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ت�ستقطب م�ساركة اآالف المتطوعين لم 

من الخارج ''ماحال'' في العمليات 

الع�سكرية ال�سهيونية التي ُنّفذت خالل 

حرب 1948، اهتمامًا نقديًا كافيًا. 

فهوؤالء المتطوعون تاألفوا ب�سورة اأ�سا�سية 

من محاربين ناطقين باللغة االإنجليزية، 

وكانوا �ساركوا في القتال في الحرب 

العالمية الثانية، وقد جّندتهم الحركة 

ال�سهيونية في الغرب نظراً اإلى خبرتهم في 

اخت�سا�سات كانت بحاجة اإليها مثل �سالح 

عة والقتال الجوي،  المدفعية والحرب المدرَّ

وفاقت اأهميتهم في المجهود الع�سكري 

اأعدادهم اإلى حد كبير. وتدر�س هذه المقالة 

انخراطهم من منظار ال�سياق التاريخي 

االأو�سع للدعم الغربي للم�سروع ال�سهيوني، 

وتبحث في الدور الذي مار�سوه داخل 

منظمة الهاغاناه ال�سهيونية والجي�س 

االإ�سرائيلي )وال �سيما في الوحدات الجوية 

والمدرعة( في العمليات التي اأّدت اإلى 

تهجير الفل�سطينيين بالو�سائل العنفية.

دان فريمان ــ مالوي

''ماحال'' وطرد الفل�ضطينيين من اأر�ضهم

في �سنة 1948، توجه اآالف المتطوعين 

من البالد التي يقيمون فيها اإلى فل�سطين 

للم�ساركة في العمليات الع�سكرية 

ال�سهيونية. وهناك عدة روايات عن 

م�ساركتهم، بيد اأن �سجّل اأولئك المقاتلين 

طَلق عليهم ر�سميًا ا�سم 
ُ
ال�سهيونيين الذين ي

''ماحال'' )االأحرف االأولى من ا�سمهم  

الكامل بالعبرية: ِمْتَنْدفي حوت�س 

ف 
ّ
ر

ُ
الآَِرْت�س/''متطوعون من الخارج''( ح

خدمة للتاأريخ ال�سهيوني التقليدي. 

رون ب�سورة عامة 
َّ
�سو

ُ
فمجّندو ''ماحال'' ي

على اأنهم ''اأبطال من�سيون''، مثلما ي�سفهم 

الموؤرخ ديفيد بركو�سون في كتابه ''الجي�س 

  كما اأن بنيامين نتنياهو، وفي 
1
ي''،

ّ
ال�سر

توطئة كتبها لدرا�سة ُن�سرت لمنا�سبة 

احتفاالت اليوبيل الذهبي في اإ�سرائيل في 

�سنة 1998، يثني على ''الم�ساهمة في 

الن�سال من اأجل الحرية'' التي قّدمها 

  وي�سرح وا�سعو تلك 
2
مقاتلو ''ماحال''.

الدرا�سة اأنه ''بالن�سبة اإلى هوؤالء، فاإن اليهود 

  عالوة على اأن 
3
هم وحدهم اأ�سحاب الحق''،

المذكرات العديدة التي كتبها مقاتلون 

متطوعون باأنف�سهم ت�سدد على البطوالت في 

  ويخت�سر يت�سحاق 
4
خدمة ق�سية عادلة.

رابين، في التوطئة التي كتبها الأحد تلك 

المجلدات، الرواية المعتمدة فيقول: ''اإن 

الم�ساهمة التي قّدمتها هذه المجموعة 

النكبة جمدداً

* طالب دكتوراه في �سيا�سة ال�سرق االأو�سط في 
جامعة اإك�ستر، ومنت�سب اإلى المركز االأوروبي 

للدرا�سات الفل�سطينية في الجامعة.

 Journal of Palestine Studies 158, :الم�ضدر **
vol. XL, no. 2 (Winter 2011), pp. 43-61.

ترجمة: ن�سرين نا�سر.



073 الملف

في نظر الفل�سطينيين الذين عا�سوها، واأدت اإلى 

تهجير نحو 750.000 منهم من منازلهم. وكان 

التطهير االإثني الوا�سع النطاق من اأبرز �سماتها، 

وهو واقع موؤلم تفاقم اأكثر فاأكثر بفعل االإنكار 

اء االحتفاالت التي اأحاطت 
ّ
والت�سليل، وحتى جر

به منذ حدوثه. وفي �سوء ما تقّدم، فاإن هذه 

12
المقالة تعيد النظر في �سجل مجّندي ''ماحال''.

�ضيا�ضة الإكراه وركائزها الدولية

�سعت المنظمة ال�سهيونية العالمية، منذ 

تاأ�سي�سها في �سنة 1897، لتحقيق اأطماعها في 

فل�سطين عن طريق الن�ساط التنظيمي في اأوروبا 

ب اال�ستراتيجي من 
ّ
واأميركا ال�سمالية، والتقر

القوى االإمبريالية الكبرى في ذلك الوقت. 

وحققت هذه المقاربة نجاحًا باهراً خالل 

الحرب العالمية االأولى عندما ح�سلت الحركة 

ال�سهيونية على رعاية بريطانية الإن�ساء ''وطن 

قومي'' لليهود في فل�سطين، وقد اكت�سبت هذه 

الرعاية زخمًا بفعل االحتالل البريطاني 

لفل�سطين خالل الحرب، واأ�سبحت الحقًا جزءاً 

من الحكم البريطاني على فل�سطين بموجب 

ته ع�سبة االأمم. ومع نمو اال�ستيطان 
ّ
انتداب اأقر

اليهودي ال�سابق الإن�ساء الدولة )اليي�سوف( خالل 

مرحلة االنتداب البريطاني )1922 - 1948(، 

انتقل مركز �سنع القرار ال�سهيوني بالتدريج من 

اأوروبا اإلى فل�سطين، فتراجعت رئا�سة حاييم 

وايزمان للمنظمة ال�سهيونية العالمية التي 

كانت تتخذ من لندن مقراً لها اأمام قيادة دافيد 

بن ــ غوريون التي كانت تتمركز ب�سورة 

  اإاّل اإن قوة اليي�سوف، 
13

اأ�سا�سية ''في الميدان''،

على ال�سعيد الع�سكري، وفي مختلف ال�سعد 

االأُخرى، ظلت تعتمد اإلى حد كبير جداً على 

الدعم الدولي.

وكانت االأموال التي تر�سلها المنظمات 

الغربية التابعة للمنظمة ال�سهيونية العالمية ــ 

وال �سيما موؤ�س�سة ''النداء الفل�سطيني الموحد'' 

ر ف�ساًل مجيداً  ال�سغيرة من الرجال والن�ساء ُت�سطِّ

5
في ق�سة ن�سال اإ�سرائيل من اأجل الحرية.''

وتختلف التقديرات ب�ساأن اأعداد متطوعي 

''ماحال'' الذين توزعوا عبر الوحدات المتعددة 

في القوات ال�سهيونية، فقد قّدر اإح�ساء 

اإ�سرائيلي اأولي عددهم بـ 2400 متطوع، غير اأنه 

االآن يجزم اأن هذا الرقم هو اأقل من العدد 

  وفي الواقع، فاإن بركو�سون يوؤّكد اأنه 
6
الفعلي.

كان هناك ''ما يزيد على 5000 متطوع اأجنبي 

خدموا في القوات االإ�سرائيلية''، كما اأن ِبني 

موري�س يذكر تقديرات تتحدث عن عدد ''يفوق 

  واعتبرت درا�سة موجزة 
7
4000 متطوع.''

ن�سرتها وزارة التربية والتعليم االإ�سرائيلية في 

  
8
�سنة 2007 اأن العدد يناهز الـ 3500 متطوع.

وفي مختلف االأحوال، ونظراً اإلى اأن مجموع 

اأعداد الجنود االإ�سرائيليين قارب الـ 100.000 

بحلول نهاية �سنة 1948، فاإن اأهمية مقاتلي 

  اإذ ورد 
9
''ماحال'' لم تكن تكمن في اأعدادهم،

على ل�سان دافيد بن ــ غوريون اأن ''الم�ساهمة 

الخا�سة التي قّدمها مقاتلو 'ماحال' كانت 

  فهوؤالء المقاتلون الذين هم في 
10

نوعية''،

اأغلبيتهم محاربون ناطقون باالإنجليزية كانوا 

قد �ساركوا في الحرب العالمية الثانية، و�سعوا 

ف المجهود 
ّ
مهاراتهم التخ�س�سية في ت�سر

الع�سكري ال�سهيوني، وقد اأدت خبرتهم بالتنظيم 

الع�سكري الحديث و�سالح المدفعية والحرب 

المدرعة والقتال البحري والجوي، دوراً اأ�سا�سيًا 

في ت�سهيل تطور القوة الع�سكرية االإ�سرائيلية 

)وو�سعها باكراً مو�سع التنفيذ(.

وقد ُكتب بالتدريج هذا ''الف�سل المجيد''، كما 

ي�سميه رابين، في ''الرواية البطولية'' ]ال�سائدة[ 

  لكن ال بد من اإعادة نظر 
11

عن تاأ�سي�س اإ�سرائيل،

اأكثر نقدية في دور المجندين االأجانب في 

التحول ال�سيا�سي والديموغرافي الذي �سهدته 

فل�سطين في �سنة 1948، ذلك باأن االأحداث التي 

لها التاأريخ ال�سهيوني بعنوان ''حرب 
ّ
�سج

اال�ستقالل االإ�سرائيلية'' كانت غزواً ا�ستعماريًا 
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للح�سول على الموافقة العربية، فاإنه ''ينبغي 

لها فر�س النظام واالأمن، وهي لن تفعل ذلك 

عن طريق اإعطاء درو�س في االأخالقيات واإطالق 

'عظات على الجبل'، واإنما بوا�سطة الر�سا�سات 

  ''وبالن�سبة اإلى بن ــ 
19

التي �سنحتاج اإليها.''

غوريون''، كما كتب �َسبتاي تيفيت، وا�سع �سيرة 

بن ــ غوريون: ''فقد اأ�سبحت عالقة اليي�سوف 

20
بعرب فل�سطين م�ساألة ع�سكرية ال �سيا�سية.''

وكان الدعم ال�سيا�سي الدولي �سروريًا لبناء 

قوة ع�سكرية في الداخل، ولذلك اأطلق بن ــ 

غوريون، الذي خطط لالنف�سال ا�ستراتيجيًا عن 

بريطانيا، مجهوداً الإر�ساء قاعدة دعم بديلة في 

الواليات المتحدة، معلنًا تطّلعه اإلى ''ال�سيطرة 

  
21

على اليهود االأميركيين'' تحقيقًا لهذه الغاية.

و�سرعان ما ا�ستقطبت حملته االأميركية الدعم 

من �سخ�سيات �سهيونية اأميركية محورية مثل 

هنري مونتور واآبا هيليل �سيلفر، والقت نجاحًا 

كبيراً، ففي ربيع �سنة 1942، خرج ال�سهيونيون 

االأميركيون من موؤتمرهم المف�سلي في فندق 

بيلتمور في نيويورك مطالبين بـ ''اإقامة 

كومنولث يهودي في فل�سطين مندمج في 

  وكانت 
22

هيكلية العالم الديمقراطي الجديد''،

التعابير التي ا�سُتخدمت في االأعوام ال�سابقة 

للمطالبة بدولة لليهود، مثل م�سطلح ''وطن 

قومي''، قد ''اأ�سبحت ُتعتبر �سبه الاأخالقية في 

نظر كثير من ال�سهيونيين'' في الواليات 

  بيد اأن معنى ''فل�سطين... ككومنولث 
23

المتحدة.

يهودي'' كان وا�سحًا، وهكذا �سمن ]بن ــ 

غوريون[ قاعدة دعم اأميركية لل�سهيونية 

الدولتية التو�سعية.

و�سرعان ما تبدد التهديد بتقّدم قوى المحور 

في ال�سرق االأو�سط، وتكّثف الح�سد الع�سكري 

ال�سهيوني، بدعم مالي من المانحين 

�سعت برامج الوكالة 
ُ
ال�سهيونيين في الغرب، وو

اليهودية الممولة من موؤ�س�سة ''النداء الفل�سطيني 

الموحد'' تحت عنوان ''التنظيم واالأمن القوميين'' 

وبلغت ميزانيتها اأكثر قلياًل من 3.8 ماليين 

التي كانت تبعث اأموااًل من اأميركا ال�سمالية اإلى 

فل�سطين عن طريق ''كيرن َهِي�سود'' )ال�سندوق 

�س بح�سب االأولويات التي 
ّ

التاأ�سي�سي( ــ ُتخ�س

و�سعها المجل�س التنفيذي ال�سهيوني، و�سمنها 

ا فيما يتعلق 
ّ
  اأم

14
بناء القدرات الع�سكرية.

ب�سوؤون ال�سيا�سة الر�سمية والدبلوما�سية، فاإن 

المنظمة ال�سهيونية العالمية بداأت العمل في 

فل�سطين بعد الحرب العالمية االأولى تحت ا�سم 

''الوكالة اليهودية'' التي كانت تتمتع بو�سع 

  
15

قانوني ر�سمي في ظل االنتداب البريطاني.

واأي�سًا، وعلى الرغم من اأن ]منظمة[ الهاغاناه، 

الذراع الع�سكرية للمنظمة ال�سهيونية العالمية، 

لم تكن �سرعية على الم�ستوى الر�سمي، فاإنها 

كانت تح�سل عمليًا على دعم مهم )ولو 

متفاوت( من ال�سلطات البريطانية، وقد تلقت 

الدعم االأكبر خالل الثورة الفل�سطينية العربية 

في الفترة 1936 - 1939، عندما عمد 

البريطانيون اإلى تجهيز اأق�سام من الهاغاناه 

وتدريبها للم�ساعدة في اإخماد االنتفا�سة، وذلك 

في اإطار ''الوحدات الليلية الخا�سة'' و''ال�سرطة 

  وقد عززت خبرات البريطانيين 
16

االإ�سافية''.

اإمكانات الهاغاناه و�ساهمت في �سوغ عقيدتها 

الع�سكرية، وال �سيما تف�سيلها �سّن الهجمات على 

17
القرى العربية لياًل.

وبحلول اأواخر الثالثينيات، كان �سانعو 

ن نور 
ّ
جرون، كما بي

ُ
القرار ال�سهيونيون الكبار ي

م�سالحة، نقا�سات داخلية �سريحة ب�ساأن طرد 

 ،)''transferring/الفل�سطينيين عنوًة )اأو ''نقلهم

  
18

ف�سحًا في المجال اأمام اإن�ساء دولة يهودية.

وهكذا يمكن القول اإن م�سير ال�سهيونية 

الدولتية )اأي الهادفة اإلى اإن�ساء دولة(، و�سعيها 

لفر�س اأكثرية ديموغرافية يهودية، كانا 

معتمدين على القوة القاهرة، ففي حزيران/ 

يونيو 1938، �سدد بن ــ غوريون، في نقا�س 

ب�ساأن ''نقل'' الفل�سطينيين اأجراه مع اللجنة 

التنفيذية للوكالة اليهودية، على اأنه على الرغم 

من اأنه يجدر بالحركة ال�سهيونية اأن ت�سعى 
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  وقد اأ�ساب هذا في 
27

]البريطانيون[ ال�سمت.''
كالمه الذي ا�ستبق به م�سار ال�سهيونية الدولتية 

بعد الحرب، ففي ت�سرين االأول/ اأكتوبر 1946، 

اأيد الرئي�س هاري ترومان مطلب اإن�ساء دولة 

يهودية على الرغم من االعترا�سات البريطانية، 

موفراً بذلك نفوذاً اأ�سا�سيًا لقيادة اليي�سوف في 

�سغطها المتعاظم لطرد البريطانيين من 

  وبحلول �سباط/ فبراير 1947، 
28

فل�سطين.

تها التخلي عن االنتداب، 
ّ
اأعلنت بريطانيا ني

واأحالت م�ساألة فل�سطين اإلى االأمم المتحدة، 

دت التطورات الدبلوما�سية لالن�سحاب 
ّ
وبينما مه

البريطاني، ا�ستعدت الهاغاناه لتر�سيخ وجودها 

في موقع القوة الع�سكرية الم�سيطرة في 

فل�سطين.

 وفي كانون االأول/ دي�سمبر 1946، تولى

بن ــ غوريون الذي كان يقود اليي�سوف منذ ما 

يزيد على عقد من الزمن، ال�سيطرة المبا�سرة على 

  وبحلول اأواخر �سنة 1947، 
29

ملف الدفاع.

كانت قد تبلورت هيكلية قيادة ع�سكرية موحدة 

)على راأ�سها بن ــ غوريون(، وكانت الفرقة 

الميدانية، وهي القوة القتالية االأ�سا�سية في 

الهاغاناه، تتوزع في البداية على �ستة األوية: 

غوالني؛ كرملي؛ األك�سندروني؛ كيرياتي؛ 

غفعاتي؛ عت�سيوني. وكانت قيادة قوة البالماح 

المرتبطة بال�سهيونية العمالية الي�سارية 

الو�سطية تتمركز في مقر منف�سل مع ا�ستمرارها 

في العمل في ظل قيادة الهاغاناه. ومع اأن 

المنظمتين اليمينيتين المتطرفتين، اإيت�سل 

)اإرغون( وليحي )ع�سابة �ستيرن(، كانتا تعمالن 

ب�سورة م�ستقلة، اإاّل اإن ذلك كان يتم بتن�سيق 

م�ستمر مع الهاغاناه. وفي ت�سرين الثاني/

نوفمبر، اأن�ساأت الهاغاناه اأي�سًا ''خدمة جوية'' 

تحولت ر�سميًا اإلى �سالح الجو االإ�سرائيلي في 

اأيار/مايو 1948، كما اأ�سيف لواء �سابع وثامن 

)مدرع( وتا�سع اإلى الفرقة الميدانية. وقد مار�س 

مجّندو ''ماحال'' التاأثير االأكبر في بع�س هذه 

االألوية.

دوالر خالل الفترة 1945 - 1946، لترتفع اإلى 

28 مليون دوالر في �سنة 1948، مع تخ�سي�س 

  
24

25 مليون دوالر منها لـ ''الحاجات االأمنية''.

بيد اأن هذا الجمع للتبرعات المعفى من 

ال�سرائب كان خا�سعًا الإ�سراف الحكومة 

االأميركية، ولذا اأطلق بن ــ غوريون الذي زار 

الواليات المتحدة في �سيف �سنة 1945، 

منظومة دعم موازية للن�سال الع�سكري ر�سمت 

م�ستقبل فل�سطين.

وا�ستعان بن ــ غوريون بهنري مونتور، 

المدير التنفيذي لموؤ�س�سة ''النداء الفل�سطيني 

الموحد'' اآنذاك، للدعوة اإلى اجتماع للمانحين 

الموثوق بهم والذين يمكن التعويل عليهم 

ية اأُطلق عليها 
ّ
ليتحركوا بتكتم، فن�ساأت �سبكة �سر

ا�سم ''معهد �سونبورن''، �ساعدت الوكالة اليهودية 

على تو�سيع ن�ساط الهاغاناه في مختف اأنحاء 

ع عمل ال�سبكة اإلى ما 
ّ
  و�سرعان ما تو�س

25
الغرب.

هو اأبعد من جمع االأموال كي ي�سمل �سراء معدات 

ع�سكرية وتهريبها من اأميركا ال�سمالية واأوروبا 

)يتطرق ريكي ــ ديل كالهون اإلى هذا المجهود 

Journal of Palestine في مقالة له في 

 Studies 144, vol. 36, no. 4, Summer 2007,

ن اأن 
ّ
  وفي �سنة 1948، تبي

26
.)pp. 22-32

مة جداً 
ّ
منظومة الدعم هذه وفرت و�سيلة قي

لاللتفاف على الحظر الع�سكري الدولي الذي 

ُفر�س على جميع االأطراف في النزاع 

الفل�سطيني، كما اأنها اأتاحت تجنيد طاقم 

ع�سكري ماهر في المجهود الحربي ال�سهيوني.

 اإعادة هيكلة الهاغاناه

ودور ''ماحال''

عقب نجاح حملة بن ــ غوريون االأميركية 

في بيلتمور، خل�س دبلوما�سي بريطاني اإلى اأن 

''الهدف ال�سهيوني لي�س اأقل من ال�سيطرة بالقوة 

على فل�سطين بعد الحرب، وذلك عبر التعويل 

على التاأثير االأميركي كي نلتزم نحن 
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ّندت'' من الخارج، فقد �سعت الهاغاناه 
ُ

التي ''ج

اأي�سًا الإح�سار مهاجرين من اليهود الذين كانوا 

موجودين في مع�سكرات ''االأ�سخا�س الم�سردين'' 

في اأوروبا، والذين اعُتر�س كثيرون منهم 

واحُتجزوا في مع�سكرات االعتقال البريطانية 

ِرف هوؤالء 
ُ
في قبر�س خالل �سنة 1948، وقد ع

الالجئون بـ''غاحال''، وتعني حرفيًا ''المجّندين 

من الخارج''، ويميزهم الموؤرخون عن ''ماحال''، 

زتهم ال�سلطات االإ�سرائيلية في �سنة 
ّ
تمامًا كما مي

1948، الأن دورهم القتالي ''ال يندرج بدقة في 

  لكن على الرغم من اأن 
36

اإطار العمل التطوعي.''

الـ ''ماحال'' كانوا فعاًل متطوعين، فاإنهم عمليًا، 

عتبرون اأحيانًا مرتزقة. وقد 
ُ
جّندون وي

ُ
كانوا ي

هّزت الخالفات مع عنا�سر الـ ''ماحال'' ب�ساأن 

االأجور و�سروط الخدمة )المرتبطة اأي�سًا بق�سم 

والء رف�سه عدد كبير من مجّندي ''ماحال''(، 

�سالح الجو االإ�سرائيلي بحلول �سيف �سنة 

�سعت في نهاية االأمر ترتيبات 
ُ
1948، وو

ر�سمية لدفع رواتب لهم. وفي غ�سون ذلك، 

''�سرت �سائعات اأن اأحد الطيارين الذين يقودون 

المقاتالت يتقا�سى 2000 دوالر اأميركي )500 

عد بعالوة 
ُ
جنيه اإ�سترليني( في ال�سهر، واأنه و

قدرها 500 دوالر اأميركي )125 جنيهًا 

37
اإ�سترلينيًا( عن كل طائرة ي�سقطها.''

و�سعت ال�سلطات البريطانية، حتى انتهاء 

االنتداب، للحوؤول دون تدفق المجّندين 

الع�سكريين اإلى فل�سطين، كما اأن االأمم المتحدة 

عملت الحقًا على اإبقاء العوائق اأمام دخول 

  غير اأن مجّندي 
38

المقاتلين المحتمل قدومهم،

''ماحال'' تجاوزوا هذه القيود م�ستخدمين ذرائع 

كاذبة لل�سفر، اأو عبر �سلوك الطرقات الجوية 

والبحرية التي كانت ت�ساعدهم على تفادي 

]احتمال[ االعترا�س والتوقيف ]من طرف 
ت مجموعات �سغيرة 

َ
ع زِّ ُ

  وقد و
39

البريطانيين[.

على مختلف اأق�سام الهاغاناه منذ مطلع ربيع 

�سنة 1948، وو�سلت اأعداد اأكبر بعد انتهاء 

  وبرز هوؤالء االأ�سخا�س ب�سورة 
40

االنتداب،

ومن اأجل زيادة اأعداد الجنود، اأن�ساأت 

الهاغاناه لجنة خا�سة للتعبئة، واأ�سدرت اإلى 

اليي�سوف في مطلع كانون االأول/دي�سمبر 

  وبهدف توفير الخبرات 
30

1947، اأمراً بالتعبئة.

بالقيادة واالأمور التقنية، �سعى بن ــ غوريون 

لتجنيد محاربين �ساركوا في الحرب العالمية 

  �سحيح 
31

الثانية، من داخل اليي�سوف وخارجه.

اأن التجنيد من الخارج بداأ في وقت �سابق، اإاّل 

اإنه اأ�سبح اأكثر تنظيمًا في كانون الثاني/يناير 

1948 عندما قررت اللجنة التنفيذية للوكالة 

  
32

اليهودية اإن�ساء ''لجنة التعبئة في الخارج''،

ففي اأميركا ال�سمالية، اأن�ساأت منظومة الدعم 

التي كان ي�سرف عليها معهد �سونبورن والفرع 

االأميركي للوكالة اليهودية )برئا�سة اآبا هيليل 

�سيلفر(، ذراعًا للتجنيد با�سم ''االأر�س والعمل من 

ا في جنوب اإفريقيا، فقد 
ّ
  اأم

33
اأجل فل�سطين''،

عملت ''الرابطة من اأجل الهاغاناه'' على ح�سد 

الدعم علنًا، فا�ستقطبت اأعداداً من المتطوعين 

من الكونغو البلجيكي وكينيا ورودي�سيا وجنوب 

اإفريقيا اأكبر من تلك التي كانت الهاغاناه 

المهتمة فقط بالمحاربين المتمر�سين 

والماهرين، قادرة على ا�ستيعابها، االأمر الذي 

  وامتد التجنيد، عن طريق 
34

يحقق لها الفائدة.

عدة و�سائل، من اأوروبا الغربية اإلى اأميركا 

الالتينية وغيرها من المناطق، وغالبًا ما كان 

هناك ترابط بين حمالت الترويج العامة والدعم 

الع�سكري ال�سري لل�سعي الإقامة دولة �سهيونية 

)بما في ذلك تجنيد االأجانب(. فعلى �سبيل 

المثال، كان المحارب الكندي بن دونكلمان، 

الذي �سارك في الحرب العالمية الثانية، م�سوؤواًل 

عن العالقات العامة في اأونتاريو في المنظمة 

ال�سهيونية الكندية، ثم رئي�س لجنة التوجيه 

واالإدارة الكندية في الهاغاناه وذلك قبل اأن 

يتوجه اإلى فل�سطين حيث اأ�سبح قائد كتيبة 

مار�س عنا�سرها تطهيراً اإثنيًا بحّق معظم 

35
�سكان الجليل في �سيف وخريف �سنة 1948. 

ولم يكن ''ماحال'' القوة القتالية الوحيدة 
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47

ن�سبتهم من الطيارين كانت اأعلى كثيراً.''

وهكذا كانت االإنجليزية اللغة االأ�سا�سية للقوات 

الجوية االإ�سرائيلية التي انت�سرت في فل�سطين 

48
 .48

لقد اأ�سبح وجود المحاربين المتخ�س�سين 

منت�سراً على نطاق وا�سع في الن�سف الثاني من 

�سنة 1948، لكنهم، منذ البداية، �ساعدوا 

الهاغاناه في التحرك بعدوانية داخل الم�ساحة 

ال�سيا�سية والع�سكرية التي �سغرت بفعل 

االن�سحاب البريطاني المتدرج.

بداية م�ضاركة ''ماحال'' المبا�ضرة 

في ''الطرد/التران�ضفير'': هجمات 

الربيع

خالل �سنة 1947، �سّكل االختالف في االآراء 

بين االأميركيين والبريطانيين ب�ساأن م�ساألة 

فل�سطين، ومداوالت االأمم المتحدة التي كانت 

بداأت في ني�سان/اأبريل، والحتمية المتزايدة 

لالن�سحاب البريطاني، الخلفية الدبلوما�سية 

ال�ستعدادات الهاغاناه. وبلغت التطورات منعطفًا 

اأ�سا�سيًا في اأواخر تلك ال�سنة، ففي 29 ت�سرين 

الثاني/نوفمبر، وتحت تاأثير ال�سغوط ال�سديدة 

من الواليات المتحدة، اأقرت الجمعية العامة 

لالأمم المتحدة القرار 181 الذي اأو�سى بتق�سيم 

فل�سطين اإلى دولة يهودية واأُخرى عربية. ونحن 

هنا ل�سنا في وارد التطرق اإلى التداعيات الكاملة 

  لكن لعل اأهم اأثر ملمو�س له في 
49

لهذا القرار،

غياب اآلية لتنفيذه، تمّثل في الم�ساهمة في 

التعجيل في انتهاء االنتداب.

فبينما كانت القوات البريطانية تتخلى 

بالتدريج عن ال�سيطرة على فل�سطين ا�ستباقًا 

لرحيلها المقرر في 15 اأيار/مايو 1948، بداأت 

الهاغاناه تزيد في ن�ساطها، وتمّثل االإطار 

ال�سيا�سي االأول لعملياتها �سد الفل�سطينيين في 

خ�سم االن�سحاب البريطاني المتدرج، في الخطة 

''ج'' التي ت�سمنت اتخاذ ''اإجراءات م�سادة'' 

خا�سة في �سالح المدفعية والوحدات المدرعة 

والبحر والجو التي كانت بحاجة اإلى مهارات 

متخ�س�سة. ونجم عن وجودهم في بع�س 

ة 
ّ
ف بهم، مثل ال�سري

ّ
الوحدات اأن �سارت ُتعر

االإنجليزية في كتيبة الدبابات الثانية 

والثمانين، والكتيبة ''االأنغلو ــ �سك�سونية'' 

41
)المدرعة 72( التابعة للواء ال�سابع.

وان�سم اأحد المجّندين االأجانب االأعلى رتبة، 

الكولونيل االأميركي ديفيد ''ميكي'' ماركو�س، 

باكراً اإلى الهاغاناه، وانخرط بعمق في عملية 

  وكان ماركو�س، 
42

االإ�سالح الهيكلي للمنظمة.

ج من كلية و�ست بوينت الع�سكرية، 
ّ
الذي تخر

عمل في طاقم الجنرال دوايت دي اأيزنهاور في 

مقر قوة التدخل ال�سريع التابعة للحلفاء في 

  ولدى و�سوله اإلى فل�سطين في مطلع 
43

اأوروبا،

�سنة 1948، عمل م�ساعداً تنظيميًا وا�ستراتيجيًا 

بًا من بن ــ غوريون، في الوقت الذي كانت 
ّ
مقر

ع عملياتها )اأ�سبح قائد جبهة 
ّ
الهاغاناه تو�س

القد�س في اأواخر اأيار/مايو قبل اأن ي�سقط 

بنيران �سديقة في مطلع حزيران/يونيو، وكان 

44
اأول �سابط في الهاغاناه يبلغ رتبة جنرال(.

واأدى مجّندو ''ماحال'' دوراً مهمًا جداً في 

تطور �سالح الجو االإ�سرائيلي وانت�ساره. فعلى 

�سبيل المثال، اختير المحارب في �سالح الجو، 

الجنوب اإفريقي، بوري�س �سينيور، لتوّلي قيادة 

ال�سرب الجوي االأول في الهاغاناه، والذي اأن�سئ 

  
45

في اأواخر �سنة 1947 على مقربة من تل اأبيب

)ان�سم �سينيور اأواًل اإلى منظمة االإرغون، لكن 

اأعيد توجيهه اإلى الهاغاناه من اأجل االإفادة من 

  وفي التعداد النهائي، فاإن عدد 
46

خبرته(.

مجّندي ''ماحال'' في �سالح الجو االإ�سرائيلي 

قّدر بـ 666 
ُ
بحلول نهاية �سنة 1948، كان ي

ن االأ�سا�سي في عديد القوات 
ِّ
�سخ�سًا كانوا المكو

الجوية االإ�سرائيلية التي كانت ت�سم 6000 

عن�سر تقريبًا، ف�سّكلوا ''نحو 70% من طاقم 

الطائرات الحربية الذي خدم خالل الحرب، 

والذي كان يتاألف من 525 عن�سراً، كما اأن 
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وعلى هدم قراهم بالكامل: ''تدمير القرى 

)اإحراقها، وتفجيرها، وزرع األغام في االأنقا�س(، 

وال �سيما المراكز ال�سكنية التي ت�سعب ال�سيطرة 

  و�سدرت االأوامر، 
54

عليها ب�سكل م�ستمر.''

واأُن�سئت قوة هجومية اأكبر بثالث مرات من اأي 

  
55

قوة ا�سُتخدمت في عمليات الهاغاناه ال�سابقة.

هكذا، وبعدما اأ�سبحت الهاغاناه جاهزة، اأُطلقت 

الخطة ''د'' في 5 ني�سان/اأبريل مع بدء ''عملية 

نح�سون''.

وت�سف الروايات الر�سمية االإ�سرائيلية عملية 

نح�سون ب�سورة عامة باأنها كانت مجهوداً لرفع 

الح�سار عن الق�سم اليهودي من القد�س )لتحريره 

من ''االأحبولة العربية التي تخنق المدينة''، كما 

  واالأ�سح اأنها كانت هجومًا 
56

كتب يغاآل األون(،

يهدف اإلى دمج منطقة القد�س ــ التي ين�س 

القرار 181 ال�سادر عن الجمعية العامة لالأمم 

المتحدة على تدويلها ــ �سمن الدولة اليهودية، 

وربطها بال�سهول ال�ساحلية حيث كانت تتركز 

الم�ستوطنات اليهودية، االأمر الذي يعني احتالل 

  وكان 
57

جزء كبير من القرى الفل�سطينية.

التطهير االإثني النتيجة الطبيعية والوا�سحة 

للخّطة، وقد بداأ هذا التطهير على نطاق وا�سع، 

وا�ستمر في العمليات االثنَتي ع�سرة االإ�سافية 

التي ُنفِّذت في اإطار الخطة ''د'' طوال اأيار/مايو.

وفي هذه االأجواء، بداأت مجموعات من 

مجّندي ''ماحال'' ت�سل في ني�سان/ اأبريل، 

واتخذ اندماجهم في الوحدات القتالية �سكلين 

اأ�سا�سيين هما: تعيين المحاربين ذوي الخبرات 

المحددة على اأ�سا�س فردي، ودمج مجموعات 

بالجملة في الوحدات القائمة. و�سنعر�س هنا 

هذين ال�سكلين عبر التوقف عند اأمثلة للمجّندين 

االأوائل الذين َقِدموا من كندا.

كان بن دونكلمان حارب مع ''فرقة البنادق 

الكندية التابعة للملكة'' خالل الحرب العالمية 

الثانية، وكان خ�سع في بريطانيا لتدريب 

قتالي مكثف خا�س بال�سباط لتعّلم ا�ستخدام 

مدافع الهاون. وقد جّندته الهاغاناه في �سنة 

عقابية وغير متكافئة �سد الفل�سطينيين تهدف 

اإلى اإبقاء الخطوط مفتوحة مع الم�ستوطنات 

  لكن ال العنف 
50

اليهودية وردع اأي عمل �سدها.

الفل�سطيني المتقطع، وال دخول العنا�سر غير 

النظامية المن�سوية تحت لواء ''جي�س التحرير 

العربي'' اإلى فل�سطين في مطلع �سنة 1948، 

نجحا في عقلنة التحول الديموغرافي ال�سامل 

الذي كانت ت�سهده فل�سطين. ومع بلوغ عمليات 

الهاغاناه حدود الثاأر الوا�سح للعيان، ا�سُتبدلت 

الخطة ''ج'' ب�سيا�سة عمالنية هدفت اإلى طرد 

الفل�سطينيين من االأرا�سي التي تم اال�ستيالء 

عليها.

وين�سب اإيالن باِبه اآلية �سنع القرار الكامنة 

وراء هذه الم�ستجدات اإلى مجموعة �سغيرة 

ت م�ست�سارين 
ّ
�سّكلها بن ــ غوريون، و�سم

متخ�س�سين بال�سوؤون العربية واأع�ساء في 

 القيادة العليا في الهاغاناه، وقد اأ�سار اإليها

بن ــ غوريون في اأحد مداخل مذكراته ب�سفتها 

  
51

''مجموعة من الخبراء'' )''ِم�سيبات مومحيم''(.

اإن فر�سية باِبه، التي تن�سجم مع نظرة نور 

م�سالحة اإلى �سيا�سة الطرد ال�سهيونية وتقويم 

  
52

وليد الخالدي ل�سجل الوثائق االإ�سرائيلية،

تتعار�س مع التاأكيدات االإ�سرائيلية اأن اأهدافًا 

مح�س ع�سكرية )ال اأهدافًا �سيا�سية ــ 

ك �سيا�سة الطرد التي 
ِّ
ديموغرافية( كانت ُتحر

مار�ستها الهاغاناه. وهذه المقالة لن تتناول 

  واإنما يكفي 
53

ال�سجال الدائر في هذا ال�سدد،

الت�سديد على اأن �سيا�سة الهاغاناه، وانخراط 

''ماحال'' فيها، التقيا في �سنة 1948 على طرد 

اآالف الفل�سطينيين من منازلهم.

�سعت اللم�سات 
ُ
وفي اأوائل اآذار/مار�س، و

االأخيرة على الخطة ''د''، التي ر�سمت �سيا�سة 

الطرد العدواني الهجومية التي انتهجتها 

الهاغاناه، وقد حددت الخطة اإطار هجوم وا�سع، 

ت تحديداً على طرد الفل�سطينيين باأعداد 
ّ

ون�س

كبيرة: ''في حال المقاومة، يجب اإبادة القوات 

الم�سلحة وطرد ال�سكان خارج حدود الدولة''، 
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به وقد ح�سل على ''�سلطة كاملة و�ساملة على 

جميع مراحل العملية: االإنتاج والتوزيع وتدريب 

  وتوؤكد مذكرات بن ــ غوريون اأنه 
62

الطواقم.''

اأجاز لدونكلمان ''العمل على اإنتاج مدافع هاون 

  وهكذا كان للخبير الكندي ب�سالح 
63

6 اإن�سات.''

المدفعية م�ساركة عن كثب في تطوير واحد من 

اأبرز االأ�سلحة الهجومية التي ا�ستخدمتها القوات 

االإ�سرائيلية لطرد الفل�سطينيين من اأر�سهم في 

االأ�سهر الالحقة.

وخالفًا لتكليف دونكلمان بمهمات فردية 

وا�سطالعه باأدوار متخ�س�سة، فاإن 27 متطوعًا 

كنديًا كانوا و�سلوا اإلى فل�سطين في الوقت نف�سه 

�سعوا في مع�سكر تدريبي للـهاغاناه 
ُ
تقريبًا، و

  وقد ا�ستمر هذا 
64

قبل �سمهم اإلى لواء ِغْفعاتي،

اللواء الذي كان المرتكز االأ�سا�سي في عملية 

نح�سون، في تاأدية دور بارز في هجمات 

  وو�سل المجنَّدون اإلى مركز عملهم 
65

الهاغاناه.

في الوقت الذي كان لواء ِغفعاتي يهاجم قرية 

  و�سرعان ما اأ�سبحوا 
66

عقير في 4 اأيار/ مايو،

ي�سّكلون نحو ن�سف عدد الجنود في واحدة من 

تين تاألفت منهما الكتيبة 52. وبعد ب�سعة 
َّ
�سري

راك'' التي هدف 
َ
اأيام، اأطلق لواء ِغفعاتي ''عملية ب

من خاللها اإلى ب�سط �سلطته على المنطقة 

ال�ساحلية غربي اللد والرملة. وقد ا�ستهدف 

الهجوم الذي توغل عميقًا في ق�ساء غزة، مراكز 

ف االآن باأ�سدود( 
َ
فل�سطينية مثل اأ�سدود )ُتعر

ف االآن باأ�سكلون( وِيبنا، بينما 
َ
دل )ُتعر

ْ
ج

َ
والم

و�سفه الم�سوؤولون في لواء ِغفعاتي باأنه مجهود 

يهدف ''اإلى اإرغام ال�سكان العرب على 

  واأ�سفرت هذه العملية عن 
67

'االنتقال'.''

اال�ستيالء على يبنا والعديد من القرى االأ�سغر 

في المنطقة واإخالئها من �سكانها، وفي 11 

اأيار/مايو، تولت الكتيبة 52 مع ''مفرزتها 

�ّسيت الفل�سطينية من اأهلها 
َ
الكندية'' اإخالء قرية ب

الذين كان عددهم يتجاوز الـ 1600 ن�سمة، 

68
وتدميرها.

وباخت�سار، فاإن انطالقة م�ساركة 

1947، وو�سل اإلى فل�سطين في مطلع ني�سان/

اأبريل 1948. و�سارك دونكلمان في عمليات 

متنوعة قبل تعيينه في اأيار/مايو في طاقم 

التخطيط في لواء هارئيل التابع لفرقة البالماح، 

عتبر الم�سوؤول االأول عن �سير 
ُ
وهو ب�سفته هذه، ي

ّكابي''.
َ
''عملية م

وعلى غرار عملية نح�سون، فاإن الهدف من 

عملية مّكابي كان اإن�ساء ''ممر اإلى القد�س'' خاٍل 

من القرى الفل�سطينية والجيو�س العربية غير 

النظامية. وكانت النتيجة الرئي�سية لهذه العملية 

هي اال�ستيالء على قرية بيت مح�سير التي كانت 

ت�سم نحو 2000 ن�سمة وتقع على التالل 

جنوبي الطريق الرئي�سية الموؤدية اإلى القد�س، 

وقد تعر�ست هذه القرية لق�سف مدفعي 

وهجمات جوية متوا�سلة قبل اأن ت�سقط في يد 

  ويعزو 
58

قوات البالماح �سباح 11 اأيار/مايو.

دونكلمان هزيمة القرية التي كانت �سمدت في 

وجه الهجمات ال�سابقة، اإلى اإ�سراره على �سن 

هجوم مفاجئ قبل الفجر ''تحت غطاء النيران 

الكثيفة التي اأُطلقت من مدفع هاون دافيدكا'' 

)مدفع كانت الهاغاناه ت�ستخدمه في القتال، 

طلق قذائف غير دقيقة زنتها 40 
ُ
وكان ي

كيلوغرامًا وُت�سدر �سجيجًا عاليًا ــ كانت 

مح�سوة بالم�سامير و�سظايا متنوعة اأُخرى ــ 

م للمعنويات''، بح�سب  وكان لها تاأثير ''محطِّ

  وبعد �ساعات من ال�سيطرة 
59

تعبير دونكلمان(.

 هارئيل قائَد العمليات في 
ُ
على القرية، بّلغ لواء

ر 
ّ
َغئيل يادين، بما يلي: ''اإننا نفج

َ
الهاغاناه، ي

رنا ما يتراوح بين 60 
ّ
المنازل االآن، وقد فج

  وفي نهاية المطاف، 
60

و70 منزاًل حتى االآن.''

رت القرية بكاملها.
ِّ
ُدم

وكان دونكلمان معجبًا ب�سالح المدفعية في 

الهاغاناه من دون اأن يتوانى عن انتقاده، وقد 

اأثنى على مدفع دافيدكا وو�سفه باأنه ''من 

  لكنه كان متلهفًا 
61

عجائب حرب 1948.''

الإدخال معدات وتقنيات اأكثر تقدمًا، ولهذه 

الغاية، التقى بن ــ غوريون وخرج من اجتماعه 
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  بل اإن م�سر تمّكنت من ارتجال قاذفات 
71

لياًل،

عبوات نا�سفة. وفي 18 اأيار/مايو، تعر�ست 

محطة الحافالت المركزية في تل اأبيب لهجوم 

72
جوي اأ�سفر عن مقتل 42 �سخ�سًا.

ولم يدم طوياًل انك�ساف اإ�سرائيل جويًا، اإذ 

على الرغم من اأن االأمم المتحدة فر�ست حظراً 

ع�سكريًا على فل�سطين، فاإن تدفق ال�سالح 

واالأ�سخا�س اإلى البلد من الخارج ا�ستمر طوال 

�سنة 1948، عبر الت�سلل خل�سة والتعويل على 

االإهمال المتعمد )اأو التعاون المدفوع الثمن( من 

ال�سلطات المعنية في مختلف اأنحاء العالم. 

وكانت محطة النقل االأ�سا�سية في عمليات 

ال�سراء االلتفافية هذه مهبطًا �سابقًا لطائرات 

القوات الجوية االألمانية في زاتيك في 

ت�سيكو�سلوفاكيا، وفي غ�سون اأيام من انتهاء 

االنتداب، و�سلت مقاتالت ''م�سر�سميت'' األمانية 

لة ا�سترتها الهاغاناه عبر زاتيك، و�سرعان  معدَّ

ما ُن�سرت ل�سد الغارات الم�سرية. وبحلول اأواخر 

اأيار/مايو، بات �سالح الجو االإ�سرائيلي، قادراً 

لي�س فقط على ق�سف القرى الفل�سطينية )مثاًل 

اأ�سدود واللد والرملة ورام اللَّـه( وقوات الدول 

العربية في فل�سطين، بل العا�سمة االأردنية 

ان اأي�سًا؛ وفي 10 – 11 حزيران/يونيو، 
ّ
عم

  
73

اأُلقي طّنان من المتفجرات على دم�سق.

وانطالقًا من زاتيك، حيث كان عدد من 

المتطوعين االأميركيين يعملون في اأغلبيتهم 

تحت رعاية ال�سلطات الت�سيكية، فاإن مجموعة 

متنوعة من طائرات النقل، �سمت العديد من 

طائرات ''�سي ــ 46 كومندو�س'' التي تم �سراوؤها 

من اإدارة االأ�سول الحربية االأميركية، اأن�ساأت 

  وع�سية عملية 
74

ج�سراً جويًا اإلى فل�سطين.

نح�سون، بداأت �سحنات االأ�سلحة المر�سلة عن 

طريق الجو ت�سل، وقد ا�ستمر هذا االأمر طوال 

ال�سيف )وكانت الطائرات تقّل على متنها 

مجّندين جدداً في معظم االأحيان(.

وبعد اأقل من �سهر من بدء اال�ستباكات 

الع�سكرية بين الجيو�س النظامية، والتي لم 

الـ ''ماحال'' في الهاغاناه تقاطعت مع تعزيز 

اإمكانات المنظمة، وتو�سيع نطاق عملياتها، 

والتحول نحو التطهير االإثني الوا�سع النطاق، 

و�سكل ذلك كله اإطاراً لن�ساط الهاغاناه في مطلع 

�سنة 1948. ومع انتهاء االنتداب البريطاني، 

كان طرد الفل�سطينيين عنوة من االأرا�سي التي 

ا�ستولت عليها الهاغاناه، قد اأ�سبح نموذجًا 

را�سخًا �سارك مجّندو ''ماحال'' في اإر�سائه. 

تعزيز �ضالح الجو الإ�ضرائيلي 

وفرقة المدرعات

في 14 اأيار/مايو 1948، اأعلنت اإ�سرائيل 

قيام الدولة. وفي اليوم التالي ــ تاريخ انتهاء 

االنتداب ر�سميًا ــ ن�سرت البالد العربية المجاورة 

ت 
ّ
قوات تدّخل �سريع نظامية في فل�سطين. واأتم

الحكومة االإ�سرائيلية الجديدة االإجراءات الر�سمية 

الإن�ساء �سالح الجو االإ�سرائيلي وتحولت نحو 

تر�سيخ ال�سلطة الكاملة على جميع المنظمات 

الع�سكرية ال�سهيونية من خالل اإن�ساء قوات 

69
الجي�س االإ�سرائيلي الموحدة.

وجاء تو�سيع �سالح الجو االإ�سرائيلي رداً على 

رات كان يمكن اأن ت�سّكل تحديًا خطراً 
ّ
تطو

للـهاغاناه بعد ان�سمام قوات الدول العربية اإلى 

القتال. فقبل ذلك، كان العن�سر الجوي في 

القتال مح�سوراً بطرف واحد، وطوال اأ�سهر، 

وعلى الرغم من القيود التي فر�سها 

البريطانيون على الن�ساطات ال�سهيونية، نّفذت 

القوات الجوية في الهاغاناه، بوا�سطة طائراتها 

الخفيفة المجهزة بالر�سا�سات والعبوات النا�سفة 

المقذوفة باليد، مهمات قتالية مع اإفالت تام 

من العقاب، وتعاوٍن ف�سفا�س مع القوات البرية 

  لكن بعد 15 اأيار/مايو، كان 
70

في الهاغاناه.

في ا�ستطاعة طائرات �سالح الجو الملكي 

الم�سري اإ�سقاط قاذفات القنابل االإ�سرائيلية 

المرتجلة، حتى اإن �سالح الجو االإ�سرائيلي، 

ولفترة من الوقت، ا�سُطر اإلى القيام بعملياته 
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ال�سابع المعزز ــ الذي يقول عنه مقّدم اإ�سرائيلي 

اإنه ''اأ�سبح الت�سكيلة المدرعة االأبرز في الجي�س 

االإ�سرائيلي في الحروب الالحقة'' ــ بقيادة 

دونكلمان، وتولى مجّندون من ''ماحال'' 

  وفي الحقيقة، فاإن 
78

منا�سب متعددة فيه.

 اأكبر تركز من 
ّ
اللواء ال�سابع، وعلى االأرجح، �سم

مجّندي ''ماحال'' الناطقين باللغة االإنجليزية 

بين مختلف الوحدات خارج �سالح الجو 

االإ�سرائيلي، اإذ بلغ عددهم 170 مجنداً خالل 

79
ال�سيف، و300 مجند تقريبًا بحلول الربيع.

في 9 تموز/يوليو، انهارت الهدنة االأولى، 

ودار قتال وا�سع النطاق الأ�سبوع ون�سف اأ�سبوع 

قبل اأن يبداأ وقف اإطالق نار ثاٍن كان اأكثر 

ه�سا�سة. وهذه المرحلة التي انق�ست بين 

الهدنتين، ُتعرف في التاأريخ االإ�سرائيلي 

بـ ''االأيام الع�سرة''، وتميزت بتقدم �سريع للقوات 

االإ�سرائيلية في جميع االأماكن �ساعد فيه 

عنا�سر ''ماحال'' على ح�سد المعدات االأثقل 

وت�سخيرها لغزو المجتمعات الفل�سطينية وطرد 

�سكانها منها.

من اللد اإلى �ضفورية

نان االأ�سا�سيان في هجوم ''االأيام 
ِّ
كان المكو

الع�سرة'' )9 - 18 تموز/يوليو( هما ''عملية 

داني'' في و�سط فل�سطين و''عملية ديِكْل'' في 

ال�سمال، وقد �ساركت وحدات مدرعة وجوية 

ت�سم اأعداداً كبيرة من مجّندي ''ماحال'' في 

العمليتين. ودّكت عملية داني الحدود الوليدة 

لل�سفة الغربية انطالقًا من ال�ساحل في �سل�سلة 

من الهجمات الوا�سعة النطاق وعمليات الطرد 

القا�سية التي ا�ستهدفت بلدَتي اللد والرملة 

ا عملية ديِكْل فاأدت اإلى تو�سيع 
ّ
الفل�سطينيتين، اأم

القطاع ال�ساحلي الذي ت�سيطر عليه اإ�سرائيل في 

ال�سمال و�سواًل اإلى الجليل االأو�سط، واحتلت 

النا�سرة المحتلة. وُنّفذت العمليتان بعيداً جداً 

عن حدود الدولة اليهودية كما هو من�سو�س 

ت�ساهم كثيراً في الحد من طرد الفل�سطينيين من 

اأر�سهم، دخلت الهدنة االأولى بين اإ�سرائيل 

والقوات العربية النظامية مو�سع التنفيذ في 11 

حزيران/يونيو، وا�ستمرت حتى 8 تموز/يوليو. 

وقد اأتاحت الهدنة اأمام اإ�سرائيل فر�سة كي 

ُتطلق موجة جديدة من اإعادة التنظيم الع�سكري، 

جرى خاللها مركزة القيادة اأكثر فاأكثر باإمرة 

بن ــ غوريون. وفي الوقت نف�سه، ا�سُتخدمت 

معّدات جديدة ومجنَّدون جدد من ''ماحال'' 

لتعزيز القوة الجوية االإ�سرائيلية واإر�ساء االأ�سا�س 

ل�سالح مدرعات اإ�سرائيلي.

ومع بداية الهدنة، ا�ستعد �سالح الجو 

االإ�سرائيلي الإيجاد �سيطرة جوية نهائية، ومن 

االأ�سلحة الكثيرة التي ح�سل عليها خالل الهدنة 

ثالث قاذفات قنابل بي ــ 17 ''فالينغ فورتر�س'' 

تم �سراوؤها بناء على مبادرة من العميل 

االأميركي في ''ماحال''، اآل �سويمر )الذي اأ�س�س 

الحقًا �سركة ''اإ�سرائيل اإيركرافت اإند�ستريز'' 

المتخ�س�سة بتكنولوجيا الطيران(، وجرى 

تجهيزها للقتال بقيادة المجنَّد في ''ماحال''، 

راي كورتز، الذي كان قائداً ل�سرب ''بي ــ 17'' 

في �سالح الجو االأميركي خالل الحرب العالمية 

  وقد ا�سُتخدمت الطائرات التي كان 
75

الثانية.

�سون، والتي باتت ت�سمل 
ّ
يقودها محاربون متمر

مقاتالت وقاذفات قنابل ثقيلة، في مختلف 

بت بكثير من القتل 
ّ
اأنحاء فل�سطين، وت�سب

76
والدمار.

وفي غ�سون ذلك، اأن�ساأ الجي�س االإ�سرائيلي 

�سالح مدرعات كان لمجّندي ''ماحال'' ح�سور 

 بارز فيه، فقد اأ�س�س اأول وحدة مدرعات

نظامية ــ اللواء الثامن ــ وعزز اللواء ال�سابع 

بمعدات اأثقل. وتاألف اللواء الثامن من كتيبة 

دبابات وكتيبة كومندو�س )الكتيبة 82 والكتيبة 

89 على التوالي(، و�سمت كتيبة الدبابات 82، 

ب�سورة اأ�سا�سية، مجّندين من بريطانيا وجنوب 

تين، واحدة 
ّ
مت في �سري اإفريقيا ورو�سيا، وُنظِّ

ع اللواء  �سِ
ُ
  وو

77
''اإنجليزية'' والثانية ''رو�سية''.
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والرملة لق�سف جوي مرّكز ا�ستمر، اإلى جانب 

  
83

الق�سف المدفعي، حتى 10 تموز/يوليو.

وخالفًا للخطة االأولية، فاإن الكتيبة 89 )كتيبة 

الكومندو�س( حققت تقّدمًا اأ�سرع من دبابات 

الكتيبة 82، اإذ اإنها اخترقت دفاعات اللد 

بوا�سطة رتل من �سيارات الجيب وال�سيارات 

ن�سف المجنزرة في غارة مدمرة في 11 تموز/ 

  
84

يوليو لقي فيها 200 فل�سطيني م�سرعهم.

و�سرعان ما ان�سحبت الفرقة التابعة للفيلق 

العربي، وجرى اجتياح البلدة واحتاللها. وفي 

�سباح اليوم التالي، نّفذت قوات الجي�س 

االإ�سرائيلي مجزرة كبرى اأُخرى اأ�سفرت عن مقتل 

نحو 250 فل�سطينيًا، بينما هي لم تخ�سر �سوى 

ثالثة اإلى اأربعة جنود على يد المقاومة 

  وقد عّلق يغاآل األون متباهيًا: 
85

الفل�سطينية.

 الرملة الدر�س الذي لم يذهب هدراً، ففي 
ْ
''تعّلمت

12 تموز/ يوليو، ا�ست�سلمت لقوات الجي�س 

  وجرى طرد �سكان البلدتين نحو 
86

االإ�سرائيلي.''

ال�سرق في موجات هائلة �سمت ع�سرات اآالف 

قدِّر الموؤرخ عارف العارف الذي 
ُ
االأ�سخا�س. وي

اأجرى مقابالت مع الالجئين بعيد الطرد، اأن 

 
ّ
اء الحر

ّ
350 �سخ�سًا بينهم لقوا حتفهم جر

والعط�س خالل توجههم الق�سري �سيراً على 

87
االأقدام نحو ال�سفة الغربية.

�سحيح اأن كتيبة الدبابات 82 )مع ''فرقتها 

االإنجليزية''( لم توؤدِّ دوراً �سائنًا بقدر الكتيبة 

89، اإاّل اإنها �ساركت في االحتالل وطرد ال�سكان 

وتدمير القرى في المنطقة، وعلى االأقل في 

  
88

قة التي حدثت الحقًا. بع�س االنتهاكات الموثَّ

ومع اأنه من الم�ستبعد اأن تكون ال�سجالت 

الم�ستندة اإلى روايات الم�ساركين كاملة في هذا 

االإطار، اإاّل اإنه من غير المعقول االفترا�س اأن 

مجّندي ''ماحال'' الذين كانوا موجودين في 

اأثناء عمليات القتل والطرد التي �ُسنَّت خالل 

  فكتابات 
89

الهجوم كانوا مجرد �سهود.

ال�سحافي االإ�سرائيلي الذي حارب في الكتيبة 

82، عامو�س كينان، والتي تدور حول تف�ّسي 

عنها في القرار 181.

واأُطلق في البداية على عملية داني ا�سم 

''عملية ميكي'' تكريمًا للكولونيل االأميركي 

ماركو�س الذي كان ُقتل في ال�سهر ال�سابق، بيد 

اأنه جرى تغيير اال�سم و�سط المخاوف من 

  وكان هدف 
80

احتمال اأن يكون جرى ت�سريبه.

العملية االأ�سا�سي هو اال�ستيالء على اللد والرملة 

بعد اأن كان �سكانهما قد نجحوا، حتى ذلك 

الوقت، في الدفاع عنهما )كانوا يتحركون بدعم 

�سدت 
ُ
محدود من الجيو�س العربية النظامية(، فح

ت اللواء 
ّ
قوة مركبة كبيرة ل�سّن الهجوم، �سم

)المدرع( الثامن )مع كتيبَتيه 82 و89(، 

ووحدات من اأربعة األوية اأُخرى، ومجموعة من 

الوحدات الجوية والمدفعية، وقد عملت هذه 

القوة بقيادة يغاآل األون. وكان اللواء الثامن 

ي�سّكل جزءاً من الذراع ال�سمالية لكما�سة 

ع�سكرية هدفت اإلى تطويق البلدتين وف�سلهما 

عن ال�سفة الغربية واال�ستيالء على هذه المنطقة 

المكتظة بال�سكان.

وكانت بلدة اللد التي ازداد عدد �سكانها اأكثر 

اء 
ّ
من ال�سعف لي�سل اإلى 50.000 ن�سمة جر

تدّفق الالجئين من القرى المحتلة المجاورة، قد 

ر، 
ّ
ت�سّدت للـهجمات ال�سابقة. ويروي �سبيرو مني

اأحد المتطوعين في ميلي�سيا البلدة: ''كان النا�س 

واعين لخطورة الو�سع، كما اأنهم، بعد الذي 

جرى في المدن االأُخرى، كانوا يدركون تمامًا 

اأن هذه الحرب �ستحدد ما اإذا كانوا �سيتمكنون 

  بيد اأن 
81

من البقاء في مدينتهم ووطنهم.''

القوات النظامية الوحيدة التي ُن�سرت للدفاع عن 

اللد )والرملة( اقت�سرت على 125 جنديًا من 

ة الم�ساة الخام�سة في الفيلق العربي ال�سرق 
ّ
�سري

االأردني ــ ولم يكن ذلك تعزيزاً كافيًا لدعم 

مدافعين غير نظاميين في مواجهة قوة هجومية 

موؤلفة من 8000 عن�سر بح�سب تقديرات وليد 

82
الخالدي.

وبداأ الهجوم بعد هبوط الليل في 9 تموز/ 

�س اللد 
ّ
يوليو مع تقّدم القوات البرية وتعر
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الدرزي مع القوات ال�سهيونية في �سنة 

  وبعد ال�سيطرة على عدد من القرى 
96

،)1948

االأ�سغر في الجوار، تقّدم اللواء ال�سابع في اتجاه 

الجنوب ال�سرقي انطالقًا من �سفاعمرو الحتالل 

النا�سرة في 16 تموز/يوليو.

وثمة اإثباتات اأكيدة العترا�س دونكلمان 

على طرد الفل�سطينيين من النا�سرة، فوفقًا

 

لبن ــ غوريون، اأ�سدر مو�سيه كرمل، قائد الجبهة 

ال�سمالية، اأمراً بـ ''اقتالع جميع ال�سكان من 

  فطلب دونكلمان ــ الذي فّكر مليًا 
97

النا�سرة''،

في م�سير ''اأحد المقامات االأكثر قد�سية في 

ف من ''التداعيات 
ّ
العالم الم�سيحي''، وتخو

  ــ 
98

الدولية الحادة'' لالإقدام على عمل مت�سرع

الح�سول على اإذن من �سلطة اأعلى. وهكذا طلب 

الم�سوؤول المبا�سر عنه من هيئة االأركان العامة 

في الجي�س االإ�سرائيلي اإ�سدار حكم في هذا 

ال�سدد: ''قولوا لي على الفور، وب�سورة عاجلة، 

هل نطرد ال�سكان من مدينة النا�سرة؟ بالن�سبة 

  
99

، يجب طرد الجميع ما عدا رجال الدين.''
ّ
اإلي

فو�سع بن ــ غوريون فيتو على الطرد، وبقي 

ال�سكان في المدينة.

بيد اأن الهواج�س التي راودت دونكلمان في 

ق�سية النا�سرة )والتي انبثقت على ما يبدو من 

المخاوف من التداعيات الدبلوما�سية لطرد 

الم�سيحيين( لم تحل دون م�ساركته في طرد 

الفل�سطينيين من اأرا�سيهم في اأماكن اأُخرى. 

فقبيل الهجوم على النا�سرة مثاًل، قاد 

دونكلمان ولواوؤه ال�سابع عملية ال�سيطرة على 

قرية �سفورية ذات االأغلبية الم�سلمة، والتي كان 

وا اإلى 
ّ
2500 الجئ من �سفاعمرو قد ان�سم

�سكانها الذين يزيد عددهم على 4000 ن�سمة. 

وينقل الموؤرخ نافذ نّزال عن اأحد القرويين الذي 

كان اأمين االإمدادات والتموين في ميلي�سيا 

�سفورية، و�سفه الهجوم الليلي في 15 - 16 

تموز/يوليو:

حّلقت ثالث طائرات يهودية فوق القرية، 

واألقت براميل مالأى بالمتفجرات وال�سظايا 

االغت�ساب عقب عملية داني ــ ''في الليل، اأولئك 

الذين لم يكونوا قادرين بيننا على �سبط اأنف�سهم 

كانوا يتوجهون اإلى مجمعات ال�سجن لم�ساجعة 

الن�ساء العربيات'' ــ توحي باأن هذه الوحدة التي 

�سمت عدداً كبيراً من مجّندي ''ماحال'' كانت 

90
على �سلة بهذه الجرائم.

وفي هذه االأثناء، في ال�سمال، �سّنت الطائرات 

االإ�سرائيلية، بدءاً من ليل 8 – 9 تموز/يوليو، 

غارات متوا�سلة ا�ستهدفت القرى الواقعة في 

الجليل االأو�سط في ق�ساء النا�سرة )الذي لم يكن 

يدافع عنه �سوى ميلي�سيات من اأبناء القرى 

وقوات من جي�س االإنقاذ الذي كان يتاألف 

  وفي الليلة التالية، 
91

بكامله من متطوعين(.

بداأت وحدات اللواء ال�سابع، بدعم من الكتيبة 21 

في لواء كرملي، عملية ديِكل، فا�ستولت على 

موقع لجي�س االإنقاذ في تل ك�سوان، واحتلت 

قرية كويكات التي كان عدد �سكانها يزيد على 

  وروى اأحد اأبناء القرية ما يلي: 
92

1000 ن�سمة.

''ا�ستيقظنا على اأعلى �سجيج ن�سمعه في حياتنا، 

قذائف تنفجر ونيران مدفعية... اأ�سيبت القرية 

بكاملها بالهلع... كانت الن�ساء ي�سرخن، 

واالأوالد يبكون... بداأ القرويون، في معظمهم، 

  وقد لقي �سخ�سان 
93

يهربون في ثياب النوم''،

م�سرعهما واأ�سيب اثنان اآخران بجروح خالل 

الق�سف. والحقًا، عّلق قائد �سرية في الكتيبة 21 

قائاًل: ''ال اأعرف ما اإذا كانت المدفعية الراب�سة 

بت ب�سقوط �سحايا، لكن التاأثير 
ّ
فوق القرية ت�سب

النف�سي تحّقق، وهرب غير المقاتلين في القرية 

  وفعاًل، فاإن نيران مدافع 
94

قبل اأن نبداأ الهجوم.''

الهاون الثقيلة كانت طوال الهجوم، ت�سبق 

احتالل القرى ــ ولم يكن هذا باالأمر المفاجئ 

نظراً اإلى الخبرة الخا�سة التي يتمتع بها 

95
دونكلمان، قائد اللواء ال�سابع.

وفي 13 تموز/يوليو، اأطلق اللواء ال�سابع 

الهجوم الكبير في اتجاه النا�سرة، فا�ستولى 

على مدينة �سفاعمرو في 14 تموز/يوليو )فيما 

يمكن اعتباره المثل االأكثر دراماتيكية للتعاون 
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نعرفه االآن، وم�ساركة اللواء ال�سابع في غزو 

الجليل االأعلى.

ففي الجنوب، كانت القوات الم�سرية ال تزال 

ت�سيطر في نهاية ال�سيف على م�ساحة مهمة من 

االأرا�سي التي تمتد على طول ال�ساحل 

الفل�سطيني و�سواًل اإلى اأ�سدود، وتت�سل بال�سفة 

الغربية من خالل ممر يقود اإلى منطقة الخليل 

)حيث كانت اإ�سرائيل ت�سيطر في جنوبها ال�سرقي 

على الجزء االأكبر من النقب(. وقد هدد هذا 

الو�سع، اإلى جانب مقترحات االأمم المتحدة اأن 

تتخلى اإ�سرائيل عن مطالباتها ب�سم النقب في 

مقابل �سم الجليل، بوقف التو�سع االإ�سرائيلي 

في الجنوب. وكان رد اإ�سرائيل القيام ب�سّن 

هجوم وا�سع النطاق في اأوا�سط ت�سرين االأول/

اأكتوبر، وقد دّكت ''عملية يواآف'' ق�ساء غزة 

لته اإلى قطاع غزة 
ّ
الكبير وقّل�ست م�ساحته وحو

بت بزيادة �سكان 
ّ
باأبعاده الحالية، كما ت�سب

القطاع ثالثة اأ�سعاف من خالل التطهير الوا�سع 

  وفي هذه 
103

النطاق للمناطق المجاورة.

العملية، ا�سُتخدم �سالح الجو االإ�سرائيلي ــ الذي 

كان يطغى عليه عنا�سر الـ ''ماحال'' ــ على 

نطاق لم ي�سبق له مثيل. 

وبلغت م�ساركة القوات الجوية في الحملة 

ذروتها بين 15 و19 ت�سرين االأول/ اأكتوبر 

عندما �ُسنَّت هجمات بال هوادة على المراكز 

ال�سكنية الفل�سطينية والقوات الم�سرية على 

ال�سواء. فقد األقت القاذفات االإ�سرائيلية 151 طنًا 

  
104

من المتفجرات، بما في ذلك قنابل النابالم،

واأدت الهجمات الجوية )والبحرية( اإلى نزوح 

ال�سكان باأعداد كبيرة عن عدة اأماكن جرى 

اال�ستيالء عليها في نهاية المطاف )مثل 

المجدل(، ف�ساًل عن اأن ال�سكان في قطاع غزة، 

مثلما نعرفه االآن، تعر�سوا لق�سف ال يقل 

ل �سالح الجو 
ّ
  وبعد ذلك حو

105
همجية.

االإ�سرائيلي اهتمامه نحو ال�سمال حيث �ساعد 

على ا�ستكمال غزو الجليل من دون اأن يلقى اأي 

مواجهة في الجو.

المعدنية والم�سامير والزجاج. كانت اأ�سواتها 

عالية جداً وكانت مزعجة جداً... وقد هّزت 

القرية باأكملها، وحطمت النوافذ واالأبواب، 

وت�سّببت بمقتل بع�س القرويين اأو اإ�سابتهم 

بجروح، وبنفوق عدد كبير من الموا�سي في 

القرية. توّقعنا حربًا، لكن لم نتوقع حربًا 

100
جوية وبوا�سطة الدبابات.

ف�ساًل عن ذلك ا�ستهدفت القوات البرية المتقدِّمة 

القريَة بنيران المدفعية، فهرب معظم �سكانها 

ن مكثوا فقد 
َ
ا م

ّ
تحت �سغط هذه الهجمات )اأم

101
ُطردوا منها في نهاية المطاف(.

وفي الواقع، لم يكن اللواء ال�سابع بقيادة 

دونكلمان نموذجًا ل�سبط النف�س قط، اإذ اإنه في 

اللحظة المالئمة، تمو�سع اإلى جانب الكتيبة 89 

لي�سبح من القوات القتالية االأ�سد ق�سوة في تلك 

الفترة. ويكتب اإيالن باِبه: ''في عدد كبير من 

الروايات التاريخية ال�سفوية الفل�سطينية التي 

برزت االآن اإلى الواجهة، يظهر عدد قليل من 

ذَكر 
ُ
اأ�سماء االألوية، بيد اأن اللواء ال�سابع ي

با�ستمرار، وبجانبه �سفات مثل 'اإرهابي' 

بت 
ّ
  �سحيح اأن عملية ديِكل ت�سب

102
و'بربري'.''

ر لما  ح�سّ
ُ
بدمار وا�سع، اإاّل اإن اللواء ال�سابع كان ي

هو اأ�سواأ بعد.

تطهير جوي في الجنوب، ''قتل 

جماعي'' في ال�ضمال

لقد ا�ستمرت م�ساركة ''ماحال'' النا�سطة في 

مكونات متعددة من المنظومة الع�سكرية 

االإ�سرائيلية النا�سئة اإلى حين توقيع اتفاقات 

الهدنة في �سنة 1949، والتي اأر�ست حدود 

اإ�سرائيل التي فر�سها االأمر الواقع حتى 

حزيران/يونيو 1967. وفي مثال لذلك، نتوقف 

عند حدثين مهمين بين ت�سرين االأول/اأكتوبر 

وت�سرين الثاني/نوفمبر 1948، هما: م�ساركة 

�سالح الجو االإ�سرائيلي في فر�س الواقع المتعلق 

باالأرا�سي والديموغرافيا في قطاع غزة كما 
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وتعر�ست قرية الج�س اأي�سًا الأعمال قتل 

109
ونهب وا�سعة النطاق.

وبعد هذه الغزوات االأولى، انق�سم اللواء 

ال�سابع، فاحتلت الكتيبة 71 الراأ�س االأحمر 

والريحانية وعلما ودي�سوم، بينما تقّدمت 

الكتيبتان 72 و79 نحو الغرب الحتالل �سع�سع 

)حيث ارتكبتا مجدداً ''مجزرة جماعية''، بح�سب 

ي�سرائيل غاليلي، نائب رئي�س القيادة القطرية 

  ثم هاجمتا مجموعة 
110

للـهاغاناه �سابقًا(،

نقاط على الحدود مع لبنان، وا�ستولتا على 

�سل�سلة من القرى الفل�سطينية و�سواًل اإلى 

المالكية في اأق�سى ال�سرق، ونّفذتا غزوات عبر 

الحدود و�سواًل اإلى نهر الليطاني في لبنان. 

وارتكبت هاتان الكتيبتان مجزرة اأُخرى في 

ْلحة، وفي هذا ال�ساأن، يكتب ِبني موري�س اأن 
َ

�س

يوميات الم�سوؤول عن ال�سندوق الوطني 

 اليهودي، يو�سف نحماني، ''ت�سير اإلى مقتل

'60 – 70' رجاًل وامراأة بعدما 'رفعوا علمًا 

ب 
ّ
  واأن التقارير تتحدث عن ت�سب

111
اأبي�س'،''

عملية حيرام بطرد اأكثر من 50.000 الجئ من 

112
فل�سطين.

ومع م�سارفة العملية على نهايتها، كان 

دونكلمان، في النقا�سات الداخلية في الجي�س 

عرب با�ستمرار عن تحّفظه حيال 
ُ
االإ�سرائيلي، ي

  اإاّل اإنه اأفلت هو والمئات 
113

طرد الم�سيحيين،

من مجّندي ''ماحال'' الخا�سعين الإمرته من 

العقاب بعدما �سّنوا حملة اأ�سفرت عن عمليات 

قتل جماعي في قرى ذات اأغلبية م�سلمة وطرد 

�سكانها اإلى لبنان.

خاتمة

اإن �سجّل مجّندي ''ماحال'' ي�سّكل جزءاً مهمًا 

من تاريخ م�ساركة اليهود من مختلف القارات 

في الم�سروع ال�سهيوني منذ بدايته حتى االآن، 

وهذا التاريخ ال يمكن ف�سله عن عمليات 

اال�ستعمار والطرد من االأرا�سي التي اأدت اإلى 

وفي اأثناء ذلك، كان الجزء االأكبر من �سمال 

فل�سطين اأ�سبح خا�سعًا لل�سيطرة االإ�سرائيلية، 

لكن ظّل هناك جيب مقاوم في الجليل االأعلى، 

هو الذي ا�ستهدفته ''عملية حيرام''. فبعد اأ�سبوع 

من الق�سف الجوي المرّكز للقرى في الجيب 

المتبقي )اعتباراً من 22 ت�سرين االأول/اأكتوبر(، 

اأطلق اللواء ال�سابع العملية البرية االأ�سا�سية، 

و�سن على مدى ثالثة اأيام هجمات ات�سمت على 

نطاق وا�سع، بطرد ال�سكان وارتكاب المجازر 

واالغت�ساب.

عت لعملية ''حيرام''  �سِ
ُ
وتركزت الخطة التي و

على قرية �سع�سع الواقعة عند مفترق طرق ذي 

طًا  اأهمية ا�ستراتيجية خا�سة جداً، اإذ اإن مخطِّ

بارزاً في الهاغاناه كان ن�سح دونكلمان في 

مرحلة �سابقة بما يلي: ''اإذا �سيطرتم على هذا 
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المفترق، ت�سيطرون على الجليل باأكمله!''

وبدءاً من ليل 28 - 29 ت�سرين االأول/اأكتوبر، 

�سّنت وحدات من اأربعة األوية الهجوم، بينما 

كانت الكتائب الثالث التابعة للواء ال�سابع 

باإمرة دونكلمان تتحرك في الجبهة ال�سمالية 

ال�سرقية ب�سكل كما�سة ع�سكرية هدفت اإلى 

اال�ستيالء على �سع�سع، واإلى تطويق الجزء االأكبر 

من ''الجيب'' المقاوم نحو الجنوب، و�سرعان ما 

احتل اللواء ال�سابع الذي تقّدم في اتجاه ال�سمال 

الغربي انطالقًا من �سفد، قرى قديتا وميرون 

  وينقل نافذ نّزال رواية 
107

وال�سف�ساف والج�س.

امراأة فل�سطينية لما جرى بعد الق�سف الليلي 

واحتالل ال�سف�ساف في 29 - 30 ت�سرين 

االأول/اأكتوبر:

بعدما ا�صطففنا، اأمر بع�ض الجنود 

الإ�صرائيليين اأربع فتيات بمرافقتهم لحمل 

المياه اإلى الجنود، اإّل اإنهم اقتادوهن اإلى 

منازلنا الخالية واغت�صبوهن. كما اأنهم ع�صبوا 

عيون 70 رجاًل من رجالنا واأطلقوا عليهم النار 

واأردوهم قتلى الواحد تلو الآخر اأمام اأنظارنا، 

ثم اأخذوا جثثهم واألقوا بها على الأ�صمنت عند 

108
نبع القرية وو�صعوا رماًل فوقها.
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المن�سرم، فاإنه ال بد من اإجراء تدقيق جّدي في 

هذا التاريخ يذهب اأبعد من الممار�سة 

  ففي �سنة 1948، �سّكل انخراط 
114

البحثية.

الـ ''ماحال'' في القتال جزءاً من م�سهد دولي 

اأف�سى اإلى تهجير الفل�سطينيين وطردهم بوا�سطة 

القوة الع�سكرية االإ�سرائيلية، وهذا التاريخ من 

�ساأنه اأن يذّكرنا بالحاجة اإلى بناء مناخ دولي 

اأكثر عرقلة لمثل هذه ال�سيا�سات في االأعوام 

n .المقبلة

دمار فل�سطين. وفي العقود االأخيرة، تحقق تقّدم 

كبير في تحدي الرواية ''البطولية'' للمجهود 

الحربي ال�سهيوني ل�سنة 1948، فعلى �سوء 

االأبحاث المتوافرة االآن، يتعذر تجاهل اأعمال 

الطرد والفظائع االأُخرى التي طبعت عدداً كبيراً 

من العمليات التي �سارك فيها هوؤالء المجّندون.

وفي الواقع، واإزاء توا�سل ال�سيا�سات 

''الديموغرافية'' االإ�سرائيلية الق�سرية، وبروز 

مقترحات طرد الفل�سطينيين من جديد في 

الخطاب ال�سيا�سي االإ�سرائيلي خالل العقد 
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