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  خمسون عاماً  على االحتالل
  

، يكون قد مرّ خمسون عاماً على احلرب املباغتة التي 2017 وينوي/اخلامس من حزيرانيف 
 كية، على كلٍ من مصر وسورية واألردن،ريبدعم سافر من الواليات املتحدة األمشنتها إسرائيل، 

الذي ظل  هدفًا ثابتاً للقيادة الصهيونية ، هدفها يف التوسع اإلقليمي وتمكنت خاللها من حتقيق 
حدوداً دائمة، وبقيت تأمل يف تعويض  1948مل ترَ يف احلدود التي حتددت بعد حرب العام التي 

من فقط  بعد ستة أيام ف. 1956سنة يف خالل العدوان الثالثي على مصر ما أفلت من أيديها 
والضفة  جزيرة سيناء وهضبة اجلوالن احتالل شبهيف  جنحت القوات اإلسرائيلية  املعارك، 

    .الغربية لنهر األردن، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة
وإذا كانت حرب حزيران قد مّثلت هزيمة قاسية لألنظمة العربية وجيوشها النظامية، فإنها أدت 

من قيود  العمل الفلسطينيوحررت انتشار ظاهرة العمل الفدائي الفلسطيني على نطاق واسع،  إىل 
، األمر منطق الثورة املسلحة، املعتمدة على طاقات الشعب الفلسطينيورسخت الوصاية العربية 

شعب قضية إعادة طرح القضية الفلسطينية، على بساط البحث الدويل، بصفتها يف الذي ساعد 
     .تقرير مصيره بنفسه على أرض وطنهالعودة وضمان حقه  يف  يتطلع إىل

. لقد شهد  الشرق األدنى، خالل السنوات اخلمسين الفائتة، تغيّرات جذرية، غيّرت وجه هذه املنطقة
سالم مع إسرائيل  صحراء سيناء، يف مقابل جنحت يف استرجاع  شبه مصر وعلى الرغم من أن  

راضي فرض سيطرتها على بقية  األاستمرت يف   إسرائيل اً لبلوغه، فإن  باهظ اًسياسي اًثمندفعت 
ويف خلق وقائع  احتاللية واستيطانية تكرس هذه السيطرة ، 1967يف حزيران  التي احتلتها

، ما  يزيد من لهيب احلرائق املشتعلة يف للقضية الفلسطينية" عادل"دون التوصل إىل حل وحتول  
  .هذه املنطقة  وقد يتسبب يف اندالع حروب جديدة فيها

سة الدراسات الفلسطينية يف الذكرى اخلمسين حلرب حزيران تنشره مؤسهذا امللف، الذي  يتضمن
، عدداً من املساهمات التي تستعيد ذكرى هذه احلرب وحتلل تداعياتها، وخصوصاً على 1967

  .الصعيد الفلسطيني
معطيات "هزمت يونيو، / يرى فيصل دراج، يف مساهمته، أن األنظمة العربية املهزومة يف حزيران

االجتماعية، قبل أن تنتج عقوالً قاصرة، ترى يف هزيمة احلداثة واجباً مقدساً يحجب احلداثة 
انطوت السياسات السلطوية املرتبطة بها، وهزيمة، ، معتبراً أن تلك ال"إسرائيل واحلق الفلسطيني

متأخر من طه حسين، الذي رفع راية العقل والعقالنية، ومن الشيخ حممد عبده الذي انتقام  "على 
عترف بالتطور وحاذر التكفير، ومن قسطنطين زريق الذي وحّد بين الديمقراطية والقومية، ا

وساطع احلصري، الذي نظر إىل قومية عربية حديثة، تبنى على التربية والتعليم واالنفتاح على 
  ."جتارب البشرية املتحضرة
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وع هزيمة حزيران يسترجع جهاد أبو مصطفى ذكرى األحداث التي شهدها قطاع غزة عشية  وقو
 هزيمةدور   يعالج ماهر الشريفبينما   . ات شهود عيان وأدباءوخاللها، وذلك استناداً  إىل شهاد

يف الهيمنة على منظمة  جناحها ثم   ،املسلحة  نشوء حركة املقاومة الفلسطينية يف  حزيران
جميل هالل، بعد يدعو  و . من قيود الوصاية الرسمية العربية هاريحتربعد  التحرير الفلسطينية 

يقوم على   ،وعي جديد خالل خمسين عاماً، إىل بلورة  حتليله جتربة حركة املقاومة الفلسطينية
احلاجة إىل إعادة بناء احلركة السياسية الفلسطينية على أسس ديموقراطية تمثيلية جامعة،  تأكيد  

ئيل ويقنعهم بأنهم لن يكونوا يخاطب يهود إسراويتلمس حقوق جميع الفلسطينيين ومصاحلهم،  و
مارس من طرفهم ضد الشعب يأحراراً ما دام االحتالل والتشريد والتطهير العرقي والتمييز 

  .الفلسطيني، ويفترض بناء وطن تعددي قائم على املساواة واإلنصاف للجميع
، 1967واقع اإلقتصاد الفلسطيني القائم قبل سنة الضوء على  عماد الرجبي يف تقريره ويسلط  

كيفية إستفادة عدّة شرائح ويتوقف عند   ،إثر هزيمة حزيرانووقوعه يف أسر التبعية إلسرائيل  
بينما يتطرق عبد الرؤوف أرناؤوط يف تقريره إىل سياسات  .فلسطينية من الواقع اإلحتاليلّ اجلديد
عاماً ،   50منذ ها إسرائيل يف القدس الشرقية احملتلة  القضم واإلبعاد والتهويد التي تنتهج

فإن ،  اليهودية أكثر فأكثر حلساب املستعمراتمالحظاً أنه يف حين تتقلص مساحة هذه املدينة  
  .على نحو يؤشر إىل فشل سياسات التهويد اإلسرائيليةيستمر يف الزيادة  عدد الفلسطينيين فيها 

/ مرور نصف قرن على حرب حزيران ب احتفال إسرائيل وقائع   ، أخيراً،أنطوان شلحت ض رويع
 رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يفاخلطاب الذي ألقاه   ، وما تضمنه 1967يونيو 

التي  العودة إىل ربوع وطننا"يف أن أهم نتائج تلك احلرب يتمثل  هذه املناسبة، وخصوصاً تأكيده 
أن هذه العودة هي و" رة، ولكننا مل نكف عن اعتبارها قلب وطننا،فُصلنا عنها منذ أجيال كثي

أن الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ليس صراعاً على و، "حتقيق للعدالة وممارسة حلق"بمثابة 
ـ إسرائيل ـ ومنع إقامتها طيلة عشرات " إبادة دولة"أرض، وال على إقامة دولة فلسطينية، وإنما على 

 . "بعدما أقيمتالسنين ثم تخريبها 

  
 

  


