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حزيران بال قتال

طالل عوكل*

كيف �سقطت غزة بال قتال

ال�س�ؤال 
حرب خالل  غزة،  قطاع  في  الأو�ساع  لمجريات  الي�مية  التف�سيالت   عن 

5 حزيران/ي�ني� 1967، يعتريه كثير من الن�اق�ص، وربما عدم الدقة. والأ�سباب 

تع�د اإلى �سع�بة ال��س�ل اإلى المعل�مة ب�سبب محدودية ال��سائل، اإذ كان المذياع القديم الأ�سبه 

''فل�سطين''  الحال، ف�ساًل عن جريدة  مي�س�ري  القليل من  لدى  المت�فرة  ال��سيلة  بال�سندوق ه� 

تكلفة  وارتفاع  العامة  النقل  و�سائل  ال�سريع، وعن محدودية  الخبر  نقل  و�سائل  اإلى  تفتقر  التي 

ا�ستخدامها قيا�سًا بم�ست�ى المعي�سة، واأي�سًا غياب الحاجة اإلى النتقال من مكان اإلى اآخر في 

قطاع غزة المعروف بمحدودية م�ساحته. والنا�ص في قطاع غزة ل يثق�ن بالأخبار التي كان 

ينقلها رادي� اإ�سرائيل، وثقتهم تكاد تك�ن عمياء بمذيع اإذاعة ''�س�ت العرب'' ال�سهير اأحمد �سعيد 

الذي كان �س�ته الجه�ري يقدم �س�رة مغايرة لما تقدمه الإذاعة الإ�سرائيلية، ولما كان عليه 

ال�اقع فيما يتعلق بمجريات الحرب.

تن�سح  التي  �سعيد  اأحمد  جملة  يتذكرون  الفترة  تلك  عا�سروا  ن 
ّ
مم القطاع  �سكان  يزال  ول 

بالثقة حين كان يق�ل: ''�سنلقيهم في البحر، ونطعمهم لأ�سماكه''، ف�سكان قطاع غزة، و70% منهم 

من الالجئين، لم ت�ساورهم ال�سك�ك ول للحظة واحدة، في اأن العرب �سينت�سرون على اإ�سرائيل، 

واأن كاًل منهم �سيع�د اإلى بيته ومزرعته.

الأو�ساع الع�سكرية ع�سية احلرب

قطاع غزة المحدود الم�ساحة )40 كم ط�ًل، ومت��سط 9 كم عر�سًا(، كان خاليًا تقريبًا من 

العام.  الحاكم  جانب  اإلى  والم�ست�سارين  ال�سباط  بع�ص  من  اإّل  الم�سري،  الع�سكري  ال�ج�د 

فال�ج�د الع�سكري لم يتجاوز ب�سعة اآلف من المتط�عين في ق�ة حر�ص حدود فل�سطينية ت�سكلت 

''ك 48''،  بـ  اإليها  رمز 
ُ
ي التي كان  الفدائيين  ال�سرطة، وكتيبة  في �سنة 1954، وب�سع مئات من 

والتي �سّكلها م�سطفى حافظ في �سنة 1955، ول يتجاوز عدد اأفرادها ب�سع مئات، وكانت تق�م 

ت�سليح  ا 
ّ
اأم  .1948 �سنة  منذ  المحتلة  فل�سطين  داخل  محدودة  وقتالية  ا�ستخباراتية  بعمليات 

كتيبة الفدائيين فكان عبارة عن ر�سا�ص ب�ر �سعيد )كارل� غ��ستاف(، بينما كان ت�سليح الجي�ص 

* كاتب فل�سطيني.
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ِرن اإنجليزي.
ْ
ِتن اإنجليزي، وب

ْ
عبارة عن مجم�عة اأ�سلحة فردية خفيفة تتك�ن من بندقية اإنجليزية، و�س

بعد اإعالن تاأ�سي�ص منظمة التحرير الفل�سطينية، واإعالن فتح باب التط�ع، اأُدخلت اأ�سلحة جديدة من 

بنادق الكال�سينك�ف، وبندقية ت�سيكية ن�سف اآلية ور�سا�ص غرين�ف، وعدد قليل من ر�سا�سات الدو�سكا، 

خم�ص  من  اأكثر  الأرجح  على  منها  ي�جد  يكن  فلم  الآليات  ا 
ّ
اأم الهاون.  مدافع  من  محدود  اآخر  وعدد 

دبابات من ن�ع ''تي 54''، واأذكر ذلك لأنني �ساهدت واحدة منها، وهي ترب�ص من دون حراك و�سط 

ب�ساتين البرتقال �سرقي منطقة جباليا.

حالة ال�سكان املعنوية

اإذ ت�افد مئات، بل اآلف ال�سباب،  قبل اندلع الحرب باأ�سابيع قليلة، بدا قطاع غزة كخلية النمل، 

على مراكز التط�ع، من دون اأن يك�ن لدى ال�سلطات اإمكان لال�ستيعاب ب�سبب �سعف البنية الع�سكرية، 

وقّلة ال�سالح، ومحدودية الإمكانات التدريبية.

المراكز المكلفة ا�ستقبال المندفعين نح� التط�ع، كانت تحمل مئات ال�سباب في �ساحنات مك�س�فة 

اإلى بع�ص الم�اقع الع�سكرية المتقدمة لحفر الخنادق، مع اأن ه�ؤلء لم يالحظ�ا وج�د ت�سكيالت ت�سير 

اإلى اأن هناك جي�سًا، ومظاهر ع�سكرية تدل على اإمكان الت�سدي لعدوان محتمل. الحما�سة وحدها كانت 

ت�سيطر على الغّزيين الذين كان�ا م�ستعدين للت�سدي ب��سائل بدائية، كما حدث في ب�ر �سعيد وال�س�ي�ص 

خالل العدوان الثالثي على م�سر في �سنة 1956.

غير اأن �سعف المظاهر الع�سكرية القتالية لم ينل من ثقة النا�ص بنظام الرئي�ص الراحل عبد النا�سر 

اإ�سرائيل وقدراتها الع�سكرية؛ كان  الذي حظي ب�سعبية طاغية في القطاع، في مقابل ا�ست�سغار ل�ساأن 

ل�سان حال النا�ص يق�ل: من اأين لثالثة ملي�ن يه�دي اأن ينت�سروا على اأكثر من مئة ملي�ن عربي؟ بدت 

هذه المعادلة كاأنها بع�ص من زمن حروب ال�سيف والرمح، واإقرار بتاريخ غابر يعتز به الفل�سطيني�ن 

كما العرب بما�ٍص تليد، ل ت�ساورهم ال�سك�ك في �سحته.

يوميات احلرب

فجر الثنين الخام�ص من حزيران/ي�ني� 1967، بادرت اإ�سرائيل اإلى �سن غارات ج�ية مكثفة على 

الطائرات،  ع�سرات  ودمرت  الم�سرية،  الج�ي  الدفاع  واأ�سلحة  ال�س�اريخ،  وق�اعد  الج�ية  الق�اعد 

القيادة الم�سرية من ه�ل ال�سربة،  اأن ت�ستفيق   بع�ص ال�قت قبل 
ّ
المدفعية وال�س�اريخ. مر ومراب�ص 

ت�ستطيع  تكاد  النف�ص، ل  دفاع عن  العربية في حالة  الجي��ص  تكبدتها وجعلت  التي  الخ�سائر  وحجم 

لملمة �سف�فها، واتخاذ و�سعية ال�ستباك الفاعل.

على اأن النا�ص في قطاع غزة لم يقف�ا على هذه التف�سيالت المرعبة، اإذ ظل اأحمد �سعيد ي�سدح بلغة 

ة باإ�سرائيل. الأو�ساع في قطاع غزة بدت هادئة اإلى حد كبير، 
ّ
المنت�سر والقادر على اإلحاق هزيمة مر

الدبابات  اإ�سرائيل  فيه  ا�ستخدمت  عدوان  رد  على  القدرة  تملك  ل  الم�ج�دة  الفل�سطينية  فالق�ات 

والمدفعية الثقيلة، وخالل الأيام الأولى �ساهد النا�ص عدداً قلياًل من طائرات الم�ستير الإ�سرائيلية، وهي 

في طريقها اإلى القيام بهجمات قتالية في �سيناء. وخالل الأيام التي ا�ستغرقتها الحرب، لم يظهر في 

�سماء قطاع غزة �س�ى طائرة هليك�بتر واحدة، حلقت على عل� منخف�ص في �سمال قطاع غزة، الأمر 

ل  الفل�سطيني  التحرير  جي�ص  حيازة  في  الم�ج�دة  الأ�سلحة  اأن  تمامًا  تعرف  اإ�سرائيل  اأن  يعني  الذي 
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اأفراد ال�سرطة الفل�سطينية، وكنت  اأحد  ت�ستطيع التعامل حتى مع مروحية على م�ست�ى منخف�ص جداً. 

النار،  اإطالق   على 
ّ
اإلى جانبه، رفع م�سد�سه، واأطلق ب�سع طلقات على المروحية، لكن طاقمها لم يرد

ل م�ا�سلة طريقه من دون اأن ي�سعر ب�ج�د اأي تهديد. لي�ص لل�سبية الذين تجمع�ا ح�ل ال�سرطي  وف�سّ

العالية  المعن�ية  والروح  الحما�سة  لكن  لعبة،  من  اأكثر  لي�ص  الم�سد�ص  باأن  يعرف�ا  اأن  بينهم،  واأنا 

جعلتهما ي�سعرون بالكبرياء، وب�سيء من ن�س�ة الن�سر الذي ظل اأحمد �سعيد يب�سرهم به.

ال�ستباكات التي وقعت بين جن�د جي�ص التحرير والق�ات الإ�سرائيلية كانت محدودة، والأهم منها 

ما وقع على دوار خان ي�ن�ص، على الطريق العام الذي يربط �سمال القطاع بجن�به، وعلى تلة المنطار، 

وهي تقع �سرقي ميدنة غزة وت�سرف على مح�ر ناحال ع�ز الذي يقع �سرق خط الهدنة، وم�قع الب�لي�ص 

الحربي ويقع �سمالي مدينة غزة، وبالقرب من وادي غزة.

في كل من هذه الم�اقع الثالثة، كان ثمة �ساهد عيان، من اأقربائي، روى ما وقع.

على دوار خان ي�ن�ص كانت الق�ة الفل�سطينية محدودة العدد والعدة، وكان اأفرادها يتح�سن�ن في 

خنادق قام�ا بحفرها بم�ساعدة ال�سباب قبل الحرب. على الطريق العام تقدمت دبابات اإ�سرائيلية كانت 

خنادقهم  من  ويخرج�ن  الفخ،  في  يقع�ن  الجن�د  كاد  للتم�يه.  محاولة  في  الجزائري،  العلم  تحمل 

ل�ستقبالها، غير اأن اأحدهم �سمع اأحد الجن�د وه� يتحدث باللغة العبرية عبر الال�سلكي، ففتح�ا عليها 

نيران ر�سا�ساتهم الخفيفة. تراجعت الدبابات م�سافة لي�ست بعيدة ثم عادت تفتح نيران مدافعها على 

ن كان�ا في الم�قع، الأمر الذي اأدى اإلى ا�ستباك محدود ا�سطرت معه الق�ة الفل�سطينية اإلى الن�سحاب 
َ
م

واإخالء الم�قع.

في تلة المنطار، كان الجي�ص الفل�سطيني يملك مدفع هاون؛ وبعد اأن اأطلق ب�سع قذائف على هدف 

ا�ستباك  يحدث  اأن  دون  من  المعركة  انتهت  الإ�سرائيلي،  الجي�ص  اأطلقها  قذائف  على  ورداً  مرئي،  غير 

الت�سليحية  الإمكانات  للمدافعين  تت�فر  اأن  دون  ومن  محم�لة،  كانت  الإ�سرائيلية  الق�ة  لأن  مبا�سر، 

القادرة على التعامل معها.

الأمر لم يختلف على مح�ر الب�لي�ص الحربي، اإذ تقدمت الق�ات الإ�سرائيلية بالدبابات، ولم يت�سّن 

لجن�د جي�ص التحرير التعامل معها.

نالحظ في م�اقع ال�ستباك كلها اأن جي�ص التحرير الفل�سطيني لم يكن يملك اأ�سلحة م�سادة للدروع. 

وبالمح�سلة فاإن قطاع غزة �سقط ع�سكريًا من دون اأي مقاومة حقيقية ُتذكر، اأو ا�ستباكات ذات تاأثير 

في الق�ات الإ�سرائيلية التي تقدمت لحتالله، بعد اأن قامت الق�ات الإ�سرائيلية ب�سرب م�اقع الجي�ص 

الم�سري، وتقدمت ب�سرعة في �سحراء �سيناء.

تف�سيالت �سغرية

لي �سديق يكبرني بعام واحد، كان قد ا�ستلم بندقية ن�سف اآلية، مع مجم�عة من �سباب المنطقة. 

م�قع الخدمة كان يفتر�ص اأنه غربي مدينة غزة، حيث يقع مركز التم�ين التابع ل�كالة الأمم المتحدة 

لغ�ث وت�سغيل الالجئين الفل�سطينيين في ال�سرق الأدنى )الأونروا(، وعلى م�سافة ل تتجاوز 100 متر 

عن �ساطئ البحر.

كي  غزة،  مدينة  و�سط  فل�سطين،  مدر�سة  اإلى  للحرب،  الأول  الي�م  في  ذهب�ا  ومجم�عته  اأنه  يق�ل 

اأنهم قابل�ا عميداً م�سريًا يلب�ص جالبية بي�ساء ويجل�ص خلف طاولة،  يح�سل�ا على ذخيرة، وي�سيف 

فاأخذوا حاجتهم منه، ثم عادوا اإلى حيث يفتر�ص اأن يك�ن م�قع خدمتهم.
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اإ�سرائيلية تتحرك في  اإلى وج�د دبابات  اإلى المكان فاإذا باأحدهم يلفت انتباهنا  ويتابع: و�سلنا 

ال�سارع العام، فتفرقنا وعدنا اإلى منازلنا.

والجن�د،  ال�سباط  من  كثيراً  اأن  ال�ا�سح  من  م�سر.  نح�  المراكب  عبر  غادروا  التالي  الي�م  وفي 

وحتى بع�ص المدنيين، هرب�ا من القطاع عبر البحر، فقد كانت �سيناء م�سرح حرب، وثمة مخاطر من 

اجتياز م�سافة ط�يلة في ال�سحراء، ف�سالً عن اأن البحر كان اأكثر اأمناً، اإذ خلت ال�س�احل من وج�د قطع 

حربية اإ�سرائيلية، ولم يكن من داٍع ع�سكري ل�ج�دها على �س�اطىء القطاع.

�سهادة �سخ�سية

كنت في ال�سابعة ع�سرة من العمر حين وقعت الحرب، واأ�سكن في مخيم جباليا لالجئين. ومع اأنني 

اأنهيت ال�سف الحادي ع�سر، ومن الم�اظبين على الدرا�سة، اإّل اإنني مثل اأبناء جيلي، لم نكن نملك من 

المعارف عن الحياة والعالم الخارجي، عالم ما بعد غزة، اأي �سيء. فعلى �سبيل المثال، لم نكن نعرف 

عن وج�د �سيء ا�سمه الكهرباء، اأو مثاًل اأن الإن�سان في بلده يملك ج�از �سفر. اإمكانات الت�ا�سل حتى 

مع المجتمع المحلي كانت محدودة بالت�سال ال�سخ�سي المبا�سر، اأو من خالل ما تتناقله الأل�سن، من 

دون اأن يك�ن لذلك اأي اأثر في تنمية المعارف.

وطافح  مت�تر  العام  المناخ  اأن  با�ستثناء  عاديًا،  ي�مًا  ــ  الحرب  وقعت  حين  ــ  الثنين  ي�م  كان 

بالحما�سة بعد اأن �سمعنا ما تتناقله الأل�سن عن وق�ع الحرب من دون اأن ن�سعر بها.

في الي�م التالي اأخذتني الحمية مع �سديق من الجيران، للذهاب اإلى حي الزيت�ن في مدينة غزة، 

لالطمئنان عن عمي الذي ي�سكن مع عائلته هناك. لم نكن نملك اأي و�سيلة لل��س�ل، اأو اأي اإمكان مادي، 

فذهبنا عبر الب�ساتين التي نعرفها جيداً ك�ننا نق�سي معظم اأوقاتنا خارج الدرا�سة في �س�ارعها وبين 

اأح�سانها.

الم�سافة التي كان علينا بل�غها ل تزيد على خم�سة كيل�مترات، لكنها ا�ستغرقت ي�مين كاملين من 

وعندما  ندر،  ما  اإّل  للب�سر  حركة  اأي  من  خالية  والب�ساتين  ال�س�ارع  كانت  هدفنا.  اإلى  ن�سل  اأن  دون 

نار  اإطالق  اأ�س�ات  ن�سمع  بداأنا  تقريبًا،  الم�سافة  منت�سف  في  تقع  وهي  المحطة،  منطقة  اإلى  و�سلنا 

ي ال�سجاعية والزيت�ن.
ّ
متفرقة. �ساألنا بع�ص �سكان المنطقة، فحذرونا من اأن اليه�د و�سل�ا اإلى حي

ب�ساتين  اأحد  الظالم، ونحن في  الر�سا�ص. حّل  اأ�س�ات  ب�سبب  الع�دة  اأو  التقدم  كان �سعبًا علينا 

لكننا  المنطقة،  يم�ّسط  �سرع  الإ�سرائيلي  الجي�ص  كاأن  تقترب  النار  اإطالق  اأ�س�ات  وكانت  البرتقال، 

ب�ساتين  في  بع�سهم  يختبئ  الذين  الفارين  الجن�د  وتخ�يف  مالحقة  بهدف  كان  هذا  اأن  اكت�سفنا 

اأنا في غرفة م�سخة المياه، وفي ال�سباح 
ّ
المنطقة. مكثنا الليلة بط�لها عند ناط�ر الب�ستان الذي خب

قررنا الع�دة.

في الطريق اإلى جباليا، اأخذنا ن�سمع اأ�س�ات انفجارات �سخمة ت�سدر عن ق�سف مدفعي للمخيم. 

قابلنا �سخ�سًا قادمًا من اأطراف المخيم، وقال حين �ساألناه اإن المخيم كله تم تدميره. لم يكن اأمامنا 

اإلى المخيم، فالم�ت مع الجماعة رحمة، ولأن الأف�سل اأن تربط م�سيرنا  خيار �س�ى اأن نقرر الع�دة 

بم�سير عائالتنا واأهلنا.

الرحلة،  انتهت  اإلى ج�ارها.  التي تقع بي�تنا  الأونروا  اإلى مدار�ص  الب�ساتين، وو�سلنا  ت�سللنا بين 

 بيتًا واحداً مدمراً. 
َ
لنجد اأنف�سنا في �س�ارع المخيم، وف�جئنا حين راأينا اأن البي�ت على حالها، اإذ لم نر

وفي وقت لحق عرفنا اأن عدداً قلياًل من البي�ت اأ�سابته القذائف، فهدف الق�سف كان اإدخال الرعب 
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في نف��ص النا�ص تمهيداً لدخ�ل الجي�ص الإ�سرائيلي.

، وكانت الفرحة 
ّ
ظن اأهل البيت المجتمع�ن قلقًا ب�ساأني، اأنني ا�ست�سهدت، اأو اأن اليه�د قب�س�ا علي

ار خان ي�ن�ص 
ّ
ل ت��سف، وخ�س��سًا اأن اأخي الأكبر عاد ه� الآخر، وكان جنديًا متط�عًا في م�قع دو

الذي خا�ص ال�ستباك.

المخيم،  في  الإ�سرائيلية  الع�سكرية  الآليات  انت�سرت  للحرب،  الخام�ص  الي�م  اأي  الجمعة،  ي�م  في 

عرف 
ُ
ي فيما  التجمع  ف�ق،  وما  عامًا   16 عمر  من  الرجال  من  تطلب  ال�س�ت،  مكبرات  عبر  وراحت 

عملية  انتهت  اأن  وبعد  اله�اء،  في  الر�سا�ص  اإطالق  يت�قف  لم  المخيم.  و�سط  را�سد''  اأب�  بـ ''ج�رة 

بت�سليم  والجن�د  الفدائيين  الغفير، مطالبًا  الجمع  ال�س�ت،  عبر مكبرات  الجن�د  اأحد  التجميع، خاطب 

ن ل ي�سّلم�ن اأنف�سهم من المطل�بين، لكن 
َ
اأنف�سهم. النداء كان يطلب من النا�ص اأي�سًا العتراف على م

اأحداً لم ي�سّلم نف�سه، ولم يعترف على اآخر.

في تلك الأثناء كانت دوريات راجلة للجي�ص الإ�سرائيلي تق�م بتفتي�ص المنازل بيتًا بيتًا بحثًا عن 

ال�سالح، وعن الذين لم ي�ستجيب�ا لنداء مكبرات ال�س�ت. وبعد �ساعات طلب المكّلف بنقل الأوامر عبر 

مكبرات ال�س�ت من الجميع الع�دة اإلى بي�تهم، وعدم الخروج منها، معلنًا فر�ص حظر التج�ل. كانت 

حال المناطق الأُخرى م�سابهة لحال مخيم جباليا، اإذ ُطلب من الرجال التجمع في اأماكن معينة ل�سماع 

الأوامر نف�سها.

من  الحاجات  بع�ص  كجلب  للحركة،  محدودة  �ساعات  يتخللـها  لأيام  التج�ل  حظر  نظام  ا�ستمر 

عامة،  وكانت  ال�كالة،  اأن�ساأتها  التي  المياه  �سنابير  من  جرارهن  ملء  من  الن�ساء  تمكين  اأو  ال�س�ق، 

مثلما هي الحال بالن�سبة اإلى المراحي�ص التي كانت هي الأُخرى عامة، اإذ كان يخ�س�ص في كل حارة 

واحد للرجال، واآخر للن�ساء.

في تلك الأثناء، اأقام الحاكم الع�سكري الإ�سرائيلي في مقر الحاكم الع�سكري العام في قطاع غزة، 

والذي ه� الي�م مقر المجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني.

هكذا انتهى الأمر باحتالل قطاع غزة، لتبداأ مرحلة جديدة من المقاومة ال�سعبية التي جعلت الجي�ص 

الإ�سرائيلي يكرر فر�ص نظام حظر التج�ل مرات ومرات. وبطبيعة الحال لم تكن اأيام حظر التج�ل من 

عن  معل�مات  لديها  تت�فر  ن 
َ
م واعتقال  البي�ت،  بع�ص  على  الجي�ص  من  للدوريات  اإغارات  دون 

ن�ساطاتهم، وفي كثير من المرات كان الجن�د يعبث�ن باأثاث البي�ت، ويتعامل�ن بفظاظة مع الن�ساء 

والأطفال. 


