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حزيران بال قتال

قدمنا في العدد الما�سي من ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' مجموعة من القراءات التاريخية 

والثقافية عن هزيمة الخام�س من حزيران/يونيو في ذكراها الخم�سين.

الهزيمة التي خلخلت توازنات المنطقة وقادت اإلى اأفول الحركة القومية، ال تزال في حاجة 

اإلى درا�سة علمية ت�ستخل�س النتائج والعبر وتحدد الم�سوؤوليات، وتطرح اأ�سئلتها عن الق�سايا 

وح�سي�س  واالأفول  التفكك  لمواجهة  اإليها  حاجة  في  العربي  الم�سرق  يزال  ال  التي  الكبرى 

االنحطاط.

اإلى  يحتاج  جاد  بحثي  بعمل  اإاّل  يكتمل  لن  وهو  ناق�سًا،  الما�سي  العدد  في  ملفنا  كان 

�سرَطين: فتح اأر�سيفات الجيو�س العربية اأمام الباحثات والباحثين، وزوال �سبح اال�ستبداد الذي 

يعّطل اأي بحث علمي الأنه ي�سع ال�سلطة والجيو�س والقوى االأمنية خارج الم�ساءلة والنقد.

يحاول ملف هذا العدد: ''حزيران بال قتال''، اأن يقراأ الخام�س من حزيران/يونيو كمجموعة 

الق�سيرة، وعن  الحرب  اأيام  ال�سخ�سية خالل  �ستة مثقفين عن تجربتهم  كتبها  ال�سهادات  من 

الكارثة التي كانت اأ�سبه بكابو�س ال نزال نعي�سه اإلى اليوم.

الهزيمة؟ كيف  اإيقاعات  وبيروت  ان 
ّ
عم عا�ست  وغزة؟ كيف  ونابل�س  القد�س  �سقطت  كيف 

نروي ذكريات �سخ�سية �سارت جزءاً من الذاكرة الجمعية؟

قراءات  المثقفين كتبوا  من  اأن عدداً  الهزيمة؛ �سحيح  رافق  اأدبيًا مدويًا  اأن �سمتًا  الالفت 

ثقافية و�سيا�سية للهزيمة، و�سحيح اأي�سًا اأن عدداً من ال�سعراء والروائيين العرب كتبوا عن ُبقع 

الهزيمة على الج�سد العربي، لكن وقائع الهزيمة ومعاركها وماآ�سيها الميدانية غابت ب�سكل �سبه 

كامل عن الرواية العربية.

�سبب  كان  الذي  اال�ستبداد  ماأزق  اأمام  نف�سها  وجدت  والتاريخية  الروائية  الكتابات  كاأن 

الهزيمة الرئي�سي، والذي اأنتج �سمتًا عن التفا�سيل.

�ستات  بع�س  ويجمع  ال�سمت  جدار  يك�سر  اأن  ــ  االأهداف  المتوا�سع  ــ  الملف  هذا  يحاول 

ما''،  م�سافة  من  الهزيمة  ''حزيران/يونيو..  �سقير:  محمود  �سهادتا  تاأتي  القد�س  فمن  الذاكرة، 

''مقتطفات من يوميات فتى مقد�سي''، ومن بيروت يكتب فواز طرابل�سي عن  الجعبة:  ونظمي 

ان تاأتي �سهادة اإليا�س فركوح: ''5 حزيران/يونيو 
ّ
''االأزرق من حزيران/يونيو 1967''، ومن عم

حزيران/يونيو  ''حرب  الخليلي:  غازي  يكتب  نابل�س  ومن  بعد''،  ُيرتق  لم  وا�سع  ُفتق   :1967

''كيف �سقطت غزة بال  الملف ب�سهادة عن غزة كتبها طالل عوكل:  واحتالل نابل�س''، ونختتم 

قتال''.

ملفا هذا العدد والعدد الما�سي هما محاولة للنظر واإعادة النظر في الهزيمة الحزيرانية، 

الكّتاب  اإلى  التاريخي، كدعوة مفتوحة  الذاكرة والبحث  نلقيها في بركة  وهما مجرد حجارة 

والموؤرخين الفل�سطينيين والعرب، لك�سر جدار ال�سمت الذي يحا�سر الهزيمة االأكبر التي يعي�سها 

العرب.


