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ما تملك من أسلحة ىل حقل رماية آللة احلرب اإلسرائيلية بأشرس إغزة  قطاع تحوليخرى، مرة أُ

 "حماس"حركة  صواريخ حماربة و، هذه املرة، هعنوان احلرب اجلديدةو. وأشدها فتكاً وتدميراً

 هذا فإنوكالعادة، . ىل قلب مواقعهمنها باتت تصل إوخصوصاً بعد أن اكتشفوا أ ،وأنفاقها

ينتظر املسؤولون  اً،ابقة ومقررة سجمرد غطاء ملشروع حرب معدّ وه ،الذريعةالعنوان، أو 

ها معظموغير معبّر عنها،  خرىأُ كي حتقق أهدافاً اإلسرائيليون الوقت املالئم من وجهة نظرهم

ن هو أشد مَ يف شأن اإلسرائيلي احلاكم املتطرف له عالقة بالتنافس بين أطراف اليمين داخلي

من أهدافهم  اًأيرصاً على منع حتقيق الفلسطينيين تنكيالً وعداء للشعب الفلسطيني، وبالتايل أشد ح

له عالقة باملوقف من حقوق الشعب  وبعضها تاريخي وطويل األمد ،وتطلعاتهم الوطنية

  .الفلسطيني
                                                            

  كاتب وصحايف فلسطيني  
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التيار اإلسالمي يف قطاع غزة، أو، قبل  وال جممل، حصراً ليس حماس يف الواقع املستهدف نإ

 مقتل ثالثة من املستوطنين اليهود اإلسرائيليين إثريف يف الضفة الغربية، أنصار هذا التيار ذلك، 

، فالعدو. التحررية تطلعاته الوطنية كذلك، وبمجملهني الشعب الفلسطي بل إن املستهدف هو هناك،

 احلاكم هو هذا الشعب الفلسطيني الذي ال ينفك يرفض لطاقم الصهيوينبالنسبة إىل ا والكابوس،

قدر السيطرة الصهيونية اإلسرائيلية على الرضوخ ليأبى و ،ستسالم منذ أكثر من سبعين عاماً اال

 املتعاقبةجيال بالنسبة إىل األ ،غير مرحب به جمرد ضيفٍكونه بات  والتسليم بواقعكل فلسطين، 

أن يستيقظوا يوماً ليجدوا أن هؤالء بي يأمل معظمهم الت رض، يف األيونييناملستوطنين الصهمن 

نهم كسبوها ركوا لهم كل األرض التي يعتقدون أوت قد اختفوا وغابوا نهائياً عن أنظارهم،" العرب"

  .وأكثراحلربية املتتالية منذ ستة وستين عاماً  التهموحم يف مقامراتهم

 يف قطاع غزة ،واملدنيون عامة ،نه، يف الوقت الذي يسقط األطفال والنساء واملسنونواحملزن أ

مسؤولين  أصوات ت قذائف آلة احلرب اإلسرائيلية، نسمععائالت كاملة، حتتباد أحياناً باملئات، و

 ؟"حق إسرائيل يف الدفاع عن نفسها"عن  ، بنفاق وصالفة،تتحدث الغربية من بعض العواصم كبار

ن؟ ضد الفلسطينيين الذين شردتهم إسرائيل ضد مَ

من قراهم ومدنهم وحشرتهم يف قطاع غزة، 

وحاصرتهم وجوعتهم، والذين ال يملكون من 

مما تملكه الدولة  املليونالسالح واحداً من 

، بما حةأنواع األسل جميعاإلسرائيلية املدججة ب

، واملدعومة بال حساب وال حدود من خمازن احلرب ومن مراكز القرار فيها أسلحة الدمار الشامل

  . األميركية

 400أقل من ( ومشهد احلرب اجلديدة التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة الضيق املساحة

يذّكر  ،واحملروم من أبسط مقومات احلياة العادية ،ات الطبيعيةواملتواضع اإلمكان ،)كيلومتر مربع

ستعمارية ضد الشعوب الدول اال من "متخمة"وزعامات حكومات التي خاضتها  كلها احلروبب

حرب املتخمين وأثرياء النهب  ، حقاً،إنها. يف أنحاء العامل القدراتوحمدودة رة الفقيرة املستعمَ

الذين ليس لهم ما يخسرونه،  "البؤساء يف األرض"و" املستضعفين"املمنهج لألرض واملوارد ضد 
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كما قيل، سوى قيودهم وسجونهم، الكبيرة والصغيرة، وعذاباتهم وانتهاكات حقوقهم وكرامتهم 

مَن شريعة الغاب، صيغة متطورة من  يف عامل ما زالت حتكمهوالذين ال يجدون التي ال تنتهي، 

واحترام حقوق كلها، احلضارة والديمقراطية دعاءات االرغم من يردع أولئك املتخمين، على 

   .اإلنسان

يستبسلون يف القتال ضد املعتدين بصدورهم فإنهم ما يخسرونه، ليس لديهم أهل غزة وألن 

يف  ال وهي حرب غير متكافئة. العارية وسالحهم الفردي البسيط، ويخوضون حرباً غير متكافئة

يف بعض  بل ،فحسب وعلى األرض امليدان

تقدم زالت  ما، التي أيضاً اإلعالمية الساحات

هة لهذه املواجهة غير املتكافئة صورة مشو

 الغوييم"و" اليهود املساكين"بين  كأنها حرب

بين اإلسرائيليين أو ، "املعادين للسامية

" املتوحشين"سلمين والعرب وامل" املتحضرين"

لثالث من األسبوع ا حتى املعلنة اتواإلحصاء والشهادات املباشرة املشاهد نأمع  ،"اإلرهابيين"و

الضحايا ، أن األوساط املراقبة اجلادة واملؤسسات الدولية املعنية جميعاحلرب تؤكد، وباعتراف 

 كلها اجلانب اإلسرائيلي هي اإلصابات منمن املدنيين العزّل، وهم، يف أغلبيتهم، طينيين الفلس

    .تقريباً من العسكريين

، فعلي غير نظري إقرار دويل،يتوصل اىل  يتحمل شعب فلسطين كي يجب أنكم من الظلم اإلضايف 

  !  الذي ليس له وطن غيره ،بأن له احلق يف احلياة الكريمة واحلرة على أرض الوطن

أي حق للشعب يف إنكار  يف إسرائيل والنفوذ ، هي استمرار أصحاب القراريف الواقعاملشكلة، 

  . حتالل وإذالالتهاال قيود تقالل والتحرر منسوخصوصاً حقه يف االالفلسطيني يف وطنه، 

يهدف مل  إنه، ف2005 سنةريئيل شارون قد سحب قواته ومستوطنيه من قطاع غزة يف فإذا كان أ

فية غراوضمن احلسابات الديم دخلمن كتلة بشرية ال يريد لها أن ت لتخلصإىل اذلك سوى من 

بحيث ال تصل األمور يف وقت قريب حتفاظ بها حتت سيطرتها، ئيل لالالألراضي التي تسعى إسر
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التي و( 1948 سنة ما قبل بحدودكلها تجاوز عدد العرب الفلسطينيين يف مساحة فلسطين إىل أن ي

، قرار هذا لكن شارون مل يرد بقراره. ، عدد اليهود اإلسرائيليين"!)أرض إسرائيل"يسمونها هم 

حماصراً  أراد إبقاءه وإنما ،طاع غزة يتدبر شؤونه ويدير حياته، ترك ق"حادي اجلانبالفصل األ"

غتيال والعقاب بحراً وجواً، وحتت سيف القصف واالالدائمة، براً و والسيطرة وحتت الرقابة

يف أقطار كما خرى تضامنه مع بقية شعبه، يف أنحاء وطنه األُ إذا ما واصلوخصوصاً ، اجلماعي

  . اللجوء والشتات

 ،قطاع غزة من خارجه، ومل يسلّمللتحكم يف  ، بشرياً واقتصاديًا،كلفةتاختار شارون اخليار األقل 

من  ، طوال عقود طويلة،نه كانونحن نعلم بأ. ب الفلسطيني يف وطنهبأي من حقوق الشع ،طبعاً 

مل  بينمابهذا علناً، ح وكان يصر. للفلسطينيين يف األردن" بديلالوطن ال"أشد املتحمسين لنظرية 

إسرائيل التخلي ال تنوي : يجرؤ على التصريح به، أصحاب القرار يف إسرائيل بعضغيره، من يكن 

التحكم يف  استمرار عنالتخلي  أيضاً ال تنويو ،كلها عن الضفة الغربية وال ،عن القدس الشرقية

الدولة " لفظةب ح أحدهم بغير ذلك، وإذا ما سلّم حتى بنيامين نتنياهووإذا صرّ .مصير قطاع غزة

ة على النوايا احلقيقية، ولكسب لتغطييف سياق التمويه وافذلك فقط  ،يف أحد خطبه "الفلسطينية

الضفة أنحاء مزيد من الوقت ملضاعفة أعداد املستوطنين اليهود اإلسرائيليين يف القدس الشرقية و

 ، كما يأملون،العرب والعاملالغربية، بحيث يصبح الضم أمراً واقعاً غير قابل للرجوع عنه، وينتهي 

  .وال رغبة لديهم يف تغييره ،لهم على التصدي له بالتسليم بواقع ال قدرة

، يف الشجعان املقدامون، ومناضلوه ومقاوموه واملكلوم شعب غزة الصامد والصابرلذلك يواجه 

 وجميع، كله هذه األيام الصعبة واملؤملة واجمليدة، يف آن واحد، مشروع اإللغاء الصهيوين

عادة إلغاء ما حتقق للشعب الفلسطيني من اعتراف مبدئي ونظري إل حماوالت زعماء إسرائيل

 ل هذاحلؤول دون حتوّواصلة االعامل ويف املؤسسات الدولية، ومل يف أنحاء الوطنية باحلقوق

  . يف أي أمد قريب ىل واقع فعلي على األرضاالعتراف النظري إ

صنداي "لصحيفة  امل تتقبل كالماً من نمط تصريح غولدا مئير الشهيرمل تعد األوضاع يف الع، طبعاً 

يف  م بيغن، أو كالم مناحبأن ليس هناك شيء اسمه شعب فلسطيني 1969 سنةيف أواسط  "تايمز
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ن اآلخرين، أي العرب الفلسطينيين، هم ، وأبأنه هو نفسه فلسطيني القرن املاضيسبعينيات أواخر 

كامب  اتفاق نصوص ومالحق يف على تضمينه لتعبير الذي أصروهو ا، "عرب أرض إسرائيل"

  . نديفيد قبل أكثر من ربع قر

ما حققته نضاالت الشعب الفلسطيني وتضحياته املتواصلة جميع الرغم من على و لكن، لألسف،

باملمارسة وعلى ما زال ممكناً إنكار احلقوق الوطنية الفلسطينية فإنه  منذ أكثر من أربعة عقود،

إسرائيل  موقف ليس وقفامل: هاأي شكل من أشكالباإلقرار ب ،فقط ولفظياً علناً ،دعاء، مع االاألرض

يف العامل، واحلليف يف الدولة األقوى  والنفوذ الكتلة املسيطرة على القرار موقف بل إنه وحدها،

اإلسرائيلية، األول للدولة 

ولذلك . أيضاً الواليات املتحدة

تستمر عذابات الشعب 

الفلسطيني، وتتواصل املذابح 

التي يتعرض لها، باجلملة 

قطاع غزة، كما يف  واملفرق، يف

تجمعات املشردين الفلسطينيين خارج ل عن عذابات ومآسٍ ال نهاية لها فضالً، القدس الشرقية

ضطهاد القومي والعنصري املتزايد ضد العرب الفلسطينيين الذين بقوا يف اال ىل جانبإوطنهم، 

  .1948 سنةيف  أقامت احلركة الصهيونية دولتهاأرضهم عندما فوق ووقراهم مدنهم 

أو ضد  ،األخيرة ضد القطاع على شعب غزة 2014 سنة حرب صيفلن تكون  وعلى األغلب،لذلك،  

 )والبشرية بين حين وآخر( حرب اإلبادة السياسيةستتواصل و. خرىجتمعات الشعب الفلسطيني األُ

 املتجّبرىل الطرف املعتدي وإ ما زالت تنظر مؤثرة هناك أطراف دوليةدام ا للشعب الفلسطيني م

من  مىل جموع الفقراء والبؤساء يف قطاع غزة، وغيره، وال تنظر إ"يدافع عن نفسه"نه على أ

الذين يعتقدون أن صدقاتهم احملدودة تشتري " املتخمين"بنظرة  جتمعات الشعب الفلسطيني، إالّ

لوا ما يكفي من الظلم واملهانة طوال عقود طويلة، ، الذين حتمّ هموخنوع هؤالء الناس لهم صمت

ولهم حق يف احلياة احلرة يف أرض  ،ولهم كرامة ،ال بد من التعامل معهم كبشر لهم حقوقالذين و

  . هم من شعوب العاملكغير، وطنهم
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