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خم�سون الهزمية

عامها  �إلى  �لهزيمة  ت�صل  �أن  حزير�ن/يونيو  من  �لخام�س  كابو�س  �صهد  ن 
ّ
مم �أحد  تخيل  هل 

�لخم�صين، وهي ال تز�ل جاثمة  بكل ثقلها على حا�صر �لعرب وفل�صطين؟

هل تخيل موؤرخو �لنه�صة و�لحد�ثة، �أن يكون عملهم �لرئي�صي، �إن لم يكن �لوحيد، هو فك طال�صم 

�لهز�ئم �لمتتالية �لتي بد�أت مع مطلع �لقرن �لما�صي وال تز�ل م�صتمرة �إلى �ليوم؟

مئة عام على وعد بلفور؛

�صبعون عامًا على قر�ر تق�صيم فل�صطين؛

ن�صف قرن على هزيمة 1967؛

وماذ� �أي�صًا؟

م�صل�صل من �لهز�ئم �لمتو��صلة، حتى حرب ت�صرين �الأول/�أكتوبر 1973، لم يكن �صوى محاولة 

الإ�صافة �صرعية �لقتال على �ال�صت�صالم، وعلى م�صيرة �لحروب على �ل�صعوب �لعربية، �لتي �تخذت 

�أ�صكااًل متعددة، ونر�ها �ليوم تعربد فوق خر�ئب �لمدن و�الأم�صار و�آالم �لالجئين �لجدد.

هل �صارت مهمة �لكتابة هي �لرثاء، وكتابة تاريخ ''�لنكبات''، و�إعالن �لعجز عن مو�جهة زمن 

�لنكبة �لم�صتمرة؟

منذ �لهزيمة �لحزير�نية �صال حبر كثير ودم كثير، لكن �لعرب ال يز�لون عالقين في زمن �لهز�ئم 

�لتي تتو�لى. ومن مفارقات هذ� �لزمن �أن �الأنظمة �النقالبية و�لم�صتبدة لم ُتهزم؛ ُهزمت �ل�صعوب 

هزيمة  هو  �الأنظمة  �نت�صار  �صرط  �أن  يبدو  �إذ  ر�صوخًا،  �زد�دت  �الأنظمة  لكن  �الأر�س،  و��صُتبيحت 

�ل�صعوب، وهذه �إحدى �أعاجيب تاريخ �لهز�ئم �لتي تتو�لى جارفة معها حرية �لمو�طن وكر�مته.

على  يت�صاقط  �لتر�كم  هذ�  �أن  و�لغريب  �لعرب.  على  �لتاريخ  �أ�صالء  تر�كم  �صنة  هي  �ل�صنة  هذه 

لها  فالذ�كرة ال مكان  نتذكر،  نتذكر حين  �ل�صحايا. فنحن ال  بدماء  �لموت  ير�صمه  حا�صر عربي 

ا حين 
ّ
الأنها تتكرر في �لحا�صر، و�صرط �لتذكر هو �أن يكون ما تحيلنا �إليه �لذ�كرة ما�صيًا �نتهى، �أم

يكون �لحا�صر مجرد �متد�د للما�صي، فاإن مهمة �لموؤرخين ت�صير ع�صيرة.

ّناع 
ُ

وحين يريد �لباحث �أن يدر�س �لهزيمة محرر�ً �لفكر من قر�ءة ثقافوية �أهملت م�صوؤولية �ص

ي�صبه  ما  �أمام  نف�صه  يجد  فاإنه  و�لح�صاري''،  �لثقافي  ''تخلفنا  على  لتركز  �لحزير�نية  �لهزيمة 

�أنف�صهم �أمام  �إذ بعد ن�صف قرن على �لحرب �لتي �نتهت لحظة بد�يتها، يجد �لموؤرخون  �الأُحجية، 

�لعدو  �صوى  يعرفها  ال  ع�صكرية''  ''�أ�صر�ر  �أقفال  خلف  �لمحجوبة  �لحرب  وثائق  در��صة  ��صتحالة 

فكيف  كامل،  �صبه  ب�صكل  محجوبة  �لحرب  بها  خي�صت  �لتي  �لثالثة  �لجيو�س  وثائق  �الإ�صر�ئيلي. 

يمكن للموؤرخين �أن يعملو� ويقّدمو� �صرديات هذه �لحرب، كي ن�صتطيع ��صتخال�س درو�صها؟

بالذكرى  ''�حتفالنا''  �إلى جانب  �إذ  �الإحباط،  �إلى  لي�س دعوة  �لهز�ئم فهذ�  �إنه قرن  نقول  حين 

�لثالثين  بالذكرى  نحتفل  �أي�صًا  �لعام  هذ�  في  �أنه  نتذكر  �أن  يجب  �لحزير�نية  للهزيمة  �لخم�صين 

قرن  �لحجارة''.  �أطفال  ''�نتفا�صة  ��صم  عليها  نطلق  �لتي  �لكبرى  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  الندالع 

�لهز�ئم كان �أي�صًا قرن �لمقاومة، من معركة ''�لكر�مة'' في �صنة 1968، �إلى �ل�صمود �الأ�صطوري في 
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�صر�رة  كانت  �لتي  �لمخيمات  حرب  مقاتلي  �صجاعة  �إلى   ،1982 �صنة  في  �ل�صقيف  وقلعة  بيروت 

�ندالع �النتفا�صة �لكبرى، �إلى �الن�صحاب �الإ�صر�ئيلي بال قيد وال �صرط من لبنان في �صنة 2000، 

هتفت  �لتي  �لعربية  �لمدن  ميادين  �إلى  و�صواًل   ،2006 تموز/يوليو  حرب  في  �إ�صر�ئيل  ف�صل  �إلى 

للحرية في �صنة 2011.

�صحيح �أن �النتفا�صة �لكبرى ُطعنت في �أو�صلو، و�أن جثث �صحايا �صبر� و�صاتيال �صارت �أ�صبه 

بانتو�صتانات  �صكل  على  �لثانية  لالنتفا�صة  �لماأ�صوية  �لنهاية  و�أن  يحا�صرنا،  �لذي  �الألم  بو�دي 

محا�صرة باالحتالل تثير �لغ�صب و�الأ�صى، و�أن غزو �لعر�ق و�إدخاله في نفق �لحروب كانا بد�ية 

كارثة جديدة تجّلت في مذ�بح ميادين �لحرية في �لمدن �لعربية، لكن �ل�صحيح �أي�صًا، هو �أن �إر�دة 

�لمقاومة ال تموت الأنها هي �الأفق �لوحيد.

�أردنا في هذ� �لعدد تقديم قر�ءة للهزيمة �لحزير�نية، فاكت�صفنا �صعوبة ذلك، فاكتفينا بملف 

يقدم �لتجربة �لم�صرية مثلما قر�أها �لموؤرخ �لم�صري خالد فهمي، كما �أطللنا على قر�ءة �لهزيمة 

�ج 
ّ
�لفل�صطيني مع مقالتين لد�ود تلحمي وجميل هالل، وقر�ءتين فكريتين لفي�صل در في و�قعها 

و�ليا�س خوري.

لكن �لهزيمة تحتاج �أي�صًا �إلى قر�ءة فل�صطينية د�خلية، وهذ� ما يحمله ملف وقائع �لقد�س من 

خالل در��صة نظمي �لجعبة وتقرير عبد �لروؤوف �أرناوؤوط، عالوة على مقالة �لمهند�س جاد ثابت 

بالم�صتعمر�ت  �لمحتلة  �لمدينة  تعي�صها هذه  �لتي  و�لماآ�صي  �لخليل  �لو�قع في مدينة  يدر�س  �لذي 

�لوح�صية، في بحثها عن تر�ثها �لمقاوم.

�ل�صرق  بترول  ''�آفاق  عن  ملفًا  نن�صر  ''مد�خل''،  باب  في  ُن�صر  �لذي  �لحزير�ني  �لملف  جانب  �إلى 

�الأو�صط''، وهو كناية عن مجموعة من �الأبحاث ُقدمت في ور�صة عمل �أ�صرف على �إعد�دها وليد خدوري 

�إ�صر�ئيل  �لبترولية مرّكز�ً على �صيا�صات  �ل�صناعات  �آفاق  �لفل�صطينية، ويعالج  �لدر��صات  في موؤ�ص�صة 

تجاه قطاع �لغاز، �صارك فيه: وليد خدوري، ويوال �لبطل ورندة حيدر، وفوؤ�د �ل�صنيورة.

�لمقاومة في  �لترتير عن تجريم  �أ�صكااًل متعددة، فاإننا نن�صر در��صة عالء  �لهزيمة تتخذ  والأن 

ي بالطة وجنين.
َ
فل�صطين �نطالقًا من تجربة مخيم

�إلى جرح  ياأخذنا  �لثانية  �النتفا�صة  هزيمة  بعد  �لمخيمان  هذ�ن  عا�صه  �لذي  �لمحزن  �لو�قع 

�لما�صي عن  �لعدد  ن�صرناه في  �لذي  للتحقيق  و��صتكمااًل  ولبنان.  �صورية  �لمفتوح في  �لمخيمات 

و�قع مخيم �صاتيال، نذهب في هذ� �لعدد �إلى مخيم عين �لحلوة في �صيد� لنكت�صف �لمخاطر �لتي 

تحيط باأكبر مخيم فل�صطيني في لبنان، وهو يعي�س في زمن ''�إد�رة �لتوتر''.

م�صكالت  �لتميمي  �لدين  عز  يعالج  بينما  �لجديدة،  ''حما�س''  وثيقة  يناق�س  �لجرباوي  علي 

�لتعد�د �الإ�صر�ئيلي و�صناعة �لمو�طنة.

وكي يكتمل ملف �لهزيمة نن�صر ن�س مو�صيه د�يان عن �حتالل �للد، وهو ن�س حري بالدر��صة 

الأنه �إلى جانب �صوقية لغته وبذ�ءتها يقدم تقرير�ً عن �لروؤية �الإ�صر�ئيلية �إلى �صقوط �لمدينة حيث 

�صيقوم �لجي�س �الإ�صر�ئيلي بتاأ�صي�س �أول غيتو فل�صطيني.

هذ� �إلى جانب �الأبو�ب �لثابتة: قر�ء�ت وف�صليات و�لوثائق. 
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