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ت�شع يدها على �شل�شلة �لتالل �ل�شمالية، كما �أن 

�لم�شرفة  �له�شبة  �تجاه  في  نزل  �آخر  ف�شياًل 

تمامًا على بيت نباال.

ظل ب�شع مركبات ن�شف مجنزرة منذ يوم 

ازدادت 
�شاعات  منذ  �لعدو  نير�ن  �شدة 

 
1

و�لكتيبة �لمتاأخرة،  �ل�شباح 

وبدت مالمح  �لفجر،  �شاعات  قبل  تكا�شلت  �لتي 

�أن  و��شتطاعت  مجدد�ً،  نه�شت  عليها،  �الإرهاق 

مو�شيه دايان

كتيبة املغاوير ''تهتك'' اللد*

اللد،  مدينة  اإ�شقاط  في  بعت  اتُّ التي  التكتيكات  المقالة،  هذه  في  دايان  مو�شيه  ي�شرح 

التي كانت بقيادته، وكان يتقدمها بنف�شه  المغاوير  اأدته كتيبة  الذي  الدور  وخ�شو�شًا 

خالل المعركة. وُيظهر �شلوك دايان وطريقة كالمه طبيعته المتعجرفة، اإذ يخاطب جنوده 

تو�شح  كما  المدينة.  احتالل  لعملية  و�شيع  تو�شيف  في  اللد''،  'هتكنا'  ''لقد  لهم:  قائاًل 

الإ�شرائيلي ــ خالل حرب 1948  الجي�ش  التي ميزت عمليات  القتالية  العقيدة  المقالة 

وبعد ذلك ــ وهي عقيدة الحرب ال�شريعة الخاطفة، الحترافية، في مقابل �شعف التخطيط 

وغياب الحترافية لدى مقاتلي اللد وقوات الجي�ش الأردني.

* هذه �لمقالة هي في �الأ�شل محا�شرة �ألقاها مو�شيه د�يان في �إحدى �لمنا�شبات، وفيها خليط من �للغتين �لف�شحى 
و�لعامية، على ما يحدث عادة في �لمحا�شر�ت �ل�شفوية، وهو خليط مطّعم هنا بال�شوقية �أحيانًا، وبا�شتخد�م م�شطلحات 

تنتمي �إلى عالم �لجنود ومعجمهم �لمبتذل. وهذه �لمقالة ت�شير �إلى �أمور هي �شفويًا مفهومة �شمنيًا، وال �شيما �أن �لكاتب كان 

ي�شتعين في �شرح �لمعالم بخريطة �لعملية �لع�شكرية، فعلى �شبيل �لمثال، يقول �أحيانًا ''هنا'' �أو ''هناك''، ''هذ�'' �أو ''ذ�ك''، �أو 

''هذه �لمهمة''، من دون �أن يكون قد مر على ذكرها �شابقًا، ولهذ� ��شطررت �إلى �إ�شافة كلمة هنا �أو هناك )بين قو�شين مربعين 

كبيرين( لتو�شيح ما يرمي �إليه �لكاتب. و�لعبار�ت �أو �لكلمات �لتي تظهر بين قو�شين كبيرين )...( موجودة في �الأ�شل، �أّما 

�لتي تظهر بين قو�شين مربعين كبيرين ]....[ فاإ�شافة مني لي�شتقيم �لمعنى، �أو لتو�شيح �أمر �شروري في �لجملة. كذلك، ترد 

في �لمقالة كلمات وم�شطلحات يبدو �أنها كانت �شائدة في ذلك �لوقت، �إاّل �إن دالالتها تختلف في �أيامنا، ولهذ� حاولت �أن 

�ألتزم قدر �لم�شتطاع بالدالالت �لتي يق�شدها �لكاتب. ]هذ� �لتو�شيح وما يليه من تو�شيحات في �لهو�م�ش هي للمترجم[

الم�شدر: مجلة ''معرخوت'' )�لعدد 62 - 63 تموز/يوليو1950، �ش 34 - 40(، وهي مجلة متخ�ش�شة بال�شوؤون �لع�شكرية 

ي�شدرها �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي ��شتمر�ر�ً للمجلة �لتي �أ�شدرتها منظمة �لهاغاناه في �أيلول/�شبتمبر 1939، و�لتي حملت 

�لعنو�ن �لفرعي �لتالي: ''جو�مع ق�شايا �شيا�شاتية )policies( و�قت�شادية و��شتر�تيجية''. 

ترجمها عن العبرية: نبيه ب�شير.
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�ل�شرقي �لمقابل لنا، الأنه هو �لطريق �لتي تربط 

بينها وبين �لقو�ت �الأردنية �لموجودة في منطقة 

�للد ــ بيت نباال ــ �لرملة. وعلى جميع �الأحو�ل، 

�إذ� كان هناك �شرورة لالقتحام، ف�شيكون من 

�الأف�شل فعل ذلك �الآن حين ال تخ�شى �للد ذلك، 

ة.
ّ
�أي �أخذها على حين غر

]لكن[ هل ت�شتطيع �لكتيبة فعل ذلك؟ حين 

خرجنا قبل ليلتين لمز�ولة ن�شاطنا، كانت 

�لكتيبة تت�شكل من وحدتين فرعيتين من 

�لمركبات ن�شف �لمجنزرة ومركبات �لجيب 

و�أ�شلحة م�شاندة. وحتى في ذلك �لحين لم تكن 

�أي منهما كاملة. و�الآن، بعد وقوع �الإ�شابات 

بين �لرجال و�لمركبات، تقل�شت �لكتيبة كثير�ً، 

لكنها في مقابل هذه �لخ�شارة، نجحت في �أن 

تحظى بالتن�شيق و�الأمن، و�الأهم من ذلك، تحّلت 

ت فيها روح ''يا 
ّ
باليقين باأنها �شتنجح. دب

�أ�شدقاء، �إننا ننجح''. توقف �الآن �لتر�جع �لذي 

لم�شناه �شابقًا حين �أُعطي �الأمر بـ ''�لهجوم 

عليهم''، و��شُتبدل باإيمان بقدرة �لمركبات ن�شف 

�لمجنزرة، وبدقة ت�شويب ذخيرة مركبات �لجيب 

)فقد �نقلبت مدرعة �لقو�ت �الأردنية بفعل �لنار 

�لتي �أطلقتها عن قرب مركبتا جيب في �تجاه 

�شبابيكها �ل�شغيرة(، وبالتن�شيق فيما بين 

مختلف �لوحد�ت. �إن �لثقة بقيادة �لكتيبة 

وباالإيمان وبقدرة �لجنود على �لنجاح �أ�شاعت 

روحًا من �لج�شارة.

قمت با�شتدعاء قياد�ت �ل�شر�يا و�أخبرتهم 

ب�شوت مرتفع كي ي�شمع جميع �لرجال �الآخرين 

�لمنت�شرين هناك، بنبرة ما بين �لهزل و�لجد:

ــ يجب �النتهاء، و�النتقال �إلى �للد.

كان و��شحًا �أنهم �أخذو� �الأمور على محمل 

�لهزل. �النتقال �إلى �للد؟ �شحيح �أن �للد لي�شت 

بلدة نائية، ولي�شت بلدة ي�شكنها ب�شع مئات من 

�ل�شكان، فكيف يمكن �حتاللها بمركبتنا هذه، 

بمبانيها �لحجرية وعدد �شكانها �لهائل و�لقو�ت 

�لع�شكرية �لمحت�شدة فيها؟ هل هذ� ممكن؟

 ]�لقو�ت[ �لموجودة 
3

 لتفّقد �لحظائر
ُ
خرجت

على �لطرف �الآخر من �لطريق، ولم تمر �شاعة 

�أم�ش على �شخور �له�شبة هناك، ب�شبب �إ�شابتها، 

عة تابعة للقو�ت �لع�شكرية 
ّ
ف�شاًل عن مدر

 ُتركت هناك بعد �أن �نقلبت. وحاولت 
2

�الأردنية

وحدة ت�شليح �لمركبات �شحب هذه �لمركبات 

 �لتركيز على 
ّ
�لمت�شررة من مرمى �لقذ�ئف، وتم

�لمدرعة �لتابعة للقو�ت �الأردنية، و�لتي يبدو �أنها 

لم تت�شرر. حاولو� ربط هذه �لمدرعة بجنزير 

ها مركبة ن�شف مجنزرة كانت 
ّ
طويل لتجر

محمية، الأنها تمركزت خلف �إحدى �الأكو�م 

�لتر�بية هناك، لكن �لعدو �شعر بن�شاطنا هذ�، 

ب نير�نه نحو �لمركبات �لمتروكة، و�شعى 
ّ
و�شو

من خالل قذ�ئفه الإف�شال �أي محاولة ل�شحبها من 

هناك.

على �لرغم من �أهمية هذه �لممار�شات، فاإنه 

كان يجب �لتوقف عن ''�إهد�ر �لوقت''. �شقط �الآن 

موقع دير طريف �لع�شكري بكامله بين �أيدينا، 

ًا �لت�شاوؤل: ماذ� بعد ذلك؟ تقع بيت 
ّ
وبات ملح

نباال في �لو�دي �لمقابل لنا، وفي طرفها �الآخر 

�أقدمت �لقو�ت �الأردنية على تح�شين مو�قعها 

على ر�أ�ش �لجبل. ومن �أجل �حتالل تلك �لمو�قع 

كان يتعين �شّن هجوم مبا�شر وجهًا لوجه: 

�لنزول �إلى �لو�دي و�عتالء �لجبل من هناك. ولم 

يكن ثمة �أي �حتمال لنجاح مثل هذه �لخطة، 

فـ ]خطة[ هجومنا �لذي �أف�شى �إلى �حتالل قرى 

�لطيرة ]�لمق�شود: قرية طيرة دندن[ وقولة ودير 

طريف من خالل �عتماد عمليات �لمحا�شرة 

�لمو�شعية و�القتحام �ل�شريع ــ ��شُتنفدت 

بالكامل، وباتت ]��شتر�تيجيا[ �لمباغتة و�ل�شحق 

غير ممكنة ]�الآن[، الأنه في مقابل �أن�شاف 

مجنزر�تنا كان لدى �لعدو مد�فع ومركبات 

مدرعة تحمل �لقذ�ئف �لبعيدة �لمدى، وربما لديه 

دبابات �أي�شًا.

�أطّلت علينا �للد من �لجهة �لغربية من خلف 

�لب�شاتين، وف�شلتنا عنها منطقة �شهلية. وبد� لنا 

لوهلة �أن �لعمل �الأف�شل هو ترك �لقو�ت �الأردنية 

تلتحم مع قليل من قو�تنا هنا، و�لتوجه نحو �للد 

لالنق�شا�ش عليها، �إذ من غير �لمحتمل �أن تكون 

�للد مح�شنة ومحمية كما يجب في ظهرها 
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و�النتقال فيما بعد �إلى �للد في �ل�شاعة �لثانية.

بدت مالمح �لجدية على �لرجال �لذين وقفو� 

حولي. لقد فهمو� �أن �لم�شاألة لي�شت هزاًل بل قر�ر�ً.

�إننا ملتزمون �الآن بجدول زمني ويجب 

�لت�شريع بوتيرة �لعمل. عادت قطع �لهاون �لتي 

في حيازتنا �إلى �لعمل مجدد�ً من �أجل تاأمين 

�إخر�ج �لقو�ت �الأردنية من منطقة بيت نباال. 

�أر�شلت �ل�شرية ''�أ'' رجااًل �إلى �لجهة �لمقابلة 

للطريق، بينما �نهمك �لباقون في ت�شليح �إحدى 

�لمركبات. يجب بذل �لجهود الإخر�ج مدرعة 

�لقو�ت �الأردنية من منطقة �إطالق �لنار. �إنها 

تحمل قذ�ئف بعيدة �لمدى )مزودة بمدفع قذ�ئف 

رطَلين(، وبم�شاندتها يمكن �أن نتحول �إلى 

''ملوك''، وخ�شو�شًا �أنه كان في حيازتنا مركبات 

فيات )Fiat( وبندقية بعيدة �لمدى �غتنمناها من 

قرية قولة.

حتى ��شتدعاني �شابط �إلى �لمحطة. فقد �ت�شل 

 �لذي يتمركز في �لجو�ر، وطلب 
4

قائد لو�ء �لم�شاة

�أن يتحدث مع �لقائد. عرفت م�شبقًا �أن هذ� �للو�ء 

يعمل قبالتنا، وهو �لذر�ع �لثانية لملقط عملية 

''د�ني''، لكنني لم �أعرف �أين يوجد تحديد�ً. �شمعت 

�شوته بو�شوح، ودخل فور�ً في �شلب �لمو�شوع: 

 في �تجاه �للد، لكنها 
5

خرجت �إحدى وحد�ته

و�جهت نير�نًا �شديدة، وتتمركز حاليًا في 

�لب�شاتين على �أطرف �لمدينة، في جهتها 

ا �إذ� كنا 
ّ
 �شوؤ�اًل عم

ّ
�لجنوبية �ل�شرقية. وطرح علي

ن�شتطيع م�شاندتهم؟ )�ت�شح فيما بعد، حين 

�لتقيت به، �أنه كان قد �أخطاأ بهويتنا، وكان يظن 

�أننا كتيبة دبابات ال كتيبة �لمغاوير(.

ــ ]�أجبته[ نعم، يمكننا ذلك، لكن علينا بد�يًة 

�النتهاء من �أمورنا هنا، ثم نذهب �إلى �لم�شاندة. 

�أعتقد �أنه يمكننا ت�شفية �الأمور هنا حتى �لظهيرة، 

املدرعة الأردنية التي ا�شتولت عليها كتيبة دايان

الم�شدر: موقع Yad Lashiryon، في �لر�بط �الإلكتروني �لتالي:

http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=63829&itemId=5824
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�شم على ما�شورتها بالطب�شور 
ُ
�لقافلة )وقد ر

ه �إلى �الأمام ُكتب عليه: ''نحو 
ّ

�شاروخ موج

�لهدف''(، و�بتهج �لجميع لروؤيتها. يمكننا �الآن 

ن يمكنه �أن يقف �أمامنا؟!
َ
�ختر�ق �أي حاجز! م

لم يكن من �لمجدي طبعًا �لتفكير طوياًل في 

�إمكان �أن يكون في مدخل �للد �شالح بعيد �لمدى، 

و�أن تكون مدرعات �لعدو مجهزة بالمد�فع، �إذ ال 

د تحركنا بتاأمين �أف�شليتنا على 
ّ
يمكننا �أن نقي

ي �لكمية و�لكيفية، الأنه من �أين لنا بهذ�؟! 
َ
�شعيد

من �الأف�شل �أن نفتر�ش وجود �حتماالت لنجاح 

عملنا �لمباغت، فمن خالل ذلك ن�شتطيع تركيز 

جميع قو�تنا على نقطة �شعيفة في �لخط 

�الأمامي للعدو.

حا�شرنا بيت نباال من �لغرب وو�شلنا �إلى 

�لطريق. تحركت خلف ''�لنمر'' ف�شيلة من مركبات 

ي �الأثر، ومن خلفهم �لمركبات 
ّ

�لجيب لتق�ش

ن�شف �لمجنزرة، وفي موؤخرة �لقافلة وحدة 

مركبات �لجيب. تقدمنا في �لو�دي في �تجاه 

بيت نباال. �قتربنا من تقاطع مع طريق 

]م�شتعمرة[ بن �شيمن، وفجاأة �شمعنا �أ�شو�ت 

قذ�ئف. توقفت �لقافلة.

مت مني ب�شرعة هائلة مركبة جيب 
ّ
تقد

ن فيها يقولون لي[: ''�أمامنا دبابات''. 
َ
]�شمعت م

نزلت م�شرعًا وتوجهت �إلى مقدمة �لقافلة. وفعاًل، 

�نطلقت �لقذ�ئف من بين �أ�شجار �لزيتون. ال 

منا�ش ــ علينا �اللتفاف و�لعثور على طريق 

�أُخرى بديلة، فاإن �لمعركة على بيت نباال لي�شت 

هدفنا.

بقيت �لمدرعة ومركبتان ن�شف مجنزرتين 

للتغطية علينا و�لرد على �لنير�ن، بينما �لتف 

�لباقون وتر�جعو�. خرجنا �شالمين. خ�شرنا ن�شف 

�شاعة فقط، وعلينا �أن نكمل طريقنا ب�شرعة. 

�شنتوجه �إلى ]م�شتعمرة[ بن �شيمن عبر �لحقول، 

من �لجهة �لغربية لبيت نباال. بد�أت �أ�شدر 

�الأو�مر.

ــ علينا �أاّل نتاأخر. �إذ� و�جهنا عائق �أو نار �أو 

�أي �شيء �آخر، فاإن على مركبات �لجيب 

ي �الأثر �أن تنت�شر على 
ّ

�لمتخ�ش�شة بتق�ش

ة �إلى رفع �لمعنويات. 
ّ
باتت �لحاجة ملح

نظرو� هنا وهناك بعين �لجدية �إلى قذ�ئف �لعدو 

 �إلى مركبة ن�شف مجنزرة. 
ُ
وخافو� منها. دخلت

ناديت على �أحد �لميكانيكيين وذهبنا معًا 

الإخر�ج �لمدرعة. الحظنا خفوت وتيرة �إطالق 

�لنير�ن، وب�شرعة... �أخرجناها من �لقناة، ال بل 

خرجنا من هناك �شالمين.

و�الآن ــ �إلى �لعمل. عالج عمال �شيانة 

�الت�شال �لال�شلكي �الأجهزة �لال�شلكية فيها، 

وتعّلم �لميكانيكيون تف�شيالت �لمحرك و�شّلحوه، 

و�الأهم من ذلك ــ �لمدفع. يجب تدريب جنود 

�لمدفعية عليه. رك�ش ]�لميكانيكي �لذي كان مع 

د�يان،[ وعاد برفقة �شابط من وحدة �لمدفعية 

�لتي كانت متمركزة خلفنا، وقام هذ� �ل�شابط 

ب�شرح عملي ق�شير ب�شاأن كيفية ت�شغيل �لمدفع.

بعد م�شي نحو �شاعة من �لزمن �أخبروني �أن 

�لمدرعة �أ�شبحت ''جاهزة''، حتى �إنهم �أطلقو� 

عليها ��شم ''�لنمر �لمهيب''، وكان يمكننا مالحظة 

فِنئيل'' 
َ
�أن هذ� �ال�شم يمكن ن�شبته �إلى نمط ''ي

)Yavne’el(.6 �شادت �لبهجة في �لوحدة و�ختفت 
مالمح �الإرهاق لنحو �شاعة، و�شخ�شت �الأنظار 

بين �لفينة و�لفينة نحو �ل�شهل ــ في �تجاه �للد.

 نحو �لمدرعة لفح�شها. لقد ��شتبدلو� 
ُ
�تجهت

جهاز �لال�شلكي. كان �لمحرك جيد�ً، و�الإطار في 

ا �الإطار 
ّ
�لجانب �الأيمن كان منبعجًا قلياًل، �أم

�الحتياطي فكان فارغًا من �لهو�ء، ولهذ� لم يكن 

ممكنًا تغيير �الإطار�ت. كان ''�لمدفعجي'' �لجديد، 

جنديًا من وحدة مركبات �لجيب، وكان متمركز�ً 

د�خل �لقلعة )وُقتل بعد ذلك في معركة قرية 

ا(. �أمرُته قائاًل: ''�ل�شجرة �لمقابلة، 500 متر، 
ّ
تي

ْ
َكر

قذيفة و�حدة. نار!'' ــ �أطلق و�أ�شاب قمة �ل�شجرة.

]قلت له[: ح�شنًا، �أنت ''�لمدفعجي''.

ال يمكن �إخالء �لوحدة بكاملها من هنا. 

بع�شها �شيبقى، و�الأغلبية �شتترك. تلقت �ل�شر�يا 

�الأُخرى �أو�مر باأن تتجهز كل و�حدة منها 

لمهماتها. تحركنا في �ل�شاعة �لثانية. �شحيح �أن 

�لمركبة لم تكن باأف�شل حاالتها، لكن �لرجال 

كانو� بحالة جيدة. تحركت �لمدرعة على ر�أ�ش 



111جملة الدراسات الفلسطينية صيف 1842017

لم يكن لدينا معلومات ب�شاأن قوة �لعدو 

و�أ�شلحته وغير ذلك، �إاّل �إن �ل�شورة �لعامة كانت 

و��شحة، فقد كان علينا �تخاذ �لقر�ر ب�شاأن 

�لهجوم �أو عدمه على �للد، وهذ� �لقر�ر لم يكن 

مرتبطًا بتف�شيل معين لمعلومة ما يجب �لتوقف 

خذ �لقر�ر بهذ� �ل�شاأن،  عنده وفح�شه. وبعد �أن �تُّ

لم يكن �أمامنا خيار�ت كثيرة العتمادها، لكن 

 �شورة و��شحة لل�شكل �لوحيد �لذي 
ّ

كان لدي

يمكن لوحدتنا �أن توؤدي فيه هذه �لمهمة. جمعت 

�لقادة و�أطلعتهم على �الأو�مر.

هيكلية وحدتنا: يقف ''�لنمر �لمهيب'' على 

ر�أ�شها، وبعده �شرية �لمركبات �الأولى ن�شف 

�لمجنزرة، وبعدها �شرية �لمركبات �لثانية ن�شف 

ا �أنا 
ّ
�لمجنزرة، وبعدها مركبات �لجيب، �أم

ف�شاأكون في �شرية �لمركبات �الأولى ن�شف 

�لمجنزرة. �شكل العمل: �إذ� توقف ''�لنمر'' �أو 

توقفت �لمركبات ن�شف �لمجنزرة �لتي خلفه، 

حينها ينت�شر �الآخرون. يجب �لعثور على طرق 

لاللتفاف حول �لمد�فعين و�لقيام باالقتحام، ثم 

تتحرك مركبات �لجيب غير �لمحمية في موؤخرة 

�لوحدة. وعند دخولنا �لمدينة، �أي بعد �جتياز 

خط �لجبهات �الأمامية، يجب �النت�شار و�إطالق 

�لنير�ن يمينًا و�شمااًل، و�إثارة �لهلع و�الرتباك، 

لُنخ�شع �لبلدة ونجعلها ت�شت�شلم. بعد ذلك تتجه 

�ل�شرية �الأولى �شمااًل في �لطريق �لرئي�شية، ]بينما 

تتجه �ل�شرية[ �لثانية جنوبًا، في حين ت�شير 

مركبات �لجيب خلف �ل�شريتين وتقوم بتاأمين 

�لجبهة �لخلفية. ومع دخول �لمدينة مبا�شرة، 

تختبىء مركبات �لجيب خلف جدر�ن حجرية �أو 

في باحات �لبيوت وتتخذ مو�قعها، وُتمنع من 

�لتجول في �لمدينة لتجّنب �الإ�شابات. وبعد �أن 

تفرغ كل �شرية من ''رحلتها''، نلتقي مجدد�ً في 

تقاطع �لطرق. و�إذ� و�جهت �شرية عائقًا �أو م�شكاًل 

 لم�شاندتها.
ّ
ما، فاإن �شرية �أُخرى �شتهب

عدت و�شرحت و�أكدت و�أو�شحت �لمبد�أ �لذي 

في ر�أيي هو جوهر طريقة �لعمل: �إذ� توقفت 

�لوحدة �لتي تت�شكل من �شل�شلة، فاإن �لمركبة 

�الأولى ]�لتي تقف على ر�أ�ش هذه �ل�شل�شلة[ تو�جه 

�لجانبين، وعلى �لمدرعة و�لمركبات ن�شف 

�لمجنزرة �أن تقتحم. و�إذ� �أُ�شيبت �إحدى مركباتنا 

ن هم خلفنا، 
َ
م م

ّ
يجب �أاّل نعالجها، و�أاّل نعوق تقد

�شمح الأحد 
ُ
بل نتجاوزها ون�شتمر بالتقدم. ال ي

غيري باإعاقة �لقافلة. �شنتقدم في جميع 

�لحاالت. نطلق �لنار ونده�ش ونتقدم.

ــ و��شح؟

ــ و��شح!

ــ �إلى �الأمام!

ي �الأثر على 
ّ

�نت�شرت مركبات �لجيب لتق�ش

 على ممر�ت مالئمة و�أر�شدتنا. 
ْ

ت
َ
�لجانبين، وعثر

و�جهنا في �أحد مفترقات �لطرق مجموعة من 

�لعرب يطلقون �لنار، لكن قاذفات مركبات 

�لجيب طردتهم �إلى ب�شاتين �لبرتقال.

دخلنا ]م�شتعمرة[ بن �شيمن، وو�شلنا جميعًا 

ب�شالم با�شتثناء مركبة جيب و�حدة �نفجر بها 

لغم �أر�شي. �شكان ]م�شتعمرة[ بن �شيمن، �لذين 

كانو� منقطعين عن بقية �لم�شتوطنات على مد�ر 

�أ�شهر، ��شتقبلونا على مدخل �لم�شتوطنة ونظرو� 

�إلينا بانفعال، وحين دخلنا �إلى هناك ــ لم 

يتمالكو� �أنف�شهم و�حت�شنو� �لرجال و�ل�شالح 

 �إليهم قبلنا بقليل من جهة 
ْ
و�لمركبة. و�شلت

�لجنوب وحدة ''يفتاح''،7 وها هو ''رتل من 

 تابع للجي�ش �الإ�شر�ئيلي يقترب من 
8

�لدبابات''

�لجهة �ل�شمالية. بقبعاتنا �لفوالذية، وبتناثر 

�لغبار، وباأ�شالك هو�ئية مرتفعة، وبـ ''�لنمر 

�لمهيب''، تركنا حقًا �نطباعًا جيد�ً! على �شكان 

]م�شتعمرة[ بن �شيمن على �الأقل...

�نتظمت �لكتيبة على طول �لطريق متجهة �إلى 

�للد. مركبات ن�شف مجنزرة، ومركبات جيب، 

نا قائد لو�ء �لم�شاة على مكان 
َ
و''�لنمر''. �أطلع

وجود رجاله، و�أو�شحنا له �لمنطقة �لتي 

�شنتحرك فيها، وطلبنا منه �أن يحّذر رجاله من 

�القتر�ب منها. ��شتندت �لخطة �إلى فر�شية 

فحو�ها �أن �لجبهة �ل�شرقية لمدينة �للد غير 

مح�شنة كما يجب، و�أن �شكانها ال يخ�شون 

هجومًا من هذه �لجهة، و�أنه يمكننا �أن ننجح في 

�ختر�ق �لممر �لو��شل بين �للد وبيت نباال.
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ًا لكم! لماذ� تجمدتم؟
ّ
ــ تحركو� تب

ــ نحن على �أهبة �لتحرك.

ر ''�لنمر'' 
ّ
وفعاًل تحركو�، لكنهم لم ينت�شرو�. دم

منا ب�شع مئات من 
ّ
موقعين وتحرك، فتقد

�الأمتار، ثم توقفنا. و�شلت �لوحدة هذه �لمرة �إلى 

و�جهة �لمو�قع �لرئي�شية، وهنا تدفق و�بل 

ر�شا�ش �لعدو كالمطر على �لمدرعة، فاأطلقت 

�لوحدة كلها نير�نها، و�نت�شرت مركبات �لجيب 

على عر�ش �لطريق مطلقة نير�نها على �لجانبين 

وب�شورة مائلة على �الأطر�ف، كما �بتعدت 

�لمركبات ن�شف �لمجنزرة �لو�حدة عن �الأُخرى 

قلياًل، لكنه لم يكن �نت�شار�ً حقيقيًا.

ــ لماذ� تتباطوؤون؟

ــ �لطريق مغلقة بقناة م�شادة للدبابات وال 

يمكن �لتقدم.

ــ وعلى �لجانبين؟

ــ ال يمكن.

ــ لماذ� ال يمكن؟

الحظت �أنه عبر محادثات �لال�شلكي لن 

�أح�شل على �لعمل �لمطلوب. قفزت من �ل�شيارة، 

وبتغطية من ت�شاري�ش �لمكان و�لمركبات 

�لمدرعة و�شلت �إلى ''�لنمر''. وقف �لنمر على ر�أ�ش 

�لقوة، وبطماأنينة �شرب بمدفعه قذ�ئف �لرطلين 

�أكيا�ش �لتر�ب و�أحجار �لطوب �لتي ت�شّكل مو�قع 

�لجبهة �لدفاعية �الأمامية لمدينة �للد )�كت�شفت 

الحقًا �أن بين �لمو�قع �لتي �أُ�شيبت وُهجرت، كان 

ثمة موقعان ُهجر� مع قاذفاتهما(.

�بتعدت �لمركبات ن�شف �لمجنزرة �لو�حدة 

عن �الأُخرى قلياًل. لم تكن ت�شاري�ش �لمكان 

م 
ّ
مريحة لالنت�شار، لكن �ل�شبب �لرئي�شي لعدم تقد

�لمركبات ن�شف �لمجنزرة يكمن طبعًا في �لرغبة 

في �أن يقف ''�لنمر'' حامل �ل�شالح �لم�شاد 

للدبابات على �لر�أ�ش، ال �أن يدخلو� هم �لمدينة 

مع قاذفات �لهاون، ثم ياأتي ''�لنمر'' خلفهم.

كل قذيفة من ''�لنمر'' كانت ُت�شقط �أكيا�ش 

�لتر�ب �لمح�شنة للموقع وتثير �لغبار في كل 

مكان. الحظنا عربًا يهربون من مو�قعهم �لتي 

ت�شررت. هذه هي �للحظة. يجب �لتقدم في 

ا بقية �لمركبات ف�شتكون هدفًا 
ّ
�لعدو بمفردها، �أم

�شاكنًا ومرّكز�ً لنير�ن �لعدو �أي�شًا. لهذ� يجب �أن 

تنت�شر مبا�شرة، فتقتحم، وتتقدم، وتلتّف على 

مو�قع �لعدو على �لرغم من �لنير�ن. وبهذه 

�لطريقة فاإننا ال ُنقحم قوة نير�ننا في �لمعركة 

فح�شب، بل نكون عر�شة ب�شورة �أقل لالإ�شابة 

�أي�شًا. يجب فعل ذلك كله ب�شرعة. �إن �ل�شرعة هي 

�ل�شامن لتقليل �حتمال �إ�شابتنا، و�شتترك �آثارها 

�لبالغة و�لمركزية على �لعدو. يجب ''�لهجوم على 

�لعدو''، و''ده�شه''، و''�لدو�ش'' على روحه وعلى 

ج�شده.

ــ مفهوم؟

لم يكن هناك �أي �أ�شئلة. �ُشرح هذ� كله خالل 

خم�ش دقائق. كان �ليوم قد �شارف على �لمغيب، 

وبلغ توتر ما قبل �لهجوم ذروته، وكان علينا �أن 

نتحرك.

قام خبر�ء �لمتفجر�ت بتعطيل �الألغام و�إز�لة 

ق ]م�شتعمرة[ بن �شيمن للدفاع 
ّ
�لحاجز �لذي يطو

عنها من جهة �للد، وقام �شكان تلك �لم�شتوطنة 

باإر�شادنا �إلى �الألغام، ثم وقفو� �أمامنا مترددين 

مت�شائلين: هل نزيل �لحو�جز في �تجاه �للد؟

ــ م�شتعدون؟

ــ �إلى �الأمام!

��شتغلت �أجهزة �لال�شلكي، و�أُغلقت �لدروع 

�لو�قية الأجهزة تبريد �لمحرك، و�أُنزلت �لقبعات 

�لفوالذية �إلى �لجبين، و�شاد �لوحدة هدوء بد�ية 

�لخطوة �لمقبلة بعد توقف �شجيج �لتح�شير لها.

تقدمنا ب�شع مئات من �الأمتار. فتحت �للد 

، بينما ��شتترت 
ّ
علينا نير�نها، لكن �لوحدة لم ترد

مركبات �لجيب خلف تح�شينات �لمركبات ن�شف 

�لمجنزرة. توقف ''�لنمر �لمهيب'' لحظة ثم �أطلق 

نير�نه. لم تنت�شر �لمركبات ن�شف �لمجنزرة �لتي 

خلفه!

ــ لماذ� ال تتقدمون؟

ــ ''�لنمر'' يو�جه مو�قع وي�شربها.

ــ ولماذ� ال تتوزعون؟

ــ لي�ش م�شتح�شنًا فعل ذلك، ها هو يتحرك.

�نتظرت دقيقة. لم تتحرك �لوحدة.
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مدخل �لمدينة �لتي كانو� قد و�شلو� �إليها بعد 

�حتالل �لقرى �لمجاورة على يد قو�ت �إ�شر�ئيل. 

�أطلق جميعهم �لنار من جميع �لجهات، وُقذفت 

كذلك قنابل يدوية، وكانت �لفو�شى عارمة. 

تر�جعت كثافة �لنير�ن في قلب �لمدينة، 

فالموجودون على �لطرقات كانو�، في �أغلبيتهم، 

من �لمدنيين، ونادر�ً ما كانو� يطلقون علينا 

�لنار.

''�لنمر'' �لذي توجه وحيد�ً �إلى �ل�شمال، �فترق 

م وتقدم و�أطلق 
ّ
عنا ودخل معركته وحيد�ً. تقد

�لنير�ن حتى بلغ �لميد�ن �لرئي�شي. د�ر �إلى 

�لخلف هناك وعاد �أدر�جه جنوبًا، ثم �أطلق ثالث 

قذ�ئف على خّز�ن مياه �لمدينة ودخل في معركة 

مع مقر �ل�شرطة. بقي هناك حتى عودتنا، حيث 

وجدنا �لم�شوؤول عن �الت�شال �لال�شلكي غارقًا 

في دمائه ب�شبب �شظايا قذيفة �أطلقها رجال 

�ل�شرطة و�أ�شابت فّكه.

خرجت �لوحدة من �لمدينة متقدمة نحو 

�لرملة، وحتى قبل �أن ن�شتوعب ما يحدث، و�شلنا 

�إلى ]مقر[ �ل�شرطة �لموجود على �لطريق �لو��شلة 

بين �للد و�لرملة. كان و��شحًا �أنهم لم يكونو� 

ًا باللون 
ّ
يتوقعون مجيئنا. الحظت رجاًل يلب�ش زي

�لكاكي، مك�شوف �لر�أ�ش، وقف و�أخذ يعايننا 

بهدوء. كان كما يبدو قائد �ل�شرطة هناك وقد 

خرج لي�شتو�شح ما يجري، وحين �كت�شف ما 

يحدث، قفز �إلى د�خل �شحن �لمقر و�ختفى. 

��شتطاعت �ل�شرية �الأولى �لمرور من دون �إطالق 

�لنير�ن عليها تقريبًا، لكن حين و�شلت �شرية 

�لمركبات �لثانية ن�شف �لمجنزرة ومركبات 

�لجيب، و�جهت نير�نًا �شديدة، وخ�شو�شًا من 

ر�شا�شات تطلق �لر�شا�ش من ر�أ�ش �لبرج ]يق�شد 

�شرفة مئذنة �لم�شجد �الأبي�ش/�لكبير[ ومن 

ميت 
ُ
نو�فذه �ل�شغيرة. وقع ��شتباك متو��شع، ور

قنابل يدوية من مقر �ل�شرطة، و�شلت �إحد�ها �إلى 

ن 
َ
د�خل مركبة ن�شف مجنزرة و�أ�شيب جميع م

فيها. �جتزنا مقر �ل�شرطة تحت و�بل من �لنير�ن، 

وو�شلنا �إلى ما بعده. �أ�شرعت �لوحدة �إلى �الأمام. 

ن هم 
َ
�لجهاز �لال�شلكي لم يعمل. حاولت تاأخير م

�أعقاب �لهاربين. كان حاجز�ً يغلق �لطريق، لكن 

�لمركبات ن�شف �لمجنزرة عثرت على طرق 

جانبية وعرة تلتف خلف �لقناة. �أمرت ''�لنمر'' 

بترك �لمو�قع و�لتقدم.

ــ ]�شاألوني[: و�إذ� كانت �لطريق ملّغمة؟

ــ ]�أجبتهم[: حينها �شتطيرون �إلى �ل�شماء.

تحركت �لوحدة. لم تكن �لطريق ملّغمة. عدت 

�إلى �شيارتي. تح�شنت هيكلية �لوحدة �الآن، وحين 

�شلك �أفر�د �لوحدة �لطرق �لجانبية وتقدمو� ب�شكل 

مائل في �تجاه �لجبهة، ��شتطاعت �لمركبات 

�إطالق �لنير�ن.

بعد دقائق دخلنا �إلى قلب �لمو�قع �الأمامية. 

تحركت �لوحدة ببطء على �شكل �شل�شلة على طول 

�لطريق �ل�شيقة، وقام �لذين في ر�أ�ش �ل�شل�شلة 

بين حين و�آخر باإز�لة �لحو�جز. �نطلقت �لنير�ن 

بكل قوتها، و�أخذت مركبات �لجيب تطلق �لنير�ن 

على نو�فذ �لبيوت و�لجدر�ن �لحجرية و�لمو�قع 

�لمتح�شنة ور�ء �أكيا�ش �لتر�ب. تد�عى جد�ر 

ار في بع�ش �أجز�ئه ب�شبب �لر�شا�شات �لتي 
ّ
�ل�شب

بدت كاأنها منجل يح�شده، وت�شارعت وتيرة 

�لتقدم. �جتزنا �لمو�قع �الأمامية.

و�شلنا �إلى قلب �لمدينة. �أُطلقت علينا �لنير�ن 

 
ّ
�ل�شديدة من مقر �ل�شرطة، فقام ''�لنمر'' بالرد

عليها، وتقدمت �لقافلة باأكملها و�جتازت هذه 

ل ''�لنمر'' 
ّ
�لمنطقة. و�شلنا �إلى مفترق طرق. تحو

ة �لمركبات 
ّ
�إلى �ليمين وفق �لمخطط، لكن �شري

ن�شف �لمجنزرة ��شتمرت في �لتقدم جنوبًا، 

وتبعتها �ل�شرية �لثانية، ثم ر�فقتهما مركبات 

�لجيب. لم يجِر �لعمل وفق �لخطة �لمو�شوعة 

�شلفًا، با�شتثناء ''�لنمر''، �إذ ��شتمرت �لوحد�ت كلها 

بالتقدم معًا، وال �أدري ما �إذ� كان ذلك ب�شبب 

غياب عن�شر �الألفة مع مالمح �لمدينة )حين 

تكون �لنو�فذ �ل�شغيرة للمركبات مغلقة و�أزيز 

�لر�شا�ش يمر فوق �لروؤو�ش، فاإن من �لطبيعي �أن 

يغيب عن�شر �الألفة حتى في مدينة كمدينة �للد(، 

�أو ربما ب�شبب غياب عن�شر �لرغبة في �الفتر�ق، 

وربما �الثنين معًا.

تز�حم9 مقاتلون عرب على �ختالفهم عند 
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و�لرجال بحالة ع�شبية. �بتعدنا كي نقوم بعملية 

�اللتفاف من جديد، وتجهزنا مرة �أُخرى للهجوم 

و�القتحام. كان يجب و�شع �لجرحى وتاأمينهم 

في مركبة مدرعة، وتحديد �لم�شوؤولين عن 

�لتغطية، وو�شع نظام للقافلة. لم يكن ذلك �شهاًل، 

بل برزت بين �لفينة و�الأُخرى �لحاجة �إلى رفع 

�ل�شوت بوجه �لمترددين. �شاد �أزيز �لر�شا�ش. 

�أُعلن من خلفنا �أن مدرعات �لعدو تظهر ثانية. 

عاد جهاز �لال�شلكي �إلى �لعمل.

ــ جاهزون؟

ــ �إلى ]م�شتعمرة[ بن �شيمن ــ �إلى �الأمام!

كانت �شيارتي تئّن وتعرج. �إطار�ن مثقوبان 

وجهاز تبريد �لمحرك يغلي كاأنه غاّلية. �شرنا 

على غيار �ل�شرعة �الأول، و�شبقتنا �ل�شيار�ت 

�الأُخرى. ظهرت مدرعة تابعة للقو�ت �الأردنية في 

بد�ية طريق موؤدية �إلى �لرملة وبد�أت تقذفنا 

بمدفع رطلين. �أ�شابت قذ�ئفها �لطريق، ولو 

�أ�شابت �شيارتنا لكان ذلك يعني موتنا حتمًا، 

الأن مركباتنا �لمدرعة م�شممة �شد �ل�شالح 

 �أمر�ً �إلى �لم�شوؤول عن 
ُ

�لخفيف فقط. �أ�شدرت

�لال�شلكي بفتح �لنار على �لمدرعة، ففتح نار 

�لر�شا�ش )�لذي عمل جزئيًا فقط(، فابتعدت 

مدرعة �لقو�ت �الأردنية.

فجاأة �ت�شل قائد �لوحدة �لذي بقي مع 

وحدته في دير طريف، و�أخبرني �أن �لقو�ت 

�الأردنية ق�شفتهم و�حتلت موقع دير طريف 

�لع�شكري، و�أن كثيرين من �لجنود مفقودون. 

طلب �أن نر�شل �إليه م�شاندة، فاأجبته �أنه ال يمكننا 

ه باأي دعم حاليًا، و�أنه حين ننتهي من هنا 
ّ
مد

�شنذهب لم�شاندته، وطلبت منه �الت�شال بمقر 

�لقيادة �لرئي�شي وطلب �لدعم. �أجاب �أنه لي�ش 

لديه �ت�شال بمقر �لقيادة ــ و�شاأل ما �لعمل؟

ما هي �لن�شائح و�الأو�مر �لتي كان يمكنني 

�أن �أمنحه �إياها ونحن في ن�شاط ع�شكري في 

�إحدى طرقات �للد؟ �أخبرته: �إذ� كنت غير قادر 

على �لحفاظ على �لمنطقة، �ن�شحب �إلى �لطيرة، 

وغد�ً �شنتعامل معهم ون�شتولي من جديد على 

 ،
ّ
موقع دير طريف �لع�شكري. لم يعجبه هذ� �لرد

�أمامي، لكنهم لم يالحظو� �إ�شار�تي. كان �شوتي 

مبحوحًا وال يمكن �شماعه. هرولت نحو 

�لمجموعة �الأمامية، لكنها �شرعت تتجه في 

�لرملة �شرقًا، متوجهة �إلى طريق �لقد�ش، ونجحت 

عند مخرج �لمدينة في تاأخيرها. نزلت من 

�لمركبة:

ــ �إلى �أين �أنتم م�شرعون؟

ــ ال �أعرف! كيف لنا �أن نعرف ما هي �أطر�ف 

مدينة �للد؟

ــ ماذ�؟ هنا �لرملة!!

كنا بجانب محطة �لقطار، وقد �شاد �لهدوء 

محيطها. جميع �أفر�د �لوحدة كانو� هنا با�شتثناء 

''�لنمر''. �أ�شعلو� �ل�شجائر. �تخذت مركبات �لجيب 

مو�قع �لحر��شة عند مدخل �لطريق �إلى �لرملة 

 بين �شفوف 
ُ
ومدخل �لطريق �إلى �للطرون. تجولت

�لوحدة. حقيقة لقد ت�شررنا كثير�ً: �شقط �أربعة 

جنود بين ]�شرية[ مركبات �لجيب، وكان هناك 

�إ�شابات بين ]�شريَتي[ �لمركبات ن�شف 

�لمجنزرة، وبع�شها كان خطر�ً، كما �أن �إحدى 

مركبات �لجيب �لتابعة لوحدة �لم�شتطلعين 

�أُ�شيبت وبقيت هناك بجانب مقر �ل�شرطة وهي 

ت�شتعل. كانت �أغلبية �إطار�ت �لمركبات مثقوبة، 

وتهاوت �أجهزة تبريد �لمحرك، وت�شررت �إحدى 

مركبات �لجيب و�شقط عنها �لمدفع، ف�شاًل عن �أن 

�لر�شا�شات ت�شببت بتعطل فر�مل مركبة جيب 

�أُخرى. وكان بع�ش �لمفقودين جرحى �شقطو� من 

مركبات �لجيب بجانب مقر �ل�شرطة. بد�أت 

�لمعنويات تتر�جع. �قترح �أحد قادة �شريَتي 

�لمركبات ن�شف �لمجنزرة �لتقدم في �تجاه 

�للطرون، لكن �الأغلبية �أخذت تفكر فيما �إذ� كان 

يمكننا �أن نخرج من �للد �شالمين، وما هي 

�لطريق لفعل ذلك. بد�أو� باإ�شعاف �لجرحى 

و��شتبد�ل �الإطار�ت �لمثقوبة.

لكن تخبرنا �شرية مركبات �لجيب �لمكلفة 

باأعمال �لحر��شة �أن مدرعات �لعدو تقترب من 

مع�شكر �لقو�ت �الأردنية �لقريب منا. وفي تلك 

�الأثناء، بد�أو� بقذفنا بالهاون من مقر �ل�شرطة. 

�أ�شبحت �الأجو�ء ''�شاخنة''، وغير مريحة، 
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�جتزنا مقر �ل�شرطة ببطء، وكان قائد �لوحدة 

هو �شائق �لمركبة ن�شف �لمجنزرة �لتي �أُلقيت 

فيها قنبلة يدوية، وقد خرج من هناك بجروح 

طفيفة. قامت هذه �لمركبة بجر مركبة ن�شف 

ت مركبة جيب 
ّ
مجنزرة معطلة �أمامها، كما جر

مدرعَة ''و�يت'' معطلة �أمامها، بينما �أخذت مركبة 

ن�شف مجنزرة �أُخرى تجر �شيارتي �لتي كانت 

تلفظ �أنفا�شها �الأخيرة، وكان ثالثة من �إطار�تها 

مثقوبة.

توقفنا مجدد�ً في �لطرف �الآخر من مقر 

�ل�شرطة للتاأكد ما �إذ� كنا قد جمعنا جميع 

�لجرحى وجثث �لقتلى. �شارت مركبات �لجيب 

�الآن في �لمقدمة، و�لمركبات ن�شف �لمجنزرة في 

�لموؤخرة. و�شلنا �إلى مقر �شرطة �للد بحماية 

''�لنمر'' �لذي كان ي�شير في موؤخرة �لقافلة.

كان ''�لنمر'' ومركبتان ن�شف مجنزرة هي 

�لمركبات �لوحيدة غير �لمعطلة، و�لتي تحركت 

باأنف�شها، وقد قامت هذه �لمركبات غير �لمعطلة 

 بقية �لمركبات �لمعطلة �إلى �الأمام. كانت 
ّ
بجر

�لح�شيلة 17 جريحًا و9 قتلى، وجميعهم كانو� 

معنا، وتركنا ور�ءنا مركبة و�حدة.

تحركت �لوحدة ببطء، وباتت مركبات �لجيب 

�الآن هي قوة �لنار �لرئي�شية. وبا�شتثناء مقر 

�ل�شرطة، كانت �للد تنزف كاأنها تحولت �إلى قبر 

ال ي�شدر عنه �إاّل �ل�شمت �لمطلق. كل �شيء كان 

محكم �الإغالق و�شامت. عند مدخل �لمدينة من 

جهة ]م�شتعمرة[ بن �شيمن، وجدنا رجال ]لو�ء[ 

''ِيفتاح'' على �أهبة �ال�شتعد�د لل�شيطرة على 

�لمدينة. ركبنا �ل�شيار�ت، فتحنا �أباجور�ت 

نو�فذها �ل�شغيرة وتحركنا. �قتربت مني �إحدى 

�لمركبات ن�شف �لمجنزرة خالل �لتحرك، وطلب 

قائد �لف�شيلة �لتي في د�خلها �الإذن بالعودة �إلى 

محيط مقر �ل�شرطة لفح�ش ما �إذ� كان ال يز�ل 

هناك �أي جريح. كنت �أميل �إلى عدم �لمو�فقة، 

لكن �أعين جنود حظيرة �لمركبات ن�شف 

ق بي. فهمت مطلبهم. 
ّ
�لمجنزرة كلهم كانت تحد

كل و�حد منهم تخيل نف�شه جريحًا تركه زمالوؤه 

بمفرده. على �لكتيبة �لتقدم �إلى �الأمام و�لعمل، 

ولم يرغب في �إنهاء �لمكالمة، وقال ب�شوت 

متردد: ما ر�أيك لو قمت بتنظيم وحدتي وحاولنا 

�حتالل موقع دير طريف �لع�شكري من جديد؟

فهمت ق�شده وعرفت �أنه لم يكن يلتم�ش 

�الأو�مر، و�إنما ي�شعى للح�شول على ن�شيحة 

وت�شجيع. �شرخت في �ل�شماعة: نحن مغاوير �أو 

ل�شنا بمغاوير؟ هل نحن مغاوير �أم ال؟

لم يفهم:

ــ ماذ�؟ ت�شاءل.

ــ هل نحن كتيبة مغاوير �أم ال؟

في هذه �لمرة فهم و�أجاب:

ــ مغاوير، هلم بنا �إلى �لهجوم!

ــ ِ�فعل ذلك من جهة �له�شبة �ل�شرقية.

ــ ح�شنًا.

وفعاًل هجم ونجح في �حتالل �لموقع 

�لع�شكري من جديد.

و�شلنا �إلى مقر �ل�شرطة بين �لرملة و�للد. 

رب�شت مركبة �لجيب �أمام �لمقر، و��شطجع 

�لجرحى في �لقناة. �أحاطت �لمركبات ن�شف 

�لمجنزرة ومركبات �لجيب بالقناة. �نطلقت 

�لنير�ن من مقر �ل�شرطة، وكان علينا �أن نجمع 

�لجرحى ونجتاز �لمقر. كان �أملنا معقود�ً على 

ت�شويباتنا �لدقيقة، وكانت قدرة �لكتيبة كامنة 

في ن�شوجها �لقتالي، وفي مثل هذه �لحاالت 

يّت�شم عملها باالن�شجام وبالن�شاط �لكامل. تغلبت 

نير�ننا. �نت�شرنا، خرجنا من �لمركبات ن�شف 

�لمجنزرة، و''تعاملنا معهم''. لم يعد ثمة حاجة 

�إلى حّث �لكتيبة. لقد ��شتعلت في �لرفاق �لروح 

�لمطلوبة، ككلب �لبوك�شر �لذي يع�ش على �أ�شنانه 

من دون �أن يولي �ل�شربات �لتي يتلقاها �أي 

�أهمية. كان يجب ت�شويب عملياتهم وتن�شيقها 

فقط.

�أُلقيت قنابل يدوية من نو�فذ �لمقر �ل�شغيرة، 

فاقتربت �إحدى مركباتنا ن�شف �لمجنزرة، وقذف 

قائد �لكتيبة من د�خل �لمركبة قنبلة يدوية على 

10 �أطلقت �لر�شا�شات نير�نها في 
در�بزين �لمقر.

�تجاه �لنو�فذ �ل�شغيرة. �كتملت عملية جمع 

�لجرحى وجثث �لقتلى.
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�لمتروكة ــ عدنا �إلى ]م�شتعمرة[ بن �شيمن. 

نظرت �إلى �شاعة يدي، لقد مرت 47 دقيقة منذ 

! لو كان يتعين 
ُ
لحظة خروجنا من هنا. ذهلت

ره ب�شاعات 
ّ
 �أن �أقي�ش �لزمن، طبعًا كنت �شاأقد

ّ
علي

طويلة.

قبل �لمغيب بلحظات، �نتظمت �لوحدة في 

مل �لجرحى �إلى 
ُ

�شاحة ]م�شتعمرة[ بن �شيمن: ح

يت �لمركبات �لمعطلة جانبًا؛ 
ّ
غرفة �لمر�شى؛ ُنح

و�شالحها �الأ�شمى هو روحها.

ــ ح�شنًا. عودو� و�فح�شو�، لكن ال تتورطو�، 

عودو� و�لحقو� بنا. لن تتباطاأ �لوحدة. معنا عدد 

كبير من �لجرحى.

تعالت �أ�شو�ت حركة �إطار�ت �إحدى �لمركبات 

ن�شف �لمجنزرة، ��شتد�رت 180 درجة وعادت 

�إلى �للد.

د�شنا على �لحو�جز �لمهدمة و�لمو�قع 
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�إن عدد مركبات �لجيب في وحدة �لمغاوير، 

و�لذي و�شل �إلى �أكثر من ن�شف عدد مركبات 

�لوحدة مجتمعة، قد منح �لوحدة طابع ''�شالح 

�لفر�شان'' �لمميز: قدرة على �لتحرك ب�شرعة من 

جهة، وعدم �لقدرة على �لعمل �شمن عملية تخلو 

من ''�لركوب''، بمعنى �أنها ال تتم من دون 

 من جهة �أُخرى. وفعاًل، ففي مقابل 
11

تحرك،

�شالح �لفر�شان �لر�كبين على �الأح�شنة، نالحظ 

خا�شية جديدة �أُخرى هنا خال�شتها تاأثير �شدة 

النيران �لتي يمكن �إحد�ثها خالل الحركة 

والهجوم، وذلك بف�شل ��شتخد�م ''منهجية 

�لتحرك'' في تثبيت �شالح �أوتوماتيكي، و�لتي 

ُتعتبر �لميزة �لتكتيكية �لبارزة للمركبة �لخفيفة 

�لم�شتعملة في مثل هذه �لوحد�ت.

يتعين على مثل هذه �لوحد�ت �أن تبادر 

وت�شتغل ب�شرعة �لفر�ش �لتي تبرز خالل عملها 

�لمنجز. وفعاًل، فاإن قائد وحدة �لمغاوير �تخذ 

�لقر�ر ب�شاأن �لهجوم على �للد )و�إن كان بالتن�شيق 

مع لو�ء �لم�شاة �لقريب(، علمًا باأن هذه �لمهمة لم 

تكن م�شمولة �شمن مخطط م�شبق. �إن �لتنظيم 

�ل�شريع للعملية، و�لتخطيط �لفوري لها، وتنفيذها 

�لذي �عتمد على عن�شر �لمفاجاأة، �أمور لم تكن 

ممكنة �إاّل بف�شل �لطبيعة و�ل�شرعة �لمميزتين 

لوتيرة عمل �لوحدة.

�إن ميزة �ل�شرعة ال تقت�شر على مرحلة �الإعد�د 

فح�شب، بل على �شكل �لعمل �أي�شًا، فهي تعتمد 

د 
َ
�لهجوم �ل�شريع بداًل من �لزحف �لبطيء �لمعتم

�شلفًا ]في �لوحد�ت �الأُخرى[. وهذه �ل�شرعة 

�ش 
ّ
تعرقل دقة ت�شويب نار �لعدو، وتذهله وتقو

تنظيمه ب�شورة عامة، وتجه�ش عملية �إعادة 

تنظيمه من جديد، وتك�شر روحه، كما �أنها تحرمه 

من قدرته على معرفة قوة �لمهاجمين ومتابعة 

حركتهم ومعرفة مكان وجودهم. ويجب �أن 

نتذكر �أن قافلة تت�شكل من ع�شر�ت �لمركبات 

�لمتباعدة �لو�حدة عن �الأُخرى ت�شتطيع �أن تغطي 

مدينة باأكملها مثل مدينة �للد.

�إن �لفر�شة �لوحيدة تقريبًا �لمتاحة �أمام 

وحدة كوحدة ''�شالح �لفر�شان'' للتغلب على 

ئت خز�نات �لمركبات 
ّ
ب

ُ
��شُتبدلت �الإطار�ت؛ ع

بالبنزين؛ ُلّقمت �أم�شاط �لذخيرة بالر�شا�ش. 

 علينا �شكان ]م�شتعمرة[ بن �شيمن باأن 
ّ
و�ألح

نحت�شي �ل�شاي، و�شرعت �لن�شوة يبكين، ربما على 

�لجرحى، وربما �بتهاجًا بعملنا. �قترب مني 

مالزم �أول وحدة �لم�شتطلعين، وللوهلة �الأولى بد� 

لي �أنه لم ي�شارك في �لعملية، فقد كنت مرهقًا 

جد�ً، وب�شعوبة كبيرة فهمت ماذ� يطلب، بينما 

كان هو يقظًا ومنتع�شًا كالخيارة. �قترح �أن 

ننتظم من جديد ونهجم مرة �أُخرى على �للد 

وتاأمين �حتاللها، فاأ�ّشرت له في �تجاه �لمركبات 

�لمعطلة �لر�ب�شة في �ل�شاحة، وذّكرته باأن �لليل 

�أرخى �شدوله.

عنا �لقتلى و�لجرحى، وعندما عدت �إلى 
ّ
ود

�لوحدة كان �لجميع في �لمركبات على �أهبة 

�ال�شتعد�د لالنطالق، ور�أيت �أن �لوحدة ت�شاءلت 

مجدد�ً. ما زلت �أ�شمع �أزيز �آالف �لر�شا�شات �لتي 

�أطلقناها على �للد. بقي �الأ�شخا�ش �لذين كانت 

ا �لجرحى ذوو 
ّ
�إ�شاباتهم خطرة في �لم�شت�شفى، �أم

�الإ�شابات �لطفيفة فح�شلو� على �إ�شعافات �أولية، 

ثم �ن�شمو� �إلينا. كانت �لمعنويات مرتفعة، وخفق 

�لقلب من �عتد�دنا باأنف�شنا: ''لقد 'هتكنا' �للد''.

كان قائد� �شريَتي �لمركبات ن�شف �لمجنزرة، 

�للذ�ن �أ�شيبا ب�شورة طفيفة، قد وقفا وهما 

م�شمد�ن على ر�أ�ش وحد�تهما.

بد�أت �أجهزة �الت�شال �لال�شلكي ت�شدر 

�الأ�شو�ت. �ت�شلو� من وحدة �ال�شتطالع:

ــ �أ�شو�ء م�شتبه فيها في �لحقل، هل ن�شتمر 

في �لتحرك؟

ــ ��شتمرو�.

على هام�ش الغارة

كان �قتحام وحدة �لمغاوير �للد عماًل تتميز 

به وحد�ت �شريعة �لتحرك، وهي �لوحد�ت �لتي 

تحمل �أ�شلحة خفيفة، بل حتى مدرعاتها ــ �إن 

جد لديها �شيء منها ــ ت�شتطيع �لتعامل مع 
ُ
و

�شالح خفيف فقط.
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�إنها ربما �شتبدي مثل هذه �لمقاومة عند 

�شحوتها من �ل�شدمة. ولوال دخول وحدة �شالح 

�لم�شاة �إلى �للد، لتنفيذ �الحتالل و�لتمركز فيها، 

ن �شيح�شد ثمار �لهجوم و��شتغالل 
َ
ولوال وجود م

ذهول �لعدو ــ لكان يمكن لمدينة �للد بمقاتليها 

�أن ت�شحو وتنتظم من جديد بعد فترة ق�شيرة.

من �ل�شهل علينا �أن نتخيل �النطباع �لمميز 

لمثل هذه �لعملية حين يكون �لعدو جي�شًا عربيًا، 

وحين يكون �لموقع �لمحتل مدينة مالأى بال�شكان 

و�لالجئين �لعرب، غير �أن هذ� �النطباع لي�ش 

مو�شعيًا فح�شب، بل له تاأثير في معنويات �لعدو 

بمجمله �أي�شًا. ويمكننا �أن نتخيل �لرو�يات �لتي 

رو�ها �شكان �لمدينة بعد ذلك و�شدة تاأثيرها.

ون�شيف تنويهًا �شروريًا �إ�شافيًا: على �لرغم 

من �أننا �أمام عملية كال�شيكية لوحدة من هذ� 

�ل�شنف، على �لم�شتوى �لع�شكري �لنظري، فاإنها 

كانت ــ على �لم�شتوى �لعملي وفي هذه �لظروف 

�لعينية ــ عملية غير �عتيادية. لقد نجحت وحد�ت 

كثيرة في �لحرب على �شعيد �لج�شارة وبذل 

�لنف�ش و�شجاعة رجالها، لكن ما تميزت به هذه 

�لعملية هو �أنها جرت في �شوء �لنهار، و�أنها 

��شتطاعت �أن تتخذ �شل�شلة من �لقر�ر�ت ب�شاأن 

�لعمليات في وقت ق�شير بعد م�شاركتها في 36 

�شاعة قتال متو��شلة تقريبًا، ف�شاًل عن �لج�شارة 

�لتي تمتعت بها، و�ال�شتعد�د �لقتالي �لذي �أبدته 

القتحام مدينة ي�شكنها 19.000 مو�طن في �شوء 

�لنهار، وكان ن�شف �لجنود بمركبات غير مدرعة.

ال �شك في �أن �قتحام �لمغاوير �للد كان 

بف�شل معنويات �لوحدة. فقد ت�شكلت هذه �لوحدة 

من جنود مميزين ذوي تجربة قتالية، �ن�شمو� 

طو�عية �إلى هذه �لوحدة، وكانو� مدركين كليًا 

طلب منهم. وكذلك، �عتمدت كل ف�شيلة 
ُ
لما �شي

و�شرية في �لوحدة على �الأُخرى، مبدية ثقتها 

بقدر�تها �لقتالية، وقد تولد هذ� �ل�شعور على مد�ر 

�أيام �لمعارك، وكانت �أهميته كبيرة في كتيبة 

�شمت �أبناء �ال�شتيطان �لعمالي، ومقاتلين 

�شابقين في ]ع�شابة[ ليحي، و�شرية تل �أبيب 

�لمميزة، وجنود�ً من خارج �لبلد. 

مو�قع �لعدو �لمطلقة للنير�ن تكمن في تكثيف 

نير�ن �لتغطية ]�أي �لتغطية على �لجنود 

�لمهاجمين عند تحركهم[، وفي �القتحام، �إذ لي�ش 

في قدرة مثل هذه �لوحدة �أن تتفرغ الحتالل 

مو�قع �لعدو، وال حتى �الن�شحاب �لموقت، بغية 

ر 
ّ
�لبحث عن طرق بديلة لالقتحام. وحتى �إن تي�ش

�الت�شال الطبيعي ]�أي من دون ت�شوي�ش �أو تقّطع 

في �لخطوط[ مع جميع �لمركبات �الأُخرى، فمن 

ة �شلفًا 
ّ
غير �لممكن تقريبًا ��شتبد�ل �لخطة �لمعد

خالل عملية �لهجوم. �إن كل جندي من جنود 

�لوحدة، ومن �شمن ذلك �لجنود د�خل �لمركبات 

ن�شف �لمجنزرة وقائد �لعمليات، ال يرى عبر 

نافذته �ل�شغيرة �إاّل منطقة �شيقة فقط خالل 

تحركه، ولذلك لي�ش هناك �أي فر�شة تقريبًا 

لوقف حركة �لقافلة، خالل �لهجوم و�لوجود في 

منطقة �إطالق �لنير�ن، الأن جميع مز�يا هذه 

�لوحدة مرتبطة بتحركها �ل�شريع، و�أي محاولة 

لتاأخيرها �أو �إبطاء حركتها يمكن لها �أن تت�شبب 

بكارثة قا�شية على �لوحدة. ومن �شاأن محاولة 

ة �شلفًا 
ّ
فا�شلة الإدخال تغيير�ت على �لخطة �لمعد

�ش ثقة �لجنود، ولهذ� فاإن من �الأف�شل 
ّ
�أن تقو

�لتم�شك بالخطة �لمو�شوعة م�شبقًا، و�لعمل 

بكامل �لقوة �لنارية و�لحركة و�ل�شغط على 

�لمنظومة �لمعادية و�لتغلب عليها و�لتقدم، حتى 

�إن كان ثمن ذلك �شقوط �شحايا كثيرة بين 

�شفوف �لوحدة، الأن هذه �لتكلفة �شتكون دومًا 

�أقل من �لتكلفة �لتي �شتدفعها �لوحدة في حال 

تنظيمها من جديد، �أو �ن�شحابها تحت وابل 

نيران العدو.

وفي حال نجاح �قتحام وحدة كهذه موقع 

تمركز �لعدو، فاإن �لعدو �شينك�شر وي�شيبه �لذهول 

لفترة معينة، وحينها يمكن ل�شالح �لم�شاة 

�لدخول و�لتعامل مع �لمنطقة كما يحلو له. �إن 

ي �ل�شرطة في �للد و��شتمر�رهما في �لمقاومة 
َّ
مقر

على �لرغم من �قتحام �لمغاوير قلب �لمدينة هما 

�أف�شل مثال لمحدودية هذه �لعملية. عالوة على 

ذلك، قد يبقى بع�ش �لبوؤر �لمقاومة، �أو بع�ش 

�لمو�قع �لتي لم ُتبِد مقاومة عند �القتحام، �إاّل 
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كتيبة المغاوير الكوماندو�ش: هي كتيبة المداهمة رقم 89 بقيادة مو�شيه دايان التابعة للواء الثامن.   1

اأ�شاًل  )ال�شادر  الذاتية  �شيرته  كتاب  في  جلّها  ورد  هنا،  المروية  التف�شيالت  اأن  اإلى  الإ�شارة  وتجدر 

بالعبرية(، وهو مترجم اإلى الإنجليزية بعنوان:

 Moshe Dayan, Story of My Life: An Autobiography (London: Sphere Books, 1976),  

pp. 67-71.
المق�شود هو القوات الع�شكرية الأردنية الم�شاركة في المعارك، وقد ا�شتعملت هذا التعريف في المقالة   2

كلها، لأن القوات ال�شهيونية ا�شطلحت على ا�شتخدام تعبير ''الفيلق العربي''. ]المترجم[

الحظيرة )Squad(: وحدة ع�شكرية تت�شكل من 8 - 12 جنديًا.   3

هو اللواء الذي يحمل ال�شم ''ِيفتاح''.  4

اكت�شفت بعد تخبط وتعّثر ب�شاأن الألفاظ الع�شكرية الدقيقة اأن هذه الألفاظ والأ�شماء الم�شتعملة في   5

هذه المقالة تبدلت مع الوقت، وما يطلق عليه دايان كتيبة اأو �شرية على �شبيل المثال ت�شّمى الآن �شيئًا 

اآخر، وهذا اأمر مفهوم لأن عمر الجي�ش الإ�شرائيلي لم يكن قد تجاوز ال�شهرين، ولم تكن الأ�شماء والألقاب 

م�شت�شاغة بعد، اأو ربما لم تكن قائمة اأ�شاًل بعد.

يبدو اأنه يق�شد اأن �شخ�شًا اأو اأ�شخا�شًا من م�شتعمرة يفنئيل التي اأقيمت على اأرا�شي خربة يّما )ويظهر   6

اأن ا�شم يّما اأُطلق على مناطق وبلدات متعددة في فل�شطين( في �شنة 1901 جنوبي غربي بحيرة طبرية، 

هم الذين اأطلقوا هذا ال�شم على المدرعة، فقد ُكتب على الن�شف الأعلى لج�شد المدرعة بخط اليد، كما 

هو ظاهر في ال�شورة، ا�شم الم�شتعمرتين: نهالل ويفنئيل.

على اأغلب الظن يق�شد اإحدى وحدات لواء ''يفتاح''، لأن ''يفتاح'' هو ا�شم لواء ل وحدة.  7

ا�شتخدم الكاتب هنا تعبيراً مجازيًا هو ''طور م�شوريان''، وهو متعدد المعاني، وو�شعه بين مزدوجين،   8

في اإ�شارة منه اإلى اأنه تعبير مجازي. وهذا التعبير ُي�شتخدم في المعجم الع�شكري بمعنى ''رتل مدرع'' 

اإلى زاوية مخ�ش�شة لكاتب معين في �شحيفة  اأّما في ال�شحافة فُي�شتعمل لالإ�شارة  ''رتل دبابات''،  اأو 

محددة. وقد ا�شتخدم بن ــ غوريون التعبير نف�شه في ر�شالة وجهها اإلى ال�شاعر نتان األترمان في اأعقاب 

ن�شره ق�شيدة بعنوان ''حول هذا'' )''عل زوت''، في 19 ت�شرين الثاني/نوفمبر 1948 في زاويته الخا�شة 

اقترفها  فيها جرائم حرب  ي�شف  ''دفار''(  )''هطور ه�شبيعي''( في �شحيفة  ال�شابعة''  ''الزاوية  المعنونة 

الأطفال  بحق  الق�شيدة(  في  و�شفهم  كما  اأفواههم''،  في  بادية  الحليب  اأ�شنان  )''�شبية  اليهود  الجنود 

والن�شاء وكبار ال�شن من �شكان البلدات الفل�شطينية. وجاء في معر�ش الر�شالة: ''عافاك على ال�شجاعة 

الأخالقية وجراأة التعبير في زاويتك الأخيرة في �شحيفة 'دفار'... اأطلب منك الإذن بطباعة هذه 'الزاوية' 

)'هطور'( ــ لأنه ل يوجد في تجهيزات جي�شنا بقدراته القتالية اأقوى منها، و�شتن�شر وزارة الأمن منه مئة 

ا�ش، و�شتوزعها على كل �شخ�ش في الجي�ش في اإ�شرائيل.''
ّ
األف كر

ْت�ش'' بالعبرية، والم�شتخدم غالبًا لو�شف كثرة الح�شرات اأو الديدان اأو 
َ
ا�شتخدم الكاتب هنا الفعل ''�َشر  9

الحيوانات الزاحفة. والأقرب في اللغة العربية هي الكلمة العامية: نغل.

ربما يق�شد: درج مدخل المقر.  10

الت�شديد من الم�شدر.  11


