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النكبة جمدداً

دان فريمان ــ مالوي

''ماحال'' وطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم
لم

ت�ستقطب م�شاركة �آالف المتطوعين
من الخارج ''ماحال'' في العمليات
الع�سكرية ال�صهيونية التي ُن ّفذت خالل
حرب  ،1948اهتمام ًا نقدي ًا كافياً.
فه�ؤالء المتطوعون ت�ألفوا ب�صورة �أ�سا�سية
من محاربين ناطقين باللغة الإنجليزية،
وكانوا �شاركوا في القتال في الحرب
العالمية الثانية ،وقد ج ّندتهم الحركة
ال�صهيونية في الغرب نظراً �إلى خبرتهم في
اخت�صا�صات كانت بحاجة �إليها مثل �سالح
المدرعة والقتال الجوي،
المدفعية والحرب َّ
وفاقت �أهميتهم في المجهود الع�سكري
�أعدادهم �إلى حد كبير .وتدر�س هذه المقالة
انخراطهم من منظار ال�سياق التاريخي
الأو�سع للدعم الغربي للم�شروع ال�صهيوني،
وتبحث في الدور الذي مار�سوه داخل
منظمة الهاغاناه ال�صهيونية والجي�ش
الإ�سرائيلي (وال �سيما في الوحدات الجوية
والمدرعة) في العمليات التي �أ ّدت �إلى
تهجير الفل�سطينيين بالو�سائل العنفية.
طالب دكتوراه في �سيا�سة ال�شرق الأو�سط في
*
جامعة �إك�ستر ،ومنت�سب �إلى المركز الأوروبي
للدرا�سات الفل�سطينية في الجامعة.

** الم�صدر:

Journal of Palestine Studies 158,

vol. XL, no. 2 (Winter 2011), pp. 43-61.

ترجمة :ن�سرين نا�ضر.

في �سنة  ،1948توجه �آالف المتطوعين
من البالد التي يقيمون فيها �إلى فل�سطين
للم�شاركة في العمليات الع�سكرية
ال�صهيونية .وهناك عدة روايات عن
م�شاركتهم ،بيد �أن �سج ّل �أولئك المقاتلين
ال�صهيونيين الذين ُيط َلق عليهم ر�سمي ًا ا�سم
''ماحال'' (الأحرف الأولى من ا�سمهم
الكامل بالعبريةِ :م ْت َن ْدفي حوت�س
لآَ ِر ْت�س''/متطوعون من الخارج'') ُح ّرف
خدمة للت�أريخ ال�صهيوني التقليدي.
�صورون ب�صورة عامة
فمج ّندو ''ماحال'' ُي َّ
على �أنهم ''�أبطال من�سيون'' ،مثلما ي�صفهم
الم�ؤرخ ديفيد بركو�سون في كتابه ''الجي�ش
ال�سري'' 1،كما �أن بنيامين نتنياهو ،وفي
ّ
توطئة كتبها لدرا�سة ُن�شرت لمنا�سبة
احتفاالت اليوبيل الذهبي في �إ�سرائيل في
�سنة  ،1998يثني على ''الم�ساهمة في
قدمها
الن�ضال من �أجل الحرية'' التي ّ
مقاتلو ''ماحال'' 2.وي�شرح وا�ضعو تلك
الدرا�سة �أنه ''بالن�سبة �إلى ه�ؤالء ،ف�إن اليهود
هم وحدهم �أ�صحاب الحق'' 3،عالوة على �أن
المذكرات العديدة التي كتبها مقاتلون
متطوعون ب�أنف�سهم ت�شدد على البطوالت في
خدمة ق�ضية عادلة 4.ويخت�صر يت�سحاق
رابين ،في التوطئة التي كتبها لأحد تلك
المجلدات ،الرواية المعتمدة فيقول�'' :إن
قدمتها هذه المجموعة
الم�ساهمة التي ّ

الملف
�سطر ف�ص ًال مجيداً
ال�صغيرة من الرجال والن�ساء ُت ِّ
5
في ق�صة ن�ضال �إ�سرائيل من �أجل الحرية''.
وتختلف التقديرات ب�ش�أن �أعداد متطوعي
''ماحال'' الذين توزعوا عبر الوحدات المتعددة
قدر �إح�صاء
في القوات ال�صهيونية ،فقد ّ
�إ�سرائيلي �أولي عددهم بـ  2400متطوع ،غير �أنه
الآن يجزم �أن هذا الرقم هو �أقل من العدد
الفعلي 6.وفي الواقع ،ف�إن بركو�سون ي� ّؤكد �أنه
كان هناك ''ما يزيد على  5000متطوع �أجنبي
خدموا في القوات الإ�سرائيلية'' ،كما �أن بِني
موري�س يذكر تقديرات تتحدث عن عدد ''يفوق
 4000متطوع 7''.واعتبرت درا�سة موجزة
ن�شرتها وزارة التربية والتعليم الإ�سرائيلية في
8
�سنة � 2007أن العدد يناهز الـ  3500متطوع.
وفي مختلف الأحوال ،ونظراً �إلى �أن مجموع
�أعداد الجنود الإ�سرائيليين قارب الـ 100.000
بحلول نهاية �سنة  ،1948ف�إن �أهمية مقاتلي
''ماحال'' لم تكن تكمن في �أعدادهم� 9،إذ ورد
على ل�سان دافيد بن ــ غوريون �أن ''الم�ساهمة
قدمها مقاتلو 'ماحال' كانت
الخا�صة التي ّ
نوعية'' 10،فه�ؤالء المقاتلون الذين هم في
�أغلبيتهم محاربون ناطقون بالإنجليزية كانوا
قد �شاركوا في الحرب العالمية الثانية ،و�ضعوا
ت�صرف المجهود
مهاراتهم التخ�ص�صية في ّ
الع�سكري ال�صهيوني ،وقد �أدت خبرتهم بالتنظيم
الع�سكري الحديث و�سالح المدفعية والحرب
المدرعة والقتال البحري والجوي ،دوراً �أ�سا�سي ًا
في ت�سهيل تطور القوة الع�سكرية الإ�سرائيلية
(وو�ضعها باكراً مو�ضع التنفيذ).
وقد ُكتب بالتدريج هذا ''الف�صل المجيد'' ،كما
ي�سميه رابين ،في ''الرواية البطولية'' [ال�سائدة]
عن ت�أ�سي�س �إ�سرائيل 11،لكن ال بد من �إعادة نظر
�أكثر نقدية في دور المجندين الأجانب في
التحول ال�سيا�سي والديموغرافي الذي �شهدته
فل�سطين في �سنة  ،1948ذلك ب�أن الأحداث التي
�سجلها الت�أريخ ال�صهيوني بعنوان ''حرب
ّ
اال�ستقالل الإ�سرائيلية'' كانت غزواً ا�ستعماري ًا

في نظر الفل�سطينيين الذين عا�شوها ،و�أدت �إلى
تهجير نحو  750.000منهم من منازلهم .وكان
التطهير الإثني الوا�سع النطاق من �أبرز �سماتها،
وهو واقع م�ؤلم تفاقم �أكثر ف�أكثر بفعل الإنكار
جراء االحتفاالت التي �أحاطت
والت�ضليل ،وحتى ّ
تقدم ،ف�إن هذه
ما
�ضوء
به منذ حدوثه .وفي
ّ
12
المقالة تعيد النظر في �سجل مج ّندي ''ماحال''.

�سيا�سة الإكراه وركائزها الدولية
�سعت المنظمة ال�صهيونية العالمية ،منذ
ت�أ�سي�سها في �سنة  ،1897لتحقيق �أطماعها في
فل�سطين عن طريق الن�شاط التنظيمي في �أوروبا
والتقرب اال�ستراتيجي من
و�أميركا ال�شمالية،
ّ
القوى الإمبريالية الكبرى في ذلك الوقت.
وحققت هذه المقاربة نجاح ًا باهراً خالل
الحرب العالمية الأولى عندما ح�صلت الحركة
ال�صهيونية على رعاية بريطانية لإن�شاء ''وطن
قومي'' لليهود في فل�سطين ،وقد اكت�سبت هذه
الرعاية زخم ًا بفعل االحتالل البريطاني
لفل�سطين خالل الحرب ،و�أ�صبحت الحق ًا جزءاً
من الحكم البريطاني على فل�سطين بموجب
أقرته ع�صبة الأمم .ومع نمو اال�ستيطان
انتداب � ّ
اليهودي ال�سابق لإن�شاء الدولة (اليي�شوف) خالل
مرحلة االنتداب البريطاني (،)1948 - 1922
انتقل مركز �صنع القرار ال�صهيوني بالتدريج من
�أوروبا �إلى فل�سطين ،فتراجعت رئا�سة حاييم
وايزمان للمنظمة ال�صهيونية العالمية التي
كانت تتخذ من لندن مقراً لها �أمام قيادة دافيد
بن ــ غوريون التي كانت تتمركز ب�صورة
�أ�سا�سية ''في الميدان''� 13،إ ّال �إن قوة اليي�شوف،
على ال�صعيد الع�سكري ،وفي مختلف ال�صعد
الأُخرى ،ظلت تعتمد �إلى حد كبير جداً على
الدعم الدولي.
وكانت الأموال التي تر�سلها المنظمات
الغربية التابعة للمنظمة ال�صهيونية العالمية ــ
وال �سيما م�ؤ�س�سة ''النداء الفل�سطيني الموحد''
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التي كانت تبعث �أموا ًال من �أميركا ال�شمالية �إلى
فل�سطين عن طريق ''كيرن َهيِ�سود'' (ال�صندوق
خ�ص�ص بح�سب الأولويات التي
الت�أ�سي�سي) ــ ُت ّ
و�ضعها المجل�س التنفيذي ال�صهيوني ،و�ضمنها
بناء القدرات الع�سكريةّ � 14.أما فيما يتعلق
ب�ش�ؤون ال�سيا�سة الر�سمية والدبلوما�سية ،ف�إن
المنظمة ال�صهيونية العالمية بد�أت العمل في
فل�سطين بعد الحرب العالمية الأولى تحت ا�سم
''الوكالة اليهودية'' التي كانت تتمتع بو�ضع
15
قانوني ر�سمي في ظل االنتداب البريطاني.
و�أي�ض ًا ،وعلى الرغم من �أن [منظمة] الهاغاناه،
الذراع الع�سكرية للمنظمة ال�صهيونية العالمية،
لم تكن �شرعية على الم�ستوى الر�سمي ،ف�إنها
كانت تح�صل عملي ًا على دعم مهم (ولو
متفاوت) من ال�سلطات البريطانية ،وقد تلقت
الدعم الأكبر خالل الثورة الفل�سطينية العربية
في الفترة  ،1939 - 1936عندما عمد
البريطانيون �إلى تجهيز �أق�سام من الهاغاناه
وتدريبها للم�ساعدة في �إخماد االنتفا�ضة ،وذلك
في �إطار ''الوحدات الليلية الخا�صة'' و''ال�شرطة
الإ�ضافية'' 16.وقد عززت خبرات البريطانيين
�إمكانات الهاغاناه و�ساهمت في �صوغ عقيدتها
�شن الهجمات على
الع�سكرية ،وال �سيما تف�ضيلها ّ
17
القرى العربية لي ًال.
وبحلول �أواخر الثالثينيات ،كان �صانعو
بين نور
القرار ال�صهيونيون الكبار ُيجرون ،كما ّ
م�صالحة ،نقا�شات داخلية �صريحة ب�ش�أن طرد
الفل�سطينيين عنو ًة (�أو ''نقلهم،)''transferring/
18
ف�سح ًا في المجال �أمام �إن�شاء دولة يهودية.
وهكذا يمكن القول �إن م�صير ال�صهيونية
الدولتية (�أي الهادفة �إلى �إن�شاء دولة) ،و�سعيها
لفر�ض �أكثرية ديموغرافية يهودية ،كانا
معتمدين على القوة القاهرة ،ففي حزيران/
يونيو � ،1938شدد بن ــ غوريون ،في نقا�ش
ب�ش�أن ''نقل'' الفل�سطينيين �أجراه مع اللجنة
التنفيذية للوكالة اليهودية ،على �أنه على الرغم
من �أنه يجدر بالحركة ال�صهيونية �أن ت�سعى

للح�صول على الموافقة العربية ،ف�إنه ''ينبغي
لها فر�ض النظام والأمن ،وهي لن تفعل ذلك
عن طريق �إعطاء درو�س في الأخالقيات و�إطالق
'عظات على الجبل' ،و�إنما بوا�سطة الر�شا�شات
التي �سنحتاج �إليها'' 19''.وبالن�سبة �إلى بن ــ
غوريون'' ،كما كتب َ�شبتاي تيفيت ،وا�ضع �سيرة
بن ــ غوريون'' :فقد �أ�صبحت عالقة اليي�شوف
20
بعرب فل�سطين م�س�ألة ع�سكرية ال �سيا�سية''.
وكان الدعم ال�سيا�سي الدولي �ضروري ًا لبناء
قوة ع�سكرية في الداخل ،ولذلك �أطلق بن ــ
غوريون ،الذي خطط لالنف�صال ا�ستراتيجي ًا عن
بريطانيا ،مجهوداً لإر�ساء قاعدة دعم بديلة في
الواليات المتحدة ،معلن ًا تط ّلعه �إلى ''ال�سيطرة
21
على اليهود الأميركيين'' تحقيق ًا لهذه الغاية.
و�سرعان ما ا�ستقطبت حملته الأميركية الدعم
من �شخ�صيات �صهيونية �أميركية محورية مثل
هنري مونتور و�آبا هيليل �سيلفر ،والقت نجاح ًا
كبيراً ،ففي ربيع �سنة  ،1942خرج ال�صهيونيون
الأميركيون من م�ؤتمرهم المف�صلي في فندق
بيلتمور في نيويورك مطالبين بـ ''�إقامة
كومنولث يهودي في فل�سطين مندمج في
هيكلية العالم الديمقراطي الجديد'' 22،وكانت
التعابير التي ا�س ُتخدمت في الأعوام ال�سابقة
للمطالبة بدولة لليهود ،مثل م�صطلح ''وطن
قومي'' ،قد ''�أ�صبحت ُتعتبر �شبه ال�أخالقية في
نظر كثير من ال�صهيونيين'' في الواليات
المتحدة 23.بيد �أن معنى ''فل�سطين ...ككومنولث
يهودي'' كان وا�ضح ًا ،وهكذا �ضمن [بن ــ
غوريون] قاعدة دعم �أميركية لل�صهيونية
الدولتية التو�سعية.
بتقدم قوى المحور
و�سرعان ما تبدد التهديد ّ
في ال�شرق الأو�سط ،وتك ّثف الح�شد الع�سكري
ال�صهيوني ،بدعم مالي من المانحين
وو�ضعت برامج الوكالة
ال�صهيونيين في الغربُ ،
اليهودية الممولة من م�ؤ�س�سة ''النداء الفل�سطيني
الموحد'' تحت عنوان ''التنظيم والأمن القوميين''
وبلغت ميزانيتها �أكثر قلي ًال من  3.8ماليين

''ماحال'' وطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم

دوالر خالل الفترة  ،1946 - 1945لترتفع �إلى
 28مليون دوالر في �سنة  ،1948مع تخ�صي�ص
24
 25مليون دوالر منها لـ ''الحاجات الأمنية''.
بيد �أن هذا الجمع للتبرعات المعفى من
ال�ضرائب كان خا�ضع ًا لإ�شراف الحكومة
الأميركية ،ولذا �أطلق بن ــ غوريون الذي زار
الواليات المتحدة في �صيف �سنة ،1945
منظومة دعم موازية للن�ضال الع�سكري ر�سمت
م�ستقبل فل�سطين.
وا�ستعان بن ــ غوريون بهنري مونتور،
المدير التنفيذي لم�ؤ�س�سة ''النداء الفل�سطيني
الموحد'' �آنذاك ،للدعوة �إلى اجتماع للمانحين
الموثوق بهم والذين يمكن التعويل عليهم
�سرية ُ�أطلق عليها
ليتحركوا بتكتم ،فن�ش�أت �شبكة ّ
ا�سم ''معهد �سونبورن''� ،ساعدت الوكالة اليهودية
على تو�سيع ن�شاط الهاغاناه في مختف �أنحاء
25
تو�سع عمل ال�شبكة �إلى ما
الغرب .و�سرعان ما ّ
هو �أبعد من جمع الأموال كي ي�شمل �شراء معدات
ع�سكرية وتهريبها من �أميركا ال�شمالية و�أوروبا
(يتطرق ريكي ــ ديل كالهون �إلى هذا المجهود
في مقالة له في Journal of Palestine
Studies 144, vol. 36, no. 4, Summer 2007,
26
تبين �أن
 .)pp. 22-32وفي �سنة ّ ،1948
قيمة جداً
منظومة الدعم هذه وفرت و�سيلة ّ
لاللتفاف على الحظر الع�سكري الدولي الذي
ُفر�ض على جميع الأطراف في النزاع
الفل�سطيني ،كما �أنها �أتاحت تجنيد طاقم
ع�سكري ماهر في المجهود الحربي ال�صهيوني.

�إعادة هيكلة الهاغاناه
ودور ''ماحال''
عقب نجاح حملة بن ــ غوريون الأميركية
في بيلتمور ،خل�ص دبلوما�سي بريطاني �إلى �أن
''الهدف ال�صهيوني لي�س �أقل من ال�سيطرة بالقوة
على فل�سطين بعد الحرب ،وذلك عبر التعويل
على الت�أثير الأميركي كي نلتزم نحن

الملف

[البريطانيون] ال�صمت 27''.وقد �أ�صاب هذا في
كالمه الذي ا�ستبق به م�سار ال�صهيونية الدولتية
بعد الحرب ،ففي ت�شرين الأول� /أكتوبر ،1946
�أيد الرئي�س هاري ترومان مطلب �إن�شاء دولة
يهودية على الرغم من االعترا�ضات البريطانية،
موفراً بذلك نفوذاً �أ�سا�سي ًا لقيادة اليي�شوف في
�ضغطها المتعاظم لطرد البريطانيين من
فل�سطين 28.وبحلول �شباط /فبراير ،1947
نيتها التخلي عن االنتداب،
�أعلنت بريطانيا ّ
و�أحالت م�س�ألة فل�سطين �إلى الأمم المتحدة،
مهدت التطورات الدبلوما�سية لالن�سحاب
وبينما ّ
البريطاني ،ا�ستعدت الهاغاناه لتر�سيخ وجودها
في موقع القوة الع�سكرية الم�سيطرة في
فل�سطين.
وفي كانون الأول /دي�سمبر  ،1946تولى
بن ــ غوريون الذي كان يقود اليي�شوف منذ ما
يزيد على عقد من الزمن ،ال�سيطرة المبا�شرة على
ملف الدفاع 29.وبحلول �أواخر �سنة ،1947
كانت قد تبلورت هيكلية قيادة ع�سكرية موحدة
(على ر�أ�سها بن ــ غوريون) ،وكانت الفرقة
الميدانية ،وهي القوة القتالية الأ�سا�سية في
الهاغاناه ،تتوزع في البداية على �ستة �ألوية:
غوالني؛ كرملي؛ �ألك�سندروني؛ كيرياتي؛
غفعاتي؛ عت�سيوني .وكانت قيادة قوة البالماح
المرتبطة بال�صهيونية العمالية الي�سارية
الو�سطية تتمركز في مقر منف�صل مع ا�ستمرارها
في العمل في ظل قيادة الهاغاناه .ومع �أن
المنظمتين اليمينيتين المتطرفتين� ،إيت�سل
(�إرغون) وليحي (ع�صابة �شتيرن) ،كانتا تعمالن
ب�صورة م�ستقلة� ،إ ّال �إن ذلك كان يتم بتن�سيق
م�ستمر مع الهاغاناه .وفي ت�شرين الثاني/
نوفمبر� ،أن�ش�أت الهاغاناه �أي�ض ًا ''خدمة جوية''
تحولت ر�سمي ًا �إلى �سالح الجو الإ�سرائيلي في
�أيار/مايو  ،1948كما �أ�ضيف لواء �سابع وثامن
(مدرع) وتا�سع �إلى الفرقة الميدانية .وقد مار�س
مج ّندو ''ماحال'' الت�أثير الأكبر في بع�ض هذه
الألوية.
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ومن �أجل زيادة �أعداد الجنود� ،أن�ش�أت
الهاغاناه لجنة خا�صة للتعبئة ،و�أ�صدرت �إلى
اليي�شوف في مطلع كانون الأول/دي�سمبر
� ،1947أمراً بالتعبئة 30.وبهدف توفير الخبرات
بالقيادة والأمور التقنية� ،سعى بن ــ غوريون
لتجنيد محاربين �شاركوا في الحرب العالمية
الثانية ،من داخل اليي�شوف وخارجه� 31.صحيح
�أن التجنيد من الخارج بد�أ في وقت �سابق� ،إ ّال
�إنه �أ�صبح �أكثر تنظيم ًا في كانون الثاني/يناير
 1948عندما قررت اللجنة التنفيذية للوكالة
32
اليهودية �إن�شاء ''لجنة التعبئة في الخارج''،
ففي �أميركا ال�شمالية� ،أن�ش�أت منظومة الدعم
التي كان ي�شرف عليها معهد �سونبورن والفرع
الأميركي للوكالة اليهودية (برئا�سة �آبا هيليل
�سيلفر) ،ذراع ًا للتجنيد با�سم ''الأر�ض والعمل من
�أجل فل�سطين''ّ � 33،أما في جنوب �إفريقيا ،فقد
عملت ''الرابطة من �أجل الهاغاناه'' على ح�شد
الدعم علن ًا ،فا�ستقطبت �أعداداً من المتطوعين
من الكونغو البلجيكي وكينيا ورودي�سيا وجنوب
�إفريقيا �أكبر من تلك التي كانت الهاغاناه
المهتمة فقط بالمحاربين المتمر�سين
والماهرين ،قادرة على ا�ستيعابها ،الأمر الذي
يحقق لها الفائدة 34.وامتد التجنيد ،عن طريق
عدة و�سائل ،من �أوروبا الغربية �إلى �أميركا
الالتينية وغيرها من المناطق ،وغالب ًا ما كان
هناك ترابط بين حمالت الترويج العامة والدعم
الع�سكري ال�سري لل�سعي لإقامة دولة �صهيونية
(بما في ذلك تجنيد الأجانب) .فعلى �سبيل
المثال ،كان المحارب الكندي بن دونكلمان،
الذي �شارك في الحرب العالمية الثانية ،م�س�ؤو ًال
عن العالقات العامة في �أونتاريو في المنظمة
ال�صهيونية الكندية ،ثم رئي�س لجنة التوجيه
والإدارة الكندية في الهاغاناه وذلك قبل �أن
يتوجه �إلى فل�سطين حيث �أ�صبح قائد كتيبة
بحق معظم
مار�س عنا�صرها تطهيراً �إثني ًا ّ
35
�سكان الجليل في �صيف وخريف �سنة .1948
ولم يكن ''ماحال'' القوة القتالية الوحيدة

''ج ّندت'' من الخارج ،فقد �سعت الهاغاناه
التي ُ
�أي�ض ًا لإح�ضار مهاجرين من اليهود الذين كانوا
موجودين في مع�سكرات ''الأ�شخا�ص الم�شردين''
في �أوروبا ،والذين اع ُتر�ض كثيرون منهم
واح ُتجزوا في مع�سكرات االعتقال البريطانية
في قبر�ص خالل �سنة  ،1948وقد ُعرِف ه�ؤالء
الالجئون بـ''غاحال'' ،وتعني حرفي ًا ''المج ّندين
من الخارج'' ،ويميزهم الم�ؤرخون عن ''ماحال''،
ميزتهم ال�سلطات الإ�سرائيلية في �سنة
تمام ًا كما ّ
 ،1948لأن دورهم القتالي ''ال يندرج بدقة في
�إطار العمل التطوعي 36''.لكن على الرغم من �أن
الـ ''ماحال'' كانوا فع ًال متطوعين ،ف�إنهم عملي ًا،
ويعتبرون �أحيان ًا مرتزقة .وقد
كانوا ُيج ّندون ُ
ه ّزت الخالفات مع عنا�صر الـ ''ماحال'' ب�ش�أن
الأجور و�شروط الخدمة (المرتبطة �أي�ض ًا بق�سم
والء رف�ضه عدد كبير من مج ّندي ''ماحال'')،
�سالح الجو الإ�سرائيلي بحلول �صيف �سنة
وو�ضعت في نهاية الأمر ترتيبات
ُ ،1948
ر�سمية لدفع رواتب لهم .وفي غ�ضون ذلك،
''�سرت �شائعات �أن �أحد الطيارين الذين يقودون
المقاتالت يتقا�ضى  2000دوالر �أميركي (500
جنيه �إ�سترليني) في ال�شهر ،و�أنه ُوعد بعالوة
قدرها  500دوالر �أميركي ( 125جنيه ًا
37
�إ�سترليني ًا) عن كل طائرة ي�سقطها''.
و�سعت ال�سلطات البريطانية ،حتى انتهاء
االنتداب ،للح�ؤول دون تدفق المج ّندين
الع�سكريين �إلى فل�سطين ،كما �أن الأمم المتحدة
عملت الحق ًا على �إبقاء العوائق �أمام دخول
المقاتلين المحتمل قدومهم 38،غير �أن مج ّندي
''ماحال'' تجاوزوا هذه القيود م�ستخدمين ذرائع
كاذبة لل�سفر� ،أو عبر �سلوك الطرقات الجوية
والبحرية التي كانت ت�ساعدهم على تفادي
[احتمال] االعترا�ض والتوقيف [من طرف
البريطانيين] 39.وقد ُو ِّز َعت مجموعات �صغيرة
على مختلف �أق�سام الهاغاناه منذ مطلع ربيع
�سنة  ،1948وو�صلت �أعداد �أكبر بعد انتهاء
االنتداب 40،وبرز ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�صورة

''ماحال'' وطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم

خا�صة في �سالح المدفعية والوحدات المدرعة
والبحر والجو التي كانت بحاجة �إلى مهارات
متخ�ص�صة .ونجم عن وجودهم في بع�ض
ال�سرية
عرف بهم ،مثل
ّ
الوحدات �أن �صارت ُت ّ
الإنجليزية في كتيبة الدبابات الثانية
والثمانين ،والكتيبة ''الأنغلو ــ �سك�سونية''
41
(المدرعة  )72التابعة للواء ال�سابع.
وان�ضم �أحد المج ّندين الأجانب الأعلى رتبة،
الكولونيل الأميركي ديفيد ''ميكي'' ماركو�س،
باكراً �إلى الهاغاناه ،وانخرط بعمق في عملية
الإ�صالح الهيكلي للمنظمة 42.وكان ماركو�س،
تخرج من كلية و�ست بوينت الع�سكرية،
الذي ّ
عمل في طاقم الجنرال دوايت دي �أيزنهاور في
مقر قوة التدخل ال�سريع التابعة للحلفاء في
�أوروبا 43،ولدى و�صوله �إلى فل�سطين في مطلع
�سنة  ،1948عمل م�ساعداً تنظيمي ًا وا�ستراتيجي ًا
مقرب ًا من بن ــ غوريون ،في الوقت الذي كانت
ّ
تو�سع عملياتها (�أ�صبح قائد جبهة
الهاغاناه
ّ
القد�س في �أواخر �أيار/مايو قبل �أن ي�سقط
بنيران �صديقة في مطلع حزيران/يونيو ،وكان
44
�أول �ضابط في الهاغاناه يبلغ رتبة جنرال).
و�أدى مج ّندو ''ماحال'' دوراً مهم ًا جداً في
تطور �سالح الجو الإ�سرائيلي وانت�شاره .فعلى
�سبيل المثال ،اختير المحارب في �سالح الجو،
الجنوب �إفريقي ،بوري�س �سينيور ،لتو ّلي قيادة
ال�سرب الجوي الأول في الهاغاناه ،والذي �أن�شئ
45
في �أواخر �سنة  1947على مقربة من تل �أبيب
(ان�ضم �سينيور �أو ًال �إلى منظمة الإرغون ،لكن
�أعيد توجيهه �إلى الهاغاناه من �أجل الإفادة من
خبرته) 46.وفي التعداد النهائي ،ف�إن عدد
مج ّندي ''ماحال'' في �سالح الجو الإ�سرائيلي
قدر بـ 666
بحلول نهاية �سنة  ،1948كان ُي ّ
المكون الأ�سا�سي في عديد القوات
�شخ�ص ًا كانوا
ِّ
الجوية الإ�سرائيلية التي كانت ت�ضم 6000
عن�صر تقريب ًا ،ف�ش ّكلوا ''نحو  %70من طاقم
الطائرات الحربية الذي خدم خالل الحرب،
والذي كان يت�ألف من  525عن�صراً ،كما �أن

الملف

ن�سبتهم من الطيارين كانت �أعلى كثيراً''.
وهكذا كانت الإنجليزية اللغة الأ�سا�سية للقوات
الجوية الإ�سرائيلية التي انت�شرت في فل�سطين
48
.48
لقد �أ�صبح وجود المحاربين المتخ�ص�صين
منت�شراً على نطاق وا�سع في الن�صف الثاني من
�سنة  ،1948لكنهم ،منذ البداية� ،ساعدوا
الهاغاناه في التحرك بعدوانية داخل الم�ساحة
ال�سيا�سية والع�سكرية التي �شغرت بفعل
االن�سحاب البريطاني المتدرج.
47

بداية م�شاركة ''ماحال'' المبا�شرة
في ''الطرد/التران�سفير'' :هجمات
الربيع
خالل �سنة � ،1947ش ّكل االختالف في الآراء
بين الأميركيين والبريطانيين ب�ش�أن م�س�ألة
فل�سطين ،ومداوالت الأمم المتحدة التي كانت
بد�أت في ني�سان�/أبريل ،والحتمية المتزايدة
لالن�سحاب البريطاني ،الخلفية الدبلوما�سية
ال�ستعدادات الهاغاناه .وبلغت التطورات منعطف ًا
�أ�سا�سي ًا في �أواخر تلك ال�سنة ،ففي  29ت�شرين
الثاني/نوفمبر ،وتحت ت�أثير ال�ضغوط ال�شديدة
من الواليات المتحدة� ،أقرت الجمعية العامة
للأمم المتحدة القرار  181الذي �أو�صى بتق�سيم
فل�سطين �إلى دولة يهودية و�أُخرى عربية .ونحن
هنا ل�سنا في وارد التطرق �إلى التداعيات الكاملة
لهذا القرار 49،لكن لعل �أهم �أثر ملمو�س له في
غياب �آلية لتنفيذه ،تم ّثل في الم�ساهمة في
التعجيل في انتهاء االنتداب.
فبينما كانت القوات البريطانية تتخلى
بالتدريج عن ال�سيطرة على فل�سطين ا�ستباق ًا
لرحيلها المقرر في � 15أيار/مايو  ،1948بد�أت
الهاغاناه تزيد في ن�شاطها ،وتم ّثل الإطار
ال�سيا�سي الأول لعملياتها �ضد الفل�سطينيين في
خ�ضم االن�سحاب البريطاني المتدرج ،في الخطة
''ج'' التي ت�ضمنت اتخاذ ''�إجراءات م�ضادة''
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عقابية وغير متكافئة �ضد الفل�سطينيين تهدف
�إلى �إبقاء الخطوط مفتوحة مع الم�ستوطنات
اليهودية وردع �أي عمل �ضدها 50.لكن ال العنف
الفل�سطيني المتقطع ،وال دخول العنا�صر غير
النظامية المن�ضوية تحت لواء ''جي�ش التحرير
العربي'' �إلى فل�سطين في مطلع �سنة ،1948
نجحا في عقلنة التحول الديموغرافي ال�شامل
الذي كانت ت�شهده فل�سطين .ومع بلوغ عمليات
الهاغاناه حدود الث�أر الوا�ضح للعيان ،ا�س ُتبدلت
الخطة ''ج'' ب�سيا�سة عمالنية هدفت �إلى طرد
الفل�سطينيين من الأرا�ضي التي تم اال�ستيالء
عليها.
وين�سب �إيالن بابِه �آلية �صنع القرار الكامنة
وراء هذه الم�ستجدات �إلى مجموعة �صغيرة
و�ضمت م�ست�شارين
�ش ّكلها بن ــ غوريون،
ّ
متخ�ص�صين بال�ش�ؤون العربية و�أع�ضاء في
القيادة العليا في الهاغاناه ،وقد �أ�شار �إليها
بن ــ غوريون في �أحد مداخل مذكراته ب�صفتها
51
''مجموعة من الخبراء'' ِ
(''م�سيبات مومحيم'').
�إن فر�ضية بابِه ،التي تن�سجم مع نظرة نور
م�صالحة �إلى �سيا�سة الطرد ال�صهيونية وتقويم
52
وليد الخالدي ل�سجل الوثائق الإ�سرائيلية،
تتعار�ض مع الت�أكيدات الإ�سرائيلية �أن �أهداف ًا
مح�ض ع�سكرية (ال �أهداف ًا �سيا�سية ــ
حرك �سيا�سة الطرد التي
ديموغرافية) كانت ُت ِّ
مار�ستها الهاغاناه .وهذه المقالة لن تتناول
ال�سجال الدائر في هذا ال�صدد 53،و�إنما يكفي
الت�شديد على �أن �سيا�سة الهاغاناه ،وانخراط
''ماحال'' فيها ،التقيا في �سنة  1948على طرد
�آالف الفل�سطينيين من منازلهم.
وفي �أوائل �آذار/مار�سُ ،و�ضعت اللم�سات
الأخيرة على الخطة ''د'' ،التي ر�سمت �سيا�سة
الطرد العدواني الهجومية التي انتهجتها
الهاغاناه ،وقد حددت الخطة �إطار هجوم وا�سع،
ون�صت تحديداً على طرد الفل�سطينيين ب�أعداد
ّ
كبيرة'' :في حال المقاومة ،يجب �إبادة القوات
الم�سلحة وطرد ال�سكان خارج حدود الدولة''،

وعلى هدم قراهم بالكامل'' :تدمير القرى
(�إحراقها ،وتفجيرها ،وزرع �ألغام في الأنقا�ض)،
وال �سيما المراكز ال�سكنية التي ت�صعب ال�سيطرة
عليها ب�شكل م�ستمر 54''.و�صدرت الأوامر،
و�أُن�شئت قوة هجومية �أكبر بثالث مرات من �أي
55
قوة ا�س ُتخدمت في عمليات الهاغاناه ال�سابقة.
هكذا ،وبعدما �أ�صبحت الهاغاناه جاهزة� ،أُطلقت
الخطة ''د'' في  5ني�سان�/أبريل مع بدء ''عملية
نح�شون''.
وت�صف الروايات الر�سمية الإ�سرائيلية عملية
نح�شون ب�صورة عامة ب�أنها كانت مجهوداً لرفع
الح�صار عن الق�سم اليهودي من القد�س (لتحريره
من ''الأحبولة العربية التي تخنق المدينة'' ،كما
كتب يغ�آل �ألون) 56،والأ�صح �أنها كانت هجوم ًا
يهدف �إلى دمج منطقة القد�س ــ التي ين�ص
القرار  181ال�صادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة على تدويلها ــ �ضمن الدولة اليهودية،
وربطها بال�سهول ال�ساحلية حيث كانت تتركز
الم�ستوطنات اليهودية ،الأمر الذي يعني احتالل
جزء كبير من القرى الفل�سطينية 57.وكان
التطهير الإثني النتيجة الطبيعية والوا�ضحة
للخطة ،وقد بد�أ هذا التطهير على نطاق وا�سع،
ّ
وا�ستمر في العمليات االثن َتي ع�شرة الإ�ضافية
التي ُن ِّفذت في �إطار الخطة ''د'' طوال �أيار/مايو.
وفي هذه الأجواء ،بد�أت مجموعات من
مج ّندي ''ماحال'' ت�صل في ني�سان� /أبريل،
واتخذ اندماجهم في الوحدات القتالية �شكلين
�أ�سا�سيين هما :تعيين المحاربين ذوي الخبرات
المحددة على �أ�سا�س فردي ،ودمج مجموعات
بالجملة في الوحدات القائمة .و�سنعر�ض هنا
هذين ال�شكلين عبر التوقف عند �أمثلة للمج ّندين
الأوائل الذين َق ِدموا من كندا.
كان بن دونكلمان حارب مع ''فرقة البنادق
الكندية التابعة للملكة'' خالل الحرب العالمية
الثانية ،وكان خ�ضع في بريطانيا لتدريب
قتالي مكثف خا�ص بال�ضباط لتع ّلم ا�ستخدام
مدافع الهاون .وقد ج ّندته الهاغاناه في �سنة
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 ،1947وو�صل �إلى فل�سطين في مطلع ني�سان/
�أبريل  .1948و�شارك دونكلمان في عمليات
متنوعة قبل تعيينه في �أيار/مايو في طاقم
التخطيط في لواء هارئيل التابع لفرقة البالماح،
وهو ب�صفته هذهُ ،يعتبر الم�س�ؤول الأول عن �سير
''عملية َم ّكابي''.
وعلى غرار عملية نح�شون ،ف�إن الهدف من
عملية م ّكابي كان �إن�شاء ''ممر �إلى القد�س'' خالٍ
من القرى الفل�سطينية والجيو�ش العربية غير
النظامية .وكانت النتيجة الرئي�سية لهذه العملية
هي اال�ستيالء على قرية بيت مح�سير التي كانت
ت�ضم نحو  2000ن�سمة وتقع على التالل
جنوبي الطريق الرئي�سية الم�ؤدية �إلى القد�س،
وقد تعر�ضت هذه القرية لق�صف مدفعي
وهجمات جوية متوا�صلة قبل �أن ت�سقط في يد
قوات البالماح �صباح � 11أيار/مايو 58.ويعزو
دونكلمان هزيمة القرية التي كانت �صمدت في
وجه الهجمات ال�سابقة� ،إلى �إ�صراره على �شن
هجوم مفاجئ قبل الفجر ''تحت غطاء النيران
الكثيفة التي �أُطلقت من مدفع هاون دافيدكا''
(مدفع كانت الهاغاناه ت�ستخدمه في القتال،
وكان ُيطلق قذائف غير دقيقة زنتها 40
كيلوغرام ًا و ُت�صدر �ضجيج ًا عالي ًا ــ كانت
مح�شوة بالم�سامير و�شظايا متنوعة �أُخرى ــ
''محطم للمعنويات'' ،بح�سب
وكان لها ت�أثير
ِّ
59
دونكلمان).
تعبير
وبعد �ساعات من ال�سيطرة
قائد العمليات في
لواء هارئيل َ
على القرية ،ب ّلغ ُ
نفجر
الهاغاناهَ ،ي َغئيل يادين ،بما يلي�'' :إننا ّ
فجرنا ما يتراوح بين 60
المنازل الآن ،وقد ّ
60
و 70منز ًال حتى الآن ''.وفي نهاية المطاف،
ُد ِّمرت القرية بكاملها.
وكان دونكلمان معجب ًا ب�سالح المدفعية في
الهاغاناه من دون �أن يتوانى عن انتقاده ،وقد
�أثنى على مدفع دافيدكا وو�صفه ب�أنه ''من
عجائب حرب  61''.1948لكنه كان متلهف ًا
لإدخال معدات وتقنيات �أكثر تقدم ًا ،ولهذه
الغاية ،التقى بن ــ غوريون وخرج من اجتماعه

الملف

به وقد ح�صل على ''�سلطة كاملة و�شاملة على
جميع مراحل العملية :الإنتاج والتوزيع وتدريب
الطواقم 62''.وت�ؤكد مذكرات بن ــ غوريون �أنه
�أجاز لدونكلمان ''العمل على �إنتاج مدافع هاون
� 6إن�شات 63''.وهكذا كان للخبير الكندي ب�سالح
المدفعية م�شاركة عن كثب في تطوير واحد من
�أبرز الأ�سلحة الهجومية التي ا�ستخدمتها القوات
الإ�سرائيلية لطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم في
الأ�شهر الالحقة.
وخالف ًا لتكليف دونكلمان بمهمات فردية
وا�ضطالعه ب�أدوار متخ�ص�صة ،ف�إن  27متطوع ًا
كندي ًا كانوا و�صلوا �إلى فل�سطين في الوقت نف�سه
تقريب ًاُ ،و�ضعوا في مع�سكر تدريبي للـهاغاناه
قبل �ضمهم �إلى لواء ِغ ْفعاتي 64،وقد ا�ستمر هذا
اللواء الذي كان المرتكز الأ�سا�سي في عملية
نح�شون ،في ت�أدية دور بارز في هجمات
الهاغاناه 65.وو�صل المج َّندون �إلى مركز عملهم
في الوقت الذي كان لواء ِغفعاتي يهاجم قرية
عقير في � 4أيار /مايو 66،و�سرعان ما �أ�صبحوا
ي�ش ّكلون نحو ن�صف عدد الجنود في واحدة من
�سريتين ت�ألفت منهما الكتيبة  .52وبعد ب�ضعة
َّ
�أيام� ،أطلق لواء ِغفعاتي ''عملية َبراك'' التي هدف
من خاللها �إلى ب�سط �سلطته على المنطقة
ال�ساحلية غربي اللد والرملة .وقد ا�ستهدف
الهجوم الذي توغل عميق ًا في ق�ضاء غزة ،مراكز
عرف الآن ب�أ�شدود)
فل�سطينية مثل �أ�سدود ( ُت َ
عرف الآن ب�أ�شكلون) ويِبنا ،بينما
َ
والم ْجدل ( ُت َ
و�صفه الم�س�ؤولون في لواء ِغفعاتي ب�أنه مجهود
يهدف ''�إلى �إرغام ال�سكان العرب على
'االنتقال' 67''.و�أ�سفرت هذه العملية عن
اال�ستيالء على يبنا والعديد من القرى الأ�صغر
في المنطقة و�إخالئها من �سكانها ،وفي 11
�أيار/مايو ،تولت الكتيبة  52مع ''مفرزتها
الكندية'' �إخالء قرية َب ّ�شيت الفل�سطينية من �أهلها
الذين كان عددهم يتجاوز الـ  1600ن�سمة،
68
وتدميرها.
وباخت�صار ،ف�إن انطالقة م�شاركة
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الـ ''ماحال'' في الهاغاناه تقاطعت مع تعزيز
�إمكانات المنظمة ،وتو�سيع نطاق عملياتها،
والتحول نحو التطهير الإثني الوا�سع النطاق،
و�شكل ذلك كله �إطاراً لن�شاط الهاغاناه في مطلع
�سنة  .1948ومع انتهاء االنتداب البريطاني،
كان طرد الفل�سطينيين عنوة من الأرا�ضي التي
ا�ستولت عليها الهاغاناه ،قد �أ�صبح نموذج ًا
را�سخ ًا �شارك مج ّندو ''ماحال'' في �إر�سائه.

تعزيز �سالح الجو الإ�سرائيلي
وفرقة المدرعات
في � 14أيار/مايو � ،1948أعلنت �إ�سرائيل
قيام الدولة .وفي اليوم التالي ــ تاريخ انتهاء
االنتداب ر�سمي ًا ــ ن�شرت البالد العربية المجاورة
أتمت
قوات ّ
تدخل �سريع نظامية في فل�سطين .و� ّ
الحكومة الإ�سرائيلية الجديدة الإجراءات الر�سمية
لإن�شاء �سالح الجو الإ�سرائيلي وتحولت نحو
تر�سيخ ال�سلطة الكاملة على جميع المنظمات
الع�سكرية ال�صهيونية من خالل �إن�شاء قوات
69
الجي�ش الإ�سرائيلي الموحدة.
وجاء تو�سيع �سالح الجو الإ�سرائيلي رداً على
تطورات كان يمكن �أن ت�ش ّكل تحدي ًا خطراً
ّ
للـهاغاناه بعد ان�ضمام قوات الدول العربية �إلى
القتال .فقبل ذلك ،كان العن�صر الجوي في
القتال مح�صوراً بطرف واحد ،وطوال �أ�شهر،
وعلى الرغم من القيود التي فر�ضها
البريطانيون على الن�شاطات ال�صهيونية ،ن ّفذت
القوات الجوية في الهاغاناه ،بوا�سطة طائراتها
الخفيفة المجهزة بالر�شا�شات والعبوات النا�سفة
المقذوفة باليد ،مهمات قتالية مع �إفالت تام
من العقاب ،وتعاونٍ ف�ضفا�ض مع القوات البرية
في الهاغاناه 70.لكن بعد � 15أيار/مايو ،كان
في ا�ستطاعة طائرات �سالح الجو الملكي
الم�صري �إ�سقاط قاذفات القنابل الإ�سرائيلية
المرتجلة ،حتى �إن �سالح الجو الإ�سرائيلي،
ولفترة من الوقت ،ا�ضطُ ر �إلى القيام بعملياته

لي ًال 71،بل �إن م�صر تم ّكنت من ارتجال قاذفات
عبوات نا�سفة .وفي � 18أيار/مايو ،تعر�ضت
محطة الحافالت المركزية في تل �أبيب لهجوم
72
جوي �أ�سفر عن مقتل � 42شخ�ص ًا.
ولم يدم طوي ًال انك�شاف �إ�سرائيل جوي ًا� ،إذ
على الرغم من �أن الأمم المتحدة فر�ضت حظراً
ع�سكري ًا على فل�سطين ،ف�إن تدفق ال�سالح
والأ�شخا�ص �إلى البلد من الخارج ا�ستمر طوال
�سنة  ،1948عبر الت�سلل خل�سة والتعويل على
الإهمال المتعمد (�أو التعاون المدفوع الثمن) من
ال�سلطات المعنية في مختلف �أنحاء العالم.
وكانت محطة النقل الأ�سا�سية في عمليات
ال�شراء االلتفافية هذه مهبط ًا �سابق ًا لطائرات
القوات الجوية الألمانية في زاتيك في
ت�شيكو�سلوفاكيا ،وفي غ�ضون �أيام من انتهاء
االنتداب ،و�صلت مقاتالت ''م�سر�شميت'' �ألمانية
معدلة ا�شترتها الهاغاناه عبر زاتيك ،و�سرعان
َّ
ما ُن�شرت ل�صد الغارات الم�صرية .وبحلول �أواخر
�أيار/مايو ،بات �سالح الجو الإ�سرائيلي ،قادراً
لي�س فقط على ق�صف القرى الفل�سطينية (مث ًال
�أ�سدود واللد والرملة ورام ال َّلـه) وقوات الدول
العربية في فل�سطين ،بل العا�صمة الأردنية
عمان �أي�ض ًا؛ وفي  11 – 10حزيران/يونيو،
ّ
73
�أُلقي ط ّنان من المتفجرات على دم�شق.
وانطالق ًا من زاتيك ،حيث كان عدد من
المتطوعين الأميركيين يعملون في �أغلبيتهم
تحت رعاية ال�سلطات الت�شيكية ،ف�إن مجموعة
متنوعة من طائرات النقل� ،ضمت العديد من
طائرات ''�سي ــ  46كومندو�س'' التي تم �شرا�ؤها
من �إدارة الأ�صول الحربية الأميركية� ،أن�ش�أت
ج�سراً جوي ًا �إلى فل�سطين 74.وع�شية عملية
نح�شون ،بد�أت �شحنات الأ�سلحة المر�سلة عن
طريق الجو ت�صل ،وقد ا�ستمر هذا الأمر طوال
ال�صيف (وكانت الطائرات تق ّل على متنها
مج ّندين جدداً في معظم الأحيان).
وبعد �أقل من �شهر من بدء اال�شتباكات
الع�سكرية بين الجيو�ش النظامية ،والتي لم
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ت�ساهم كثيراً في الحد من طرد الفل�سطينيين من
�أر�ضهم ،دخلت الهدنة الأولى بين �إ�سرائيل
والقوات العربية النظامية مو�ضع التنفيذ في 11
حزيران/يونيو ،وا�ستمرت حتى  8تموز/يوليو.
وقد �أتاحت الهدنة �أمام �إ�سرائيل فر�صة كي
ُتطلق موجة جديدة من �إعادة التنظيم الع�سكري،
جرى خاللها مركزة القيادة �أكثر ف�أكثر ب�إمرة
بن ــ غوريون .وفي الوقت نف�سه ،ا�س ُتخدمت
معدات جديدة ومج َّندون جدد من ''ماحال''
ّ
لتعزيز القوة الجوية الإ�سرائيلية و�إر�ساء الأ�سا�س
ل�سالح مدرعات �إ�سرائيلي.
ومع بداية الهدنة ،ا�ستعد �سالح الجو
الإ�سرائيلي لإيجاد �سيطرة جوية نهائية ،ومن
الأ�سلحة الكثيرة التي ح�صل عليها خالل الهدنة
ثالث قاذفات قنابل بي ــ '' 17فالينغ فورتر�س''
تم �شرا�ؤها بناء على مبادرة من العميل
الأميركي في ''ماحال''� ،آل �شويمر (الذي �أ�س�س
الحق ًا �شركة ''�إ�سرائيل �إيركرافت �إند�ستريز''
المتخ�ص�صة بتكنولوجيا الطيران) ،وجرى
تجهيزها للقتال بقيادة المج َّند في ''ماحال''،
راي كورتز ،الذي كان قائداً ل�سرب ''بي ــ ''17
في �سالح الجو الأميركي خالل الحرب العالمية
الثانية 75.وقد ا�س ُتخدمت الطائرات التي كان
متمر�سون ،والتي باتت ت�شمل
يقودها محاربون ّ
مقاتالت وقاذفات قنابل ثقيلة ،في مختلف
وت�سببت بكثير من القتل
�أنحاء فل�سطين،
ّ
76
والدمار.
وفي غ�ضون ذلك� ،أن�ش�أ الجي�ش الإ�سرائيلي
�سالح مدرعات كان لمج ّندي ''ماحال'' ح�ضور
بارز فيه ،فقد �أ�س�س �أول وحدة مدرعات
نظامية ــ اللواء الثامن ــ وعزز اللواء ال�سابع
بمعدات �أثقل .وت�ألف اللواء الثامن من كتيبة
دبابات وكتيبة كومندو�س (الكتيبة  82والكتيبة
 89على التوالي) ،و�ضمت كتيبة الدبابات ،82
ب�صورة �أ�سا�سية ،مج ّندين من بريطانيا وجنوب
�سريتين ،واحدة
�إفريقيا ورو�سيا ،و ُن ِّظمت في ّ
77
''�إنجليزية'' والثانية ''رو�سية''.
وو ِ�ضع اللواء
ُ
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مقدم �إ�سرائيلي
ال�سابع المعزز ــ الذي يقول عنه ّ
�إنه ''�أ�صبح الت�شكيلة المدرعة الأبرز في الجي�ش
الإ�سرائيلي في الحروب الالحقة'' ــ بقيادة
دونكلمان ،وتولى مج ّندون من ''ماحال''
منا�صب متعددة فيه 78.وفي الحقيقة ،ف�إن
�ضم �أكبر تركز من
اللواء ال�سابع ،وعلى الأرجحّ ،
مج ّندي ''ماحال'' الناطقين باللغة الإنجليزية
بين مختلف الوحدات خارج �سالح الجو
الإ�سرائيلي� ،إذ بلغ عددهم  170مجنداً خالل
79
ال�صيف ،و 300مجند تقريب ًا بحلول الربيع.
في  9تموز/يوليو ،انهارت الهدنة الأولى،
ودار قتال وا�سع النطاق لأ�سبوع ون�صف �أ�سبوع
قبل �أن يبد�أ وقف �إطالق نار ثانٍ كان �أكثر
ه�شا�شة .وهذه المرحلة التي انق�ضت بين
الهدنتينُ ،تعرف في الت�أريخ الإ�سرائيلي
بـ ''الأيام الع�شرة'' ،وتميزت بتقدم �سريع للقوات
الإ�سرائيلية في جميع الأماكن �ساعد فيه
عنا�صر ''ماحال'' على ح�شد المعدات الأثقل
وت�سخيرها لغزو المجتمعات الفل�سطينية وطرد
�سكانها منها.

من اللد �إلى �صفورية
المكونان الأ�سا�سيان في هجوم ''الأيام
كان
ِّ
الع�شرة'' ( 18 - 9تموز/يوليو) هما ''عملية
داني'' في و�سط فل�سطين و''عملية دي ِك ْل'' في
ال�شمال ،وقد �شاركت وحدات مدرعة وجوية
ت�ضم �أعداداً كبيرة من مج ّندي ''ماحال'' في
ودكت عملية داني الحدود الوليدة
العمليتينّ .
لل�ضفة الغربية انطالق ًا من ال�ساحل في �سل�سلة
من الهجمات الوا�سعة النطاق وعمليات الطرد
القا�سية التي ا�ستهدفت بلد َتي اللد والرملة
الفل�سطينيتينّ � ،أما عملية دي ِك ْل ف�أدت �إلى تو�سيع
القطاع ال�ساحلي الذي ت�سيطر عليه �إ�سرائيل في
ال�شمال و�صو ًال �إلى الجليل الأو�سط ،واحتلت
النا�صرة المحتلة .و ُن ّفذت العمليتان بعيداً جداً
عن حدود الدولة اليهودية كما هو من�صو�ص
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عنها في القرار .181
و�أُطلق في البداية على عملية داني ا�سم
''عملية ميكي'' تكريم ًا للكولونيل الأميركي
ماركو�س الذي كان ُقتل في ال�شهر ال�سابق ،بيد
�أنه جرى تغيير اال�سم و�سط المخاوف من
احتمال �أن يكون جرى ت�سريبه 80.وكان هدف
العملية الأ�سا�سي هو اال�ستيالء على اللد والرملة
بعد �أن كان �سكانهما قد نجحوا ،حتى ذلك
الوقت ،في الدفاع عنهما (كانوا يتحركون بدعم
فح�شدت
محدود من الجيو�ش العربية النظامية)ُ ،
�ضمت اللواء
قوة مركبة كبيرة ّ
ل�شن الهجومّ ،
(المدرع) الثامن (مع كتيب َتيه  82و،)89
ووحدات من �أربعة �ألوية �أُخرى ،ومجموعة من
الوحدات الجوية والمدفعية ،وقد عملت هذه
القوة بقيادة يغ�آل �ألون .وكان اللواء الثامن
ي�ش ّكل جزءاً من الذراع ال�شمالية لكما�شة
ع�سكرية هدفت �إلى تطويق البلدتين وف�صلهما
عن ال�ضفة الغربية واال�ستيالء على هذه المنطقة
المكتظة بال�سكان.
وكانت بلدة اللد التي ازداد عدد �سكانها �أكثر
جراء
من ال�ضعف لي�صل �إلى  50.000ن�سمة ّ
تد ّفق الالجئين من القرى المحتلة المجاورة ،قد
منير،
ّ
ت�صدت للـهجمات ال�سابقة .ويروي �سبيرو ّ
�أحد المتطوعين في ميلي�شيا البلدة'' :كان النا�س
واعين لخطورة الو�ضع ،كما �أنهم ،بعد الذي
جرى في المدن الأُخرى ،كانوا يدركون تمام ًا
�أن هذه الحرب �ستحدد ما �إذا كانوا �سيتمكنون
من البقاء في مدينتهم ووطنهم 81''.بيد �أن
القوات النظامية الوحيدة التي ُن�شرت للدفاع عن
اللد (والرملة) اقت�صرت على  125جندي ًا من
�سرية الم�شاة الخام�سة في الفيلق العربي ال�شرق
ّ
الأردني ــ ولم يكن ذلك تعزيزاً كافي ًا لدعم
مدافعين غير نظاميين في مواجهة قوة هجومية
م�ؤلفة من  8000عن�صر بح�سب تقديرات وليد
82
الخالدي.
وبد�أ الهجوم بعد هبوط الليل في  9تموز/
وتعر�ض اللد
يوليو مع ّ
تقدم القوات البرية ّ

مركز ا�ستمر� ،إلى جانب
والرملة لق�صف جوي ّ
83
الق�صف المدفعي ،حتى  10تموز/يوليو.
وخالف ًا للخطة الأولية ،ف�إن الكتيبة ( 89كتيبة
تقدم ًا �أ�سرع من دبابات
الكومندو�س) حققت ّ
الكتيبة � ،82إذ �إنها اخترقت دفاعات اللد
بوا�سطة رتل من �سيارات الجيب وال�سيارات
ن�صف المجنزرة في غارة مدمرة في  11تموز/
84
يوليو لقي فيها  200فل�سطيني م�صرعهم.
و�سرعان ما ان�سحبت الفرقة التابعة للفيلق
العربي ،وجرى اجتياح البلدة واحتاللها .وفي
�صباح اليوم التالي ،ن ّفذت قوات الجي�ش
الإ�سرائيلي مجزرة كبرى �أُخرى �أ�سفرت عن مقتل
نحو  250فل�سطيني ًا ،بينما هي لم تخ�سر �سوى
ثالثة �إلى �أربعة جنود على يد المقاومة
الفل�سطينية 85.وقد ع ّلق يغ�آل �ألون متباهي ًا:
مت الرملة الدر�س الذي لم يذهب هدراً ،ففي
''تع ّل ْ
 12تموز /يوليو ،ا�ست�سلمت لقوات الجي�ش
الإ�سرائيلي 86''.وجرى طرد �سكان البلدتين نحو
ال�شرق في موجات هائلة �ضمت ع�شرات �آالف
قدر الم�ؤرخ عارف العارف الذي
وي ِّ
الأ�شخا�صُ .
�أجرى مقابالت مع الالجئين بعيد الطرد� ،أن
الحر
جراء ّ
� 350شخ�ص ًا بينهم لقوا حتفهم ّ
والعط�ش خالل توجههم الق�سري �سيراً على
87
الأقدام نحو ال�ضفة الغربية.
�صحيح �أن كتيبة الدبابات ( 82مع ''فرقتها
الإنجليزية'') لم ت� ِّؤد دوراً �شائن ًا بقدر الكتيبة
� ،89إ ّال �إنها �شاركت في االحتالل وطرد ال�سكان
وتدمير القرى في المنطقة ،وعلى الأقل في
88
بع�ض االنتهاكات المو َّثقة التي حدثت الحق ًا.
ومع �أنه من الم�ستبعد �أن تكون ال�سجالت
الم�ستندة �إلى روايات الم�شاركين كاملة في هذا
الإطار� ،إ ّال �إنه من غير المعقول االفترا�ض �أن
مج ّندي ''ماحال'' الذين كانوا موجودين في
�أثناء عمليات القتل والطرد التي ُ�ش َّنت خالل
الهجوم كانوا مجرد �شهود 89.فكتابات
ال�صحافي الإ�سرائيلي الذي حارب في الكتيبة
تف�شي
 ،82عامو�س كينان ،والتي تدور حول ّ

''ماحال'' وطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم

االغت�صاب عقب عملية داني ــ ''في الليل� ،أولئك
الذين لم يكونوا قادرين بيننا على �ضبط �أنف�سهم
كانوا يتوجهون �إلى مجمعات ال�سجن لم�ضاجعة
الن�ساء العربيات'' ــ توحي ب�أن هذه الوحدة التي
�ضمت عدداً كبيراً من مج ّندي ''ماحال'' كانت
90
على �صلة بهذه الجرائم.
وفي هذه الأثناء ،في ال�شمال� ،ش ّنت الطائرات
الإ�سرائيلية ،بدءاً من ليل  9 – 8تموز/يوليو،
غارات متوا�صلة ا�ستهدفت القرى الواقعة في
الجليل الأو�سط في ق�ضاء النا�صرة (الذي لم يكن
يدافع عنه �سوى ميلي�شيات من �أبناء القرى
وقوات من جي�ش الإنقاذ الذي كان يت�ألف
بكامله من متطوعين) 91.وفي الليلة التالية،
بد�أت وحدات اللواء ال�سابع ،بدعم من الكتيبة 21
في لواء كرملي ،عملية دي ِكل ،فا�ستولت على
موقع لجي�ش الإنقاذ في تل ك�سوان ،واحتلت
قرية كويكات التي كان عدد �سكانها يزيد على
 1000ن�سمة 92.وروى �أحد �أبناء القرية ما يلي:
''ا�ستيقظنا على �أعلى �ضجيج ن�سمعه في حياتنا،
قذائف تنفجر ونيران مدفعية� ...أ�صيبت القرية
بكاملها بالهلع ...كانت الن�ساء ي�صرخن،
والأوالد يبكون ...بد�أ القرويون ،في معظمهم،
يهربون في ثياب النوم'' 93،وقد لقي �شخ�صان
م�صرعهما و�أ�صيب اثنان �آخران بجروح خالل
الق�صف .والحق ًا ،ع ّلق قائد �سرية في الكتيبة 21
قائ ًال'' :ال �أعرف ما �إذا كانت المدفعية الراب�ضة
ت�سببت ب�سقوط �ضحايا ،لكن الت�أثير
فوق القرية ّ
النف�سي تح ّقق ،وهرب غير المقاتلين في القرية
قبل �أن نبد�أ الهجوم 94''.وفع ًال ،ف�إن نيران مدافع
الهاون الثقيلة كانت طوال الهجوم ،ت�سبق
احتالل القرى ــ ولم يكن هذا بالأمر المفاجئ
نظراً �إلى الخبرة الخا�صة التي يتمتع بها
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دونكلمان ،قائد اللواء ال�سابع.
وفي  13تموز/يوليو� ،أطلق اللواء ال�سابع
الهجوم الكبير في اتجاه النا�صرة ،فا�ستولى
على مدينة �شفاعمرو في  14تموز/يوليو (فيما
يمكن اعتباره المثل الأكثر دراماتيكية للتعاون
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الدرزي مع القوات ال�صهيونية في �سنة
 96،)1948وبعد ال�سيطرة على عدد من القرى
تقدم اللواء ال�سابع في اتجاه
الأ�صغر في الجوارّ ،
الجنوب ال�شرقي انطالق ًا من �شفاعمرو الحتالل
النا�صرة في  16تموز/يوليو.
وثمة �إثباتات �أكيدة العترا�ض دونكلمان
على طرد الفل�سطينيين من النا�صرة ،فوفق ًا
لبن ــ غوريون� ،أ�صدر مو�شيه كرمل ،قائد الجبهة
ال�شمالية� ،أمراً بـ ''اقتالع جميع ال�سكان من
النا�صرة'' 97،فطلب دونكلمان ــ الذي ف ّكر ملي ًا
في م�صير ''�أحد المقامات الأكثر قد�سية في
وتخوف من ''التداعيات
العالم الم�سيحي''،
ّ
الدولية الحادة'' للإقدام على عمل مت�سرع 98ــ
الح�صول على �إذن من �سلطة �أعلى .وهكذا طلب
الم�س�ؤول المبا�شر عنه من هيئة الأركان العامة
في الجي�ش الإ�سرائيلي �إ�صدار حكم في هذا
ال�صدد'' :قولوا لي على الفور ،وب�صورة عاجلة،
هل نطرد ال�سكان من مدينة النا�صرة؟ بالن�سبة
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إلي ،يجب طرد الجميع ما عدا رجال الدين''.
� ّ
فو�ضع بن ــ غوريون فيتو على الطرد ،وبقي
ال�سكان في المدينة.
بيد �أن الهواج�س التي راودت دونكلمان في
ق�ضية النا�صرة (والتي انبثقت على ما يبدو من
المخاوف من التداعيات الدبلوما�سية لطرد
الم�سيحيين) لم تحل دون م�شاركته في طرد
الفل�سطينيين من �أرا�ضيهم في �أماكن �أُخرى.
فقبيل الهجوم على النا�صرة مث ًال ،قاد
دونكلمان ولوا�ؤه ال�سابع عملية ال�سيطرة على
قرية �صفورية ذات الأغلبية الم�سلمة ،والتي كان
ان�ضموا �إلى
 2500الجئ من �شفاعمرو قد
ّ
�سكانها الذين يزيد عددهم على  4000ن�سمة.
وينقل الم�ؤرخ نافذ ن ّزال عن �أحد القرويين الذي
كان �أمين الإمدادات والتموين في ميلي�شيا
�صفورية ،و�صفه الهجوم الليلي في 16 - 15
تموز/يوليو:

حلّقت ثالث طائرات يهودية فوق القرية،
و�ألقت براميل ملأى بالمتفجرات وال�شظايا
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المعدنية والم�سامير والزجاج .كانت �أ�صواتها
عالية جداً وكانت مزعجة جداً ...وقد ه ّزت
القرية ب�أكملها ،وحطمت النوافذ والأبواب،
وت�سببت بمقتل بع�ض القرويين �أو �إ�صابتهم
ّ
بجروح ،وبنفوق عدد كبير من الموا�شي في
القرية .تو ّقعنا حرباً ،لكن لم نتوقع حرب ًا
100
جوية وبوا�سطة الدبابات.
المتقدمة
ف�ض ًال عن ذلك ا�ستهدفت القوات البرية
ِّ
القري َة بنيران المدفعية ،فهرب معظم �سكانها
تحت �ضغط هذه الهجمات (� ّأما َمن مكثوا فقد
101
طُ ردوا منها في نهاية المطاف).
وفي الواقع ،لم يكن اللواء ال�سابع بقيادة
دونكلمان نموذج ًا ل�ضبط النف�س قط� ،إذ �إنه في
اللحظة المالئمة ،تمو�ضع �إلى جانب الكتيبة 89
لي�صبح من القوات القتالية الأ�شد ق�سوة في تلك
الفترة .ويكتب �إيالن بابِه'' :في عدد كبير من
الروايات التاريخية ال�شفوية الفل�سطينية التي
برزت الآن �إلى الواجهة ،يظهر عدد قليل من
ذكر
�أ�سماء الألوية ،بيد �أن اللواء ال�سابع ُي َ
با�ستمرار ،وبجانبه �صفات مثل '�إرهابي'
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ت�سببت
و'بربري'� ''.صحيح �أن عملية دي ِكل ّ
ح�ضر لما
بدمار وا�سع� ،إ ّال �إن اللواء ال�سابع كان ُي ّ
هو �أ�سو�أ بعد.

تطهير جوي في الجنوب'' ،قتل
جماعي'' في ال�شمال
لقد ا�ستمرت م�شاركة ''ماحال'' النا�شطة في
مكونات متعددة من المنظومة الع�سكرية
الإ�سرائيلية النا�شئة �إلى حين توقيع اتفاقات
الهدنة في �سنة  ،1949والتي �أر�ست حدود
�إ�سرائيل التي فر�ضها الأمر الواقع حتى
حزيران/يونيو  .1967وفي مثال لذلك ،نتوقف
عند حدثين مهمين بين ت�شرين الأول�/أكتوبر
وت�شرين الثاني/نوفمبر  ،1948هما :م�شاركة
�سالح الجو الإ�سرائيلي في فر�ض الواقع المتعلق
بالأرا�ضي والديموغرافيا في قطاع غزة كما

نعرفه الآن ،وم�شاركة اللواء ال�سابع في غزو
الجليل الأعلى.
ففي الجنوب ،كانت القوات الم�صرية ال تزال
ت�سيطر في نهاية ال�صيف على م�ساحة مهمة من
الأرا�ضي التي تمتد على طول ال�ساحل
الفل�سطيني و�صو ًال �إلى �أ�سدود ،وتت�صل بال�ضفة
الغربية من خالل ممر يقود �إلى منطقة الخليل
(حيث كانت �إ�سرائيل ت�سيطر في جنوبها ال�شرقي
على الجزء الأكبر من النقب) .وقد هدد هذا
الو�ضع� ،إلى جانب مقترحات الأمم المتحدة �أن
تتخلى �إ�سرائيل عن مطالباتها ب�ضم النقب في
مقابل �ضم الجليل ،بوقف التو�سع الإ�سرائيلي
ب�شن
في الجنوب .وكان رد �إ�سرائيل القيام ّ
هجوم وا�سع النطاق في �أوا�سط ت�شرين الأول/
دكت ''عملية يو�آف'' ق�ضاء غزة
�أكتوبر ،وقد ّ
وحولته �إلى قطاع غزة
م�ساحته
الكبير وق ّل�صت
ّ
ت�سببت بزيادة �سكان
ب�أبعاده الحالية ،كما ّ
القطاع ثالثة �أ�ضعاف من خالل التطهير الوا�سع
النطاق للمناطق المجاورة 103.وفي هذه
العملية ،ا�س ُتخدم �سالح الجو الإ�سرائيلي ــ الذي
كان يطغى عليه عنا�صر الـ ''ماحال'' ــ على
نطاق لم ي�سبق له مثيل.
وبلغت م�شاركة القوات الجوية في الحملة
ذروتها بين  15و 19ت�شرين الأول� /أكتوبر
عندما ُ�ش َّنت هجمات بال هوادة على المراكز
ال�سكنية الفل�سطينية والقوات الم�صرية على
ال�سواء .فقد �ألقت القاذفات الإ�سرائيلية  151طن ًا
104
من المتفجرات ،بما في ذلك قنابل النابالم،
و�أدت الهجمات الجوية (والبحرية) �إلى نزوح
ال�سكان ب�أعداد كبيرة عن عدة �أماكن جرى
اال�ستيالء عليها في نهاية المطاف (مثل
المجدل) ،ف�ض ًال عن �أن ال�سكان في قطاع غزة،
مثلما نعرفه الآن ،تعر�ضوا لق�صف ال يقل
105
حول �سالح الجو
همجية .وبعد ذلك ّ
الإ�سرائيلي اهتمامه نحو ال�شمال حيث �ساعد
على ا�ستكمال غزو الجليل من دون �أن يلقى �أي
مواجهة في الجو.

''ماحال'' وطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم

وفي �أثناء ذلك ،كان الجزء الأكبر من �شمال
فل�سطين �أ�صبح خا�ضع ًا لل�سيطرة الإ�سرائيلية،
لكن ظ ّل هناك جيب مقاوم في الجليل الأعلى،
هو الذي ا�ستهدفته ''عملية حيرام'' .فبعد �أ�سبوع
المركز للقرى في الجيب
من الق�صف الجوي
ّ
المتبقي (اعتباراً من  22ت�شرين الأول�/أكتوبر)،
�أطلق اللواء ال�سابع العملية البرية الأ�سا�سية،
و�شن على مدى ثالثة �أيام هجمات ات�سمت على
نطاق وا�سع ،بطرد ال�سكان وارتكاب المجازر
واالغت�صاب.
وتركزت الخطة التي ُو ِ�ضعت لعملية ''حيرام''
على قرية �سع�سع الواقعة عند مفترق طرق ذي
مخطط ًا
�أهمية ا�ستراتيجية خا�صة جداً� ،إذ �إن ِّ
بارزاً في الهاغاناه كان ن�صح دونكلمان في
مرحلة �سابقة بما يلي�'' :إذا �سيطرتم على هذا
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المفترق ،ت�سيطرون على الجليل ب�أكمله!''
وبدءاً من ليل  29 - 28ت�شرين الأول�/أكتوبر،
�ش ّنت وحدات من �أربعة �ألوية الهجوم ،بينما
كانت الكتائب الثالث التابعة للواء ال�سابع
ب�إمرة دونكلمان تتحرك في الجبهة ال�شمالية
ال�شرقية ب�شكل كما�شة ع�سكرية هدفت �إلى
اال�ستيالء على �سع�سع ،و�إلى تطويق الجزء الأكبر
من ''الجيب'' المقاوم نحو الجنوب ،و�سرعان ما
تقدم في اتجاه ال�شمال
احتل اللواء ال�سابع الذي ّ
الغربي انطالق ًا من �صفد ،قرى قديتا وميرون
وال�صف�صاف والج�ش 107.وينقل نافذ ن ّزال رواية
امر�أة فل�سطينية لما جرى بعد الق�صف الليلي
واحتالل ال�صف�صاف في  30 - 29ت�شرين
الأول�/أكتوبر:
بعدما ا�صطففنا� ،أمر بع�ض الجنود
الإ�سرائيليين �أربع فتيات بمرافقتهم لحمل
المياه �إلى الجنودّ � ،إال �إنهم اقتادوهن �إلى
منازلنا الخالية واغت�صبوهن .كما �أنهم ع�صبوا
رجال من رجالنا و�أطلقوا عليهم النار
عيون ً 70
و�أردوهم قتلى الواحد تلو الآخر �أمام �أنظارنا،
ثم �أخذوا جثثهم و�ألقوا بها على الأ�سمنت عند
108
رمال فوقها.
نبع القرية وو�ضعوا ً
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وتعر�ضت قرية الج�ش �أي�ض ًا لأعمال قتل
109
ونهب وا�سعة النطاق.
وبعد هذه الغزوات الأولى ،انق�سم اللواء
ال�سابع ،فاحتلت الكتيبة  71الر�أ�س الأحمر
تقدمت
والريحانية وعلما ودي�شوم ،بينما ّ
الكتيبتان  72و 79نحو الغرب الحتالل �سع�سع
(حيث ارتكبتا مجدداً ''مجزرة جماعية'' ،بح�سب
ي�سرائيل غاليلي ،نائب رئي�س القيادة القطرية
للـهاغاناه �سابق ًا) 110،ثم هاجمتا مجموعة
نقاط على الحدود مع لبنان ،وا�ستولتا على
�سل�سلة من القرى الفل�سطينية و�صو ًال �إلى
المالكية في �أق�صى ال�شرق ،ون ّفذتا غزوات عبر
الحدود و�صو ًال �إلى نهر الليطاني في لبنان.
وارتكبت هاتان الكتيبتان مجزرة �أُخرى في
َ�ص ْلحة ،وفي هذا ال�ش�أن ،يكتب بِني موري�س �أن
يوميات الم�س�ؤول عن ال�صندوق الوطني
اليهودي ،يو�سف نحماني'' ،ت�شير �إلى مقتل
' '70 – 60رج ًال وامر�أة بعدما 'رفعوا علم ًا
111
ت�سبب
�أبي�ض' ''،و�أن التقارير تتحدث عن ّ
عملية حيرام بطرد �أكثر من  50.000الجئ من
112
فل�سطين.
ومع م�شارفة العملية على نهايتها ،كان
دونكلمان ،في النقا�شات الداخلية في الجي�ش
الإ�سرائيليُ ،يعرب با�ستمرار عن تح ّفظه حيال
طرد الم�سيحيين� 113،إ ّال �إنه �أفلت هو والمئات
من مج ّندي ''ماحال'' الخا�ضعين لإمرته من
العقاب بعدما �ش ّنوا حملة �أ�سفرت عن عمليات
قتل جماعي في قرى ذات �أغلبية م�سلمة وطرد
�سكانها �إلى لبنان.

خاتمة
�إن �سج ّل مج ّندي ''ماحال'' ي�ش ّكل جزءاً مهم ًا
من تاريخ م�شاركة اليهود من مختلف القارات
في الم�شروع ال�صهيوني منذ بدايته حتى الآن،
وهذا التاريخ ال يمكن ف�صله عن عمليات
اال�ستعمار والطرد من الأرا�ضي التي �أدت �إلى
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جدي في
ّ  ف�إنه ال بد من �إجراء تدقيق،المن�صرم
هذا التاريخ يذهب �أبعد من الممار�سة
 �ش ّكل انخراط،1948  ففي �سنة114.البحثية
الـ ''ماحال'' في القتال جزءاً من م�شهد دولي
�أف�ضى �إلى تهجير الفل�سطينيين وطردهم بوا�سطة
 وهذا التاريخ من،القوة الع�سكرية الإ�سرائيلية
يذكرنا بالحاجة �إلى بناء مناخ دولي
ّ �ش�أنه �أن
�أكثر عرقلة لمثل هذه ال�سيا�سات في الأعوام
n .المقبلة
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تقدم
ّ  تحقق، وفي العقود الأخيرة.دمار فل�سطين
كبير في تحدي الرواية ''البطولية'' للمجهود
 فعلى �ضوء،1948 الحربي ال�صهيوني ل�سنة
 يتعذر تجاهل �أعمال،الأبحاث المتوافرة الآن
ًالطرد والفظائع الأُخرى التي طبعت عدداً كبيرا
.من العمليات التي �شارك فيها ه�ؤالء المج ّندون
 و�إزاء توا�صل ال�سيا�سات،وفي الواقع
 وبروز،''الديموغرافية'' الإ�سرائيلية الق�سرية
مقترحات طرد الفل�سطينيين من جديد في
الخطاب ال�سيا�سي الإ�سرائيلي خالل العقد

الم�صادر
David Bercuson, The Secret Army (Toronto: Lester and Orpin Dennys, 1983), p. 233.
Craig Weiss and Jeffrey Weiss, I Am My Brother’s Keeper: American Volunteers in Israel’s

1
2

War of Independence, 1947-1949 (Atglen: Schiffer Publishing, 1998), p. 5.
Ibid., p. 21.
Ben Dunkelman, Dual Allegiance: An Autobiography (Toronto: Macmillan of

:انظر مث ًال

3
4

Canada, 1976); Harold Livingston, No Trophy, No Sword: An American Volunteer in the Israeli
Air Force During the 1948 War of Independence (Chicago: Edition Q, Inc., 1994); Gordon
Levett, Flying Under Two Flags: An Ex-RAF Pilot in Israel’s War of Independence (London:
Frank Cass, 1994); Boris Senior, New Heavens: My Life as a Fighter Pilot and a Founder of
the Israeli Air Force (Washington: Potomac Books, 2005); A. Joseph Heckelman, American
Volunteers and Israel’s War of Independence (New York: Ktav Publishing House, 1974).
Dunkelman, op. cit., p. xii.
Netanel Lorch, Israel’s War of Independence, 1947-1949 (Hartford: Hartmore House, 2

nd

ed.,

5
6

1968), p. 388.
Bercuson, op. cit., p. xiii; Benny Morris, 1948: A History of the First Arab-Israeli War (New

7

Haven and London: Yale University Press, 2008), p. 85.
Yaacov Markovitzky, Mahal: Overseas Volunteers in Israel’s War of Independence, Internet

8

Edition (Tel Aviv: Ministry of Education Israel Information Center, 2007), p. 7.

 ''و�صل في ذروته �إلى،1948 دي�سمبر/ي�شير �آفي �شاليم �إلى �أن عددهم بحلول كانون الأول
:'' انظر.96.441
Avi Shlaim, ''Israel and the Arab Coalition in 1948'', in The War for Palestine: Rewriting the
History of 1948, edited by Eugene L. Rogan and Avi Shlaim (Cambridge: Cambridge
University Press, 2007), p. 81.

 عن�صر في �سنة88.000 وي�سجل �أميتزور �إيالن �أن عديد ''فرقة القتال الر�سمية'' الإ�سرائيلية بلغ

9

086

087

الملف

''ماحال'' وطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم

: انظر.1948
Amitzur Ilan, The Origin of the Arab-Israeli Arms Race: Arms, Embargo, Military Power and
Decision in the 1948 Palestine War (New York: New York University Press, 1996), p. 67.

:وهذا الم�صدر مذكور في
David Tal, War in Palestine 1948: Strategy and Diplomacy (London: Routledge, 2004), p. 5.
Walid Khalidi, From Haven to Conquest: Readings in Zionism and the

: انظر،ولمزيد من الأرقام

Palestine Problem Until 1948 (Washington: Institute for Palestine Studies, 2005), pp. 861-866.
David Ben-Gurion, Israel: A Personal History (New York: Funk & Wagnalls/Sabra Books,

10

1971), p. 267.

: في، انظر َو ْ�صف �آفي �شاليم للرواية التي ر ّوجها الت�أريخ ال�صهيوني الر�سمي11
Shlaim, op. cit., p. 79.

 والدرا�سات المركزة على غرار تلك،''كما �أن الروايات التي وردت على ل�سان عنا�صر في ''ماحال
 والتي قام بها الم�ؤ ّرخون الع�سكريون، ك ّملت المعالجة الأكثر ت�شتّت ًا للمو�ضوع،المذكورة �آنف ًا
ً  انظر مث.الإ�سرائيليون
Lorch, op. cit.; Ezer Weizman, On Eagles’ Wings: The Personal Story :ال
of the Leading Commander of the Israeli Air Force (London: Weidenfeld and Nicolson, 1976);
David Eshel, Chariots of the Desert: The Story of the Israeli Armored Corps (London:
Brassey’s Defense Publishers, 1989); Uri Milstein, History of Israel’s War of Independence,
translated by Alan Sacks (New York: University Press of America, 1998).

 ت�ستند هذه المقالة �إلى الدرا�سات المتوفرة عن طابع التحرك الع�سكري ال�صهيوني �ضد12
: وال �سيما الكتب التالية،الفل�سطينيين وت�أثيره
Nafez Nazzal, The Palestinian Exodus from Galilee, 1948 (Beirut: Institute for Palestine
Studies, 1978); Walid Khalidi, ed., All that Remains: The Palestinian Villages Occupied and
Depopulated by Israel in 1948 (Washington: Institute for Palestine Studies, 1992); Benny
Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Cambridge: Cambridge
University Press, 2004); Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld
Publications, 2006).

: انظر. الإلكترونيZnet وهذه المقالة تو�سع جزئي ًا مادة ن�شرها موقع
''60 Years Later: Canada and the Origins of the Israel-Palestine Conflict'', ZNet, 4 May 2008,
accessed at: www.zmag.org/znet/viewArticle/17552.

: انظر، لالطالع على تحليل لهذه الآلية13
Ernest Stock, Partners and Pursestrings: A History of the United Israel Appeal (New York: 14
Khalidi, From Haven to Conquest, op. cit., p. x1viii.

University Press of America/Jerusalem Center for Public Affairs, 1987), pp. 35, 127.
Alysa Dortort and Daniel Elazar, Understanding the Jewish

: انظر، لمزيد من التف�صيالت15

Agency: A Handbook (Jerusalem: Jerusalem Center for Public Affairs, 1985).
David Ben-Gurion, ''Britain’s Contribution to Arming the Haganah'', in Khalidi, From

: انظر مث ًال16

Haven to Conquest, op. cit., pp. 371-374.

Yigal Allon, ''Learning from Experience'', in

: انظر.1948  لقد كان هذا التف�ضيل وا�ضح ًا جداً في �سنة17

The Making of Israel’s Army, edited by Yigal Allon (London: Vallentine, Mitchell & Co.), pp. 222-224.
Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of ''Transfer'' in Zionist Political
Thought, 1882–1948 (Washington: Institute for Palestine Studies, 1992).

18

2012

�شتاء

89

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

�سجل �أي�ض ًا ت�صريحات
ّ ، َ�شبتاي تيفيت، ف�إن كاتب �سيرة بن ــ غوريون الذاتية المتعاطف معه،كذلك
: في،بن ــ غوريون الفظة التي ت�ؤيد الطرد
Shabtai Teveth, Ben-Gurion and the Palestinian Arabs: From Peace to War (Oxford: Oxford
University Press, 1985).

.)189  ''يجب �أن نطرد العرب ونحل مكانهم'' (�ص:�إذ ورد مث ًال
Masalha, op. cit., pp. 107-108.
Teveth, op. cit., p. 193.

: انظر،وب�ش�أن هذا النقا�ش

19
20

Walid Khalidi, ''Revisiting the UNGA Partition Resolution'', in The Israel/Palestine Question: A
Reader, edited by Ilan Pappé (New York: Routledge, 2007), p. 99.
Allon Gal, David Ben-Gurion and the American Alignment for a Jewish State ( Jerusalem: The

21

Magnes Press, 1991), p. 40.
Ibid., p. 201.
Ibid., p. 154.

.1941 – 1930 وذلك ا�ستناداً �إلى مراجعة لل�صحافة ال�صهيونية الأميركية خالل الفترة

22
23

Stock, op. cit., p. 127. 24
: هو،)	�إن العمل الكال�سيكي ب�ش�أن هذا المو�ضوع (ولو �أنه غير متفق كلي ًا مع قواعد النقد النزيه25
Leonard Slater, The Pledge (New York: Simon and Schuster, 1970).
Ricky-Dale Calhoun, ''Arming David: The Haganah’s Illegal Arms Procurement Network in the

26

United States, 1945-1949'', Journal of Palestine Studies, 144, vol. XXXVI, no. 4 (Summer 2007),
pp. 22-32.
Gal, op. cit., p. 202.
Amikam Nachmani, Great Power Discord in Palestine: The Anglo-American Committee of

27
28

Inquiry into the Problems of European Jewry and Palestine, 1945–1946 (London: Frank Cass,
1987), p. 256.

29
Ibid., p. 31. 30
. كان �آالف اليهود من فل�سطين قد التحقوا بالجي�ش البريطاني خالل الحرب العالمية الثانية31
Bercuson, op. cit., pp. 53, 72. 32
. �أُد ِر َجت ن�شاطات اللجنة �ضمن �سلطة دائرة الطاقة الب�شرية في الهاغاناه،�أبريل/وفي ني�سان
Ibid., p. 36. 33
Ibid., p. 53; Markovitzky, op. cit., p. 16. 34
ويقول بركو�سون �إن التجنيد في جنوب �إفريقيا كان في البداية خارج �إطار البنية الدولية
.الأ�سا�سية
Dunkelman, op. cit., p. 151; Bercuson, op. cit., p. 61. 35
Hannah Torok-Yablonka, ''The Recruitment of Holocaust Survivors during the War of 36
Tal, op. cit., p. 24.

Independence'', Journal of Israeli History, vol. 13, no. 1 (1992), p. 43.
Brian Cull, Shlomo Aloni, David Nicolle, Spitfires over Israel: The First Authoritative Account
of Air Conflict During the Israeli War of Independence, 1948–1949 (Boston, MA: Grub Street,
1994), pp. 287-288.

37

088

089

الملف

''ماحال'' وطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم

38
ً
Bercuson, op. cit., pp. 58-59, 99. : انظر مثال39
 وان�ضم بع�ضهم �إلى، �إن بع�ض المجنّدين الذين �صنفوا ب�أنهم ''ماحال'' و�صلوا في وقت �سابق40
الهاغاناه والبالماح على متن ال�سفن التابعة ل�سالح البحر في تح ٍّد للقيود البريطانية على
. بينما �ساهم �آخرون في تطوير �سالح الجو في الهاغاناه،الهجرة
Eshel, op. cit., p. 17; Bercuson, op. cit., p. 183; Lorch, op. cit., p. 390. 41
 في�شير �إلى اللواء ال�سابع ب�أكمله على �أنه ''الكتيبة،Nazzal, op. cit., p. 22 :	�أ ّما نزّال في كتابه
.''الأنغلو ــ �سك�سونية
Bercuson, op. cit., p. 52. 42
Lorch, op. cit., p. 222; Milstein, op. cit., p. 219. 43
Weiss and Weiss, op. cit., p. 132. 44
Cull, Aloni, Nicolle, op. cit., p. 71. 45
Weizman, op. cit., p. 48; Senior, op. cit., p. 103. 46
Bill Norton, Air War on the Edge: A History of the Israel Air Force and its Aircraft Since 1947 47
Lorch, op. cit., p. 285.

(UK, Leicestershire : Midland Publishing, 2002) pp. 12-13.

: انظر48
: انظر، لمزيد من التف�صيالت49
Walid Khalidi, ''Plan Dalet: Master Plan for the Conquest : انظر، لالطالع على الن�ص الإنجليزي50
Lon Nordeen, Fighters Over Israel (New York: Orion Books, 1990), p. 14.

Khalidi, ''Revisiting the UNGA Partition Resolution'', op. cit.

of Palestine'', Journal of Palestine Studies 69, vol. XVIII, no. 1 (Autumn 1988), pp. 20-23.

51
52
 بح�سب، مهم ًا... �ألي�س التطهير العرقي كنتيجة، ''قد ن�س�أل: ب�ش�أن هذا النقا�ش يكتب غابريال بيتربرغ53
: بقدر التطهير العرقي المتعمد؟'' انظر،التجربة واالختبار
Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit., p. 267 (Fn. 16).

Masalha, op. cit., especially pp. 181-199; Khalidi, ''Plan Dalet'', op. cit.

Gabriel Piterberg, The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel (London:
Verso, 2008), p. 56.
Walid Khalidi, ''Text of Plan Dalet (Plan D), 10 March 1948: General Section'', Journal of

54

Palestine Studies 69, vol. XVIII, no. 1 (Autumn 1988), p. 24.
Gunther E. Rothenberg, The Anatomy of the Israeli Army (London: BT Batsford), p. 48.
Yigal Allon, Shield of David: The Story of Israel’s Armed Forces (London: Weidenfeld and

55
56

Nicolson, 1970), p. 196.

: انظر الخريطة في57
58
Dunkelman, op. cit., p. 213. 59
Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit., p. 140. 60
Dunkelman, op. cit., p. 195. 61
Ibid., pp. 224-225. 62
Ben-Gurion, op. cit., p. 116. 63
Bercuson, op. cit., pp. 99-101. : انظر، لمزيد من التف�صيالت64
Morris, op. cit., p. 233. : انظر. قائداً عام ًا لعملية نح�شون، قائد لواء غِ فعاتي،�شمعون �أفيدان
ِ  كان65
 وذلك بح�سب تقرير في، فل�سطيني تقريب ًا3000  لقد �أدى الهجوم على عقير �إلى ت�سارع نزوح66
Khalidi, All that Remains..., op. cit., p. 264.

Senior, op. cit., p. 154; Dunkelman, op. cit., pp. 213-214.

090

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

89

�شتاء

2012

�صحيفة ''نيويورك تايمز'' ذكره الخالدي في:

Khalidi, All That Remains..., op. cit., p. 360.

Morris, op. cit., p. 256. 67
مف�صلة في:
الهجوم
هذا
� 68إن روايات ''ماحال'' عن
َّ
ً
 69ت� ّأ�س�س الجي�ش الإ�سرائيلي ر�سميا في � 28أيار/مايو ،وا�ستوعب الميلي�شيات الت�صحيحية .وقد
تعاطف عدد كبير من مجنّدي ماحال مع الت�صحيحيين ،وخ�صو�ص ًا عندما تح ّرك بن ــ غوريون �ضد
�شحنة �أ�سلحة بحرية لمنظمة الإرغون في حزيران/يونيو من �أجل ب�سط �سلطته الكاملة على القوات
الم�سلحة ال�صهيونية (فيما ُيعرف الآن بق�ضية �أَ ْلتَلينا) .وكان رف�ض طاقم ''ماحال'' الجوي المطلق
�إطاع َة الأوامر بالت�أهب للتحرك �ضد �سفينة الإرغون� ،أحد الأ�سباب وراء ا�ضطرار بن ــ غوريون �إلى
ا�ستعمال المدفعية انطالق ًا من ال�شاطئ .انظرCull, Aloni, Nicolle, op. cit., p. 176. :
ولمزيد من التف�صيالت ب�ش�أن ''ماحال'' وق�ضية �أَ ْلتَلينا ــ ب َمن في ذلك المجنّدون الأجانب لدى
الإرغون ،مثل الكابتن الأميركي في �أَ ْلتَلينا وكابتن المدفعية الكندي ــ انظر:
Bercuson, op. cit., pp. 102-106.

Bercuson, op. cit., pp. 149-151; Weiss and Weiss, op. cit., pp. 143-152.

 70لالطّ الع على �أمثلة ،انظر:

Cull, Aloni, Nicolle, op. cit., p. 100; Eliezer Cohen, Israel’s Best

Defense: The First Full Story of the Israeli Air Force (New York: Orion Books, 1993), pp. 12, 14.

71
72
73
74
75

Cull, Aloni, Nicolle, op. cit., p. 148.
Lorch, op. cit., p. 264.
Cull, Aloni, Nicolle, op. cit., pp. 154, 165.
Ibid., pp. 73, 149.
Ibid., p. 173; Bishara A. Bahbah, ''Israel’s Private Arms Network'', MERIP Middle East Report,
no. 144 (Jan.-Feb. 1987), p. 9.

 76ا�ستناداً �إلى مقابالت مع الالجئين الفل�سطينيين ،يخل�ص �صالح عبد الجواد من جامعة بير زيت
�إلى �أن ''الق�صف الجوي كان واحداً من �أكثر �أنواع القتل فتك ًا منذ تموز/يوليو  ،1948وال �سيما في
جنوب فل�سطين والجليل الأو�سط ''.انظر:
Saleh Abdel Jawad, ''Zionist Massacres: The Creation of the Palestinian Refugee Problem in
the 1948 War'', in Israel and the Palestinian Refugees, edited by Eyal Benvenisti et al. (New
York: Springer, 2007), p. 66.

77
78
79
80
81

Eshel, op. cit., pp. 13-14, 17
Ibid., p. 19.
Markovitzky, op. cit., p. 31.
Lorch, op. cit., p. 334.
Spiro Munayyer, with an introduction by Walid Khalidi, ''The Fall of Lydda'', Journal of
Palestine Studies 108, vol. XXVII, no. 4 (Summer 1998), p. 88.

82
83
Munayyer with Khalidi, op. cit., p. 92; Morris, op. cit., p. 426. 84
Morris, op. cit., p. 428. 85
Allon, Shield of David..., op. cit., p. 217. 86
Munayyer with Khalidi, op. cit., p. 82. 87
 88يبدو �أن اللواء � 82شارك في احتالل دير طريف (حيث ت�أخّ ر تق ّدمه في بداية عملية داني) وبرفيليا،
وفي تدمير الطيرة وعنابة .انظرKhalidi, All that Remains..., op. cit., pp. 356, 361, 379. :
Ibid., p. 81.

Lorch, op. cit., p. 335.

''ماحال'' وطرد الفل�سطينيين من �أر�ضهم

الملف

وفي �إثر عمليات الطرد ،تلقّى اللواء �أوامر من يت�سحاق رابين بمواجهة القرويين العائدين
بالر�صا�ص الحي ،كما �أن الحاكم الع�سكري الإ�سرائيلي المحلي اتّهمه بالنهب غير الم�أذون .انظر:
Morris, op. cit., pp. 442, 459 (Fn. 176), 454 (Fn. 86).

م�سجل في:
� 89إن بع�ض ردات فعلهم ك�شهود
َّ
90

Bercuson, op. cit., pp. 166-167.

Amos Kenan, ''The Legacy of Lydda: Four Decades of Blood Vengeance'', The Nation
(February 6, 1989), pp. 155-156. Discussed in Norman Finkelstein, ''Rejoinder to Benny
Morris'', Journal of Palestine Studies 82, vol. XXI, no. 2 (Winter 1992), pp. 70-71.

91
92
Nazzal, op. cit., pp. 72-73. 93
Khalidi, All that Remains..., op. cit., p. 22. 94
Ibid., p. 19. 95
 96ي�شير دونكلمان ب�صورة خا�صة �إلى دور معاونه جو وينر ــ ''�سرجنت ميجر �سابق في القوة الدائمة
في المدفعية الكندية وكان معي في �سالح الهاون'' ــ وي�صف اعتماده التكتيكي على هذا التحايل
المدرو�س تجاه دفاعات القرى�'' :سار كل �شيء بح�سب الخطة .وبينما كانت المنطقة الم�سلمة
المهاجمة ــ الكتيبة الم�سلحة  79بقيادة جو وينر ،مع �سر ّيتين من
تتعر�ض للق�صف ،اقتربت القوة
ِ
الكتيبة  21بقيادة �أريل ياريف ــ من الأ�سوار ،وتبادلت �إطالق النار مع المدافعين الدروز من دون �أن
ي�صاب �أحد ب�أذى .وقد عبر المهاجمون ب�سرعة الخطوط الدرزية ،فدخلوا القرية واقتادوا الم�سلمين
من الجهة الخلفية .وفي فترة ق�صيرة ،وقعت القرية ب�أكملها في �أيدينا ''.انظر:
Cull, Aloni, Nicolle, op. cit., p. 182.

Dunkelman, op. cit., p. 244; Nazzal, op. cit., p. 24.

Dunkelman, op. cit., pp. 247, 261; Laila Parsons, The Druze between Palestine and Israel,
1947-1949 (London: Macmillan Press, 2000), pp. 78-83.

97
Dunkelman, op. cit., p. 266. 98
Morris, op. cit., p. 419. 99
Nazzal, op. cit., quoting Salih Muhammed Nassir, p. 75. 100
Khalidi, All that Remains..., op. cit., p. 352. 101
Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit., p. 158. 102
 103توخّ ي ًا للدقّة ،حدث تقلي�ص �إ�ضافي للقطاع حتى بعد اتفاقات الهدنة ل�سنة  .1949انظر:
Morris, op. cit., p. 419.

Salman Abu-Sitta, The Atlas of Palestine 1917-1966 (London: Palestine Land Society, 2010), p. 98.

وفيما يتعلق بالزيادة ال�سكانية ،تقول �سارة روي �إن العدد ''ت�ضاعف ثالث مرات'' ،انظر:
Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development (Washington: Institute
for Palestine Studies, 1995), p. 15.

104
105

�أ ّما موري�س في�شير في كتابه� Morris, op. cit., pp. 472-473 :إلى زيادة عدد ال�سكان من 100.000
�إلى  230.000ن�سمة.
Cull, Aloni, Nicolle, op. cit., pp. 263, 273.
Morris, op. cit., p. 472; Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit., p. 194.

و�أغلبية الروايات التاريخية التي تتطرق �إلى ا�ستخدام القوة الجوية في فل�سطين  ،48ت�أتي على
ذكر الق�صف المكثف للمنطقة.
 106انظر( Dunkelman, op. cit., p. 237. :والمخطِّ ط المعني هو البروف�سور يوحنان راتنر) .وربما لم يكن
من قبيل الم�صادفة �أن �سع�سع كانت هدف ًا لإحدى الفظائع الأولى التي ارتكبتها الهاغاناه في

091

092

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

89

�شتاء

2012

المنطقة ،في ليل � 15 - 14شباط /فبراير .انظر:

Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine,

op. cit., pp. 77-78.

107

;Edgar O’Ballance, The Arab- Israeli War, 1948 (London: Faber and Faber, 1956), pp. 186-187
Morris, op. cit., p. 473.

108
 109ينقل موري�س عن غير�شون غلعاد ،م�س�ؤول اال�ستخبارات في الجبهة ال�شمالية في الجي�ش
الإ�سرائيلي ،قوله �إن '' 'ما يتراوح بين  150و '200عربي' ،بينهم عدد من المدنيين' ،لقوا حتفهم في
المعركة على الج�ش ''.انظرMorris, op. cit., p. 474. :
وقال ع�ضو في الكني�ست ينتمي �إلى ''قائمة النا�صرة الديموقراطية'' (العربية)'' :بعد يومين من
اال�ستيالء على الج�ش ،ط ّوق الجي�ش القرية ونفّذ حمالت تفتي�ش .وخالل التفتي�ش ،نهب الجنود عدة
منازل و�سرقوا  605جنيهات ومجوهرات و�أ�شياء ثمينة �أُخرى .وعندما �أ�صر الأ�شخا�ص الذين
تعر�ضوا لل�سرقة على الح�صول على �إي�صاالت ب�ش�أن مقتنياتهم ،اقتيدوا �إلى مكان بعيد و�أُعدموا
رمي ًا بالر�صا�ص ''.انظر:
Nazzal, op. cit., quoting Umm Shahadah al-Salih, p. 95.

Tom Segev, Arlen Neal Weinstein, English ed., 1949: The First Israelis (New York: The Free
Press, 1986), p. 72.
Morris, op. cit., pp. 473-474; Khalidi, All that Remains..., op. cit., p. 497. 110
 111يتحدث �ضابط �إ�سرائيلي �آخر عن ''تفجير � 94شخ�ص ًا في منزل في َ�صلْحة ''.انظر:
Morris, op. cit., p. 500 (Fn. 118).

112
Ibid., p. 477. 113
 114انظرDaryl Li, ''The Gaza Strip as Laboratory: Notes in the Wake of Disengagement'', Journal :
Ibid., p. 473.

of Palestine Studies 138, vol. XXXV, no. 2 (Winter 2006), pp. 38-55; Jonathan Cook, Blood and
Religion: The Unmasking of the Jewish and Democratic State (London: Pluto Press, 2006).

.............................................
�صدر حديث ًا عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

مذكرات محام فل�سطيني
حنا ديب نقارة
محامي الأر�ض وال�شعب
تحرير
عطا اللـه �سعيد قبطي

.............................................
� 385صفحة

 12دوالراً

