مداخل

في�صل

047

د ّراج*

حرب حزيران/يونيو وت�أ�سي�س الهزمية املتوالدة
انطوى ال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي ،في القرن الع�شرين ،على واقعتين تاريخيتين :هزيمة
 1948التي �أف�ضت �إلى انت�صار الم�شروع ال�صهيوني في فل�سطين ،والتي �أعطاها العرب،
بده�شة وغ�ضب� ،صفة :النكبة النكباء ،كما لو كانت زلزا ًال طبيعي ًا غير متوقع ،ي�أتي
ويذهب؛ هزيمة  1967التي �أطلق عليها العرب �صفة ''النك�سة'' ،والتي ا�ستقرت في مكانها
حتى �أ�صبحت جزءاً من الواقع العربي ،يعترف البع�ض بها باحتجاج مرير ،ويرف�ضها
تغير من الهزيمة �شيئ ًا.
البع�ض الآخر م�ستجيراً ب�صناعة كالمية ال ّ

تندرج

هزيمتا  1948و 1967اللتان
يف�صل بينهما ع�شرون عام ًا،
في المبد�أ ال�سيا�سي ــ التاريخي القائل
بالتحدي واال�ستجابة ،من دون �أن تت�ساويا
في الأ�سباب والنتائج .فقد �أرجع العرب،
والمتفائلون منهم خا�صة ،الهزيمة الأولى �إلى
ثالثة �أ�سباب م�شهورة :التخلف والتجزئة
يعطل الإمكانات
واال�ستعمار .ففي الأول ما ّ
العربية المتعددة ،وفي الثاني ما يبدد ف�ضائل
الوحدة وين�شر رذائل الفرقة ،وفي الثالث قوة
عدوانية �أجنبية تحا�صر العرب وتع�ضد ''اليهود''.
لقد كان في الأ�سباب الثالثة ،وفي زمن عربي بدا
ي�صرح ''ب�ضرورة الث�أر'' ،وبم�شاريع
�صاعداً ،ما
ّ
تهزم الهزيمة وت�ستقدم الن�صر الأكيد.
�أنتج ال�صمود العربي المحمول على روح
قومية �صارخة ،مقوالت الن�صر المنتظر
الأ�سا�سية :التقدم االجتماعي الذي ي�صرع
التخلف الموروث ويهزمه؛ الوحدة العربية

القادمة مع اال�ستقالل العربي الذي هزم
''اال�ستعمار''؛ العمل العربي الموحد الذي يجعل
من الت�سلط اال�ستعماري �أثراً من �آثار الما�ضي.
ومع �أن حرب الخام�س من حزيران/يونيو 1967
جاءت وا�ستعد العرب لمجيئها� ،إذ �سبقتها
ال�شعارات والأ�شعار والنظريات وهتافات
الجماهير ال�صاخبة� ،إ ّال �إنها انتهت �إلى هزيمة
ال والأكثر خطراً
�أُخرى ،بل �إلى الهزيمة الأ�شد ثق ً
في تاريخ العرب الحديث .لقد كان بين
الهزيمتين فرق وم�سافة ،فالأولى كانت قابلة
للتف�سير ،عند العرب المتفائلين ،بينما بدت
مف�سروها �إلى
الثانية ع�صية على التف�سير ،وذهب ّ
تبريرات فا�سدة قوامها اال�ستعمار الخبيث وت�آمر
''القوى الرجعية'' ،بل ر�أوا في ''بقاء الأنظمة
التقدمية'' تعوي�ض ًا عن الهزيمة ــ النك�سة.
بيد �أن الفرق الفعلي بين الهزيمتين تجلى في
* كاتب وناقد فل�سطيني.
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الموقف العملي منهما :فالأولى ا�ستدعت مبد�أ
التحدي واال�ستجابة ،بوهم كثير �أو قليل ،بينما
�صرفته الثانية ،كما لو �أن التحدي �أمر مي�ؤو�س
منه� ،إن لم يكن ''خطراً على الأمة'' ،وكانت
اال�ستجابة �إ�ضعاف ًا للأنظمة التي قاتلت ولم
تقاتل ،في انتظار زمن �سعيد مقبل ،غير قابل
للتحديد ،يعيد الأمور �إلى ن�صابها.
ولعل هذا الح�سبان ال�سلطوي ،الذي يبد�أ
بال�سلطة وينفي التراب الوطني ،والذي ي�شكل
الدفاع عنه م�سوغ ًا لوجود الدولة ،هو الذي منح
هزيمة حزيران/يونيو ا�ستقرارها ،فبدت واقع ًا
قريب ًا من البداهة يجب االعتراف به بكلمات
متقاطعة �أو بتبرير بائ�س� .أ�صبحت هذه الهزيمة
ولوداً ،تتناتج في غيرها ،وغدا زمنها مرن ًا
''مفتوح ًا'' ،يحيل على تاريخ محدد هو الخام�س
من حزيران/يونيو  ،1967ويحيل ،في الوقت
نف�سه ،على �أزمنة الحقة ،ال �سبيل �إلى تحديدها.
وتك�شف ذلك التناتج المفتوح في ح�صار
ّ
المقاومة الفل�سطينية الم�سلحة التي ظهرت في
�سنة  ،1965والتي كان في �صعودها ح�صار
للأنظمة العربية ،وفي الحرب الأهلية اللبنانية
التي بد�أت في �سنة  ،1975وال تزال قائمة ،كما
لو �أن هذه الحرب الأهلية المدمرة ،والتي ال
�ضرورة لها ،كانت مجا ًال لحرب عربية ــ عربية،
عبر عنها الراحل اللبناني مهدي عامل حين
ّ
تحدث عن'' :الحرب العربية الأهلية في لبنان''،
في انتظار دخول ''الجي�ش الإ�سرائيلي'' �إلى
بيروت ،والذي كان تتويج ًا للـهزائم المتعددة
التي �سبقته.
�ألغت هزيمة حزيران/يونيو مبد�أ التحدي
واال�ستجابة ،وجعلت المنت�صر �أكثر انت�صاراً،
والمهزوم �أكثر هزيمة ،منجزة ''واقعة تاريخية
غير م�ألوفة'' ،على اعتبار �أن المهزوم ،مهما تكن
ال ما ا�ستطاع من
�أحواله ،يرف�ض الهزيمة ،متو�س ً
الأدوات والو�سائل .ولهذا اخترع العرب حروبهم
ال�صغيرة ،ليبرهنوا �أنهم يخو�ضون الحرب ولم
يغادروا �أر�ضها .فعالوة على الحرب اللبنانية،
كان هناك الخالف ال�سوري ــ العراقي ،والخالف

الم�صري ــ الليبي ،وحروب ال�سودان ،والخالف
الجزائري ــ المغربي ،و''حروب المخيمات
الفل�سطينية في لبنان'' التي قاتلت المقاتلين
الفل�سطينيين ،لأنهم ''يقاتلون'' في �سبيل فل�سطين
''خارج �أر�ضهم''.
وواقع الأمر �أن حرب حزيران/يونيو لم تنهِ
غيرت مواقعها و�أهدافها ،فانتقلت
الحروب ،و�إنما ّ
من حرب بين �إ�سرائيل والأنظمة �إلى حرب،
�صريحة �أو م�ضمرة ،بين الأنظمة و�شعوبها� ،إذ
كان لزام ًا على القوى العربية ،المتطلعة �إلى
ن�صرة فل�سطين و�شعبها� ،أن تعترف بما تعترف
به الأنظمة ،و�أن تقاتل القوى التي تختارها
الأنظمة ،و�أ ّال ت�ستجيب �إ ّال لما ي� ّؤمن ا�ستقرار
الأنظمة ودوام الحال .ولعل �سيا�سات الأنظمة
المهزومة المتنوعة ،هي التي ا�ستغنت عن كلمة
عترف بحقوقه وواجباته،
''ال�شعب'' الذي ُي َ
كم
أولى
ل
ا
إذ
�
وال�سلطة،
الرعية
وا�ستعادت ثنائية:
ّ
ب�شري خانع واجبه الإذعان ،و�إذ الثانية مت�سلط
وحيد ،يقف فوق ''رعيته'' ويتحدث با�سم الب�شر
جميع ًا .لذا بدا اال�ستبداد ،بعد حرب  ،1967وكما
�أظهرت الرواية العربية� ،سيد المرحلة ومجلى
لروح الزمان ،الأمر الذي �أنتج ،بلغة علماء
ال�سيا�سة�'' ،أنظمة الخوف'' التي يقف على ر�أ�سها
مرجع وحيد ال يخاف �إ ّال من �شعبه ،وعلى �شعبه
�أن يرهبه ويخاف منه� .صارت ''�صناعة الخوف''
هي ال�صناعة الأ�سا�سية المعترف بها ،لدى �أنظمة
''ال تعترف بالهزيمة'' ،وتعترف ب�ضرورة احتكار
ال�سلطة والقرار الوطني والقومي .وكان على هذه
''الأنظمة اال�ستثنائية'' �أن ''تحارب'' ال�سيا�سة
وحرية الأحزاب ال�سيا�سية وحرية القول
والمبادرة ،على اعتبار �أنها �أمور فا�سدة تف�ضي
�إلى �إ�ضعاف المجتمع وقواه الالزمة ،وهما
عن�صران �ضروريان من ''�أجل المعركة الم�صيرية
المقبلة''.
�شكلت حرب حزيران/يونيو ،في لحظة �أولى،
هزيمة للأنظمة العربية ،وم ّثلت ،في لحظة تالية،
هزيمة لل�شعوب العربية المحا�صرة بالإحباط
والأحكام العرفية ،ذلك ب�أن في هذه الهزيمة
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انت�صاراً للأنظمة التي قاتلت ولم تقاتل ،وتحولت
�إلى ''قوى رجعية جديدة'' ،بلغة قديمة �ألغاها
الزمن المهزوم .غير �أن جوهر الهزيمة تمثل في
تكامل عالقات متعددة قوامها هزيمة ما هو
يقابل بالمقاومة،
وطني ،ما دام االحتالل ال َ
و�إنما باالعتراف المعلن �أو ال�صامت ،وهزيمة
ا إلرادة الوطنية الجماعية التي انتهت �إلى يد
�سلطة مفردة تتحدث عن معركة م�ؤجلة ،وهزيمة
العقالني ــ الديمقراطي ،لأن العقل يق�ضي
بالدفاع عن الوطن وت�أكيد كرامة المواطنين،
بقدر ما ي�أمر العقالني ــ الديمقراطي بوحدة
المجتمع وال�سلطة في محاربة العدوان الخارجي.
�أف�ضى تدمير العالقات الوطنية المجتمعية
�إلى �سبات اجتماعي ــ ن�سبي يقترب من الموات،
وهزمت الأنظمة المهزومة معطيات الحداثة
االجتماعية ،قبل �أن تنتج عقو ًال قا�صرة ترى في
هزيمة الحداثة واجب ًا مقد�س ًا يحجب ''�إ�سرائيل
والحق الفل�سطيني ''.كان في هزيمة حزيران/
يونيو ،كما في ال�سيا�سات ال�سلطوية المرتبطة
بها ،ما جاء بانتقام مت�أخر من طه ح�سين الذي
رفع راية العقل والعقالنية ،ومن ال�شيخ محمد
عبده الذي اعترف بالتطور وحاذر التكفير ،ومن
وحد بين الديمقراطية
ق�سطنطين زريق الذي ّ
والقومية ،و�ساطع الح�صري الذي نظر �إلى قومية
عربية حديثة ُتبنى على التربية والتعليم
واالنفتاح على تجارب الب�شرية المتح�ضرة.
ولعل ات�ساع الدمار الذي �ألحقته الأنظمة
بالمجتمعات العربية ،هو ما جعل من هزيمة
حزيران/يونيو هزيمة مفتوحة ،وا�ستبعد �إمكان
الرد عليها ،لأنه �أمر يحتاج �إلى �إرادة مجتمعية
جامعة ال تقبل به ''مراجع مفردة'' �أدمنت هند�سة
الخراب .ولهذا بدا حديث البع�ض عن ''نه�ضة
عربية جديدة'' ،في نهاية ثمانينيات القرن
الما�ضي ،مثيراً لل�سخرية� ،إذ ال يمكن ا�ستنها�ض
مجتمع انهارت م�ؤ�س�ساته التعليمية والق�ضائية،
ون�شرت �سلطته الخوف والإحباط .ولم يكن الأمر
مختلف ًا حين تكلم بع�ض �آخر على ''�أزمة حركة
التحرير العربية'' ،ذلك ب�أن مفهوم الأزمة له
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عالقة بالم�س�ؤولية ،وتجددها ال ينف�صل عن
ا�ستمرارية الأنظمة العربية التي ال تعترف
بالأزمة وال بما ي�شبهها.
ربما يكون في الو�ضع ال�شاذ ''للأمة العربية''
في تعاملها مع الهزيمة ،ما يعار�ض درو�س
التاريخ واجتهادات الم�ؤرخين :فمن المفتر�ض �أن
الهزيمة ت�ستنه�ض ا إلرادة القومية الجماعية ،وهو
�أمر لم يتحقق ،ب�سبب انهيار الم�شروع القومي،
قبل الهزيمة وبعدها ،وذلك الركود الم�ستبد الذي
هو تعطيل للتاريخ .ومن المفتر�ض �أي�ض ًا �أن
االنت�صار الكبير يربك �صاحبه� ،أي الطرف
ا إل�سرائيلي ،وي�ضع المهزوم على بداية طريق
''عقالني'' جديد'' ،فقد ي�صنع المنت�صرون التاريخ،
لكن تقدمه ي�أتي من مقاومة المهزومين1''.
ّ
فاالنت�صارات الكبيرة تنطوي على �أخطاء كبيرة،
مثلما يقول الم�ؤرخ الألماني راينهارت كوزليك،
لكن ''العرب'' المهزومين رف�ضوا ا�ستنتاج الم�ؤرخ
وبرهنوا �أن ''الهزيمة الكبيرة'' �أعادت �صنعهم
و�أخذت بيدهم �إلى ثنائية العجز واال�ستنقاع ،لأن
القائمين على �ش�ؤونهم انتبهوا كثيراً �إلى حياة
�سلطاتهم ،وقذفوا بحياة الأوطان �إلى مواقع
هام�شية .وال غرابة في �أن ينتهي اال�ستنقاع،
الطويل العهد� ،إلى ''احت�ضار العالم العربي'' ،بلغة
الذين يت� ّأ�سون على الواقع العربي ،و�أن تتلقى
الهزيمة المتجددة حياة م�ستمرة.
يقول كارن رو�س ،المعلق ال�سيا�سي على
ق�ضايا العالم الراهنة ،في مقدمة كتابه ''الثورة
بال قيادات'' ،مالم�س ًا الزمن العربي الراهن�'' :إنه
زمن يت�سم بقدر هائل من الال�ستقرار وانعدام
اليقين [ ]....تزعم الحكومات ب�أنها توفر
اال�ستقرار ،لكن ذلك عر�ض زائف ،لأن القمع ال
يتمخ�ض �إ ّال عن المعار�ضة؛ هو ا�ستقرار قوامه
ثمن مرعب للأرواح والمعاناة الإن�سانية 2''.و�إذا
كان المعلق الإنجليزي قد تحدث عن القمع ،ف�إن
كتاب ''لماذا ت�سقط الأمم'' يتطرق في مقدمته �إلى
وجه �آخر من الب�ؤ�س العربي عنوانه الف�ساد
والركود القاتل ،فهو يقول'' :لم تمتد الثورة
ال�صناعية والتكنولوجية �إلى م�صر التي حكمها
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العثمانيون ،وعاد وحكمها بطريقة مماثلة
ح�سني مبارك وعائلته 3''.طرح الكتاب ال�س�ؤال
التالي :لماذا يعي�ش الم�صريون في فقر عميم؟
ال� ،ضمن ًا ،عن �أ�سباب ركود ي�ضع المجتمع
�سائ ً
خارج التاريخ.
قد يكون في الإ�شارة �إلى الكتابين ا�ستطراد
نافل ،لكنها ،فعلي ًا ،مرتبطة بهزيمة حزيران/
يونيو التي كاد العجز ال�سلطوي العربي المتواتر
يدفع بالعرب �إلى خارج التاريخ ،ويقترح
''تاريخ ًا غريب ًا'' من اخت�صا�ص العرب وحدهم.
ذلك ب�أن في و�ضع الهزيمة العربية ما يطرح
�س�ؤالين :كيف يقاتل مواطنون ال عالقة لهم

وعم يقاتل
بالقرارات التي تخ�ص وطنهم؟ ّ
المواطن العربي �إذا كان رئي�سه مخت�ص ًا بنهبه
وقمعه واختال�س حقوقه؟
ذكر الم�ؤرخ الفرن�سي هنري لورن�س في كتابه
''م�س�ألة فل�سطين'' ،الذي ُترجم �إلى العربية في
وجهه م�س�ؤول �إنجليزي �إلى
عدة �أجزاء� ،س�ؤا ًال ّ
القائد ال�صهيوني بن ــ غوريون'' :كيف تريدون
دولة يهودية خال�صة و�أنتم محاطون ب�أعداد
هائلة من العرب؟'' �أجاب القائد ال�صهيوني:
''المطلوب منكم الموافقةّ � ،أما المحيط العربي
فنحن نتكفل به ''.تبدو كلمة نتكفل به غام�ضة
وتحتمل �أكثر من ت�أويل4.
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