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من تاريخ النكبة

مو�شيه دايان
كتيبة املغاوير ''تهتك'' اللد*
ي�شرح مو�شيه دايان في هذه المقالة ،التكتيكات التي اتُّبعت في �إ�سقاط مدينة اللد،
وخ�صو�ص ًا الدور الذي �أدته كتيبة المغاوير التي كانت بقيادته ،وكان يتقدمها بنف�سه
خالل المعركة .و ُيظهر �سلوك دايان وطريقة كالمه طبيعته المتعجرفة� ،إذ يخاطب جنوده
قائ ًال لهم'' :لقد 'هتكنا' اللد'' ،في تو�صيف و�ضيع لعملية احتالل المدينة .كما تو�ضح
المقالة العقيدة القتالية التي ميزت عمليات الجي�ش الإ�سرائيلي ــ خالل حرب 1948
وبعد ذلك ــ وهي عقيدة الحرب ال�سريعة الخاطفة ،االحترافية ،في مقابل �ضعف التخطيط
وغياب االحترافية لدى مقاتلي اللد وقوات الجي�ش الأردني.

ازدادت

�شدة نيران العدو منذ �ساعات
ال�صباح المت�أخرة،
التي تكا�سلت قبل �ساعات الفجر ،وبدت مالمح
الإرهاق عليها ،نه�ضت مجدداً ،وا�ستطاعت �أن
والكتيبة1

ت�ضع يدها على �سل�سلة التالل ال�شمالية ،كما �أن
ال �آخر نزل في اتجاه اله�ضبة الم�شرفة
ف�صي ً
تمام ًا على بيت نباال.
ظل ب�ضع مركبات ن�صف مجنزرة منذ يوم

* هذه المقالة هي في الأ�صل محا�ضرة �ألقاها مو�شيه دايان في �إحدى المنا�سبات ،وفيها خليط من اللغتين الف�صحى
والعامية ،على ما يحدث عادة في المحا�ضرات ال�شفوية ،وهو خليط مط ّعم هنا بال�سوقية �أحياناً ،وبا�ستخدام م�صطلحات
تنتمي �إلى عالم الجنود ومعجمهم المبتذل .وهذه المقالة ت�شير �إلى �أمور هي �شفوي ًا مفهومة �ضمنياً ،وال �سيما �أن الكاتب كان
ي�ستعين في �شرح المعالم بخريطة العملية الع�سكرية ،فعلى �سبيل المثال ،يقول �أحيان ًا ''هنا'' �أو ''هناك'''' ،هذا'' �أو ''ذاك''� ،أو
''هذه المهمة'' ،من دون �أن يكون قد مر على ذكرها �سابقاً ،ولهذا ا�ضطررت �إلى �إ�ضافة كلمة هنا �أو هناك (بين قو�سين مربعين
كبيرين) لتو�ضيح ما يرمي �إليه الكاتب .والعبارات �أو الكلمات التي تظهر بين قو�سين كبيرين ( )...موجودة في الأ�صلّ � ،أما
التي تظهر بين قو�سين مربعين كبيرين [ ]....ف�إ�ضافة مني لي�ستقيم المعنى� ،أو لتو�ضيح �أمر �ضروري في الجملة .كذلك ،ترد
في المقالة كلمات وم�صطلحات يبدو �أنها كانت �سائدة في ذلك الوقت� ،إ ّال �إن دالالتها تختلف في �أيامنا ،ولهذا حاولت �أن
�ألتزم قدر الم�ستطاع بالدالالت التي يق�صدها الكاتب[ .هذا التو�ضيح وما يليه من تو�ضيحات في الهوام�ش هي للمترجم]
الم�صدر :مجلة ''معرخوت'' (العدد  63 - 62تموز/يوليو� ،1950ص  ،)40 - 34وهي مجلة متخ�ص�صة بال�ش�ؤون الع�سكرية
ي�صدرها الجي�ش الإ�سرائيلي ا�ستمراراً للمجلة التي �أ�صدرتها منظمة الهاغاناه في �أيلول�/سبتمبر  ،1939والتي حملت
العنوان الفرعي التالي'' :جوامع ق�ضايا �سيا�ساتية ( )policiesواقت�صادية وا�ستراتيجية''.

ترجمها عن العبرية :نبيه ب�شير.
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�أم�س على �صخور اله�ضبة هناك ،ب�سبب �إ�صابتها،
مدرعة تابعة للقوات الع�سكرية
ف�ض ً
ال عن ّ
الأردنيةُ 2تركت هناك بعد �أن انقلبت .وحاولت
وحدة ت�صليح المركبات �سحب هذه المركبات
وتم التركيز على
المت�ضررة من مرمى القذائفّ ،
المدرعة التابعة للقوات الأردنية ،والتي يبدو �أنها
لم تت�ضرر .حاولوا ربط هذه المدرعة بجنزير
لتجرها مركبة ن�صف مجنزرة كانت
طويل
ّ
محمية ،لأنها تمركزت خلف �إحدى الأكوام
الترابية هناك ،لكن العدو �شعر بن�شاطنا هذا،
و�صوب نيرانه نحو المركبات المتروكة ،و�سعى
ّ
من خالل قذائفه لإف�شال �أي محاولة ل�سحبها من
هناك.
على الرغم من �أهمية هذه الممار�سات ،ف�إنه
كان يجب التوقف عن ''�إهدار الوقت''� .سقط الآن
موقع دير طريف الع�سكري بكامله بين �أيدينا،
ملح ًا الت�سا�ؤل :ماذا بعد ذلك؟ تقع بيت
وبات ّ
نباال في الوادي المقابل لنا ،وفي طرفها الآخر
�أقدمت القوات الأردنية على تح�صين مواقعها
على ر�أ�س الجبل .ومن �أجل احتالل تلك المواقع
�شن هجوم مبا�شر وجه ًا لوجه:
كان يتعين ّ
النزول �إلى الوادي واعتالء الجبل من هناك .ولم
يكن ثمة �أي احتمال لنجاح مثل هذه الخطة،
فـ [خطة] هجومنا الذي �أف�ضى �إلى احتالل قرى
الطيرة [المق�صود :قرية طيرة دندن] وقولة ودير
طريف من خالل اعتماد عمليات المحا�صرة
المو�ضعية واالقتحام ال�سريع ــ ا�س ُتنفدت
بالكامل ،وباتت [ا�ستراتيجيا] المباغتة وال�سحق
غير ممكنة [الآن] ،لأنه في مقابل �أن�صاف
مجنزراتنا كان لدى العدو مدافع ومركبات
مدرعة تحمل القذائف البعيدة المدى ،وربما لديه
دبابات �أي�ض ًا.
�أط ّلت علينا اللد من الجهة الغربية من خلف
الب�ساتين ،وف�صلتنا عنها منطقة �سهلية .وبدا لنا
لوهلة �أن العمل الأف�ضل هو ترك القوات الأردنية
تلتحم مع قليل من قواتنا هنا ،والتوجه نحو اللد
لالنق�ضا�ض عليها� ،إذ من غير المحتمل �أن تكون
اللد مح�صنة ومحمية كما يجب في ظهرها

ال�شرقي المقابل لنا ،لأنه هو الطريق التي تربط
بينها وبين القوات الأردنية الموجودة في منطقة
اللد ــ بيت نباال ــ الرملة .وعلى جميع الأحوال،
�إذا كان هناك �ضرورة لالقتحام ،ف�سيكون من
الأف�ضل فعل ذلك الآن حين ال تخ�شى اللد ذلك،
غرة.
�أي �أخذها على حين ّ
[لكن] هل ت�ستطيع الكتيبة فعل ذلك؟ حين
خرجنا قبل ليلتين لمزاولة ن�شاطنا ،كانت
الكتيبة تت�شكل من وحدتين فرعيتين من
المركبات ن�صف المجنزرة ومركبات الجيب
و�أ�سلحة م�ساندة .وحتى في ذلك الحين لم تكن
�أي منهما كاملة .والآن ،بعد وقوع الإ�صابات
بين الرجال والمركبات ،تقل�صت الكتيبة كثيراً،
لكنها في مقابل هذه الخ�سارة ،نجحت في �أن
تحظى بالتن�سيق والأمن ،والأهم من ذلك ،تح ّلت
دبت فيها روح ''يا
باليقين ب�أنها �ستنجحّ .
�أ�صدقاء� ،إننا ننجح'' .توقف الآن التراجع الذي
لم�سناه �سابق ًا حين �أُعطي الأمر بـ ''الهجوم
عليهم'' ،وا�س ُتبدل ب�إيمان بقدرة المركبات ن�صف
المجنزرة ،وبدقة ت�صويب ذخيرة مركبات الجيب
(فقد انقلبت مدرعة القوات الأردنية بفعل النار
التي �أطلقتها عن قرب مركبتا جيب في اتجاه
�شبابيكها ال�صغيرة) ،وبالتن�سيق فيما بين
مختلف الوحدات� .إن الثقة بقيادة الكتيبة
وبالإيمان وبقدرة الجنود على النجاح �أ�شاعت
روح ًا من الج�سارة.
قمت با�ستدعاء قيادات ال�سرايا و�أخبرتهم
ب�صوت مرتفع كي ي�سمع جميع الرجال الآخرين
المنت�شرين هناك ،بنبرة ما بين الهزل والجد:
ــ يجب االنتهاء ،واالنتقال �إلى اللد.
كان وا�ضح ًا �أنهم �أخذوا الأمور على محمل
الهزل .االنتقال �إلى اللد؟ �صحيح �أن اللد لي�ست
بلدة نائية ،ولي�ست بلدة ي�سكنها ب�ضع مئات من
ال�سكان ،فكيف يمكن احتاللها بمركبتنا هذه،
بمبانيها الحجرية وعدد �سكانها الهائل والقوات
الع�سكرية المحت�شدة فيها؟ هل هذا ممكن؟
خرجت لتف ّقد الحظائر[ 3القوات] الموجودة
ُ
على الطرف الآخر من الطريق ،ولم تمر �ساعة
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املدرعة الأردنية التي ا�ستولت عليها كتيبة دايان
الم�صدر :موقع  ،Yad Lashiryonفي الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=63829&itemId=5824

حتى ا�ستدعاني �ضابط �إلى المحطة .فقد ات�صل
قائد لواء الم�شاة 4الذي يتمركز في الجوار ،وطلب
�أن يتحدث مع القائد .عرفت م�سبق ًا �أن هذا اللواء
يعمل قبالتنا ،وهو الذراع الثانية لملقط عملية
''داني'' ،لكنني لم �أعرف �أين يوجد تحديداً� .سمعت
�صوته بو�ضوح ،ودخل فوراً في �صلب المو�ضوع:
خرجت �إحدى وحداته 5في اتجاه اللد ،لكنها
واجهت نيران ًا �شديدة ،وتتمركز حالي ًا في
الب�ساتين على �أطرف المدينة ،في جهتها
عما �إذا كنا
علي �س�ؤا ًال ّ
الجنوبية ال�شرقية .وطرح ّ
ن�ستطيع م�ساندتهم؟ (ات�ضح فيما بعد ،حين
التقيت به� ،أنه كان قد �أخط�أ بهويتنا ،وكان يظن
�أننا كتيبة دبابات ال كتيبة المغاوير).
ــ [�أجبته] نعم ،يمكننا ذلك ،لكن علينا بداي ًة
االنتهاء من �أمورنا هنا ،ثم نذهب �إلى الم�ساندة.
�أعتقد �أنه يمكننا ت�صفية الأمور هنا حتى الظهيرة،

واالنتقال فيما بعد �إلى اللد في ال�ساعة الثانية.
بدت مالمح الجدية على الرجال الذين وقفوا
حولي .لقد فهموا �أن الم�س�ألة لي�ست هز ًال بل قراراً.
�إننا ملتزمون الآن بجدول زمني ويجب
الت�سريع بوتيرة العمل .عادت قطع الهاون التي
في حيازتنا �إلى العمل مجدداً من �أجل ت�أمين
�إخراج القوات الأردنية من منطقة بيت نباال.
�أر�سلت ال�سرية ''�أ'' رجا ًال �إلى الجهة المقابلة
للطريق ،بينما انهمك الباقون في ت�صليح �إحدى
المركبات .يجب بذل الجهود لإخراج مدرعة
القوات الأردنية من منطقة �إطالق النار� .إنها
تحمل قذائف بعيدة المدى (مزودة بمدفع قذائف
رط َلين) ،وبم�ساندتها يمكن �أن نتحول �إلى
''ملوك'' ،وخ�صو�ص ًا �أنه كان في حيازتنا مركبات
فيات ( )Fiatوبندقية بعيدة المدى اغتنمناها من
قرية قولة.

كتيبة املغاوير ''تهتك'' اللد

ملحة �إلى رفع المعنويات.
باتت الحاجة ّ
نظروا هنا وهناك بعين الجدية �إلى قذائف العدو
دخلت �إلى مركبة ن�صف مجنزرة.
وخافوا منها.
ُ
ناديت على �أحد الميكانيكيين وذهبنا مع ًا
لإخراج المدرعة .الحظنا خفوت وتيرة �إطالق
النيران ،وب�سرعة� ...أخرجناها من القناة ،ال بل
خرجنا من هناك �سالمين.
والآن ــ �إلى العمل .عالج عمال �صيانة
االت�صال الال�سلكي الأجهزة الال�سلكية فيها،
وتع ّلم الميكانيكيون تف�صيالت المحرك و�ص ّلحوه،
والأهم من ذلك ــ المدفع .يجب تدريب جنود
المدفعية عليه .رك�ض [الميكانيكي الذي كان مع
دايان ]،وعاد برفقة �ضابط من وحدة المدفعية
التي كانت متمركزة خلفنا ،وقام هذا ال�ضابط
ب�شرح عملي ق�صير ب�ش�أن كيفية ت�شغيل المدفع.
بعد م�ضي نحو �ساعة من الزمن �أخبروني �أن
المدرعة �أ�صبحت ''جاهزة'' ،حتى �إنهم �أطلقوا
عليها ا�سم ''النمر المهيب'' ،وكان يمكننا مالحظة
''يف ِنئيل''
�أن هذا اال�سم يمكن ن�سبته �إلى نمط َ
(� 6.)Yavne’elسادت البهجة في الوحدة واختفت
مالمح الإرهاق لنحو �ساعة ،و�شخ�صت الأنظار
بين الفينة والفينة نحو ال�سهل ــ في اتجاه اللد.
اتجهت نحو المدرعة لفح�صها .لقد ا�ستبدلوا
ُ
جهاز الال�سلكي .كان المحرك جيداً ،والإطار في
الّ � ،أما الإطار
الجانب الأيمن كان منبعج ًا قلي ً
االحتياطي فكان فارغ ًا من الهواء ،ولهذا لم يكن
ممكن ًا تغيير الإطارات .كان ''المدفعجي'' الجديد،
جندي ًا من وحدة مركبات الجيب ،وكان متمركزاً
داخل القلعة (و ُقتل بعد ذلك في معركة قرية
ال'' :ال�شجرة المقابلة 500 ،متر،
تيا)� .أمر ُته قائ ً
َك ْر ّ
قذيفة واحدة .نار!'' ــ �أطلق و�أ�صاب قمة ال�شجرة.
[قلت له] :ح�سن ًا� ،أنت ''المدفعجي''.
ال يمكن �إخالء الوحدة بكاملها من هنا.
بع�ضها �سيبقى ،والأغلبية �ستترك .تلقت ال�سرايا
الأُخرى �أوامر ب�أن تتجهز كل واحدة منها
لمهماتها .تحركنا في ال�ساعة الثانية� .صحيح �أن
المركبة لم تكن ب�أف�ضل حاالتها ،لكن الرجال
كانوا بحالة جيدة .تحركت المدرعة على ر�أ�س
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القافلة (وقد ُر�سم على ما�سورتها بالطب�شور
موجه �إلى الأمام ُكتب عليه'' :نحو
�صاروخ ّ
الهدف'') ،وابتهج الجميع لر�ؤيتها .يمكننا الآن
اختراق �أي حاجز! َمن يمكنه �أن يقف �أمامنا؟!
ال في
لم يكن من المجدي طبع ًا التفكير طوي ً
�إمكان �أن يكون في مدخل اللد �سالح بعيد المدى،
و�أن تكون مدرعات العدو مجهزة بالمدافع� ،إذ ال
نقيد تحركنا بت�أمين �أف�ضليتنا على
يمكننا �أن ّ
�صعيدي الكمية والكيفية ،لأنه من �أين لنا بهذا؟!
َ
من الأف�ضل �أن نفتر�ض وجود احتماالت لنجاح
عملنا المباغت ،فمن خالل ذلك ن�ستطيع تركيز
جميع قواتنا على نقطة �ضعيفة في الخط
الأمامي للعدو.
حا�صرنا بيت نباال من الغرب وو�صلنا �إلى
الطريق .تحركت خلف ''النمر'' ف�صيلة من مركبات
لتق�صي الأثر ،ومن خلفهم المركبات
الجيب
ّ
ن�صف المجنزرة ،وفي م�ؤخرة القافلة وحدة
مركبات الجيب .تقدمنا في الوادي في اتجاه
بيت نباال .اقتربنا من تقاطع مع طريق
[م�ستعمرة] بن �شيمن ،وفج�أة �سمعنا �أ�صوات
قذائف .توقفت القافلة.
تقدمت مني ب�سرعة هائلة مركبة جيب
ّ
[�سمعت َمن فيها يقولون لي]�'' :أمامنا دبابات''.
ال،
نزلت م�سرع ًا وتوجهت �إلى مقدمة القافلة .وفع ً
انطلقت القذائف من بين �أ�شجار الزيتون .ال
منا�ص ــ علينا االلتفاف والعثور على طريق
�أُخرى بديلة ،ف�إن المعركة على بيت نباال لي�ست
هدفنا.
بقيت المدرعة ومركبتان ن�صف مجنزرتين
للتغطية علينا والرد على النيران ،بينما التف
الباقون وتراجعوا .خرجنا �سالمين .خ�سرنا ن�صف
�ساعة فقط ،وعلينا �أن نكمل طريقنا ب�سرعة.
�سنتوجه �إلى [م�ستعمرة] بن �شيمن عبر الحقول،
من الجهة الغربية لبيت نباال .بد�أت �أ�صدر
الأوامر.
ــ علينا �أ ّال نت�أخر� .إذا واجهنا عائق �أو نار �أو
�أي �شيء �آخر ،ف�إن على مركبات الجيب
بتق�صي الأثر �أن تنت�شر على
المتخ�ص�صة
ّ
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الجانبين ،وعلى المدرعة والمركبات ن�صف
المجنزرة �أن تقتحم .و�إذا �أُ�صيبت �إحدى مركباتنا
تقدم َمن هم خلفنا،
يجب �أ ّال نعالجها ،و�أ ّال نعوق ّ
بل نتجاوزها ون�ستمر بالتقدم .ال ُي�سمح لأحد
غيري ب�إعاقة القافلة� .سنتقدم في جميع
الحاالت .نطلق النار ونده�س ونتقدم.
ــ وا�ضح؟
ــ وا�ضح!
ــ �إلى الأمام!
لتق�صي الأثر على
انت�شرت مركبات الجيب
ّ
وعثر ْت على ممرات مالئمة و�أر�شدتنا.
الجانبين،
َ
واجهنا في �أحد مفترقات الطرق مجموعة من
العرب يطلقون النار ،لكن قاذفات مركبات
الجيب طردتهم �إلى ب�ساتين البرتقال.
دخلنا [م�ستعمرة] بن �شيمن ،وو�صلنا جميع ًا
ب�سالم با�ستثناء مركبة جيب واحدة انفجر بها
لغم �أر�ضي� .سكان [م�ستعمرة] بن �شيمن ،الذين
كانوا منقطعين عن بقية الم�ستوطنات على مدار
�أ�شهر ،ا�ستقبلونا على مدخل الم�ستوطنة ونظروا
�إلينا بانفعال ،وحين دخلنا �إلى هناك ــ لم
يتمالكوا �أنف�سهم واحت�ضنوا الرجال وال�سالح
و�صلت �إليهم قبلنا بقليل من جهة
والمركبة.
ْ
7
الجنوب وحدة ''يفتاح'' ،وها هو ''رتل من
الدبابات'' 8تابع للجي�ش الإ�سرائيلي يقترب من
الجهة ال�شمالية .بقبعاتنا الفوالذية ،وبتناثر
الغبار ،وب�أ�سالك هوائية مرتفعة ،وبـ ''النمر
المهيب'' ،تركنا حق ًا انطباع ًا جيداً! على �سكان
[م�ستعمرة] بن �شيمن على الأقل...
انتظمت الكتيبة على طول الطريق متجهة �إلى
اللد .مركبات ن�صف مجنزرة ،ومركبات جيب،
أطلعنا قائد لواء الم�شاة على مكان
و''النمر''َ � .
وجود رجاله ،و�أو�ضحنا له المنطقة التي
�سنتحرك فيها ،وطلبنا منه �أن يح ّذر رجاله من
االقتراب منها .ا�ستندت الخطة �إلى فر�ضية
فحواها �أن الجبهة ال�شرقية لمدينة اللد غير
مح�صنة كما يجب ،و�أن �سكانها ال يخ�شون
هجوم ًا من هذه الجهة ،و�أنه يمكننا �أن ننجح في
اختراق الممر الوا�صل بين اللد وبيت نباال.

لم يكن لدينا معلومات ب�ش�أن قوة العدو
و�أ�سلحته وغير ذلك� ،إ ّال �إن ال�صورة العامة كانت
وا�ضحة ،فقد كان علينا اتخاذ القرار ب�ش�أن
الهجوم �أو عدمه على اللد ،وهذا القرار لم يكن
مرتبط ًا بتف�صيل معين لمعلومة ما يجب التوقف
عنده وفح�صه .وبعد �أن ا ُّتخذ القرار بهذا ال�ش�أن،
لم يكن �أمامنا خيارات كثيرة العتمادها ،لكن
لدي �صورة وا�ضحة لل�شكل الوحيد الذي
كان ّ
يمكن لوحدتنا �أن ت�ؤدي فيه هذه المهمة .جمعت
القادة و�أطلعتهم على الأوامر.
هيكلية وحدتنا :يقف ''النمر المهيب'' على
ر�أ�سها ،وبعده �سرية المركبات الأولى ن�صف
المجنزرة ،وبعدها �سرية المركبات الثانية ن�صف
المجنزرة ،وبعدها مركبات الجيبّ � ،أما �أنا
ف�س�أكون في �سرية المركبات الأولى ن�صف
المجنزرة� .شكل العمل� :إذا توقف ''النمر'' �أو
توقفت المركبات ن�صف المجنزرة التي خلفه،
حينها ينت�شر الآخرون .يجب العثور على طرق
لاللتفاف حول المدافعين والقيام باالقتحام ،ثم
تتحرك مركبات الجيب غير المحمية في م�ؤخرة
الوحدة .وعند دخولنا المدينة� ،أي بعد اجتياز
خط الجبهات الأمامية ،يجب االنت�شار و�إطالق
النيران يمين ًا و�شما ًال ،و�إثارة الهلع واالرتباك،
ل ُنخ�ضع البلدة ونجعلها ت�ست�سلم .بعد ذلك تتجه
ال�سرية الأولى �شما ًال في الطريق الرئي�سية[ ،بينما
تتجه ال�سرية] الثانية جنوب ًا ،في حين ت�سير
مركبات الجيب خلف ال�سريتين وتقوم بت�أمين
الجبهة الخلفية .ومع دخول المدينة مبا�شرة،
تختبىء مركبات الجيب خلف جدران حجرية �أو
في باحات البيوت وتتخذ مواقعها ،و ُتمنع من
التجول في المدينة لتج ّنب الإ�صابات .وبعد �أن
تفرغ كل �سرية من ''رحلتها'' ،نلتقي مجدداً في
ال
تقاطع الطرق .و�إذا واجهت �سرية عائق ًا �أو م�شك ً
�ستهب لم�ساندتها.
ما ،ف�إن �سرية �أُخرى
ّ
عدت و�شرحت و�أكدت و�أو�ضحت المبد�أ الذي
في ر�أيي هو جوهر طريقة العمل� :إذا توقفت
الوحدة التي تت�شكل من �سل�سلة ،ف�إن المركبة
الأولى [التي تقف على ر�أ�س هذه ال�سل�سلة] تواجه
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العدو بمفردهاّ � ،أما بقية المركبات ف�ستكون هدف ًا
ومركزاً لنيران العدو �أي�ض ًا .لهذا يجب �أن
�ساكن ًا
ّ
وتلتف على
تنت�شر مبا�شرة ،فتقتحم ،وتتقدم،
ّ
مواقع العدو على الرغم من النيران .وبهذه
الطريقة ف�إننا ال ُنقحم قوة نيراننا في المعركة
فح�سب ،بل نكون عر�ضة ب�صورة �أقل للإ�صابة
�أي�ض ًا .يجب فعل ذلك كله ب�سرعة� .إن ال�سرعة هي
ال�ضامن لتقليل احتمال �إ�صابتنا ،و�ستترك �آثارها
البالغة والمركزية على العدو .يجب ''الهجوم على
العدو'' ،و''ده�سه'' ،و''الدو�س'' على روحه وعلى
ج�سده.
ــ مفهوم؟
لم يكن هناك �أي �أ�سئلة�ُ .شرح هذا كله خالل
خم�س دقائق .كان اليوم قد �شارف على المغيب،
وبلغ توتر ما قبل الهجوم ذروته ،وكان علينا �أن
نتحرك.
قام خبراء المتفجرات بتعطيل الألغام و�إزالة
يطوق [م�ستعمرة] بن �شيمن للدفاع
الحاجز الذي ّ
عنها من جهة اللد ،وقام �سكان تلك الم�ستوطنة
ب�إر�شادنا �إلى الألغام ،ثم وقفوا �أمامنا مترددين
مت�سائلين :هل نزيل الحواجز في اتجاه اللد؟
ــ م�ستعدون؟
ــ �إلى الأمام!
ُ
ا�شتغلت �أجهزة الال�سلكي ،و�أغلقت الدروع
الواقية لأجهزة تبريد المحرك ،و�أُنزلت القبعات
الفوالذية �إلى الجبين ،و�ساد الوحدة هدوء بداية
الخطوة المقبلة بعد توقف �ضجيج التح�ضير لها.
تقدمنا ب�ضع مئات من الأمتار .فتحت اللد
ترد ،بينما ا�ستترت
علينا نيرانها ،لكن الوحدة لم ّ
مركبات الجيب خلف تح�صينات المركبات ن�صف
المجنزرة .توقف ''النمر المهيب'' لحظة ثم �أطلق
نيرانه .لم تنت�شر المركبات ن�صف المجنزرة التي
خلفه!
ــ لماذا ال تتقدمون؟
ــ ''النمر'' يواجه مواقع وي�ضربها.
ــ ولماذا ال تتوزعون؟
ــ لي�س م�ستح�سن ًا فعل ذلك ،ها هو يتحرك.
انتظرت دقيقة .لم تتحرك الوحدة.
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تب ًا لكم! لماذا تجمدتم؟
ــ تحركوا ّ
ــ نحن على �أهبة التحرك.
دمر ''النمر''
ينت�شروا.
ال تحركوا ،لكنهم لم
وفع ً
ّ
فتقدمنا ب�ضع مئات من
موقعين وتحركّ ،
الأمتار ،ثم توقفنا .و�صلت الوحدة هذه المرة �إلى
واجهة المواقع الرئي�سية ،وهنا تدفق وابل
ر�صا�ص العدو كالمطر على المدرعة ،ف�أطلقت
الوحدة كلها نيرانها ،وانت�شرت مركبات الجيب
على عر�ض الطريق مطلقة نيرانها على الجانبين
وب�صورة مائلة على الأطراف ،كما ابتعدت
المركبات ن�صف المجنزرة الواحدة عن الأُخرى
ال ،لكنه لم يكن انت�شاراً حقيقي ًا.
قلي ً
ــ لماذا تتباط�ؤون؟
ــ الطريق مغلقة بقناة م�ضادة للدبابات وال
يمكن التقدم.
ــ وعلى الجانبين؟
ــ ال يمكن.
ــ لماذا ال يمكن؟
الحظت �أنه عبر محادثات الال�سلكي لن
�أح�صل على العمل المطلوب .قفزت من ال�سيارة،
وبتغطية من ت�ضاري�س المكان والمركبات
المدرعة و�صلت �إلى ''النمر'' .وقف النمر على ر�أ�س
القوة ،وبطم�أنينة �ضرب بمدفعه قذائف الرطلين
�أكيا�س التراب و�أحجار الطوب التي ت�ش ّكل مواقع
الجبهة الدفاعية الأمامية لمدينة اللد (اكت�شفت
وهجرت ،كان
الحق ًا �أن بين المواقع التي �أُ�صيبت ُ
ثمة موقعان ُهجرا مع قاذفاتهما).
ابتعدت المركبات ن�صف المجنزرة الواحدة
ال .لم تكن ت�ضاري�س المكان
عن الأُخرى قلي ً
تقدم
مريحة لالنت�شار ،لكن ال�سبب الرئي�سي لعدم ّ
المركبات ن�صف المجنزرة يكمن طبع ًا في الرغبة
في �أن يقف ''النمر'' حامل ال�سالح الم�ضاد
للدبابات على الر�أ�س ،ال �أن يدخلوا هم المدينة
مع قاذفات الهاون ،ثم ي�أتي ''النمر'' خلفهم.
كل قذيفة من ''النمر'' كانت ُت�سقط �أكيا�س
التراب المح�صنة للموقع وتثير الغبار في كل
مكان .الحظنا عرب ًا يهربون من مواقعهم التي
ت�ضررت .هذه هي اللحظة .يجب التقدم في
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�أعقاب الهاربين .كان حاجزاً يغلق الطريق ،لكن
المركبات ن�صف المجنزرة عثرت على طرق
جانبية وعرة تلتف خلف القناة� .أمرت ''النمر''
بترك المواقع والتقدم.
ــ [�س�ألوني] :و�إذا كانت الطريق مل ّغمة؟
ــ [�أجبتهم] :حينها �ستطيرون �إلى ال�سماء.
تحركت الوحدة .لم تكن الطريق مل ّغمة .عدت
�إلى �سيارتي .تح�سنت هيكلية الوحدة الآن ،وحين
�سلك �أفراد الوحدة الطرق الجانبية وتقدموا ب�شكل
مائل في اتجاه الجبهة ،ا�ستطاعت المركبات
�إطالق النيران.
بعد دقائق دخلنا �إلى قلب المواقع الأمامية.
تحركت الوحدة ببطء على �شكل �سل�سلة على طول
الطريق ال�ضيقة ،وقام الذين في ر�أ�س ال�سل�سلة
بين حين و�آخر ب�إزالة الحواجز .انطلقت النيران
بكل قوتها ،و�أخذت مركبات الجيب تطلق النيران
على نوافذ البيوت والجدران الحجرية والمواقع
المتح�صنة وراء �أكيا�س التراب .تداعى جدار
ال�صبار في بع�ض �أجزائه ب�سبب الر�صا�صات التي
ّ
بدت ك�أنها منجل يح�صده ،وت�سارعت وتيرة
التقدم .اجتزنا المواقع الأمامية.
و�صلنا �إلى قلب المدينة� .أُطلقت علينا النيران
بالرد
ال�شديدة من مقر ال�شرطة ،فقام ''النمر''
ّ
عليها ،وتقدمت القافلة ب�أكملها واجتازت هذه
تحول ''النمر''
المنطقة .و�صلنا �إلى مفترق طرقّ .
�سرية المركبات
�إلى اليمين وفق المخطط ،لكن ّ
ن�صف المجنزرة ا�ستمرت في التقدم جنوب ًا،
وتبعتها ال�سرية الثانية ،ثم رافقتهما مركبات
الجيب .لم يج ِر العمل وفق الخطة المو�ضوعة
�سلف ًا ،با�ستثناء ''النمر''� ،إذ ا�ستمرت الوحدات كلها
بالتقدم مع ًا ،وال �أدري ما �إذا كان ذلك ب�سبب
غياب عن�صر الألفة مع مالمح المدينة (حين
تكون النوافذ ال�صغيرة للمركبات مغلقة و�أزيز
الر�صا�ص يمر فوق الر�ؤو�س ،ف�إن من الطبيعي �أن
يغيب عن�صر الألفة حتى في مدينة كمدينة اللد)،
�أو ربما ب�سبب غياب عن�صر الرغبة في االفتراق،
وربما االثنين مع ًا.
تزاحم 9مقاتلون عرب على اختالفهم عند

مدخل المدينة التي كانوا قد و�صلوا �إليها بعد
احتالل القرى المجاورة على يد قوات �إ�سرائيل.
�أطلق جميعهم النار من جميع الجهات ،و ُقذفت
كذلك قنابل يدوية ،وكانت الفو�ضى عارمة.
تراجعت كثافة النيران في قلب المدينة،
فالموجودون على الطرقات كانوا ،في �أغلبيتهم،
من المدنيين ،ونادراً ما كانوا يطلقون علينا
النار.
''النمر'' الذي توجه وحيداً �إلى ال�شمال ،افترق
تقدم وتقدم و�أطلق
عنا ودخل معركته وحيداًّ .
النيران حتى بلغ الميدان الرئي�سي .دار �إلى
الخلف هناك وعاد �أدراجه جنوب ًا ،ثم �أطلق ثالث
قذائف على خ ّزان مياه المدينة ودخل في معركة
مع مقر ال�شرطة .بقي هناك حتى عودتنا ،حيث
وجدنا الم�س�ؤول عن االت�صال الال�سلكي غارق ًا
في دمائه ب�سبب �شظايا قذيفة �أطلقها رجال
ال�شرطة و�أ�صابت ف ّكه.
خرجت الوحدة من المدينة متقدمة نحو
الرملة ،وحتى قبل �أن ن�ستوعب ما يحدث ،و�صلنا
�إلى [مقر] ال�شرطة الموجود على الطريق الوا�صلة
بين اللد والرملة .كان وا�ضح ًا �أنهم لم يكونوا
زي ًا باللون
يتوقعون مجيئنا .الحظت رج ً
ال يلب�س ّ
الكاكي ،مك�شوف الر�أ�س ،وقف و�أخذ يعايننا
بهدوء .كان كما يبدو قائد ال�شرطة هناك وقد
خرج لي�ستو�ضح ما يجري ،وحين اكت�شف ما
يحدث ،قفز �إلى داخل �صحن المقر واختفى.
ا�ستطاعت ال�سرية الأولى المرور من دون �إطالق
النيران عليها تقريب ًا ،لكن حين و�صلت �سرية
المركبات الثانية ن�صف المجنزرة ومركبات
الجيب ،واجهت نيران ًا �شديدة ،وخ�صو�ص ًا من
ر�شا�شات تطلق الر�صا�ص من ر�أ�س البرج [يق�صد
�شرفة مئذنة الم�سجد الأبي�ض/الكبير] ومن
ورميت
نوافذه ال�صغيرة .وقع ا�شتباك متوا�ضعُ ،
قنابل يدوية من مقر ال�شرطة ،و�صلت �إحداها �إلى
داخل مركبة ن�صف مجنزرة و�أ�صيب جميع َمن
فيها .اجتزنا مقر ال�شرطة تحت وابل من النيران،
وو�صلنا �إلى ما بعده� .أ�سرعت الوحدة �إلى الأمام.
الجهاز الال�سلكي لم يعمل .حاولت ت�أخير َمن هم
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�أمامي ،لكنهم لم يالحظوا �إ�شاراتي .كان �صوتي
مبحوح ًا وال يمكن �سماعه .هرولت نحو
المجموعة الأمامية ،لكنها �شرعت تتجه في
الرملة �شرق ًا ،متوجهة �إلى طريق القد�س ،ونجحت
عند مخرج المدينة في ت�أخيرها .نزلت من
المركبة:
ــ �إلى �أين �أنتم م�سرعون؟
ــ ال �أعرف! كيف لنا �أن نعرف ما هي �أطراف
مدينة اللد؟
ــ ماذا؟ هنا الرملة!!
كنا بجانب محطة القطار ،وقد �ساد الهدوء
محيطها .جميع �أفراد الوحدة كانوا هنا با�ستثناء
''النمر''� .أ�شعلوا ال�سجائر .اتخذت مركبات الجيب
مواقع الحرا�سة عند مدخل الطريق �إلى الرملة
تجولت بين �صفوف
ومدخل الطريق �إلى اللطرون.
ُ
الوحدة .حقيقة لقد ت�ضررنا كثيراً� :سقط �أربعة
جنود بين [�سرية] مركبات الجيب ،وكان هناك
�إ�صابات بين [�سري َتي] المركبات ن�صف
المجنزرة ،وبع�ضها كان خطراً ،كما �أن �إحدى
مركبات الجيب التابعة لوحدة الم�ستطلعين
�أُ�صيبت وبقيت هناك بجانب مقر ال�شرطة وهي
ت�شتعل .كانت �أغلبية �إطارات المركبات مثقوبة،
وتهاوت �أجهزة تبريد المحرك ،وت�ضررت �إحدى
ال عن �أن
مركبات الجيب و�سقط عنها المدفع ،ف�ض ً
الر�صا�صات ت�سببت بتعطل فرامل مركبة جيب
�أُخرى .وكان بع�ض المفقودين جرحى �سقطوا من
مركبات الجيب بجانب مقر ال�شرطة .بد�أت
المعنويات تتراجع .اقترح �أحد قادة �سري َتي
المركبات ن�صف المجنزرة التقدم في اتجاه
اللطرون ،لكن الأغلبية �أخذت تفكر فيما �إذا كان
يمكننا �أن نخرج من اللد �سالمين ،وما هي
الطريق لفعل ذلك .بد�أوا ب�إ�سعاف الجرحى
وا�ستبدال الإطارات المثقوبة.
لكن تخبرنا �سرية مركبات الجيب المكلفة
ب�أعمال الحرا�سة �أن مدرعات العدو تقترب من
مع�سكر القوات الأردنية القريب منا .وفي تلك
الأثناء ،بد�أوا بقذفنا بالهاون من مقر ال�شرطة.
�أ�صبحت الأجواء ''�ساخنة'' ،وغير مريحة،
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والرجال بحالة ع�صبية .ابتعدنا كي نقوم بعملية
االلتفاف من جديد ،وتجهزنا مرة �أُخرى للهجوم
واالقتحام .كان يجب و�ضع الجرحى وت�أمينهم
في مركبة مدرعة ،وتحديد الم�س�ؤولين عن
ال،
التغطية ،وو�ضع نظام للقافلة .لم يكن ذلك �سه ً
بل برزت بين الفينة والأُخرى الحاجة �إلى رفع
ال�صوت بوجه المترددين� .ساد �أزيز الر�صا�ص.
�أُعلن من خلفنا �أن مدرعات العدو تظهر ثانية.
عاد جهاز الال�سلكي �إلى العمل.
ــ جاهزون؟
ــ �إلى [م�ستعمرة] بن �شيمن ــ �إلى الأمام!
تئن وتعرج� .إطاران مثقوبان
كانت �سيارتي ّ
الية� .سرنا
وجهاز تبريد المحرك يغلي ك�أنه غ ّ
على غيار ال�سرعة الأول ،و�سبقتنا ال�سيارات
الأُخرى .ظهرت مدرعة تابعة للقوات الأردنية في
بداية طريق م�ؤدية �إلى الرملة وبد�أت تقذفنا
بمدفع رطلين� .أ�صابت قذائفها الطريق ،ولو
�أ�صابت �سيارتنا لكان ذلك يعني موتنا حتم ًا،
لأن مركباتنا المدرعة م�صممة �ضد ال�سالح
أ�صدرت �أمراً �إلى الم�س�ؤول عن
الخفيف فقط� .
ُ
الال�سلكي بفتح النار على المدرعة ،ففتح نار
الر�شا�ش (الذي عمل جزئي ًا فقط) ،فابتعدت
مدرعة القوات الأردنية.
فج�أة ات�صل قائد الوحدة الذي بقي مع
وحدته في دير طريف ،و�أخبرني �أن القوات
الأردنية ق�صفتهم واحتلت موقع دير طريف
الع�سكري ،و�أن كثيرين من الجنود مفقودون.
طلب �أن نر�سل �إليه م�ساندة ،ف�أجبته �أنه ال يمكننا
مده ب�أي دعم حالي ًا ،و�أنه حين ننتهي من هنا
ّ
�سنذهب لم�ساندته ،وطلبت منه االت�صال بمقر
القيادة الرئي�سي وطلب الدعم� .أجاب �أنه لي�س
لديه ات�صال بمقر القيادة ــ و�س�أل ما العمل؟
ما هي الن�صائح والأوامر التي كان يمكنني
�أن �أمنحه �إياها ونحن في ن�شاط ع�سكري في
�إحدى طرقات اللد؟ �أخبرته� :إذا كنت غير قادر
على الحفاظ على المنطقة ،ان�سحب �إلى الطيرة،
وغداً �سنتعامل معهم ون�ستولي من جديد على
الرد،
موقع دير طريف الع�سكري .لم يعجبه هذا ّ
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ولم يرغب في �إنهاء المكالمة ،وقال ب�صوت
متردد :ما ر�أيك لو قمت بتنظيم وحدتي وحاولنا
احتالل موقع دير طريف الع�سكري من جديد؟
فهمت ق�صده وعرفت �أنه لم يكن يلتم�س
الأوامر ،و�إنما ي�سعى للح�صول على ن�صيحة
وت�شجيع� .صرخت في ال�سماعة :نحن مغاوير �أو
ل�سنا بمغاوير؟ هل نحن مغاوير �أم ال؟
لم يفهم:
ــ ماذا؟ ت�ساءل.
ــ هل نحن كتيبة مغاوير �أم ال؟
في هذه المرة فهم و�أجاب:
ــ مغاوير ،هلم بنا �إلى الهجوم!
ــ ِافعل ذلك من جهة اله�ضبة ال�شرقية.
ــ ح�سن ًا.
ال هجم ونجح في احتالل الموقع
وفع ً
الع�سكري من جديد.
و�صلنا �إلى مقر ال�شرطة بين الرملة واللد.
رب�ضت مركبة الجيب �أمام المقر ،وا�ضطجع
الجرحى في القناة� .أحاطت المركبات ن�صف
المجنزرة ومركبات الجيب بالقناة .انطلقت
النيران من مقر ال�شرطة ،وكان علينا �أن نجمع
الجرحى ونجتاز المقر .كان �أملنا معقوداً على
ت�صويباتنا الدقيقة ،وكانت قدرة الكتيبة كامنة
في ن�ضوجها القتالي ،وفي مثل هذه الحاالت
ي ّت�سم عملها باالن�سجام وبالن�شاط الكامل .تغلبت
نيراننا .انت�شرنا ،خرجنا من المركبات ن�صف
المجنزرة ،و''تعاملنا معهم'' .لم يعد ثمة حاجة
حث الكتيبة .لقد ا�شتعلت في الرفاق الروح
�إلى ّ
المطلوبة ،ككلب البوك�سر الذي يع�ض على �أ�سنانه
من دون �أن يولي ال�ضربات التي يتلقاها �أي
�أهمية .كان يجب ت�صويب عملياتهم وتن�سيقها
فقط.
�أُلقيت قنابل يدوية من نوافذ المقر ال�صغيرة،
فاقتربت �إحدى مركباتنا ن�صف المجنزرة ،وقذف
قائد الكتيبة من داخل المركبة قنبلة يدوية على
درابزين المقر� 10.أطلقت الر�شا�شات نيرانها في
اتجاه النوافذ ال�صغيرة .اكتملت عملية جمع
الجرحى وجثث القتلى.

اجتزنا مقر ال�شرطة ببطء ،وكان قائد الوحدة
هو �سائق المركبة ن�صف المجنزرة التي �أُلقيت
فيها قنبلة يدوية ،وقد خرج من هناك بجروح
طفيفة .قامت هذه المركبة بجر مركبة ن�صف
جرت مركبة جيب
مجنزرة معطلة �أمامها ،كما ّ
مدرع َة ''وايت'' معطلة �أمامها ،بينما �أخذت مركبة
ن�صف مجنزرة �أُخرى تجر �سيارتي التي كانت
تلفظ �أنفا�سها الأخيرة ،وكان ثالثة من �إطاراتها
مثقوبة.
توقفنا مجدداً في الطرف الآخر من مقر
ال�شرطة للت�أكد ما �إذا كنا قد جمعنا جميع
الجرحى وجثث القتلى� .سارت مركبات الجيب
الآن في المقدمة ،والمركبات ن�صف المجنزرة في
الم�ؤخرة .و�صلنا �إلى مقر �شرطة اللد بحماية
''النمر'' الذي كان ي�سير في م�ؤخرة القافلة.
كان ''النمر'' ومركبتان ن�صف مجنزرة هي
المركبات الوحيدة غير المعطلة ،والتي تحركت
ب�أنف�سها ،وقد قامت هذه المركبات غير المعطلة
بجر بقية المركبات المعطلة �إلى الأمام .كانت
ّ
الح�صيلة  17جريح ًا و 9قتلى ،وجميعهم كانوا
معنا ،وتركنا وراءنا مركبة واحدة.
تحركت الوحدة ببطء ،وباتت مركبات الجيب
الآن هي قوة النار الرئي�سية .وبا�ستثناء مقر
ال�شرطة ،كانت اللد تنزف ك�أنها تحولت �إلى قبر
ال ي�صدر عنه �إ ّال ال�صمت المطلق .كل �شيء كان
محكم الإغالق و�صامت .عند مدخل المدينة من
جهة [م�ستعمرة] بن �شيمن ،وجدنا رجال [لواء]
''يِفتاح'' على �أهبة اال�ستعداد لل�سيطرة على
المدينة .ركبنا ال�سيارات ،فتحنا �أباجورات
نوافذها ال�صغيرة وتحركنا .اقتربت مني �إحدى
المركبات ن�صف المجنزرة خالل التحرك ،وطلب
قائد الف�صيلة التي في داخلها الإذن بالعودة �إلى
محيط مقر ال�شرطة لفح�ص ما �إذا كان ال يزال
هناك �أي جريح .كنت �أميل �إلى عدم الموافقة،
لكن �أعين جنود حظيرة المركبات ن�صف
تحدق بي .فهمت مطلبهم.
المجنزرة كلهم كانت ّ
كل واحد منهم تخيل نف�سه جريح ًا تركه زمال�ؤه
بمفرده .على الكتيبة التقدم �إلى الأمام والعمل،
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خريطة تو�ضح م�سارات الهجوم على مدينة اللد
و�سالحها الأ�سمى هو روحها.
ــ ح�سن ًا .عودوا وافح�صوا ،لكن ال تتورطوا،
عودوا والحقوا بنا .لن تتباط�أ الوحدة .معنا عدد
كبير من الجرحى.
تعالت �أ�صوات حركة �إطارات �إحدى المركبات
ن�صف المجنزرة ،ا�ستدارت  180درجة وعادت
�إلى اللد.
د�سنا على الحواجز المهدمة والمواقع

المتروكة ــ عدنا �إلى [م�ستعمرة] بن �شيمن.
نظرت �إلى �ساعة يدي ،لقد مرت  47دقيقة منذ
ذهلت! لو كان يتعين
لحظة خروجنا من هنا.
ُ
أقدره ب�ساعات
علي �أن �أقي�س الزمن ،طبع ًا كنت �س� ّ
ّ
طويلة.
قبل المغيب بلحظات ،انتظمت الوحدة في
�ساحة [م�ستعمرة] بن �شيمنُ :حمل الجرحى �إلى
غرفة المر�ضى؛ ُن ّحيت المركبات المعطلة جانب ًا؛
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ا�س ُتبدلت الإطارات؛ ُع ّبئت خزانات المركبات
بالبنزين؛ ُل ّقمت �أم�شاط الذخيرة بالر�صا�ص.
ألح علينا �سكان [م�ستعمرة] بن �شيمن ب�أن
و� ّ
نحت�سي ال�شاي ،و�شرعت الن�سوة يبكين ،ربما على
الجرحى ،وربما ابتهاج ًا بعملنا .اقترب مني
مالزم �أول وحدة الم�ستطلعين ،وللوهلة الأولى بدا
لي �أنه لم ي�شارك في العملية ،فقد كنت مرهق ًا
جداً ،وب�صعوبة كبيرة فهمت ماذا يطلب ،بينما
كان هو يقظ ًا ومنتع�ش ًا كالخيارة .اقترح �أن
ننتظم من جديد ونهجم مرة �أُخرى على اللد
وت�أمين احتاللها ،ف� ّأ�شرت له في اتجاه المركبات
وذكرته ب�أن الليل
المعطلة الراب�ضة في ال�ساحةّ ،
�أرخى �سدوله.
ودعنا القتلى والجرحى ،وعندما عدت �إلى
ّ
الوحدة كان الجميع في المركبات على �أهبة
اال�ستعداد لالنطالق ،ور�أيت �أن الوحدة ت�ضاءلت
مجدداً .ما زلت �أ�سمع �أزيز �آالف الر�صا�صات التي
�أطلقناها على اللد .بقي الأ�شخا�ص الذين كانت
�إ�صاباتهم خطرة في الم�ست�شفىّ � ،أما الجرحى ذوو
الإ�صابات الطفيفة فح�صلوا على �إ�سعافات �أولية،
ثم ان�ضموا �إلينا .كانت المعنويات مرتفعة ،وخفق
القلب من اعتدادنا ب�أنف�سنا'' :لقد 'هتكنا' اللد''.
كان قائدا �سري َتي المركبات ن�صف المجنزرة،
اللذان �أ�صيبا ب�صورة طفيفة ،قد وقفا وهما
م�ضمدان على ر�أ�س وحداتهما.
بد�أت �أجهزة االت�صال الال�سلكي ت�صدر
الأ�صوات .ات�صلوا من وحدة اال�ستطالع:
ــ �أ�ضواء م�شتبه فيها في الحقل ،هل ن�ستمر
في التحرك؟
ــ ا�ستمروا.

على هام�ش الغارة
ال تتميز
كان اقتحام وحدة المغاوير اللد عم ً
به وحدات �سريعة التحرك ،وهي الوحدات التي
تحمل �أ�سلحة خفيفة ،بل حتى مدرعاتها ــ �إن
ُوجد لديها �شيء منها ــ ت�ستطيع التعامل مع
�سالح خفيف فقط.

�إن عدد مركبات الجيب في وحدة المغاوير،
والذي و�صل �إلى �أكثر من ن�صف عدد مركبات
الوحدة مجتمعة ،قد منح الوحدة طابع ''�سالح
الفر�سان'' المميز :قدرة على التحرك ب�سرعة من
جهة ،وعدم القدرة على العمل �ضمن عملية تخلو
من ''الركوب'' ،بمعنى �أنها ال تتم من دون
ال ،ففي مقابل
تحرك 11،من جهة �أُخرى .وفع ً
�سالح الفر�سان الراكبين على الأح�صنة ،نالحظ
خا�صية جديدة �أُخرى هنا خال�صتها ت�أثير �شدة
النيران التي يمكن �إحداثها خالل الحركة
والهجوم ،وذلك بف�ضل ا�ستخدام ''منهجية
التحرك'' في تثبيت �سالح �أوتوماتيكي ،والتي
ُتعتبر الميزة التكتيكية البارزة للمركبة الخفيفة
الم�ستعملة في مثل هذه الوحدات.
يتعين على مثل هذه الوحدات �أن تبادر
وت�ستغل ب�سرعة الفر�ص التي تبرز خالل عملها
ال ،ف�إن قائد وحدة المغاوير اتخذ
المنجز .وفع ً
القرار ب�ش�أن الهجوم على اللد (و�إن كان بالتن�سيق
مع لواء الم�شاة القريب) ،علم ًا ب�أن هذه المهمة لم
تكن م�شمولة �ضمن مخطط م�سبق� .إن التنظيم
ال�سريع للعملية ،والتخطيط الفوري لها ،وتنفيذها
الذي اعتمد على عن�صر المفاج�أة� ،أمور لم تكن
ممكنة �إ ّال بف�ضل الطبيعة وال�سرعة المميزتين
لوتيرة عمل الوحدة.
�إن ميزة ال�سرعة ال تقت�صر على مرحلة الإعداد
فح�سب ،بل على �شكل العمل �أي�ض ًا ،فهي تعتمد
المعتمد
الهجوم ال�سريع بد ًال من الزحف البطيء
َ
�سلف ًا [في الوحدات الأُخرى] .وهذه ال�سرعة
وتقو�ض
تعرقل دقة ت�صويب نار العدو ،وتذهله
ّ
تنظيمه ب�صورة عامة ،وتجه�ض عملية �إعادة
تنظيمه من جديد ،وتك�سر روحه ،كما �أنها تحرمه
من قدرته على معرفة قوة المهاجمين ومتابعة
حركتهم ومعرفة مكان وجودهم .ويجب �أن
نتذكر �أن قافلة تت�شكل من ع�شرات المركبات
المتباعدة الواحدة عن الأُخرى ت�ستطيع �أن تغطي
مدينة ب�أكملها مثل مدينة اللد.
�إن الفر�صة الوحيدة تقريب ًا المتاحة �أمام
وحدة كوحدة ''�سالح الفر�سان'' للتغلب على
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مواقع العدو المطلقة للنيران تكمن في تكثيف
نيران التغطية [�أي التغطية على الجنود
المهاجمين عند تحركهم] ،وفي االقتحام� ،إذ لي�س
في قدرة مثل هذه الوحدة �أن تتفرغ الحتالل
مواقع العدو ،وال حتى االن�سحاب الموقت ،بغية
تي�سر
البحث عن طرق بديلة لالقتحام .وحتى �إن ّ
تقطع
االت�صال الطبيعي [�أي من دون ت�شوي�ش �أو ّ
في الخطوط] مع جميع المركبات الأُخرى ،فمن
المعدة �سلف ًا
غير الممكن تقريب ًا ا�ستبدال الخطة
ّ
خالل عملية الهجوم� .إن كل جندي من جنود
الوحدة ،ومن �ضمن ذلك الجنود داخل المركبات
ن�صف المجنزرة وقائد العمليات ،ال يرى عبر
نافذته ال�صغيرة �إ ّال منطقة �ضيقة فقط خالل
تحركه ،ولذلك لي�س هناك �أي فر�صة تقريب ًا
لوقف حركة القافلة ،خالل الهجوم والوجود في
منطقة �إطالق النيران ،لأن جميع مزايا هذه
الوحدة مرتبطة بتحركها ال�سريع ،و�أي محاولة
لت�أخيرها �أو �إبطاء حركتها يمكن لها �أن تت�سبب
بكارثة قا�سية على الوحدة .ومن �ش�أن محاولة
المعدة �سلف ًا
فا�شلة لإدخال تغييرات على الخطة
ّ
تقو�ض ثقة الجنود ،ولهذا ف�إن من الأف�ضل
�أن ّ
التم�سك بالخطة المو�ضوعة م�سبق ًا ،والعمل
بكامل القوة النارية والحركة وال�ضغط على
المنظومة المعادية والتغلب عليها والتقدم ،حتى
�إن كان ثمن ذلك �سقوط �ضحايا كثيرة بين
�صفوف الوحدة ،لأن هذه التكلفة �ستكون دوم ًا
�أقل من التكلفة التي �ستدفعها الوحدة في حال
تنظيمها من جديد� ،أو ان�سحابها تحت وابل
نيران العدو.
وفي حال نجاح اقتحام وحدة كهذه موقع
تمركز العدو ،ف�إن العدو �سينك�سر وي�صيبه الذهول
لفترة معينة ،وحينها يمكن ل�سالح الم�شاة
الدخول والتعامل مع المنطقة كما يحلو له� .إن
مقري ال�شرطة في اللد وا�ستمرارهما في المقاومة
َّ
على الرغم من اقتحام المغاوير قلب المدينة هما
�أف�ضل مثال لمحدودية هذه العملية .عالوة على
ذلك ،قد يبقى بع�ض الب�ؤر المقاومة� ،أو بع�ض
المواقع التي لم ُتب ِد مقاومة عند االقتحام� ،إ ّال
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�إنها ربما �ستبدي مثل هذه المقاومة عند
�صحوتها من ال�صدمة .ولوال دخول وحدة �سالح
الم�شاة �إلى اللد ،لتنفيذ االحتالل والتمركز فيها،
ولوال وجود َمن �سيح�صد ثمار الهجوم وا�ستغالل
ذهول العدو ــ لكان يمكن لمدينة اللد بمقاتليها
�أن ت�صحو وتنتظم من جديد بعد فترة ق�صيرة.
من ال�سهل علينا �أن نتخيل االنطباع المميز
لمثل هذه العملية حين يكون العدو جي�ش ًا عربي ًا،
وحين يكون الموقع المحتل مدينة ملأى بال�سكان
والالجئين العرب ،غير �أن هذا االنطباع لي�س
مو�ضعي ًا فح�سب ،بل له ت�أثير في معنويات العدو
بمجمله �أي�ض ًا .ويمكننا �أن نتخيل الروايات التي
رواها �سكان المدينة بعد ذلك و�شدة ت�أثيرها.
ون�ضيف تنويه ًا �ضروري ًا �إ�ضافي ًا :على الرغم
من �أننا �أمام عملية كال�سيكية لوحدة من هذا
ال�صنف ،على الم�ستوى الع�سكري النظري ،ف�إنها
كانت ــ على الم�ستوى العملي وفي هذه الظروف
العينية ــ عملية غير اعتيادية .لقد نجحت وحدات
كثيرة في الحرب على �صعيد الج�سارة وبذل
النف�س و�شجاعة رجالها ،لكن ما تميزت به هذه
العملية هو �أنها جرت في �ضوء النهار ،و�أنها
ا�ستطاعت �أن تتخذ �سل�سلة من القرارات ب�ش�أن
العمليات في وقت ق�صير بعد م�شاركتها في 36
�ساعة قتال متوا�صلة تقريب ًا ،ف�ض ًال عن الج�سارة
التي تمتعت بها ،واال�ستعداد القتالي الذي �أبدته
القتحام مدينة ي�سكنها  19.000مواطن في �ضوء
النهار ،وكان ن�صف الجنود بمركبات غير مدرعة.
ال �شك في �أن اقتحام المغاوير اللد كان
بف�ضل معنويات الوحدة .فقد ت�شكلت هذه الوحدة
من جنود مميزين ذوي تجربة قتالية ،ان�ضموا
طواعية �إلى هذه الوحدة ،وكانوا مدركين كلي ًا
�سيطلب منهم .وكذلك ،اعتمدت كل ف�صيلة
لما ُ
و�سرية في الوحدة على الأُخرى ،مبدية ثقتها
بقدراتها القتالية ،وقد تولد هذا ال�شعور على مدار
�أيام المعارك ،وكانت �أهميته كبيرة في كتيبة
�ضمت �أبناء اال�ستيطان العمالي ،ومقاتلين
�سابقين في [ع�صابة] ليحي ،و�سرية تل �أبيب
المميزة ،وجنوداً من خارج البلد.
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امل�صادر
1

كتيبة المغاوير الكوماندو�س :هي كتيبة المداهمة رقم  89بقيادة مو�شيه دايان التابعة للواء الثامن.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن التف�صيالت المروية هنا ،ورد جلّها في كتاب �سيرته الذاتية (ال�صادر �أ�ص ًال
بالعبرية) ،وهو مترجم �إلى ا إلنجليزية بعنوان:

Moshe Dayan, Story of My Life: An Autobiography (London: Sphere Books, 1976),
pp. 67-71.

 2المق�صود هو القوات الع�سكرية الأردنية الم�شاركة في المعارك ،وقد ا�ستعملت هذا التعريف في المقالة
كلها ،لأن القوات ال�صهيونية ا�صطلحت على ا�ستخدام تعبير ''الفيلق العربي''[ .المترجم]
 3الحظيرة ( :)Squadوحدة ع�سكرية تت�شكل من  12 - 8جندياً.
 4هو اللواء الذي يحمل اال�سم ''يِفتاح''.
 5اكت�شفت بعد تخبط وتع ّثر ب�ش�أن الألفاظ الع�سكرية الدقيقة �أن هذه الألفاظ والأ�سماء الم�ستعملة في
ت�سمى الآن �شيئ ًا
هذه المقالة تبدلت مع الوقت ،وما يطلق عليه دايان كتيبة �أو �سرية على �سبيل المثال ّ
�آخر ،وهذا �أمر مفهوم لأن عمر الجي�ش الإ�سرائيلي لم يكن قد تجاوز ال�شهرين ،ولم تكن الأ�سماء والألقاب
م�ست�ساغة بعد� ،أو ربما لم تكن قائمة �أ�ص ًال بعد.
يما (ويظهر
 6يبدو �أنه يق�صد �أن �شخ�ص ًا �أو �أ�شخا�ص ًا من م�ستعمرة يفنئيل التي �أقيمت على �أرا�ضي خربة ّ
يما �أُطلق على مناطق وبلدات متعددة في فل�سطين) في �سنة  1901جنوبي غربي بحيرة طبرية،
�أن ا�سم ّ
هم الذين �أطلقوا هذا اال�سم على المدرعة ،فقد ُكتب على الن�صف الأعلى لج�سد المدرعة بخط اليد ،كما
هو ظاهر في ال�صورة ،ا�سم الم�ستعمرتين :نهالل ويفنئيل.
 7على �أغلب الظن يق�صد �إحدى وحدات لواء ''يفتاح'' ،لأن ''يفتاح'' هو ا�سم لواء ال وحدة.
 8ا�ستخدم الكاتب هنا تعبيراً مجازي ًا هو ''طور م�شوريان'' ،وهو متعدد المعاني ،وو�ضعه بين مزدوجين،
في �إ�شارة منه �إلى �أنه تعبير مجازي .وهذا التعبير ُي�ستخدم في المعجم الع�سكري بمعنى ''رتل مدرع''
في�ستعمل ل إل�شارة �إلى زاوية مخ�ص�صة لكاتب معين في �صحيفة
�أو ''رتل دبابات''ّ � ،أما في ال�صحافة ُ
محددة .وقد ا�ستخدم بن ــ غوريون التعبير نف�سه في ر�سالة وجهها �إلى ال�شاعر نتان �ألترمان في �أعقاب
ن�شره ق�صيدة بعنوان ''حول هذا'' (''عل زوت'' ،في  19ت�شرين الثاني/نوفمبر  1948في زاويته الخا�صة
المعنونة ''الزاوية ال�سابعة'' (''هطور ه�شبيعي'') في �صحيفة ''دفار'') ي�صف فيها جرائم حرب اقترفها
الجنود اليهود (''�صبية �أ�سنان الحليب بادية في �أفواههم'' ،كما و�صفهم في الق�صيدة) بحق الأطفال
والن�ساء وكبار ال�سن من �سكان البلدات الفل�سطينية .وجاء في معر�ض الر�سالة'' :عافاك على ال�شجاعة
الأخالقية وجر�أة التعبير في زاويتك الأخيرة في �صحيفة 'دفار'� ...أطلب منك الإذن بطباعة هذه 'الزاوية'
('هطور') ــ لأنه ال يوجد في تجهيزات جي�شنا بقدراته القتالية �أقوى منها ،و�ستن�شر وزارة الأمن منه مئة
كرا�س ،و�ستوزعها على كل �شخ�ص في الجي�ش في �إ�سرائيل''.
�ألف ّ
''�ش َر ْت�س'' بالعبرية ،والم�ستخدم غالب ًا لو�صف كثرة الح�شرات �أو الديدان �أو
 9ا�ستخدم الكاتب هنا الفعل َ
الحيوانات الزاحفة .والأقرب في اللغة العربية هي الكلمة العامية :نغل.
 10ربما يق�صد :درج مدخل المقر.
 11الت�شديد من الم�صدر.

