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حزيران بال قتال

غازي اخلليلي*

حرب حزيران/يونيو واحتالل نابل�س

�صباح 
يوم �الثنين �لمو�فق فيه �لخام�س من حزير�ن/يونيو 1967، نه�صت مرتاحًا �إلى 

حد ما، �إذ كنت قد نمت بعمق �لليلة �لفائتة، بعد ليال طويلة �صابقة �أم�صيتها �أنا 

وعدد من �الأ�صدقاء و�لرفاق �صاهرين �إلى �ل�صاعات �الأولى من �ل�صباح، نتابع �آخر �الأخبار عن 

وفطوري،  قهوتي  تناولت  �لمحتملة.  ونتائجها  �إمكاناتها  ونحلل  ونناق�س  �لحرب،  �حتماالت 

وغادرت �لمنزل متوجهًا �إلى كلية �لنجاح �لوطنية في مبناها �لجديد �لقريب من منزلنا، و�لذي 

�أقامته مدر�صة �لنجاح منذ �أكثر من عام على مقربة من قرية رفيديا غرب نابل�س، و�نتقلت �إليه 

�لمعلمين  �صمن  من  كنت  �لوطنية.  �لنجاح  جامعة  �إلى  الحقًا  ل 
ّ
تحو �لذي  �لمبنى  وهو  حديثًا، 

�لمكّلفين بالمر�قبة في �متحانات �لثانوية �لعامة، و�لتي كانت في نهايتها تقريبًا.

�لحرب  �أن  يدور في خلدي  يكن  لم  �لوطنية،  �لنجاح  كلية  �إلى  �ل�صباح  ذلك  توجهت  عندما 

�لرئي�س جمال عبد  �أن قر�ر  �إلى �حتمال تر�جعها، �عتقاد�ً مني  �أقرب  �ليوم، وكنت  �صتن�صب هذ� 

�لنا�صر �إر�صال نائبه زكريا محيي �لدين �إلى و��صنطن لبحث �لو�صع، يعني �أن �لقيادة �لم�صرية 

تتجه نحو ت�صوية �الأزمة، ولي�س �لذهاب �إلى �لحرب.

�إجاباتهم كالعادة،  �ل�صاعة �لثامنة تم توزيع �الأ�صئلة على �لطالب �لذين با�صرو� كتابة  في 

ين على �أور�قهم، جاء 
ّ
لكن قر�بة �ل�صاعة �لتا�صعة و�أربعين دقيقة، وبينما �لطالب ال يز�لون منكب

ن يهم�س لي بفرح: ''�لحرب قامت، وتم حتى �الآن �إ�صقاط 23 طائرة �إ�صر�ئيلية.'' كتمت فرحتي، 
َ
م

وهم�صت له: ''ال تن�صرو� �لخبر كي ال يت�صو�س �لطالب.''

�إلى  �صارعو�  �لذين  �لطالب  من  كثير  م�صامع  �إلى  وو�صل  �صريعًا،  �لحرب  �ندالع  خبر  �نت�صر 

ت�صليم �أور�قهم وهم فرحون العتقادهم �أننا منت�صرون، و�أننا �صنكون بعد �أيام في تل �أبيب. �أخذ 

�لطالب يتجمعون في �صاحة �لكلية، و�صرعو� يتد�ولون �آخر �الأخبار و�أعد�د �لطائر�ت �الإ�صر�ئيلية 

تغمره  و�لكل  وهناك،  هنا  من  تعلو  بالن�صر  �الأمل  عن  رة 
ّ
�لمعب �لهتافات  وكانت  �صقطت،  �لتي 

�لفرحة و�لثقة بالن�صر.

�أن  �ليوم فاجاأ �لجميع تقريبًا، ولم نكن ندري ماذ� يمكن  �الإ�صر�ئيلي �صبيحة ذ�ك  �لعدو�ن 

نفعله �صو�ء كجماهير �أو كطالئع �صيا�صية. غادرت �لكلية و�أجريت �ت�صاالت مع عدد من رفاقي 

�صيا�صيًا،  �لنا�صطين  من  وخ�صو�صًا  �الأ�صدقاء،  وبع�س  �ل�صابقين  �لعرب  �لقوميين  حركة  في 

* كاتب ونا�صط �صيا�صي، من مو�ليد نابل�س في �صنة 1940، ويقيم حاليًا في ر�م �للـه.
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للتد�ر�س فيما يمكن عمله. كان و�صع �لقوى �لوطنية و�الأحز�ب �ل�صيا�صية �صبه م�صلول، �إذ �إنها جميعًا 

وطالئعها  �لجماهير  لدى  يكن  ولم   ،1966 ني�صان/�أبريل  منذ  و��صعة  �عتقاالت  لحملة  عر�صة  كانت 

�ء �العتقاالت �ل�صيا�صية �لمتو��صلة �لتي تعر�صت لها، ما يمكن �أن تفعله. �تفقنا 
ّ
�ل�صيا�صية �لمنهكة جر

على ت�صكيل لجنة طو�رئ من عدد من �الأ�صخا�س، �نبثق منها �لعديد من �للجان، و�تخذنا من �لمبنى 

فيهما  �لمبيت  تناوبنا على  و�لن�صاط  للتجمع  �لقديم مركَزين  ومبناها  �لوطنية  �لنجاح  لكلية  �لجديد 

طو�ل �أيام �لحرب. وكنا نتابع �أخبار �لحرب عبر �لر�ديو ومن مختلف �لمحطات �الإذ�عية، وبد�أنا ن�صتمع 

�إلى �أخبار متناق�صة عن �صير �لمعارك، بينما كان �صوت �أحمد �صعيد يلعلع، كاأن �لن�صر بات و�صيكًا.

�لجماهير  فيها  وطالبت  �لبلدية،  مبنى  �إلى  توجهت  نابل�س  في  تظاهرة  قامت  �لتالي،  �ليوم  في 

ّزعت في ذلك �ليوم، �لع�صر�ت من 
ُ
�إلى �لحدود. والمت�صا�س �لغ�صب �لجماهيري، و بال�صالح و�لذهاب 

�لقليلة، وهي من  �لبنادق  ''جي 3''، تخاطفتها �لجماهير بفو�صى عارمة، لكن هذه  �لبنادق من طر�ز 

�لنوع �لقديم، لم تكن ذ�ت فائدة في �صيء.

وبتنا  مقلقًا،  �لو�صع  و�أ�صبح  �لعربية،  �الإذ�عات  عيه 
ّ
تد كما  لي�صت  �الأمور  �أن  �أدركنا  �لم�صاء،  في 

نحر�س على �صماع �الأخبار من م�صادر متنوعة، وذلك بعد تاأكيد �لقيادة �لم�صرية �أن �لهجوم �لجوي 

�الإ�صر�ئيلي على مطار�تها فاجاأها، و�أنها بينما كانت تتوقع قدوم �لطائر�ت من �ل�صرق، فاإنها جاءتها 

عته من �أن محادثة هاتفيه جرت 
ّ
من �لغرب. و�أوردت �أغلبية �لو�صائل �الإعالمية في ذلك �ليوم، ما �د

نت ر�صد �لر�د�ر �الأردني في جبال عجلون 
ّ
بين �لملك �الأردني ح�صين و�لرئي�س جمال عبد �لنا�صر ت�صم

لتحرك طير�ن �أميركي معاٍد من �لغرب في �تجاه م�صر، وقد عززت هذه �لمحادثة ما د�أبت �الإذ�عات 

�لم�صرية على ترد�ده عن م�صاركة �أميركية في �لحرب.

ت�صديق  يرف�صون  وكانو�  عالية،  تز�ل  ال  �لنا�س  معنويات  كانت  �ليوم  ذلك  وطو�ل  حينه  حتى 

�الأخبار �الإ�صر�ئيلية عن مجريات �لحرب على �لجبهتين �الأردنية و�لم�صرية، وبد�أ كثيرون يتحدثون عن 

�صيقلب  �لحرب  في  وم�صاركتها  �لقو�ت  هذه  دخول  و�أن  �الأردني،  �لجي�س  لدعم  �لعر�قية  للقو�ت  تقدم 

�لو�صع كليًا.

فوجئنا ظهر ذلك �ليوم بتدفق �لمئات من �لنازحين من منطقة قلقيلية، و�لذين ��صتقرو� مبدئيًا في 

حقول �لزيتون في رفيديا غربي نابل�س، و�أخذنا نعمل على تاأمين بع�س �لموؤن لهم، وعلمنا منهم �أن 

�لقو�ت �الإ�صر�ئيلية �حتلت قلقيلية، و�أنها قد تتقدم في �تجاه نابل�س. لم ن�صدق هذه �الأخبار بد�ية، �إذ 

كنا ال نز�ل نعتقد �أن �لو�صع لي�س بهذ� �ل�صوء، كما �أن �لبع�س ما ز�ل ياأمل بقدوم �لقو�ت �لعر�قية، لكن 

ما �إن �نت�صف �لنهار حتى بد�أ بع�س �لحقائق عن �صير �لمعارك يتك�صف، وخ�صو�صًا بعد �لخطاب �لذي 

كان  و�لمقاومة.  �ل�صمود  على  يحّثها  �لجماهير  �إلى  فيه  وتوجه  �ليوم،  ذلك  �لملك ح�صين ظهر  �أذ�عه 

و��صحًا من لهجة �لخطاب وم�صمونه، �أن �لو�صع على �لجبهة �الأردنية �نهار، �إلى حد كبير، و�أن كارثة 

ا �أعلنته �الإذ�عة �الإ�صر�ئيلية ب�صاأن �ختر�ق قو�تها 
ّ
�صتحيق بنا. لكن على �لرغم من ذلك، وعلى �لرغم مم

للمو�قع �الأردنية في �لقد�س، و�أن قو�تها تتقدم في �تجاه �لمدينة، فاإن �لنا�س كانو� ياأبون �أن ي�صدقو�، 

قبل  ب�صخب  �إعالنها  على  م�صر  د�أبت  �لتي  و�لظافر  �لقاهر  �صو�ريخ  �أحالم  في  يعي�صون  يز�لون  وال 

�لعر�قية، وال  �لقو�ت  بتقدم  ياأملون  يز�لون  �لحرب، وكانو� ال  �أي منها خالل  طَلق 
ُ
ي لم  و�لتي  �لحرب، 

�صيما �أن �لبع�س كان ينقل عن �صهود عيان، �أن �لقو�ت �لعر�قية �صوهدت وهي تتقدم في �تجاه �لجبهة.

بعد ظهر ذلك �ليوم مررت باإخوتي في �لفرن، وكانو� منهمكين في عملهم، كاأنهم غير عابئين بما 

ج من �أخبار عن �لنجاحات �الإ�صر�ئيلية 
ّ
رو

ُ
يجري، لقناعتهم في قر�رة �أنف�صهم باأن �لن�صر �آت، وباأن ما ي

�أن  �أهز قناعاتهم، لكني قلت لهم قبل  �أن  �أ�صاأ  �أكثر من حرب نف�صية لتهبيط معنويات �لنا�س. لم  لي�س 



112جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0602017

�أُغادر: ''يبدو �أن �الأمور لي�صت و��صحة بعد، و�أن �صير �لمعارك على �الأر�س ال يب�صر بخير.''

غادرت �لفرن وذهبت �إلى �لمقر في كلية �لنجاح �لوطنية، وعلمت من �لمجتمعين هناك �أن مزيد�ً 

تاأمين مو�د غذ�ئية ومياه  �الأقل  �صبل م�صاعدتهم، على  و�أنهم يناق�صون  �لنازحين ما ز�ل يتدفق،  من 

�صرب لهم وبع�س �لبطانيات. عندما ذهبنا �إلى حيث يتجمعون، وجدنا مندوبين عن �ل�صليب �الحمر 

بد�أو� يمدون لهم يد �لعون، ويوؤمنون لهم بع�س �لحاجات.

باإطفاء  ق�صت  �لتعليمات  �إن  �إذ  نابل�س،  في  تامًا  �الإعتام  وكان  �لنجاح،  كلية  في  �لليلة  تلك   
ّ
بت

�الأنو�ر تح�صبًا من غار�ت جوية �إ�صر�ئيلية، وبقينا �صاهرين طو�ل �لليل نتابع �آخر �الأخبار. الحظنا قّلة 

�لع�صكرية  �لبالغات  كانت  حين  في  �لمعارك،  �صير  عن  و�الأردنية  �لم�صرية  �لع�صكرية  �لبالغات 

�إنجاز�ت ع�صكرية باهرة، لكن ال  �لجبهتين، وتحقيقها  �الإ�صر�ئيلية تتحدث عن تقدم قو�تها على كال 

�أخبار عن �لو�صع على �لجبهة �ل�صورية.

كانت نابل�س تعي�س كاأن ال حرب تجري بالقرب منها وعلى م�صارفها: �لمحالت مفتوحة، و�لنا�س 

يمار�صون �أعمالهم كالمعتاد، ي�صتمعون �إلى �الأخبار و�الأنا�صيد �لوطنية، وال تز�حم على تخزين �لمو�د 

نر�جيلهم  يدخنون  �لذين  بالرو�د  �لمقاهي مالأى  يوم عادي:  كاأي  ما،  �إلى حد  �لو�صع  �لغذ�ئية. كان 

بارتياح وب�صيء من �لفرح، و�لذين كانو� يتبادلون �الأخبار بطريقة ال تخلو من �لمبالغة، وي�صتمعون 

 فيها، و�إلى تعليقات �أحمد �صعيد �لحما�صية. وكنت �أينما �أتوجه، �أجد �لكل يتحدث عن 
ّ
�إلى �آخر ما ��صتجد

�لقو�ت �لعر�قية، ويتبادل �آخر �الإ�صاعات و�الأقاويل ب�صاأنها.

��صتيقظت �صباح �ليوم �لثالث من �لحرب )�الأربعاء 1965/6/7( منهكًا، فقد �أم�صيت �أنا وعدد من 

�لرفاق و�الأ�صدقاء ليلتنا في مقر كلية �لنجاح �لوطنية، ولم ننم، وبقينا �صاهرين حتى �صاعات �ل�صباح 

�آخر �الأخبار، غير قادرين على ت�صديق �الأخبار �لكارثية عن �نهيار �لجبهتين �الأردنية  �الأولى نتابع 

د �أع�صابنا 
ّ
و�لم�صرية و�حتالل �لقد�س، كما �أعلنت �إ�صر�ئيل. كنت و�لذين معي، ال نز�ل نمّني �لنف�س ونبر

ني �لنف�س بقدوم �لقو�ت 
ّ
م

ُ
�لمهتاجة بحدوث تطور ما يقلب هذه �الأمور �لكارثية، وكان �لبع�س ال يز�ل ي

�لعر�قية �لتي كثرت �الإ�صاعات عن تقدمها نحو �لجبهة! عدم ورود �أي خبر عن �لجبهة �ل�صورية لليوم 

�لثالث، �صو�ء من م�صادر �إ�صر�ئيلية �أو عربية، �أثار بع�س �ل�صك لدى �لبع�س منا، وبتنا ن�صائل بع�صنا 

عن دالالت ذلك.

�أنا و�آخرين على قناعة باأن �حتالل نابل�س بات و�صيكا، وال  �أ�صبحت  �لحزين  �ليوم  �صبيحة ذلك 

�إلى  في معظمهم،  غادرو�،  �الأمنية  و�الأجهزة  �لحكومية  �الإد�ر�ت  في  �لعاملين  �أن  علمنا  عندما  �صيما 

بين  �لهلع  من  حالة  �أي  تنت�صر  لم  فاإنه  �لمحبطة،  �الأخبار  هذه  من  �لرغم  على  لكن  �ل�صرقية.  �ل�صفة 

�أي رحيل، ال كاأفر�د وال كمجموعات، فالنا�س باتو� م�صتوعبين ما جرى في �صنة  �ل�صكان، ولم ن�صهد 

1948، كما �أن معنوياتهم بقيت عالية وثقتهم باأنف�صهم كبيرة، و�إ�صر�رهم على �لبقاء كبير، مع �أنهم 

ن كانو� على �صلة بالمنظمات �لفد�ئية، �أخذو� 
ّ
ال يملكون ما يد�فعون به عن �أنف�صهم. وبع�س �الأفر�د مم

�لتي ح�صلو� عليها عند توزيعها في  �لبنادق  �أو  �لنا�س وهم يحملون ر�صا�صات كارلو،  يتجولون بين 

بلدية نابل�س في �ليوم �ل�صابق.

�إلى �جتماع في  �ل�صيا�صيين  �لوطنية و�لنا�صطين  �ل�صخ�صيات  �ليوم تد�عى عدد من  قبل ظهر ذلك 

�لبلدية حمدي كنعان،  رئي�س  �لح�صور  للتد�ول فيما يمكن عمله، وكان �صمن  م�صبنة حافظ طوقان 

ولطفي  كمال،  وفي�صل  كنعان،  وفي�صل  �لعنبتاوي،  �لدين  و�صالح  �لعالول،  وعزت  طوقان،  وحافظ 

�أو  �لمذكورين  وبع�س  �أذكرهم،  �أعد  لم  و�آخرون  و�أنا  �لخليلي،  وعلي  �صفية،  �أبو  ونايف  �لزغلول، 

�لم�صاركين �الآخرين توفاه �للـه، بينما ال يز�ل �لبع�س �الآخر في قيد �لحياة. تد�ولنا فيما يمكن عمله، 
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�لدمار وعبث  �لمدينة  �أن نجّنب  �لبع�س  و�قترح  نابل�س،  باتت موؤكدة باحتالل  �لتي  �الحتماالت  �إز�ء 

�الحتالل، و�أن يتم ��صت�صالمها ر�صميًا، لكن �الأكثرية رف�صت هذ� �لعار لمدينة نابل�س �لمعروفة تاريخيًا 

ن تحمل هذ� 
َ
بمقاومة �لمحتلين، و�لتي ��صتحقت بذلك، وعن جد�رة، لقب جبل �لنار، �إذ ي�صتحيل على م

�أن ت�صت�صلم، فاتفق ر�أي �لمجتمعين على تنظيم �لمقاومة في �لمدينة مهما تكن  فها، 
ّ
�للقب �لذي ي�صر

�لنتائج. و�أذكر �أني قلت للمجتمعين: ''يمكننا �أن نقيم فخاخًا من �الألغام في �لطرق �لمتوقع �أن ت�صلكها 

تقدمها على  لها ويعوقو�  يت�صدو�  �لطرق، كي  �لمقاومين على هذه  نن�صر بع�س  و�أن  �لغازية،  �لقو�ت 

�لفد�ئية  �أن �الإخوة من �لمتدربين من �لمنظمات  �إلى متفجر�ت، كما  �الأقل، لكننا نحتاج للقيام بذلك 

�صيقومون بن�صب هذه �لفخاخ.'' قال �أحد �لحا�صرين: ''يمكن �إح�صار كمية من �لمتفجر�ت �لموجودة في 

قيادة �لمقاطعة )مركز تجمع �الإد�ر�ت �لحكومية( �صرقي نابل�س''، فو�فق �لجميع على �قتر�حه، وعلى 

�لفور جهزنا �صيارتين للذهاب �إلى قيادة �لمقاطعة: �صيارة �صالح �لعنبتاوي و�صيارة في�صل كنعان، 

بمر�فقة عدد من �الإخوة �لحا�صرين، منهم �أنا وعزت �لعالول ولطفي �لزغلول وفي�صل كمال، و�آخرون.

�ر، 
ّ
عرف حاليًا بالدو

ُ
غادرنا م�صبنة حافظ طوقان �لتي تقع في قلب مدينة نابل�س �إلى جانب ما ي

و�تجهنا �صرقًا �إلى قيادة �لمقاطعة عبر �صارع �لملك في�صل. ولم نكد نتخطى �لمقبرة �ل�صرقية، ون�صل 

�صكل مثلث وتقطع  �ل�صارع على  و�صط  و، حتى فوجئنا بثالث مدرعات تقف في  ِرنُّ �أمام مخرطة  �إلى 

ي �ل�صارع، من دون �أن تتعر�س لهم �لمدرعات، 
َ
�لطريق. كان �لع�صر�ت من �لمو�طنين و�قفين على جانب

م�صاهدتنا  لدى  فتوقفنا  �الأمامية،  �ل�صيارة  في  كنت  حقيقتها.  يبدو،  ما  على  يدركو�،  �أن  دون  ومن 

�إاّل لحظات  ''هذه قو�ت عر�قية''، لكن ما هي  �ل�صيارة �صاح بفرح:  ن كان في 
ّ
�لمدرعات، و�لبع�س مم

حتى �صحت وقلت: ''هذه مدرعات �إ�صر�ئيلية، �نظرو� �إليها، ترون على مقدمتها حرف 'ت�صادي' �لعبري 

�لذي يرمز �إلى �لجي�س �الإ�صر�ئيلي 'ت�صاهل' ''، فقد كنت �أعرف �لقليل من �للغة �لعبرية �لتي در�صتها من 

خالل در��صتي للتاريخ في جامعة دم�صق. كان هول �لمفاجاأة علينا كبير�ً، فاأ�ّصرنا �إلى �ل�صيارة �لتي 

ه �لجنود �الإ�صر�ئيليون �أ�صلحتهم نحونا طالبين 
ّ

خلفنا بالرجوع، وعندما حاولت �صيارتنا �لرجوع، وج

منا �لنزول من �ل�صيارة، و�لوقوف �إلى جانب �لطريق وعدم �لتحرك. نزلنا جميعًا من �ل�صيارتين ووقفنا 

على جانبي �ل�صارع، مع �لو�قفين من �لمو�طنين.

�إذ �نطلقت �صليات من ر�صا�صات �لمدرعات ال  دقائق قليلة مرت، و�إذ� بالو�صع ينفجر من حولنا، 

�أدري �إلى �أين كانت توجه نير�نها، ثم �صمعت دوي �نفجار قوي علمت فيما بعد �أنه قذيفة دبابة �أ�صابت 

�ر. �نتهزت هذه �لجلبة وغادرت موقعي ر�ك�صًا في �التجاه �لذي يوؤدي �إلى 
ّ
مبنى �لبنك �لعربي على �لدو

�أت نف�صي قلياًل، 
ّ
 حتى و�صلت �إلى باب �ل�صاحة... هد

ّ
د�خل �لمدينة، وظللت �أم�صي و�لذهول ي�صيطر علي

على �لرغم من �أن حالة �لذهول لم تفارقني، الأني لم �أكن �أتوقع قدوم قو�ت �الحتالل من �ل�صرق.

وحركة  كعادتها،  فاتحة  �لمحالت  حولي،   
ُ

نظرت �لو�صع.  �أ�صتوعب  وبد�أت  ذهولي،  على   
ُ

�صيطرت

�لمو�طنين عادية ال يدرون ما يدور على مقربة منهم، و�أن �لقو�ت �الإ�صر�ئيلية باتت في �لمدينة. تركت 

�لنا�س بحالهم من دون �أن �أزعجهم �أو �أثير هلعهم، وو��صلت �صيري في �تجاه �لفرن حيث كان �إخوتي 

بال�صوؤ�ل:  بادرني  ح�صن  �صقيقي  وي�صحكون.  يتمازحون  عملهم  على  منكبين  كالعادة  كانو�  يعملون. 

�لقهر  �أنفجر من  �لحدود؟'' كدت  و�أنها تتوجه نحو  نابل�س،  �لعر�قية باتت في  �لقو�ت  �أن  ''هل �صحيح 

و�الألم، لكني وجدت نف�صي �أ�صحك، وقلت له و�البت�صامة تعلو وجهي: ''يبدو يا �أخي �أن هذه هي �لكذبة 

ن يحزنون. ما �صاهده �لنا�س وما �صاهدته �أنا، 
َ
�لكبيرة �لتي �نطلت علينا جميعًا، ال قو�ت عر�قية وال م

في  تقف  نابل�س  مدينة  قلب  في  �الآن  �الإ�صر�ئيلية  و�لقو�ت  عر�قية،  قو�ت  ولي�س  �إ�صر�ئيلية  قو�ت  هو 

منت�صف �صارع �لملك في�صل و�صتتقدم �إلى د�خل �لمدينة. حاولو� �أن تنهو� عملكم �صريعًا وعودو� �إلى 
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من  وطلبت  �لمارة.''  على  ر�صا�صاتها  وتطلق  �لمدينة  �صماء  تجوب  �الإ�صر�ئيلية  �لطائر�ت  الأن  �لبيت، 

�إلى �لبيت فور�ً، و�أن يتجنبو�  �للـه، �لذين كانو� في �لفرن �لتوجه  �إخوتي �ل�صغار، محمد وفرج وعطا 

�لمرور في �ل�صارع �لرئي�صي خوفًا من �لطائر�ت �لتي تجوب �صماء �لمدينة، و�أن ي�صلكو� �لطرق �لفرعية. 

''طابور  وجهي:  في  �صاح  حتى  كارلو،  ر�صا�س  يحمل  وكان  �الأ�صخا�س،  �أحد  كالمي  �صمع  �إن  وما 

�أته، وقلت له بهدوء: ''�ذهب �إلى �صارع �لملك في�صل لتتاأكد 
ّ
 لوال �أني هد

ّ
خام�س''، وكاد يطلق �لنار علي

من �الأمر.'' �أرخى �صالحه وغادر م�صرعًا.

كان  �لقالئل  �لم�صلحين  بع�س  �لو�صع.  ال�صتطالع  �ل�صويترة  �صارع  �إلى  وتوجهت  �لفرن  غادرت 

يجوب �ل�صارع، وبع�س �لدكاكين و�لمحالت بد�أ يغلق �أبو�به، لكن من دون هلع �أو ذعر. خبر تقدم �لقو�ت 

�أن ي�صدق. �حتمال قدوم  ن ال يقدر 
َ
بد�أ ينت�صر على ما يبدو، و�لنا�س بين م�صدق وبين م �الإ�صر�ئيلية 

�لقو�ت �لعر�قية لم يفارق مخيلة �لنا�س، ربما كي يهربو� من �أي �صعور باأن كارثة �صتحيق بهم، �أو ربما 

تعلقًا باأمل باحتمال �لن�صر، و�لعودة �إلى بيوتهم مكللين بر�يات �لن�صر، كما كانو� يتوقعون.

بع�س  مع  محدودة  ��صتباكات  وجرت  �لمدينة،  و�صط  نحو  تقدمها  ��صتكملت  �الإ�صر�ئيلية  �لقو�ت 

�لمقاومين في منطقة �لجبل �ل�صمالي )عيبال( حيث ��صت�صهد ق�صم منهم. وتقدمت دبابات �إ�صر�ئيلية عن 

�الأردنية  �لقو�ت  ُتمطر  و�صرعت  عيبال،  جبل  في  �لمحاجر  منطقة  في  وتمركزت  طوبا�س،  طريق 

�إ�صر�ئيليتان  طائرتان  وكانت  بقذ�ئفها،  نابل�س  غربي  �لتفاح  و�دي  �إلى  و�صلت  و�لتي  �لمن�صحبة 

تحومان في �صماء �لمدينة وتغير�ن على �لقو�ت �الأردنية �لتي تمت محا�صرتها في و�دي �لتفاح.

بعد �صاعات قليلة عدت �إلى �لبيت، ومن هناك �صاهدت �لدبابات �الإ�صر�ئيلية �لمتمركزة في منطقة 

�لمحاجر في جبل عيبال، وهو �لجبل �لمو�جه لجبل جرزيم حيث يقع منزلنا. وكانت ثماني دبابات 

�لمدينة.  �صماء  في  تحومان  كانتا  �إ�صر�ئيليتين  طائرتين  بموؤ�زرة  �لتفاح  و�دي  على  قذ�ئفها  تطلق 

وجدت و�لدتي و�لن�صوة جار�تها مجتمعات في �لبيت وهن يقر�أن �صورة يا�صين، ويو��صلن ترديد �الآية، 

�الآية 9(،  )�صورة ي�س،  وَن} 
ُ
ر �صِ

ْ
ب

ُ
ي اَل   

ْ
م

ُ
َفه  

ْ
َناُهم

ْ
ْغ�َصي َفاأَ  �

ًّ
د

َ
�ص  

ْ
َخْلِفِهم ِمْن 

َ
و  �

ًّ
د

َ
�ص  

ْ
ِديِهم

ْ
�أَي ِن 

ْ
ي
َ
ب ِمْن  ْلَنا 

َ
ع

َ
ج

َ
{و

وذلك، كما قالت لي �لو�لدة الحقًا: ''الأن هذه �الآية �لكريمة دعاء للـه تعالى كي يعمي عيون �ليهود عن 

في  �لمتمركزة  �الإ�صر�ئيلية  �لدبابات  من  �صديدة  لنير�ن  يتعر�صون  كانو�  �لذين  �لمحا�صرين  �لجنود 

�لمحاجر، ومن �لطائر�ت �الإ�صر�ئيلية.''

***

�أكملت �لقو�ت �الإ�صر�ئيلية �حتاللها للمدينة، و�أعلنت منع �لتجول، وطلبت عبر مكبر�ت �ل�صوت �لتي 

�لمو�طنون �صيار�تهم في �ل�صباح، و�أن يتركوها و�لمفاتيح فيها في  �أن ي�صّلم  �لمدينة،  جابت �صو�رع 

ن ال ي�صلم �صيارته �صتتم م�صادرتها.
َ
�ل�صاحة �أمام مبنى قيادة �لمقاطعة، وكل م

�لتقينا في �لم�صاء �أنا و�لدكتور في�صل كمال و�ل�صديق نايف �أبو �صفية و�أخي علي لتد�ر�س �لو�صع 

ي�صم  �لذي  �الأردنية  �ال�صتخبار�ت  �أر�صيف  يكون  �أاّل  �حتمال  �إز�ء  قلقنا  عن  رنا 
ّ
وعب عمله،  يمكن  وما 

�أ�صماء �لعديد من �لنا�صطين �ل�صيا�صيين قد تم �إتالفه، و�أنه �إذ� ما ��صتولت عليه �لقو�ت �الإ�صر�ئيلية فاإنها 

�إلى �لجبل، و�لمكوث هناك بع�س  قد تقوم بحملة �عتقاالت ��صتباقية �حتياطًا. وعليه قررنا �ل�صعود 

�لوقت �إلى �أن تت�صح �الأمور.

�أخذنا طريقنا في جبل جرزيم في �تجاه قرية بورين �لتي كان لنا فيها بع�س �الأ�صدقاء �لذين يمكن 

�أن نمكث عندهم بع�س �لوقت، وكان معي بندقية ''جي 3'' �لتي ح�صل عليها �أخي ح�صن عند توزيع �لبنادق 

على �لمو�طنين. و��صلنا �صيرنا في �لجبل �صعود�ً وفي �تجاه �ل�صرق، وبينما كنا ناأخذ ق�صطًا من �لر�حة، 



063 امللف حرب حزيران/يونيو واحتالل نابلس

�لمنطقة، لكن �صرعان ما ميزناهم،  �لتي تغطي  �لعتمة  �أمامنا، فلم نميزها في  �صاهدنا خياالت تتحرك 

وعرفنا �أنهم جنود �أردنيون. �صحنا بهم: ''ال تخافو� نحن �أ�صدقاء''، فاقتربو� منا وعرفنا �أنهم من �لجي�س 

بنا بهم، وعرفنا منهم �أنهم 
ّ

�الأردني، وكانو� متعبين وطلبو� �أن ندلهم على �لطريق �إلى �ل�صفة �ل�صرقية. رح

عناهم بكل حب و�أر�صدناهم �إلى �لطريق. مكثنا في 
ّ
من �لقو�ت �الأردنية �لتي حو�صرت في و�دي �لتفاح. ود

�لجبل حتى �ل�صباح، وخالل مكوثنا �أعدنا �لنظر في قر�رنا بالذهاب �إلى بورين، ور�أينا �أن من �الأف�صل �أن 

يعود كل منا �إلى موقعه، و�أن نبد�أ بتنظيم �لمقاومة �صد �لقو�ت �الإ�صر�ئيلية �لمحتلة.

في �ل�صباح عدنا. نزلنا من �لجبل �إلى قرية ِتل، وتوجهنا من هناك �إلى منزلنا �لذي يقع على �أول 

�لطريق �إلى �لقرية، وعلى بعد نحو ثالثة كيلومتر�ت منها. �لقو�ت �الإ�صر�ئيلية، على ما يبدو، لم تنت�صر 

�إلى منزلنا �صاهدنا �لجنود �الإ�صر�ئيليين يجولون في �صاحة مبنى  خارج �لمدينة بعد. عندما و�صلنا 

كلية �لنجاح �لذي يقع على بعد ع�صر�ت �الأمتار من منزلنا. �لرفيق نايف �أبو �صفية توجه �إلى منزله 

ا �لدكتور في�صل كمال فذهب �إلى م�صت�صفى �لدكتور �أحمد �لطاهر حيث يعمل، و�لذي يقع على 
ّ
�لقريب، �أم

بعد �أمتار قليلة من منزلنا.

�لذي  �الأمين  �بنها  بم�صير  م�صغولة  بدت  و�لدتي  �لجميع.  على  ت�صيطر  و�الألم  �لذهول  من  حالة 

ه، 
َّ
 �إذ� ما عرفنا عنه �صيئًا، فقلت لها: ''ال تقلقي يم

ْ
��صُتدعي �إلى �لخدمة قبل �لحرب باأيام قليلة، و�صاألت

�إن �صا �للـه هو بخير، و�صاأ�صتق�صي �أخباره من بع�س رفاقه �لذين كانو� معه، و�لذين عادو� من �لجبهة.'' 

عندما تاأكدت �أن ثمة �حتمااًل كبير�ً في �أنه موجود في �الأردن، ت�صللت بعد �أيام قليلة من �الحتالل �إلى 

'' قرب مدينة �لزرقاء، 
ْ
ان، فعرفت �أنه موجود في مع�صكر ''َخو

ّ
هناك حيث تق�صيت �الأخبار عنه في عم

فذهبت �إلى هناك و�لتقيت به، و��صتح�صلت له من �ل�صابط �لم�صوؤول على �إجازة لـ 24 �صاعة. بعد ذلك، 

ت�صللت و�إياه لياًل عائدين �إلى نابل�س.

بعد نزولنا من �لجبل، بد�أت مع بع�س �الأ�صدقاء و�لرفاق �لقد�مى من حركة �لقوميين �لعرب، نتابع 

�الأع�صاء  لقائي مع عدد من  �أن نقوم به لمقاومة �الحتالل. وفي  �الأمور ونناق�س ما يمكن  مجريات 

لتنظيم  مجدد�ً  بهم  و�الت�صال  �لرفاق،  جميع  تن�صيط  �إعادة  قررنا  �لعرب،  �لقوميين  لحركة  �ل�صابقين 

لجانًا  و�صكلنا  �الحتالل.  �صد  �لتعبوية  �الأولية  باأ�صكالها  لو  حتى  �ل�صعبية،  �لمقاومة  �أ�صكال  بع�س 

للمعلمين كان من �صمنها �أنا و�لمربية ي�صرى �صالح و�لمربية نو�ل �لتيتي ونايف �أبو �صفية و�آخرون، 

و�أ�صدرنا �أكثر من بيان با�صم لجان �لمعلمين، دعونا فيها �لجماهير �إلى مقاطعة �لمحتلين �لذين �أخذو� 

يتو�فدون باأعد�د كبيرة �إلى مدن �ل�صفة �لغربية، عالوة على توجيهات تعبوية، وح�ّس للجماهير على 

و�إجر�ء  ان 
ّ
عم �إلى  بالذهاب  تكليفي  تم  كما  زو�ل.  �إلى  �إاّل  يكون  لن  �الحتالل  م�صير  و�أن  �ل�صمود، 

�صلتنا  قطعنا  قد  �آخرون  ورفاق  كنت  �أن  بعد  �لخارج،  في  �لعرب  �لقوميين  حركة  بقيادة  �الت�صال 

بالحركة بعد �عتقاالت �صنة 1966.

�أع�صاء  من  بعدد  �لتقيت  حيث   ،1967 تموز/يوليو  �أو�خر  في  �لثانية  للمرة  عمان  �إلى  ت�صللت 

ان وفتح مطعمًا 
ّ
�لحركة، منهم �لرفيق م�صطفى �لزبري )�أبو علي م�صطفى( �لذي كان قد ��صتقر في عم

�أنه  �أو قرر ماذ� يعمل، وخ�صو�صًا  �أمره،  �أبو علي م�صطفى قد ح�صم  �صغير�ً في جبل �للويبدة. لم يكن 

كان قد قطع �صلته بالحركة مثل �آخرين كثيرين بعد �عتقاالت �صنة 1966، فت�صاورنا في �الأمر، وفي 

ماذ� يمكن عمله في ظل �الأو�صاع �لجديدة، و�ت�صلنا برفاق �آخرين من �أع�صاء �لحركة، و��صتقر �لر�أي 

عمله  يمكن  وما  توجهاتها،  على  و�لوقوف  لبنان  في  �لحركة  بقيادة  �الت�صال  معاودة  على �صرورة 

لمو�جهة �الحتالل �الإ�صر�ئيلي.

ان مرة �أُخرى، فالت�صلل عبر �لحدود كان حتى 
ّ
عدت �إلى نابل�س على �أن �أعود بعد �أيام قليلة �إلى عم
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�أحكمت قب�صتها على �لحدود بعد،  ذلك �لوقت �صهاًل، ذلك باأن �لقو�ت �الإ�صر�ئيلية �لمحتلة لم تكن قد 

ان، ثم يت�صللون عائدين �إلى �أهاليهم. كنا 
ّ
ن كانو� في �لخارج قد بد�أو� يفدون �إلى عم

ّ
وكان كثيرون مم

�أو م�صيًا، ونمكث  خالل �لعودة نعبر نهر �الأردن لياًل من مناطق مياهها �صحلة بو��صطة جر�ر زر�عي 

بع�س �لوقت حتى �ل�صباح �لباكر في �إحدى �لمز�رع �لقريبة، �أو نو��صل �لم�صي لياًل �إلى �أقرب قرية في 

و�دي �لفارعة، ومنها ناأخذ �إحدى �ل�صيار�ت �إلى نابل�س وغيرها من �لمدن و�لقرى.

�إلى نابل�س، جددت �الت�صال بالرفاق، و�أعلمتهم بما جرى معي، و�تفقنا على ت�صكيل  بعد عودتي 

وتنظيم  �لرفاق  بباقي  �الت�صال  �إعادة  �أجل  من  �الآخرين،  �لرفاق  من  عدد  ومن  مني  موقتة  قيادة 

�أو�صاعهم. وخالل وجودي في نابل�س و�صلتنا �أخبار باأن عدد�ً من �لطلبة �لذين يدر�صون في �لخارج 

ان بناء على تعليمات من قيادة �لحركة، لتدريبهم و�إعد�دهم للعمليات �لم�صلحة 
ّ
بد�أو� يتو�فدون �إلى عم

�لتي �صتبا�صرها �لحركة قريبًا، كما علمنا �أن قيادة �لحركة طلبت من �صباط وكو�در من جي�س �لتحرير 

ن كانو� على �صلة بها، �لتوجه �إلى �الأردن للغاية ذ�تها.
ّ
�لفل�صطيني مم

كان �لرفيقان �أحمد خليفة وفي�صل �لح�صيني من �أو�ئل �لو�فدين �إلى �لد�خل، وقد �أقاما في �لقد�س، 

فتوجهت �إلى هناك حيث �لتقيت بهما، وتباحثنا في �الأو�صاع �لم�صتجدة وما يمكن عمله الإعادة بناء 

تنظيم �لحركة و�الإعد�د للمرحلة �لجديدة.

... وهكذ� بد�أ م�صار جديد في �الأر��صي �لمحتلة، كان له عنو�نان: �ل�صمود ومقاومة �الحتالل. 
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اليد ترى والقلب يرسم
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