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الذي يتمجد به أهل الغرب يعمل على سن قانون يحظر          " الديمقراطي المسالم "الكيان الصهيوني   
نشاطات تذكّر نكبة أهل فلسطين وشعبها المهجر المشرد، ويضع عقوبة تصل إلـى الحـبس               

هذا قـانون غريـب   . ل، أو يشارك فيهاثالث سنوات على كل من يقوم بنشاطات من هذا القبي       
نسمة بسـيطة مـن الحضـارة        وعجيب يصعب أن نجد مثيال له لدى األمم التي تستنشق ولو          

 .واألخالق
 عبر التاريخ أن الظالمين واالستبداديين والطغاة يمنعون الناس من االحتجـاج علـى              عروفم

وا قادرين على االنتقـاد أو      سياسات، أو معارضة سياسات، ويكممون أفواه الناس حتى ال يكون         
التحليل أو التعبير عن أنفسهم بحرية، لكن أن تقوم دولة بمنع الناس عن التعبير عـن آالمهـم                  
وأحزانهم فهذا أمر لم يأت به ال األولولون وال اآلخرون، فقط هذا إبداع صهيوني يندرج تحت                

 .واجدهمسلسل البغي والعدوان المستمرين ضد شعب فلسطين في كافة أماكن ت
نكبة شعب فلسطين هي عنوان اآلالم واألحزان المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني علـى     

 وكأنها ال    تتلذذ على مشهده أمم ودول كثيرة،      مدى عشرات السنين، وهي الظلم المستمر الذي      
هـذه النكبـة    . تجد سبيال للتعبير عن ساديتها وبؤس أخالقها إال من خالل الجراح الفلسطينية           

تعيش في عمق كل نفس فلسطينيية، وهي التاريخ الذي يجسد الوعي الفردي والوعي الجمعي،              
ـ                ع وهي القصة التي يجد الفلسطيني نفسه من خاللها فيبلورها في داخله إلى رؤية وهوية وتطل

 .نحو المستقبل
ألول مرة على طول أيام دراستي وتدريسي أرى قانونا يعاقب تذكر األحزان واآلالم ويمنـع               

إنه على شاكلة أمر عسكري يصدر لشخص يمنعـه مـن           . الناس من إحياء ذكرياتهم المؤلمة    
ـ                 ى إحياء ذكرى والده الذي توفي منذ سنوات، أو يمنع امرأة ثكلى تزور القبر للنحيب قليال عل
 .من فقدت، أو يضع يتيما في قفص الحديد ألنه يتذكر أباه الذي قتلته العصابات الصهيونية

 أين في هذا العالم يمكن أن نجد قانونا من هذا القبيل غير الكيان الصهيوني؟
إقامة سالم مـع مثـل هـذه        محاولة  والمشكلة تبقى أن بعض الفلسطينيين والعرب يرون أن         

يجب أن تبقى مستمرة، والسعي نحو سالم مع عصـابات همجيـة            اقدة  العقليات المتخلفة والح  
إسرائيل تؤكد على مدى تاريخها القصير، ومعانـاة شـعب فلسـطين            . ا وضروري ا مهم يبقى

الطويلة أنها ال تستطيع االستمرار إال باستمرار معاناة الشعب، وال تقوى على إثبات تميزهـا               
 . الشعب الفلسطينيإال بالمزيد من أساليب ووسائل التنكيل ب


