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جرّافة ال�صفقة

حاولوا  الذين  ال�شبان  وتطارد  الجرافة  تحمي  ميركافا  ودبابة  جثة،  منها  تتدلى  جرافة 

ال�شاب  جثة  الإ�شرائيلية  الجرافة  حملت  �شنة(.   27( الناعم  علي  محمد  ال�شهيد  جثة  ا�شتعادة 

ن ل يريد اأن يرى، �شورة رمزية للمرحلة التي 
َ
ن يرى وم

َ
الفل�شطيني بين اأ�شنان رافعتها، لتقدم، لم

افتتحتها �شفقة القرن.

ال�شهيونية  التيارات  عتاة  من  وا�شعوها  لنا  اأوحى  مثلما   - اقتراحًا  لي�شت  فال�شفقة 

ب�شيغَتيها: التطرف العن�شري اليهودي المتدين وتيارات الم�شيحية الإفنجيلية ال�شهيونية - اإنها 

م�شروع ُنفذ الجزء الأكبر منه على اأر�ض الواقع.

وال�شفقة لي�شت �شفقة، لأن ال�شفقات تكون عادة بين طرفين اأو عدة اأطراف، لكننا هنا اأمام 

الإدارة  بين  اأو  ونتنياهو،  ترامب  بين  اتفاقًا  لي�شت  اإنها  واإنجازاته.  لنف�شه  ي�شّفق  واحد  طرف 

يمتلك  واحداً  طرفًا  �شارا  طرفين  بين  تواطوء  هي  واإنما  الإ�شرائيلية،  والحكومة  الأميركية 

ب.
ّ
الت�شورات ال�شيا�شية والأ�شطورية نف�شها، ويريد فر�شها على الطرف الثاني الغائب والمغي

فيها  يوّقع  التي  اللحظة  وفي  يوّقع،  كي  يح�شر  اأن  الغائب  الفل�شطيني  الطرف  من  المطلوب 

يختفي. اختفاء الفل�شطيني هو �شرط نجاح ال�شفقة، ولذا، فاإنه �شروري من اأجل �شرعنتها.*

من اال�صم اإىل ال�صفة

فالفل�شطيني  الفل�شطينيين،  غياب  اإ�شرائيل  اأعلنت   1948 �شنة  في  النكبة  حرب  نهاية  عند 

الغائب هو �شرط وجود الإ�شرائيلي الحا�شر. الح�شور ل يكون اإّل حين يكون الغياب. اأنت غائب، 

اإذاً اأنا موجود. غير اأن م�شروع تغييب الفل�شطينيين كان م�شاراً طوياًل واجه كثيراً من التعثر.

و�شيا�شية  ثقافية  جهود  ثمرة  كان  واإنما  الم�شادفة،  طريق  عن  ياأِت  لم  الغياب  فكرة  تعّثر 

انطلقت في  التي  المعا�شرة  الفل�شطينية  الثورة  اإلى ذروتها في  وفكرية ون�شالية كبرى، و�شلت 

�شنة 1965، وبداأت تذوي مع اتفاق اأو�شلو.

ذف من 
ُ

الغياب الفل�شطيني في �شنة 1948 كان حقيقة مرعبة: �شعب ُطرد من اأر�شه، وا�شم ح

ل من ا�شم اإلى �شفة.
ّ
القامو�ض وتحو

بالقوة  اإ�شرائيل  فر�شتها  التي  الحقيقة  هذه  اأن  غير  لالجئ.  �شفة  الفل�شطيني  ال�شم  �شار 

الغا�شمة كانت في حاجة اإلى قبول ال�شم باأنه �شار مجرد �شفة، كي يكون الغياب نهائيًا. وهذا 

لم يحدث، فال�شم الفل�شطيني لم يكن ذاكرة فقط، بل كان ج�شداً م�شرجًا بالدم مع �شيل ''المت�شللين'' 

لم  التي  الفدائيين  �شيول  اإلى  ل 
ّ
تحو ما  �شرعان  والذي  بيوتهم،  اإلى  العودة  �شبل  عن  الباحثين 

تتوقف، كما كان ن�شًا حا�شراً في الثقافة والأدب.

�شيجري  �شفة  وهي  ب''، 
ّ
''المخر �شفة  اإ�شرائيل  اإليها  اأ�شافت  بعدما  الالجىء  �شفة  بقيت 

ا�شتبدالها، في زمن تنظيم ''القاعدة'' و�شعود التيارات الأ�شولية، بكلمة اأُخرى هي ''الإرهابي''.

* تفصيالت صفقة القرن نجدها في مقالَتي هنيدة غانم وناصر القدوة المنشورتين في هذا العدد.
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ال�شم عن  التي تف�شل  الم�شافة نف�شها  واإرهابي، نعثر على  ب 
ّ
بين كلمة فدائي وكلمَتي مخر

ال�شفة.

تغير  بح�شب  تغييرها  يمكن  ل�شقة  فهي  ال�شفة  ا 
ّ
اأم العرب،  قالت  مثلما  م�شير''،  هو  ''ال�شم 

الظروف.

اأحد اأوجه ال�شراع بين فل�شطين واإ�شرائيل يتخذ �شكل �شراع بين ا�شمين، وهذا ما يحدث منذ 

�شبعة عقود، ا�شم جديد م�شتّل من الأ�شطورة التوراتية يحل مكان ا�شم قديم معجون بالأر�ض. وفي 

اأ�شمائهم  با�شتبدال  �شيغيف،  لتوم  هنا  والعبارة  الأوائل''،  ''الإ�شرائيليون  قام  الأ�شماء،  لعبة 

الأوروبية باأ�شماء يهودية.

اإنها لعبة ال�شراع بين الوجه والقناع.

هل ي�شتطيع القناع اأن ي�شير وجهًا؟

ال�شور الحديدي الذي اقترحه معلمه جابوتن�شكي.  اأن قاله  قالت لنا جرافة نتنياهو ما �شبق 

التي �شنعها مناحم بيغن ال�شيف، و�شتعي�ض بال�شيف وحده. من دير يا�شين  لدت بحد 
ُ
 اإ�شرائيل و

نابل�ض محافظة  في  دوما  قرية  في  الدواب�شة  عائلة  محرقة  اإلى   ،)1948 ني�شان/اأبريل   9( 

)31 تموز/يوليو 2015(.

ا اليوم فنحن في ع�شر الجرافة التي يتدلى منها ال�شم الفل�شطيني.
ّ
اأم

محمد علي الناعم، الفدائي الذي تدلى من بين اأ�شنان الجرافة الإ�شرائيلية، على حدود غزة يوم 

23 �شباط/فبراير، لي�ض رمزاً، اإنه اإن�شان في ال�شابعة والع�شرين من عمره، متزوج واأب لطفل، لكن 

الجرافة التي خطفت جثته اأرادت محو ا�شمه وتحويله اإلى �شورة.

ا�صتبدال التاريخ باالأ�صطورة

خرافية.  لهوتية  مقدمات  فهي  القرن،  �شفقة  مقدمات  مع  نقا�ض  في  الدخول  العبث  من 

التاريخ.  هي  �شارت  بل  التاريخ،  من  بدياًل  �شارت  ال�شهيونيين  الإفنجيليين  زمن  في  الخرافة 

اإبراهيم  الخرافة ت�شتدعي الخرافة، هذه هي م�شيدة ال�شفقة، فحين يبداأ تاريخ القد�ض بمحاولة 

الخليل تنفيذ الأمر الإلهي بذبح ابنه اإ�شحق، نكون اأمام نقا�ض عبثي.

والغريب اأن هذه الحكاية التي �شبق اأن ناق�شها معلم الحداثة في الثقافة العربية طه ح�شين، 

اإلى اأن حكاية  اأ�شطورية رمزية في كتابه ''في ال�شعر الجاهلي'' )1926(، م�شيراً  ب�شفتها حكاية 

اأمثولة ولي�شت حقيقة تاريخية، والذي حوكم ب�شبب ذلك، تعود بعد  اإبراهيم الخليل القراآنية هي 

مئة عام في زمن ما بعد الحقيقة، لتطل براأ�شها، معلنة ا�شتبدال المعرفة بال�شعوذة.

اأ�شوليون  فيها.  ال�شقوط  اإلى  الفل�شطينيين   
ّ
جر يريدون  التي  الم�شيدة  هو  الالهوتي  النقا�ض 

اليهودية  والدينية  ال�شعبوية  التيارات  اأن  باعتبار  الأ�شولية،  حفرة  اإلى  العرب   
ّ
جر يريدون 

والإفنجيلية ال�شهيونية هي الحداثة والعقالنية!

كاأننا اأمام منطق القرون الو�شطى الذي �شنع ماآ�شي وحماقات الحروب الإفرنجية التي اأطلق 

عليها دعاتها ا�شم الحروب ال�شليبية.

هذا  في  المنطلق  ونقطة  للتاريخ،  �شاملة  تزوير  حفلة  ت�شتدعي  الخرافية  الالهوتية  المقدمة 

التزوير هو محو الما�شي وتغييب الحا�شر.
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الفل�شطينية، لي�شا �شوى هام�َشين نافلين في كتاب  البالد وتاريخ �شكان الأر�ض  تاريخ هذه 

حديثة،  كولونيالية  كحركة  ن�شاأت  التي  ال�شهيونية  الحركة  تاريخ  حتى  اليهودية.  الأ�شطورة 

الأ�شطورة  اإليه  ت�شللت  تاريخ  من  كجزء  �شوى  لها  وجود  ل  هيرت�شيل،  تيودور  موؤ�ش�شها  بح�شب 

وقامت ب�شطبه.

نحن اأمام مملكة داود، هذه هي الحقيقة التي ينطلقون منها كي يكون الالهوت اإحدى اأدوات 

الجريمة.

عودة اإىل �صنة 1948

هل نحن في �شنة 1948، اأم نحن نعي�ض في �شنة 2020؟

حي الفرق بين الما�شي والحا�شر ويح�شر الما�شي في الراهن، نكون قد دخلنا في 
ّ
عندما يم

دائرة الالعقالنية وال�شتحالة.

�شبق اأن حّذر الفيل�شوف الإ�شرائيلي ي�شعياهو ليبوفيت�ض من اإ�شقاط المقد�شات الخرافية على 

الدولة العبرية، معتبراً اأن احتالل ال�شفة وغزة خطاأ تاريخي، واأو�شح في كتابه ''اليهودية: القيم 

الإن�شانية والدولة اليهودية'' )Judaism: Human Values, and the Jewish State( اأن احتالل 

ر القيم.
ّ
�شنة 1967 �شيدم

لكن ما فات ليبوفيت�ض هو اأن المر�ض العن�شري اأ�شيل ومتجذر في الم�شروع نف�شه، فالحيلة 

اإلى  تحولت  ما  �شرعان  كولونيالي  قومي  م�شروع  لتاأ�شي�ض  العلمانيون  ا�شتخدمها  التي  الدينية 

منطق  خالل  من  الم�شتعمرين،  وا�شتيالء  والخليل  القد�ض  احتالل  بعد  جارف  م�شياني  م�شروع 

التو�شع ال�شتيطاني، على المتخيل والواقع الإ�شرائيليين.

�شفقة القرن لي�شت �شوى ا�شتعادة ل�شنة 1948، ب�شيغة دينية م�شيانية متوح�شة. لذلك كان ل 

بد من العودة اإلى الجرافة. والجرافات، مثلما يعّلمنا تاريخ حرب النكبة، كانت اإحدى اأهم اأدوات 

حطام  فوق  تولد  واإ�شرائيل  البيوت،  اأ�شالء  على  تنت�شب  والغابات  تهدم،  القرى  الحا�شر.  محو 

الحا�شر والما�شي.

هناك م�شير فكري وثقافي بائ�ض يذهب اإليه الإ�شرائيليون باإرادتهم. حيلة بن - غوريون في 

كبير  عوز،  عامو�ض  يد  على  تحولت  اليهودية،  الدينية  للتيارات  التنازلت  تقديم  على  اللعب 

الروائيين الإ�شرائيليين، اإلى توليفة الحّقين المطلقين، وهي توليفة دفعت اإدوارد �شعيد اإلى و�شف 

�شحيفة  معه  اأجرته  حوار  في  اأطلق  حين  ال�شواحي''،  ''مثّقفي  بـ  الإ�شرائيلي  الي�شار  هذا  مثقفي 

''هاآرت�ض'' في �شنة 2000، عبارته ال�شهيرة: ''اأنا هو المثقف اليهودي الأخير.''

�شفقة القرن اأعلنت موت اللعبة القديمة. انتهى الي�شار الإ�شرائيلي وُدفن تحت الركام ال�شتيطاني 

والأ�شولي، ولم يعد تردد ''يهوذا''، كما في رواية عوز الأخيرة، �شوى تعبير عن نو�شتالجيا اإلى زمن 

�شوى  الآخر  الفل�شطيني  في  يرى  اأن  يرف�ض  اأبارتهايد  نظام  تاأ�شي�ض  اإلى  وم�شت  القبيلة،  دفنته 

طارىء في بلده يمكن طرده، مثلما اأوحت لنا ال�شفقة في م�شروعها ب�شاأن المثلث.

ترامب يريد اأن يدخل التاريخ ب�شفته بلفور الجديد، ونتنياهو يريد اأن ي�شنع اإ�شرائيل جديدة. 

اإ�شرائيل الثانية ف�شُتبنى على  ا 
ّ
اأم نيت على تغييب الفل�شطينيين وتهديم بلدهم، 

ُ
اإ�شرائيل الأولى ب

ن �شيبقى من الفل�شطينيين اإلى عبيد غير مرئيين.
َ
تحويل م
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ال�شم  و�شطب  فل�شطين  بتق�شيم  ارت�شى  مقّنع  عربي  �شريك  دون  من  تجِر  لم   1948 نكبة 

بنى على �شريك عربي مك�شوف الوجه. ماذا اأتى ب�شفراء 
ُ
ا الف�شل الجديد من النكبة في

ّ
الفل�شطيني، اأم

نتنياهو   - ترامب  الثنائي  احتفال  لح�شور  مان 
ُ
وع والإمارات  البحرين  هي  عربية  دول  ثالث 

باإعالن قرار موت فل�شطين؟

اللعبة انك�شفت. ال�شتبداد هو الوجه الآخر لتدمير البالد العربية، وهو �شريك لل�شهيونية من 

موقع التابع ل اأكثر.

ا�صمها دولة!

وا دولتكم 
ّ
اإذا �شئتم، و�شم القد�ض  ا�شم  اأبو دي�ض  اأطِلقوا على  اإذا �شئتم،  ا�شم دولة  اأطِلقوا عليها 

فل�شطين اأو فل�شطين الجديدة. دولة الأنفاق والج�شور والمعازل التي تخ�شع لل�شيادة الإ�شرائيلية 

�شمى 
ُ
اإذاً فلتكن ا�شمًا. ل مانع من ال�شم الآن، فبعد اغتيال الم الكاملة، دولتكم هذه لي�شت دولة، 

فقد ال�شم دللته.

البالد  من  خرجوا  اأي�شًا  يهود  فالالجئون  تنتهي،  اأن  يجب  الفل�شطيني  الالجىء  �شفة  حتى 

من  ال�شنفين  لهذين  �ض 
ّ
يعو اأن  العربي  النفط  وعلى  اليهودية.  الدولة  اإلى  والتجاأوا  العربية 

ال�شهيونية  فيه  اعتبرت  الذي  العبري،  ''عاليه''  ال�شعود  مفهوم  اأ�شبح  هل  بالت�شاوي!  الالجئين 

الهجرة اإلى اإ�شرائيل �شعوداً، مجرد لجوء؟!

�شفقة القرن تريد تحويل فل�شطين اإلى اأر�ض بال �شعب، عبر اإطاحة القوانين الدولية وقرارات 

الأمم المتحدة.

ثبت ولءه وجدارته واإّل �شيعاَقب.
ُ
فالفل�شطيني مقيم بمنحة من �شاحب الأر�ض الأبدي، وعليه اأن ي

الفل�شطيني �شيف ثقيل على الأر�ض التي وهبها اللـه ل�شعبه المختار، وهو ل يتمتع باأي حقوق 

�شيا�شية. ال�شلطة اأو الدولة الفل�شطينية لي�شت �شوى �شرطي في خدمة ال�شيد الإ�شرائيلي.

ل يمتلك الفل�شطيني اأي حق، اإنه مقيم مجرد من الحقوق ومثقل بالواجبات.

�شيغة �شفقة القرن اأكثر عن�شرية من �شيغة الأبارتهايد في جنوب اأفريقيا، اإنها �شرب من 

اله�شتيريا التي تعتقد اأن على الخ�شم الفل�شطيني اأن يركع وي�شت�شلم.

 كي ت�شير لمرئيًا، اأي كي تموت. 
ْ
لكنها �شيغة ل تقدم للم�شت�شلم �شوى اقتراح الغياب. ا�شت�شلم

�شراء  ي�شتطيعون  اأنهم  واعتقدوا  خياراً،  لي�ض  والموت  الموت  بين  الخيار  اأن  بالهم  في  يخطر  لم 

ر�شوخ عدوهم لخيار الموت عبر ر�شوته بدولرات النفط العربي.

ي�شترون موتنا بوعد باأموالنا!

هذا هو وعد ترامب للفل�شطينيين، جنازة مكّفنة بالبترو دولر.

وا خريطة بلدهم التي ُطردت من الخريطة دولة!
ّ
وعلى الفل�شطينيين اأن ي�شم

املهانة

اإنه اقتراح الموت المهين.

لو لم َنُهْن لما �شهل عليهم تقديم اقتراح المهانة هذا.



009 جّرافة الصفقة

�شحيح اأن فل�شطين محا�شرة بالنحطاط العربي، لكن هذا وحده ل يف�شر الهوان الفل�شطيني.

ن هم هوؤلء الذين يّدعون اإرثًا اأفرغوه من معناه؟
َ
م

ما هذا النظام الهجين الذي �شنعته اأو�شلو واأكملت �شوغه هزيمة النتفا�شة الثانية؟

رّد؟
َ
ما هذا الرد الذي ل ي

ال�شرط الأول لل�شفقة هو الحالة الفل�شطينية التي فقدت اأو اأُفقدت القدرة على ردة الفعل، في 

ظّل ِردتين:

ردة اأ�شولية تعي�ض في الهزيمة حتى لو اأطلقت النار.

وردة ا�شت�شالمية تعتقد اأنها تملك قوة المتناع من التوقيع.

ذ  وفي الحالين، فاإن الرهان الإ�شرائيلي هو على الزمن، وفي هذه الأثناء فاإن �شفقة القرن تنفَّ

�شتكمل تنفيذها.
ُ
و�شي

ا يظنون.
ّ
لكن الم�شاألة �شتكون اأكثر تعقيداً مم

اإ�رسائيل والدوامة االنتخابية

انتهت النتخابات الإ�شرائيلية الثالثة على التوالي، من دون ح�شم.

ليلة الثنين 2 اآذار/مار�ض 2020، اأ�شرع نتنياهو اإلى اإعالن الن�شر، انطالقًا من ال�شتطالعات 

الأولى التي اأعطت الليكود تفوقًا، وكتلة اليمين القومي الحريدي احتماًل باأن ت�شير اأغلبية ولو 

ب�شوت واحد.

على  تكون  لن  النتائج  اأن  والنتخابية،  ال�شيا�شية  باللعبة  الخبير  وهو  يعلم،  كان  نتنياهو 

�شورة ا�شتطالعات الراأي، لكنه اأراد و�شع الراأي العام اأمام ما ي�شبه الأمر الواقع.

انطلت هذه اللعبة اأربعًا وع�شرين �شاعة، قبل اأن ينك�شف اأنها هراء.

�شحيح اأن الليكود تقدم على حزب الجنرالت بثالثة مقاعد، وهذا يعود اإلى عجز ''اأزرق اأبي�ض'' 

عن ت�شكيل خطاب بديل مقنع للجمهور.

نتنياهو خا�ض معركة �شفقة القرن وكراهية العرب، وهذا ما فعله غانت�ض اأي�شًا، لكن بقليل 

من الرتباك.

بات على الإ�شرائيليين اليهود الختيار بين يميَنين، �شحيح اأنهم ف�شلوا نتنياهو لأنه الأكثر 

و�شوحًا و�شرا�شة، لكن الخيار لم يكن حا�شمًا هذه المرة اأي�شًا.

النتخابات لم ُتخرج اإ�شرائيل من ''البرزخ'' مثلما و�شفه جدعون ليفي، في تحليله لالنتخابات 

الثانية )''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية''، العدد 121، �شتاء 2020، �ض 27 - 31(.

البرزخ الإ�شرائيلي لي�ض انتخابيًا فقط، بل اإن النتخابات تعك�ض اأي�شًا عجز النخبة الإ�شرائيلية 

الجديدة عن بلورة مفهوم لإ�شرائيل الثانية التي �شتواجه خطر واحتمال التحول �شريعًا اإلى دولة 

دينية - عن�شرية مك�شوفة.

والماأزق �شي�شتمر.

الموؤرخ الإ�شرائيلي بيني موري�ض، �شاحب نظرية و�شع الفل�شطينيين في اأقفا�ض، ن�شب الماأزق 

اإلى خطاأ بن - غوريون لأنه لم ي�شتكمل التطهير العرقي في فل�شطين كلها في �شنة 1948.

لن اأدخل في مناق�شة هذا الت�شريح ال�شاذج الذي يفتر�ض اأن التاريخ ت�شنعه الإرادة وحدها، 
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فهذا موقف ي�شير اإلى الماأزق الإ�شرائيلي الكبير الذي له ا�شم واحد هو �شرورة تغييب الفل�شطينيين 

الذين يرف�شون الغياب.

وهنا حدثت المفاجاأة الكبرى.

المفاجاأة الكبرى في النتخابات كانت الفل�شطينيين خلف الخط الأخ�شر، الذين برزوا كقوة 

�شيا�شية فاقت التوقعات الإ�شرائيلية كافة.

يمكن اإعادة بع�ض اأ�شباب فوز القائمة الم�شتركة بخم�شة ع�شر ع�شواً في الكني�شت اإلى جملة 

من العوامل التف�شيلية كغياب الأ�شماء العربية عن احتمال الفوز على قوائم الأحزاب اليهودية، 

غير اأن هذا العامل لم يكن حا�شمًا.

الحا�شم تمثل في م�شتويين:

ال�شعب  من  جزء  هم  العبرية  الدولة  في  فالفل�شطينيون  بالخطر.  ال�شعور  هو  الأول  الم�شتوى 

في  تجري  لن  الإبادة  وهذه  ال�شيا�شية.  الإبادة  ا�شمه  جديًا  خطراً  اليوم  يواجه  الذي  الفل�شطيني 

العن�شري  الخطاب  التي فقد  اأي�شًا،  اإ�شرائيل  الغربية وغزة والقد�ض فقط، بل �شتجري في  ال�شفة 

فيها الحياء، بحيث �شعر كل فل�شطيني باأنه مهدد �شخ�شيًا. قانون القومية اأعلن اأن التهديد جدي، 

وكان الخطوة القانونية الأولى التي مهدت ل�شفقة القرن.

برنامج  اإلى  حاجة  في  وهي  ال�شرورة،  وحدة  اإنها  نقول  قد  الوحدة.  هو  الثاني  الم�شتوى 

�شيا�شي واأطر عمل �شعبية، وهذا �شحيح، لكنها �شكلت جواب فل�شطينيي الداخل على النق�شام الذي 

يدمر المناطق المحتلة.

 
ّ
معني غير  واإقليمي  عربي  مدى  في  والتهالك  الت�شرذم  على  الجواب  هي  ال�شرورة  وحدة 

بفل�شطين اإّل ب�شفتها حجة لال�شت�شالم، اأو �شماعة لخطاب ممانع لي�شت فل�شطين اأولوية بالن�شبة 

اإليه، كي ل نقول اإنها مجرد م�شجب يعّلق عليه ا�شتبداده.

غير اأن هذا النت�شار يرتب على القائمة الم�شتركة مهمات كبرى، جاعاًل منها البديل الوحيد 

من ي�شار اإ�شرائيلي متهالك.

على  يقوم  القومية  ثنائي  م�شروع  ''ب�شوغ  زريق،  رائف  تعبير  بح�شب  اليوم،  مطالبة  اإنها 

�شتكون  فهل  المهمة،  هي  هذه  الزاحف.  الأبارتهايد  �شد  الن�شال  جبهة  قيادة  وعلى  الم�شاواة 

الم�شتركة قادرة على هذه المهمة؟''

هذا هو التحدي الفل�شطيني الجديد، وهذه لي�شت مهمة فل�شطينيي الداخل وحدهم، اإنها مهمة 

جميع الفل�شطينيات والفل�شطينيين في الوطن وال�شتات، ففكرة فل�شطين يجب اأن تتبلور من جديد 

في هذا المنعطف النكبوي الكبير.

م�شتقبلية  روؤية  من  بل  فقط،  الذاكرة  من  لي�ض  هويتها  فل�شطين  �شاغت   1948 نكبة  بعد 

للتحرير اأوًل واأي�شًا.

اأفق  تبلور  اأن  اأمام فكرة فل�شطين �شوى  لي�ض  النكبة  الجديدة من  المرحلة  وفي منعطف هذه 

الم�شاواة والم�شروع الثنائي القومية، كروؤية لمواجهة التغييب من جهة، ولمقاومة النحدار اإلى 

م�شتنقع الأبارتهايد والخراب والجنون الأ�شولي الغيبي من جهة ثانية. 

الياس خوري




