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خم�سون الهزمية
ممن �شهد كابو�س الخام�س من حزيران/يونيو �أن ت�صل الهزيمة �إلى عامها
هل تخيل �أحد ّ
الخم�سين ،وهي ال تزال جاثمة بكل ثقلها على حا�ضر العرب وفل�سطين؟
هل تخيل م�ؤرخو النه�ضة والحداثة� ،أن يكون عملهم الرئي�سي� ،إن لم يكن الوحيد ،هو فك طال�سم
الهزائم المتتالية التي بد�أت مع مطلع القرن الما�ضي وال تزال م�ستمرة �إلى اليوم؟
مئة عام على وعد بلفور؛
�سبعون عام ًا على قرار تق�سيم فل�سطين؛
ن�صف قرن على هزيمة 1967؛
وماذا �أي�ض ًا؟
م�سل�سل من الهزائم المتوا�صلة ،حتى حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1973لم يكن �سوى محاولة
إل�ضافة �شرعية القتال على اال�ست�سالم ،وعلى م�سيرة الحروب على ال�شعوب العربية ،التي اتخذت
�أ�شكا ًال متعددة ،ونراها اليوم تعربد فوق خرائب المدن والأم�صار و�آالم الالجئين الجدد.
هل �صارت مهمة الكتابة هي الرثاء ،وكتابة تاريخ ''النكبات'' ،و�إعالن العجز عن مواجهة زمن
النكبة الم�ستمرة؟
منذ الهزيمة الحزيرانية �سال حبر كثير ودم كثير ،لكن العرب ال يزالون عالقين في زمن الهزائم
التي تتوالى .ومن مفارقات هذا الزمن �أن الأنظمة االنقالبية والم�ستبدة لم ُتهزم؛ ُهزمت ال�شعوب
وا�س ُتبيحت الأر�ض ،لكن الأنظمة ازدادت ر�سوخ ًا� ،إذ يبدو �أن �شرط انت�صار الأنظمة هو هزيمة
ال�شعوب ،وهذه �إحدى �أعاجيب تاريخ الهزائم التي تتوالى جارفة معها حرية المواطن وكرامته.
هذه ال�سنة هي �سنة تراكم �أ�شالء التاريخ على العرب .والغريب �أن هذا التراكم يت�ساقط على
حا�ضر عربي ير�سمه الموت بدماء ال�ضحايا .فنحن ال نتذكر حين نتذكر ،فالذاكرة ال مكان لها
لأنها تتكرر في الحا�ضر ،و�شرط التذكر هو �أن يكون ما تحيلنا �إليه الذاكرة ما�ضي ًا انتهىّ � ،أما حين
يكون الحا�ضر مجرد امتداد للما�ضي ،ف�إن مهمة الم�ؤرخين ت�صير ع�سيرة.
وحين يريد الباحث �أن يدر�س الهزيمة محرراً الفكر من قراءة ثقافوية �أهملت م�س�ؤولية ُ�ص ّناع
الهزيمة الحزيرانية لتركز على ''تخلفنا الثقافي والح�ضاري'' ،ف�إنه يجد نف�سه �أمام ما ي�شبه
ُ
الأحجية� ،إذ بعد ن�صف قرن على الحرب التي انتهت لحظة بدايتها ،يجد الم�ؤرخون �أنف�سهم �أمام
ا�ستحالة درا�سة وثائق الحرب المحجوبة خلف �أقفال ''�أ�سرار ع�سكرية'' ال يعرفها �سوى العدو
ال�سرائيلي .وثائق الجيو�ش الثالثة التي خي�ضت بها الحرب محجوبة ب�شكل �شبه كامل ،فكيف
إ
ويقدموا �سرديات هذه الحرب ،كي ن�ستطيع ا�ستخال�ص درو�سها؟
يمكن للم�ؤرخين �أن يعملوا ّ
الحباط� ،إذ �إلى جانب ''احتفالنا'' بالذكرى
حين نقول �إنه قرن الهزائم فهذا لي�س دعوة �إلى إ
الخم�سين للهزيمة الحزيرانية يجب �أن نتذكر �أنه في هذا العام �أي�ض ًا نحتفل بالذكرى الثالثين
الندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الكبرى التي نطلق عليها ا�سم ''انتفا�ضة �أطفال الحجارة'' .قرن
الهزائم كان �أي�ض ًا قرن المقاومة ،من معركة ''الكرامة'' في �سنة � ،1968إلى ال�صمود الأ�سطوري في
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بيروت وقلعة ال�شقيف في �سنة � ،1982إلى �شجاعة مقاتلي حرب المخيمات التي كانت �شرارة
ال�سرائيلي بال قيد وال �شرط من لبنان في �سنة ،2000
اندالع االنتفا�ضة الكبرى� ،إلى االن�سحاب إ
�إلى ف�شل �إ�سرائيل في حرب تموز/يوليو  ،2006و�صو ًال �إلى ميادين المدن العربية التي هتفت
للحرية في �سنة .2011
�صحيح �أن االنتفا�ضة الكبرى ُطعنت في �أو�سلو ،و�أن جثث �ضحايا �صبرا و�شاتيال �صارت �أ�شبه
بوادي الألم الذي يحا�صرنا ،و�أن النهاية الم�أ�سوية لالنتفا�ضة الثانية على �شكل بانتو�ستانات
محا�صرة باالحتالل تثير الغ�ضب والأ�سى ،و�أن غزو العراق و�إدخاله في نفق الحروب كانا بداية
كارثة جديدة تج ّلت في مذابح ميادين الحرية في المدن العربية ،لكن ال�صحيح �أي�ض ًا ،هو �أن �إرادة
المقاومة ال تموت لأنها هي الأفق الوحيد.
�أردنا في هذا العدد تقديم قراءة للهزيمة الحزيرانية ،فاكت�شفنا �صعوبة ذلك ،فاكتفينا بملف
يقدم التجربة الم�صرية مثلما قر�أها الم�ؤرخ الم�صري خالد فهمي ،كما �أطللنا على قراءة الهزيمة
دراج
في واقعها الفل�سطيني مع مقالتين لداود تلحمي وجميل هالل ،وقراءتين فكريتين لفي�صل ّ
واليا�س خوري.
لكن الهزيمة تحتاج �أي�ض ًا �إلى قراءة فل�سطينية داخلية ،وهذا ما يحمله ملف وقائع القد�س من
خالل درا�سة نظمي الجعبة وتقرير عبد الر�ؤوف �أرنا�ؤوط ،عالوة على مقالة المهند�س جاد ثابت
الذي يدر�س الواقع في مدينة الخليل والم�آ�سي التي تعي�شها هذه المدينة المحتلة بالم�ستعمرات
الوح�شية ،في بحثها عن تراثها المقاوم.
�إلى جانب الملف الحزيراني الذي ُن�شر في باب ''مداخل'' ،نن�شر ملف ًا عن ''�آفاق بترول ال�شرق
الأو�سط'' ،وهو كناية عن مجموعة من الأبحاث ُقدمت في ور�شة عمل �أ�شرف على �إعدادها وليد خدوري
مركزاً على �سيا�سات �إ�سرائيل
في م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ويعالج �آفاق ال�صناعات البترولية ّ
تجاه قطاع الغاز� ،شارك فيه :وليد خدوري ،ويوال البطل ورندة حيدر ،وف�ؤاد ال�سنيورة.
ولأن الهزيمة تتخذ �أ�شكا ًال متعددة ،ف�إننا نن�شر درا�سة عالء الترتير عن تجريم المقاومة في
مخيمي بالطة وجنين.
فل�سطين انطالق ًا من تجربة
َ
الواقع المحزن الذي عا�شه هذان المخيمان بعد هزيمة االنتفا�ضة الثانية ي�أخذنا �إلى جرح
المخيمات المفتوح في �سورية ولبنان .وا�ستكما ًال للتحقيق الذي ن�شرناه في العدد الما�ضي عن
واقع مخيم �شاتيال ،نذهب في هذا العدد �إلى مخيم عين الحلوة في �صيدا لنكت�شف المخاطر التي
تحيط ب�أكبر مخيم فل�سطيني في لبنان ،وهو يعي�ش في زمن ''�إدارة التوتر''.
علي الجرباوي يناق�ش وثيقة ''حما�س'' الجديدة ،بينما يعالج عز الدين التميمي م�شكالت
ال�سرائيلي و�صناعة المواطنة.
التعداد إ
وكي يكتمل ملف الهزيمة نن�شر ن�ص مو�شيه دايان عن احتالل اللد ،وهو ن�ص حري بالدرا�سة
ال�سرائيلية �إلى �سقوط المدينة حيث
لأنه �إلى جانب �سوقية لغته وبذاءتها يقدم تقريراً عن الر�ؤية إ
ال�سرائيلي بت�أ�سي�س �أول غيتو فل�سطيني.
�سيقوم الجي�ش إ
هذا �إلى جانب الأبواب الثابتة :قراءات وف�صليات والوثائق.

هيئة التحرير

