانا، بسبب اخلالف يف وجهات نظرهم السياسية مع املسؤولين 

التنفيذيين.

ويف املقابل مل يتأخر مناصرو إسرائيل، وال سيما يف إسرائيل نفسها وبعض الدوائر يف 

الفنانين والرياضيين.  أولئك املشاهير من  الواليات املتحدة، يف شّن هجوم معاكس على 

لكن مع ذلك، فإن بينيلوبي كروز وخافير بارديم، وعلى الرغم من اتخاذهما موقفًا دفاعيًا 

اإلبادة  بارتكاب  إسرائيل  اتهام  عن  يتراجعا  مل  البيان،  إصدار  إىل  دوافعهما  ونشرهما 

اجلماعية.

العدوان اإلسرائيلي  الغربي، جّراء حجم  العامل  الذي ظهر يف  األبرز  الشرخ  وربما يكون 

اليهودية املناهضة  الدولية  الشبكة  التي نشرتها  الرسالة املفتوحة  على غزة، قد تمّثل يف 

للصهيونية كإعالن يف صحيفة "نيويورك تايمز" )New York Times( يف عددها الصادر يف 

23 آب / أغسطس، وكانت بتوقيع 327 شخصًا بينهم 40 ناجيًا من احملرقة، أّما الباقون 

فهم من أبناء وأحفاد الضحايا أو الناجين. وقد ُكتبت هذه الرسالة رداً على إساءة استخدام 

إيلي وايزل، الفائز بجائزة نوبل للسالم، لقصة احملرقة التي ارتكبها النازيون يف حماولة 

تبرير االعتداء على غزة.

وفيما يلي النص الكامل لتلك الوثيقة التاريخية:

نحن، الناجين، واملتحّدرين من ضحايا أو ناجين من اإلبادة اجلماعية النازية، 

وكذلك  غزة،  يف  الفلسطينيون  لها  يتعّرض  التي  املذبحة  قاطع  بشكل  ندين 

املتحدة  الواليات  ندين  كما  واستعمارها.  التاريخية  فلسطين  احتالل  استمرار 

لدعمها املايل إلسرائيل كي تواصل هجماتها، وندين احلكومات الغربية بشكل 

أعّم الستخدامها عضالتها الدبلوماسية من أجل حماية إسرائيل من اإلدانة. إن 

اإلبادة اجلماعية تبدأ بصمت العامل.

إننا نشعر بالقلق إزاء ما يمارسه اجملتمع اإلسرائيلي من جتريد للفلسطينيين 
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من إنسانيتهم، بشكل متطرف وعنصري، والذي وصل إىل درجة غير مسبوقة. 

إسرائيل"  أوف  "تايمز  ونقاد يف صحيفَتي  علنًا، سياسيون  دعا،  إسرائيل  ففي 

اإلبادة  إىل   )The Jerusalem Post( بوست"  و"جيروزاليم   ،)Times of Israel(
اجلماعية للفلسطينيين، كما أن اليمين يف إسرائيل يتبّنى "شارة " النازيين اجلدد.

عالوة على ذلك، أُصبنا بالقرف، وشعرنا بالسخط، جّراء االستغالل السيئ 

لتاريخنا من قبل إيلي وايزل من أجل تبرير ما ال يمكن تبريره: جهود إسرائيل 

احلثيثة لتدمير غزة، وقتل ما يزيد عن 2000 فلسطيني بينهم مئات األطفال. 

واملستشفيات  والبيوت  املتحدة  األمم  مالجئ  قصف  يبرر  أن  يمكنه  شيء  ال 

واجلامعات. ال شيء يمكنه أن يبرر حرمان الناس من الكهرباء واملاء.

يجب أن نرفع أصواتنا، ونستخدم القوة اجلماعية، لوضع حد جلميع أشكال 

الشعب  بحق  اجلارية  اجلماعية  اإلبادة  ذلك  يف  بما  العنصرية،  املمارسات 

املفروض على غزة، كما  للحصار  إننا ندعو إىل وضع حّد فوري  الفلسطيني. 

"لن  الكاملة إلسرائيل.  واألكاديمية  والثقافية  االقتصادية  املقاطعة  إىل  ندعو 

يحدث مرة أُخرى"3... يجب أن يعني هذا أنه لن يحدث مرة أُخرى ألي أحد.

يف عدد جملة "نيويوركر" )The New Yorker( الصادر يف 1 أيلول / سبتمبر 2014، ويف 

مقالة بعنوان "أصدقاء إسرائيل"، ناقش كوين بروك اخلالفات التي طفت على السطح بشأن 

غزة بين إدارة أوباما، وأصدقاء إسرائيل املقرَّبين، وجمموعة الضغط "أيباك" يف واشنطن. 

وتؤكد املقالة أيضًا التحول عبر األجيال يف رأي املؤيدين إلسرائيل من اجلالية اليهودية 

يف أميركا، إذ يتضاءل حجم الدعم الذي يقّدمه األميركيون اليهود األصغر سنًا إىل "أيباك"، 

وقد كشفت التطورات األخيرة يف غزة هذه الظاهرة.

املالحظة  اإلسرائيلية،  ـــ  األميركية  اخلالفات  بشأن  "نيويوركر"،  جملة  مقالة  يف  وورد 

التالية:

خالل الصراع الطويل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، كان األسبوعان املاضيان 

على وجه التحديد مرّوعين. فقد دوت صفارات اإلنذار بسبب الصواريخ يف البلدات 

مشاهد  كانت  غزة  املالجئ. ويف  إىل  العائالت  وتسابقت  اإلسرائيلية،  واملدن 

الدمار الشامل مروعة، مع سقوط مئات األطفال الفلسطينيين ضحايا القصف 

وتساقط القذائف. وادعت احلكومة اإلسرائيلية أنها اتخذت إجراءات استثنائية 

للحد من اخلسائر يف صفوف املدنيين، لكن األمم املتحدة بدأت حتقيقًا بشأن 

الواليات  تستطع  مل  القتال،  وتيرة  تصاعد  قبل  وحتى  حمتملة.  حرب  جرائم 

املتحدة، أقرب حليف إلسرائيل، إخفاء إحباطها من رئيس احلكومة اإلسرائيلية 

بنيامين نتنياهو. وكان فيليب غوردون، منسق شؤون الشرق األوسط يف البيت 

إذا  السالم  أن حتقق  يمكنك  "كيف  يوليو:   / تموز  مطلع  يف  قال  قد  األبيض، 

كنت غير راغب يف ترسيم احلدود، وإنهاء االحتالل، والسماح بالسيادة واألمن 

قائاًل: "ال يمكن احلفاظ على  أرضهم؟" ثم أضاف  للفلسطينيين على  والكرامة 
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السيطرة العسكرية على شعب آخر ألجل غير مسمى، هذا ليس خطأ فحسب، بل 

األميركي  االستياء  لقد كان   ". أيضًا  املتكرر  االستقرار  وصفة لالستياء وعدم 

من حجم العدوان اإلسرائيلي واضحًا، على الرغم من تأكيدات اإلدارة األميركية 

املستمرة دعمها إلسرائيل، لكن "أيباك" ال تشاركها هذا االستياء.

داعمين  ليسوا  سنًا  األصغر  اجليل  إىل  ينتمون  الذين  األميركيين  اليهود  من  كثيرين   إن 

لـ "أيباك"، وقد تّمت اإلشارة إىل هذه الظاهرة يف جملة "نيويوركر" يف السطور التالية:

دعمها  يف  عامة  بصورة  متحدة  عقود  مدى  على  اليهودية  اجلالية  كانت 

األميركيين  اليهود  من  متزايدة  أعداد  األيام هناك  أنه يف هذه  غير  إلسرائيل، 

الرغم من استمرار إخالصهم إلسرائيل، من أجل حتقيق  الذين يناضلون، على 

السالم مع الفلسطينيين، لكن من دون إحراز أي تقدم، ويشعر العديدون منهم 

بأن "أيباك" ال تتحدث باسمهم. وأظهر استطالع أجراه مركز "بيو" أن 38% فقط 

من اليهود األميركيين يعتقدون أن احلكومة اإلسرائيلية تسعى بإخالص للسالم، 

كما أن 44% يعتقدون أن بناء مستوطنات جديدة يضّر باألمن القومي إلسرائيل. 

ويف استطالع للرأي أجرته مؤسسة غالوب يف أواخر تموز / يوليو، يظهر أنه 

فقط ربع األميركيين حتت سن الثالثين يعتقدون أن املمارسات اإلسرائيلية يف 

غزة مبررة.

اليهود  الشباب  إىل  الغربي ووصل  العام  الرأي  الذي أصاب ضمير  العميق  الشرخ  امتد  لقد 

إدانة  حملة  قادوا  الذين  احملرقة  من  الناجين  إىل  وصل  أنه  ذلك  من  واألهم  األميركيين، 

واسعة النطاق ضد إسرائيل، إاّل إن ذلك مل يستطع التغلب على التصور الشامل يف فلسطين، 

واجملتمعات املسلمة عامة، بأن الغرب غير حساس جتاه املأساة التي حدثت يف غزة.

وحتى حلظة كتابة هذه املقالة، كان هناك أكثر من 2147 فلسطينيًا بينهم 500 طفل 

املتحدة.  األمم  وأرقام  الفلسطينيين  الصحة  مسؤويل  بحسب  األخير،  النزاع  يف  قتلوا  قد 

وبلغت اخلسائر اإلسرائيلية 66 جنديًا وستة مدنيين. ويعكس التفاوت الكبير هذا يف أرقام 

يف  الفلسطينيين  أمل  خيبة  ويفّسر  اإلسرائيلي،  اجليش  يتلقاه  الذي  الدعم  حجم  الضحايا 

الغرب، وخصوصًا الواليات املتحدة األميركية، حتى إن الناجين من احملرقة دانوا الواليات 

املتحدة بسبب دعمها إسرائيل ماليًا ودبلوماسيًا.

وعلى الرغم من خيبة األمل املفهومة التي يشعر بها الفلسطينيون جّراء املوقف الغربي 

إزاء ما يجري يف غزة، فإن الواليات املتحدة، يف عهد أوباما، كانت بعيدة نوعًا ما عن الدعم 

التقليدي املطلق إلسرائيل. ويمكن مالحظة املوقف األميركي بشكل أفضل من خالل املقابلة 

التي أجراها الكاتب يف صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان مع الرئيس باراك أوباما، 

والتي جرى فيها مناقشة طائفة واسعة من القضايا، وُنشرت يف تلك الصحيفة يف 8 آب / 

أغسطس بعنوان: "أوباما والعامل".

على  قلقًا  كان  إذا  ما  بشأن  أوباما  الرئيس  إىل  سؤااًل  فريدمان  وّجه  املقابلة،  تلك  يف 
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إسرائيل نظراً إىل األوضاع القائمة يف غزة، فقال أوباما أنه غير قلق على بقاء إسرائيل ألنها 

قوية جداً من الناحية العسكرية، وأن ما يشغل تفكيره ليس إذا كان يف قدرته البقاء، وإنما 

كيفية بقائها. وقد جاء جوابه كالتايل:

يمكن  بقاءها؟ وكيف  إسرائيل  تؤّمن  فعليًا هو كيف  املطروح  السؤال  أن  أظن 

أن حتافظ على تقاليدها الديمقراطية واملدنية؟ وكيف يمكن احلفاظ على دولة 

ذلك  نفعل  وكي  مؤسسوها؟  عنها  عّبر  التي  القيم  أفضل  أيضًا  تعكس  يهودية 

فإنني على قناعة راسخة بضرورة إيجاد طريق للعيش مع الفلسطينيين جنبًا 

إىل جنب يف سالم... يجب االعتراف بوجود مطالب مشروعة للفلسطينيين، وبأن 

هذه أرضهم ومنطقتهم أيضًا.

]اإلسرائيلي[،  السلوك  على  املوافقة  وعدم  التباعد  وجود  تلّمس  اجلواب،  هذا  يف  يمكننا 

ومالحظة موقف انتقادي للقيادة اإلسرائيلية احلالية.

ورداً على سؤال عّما إذا كان من املفروض على أوباما ممارسة مزيد من الضغوط على 

عباس،  حممود  الفلسطينية  السلطة  ورئيس  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس 

من أجل حتقيق اتفاقية األرض يف مقابل السالم، أجاب الرئيس األميركي أنه "يجب البدء 

بذلك"، وأضاف ساخراً أن نتنياهو لديه "معدالت دعم يف استطالعات الرأي أعلى كثيراً من 

معدالتي"، وأن معدالت نتنياهو "ارتفعت كثيراً يف أعقاب حرب غزة."

وبالتايل يرى أوباما أن نتنياهو "إذا مل يشعر ببعض الضغط الداخلي فإننا لن نراه قادراً 

على تقديم بعض التنازالت الصعبة جداً، بما يف ذلك معاجلة مسألة املستوطنات، وهذا أمر 

يف غاية الصعوبة. أّما فيما يتعلق بأبو مازن، فاملشكلة خمتلفة قلياًل. فمن بعض النواحي، 

بيبي ]نتنياهو[ قوي جداً، ومن نواٍح ُأخرى أبو مازن ضعيف جداً، بحيث يتعّذر جمعهما معًا 

والتوصل إىل قرارات جريئة، على غرار تلك التي أبدى السادات أو بيغن أو رابين استعداداً 

التخاذها. إن األمر يتطّلب قيادات يف صفوف الفلسطينيين واإلسرائيليين، على حد سواء، 

تتطّلع إىل أبعد من الغد. وهذا أصعب شيء بالنسبة إىل السياسيين، أن ينظروا إىل املستقبل 

البعيد يف مقاربتهم لألمور."

إن التقويم األقسى ملشاعر أوباما ومقاربته التي تناول بها نتنياهو قام به ستيفن م. 

والت، األستاذ يف جامعة هارفرد، الذي أّلف مع زميله من جامعة شيكاغو جون ميرشايمر 

كتاب "اللوبي اإلسرائيلي والسياسة اخلارجية األميركية" الذي ُنشر يف سنة 2007، وكان 

من أفضل الكتب مبيعًا، وأحدث هزة يف البيئة السياسية األميركية.

املتحدة،  للواليات  اخلارجية  للسياسة  عامة  النقدية  بآرائه  املعروف  والت،  نشر  فقد 

وللتقارب ما بين النخب السياسية يف واشنطن وإسرائيل، بطريقته املعتادة، مقالة يف جملة 

"فورين بوليسي" )Foreign Policy( بتاريخ 15 آب / أغسطس يقّر فيها بأن أوباما يراعي 

مقتضيات السياسة الواقعية أكثر كثيراً مّما كان ُيعتقد عنه يف وقت سابق، وهذا يف رأي 

والت انعكس بشكل أساسي على سياسة أوباما يف الشرق األوسط، بما يف ذلك موقفه من 

نتنياهو. وقد كتب والت ما يلي:
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لننظر كيف يتعامل أوباما مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو. توىل 

أوباما منصبه يف سنة 2009، وكان يأمل بأن يتمكن من حتقيق حل الدولتين 

بعيد املنال، والذي كان يعتقد أنه ضروري لضمان مستقبل إسرائيل على املدى 

إسرائيل نحو وضع حد لسياسة املستوطنات، كان  الطويل. وبينما كان يدفع 

ويبذل  وال حُتصى،  ُتعّد  ال  بطرق  املتحدة إلسرائيل  الواليات  دعم  تأكيد  يعيد 

قصارى جهده كي يكون داعمًا لها. فماذا كانت مكافأته على جهوده؟ لقد أذّله 

املسؤولين  علنًا من طرف  االفتراء على مساعديه  وتّم  وتكرارًا،  مراراً  نتنياهو 

اإلسرائيليين، وحتى على مبعوثيه الدبلوماسيين )جورج ميتشل، جون كيري.. 

وآخرين(، وما حصلوا عليه يف مقابل كل الوقت واجلهد املبذول للنهوض بعملية 

السالم هو بالضبط: ال شيء.

إذًا، ما الذي يفعله أوباما اآلن؟ إنه يترك نتنياهو يفعل ما يحلو له ـ بما يف 

ذلك ضرب غزة بعنف، من دون هدف حقيقي ـ حتى إن كانت تلك األفعال تضر 

يعارضه  الذي  الواحدة،  الدولة  إىل حل  الوصول  وتعّجل يف  إسرائيل،  بشرعية 

معظم اإلسرائيليين. بعبارة أُخرى، يبدو أن لدى أوباما استعدادًا متزايدًا لرؤية 

إسرائيل تقود نفسها نحو الهاوية، حتى إن كانت سياسته هذه تنطوي بالضرورة 

على مزيد من املعاناة ألهايل غزة. ولهذا كان عليه أن يتظاهر بأنه متعاطف 

املتحدةن  الواليات  اإلسرائيلي يف  اللوبي  إرضاء  أجل  من  إسرائيل  مع حمنة 

لكني أتساءل عّما إذا كان ما يجري حقيقة هو شكل شيطاين ماكر لرّد الدين.

ربما تكون هذه من أخبث املكائد التي دبرتها الواليات املتحدة كي جتبر إسرائيل على القيام 

بتسويات. وهذا يفسر، إن كان فيه شيء من الصحة، سبب عدم مساندة أميركا إلسرائيل بما 

يكفي يف أثناء حملتها على غزة التي أدت إىل خيبة أمل الفلسطينيين والشعوب املساندة لهم. 

"اللوبي اإلسرائيلي والسياسة  التقويم يأتي من ستيفن م. والت مؤلف  إىل كون هذا  ونظراً 

اخلارجية األميركية" فإن يف ذلك ما يستحق التأمل. 

The Hollywood Reporter, 8 / 6 / 2014, http://www.hollywoodreporter.com/
news/stars-face-hollywood-backlash-war-723613

Fox News Latino, July 21, 2014, http://latino.foxnews.com/latino/
entertainment/2014/07/21/selena-gomez-pray-for-gaza-instagram-post-

draws-fire/
شعار يشير إىل الهولوكوست.
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Fox News Latino رسالة "صّلوا من أجل غزة" على موقع

 The Hollywood جملة  غالف  على  بارديم  وخافيير  كروز  بينيلوبي 

Reporter


