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تفوه أحد طالبي في جامعة النجاح الوطنية بتعبير يردده العديد من الجهال وسيئي النية وهو 
منذ أيام قليلة، . طردت الطالب من غرفة الدرس ليكون عبرة لكل الطالب". عرب إسرائيل"

حاول أحد الطلبة أن يدافع .  مني غلظة وكالما قاسيا جداتفوه طالب آخر بذات التعبير، فوجد
رض ذلك حتى العرب الفلسطينيون في األعنه بالقول بأن العديد من الناس يقولون 

 .48/المحتلة

ن يقصد خيرا بالشعب الفلسطيني، وبالتأكيد كان هدفه  صك هذا التعبير لم يكال شك أن الذي
أراد . ل األساس األهم الذي تستند عليه األشياء والناسهدم الذاكرة الفلسطينية، وجعل إسرائي

 أنهم 48/صاحب هذا التعبير أن يمحو من ذاكرة العرب الفلسطينيين في األرض المحتلة
فلسطينيون، وأنهم هم األصل، وهم أهل البالد وأصحاب األرض والوطن، وليحولهم إلى 

إسرائيل . صبيهم ومعذبيهم ومشرديهممجرد نكرة ال تاريخ لهم، وال يعرفون إال من خالل مغت
التي تنكل بهم كل يوم على مدى عقود من الزمان، وتثير الرعب في قلوب أطفالهم ونسائهمـ 

هذه جريمة . وتالحقهم في كل مقومات هويتهم تتحول إلى العنوان الذي يعرفون من خالله
 .حضارية قاسية

شعب فلسطين هم األساس، وهم ورثة األرض وسدنتها، وهم أهل الوطن، وهم هنا على هذه 
يها لقد بنوا فيها الحضارة وسطروا التاريخ، وأقاموا ف. األرض المباركة منذ آالف السنين

إسرائيل عبارة . عرقهم ودمائهم، واحتضنوها كما احتضنتهمب المدن والقرى، ورووا األرض
اة طغاة بدعم من استعمار غربي لئيم مقيت يتقن استغالل الشعوب وقلب عن دولة صنعها غز

إسرائيل هي الكيان المصطنع الطارئ الذي أتى حامال البندقية غازيا، والشعب . الحقائق
الفلسطيني المشرد هو األصل، وبه تُعرف األرض وتُقدس، ومنه تأخذ هويتها العربية 

 .اإلسالمية

الحقير على ألسنة عرب فلسطينيين وغير فلسطينيين، وعلى  الصهيونينسمع هذا التعبير 
إنه . وسائل اإلعالم العربية مثل تلفزة األنظمة الرسمية وقنوات فضائية مثل الجزيرة والعربية

تعبير يغزو الساحة العربية، ويجسد استخدامه غياب الوعي الوطني والقومي والديني، أو 
 لصالح صطلح إنما يهين األمة، ويقدم خدمة خيانيةهذا المإن من يستعمل . ضعف هذا الوعي

مطلوب منا جميعا . العدو، وهو بالتأكيد بحاجة إلى دروس في االنتماء لألمة ولوطنها المقدس
نحن عرب . قف في وجه هذا التعبير بصالبة، وأال نخجل من زجر كل شخص يستعملهأن ن

 .فلسطينيون، ويجب أن نكون فخورين بذلك


