قبل البداية..

ال�صورة ..لن
تبقى مقلوبة!..
فاديا جربيل

مل تكن حالة التغيرّ اخلالّق واملبدع التي �شهدها العامل يف الأ�شهر الأخرية جتاه الق�ضية
الفل�سطينية ،والتي متثّلت بتقاطر دول العامل بدء ًا من �أمريكا الالتينية ،لالعرتاف بدولة
فل�سطني ،واعتبار �أن اجلوالن �أر�ض عربية �سورية يجب �أن تعود للوطن الأم ،و�أن الأرا�ضي
املحتلة يف جنوب لبنان هي جزء �أ�سا�سي من �سيادته� ،إال حم�صلة �إميان العامل كله ويقينه
بال جدوى التفاو�ض وال�سالم مع كيان عدواين دموي وح�شي غا�صب ا�سمه "�إ�سرائيل"...
فقبل �سنوات �أظهرتْ �إح�صائيات وا�ستطالعات للر�أي� ،أجرتها مراكز �إعالمية وهيئات
وتن�صلها
جامعية معروفة ،وال�سيما يف بريطانيا وفرن�سا� ،أن �إ�سرائيل ب�سيا�ساتها العدوانية ّ
عر�ض احلائط بكل ق��رارات الأمم املتحدة
من اتفاقيات ومفاو�ضات ال�سالم ،و�ضربها َ
وال�شرعيّة الدولية ،وح�صارها وجرائمها الوح�شية يف الأرا�ضي العربية املحتلة ،و�إرهابها
واغتياالتها املتنقلة من عا�صمة �إىل �أخرى ،ت�شكّل اخلطر الأكرب ،بل الأوحد على م�سرية
ال�سلم العاملي ..يف ت�أكيد على �أن العامل بكل نخبه ال�سيا�سية والفكرية� ،أ�صبح �أكرث وعياً،
وبات يدرك �أن الت�ضليل الذي مار�سته �إ�سرائيل ومن ورائها بع�ض القوى امل�ستكربة ،لأكرث
من �ستة عقود قد انك�شف للعيان ،وف�ضحته �أكرث كل احلكومات الإ�سرائيلية املتعاقبة التي
تلتف على م�ساعي ال�سالم ومت�ضي دوم� ًا – و�ستظل هكذا �أب��داً -باجتاه احلرب
كانت ّ
والعدوان على النا�س الآمنني يف بيوتهم وقراهم ،والتو�سع اال�ستيطاين وجدار الف�صل
العن�صري الذي حوّل فل�سطني التاريخية �إىل جزر معزولة مقطعة الأو�صال.
�إنّ اندفاع العامل احلر ،الذي �أدرك مت�أخر ًا عدالة الق�ضية الفل�سطينية ،وحق ال�شعب
الفل�سطيني امل�شرد يف كل بقاع الأر�ض بالعودة �إىل قراه ومدنه وبلداته وتقرير م�صريه وبناء
دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف ،لهو �أم ٌر الفتٌ جدي ٌر باالنتباه والوقوف عند
تف�صيالته وم�ؤثراته مل ّياً ..فلقد �صحّ حت امل�ساعي العربية ،وعلى ر�أ�سها امل�ساعي ال�سورية،
ال�صورة املقلوبة التي لطاملا �أوهمتْ �إ�سرائيلُ العامل بها ،وغرّرت به ليتعاطف معها ويتعامى
عن ال�سيا�سة املتطرفة التي اتبعتها خالل �أكرث من ع�شرين �سنة من املفاو�ضات واللقاءات
الثنائية العبثيّة ،تخللتها احلرب على لبنان عام  2006واحلرب على غزة عام – 2008
 2009والتي �ساهمت و�سرّعت يف الك�شف عن النوايا امل�ضمرة التي بيّت لها ال�صهاينة خالل
�سنوات التفاو�ض التي كانت مع تراخي الطرف الفل�سطيني وتنازالته املفرطة بالتفا�ؤل
�ستمتد �إىل ع�شرين �سنة �أخرى.
اليوم ال�صورة �صارت كالتايل:
الربازيل ،الأرجنتني ،بوليفيا ،فنزويال ..و�سواها من دول العامل احلر اعرتفت بدولة
فل�سطني..
تظاهرات وم�سريات لن�شطاء ال�سالم يف كل العوا�صم الأوروب �ي��ة ..وا�ستمرار قوافل
امل�ساعدات واجلهود الدولية لفك احل�صار عن قطاع غزة.
م�ؤمترات ون��دوات حقوقية ودولية تنادي بالقب�ض على جمرمي احل��رب الإ�سرائيليني،
وحماكمتهم على ما اقرتفوه من جرائم حرب بحق الإن�سانية يف غزة وال�ضفة وجنوب
لبنان.
اع�تراف دويل ببطالن قرار �ضم اجل��والن ،والت�أكيد على عودته �إىل ال�سيادة ال�سورية،
و�ضرورة ان�سحاب �إ�سرائيل من كافة الأرا�ضي املحتلة...
�إذاً ..العامل كله اكت�شف و�سيكت�شف يوم ًا �أنه تورّط بت�أييد �إ�سرائيل ،و�أنه مع كذبها وخداعها
ودمويتها و�سيا�ستها العدوانية ،لن يُبقي ال�صورة مقلوبة ل�سنوات �أخرى.

