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في 
خطاب ا�ستقالته م�ساء التا�سع من 

حزيران/يونيو 1967، ا�ستخدم 

الرئي�س الم�سري الراحل جمال عبد النا�سر 

كلمة ''النك�سة''، كي ي�سف الهزيمة المروعة 

ني بها الجي�س الم�سري في حرب
ُ
التي م

الأيام ال�ستة. وخطاب نا�سر الذي قدم فيه 

ا�ستقالته واأعلن ب�سجاعة لن تتكرر عند الحكام 

الم�ستبدين العرب م�سوؤوليته عن الهزيمة، �سّكل 

�سدمة كبرى للراأي العام العربي الذي وعده 

الإعالم الم�سري باأن نتائج الحرب �ستكون 

مح�سومة لم�سلحة العرب. وعلى عك�س ُخطب 

نا�سر التي كان يلقيها الزعيم الم�سري اأمام 

جماهير حا�سدة، بلغته العامية المحببة لدى 

الجماهير، فاإن خطاب ال�ستقالة جاء بلغة عربية 

ف�سيحة و�سل�سلة وب�سيطة، ت�سبه لغة �سحافي 

محترف. اأغلب الظن اأن رئي�س تحرير ''الأهرام''، 

محمد ح�سنين هيكل، هو الذي كتب ن�س الخطاب 

اأو حرر �سيغته النهائية، واإليه يجب اأن ُتن�سب 

هذه الكلمة الملتب�سة التي ت�سير اإلى الهزيمة من 

يها. والواقع اأن �سال�سة الخطاب، 
ّ
دون اأن ت�سم

والنبرة الحزينة ال�سادقة في �سوت ''الري�س''، 

اأ�سعلتا تظاهرات �ساخبة في م�سر قالت و�سائل 

الإعالم الم�سرية اإنها كانت عفوية تطالب 

الرئي�س بالعودة عن ا�ستقالته، الأمر الذي �سمح 

لنا�سر بتنفيذ انقالب كامل على قيادة الم�سير 

عبد الحكيم عامر للجي�س الم�سري، واإحداث 

اإ�سالح في الجي�س نتجت منه حرب ال�ستنزاف 

التي كانت مقدمة لحرب ت�سرين الأول/اأكتوبر 

.1973

اإذا قارّنا بين كلمة نكبة التي �ساغها 

ق�سطنطين زريق في �سنة 1948 في كتابه 

''معنى النكبة''، من اأجل و�سف كارثة 1948، 

وبين الكلمة التي ا�ستخدمها هيكل لو�سف هزيمة 

1948، فاإننا نجد اأن ما قام به ''الأ�ستاذ''، وهذا 

اليا�س خوري

الهزمية والنكبة امل�ستمرة

اآثارها  مع  نتعامل  وكيف  عامًا،  خم�سين  بعد  حزيران  من  الخام�س  هزيمة  نقراأ  كيف 

ُيعفي  غطاء  يكون  كي  ''النك�سة''  تعبير  �ساع  هل  العربي؟  الواقع  و�سمت  التي  المدمرة 

الم�سوؤولين عن هذه الكارثة من م�سوؤولياتهم؟ وهل تحتاج الهزيمة اإلى نقد ذاتي، اأم اإلى 

تحديد للم�سوؤوليات ُيخرجها من طابع قراءاتها الثقافية التي �سادت طوياًل؟

تاأخذنا هذه الأ�سئلة اإلى ربط الهزيمة بالنكبة، فالحركة القومية التي قادت النقالبات 

الع�سكرية كرّد على النكبة، �سارت، عبر هزيمتها الع�سكرية المخزية، جزءاً من م�سار نكبوي 

ته.
ّ
بات ي�سمل الم�سرق العربي برم
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ال�سورية في منطقة ال�سوف في جبل لبنان، في 

16 اآذار/مار�س 1977.

ا�ستخدام زريق للكلمة كان نابعًا من وعي 

عميق بالعجز العربي والفل�سطيني عن مواجهة 

الغزوة ال�سهيونية، وب�سرورة اإ�سالح ال�سيا�سة 

والمجتمع العربيين وتحديثهما. وهو بذلك و�سع 

عبارة النكبة في �سياقها التاريخي على خطى 

اأمين الريحاني.

 على تقديم نف�سه 
ّ
ا هيكل الذي كان ي�سر

ّ
اأم

ب�سورة ال�سحافي، فاإنه ''الجرنالجي'' بح�سبه 

وبح�سب لغة اآبائنا الذين كانوا ي�ستخدمون كلمة 

''الجرنال'' الفرن�سية بدًل من كلمَتي ''ال�سحيفة'' 

اأو ''الجريدة'' العربيتين اللتين �ساعتا في اأيامنا. 

وكلمة ''جرنالجي'' على الرغم من جذرها 

الفرن�سي، لها لحقة 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 اأو عادة، مثل 

جوهرجي وحلونجي وكندرجي وبوياجي 

وخ�سرجي و�سابونجي…اإلخ.

هذا المزيج الفرن�سي ــ التركي اأنتج كلمة 

''جرنالجي'' التي حملت تناق�سًا بين مكوَنيها: 

م التي 
َ
فالمكون الفرن�سي حمل معاني القي

اأنتجتها الثورة الفرن�سية، و�سمح لل�سحافة باأن 

ت�سهد ولدة م�سطلح المثقف بعد ن�س اإميل زول 

ن العثماني فحمل 
ّ
ا المكو

ّ
ال�سهير ''اأنا اأتهم''، اأم

معنى العالقة ال�ستتباعية بين ال�سلطة والكاتب.

غير اأن هذين المكونين لي�سا �سافيين، ذلك 

باأن كل منهما حمل مجموعة من التناق�سات 

الداخلية. ففي حين تحاول البنى الراأ�سمالية 

الغربية تقلي�س حرية ال�سحافة عبر الهيمنة 

عليها من خالل الحتكارات والإعالنات، فاإن 

ال�سحافة العربية خا�ست وتخو�س معارك 

رت عن نف�سها من خالل 
ّ
حريتها ب�سجاعة عب

التم�سك بالحرية التي دفع عدد كبير من 

ال�سحافيين حياتهم ثمنًا لها.

الأ�ستاذ ''الجرنالجي'' كان في الو�سط و�سعى 

طوال حياته للمطابقة بين �سّقي مهنته. فهو 

هو اللقب المعتمد لكبير ال�سحافيين الم�سريين، 

ل يعدو اأن يكون ت�سحيفًا لكلمة نكبة عبر 

ا�ستبدال حرف الباء بحرف ال�سين، وفي عملية 

ال�ستبدال الب�سيطة هذه يكمن الفرق بين �سلطة 

المثقف ومثقف ال�سلطة.

كان زريق موؤرخًا واأ�ستاذاً جامعيًا اأدى دوراً 

كبيراً في بلورة الفكر القومي، ول �سك في اأن 

''الكتاب الأحمر'' الذي �ساغه األهم العديد من 

الحركات القومية العربية. هذا المثقف الدم�سقي 

الذي كان اأ�ستاذاً في الجامعة الأميركية في 

بيروت، حاول اأن ي�ستك�سف كنه الكارثة ب�سفتها 

تحديًا �ساماًل للوجود العربي، ومن هذا المنطلق 

�سك الكلمة التي �سارت اليوم ع�سية على 

الترجمة، لأنها اأ�سبحت ا�سمًا معتمداً للكارثة 

التي حلت بال�سعب الفل�سطيني. وعلى عك�س النقد 

الذي وجهه اإلى هذه الكلمة عدد من المثقفين 

العرب، بينهم �سادق جالل العظم في كتابه 

''النقد الذاتي بعد الهزيمة''، فاإن زريق لم يجد 

كلمته في القوامي�س الكال�سيكية العربية، ولم 

يعتمد ال�ستخدام القديم للكلمة الذي نجده في 

ف 
ّ
كتاب ''ل�سان العرب'' لبن منظور، اإذ ُتعر

النكبة ب�سفتها ''الم�سيبة من نكبات الدهر''، 

وهي كلمة �ساعت في الع�سر العبا�سي مع ما 

ا�سُطلح على ت�سميته ''نكبة البرامكة''، واإنما من 

المرجح اأن يكون قد ا�ستخدم الكلمة بمعناها 

الحديث الذي اأ�سفاه عليها اأمين الريحاني في 

''كتاب النكبات''. فالريحاني لم يتحدث في كتابه 

هذا عن نكبات الطبيعة التي ل يتحمل 

م�سوؤوليتها الب�سر ول يمكن مواجهتها، اأو عن 

النكبات التي اأنزلها الحاكم الم�ستبد بوزيره، 

كحال البرامكة مع الخليفة هارون الر�سيد، بل 

م �سورة تاريخية للـهزائم الع�سكرية الكارثية 
ّ
قد

التي حّلت بالعرب، وتوقف مليًا عند الحروب 

ال�سليبية. ول بد من الإ�سارة اإلى اأن زعيم الحركة 

ن 
َ
الوطنية اللبنانية كمال جنبالط كان اأول م

مه في مقابالته، 
ّ
التفت اإلى كتاب الريحاني وعم

ويقال اإن هذا التعميم ربما يكون اأحد الأ�سباب 

التي قادت اإلى اغتياله قرب حاجز للقوات 
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ا�ستخدم هيكل عبارة نك�سة بمعناها ال�سائع، 

اأي ككبوة اأو تعّثر ل يم�س البنية ال�سائدة، 

فالنك�سة هي نكبة مخففة ي�ستطيع البطل 

اإخراجنا منها، اإذا اأُعطي تفوي�سًا جديداً من 

عطى 
ُ
ال�سعب. وهي اأي�سًا و�سف يمكن اأن ي

لمعركة في حرب طويلة لم ت�سع اأوزارها بعد. 

هل كان نا�سر ي�سير اإلى هذا الحتمال، اأم كان 

يتالفى الكالم عن الهزيمة، كي ل يجد نف�سه في 

مواجهة اإحداث تغيير جذري في بنية النظام 

ال�سيا�سي الم�سري؟

اتكاأ نا�سر على التفوي�س الذي منحته اإياه 

تظاهرات 9 و10 حزيران/يونيو، من اأجل اإحداث 

تغييرات في الجي�س، لكنه لم يكن في وارد 

النقالب على الطبيعة ال�ستبدادية لنظامه. وقد 

قادت هذه الطبيعة ال�ستبدادية خليفته اأنور 

ال�سادات اإلى �سيا�سات راأ�سمالية جديدة، واإلى 

اتفاقيات كامب دايفيد مع اإ�سرائيل التي ك�سفت 

�سته للكوارث التي ل تزال 
ّ
الم�سرق العربي وعر

تتوالد حتى يومنا هذا.

ل اأدري ما اإذا كان هيكل، وهو يعثر على 

كلمة نك�سة، واعيًا اإلى اأن المعنى الحرفي للكلمة 

لي�س اأقل �سوءاً ومهانة من كلمة هزيمة. فكلمة 

نك�س تعني في ''ل�سان العرب'' قلب ال�سيء على 

راأ�سه، والناك�س: المطاطئ راأ�سه، بينما كلمة 

هزيمة، بح�سب الم�سادر القامو�سية العربية، 

تعني النك�سار في القتال. لم يكن هيكل ونا�سر 

في وارد البحث عن الكلمة المالئمة لو�سف ما 

جرى في حرب حزيران/يونيو، ذلك باأن اللجوء 

اإلى كلمة نك�سة كان مجرد محاولة للتخفيف من 

اأثر ال�سدمة، عبر ا�ستخدام كلمة يمكن تف�سيرها 

باأن الجيو�س العربية لم ُتهزم، بل تراجعت اإلى 

''خط الدفاع الثاني''، مثلما جاء في البالغات 

الع�سكرية، لينك�سف بعد ذلك اأن هذا الخط لم 

تر�سمه الجيو�س المن�سحبة، واإنما ر�سمته 

مي ان�سحابًا لم 
ُ

الدبابات الإ�سرائيلية، واأن ما �س

يكن �سوى انهيار �سامل بداأت مالمحه ترت�سم من 

خالل �سور الجنود الم�سريين الهائمين في 

�سحراء �سيناء.

حديث وتحديثي من جهة، و�سديق ال�سلطة 

والناطق با�سمها من جهة ثانية. وهذا ل يعني 

اأنه كان على وفاق دائم مع ال�سلطة، اإذ قادته 

معار�سة ال�سادات اإلى ال�سجن، لكنه حاول طوال 

حياته اأن يكون ل�سان ال�سلطة اأو �سلطتها الفكرية 

ف لي�س ب�سفته �سحافيًا يبحث 
ّ
والثقافية، وت�سر

عن الأ�سرار، بل ب�سفته حامل اأ�سرار ال�سلطة واأحد 

�سّناع لغتها.

ا�س ''فل�سفة الثورة'' برزت ب�سمة هيكل 
ّ
منذ كر

ا�س، اأم 
ّ
على اللغة النا�سرية. هل كتب هيكل الكر

كان مجرد م�ستكتب في خدمة ال�سباط الأحرار؟ 

اأغلب الظن اأنه كان الثنين معًا، وكان في ذلك 

ج فكرة البطل 
ّ
''المثقف'' الأول الذي تبّنى ورو

ودوره في التاريخ. محورية ن�سو�س هيكل 

و�سلت اإلى ذروتها في الن�س الذي كتبه كخطاب 

لجمال عبد النا�سر بعد الهزيمة الحزيرانية. 

يومها انك�سفت اللغة النا�سرية، ودخلنا في ع�سر 

''النك�سة''.

لماذا ا�ستخدم هيكل ونا�سر كلمة نك�سة ولم 

ي�ستخدما كلمة هزيمة؟

في كتابه ''النقد الذاتي بعد الهزيمة''، الذي 

�سدر في بيروت في �سنة 1969، ا�ستخدم 

الفيل�سوف ال�سوري، �سادق جالل العظم، كلمة 

هزيمة، لو�سف ما جرى في حرب حزيران/

يونيو.

وعلى الرغم من النقد الذي وجهه العظم اإلى 

هيكل في اأكثر من مكان في كتابه، فاإنه لم 

ينتقد كلمة نك�سة، بينما توقف عند كلمة نكبة، 

وقدم نقداً لذعًا لها. يبدو لي من خالل عودتي 

اإلى هذا الكتاب الذي �سّكل عالمة فارقة في وعي 

جيل عربي للواقع المتردي الذي اأو�سلنا اإلى 

الهزيمة، اأن العظم لم ياأخذ كلمة نك�سة على 

محمل الجد، ولم يتنبه اإلى ما تحويه هذه العبارة 

من دللت، لأن نقده للنا�سرية كان في تلك 

الفترة محكومًا بالأيديولوجيا الي�سارية التي 

كانت ترى في تجربة نا�سر طريقًا لراأ�سماليًا 

اإلى ال�ستراكية، على طريقة النظرية ال�سوفياتية 

التي كانت �سائدة اآنذاك.
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هل كانت هزيمة الخام�س من حزيران/يونيو 

حتمية؟ ماذا جرى؟ ولماذا؟

اإن قراءة نكبة 1948 بمعطياتها المو�سوعية 

ت�سير اإلى اأن هزيمة المقاتلين الفل�سطينيين غير 

النظاميين، ومعهم الجيو�س العربية التي دخلت 

الحرب في 15 اأيار/مايو 1948، كانت حتمية 

على جميع الم�ستويات: من الدعم الدولي 

للم�سروع ال�سهيوني الذي جمع الوليات المتحدة 

والتحاد ال�سوفياتي، اإلى موازين القوى 

الع�سكرية على الأر�س التي كانت لم�سلحة 

ال�سهيونيين، اإلى دخول الجيو�س العربية الحرب 

بعدما كانت اإ�سرائيل قد اأنجزت عمليًا ال�ستيالء 

رت �سكانها. 
ّ
على مدن حيفا ويافا وطبرية وهج

والواقع اأن قراءة متاأنية لوقائع الحرب، ت�سير 

اإلى اأن الدول العربية الحديثة العهد بال�ستقالل 

لم تكن تملك القدرات الع�سكرية، اأو الإرادة 

ال�سيا�سية لخو�س حرب فل�سطين، كاأن تلك 

الحرب، وخ�سو�سًا على الجبهة الأردنية، كانت 

من اأجل ر�سم حدود لتق�سيم فل�سطين، اتفقت 

م�سالح القادة العرب والإ�سرائيليين على اأّل 

يكون فيها مكان لدولة فل�سطينية م�ستقلة.

لكن هل كانت هزيمة حزيران/يونيو، 

ب�سورتها المخجلة والمهينة، حتمية هي اأي�سًا؟

كانت م�سر النا�سرية التي قادت الحرب 

حليفة للمع�سكر ال�سوفياتي، وتمتلك �سبكة 

تحالفات دولية متميزة من خالل مجموعة عدم 

النحياز، وكان الجي�س الم�سري ومعه الجي�س 

ال�سوري يمتلكان تر�سانة من الأ�سلحة ال�سوفياتية 

توازي ال�سالح الغربي الذي كانت تمتلكه 

اإ�سرائيل. كما اأن الحرب لم تكن مفاجئة، اإذ 

�سبقها ح�سد ا�ستعرا�سي للجي�س الم�سري في 

�سيناء واغالق لم�سائق تيران.

كل �سيء كان ي�سير، وخ�سو�سًا بعد ت�سكيل 

حكومة ''وحدة وطنية'' اإ�سرائيلية، اإلى حتمية 

الحرب، فلماذا حدثت مفاجاأة �سحق الطيران 

الم�سري على اأر�س المطارات الحربية الم�سرية 

في ال�ساعات الأولى من �سباح الثنين 5 

حزيران/يونيو؟ ولماذ انهار الجي�س الم�سري 

على الرغم من حد�سه العلمي الكبير الذي 

قاده اإلى روؤية هزيمة 1948 ب�سفتها اإحدى 

نكبات العرب الكبرى، فاإن ق�سطنطين زريق لم 

يقراأ النكبة كم�سار بداأ في �سنة 1948، واإنما 

قراأها كحدث تاريخي محدد يمكن مواجهته 

بالنقالب. والنقالب في قامو�س زريق بقي 

تعبيراً غام�سًا، هل كان يعني به ثورة �ساملة 

تخلخل الو�سع الراهن؟ اأم انقالبًا نخبويًا في 

راأ�س هرم ال�سلطة؟ غير اأن النقالب الع�سكري 

م التاأويل العملي للكلمة عندما 
ّ
�سرعان ما قد

احتلت النقالبات الع�سكرية المتتالية في �سورية 

الحياة ال�سيا�سية العربية، ثم و�سول نا�سر 

وال�سباط الأحرار اإلى ال�سلطة في م�سر. والجدير 

ذكره اأن منّظر حزب البعث مي�سال عفلق 

�سي�ستخدم هو اأي�سًا كلمة النقالب كمرادف 

عًا الباب اأمام الديكتاتوريات 
ِّ
لكلمة ثورة، م�سر

الع�سكرية ال�سوداء التي قادت اإلى دمار الم�سرق 

العربي.

على الرغم من جذور النا�سرية الع�سكرية 

الم�سرية، وهي حركة ظهرت خارج مهد الحركة 

القومية العربية في بالد ال�سام والعراق، فاإنها 

نجحت في اأن تكون الوريث ال�سرعي للفكر 

عتبر زريق اأحد موؤ�س�سيه، و�سكلت 
ُ
القومي الذي ي

القطب الذي تمحورت حوله الحياة ال�سيا�سية 

العربية لعقدين �سهدا انت�سارات وتراجعات، من 

الن�سر ال�سيا�سي على حملة �سيناء في �سنة 

1956، اإلى الوحدة ال�سورية ــ الم�سرية التي لم 

تع�س اأكثر من ثالثة اأعوام، و�سوًل اإلى حرب 

ز التجربة النا�سرية هو 
ّ
اليمن. غير اأن الذي مي

م�سروعها التحديثي على م�ستويات البنى 

القت�سادية والجتماعية، من الإ�سالح الزراعي 

وبناء ال�سناعة الثقيلة، والقرارات ال�ستراكية، 

اإلى م�سروع جي�س قوي تعّلم من درو�س ح�ساره 

في الفلوجة خالل حرب النكبة �سنة 1948.

�سبيحة الخام�س من حزيران/يونيو 1967 

ني الجي�س الم�سري، ومعه 
ُ
تهاوى كل �سيء، وم

الجي�سان الأردني وال�سوري، بواحدة من اأ�سنع 

الهزائم الع�سكرية في التاريخ العربي.
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ذلك بعد انهيار الوحدة ال�سورية ــ الم�سرية، كاأن 

حاوي راأى موؤ�سرات الخراب الآتي، و�سرخ على 

ل�سان بطله لعازر:

ْ
 نار

ُ
الجماهير التي يعلكها دولب

ْ
 عنها والدوار

َ
من اأنا حتى اأردَّ النار

ُ
ق الحفرُة يا حفار

ِّ
عم

ْ
قها لقاٍع ل قرار

ِّ
عم

وخالل الجتياح الإ�سرائيلي لبيروت في �سنة 

1982، مات حاوي منتحراً بر�سا�سة من بندقية 

�سيد اأطلقها على نف�سه.

واأتوقف ثانيًا عند رواية غ�سان كنفاني 

الق�سيرة ''رجال في ال�سم�س''، التي �سدرت في 

بيروت في �سنة 1963. وهي رواية رمزية اأ�س�ست 

للرواية الفل�سطينية بعد النكبة، ويمكن اعتبارها 

العمل الأدبي الأول فيما اأطلق عليه اإدوارد �سعيد 

''الرواية ما بعد المحفوظية''. وعلى الرغم من اأن 

النقد الأدبي العربي اعتبر هذه الرواية �سرخة 

من اأجل ك�سر حاجز العجز الفل�سطيني، ودعوة 

اإلى المقاومة الجماعية، وهذا �سحيح؛ وعلى 

الرغم اأي�سًا من اأن قراءات الرواية ركزت على 

اعتبارها جوابًا على نكبة 1948، وعلى اعتبار 

�سائق �ساحنة خزان الماء التي قادت ثالثة 

فل�سطينيين اإلى حتفهم في ال�سحراء الكويتية، 

ممثاًل للقيادات العربية والفل�سطينية، وهذا تاأويل 

منطقي؛ فاإن �سائق ال�ساحنة الذي �سار عاجزاً 

جن�سيًا ب�سبب اإ�سابته في حرب النكبة في �سنة 

1948، وا�سمه ''اأبو الخيزران''، اتخذ معنى جديداً 

بعد هزيمة حزيران/يونيو... اإنه القيادة العاجزة 

التي قادت الفل�سطينيين والعرب اإلى هزيمتهم.

كنفاني الذي بداأ حياته ال�سيا�سية والكتابية 

كع�سو في حركة القوميين، اأ�سبح بعد هزيمة 

حزيران/يونيو اأحد قادة الجبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطين، وال�سوت الأدبي الفل�سطيني الأكبر 

تاأثيراً، و�ستغتاله ال�ستخبارات الإ�سرائيلية في 

�ساحية الحازمية قرب بيروت في �سنة 1972.

و�سدرت الأوامر اإليه بالن�سحاب الع�سوائي، قبل 

اأن يت�سّنى له ال�ستباك مع القوات الإ�سرائيلية 

الزاحفة نحو قناة ال�سوي�س؟

اأ�سئلة ل تزال بال اأجوبة بعد مرور ن�سف قرن 

على الحرب.

كانت الهزيمة �ساعقة وغير متوقعة. كيف 

يمكن اأن ُت�سحق الجيو�س العربية كما لم ُت�سحق 

في �سنة 1948؟ اأين ذهبت تبا�سير النه�سة 

القومية؟ وماذا حل بالجي�س الذي ا�ستولى على 

ال�سلطة انتقامًا من هزيمته في �سنة 1948؟

ال�سدمة التي تركت ال�سعوب العربية مذهولة 

وعاجزة ــ فخرجت اإلى ال�سوارع مطالبة ببقاء 

الزعيم في من�سبه، كاأنها ت�ست�سلم اأمام الأب 

الذي �سحى باأبنائه على مذبح الف�سل ــ وجدت 

موؤ�سراتها الأولى في اأعمال اأدبية طليعية كانت 

يومها هام�سية.

قد يكون الأدب هو الإطار الأف�سل الذي 

ي�سمح لنا بالتقاط موؤ�سرات الهزيمة. و�ساأتوقف 

ب�سرعة عند ثالثة اأعمال ا�ستطاعت ــ على الرغم 

من انتماءات موؤلفيها الأيديولوجية ــ اأن تخترق 

عبر ن�سو�س اأدبية طليعية، ال�سباب 

الأيديولوجي الذي اأحاط بالمرحلة، وجعل من 

الهزيمة اأ�سبه بالمفاجاأة ال�ساعقة.

اأتوقف اأوًل عند ق�سيدة اللبناني خليل حاوي 

''لعازر عام 1963''. كان حاوي اأحد ال�سعراء 

التموزيين الذين �سكلوا كوكبة طليعية اأدت دوراً 

مركزيًا في تاأ�سي�س ال�سعر العربي الحديث. انتمى 

حاوي في مطلع �سبابه اإلى الحزب ال�سوري 

القومي الجتماعي، ثم اقترب من الفكر القومي 

العربي، وكتب ملحمة ديوانه ''نهر الرماد''، التي 

اأ�س�ست اإلى جانب اأعمال ال�سياب واأدوني�س وجبرا 

اإبراهيم جبرا قامو�س الدعوة اإلى النبعاث 

ال�سيا�سي والح�ساري. في �سنة 1963 قلب 

حاوي المعادلة في ق�سيدة طويلة بطلها لعازار 

الذي يرف�س اأعجوبة ي�سوع النا�سري التي اأحيته 

من الموت، وبدًل من اأنا�سيد الإله تموز اأو 

اأدوني�س التي تمجد القيامة، جاء حاوي بن�سيد 

الموت الذي يعلن ف�سل النبعاث وعبثيته. كان 
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كيف �سكتت الأقالم عن و�سف ما جرى واكتفت 

بالترميز؟

يبدو اأن القمع والقمع الذاتي وهيمنة 

الأيديولوجيا التي تع�سكرت على يد ال�سباط 

والأ�ساتذة القوميين، هي �سبب هذا ال�سمت 

المريب الذي �سبق اأن عا�سه الأدب الم�سري خالل 

حرب اليمن الماأ�سوية والكارثية النتائج. اإنه 

د لتحويل هزيمة حزيران/
ّ
�سمت الروح الذي مه

يونيو اإلى منعطف النحطاط العربي الجديد.

من جهة اأُخرى عا�ست الثقافة العربية غليانًا 

ل �سابق له بعد هزيمة الخام�س من حزيران/

يونيو، الأمر الذي اأوحى باأن الثقافة العربية 

كانت اأمام منعطف حداثة جديدة هيمن عليها 

ال�سوت الأدبي والفني الذي ارتبط ب�سعود 

�س طروحات 
ّ
المقاومة الفل�سطينية، وببداية تلم

ر عنها عبد اللـه العروي ويا�سين 
ّ
فكرية جديدة عب

الحافظ ومحمد عابد الجابري و�سادق جالل 

العظم، وهي محاولت تقدم قراءات متنوعة 

لكيفية النهو�س، وتتراوح بين الدعوة اإلى 

التاريخانية والمرور بالمرحلة الليبرالية، وبين 

تبّني العقالنية ونقد الدين.

ن بلور قراءة 
َ
ربما كان يا�سين الحافظ اأول م

عقالنية مارك�سية للـهزيمة في كتابه ''الهزيمة 

والأيديولوجيا المهزومة''، فهذا المفكر المارك�سي 

ذو الأ�سول البعثية دعا اإلى التغلب على التخلف 

العربي عبر فكر تنويري جديد ي�ستند اإلى 

تاريخانية غرام�سي، وي�ستمد عنا�سره من قراءة 

العروي لالأيديولوجيا العربية المعا�سرة. غير اأن 

تاأثير الحافظ الذي انكفاأ على الم�ستوى ال�سيا�سي 

مع ف�سل م�سروع حزبه الي�ساري الجديد ''حزب 

العمال الثوري العربي'' المن�سق عن حزب البعث، 

كان محدوداً اأمام ال�سخب ال�سيا�سي والفكري 

الذي �سنعته المقاومة الفل�سطينية، وخ�سو�سًا اأن 

ها نقداً 
ّ

الحافظ مع زميله اليا�س مرق�س وج

لذعًا اإلى المقاومة الفل�سطينية من منظور 

روؤيتهما اإلى الدور المحوري لم�سر النا�سرية في 

معركة اإزالة اآثار العدوان.

على عك�س الحافظ، كان �سادق جالل العظم، 

واأتوقف ثالثًا عند رواية الم�سري �سنع اللـه 

اإبراهيم ''تلك الرائحة''، وهي رواية ق�سيرة 

�سدرت في القاهرة في �سنة 1966، م�سّكلة بداية 

موجة الرواية الجديدة في م�سر. فاإبراهيم الذي 

جن خم�سة اأعوام في م�سر بتهمة النتماء 
ُ

�س

ال�سيوعي، كتب في هذه الرواية �سهادته عن 

تجربته ال�سخ�سية بعد الخروج من ال�سجن، وفيها 

نكت�سف اأن القاهرة �سارت كلها �سجنًا، واأن قمع 

النظام ال�ستخباراتي النا�سري جعل الكتابة 

همت  نعت الرواية في م�سر، واتُّ
ُ
�سبه م�ستحيلة. م

بالإ�ساءة اإلى الأخالق، و�سخر �سباط الرقابة من 

عجز بطلها الجن�سي. وفي الرواية اإ�سارة نادرة 

اإلى حرب اليمن، اإذ نرى جنوداً م�سريين عائدين 

من حرب اليمن، يعبرون في اأحد القطارات و�سط 

لمبالة الجمهور.

هذه الأعمال الأدبية تقدم ثالثة نماذج 

متنوعة لقراءة الهزيمة قبل وقوعها. حاوي قراأ 

موؤ�سرات الهزيمة بلغة وجودية تطرح اأ�سئلة عن 

جدوى فكرة النبعاث التي هيمنت في 

الخم�سينيات واأوائل ال�ستينيات على ال�سعر 

م كنفاني قراءة لعجز القيادة 
ّ
العربي، بينما قد

ا اإبراهيم 
ّ
وا�ست�سالم النا�س للحلول الفردية، اأم

م قراءة للقمع وال�ستبداد.
ّ
فقد

بعد هزيمة حزيران/يونيو �سنعي�س طوفانًا 

من الن�سو�س الأدبية، و�سيحتل نزار قباني 

مكانة كبرى في هذا التجاه، قبل اأن ياأتي ال�سعر 

الفل�سطيني، وخ�سو�سًا ب�سوت محمود دروي�س، 

ب، ويقراأ النكبة 
ّ
لي�ستعيد ال�سوت الفل�سطيني المغي

الفل�سطينية الم�ستمرة ب�سفتها جرحًا اإن�سانيًا 

مفتوحًا. كما �ست�سهد الرواية العربية مع نجيب 

محفوظ واإميل حبيبي وجمال الغيطاني واأدب 

الحرب اللبنانية اقترابًا جديداً من الحياة اليومية 

بلغة جديدة توؤ�س�س ل�سكل روائي مفتوح.

غير اأن الالفت هو اأن هذا الطوفان بقي 

اأخر�س اأمام وقائع الهزيمة، اإذ لم ت�سدر رواية 

واحدة ت�سف الهول الذي عا�سه الجنود خالل 

اأيام حزيران/يونيو الدامية. كيف نقراأ هذا 

ال�سمت المريب؟ هل هو ال�سدمة، اأم هو القمع؟... 
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من ال�سرق وال�سمال جاء من الغرب.''

�سّكل نقد العظم للـهزيمة عالمة اأ�سا�سية 

لنهيار �سطوة الخطاب القومي ال�سائد، لكن 

قراءتنا للكتاب ت�سير اإلى م�ساألتين:

الأولى، اأنه كتاب يركز على الم�ساألة 

الح�سارية والعلمية والتربوية، ويقدم نقداً 

لل�سخ�سية العربية، وللبنى الجتماعية ال�سائدة 

اًل اإياها م�سوؤولية الهزيمة.
ّ
محم

الثانية، اأن الكتاب لم يتوقف اأمام ال�ستبداد 

ل 
ُّ
الع�سكري وحكم دولة ال�ستخبارات وتحو

الجي�س اإلى اإقطاع �سيا�سي/ع�سكري جديد، 

وبالتالي اأعفى بنية النظام ال�سيا�سي والإدارة 

الفردية ل�سوؤون الدولة من م�سوؤولياتها عن 

الهزيمة.

والمفارقة هي اأن العظم في نقده الح�ساري 

والعلمي والتربوي لم ي�ستطع الخروج من الإطار 

النظري الذي اختّطه ق�سطنطين زريق في كتابه 

''معنى النكبة''، واأعاد تاأكيده بعد الهزيمة 

الحزيرانية في كتاب ''معنى النكبة مجددا''. اأي 

اأن نقد العظم بقي في اإطار نقد فيلولوجي لكلمة 

نكبة، ولم يقراأ هزيمة حزيران/يونيو باعتبارها 

منعطفًا تاريخيًا �سمح للنكبة الم�ستمرة التي 

بداأت في �سنة 1948، باأن تتخذ منعطفًا جديداً 

وتجتاح كل فل�سطين التاريخية، بل ت�سل 

تداعياتها اإلى هذا التفكك النهياري الذي تعي�سه 

المجتمعات العربية في �سورية ولبنان والعراق 

وليبيا واليمن... اأو في هذا ال�ست�سراء القمعي 

الذي يغطي العجز بالعجز كما في بقية اأنحاء 

الم�سرق العربي من م�سر اإلى ال�سعودية ودول 

الخليج.

المنعطف الذي دخلته المنطقة في حزيران/

يونيو 1967، كان يوؤ�سر اإلى انهيار الم�سروع 

القومي، وهو انهيار اأدى عامالن اأ�سا�سيان دوراً 

في تاأكيده: موت جمال عبد النا�سر على اإيقاع 

''اأيلول الأ�سود'' في الأردن، وف�سل حرب ت�سرين 

الأول/اأكتوبر في تحقيق انت�سار ناجز يفر�س 

اإزالة اآثار العدوان عبر ان�سحاب اإ�سرائيلي بال قيد 

ول �سرط من الأرا�سي العربية المحتلة.

من خالل عمله كرئي�س لتحرير مجلة ''درا�سات 

عربية''، ل�سيقًا بالتجربة الفل�سطينية، وخ�سو�سًا 

بالجبهة الديمقراطية.

لمع نجم العظم مع كتابه ''النقد الذاتي بعد 

يه 
َ
الهزيمة''، وتر�سخت مكانته بعد �سدور كتاب

''نقد الفكر الديني'' و''نقد فكر المقاومة 

الفل�سطينية''، واحتل حيزاً محوريًا في الحياة 

الثقافية العربية، وخ�سو�سًا بعد اعتقاله في 

لبنان ومحاكمته ب�سبب درا�سة في كتابه ''نقد 

الفكر الديني''، قدمت قراءة علمانية لحكاية 

اإبلي�س القراآنية، وكانت بعنوان ''ماأ�ساة اإبلي�س''.

م العظم في عنوان كتابه اعترا�سًا وا�سحًا 
ّ
قد

على تعبير النكبة، م�سدداً على فكرة الهزيمة التي 

يجب البحث عن اأ�سبابها من اأجل اإ�سالح اأعطاب 

المجتمعات العربية. وبعد مقارنته الهزيمة 

العربية اأمام اإ�سرائيل بالهزيمة الرو�سية اأمام 

م نقداً للتاأويالت 
ّ
اليابان في �سنة 1905، قد

الدينية للـهزيمة، و�سخر من الخطاب الالعقالني 

الذي �ساد الأو�ساط العربية الحاكمة ع�سية 

الحرب، واقترب من نقد عدم جذرية النا�سرية 

ف 
ّ
بخفر، ورّكز على نقد التخلف الذي اأعاق التكي

مع ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة، واأ�سار اإلى 

غياب البحث العلمي، وتوقف عند مفهوم 

''ال�سخ�سية الفهلوية'' الذي ا�ستعاره من عالم 

ار. لقد اأدى 
ّ
ي الم�سري حامد عم

ّ
الجتماع والمرب

ار 
ّ
مفهوم ال�سخ�سية الفهلوية ــ التي حددها عم

ب�سفتها ''البحث الم�ستمر عن اأق�سر الطرق 

واأ�سرعها لتحقيق غاية معينة، مع تجّنب العناء 

ين عادة في اجتياز العقبات 
َ
والجد المطلوب

للو�سول اإلى تلك الغاية'' ــ دوراً محوريًا في 

مًا المدخل لفهم 
ّ
البناء النظري للكتاب، مقد

الهزيمة باعتبارها جزءاً ''من نزعة اإزاحة 

الم�سوؤولية عن النف�س واإ�سقاطها على الغير.'' 

له 
ّ
وعلى الرغم من اأن الرئي�س الم�سري اأعلن تحم

ل 
ّ
نتائج النك�سة، في خطاب ا�ستقالته، فاإنه حم

الم�سوؤولية اأي�سًا للتدخل الأميركي والبريطاني 

م تف�سيراً يثير الأ�سى 
ّ
في مجريات الحرب، كما قد

وال�سخرية في اآن معًا: ''اإن العدو الذي كّنا نتوقعه 
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فهذا يعني اأن العرب انت�سروا! اأو تراجعوا لكنهم 

لم يهزموا.

هذا ال�سعار المدمر الذي تبناه النظامان 

الم�سري وال�سوري ر�سم الم�سير البائ�س للمنطقة 

العربية. فاإذا كانت الت�سحية بالأر�س ممكنة من 

اأجل حماية النظام، فاإن كل �سيء ي�سبح مباحًا 

وم�ستباحًا من اأجل هذا الهدف. انظروا ماذا جرى 

ويجري في العراق واليمن و�سورية كي تكت�سفوا 

هول هذا ال�سعار.

ال�سوؤال الذي ينفجر اليوم، على �سكل نكبة 

متجددة في فل�سطين، وماآ�ٍس كارثية في بالد 

الم�سرق العربي، هو لماذا تكون الدولة اإذا لم تكن 

من اأجل حماية الأر�س وال�سعب؟ اأم اإن النظام 

�سار طوطمًا يبيح تدمير الدولة والمدن وت�سريد 

ال�سعب وقتله، كي يبقى نظام ال�ستبداد مخيمًا 

على الخراب؟

ما لم تتنبه له الحركة القومية هو اأن النكبة 

الفل�سطينية لم تكن حدثًا تاريخيًا، مثلما جرى 

ت�سويرها، واإنما هي م�سار تاريخي لم يتوقف 

في الأرا�سي الفل�سطينية التي �سار ا�سمها 

اإ�سرائيل. فم�سادرة الأرا�سي وتهجير ال�سكان 

وخنقهم بالحكم الع�سكري، والتهجير الداخلي 

رين من 
ّ
الق�سري، وم�ساريع التهويد، ومنع المهج

العودة اإلى قراهم، ممار�سات ا�ستمرت، واتخذت 

اأ�سكاًل قانونية و�سلت اإلى حد اختراع تعبير 

قانوني اإ�سرائيلي �سوريالي لو�سف جزء من 

الفل�سطينيين في اإ�سرائيل بم�سطلح قانوني ل 

�سبيه له في اأي مكان من العالم هو ''الغائب 

الحا�سر''.

هذه النكبة الم�ستمرة ات�سعت واتخذت اأ�سكاًل 

جديدة في ال�سفة الغربية والقد�س وغزة بعد 

احتاللها في �سنة 1967، لن�سل اليوم اإلى نظام 

ف�سل عن�سري �سامل بح�سب التقرير الممتاز الذي 

اأعده ريت�سارد فولك وفرجينيا تلي، و�سدر عن 

منظمة الأ�سكوا في 15 اآذار/مار�س 2017، 

حب من موقع المنظمة الدولية 
ُ

والذي �س

الإلكتروني بقرار من الأمين العام لالأمم 

المتحدة، وقاد اإلى ا�ستقالة المديرة التنفيذية 

موت نا�سر حمل دللت رمزية كبيرة، فقد 

وجد الزعيم نف�سه في تناق�س مع المولود 

ال�سرعي للحركة القومية الذي تمثله المقاومة 

الفل�سطينية، قبل اأن يكت�سف عدم قدرته على منع 

اندلع حرب اأهلية �سغيرة في الأردن، في غمرة 

عمله على اإعادة بناء الجي�س الم�سري تمهيداً 

لخو�س حرب حتمية مع اإ�سرائيل.

ا ف�سل حرب ت�سرين الأول/اأكتوبر فكان 
ّ
اأم

اإعالنًا بدخول المنطقة في زمن الحرب الأهلية 

التي بداأت في لبنان في �سنة 1975، وا�ستعادت 

زخمها بعد الغزو الأميركي للعراق، لت�سير اليوم، 

مع وح�سية ردات فعل الأنظمة ال�ستبدادية على 

ل الم�سرق 
ّ
ثورات الربيع العربي، عالمة تحو

العربي اإلى اأر�س الماآ�سي، واإلى �ساحة تتالعب 

بها القوى الدولية.

طرح بعد هو عن م�سوؤولية 
ُ
ال�سوؤال الذي لم ي

ال�ستبداد عن هزيمة حزيران/يونيو، وهي 

هزيمة تتحمل م�سوؤولياتها بنى �سيا�سية 

طوا بالأمانة، وغرق بع�سهم 
ّ
وع�سكرية واأفراد فر

في الف�ساد، بينما انت�سى بع�سهم الآخر 

م افترا�سًا غريبًا هو 
ّ
بال�ستبداد المطلق الذي قد

اأن الجي�س طليعة ثورية ولي�س قوة ع�سكرية 

للدفاع عن الوطن. لم تكن الهزيمة نتاجًا 

اأوتوماتيكيًا للتخلف العربي، مثلما زعمت اأغلبية 

المحللين، اإذ �سحيح اأن تخّلف البنى ال�سيا�سية 

والجتماعية والع�سكرية اأدى دوراً اأ�سا�سيا في 

د هذا الطريق 
ّ
الطريق اإلى الهزيمة، اإّل اإن الذي عب

ل الجيو�س العربية اإلى 
ّ
هو ال�ستبداد الذي حو

فلول عاجزة عن القتال.

فل�سفة النك�سة على طريقة هيكل ا�ستولدت 

تحلياًل �سيا�سيًا رفع �سعاراً يقول اإن هدف حرب 

حزيران/يونيو كان اإ�سقاط الأنظمة التقدمية، 

وبالتالي فاإن هذه الحرب التي �سّنتها اإ�سرائيل 

ف�سلت في تحقيق هدفها.

�سمح هذا ال�سعار لمنّظري الع�سكريتاريا 

العربية بتحوير معنى النك�سة من �سبه هزيمة اإلى 

�سبه انت�سار. فاإذا كانت اإ�سرائيل ف�سلت فهذا 

يعني اأنها لم تنت�سر؛ واإذا كانت الأنظمة لم ت�سقط 
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ال�سّني الوهابي وال�سيعي التابع لولية الفقيه، 

من جهة ثالثة.

هل هذا هو ثمن هزيمة حزيران/يونيو الذي 

تدفعه بالد الم�سرق العربي منذ ن�سف قرن؟

هل كانت الهزيمة فا�سلة في نكبة م�ستمرة 

منذ �سنة 1948، لم ت�ستطع الحركة القومية 

مواجهتها، ف�سارت النكبة طوفانًا تحتاج 

مقاومته اإلى بداية فكرية و�سيا�سية جديدة؟

هذا هو ال�سوؤال. 

لالأ�سكوا ريما خلف احتجاجًا على قرار الأمين 

العام.

ا الم�سرق العربي الذي غرق بعد الهزيمة 
ّ
اأم

وف�سل حرب ت�سرين الأول/اأكتوبر في عتمة 

ال�سراع الوح�سي بين اأ�سوليتين: اأ�سولية 

ال�ستبداد والأ�سولية الظالمية الدينية، فاإن 

محاولة �سعوبه الثورة على ال�ستبداد بحثًا عن 

�س القمع من 
ّ

حريتها وكرامتها ا�سطدمت بتوح

جهة، و�سعف النخب القيادية الديمقراطية من 

جهة ثانية، والتدفق الأ�سولي ''الجهادي'' ب�سّقيه 
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