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في 
التا�صعة من �صباح الخام�س من 

حزيران/يونيو 1967 �صّنت 

الطائرات الإ�صرائيلية مئات الهجمات على 

المطارات الم�صرية في �صيناء وفي العمق 

الم�صري، وقد حققت كل واحدة من هذه

الطلعات اأهدافها بنجاح مذهل. في البدء، كانت 

المقاتالت الخفيفة تنخف�س اإلى ارتفاع 200 

تها 
ّ
قدم فقط، فتلقي قنابل جديدة ال�صنع �صم

اإ�صرائيل ''خارقة الأ�صمنت'' لتدمير مدرجات 

الطائرات، ثم تقوم موجة ثانية من الطائرات 

المقاتلة با�صتهداف الطائرات الم�صرية الراب�صة 

في المطارات، قبل اأن ُتنهي موجة ثالثة المهمة 

ة 
ّ
باإلقاء قنابل موقوتة على ممرات الهبوط، معد

لالنفجار بعد �صاعات، الأمر الذي جعل اإ�صالح 

هذه الممرات م�صتحياًل، واأعاق اإقالع الطائرات 

القليلة التي نجت من الق�صف.

خالل اأقل من ثالث �صاعات تم الق�صاء على 

85% من �صالح الطيران الم�صري، وتدمير الق�صم 

الأكبر من الطائرات على مراب�صها قبل اأن تقلع.

عندما و�صلت اإلى الم�صير عبد الحكيم عامر، 

القائد العام للجي�س الم�صري، اأنباء الغارات 

الإ�صرائيلية المتزامنة على جميع المطارات 

الم�صرية، واأدرك اأن جي�صه في �صيناء بات 

محرومًا من اأي غطاء جوي، اأ�صدر الأمر 

خالد فهمي*

 عنب وب�سل: عبد احلكيم عامر وقرار ان�سحاب اجلي�ش

امل�رصي من �سيناء يف حرب حزيران/يونيو 1967

على الرغم من مرور خم�صين عامًا على حرب حزيران/يونيو 1967، فاإن الغمو�س ل يزال 

يحيط بكثير من تف�صيالتها، وما زلنا نجهل معلومات اأ�صا�صية عنها. فالجي�س الم�صري 

الهزيمة  هذه  المتداولة عن  والروايات  الحرب،  عن  وثائق  من  في حيازته  ا 
ّ
عم ُيفرج  لم 

المقالة لحظة مف�صلية في مجريات  تتناول هذه  ر�صمية.  وثائق  تعتمد على  المروعة ل 

العام  القائد  عامر،  الحكيم  عبد  الم�صير  اإ�صدار  لحظة  اأي  الم�صرية،  الجبهة  على  الحرب 

للجي�س الم�صري، قرار الن�صحاب، كما تحلل الروايات ال�صائعة عن هذا القرار الم�صيري 

كي تو�صح كيف اأدى غياب الوثائق الر�صمية اإلى ت�صارب ولب�س في هذه الروايات حتى 

بعد مرور ن�صف قرن على تلك الأحداث الم�صوؤومة. وُتختتم المقالة بطرح بع�س الت�صاوؤلت 

عن المعنى ال�صيا�صي لغياب الوثائق الر�صمية وحجبها عن ال�صعب.

 * أكاديمي ومؤرخ مصري.
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عي هيكل، اأم في الخام�صة بعد الظهر وفق ما 
ّ
يد

يوؤكد بع�س كبار ال�صباط، وكما �صاأ�صرح لحقًا؟ 

ثانيًا، هل كان اإ�صدار الأمر بالن�صحاب �صروريًا 

ومنطقيًا ومعقوًل كما يقول هيكل؟ ثالثًا، هل 

كانت هزيمة الجي�س في �صيناء محتومة بالفعل 

في غياب غطاء جوي؟ األم يكن من الممكن اأن 

ي�صمد الجي�س في مواقعه ويخو�س المعركة 

مثلما توّقع مو�صيه ديان، وزير الدفاع 

الإ�صرائيلي، وغيره من القادة الإ�صرائيليين الذين 

�صارعوا اإلى تعديل خططهم الهجومية بعد اأن راأوا 

عدوهم ين�صحب باأ�صرع من قدرتهم على اللحاق 

 رابعًا، هل كان الن�صحاب من تلك الم�صافة 
2

به؟

كلها حتى قناة ال�صوي�س اأف�صل تكتيك ممكن؟ اأما 

كان اأكثر حكمة اأن يتم الن�صحاب فقط اإلى 

الممرات الجبلية المهمة ا�صتراتيجيًا بدًل من 

التخلي عن �صبه جزيرة �صيناء بالكامل؟

هل كانت الهزيمة حتمية حقًا؟ كعادته، يقدم 

هيكل في كتابه الموؤلف من 1000 �صفحة، وفي 

العديد من من�صوراته الأُخرى، اإجابة مثيرة 

للف�صول عن هذا ال�صوؤال. فهو عندما يفعل ذلك، ل 

يتابع تف�صيالت المعركة على الأر�س اأو في 

ع القادة الميدانيين ول حتى الرتب 
ّ
الجو، ول يتتب

الع�صكرية العالية ليعرف كيف اتُّخذت القرارات 

خذت اأو متى اتُّخذت، بل يقدم بدًل من  ولماذا اتُّ

ذلك، �صرداً لوقائع تتعلق بالقوى العظمى ــ 

الوليات المتحدة الأميركية والتحاد 

ال�صوفياتي ــ وبعبد النا�صر وجون�صون وغروميكو 

واأ�صكول. ول تروي الم�صاهد التي نقلها في عالمه 

ال�صحافي حكايات عن المعارك الدامية ومهابط 

ية 
ّ
الطائرات الم�صتعلة، واإنما عن الأحاديث ال�صر

في البيت الأبي�س وفي مقر قيادة الحكومة 

الإ�صرائيلية وفي غرفة معي�صة عبد النا�صر في 

منزله في من�صية البكري. فرزم �صفحاته التي ل 

ُتعد ول ُتح�صى متخمة بروايات عن لقاءات بين 

قادة الدول والدبلوما�صيين وال�صيا�صيين ا�صتعداداً 

للحرب، اأو درءاً لها.

وبعد اإيراد روايات مطولة بالن�س الحرفي 

لفحوى مثل تلك اللقاءات بين كبار القادة، يقول 

بالن�صحاب ال�صامل في ال�صاعة الخام�صة من 

�صباح اليوم التالي، في 6 حزيران/يونيو. وكان 

فتر�س اأن ي�صتغرق �صحب القوات اإلى ال�صفة 
ُ
ي

الغربية لقناة ال�صوي�س ثالثة اأيام وليلتين، لكن، 

نظراً اإلى �صوء تنفيذ القادة الميدانيين في �صيناء 

للخطة، جرى الن�صحاب بطريقة بعيدة كل البعد 

 القادة 
ّ
عن اأن تكون مدرو�صة اأو منظمة. فقد فر

الميدانيون من �صاحة المعركة، وخلعوا بزاتهم 

الع�صكرية، وارتدوا بزات جنودهم، وتركوا 

رجالهم يواجهون م�صيرهم. وبغياب الغطاء 

الجوي، وبعد انهيار مراكز القيادة والن�صباط، 

انفرط عقد الجي�س تمامًا، وا�صتحالت الوحدات 

القتالية فلوًل مهرولة �صرقًا في اتجاه القناة في 

م�صهد من التخبط ال�صامل والفو�صى العارمة.

اجُلرناجلي

هذه الرواية هي رواية ماألوفة عن حرب 

ل اإ�صرائيل  حزيران/يونيو، اأو النك�صة، اأو ما تف�صّ

اأن تطلق عليه ا�صم ''حرب الأيام ال�صتة''، والتي 

يمكن ت�صميتها حرب ال�صاعات الثالث )وهي 

المدة التي ا�صتغرقتها الغارات الإ�صرائيلية في 

ج هذه الرواية 
ّ
ذاك اليوم الم�صوؤوم(. ومرو

الرئي�صي هو محمد ح�صنين هيكل الذي كان 

م�صوؤوًل عن جهاز الدعاية لدى عبد النا�صر، 

والذي اأّلف كتابًا يفوق عدد �صفحاته 1000 

عتبر م�صدراً ل غنى 
ُ
�صفحة عن حرب 1967، وي

رت 
ّ
عنه لتاأريخ تلك ال�صاعات الماأ�صوية التي غي

م�صير م�صر وال�صرق الأو�صط اإلى الأبد. �صربة 

جوية، اأعقبها اأمر بالن�صحاب كان ''منطقيًا من 

حيث المبداأ، واإنما جاءت الم�صيبة في طريقة 

اتخاذه واأ�صلوب تنفيذه، ذلك اأن… الحرب 

الخاطفة كانت قد حققت اأثرها على ]عامر[ 

1
واأفقدته اأع�صابه وتوازنه.''

لكن رواية هيكل لالأحداث يعتريها كثير من 

الم�صكالت. اأوًل، هناك �صوؤال عن التوقيت: هل 

�صدر الأمر بالن�صحاب في ال�صاعات الأولى من 

6 حزيران/يونيو، في الخام�صة �صباحًا كما 
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اإلى  الم�صير  طلب  اأعطيت  اأن  بعد  القوات، 

و�صع  اإلى  الموقف  بنا  وانتهى  كليهما. 

لتحقيق  وا�صع  واإطار  جداً،  عامة  خطوط 

ورقة،  في  تهامي  اللواء  نها 
ّ
ودو الفكرة، 

ان�صحاب  خطوط  يحدد  الإطار  هذا  وكان 

القوات وتوقيت التمركز في هذه الخطوط.

وكان  الم�صير،  اإلى  الثالثة  نحن  توجهنا   

اإحدى  وا�صعًا  مكتبه،  خلف  واقفًا  منتظراً 

بذقنه  ومرتكزاً  المكتب،  كر�صي  على  �صاقيه 

على �صاقه المو�صوعة فوق الكر�صي.

''على قدر الإمكان،  الم�صير بقولي:  بادرت   

لتحقيق  الوقت، و�صعنا خطوطًا عامة  وقدر 

يقراأها  باأن  الإذن  ونرجو  �صيادتك،  فكرة 

القراءة  اللواء تهامي في  اللواء تهامي. وبداأ 

يوم  كذا....  الخط  اإلى  القوات  ترتد  بقوله: 

اإلى الخط... يوم كذا، واأن يتم ارتداد  كذا، ثم 

لحين  الخطوط  هذه  على  بالتبادل  القوات 

و�صولها اإلى الخط الأخير غرب قناة ال�صوي�س 

بعد اأربعة اأيام من يوم البدء في الن�صحاب ــ 

اأيام وثالث  اأربعة  اأن يتم الن�صحاب في  اأي 

ليال.''

الأخيرة  الجملة  الم�صير  �صمع  عندما   

الخا�صة بتحديد مدة الن�صحاب، رفع �صوته 

قلياًل موجهًا الحديث لي: ''اأربعة اأيام وثالث 

الن�صحاب  اأمر  اأعطيت  اأنا  فوزي؟  يا  لياٍل 

التي تقع  اإلى غرفة نومه  خال�س.'' ثم دخل 

هي�صتيرية،  بطريقة  مبا�صرة  المكتب  خلف 

اأثناء  احمراراً  ازداد  قد  وجهه  كان  اأن  بعد 

توجيه الحديث، بينما ان�صرفنا نحن الثالثة 

3
منده�صين من حالة الم�صير.

ويروي عبد اللطيف البغدادي، اأحد اأع�صاء مجل�س 

قيادة الثورة القديم، في �صياق درامي مماثل 

كيف عرف عبد النا�صر عندما ذهب اإلى مقر 

القيادة في م�صاء 5 حزيران/يونيو لالطالع على 

ما يجري، باأمر ال�صربة الجوية الإ�صرائيلية، 

وبو�صع القوات البرية في �صيناء. ويقول اإنه عند 

هيكل في ا�صتنتاجه الرئي�صي عن حرب 1967، 

اإنها كانت فخًا ن�صبته اإ�صرائيل والأميركيون 

وال�صوفيات ل�صطياد ''الديك الرومي''، اأي الإيقاع 

بعبد النا�صر، كل لغاياته الخا�صة، واإن عبد 

النا�صر ابتلع الطعم، على الرغم من كل ما يتمتع 

به من حنكة وحكمة. اإنها براأيه موؤامرة كبيرة 

وخبيثة، على غرار كبر وخبث العدوان الثالثي 

في �صنة 1956، واتفاقية �صايك�س بيكو في �صنة 

ن يقراأ كتب هيكل يعتريه �صعور عميق 
َ
1916. وم

بالعجز، لأنه، مثلما اأ�صر على اأن يقول دائمًا، 

كان ''جرنالجيًا''، اأي �صحافيًا يحمي م�صادره، 

ولي�س موؤرخًا مهمته الك�صف عن م�صادره. هكذا، 

وعلى الرغم من اأن كتبه ت�صم مئات ال�صفحات 

والمالحق التي تحوي �صوراً ووثائق انفرد 

بالطالع عليها، فاإنه نادراً ما يعطينا، نحن 

اءه، فكرة عن م�صدر هذه الوثائق اأو رقم 
ّ
قر

وحدتها الأر�صيفية، وبالتالي نبقى عاجزين عن 

العثور على ما يوؤيد روايته اأو ينفيها.

غرفة النوم يف القيادة العامة

ترك لنا الفريق اأول محمد فوزي رئي�س 

الأركان في مذكراته، ''حرب الثالث �صنوات''، التي 

ُن�صرت بعد مرور 20 عامًا من الحرب، رواية 

مختلفة بع�س ال�صيء وتحمل لم�صة درامية، اإذ 

يروي فيها اأن عبد الحكيم عامر ا�صتدعاه في 6 

حزيران/يونيو وقال له:

لن�صحاب  �صريعة  خطة  لي  تحّط  عاوزك 

القوات من �صيناء اإلى غرب قناة ال�صوي�س، ثم 

اأ�صاف: ''اأمامك 20 دقيقة فقط.''

اأمر ي�صدر  اأول  اإنه  اإذ  فوجئت بهذا الطلب،   

حالته  كانت  الذي  الم�صير  من  �صخ�صيًا   
ّ
اإلي

النف�صية والع�صبية منهارة ]....[.

اأ�صرعت اإلى غرفة العمليات حيث ا�صتدعيت   

واللواء  الهيئة،  رئي�س  القا�صي  اأنور  الفريق 

فترة  وجل�صنا  الهيئة،  رئي�س  م�صاعد  تهامي 

ان�صحاب  وطريقة  اأ�صلوب  في  نفكر  ق�صيرة 
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العمليات، لكن هاله اأن يعرف اأن الم�صير كان قد 

اأ�صدر اأوامره بالن�صحاب العام، اإذ اإن ''الطائرات 

ت�صطاد مدرعاتنا وهي في ال�صحراء مك�صوفة 

لها، ول بد اأن تن�صحب اإلى المناطق الزراعية 

5
حتى يمكن اإخفاوؤها عنها.''

وي�صيف فوزي ف�صاًل اأخيراً ل يقل درامية 

لهذه الفجيعة. ففي 7 حزيران/يونيو، وربما بعد 

اأن اأدرك فداحة الموقف واأن قرار الن�صحاب كان 

كارثيًا، راجع عامر نف�صه وفكر في اإ�صدار اأمر 

جديد باإيقاف الن�صحاب اإلى غرب القناة، 

والكتفاء بالن�صحاب اإلى خط الم�صايق �صرقها، 

 عليه عبد 
ّ
فات�صل بعبد النا�صر لياأخذ راأيه، فرد

النا�صر ب�صوؤال ا�صتنكاري: ''يعني كنت اأخذت 

راأيي في الن�صحاب الأول؟ وجاي دلوقت ت�صاألني 

6
عن راأيي في الم�صايق؟''

امل�سهد يف �ساحة املعركة

اإذا تركنا هذا الم�صهد للقيادة العامة ولمكتب 

الم�صير ولحجرة النوم الملحقة بها، و�صرفنا 

ر، وركزنا 
ْ
م

ُ
 �صديَقي ع

ّ
النتباه عن خ�صومة األد

على �صاحة المعركة، فاإن الم�صاهد التي �صنراها 

هناك لي�صت اأقل ماأ�صوية. وتر�صم المذكرات التي 

ن�صرها بع�س الجنود �صورة فاجعة لكيفية 

تلّقيهم الأمر بالن�صحاب. فعلى امتداد اأ�صهر 

واأعوام كان يقال لهوؤلء الرجال اإن هذه هي 

المعركة الأخيرة، واإنها فر�صتهم لتحرير 

فل�صطين، واإنه يمكن الق�صاء على اإ�صرائيل التي 

هي على مرمى حجر لي�س اإّل، في لمح الب�صر، 

واإن جي�صهم هو اأقوى جيو�س ال�صرق، واإن 

المعركة كلها لن ت�صتغرق اأكثر من ب�صع �صاعات.

وفعاًل، ا�صتغرقت المعركة ب�صع �صاعات، لكن 

نتيجتها لم تكن النتيجة التي انتظرها هوؤلء 

الرجال وتمّنوها.

كان الرجال المدججون بال�صالح في اأر�س 

�صيناء يتطلعون اإلى ال�صرق ب�صوق وحما�صة. 

وي�صف لنا ع�صام دراز في كتابه ''�صباط يونيو 

 م�صدراً نادراً لروايات 
ّ
عد

ُ
يتكلمون''، الذي ي

اه بـ ''واللـه 
ّ
دخوله غرفة مكتب عبد الحكيم حي

زمان يا �صالحي''، لكن عندما قراأ تقريراً عن �صير 

العمليات كان موجوداً على مكتب الم�صير:

عدم  عالمات  وجهه  على  تظهر  بداأت   ]....[

الحكيم[:  لعبد  ]اأي  له  وقال   ]....[ الرتياح 

المدينة  ورفح  �صقطت،  يون�س  خان  ''اإن 

وغزة  مقطوع ــ  بها  والت�صال  محا�صرة ــ 

م.''
َ

تهاج

نعرف  اأن  لنا  بد  ''ل  الحكيم  لعبد  قال  ثم   

الموقف على حقيقته.''

].......[  

ولكن عبد الحكيم ظل رغم طلب جمال عبد   

النا�صر ي�صغل نف�صه بالرد على التليفونات.

].......[  

وفي النهاية بعد اأن فرغ �صبر جمال قام   

ودخل اإلى حجرة النوم الملحقة بمكتب عبد 

الحكيم.

للذهاب  الحجرة  اإلى  دخلُت  فترة  وبعد   

داخلها ــ  من  وهي  المياة  دورة  اإلى 

�صاجعًا  ال�صرير  على  نائمًا  جمال  فوجدت 

طجعًا[، وعلى ما يظهر يفكر في الماأزق  ]م�صّ

الذي اأ�صبحنا فيه وكيفية الخروج منه.

].......[  

غرفة  من  جمال  خرج  ق�صير  وقت  وبعد   

النوم، وطلب من عبد الحكيم اأن ير�صل �صيئًا 

لل�صحف عن المعركة لتعرف النا�س الموقف 

اأننا  مثاًل  نقول  ''اأن  وذكر:  قوله.  حد  على 

اأر�س العدو وخالفه ــ لأن العدو  توغلنا في 

نذيع  ل  ونحن  المعركة  عن  بيانات  يذيع 

4
�صيئًا.''

وي�صرح عبد اللطيف البغدادي ال�صبب الذي دعا 

عامر اإلى اتخاذ قرار الن�صحاب، ففي اليوم 

التالي، في 6 حزيران/يونيو، ذهب عبد النا�صر 

مرة اأُخرى اإلى الم�صير لالطمئنان على �صير 
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والم�صافة  فعاًل،  بداأت  قد  الحرب  كانت  اإذا 

اأقل  الإ�صرائيلي  اإيالت  ميناء  وبين  بيني 

ال�صوي�س،  وبين  بيني  الم�صافة  من  بكثير 

لماذا ل نقوم بالتجاه نحو اإيالت والهجوم 

عليها بدًل من الن�صحاب لل�صوي�س؟ فلنهاجم 

من  اإ�صرائيل  نخترق  نجحنا  واإذا  اإيالت، 

وحده  وهذا  النقب،  �صحراء  من  الجنوب، 

�صوف يخفف ال�صغط على باقي القوات التي 

تقاتل، وخا�صة واأن معنا قوة كافية تدعمنا 

]من[ البحرية. واإذا حدث وف�صل هذا الهجوم 

العقبة  ميناء  اإلى  نتجه  اأن  الممكن  من 

9
الأردني.

ولم يكن الأمر مختلفًا بالن�صبة اإلى الجنود، فهم 

�صلبوا فر�صة محاربة 
ُ
اأي�صا عّز عليهم اأن ي

اإ�صرائيل. ي�صف يحيى �صعد با�صا، اأحد �صباط 

ال�صتطالع الذي تمركزت وحدته في الكونتيال 

على بعد خم�صة كيلومترات من الحدود، كيف 

توغلت وحدته بعمق 17 كيلومتراً داخل اإ�صرائيل 

قبل اأن تواجه كتيبة دبابات �صيرمان 51 

اإ�صرائيلية، وي�صيف اأن معنويات رجاله كانت 

مرتفعة واأنه كان في ا�صتطاعتهم اإلحاق الهزيمة 

بالكتيبة الإ�صرائيلية لول ال�صالح المعطوب الذي 

كان في حيازتهم. فقبل المعركة بوقت قليل 

اأح�صروا له اآر. بي. جي. جديداً )وهو �صالح 

خفيف م�صاد للدبابات يحمله الجندي على 

كتفه(، وعندما ا�صتف�صر عن الذخيرة قيل له اإنها 

ذخيرة ال�صالح القديم نف�صها، وهو قول اكت�صف 

كذبه في اأثناء المعركة:

جحيم  اإلى  تحولت  قد  كلها  المنطقة  كانت 

مني  اأمتار  بعد  على  كان  الطلقات.  من 

حاول  جي.  بي.  اآر.  الـ  يحمل  جندي… 

ولكن  المتقدمة  الدبابات  اإحدى  �صرب 

تتقدم  الدبابة  كانت  تخرج…  لم  الطلقة 

اأُخرى  النيران. حاول مرة  نحوه وهي تطلق 

فف�صل. وفجاأة نه�س من مكانه وانطلق نحو 

يحمل وهو  للنيران  نف�صه  معر�صًا   الدبابة 

ال�صباط والجنود، كيف ا�صتقبل الرجال 

المدججون بال�صالح في اأر�س �صيناء، والذين 

يتطلعون اإلى ال�صرق ب�صوق وحما�صة، خبر 

الن�صحاب، فيقول: ''كانت الإذاعة ل زالت تذيع 

اأنا�صيد الن�صر وبيانات تب�صرنا بتدمير طيران 

اإ�صرائيل، وهتافات و�صعارات في الإذاعة ]تقول 

 وفجاأة 
7

اإن[ قواتنا على م�صارف تل اأبيب''،

اأخبرهم قادتهم اأن قرار الن�صحاب �صدر، واأن 

عليهم اأن يتجهوا غربًا ل �صرقًا.

وفي ن�س اأدبي كتبه بناء على ما جمعه من 

�صهادات لل�صباط والجنود، ي�صف دراز الأثر الذي 

اأحدثه في الرجال ذلك الت�صارب، بين حما�صتهم 

للـهجوم على اإ�صرائيل واأمر الن�صحاب. ففي 

''ق�صة حب من يونيو 67'' يقول على ل�صان بطل 

الرواية:

بداأت  عندما  النف�س  في  موؤثراً  م�صهداً  كان 

وتعود  نف�صها  حول  تدور  المدفعية  جرارات 

جامحة  خيول  كاأنها  الخلف  اإلى  بمدافعها 

تلوي اأعناقها بعد اأن خ�صرت �صباقًا لم تدخله 

بعد.

مدافعها  وعلى  عليها  باديًا  الحزن  كان   

ال�صامتين، وعادت  المقطورة وعلى رجالها 

الدبابات اإلى طريقها المجهول، وراح الغبار 

عنان  اإلى  يرتفع  جنازيرها  تثيره  الذي 

8
ال�صماء في �صحب �صفراء كثيفة.

بع�س ال�صباط راودته فكرة عدم اإطاعة اأمر 

الن�صحاب، اإذ لم يهن على هوؤلء ال�صباط 

الن�صياع له من دون اأن ي�صاركوا في القتال. 

محمد عبد الحفيظ، مثاًل، وهو من �صباط 

المظالت الذين كانوا يحتلون �صرم ال�صيخ، 

والذين نفذوا قرار اإغالق م�صيق تيران اأمام 

المالحة الإ�صرائيلية في 24 اأيار/مايو، اأي قبل 

الحرب بثالثة اأ�صابيع، اقترح على رفاقه اأن 

يهجموا على اإيالت بدًل من اأن ين�صحبوا اإلى 

ال�صوي�س، قائاًل:
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خ�صراء،  واأر�س  اأ�صجار  ال�صحراء،  و�صط 

بالأ�صمنت  ود�صم  وخنادق  ونور،  ومياه 

الم�صتعمرة  يربط  اأ�صفلت  وطريق  الم�صلح 

هذه  الجنود  �صاهد  الأُخرى.  بالم�صتعمرات 

وقارنوا  والحرب  لل�صلم  المجهزة  الم�صتعمرة 

بين واقعهم المرير وواقع الجندي الإ�صرائيلي 

اأمامهم. ل وجه للمقارنة. على الرغم من اأن 

كان  واحدة،  الجو  وطبيعة  واحدة  الأر�س 

فو�صى.  وهنا  تنظيم،  فهناك  كبيراً،  الفرق 

ول  مياه  ل  وهنا  طازج،  واأكل  مياه  هناك 

اأكل اإّل كل عدة اأيام. هناك حماية كاملة من 

د�صم مح�صنة، وهنا ل حماية مطلقًا واأ�صلحة 

ال�صتطالع  مهام  في  اإّل  ت�صلح  ل  خفيفة 

الخفيفة.

بعد  المالحظة  نقطة  اإلى  بوحدتي  عدت 

اأن در�صنا العدو درا�صة جيدة.

لأني  ثائراً  بالقائد  وفوجئت   ]....[

الم�صتعمرة  حول  ا�صتطالع  بدورية  قمت 

اأن  حاولت  اإليه.  الرجوع  دون  الإ�صرائيلية 

ال�صتطالع  واجب  العمل  هذا  اأن  له  اأ�صرح 

القيادة  اإلى  بتحويلي  قام  اإنه  اإّل  الحقيقي، 

العليا لتوقيع عقاب �صارم �صدي.

ويكمل ال�صابط عادل روايته وي�صف انهيار 

الجي�س في اأثناء الن�صحاب، وكيف ا�صتطاع 

النفاذ بدبابة عبر ممر متال اإلى القناة:

اخترقت ممر الجحيم بدبابتي، واتجهت اإلى 

ال�صوي�س وحولي الدبابات والعربات تحترق 

القناة و�صلت  اتجاه. وعندما عبرت  من كل 

الكتيبة  قائد  فوجدت  الغربية  ال�صفة  اإلى 

ك�صابط  بمهمتي  قمت  لأني  عاقبني  الذي 

وجدني  وعندما  وجه،  اأكمل  على  ا�صتطالع 

اأمامه هتف قائاًل: كنَت على حق. وكنا نحن 

12
على خطاأ.

الـ اآر. بي. جي. في يده وي�صرخ ''خيانة''، واألقى 

 بنف�صه فوق الدبابة الإ�صرائيلية وهو ي�صربها

10
بالـ اآر. بي. جي. كالمجنون.

لم ي�صتطع بع�س ال�صباط مواجهة جنودهم 

فاأخفوا عنهم حقيقة الأمر بالتحرك �صرقًا. 

وي�صف �صابط الإ�صارة محمد اأحمد خمي�س، كيف 

تلقى قائد وحدته اأمر الن�صحاب واأخفاه عن 

الجنود الذين كانوا ممتلئين حما�صة من وقع 

الأغاني وال�صعارات التي كانوا ي�صمعونها ت�صحيذاً 

لهم على مدار الأيام والأ�صابيع ال�صابقة على 

الحرب. في ليلة ال�صاد�س اإلى ال�صابع من 

حزيران/يونيو، �صعد الرجال اإلى ال�صاحنات 

بحما�صة، و:

بداأنا التحرك والجنود ل يعلمون اإلى اأين نحن 

ذاهبون. وظللنا نتحرك معظم �صاعات الليل، 

اإلى الأمام ف�صاهد  وفجاأة نظر �صائق العربة 

القناة، فوجدته ي�صرخ ''اإحنا ان�صحبنا، اإحنا 

وهلع.  ذهول  في  يبكي  وراح  ان�صحبنا.'' 

واأنه  العدو،  من  اقترب  اأنه  الجندي  ظن  لقد 

يهجم عليه، ولكنه فوجئ بالقناة، واأنه كان 

11
ين�صحب.

وهناك اأخيراً ق�صة �صابط ال�صتطالع عادل 

محجوب الذي كانت وحدته تحتل موقعًا في 

وادي الجميل على م�صافة 45 كيلومتراً �صرقي 

العري�س. لم يتخيل عادل اأن ''هناك معلومات 

م�صددة من القيادة العليا تق�صي بعدم القيام 

با�صتطالع داخل اأرا�صي اإ�صرائيل. كان ذلك بعيداً 

عن خيالي، اإذ كيف نحارب بال ا�صتطالع يومي 

دقيق براً وجواً وبحراً؟'' لذا اأخذ عادل على عاتقه 

القيام بمهمة ا�صتطالع من دون اأوامر، فعبر 

الحدود مع جنود ف�صيلته ووجد نف�صه اأمام 

م�صتعمرة ِغفعات راحيل:

جنة  اأمام  اأننا  هي  المفاجاأة  وكانت 
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ال�صيطرة الجوية. وبعد اأن اأخذ �صالح الجو 

الم�صري و�صعية تنفيذ هذه الخطة بداأ الم�صير 

ي�صدر اأوامره ل�صدقي ب�صرب اأهداف اأُخرى غير 

المطارات، فتارة ياأمره ب�صرب اإيالت، وطوراً 

ب�صرب المفاعل الذري في ديمونا، وتارة معامل 

التكرير في حيفا. وفي النهاية �صاح �صدقي 

بعامر قائاًل: ''يظهر اإن �صيادتك فاكر اإن اأنا قائد 

خِف �صدقي 
ُ
 ولم ي

15
�صالح الطيران الأمريكي.''

في �صهادته مدى حنقه على جهاز ال�صتخبارات 

الحربية الذي ف�صل في الك�صف عن ''القنبلة 

الخارقة لالإ�صمنت'' التي �صنعتها اإ�صرائيل 

 كما اأخفق في 
16

لقتالع مدرجات الطائرات؛

ر طائراته 
ّ
معرفة اأن �صالح الجو الإ�صرائيلي طو

بتزويدها بخزانات وقود اإ�صافية ليتيح لها 

اإطالة مدة التحليق ونطاقه لتتمكن من بلوغ 

17
العمق الم�صري.

وادعى �صدقي كذلك اأنه طلب تكراراً تموياًل 

�صم )مالجئ( لحماية طائراته، 
ُ
اإ�صافيًا لبناء د

ف�صت لعدم توفر المال. 
ُ
لكن جميع طلباته ر

م في �صنة 1966 تقريراً اأكد فيه 
ّ
واأ�صاف اأنه قد

اأنه حتى اإن تمت تلبية طلباته التمويلية كلها، 

فاإن �صالح الطيران لن يكون م�صتعداً للقتال قبل 

اء نق�س التمويل ظلت 
ّ
 وجر

18
�صنة 1970 .

�صم 
ُ
الطائرات قابعة في المطارات من دون د

تحميها من المقاتالت المعتدية، وبالتالي عندما 

�صدت القوات في �صيناء في 14 اأيار/مايو، األح 
ُ

ح

 
ّ
�صدقي على بناء د�صم لحماية الطائرات، فرد

عليه الم�صير بالقول ''كّلم عبد المح�صن اأبو النور 

عنده زكائب كثيرة جداً، اأكيا�س رمل كثيرة جداً. 

ابعث ا�صتلمهم، وا�صتكملوا التك�صية للمطارات 

]ك�صوة المطارات[ التي في �صيناء.'' فما كان من 

�صدقي اإّل اأن طلب تلك الأكيا�س، لكنه اكت�صف 

اأنها ما هي اإّل بالت خي�س. ''طلبنا كل الترزية 

الموجودين عندنا وفي الم�صانع حتى نخيط 

له ونعمله زكايب. هذا كان الموقف 
ّ

الخي�س ونف�ص

بالن�صبة لنا.'' وكي تتاأكد لجنة التحقيق من اأنها 

 
ّ
فهمت جيداً �صاألته: ''�صكاير رمل يعني؟'' فرد

19
�صدقي: ''�صكاير رمل اأيوه يا فندم.''

عنب. عنب. عنب

واإذا عدنا اإلى ال�صباط وكبار قادة الجي�س، 

ف�صنجد اأن روايتهم عن الحرب ب�صورة عامة، 

ولي�س عن قرار الن�صحاب فقط، ل تقل ماأ�صوية، 

وال�صور التي ر�صموها جميعهم ل ت�صف جي�صًا، 

واإنما مجموعة من النا�س ربما تكون تملك 

�صالحًا متطوراً، لكنها تفتقد النظام والن�صباط، 

وقبل اأي �صيء القيادة الحكيمة.

يقول عبد اللطيف البغدادي في مذكراته اأنه 

عندما ذهب اإلى مكتب الم�صير في القيادة العامة 

في 7 حزيران/يونيو، تقابل مع عبد المنعم اأمين 

الذي كان هو الآخر ع�صواً في مجل�س قيادة 

الثورة، فاأخبره اأنه �صمع من اإذاعة ''�صوت 

عي ا�صتيالءها على بلدة 
ّ
اأميركا'' اأن اإ�صرائيل تد

الرمانة التي تقع على الطريق ال�صاحلي بين 

العري�س والقنطرة، اأي اأن القوات الإ�صرائيلية 

تو�صك اأن تهدد قناة ال�صوي�س، واأن عبد الحكيم 

عامر، القائد العام للجي�س، لم يكن على علم بهذا 

الهجوم. وهذا معناه اأن القيادة العامة للجي�س 

في اأثناء العمليات كانت ت�صتقي معلوماتها من 

13
الإذاعات الأجنبية.

م محمد فوزي و�صدقي محمود، قائد 
ّ
قد

�صالح الطيران والدفاع الجوي، وغيرهما في 

ي الحقائق في �صنة 
ّ

�صهاداتهم اأمام لجنة تق�ص

1976، تف�صيالت ماأ�صوية عن الأحداث التي 

ا حدث خالل المعركة، وقد 
ّ
�صبقت الحرب، وعم

يكون مفيداً الإلمام ببع�صها.

قال �صدقي محمود اأنه لم يعلم ببالغ التعبئة 

العامة ال�صادر في 14 اأيار/مايو اإّل من 

ال�صحف، وعندما حاول الت�صال بعبد الحكيم 

عامر لال�صتعالم عن الأمر قيل له اإنه ''نايم''، ثم 

ات�صل بالفريق اأول محمد فوزي رئي�س الأركان 

الذي قال له: ''ل اأبداً �صيادتك، دي عملية 

 وي�صيف اأنه كان هناك خطة 
14

مظاهرة.''

ز ''فهد''، كان غر�صها 
ّ
مو�صوعة، ا�صمها المرم

الإغارة على المطارات الإ�صرائيلية بق�صد �صرب 

الطيران الإ�صرائيلي �صربة مفاجئة وتحقيق 



111جملة الدراسات الفلسطينية صيف 0142017

د قبل 
ّ
با�صتطالع لمنطقة اللواء في ال�صيخ زوي

التحرك، ولكن القيادة قالت لي عل�صان خاطرنا 

 
ّ
اتحرك دون ا�صتطالع لأن الوقت �صيق''، فرد

21
قائاًل: ''الحرب ما فيها�س عل�صان خاطرنا.''

وب�صبب كثرة تنقالته، كانت دباباته عندما 

بداأت الحرب في الخام�س من حزيران/يونيو في 

حاجة ما�صة اإلى ال�صيانة والإ�صالح، وكان 

رجاله منهكين حتى قبل اأن يبداأ القتال.

ا �صدقي فاأكد اأمام لجنة ت�صجيل تاريخ 
ّ
اأم

الثورة اأن �صالح الجو لم يقم بطلعات ا�صتطالعية 

كافية، واأن الطائرات القليلة التي قامت بطلعات 

عادت ب�صور م�صو�صة لأن الكاميرات المثبتة على 

الطائرات لم يكن ممكنًا تدويرها اأو تثبيتها 

بزاوية منحنية، الأمر الذي يعني اأنه كان على 

الطائرات اأن تحلق عموديًا فوق اأهدافها للح�صول 

 
22

على �صورة وا�صحة.

ويقدم الطيار ه�صام م�صطفى ح�صن و�صفًا 

ماأ�صويًا لمدى ا�صتعداد القوات الجوية للـهجوم 

على اإ�صرائيل. ففي يوم 14 اأيار/مايو ا�صُتدعي 

من الحتياط من منزل اأحد اأقاربه في الزمالك، 

وفي اأقل من ثالث �صاعات كانت طائرة نقل 

األيو�صن تهبط به في مطار العري�س. و�صرعان ما 

طلبه قائد ال�صرب ليجتمع به فوراً. ويقول:

وقبل اأن يبداأ الجتماع بدقائق ت�صل طائرة 

كبيرة  برتبة  �صابط  عليها  اأُخرى  حربية 

بال�صمع  ومختومًا  مغلقًا  مظروفًا  يحمل 

ال�صرب  بقائد  جانبًا  وينتحي  الأحمر، 

على  والجدية  ق�صيراً  حديثًا  ويتبادلن 

في  وين�صرف  المظروف  وي�صلمه  الوجوه، 

اأين  من  نعلم  اأن  بدون  ترتفع  حيث  الطائرة 

الطوارئ  حجرة  �صيذهب.  اأين  اإلى  اأو  اأتى، 

في  ال�صرب  قائد  يبداأ  كبيرة  من�صدة  وحول 

ترتيب �صور جوية فوتوغرافية غير وا�صحة 

ال�صور  القدم.  عليها  ويظهر  تمامًا  المعالم 

لمدينة اإيالت الإ�صرائيلية، وقائد ال�صرب ي�صير 

باإ�صبعه على هدف ويحدد الت�صكيل المطلوب 

منه تدمير هذا الهدف، وينتقل اإلى هدف اآخر 

ا عبد الفتاح اأبو الف�صل، نائب رئي�س 
ّ
اأم

ال�صتخبارات، فكتب في مذكراته اأنه ذهب في 

24 اأيار/مايو اإلى مدينة القنطرة �صرق لإلقاء 

خطب وكلمات م�صجعة في قوات الحتياط التي 

كانت في طريقها اإلى الجبهة، لكنه فوجئ بحالة 

من الفو�صى جعلته يعتذر عن اإلقاء الكلمة التي 

رها. يقول: كان قد ح�صّ

ومعظمهم  مدنية،  مالب�س  في  الكل  كان 

بنادقهم  ويحملون  الريفية  بجالليبهم 

و�ُصحنوا   ]....[ اأي زي ع�صكري،  ولي�س هناك 

اأي  دون  كالدواب  الحديدية  ال�صكك  في 

م�صرب  اأو  ماأكل  اإداري من  ترتيب  اأو  تجهيز 

والرجال  ال�صباب  من  هائل  ح�صد  راحة...  اأو 

�صلطات  وا�صتهتار  اإهمال  نتيجة  ال�صائعين 

واإن�صانيتهم...  باآدميتهم  الم�صلحة  القوات 

و�صاألت نف�صي: هل هذه هي حالة قواتنا التي 

وفي  اإ�صرائيل؟  عدوتنا  جنود  بها  �صنواجه 

اأعلنت  عندما  اإ�صرائيل  عدوتنا  هل  المقابل، 

التعبئة العامة عاملت �صبابها بهذا الأ�صلوب 

20
غير الآدمي؟

وقال قائد اللواء المدرع الرابع ع�صر عبد المنعم 

وا�صل الذي قاوم القوات الإ�صرائيلية ب�صرا�صة، اإنه 

عندما ُن�صرت وحدته في �صيناء، وتلقت الأمر 

بالتقدم اإلى جبل لبني، جرى تغيير موقعه ثالث 

مرات قبل اأن تندلع المعركة فعليًا. وب�صبب هذا 

التغيير الم�صتمر في الخطط الذي بدا غير منطقي 

على الإطالق بالن�صبة اإليه، اجتازت وحدته 910 

كيلومترات حتى قبل اأن تبداأ المعركة، وكان على 

رجاله اأن يحفروا مئات من الأقدام المكعبة في 

الرمال لإخفاء دباباتهم. وفي اإحدى هذه المرات 

''لم ينم اأي فرد من قوات اللواء حتى تم حفر 

مواقع الدبابات والأ�صلحة.'' وما اإن اأتم تلك 

المهمة حتى �صدرت اإليه اأوامر جديدة بترك 

الموقع والتوجه لموؤازرة الفرقة ال�صابعة م�صاة 

د �صمالي 
ّ
التي كانت تعمل في منطقة ال�صيخ زوي

�صيناء. وي�صيف: ''طلبت من القيادة القيام 
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العدو المغيرة. فقابله ال�صابط  على طائرات 

المناوب على نف�س المحطة الرئي�صة بالتهكم 

فوق  دول  اإيه؟!  وب�صل  اإيه  ''عنب  قائاًل: 

24
دماغنا.''

من هذه الروايات، �صواء تلك التي كتبها �صباط 

وجنود، اأو تلك التي ُنقلت من ميدان المعركة اأو 

من مقر القيادة العامة في القاهرة، تتكون لدينا 

�صورة، لي�س عن جي�س، واإنما عن ح�صد من 

معوا عنوة، و�ُصحذت حما�صتهم 
ُ

الرجال الذين ج

من خالل الأغاني الوطنية التي تتغنى بها اإذاعة 

هزوا باأ�صلحة معطوبة، وت�صّلموا 
ُ

القاهرة، لكنهم ج

خططًا ل قيمة لها، وتلقوا توجيهات غير منطقية 

من قيادات ع�صكرية مهترئة تفتقر اإلى اأدنى 

م�صتويات المهنية والحتراف.

وكان من نتيجة هذه الم�صكالت الجوهرية اأن 

جميع الأخطاء التي كان يمكن اأن تحدث حدثت، 

حتى اإن الطق�س اأدى دوره وزاد الطين بّلة، حرفيًا 

ل مجازاً. ففي اأعقاب ح�صد القوات في �صيناء، 

ونتيجة القرارات المت�صاربة والتحركات الطويلة 

ت 
ّ
وقّلة الطرق الممهدة، �صاد ال�صطراب وعم

الفو�صى. وفجاأة اأمطرت ال�صماء وا�صتحالت 

الطرق اأوحاًل، ''ولم تكن المركبات مجهزة 

احات لالأمطار لمواجهة مثل هذا الموقف في 
ّ
بم�ص

�صهر حزيران/يونيو، الأمر الذي اأدى اإلى وقوع 
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حوادث كثيرة.''

اأ�سئلة بال اأجوبة

ا تقدم 
ّ
تثير هذه الروايات اأ�صئلة اأكثر مم

 على مراجعتها بدقة مع التركيز 
ُ
اإجابات، وعملت

على مو�صوع محدد هو: قرار الن�صحاب. وكلما 

 اأ�صئلة اأكثر، وعدد اأقل 
ّ

قراأت المزيد، تجمع لدي

من الإجابات الموثوق بها. وبين هذه الأ�صئلة ما 

يلي:

هل اأ�صدر الم�صير عبد الحكيم عامر اأمر   ●

الن�صحاب بمفرده من دون الرجوع اإلى عبد 

النا�صر، مثلما ُتجمع �صهادات اأغلب القادة 

ويحدد له ت�صكياًل اآخر، وهكذا حوالي �صتة اأو 

�صبعة اأهداف... و�صاأله اأحد الزمالء الطيارين 

عن تاريخ التقاط تلك ال�صور الجوية، فبان 

وهو  ال�صرب  قائد  وجه  على  الألم  من  نوع 

اأنذهب  ال�صموات!!  اإله  يا   .1948 �صنة  يقول: 

ذلك  منذ  موجودة  كانت  اأهداف  ل�صرب 

23
الحين؟!

على اأن الق�صة التي تلخ�س ماأ�صاة هذا الجي�س 

التع�س اأكثر من غيرها هي تلك المتعلقة 

بالإ�صارة التي اأر�صلها الفريق اأول عبد المنعم 

ريا�س قائد الجبهة الأردنية من قاعدة عجلون 

الجوية في الأردن. ففي ال�صاعة 8:45 �صباح 5 

حزيران/يونيو، راأى ريا�س على �صا�صات الرادار 

ع�صرات القاذفات والمقاتالت الإ�صرائيلية تتجه 

غربًا، فاأر�صل على الفور اإ�صارة ''عنب عنب عنب'' 

الم�صفرة والمتفق عليها �صلفًا. تلقت القاهرة 

الإ�صارة، لكن ب�صبب قيام �صابط الت�صالت 

بتغيير مفتاح ال�صيفرة قبل ذلك بدقائق، لم 

يتمكن �صباط الت�صال من فك ال�صيفرة وفهم 

الإ�صارة، الأمر الذي كان في اإمكانه تغيير 

تها. وكان هناك فر�صة ثانية 
ّ
تطورات الحرب برم

في اأن يقوم �صباط الت�صال في مكتب وزير 

الحربية �صم�س بدران بفك �صيفرة الإ�صارة. ولنترك 

فوزي يحكي لنا الق�صة الماأ�صوية:

�صم�س  مكتب  في   ]....[ الفرعية  المحطة  ا 
ّ
اأم

بدران ]وزير الحربية[ في كوبري القبة فقد 

ا�صتلمت الإ�صارة، وتحليلها وا�صح ول يمكن 

اأكيد ببدء  اإنذار  اإنه  اأن يحدث فيه �صوء فهم. 

م�صر...،  اأرا�صي  على  العدو  طيران  هجوم 

اإن ال�صابط المناوب في كوبري القبة لم  اإّل 

 ]....[ مكتبه،  في  وجوده  لعدم  الوزير  يخطر 

من  دقيقة   45 اأو   40 حوالي  مرور  وبعد 

ا�صتالم ال�صابط المناوب لالإنذار، وبال�صدفة 

زميله  مع  عابرة  تليفونية  مكالمة  خالل 

بنف�س  يذّكره  اأن  اأراد  الرئي�صة...  بالمحطة 

يدلل  كودي  ا�صم  من  فيها  وما  الإ�صارة، 
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الباحثين باأي معلومات، وال�صبب في ذلك ب�صيط: 

التدابير الأمنية المت�صددة التي ت�صترط ح�صول 

ال�صخ�س على اإذن من الأمن فيما يتعلق به 

وبمو�صوع بحثه. وبالتالي، فاإن متو�صط عدد 

الذين يترددون على غرفة المطالعة في اأي يوم 

من الأيام هو اأقل من ع�صرة، وهذا على الرغم من 

ماليين الوثائق المحفوظة في مخازن الدار.

على اأن ما يزيد الطين بّلة هو اأنه حتى لو 

ح�صل ال�صخ�س على ت�صريح من الأمن بالطالع 

على الوثائق، فاإنه لن يجد اإّل النزر الي�صير منها، 

والمتعلق بحرب 1967، ذلك باأن الجي�س ما زال 

محتفظًا بمخاطباته ومرا�صالته، ولم يفرج عن 

�صمح 
ُ
تلك الأطنان من الأوراق لدار الوثائق، ول ي

للباحثين بالطالع على ما في حيازته من 

وثائق تاريخية.

وهكذا فاإن ما نعرفه عن حرب 1967 لي�س 

م�صتقى من الوثائق الر�صمية للدولة اأو للجي�س، 

واإنما ب�صكل رئي�صي وعلى الأغلب من مذكرات 

قادة الجي�س وال�صباط والجنود الذين �صاركوا في 

ا ن�صرته ال�صحف 
ّ
هذه الحرب، وب�صكل ثانوي مم

عن الحرب مع ما اعترى هذه التقارير بال�صرورة 

من تحوير. والأنكى اأن نجد اأحد هوؤلء القادة، 

عندما جل�س لكتابة مذكراته عن الحرب بعد 

ع�صرة اأعوام، ي�صطر اإلى ال�صتعانة بم�صادر 

اإ�صرائيلية لي�صترجع ما حدث لوحداته!! فالفريق 

مرتجي الذي كان قائداً عامًا للجبهة في �صيناء 

يقول ب�صاأن توقيت قرار الن�صحاب:

اأوامره  تكون  اأن  الكبير  الحتمال   ]....[

]الن�صحاب[ قد �صدرت قبل ال�صاعة ال�صابعة 

ي 
ّ
م�صاء ]يوم 6 حزيران/يونيو[. والذي يقو

اأحد  ]في[  قراأت  اأني  عندي  الحتمال  هذا 

قائد  العميد جافيت�س  اأن  الع�صكرية  المراجع 

و�صل  الإ�صرائيلي  للعدو  الجنوبية  القيادة 

 6 يوم  م�صاء  والن�صف  ال�صابعة  ال�صاعة  في 

مجموعة  مقر  اإلى  هليكوبتر  بطائرة  يونيو 

واأخبر  تال ــ  قيادة  ال�صمالية ــ  العمليات 

الحرب  اأ�صرى  من  علم  باأنه  المجموعة  قائد 

الواردة اأ�صماوؤهم اعاله، اأم اإن الم�صير ا�صت�صار 

عبد النا�صر قبل اإ�صدار القرار، كما يوؤكد عبد 

المح�صن كامل مرتجي، القائد العام لقوات 

26
الجبهة وقائد القوات البرية؟

هل �صدر الأمر في ال�صاعة 5:00 �صباحًا من   ●

يوم 6 حزيران/يونيو، كما يزعم هيكل، اأم 

في ال�صاعة 5:00 بعد الظهر كما يوؤكد فوزي؟

هل �صدر اأمر واحد )في 6 حزيران/يونيو( اأم   ●

اأمران )في 6 حزيران/يونيو، واأمر اآخر في 8 

من ال�صهر نف�صه(؟

ن القرار ان�صحابًا اإلى قناة ال�صوي�س 
ّ
هل ت�صم  ●

اأم اإلى الم�صايق؟

هل كان مخططًا اأن يجري الن�صحاب خالل   ●

ليلتين اأم ثالث؟

ماذا جاء في هذا الأمر؟ وما هو ن�صه   ●

الحرفي؟

حتى اليوم، وبعد 50 عامًا، لم نح�صل على 

اإجابات عن هذه الأ�صئلة الب�صيطة المتعلقة 

بحقيقة ما جرى، مع اأن هذه الأ�صئلة ل تتعلق 

بتف�صير اأو تاأويالت اأو روؤى، واإنما بالوقائع. لكن 

في غياب القدرة على الو�صول اإلى تلك 

المعلومات ل يمكننا اأن نبداأ بالإجابة عن 

الأ�صئلة الأهم: هل كان الأمر بالن�صحاب 

�صروريًا؟ وهل كان حكيمًا؟ وهل كانت الم�صكلة 

فقط في التنفيذ، وفق ما يقول هيكل؟ وخلف هذه 

الأ�صئلة يوجد ال�صوؤال الأكبر: هل كانت الهزيمة 

ن اأن تكون 
ّ
حتمية؟ واإذا كانت كذلك، هل تعي

ماحقة؟

اإن ال�صبب الذي يجعلنا عاجزين عن الإجابة 

عن هذه الأ�صئلة هو اأن دار الوثائق الم�صرية التي 

يفتر�س اأن توفر المكان الر�صمي لحفظ وثائق 

الدولة، مغلقة اأمامنا. ومع اأنها ت�صم ماليين 

الوثائق، اإّل اإن الرقابة الأمنية على الأر�صيف 

تجعلها غير ذات جدوى. فعلى الرغم من �صخامة 

دار الوثائق القومية، وكونها اإحدى اأكبر دور 

حفظ الوثائق في المنطقة، وعلى الرغم من اأنها 

تحوي وحدة اأر�صيفية ا�صمها ''وثائق الم�صير عبد 

الحكيم عامر''، فاإن دار الوثائق ف�صلت في تزويد 
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الإ�صرائيلية واأ�صباب نجاحها واآثارها'' بقلم اللواء 

فكري الجندي، اأحد اأع�صاء اللجنة.

وعندما انتهت اللجنة الأم من اأعمالها، وقبل 

اإعالن ما انتهت اإليه من نتائج، اغتيل ال�صادات 

وتولى ح�صني مبارك الرئا�صة، ومن وقتها لم 

ن�صمع �صيئًا عن هذه اللجنة، ولم نقراأ نتائجها 

التي ما زالت مدفونة. وفجاأة ومن دون مقدمات 

ن�صرت دار الحرية، وهي دار ن�صر خا�صة، في �صنة 

1990، بع�س تقارير اللجنة الفرعية )اللجنة 

الع�صكرية( في كتاب بعنوان: ''اعترافات قادة 

29
حرب يونيو''.

يت�صمن الكتاب ال�صغير الحجم الذي ل 

يتجاوز 241 �صفحة معلومات اأكثر اأهمية من 

مجلدات هيكل ب�صفحاتها الالنهائية، اإذ ولأول 

مرة تتاح لنا فر�صة الطالع على �صهادات خم�صة 

من قادة الحرب هم: الفريق اأول محمد فوزي، 

رئي�س الأركان؛ الفريق اأول محمد �صدقي محمود 

قائد القوات الجوية؛ الفريق اأول عبد المح�صن 

مرتجي، قائد القوات البرية وقائد الجبهة؛ الفريق 

اأنور القا�صي، رئي�س هيئة العمليات؛ اللواء عبد 

ال�صتار اأمين، مدير مكتب �صم�س بدران وزير 

الحربية.

وعلى الرغم من اأهمية هذه ال�صهادات 

وفرادتها، فاإنه يمكن ت�صجيل بع�س النقاط 

النقدية ب�صاأن عمل اللجنة الفرعية كما ي�صجلها 

هذا الكتاب الفريد، ومثلما يظهر من التحقيقات 

الم�صجلة فيه.

اأوًل، اأن هذه اللجنة لم تقم على ما يبدو 

بعملها ب�صورة مهنية اأو جدية. فهذه لم تكن 

لجنة م�صتقلة اأو محايدة تتوجه بنتائجها اإلى 

الراأي العام كي يقف على هول ما حدث 

ويحا�صب الم�صوؤولين على فداحة الهزيمة، واإنما 

كانت لجنة رئا�صية �صكلها رئي�س الجمهورية 

وقتها بزعم تقديم روؤية مو�صوعية اإلى تاريخ 

م�صر المعا�صر، لكن يبدو من المعلومات القليلة 

المتاحة عنها اأنها كانت جزءاً من �صراع القوى 

الخفي بين اأقطاب ال�صلطة في م�صر، اأي الجي�س 

30
وال�صرطة والرئا�صة.

الم�صرية  العامة  القيادة  اأن  الم�صريين 

الم�صري  الجي�س  اإلى  اأوامرها  اأ�صدرت 

27
بالن�صحاب اإلى خط الدفاع الثاني.

ل يمكن تخيل دليل اأقوى من هذا على فداحة 

الهزيمة: قائد الجبهة الم�صرية، عندما جل�س 

لكتابة مذكراته بعد مرور اأكثر من ع�صرة اأعوام 

على اأهم معركة �صارك فيها، ل ي�صتطيع الوقوف 

على واحدة من اأهم الحقائق الجوهرية عن 

المعركة �صوى بالرجوع اإلى كتاب اأجنبي 

ي�صت�صهد بروايات اأحد قادة العدو الذي كان 

يحاربه.

جلنة ع�سكرية لكتابة التاريخ 

مع ذلك، هناك ا�صتثناء وحيد لغياب الوثائق 

الأ�صلية المتعلقة بالحرب، يتمثل في وثائق 

ي الحقائق الوارد ذكرها اآنفًا. فهذه 
ّ

لجنة تق�ص

اللجنة كانت بدورها جزءاً من لجنة اأو�صع ت�صمى 

''لجنة اإعادة كتابة تاريخ م�صر'' التي �صكلها 

الرئي�س اأنور ال�صادات في كانون الثاني/يناير 

1976، وقد و�صعت يدها على جميع وثائق ثورة 

هد برئا�صة هذه 
ُ
23 يوليو/تموز 1952. وع

اللجنة اإلى ح�صني مبارك، نائب رئي�س 

الجمهورية حينذاك، لكن ح�صني مبارك ترك 

رئا�صة اللجنة بعد ثالث جل�صات فقط، وعهد بها 

اإلى الدكتور �صبحي عبد الحكيم، اأ�صتاذ 

28
الجغرافيا، ورئي�س مجل�س ال�صورى لحقًا.

�صكلت اللجنُة لجنًة فرعية ُتعنى بالنواحي 

الع�صكرية، وخ�صو�صًا بحرب حزيران/يونيو، 

لت 
ّ
وا�صتمعت الأخيرة اإلى كبار قادة الحرب و�صج

�صهاداتهم، كما اطلعت على يوميات الحرب من 

واقع �صجالت هيئة عمليات القوات الم�صلحة. 

وكتب اأع�صاء اللجنة الفرعية، وكلهم ع�صكريون، 

درا�صات من واقع الأوراق وال�صجالت الر�صمية 

المحفوظة في وزارة الحربية/الدفاع عن 

مجريات الحرب وتف�صيالتها، ومن �صمن تلك 

الدرا�صات درا�صة بعنوان ''خطة ال�صربة الجوية 
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المن�صورة لبع�س الم�صوؤولين الذين �صاركوا في 

الأحداث. على اأن اأهم ما تحتويه هذه الدار هي 

المكاتبات الر�صمية للجي�س في اأثناء العمليات 

القتالية، ومنها: تقارير المعلومات الأ�صبوعية 

للفترة من 8 كانون الثاني/يناير1967 اإلى 31 

كانون الأول/دي�صمبر 1967؛ يوميات 

ال�صتخبارات الحربية عن الفترة من 14 اأيار/

مايو 1967 اإلى 10 حزيران/يونيو 1967؛ 

تقارير ال�صتخبارات العامة من 4 اأيار/مايو 

1967 اإلى 22 حزيران/يونيو 1967؛ �صجالت 

�صير الحوادث اليومية؛ وثائق واردة من اإدارة 

الق�صاء الع�صكري )708 ورقات( خا�صة 

بمحاكمة كل من الوزير ال�صابق �صم�س بدران 

والفريق اأول متقاعد �صدقي محمود واللواء 

متقاعد �صدقي الغول؛ وثائق ق�صية قلب نظام 

الحكم بزعامة عبد الحكيم عامر للفترة من 18 

اأيلول/�صبتمبر 1967 اإلى 2 اآذار/مار�س 1968 

)363 ورقة(؛ مذكرة �صادرة عن مدير 

ال�صتخبارات الحربية اإلى القائد العام للقوات 

الم�صلحة عن اأ�صباب النك�صة موؤرخة في 18 

حزيران/يونيو 1967؛ وغيرها كثير وكثير.

معركتنا احلقيقية

يقول �صالح الدين الحديدي الذي تراأ�س 

لحقًا المحكمة التي حاكمت قادة �صالح الطيران، 

في مذكراته التي يعّلق فيها على ال�صتباكات 

البرية في اأثناء الحرب:

ا عن ال�صتباكات البرية التي بداأت مبا�صرة 
ّ
اأم

في �صيناء بعد خروج الطيران من المعركة... 

فلم يكن لي �صرف ال�صتراك فيها بالقدر الذي 

اأمام  التف�صيلية  ال�صورة  و�صع  من  يمّكنني 

ال�صتباكات  فاإن مرحلة  القارئ... ومع ذلك 

يمكن  التي  الأعمال  اأ�صهل  من  ُتعتبر  هذه 

الر�صمية  الجهات  تاريخيًا بمعرفة  ت�صجيلها 

الم�صوؤولة، اإذ اإن وثائقها ل �صك محفوظة في 

بد  الم�صلحة، وهي ل  للقوات  العامة  القيادة 

ثانيًا، يت�صح من الجزء المن�صور اأن هذه 

اللجنة لم تقم بعملها ب�صكل مهني، اإذ كثيراً ما 

كتفى باأول اإجابة يتم الح�صول عليها من 
ُ
كان ي

القائد عن ال�صوؤال المطروح من دون التدقيق 

ب 
َ
�صتجو

ُ
والمراجعة، ومن دون مواجهة القائد الم

بحقائق ووقائع مغايرة لتلك التى اأدلى بها.

ثالثًا، والأكثر اأهمية، اأنه في منا�صبات عدة 

بون 
َ
خالل الإدلء بتلك ال�صهادات، كان الم�صتجو

ي�صيرون اإلى �صجل مكتوب محفوظ في وزارة 

الدفاع. وهذه الإ�صارات العابرة تمثل موؤ�صراً اإلى 

اأن لدى وزارة الدفاع �صجاًل قائمًا بجميع 

تف�صيالت حرب حزيران/يونيو، بما في ذلك 

ن�صو�س البالغات ال�صادرة اإلى مختلف الوحدات 

والتقارير ال�صتخباراتية و�صجالت وحدات 

الجي�س المتعددة.

وفي الواقع، فنحن نعرف من كتاب اآخر ُن�صر 

في �صنة 2003، اأن وزارة الدفاع لديها اأر�صيف 

كامل عن حرب 1967، كما عن غيرها من 

حروب م�صر الحديثة. وموؤلف الكتاب ممدوح 

اأني�س فتحي، هو رئي�س �صابق لوحدة الدرا�صات 

الع�صكرية وال�صتراتيجية في مركز الدرا�صات 

ال�صيا�صية وال�صتراتيجية في �صحيفة ''الأهرام''، 

كما �صغل من�صب الم�صت�صار ال�صيا�صي والإعالمي 

لوزير الدفاع الم�صري ال�صابق. ويبدو اأنه نظراً 

اإلى عالقاته بالموؤ�ص�صة الع�صكرية الم�صرية 

ا�صتطاع الح�صول على موافقة من وزير الدفاع 

مّكنته من الطالع على وثائق ومرا�صالت ر�صمية 

م�صرية لم تتح لغيره من الباحثين قبله اأو 

31
بعده.

ويت�صح من قراءة دقيقة لهوام�س الكتاب 

الغزيرة اأن في وزارة الدفاع الم�صرية وحدة 

ا�صمها ''دار المحفوظات المركزية للقوات 

الم�صلحة''، وفي تلك الدار كنوز من الوثائق 

الفريدة البالغة الأهمية، منها وثائق اللجنة 

الفرعية لكتابة تاريخ الثورة الم�صار اإليها اأعاله، 

ووثائق حرب اليمن خالل الفترة 1962 - 

1967، وبع�س الأوراق الخا�صة بالرئي�س جمال 

عبد النا�صر، وبع�س المذكرات ال�صخ�صية غير 
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المعلومات، وما زلنا نت�صاءل عن حقائق ووقائع، 

عالوة على اختالفنا في الروؤى والتف�صيرات 

والتحليالت.

من حّقنا اأن نقراأ وثائق واأوراق جي�صنا، ومن 

واجبنا اأن نطالب باأن نعرف ما حدث في �صنة 

1967، ووحده الطالع على الوثائق الر�صمية 

�صيتيح لنا اإنتاج �صردية يمكن بعدها كموؤرخين 

اأن نختلف ب�صاأنها.

لكن الأهم هو اأن الطالع على هذه الوثائق 

�صيثبت ويوؤكد حقنا لي�س فقط في قراءة م�صادر 

تاريخ وطننا، بل اأي�صًا في م�صاءلة اأولئك الذين 

كانوا م�صوؤولين عن اأكبر هزيمة كارثية في 

تاريخنا الحديث.

اإن اإتاحة الوثائق التاريخية لي�س مجرد 

و�صيلة لمعرفة التاريخ، بل هي غاية في حد 

ذاتها اأي�صًا، وهذه الغاية هي مبداأ ال�صفافية 

والم�صاءلة. ل �صك في ذهني في اأن الزمرة 

الع�صكرية التي تحكمنا منذ اأكثر من 65 عامًا 

تعرف هذا تمامًا وتدرك خطورة ال�صماح لل�صعب 

بم�صاءلة قادته؛ اإن ال�صماح لنا بالطالع على 

الوثائق التاريخية يعني بالن�صبة اإليهم التخلي 

عن احتكارهم لكتابة التاريخ، والأكثر خطورة 

من ذلك، اأنه يمثل �صابقة جدية هي ممار�صة 

النا�س لحّقهم في محا�صبة قادتهم.

بالتالي، فاإن الن�صال من اأجل الطالع على 

وثائق حرب 1967 لي�س مجرد ن�صال يتعلق 

بكتابة التاريخ، بل اإنه قبل اأي �صيء اآخر، ن�صال 

ب�صاأن المواطنة والم�صاءلة اأي�صًا، لأنه بمجرد 

 الإ�صرار على هذه الحقوق يمكننا اأن نتخل�س

من هذه الع�صابة الفا�صدة من الجنرالت عديمي 

الكفاءة الذين كانوا ال�صبب الرئي�صي في هزائمنا 

الم�صتمرة على امتداد اأكثر من ن�صف قرن. 

التاريخ  اإ�صدار  الأيام  من  يوم  في  �صتتولى 

�صجالت  على  معتمدة  الفترة  لهذه  الر�صمي 

التي  الأحداث  كل  فيها  ن 
َّ
يدو التي  الحرب 

وقعت، والقرارات التي اتُّخذت كاإجراء حتمي 

وروتيني. وقد يكون في تحليل هذه الأحداث 

عن  الباحثين  راأي  في  اختالف  والقرارات 

ا كونها قد 
ّ
دوافعها اأو في تقرير نتائجها. اأم

وقعت فعاًل فال ينبغي اأن يكون هناك خالف 

32
حوله.

اإذاً، اإن الوثائق موجودة. الجي�س الم�صري يمتلك 

وثائق كاملة، ودقيقة، ومفهر�صة، ومرتبة، عن 

تف�صيالت هزيمة 1967 كلها، وهذه الوثائق 

محفوظة بعناية في وحدة ا�صمها ''دار 

المحفوظات المركزية للقوات الم�صلحة''. لكن، 

وعلى الرغم من القيمة التاريخية الفريدة لهذه 

الوثائق، فاإنها محجوبة عّنا كموؤرخين، 

�صمح بالطالع عليها اإّل 
ُ
وكمواطنين، ول ي

للع�صكريين.

تلك اإذاً هي معركتنا الحقيقية التي يجب 

خو�صها اليوم: الإ�صرار على حّقنا في الطالع 

على وثائق حرب 67 التي ل يزال الجي�س 

خفيها، ول ي�صمح لأحد بالطالع عليها.
ُ
ي

لماذا نطالب بالطالع على هذه الوثائق؟ 

لي�س لأنها وا�صحة اأو لأنها �صتقدم لنا الحقيقة 

كاملة ل لب�س فيها، واإنما بب�صاطة لأنها �صتوفر 

بع�س التف�صيالت المهمة الغائبة عنا حتى 

اليوم، والتي ربما تمّكننا من بناء �صردية محكمة 

ا جرى في حرب حزيران/يونيو. فنحن، 
ّ
عم

بب�صاطة، وعلى الرغم من مرور ن�صف قرن على 

تلك الأيام ال�صوداء، ل نملك اإّل افترا�صات 

وت�صاوؤلت وادعاءات غير م�صفوعة باأهم واأب�صط 
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