قبل البداية..

فلن�سقط ورقة
التوت الأخرية..
فاديا جربيل

مرة �أخرى ،وبوقاحة وعنجهية ،ترتكب �إ�سرائيل حماقة جديدة ت�ؤكد �ضعفها
وارتباكها ..وت��دلّ وبو�ضوح على الطبيعة الإج��رام�ي��ة التي فطر عليها هذا
الكيان الإرهابي.
�إذ �شكل هجوم الزوارق وال�سفن احلربية الإ�سرائيلية ،واقتحام اجلنود ال�صهاينة
لأ�سطول احلرية الذي ي�ضم برملانيني و�إعالميني ومت�ضامنني ونا�شطي �سالم
من دول عربية وعاملية كانت تع ّد لك�سر احل�صار املفرو�ض على غزة ،جرمية
ت�ضاف �إىل �سجلها املتخم باجلرائم �ضد الإن�سانية ،التي مل تبد�أ من اغتيال
الو�سيط الدويل الكونت برنادوت �أو �إ�سقاط الطائرة املدنية الليبية �أو ق�صف
من�ش�آت الأمم املتحدة يف جنوب لبنان وارتكاب جمزرة قانا �ضد املدنيني الذين
جل�ؤوا �إليها �أو تدمري املدار�س التابعة لـ"الأونروا" يف قطاع غزة ،وبالت�أكيد لن
تنتهي عند جمزرة "�أ�سطول احلرية".
فال�ضحايا الذين �سقطوا يف هذه املجزرة ال ذنب لهم �سوى �أنهم جا�ؤوا من دول
عدة وقطعوا �آالف الأميال لتقدمي امل�ساعدات "ال�صحية والغذائية" و�إعالن
الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني املحا�صر يف غزة.
وعلى ال��دوام تتنا�سل الأ�سئلة من �س�ؤال واح��د� :أين املجتمع ال��دويل من هذه
اجلرائم التي ت��زداد يوماً بعد ي��وم؟ و�أي��ن �أبناء العروبة ممن راهنوا على �أن
هذا الكيان الإرهابي الغا�صب ميكن �أن يجنح يوماً �إىل ال�سالم؟ وملاذا علينا –
كعرب� -أن نحرتم قرارات ال�شرعية الدولية ،يف حني تُعر�ض �إ�سرائيل عن ذلك،
بل ت�ضرب عر�ض احلائط وتدو�س على مر�أى من العامل �أجمع هذه القرارات
يف ا�ستهتار و�صلف تبدى جلياً يف جرميتها الأخرية.
�إن االحت��اد الأوروب� ��ي ال��ذي �شهد ه��ذه اجل��رمي��ة وا�ستنكرها ،وال ��دول دائمة
الع�ضوية يف جمل�س الأمن ،مطالبون اليوم مبوقف �أ�شد و�أكرث حزماً ،وال�سيما
ال وع�شرات اجلرحى من املدنيني ،و�إال ف�إن مرور
مع �سقوط نحو ع�شرين قتي ً
هذه اجلرمية وال�سكوت عنها �سيكون م�شجعاً لإ�سرائيل وقادتها امللوثة �أيديهم
بدماء الأبرياء على امل�ضي يف ارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية.
ومن املنطلق ذاته �سيت�ساءل كل عربي ،وخ�صو�صاً يف تلك الدول التي ت�ساهم
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف ا�ستمرار احل�صار على غ��زة وجتويع ال�شعب
الفل�سطيني :هل �أدركتم �أخرياً جدوى املفاو�ضات بكافة �صورها؟ وهل و�صلكم
الرد الإ�سرائيلي بكامل مفرداته؟ وهل تو�صلتم �إىل النتيجة التي حذرت منها
�سورية مراراً وال�سيما يف اجتماع جمل�س اجلامعة العربية الذي �ساهم حني دعا
�إىل ا�ستمرار املفاو�ضات غري املبا�شرة يف فك عزلة �إ�سرائيل؟.
�إن هذه اجلرمية النكراء التي �أثارت غ�ضب الب�شرية وا�ستفزت �شرفاء العامل
و�أحراره زادت يف تعرية �إ�سرائيل وعزلتها وف�ضحت نوايا "�سالمها املزعوم"..
فلن�صرخ ولنُ�سقط عنها ورقة التوت الأخرية.

