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اليا�س خوري
الهزمية والنكبة امل�ستمرة
كيف نقر�أ هزيمة الخام�س من حزيران بعد خم�سين عاماً ،وكيف نتعامل مع �آثارها
المدمرة التي و�سمت الواقع العربي؟ هل �شاع تعبير ''النك�سة'' كي يكون غطاء ُيعفي
الم�س�ؤولين عن هذه الكارثة من م�س�ؤولياتهم؟ وهل تحتاج الهزيمة �إلى نقد ذاتي� ،أم �إلى
تحديد للم�س�ؤوليات ُيخرجها من طابع قراءاتها الثقافية التي �سادت طويالً؟
ت�أخذنا هذه الأ�سئلة �إلى ربط الهزيمة بالنكبة ،فالحركة القومية التي قادت االنقالبات
الع�سكرية كر ّد على النكبة� ،صارت ،عبر هزيمتها الع�سكرية المخزية ،جزءاً من م�سار نكبوي
برمته.
بات ي�شمل الم�شرق العربي ّ

في

خطاب ا�ستقالته م�ساء التا�سع من
حزيران/يونيو  ،1967ا�ستخدم
الرئي�س الم�صري الراحل جمال عبد النا�صر
كلمة ''النك�سة'' ،كي ي�صف الهزيمة المروعة
التي ُمني بها الجي�ش الم�صري في حرب
الأيام ال�ستة .وخطاب نا�صر الذي قدم فيه
ا�ستقالته و�أعلن ب�شجاعة لن تتكرر عند الحكام
الم�ستبدين العرب م�س�ؤوليته عن الهزيمة� ،ش ّكل
�صدمة كبرى للر�أي العام العربي الذي وعده
الإعالم الم�صري ب�أن نتائج الحرب �ستكون
مح�سومة لم�صلحة العرب .وعلى عك�س ُخطب
نا�صر التي كان يلقيها الزعيم الم�صري �أمام
جماهير حا�شدة ،بلغته العامية المحببة لدى
الجماهير ،ف�إن خطاب اال�ستقالة جاء بلغة عربية
ف�صيحة و�سل�سلة وب�سيطة ،ت�شبه لغة �صحافي
محترف� .أغلب الظن �أن رئي�س تحرير ''الأهرام''،
محمد ح�سنين هيكل ،هو الذي كتب ن�ص الخطاب

�أو حرر �صيغته النهائية ،و�إليه يجب �أن ُتن�سب
هذه الكلمة الملتب�سة التي ت�شير �إلى الهزيمة من
ت�سميها .والواقع �أن �سال�سة الخطاب،
دون �أن ّ
والنبرة الحزينة ال�صادقة في �صوت ''الري�س''،
�أ�شعلتا تظاهرات �صاخبة في م�صر قالت و�سائل
الإعالم الم�صرية �إنها كانت عفوية تطالب
الرئي�س بالعودة عن ا�ستقالته ،الأمر الذي �سمح
لنا�صر بتنفيذ انقالب كامل على قيادة الم�شير
عبد الحكيم عامر للجي�ش الم�صري ،و�إحداث
�إ�صالح في الجي�ش نتجت منه حرب اال�ستنزاف
التي كانت مقدمة لحرب ت�شرين الأول�/أكتوبر
.1973
�إذا قار ّنا بين كلمة نكبة التي �صاغها
ق�سطنطين زريق في �سنة  1948في كتابه
''معنى النكبة'' ،من �أجل و�صف كارثة ،1948
وبين الكلمة التي ا�ستخدمها هيكل لو�صف هزيمة
 ،1948ف�إننا نجد �أن ما قام به ''الأ�ستاذ'' ،وهذا

مداخل
هو اللقب المعتمد لكبير ال�صحافيين الم�صريين،
ال يعدو �أن يكون ت�صحيف ًا لكلمة نكبة عبر
ا�ستبدال حرف الباء بحرف ال�سين ،وفي عملية
اال�ستبدال الب�سيطة هذه يكمن الفرق بين �سلطة
المثقف ومثقف ال�سلطة.
كان زريق م�ؤرخ ًا و�أ�ستاذاً جامعي ًا �أدى دوراً
كبيراً في بلورة الفكر القومي ،وال �شك في �أن
''الكتاب الأحمر'' الذي �صاغه �ألهم العديد من
الحركات القومية العربية .هذا المثقف الدم�شقي
الذي كان �أ�ستاذاً في الجامعة الأميركية في
بيروت ،حاول �أن ي�ستك�شف كنه الكارثة ب�صفتها
ال للوجود العربي ،ومن هذا المنطلق
تحدي ًا �شام ً
�صك الكلمة التي �صارت اليوم ع�صية على
الترجمة ،لأنها �أ�صبحت ا�سم ًا معتمداً للكارثة
التي حلت بال�شعب الفل�سطيني .وعلى عك�س النقد
الذي وجهه �إلى هذه الكلمة عدد من المثقفين
العرب ،بينهم �صادق جالل العظم في كتابه
''النقد الذاتي بعد الهزيمة'' ،ف�إن زريق لم يجد
كلمته في القوامي�س الكال�سيكية العربية ،ولم
يعتمد اال�ستخدام القديم للكلمة الذي نجده في
عرف
كتاب ''ل�سان العرب'' البن منظور� ،إذ ُت ّ
النكبة ب�صفتها ''الم�صيبة من نكبات الدهر''،
وهي كلمة �شاعت في الع�صر العبا�سي مع ما
ا�صطلح على ت�سميته ''نكبة البرامكة'' ،و�إنما من
ُ
المرجح �أن يكون قد ا�ستخدم الكلمة بمعناها
الحديث الذي �أ�ضفاه عليها �أمين الريحاني في
''كتاب النكبات'' .فالريحاني لم يتحدث في كتابه
هذا عن نكبات الطبيعة التي ال يتحمل
م�س�ؤوليتها الب�شر وال يمكن مواجهتها� ،أو عن
النكبات التي �أنزلها الحاكم الم�ستبد بوزيره،
كحال البرامكة مع الخليفة هارون الر�شيد ،بل
قدم �صورة تاريخية للـهزائم الع�سكرية الكارثية
ّ
التي ح ّلت بالعرب ،وتوقف ملي ًا عند الحروب
ال�صليبية .وال بد من الإ�شارة �إلى �أن زعيم الحركة
الوطنية اللبنانية كمال جنبالط كان �أول َمن
وعممه في مقابالته،
التفت �إلى كتاب الريحاني ّ
ويقال �إن هذا التعميم ربما يكون �أحد الأ�سباب
التي قادت �إلى اغتياله قرب حاجز للقوات
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ال�سورية في منطقة ال�شوف في جبل لبنان ،في
� 16آذار/مار�س .1977
ا�ستخدام زريق للكلمة كان نابع ًا من وعي
عميق بالعجز العربي والفل�سطيني عن مواجهة
الغزوة ال�صهيونية ،وب�ضرورة �إ�صالح ال�سيا�سة
والمجتمع العربيين وتحديثهما .وهو بذلك و�ضع
عبارة النكبة في �سياقها التاريخي على خطى
�أمين الريحاني.
ي�صر على تقديم نف�سه
� ّأما هيكل الذي كان
ّ
ب�صورة ال�صحافي ،ف�إنه ''الجرنالجي'' بح�سبه
وبح�سب لغة �آبائنا الذين كانوا ي�ستخدمون كلمة
''الجرنال'' الفرن�سية بد ًال من كلم َتي ''ال�صحيفة''
�أو ''الجريدة'' العربيتين اللتين �شاعتا في �أيامنا.
وكلمة ''جرنالجي'' على الرغم من جذرها
الفرن�سي ،لها الحقة تركية ،وهذه الالحقة ''جي''
ارتبطت بكثير من الكلمات ،لأنها بح�سب الأب
رفائيل نخلة الي�سوعي في كتابه ''غرائب اللـهجة
اللبنانية ال�سورية'' تدل على حرفة �أو عادة ،مثل
جوهرجي وحلونجي وكندرجي وبوياجي
وخ�ضرجي و�صابونجي…�إلخ.
هذا المزيج الفرن�سي ــ التركي �أنتج كلمة
''جرنالجي'' التي حملت تناق�ض ًا بين مكو َنيها:
القيم التي
فالمكون الفرن�سي حمل معاني َ
�أنتجتها الثورة الفرن�سية ،و�سمح لل�صحافة ب�أن
ت�شهد والدة م�صطلح المثقف بعد ن�ص �إميل زوال
المكون العثماني فحمل
ال�شهير ''�أنا �أتهم''ّ � ،أما
ّ
معنى العالقة اال�ستتباعية بين ال�سلطة والكاتب.
غير �أن هذين المكونين لي�سا �صافيين ،ذلك
ب�أن كل منهما حمل مجموعة من التناق�ضات
الداخلية .ففي حين تحاول البنى الر�أ�سمالية
الغربية تقلي�ص حرية ال�صحافة عبر الهيمنة
عليها من خالل االحتكارات والإعالنات ،ف�إن
ال�صحافة العربية خا�ضت وتخو�ض معارك
عبرت عن نف�سها من خالل
حريتها ب�شجاعة ّ
التم�سك بالحرية التي دفع عدد كبير من
ال�صحافيين حياتهم ثمن ًا لها.
الأ�ستاذ ''الجرنالجي'' كان في الو�سط و�سعى
طوال حياته للمطابقة بين �ش ّقي مهنته .فهو

024

جملة الدراسات الفلسطينية 111

صيف 2017

حديث وتحديثي من جهة ،و�صديق ال�سلطة
والناطق با�سمها من جهة ثانية .وهذا ال يعني
�أنه كان على وفاق دائم مع ال�سلطة� ،إذ قادته
معار�ضة ال�سادات �إلى ال�سجن ،لكنه حاول طوال
حياته �أن يكون ل�سان ال�سلطة �أو �سلطتها الفكرية
وت�صرف لي�س ب�صفته �صحافي ًا يبحث
والثقافية،
ّ
عن الأ�سرار ،بل ب�صفته حامل �أ�سرار ال�سلطة و�أحد
�ص ّناع لغتها.
كرا�س ''فل�سفة الثورة'' برزت ب�صمة هيكل
منذ ّ
الكرا�س� ،أم
على اللغة النا�صرية .هل كتب هيكل ّ
كان مجرد م�ستكتب في خدمة ال�ضباط الأحرار؟
�أغلب الظن �أنه كان االثنين مع ًا ،وكان في ذلك
وروج فكرة البطل
''المثقف'' الأول الذي تب ّنى ّ
ودوره في التاريخ .محورية ن�صو�ص هيكل
و�صلت �إلى ذروتها في الن�ص الذي كتبه كخطاب
لجمال عبد النا�صر بعد الهزيمة الحزيرانية.
يومها انك�شفت اللغة النا�صرية ،ودخلنا في ع�صر
''النك�سة''.
لماذا ا�ستخدم هيكل ونا�صر كلمة نك�سة ولم
ي�ستخدما كلمة هزيمة؟
في كتابه ''النقد الذاتي بعد الهزيمة'' ،الذي
�صدر في بيروت في �سنة  ،1969ا�ستخدم
الفيل�سوف ال�سوري� ،صادق جالل العظم ،كلمة
هزيمة ،لو�صف ما جرى في حرب حزيران/
يونيو.
وعلى الرغم من النقد الذي وجهه العظم �إلى
هيكل في �أكثر من مكان في كتابه ،ف�إنه لم
ينتقد كلمة نك�سة ،بينما توقف عند كلمة نكبة،
وقدم نقداً الذع ًا لها .يبدو لي من خالل عودتي
�إلى هذا الكتاب الذي �ش ّكل عالمة فارقة في وعي
جيل عربي للواقع المتردي الذي �أو�صلنا �إلى
الهزيمة� ،أن العظم لم ي�أخذ كلمة نك�سة على
محمل الجد ،ولم يتنبه �إلى ما تحويه هذه العبارة
من دالالت ،لأن نقده للنا�صرية كان في تلك
الفترة محكوم ًا بالأيديولوجيا الي�سارية التي
كانت ترى في تجربة نا�صر طريق ًا الر�أ�سمالي ًا
�إلى اال�شتراكية ،على طريقة النظرية ال�سوفياتية
التي كانت �سائدة �آنذاك.

ا�ستخدم هيكل عبارة نك�سة بمعناها ال�شائع،
�أي ككبوة �أو تع ّثر ال يم�س البنية ال�سائدة،
فالنك�سة هي نكبة مخففة ي�ستطيع البطل
�إخراجنا منها� ،إذا �أُعطي تفوي�ض ًا جديداً من
ال�شعب .وهي �أي�ض ًا و�صف يمكن �أن ُيعطى
لمعركة في حرب طويلة لم ت�ضع �أوزارها بعد.
هل كان نا�صر ي�شير �إلى هذا االحتمال� ،أم كان
يتالفى الكالم عن الهزيمة ،كي ال يجد نف�سه في
مواجهة �إحداث تغيير جذري في بنية النظام
ال�سيا�سي الم�صري؟
اتك�أ نا�صر على التفوي�ض الذي منحته �إياه
تظاهرات  9و 10حزيران/يونيو ،من �أجل �إحداث
تغييرات في الجي�ش ،لكنه لم يكن في وارد
االنقالب على الطبيعة اال�ستبدادية لنظامه .وقد
قادت هذه الطبيعة اال�ستبدادية خليفته �أنور
ال�سادات �إلى �سيا�سات ر�أ�سمالية جديدة ،و�إلى
اتفاقيات كامب دايفيد مع �إ�سرائيل التي ك�شفت
وعر�ضته للكوارث التي ال تزال
الم�شرق العربي ّ
تتوالد حتى يومنا هذا.
ال �أدري ما �إذا كان هيكل ،وهو يعثر على
كلمة نك�سة ،واعي ًا �إلى �أن المعنى الحرفي للكلمة
لي�س �أقل �سوءاً ومهانة من كلمة هزيمة .فكلمة
نك�س تعني في ''ل�سان العرب'' قلب ال�شيء على
ر�أ�سه ،والناك�س :المطاطئ ر�أ�سه ،بينما كلمة
هزيمة ،بح�سب الم�صادر القامو�سية العربية،
تعني االنك�سار في القتال .لم يكن هيكل ونا�صر
في وارد البحث عن الكلمة المالئمة لو�صف ما
جرى في حرب حزيران/يونيو ،ذلك ب�أن اللجوء
�إلى كلمة نك�سة كان مجرد محاولة للتخفيف من
�أثر ال�صدمة ،عبر ا�ستخدام كلمة يمكن تف�سيرها
ب�أن الجيو�ش العربية لم ُتهزم ،بل تراجعت �إلى
''خط الدفاع الثاني'' ،مثلما جاء في البالغات
الع�سكرية ،لينك�شف بعد ذلك �أن هذا الخط لم
تر�سمه الجيو�ش المن�سحبة ،و�إنما ر�سمته
الدبابات الإ�سرائيلية ،و�أن ما ُ�سمي ان�سحاب ًا لم
يكن �سوى انهيار �شامل بد�أت مالمحه ترت�سم من
خالل �صور الجنود الم�صريين الهائمين في
�صحراء �سيناء.

الهزيمة والنكبة املستمرة

على الرغم من حد�سه العلمي الكبير الذي
قاده �إلى ر�ؤية هزيمة  1948ب�صفتها �إحدى
نكبات العرب الكبرى ،ف�إن ق�سطنطين زريق لم
يقر�أ النكبة كم�سار بد�أ في �سنة  ،1948و�إنما
قر�أها كحدث تاريخي محدد يمكن مواجهته
باالنقالب .واالنقالب في قامو�س زريق بقي
تعبيراً غام�ض ًا ،هل كان يعني به ثورة �شاملة
تخلخل الو�ضع الراهن؟ �أم انقالب ًا نخبوي ًا في
ر�أ�س هرم ال�سلطة؟ غير �أن االنقالب الع�سكري
قدم الت�أويل العملي للكلمة عندما
�سرعان ما ّ
احتلت االنقالبات الع�سكرية المتتالية في �سورية
الحياة ال�سيا�سية العربية ،ثم و�صول نا�صر
وال�ضباط الأحرار �إلى ال�سلطة في م�صر .والجدير
منظر حزب البعث مي�شال عفلق
ذكره �أن ّ
�سي�ستخدم هو �أي�ض ًا كلمة االنقالب كمرادف
م�شرع ًا الباب �أمام الديكتاتوريات
لكلمة ثورةِّ ،
الع�سكرية ال�سوداء التي قادت �إلى دمار الم�شرق
العربي.
على الرغم من جذور النا�صرية الع�سكرية
الم�صرية ،وهي حركة ظهرت خارج مهد الحركة
القومية العربية في بالد ال�شام والعراق ،ف�إنها
نجحت في �أن تكون الوريث ال�شرعي للفكر
القومي الذي ُيعتبر زريق �أحد م�ؤ�س�سيه ،و�شكلت
القطب الذي تمحورت حوله الحياة ال�سيا�سية
العربية لعقدين �شهدا انت�صارات وتراجعات ،من
الن�صر ال�سيا�سي على حملة �سيناء في �سنة
� ،1956إلى الوحدة ال�سورية ــ الم�صرية التي لم
تع�ش �أكثر من ثالثة �أعوام ،و�صو ًال �إلى حرب
ميز التجربة النا�صرية هو
اليمن .غير �أن الذي ّ
م�شروعها التحديثي على م�ستويات البنى
االقت�صادية واالجتماعية ،من الإ�صالح الزراعي
وبناء ال�صناعة الثقيلة ،والقرارات اال�شتراكية،
�إلى م�شروع جي�ش قوي تع ّلم من درو�س ح�صاره
في الفلوجة خالل حرب النكبة �سنة .1948
�صبيحة الخام�س من حزيران/يونيو 1967
ومني الجي�ش الم�صري ،ومعه
تهاوى كل �شيءُ ،
الجي�شان الأردني وال�سوري ،بواحدة من �أ�شنع
الهزائم الع�سكرية في التاريخ العربي.

مداخل
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هل كانت هزيمة الخام�س من حزيران/يونيو
حتمية؟ ماذا جرى؟ ولماذا؟
�إن قراءة نكبة  1948بمعطياتها المو�ضوعية
ت�شير �إلى �أن هزيمة المقاتلين الفل�سطينيين غير
النظاميين ،ومعهم الجيو�ش العربية التي دخلت
الحرب في � 15أيار/مايو  ،1948كانت حتمية
على جميع الم�ستويات :من الدعم الدولي
للم�شروع ال�صهيوني الذي جمع الواليات المتحدة
واالتحاد ال�سوفياتي� ،إلى موازين القوى
الع�سكرية على الأر�ض التي كانت لم�صلحة
ال�صهيونيين� ،إلى دخول الجيو�ش العربية الحرب
بعدما كانت �إ�سرائيل قد �أنجزت عملي ًا اال�ستيالء
وهجرت �سكانها.
على مدن حيفا ويافا وطبرية ّ
والواقع �أن قراءة مت�أنية لوقائع الحرب ،ت�شير
�إلى �أن الدول العربية الحديثة العهد باال�ستقالل
لم تكن تملك القدرات الع�سكرية� ،أو الإرادة
ال�سيا�سية لخو�ض حرب فل�سطين ،ك�أن تلك
الحرب ،وخ�صو�ص ًا على الجبهة الأردنية ،كانت
من �أجل ر�سم حدود لتق�سيم فل�سطين ،اتفقت
م�صالح القادة العرب والإ�سرائيليين على �أ ّال
يكون فيها مكان لدولة فل�سطينية م�ستقلة.
لكن هل كانت هزيمة حزيران/يونيو،
ب�صورتها المخجلة والمهينة ،حتمية هي �أي�ض ًا؟
كانت م�صر النا�صرية التي قادت الحرب
حليفة للمع�سكر ال�سوفياتي ،وتمتلك �شبكة
تحالفات دولية متميزة من خالل مجموعة عدم
االنحياز ،وكان الجي�ش الم�صري ومعه الجي�ش
ال�سوري يمتلكان تر�سانة من الأ�سلحة ال�سوفياتية
توازي ال�سالح الغربي الذي كانت تمتلكه
�إ�سرائيل .كما �أن الحرب لم تكن مفاجئة� ،إذ
�سبقها ح�شد ا�ستعرا�ضي للجي�ش الم�صري في
�سيناء واغالق لم�ضائق تيران.
كل �شيء كان ي�شير ،وخ�صو�ص ًا بعد ت�شكيل
حكومة ''وحدة وطنية'' �إ�سرائيلية� ،إلى حتمية
الحرب ،فلماذا حدثت مفاج�أة �سحق الطيران
الم�صري على �أر�ض المطارات الحربية الم�صرية
في ال�ساعات الأولى من �صباح االثنين 5
حزيران/يونيو؟ ولماذ انهار الجي�ش الم�صري
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و�صدرت الأوامر �إليه باالن�سحاب الع�شوائي ،قبل
�أن يت�س ّنى له اال�شتباك مع القوات الإ�سرائيلية
الزاحفة نحو قناة ال�سوي�س؟
�أ�سئلة ال تزال بال �أجوبة بعد مرور ن�صف قرن
على الحرب.
كانت الهزيمة �صاعقة وغير متوقعة .كيف
يمكن �أن ُت�سحق الجيو�ش العربية كما لم ُت�سحق
في �سنة 1948؟ �أين ذهبت تبا�شير النه�ضة
القومية؟ وماذا حل بالجي�ش الذي ا�ستولى على
ال�سلطة انتقام ًا من هزيمته في �سنة 1948؟
ال�صدمة التي تركت ال�شعوب العربية مذهولة
وعاجزة ــ فخرجت �إلى ال�شوارع مطالبة ببقاء
الزعيم في من�صبه ،ك�أنها ت�ست�سلم �أمام الأب
الذي �ضحى ب�أبنائه على مذبح الف�شل ــ وجدت
م�ؤ�شراتها الأولى في �أعمال �أدبية طليعية كانت
يومها هام�شية.
قد يكون الأدب هو الإطار الأف�ضل الذي
ي�سمح لنا بالتقاط م�ؤ�شرات الهزيمة .و�س�أتوقف
ب�سرعة عند ثالثة �أعمال ا�ستطاعت ــ على الرغم
من انتماءات م�ؤلفيها الأيديولوجية ــ �أن تخترق
عبر ن�صو�ص �أدبية طليعية ،ال�ضباب
الأيديولوجي الذي �أحاط بالمرحلة ،وجعل من
الهزيمة �أ�شبه بالمفاج�أة ال�صاعقة.
�أتوقف �أو ًال عند ق�صيدة اللبناني خليل حاوي
''لعازر عام  .''1963كان حاوي �أحد ال�شعراء
التموزيين الذين �شكلوا كوكبة طليعية �أدت دور ًا
مركزي ًا في ت�أ�سي�س ال�شعر العربي الحديث .انتمى
حاوي في مطلع �شبابه �إلى الحزب ال�سوري
القومي االجتماعي ،ثم اقترب من الفكر القومي
العربي ،وكتب ملحمة ديوانه ''نهر الرماد'' ،التي
�أ�س�ست �إلى جانب �أعمال ال�سياب و�أدوني�س وجبرا
�إبراهيم جبرا قامو�س الدعوة �إلى االنبعاث
ال�سيا�سي والح�ضاري .في �سنة  1963قلب
حاوي المعادلة في ق�صيدة طويلة بطلها لعازار
الذي يرف�ض �أعجوبة ي�سوع النا�صري التي �أحيته
من الموت ،وبد ًال من �أنا�شيد الإله تموز �أو
�أدوني�س التي تمجد القيامة ،جاء حاوي بن�شيد
الموت الذي يعلن ف�شل االنبعاث وعبثيته .كان

ذلك بعد انهيار الوحدة ال�سورية ــ الم�صرية ،ك�أن
حاوي ر�أى م�ؤ�شرات الخراب الآتي ،و�صرخ على
ل�سان بطله لعازر:

نار
الجماهير التي يعلكها
ُ
دوالب ْ
والدوار
النار عنها
من �أنا حتى � َّ
أرد َ
ْ
حفار
ِّ
عمق الحفر ُة يا ُ
قرار
عمقها ٍ
ِّ
لقاع ال ْ
وخالل االجتياح الإ�سرائيلي لبيروت في �سنة
 ،1982مات حاوي منتحراً بر�صا�صة من بندقية
�صيد �أطلقها على نف�سه.
و�أتوقف ثاني ًا عند رواية غ�سان كنفاني
الق�صيرة ''رجال في ال�شم�س'' ،التي �صدرت في
بيروت في �سنة  .1963وهي رواية رمزية �أ�س�ست
للرواية الفل�سطينية بعد النكبة ،ويمكن اعتبارها
العمل الأدبي الأول فيما �أطلق عليه �إدوارد �سعيد
''الرواية ما بعد المحفوظية'' .وعلى الرغم من �أن
النقد الأدبي العربي اعتبر هذه الرواية �صرخة
من �أجل ك�سر حاجز العجز الفل�سطيني ،ودعوة
�إلى المقاومة الجماعية ،وهذا �صحيح؛ وعلى
الرغم �أي�ض ًا من �أن قراءات الرواية ركزت على
اعتبارها جواب ًا على نكبة  ،1948وعلى اعتبار
�سائق �شاحنة خزان الماء التي قادت ثالثة
فل�سطينيين �إلى حتفهم في ال�صحراء الكويتية،
ال للقيادات العربية والفل�سطينية ،وهذا ت�أويل
ممث ً
منطقي؛ ف�إن �سائق ال�شاحنة الذي �صار عاجزاً
جن�سي ًا ب�سبب �إ�صابته في حرب النكبة في �سنة
 ،1948وا�سمه ''�أبو الخيزران'' ،اتخذ معنى جديد ًا
بعد هزيمة حزيران/يونيو� ...إنه القيادة العاجزة
التي قادت الفل�سطينيين والعرب �إلى هزيمتهم.
كنفاني الذي بد�أ حياته ال�سيا�سية والكتابية
كع�ضو في حركة القوميين� ،أ�صبح بعد هزيمة
حزيران/يونيو �أحد قادة الجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطين ،وال�صوت الأدبي الفل�سطيني الأكبر
ت�أثيراً ،و�ستغتاله اال�ستخبارات الإ�سرائيلية في
�ضاحية الحازمية قرب بيروت في �سنة .1972

الهزيمة والنكبة املستمرة

و�أتوقف ثالث ًا عند رواية الم�صري �صنع اللـه
�إبراهيم ''تلك الرائحة'' ،وهي رواية ق�صيرة
�صدرت في القاهرة في �سنة  ،1966م�ش ّكلة بداية
موجة الرواية الجديدة في م�صر .ف�إبراهيم الذي
ُ�سجن خم�سة �أعوام في م�صر بتهمة االنتماء
ال�شيوعي ،كتب في هذه الرواية �شهادته عن
تجربته ال�شخ�صية بعد الخروج من ال�سجن ،وفيها
نكت�شف �أن القاهرة �صارت كلها �سجن ًا ،و�أن قمع
النظام اال�ستخباراتي النا�صري جعل الكتابة
�شبه م�ستحيلةُ .منعت الرواية في م�صر ،وا ُّتهمت
بالإ�ساءة �إلى الأخالق ،و�سخر �ضباط الرقابة من
عجز بطلها الجن�سي .وفي الرواية �إ�شارة نادرة
�إلى حرب اليمن� ،إذ نرى جنوداً م�صريين عائدين
من حرب اليمن ،يعبرون في �أحد القطارات و�سط
المباالة الجمهور.
هذه الأعمال الأدبية تقدم ثالثة نماذج
متنوعة لقراءة الهزيمة قبل وقوعها .حاوي قر�أ
م�ؤ�شرات الهزيمة بلغة وجودية تطرح �أ�سئلة عن
جدوى فكرة االنبعاث التي هيمنت في
الخم�سينيات و�أوائل ال�ستينيات على ال�شعر
قدم كنفاني قراءة لعجز القيادة
العربي ،بينما ّ
وا�ست�سالم النا�س للحلول الفرديةّ � ،أما �إبراهيم
فقدم قراءة للقمع واال�ستبداد.
ّ
بعد هزيمة حزيران/يونيو �سنعي�ش طوفان ًا
من الن�صو�ص الأدبية ،و�سيحتل نزار قباني
مكانة كبرى في هذا االتجاه ،قبل �أن ي�أتي ال�شعر
الفل�سطيني ،وخ�صو�ص ًا ب�صوت محمود دروي�ش،
المغيب ،ويقر�أ النكبة
لي�ستعيد ال�صوت الفل�سطيني
ّ
الفل�سطينية الم�ستمرة ب�صفتها جرح ًا �إن�ساني ًا
مفتوح ًا .كما �ست�شهد الرواية العربية مع نجيب
محفوظ و�إميل حبيبي وجمال الغيطاني و�أدب
الحرب اللبنانية اقتراب ًا جديداً من الحياة اليومية
بلغة جديدة ت�ؤ�س�س ل�شكل روائي مفتوح.
غير �أن الالفت هو �أن هذا الطوفان بقي
�أخر�س �أمام وقائع الهزيمة� ،إذ لم ت�صدر رواية
واحدة ت�صف الهول الذي عا�شه الجنود خالل
�أيام حزيران/يونيو الدامية .كيف نقر�أ هذا
ال�صمت المريب؟ هل هو ال�صدمة� ،أم هو القمع؟...

مداخل
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كيف �سكتت الأقالم عن و�صف ما جرى واكتفت
بالترميز؟
يبدو �أن القمع والقمع الذاتي وهيمنة
الأيديولوجيا التي تع�سكرت على يد ال�ضباط
والأ�ساتذة القوميين ،هي �سبب هذا ال�صمت
المريب الذي �سبق �أن عا�شه الأدب الم�صري خالل
حرب اليمن الم�أ�سوية والكارثية النتائج� .إنه
مهد لتحويل هزيمة حزيران/
�صمت الروح الذي ّ
يونيو �إلى منعطف االنحطاط العربي الجديد.
من جهة �أُخرى عا�شت الثقافة العربية غليان ًا
ال �سابق له بعد هزيمة الخام�س من حزيران/
يونيو ،الأمر الذي �أوحى ب�أن الثقافة العربية
كانت �أمام منعطف حداثة جديدة هيمن عليها
ال�صوت الأدبي والفني الذي ارتبط ب�صعود
تلم�س طروحات
المقاومة الفل�سطينية ،وببداية ّ
عبر عنها عبد اللـه العروي ويا�سين
فكرية جديدة ّ
الحافظ ومحمد عابد الجابري و�صادق جالل
العظم ،وهي محاوالت تقدم قراءات متنوعة
لكيفية النهو�ض ،وتتراوح بين الدعوة �إلى
التاريخانية والمرور بالمرحلة الليبرالية ،وبين
تب ّني العقالنية ونقد الدين.
ربما كان يا�سين الحافظ �أول َمن بلور قراءة
عقالنية مارك�سية للـهزيمة في كتابه ''الهزيمة
والأيديولوجيا المهزومة'' ،فهذا المفكر المارك�سي
ذو الأ�صول البعثية دعا �إلى التغلب على التخلف
العربي عبر فكر تنويري جديد ي�ستند �إلى
تاريخانية غرام�شي ،وي�ستمد عنا�صره من قراءة
العروي للأيديولوجيا العربية المعا�صرة .غير �أن
ت�أثير الحافظ الذي انكف�أ على الم�ستوى ال�سيا�سي
مع ف�شل م�شروع حزبه الي�ساري الجديد ''حزب
العمال الثوري العربي'' المن�شق عن حزب البعث،
كان محدوداً �أمام ال�صخب ال�سيا�سي والفكري
الذي �صنعته المقاومة الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا �أن
وجها نقداً
الحافظ مع زميله اليا�س مرق�ص ّ
الذع ًا �إلى المقاومة الفل�سطينية من منظور
ر�ؤيتهما �إلى الدور المحوري لم�صر النا�صرية في
معركة �إزالة �آثار العدوان.
على عك�س الحافظ ،كان �صادق جالل العظم،
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من خالل عمله كرئي�س لتحرير مجلة ''درا�سات
عربية'' ،ل�صيق ًا بالتجربة الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا
بالجبهة الديمقراطية.
لمع نجم العظم مع كتابه ''النقد الذاتي بعد
كتابيه
الهزيمة'' ،وتر�سخت مكانته بعد �صدور َ
''نقد الفكر الديني'' و''نقد فكر المقاومة
الفل�سطينية'' ،واحتل حيزاً محوري ًا في الحياة
الثقافية العربية ،وخ�صو�ص ًا بعد اعتقاله في
لبنان ومحاكمته ب�سبب درا�سة في كتابه ''نقد
الفكر الديني'' ،قدمت قراءة علمانية لحكاية
�إبلي�س القر�آنية ،وكانت بعنوان ''م�أ�ساة �إبلي�س''.
قدم العظم في عنوان كتابه اعترا�ض ًا وا�ضح ًا
ّ
على تعبير النكبة ،م�شدداً على فكرة الهزيمة التي
يجب البحث عن �أ�سبابها من �أجل �إ�صالح �أعطاب
المجتمعات العربية .وبعد مقارنته الهزيمة
العربية �أمام �إ�سرائيل بالهزيمة الرو�سية �أمام
قدم نقداً للت�أويالت
اليابان في �سنة ّ ،1905
الدينية للـهزيمة ،و�سخر من الخطاب الالعقالني
الذي �ساد الأو�ساط العربية الحاكمة ع�شية
الحرب ،واقترب من نقد عدم جذرية النا�صرية
التكيف
وركز على نقد التخلف الذي �أعاق
بخفرّ ،
ّ
مع ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة ،و�أ�شار �إلى
غياب البحث العلمي ،وتوقف عند مفهوم
''ال�شخ�صية الفهلوية'' الذي ا�ستعاره من عالم
عمار .لقد �أدى
االجتماع
ّ
والمربي الم�صري حامد ّ
عمار
حددها
التي
ــ
الفهلوية
ال�شخ�صية
مفهوم
ّ
ب�صفتها ''البحث الم�ستمر عن �أق�صر الطرق
و�أ�سرعها لتحقيق غاية معينة ،مع تج ّنب العناء
المطلوبين عادة في اجتياز العقبات
والجد
َ
للو�صول �إلى تلك الغاية'' ــ دوراً محوري ًا في
مقدم ًا المدخل لفهم
البناء النظري للكتابّ ،
الهزيمة باعتبارها جزءاً ''من نزعة �إزاحة
الم�س�ؤولية عن النف�س و�إ�سقاطها على الغير''.
تحمله
وعلى الرغم من �أن الرئي�س الم�صري �أعلن ّ
حمل
نتائج النك�سة ،في خطاب ا�ستقالته ،ف�إنه ّ
الم�س�ؤولية �أي�ض ًا للتدخل الأميركي والبريطاني
قدم تف�سيراً يثير الأ�سى
في مجريات الحرب ،كما ّ
وال�سخرية في �آن مع ًا�'' :إن العدو الذي ك ّنا نتوقعه

من ال�شرق وال�شمال جاء من الغرب''.
�ش ّكل نقد العظم للـهزيمة عالمة �أ�سا�سية
النهيار �سطوة الخطاب القومي ال�سائد ،لكن
قراءتنا للكتاب ت�شير �إلى م�س�ألتين:
الأولى� ،أنه كتاب يركز على الم�س�ألة
الح�ضارية والعلمية والتربوية ،ويقدم نقداً
لل�شخ�صية العربية ،وللبنى االجتماعية ال�سائدة
ال �إياها م�س�ؤولية الهزيمة.
محم ً
ّ
الثانية� ،أن الكتاب لم يتوقف �أمام اال�ستبداد
وتحول
الع�سكري وحكم دولة اال�ستخبارات
ُّ
الجي�ش �إلى �إقطاع �سيا�سي/ع�سكري جديد،
وبالتالي �أعفى بنية النظام ال�سيا�سي والإدارة
الفردية ل�ش�ؤون الدولة من م�س�ؤولياتها عن
الهزيمة.
والمفارقة هي �أن العظم في نقده الح�ضاري
والعلمي والتربوي لم ي�ستطع الخروج من الإطار
اختطه ق�سطنطين زريق في كتابه
النظري الذي
ّ
''معنى النكبة'' ،و�أعاد ت�أكيده بعد الهزيمة
الحزيرانية في كتاب ''معنى النكبة مجددا''� .أي
�أن نقد العظم بقي في �إطار نقد فيلولوجي لكلمة
نكبة ،ولم يقر�أ هزيمة حزيران/يونيو باعتبارها
منعطف ًا تاريخي ًا �سمح للنكبة الم�ستمرة التي
بد�أت في �سنة  ،1948ب�أن تتخذ منعطف ًا جديداً
وتجتاح كل فل�سطين التاريخية ،بل ت�صل
تداعياتها �إلى هذا التفكك االنهياري الذي تعي�شه
المجتمعات العربية في �سورية ولبنان والعراق
وليبيا واليمن� ...أو في هذا اال�ست�شراء القمعي
الذي يغطي العجز بالعجز كما في بقية �أنحاء
الم�شرق العربي من م�صر �إلى ال�سعودية ودول
الخليج.
المنعطف الذي دخلته المنطقة في حزيران/
يونيو  ،1967كان ي�ؤ�شر �إلى انهيار الم�شروع
القومي ،وهو انهيار �أدى عامالن �أ�سا�سيان دوراً
في ت�أكيده :موت جمال عبد النا�صر على �إيقاع
''�أيلول الأ�سود'' في الأردن ،وف�شل حرب ت�شرين
الأول�/أكتوبر في تحقيق انت�صار ناجز يفر�ض
�إزالة �آثار العدوان عبر ان�سحاب �إ�سرائيلي بال قيد
وال �شرط من الأرا�ضي العربية المحتلة.

الهزيمة والنكبة املستمرة

موت نا�صر حمل دالالت رمزية كبيرة ،فقد
وجد الزعيم نف�سه في تناق�ض مع المولود
ال�شرعي للحركة القومية الذي تمثله المقاومة
الفل�سطينية ،قبل �أن يكت�شف عدم قدرته على منع
اندالع حرب �أهلية �صغيرة في الأردن ،في غمرة
عمله على �إعادة بناء الجي�ش الم�صري تمهيداً
لخو�ض حرب حتمية مع �إ�سرائيل.
� ّأما ف�شل حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر فكان
�إعالن ًا بدخول المنطقة في زمن الحرب الأهلية
التي بد�أت في لبنان في �سنة  ،1975وا�ستعادت
زخمها بعد الغزو الأميركي للعراق ،لت�صير اليوم،
مع وح�شية ردات فعل الأنظمة اال�ستبدادية على
تحول الم�شرق
ثورات الربيع العربي ،عالمة ّ
العربي �إلى �أر�ض الم�آ�سي ،و�إلى �ساحة تتالعب
بها القوى الدولية.
ال�س�ؤال الذي لم ُيطرح بعد هو عن م�س�ؤولية
اال�ستبداد عن هزيمة حزيران/يونيو ،وهي
هزيمة تتحمل م�س�ؤولياتها بنى �سيا�سية
فرطوا بالأمانة ،وغرق بع�ضهم
وع�سكرية و�أفراد ّ
في الف�ساد ،بينما انت�شى بع�ضهم الآخر
قدم افترا�ض ًا غريب ًا هو
باال�ستبداد المطلق الذي ّ
�أن الجي�ش طليعة ثورية ولي�س قوة ع�سكرية
للدفاع عن الوطن .لم تكن الهزيمة نتاج ًا
�أوتوماتيكي ًا للتخلف العربي ،مثلما زعمت �أغلبية
المحللين� ،إذ �صحيح �أن تخ ّلف البنى ال�سيا�سية
واالجتماعية والع�سكرية �أدى دوراً �أ�سا�سيا في
عبد هذا الطريق
الطريق �إلى الهزيمة� ،إ ّال �إن الذي ّ
حول الجيو�ش العربية �إلى
هو اال�ستبداد الذي ّ
فلول عاجزة عن القتال.
فل�سفة النك�سة على طريقة هيكل ا�ستولدت
ال �سيا�سي ًا رفع �شعاراً يقول �إن هدف حرب
تحلي ً
حزيران/يونيو كان �إ�سقاط الأنظمة التقدمية،
وبالتالي ف�إن هذه الحرب التي �ش ّنتها �إ�سرائيل
ف�شلت في تحقيق هدفها.
لمنظري الع�سكريتاريا
�سمح هذا ال�شعار ّ
العربية بتحوير معنى النك�سة من �شبه هزيمة �إلى
�شبه انت�صار .ف�إذا كانت �إ�سرائيل ف�شلت فهذا
يعني �أنها لم تنت�صر؛ و�إذا كانت الأنظمة لم ت�سقط
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فهذا يعني �أن العرب انت�صروا! �أو تراجعوا لكنهم
لم يهزموا.
هذا ال�شعار المدمر الذي تبناه النظامان
الم�صري وال�سوري ر�سم الم�صير البائ�س للمنطقة
العربية .ف�إذا كانت الت�ضحية بالأر�ض ممكنة من
�أجل حماية النظام ،ف�إن كل �شيء ي�صبح مباح ًا
وم�ستباح ًا من �أجل هذا الهدف .انظروا ماذا جرى
ويجري في العراق واليمن و�سورية كي تكت�شفوا
هول هذا ال�شعار.
ال�س�ؤال الذي ينفجر اليوم ،على �شكل نكبة
متجددة في فل�سطين ،وم� ٍآ�س كارثية في بالد
الم�شرق العربي ،هو لماذا تكون الدولة �إذا لم تكن
من �أجل حماية الأر�ض وال�شعب؟ �أم �إن النظام
�صار طوطم ًا يبيح تدمير الدولة والمدن وت�شريد
ال�شعب وقتله ،كي يبقى نظام اال�ستبداد مخيم ًا
على الخراب؟
ما لم تتنبه له الحركة القومية هو �أن النكبة
الفل�سطينية لم تكن حدث ًا تاريخي ًا ،مثلما جرى
ت�صويرها ،و�إنما هي م�سار تاريخي لم يتوقف
في الأرا�ضي الفل�سطينية التي �صار ا�سمها
�إ�سرائيل .فم�صادرة الأرا�ضي وتهجير ال�سكان
وخنقهم بالحكم الع�سكري ،والتهجير الداخلي
المهجرين من
الق�سري ،وم�شاريع التهويد ،ومنع
ّ
العودة �إلى قراهم ،ممار�سات ا�ستمرت ،واتخذت
�أ�شكا ًال قانونية و�صلت �إلى حد اختراع تعبير
قانوني �إ�سرائيلي �سوريالي لو�صف جزء من
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل بم�صطلح قانوني ال
�شبيه له في �أي مكان من العالم هو ''الغائب
الحا�ضر''.
هذه النكبة الم�ستمرة ات�سعت واتخذت �أ�شكا ًال
جديدة في ال�ضفة الغربية والقد�س وغزة بعد
احتاللها في �سنة  ،1967لن�صل اليوم �إلى نظام
ف�صل عن�صري �شامل بح�سب التقرير الممتاز الذي
�أعده ريت�شارد فولك وفرجينيا تلي ،و�صدر عن
منظمة الأ�سكوا في � 15آذار/مار�س ،2017
والذي ُ�سحب من موقع المنظمة الدولية
الإلكتروني بقرار من الأمين العام للأمم
المتحدة ،وقاد �إلى ا�ستقالة المديرة التنفيذية
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للأ�سكوا ريما خلف احتجاج ًا على قرار الأمين
العام.
� ّأما الم�شرق العربي الذي غرق بعد الهزيمة
وف�شل حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر في عتمة
ال�صراع الوح�شي بين �أ�صوليتين� :أ�صولية
اال�ستبداد والأ�صولية الظالمية الدينية ،ف�إن
محاولة �شعوبه الثورة على اال�ستبداد بحث ًا عن
بتوح�ش القمع من
حريتها وكرامتها ا�صطدمت
ّ
جهة ،و�ضعف النخب القيادية الديمقراطية من
جهة ثانية ،والتدفق الأ�صولي ''الجهادي'' ب�ش ّقيه

ال�س ّني الوهابي وال�شيعي التابع لوالية الفقيه،
من جهة ثالثة.
هل هذا هو ثمن هزيمة حزيران/يونيو الذي
تدفعه بالد الم�شرق العربي منذ ن�صف قرن؟
هل كانت الهزيمة فا�صلة في نكبة م�ستمرة
منذ �سنة  ،1948لم ت�ستطع الحركة القومية
مواجهتها ،ف�صارت النكبة طوفان ًا تحتاج
مقاومته �إلى بداية فكرية و�سيا�سية جديدة؟
هذا هو ال�س�ؤال.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

يصدر قريب ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

مراجعة للسياسات اإلسرائيلية
تجاه القضية الفلسطينية
مجموعة باحثين
تحرير :جميل هالل ،منير فخر الدين ،خالد فراج
●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

