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خالد

فهمي*

عنب وب�صل :عبد احلكيم عامر وقرار ان�سحاب اجلي�ش
امل�رصي من �سيناء يف حرب حزيران/يونيو 1967
على الرغم من مرور خم�سين عام ًا على حرب حزيران/يونيو  ،1967ف�إن الغمو�ض ال يزال
يحيط بكثير من تف�صيالتها ،وما زلنا نجهل معلومات �أ�سا�سية عنها .فالجي�ش الم�صري
عما في حيازته من وثائق عن الحرب ،والروايات المتداولة عن هذه الهزيمة
لم ُيفرج ّ
المروعة ال تعتمد على وثائق ر�سمية .تتناول هذه المقالة لحظة مف�صلية في مجريات
الحرب على الجبهة الم�صرية� ،أي لحظة �إ�صدار الم�شير عبد الحكيم عامر ،القائد العام
للجي�ش الم�صري ،قرار االن�سحاب ،كما تحلل الروايات ال�شائعة عن هذا القرار الم�صيري
كي تو�ضح كيف �أدى غياب الوثائق الر�سمية �إلى ت�ضارب ولب�س في هذه الروايات حتى
بعد مرور ن�صف قرن على تلك الأحداث الم�ش�ؤومة .و ُتختتم المقالة بطرح بع�ض الت�سا�ؤالت
عن المعنى ال�سيا�سي لغياب الوثائق الر�سمية وحجبها عن ال�شعب.

في

التا�سعة من �صباح الخام�س من
حزيران/يونيو � 1967ش ّنت
الطائرات الإ�سرائيلية مئات الهجمات على
المطارات الم�صرية في �سيناء وفي العمق
الم�صري ،وقد حققت كل واحدة من هذه
الطلعات �أهدافها بنجاح مذهل .في البدء ،كانت
المقاتالت الخفيفة تنخف�ض �إلى ارتفاع 200
�سمتها
قدم فقط ،فتلقي قنابل جديدة ال�صنع ّ
�إ�سرائيل ''خارقة الأ�سمنت'' لتدمير مدرجات
الطائرات ،ثم تقوم موجة ثانية من الطائرات
المقاتلة با�ستهداف الطائرات الم�صرية الراب�ضة
في المطارات ،قبل �أن ُتنهي موجة ثالثة المهمة
معدة
ب�إلقاء قنابل موقوتة على ممرات الهبوطّ ،

لالنفجار بعد �ساعات ،الأمر الذي جعل �إ�صالح
ال ،و�أعاق �إقالع الطائرات
هذه الممرات م�ستحي ً
القليلة التي نجت من الق�صف.
خالل �أقل من ثالث �ساعات تم الق�ضاء على
 %85من �سالح الطيران الم�صري ،وتدمير الق�سم
الأكبر من الطائرات على مراب�ضها قبل �أن تقلع.
عندما و�صلت �إلى الم�شير عبد الحكيم عامر،
القائد العام للجي�ش الم�صري� ،أنباء الغارات
الإ�سرائيلية المتزامنة على جميع المطارات
الم�صرية ،و�أدرك �أن جي�شه في �سيناء بات
محروم ًا من �أي غطاء جوي� ،أ�صدر الأمر
* أكاديمي ومؤرخ مصري.
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باالن�سحاب ال�شامل في ال�ساعة الخام�سة من
�صباح اليوم التالي ،في  6حزيران/يونيو .وكان
ُيفتر�ض �أن ي�ستغرق �سحب القوات �إلى ال�ضفة
الغربية لقناة ال�سوي�س ثالثة �أيام وليلتين ،لكن،
نظراً �إلى �سوء تنفيذ القادة الميدانيين في �سيناء
للخطة ،جرى االن�سحاب بطريقة بعيدة كل البعد
فر القادة
عن �أن تكون مدرو�سة �أو منظمة .فقد ّ
الميدانيون من �ساحة المعركة ،وخلعوا بزاتهم
الع�سكرية ،وارتدوا بزات جنودهم ،وتركوا
رجالهم يواجهون م�صيرهم .وبغياب الغطاء
الجوي ،وبعد انهيار مراكز القيادة واالن�ضباط،
انفرط عقد الجي�ش تمام ًا ،وا�ستحالت الوحدات
القتالية فلو ًال مهرولة �شرق ًا في اتجاه القناة في
م�شهد من التخبط ال�شامل والفو�ضى العارمة.

اجلرناجلي
ُ

هذه الرواية هي رواية م�ألوفة عن حرب
تف�ضل �إ�سرائيل
حزيران/يونيو� ،أو النك�سة� ،أو ما ّ
�أن تطلق عليه ا�سم ''حرب الأيام ال�ستة'' ،والتي
يمكن ت�سميتها حرب ال�ساعات الثالث (وهي
المدة التي ا�ستغرقتها الغارات الإ�سرائيلية في
ومروج هذه الرواية
ذاك اليوم الم�ش�ؤوم).
ّ
الرئي�سي هو محمد ح�سنين هيكل الذي كان
م�س�ؤو ًال عن جهاز الدعاية لدى عبد النا�صر،
والذي �أ ّلف كتاب ًا يفوق عدد �صفحاته 1000
ويعتبر م�صدراً ال غنى
�صفحة عن حرب ُ ،1967
غيرت
عنه لت�أريخ تلك ال�ساعات الم�أ�سوية التي ّ
م�صير م�صر وال�شرق الأو�سط �إلى الأبد� .ضربة
جوية� ،أعقبها �أمر باالن�سحاب كان ''منطقي ًا من
حيث المبد�أ ،و�إنما جاءت الم�صيبة في طريقة
اتخاذه و�أ�سلوب تنفيذه ،ذلك �أن… الحرب
الخاطفة كانت قد حققت �أثرها على [عامر]
و�أفقدته �أع�صابه وتوازنه1''.
لكن رواية هيكل للأحداث يعتريها كثير من
الم�شكالت� .أو ًال ،هناك �س�ؤال عن التوقيت :هل
�صدر الأمر باالن�سحاب في ال�ساعات الأولى من
 6حزيران/يونيو ،في الخام�سة �صباح ًا كما

يدعي هيكل� ،أم في الخام�سة بعد الظهر وفق ما
ّ
ي�ؤكد بع�ض كبار ال�ضباط ،وكما �س�أ�شرح الحق ًا؟
ثاني ًا ،هل كان �إ�صدار الأمر باالن�سحاب �ضروري ًا
ومنطقي ًا ومعقو ًال كما يقول هيكل؟ ثالث ًا ،هل
كانت هزيمة الجي�ش في �سيناء محتومة بالفعل
في غياب غطاء جوي؟ �ألم يكن من الممكن �أن
ي�صمد الجي�ش في مواقعه ويخو�ض المعركة
مثلما تو ّقع مو�شيه ديان ،وزير الدفاع
الإ�سرائيلي ،وغيره من القادة الإ�سرائيليين الذين
�سارعوا �إلى تعديل خططهم الهجومية بعد �أن ر�أوا
عدوهم ين�سحب ب�أ�سرع من قدرتهم على اللحاق
به؟ 2رابع ًا ،هل كان االن�سحاب من تلك الم�سافة
كلها حتى قناة ال�سوي�س �أف�ضل تكتيك ممكن؟ �أما
كان �أكثر حكمة �أن يتم االن�سحاب فقط �إلى
الممرات الجبلية المهمة ا�ستراتيجي ًا بد ًال من
التخلي عن �شبه جزيرة �سيناء بالكامل؟
هل كانت الهزيمة حتمية حق ًا؟ كعادته ،يقدم
هيكل في كتابه الم�ؤلف من � 1000صفحة ،وفي
العديد من من�شوراته الأُخرى� ،إجابة مثيرة
للف�ضول عن هذا ال�س�ؤال .فهو عندما يفعل ذلك ،ال
يتابع تف�صيالت المعركة على الأر�ض �أو في
يتتبع القادة الميدانيين وال حتى الرتب
الجو ،وال ّ
الع�سكرية العالية ليعرف كيف ا ُّتخذت القرارات
ولماذا ا ُّتخذت �أو متى ا ُّتخذت ،بل يقدم بد ًال من
ذلك� ،سرداً لوقائع تتعلق بالقوى العظمى ــ
الواليات المتحدة الأميركية واالتحاد
ال�سوفياتي ــ وبعبد النا�صر وجون�سون وغروميكو
و�أ�شكول .وال تروي الم�شاهد التي نقلها في عالمه
ال�صحافي حكايات عن المعارك الدامية ومهابط
ال�سرية
الطائرات الم�شتعلة ،و�إنما عن الأحاديث ّ
في البيت الأبي�ض وفي مقر قيادة الحكومة
الإ�سرائيلية وفي غرفة معي�شة عبد النا�صر في
منزله في من�شية البكري .فرزم �صفحاته التي ال
ُتعد وال ُتح�صى متخمة بروايات عن لقاءات بين
قادة الدول والدبلوما�سيين وال�سيا�سيين ا�ستعداد ًا
للحرب� ،أو درءاً لها.
وبعد �إيراد روايات مطولة بالن�ص الحرفي
لفحوى مثل تلك اللقاءات بين كبار القادة ،يقول
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هيكل في ا�ستنتاجه الرئي�سي عن حرب ،1967
�إنها كانت فخ ًا ن�صبته �إ�سرائيل والأميركيون
وال�سوفيات ال�صطياد ''الديك الرومي''� ،أي ا إليقاع
بعبد النا�صر ،كل لغاياته الخا�صة ،و�إن عبد
النا�صر ابتلع الطعم ،على الرغم من كل ما يتمتع
به من حنكة وحكمة� .إنها بر�أيه م�ؤامرة كبيرة
وخبيثة ،على غرار كبر وخبث العدوان الثالثي
في �سنة  ،1956واتفاقية �سايك�س بيكو في �سنة
ومن يقر�أ كتب هيكل يعتريه �شعور عميق
َ .1916
بالعجز ،لأنه ،مثلما �أ�صر على �أن يقول دائم ًا،
كان ''جرنالجي ًا''� ،أي �صحافي ًا يحمي م�صادره،
ولي�س م�ؤرخ ًا مهمته الك�شف عن م�صادره .هكذا،
وعلى الرغم من �أن كتبه ت�ضم مئات ال�صفحات
والمالحق التي تحوي �صوراً ووثائق انفرد
باالطالع عليها ،ف�إنه نادراً ما يعطينا ،نحن
قراءه ،فكرة عن م�صدر هذه الوثائق �أو رقم
ّ
وحدتها الأر�شيفية ،وبالتالي نبقى عاجزين عن
العثور على ما ي�ؤيد روايته �أو ينفيها.

غرفة النوم يف القيادة العامة
ترك لنا الفريق �أول محمد فوزي رئي�س
الأركان في مذكراته'' ،حرب الثالث �سنوات'' ،التي
ُن�شرت بعد مرور  20عام ًا من الحرب ،رواية
مختلفة بع�ض ال�شيء وتحمل لم�سة درامية� ،إذ
يروي فيها �أن عبد الحكيم عامر ا�ستدعاه في 6
حزيران/يونيو وقال له:

تحط لي خطة �سريعة الن�سحاب
عاوزك
ّ
القوات من �سيناء �إلى غرب قناة ال�سوي�س ،ثم
�أ�ضاف�'' :أمامك  20دقيقة فقط''.
فوجئت بهذا الطلب� ،إذ �إنه �أول �أمر ي�صدر
إلي �شخ�صي ًا من الم�شير الذي كانت حالته
� ّ
النف�سية والع�صبية منهارة [.]....
	�أ�سرعت �إلى غرفة العمليات حيث ا�ستدعيت
الفريق �أنور القا�ضي رئي�س الهيئة ،واللواء
تهامي م�ساعد رئي�س الهيئة ،وجل�سنا فترة
ق�صيرة نفكر في �أ�سلوب وطريقة ان�سحاب
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القوات ،بعد �أن �أعطيت طلب الم�شير �إلى
كليهما .وانتهى بنا الموقف �إلى و�ضع
خطوط عامة جداً ،و�إطار وا�سع لتحقيق
ودونها اللواء تهامي في ورقة،
الفكرةّ ،
وكان هذا الإطار يحدد خطوط ان�سحاب
القوات وتوقيت التمركز في هذه الخطوط.
توجهنا نحن الثالثة �إلى الم�شير ،وكان
منتظراً واقف ًا خلف مكتبه ،وا�ضع ًا �إحدى
�ساقيه على كر�سي المكتب ،ومرتكزاً بذقنه
على �ساقه المو�ضوعة فوق الكر�سي.
بادرت الم�شير بقولي'' :على قدر الإمكان،
وقدر الوقت ،و�ضعنا خطوط ًا عامة لتحقيق
فكرة �سيادتك ،ونرجو الإذن ب�أن يقر�أها
اللواء تهامي .وبد�أ اللواء تهامي في القراءة
بقوله :ترتد القوات �إلى الخط كذا ....يوم
كذا ،ثم �إلى الخط ...يوم كذا ،و�أن يتم ارتداد
القوات بالتبادل على هذه الخطوط لحين
و�صولها �إلى الخط الأخير غرب قناة ال�سوي�س
بعد �أربعة �أيام من يوم البدء في االن�سحاب ــ
�أي �أن يتم االن�سحاب في �أربعة �أيام وثالث
ليال''.
عندما �سمع الم�شير الجملة الأخيرة
الخا�صة بتحديد مدة االن�سحاب ،رفع �صوته
قلي ًال موجه ًا الحديث لي�'' :أربعة �أيام وثالث
ليالٍ يا فوزي؟ �أنا �أعطيت �أمر االن�سحاب
خال�ص ''.ثم دخل �إلى غرفة نومه التي تقع
خلف المكتب مبا�شرة بطريقة هي�ستيرية،
بعد �أن كان وجهه قد ازداد احمراراً �أثناء
توجيه الحديث ،بينما ان�صرفنا نحن الثالثة
منده�شين من حالة الم�شير3.
ويروي عبد اللطيف البغدادي� ،أحد �أع�ضاء مجل�س
قيادة الثورة القديم ،في �سياق درامي مماثل
كيف عرف عبد النا�صر عندما ذهب �إلى مقر
القيادة في م�ساء  5حزيران/يونيو لالطالع على
ما يجري ،ب�أمر ال�ضربة الجوية الإ�سرائيلية،
وبو�ضع القوات البرية في �سيناء .ويقول �إنه عند
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حياه بـ ''واللـه
دخوله غرفة مكتب عبد الحكيم ّ
زمان يا �سالحي'' ،لكن عندما قر�أ تقريراً عن �سير
العمليات كان موجوداً على مكتب الم�شير:

[ ]....بد�أت تظهر على وجهه عالمات عدم
االرتياح [ ]....وقال له [�أي لعبد الحكيم]:
''�إن خان يون�س �سقطت ،ورفح المدينة
محا�صرة ــ واالت�صال بها مقطوع ــ وغزة
تهاجم''.
َ
ثم قال لعبد الحكيم ''ال بد لنا �أن نعرف
الموقف على حقيقته''.
[].......
ولكن عبد الحكيم ظل رغم طلب جمال عبد
النا�صر ي�شغل نف�سه بالرد على التليفونات.
[].......
وفي النهاية بعد �أن فرغ �صبر جمال قام
ودخل �إلى حجرة النوم الملحقة بمكتب عبد
الحكيم.
دخلت �إلى الحجرة للذهاب
وبعد فترة
ُ
�إلى دورة المياة وهي من داخلها ــ
فوجدت جمال نائم ًا على ال�سرير �ضاجع ًا
[م�ضطجع ًا] ،وعلى ما يظهر يفكر في الم�أزق
ّ
الذي �أ�صبحنا فيه وكيفية الخروج منه.
[].......
وبعد وقت ق�صير خرج جمال من غرفة
النوم ،وطلب من عبد الحكيم �أن ير�سل �شيئ ًا
لل�صحف عن المعركة لتعرف النا�س الموقف
على حد قوله .وذكر�'' :أن نقول مث ًال �أننا
توغلنا في �أر�ض العدو وخالفه ــ لأن العدو
يذيع بيانات عن المعركة ونحن ال نذيع
�شيئ ًا4''.
وي�شرح عبد اللطيف البغدادي ال�سبب الذي دعا
عامر �إلى اتخاذ قرار االن�سحاب ،ففي اليوم
التالي ،في  6حزيران/يونيو ،ذهب عبد النا�صر
مرة �أُخرى �إلى الم�شير لالطمئنان على �سير

العمليات ،لكن هاله �أن يعرف �أن الم�شير كان قد
�أ�صدر �أوامره باالن�سحاب العام� ،إذ �إن ''الطائرات
ت�صطاد مدرعاتنا وهي في ال�صحراء مك�شوفة
لها ،وال بد �أن تن�سحب �إلى المناطق الزراعية
حتى يمكن �إخفا�ؤها عنها5''.
ال �أخيراً ال يقل درامية
وي�ضيف فوزي ف�ص ً
لهذه الفجيعة .ففي  7حزيران/يونيو ،وربما بعد
�أن �أدرك فداحة الموقف و�أن قرار االن�سحاب كان
كارثي ًا ،راجع عامر نف�سه وفكر في �إ�صدار �أمر
جديد ب�إيقاف االن�سحاب �إلى غرب القناة،
واالكتفاء باالن�سحاب �إلى خط الم�ضايق �شرقها،
فرد عليه عبد
فات�صل بعبد النا�صر لي�أخذ ر�أيهّ ،
النا�صر ب�س�ؤال ا�ستنكاري'' :يعني كنت �أخذت
ر�أيي في االن�سحاب الأول؟ وجاي دلوقت ت�س�ألني
عن ر�أيي في الم�ضايق؟''6

امل�شهد يف �ساحة املعركة
�إذا تركنا هذا الم�شهد للقيادة العامة ولمكتب
الم�شير ولحجرة النوم الملحقة بها ،و�صرفنا
ألد �صدي َقي ُع ْمر ،وركزنا
االنتباه عن خ�صومة � ّ
على �ساحة المعركة ،ف�إن الم�شاهد التي �سنراها
هناك لي�ست �أقل م�أ�سوية .وتر�سم المذكرات التي
ن�شرها بع�ض الجنود �صورة فاجعة لكيفية
تل ّقيهم الأمر باالن�سحاب .فعلى امتداد �أ�شهر
و�أعوام كان يقال له�ؤالء الرجال �إن هذه هي
المعركة الأخيرة ،و�إنها فر�صتهم لتحرير
فل�سطين ،و�إنه يمكن الق�ضاء على �إ�سرائيل التي
هي على مرمى حجر لي�س �إ ّال ،في لمح الب�صر،
و�إن جي�شهم هو �أقوى جيو�ش ال�شرق ،و�إن
المعركة كلها لن ت�ستغرق �أكثر من ب�ضع �ساعات.
ال ،ا�ستغرقت المعركة ب�ضع �ساعات ،لكن
وفع ً
نتيجتها لم تكن النتيجة التي انتظرها ه�ؤالء
الرجال وتم ّنوها.
كان الرجال المدججون بال�سالح في �أر�ض
�سيناء يتطلعون �إلى ال�شرق ب�شوق وحما�سة.
وي�صف لنا ع�صام دراز في كتابه ''�ضباط يونيو
عد م�صدراً نادراً لروايات
يتكلمون'' ،الذي ُي ّ
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ال�ضباط والجنود ،كيف ا�ستقبل الرجال
المدججون بال�سالح في �أر�ض �سيناء ،والذين
يتطلعون �إلى ال�شرق ب�شوق وحما�سة ،خبر
االن�سحاب ،فيقول'' :كانت ا إلذاعة ال زالت تذيع
�أنا�شيد الن�صر وبيانات تب�شرنا بتدمير طيران
�إ�سرائيل ،وهتافات و�شعارات في الإذاعة [تقول
�إن] قواتنا على م�شارف تل �أبيب'' 7،وفج�أة
�أخبرهم قادتهم �أن قرار االن�سحاب �صدر ،و�أن
عليهم �أن يتجهوا غرب ًا ال �شرق ًا.
وفي ن�ص �أدبي كتبه بناء على ما جمعه من
�شهادات لل�ضباط والجنود ،ي�صف دراز الأثر الذي
�أحدثه في الرجال ذلك الت�ضارب ،بين حما�ستهم
للـهجوم على �إ�سرائيل و�أمر االن�سحاب .ففي
''ق�صة حب من يونيو  ''67يقول على ل�سان بطل
الرواية:

كان م�شهداً م�ؤثراً في النف�س عندما بد�أت
جرارات المدفعية تدور حول نف�سها وتعود
بمدافعها �إلى الخلف ك�أنها خيول جامحة
تلوي �أعناقها بعد �أن خ�سرت �سباق ًا لم تدخله
بعد.
كان الحزن بادي ًا عليها وعلى مدافعها
المقطورة وعلى رجالها ال�صامتين ،وعادت
الدبابات �إلى طريقها المجهول ،وراح الغبار
الذي تثيره جنازيرها يرتفع �إلى عنان
ال�سماء في �سحب �صفراء كثيفة8.
بع�ض ال�ضباط راودته فكرة عدم �إطاعة �أمر
االن�سحاب� ،إذ لم يهن على ه�ؤالء ال�ضباط
االن�صياع له من دون �أن ي�شاركوا في القتال.
ال ،وهو من �ضباط
محمد عبد الحفيظ ،مث ً
المظالت الذين كانوا يحتلون �شرم ال�شيخ،
والذين نفذوا قرار �إغالق م�ضيق تيران �أمام
ل�سرائيلية في � 24أيار/مايو� ،أي قبل
المالحة ا إ
الحرب بثالثة �أ�سابيع ،اقترح على رفاقه �أن
يهجموا على �إيالت بد ًال من �أن ين�سحبوا �إلى
ال:
ال�سوي�س ،قائ ً
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�إذا كانت الحرب قد بد�أت فع ًال ،والم�سافة
بيني وبين ميناء �إيالت الإ�سرائيلي �أقل
بكثير من الم�سافة بيني وبين ال�سوي�س،
لماذا ال نقوم باالتجاه نحو �إيالت والهجوم
عليها بد ًال من االن�سحاب لل�سوي�س؟ فلنهاجم
�إيالت ،و�إذا نجحنا نخترق �إ�سرائيل من
الجنوب ،من �صحراء النقب ،وهذا وحده
�سوف يخفف ال�ضغط على باقي القوات التي
تقاتل ،وخا�صة و�أن معنا قوة كافية تدعمنا
[من] البحرية .و�إذا حدث وف�شل هذا الهجوم
من الممكن �أن نتجه �إلى ميناء العقبة
الأردني9.
ولم يكن الأمر مختلف ًا بالن�سبة �إلى الجنود ،فهم
�أي�ضا ع ّز عليهم �أن ُي�سلبوا فر�صة محاربة
�إ�سرائيل .ي�صف يحيى �سعد با�شا� ،أحد �ضباط
اال�ستطالع الذي تمركزت وحدته في الكونتيال
على بعد خم�سة كيلومترات من الحدود ،كيف
توغلت وحدته بعمق  17كيلومتراً داخل �إ�سرائيل
قبل �أن تواجه كتيبة دبابات �شيرمان 51
�إ�سرائيلية ،وي�ضيف �أن معنويات رجاله كانت
مرتفعة و�أنه كان في ا�ستطاعتهم �إلحاق الهزيمة
بالكتيبة ا إل�سرائيلية لوال ال�سالح المعطوب الذي
كان في حيازتهم .فقبل المعركة بوقت قليل
�أح�ضروا له �آر .بي .جي .جديداً (وهو �سالح
خفيف م�ضاد للدبابات يحمله الجندي على
كتفه) ،وعندما ا�ستف�سر عن الذخيرة قيل له �إنها
ذخيرة ال�سالح القديم نف�سها ،وهو قول اكت�شف
كذبه في �أثناء المعركة:

كانت المنطقة كلها قد تحولت �إلى جحيم
من الطلقات .كان على بعد �أمتار مني
جندي… يحمل الـ �آر .بي .جي .حاول
�ضرب �إحدى الدبابات المتقدمة ولكن
الطلقة لم تخرج… كانت الدبابة تتقدم
نحوه وهي تطلق النيران .حاول مرة ُ�أخرى
فف�شل .وفج�أة نه�ض من مكانه وانطلق نحو
الدبابة معر�ض ًا نف�سه للنيران وهو يحمل
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الـ �آر .بي .جي .في يده وي�صرخ ''خيانة'' ،و�ألقى
بنف�سه فوق الدبابة الإ�سرائيلية وهو ي�ضربها
بالـ �آر .بي .جي .كالمجنون10.
لم ي�ستطع بع�ض ال�ضباط مواجهة جنودهم
ف�أخفوا عنهم حقيقة الأمر بالتحرك �شرق ًا.
وي�صف �ضابط الإ�شارة محمد �أحمد خمي�س ،كيف
تلقى قائد وحدته �أمر االن�سحاب و�أخفاه عن
الجنود الذين كانوا ممتلئين حما�سة من وقع
الأغاني وال�شعارات التي كانوا ي�سمعونها ت�شحيذاً
لهم على مدار الأيام والأ�سابيع ال�سابقة على
الحرب .في ليلة ال�ساد�س �إلى ال�سابع من
حزيران/يونيو� ،صعد الرجال �إلى ال�شاحنات
بحما�سة ،و:

بد�أنا التحرك والجنود ال يعلمون �إلى �أين نحن
ذاهبون .وظللنا نتحرك معظم �ساعات الليل،
وفج�أة نظر �سائق العربة �إلى الأمام ف�شاهد
القناة ،فوجدته ي�صرخ ''�إحنا ان�سحبنا� ،إحنا
ان�سحبنا ''.وراح يبكي في ذهول وهلع.
لقد ظن الجندي �أنه اقترب من العدو ،و�أنه
يهجم عليه ،ولكنه فوجئ بالقناة ،و�أنه كان
ين�سحب11.
وهناك �أخيراً ق�صة �ضابط اال�ستطالع عادل
محجوب الذي كانت وحدته تحتل موقع ًا في
وادي الجميل على م�سافة  45كيلومتراً �شرقي
العري�ش .لم يتخيل عادل �أن ''هناك معلومات
م�شددة من القيادة العليا تق�ضي بعدم القيام
با�ستطالع داخل �أرا�ضي �إ�سرائيل .كان ذلك بعيداً
عن خيالي� ،إذ كيف نحارب بال ا�ستطالع يومي
دقيق براً وجواً وبحراً؟'' لذا �أخذ عادل على عاتقه
القيام بمهمة ا�ستطالع من دون �أوامر ،فعبر
الحدود مع جنود ف�صيلته ووجد نف�سه �أمام
م�ستعمرة ِغفعات راحيل:

وكانت المفاج�أة هي �أننا �أمام جنة

و�سط ال�صحراء� ،أ�شجار و�أر�ض خ�ضراء،
ومياه ونور ،وخنادق ود�شم بالأ�سمنت
الم�سلح وطريق �أ�سفلت يربط الم�ستعمرة
بالم�ستعمرات ا ُلأخرى� .شاهد الجنود هذه
الم�ستعمرة المجهزة لل�سلم والحرب وقارنوا
بين واقعهم المرير وواقع الجندي الإ�سرائيلي
�أمامهم .ال وجه للمقارنة .على الرغم من �أن
الأر�ض واحدة وطبيعة الجو واحدة ،كان
الفرق كبيراً ،فهناك تنظيم ،وهنا فو�ضى.
هناك مياه و�أكل طازج ،وهنا ال مياه وال
�أكل �إ ّال كل عدة �أيام .هناك حماية كاملة من
د�شم مح�صنة ،وهنا ال حماية مطلق ًا و�أ�سلحة
خفيفة ال ت�صلح �إ ّال في مهام اال�ستطالع
الخفيفة.
عدت بوحدتي �إلى نقطة المالحظة بعد
�أن در�سنا العدو درا�سة جيدة.
[ ]....وفوجئت بالقائد ثائراً لأني
قمت بدورية ا�ستطالع حول الم�ستعمرة
الإ�سرائيلية دون الرجوع �إليه .حاولت �أن
�أ�شرح له �أن هذا العمل واجب اال�ستطالع
الحقيقي� ،إ ّال �إنه قام بتحويلي �إلى القيادة
العليا لتوقيع عقاب �صارم �ضدي.
ويكمل ال�ضابط عادل روايته وي�صف انهيار
الجي�ش في �أثناء االن�سحاب ،وكيف ا�ستطاع
النفاذ بدبابة عبر ممر متال �إلى القناة:

اخترقت ممر الجحيم بدبابتي ،واتجهت �إلى
ال�سوي�س وحولي الدبابات والعربات تحترق
من كل اتجاه .وعندما عبرت القناة و�صلت
�إلى ال�ضفة الغربية فوجدت قائد الكتيبة
الذي عاقبني لأني قمت بمهمتي ك�ضابط
ا�ستطالع على �أكمل وجه ،وعندما وجدني
كنت على حق .وكنا نحن
�أمامه هتف قائ ًالَ :
على خط�أ12.
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عنب .عنب .عنب
و�إذا عدنا �إلى ال�ضباط وكبار قادة الجي�ش،
ف�سنجد �أن روايتهم عن الحرب ب�صورة عامة،
ولي�س عن قرار االن�سحاب فقط ،ال تقل م�أ�سوية،
وال�صور التي ر�سموها جميعهم ال ت�صف جي�ش ًا،
و�إنما مجموعة من النا�س ربما تكون تملك
�سالح ًا متطوراً ،لكنها تفتقد النظام واالن�ضباط،
وقبل �أي �شيء القيادة الحكيمة.
يقول عبد اللطيف البغدادي في مذكراته �أنه
عندما ذهب �إلى مكتب الم�شير في القيادة العامة
في  7حزيران/يونيو ،تقابل مع عبد المنعم �أمين
الذي كان هو الآخر ع�ضواً في مجل�س قيادة
الثورة ،ف�أخبره �أنه �سمع من �إذاعة ''�صوت
تدعي ا�ستيالءها على بلدة
�أميركا'' �أن �إ�سرائيل ّ
الرمانة التي تقع على الطريق ال�ساحلي بين
العري�ش والقنطرة� ،أي �أن القوات ا إل�سرائيلية
تو�شك �أن تهدد قناة ال�سوي�س ،و�أن عبد الحكيم
عامر ،القائد العام للجي�ش ،لم يكن على علم بهذا
الهجوم .وهذا معناه �أن القيادة العامة للجي�ش
في �أثناء العمليات كانت ت�ستقي معلوماتها من
لذاعات الأجنبية13.
ا إ
قدم محمد فوزي و�صدقي محمود ،قائد
ّ
�سالح الطيران والدفاع الجوي ،وغيرهما في
تق�صي الحقائق في �سنة
�شهاداتهم �أمام لجنة ّ
 ،1976تف�صيالت م�أ�سوية عن الأحداث التي
وعما حدث خالل المعركة ،وقد
�سبقت الحربّ ،
يكون مفيداً ا إللمام ببع�ضها.
قال �صدقي محمود �أنه لم يعلم ببالغ التعبئة
العامة ال�صادر في � 14أيار/مايو �إ ّال من
ال�صحف ،وعندما حاول االت�صال بعبد الحكيم
عامر لال�ستعالم عن الأمر قيل له �إنه ''نايم'' ،ثم
ات�صل بالفريق �أول محمد فوزي رئي�س الأركان
الذي قال له'' :ال �أبداً �سيادتك ،دي عملية
مظاهرة 14''.وي�ضيف �أنه كان هناك خطة
المرمز ''فهد'' ،كان غر�ضها
مو�ضوعة ،ا�سمها
ّ
الإغارة على المطارات الإ�سرائيلية بق�صد �ضرب
الطيران الإ�سرائيلي �ضربة مفاجئة وتحقيق
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ال�سيطرة الجوية .وبعد �أن �أخذ �سالح الجو
الم�صري و�ضعية تنفيذ هذه الخطة بد�أ الم�شير
ي�صدر �أوامره ل�صدقي ب�ضرب �أهداف �أُخرى غير
المطارات ،فتارة ي�أمره ب�ضرب �إيالت ،وطوراً
ب�ضرب المفاعل الذري في ديمونا ،وتارة معامل
التكرير في حيفا .وفي النهاية �صاح �صدقي
ال'' :يظهر �إن �سيادتك فاكر �إن �أنا قائد
بعامر قائ ً
15
�سالح الطيران الأمريكي ''.ولم ُي ِ
خف �صدقي
في �شهادته مدى حنقه على جهاز اال�ستخبارات
الحربية الذي ف�شل في الك�شف عن ''القنبلة
الخارقة للإ�سمنت'' التي �صنعتها �إ�سرائيل
القتالع مدرجات الطائرات؛ 16كما �أخفق في
طور طائراته
معرفة �أن �سالح الجو الإ�سرائيلي ّ
بتزويدها بخزانات وقود �إ�ضافية ليتيح لها
�إطالة مدة التحليق ونطاقه لتتمكن من بلوغ
العمق الم�صري17.
ال
وادعى �صدقي كذلك �أنه طلب تكراراً تموي ً
�إ�ضافي ًا لبناء ُد�شم (مالجئ) لحماية طائراته،
لكن جميع طلباته ُرف�ضت لعدم توفر المال.
قدم في �سنة  1966تقريراً �أكد فيه
و�أ�ضاف �أنه ّ
�أنه حتى �إن تمت تلبية طلباته التمويلية كلها،
ف�إن �سالح الطيران لن يكون م�ستعداً للقتال قبل
�سنة 18. 1970
وجراء نق�ص التمويل ظلت
ّ
الطائرات قابعة في المطارات من دون ُد�شم
تحميها من المقاتالت المعتدية ،وبالتالي عندما
ُح�شدت القوات في �سيناء في � 14أيار/مايو� ،ألح
فرد
�صدقي على بناء د�شم لحماية الطائراتّ ،
عليه الم�شير بالقول ''ك ّلم عبد المح�سن �أبو النور
عنده زكائب كثيرة جداً� ،أكيا�س رمل كثيرة جداً.
ابعث ا�ستلمهم ،وا�ستكملوا التك�سية للمطارات
[ك�سوة المطارات] التي في �سيناء ''.فما كان من
�صدقي �إ ّال �أن طلب تلك الأكيا�س ،لكنه اكت�شف
�أنها ما هي �إ ّال باالت خي�ش'' .طلبنا كل الترزية
الموجودين عندنا وفي الم�صانع حتى نخيط
ونف�صله ونعمله زكايب .هذا كان الموقف
الخي�ش
ّ
بالن�سبة لنا ''.وكي تت�أكد لجنة التحقيق من �أنها
فرد
فهمت جيداً �س�ألته�'' :شكاير رمل يعني؟'' ّ
�صدقي�'' :شكاير رمل �أيوه يا فندم19''.
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� ّأما عبد الفتاح �أبو الف�ضل ،نائب رئي�س
اال�ستخبارات ،فكتب في مذكراته �أنه ذهب في
� 24أيار/مايو �إلى مدينة القنطرة �شرق إللقاء
خطب وكلمات م�شجعة في قوات االحتياط التي
كانت في طريقها �إلى الجبهة ،لكنه فوجئ بحالة
من الفو�ضى جعلته يعتذر عن �إلقاء الكلمة التي
ح�ضرها .يقول:
كان قد ّ

كان الكل في مالب�س مدنية ،ومعظمهم
بجالليبهم الريفية ويحملون بنادقهم
و�شحنوا
ولي�س هناك �أي زي ع�سكريُ ]....[ ،
في ال�سكك الحديدية كالدواب دون �أي
تجهيز �أو ترتيب �إداري من م�أكل �أو م�شرب
�أو راحة ...ح�شد هائل من ال�شباب والرجال
ال�ضائعين نتيجة �إهمال وا�ستهتار �سلطات
القوات الم�سلحة ب�آدميتهم و�إن�سانيتهم...
و�س�ألت نف�سي :هل هذه هي حالة قواتنا التي
�سنواجه بها جنود عدوتنا �إ�سرائيل؟ وفي
المقابل ،هل عدوتنا �إ�سرائيل عندما �أعلنت
التعبئة العامة عاملت �شبابها بهذا الأ�سلوب
غير الآدمي؟20
وقال قائد اللواء المدرع الرابع ع�شر عبد المنعم
وا�صل الذي قاوم القوات الإ�سرائيلية ب�شرا�سة� ،إنه
عندما ُن�شرت وحدته في �سيناء ،وتلقت الأمر
بالتقدم �إلى جبل لبني ،جرى تغيير موقعه ثالث
مرات قبل �أن تندلع المعركة فعلي ًا .وب�سبب هذا
التغيير الم�ستمر في الخطط الذي بدا غير منطقي
على الإطالق بالن�سبة �إليه ،اجتازت وحدته 910
كيلومترات حتى قبل �أن تبد�أ المعركة ،وكان على
رجاله �أن يحفروا مئات من الأقدام المكعبة في
الرمال إلخفاء دباباتهم .وفي �إحدى هذه المرات
''لم ينم �أي فرد من قوات اللواء حتى تم حفر
مواقع الدبابات والأ�سلحة ''.وما �إن �أتم تلك
المهمة حتى �صدرت �إليه �أوامر جديدة بترك
الموقع والتوجه لم�ؤازرة الفرقة ال�سابعة م�شاة
زويد �شمالي
التي كانت تعمل في منطقة ال�شيخ ّ
�سيناء .وي�ضيف'' :طلبت من القيادة القيام

زويد قبل
با�ستطالع لمنطقة اللواء في ال�شيخ ّ
التحرك ،ولكن القيادة قالت لي عل�شان خاطرنا
فرد
اتحرك دون ا�ستطالع لأن الوقت �ضيق''ّ ،
ال'' :الحرب ما فيها�ش عل�شان خاطرنا21''.
قائ ً
وب�سبب كثرة تنقالته ،كانت دباباته عندما
بد�أت الحرب في الخام�س من حزيران/يونيو في
حاجة ما�سة �إلى ال�صيانة وا إل�صالح ،وكان
رجاله منهكين حتى قبل �أن يبد�أ القتال.
� ّأما �صدقي ف�أكد �أمام لجنة ت�سجيل تاريخ
الثورة �أن �سالح الجو لم يقم بطلعات ا�ستطالعية
كافية ،و�أن الطائرات القليلة التي قامت بطلعات
عادت ب�صور م�شو�شة لأن الكاميرات المثبتة على
الطائرات لم يكن ممكن ًا تدويرها �أو تثبيتها
بزاوية منحنية ،الأمر الذي يعني �أنه كان على
الطائرات �أن تحلق عمودي ًا فوق �أهدافها للح�صول
على �صورة وا�ضحة22.
ويقدم الطيار ه�شام م�صطفى ح�سن و�صف ًا
م�أ�سوي ًا لمدى ا�ستعداد القوات الجوية للـهجوم
على �إ�سرائيل .ففي يوم � 14أيار/مايو ا�س ُتدعي
من االحتياط من منزل �أحد �أقاربه في الزمالك،
وفي �أقل من ثالث �ساعات كانت طائرة نقل
�أليو�شن تهبط به في مطار العري�ش .و�سرعان ما
طلبه قائد ال�سرب ليجتمع به فوراً .ويقول:

وقبل �أن يبد�أ االجتماع بدقائق ت�صل طائرة
حربية ُ�أخرى عليها �ضابط برتبة كبيرة
يحمل مظروف ًا مغلق ًا ومختوم ًا بال�شمع
الأحمر ،وينتحي جانب ًا بقائد ال�سرب
ويتبادالن حديث ًا ق�صيراً والجدية على
الوجوه ،وي�سلمه المظروف وين�صرف في
الطائرة حيث ترتفع بدون �أن نعلم من �أين
�أتى� ،أو �إلى �أين �سيذهب .حجرة الطوارئ
وحول من�ضدة كبيرة يبد�أ قائد ال�سرب في
ترتيب �صور جوية فوتوغرافية غير وا�ضحة
المعالم تمام ًا ويظهر عليها القدم .ال�صور
لمدينة �إيالت الإ�سرائيلية ،وقائد ال�سرب ي�شير
ب�إ�صبعه على هدف ويحدد الت�شكيل المطلوب
منه تدمير هذا الهدف ،وينتقل �إلى هدف �آخر
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ويحدد له ت�شكي ًال �آخر ،وهكذا حوالي �ستة �أو
�سبعة �أهداف ...و�س�أله �أحد الزمالء الطيارين
عن تاريخ التقاط تلك ال�صور الجوية ،فبان
نوع من الألم على وجه قائد ال�سرب وهو
يقول� :سنة  .1948يا �إله ال�سموات!! �أنذهب
ل�ضرب �أهداف كانت موجودة منذ ذلك
الحين؟!23
على �أن الق�صة التي تلخ�ص م�أ�ساة هذا الجي�ش
التع�س �أكثر من غيرها هي تلك المتعلقة
بالإ�شارة التي �أر�سلها الفريق �أول عبد المنعم
ريا�ض قائد الجبهة الأردنية من قاعدة عجلون
الجوية في الأردن .ففي ال�ساعة � 8:45صباح 5
حزيران/يونيو ،ر�أى ريا�ض على �شا�شات الرادار
ع�شرات القاذفات والمقاتالت ا إل�سرائيلية تتجه
غرب ًا ،ف�أر�سل على الفور �إ�شارة ''عنب عنب عنب''
الم�شفرة والمتفق عليها �سلف ًا .تلقت القاهرة
الإ�شارة ،لكن ب�سبب قيام �ضابط االت�صاالت
بتغيير مفتاح ال�شيفرة قبل ذلك بدقائق ،لم
يتمكن �ضباط االت�صال من فك ال�شيفرة وفهم
الإ�شارة ،الأمر الذي كان في �إمكانه تغيير
برمتها .وكان هناك فر�صة ثانية
تطورات الحرب ّ
في �أن يقوم �ضباط االت�صال في مكتب وزير
الحربية �شم�س بدران بفك �شيفرة الإ�شارة .ولنترك
فوزي يحكي لنا الق�صة الم�أ�سوية:

� ّأما المحطة الفرعية [ ]....في مكتب �شم�س
بدران [وزير الحربية] في كوبري القبة فقد
ا�ستلمت الإ�شارة ،وتحليلها وا�ضح وال يمكن
�أن يحدث فيه �سوء فهم� .إنه �إنذار �أكيد ببدء
هجوم طيران العدو على �أرا�ضي م�صر،...
�إ ّال �إن ال�ضابط المناوب في كوبري القبة لم
يخطر الوزير لعدم وجوده في مكتبه]....[ ،
وبعد مرور حوالي � 40أو  45دقيقة من
ا�ستالم ال�ضابط المناوب للإنذار ،وبال�صدفة
خالل مكالمة تليفونية عابرة مع زميله
يذكره بنف�س
بالمحطة الرئي�سة� ...أراد �أن ّ
الإ�شارة ،وما فيها من ا�سم كودي يدلل
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على طائرات العدو المغيرة .فقابله ال�ضابط
المناوب على نف�س المحطة الرئي�سة بالتهكم
قائ ًال'' :عنب �إيه وب�صل �إيه؟! دول فوق
دماغنا24''.
من هذه الروايات� ،سواء تلك التي كتبها �ضباط
وجنود� ،أو تلك التي ُنقلت من ميدان المعركة �أو
من مقر القيادة العامة في القاهرة ،تتكون لدينا
�صورة ،لي�س عن جي�ش ،و�إنما عن ح�شد من
و�شحذت حما�ستهم
الرجال الذين ُجمعوا عنوةُ ،
من خالل الأغاني الوطنية التي تتغنى بها �إذاعة
القاهرة ،لكنهم ُجهزوا ب�أ�سلحة معطوبة ،وت�س ّلموا
خطط ًا ال قيمة لها ،وتلقوا توجيهات غير منطقية
من قيادات ع�سكرية مهترئة تفتقر �إلى �أدنى
م�ستويات المهنية واالحتراف.
وكان من نتيجة هذه الم�شكالت الجوهرية �أن
جميع الأخطاء التي كان يمكن �أن تحدث حدثت،
حتى �إن الطق�س �أدى دوره وزاد الطين ب ّلة ،حرفي ًا
ال مجازاً .ففي �أعقاب ح�شد القوات في �سيناء،
ونتيجة القرارات المت�ضاربة والتحركات الطويلة
وعمت
وق ّلة الطرق الممهدة� ،ساد اال�ضطراب ّ
الفو�ضى .وفج�أة �أمطرت ال�سماء وا�ستحالت
الطرق �أوحا ًال'' ،ولم تكن المركبات مجهزة
بم�ساحات للأمطار لمواجهة مثل هذا الموقف في
ّ
�شهر حزيران/يونيو ،الأمر الذي �أدى �إلى وقوع
حوادث كثيرة25''.

�أ�سئلة بال �أجوبة
مما تقدم
تثير هذه الروايات �أ�سئلة �أكثر ّ
وعملت على مراجعتها بدقة مع التركيز
�إجابات،
ُ
على مو�ضوع محدد هو :قرار االن�سحاب .وكلما
لدي �أ�سئلة �أكثر ،وعدد �أقل
قر�أت المزيد ،تجمع ّ
من الإجابات الموثوق بها .وبين هذه الأ�سئلة ما
يلي:
● هل �أ�صدر الم�شير عبد الحكيم عامر �أمر
االن�سحاب بمفرده من دون الرجوع �إلى عبد
النا�صر ،مثلما ُتجمع �شهادات �أغلب القادة
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الواردة �أ�سما�ؤهم اعاله� ،أم �إن الم�شير ا�ست�شار
عبد النا�صر قبل �إ�صدار القرار ،كما ي�ؤكد عبد
المح�سن كامل مرتجي ،القائد العام لقوات
الجبهة وقائد القوات البرية؟26
● هل �صدر الأمر في ال�ساعة � 5:00صباح ًا من
يوم  6حزيران/يونيو ،كما يزعم هيكل� ،أم
في ال�ساعة  5:00بعد الظهر كما ي�ؤكد فوزي؟
● هل �صدر �أمر واحد (في  6حزيران/يونيو) �أم
�أمران (في  6حزيران/يونيو ،و�أمر �آخر في 8
من ال�شهر نف�سه)؟
ت�ضمن القرار ان�سحاب ًا �إلى قناة ال�سوي�س
● هل
ّ
�أم �إلى الم�ضايق؟
● هل كان مخطط ًا �أن يجري االن�سحاب خالل
ليلتين �أم ثالث؟
● ماذا جاء في هذا الأمر؟ وما هو ن�صه
الحرفي؟
حتى اليوم ،وبعد  50عام ًا ،لم نح�صل على
�إجابات عن هذه الأ�سئلة الب�سيطة المتعلقة
بحقيقة ما جرى ،مع �أن هذه الأ�سئلة ال تتعلق
بتف�سير �أو ت�أويالت �أو ر�ؤى ،و�إنما بالوقائع .لكن
في غياب القدرة على الو�صول �إلى تلك
المعلومات ال يمكننا �أن نبد�أ با إلجابة عن
الأ�سئلة الأهم :هل كان الأمر باالن�سحاب
�ضروري ًا؟ وهل كان حكيم ًا؟ وهل كانت الم�شكلة
فقط في التنفيذ ،وفق ما يقول هيكل؟ وخلف هذه
الأ�سئلة يوجد ال�س�ؤال الأكبر :هل كانت الهزيمة
تعين �أن تكون
حتمية؟ و�إذا كانت كذلك ،هل ّ
ماحقة؟
�إن ال�سبب الذي يجعلنا عاجزين عن الإجابة
عن هذه الأ�سئلة هو �أن دار الوثائق الم�صرية التي
يفتر�ض �أن توفر المكان الر�سمي لحفظ وثائق
الدولة ،مغلقة �أمامنا .ومع �أنها ت�ضم ماليين
الوثائق� ،إ ّال �إن الرقابة الأمنية على الأر�شيف
تجعلها غير ذات جدوى .فعلى الرغم من �ضخامة
دار الوثائق القومية ،وكونها �إحدى �أكبر دور
حفظ الوثائق في المنطقة ،وعلى الرغم من �أنها
تحوي وحدة �أر�شيفية ا�سمها ''وثائق الم�شير عبد
الحكيم عامر'' ،ف�إن دار الوثائق ف�شلت في تزويد

الباحثين ب�أي معلومات ،وال�سبب في ذلك ب�سيط:
التدابير الأمنية المت�شددة التي ت�شترط ح�صول
ال�شخ�ص على �إذن من الأمن فيما يتعلق به
وبمو�ضوع بحثه .وبالتالي ،ف�إن متو�سط عدد
الذين يترددون على غرفة المطالعة في �أي يوم
من الأيام هو �أقل من ع�شرة ،وهذا على الرغم من
ماليين الوثائق المحفوظة في مخازن الدار.
على �أن ما يزيد الطين ب ّلة هو �أنه حتى لو
ح�صل ال�شخ�ص على ت�صريح من الأمن باالطالع
على الوثائق ،ف�إنه لن يجد �إ ّال النزر الي�سير منها،
والمتعلق بحرب  ،1967ذلك ب�أن الجي�ش ما زال
محتفظ ًا بمخاطباته ومرا�سالته ،ولم يفرج عن
تلك الأطنان من الأوراق لدار الوثائق ،وال ُي�سمح
للباحثين باالطالع على ما في حيازته من
وثائق تاريخية.
وهكذا ف�إن ما نعرفه عن حرب  1967لي�س
م�ستقى من الوثائق الر�سمية للدولة �أو للجي�ش،
و�إنما ب�شكل رئي�سي وعلى الأغلب من مذكرات
قادة الجي�ش وال�ضباط والجنود الذين �شاركوا في
مما ن�شرته ال�صحف
هذه الحرب ،وب�شكل ثانوي ّ
عن الحرب مع ما اعترى هذه التقارير بال�ضرورة
من تحوير .والأنكى �أن نجد �أحد ه�ؤالء القادة،
عندما جل�س لكتابة مذكراته عن الحرب بعد
ع�شرة �أعوام ،ي�ضطر �إلى اال�ستعانة بم�صادر
�إ�سرائيلية لي�سترجع ما حدث لوحداته!! فالفريق
مرتجي الذي كان قائداً عام ًا للجبهة في �سيناء
يقول ب�ش�أن توقيت قرار االن�سحاب:

[ ]....االحتمال الكبير �أن تكون �أوامره
[االن�سحاب] قد �صدرت قبل ال�ساعة ال�سابعة
يقوي
م�ساء [يوم  6حزيران/يونيو] .والذي ّ
هذا االحتمال عندي �أني قر�أت [في] �أحد
المراجع الع�سكرية �أن العميد جافيت�ش قائد
القيادة الجنوبية للعدو الإ�سرائيلي و�صل
في ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م�ساء يوم 6
يونيو بطائرة هليكوبتر �إلى مقر مجموعة
العمليات ال�شمالية ــ قيادة تال ــ و�أخبر
قائد المجموعة ب�أنه علم من �أ�سرى الحرب
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الم�صريين �أن القيادة العامة الم�صرية
�أ�صدرت �أوامرها �إلى الجي�ش الم�صري
باالن�سحاب �إلى خط الدفاع الثاني27.
ال يمكن تخيل دليل �أقوى من هذا على فداحة
الهزيمة :قائد الجبهة الم�صرية ،عندما جل�س
لكتابة مذكراته بعد مرور �أكثر من ع�شرة �أعوام
على �أهم معركة �شارك فيها ،ال ي�ستطيع الوقوف
على واحدة من �أهم الحقائق الجوهرية عن
المعركة �سوى بالرجوع �إلى كتاب �أجنبي
ي�ست�شهد بروايات �أحد قادة العدو الذي كان
يحاربه.

جلنة ع�سكرية لكتابة التاريخ
مع ذلك ،هناك ا�ستثناء وحيد لغياب الوثائق
الأ�صلية المتعلقة بالحرب ،يتمثل في وثائق
تق�صي الحقائق الوارد ذكرها �آنف ًا .فهذه
لجنة ّ
اللجنة كانت بدورها جزءاً من لجنة �أو�سع ت�سمى
''لجنة �إعادة كتابة تاريخ م�صر'' التي �شكلها
الرئي�س �أنور ال�سادات في كانون الثاني/يناير
 ،1976وقد و�ضعت يدها على جميع وثائق ثورة
وعهد برئا�سة هذه
 23يوليو/تموز ُ .1952
اللجنة �إلى ح�سني مبارك ،نائب رئي�س
الجمهورية حينذاك ،لكن ح�سني مبارك ترك
رئا�سة اللجنة بعد ثالث جل�سات فقط ،وعهد بها
�إلى الدكتور �صبحي عبد الحكيم� ،أ�ستاذ
الجغرافيا ،ورئي�س مجل�س ال�شورى الحق ًا28.
�شكلت اللجن ُة لجن ًة فرعية ُتعنى بالنواحي
الع�سكرية ،وخ�صو�ص ًا بحرب حزيران/يونيو،
و�سجلت
وا�ستمعت الأخيرة �إلى كبار قادة الحرب
ّ
�شهاداتهم ،كما اطلعت على يوميات الحرب من
واقع �سجالت هيئة عمليات القوات الم�سلحة.
وكتب �أع�ضاء اللجنة الفرعية ،وكلهم ع�سكريون،
درا�سات من واقع الأوراق وال�سجالت الر�سمية
المحفوظة في وزارة الحربية/الدفاع عن
مجريات الحرب وتف�صيالتها ،ومن �ضمن تلك
الدرا�سات درا�سة بعنوان ''خطة ال�ضربة الجوية
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الإ�سرائيلية و�أ�سباب نجاحها و�آثارها'' بقلم اللواء
فكري الجندي� ،أحد �أع�ضاء اللجنة.
وعندما انتهت اللجنة الأم من �أعمالها ،وقبل
�إعالن ما انتهت �إليه من نتائج ،اغتيل ال�سادات
وتولى ح�سني مبارك الرئا�سة ،ومن وقتها لم
ن�سمع �شيئ ًا عن هذه اللجنة ،ولم نقر�أ نتائجها
التي ما زالت مدفونة .وفج�أة ومن دون مقدمات
ن�شرت دار الحرية ،وهي دار ن�شر خا�صة ،في �سنة
 ،1990بع�ض تقارير اللجنة الفرعية (اللجنة
الع�سكرية) في كتاب بعنوان'' :اعترافات قادة
حرب يونيو''29.
يت�ضمن الكتاب ال�صغير الحجم الذي ال
يتجاوز � 241صفحة معلومات �أكثر �أهمية من
مجلدات هيكل ب�صفحاتها الالنهائية� ،إذ ولأول
مرة تتاح لنا فر�صة االطالع على �شهادات خم�سة
من قادة الحرب هم :الفريق �أول محمد فوزي،
رئي�س الأركان؛ الفريق �أول محمد �صدقي محمود
قائد القوات الجوية؛ الفريق �أول عبد المح�سن
مرتجي ،قائد القوات البرية وقائد الجبهة؛ الفريق
�أنور القا�ضي ،رئي�س هيئة العمليات؛ اللواء عبد
ال�ستار �أمين ،مدير مكتب �شم�س بدران وزير
الحربية.
وعلى الرغم من �أهمية هذه ال�شهادات
وفرادتها ،ف�إنه يمكن ت�سجيل بع�ض النقاط
النقدية ب�ش�أن عمل اللجنة الفرعية كما ي�سجلها
هذا الكتاب الفريد ،ومثلما يظهر من التحقيقات
الم�سجلة فيه.
�أو ًال� ،أن هذه اللجنة لم تقم على ما يبدو
بعملها ب�صورة مهنية �أو جدية .فهذه لم تكن
لجنة م�ستقلة �أو محايدة تتوجه بنتائجها �إلى
الر�أي العام كي يقف على هول ما حدث
ويحا�سب الم�س�ؤولين على فداحة الهزيمة ،و�إنما
كانت لجنة رئا�سية �شكلها رئي�س الجمهورية
وقتها بزعم تقديم ر�ؤية مو�ضوعية �إلى تاريخ
م�صر المعا�صر ،لكن يبدو من المعلومات القليلة
المتاحة عنها �أنها كانت جزءاً من �صراع القوى
الخفي بين �أقطاب ال�سلطة في م�صر� ،أي الجي�ش
وال�شرطة والرئا�سة30.
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ثاني ًا ،يت�ضح من الجزء المن�شور �أن هذه
اللجنة لم تقم بعملها ب�شكل مهني� ،إذ كثيراً ما
كان ُيكتفى ب�أول �إجابة يتم الح�صول عليها من
القائد عن ال�س�ؤال المطروح من دون التدقيق
�ستجوب
الم
والمراجعة ،ومن دون مواجهة القائد ُ
َ
بحقائق ووقائع مغايرة لتلك التى �أدلى بها.
ثالث ًا ،والأكثر �أهمية� ،أنه في منا�سبات عدة
الم�ستجوبون
خالل ا إلدالء بتلك ال�شهادات ،كان
َ
ي�شيرون �إلى �سجل مكتوب محفوظ في وزارة
الدفاع .وهذه الإ�شارات العابرة تمثل م�ؤ�شراً �إلى
ال قائم ًا بجميع
�أن لدى وزارة الدفاع �سج ً
تف�صيالت حرب حزيران/يونيو ،بما في ذلك
ن�صو�ص البالغات ال�صادرة �إلى مختلف الوحدات
والتقارير اال�ستخباراتية و�سجالت وحدات
الجي�ش المتعددة.
وفي الواقع ،فنحن نعرف من كتاب �آخر ُن�شر
في �سنة � ،2003أن وزارة الدفاع لديها �أر�شيف
كامل عن حرب  ،1967كما عن غيرها من
حروب م�صر الحديثة .وم�ؤلف الكتاب ممدوح
�أني�س فتحي ،هو رئي�س �سابق لوحدة الدرا�سات
الع�سكرية واال�ستراتيجية في مركز الدرا�سات
ال�سيا�سية واال�ستراتيجية في �صحيفة ''الأهرام''،
كما �شغل من�صب الم�ست�شار ال�سيا�سي والإعالمي
لوزير الدفاع الم�صري ال�سابق .ويبدو �أنه نظراً
�إلى عالقاته بالم�ؤ�س�سة الع�سكرية الم�صرية
ا�ستطاع الح�صول على موافقة من وزير الدفاع
م ّكنته من االطالع على وثائق ومرا�سالت ر�سمية
م�صرية لم تتح لغيره من الباحثين قبله �أو
بعده31.
ويت�ضح من قراءة دقيقة لهوام�ش الكتاب
الغزيرة �أن في وزارة الدفاع الم�صرية وحدة
ا�سمها ''دار المحفوظات المركزية للقوات
الم�سلحة'' ،وفي تلك الدار كنوز من الوثائق
الفريدة البالغة الأهمية ،منها وثائق اللجنة
الفرعية لكتابة تاريخ الثورة الم�شار �إليها �أعاله،
ووثائق حرب اليمن خالل الفترة - 1962
 ،1967وبع�ض الأوراق الخا�صة بالرئي�س جمال
عبد النا�صر ،وبع�ض المذكرات ال�شخ�صية غير

المن�شورة لبع�ض الم�س�ؤولين الذين �شاركوا في
الأحداث .على �أن �أهم ما تحتويه هذه الدار هي
المكاتبات الر�سمية للجي�ش في �أثناء العمليات
القتالية ،ومنها :تقارير المعلومات الأ�سبوعية
للفترة من  8كانون الثاني/يناير� 1967إلى 31
كانون الأول/دي�سمبر 1967؛ يوميات
اال�ستخبارات الحربية عن الفترة من � 14أيار/
مايو � 1967إلى  10حزيران/يونيو 1967؛
تقارير اال�ستخبارات العامة من � 4أيار/مايو
� 1967إلى  22حزيران/يونيو 1967؛ �سجالت
�سير الحوادث اليومية؛ وثائق واردة من �إدارة
الق�ضاء الع�سكري ( 708ورقات) خا�صة
بمحاكمة كل من الوزير ال�سابق �شم�س بدران
والفريق �أول متقاعد �صدقي محمود واللواء
متقاعد �صدقي الغول؛ وثائق ق�ضية قلب نظام
الحكم بزعامة عبد الحكيم عامر للفترة من 18
�أيلول�/سبتمبر � 1967إلى � 2آذار/مار�س 1968
( 363ورقة)؛ مذكرة �صادرة عن مدير
اال�ستخبارات الحربية �إلى القائد العام للقوات
الم�سلحة عن �أ�سباب النك�سة م�ؤرخة في 18
حزيران/يونيو 1967؛ وغيرها كثير وكثير.

معركتنا احلقيقية
يقول �صالح الدين الحديدي الذي تر�أ�س
الحق ًا المحكمة التي حاكمت قادة �سالح الطيران،
في مذكراته التي يع ّلق فيها على اال�شتباكات
البرية في �أثناء الحرب:

� ّأما عن اال�شتباكات البرية التي بد�أت مبا�شرة
في �سيناء بعد خروج الطيران من المعركة...
فلم يكن لي �شرف اال�شتراك فيها بالقدر الذي
يم ّكنني من و�ضع ال�صورة التف�صيلية �أمام
القارئ ...ومع ذلك ف�إن مرحلة اال�شتباكات
هذه ُتعتبر من �أ�سهل الأعمال التي يمكن
ت�سجيلها تاريخي ًا بمعرفة الجهات الر�سمية
الم�س�ؤولة� ،إذ �إن وثائقها ال �شك محفوظة في
القيادة العامة للقوات الم�سلحة ،وهي ال بد
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�ستتولى في يوم من الأيام �إ�صدار التاريخ
الر�سمي لهذه الفترة معتمدة على �سجالت
يدون فيها كل الأحداث التي
الحرب التي َّ
وقعت ،والقرارات التي ا ُّتخذت ك�إجراء حتمي
وروتيني .وقد يكون في تحليل هذه الأحداث
والقرارات اختالف في ر�أي الباحثين عن
دوافعها �أو في تقرير نتائجهاّ � .أما كونها قد
وقعت فع ًال فال ينبغي �أن يكون هناك خالف
حوله32.
�إذاً� ،إن الوثائق موجودة .الجي�ش الم�صري يمتلك
وثائق كاملة ،ودقيقة ،ومفهر�سة ،ومرتبة ،عن
تف�صيالت هزيمة  1967كلها ،وهذه الوثائق
محفوظة بعناية في وحدة ا�سمها ''دار
المحفوظات المركزية للقوات الم�سلحة'' .لكن،
وعلى الرغم من القيمة التاريخية الفريدة لهذه
الوثائق ،ف�إنها محجوبة ع ّنا كم�ؤرخين،
وكمواطنين ،وال ُي�سمح باالطالع عليها �إ ّال
للع�سكريين.
تلك �إذاً هي معركتنا الحقيقية التي يجب
خو�ضها اليوم :الإ�صرار على ح ّقنا في االطالع
على وثائق حرب  67التي ال يزال الجي�ش
ُيخفيها ،وال ي�سمح لأحد باالطالع عليها.
لماذا نطالب باالطالع على هذه الوثائق؟
لي�س لأنها وا�ضحة �أو لأنها �ستقدم لنا الحقيقة
كاملة ال لب�س فيها ،و�إنما بب�ساطة لأنها �ستوفر
بع�ض التف�صيالت المهمة الغائبة عنا حتى
اليوم ،والتي ربما تم ّكننا من بناء �سردية محكمة
عما جرى في حرب حزيران/يونيو .فنحن،
ّ
بب�ساطة ،وعلى الرغم من مرور ن�صف قرن على
تلك الأيام ال�سوداء ،ال نملك �إ ّال افترا�ضات
وت�سا�ؤالت وادعاءات غير م�شفوعة ب�أهم و�أب�سط
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المعلومات ،وما زلنا نت�ساءل عن حقائق ووقائع،
عالوة على اختالفنا في الر�ؤى والتف�سيرات
والتحليالت.
من ح ّقنا �أن نقر�أ وثائق و�أوراق جي�شنا ،ومن
واجبنا �أن نطالب ب�أن نعرف ما حدث في �سنة
 ،1967ووحده االطالع على الوثائق الر�سمية
�سيتيح لنا �إنتاج �سردية يمكن بعدها كم�ؤرخين
�أن نختلف ب�ش�أنها.
لكن الأهم هو �أن االطالع على هذه الوثائق
�سيثبت وي�ؤكد حقنا لي�س فقط في قراءة م�صادر
تاريخ وطننا ،بل �أي�ض ًا في م�ساءلة �أولئك الذين
كانوا م�س�ؤولين عن �أكبر هزيمة كارثية في
تاريخنا الحديث.
�إن �إتاحة الوثائق التاريخية لي�س مجرد
و�سيلة لمعرفة التاريخ ،بل هي غاية في حد
ذاتها �أي�ض ًا ،وهذه الغاية هي مبد�أ ال�شفافية
والم�ساءلة .ال �شك في ذهني في �أن الزمرة
الع�سكرية التي تحكمنا منذ �أكثر من  65عام ًا
تعرف هذا تمام ًا وتدرك خطورة ال�سماح لل�شعب
بم�ساءلة قادته؛ �إن ال�سماح لنا باالطالع على
الوثائق التاريخية يعني بالن�سبة �إليهم التخلي
عن احتكارهم لكتابة التاريخ ،والأكثر خطورة
من ذلك� ،أنه يمثل �سابقة جدية هي ممار�سة
النا�س لح ّقهم في محا�سبة قادتهم.
بالتالي ،ف�إن الن�ضال من �أجل االطالع على
وثائق حرب  1967لي�س مجرد ن�ضال يتعلق
بكتابة التاريخ ،بل �إنه قبل �أي �شيء �آخر ،ن�ضال
ب�ش�أن المواطنة والم�ساءلة �أي�ض ًا ،لأنه بمجرد
ا إل�صرار على هذه الحقوق يمكننا �أن نتخل�ص
من هذه الع�صابة الفا�سدة من الجنراالت عديمي
الكفاءة الذين كانوا ال�سبب الرئي�سي في هزائمنا
الم�ستمرة على امتداد �أكثر من ن�صف قرن.
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