












صدى،فل 

ءافرما ٠ ني نحن ايام عدة منذ . ١٩٧٣( اكتوبر ) الأول تشرين  ١٨
منتفيقوا لسالوفي المصريون اعهلي ويس. اللقناة الغربية الضفة على 

اإجل<ءفي السادات انور وصفها عمالية وهي القناة قواتنا عبور بعد صدمتهم 
قهناعالبداية في لوا اهند المصريون كان  ٠٠تلفريونية مناورة إنها ٠ قاتلا 

وشوكوعرا ان عتموا ما لكنهم اختراقنا. نتائج في ينكوا أن دون من المور 
علىيصون كانوا ولذ.ا وتشتيتها. فرنهم تطريق ت عم يترصد كان الذي الخطر 
وكانتنارية. قوة ص يملكون ما وكل مدافعهم حمم المرتجل الجر 

تنفجركانت خر ١ الى وقت ومن مخنوقة. ضجة محدثة الرمال تمزق القدائف 
فييتشرون كانوا الذين والدبابات للرجال المتواصل الخضم في مركبة 

فوقتولول القن-اتاف وكانت المصرية. الخطوط خلض والشمال الجنوب 
النابالم.قنال م1ن وابلا ملقية روونا 

طعممنا اي يذق ولم امبوعض، قرابة منذ اي الغفران، يوم منذ محارب كا 
يستسلمواأن يحاولون النسبي الهدوء اثناء في الرجال وكان الحقيقي. النوم 

الدباباتمحركات فوق يرفدون وهمم اننتثن أو راحة ماعة وياخاووا للنعاس 
اغوارصابرا المتقدمة، مراكزنا في بطوله اللز امهنيت قد وكلم٠ الحامية. 

المصرين.عند تحزك اثارة اقل وراصدأ النجوم ضرء على الامحماعيلية قعناع 
٧



والخصف.الجحم نار رغم على بنر نح عن عاجزأ غدوت وعكدا 

نصفوكنت بمعطفي. متدثرا ٠ الجيب ٠ ّسارتي قرب الرمال اقرشت 
حهلواتبضع بعد ومن يوثي. احدهم يضعه احن عندما غاف 

هذهايقفلت ٠ أ يرتد عه ئ. تعب. ١ريلئا اصمت، ٠ ت يوشوش جنديا ممعن 
مي.ني يعيدأ صدى الحلم، ينبه  ١٠ني الكلمات، 

كاننة؛ وعشرين حمس قل نفسها بالكلمات تالخظ قد آخر جندي كان 
العراقيةالخطوط خلل غارة قي اقودهم كنت، الدين رجلا الثلاثض ين من 

والمنيالعر'ئ انهكتا ان فبعد الاسقلأل. حرب ايء في ١  ٩٤٨شتاء خلال 
حمضياناتين بين مخنما الى الأمر تيسر كيفما العودة ميل أخدنا 

الطرجراء من ارتعاشا ركبتا واصطكت العظام حتى تبلأكا وقد كفرصفا، 
الأوانقل نمامحكها فقدت التي خيمتي، كانت الخجر. عد الأغبر الخفيف 

لداممكن. غير فيها النوم ان لي وبدا جوانبها. كل س ماء تقطر شهور، بمدة 
مءنرمخلع ميدان مرير فوق وارتميت والذخيرة الأسلحة مخزن دحل<تا 

الىبماب الرقاد وتركت معطفي، في غرقت ان وبعد الزوايا• مهملات 
الز.التحدث يريد كان رجالي من لواحد متثاقلة خطوة سمعت داخلي، 

دعهمرغق. أريلغ اصمنف، ١ ت قاتلا ينهره بيريتر الرتيب صوت وسمعت 
عاماوثلاثون ستة مر قد ها آحر. بمعطف او بدثار احدهم غطاني ثم ء، يرقد 
مكانفي التقوني شعور من فيها بما اذكرها زلت وما البائرة، هده حلاوة على 
عائلي•جر م بالاطثان اس احومن آس دانى' 

المودةعلامات امجثال اعرف لم كرتي الى الشعور هدا ندة عادت ربما 
تماما،مجخثالفة طينة من كانا فيرا وأمجي صموئيل نابي عائلتي• كف في هذه 
كاناذك ومع جيشانا. \لتم عواطفهما عن حتى أبدأ يفصحان يكرنا فلم 

عنها،يمرا ان دون س ولكن عميقة، محبة وانا، رريتا اختي لنا، يكنان 
القوةكانت اهلي صورة ترمم قد التي والصفات حسية. ببراهين خصوصا 

٨



وحثمزرعتيما يديران لكنا حث كغرملأل ٠ مونارف' فغي والعناد. والعزم 
الخامالرواد بض وحتى القامي. بطعهما معرونن لكنا ، ١٩٢٨العام م ولدت 
اعادهلكن حصة تربة الى الجائة المحماة كغرعلأل أرض حولوا الذين 

...تماعا معزولين وغالبا حدة، على يبقيهما 

الأزواجفمعفلم كيرة. أحرى بسمات كفرملأل محكان عن يختلفان لكنا 
٠غبتوات • من القائمين العماليين المهابة من لكنوا القرية في مريا الأربمن 
الثانيةالمومئين رواد غرار وعلى اوروبا• نرق م اليهودية التجمعات وصناع 
كل،،العالم نفلر م سلين امحراثيل) اد جاءا قد لكنا المهاجرين س وس 
لاحياءممط لبس ( ٠ اسراثيل بلاد ٠ أو ٠ اّرائتل ارض ٠ نظرما م ولكن 
فالقريةالاشتراكية. عن نموذج لثناء ايضا بل اايهودتم، لسب الفوص الوطن 

هذااداة اليهما بة بالتلكنت |مجوثاف| المسماة التعاونية الزراعية 

الخاصة،أرصها وتزرع الخاص بجتها عاتلة كل فيه تنعلن مكان المشروع• 
لكثالوثم، وتنغليم والجم والبذار الغرس مثل الهمة القرارات حيث ولكن 
عداها.عما تعلو لكث الجماعية القيم حيث، مكانا حماعي؛ نحو على توحد 

فييجد لم واليتما لكن التصور. هذ.ا وغؤ، تحدث ان الأمور على لكن 
لملكنه متحسسا، صهيونيا لكن جيرانه مثل فهو له. ُوافرا قالب امحا كفرملأل 

لكمةفهي تحديده تسممليع كلمة من لكن اذا العكس. على اشتراكيا. يك>ن 
لكنالذض لأثكالت,، عياله احفا، الى عي ييكن لم أنه هو والأسوأ ا. ردي فا 

الميامحي٠ الوثاق ٠ عالم ففي اصلاحهم. بمكن لا ءفانل"ين بمتبرهم 
وغير٠ و I( تافهة )ا ئعتبر ابي طيعة مثل طبيعة لكث المصعر والاجتماعي 

تعمليلكنت الاحرض والمكان ابي بين الاحتكالكن ان بيد ٠. باإجد.ية مئيمه 
لكنالتي والمزروعان، النرص صعيد على فتجديداته ايجابية. نتائج احيانا 

القريةلجموع إن الجدوى عظيمة لكث الجماعة، مقاومة رغم على يعتمدها 

اكاونا.الزراب الترة 



عدمان عام بوجه القول يمكن ولكن اليهودية. الزراعية المستوطنات لكل أو 
بدورهاتفاقم كانت لمثاكل مصدرا كان وجيرانه ابي بين الظاهر التوافق 

جماعية.أو فردية حياة اي منها تخلو لا التي الصعوبات 

يجديكن ولم وعنيدأ. بسيطا يهرديأ فرميا نله، ابيه مثل صموئيل، كان 
أويرالي أو نثرعي او اشتراكي ّياّي، حزّب اي م المهيوية خارج ه نف
أجدوالده كان حيث ليتوسك — برت في ترعرع فد كان ذلك. الى ما 

والدهو حميم وصديق زميل لجدي وكان المحلي. المهيوني التنظيم قادة 
٠محغون ٠ باسم بل ٠ بثغن ٠ باسم لتس عالكا مجن المعروف بيغن، مناحيم 

إنهماالحكاية وتقول ٠. التنئل بحب مصابا ٠ ( عداء I ؛الروسية يعني الدي 
لتئفليمالأذن اعطاءهما الحاحام رفض ان بعد الجمع باب يرم ذات حلعا 
انمهيونية.الحركة موس م.تز.ل، تيودور لذكرى احياء داحله في دينية حفلة 

للمرةاسرائيل الى هماجر قد الصهيرني، جدي شاينرمان، مرردحاي كان 
أننل للريحوبرت مدرمة في علم سنتين وخلال . ١٩١•العام ني الأولى 

لمعانك. افراد صائر مع اِرانيل الى ثانية المجيء على عازما روسيا الى يعود 
ولماسراثيل ارض الى العميق حنينه ابنه اورث لكنه طموحه، تحقيق يستطع 

اجداده.وطن الى الخاص ٠ صعوده )ا انمام الى صموئيل لتحضير جهدأ يال 
الابتدائيةالروسية الدارس في يتلقن والدي ارسل بالتقافة جا-ي، وارلع 

العبريةالدنة بنفسه لمنه وهو واللاتينية. والألمانية ية القرناللغات رالئانوية، 
والديولاثتناع الصهيرنية. قة والفلالقدس الكتاب خفايا على راطلعه 
دروسهانهاء بعد تجل الميعاد، ارض في عتيد كمزارع بدعوته العميق 

استقرتقد العائلة كان حيث نيفليس بجامعة الرراعة كلية في الكلاسيكية 
الطبطالبة — فبرا التقى هناك الأولى- العالمية الحرب معارك نثران من *ربا 

نفسها.الجامعة ني 

عائلتهاكان البيضاء. روسيا في الدنييبر، نهر على موهيلوف، من فيرا ائت 
كانفوالدها المغيرة. هالافينشيشي قرية في أجيال مند الوحيدة اليهودية العائلة 



غاباتويدير للأبنية والهياكل الكسرة الخشية العوارض بمجر حرحيا مضرأ 
نائلمن كله نعب ومط م تعيش كاث عذه شنيروف عاثلة ان وعع يكتريها. 

بدعوتهااليهودية ااديانة شعلة على الأبناء يي ما نوعا نجحت فانها الموحيك 
بائعاتهماكراق وهذا بالأعياد. معها الاحتفال الى احرى يهودية عائلات 

قامتنمدما وليلك هم. انفالمسيحٍٍن -مرانهم احترام انتزع ومال؛ادهم 
حلالمنهكهم في ( بوغروم ) اليهود لامظمال القمرية السلطة حركات 

هذاولكل روومهم. مجن واحدة شعرة ص لم ١ ٩ • ٦ ر ١ ٩ • ْ عامي 
قوةالى احرى، امساب محن من ايضا، ءائل-ا يكون قد المعاملة في الأثناء 

أنهمومع والثقافة. بالمعرفة مغرمن شنيروف آل كان ااهننمة. لأمي جدي 
للتعلمالثمانية ابمالهم من كلأ ارملوا فقد الترف من بعيدا العيش شظف قاصوا 

الجامعيةدرامتهم هؤلاء مجن اربعة انجز وقد المجاورة■ المدينة مدرمة في 
يوسف.البكر مساعدة بفضل 

قدأنها وفهم نادرة ية نفقوة علامة فيرا عند اشم والدي ان يكون قد 
بساطة.كل بها اغرم كان اذا الأ اختارها. التي الريادة لحياة مثالية رفيقة تكون 

التيالرأة ونوع مالونين، عتر وطبعا شخصية فيرا في وجد حال، كل وفي 
تشكو.أو كثيرة امئلة نطرح أن دون مجن عليها يتوجب مجا تفعل 

حربالى المانيا نحد القيصر حرب تحولت ما مرعان  ١٩١٧العام ني 
الكبرىروميا في خصومها، على القضاء الثورة تستطع ولم روميا. في اهلية 
الجيشاتجه  ١٩٢١وفي توان، ارع انقضاء بعل- الأ اوكرانيا، في كما 

هن-اوعجل وتيفايس. باكو رأمها وعلى القفقامئة، المدن قاصلءا جنوبا الأحمر 
الزراعية،درامته ثوأ انهي كان فابي العتيدين• واليتم، حطْل إفشال في الأمجر 
الطسؤ.في دكتوراه : الاصمى مطمحها لأنهاء فقط فتان امي امجام كان بينما 

معروفامناضلا صهيرنيا والدي كان ولما للقدر. الامتلأم الى اضهلرن لكنها 
ولقدومحولهم- فرر عليه القض ميلقرن الشيوعيين ان يقين على كان ففد 

يكنولم الأرمن، ضل. الرهيبة الأراك مجازر فترا، مجثل مجثله العين، بام ناهد 





محعغادرت نمدما الطسة. دراصتها إنهاء تريد كانت آخر ثيء اي ونل 
خربا أو بشكل طموحها تحقيق تستطع ُد بكونها ها نفعرت تملس والدي 

تفلسم وهي تستطع ولم محروت• في الأمركتة الجاممة م أو اورنلم في 
ارضيوحدن قلغ. مهما الموضوع، هدا حول مفيدة معلومات تستجعع ان 

طالةلا وعمالا، مزارعين الاثفاء عد توافق يد ومجففرة، جاهلة هده اليعاد 
فيعملا ابي وجد حيث الاحتارية، شمس بن مزرعة غادرت وعدمجا طب- 

الخاصحلمها ان كم فهمت اصرائيل محكفاح في الزراعة معهد الى البداية، 
فتحملتحظهن، يندبن اللوام من تكن لم لكنها التحمق• من بمدأ كان 

يليغا.جرحا قلبها م تركت التي الثقيلة تضحيتها 

كيبوتزان علم ند كان الاستقرار. امكانيات يدرص جهته، من ابي، كان 
لهاترق، لم فيرا لكن جددأ، مرشحين يتمل حزرائيل وادي في هارود عين 

الكيبوتزفي الجماعة الحياة لأن بالطع. الحسن حسن ،•ن وهدا ابدأ. الفكرة 
فيللعمل فرصة ضحت وحينثا| مثلها. امجراة على وبالا متكون كانت 

لمن الشرفي الشمال، الى كيلومترا وعشرين حمسة زابة بعد على كفرملأل، 
ايفي ولكن فيها، صعبة الحياة تكون قد الساحلي. شارون ّءل م ابيب، 
جاريةمياه دون من يعيثا ان عليهما كان صعبة؟ الحياة لبت مكان 

ثمةكان ذللئ، الى الخاص. كوخهما ينيا ان الى خيمة، نحت، وكهرباء، 
اهلهايعتد أن نل ءربية ءز.وة حلال المرية تهدمت تقريبا منة فقبل ت مخاطر 

بهما،خاصة ارض زراعة من كفرملأل في أهلي ميتمكن ولكن إعمارها. 
ابي.نظر في عداه ما يبز الاتحبار وهدا 

بالفعلمكنا كفرمحلأل. في وقبرا صموئيل امتقر  ١٩٢٢العام في اذأ، 
لغرماوعرتا دما ونما الخيمة تحت الأول عشر الثمانية الأشهر حلال 
صموئيليتمكن أن فبل طويل ونتا وسمر منحاها. التي القاحلة الأرض فدان 

فيكمطخ• تستعمل متواضعة وثيقة صغيرتين >»تين : ٠ بيته ٠ ناء بص 
وكانتوبقرة■ بغلة مناوئ الثانية لأن الغرفتين احدى في اهلي بكن البدء 

١٣



آ.مجفنيم وصواد مش سزوج بطتن مطية الداخلة الجدران 

شعالذي المقال الجدار ار مريره من يرم كطفل صورتي تعاودني 
ومخزنالغرفة ين الفاصلة فف اللعالم ايضا واتذكر منة. يعد منة شقوته 

تحتيجري ما تراقب لها، مكنا اختارتها ند الكسرة الجرذان كانت الغلال. 
كنالمطّخ. م اص نسته تكون قد الذي الطعام الى لتقفر الفرصة ونمهن 
انمرارا لي وانفق رأّي• فوق تنط واسمعها المساء عند *■ناوراتها الاحظ 
غيهام ادى تتكانت وعندما الدعائم. على ؤ تكنالمشعرة اذنابها أشاهد 
المالعركة م الغلة مكرن لن الحط. على الهر إدخال مكنما كن 

الهر.كب القاء أن شل أعلم وإنما ذلك، معرنق بمقدوري لمس ؟ ستدور 
ايضا.ص ف، الأذناب أن اذكر لكني 

ضم|نيطن الأخرى غيما لوالدي، َخدعا الأن الغرنتين احدى صارين، 
سوولم وانا• رينا احني ناوبا نوم وغرفة طعام وناعق امشال ناعة بمم حيز 

تنعمأن لرينا ممح الفءي الأمر ثالثة، غرفة أبي بني حتى ولادتي على سنوامن، بضع 
دجاجنن يتنا مقال أصيف ند كال، الوقح، ذلك وغي الخلوة. يثبه ما بحلاوة 

مرات،.نلامحنح أو وبقرتتن ولحار لحمانا يتسعان زريبة مع واصطبل 

اشغالبمثابة الحبوب وحصد الثمار وقطف وغرمها الأرض نقب كان 
الأرضعمل في ما يتم أن قبل الأولى الوات في ميما لا لوالدي، ناقة 

برميللمل، الركون نهر الى ايام نلاثة أو يومين كل ينزلان كانا المضني■ 
وتعتنيالبقرات نحلب ام وكان الحصان. يجرها الم عربتنا في ونقله الماء 

فتهتل ماء طشت متناولها وفي والدي، جاب المح، الحفل في وتعمل بالهانم 
كاناالهار نهاية وفي رشدن• ا لتحفظهعبثا جاهدة المشفقتين، يديها 

واصالماثدة آنية دلو في تغل اص تكون ينما الرومية. باللغة بحنان يتحدثان 
واناالغرفة، من المقابلة الجهة في سريري، من التهما اصغي كت ينشفها 
المالكلمات انماف وائما المحاورات، هذه لهجة وكانت بالرم. اتظاهر 



الكانا وان حتى ينهما انمِبقة بالمودة تشعرني •عنامحا، نهم استطح ِتا كن
حنعلامحات نادرا الأ ئظهر لا والدتي كانت وان المت م كثيرا يتحادثان 
المزاح.

الرغمعلى شاف المه حياة .ع حقا تتاتالم لم اعي ان فهمت كبرت عندما 
الرف،على بها، حاص ركن ؛ي احتفظت لقد ماهرة. مزارعة ألبحت أنها من 

كان. آحر الى وثن من تصفحها كانت الم اكشءديح وكتب الجراحة بمبضع 
مختلفة،حياة ها، نففرارة م ما، مكان م تخفي انها انطباع ينميكم 

احرين.واناما احرى اشياء تحب حيث مريا عالما المزرعة^■ عن مبتورة 
الىانتظام في تكتبها التي العديدة الرصائل وحينها وحدتها ئودع وكات 

الى-طشقند، م البكر نقيقتها الى ونفليء,،، باكو في واصدفالها ذويها 
الربانللهذه تكربن ان يتغؤ، كان انه حتى واسقلمبول. باريس في اشنالها 

الأيام،تلك يعي أبي وكان العشاء. حتى غرفتها في فتختلي بكامله، نهارأ 
من)٠ ; بعبارة لي ترجمته ينبغي كان الذي الأمر ء. الرمائلية المهارات اء 

٠٠عاقلا تقعد أن اليوم مملحتك 

^متواصلة معركة الموشاف في الحياة كات ايفا ابي ار بة مل ١١
احلمجن ايضا ينافح كان وعناصرها؛ اله،جيعة صاّ الرائد معركة فقط وليت 

النعِا،آءار يقرأ زكان يحبها. أن ءلمو0 الم المقافة ، ٧٧على المحافظة 
نصفيةوصورا حلبياءية مثاهد المائية بالألوان ويرمّم الكبار، الروس والكتامحب، 

رعءنوصهيونية. رومية انانيد الجميل المادح بموته غالبا ن ويدنل. للأصدقاء، 
موميقىليعرفوا عندنا يجتمعون الموسيقيون اصدتاوه كان احر الى ونت 

علىاغفو فكنت، (، نوم غرفة ايضآ لكنى المي ) الجلوس غرفة في خفيفة 
آلاتهم.اصوان 

يكنولم ابي، س حدأ عميقة حاجة يلبي القوتم، المنافي المشاط هذا لكن 
لكنلأنه قلب. انفطار دون من يتم المزعجة المزرعة أءالu وبي'.، محنه الموفثق 
إبساطة بكل هكاوا — حارجي صغعل كل يرفض 



أنعله لكن !لم الوحدة المرلك I الثقانة انموكة I سْ -كن ولم 
كبرتبعدما الأ انهم ابدأ لم وا؛ا اهمية. الأكثر ولا طفولتي، طوال يخوضها 

حٍنثدسدرت عنزيا، من حزءأ تشكل لكنت والأدب والفن وسقى الأن 
ذلكقل ولكم السبل• هذا م جهود س بذلاه ما على فدرهم حمح، لوالدي 

الموشاف.كان مع متواصل صراع في ابي أن وعيت قد كست بكثير 

لكنتوعده الوسط، والحلول التسويات قبول عن عاجزا بطبعه لكن 
بالروحيتحلى زراعا مهندسا لكن انه ايضا ذلك الى يضاف اعبري. مشكلته 
رجلاكيلك يكن ولم المجال. ^ا في روى صاحب كونه الى اصافان العلمية، 

صوابعلى ليس أو مخطئ الغير ان ظن فاذا صغانه. يختر أو بالصمت يلوذ 
يراجعيكن لم حق على هر أنه ممتعا لكن راذا ذلك. له يقول أن عليه لكن 

صر0.الجميع تام ولو حتى أنملة ثياس 

لطبعهلكن لما لأحد حسابا يودي أن عليه ليس الخاص القطاع في لكن لو 
يماحكلكن مكيا. الأمور ير نلا جماعي مجوناف في وعن نتاثج. مرن هدا 

الراسمالمطاة، الأراضي ساحة التعاوني، الظام : ياسبة كل في 
يكودعندما وحتى ثيء. لكل معارضته الفور علك، يدي لكن والرراعات* 

لجنةفررت فاذا الأكثرين. تبنتها التي للقراران الخضوع يرفض لكن حاصرأ 
لاختباريلغ هو لكن حاممرب ليمون أو برتقال تان ب غرس مثلا الوثاق 

الماسبالفصل هو الربيع ان اللجة اعتبرت واذا والمانغا. الأفندمح، الليمون 
زراعةالبلاد الى ادخل مرن وهو الخريف. نهاية يفضل هو لكن البءلاطا لزراعة 

مجهولةلكنت الأيام تلك ففي ٠، مستقبلية ١ بانها وصفها التي الثمرة الأفولك، 
الجديادةالثمرة هدم لاختبار جيدة ارض تخصيص عرة ولكنن عندنا، تقريبأ 
انعليك ما نيء لانجاز تعمل عندما  ١١ت لي يقول لكن محلها. غير في ندو 
عرنيدافع لكن وهو ٠ أ له عما يدافع أن ان للأنينبغي اذ حمايتك، توليه 

الأمان،لأسباب لمي كفرملأل. في آنذاك الوحياسان هما وثقل بسياج ملكيته 



حدم تاج النكرة لشيت ل حدا، صهلا كان الماج فوق القفز لأن 
...ذاتها

سصادأ اقل يكونوا لم الوثاق لأهل يروق هذا كل يكن لم 
الرغمفعلى للكلمة. الحقيقي بالمعز عداتية تكن لم العلاقات أن غير والدي. 

يتخاصمانكانا واذا هنالث., لكونهم سعداء اهالي كان الصراعات هاوْ كل مم. 
غاليةحول معهم متواغمين كانا ا انهالأ الفامحل بعض حول الأحرين ُع 

الأخريآنمحع فيحرصان كفرملأل، حياة في كليا يشاركان كانا الشاكل. 
كانذلك ومع الرجال. هده تعوز عندمِا احرى ترى حماية على اعيان وي

قللالزِارءين احد ان اذكر والآحرينه والدي ين وداتم صامت توتر لمة 
!عينها ان الكلمبهذ.ْ الوصاف مجلس في مداخلاته ي-ا.ا عديدة صنوان 

٠. ..ان لكم اتول أن ذللlثs مع لي اٍمحرا ولكر. زراعيا، محا ن،لء 
واحدا.زراعيا مهندسا الأ يضم لا مجلبم أن يعلون الجميع وكان 

تعبيرافضل وحدت نكون ند ة وحد من عنها ينجم وٌا الشاكات هذه 
علىسنة وثلاثي,. ارع انقضاء بعد الموت فراش على الأخيرة ابي ارادة في لها 

القرية،مقبرة في يرتاح ان في يرغب كان ت كفرملأل في والدتي ع اصتقراره 
انعلي كان الصغيرة. الوصاف شاحنة في رفاته تنقا ان يريد يكن لم ولكنه 

الوصافكان من أحد يرثيه أن أيضا يريد يكن ولم الخاصة. عريته اسعل 
أنالريبة المدق ونشاء التقليدية. بالصلموات الأكتفا، فقط علميهم يتعين الذيآت 
خصمهكان الذي لذاك مخصصة والدي لقبر المجاورة الأرض تهلعة تكون 
لانزالتعد ن كنا عندما ذلك امي لاحظت ولقد عديدة. صنوان محلرال الكبير 
أنالقبور حفاري س وطالبت، الدغن يايقاف نورا فامرت التربة، في الجنة 

يوافيهاعندما الخصمين بين هي ترنل. ند وهكذا ; ابعد مكان في نبرأ يحفررا 
..الأ>.

علىفقط يقتصر لم لأنه ْلفرلتي. كل وصم الزاع  JAالمناخ هذا 
١٧
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نفاقوجود الأولاد يلحظ ألا يتحل كان السكان تليلة فرية ممي الرائدين. 
كانو"جماذهم اهلي ص يم المد التوتر هذا ان جندا احس كنت، لكبار. اص 

كاناذا ءا اجهل يولم. ذلك وكان اترابي- *ع علاناتي على بونّرْ يلقي 
بائيةنح كانالوضع هدا نتائج لكن هذا، شعوري يقامبمونم عمري رفاق 

عندتتوثق كانّتج اض والبالحقول في ننغلمها كا التي فالالعاب، للجميع. 
وكنت،معزول. وحيد، باني اشعر فكنتج بالطبع. غيرنا وبيورّت، بيتنا باب 

وهدممنازلهم. داخل في عنل<هم، ٠ الأمور تجري كيف  ١١دائما اءل ات
بعز.وتنوثني تجرحني كانّتؤ الأهانارّءتح 

وهكذااهلي• فردية آخر الى ونتج س ايضا سرن الحوادمحث، بعمر^ كانت 
فيالشائعة وامراضهم يلغهم س يعالجون كانوا اصدقاني كل ان أعلم كنن 

نقصدهنكن لم نحءن اكننا الأمتار. مءت مئات بضع بعل على القرية صف ء ت م
والدايكان لزيارته. تحشي يالفضول فيما نهل رجلي فته اصع لم ! ا;ا-ا 

لهما.صديقة طبيبة تقطن حبتح كفرصفا المجاورة القرية الى أحدي يفضلان 
اعتمادس بد لا اليه وللوصول ببتنا، ص كيلومترات عدة بعد على بنتها يفع 

رنت،اليه، الذهاب، مشقة نتجشم كنا ذلك ومع الحقول، ص ٠ نادومية  ١١
الامتعجال.حالات في وحتى الحاجة 

المغبرحماري ظهر ص شطنح عدما انتابتني التي الصدمة جيدأ اذكر 
الدملطخ الأمام. الى وذني الأرض الى فقذفي بعاثق اصطدم الذي الفلريفح 
القريةاتجاه في تركم، واخذت احتضنتني التي اض الى فهررك وجهي، 

كفرمجلألتوهغ، منوافذ امام ذهابنا في مرونا اشق عند المجاورة. 
حيث،الفللمة، في الغارنة الحقول عبر الحتسث، محيرها والدتي، تابعت الخضاءة. 

كبيرارتاجا بعنف، قرعن، اخثرأ الليل. حلول بعد باجتيازها احل بخاطر لا 
انالقنديل ضوء على لاحفلتؤ حقل. نديل وبيدها فوعل الدكتورة فخرجسن، 

أنقبل I( ها نفجرحت، ؤ كيف ١١فورأ اءلتج فبالدم. مغطاة كان اض 
وضمدتفوعل الدكتورة عالجتني دم. هو الدم هذا كل ال لاحقا أدرل؛• 
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القادوبعم اللل، ص محاخر وقت في محزلنا الى بهدوء سدنا جرم، 
ذاتها.الخطرة 

كاث'لتي لاص حميمة صديقة الأصل، الروصة نوغل، الدكتورة كانت 
غمةر م تزورنا كانت والبرر'؛-؛^٧. الملفوف قوامه غداء الى ا-همانا تدعوها 
الحديثالى انع كن، «. الرومٍة باللنة ناطقة ٠ مهرة لتمضيه ثانيا زوجها 

مراراالمرددة وقصتها فوغل الل.لكورة شخصية ان م فنحرني ريري، مص 
فدأشخصا كان فوعل الدكورة إن القول وضغي كفر'لأل،. الى صولها وص 
يطلقونكانوا المعنقة عرمب ان تم يهوديا. زوجها يكن لم أولا عصريا. في 

ايعلى لقبا الرب، يطلق لم علمي، وبحب . ١٠غزالة الست » لقب عليها 
محيهلنا.في مؤاها شخعءب 

الأبيضالجيش في كضابهل خدم اوكرانتا صودورنكر ثانيا زوحها كان 
ةالأنفرقته صادرت ولقد البولغبمبة. الثورة خلال، دنيكتن بقيادة الأوكراني 

سويةكلها الحرب، امضيا الطيح. في لدكور١٥ ١ شهادة حازت حالما فوغل 
الغراموبادلها الأوكراني الخيال بالعنابط اليهودية الدكورة أغرت حتى 

نمتثيكوسلوفاكيا الى الزوجان هرب دينتكين، "جر هزيمة بعل قرانهما. فعقدا 
معيقعلن الشيخ هدا كان فرغل. الدكورة والد مصطحبين طبآى فلالى ابحرا 

يغفرلن فهو : نط فمه يفتح لم لكنه العيادة. خلف، تقع غرفة في وصهره ابنته 
غير١لشعرب على اليهود يطلقه ١سم ) غويم مآن ١لمتزرجة لابنته ١بد١ 

•( اليهودية 

توصهم،مان طين فلالى بقليل وصولها بعد فوغل الدكورة علمن، 
والمتقاعد.المكري الممرض صاحبه محن فاشترته للبيع، معروض كفرملأل 

مريرينحو انطارهم يوجهون الجميع كان الرد من القعلة هده نلب عؤ 
أنويرثمح، عديدون، عرب زبائن، الممرض لهذا كان (. غاف أنني ص ليتأكدوا 

الممرضاكشف، فعندما زوجته. عنيق كان العربي، الأفندي القريجط، جاره 



ماوصرعان لينتمم. المنامحمة الفرصة انمظر بل ثمة ببنحا يثبمط لم الخيانة صر 
ظهرْ.مرض من الممرض عند انتظام م يتعالح الاندي كان : هذه تونرت 

ولكنصار، وهكذا له. I( هينة ؤا جراحة اجراء بضرورة هذا اقنعه يوم ذات 
العمر.مدى رافقته حدية في مثنيا ظهره وجد المج من الأفندي استيقظ عندما 
وسافرعيادته يح الى سارع فقد حتميا يبدو كان اتمقامجا حثي الممرصن ولأن 
الشخصيالطبيب بعد ما في وصار جديا الطب درس هناك فرنسا. الى بحرا 

الغرب.لملك 

اتاءلولم الغمة، س حريا لأثوت مريري، ض المتناوم أنا، أكن لم 
نفلريم ثيء كل كان مها. الخيال نميس، يكون أن يمكن ماذا اطلأيا 

وراثعأ.حقيقيا 

كانوايوغل. الدكورة عيادة يقصدون المربح مءن كثير كان لراغ، ام 
امايضل بطلأية، لمنهم تتكلم ت، كاننهي للكلة. الحقيقي بالمعنى يعيدونها 

الخاميي المني التمرد فخلال الرائعة. ثجا-ممها ذلك الى اصف بالمبرية. تنطق 
توليي.منها ليهللبوا ايام عدة ير الجادين زبائنها بعض يصدها  ١٩٣٦

جسيمةلاحطار يتعرضون المسايرون اليهود كان الحقبة تلك، يي زوحانهم. 
رغمعلى اذى لأي نتعرض لم الدكتورة لكي الخرب. المتمر،دين كمائن يب ب

عءتحارحا ; وعثالها صورتها على الخرب من مؤنقها كان الخديدة. تنقلانها 
ذاتنعالح ان البرلشيفية الثورة حلال اصعلرت انها الز امرت ونن. المألوف، 

ظنتولقد اليهود. صد ييصرية حركات يي اشتركوا ند كانوا بيضا روما يوم 
عالجنهم.ولدليئط عون الى حاجة ني كانوا ٠ ; قولها تضف أن عليها أو 

المرأة.تلك عند امتثناتية ايضا، عي الأدبية، الصفات كان 
المكانص سايز الخيتين، والازرتم، انمعر الأشقر ثانيا زوجها، كان 

انه نفكل من يرغب كان الاندماجية. جهوده كل رغم علؤؤ الحلييأت 
الخانثالأوكراني الضابط هاز-ا لكي اليهود. للرواد الجماعي الممل نؤ اهم ي

عميقةبمرارة يشعره كان وذلك أ مقبولا يكن لم يهودي شعسح وسهل في 
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اغزالة ائت ، و ئانا كان ام- مثل روسا، الى حنينه عنده ويحمط 
اواصدقانهمااا-ي وغرادتهما شذوذهما م نبيهين حقا، غرمحض زوجض 

هذام كليا يدُجوا لم للاصلاح، تابلض غم فردين ت الأخرين الحمتمين 
منه.جزءا ذللث مع يشكون الذي الجديد المجتمع 

الخطأمن والدي• وصع وضوح بغر ادرك ْلفولم ٌن ُا مرحلة ض بدأت 
وعداأكثر. ض مخلفين كانا — الأحرين من مرقوصنن كانا انهما نقول ان 

اوالخجل بعاؤلمة الي يوم ان شانه من محا ؤلياته م يحمل يكن لم الاختلاف 
هذهوعي ان غير بهما• افاخر ان ومعي خي كان ربما الوا؛عا في الضغينة. 
عرفلكنني - الأمور عاي يسهل لم شديد، بطء الأ يحمل لم الن-ي الحقثقة، 

.. . العادين غير زوارنا شخصيات القمص، الموسيقى، كثيرة تعويضات 
برقامعلاقام كانت وايا درّة الم حدث نمهما ايما. العمل هناك وكان 

كانالأهمية. عديم يدو كان عداه ما ان لدرحة واحاذا متواصلا عملي كان 
كليا.عليه اركز ان وسعي في 



امحهمر الابن 

تلفقوين رائحة الزهرة اللمون اتين بعن موح الربيع تدوم عند 
قوقلطيفة وحقيقة الواطثة المناطق في ثقيالة العبير من بطبقة المزروعات 
خاصعالم — ها نفعلى منغلمة خضر، رطبة اللجمون وباتين المرتفعات. 

مناهم ومدرمة ملعب للولد فهي شتى. نكال وبأ متزعة بلهجان يحدثلئؤ 
لكنهاخصوصا، العمل عن البساتيءن فحيته فالناب المحدث  ١٠١آخر. 'مء أي 

الجماعيةالمزارع قفي الرغة. عنده ونوقفل حالة لكبة لديه نولد 
الأهواءالرياض ناوي الأخرين، نورن بعرف رد كل حث والكيبوتزان، 

اادفة.

كبرتوعنّدما الجسدي. العمل نبل عءن طفولتي في دائما يحدثتي ابي لكن 
ينكابالواقع ني ظل العماب م الموضوع، قي الخاص رأيي لفي كونت 

صوالدي خهلى على العري طري وانا -رن ولقد وجودي■ عض ص جزءأ 
الحمراءاكرية قلاع يفت اثاهدْ كن الفتق. حقل في تنهي لا التي الاثلأم 

التلةوكانت يدي. م احملها كنت الم الحبوب فيها يدزب أو نل سجرف 
تستريحكنا بالتعب اثعر كنت وعندما نهاية، بلا لي تظهر امامنا المنلمسهلة 

ونستمدالتجز، العمل لنقوم الوراء الى أبصارنا ندير كنا حينئذ الوقت؛ بعض 
\و\تيلانجاز قرانا 

اتولوكنت، بستاننا. في ليمرن ثجرة كل مع شخصية علاقة يقيم ام كان 
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حتى٠. بشرية كائنات كانت ئو كما أشجار يعامل إنه ٠ لفي 
ودمْبموئ ٠ المدمئة الشجرة ٠ مثل من اٍاء بعضها على أطلق أنه 

الطعم.حامضة نمارأ مطي لأنها  ١٠الحامضة الشجر٠ ٠ أو ارها، ن
مسجلااتها، ومميز نجرة كل أصل عمله ومذكرات حرانطه »ي يصف وكان 

كميةمعاملتها؛ طريفة حول يلاحظان هان.ا ويرنق نموها، أطوار كل بعناية 
أوتقليمها أو Jطعي٠ها كيفية ايضأ أو اليها، تحتاج كانت التي والمياه الأسدة 
معا،عملنا اياء م ذلك كل عرت يحدثني وكان اغمانها. بعض تشديس، 
بزراعةيوصي يمن ولم الميدانية. بالخبرة المْلرية ُزج أهمية على مشددأ 
هن|هان مقتنعا وكان بنفسه. يجربها ان بعد الأ المانغا او الكاليمنتين أو الأيوكا 

يغرمها.كيف مرق كان كما عنل.نا للتاقلم ُابلة الثمار 

صعوبةاكثر باعمال الي عهد عندما تع أو سنوات ثماني عمرى كان 
الىالحصان واكدن الكرم الى انزل كنت الربجع يدوم ومع بانجازها• امفل 

الأدنىالحد الى الثلم تهوية تخفيض سكته تتيح الذي ذاك —. الحرامحن، 
الممليكن م لثمنا! هذه الحراثة لخطرة لكن التربة. رطوبة حفظ وبالتالي 

ينتابنيفكان السكة، هذه تخطبا الم الاثلأم لقارُج، نديل بططء الأ يتقدم 
ابدأ.تنهي رن فالاياب الذهاب رتابة *ي آخر بعد ثلما الحراثة بان شعرر 

عليمةاليه واقدم الحصان امحقي كنن، الافهنار ساعة أحيرا نحت>ن كانت وعندما 
وامرب١( المفرا كاسرا ا مملوري لأتاول العربة استظل ثم الشوفان؛ مجرن 

الحرارةاص كنن، هذه حاتي وفي امي. لي اعدته الذي المحلى الشاي 
الخشخاشمن كاملة حقول وكانحه حديثا. المفلوحة التربة من الخاعدة 

ملهبةبالكرم، الحيطة البور الأراصي في الليل حلال انهرت ند المنثور 
نيها نفحول تستدير الفراشات ومئات شاسعة. متوقدة بشعلة المشهاو 

الىساعية حاعية حركة آي الأرض تلامس العصافير ورفرف، البزاؤ،، الضوء 
المملح.الى المكة رفعتها الي والديدان الحشرات من رزقها 

العبكان لذيذ، حدر يغمرني الونتح، بعض طوال حراك بلا هكذا ظللت، 
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إضع الم هذا م النهاية بنية امضم، ان وصص م وكان خفيفا، دوارأ لي سب 
سمكان لكه اللب. لب يالذي والحقرل، الكرم بمشهد ماخوذأ حاعدا 
منذللث وغثر ما، الحصان ومحقي والمهرض اللذيذ، الاصترخاء لهذا حد وضع 

وعاودتالمحراث حديد من كونت ثم نويأ. مجهودا نتطلب التي المشاطان 
ل؛رافض،١^١١. م احد يوجد يكن لم أنه ُع الضيق- اكلم م الضء تقيض 

فياليوم. ذلك في اربعة أو دونعات ثلاثة حرثت إن يهمه يكن لم والدي وان 
ابرموان ذاتي مع هذه الارادة معركة أخوض أن علي يتعيآث كان الواقع، 
الأرض.الى نرني يكان الذي الكل هذا على المغلمؤ على نادر اني لفي 

البيت.خلف الواقع الاسطل في طويلة ساعات امفي كن الشتاء ني 
النافرالمفف مءت المتقاطر الطر صرن الى مصغيا الأسمنت عتبة على اجلس 

مناخاتشيع خفيفة حرارة البهائم من يفوح الغلق الحيز هذا في اكاب. فرفا 
كنلكنني اضانيا، طعاما الحيوانات الى دانا اندم كنت والأمان. الهدوء من 

محءنفاخرجها العلف، الى والدي اضانها التي الخروب بقرون لنفي احتفظ 
الىوانا، امي اضطررنا، عاصف اء موفى الثرفان. في يدي ا غامالعلف 

نلعتحهودنا كل رغم وعلى الفخاري. القرميد لتتبين النيان طف لق ت
القسمانقاذ وامتشا بالحبال نوانا بكل تشبئنا القف. نمق قرابة العاصفة 

عنابي حدثي بمد ما في فليلا• الأ الشن ينام فلم الغربي م الاكر 
تنفذأن امي فاستطاشح المزرعة، عء■ غائب هو فيما سنوات عدة فجل هبت 

عملاالآثني»ن نحن انجزنا لقد ٠ ت نائلا واصاف بحبل. اتحربة الى بربطه السقف 
٠٠وحدها نيرا به نامت  ١٠٠مع بالمقارنة اولاد لعب هو عملنا لكن مماثلا، 

كانونم يدأ كان اكرية اولاد نظر ني السنة خلال أهمية الأكثر الحدث 
نتحولالثمار، فشر المخرفة المص انعة تلاطف عندما ( ديمبر ) الأول 
ونياض• اليمماشي انمثد محيرها ويغزو ضير برتقالي أصفر الى حيثي لونها 

ذيقالي انراف تحت المزارع في المقالة الترضيب فرق تستقر القطاف موسم 
تقولبوقد اعديه محلقة يتصدر الرجل هدا كان امهلوريتين. وقو.ة هيبة 
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لكنتمانع. بلا المقام سد لكنه فدا ال-انة، ملعونة صونة كزة في صدره 
بسرعةيحض الحضيض على المغرضات النابان المساء من فريقه عاملات 

جانبهنوالى الواحد. الحجم وذات حديئا النهلوفة البرمال حبان البرق 
حريرية.اوراق بالثمار يلقمن حبرة أنل فتيان خشبية مقاعد فرق حلت 
المادسةأو الخامسة في عراهقات — ٠ الجديدان ء فريق ،زلأم ويساعد 

ءتتم عيونهن لكث واذا اليدوية. أولثلث مهارة لاحراز يجهدن كن عثرة 
ةالمختلنفلراتهن ملاحظة ايضا معكا لكن فقد المحرفات برشاقة اعجاب 

صرايممللءت كن انهن واضحا ولكن آحرء الى ونت من الفرق ا ملك ٠ الى 
الهي.الشيم حلم غير احرى باحلأم 

الفارغةبالأنفاص آت؛ن اخرى، الى جعاية من يتنقلون الفريق حمالو لكن 
يقفون; الحمالين وصع من شانا ارسر النجارين وصع ولكن الملأنة. وناثلتن 

بمعونلكنوا مطرقتهم مءن صربات وببضع وثقيلة، طويلة طاولات أمام 
•Vقبضة شفاههم بجن دالما ويضعون رفقة، حثبية الواح من الأقفاص 
اُيراابعدد ُرم'ة نجار كل قيمة لكث الينا، بالنسبة الفولاذية. المسامير 

الجارينرئيس لكن الاجتماعي الملم هدا وفي بثقبه. اكها اميستهليع التي 
رصلوضع مريا مشابها وضعه وكان الاوز، المرية يحتل ُن هو 

المحركةالملأنة الأقفاص غهلا، مر يبه فد.وما يحمل لكن ه. نفالموصيات 
ال« معلمة  ١١عن واناقتها اعتدالها بنم رسمية شه بحركة العملية حاتما أمامه، 
•مها جدال 

والخمرناتوالمرصبات الصنفان _ المجتهدين العمال هؤلاء كل لكن 
تضححية آلة لكنها تماما، مرية كآلة يعملون والنجارون^ والحمالون 

يستجمعالموصيات رثيس ولكن الدفينة. والرغبات والعواطف بالاحاسس 
القطاعفهل وحلال الجنسين. من مراهقين يتوظيف ويدعمه ّنة كل فريقه 
الحياةص المهل وهذا واحرتم،. وقرية واخرى، مزرعة محن يتنقل الفريمح، كان 
بيتهم.ما في وثيقا ارتباطا اءه،.اؤها يرتبهل مستقلة جماعة منه جعل نر لكن 
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الفلاحين،ابما، لكن ولذا الغراب، الأهواء تشجع المتملة الحياة هذه ولكنت 
علانةاى يدعوا لا حتى وعيونهم آذانهم حيدأ يفتحون الفريق، قدوم عند 

لميانياء توحي لكث والعلامات العابرة فالنظرات ت تفوتهم حديدة غرامية 
اطلاقا'.اليها بمهون جدأ الحافظون اهلما يكن 

الوشافمكان بين المتمر التوتر ت المغير عالمنا في ثابت حر ١ عنصر 
التهودية•الزراعة المستوطنات بين ومخيماتهم نراهم تتوزع الذين والعرب 

َتمنة نل اي ، ١٩٢١العام في عربي هجوم ار دمرت قد كفرُلأل، لكنت 
العامفي العربي التعري خلال ثانية تتهدم ان ولكدن غيها. اهلي استقرار 
انالقول بش الهادئة الحقبات بعمحِا امشينا واذا بسنة. ولادتي بعد ، ١٩٢٩
ععبالأوتولكر بها فمت رحلة اذكر فيها. حدأ امينة هادئة تكن لم الحياة 

عني•لعالجة منوات، حس عمرتما ولكن ابيب، نز الى اورثلتم من والدتي 
مرتفعاتالى بعمق رانيا مقعدي، فوق القرفصاء حالت كلها الرحالة وخلال 

الارهابيجالية، ابو لوجود محتملة علامات لأ*كتثامحا محاولة في اليهودية 
اورمليم.طريق على ^ ١٠٥١نصب في ايتخصص الشهير، العربي 

مصدرالكن ؤ العكمِعلى بل كفرمجلأل في طارئة منكلة الأمن يكن ولم 
الحقول.في سا، كل الحرامة يقيمون فكانوا اليومي. القرية مكان كل لقلق 
القرىلانجاح اعمائه بعض يرمل الوشاف لكن خر ا الى وقى ومن 

اميلكنت صغيرأ مسدسا دائما يحما ابي ولكن للخطر. المعرضة المجاورة 
الُاءافي الأولى المرة ؛ كص في >_ يقع وكاد ابمأ• م استعماله تعن 
لكنقريب ليمون بستان من الحصان ظهر على عاندأ لكن عندما  ١٩٣٦
يكفلم ف١لخنب حقولما؛ في الري نظام تخريب عند الثانية والمرة يحرثه، 
الحاضوني الري. نظام لاصلاح ياتي من ليقتل كمن بل احدل الذتما بالضرر 

اقللكنرا القرية كان من آخرن عييين افرادأ لكن معافى. سليما ابي حرج 
منه.حظا 

كنالحقول. في بالحرامه انوم ايضا انا بيات عثرة الثالثة بلغت عندما 
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تحتاشكه المضة مزين ثفناّم ومحجر بعصا لحأ م الظلمة، م اجلس 
نامات.الإحدى م والدي، من هدية وم حزامي، 

مءنني م اتجمع كنت نمي، مع وحيدا تللث، الطويلة المهر ليالي حلال 
وهدممصيري،، ميد ني احكنت لاسقلالي وعيي معروفة غدمحت عاؤلمة 

ةالظلمحصت مشوهة. حركة ليلة ذات لاحفلت عندما تضعف لم الئقة 
فيهكذا فضاها الليالي من كم فنعل. يفقدني حاء الذي والدي على شرفت 
ابدأله اكشف لم وانا ذللث. معرفة علز يستحيل ؟ ادري أن درن ُ|ن جواري، 

رأيته.اني 

اليومية،حياتنا حلفية يشكل كان الذي الخفي التوتر هدا رغم عالي 
والعرباليهود كان أخر، الى وقت من تتفجر كانت التي الدامية والأحداث 

ويقيمونوق،، الني او الحقول في يوميا يلتقون كانوا متجاورين. يعيشون 
ففيهحديدا. مفصلا ليرم ١  ٩٣٦العام وجاء ذاتها. من نتعدى علاقات 
واعمالالاغتيالات من لة لبالعربي « المرد » أو I( الأحداث » اندلعت 

اسماءتعرف المحاصرة اليهودية القرى من قرية كل كانت التخرب. 
متنانمةنوقعات بستشف كان الرانيين محادثات حلال ومن ضحاياها، 

بالمةحطرة الحياة كانت كم كان اي تذكير الواجب من يزال ألا داكنة. 
الحكومةالاة لامبظل في المقلم العربي للعنف المثص؛ن اليهود الى 

ا(ّللمود )I ستعد ان علينا .تبن انه تقول امي اذكر زك ما ؟ الريْلانية 
القديمةالألمانية بندثيثه امتخدام على يدربها حتى والدي، عالي الختا وثل 

مدمكانت التبان. قش تحت محلور حشي صندوق في ة المخبا ٠، زوزر ا ا
الوشاف،في الملاح مخبأ مثل ذلك في مثلها نرعية، غير « الماوزر  ١٠

اكتشافها.عند جن للمعرض صاحبها وكان الجديد؛ الئر جدار ني المحفور 
بها.لحا متسالليل حلال ليحرص التان من يخرجها ابي كان ذلك ومع 

علىفيها• للخوف اثر اي قهل اكتنف لم الكثيبة الكبار لهجة رغم على 
العزم والى بالنفس ثقة الى بالحري ينير منها التقاطه اسطمى ما : العكس 
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نهولأءالموشاف؛ عائلات وباقي اعلي ين كاملا التوافق كان ميدانيا بمل• 
وبعدانمغر. مجن فريهم يموا لمد _ _الاوعام اورمحم نتعد لم العتاة الرجال 
حصبةاراصن الى بالمالاريا موبوءة منهلعة حولوا المضني العمل مجن صنوان 

بنيانواعادوا المر وحالعوا المحتد حنيري يمنعوا ان رفضوا وعم ومنتجة• 
فيحقوقه حول شك منهم ايا يساور ولم شتتا يخشون يكونوا لم حياتهم• 
يستعملها.كان التي الأرض 

تكنلم الأرض. عدْ مع الماثل ار احيرأ انمناف بها انتهى اص حتى 
روحيرباط باي تشر تكن ولم اللأي. الى وصولها عند تيء في صهيوية 

فدابي كان التي ) بالاشتراكية لامالية بالحري كانت بل اصراتيل. بأرض 
حياتهامتعللبات لكن الحياة. يقدس اليدوي العمل إن تمول التي ( اءتئها 
ضرورةوأيضا عليها، تحبش التي الأرض هذء تثمير صرورة تحي جملتها اليومية 
•منها جزءأ نين الر على الأرض هن.ه غدت ّمح1 بعا.الحاجة، ونت عنها الد-فاع 

اعليعند طيعيا شيثا المساواة قدم على العرب عع انمايص فكرة كانت 
متزمتينيكونوا لم هولا، عند الوطني الفخر رغم وعلى القرية• مكان وباقي 

بالعميق اقتناع على اعلي وكان الأحرين. من اقفل أنهم قط يعتقدوا ولم 
انوالعرب اليهود ومع في وان البلاد، مكان من بصمتهم الحموؤ، كل للعرب 

كللهم كان وحدهم اليهود بان اقتناعأ اقل يكونوا لم لكنهم يتعايشوا• 
حتىمنها، يخرجهم ان امكانه في احد ولا ثيء لا وان البلاد، على الحقوق، 
العنف.أشكال مءن آخر شكل أي أو الارهاب 

ايصد ميعة سكون المرية ان احلم احال-ن اني العلمولية استيهاماتي دن 
حربمن الرمة الأولى الستة الأشهر خلال، بعد، ما في ءرني• عجوم 

اموأحصول حال في حتى العدو، تقدم ان لنمي اقول كنت، الاستقلال، 
ايضأ،بكثير ذللن، وبعد القرية• مدخل عنان يصل ّون، للجيش، الاحتمالات 

يغمرنيكان قرفة، تالي كنت فيما المنة، الأيام حرب حلال  ١٩٦٧المام في 
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عنعاجز العدو ان الثعور داثما راودني اخرى، بكلمات نمه، الأتتناع هذا 
قوانابكل ؛ها يطق والتي حنا تعلكها التي فالأرض زراعته• زى احتراق 

انعائكا، •ع نمش ومها مها، وبستان وواد عرممع كل ونرمحا الجدية 
ماردفمثل الروحية• ل الجسدية النوة اعتي لا زة؛ مصدر عي كهذه ارصا 

منضئا' هرقل عع صراعه م يستمد كان الذي انتيه اJو١اسة الم؛تولوجيا 
قوتا.مصدر هي الأرض *كزا بالأرض، اتصاله 

صداليهود على حكرأ لبت العداوة ان اقهم بدأت اكبر اخذت عندما 
اثرالفلا٠رة وعت ايضأ هتا بعض. مع بعضهم باليهود تتحكم *ي بل العرب 

الصراعض ميزت لكني الموثاف. محكان وباقي اعلي محن العميقة الخلاقات 
حولالمالونة الخلافات كيرأ تتجاوز التي المرارة بعض اليهودي — اليهودي 
بحايمنمعلق المسالة كانت المرة فهذه الزراعة. وٌلراثق الوامم 

تلناطى على اغتل الذي امحّ، الاشتراكي القائد ارلوزوردف، 
المابايحزب عتر من احرين يهود الى الجريمة محذه عزيت ولقد ابجب• 

اسمالأولى للمرة سعت الأثناء -طك وقي البلر. الانراكي انمهيوني 
قيالماباي وحزبه غوريون لض كخصم عندنا يتردد جابوتينكي زائيف 

ادّلوزرلإروف•بمصرع جابومحغسكي محازبو اتهم ولقد المهيوني• الجانب 
حابوتينكي،انصار من يكن لم محخهله. فرط من اللون مخْلوف ابي كان 

انولكن الوثاق. كان باقي مثل الماباي في عضوأ كان العكس على بل 
يكنولم يحمله. لا امر فذاك بعضا بعضهم اتهام درجة باليهود الأمر يصل 

لاغتيالهم يل. امجتات كي جابوتينمجحازبي ان يتمور ان يتهليع كذ.للث 
الىينتمون كانوا ولو حتى واللامع، الشاب اليهودي القاثد هن.ا ارلوزوروف، 

الماباياشراكيو يقدم ان بالفعل مريضا اوقعه مما وكان مناوئة. محياصة جهة 
غاباتهماجل من اليهود بين الضغينة هكذا باذرين كهذه، تهمة اطلاق على 

٠ف^حساب الساسية 

منوات.محلوال تتفاعل ظلت بل الجمة، تلك في الرف على القضية توضع لم 
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محازضعلى غفلهم وصبوا زععاثهم حول صنوفهم ال-اباي اعضاء رص 
اانت1كالحقد وهدا الائتراكة. اص م الظر ياعادة المطاف جابوتنكي 

بالحرم٠ المنثقرن ٠ رشق البلاد. ني اليهودي الشعب شرائح كل في نفثي 
•••ص م غم وبانمهثوض الهودي الشعب وباعداء بالمجرص ووصفوا 
كفرملأل.كان حفيظة الأهواء هده تنير ان وطبيعي 

فاجع.كانت مهما المدام يحانون الذين الرجال نوع من ابي يكن لم 
;ئيء كل من المن مقدما مبدأ اليه بالمة كان المرة، هده الرهان، ان على 

كتانهعمق حتى يجرحه كال آخر• ميء اتما نتل بهردى *وص بأنه مجاهرته 
فرذلوحولها. أحل رب تناضل بكليتها الجماعلن فيما التقاتل على يهود يقدم ان 

الجهةضد الجريمة حول الماباي ادعاء يستخدمون كانوا الذين اولثلث بمفانة 
اهلياعتبر •توثعان: التيجة وكاث الوعي. بفقدان واتهمهم المقابلة الميامية 

ممتالكراهية وظلت الشائن. العمل بهم فالصق كي جابوتينُ،حازّني من 
كفرملأل.جو الزمن من مرة 

فياتم، اياروت•، في النار الهت التي الشرارة ارلوزوروف قضية كات 
غارثينالوثاق كان كان هدوءا الاكم الحقان في المياّية. الأهواء 

حدانمي الى التزموا ١  ٩٣٦اضهلرابات انناء وفي المياسة. في آذانهم حتى 
كاتمراهقتي وخلال الماحة. في تناضل كاث التي المتوعة الحركات 

م-ومجموعة والانثفاق والصهيونية الاشتراكية حول تدور اإجل.الأرت 
المياَيةالأحداث كات الجماعة. ولاء لكب تتسابق كان التي التيارات 

وضعينتهي لا الذتما الحث بساط على ويطرح للتحليل، تخضع اورربا في 
باكبريتابعون الناس وكان القديمة. القارة في والكيرة الصغيرة اليهودية الجماعات 

الصباحصاعات حتى ويتحدثون الوفياتي، الاتحاد في الوضع ممكن انتباه 
اممهستالين على والداي يطلق لم ) متار وص الرلشيفية ص الأولى 

تمحالقرية كان (. ٠ الجيورجمي الجلف ٠ ب يلقبونه كانوا بل الحقيقي 
اكريةاولاد غرار وعلى الأشياء وبطبيعة والمانشات٠ والاراء بالأفكار 



الذيالأمر الجدالأت، هذه م أبما  L1مشاركا وحدتي والمدنمن، المناعين 
الأخرين.مثل الاكر صباي منذ التزم جعلي 

نعلتان ما ولثمتم. لي والدي صنعه بداُض، خوان مهلبخنا لي كان 
احدىعلى رصوعة الالجريدة امنح اليه الجلوس اعتدت حتى القراءة 
طعامتعل والدتي كانت وعندما والدي. بتد ابما هي الممنوعة الكبار كرامي 

الماصالعف ض _ اذم ما على _ تحث مقالات لها انأ كنت اء الم
وعنايازبة صعود عن والممليقات الأخبار اثرأ كنت اليهود. على نتائجه وفي 

ارضص يهود فيها تطوع الم الحرب هده — امبانيا م الأهلية الحرب 
اليهودالح١رتين عولأء اتخيل كنت الدولية. الألوية عع ليحاربوا اصرانيل 

لونيع• الن.ين لليهود أبي انتقادات محتقرأ الطفولية، البطولة أحلام الى وانقيادهم 
٠.الاخرين لقفايا 

ركبند المخترع ميكايل عمي كان — ؛الراديو ايفا تردنا الأنمار كانت 
شكلعلى هوائي يرينها كرة علة ثكل يتخذ لجهاز حمريا نموذجا لنا 

صواحدا جهازنا كان الزمان ذللي في القناني. بفتاحة يذكر مجلوف شريط 
كلمن ياتون الناس فكان نعلقة، الفي جدأ المادرة اللأملكية الألتقاحل اجهزة 
عادنادرة. بالحري كان المارة الأحبار إكأن ومماعه. به للاعجاب محكان 

واخارالحبشة. الايطاليون وغزا المار سلقة احتلال الى المازيون 
الىالما صت ثم  ٠٠لخمامدينة اورشليم ، (( يهوذا امد و هيلامميلامي، 

(اكلأس ) ١  ٩٣٨( مارس ر آذار ١ ١ *ي النازي الانقلاب بعد الرايخ 
والعدوان،الخطر من حوا يرشح كله العالم كان تنيكوّلوفاكيا. واحتجت، 

حقيقي.دائما ولكنه نهمّه يمكن لا جوا 

الفصول-واتر مع شاب الحياة كان القرية في الأولاد غالبية الى بالمبة 
دائمادرِة اليولي العام الميل يكن لم كهذا جو وفي الزارع. واعمال 
نوت،تلميدا يوما اكن لم لأني خصوصا "ُلي الأُر *ذا ويّطجمح، الأولثان. 

درامتهاتتابع ان شقيقتي على ان يقولان والداي كان مجا وغالبا المرمط. 
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يتكونراح ولكن الكسول، ;الولد اتهام الى الأم بها بمل تم موموبة. لأذها 
المزريةم ماظل ; مستملي حول ينهما صمني توافق عءث انطباع عندي 
والدي.مع لنمل 

تلليسه دخلت سنة، عشرة ثلاث عمري وكان ، ١٩٤١العام يي لكني 
المدةالقرى من الأولاد تقل بمليثة يحانلة مغر ماعة بعد على الوانع أيب 

سرأاجتاز ان اذا واسطع — الصباح ض باكرا اصل كنت، دبة. العن 
اللبمجن الباص محونف، يفصل الذي الكيلومجتر ونصف الكيلومجر الأقدام على 

احبكنت، امجثولة آخر انتهاء وعند الشاطئ. مجن بعيدا لبى غاوولأ، شارع في، 
كايةوحتى القلاقل، فاشتري الكرمجل؛ سوق في او بمالأل مجوق في التسكع 

محادثةلجري حدتي لرؤية اذهب، كّتج ثم نمنها. معي يتوفر عندما ليمرناصة 
العائلةافراد باقي جلب في، لأم، جدي ا"ءءّأ نجح  ١٩٢٠العام فم، ردية• 
لممجيريام، جدتي م ارمحلة، تاركا فرات، ببضع ذلك بعد ترفي، لكنه باكو، 
تحدثنيكاث لدا ؤ البلاد ني نة ّعثرة خمس مكوثها رغم على، المرية تتعلم 

رفيالوليد، مهنة تعلمت حيت بتروغراد في حياتها نمة لي فتروي بالروسة، 
خلالعائلتها الجان حث باكو وفي، مجارستها، حيث ليتقوسلث — بريس 

والرابعةاكالأة ص الزرعة الى ادراجي اعود ركنت الأولتم،. العالية الحري، 
اذاحتى الحقل، لأعمال هرة، الوكيلك نهاري، بقية واكرس الظهر بعد 

فروضي.'ممابة الى انطل مها }ف 

المنوفانتهاء بعد السماء. خيران من نوعا نفلري، في اسّبح، تل كاث 
لهاحصر لا الم الروائح ط القوفة، الأسواق في الطل اس كن 

طازجاالخارج الخبز ورائحة والكباب، الثشليك دخان ; مها البعثة 
فيالساترين الماس تصيض يمكن كان يالأفاويه. المحلثبة السبانخ وفطائر الفرن 
واوككالبار مشتريات تبهنع المتعجلين اوكالئأ فثتين، الى الأسواق هذه 

واللحومالأسماك معروضات أو والفاكهة ار الختناكوام ين، المتسكعين 
منبنغم يهللقونه المعسول، الياعة كلام مماعي ولدتم، السمانة. أو والفراريج 
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ينتجونلا داموا غما وصلوكهم. حياتهم نمط عن اءل اتت، كنتلحينهم، 
وس— الحياة م يفعلوا أن اّطاءتهم م فماذا الم-قال، أو المل أو انطاطا 

؟_ أيزاتون 

طويلةنزه وامضي الشاطئ ا)ى انزل ; المسيرة ابدل كفت، الطر ايام وفي 
بمفقوكان الرمال. على فالمكرة المرتدة والأمواج الثملة الغوم رانة *م 
حدعلى ٠ الطيبة العائلات ١) من __ اْلي اصدقاء لزيارة اتوجه ان ^١٧ لي 

الرسةفي ارنبطت، ولقد ومممفين. متعلمين انامحا ؛، JiJjjعانية امي، تجير 
اكتثغن،حلالهم ثُن ومنطقتها، ابيب، تل س وبنات صبيان مع مدانات 

أوبالموامم المعلقة وبافكاره والدي باحبار ابدأ يسمعوا لم ; مذهلا نيئا 
القائمةالصراعات عن ثيء كل يجهلون كانوا الثولشيفية. الثورة او الاميجة 

يكونوالم أنهم ذللن س والأسوأ — كغرملأل، عائلات وماتر الدي وص 
الصبيانس موقفهم مثل جدأ، يئل بمني موثقهم كان اهمية. اي فيها يجدون 

 cالوافدالى وارنر البنات اغازل كنت، يولأء الصف في رفاقي مع الآخري
بناتخاص بنوع يقصده فند3، وهي للمدرصة، المجاورة البناية في الفتوحة 

اللذة.طالي من الانكليز والجنود امحب تل هوى 

مكاناالمطر، وجهات كل من جديدا عالما الز بالسمة ب، ابيتل ت، كان
فيغالبا اكابدها كنتح المي الأنفعالية والمجاوزات الغضب، محوران فيه انمي 

اعدلم تجل• حل عني ازيح كان لو كما ميا، جسديا المغتتر كان تريني. 
المحولمن نوع كان انفعالاتي. لميطرة حاصعا او محييي توتر تحت، رازحا 

كنت،اختمار، في نماما. معناه افهم لم وإن اعيه وكنتا داخلي، في يحدنمذ 
المح•ص اقرب أني اص 

كانواالأحرين فان نظري في سعيدة الأولى الليسه محنوات ت، كاناذا 
٠صربات ٠ كان ١ ٩ ٤ • ففي . متتامنفي بحمر المرحلة تللئ، يمنرن 

الجيوبولمتيكيالمشكل كل وبالمالي اوروبا حارطة عب على رأسا تقلب ءتلمّ 
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المشرق،بلدان تحو المتجهة المرة ا زنزان : التتابعةالعسكرية 
امامهم•بغالا يرثون الوناض س طوابجر وحتى والموزيلاندمحن، الأسترالمن 

الجنرالفودهم الحرة، بولوبا جنود مرور أمحب تل م شوهد  ١٩٤٢ولي 
منبدلا أحان—ا وكنا والأولاد. الزوجات ألاف ويعهم اندرز نلأيلأو 

الولوباتلنثاهد الثاؤلئ نحو وتركض نتسكع المدرمة الى الذهاب 
الجنودمع مرات عدة محاربنا أنتا حتى اغواهنا. نغرنا وقد الشقراوات 

وحدةوحلمت خيالة. او حقيقية امئة، ليمضادة إهانة بعد الشبان البولونسن 
يدعونالوثاق أهل وكان القرية، مدخل من بعيدأ ليس الوفن، بعض بولونية 
ريمعبانتْلام. في يزورنا الضباط احد وكان منازلهم. الى الشباب الجود 

ميحلو كان ! والدي وبين بيته ود تكانت التي العلاقات تحديد عالي 
الثلاثةكان لزيارتا ياتي كان عندما عينيه. في حظوة لقيا ايفا رهما اعينهما، 

يخرحانووالدي الضابعل كان ثم الشاي. اقداح يرشفون وعم معلولأ يتجادلون 
المحملب.لضليع الحوش الى 

تقديرا.الأكثر هم واليوزيلانديون الأستراليون كان الحليفة القوات بين من 
اجتازواعندما الأولى، العالية الحرب منذ يخكرونهم يزالون لا الاس كان 

هموها ومجدو. سع وبثر غزة في الارالئ. ليحاربوا الخيل على ميناء صحراء 
الاود•ما اقكا حرب في لتشاركوا الأخر العالم ؤلرف من يعودون النوم 

الصحراءفي فاصلة معارك حوضهم بعد عاذونية في يعودون كانوا وعندما 
كبيرعدد كان اليهودية. والقرى والمدن البلدات في غالبا يتوقفون كان الغربية 
ومواشيهممراسهم على يتحسرون وكانوا بلادهم في المزارعين من منهم 

بالأرض.اتصالهم حاجة لتلبية عندنا عملا بمللبون كانوا ما غالبا ولدا الخاصة. 
أحدهمأن حتى الجنود، هؤلاء بعض عع حقيقية صداقة روابط عقدنا ولقد 
مقتنعاكنت  ٠٠كيوي ٠ امم العائلة في عليه اءللقنا عندنا. مجاذوتيته يفضي كان 

النيونمحلاندمحنكل أن فيه علمت يوم حاء ان الى الحقيقي اسمه هو هدا أن 
اولهجتنالحادة النيرزيلاندية لهجته تكن ولم اللقب. هذا عليهم يطلق 
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تحتأنشئت وطنية كرية ع وحدة من -جزءأ اليهودية الشرطة هد0 كانت 
عنالدناع واحد آن لي مككة وكانت العربي. التمرد اثر على بريهلان؛ة مرانة 
العراق.بترول شركة انبوب شل الربملانية التجهيزات وعن اليهودية القرى 

الهاغانارحال لتدريب ممازة تسلية السلاح حمل على المدربون رجالها كان 
الهاغانا.تعود التي التجهيزات وامتخدام 

معلوماتوحينما اعضاء لمن الخفيفة الايحة ال امتعالى بالاضانة 
كلني المنهكة نقطع كا الجدي. العراك على وعودوا طوبوغرانية 
اتلبينة ونتقمى التلال، لق ونتواليهودية، العريية الارى نرود الاتجاهات، 

انماوبما الأرضية التضاريس كل الى غيبا نتعرف حتى واد، واصغر مياه مجرى 
بالملوحةالمعروف الاشاران عمود نستخدم كنا مجي،وانيا، راديو نمللث نكن لم 

ناديلربواطة الهار اثناء ني المغيرة الرايات بوماطة ا( مورس  ١١وابجدية 
غنمهاالتي انميمة س حز، علين فلالى ووصل الليل. اتتاء في للوكس« ا »

انن أ-اح U الشماليان، افرقيا في الايطالبة الأوان من وأقل ارئيبالد الجنرال 
احاديثانتظام في الدرب يتخلل وكان الأيهلالي. الاثارة نفنام ني نتخمص 

مجرىتطوران آخر حول او مختلفة مواضيع حول خراء يلقيها تعليمة 
استخداممثل مواضيع في مكتف تدريب لتلفي احيانا ارمحل وكنت الحرب؟ 

كثيف.،بتشاحل الحفية نللح. تميزت ولخي. , متنوعة نحة اّاو الميداني التلفون 
إذمحيرها مواحهة ني واحدة حزمة اليهودية الجاعة فيها ونفت حقبة وهي 

لكنهاِّيتلرتها، عن خارجة قوية بعوامل مرهون متقبلها أن تماما تعي كانت 
التاحة.الوار بكاط البقاء أجل من الصراع على العزم عانية كان 

دراّتيانهي واكاد سنة عثرة سع صري . ١٩٤٥( يونيو ) حزيران 
اوروبافي ملجاه. في هتلر ادولف مات التاريخ هدا محن شهر قبل الثانرية. 

لكننيالخراب. شفا على اليابانية الأمبراطورية تقف آسيا في الحرب. انتهن، 
مم■بدلأ العكس على نهايتها. على تشرف ورمة كبيرة حقبة ان اشعر لا 

أنلو كما النقم. الحصر مءن بنوع جميعنا نحى المتتفلزين والانفراج الفرح 
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الحرب،مئة واجلت، برذث ند اليهودي المجتمع مزك التي المشاكل كل 
ينالصراعات هاك ذلك الى بقوة. مجيئا بالمودة الأن توشك عي وها 

ملطاتصد موثتا الطي والصراع لها؛ حلا تجد لم التي والخرب، الهول 
مناواج؛ن اليهود من الألونر مئات ; اليوم المستجدة والمشكالة الانتداب؛ 
امتعدتا كنويتما امراتيل. ارض الى الدخول حق والختومحلين الجازر 
كنتمكتفة كرية ع تنثئة على الحصول أجل مجن طويلة مدة فريم لمغادرة 
يطرقمجن ولمة محيحدث؛ ء محي فثمة مجهم حدث محداهمة الجو في امتشق 
اواُج.
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الهاغاناصفوف في 

محنس الناجتن ّوى يكونوا لم الياص عزم بكل اياب الطارنون اولثلث 
الحربخلال الانكليز ان يجهل من يلس الاورومحة• التهودية الجماعات 

ملجاهمطتن، نلدخول من الهود الهارمحن لمنع الاحتياطات كل اخذوا 
كوتاعن انملة ند يعدوا لم العرب اغاظة من غلختجهم الأوحد. الاختر 

هدهنتائج وكانت . ١٩٣٩للعام الأبيض الكتاب في المحددة المهاجرين 
الذينوالأولاد، اء والمالرحال يمتان مكتظة مفن ت ناجعة التمدية يامة ال

الحرب،وسئل في الحر في كانت الجماعية، الابادة من الهرب امتْلاعوا 
من*ارمحن يهوديا وخمول ائة ّبعوكان يتقبلها. مرقا ايجاد عن عاجزة 
فيطوربجد اغرقها الم ستروما اuخرة مش على >نا حتفهم لاقوا ند رومانيا 
المنيامدت على يهودي( راكب مائتا ولقي التركا• الشواطئ ذالة الجم عرض 

فينجحوا اخرون لاجثون واوقف مُّرْ■ بحر ني ه نفالمحير سلفادور 
الىينقلوا اّرامحل، ارض ني دالرسو اابمّيطاني ايمّي الحصار خرقا 

اخرجتولقد نرس. جزيرة في نم موريس جزيرة في الاعتقال معكرات 
البريطانيةالشرطة قاوموا الذين الناس الأف ابيب تل شوارع الى ستروما ماصاة 
ركابإبعاد آ المنتدبة ر المالطات ثررت وعندمجا متظاهرين. توقيف حاولت عندما 

القيالحمر غمر ا-رامحل ارض في رمتا اللتين اتلاشلث و يارئا المعينتين 
تتبعكانها الخارج من للناظر ندو الحياة كانت اليهودية. الجماعة والضغينة 

٣٩



نمطم يكمرت كان العجز، ياص يغذيه مكتوما، سخطا لكن السوي• مجراها 
اليومية,الحياة 

—! أّكثرمم وما س المازي الجحيم من اJاحون يعيشها ماصاة كل كانت 
منفلماتاحدى، وكانت الانكليز. ازاء التصرف كيفية البحث بساط على تطرح 

مندالمسألة حت ند شترن، مجموعة أو اللاحي الصّلابة، الثديية المقاومة 
ولااللاجض، اثنهاد ص مزوش الأكلز كان الها نالمة الحرب. بداية 

الايرغونة منقلوكانت ازية, J١اّنيا صد يحاربون كوثهم ذنبهم من يخفف 
مناحي—مويقردما العدد ناحية من أهمّية أكثر وهي المقاومة، لأيومي نزاعاي 

كفةمالت عدما ، ١٩٤٣نهاية في ولكن البداية. في غيفلها كفلت ند بيغن، 
اسالتمرد اعة ان ايضا هي الأرغون ثررت الحلفا،، حاب الى انمر 

حراثدووزعت الجدران، على كالمطر تنبت المناشير فشوهدت دفن. قد 
موثقهعلى ظل قفل. يتوف الأكثرية حزب اما الثورة. الى الشعب تدعو ّرية 

علىالعفلمى لبريطانيا حليفا الحرب امتمرن طان ه نفاعسار اي الماس، 
بمءن اياحون لمها يينع والتي نمهيونية الماهفّة ياّتها 'محرغم 

الكفاحيقولان كاه والمرن الأرغون لكن الأوروبية. اليهودية المجموعات 
بالفعل.القول ويقران لح ال

احررنا غيالمقلمتين هاتين الى ينتمون العتللأب بعّض كان مدرمتتا في 
الاعلألأتكل نقرأ كنا الأكثرتم،. المركب الجيش الهاغانا، iيصمف يناضلون 

يدافعمنا كل وكان المقاومة، حركات تصدرها التي الدعائية والمشورات 
تصرفاتعلى كار اطلاع على وكا الأفضل. يعترها التي القضية عن باندفاع 

هداوفوق كراهية. الى تتحول الانكليز صد العداوة فبدأت الأنتداببة، الملطان 
الحانةاليهودية الوكالة باوامر نتقيد رال لا بامية الالأحزاب كانت الهيجان 

صدشترن وفريق الايرغون مار نشهد كيف ولك>ث والتعاون. الاعتدال على 
؟ومبادرتهما شجاعتهما على نحيهما ان دون من الانكليز 

مكتوفيالبقاء صعوبة ازدادت  ١٩٤٤( نوفمبر ) الثاني تثرين من ابتداء 

٤•



علىلشترن عميلان اندم الشهر مدا من السادس في الأحداث. امام الأيدي 
كشرونكان الذي القاهرة في المقيم البريطاني الوزير موين، اللورد اغتال 

الاغتيالبع الهود. والاحبءن اللاجئين صد التشدد لمياصة كنلهم يعتروه 
والشترنالايرغون علاء صد الهاغانا بها قامت حقيقية اصطياد الية ع

اللأيحوليات في سبقى مطاردة لية عفي البريطانية، الشرطة الى لتسليمهم 
ذلكومع داخلي. في انفجر كنت جهتي من ٠. نمل ٠ مصعللح تحت 

اليهوديةالوكالة اجراءات ونقهت الشجعان بهؤلاء إعجابي احفاء في نجحت 
الشاميناولثك توقيف أن والحقيقة البريطانيين. صد حديدة اغتيالأت كدارك 

فذلكالانكليزي ايدي الى يسلما ان ولكن ُمرين، ؛المري لي بدئا وعقابهم 
نيتلك ؟ سلموم او باخرتهم يشرا ان ليهود يسمح كيف ! اقبله لم ما 

فيه.أنارك ان أرمي أكن لم وعار حقيقية، جريمة نظري 
تياريقبل ولم بالفعل. الحرب نهاية الى اي اثهرأ، ا القمل ٠ عمالية دامت 

معالأمور كوبة باكفاوض الاممرية، يشكل الذي المهيوني، الوسهل 
المفاوضةوبتتيجة اكازين. وامتلأم هتلر مؤمن بعد الأ المتمردة القلمان 

تنمسيقعلى أخرى، جهة من والهاغانا جهة، من وشترن الايرغون اتفق 
صغهلها،مجن تزيد بدأت ند يهودية دولة يانث-اء الهنالبات وكان أعمّالهما. 

تحديدالى والمندية الأبيض الكتاب من المستوحاة البريطانية، المياسة فادن 
المرةهده نادتها عكرية عمليات سارارة الى محدد، عدد وفق اليهود صعود 

كامل.وبتتسيق معا المقاومة حركات كل 

ّريتيءريب لائباع استعد رحت باكهديدات الثقل الجو هدا مثل في 
مترناخذ.ت متوقعة غير أحداث أن سعور وراودني الهاغانا. في فرقة كرئيس 

نشيطا.دورأ فيها سالعب واني الأفق في 
عليوكان القب. صحراء حدود على روحاما، كيبوتر في الدرب اقيم 
المركزنقبا، كسوتز حتى ركاب ثاحّة اولأ آخذ ان هاك الى للدuب 
فريةفي فانزل غزة، اتجاه في عربية شاحنة في الصعود نم ايهنا، هر المعزل 



رجاللعدة العدائية الأiفلار تحت العلريق جانب الى وانتظر العربية برير 
كانالشارع. م المارين س وغريم المقاهي احد م طاولة حول تحلقن 

ذللنفي والعرب اليهود يحلها كان التي العقدة العصا هده ٠، نوتُ بيدي 
لمبخءلرها شهور الالمكان هدا »ي وحتى ذلك، عع النفس. عن للدفاع العهد 
اذاالأ يهودي، اني افتخاري بل الجا'ش رباطة ض ُا هو نرتي يكن 

ولكنالخطر. على منيعون بانهم الشباب شعور عن ناجة العاطفية هده كاث 
ُرتان الكيبوتز شاحنة لثن، وما تيء، يحدمئ، لم المهدد الجو رغم على 

داخذض•

المكاناي ما، نوعا الخالم نهاية بعثابة روحاما كيبوتز كان الأثناء تللنأ في 
الخامفي اس فد الصغير التحد هذا كان تختله. يمكن الذي وحشة الأكثر 
في. ١٩٢١اصطراباين، حلال الرب حرفه آخر كيبوتز ركام فوقا  ١٩٤٤

انهابعيد من يملن ند الصخرية الرمءاان، بعض تتخللها غراء، جدباء ارض 
والحفرلبالاغراس المحاطة البشعة الحقيرة البيوت بعض تقوم تلال، 

فييوفر كان الزراعة على كثيرأ يشجع لا الذي المكان لكن المحروثة. 
JAيقترب ان انفكل الري. الخكري للتدريب مثالية ظروفا المقابل 

الذيالخيار من حابة ب وجوده عن ينم كان بالشاحنة، او باليارة الكييوتز، 
لتخبثةالوقتح مجن بعتع عّح يالذي الأمر كيلومترات، عدة بعد مجن رويته يمكن 

الميولمجاري احد في الحاجة عند والاختباء المرعية، غير ٠ الأملحة 
بالتلال.الحيعلة 

الانطباعيعطون مكانه وكان عمرانه، في متخلفا كيبوتز روحاما كان 
الرومية.الككين، ويعتمرون ١لافر القصير البنهللون يرتدون وهم ه نم

كانواالمضحلد زيهم رغم وعلى ملكية، مهابة ذوي كثب عن كانوا لكنهم 
اليبالمهمة فخورون انهم وواضح ومنها. ارصه على يمش ُز، بنقة يضُون 

.nabulلكلمة الأصل م مائل م،ف )١( 
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للمكانوكان , أرصا يردوا اله بالسة كفرملأل ندو مكان يي ينجزونها 
صيغته٠ في الكسرنز لعب الأولى العالمية الحرب اثناء ففي ت ايضا تاريخه 
الماليهودية التجسس ثبكة ا، محلي ا ال أعمال *ي مهما دورأ ، الأولى 
التركيالجيشين حركات حول الميهنانية للقوات لينة معلومات قدمن، 

وجوزففاينمرغ وابثالوم عارون بن هارون مثل رجال عاش ب والألماني• 
نجنحزءأ غدت حتى وتكرارأ مرارأ ماثرهم لي رويت الذين كي لنشان

الموقععدا وفي الهالة؛ يشبه بما طري في روحاما زين ذللث كل تنثغتي• 
حاجاتأجل من ري تدرب مخيم انثى الصحراء حدود على التهدم 
انوجاهت، كتلما مواتية تكن لم روحاما شهرة لكن الجديد. اليهودي الجيش 

آجر،بكلام فصيلة. ترنس على ُاّر؛ي *ي الحد فوق اتعيز لم اذ تجليات من 
نهايةففي مدربي• في احملها اكون ند التي المكرية واهب التوئر لم 

بلدورية رئين أو ٠ عريف ٠ درجة تحمل ٠ شهادتي ٠ تكن، لم الشهرين، 
الدرجةعن جندي رتبة *ع يرافق ما ء، الاختبار تحت عريف )) درجة نقط 

الأوز•

افهماكن ولم عذ.ا من اكثر اماوي اني اعرف كن كيرة. بخبمة امحت 
فثلالقبلة. الرحلة في مسيرتي ميغير ذللث، لأن ليس اثبانه. امتهلمر لم لماذا 

علىيقارب اراثيل أرض على الميْلاني الانتداب أن أعرف كنن، الجميع 
محاكونالرحلة تللئ، في واني الخليان، درجة نريبأ 'سلغ المشاكل وان نهايته 

الأولى.الدرجة من جندي أو رقيب بمنة اذني حتى فيها غاْلا 
أعمالفي ابي لأساعد كفرملأل، الى عدت عندما القسمة حالتي كانت هده 
مااقفل ان لفم اقول كنن، مريرتي في المتئدة. طريقي ولتقرير الزرعة 

١الباصفوفح في انخراطي هو عليه انب*م  اليهودية،المكريان المتفلمة خ، ١ 
المامفي انشئح، ند  ٤٧٧١كان الظاص. الجيش من يكون ما الأقرب 
الشبانألامح، كان عندما الألمان صد دفاع قوة تكويتها في ككون  ١٩٤١

كانالمبملانية١ الراية تحتإ الجبهة في يحاربون الشتات في اليهود والشابات 

٤٣



الزراعية.بالأععال المتواصل التدريب تمزج حث الكسوتزات م قاعدتها 
بانجازاتهممشهورين جندي آلاف ثلاثة من منتخبة وحدة غدت ما وسرعان 

ممتكون المكرية النوة عده أن في شك يراودني ولم ومنامتهم. المكرية 
بالتحديد.فيه ارغب كنت ما وم العتيدة، الأحداث تلب 

فيسوية نعمل كنا فيما يوم، ذات الموضوع* حول أحرى أفكار لأم كان 
اغصانوراء من يرامم كان انه رأّم رفعت اذ لاحظت برتقال، بستان 

انتأريك، ٠ ت حميضة بلهجة لي قال سبمايه. على بائيا القلق كان شجرة- 
نماياك ت ء بثي تعدتي أن عليك ولكن فيها• ترغب الم الحياة انتقاء في حر 

•٠ ذلك على لي تقسم ان اريد لامجميين• يهودا نسلم أن ايالث- 

كانفالتييح ت لذلك مرورة من يكن لم — البالماخ ذكر على ت يا لم 
انمعبومن لهايتها. على شارت قد ٠ القمل ٠ عملية كانت ٠ حدا. واضحا 
صديهود بها يقوم التي العملية هذه بشان والدي فيه يفكر كان ما وصف 

ُهلاردةكلفت الهاغانا في الرمح سن هي البالماخ ان حيث فمن احرين• يهود 
ام-خ لم الانكلتز. الى يتهم ام وهى والئترن؛ الايرغون •ناصر 
انملمات،س النوع هذا ر الانغماس على قادر اني التهور مجرد يستطع 

حيالهاعراطفه حيدا فهمت البالماخ قي الانخراط ر رغتي رغم وعلى 
ونلتها.

شرطةفي انخرطت البالماخ مجن بدلأ مرتبة ادني بنصيب اكتفيت لدلك 
مكلفةكانت لألها النواحي بعض ٌن حقيقية شرطة كاث اليهودية. القرى 
ورالطريق على الدوريات يم وتاليهودية، والقركا اكبمعات عن انمفاع 

واناالهاغانا، رحال نلر قي تكن ب الرس اكرطة هده لكن الريفية. الملأاطق 
أَثم•لم لكم انكليز، بمباط منوطة قيادتنا كاث ملأتم. متار صوى منهم، 

الزىارندا، ار اضطر كنت آنذاك تفتيش؛ احراء عند الأ الواقع ر ا'ش،'هدهم 
ننشغلا كنتفتشين كل وين به. المربط المخيم ار والحضور المكري 
كانمحتلما منا منا الأصغر أيضا وندرب الأملحة وامضمال آكتيكية ادراّءات 



الهاغانا.ني الأحداث وحدات م كا عتدعا يربونا ند الرمية الشرطة رجال 

اليهوديالمجمع ين صرعة في نوء الحالة كانت الأناء تاللئ، يي 
بهاقام الهجعات من لساله بسذروته الصراع و^اغ المنتدبة. والملطات 

فتماالبريطانية، المكرية والواقع الشرطة مراكز صد والشترن الإيرغون 
حرصومراكز الحديدية السكة وحطوط الجور ندر الهاغانا كانت 

نجماذا حظا اقل كان وبعضها باJجاح، تكلل العمليات تلك بعض الشواطئ. 
جهتنا-من وش ارمحا عنه 

فعلبفخر يعلنون كان قعندعا تخضني. اليهود الأسرى محاكمان كانت 
حميعيمكر كان عما عال بموت يعبرون كانوا انما القضاة وجه م إبمالهم 

ومالحكمة، امام ; انهاية الى البد، مءن مثاليين كانوا الخفاء. في الناص 
سحركمّا سحرني ولقد ثنقة. الالى صعودهم في واخيرأ سجنهم، غرف 

نحنر» : القاصي أمام أعلن الذي شترن، فريق من نمولميتش، ُاتي محا غم 
تحمقهاسل وم اللأي _ الى بنا أن الم عي ما فكرة أجل من نناضل 
فكرةهي حقيقة، هي الفكرة هذه اللاح. وحملت اللعلرون مخيم من هرت 

الىاضطررتم ولو حتى نحققها سوف ارايل. ارض على ارايل لكة م
•••مجرمين لما أننا جيدأ سرمن صمتركم في ارالل- محاربي كل شق 

يالعنءابلا تخقوه لن الحرية الى اليهودي الشع.ا عند التوق، هذ.ا أن وتعرفون 
٠.... بالمشقة ولا 

اصيبانه فمع الايرغون. رجل 'م،ونر، يوف الحكاية كل ُع تابعت 
الحكمةأمام الوطي، نشيازنا «، هابكما# ال انشد فقد فكه في بليغ بجرح 

فيكاملة سنة طوال يتالم أن عليه وكان بالشنق. عليه حكمت الي البريطانية 
مءتتاين فاينمائير دور جاء غرونر وبعد مه. الحكم تنفيذ نل التفرد ه حب

يدويةبقبلة نفسيهما فا نالاذيأن شترن زيهم، من براذّاإي ورشته الإبرغون 
دورنم بهما، الشنق حكم تنفيد عشية الأنفرادي سجنهما في اليهما اوصلت 



مهاجمتهمبعد بالموت عليهم حكم الدين الايرغون س آخرين رجال ثلاثة 
عكا.نلعة 

كن; معضلتي حدة من تزيد ان المامحوية الأحداث عذء شان من كان 
كنتولكم وشجاعتهم. بطولاتهم على واحدهم الأبطال بهؤلاء سحا 
ويعملبرأيه يستبد بان انسان لأي حق لا بان مقتنعا وكنت الهاغانا الى انتمي 

بنتقالايرغون هددت وعندما للشجائ. نموذجا كان ولو حتى هواه، على 
عضوأكن عكا -جن ني بالمحتجزين الاعدام حكم نفذ اذا بريهلازي؛ن رفءن 

الهودالونوفين شق وبعد الرعينتين. عن الحث الكلف الهاغانا فريق ني 
أكنلم نفي زارة في ولكي نا-اط. نرق والادغال الكشان في بحفا -ابعنا 

لاوطنٍنبالثار أحلم كت اني ل الانكليزص؛ الرقيبين تحرم في اطلأثا أرغب 
شنقهم.تم الذين الهود 

العربيوالمدان اليهودية الطرفة تحت واقعة الانتداب حكومة كان 
ومنهاومط، حلول حول التفاوض  ١٩٤٧العام في عسا تحاول راحت عندما 

منالعفلمى ميهلاإي١ يثن ولما معا. الفريقان رفضه الذي التقسيم اقتراح 
الأمموفوضت المنة تلك من ( مارس ر اذار ني انتدابها اوقفن الوضع تسرية 

المنكلة.بحل التحانة 

وتيرةكانت وملفاتها تحقيقاتها نعد المتحدة الأُم منفلمة كانت فيما 
ضاسطاعم ندر واعمل المزل ني اعض أزال لا كنت شارع. تدريبنا 

بصرعه.انتهت قلبية اصطرابات آنذاك يعاني بدأ والدي ان صيما لا المزرعت، 
حقاني تعمل فتاة ابصرت الرمال، بستان بري منشغلا كنت فيما يوم، ذات 

يعلمحسنا داخلية مدرسة يخص الحقل هدا كان لأرضنا. مجاور حضار 
فييعملون اشاهدهم ان مرارا لي يتفق وكان جدد، /ئ/0 77ارلاد ويعيش 

لماني م محل الأور الحملة من قل• من الفتاة ءذْ ار لم أني غم الستتة، 
البرتقالاغصان متانر خلال ومن المخلوقة. هذء من اجمل حاني في اناهد 
الكّتناتيةوضماترمحا وجهها وكان لي، يحلر كما ملاحظتها اصتعليع كن 



نفيتقديم من اتمكن كيف اءل اتكّتا يقاوم. لا نحو على نظرى تند 
لها.أكنها الم ها نفاطم, بالم اليها أوحي أن امتطيع كف وخصوصا اليها، 

مياهغاضت ّّهوي اثناء ففي * ركبتي تحت تضرني المياه أن وعيت وفجاه 
حوليجهد ركثتها كن التي الترابية الائلأم ودُرت مجراعا خارج الري 

الأشجار.جذوع 

رقابةتجري كانت المؤسسة فادارة السهل. بالأمر معها لقا، تنظيم يكن لم 
وابوابأهلهم- درن من اوروبا من معظمهم في الامحن العللأب على ثديية 

ما^Uj اذ لي ابمم الحظ لكن -اما. اثفالأ اء مكل نقفل كاث ابزسة 
الهاغانا.نل محن مدرس بمقتي الداخلية المدرسة طلاب بعض تدريبا كلفتح 

احلامي.فتاة الى رمحالة أوصل أن وحتى جفي بتحقيق اقوم ان اذا امتْلهمتا 
أمرها،تدبرت كيف اجهل لقاتي. قبلت عندما كبيره عادني مكانت ما ولشد 
ثقبااحدثت جهتي من وانا المضررب؛ الموعد في الخروج اّتهلاعت لكنها 

كانتمجته. تنفد ان لها أناح المدرصة، بملعبح المحيط الحديدي الياج في 
اّبّانلارض الى رومانيا من احتها مع ارسلت «• غالي، ٠ أو مارغاليت مم-ءى 

عءنالأصغر وشقيقاتها أهلها نجا ولفد قبلهما. وصلا اللذين بثنيقيهعا لتجتمعا 
ربيعا،عثر التة ابنة غالي، كاث البلاد. الى طريقهم في وهم الحرب أمالا 

نوعفي أغطس يجعلني كان حضورها مجرد لكن حدأ، خجولة فتاة تزال، لا 
كانالمرة هده احه ما لكن المعنى، بحمر الأول، حم تكن لم لافتتان. اص 

عنل-نخرج ى نل. ُن عرفتها التي المّاءية العواطف، كل عن كليا مختلفا 
هناكالبرتقال. تان ب وسط في قديمة، بئر حجر فوقا للجلوس ونذ-مبا المساء 

محنشهور عدة وبعد الأخر. يد لن يممنا وكل الليل سقوط حتى نتحلءث كنا 
السرفرب رداتما — النهار وصح في اللقاء موية مِرنا المرين اللملمة اللقاءات 
اربتستطع لم أنها أولا فكرت المحدد. الموعد في تان لم لكنها القديمة. 
ليتغابة أغصان بين  ١٢٠لي تجسم وض أبمرلها أخرأ المرة• ءدْ الخروج 

اللونيتينعينيها فيها اشاهد التي الأولى المرة كان تللد المر. عن بع؛دةٍ 
بالذهب.المثيرين 
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البسا اسرار تضع الة -طلث فلروف لكث U غاب الحظ، لسوء 
وحدتيلكث شد شنا؛ ص استمرار م بجمع لكن الذي الر٠>! العذري 
الأمملجتة لكث ومما الكر. مرة كل تهلول مهمات الى استمرار ني تدعوني 
لكنالعربي اليهودي للنزاع حل لايجاد جهودها تضاعف الخاصة ة المنحل. 

نيوالخرب القتل يضاعفون العرب لكن الفريقين. بين عفا يزداد الخوم 
استمرارفي ير نأن علينا لكن تباعا. نحرر يم نتدعى فكنا اليهودية، القرى 

لمناوشةاللتل، ني سئما لا الحقول، وفي الرمال اض بفي دوريات 
ال،نطقة.في الرعب تزرع بدأت التي المربية العصابات 

نفسها.نة الطلث حريف في حدثت فعلا فيها ناركن التي الأولى الخلية 
المهناع،في البدو مشايخ أبناء أحد أن في تثالث الهاغانا استخبارات لكث 
سيلعلى ناديه النية ولكنت العصابات. طلد مع يتعامل كتلي، ابو واسمه 

لكنالخي البديعة الحمراء I( الناش ٠ سيارته نصادر ان اذأ علينا لكن ّ الحدير 
زمرتيمع كن عاداته اعرف ين واذ الجوار. في فيها يتبختر أن ل يحلر 

ومحدماالحمضيات. اتين بأحد تجتاز ضيقة حلريق على مناسب مكان ني 
الطاولاتاحدي العلريق عرض في وضعنا السيارة بقدوم كثافتنا احد اعلمنا 

محدثةالسيارة تونفن، برهة وبعد فرنها. الحمضيات توضب التي العلويلة 
للريح-ساقيه >، ٠^١٠٧سرعة في الشيخ ابن منها نزل قويا- فرامل صرير 

علىذهني حضور ذا لكن الهارب أن فورأ لي لمين السيارة الى فمزت 
بيءناثرء في و اعل. انطلقت الهّفاتيح. معه فحمل ا فه حو و ر استعجاله رغم 

ائت. العل.و سريع كن الأثناء طلد وفي كب عن أعرفها كن اتين. الب
مسافةهكذا حناردته مني• اّرع وللأسف، اليوم، ذللي لكن كثلث ابو 

انكليزيةدوريان ولكنت السيارة. الى واعرد أياس أن نل اثنين الى كيلومتر 
مجاورة.قرية هري في السّيارة نخبئ أن علينا لكن ولد.ا المنهكة، في ير ن

ِ•شيئا يعرف لكن — عثرة وكا — رجالنا احد أن حفلنا حن وس 
.٠العجلان. وفي الجر أحصنة في حبراء لكموا الأحرون فيما الميكانيلد، 
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الىاحم؛ الأمر به انتهى المحرك لكن لحماة، كالبطيء الزس ان ننم كنا 
القصورالمكان الى المارة مل الى وتوصيا المقطع، الهدير 

أنوتررت اع٠اله المتحدة للأمم الخاصة اللجتة انهنؤ الصيلل، نهاية عند 
وأحرىيهودية واحدة دولتان، نّها شنأ البلاد يم تقهر العائل الوحيد الحل 

الجمعةكان نهاية بلا يبدو كان اليتم، المتاخر الخريف هدا ني عربية. 
نيويورك،بولاية اض لائلن ني آنذاك المجتمعة المجدة، للأمم العمومية 

الثانيتشري-  ٢٩يوم التمرين وحصا التقيم. لمشروع أعمالها تكرس 
الىاستمع المزل في الء ذلك كنت اني وصدف . ١٩٤٧آ وفمبر ن ؤ

والدتم،.مع الراديو 

الثلاصض كا المدوبين اسماء لاتحة يقرأ الساعد العام الأص كان ا في
بلداعثر وثلاثة المشروع، مع موتوا بلدا وثلاثون نلأنة ; الأصوات نعد 

بالإُيم الشء ر ُش نجح رهكدا التصويت. ء بلدان عثرة وامنع ضده، 
المجدة.الأمم نفلر في واقعا امرا اراتيل دولة وصارت عناء. 

الرصالمارع الى ملأل كمر سكان تدفق حتى النتانح تعرف كادت ما 
دض.لهم ممزوجة آنذاك كانت بهجتهم م ولحاء. رقص حلقة وعقدوا 
تك■ل التام لك؛ المجدة، الأمم ُد عل ليت ٠ دية الص لة اإد» ان محع 

١W س ِا ا ى- ر - ءم - و

وكانالتقسيم. مثءروع يقبلوا لت العرب أن نعرف كنا فجميعا بالأوهام. تتعلل 
الأموران احد يشك ولم ! اّصية الخلويلة الوات حلال سال ند كثير دم 

اادولتتقاص لم احرى، حهة من البريْلانبة. القوات ذهاب بعد سوء 
أنهااوضحن حكوماتها ان حتى نياتها؛ اعلأن عن لاسرانيل المجاورة العربية 

الأنتطارتنوي وانها 'ا الُربي الُالم نلب في را يهودية دولة بوجود مح تلن 
وأنفاقالبريطاني، للانتداب الرسمية الهالة انققناء حتى أي أسهر، ستة 

العالمحريهلة ء لتمحي جهودها ستوحد التاريخ هدا ،- ٠١انها الحكومات 
الحربمحني ار في تختمر كانت التي الأزمة فان وهكذا الجديدة. الدولة 

الانفجار.على أحيرأ مزمعة الثانية العالمة 
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الهاغاناأعضاء مع اخرى مرة استدعت ( ديسمبر ) الأول كانون ١ ٢ م
غضونفي محددة. غير لمدة عامة تعثة المرة هد0 المقصود لكن الأجرين• 

عملياتفي بعمق متورطا حفيميا جيشا اصحت فد الهاغانا كانت ذلاو؛ا 
حربالى الأن تحولت الظل فحرب المتحدة الأمم ثراراث عقالها اطلمت 

مكشوفة.

طوالأقام أن بعد الأدنى الشرق \و عاد للقدس الأَتمر ١^^ س علما 
أو٠ الجهاد ا الأن، هو حسنا القاهرة، س أعلن وأنه النازية. المانيا في الحرب 
الخلاص^حيثآط ٠ اورشليم حوار في وتنظم اليهود. صد المقدسة الحرب 
عربيةمتعلمات وتعاوتت ابيب. تل حنوب الحة معصابات وهددت ٠، المربي 

بقيادةالأنصار من وحدات شكل على الملمهلنية القرى مع كرية ع نبه 
المشاخ.

معحديدا حجما الحرب اتخذت البلاد تغادر اJريهالانية القوات كاث فيما 
النطاقواسعة عملية البلاد كا في المربية القوى اطلقت و. الطرق معركة  ١١

السيطرةونامين الأخر ص بعضها اليهودية والقرى الدنية المراكز تطع هدفها 
اليهوديةالناطق هكذا ئعزل ان وبعد الحديدية. السكة ومفاصل الطرق على 

فوزيبقيادة المربي، الخلاص جيش هاجم افناوها. ثم محاصرتها يجب 
هدهمرق يوحانان ورامات حيفا، طريق على هاإٌيلث مشمار القاوقجي، 

محتوادي م زم محرات وك؛؛وتز الجلل، م واب نولد وكفار المدية، 
بامعن المحق ز الزراعية المترطات تطعن ( مارس ) اذار وم ض• 

العاصمة.جنوب اتزيون غور ونرى اورثلم وكيلك اللأي، 

الأنا ا مها. نمالأسراتيجية وفق المعارك دارت كمرمحلأل نطقة مم 
 S؛-U^ امممدناالقرى، وطرقات العامة الطرقات على لليطرة الكاني العديد

ساسةواعتماد قواهم م;،!ع على الرب مجبرين ثالهّب، الضرب تكنيك 
نفلناوند وخباياها. تضاريمها نعرف، كنا النطفة مجن جميعا ولكونا دفاعية. 





اليهودية•التكتلات على الثملة ورثاثاتهم مدنمهم قداش ويهللقون غارات 
اخراصهم.اذأ الواجب من فكان 

بكثثراصعب هدفآ اي الدفاع، وحنت حمينة فرية كان العدس ير لكن 
عمليةبالفعل كانت كهذه فرية صد فهجوم الوقت. ذلك حتى عرناه ا م

لمباحممار، بكتيبة. تقا,.ر قوة من ودعما قا منعملا تتطلب عصابات، حرب 
عليه.اعتدنا الدي، النوع من لية عتكن 

علىليليا. هجوما تلحظ حطة تخيل ند حرمان، زني كتيبتنا، رثيس كان 
فتقغيالخلف. من لتحاصرها القرية وتطوق، الحقول عبر تتقدم ان وحداتنا 

اعلتوعندما مرحلة. كل في للوقت يفيقا وحسابا كاملا تزامنا كهذه خهلة 
الواديوكان مني. افتخارا اشد هّو من الدنيا في يعد لم الرتل لقيادة بتعييني 

الرحال،اقوي ان وعلي الامعمار، مياه غمرته فل اجتيازه علينا يتعين الذي 
رغموعلى المحا-د. الوقت في المقصود المكان الى ومتفجراتهم، برشاثاتهم 

هذافي حاربت فلقد انجازها. على ندرتي من يفين على كن لية العصعوبات 
خباياه.كل وأعرف اشهر طوال القطاع 

القديم.مجديال مجمع في التعليمات لتلمي الكتيبة تجمعت الهجوم عشية 
المنصةالى بدوري صعدت المهمة نواحي مختلف عن الضباط شروحات بعد 
االآَكترالتعاير أستخدم أن حاولت حولها. تحلقوا الذيث المحارين مواجهق في 

تعترضناقو التي والحواجز مسيرتنا لاصق مفرداتها في ووضوحا بساطة 
تنهمر،السيول كانت الخارج في القرية. حلف الى يقودنا 'الذمحا والعمس 
جدران■ض تمدق نرم في ماطعني رعود آخر الى وك ف بمحبها 
جيدا.التعليمات توعبوا ليكالوابضى المشدودين الرجال ووجوم الكنثس 

افحل.المتالمطر تحن، طوابير الرجال اصفنح الاجتماع انتهاء بعد 
اللليمزق البرق كان منتغلمة زمنية فتران وني جموحها. العاصفة وضاعفت 

والأبنية.الأشجار حدود بدقة راسما النهار، في كما الجوار وينير الأسود 
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الحقولخلال واندنمت المياه برك ض محخبط وص مجديال الكتسة غادرت 
المكتنز٠وكرم القس• بشق ذتقا-م جزم تثقل الوحول كانت والماض• 

المبلل.المعلن رائحة منها تفوح ماء 

الشامةالأسلاك الى وصيا ما سرعان والعاصنة الأرض صعوبات رغم على 
كزوم واسعة قحة مها احدثتا والعرض- اليهودي القطاعين محن ممل الم 

ومماللراحةا تصير بتوقف امرت السيول غمرته الذي الوادي وأمام الرتل• 
مكانافضل لاختيار المكان تفحصت الحضيعض فرق يقرفصون الرجال كان 

اجترئاالعابر- وسط المياه ارتفاع فيه يتعدى لا مكان على اختياري وع للعبور. 
بعدرؤؤسهم. غرق ومضؤرص؛ املحتهم الرجال رفع وند مفاجآت دون من 
العدس.بير اتجاه ني شمالأ ثم شرفا اتجهنا الثانية الضفة على تجمعنا أن 

الظلمة.في يخفي نم خلفي يلتفا الطابور وشاهدت 

رأكالى اتصال عامل وصل عندما الساعة نرابة •ند هكذا السير تجد كا 
كانواالبدء في اختفوا. فد المتفجران خبراء إن لي ليقول لاهثا الطابور 

الأن.محخروا لك-هم النخرة، م برون ي
استطيعقد اني صريت؛اا سر ر ليفي، لأمير فلت الطابور توقف فيما 

شرقاسيرهم واصلوا المرخرة في صائرون وهم أنهم تصورت ففد ايجادهم- 
فقدالشرق الى رجعت لأذا ثمالأ. الخابور الجاه ار بهيوى غير 

الصحيح.الخرص الى وارجاعهم اليهم والاهتداء آثارهم باقتفاء الحظ 

الاتجاهفي والخابور سرت را. ارجعهم هثا ٠ ت لي يقول بان ليفي اكتفى 
الىتحول حفا عبر المفترق الى توصلني مختصرة ءلريقا وسلكت المعاكس 

أنففهمتج الاثار تفحصت تقريبا. كيلومتر مسيره بمد فوجدته مستنقعات، 
الأمام.إلى سيرهم فتابعوا الاتصال فقدوا قد كانوا النئابين 

يدركواأن فبل قهلعوها يكونون ند التي المسافة مجا متسائلا اثرهم اقتفيت 
عندفعلوه قد مجا أحرر أن ايضا احاول لنت سيري وخلال حناعوا؛ أنهم 
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ظهرواحتى شي على السؤال طرحت ان ما ب. عم الذي المأزق وعيهم 
بدايةمنذ انهم لي زووا عليهم. أم كدت حى ۶^ غم نحو على اماض 
موفرضوا فتوفغوا تائهون، أنهم ادركوا ٧وادتم، الثانثة الضمة على المر 

عنهم.يحن، من يأتي ان انتظار 
ذيمجن اكثر نتخبط كنا القيادة. ٠ من، التالطابور رأس الى عدت أن بغد 

الحقوليغطي الحمى مجن نوع ملأ يزيد0 ولاصق، سبك وحل في نل 
حميعناعليتا سسطر الذي والقلق العاصفة رغم وعلى العدس. بير وراء الواقعة 

نثقكنا وفيما الوضع. على حيد؛ أصيهلر أني اشعر ن، كنالمابين، احتفاء بعد 
•توقع.هو كما متم ئيء كل وان الملم العلريق على انتا اقتناعي زاد طريقنا 
وموانئهابحفائرها التربة، شكل; بألف يحدثني العمليات مجيدان وكان 

البروقفان حينها حفت العاصفة ان ومع وانحداراتها. وادغالها واتجارها 
تبتكأنها المألوفة، والنابان الرمال اتين بمنيرة الماء مواد ج، تلهظلنؤ 

الصحيح.الطريق على أننا لي 
الدقيقالمكان والى القرية قرب الى وصلنا المثي من جديدة ساعة بعد 

يما.ممرسومة حطة وفق وصن، سرعة في الرجال انتشر حددناه. كنا الدي 
اسلحتهم( نال اّراثيل اسمه ساب صابط. بامجرة ) الرشاشات حاملو وركز 
عرقلت،التي والعاصفة القرية. على يخيم المطتق الممن، وكان الشاة. قرب 

انبحيت اقدامحنا وقع على غهلتح اذ ما نوعأ ايمأ حليفنا ت، كانتقدمنا 
بوجودنا.ر مم؛ لم القرية في ها نفالمحلية الميليشيا 

مغطيةجهم، نار الرشاشات فتحت، الخعلة في الملحوطة ذاتها الدقيقة في 
علىمنبطحأ وكن، غزيرة. بنيران العرب رد تفريا وللحال الرعد- هزيم على 

فوقتصفر القدانف وكان الهجوم. امر ١نتفiار في فصيلتي، رجال مع !الني 
المتهلرالأمر لكئ مكبوتة. الم صرحة آخر الى حين ُن يسمع وكان رؤؤسنا، 

ايارنفتح أن علينا يتعين كان هل والعمل؟ القرار ما اعرفا اكن ولم يْ~در• ام 
ليبدا الونتج مر وكلما ؟ ننتظر ان ايضأ أو — نتقدم ان أو منا خاصة يادرة 
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ممااكثر الغريزة ودستم مريتنا• لرمحس حمل ما شبما ان متزايد بوصوح 
وبهذهالنار. طلق ونحن بالممدم الأم اعطاء الى المنطقي اكفكتر دسم، 

بلوغها.وتمنع المرية عن تدانع التي الخالق تدريجا بلخا اطريقة 

بلغلم انما حتى حامة. تارأ صلن؛ا هم بل بالفرار. يلوذوا لم العراض لكن 
نيتزال لا الحرب كانت الاجماّي. هدفنا كاث التي الكسرة الحجرية البناية 

وحتىالأبيض. بالسلاح العراك معمودية تلقوا ثد رحالنا يكن ولم بدايتها 
احد: هانفالخريئة ينخدعان والعرب، اليهود الفريقان، كان الأن 

التراجع.على العدو احبار بهدف الّار منها يفتح له موانع يتخل• الخّصمض 
هداكان المهاجم صفوف في حاتر ووقعت المهاجم صمد اذا ولكن 
الكان؟فيخلي انمهت اJمركة ان يعتبر الأجير 

ينوونيكونوا لم العدس بثر عن دافعن الالعرب ان الواضح من كان 
الخلفص فاجاناهم أنما وبما المرحلة. هده في اقله القرية، احلأء اطلأفا 

علىنابرنا لو انما ضعا' وكن الفخ؟ في ونعوا أنهم ونهروا دفاعهم تضعضع 
فيركنت ُقاومتهم. تحطيم الى لتوصلنا اطرل فترة بنيرانما عليهم الضغط 

الأموردنا ذاك واذ نارهم• نوة في التردد ببعض شعرت ند الأحيرة اللحظات 
٠٠٠نفهم نعد فلم حاب. بالان

نحملكا المرة وهذه القرية. نغادر ونحن مدرارا ينهمر المْلر اعتمر 
استعادةالى بجهل صعبت العودة طريق انناء وفي شديد. ببهل، وفقا-م جرحانا 

تكِنلم المسالة كل ان الاصتساج الى وحلمت الملية، ماحل مجن َحلة كل 
عليناتعبن التي المشاكل كل الرياح ادراح ذهبت فلقد صخمة. ورطة موتما 
المكثدة.والخاتر ه نفالهجوم وكيلك المكان، الى الوصول نل حلها 

بقليل...عتاد! اكثر كط لو محالخا الى سزول كانت انملة أن واسل 
اصدرهالانسحاب أن هو حاص بنوع مخطئ اثار اليتم، والأم أ جدا وقليل 
كانضابطا وليس ا، حعلوطنحلف ماكز٠ العامة، .انية المياوالقيادة في ضابط 

نشغلكاث المزاح ينكد ا موغيرها الأفكار هده الأرض. على اضلية يتابع 
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مجدال.الى العودة طريق على رصاص ص رجلن اجرجر كن مما بالي 
شارعالى التعب عن وميتا وعنهارا الئانكة، الأملاك ثقب الى منهكا وصلت 

بالبياض.الاغق توشح الفجر بوادر كانت مما الفرية 

ظلتالتالي الثوم صيحة ني : سعيدة نتيجة العملية لهذه كان ذلك ومع 
أمائعطوال عرفاها التي الهاون ندالف ص أراحا منا صامتة، العدس ير ثرية 

احرىنتيجة للعملية وكان المرية. احلوا العرانيء ان بعد ُا في وعلما عديدة. 
العدد وكان مرية. ريم الى رقيت لأني المرة، هده مخمية الي، ية بالن

واللعب.المدرسة ني رفافي كانوا وند كفرملأل، يمطنون الرجال من باس؛* 
العلاقاتلكن دالما، مودة علاقات عائلتي ر عائلاتهم ين العلاقات تكن لم 

ماعاتلبضع القرية الى نعود كا وعندما اما، تمختلفة الأن غدت وبيني بينهم 
والكلامالثناء زهور افواههم وفي ملاقاتنا الى يهرعون أهلها كان راحة يوم أو 

الىتضما وكانت جميعا -ينتا فالقرية امتقبال، من اكثر ذلك كان اا.دب. 
قلبها_واامعكلالآحرين.

المعارككانت يومية. حرب ني غارقون ونحن  ٤٨ا/ ٩  ٤٧شتاء أقل 
والأحداثالبارزة الأحبار وحدها مستمرة. واحدة معركة مكونة تتتابع والكائن 

صدالصّاعق الهجوم متا اJوميان، الحرب رتابة تكر كانت الخارقة 
نلقيلياريق على المتروكة الأبقار ب، وحلجلجوليا، خارج المّبتة الكميونان 

كلفي اطنابها محاربة تبدو الفومحى كانت كفرمحفا. من العراقيين هرب أو 
لعمليةونصتعد حائر، مكابدة بعد قاعدتا الى نعود نم بعملية نقوم كنا مكان. 

وراءاستراتيجيه من هل يعرف أحل بكن لم يرم. كل دواليك وهكذا تالية، 
حسرنا؟ المالحة الامتراتيجية هي هل الايجاب، حال وفي — هذا كل 

قربغنديا زيمِح كفرزارا، ناباك، يرتز ; واصدقائنا رفانا من العديدين 

بلامفارق، على يطرة الأجل محن عمليات في وقعوا ابما وغيرهم نلقيليا، 
معركةكا مع تهلول الضحايا لانحان وكانت الأمم. مجهولة وديان أو اهمية 
عندماالانكلير، رحيل بعد ميحدث ما في نفكر لا نكاد وكا مناوشة. وكل 
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أنانعلمه كا عا حل حقيقية. نظاعية حيوش — عربية جيوش البلاد تغزو •
الأرض.هزه على وحولنا مصير يقرر ب نفقة لا صراع ذروة نخرض 

عدةمن ماذونتة م المنزل الى عدت ( مارس ) اذار شهر من يرم ذات 
نهارأليلا يحتلها دفاعية مراكز امحام مررت وكنرصغا يال ماجد ين محاعات. 

كصمن أعود عندما الفخر نديي دانما وكنت صنا. الأكبر كفرملأل رحال 
حنادقاحل ني والدي اشاهد كنا عندما صيما لا صريم، رأس على غارة أو 

طويلةبدورة اقوم أحيانا كنت إني اتول أن علي الحقيقة واجب و،ُآن الدفاع. 
ونيابالخدق. في أبي ض لم الهار ذلك عم في وم المراكز. هده ثرب لأمر 

النزل.الى المامة هزه في وعاد الليل محلوال حرس إنه لي 

صماءتحت مرتفع سفح على يعمل شاهدته نزل المرن اقترابي عند 
منحنيةحطوطا الغانمة الخلفية هده على الصانعة القذائف وكانت مكفهرة. 

مصدرهامسيرتها. س الأخيرة الم.رحلة في يهل، تموت كاث واصعة برتقالية 
هذهتحت ... السامرة في المجاورة التلال صفوح على الواقعة العرية القرى 
حديدا.بستانا فيها يغرم ارصا ينقب والدي كان والهيئة الداكنة الماء 

وعكرت— ( مايو ) ايار ني بلغتها التي — ذروتها ص تفترب الخرب كان 
حمضياتبستان غرم غي كبيرة جهو_د لجدل مناصبا يكون لا قد الوقت ان 

ماوالدي اآت لدلك صنوان. اربع معني قجل ثمارها اشجارء نطي لن جديد 
بلهجةاحابني ل الععءن يتوقف أن دون ومن عليه. مقدم هر ما في رأيه 

ماافضل يبدل أن واحد كل على نعيئها التي هذه القرصي ايام في ٠ ■ حئنة 
هواليوم له ععلينا يتعين .١ أفضل أن تفدن هل المغير. ركنه في ومعه غي 

البيتيحو طريقي اكملت I( ! ني، كل هذا ! عملك اعل ؟ والمحيب، البكاء 
هذاالى عنيدا الر، يكون ان يعقل لا را : نفي في واقول رأمي أهز وأنا 

ُرا؛ءفاايضا كان العناي. هذا ون ء. يحتمل لا ان الأتيجعل فالعناد الحل.؛ 
لأدu.مثل لأد في والصمود للعيس حدا الضرورية الارادة لهذه 

سفيه قرأ الخي اليوم (، مايو ) ايار ١ ٤ قبل نزل الالى العودة اصتهلع لم 
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.الفلهِ بمد كفرملأل الى وصك الدولة. وانثاء الاستلال اعلأن غوريون 
الأهميةالاطلاق على واعيا اكن لم الرئيس الشارع اجتاز كنت عدما ولكن 

هوالأخرى الأيام س غيره س بميزه ما أن فكرت النوم• لهدا التاريخية 
غاليالتقي أن اخيرأ لي يتاح وف غلءاجها- حماك التي القصيرة الماذونية 

;عملية انوي أن علي كان نفسها الليلة ■طلث م نهرين. بمد الأولى للمرة 
فيمطر لغزو ناعية متكون التي المدية قلقيلية، الى المزدي الجر نسف 

اءممند خطتي اعدلن ند وكن للبلاد. الُرية الجيوش به تقوم الغد 
غاليعلى والتعريج للمنزل نميرة لزيارة الأ الأن الوقت نح يولا البارحة، 

ونودبمُها.لمعانقتها 

منممعن غالي تقيم تزّال لا حيث الداخلية المدرمة الى اتجه كنت فيما 
ذهنيوالتقعل الدولة. إنشاء تعلن الحازمة غوريون بن صرت رنة راديو جهاز 

كإنوفيها اليهودي الشعب ولد امراتيل ارض في » : الأتية الكلمات بوضوح 
كانفما انفعال. باي اشعر لم لكي وُونرة■ واضحة الكلمات كان ار. هويته 
تركهاإازي الأثر النفس فى يترك ولا . ..جداوواضحا جدأ '^-١ كان يقوله 

الثانيتثرين في اكبس •لأيلث تصويت ونتائج المتحدة الأُم قرار اعلأن 
انهر.مئة منذ امتلألما نلما قد نظري ففي الماضية. السنت من ( رلمم ن ر

أجلهعن نحارب وكنا اعناقنا حتى الاستقلال هدا في غاطسين كنا انتا حتى 
بهكت يما فلقيلية ر جقرب مافوم الليلة وهده ه. نفالشهر ذللث مند 

أشهر.متة قرابة ُند ليلة كل في تماما 
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الاستقلالحرب 

_( ٌام ) ايار ١ ٤ م اّرائل دولة نشر، رسما غوريون بن اعلن 
تعلموكا اوريط1ني. الأنياب مها انتهى التي ذاتها الدمقة م اللل، متصف 
الجتوشين عليها المتفق الاشارة ايضا ستكون الدنقة، عده ان حبُنا 

السوريةالقوى كاث الجديدة. الدولة لغزو المجاورة المرية لللدان الفلام؛ة 
تتحفزالمرية المرق كانت ما الية، التحدودنا على محتشدة واللنانية 

بقيادة٠، الرني الفيلمح، ٠ كان الوط، م سنا. جزيرة شبه حدود على 
مقدرأكان رجل• آلاف عشرة من عرامة بوحدات دعم ند نيين، llajبرصباط 

المريةوالوحدات ٠ الجيوش ٠ الى وتمم حدودنا تجتاز ان الموى هده لكل 
الأخيرة.الشهور خلال نمل شاعدناها التي اوفلام؛ة غير 

شليهدف يكن لم الخزو هدا ان نعاما يدركرن الشباب اليهود كل وكان 
—اليهود لسكانها الجدية الابادة الى أيضا بل ذاتها حد ني الدولة تحهليم الى 

الخرب.المائة أحد أوضح ند كان كا 1، جديدة مغولبة ذبحة ما 

المريةالبلدة هذه كفرملأل. من كيلومحرات صبعة نرابة على قلغيلية تقع 
الىالبلاد تْلع تنوي كان الم الخراقية الموات تجمع مركز كان الكيرة 
يقومصغير جر وكان عرضا. الأقل المكان في اي 1، وسطها ٠ في فسمين 

يشكليكن لم المائية الأوقات في المدينة، ضواحي احد في الوديان احد فوق 
ثاُْلارجدا قاس شتاء بعد ولكن المليم• الشهد في أصبة بلا تفصيلا الأ 
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مناولة اهمية بمطه الذي الأمر — موحلا الوادي مجرى يزال لا كان عتاخرة 
جدا.ثمأ وثتأ سربح َى هدمه ممي العراث؛ة. الهرات نقدم أجل 

ذلكالى مريتي انوي كن امراثيل دولة مها أعلت التي عنها اللحظة ني 
القوىصير لخط الاسرانمجية الماط تهاجم احرى وحدات كانت معا القطاع 

منعنصر سوى يكن لم الجر لأن ؛بْلء اتقدم وكن العرامة. 
فيواحدة دفعة تجري أن يجب الهناق رراسعة متراعنة عمليات مجموعة 

ص.الساعة 

اماميوكنفت زحفا. سيرنا تابمنا ثم توقفنا الجسر حوار الى وصولما لدى 
شبههاثار قد اقترابنا ان ريب ولا وايابا* ذهابا يسيران عراقيين حارسيءن 
فوري.نار لامحللاق الأنارة هكذا معطيا المار ففتح احدهم، 

وغائرالفريقين، بين الأوتوماتيكية بالأسلحة تراشق بدأ دقائق بضع بمد 
ناباييكن ولم البلدة. ضواحي في بين، الى ليلتجا ا مركزهالحارسان 

في١لدينامسن، مجآن حمرلمهما سرعة في ليضعا فقفزا ؛ اللحفلة هد0 غير ينتفلران 
يهللقرنالحراقيون وكان مراكزنا. في بنا الحقا ثم الجسر من الحساسة المقاط 

يجرواأن دون من الطريير، جاني على الحمضيات، اتين وبالبيوت من المار 
العتمةلك>ِن ما، بيان في هنا، أنا بمرفون كانرا مضاد. هجرم اجراء على 

يدنا.عد اهمية الى والعرف الصحيح مرقعنا تحديد من تمنحهم كانت، 

أمرهممءن حيرة في العراقيب■ ترك اردت لأني المار، لائقاف الأمر اعْلينه 
يطِثم،الرصاص اسمع وكنت، يداهمنا، الوقت، كان وعريتا. الجسر تهديم حتى 
تهديمبمد تجتاز أن علينا أن أعلم وكن، الصخور. عن ونو الأرض على 

المخيم.الى لمعود كيلومترات ة حمالجر 

اصابعان بالراديو الهوحرة أعلمنح عندما نماما الواحدة الساعي يانتح 
نديينائي محوت فاجابني للانفجار. معدة أمحاكها في ت، كانالدينامجيتح 

بسبالأنتفلار، وسعى في كان إن بالي الخعل مجن الأخر الطرف من العذوبة 
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هلبعد. عواقعها تآخن. لم العملية معها نسقت التي الأخرى الوحدات ان 
حدةتزداد والبيوت اتين الب4ن الالية الرمايات كانت ؟ التفجير تاخير ننطح 

أجهلزلت ما أنماه. شيء آخر حتما هو كهن.ا وناحل اخرى، الى دمنة من 
وجهنغل امتعلع كن اللاسلكي. على لمحدثتي لا نول عن عجزت لماذا 

لهما.حدود لا وحماس طق عن رنته تم الذي الدح الموت لهذا جمل 
اوالنممالل روماء معظم أن افلن ؟ اكئر الصمود استهليع لا اني اجيبها كيف 
صوتها.معحر ائ، بالضعف عثلي متمابون كانوا الريا 

تطويق•محاولة من أو العرب هجوم من حوفأ جس انو وانا اذا، انتفلرت، 
يقوموالم فإذهم الجر عن تدافع فقط فصيلة ان يجهلون ظلوا أنهم بما ولكن 

نمسفبعد اتجاهنا. في التحمن وجه على الرماية واصلوا ل مضاد بهجوم 
ني،كل ٠ : اللاطكي لعامله العذب الصون ثانية ممعن الانتظار س ٍاءة 

حبنافانالرعد، هزيم يثبه مجا في شفلمايا الحسر صار ا. العمل يمكنكم جاهر، 
العدوّنيران مجن لتلعلى الأرض بتضاريس تعنتن ومجراكضين 

والممىمجاعات بضع منذ الرسمي ر جيشا كان الأثناء تللن، في 
الجيشتقدم ونف في نجح نل. إ ، الاصراثيلي اياوفاع جيش ا __ اهال ت

فالقرىالأخرى• ااقطاءان في حرجا اشد كان الوصع لكن المّافي• 
العدويل. في وقعّتح قد كان اورشليم، جنوب اتزيون، عوش في والكيبوتزات 

تل_ _اورشليم طريق ايضا ثطعرا قل- العرب وكان بالئات. تعل- وخانرنا 
بيءنالممتده فالطريق اورشليم. الى المرئية التموين طرف، كل وحاصروا ابيب 

الاستقلالحرب بداية ومنن اليهودية• تلال بين تتعآج واورئليم الساحل 
أوالجانبين من بها المحيهلة العربية القرى من آنية عصابات نيران نحن، كان 

الالهاغانا أن وبما الاستراتيجي. موقعها من الحالان بعض في عليها الميهلرة 
علىالمشرفة القمم احدى باحتلال تكتفي كان فإنها الكافي العديد تمللث 

بطيئةمركبات من مكونة تموين ازال مرور لتامين الكافي الوقت طوال الطريق، 
الطريق.على يهلرة اليستعيد العدو كان قوانا انسحاب وعند ١ محليا صفحن، 
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٤١ وم مزن. الى حاجة ني المدية كانت ( ابريل ) نيسان شهر نهاية م
اللطرون،ترية على المسيطرة المرنفعات راحتاك قواتنا هاجمت ا مايو ؤ ايار 

مدلكن يرمن• مئة •غتوحة الطريق طلت اورثلم، طريق على ٠ لحاجر ا ا
بعدالأ تموين رتل تحضير يجر لم المدة نالك في المالي العام الاضطراب 

وهذاالمرتفعات. عن سيطرننا زالت عندما أي اعة، صوأربعين لماف انقضاء 
الحصارغيفاتي لواء حرق إ ُايو ) ايار ١ ٦ ففي حاسما. كان التاحير 

تجتازحان المصرين القوات لمواجهة الجنوب اتجاه في الطريق فاتحا 
ثكنةالاردني العربي الفيلق من كتيبتان احتلت اللواء حب انان وبعد الحدود. 
رالمرتفعاتالهلريق على تشرف صغيرة فرية مع اللطرون في المحصنة الثرطة 

جديد.مر• الحيوي المريان هدا اظلق وهكذا المجاورة. 

اردنيةوحدان هددتها ان بعد اورثليم او ثاليهودية القرى احليت 
منشآتودمرن نفد. قد التموس احتحاطي كان ها نفاورشليم وفي احرى؟ 

الابارتجمعه الذي المملر بماء يكتفوا ان المكان على فكان الخفة، مياه 
واختبأصارم. تقنيرث الى يضطرهم ما الغاية، لهن'ه اجدادنا حفرها الم القديمة 

المدافعونكان يوم كل وفي الخوارع. واففرن والخنادق، الأمية ني الناس 
الوقتص كم فليلا. بحراجعون القديمة المدية في اليهودي الحي عن 

متقاومالجديدة المدية ان ولو حتى القول، على يجر احد لا ؟ سيصمدون 
اليهود.الوز مئات من سكانها قمل، تأن قبل طويلا وقتا 

الهر؛•ىللجيش العامة والقيادة ءوريأِن بن قرر ( مايو ) ايار شهر نهاية في 
■٠٠الحاجز هذا وازالة اللهلرون باحتلال المدية تخليص يحاولوا ان الفم 
•٢٠المؤلف المابع اللواء هي جديدة وحدة الى العملية امندت اورشليم. طريق 
سنزلوا حان اليه ضموا جدد مهاجرين رمن احرى زنا من ماخوذ عديد 

المهاجرينالانكليز احتجز حيث مرص مخيمان هن نقلتهم الم المراكب 
ضباطبوساطة ناطيره جرى الجديد للواء صلبة نواه ولتأمين للقانرن. حلافا 

الكاندورني.فرّج وحدتنا، 
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اللطرون•طريق واخذ ناتانا بغرب الواقع المخم الحاقلأت رتل غائر 
منناستبم ما طويلة. انهر مذ ارها لم التي ائب تل الى وصلنا ما وصرعان 

ممتكوئون ابيب تل محكال كل ان اعتقد كنت ت صدمتي الآونريوس نافدة 
علىص يم ئوارعها مشهد لكن المصرية. الحرب هذه خضم في العلم خدمة 

وتحوكيكن• لم تجأ أذ لو كما الْلمم مجراها م نير الحياة ان يدو ما 
والشاباتالشبان تدعو اعلأنات الجاران على قرأت عندما ذهول الى دهشتي 

تجندلم نبيبة يوجد يزال لا وهكذا، العامة. التعئة مراكز الى الثوم الى 
كنا ففيعملية واكتر _ _اعنف فعل رئة رُام لبعض وكان ! بعد 

الشارعارض الى أمامنا التي الحافلة مءن جنود عدة نفز ا( المشهد ٠ ب ماخوذأ 
الرتلفي ولمجوها الرصبف حاب الى متونفة وجميلة كبيرة بارئ ليحجزوا 

المدينة.ضواحي عبر طريقه نابع الذي 

ضواحيفي توقفتا عكرون. نم ريحوفرت الى ابيب تل س برنا تابعنا 
معفيها مرورنا على يفاوض بعضنا راح فيما اكير المهمة المربية القرية 

علاتاةالى متجه اليهودي الجيش س ج فو I حما غريبا المشهد كان سكانها. 
الحاليالوتت ني ! بالمرور ل لمسحوا عربا يفاوض لمحاربه الخرم الفيلق 

منطقةفلب ني وهنا الاردض، أيدي في كانتا واللي فالرملة سويا. الأمر يبدو 
هدفنالكء■ • ••الفص' ؛الماس تعج الكبيرة المرية هده كانت يهودي شعبها 

طلمنارم واذ بالمرور. الادن بمهدب طلبنا المسب ولهذا — اكير احتلال لمس 
الىلمصاب اكرون عبر صيرنا ونواص ناعان كرتر ض لممر ندور أن علينا كان 

للمعركة.صفوفنا ننظم أن علينا كان حيث هولرا كيبومحز 

الطسيق،حول حقل في العراء في الليل أمضينا الغق. عند هولدا لحلنا 
ويبدورووصنا. فوق تحوم طائرامت يحركات لهدير الممل الصوت الى مصغيءت 

انقملعنم فيه. تحط مكان عءن ساعات مجند متش كانت الطائران احدى أن 
طائرتسإن لما قيل الخد وفي انفجار. اعمبه سموط صون وسمعنا الهدير، 



المخيمم المجاور، المطار بلوغ ني عوائق دون س نجحتا اخميض 
نوف.تل العسكري 

مهاجرينتدرب وشهدنا زيتون بستان في الراء في خمنا ه نفالنوم غي 
يحاولونهم مما الانكليز عليهم مض اوروبا، من نادمن لاجئين كانوا جدد• 

وبعضهم— انهر طوال العفن علاهم ونل- اللأي. شوايلئ الى را النزول 
نهاةوُع نبرص. ني البريطانية الاعتمال مخيمان في — صنوان طوال 

حتىحيفا الى بمارن كادوا وما اصرائيل، الى صعدوا البريطاني الانتداب 
اساءلوانا ارانبهم رحت بندقية. يدهم وفي الحرب تلب في هم انفوجدوا 

حتىبل ُردوجة ماساه نظري في يجدون إنهم احياء• يعودوا لن نهم مس 
يتعينأحرى، مرة والأن، الانكليزية المخبمات الى وتعرفوا  Shoahعاشوا لقد ثلاثية; 
الشبانتجنبي تمنع كاث توراتنا أن وتدكرت الموت. يجابهوا أن عليهم 
انلهم السماح أجل من وذللغ — زواجهم نلي التي الأولى المنة خلال 
الديء'الرحال تجنيد أيضّا التوراة نمنع أيضا ه نفالياي، وفي عائلة• يتشثوا 
حتىبها الاعتناء ونت لهم يتاح لكي جديدة اشجارأ او جديدأ كرما غرموا 

المهلة نحرا يام النازي الجحيم ص الاجيأن هؤلاء إكأن جن-ورها• تمتن 
تلحدران على الاعلأنات في أفكر وأنا أتفحمهم ظللت للغرس. ولا للزواج 

التجنمد.مكاتب الى بعن- يتقدموا لم اإن-ين الامرانيليين الى الموحهة ابيب، 

والنطاق( الظهر كبءئ ) الجربندية •' تجهيزاتنا لمنا تالتالي اليوم في 
اطآننزاك؛ اهمية الأمر نعر لم ،! للماء مطران لا ولكن ثالذ•حانر، ( لزار ا )

أعطوناثم العطض. من مضنية اعات بنعّر ان علينا كان فقد بعد مجا غي 
صليبيحمن حراب على الأول، ها-فتا النطرون، ة بلل. نيين : تعليماتا 

فوحّوكانت عليها. بطر وياورشليم طريق، على يشرف مرتفع فوق نديم، 
امفلوفي الْلريم،■ حتى نزولأ تتدرج زيتون انين بيمكسوة الجنوبية التلة 

مترحمسمائة بعد وعلى الترابيت. للاباء مهيب دير ينتصب الغربي قح ال
وندالانكليزية، للشرطة محمنة ثكنة تكللها تلة ترنفع الجنوب نحو تقريبا 
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منالاردنيض طرد أساسة: مهمة كنمط كلغت الاردنية. القوات الأن احئها 
غربا.المحصنت ؛^,؛، ١١على احثرا الاستيلاء ثم الدير احتلال المرتفعات، هذه 
ديرثرية باحتلال جناحنا يغطوا ان احرى كتاب على كان المعركة اثناء وفي 

الساعةوحددت ٠. .٣ ٤ التلة ٠ و اللهلرون، نرق ٠ دافع التثة » أو ايرب 
ثجتازأن علينا كان الهجوم. فصيلتي وقادت تماما. اليوم ذللث منتصف ند عص 

التلةلق نتومنها اورشليم طريق وناحد اللطرون جنوب تمتد قمح حقول 
القرية.اتجاه في زيتونا ة المغرومح

رجاليسأقول اعتماده. الواجب التكتيك للخارطة مريعة دراسة اوضحن 
لأفاجئحولها وادور التلة من الأيسر المنحدر قمة نحو الفللأم جنح نجتا 
النهارطلوع قيل القمة هده ناخد أن علينا كان مواس. تلب في الاردني، العدو 

بعدعلينا وسيكون محتمل. مضاد هجوم كل لمد استعداد على نكون وان 
مرمىعلى ا تحتننماما سيكون الذي الدير نحتل أن بيا نأسهل ذللي 

حمننحو ذللث يعد ؟م نتقالنم عنه. الدفاع العرب فرر اذا هذا __ مدافعنا 
تماما.معزولأ حينذاك سيكون الذي الشرطة 

لأنهممكنة لي تبدو كان العمالية لكن العدو، امجكانيان اهمية اجهل كنت 
شاهدنند وكنت اندنا. تسوف ملم  ٦٥عيار من ميل-ان مدفعية ان لي قيل 

علىالحليمة القوى طوابير مرور منذ الثانية العالمية الحرب حلال مدفعية نطع 
معركةفي نهل اشترك لم لكني السينما. في وطبعأ — الساحلية الهلريق 

عندنفعله ما لنا سيبقى اذا عما تساءلت أنتي حتى المدافع. فيها تشاركا 
القذائف.انهمار 

يكأنلم تحديده. الى انوصل لم ء بثي مشغلا كنن، الحمى هذه كل في 
كانل ؛القمة، جيدأمتثبتون أنهم اعلم ين الأ الاردنيين حتى ولا قوانا ثثافر 

ملغبما اعرفها ت حتى الخرانعل بعناية درسن، اني فمع بالعلوبوعراقية. جهلي 
التيوالمطمشة المألوفة العاطفية مجن ربدلأ هنا. ٠ بيتي في ا أني ائعر اكن 
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مجهولةتلال على مكشوفة رض م الأن اجلني ب—انتني في بها انم كنت 
الحمصبروائح بل الحميات بسر ياتتتي الياى يكن لم •• الحمى كثيرة 

لكنعألوفة. غير والمزروعات غرية الحقول مجهول؛ ئيء لمة ئان المحسة. 
عندمامع،، بمهلحبي لم المرية رئيس أن عو جسامة اكثر لي يدو كان ما 

فيالرمح رأس ووحدتي أنني من الرغم على المليان، مسرح يراقب ذهب 
السلعلي متعتن التي الأرض العين بام ثهل ار لم آخر، بكلام الهجوم• 

فرقها.

كناحث هولدا في البرتقال اتين بغادرنا ( مايو ر ايار ٢ ه اء مفي 
اجاعايثوون ماؤنا رؤ وكان ياصنا. الى وصعدنا الطالق، الهواء في نخيم 
اختلافاتان وضوحا اكئر وبدا يمر الوقت كان الكيبوتز. ماني أحد في احيرا 
ويؤمنونيثورون هم اهل يكنا الضياحل. بين تباعد التفلر وحهاتآ في عنيفة 

فيمتراصون ونحن مشدودة اعمابنا وكانت المضاءة. الوافد لال خص 
بدأناالليل. ومر ... اثنتين نم كاملة ماعة الماعة نصف وصارت مركباتنا. 

الثؤهيرالغجر لمعان فاجانا اذا مجحدث ماذا : الخلية مياق على بالقلق نشعر 
انتفلرنابانتا انطباع عندنا تولد ؟ ا المّّاء يمانق ١نمباح ،مجا ءتا.ء اليهودية، في 

اتدامحنالامت عندما فريبة. مافة كفلنا اخيرأ الشاحنات اقلعن عندما دهرا 
ولأنناصباحا. الرابعة بلغت ند المامة كانت اللهلرون جنوب حمل في الأرض 
اكونتتعن ساعات ارع ءتأحمّين كنا هدفنا الى الوصول فبل ساعة سير 

الميرنجد بدأنا عندما الأرض يغشى كثيف صباب وكان البا.ايةا في الملحوط 
فوقتصغر وقدامها تهدر الأردنية المدفعية كان أمامنا القمح. نابل ؤ^ن 

فيثانويا قلل المزال لكن معاينتنا، العدو استطاع كيف اءك ترووّنا. 
بقي١^^، الظليل في حدأ ضعيفة كان اصابتتا من حظوظه لأن نفلري 
الخام،الطريق في ثرية درب على ركنا ذاتها، اللحفلة في اذا غير المجر. 
ونهرت،— امامجنا المتمة التلة من آتية أوتوماتيكية اسلحة مجن بنار جوبهنا 

الضباب.في ببهل، ويعرفون يتجند.لون رجالي من اثنين ان ناهدت، مما اكثر 



حلالومن حامية. ينار وردوا ثتالية مواغ واحذوا حولي حالأ الرجال وتجمع 
انناالأحرى التشكيلات يخم لءْي، اشر مرض، امر سمعت الميداني *اتغي 

امنوسععت خاثر. تكدنا وانما اوتوماتكية أمحالخة من كثيفة لنار نترض 
عامللي قل لحظة بعد 1. ميمكم وتابعوا الجرحى احلوا 1 ت الكتيبة رثيس 

بساتيننحو الْلريق واجتتاز الأمام الى التقدم مجن بدلأ : ليغي آثر امر اتصال 
أنعلينا الرصاص، ياتي حث من المنحدر من الغربي الجزء م الزيتون 
الرناناتحول نستدير الطريقة وبهذه الطريق، موازاة *ي اليمين الى نتعطف 
الشرق.نحو محجومنا محور ننقل وهكدا الاردنية 

الهاون L_.Uتركيز على كفرملأل، ثبان احد راتزابي، ازريال ساعدني 
ازريالكان الفصيلة. تقدم ونغهلي التالة ندرك لكي ملم  ٥٢عيار مجن الخفيف 

حمسالاردنية المراكز لاصابة كافية بدقة — الرماية اصبط. وانا المورتر يلقم 
يطلقصمعته جديدة فديفة بالحال منشغلا ازريال كان وفيما ت• أو مران 

حارقةحضه ني رصاصة أصابته لقل أماعي. يتجتدل ورأيته ممحوتة نكرى 
رثتيه.

حرففوق اليمين الى اندفعنا رمادي. لون الى ببطء يتحول الغلل كان 
فدلتماعي الى نفلرت امامنا. الأن صارت التي للطريق مواز صغير واد 

يزاللا الضباب لكن تنمثع ماء البدأت ة. الخامالمائة على العقارب 
امتدادعلى هاك، الأرض. تكس التي الاردنية الرنانات انظارنا عن يخفي 

رجالي.احد وتبعه بوتاش، رامي رمي انهار ت حديدة تجار اصجنا الرائي، 
المياهبئر الحلو، ير الى طريقنا واكملنا اكتافهم على الجرحى الباقون اخذ 

امامثا.متر مانتي بعد على الخارطة، على المذكورة للحرب الصالحة 

فوقوحدنا، نحن الممر. النهار نور امام منهزما الضاب ارتفع فجاة 
الخصلتور صين مم ظهورنا، وراء القمح وحقل امامنا الطرض عارية' ارمحن 

باصتئناءاحدأ ارى لا الأن لكني التلة، سفح اسفل عند مريتين كنا الماحي• 
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متخمضنمحو نركضنا النار. تنفث نها كا أمامنا الزيتون اتين بوبدت رجالي- 
محر.مائة بمد على بميما، الى لأرض ام 

الونتم ظهر الذي المنخفض خلف أرصا انبهلحتا انفامنا اصتعدنا ان يعد 
رصاصاأصابت عندما موقعنا نمحديد لأحاول داثرية نظرة ألقيت الناسّبا. 

الوحداتبثاني اتصالنا بذلك قاطعة ماشرة، اصابة الوحيد الميداني هاتفنا 
الأردنيينهاون قذائف صفير الى استمع متبعلمحا كنت الأرض. على العاملة 
فتلتهبالقمح، حقل في تنفجر القذائف وكانت كشفنا. يحاولون الذين 

حرونفرقته وقد الغاترة الصباح ريح على محمولأ الدخان ويتصاعد السنابل 
الرصاص.

مونما لقد سومها. حظوظا لتا يترك لا الذي الوضع مرعن يي محمن، 
نايوثن يزال لا الأرض من الثيب سا ووحدْ مكنونة، ارض ني الغخ 

مجترمائتي بعد على تتلوى اورئلم طريق كانت العدو. نار صد خادعة حماية 
وكاثالظلام. جنح نحت اجتيازها البداية في علي كان النير الْلريق هده مجنا، 

نكنولم ظهورنا. وراء الحجارة الكثيرة والجلالير الملتهبة، القمح حقول 
انلروساما بد فلا والأسظار. أمجكتا ما بالأرض الالتصاق الأ نيء فعل نستطٍع 

كنامجا هذا الهجوم. لانعاش وميلة ويجدوا لنا حدث مجا الأمر نهاية في يعرا 
ونرحوه.فيه نفكر 

فمياهرطبة. ارض فطبمة طرف يوجد وراءها نحتم الم الأرض ثنية خلف 
مزودينغير أقا وبما آمنة. موداء بركا وكوت اليه تسربت يجف كاد نبع 

ثربابت نفير أن غير الومجخة، المياه هده غير متناولنا في يكنر لم ب—هلرات 
اذاومعنا في يكون ند ماذا اءك وتالملوثة. اليا0 هذه من واحدة بلعة ولو 

•Vوافرة كمية كنا القابل، فير طويلة- ماعات ١لأنتفلار الير اضهلررنا 
فقلتالتشيكية. لبتادقنا وإن المتن لرثيشاتتا ان والذحاثر اليدوية ال٠نابر١ 

هذهعلى البقاء علينا فسيكون منا بدلأ الهجوم جماعتنا تطلنر لم اذا : لرجالي 



والالتحاقوكرنا من الخروج حثنثد فتطح الليل، هبوط حتى المحال 
بموانما.

اصدارم يانحروا والأ لما جرى ما روصاونا بمهم ان حنا آمل كن اذأ، 
غامض.لسب بمدر لم الأم هزا م عقالها. من انملة لأطلاق الأوام 
الانقم تصعد والشمس ، صاع لأتم، اثر من ولا مصابا اتصالنا جهاز وكان 

كلوكان رماياتهم. يواصلون رالاردنيون _ المحارة ياثعتها روومنا وترثق 
خارجليفللوا بالأرض تماما يلصقون الأخرون ضا العدو، بدوره يترصد منا 

نصلبليتجب تليلأ ولو وضعه الرجال احل بمحرك وعندما العدو. روية حقل 
رصاصمن وابل يقابلها منا حركة واتل ماقه. في رصاصة يتلقى المفاصل 

اقللأنه الثنية من الوحل الجزء في المخلف، الى الجرحى نجر وكنا العدو. 
صيعكره سنتهي، أنه يدو لا انتظار الانتظار ينالك شيء كل وفوق حْلرأ• 

نارطلقات يمٍننا الى مع ونمورتر. نديفة او رشيشنا من رشق احر الى رثت 
لمنذللن لكن المرية، باقي مع هنا موجود ليفي آثر ان فنفترض احرى. 
لتنميبارمال رجالي احد ماة اخاطر ان ارد لا واط الأكيد، بالأم 

الحقيقة.

وفجاةووتيرة. حدة الاردنيين نيران تضاعفن، المحنة هذه مجن صاعتين بعد 
الىزيتونة مجن قافزين نحونا، يتقد.من اردنيين جنودا التلة قمة على ئاهدنا 
بعداالأكثر المكان في ب، ينتمحجري مياج حلفآ ذلك، بعد ليختبثوا احرى 

صالعلريق واجتازوا النار، يطلقرن وهم بقفزات يتفلمن كانوا الطريق. من 
كانالملريق. جنوب الوادي مجرى في اختفوا نم اتجاهنا. في الجنوب جهة 
جّهوي.بهجوم وتصفيتنا التخئة للعة حد وضع قرروا أنهم جليا بجدو 

الىالزيتون، اتين بومن الوادي من الأرديون حرج دقانق بضع بمد 
ويزعفونالمار يطلقون وهم نحونا العرب من رتل ايضا وزحم، يسارنا. 

علىيعلو ' الهول' اذيح صراخ بوضوح وصععن، يها. لمثجعوا بالاهانات 

النص•م )ا('المّمحه 
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موسنامن مترا اربعين او ثلاثتن بمد على يصبحوا ان انمظرنا الرصاص• صوت 
الشكية.والمادق والسض الرشيش أملمحشا: بكل الأرض نكنس ان نل 

جرحاناجررنا جهتنا من ونحن جرحاهم. حاملن حالأ المهاجمون فانسحب 
صفوفنانفلمنا نم بالاحمرار. الامنة مياهه بدأت الذي المع حتى زاحفين 
جديد.لهجوم تحبا 

مجتخدمينعتتاليان، احرى بهجرمات الأرد.نمود ميفوم التالية لماعات ام 
وصراخ.رصاص اطلاق نم وزحف، بقفرات تقدم ت ه نفالتكتيك مرة كل في 

مننختنق نكاد ونحن ايضا، منهجي نحو على نصد*م كنا مرة كل وني 
وإذالحرونة. القمح حقول مءن الأتية الدخان بغيوم المزوج ٠ الكردبت' 

نحوعيني فرفعت الرتيب. الدوى من نوعا ممعن برية المار اطلاق توقف 
ومزنالمتنل والدخان الخششعة الغيوم خلال مجن البائية الزرقاء الماء 

ترمموص العدو لقاذفان العدني اللمعان نماما، رؤؤسنا فوق الماء، في 
صغيرة.سوداء قنابل لمرك^ بريثة__ عصافير مجل رنيقة دوام. 

عنففهنلأ الخروج. الى بيل الكيي ارى لت المرة هذ.ه وفكرت؛ 
فوقرصاص س شس دعنا اخرى، المحا دففة م، يضيفا الذي العدد نار زنار 

هنفوفرض عطنا. بالموت نخاؤلر قانتا البل، مجن اتية حاية وريح روومجنا 
رأيتم: البد الماضي س ذكرى قل او الواعي، المراب همن نوع همخيلي على 
المثلجة،اللمولاصة من كبيرة زجاجات ١^^، أبيب تل م ويتمان كشلث أمام 

اذاهو البقاء في الوحيد فعحفلنا مجا. J^حلن في امجل كل نطعن المفصل. شرابي 
الفللأم.جنح تحت اكؤءارمح، ومحاولة الليل حتى الصمود I مقاومجتنا رص 

١مجعالقا لي بدا الوقت لكن معصمي، في اعت ايالى ترنوان عيناي وراحت 
انالى ... وعبأتهاوعبأتها فعثأتها توقفت ساعتي ان الأولى فلمني 

وتدكرتإ مجاعتي نابض كرت لقد الصدى عديم خافتا صوتا سمعت 

ُنصُد■زع )١< 





يزحغان.وهما مرئي في محاربين اندم مي امحرب هكذا راندأ كن مما 
عنعموهما يزيد لا الانكليزي الجيش م ٠ القديمان المحاربان ٠ هذان 

نمير.كل مجن »ارءة ميتة، نظراتهما لي برت شهور. بضعة الأ سنة عشرين 
برهةفيهما نظري ئغ ٠ ؟ منا من إخراجنا ترى كيف أريك، ا ■' الأول الني 

اشداوصاع من اخرحتكما لقد ٠ ; حازمة سدتها بلهجة اجيب ان مل 
مكانكماالى عودا ابما. المرة هده واخرحكا الوضع. هدا من صعوبة 
يقول.هما احاءسمعت القهقري يزحفان كانا ما ٠. لكمّا اقوله ما واصنعا 

منميتمكن كيف ولكن الماصم، في ورط من أنقدنا أنه صحيح ٠ ت لرفيقه 
شخصية.إهانة كأنها الملاحغلة يرنّه م ائرت ٠ ؟ المرة هده ذلك 

ليبدا الميداني. التمر ينبه ما احن الظهر بعد الواحدة امة السقرابة 
الكدنا الم ومدفعينا تقطعا. اكثر وغدت حفت اللهلرون اردنيي نار ان 

اناعلم الأخرى. الرمايات على وتغطي الأن نقصف بدأت الظهر مل نسمعها 
وجرحتقريا رجالي نمق توفي ؟ م ما ولكن المرة، هده يحدث ما نيئا 

وثيابي"زلمي• الخاصة وجروحي جروحهم وبعضهم — الياض معطم 
بالضبط،الاصابت مكان تحديد استنهلح لا بطني. حتى فخدي من بالدم، مبللة 

ينجمما لأعرف والطن الاربية منطقة في الجروح من الكثير شهدت أني غير 
؟اكحرلئ. على حي أو الني على نادر أنا مل نم نزفها. يوقف لم اذا عنها 

ميدانعلى وخيم المدافر. هزيم توقف الغلهر بعد الثانية الماعة عند 
فييتحرك. ء نني لا اذ ايضا مريب صمت رصاص من صمت المعركة 

الى، ٣١٤التلة نحو كممي، وراء من حلفي، عجلى نظرة القيت نفسها اللحفلة 
المنحدرفوق شامحدت هنا من تقريا مترأ وحسين مسعمالة مسافة على اليمين، 

نحونا؟بنادقهم ويحركون الكوفية يعتمرون طنيين فلقرويين التلة من داكن ١١
الالحضيض، فوق مرمية صول أشكال فوق ينمون كانوا آخر الى حين ومن 

٣١٤التلة على ايهنا يوجدون كانوا رجاليا أن اعلم كنص، تحديدها. يمكن 
جاعتنات يجري ما فهمصا الصر وبلمح الهجوم* جناح حماية كلفرا حن 
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علىود الوالأشكال أنمهم؛ عن يدانعون وهم تراجعوا وازجون هزموا، 
لكونيا متجريدهم في العرب ينهك الذين الضحايا سرى لسوا التلة صفح 
تنويههم•دم 

الميدان.ارض فوق وحدنا اصبحنا لقد ت الممن سني فهمت كدللث 
المدفعيالقصف يشرح ما _ _حاب بالانالأمر تلفت الأخترة فالوحدات 
وهمحلفنا، مروا عندما المحين نر لم ونحن الانسحاب. لتغطية المخصص 

الحياة.نبئ وعلى — مكاننا في بوجودنا يعلموا لم 

نحونايممدمون أنهم وبما ، ٣١٤اللة الى وصلوا ند طينيون الفالكان اذا 
الهرب.محاولة ; نفعله واحد ثيء سوى يا يق فلم وجرحانا، موتانا عن بحثا 

الىمشيرا حاب، بالانالأمر اعطسن عندما رجالي عثون في الياس فرأت 
فينالن، المزروعات. وحفافي اإانحان حلال من حلفنا، رأصا ; الاتجاه
حتىرؤؤسهم أمامنا الدين العرب يرفع الأ شرط — الحظ لما ابتسم اذا ت نقم 
بجلدنا,نخلص فقل. — ذهابنا 

يتقدمجونكانوا امتار. بضعة نجتاز أن قل حتى قتلونا بنا ابصروا إن لكنهم 
ا،حضورنوجاهليءن أحرى الى جثة من محتتقلين ، ٣١٤التلة صفح على يْلء 
٠المع ا الى زحفت حهلبء قطعة مثل وصليا جافا فعي وكان يدو. ما على 

جرحانامن عنر احد كان دما. الحمرة الامنة بمياهه شفتي وبللت، 
كانكفرملأل، مجأن راغ شاب وهو بنحامّي، سمّحا لكن المثي. يستهليعون 

رأصههءن سريعة بحركة مومئا الي نظر رجليه. في لاصابته التحرك عن عاجزأ 
الىبالرتجءب الرماية عن النهار طوال ينقطع لم انسحابنا. سغْلي انه لإفهامي 

٠.يدوية قبلة لي اترك اريلئ،، ٠ : لي قال الواقية. المية الى فجررناه خرج ان 
الجاة؟في — كلتا لما وربما — له أمجل لا أن أعلن كنن، لأني لأمره، فانصعن، 

عنعاجزا كنت، لو حملي حتى أو سمحا حمل يستطيع من عتد-ي يكن لم 
تذكرتعينها اللحظة وفي بوجهي- فاشحنا نظرتانا تلاقحؤ امرئ- تدمحر 
القرية.في الأخيرة للمرة شاهدتهما مثلما -يه واااا
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بدلا الاردنية درعان المن مرين ان وتذكرت النهرحسء عن عاجزا كن 
كانت؟ خلفا ما مكان يي محا، سلا هي هل اءك وتالجوار، ني توجد ان 

ءٍرالشية. خلف الواثع الأول، البمل م زحفي اثناء م ركبي تجلف الحجارة 
عنعاجز وأنا محاك نونفت، الثاني. الجل حافة بلوغ من أحترأ تمكنت أني 

حافةلي وبدت يخذي. امتداد على يسيل يزال، لا الدم وكان انفاّي• استرداد 
انبد لا المشهد هذا ت غرب شعور نانتابتي حولي نظرت منيعا. صورأ الجل 
هاملتهبة تزال لا حريق بور وكان ٠. . الموتى وادي الجحيم، ا0فآاة يكون 
علىئتنثل الأي الأسود الدخان من أعمده مرسلة القمح، حقل خي وهاك 
آخرالى ونت من استطيع كنن، الدخان هدا خلال ومن الأرض. صظح 

اصلحةعن يبحثون ، ٣١٤الثلة مجن نزولهم يكملون الذين الغلهلينيين مثّاهدة 
الخاشية،من اسراب قهناير وحولي لهبه. جريح أو جنة كل امام ثي؛ثوممون 

كنتالدائم. بأزيزه النهار ْلوال يعيبا ظل الذي اللتيم الأسري الذباب هدا 
تلكوم اصانتة. أمتار بضعة لاجتاز أربع على أدب وأنا يالمة جهودا ابذل 

فنونمتح.يساري؛ الى غح، العلى يزحف، كان شاهدته. باإن.ات اللحظة 

عشر.ادس العامه ينهي كاد مجراهما الجديد، نميلتي رجال أحل كان 
لمرويته لدى اسمه. تذكر م افلح فلم يومين مل وحدتي الى انضم ثد كان 

لها،شكل لا كتلة سرى المزق، الأمفل فكه يمد لم : رعم اخفاء استطع 
تامة;أي عنا نمير لم تقريبا. ها نفاللحفلة في راني واللحم. العفلم من عجينا 

جانبي،الى وزحف مني انرب مرهقا. كنت وأنا الكلام عن عاجزأ كان 
الجل.حافة لأجتاز اياي وساندأ دافعا التقدم، على ني لياعد نواه كل جامعا 

اطاعتي.رفض لكنه بجلده. وينجو وحده يتابع أن له قلتا 
اجتزناان الى ... فآخر آخر نم جديدأ جلا ُتجاوزم، سوية زحفنا وهكذا 

صادفناالأرض. حرارة من واحترتن، وركبتا ايديتا كشعلن، وند القمة اخيرأ 
اوكاطة.البلاهة من حالة في أخرين I زاحفين ٠ التلة من الأخر قح العلى 
علىموشيك حملتي المرية. رئيص اعد هلانزت، مجوشيلث، أحدهم كان 
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المكاننحو المحترق القمح حقل واجتتاز لحلي حهودء كل باذلأ ظهره 
كانابمأ هو لكه وحدتنا. رجال كل اعتقادنا، م نيه، نجد أن بد لا الذي 

منانهار حملوه كل عند يتعثر وهو نميرة مسافة اجتاز ان وبمد جريحا؛ 
وأمالأرض ض رجايا جعل مساعدتي؛ عن يسن لم ذللت، ومع الأنهاك. 

التقدم.في ونجحت اليه قاسيت إياي، داعما كتفيه حول ذراعي 

الىوفت من نلتقي وكنا والنار• الدخان مجتازين كيلومترات، بضعة مشينا 
والحرارةالضباب من الستار مذا حلف مجن ءلا٠را نبرز احرمح، أشباحا آخر 

ينجليالجو كان هولدا. نحو نتجه كا وموية — الأسود والدخان والخام 
وعيتنتفلر التي الممفحة سياراتنا شاهدت ونجاة المهل، في تقدمنا كلما 

جيبصيارة شاهدت بلحنلة وعم أفقد أن ومل المعركة. محن بالتاجين محملة 
مناالجيب واقتربت آخرين• ناجين عن بحثا منه، وتعود المرمي الحقل ندخل 
الأماميالمقعد على الجالسة الفتاة على فتعرفت واسعة، دائرية خهلوطا راسمة 
اللحظةتللث في كفرمحلأل. من بوغين وصرنيل رفقا الشقيقان : السائق وعلى 

انقدالذي الفك، المهشم ربيعا، عشر الستة ابن الصبي اصم تذكرت باليات 
أماموعيي فقدن ثوان وبعل وصموئيل. رفقا عم ابن بو•نين؛ يعقوب : حياتي 
الدرعة.المركبات إحدتما 
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اشعركنت حتى يتيمة تمهمح ولم القمقم، طلبت حتى اسمعها كدت نما 
احثى.كنت كما الم، باي مصحوب غير كونه ليته من زاد لديد، بارتياح 

واذ؟ الداخل م لما' أرال لا أعجوبة عل ؟ >دا يمكن كف وتساءلت: 
يتااوءّة.شفتي وتقبل علي تنحني الجميلة الممرضة كانت يمتلئ القمقم كان 
اللاوعي-م غرفت جديدة وم؛ 

ووجدتصماداتي، يشيل احدهم ان غامض نحو على شعرت قليل بعد 
تلفي حداثا تثفى مالى مشا امعاف ميارة في آخرين جرحى مع نفي 
أمامبلمور، ارع نسالى ومحوفا حين الى مناكل بلا الرحلة تمت أبٍب. 

اخفىعين وبهلرفة الاندار، محغارات ممعن اللحظة تلك ففي المستشفى. 
وكنالهرب. على فدماه تعفه من وكل والممرضات السائق ; الجميع 

المضادةالمدافع وحللقات الممل القاذفات هدير محملي على من امحممع 
كثيرأبعيدتين اللهلرون فوق حلقتا اللتان الطائرتان لي بدت حينثد للaإائرات١ 

الأنفجاراتالى مشدود انمباهي فتكل الأن اما شينا. لي نميان لا أنهما لو كا 
الجوار.في غط متس القنابل كا؛ت اذا عما وساءلت المدينة، تهز التي 

جاءجرحى• جتود الأن يحتلها نديمة توليد دار الى نقلنا الاندار انتهاء بعد 
*وتال رصي ابتسامة شفتيه على ارسمت عمله أنهى وإذ يفحمني، هلبيب 

عندماحذ]ا اغل لكت آخر شكل على ة منقلبنمللونلث في الأشياء كانت و ل »
وهداالفخدؤ أعلى من خرجت، الطن امفل دخلت التي فالرصاصة ا. اصبت 
ليكتب وهكدا عل. مجن ايار اطلقرا الاردنيين ان الى مجرده الغريب المار 

غزيرأ•دما فقداني رغم ض الخلاص 

الممركةصرر يزيل ان تطع ب لم آنذاك احته الذي الكبير العزاء لكن 
>غةفي دوري انتفنار وفي انقطاع. بلا ذهني في .طع شريهلها كان التي 

التيالأحاسا>ّث، تلك بي تستبد كانت ذلك بعد نقاهتي اثتاء وفي العمليات 
وثلاثينخمسة اصل مجن تقرييا. فصيلتي ابيدت فقد القمح. حقل في عشتها 
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اعلمكنت مفقودين. الاخرون وعد عثر احد وجرح عثر حمسة نل عنمرأ 
مأخرى وثرى وعاجديال وكفرصفا كفرملأل بالذعر َممٍب الأمحار أن 

مها.بت كل الحداد ومحيعم الضحايا. اليها ينتمي المنطقة 

صويةطويلة. انهر حلال السلاح ني رفاقي كانوا الصبيان هؤلاء معفلم 
منزليعاتلتي، صاروا ند كانوا ونضجنا. ترعرعنا وسوية صعبة. ماعات عرفنا 

محدماازريال أتخل أنفالئ لا وكت أبدأ. عنها أفترق لم عاطة — العاطفي 
علىبتاء ل تركنها التي القنبلة تناول عندما اليائسة بنحاّي نظرة والمح اصب، 

فيوانا في محتمل غرارها على غيرها وعشرات الصور طْ كانت طله. 
المتشفى.في مريري 

بمجادزنالجدد المهاجرتن متحرك، ثرط م كما أتذكر كن 
اسمعوايفا هولدا. فمر زيتون بستان ؛رب يتدربون مم فيما الندية ياللغة 

كنتهل وتساءلت الشاحنة. زجاج ٌن نراقبهم نحن فيما يتخاصمون صباطنا 
اكثرلكن افضل. معرفة الأرض طبيعة اعرف كنت لو آخر نحو على تصرفت 

لميرناتركنا فكرة مجرد هي آخر نيء كل من اكثر م يحفر كان ما 
تطورلمتابعة ضابط اي المعركة ارض في يرجد يكن لم لماذا . . . هناك 

حانرنارغم على صددنا، فتحن ؟ لماذا احل، ؟ القح هدا مجن ومحبنا العملية 
يزدادكان كلما الأمر في فكرت وكلما المربية. الهجومات كل الفائحة، 

نتركلم لو الليل هبوط حتى وحارب نمهمد ان اٌتهلاءتا في كان ب١نم اقتناعي 
فيوأنا نهار ليل راودني كاث بل عاره افكار تللث تكن لم ونهل... 

المستنفى.في قواي امتعادة الى فيه أحرج أنا وفت في وتولمي سريري 
عدةبعد نقلي أتاح حنا صحتي حنت، المرضية الأفكار هذه رغم على 

عءنازيل قد الكابوس كان تعودني. غالي جاءت حيث غان رامان الى أيام 
امابيعبعد التحدث احيرأ وامتطعنا عليها. بائيا يزال لا القلق لكن صدرها 
أيوفي الأخر واحدنا ٌيرى متى صوتية. متوات الأن لي تبل.و كانت عل.يدة 

عماماقل أني اعلم كنت ثيء. كل على يحزم زال لا النلل، كان ؟ ظروف 
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جديدةمرة احدني محاك ومن المرة، هذه هاشومر نل تئمى حمالى ثرب، 
صحتي.تحسن محدما ؟ متى المعركة. ارض في 

عنيحثون نميلتي شان اعل وكيلك يزوراني، ايضأ واص ابي جاء 
يمكنولا اليوم عي مثلما الزمان ذلك لي الاتصال ومانل تكن لم ابنالهم- 
أعلمكن مي انا اللطرون. معركة حول التاحة المعلوات الى الركون 

مشهدجدأ يؤلمني فكان ضل. رمن الحياة ثيد على قلل من النفس بشق 
لحفلةبمتفلرون غرفم في واقفون وهم التعساء باء الأنأو الأهل *ولا، 

نجوتباني الشعور كان ايلأما والأشد — أجسهم أن اسمملح حتى اممتيفاخلي 
؟لهم انول ان ومعي في كان ماذا ثم فتل. المسبب ذاك أو الابن هدا ا في

الرجالهزلأي ؟ بالأّرى وربما والجرحى، بالقتلى العرب فعل بما اا"؛مرهم 
كانصمتهم وفي حياتي. بداية مجنن- اعرفهم كنن، المستشفى غرفة في اء والم

انتوالأن، نملك. ما اعز على اتتمثاك لقد ١ .' يقولون مماعهم الي بخيل 
((.؟ ابننا أين لما قل الحياة، ثيد على بقيت الذي 

المنغيدحيز الأول المار اطلاق وتف لحل يهل، صحتي امتعيد كنن، فيما 
الرشليم ل كانت جدأ. حهلرا قلل الوضع ان بيد المتحدة. الأمم رنابة تحت 

بالقوىالألمقاء ممري 'ئابور امتهناع الجنوبية احيالها وفي محاصرة، تزال 
الهلريقامتاواد على يتقدم المصري الجيش معفلم كان ذلك وحلال الاردنية- 
نلعن كيلومترأ ونلاثين حمة من اكثر يعد ولا واشدود، غزة بين الساحلية 

مجنالمجف شال يجتاز كريا ع ^^i.1 كذ-لك بنوا ند المصريون وكان ابيبح. 
البلاد.بقية م ١لنaلقة وفرى روحاما ويعزل الغرب الى الثرثإ 

منمريد على للحصول المار امحللأيط وفت فرصة ينتهرون الجيش قادة كان 
هدافي الحامل المقدم تقدير امتهلمن، وحدتي الى عدت وعندما الأملحة. 

تذكرتوحينئذ الأن. حوزتا في المي المذكة الأسلحة كية ورزية المجال 
JAكثيرس ان بحيث الملاح الى كثيرا نفتقر كنا المامحم الشتاء حلال أننا 

نواناتقليم لاعادة المار اتللاق وقف مجن امتفدنا كذلك عزلا. كانوا رجالما 
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حصرصاوقادر ■_ صخمة عماليات خوض على قادر حقيقي جيش وانشاء 
الداخليةالمحاور على تقدم امترابجية ونق الجغرافية العوامل استثمار على 

والمغتقرةالمترعة المرسن القوى على الأصلية لنا يرمن ان ينبض ٌا الكمى، 
الصيق.الى 

اطلاقونف تجديد الأمن مجلس اقنرح النير قرابة دام نم محدو، بعل 
اتل ٣٠١يثت يمر يوم كل ان لوانم منها وعتا العربجة، الدول لكس المار• 

تموز•تصف وحوالي الاقتراح. رفضت وجودها، نرعية ويقوي كدولة. 
سيطرالذي  ٣٢الفوج وحدتي، الى لانضم كاف يحن احن،  ١٩٤٨

ايامعدة مل ناموا ند الأرديون وكان اللي. نرق، شمال كوليه تلال على الأن 
المعركةارض ني وجد الجرحى. ونتلرا وحداتنا احدى ننتتوا مضاد بهجوم 

الأفواه.ض المناِلية اعضاوها ووضعت اذانها قهلخن، وقد جثة وعشرون ان ث
مبعثرةاخيرا وجدناها المبتورة. الأعضاء عم* المنطقة في نفتش ايام عدة ويمينا 

سأشعر لم بالمراب. مغمورة رجولة واعضاء وآذان أصابع المرتفعات; نول، 
زاللا جروحي كانت آنذال؛.. شعرت محتلما آن م وتوتر بانحطاط قل 

جدي.منه اكثر نفي الألأم هده ٌمببح ان أعلم كنت أني غير تؤلمني، 
ضوحبية رحيم القتادة رك جراء م، م تجد وهم، افكاري اجتر كنت 

منلأتاكد تفتيشية بدوران افوم ليلة كل وكنت مكشوفة. ارض رض المومّة 
مراكزهم.في متيقظون والحراس المس أن 

رادسيارة حادث لي حمل وحلم الى عودتي ءق امامحع مرور بمد 
جابيوالى جيب، أقود كنت بشيء وتفتي تقاولي استعادتي فاخر بلة اس 

ببضعةمنها حرجتا عقبط. على رابا اليارة تا انقلبعندما مريتي، امر 
كنتاالمستشفى غادرن وءنا.ُا الفقري. الخمود ض وجرح مكورة اضلاع 

ضربا.اشبعن لو كما عنيفة آلاما اعاني ازال لا 

الأولتشرين منتمغ، ض ولكن المنضد. حيز الثاني المار اطلاق، وقف دخل 
القمsفي عنفا العارلئ. اشد فدارن بالأول. أخل مثلما لأ أخل ( كتوبر ا )
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علىيون اللط أجسر لما. الغلة كان المرة هذه أورشاليم. وحول والجليل 
فينجحوا رريض الأن ومع ال>بي• والجلل الأعلى الجلل م اكراجع 

الربيالنحرم جيش أبيد نمد هاياردين، ار مشم لهم جر برأس الاحتفاظ 
الامرايلونوصار اورشلم عن الحمار ونلث القاوتجي• فوزي بتيادة 

•باورشليم الحر الأتمال يؤمن رواق لتجيت الأن يحاربون 

أولىالعصريين مكييأ مع، بئر آلرل ايغال الجبهة ناثد احتل الجوب في 
هدههدفنا يك|ن ولم النقب. حول الضروب الطوق، وفاكا النكراء هزالمهم 

أجاوم الأرض. على حسية ووقاتع ساعية حقيقة حلق ز الصعود المرة 
عماليةرر اسم الاستقلال حرب من الأخيرة العملية على غوريون بن ١^، هدا 

٠.الوفانع 

فيالأن المثغلة كنيتنا ني استطلاع صابمل رتبة الى رثيت الأثناء تلك في 
دعنا( اكوبر ) الأول تنرين مممف، رفي المراقيين. صد المعارك من سلسلة 

صجنب ني محاصرا الويتهم أحد كان المصريين. لمحاربة الجنوب الى 
بالمثل؟باءت منه لاحراجهم جهودنا كل لكن الخشية. رءر١ف، الفالوجه 

سودانيضابهل ارة تحن، الفالوجة في مصري جدتم، آلاف، الأربعة كان 
فيالمكري تدريّه تلقى شجاع معارك رجل ا بك محله سعيد العميد هو 

فيامل اي يمللن، يكن لم لواءْ ان فع حقيقيا• بمللأ كان الميْلاني. الجيش 
هجرعاما.كل وصد صرصة مقاومة اظهر فقد ما، نجدة نلقي او الحمار فك 

الاسرائيلييءنالضايل احد مبادرة رفض منه الميئوس بالئ، طه وصع رغم وعلى 
آلونايغال يلتقي أن ا"مّا قز وعندما تقاومي• ترتيب الى عي يكان الذي 
وعدتهماسلحتهم مع حاب بالانالمصريين للجود بالمماح عرفه رفض 
اصغىبك طه ان آنذاك ساعتح التي القمة وتقول تراجعي. قتال حالة في وهم 

ثمتماما، منه ميئوس وضعه ان له يثرح راح الذي آلون ايغال الى بتهذّبب 
سنسلم.لن فانه ولهدا المصري، الجيش نرق أجل من ميقاز بانه اجابه 
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حطوطتحطيم من نتمكن لم القتال صاحة م المعللق تقونا رغم على 
محجوماتنا،كل صد قد كان إ اكتوبر ) الأول تثرين نهاية نمني العدو. دفاع 
كانون ٢٧ليلة في كسر هجوم نن تقرر احمرأ جسيمة• خاتر بقواتنا متزلأ 
تهاجمما الغالوجة ثرية تيقفل ت»زافل ان وحدتنا على كان (. دبممبر ) الأول 
فاجعة.العملية نتيجة اتت رجالنا يطولة رغم وعلى المنشئة. عراق احرى كتيبة 
اتةتالاصا م■ قلا •تع- انة ئفا صف ذ احمنا الالتحام فك نعد 

النتركيننيالعركة.ر> 

اتفاقعقد امكن المطاف نهاية وفي الأخير. اليوم حتى بك طه صمد 
ذريعأفشلا ذلك وكان ممر. ار u_ افكان لوازم غائر بموجه خاص 

نكنلم عام منظور ومن اللطرون. ماصاة بعد خصوصا الكاندروني، للواء 
القسمطوق حورب عملية ففي الحرب. هذه من فملأ الأ الفالوجة معركة 

الأالنهاية في ينخ ولم غزة، نطاع ني وسحق المري الجيش من الأمامي 
لاطلاقنهاتي لونف اتفاق وعقا (. بريطاني بضغط حمل ) اميركي بتدحل 

والأردنموريا مع ذلك وبعل ، ١٩٤٩)فبراير( شباط  ٢٧في ممر مع النار 
البلاد.كل في توقفت قد المهارلث. كانت ( مارس ر اذار بداية وفي وجنان• 

بدولةالعالم بلدان معفلم اعتراف وبعد — الحربية الأعمال نهاية عند 
اكن٠. الأمم باقي مثل ٠ كامة مولدها عفدة من هاوْ نخلصت — اصرائيل 

مثل— ها تحمامتطيع كت عاطفة وعي الانتهار، نشوة في آنذاك 
علىاحارب شهرا عشر ثمانية طوال ظللت لقد كياني. الياف بكل — الجميع 

صددامية معارك في وساهمت العدو؛ خطوط خلف وغالآ الجبهات، كل 
لمنفي فرارة في إني القول علل نحتم الحقيقة ان بيد يرحم. لا عدو 

التمتعممكنا صار بعدما به ٢, والأبتها النصر هذ.ا تذوق على رهمة تحدوني 
به.

يمكنوهل — الانجاز تلي التي العابرة الإثارة الأجربن، ٌُز، احن طبعا 
وبمابالاحباط باطي في اشعر كنت لكني — ؟ كهذا بحيث الناثر عدم  ينبهر ٍ ي ري. 
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ساحاتم مقطوا اصدناثي ومعظم نة، عشرين عمري كان الضياع. 
وم* k/Tليات ععدة في ناركن وقد وغمما. اللطرون ني اوا>ركةأ 

ايضاشاركت لكنني مضها. قدت أني حتى المضمورة, العمليات عن غيرعا 
آليأتوصل أكن لم ثيء كل وفوق قساوة. الأكثر الحرية انتكاّاتنا بعض في 

بهاوالقيام لها التخطيط يمكن كان ليات العهذه بان الشعور محن نفي تحرير 
اعرفاكن لم الأخرين وئل سارعا تغنم يمكن كان وبالتالي آخر، نحو على 
اىكذلك عدى تكن ولم ؟ جديدة حربا او السلام ت لما الغد يخب؛ه مجاذا 

منطاغية عواطف ة فريالمعارك نهاية في وجدني لتي افعله. موف عما فكرة 
التيالمأساوية الماعات احلامي في اصتعيد كن، الليل وفي والحية• الأحاط 

الأخيرة.الشهور هذ0 خلال وعثتها  L^JUbمحسا

فيماالاحتياط في الكاندروني لواء لمح  ١٩٤٩( ّبتمبر ر ايلول في 
الأعمالنهاية وكان غولأني. لواء في استكشاف ضابط رنة ار انا نن؛ت 

كانولذا الحدود، رمم حول عديدة محلية محنازعان ولدت قي. الحرية 
تلكرم -y،• كل تجل واللمانيتن والاردنتتن الممرنحن مع الماوثات 

فكانالحدودية، الخطوط وجيرانها امراثيل بين تقام كان ايضا الرحلة 
المعلومانعلى والامتحصال بالدوريات القيام يتعلمون الجدد الجغال.ون 

كاملاصتعدت قد كن، تماما. تلالمني مهمة وعي ••• الليلي والقتال الميدانية 
افرضرحت، حيوية اصح كن، وإذ المواء. على والمعنوية الجدية قواي، 

ليالغ،الكبيرة، المحاور خارج مستمرأ، تحركا الامتطلاعية رئتي على 
كنكليهما. الحدود جاني في القاحلة، والأراغي الختنقعية الخاطق رجالي 
ومحلوبرغرافيةما-انة معرفئ ؛ جوعريالي نحدو كان ما اذعانهم في لأنت اجهل 

اساصية.

فشيئاونيثا يوفي. ابراهام للعقيي. آنذاك اللواء معقود غولأني لواء كان 
فيالولود يوفي، كان عميقة؟ صداقة الى لي، أوحاه الذي الاحترام تحول 

وكانت٠■ امح؛ر يوفي ٠ لقب رجاله علته يطلق حقيقيا عرقل الأدنى، الجليل 
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عداهمن تعلو فقامته ت اللقب هذا تماما تبرر الفارع وطوله العريضتان كتفاه 
واليعة،للبلاد حبه لكن المالية، اغراءات أمام ضعيفا وكان رأس. بمقدار 
تامةمعرفة له وكانت تيء. كل يفوق كان مذعلة، معرفة بمرقهما اللذين 

الناطقإمرة له كانت بعدما تقاعد وعندما والطيور؛ والأشجار بالازهار 
المحمياتمن نظاما البلاد انحاء كل في اص والجنوب الشمال في العسكرية 

بمسه.عليها يشرف كان التي الْلبيعية والمنتزعات 

الاستخباراتوتقيان الاسعللاع دوريات نكتيلث حول نظرنا وجهتا التقت 
ارملمثم نمب رنة الى يوم رئام  ١٩٥•وم لرجالي• القنها كن الم 

لبنيامينحيرأ عم تحدث كما صفوتحب. في الكتاب لروما، دروّا اتابع 
محلي•

العامة.الأركان استخبارات ورئيس العديدين يوم اصدقاء احد ■محلي كان 
مغمم الألوية آُرتم، دروس م ينارلث• كان عنها الحمة م انه واتفق 

ماحسفاورم لمقابلة، غرفته الى ليله ذات دعاني ه. نفالعسكري صفرين 
انهم فكرن الغم ين ساترا كنت وفيما الي• بة يالماللقاء هدا اهمية يبرز 

بابفتحت وعندما الألوية. احد في الاستخبارات ادير ان علي لأرض نل• 
الي.ندمه اذا كها.ا عرمحا تردد بلا ساقبل أني فررت ند كنت غرفته 

الاستخبارات،حقل في للعمل يريدم غيبلي بان ترنم صح لواقع، ام 
وهكدااللواء. توى م في تعييني حضرت عندما الهلمرح متواصع كنت اكنني 
انياءتقا..ت العكرية الوسهل مجنهلقة كل استخبارات اداره علي عرؤنس فعندما 
الماءالى لترفعي نعرى من رنعم احل-هم أن لو كما قفا'•؟؛،، على وقعت 

السابعة.

نديمةبناية الرملة في يحتل العسكرية الوط لمنطقة العامة القيادة مقر كان 
فيهالإمرة وكانت الأولى، العالمية الحرب الى تاريخها يعود الحجر من 

الأركانضباط يدعوْ العريكة، لثن بشوش رجل وعو ايالون، زني للجنرال 
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بلاصامعه يحدث كان الأرمن. يكمل م لأنه سمر ٠ الخمار I الأحرون 
مريح.وضع ني مباشرة محدثه نضع الهدف، الى مباشرة ويذهب مواربة 
لمالمجدي فالعمل ٠ خلاصي ١ بكل بعمله يقوم كان محن تحمظ بلا يدعم وكان 
•بديهيا' وأم؛ •مررأ مض بل فحب المحا مدأ نظره م يكن 

ونمكبيرا حزءأ صرفت مثعر• عملي نشاط في  ١٩٠•منة أمضيت 
الدوريةبإعمال تقوم الم الوحدات وين الحدودية الماحلق ني بجرلأت أقوم 
كثبعن اتابع الأولى خللمرة بالخبرة ايضا غنية سة وكانت امتدادها. على 
•ناوراتالجيش أحرى نفسها السنة وفي العامة. القيادة اجهزة في العمل مر 

معقدةلية عكانت المناحلفي. المعيد على الأولى علمي، حد على *ي، كبيرة 
تكنلم مستجدة تقنيات وتتضمن آن، في وحقيقية رمزيه وحدات فيها شاركن، 

دايان،مجوشيه مئا هذه الحرب (٠ العاب |ا في تماما. عليها سمتادة العامة القيادة 
آمرالدفاع تولى فتما المهاجم، الفريق آنذاك، العسكرية الجنوب منطقة أمر 

ايالون.زفي الكولرنيل الومهل منطقة 

الأولىللوهلأن لي وبدا الأولى، للمرة دايان موئيه التقيت الماسة -طلث في 
الشخصيةذي أيالون نقيض على دايان، كان مختلف. وطبع فذة شخصية أمام انني 

الملام.عليك يلقي لا ويكاد احدا يكلم ما نادرا والخفتحة، المحببة 

الفريقينمن لكل العامة القيادة احرن الخاورات من التمهيدية المرحالة في 
رهانينكل الذي القعقاع سالم وارت الحدود ورسمت دقيقة ميدانية دراسة 

صباحلكل معه ايالون واصعلحب أيام• عدة ه نفالأسنعللاع ودام المعركة. 
وشويحنانقيادة ومقطورة نقالأ معلبخا يحوي ضخم طاقم ت العامة قيادته 

يبان.جو 

كلفي الميدان ويتفحم سيارته ه بنميقود كان وحيدأ. فوصل دايان أمحا 
والعناصرالطوبوعراقية التفاصيل الق متميدأ ثيء، كل مجلا الاتجاهات، 

والبطيخوالبلح التين مثل للأكل المالحة الخمار عن ايما وباحثا الخمحيكية، 
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نانحجةنمار من يده تحت يقع ما كل عن عام نحو وعلى والعتب، الأصفر 
نمارخارطة رممت أمرته، تحت خدمت عندما بعد، مجا يي ؤ لتوكل. كفاية 

اتينبأضل الى باكدمق أشرت حث الشمال، ني العسكرية المعلقة 
وبستان،غابة اصغر ويصتقحم واد كل يفتش دايان كان نما ولكن (٠ الخطفة 

باصتفصاءتكتفي والمربكة الفخمة أيالون زفي نافلة كانت الحكاية، ثعلب مثل 
الجنوبفي العامة القيادة كانت الخاورات بدأت وعندما الكبرى. المحاور 

حاممة.بميرة نتمتع 

وإذ.ريعأ. تقدمأ دايان جيش حفق حتى الانطلاق اشارة أعطيت أن ما 
تخطيني نجح دايان جمعها التي الميدانية المسليات الأنمى الحد الى استثمر 
حريثة،دايان حطة كان الويتها، احد تطويق وفي الوسئل ثيادة دفاع حهلوط 

علىالمهاجمة الهلوابير بدت وعدما واللوجيتي. الجماعي العمل اسل لكنه 
أماكنها.في وتمرن عرباتها تعطلت الانتصار وشك 

فهذالصالحه. وتحويله حممه تمصير من الأفادة ايالون يعرف لم للأسف 
فيماالمناورة هدء أسا، في كثيرأ تردد الهاغانا ضباط افصل أحد كان الدي 

فيالمعقودة الحرية، ه مجالكانت ريع. الالحسم يتطلب، الوضع 
تدومالجميع، فيه ويشترك حوله دائما يخلفه كان الذي والمرحى الجوالجي 

انتقادته.ويميغ شكوكه عن ويعبر رأيه اركان ضابط كل فيعطي محاعات. 
;تحليله اعادة نم الوضع تحليل الى لعبت استخبارات نحابعل وبمفتي 

فيتدخل التي العامة انماصر وكل المكان الزمان، العدو، عديد الطوبوغرافيا، 
احدىرفي ميدانيا. يترجح والوضع مسرعا، بمر الوقت كان مماثل. تقرير 

بكمما ولكن ٠ وصاح؛ النرفة يادين ايهال، الأركان نالي يحل المرات 
تتغيران للأحداث بمكن ذلك اساء وفي نقصها، الأشياء مرة منة تجرون 
بشيسادير عدما اتدكرها ان علي كان امثرلة عده I ؟! المران عشران 

الأركان.مجالس بعد ما في 
عرباتهبتعبئة منشغلا كان وفيما مكانه، في مرا مدائما يزال لا دايان كان 
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اللواءقاني تردد وإذ اللل. هوط عند نواه مهاجمة الى أ-خرأ عدنا ونودأ 
عبر١لهلابور لارشاد فانيريت نجدة؛ محللب مير0 حهل بشان بالهجوم المكلف 

عديدةمرارا نقطر أن علينا وكان ووهماد، تلال من اليدان، تضارص عرانق 
شاهدتاني اذكر ولا عمقا. الأكثر الوديان صموح لاجتياز الخربات من كلأ 
حولأحرك، امثولة تلك وكانت الليالة. تلك طوال واحدة مرة ولو اللواء آمر 

مفادهنوي انتاع الى رصك، المناورات نهاية وم الوضع. على والسيطرة القيادة 
التيالقرارات يتخذ أن يمكه لا اذ اليدان، هو بهيا الجدير القاند مكان ان 

كاناذا حمرصا الخلية، اطوار مختلف بيمره ناع اذا الأ نمها نفرض 
عامصيتا في حاص بنوع الأمثولة هميه فائدة تجلت ولقد ومج،هما. معقدا الوضع 
الصحيحمكانك في كنت فاذا . ١٩٧٣عام السويس قناة وفي  ١٩٦٧

وفقصيتقدمجون فانهم بنمك جنودك وقدن الميداني الوضع على وسيطرن 

لمبع. البئر جوار في كاما بيت كتبوتز الى اللواء ندت الصبح طلوع عند 
.٠١التعادل ا من نوعا وحققتا مضاد بهجوم نما لكننا دايان نقهر 

لىيتراح اذ ية النقالحرب مرن لنوع دايان احضعتا التمرين انتهاء بعل 
عدماوالأدبية الخنية موهنه عن برمن وعنا نظره. وجهة من الخلية كل بتحليل 

آالكربة الجنوب تطقة لرمجز هو التعلّبا، ) نملبا الورق، على رسم 
(ة المكريالوصط منطقة رمز ) أصد على التمرة تانمته يضع 
الجامعة،صفر من توحاة م بجلة الكاريكاترر هذا على وعلق ومحتمر. أدرد 

اصدمن حير حي نمل، ٠ ؛ النحو هدا على وصاغها دايان صححها 
موانعنافوق ٠ ييير ء طائرة حلقت المناوران محن الأحير اليوم م ٠• محتضر 
فيدايان رأي لكن الكاريكانور. نمور التي الصمّْ الاعلأنات آلافح ورن 

سكل احفاق أي ٠، اليالوتاج ا عن النفلر وبقطع رأم. ابدأ يغير لم التمرين 
قدتالوانع ففي بالنصر. مخصيا اشعر كنتا حاسم، نمر احراز في الم.يقين 

وكان__ الفريقين بين القوى توازن صعية، بعملية محا، نوعا اعاد كاملا لواء 
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افخاريمني طار أيام عدة بمد إ للاص-ف يا لفخري. مدعاة بالحري هدا 
تيادةليس الاستخبارات صابمو دور ان وانهمت الأركان الى استدمحت عندما 
لهاصف لكي الوحدة آمر جانب الى يكون أن يجب كان فمحلي لواء• 

حرجمتاعندما ذلك ومع لوما؛ الملاحظة تكن لم تطررْ• بحسب تباعا الوصع 
الاستعارات.ني طريقي اكمل لن اني قررت ند كنت 

كابدتبملل الكتاب لرؤساء دروس لتابعن يوم أبراهام يرملم أن ثل 
ثمالحضانة طور ني نتض طوال دام نل المرض كان حيمة. ملاريا ازمة 
تفعفنيازمة كل وكان يوما؛ عثر حمسة كل انتظام شبه في يظهر راح 
الكيناوكمٍات العنيفة الحمى نوبات كلتتي نا أن وبمد سابقتها. من اكئر 

الضعفمن حالة في  ١٩٥١نهاية في وحدتني ابمالعها ن، كنالتي الضخمة 
بلالان حامم نحر على نرروا محتومة نهاية الأطباء حثي وإذ الأنمى• 
حيري.ماح تمر هو المرض من للتخلص الوحيد 

سبعد حرجت فد أكن لم الخارج. في ■ءطالة شهري آحذ ان اذا فررت 
مئوندوق، اصدنام لندن وفي جوزيغح؛ عمي بارض في ر وكان اللأي، 

ميريلوالبريطاني إ، دايان موصيه ابنة دّايان، يائؤ بعد ما في تزّوج لدي ا )
لمتالذي ) موداعي وامحق الامرانيلي، الجيش في المتهلوع ن كم 

كانواهزلأء كل مانا. عمتي ذويورل؛؟ في واحترا (؛ اللطرون في الأنفنار 
المشاهدة.سنحق التي والحضاريه المساحية الأماكن الى لمرافقي مستعديءن 

وزوجار جاكيت أول لشراء أبيب ر الى ابي ُع يوم ذات توجهت وهكذا 
احذيةالأ انتعل ص لم لأني الي بة بالالجديدة — ٠ الواطئة الأحذية ٠ من 

الفلاحين.

زييسوتم، البدء في ير لم اورلي مطار في جوزيف عمي استقبلي عندما 
علىاجرني حتى المنزل الى نصل كدنا وما لي. بدا كما يمتقع، جعله الذي 
أنيمكنني لا انه لي وشرح الفاحرْ. بدلاته بإحدى الجديدة جاكيتي ابدال 

بمهارتهالمشهور خياطه الى احذني ثم ء. فلاح مثل محزما )ا باريس في أتنزه 
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والمرتبمكةالمتيقظة جوزيف العم أنظار تحت مقاساتي هذا ياخذ صناعتي. في 
سأليعدما ولكن الجاكيت. الى بة ياليرام ما على ثيء كل ما; نليلأ. 

سدىيلقي جهة اى ر ٠ ت البنطلون يقيس أن نل بمهذيب، الخياط 
في٠ ؛ نلت اخيرا عمي■ اسخط مما اجيب، ان تل ترددت ٠ ؟ حملي 

نطرح.أن ش كهذا مزالا ان اطلأنا انمور اكن لم  ٠٠الوسط 

قفازاأحمل لا اني حالأ لاحفل. ند كان قفازات. باع عند عمي أخذُي نم 
أناردت اذا حالأ له حد وصع يجب معقول غير آخر وضع وهو محم، حم 

ارادتعندما ت عمي لها انزعج حماقة ارتكبت ايضا وها باريس. في أظهر 
انوسعي في كان كيف لها. يدي بمد اكتفتؤ قفازا لي تجرب أن البائعة 
رغموعلى ؟ لذلك معدة جلدية قوالب في اصابعي ادخل ان عز ان احزر 
لائقاغدوت ولأنتي الرصى. تمام عمي يرضي بما زم اكتمل النشازين هن-ين 
بارض•لأزور وباص مترو تذاكر مجموعتي ينولني أن مقدوره في صار 

بمعبتهوعرضها، باريس طول في تجولت اني أعتقا اكالين الأسبوعين وخلال 
المطاعممن عددا يتضمن البرنامج كان جوزيف العم *ع وحدي' واحيانا غالبا 

البناياتامام مندهشا الشوارع في أتسك^ر وحدي أ5ّون وعندما الليل، وعلب 
وخصوصاإ، ينفصل لي وصفها ثد والدي كان التي ر والمتاحف والمخازن 

وهنوالشانزيليريه هوغو فيكتور شارعي في المتبخترات النساء اناتة أُام 
القرنمن قرنية روايات عدة ترأت أنتي وبما الموضة. اصرل اخر يرتدين 
بفتياتماهولة وات٠حيلها الصقائف الى ايضا بصري ارفع كنت عشر، الناصع 

صداللثل خلال يتمترمن وهن الريف، أو الأقاليم من وماذجات جميلات 
_مثيرا رائعا، جميلا، ثيء كل كان الافظاحل. للمالكين العنيفة الملاطفات 

الموشاف.عن الاختلاف وشديد 

مكالئه ص الركاب تنقل متن على بريطانيا الى فرنسا غادرت 
فيتوجهت ثم اصدتاني؛ عند ايام بضعة لأمضي بريطانيا، في ويوفر ا فرن

كانتنتظرني• صانا العمة كانت حيث نيويورك الى (ا كونصتيلامّيون ء طائرة 



علىالبلاد لي اتزه ان امتهلح حتى لي قيادة رخصة ناص الأول انشغالها 
الانكليزية،باللعن الخهلية القيادة اعتحانات »ي الصمبات بعض لاقيت مزاجي• 

الامرائيليالجيش في مرية نال،- اني للغاحص مرحت عندما ماتا العمة لكن 
الرخصة.نحني فنمه في حساما وترا يدو، ما على اصابت، 

وعينايمامجلا محا نيويورلث. صرارع مسحت باريس في فعلت ومثلما 
الهاانر٠ماتا العمة أخدن وءنا-مجا السحاب. ناءلح١ت في امتمرار في لغان تح 
كنتوتكاص. لويزيانا الى بها واتجهت ميارتها انا امتعرت بيتش بالم الى 
كانالجنوب نحو الير حثثت كلما ولكن الثلح. تحت نيويورك غادرت قد 

المدهلة،البلاد هدء اعة ثأُام العجاب العجب أخذني ينعن. الطقس 
يمناخانويمر واحل. اتجاه في وأياما أياما يقود أن المرء يسممليع حث 

التيوالجور الثاّعة المياه مساحات امجام احاذة براحة أصعر وكنتا مختلفة. 
مماظة.بداثع حياتي في قط ار لم تنتهي. لا 

حيثينش بالم في صانا الُمة التقيت ( ديسمبر ر الأول كانون نهاية في 
جدياعرض المنة رأس وامضين العيد. وجو الميلاد زينة كثيرا في ائرت 

اتبعتالممال. الى رحلتي اكمل أن قبل الخاطى' عاز الذهبية المس لأشعة 
١العلريق  وفبرجينيا؛فاكمالية الجنوبية وكارولير جورجيا فاجتزت حلية  ١١

بلطافةاخدت الرحلة هده وخلال نيويورك. ار عدن واصنهلن في توقف وبعد 
شاهدنه.ما كل لقة وبعمعي الناس 

منوأمحم ارّاتي، المجتمع الى أشي أني شعرت ا-رانتا,، الى ءودني بعد 
خدمتيلامتعادة تعدأ م كت وهكذا المالاريإ. من اخيرأ تخلصت أز ذلك 

ينئلتل وبعد المكرية. الممال منطقة استخبارات رتيس عينت أن بعد 
هوالاستخبارات ضابعل ان لي قال وعندما ها. نفللمنهلقة قاليا دايان موشيه 

حولمتوافقان أنتا اعرف كنت، منه، اكثر المعركة ارض يعرف امرؤ رأيه غي 
الفرصدالما اقتنعن، الذي انا الز وبالية الأقل. على الموضوع مذا 
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طويلةلجولان اخضر ضوءا دايان ملاحظة كانت الميدان الى وحدي لاخروج 
ربطتالتي العمدة الخلاقات بداية كانت كما الحدود. اعتداد وعلى التلال في 

الرئة.بعض على ايضا ولكن •شاذل احترام على والمنية حياتنا طوال بيننا 

بْلابععديدة حوانب عن تنهمر كانت دايان الير أوكلها التي المهمات اولى 
فيوكنت (، نونم ) الثاني نئرينر من يوم صبيحة فقير اللاحمة. المهمات 

ُمدماتدون ومن وجلس، ُكتم دايان لحل الناصرة، فير الخامة الميادة ممر 
فياستطلاع دورية في امابم عدة نل كانا اّراتيليين جنديين قمة لي روى 

ئ-رماالاردنية. الأراقم ويحلا خطا الحدود اجتازا عندما قلقيلية منطقة 
الأرديونيرض واليوم للتحقيق، عمان الى ونقلوهما العربير الفيلق جنود 

الأممأعام المتكررة الاِرائيلية الحكومة اعي مرغم على امراتيل الى اظد;هما 
أندايان اراد الجنيين لاسترداد الأحرى البل كل استنفدت وإذ التحدة. 

للميادلة.الأردنية الرهائن، بعض، اختطاف في، رأيي، يعرف 
افضلرأمي، في احوك بدأت عندما المشكلة عرض من بعد بمنه لم كان 

الموصوع.في، صافكر انتي لدايان بالمول اكتفيت لكنني، كهذه. لخملية تكتيالث، 
يحفران اله وطلبت ضباطير، احد هيفر، شلومو اسدعينؤ ذهابه وبعد 

الأردنضفاف علي، مكانا أعرف كنت الحدود. علؤر استطلاع لدورية الجيب 
مممثلة.حطة إعداد نل ميدانيا تفحمه واريد كهذا لمشروع رأيي، في، مناسبا 

حائمماوز كرتز فرب القديم، ٠ حبنؤ الشيح I جر حهم، بالميارة صرنا 
اسراتيللخزو الخراقيون استخدمه الذي الجور احد كان صين. ببت '؛رمح، 

كانتاسراتيلية وسة لكن التحرير. حرب بداية في، الاردنية الأراضي، ُجتازين، 
الملتويةالفولاذية الروافد وءعضي لعالمه الأ مه يّوؤ فلم جريئة، بعملية دمرته قد 

والميتة.

علىالأردن. من المقابلة الضفة وتفحمنا الجيب من، نزلما الجسر بالغا 
منيغشاه لما يرى لا يكاد للشرطة مركز الضفة منر الأمتار مئات بعض بعد 
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وعدماالاردتيين. بعض لأمر مثالي مكان إنه لنفي سلت وأعناب, نم؛ 
ثلاثةلاحظت الأخرى الضفة نتفحص ورحنا اكامحيا نجرء تحت نا جل

وأنالنفي نلت القصما٠ بين نحونا يتجهون رقيب، بقيادة اردنيين، حنود 
الدينالرuئن لأن حطة واعداي الأنمظار الى ني نكون لا قد اننا اراقبهم 

منتظر.غير حظا ذلك كان أعيننا. أمام هنا، كانوا احدهم نريد 

لألفتبيراعي واشرت الضفة الى فنزلت رأمي، في مريع مشروع تكون 
معدنيةعارضة عالي امحير وانا اقتربت نحوي يتوجهون كانوا ونما اشاههم. 

توازني.لتامين رأم فوقا اخرى بعارصة واتنثث المهدم الجسر وارض عس 
اربعتهموهم جثم في ُعما دمي مكان ) رئتهم لإثارة ظاهرا ب لا ولأن 
•منهم اريل- ماذا ل؛مِغوا الجسر طرف حتى نحوي تقدموا (، ل،يث ءكانوا 

منمرقنا بقرة عن بمثا نحن و العربية باللغة مرعة في وكلمتهم ١بتسمحا 
؟ايجادها على اعدتنا مومعكم في فهل ة، الكثبوتز 

معا،الأربعة على يهلرة العلينا اامع_ا مجن ميكون أنه اعرف ن، كت
الشرطةمركز الى رجاله احد بارمال يتكرم ان الاردني الرقيب من فطلح، 

دعوتبعدما افعله صون، بما الافتخار مديد أكن ولم القرة- عن للامتعلأم 
ونت،ان علت واحد من بدلأ رحلين ارّل واذ بمودة. معه وتباحثت، اإعريما 

منالمقابلة الجهة ني اإةم_ا، بين الاردنيين رأصا غاب أن فما حان. قد الممل 
ابما.ها نهضا اذ والجدي اإرقي_، الشك فاور نهضح،, حتى المهر، 

وشهرتهيمه مبين، وفككن، حرامه من اارقيء_ا على قبضت، مريحة وبحركة 

وجهه•مح، 

نحوهماالسلاح يصوب ملومو كان ففيما منتهية. الخالية كاننح دقيقة بعل- 
وظلجاني الى الأردزيي-ث نا جلفا بالسيارة، اتيت، ثم سلاحهما. من جردنهما 

لحلناالصورة هده وعلى التهما• ممرب ومسا-سه الرفراف على واقفا ئلرمو 
الماصرة.
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بمائةنو م الاردض حنا أن وبعد القاعدة. الى عدنا صاعة نمق بعد 
كلةله تركت غابا كان ولأنه تقريري. لتقديم دايان الى ذمت العامة القيادة 

٠.اريلش م ثالو القبو. في جينان الالمهمة. انجزت موثيه، ا ن مختصرة 

احديستهليع ان لفكرة هّالل بل لا رضاء. يخف لم بالأمر دايان علم لما 
استدراجم اتردد لم أنم هر ارصاه ما واكثر الحيلة. هده مثل الى اللجو، 

عدمم حرجا أجد لم وانم ( ذللن، عن يفصح لم وإن ) الفخ الى الاردنض 
ساورنيلم الواع، وم خطية. خصوصا — ودثيقة واضحة تعليمات طالج 

خطتي.لتنفيذ الانضاء عند الأردن عبور الى حتى مستعدا كنت ل تردد، اي 
اللقاءبعد الرiسء٠١ هذا ثقة لاستحلالي فخورا أكن لم إنم اقرل احرى ومرة 

هؤلاءاسر آنذاك؛ هاجمم كانت واحدة فكرة لك»ن بجننا• حصل الذي الودي 
مني؛حللبه كان ما معنى بدقة يعرف دايان وكان بهم• رحالنا لمبادلة الاردنيين 

ايجادم طعا يامل يكن لم فهو : نواياه في نلث اورني بلم جهم وس 
!ضاطشام يتنزهون اردبثن 

النؤ،بالمسبة الجديد التصرف، خير النمط. هدا ان ساكتشف ما وسرعان 
منبنوع نواياه عادة تر يكان فقد طويل. وقت منذ دايان عند نموذجي 

خانالطريقة، وبهده ير. والتغالشخصية للمبادرة واسعا هامشا تاركا اللسر، 
—بعد ما خي عتري كثيرون كما الحاصرة، الحالة خي انا — اوامره تلقى يس 

فاذاالعمل. خير كبيرة حرية •ع نعله، ينبض ما موولية عاتقه على ياحد كان 
هويكن لم الفشل حال أّفي الغار، اكلتل هو قطف بالنجاح المهمة كللت 

•أنت بل وول، ال

للجيشاعلي قانيا يايان عين الحادثة هده على متنين مجن أقل بمد 
الجيشصفوف من وحدة رأس على الأثناء نللئ، م وكنن، اهال. تالاسراتيلي 

ة،لتثالالأوامر الى هذا دايان لميل بد لا وكان الأا.ءابتين• لمكافحة اعدت 
يولدان فعله، رأم في يبض ما انجاز حن على الثابت عزض ُع بالاقتران 

دولي.وقع لها كان ءاِة احتكاكات 
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سواتحم وخلفي سة، وعشرين أربعا عمري كان  ١٩٠٢خريف م
ملم السلاح حرفة ني مءوب اني ادراكي ومع الجمش. م الخدمة من 

حتىالعسكري الزي مرتديا أظل أن كيرا يرضني يكن ولم ابدأ؛ اليها أتوق 
مماعديدة، نرصا نونت قد كن جيلي من كيرين رحال ومثل ايامي. نهاية 
الزراعةكلية في تسجلن قد كنسنا  ١٩٤٧ففي بالاحاط. شعورا عندي ولد 

الىاصعلرتم اللأي حماة كل شوشت الخي الخرب لكن اورشلم، جامعة في 
إلىالذهاب في الممكير عن الخن ذللث مغذ أنقطع ولم المشروع. هذا وأد 

هذاانمهاج على يحنانني خصرصا ووالدتي عموما والداي وكان الجامعة؛ 
حزندائما يعير كان درومؤح توقف لكن عديدة، منوامنs مرمن، لمد و جيل. ال

اذادروّي أتابع أن واجم س ان مص على "/دد با-تمرار لكث الم أض 
عءنمحددة فكرة عندي تكن لم الواغ، وفي التها• خفيف ولو ميل عندي لكن 

الوقتأن قررت  ١٩٠٢خريف في الدرا-ي القمل خلال ولكن الموضوع، 
برنامحفي أنجل أن نل مجن فكرت نغ. ن، كنالدرص. صاعد عن لائمر حان 

الحقوق.دراسة الى مات المرة هذء لكني كولورادو، حامجعة في الزراعة 
باورنلم.العبرية الهامعة في الأوسهل الثرق تاريخ دراسة قررت واخيرا 

دراسةانهن ان ويعد اورشليم. في ايضا غالي استقرت الأثناء تللش في 
بقليلذلك وبعد القي. التحليل فى كمساعده تخممها تابعت افرض 
علىمتع١هدين سنوات منذ كا اورئاليم. صاحية تثفيات جماحد في توظفت 

نجتمعنحن ها ولكن الأحر• تجاه عراطفه في يثال؛، احدنا يكن ولم الخب 
-طكتعد ولم المترين قاربت ند غالي كانت الأولى. للمرة رئة الأن 

مدرستهاحضار تان بفي نعما كانت عندما عرفتها التي الخجولة الابنة 
الىوميالة التفكير باردة شخصية ذات ناضجة امرأة الأن صارت الداخلية. 
عادةمحاطة كانت لاصطحابها المنتقى الى أذهب كنت وعندما التحليل. 
نفسهانفرض غالي كانت كهذا وسهل ففي حقا. غريب بعضهم حملوك بمرصى 
وانزعاجيبحيرتي شعرت اذ يوم، وذات العومة. عنها تغيب لا ظثيعية بلعلة 
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تحدثالأطوار؛ غريم كاناس تجرهم لا ء ٠ لي لتقول حدة على احدتي 
الينوحيه الذي الحب كان  ٠٠البساطة بهذه فالأمر اولادا؛ كانوا لو كما أليهم 

الرواجعن تحدثنا حتى الأمر بما يطل ولم بشخصيتها• بإعجابي أيضا مدعومحا 
الاتجاه.هذا خي مشار؛ع وعملنا 

أعرفه،عسكريا حاحاما قصدنا رسمية زواج حفلة م نرغب نكن لم ولأننا 
ارسلتذللث بعد . ١٩٠٣( ُارس ) اذار  ٢٩' ه نفالنوم في فزوجنا 
والىالمتحدة، الولايات م سانا عمتي والى كفرُلأل، في والدي الى برقيات 

وكانواالحرب على سوات مفز بعض رومانيا من أتوا الدين غالي اهل 
حيفا،ضواحي في يقطرن 

كانتآآنذاك. سهلا يكن لم أمر وهو يجمعنا- سقف بلا متزوجين كنا 
معوحيدة غرفة أتقاسم كنّتا وأنا تعمل، حسنا المستنمى في تكن غالي 

وكانتمتاحرة. جامعية دروسا بدأ فد ايضا هو كان الجيش من صديق 
ُنزلم المحس س التمكن س محاص وكدنا -تواصعة من أكثر المادية مصائرنا 

صغيرةغرنة : مزانتتا ناب ما ايجاد م نونقنا مضنية ابمحاث وبعد راحل• 
كاناورنليم. ضواحي احدي في لمائة الخلفي الفناء م ُطخ زاوية مع 

محنمنوخالها ليطبخ، ملاصقة مفيقة يشه ما يحتلان والحمام المرحاض 
فيكان ٠ الرل ٠ هذا أن بعد ما في عالمنا ولقل سقفها. لانخفاض الرؤؤس 

الاثنين؛نحن تحرينا لا تكاد ضيقة فالغرفة اله. استموجهة بدك فنا الواقع 
مالأ نفكر نكن لم همومنا. احر الرفاهة كاث الجدد، الأزواج مثل لكننا، 
مريحةغرفة فننا من تجعل كاث معادة وهي __ سوية احيرا الالتقاء معادة 
راثعة.بل حدا، 

لناص لم جمل• كحلم  ١٩٠٣العام مجن الأولى المنة الأنهر مرت 
أعمالكانن، أو بعد بلدة، الهلاJية الحياة احتبر كنت بل فحب انمرأ الزواج 

ّلمابي.مني مرنت الحربية الأعمال نؤ وكانطفولتي تصيب المضية الزرعة 
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ّؤوا؛ة•كل س لثم، عقال كل س حرأ كن ■ماض م الأولى فللمء 
مدةحرية الالأوقات ابدا تدوم لا الحط، ولسوء مححرية. حمة ت بكلمة 
طويلة.

نيمهكا كن قعا المنة، تلاك من ( يوليو ) تموز منتصف حوالي 
شاشام،ميثايل الكرلونل من خاص معوث زارني التاريخ، فحص تحضتر 

احتياطي.لواء امر مفتي له بالخضوع الين كن الدي، اورثليم، فوج قاني 
عليه.وأمر نشاط كل اوقف ان مني طلج، فقد 

مدةفمني الارهابية. الاغتيالات نشاط وجال.د عن مكتبه، قي ثاحام، حدثني 
القتلةلمكانحة اّرحيدة الومّيلة أن يرى وهو اصراثيليان. حارمان اغتيل يسيرة 

هدهعن المؤولة العصابة ثاني كان وتمغيتهم. مخابثيم من ندهم عي 
الميبقرية القاطن الصموثيلي ممعلفى : انه الرعب ينثر رجلا الجرانم 

الخهلوطحلهمؤ تلة ذروة في القرية هذ.ه مجوتع وكان اورشاليم. شمال صموئيل، 
ئعهل.أن بامكانية متقد شاخام يكن ولم تقريبا. منيعا حمنا منها يجعل الاردنية 

—لي نال — هكذا الأمر كان تكز أيا نظامية، وحدة الى كهد0 مهمة 
واصميالقرية الحل ن احت،ر آخرين رحال عدة مع امتطيع هل 

؟بته وعما وثيلي ص

لدلالةاثلة ملعماية شخميا في التفكير الى شاخام اصعلرار ان رأم في 
الأناءتلاك في الاستقلال. حرب مد جيشا في المستوى انخفاض مقدار عر 

وكذلكالحرب. هذء تحمل على تادرأ جيشا يشبه ما  Yishouvل يكن لم 
الانكليزيالجيش ندما، وحدهم صرية. شعبية ميليثيا من اكثر الهاغانا تكن لم 

جدبرأحربيا تدريثأ عرفوا قد كانوا آلاف الثلاثة أو الألفان اgلماخ ورجال 
حرباثناء في الملاح حملوا  Yishouvال رحال غالية لكن الاسم- يهذا 

اهالتوكان حاذقين. ءسكرهن نهايتها في منهم الكثيرون وغدا الاستقلال 
الىمعظمهم او رجالها كل عاد المار اطلاق رمح، وبعد شعبيا، جيشا ظلت قد 
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وأنهممحلأم معاهدات صوف الهدنة اتفاقيات بان لاقتتاعهم بيوتهم 
ومشاغلهم.الربة حياتهم الى العودة اخيرأ ّيستطيعون 

قفيحل. ند المحترنين، الجود معين الالاخ، كان نفسها الحقبة تلك في 
المعروفةللبالماخ المتملة القيادة الغاء غوريون بن اعلن الحرب ائناء 

دبالهدنة وبعد الظام■ الجنس في ودمجها — الساري اليامي باتجاهها 
صبامحلحينئان. فترك احتياط. وحدان الى عديدعا ثلث بتحويله ذلك مجن ابع،- 

فيأو الكيبوترات في منازلهم الى وعادوا العسكري زيهم البالماخ •^ن عديدون 
الوشاف.

uككان الميامية انمراعات والى للجيش العام المريح الى بالاصافة ولكن 
موجةالمار اطلاق ونف بع فلقا للجيش. الحالية الفعالية لعدم اعم محب 

عندمانسمة الق سمائة قرابة يبلغون المهود المكان كان ا وفيكيفة. الهجرة من 
مةن مليون الى  ١٩٠•العام في العدد ارتفع ، ١٩٤٨في الدولة غوريون بن أعلن 
الهاجرينهزلأء معفلم وصل وند . ١٩٥٣العام في ونصف ملمون والى 

بايالقيام يحن لا متهم ي م نوكان المدقع، الفقر من حالة في الينا 
وعشرينوسع بمائة يتحينون الماس هؤلاء كل كان الأقل• على نافع ئيء، 

أواللاجئين من والكئيرون يهوديتهم. باستثناء يجمعهم  ١٠يكن ولم لغة، 
صدماتعندهم احل.ثت اهوالأ عانوا قذ كانوا الاعتقال مخيمان من الماجين 

عممه.ه نم

هؤلاء٣، ّرءة في وسقف ومحلعام ناب تامض الضروري من كان 
ودمجهمرزقهم موارد وئامتن المرية اللغة تعلمهم عن فضلا الهاجرين، 

الضخمة،المهمة هدّْ كانت الاستقلال حرب وبعد والدولة• التعب في اخترأ 
انجازهاوكان اصرانيل، ارلويات رأس في البشرية، القل.رة تفوق تكاد التي 

اللأيفي اليهودية المجموعة ذلك في مشركين الهزيلة، مواردنا تكريس يتطلب 
صنظاما تتضمءن الدمج ضرورات وكانت العالم. في اليهودي والتعب 
ثقيلة.صرية الجينن >دني التقشف، 

٩٩



الجيشاسلحة ني كسر يمض الأم وانع م اصفي المظام هدا تجلى 
اهالالتكان أخرى، -جهة من يالمرام؛ بمي لا تدريب ومستوى الهدنة، بمد وذخاثره 

الأساس.من يمنه ني الطر أعد الواقع، ني العض؛ »ي تنظم إعادة عرف ند 
المكريةاكنثة حاب على واكظم العليا الرتب »ي الكتم وامشر 

الىاج يحتالذي ال، اهالتوكان المتخممة. المجالات أو الامامجة 
الجدد،الهاجرين من الألاز عشرات لدمجح كييره جهودا ويبدل كادران 

الجيشكان نليلة موات وني وادتا<. محتوى في الواضح الانخفاض بمي 
تدنتقد الامحتقلأل، حرب اثناء ني ميدانيا الشدة على تعود الذي الاصراسلي، 

بعدعلى تختي الارهامحن س عصابة على غارة ص ■مث عجزه حد الى ندرته 
البلاد.عاصمة من كيلومترات حمسة 

مرحلةم الاصراثيلي الجيش على يكون ان مكدرة صدنة وشاءت 
الفلعليمالارهاب ; يوم بعد يوما ^١ ١۶تحديا يرنع ان هده ١لأنحهلاط 

اجتازحض الهدنة على قلل وقت يمض نلم المجاورة. الريية اللدان من الأم 
تعحتالواقعة الماؤلق من او غرة من قادمين صغيرة وجماعات انراد الحدود 

حياةم الموصى لزرع ايضا ولك*ن عام بوجه للمرقة الاردني، الانراف 
اكثربطابع البدايةا م الخرتجلة الأعمال، هده اتسمت ما وصرعان القرى، 
واعطتمذهلة. بسرعة والاعتداءات للأت التعدد تضاعف فلقد حدية. 

وهكذاالفر وجرائم المسلح للطو مكانها التخريب وأعمال السرقات 
منهجيتسلل منكلة تجابه  ١٩٥٠العام في نفسها اصراثيل وحدت 

اثرافتحت آنذاك معفلمهم وبمما حيدا مجنفلمين ارمابيين لمجمرعات 
المصرية.الاستخبارات 

مساء.الخريج يخثرن الناس كان البلاد. على الرعب من جر ختم 
وكانتتجملهم؛ اللز غي ئسمع التي النارية والهللقات الأنمجارات وكانت 

يكابدهاالم والتشويهان العذابات عن رمة تفاصيل وتنمل تثناتل الآص-اعات 
وتلأني-vوضبعة ماتة الفدائيون فتل  ١٩٥١العام في , الاعتداءات صحايا 



اكايةالسنة وم والأولاد• المساء س ومسلمهم المدض من كلهم \ّو\وو\1 
برعثاب  ١٩٥٣المة وكانت وسن. والمن مائة الى الضحايا عدد ارتفع 
عشرةبمعدل الأشكال، متنوعة تعد الأف ثلاثة محن اكئر شهدت اذ خاص 

مدذا.ومتون مائة المنة تللئ، في وقل الواحد. الموم في تعديات 
الأممالى اقفنام ني يجأ اراتل وكانت الامتداد. الأرض موجة احدت 

جهودثبل-ك اخرى• دبلومامئة بهلرق تعمل ان تحاول هي فيما المحية 
حرس» ل خاص سلك انثئ أنه حتى الحدود محلول على المراقة لتحسين 
الطرقت الواقع لحكم اخترأ الرصرخ س بل لا كان ولكن • ٠٠الحدود 

العنها، الدفاع تثيرا ويصعب حدا محلويلة والحدود مجدية ءير الدبالوماسية 
الحدودهده وكانت طبيعية. حواجز ي1حوي ضل منها صغرا ما نران سئما 

الاستقلال.حرب نهاية عند التواجهة القوات مجواغ حبجوء على رسمت ند 
العلوبوعرافي.الصعيد على اجمالأ معقولة وغير تماما اصعلناعية كانت ولذا 

كماالملل. محاولات وجه في سدها احكام عمليا بممتحيل كان آخر، بكلام 
بمثلتقريبا دائما تنتهي كانت الأرهاتين نواعد ص الاقتصاص حملات أن 

فالاميإدا، انتيس، اوى، يت ميرا، بيت __ اخرى الى عملية لمءن مدل. 
هدفهاتحديد ءن عاجزة تبدو وحداتا كاث _ الأهداف م غيرها ان وعش 

فينجح عندما اخرى، حالات وفي طريقها. تضل محا وغالبا الليل اثناء في 
الحراصع المارية الهللقان بحض بتبادل نكتفي كانت الهدف هدا تحديد 

تفجيرفي نجح الوحدة كانت الحالات افهنا وفي ادراجها• رتعود ب الع. 
معهاحاملة حاب، بالاندائما تنتهي ولكنها القرية في لة المعز الهانئ بعض 

•الجرحى بعض غالمأ 

بلونويهلجمه شاخام لجنايا عميقا احباطا يسبب كان بالعجز المعور هذا 
طلبوهكذا الاستقامة. قليلة طرق اعتماد الى اخيرا الأمر به بلغ حتى العجز، 

الوحداتفشلت حيث للنجاح (ا ما وسيلة رر اجد ان م اليم ذلك في ءني 
الحر،هذا على المشكلة يعرض وهو شاخام، أن في اشك ولت النظامية. 



اذامالي نمدما فعلا. أمله يخب ولم — تحديا طله في أجد أن في بأمل كان 
سكىوضمة صمويل الص الى التسلل ا-تطاعي م أن اظن كن 

العمليةبمجاح مئشعا كن فغد بالإيجاب. إجابمه في أتردد لم وثله، انممويلي 
بنمي.اختارهم اقة ناو رجال ميعة مع بها نمت اذا 

وحدتيم خدموا الدين الرفاق من جلهم فيهم فكرت الدين الرجال كان 
جميعهمظلوا لكنهم الجيش تركوا معظمهم وبعدعا. الاستلال حرب نل 

مصهلمى٠ تدبير ٠ فرصة ستغلون أنهم أيلم وكن الأول، الطراز من مغاوير 
كانالتالي الوم وعشية المقبل، الجمعة يوم هاتفيا بهم اتصلت صمويلي. 

•للعمل جاعزين نتنا الضرورية المعلومات زودونا ند الشاخام مخابرات عملاء 

فيالوعرة التلة تجتاز الظلام هوط بعد ت جدأ بيطة خطتي كانت 
ولل.ىالمنطغة. نلك في العربي الفيلق موانع حول وتدور الأردية الاراصي 
عملا،اوصاف وفق الممويلي عمابة مركز وتحديدنا القرية الى وصولنا 

المهويلينفاجئ الحظ من وبقليل الباب. نفجر أن علينا كان الاستخبارات 
وترديهم.بته وعما 

بينالسير مضنيا كان تماما. المخظهل رفق العملية من الأولى المرحلة تمت 
أينجد لم لكنتا صمويل، الي قرية رأس الى والمودية الوعرة التلة تفاريس 

الاصطداممتجبين العربي، الفيلق مراكر حول والدوران الأّترناد في صعوبة 
كانمنا كلأ لكن شفة. بثنت، ننبر ان دون من التلة تلقتا دورياته• ئاحدتم، 

١أن يتيم  الدفاعلتامض صمويل البي احتلال في الماضي في فشل خ  ١٧١
فادحة.انر خوتكبدوا انداك صدوا فلقد اليهودية، اورثليم عن 

نقصده،كنا الذي البيت أمام نا انفوجدنا مجا صرعان التلة قمة بلوغنا بعل* 
المجدجوار في الين كان المحلية. الميليشيا افراد تجنب في نجحنا أن بعد 

بعضوكانت التقليد. بقول مجا على صمويل، النبي مر فوق المني الكمحر 



البابامام الديناميت شحنة نتنا النوافذ. بعمى بخفوت تخمء النادرة ء الثمو 
الانفجار.انمظار م انبْلحنا ثم الثتيل 

تنفجران من وبدلأ وتلتهب مر أحدت الديناميت فشكات الأمورت تعثرت هيا 
القاءالى فاصطررنا الباب. في اصرارا تسبب أن س اعجز حانة فرنعة احدث 

البيتان واضحا وبدا فعل، رد اي يصدر لم البيت. داخل في يدويتين نجلتين 
منايار يطلقون واخذوا الجيران واسيقظ اعطي قد كان الاندار م فارغ. 
ميقاننااطلاق محوي لنا يبق لم المباغتة عامل فقدنا وإذ المحيهلة. بيوتهم نوافذ 
٠يمكن مجا باسرع للريج 

نلفن«ان دون من التلة صفح نبلغ ان الماتجة الفوضى ضوء على اسعلعنا 
مابكل فركضنا مستنفرة، الأن غدت الاردنية ااماكز ان نعرف وكنا الأنتباْ. 

المّاعةوعند الدوريان. لتجنب منمتة واذاننا مفتحة وعيوننا سرعت، ' ٢٠اوتينا 
التعبانهكنا رفد الاصراثيلية، الأراضي في صّرنا فد كا صباحا الواحدة 
...!لامعا' عملنا كن لم الأداء حث ص وأضنانا. 

الخلاصةحاءت شافام ميشايا الى قدمته الذي المفما التقرير في 
حاذفين،محجرض الى تركل أد يجب كان كهذه عملية ان نقول 
وحربعلى وشددت ال،ليليةّ المعارك على ومعتادين تدريب أفضل ب■ بدو 

يناصببما زتجهبزءا الهعِان، مّن النوء لهذا خاصة وحدة انثاء 
دعمبوحدات وإّنادها الطارنة، للحالأن لها مفملة حطط وتحضير عتاد، 
الوحداتغير آخر ثيء يلزمحنا نجاحها. بتا'بن الكفيلة الوسائل وبكا 

حمعتهاالتي الفرقة مثل الحال، في الرنجلة الفرق أو اكقيلة التقليدية العسكرية 
الجيش.افراد خيرة س وحدات الى يحتاج ا>تّ,ر، في ساعات. بضع ني 

تبنىشاشام ان أدري ان دون من درومي الى عدت التهسمب الاختبار هذا بعد 
ممالةوحدة بانتاء مطالبا غوريون، ب• الى مباشرة ورفعها فيا ح يوصياني 

مءقصائبة بيد الضرب على وقادرة الغاية لهذه خميما مشكلة للارهاب، 



وحموناملاجئ ستخدم الم الربجت الممرذ وعناطق القرى في حديد 
رأسعلى بممحي أوصى أنه أيضا أجهل وكنت القاتلة. غاراتهم في للارهامحن 

الوحدة.ط، 



١٠١الوحدْ 

صمنل،اض غزوة على من اسم بمد (، ملير ) 'سرن شهر نهاية م
للقواتالأعلى القاند ماكاليف، موردخاي لمقابلة الأركان رناصت الى امتدعين 
كرماندرلوحدة الفوري الأنشاء على ماكلتف أهلنمي الاسراثيالية. السالحة 

نادتها.لتولي مستعدا كنت ان وصالي ناثام مينايل اتر-حه الذي الطراز وم 
أنآمل اني حالا أصف-نا أنني غير مواثي• أعطيت التفكير من نميرة برهة بعل 

ناطعامجاكليف جواب وحاء الخناسب. الوقت م دروسي بمتابمة لي يمح 
٠.عاتقي على كهده تعهدات أحد أصتطع لا ٠ كاليفذت 

نهد0•نزلي. الى عائد وأنا مجاكليف جواب ؛ي الممكير أعيد أزال لا كنت 
أننل حتى عنها انخلي ان الأن مني ثهللمب اصتطتها آلتي الطلابية الحياة 
أياممجددأ 'ض اذ غالي سلى نيء: كل هذا يكن لم ولكن *نها• أتمر 
قلقذلك ار الاّقلأل. حرب ايام خطتا زام م عرفتها الم القالق 

تتظاهرالم كلماتهما محليات في حزرته حتى الأمر بي يطل لم الذي والذي، 
أنتماما، مثلي يعرفان، ا فهالتعثتن• على بعد ا فيامحللعتهما عندما بالتثجثع 

مختلفنيء هي الرطي الأمن ومئاكل نيء، هي وشجونها الخاصة الحتاة 
تماما.

الكوماندوهذا يولفون الذين الرجال أجد ان ء مي كل نل علي لكل 
الجيشمعنويأت صعق ار ونظرا ٠• ١ • ١ الوحدة ٠ امحم عليه امحللق الذي 



الموالجلة شاملا، لكن بالعجز نالشعور بالماكب. التطرعون يدانع نلن 
jLكل على تزدد لكث  ،J  لذا٠. للن التصد شثا نستطع لا ٠ : عي

ببعضحالأ فكرت الجنس. صفوف خارج من رجالي عن الحث علي كان 
وحدةتستملهم رغد نوات ؤلوال مم خدموا الذين السلاح، ني اخوني 

شجاعةاتلهروا اادين الشبان باسما، اولى لائحة اعددت نم كهن.ْ, نتالة 
طلثوفي الاستلال. حرب خلال بما/ تمزوا أو المركة ارض ني اسشانة 

صموزفي تتناقل ٠ خارق ما ثيء ٠ انحناء موضوعها اشاعة لكث الأثناء 
بابي.يهلرنون متعلوعون جاء ما وسرعان — الجيش 

تحتغولأني الاستطلاع وحدة في معي خدم الأول. كان باوم ثلومو 
ممر،نلومو محمرنتل■ الم عملة ني جانم ار وكان يرب، ابراعام امْ 

صتعه حسين، الشيح جر عد اردنتين ج؛نود ، اخط،نراشي الأي الضابط 
عليهمحيعللق الذي وهو — هارصهيون مائير ايضا الأوائل ين وس كثب• 
سمعت،غد كن ٠. عدنا الكوماندو رجال اقفل ٠ لقب لاحقا دايان موشيه 

الصحراءوحيدا اجتاز عدما منة  ١٦عمره لكن مائير. اثر باخرّين، *ثل 
الصفرة٠) باسم ايضا المعروفة البتراء، اكديمة المعلية المدينة الى الاردنية 
وكذلكموسى. ضربها الم الصخرة إنها محها التقليد يقول التي ٠ الحمراء 

مستهيناالميت، البحر حتى اورئليم من اليهودية، صحراء قدميه على اجتاز 
البدوايدي بين يقع يهودى كل حينئذ له يتعرض لكن الذي الميت بالخعلر 

ومجتفلعاماهرا قوانا بالخعلر، تعخفا ميلو الذي الرجل، هذا لكن الأرء-يين• 
وأتىلديه. خارقة حبه مرهبة هو الوجه حس كان اللأي، طوبوغراب ني 

سيعسبحوالازي ء لكثا ء _ اب، لقاللكهايز، شيمون بصديقه معه هارصهيون 
اسحقايضا هنالت. ولكن ،. ١ • ١ الوحدة I في الأِءلورهث المحاربين احد 

منة.١ ٦ عمر في البالماخ في انخرط قد ولكن الجمش، من المرح ■ملي(' 
ذاتترعا ناهالأل • ٢٠مزارعان وهما ريغيف- ويوميلي أمجيت، زيفلي وكذللئط 

٠...ما ء بثي امميام * يريدان وأنهما جدأ يقلنهما الوضع ان لي ليقولا بام يوم 



الاختماصونالكثافة، المغاوير، ; الأخر اثر في الواحد مابلونني جاووا 
وحدةالى اشالهم يفكرة واخوذون شجعان وكلهم الللة، لمعارك ام 

يمرالارهاسنر. عصابات كمفية محيية يارادة ايضا محفوزون ولكهم •سغة، 
شهروبس رجلا• عشرين بجنهم من احترت ند كنت ( يتمم ) ايلول، بداية 

الغاعلمةععاسر مع متوافقا اعبره كن ما وعو وأربمن، حمسة العدد بالغ 
عددهايتعد لم I ١ ٠ ١ الوحدة I عمر من الخمسة الأشهر وحلال القصوك،. 
صداّرايزر صراع في مة حاّكان انهر وعي والأربعين، الخمسة 

الارحاب-

فيمنعزلة تلة فوق المكري، صطنح مخيم في وحدتي قاعدة جعلت 
تدريبنظام لأنسى الأسنانيين الرجال هؤلاء احضعن، هناك اورشليم. منطقة 
والقدرةالجسدية الاداءات تحسين الى يهدف بمرامح ^iu نموره. يمكن 

مختلفاستعمال على ذلك ونح ممكن• حد انمى ار الجالا-ة على 
الاستطلاعتقنيات وعلى الأبجض، بالسلاح العراك وعلى الأسلحة، أنواع 

تنفيدالاقتراب، طرائق ت تفاصيلها بادق الليلية الغارات ودرسنا ليلا. والتوجه 
علىدانا اشدد وكن نظام. في وتراجع الهاء تكتيك طارئة، اوضاع المهمة، 
وطوبرعراقيته.نباتاته حمرصا الخملية، ليدان متعمقة معرفة صرورة 

وراءما ليلية راستطلاعان طويلة بمسيرات نقوم كنا النفلرية ولاكال 
اعرفكنت فآا ميدانيا. التوجه منفعة لتيان جٍدأ ئنجز أن على الءا-ود، 

انواعكل يعرف ند الأفضل، كان ولو جندي، كل ان الشخصية بالخبرة 
يخشاهما أكثر ان كذلك واعرف وِوال. سؤال الق ويهلرح المخاوف 

متروكاعربية، ارض في الزجرة، م ه نفيجد أن هو الأّرائيلي الجندي 
ها،نفليات العاثناء في بعد وفيما للتمرين، نخرج عندما كنت لذللثه لذاته. 
الأنوارونراقب دائرة ني نقرفص هناك هدفنا. بلوغنا قبل فتتوفف وقتي آحذ 

اليمين،الى : الخنلفة ومصادرها طبيعتها لرجالي فاصرح الليل، في المضيئة 



اضوا،خلفا العلأنة؛ القرية غانوار اليسار ار ا،ا الفلأنية، الثرية امحراء مثلا، 
مالأشجار، فم تعلوه الذي الأيق، عند الرمادي الخط وهدا كيبوتز، 
عندهميشحن وآخر الرجال، بملمش جانب الشروحات لهده كان المحدود. 

فيموقعهم يعرفوا بان لهم يسمح مئا التندم، أثناء في للتوجه مستديما حما 
كل>ف•

نوع،أي من مهمة اي تكليمهم ستطيع اننا فيه شعرت الذي اليوم جاء 
يجبذلل مجن أكعر با العسكري تدريبهم او الدنية لياقتهم جب بفقط ليمرب 
وأكثربانمهم فخورين كانوا نقد : داخلهم م يفد كان الذي الاندفاع روح 

صاعلرد حاهزأ الاتحاد، وثيق فريقا الأن نولف صرنا لقد محدتهم. ذللث عن 
الحكومةكانت نتيجة الى تود لم الدبلوماسية الهلرق ولأن صاعين. الارهابيين 
كنتجهم ومن والتحذيرات. يالأنتصاص المشكلة لحل تجهد الامرائيلية 

بالمثل.المجازاة لنا يتيح وضع في أخيرا صرنا أننا مقتنعا 

حتىناهيتها •عنويات اي من اعلي ٠ ١ • ١ الوحدة )ا معنويات كانت 
حدلا الم بجرأتهم الرحال وكان لماره. يعطي يدأ فد كان فالتدريب الأن. 

كانالفريق وروح ملحوظة. سلاح باحوة بالاخرين واحدهم يرتجل لها 
فريدا.ولابعاُ الفريق على يضفي مرح، ودانا فليلا ماح ثابت، بمزاح يتجلى 

بالأيديالعراك ذللن مثل الثئ، وجهها لها كان الفائضة الحيوية هده لكن 
مآقالفانض هدا ان بيد العكرية. الشرؤلة مجن حنود وعدة الرحال بعض بين 

هدا؟ الففلاظة بعض س الفريق أيشكو الواقع. في لزعجني يكن لم الحنوية 
عليه.مقبلون هم لما مفيدة ستكون الوقاحة هده ان أعلم كن ! اقفل 

٠الفرقة ٠ كامّتح بينما  ١ ٠ العلويلةنجوالأننا فئيثا سيقا بن.لن، تتبلور ١ 
الالقرى، في أمجاز في هم أنفيفلتون كانوا عربية عصابات صد صاعقة بغارات 

محدودة،عمليات كانت لقد لهم. انهللاثم، تواعد تثكل التي نية، د لأر ١ سئما 

١ ٠٨



يكونوالم أنهم الارمحابيون ادرك ما ومرعان اعدانه. يحقق كان منها كلأ لكن 
عآسعع نترافق كانت ما غالمأ النجاحات سه أن غم التجريح. عن مناي في 

الأولتثرين منتصف في نسه نريه في حدث مثلما منازعات، ونولد 
فظيعةحربمة بعد القرية هذه صد تادمحا علا اطلنتا فلقد . ١٩٠٣(كتوبر ا )

نةومحمنوان ثلاُث اينا وولداها كائناس موٍنة المائة المراة صحيتها راح 
تحقيقوالمن يهود. ضيعتهم في امرتهم في الثلاثة ذبح اذ التوالي، علتم، 

الحدود،نرب الواقعة الغلمهلينية القرية قنه، من جازوا فاحص الان المرملة 
ارهابية.أعمالأ يوميا تشهد منطقة في 

الوسطلخطقة العامة القيادة الى استدعبت المثلثة للجريمة التالي اليوم في 
القيادةصاط وكار المفللمن فوج قالي هناك كان الرملة؛ في المكرية 
منالاقتصاص قرروا الأركان ان وأنا، الطليين قاثد أعلما، الأركان. وضاوبو 

١٠ • ١ ة الوحاو )ا ا فيالقرية الظليين محن فصيلة تحتل أن الخطة ونفض نبيه. 
المجدات.وصول لمع الحواجز وتقتم الاردنية القوات ئلهي 

الوقتبعض ومر بكلمة. الطليين قاني ينس لم المحملة عرض نهاية عند 
وأمازكهده. لعملية جاهزين رأيه، في ليسوا، رجاله إن يقول أن قبل 

منهن، يمقوبل جواب وهو المهمة. توك، م دون لا أنهم موضحا 
لدلكالحدوث. ممكن كهذا تهربا أن أمور أكن لم جهتي من اّصاص• 

المظالمننيادة بين الحدة، من بنوع المتسم الاراء، نائل الفور على نطعن 
انويسرني بالسل، للقيام مستعد انا ٠ ت الكلمات هده باطلأم والضباط، 

ئبلأا. ١ ٠ ١ الوحدة ر) الى بالاصانة الجامين«، غير  ١١قيادة اتولى 
الىفوجه من مقرنة توا يرمل بان الطلتن لقاند الأمر واعطي حالأ عرض 
سملف.مخيم 

بحدافيرها.العملية حململ لأءاJاد الضباط مع المخيم في الليلة تلك امضيت 
وعشرينوحمسة رجل( مائة فرابة المفلليبن) مقرنة ارك التالي الثوم وفي 



بنغابة م الاطلاق ونقطة اكبمعع مكان الى ا ١ • ١ الوحي، I من رجلا 
اعطتتالخطة. على الأخيرة اللمسات وضعتا الأشجار، ين عاك، شمن. 
فيأفضت لية. العأمية تماما فهم الجميع أن من وتاكدت النهاية الأوامر 
الالربي• الرعب صل- لنا مهم رد أول تكون أن يجب المهمة عذء ان الشرح 

مولكن التخريب، وأعمال القتل جرائم صد ،اعليتها متكون ماذا بمرق أحد 
لمالدبلوماسية بالعلرق ا وشكوانالملبي موشا ان حدا واضحا يدا القابل 

للارعابجوابا نجد أن مفروض لأمر انه والحال الاطلاق. على شٍثا سل 
الما.الموكلة الهمة عو انما الجواب وسا الربي. 

المالة،للمرة والخطط الخرائط من أتحقق كنت نما الوم، ذلك ء؛لهر بعد 
نرغةعلى الهمة ناشا ذعابي. نل رويتي *ي يرغب دايان موشه ان لي محل 

محملعلى العمالية هازه تحمل انك ارمح، ٠ ت لي قال غان. رامجات قي مكتيه 
الأمران ميدانيا لك تبين اذا اممع، ٠ ; قناع ٠. طبعا I أجبت أّ الجان 

بعدحالأ وعد القرية مدجل عند نازل البحض بنسف اكف التعقيد شديد 
المفجراتمن غرام كيلو صتمانة معنا نحمل إننا ! كلأ ١ : قاجبت ذللث«. 

(TNT .) ٠.أعطيناها الم الأوامر وسنفد
ومثالأ.امثولة نبيه تكون أن يجب نماما. واضحة الأوامجر هذه كانت 

العربيةالمليشيات صفوف في اثر الخمجن ممكن عدد اكبر بإيقاع غكلفن< 
انايضا عز وكان للتجدة. تهب ند التي الأرت١نية الدعم ووحدات الحلية 

متخذاصياصيا قرارا ذللث كان الخمسين. قرابة وهي القرية، بنايات أهم افجر 
لناليهودي الدم ان يفهموا ان الأرديين على كان إذ المستويات؛ اعلى على 

نماص.دون من اليوم بعد يهرق 

حقيقي.عياب هي الفحل نبق الم الماعات ان الجنود كل يعرف 
قناان مبق ما الى قياما خاص بنوع معقدة كانت تتم أن يجب كا فالعملية 

الخ.إلهاء، أعمال القرية، الى الطدية والمسالك الطرقات على حواجز : به 
الرجالوفيما ُحمل. ص اكثر كان العربي للفيلق تدخلا أن ذلك ار يضاف 
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منيينصب واضرق صنوبره جذع الى وظهري جالسأ كت عتادهم يهسون 
وحدةتحركت اللل هبط وعندما العامة. للقيادة تقريري اكب وأنا مدرارأ 
بدوريانطلط ساعة وبعد هارصهيون. مانم بقيادة ؤلريقها شاقة الالهاء عملية 

والذحانرالفردي السلاح الى فاضانة العتاد. تحت نوء هجوم وحدة رأس على 
المتفجرات.مجن كيلوغرامات عشرة ينقل منا رجل كل كان 

ميراتحركنا لتكمل نرلتا حيث نباله بيت حتى ميمن بن من الشاحنة نقلتنا 
كانتقبية. اتجاْ م الخلال ين كيلومترات ثمانية امتداد على الأقدام عاى 

انطلاقنقهلة من اقتربنا كلما كنا ولكن صعبا، محيرنا تجعل الأرض طيعة 
فيالجلالي احد نجتاز كنا وإذ الخرئب. لشعور مكانه تاركا تعبتا نبذي الهجوم 

علىالفللمة في ،يرنا تابعنا بعيد. من اتية نارية عيارات انهللفت المدينة فل امح
المنحدرعلى يتدحرج حجر آخر الى حين مآن يقهلعه كان بصمت الخل محفح 

بحيثالوحلنية الميليشيات مواع انتشرت تماما وفوقتا بندقية. قتدق صدفة او 
لخالاحت حتى دقائق بضع انقضت وما بنا. العدو يشعر الأ المستحيل من بدا 

وبدأتحجبنا. توال لا الخي الظلمة تتفمى كانما سود اشباح الخلة قمة فوق 
فيماروونا فوق الظلام في مرن الرصاص رمقات لكن فورا• الناب، إطلاق 

الوادي.من المقابلة الضفة على يتحطم اJخهلاط الرصاص كان 

الجلاليلقنا نتابعتا ولدا الفللأم، من القصوى الاصتفادة نريد كنا 
ملائمةاعتبرتها مسافة الى وصولخا ولدى الرصاص. من وابل تحن، المتدرجة 

باوممحلومو فانمللق الهجوم. ويبدأوا أحمالهم من يتخلصوا بان الرجال امرت 
قائاوكان فيما «، ١ • ١ الوحدة )ا افراد بعض ومعه القرية اتجاه في حالأ 

المركزعلى المقللتين من بفميلتثن مباشرة ينقض داميي اهارون المقرنة 
امامدارت الخي المعركة وفي القرية. الى الدخول يمنع كان الذي الحصين 
الميليشيامن حنوي عثرة قرابة ورجالي المفلليون صرع العربية الخنادق 
ا(جيب را محيارة أمامنا برزت وفجاة القرية. اتجاه في ركضنا نم الوطنية. 

١١٢



كانتمما مسة برشقة نمرعاصا القرية. مدخل عند اردنيين جدين تحمل 
اندغاعها.اوقف صريرأ تحدث وزاملها ٠ الجيب ا عجلات 

فقطتعكره معلبق صمت الشّوارع على يسيطر القرية. قلب في الأن نحن 
وجاءُافارغ- مقهى م بمل يزِال لا راديو جهاز من صادرة عربية موسيقى 

علىامامهم يهربون القروض مئات ان يميد الهلرق حواجز احد جنود من تمرير 
كانها.َن كليا اففرت قد قتة ان ريدا الطريق. امتداد 

وكانيالديناميت. الكبيرة الحجرية البيوت تدمير الليل منتصف عند بيانا 
أحرالى بيت من متعقلين داخلها، نحو القرية اطراف من يتقدمون الجنود 
المتفجراتشحنات يثبتون كانوا البحّن وبعد السكان. مجن ها خد مجن للتاكد 

وقدالخوف من يرتعد صغيرا صبيا وحدنا ما ونت وفي فتائلهاؤ ويشعلون 
بضعويعد أمان. في وحعلناْ البيت من خرجناه فا الماتازل1 أحد زاوية في اختبا 

كانتحيث المنازل احل نحو شلومو زكض اولاد؛ صراخ ممعنا دقاثق 
بينصغيرة بتا حاملا ثوان عدة بعد ليخرج اشعلت، فد الديناميت شحنة 

القرية.في حياة وحري على الوحيدين الشاهدين الولدان هدان كان ذراعيه. 

الأنفجاراتخلال من وكنا البيوت. تهديم لإنهاء ٍاعان عدة الى احتجتا 
عنصادرة خفيفة اسلحة اطلاق صوت آخر الى وقت من مع ن الغبار وغيوم 

الحدودزب التقينا أخيرأ انسجا وعندما التلال. وراء الإلهاء هجوم زيق 
;له فقالت لية. العصير لامتهللاع العامة الوسط قيادة من مرسلا ضابطا 

:المعركة ارض زى قتلى عشرة زابة العدو وترك بيتا، واربعين اثنين سفنا ن ٠
0.الجيب و حندم عع الخنادق في المتمتربن الميليشيا رحال 

ومالأرتاح• اورنلثم م متزر الى وعدت رجالي ودعك مخيم-تاق في 
فقدالعملية. حول الاردنية الاذاعة اخبار على اصتيقفلت حى ساعات مجرت 
ُنوخصوصا المدنيين، من جلهم ثخما وصين عة تمقتل المذع اكل. 

مجنكلأ ؛ااا.اكرة امتع.دن ان وبعد ... ! اذني اصدق لم والأولاد. اء النس



ردودنترافق لم متوات خلال ريب! بلا حدث ما أعي بدأت العملية مراحل 
فيوعدا القرى، ص العدة المعزلة البيوت بعض بتدمير الأ التاديية فعلنا 

وفقستسير الأمور ان لظنها العربية، العائلات بعض ان فاتفق الحالات. افضل 
معالهرب محن بدلأ مساكها في تبقى ان اختارت اّءتم، في عليه صارت ما 

مناحيال ثلاثة عادة قطنها التي الكبيرة، الحجرية البيوت وهده الأخرين• 
والغرفالأقبية في الأشخاص بعض تخبئ أن ومعها في كان واحدة، عاللة 

وصرخواالمظليون دخل عندما حضورهم عن يكشفوا لم وهرلأء الخلفية، 
الماصوية.التيجة هذه وجن_ا احتياطاتنا كل تستطع لم وهكدا ينذأروذهم, 

العملفي مفملأ شكلت انها الأ بمأماة انتهت قببه، على الغارة كاث اذا 
منكثير بعد الأّراتيلي، الجيش ان لتبرهأ' جاءت لقد الارهاب. صد 

وراءحتى كان، ائتما العدو صرب على حديد ص قادرا كان الاخفافات، 
فلقدحدأ؛ كبرا العملية هذه معنى كان الجيش الى بة وبالبلائه. حدود 
والخبط.المكرر الفشل من صنتيءن بعد المفقودة ثقته اصتعاد 

مجهلمتناشعورا قثيه، بفضل لاصرانيلي، ١ الشعب وحد ذللش مءن اهمم 
اىالملل الى يتوصلون  ١٩٥٣حى ظلوا العرب القتلة ص ؛الحماية 

مالارهاب أعمأل بان اككير يجب انه والواقع مريبا. البلاد في مكان كل 
رفتاحاللي في ايضا خربت بل الحدودية رالكيبرتزان القرى ضل تهدف تك^ 

مساحتها،لقلة معرضة، كانت فالبلاد أبيب. تل ضواحي في وحتى تيكفا 
صيعدونالارهابيين بان القناعة ازدادت نبته وبعد مكان. كل في لضربانهم 

غاليا.ّيكلفهم هجوم كل ان يعرفون باتوا فهم يضربوا. أن فبل للعثرة 
ضالأآ ر أن مفاده ية، المّص I دنة الأ. مت• للحك، أ اندل نته شكلت كذلك 

Vِ  ٠٠٠٠ ر ر • ر -ب ص  ِ

المسوواضالى موجهة رسالة كذلك وكانت للثجرح؛ تابلة وحدها الاسراثيلية 
صمووش فصاعدأ الأن ص معتبرون أنهم من اياهمم محذرة الحكوص عن 

ورعايتهم.الميهل دعمهم لها يقدمون التي الاحرامية الاعال 

مكتبهفى غوريون س لقاء ار دعيت فنه عملية على ايام عدة انقضاء بعد 



مكبوراء جلس الانفعال• علي ندا ععه لي لقاء اول كان اورنلم. في 
ومااكون س يعرف ان اراد ثم ها• نفالعلة تفاصيل عن اليدء يي والم 

•٠ كفرملأل من — ؟ اث اين مجن ٠ ; والي ٠. ١ • ١ الوحدة ٠ تمامأ عي 
—بلونك رامحه مسقط مجن وليفي، ووملس — اصدناثه مجن اثنان كان 

٠ة الوحاو )ا شباب عن ومجاذا ؟ اعريها عل القرية. >ذه يمطان  ١ ٠ ١
أيمجن كهذه وحدة تنفلت ان ني خطر مجن وهل جاووا• أين من ؟ الأخرين 

•جاووا قد نرية واي كسوتن اي من الرجال، اولثك كان من له قالت ؟ رقابة 
يقرمجواأن المستحيل مجن وأنه البلاد قي نمللئ، ما انضل يجدون 'نهم وأصغت 

ما١ ت غوريون بن لي قال وحيتل. البلاد. بهن.ه الأضرار شانه محن ععل باي 
الخطفةهذه في متفهم كيف عو فالمهم يهم• قلما نيه بشأن العالم قي محيقال 

•٠ هتا العيش في الامحتمرار مجن محّنتمكن بفضلها أننا أعنفا منطقتنا. العالم، من 
كناالتي الموات تلك كل في فعلأ يفكر كان غرريون بن أن أعرف كت 

كانواالأحرى البلدان في اواس فبما القدرة، كلي ارuب \يم عاجزين خلالها 
للمرةلك ناصبحنا فد وها الأبرياء. ،ع تعاطفا ويتمتمون رووصهم يهزون 
الىهلأكنا في يرغون كانوا الدين كل محضلر وحدة : فعالأ جرابا الأولى 
لأحدمجال س بكن ولم حرانمهم. اقتراف قبل الفsكر واعمال المع ارعاف 

وكلماته.غوريون بن أفكار على موافقتي في علي يزايد أن 

١ ١٠



((يهودية حماة كل عن فداء را 

الجي>ث|لألتس ٠ •' نانلأ ١ • ١ ال انئاء البدء ني عارض ند دايان مونيه كان 
مهماتعلى نادرة تكون ان وحدة كل عر لأن خاصة وحدات إلى حاجة في 

منتخبةوحدة وحدها العملي المعيد فعلى رأم• مذا يكن ولم ا. كهده 
أعمالالمجاح الى تقود ان ستطح كانت الغاية لهده حميما ومجهزة 

ضعاكن أني غم علنا. يقرصها الربي الارهاب كان التي والردع الانتقام 
روحوتنشط يحدى محتلا تشكل انها الاعتبار، هدا عن الطر بصرف ايضا، 

الجيش.ام اقبين الضانة 

وفيللاركان. رثيا دايان ءجن ١  ٩٥٣( ديسمبر ر الأول كانون نهاية في 
١الوحدة بتقدير يكتفي يعد لم رأيه غير قد كان الأثناء تللن  ٠ قدرهاحق ١ 

في١ ٠ ١ او لمح فورأ فقرر النفتامي. للجيش نموذجا جعلها الأن يريد م بل 
كتيبة

فيالخبة س نوعا الوثن ذلك في يولفون ١لمفلاJون كان الوانع في 
انواعيولون وكانوا بثنهم كاملة نبه اللحمة كانت الأقل. على نظريا الجيش، 
الرياضية.التمارين مع يتناوب بالمظلات فالقفز خاصا. اما اهنالبينة الرياضة 
والجوانرالكووس من ضخما عددأ انتهلام في تحرز الرياضية فرقهم وكانت 

فيموية ويتنافسون سوية يشربون وكانوا الرياضية. المنافسان في والميداليات 
المفرطةّالجياشة بحيويتهم الآبق افراد بين انتهروا كما نقّها، المسابقات 



أبداتترجم لم الصفات من وغيرها الحديدية المعنويات هده فان الحظ ولسوء 
تكنلم واتحدي البجع الى ملهم رغم سلى المعركة. مدان م يميا 

الأخرى.الجيش فرق أداء س أكل الميداني أدالهم 
ثررالوحدتين لمح وبمنامبة الوضع، هذا ع٢ث جدا متاء دايان كان 
احد؛تدهش لم ولدا الذوق؛ ار اغقاده عه اشتهر ولقد المادة. تسليمي 
هارارييهودا الشجاع الجد.ي المفلليٍن، نالي مع اصتخدمها اتي الغفلة الهلريفة 

الوحدةدمجح ان بمبر هاراري كان جدا. مشرفا الخدمة في صجله كان اإد.ي 
الأمحرة،الم كيؤهل — العدد حث مجن اهمية الأكثر — وحدته في ١ • ١ 

منلك مفى كم  ٠١ت حيادية بلهجة ماله مكتبه الى دايان امحتدعاه ع،-ما ولكن 
;دايان نال I(. نوات ثلاث ٠ : اجابه ٠ ؟ المغللمين رأس على الوقت 

يصابهاراري فكاد «. اريلث اى القيادة أم اني يكفي• هذا سا، ح٠ 
الوماغية.بالسكان 

مفرلحك فعندما ; تعييم نتاثح نمور الممهل من كان الفلروف هذه في 
الممون.بين تهم، اتمرد رمحح كانت فتادلها لم لأتللمغللييء* العامة القيادة 

المغتليونقابلني اكك-ة احة في والمليم لم للتالرسمي الاحممال اياء وفي 
اطالضبالأمر الى بفي هاراري نكر الأ_داع خطاب وفي والممر. بالهزء 

الأمام.الى حطوة يقدموا أن منهم وطلب يعوم أن قرروا فد كانوا 
...إ •ءال.يليت كانوا 

غامض. ب.ثلولكن اعمابي. برودة على المحافغلة هو مجيء اهم فكرت 
سوبدلأ ! العكرى العرض اوامر اني انالذي الدوار ينبه ا يامحت 

فيأعشق لم صوتي. ابتلعت آِءة بلهجة ومحصاغا واضحا اريده كنت تصريح 
الأمر.بوئا لم والمغير الهز، لكن ... واحتمالاتها العكرية الساحات حياتي 

وفوراالختامي. الأسنعراحش وادرت جامي رباطة استعدت ما سرعان ذلك ومجع 
بينها،ما في مميلِ غير اتصال لكل تجنبا المخيم خارج المرايا بالت ذاك بعد 

احرى.وحدات الى هاراري  ١٠تلابذ را بنقل وأمرت 
١١٧



نمقالأ تحوي الكتسة تعد لم الاحرين ونقل عديدين ماط انسحاب بعد 
القيادةم الأيمن ساعدي الأن غدا الذي دافيدي امحارون ومنهم ضباطها، 

المظلاتلمام — المتخصصين الممنيين الاثراد نمق نرابة أن غير العام؛ن. 
ومكداالأول. عن اهمية يتل لا حدث ومدا البقاء، اختاروا __ المخازن وامحتاء 

يضافانناءها. اعيد لكية الطيبت يالارادة مليثة صلبة نواة نمريي م كان 
١الوحدة رحال ت ٠ محريا صلاحا ٠ امتلاكي ذللئ، الى  ٠ اربعينقرابة وهم ، ١

بالمظلض•واندمجوا بوني 

شديديكانوا ١ > ١ الوحدة رجال فمعظم اناعهم. الجبر بالأمر يكن لم 
فيدمجهم فكرة ترفهم فلم النظامي ليمش ٠ العسكري ٠ الطلراز •مث العد 
كانتالتي العجيبة الأخوة ونالك نفوذهم خارة فيها رأوا اذ ]!؛^، ٠٠١١كتمت 

اناخترا اصتطعت تحفظاتهم رغم وعلى واحدة. اصرة كاعمحاء تجمعهم 
الجسديةيقد.رانهم اغنوها التي للكتيبة حدا مفيديأن كانوا ولقد باثباعي٠ أقنعهم 

انهرخلال اكتسبوها صفات وكلها الليلية، العارك في ومهارتهم وعزمهم 
طويلة.تدويب 

نمهاالامالب وفق المظليين يتدري>بs اخذت والتسلم التسلم صيحة مند 
اياهممكلفا بالضباط بدأت . ١ . ١ الوحدة في ثمارها أعظتح أن صبى التي 

عزمهمتلو أن صانها من طويلة مسيرات ! الحدود وراء ما استطلاع مههّات 
ااوحل"ةفي اثنين رجال ة حممن فرقا اجمالأ يدهبون كانوا احتمالهم. وقوة 

الجهد.نحّتا ينوءون هولا، مءن كثير كان البداية في ُظاوجن. وثلاثة ١ •  ١
لمهمتهوصفا منهم كل على وفرصت التقارير من ؛فل١ءا انئان فد ن، وكن

الشهرنهاية وعند ايضأ. القوة نقاط ولكن والفجوان، الضعف، نقاط وتحليل 
الأهدافيفهمون المفلليون بدأ فلقد تجاهي. العداء جو اختفى قد كان الأول 

كماالبدنية، اداءاتهم في الملحرط التحمن انما ريعون نمممتدها، كا التي 
التمييزصعبا غدا مجا وسرعان نوعها. س فريدة وحدة الى بانتع.انهم يفخرون 

.١ • ١ الوحدة اعضاء وبين بيتهم 
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علىنتانجه م ال اطبق اختا> حفل ما، طريقة الوحدة، هذه ئكلن< لفد 
اتحكمحتى ضل ليس ليات، العمن كلأ شخصبا الأحق ن، وكناومح. طاق 

قدني، م ان رحالي لإفهام واجهد نتائجها، لاستخلاص ابما بل بممذها 
محا.واحد لكل تعر م معلومات ر ممد يكون 

سافي سالية ا'لآكثر الأدوات ليان المهده تلي التي التقارير كانت 
الضماؤلاجمع كنت استطلاع دورة كل او حملة كل نهاية غفي التدريج،. 
منترك.تحليل لأجرا، الجد.ة، في عهدأ الأقدم الى غز آجر من والجنود، 

ائّتيناو ■ساعة نمحهم َكا ولدا القوى، منهكي المجتمعون يكون وعادة 
استدعيثم . خر ا الى فريق من انا وادور الجنود بجمع القادة لمدأ للاستراحة. 

الأوامريشرح المشتركين من كل فكان بنفي. اديرها أحرى ة لجلالخالة 
حلها.وكيف لها تعرض التي والمثاكا بها، ندها التي والهلريقة نلناها، الخي 

فلكاالممارير. هذه في الكاملة للصراحة الطلقة الضرورة على اشدد ركن، 
وكنن،بحاوافيرها. وتللن، هده معرفة اريد وكنت فرة، ونقاط ضعف نقاط منا 

أرصعلى الملوك تعيد الي العواما مءب كلأ لأفهم حمومحا اصعى 
باب، فحالصدق م افرض كن، لدا العدو. لوك ومصلوكا — المعركة 
وحوهها.كل ومن تفاصيلها بكل الحقيقة 

مءننوع الى نعمان. ان احرى الى عملية مرن نتطبع كا النظام هدا بفحل 
ملوكوكان منه. التانح استخلاص والى الجنود لغرة المواصل اكحليل 
هيما ; التارم لحالات حاص انتباه مع زواياه، كل من يدرس الرحال 

Vمحنهما العلاقات وفي الخالد احشار وفي الجندي احتار في الحرجة اللحفلات 
؟الأزمات هان.ه عن الماحمة المشاكل تحل وص 

ففيلجابهتها. خاصا تمرينا وجهزت الحرجة الأطوار بهذه لالحة نفلمت 
تحتلمة ءارة (ذكر ازال لا ؟ اعنماده يجِإ تكتيك افضل محا مثلا، الكمائن، 

وادطول على نتقدم كا العودة طريق في . ١٩٤٨عام انامرة، في قيادتي 
أتجنبولكي تحرسه. عراقية فرات أن أعلم كنت الجم أطراف الى العمق قليل 
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تلفان وبعد حولهم. ادور وان الوادي من احرج ان قررت القوات هذْ 
امام: عروتي في ينجد بدم شعرت السهل على واطللت الوادي حافة 
ايتحريك عن عاجزا نعاما، مشلولا كن أ العرامن الجود منان تماما 

٠العراقيين ٠ ان فجاه فهمت انضل نحو على ة الظلغور سبرت وإذ عضل. 
فليل.ونت منذ محمودة نعير اغمار غير يكونوا لم 

■الوصع '—خافة سب ا ربذاكرتي، في محغورأ ظل المفاجئ الشلل هدا 
،؛'ljJالذعر عرفت لذا قاتلا. .كام في انع ان انمين او رة لي امق، وم 

الوضعفيما تثابك التي الفكرية والفوصى بالعدو، تفاجأ عندما عليلّنؤ تولي ي
مابالمبهل هو هذا نهليعك. ان نرفض وقدماك وذراعاك صريعا قرارا يتطلب 
يقظتكرمن؛، آحر على وأنت نتقدم، كمض, في وقوعه عند المرء يحسه 
مثلهو الزناد. على واصعه يراقبك بالمرصاد، لك العدو لكن تعوزك. العادية 
وفجاةجانبه. الى الحظوظ وكل الفخ. في ته فريتقع ان ينتفلر الذي الصياد 
قواه.بكل ويضرب عليكط ينقض 

الفخنابهذب يوشك فيما أنه هو كهذا رصع في الصياد يتوقعه ء ني آخر ان 
أنأتح، فيه، اظفارها لتشب عليه فجأة هذه ننتقض الضحية على بالأطباق 

عدةدرسنا ان وبعد ا فريسة الصياد فيغدو عقّبذ، على رأما الأدوار تنقلب 
الفوري.الهجوم هو رد أفضل أن مفادها نتيجة الى توصلنا كمانن حالات 

تاثيرتحت ملته بم يفقد لأنه للقاند ا هل. الفعل رد دائما يتوفر لا ثلكأت 
علىيحصل لكي الكافية المدة فندربه : عنه نقرر أن علينا ينعن لدا المفاجأة. 

كهذا.وضع في الهجوم الفعل رد 

عناعرز أنه رمع التفكير. نناى التي يالحالات احرمح، لائحة نظمت وهأكذا 
الحالاتيصف كتيب اعداد الى عمدنا فقد والارتجال التجديد على قدرتنا 

تماري-ادحالن، بعد ما وفي الارتكامحي. الفعل لرد مكانه التفكير فيها يترك التي 
المظليين.تمرين كتيبان على ملائمة 
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الصمدفطي التماري' هذه مبادئ احد يثكل تمر الماذاتي النقد كان 
كلمثل الرب، والجود الأيضّر. بالسلاح معارك كيرا نمارس كا لياني الع

ابدأأغمطهم لم أنا واجمالأ صعقهم؛ ونقاط نوتهم نقاط لهم العالم، جنود 
ومدفعيونجيدون رماة ممتازون. محاربون هم الفلروف بعض فمي حفهم• 
كانوااذا ومحم والالغام. بالتحصينات علانة له ما بكل يمتازون كما مهرة. 

آخرحتى صامدين اليدان، في كالأمود يحاربون حيل-ا ومجهزين 
يفقدونغرة حين على احدوا اذا ولكن رارأ. ذللئ، عن برهنوا كما رجل. 

الأبيض.بالملاح العراك يحبرن ولا رسائلهم 

المعركةتبجب، الخهلليون تعلم اإرني الدرع في النقم هذا س للأسنفادة 
فيالعرب مهارة مع تتلاءم مواقع معركة الى تتحول مجا صرعان لأنها بعل. من 

الأبيضّي،الملاح مناخ صرعة في اصوعبوا وهم الدفاعي. تكتيكهم ومع الرماية 
خوفه.وامتنار العدو معنويات حفض الى الأيلة الطراتق وكدللث، 

ارتفاععلى المواصلة التنشثة ■ ٢٠نوعا اصبح قد التدريب هلءا كان 
الفلالهنتعويح هدفي وكان الحدود. وراء فيما والعمليات الاصتهللاع دوريان 

ادارةحوزة في أخثرا بغلو ذالث• اذ المستويات. كل على ارتكامي فعل رد على 
أرالمياصي المل ان صحيح الارهاب. صد فعالة اداة المياصية اللأي 

الملجأال>ييِط وبقي نتيجة لأ ظل اذا لكنه ا، دانالفضل هو الد.بلرداّي 
كلفي الأداة نفك الى اللجوء عليهم ان يعرفرا أن حأكايا على هان الأخير 
الجاح.حغلوط وبكل لحفلة 

الفاهالدي، حطابه في الوضع عن جيدا تلخيصا دايان اعملي الي، بالمة 
اننستطيع لا نجن I ت قال ■ الغلليين.مع ١ • ١ الوحدة لمح من صنة بعد 

اللذللن، القملع. صد نجرة وكل التخريب صد مياه مجرى كل نضمن 
اثناءفي عاللأن وذبح البرتقال اض بفي عمال نتل جريمة منع نستهليع 
ا(ّدمنا نحث جدأ غاليا يدفعون الفاعلين نجعل أن ويجب نستهلح لكننا نومها. 



مكلةمجرد ني تنحهم ت\دءن لم حامة، أكر وهي المكلة، ان غير 
طاهرةس اكئر الفاليي الارهاب كان ينات الخمبداية نفي انممام. 

سبعد من يقادون آنذاك الفدايون كان العربية. للسياصة اداة كان — مزعجة 
فكانوابيها. U في باشيق العاملة والاردنة المرية الاتخبارات دوانر 

فيرتكثونالاردنية، يطرة التحث أراصي أو غرة نطاع حدود يجتازون 
الىليلا اللوا يتأن احيانا ويتفق قواعدهم. الى ويعودون الشريرة الهم اع

ا(مهمتهم  ١١ينقدون الماء بداية وفي الهار• طول ليختبثوا الاصراثيلية الاراصي 
وايعينان يتهليعون كانوا الهلريقة وبهذه انطلاقهم. نقطة الى ويعودون 

الوحداتربعض الحدود. س الأنل على كتلومترأ نلاثتن بعد على س ادا ف
الأردن،الى غزة مّ• البلاد، تجتاز ; ذلك م.ن ابعد الى تذهب كانت الفدائية 

فقتلهدفهم يكن لم والرعب. الموت زرعها بعد ناعيتها الى ذلك يعد لتعود 
طولم الموصى زرع بانمهاجهم الشعب معنويات خفض ل والهدم القتل 
القرىاخذت قاعاك: اككلث هذا اظهر ما ورعان وعرنحها. اللأي 

القنابانحد للنوافاو حماية ووضعت ظاهر بشكل حانها مءن تفرغ الحدودية 
رنالدين انتظار غالبا ي-جغي د'— . أن■ ا"الى ائب تل *•ن رللتوجه اليدريق؛ 
'سوية.حماية يبرر سيارات 

ارةنول ار آط'ئ دفعتني التي هي للارهاس- المتكررة التجاحات كانت 
علىقادرون اننا مقتنعا وكن للذكلة حل ايجاد يتعين كان . ١ • ١ اإوح".ة 

ايضاذلك مءن وانا ، الارهابيب مجابهة م■ عجزنا تمل امتعليع ١كن لم ذلك. 
ما.بملريقة معها ا( التعاش ٠ ر محترم كام الفْنانع بهذْ الرصى 

كفريق لدى كان ، الطليي. كتيبة مع بعد ما وفي ١، • ١ الوحدة محع 
أجلمأن ني، لكا م—تعدون اينحا ومثلي مثلي، الأمور ها--ْ يستشعرون الجند 
محتحبة،وحدات نحاته مد كون -يلي الار الجير ان وما للرعب. حد رنحع 

يعتلاركانا القتالية والروح الح1اك رأبي، في ئطهآ، لم ُنها أيا' ان 'لا 
١الوحدة رجال نفرس في  ٠ بقوةيعون كانوا هؤلاء الذللييلإن. كتيبة ل ١ 
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أنهمحتى وفاعلية رعة ب صاعين الصاع رد ة يامححماعتماد على القاتمة دعوتهم 
الاذاعة،عم الحشد مصالح تهللنها الر كلمات ماع ل حاجة في يكونوا لم 

الىمدعوون كلاب امن عضتهم الذي عان رامحات مكان كل ٠ مثل من 
غالمظاليونالامحتدعا،. صيغ من يشسهها ما او ا حيهم غات توص م الى المحضور 

أوالصحافة من سالمون فحالما الداء. هذا بمفلرون يكونوا لم المجازون 
الىفورأ بمودون كانوا الغلعلينيبن الارعامحن بأيدي نل يهوديا ان الاذاعة 

انتقام.حدوث بقرب موقين المخيم، 

ميمالا شيمتي، مجن لمس فالتسويف محلها. في ترفعاتهم تكون ما ثغالا 
عملياترتيس الى اهف حتى اعتداء اتل عن يعلن أن فا الفغلاع٠ ^,١;, عند 
اقتراحيمابير وكانت انتقاميا. ردأ لأفترح نمه دايان الى أو الأركان هيئة 
صدعملياتية خططآ أعددنا لقد اسمع، I ت النمط هدا عادة نتع 

الامتعداد.انم على 'ثيء وكل ١ل٠يداني، الترف عمل انجرتا وقد الأهداف. 
هدهاحد مهاجمة امتهليع هل تعليماتها. تلقت محي الملائمة والوحدات 

1.؟ هدف اى نعم، اذا ؟ نفسها اللملة هذه ؟ حالا ؟ الأهداف 
سابقاالمعتمدة والردع الانتقام سياسة مع تماما تلتقي الهلريقة هد0 كاتتآ 

غدتمشكلة لحل الميسة الوصائل كل افلأس بعد الوزراء مجلس قل من 
هوذاؤإ لهم ليقول واحد ياتي الأولى وللرة فاليوم موت• أو حياة مسالة 
عددوعن المخاهلر عن ويتساءلون يترددون يزالون لا وكاتر١ ٠ إ الحل 

وعندماحيار؛ أمامهم يكن لم ولكن الدولية- المضاعفات ويخشون الضحايا، 
واستبمادوآارتياحهم يخفوا ام الممكن نطاق محي ندحل العمليات هده أن محهموا 
املهم.

المضادةالردع قوة نفوذ واليامي العسكري الصعيدين على مورس وند 
امحضلمحهمه محي عوريون بن كان ما وهدا المفلليين. كتيبة أي هده، للارهاب 

هدهإن لي ليقول محبيه عملية بعد استدعاني ذللث أجل وس كان، ي أس 
٠.ها العيش محابعة ٠ ف U متسمح الإغارة 
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،نعطفا.ابمأ رمت فإنها ،امويا' حدثا شكلت قد مه عملة كانت اذا 
محضباهداف بعدها اكضا نيه، في حدث كما المدنسن، ص نمجنب، فلكي 

الدماكرفي فواعدهم انثاوا ند كانوا الارهابسن أن رغم على رية، كع 
كانالتحديدى الخيار وهدا لهم. درعا سكانها عن متخذين العربية، والقرى 

صدالأن يتجه صار الارهاب صد المباشر فالعمل الردعت --ياصة في علامة 
عليانيةنواعد لمرتكبها توفر لأنها التعديات عن ؤولة مالمعتبرة الحكومات 

اراضيها.على 

وبالتاليتعقيدا اكثر الغارات صارت حصرا كرية ع غين الأهداف ولأن 
فيحتوصأ مغى، ونت اثم، س اكئر كاهلي القيادة وارهفت حطرا. اكئر 
فيوحيدا بنفء احلو كنت الخهلة ■ ٢٠المرحلة هده ففي العملية. إعداد اثناء 

هلمرة مائة اءل فتتبالممِر الثقة فيها تغادرك صعبة ماعات إنها مكتبي. 
مجمكنيءن.أمري.ن بين الخيار أمام وتتردد الضرورية المعلومات كل حقا اديك 
أوالخِا أو الخلف أس ؟ نهاجم كيم، ؟ يلزمنا رجلا كم ؟ أفضل أيهما 

يتمته— الضرب الى فونا الصبر فاقدو وكلهم _ ضباحلي س وامحٍ، ؟ الجبهة 
قوةملائمة ا'لأك؛ر هو ومء- ؟ العملية هده لقيادة المطلوبة بالصفات 

إناحثى اذا، صعق، ساعات ؟ العملية في بتاتأ يشترك لن وش ؟ الدعم 
يِدديانفي أحتفظ كنت لدلك ثقتهم. ازعزع أن مساعدي فيها اثركت 

-ن<-ُر

المامةامحيادة صاهل عر أ؛■ كنت لخطتي اJعريمة الخطوط سم ا. حالما 
الاتصالوأفراد العكرية رالعتمدبة والمدفعية والعمليات اران رالأسخب
والختلومحلالعامة !انكرن عريء وبعد الأحرى. المتخممة والهئات والأطباء 
يجعلهاالذي المحتوى باعطائها ي،يملوها ان اليهم اطلمتج كنت للمختلة الحبرى 

ةرقاد ط الضب؛ بح• تلتناور ارل ■ث أجتما في نلقي كنا ذلك بعد عملياتتق. 
المهمةاثرح الرحلة هدد في ونواهم. العملية في الشتركة ااححدان 

م.*C الج'ز حطة لإعداد ضابط كإ يدهب تم ؛اخاصة. مهمته منهم كاؤ* عطي ا٠ 
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منخلالها اتغذى وص اتحاد ظاعره انها بالثقة. نعور مرة كل م نغمرني 
المدكما وبهم، بنمي مم من ؛نهلون بدورهم وهم وجنودك، ضباطي مة 

إلهامبقوة سع أن يجب الحقيقي فالقائد وبالعكس. الجزر من تقيد ي
تاليهم.بدورهم يلهمون ايضا الرحال ان بالخبرة أعرف أني غير لرجاله، 

التجمع،اماكن الى تقودنا التي الثاحات الى صعودنا محاعة تحين اخيرأ 
مهاجمتي.الى الشكوك مود ايضا هنماك الهدف نحو للير تتشكل حث 

ثنياحي المساء محلراوة وني الكتفين• نحر والعدة ميل الف;ّدي، الملاح 
الخهلةوعل ؛الا-ات الخطة صو0 اتترى لماذا أمني وأنا اءل واتيتبحر• 

أمانا.اكثر ليس الأخرى الفلأنية 
جميعهاتتشابه كانت عديدة. عماليات خلال الأحلوار هده كل خبرت لقد 

شكوكي١^٠٠ ان علي وكان واليقين الملث ين أرجح كنت •رة كل وفي 
نصلعدما نقريبا بالراحة أنعر كنت، لذ-ا ورجالهم. الوحدات قادة عن وترددك، 

تقررالرحلة هذه تفي الئانكة. الأملاك ونقطع المقصود المكان الى اخيرا 
مزمعةفالمركة الخهلة. حول اكاول اوان وفان العزل الميف وص النصسب 

ركابها.في تقودنا أن 
الجيشبها قام التي المليان كل تقريبا الظليون نفد  ١٩٥٤من انمللاقا 

اكسيما وهدّا بالجاح. عمالية كل كللت باخرى او وبطريقة الاصرانيلي. 
ماصرعان غوريون بن مع الأول فلقاتي ••• زملائي اشاه جذب، خاص بنوع 
أومهمة مشاكل نعالج كنا عندما معه بالراحة اشعر ن، فباخرى. لقاءات تبعته 
خدمحتهعن يحدثني كان غعص،. للمجاملة اياه زيارتي تكون عندما حتى 

للكتيبةالتابعة اليهودية الخرزة في الأولى، العالية الحرب، اثناء في المكرية 
ت\ريخومنها الكتب،، بعض مراءة ويوصيني المبملا'ي• الجنس لقناصة الملكية 

بشاننماما غوريون بن فيه يفكر كان مجا اجهل لتومثديل-• اد؛لدمذر حرب 
تترك-كن لم لي ؛كنه١ كان ١^٠٠ الود٠ لكن الراسخة، وآراثي ٠ قاحتي و٠ 

النلشّمجالأ 
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•نانعهاتخل لم المودة مده ان ابي حعلى تعلمت حتى الأم بي بملل لم 
مالشامكب يكون •ميما المستويات، أرفع على اللقاءات ممي الضرر. من 

وصحوار0. ؛لى الجلوس الى غالبا يدعوني كان الأركان، وصباط بالجنرالأت 
لألما،٠ العجوز )ا أمام عرض في يمرون الجنرالات ارى كن هذا مكاني 
غالبايطرحها كان التي الأسئلة من بالحرج مرة من اكثر وشعرت عليه، التحية 

كاثالممتازة لمكانتي ،. ؟ تفعل ماذا ٠ ٠، ؟ أث من ٠ ت بعضهم على 
منة،وعثرس المسن يتجاوز لا كان عمري لكن ما، حماقة مني اتطلّ_، 

برجاليفخورا به، أثرم بما حار-أ فخورا كنت نيئا. لي تعم تكن لم واللياقات 
كانوالباني — ندتها التي ليات وبالعابتدعتها التي المدرب وبملرانق المظلسن 

أرتاللبان في تتحاكم الم الحكمة الى ولأفتفاري نفلري• م الأمية قلياي 
المتين.عثرات بعضها دام وعداوات غيرة الحقبة تاك ني 

نرقمالمي الصداقة م فمط تاث لم العساكرية الترابية مع مشاكلي اأتمن 
الإحداتكز ر يختلفون المغلليتن كون من حمومحا ل غوريوذ، ؛-ن بها 

بكايالقيام الأن يكلفون رهم الفردي. تجهيزهم حتى تدرسهم من الأحمِى، 
وأعلىنا صاكبر صباط يقودها التي الوحدات على مجفمثالين كرية، ع عملية 

١^!^^أن ذلك محن والأحهلر بالاحباط. عميقا شعورا هؤلاء عد يولد مما رتبة، 
امانيبهان يدعي ان الجرأة وله الضباط محدرمة يدخل لم رحل امء تحت عم 

عديشاء ماعة الدخول تهليع يالرجل وهدا بكامحل<، الجيش يتبعها أن يجب 
فيغوريرن. س الونِراء رص عند زحتى دايان، مونيه الأركان رص 

تجاهي.والعداوة المرارة توليد شانه من وصع اختمار، 

عرريونوس دايان امام مرة نكوى أبداء ني ترددون الجنرالات يكن لم 
علىلإغماض متعدا أكن لم أنني ا ربٌبادراتي• احدى أثارتهم كلما 
مبباوعلى غيفلما. ١لامتشاطة امباب شدهم تكثر كانت الجيش ثغرامت بعهش 

ارفوكن الضباط. لدروس الحرامة اكديا-ة الملرانق احب أَكن لم المثال، 
يدرمأن رورة وحئوتسديدها، الاقليدية التعليمية الهلرائق في المفلمر إعادة 
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أوالناححة المعاشة، وانماليات الخاصة الحالات خاص بنوع الضباط الطلاب 
سسستخد^االم الوسائل ستكون الشروحات هده إن أقول وكنت اأفا'ث،اة. 

لمأني ومع ممكن. نحو اجدى على الحربية خططهم لوضع الطلاب هؤلاء 
الاخرينالى دروس باعطاء اطالب كنت نقد الضباط دروس شخصا اتثع 

كهذهدروس ص يعودون الفلليون صباطا كان وعندما الوصرع، هدا حول 
وجهدناالخاص إعدادنا ركزنا قد وكنا طراتقنا. وفق ٠ تدريبهم اعيد ٠ كنت 

التعليميةكتيباتنا طبعنا أننا حتى الأحرى؛ الجيش وحدات على لتعميمه 
شتىصباط ندعو كنا تحديداتنا نشر أجل وهمن الأركان• كتيبان عن المحتلمة 

مبادراتناص فمط صغير جزء وكان ونقاشاتنا. اجتماعاتنا في المشاركة الى 
لتميركافية أهمية ذات لي تبدو كانت لكنها الأركان، عند ثبولأ تلقى هده 

صرباولدت أن لبشت ما النوع هدا من أمورا أن على الهح• هذا في استمرارنا 
ويم.المكرية التراسة من نم ين المستمر الصراع من 

ايفا.اخرى اصعدة على مشاكل احيانا تولد هذه التصرف ءiربمة كانت 
الدناع،وزارة م غوريون بءث حلف ند لاثون فنحاس كان الوقت للث ذم 

كاناحريِن وزراء عدة غرار على لكنه الونائي• الممل عن حارا ءل-افعا وكان 
فعلية.حرب حالة في نكن لم لأننا أمكآن، ما حفية السياسة هذه يفي أن يريد 

كاناجمع الخالم فان ه نفوجودنا يهلمال المليان هذء رهان كان بينما ولكtت 
في٠ القاتمة الحربية الأعمال هذه فان ولذا تماما. محخلفة زاوية من اليها ينفلر 

فائهوهكذا ياب. الاسقاطانها جراء من قصوى حيهلة تتهللب ا( لم الايام 
يجتازواان المفلليين على إن يقول كان جداؤ محدودة يريدها كان لأفون 

ناعيتهم،الى معكن رنت اّرع في ويعودوا ر درا ٠ الخدو ويلتنوا الحدود 
يّمملبعكان عسكرية حرة اي، الى يغتفر ولأنه منها• جدوى لا صجة دون محن 

_١لأءاJاء من جنود بُة الى حمسة قتل )ا امجر مثل ا، دقيقة ٠ اوامر ١ءعلاء 
لوماأن أعلم كنت عشرة أو ثمانية منهم نقتل وعندما ؟ ٠ اكر ليس ولكن، 

ي—تدعنيكان مودة، من لي يحل ما رغم وعلى المحالات، هدء م بتغلرني• 
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العدوحارة سب ١اتاثم على وبملنمي •نرله، الى او مكته الى انملة، يعد 
سالوعم هذا تعقيد له أشرح أن احاول فكنت جدأ. مرتفعة يعتبرها الم 

متوقعة.غير وخصوصا ومتنوعة، عديدة بظروف رهن أنها وكيف العمليات 
خضمفي العدو خسائر لاحصاء علي يعتمد الأ عليه أن يوُا له وتلت 

تامينالوحيد همنا ويكون خْلر في حنودنا حياة تكون عندما المعركة، 
آخرهدف عن المث سوى عليه فما الرأي هذا يتقجل لا كان واذا صلامتهم. 

وزيرمكتب في انتظام في اجدني كنت وهكذا عمل. اي عن العدول او 
اثما.وتعليقي هو سياسته وتطبيقها، السياسة بين العلاقات بحمية مناقشا الدفاع، 

مغزة، نطاع في ي المر للمس العامة المائة مقر على الهجوم شكل 
والتيالظلون بها نام الم العلمان اهم احدى ، ١٩٠٠ع مرام ) شاط ٢ ٨ 

الأومحط.الشرق ثوون ني المياه يم تقخمل بعد، ما في سين كما محممبح، 
شاطئطول عاى يمتد للزراعة الصالحة الأرض من ثريطأ غزة نطاع يثكل 

غدا ١٩٤٨العام في ابيب. تل مجن الجنوب الى كيلومترا سعين نرابة التوسط 
لاجشءث،مخيمان في منهم كسر عدد تجعع الق ماثني لنرابة ملجأ القطاع 
لوافد معظمهم كان للياس. مد-كاة الاستقلال حرب نهاية عند حالتهم وكانت 
يفنىحالما اليها سيعودون اتهم مقتنعون وهم منازلهم فغادروا ريالهم نداءات 

تقيةامنية سوى يكن لم الاحتمال هذا أن ضموا أن لثوا ما لكنهم اليهود• كل 
اىاو مصر يتوطوا ان في امل اي ينوّمون يكونوا لم كذلك قائلهم■ م فض 
ابوابوجوههم ني وسدت نيء كل من حرموا واذا آنم• عربي بلد 

للارهاب.مثلى تربة ثكلوا المتقبل 

غزةقهناع فدانبو ظل واردنية مصرية ُواتي صد عمليات عدة رغم على 
بلفحب الجنوب في لا والخراب الموت زرع  ١٩٥٠العام في يواصلون 

والتلغيم.القتل وحرانم الكمائن من حصته اسبوع فلكل البلاد. وصهل في ايضا 
دراجةراكب وقتل بمذبحة• زواج حفلة انتهت مثلا، ياطيش، محوشاف في 

سفريق نتل وعندما اوتها- ونالهجومات وت؛رة وتضاعفت رحوبوت. فرب 
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ماتحلص وايزس ُعهد جوار م برتقال بستان في يهوديا عاملا غزة ارهابتي 
اهمالمظل—ن من وحدة تهاجم ان على الضرب، الحكومة درت رحوبوت، 

غزة.ثطاع ني مصرية ناعية 

١^١^في هو غرة فقطاع الأن. حتى مدتاه ما اصعب العملية هذه كانت 
الممريونوكان الفلسملميين. وبالمداتيين المرسن يالجنود يعج ئامحع مخيم 

الشرفية،القطاع حدود على المنتمية التلال ذرى فوق مواقع مجموعة بموا قد 
فياإقءلاع وعلى الشرق في اليهودية الكمة اكجمعات على آن في سرق 
ُماونومن الموانع، هذه ين شلل ان اذأ علينا كان القابلة. الجهة 

علىيونس، حان قاعدة من العامة القيادة تتلقاها ند التي النجدات ونمد لانسحابنا، 
مخيمعزيا انماء وفي التربي. الجنوب الى كيلومترا وعشرين حمسة بعد 

تتقد.مان المهاجهة الوحد.ات على ميكون غرة، تهلماع باقي عن العامة القيادة 
تبلغأن ثل الشالك؛،، المسير باشجار المسئجة الغضة، البرتقال اتين بعبر 

لنايتاح حتى الخاحلفة سرعته بقدر عنفه يكون أن للهجوم ينبغي وكان الهدف. 
وفيالصل- ^٠ احتراق غي المدد ينجح أن فبل ضحايانا حاملين نننمسحب أن 

الحدود.نحو حابتا انْلريق قطع 
الأمملمراني متواصلة دوريات وحول هي اصافية صعوبة محاك وكان 
أيفعنل.. بالثاكل. تندر علامات لامتهللاع اإحل.ودية تظقة الفي التحل.ة 

المرصيخطرون الذي القطاع في المركز اداريي ضثون مجالوفة غير علامة 
اّتنفار.حالة في آنذاك كان المحدة الأمم رانة مراكز ان ثم بالأم. فور؛ 

مخاثرفثمة للقتل يهودي تعرض كلما أنه بالخبرة اعرضن باتوا فالمراتبون 
صتحركاتنا احفاء علينا يتعتن كان ^ا الحدودية. الخهلقة تشتعل بان كبيرة 
المرامن•اهمن 

اليوموصبيحة ّ مخططي على الأخيرة اللمسات وضعت فد كنت  ٢٧مساء 
الخاصةغرفتي الى الضباط اّتدعيى رعجا، زكاما اشكو وكن التالي، 
البيانيةارصوم الحائط على بسطت الهائية. التعليمأت اجتماع غرفة الى ولبس 
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منسطلق أننا لهم قالت موثوش. ابح بموت العملة اؤلوار ونرحت 
الٍقظينالمتحدة الأمم مراني نخدع دلكي • ٧١َم الحدودي الكبموتز 
حملةم للمشاركة شان رنقة م ماذونية م مطالقن جنود بمظهر مغلهر 

مرحة.رشة 

وكالعادةالأخ؛رة. الامتعدادات لتابعة خرجت الأوامر أصدرت أن بعد 
يرنونالرجال اثاعد اذ حديد، من معنويات يملني المشهد هذا كان 

صعن لها اخفاء الساعاتي، بدقة الشاحنات صناديق في والدحائر الأسلحة 
وكلهندنية، اليالتنانير والأخريات الماذونية زي في يمنهن والفتيات العدو، 

وعندماالهللق. الهواء في لنزهة حقا بمهان كأنهن المرح يدان ونل• متانمان 
وفدرتلا. تنكل أنها ر يبل. لا حتى متباعدة الشاحنات انعللقت ثيء يل انّهى 

الأناشيدينشدن وعءن الأنظار يالفتح نحو على الشاحنات في الفتيات جلت 
الشبان.أيدي في أيد-يهن وضعن وند الغرامة، والاغاني العسكرية 

١لاJيعقيم كييونز فرب صغيرة غابة تلج الشاحنات كانت صاعة يعد 
الساعةبق تالتي التقاليدية الملعام وجبة تناولنا هناك تجمع. كمآكان اخترنه 

ايضاالمرة هده نل.دت العملية. عن وسثتهم — والأرز اللحم وقوامها ص، 
حتىاصثلتهم لأنر جهدي وبن-ك مرضها التي الدوافع وعلى أيثتها على 

عن، دالما دأبي وعان'ا امتنعت، أنني غير العملية. مراحل مجن كلأ تماما يستوعبوا 
بهاحتفظ كن النقم القلق فهدا الفشل. نتائج حول ملاحظاتي مشاطرتهم 

فقط.لنفي 

فييكن لم ُطو،• صت في ازا كفر الى ؤلريقنا في سرنا الظلام موط عند 
الذيالأخير الثلم ففعل الحدود؛ خعو على يدل ماج اي الكيبموتز خراج 

براحةامرت مصرين. موقعين محن ءزْ، قطاع في اصبحنا اننا على دلنا اجتزناْ 
ماذا» : للجنود الفتية الوجوه على الأفكار فراءة استطيع كنت، دقائق. لبضع 

ئرحن،ا ؟ الوحيد... الناجي بقيت وإذا • 1، ؟ ّا النشل. حال في ماصنع 
خلفنا،تمتد التي والأراضي الحدود عناصر مختلف، مخفض بموت لهم 
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ازدادتكلما رمتهم سوء،رم يستمدون أراهم وكنت الح. الكسوتزات، وانوار 
المركة.بعيدان ُعرفهم 

بمائةالى الاطلاع وحدة ->ثت الانطلاق ار الرنل عاد عندما 
مزقغجاة له. ميل لا الذي المعروف والقاتل رئة الرص I ويابو ما 

امتْنمامعدودات ثوان وني رصاص. رشق تعه بالعرية، صراخ الصت 
لتغطٍةيبدو، كما كامض، مصرين جنود اربمة وإرداء بالكشانة اللحاق 

سوبابوناهدن اقترابي ولدى الانرمحن• الممرمحن المدقمن محن الوانعة المنطقة 
اجمالأ،متعليرأ لت انا أحدهم؟ رأس يوق وندمه المرسن جثث فوق رانفا 

دعا توقف I ; نرعدت غريب. نعور لي حهلر نصها اللحفلة في ولكن 
٠إ وحالهم الموتى 

ودحلّاالاتحاب طريق تامين امجر ينوكاح موشيه بقيادة خميلة الى أوكلت 
الرئيسيةالعلريق لبلوغ اجتيازها حطتي كانت الكثافة. شديدة برتقال اتين ب

الجنوبصوب الأمتار من مئات بضعة بعد على الْلريق جانم فالي غزة- الى 
ومخيمار، السالى الأصغر الرئيسيان، المصريان المكريان المخيعّان يقوم 

اصتدرنااذا الخلف من مهاجمتهع.ا نمتطح كا اليمين. الى العامة القيادة 
غيماالعامة، القيادة مخيم على يهجموا أن ورجاله ّوبابو على وكان حولهما. 

تهاجمعينها اللحفلق في امحياط. بوحدة الثاني المخيم في العدو أنا اناوش 
الجسءباركان رئيس الى بعد ما غي رقي الذي ) غور موتا بقيادة الثالثة القوة 

غرة،في الحديدية الكة محطة في المتمركزة المرية القوى ( الامرائيالي 
الغرب.اتجاه في الرئيي، المخيم مجن الأمتار من مئات عدة بعد على 

اشجاركاث ألعام. والملريق البرتقال باتين بين الفاصل المياج قهلعتا 
الامملتثريط تغمر ظلالها فيما للاقاتا تقوم كانها ندو والاكاميا الرمال، 
رأصعلى الأشجار بين بصمن، يمر موبابو شاهدت المخيمين. الى المودي 
ياحدان مجونا على وميتعين هدفه. حلف الى ستقوده دائرية حركة في رجاله، 

بينبح-،ور تقدمنا ففد ورجالي أنا اما المحهلة. قرب لقام، عده بمد له موقعا 
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انعلنا * Jaوالذي الطريق جاب الى المقام الأبنية احد نحو الرمال اض ي
الهجوم.نعللق 

المضيء.ساعتي باء الى وتطالعت الأشجار احدى تحت القرنماء جلت 
كتاناوزي: الرشاشات وأصوات الطلقان ألاف إلى اللل صت تفجر وفجاه 
ومصفي يكن لم عنها اللحلأ ني الهجوم! اشاره اطلغوا ذي ورجاله موبابو 

القيادة.العامةمخيم مهاجمة من وبدلا الهدف انتقاء اخهنا سوبام ان اعرف ان 
انعلى بعد. ما في بالأمر علمنا لكننا الأصغرا المخيم يهاجم فجاه ه نفوجد 

الطريقعلى ركض ت الرُاية تصمح حاول حتى حْلاْ ض إن ُا سوبام 
كانالربي• المدخل *ن الأركان مخيم على لتستولي رجاله اُام الربتة 

اصتعادواالمصرين ان إذ رعا. ومتخطيرأ كان لكنه ناد-رة جرأة عن يتم عمله 
حاميةبنار وردوا الطريق ُن أمتار عده بعد على ُواني واخذوا جأشهم رباطه 

رجاله.مجن وبعضا محوبابو حصدن 

فقطعالحاصلة الجزرة سابام صباؤل احد تراحيتنجرغ، اوزي شاهد 
نلبالى رجاله بقية وناد المخيم جهات احدى الحامية الشاثكة الأملاك 

الفرضبين وقصيرة عنيفة معركة الأرض على فدارت المصرية• القرى 
ونشتلفاجأة ١١اخذوا وقد المرييت، لكن الأوتوماتيكية. بالأسلحة 
اضبض عربوا منهم بجرح أو يقتل لم فن امل- اي لهم يكن لم شملهم، 
الخرف.شلهم رند خنادقهم في اختبارا او الرمال 

الاحتياحزوحدة كانت العامة القيادة مغهلقة يجابهرن صوبايو رجال كان فيما 
محطةصد هجوماتها تضاعف التالثة الوحدة فيما الأحر المخيم منافي د ن

حققاانا القول V تتمكن أن نبل طويل وقت يعمي ولن الحديد. مكة 
فكانالمار، اطلأؤ؛ ضسف فشيئا شبئا فادحة. حاتر بثمن ولكن — اهدافتا 

ومغادرةبالجرحى الاهتمام نم المجاني. تدمير على بسرعة العمل الأن علينا 
'المكان. 
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عندماالنار يهللقون يزالون لا الأشجار بين محتجون مصريون جنود كان 
أوتنيل اي ئرك عدم ; صارما مجدأ قررت ند وكنت التراجع. امر اصدرت 

ضالدينامت شحنان يضعون الجنود كان وما المعركة. ارض على جريح 
اررسهم ثم الطريق تارعة على الجرحى كل تجميع على عملت الأبنية 
يواصلونالمصريون غيما العملية اراقب كنت المرية. الشاحنات احدى 
رأسوكان الرجلين• س جسمأ جارأ نحونا يرع رجلا ناهدت عندما الرماية 
تزاللا الن.ي سوبابو وجه فورأ مه عرفت لكنني الهلريق، على يتمايل الجثة 

صورتهذاكرتي الى عادت ثوان بضع وحلال فوقه، مرتسمة الموت تكشيرة 
نهزضالكين، م قتله •مري فوق ورجله واتق وم اعة -س اقل ثل 

•ننعريرة 

اماموتوقفت المحيرة الهلريق على الأمتار مجن مئات بضع الشاحنة اجتازت 
علىالطريق وقطع القء1اع حماية نمرتين كلفت لحلنا. حيث من السياج فجوة 

منقرق فتكوث الشاحنة. من الجرحى بإنزال اٌرت نم محتملين، ملاحقين 
التمييزغالبا بتطعوا أن دون من بهدوء، والقتلى الجرحى لرلمع رجال اربمة 

بينقممان بربط الارتجال الى فاصعلررنا المحامل اعوزتننا ولقد بينهم. 
كانا، توقفنمكان مجن متر مائة قرابة بعل على المتقال بتان وفي بندفتتين• 

الىللعودة ويعدهم الجرحى الى الأولى الاسعافات يقدم بدأ ند اللجي الفريق 
علىمراحة شددت قد تعلمان اجتماع احر قي وكنت الحدود. وراء ما 

يحاففلان صرورة وعلى العملية نهاية قل بالجرحى الاهتّام اصتطاعتتا عدم 
الجرحىكان ك؛ اصيب. بانه رفاقه احد يعلم ان بعد المكينة على المصاب 

شابوهو أحدهم، سالت وعندما ال.رصينا يدي بين كالأمجران صامتيءن 
نعم،ا لاهثا اجابتي حيا يزال لا كان إن بعلته، في بلخ بجرح مصاب 
٠.نصرخ الأ لتا تلت لكنك 

بقليلذللث، وقبل عملهم. من والمرصون الالجاء انتهى صاعة نصف بعد 
حانطريق عرقلة الكلفة الوحدة رئيس مات، داني مجن بالراديو رصالة استلمنا 
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حاولتثد جنودا المحملة المصرية الشاحنات من رتلا ان فيها يعلمنا يونس، 
مهمواونمرا ٠اجمو٠م رجاله وان ٠، الجنوبُ اتجاه م الحاجز احتراق 
الحدود.حط نجتاز أن الى مكانه م يني بان دا؛ي أمرت فائحة. حاتر 
المعلقةفي تختبئ كانت احرى مهرية وحدات بأن شعور يراودني وكان 
تنتهي-لا طويلة الجرحى امعافات لي وبدت بوجودنا. علمت ند وأنها 

فينحن ٠ بالراديو العامة مادتنا اعلمن احيرا جاهزين بحنا اص .محا ءناّ
رأسهوعلى المّنةال، اتين باجتياز الطابور وبدأ ٠■ جدأ مئقلون العودة، طريق 

عثرواربعة قتلى بثمانية عائدين كنا للتغطية. وحدة مؤخرته وفي الكشافة 
رحلتهفي كان وبعضهم مرتجلة؛ او نظامية محامل على معفلمهم جريحا، 
رفاقهم.اكتاف على الأخيرة 

فيتركاعا كنا اكي المرية التقينا صاعق نصف وبعد اتينا، حث ِن عدنا 
لمٍوبابو. بموت يانوكاح اعلمن امتراحة اثناء وفي انسحابنا. لتغعلية مكانها 
نحومترنا امتعدنا الأشجار. رووس على يرن الصمت، وبدأ احل، يتحرك 
الحدوداتجاه في المصرية المواقع بين يتلوتما الذي الضيق الطريق عم الشرق 

أمتزيملمي أمام ومررت الرتل تجاوزت أمامنا- ك؛لو.مترين مجن أثل بمد ءل5، 
الاطفاض.طريفة على كتفيه على جثة منهما كل الحامل ريغيض ويوميلي 
يالا ٠ ! اجاباني اJهاية حتى الصمود يتهليعان هل مالتهما وس.ُا 
فدكانا أنهجا الأ الونن، بعض منا- الجيش تركا ا أنهومع ٠ . بخير..نحن اريلث، 

العملية.في للمشاركة النا 
رصاصاتفانعللقن، رثيش. ازيز تلاه نقيل، رشاش رصاص لعلع فجاة 
رغموعلى ءروم- م ينجد دمي أن وشعرت الطابور- رأس عد الاوزي 
الرمايةكانت، الئلريق. ج--، على قتالية مواقع حالا الرجال اخذ الارتباك 

المكرسم الغرم الجرب إلى كي ٢ ٥ بمد على تئع يونس حان لأن خطا، ط؛ )١( 
الترحم.— الشرم ال النإلى نجه أن يجب منها الأنة رايجدات ا'مهاحم؛ن، 
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نتطعنكن لم •سفلمة. رشقات م الأسفلت الظالمة م الأن تكس الممرية 
واذرزبما. يتطيعرن يكونوا لم أيضا مم أنهم كا المصرين مكان معرفة 
ناريحاجز إتامة هدفها الخمرية الرماية أن سرعان فهمنا نيراننا من خففنا 
انبعد الخ. ثان، رشق ثم توقف، يليه مريع رشق ت الطريق اجتياز ُن يمنعغا 
فتركضونصغرة، فرنا العلريق يجازون اخذوا الوتمء مذْ رجالنا لاحظ 

ععنقدت واذ اكافهم. عر الموتى او المحامل يحملون وهم الظهور محنتي 
مكثرفة،ارض في بدوري لاثفز المامب الونت انتظرت المؤخر، حرس 
ممريا.رشقا ثانية كل في عنتظرأ 

نلوند العلريق. عن بعيد صغير واد قعر ني تجممحا قد كا برهة بعد 
منوكان جثتيهما, رفاقهما فحمل الملريق، ا اجتيازهعند اخران مظليان 

كانولكن الأحياء، مءن الأموات تمييز العامة والفرصى الفللمة في المتحيل 
علىارمحا منمطحين الشبان لأرى حولي نظرت هناك. جبنا كنا أننا يبدو 

فلقدتغمرني. الاعجاب من موجة ينبه بما وشعرت الرملي؛ الرائي مفح 
القتلى،رنانهم من ايضا بل الجرحى من فنط ليس المعركة ماحة اخلوا 

لنتاكدمرات عدة انفا عا.دنا القاتلة. ايار من وال تحن، بحياتهم مخاحلرين 
بالراديوامجرت الشمل التئام مجن تاكدت وعندما وراءنا، أحدأ نترك لم أننا من 

ازاكفر كرم خابرت ثم يونس. خان طريق من تنحبا بان الحاجز وحدة 
علىخلفنا، مع ن زال لا وكنا الحدود. على وننتفلرنا اليارات تاتي حتى 

الجهةفي المحروثة الحقول نحو ير نبدأنا عندما نارية طلقات الهلريق، امتداد 
الأّراثيلية.

جرتكيغِ، ٠ : جافة بلهجة مال ازا. كفر في ينتفلرنا دايان موشثه كان 
فائحة.خار بثمن ولكن مهمتنا انجزنا أننا ابح بموت اجبته ا ؟ الأمور 

والأمواتاحياء الأحياء ٠ ت مبالاة بلا يقول أن قبل عيني في نافنريه فثبتج 
انسحاقمعه بها اتى __ هناك ايضا غالي وكان وذهس،, امنيار ثم ٠. اموات 
قلنحعندما رمالتي معنى تماما فهٍتا بالراديو تقريري ّمعنا فعندما غجلي٠ 
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المستوصفالى ذهبغ سوية امضيناها قصيرة برهة وبعد أ(• مثقلون ٠ اننا 
الجرحى.علاج م الأطاء لماعد 

منهموالكيرون الكثرتز• طعام صالة ني مرعض جالسين الجرد كان 
•بواطتي وبعضهم انهر، منة نل نجدوا ثانم والمر الكبموتزات محن الأون 

واجبهماكملوا بانهم يشعرون كانوا بالنار. معموديتهم العملية هد0 كانت وتد 
فقدوالقد العميق. الألم يشوبه كان رصي س يستشعرونه قد ما لكن تجاهي، 
خسرواكما آن، م به ويعجبون يخشون4 كانوا الدي سوبابو؛ تاثدهم 
الضحاياجنازة م جميعا اشتركا التالي اليوم وصبيحة وأصا،تاء. أصحابا 
عكرية.عملية أي س ايلأما اشد كاننغ التجربة وهده — الثمانمي 

لهاسيكون غزة عملية ال يحزر ان الوقت ذلك في يستطع منا اي يكأِنإ لم 
المصرية.العكرية الألة تلب صرب في نجحوا فمفلليونا كبيرة. داء حم' 

حيالاليوم بعد تش—امجح لن أنها المذهلة الاغارة بهذه بوصوح اصراثيل وبرهتت 
ألوماثلرغم على للتجرح قابلة كانت مصر وان سكانها صد الرعب أعمال 

عبدالرميم^ جيدا فهمها الأمثولة وهذه حوزنها- في كانت التي القوية الدفاعية 
حدلوضع شيثا يفعل لم هجوماتنا رد عن بعجزه علمه مع لكنه الناصر. 

للدفاعمستعدين حلناء عن البحنآ فضل بل اطلقه، الذي الفلسعليتي للارهاب 
اعداءْ.يعتقدهم كان مرن بتدمير حلمه ليكمل العسكرية قوته ونمءيم عنه 

الذيياٍي والالعسكري العون تامين على حينذاك القادرة الوحيدة والقرة 
حالمفحققا اشارة. الأ ينتظر يكن لم السوفياتي. الاتحاد اليه، يسعى كان 

الفرصةلها سنحت! نهء وها الأوسط. الشرق الى بالدخول عام ماثة منذ روميا 
الآن.
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واعداءاصدقاء 

هذاانتظر ازا كفر م دايان مؤنسه لملاحظة الفظ الاثتهناب رغم على 
والقلقاللل، نلب ني الحدود، على اراء ان افاحا لم لدا شديد. بقلق رجوعنا 

الأمور.تطررت كف لعرف عليه باد 

مائيرمشكلة ا ميلا احرى، بثاكل منشغل أنه أعرف كنت، لكنني 
الوحدةحنرد باني من أكشر ربعا موهوبا جنديا مائير كان صهيون. — عار 

نخبة— كشافة وحدة رأس على وعين نقيب رنة الى ترثى وقد ١. • ١ 
الجيش.زق كل م تروى ماثرة وكانت — النخة 

محاصاةعاش ند صهيون س هار كان غزة على الإغارة من امابح ءا-ة نل 
فرراآ عصند ؤ اوديد وصديقها آ سوستة ر سوشانة الشابة فاحته شخصية, 

منطقةاجتياز يضمن وهذا اورشليم، من انطلاقا الميت الحر الى برحلة القيام 
المغامرةبهذه تام مراهقا صهيون — هار كان وعندما الاردنية. المسطرة تحت 

ودعان وبعد الرحل. الدو او الاردنتتن ابدي محن الوقوع بخطر متخما 
ذلكثءنن■ الصحراء. طريق في انهللقا اصاوتاءهما واوديد، شوشانة الشابان، 

للبحثالكيبوترات رجال وذهب ثيء. عنهما يمع أو يشاهدا لم الونشر 
وقتلوهما.البدو عليهما قبض الشابين ان الأحبار صري ابيع اّعدة ;عل- عنهما. 

مالتعاونية الزراعية القرى احوى في واحته صهيون — هار مائير ولل. 
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الأخسرةمحاوكي كانت اذا م\ ف»وف دايان لي محق ه نغاليوم اء مفي 
الىحتى يتنازل لم لكنه ... مني طلبته ما كل سلت I ت قلت ثمارعا. اعهلت 

ضرورية.مساعدة كل له وزن لذا الي. الاصغاء 

؟نوتفه ان ومعنا في يزال لا ل ه— 

|ؤالأوان فات لأ، ك— 

متاناثر اقتفوا ان معد عادوا. ند ورفاقه ماتم كان ّاءة وعشرين اربع بعد 
وتركواُنهم حعه قتلوا ها نفواوديد موشانة قتلة ملة الى ينتعون البدو من 

حدث.بما ملته يخر لكي عجوز، رجل وهو السادس، 

__العشائرية العادات مجن اثرأ يرشح هذا صهيون __ ماتتر فعل كان اذا 
علىكاث، مضاعفانه فان ^ جيدا يفهمونه البدو كان الذي الثار قانون 

الىرّمية بثكوى تقدموا فالاردنيون العاث.رين القرن الى ننتمي العكس، 
الذيالوجه هذا افحقيق. رمن ومجتوا ورفاقه مائير فاوقف المتحدة الأمم 

مليالتي التعقيل.ات مجن الخوف كان طوره. من دايان احرج الفضية اتخذته 
مصمماكنت صهيون — هار رحيل قبل اني يجهل يزال لا دايان وكان ذللث. 

تامينعلى عازما كنت كما الأمر. امحقي اذا غوريون، بن أهام ٠ تغطته ٠ على 
له.المحامض افضل 

فيمجونا ايضا هي اثارت التي غزة عملية بعد زرا هذا كل حدث 
موصيهوكان رح. الممقدم جديد من يحتلون فالمظليون ; الوزراء مجلس 

بنان عال بموت ومحتجا خاص بنوع مغتاظا انال-الث.، الوزراء رئيس صارت، 
فادحةخائر فتها نتكبلّ. مرة كل ومثل  ٠٠محدودة ء بعملية وعده غوريون 

المهببلشرح الصحف بعض محرري مع ّريأ اجتماعا لاحضر دايان طلبني 
والكيفية.

وهي— التعتيل- ثديية وبيني دايان بين العلاقات كاث الأثناء نلؤلؤد في 
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ثقتهبمنحي المكرية يالشرون الأُر بملق فطالما موته• حتى ملتيسة متخلل 
انصارهعن محسوبا أكن لم اني أيضا بمرق كان لكنه بالمثل, وأبادله التامة 

علماءقراراته مسؤوليات تحمل عن عجزْ خصوصا أندر ولا الخلمى 

حقيقيةمودة لي أظهر ان مرارأ له اتفق فاذا توترأ• تزداد اذأ علاقاتنا كانت 
ماغالبا الصفتان وهاتان حيالي. ظاهرة برودة اخرى مرات يظهر كان فإنه 

يدافعكان عدوانيتي على امجامه يشتكى كان فعندمجا ... سلوكه تنازعان كانما 
الوعيشديد وكان  ٠٠بطشة ثيران عانى جامحة جيادا أفضل ٠ ت بقوله عني 

يديران غيري لأحد يسمح ولا الجيش لتجديد مشروعه في المظليين لأهمية 
مولكن ■موية• نم/ها الاثنثن نحن كنا الم الردع او الاثتصاص أعمال 
منحيام. م والثيران الصمبات وضع يتعمد كان كانه يدو ه نفالومحتا 

السلوك ٠ ل القضاء أمام مسونا وجيمي  ١٩٥٠صيف ني انم مثلا ذلك 
كلالعسكري الوضع مملور مم يتملق ونت في وهذا ٠، ضابط يلق 

امامي.

غةلتاريخه مود للغاية، تافه بحادث نتعلق الي الموجهة الشكاوى كانت 
اربعةمن فريقا الت ارمقد حينذاك كن الكرام. مرور وقتها ومر مضت 

رجاليان اعلمن ايام عدة وبمّد فصيلة. رتيس دروس لتابعة مظليا وعشرين 
فيفورا فأرملتها الميدانية، المناورات لتواتر نفنرا جديدة احدية الى حاجة في 

اسهللاعياثناء وفي يومض مرور وبعد ومساعده. الكتيبة مخزن أهين يقودها مركبة 
حصلتراه ما اتساءل رحت رقيما بمد. تمحل لم الأحذية ان لي قيل الدروس سير على 

يانيان نل صديقته مع يرمض امضى بانه فاعترف مالته بعرينه. الخزن أمين وصل 
الأن.بالأحذيه 

الىحالأ ويعودا الأحذية يفرغا ان مساعدته مع وامرته غيظا امتشعلت 
الخزنامين لكن الجن. قصاص ا لهاحترت عودتي ولدى العكر. 

بالقوةجن الفي وضعتء واذا هنا، من اتحرك لن I قاتلا الاطاعة رفض 
جن.الفي كان دقيقة وبعد النضب. تأثير تحت، صفعة فناولته ا. سافر فإني 
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رغاقهمااعادما ومحدما وعد. كما الحقول، الى رفيقه مع هرب الغد م لكنه 
الريبهذا علي اشتكى بملل ذللث بمد مقيدين• السجن الى ارسكهما الن 

وتقييده.صربه بدعوى العسكرية الشرطة الى الأبله الأول 

وكادالجد معحمل على توحد فلم الاعتيادي مجراها الدعوى احدت 
فائر.بقدرة القضية احياء فاعيد كاملة منة مرت ان الى المجان• يهملها 

احدهمقضاة، ثلاثة من عسكرية محكمة حصيصا عينت الدعوى في وللحكم 
٠٠بارلتفُ حامحم يدعى عقيد 

أحيخياممجموعة في حنونا الأكنر بالدعاوى حديرأ منحى القضية أحدت 
منسلسلة في متورطين المقللون كان مسها الماعة وفي الموريالية، القضاء 

الجنوبفي الأحر وبعضها المورية الحدود على بعضها العسكرية، العمليان 
واحسمالخطط انظم مجتواصالة، حركة في آنذاك كنت الخمرية. المرات ضد 

ني_ الجرحى وأنور الإغارات، بعض بنفي أثوي كيلك التدرب؛ طراتق 
بالعملياتمباشرة متعلقة وقضية قضية الق واراثب اتابع كن اختمار، 

وفيرأ القوي الشاحل هذه حميا فير الخان.'• بهذه ٠ قضية ٠ وتاتيني العسكرية. 
مرحااحرى الى حدرد مغادرة علي وجب مرة من كم أ باليات ابجب تل 

وغالبا... إ جارية عملية انجاح أجلر من ة جلتاجتل لأطلب امحب تل على 
وحالماالمحكمة. فير بملوله نهارا فاصرف — التاجيلر مدا اعطى كنت ما 

ليليةإغارة لادير الكتيبة الى الأخيرة اللحظة في أعود بالمغادرة لير مح ي
خامحمر.بنوع معقدة 

هاضدي الدعوى فير ايافنرة المحكمة غرفة تكون ان غريبة صدفة ونشاء 
كاندخلتها وكلما فرانا. تامه٠إ الدين الفدائيون فيها نحاكم الم ذاتها 

انايضأ الخدنة نتائج ومن أ ٠ للارهامحن محكمة ٠ عيارة الباب على تطالعني 

المغةعلى ٠ باريف حط ٠ باسمه عرف كا الشرطة. وزير تم لاحنا الأركان رم )١( 
الترحم.— الرس شاة الشرب 



بحادثه نفقتل — الشكوى عبارات ح|سب __ معاملته اصات الذي الجندي 
قضيتهان يعرف ان دون من فمات بمليل؛ المحاكمان قل طائشة رصاصة 
الىالمحامون اصعلر العالم هذا من يعد لم الشاكي ولأن مشهورة. متغدو 

بالشهود.الاكتفاء 

تمحكاتين انتباهي أوزع ان المتهمين مقعد على جالس وأنا أحاول كنت 
(تيكا اللوحير الثوقيات ومشاكل تنتهي لا التي والخداسان المداخلان 
الجدلهذا من اجزاء امتطاعت وند بالي. تشغل التي الجنود وتحركات 

العامالدعي صون ؛ فكري به احهلت الد.ي الجدار اختراق الى البيزيهلي 
غيهكنت اااJي انمحيح المكان للحكمة تقول أن تتتلع هل ٠ المئهم؛ 

؛عض|ذايضا او )ا ؟ برحمته الذ تغمده — المرحوم الكتيبة قانل. صفع عند 
أمامتذكر ان تهلع تهل را : الشاهد صدقية مهاجمته لدى الدفاع تحلفان 
فضيلةيا اعتراض، — ؟ ورين الالى ذهب ذ.ي الصديقلث امم الحكمة 

مءبكم للحكمة نقول ان تممليع هل ^ مقبول. الاعتراض ^ القاضي. 
٠.مرفوض اءتمِاض _ اعتراض _ ؟ المغيران تعاؤليك على مضى الوفن، 

كننبحيث مجملة غالما ولكن مثيرة ا احيانكانت الخهلاية المبارزات هذ.ه 
يلفسائقي كان اليوم نهاية وفي خاْلري. الى دخولها م؛ع سهولة استطع 

الراء.في تخيم الكنية كان حيث الى ليقودني لفا العلرقات 

دامتان بعد  ١٩٥٥( اكتوبر ) الأول تثرين نهاية في الحاكمة انتهت 
قربمعكرهم ينحبون الخفلليون كان ه نفالشهر من ٢ ٦ وفي شهرين• 

السررمحن•ضد عملية على نصر وقت مرور بعد (، لجريا بحر ) الجليل بحر 
مءباثنيأن لبادلتهم المرين الجنود بعض ناسر ان منا ْللب الماء وعنلء 

القب.في نبتزانا نرب جديدة قرية على ممري هجوم اثناء م اّرثا رجايا 
سكنعدد اكر وجلب باء في محصنا مصريا موقعا نقتحم ان علينا كان 
الامرى-ُن 
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م•الجلل تفصل التي ك؛لوعترا وعشرين الثلاثمائة ةْلعنا نمه اليوم م
صالساعة قل ولكن ليلة. نملة الأخيرة الاسعدادات وانهينا سيناء حدود 
استنفار.حالة في وهم المداهم وصرلما على اطلعوا المصريين أن اعلمنا قلل 

كاعلى الهدف لأن الانفراج بمعض احمسست جهتي من انملية. احك لذا 
الذيالمكان ومء' الحدود من جدا تريا كان نقد سيئا. لي بمي يكن لم حال 
م•للاستفادة بروزأ انا مجأكان اختيار يتبغي كان انه رأيي وم جنديانا. فيه أصر 

الماغتة.مفعول 

المتقدم،المصري المركز القنطيلأ، كان رأمي ني تصورته اليتم، المكان 
الىكيلومترا وعشرين مائة بمد على تلة، سفح على ضعزل مكان ني يقع وم 

مءتالغرب الى التضاريس مديدة ارض من كيلومترات وعشرة الجنوب 
القبميثمار ناعية الى الفلليين وارسلت، اللقاء ساعة حددت الحدود. 

صيمخوني،از علأنال ابيب ر الى انوجه ان سوكا لي يؤ، ولم المكرية. 
الهدف.تبديل مراممة على للحصول الأركان، عمليات رئيس مساعد 

الشرطةعن جنديان جاء امن صمخونيت مع آخر موضوع معالجة أريد كنتا 
مكتبي.بتفتيش المحكمة س امر مجع للكتيبة العامة القيادة الى العسكرية 

فىتضائى يامجل الصفعة، بموضوع الصلة الوثيقة الوثائق، مجن نوع اى تساءوتا 
العمالية.جراء س ألتوتر حالات اشد م آنذاك وكنت الراجي• في ايجادها 

انونلن على ركت — الصفر الى ا-حتمالي عتبة انزل الأخثر الإذلال وهذا 
انفجر.

الياصتمع منه. انتفلرها كنت التي المودة كل سيمخوني عساف اظهر 
الأتيانعء■ بساطة بكل عاجز كهذه ظروف في إنني له قلت عندما كلي بانتباه 

شديدوالوضع جدا، تويا كان على يمارس الذي فالضغط عمل. باي 
يطلبحتى دايان اكلم ان أريد را ت كلماتي على اشدد وانا وقلت الخطورة. 

معنليتركوثي والأ العسكرية. العمليات بحد ما الى الفضائية الدعوى تاجيل 



ناللكه الرأي، ّسمخوني واشي ٠■ العطيات مائة غتري احد ولتوو دعواي 
دايان.مع الأمر ه نفهو يتولى ان الأفضل س أنه 

تفاصياىالٍوم هذا الى اجهل الارتياح. س بشعور سمخوض مكب غادرت 
عدةبعد ت نتيجته اعطى ان عتم ما أنه الأّكيد لكن نمالحي، صيعخوني ناحل 

.. . كلية اطة مالاتهام عناصر ذلك بعد الغين ثم الجلسات؛ اجك أيام 
!نبتت مثلما بغتة الدعوى واختتفنؤ 

ونيصباحا التاسعة الساعة عد العامة الأركان على حعلطي عرضت 
اثمباؤل.عالي الأوامر اوزع النقب منعار في صرت ند كن عشرة الحادية 

بركانفوهة ترب ميتزبه الى الرحلة حلال الخراط دراسة لهؤلاء تسنى وند 
اكالثةالساعة في نلقي ان علما حيث المكان نحر انمريق محممص عد رامون، 

معذاتها، الساعة في الموعد في الوحدات كل تكون أن اردت الخهر. بعد 
الخاصةحهلهلهم الخياط يرم أن ايضأ طلبت كما والتجهيزات. المحروقات 

تانٍ.تشاور جل أس 

فيك' ولكتا اللقاء، .كا'ن الى وصانا ذكورة الانمامة في 
فارغتيءتصميمتين ياستثناء ا، قفر مكانا ن رامجر _ _ميتربه كانت لاثناء ١ تلك 

مدينةذلك بعد ا غدتان الميفتان هات) الفنه_ة. ة حافعلى ُنتمتيمن 
ممنالمفلليين احن المكان في فتركت التاحر، لهدا دهشت رامون. — ميتزبه 
نحرصيري وتابعت بعدنا. للواماذن التعليمات يقل حتى رفقتي في كانوا 

مهماالوصول اريد كنت ايلأت. اتجاه في القب جبال فاجتزت الجنوب 
سمباشرة باران وادي بنملق انملأم. قبل العملية انملاق نقطة الى الأمر كلف 

الممريالمركز مي فل. ي. عنلينتهي المرتفع كونتتيلأ صهل ويجتاز الحدود 
طولزمن محني الها اعد لم لكنني الأرض، طبيعة اعرف كن الحميآن. 

•قيها التوحه على ندرتي من التاكد اريد ركن 

وهوالتجمع، مكان الى مساء السائمة الماعق عنا الخابور وصل أحترأ 
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ولكنساء. حدود من كلومترات عدة بعد على الحمى، كير ناحل موصع 
ارضحث العب بسيارات الطريق من الأكبر م النباجتياز ينفي مشروعي 

المهددةالصخرة حض الأقدام على والمير العربات مغادرة ثم صلة، المهل 
العاديةالظروف م يحتله الذي، الصرتم، المركز رأمها عر ينرف الم 

الاصتغادةنستطع الحفل من بقليل إننا نفي ني نلت، رجلا• اربمتن *ن حامية 
قبلالحدود نجتاز نم الأسرى من انمي حدا حيئد فاخذ المفاجاة، عامل مءث 

الهار.طلوع 

الحكمذتم، ) صهيون — هار مائير رأثم، طلبت الفللأم. مهل الأناء تلاك في 
فيالمهل اجتياز يحب لا انه فاحابني إ؛ الأمور ءذْ مثل في جدا الصائب 
تكررواذا العلقة، غشي قد كيف صباب لكن المابق الليل ففي الجب. 
سراتقدعنا اذا القابل، في ; واصاف اكيهان. حعلر في نقع قد اليوم انتشاره 

انتثارعند حض محلنا عن نحيد ان نستطع لا الوادي، في الأقدام على 
صهيون— محار ولكن حانه. على تسرف كونتيلأ مركز صخرة لأن الضباب، 

الرمليةتربته رغم على المركبات لير يصلح باران وادتم، ّرير بأن مقتنعا 
اّتكثافائا، في العاصية غة الفي يارة باللكه اجتازه ه نففهو الهنة. 

•الممري المركز لمراتبة لتلي 

نصيحةاتبعا الامراتيلية. الجهة س الوادي، لحلنا مساء المابعة الماعان عند 
الرمال.م الفرث، حنية انقعناع بلا مناورين طوله، على فقدنا صهيون — مار 

فالرتابالأن اما فقعل، سيارتان يالئ. لكن صهيون _ محار اجتازه عدما ولكن 
قبل.م٢ن فيه نفكر لم لكننا شاسع، فالفرؤ، عديدة. صيارامت، يضم 

الرعالفي غرقت محا وسرعان الوادي• ر توغلنا كلما صعوبة الطريق ازدادت 
صكا لدفعها. الزول ار اصعلرنا ُا والامُان،، والجيب، القيادة سيارات 

الوقودلأنقهلاع وترققها طاقتها بانمى ندور المحرلكت متر. اثر في مترا يتقدم 
للقلقّدافعأ ايضا هو الرفنح عامل الأن وغدا ينتفلرنا. 
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الأقدام.على المر وعتابعة المركبات ترك ليلا العاشرة الماعي صد قررت 
ساكثر علينا بفي وإذ المثي. بدأنا ثم ئانيا تشاورأ واجربما دثائق بضع توثقنا 

بعدالواحدة الماعة عند يتم أل يمكن الهجوم ان قدرت كيلومترا عثر ة حم
يرامما على تيء كل نم واذا توقف. لأ المر على ثابرنا اذا الليل منتصف 

نلالحدود لاجتياز الوقت مجن مجتع كا ويبقى الثانية، عند المكان نغادر 
الغجر.طلوع 

*ورتلثن رأس على اّتر كن وإذ انمحراء. في دانا بارئة الليالي 
كناخر الى ونت ومجن والتعب. البرد يقهرني ان للحفلة حنت المفلليين 

رمجق.1خر على يبدر بهم كل كان لمرائتهم. الجنود سير اتجاه عكس اسير 
النوم.طعم يدونوا ان دون من ساعة وأربعين لمان قرابة مند العلرقات على فهم 
يطرقواان الأن وعليهم للأكل. حى وفت لهم ص لم ه نفاليوم هدا رقي 

يعودواأن قبل معركة يخوضوا ثم عديدة كيلومترات امجتداد على الرمال 
—،رى امجرقاندين ا صحايحاملين ه نفااْلريق( ني أدراجهم 

محلائلا •نعليهم قلقا كنت فل. ساعات سبع حلال ذلك وكل 
انهفكرت إذ ايمحا، يعدبي المرح الو مرور وكان قواهم؛ تقدير في اغالي 

فيالفجر نيفاحنا انسحابنا بتعثر الحبان قي لمن ما كتلا في حدث اذا 
سبيإامحون على المرية الهلاأراُت فتقتتمنا سيناء 

الأفقفي حفيفا وميضا ابمرت عندما رأمي في الأفكار هده ادير كنت 
بصرية.حاّءة أو مخيلتي صحية انني البدء في ظننت المصرية. القاعدة ناحية 

لمبريقه. يستعيد ان تبل تلاخى ثم مديدا الوميض اصثح بصري ثبت اذ رلكءت 
—العالم في عزلة الأكثر المكان كاث فكنتيلأ الظاهرة. ثرح از انوصل 

ايامحا.اختياري ّبب هو وهدا 

اا,دّيالأمر تماما، يتعلفيأ أن نل ُجا.دأ الوميض صعق نمير وقت بعد 
عاجزونالرجال ان لاحظت وعندما احرى. نلتها ّاءة ومرت اثلقني• 

الرجالانهار عينها اللمحفلة في دقائق. حس لدق بالتوقف امرت ير الُتابعة 

١٤٨



ارجلهمعلى 'لكنرا دقائق خص وبمد أماكنهم• في وغفرا الحضض على 
صرنا.واسعدنا 

فيالمتمة كنتيلأ صخرة تحت الرمل على منبهلمن كنا صاعة نمق بعد 
صيرن— هار مائم جاني الى الأولى• انمور من مغف ككائن الليل 

إيتانرفول شال•؛ مبموٌي تشكيل في المفلليون وحلفنا داندي، وأمحارون 
فيالسلاح في ورفاقي الأشداء المقاتلين طوبياص، ومرميل إفرون ومونيه 
وصعتالشديد التوتر من الأخيرة الا.ثيمة ه هاو وخلال • • ٠ عديدة عمليات 

ماذا٠ ت علي يلح كان موالا عليه لاطرح صهيون — عار كتف على يدي 
ابما،ةم رف ماثير ادار ء ؟ حانزك هو U ... ؟ العمل هدا الى يدضك 
١٠• ■•ذلك مني وينتظرون • ■•ماذونني انهم ٠ ت ودمدم المظلمن الى ّريمة 

الهجوم.بدأنا دقيقة من أتل بعد 

الدينالممرص ان حتى نامت كانت والمناجاة نميرة. المعركة كانت 
فيهاجمناهم اننا الموصى م زاد ومجما عماوعة. أنل يبدوا لم البلبلة اصابتهم 

الأماميةالأضواء سرى ض لم الأفق قي الغريب فالوميض الحرص. تغيم اناء 
حنديآاربعين أمامنا نجد ان من فبدلا ومحكدا للمناوبة. الأنين الجنل- لتانلأت 

المجاورة.والأرض القاعدة عن ثيء كل نصفهم يجهل انين ثوحدنا مصريا 
الىمعفلمهم قي ينتمون اصيرا وعشرين تسعة اصهلحثنا العملية نهاية عند 

لناعلاقة لا نحن ٠ ؛ علبه الغبض القا، لدى احدهم واحتح الجدد. النا«هت 
فيالباقون وهرب قتل فبعضهم الباقون أما  ٠٠تنأ وصيا فقد يجري، بما 

__الاختباء في نجح الذي القاعدة امر كان جناء البين ومن الصحراء. 
يكرنلم  ٠٠؟ عنا ضابط من هل ٠ ت بالانكليزية بال وهّو أخيرا ظهر نم الوثن 

لض'بءل.الأ الاستسلام يقبل 

مختلفةأنواع محن والتجهيزّات الملاح من هانلة كمية المكان قي وحدنا 
عسكريةمعدات يقدم الوفياني الاتحاد ان نعرف كنا لدينا. مجهولان كانت 
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يعدماولكن منامت. الاطحة هذه ان الأم بادئ م وظننا ممر الى 
الممرضونكان وغيما المتع. امبانية انها تبين النهار صوء على تفحمناها 

الرناناتكانت — مواء حد على رريين والالمصرين — بالجرحى يهتمون 
تمنمن أرمى الأسلحة وباني مصريتين شاحنتين م تحنل الاتصال وآلات 

الصخرة.

وكانحرجة• حالة م اثنان منهم الهجوم، حلال مظلييتا س اربعة جرح 
الامحكان،بقدر أسلحتهم، اسخدام بعدم امرا الهجوم *ل تلقرا قد الرجال كل 

المصرينوار الموالمي احد الى نفز ابركاي امنون امرى. حد با والاكتفاء 
ميزراحيويعقوب النار. اطلاق من نمكن احدهم لكن ايديهم. يرفعوا بان 

انلاحفلوا وعندما الصحراء. في تفرنوا الدين الهاربين س زيمح، يلاحق( انطلق( 
هذايتمكن ان قل بخنجر مزراحي وطعن احدهم ارتد يلاحقهم واحدا رجلا 

إردانه.مءن 

الطول.العودة طريق ني فانطلقنا ثاحنة. في محاملهم فرق الجرحى وصع 
قانيابعار ما في سصح الذي ر القمار احدي قائل. ليفي، موشيه وكان 

وبهذهحزامه، في الوناق رابهلآ الممري القائد يدي اوثق فد (• للاركان 
بتثكيلأتيتقدمون فكانوا الاصرى بقية اما جواري. الى ير يكان الهلريقة 

لنايرمى أن ؛الراديو أرت ذلك وقز المْلليين• رامة نحت اربعة من 
ئجهزان طلت، والأن ; عرباتنا من فريب، مكان في بنزين صفانح بالمطلأت 

ابن،وأنا احنى كح، ولكي الجرحى. لنقل الفجر عند صغيرتان طائرتان 
كانورراحي ابركاي فحالة ت الجدوى عديمتي الهلاترتان تكون ان الرمالة 
الطريق.مشقات تحمل استعلاءتهما في اشلث، وَذ.حح جدأ حعلرة 
ولوءحالتهما. على لاطلع الشاحنة قرب رارأ توقفت السير اثناء في 
ؤالرئة اناء في الحياة م'رقا اذا تشخيمي في احطئ لم الحفل 

واجتزناباران وادي من "مّجّا الحثيث المني من ماعات ارع بعد 
الأفق.تبيض الأولى الثمر اشعة وكانن، الحدود. 



اسرهمارجالنا من اُنيآت بهم نثادل اسرى اخذ كنتيلأ عمالية هدف كان 
نتوانىلا اّرايلي ام غكلعا نوعيا• م الوحيدة تكن لم لكنها المصريون. 

السجونم الاصرانيلي الأمر يقايه كان عا يعرف غكلنا سراحه. يطلق حتى 
أحدينع ان غا ويكدا لها. يخضع التي والعدابات الختامة بظروفها المربية 

ولقدالوزراء• رص أو الدفاع وزير على الح حتى الخدو أيدي في قومنا ابناء 
ذاتوكلها وممر، رلنان والأردن مرريا في اثلة معمليات واطلقنا حططنا 
الكتيبة،في الادارة مندوبي احد ان اذكر للميادلة. اّركا احد : واحد هدف 
الممرصالجنود ايدي بين ولمر امتطلاع، دورية بقيادة يوما له ممعحت الذي 
التير الاغارات فاكثرنا مجانر. عنه طلبوا ان بعد المحدود يجتاز جعلوه الذيآن 

وهكداا( ٣ سمجارة ء ، ا( ٢ سمجارة ء 0، ١ سيجارة ٠! الئيفرة باسماء عرفن، 
جرحوعندما بتحريره. سمح عددا المصريون الأسرى بلغ ان الى ( دواليك 
مراقبيرئيحر ان لاسرجة الحدود ء التهبن!  ١٠الاردنيون واصره غبالي اسحق 
بلادانط ير لم أنه لاحظ ض، بار اسمه كندي لواء وهو آنن.اك، المتحدة الأمم 

٠. . رف أجل س __ مماثل جنون نليها يا 

فكلجدا. دقيقة ادية مشاكل علينا تهلرح الخمليات هده كان الوافر، في 
م٢تكل لخودة عالبأ لمنا ندفع كنا وهكذا بنرية، انر نحنبج كانت إغارة 

سسمنحررهم لديرن ١ الأسرى عدد يفوق الضحايا عدد كان مجا وغالبا جنودنا، 
الضباطللتنار دانما تعلرح ائل المهده وكانت، المربية. المجون 

ت!كنء البن• مجند جدا صريحا الممألة من موقفي كان جهتي من ائيلييءن• الأمر 
انهه نمفراره في ممتنعا يكون ان يجب جندي كل ان — ازال ولا — ممتنعا 

وجداذا انه يتيقن أن عليه ايرأ. ام كان اجريحا اليالان، في وحيدأ يترك• لن 
بشرياممكن هو ما كل مبدلون رفانه فان المحالتين هاتين احدى في 

لإعادتهم•

لميابيت في ت الأنحرى تلر الواحدة اهدافها لحمق المظليين عمليان كان 
منبرصاصة فخدي في جرحت حيث البلح ودير يونس ونحان وازون وحتا 



،١٩٥٤الأعوام وني مصرتم،. خ؛دق، الى للقفز اتحمز كن،  Liرشاش 
سوتشدا ناوة اكثر ؛نها وكل علية، بين قرابة تم  ١٩٥٦، ١٩٥٠

بقاتها,صا 

حلالهاالمتواصل المشاط حسن، من حياتي ني حاسمة السنوارنإ هذه ت، كان
ومارأيي اغثر لم العمليات هذه نجاح رغم وءلك، التدانية. الحرات وغنى 
تهزملكي أننا التجارب علمتني واليوم حيا-ثن؛ جنود العرب ان اعتقد زلت 

اليتم،) تكتيكي وكان البدء. هي توازنهم تفقدهم أن علينا العرب الجنود 
ويقالمعركة بخومء لهم السماح عدم علي يقوم ( الضرورة علي }ص 

اوالوحرة، ار الجاص احد مهاجمة دالما. مفاحاتهم على بل ب، نمورهم 
جهازهمب، نلالى الدخول ايضا او واحد. آن يي الجهات كل من الهجوم 
حاربوا)ا : الخوراة لما قالت، لقد الجهاين،. م الى ضه والفزع الدفاعي 
اممعليها يطلق الحربية الماورة أو الخدعة أر والحيلة ٠. بالحيلة 

«tah'boula » مناورةمختلفة، نكون أن يجب، مرة كل رفي العبرية؟ باللغة
ُعنوياتهءمن تحهل أو العدو تفاحئ 

صرتفلقد ١ ليات العه هي• دور في رأي ايضا تغير الموات تللته حلال 
النانعبالممحى ردع حتى ولا اقتصاص فعل ليس هدفها أن اعتبر 

بضربهمالهرب، عنلؤ انهزامية ية نفايجاد الهارنح يكون أن يجمح الكلمتين. 
يوم.ذات قهرنا ارادتهم ص الخلي الى الأمر بهم يصل وبحث هوادة بلا 

ةمنتقلغير بطريقة الاغارات مبدأ معارضتي عند اقاومه اصافيا برهانا هان.ا وكان 
انيبل القني الصعيد على الواقعية قليلة فقّْل ليس كهذه أععالأ فإن مخمنة. أو 

نكبيدهبنية ذللث، فعل يتعيءن العد.و نجابه أن علينا كان كلما انه مقتنعا اظل 
ءد.أّفادحة حائر 

يايان،عليات رئيس اميث،، كان مرة. حلافات تولد المفاهيم هده كان 
فكننحأنا  ١٠١فادحة. حائر انموو تكببد جدوى عدم عن يدافعون ايضا وغيره 

رغتهموملاشاه صدنا الحرب حوض العرب اراده نأحطيم هو هدفنا أن أعتبر 
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الحممالهدف كانت ذاتها، حد م الاثمماص أعال ولمت هدا، القتال. م
منكثيرا ب، يتطلبلوغه ان أعرف كنمتذ هدف وهو — العسكرية للعمليات 

صررباكبر اصايتنا على العزم عاقدي يبدون جيراننا ان بما ولكن الوقتح. 
ذلك.عن بديلا حلا أجد أكن فلم نوتهم، كل ذللث، أجل من باذلض معكن 
يرمانامل ان تهلبع نلا مواردنا صالة والى لشعبنا المتواضع الحدي الى فبالفنر 

بالتعايس•عدوض لأش عادة يمح الذتما النوع من نرى توازّل لق حم 
الحربجدثك، بعدم العرب انتاع على تفرم حوزتنا في التي الوحيدة نالوميلة 

والذلة.والخراب الدعار .وى لهم تجلب لا الم 
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اسصسمل الخاصس 

مممظلونا، بها قام التي المتواصالة الغارات يقعن  ١٩٥٠العام داية بم 
ومصدافهالاِ عد حيي صد ئدة المتزايدة نالضريات الأزمة. حانة الى 

كانالذي القاتل الارهاب يوقف ان من بدلأ لكنه يطاق. لا وضع م وضعته 
تحالفاتعم■ البحث فضا البلد_ بيرن العسكري العنف لتتامي السبب 

بالاتحادالأولى اتصالاته انامه باشر نصير بوقت غزة لية عبد خارجية. 
الديالعسكري الفرق له زس قد السرناتئ الاتحاد ان ش كان ؤ وقياني ال

يحلم.كان كما الممركة، ارض في امحرائيل بمجابهة أخيرا له مح مت
نيران،مضانق باغلاقه الوايا هدْ ناصر اوحى ها نفالسنة تللئ، صيف في 

جهةُّ■ وأميا الثرقتة واغريقيا جهة ■ ٢٠اّرانيل ين الوحيدة الاتصال نقطة 
تبدلم الأمم جمعة فان دولية بحرية طرق هي الضانق هده ان ومع اخرمحا. 

المصِعبئ اعاوب  ١٩٥٥إ تم ) ايلول نهر نهاية وفي حدية. اعتراضات 
وسراياالدبابات ُءن كبيرا عددا لخصر يوفر تشكوّلوفاكيا مع اتفاق عقل 

ص-وكلها العصرية، الخفيفة والأسلحة والقاصفة المعدأردة والطاترات المدفعية 
وبريطانياالمتحدة الولايات كانت ر القوى توازن فقد وهكذا فياني. م صنع 

مهدئة.١ادف١ءية اسرائيل قدرة وبدت ( الأسلحة حظر اعلنتا قد المغلمى 

الأسلحةلمضادة مبانر حواب اي تملك كن لم اّرائيل ان محدو كان 
المضارحصار فك الحكومة قررت الواقع هذا رغم على الجديدة. المرية 



نيران.لمضيق المصري المغلاق الشيخ، شرم صد لواء بها قام •مكرية بعملية 
الطاضاس طلي : انملة م يثاركوا ان الخظلمن كل طى وكان 

كنيةأيما للعملية ولحفل المساعدة الوحدات ومختلف الاحتياط ومفللص 
حيثعن العملية هده الجو. وجيش الحرية مع بالتتسيق هدا وكل — مشاة 

نديها.ان لي مبق الم العمليات أهم ستكون كانت شموليتها 

رغمغطى ت جدأ مزعجة مماجاة لي تخبى كانت الأركان تعليمات لكن 
ادارةتقومن قرر ثد الأركان هيثة رسن كان للمذلليين، فطي كماني وصم 
(الكولونيل ) العقيد ان تقول التعليمات وكانت درجة. اعلى لضابط العملية 
نادته.رئية م فورا محّمل بارليف حاييم 

بارلف،كان كهدا. ٠ صرب ٠ تدبير على قادرا كان دايان موشيه وحده 
صنوانطوال التدخل عدم عمليا التزم قد المشاة، الرئة لأحد تائيا بصفته 
ماإن تباعا. الخفلليون بها كلف التي العمليات كمتفرج ياع وكان عديدة 

طولونت لي اتيح وقد الحدّية. من نوعا نظري، في شكل، ضره، لكن 
بارليفلكن وآلم ضدي القامات للدعوى الطويلة الأشهر طوال نوااْ لاحس 

تللثجعل ما ص المرافعات اناء في مماحكاته لكنت نقو قضاتها. احد 
الدنيء.الازعاج من طويلة سلسلة القضية 

لمءب• الامحتكانة عن عاجزا كت، لكنني ربما؛ لم ّيتلكن غتري واحد 
احدفي الغداء الى دعاني وكجواب الاسقالة. بنيتي ت.ايان اعلمن تردد تّون 

ا(الحيوية الأمّية را لي ثرح وسلطة حمص صحن وأمام رحوبوت؛ ُهلاعم 
الخبرتي درن ص انه واصاف دوني• من عليها بميم لن أنه مشددا للعملية، 

نعاما،مرت هو بارليف تعيين ان واوصح الحصول. ممكنة العملية أن يقلن 
...العملية بعد مكانه انا سآحد ; المكر على مكاني. يحل ان واردا وليس 

بكلماته.اقتنعت كيرأ اي يروق يكن لم الاسقالة احتمال ان وبما 
حلالولكن بالمداقة. الكاذب التفلا٠ر وانا، بارلب نهل، نحاول لم 



الوعوسا انملية، صمد طى مرية العمل علتنا رجب التالية الستة ابجع الأّ
الشخ*شرم ؛ عادا ليس به نقوم الذي *انمل ابدأ• بشغلنا يكن لم الأمثلة من 

عتورما•تعذر صحراء حدود عند ايلأت، جنوب كيلومم ماثم بمد على نفع 
كسر؛الاحتمال كان يزايد احد الضائق احلأف حول التور أن وبما تقريا. 

عمليةعن نمئ أن بمكن اثارة اثل يترصدون مححترزين، المصريون يكون بان 
رية.كع 

العلاماتبمض دك عندما الأّتعدادات من الأحٍرة المرحلة بلغنا ثد كنا 
نكنولم محا. ينا I حقيقة ار على نطخ ا أننا م يشكون المرتيآث ان 

مشروعنا١>^ العدو ان أعلمنا ما سرعان استخباراتنا نجهاز ; مخطئين 
مهامشكوكأ العمالية حظرظ نغدت الشيح، نرم الى نوبة تريزان فارسلت 

لأنامها؟ ١٠١Jخيالم الجهود رغم على فالغين 

برزتمحخهلطاتتا، م أذاننا حض عارض كنا وفيما القرار، هذا نل ولكن 
الأولكانون ١ • ففي المرة. هد0 الشمال في اخرتمر، ازمة الأفق في 

ا،راثيلمء■ًياديت على قنابلها سورية مدافع اطلقت السنة هده من ( مبر يد) 
مسلسلة في الأخير هو القصف هذا وكان (. طريا ) الجليل بحيرة في 

المنطقة.هد0 في الاسرائيلي الصيد صد الورية الاعتداءات 

فقررتالعير، ظهر نعت الني القشة المدفعي القصف هذا كان 
هنفاليوم *ي الريةّ الموانع تدمير المرة هد.ْ الامراثيلية الحكومة 

كن; ديا الأمر لي فبدا العملية. لمافشة العامة الأركان الى استدعت 
كفهمت عر. لا استدعيت الدي فانا ذلك ومع بارليمح، أمرة تحت موضوعا 

نتطلبقد هلاق J١وواسعة معقدة عملية هو المرة هده المقصود ان دايان عرض 

جسورمدفمة، إنزال، زوارق ; الشيخ لشرم الملحوظة العناصر ص مهما حزءأ 
كانوبينما جوا. محمولة اتصال وسبكة الصعة للأرض طرقية وبني عالمة 
؛اوضعهدهان في التفكير ص امتنع ان استطع لم استراتيجيته لي يعرض دايان 
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ومعمعقدة علية في اللواء المعركة الى ليقود حظا يوز اذ جدا ملائم 
إبانفيها يستطع ذمة منامة نهده الشيخ. نرم علية من بساؤلة اكئر ذلك 

امكاناُه.

الانضلمن ٠ : السمة يشبه بما لي تال ذلك. غير قرر قد كان دايان لكن 
ايضا؛والأرض __ كذلك ألمى الرجال، تعرف اث العمالية. هذْ اث تقود ان 

تقريباع نفء التي يقول ان رمعه في كان الواغ، في ٠. اللازمة الخبرة وعندك 
انهوالأرجح — الاعتدار في ؤلريقته كانت ربما تلك لكن الشيح. نرم بشان 
Iالنفي الضغمل تاثير تحت تمرق كان اذا الأ بارليف. مع ذاتها اللعبة لب 
مضطراكان المبب ولهذا ممكن، وقت امرع في تتم ان يجب العملية لهده 

اد.الألمجاء الى 

الضبامحلواسدعت العامة قيادتي الى عدت احادله. لم دوافعه تكن ومهما 
نحوعلى اعادتتي الم الأمباب عن مزالا احد يطرح لم تعليماتي. واعطيتهم 

بارلففجاه لحت الطاولة حول جدال الماء في قليل وبعد الإمرة. الى غامض 
اضولا والضغينة؛ الحران ظلال كل ص يم وجهه كان الغرفة. من رم في 

حياله.عواطفي احفاء في منه احن نجحت اني 

معمضحكة، اوصاعا احيانا تواد وبتني دايان بيأن المعقدة العلاقات كانت 
يعلقفي.١ الأمر كدا ادم. ما عر الحقبة، لمك في ابدأ تسليم -كن ام أنها 

-وقاك>ن لم رمميا، سارة؟ مر آنداك كان ما أو خاصتي، الخدمة بسيارة 
ارتثةتقتهني كا ا كولونيل ؤ عقيدا ولمي آي كولونيل ليوتنان ر ،ّقد.م 

هيتعاني الكتيبة وكانت الأمر. واقع في كنته ما وهر — اللواء لقاند اكفليمية 
مىنتزال لا كانت الشي المعيد فعلى : المظامي وضعها في اخلألأ ايفا 

احرى.كيبة كل ■ ٢٠اهمية الكر العدد حيث مءنر كانت أنها مع ا لوحا-ة ا ر
الميزانية،; عدة صعد على تفلهر إحجافات من لتخلو الفجرة هده عن ولم 

احرىة اعل مومصالح الامتخبارات عناصر آ، اللوجتتي ز الموفي الدعم 
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منبدلأ بجيب التصرف حق لي كان ربتي صعد على اليها• نحتاج كنا 
كاايلاد كل،ناطق و  ٧٣١١العكرين ست الى نظرا ساب. سارة 

عمومامزنة غير ٍرتات على حدا كبيرة انات حمتطع الى ء١لا مدعوين 
محنراز4و قديمة فورد سارة الجيب منارتي بدلوا أحثرأ راية. دروب وعلى 

اممعليها ١ءللقنا وقد يرا السلامة لقواعد بصعوبة سأتجيب ء، ة دعبو ا ٠
٠.بالوكالة ورد ل» 

قيادتيغادرت ورص الصد العملية يوم من الأولى الصباح ماعات في 
المْلقةلقيادة حطهلي اخضع أن علي كان العسكرية الجنوب مجنعلقة لي العامة 

الأمراصدر ان قل حربي لمجلس صباطي استدعي ثم الناصرة في الشمالية 
يائساالعلريق حافة على ووجدتني تعطلت الفوري ميارتي لكن اللواء. بتجمتع 
حابالى كان صغيرة. شاحنة توقفت احيرأ (١ اونومتوب ) يارات السوموقفا 
الأاستطع لم اطزا الأ«تقلألا حرب في الها ترفت ضابط ارأة مائفها 

وفررأثالث. لشخص نتع لا الضيقة القيادة حجرة لأن الصندوق الى الصعود 
بموعدمرتبطة لأنها النامرة الى ايصالي ستطيع لن انها الشابة المرأة لي قالت 

مجادلتهاالى الخلفي الغصورة بزجاج محلممق ووجهى انحمزرت متعجل. 
اناعياالى احيرا توصلت بالأولية. يحفلى الموءل.ين ءfن اي مسالة حول بشدة 

ذلكو*ع عسكرية. عمليات في اذني حتى غارق اني رممتا اقسمن ان بعد 
العامالقيادة مبنى أدخل وانا اءلت فتات. التعلياجتماع الى اخرأ ومحك 

؟بالجيب احتفظ ان بي يعن كان أما 

كا' جناثر عملية نجاح تخطى الصباح ^١ المزعج طالعي رغم على 
ثلابمنهم وأخينا فادحة خاثر وريين بالوانزلتا اعدافتا كل حققنا نوقعاتناؤ 
ماتخطى فدايان الأن. مشاكل لما يخلق اخد الجاح عذا مدى لكن سجينا. 
الىالتالي اليوم صبيحة دعاني وعندما عوريون. بن تعليمات به له تسمح كانت 

المترحم— الجلل بحر أد ْلم؛ا آد جناثر بمم؛ ١( ^
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أناعلم كن ض ٠ مرير اجل س ٠ اورشلم، الى مرافمم 
ليدعونيكان ما دايان ان اكجربة علمني ممد طرب. حفاة يكون لن الاجتماع 

انيحب يكن لم الذي الوزراء ريس غضب بخثى يكن لم لو مراممته الى 
امامه.وحيدا يفل 

'،«' نومر ااه_ بقصة المرتيطة كفرطابور ثرية أمام مررنا ريقنا طم 
الأعرابصد ايهود الزارعون فلمها الم الذاتي للدفاع اكاريخية المقلمة 

محاستحدث المقبلة الأجيال ان المكان يادلما السلب. بفمي المغيرين 
موشيهثر بما ميخرون ١ ت قلت المنقلة. الأن نحن نذكر كما الاثنين نحن 

عميمحوي لكون ييكوزا لم المزارعيرن ان الرحيل- الفارق مع واريلث، 
اظنلا ٠ دايان: فاجاب ٠. عمرية أملحة نحن نتخدم فبما صيد، وبواريد 

يذلونونهم م كانوا الذين ٠ نوم — ٠- ٠ ومحن محننا كير فرق فثمة ذللي- 
نفعللا اذ بكير متواهم دون ونحن الشعب. عن للدفاع جهدهم قصارى 

١٠فعله على قادرون نحن مما جزءا الأ 

واتفقالقلق. نديي يبدو دايان كان الوزراء ريس مكتب الى وصننا محل-ءا 
بعيني،عيناه المقت مكتبه من ناظريه ريع اذ غوريون بن وأن فبله دخلت اني 

اعقب ٠٠اجحا كان انه امحقي — ؟ ذلك حمل كيف اريك، واذأ، I : فال 
موداءبمن الاثنين نحن غينا غوريون بن خلاله مرص نمير صمت جوابي 

١٠إ الحد فوق ناجحا ا) ; يعلق ان نل 

احاننه،على القادر الوحيد الرجل كان غرريون فض دايان• وجه امتقع 
حتىيحاول ولا محيهله في الماس معفلم يحتقر دايان كان علمي. بحب 

الىيصل ند جدأ عميقا احتراما اله يوحي كان غرريون بن لكن ذلك احفاء 
ماذاولمل• 8، إ الحل فوق ناجح ٠ بجملة غوريون بن ايني ولقد الخشية. حد 

؟امامه مباثرة مزولأ كان الذي دايان محي العبارة هذه معنى كان 

المترجم.— ٠ الحارس ٠ )١( 



مقل الذي لواثي، ضباط ناحد كفرملأل. الى توجهت اورشلم من 
اعلنان واجم عن ان ناحت الجوار، نرى احدي من اصله العلة، 
يقتلنمدعا اللحظة. عده ايفا أهاب كن أم غم لأهله. وفاته نبا شخصيا 
فيلماعدتها جهل.هم عون يصباط للعائالة التبأ باعلأن رمميا يكلف جندي 

واضحاوكان الهلفولة، صديق كان مناحيم بن وامحق المامرية. الأوقات هده 
متوقفاي أعرف أكن لم لكنم الشاق. الواجب بهذا شخصيا اتوم ان علي ان 

يكونواان بالرجاء الث،،ور حالجم منزلهم الى متجه أنا وفيما أهله. أمام اتخذ 
نذيراول انا أَكون لن الحالة هذه وفي باحرى. أو بطريقة بالأمر علم على 

موته.عن زول مانم ربما اشعر كن ما وبطريقة شزمّ 

اذكىمن شابا ايضا بل اصدنائي اندم من واحدأ فقط يكن لم فامحق 
ثويالقامة طويل ماردا كان ذلك والى واشجعهم. عرفتهم الذين الشباب 
السبعةالشبان احد وهو فتيا. كان مذ « غوليفر ٠ ب لقبناه أننا حتى العمل 

يلتحقلم ما ولب صمويل. الم عملية في ١  ٩٠٣العام في اشتركوا الذين 
كتيبةفي نخرط لم وهو مرات. عده دعوته أني مع ، ١ ٠ ١ الوسة في بي 

مفتوحتين.بذراعيرن متقبله  ١٠٠كنت أني علمه رغم على كذلك الظلييلإن 

زلتما لب البرودة، من نوع علافنا شاب عديدة منوات طوال 
جرحوامرايانا قادة فبعص هاتفيا. به انحلت بقليل جناثر عملية وقبل اجهله. 

يعتمدمسسوولأ حانبي الى اجد ان الى حاجة في ركن الأخيرة الاغارات في 
إناعرف لا حصل. ما لمءن مشكلة. عندي غرلفر، ٠ ؛  ٠١نلت لذا عليه. 
اليكءحاجة في أنا اليوم قط. ذلك انو لم لكنم ما، بطريقة اهنتك كنت 
الجهةمءن البحري الإنزال وناد D المرية قيادة لم وتغوليفر فجاء 1. تعال 

للبحرية.الأحرى 

JAدقائق قبل بالمميبة علموا فد أهله كان غولمفر منزل يحلن عندما 
وكانتالبكاء. عن والدته تكف لم أحا"ثهما أن احاول كنت ا وفيوصولي. 



الذيهو ؟ يك ار يا يموت، ندعه ان ّتهلعتا ١ كيف ء ت نحيبين بجن نقول 
بقيلقد يعك... كان كم تعلم انت ؟... تذكر هل الموت٠٠ من أنقذك 

نياللْلروذ• مركة عن تحدث كانت الجرحى...،. ليخلص المؤخرة ني 
بهايغطي رثينة ومعه المؤجرة ني ببهلولة غوليفر بقي عندما ، ١٩٤٨العام 

يدللا هذا لكن انقذها؛ التي حياتي تكن لم ونمملته. ليفي آشر انسحاب 
يذلان ممكنا كان وانه الجرحى؛ كل حياة آنذاك خلص انه ترتم( فامه نيئا. 

المكينة،المرأة عيناي كانت ... يموت تركنه وأنا الاخرين. وعن عني ه نف
وعندغبمن الم عن بل الملامة، أو الغضب عن دموعها خلال مجن تمر لا 

ابدا.اساها ان ر فض لن نفلرة وهي ايضا. التصديق عدم من نوع 

تفكيرهأن على جنانر. عملة في بمدا ذمنا اننا ني بمكر غوريون بن كان 
انمهمعن اسرائيل ارض يهدد كون من نفور عن ناجما لص هدا 

ارهابأيجابه ان عليه كان المنة تلك كل فخلال أيديهم. ملكت ما بكل 
ألشط.ودعمه الماصر عبد مباركة مع غزة، تطاع من آتيا متزايدأ، وحشيا 

فيوالدمار الموت يزرعون كانوا الفدائيين باسم المشهورين الفلمييين نزمر 
راصحايا فلمي المصري. الاستخبارات جهاز مجن مجدفوعيرن البلاد، جنوب 

التيالهدنة اتفاقات احترام ينوون لا الخمريين ان غوريون بن نظر فى الأن 
كانانه الأكيد ومن المكل. حيث مم• ولو الاستقلال، حرب عتها تمحض 

المهلةوهي المقبلة، المتة الأنهر في خصوصا — المستقبل في كثيرأ يفكر 
التيالجديدة للأسلحة الضخمة الترسانة استيعاب للمصريين ستتيح التي 

قاعدةمن أكثر غزة نطاع صيغدو الأعداد من الحقبة هذه مجمحى نعد اّتلموها. 
هلي.الفلللارهاب 

الأركانالى مجيئا استدعست جنانر عمالية على ايام عشرة رور بعد 
لمغزة. تaلاع ضد حدأ مهم حربي عمل مشروع على اطلعوني حيث العامة 
تفتيتبعل القطاع من الخمالي الجزء احتلال من اتل المقصود يكن 

دون• ٢٠حدى و امتدعين ايفا المرة وهذه المنهكة. ه هل. كل في المصري 
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طوبوغرانثةتحرف انت ٠ ت لي يقول دايان الى اشاه يي واصغيت بارلف. 
مواك،احد ولا اث، انك نعتني ونحن وصجاطك. رجالك نمرق كما الأرض 

لهض الم ها نفالتعاير امتمعل لقد , ٠ الية العهذه يقود من افضل 
علىه نفالوير للماريو كان الماضية المرة ومثل مل. من استخدامها 

الذيالنهج في بمني ان ذلك كل جراء من وكان لونه• امتقع بارليف 
لمي.رممته 

مشاة.ومجرم جوي وانزال برمانته عملية ين أزاوح ان خضلي في تررت 
الشرقمن ونطرنهم ;المصرين نحيهل ان ٧ يتيح كان التزامن العمل نهذا 

المجنزرات،دور الى التخْليهل مرحلة في بلغا ولما والشمال. والغرب 
كنتواذا بارليض. يتعز لم ذلك ومع العملية. الغيت _، ال1ءة ُتظرين 

— ١٩٧٣احداث حو يوم ذات تعم المتبادلة عواطسا فلأن ها اذكرء 
آتخاك٠ينونعها أحد ي^ثمن لم التي — الغفران يوم حرب ومنها 

غزةمءن الأتي الفل—عليني فالارهاب صعبة. ّنة ايضا  ١٩٥٦العام كان 
معهويزداد جرأة يزداد راح يوم بعل• يوما فوتها المتعافلمة ممر حماية تحت 
واورشليم،ابيب تل ' روانا' حتى اللأي، س الجنوبي الجز، فكل ضحاياه. عدد 
بعدةنلقي الارهاص مءن ;.مرة فهذه الوحشية. هجومحاتهم رحمة تحت كان 

نفاجئاحرى عصابة وتلك تلاماوة. ّتة فتقتل نفير محوشاف في يدوية قنابل 
الشاركيءنعلى نارية رشقات وامحللقت منهم. ميعة وتقتل المراهقين من فريقا 

ونتلجريحا• عشر ومتة قتلى اربعة فاونعت راحل رامان في اري مزتمر في 
رهملهم نمب كٍجن في َدوم، في الميت البحر معامل في عمال عدة 

حتىوابمتها شابة امحراة ٍنمت اورشليم حارح وفي عملهم. الى متجهون 
هبرثلعند الاس فكان النية؛ ذراعي وقطعوا بجنتيهما القتلة وبشع الموت؛ 

الليلفي بارة القيادة وغين نازلهم، محن الخروج على يتجاسرون لا الفللأم 
بالمخاؤلر.محفوفة مغامرة 

التر"م•— ى أج. دولة أرأصي عم بمل- الأرض من لمال : Corridorزا( 
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القواعدصد الأعمال من ماللة غوريون بن قرر الجو عدا *ثل يي 
بقطاعايضأ مربطة الارعاية حبكتهم كانت الدين الاردنين وصد المصرية 

مجنالامثولأت اتخلموا قد كانوا الاردنين كما المصرين لكن غزة• 
تزدادصدهم عمالياظ فغدت الأحٍرة. الموات خلال الامرايلة الإغارات 

منيعودون المظليون وكان اكثر. ضحايا وتكلفنا مجرة كل وتعقيدأ صعوبة 
الصغيرة؛الحرب هذ0 ثقل كل الرافع م وتحنلون اخرى لمثنوا إغارة 

دايان.وين يني بقربها تنذر الداخلية الصراعات كانت ذللته وخلال 

ممتازجدي وعو امراتيلي، ايلي يدعى ائق عندي كان الوقت ذكل في 
بابقرع يوم ذات المعركة. ارض في اتصال كعامل ايضا امحتخا.ءه كنت 
ساعةفي وذلك وأنا، غالي حيشذ نقيم كا حيث يعقوب، ير في •نزلي 

منالمكان تفحصت ان بعد الأ افتح لم الحيطة سيل وعلى اللل• س •تأخرة 
رئامةالى ذهب النوم هدا ظهر بعد انه احرني الطارثا. هو ايلي كان التاندة. 

دايان.غريق من صباط بضعة ين جدالأ صدفة وسمع فرق لايداع الأركان 
ونالاللمل• نلب في به يخرني جاء بحث الأهمية من الحديث هدا اعتم وهو 

تيلي ما سمع انه 

منمعزول انه سيعلم عندما اريلث نعل رد لمعرفة الفضول لكي مب٠ 
...قيادته 

٠.العامة الأركان الى نقله له صنعلن عندما رأسه ارى ان ردي ب— 
وسخرية.ضحك ذلك كل يتخلل وكان 

رضان لي لمقول مرافقه فخرج دايان. باب طرفت التالي اليوم صيحة في 
;بصعوبة غضبي اخفي وانا فاجبمه اصنقبالي. يستهلح ولا جدأ منشغل الأركان 

كاناذا بي. يمعلق نيئا اخروني لقد ... هنا يجري ما ١ءلم ان اود سمع، ا ٠
الابمهاحفلهر وقد فاجابي الجيش في هو مكاني أن اظن فلا كذلك الأمر 
الجيشفي مكان يوجد لا ان ممكنا يكون  Jj؟ حقا i : وجهه على 



وذهن.عقص على ناصتدرت . (( مثلك لضباط الامراتيلي 

داسأكن اني عع غوريون بن لأرى اذهب ان زرت نمها للحظة ام 
دايانعع صداثص طوال لي ايح فلقد المسائل. من النوع هذا في المحك على 

لمبجبانة. مرق المرة هذه لكه التصرف. في طريقته حيال جلدي يفر ان 
كلفعد اسدالي. زر انه لي ليقول عاتفيا بي الاتصال على فادرأ حتى يكن 
الإغاراتنلالث وكل ا"ه؟ا_ ، ١٩٠٠، ١٩٥٤، ١٩٥٣— الموات تدك 

يلاصمحّلوكه حاء اولثلث كل يعد — ثاء الأصل. وحائر والجروح والمعارك 
العار.

عيصمن نمغر الحز دموع كانت غوريول بن مكب الى يحلن عندما 
نلكإحدى نال نم المريح- مقعده في غارق وم اشاه في الي اصغى 

كلمةفعلا كان المرة صن.ه ولكن وحا-.ها به الخاصة المقتضبة ا لكلمات ا ا
٠٠انتظر ٠ ; غير لا واحدة 

؟انمظر أن علي ماذا ؟ انمفلر —
شل.نمغلر ا— 

؟ماذا انمفلر لكن و— 

ثيزري هلك يرم ذات قديمة. صينية نمة قمة، لك ماروي أ سمع ا— 
المالمن كرا مبلغا وطلوا ^٠٠ ١۶الى فتوجهوا جثته، صيادون وجئ البحر- 

فقالالمظقة؟ يقهلن راها يتثيرون العائلة أراد فاوهب الجثة. نمليمهم لقاء 
ترفتسالميت عائلة ان له ويقولون يرونه الصيادون جاء ثم ٠. انتظروا ٠ لهم- 
;ايضا اراهب لهم فقال ؟ يفعلوا ان عليهم فما الجل-. عن الفا-ين دلمر 

I الوقفمجن كم العائلة. ١ ; اجاب ٠. ؟ نمتظر ماذا ٠ ; محالوه  ١٠نمهلروا ا
منكم الميادين وانتم ؟ العزّيز والدها تدفن ان دون من الانتظار نستطيع 

انالجهتين على يتعين ؟ بها تهتمون الجثة هن.ه مع الأنمفلار تستطيعون الرفت 
٠٠... ما حلا نجد 
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انفجرحيض نهاية عند ولكن الوجه. مكفهر بدأ ند غوريون بن كان 
حالأ.الي انتقلت معدية ضحكة ضاحكا 
ندفنهملء يضحك عو ها امحاسة. مشاكل تشغله الذي النابغة، الرجل هذا 

زالما ومرعان ... الانتظار عن العاجزين المر، الفاثدين المنمن هزلأء من 
يفعلونيديهم لن غوريون بن ان بشعور منزلي الى ويدن التوتر 

-٦٢——

امراتيليابلي كان العودة طريق وني سناء. في بإغارة قمنا ايام عدة بعد 
نتتزاناُان الأيام تللئ، في الرحلة لكن امتخباراتي. ضابط القيادة عنه غاط نما 
حادة.ومنعطغات وجور احاديد : جهنمية كانت سع بثر حتى الحدود عنيؤ 
احدفي فصيم الأخير هذا من اكب نال حتى طويل وقت يمض ولم 

واصعلدمتار البالى الجيب فانحرف كبيرأ، حجرأ الخهلرة المتعطفات 
عليتا.وانملب الصخور يبعضن 

العربة.من سعث الدحان من وميضا حيهنا رأيك رمدي امتعدت عندما 
فيدياتخلص، ان علي يستحيل كان ولكن المحرك. التهاب حعلر في ففكرت 

اقتلعان بعد تحريرها في فنجحت فرني كل مجن مددت الجيب. في عالقة 
الذيالراديو، عامل لكtن جريحين، والضابط ابليا يكن لم اظنمار. بضعة منها 
يفوقجهد بذل الى فاضطررنا العربة. تحت محجوزا ظل رفقتنا، في كان 
وبعدالسيارة. انتعال ص خوفا ذلك على يحثا لتخليصه، البشر طاقة 

محبه.في احيرا نجحنا الاعياء من الأخير {(. هاه ٠ — ١١

وقبابالجدة. طالبا نيتزانا الى راكضا فعاد لأذى، نعرضا اقلنا ايلي كان 
'امنحى دمي غزا الذي الادرينالين، دفق كان الامعاف ميارة وصول 

العليامنتي ت بليغ بجرح مصاب اني الأن اعلم فين هبط، قد المدمجة، 
كتفيفي يهلاق لا يكاد بالم اشعر كنى كذلك مهثّمة. ويدي مشقوقة 

تحشم.مبع بثر مستشّفبم الى وصلنا عندما ٠ مكررة. تكون ند التي ى م الي
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فيهايسالونه الجنوب منطقة قيادة من مكالمة توا استلم انه اعلمتم يم الطبسب 
دونمن ذلك على بميم لن لكه يمح. دون من معالجي يتطع عل 

•••

1.؟ ذلك من الغاية ما ٠ ! 1ك 

اصرعفي العامة اامادة في ويريدونك منكلة شة بالتمام. اعرف لا — 
ا(ؤالاJالة هازْ نعله علتهم يجب بنيء الموضوع يتعلق ممكن. ونت 

ايمواجهة عن المجز لدرجة وموجوعا منهكا كنت، لكنني نلمتج. بالطع، 
اهاعماذا وترى جانم الى لتكون غالي وصلت المعالجة اثناء وفي نيء. 
المرىوذراعي الجنوب، لمنطقة العامة القيادة الى بالسيارة ملوني ثم معل. 

مقارنوروماء صباط عدة التقين، وهناك ومضمدة، مقطبة وشفتي الحمالة ني 
اليدان.من تنأ أنتن 

ت،وكانغزة. في وإل ميناء في إن خاص يمرع حامية تح كاناللتلة تللث، 
صدالمرة هذه — القبلة لليالة جديدة عملية تلحظ بدأُتح فد الأركان نيادة 

فريةفي البريطانية للشرطة القديم الحصن نرب الواقعة الأردنية الخامة القيادة 
يشنان ينبغي الخطهل حب ث الخملية، هده قيادة اتولى ان يريدون وكانرا ضهارية- 
؟ذلك على فادرأ كنت، فهل الأقدام. على صير بعد الهجوم 

الأمروانتهى • اى يرنون فقط كانوا ئقة؛ ببت الضباط ُ>ن اي يبس ام 
بفعلله مح تحالة في ليس انه ترون ألا المائة، ايها ٠ القول ار باحدهم 

أحيراأحد. يتحرك لم ولكن و. عنه الهمة نتولى ان اذا علينا ١ منه بمللمّج ما 
الهدف،الى الحدود ضن المسافة ان تعلمون هل H ؛ لأقول الحدين، اصتلمتج 

علىقطعها اصتطيع هده حالتي في انم اظن لا ؟ كيلومترا عشرين قرابة هي 
عمليةتلحظ الخطة ان البدء في ١^^ كنت أني غير ايابا. ثم ذهايا الأقدام 
معصغيرة مزنجرة تحض الامكان في وكان كيلك الأمر كان فاذا موللة. 

ء.ذاهب فاني يئجهها، ما آو الطافر بعض 
١٦٧



الأركان.عمليات رص اميث، ماتم بالهاتف مص تحدث نتنافس كنا ما 
بمدوانه زاره م التنلر أعاد انه لي ليقول بي الاتصال كلمه دايان ان لي غال 
واجبهس ان المحدث وقلن الفللض. كتجة رأص على بمي الأمور وازن ان 
محوشبهالللة. هده بمعلمان علانان القرار لهدا ليس ٠ ; تال اذ الأمور يحدد ان 

تقولان ايضا اربد ذلك، عدا مجا ني ولكن، ••• رأيه غم انه تعلم ان يريد 
رددت٠ ؟ نعاتها تحمل على قادر ات هل ... العملية خص محا في ... لي 

:العامة القيادة في الأركان لضاط ثلته ان لي ص أِا امث مجامع على 
بعدفاجاض فيض. على وليس صغرة م>يج/0' م العملة تولي اسممليع 

((.تلت مثلما منعمل اوكي، ٠ • لحظة 

بمد; احرى هاتفية مخابرة تلقيت محدما العالية مخهلهل١ت في غارقا كت 
ومحاني،ا كل الغي ولذا صابة. تكن لم الذهاب فكرة ان تفرر الفكر اععال 

امضيتحث هشومجر تل مستشفى الى انقل ان طلت حتى بالأمر اءالم-.ثا أن 
•التالض الأمرعض حممي فراش في 

الحكوماتبين بدأت قد الاتصالات كانت المستشفى من خروجي قل 
تكونالم ا وفرنالعفلمى فبريطانيا والبريطانية. والفرنية الامحراثيلية 

انشأنها من يكن لم حيالنا العدوانية النوايا ان مثلما ويس، الفاة لتامحيم جدأ 
الثلاث.الدول مصالح تقاطعن، اذ مواتيا الوضع كان تفرحنا. 
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مساء

نيالفر .الهمس س كار صباط جاء واورثلم باريس ين ماحثات اثر 
هذامن ما نوعا تلقين الغرنيون كان المظلين. كسة قاعدة يزورون 

وهل؟ بها الثقة يمكن هل الأ-را'يلي. الجيش فاعلية من وخصوصا اكحالف، 
؟ُا مشتركة عملية في بمعهداتها امراتيل سفي 

جاووااذا هم بانفيتاكدوا ان القرنيين ومع في أن يرى دايان كان 
مدرين،نحياط ميلتقون هساك تاءا|تهم. في يعملون الذلاليين وشاهدوا 
وجنوداالحرمب حنرامق متمرسين ال^مرةا من عديدة نوامن، بمختمرين 
دابانوكان نادرة. قالية روح تحفزمم تدرب، لأفضل خضعوا ا تما محرفين 

والتجهيزاتالألحة مجن مرية نصف تشكيلة لهم يعرض ان يتهلح أنه يعلم 
ُظلينا.لمجاح حية شهادة وص العدو، مجن الماخوذة 

ِنعديدة صنوان محلوال عليها حملنا التي هاوه الحرب ة غنيكاث 
علىمهرت ولقد ناعدسا. في واقعة ص،نيرة غابة في ة مخبأ العكرين الأعمال 
هدافي حيازتها. الى الصاعين الأركان حفيظة أثار عما حيد.أ. حففلها 

مورمومدافع وحمات مجرنجرات على التفرج يمكن كان ٠ لمعرض ا ٠
الأوتوماتيكيةالأسلحة من مدهلة وتشكيله وشاحنات مدفمة وقفر إ اون هر 

منبها اتدا ك\ راتعة عربية جياد ; احمنة على وكيلك — والخفيفة 
صريحاامرأ رجالي اعطيت ند وكن للنرطة. محمنة مراكز على الإغارات 



-*^^١١خضم وم مبقأ. عنه الجبال اخراج قل نرطة مركز تفجير بعدم 
والدخان،الأنمجارات ترعبها كانت الي بالجياد، ٧^١ يدجرن اذأ كانوا 

مبريطانتا م سنة إقاض اثنا، في ) اص- مكان م سما ويضم فقوليسما 
مازجالي يقال ريطاني، لفابط الجياد هذه بعض صور أريت لاحق ونت 

العامللرأي الغونوغرامة الصور هذه بعرض نقط اكتفت اذا ٠ : بالجد المزح 
الأعلامايضا المحق في يوحد وكان (. ٠ مودته م لربحت الريطاني 

الغرقلمختلف العانية والشعارات والسارق والرايات والمغيرة الكيرة 
مناهدتهلدى الر، تطيع يولا والاردنية. وريه والالمصرية والوحدات 

محاحقا يعريوذ اليهود هؤلاء إن نفه يير يمول ان الأ هذه الحرب غنيمة 
...يفعلون 

الكولونيلخاص بنوع اذكر زلت ُا لزيارتنا• اذا الفرنسيون الضباط أتى 
عدداكبر على الحانريِل الضباط احد (، بعد ما في ميمون الجنرال ر بون 

الدوبوغطت الممركة يي عنا فقد غد وكان القرني، الجيش محدالبات من 
ضباطكل حضور في الأصول، حب سرقه على غداء الى دعوت حده. 

ناعد صدانة وهي __ بيننا الصيانة توطدن العامة. والقيادة والمفارز الكتاب 
قالهنالث. لبلائه. كريا ع ملحقا عين حيت بريهنانيا في سنتين بعد عراها توثيق 

عنصراذكر انه بيد عميقا. اثرا عنده تركّتا المطليين كتيبة زيارته إن ت لي 
تعجبلئ.الم » : •ندهتا صالته الغداء. عن راضيا يكن لم : الزيارة في محزعجا 

نيتغما بسرعة جميعكم أكلتم لكنكم كثيرأ، I أجاب: I ؟ الطعام امحلباق 
«...غداتي إكمال لي 

فتعقدا— الينيانون الفرنسيون مهمة. الزيارات هذه كل كانت 
نم-اننا وايتنعوا شاهدوه. محا احبوا ولقد ايضأ. والمداقات — — الاتصالات 

غوريونبن كان ) امينة ايد في صيكون الحربي عتادهم وإن الحرب، صاعة 
عليناالاعتماد يتطيعون واتهم (، ا فرنمع املحة صفقة لعقد حينذاك يجهد 
الشتركة.العملية ينفذ عندما 

•١٧



كأنبدا ١  ٩٥٦( اكتوبر ) الأول وتشرين ( سمر ) ايلول نهري خلال 
كبالسنة تالأك ففي لها• نهاية لا وممر اسرايل ين الدموية الاشتباكات 

منودعم بتحربمس الجنوب، كل في والسيارات للشاحنات كمائن اإفا|اتيون 
عقلان،يع، بئر وفراها المنهكة مدن على هجوٌاتهم وركزوا المرين• 
جرائمهمكاث الانتقامية إغاراتا رغم وعلى وغم*ا• داجون بت مريفض، 

ذكرت،ان يق كما ثافير، مجوناف ففي الأخرى• بمد المرة وحشية تزداد 
الحفيةتلك رفي القرية• مدرسة على يدوية نابل عدة بامحللافهم اولاد منة قلوا 

هدافي يون الفرنث ١إبريهلانيون فرأى ويص• الناة الناصر عد امم عينها 
ردودوجاءت اليهم. ية بالالحيوية البترولية، اُل•اد١تهم إطرق، تهديدا الأجراء 
انتفاصةالاستعمارية، الاميراحلورية سطوتهم عز في امثالها غرار على فعلهم، 
الدي؛.لدبلومجاسية اخيرة 

حلايجاد ليحاول يتخبعل غوريون بن كان الماصف الجو هدا مثل في 
الأسلحة: الجهات كل مجن مهاجم بانه يشعر كان اّراتيل• اُن لمناكل 
الاصرعبد احلأم بالثزم، النن.ر السرقياني الاتحاد تدخل الجاّيدة، المرية 
لازمة) a المهيوني الكيان نمفية ٠ طبعا هدفها سيكون التي المرية بالقرمية 
الانتقاميةإغاراتا المتكررة، الارهايين تملئان الخرب(، الزعماء خطب 

وسوكفي احد يشك يكن لم وهكذا جراتها• من نتكدها كا التي ائر والح
وسعفي كان الماصية السنوات احداث لاستعادة محاولة وفي حرب. اندلاع 

مغن•اسرائيل تتهجها كان الخي الردع صياسة محقطت هلا يتساءل أن المرء 
والأِنالسلام يوفر أن آخر محيام خعل صان مجن كان وهل نوات• ثلاث 
وجردبعدم الاقتناع شديد كنت الحقبة تلاك في ؟ عاوا الخف صعيد من دلأ 

التيالارهاب، فمصيبة قبل. اقوى اتناعي زال ما واليوم — آخر سيل 
لجاءتوالانتقام الردع سياسة ولولا جدأ، مخربة كاث ، ١٩٤٩منذ تتاكلنا 

فمعفلمواسع. نهناق على الحدودية المناطق هجر سئما لا بكثير، امحوأ نتائجها 
يقطنهاكان المحراوية او الحدودية الناطق في بنية الالجديدة اكرى 
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وبعدالميت. البحر قرب للبوتاس مصع في يهود عمال ة حمسها العصابة 
ومجتاوقتن الاردنية السلطات ان اصتخباراتا اجهزة علت بملل ذك 

الأردنصد انتقاض بممل تقوم ان س ندلأ التهريب. بتهمة الارهامحن *ولاء 
لكن•نامية. اجراءات بحقهم يتخذ حتى القتلة بهوية حض الللث، اعلمنا 
مطلقاقورأ القتلة بمكافاة t الاجراءات I هذ0 عن اظهر الأرّدني العامل 

قتلأيام خمسة ربعد صعق. علامة تدبيرنا في رأى انه فالواصح صراحهم. 
ميءو.ديض زّراء؛ض عاض وشرهوا تلقثلية ضواحي م فمحون ارهابيون 

كفرملأل.من كيلومحرات بضعة بعل على الواقع عوني تل في برتقال ان ت ب
القتلةشنْ ما غالبا الماضي في نححيتيهم. آذان المرة هذه في القتلة قطع ولقد 

عنفقط ليس للتعبير صحيحة شرفية طريقة وص — باحرى أو بطريقة الجثث 
تعتلهم.لمن قوي احتقار عن ايضا بل الضحية كره 

منمختلعلة عملية اطلقت هدْ القتل جرائم كل من الانتقام ميل على 
فيالاردنية الخامة القيادة صد والطيران والمدرعان والمدفعية الطليين، 

وضنيلا عشر انية ثبثمن ولكن اهدانا كل حققنا الخمالية نهاية في قلقيلية. 
كانتوقد ُئتتن• جرحاهم وعدد مئة الاردنتتن قتلى عدد بلغ ا فيجريحا، 

حقيقية.مخطهلة مواحهة معركة الى يكون ما اقرب الخلية هذْ 

يمارهنطغهل ذروة اتت انها الأولك، مهمتان. نتيجتان قلقيلية لخملية كان 
اصاسفي ذاته الضغهل محذا وكان الانتقام. إغارة يتخطى عسكري عمل لصالح 

الأول; الماضي ( ديسمبر ) الأول كانون في ا نمورهجرى مثروعتن 
غرماحتلال الى والثاني غزة قطاع من الشمالي الجزء احتلال الى يهدف 
ايان واضحا صار قلقيلية، بعد والأن، •محهما. الطرف عفن ولكن الثيح. 

;المنع الهدف بلوغ تستطع لن نجاحها، أو مداها بلغ مهما اقتصاص، عملية 
مسؤولياتهاتحمل على الخربية الحكومات اجبار اردنا فاذا للارهاب. حد وضع 
آخر.سيل عن الحث يجب 

اءارتuلخليق ااداحلية. الكواليس صعبد على كانت للعملية الثانية التيجة 
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الخلأناتاحد اصل يي ستظل *تقية مشادة الاصرايلي الجيش صفوف م
فيالغفران حرب حتى واستمر البلاد عرفته الذي ا ا وحر اهميه الأكثر 
يجداناعيح، ومجاتير دايان مرنيه كان  ١٩٠٦الأول تثرين وفي . ١٩٧٣
الثاني.الفريق واط المشادة، في الأول الفريق 

حمينامركزأ كان ضخما مبنى تحتل فلقيلية م العامن القيادة كانت 
فقطالأمتار من مئات بضع بعد وعلى المدبمة. ضواحي في البريهلانية للث.رءلة 

كانتالشرق وار تلقيلية• دفاع محواعر تنتحب كانت الجنوب اتجاه في 
الأقرب.الأردنية المجدة وحدات تعكر حيث عنون حتى تتعرج الْلريق 
قرابةبعد عر الطريق، محذه عر سيطر تلة فوق القاثم زنين مركز وكان 

كانلكنها حالية، آناJاك المرَى هدا خادق كان الموينة. من متر اربعمانة 
الْلريق.عر يطرة للمحقثالة معركة اى في اامحيا دورا تلعب لأن مدعوة 

مجءتجزءا يكون ان سوك، الشرطة حمآن عر هجوم لأي ممكنا يكن لم لذللث 
العناصركل الاعتبار في تاحن. استراتيجيه تتهللب وشاقة، كثيرة محعقا.ة عملية 

الهدز،هدا على يتنرة الدايان على بنفي اقترحت قل كنت، الميدانية. 
الجويةالدفاعية احتلال تانحفل كان المي العامة الخطة ار بالاضافة 

صدنوانا لخاص زس تلة عر والطرة عنون طريق عر حاجزة نوة ووضع 
عناصرها:احل. باسشاء الخطة على ووفق الطريق. من يتانى قد تهديد أي 
نفين.-طة احتلال مخولا اكن لم 

موالدي. لرؤية كفرملأل في توقفت للهجوم المابق اليوم ظهر بعد 
حالياالمعركة مجيدان ة مشاهاو يمكن كان البيّن.، حالهم، انممرة الأشجار حديقة 

بكلماتاياهمّا مطمئنا ا وتركتهساعة، نصهم، قرابة معهما بقيح، الليل. في 
بنوعاريد كنت كهذه• ظروف ر لوالديه يقولها ان ابن، يستطيع ُا ل، كم 

شديدوكان حرحة مرحلة القلبح محرض به بلغ الذي والدي تطمئن، حاًرا 
العنعهم،.
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الوسطمادة من امرأ امتلت للرحيل، مجتمعون المفلليون وما قليل، بعد 
الوانعةالدناع موانع صد  ١٠الهجب الخطة مءن آخر عصر يحدز ; العامة 

لما مثلمالتغيير، هذا ّسب العامة القيادة تعمل ولم الشرحلة. حمن حنوب 
هذينص سرز ما أن غير نزن. احتلال معارضة لي ليشرح احد يتنازل 

وربما__ العملية اع اتمءي تحد أن نحاول العامة الميادة أن هر التراحم^ 
٠.الضحاياأ عدد خفض بدللمنر ترجم 

اندون س واحتججن، حادلت، امتطاعتي. بمدر اكغييرات هذه عارضت 
معرفتيعدهم ر نهم : التدحاب عدم المهابة في مي؛ لأحللب اتي كلمالوك 

الكانوا كما وضاحلها. أكرية العوالقوى المعركة وارض بالهدف العميقة 
يكنولم منه. نترغ أن لما ينبغي ما يعرفون ولا اعرفه مثلما العدو يعرفون 
تحديدفي ينهحصر كان فدورهم فعلمه. علمي يتمن كان ما لي يقولوا ان علميهم 

يحسنونانهم وجدوا فاذا استهناعتهم. بقدر الهدن، وتعييءت العملية اهاءاف 
ولكءبالعملية. يلغوا أو بغيره تبدلوه وليلهم، عالي فهدا هدف باّتبعاد >ئعا 

فعلىعلي. المفيد ؤلريقة فرض حق لأنفسهم بتحلوا ان المقبول ير غك 
ميدانياالعملية قاني تكتيلث في المدخل يكون أن يجب، ٠ كيمذ ٠ ال توى م

ان( الأن الى ازال لا مثلما ) منمخأ حيئد كنت أمكن... اذا معدومأ 
أرضفي ٌوجردأ يكون ٌا بقدر الأ يتدخل ألا يجب الأعلى انتراتم الستوتم، 
ويستعنبعالحملة سقين. على مشرفا يكون أو كتبح، عن يعرفها المي المعركة 

كانأحل• من ما و؛كن، احداثها. تلاحق تحتم التي العوامل وفهم ليان، العمعاسة 
فانااليها جة ويالأنملة. ف- المحرك تريد لا العامة فالقيادة ! اع للأّتمستعدا 

كانت،الحملة هذْ از مقتغأ فكت، أنا،  ١٠١... يابس ورأس بغل، مثا محيي 

الدفاعمعاسة الأردن يحِّدن ان يخافان كانا ودايان غو.رير،ث بن ان بعد ما فمر اعلم -آ ١ ر 
اكعارّن'؟ان 'حرء،، جهم ص طاث٠. J١واسعة السلة كانت، اذا العطمى بريطانا .ع الشرك 

مكان الف1روز> عد، وفير متندمة. مرحلة بلغ ند سناء حملة ض وفرنا بريطانا مع 
•جدا مرعجة إصناطات يولد ان نانه من نيين احتكاك 
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المضي،الجدال هذا ويعد المطاف، نهاية وفي جدا• خْلرة ل — رديثة 
والطاءة.التراجع الى اضطررت، 

علىن، كنانم ل؛مم، المعركة ونتالح الأحداث تلاحق جاء الحظ لوء 
الخدوراكز م للخطة. وسا للمهمة، الأولٍة الأهداف كل حققنا حق. 

الشرطة،حصن تهاجم كانت نما حاعية نارا غور *وئا كمحة أصلنا الجنويتة 
كانتعدما اردا مصم؛ الخاجز وحدة وعرفت رجالها. من العديد غاردان^ 
عزون.طريق امفل من الأتية الأردنية التعزيزات لمد تدحالها بعد تتراجع 
كانالتي العريي، للفيلق التاسعة الكتيبة عن مفصولة التعزيزات هده كان 

المريةماره نهرته التي الريطاني المغوار يونغ، محتر بامرة حلنا أشم اى 
وبعدالثانية. العالية الخرب، معارك من وغيرها ودسِؤ واامّوج نارفياك في 

فيوجدها أطاله من كئٍرتن وطل الغامة، وراء يونغ سعى اللام عودة 
جيد.تدريبح على حاثزين كتيبته رجال كان لقد الأردن. 

ارمّلتللنجدة الأتية التقدمة العناصر عثر الحاجزة وحدتنا اردت عندما 
■بي. العبور في ونجحت، جماعتنا حناح هاجمن، فصيلة نية الأرد الناصعة الكتيبة 
ولكنالخدود. نمال ار الواقع وكيثوتز؛ال الطريق عر الاسراتيلية القوات 

اننا--روا فالاردنيون ّ لية العاللاحقة الأطوار نحتم ان المناورة هده على 
وانهمإيال اتجاه ني سحب، الطريق على بهم اشتاكها بعد الحاجزة وحل-تنا 

فانوهكدا تماما. حدث ما وهدا انسحابها؟ اعتراض بالتالي صيتهليعون 
متتاليةمعارك ثلاث حاصوا ند الاصتطلاع سرية س رجلا والخعين الأربعة 

مجددأليهزموها تقهقروا تم وهزموها غ;ّون طريث، على الأردية التعنيم،ات صد 
بالاردنييءناصملدمرا الشمال اتجاه في الهلريق غادروا عندما لكنهم مرتين. 

جناحهم.بمهاجمة الكلفين 

تصعدان ۶ الامحتطلأ وحدة امرت بالراديو تردني الأنباء سه لكث فتما 
•٢٠؛رجرحوا فد ة الوحل. صباط معظم لكن الخد هدا عند الهلريق. الى ُجا-دأ 

أعرفوكنت، ت،حيلأّ ماجلاوها يبدو ولكن (، ، رثغيهودا آمرها فيهم 
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اكعزيزاتانتظار م خالفه الأحياء يتقون الطريق من مرتفع جزء بوجود 
ميلةاسلحة الى شمر الاستطلاع وحدة لكن الهم. لارصالها استعد كنتؤ التي 
حرج■وصع م لكث ت آخر بكلام — اوزي رنيشات الأ لها يتوفر ولا 

علىالطريق لقطع حادة برماية الاسطلاع وحدة تحمي مدفعيتنا كانت وفيما 
علىيتقدم وان قلفيليا نحو يخترق ان المدرعات من رتلا أمرت الأرد'يينا 

مركزفي معي لكن الذي داياذ، موشه لكن الجرحى. لإحلأء غرون طريق 
إكمالمن المدرعة الوحدة تتمكن ان م يشلث كان رفهن. المتقدمة، قيادتي 

أنيريد وكان ( المدينة حلال لها طريهنا تثق أن عليها كان إذ ) المهمة هده 
مشاة-كمحة رأس على إيتان، رفول الى المهمة اوكل 

لأنهنما، وثتا أخّر يجعلم دايان عع النقاش وعذا تقدم قي- الليل لكن 
علىاصررت لذا مهمة. اردنية تعزيزان مجابهة الفجر عند علينا يتعين لكن 

تلناغدا هدا نفعل لم اذا اّمع، و لمونيه قلت المدرع. الرتل ارسال 
كنتغيما المدرعات بتحرك وأمرت ٠. جثثهم ة التحي. الأمم هدنة لجنة 

بمنينس ان دون من المركز وغائر ظهره دايان لي فادار منفعلا. اتكلم 
شفة.

وخلالالطريق؛ على الصد وحدة الى يمل لكي اعنين -الى الرتل احتاج 
ونجحذخيرتها. ققدان على اوشكن ند الاصتهللاع مرية كانت الوقت هلءا 

توااتجهن، التي المدرعة العربات الى الوصول ني الاردنيين نار نحت رحالنا 
وصولاناء في : الحد هدا عند القصة تته لم الحظ لسوء ولكن نلقيليا. نحر 

خالم،.الل التفي نجحوا ند الأردنية التاسعة الكتيبة حنود لكن المدرعات 
قيادةنهتني التي نسها الموانع هل-ْ — زفتن تلة موانع احتلال وم فواتا 

الرركان وهكذا حطتي. في اقترحن، كن، كما احتلالها، عن العامة الوصط 
نلةوبدنط الطريق. جانم ص جهنمية نار الى انسحابه اناء في يتعرض المدرع 

وحديدأ.نارأ يقدف، منفجر برلكن لكنها نفين 
واستطاعوااملحتهم بكل التلة منعلوا درع الالرتل رجال فوجئ ان بعد 
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لمغابها لكن نعطلت. بالغة اصابة العربات احدى واصيبت طريقهم. إكمال 
الىنورا العردة سض كان مل بعد. ما ني الأ العامة الموصى خضم في يلاحظ 

موشٍهالمقدم الوحدة ذر يكن لم ؟ أولأ الجرحى انزال ام لاسعادتها الوراء 
ونافعالي ارتل، رنقة ني كان الذي ردانوف، يرمي الهندسة ونحابعل براود 
زفتآث،الى العودة نل أولأ الجرحى انزال يريد كان فالأول النقعلة. هده حول 
فورا.العودة على بثدي الثاني كان ما 

بهلمةيعانر كان فدا. وجنديا الجواب متعددة ثخمية كان هدا نرف براد 

وهداالفضول، يثير الاغواء م.ن نوع فته رحل وهو التشردي1ن. الفنانين حاًلر 
شكلهرغم على المعجبات، م• بكركبة دانما محاطا يجعله كان ما 

صممكانحاجبان سوداء، لحية اسود، صميلن نعر ت ما نوعا ٠ لمخيف ا ٠
الجثم يحه ٍ تطل قد كان مغمضتان. دانا عنان ٠ اصعثان، ١ ان دا« سع 
W و' ٠ م ِ م  م - V

انسمع وإذ اديح. ماذرنة في يزال لا كان العملية وقبل فكيلية، عالية نل 
•اهلي إزِيارْ جن عندما القرية مدخل عند انتظرني بل الي سعى ندبر ما شنئا 
٠.الهدوء فالزم العمليات، في مشاركا تعد لم » : له فقلت الي الانضمام اراد 

عندنزلت حتى الليل جاء رما التجمع. مكان حتى وبعني رأيه يدل لم لكنه 
مهمة.اليه واوكلن، طلبه 

الرتل،رأس على المدرعة العربة ني الليلة تلك ه نفير*ّيا وجد مكيا 
ااعِبةجنود ان يجهلان يزالان لا كانا لكنهما براور• المقدم عع بقوة يتجادل 
وعبورارضا القفز في نجحوا ا جريحا كان ُنهم واحد باسثناء ؤ المائة 

فراّالحدود. من الاسرائيلية الجهة في امآى ملجا وايجاد الأريبة الخطوط 
رباتاربع رفقة في زّذن الى عودتهما عن وباردانوف براور س الجدال 
فيماولك•,!، العطلة. المزنجرة فطر وفى الجريح تخليص في نجحا مدرعة. 

برصاصةاصيب الضيق الهلريق عالي بتيير كيف هامه ليثرح براور كان 
بدوره.باردانوف سقهل دقيقة وبعد قاتلة. 

لك.الأولى. الفجر ساعات في الأ المعركة محكان مغادرة الجميع يتطع لم 
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بجمع الذي المكان نميت يرم اجل لم وإذ جدأ. فائحة كانت الخاثر 
يرمكان كثيرة. وجوه الى وتعرفت آخر بعد واحدأ الأغطية رفعت فتلانا. 
يكونالم كما وسعهما، على عمتوحتان المرة هذه وعيناه الأغحير، الغطاء تحت 

الليلةظك عليهم حزنا الدين شلا عشر الثمانية أحد ويو فبل. س قط 
مناكثر الى خسائرهم ارتفعت فقد الاردنيون اما جريحا. تين بناهيلث __ 

منهالها مخطط. مواجهة معركة الى اقرب فلقثلية في جرى ما وكان نيل. مائة 
اغارة•ار 

يقولواحد كل : لأ-جماءاتا نموذجا العمالية اعقت، التي المشادة كانت 
اعطيتالأركان مجن صابط حضرر رغم وعلى حمل. ما في رأيه بصراحة 

رأيبلغ وعندما التعثر باب اّوحللت المتعثرة مراحلها في العمالية حول رام 
كتيبتي.صباط كل مع الأركان قيادة الى عاني واثن غضبا اسشاط دايان اذني 

استقبلناحيى،. يلزمني وان نحباطي كل أمام يعشي ان دايان نية كانت 
وحل-ءنل.ما دهش ما ولشل. انتقاداتي. على بعنف وابني امث مائير مع واقفا 

لهماك الاض. هدين اراع لم جهتي من وأنا يدعموني. ضباطي كل أن 
بجوهالمرهق، الاجتماع هدا غاليا. ثمنها دفعنا رهيبة غلطة ارتكبا إنهم.ّا 

العملياتمءث توات التللث كل يختصر يكون فد اء، بانمنالمشحون 
بينيآخر نوع من حرب ايضا وسمتها سنرات وهي — الخرب صد الخكرية 

الضباط.زملائي من عدد وبي.ت 

ودايانغوريون بن توجه ثلقجلية عملية بعد جراحتا نلحس كنا فيما 
اثمفلمىوبريطانيا ا فرنمع محادثات عقد ليحاولوا باريس ار بيريس وثيمون 

مصر.صد مشترك حربي عمل عن متسفر 

بنازور ذمت ( اكتوبر ) الأول ننري-ن  ٢٠ض ارابل الى عودتهم بعد 
لقدية. القرنالخاصمة في اقامحته نتائج على اختمار في اطلعني الذي، غوريون 

اهدافهالثلاثة البلدان محن كل فيها يحقق عملية على بالجمّلة الاتفاق جرى 
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ندمان مران، مفاثق حمار نمك ان علنا كان سناء: كان مدنا الثلاثة. 

العالمزعامة م صر ١Jاءّد الرثتس احلأم ومديد غزة م الارهابية القواعد 
فمانالعغلمى وريطاسا ا زنأما صقوطه. م ايضا اكسب ا ورب_ _العرني 

السويس•ناة على ّيطرتهما ديد جس 

كتيبةاصراثيل تنزل بعناية. منسقة بمناورة للحالة التمهيد على إتفق 
لإعطاءكاف بمد على السوص، ناه من مقربة على المفللمحن من 

خرتاتوجه المرحله هذه في المائي. الممر صال 0 تهديد ء بوجود الانطباع 
فتقبلالقناة. منطقة عن ابتعادهما منهما يطلب ا الفريقين الى انذارا وبريطانيا 

واJريطانيةالفرنسية القوات نتدخل مصر؛ سترفص وبالْلبع فورا• اسراثيل 
العملياتفح مرحالة انتهاء وبعل سوي. نحو على القناة تشغيل لإعادة حينئذ 

صيناء.في المصرية القوان بتدمير الخاصة اهدافها اصراثيل نتاح 

يعدنمكتبه كان للحملة العريضة الخطوط لي يشرح غوريون بن كان فيما 
بيءتسيصلون والوزراء الانعقاد الى دعي قد الوزراء ٌّجلس كان النحل. كخلية 

كنتالعالم. تخض صوف احداث ستحصل ايام بضعة وبعل واخرى. دقيقة 
هنا.من تمر التاريخ بنمحات وشاعرا الجو هذا في غاطا 

الوزراءأحد أن تعلن السر امينات احدى تدوم خيالي شطحان من اخرجني 
عليها.المتفق الساعة في الوصول يستهلع لن 

آالذ بحق لماذا ٠ غوريون بن سأل 

صاتفه.يجد لا الوزير ن أل— 

بكفه.الهااولة يضرب وهو بعنف قالها lf، تاكمي ياحذ أن له ولي ن— 

وفيالقديم. وطنه الى اليهودي الشعب اعاد الذي الأسد هذا أماص 
بقيمجا تتجمعان العظمى، وبريطانيا ا فرنآفلتان، امبراطرريتان الكواليس 

شديدةشؤون في ستتورطان وغدا المسلحة. نواهما وتحشدان قوة من لهما 
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المحرمهذا ياتي هدا كل تلب وم اجمع. للعالم التائج وجمسمت . اكشال
،.ا ائقه يجد لا الوزير I ؛ المضحك المغير 

٩٢ - ل ملحويلة العملية كانت المماهات. هده أمثال في أنكر وأنا خرجت 
المشاكلبكل لهتم ايام اريعة صوى اذأ لما يق نلم (. اكتوبر ) الأول تشرين 

طلقالم الشرارة كون طري، ني الأمامي، العملية قوام كان العملياتية. 
منفقط كيلومترا وثلاثين خمسة يعد على عتلا، ممر في فرف، إنزال في الحملة 

الذريعةتوفير هو رأيتّا، كما العمل، لهذا الأمامي والهدف ويس. النّاة 
—دايان صيغة نستعيد لكي — يستطيعوا حتى للتدخل والبربمإانيين لافروسيجث 

الطليينكتيبة متكون اخرى، بكلمات ٠. ظيفة مياه في ايديهم لوا يغن ا ٠
منالمحتمل تمكي حين الى ميناء، جزيرة شبه أرض أقصى في نماما، منعزلة 

اللواء.باني وبين بنها الاتصال تحقيق 

محاورامتداد على تهاجم ان ايضا امرائيل على مفلليين انزال الى بالاصافة 
التيالاتفاق بنود والبريطانيول الفرنسيون يحترم لم اذأ ولكن ٠ الرئيسية ميناء 

وبورسعيد بور — القناة مدينتي واحتلال المصرية المطارات تدمير تلحظ 
وفيعاصاوي. نحو على عقب، على رأسا مينقلب الميتاريو فان __ فواد 
يتوجباذ نتوقعه؛ كنا عما حدا مختلفة حرب في متورطين سنكون الحالة هذه 

ملحةيا المجهز القوي، المصري الجيش وحدنا نواجه ان حينئذ علينا 
طيراننا.من أمية الأكثر وطيرانه صوخياتية، 

انهيعم لا فهذا البريطانيين مع الاتفاق هذا عقد قل غوريون بن كان اذا 
اليهودحيال موقفهم جيدأ نذكر زلنا فا بهم. ثقة اقل نحن وكنا بهم. يثق 

عندما، ١٩٤٨في هلين، فلمن رحيلهم وكذلك الثانية، العالمية الحرب، خلال 
يقوموالم إن فهم مغادرتهم. قبل الامتراتيجية المواقع افضل العرب اعطوا 

وذيحرج• وضع في مفلليينا يورمحلوا الكامل الوجه على الاتفاق في بدورهم 
اذا٠ ; الحملة بداية من اثنين او يوم نبل العامة قيادتي زيارته اثناء في دايان قال 
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ذللن،الى الميل منجد انلد أكيد أنا نواك, تمد ان ءاJيالد ذلل؛، حصول اتفق 
،.سناء في وحيدين أنفكم تجدون نل أنكم حابل؛، في صع ولكن 

ثكليتخذ قواتنا تحرك ان بائهامهم المصرين شكوك نحاذر ان علينا كان 
فعمليةمعقولأ. يبدو ند عل وهو الاردنيين، صد مزعوم لهجوم امتعدادات 

ينوالتوتر اسوعان، الأ عليها يمر لم ميلة، حصاثر العدو كبيت الم قلقيلية، 
تواالاردني العامل أنهى ذللثح عن فضلا انده. على يزال لا والأردن اّرانتل 

والورى.الممري الجيشين عع موحدة امرة تحت، جيشه يضع اتفاق عقد 
ءفلأُن،اسعراض عملية بسهولة ممر تئسرض قد الثلروف هذه مثل وم 

الأردن.صد ا'ءراثيالية 

كانالحدود اجتاز ان فقبل المظلتين• الى ايضا تنفيذه اوكل الإحراج وهدا 
اعتفدكنت جهم من الميت. البحر جنوب  Hatzevaقرب التجمع باللواء يمض 

احرمح،نفلاِية وحدة اي ومع في إذ منه، جدوى لا إضافي عبء الإلهاء هل-ا ان 
نلكيلومتر مانة مجن يقرب وّيرأ وقتا علينا نوفر مثلنا بالمهمة يقوم ان 

لأننانتذمر، أن دون من بالعمل قمنا ذلا؛، و*ع متلأ• ُمر في الكتيبة *ع التلاقي 
علىقادرون أننا دانا قلنا ذلل؛، س اكثر بل مهمة، اي نرض لم انشائنا منذ 

ما.يطلم، مما اكثر فعل 

سلاحقاعدة في «، الحرم مكتّتا )ا في الأخيرة الاصتعدادان، ايام امضين، 
فيالطيران وضعها المهدمة المباني احد في غرفة وهو نوف، بتل الجو 

لهايتامء• ولم لواء الى ص؛ نمير امد مغذ تحولت، قل كتيبتنا كاننح ) تمرقا. 
المتداعيالأسمنن، مءن بجيرانها النرفة، كانت، (. العامة إقيادنز,ا بناء بعل• 

الشتاء.في وبرادأ الميف، في حقيقيا فرنا الارتفاع، الشُ.يل الءد.ني وسقفها 
وهاكها الموضوعان الدلاء ين ننتقل أن علينا كان الأمطار مجوم وفي 
المعلمةالتصاوير ندرص توان. بلا فريقي مع أعمل ن، كن،. القف.يل-لم، حيث 

متلأ.ممر حتى الاسرانيلية الحدود محن ا مسيرتن LJترمم وهي الجدران على 
ليليطويلة: سوداء ضفيرة ذات الاستخبارات في ٠ عريقة  ١١هناك ثبتته١ لقد 
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الأخيرة.بارينها يوم رايات الَكاث الخارج وم المغرى. غالي شقيقة 
ءفثحُّهميرضون كانوا غانهم ينشدون اليهم انع ان احب باني الرجال ولعلم 
أوالسرية هذه تمييز استْلاءتي م وكان القيادّة؛ مركز أمام مروا كلما بالغناء 

ةوالأنالعلوم ا—تناذ ٠ الى تميل ب رية يالاغانيها. ٠ نماذج ا س تلك 
المضلةاغنيتي أما ١ (( الثور سيفعل ما ترى كانت و تفضل ث والرئة ، (( رفقه 

ابنالومكان أ. السرية ني سابق الالعريف ٠، آدم ابنالوم طقطوتة ر فكاث 
لكنالآخري'ن■ الضّباط قيادة وسعه في يكون ويل جاوا، موهوبا ثابا آدم 

«تحرير g تجربة في السمومحل عدم عن عاحزأ كان : عليه تهيمءن ٠ ذيلة ر» 
اصدناءءليدعوا المهلقة، مزارع احدى دن احيانا الدحاجات بعض أو نعجة 
يهلتهز ع أنتز كنت د لمثّهو ١ م بالجر عليه قبض وكلما ٠ ى منو لحم عاى 

يعودما صرعان أنه غير اعادتها. يبرر منه صلوك بعد اليه لاعيدها كعربمف 
فيتراوح ١ القرفة كانت والجزر المد لهذا وتدكارا القديمّة. عادته معارّة الى 

نزعهاالمقدم شريعلته. لمارت ابنا شريهلته، محنارت ابنا )١ تنشد؛ وهي مكانها 
مثلملهمّون نعراء الأوقات تلك مفلليي بين يكون لا قد , (( اعادها المقدم 
خطساءصفوفهم بيءن من يخرح لم أنه الأكيد ومءن اليالماخ، شعراء 

المعنويةبروحهم الوحدات باني يزول كانوا لكنهم بهم، يفتخر وايديولوحيون 
يتهم•وجد 

العامالقاتد ٍيمخوني از عازور ّع بثر الى ذهن الحدود عبور عثية 
ندكان العامة قيادته مقر الى محتاخرأ وصلت عنارما العسكرية؛ الجوب لمعلقة 

لأحعلهظهرى عن والعتاد الموز جراب نزعت منهكا كنى وإذ مجكتيه. غادر 
وهواحدهم ايفنفلنمر اللمل منتصف عند الغرفة. ارض على ورنين وادة، 
:يقول ض ّيمخوني• الى تعرف الممني ة ظلحلال ومن يهزني• 

آخرامضيت وهكذا  ٠٠مجم تعال الخزل. الى عاند انا ما، تنم لا ريك، ا ا
—ببض شرانق م3، سبمخوني، عند الضيوف غرفة في الهجوم نل ليلة 

طويل•وف مرور تل اعرف لن ترف وهذا 
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تلمطار س انطلقت (، اكتور ) الأول تشرين  ٢٩التالي، الرم عمر 
برمرة ٨٩٠رنم المفللض كنمة حاملة ونورد، داكونا طائرة عشرة ت نوف 
المقاتلاتحراسة تحت هذه، الجود نقل طائرات اوجهّت، ايان. رنول 

كيلومتراواربعض مائتين بعد على متلأ، سر الى متتيور، طراز من الاصراثيلية 
نوقالمفللمون يقفز ان الملء ني لجظ ند وكان المصرية. الخدود خلف 
نمتالم الاستطلاع، طائران طلعات لكن القناة. ثرب للممر، الغرم الطرف 

الىالمادة اصعلر ا م_ مصرية وشاحان خيم وجود كشفت الاقلاع، عشية 
العموديالنصب قرب الشرقي، الممر طرف عند المظليين وإزال حملتها تغيير 

قديمبريطاني حاكم م اٌعلى ٠، باركر لة م٠ باسم المعروف الفرعوني 
آ.اهُ ا تكريالمسلة شيدت يناء ل

بانيكان الطائرات ص الى معدون إبمان رفرل كمحة انراد كان فيما 
كونتيلأعلى للاغارة رجالي جمعت كنت حث فاران وادي في يتجمع اللواء 

احارالهجوم سفت الم الأخرة العشر اuئت ى، رفي عام. ثرابة نل 
هجومهاحراج نظم حيث الأحمر، المحر فرب مخيمه من اطلاقا الفب اللواء 
فيوصياخذون سيناء. عبر حثيثا يتقدمون الرجال هم وها الأردن. على 

لمدمتلأ طريق تدان اللتي|ن المصريتين القاعدتي|ت ثم كونتيلأ طريقهم 
الاستيلاءعلى عازما كنت أنني غير مهمة. مصرية قوات وماز خل، ن٠ 

والتسعينوالخمسة الثلألمائة ايتان رفول فرجال ممكن. وقت امرع في عليها 
ارخلفهم مختبثة مصرية قوات تكون وقد الصحراء، في وحدهم كانوا 

المائتينصرعة بانمى اجتاز ان عز وكان الممر- في أمامهم أو الحمال، 
عنهم.تفصلنا التي كيلومترا والارص 

المعتديةنخص والنامحات الغم عا.ْ ان الهجوم يوم م ممرف الأركان ناد؛ كاث )١( 
كماالاصنية، الختلة الى وتعد تتازل لم ذللث رمع مقاتلة، وحرة لا المرية، العكرين 

الرضع.ءر تطلعي لم 
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رفولثوان نقل الم الطائرات تشكيلات طارت الحدود اجتزنا عندما 
اللوا،رتل وكان سلا. وست الحرب ان تؤكد كانت لو كما روومحنا، ثوق 

دبابةعشرة ثلاث من مرية ينها العربان منان وفيه كونميلأ، مهل م يتوج 
النم وكان لهول. زني بمائة ( AMX)اكس طرازآ.امّ من حقيقة ثرنية 

فوضعتمؤخرا، الغرنيون اياه زودنا ند والمزنجرات الشاحنان من به باس 
ءبحتى عاجزين فكنا غار. قطع دون من ك أنها مع الخدمة في قررا 

باخرى.عثقربة عجلة استبدال 

الىالهجوم وحدة ارسلنا ان يعد كوتتيلأ على استرلما نفسه لمساء ام 
ظهورهم.وراء الضاربة والشمس الهجوم ،لرجالها بمنى حتى الناعية خلف 

ازالةالى تهدف غارة  ١١حجر الاذاعة م الماهال باسم الناطق اعلن وفد 
إنهاالهجوم بان الرسمية المقولة بدأت وهكذا ه. سيناء من الارهايية القواعد 

سناءفي يوجد يكن لم الوانع يي ) حفمية. حربا وليس انماص عملية ءو 
موانعفخد كا الأولى، الشم انعة مع التالي، الثوم م (• للأ;ّ*امحن فواعد 

محيطيء دفا وحهاز الغام ل حف تحيطها للبدو واحة وهي ثمد، صد هجومية 
دباباتنامعفلم الطريق في تركنا قد وكنا المصرسأن. المشاة مأن مرينان تتولأو 

ففيوالوديان. الغادرة الكثبان في احرى عربة متين قرابة ُع تعطلت التي 
بعضنفي تجر، آو نحتج ان اللواء حرافان على كان للعربات ًلريق غياب 

ومزنجرة.شاحنة كل الموانع، 

اهارونارمالت المهم. هو وهدا نكرن، أن يجّ_ا حيحج كنا اننا بيد 
الواحةعلى فامضوا ظهورهم، في والشمم للهجوم، كتبة رأس على دافيدتم، 
__والدبابات والجيبان المزنجرات فيها ائتركن، صريعة دائرية التفاف بحركة 

الوراءمحن ينيرها الرمل، محن هائلة أعمدة تثير العربات وكانت منها. بقي ما او 
فيفواتنا تشكيل اعدنا الغبار غيوم بتن من انيجسنا وإذ الساطع. الفجر ضوء 

كونتيلأ.بعد نمد نقطت المصرية، الدفاع حطوط واخترنا واحد رتل 

اإرuلعلى البيم طائرات حطت حتى تتوقف المارية الطلقات كادت ما 
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المهاريحنمعفلم ومحادأ. ونودا ترم الداكوتا طائرات فا الجرحى، كخلي 
الوقوداحتاط حاء لذا كونتلأ، طريق على الوديان، م تركها الى اصطررنا 

نستطعلم المنهلقة قوق تحلق المصرية المهناردات ان ا وبونته. في هذا 
القافلةعربات فمعفلم علها. الموونة وتوزيع بالوقود لملئها العربان تجميع 
المصريةالنفاثات من نختئ أل محاولة الذرى، وعلى الوديان في مبعثرة كانت 

الأالإسمد صهاريج على الانقضاض على تجر لا ولكنها تنعمها الم 
مجتمعه.

بأقصىمالها لأر غور مرئا لرابات الأولية اعطيت الصعوبة هذه رغم على 
نخلنفع الغرب. ار كلوّترأ وض ة حمبعد على نخل، الى ممكنة ّرعة 

كقريةتبدو وتمد كونتلأ عكءط على وص متلأ، ممر الى الطريق مممف في 
القيادةيارتم، عكري مركز منها بناء، عنر ة حمالى عثرة تضم حقيقية 

معركةكان اليوم ذلك عصر في المصرية. الحدود لئرطة أو لكتيبة العامة 
كبدعم الأخير الهجوم عند القرية صمطت ما ومرعان اندها، على نخل 

المدفعية.

عليها•واليهلرة ثمد في البقاء مهمتها مرية الوراء الى تركنا ند كنتح 
فعلىكرص. اّرائيل بامرة كنمة نخل في تاركا الأن ه نفء الني وفعلت 

قفزةاحتمال بعد امتبعدت نل اكآق لم عملياتنا ونجاح ريع المنا تقل• رغم 
انءز -ص كان الحالة هذه دني والفرض- ١لميطاض ض س خاطئة 
نحوالغرب اتجاه في رعة بفتقدم اللواء باقي امحا فراتنا. لانسحاب طريقا أزمن 
كيلومتراتوعشر مائة بعل على يمفلرون كانوا الذين رفول وُغللص متلأ سر 
حدا.مريعا غدا تقدمنا فان امامنا الأخيرة العقبة كان هذه ان وبما نخل. من 

مرتجلةكبيرة لافتة الكاشفة انوارنا احد اصاء ليلا العاشرة الساعة عد 
٠٠الحدود انتبه، * : بالعبرانية فيها قرأنا الصحراوي. الطريق جانب الى و*شة 
فرقالمسالك صعبة ارض في متحصنة تنتظر رفول كنية كانت خلفها 

١٨٦



لتحقيقاعة ثلاثتن الى احتجنا لقد محتلا. محس على المسعلرة المرتقعان 
الاتصال.

المتكررة،الارائيلي الهليران مممجاُت، ريول مجفللو عانى ه نملنوم ام 
اجتازواالذين الممريون الموللون المشاة يطلمهنا المورتر قذائف وكذللث، 
طيراننادمحر ابما الوم هذا م ولكن متلأ• لممر المحروس ء؛ر الغربي الطرف 

بالعدو،ونمت، التي الخائر العليارون ووصف، المصري. الرتل عربات كل 
مجرنز.مصري حضور اي نه يناهد ولم حرأ بات الممر مدخل ان ُإ.كديز، 

المجرساعات خي الممر نحو التقدم فررت المعلومات هده الى استنادا 
فينيئا تغير تكن لم للممر الشرقي الدخل اُام رفول كمحة فإنزال الارر• 
نفلتفيهما والتمترس المر طرفي على المطر٠ نومن أن علينا كان مهمتنا- 
وفقانتقدم نحن ، : الآتٍات الرّؤالة الجوب ع لقمنا العامة القيادة الى ;الراديو 
انوبعد الفجر. عند حام؛ الطراز دعم يكون ان طلت كذلك، ٠؛ للخهلة 

أنعلي يصعب كان غفوة. فيه آخذ ص|زيرا واديا وجدت الموانع تفقدت 
كنت،صيتاء. جزيرة نمه عمق في كيلومترا وثلاثين مجاثنين اختزنا اننا اصد3، 

الحدود.على نزال كا لو كا ائعر 

ُءنتتمكأت دن أنها تعلمنا الأركان قيادة من برقية اسلما فجرا الثالثة عند 
الأمركان اذا : نفي في قك قلقي. البرقية اتارت يا. الطيران اندة م-امين 

لماالفكرة. هدْ على غفوت وعكن.ا دونهم. من اِنا سيبر كاولك 
صباحاالمادّسن وعند جديد، مجن تثكل فد الرل كان اعتيقفلته 

الانطلاقاشارة نهدت الخي ها نفاللحظة في ولكآث للرحيل. جاهزأ اصح 
بعدموامجرتني عليه موافق غير المر لاجتياز مشروعي أن اخرى برقية اعلمتنا 

وحلقتالماء في ية ممّ مهناردات اربع برزت اللحظة نلاث في التحرك. 
مجا'لتي '؛طانرات مناورات وتابعتا ارتبا تفريبأ. الأرص مستوى في الرتل ق م 

ه'صبا.١'قهنقصفا فينا ١عملت، ان عتم، 
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طاترتانعبمأة انهللتت اخر لأقضاض سمد الممرية الءلا؛رات كانت نا 
حتىدنتة رن وما حامية. نارأ تصيانها وما ارما في اصرايليتان مجسور 

للتملمر.يأس تناوران اوان1ان الأنتان راحت ،يما عدوتان طاثرتان الهتعلت 
١٠١الدخان، س خطا وراءعا تاركة مدومجة احداصا ،لعلت ثوان بضع وبمد 

الصباح.ّماء م تركا لا تكاد نتعلة صوى سد فلم الرامة 

ال'تعورأ ظهررعا اعطاني فونا• تحلق اخرتم، اصراثيلية طاثرات اخدت الأن 
وقوينمحلوياض ذراعض بط المن أمحل أحد أن لو كما — بالأمان يوصف 

ايضاا-كعلونا لكنهم خاويأ، يبدو المر ان العليارون اليتا واثار ليحميلث. 
ومحوجغجافة، ير من اتيا تحونا بمجه محدرع لواء كان ؛ للتلق مثيرة معلومات 

كيلومترأ.ومشن خمسة بعد على يزال لا 

حوزتيوفي رجل، وماثتي المحا انوي كن سئ. خم انه نفي في تلت 
رندةغم مدافع وعدة ا.ام.اكسب صغيرة دبابات وثلاث العيدان، >داني بعض 

ميرع.لواء لصد كافا يكن لم ذللث كل لرفول. بالمنللة أنزلت الصنع قرنية 
التيوالأرض ُا. بنجدة لنا اُل لا المرية، الخعلوط خلف بعيدا وحدنا، كا 

ايتوفر لا شاسعة محضية ت تمامجا مكشوفة كانت رفول رجال فيها تحمى 
المرندخل ان سوى يق فلم مدرعين. ومشاة دبابات ضد طبيعية دفاع وسيلة 

عواتقوالمضاثق الأجراف فيها تشكل التي الأماكن في دفاعية مواقع ونتخن- 
الخصرين.دبابات صد طبيعية 

جوبهن،احرك، ومرة الممر. بدخول الماج الأركان من احرى ِة طليت 
فدالخآكرية الجور، لمْلمة العام القا'bJ ان ايضا اعلموني ولكن باارفم^• 

طائرةاتت مجا سرءّال الواقع وفي الوضع. لدراصة المكان الى مخصيا يأتي 
وهومحاالأخيرة الأحداث سوية راجعنا . ،١غاندي ٠ ئ اللم، ^، يالقاثد 

اخيرألي سمح لأنه الأمور الى نفلرتي على غاندي وافقني الميدانية. المعطيات 
العناق.واصع ععل ني اتورط الأ شرط اصتطلاع، وحدة المر الى ارّل ان 
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منتشك لا ولكن مناصا، تراه حد ابعد الى الولوج تتهليع I ت نال 
الغلهر.بعد سزورنا نمه دايان ان لي اطلن كيلك 1. معركة 

ثلاثينتمطع ان اريدها كنت المر. في ما لامتطلاع وحدة حالأ حمعت 
مجنمصري محجوم صد دفاعيا وضعا ونتخذ الغربي طرفه حتى ونتف كألو"سرأ 

منيعكه نحو على فينتثر بدوره يدخل أن اللواء باقي ويتعليع الجهة. تلك 
المهمةهذ.ْ ولأنعام جمجانة. بئر محن الأتية الخدوه اللورعق القوى مجابهة 
الوحدةقاني الى واصدرت مدرعتين. مجناة ومحرلأتي الثلاث الدبابات حعُت 

صتصهلدمالوحدة أن اعتمد أكن لم اشتبالث.. اي بتجنب صارما امرا غور موتا 
لمالمجاح في المكان فوق حلموا الذين طيارينا لأن المر، في مجا بعماومجة 
مقاومةواجه اذا أنه غور موئا أءهمّنا أنني غير ممحمة, شاحنات غير يشاهدوا 

حالأ.الأنماك يمك أن عله ضالة 

تالمنؤحتى الممر في متر وحمسمانه الق قرابة توغل وما موئا٠ انطلق 
أعلىفي واقعة حمة مواقع مجن الصائر الرصاص ص وابلا الأولى المزنجره 

١قتل الممر• مجفوح  العلريقجانب الى الخربة ونغزت الخور، على ثق ١١
صرثق مكانها في يجمدها أن نل ؤلريمها الثانية المزنجرة تابعت وتوقفت. 
رصاص.

الحد.هذا عد الأمر لأنتهى كهذا وضعا اخرى وحدة أي عرفت لو 
نتورط-ان دون من الوضع، تقويم لاعادة متعة ردت كانت انها فالأرحح 

التدريبمجن محلويلة سوات فخلال آحرر مقلع مجن قا-وا المغلليين لكن اكثر. 
ميا-انمفي تتركوا ان إياكم البد.أ! هذا امعهم جم-على أكِر وين ما والتعليم 
ما٠ فعليا، قانونا المبدأ هذا مرب جعلت وقد ثيدُ, او جريحا رفيقا المعركة 

تالتربية هذه نتائج على شاهد اليوم أنا وها . به وذكرتهم الأ مناسمه تركت 
فعلبردة الاحرون، المظليون عليهما هجم الأوليان، العربثان امحببت عندمجأ 

الأوامررغم على غور، ُرُا فعله ما تماما هو وهدا الضحايا. لاحلأء طبيعية، 
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مانمهم وحدوا رفاقهم ة اعد ملالمظليون انطلق وعندما المعركة. بتحامي 
ترحم.لا •عركة خضم 

قالع.س عنه اّفر ما رغم على هدا، عمله على غور موثا نط التر لم 
عنفضلا عنده. ثانية طبيعة كان الفعل ورد النعل س المهل هذا أن أعلم ت، كن

الأفعاللبعض يعكن يفعل. أن له ينبغي كان ما سل انما بانه مقتنعا كنت أني 
كخلهءىكبير د عان بحياة الخاطرة مثل حدوثها. حال مبزرة غير تبدو ان 

ندما في اليها الطر اعيد اذا ها نفالأفعال هده لكن الجرحى. بعض 
الأمل.بعيدة نظرة على دالمأ تني ما بل حوله ان والحال آخر• معنى تفيد 

حنودناُاوبا في بعمق رمخ ند جرحى او قتلى رفاق ترلث■ بعدم القاثل فالمدأ 
همأنهم يعلون لأنهم ;ه، للعمل نماراهم دانا يبدلون أنهم حتى وروحهم 

المعركة.ارض في ابدأ يتركوا لن أنفسهم 
الرفاقيخلى ولا ابدأ. القتيل يترك لا حديدي. لمبدأ وانه تربية، قضتة إنها 

نخصيةناحية ذلك الى يضاف نفلرى. في ادبية قيمة وتلك جريح• م، ابدأ 
ارضفي متروكا جريحا المرء ن يكه أن يعني ماذا اعرف كنت ت ايضا 

جريحتنعره ي ١٠ايضأ اعرف وكنت بجدي؛ ذلك خبرت لأني المهركة، 
أيضاالتجربة هده عثن، لأني، بحياتهم، مخاطرين لجئته رفاقه يهرع ءنا-محا 

الموضوعهدا الى قد اطر لم لدلك . ١٩٠٤عام البلح، دير على الإغارة في 
أنيجب الأدبية القيم فبعض فحسسبح. والخاثر الأرباح خلال من بارئه طرة 

الملاح.احوة تجاه الواجب، هدا بينها و٠٣ن الجيش. في باستمرار عليها يحانفل 
يترددأن دون ُن تقدمه واصل لكنه مجازق. في تورحل قد غور ُوئا كان 

كاملة،مصرية مثقال كتيبة ضد معركة يخرض ه نفوجد وهكذا لحفلة. ولو 
طياروُاي—تطع لم التي اجرافه مغاور وفي الضيق المر سفوح م تحصنة 
رويتها•

مصريةمطاردات هاجمتنا الكمين في يقعرن ورجاله غور موئا كان ا في
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الصنعذات ثامبير طراز س كانت الممر. مدخل عند مكنونة ارض ني ونحن 
سلاحشعاري أن ومطوم المصري. الطيران ملاح في والمستخدمة 

مشتركةدوائر تلاث بينهما. المزج حد الى يشابهان والمصري ريطاني J١الجر 
وبجماءخضراء ولكن الريطاض، عند تاعأ وحمرا، وبيضاء زرئء المركز، 
انملدرحة ثدييا شموط\أون من حذري وكان المرين. عد باعا وحمراء 

بالفعلأنها كليا شنمأ أكن لم الطاردات هذه على الار اطلق;ا عندما حتى 
مصرية.طائرات 

\jijXJ  r وبارصلدن ان نعلما الاذاعة . ١٩٥٦( اَدربر ) الأول
فقبلتهسواء. حد على وممر لامحرائيا ع.— مت. هو كما ا اندارهاصدرتا 
الريطاضعلى كان الواقع وني ايفا. متونعا كان كما ممر، ٠رفضته اسرائل 

•بعد تحركوا ند يكونوا لم لكنهم الحربية، لياتهم بعياثروا ان والفرض 
المصريالمزش الرتل ان الاسطلاعية طاتراتا تقارير افادظ ذاتها اللخلة وم 

نحونا.ميمه يتابع 

عدمكشوفة ارض م كامل نحو على مرصون فنحن حطير. اروصع 
ضعاجزا جح انند رحالي مجءن كبير عدد وكان محتلا. لممر الشرفي المرحل 

العدورتل صد دفاعي نظام لإعداد فورية احراءان اتخذ ان وعز القتال. 
أنوبما الجرحى. لإحلأء وكيلك دقيقة، كل منا يقترب الذي ، زللال

لجدةودافيدي رفول ارسلت اتساعا تزداد كانت المر داحل في المعركة 
خابالمد جانم ^، دفاعي وصع في اللواء جنود باقي جعلت ثم غور؛ مرتا 

الخطرلمواحهة كافية غير الحضيرات هذه أن أعلم كن للممر. الشرفي 
حظوظنا.مءب تزيد الأقل على لكنها الشمال، م٢ن علينا الزاحف 

انجزت.قد الدفاعية الرتيبان كان الظهر بعد ن ٢٠الأخيرة الماعات في 
الجرحى.لإحلأء الطيران ملاح مع مرير حيال في لحالت الوثن هذا وحلال 

غيرطائرات الرحو الرمل بتحمل الأ مطار، غياب في يخشون، فالهليارون 



بالمجيءطار كلف محادي وم . ..الخلرنديي الداكوتا الى ناللجوء المم. 
قللالخطر الموضوع• لمحم الفحم وجاء الأرض؛ طسعة شخصيا ليفحص 

٠،الجر احصنة I د اللمبة الداكوتا، طائرات بدأت وهكذا وا-مة. والمجازفن 
الجرحى،تحميل بعد فورأ ذفاع لتعود الأحرى، تلو الواحدة العشية م تحط 
...صغيرة حقيقية لعجزة انها الغبار. عن طويلة سحابة ورّاءءا تاركة 

غورموئا كان ومما المر. ني محتدمة المعركة كانت الأثناء تللث في 
المرتفعاتحول امتعللاع وحدة اّندارت العدو نار تحت مرين مورجاله 
انوبعد ئز'■ س ومهاجمتهم الخلف من المصرين لماغنة محاولة في المنى 

الأتيالرصاص من بواز جوبهوا المحير لنزول وتحضتروا القمة الجنود بلغ 
لصدريفيق تحديد عن ولعجزهم المقابلة. الجهة في واكوءات المغاور من 

رمحاكالصخرية. المحدرات ني بسرعة فنزلوا تحتهم انه افترضوا النار اطلاق 
المراكزعن صادرة متقاطحة نيران بين الباتون انحصر فيما منهم العليلون ئتل 

المقابلة.المحيرات في مراكزهم وع?ن التحتية المصرية 

فيغا اّالى الار يطلقون استمروا الهجوم هدا المصريون احجل ان بحد 
كاننلع• أو نتوء اتم، حلف ذللن امكنهم ما يتلطون كانوا الن.يت الظلض اتجاه 

قراهم.بكل وقاوموا بموانعهم فتثبتوا العدوة، المواسر بعل يجددوا لم رجالنا 
ال-مباجتياز كندرور بهردا الجندي تبرع الظهر بعل م ما ونت وفي 

تحديدلرفاقه يتيح أن أمل على المصرية، النيران نحوه ليجذب بالجيب 
ذللنمع نجع لكنه الموت، مع هده لعبته ني بليغا جرحا جرح وقد مواقعها• 

بعدتوفي الفوري احلأنه وبعد حارقا. جهدا بدل ان بعد زاحفا العودة في 
علىظل الميداني فالوضع : عبثا بنفسه ضحى لكنه المستشفى. في قليل وقت 
حاله.

العصرعند الأ حاب الانيتنطع لم فادحة حاثر غور موئا تكبل• ان بعد 
الخزنجرات.وبعض دبا؛تبن من مؤلفة قوة رأس على هوفي امحاقا وصول مع 

لكنهالمار. اطلاق انفجر عندما مجونا رفقة في اللواء، في مساعدي *وفي، كان 
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الغربيةفتحته حتى امتداده على الممر واجتاز مدرعاته رأس على هجومه اكل 
بميرانهماآ.ام.اكس. ال دبابتاه سلي يعود هو وها المهار. *لوال بقي حث 

فيه.ونعوا الذي الغخ من التخلص لهم متيحة المفللسن جنود الغزيرة 

وحدضاريا الظلام موط وبعد المصرية. الموانع حددت ذاك اذ 
قادهاالأيمن قح الوحدق للممر. المحخرين السمحين طول على صغترض 

على!-، ٥٠١الوحدتان تقدمت كي. لادجيناوديد قادها والأخرى هوفش، ليفي 
الأحرىبعد واحده المغاور مكن وراحت التوءات الثديي الجرف امتداد 

طوالالممر ني تدوي المعركة اصداء وظلت الأيض. بالسلاح معركة في 
صمتاوراءه مخلفا فشيثا، نيثا الضجيج خف الثامنة الساعة وحوالي ساعتين. 

بالشؤم.منل.را 

زلماوما الوحدات، مختلف قاده مع الممر في ن، كنالماء ذللن، غي 
اناتخئه مما وقلقين النهار معركة عن الممني الأنطاع وقع نحنح جميعا 

اماءوفي المحباح. عنيؤ المدرع المصري الرتل وصول مع المقبلة الساعات 
كافبعدد المر الى قوات بمقل ارن كدللئ، قواتنا. انتثار اعدنا ذللث، 

واستبعادالصّباح، طلوع ع فته ممرين جنود من تبقى ند يكون ما لتمفية 
;جرحانا احلأء استهنما انا الوحيد عناؤنا ُوخرتنا• في مزعجة مفاجأة اي 

مالة.محن اكثر 

فياحميئا وقل البيماء. الفجر خيوط اطلألة مع متلأ محمر معركة انتهت 
كانواذا مصرية. جثة وسين مائتين الممر جانم ءلء_، والتحمينات المغاور 

ايمحاحرنا لكنا الغللأم. جنح تحن، هاربين تسللوا أنهم بد فلا ناجون لمة 
فوقيرتمي وهو قتل الذي كي لادجيناردد ومنهم قتيلا، لمانية 

الأول.ملازمه حياة ليخلص يدوية قنبلة 

باستكشاف^^ ٧١طارا قامت المعلق. الممن أيضا' ماد الشال في 
ليإكدذلك وجاء لهّ ارا تجدا فلم المصري الدرع الرنل عن بحثا الصحراء 

١٩٣



ام؛ها نفالللة تلاك ني اطم اللواء ذلك ان اس الأخيرة العلوات 
القرنياإميطاني للتهدد تحسبا لكاة الغربية الضفة نحو بالانحاب 

حل.بالتي 

منحو م تلانا حممحا كبير. بتعب فجاة شعرت النهار ذالث، دوء هم 
كانواوبعضهم كنب. عن تقريبا كلهم عرفهم عإلأء الفائمن. والحزن الحداد 
صبامحلما.والمع جنودنا افضل من يعدون 

الظاليينصفوف م إن عميقة وانشقاقات كبيرا غضبا عتلا معركة اثارت 
الأحدعدا م انتقدني من واكثر ويني• ( دايان وخصوصا ) الأركان ين او 

بدلأشخصيا اليات العاقوي ان نفلره، في علي، كان قفي غورّ• *ّودا هو والرد 
الجرحى.وإحلأء الدفاع كفليم للممر الشرقي الدخل عند ابقي أن من 

الىمهمة توات بارصالي التعليمات مخالفتي من اشتكى جهته، من ودايان، 
المعركةخوصي من وكذلك واحدة، اصتهللاع وحدة ارمال من ;ا-لأ الضيق، 

يتحاشيها.المريح الأمر رغم على 

وفقتصرفت كن اذا ما في الحكم تحقيق لجنة كلمت باء حملة بعد 
بدرعما اعتذر ان ابدأ علي ز لم نغلرتم، وجهة مءث تجاوزتها. أنني أو الأوامر 

اماءمها أهم اعتبر كن لأني فذلك شخصيا المعركة افد لم كن ئذا مم. 
الشمالمن الأتي الخمري الدرع باللواء متمثلا فواتنا يهدئ الذمح، الخهلر 

كانواورفول موثا هما كتيسنين وقاُذي هوفي امحق اعدي مأن ثم صوبنا. 
لمهمةنشاطي اكرس ان يمكنني كان لذلك المضيق. في آنذاك موجودين 

تثكلفي اللواء تقليم : الوقت ذلك في الأولوية حق لها أن اعتبر كنت 
بثمّدلمس المر، الى بيا نمهمة قوة ارصلت عينه بب الولهذا دفاعي. 

العمليةهذْ شان ن ٢٠كان إذ الأخر، طرفه حتى لاختراثه بل العدو مجع الاشتباك 
المصريالرتل نابتة بقدم منتفلرأ الضيق، عمق ني الانتثار للواء تتيح ان 

الدرع.





عليككان اذا ء ت مالني لأراه. اتي ان غوريرن بن مني طلب التحقيق بمد 
بارديوم ني كنا I ؟ تفعل تراك فماذا باليات، اللحظة محذه في اليوم، نفرر أن 

زجاج^، تكثف ند والضباب (، ليمر ) الأول كانون مجن ومعطر 
فيمجريح كرٌم، نوق مجترحيا كن لو لعلي تدري، *ل ا ؛ اجيت النوافذ. 
المعلرعات،كل على وعطلعا الشاي من لذيازأ كوبا ارشف المدئا، مكتك 

مناكثر انوي كنت الوم، ذلك في ولكن، آخر. نحو على تصرفت كنت لعلي 
مضادةمدافع عملما مجتاولي في وليس مكشوفة، ارض في رحل ومجاثم المحا 

فيماثالبريطاني؛ن، الغرنيٍن تدخل عن معلومات عندي وليس للدبابات، 
فيكيلومترا. ومتين ماثة بمد على توجد مجم قربا الأكثر الاصراثيلية القوات 

الجنود.مولأء كل عن ومسوولأ نفي مع حيدأ ئ كنن، المتزعزع الوضع محيا 
فيبمق الدخول هو الأفضل الحل ان حينثد وحكمن، انرر؛ ان علي وكان 
1؟دفاعنا لتاميز الجهد نمارتم، وبدل الممر 

ال٠ ! واحدة بجلة اخيرأ لبتخاض كلي بانتباه غوريون بن الي اصغى 
اعرفلا «ّ المسالة هده حول عسكريين قا'دين بين القمل امتهليع أني اعتقد 

احدان فكرت نفي فرارة في لكني بالأمحر، أعلم عندمجا دايان رأي كان مجا 
يكنلم ا، بنهالقمل غوريون بن على الصعب مجن اللذين القانيين، هذين 

موىيكن لم الأخر القاني وان الامرائيلي، للجيش الأعلى القائد مجن أقل 
لمفاتها التحقيق، لجنت فعلت، هكذا غوريون بن فعل ومثلما لواء. امجر 

الضجةكل كان إ ديسمبر ر الأول كانون نهاية وم الأمّ، في تبت 
تني.أن مجن أهم ظلت، ها نفالقضية لكن هدأت. فد القضية هن.ه حول 

تلقينافلقد المفلليون. بها قام التي ليات العنهاية متلأ ممر معركة تكن لم 
احتلالأجل محن الوبس حليح الى الشرفي الجو.ب نحو همة ؛إرّال، امجرا 

فيالخليح شاطئ طول على التقدم ثم البترول، مصافي مدينة سردار، راس 
فوق،بالمفللأت غور ُودا كتيبة انرلتؤ ه نفالتاريخ وفي الشيخ• سرم اتجاه 
منيقتربون المظليون كان وبينما ه. نفالشاطئ مفوح احد على الواسر القلور 
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علىينطلق يوفيه ابراهام القديم وصديمي السابق رثيمي كان السويس قناة صغة 
علىالحواجز كل متخهلآ جهنمية بسرعة للمشاة التاسع الاحتيامحل لواء رأس 

هداالشيح، شرم الى اولأ للوصول بمسابقان الرتلأن وكان القبة, حليح امتداد 
الحصين.المصري الموم 

يضغطونوالأميركيون نالسوفيات غليان. في آتياك الدولي الوصع كان 
قواتانزلوا والميطاض الفرض أن ومع واورثلم. وباريس لدن على بقوة 

نحوعلى تدخلوا قد يكونوا لم أنهم الأ نوال، وبور صمد بور ض بحرية 
ربا_ _ايار لاؤللاق وقفا نفل أن نرمحا ^-١ متتمن انه واصحا وكان حامم. 

الثانيتشرين ٤ وفي المقفلة. تتران مجضاش على المطرة نضعن ان نل 
نوف.ر في ناعيتنا الى الم بطريق وعدنا متلأ ممر غادرنا ( وفمبر ن) 

المساءفي جوي انزال لتحقيق اصتعداد على نكون بان الأوامر الينا وصدرت 
الشيخ.نرم في ه نف

يقتحمصوف اكاصع الاحتياط لواء ان افدنا محدما الذهاب امة على كنا 
اصتسلموند الجدوى. عديم بات المفلليين تدئز فان وبايالي الشيخ، شرم 

احتلهالتالي. الوم صباح من والنصف التاسعة اعق ايعند الثسخ نرم موع 
الجيشعليات انر يالكامل النجاح وعع الفلليين. مع التلاقي وحفق يومه 

الجزيرةنبه م باتت غزة نهلماع رفي ميناء من الشمالي الجزء في الامرائيلي 
رفرلكتيبة إنزال على انقضت فل- كاملة غير ايام صثعة وكانت ايدينا. ني الأن 
الشرم.على الامراتيليان الأعلام رقمت عندما ياركر نصب قرب بالمظلأن ايتان 
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JU ونهاياتايات

لزيارةتصيرة اجازة أحد قررت الشيخ نرم م الانزال عملية الخاء بعل 
لنياننا تنذر كانت عقيمة سنوات بعد حاملا انذاك غالي كانت اهلي• 

فيالجديد. بيتنا لمثساهدة واتلهف رويتها الى شوقا اتحرق كنت ابدا. 
اُحتواءحتى يستطع لم صيفا بيتا يعقوب بير في سكنا الأخيرة الثلاث السنوات 

فيط ابتعنا بقليل سناء حرب ونل اورثلم. في التواضع اثانا بعض 
المحترفينللعسكريين مخصصة صعيرة يئون من الكني الجمع تاهالأ، 

الحربااشتعلت عندمحا الانتقال في منهمكين وَكا اييب. تل صاحية في 
الماح.شهرها في وهي غالي على الصعبة المهمة هذو نرك علي فوجب 

يعكمءبلاسكوف، حاسم الجنرال يخحءي كان الذي الصغير، البيت هذا 
اصعدكنت الكن تواصم رغم وعلى ٠ يفطه كان لمن التواضع الطثع جيدا 

مكنناوزوجم لي يكون ان اى اخم؛ توصلت لأني العالم في انساق 
الغي يامل كان الذي والدي حموط والدي، حال هذه تكن لم الخاص. 

فيمناٍبة راها ارحنا *۶ المثرو لهذا ححمى با كفرملأل، فى مكننا ُجني 
الىحاء عندما ولذلك القرين. وط فرب يحرثه كان الذي الكروم احد 

هذاحصا. ترتكب اث ٠ ; يعلق أن نل حوله نهجنة منفلرة القى اهالأ ن
ال؟ .نزلك هي ^ .١١الررعة في اض -سود لا لاذا صالحاء يس الكان 
٠.الأرص من بعيدا تعيس أن يمكنك 
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هذاعلى وباء ما. حل ونر ي-على الت،حاا.ة الأمم .نفلمة بقدرة المة ُكُا 
الرجوع.الى ما يومأ نضطر ان من يضع ما فليس الاعمماد 

غرةقطاع ترك اصتيعاب اصتطع لم وخصوصا ميناء، إخلاء ابدا اهضم لم 
منهر الضطقة هذه م التوطن فالارهاب فيه. غوريون بن يماها والارى 

مصراحار الأول هدفا كان الحرب. بهذه حالها ادعنا التي الكبرى المشاكل 
أغزة الى يعودون الممريون وها للارهاب. حد بوضع •سوولياتها تحمل على 

...شيثا نفعل لم آخر، بكلام 
للضباطاجتماع في كا  ١٩٥٦)ديسمبر( الأول كانون  ٢٧ني 

انحتغالي ان نعلن برفتة اسلمن عدما ميناء حمااان لتحليل مخصص 
صرعانلكننا عديدة، بعاتلة الاثنين نحن حلمنا لقد نذلري،. في اعجوبان، ; صبيا 

وهذاابدأ. الحمل تستطيع لن غالي إن يا نل سين شل غلوانتا. من خففنا ما 
الوضعوي١نتذاار بالحمل فرحنا كان ولذلك معادنا. على ظلاله ارخى الجا 

ليبدا صبيا لأشاهد يافا في التوليد دار نحر الخطى امرع انا  ١٠والأن ئديدأ. 
المعادة.في الاثنين نحن بح نكا ... ! ايمي هو الصم وهذا الجمال، خارق، 

العدواننل المنفى في وضع ند كان الروح. ابي اصلم أيام ثلاثة بحد 
احداثبب رغبتي،، بقدر لا ارستهلاع، بقدر لعيادته اذهب وكنت الثلاثي 

وجدتهشيئا حينن.الأ لي قال الأخيرة. للمرة زرته وامس الولادة. ووثوك ميناء 
رافداوجل.ته فإذ بعد. ما في الز بالنسبة الحقيقي معناه كل صياخذ ولكنه غريا 

^نته احمريحا. وضعا له وامحنت ذراعي بين انهضته مريح غير وضع في 
محنوم لي وهس قلبي• فانعصر صغير، ولد مثل وضعيفا خفيفا يدتم، 

حاجةفي زلت فما الموت. على موشكا اكون ان مومهمر لأمر انه را ؛ ذراعي، 
I(... كثيرة امجور في مساعدتي الى 

كانحال. كل على محلها في ولمست، غامضة الكلمات تاك لي بدن 
نفىُز، واثقا الطع، حازّم ونويأ، ثابا وكنتا ستة، وعشرين ثماني عمرمحا 



كلم اشتركت وقد المفللض زا، رأس ض وكن س نمى لا فم ض
خالدوانه ثيء كل على غادر أنه المرء مه ضع عمر ني وكن المعارك. 

ميوشرش القم، م ورجله والدي، النوم قياني الخالم. غرو على ونادر 
نقميقي الكلمات لهذه كان ت ٠ مساعدتي الى حاجة في زلت ما ة ت اذني 
يعلمكان انه أنداك ونهمت الين، عر على مذلإط وظللت الفارغة. وثع 

حق.على كان وانه يقول ما جيدا 

مرصهطوال والدتي لازمته وتد (• ديسمبر ) الثاني كانون ٣ ١ ليلت توفي 
تذهبأن «نها طلب نهايه، اصتنعر اذ الماء، ذلك في لكه المستشفى. ني 
الللمن متقدمة ماعة وفي وحده. تركته وهكذا بوصيته. لتأتي المنزل الى 

اذنهافي ليهمس الماهرة المرمة فاستدعى ن،، دنند الأخيرة ساعته ان احس 
لامحي.وداعه الأخيرة: كلماته 

مشغلينجميمحا كا طفولتي ففي حقيقته. على أعرنه أكن لم الواقع، في 
١الوحل.ة نم الاستقلال؛ حرب، حدثن، نم كثيرا,  ٠ ربيمومني والفلليون. ١ 

١ يقدرالأ مويا امرأ يكون ند المزل. في فعلا اعيش اعد لم عشر ع  ١١
العلاماتلي تفلهر لم الي، ية وبالمتأخرينّ الأ فدرهم حق اهلهم الأولاد 
والدي.موت فنر احدثها التي الصدمة مع الأ للأسف، الحقيقة، لهذء الأولى 

ففيوالممحاب. المر انواع بكل غنية الأيام تللت، كانت اخرى، جهة من 
الحرب،هذه ذروة سيناء، حمله تبعتا صروس حرب من عديدة سنوات نهاية 
قطاعالى انذاك، اكيدة بدن الي المصريين عودة مع ولكن حقيقية. غبعلة 
عملغير حياتي تكن لم  ١٩٤٧نذ نمكفهرأ. حديد محن الأفق بدا غزة، 

فيالراحة. اعرنط أكن لم الرحلة، هذه نهاية في ايضا، والأن __ متواصل 
بمسحالقاصي الضخم المشروع حابما انقبل لأنهي بسرعة أعمل الهار اظء 

لحمتهامخيفة كوابيس تنتابني الليل وفي سيناء. لصحراء كامل محلوبوعراني 
لهذاالمتفلرة غير الولادة جاءت الحاصر الونتح وفي القتلى• وسداها المعارك 

...الموت يصارع والدي كان ا في__ الرائع الابن 



منرق على امتنال حملة غوريون بن أثام أض وموت ابني ولادة بض 
كلوسط وم الدعوة. نلنج صاء. حمالة م شاركوا الذين الضباط كبار 

هل٠ صوته قوة بكل ينادي غوريون بن فجاة صمعت المتجمعين الضباط 
التقطتاحرى ومرة ٠ إ تربي هنا، ويجلس لياني ؟ هو اين ؟ هنا اريك 

يرمفيالجليدية المظرات وشاهدت الماصي، قي سمعتها طالما التي الكلمات 
وكنت— حديد من نمه السيناريو وبرأ وستا. رتبة مني اعلي صباط بها 

بقربه،الخلوص أحب كت ممد ؟ همني ما ولكن ونهايته• مسراْ جيدا أعرف 
يتكلم.وهر أراقبه كنت عندما المساء هدا في كما 

ممثلاتفضلى احدى بورات، اورنا لأن الاصتتعراحس. اثناء في حصوصا 
مسرحياتها،احدى س مشهدا لعسنؤ للامحتمام، المثيرة والمرأة عندنا المسرح 

بعينيهيفترسها وكان للكلمة، الحرفي بالمعنى ماحوذا غرريون بن وبادا 
النديد.انفعاله عن فعلا ينم بايماع المجاورة الكرّم تلقاثية بحركة ويضرب 

اليها.ليتحدث فربه للجلوس غوريون بن دعاها اداءها الخمثلة اكملت وعندما 
ودم.لخم من كائنا ايضا كان غوريون بن ان الأولى، للمرة فجاة، وفهمت 

شوالعلوم، بالفلسفة والكلف العالم مشاكل بكل المهتم الكبير، الرجل فهدا 
كلياويخوض العاليين، والسياسة الأخلاق علمي مناقشان كل في يشارك 
هدا. ..الحربية اكهديدات ويواجه الهودي، الشعب مستقبل اجل من معركة 
شاهدتهبورات اورنا اداء اثناء ففي بشريا• كائنا ت حقيقته على لي بان الرجل 
يحرقوهو فقط، ومها فيها، عشه يت وقد الكرم، رجل بجده بمرب 
الأمرم ولمس معها، الغرامية بعلاقاته علم على الجبر بات ايامنا في نهوه. 

مثلكان نابا، كنت، عندما الأيام، تللئح في ولكن الاسغراب،. الى يدعو ما 
جياايام غي كانت، ٠( الحياة اّرار ٠ ان ذلك ان؛ الكتٍلي في الأّرار هده 
الليلةتلك في لي انكنفج الأسرار هده احد ان والحال بخمر. محجوبة تظل 

باليات.

مءللّ-، عندما ، ١٩٠٧العام خريف حتى المظليين للواء نالدأ بقيت 
٢٠٢



;لي تال الحرية. مدرمتها ني درامية منة لأمفي بريطانيا الى اذهب ان دايان 
ااسالئفالبة الميدة تكون لن السبب ولهدا نهجهم، يهمنا لا الوايع، ض ٠ 

تفهمان وحاول الينة تعلم مناك؛ اناصا تلتقي ان *و يهم ا فدروصلد• 
•٠ عيشهم... ونمط حضارتهم على واطلع التفكم م طريقتهم 

الأسرعخلال : قواعد رم ند دايان كان الأولويات س الترتب دا هم 
معماري، منطقة ني العهد، او الحرية، المدرسة ني يعينوا ان صباطا على 

اناءم حياتهم- ونمط واعرالهم عادالهم ان، ^^١ الميطانت؛ز،، زُلالهم 
نهايةو»ي لدن، يكنوا ان واولادهم الضباط زوجات على يتعين ذلك، 

الموسيقى: الفتية البلاد حياة سوية الجميع فدوق الشمل يجتمع الأسبوع 
افضلعلى الانكاليزية اكقافة لتمثل لندن، م المتوزة والمرح، والعارض 

ثموئيل،وغور لغالي ثقة ( بر مت) ايلول لهاية في اصتاجرت رمكذا نحو. 
التيالفتة امارات الوثن ذلك من وندي العاشر نهرم في يزال لا وكان 

العهد.ضباط حي ثي فاستقرين أنا أما طعه. سمة متخلل 

سغبعن حدا ومختالفأ بارزا احتارا الريْلاني الجيش -ع الحياة كانت 
عندمامع، يلا يكاد صوت على الصباح عند استيقفل• الفحلة. وعاداتهم مجغلليينا 

يقفحتى عيني افتح إن وما الغرفة. لينير المواقد ستائر الرصيف الجندي يريح 
ذلككل — صينية ثوق الغلي الشاي من كوبا حاملا مريري جانب الى 

باصالةيهنم الوصيف ا فيالمرير حارج اففن. كن الأيقاظ. خشونة لتخفيف 
نمامامكوية العسكرية برني يخرج ثم المحيحة؛ الحرارة رفق الحمام ماء 

حامااخذ كنت اذا الي يملابي ارتدي وبينما يري. متناول في ليضعها 
كلالاستحمام انوي أنني له فلت عندما فضول اثرت أني واعتقد المبرة. في 

مخيمم وارد غير ميثا كان الرخاء هدا مثل ان القول من جدوى ولا اء. م
كانبراحتي جدأ والهتم اكهديب المديد الوصيف الجندي وهدا لواثي. 

—الخدمة في والعشرين المع سنواته رغم على — ٠ المن صغير ٠ يعتر 
ناهزوفد العهد آمر خدمة في العامل الوصفاء الجنود شيخ زميله مع بالقارنة 



الذينالضباط عن كلأ تعامأ يذكر يزال لا ومحو .. . والثمانٍن الخمسة من 
ال؟وورز•حرب خلال خدمهم 

احتبارألي كانت الانكلزية الهلريقة على العش نمط من الحقبة تلك كل 
وانتهاءالمرسن، الضباط بلياقة مرورأ الشخمي، بوصغي بدءأ وغريا، حديدأ 

شعوريتولأني كان اللندني, المصرح واميات الموّيقية الأسبوع بنهايات 
كنلدا حياتي. قي حديدأ نملا وعاش مانحي عن منغمم باني غرب 

يثكلكان عما وانقملعت قيادتي تركت لقد نلقا. ايضا كن لكنني صعيدا. 
العادةهذه ان على محمى• وقت اي محن حرية اكثر اني انعر وكنت ^^٠■ 
نحمياانتحار نبا تلقيت عندما إ نوفمبر ر الثاني تشرين في الغيوم تغشاها بدأت 

صداهتناتوطدت وقد منا يكماي كان الأمحثن• غوريون بن مرافق ارغوب، 
امحيناكان غوريرن• ببن الأول اتصالي تامن خلاله ومن صنوان، عشر محلوال 

العكرية؛الشؤون في تفكيره جيدأ ويعرف ٠ عمله رب I ل حدود بلا 
رثيسافريبا يعينني ان مزمعا كان غوريون بن ان العارفين القلائل محن وكان 

التن  j١۶١٠٥١١ لمنا حالفا ٠ ا مجمتا|صدما وم،ته غخمن للاركان. 

قريبا.احا؛هءا ذ عر ميكون 
وقدالحاصر اعيش آا فيما المقبل، الى تنتمي كان الأمور هذه لكن 

في/طن ان فبعد انحهإاطها. عصر تعيش انها رغم على بريطانيا، بهرتم 
نوحدان صانها ِن محدده وطية اهانم١ف ايجاد نحن لم امبرامحلوريتها 

زادتللبريطانيين قاصمة ضربة وبس الحملة فثل كان ولقد الشعب. 
احهدعندما الأمور ارمحا كنت هكذا حال كل وعلى بالقص؛ شعورهم 
الوطية.الفصية حالهم كخمين 

•Vكثيرا يجتازوا ان لهم اتاحت الي القوة هذه __ قوتهم امرار احد كان 
منذللث اعرف باكقاليد. تعلقهم __ الانتكاسات محن كثيرأ ويحلوا الصعاب 

الدقةيجمع بروتوكول وقمح، الخميس، اء مالعشاء وحفلات وصيفي حلال 
العامففي النابين. اسة — للحفلة ولو — القين كذلك الترع. ار 



الملكةلتا'سه، المئوية بالذكرى الحربي معهدنا احتفل  ١٩٥٨
اقترفتللاحتفال الروتوكولية التفاصيل تكرار رغم وعلى بحضورها. الاحتفال 

انهتت ن، ٠٩ح\دلث كف ٠ ت سألتني فعندما حضورها. في عثرة ذللث عع 
;اصفت ذلك محن وبدلا ا، مبدي يا ،؛^١، ا ت اؤلة ببارد ان علي يتمن 

البرالضباط استنكار اثار مجا ء، ؟ صيدي يا ح\ئلله، كف )ر 

واصعللاحاللتشريفات نفل١ما فقط ولمس ايضا قوة اذا هو التقليد هدا 
فيهوشاهدت الأمبراهلوري الحرب متحف مرة مجن اكثر زرت لقد للياقات. 
فمنللجزيرة. الماني لغزو امحتدراكا البريطانيون اعدها التي الأسلحة مختلف 

ومافولاذيان، وعزم شجاعة ئتنف والدبابيس وارماح المد بنادق خلال 
وصباطدانكرك، من فروا حنودا ناقشت ولقد تهريبا. وراثيتان وطيتان فضيلتان 

صوتحويله العدو نار نحوهم لجدبوا التلال بض استراصي تثكل م مشوا 
الىيدفعه كان ماذا صهيون __ هار ما'لى اني وتذكرت الأخلاء. شاطئ 

;احاب لذا يقريهم. الدين الجنود كان دافعه العدو. مدافع على الانقضاض 
تحدوهمالبريطانيين الضباط ان واضحا وكان ٠. مني ذلك ينتظرون انهم را 

منجزء ايضا وهاوا ارلأ، الإقدام ُّّهم ينتظرون فالجميع نفسها، العاطفة 
تقاليدهم.

اعلىدرجات الى رنوا ومقدمرن قادة ومعليه العهد صباط بين كان 
على_ الأصلية رتبهم الى اعيدوا اللام وبعودة الثانية، العالية الحرب خلال 
اوايطال او ا فرنسلات في اشتركوا فرجال التعامل. في الانكليز >يقة 

اليوممضملرين كانوا ( كولونيل ) عقيعّ شارة اكتافهم على الغربية الصحراء 
بمرح.الوضع هذا يقبل مجعفلمهم وكان مجددا. التراتبية صلم ارتقاء الى 

العهدطلاب فبعض فضولي. يثير كان الدروس، الى بالاضافة هل.ا، كل 
تغنيخبرات واكتسوا اكانية العالية الحرب جبهات كل في حاربوا 

كتابتهمني طلب، الذ.ي التحليل موضوع احترت ولقل والمجادلات. الباحثات 
المقاربتان; الميدانية التكتيكية القرارات في العليا القيادة تدحل ٠ بعنوان 



•يثغلم كان موضوع تعميق نرصة لي انحت وعكذا ٠, والألمانية 
الميدان.ف م يكونوا ان القيادة صباط على بمرض كان الألماني »المط 
اهيتيح الذي المكان ني الوجود على بمر رومل كان المثال، ميل وعلى 

يجب٠ اجر بكلام منتظرة. غير فرجة استثمار او ئ محنار وصع عع الأستجابات 
ففيالتكتيكية. الئنر١ر١رت غي التدخل تهلح يحيث سخصيا حاصرا يكون ان 

نفلٍرْاعتنى المقابل، م الأولى• الخهلوط دبابات *ع كان العلمين ععركة 
انجزبانه ضع وعو ينام وذهب المعركة حرانط برم مونتغمري المبملاني 

الممالة.حول نعاما مختلفين مفهومين امام اذا فحن مهمته. 

امتعاماتيفي غارقا كت وإذ اهتماماتي. مع تماما يتلاءم الموضوع كان 
وليدلرأي*■ لمعرفة هارت ليدل بازيل السير الى التوجه فكرة ذعني الى وردت 
-اثملطراته كان الذي المكري والعلق الشهير الاستراتيجي هو انما هارت 

كتابااليه فارصلت السواء. على والألمانية اJريهلانية المكرية الخقاثد على بارز 
مارلو.ترب منزل عنوان الى 

وهذازيارت*• الى هارت دعاني لقد ; توقعته كما وجاء الجراب يتاجر لم 
•الموضوع حول طويلا يحاصر بان جدأ وصعيدا وديا رجلا فوجدن فعلته. ما 

صدبمة.بداية ايضا الزيارة هدء وسجلت 

مغموراّراتيلي ضابمل مح يان في عجبا البريطانيون العهد ضباط وجد 
عناءاثناء رفي مارت. لجدل المحترم مع والزيارات الرسائل بتبادل ه لنم

وقالالموضوع. في عديدون ضباط نكلم هرة البلياص تقليدي حميس 
يهودي.هارن ليدل ان الاعتقاد الى تمياب ٠ : احدهم 

؟ذلك تظنون لماذا بدأ. ا— 

و.؟ زيارته لك يتيح ان وصعه في كان اجر مسح اي نا، ح— 



احدىمن تنعلهم كانت المءا'لت لكن الزيارة، بمنع ما الأمر م يكن لم 
الهود-كل ص مزعومة ّ-رية علاقات بوجود يعتقدون جعلتهم حتى نواحيها 

انكليزيةبارونات ءاثلت من يتحدر فهو يهوديا. لس لتدل اولأ، ٠ • اجي—، 
ايابان ممتع وانا "يابي. على فرد اله المحابة سوى افعل لم اني نم عريقة. 
((.ه نفالرد لجاءه إليه كب لو محنكم 

قدنفلرعم في مارت، فليدل يقتنعوا. لم انهم سعرت لكي يلحرا، لم 
عروقمفي يجرى ان ايفا الممك' •V ولكنر عريقة، انكليزية عانلة صليل يكون 

وسواساعندهم يخبئ التهذ.يّت، الثديي الجد.ال هدا أن شلسب لا • ••يهودي دم 
مرتصابطا اذكر الساق هدا وفي الأعرابية. اليهودية الخافية ن ٢٠نوعا ش او 

يعترونهزملاؤه كان تيثري، ْر فرنسيا اسما بحمل السن في المتقدص بتن 
الموضوعوفي • اآ يهوديا يكون قد  ٠١١ يوم ذات قالوا وفد ما• نوعا هامشيا 

حمةرأيه، غي تحوى، العفلمى بريهنانيا ان بريطاني صديق ي قال ه نف
يصدقلم المليون نصف يتخطى لا عددهم أن احبته وعندما يهودى. ملايين 

؟...محكان كل في موجودين يبدون اذأ يمك>ن كيف اذنيه. 

يكدركان الذي ٠ اليهودي ر الi عن الثابتة الفكرة هده رغم على وم 
جداودودين كانوا نقد يبدو، ُا على كثيرا أو قليلا البريطانيين الكلية صباط. 

سمعتهاألي الوحيدة العنصرية حفلة فالملأ دائما. مستقيم لوك ب.أمجن ومجتأ
قالهاوفد المرب. صد بل الهول صد موجهة تكن لم السنة تللث حلال 

آناعزن عندما المعهد في يرم ذات الماها محاضرة غي مونتغمري الماريشال 
هداا 'لأدحضِفنهضت ا. فقط دقائق عثر لمدة ُحاربجن ٠ كانوا العرب 

امبالأمر عليما كتنب «. الحر هانا على الأمحر ان اعتقد لا » ; وفلت التاكبد 
عنردع١رتي ٠ مونتغمري نغلر غي العرب كان اذا ذلك، •من وفضلا مه. 

...دقيقة عثر انتي جنود الاسرائيليين، نحن اعتبرنا، فلربما ٠ دقائق 

انتثلرهكنت ما كل لبى أنها القول استطيع الدراسية المنة تلك نهاية في 
٢٠٧



اكتشفتكا جديدة. اخبارات وعشت جددأ اصدقاء لضم كونت منها■ 
ماكل من فاستقيت تماما. محتلمة تفكير انماط واكتبت اخرى عمل طرائق 
يتملكنيبلادي الى وعدت جمة. اشياء وتعاومّتا المهلمى بريطانيا لي قدمته 
•حناني س مهمة مرحلة المتحدة المملكة ني عشت انم واصح شعور 

>أتالأول المقام ففي بمل. امرايل الى عودتا بمد المشاكل برزت 
لواءقيادة ان مع آ كولونيل ليوتان ر متقدما أزال لا كنّت رتبتي. مسالة 

طويل.ونت مجند ( كولونيل ر عفيد بشرائهل تائيتي ان يتبم كان المظليين 
علىبموافقتي يتعلق مجيء وكل لي■ حق الترثية هذه ان وثقي لي يمال وكان 
كنتالتي الوظيفة نوع أي المشاة. تعليم مديرية كرئيس الجديد تعييني 

الىعدت انمي من تحققت حيثي الأركان. قيادة في غيرها من اكثر احثاها 
اعرفهاكنت التي نمها الخفية وصراعاتها اإصاترة بمكانيها نمها، الورطة 

سنت.مند 

ذلككان المشاة. مديرا عينت الأركان في قضيتها شهرر عدة بمد 
منطواة اربع سوات الصحراء؛ ني الطويل السر من الغي، س نوع بداية 

شطةوحدة قادتي في رغبتي رغم على نهاية، لا ما الى تطول ند الاحبامحل 
كنتمما لاتخليس وسعي في مجا كل عملت آ. الرغبة هده بسبب ربما ور 

انميحى حدوى. بلا ولكن مرأب، غي المارة ايواء الى يودي طريقا اعتره 
وجدتهالزراعة• وزارة حقيبة لم وتالجيش ترك ند كان الذي دايان قصدن 

الجرارتلك مجن واحدة بمعالجة منشغلا منرله، خالف الأثرية، حديقته في 
الوحيدةبمينه ورمقني رأسه رغ سمعني ان وبعد ئها* ُغرما كان التي القديمة 

•هنا مءت للخروج امامجك سل لا اريالن»، و ت صره فقد من بصوت قال ثم 
ء.تخرج يتركونك فقط حينئد ما. ازمة نمتفلر ان عليك 

المشاةمعهد في طبقتر ممكن. نحوه افضل على وقتي س اذا استفدت 
احتياطيلواء قائد عينت كيلك الظليين. عتل المستخدمة التدريب طرق كل 
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المدرعات.سهد في تجلت الحقبة نالك وفي بكثافة, ادريه كننج للمشاة 
ايب•تل في المرية اورنلم جامعة فرع في الحقوق ادرس كن المساء وفي 

حضوراتتضمن كانت الزراعة كلية لكن الزراعية، الهندصة افضل كنت 
فانذاتها حد في تتهويتي لا الحقوق دراسة كانت واذا للدروس. مستمرا 

علىاحيرا حصلت )وفد يحرني. كان القابل، في الدصتوري، الحق 
(.١٩٦٦العام في اجازتي 

أعمايلا با'ني إنطاع لكي مبكان ولكن كيرأ، ثغلني كان ذلك كل 
فيهالعبن، التي الوات عن حدأ عرتفعة قالية ادفع اني لي وبدا كفاية. 

كنكالوضع هدا م• انزعاحي رغم وعلى النشاحل. صديد دورا 
يحقلا انه — الأوليين المين ربما ار الأولى المنة خلال اقله — ايفا اعي 

لهاتيحت، التي -ة العا-ياربالقرص مثلي يتثاهم، ان يستطيع فن اصكو. ان لي 
كنت،لذا ؟ الحقوق وكلية والشاة درعان والالفلليين ملاح تهلال وبخجرة 

منه.الخروج الى صاعيا ا( نفيي )ا على اصبر 

احدففي ; احيرأ لي ّنهصت الفرصة ان اعتقدت  ١٩٦٢ربيع في 
تصورازفي وكان اهال. تعمليات م نرثميمر وحليقة ت، ًللبلنقلي الدورية 

لأءإهمرة الحال م علي لقثرح طلي رض وند حينذاك، الأركان رص 
تدالا-باوات كانت الأثناء ؛JLij sنمي ُدرع* لواء على اصررت اكني ُولل* 
الحصولاريد وكنت العسكرية عفيدتنا م راجحت كعناصر ذاتها تفرض بدأت 

رضتسرر لي يشرحها لم ولأسباب المجال• هذا في قصوى خبرة على 
انياما على جهته مجن ينتظر ور تفيما ماكنا، اذا نفي فوجدت حللبي, 

ال3لاذ،,نهاية في بعرضه صاتننع 

اممبمهاكل المشاكل هده كل فقدت المنة تللئ، ص إ مايو ز ايار ٢ في 
غورابني معي مصهلحبا المزل الى مناحرأ عدت اليوم هدا ففي واحدة. دفعة 

هبوطوعند الحضانة. صن، في رفاقه عع العسكرية لماعدما بها قام يارة زص 
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دائماعادت قد غالي تكون السامة هذه مثل نفي : بي بمد الملق بدأ الظلام 
اررقليم.غي الصحة وزارة في المي التحليل لمجساعدات كمفتشة عملها من 

الخبرلي يعلن هود ُردي جارى جاء لها حدث اه عماذا اءل اتكنت وفيما 
سيارتهاتقود وهي سير حادث في غالي قتلت ذاته اليوم صاح في • المغجع 

صمعنا شحناها التي ( اليمين الى المقود ذات ) المغيرة الاومحتن 
الحياة.فارفت حيث المنفى الي فقلت مباشرة، صدمة شاحنة صدمتها فقد 

النبااعلن كيم، الخامى. ربيعه في وهو غور ٌع وحيدا الأن اصبحل 
فيلها نباله ريش بها يتق كان ! ؛والدته التعلق شديد ة، الخامفي لصي 

اجابنيجرى بما لأخيره شجاعتي كل احيرا استجمعت وعندما ثيء. كز 
حياتهانظم ؤ وكيفسا(. لختركم كانت ما فماما اصدنلث،، لا لا، و اهلة ببغور 

لقد؟ مأساته ص فانتزعه معه انطلاقتي استعيد وكيف ؟ كهذه ظروف في 
حلوالقمما له اقرأ كنت ه. نفعلى ومنغلقا جدأ هائنا فجأة غور اصبح 

وماحدث عما واحدثه له لأشرح نراءت؛أن بين الراحة من تقيدا مصاعات، 
ِِىالالمكان، مءنر يعود ان حلالها انتفلره ال، ^٠, كان مضنية ماعات يعنيه• 
امه.موت مند اليه لجأ اليتم، 

لاختياروانه خهلوة. بعل خطوة ببهدء، الصدمة مءت غور تعافى الوقت. مر 
بلغحزنه ات، لو كما ذاته. الى ويعود توازنه فشيثا شيئا يستعيد اثاهده ان، رالم 

غورأحيها التي المغرى غالي سميقة ليلي، وكانت هنالث•. ليتحطم قرارته 
بهوانتهى اليه. حاجة في كان *ا تماما وهذا كأم. وتخدمه لتلازمه تأتي دانا، 
ولاّالتي البعيدة الفلرة ح يالتدر واختفت، فقده. الذتم، الوزن استعادة الى الأمر 

المأساة.نيا كان كما وي الالولد جديد من امحبح يوم وذات اقلقتني. 



ازبميفاصل 

قانيين الأعصاب لحرب حدا يضع ان الأنا، تلك في غوريون قرر 
مهمة.مدرعة وحدة رأس على يعتنني حتى ور تلدى فتدخل ويم، الأركان 

كانأنه الأ احتاطا لوا، كان أنه ومع لواء. مائة الي وأوكل نمرر نل 
يهمتي.كان وحده وهذا دبابات، نماثل عع مدرعا، 

أنوقل الأركان. في ور تكان راين اسحق حل  ١٩٦٣نهاية في 
ماطريقه يجد ان رابثن من غوريون بن طلب اكنميد حير التمتن هذا يدخل 

راسنمنم السكرية. مهتي في التقدم لي ضح حتى ٠ الراد ٠ س بمي 
إمرةنحت انداك كان الخي المكرية الشال لنطفة العامة المادة في اذا 

المنصبهدا راين علي عرض وءنل.ما الشرص. يوفيه ابراهام القديم صديقي 
أملكل عن أتخلى أن علي كان •' يخدعني الأ يجب التعيين هدا ان افهمني 

رتبةالى أرقى أن في أو المكرية، الشال مطنة امرة ما يوما أسلم أن في 
اصعىكنت ما وطا حياتي، م ممصلأ كان التعيين هدا ءن (. جنرال ) لواء 
اله.

النزل.الى المودة َ. نوعا الي بة بالمالشال لمنطقة الخامة القيادة كان 
معرفةاذأ اعرف كنت استخبارات. وضابط صرية. كفاني فيها خدمت ففد 

اصتقبالأيوفيه ابراهام واسقبلني ومشاكلها. وطوبوغرافها الأرض طيعة جيدة 
لكنناغوريرن. بن تدخل بعد حتى مرافقته، يملي أن عليه كان ودودا. حارا 



لمدكماهم. حكا أنما يعرف يونيه وكان الماضي ني صوية عمانا ثد كا 
مجهته، س كل صوبة، وخدمتا لواثه، ني للاسطلاع ثابا ضابطا عرفني 

بعد،ما في ملاح كمربمي نملاقى ان علما وكان . ١٩٠٦عام ساء حلة ا'طء 
المنة.الأيام حرب خلال 

مشاكلثلاث تجابه الشمال في العامة القيادة كانت ، ١٩٦٤العام بداية في 
فدتكءن لم ا؛إلينية الفالالتحرير متفلمة أن وعع لبنان. مثكلة منها كبرى، 
وشكعلى بيروت وكاث شبكاتها، تقليم بدأت فإنها العلن الى بعد ْله;ّت 

متحدةتزال لا اللبنانية الحكومة كانت للارهاب. مهما مركرا تمبح أن 
المقلماتتغلغل مقاومة عن عاحزة وبالتالي ضعيفة دائما كانت لكنها انداك، 

تطرفا.الأكثر الفلينية الأرuبية 

الجيشلمواقع المورية. الأ>،ءرائياوة بالحدود نمعلق الثانية المكلة وكان 
الحولةسهل كل على يعلر تالجولان هضة فوق بقوة المحمنة رري ال

كانت.ة العمالالحدود وهده دنية. الوالتجمعان والقرى بالكيبرتزان الميء 
عشراتمشكلة رمزاحية، ملتوية تعرجان في القمل خط حانبي الى نجه 

مساحتهتجاوز لا بعضها وء2لاإبانا م خضا موضوع كانت التي الجيوب 
٣••اوي يالأر ) آرات بضعة  كانتكلها انما اكبر، كانت وغيرها (، *١

هدءكل يحرثوا ان حيتهم • ٢٠يحاولون الامرائيليون كان بالعثران. تعد 
فكانذلك، من منعهم على العزم عاقدي كانوا الموريتن أن غم الفدادين، 

لاصالحتهمتقريثا يوميا هدفا والكيبوتزان، القرى وكيلك والعمال، المزارعون 
آ.الهاون ) المورتر ولخ١ذع الأوتوماتيكية 

بالأراطيب٠اهلالمها تتشبث اسرائيل كانت المستمّر التنكيد هدا رغم على 
الزروعةالقليلة الأرض تطع نظرنا في يتخملى الصراع فرهان عليها. الخنارع 

انتماما مقتنعة الامراثيليبن مءث الكبرى الأكثرية كانت الحقبة تللئ، ففي • هدْ 
•٢٠يتما متشدد موقف اتخاذ هو الع١ديث جيرانما بين لبقانتا الأول الشرط 
ظروفوفي ابادتا. على انموا اإن-ين لأولئك ارصنا محن نم عن حتى التنازل 
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الىغاصانة امراتيل. يي للجعح حاصل تحصل انماد عدا كان كهذه 
الاثشاكاتهذه عن دائما اكاجمّت المشرية والحائر الجدية المخاؤلر 

وزرهاهناك كان المورتر مواقع او الأوتوماتيكية بالأمحلحة اليومية والمناوشات 
البلاد.انماد على الثقل 

نالقمةالأردن. ُياْ كحول الربي المشروع كانت المشكلات تلك ئالثت 
اتخذت ١٩٦٤آ يناير ) ال؛اتي كانون  ١٣في القاهرة في المعقدة العربية 

ومّا__ وبانياس الحاصباني نهري مٍاْ تحول أن شانها محن قناة بحفر قرارا 
نهروالى لاّرائياي المجاورة الأراضي الى — للأردن مهمة روافد ثلاثة من اثنان 

اننثتالتي ها نفالقمة وهي ر الهاشمية. الأردنبة الملكة في اليرموك 
حرينالتي المقلمة حرية كنت ومها ملمة الملالتحرير منفلمة حلالها 

(•امرانز دولة ندمتر لها *دفا 

مبدئيامعنى حمومحا تحمل ومحوريا اسراثز بين الحدود مشاكل كانت اذا 
موت.أو حياة سالة مالمهال، في الما، بالمسة كان الأردن مياء تحول فان 

نميرنما باصتتناء المياه في مزمنا نقما يكابد حاف، مناخ ذو بلد فامرائز 
فياوياْ موارد اهم صكز الهملولأت هده الى يالإضافة الشتاء. في للاطار 
الهاامتداد على وينابيع مختلفة مياه ومجاري الأردن نهر من امحرائيل 

وقياوالمامره. اليهودية حتى المهل هدا تحت ممتدة حوفئة ومناه الماحالي 
المشروعوكان اّءا من امرائيل حاجات ثالث يوفر الأردن نهر كان ١ ٩ ٦ 

•النهر وب مجنجيريا يهدد الأردن محياه لتحويإ العربي 

أعمالتقدم هولة بنراقب ان نطع نكنا الحدود امتداد على مجوانما من 
والتراكتوراتوالحماران الجرانات الخطقة الى امحقيمت فلقد التحول. 
اززن،الثقيلة الماحنات مئات عن نملا والكاّحات، الميكانيكية والرفوش 

عقفا،انابيب انشاء المشروع ويلحظ وءاو(ّ ُدم على يجري العمل وكان 
•المول ومجاري الوديان تجتاز وتناحلر ونوات ، ميمونان ر ضخمة 

٢١٣



مصممونالعرب والعمال المهدسمن ان بوضوح تدل الأعمال وتيرة وكانت 
السنةتلك خريف نهاية وفي ممكن• ونت امرع م المشروع تحقض على 

أعمالوكانت نل• س تشهده لم جفانا نشكو الامراتلة الأرض كانت 
ارمامتداد وعلى الغبار• من حقيقية عواصف تثبر الورشة في والردم الحفر 

ارحنهكاث واحل مرتفع باصتثناء الهواء، يملأ واغبر امرئ ذرور كان الأعمال 
داكتانٍحمراء غ؛وما تكون الصلصالة 

متابمنحن بعضنا، كثيرا تحزن، كانت حمرا، تل المسماة التلة ه هن• 
طوبوغرانيةان الأ ذاتها حد م الأهمية عديمة أنها ومع ب،. كثءث الأعمال 
تمرأن الماء لقناة مفدرأ وكان كبيرة. أهمية عليها تضفي كاث الوعرة المكان 
هذهكون الى حزننا ويعزك، لها. الملاحقة نياس ١١وتلة حمرا تل ص بالتمام 

حربربعي الحدود. م الامراثيلية الجهة م نل من كلها كاث التلة 
الأتخدم نان بالتالي يمكن فلا السلاح منزوعة م-هلقة اعلمتح الاستقلال 

داخلايكن لم ولأنه اهمية، المكان احد يعر لم الحين ذللته في ما-نية. لغايايت، 
الإمرائيليالدفاع جيش فيه ركز مدة وبعل• اهمل• قفل- مشروع، اي صلب ني 

١٩٥١العام في اسروا السوريين لكن للمراقبة. صغيرا مركزا ( امال ن) 
الأعمالنتاع كنا لل.للث، مكانهم. ليحلوا المركز في كانوا الذين القلائل الجنود 
ناتهمالسوريون حفر لعا بانياس تلة وجود لولا انه صنا نفر م نائلين بحزن 

الىيبرو محا على يودي ند وما جار ْو ما تدارلث• ومعنا في كان وانه نط 
نجأهملناه بما الطالبة اوان فان، ولكن النطاثح. واسعة مسلحة مجابهة 
أنفسنا.

غيالحاصباني ؛ تمّب؛ة ارض في يجريان الثلاثة الأردن روافد مءن اثنان كان 
كلياعليه إسيءلر كنا الذي دان نهر هو والثالث، موريا. في وبانياس ~نان، 

السوريون.حولها ينازعنا كان التي منابعه بعضن باستثناء 

ومننزاع. موضوع المناع هذه على سيادتها تصبح الأ يتعين كان أنه على 
الرائعةالمنطقة هالْ شكل في يط يتغيير احدامن، من بل- لا كان ذللغ أجل 



علىالجوقة المابجع تقم هنا التوراتة. الأزمنة م دان مط ضلنها كان الخي 
السوريونوكان دان. نهر ولادة الى ينم كسرا حوضا لتشكل الأرض مملح 

حقحول حيال اي تجنب أحل ومن للحوض، بعدأ الأكثر بالضفة يهنالبون 
الحوضحجم نخفمرئ ان وباكالي الضفة هذْ نردم ان نررنا المياه ملكية 

متازع.بلا حدودنا داخل ليمبح 

دباباتهممن يتابعون كانوا الذين الورين أنفلار أمام الردم أعمال اذأ، بدأنا 
اباد الامماو ا زر. ام تشرس س م رلكن ص ءِمح كل 

ولدما الأّرائيلى، الرد لهم وانبرى وثاحناتنا. جرافاتنا بالمدنمت قاصفيآن 
أنهدهشتنا اواأ . اشآ و هع ٠ ُانكة، ت4 الأ* الاماحة ٠ ن الدا« ٠ يالمدسة شقا او 

الاطلاق،ض نمالخا يكن لم 

بالنيرانمجيئا لتجابه العما عاودنأ الجاري، الشهر من ٣ في يوٌين، بمد 
اّرامالكان الى ارساب نلقد اتدادأ. أفضل كنا الرة هده افورية. 

اررماية دنة نومرن الم الجديدة التقنيات على الدبابات رماة ليعللع تال 
وهكذا(. عادة كيلوٌترين الدبابة رماية مدى كان ) كيلومترا عثر احد مدى 

أكثربرشمات نورا حوبهوا حتى انما تجهيز على نيرانهم السوريون نتح ان ما 
اّتهدزفعندما الزاع. اتسع ما وسرعان النهر. اول رشقات من بكثير فعالية 

مطارداناندحلتح الهر، لمتابع المباشر الجرار في دان، كتبوتز نصم. وريون ال
ء.ار ينالعنف تصاعد وبدا جوية. معركة مسببة الج4ية 

فيتقصف دباباتنا كانت لكفس. مجالأ لهم نترك لم اللحظة تلك مد 
الأمرنهاية غي اضطروا أنهم حتى المدى، بعيدة برمايان ورشاتهم انتظام 

دفاعحالة في كا وطبعا التحويل. أعمال وإيقاف الثميلة معداتهم احلأء الى 
يعللم ردنا: وراء يكمن كان أحر مهما يجا لكن الغس. ص مشروع 

المياه.تحويل أعمال لواقع ِدي موقف في ترضخ ان امراثيل وسع في 
جبالولا التدخل اسرانيل حكومة تررت متى أفول أن استطاعتي في يكون لا ند 

اولفي ورى الالهجوم ان أكيد هر فما القابل، وفي لتدحابا. الرسمي 
٢١٥



حنقالى تهدف العملمات من  iUJالاثارة اعطى ( نوفجر ) الثاني تثرين 
(يوم ) حزيران ٥ تاريخ بمر وعادة الأولى• اطواره غي اإ٠رني الشروع 

مذهكانت الواقع في ولكن رممتا. الأمر م مكيا اكز. الأيام حرب ابتداء 
منعالاسراثيلية الحكومة قررت يوم اي ونصف، صنتين تل بدأت تل الحرب 
علىتعر ومصات توتر نشأ اليوم بدالث. فايتداء بالمرة. الأردن مياه تحول 
رُزمتفجر التي الشرارة الأ يس ولم السورية. الامراثيلة الح.دود امتداد 

السّوذاتي.الاتحاد بها تكفل الثرارة وءاو0 البارود. 

الصداقةتحولت تثّثا ونخا لنور، ام مقام تقوم لتلي كانت غالي وفاة مند 
بماادى لأنه حياتي مجرى حال-ريا غير عميق حب الى بيننا تربط كانت التي 

غادرناالشمال لمنطقة العامة المائة في تعييني وبعل الزواج• الى أحيرا 
اللجفةفي شقة امتاجرنا حث امراتز، في موناف اندم امالأل، الى وسائلأ 
١الوحدة في اللاح في احي اميث، زيمليه بمالكه كان بت عءن الأولى  ٠ ١

المخابراتر الوصال لصالح الأن بممل اصبح الذي الظاليين، وحدة ثم 
وانا،وم غور الثلاثة، نحن تغليا الجمال الراتحة القرين هده في الأّراتيلبة(. 

اغطس() آب وفي غالي. وفاة عن المانئان للخدمة الأخيرة الآ'1ر على 
السما،الى نقالنا يقفل متين طفل وهو امرئ، ابننا بولاية الخاتلة دائرة توسعت 
٠الأقل على ميعة ٠ عديدين، اولاد ^ن الأول يكون ان نأمل وكنا المابعة. 

ليلي•فول حل• على 

يبدوكان ؟ الجديد منزل مع غور بكيف كيف ; قلقين ايضا كنا لكننا 
فييقول محن ا دانصمعت ولقد الريف. الى المديتة مجن انتقالما بعد مهموما 
اذاعما ماءل وكنت المدينة، اولاد عالي متفوقون الريف اولاد ان عاللتي 

انلبثت محا لكي نامالأل. في اترابه بين الاندماج محءن "ّ؛تمكث غور كان 
فيغرست فل. عاتلتي وان الصحة من لها اصامحن لا مخاوفي ان تيقنت 
فيمشكلة بلا واندمج له اصدقاء غور اتخذ ما سرعان اذ مسبقة فكرة 

الوشاف.



تيء.كل فوق يالجياد •غرما كان لكنه ائكاله. بكل الريف يحب كان 
;مارة مفاجاة التاسع مولده عيد م اليه نقدم بان وانا، ليلي يكرنا، وليلك 
محيه، نفالنوم وفي رائعة. فرّا تامة برية نابتعنا وحده. له يكون حمانأ 
حداهكان عاد وعندما محا. بدريعة الهري، الى ارسلته المدرسة، من عودته 

;فاحت ٠. الهرمحب في حصان يوحد ا ت نائلا وصرخ الانفعال. هن محمران 
'>•لك وهي >_ هي ذلك• اعرف  ٠١

كلفي فلهرها على يتجول كان اليوم- ذلك محني نط فرمه غور يغادر لم 
صفاتعليه بانت ذلك نل المنهكة. حجايا كل ويروي تقريبا والبساتين الحقول 

رفاقه.كل من محبوبا صفه، تلامذة افضل من كان نائي؛ 

ناهالألفي مزرعة على الحصول في فكرنا أنما حتى رائعة. حقبة كاث 
تعهلينيكان جديد، محن انمنفها التي هذه، الحقول قرائحه نهائيا. فيها نقر ن

١^^اء والمالرحال ملأء مع ريفي، ومط في العيس في عنيفة رغبة 
أعمافي،عمق ع.' صادرة دعوة تلك. كانت جبينهم. بعرق، خبزهم يكبون 

كثيرأأحب كنن، الحياة. هذه الى اشتاق واليوم الأن. الى ّععتها فد أكآن ولم 
مشاغلي.كثرة بت، بنادرة وهي ناهالأل، في اقضيها التي المهاعات 

الشمالقيادة في حياتي في ه نفالثيء افول ان وسم م بكون دن 
العمادمكانه ليحل يوفيه ابراهام تفاعال تعيين على عام مرور فبعد العامة. 

الأركانرئيس رتبة الى بعد محا في صيرقى الدي، اليعازر داف. ( لجنرال ا )
صراعاتحلالها ح أعرفّلم ة معيل. حقبة الي بة يالميوفيه عهد كان العامة. 

يتحيرثقة. مشعا المواهبح، متعدد قويا، رجلا كان يوفيه فابراهام ودماش. 
الأكنامح،ذثتم، مرن ابناء ثلاثة انجبت يبنيال، موشامح، من عريقة ريفية عاثلة من 

والدماش؛بالحسد يتاثر يك،ن لم عتبة- منديانة في رئيسية كغصون العريضة 
تاليعازر دافيد ع عفت، على راما تغيرت الأمور لكن اؤلة. ببكل يجهلها 
المشككة.والغلنون الماكرة والحيل الحصرية الاجراءان بقوة عاين 
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هذاعن الهرب الى ملحة بحاجة  ١٩٦٤العام نهاية م احت وهكذا 
معافريقيا الى الفر فرصت ايضا لي واتيحت مدفوعة, غير عهلله فهللت الجو، 

فيالوحلنية نتزهات والالهلبيعية للمحميات مديرا عين الذي، يوفيه ابراهام 
ا-رائل-

ءلأنا0نمنى امراتيل وكانت ١^^. بالأمر الأيام تلك في نمر اليكن لم 
وقوامها٠ اادائرية الامتراتيجية ا اة ممياسة امحتار في افريقيا، مع جدا وثيقة 

المحيط.العريي الدار خارج الجليان مع نوع كل من وروابمل اتصالات تطوير 
عادواقد المصريون وكان يفيقا. تحضيرا يتطلب البلدان هده الى فر اللكن 

منيكن لم ذلك، عن فضلا فوفها. التحليق المستطاع في يعد فلم ساء الى 
العربيةللبلدان الجوية المجالات في تمر لا جرية طريق ايجاد اليسير 

المجاورة,

مقللاتمحنلة اوغندا في انتيبي الى متجهة عسكرية نقل طائرة محن اسنفدنا 
القديمة،العكرية قاعدتي نوف، تل من الهنانرة اقلعن المحلية. للامعراصات 

الأرضفوق كبيرة برعة طرنا اء المسعند ايلأت. فوق مارة جنوبا واتجهت 
ماالابتعاد بفمي وذلك رأس، ثكل على الأحمر البحر في الداحلة المودية 

محطةللممريين كان حيث للخليج، المقابلة الضفة في الشيخ شرم عن ^^ ٠١
كنتود الالمرئية العربية الملكة جبال فوق الهتاترة صارت وعدما رادار. 

١اشهوة من فجانا ارشف القبطان مقصورة في  ارانبكن وفيما حنة,  ١١
اللحفلةوفي الماذج. الكبرياء س .ء بمو فجأة شعرت امامنا ببهوء الصاعد القمر 
كماومعزولة صغيرة امرانيل ليت، نيء كل بعد : نقم في قلن، عنها 

الجبالتبخرت اعداتها. اراضي فرق ليلا يعملون كانوا فرعاياها البعض^, يتصور 
الالذي جدة محرفا أنوار مشاهدة محاولين الأحمر البحر فرق وطرنا الليل في 
يسارنا.الى بكون أن بد 

فييمطرنا كان الحبشة. بلاد في مموع في المجر عد الطائرة حملت 
محلقيآنجديد مءت انطلقن' الوقود. حزانان لملء امرائيلي فريق المدينة ُهلار 
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حسن،ابابا ايئس الأموية ااعاصمة تزنر التي اميرة جال فوق لم عالي في 
اصهلرتاالكثة الحدود فربح جنوبا. نتجه أن نل وقودأ وتزودنا حطْلنا 
كثيفة؛ءاباُت، تتخللها ملتفة العال نوق •مخفض علو على الهلران الى عاصفة 
فداكن ولم الأشجار؛ رووس نلس أننا نخال كنا الأرض ُن فربنا ولشدة 

تحن،تتتارع الشامعة الخضر فالماحاين، اثلا. مشخا حياتي ني نا*دُن، 
وكنت،الأرض. لداء بح تجيتكاننؤ لو كما تقفز كاننح التي تماما الطاترة 

•شء اي روية عز انوت لا حتى احرى الى نافذة همن بدوري اقفز 

طريقناواكملنا هموروتو يدعى مكان فرف الاوغندي الجوي المجال دخلنا 
فياليل منابع س البلاد نرود وبدأنا بتصرفتا صيارة وصعن، محناك انتبم. نحو 

موتنيفحبثلألاهمت، مرورا الرائعة، الْلبيعية الحميات حتى فكتوريا بحثرة 
ُء•نا انفوحدنا ياحية الللرحلأت كرت ايام عدة وبعد جورج• وبحيرة 

مرتبطةحدا اسامية المدينة هده فوقه. طرنا الدي المكان موروتو، في جديد 
وقتفي بريطانيا فكرت اكرن بداية ففي، ت المهيونية بتاريخ عجيب نحو على 

—اليهودي اسب كوطن هرتزل تيودور على المنطقة مدْ تحرض ان في ما 
آطاكّالمهيونمة الحركة عند تامدأ الحفل لحسن نلاق لم فكرة وهي 

الصّفني نقّف وانا، يوفيه انفّنا، وحدنا مررونو في بالعل١ن للتزود 
كلهمكانوا كاراموجر- قبيلة ص الوطن؛ين، ص فريق ثّط صغر، دكان امام 

كانواالحقوك. حول حزام على الما، رداء اقتصر فيما كليا الرجال — عراة 
.الأرص على المكاثرة الحشرات لع ليتجبوا ًانبرة مقاعد فرق ون يجل
منها.مر• تحن لم رونو  ٠٢٠فان اوغندا في جدا جميلة اشياء شاهدنا كا اذا 

يكونأن يمك,ب كان المكان ا هاو ان التفأكير لمجرد ارتعشنا وانا وابراهام 
امرانل•■همّح البدل 

بحبرة; الألبابح يامر ْلبيعي مشهد طالعنا حيث، كينيا، الؤئ اوغندا غادرنا 
الرخويانمجن متان التي الوردية المحام طيور من آلاف موطن ناكورو، 
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سنانهاالأنيقة الطيور فهذه الضحالة. البحيرة مياه م المنونة والقشريات 
انقطاع.بلا تحرك وبيضاء وردية غيمة بانها انطباعا تعطي الطويلة، وأء.اةها 

والمرصعةالأحضرار الشديدة كنيا مرتفعات بريطانيا في باقامم ذكرتم 
ارانينا لكنا الأتاري. العهد ط اJريطاني الطراز على بمزارع وهناك هنا 

مهالزور تانزانيا الى صفرتا تابعنا لدا الرئة؛ الخاطق شيء كل نل لري ازيما 
هيالدبة نمرونغ-ورو وُحمية نمرونمرو• بركان وفدهي ابرميلي 
الياءس نحمى لا الخم بقشاُها افريقيا، م ُثيلاتها بين الأجل 

الووقطعان الوحشية، وحميرها الأمح١قا الطويلة وغزلانها ٠، الإيمٍالأ ٠ و 
الخشن.القامي الوبر ذات اّء وحواميس اّء، وغزلان (، الوحش مر ب ر

الأمرد ١٠١رزقها. ار عى نلزات ءاوْ الأعشاب اكلة بين احيانا وتشاهد 
منهاوتاكل بمهابة لتممدم ة المريقمل تان فتتفلر المكية لامحنيازاتها الواعية 

٠.الأتن حعة )) 

متهلقةفي البرية. الحيوانات الأ نرى لا اياما وظللنا جنوبا سمرنا تابعنا 
مننوع في سابحا الأبيض، بمعهلفه يوفيه، ابراهام بدا وكيليمانجارو موثي 

للاحفلتتياننثباها يعر لم أنه لدرحة امرنه التي اللجيعتة عبادته لمرط الأوخط.اف 
بع1نءايضا صادفنؤ آن نناء حماكون لن أنني والجد الُز.ح بين له قلت عندما 

...

المنزهاتاكم تافو، في كثوقز كينا الى عدنا انجارو الكيليبعد 
أناغير عانلية. أو مياحية فنادق في الليل الزوار يممي العادة في الازيقية. 

كوحااساحرنا حيت 'اقو في الفرصة  LJفاعهليت الدغل في البقاء على نصر 
البهائمورود فرمة انطرنا معلبا طعاما نناولما ان وبعد ماء. مواّد قرب 

الشرب.

والو٠ الايميالأ ه قطعان داكن احءّر شفق فوق الشص غياب عند وصلت 
بغهلرمةنقفز البرية الخنازير وكان بحصية. الناهقة الوحشية والحمير والفلباء 
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علكّة،بخطوات تقترب هزرية عائلة كانت مما الغدير، صفة عن اثترابها لدى 
عنيت.ونل تماما، •ندهلين مصعوقين الاثض نحن كنا الوراد. محاثر •تجائة 
جزءأكنا الذي المشهد هذا وصن، الكلمات ستهيع وهل لساقا. الدهشة 

أندون من الليلة تلك ونمنا الكوخ، لحولنا بعد حتى صامتين وظللنا ؟ منه 
كلمة.نتبادل 

غرب،صجيح انتباهنا لفت عندما يارتا بللرحيل نتعي كا لمباح ام 
الطريقغادرنا العربة. من بحيدأ ليس الدغل م هائجة كركدنات ثلاثة واذا 

آمنمكان ني المقام بنا تقر اّان وبعد فضلى. مرانية نقطة عن للبحث 
مبالية.غير اليهما تنظر كركدن انثى حول يتخاصمان ذكرين شاهدنا 

الذكرمع الدغإي ني الأنثى واحتمت الجبابرة صراع انتهى دثاثق ءدْ وبعل 
متثاقلااتجه برهة وبعد هائجا، خائبا مكانه فقلل المغلوب غريمه اما الغالب. 
التافذةمن ه برأّيهلل ابراهام كان فيما وانهاالقت| حالا المحرك ادرت نحونا. 
j^-'u  تلاحقنا.لا البهيمة ان

فتنةان غير الحبثة. الى الحدود لجتاز نيروبي نحر واتجهنا افو تغادرنا 
الغرس وبدلأ برنامجنا، تعديل الى اصعلرتتا الصومالية الحدود قرب قبلية 

فيسفرنا. برنامح من تبقى ما رتبنا حيث ابابا ايبس الى العلائرة ركبنا بالسيارة 
تلعباّرائيل وكان معللقا امحبراطورأ يزال لا محيلامي هيلأ كان العهد ذلك 
عدد'ابع الذي الحبشي الجير يدربون ضباطنا البلاد. في به يتهان لا دورأ 
ايضاالزراعيون حراونا وكان امراتيل. في تدريهم ضاطه كار من كير 

المعمارسنا مهندمونكان فيما الوطنيين، الفلاحين مع مباشرة يعملون 
البلاد.انماء في اهمون ي؛والصناعيين 

الزراعي.أو التقني التعاون مجرد تتخهلى البلدن بين العلاقات كانت 
انمهميعتبرون و، يهوذا اّدا و ب يلقب ّيلامي هيلأ ان فالمعروف 
جميعهمكانوا ِءهم احاديثنا وفي سبا. وملكة ان لي'الملكب من متحيرين 
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نهذاوالغلاحض. اكب عامة الى الطغين محن (، السلالة ا هذه الى يلمحون 
الوطم.وجدانهم م بعض مترسخ الممليد 

لمرةهي مرهفة انانة من غريب مزيح : لهويهم احرى خاصة علانة لمة 
توازنم يعايشان للحسثة الوجهان هذان اصل. توحش ومن عريقة مدنية 
الىيوم ذات دعنا المثال، سيل على حلن،. حشا لأعينا بدا كما مقلق، 
الرجالوكان فخمة. الحفلة كان الجديدة. الحبشة جال ملكة وواج 

وث»ارباتانة يحركون ا'اس هزلأء كل وكان أخاذ. بجمال يحمون اء والمس
وطابلذ بما الملينة المادبة مواك فوق، ولكن قديم. تقليد الى ظاهرا يعزوان 
منهناةكتماثيل فبدت الأبيض، الكتاب مآن باكياءس محلفة صخمة اجام علقن، 

هذهتكون ان يمكن عما فكرة اي عدي يكن لم الأفتاح. حفلة نبل 
الغشاواتبغتة الأنذال سحّيه العلعام، غرفة المدعوون دخل ومحيا الأجسام. 

مرتكا ودعي حدثا، حة مذبم لثيران ضخمة شقق عن كاشفيآن انكتانية 
لحم.نطع مءن تطيبه يط اقتطاع الى اميومح، 

كيرن،امحمرة، غوندار، هرار، ت بالزيارة جديرة عديدة موام الحبشة تقدم 
الطليانغزو اظء في طفولتي في نرأنها ا لفرط اذكرئ ازال لا اسماء وهما 

،١٩٤١عام المودان البريطانيون دخل محيا ذلأث، وبعد ، ١٩١٠٦عام للحبثة 
الثانية.العالية الحرب في الأول انتصارهم 

المالواحتنا الوعرة. الحبشة ّلار في الواقعة غوندار ار اولأ اتجها 
وقممحلوة سفوح ض يمتثل حادة، منعطفات ذي ترج صثئ، طر؛ي، همر 

الطريقهذه اريخ ويروتما الأنفاس. تقّْلح عميقة وديان على ثقائ يشرف 
العمالآلاف قصة اللأي في الطليان يائ التي الطرقات ص وامثالها 

الخطرةالطريق هذه على اليارة أقود كنت وماتوا■ المهاوتما في صفطوا الد-ين 
المقود.على قبضهما لمجرد تعرقان ويداي 

كلهمالقامة. الطويلي الفلاحين آلاف القاصية المرتفعات هذه على قابلما 
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نحوبترون لكنهم طويلة، عمي الى ويمدون وأثوابا، سراويل يرتدون لكنوا 
القرىولت ؟ القاحلة المطغة هذه م ذاهون هم اي^ الى محدد. هدف 

صالمرء يفتش عبثا حث ة الّالبأكواحها المشهد، من كابة اقل والملدات 
مناطقني كا ايطالي -اثم اتل عن حتى او القديمة اس للمدنا ما اثر 

احرى.

بترعامنا اهتاثاروا غوندار في الأصلين المواطنين اوكلن، ■صض لكن 
ذاتلكان تتذسض الأميرية، نمها، ولغتهم يهود. إنهم يقولون : خاص 

فيا( نعبا » تعني  ٢١بادئها ان إذ ها، نفامهرية كلمة منها — عبراني وقع 
يعيثونالذين الطرق، قطاع على ويطلق ٠■ جبلا ٠ تعني هار و العبرية، اللغة 

ومعناهاالعبرية نيميت، بكلمة يذكر الذي نيفتا اسم الجبال، هن.ه في فسادا 
الىنظرا سبيلا، ذللتؤ الى امتهلعنا ما بقدر اليهم، التحدهمت، حاولنا ٠. نبيلة را 

كثيراناثرو١ ث فوجثوا يهود اننا علوا وعندما معهم. التخامحلمح في الكبيرة انمعوباهمتح 
لكشنحوجهدوا امرنا في كثيرا احتاروا بالحنين. ممجوغ ناثر وهو — —آن في 

ظهرانيس وجردنا ف،كرة اهتمام أثار ما والكر وبينهم. بيننا العلاقات طبيعة 
اليهودي،لكم، الرئيسية الأرومة ص تين الآلاف منذ انح فيهودية نيلة 
بماصيهم.علاقأتهم ويوثقرن اصولهم بذكرى يحتفظون افرادها ظل ذللت، ومع 
انيفلنون لكنوا وهم امراثيل. الى إجلائهم في ٌتوارنأ عدة بمد ماهم-ّثإ ولقد 

اورثليم،الى مبانرة يقودهم قل نهر هو انما ا؟حمر البحر 
تقطعهمتعرج طريق عبر اريتريا، عاصمة اممرة، اتجاه في عوندار غادرنا 

التيالبلاد هذه وفي محتلة. « نريلأين، » قاطرة الضخمة فياُن، تراكورامح، 
ومم■صيارتع، نمنيح يتحايل ان صانق كل على يتعين لكراجات من تخلو تكاد 
الىالفناء يشبه ما في متوقفا الترالكورامحتح هذه احد ادق نم كا أخر الى ونت 

فيه.ما عطا اصلاح على برؤية يعمل ومائقه الطريق، بح جان

فيير فالأن اما ميني، اومتءن سيارة تصرفا في كان وكينيا اوغند.ا في 
وعندظاباباؤ ادم في الامرانلة الفارة واها اعارظ عتيقة، يتل فولخام 

٢٢٣



ابراهامصعد تطرنا. ئامحة الى اشرنا اصلاحه عن وعجزنا عليها ععلل طرأ 
لتوجيهها.غاكن الفولعقود وراء أنا ويميت السائق عقصورة الى 

اشتدادعع ولكن الغق. ني المقعلورة السيارة قيادة السهل من يزال لا كان 
ناجمبغثيان فشعرت احرى، ثم اعة حممرت شاتا. عملا القيادة صارت ة الفلل
واحدتالأ.تغاد علامة الئارية اععلت ذلك وبعد الموت. عائم غاز عن 

امامي.شيثا ارى اعد لم تماما. تطفئ أن قل تدريجا تخف الكاشفة الأضواء 
متعرجاتوتق ار البالى وطورا اليمين الى تارة تععلف الشاحة وكانت 
القودوراء لفاورة حوام كل حشد الى يفطرني كان ما الطريق، 

المنبه،باطلاق الحرج وضم الى يؤتيه نبيه حاؤك الشحنة؟ بقْلر ا الالتصاق ا و 
فيبدوره• تلافى ان لمثا ما ضعيلف ازيز موى اليارة منبه عن يصدر فل 

كالبرميلتتدحرج انها الأن وبدا صرعتها، من تزيد الشاحنة كان الأثناء نلك 
احدالذي للدعر لم ساستلا حتى نواي بكل قاومت مسلطة. نزلة في 

العادموغاز الغثار فيما نواي بكل وصرحنح النافدة زّجاج انزك — ؛نتابني 
وبعديوفيه• رأى ماذا افهم أكن لم احل•• بسمعي لم با• ولكم يغمرانني، 

المحافغلةوجوب، نفي على مجكررأ لقواي، توفيرا الصراخ عن كففت برهة 
آخرالى منعطم، من الموال هدا على المير تابما وهكذا جاني• رباطة على 
وانصبت،الهاوية. انه لي بدا ما شفا على فاكن الفوليرقص القملر كال فيما 
اننفي في قائلا القيادة، على السيطرة فقدان عدم على حٍنلالئ؟ جهودي كل 

الحديدم الضخمة الكتلة هده لكن النهاية. في تتوقم، ان بد لا الشاحنة 
احرى.اثر في ساعة البهيم، الليل قلب غي بقوة ندغ كان 

اصمرةفي الشاحنة توقفت، ولما الفلهر؛ بعد ة الخامفي البر بدأنا كنا 
الماضمرتخي اليارة من حرجن، ليلا. العاشرة بلغت، قد اعة السكان 
صرحتحتى الباب يمتح يوفيه كاد وما حد- انصى الى الأعصاب ثائر منهكا 

والارتباك؟الذهول وجهه على م فارن٠ ؟ ابراهام يا جرى ماذا ٠ ؛ وجهه في 
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ظللتذلأث ومع جدأ. تما كن بخر. انك ف شكرأ اريك، I الثديي. 
٠.الرقاد ارانتجي ّ..ضلآ

وصيحةامّي• نعام امتعيد حى المدق م غرم قي الخالي اليوم أمضيت 
اسمرا؟شمال كيلومتر مائة قرابة بعد على كيرين، دينة زرنا الخالي الترم 

فيالأولى للمرة الحبشة البريطانيون دخل السريانية، الحدود قرب هناك، 
ذهبافي م ارتما بفضل نمخيلها، ان وحاولخا المعركة ميدان نمينا . ١٩٤١

المقبرةلحلنا كيلك الماضية. السنوات في لها وصفا قراءت،ا يعل صور من 
اوجعن نبئ الخي المكرية القابر مئات من واحدة وهي هناك، البريطانية 

منجنود شواهد القبور بين ووجدنا انحطاطها. قبل البريطانية الأمبراطورية 

إلريطانيةالمغاوير وحدة في قاتلوا الدين ا، اصرانيل ارض ا الأّراتيلي اللواء 
فيالأخير بالرقاد يحطوا لم البربميانيين السلاح في احوانهم مثل وهم . ٠١

وطنهم•

نظنكنا امالنا. خيبت الم بتحصيناسما المشهورة هرار لريارّة توجهنا لم 
منظرهاروعة رغم على لكنها اورشليم، بأسوار نذكر اسوارا سنشاس أننا 

عاصما.اسوار من وضخامة ارتفاعا اقل كانت للاهتمام المثيرة ونقيناسما 

تحتها.الراكضة الضباع لمرانبة اليها صعدنا الخاء اتل ولما 

الجديرةالأءاكن اكثر من يمر اليتم، اواش، نهر نزور أن علما بقي 
ليختفيالداناكيل صحراء المائي المجرى هدا يجتاز الحبشة. في يالمشاهدة 

منالكثتر يحتوتم، اواش مياْ يتلع اليتم، المكان ان لما قيل الرمال. في فجاة 
ثدالينابيع هده ان الطريات احدى وتفترض والكبريتية. الحارة المياه ينابيع 

الفجائيالاختفاء نسبب التي نفسها الجيولوجية الظاهرة الى سزى ان يمكن، 
يتنقلونبدو وهم الدناكل، نيلة تقطنها المجاورة الصحراوية والمنهلمة للنهر. 

السياحيجعل ما اوتهم، ونببدائيتهم عرفوا وقد الأبل، مجن يقطعانهم 
خملرة.يعتبرونها الخي المنطقة هلوه زيارة عن يحجمون 
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نيالهوط الى اضطر بريطاني لجار يل بملل يناك الى وصولنا ممل 
الخطببميمها عدية أجمل إن يقول دناكيلي تقلد صمة نذهب الصحراء، 

الممهذا عالي مدية حسنها فوق هذه فرزهما عدو، خصتا عي حيته الى 
انقل الحظ الخص اسر حمي لذلك رالها. الدي الرمع للشرف احانها 
الملة.افراد وترة بعنف ُماصما الأثيوبي الجيش تدخل وند نزقا• بموت 

عنبالعدول اناعا لتطيع تكن لم المحزنة القصص هذه كل ان بجد 
الشائعيالمعى ٠ صياح # ك افريقيا الى ناُن، لم المطاف نهاية ففي مشروعنا. 

نريدكنا الدين والأماكن الشر عن >لفات قرأنا أن لط ص فاقد لكلمة. 
صنيدخل عا وهو — الملالة الخرانهل بالممميل ودرصنا مشاهدتهم، 

نبقىلن اننا نم ذاهبان. نحن اين الى تماما نعرف كنا الفضلة. اهتماماتنا 
نلككانن، اخممار، وفي الحقيقية. الصحراء في قلأو صاعات موى 

فيهانجادل لم اة ثاحا<صوى الصائح من نتقبل ولم مخيفة. لما تبدو المخاوف 
بالاصافةالمجاورة، الئنرى احدي من شاب وهو معنا، مرشد اخل. قبولا هي 
الحبشي.صائقنا الى 

اربعينبعد يزدي ترابيا دربا العام الطريق نترك اواش الى للوصول 
صفي نوعلما كالما وكنا الهر. ف يختفي الذي المكان الى كيلومترا 
قديمةايطالية ببنادق الحين مكلهم كانوا الدناكيل. من اكر اعد.ادأ نمادف 

شعورهميجنعون المتزوجون الرجال الحزام. في معلق مجزين وبخنجر وبرمح 
العزابلكن الحيوانات، وبراز اليابس الوحل مجن مجمنومة ا مجعجونة ٠ بوصاطة 
ذويعاأد وبدا الأحمر. باللون المخضب العمم الكث، بشعرهم عنهم يتميزون 

القطعانحراس صفوف في ملفت نحو على مرتفعا هؤلاء الأحمر الشعر 
يقالحث مشهورة، صاخنة مياه حوض على اختيارنا ووقع الجمال. وسائقي 

كلماوكنا للأستحام. احيانا يجيء كان ه نفميلامي هيلأ الأٌبراطوّر ان 
الىعائق لأ وصلنا احيرا بالوحدق. شعورنا اشتل- الصحراء قلب في توغلنا 
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محارينيضعة وكان لتوقفه. سا اجد لعلهمر الأخرى اعضاثه كل منهجي 
اكتراث.عدم عن شم بمشية السارة نحو يجهون بدأوا نل دناكيل 

علىيظل، وان خائف غر انه بملهر ان كهذا وصع في ننسه يجد ُن على 
مناثارة اي اصدار ايضا ووتجغء1، ه. نفمن وواثقأ جدأ عادتا العكس، 

فيصه للدفاع يتحفز ئيء، وجود الى تشير ان أو متحديا ئظهرء ان شأنها 
الانطباععنّا اععلي ان احاول كنت ١ .. نه ومرغوب ثمين تيء ... المارة 
مختلفتفلق ; المهللوبة اليات العبكل المحرلث. ءهلاء تحّته منشغلا الظرفي 
كانولكن الحمى. من نوع ني هذا كل تركها، إعادة نم فكها القطع، 

الحياة.اليها تعد لم فالمارة : حدوى دون مجن ذللث كل 

يتعذراذ تمرعا يمن كهربائية قطعة : العطل ايجاد الى الأمر بي انتهى 
رعناوتلجلبها. القرية الى احدنا عودة قرار على بسرعة اتفقنا نماليحها. 

فا٠. ما شينا ارتجل ان وصاحاول المائق مع العربة في مابقى I ت وقالت 
منيمنعني لم الدى الأمر المحرلئب، نحص تابعت الدليل مع يتُد• ابراهام كان 
كالجنين.ه نفعلى ويتعلوي الخلفي المقعد الى ينتقل الماثق روية 

مجنواكد — ٌيثا ميكانيكيا لكوني نقم على حفدت وحدي. الأن كنّتج 
وكلالمعارك كل ذاكرتي في اّتعدت الازق،. هذا في بغاوة لتورطي ذللث، 

علىحاربت فل. كن رمحصر. وّوريا الأردن في — حضتها التي الحروب 
أناوها قضيتي. هي قضية احل من دالما ولكن — وجرحت الجمهات كل 
الاجل من حياتي بخران مجازفا المحراء، هده في وحيدا نفي اجل. الأن 

للتصديق.قابل غم الأمر لي وبدا ثيء. 
رأّيفي تصل كانت التي المشرومة الأفكار هده من الرغم على ولكن 

رأمي.في حطة ارسم كن المارة اصلاح على بالعمل اتطاهر وانا 
وبعدالي. الانتباه جدب محاولا المحرك في الثمس غياب حتى ٠ اعمل ّ ٠

احد.يرانا ان دون ُن المارة فنادر ان ونحاول الماثق صآحذ الفللأم هبوط 
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اللل.اناء ني ذس سيفعلون البارة من الأتراب الدناكل نية م كان غاذا 
فجأةخب■ الهرب اوان يحض قلل وبمد انمق، وحل الأصيل ولى وقد 

متنزل السيارات من ثافلة اصراء شاهدت ثم يعيد، من محرك صوت صمعت 
اعملنشاحنات ثلاث كانت لاوقفها. ثمرت |سا دث عدما الترابي. الطريق 

تنعلماذا t : يالانكليزة بي وصرخ الأرض الى رجل ممز بمنف. كوابحها 
؟مسدس معلي هل ؟ ها 

_كلأ.

؟ها تفعل اذا ذأ، ا_ 

I؟ أنت من صارتي. عطلت ن— 

لتإني لهم قلت وعنا.مجا الملاريا. صد يكافحون صحيا فريقا كانوا 
مايصدقون لا كانهم بدا دليلنا مع القرية الى ذهب رفيقي وان وحيدا 

ليسهدا ؟ مماثل ئيء فعل امكنلث كيف ٠ : الفريق رثس وصرخ أ بمعون 
هداعلى لتتصرفوا تعيشون أنكم تظنون اين حيين. نجدهما لن محعقولأ. 

قرابةمرنا أبراهام. عن للبحث رعدنا الئاكة باJئاحطن سيارتنا قطرنا ٠ ؟ المحو 
ياوفجاة، الفللأم. يمناها بدأ صماء تحت دقيقة وعترس حمءي الى عثرس 

رفقتهوفي المنكبين، عريض القامة طويل رجلا الفللمة في متزنا للاعجوبة، 
القيادةمقصورة الى ابراهام صعد وعندما القرية. اتجاه في يسيران مراهق، 
وحدي؟تركني لأنه ذهيا ه نفصنع عن يكف لم سيره حلال انه احرني 

علىمحمى لفد ابابا• ايئس الى مجانرة فعدنا الداناكيل صحراء من انخمنا 
ونيلالعودة. اوان آن انه الأمين نحن وفكرنا اصابيع حمسة افريقيا في وجرئنا 

يجيبونيفي الحط امة على هي اسرانيلية طائرة ان الاسرائيلية فارة الفي لنا 
تعملداكونا طائره في يجيبوني الى الذهاب يمكنا فيها، العودة تستطع واننا 
العيائراتهذه احدى وجدنا وعندما الحبشة. في الداحلية الجوية الخطوط على 

المخدرالبات من نوع وم بالقات، •لأنة انها لتا فيل يجيبوني الى المتجهة 
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نجضان ملنا ان الطائرة متن على يننلنا وملوا انتظام. م اللي امحل يستهلكه 
القاعد.مكان حلت التي القات حزم نوق 

وفيالشاطئ على التسكع في امضنامحا أيام بضعة د-صوتي في انتظرنا 
انّاي،نائل يراح محملا المزل الى عدت واحيرا الدية. بازارات 

مناحرى وعنان وبمجواعر لغور، وأسهم وبانواص الدناكتل، نيلة وبخناجر 
الصوربكل محملا كنت ذلك كل من واكثر لليلي- الحلية الحرفية الغنون 

ابدأ.انماها ولن عشتها التي الأفريقية والعامران 
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الصحراءفي الحرب 

غابي.اثناء في عين جديدا رتيسا ان علمت العامة الميادة الى رجوعي عند 
وم٠• نريك ا مع نقاصمها الأن علي ولكن ُهماتي، م—٧ ازال لا كن 
قدرتزمان ايام الى عودة وفي الحساسة؛ وشديد مزعج ل غريب وصع 

يؤب.ابراهام امرة تحت اثنالها في خدمت التي الة واكئر اكثر 

فيامحاص رووص على امني ان تعلمت  ١٩٦٠وحتى المن ذلك منذ 
الأولتثرين ايام احد في اعلمن ثم والمؤامرات. بالمثاكات ملعم حقل 

وعدتالعامة القيادة حالأ غادرت ترنة. انال ان وصلئ، على اني ( كوبر ا ر
فيهذه تمل ان المفروض من بترنتتي. صمي الر تلجم انتظار في منزلي الى 
يربمدراص اصحز ان يدر كان حفي لب ولكن لي، نل كما يوم، اي 

جمرعلى انقلب منزلي في بقيت الأناء ■لك في ممى. غم احل الى ارجائه١ 
اعرفهاوت الانتظار، ظاعرة غرية ونصف. انهر ثلاثة محذا دام وقد الانتظار، 

والخموم،والاصدئء الرملأ، : ترانك المس كل ان اليك 'يخل عانمها لأني 
النفسيةحالتك عن يتفهم الجميع ومتى. ٠ ميحدث عا ا يتساءلون وكلهم 

يتركونكبالهاتف. احد بلئ، يتصل ولا احد يزورلث. لا ولكن ُعنوياتلح،، وعن 
افكارك.تجتر منزللح، في وحدك 

رائعادعما لي وتدمحنح ٠ الخفي ٠ محذا حلال الحقيقية رفيقتي ليلي كان 
لمالتشجيع هن.ا رغم وعلى لهما. حد لا اللذان والحنان الحبة قوامها وتعزية 
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بامورالخام ومعي *ي كان أنه مع عل. دون من براب وظيفة الانتظار يكن 
غورفرس امرج ماح كل كنت ؟ المم لي أين س ولكن ونويتها• عديدة 

أياماهكذا اّتمرينا الأدنى. الجليل تلال عم موية ونخيل جوالي وامتقلي 
الوقتاهدار فان يالطّيعة وشغفي الخيل ركرب محبتي رغم وعلى عديدة، 

ؤلوري-عن يخرجني ان ثا'نه س كان الثكل عدا على 
حداماشرة محمابالت وهي لمقايه رابجن دعاني ٠ الموعود اليوم جاء أخيرا 

نيالمريح رأيه لي قال ل جاني الأركان رثتس يراع لم إذ نفله، تكن لم ان 
الجنرالمع علاقاتي الى ملمحا ارتكتها، الم الأخهناء لي وعدد عملي طريقة 
انتظركن بالائهامات أرهفني أن وبعد العامة. الشمال قيادة قي اليعازر دافيد 

'رنتييرض تقدم ُا على بناء 1نه أخترأ لي يقول أن 
يقولذنوبي، تعداد من انتهى ان بعد صمعته، عندما دهشتي كانت مجا ولشد 

التدريبفرع رص وعثتنا عميا رنة الى رثيتا قد ذللئ، كل رغم على إنني 
>ضاطة.ا.كرية ع فرين قيادة النر اوكلت ذللث الى وبالاصافة الأركان. في 

وقدبالحدث. الاحممال ينبغي وكان دهشتي. قدر على سعادتي كانت 
فياصدقائنا كل عندنا حمعت صم و انى حمله فنظمت البائرة ليلي تولتا 

وبعدالزهور• ثباقاُنا المودة بامارات احهلت وقد عيد في قلي كان الخرية• 
ولمالجديدة. •^< ١٠١١قيادتي من قربا اكثر لأكون نساهالأ الى عدنا قصيرة مدة 

حلناكان وهكذا يهودا. غيلاد الثالث، ابنتا ن ول حم انهر سنة تنقض 
■التحقيق الى طريقه ثي كثيرة بعائلة 

المكريالعرض اورنليم في حضرت  ١٩٦٧( مايو ) ايار ١ ٤ في 
انتمول المنصة فرق إشاعات وانتشرت الوطني، لعيدنا عشرة التاسعة للذ*كرتما 
سيناء.الى ودحلن، ويس القناة اجتازت المصرية الخوان 

المريةالجبهة كانت الوقت ذلالثلأا فحتى للدهشة. النبامّءدءاة هذا كان 
يعدولم الحدود، طول على منتثرة المتحدة الأمم فوان وكانت نماما. هائلة 
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الجيشمحن صراع اي يحمل لم انه ثم نادرأ• الأ بملهر غزة ؛ْلاع ارعاب 
الناصرعبد الرئيس قوات كانت منوات خس ني ناهال. وتالمصري 

الفريقيساعد الرص كان حث تنتهي، لا التي المن حرب في بمص متورمحلت 
معنا.حدود معارك يخوض ان ومعه م يكن لم كهذه حال وفي الماركم. 

مانل وبدرجة السورية، الحدود على خصوصا ظاعرأ كان التوتر ان يد 
مياهتحويل محنروع حول  ١٩٦٤اشتباك ني نالأردنية. الجهة من الشرق 
منجماعات كان والأردن. امرايل ين العداية الأعمال تغانت الأردن 

صدهجماتها وتضاعف صوريا في قواعدها من تاتي الغلْلينيين الارهامحين 
والدافعولهان. الأردن ارانحي عبر الأحيان اغلب في تم وكان قرانا، 

ثراناانمظام في ؛قنابلها تدك الجولان في المحصنة مواقعها مجن كانتا السورية 
الحولة.صهل في الزراعية الأعمال تعطل هكذا محاولة الحدودية، وكيبوتزانا 

بعدالموانع هازه صد التدخل الى طاترانا اصهلرن التاريخ هذا من شهر وقبل 
السوريةالقاتلات وتصدن جاننا. في فادحة خسائر مدفعيتها اوقعن، ان 

اثنتانمنها محخ، ءلا؛رات ت إصفاط عن الجوية المعركة واصفرت لمقاتلأنا، 
امامعجزهم قبول اّ-تطاءتهم لعدم ورين، الان نعلم وكنا دمشق. صاحية في 

لدعمطلبا الناصر عبد الرئيس مع مفاوضات يجرون الاصراتيلي، الهليران 
وممرصوريا يعهلي السوقياني الاتحاد ان نعلم كنا كعا عسكري. 

السورية،الحدود على اصرائيلية قوات حسود حول تماما مختلفة I علومجات جم• 
عسكري.عل على الأقدام على الناصر عبد الريس حض هر واضح بهدف 
هذهقي يندغ ه نفسيترك المصري الدكتاتور ان يقلن احد يكن لم ولكن 

الغامرة.

معالشب في كنت، ميناء المصرية القوات دخول مجن اثنين او يوم بعل مل
قدكنا للحدود. الأوسط القعناع ملامة تامين بها المولج الاحتياخمة فرقتي 

تفاجئنارغم وعلى الأن. حتى تيء يحدث لم ولكن الملم، خدمة الى اث.ءينا 
تلاكفي يبدوان كانا الطرفين ان الأ وانتشارها القناة الم.رية القوات بعبور 
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مقواته يركز ازصر عد الريس كان ناذا التواقق. عن نوعا يمشان المرحلة 
الوضعيدو يكن ولم احتمال. لكل ين تعاو م جهتنا من كنا فقد ما مكان 
اهك، ١٩٥٦العام م كانت كما لمت الأن فاّرايل نفلري، قي حطرأ 
الحك.على ه نفوحودبهّا ؤلرية، ناتشة أمة نعد لم . ١٩٤٨بالعام 

محعفلممع دبلوماسية وعلاقات اتصالات ون اجمع، العالم قي موجودة فامرايل 
مشاكلنا.حل على كفاءظ ائتنا وقد المدان، 

قيالمشاة لواتي يدعم مدرع لواء وجاء نهارأ• للأ وحداتي اشنل كنت 
لتدريبوالضباط الرجال وخضع مدفعية. الى الأن تستند باتت، التي فرقتي 

ويزحفواويقفزوا يركضوا ان صباح، كل الجميع، على كان مكثف. 
الجدتم،فعلهم، رد وكان الم.نية. لياقتهم لتعين اخرتما تمارين ارّوا وي

والثمن.العزم توحي برمتها فالغرقة : توقعاتي يتخملى المواء، على والمعنوي 
المعركة.ميدان قي الفوز على قدرتها في اشلث، أكن ولم 

الأحداثبدء لمني الأعلى. المستوى على الوضوح بهيا الأمور تكن لم 
ولكيالم، اجهل كنن، الأركان. عند ثاكرت■د• التشويش من نوعا لاحظت، 

وحدتانثقلت الخال سيل فعلى الأرض. على يومنا النتالح اعاني كنن، 
كاملةبقرتم، يتقاذفون وكانوا آحر. مكان الى يفرقني، الحقتا فل كانتا اضافتان، 

مكانالى يالتوجه الأمر ياتيها حتى هنا تستقر تكاد لما احر، الى مكان مجن 
وعظويتلفها. الاعهايب، يشد وشك تردد مناخ يخلي، كان ذلك، كل آحر. 

بوضوحمحددة ، باهلاذالمرتبط الهادئ الاطمئنان عن البحث، نحاول كنا 
يفعل.بما يعلم بأنه الأنطاع يعطي لا فالجيش يجبا. كما ومدركه 

١٩٦٧(مايو ) ايار ١ ٩ وفي يزداد؛ المصري الضغهل احد الأنء تللئ، في 
قواتحبح بازصرية للطالم، الخحدة، للأمم العام الأمتن ثاننأ، ير حضع 
الريساعلن ( مايو ) ايار ٢ ٢ وفي ميناء؛ ج7ّيرْ مب ُر، التحية الأمم 

قدامراثيل كانتا عل رهو — الامرايلية فن الامام نيران مضائق اغلأتم، 
قرابةكان اّريخ ذللئ، رفي ُ للحرب، اءلأن\ يشكل أنه طويل وقتا محني اعلتتا 
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لكنساء. م انتشروا قي. دباية الق محن واكئر مصري جندي الق مائة 
سلتا.يرد يتعلق واضح زار اي اتخذت فد تكن لم الحكومة 

تحركاتومجن اليانعة الغونحصي هذه من ثلتي له لأمل رامحن الى هفت 
منهاربانه اناعة ومرن مريره. في مريض بأنه ناجت الساصمة. ءٍر الفرق 

العامةالقيادة بزيارة اشكول لتفي الوزراء رمحس قام ايام بضعة وبعد عصبيا. 
حربجنرالأن المع ومن العمل وزير ألون ايغال رص وفي للجرب، 

مكانللدفاع وزيرأ تعنينه ينتظر آلرن ان يعلمرن الجمع كان ايضا. الاستلال 
أيضا،رامحن وحمر الحقيبة. بهذه أيضا يحتفظ الال.ي امكول لتفي 
مؤمنينالجميع بدا محبطا. الاجتماع كان الجبهة. صباط بكبار محاط ومر 
علبنايتعين ولذا واحده، دفعة المصري الجيش مجابهة على نادرين غير باننا 

سْس الأور المرحلة في علما الصراع• مدى لممليص مراحل على محاربته 
غربها.واقعة محدودة منطقة مع غزة نطاع غزو على نقتصر ان الامتراتيجية 

مماتقفتح اعاده على واجبارها ممر مفاوضة على نادرين نكرن بعد ما في 
البها.غزة اعادة مقابل نيران 

هذهحملة ليشرح غزة، مقابل المعكرة الفرقة قائد نال، امراتيل وقف 
تاريخهافي اللأي عرفتهم الذين موهة الأكثر الجرالأت احد تال كان العمالية. 

المدرعاتمجرطوع في عالميا به معترفا خبيرا كونه الى فضلا العسكري، 
مافي ) تركيبها. واعادة قطعة الق الى دبابة فك على قادبرأ كان والدبابات. 

امرائيليةدبابة اقفل المركابا، خراتمذ ويرسم ميستنبهل الاJي هو بعد 
هوسهفانه علانية افكاره يعرض ان عليه كان عدما ولكن للمعارك(. 

منرأ.غايا كان الدقيق بالتفصيل 
العريضةالخهلوط يعرض ان محن فبدلأ ايوم، ذللئ، في حالته كان تلك 

ولمواصفاتالتقنية للمّصهللحات ينتهي لا تعدد في انهللق اسكول امجام لخعلته 
غاناب)  ٣٣٤او الاقليمية الدبابات وحدة ان I ; ومهماتها الدبابات افواج 

والمسلحةالمحولة مجن وبرنبر الفيها بما إ، العري العكري الممعللح في 
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٣٤— ت الوفياتية الدباية تصفيح خرق على قادرة ملم  ٧٦عيار س بداير 
وبمادرحة،  ٤٠من ارمي زاوية تكون عدما الفلاني الموضع في 

قربجالسا كتا الجرار. على والحل ٠ ...  ٤٨_ _م يانون دبابة ايضا فيها 
ومالهالون نحو الوزراء رئيس انحنى غاشاب عن تال تحدث وعندما اشكول، 
تالامراتيل وصف عندما لم ٠ ؟ غاشاب عدا، ما ٠ ; اليدية وبالينة هما 
القلقشاهدت معينة بزاوية  ٣٤— ت لدباية حرنها ومْ ملم  ٧٦مدافع 

هذهكانت اذا يحدث وماذا I ; يهمّهم سمعته ثم اشكول وجه على سم يرن
فيتال تمادى، وكلما ا ؟ الصالحة اراوية وفق موصومة غير  ٣٤— — ت او 

ئقا'.اثكول ازداد الكلام 

الامجكان.بقدر وموجزا ايجابيا لأكون جهدت الكلام رابين اعطاني عندا 
المريالجنس هزم على رأ؛ي، م ثائر، تساهال ان الوزراء رص قلت 

علىحرب من وحدرت ا . ..لحظة ذللث في اشك لا ا نكراء. هزبمة 
فاذاضعيف. موقف في نا انفسجد أننا قالت العارلت؟ توقف نعد مراحل. 

نحتمل.لا لضنوط واروس الأميركيون صيخضعتّا مطالبنا المصريون رفض 
غوريونبن انتاب اإاjاى( الضيق على شاهدا كنت اني ذكرت هداالص-دد ي ف) 

معفلمان ربا بوم. بعد يوما السيامي ضعفتا وميزداد (. ميناء حملة بعد 
فامترانيجيةحركتها. متثل برمجتها اللأي فان السلاح تحت سيكونون ارجال 

جدوك(اذات غير انها عن فضلا مجئوومة تكون قد المتتابعة الراحل 

:انالها في لي نال برهه رجه وجها اشكول قابلني الاجتماع نهاية في 
وبعد٠ ... مؤول انسان أنك مع ! مسوول غير بكلام نهلمت، لقد ريلث، ا ا

معظمهايقول ٠ تقديرات ٠ و بنمحالح امملروه انهم لي امر التة الأيام حرب 
وممهفي كان فكيف غزة. قطاع احتلال هو انما توقعه يمكننا كان ما كل ان 
القراران صحيح إ؟ ٠ المؤولة الاراء ٠ و الماثح هده لثل حلافا يفكر ان 

كلماولكن المعربة، شا-يد ل مهلا يكن لم اتخاذه اشكول على كان الدي( 
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بلالكن وعدا — ثقته يغني التعب لكن الوزراء رئيس تعيب المرة لكنت 
يهددنأ.لكن الذي جسامة الأكثر الخهلر شلث 

اثكولعن الصادر والتردد الرخاوة انطاع محدو ما على نتن ايام عدة بمد 
يلنلا وعزم بمقة الأزمة يجابه ان مجن مدلأ الامجة. الى مجذاعا خطابا وجه عندمجا 

كلماته،م وتعثر مجومحف نحو على تلعثم وشكوكه. تردداته عن خطابه نم 
وماالمرة, رنتالكه ه ينفالثقة يفتقد رجل صورة المتمعض لدى مجكونأ 

ذروتها.بلغت ند الأمة زعامة ازمة لكنت حتى خطابم أنهى 

عمالياتمركز الى الجوية الجهة زق قادة استدعي ننسه لمساء ام 
الذي) يوفيه وابراعام تال ابراعام — ثلاثتنا اجمع؛ا وند اسب. تل في الارلكن 
طوالعملنا فقد دنت. قد العمل ّاءة إن اإقولا على — وانا ( لكحتياطي استدعي 

عدممقابل وفي القتالية. قدراتهم في نلد مجنا ائأ يساور ولم فواتنا مع بومن اّ
الجزءنتحمل أن علينا يتعض انه شعورنا لكن وترددهم السياسيين فائتنا فاعلية 

يذهتحمل على العزم عقدنا قد الثلاثة نحن وكا العبء، محن امي الأم
المسسوولة.

هناكالأرض■ تحت محصن مكان م العامة الأركان عمليات *ركز يقع 
اشكولأنهى ربمدما ايضا. وغيرهم رابين واّحق، آلون وابمال اشكول التقينا 

كماصانعا اعزل يبدو لكن ممحبطا. لكن انه جميعا نا فهالوضع حول عرضه 
الأعلىالقاتد يليد، ومحاني يوفيه رأينات ا مالن. اليه يتند عمن يبحث لكن لو 

محاعةانها ٠ معلم؛ونت واندفاع تامة بثقة ا واجبنوانا؛ العسكرية، للمعتمدية 
كاا. والتحصن للانتشار وقتا المصرية القوات يععلي يمر يوم فكل العمل. 

ومعالأخضر، النيل دلتا منطقة من آتين جميعا لكنوا المصرين الجنود ان نعلم 
كلماونحن ويتجنبونها. يخشونها لكنوا انهم الأ بالصحراء محاطة بلادمحم ان 

يمريوم فكل الأرض. مع التكيف زصة لهم اتحنا المعركة خوض غي تمامحلنا 
والىالمكان الى ويتعرزا ميناء في لوجودمحم يرناحوا بان لهم يمح لكن 

فيه.الحرب طريقة 
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تلكم بتاس اليه نحتاج ك؛ا الذي الشات هذا يظهر لم الذين العكرين 
الحاسمة.الساءة 

وثّارةم دايان مؤنب تمتن هل : موالأ علي طرح انكول يخرج أن نل 
لم؟ الأمر يي رأيي ما ؟ المعنويات ويرمع الوضع يقلب ان صانه من الدناع 

حظكل نقد قد كان آلون فايغال يدهشي. أن يمكنه ما المزال هذا في يكن 
انأيضا أعلم وكت بالفعل. واثعا امرأ تعيين؛.ايان وكان الحمة. هذه باصتلأم 

الثخصيةبمقته ذلك يكن وإن الجنوب، جهة وحدات على دار دايان 
•لاثكول تلت آ. عسكرية كمراملة بوحدتي الحقن ياثيل وابنته ؤ وكمدني 

الالصّفة وبهذه ١لمكة، الى رحاله يقود أن عليه قاثدا بصفتي اجيبك حم ء
اقولبدايان يعلق الأمر ان بما ولكن الدفاع. وزير يكون من أعرف أن ني يه

سكونما معرفة امجا كجندي. صفاته عن فضلا شخصيا كثيرأ، اقدره اني للث 
احدىز ون ايدلبيبا تعين ان فيمكنك فواتي محاربة طريفة على تعيينه ونع 

بيبااو دايان او انت الدفاع. وزارة رأص على آ نان المالعمل حزب ات رئي
بعينها.الحقيقة هي وهذه ٠. الناحية هذه من الل بة بالنمواء كلكم ايدلمون 

سنظلفكنا وانا ويوفيه تال أمجا المعركة؛ يكب ان انكول وّع في كان 
غيره.امرة أو امرته تحت ذاتها بالطريقة نقار 

بانحميم اقتناع يحدونا بقواته، منا كل ليلتحق طائره احذنا الاجتماع بعد 
مخطهلآنسهلر احذنا تلت التي الأيام وفي ايدينا. بين الأن منذ اصبح ثيء كل 

(الاحتفاظ؛مبدأها مع ر الراحل استراتيجيه تبدك الأثناء تلك وني آحر. تلو 
فرقةعلى كان الجهة- عرض على غزة قطاع فشتل ليس نهاجم أن علينا وكان 
ايضاهنا احرى. فرتة ساعة عشر اتنتي بعد يليها الحدود، تخترق ان اولى 

انهاعليها يدو يكن لم مجادلات اثناء في التكتيك هذا فزني بكل قاومن 
علىيطوي واطء دفعة المصري الجيش مهاجمة عدم ان اكدرت ستنتهي. 

والوقت.للقرى تبديد 

الىلتضاف وحدات مني ئوحذ وكانت يوم. كل يغير العركة امر كان 
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رابضاسحق تصرف في خططنا تضع أن الما طلب مسه المساء م
متهب بارئة ريح بمثابة الي بالسجن ذللث كان دايان. حضور في _ _واركانه 

فرصةاخيرأ ئعطى المضادة والأوامر والأوام البلبلة همن الكثير نعد الخماين. 
عندماوكنا فيها■ الأخيرة الممصلجة اللصات ووضع العاعة استرابجيتتا شرح 

الامكان.بقدر فعالة وكيلك واضحة الأن باتت الخعلط ان الاجتماع غادرنا 
الأولى.الاصارة عند للانقضاض جاحرين كنا اللحظة تلك ومنذ 

وكثبانهاالمنشار كامنان ذراها خائنة جبلية ارض الجنوبي سيناء مثلث 
تجتازودروب طرق عدة الجزيرة شبه شمال في سوى يوجد ولا وحشية. 

١لشماليالجزء هدا وم الاسراثيلية. الحدود حتى السويس قناة ُن الصحراء 
كانالستة الأيام حرب وعشية المصرية. التحصينات اهم انشقت سيناء عن 

والرضرفح لواءا اهمها نه معسكرة ممريه زق بع اصل من زق خمس 
الممتدةالرلمسة الهريق امتداد على وقسمة عجيلة ام ولواءا الشمال، في 

مهجمونالمصرين ان يظن ولكن الجنوب. اتجاه في كلومترا حمين 
دفاعناخهئا الواقع في تشكل كانت فهذه الأربع. القواعد مده من انهللاقا 
هجومودبابات مشاه ووحدات التحصين ة ئديا اسحكامحات الى يسند 

زفتانة قشضاربتان. قوتان الاتحكامات هده وراء ويوجد ،مدفعية. 
جاهزتينالجنوب، في كوفيلأ، مجن مقربة على تتغلران اخريان مصريان 
النجف.لاختراق 

زنةت زق ثلاث تملك اصراتيل كانت المرية الحثّود هذه مواجهة ني 
مختلهم،كن عاما هجومحا تلحظ الشاملة حطتغا وكانت وزني. يوفيه وزنة تال، 

فييدمر ان الطيران صلاح على كان (. يوليو ) تموز ٥ صاح في القوتم، 
دباباتتمض نمها الماعت وفي ومهابمله• المصري الهليران تجمعان البداية 

فمبمّاني اندفع جهم وص الشاطئ■ ض العرض اتجاه قمح، رفح ض تال 
بيتنا،الواقعت يوفيه، فرثة أما الأوسط. الحور على وقسيمه، رجتله ابو 

عازلةللاختراق، قابلة غير أنها فيها الخفترضر حاردين وادي رمول، فستجتاز 



الفرقعر ذلك ;عد لتنقص والجنوب، ال الشني المعركة عيداني هكذا 
سيناء.داخل في المتمركزة العدوة 

زمنمنذ نمبر كانت الرُول هذه لأن العدو لمفاجاة يومه مناورة لحظت 
بعدساء اخلادا عند اننا اذم ازال لا وكنت الاجتياز. على عاصة محلول 
علىانزلاقا، الحالة هذه في تقدّم أن يمكن العربات ان لاحظنا  ١٩٥٦حمالة 
بهقام الذي المنصل الطوبوغراني الكشف نضو وقد الظواهر. كاي رغم 

الخراطوجدنا الملفات ني بحشا ان نعد الواسع. الوادي هذا آنذاك اامظايون 
محركة.عربان بمرور فحلا يمح الوادي سرير إن يقول بوصف، المرفقة 

الطرقعلى السيطرة داثما' كان الصحراء في معركة لكل الأول الهدف ان 
قدالأنء هي وهكذا سنة آلاف ثلاثة طوال الحال كانت هكذا والدروب. 

سعجزالطرق غياب *ي ولكنها الوقت، لي العراء في تتقدم ان فرقة تطبع ت
تقدمكل يغدو رويد دون وس والوفود؛ والدحانر ;المودث تزويدها ناص •مث 

في) الوعرة. الأرض ني باعطال ؟؛؛^^ ٠١١أليات تحاب ما وغالا مستحيلا. 
دبابة،عثرة ثلاث امحل مءن دبابات ت ترك الى اصهلررت  ١٩٠٦العام 

هل-ىغير على السير ان ثم ا. ميكانيكية أعطال نتيجة ثاحنة، ستين عءن فضلا 
العرباتائباع المهاريح تستطيع ولا الوفود، y محتجة كميان يكلم، 

الاسانرة الصهاريج أن كا والدروب. اكلرق من الخااي العراء في العمليانية 
ثنلل؛s— المجرورة للعربات ان صحيح الحاجات. تلبية ايضآ هي تمليع ت

التكيكي،الصعيد على اكمحرك في كبيرة طوا-مة تهيئ الحركة لنوافل المتعددة 
طرقات.ب، يتصلالاستراتيجي نوي المعلى الجيش تقدم لكءن 

محلةالمر الطريمح، اي المركزي، الحور نح لقرني الأول الهدف اذأ كان 
—يمة وقعجيلة أبو في تحمينا صيرنا حمل ويوقم، والأسماعيلية. السبع بئر ب؛ءن 
انلءانيتنلكتهما الأحر عن واحل-هما مستقل دفاعيان تجهيزان الواع في ها 

الطريقمطع عجيلة ابو اتمحكامان كان الثانية. المصرية الفرقة ونعحتلهما 
الىكيلومترا ثلاثين يعد على تقع يمة قاسحكامجات كان ا فيمجاثرة، 
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ائاءدم منقوبة• ارض المحمض المونمن ص وينرق الثرم• الجنوب 
قمة.اولأ واحتلت الجنوب عن الامراسلية القوات عاجمت  ١٩٥٦حملة 

المعاركمن ايام ثلاثة ت عجيالة ابي في يمقاومة اصعلدمت اتها غير 
الشرب.ماء محن احتياطهم لفاد الأ نهاتها في الممريون يتراحع لم الدامة 

تهديدأالأكثر القالي اكفل لم قسيمة، في المرية العامة القيادة كانت 
فاذاهذا، وعلى الأساعيلية. من الأتية الطريق تمر حين، عجيلة، اض في كان 

ابيفي المرين اجابه ان لاحقا علي سمن اولأ قسيمة على اّتولين، 
المارة،الهلرقات الحكم لفمي اضمن عجيلة ابو منهلن، اذا ولكن عجتلة• 

منباتت، وهكذا يهلا3ا. لا وصع في المصرية القوات يضع ما قسيمة، وراء 
الضربة،هذه نفذ كيس ولكن الأور• الضربأ توجه اين ُالة المسلمات 

احرى.قمة نلك 

الطاموفق عجيلة ابي تحمينان بنا،  ١٩٥٦منذ اعادوا قد المصريون كان 
وعثرسة خمسقرابة بعد فعلى المتقيم. الدفاعي بالخط القائل الموقياني 

حازبيدعى طويلا رمليا مرتفعا الاسعاعيلية طريق تجتاز حدودنا من كيلومترا 
اليالمتوازية الخنادي، من ثبكات ثلأا؛نج فيه المصريون اعدأ وفا فطهمح. ام 

كثبانفي الهلريق شمال المحفورة الخنادق،، هذه من كل وكان الملريق. تقطع 
عدةبهلول يمتد مقرنة، حفيضة وتلال ننة مقمم في وجنوبها رحوة 

حانيةوممرات ذخيرة ومخازن مدفعية بهلاري١ت ويحوي كيلومترات 
وياواقعالغاما. مزروع حقل يمتد الأول الخندق، من النرق، والى للاتصالأت. 

حنبيه،الأرحس طوبوغرافية تحمي كما المشاة مجن لواء الحصن الموقع عن 
منيعا.حاحزأ فيشكل 

متنقلةاحتياط رحلة تمركزت الخنادق، حلف، اثنين او كآلومتر بمد علك، 
مانوعا مشكلة اتجاه، كل في للهجوم مستعدة دبابة لمانين من اكثر تضم 

سحقيقية غابة الدبابات حنوب والى الدفاعي- للتحمين المكمل الحسام 
مدافعي.من اطول ميتم، ذات ملم، ١ ٣ ٠ و ملم  ١٢٢فوعة نمانون ت المداغ 
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نرثاالطر، عن محجوبة اللياءٍة عواثعها م الممركزة القوات عذء وكانت 
مدعومةمشاة كتيبة جناحها يحمي كان كما محيهلية، يمواع الأ، وث

الاصطلاحسل على عليه اءلاJةنا حصين مكان في ومنحنيقة ومدثمية بدبابات 
1.اوكلندا ٠ امم 

يضافواسثمارها. ضعفها نقاط الى التعرف يجب كان عجيلة الي لهدم 
عديدعايكن لم الدفاعية. بالمعارك متعرصة فيها المحصنة القوات أن ذللث الى 

كداعندنا. ما تفوق المقابل في كانت نيرانها قوة لكن عديدي، عن كثيرا يقل 
مهاجمينجنود ثلاثة اطلاق بوجوب القاتلة الحسابية النسبة عن بعيدين كنا 

صدهجوم في ادني حدا عموما تعتبر نسبة وهي مدافع، واحد جندي مقابل 
علىاإ٠ءركة نكتيلث يركز أن يجب كان وبالثيجة صلفا. محصنة موانع 

اهاجمان ايضا علي وكان المناورة. وعلى المفاجأة وعلى الضرب قوة تكثيف 
القواتفي التفاوت مفعول تقليل الى الهادف التقليدي تكتبكتا وفق ابلأ 

المّحصنة.المواع ومفعول 

آحدان قررت المرة هده الجنوب. محن قواتنا هاجمت  ١٩٥٦العام في 
الشمالفي المواقع حول امتدارنتا ففي والشرق. والغرب الشمال من الواقع 
عجيلةابي حلف تمر التي الهلرق بسرعة نبلغ ان ونستطيع المصرين نفاجؤأ 

بفرقتياتصالي اقطع ان صياصية لأسباب ارد لم الأخرى، جهة من وقيمة. 
انيجب منه بد لا الذي النار اطلاق وقف علينا ستفرض فعندما وتال. يوفيه 

كبيرةمنطقة مشكلة مترابملة قوانا صيهلرة تحت الواقعة الخاطق كل تكون 
واحدة.

بينكثب عءن متناسقا هجوما يلحفل فيه فكرت الل.ي المخهلهل كان 
فتشءنومدافعه. دباباته وتجمعان العير حنادق صد قوانا عناصر مختلف 

الشرقوس ( عجثلة ابي ظهر في ) الغرب ومن الشمال، من الهجومات 
مهاجمةوحدة كل ال وبحيث المماجات من محيلة لخلق (، واجهة م) 

شديدةنهاية ني نمر انمية كانت واذا الأخرى- جناح تحص 



وصربمط. ولكن شانا بمطا العكس عالي صيكون لواء كل دور نان التعتيد 
المهاجمة.الوحدات مخلف ين جدأ وثيق تحيق م يكمن النجاح 

مستوىعلى ثم اولأ الغرين مستوى على جدأ، مفصالة يخعلة محنالت لذلك 
الاصرابلةالحروب عن كتبا بعد مجا في نرأت لني الوحدات. روصاء من كل 

الصفانهد0 بفضل اّتطعا انما قانلين الارتجال، دعاة من كتابها صورم مث 
ال«. الارتجال •الك ا لقب علي امحللق الكتب *ذه احد رم العرب. تهزم ان 

الصحيحهو العكس يكون ونل. ا اطلاقا أرتجل لا فاتا ؛ ••• امير ولا ملك 
تاحداكدنق كثيرة خططأ ارم ان راجم من ان دالما اعتبرت لقل بالحري. 

علىمهاجمة وحدة كل وتنكل المواقع، وآخر التفاصيل الق، لأعشار ام 
مجابهتها.الى الد.ءرة المحددة المشاكل صوء 

منانمى حدا مجم■ تأ لأنها ليم التخطيط، في البالغة الدفة على هنا اشدد 
يعلمان يجّ، اذ عرووسيك. كل أبعنا ئلزم لأنها ولكن رأيي، وس الفاعلة 
جنديكل وان؛برنوا مرقع كل يدرموا وان 'لربوغرافي مميل بكل *ولاء 
عقلانياويفرروا الوضع يقوموا أن يتطعون نقط بهيا يجابهوه• ان عليهم 

قراراتهمآذال-اك ستند تاجراءات. من يتخدوء ان يجّبا ما ( حدصيا ليي و) 
أدقفيها لاحفلما حطعله يرم من ان بالخبرة أيضا أعرف وانا معارفهم. على 

متغيراترغم على حضمها في ل نتوفر المعركة، وطاة اشتداد تبل تفصيل 
للخطة,العام؛ن الخطوط م أفل لكنيد، اكبر حظوظ الميدانية، الوقانع 

الاستيلاءعملية مثل جدأ معقدة لخملية حاص بنوع حيريا المبدأ هدا كان 
حتىجدأ واضحة تكون أن يجب وحده نالي كل فخطة عجيلة. ابي على 

يؤونوكيف اهدافهم هي ما : الأحرون بممله محا زمحلائه ص كل ؛بمرق 
مالخطة واحد كل يعلم ويحللها التعليمات قائد كل يعرض ان وبعل بلوغها. 

عنفضلا فيها، هو يلب الذي الخاص الدور وكذلك تفاصيلها بكل مجموعها 
مهمتهملانجاز عليهم اعتمد أني جميعهم يعلمون احيرأ زمحلأنه. محن كل ادوار 
ميدانيآ.التكتيكية الصلاحيات لهم تاركا نيلي، محن محمكن تدخل بانل 
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لحطت،وقد — الكر نستخدم ان قسيمة لأحلال فعله علما ثيء اول كان 
ميدانأعزل، ان ذلك بمد أنوي ن، وكنبايداتز• اوري للواء الدور همذا حطم 
ومدافعمجوللة ورثانات دبابات س مؤلمة قوة فخصمته عجيلة. اضر معركة 
مننش ند التي ايجدات،  ١۴على، الطريق وتنملع الجنوب الى لتتجه هاون 

نغدوعدمجأ لما دعما تشؤل قل امين، ماتير يقودها الخير القوة وهدء قسيمة. 
الذياوكفد، صد اوجه فالشمال، فير اما الاتجاه. هدا فير للتقدم جاهزين، 

لبابانيرافضلر تدعمه مدرعا لواء عجيلة، لأبي الشمالي الجناح يحمي 
يبلغاوكلي ءلٍ، نير يتولير أن وبمد نير. ناتكي بقتادة الميطانية، نتوريون ال

أنيذ حاجزة وحدات فيها فيترك عجيلة، اض مؤخرة دائرية الخفاف حركة فير 
وحداتهمالمصريون ركز حيث، لمير حبلؤ الير المودي الْلريم، فم، سيره بكمل، 

القاعدةبمهاحهة لها يسمح وصم ني نتوريون المتكون حينئذ الاحتياهلية. 
اJخلاف.من 

لاحتراقجميعا نتفار أن علينا كان المعركة ميدان عزل بعل وهكذا 
تفككالتي الصدمة ايعونة، ذلك وسيكون عمقها. بكل المصرية الموانع 
الشماليالطرف حض آدم كوم بقيادة المشاة لواء نينزل الصرمحن• مقاومجة 

ماجتيازها. يتعذر امحه عنها الشهور الرمل محكثبان مرورا المصرية للخنادق 
علىللفرقة اكارية القوة كل اكنين، يعقوب مدفعيتي، آمر يركز الونت هذا 

مصريرد كا يتجمد وبذلك لتغطيته، كومحى لهجوم تماما المراجهة الخنادق 

دانيلواء هليكوبتر ْلارائ ئنزل كوتي يعين والثم، المباغحح• الهجوم هذا عر 
مكتاالعدو، مدفعية مواقع علؤر مباغتا انقضاصأ فيممر الجوقز مات 

حتيؤالخنادي، شبكة المشاة يختري، ان وما ك،. د الخالطويلة المصرية المدالمر 
جبهةعلير لهجوم الألغام حقول زيبوري موردخاي بقيادة الدبابات لوا، يجتاز 

المصريةالدبابات ناتكير بقيادة النتوريون تهاجم نفسها الماعة وفي، ضيقة. 
كلتحصلر ان ويجب، وحرة. الجهة ُرإ الخنادنا علؤر توي وتالخلف منر 

العدو.تنويمر لزيادة ليلا العمليان هده 
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عندالانطلاق نقطة نحو يتجه التجمع مكان غادرنا ها نفاليلة تلك م
العامه.القيادة •مفحات احدى نرب الرمل عاى راقدا ماعتتن نمت الحدود. 

علىتمددت المباح. طعام يحضر مثغالين الرحال كان اسقطن عندما 
الجميعكان الفرقة. في اللاسلكي عاملي الى استمع ورحت الحضيض 

ذاتضاتشات ني غارقة نامال وحدات كل وبدت الجميع، يكلمون 
أنمالو كما نبكتا: صامتة: كانت واحدة اتصال شكة متعددة. محاور 

الى٠ ؛ جميعا ننتظر كنا الذي الأمر جاء صاحا الثامنة الصاعة وعند هنا. نا ل
!« الأمام 

الخنادقثبكات تحمي الخي المقدمة المراكز احيلنا ه نفالمباح هدا ني 
تنكيلني رؤؤسنا نوق الامراثيلية المطاردات من سرب ومر المصرية. 
اصيستللطاثرات. المضادة اJانع المن غزيرة نٍران باطلاق نقوبل هجومي 
الجو،ملاح ابعاد نورا طلبت شاهدتها واذ مدومة، ووقعت الطاثرات احدى 

يكنلم الدعم هدا مثل لأن بل محدود جوى دعم صد كنت لأني لثس 
مناذأ قالية ولا الخدو، بها نرصق احرى سهام جعبتنا ففي الأن. هنا صروربا 
ءزّيزم،•طياُّين تعرض 

الىالمقدمة المصرية المراكز آخر احتللنا قد كنا اليل متصف عند 
احدتقد المرية بالجدات الخريمة القوة كانت الجنوب والى الثرق. 
بدباباتالمدعومة الكتيبة كان الأناء تلك وقي قسيمة. مقابل موقعها 

الشماليالجناح محرر اوكلند، موقع ناتكي امرة تحت تهاجم التوريون 
منجسيمة، بصعوبات تصطدم انها اللاقهلُ جهازي مجن وعلمت المصري. 

نجراالرابعة الماعة وعند اندحل. لم ولدا مساعدتي؛ ذلك مع تطلب ان دون 
المصريالو0، نحتل دباباته كانت : آمال من عليه عقدته ما ناتكي حقق 

فيه.المقاومة جيوب وتنغلغا 

للهجومالأمام الى الغرقة باقي اشتر المعركة ميدان هكذا د تحل. ان بعد 
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الطريقامتداد على فواتي تحركات اراقب منخفض كثيب فوق ونفت الرسمي. 
;مخربة نصف الأن وغدت البريطاسون شقها كان التي الضيقة القديمة 

التحركاتهده كل ^ المعتدية المشاة، الهندسة، ملاح المدفعية، ١إاJب١بات، 
وصلامتراتيجي. نتوء نوق المتمركزه للفرقة، العامة القيادة فيها تتحكم كانت 

تعقللا حتى جانبا الأن اوتفت مدنية بسيارات 1مد كوتي بقيادة المشاة لواء 
الأفق.حتى ممتل.ا يبدو طويل صف، في المتقدمين الجود 

شارماندبابات كات العمليات. مير كثب عن لأتابع مرصدتم، غادرت 
لواءيليها المباشرة. الهجومية مراكزها نحو تتقدم زيبوري بقيادة العملاقة 

رمالوجوههم تلفح الدين الجنود من لهما نهاية لا رتلأن : للمشاة كوتي 
الشمالنحو ليلتفرا الهلريق يغادرون ما وسرعان الريح- تحركها التي الكثبان 
لشبكةالأيسر ، الطرفعلى للهجوم ينهللقوا ان قبل وامعة ملتوية بحركة 

الخالق-

تضفيالتيب وجوههم اراقب كنت أُام س يمرون الجنود كانوا بينما 
ومطفي معكرا شاهدوني وهم الغاربة. الشى اشعة ذهبيا لونا عليها 

هذهمثل في وكالعادة وتصميم- ثقة من محهم ينز مما ومذهلأ العلريق 
حديلِ.من ويان J٠٠بالصامتة التظاهرة هده حيال شعرت المواقف 

علىالكثبان احد فوق موقعا واتخذت سيارتي الى صعدت الغسق عند 
حرقمنه اراقب ورحت، الممرية، الألغام وحقل الشائالث، الشريط من مقربة 

منرالة استلمت، ّرإ الساعة انتظر كح، وفيما الأعداء. خطوط ١ادبابات 

انقبل دقاثق بضع الأمر في فكرن الغد. الى الهجوم ارجات اذا الجو ملاح 
((.الليلة هده نهاجم كلأ، ء ت اجيبط 

علىحممها نصت، مجدافعنا فوهات كل كان ليلا العاثرة الساعة عند 
فيماكوتي مشاة هجم هده التغهلية نيران ثت»حت، للخنادق. الشمالي العلرنح 
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كشانعلى الهليكوبتر طائرات تلل تل انزلتهم الذين ) مات داني مظليو 
دباباتهزود ند نانكي وكان العدو. تب عد موقع على انقضوا ( الشمال 

كلنار فاتحة المصرية الواقع موحرة الأن نفحم ان نل وتودأ نتوريون ال
أنهالأسرى الممرين الضباط احد بعد ها م ا-حبر وتد ورثاشاتها. مداسها 

عليهم.تنقض ممتدة نار من حية يشاهد انه اعتقد 

العمالياتصباط وكان الاتصال. يشبكان ُالتصقين القيادة مركز في كنا 
مبلمحتايعة محاولين الخمسة، أو الأربعة الألأت من كل امام متجمهرين 

فجاةالوحدات. مختلف عن الصائرة المعركة، عن والحرارات الرمحال 
حميماالممممة الدبابة تجد لا شيرمان دبابات من العلليعة كتيبة ان ممعن 

:بمائة ثقا منكان ني، ُكل ! بالدعر اٍت الألغام. حقل في >يق لشق 
موانععلى يطغون والمظليون الوراء، ومن الجانين وُز، ُواجهة نهاجم 

;الثغرة هده وفجاة الوبرية. الساعة بينة ير يمي، كل بدا المدفعية؛ 
؟محا مكان في يتها ناكون هلا ! الألنام كامحة احتفت 

ميجدزيبورتم،، دبابات لواء في الطاليعة كتيبة امر ماصون، أن أعلم كن 
انبتتوقد الأكمل. الوجه على مهمته اتنفيد الطريقة دونها من او بكاصعحة 

عندماولكرن الكامحة. وحدت ما فرعان نوتعي. صحة التالية اعات الس
احترث،; اعمابه برودة صامون يفقد لم مكانها في وحمدها لغم بها انفجر 

درااتهقائدا مه هم تايع ثم القديمة. نة الع انآ. الهد مجتخامآ الألغام ل حف 
المريةّالخن١دق قف الى الشٍرُان 

نحرمتقدمين المرض طول على يهاجمون زيررهم، لواء وباني سامون ا بين
الدفاعيالجهاز موحرة احترؤ، كان الدي ناتكي مجن رسالة استلمته الغرب 

■٢٠تجبهه مدفعية قداثف ان رمالته فى نتكى يشكو سرقا. المتجه المصري 
بامكاتزمحورتما امرن لدا مصدرها. تحدين. يستطيع ان دون من الأمام 

قلتهحينثاو بنعم. فاحاب يقصف. يزال لا كان اذا ناتكي "اك ثم مداسه 
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٠.٠' المصريون نهم تريد• ٌا فدو عليهم الإطاق تستطيع ١ I ل

الخامةالجوب ماده من اخرى رسالة ا،تالخت، تتوالى المعارك كانت ينعا 
نحوتقدمه في الهلريق ال اصتعيتطع يومه الوية احد كان اذا عما نالني 
فقطمنها اريعأ ان تقول لوحداننا يتعلمان مرفقة موافقتي اعهلت صيناء. داخل 
علىاكار امحللاق متابعة يستطع الطريق( جنوب المتمركزة تلك )من 

انلما ني توهكذا الألغام. حقل نجاز وهي يونه دبابات فوق س المرين 
لواءمشهد هو الحروب، تاريخ في نادرأ حدنا المعركة، خضم في نشاهد 
•هتقابلتثن نارين محن مالما بمر دبابات 

دانيصوت الالتقاط جهاز عم صمعت اعة بنصف بعدها او الئالثة قرابة 
القيادةجهاز وكان جرحاه. لإخلأء حوامات يأس بمللب الظلي؛ن، تالي مات، 

مضاءةكانت المنطغة فكل الإنزال. ارض مواصفات معرفة م انقطاع بلا يلح 
المطلتينيحاذ ين التمييز الطيارين ومع في يكن ولم والقذائف، بالانغجارات 

المشتعل.الوفود ودخان 

القرمح،ب، كثص شع التي القيادية، عرباتي كانت الرحلة هن. في 
انتطاعم اّفي غدا لدا المصري. الدفاع جهاز داخل صارت ند المهاجمة، 

إسكاتهبعد مات داني الها انسحب التي الكشان ين الحوامة مبانرة ارني 
٠،شبا )ا ب الملمح الحوامجة قائد كوهين، اليعازر لكل المرين. مدافع 
طريقةافضل وجد الأرض. على المسيطرة الزحمة في صبيله تلمس عن لخجزه 

عانهافي تدور تشكيلته حوامان باقي كانت مينما المظليين• مرقع لتحديد 
كماليسأل، الاصرابلية الوحدات من كل جانح الى تباعا يغط عر راح 

فحمتهممرية، قديمة ماثرة اصاية المصفحة ناتكي عربة اصت دقاثق عدة بعد ( ١) 
تنللم لكنها صانه بتر بنته جرا-مة علة ع—٢.؛ اني لثناعا واحضع حالا احالي ّاةا». 

كان١  ٩٧٣وفي العش، ني لظل ناضل جرح بمناد انه غم تي. العلى ى-؛بم اله 
الغغران.حرب خلال خاص بنوع تجز دبابات لوا، راس علي 
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و4وطال عليها. الحصول يرد كان التي المعهليات عن الهلريق، على يالون 
باحلأءويدأ الفلليض يجد لكي المساح من ربما الأ السابعة حتى الأمر 

جرحاهم.

باسناءقليل، بعد لتمنف المعارك صعقت عشرة الحادية او العاشرة قرابة 
وعدالخالق. من الخلويلة الكيلومترات شبكة في الأخيرة التنفليف ليات ع

ومصمحاتنا،دباباتنا امجام جميعنا فرقانأنا المكان على عميق صّمت ران الفلهر 
انجازناعلى الرض جياشة. رض بماطفة همصحوب تعب التعب. ينتلنا يكاد 
لكنجريحا، واربعين مجاثة وقرابة قتيلا الأربعين تتحد لم ائرتا نخئدكر. ماثرة 
ايدينا.بين باتت المصرية التحمحيتان كل 

انجزناها.وقد لقواتنا، ميناء في المركزي المحور فتح مهمتنا كانت 
ممريالى شرقا قيمة من المودية العلريق لقفر الضرورية التعليمات اعهليى 

الانغجارانسمينا قد كنا الأمية بداية في حسانه. بيير مرورا والجدي متلأ 
منشغلينآنذاك كانوا المصرين ان بعد ما فلي وبين •' نميمة من الأتية 

الهرب.ليتعجلوا ثيء كل بتحتليم 

هذااسباب اعرف ولم الأوامر. انتفلمار في عجيلة ابي في النهار كل امحضينا 
فيالشاملة الهجوم خطة على طرأت تغييرات بنتيجة بعا-ت ما في الأ الأنتذلار 

اخيراأ لفرقتنا القبلة التحركات بعد مررت قد الأركان قيادة تكن لم ميناء 
علىالواقعة نخل اتجاه في الصحراء وباجتياز جنوبا بالانطلاق الأمر تلقينا 

كانالحربية الأعمال عنية الويس. قناة الى كونتيلأ مءن المودي الهلريق 
النقبتدخل ان وشلل على كونتيلأ قرب معكرة المادسة المصرية الفرقة 
هجرنوسيمة سقطت عجيلة ابا أن بما ولكن البلاد. باقي عن ايلأت لتعزل 

الطريقهذه متلأ، طريق امتداد على متراجعة نقاتل راحت المادصة القرفة فان 
مظليمعر الارتباط لاحقق  ١٩٠٦في جنونية بسرعة اجتزتها التي ها نم

نهاجمان قبل الممر بلوغ الى المصريون توصل فاذا المر. امحام ايتان رفول 
القناة.نحو تقدمنا يعرقلون فقل 
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نبدأكدنا وما قسيمة. م الاخراج عملية تولى الذي اللواء الى انضممنا 
المشاكلبدأت حتى المنحين يالمصرسن للحاق الوقت مع السياق هدا 

موحلايزال لا كان جنوبا للتوجه اجتيازه أنوي كنت الذي فالوادي بالتدفق. 
لمغادرةبالماورة مثغلين كا وقيما الستة. هذه قي التاحرة الأمطار بعد 

الصواريخمحن كثيفة لنار ض\ jfCلاجتيازه ناححة غير محاولة بع،- الوادي 
قيمتمركزة كانت المصفحة وعربانا فدباباتا صفوضا. قي كبيرة بللة احدثت 

انقوله يمكن ما واقل الوحول؛ مءث للتخلص تجاهد وص نسبيا، صيغة ارض 
محركغطاء على قفزت مجا لحظة وقي الأوقات. اموآ قي جاء القصف هذا 

عنمثل لاعطاء اقاله او — لتقويمه محاولة قي ثقلي بكل عله والتت عريي 
...الفوضى بدل يخيم أن يجب الذي الهدوء 

قليلاابعد احرى ءلروةّا تاحذ ان الألوية امرن صغوقنا تنفليم نعيد كا فيما 
محمضاالخرب الى دبابات ٍنابور محلهر ت ؤنرأت اخرى مشكلة لكن الشرق. الى 

فيمر يوقيه، قرفة مجن لواء كان فوران عرفناه مدافعه. حمم كل وفاتحا علنا 
ألىانحرف ثم غربا تقدمه تابع انه والارجح المعركة. حلال عجينة ابي 

المتهالكينالممرمحن امام المريق قطع ؛ باملنا ب امل على والشرق الجنوب 
الفرقةظنونا بعيد من اللواء رحال شاهدنا وعندما ت متلأ ممر الى للوصول 

بقوة.فهاحمونا بتعقبونها التي الخدرة 

المبب.معرفة من نتمكرن ان دون من فشلنا لكنتا بالراديو تحذيرهم حاويا 
لخطالواجهة الدفعية كتاب احدى ان لدرجة برعة الأمور وتفاقمت 

باتحمدافعه بتوجيه المدفعية لواء آمر وبدأ حطرة. قذائف تلقت رميهم 
ا،ّرائيليةنوات على الرمي •' مؤلمة معضلة يواجه ومو الدبابات، صد لمعركة 

كتلكنني النار، يطلق الأ امرته فوجه• تدمير على الم-ين مكتوف التفرج . ١١
تهلليلا )ا : مرتين رددت : انر خيتكبد انه اللافْل جهازي عر اسمعه 

ويتوجهب، الجييركب ان آري بن اسحمح، عملياتي صابمل• امجرت نم ٠ ا ايار 
نتطلب،المهمة كان الخطر. تقديرهم سوء على ليطلعّهم يوفيه دبابات لملاقاة 
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نجحن،المناورة لكن فاها. الفاغرة الدبابات مداسر عواحهت م نادرة ثجاعة 
كارثة.فجبنا 

تميعناوتابعنا والوفود، الماء من مهمة كميات بالمطلأن تلقينا فليل بعد 
اسرحول ُتحلةين جنودنا من عيدا الطريق في لاحظت الجنوب. نحو 

الىفورأ نحوله المصري. يضرب -بمودنا احد شاهدت اقنرابي ولدى ممري. 
صلوكاان حس. يرم وثلاثين بخعة عليه حكم حين، المكري الجالس 

فمريحارب ان الجندي على طوري■ عن ا'؛ُاّج ا دانيجعلني كان اثلا م
لكنيالتام. الحرب وحا.يد هو هدا عدوء. يقتإر ان وبمالير المعركة. •يدان 

اذى.اقل تجتنبه يجب حتى اميرا يصح إن ما ه نفالعدو هذا 

عدةنلر يحتله كان مهجور، دفاع نظام امام الصحراء نلب في مررنا 
منرممرينر جنود ثلاثة حرج المكان نضير كنا وفيما عدوة. كتيبة ساعات 
I... أ تركونا لقد ... تركونا لقد % ت محارحينر كاصرى واصتالموا محباهم 
كان٠ ... هنا تاركيننا هربوا هنا. نركرنا صباطنا. — ؟ ترككم من ٠ ; صالهم 

وئاما.رعا يموتون كادوا لكنهم حئلر، بلا مخاهم في يظلوا أن ومعهم فير 
!ثلاثةايتاما معير اصطح.، باُي، غرب نعور انتابني ولقد 

بضعةيتع صاصع صحراوي تخفض وهر قرية، وادي تبحلنا ؛ ١٣؛عل■ 
المرنمة من قافزا المرء يجتازه الكبير. العريمر وادي بداية وينكل ك؛الومترات 

ءدّوانيايبدو حبل فرب اء المعند ومررنا القمر. ارض يثبه ما في احرى 
ثلالقديمة اورشليم مدينة ان الاذاعة من سمعنا هناك حريم. جل ويدعى 

العواطفمنر موجة فجاة انتابتتير القفر المشهد هذا تاو_، وفير حررت. 
بحلماتعللر ن، كتالوات تللن، كلر فخلال امجلر. خيبة بينها ومن المتناتضة. 

جانفو ايضا. صعيدا كنت، لكننير اورشليم. تحرير بثرمح، احفلؤر ان مري 
عنعرفتهم الد-ين المحاربين — المظليينر فرح صراخ لي تنقل كانت الأثير 

فإنماهناك اكنر لم ولو حتؤر اننير لغير ونلن، بامرتير. كانوا عندما ب، كث
المظليين.ايدي على تحررن المدينة كون فكرة تعزينير 
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عطلتهاعرباتنا نعد تخل. نمّال جوار يي توقفنا بقليل الليل منتصف بعد 
العرباتاملأ ان ايضا لي يتاح وهكذا الغد. حتى الامتراحة قررت لذا الألغام. 

الهار.وصح في الوضع درامة الى وامرق وقودأ 
صتيخيم لماذا اتلين متنالغام، حقل عبر الفجر عند طريقنا ثققنا 

المعسكرمحيا بان فوجئتا لحولها عند أمامنا. المصرية القاعدة على الموت 
ميث،ال لا نيء كل نماما. مهجور نل من لواء يحميه كان الذي المحصن 

المدفعيةللانطلاق، المعث.ة المتحركة المدافع ثمحوبة، الالخيام مكان؛ 
غيرينقمبمها ولا جيدا الحمية موانعها في المخياة المورتر ومداسر المقطورة 

شاهدونااتهم والارجح الجنود. بامتثناء مكانه، في ميء كل الفتيل. إشعال 
اللواء* اّم المكان على اطلقنا وهربوا. تيء كل فتركوا •نهم نقترب 
٠.النبح 

;رسالة ني اللتنخل جوار في لفرنتي اكابعة الاصتكشاف حوامحة جهلت 
الونااحد كثب عن يتعقبها نحونا، تتجه كونتيلأ مجن اتية مدرعة فرتة هناك 
لواءفرنست، بقيادتي. الأن وألحق القب حدود عن الدفاع امن ان له سق الذي 

لصبالقرفة في الاستطلاع ووحدة مدعية إلية رسامان وكتيبة دبابات 
سيارةتحطلن، حى العركة بدأت إن ما ولكن الهاربين. للممرين كمين 
اندون من بكل، الدبابات باحدتم، فقطرتها الاتصال. آلات كل مع القيادة 
المعركةقيادة الحروب تاريخ في لها مثيل لا صابفة عث اني آنذاك ادرى 

انبعي. فاتل فخ في مباصرة آدمة الالمريق الفرقة وتعت ولقد مجقهلور. وأنا 
قوةوتعقبتها الجناح من الالية والرشاثان الأمام من الدبابات لواء راحهها 

امتدادفعلى الموت. لوادي كاملة صورة نخل امام الشهد وكان اّراثيلية. 
تحترق.مدرعة وعربان محطمة بدبابان مغلناة الصحراء كان كيلومترات 

الممرسالجنود مجن زمجرّا وهناك هنا نشاهد وكنا الأرحن. الجثث وغهلن، 
ولمالماء. في الأ الجهنمي المشهد هذا نته ولم روومهم. حلف وأيديهم 

حزينة.ذكرى الأ المادّة المصرية الفرقة من يق 
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الذيه نمالمكان م اما توو"بمدتني متلأ مم نحو اتجهنا التالي النوم يي 
يممىالمشهد كان دامية. معركة منة عشرة احدى نل الظلون نه ُُاض 

دبايات،; وفلوله المصري الجيش بملحام تاما يزدحم فالم الرصف. على 
المحملةالهياكل  aJu،كل ... العربات من يدة عاد مئات مدرعات، ءل.افع، 
ولمكبيرة. سوداء صحابة مكونة رمجاد، من بقايا غدت او للنار يما كانت 

فلولان المروع، المشهد هدا يراقب وهو بمكر، ان الأ الصء يسع يكن 
الرهيب.مصيرها للقاء الأ المكان هاوا الى تتزاحم لم المصري الجيش 

لمالمؤابفة الحلة وكل (. يونيو ) حزيران ٩ الجمعة يوم في الأن فجن 
اصتراحةصاعة ارفت وفد مثراصلة. ساعة وتعين مت من اكثر تدم 

معاعتدعين التالي الميت ويوم جراحنا. وداوينا الوضع اصتمرضتا المحارب. 
يثباباهوالمعكربة، الجوب منطقة آمر للتاء يوفيه وابراهام تال اصراثيل 
راكبينصغيرة I بل ٠ حوامة متن على ذهبت المداني. العام مقره في عانس، 

الجنودمجن تحمى لا باعداد مبقعة الصحراء تترامى اقدامنا تحت ابواب. وبلا 
يحاولونوهم وحداتهم هزمت لقد القناة. اتجاه في الأقدام عر صيرا الهاربين 
الحوامة،على رمقا آخر الى وقت محن بمللقون يبارهم• الى العودة يانين 

غافيش.مقر حنث حانه بئر جوار في خصوصا 

الغرب،ار لمائة، محر نحو جديد محن ٍلرنا ءنال؛■• يكن لم غاض لكن 
علىحلرأ مجا عهللأ ان المليار لي قال مجا ورعان يكون. ان يعكن حت 

علىلبتعد الئلريق نوق نملير كنا الوقت ذلك حتى نحط. أن وعلينا المحرك 
كناأننا بما ولكن واكوءات. الكثبان في الارين المصريين الهاربين مرمى 

فقابلناعمالهنود نراذم بعض اكار علنا امحللق منخفض ارتفاع على نْلير 
المثل•

يالتا. يحدث اه عما اءك توللحفلة العلريق، على الْلماترة حملت 
فرقتي،افراد ين امان في كت ساعة مجن اتل نل : القاسية الغدر لمخرية 

•واليانين المسلحين المصريين مئات ين متروكا وحيدأ اجدلي والأن 
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جالساكن ميارتي. عندمامطلن، صحراءالدناكيل في مغامرتي بجالي وحطرت 
الماء.في كسرة حوامة خلهرت عندما أفكاري اجتر الطريق في الترنماء 

ماولكن شقا. ير لم أنه لو كا فوتا اولأ الطتار مر دخانة. نال فأس 
بملة.بحركة صوبنا الهلائرة اتجهت حتى ثوان بضع مرت 

يونهابراعام يناي ئ. منه ثغز وفد فتح قد بابها كان الألة تحهل أن تل 
سعادةفتعانقنا الهجوم. بداية مند شاعدتهما ند أكن لم إ نال واصرامحل 
تجهضالطاثرة في استقريا الصر لمح من أسرع وفي المجهدين. واسترخاء 

عانس.مجع موعدنا نحو 

رابين.يتفلرنا كان حث ائب ر نحو توجهنا العامة غافتش قتادة من 
الهلارفي امتقبالي في فكانت كيف. ادري لمتا — ؛قل.وُي ليلي وعلمتا 

لحفلة.ولو مرية للقاء المائية الاستحالة رغم على راتحة، مناجاة غور• مع 

غريبةالشوارع لي بدن العامة الأركان نحو بالجارة للي نادتتي عندما 
عنفصلتي وسناء القِح في امضيتها التي القللة الأسابح أن لو كما عجيبة، 
الانتقالوهدا سهر، من اكثر مند اليتح الى عدت نل- أكن لم الا"لأة. 

اعادوغور للي وجرد لكن توازني. اففدني المدية الى الصحراء من المفاجئ 
قاطرتهمالدض الجنود يخيم نخل، حول وعنال؛■، وعانلتي• ُنزلي مودة الي 

وانفعالاتها.الجسيمة وموولبانها واهوالها الحرب تجربة 

اليوموفي الحارة. والمدالح التهاني من مللة رامحن مع الأركان لقاء كان 
علىاحرزنا لقد ورية. الللدفاعات كامل بانهيار الجولان الية عانتهت ه نف

رابينمكنت، اغادر ان ونز الأصلية. اهدافا جاوزت انتصارات الجهات كل 
تفليفعديدة؛ مهمات تنتفلرنا تزال لا حيث سيناء لمملقة أعلى تائد-ا عيني 

«فريلون سوبر ٠ في طرنا للمنطقة. ادارة ووضع جناء الوتجميع الجبهة 
اكياسعلى رؤؤسنا اسندنا وند الطائرة ارض على الرحلة طوال ترحين م

تالنزل حل. ند الفللأم كان جفجافة يير م الألة يا حطت وعندما الموز. 





الأنفاسامسادة 

آلافتجمع وءاجلةت نهمة مهمة تنتظرني لكنت ساء الى ءودتي لدى 
الىوالعودة القناة لبلوغ ياس والجاهدين الصحراء في التالهض الممريض 

والماءالطعام الى متقرون احون J١نهولأء ايضا. خعلرة نهمة ديارهم• 
اللامحةوالرمال ( يوم ) حزيران شص الى مرصهم الى وبالاصانة والرؤساء- 

لرتةتنلهم عن يتوانون يكونوا لم الذين سناء، بدو لكماثن عرضة لكنرا 
الابذاء.على نادرين لكنوا الممت القل-ر مع الهاربثن صراع وفي اسلحتهم• 

منا،نمال ني البالوزا نرب لمحنيعم •نهم عدد اكم نامر أن حاولما 
كانتجمعهم امكنة وفي المدو. لأذى يتعرضون ولا عطشا يموتون لا حث 
ترىفكت محولنا. محي يطال عامأ كان تفنينه أن مع علمهم يوزع الماء 

الحنفياتامام المرين الاصرى عع الصف م يقفون الاصرائيليين الجنود 
بايديهمشوكهم يقلعون الممرمحن نرك- السهل من لكن الشحيحة. ( لمناير ا )

منالماجين من كير قم لصفية اكيدأ سيلا ذلك وكان القناة. الى لعودوا 
لدواعيالأحمال محنا رفض على تقريا مجمعن كا أننا ء؛ر المصري. الجيش 

المصرينأن لو وجيراننا عائلاتنا مصير لجهل يكن لم منا أيأ أن •ع ضميرية، 
حديادة.مذبحة حينئذ سيعرف اليهودي الشعب كان  '•علينا انتصروا 
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الملأىالقتال مناحلى الى جمجانة بجر تتجاوز قد افات ممن الاصود الذباب 
بالجثث،

القلاثلالأيام عذء وخلال *نزلي، الى عدت ساء م نميرة إقامة بعد 
فيهاحاربت التي الأماكن اتفقي أن ض -احيرأ، تطيق لا الم المشاكل طت 

المزلالى لفلي الأية الحوامة وكانت . ١٩٠٦عام ميناء حمالة اناء في 
حقليفكالئر وعو وبدأ رجلا يقد الهندسة صلاح م ضابط نقل ايضأ مكلمة 

تعرفتالظلام رغم وعلى ليحييم. مقصورته محن القليار خرج مصرية. الخام 
المكلفينالطليين عجيلة أبي يي أنزل ند كان الذي الرب ثاني صيتا، الى حالأ 

باخلأءالخظيمة الماثرْ تللك ينجز أل نل المرية، المدفعية مجواس، مهاجمة 
حتما-الم 

الأطباءمن فريق وممل المطار، على أمحامي، واقفا ه نفئيتا عوذا وها 
فجاهينفجر به وإذ لمله، المصاب الهدس يتحضير المنئغلين والخمرصين 

الأنعلم انه بالخيرات يغم وهو اخبرني بعملهم يقومون الأطباء وفيما باكيا. 
يقودهاالهلوافة بنا ازدحمت، ان ج صاهاوته ولقد المعركة. في قتل احاه ان 

جانبي،الى محمله فوف، ممددا المهندس الضابمل وكان نمِاته. يعتصر والألم 
الموصوعةبالاممال موصولة الأنايج، من صبكة تلفه كالرمحاد، اغبر ووجهه 

كانتبل المجيدة المنتصرين عودة عريته نكن لم فوقه. معدني رفا على 
للأنتصار.الر بالثمن جدأ مؤلما تذكيرا بالحري 

فيالنزل الى لتاخدني هانومير تل مستشفى قي نتطرني ليلي كان 
حلميأن غير مديد. حرمان بعد الحقيقي الراحة طعم سأذوثا احمرا تساهالأ. 

ليساليالمال، وزير ماير، نحاس بي اتصل بعدما الخالي الخرم في نيئ عدا 
كرغهوخ الى اعلأم، بحمله مقرونة برعات، جمع رحلة في اذهب ان 

متى٠ : حماس دون من الت الخودة. طريق في ايران على اعرج نم وا-ترايأ 
!امس، ٠ ت الجواب فجاء ٠ ؟ اذهب، ان تريل. 
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...المزل عن غائا كن U غاب الجمش م لخدص الطوال المرات 
ماكون ان الى تقاوم لا بحاجة احي كنت الكسر، النصر محذا بمد والنوم، 
ليتحلن كانت *اتما بليلي اتصلن، وكلما عواْلفي• محي ا*ل اشاطر داخله 

يامحروفاة حر احزنني ما واكئر المعركة. في صرع له ابن أو تديم صديق وفاة 
مثلمند وباكحديد سنة، عثرة ارع مند وعائلته ياثتر اعرفح كنتا تلزور. 
الحربائناء م قاد ولقد ّ ١ • ١ الوحدة م الأوائل المتْلوعتن كاحد امامي 

مألغام. حقل م ثل ماتم ان بي واحرتي المظلمن. من القديمة كنيتي 
ايضا.اكئر علي يشق المنزل عن ابتعادي كان الحداد من الجو هذا 

شهندق، في ونزلت كونغ• *وخ على مجددأ عرجت العودة ءلريؤ، في 
حضوريعانلة يخص وعو الاستعماري، الْلراز ذي ( رلأ محنين) الجز،يرة 
مالياامراثيل ناعي وكان العراف، من هاجرت وند بثرائها المشهورة اليهودية 

الزراعةمعهد بناء العائلة هّذه مولت الثلاثيتان بلءاية في تين. العشرات منلب 
أوجهافي الاقصادية الأزمة ك\ث الأدنى. الجليل ني اٍمها يحمل الذي 

هبةنصف حمحموا الدين الريهلانسءن صد اليهود الزارعين ثائر فثار انلءاك، 
لمعديدة سنوات وؤلوال ُلولكرم- في مماثلة عربية مدرسة لهاء حضوري 

الانتداب.سلطان عليه أقدستا الدي الأرعن التصرن، هدا صد غضبهم يهدأ 
اللأيطول في انتهر أن لهث، ما فانه حضوري معهد ميزانية فضم رغم رعلتم، 

واسحقآلرن ايغال امئال نذكر ان نستطع القدُاء طلابه بين ومن وعرضها، 
مغرونا— خموري آل على صفا' الزول الشرف، لي يحصل واليوم رامحن. 

قمح،في از ما واكثر المابمة• المرة من افضل نحو على كوع *ونغ زيارة بلدة 
الىصباحا الذاهين الصينيين صغار من الغفيرة الأعداد مشهل■ المدينة هده 

الىوالتعطس بالتعليم الكيير الشغف ذالؤi، المعبرة ننلراتهم وفي • ة الدرّ
اليهود.الأولاد ايمحا يميز الذي المعرفة 

الساعة وعشرين اربما امضيتح حن، طهران الى طرت كونغ يونغ في 
ُلحقنارفقة في المدينة شوارع في للتنزه النهار مجعفلم كرسنط ثنى؟ 
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التجارحاصرنا الجاد تجار شارع م نمرودي. ستوب ايران م السكري 
محاطضالجاد من كومة على نا حلالنا. مرنوا ان بمد ايازار ني الهود 
علىايران، يهود نظر فغي والركات. باشلأت يغمرونما ومحم اكجار بمئات 

الانتصارسا كان كونغ، عونغ في الصغيرة والجالية امتراليا في اخوتهم غرار 
عظم.وعزاء وعزة روحي وحي مصدر لجيثنا 

معوالسارة اليهودية ارجاء بمس اجوب أن فررت الين الى عودتي بعد 
المناطقهده يزورون يزالون لا الارائثلثثن جماهمر وكانت وغرر• للي 

لحولهامن منعوا ان بمد وترانا، تاريخا في بالمعاني عثقلة موالمر لاكتثاف 
اولتهنص حولي فورأ يحلنوا حتى علي يعرفوا ان ما وكانوا • ١٩٤٨ُنن- 

عثب،في غور الى انفلر كنت اللحظات تلك في مم. للمزح او — ماركتي 
فخرأ.ممزوجة فائقة معادة عن بمتر وجهه كان شيئا يقول يكن لم أنه ومع 
المالموات نس كل بموصني عارم بفرح ارانه وانا اشعر كنت جهتي ومجن 

سبقاصاعا التي النعامة كل وبموصه الين، عن غاب شٍه انالها في ن، كن
ماينعما لكي كفاية كبيرين ا لبوعمري جيلاي لأن وتاّمن، عنه. بمدي 

المعادة.بهانْ أيضا 

التعليم.لفرع رنتا العامة الأركان الى عدت الاحتياحل رجال ريح تبما 
وكلمعركة كل محللا هذْ، المتة الأيام لحرب، منهجية دراسة الى عمدت 

يطورطورا الحوادث ّياؤا تمثيل واعدت العلاقة. ذوي القيامحل مع عملية 
الممكنة.الامثولأت كل لامتخلاص 

لدراصةاليهودية صحراء وفي المامرة في بلياليها ايامحا امضمت كذلك 
الىبادرت التعليم عن مسوولأ وبصفتي والعلوبوغرافية. الامتراتيجية مجععلياتها 

بمليةباشرت ن، كنالوالمر في المارة. الى العسكرية العاهد ِختلف، نقل 
بتحريرعلمته فاذا ميناء. في ازال لا كنت عندما امايع قبل ،uJ« الفل 

احللمهشاة المعهد قالي الى تعليماتي بالهاتقح فورأ ارصلته والمارة اليهودية 
بميدأليس أحتللناه، الاردني للجيش مخيم في ليستقر ناتانيا قاعدة بمادر ان اله 
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نقلتانهر عدة وبعد افحو. مذا على انقله معهد اول كان ذلك صشام. من 
الهندصهمعهد المشاة، معهد ; المكرية القواعد عذه مجن مهما عددا 

الأّاّيوالجزء نمة، د المعها من نم المكرية، الشرطة معهد المكرية، 
ابما.وغيرما والفلليين، الجدد الجا.ين تدريب معهد مجن 

الحالبطيعة ترق لم والسامجرة اليهودية الى المكرية العامد نتل نكرة ان 
الأركان.ضباط اتر مجع عاصفة كلامية مجعارلتؤ احوض ان علي وكان للجمٍع، 

بشدةيعارض للاركان، رثيا آنا.الئ؟ عين الدي الدائم حمم بارليف، وكان 
ميكلفناذللئ، ان ٠ فيقول التدرب، لقاعدة الخاثدة والتجهيزات الأنشاءات نقل 

تفوقاهمجية ليقل لكن ممكن، ذلك ا بان عليه قارئ ٠، الجنيهات ملاين 
وربحتالواقفة الى بالجمع الأمر انتهى المطاف نهاية في ٠. بكثم المال 

الجولة.

قديكن لم واذا النار، اطلاق رتق على انفضت قد عديدة شهرر كانت 
انالأ الناطق، لهذه الماص الحل عن محددة فكرة بعد رأءّي في نكون 

لتوطيدنيء، كل نل الهم نمن واضحا. كان القاط بعض حول مجوتفي 
ونتامجرع وفي فتها، مجتينة يهود.ية ارتكاز نقاط ارماء الناطق، هده في الأمن 

جزءعي الأراضي هذه ان تقول ملمة محن تنهللق الطرة هذه وكان مجمكن. 
اليه.نعود ان الأن وعلما  ١٩٤٨عام العرب احتل اّراثيل لأرض مكمل 

الزروعةفالناطق العرب. مجن الزراعية الأراضي أحل. ابدأ المقصود يكن لم 
القابل،في اليها. حاجة في نكن لم انما عن فضلا تهني، ءن لم الخمبة 

اهميةذات الناطق شذ0 على المشرفة والمرتفعان الهلرق مقترفان كانت 
الضيقالساحلي الئ.رياط على عل من تشرف المسامرة فتلأل لما. حيوية 

هجومقواعد كانت اكي تلقيلية مجثل عربية مجدن ظل في ترعرعت وانا لاّراثيل. 
طوالاليهودية والقرى الزارع نرعب ظلت الي رللعمابان العربية الجيوش 
الين.عشرارت 
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اناو كتجرض شخصية تجربة المرء يمش ان ابدأ الضروري من لص 
الشعبفنلثا الامحترابجية. الناطق هذه امية ليرق كريا ع ؛ابنة يكون 

إحاطةالناطق عذْ وح؛ءله التي الماحلي الشريط م يمشون الاعراثملي 
التحتيةالبنية من الأمامي الجزء يتركز ايضا الشريط هذا رم بالمعصم. المرار 

نهذاالرحيل. الدولي ومجهنارنا الحرارية المولدات ومنها لامراتيل، الصناعية 
الارهامينسيات ض ومم بسرعة للتجريح قابل البلاد قلب ني الواقع المجمع 

ُركزالى وٍالعودة جرالمهم واثراف الحدود اجتياز عليهم هل يالدين 
مدقعمجرمي على ايضا يقع الماحلي ثربملنا ان ثم فمط. واحدة بليلة انطلاقهم 

الخنهلقةلهذه بتوفر الأميركي الجيش معاير وحب الامجرة. تلال من 
يتوفران يجب الذي التكتيكي العمق حتى النابض، اصرامحيل قالب الامتراتيجية، 

أعماقفي عادة يفكرون الأميركيون المكريون المادة بجيش. ناهيلث للواع، 
مدى.ابعد 

لأيممهوم م ترنهن لا الناطق عدْ في الامراتيلي الحضور صرورة ان 
لاحقّيامي حل كل عن النظر بصرف واضحا لي مدو كان فما سامي. حل 
المنطقةعلى المشرفة الجملية المنهلقة على البطرة وجوب تمية حم 

الضيق،الساحلي الثريهل ملامة تامين ت ثلاثة لاهداف وذلك الساحلية، 
أورشليم،حماية وصمان الأردن، نهر طول على الممتد السهل عن والدفاع 
التخلييمكتا لا الذي الأدنى الحد م فهذا اليهودي. للقب الأبدية العاصمة 

حيريةارض عن التخلي فكرة — ذللث، على واشدد — قتل اقل لم وانا عنه، 
فعلاهي الامحتراتيجية الهلرق ومفارق الصخرية التلال هده ان والحال لوحولنا. 

الينا.ية بالنحاسمة اهمية ذات 

عائلةمءن اتحدر انا فعلية. ميدانية صيطره تامين الأولى مهمتنا كانت لذا 
فيانه فهموا أناص وهم (، ذرآثعية ) ا( براغماتية صهيونية )١ بانها وصمها بمكن 

الشعببوحود المخاطرة يمكن لا العنف يسوده الذي الثابت غير الحالم هذا 
فغطيرتهن ان بمكن لا ذماؤنا ٠• ورق قصاصات ا الى بالاستناد اليهودي 

٢٧٠



إنشاءعلى ٠، وقائع ا على أكمة هذه نرم أن علينا الغير؛ ارادة بحض بالثقة 
١٩٨■عاص بض سنوات ني انني واذكر عنها. والدفاع البلاد 

اتصلان غالبا لي ؛تفق كان المصرين، مع اتفاوض كت محدما ١،  ٩٨١ و
كانتالمخابرة بان علمها ومع أحوالها• عن للموال بأس القاهرة ض هاتفيا 
ثقتلننمع لا تمدنهم، لا I : البارزة الروسية بديتها لي تقول كان مرانة 
٠١٩٦٨و  ١٩٦٧سنتي ني به اشعر كنت ما تماما هو هدا و إ ورق بقفة 
تيمته،كانت ا ومهعليه، الحصول في تفكر الدي، الاتفاق محلبيعة كانت لمهبا 
انشانها من وقائع لأرساء ومعي في كان ما كل فعل على العزم عاقد كنت 

استراتيجيه.سيهلرة لنا ء• م٧ 

رأسعلى وجودي وطوال التعلم• وقواعد العسكرية العاهد نقلت وهكذا 
ومراكزالقديمة الأردية العسكرية القواعد معفلم احتللت التعليم مصلحة 
الواقعأهم داتما تحتل كلها وكانت الدن، خارج القانمة الشرطة 

اا؛هوت.يةيحتلون الأرديون كان فعندما ذلك، في عجب ولا الاصتراتيجية. 
تمليهاالم المعامحر هدم وفق العكرين قواعدهم مواغ انتقوا والمامجرة 

عسكرياحضورا امنن الأماكن هده بعض في اياها. الأسترانيجية الاعتبارات 
فيخلافات أو العامة الموازنة في تقييدان ونتيجة الأخر البعض وفي ثابتا، 

احتللتهاأني غير موقنة. بمخ؛مات اكتفيت __ الأركان قيادة مع التفلر وجهات 
كلها.

الضباطلعانلأت مساكن يم بان دايان مرنيه افنع ان كذلك حاولت 
اناحل من يكافح ان رفعس لكنه الفكرة، اعجبته القواعد. هده الى المفصولين 

كانعلنيا. مرفقا ياخذ أن عليه يتعيءن عندما داتما يفعل مثلما الحكومة، تتبناها 
بالجيش؛يتعلق الأمر لأن الحربية العاهد نقل على للرافقة تعدأ مدايان 

فييهودية مدنية حياة تنشيط لكأت المجال. هدا في تكفي موافقته وكانت 
لموهكذا عليه. توافق ان للحكومة يبض نجديدأ يعتم كان والمامره اليهودية 

المبدأ.على وافرأ أنه مع الشروع هذا لتحقيق صيتا دايان يفعل 
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عندائم نحو عالي الدفاع لتامض الوحيد الجيل ان بالخم؛ اعرف كنت، 
مسطرتا تحن، والوانمة امحرة الاسرابحة الأمة ذات، الماطق 

للقرىالجغرافي الوضع وفق دائما رسمن، اللأي فحدود فيها. الأسيطان 
المبدأ.لهدا اوفياء مائنا ث-م'>-، عن اداسر كنت، لدا فيها؛ بنيت، الم والمدن 

المحاورونالاٍلراف كان مذء الطر ثحهااح٠ محامحن ابرز كنت، ءناJءا 
فكنت،الحلول. تعقد ان شانها من ُتوءلارت، افامة بان غالبا يجيبوني معي 
حطانرتكب، فاتا كدللئ، الأمر دام وما حال، كل في معقد الوضع بان ب، اجي

ن،ليكدولة امحراثيل لحياة والظروف، الأّا،ات، إن مهالة. حلولأ باقتراحنا 
اووضعن(، ذكريت، كما ر جدا الضيق الساحلي فشربملنا •' ابدأ سهلة 

مجنوغيرها اوكلن، كل الارهايبط، مع ومشاكلنا جيراتا، وعدوانية السكاني، 
كنح،ل؟لاوث،، ونميجة حد. انمى الى معقدة امحرائيل حياة تجعل ايضا الوقائع 
البحت،الأ يا تتيح لا طروفخ ايجاد بضرورة __ اليوم الى زلت وما — ممتنعا 

1حر،بكلام ما. ضغطا نقاوم أن علينا يتعين قد عندما العمق في حلول عن 
الامحتلأمنجربة في بالوقوع صعق، لحظة في نقبل ان تْليع نلا نحن 

الأمورواسهل الناء، الى يدفعنا ما الكان هدا في ن ليس انظروا، » : والقرل، 
قبولمجن يمنعنا وضع حلق بوجوب أفول كنت عنه*. الابتعاد الواقع ني هو 

يتوافقل الفل، هدا من، حل أي لأن أمْ، في بت وّهإ، مء حز 
الامحرائيلية.الحقيقة مع 

بالبثطليس والسامرة اليهودية قضية لحل رسميا المقترح الأول الحل 
الحرمحب،فبل يعيءن ان كاد اليتم، الخمّبح، ■آلون ايغال دماغ في ولد 

رحلاآلون كان الوزراء. رئيس مصاعد وفليفة الأن وتمارس للدفاع وزيرأ 
انهاليه حيل حلا نمور حتى اوزارما الحرب وضعت إن رما جدأ، موهوبا 
محثروعهمعه يتبنى محن الى عي يولأنه الأردن. مع لأنفا3، اسامحا يملح 

بيته.الى دعاني ٠ آلون مشروع » ب المعروف 
علىالأرض من تظاعا امرايلر مم ت الأتي المدأ التم، ألون مشروع بمد 
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جنوبا،( الخليل ) حبرون حتى شمالأ شيان بيت وادي من الأردن، نهر امتداد 
امرائيلتستطيع الطريقة بهذه الذ. ورام الأردنتة الملكة بين محمر ترك مع 

اليهوديةالى والورية والمراقية الاردتية القوات دخول ومتع الأردن غور مراية 
نحتوموصوعق السلاح •نزوعة الأراضي تمجح ذاته الوثن وفي والسامجرة. 

الاردنية.الخنية الادارة 

بل— حامع مشروع اول الأقل على إنه ذاته؛ حد في مهم المشروع 
مماثلمشروع صياغة على لجرأنم كثيرا آلون اند.ر كنت الوحيد. المشروع 
خطرة.صعق نقاط يشكو المخطهل هذا ان الرانع لكن لفرصه. وامحتعدادْ 

وكانتالارعابيين. وجه ني المابفة حدودها اغلاق في قط تنجح لم فامرانيل 
الحربنل تمتد ( الخربين الضفة ) المامرة — واليهودية امراتيل بين الحدود 

الضاريسالشديدة طوبوعرافتها وكانت كيلومتر، ثلاثمانة من اكثر طول على 
١ا ك،يانبنا'ت مجكهوة 

حشالأمن، صمان على نادرأ يكن لم الصغر النظامي جيشنا ان رأيي في 
عندماحتى بل الارهابيين، ة اعد جمعن ما وقت في الاردنيون امتنع عندما 

وعلىالامرانيلية. الانتقامية الأعال من للملة تعرضوا ان بعد منعهم حاولوا 
فنلفانه الوية محتة الماطق تلك في ينثر كان الأردني الجيش ان من الرغم 

اإقوا>تكانت عندما حتى ٠ الون امام عليه شددت ما وهدا الخملية. هذ.ه في 
1.الارهابيين على القضاء في تنجح لم الحدودية ناطق الهذء تحتل الاردنية 

القديمةالحدود على زانية كيلومتر، اربعمانة حتى حدودنا لتطيل حطته وتاتي 
الىحديدة جبهة ومصيفة الأردن غور ثريهل صمنا عن الناجمة الجديل..ة تلك 

ممرلأمة - على المهر علينا ص ذلك، عن فضلا القدص. >^^ ١١
سنتمكنكيغ، القديمة حدودنا اجتياز متع في قط ننجح لم كنا فاذا حجرون■ 

؟.ة الجايالالحدود حماية مجن 

ذكاءءاحترم كنت قدرء. حق آلون ايغال دانا قدرت قد انني اكرر 
وارىافكاره متوضح التي الخرانئل الى انظر كتن، عندما ولكن وابل-اءتته• 
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لدييولد الذي مشروعه دعم عن عاجزا كن تطول الحدودية حطوطا 
منذبتفاهم يمنان تجاورين بالديِنر ين عداوة يوحد أن ته ئا من نه يا انطباعا 
انلي يبدو كان ذلك، ار الأريب. واو.الكأن اّراتل ين نالأولى — اجيال 
الكامنةالهناقة أصية من يقللون غيره وكتتيرين منروعي، خلال ، jAالون، 

انالعخءئ يظن كان بنا. الأذى إلحاق عر وندرته طيني الملللارهاب 
ّسناءمعركة بعد غزة ۶ ثطا م حمل كما تدريجا سخف الاردني الارهاب 

بقوة،هم أنفيخدعون رأيي »ي كانوا هكذا يفكرون الذس لكن . ١  ٩٠٦ني 
بالنموآنذاك يتكه٢ن أن ا، أنفيهم بمن أحد، يتطتع يكأن لم ولو حتى 

والاتحادالعرية الدول من نثبط بدعم وانشطها الارهاية للثبكات المتصاعد 
السوفاني•

يثنهلم لكنه بالخيبة صاحبه أصاب الوأّا ء مشرو على فعلي رد آن اعتقد 
تضالذي العمل حزب ُع ذاك في نجح ولقد لتمريره. وسب زمه عص 

بلامنامي، حل حين الملك على وعرض توطات م فاقين المشروع. 
الصفةوبهذْ ازصر، عبد لاريس حلفا' آنذاك كان الاردني فالعاهل طاو. 
انتهلماعمملكته كلفت الغلمهلة وهذه الوصعلى. الجبهة على بالعداء بادرنا 

اليهيعيد الذي آلون مشروع رفض في تردد لم ذلك و،ع المامجرة. — اليهودية 
الحلهذا ان حين المالك رد وكان الأراضي؟ هذه في المدنية الادارة 

ا.الاطلاق على عقول عتر ١ المعروض 

تمملعلم احرى ّيامة مشكلة أي او اليهودية متقبل في الثلث آن بيد 
الأكثرالعهد. وتعند نعيش نها كا بالت برمتها فالبلاد الأيام. تلك في الفرحة احفاء 
تحررناأننا جمها احامحتا كان المهللين. ارل انا وكن تاريخها. في معادة 

الشعوركان فبلا . ١٩٦٧(يونيو ) حزيران ٥ نبل عنقنا حول المعقود الحبل من 
دبمومجةوعل.م فوتها، تعيش التي الضيقة الأرحس من الثّريهل هذا هثائة هو المماتد 

للهجومانالمستمر الخهلر جراء من مشاوودة اعصابنا دامت ما وحولنا 
فيتنه احمجا حيدا اذكر زلت ومجا حتمية. حرب شبح عن فضلا الارهابية 
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يقصفوناااُردسن أن الاذاعة اعلت عندما الحرب، من الثاني او الأول اليوم 
أيضا.أصت ند اهالأ، تمجن جدأ المرية — ثاوول كريات وان أبيب، تل 

الجويةالغارات صد الملجأ شاهدت المنزل الى الحرب بعد عدن ولما 
منجاءت التي ) ووالدتي وغور ليلي ونضدها مجلاها التي الرمل واكياص 

اصابتهالدي المكان ائب تل ني شاهدت ولقد ا. عندي لتستقر الوثاق 
امجاميتح لم الوثن لأن الثملة الدفمة مصدرها يكن لم الاردنية• القدالف 

الذيالمكان هيكل يهنال القصف ان تعلم عندما ولكن لاصتخداما. الاردنيين 
أنيعني ماذا تدرك — اللأي قلب في بل الحدود قرب لا _ اولادك فيه يقيم 

الأعداء.من محيئل ومجط في معزولة صغيرة حزيره ني تمش 
لتتركالمعجزة، ينبه وبما واحدة دفعة الهواجس هدم كل زالت الأن 
كانبل شيء، كل ذللئ، يكن لم والشوة. الارتياح من ماوم لا عاءلفة مكانها 

أنالمرء ضع ث في صار بقوة يخامرني الدي بالمودة، اكر الاحذلك هناك 
بوشائحوالمحنلة التاريخ في جدورها الضاربة والموانع الأماكن هذه كل يزور 

مستعرةإثارة حالة يعيثون الجميع ان ظاهرأ كان الوطية. بهوبما تعلقنا 
ملهمون.كانتا حم-يعا كنا ل. حد لا وشكر 

حربإثر عرفتها التي تلك من عندي شدة اكثر كان الأحاسيس هده 
بجلدنانجونا لقد كاملا. يكن لم نصرنا ان نعور حالجني أنداك الاصتقلأل؟ 

تمأمامنا. مشرقا المتقبل يكن ولم ذلك لن غاليا دفعنا لكتنا دولتنا. وانشأنا 
يكلماعليه والإبقاء الهشاشة، شدد كان حدأ المكلف الاستقلال هدا ان 

ينفتحبرمته الخالم كان بدا سنة، عشرة تع بعد والأن، ضخمة. صعوبات 
اماعنا.

عملايكن لم انه الأ وني معظم ياحذ كان الأركان في عطي أن ث*ع 
صارالبين،. في البقاء ترف لي يتاح فكان السابقة، الشهور في كما محموما 

وغداالأولى. سنته ينهي جيلاي المغير وكاد توات ثلاث ابن الأن عمري 
منهحرمتهم الذي الوقت كل الثلاثة ولأولادنا لليلي اكرس ان ومعي في الأن 
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منضرا الذين اصدثاني ذكرى كانت عدوءأ. اكئر الأن صرت وقد ساما. 
انالمرء بمرق عندما المواجع، هذه رغم وعلى ب. تزال لا المعركة 

اصامي،وامر نريمة قضية ميل في بل طائل بلا تكن لم بحياتهم نضحتتهم 
مرارة.اتل طعمها ويدو المميبة تخف 

طويلةماعات ليلي ّع اصرف وكنت هنيثة. بل هائلة ايامأ اذا نهتبمينؤ 
اثاركهكن المساء وني مكملا. فارسا' غدا الذي غور مع الخيل نرك، 
افلميوكن، رانتي. تحت يظل حتى اماض يجري وادعه الركوب وحدي 
أشامدهأن احم، كهذا. وابن كهذه• عائلة مع العالم في معادة الأكثر الأسان 

براعمهافي شك، بلا تنم التي صفاته متح وفرح بمخر واراقب رفاقه، وسط 
ولدباختصار، إ الحسن سديد صبيا كان ذللث، والى قائد. نماثة عن الأولى، 

عجائم.نحو على الماء الي امرتها هدية كانه الوجوه، كل من رائع 

الأولتشرين ٤ في العبرية المنة رأس عيد رفع  ١٩٦٧العام في 
يومعشية نة الرأس يبدأ اليهودية الرّمية الأعياد كل ومثل (. كتوبر ا )

بمصلتباع ايج، تل الى بالمياره ليلي ذهن اليوم ذللت، صيحة وفي العيد، 
علىارد مريري على جالا' وكن انّعة ثرابة الاعة كان الهدايا. 

الماعاتتاللث، في الهاتف رنين ينقهلع ولم لمعايدتي. بي اتصلوا الذين اصدقاني 
وصمعتهالمحرفة. غور دخل عندما بالهاتف ممكا ازال لا وكنت الصباحية. 

الغرفةيترك أن فل لي وفال للب• ميخرج انه لي يعلن الذهن فارد وانا 
ويحبعكري محيط في كم ولد حركة — ممتعة بحركة قام ان وبمد 

1.البيت أمام الماء في انم I — الجيش 
فيناريا' طلقا' صمعت بالهاتف، ممسكا' ازال لا وكنن، اثنتين، او دقيقة بم،- 

الخاءفي اولأ شاهدت راكضا. وخرجت المرير على الماعق رمين، الخارج. 
علىممددا كان غور• شاهدن ثم عمري. وبجانبه حاجزه، صمن جيلاي 

بارودهجابه والى انم•،• في غارق وجهه وكل بليغ، جرح عينه وفي العشب، 
حاجزترب الراتق عمري الي والتفت صديق. الي اهداها رديثة قديمة صيد 
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الأللصي تال غور ... يصوب الأ للصبي قال لمد I : لي لتقول العلمل اخيه 
1.ابدا هدء يصوب 

بقيتا->ذ.تهاب ليلي ان تن.كرت حيتكذ السيارة؛ الى وتوجهت غور حلتج 
تالدزوجة سينا، جارتنا باب امحلرق سماحي ثم اليه. نئرت كاتي مكاني في 

واناالعيادة، الى تقلي مارة : العون _ عود، موردحاي، الخليران ملاح 
صدري*الى غور امد 

غور.يمحص كان الذي، الطيب أمام لساني عقد دقيقة وبعد أحدهم توقف 
داع,س بمد لم بممث ح؛اتي م الجروح س العديد ثامحدت فد وكنت 

العشب.على غور شاهدت •ند ذلك عرفت فلقد ممقود. الأمل إن لي ليقال 
ء\ثم*.بنثة الغريق يتعلق كما الأمل بمحل التعلق على ملجوع ان الأنلكن 

وجلتسيارة الالى قفزنا التشفي الى فورأ نقله ان اللجيب لنا قال وعدما 
كأنهاالمسمرة لي وبدت القانية. قميمي الى غرر اشد وانا الخلفي المقعد في 

هانومم.تل ستثنى الى نمل ان قز ذراعي ين ترفي دهر. 

البت،في بي تصلي ان حاولت محاك. ليلي كان المنزل الى عان لما 
م؛كالتي.تستطع لم الألة عن مقصلة المرير على قللت الماعة ان بما ولكن 
مراسمر نقب. ان علينا كان ولمد ث. بالحاد فاحبروها بمكتبي انهلن احيرا 
المريعةبمحب الخمس مغيب قبل المة، رأس عيد عشية المريع الدفآت 

الهدية•

مشكلة.يطرح كان الأمر مذا لكن امه. بجوار يرقد ان الاثنين نحن اردنا 
فيمجوحودا نرها وكان العكرية، الممرة قرب تدفن ان طلت غالي وفاة فعند 

فازكيالمكان. ذلك في خان زال لا التي اuدرة آلارض حكرات من واحدة 
غوربن،ثلومو رفقة في الممر٠ الى توجهت عناك دف امكانية من أتاكد 

غاليقبر أمام ازمية الراتعة الأزuر على نظرة القيا الجيش. حاuءيي كبير 
يرتدان اريد هنا، ٠ ؛ لغورين وقلت الممال. من بها اتيت والمر الرخاُي 

«.هنا بسلام 
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سنوات.منذ الأخر يعرف واحدتا كان بالألم. مثقلا غورين الحاخام بدا 
ثيءاي م اكمكم عن عاجزا الكاملة، اللادة س حالة م كن جهم، ومن 

لقدا ; حزين بموت هص النم الى غورين نظر وعندما به. الاحاس او 
ا.معها احدته 

منتابوت م غور وضع *انومم• تل تثغى مض الجنائزي الطمن بدأ 
يوقالتابوت وضع نم اخيرة. مرة لاشاهده الغطاء يزاح ان طلبت التنوب. 

جندي.ابن المقيد بصمة الحزين، الموكب تقدمتؤ للجسش قيادة سيارة 
ركوبيحب كان حياته. كل ايضا كان وليلك حياتي، كل كان فالجيش 
علىوهو فيها شاهدته مرة اخر ان يجاة وتذكرت والجيب، القيادة سيارات 

سيارةوتع العسكرية. التحية لي يودي كان ليلعب، خرج عندما الحياة، قيد 
فجاءةرغم على لي بدا كما — حخص الق ربما طويل، موكب القيادة 

الراديو.يي أذيع البا ان احدهم لي وتال المأساة. 
آنذاكالقيت ند كت سنوان. حص قبل غالي دفن تذكرت القبر امام 

اصتطحالذي الوحيد الثيء ٠ ت خاصر بنوع فيها قلت للمناسبة، قصيرة كلمة 
إسكاتعن عاجز أنا وها ٠. عناية افضل بغور ساعتني أنني هو به اعدك ان 

كهذهظروف ففي بوعدي. اف لم إني لي القائل رأم، في الصوت هذا 
الكافية،المائة اوله لم : دماغي يثقب كان التانيب هذا لكن التفكير عصاني 

الكاني.اشاص ل امس لم 

عزكان حياتي م الأولى وللمرة الين• الى وانا، ا؛لما عدنا، الدغن بمد 
؟الأن بعد الحياة ني اّتمر كيف عليه. الخغلب عن عاجزأ كنت شيقا اجابه أن 

كشرأاتكلم لم لو ت فعلها وصم في كان التي الأنياء بكل مومرصا كنت 
علىاكئر شا>دت لو انتباعي، من المزيد اوليته لو اليوم، ذلك في الهاتف على 

رقصةيشه ما في رأمي »ي تدور٠ لو I و ٠ لو ٠ الق الواريد. حطر 
الرقاد،عن عاحزأ كن إذ الأكثر-مشقة ص الليل ماعات وكانت الربنية. 

البكاء.في كاملة ليالي ليلي عع امحقي وكن العشب. على غور بصررة ءءن-با 
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ترعازت 1% ءا مه، زالأ-تبمراق متابعته علي يمرض عملي كان المهار اثناء في 
نتحدثلا ءنو«ا الت' إسكات على قادرين نزال لا كنا الست رفي اراحت. من 
العزاءيكن فلم د٠.رءا. تكب كاث به تذكرنا كلمة , أنا م غور. عن 

وئ!I يتركان لا اللذين والحا.اد الألم من بدلأ سسلأ قلت' الى يعرذ 
ماعاتتعفب المامي فهذه محتها. ١ في هكاز.ا ير نر لا٠٠٠ ١ ان ونكرن 

محله.ني ليس هنا التنببه ان ر•, سيناء، معركة بهاء في ت، ابي والسعادة. الفرح 
اكثر،با نتمناه كنا ما كا ١تممنا لقد منتصرا. عاندا فعلا كنت المرة وهذه 

هددتوالتي لاحاي نابلة غير -بدر كانت المي المشاكل كل وحللما 
وعلىطفولتي اتين بعلى أنرنت التي وحبالها المؤامرة فتلأل الأمة. حياة 

م، ١٩٤٨ر  ١٩٤٧ّتي خلال مُلأل مزارعو حفرها التي الخنادق 
نروءةم؛صدنة ذاي ايل.ينا. بيءت الأن غين جيدا اعرفها التي الرتفعا'ت تلك 

التياوارودة تلك راي مهديا الماءرة تلال س صانعة قرية دن ميس جاءني 
ثرابةمنذ نعل لم باروده — والكون والحريق بالبارود فوهتها من تدلث. 
!العالمفي قلي الى الأحب الكاثن قتل ما ا':لأح هذا وهو ؟ دهر 

هذاسالي يمتاح عن القضاة ممر م المعروغت الخوراة تصة تذكرت 
فيفو0 اك* تهيئهم عندما اليهود رأس على مار الذي المحارب القاصى 

جمعالمعركة ميدان الى اعداوه وصل سدما المسيح. قل عثر الثاني القرن 
;قائلا اقسم بالهجوم الأمر يعطي ان نل ثم قالي• تنكيل في ونظمهم رجاله 

ببتيس يخرج خارج فكإح يدي الى عون بمي يقعن إن ٠ ت يهوه مخاطبا 
ابنتهفاذا H بيته الى يفتاح آب ومحدما ٠. م«مقة أصعده للرب يكون ( ...)

وهكذا٠ صراها ابنة او ايءن له يكن ولم والرقص بالدفوف للقانه خارجة 
انهو ذلك عم■ والأسوأ انتمحاره. نشوة م الرهيبة المصيبة هذه عليه انقضت 

الانتصار.لهذا المباثرة التيجة كانت الماصاة هذه 

نمالمميبة احتمال قوة مجا مكان في يجدوا ان الى بالناس الأمر ينتهي 
فينفكر وانا. لتلي اخترأ قعلناْ ما وهذا الأحرون، يفعله b هدا عليها. التغلب 
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معااكثر حياتنا، إغناء اتاح ما كل في العادة، محاعات في الحنة، الأشياء 
منالعديد أوجد الماصاة، على نة حممرور بعد تدميرعا. شانه من ما في نفكر 

المغار،للغرمحان مخمما للبهلولة كاصا غور، عرفوا ممن السلاح، في رفافي 
٠.الجياد يحب كان الدي، النفلثر المقطع الفارس اريك، بن لغور، دكارأ ت٠ 

صيانبض يجري للختل ساق في لارابح سنة كل الكاس هذه تض 
جاءغور لوفاة الأولى الذكرمحا وفي المواء- على والمرب اليهود 

عو_اصدفأنه من مهم واكثر — واصدقام ليلي اصدقاء من عديدون 
بعدالمة رأس عشية الممليد هدا بتابعون العض يزال ولا صريحه. على يختلون 

وناته.على محنه عثرس مرور 

هدهان نفي في يانعا اقول فحسب فيئا تنحصر لا الذكريات ولأن 
انالحفل له اتيح جدا- موهوبا ولدا كان فغور ففعل. حارتنا تكن لم الحارة 
لحياةوالعائدة الكبيرة الأحداث بعيش وان التاريخ جناحي نحت يترعرع 

منوان معفلمهم. الى شخصيا وتعرف نادتها معظم التقى قد وكان بلادنا. 
كانععّا آخر الى ونت من التساؤل من ه نفيمتع ان يتهلح لا وإا"ا يخر 

مبلغبلغ وقد محيغدث وكيف الحياة. فيد على ظل لو الولد هدا محيميح 
يخعلىكان لكنه خاصا، شأنا محيء كل قبل كان حزننا أن صحيح الرجال. 

يصير.ان معكنا كان محا كل بكيتا غور بموت لأننا الشخصي. العد 
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بارليفخط 

البدايةمنان بارلف بحاسم تربطني كانت التي الودية غم العلأتات رغم على 
(يناير ) الثام كانون *ي الأركان هيئة رأس على رامحن اّحفى ليخلق دعمته 
وايزسأريد أكن لم ردد وبلا وايزمان، عاذر وين ينه الخثار كال • ١٩٦٨
وربىالجو للاح اعلي ثائدأ طويلة فوات ظل لغد للاركال• رنا 

كتم؛اتدر كن طويل. ونت محني اصدتاء وكا . ١٩٦٦منذ العماليات مملحة 
كنلكنني عصرية. جوية نوء سنانه ابداها التي الفاعالية وحموها ذكاءه، 
الأركانلقائد اّاجا صفتان وهما والخلابة، الحزم الى شقر انه ايفا اعرف 
القيادةمقر »ي شهدته مشهدأ انس ولم الأّراتيلي. الدفاع جيش في العامة 
ممحريةمطاردات بين جوية مارزة أثناء في الأرض، تحن، الطيران للاح العامة 

الّصريةالمطاردات على ؛رب عن، تيعلر طائراتنا كاننؤ فعندما وامحرائيلية. 
دارتإن ما ولكن • ٠١انزلوها اتلفوها، را I بالراديو الطيارين وايزمجان امر 

منالجهاز في ثايزُّان هتف، حتى عفبج على رأمحا فجاه المصرية ١لمالارد١ت 
٠ا دورة بنمض دورة، بنصف، نوموا ٠ أنفامه: حتى يسترد ان دون 

لصالحنفوذ محن اوتينح ار كل مارت نة، الحعلاقاتنا رغم على وهكذا، 
بارليف.تعيين 

الكلبكما بالاحر واحدنا يتربص وانا، بارليف، نا، انفوجدنا ما ومرعان 
اذادفاعنا ننظم كيض ; امتراتيجية قضية حول المرة عذْ الخلان، وولع والهر• 
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العملياتنهاية بعد الجدال بدأ ؟ السويس ناة اجتياز المصريون حاول ما 
Iالمكثف المدنص الرشق من لة ملالمصريون بدأ عندما بقليل العكرين 

بعد،ما م للفاة. الثرثية الضفة على العكرة قوانا صد بكماتن مقرونة 
المجتمعونالعرب والروصاء الملوك كان ١،  ٩٦٧( ميتمبر ر ايلول داية بم 
ال: ء الثلأنة اللاءات ءميامة دعي ما على اتفقوا فد الخرتلوم في 

امرانيل.محع للصلح لا بامراثيل، للاعتراف لا امحرانيل، مع لالمفاوصان 

الحربجهود تصعيد الخرحلوم لموتمر والمياشرة العملية النتيجة كانت 
ايلولمنتصف وفي وتجريية. متقطعة الوقت ذللث حتى كانت التي المرية 

مدفعياتراشقا بدللث مستهلين الثقيلة، مدفعيتهم المصريون ورع آ بتمبر سر 
الغواصةمصرية صواريخ ا>ذت ( اكتوبر ) الأول تشرين  ٢١وفي القناة، عبر 

معالدولية، الماْ في الدورية باعمال تقوم كانت التي ايلأت، الأّراثيلية 
مدفعيتنا،دمجرن الانتقام سيل وعلى رجلا• واربمن مبعة من المؤلف طاقمها 

السويس•ما-ذة صاحية في الواقع والتروكتمي ارترولي المجمع ايام، اربعة بعد 

ما،نوعا احتمالها الممكن المابقة، وتيرتها الى العدائية الأعمال ثم 
اعادةعلى شديدة بسرعة تعمل مصر كانت بي النالهدوء هدا حلف ولكن 

التعقيد.شديدة بتجهيزات اروس• من كثيفة مساعدة مع وطيرانها، جيشها بناء 
موفيان،عكرين تثارين بممرفقا يرمنل الحربي العتاد هدا كل وكان 

الناصرعبد الرئيس ادحلهم اإاذ-ين الروص، غدا حتى ،، بالألوفسنم اولأ بالمئات 
فيآذانهم حتى الأن متورطين ، ١٩٠٥في الأولى للمرأة الأومط الشرق الى 

امراثيلفي العارمة الفرحة كانت الأناء نلك وفي الممرمح،. الحربي الجهود 
حدوداالأن متصبح يس المر ثاة ان للجميع واضحا وبدا الهبوط، في آحدة 

متفجرة.

دراصةكلفه الذي الفريق من تفريرأ بارليف لم ت ١٩٦٨العام في 
تنيان اهال تعلى ان التقرير وخلاصة ادان. ابراهام الجنرال بادارة المشكلة، 

التواصلالمدفعي المصرين نصف على كرد القناة طول على حصينا حطا 
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انالتحمتات سْ عر ان المشروع ويقول الهجومية. مشاريعهم وعلى 
مرانةمراكز ه نمالوقت في لنا ونومن المصرية المدنمة من قوانا تحمي 

القواتزخم لوقف فاعلة التحمنات مذْ تكون الهجوم حال وفي متقدمة. 
ميناء.حزيرة شه قي حر رأس إقامة من ولعهم اياء حط على المرية 

علىاليانع من الامراثٍلية السيطرة ابراز ت سيامي دور للب ايضا مدعوة وعي 
ميناء.كل 

جهتيمن المل.كور. للتقرير الأمامي المقهوم احممار، قي كان، ^ا 
السيامي،الصمد فعلى مريعا• خطا كان هدا التحميتان حط ان نورأ فهمت 

علىالعكرة الى يضْلرنا سناء حدود انمى في الامرائيلي الوجود يكن لم 
معطيانلكل عميق تفحص بعد نختار، أن ومعنا في كان القناة؟ امتداد 

نتعرضلا — مثلا الكبرى المرة البحيرة صفة على _ اثنتن او مكانا المشكلة، 
هذ0ببناثنا أننا ايما ذللث من اعم كان وما المرية. القداثف الى مباشرة فيهما 

قواتنايشكل وهكذا آ. متاتيكي ر مكوني بدفاع نا انفنحصر التحصينات 
وئراقبالسرية، اإخه)وءل عن متر مائتي من اكثر تعل■ لا نابتة مثالية اهدافا 

الامتكشافيةدورياتنا تتعرض كما تحركاتنا، من وكل مواقعنا استمرار في 
حالوفي المدفعية. وقل،الف والالغام للكمائن وذحيرة مرونة الحملة وقرافلنا 
علىنيراننا مصائر إمكان يجري، القوات مختلف فيه تشترك ممري، هجوم 
ماحتما، معزولة المراغ هذه ومتكون واكار. بالدخان تدمجيرعا أو الضفة طول 

الهجومانفي قوانا تثمر نان من بدلأ رجالما لاحلأء ضخما مجهودا يقتضينا 
المضادة.

حعلعلى ربحها يمكن لا دفاعية معركة ان نثق ذلك، الى بالاصافة 
عناو ثان بيت وادي، كيبوتزان عن للدفاع تكون عندما حتمية انها خارجي. 

فيولكن ابجب• تل ضواحي عن او ( المكي حائط ) للهيكل الغربي الحائط 
مجنكيلومتر ئلأتمانة نحو بهد على بقوة قواتنا تتحصن الحاضرة الحالة 

•الأصول حسب دفاعية معركة بخوض يا مح تلا المواسي وهد، حدودنا، 
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سوىاكاة لست كهذه معركة أجل ومن العمق. م ل طدم خط على لس 
اّتراتتجثتنام امام عنصر ص بل مهما، ّدأ نيكل أنها صمح وسلة؛ 

بمقتها.التئبث الى ابدأ تضهلرنا الأ يجب لكنها الشاملة، الدناعية 

لخطوالكشان للتلأل الطيص الخط على دفاصا تقلم اترن لدا 
على، iJLijjمثرية الشرق، الى كٍالومجتران عثرة يرابة على زالوانعة الماء 

نواتامجن ثان، دفاع حط نتكتل يعكن وند للقناة. المحاذي المهلي الشريط 
سكيلومترا ثلاثين او وعشرين خسة بعد على الاحتامحلتين، مجن المتحركة 

داخلالى — والجدي مجتلأ _ مجعراها يقود التي الجبال مفوح على القناة، 
اصتعرار،ني متحركة دوريات تتجول الأول ا0.فاع وحط القناة وبين سيناء. 

الهرةإارءاة امدانا' لوقوعها وتجنبا للكانن تداركا النتفلمة المواقت مجتجنبة 
المرية.ثاالمدفعية 

كيلومتربين يرجح يتقدم لهم نسمح قد القناة عبور المريرن حاول اذا 
ذلكبعد يا مح يما وعدا باء. داخل ني اثنين وكتلومترين واحد 

هجومامحللاق على قادرين حينثد فنكون صعقهم، نقاط وتحديد ناوختهم ب
فيا"لأترع تكتيك وهو مجتتابعة، بموجات 

هجومبعد خصوصا يتفاقم، راح وبتم بارلتف بين الرأي اختلاف ان غير 
خاثر.كلفنا ١،  ٩٦٨( سبتمبر ) ايلول ٨ في المرية دافعية للمجباغت كبير 

اعاتاجتاحد وفي الانفصال. عتبة ابدا، نة حتكن لم الم، علاقاتنأ، فبلغت 
ذلكيكن ولم حادّ بشكل قاسية كلمات نبادلما الاثنين يوم الدورية الأركان 

مجعفيها كنت التي المجابهات مجن اخرى مجزعجة مجابهة مجوى الي بالنجة 
القثةبارليف نفلر في كانت الصادمة هده لكن وحيدأ. أّكن لم ان الأقلية 

جديداجتماع عقد طلب ه نفاليوم مسا، وفي الجمّ• ظهر قمت التي 
أحملالتي العارضة نهائيا ريحعلم صري متحدة جبهة في مؤيديه ليعشي 
لواءها.
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بما*ءديهامحاطا دايان موشيه فورا لاحظت الأركان قاعة دخولي عند 
يفصحالإحراج كان اوة• نالأكثر منتقدي ركل بارلف جلس جانبهم والى 
للدبح.بماق كخروف خاصعا انتظر ان ب لا ان مي قي فنالت النوايا عن 
فانيوالأ . اليناريو يعدلوا ان محمالحتهم من فان نواياهم هده كانت فاذا 

كين.الكحد التوتر كان جلن وعندما القاعة, واغادر الجحيم الى ارملهم 

الجنوبلمعلمة الأعلى والقائد غافيثن، ياشاهر الجوال أولأ نهص 
فقطلمي بعنف، ليهاجمني 1، بارلفح خط ب| القائلين أهم وأحد المكرية 

يؤنبنييزال لا وكان الثخمي. الصعيد على ايضا بل المهني المعيد على 
خط٠ناني لمانش اجتمعنا أننا اظن كنن، ٠ ت له واقول لاقاطعه انتمبن، عندما 

اباحن،ولن أعتقد، كما الاجتماع، هدا سبب هو هذا صعقه. ونقاط بارليغؤ 
هذاوغي حطر م كم جديدة */٠ لكم لأشرح الموضوع هدا في الأ 

^^١١مكتف، اطل اني الاعتقاد حل الداجة بكم بلنن، اذا ولكن ابنررع. 
كثيرأ.مخهكون فاكم ٠ ٠' الأصدقاء محكمة ٠ في بالاطلة لأرهق 

للنولى اركان، اجتماع الى استدعيثح لقد اريلن،، ٠ : نائلا دايان قاطعني 
فيه.بماقش ما تقرر ان 

مجنالاجتماع تحضر ف اللهجة هده على ثابرت إن لكتلث ا، بر— 
٠•دوني 

ها،يفالماشة باللهجة كلامه غافيش ا>ئنعاح جلست،, ان بعد الصنج ماد 
علىالاجتماع هدا في للمشاركة تعدا مت، لاني لأقول جديد مجن نح فنههن

دايانصوت حلفي معل وّالباب- الى وتوجهت فيه، يجري الذي الشكل 
خرجت،٠ عد. فورأ. عد . ..تصرن، طريقة لمن، هده اريلئ،، ٠ ■' بقسوة ينبر 

كلامه.بقية اصمع ان دون من الباب صافقا 

طرينةعلى موثاف أو كوم م الجعاعأ اعضا، احد له بمخغع المحاكة من نوع 
الشوب. jijjgiض الثاثح الداتيأ رالفد 
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علىاثي نل من اثتناعا اكثر وانا عصبية، واسعة بخطى الرواق م مشيت 
حطال ني ثلث اي اورني بيكن لم خطا. على وانهم صواب 
منواتارع بعد الكارنة محدء حلت عندما ولكن كارثة. الى محيتودنا بارلف 

ص.م رغة اي اورني تلم 

بصراحةموقفه عن ويعم جانم الى يقف كان المناقشات هذه كل في 
الكروخمزا المط، الأيام حرب قي الملاح في رنقي تال، امرانل الجرال 

لدابارلمف. يدعمون فكانوا الأركان في الكار الماط اثر اما الدبابات. في 
الأمجر.نهاية في مني ويتخنمى النقاش يقفل أن الأخير هذا مصلحة س كان 

عاعني يتعلم الادارة صباط أحد من الهاتفية المخابرة نالك حاءتم ثم 
افضلام الجيش اترك ان نل ٠ المتراكمة احازاتي احد في ارغب كنن، اذا 

٠•المعاش ع قيمتها مض 

االجيش ترك وارد في لن، لكنني ٠ : ت، فاجبالمزال، لهدا ذهلن، 

...نهر بعد ُاوتبم تنتهي عقدك لكن ؟ قا ح— 

فقطلي ارمل الجير. مغادرة في اطلاقا عندي رغبة لا ممع، ا— 
٠.المقبلة العشر للمنوات فاملأى اران الأّت

نمّامااهملت، قد كنت، ووقعتها. ارات الامتاصتلحج حتى الوقت بملل لم 
الدينالضباط من الكثيرين حال هي هده أن وافلن المكلة، الاحراءات هده 

عندماكثيرا افاجا لم الأولى الأمارة هده بعل ولكن الجندية. حياة امتهنوا 
عقدي.يجدد ان ؛ارليفّ، حاسم الأركان رتيى رفض 

ااذناي تصدق، لم ذللن، و»ع افاجا، لم 

حدالأمر يبلغ أن ولكن مهنية• قضايا حول عميق حلامخ علك، نكون ند 
عع_ _،اعها يريدون لا بنصيحة اللي ان لمجرد الجيناط ترك على إ"ماري 
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الخلافيتخطى — محلها وني نافعة ايضا ل ُمرة فقط لت أنها 
•ذاتي تدمير غريزة ينبه مجا الى الشخصي 

الجنودانجع يم'• لا دايان لكن د-ايان. مراجعة الى فورأ بادرت 
البارليف ا ٠ لي نال علني• قرار اخذ عند رعديل• وجان المعركة، ارض في 

٠.أتدخل أن بمكنم كيف ارى ولت يريدك، 
علىاشكول الأنماء تلك في خلفت التي مانتر غولدا مقابلة طلبت دايان بعد 

فقدعلمية مجابهة اي امام قط نتراجع لم أنها ومع الوزراء• مجش رأس 
٠.المشاكل س ع الو عدا في الدخل اتجب انا » : دايان فعل مثلما اجابمني 

اعدلم للامال المخيبتين ومانتر دايان اجابمي نعد مسدود. طريق اذأ اٌا*ي 
غماُاس بكن لم ث كراص بأن ثوري وُع أتوجه• س الى اعرف 

وعّدنقريبا. ذلك الز ومتبلغ ني ريي لا الأركان عيثة : للحقيقة الأذان 
المدنية.الحياة محي عمله استهض عما اتاءل بدأت منه مفر لأ الأمر أن فهمت 

.صالجيش ترك على اجرت إن ولكن بسهولة، يسلم رجلا أكن لم 
اماميزال وما عمرى من والأربعض الحائية في كنت تقبل• الماواجه ان علي 

•ريح كرم على اتقاعد ان نل طويل ونت 

الجميع،مثل فلدى، تراودني• الميامة كانت، متقبلي امر في فكرن كلما 
صديقانآنذاك عند وكان انتخابات. عام كان  ١٩٦٩وعام طروحاتي؛ 

بنحاصهو الأول آخر. الى من من معهما اتناقس المياسة، عالم في مخلصان 
هووكان العمل. حرب في نفوذأ الأكثر الزعما، واحد المال وزير سابتر، 
فياليهودية الجاليات على ادور مجاثرة، تة الالأيام حرب بعل- ارطني؛ الذم، 

اهلي،ررعة س مقربة على كفرصافا، بكن وكان كونغ• و*ونغ استراليا 
طفولي.منذ اعرفه وكن، 

الىنب بصلة ين يكن لم اسمه رغم على ) ابتر *جوزف كان الثاني 
عاللةمن يحير قديم صديق ايضا وهو اللتبرالي• الحزب رم، (، فنحاك، 
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كفرملأل.من ايخا القرية المدية تيكما، — ح بما ني حعضيات مزارعي 
ماغاJا طفولتي م وكنت جدأ، جميلة برتقال اض بتمتلك عالك كاث 
لمزرعتا.طعوم لشراء مزرعتهم ني يزورهم عندما ابي ارافق 

الجيشتركي عند افعله ما افضل ان صنوان مجند لي تال ند جوزف كان 
بكالخاصة ادكارك وللث الماس ني الماثير تريد انت ١! المياسة. ممارسة هو 
لخوضيلزم ما كل وعندك اثل. الممن ذلك وعتر الدولة بحاود يتعلق ما في 

الأمرر.ني نكت المياسة. ضار 
مقابلةطلت ارسد.ود الطريق مءن الخروج عن عاجز انني ادركت عندما 

علىمنفتح إنني له فلت وضعي له شرحت ان ؤءبعد ابير. "جوزف مع 
مصمماوكن المياسة. مامارس الجيش في يريدونم لا داموا ما اتتراحاته. 

بضعماط انضم الذي ) اللمرالي الحزب الى الانتماء على بعد زمن محني 
(•بض حتم منا بمائة المعارض الوطي حتروت حزب الى صنوان 

ليتصيانته ان الأ طويل ومت مند دونا ص صديقا سايير جوزف كان اذا 
لقدالعمل. حزب في عضوا كن سكليا حيروت. صفوف الى دفعني ما هي 

مهمبمن العمل، حزب الى ينتمون الجميع حيت جماعية مزّرعة في ترعرت 
كاناالذاكرة عفني تما قدر وعلى هامثيين. محاربين كانا هذان لكن والدي 
يقولان لوالدي يحلو وكان الحزب. من الفروض العام الخط يرفضان دانا 

«.صه تتاكد لا بامر نلم أن اياك المقد. عن طقاتي ئا'ى في احد لا ٠ : لي 
سياسيةسخصيه كل على الحكم في الجمع حق على يشدد كان ما وغالبا 
وكانللحزب. الأيديولوجي الخط عن بمعزل بالدولة، مرنبطة قضية وكل 
مقبولا.يبدو لا ما مول عدم مقولة عن الجميع امام يدافع 

ربُاد ارش أن قل جاب، الافكاري لكن عرت. تر كهذا مناخ في 
وتغيرتتقلقه. أو احدأ تهنر أن شانها من يكن لم (.١٩ ٠٨كولونيل)؛ي 

رنةالى يمل مابط بكل يفترض كان الأيام تللث ففي ترمتي• بعد الأمور 
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تجريلكث الساطة وهذْ هكذا العمل. حزب م صما يخرط ان كولونل 
لكنائائها م اسمة العمل حزب تور ١^ المرات كل وطور \ض. 
المقبلم مكون وهكذا دانما الأمر لكن هكذا محوا. امرأ الجيش لميس 

هذهيضع ان احد بال عر يخطر يكن ولم الحاصر. ر يجري معا اسدلألأ 
رثتحالما الهلبيم ُن لكن بب الولهذا الحث• بساط عر ٠ لقاعدة ا ٠

٠الحمرا، البطاقة ٠ حاملا العمل، حزب ر عضوأ اصبح ان كولونيل رتبة ار 
شكليااقله آ، اصراتيل لأرض العمل، ،حزب من الأور الجروم، ر للماباي 

—-مروت وكتلة انمل حزّب محن عميمحا صراع بوادر اس المحا تْلهر ولم 
الواجبالسيام الحل المراع موضوع ولكن السبات. نهاية ر الأ الأحرار 
الجولان،هضبة المة: الأيام حرب حلال المحلة الأراضي لخاكل اعتماده 

حولآرائي غدت الوقت ذللث ومنن- غزه. وقطاع وايامرة، اليهودية 
الملنتالمواقف من ناكثر اكئر تقترب وراحن، وضوحا اكئر الموضوع 
الأحرار.— لحيرون 

اراستمع سابير. حوزز اقابإ ذهبنر عندما الممسية حالي ياث هذه 
ترلننعر فعلا مزمع انا محل ت الأسئلة يعص المهابة قي علي لطرح انتباه بكل 

ءمباشرة الماحم المأزق هذا من للخروج وسيلة ايجاد يمكنني الأ ؟ الجيش 
ءاحتما عقد يفترح فانه عنع عودة لا موهي لكن فإذا ؟ بارلم مع علاناي 

يام-الالصعيد على امكانياي لدرس ومحني ض منامم رس ينه 

وقت،نذ اعرنهكن لكنني وثيقة، علاقات بيغن بمناحيم ربطني تكن لم 
فالقدالمامحتم. القرن منذ متبادلة معرية على عاتلتانا كانت الونت وفي طويل• 

بيم■مناحيم ولادة على و انرفت لا جدتي ان يخبر س عديدة مرارا سممنا 
لياتيحت الريبة عالي عاملا حنابطا كنت وعندما لث. ليتون— برست في 

فييزورنا جاء الستة الأيام حرب وبعد معه. والتحدث للقاثه عديدة مناصبات 
صيناء.

المارضالحزب حيروت، رأس عر  ١٩٦٧حتى  ١٩٤٨من بيغين ظل 
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يغضولكون (. الامرص الرلان )الكنمت م انمالي كاباي نقلدا 
القدلسهام عرصة حربه مع كان اكعديالية جابوينكي زيف لحركة وريثا 

حدغوريون بن الفظاظة وبالغت الأكثرين. على الحائز انمل حزب من الدائم 
بالصيغةاله ينير بان مكتفيا الكنمن،، م بيغين بامم اللفظ رفض 

علىثابر يغض ان غير 1. بادر الدكتور حاب الى الجالس الماب ٠ ; المكرمة 
يصلغوريون بن كان الم الشرعية ربح ار الأمر به وانتهى المعارصة رأص 

الوطيالاتحاد حكومة اشكرل لفي ألف نمدما عليه. احفالها لعدم المتحبل 
فيوالأن، (. حقيبة بلا ) دولة وزير يغيءن فيها عض المنة الأيام حرب عشية 

•مابير جوزف الميامي حليفه عع الحكومة في عضوا يغين يزال لا ، ١٩٦٩

فيبليلأ الجو كان داود. المللث فدق في اورثليم في وِابجر يغض القين 
وكانالقديمة. اورثليم مدينة اسّوار على نوافذها تنرق الي المبرئة الغرفة 
فيعنقي. على يتساقط باردأ عرنا أحس ن، كناّتطال كلما ولكن وديا• اللقاء 

ذللثفي ولكن وحرية. وثوقا اكثر بيغتن مع علاقاتي صارت اللاحقة المنوات 
لهجةان فمع اورنليم. في تللث الفندق غرفة في إا'زِءاج اشعر كنتا الثوم 

فيطريقته وخصوصا يحرحم، حديثه في ثيء نمة كان ودية تا كانيغتن 
نيتاغمرتي يتكلم كان ا ففيالهناغي. حضوره قوة ذلل.؛، يكون ند الي. الطر 
هدهان راظن يهلرتي. ليخفّع لا ■عالم نحو مندفع باني غريبا نعور فشيئا 

الجيشفي الفعلية الخدمة في الطويلة منّواتي بين اكانض الى تعزى اإفلاهرة 
المجهجلالعالم وهاوا ٠مجخارحها، مداخلها كل اعرز كنت صلبة ارمحس على 

ه،نفمن واثقا حرا رجلا ا داثنفي اعتبرمن، لقد ٠ فيه اخوض ان ازمع ^-^، ١١
واحبيتهعرهه محا كل عن ّبيلها في صاتنازل الي الجد.يدة المغامرة هده لكن 

نفي.ثرارة في به اعترف كن مما اكثر تعكرني كانت 

لاثحةعلى اخذي عن يتحدث كان ه. نفبتغين اضطرابي أثار ما وأكثر 
امعهماجلى حزبه فوز حال في بأنه ويعدني الانتخابية الأحرار — جيروت 

الوافي.في أسمعه أن ني أتكن ما تماما يقول كان اى — الوزراء مجلمآط في 
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الىاعادتي الى المودي ذاك الأ نشاط اي عن ويكف امر0 يتدبر ان بارليف 
•١ الدر I ايدي من عكدا وتخلمي الهبش 

الهتسس،الى اولأ اعادني حلا. باوليف ارتجل الاحراج هذا تجاه 
مالمفر ; جدا خاصة مهمة كلفم شاغرة مناصة وظيفة وجود لعدم ولكن 
هناكاخرى. صديقة بلدان وم التحية الولايات م والتجول الواّع العالم 

امحتطعالواقع، م _ المكرية والعاهل المعان وازور محاصرات التي 
ادارةتنول دولية طراز بمدكرة الجنس وزودني لي• يحلل ئ كل لٌل ان 

الالذي الوحيد المكان لراكب. لطعتها تذكرة أكم إنها العال شركة 
امراتيل.*و ب النزول حمح، التذكرة ءذ0 تخولي 

مكبير عدد م فعلا تجولت التالية اكعانية أو جعة الالأصابع حلال 
القواعدوزرت الأميركية، الجامعات *ي محاصرات بجولة شن البلدان. 

الىانتقلت ثم الأمٍركي. الهبر صباط كبار وئابلت الأمركٍة، المكرية 
علىاعرج ولم كوريا. في ٣ العرض وخط كوغ■ ومرخ فاليابان المكسيك 

العبرية،المنة رأس •ناصبة غي الانتخابات فبل واحدة، مرة ّوك، اّرانيل 
الطائرة.الى حالا عدت ثم وغرر. غالي صريحي على لأختلي 

للجيشجديد.ا بريقا الانتخابات اعطت ٢ نوفبر ر الثاني تثرين في 
وطياتحاد حكومة التنفين.ية الملهلة في ووضعت المياسين. البلاد ولخارطة 

انضمالا-تم، وايزس عازار وكيلك سامحر• وجرزف يغن، باحم وزرانها *و 
المكريةالجنوب جبهة قيادة من غانش محشاياهو ونقل محغين- حزب الى 

الأولكانون في فه عين الذي كانه هكذا فثغر الأركان. في ليعين 
آنذاك.اوجها في الاصتنزاف حرب وكانت . ١٩٦٩إ يسمبر د) 
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الامتزافحرب 

كانالتي الثلاث المشاكل اخطر الأسزاف حرب كانت ١  ٩٦٩ياية ;م 
محنالاردمحة الحدود الأهمية م يليها وكان تواجهها. ان الجوب مائة على 

عوديةالالقوات كانت تة الالأيام حرب فل. وايلأت. الميت البحر 
الارهابيينعع تواطا وكانت عربة، وادي امتداد على القعناع، هدا م معكرة 

الزبالمة _ الثالثة والمكلة الأّراثيلية. الأراضي الى اترار م الخللين 
حيثغزة نطاع كان _ واحدة جبهة محوي تشكل المشاكل هذه تكن لم 

محرحيمماعل■؛ ويتبلور تمرار امحفي يتزايد الفلعلينية التحرير منفلمة نفوذ كان 
لخطقةقائدأ تعييني ومنذ القهراع. في العرب المكان ضد محسا لا للعنف، 

انعلي نحدبا الي' بالبة الثلاث، العنف بور كانت السكرية الجوب 
اجابهه.

مندتنرية مالامحتثناف حرب كانت الجديدة وظيفتي لمحن تعندمجأ 
ه،نفامحرامحل وجرئ تهدئ المشة الحرب هذه تكن لم •جهة، من ّنتتن• 

حياةالأولى للمرة عرف الذي الحيوي، البلاد قلب من بميدأ تجري لأنها 
هذااحترا يتذوقون الذين بالناس تعج كانت المقاهي وارصفة فالبلاجات محوية. 
علىجودنا كان اخرك، جهة من ولكن اللام• ت اّرامحل م النادر الترف 
امحتمرار.في الموت يواجهون القناة امتداد 

نتيجةكان مما اكنر الصدفة ثمرة تاريخي، منظور من بارلف، خط كان 
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الضفةعند الاصراتيليون الجنود توقف الستة الأيام حرب نهاية غفي معدة. حطة 
لمراناتقاء الخندق الى اصعلروا اثنين او اسوع وبعد ويس. اللقناة الشرقية 
الواجهة.المرية المواقع 

نتوقفان علينا أل بحجة قواتنا نقدم دايان مونيه عارض الحرب اثناء ني 
ان LJتغي انه يرى كان القناة. من كيلومترات عدة بعد على ما حمل عند 

منهابمدين ولكن نمورها، مصرية محاولة كل نمد القناة من قريبض نظل 
أنهعير القابلة. الخفة على الري مجراها الحياة تاحاو أن على ما نوعا 

ترلئ.الى اصهلر الحرب نهاية عند المكرية الخليات ومجرى الطروف بنتيجة 
بانناءالفانل رأيه على نغلريا بقاته مع لكنه الشرقية. الخفة حتى تتقدم قواتنا 
الأوامراعْناء عن يليا امتنع القناة من معينة مساقة بعد على محصن حط 

الذكور.الخط الى القناة صفة على المنمركزة القوات انتشار باعادة 

مرصةها نفقواتنا وحدت المدى وبعيدة شاملة نظرة غياب في وهكذا 
المعاقل.بناء نمها تلقاء من ففررت مالجا، أو حماية دون من المصرية للنيران 

فاكثراكثر محصطعة وغدت الوقت مرور مع الدفاعية الأنشاءات واتسعت، 
نارلاطلاق مواقعنا تعرصن، ١  ٩٦٨العام في حقيقي. محصن حط الى متحولة 

الانسحابصار ذللن، بعل جسيمة. حِّاثر لما ّسّبج محّالثقيلة، المدفعية عن كثيف 
الذيالخئل حماية وصائل حول الجدال كثر واذلالثإ كرامة، قضية البقاء او 

عنه.بديل يتوفر لم واقع كأتمّ الأحداث فرصته 
العامنهاية عند الأ ميناء عن الل.فاع حول الخص ني نقار اول يحصل لم 

الجدلونمحض القناة. ضفة على كبيرة حاتر قواتنا تكبدن بعدما  ١٩٦٨
موساونلأس المن ايضأ ستبني بل نحن حث نض شل لمس رار تص 

وجهفي انممود على القادرة المصغرة القلعة من نوعا منها كل يكون محصنا 
المعتمدةالدفاعية الشبكة لبناء طائلة امجوال وصرفن، الأفقية. المدفعية القذائف 

تهحتالمحصنة ؤ والنرنالقناة، امتداد على العالية الرملية الواتر من نهإام على 
الخ.الدورية، وطرقات واكذحير، المرين ومخازن الدبابات، ومزالق الأرض، 
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الماتي.الممر على الميطرة لتا يوس ان المجمع بهذا المروض وكان 

مائةرأس على تمني نل انتقدء دائما انمبت الذي بعنه المظام م هذا 
خطلمدأ القمري معارضتي الى ونفلرأ ذلك. وبعد بل العسكرية، الجنوب 
مراراعلي طرح الموال هذا ؟ اصتتيل ان لي يغي كان أما ه نفبارلف 
عدمها.او استقالتي في تكمن لا المشكلة ان الرد على مجرة توانيت ومجا عديدة، 

القراراتعلى للخاير وسعي في ما بكل اقوم ان واجم مجن ال اعتم فأنا 
مطا.جنديا اظل ان من فشلي بتني ولا العب، الدوم في المخذة 
أنيجب حنث الوجود وعلى الي، الصادرة الأوامجر تنفيذ على تقوم فمهمتي 

نيةلا ان هذا، بعد الفول، الطسعي ومن آخر. جندي كل مثل للقتال، 1كون 
...تتمر حتى بثها في سا'ستمر بل افكاري عن للتحلي عندي 

دفاعيعلى بالعلع وثابرت سيناء، عن الدفاع مفهوم حول الجدال اذأ توبع 
بمواقععنها والامتعاصة بارو،و خط قطاعات من الاكم العدد اغلاق عن 

ربيعفي الماقثات، مراحل احدى وفي المرق. الى الواقعة التلال على دفاعية 
معكراتتتجمع حث جفمجافة بئر في عقد اجتماع في شاركت ، ١٩٧٠
منصباط وعدة بارليف حاصرأ كان سيناء. في الأساسية وقاءل'ط عديدة 

اجريناثم براهيني. كل اهملغ وكالعادة دايان. موصيه الى بالاصافة الأركان، 
باسموالمعروف ترفيق لبور المواجه التحمينات احد في تفقد دورة 

«.لرصيف ا »

ولكيالأيام. تلك في حممها علينا نقيق المصرية الثقيلة الدفعة كانت 
بعدعلى القيادة عربة ترلئ. الى اصهلررنا الغبار ، jAحابان بحضورنا نفلهر لا 

عدةنل رجل' كر قد دايان وكان الأف-ام. على والبر الحمن من مسافة 
وبمنيالجفمض الى سيره في تند يكان لن-ا حوامة. من يقفز وهو ايام 

النتلرعن محجوبا التحصينات، باقي مثل [(، الرصيف )ا وكان زائدة. بصعوبة 
اجتيازناعند عينها اللحفلة وفي — داخلي حور حول يلئف سمياك■ بحائهل 
كالمْلر.تهمر المصرية القّل.ائف بدأت الور 
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مللاحتماء الجمع تهافت رووصنا فوق الأولى القذائف صمرت عندما 
لعجزهالأرتس على انثطح الذي دايان باستثناء ١لأر٠نى، تحت المحصنة الغرف 

اتركان لنمي امحمح ان اصتهليع أكن لم اشطاع نائي وبصمتي الركض. عن 
قربه.نددت لولل.؛، حماية. اي دون س الحو عدا على ه نمالدفاع وزير 
دايانتلفت حولنل، تنفجر الندائف كانت عندما باليات، الوضع هاوا وفي 

بنقرتمنعهم أن عليك فائح• خطأ الظام هذا اريلث، ٠ ت لي ونال صوبي 
ا.امامه من مجمهومجه 

كٍفبنمك شهدن تقريا ماعه مند موشيه، ا : واجن، نظرته بادلته 

اناعهم.الى انوصل لن أنتي تعلم اث الموضوع• حول النقاش بمجري كان 
فلعون.مرهم 

عنتتراجع الأ كمك اقناعهم. الى الأم بالئ، سهي أنه اعرف  ٧١، ال- 
٠٠موقملئ، 

ذهبناثيابنا عن الغار نفضا ان وبعد فنهمنا الممري؟ توقف اخثرأ 
التحميتان.نمفمد 

اثناءفي ايضا وضح بارليف خهلء اوحى الدتح( للمنهوم الأمامي الخْلآ 
حلالالقناة امتداد على التحمينان زاروا المحانين س فرم، ُع قصم حوار 

نمدمااحيرأ. نم الدي، المار اطلاق، وقمح، على قصير وقت بعد ١،  ٩٧• صيف 
طرفمن إلماع باي لفي اسمح ان دون من ) الدفاع نظام لهم وصفته 

باممالماطقة الصحيفة داغ\ر، تحرير رئيسة زمر، حنة ماكني (، نقد أو حفي 
؟_المصريين مع الاشتباك هنا من تستطيعون كيف، ء العمل: حزب، 

٠؟ الطائرات هي وأين ٠ ت فالحت، 1. والدبابات دفعية والالمنيران بمساعدة 
واين١ ؛ وتابمث ٠• ابمأ ميناء وفي امراثيل في قواعدها في ٠ ؛ اجمت 

الىكيلومترات عشرة قرابة بعد على هي مدفعيتنا ؟ والمد.فعية الدبابات 
ثمانيةبعد على بعضها قتالية. تشكيلان في منتشرة الأن هي ودباباتنا الثّرق، 
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!قائلة زر السدة نلاحفلت ة، ك-الولأرا ثلاثين يعد على والأخرى كيلوئرات 
بالتمامهو هذا و \ فاجبت ٠ ؟ هنا انم تفعلون ماذا الحال، هذه ي ف٠ 

ء,نقاشاتنا موصوع 

بلامدافعهم المصريون يطلق لم الاستنزاف لحرب الثلاث السنوات خلال 
تلبفي ساعة كل تفجر واحدة فقنبلة ذلك. من جدوى لا اذ امهiاع، 

كانتال٠واني، وتحصين الأضرار باصلاح جنودنا ينشغل حيث التحصينات، 
اليومية،المدفعية المبارزات هذه وكانت حركتهم. لثل كافية من اكثر 

والغزواتالكماتن والى آخر الى حين س الشلة المدفعية اطلاق الى بالاصافة 
جدا.غالية ارواحا تكلفنا تمويننا، وعربات دورياتنا صد 

احزابأن لبنان، حرب في نفكر ءنل.ما خصوصا سجل، أن المهم من 
مئاتمجوصوع باثارتها سياسيا كسبا تحرز أن تحاول لم آنذاك المعارصة 

فيالنار اطلاق ونف تم فعندمحا ) نلك. الاستنزاف حرب مسها التي الضحايا 
١ ٣٦٦بلغت ند القناة امتداد على خسائرنا كانت  ١٩٧٠(أغعلس ) آب 

الاسرائيليالجيش ان للجميع واضحا وكان آ. مميتة اصابة  ٣٦٧منها اصابة، 
كانتالفادحة الضريبة وهذه حقيقية. ملام معاهدة توقيع حتى هناك ميفلل 

تسويةالى للوصول اسراثيل تبذله الذي الكلي الجهود من كجزء آنذاك تعتبر 
مشاكلحول محمومة نقاشات تجري كانت ففيما وهكذا مصر. مع سياسية 

علىتام وفاق هناك كان ميناء عن الدفاع لتامجين صيغة افضل وحول تكتيكية 
الاتفاق.تحقيق حتى العسكرية بمكتساتنا الاحتفاظ حول السامي المستوى 

كانالذي العظيم الجهود هذا ببذل لنا سمحت ما الوطنية الوحدة هذه وهي 
الوضع.يقتضيه 

حركة١افلارنا امام الوجود الى برزت تطول القتلى لائحة كانت فتما ولكن 
التيالرسائل من بسلسلة ميء كل وئدأ الحكومة. سياسة صد شعبية احتجاج 
بعضفي النهائية الصفوف طلاب مائير غولدا الوزراء رثيسة الى وجهها 

الرأيفي عميقة تحركان اثارن الصحف في نشرن واذ الثانوية. المدارس 
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حربعن لاذعة نقدية تثلة المرح خشبة على لمت كما العام. 
معنوياتتنمق ا لأنها •نعتها الرنابة لكن المنطس، ملمكة عنوانها الامتزاف، 

٠.الشعب 

اثلنهل اسمع لم فانا معترياتهم. باريف خعل جود يفقد لم ذلك ومع 
ماجوهرء، في يو، ينهم سائدأ كان الذي العام يالشعور مهم. تذمر او شكوى 

متعدونفنحن سوية حياة بعيش للبلاد مح تتضحياتنا كانت اذا ؛ يلي 
فيالخدمة في للتهلوع تزاحمون الجرد مئات كان ذلك من واكثر لدلها• 

مركزعلى للحصول يتنافسون كانوا الضبامحل وكذلك البعيدة. المواقع نلك 
والمحاصرة.البعيدة المواسر تلك في قيادي 

انهراعاشرا الل-ين الجهولون الجنود اولئك هم الحقيقيون الحرب ابهلال 
المتواصالة.العدو وتدائف القصف,، تحت، حصونهم في نهارا، للأ محلوالأ، 
فييعملون كانوا المدنيين من عديدة فرق فثمة وحدهم. يكونوا لم لكنهم 
خطوطنالبناء الثقيلة التجهيزات من ذالن< وغم الألية والرنوش الجرافات تشغيل 

العدو،ليار دائما مرضين كانوا ايضا فهؤلاء اسمرار. في وتدعيمها اإد؟فاءية 
تسليطعدم قيمتهما مجن يقلل لا ربملولة ويئجاعف حاب بلا بذ-لوا ذلك وعع 

حيته.في علهما الأضواء 
بملياستمرار. »ي يزورنا غورين، نلوُو للجمم،، الأكم الحاخام وكان 

بنفيافاحا كنت، هاك وجودي ي؛غوا وعندما معهم. الليل ويقضي الجنود مع 
صيغللحولنا. الفيالق انفجارامحت، الى وبالأخرى الديني الهلقس الى باذن امحغي 

وهوبصفاء. يملوا ان يستعليعون الجنوح هؤلاء كان كيف الن ية بالمحرا 
يحفريوم ذات شاهدته فالقد بعضهم. وفاة امام يفقده غورين كان صفاء 

حصنهمني لينتهم الدين الجنود بعض حنت ليستخرج يديه الأرض 
رافضاالأخرى، تلر الواحدة الجشثح اخرج ملم■  ١٠٢ء؛ار *ن وفيانية نديفة 

روافدتحن، يعمل بالرمل، مغشي وشاهدته جانبه؛ الى حضور رامح، عون اي 
الحاخامعلى جديدأ يكن لم هذا كل ان غير لحنلة. اي في تتحطم فد صغيرة 
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اللطرونم المحايدة الطنة م بحانه خاطر  ١٩٤٨العام ممي غورين• 
غوش*رى س الجث وارجع جمع كذلك المعركة. مجدان مجن بالجث لياني 

العدو.يد في متعلت بعدما وكيبوتزاتها اتزيون 

لي،يتفق وكان بها. عرف التي الشجاعة عظهرا مرارأ، يثّورنا دايان كان 
انميافكر ان حولي، الحاصرة الحصون عاو، في المشاط عذا كل ارافب وانا 
حياةفي وانهللق الجيس اغادر ان وشك على كنت تقريا اشهر عدة مجند 

مجلسفي حديد مجن يشاركان وبيغن ساير جوزف وان جديدة، صياصية 
وزيرأاصحت كنت ربما واقي — وايزمن عازر الجديد حلمهم مع الوزراء 
اخومحسعامجلأ جمرالأ لكوني سعادة أكثر إنم حينثد لنمي فاثرل مثلهم.. 
دولة.وزير كنت لو مما أكثر المعارك 

الحاميةُعلى ياّاهنون كانوا الأستترافية حربهم المصريون اطلق عندما 
يكفيما نكسدنا في وياملون بشرية، أرواح لخسارة الامرائيليين عند الفرطة 

يرامنونبما علم على ركنا الشهب. نغلر في يطاق، لا الوضع تجعل حاتر من 
وانمنا للتجريح عرضة اكثر مي مصر أن لنرعن المستحيل فعلنا وليلك عليه 

كانتالقناة طول على نيرانهم قوة ان صحيح عليهم. محيرتي المواصل قصفهم 
نل، ١٩٦٩ففي المدفعي. بالقصف الرد نحصر نكن لم لكننا قوتا، من انوي 

فيمثيرة. بغارات النيام في نجحت ند قوانا كانت الجبهة، قيادة اتولى ان 
غرينجزيرة بغزو البشرية الضفادع مجن وحدة قامن، ( يوليو ) تعوز  ٢٩

رص،اللخلح الشمالي الهلرف على واقعة الحصن م، نوع وص وتدمرها، 
وفيالجوي. المجال على تسيطر للهليران مضادة مدفعية وبطاريات رادار فيها 

الضفةطول على اإنهلا3، واسعة غارة سينا ها نفالمنة محن سعبر، ر يلول أ٩ 
وعرباندبابات الضفة تلك ال انزال قوارب نقلت فلقد للخليح. المرقية 
المة.الأيام حرب ي العدو مجن احن.ت كانت، محوفياي صنع مجن مجدرعف 
ساعات.عشر من اكر خلال المرية القوات المغتر الرتل مدا وناوش 
المصريةالقوات وفاجا الخليج شاطئ مجنحير عل كيلومترأ خمسين وتقدم 
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عل( الكوماندوس ) المغاوير rا ينوم الم لمتان الموعل المصري المدفص 
المعطياتتماعا غم المرعيات وصول لكن القناة. طول على خطوطنا 

حركتالمصرية اليلاد عس المابق ل تحص ^، ١٢التي الصوارع فقواعد 
امحتكشانبةبطالعات تقوم ٢ ١ الخ طاثرات وك١نت القناة. نحو يطء الأن 

انحاءل ط؛رانرا عنطقة يالتدرغ 'ومعة القايرة، فوق الجوي الجال لحماية 
لنواالحديد، الوصع ^ا عل ام؛ركي سل رد صدر فد يكن لما ر الشرق. 
المرفباتية،الطاردات مع الميانرة افها>رات ينجب لطياريا اوامر البدء ل اعطبت 

نمطيعلا اّرائيل ان ادراك ال الأم بما اض الوقت رور مع ولكن 
والمرارعللطاثرات نسمح فعندما حازما. موقفا تفلهر ان الأ الخيار هذا امام 

نحازفالشاة منطقة ايضا بل المصري العمق فقط ليس تحص ان ونانية ال
الاسرافحرب ايقاف الماصر عبد الرئيس عل نفرض بان يطوطنا بجارة 

للخطر.لقاعنا يمعريض نحازف أا َ— 

عبرنآ م.نثو ) حزيران ١ ٢ ول المصرية. المواخ قصف ضاعفنا لدلك 
الموانعاص اناء ل وحطمت الفطرة محال الغربية الضفة ال القناة نواتا 

حملت( يوليو ) غوز  ٢٧ث  ٢٠ول ك؛لومّرّا'ت* ٣ ممتد جمة عل العدوة 
هنفالشهر من ٣ ■ ول الرفيانية، المخ وطائرات مطاردانا ض مناوشان 

منروس يقودها مخ طائرات خمس فاصتطوا العدو مباشرة طيارونا جابه 
طائرة.اي بجروا ان دون 

النظرغض تْليع ننكن لمإ جهة من والحامية. ١^٠^ بالغ الوصع كان 
مموامحلمةللممريثن يسمح موفياي جوي بغْتاء محمية الجمة فيه تصير وضع عن 

محلة٠ ميه يالناصر عبد الرئيس ك١ن لما 7اداوء والأعل.اد المدسي قصفهم 
الرفيانيةالقرى مع المباشر الصدام كان اجري جهة من ولكن ٠• التحرير 

امتباقعل احد ر يبلا تماما، جديدة ظروف حلق حعلر طياته ل، بجل 
احطارها.

وممرامراتيل قبلن عندما العضلة لهده حل لاح ( اغطس ) آب ٧ ل 
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كب\.هذا النار ونف واراح اييارك. بونف امركا اقتراحا 
افنمريةوالقوات يارلف، حط عل يوٌية صحايا يتكبدون كانوا فالامرائيليرن 

جراءمن يادحة اثر خايضا يي تتكبد 'لكنت الفاء امتداد عل انمكرة 
ومدنمتنا.ودباباتنا لطارداتنا التكررة الضربات 

قلية،النحصأتاترم من واكريون الامرايليون خرج ( اغطس ر اب ذل 
الطويل،الشتاء نوم بعد اوجارها مءن نحرج حيوانات مثل الأمر، بالى'  ijبتردد 

قمةعل الواثقون جنودنا كان الباهر, الشمس ضوء نحنا بعيونبم طارفتن 
فوقايضا هم ااواف٠ين الهري\ن للقناة الأخرى الضمة عل يرامون تحمينامم 
ا،لواجهالأيز الغريق لتفحص بمهد '؛ان زيق ّةل ان واصحا وبدا ملاجئهم. 

يبدونكانوا تللث او الخهة هذء ل الأعداء ان المناجاة ولكت بفضول، 
مثلهم...أناصا المقابلة الجهة فلر نم 

وليالخمبع. النار امحللاقا وتمح.، عل الناصر عبد الرئيس موانقة ادهشت، 
الاخمءالأشهر فخلال ت محرها عن النقاب كشف حتى نلائل ماعات تمض 
صامصوارع اءللأءا منمات ث-صوة، خعلوة الأمام، ال يدف*ون الروس كن 
شكلند هدا المنصات نقل وكان اشتاة. انحاء ق مداها هكذا موّعين ٣، 

انمحاولا ٠ طائرة مدفعية ا ال تحول الذي المصري للهلتران الأول الهدف 
'لكنوفيما (. طائرات عدة صقرط كلفنا الذي الأمر ) المتمات تقدم يوثق 
تنقلوطواتمها ٣ صام صوارغ كاننؤ التنفيذ حير يدخل النار اطلاق وتفر 

ّردفليي الهدنة هذه ثبلموا والروس الصريثن ان واضحا وبدا الشرق،, ال 
كحيلةبل ( الامثوكية الخارجية وزارة ذللث^ اثتضتs  ١٢) حل ال التوصل 
تتعرضان دون من الأمام أل ٣ صام محوارهؤ انتشار باعادة لهم تمح 

مضاهاتهيصب علا كن الاصرائيل. انمليران لهجومات — الأثل عل مجوقتا 
الحياء.وقلة الاصتخفاف صعيد عل 

يغدوحتى الصوارع انتشار يعاد ان مجا ت اخرى مفصلية نقطة وهناك 
وّكابراوك،فانتوم طراز من طائراتنا عل محظرا القناة فوق ابوي انجال، 
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ننطحان دون من مدايعهم بطاريات بكل نمغنا اعادة المصريون متطيع 
اتداداممامتكمال ستطعون ذللث، ال عليم. لرد ان المرة هذه 

ط؛رانماتخدم لان نستطٍع لا الشاة عبور ثرروا واذا عقاب. من خوذ بلا 
حربحوص نلمنا يد نكون مضض على الوصع بهذا ملتا فرذا لإيقافهم• 

•ما.مفر لا حديدة 

العامةوالأرك١ن الجوب قيادة امرعت لذللد ; صدنا يعل الوقت ك١ن 
أوصيتحهي من اتخاذها. الواجب الاجراءات حول النقاش باب نح الى 

بوموان الفطرة قرب القناة نحتاز أن علينا ان محنت قاطع. حازم بصل 
جربرأص ذللث *ع متففلتن حب، ننم المنطقة ب، محام صوارع فواعد 
حتىاكم التوغل بعدم صراحة نيتنا نعلن ان عل المصرية، الضفة عل صغتر 

ونالتإصاقية. صواريخ نشر نولنا بعدم الاشتراط ح شاملة، حربا نشعل لا 
الأركان.قيادة علما ورافقت عرتلجا التي الخطة 

ت،نفحمبالقوة. القناة لعور العلية النواحي دراسة الأول، للمرة بدأت 
علوحرصت الجونج،. ١إقهلاع ل القتطرة ومما منامحبة، الاكر المواقع بينة 

—لجيم بمُاٌل محمية الحري والأٌثّال المرر يوة فيأا نكرن مواُع انتقاء 
مدينةعنا وص الوبمتاليح القنهلرة عند العبور عل العاصية تنقعات بالم

محدوداحتراق اجرا، ق حظوظها من الانزال نوة تزيد وهكذا ويس. ال
دانما.به اوصيت ما وم — للجمة 

بجثراتوغرما شمالها ال نمد حيث الفطرة ضلت اطلوقعتن هذين بتن من 
حليحيوفرها الم ^؛^١ من اوسع حماية ترس أن شاما س ومجستضات 

نللمد3، الجر رأس عن الدفاع اكر يسهل ذللي. عن نحلا ويس. ال
ريبقناة يتمل حتى اليل مواعد احد يتقدم الفنرة جنوب ول المنهلقة. 

المتممعاتتحمي ومثلما القناة. ل البحرية الياء لخعل موازية الجوة، المياه من 
الأيسر.جناحها الري ناة تحص كدللث الحري الأنذال لقوة الأيمن الجناح 
المعكرالمصري الجس مجعفلم مدد القتمنرة ؤ، الجر رأس يستقر وعندما 
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الللوصول الأيسر المكان يكون لا قد اكعلرة موقع ان ومع الجرب• ي
نمكر.لا تكمحكية نوالي اخمالأ مدم انه الأ الأخرى الضفة 

وك١نالأرك١ن. توصية رغم عل القناة عبور صد صوتن، الحكومة ان ُيد 
فواعدبثر والسماح ال1ر اثلملاق بوتف الأكفاء علنا اف قرارما جرم 

صعقعلى ينطوي كان نفلري ففي كثترأ، القرار *ذا اقلقي الصواريخ، 
مطولةرمالة اسلمت اني حتى عاطفم، شاطروني غري وكشرون حطم. 

اليأوديةللجماعة المجل الحاخام ثنرصن، منيل منا•م مجن الموضوع حول 
غور،ولدي وفاة اثر ال ارّل ند الحاخام هذا وكان لويانتش، ل الهنيدية 

المدانةاواصر بينا الوقت ذلك ومني مؤثرة، تحزية رسالة ، ١٩٦٧ل
القلية.

المواضيعمحن مذهل بتنوع عميقا اهتماما دائما اظهر قد لوبافس حاحام ك١ن 
اثهرماله ل وقال بئروما. عميق علم عل كان الي بامرايل الرنطة 

اعتماخرى، جهة ومن القناة, طول عل الوصع بشان السلءيل، بالقلق يشعر 
طرازعل الزمن، عبيا عفا حرية لعقيدة وممرة ك١رثة بمثابة بارلف خط 
((.انحمولة والقران بالفاثات المميز عمرنا ل ٠ نولها، يمكن ولا ماجينر، خط 

الالموارع نقل عل الرد بعدم الوزراء محلى فرار لكن ت يقول، وتابع 
الاسرانيل.الهلرن، عد متام ضعف عن يم لأنه اكم لقلق مشر القطاع محيا 
الرّالةتفي أيضا وحاء ملية. نتاثح ءن الأ يتمخض لن ضعف وهو 

سنةفمني اخترا. علينا ن، فرحنلكنأا مشيثتنا، رهن الأمور كاث البلءء ل  ١٠
العلاقةاصحاب اء،منا الحكومة فان ذلك ومع يدنا• j، القرار كان اث-محن، او 
الأراضي٠ تقول ان من بدلا ٠ انحتلة ٠ الأراضي لاعادة ة تعد ماسرايل ان 

الاصراثيليةالحكومة وان ضعف. علامة وخصوصا خينا، ذلك كان 1, انحررة 
تكتننالقناة متطقة ال حو — ارمحي محوارع نقل عل الرد عن باُتناعها 

الجبان.الوقف محيا ار 

امنطعاكن لر الحقبة تلك ل السيامية الشؤون اتابع اكن ب انني بما 
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اجنحتنايقم، ترار لكنه محتوما. كان حكومتنا من القرار هذا هل الحكم 
كارثياوضعا كلمنا محرات ثلاث وبعد — انحضة العكرية الطر وجهة من 

كور.حرب حوض ال بما المحا 

نملةالتحضرات يالتفصل يدرس كهذا جو 3، الجيش بدا ذلك ومع 
ملاممأكان اتباد ض ك١ن ئي، كل نل الأخرى. الضفة عل بحري انزال 

القناةنمور نهرا. عثر متة بعد الأ تحل لي مجنكلة وهي _ — للتمرين 
المداي.المحمي عل وانما بحما تتطل_، التعقيد، وشديدة النطاق وامعة عملية 

وهوالطلوبة، الشروط ما نوعا يلم مونع اثباد ال الأمر ي انتم وند 
العشريتانل شيده ند البريهناي سيناء جزيرة شه حاّلم كان الذي الرويفة مد 
بحثرةكون قد د الهذا كان عجيلة. اي ل الهلرف ملتقى من مقربة عل 

القصيرالأمطار م محومحل العريش وادي من التدخقة المياه بحس اصطناعية 
مجنضفافها عل مماتي وبنينا المجمرة فرّعنا الصحراوية. النملقة لك تل 

الأعمالانياء وبعد للقناة. الطوبوغرانية اافلروز، اصملناعيا نوجد ان اجل 
المطر.لأِتنزال 'الصلاة مري يا يبق لر 

تدخلآخر عاملا ان ام امتجيت الصلوات هده كانت اذا مجا اجهل 
ظل؛تغزيرا كان ارنة ناك j الامعنار موسم ان هو فالواقع — لصالحنا 
الكبيرةمناورنا حضر ١  ٩٧٢( يناير ) الثان، كانون ول بيولهاؤ الماء 
ائير>لدا فيم ض الجيش، ضباط وكبار الحام الميامي اطقم كل الأول 

الخليات"لأحق شخصيا بحضر ان لما اعطي الأول وللمرة دايان. وُونيه 
خططنال تدخل ان ممكن انملتة ان عن فمحلا للقناة. حقيقي عبور اثناء 3، 
ضفتنا.عل بحري انرال بعملية القيام ال المصريون عمل اذا 

مرةبحتنا،  ١٩٧•٠ اغطن ٠ آب ل الامتنزاف حرب انمت عندما 
عميقخلاف عل كنت ايضا وهنا ميناء. لحماية صيغة افصل عن اخرى، 

خيرة،الحرب هذْ زادته وفد دايان، موشيه لكن الأرك١ن١ ضباط معطم مع 
وكانالقناة. منطقه مءن قوانا كل ّيسحب انه ناكر اكر يمرح كان 
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مجابهةبرشعال نجازف نحن حث شنا إذا المنطق; الى الماطة يجمع مكيره 
باجيكا الوص قناة فاغلاق دولية. ضغوطات حتإ بب جديدة مملحة 
قاننافتحها باعادة كر سمحا اذا اكابل، وق للملاحة. جمعة مشاكل 

معنا.اللام عملية احترام عل الرئيس نثأجمإ ند 

صياغتهله بحلو كان الذي الممكر ها-ا بملامة اقتاعه مع دايان، ان عتر 
ونتيجةواضحا. موقفا ياحد ان كعادته، ينجب، ك١ن خلمة، يتصربحات 

الذيبارليف حط ترم؟ٍ يقضي بحل واكتفي اطلاقا المشكلة تحل لر لذلك 
الحصوننحهيز عدم ولكن فائحة، اضرارا اكرية الثتيلة المدفعية فيه احدثت 
الثلاثالوات حلال ل ني تالواقع، ق أ بمتهريا. عديدا وتزويدعا والواقع 

اعمالمرازاة وؤ، ( رملا. مملثها بارليف حط مجن حصنا ١ ٤ اعدم ان التالية 
تمييزا(( قلاع H امم عليأا اطلئث ر تحصينات ململة بمئاء باشرنا هده الترم؟م 

القناة.ثرق المتدة التلال محلول عل ا( الحصون ٠ عن لها 

وفراعدنار، اطلاق ومواع ومرانه، قتادة مراكز الجديد الخهل هذا ن، بنيت 
لبناءكرا مشروعا اطلقت، كذلك مدفعية. واوك١ر متقدمة، احتياط لوحاا-ات 

الغرب،ال الشرق ومن الجنوب ال الشمال مجن ئم.عية رئتسية طرقات 
نومنان شان؛ا من التحركة فالعمليات الخلفية. ١القهلاء١ت القناة لتوصل 

للقواتمريع لتحرك طرقات وجود ضرورة هتا ومجن دفاعي، تكتيك افضل لغا 
ذللن،عن فضلا الكءِة. التكتيكية الأءمية ذات او المهدئة الأماكن واتموس 

عليناينعتن جديدة حرب حدوث حال ل بانه مقتنعا اصيحتح ند كنت 
الطرقاتوجود ايضا يفرض 'لكن ما وهذا للمعارك. حاو لوضع القناة نعبر ان 

الغرب.ال الشرق من 

وقدالتقلب، كثتر الوضع ان وبما هائلة. بتاء ورشة اذا القصمود كان 
وقتامرع ق الأنال انم ان عل كان لحظة، كل ق جذرا ينقلب 
وابرافاتالشاحنان مئات حركتا ، لذ١٧واق. قدم عل بتسرها ممكن 
نقاطبتيح، وقد الممحص• من الكعبة الأمتار الأف الصحراء قلب ال لتنقل 
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الغطاعاتوآمروا الهدصين ناده كان اء مكل وق الاليات، لير مرانة 
ومرعاننمه- اليوم ق العمل مير عن شخصيا تقريرا ل يقدمجون المكرية 

تطنشامعة وا-حدة بناء ورشة متلأ وممر الفاة بين الممتدة ايطنة غدت ما 
نحل.كخلية 

بدأالمحرا، رمال *وق بالظهور نبدأ الطرتان شبكة كانت نما ولكن 
باشاعي.يتاثران الختوبية الحمة مجن آخران نطاعان 
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إرهابان

عنغمضوايلأت الت الممر بتن الأردية الامرايلة الخدود يتاخم 
نحتالرائي هدا س واسمع جزء وبمع عربة- بوادي بمرق قاحل ج؛ولوجي 

٤٠ترابة الين المحر مطح ينخفضن — المحر وى تم  سطحعن عتر ٠ 
العواصفبعض يامشاء المنة، طوال الطقة ءذْ الصعحراء ّءس تحرفا النوط. 

الامتدادلهدا ان •ضر الوادي• تغمر ميولا تتجمع التي المتاء، ؤ، النادرة 
الثاثكةالاكاصيا، يانجار الوشاة النطمة ،هده به. خاصا خمالأ الأردن لوائي 

علونادرة للزراعة نابلة ارصا الواقع j، تحوي المحراء وبادغال الصفراء 
الري.مياه لها تامنن، اذا الغلال اعه1اء 

ايلأتفا بمر الصناعي ايلاد محالا تربمل التي الْلريق عربة وادي تحترق 
علغزير مودي دم صال الدولة انثاء ومنن- الق. عن المرق وبالخزء 

الئلالفلروف الأردن من الأنتن للارهامحتن ما-م نهي الربية• اإْلرم، هده 
ايلأتمن الأتية العربات تهاجم كانت ما وغالبا كانن؛ ونصب الغام لوصع 

الزراعيةوالقرى الكيبوتزات بعض وك١نن، ركابيا. وبمتل ابيا، التوجهة ار 
لامامية مراكز تنكل الهلريق هده طول عل النشورة المغترة التعاونية 
حصة.ارض ال القفرة النطفة هذه تحويل اجل الصحراء محي الصراع 
الينالمحر شركات ال بالاضانة تللئ،، المغترة الرواد محموعان وكانت 
jتنكل الحدود، من الورتر مدافع مرمى عل الوانعة الوطاس لاصتمحار 



انايبحط الهدفثن مدين ال ويضاف للن, للمتمجفصلة اهدافا الأثناء تلك 
خزاناتلمل المئر طاقة موق جهود انشاثه اجل من بدك الذي الغط 

السويسقناة اقفال واثر التوصط. ثاطيا عل عقلان بمدينة ايلأت ل الوقود 
اصراثيلحاجات يؤمن حيويا شريانا محذا الأنابيب حط اصح  ١٩٦٧ل
(اّرائل حمرتما الم ) باء وآبار المارّي الخليع بمرول يفل آ الوقود، ال 

الفالطنينةالحرير منفلمة ارهاييو كان وبالطع الغربية. اوروبا بلدان نحو 
انتذل١م.ل بخربونه 

المشكلةتكمن وما انحايدة، الأرض من نوعا تكون التهلقة تلك كانت 
الهلرفل تضم الاردنية والشرطة الخيش وحدات فعض حمايما ل الرئيسية 

دعماال؛رم دية مالأر٠ابيين مع تعاون الواسر ي لكما الحدود، من الأخر 
فالوحدات) تماما. القفرة المن الحر جبال بجرس معودي لواء وك١ن نشيهلا. 

حارت ١٩٤٨عام ول التءلقة. تلك ل اصتمرار ل موجودة ك١ث السعودية 
السعوديةالعربية لكة المارملمت  ١٩٦٧ول المصري، الخيش جانب ال 

تحت ١٩٧٣ل بجاربوا ان السعودئن عل وكان الاردنية. ابمة ال نوات 
السعوديةالعربيان لكة المتصف ان العالية للمحاقة بجلر كان السورية• القيادة 

اقلكان الهمة هده لثل اطلأفا المدفع غر اللواء وذلك (، ٠ الاعتدال ٠ - ؛ 
الحدود.بجراصة الأردني^ن من اهياما 

الأمورتسهلت لما بجدية مهمتم تول ارادوا لو عوديتن الان القول بشغي 
عربة.منخفض فلب ل جنوي سمال انحاه ل تتعرج ها نففالحدود اُامهم• 
مئاتبضع س اكر عتما تبعد ولا غربا الحدود بمحاذاة تمتد الملريق ثك١ث 

خمةال عشرين بعد وعل مترا وخمتن انة معالاكر عل الأمتار، من 
•ادوم تلال عل المشرقة محواب جبال تنتحب الحدود شرقا كيلومترا وعشرين 

الاردنية.الأراضي ل قواعدهم يغادرون الارهابيون ك١ن الظلام هوط عند 
ويضعونبخرجون الليل ون، الحدود، من مغربة عل يخنثون المار اثناء وفا 

والزمان١انركا ( ا،لورتر ) ن بالهاب ويقمفون الكماثن وينصبون الألغام 

.٣١



ماءد٠مال لردوا بطوله اللل لهم يمي السئة اعالهم اتراف وبعد الكيمية. 
حتىصنوان محلوال تتابعت  Jiالقاتلة الهجوعات ءذ0 وكانت لخبال. ال 

الحدودية.للقرى اليومية الحياة من جزءا اصحن، 

الدفاعان رعة بالامتتاج ال الفدابين عل لطرائق متسقة ة دراّقادتي 
بيممالحيلولة بجب الأول المقام ل الهجوم• هو اعمالهم صد فاعلية الاكم 

سمنعهم بجب اجتيازها امتطاعوا ثيء كل رغم واذا الحدود. بلوغ وبتن 
الحيةمن عملية اطلاق ينبغي ذللئ، اجل من جبالهم. ال ماين العودة 

بعخءذبامنشاء هوله، ١٠ء؛ر صحراوية منطقة وهي الحدود، *ءن الأردية 
السعودية.والحاميايتج الاردنية المعكرات 

اكنمسنااالم القوية حيرل وبسبب العمل. ال انتقلن، حطم ا؛رار بمد 
مراكزلاقامجة امتكشان، دوريات وادوم مواب حال ال ارملت الظلي؛ن، مع 

حىليلة تمض ولر هلية. الفلالتحرير ة منقللزمر كائن ونصب تهت 
هو ١٠شيئا بان الاعترانق ال الارهايب، ممارسة ل العريقون هؤلاء اصعلر 

لفلالتحاويد. وجه عل لمصلحنمم ليس القطاع، ل يتغتر ان ونلن، عل 
منرعة بففقدوا اطلأنا، امينة تعد م انتقالهم حطوط ان فجاة لهم تب؛ن 

يفاجاوالأن محرضون الأن فهم حركت٦م، وحرية بنفوسهم يجم ذللن، جراء 
vj  تمةكان اذا ما او الهجوم ايم اس ص يدروا ان درن َن لحظة كل
—المنال سهلة فراش دائما يصطادون كانوا الدين وهم اثرهم. بمتفي ُن 

ّمحنكين بمطاردين ملاحقين الأن اصبحوا __ عزلا مدنين 

دائماتفاجئ كان كبيرة. فاعلية اللحفاةالأول منذ دوريانتا اظهرن لقد 
هجوماتسجلتح ولدللث وتصرعهم، الفلسطينية التحرير منفنمة فتلة 
يكر^نفلم الوضع. عن تماما راضيا اكن لر لكنني مذهلا. تراجعا ْلنيين الفل

شهر.بعد حديد من اواجهها لاجدل المشكلة حدة محن التخفيف هدل 
ارضعل الأن مند اصبحنا انما جيدا تعي ان التحرير منفلمة عل ك١ن 



لاصقافمحاولة كل وان الضرورة، دعت ء1اااا ما ضنى وانما واحدة، 
انمحار.بمثابة هي ايعلئة j هجواما 

لدانما حضورا نوس ان علينا كان نوايانا مدق، طينمن الفلولأناع 
الودسهم عربة والمح، من عوديئن الطرد ت ءا؛ز، ممة كان ولكن الجال،• 

مريعةبغارات الاكتفاء ال دورياتا اضهلرت والأ الاردنية، الأراضي عق 
الاكيرالاسراتيجية القاط نمي ى السعودية الخاعيات ان وبما ومجدولة. 

المواتبجنودات ا،كهلقة |ناللئ، تربط كنت التي الوحيدة الهلريق صيما لا اهمية، 
ا؛عدو،حملوط حلف نمل ان دانا عل كن المملكان. سماله ن، الأردية 

ثبات.عدم عن الوضع هدا بجل ما كل عع 

١ ٩٧•إ مارس ر اذار غفي عودقن. الخاِران طويلا ننظر لر الخفلّ لحن 
صال،من انذللاقا الين، البحر ُومحسات الورتر بمدايع التحرير منهلمة •حمن،  ١٠

المثريةالئنرية مخْ يمي التبخ؛ر. احواض نرق، رالوايعة المهجورة الاردنية المرية 
ولدا__ الطمة ل نادر وهذا __ عدبح ماء نبع الكيمية الومات عل 

المواتكنتح احرى جهة وُ.ن للارهايثن. جدا ومفيدة متقدمة ناعية كانت، 
التحرير•نفلممة لرحال، مطنبا وجردها وكن القطاع ل معكرة السعودية 

إلترثطتحاشيا الاشتباك حال م الرد على نجر لن بانتا قناعة على كانوا الدين 
السعودية.الظامئة لقوات اع 

اممبد لا الحالة هذه ول ذاته؛ التمك؛ر ينكرون السعوديون كن ولربما 
(مارس ) اذار ٢ • ليل ل تايْلت عندما الارهابيون، نوجى كل زوّجما، 

وحياتابين صال، معركة ك^ قوانا. من هجوم وتلاها المورتر، قدانف، 
فصرةاخرمحا، جهة من عودقن الوالجود التحرير منفلممة ورجال، جهة من 

ايدينا.ض القرية قرط بوانمنه 

صالتربعل طريق بشق بدأنا التال الثوم ميحة من الأول الساعات ؤ، 
الاتصال،ونامن ايام، ثلاثة بعد العمل وانمى المثت. الحر ئ، الصناعية بالعلقن 
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ثلاثةقط بيا. نطويلة لدة صال ل الفاء عل الأن ثائرة قواتنا فغدت 
عنالخنو.في الشمال انحور عل الصدفة حعلما الم القرية تلك ل انهر 
ايدبابتن كانت الامتراتٍجية الضلة هذه ان وبما الخدود، من الأردية الجهة 

الجبال،ل الأّتكشانة قوانا ضد سعوديا او اردبا عملا احنى اعد لر 
واجعلالداخل نحو الرانة مراكز اندم وان ادعمها ان ومم ؤا وصار 
ولادوم جال ّلأّل قمم عل الاردنية، الاراصي 3، عمقا اكر ٢^١ 
اكرمكان من الأن يطلقوا ان التسلفن عل الأن وبات اوديما• بملون 

جنعربة والمح، 3، يفاحئهم المار نور صار آخر، بكلام الحدود. ين يعدا 
علالجاحزة الطثة ادعم كن، ذللئ، كل وخلال نه. محثرن مكان لا 

برؤس١اناءم الرمجل من وبمر ثاتلثؤ، وبشريط الغام، بحقول الحدود امتلءاد 
اجتيازبجاول من كل اقدام آثار فٍه فتظهر يوم كل يمشهل كان امتار عثرة 

الجدود.

عربةوالمح، 3، وطورا الخيال 3، تارة الارهامحع، ض الفض نلقي كنا 
مشكلةيا يج؛، كان الرمجل الحدودي، الشريهل 3، الأقدام آثار لكن ه. نف

مائةقرابة طول عل الدورية باعمال نقوم ان علينا كان انه فيما عويصة. 
علهايمص ل؛ نحدئ الم الاءار ان يفق كان U عان الحدود من كالومتر 

اللن،المتعن الححح ل نشارك الحوامات ث ك؛ وبالطبع ساعات. بضع الأ 
علالار اقتفاء ز كانت فاعلية الاكر الطريفة ان فهضا ما سرعان لكنا 
الجمال.ظهر 

لأنانوتعال، كل فان، نحاحا فلقي النقب بدو عل الشروع هدا عرصنح 
كتشاfنالحدمة فكرة يهم جذ الانمين اكلوء؛ن مئات فليل وفت 3، حمعنا 

علالدو هزلا، كل : الشهد الرء ولمصورو حنالن. قرفة 3، وكثافة 
الصحراءل الوورية باعال يقومون صفراء، بكوفية متعممين الجمال، ظهور 

الكلومتراتعشرات بعد وعل سنة، المّخ من اكر طوال احدادهم عل فك 
صوارعب؛ن معركة الويس فتاة امتداد عل ه نفالوفنح 3، نحرمح، مجمم 
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الالكترونيةالأدوات محهزة ع — ف نانتوم وطاترات بالرادار الوجهت مام 
حداثة...والاكر الوثيقة 

لالدورية لقرافل اإقلبمت الطرانق عل التحينات بعض ادخلنا بالطع 
آثاريكتشفون االولل؛ن او الشاة جنودنا ان احيانا يتفق كان ممد المحراء. 

اليم.الاثرب الحنالن وحدة س كيلوعترأ تمانتن ار خمسين بعد عل افدام 
تخيلنالدلك الكان. الى للوصول ساعات يلزمه كان ممد مريع، الجمل ان وعع 

لغر العل الحمال دربنا «. ناف حالة ل بهمال ١ اسميتاه نظاما وطقنا 
وحياتاعند والتجهبز الثكل موحدة عربات ول مفتوحة، ثيادة سيارات 

مامكان ز صومحدت آثارا ان بالراديو لنأ يعلن كان وعندما الصحراوية. 
منصةعل نائما خملا تقل •ما وكل اليه، حالا ترسل القيادة عربات كا>ت 
كثافةابمو اولثلث وكان الجمل... ظهر عل المطاردة وتدا وراءئ. خاصة 

فما^ ٠۶٣١١زملائهم مجن احمالأ فاعلية واكر بالسنرة، وصبادين لهم مثيل لا 
*ويسعم-ابجاد ال الحث مم ينتم حتى اثر رائحة انل يشتموا ان 

وعملياتالمثيلة الحدود ومجراثبة الحال ل عملياتا بين العمل تضافر مع 
يمتونكانوا الدين الارهاسن محعفلم عل القبض القينا ما مرعان الحمال فرقة 

علالاردني؛ن مع انفشا التيجة هده عل حم.ووا وبعد العربة. ل ادا ف
م٢نتقبلا مالتحرير مجنفلمة زمر بمنع الوعد مقابل صال من قوانا سحب 

حبناانه نفحين الملك من التعهد هدا عل حصلنا واذ بنا. الضرر الحاق 
رتلاالاردنيون ارمل رحيلنا وبعد . ١٩٧•ابريل( )يان ذ الفرية من 

بعدئدلينثر انحاه كل ل ايار يهللق وم القرية عل امتول كبتوا مدرعا 
لرالضحكة اتمثيلية وهده ُما. ، ،طردواقد الأّرائيليين إن يقول بيانا 

١٩٧•حريف ُند لأنه كلنا ناه اح^^، ٧١بالرصى الشعرر ابدا تضايق 
ايلأن.ال الميت البحر من الحدود ال الهدوء عاد 

كانواالأمرائيفن الجرالأن ان اظن كنت اذا يوم ذات مححال الني 
يتساوىالصرف العكري الص٠يان عل انه اجبن الاثؤرين. عن محتلضن 
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والقولالثار س كجرة وتنكه والطيخ المدورة بواكم لزراعة الأرض س
ام؛الاكر الأخيار ذلك وك١ن حيية. زى ايجاد ي وساهمت الخضر، 

يهافخر ازال لا انجاز وعو الجزية، للجمة مر كا خدمتي خلال للماس 
الحدوديةايهلنة تلك عليه ث ك! ما وتدكرت بٍارفي العربة اجتزت كلما اليوم 

مزعرأ.بستانا الٍوم غدت وكتف ارءافي وخطر جدب من 
الأردنتغرق التحرير عنفلمة ك١نت الارهاب صد صراعا نحوض كنا وما 

دعمال بالغلر العجب طتر ما الأمر ق يكن ولر جسيمة. ازمة ل تدربجيا 
العله ومحيكون القاحل. المالكة جوب ل الارهايثن ازُر حسين ١اللك 
حياتهاجل من الصراع ال ميضعلر عندما  ١٩٧•ل غاليا الثمن يدلمر 
هلنية.الفلالتحرير منفلمة صد 

الأخرى،العربية الدول ارادة اُام الأنحاء ال الأردن العامل ولاضطرار 
حاول( يونيو ) حزيران ٩ ول القح. ل عالما  ١٩٧•صيف ل نقمه وجد 

الأردنالخيش ض يمماقم اكور اخد ازلية الأشهر وق اغياله. عرفات رجال 
عندما، ايلول ز ببر من الأول ل ذروته ليبلغ الملهليتية التحرير ومنفلمة 

الارماببونعاجم المرة وهده الملك. اغتيال اخرى مرة الفلسطيغيون حاول 
الملكونجا والمدافعثن. الهاخم\ن ؛ juمعركة فنشبت عمان. قلب ل موكه 
ليقوموارجاله حشر اعاد إذ امحاولة اثناء ل اعصابه برودة بفضل حسان 
مضاد.مجرم 

اناخيممتعا الكبرى صربته الملك صرب ا بتمر ّؤ ايلول  ١٧ز
الاردلالخيش فحق الأمور زمام افلت وند عاصمته. محال ق علينية الفل
ومدانمهدباباته من قاذفا التحرير، منغلمة فير المقاتلة الوحدات نفقة بلا 

عرفانرجال عل الجنون الرعب استول جهم• نار حمم الموللة ورنا 

تغا-نجاتلدئ الملة، ءانل ل نلوا ا'-ذي.ذ -فآن الغل-ء،-د الو• ال نحها زلل •ا 
.تنيا آلاف ثمانية ال تشم حذرة 
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معنىجيدا يفمهون السوريون المائة وكان اسرائيلية، قوات بحشد اعلمت قد 
ماثرةس>اره4 المخاطرة م كيرأ يرغون لا الورمحن ولكون الحشود؛ محذء 

دبابةآخر غادرت ( سعم ) ايلول  ٢٣ول بلائهم، ال ادراجهم عادوا 
الأريبة.الأراضي صورية 

اتٍلة،الأم للحكومة رسمية مذكرة يوجه كتم عري ك١ن يؤمن بمد 
المورية،الأراضي داخائ ال الأردن غزت الم القوات انسحبت ٠ : نمها هذا 

امرانل١غذنت٦١ التي اكوابير ان نعممد انما باكتة. الخديرة العلوعات آخر حب 
١^٠١^٠قدره حق نقدر لدا الانسحاب. عن.! ل كبيرة درحة ال صاهمت 

،''٠.مّعاتا عل والابماي الريع الامرانيل 

١;؛^وكذلك "باح• بمابة الأزمة هذه حل والاردنيون الامتركتون اعتبر 
الأركان،مئة كان انا. بامشاز الأمور. اله ألت لما الأّراثيلض معظم 

ومالاصراتيل، المتاحة الخيارات دقة بكل حللت ند انمثة، امر اصدار نل 
انا— اقلية ك١ن الامركي، انمللب عل ابحابيا الرد مع ضباطها معظم ك١ن 
اكخل.عدم ترى — ^١ 

والأخرفوري، الأول : متميزين لخهلرين معرضة رأيي، ل امراتيل، '٤١^٧ 
تصححسبن الملك حبش منمون اولأ السوريون ترلث• فاذا المد-ى• طويل 

الفنر،وجهات كل من بالنعل كانمه ما وهي — فلمهلينية دولة الأردن 
الالماضي ل نمد ث ك؛ ( اصرائيل ارض او ) ففلطبن اسمها. باستثناء 
ليقدمواقم؛ن ال البلاد  ١٩٢٢ل نموا ال؛ريطانيين لكن الأردن، تم جانم 

الأتيةاuذءية الملكية العانلة حلنالهم، ال الأردن بمر آنذاك اشروف م الف
منالمانة ل  ٨٠ال ٧ • كان ، ١٩٧٠ون، المودية• العربية المملكة ُ>ن 

.٦٣١ص: ، ١٩٧٩راون، لل، مّْلن، الأمحض المن نرات •كتم، عزما 
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ستقلحنذاك المشكلة للحظة، ولو ذلك امحلن لا ان، » : اجيمم غك.خ 
قآنذاك بحث نعود ولا بالاراصي. تعلق مشاكل وال الخدود رمحم ال 

٠.السيامي باكسر الفاسا؛لينيين حق ول هلينية الفلالهوية 

القضيةال بالاصانة اكي، المضادة البراه^ن حى ابجس اكن لر ذلك ُع 
وهيالمتحدة، الولايات عع علاناتا قضية ال ايضا نمد كانت هلينية، الفل

زتاحد كانت الامرائيلية الخارجية السيامة فا ولكن حدا. حهل؛رة نصية 
الحالةل يسترشد الأبيض البيت فال ه، نفوحولنا متطلبات الاعتبار •من 

المحوهاوا عل المشكلة ثلمرحت فاذا اليامية. الخرافية مصالحه الحاضرة 
ال.بة بالممطروحة تعود لا الخهلن هذين ض الاختثار مسالة فان 

دايان.وكذلك الأردن. ق امراثيليا ندحلا داثما مت ناو المطلق هذا من 
المحروق.ائمحرى الأمور اخذت وهكذا محمحح، رأي( لها كان الاكرية لكن 

آناواكاقرفت، امحرتيل بان مقتعا ازال لا الزمن، مضي مع ايضا، والثوم 
الغلطةهذه ان والأموأ — القصم تاربجها ل جسامة الاكم الأخطاء احد 

الأن.اتاJجها نل.فع نزال لا 

العائدةالملاث القتال مناطق من اثتتثن عرية ووادي الويس قناة كان0 
إدارةالاكم كان، ففد غزة، نطاع المالمة، الهلقة اما العامة. الجنوب لقيادة 

■ءن: الأقل عل واضحة الأمور الاخريتن اب٣م٠ن فعل للمشاكل. 
لحفلةكل ل ممكن هجوم ضد ميناء عن الدفاع لماميز محددة خهلة عندي 

الأركان.وبين بيم المفلر وجهان ل، الشائن رغم عل وهذا المصري، للجيش 
هذهل لكننا الحكمة، من حيدا معيارا ب.، يتهللتمِبة وادي ا نظيفوكان 

معقدةعسكرية لحلول، خيارات امامنا كان الماهولة غم الحدودية العلقة 
—الأمامية فمثكلما غزة. نهلماع عل تماما يمهلبق لا ما وهدا ما. نوعا 

نحلماي.كل عل عاصية الأول للوهلمن -بدو كان — الفلسطيني الأرئب 

 ،jمكانعدد كان غزة، قطاع الامراثيلية القوات احلن، عدما ، ١٩٦٧
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لاجسابناء او لاجتون الصف قرابة ممم سعة، الق اربعماثة المهناع 
والملمحليةاكرية القوات وكا)ت الامتقلأل. حرب خلال اّراثل من هربوا 

خماعاتلكن المنة، الأيام حرب اثنا، ل مككن، فد القطاع ل الوحوده 
سكانالخضم ل محثة وعي ادا فتمت وراحت الهرب انْتاعت سرية 
الكثيفة.الحمضيات اين بمن فدان الق امحانئن وبتن 

فيالغدانية المنظمان محاربي ندماء من مكونا الخلايا هذْ بعض كان 
اللأي-بموب في كسرا خرابا ست والّيا المصرية المرجعية ذات الخمسينات، 

سميطرفالأن الارهاص،• س جديد جيل برز الختن ذلأث مند ثاكن ووسعلها• 
جورجرجال وكذلك الفلطينية، التحرير منظمة ل عرفات رجال الوضع عل 

التحريرمنغلمة عع ينمق مستقل وهو فلسط؛ن، لتحرير الشعبية الحمة ل حبش 
التكتيكي.توى العل الفلسطينية 

الفياتكرتغطراثق تنت١ج ان نحاول الخاعات هذه كانت المتينان ن|اية عند 
نغويننظريات خاص بنوع ايدلولوجيا تستلهم وكا'ت العصابات. رب حل 

انحلية،العامة القيادات من شكة انشات وفد المعية. الثورة حول غياب 
دعاةترل ك١ث هده القيادة مجوغ ومن الجنوبية• فيتنام تردي لجّار عل 
باغتيالأتالقيام مكلفة صمرة رئة خلايا وتشعل لتطرع المعبية الأوساط ال 
تراقبهده القيادة مراكز وكانت ٠. مهمان را بتتفين- ُكلفة لغمم،  ijاو 

وايُلوماتالأوامر يتلقى اقليم ملأك يديرها كان وبدورها الخلايا، شبكة 
طثا,_،فللتحرير المعية والجمة التحرير ُض ارك١ن مجن والأسلحة والمال 

الاماسبةالمعلومات وهذه التزود هذا ولتامتن ومصر• وسوريا وليتان لأرد-ن اق 
ومبعوثونصغرة وحدات بالبحر غزة يلماع ال تتسلل كانتا الفلمتثن، لئاط 
محترفينفتله وايضا ومتفجرات، وذخائر اسالحة الخاطئ ال ينزلون سريون 

تظللكي عصابات حرب ة منقليلزم ما م باختصار — محنكين قادة بل 
والذابحالقتل وجرام الاغتيالات هذه ركل منفلمة• عملميان فتطلق عاملة 
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اصسواالذين الرب صد ايضا بل اي؛ود صد *قط ليس موجهة كانت 
الضحايا.عن عدد باك؛ر 

للادارةالخاصعة الماطق َةل عن مؤولا الدياع وزير دايان مرنيه كان 
رئةالالحياة اعادة اهيامجاته اول مجن ركان غزة. غطاع ما بما العكرية، 

يستفيدوابان لهم الماح خصوصا بدلك والقمري _ _القطاع ل الناس ال 
امجامهمويفتح التحرك حرية بمحهم نكان الاصراتيلية؛ العامة الخدمات من 

حياتم.متوى لتحسثن حظوظا عام بنوع لهم ويوفر الاسراثيلية العمل مرق 
سيلعل ولو — الناطق هده مكان يعذن ان الاطلاق عل يتوقع كن يإ 

عربان يقلن كان لكنه الامراثيلية. السيهلرة نحت سعداء انم — التظاهر 
ماسيامته، من للاصفادة الفرصة صيقتنصرن غزة وقناع السامجرة الياوديةا 

الحل.انتثلار ل ابيود، مع بي نبلام ؛تعايشوا ان لهم تيح 

يضاعفونكان لدا وأدها. الارهابجون اراد ما هي بالذات الأهداف هده 
بل اجت؛ادهم من اكتر الهول مع التعامل من العرب لتخويف جهودهم 

هائبة.كانت الأمور ال يواز نفلرة لأن للأّراتياليان. الأذى 

الواصعلروا حقيقية اثممادية نورة العرب عرف  ١٩٦٧مجن فانطلاقا 
لرعينهم ظروف بان الامراتيلية، لليهلرة كراهيتم رغم عل الاعتراف، 

الثاني'ناغرومع،'*؛ يكونوا ل؛ آخر، بكلام الأن■ هي مما افضل قط تكن 
وحبش.عرفات بم بحلم كان الدين 

١٩٦٨ومني العادلة. هده لقف الارهاب الأحثران، هذان استخدم فقد 
قتلتعذيب، احتهئاف، __ الهمجية الأعمال من ّلملة غزة قعطاع عرف 

محعيفة،ولو ارادة، "مر عن النخل عل واجبارهم الناس لارعاب لها نحطط ا_ 

ناترتهكرر انحة .بمطر الذي الحرق اكب وتعم الأسانية،  desperadosرجة ^١( 
انرحم.— الهتم j الار ظهراب ق الثورة تجب حاكمه عل 
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l*dJ _ غترتند َةنت عتاحت فرص مول عل او امرائيل مع السلمي
وهناكهنا يهاجموا ان للارهابض يتفق وكان غزة. نطاع كل ني جذريا الحياة 
وجمدواعربا اناصا كان الأول هدفهم لكن امحراثيامين، مدنيين أو جمودا 
الخدماتمن يتقيدون كانوا او اّراثيل، ل درامية امكانيات او صلا 

رغتمالأرئُية الخلايا ق الانخراط يرفضون لكنوا او الامراثيلية، الطيية 
وصماراتالباحات ل ترصع التامنة العبوات وكانت فحب. بلام لعيش ال 

وعائلاتامرائيل. ني صالهم الى عرا صالا تنقل التي الجماب الأجرة 
فتياتان اناعة مبمرت وعندما والأبتران. للأرها*ب تحضع كانت باكملها 

ووحشية.مجية اءت؛افن م محابرانا لاجهزة معلوءّات يقدمن عربيان هوى 
النهلقة.كل عل عف موجة وانصبت 

التحريرمنغلمة قتلة ن ك! الشعب تحويف هو (( الحملة ء هده هدف ان بما 
لقتلترويعا الاكم الاماليب ال يلجاون نلمهلن لتحرير الشعبية والخب١ة 

انهالأ يوميا امرا غدا رايُدبة المشوهة الخئث منظر ان وُع ضحاياهم. 
التفحثريستحيل يانه شعور اجلرء يعتري كان مرة كل ول سمااُ مرة "؛ل كان 
رعبا.اكر ثاعات ب ز

غزةفي وجودنا ان يرى كان ويني. دايان بين الخلاف تماعد ولدا 
وليتيعنينا لا الأمر إن يمول ك١ن الامكان. بقدر حدرا يكون ان يمحب 

وبدلاالتبادل؛ العرب عف بم ل ابدا رجالنا ينجح ولن نضبنا. القضية 
قوله.حب ء يتذابحون اتركهم ان )ا افضل الامراثيليئن الخنود انحازفيربحياة من 

هدهاداره عاتقنا عل احذنا فعندما الأمور. ال الّظره هذه قطعا رفضت 
عربا.ام بمودا اكانوا واُنرم، 'كاما حياه نضن بان ضمنا نيا ايهلقة 
نضعلر و المزولية هده تحمل رفضا اذا : واضمت دايان عل رددن هأكدا 
اليوم.العرب يقتل مثلما المود فيه يمل يوم ميال للارهاب حدا 

اعلقاليا تعييني بعد فورا الوضوع هذ.ا حول دايان يع جدال بدأ 
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الطربمتنول اسطع لر الوء ومذ . ١٩٦٩تإية ق المكرية. الخرب لملمة 
الارعابمشكلة احل ان مي زارة ي وزرت الأُور،  ١٣تعالج الم 

انقطاع،بلا ذلك j نكرت اق اقول ينقا اكون ولكي غزة. تطاع في، 
كنتاذ العمل، انممد عل الخل لهذا نفي اكرس ان اصتعير لر انتي غير 

عربة.ووائم، الأصناف حرب طاو لمعالجة الضووري، الوقت اجد اكاد 
لغرطأعزل أ-حئني كنت، غزة وصع م قللا ولو أفكر كنته عدما ولكن 

وكانالكثغة. الجمضات وبساتين كان ل ١١مكتفلة فالعلقة معئا.ا محو ما 
اتين.البيئن وبجبتوا السكان يئن يندموا ان الارهاي؛ن عل جدا السهل من 
فكرةاي، عدي، تكن ولر يدهم. متناول في، كانت الم الأهداف اكر وما 
الثكالةّلمقاربة لريقة هم 

١اJار وقف كان  ١٩٧١داية ب ل بناءثكان اكاة، محلول عل لدا ٠
فيننجح كدنا وكل.لالث، الافهاء؛ وثالث على الوصول رءلرف، التحمينات 

اوحهيلغ العنف ك١ن غزة قطاع ل ولكن عربة. وادي ال، الهدوء اعادة 
تزاللا ك١نت الا'اة هدم ؟ \سن ;٠الج كيف له. ثل لا نحو عل 

(يناير ) الثال كانون ٢ ل وقع اعتداء لكن دايان. مع نقيص عل معني 
التدخل.ال دايان ودفعت الاُثر ظهر نصت، التي المشة ك١ن المنة نالك •^ن 

:انكلرا مجن الأنين الجرد المهاجرين من عاممة غزة نزور كانت اليوم ذلك ففي 
سيارباايقاف  JAدقيقة وبعد وايغايل. طفبيما مع انويو وبريي داني 

الأموجرحت، الوادين الفور عل شلتج الخلفي مقعدها عل نبلة انفجرت 
بقنا.جرحا 

علاحدته جفجافة. يير ل تفتيش جولة ل دايان كان الحادثة هذه اثر 
عليهلرة النقمي الأن الممل تباشر لر اذا مونيه، I : له وقلت، حدة 

مندالموضوع هاوا حول بعنف نتجادل كنا شك،. الق بلا غزة قطاع 
بينا.حمام اي بجمل لر المرة وهده بموقفه. متشبثا متا كل وظل سن 

ا.بالعمل البدء )اتتهليع ت يقول ان نل لحظة دايان رُفم 
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الأفكار-ض حش الطقة مشاكل عل انمز j اطلع ان U انم اعلم كن 
لخلها.اس 

ومحاتوساس.، القطاع عل التواصل للتردد التالن الشهرين كرت 
بالتجوالوأبدأ ماء ومهلرة خمغا نطورأ واتزود فجرا انيخن كنت لاجئيه. 

بمدويوما وء-اءاازا• اّتخارافي ا ريرشي ول احمتما، ال منطقة من 
كلول لاجتتن مح( كل ل م!ع متر كل نشت مبجي، نحو وعل يوم، 

الحمضياتمزارعي طرائق ان حداثتي مجند اعلم وكنت حمضيان. بتان 
لاحفلممحديد. ياعيام علهم ارافب صرت والأن طرائقنا. عن نحتلض العرب 

ذاكرل.ز محفورة تزال لا التي الابار مثل دولاب، يشعلها آبارا يستخدمون 
وكنتالثمر. فهتاف اثنا، ول ويركشوما، الأرض يفون وهم اراهم وكنت 

اا~اود،يفعل مما اقل انجارهم ويشحالون يقلمون العرب الزار-من ان لاحظت 
يحهليمجا وطا للاثجار. العلمعية امحو علية ل احمالأ مجنم انل ويتدخلرن 

يصعبكان واانلاك امحو. والفرطة حدا الكثيفة ولكن الجميلة، الساتئن هذه 
،ثالية.محائ تشكل كانت لدلك وتبعا اجتيازئ، الخأكرية الوحدات عل 

اللاحقن.ات محيل البشري الصعيد عل نحدها اتثن الجل الكثافة هده 
المستحيل،مجن يكن ب ان جدا، الصعّبا من كان الحاثي الجمع هدا فومحسط 

انحولكن آمن. ومدل علينية الفلالتحرير منفلمة ال ينتمي رحل ض اُتميتز 
فعلااحت الأول، الأسابيع ل، القهلاع. مدن ول ات اخيز يوم كل 

وفيمافيه رالجاح انحازه تعهدت الذي الجار العمل عدا امام الكامل بمجزي 
لخطتي.الأول الخعلوط مكانه ليترل؛• فشيثا نيئا الياس هذا يدل بمد 

غرفق محفية ملينبة الفلالتحرير لمنفلمّة العامة المقرات ان نعرف كنا 
وكنااللاجثتن. محيمات تلب ل، بيوت ول ّاين البول الأرض تحت، محصنة 
الاتصالاتمن متواصلة شبكة ال نمتني التحرير متفلمة ان ايضا نعرف 

والخلأيا.الفروع هذه ُ؛ن وكن.لك انحلية، وفروعيا غزة خارج العليا القيادة بان 
نفيل تلن، الارهابت؛ن بعض ال بالتعرف السريون محرونا بدأ وعندما 
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شعاهمفاذا نحركاتم، علاحفلة نستطع قد السديد المج امتخدط إن انما 
الأخرى.ومحائهم انحمنة غرفهم اكتشاف ال الأمر بما يمي 

غرمك وكل به مثب كل كثف الأم، بادئ j اذا، عالما ك١ن 
ستطيعولا اليومّة. للحياة عميقة معرفة يتطلب بياته، قام فن وعدا صوي. 

القابلول غزة. قطاع  ١۴متعمقة معرفة يعرف ان امحرايل جندي اي 
ومحددة،محدودة منطقة مع التالف عل نادرة تكون ان معينة لوحدة بد لا 
وشبكاتانجار ث ابار من فيه وما •كاتما، مع مكن بيوت من فيه مما 

اليوميةالحياة عادات بدقة تجل ان وبعد باه. بكل اختمار ول ري، 
والحركاتالتحركات تلاحظ ان بيا نعلتما المهل مآن يكون •المنطمة ْ سل 

ث>عالم،،، IJjoالتعذر والتجمّعات الغريبة، والوجوه النادرة، او العتادة غر 
العام.السياق عل دخيلة احداث 

الشاةوحدات من بيا نمحدودا عددا خمعِتا خطي تتشكل كانت فيما 
اطلقتكت ما صوء عل رحالها ادرب وبدأت الحيا..ة تويان الذويا ُن 

غزةقطاع اولأ ممن للارهابء. مضادة عصابات ءحرب اسم عليه 
متر،٣ • . • X ١ ه • • من واحيانا مترا ١ ٠ • ٠ X ١ ٥ « • مءن مربعات )ا ال 

رقماالرباعية الطالعات هذه من كلأ اعْلينؤ خميعية. نحوم طول عل واقعة 
هوع الر هدا ٠ لهم قائلا الجنود مآن زمرة وولية جمنحنا اصعها ان قبا 

وترديتكتش،ذ_ا ران العرفة، ممام معرقته عل تقوم فمه-متلئا الوحيدة. ُشكلتلن< 
٠٠فيه موجود ارعاش، كل 

ارنحلان علي بمن وكان مراجع، او تعلمان كتاب تعرفنا ل يكن لر 
ان^ن اتاكد ولكي شم. اعلم فيما نيء كل واعلمهم ا العدم ن م٠ 

الصفصباط ال مباشرة لأتوحه التراتبية اهمالت جيدا فهمحح فد نواياي 
اسئلتممكان لأفكاري، عرض ال اصياعهم بعل البدء، ل( ورقباء. عرفاء من 
١عجز عن بوضوح تنم  يقولونكازا شهرين. قبل احته الذي للعجز و ٠ 

٠؟ الارهابجن نحد كيفا ولكن، ادّبع، هذا م، م-ورلرن تحن، حنا، ٠ ت ل، 
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المدنكان عن معظمكم ل كونكم عن عندآ ناجم ءاس ثمة ا ت فاُصمم 
انوعوهذا رمان. وئجره حامض !بمون شجرة بتن اكيز تطيعون تسولا 
ء.تعلمه فعلا عليكم ينعتن ما م الأشياء مجن 

اتتنبمراحهة ل مرتفع عل يته انف كن الذي اليوم اذكر زلت ما 
العنارئنالملأكثن أكم وأحد غزة محار الشرا، برشاد الخاصة الحصبة البرتقال 

 jالفلييةالحرير منظمة يبن الاتصال ايضا .زنن ك١ن والدي ) لقطاع ا
رؤّا،الت (، آذاك نحهله نزال لا كا امر وهو الخارجي، والعالي انحلية 
؟تشاهدون ماذا ٠ ; الزمر 

برتقال.تان ب نشاهد انما تقول؟ ان تريد اذا م— 

البستان؟.هذا ل ترون ماذا التفاصيل، ممييز اولوا ح— 

البلح.اشجار بعض ايضا فيه حنا، —— 

بالذات.الأشجار طْ جيدا لاحظوا ولكن جيده - — 

...١ عتيفتبن شجرتن كون ند منؤا. شجرتبن قمة قعلعت لقل نا. حس 

٠انثأنال اولأ توحهوا البرتقال تان ب سيحل عندما جدا. يد ج— 

؟٠اذا مل— 

الحقول.i، ك الدن ل للارهابيتن، هدنة اي نترك الأ علينا نه أل— 
القديمةمحابثهم من بجرجون فعندما الهاتثن. ن( سيختباون انم نعلم بجن 

بستانل نلتقي ٠ ت اسهم يمترح ند ما. عان ال يتوجهوا ان عليم 
جدا.كبير تان البغهذ-ا ؟ باكبّط ابن وعن نعم، — الئو_ا رشاد برتقال 

اللحتتننحتا — — واحدة. من اكير يوجد وعن — اللحات. تحت نا، ح— 
يلزمهمترفض. بلا يتنقلون انم ت انول وتابعت ٠• ءند.»غمتأما المثحلتثن 

رسائلبجدون حينه عللها متفق محابى مرية، ٠ بريدية به علا صقوط، نقاط 

٣٢٨



الأماكن.*LJo كل ال تروا ان لم بد ولا تزود. ماط -لك وكالوتعلمات؛ 
لبمفر ولكنه يلحظ لا يكاد تفصيلا يعطون ؟ الون ميتعوماثل فاي 

٣٠ولهذا ا. للمشها.العام السياق  زحامجفى يتمون ن.جرفي مأاهدتم اذا ،، ١١
خضراشجار ض ميتة شجرة لاحظم واذا جيدا. نفحماهما برتغال، بتان 

٠.ذلك مجلوا 

يرانواوان الهلاردين الرجال مكان انممهم يضعوا ان تدريجا عييمم 
يكونواان ُختلفة: ميدانية تقنيات على ودربتهم المنفلور. هذ-ا من نسمهم 

يبطرارومحن يدعوا الأ ذاته، المكان ب، ابدا يناموا الأ دائمة، حركة 3، 
بجلقواان هي القالية الفكرة ان لهم تلن، انقهلاع. بلا يجددوا ان عبيم، 

متواصلةشهور سعة امضت، ارهانج،• كل ال جة يالجديدا رصعا يوم "؛و 
تعرة.م حركة ول انقطاع، بلا ومدربا ا معلممارا، ليلا غزة، قْلماع ن، 

لخهودمح،.الأول الئار نطقت يوم وذات 

المدنال الخنود اعدت الأول 3، رتيبة. امحلوار بثلاثة العملية هده مرت 
داخلل وانمت انهر• عدة نل مما اخرجهم دايان ،ن الم وانحيمات 

حاولوبالطيع زقاق. وكل حي كل نغش ثابتة دوريات نظام ات انحت
السلاحعل ضل ليس جيدا ءدرين كانوا الخنود لكن مها•مم. الارهابيون 

المهلماردة.تقنيات عل ايفا ل الأبيض 

الخدعاحل.ى كشف منه الغاية حبلا صيره ل بجمل منهم ءو كان وهكذا 
يبنونكانوا : يبدوما عل علينية الفلمالتحرير متعلمة رجال يفضلها التي 

الشف.س داخلين خلفه، انحدث الفراغ ل ليختبثرا كاذبا حuهلا البين، 3، 
فيهلوقالبيوت؛ هذه احد ل بجتفي كان قنبلته الارهانا يقذن، ان فبعد 

منان لعلمهم فره ينان ومعهم في ولكان ٠ عبثا ويفتنونه البيت، جنودنا 
علىالمحافظة ليامتنات منافيا ميكون كان ذللن، لكن فيه. مختبى عنه يبحثون 
الونهبتع الخنود كان اللعبة. ل يدخل الحبل ك١ن وهنا واملاكهم. المدنيتن 

المقامينبين فرق يوج،- وعندما للبيت،. والداخلية الخارجية القامات لأخذ 
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ارهامحثن•عدة ما بجمي كان التي الرئة الحجرة ابماد ل العمل يحصر 
عشوائٍا.بعضها انتقاء يكفي كان اذا اليوت،  ١۴ناص ال الأم بنا بمل لر 

محابثهممغادرة ال نيضهلرون الارهابيون به فيعلم رعة ب ينتثر ^^ ٠١فكان 
نريده.كا ما تماما م وعذا __ للهرب اولة حمل 

قابلصلم زَة كل تصرف ز يرصع ك١ن الحبال هذه ال بالاضافة 
مثبوه؛بت امام  IJlt-رجاJا يتوقف ممن حي ل دورية اثناء غفي إلْلي• 
ورالحدار عل اللم يلقون كانوا الغلق الحوش باب قرع م'ن وبدلا 

وسرعانكلمة. ينملقوا ان د.ون من الداخل، ل ؛بري ما وراءه من وينفلررن 
كانوامعفلمبم يرامم. حنديا ليشاهدوا عيومم يرفعرن اليت، اهل كان ما 

الآرهابي\.نلأحد خمى يؤمنون الدين اولثلث ولكآن ٠ اكم لا دهشمم، يبدون 
الهارب.ال ية بالالأم وكذا — بسرعة الذعر بيم يستبد كان 

ينافسونوراحوا الاستنباط ل مقدرة عن اظهروا المبدأ رجالما فهم ان بعد 
اكحركاتبيسر ليراقبوا مملح عل تمرون يكانوا مثلا، جديدة. حيل لاكتشاف 

 jالأشجار يحلقون ك١نوا او البون. احواص اخل د j سالتي الأماكن
القيلولةبعد عينيه احدهم مّني فعتدمحا منيا. ياكلوا ان الر.راعثتزا العمال عادة 

البافينتشر امرائيل. جندي بنفلر نظره يلتقي طبية حاجة نقاء بعد او 
اّءِِاميلياجنديا يروا نأ ت الشرفية اخيلة وتضخمه عليه ثنزّيد البارود، به كلهي

لوتما ومرعان  ١١بكامله,فرجا بل مجاثة، بل شجرة، قوما جاكا واحدا 
ليةمكانت الاختراعات بعض ! الجنود ثقل تحن، غزة تطاع شجار ا۴ 
الارهابيوناحس اختمار،  ijغير٠ا■ من جدية انل تكن ب نتالجها كن ل— 

الاحشما،يتهلبعوا لن انم يدركون وبدأوا امحيمات. ل القح ل واقعون بامم 
الأنءبعد ما 

بالعجز.بشعورهم رهنا الارهابيثن ُع المسلحة الاصعلدامات تواتر ك١ن 
كالسهمصعد المروعين للارهابيٍن البياني الخهل لكن اثر، خنتكبد ركنا 

اكاي.الطور ندحل كنا و٠كذا عندهم. بالخطر منذرا حدا بلغ مجا ومرعان 
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التحرير•نقلة رجال وطرد انحيمات ل وجودنا زض عل الأول اللور قام 
بمهدونوكانوا •كثونة ارض في( اصحوا فصاعدا الأي( ومن »نءا, الملهلنتة 

انمل حش جدوتح( بلا غرورا ذلك كان ايدبمم• ن، وّلاحيم لجاها 
خصوصالم، اجدتح( الاختاء بسرعة نهموا حتى جربوا ان فما ل بحربوا

الحمضيات.اتتن مبفي| ممومة الأرض تحت منات حتل 

 jالأرضنحت ناقصات ناقة. مهمة الجاى سء من احراجهم كا
دنيقةمعرفة عن فضلا مري(، ءم حس لاكتثاما ويلزم ترى. لا تكاد 

بالعلم،ئتقل لا الحس عدا لكن جندتح(.  ١۴عل افرصها كنت الم باممة 
مملى.لا وائ مملى قاما 

زامحص كن عندما -محولنا. احد حياة كلفنا كمينا اذكر زلت ما 
اصطدمتالقتل جريمة مه وقعت القتم( البستان العرن، الأرض مالك رفقة 
وضعبانه اجابني عه المّار، مالت عندما الأرض. ي مغثب معدن( بوتر 

يمضباطنا افضل احد وكان احيه• وبتان بستانه ؛؛ن الحدود اتحديد 
احتلتنوعندما صرالٍ(. عل الجواب سمع عندما جفن له يرف لر جانم• ال 

وهوعنا. مولود انه — القصة هده ٠ انبض ٠ يجعلم لن ا ن له تلت واياه 
حمىمرمت لقل ١ مغمّضتان وعيناهما شجرة كل الى التعرف، تطيعان يسواحوه 

آحدالنوم ال زلت وما ان،، حمضيات بستان ى انتعال عل منة وعشرون 
١٠الليل يح نلل جارنا ارض وبداية ارضنا بداية تحديد بنجاح ءاتني عل 

يرىلا يكاد دربا فميزنا اك؛را بعمق الأرض لنتفحمى الوتد ال عدنا 
الأشجاراغمان ازاح احدعم ان بوضوح يرى وك١ن الأشجار. ب؛ن يتلوى وعو 

لنامحن حث مناج امام برعة وصلنا الرور• لتسهيل الجامحن س السقي( 
معللوحدنا نمير بجن، وبعد فارغة. معدنية علبة الس اوتاده احد ان 

حتىلقالق( مرت ومجا خروع• شجرة قرب الأرض، محإ محصنة لغرفة تبوثة 
فيه.امحتسغي الأربعة الاريابيغ( وتقتل امحا مدحل تحد ترافقنا الم الدورية كانن، 
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آثاربمدون هم  ١٠التحري. رجال دور يلموا ان اذا مشاتنا عل كان 
ناراعادة اازراءٍون العمال يشعل الغطور اناء ففي بالرماد. موقد 

لالعباح طعام ل ويتشاركون بالتعناع الشاي ويشربون حولها تحامون 
سهاثار هولة بيجدون جيدا الجنود بحث فاذا الأخوي• الأكل ٌن نوع 

وبمشطقط م بالتراب او بالرمل تغعلى الأحيان بعض ل وص الثران• 
بممينتي بانتباه الارحس يتفحمون الخنود ك١ن وعنل.ما للامحر. إخفاء حولها 
غادروهند ثاغلوه ك١ن جول نحمتن موثة نهلل اكتشاف ال غالبا الأم 
المار.حول المملبدية الغداء لونعة 

اجلنمن كافيا٠ يكن لر ذالئ، لكن عديدة. حيلا الخنود تحلم الونت *ع 
—عرب بامم الظن يهل جنودا نكرنا المعلومات من انمي حد خمع 
العربية،ز ءليدْ لهجات يوجد إذا اليهودي عل جدا صعب، ام وهو 

لأنهممكن الأم ان غم ضطقة. كل امحوذجية والا،اءات العابير عن نحلا 
الونتبيإ موات، يقتضي ند الكامل النكر لكن الماضي، ل فعله ا ملص 

بجنرنا.

اثنانمنهم خمسة، او رجال اربعة من محنلهلة وحدات انشاء نررنا لن-ا 
ارعايونحتى او دروز، او بدو واحيانا عرب ثلاثة او واثنان مود ثلاثة او 

المكلم،عل يقوم العرب دور كان المعاون. عل وراغفوا الفض ضم القنا 
الفرقهذ.ه وكانت، الحاجة. وفن، رالمدحل تغهليت٦م مهمة بالآود انيهل نما 

الماطق.كل نجوب 

انذلك من الخيال. عل نحظر والمي الممكنة الخدع كل امتخدمت 
آتبمركب غزه قطاع ال صربوا — المتنكرين وجنودنا هم انف٠ ر*امحينا ا ٠

بجاولبان هكذا نامل كا اصتقصاء؛ وفرق حوامات من ومطاري لمان ِن 
ساكر لما اتفق ۴ حديث،. ما وهذا مم. الاتصال الحقيقيون الارهابيون 

زرجالما فيجلس الزائا-ة. ادّرءة بتهمة عمومية ميارة صاش ايتاف مْ 
يترددونلا ملمن ارهابيع، عن بحئا امحيمات ؤ، تمتثش ل-ورة السيارة 

٣٣٢



الأمواقj اطلفا f اِراثل. ز لكل الرب الخال ثل ل
شاربيمن رجالا الرصيف مقاعي وفي واوواكير|، الثمار اباعة س رجالا 
واحياناخمارا. يقودون ممكارين عتتكرين رجالا الشوارع وي التركية، القهوة 

ويت|هوءهبته خارج نسحبونه به، مشتبه عل القبض يلقرن ٠ ارمابجونا ٠ ك١ن 
يتعاونلر ٠ انه مقسما العفريت، مجثل ننسه عن ابيود. •ع بالتعاون 

بحجرعصفورس نضرب وهكذا ٠  ٠٠.١ذللثعل رئيسه ويشهد نط... مجعهم 
احياناتسبب انملريقة هذه وكانت حليته. رئيس ايضا نوقف لأننا واحل.، 

القريبالشرمحلة مركز ال به المشتبه عائلة أعضاء يركض : مطرة غم اوصاعا 
حعلفهالابن او الزوج ان الأربع الجهات ل صاثحثن عسكري، مركز ال او 

—هؤلاء ان تعرف كانت العاتلأت لأن الفلسطينية؛ التحرير منفلمة رحال 
احدىول يراه. يعود لن احدا فان احدهم لأحد ياتون عندما — الحقيقيين 
تعملثمحيلتنا كانت  ٠٠حديا ء شغلوه نحتيا حمنا ٠ ارهاييونا ٠ بني الناسبات 

أوصاعل الارهابيثن اليوم كل واضعين جديدة، حدع لايجاد نوتف بلا 
ّريبم'همن الخريج ال ويضطرضأ بحترهم كان ٌا متوثعة، غتر 

ك١نالتحرير مجنفلمه فرجال اكم* مباصرة ًلراتق ايضا استعملت لكنم 
حلرناتطول عل المنية الصير اسمجة نحت الخويية محاثهم اختيار لهم بجلو 
واكر.امتار ثلاثة سهولة الاصيجة ظرذ» ترتفع عديدة. اس بول غزة 

غثرعمليا تغدو اليأا، الدخول تمنع جدا خهلرة باصواك ومحمية سميكة ولأتما 
رويتما.تتعذر ما امحئة الموله انايب ان عن كلأ للاحتراق. نابلة 

للوصولغزة قطاع كل من الصبتر اسمجة لأقلاع تعدا م كنت جهتي من 
ممخلاف عل كان الدن حاكما وكن وثاغلها. التحا'رصية الملاجئ ال 

الحيوي؛عدم ال الضرر نحمع كهده عملية ان يقول كان الموضوع. هدا حول 
الادارةر ل يشكو دايان ال يذب كان الاميجة هذه احد خربت وكلما 
بايقافدايان قيامحرز (، الدفاع بوزير مانرة مربْلة كانت غزة لقطاع الدنية 

حالا.انملية 
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واعادةالأكواخ س كر عدد مسح ذللث واتقى دوراظ. نمل تسهيلا 
اكنيإ.ّايواء 

غزةال خصمحا اتت وزارية الجنة الاجراءات هذه َةل نرحث 
 y.f^. انشاءاقرحت اناسة تالاث، وو للارهاب. ا الماهمّللمراع محمر

اوصيتهكذا غزة. قطاع م لتقالاودية، ٠ العواثق ٠ من لوع القرى، .صض 
البلحدم ض وآخِ اللح، ولد غزة مدينة ؛>"_ مرئي ّكي نجمع بماء 

وكلها— رفح غرب ورابح ورقح، يونس حان بتن رئاك يوص، وحان 
الوزراءاخذت امترية. ارض عل وانمامرة، اJرودية متوطات غرار عل 
اردنافاذا الٍه. حاجة ز كا ما الطبيعة عل لهم لأنرح مرمعة تلة ال 
مذزمن ان علنا كان نأكل باي المهلقة هذء عل نيطر ان لتقبل ال 

انمعة.الظروف ل هنا وقاُنا نمة ذا ميرر فلا والأ ;•١رديا. وحويا الأن 
حاجزةضطقة انشاء ل اكمكثر الضروري من ذلك، عن فضلا ؛ وأصغت 

التاجرةعصابات وجه ل مدا تقف ميناء، ونبه غزة قطاع ب؛"ث 
مصر.مع عتاِة تسرية مفلور س وائما __ لاح بال

علمواغقتام اظهروا كذللث نحاح؛ مجن أحرز لما ارتياحهم الوزراء أبدى 
فدكنت ه نفهو ثالثا اتراحا عليأم وعرضت، الخديدة. القرى مثروع 
حرببعل. اثكول، ليفي حينه، ؤ، الوزراء محلن ربى عل شخصيا عرتنته 

وللأحر.vغاليل وامراتيل ألون لايغال قلت رفضه. ون — اا:ة الأيام 
انمستعد واي الفلستنمن اللاجين مشكلة لحل الأوان آن انه ارى اني 
ءاتقمرِعل الأمر آخذ 

ومعكانت. مهما اللاجشن، ات محيمن اكخلص عل خطتي جو*ر يقوم 
اللفتوالتعليمي الاقصايءي ارنمو رغم وعل ض١ديا تسدها ة النحل الأحمر ان 

يىث٠اكللل تسبب تزال لا قاما  ١٩٦٧مدا انحيمات عرته الذي للنظر 
الرابحةهي امرائيل وتكون التقبل. ل ايضا ستفعله ما وهذا __ حطرة 

رأي.قي للتحقيق، تال امر وهذا الأبد، ال ألنها اذا 



اإْاْلٌينلأجي الق والمن الماتة  ijyما ان للوزراء فقلت غكرن، حددت 
 jسبما الم المدن ل الفا بض اصكان بمب نحيمات ا j الطقة،هذه

لهم.موية حياة ونامين مساكن لماء الضرورية الوارد للمشروع مكرمحين 
التحقيقثمكث وهذا والمامرة. ابيودية مدن ل آخر لاجئ الق سعثن ونكز 

خننروط الاس لهؤلاء نومن ان فقط ينعتن كرة. صعوبات دون من 
ثمj متاغم نحو عل لمحهم اجل س يلزم ما وكل مهنية وتنشئة لائفة، 

وكرمرية حياة ال الهجر اعادة ال مدق ان علما اخممار، ل الحديدة. 
.١٩٤٩ط نصييه كانت الم ٠ ممر/ياس ر الحهمية الخلقة 

الأدبيةبالهجي تعلقنا وعن نيتنا حسن عن لنترهن • احرى فكرة ومرحت 
يكنم ممن غزة' قطاع من لأجي الق ثلاثثن ال عشرين باختيار اوصيت 

الارهاب،ضحايا هم انغهم كانوا رمما بل التحرير منفلمة عع امال اي لهم 
وامكنةوالرملة وعكا الماهرة ل ; ١  ٩٦٧نل اّراتيل حدود داخل لامكامم 

خسارةلا الواقع، ل الاستيعاب. عل الأماكن هالْ ىل.رة حب احرى، 
بالماسة،ر الربح. الأ منما ينتح لا العكس، عل بل البائرة؛ مذْ قيامنا من 

نتيجةهو فوصعهم بالعودة. حق اي تحفون ياللاج؛ض هؤلاء ان اعتقد لا 
الحربيةاإبلل-ان رفض بب بانحيمات ل ظلوا وند شنوها؛ انمّهم هم حرب 
بدراعت•..اارنت ذلك ل تتقبل اصرائيل ك١ث ا فيمحتمعاما، ل لمحهم 

jُواُلمم ُن نموا أو الهرب ال اصعلروا بمودي مليون قرابة ُغتوحتتن 
(.العربية الدول 

وقتاايضا تممللب وهي _ءب اللاجثثن ان محيتصفية سهلا امرا يكون لن 
قاباالمشروع ان اعتقد ان بودي كان انه غتر سنوات. عثر بقرابة اتدره 

ومنفلماتاخرى دول انحاحه ل وساعدن بنيه ال اٍراتيل بادرت اذا للتنفيذ 
الهاءنطاع ز ورثة باطلأنه كهذا، مشروعا ان ذلك ال يضاف دولية. 
اقتصادية.بن.أضة يعد امما جديدة، اعمّالأ وخلقه 
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لتسويةحان ند الونت ان للوزرا، ابما نلن، امحماُن، تصب ال بالاصانة 
١طا وك١نالسارية. الأملاك عن اكعوبمات مثلا المدى، المدة اللاجين  ٠٢

لاجئملمون نرابة اسشلما انما بما : الاق م لامرايل المملمدي الموقف 
اللأحث؛'ببمص ان الرنج، العالر واجب، من نان العرية، البلدان من -بوئي 

تركوا— العرب اللاجين غرار عل — ابيود الهاجرين ان وبما العرب. 
ولكننيبالمثل. المعاملة مبدأ وفق التعويضات اعطاء بمب، وراءهم، املاكهم 

بمزاهته،احد يشك لا الموضوع هدا مجن امراتيل موقف ان محع ; اصمت 
لعانلأتالمثروعة الطالِ، بملمية فقبل بالمثل المعاملة مدأ نتخطى ان اقترح 

احرى.بلدان ل ثابتة بهلريتة ما تمرون يالى اللحظة مند فلسطيمحن لاجئ؛ن 
يتطلبكان واذا الغاية، لهده عنمص مندوف، ابماد امكانية ل اشك، ولمت، 

ذأابما محتلمة، ممادر من خمعها نستظح نانما كبيرة اموال رووس الشروع 
الخارج.ل المودية الخاليان 

مانتر،غرلدا اناع استطع لر  ١٩٧١ؤ، تكرر  ١٩٦٧سيناريو لكءن 
اثكول.لتفي اقاع عن الماضي j، عجزين، مثلما الحالية، الوزراء ة رئي

المراتتوسيع ؛ تقريا وبجماس بجمفل بلا انتراحال، قبلت، الأمن، صميد عل 
تي،سماع يريدوا إ الوزراء لكن ;؛ودية. مستوطنات واسسأم قمحيمات از 

الأراضيل منا-م نم لاثامة وخصوصا اللاجمن، لمشكلة حل بجاد اص 
فاصدمشروعي ان معني ليدايان مكتب، ال ا.تل-عينح بل لا الاسراثيلية. 

الخابالأحادية التتازلأت من خطرة سابقة يخلن، قد نوله واف اصاجمه من 
للفضية.شاملة بتسوية تطالب التي الحكومة ..ياسة نحالف 

الرسميامراتيل مؤنق ان صحيحا كان اذ كلية. دايان طرح ارنض لر 
معقدةّيرورة اثترا>افي تمترض فيما اكيه-، منطق وال وقالع ال يستند كان 
هدهبصوابية اقتناعي افقد لر ان، غير حقيقية. مشاكل تثير ان شانبا من 

احرى.بطريقة تفكر الحكومة كان ولو حتى الأهداف 

بُةبعد ت الامحا الوجه عل غرة نطاع j( الأكثر ■باحي اختصار يمكن 
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١ ٩٧٢( فراير ) شباط حتى ١  ٩٧١( يولو ) تموز همن — الحضور همن اشهر 
١تتلنا المدة هذ0 وخلال السران. الخياة ال المنطقة، هذه سكان عاد  ٠٤

يعنونكانوا الذين كل الواغع، ق — ء؛رمم وانمن سعماثة واوقفنا ١رهاي^ين 
الذيالحيني زياد العسكري رسمهم اخرهم وكان ؤ الطقة. ل فادا 
الشعبودفع آ، بجنبي ك١ن حسءثا غزة، محتار الوا، رشاد بيت ل انتحر 

هذهحلال غزة س مدنيان نتل يذكر، لا يكاد ثمنا النجاح هذا لقاء 
اطلاقتبادل اناء ز بشريا درعا الارهابيون اتقدمها امرأة السبعة: الأشهر 

!.عم يلر و _ _بالوقوف انذروه ان بعد حطا رحالنا ننله اطرش ورحل نار، 

الخهودمن الكثم بذلتا الذي الهدوء تثبيت ل نححنا عينها اطلدة هذه حلال 
السلاحمرب عل الطريق نطعن بمناها التي اليهودية والقرى اجله• من 

طريقص للأت التدابر نطع ل، نححنا كذذ)1\ ميناء. جريرة شبه من الأنا 
قواربلتسجيل التعقيل شديد نظام إقامة المهمة هذه نهللبّت,، وقل البحر. 
وندحدا رية فالعملية وكاث ومراقبما. غزة قطاع ل الصيادين مئات 

خرا.السلاح محرب حدا احيرا وضعت لكنها كيرا. الصيادين ازعجن 

وهووالمللأب، جنودنا بين امحابهات : عبيا تغلبنا أحرى صعوبة وثمة 
حداقامية تعليمات اعطيت فد كنت، مّنوات. بضع منذ شاق موصوع 

فالقضيةالمدرسية. الزان لحول عليهم وحرمن، الموضوع، حول لرحالنا 
ولاقدامهمجنودا عل حجارة الطلاب لرمحي نحسا ولكمن ييدأُ قضية نظرتما محا 

المدارسل اجتتماعان ال الأهل كل امتدعين احرى امتفزازية عمال اض 
وشرحتاولادهم. عن شخصيا مّوولون انم لهم قلنا ميامتنا. لهم لأشرح 

يضرببان او رجالنا عل حجارة التلامين- يرتق بان نقبل لن اننا قائلا 
البكراحاه او اباه فان ■محجر جنديا يرشق تلميذ شوهد فاذا التلامين. رجالما 

الدراهموبعض رأس وغهياء ومطرة رغيفا بمطي ت العمل هذا قاثج ّجحمل 
يعنونحيث، الاردنية؛ الخدود حى الجود ويرافقه بيضاء، وراية الاردثية 

ابيا.الذهاب عليه تعتن التي الأقرب، الاردنية المدينة له 
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شخصا؛ثلاثتن من اتل عنا ل طردتا، عملناهء ما ومدا 

صربال مفطرس انمساكر يعد ب النظام، لاعادة يلزمنا كان ما وم 
الحول.عل الخجارة يلقون يعودوا م واكلامذ عليم؛ النار اطلاق او التلاميد 

يعنفوناهلأ غزة شوارع فيا ُرة من اكر مممعنا اجتياعاتنا، اممرت لقد 
انيبدو ولا الأردن نحو يهلرد ان ل يرغب أحدا تلا بقسوة، اولادهم 

الطرد.نتائجه من ولد سلوك سوء يطيق احدأ 

الكلالسلام اعدنا لقد عزة. ل نحاحاتنا عن عام بوحه راضيا كنت 
مدةدامتا هده الهدرء وحقبة ر ارهايية عصابات رخمة تحت كانت لمتعلمت 

الخشرالسنوات طوال ارهابية اعمالأ عمليا تعرف تمد ب غزة لأن طويلة 
استمرار،ق حلولا ستنبعل ان علينا كان النتتيجة، هده عل وللحصول آ. اكالية 

اركيدهم لرد الارهابيين محاكاة على العزم نعقد أن ذلاكت من واكثر 
جيوشكل ميل وصد الخيش خمول صد نكافح ان ايضا علينا وكان نحرهم. 

صفتانوهما وبالروتتنا الصارمة بالأوامر القيد ال منه، بد لا الذي لآ، الخا 
محددايتدربون حا.اا رثة ثياب همن ك منؤما يتخلصوا ان انمسكرلأن عل 
نذلامي\-بغير كجري اي اسميتم، ك ء، الارهاب صد عصابات مح١رني  ١١ك- 

ا(.ارهاف ولكل يوم لكل حديد وضع )ر حلق عل غادرين 

غزةقطاع ل للارهاب الناهضة الخملية ان اظن كنت الخفران يوم تبا 
كانت؛:-؛I الأكيد ومن كجندي. مهنتي ل امحوذجية الاختبارات احد نتكل 
التكتيكتركيز : انطلاق نقطة ال ما بطريقة أعادتي فهي اهمية؛ اك؛رها 

لاكمحلول ابحاد ال*ك'ن دن انه كيلك ل برهن كا العصابات. رب حق 
•تقم المالسراط ءت يعيده الحلول هده بدت ا مهومقيدا، اوة نالمشاكل 

الية بالناقله — للارهاب المضادة الحلة هدء برهن ذلك، كل وفوق 
عليهمورِك ا مهالشعب وان منه، شفاء لا داء ليمِر الارهاب ن ا_ 

تمرالتي الفلطينية التحرير منغلمة قيود ..ن التخلص يستهليع غنويف، مجن 
ياّترا.لالشرعية الأداة ممثابة التخويف 

٣٣٩



واتتعمنزل ل ارتاح جالسا كنت  ١٩٧٢)^١>( شاط ايام احد ل
اتخدمهاالتي الومائل ا ان ملن دايان مرنيه حمت نجاة اكلغزمن. جريدة 
عملته٠ وان I سالية الأشد اما رهنت غزة نهناع j شارون ارمحل الجرال 
يكمل'لكن وفا ا. خ\وف\ نحاحا لمت ك الطقة ءدْ ل للأرض الضالة 
شحيحدايان ان َلم كفاية اعلم كت الرئة. ال مناجال تحولت مربمله 
الخعهور.اعام حموصا ;الثناء، 

يكونواان لرجال ونلت العامة بقيادل بالهاتف حالا فاتملت الشك راودل 
مووليةبنقل امرا تلمنا التال النوم صباح ول مالرف. عتر ء لني مستعدين 

اعرفكنت العامة. الرط ناده ال العامة الخنوب مائة من غزة نْلاع 
حيدبعمل قمت لقد ت لغته ل تعي فهي *-،•ه. دايان رمالة اذِر كيف 
jرئة الالخياة محرى واعادة الارهايتآن نصفية ل ونححتا بدلك. فافرح 
1ا..آ-حر.الى المزولية هاوه نلم اليوم ولكنتا نعاتنا. للث نرفع ١^^. هذه 
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الوداع

مرح ١٩٧٢و  ١٩٧١محني j السويس لقاة المرين الضمة ^، ١٤'
كثبعن نمابع كنا جهتنا ومن النار. اطلاق ونف ظل ل محرم نشاط 
وإعدادالموارع، ونقل مدنمة، موا،غ وبناء حرمانية، نحسات بناء اعال 
علالمصريون اثام القهلاءات بعض ول برمائية. ليارات بحري انزال اماكن 
مدنبامزالق رغم وعل مترا. ثلاث؛ن من اكر ال ترتفع رملية سائر صمتم 

حركاتناوان لخفلة كل ز للمرانة عرفة اننا نعلم كنا الخاصة وتحميناتنا 
المريةالعلماريات نواعد وك١ث علينا. محماة ك١نت اهمية الأقل وسكناتنا 

ومدانعهم،انطارهم امام تماما عراة اننا نشعر فكنا متافدنا؛ كل تمدد المرتفعة 
نونقّت،.والكماي المدنعية نن.الف أن مع 

مكثف.كدرب الخاضعة المصرية الوحدات مشاهدة ايما نستطيع كنا 
نحهيزاتوتنثر القناة، صفة حتى والشاة الدبابات تقدم انقطاع بلا نكرر كانت 

تفاصيلها.بكل الأحرى الضفة عل انزال اتلوار تمثيل معيدة جسررا، ونبي ثقيلة 
السطحالمنحنية مواترنا عبيم تطرحها الي المشكلة، المصريون بحل ولكي 
ماءنواف؛ر بواسْلة والرمل التراب حواجز ثقب عل ُنمجءا بمعرنون كانوا 
جزيرةحول كلتغ، فرعتن ال القناة تفتر3، حيث القنطرة، جنوب ول قوية. 
تحميناتناوُن الحاجرة مواترنا من مماذج المصريون انشا الاصعلتاعية، اللح 
امحري•مشاهدة المرات مثات كا ني توهكذا للعبور. مجناورانمم اجل ُن 
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اكمشنوق مرمة حور الحاجزة، الواتر ثقب القوارب، تنطيط ; ذاته 

سناء•ال الممرض الخنود ورور 

صاليينيدوان اللذان والطام الترب هو خاص بنوع يقلقم كان ما 
مماعددا اكر صاروا ميدانيا الحاصرون والخياط اياورات. هد0 ئاء ال 

تتمحرَةاتمم وك١ت شك. لأتم، محالا تدع لا وياعليتم الماضي، ل ك١نوا 
بدقه.ومنظم له محلط ئيء كل أل بملهر تفصيل اغل وكان عزمهم، عن 

انحيطظروف مع كفاية تتجاوب الدانية الحول ازياء ان لاحقك وكن 
واضحابدا اختمار، ول جيدا. نموبما لتوس القطاعات محلف ل والوانه 

عدوحيال الأن واصبحنا الستة, الأيام حرب مند جيريا تمروا المرش ان 
ودابوحلها، ١لثاكل نحليل عل تماما قادر وهو جيدا، محدد هدف بجفزه 

جيش)ا عن جدا بعيد.س كا تفصل. اقل بممل ان دون من اهدافه بلوغ عل 
اعوام.خمة متد عرغناء اكي ٠ الحرير سروال 

لاحنلتافلقد الاصتزاف. حرب ل تفلهر بدأت ند التغيترات عدْ وكانت 
المراقةمراكز نحام دال نحعل ضغنا عل الخرية والغارات الكمائن ان آنذاك 

نعرزكنا اننا حنني عنه تحيد لا قا نتشع الأعمال هذه ك١نت ؤ عندهم 
الاشعر كنت جهتي، ومرت (٠ الهجمات مما متتنهللق الم الأٌاكن مسبقا 

المغاويريعمل فعندما البائرة. فقدان ت الصر؛ا'ن مشكلة عل يدل التصرف هذا 
ومرانون،ملاحقون باتحم يشعرون ك١نوا المراقين مراكز مواجهة ؤ، المصريون 

مبررة.غير حييان او حابان لانذراغ ابجاد يمكمم فلا 

ل«<الجآا.وبجهدون صعقهم ماط يعرفون كانوا انمريتن ان ذلك من فهمن 
نظريل ندل وهي الماضي، ل مم .ها اءها.لر جدياة مقاربة تلك ك١نت 

ملمومة-فالح يترجم بل-أ التغير وهدا العسكرية؛ ذهنيمم يا عميؤخ تغير عل 
نحدنزال لا كنا مغاويرهم لغاران حدا وضع النار اطلاق، وتف ان ومع 
ليتعرفواالغللأم جنح تحت القناة يعرون رجالهم كان إذ بمقتنا, لمرورهم آثارا 
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صمحن م كهذه ناداءات نواعدهم. ال ؛عودون م موانما عل كثب عن 
انكاره.نتطيع لا تقدم 

صباطوملاحظات الخاصة ملاحظاق _ ملاحظانا ثان من يكن ل؛ 
اموينان : وحيدة نتيجة ال تودي ان الأ — العامة ذادفي مآن آ"مين 

الساداتانور الرمس نوايا حدية ل اشك لر ولهذا القناة. لعور جديا تعدون ي
;نائلا رمضان، ل التقليدي حطابه يلقي ومحو ، ١٩٧٢العام ل وعد عندما 

رئاسةز حلف قد السادات كان ) ٠. نا، ز المقبلة ة البارككم ا» 
عكءبوعل (. س ض الأجل وافاه الذي الناصر عد الرص الخمهورية 

اخمالأالأمر :'م ينتم كشرا، جدلآن دائما العرب اعبرن الأمرائيليثن معظم 
يمنضعلا عندهم الوقت عصر ان صحيح له. عيقصدون ما تحقيق ال 

الحالةوو اُعال. ال اعمالهم يترجمرن اظاف نماة j لكم الغري، للمطق 
لذلك.متاسبا الوقت يرون عدما ّيآاخمون انبم ز لحظة اشك اكن إ الحاصرة 

مادالستة الأيام حرب فبعد عدنا، قبولا يلقى يكن لر الرأي هذا نكن 
وايضاحديثة؛ حرب خوض ءث عاجزون العرب ان امرائل ول الاتقاد 

البجين نا كان امرائيل ز والصناعي والتكنولوجي الاجتاعي التفوق، ان 
انها نفماثم غولدا تعلن أم الهوة. ردم امحكانية ل امحل اي لهم يترك 

؟ ١١للعقل! اهانة هو القناة عور المصري الحيض يستطع ان فكرة رد حم٠ 
تدصالحب١ة عل حبرز وجاءت فدرهم، قط يثن المر ابجس إ جهتي، من 
الرأي.هذا 

يتدربون.المصريون قيما الخاصة امتعدادانما نتابع كا للعقل، لا ام اهانة 
طو',ا.عل الواطة __ للقناة موازيتين اسراتيجٍتثن طريقين بناء ٌمن انمينا 

)طريقالشرق، ال كيلومترا  ١٢ال كيلومترات ٨ بعل عل التلال للة 
الطريق)الوراء ال كيلومترا وعشرين خمسة بعد عل والثانية المدفعية،، 

مجرىطول عل الريطانبون بناها التي الطريق ا الباصفنا ئذا (٠ الحاتبية 
مواصلانشبكة عل نحمل إ ا ليكيكون ا الشيفرة باسم المعروفة ز الماء 
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الطرقس يلان رسمت محا س انطلاقا ص. الشال الانحاْ ق كانية 
"؛ووكانت الطر لممل وغربا شرنا النجهة الممر، 

والواغك١ن٠ قهناع اي نحو بسرعة توات ننقل بان لنا شح الشبكة هذه 
رأم.ق اتاعه علنا كان الذي امحوذج هو اكحرك للدغاع كهذا نذلا«ا ان 

القناة.مهل شرق والكثبان القمم عل التحميتات حط بناء من انمينا 
بارلف.حط حفتنات محي الشخصية معركم اتابع كنت ذلك ثتاء ال 

باسلا عدد اغلاق ال بالخاحي توصلت ذلك ومع حاسرة، القضية كانت 
نحاحايعتبر ما وم وثلاثتن، اثنتن اصل من حمّينا عشر اربعة اي مما، به 

كنتما ناكر الأَئروة. يزالون لا بارليف حهل مؤيدي ان اعتبرنا اذا بالغا 
ممري،هجوم حال ل مميتة فخاخ ال الخصيتان هذ، تتحول ان هو احشا، 

أدراجز احتفظ كن وانم هذا ومحزأ. متاتيكي لقاع ال يمطرنا ما 
لعبورالأول الإشارات عند الخصيتان لإحلأء جاهزة احتياطية  Jajaj;؛،مكتبي 
حوال— مايته عل يشرف كان الجنوب لجمة اعل كقالد وفم لكن القتام. 

حلفي؟.ميتمرف كيهمآ اءل اتوكنت . ١٩٧٢أا منتصان

العازر■ ثماني.لمكانه بارليض جايمم ترك  ١٩٧٢( بماير ) الثال ١نون كل 
وهوالجيش، اوساط ل (( دادو  ١١بّ يلقب اليعازر كان الأركان. رأس عل 
ذلكومتذ البالماخ، محفوف ل مضى ما ق مرية خدما بارليف. انصار من 

اممايعازر اعلمي المنة تلك من الصيف ايام احد ول نفصلا. ي ل
ء. استقالتي.يتتفلرون كانوا 

لالتقاعد عمر لكنه عاما، واربعبن خمة الأ الماك عمري كن ب ل
الضابملان القائل المبدأ من انطلاقا ، ١٩٠٤عام دايان محرشيه حا-ده "؛ا الجيش 

ايضاوآخذا احرى، مهنة له ليتخذ شابا يفلل والاربعتن الخامس عامه في، 
ديناميكيحديد دم ضخ ل يساهم ان شانه محن الأجراء ^ا ان لاعتبار ال 
الجديدة.والأفكار الجياشة الدط٠بة ذوي الشباب اأمباط عبر الجيش وساط اق 
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الأركان.مثن س دايان رحل بعد حتى المعول صارية القاعدة هده وفللت 
ألعازرافهم ذلك رغم وعل الأمور• تمرت المتنان مائة ل انه غ؛ر 

أواخرض س واحل- كن الواقع، ول اصقالي. رصالة ينتفلر انه بوضوح 
الميممة.للتعلمات وسا العسكري الزي تركوا الذين المار الضامحل 

مااجهل ازال لا كت جديد. عمل امكانية بجدية واجهت قد كن 
الماةوحمنرت احد. لحساب اعمل لن ; اكدا كان شثا لكذ اعل، 

العابر٠ غزل ٠ نت ند اكن لر الممكنة. الز من كواحدة بال عل 
لكنفضول. بمتر الممياصة لر عا وكان ، ١٩٦٩العام ل بيغن منام مع 

اكر.ل م يتك١ن ريفي وسط ن، والحياة ٠ الأرض ال العودة ٠ مشروع 
بلانمنيك١ن الذي الوحيد المشاط الملاح، مهنة جانب ال نتح، ١٢غ١إزراءة 

ارصاي.يتعلح كان والن"ي غثرْ من اكر 

كفرj اإءا'دة المزرعة ال العودة ل رغة اي عندي تكن لر ولكن 
كنتنيئا. ل بمي يكن لر الوصاف نر الماند الحماعي فالغلام محلأل. 

ترافقل؛ز، وكات ل. بجلو ما لأفعل الخاصة ارضي ب، العمل ال اتومح، 
المجربةنفي اجتب ان كال الوحيد همي ان غير مشروعي؛ عل جمفل لأ 

'؛اّواالجنس تركهم بعد ■' المتقاعدين الجوالات من الكثير يعانير١ المي الذلة 
ءلي؛-مبعرض ان امل عل ابيب، ر 3، الرصيف مقاهي ب، بجارابجم يمضون 
ءند'ما ١٠سنوات؛ طوال مسمعي عل وتردد تقول قللت ولقد ا. عل 

انه! الهاتف عل طالبيك إجابة اصممليع ان اريد المدنية الجاة ال ستعود 
صيكونحصانه، عل خرج ؛ ا ابمناو الغدا، لعلعام سيعود .. لحقول.ال 

«.اء... المف هنا 

طولاالبلاد جبنا ان وبعد ابجت. وبدأت رأمي 3، الحملة هذه وضعى 
محالز الربة الناطق احد.ى ل للبيع معروضة ُزرعة اخيرا وجدنا وعرضا 

ثاحلة.سيجال.ها الماص معفلم كان منهلقة وهي — المقب 
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ارضل للبناء نحهد والخافة ايرولة الأشجار را بعض َكاث وهناك هنا 
وشفوقما تنمو التي النباتات لكن تماما. جافة العميقة الوديان وك١ث عانة. 

مترينوببا منمبلغ شتاء ما تثور عارمة سولا ان بوضوح يغلهر جوانما 
وتباياتهالوحشي بجماله نورا ا،لكان هذا امإلم الز. ونصف مترين ال 

الأرضهذه ابتاع ند استراليا صهيونيي احد ثَةان التهلرف. ه وطنالخيمة 
المزرعةلكن امحراثيل. ل راعيا ابنه يشاهد بان حلمه ليحقق صنوان عدة نل 

عملياتنه1اق صمن المفهلقة كانت الحسان ول صعبة. بحايات عرفت 

الابآثعاد بعد، وفيما نمرها. أوقف مما غزة، نطاع من المتساللن الارهابيآث 
الالمزرعق كانت نلئن وهكذا مالية؛ صعوبات نتيجة استراليا ال وزوجته 

•لها يرل حالة ل كانت اما الأ نعمل تزال 

كدتفما ورمته- وحشته المكان، هذا إل جذبتي ما إن ظري، نل 
الموديةالطريق قرب تقع فالمزرجة ; شديد بانفعال شعرن حتى بنلري أحوهله 

سنة-وعشرين مع ثل المكرية مهنتي بدأت حث روحاما، كيبوتز ال 
لتشرب.تال، فصيلتنا كانت حيث الحقل، وصهل ي القديمة البئر مجددا شاهدت 
الخعرية،عوامل -اكلما الخي الخيول ومحاري ها نفوالتلأل الردان وكذلك 

الفتهبما نبي؛ة ندو النطقة كل كان تمريناتنا. مسرح معها شكل ما وكل 
 jابجتما فعلا هو الكان هذا بان فراري اتخذت وند . ١٩٤٥يف ص

حواره.ل انحول كنت ا فيعنه 

حقيقيةروحية تيما والدي عن ورن لقد ؟ عليه ايمهّول كيف ولكن 
كانالقرض هذا لأن ! واحدا نرشا ارث ل؛ ولكي ولد، ■م ما يرف 

عمريفضيت ولقد المنقمي. بالشهر المقبل الشهر يصل الذي ذاك دالخا 
اخترق.للضابط المتواضع المرتب من بالطبع وعثت العلم خدمة ل كله 

اكتشفتالمصارف عل جك ان بعد والنوم مبلغ. اي ادخرا قد نكن ب و 
قرضعل الحصول حال اي ل يتتليع لا ومثل مثلك نطا بمواطنا ان 
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يقلكمي قابلة العلوعات هذء ان والتدقيق الفحص بعد ، Jwوعندما القناة. 
اامتدعينعيناءرأ؛. ل سع بمر ال للجنوب العامة القيادة عع انتقلت 

منلة لب ونمنا حهلعلتا عل الأخيرة ات اللمسووضعنا اضاقية وحدان 
امتعداد.ام عل برعتإ العامة القيادة تكون حتى الترتيبات كل وانحدنا المناورات 

مءنرال الشالقهلاع ل برمائية لعملية الضرورية التجهيزات حمُنا كيلك 
وكلتقيلة هندمية نحهيزات عاتمة، جور محلوانات، ت البالورا قرب القناة، 

الببمّنحناج فد  ١٠

ُعنثكل وهي القنهلرة. نرق مترا كتلو 'لامح، بعد عل ايالوزا نتع 
(اءسطمى ) أب وق اقناة. عبور لعملية الخارنين النقضن احدى الأسماعيلية 

صواربجهم،ونقلوا المار اتفاق ونف اتفاق المصريون خرق عندما ، ١٩٧•
بتجربةبعدئد ونمت القنطرة، ق محان، لانرال حدا مفصلة خططا صممح، 

القناةعبور الممريون حاول فاذا نهلوراتبا؛ تماما اعرف كنت بكاملها. 
الخاص.بانزالما مجفاحاترم انوي كن 

سمالمحتماِر ثالث نمور مفصلة خعلة أرمم ان الجاصر ١^٠^، ق قررن 
هناكشققنا ن. وكا (• الدفرمحوار ) ب، المقهناع ل الكيرى المرة الحيرة 

الميالحاجزة الرابية واتر الاكن والتجهيزات القوات يابمال مح تطرنا 
علواتر الست، كازواذا عويصة. مشكلة تشكل كان هناك الممريون انامها 
لأنا-احدا سميكة كانت، ان|ا الأ الصريئن، ّواتر ارتفاع ال نصل لا محفتنا 

اليرمائية.;الزوارق انزالأ ه نفالوقن، في( وتمنع دفاعي كحاجز لمملح محمحة 
Vكيف وم حواجزنا. نحترق ان قبلا علينا كان المكان ذلك j القناة ونمور 

الزال.ك١ن ذاك 

دلا« ا'دب ز ٠ رم •المحا •*iiL ثمن ان .ِنم؛ود ، الاصا ز حريا ورد ما مدا ر\( 
دإ''عامحن نادته مع 'فغل 'محه الغرل 'راد الكاب 'ءان اذا الأ با،|، ي ر م

الرحم.سام ال مع محثر ك الجنوب 
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م*ا عل و يد بحث الوم احد بنية غترت المشكلة حل اجل من 
ستطيعهكذا وتكوما؛ سماكة اقل صار جهتا من انه مع المصرية الضفة مءن 

الساترن ك! اذا ; احرى مشكلة هاك كان ولكن الحاجة. ونت بسهولة هدمه 
الذيالحزء عل تدل نقكيز، الخارج مأن الخارجي مظهره عل محانظا ظل 

اللملل هناك الانزال اية عاجراء ال نوايا تضطر ممل ؟ الداخل س غدل 
هدا— الحهنمية الدفعية القدانف ونع وبحت وجلما المعركة حضم ول 
ثواباسجد فكيف ،سقا. ما اض بمكن لا اخرى عوال اغفلما اذا 

،نه؟.لتمر الممد هدا 

معداك١ن الأحمر الأجر من كومة لاحقك جيدا القطاع تفحصت بعلءما 
تعينيرن١ُلتر١ازا الساتر انشاء فاعاءنا طويل. وثن مجند اهمل ممري لمشروع 
الصلة،الأرض ذا الغلق ( اللب الحور، ) الفناء يشبه ما رننا م بالاجن 
لممر وك١ن الأمتار. من مئات عدة وعرض تقريا واحد كيلومتر بطول 

ولكونالعربات. مم لتسهيل وصول طرفا آخر ال جاب من الفناء هذا 
الخارجيللممراف ياور الفناء كان جانب، كل من بحطين محاطا الفناء هدا 

قءالّيتحقق لر ما لهدف بني كانه رمما او التحصينات، هاوه َن جزء كانه 
حمايةتونر لكجمع كساحة يملح الفناء هدا كان انزال معركة ل ولكن 

النقالة.الحسور ومحهيزات والدبابات للرجال فعالة 

يراقبونناالمصريون ك١ن مناورات وبحري دعم نوات تقدم نكنا فيمّا 
فقداّتعدا؛ءابا، جدية فهموا قد كانوا إذا انم آندالئ. اعتقدنا انتباء. بكل 

ا'مريْين،جنبنا فد نكون كيلك الأمر كان فاذا هجومهم. تاجيل قرروا 
ميناء.ز حرب انفجار مونتا، اقله 

بساطعل التحصينات مالت محددا طرح-تا انني الطوارى' حالة نتاثح من 
الزالطرحت العازار داني الأركان ريس مع لقانما أناء ففي الحث. 

بجصوصيفعله علينا يتوجب ماذا شامل مصري هجوم حال ق ت الأل 
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اواراى دنت، اكتر اكون ولكي ؟ *يإ الجزل يتحصن التي التحصنات 
؟تقهقروا أن أو بحاربوا، أن الخرد: لهولأء اصدارئ علما 

نجازفنخلها لم فاذا نورا؛ التحصسات إخلاء بوجوب نلت، ناحيتي من 
عمفاذا المعركة. خضم ل اخلالها او ما الدفاع محاولتا ز نواتا بنبييد 

عرنفضلا ابيا. للوصول صحة صعوبايت، دباباتا صتلاق اكاة المصريون 
المركزةالمصرية المدفعية موالمر رحمة نحن، ابيا الوصول ءلر3، تصح ذللئ،، 

الوصولتحاول ان علما انحم من مغلو ذللئ، وُع مرتفعة. رمي دكان عل 
محهوداجل من صخة اثر خبتكبد كثيرا نحازمح، وباكال اكحهسارت،، ال 
جنوديتلمى شاملة حرب حال ئ، انه فررنا الفاش وبعد منه. جدوتما لا 

اظنكنت، الوقت، ذللح، في تبن. يممهنرون وهم بالقتال أمرأ التحميناض، 
الأوامرهده لأن محتلئا. كشن، ال غير مبدأ، ال الومح، هدا حرلت، اتي 

المصري.الهجوم إثر اسابيع، خمن بعد عط ت ب

وهذايقترب. الخيش تركي *وعد كان التوتر حدة تخفض كانت، كلما 
التيالوداع ومرام والحفلامن، الامحتعراصامّثه احفر ان عل يتع\*ن انه يعني 

نححنافلقد للاعياد. متفرغا يكأت ب راّما لكن الجس. جنرال مغادرة ترافق 
قريبايف-مرا ان أخنى كنن، لكنني خهلطهم. وتشويش الممرض لبلة بل 

"نة٠رحيل ير،جى ان الأركان رئيس من طلمت، لدللئح جا-يدة. محاولة عل 
ن،فعلمثلما دايان، شطر وجهي فيمتا  ٠١؛؛'دادو  ١٠رفض توقعت، ومثلما 

ونصحنيالتا-خل كعادته، دايان، فرفض اثلت. ممناسامتؤ في الماصي في محرارأ 
بصراحةال ابلغن، بحورها وهده ماثم. غولدا الوزراء محلس ة رثببمراجعة 

الوا٢ا محللم، الأركان رص رض بعد الدفاع وزير ال يعود القرار ان 
الشؤون.مءن الموع هدا ل ابدا تتدخل 

اشرم.— المازار اداند _ ام ;١( 
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الذينكل غرار عل غانا ماتثر. غولدا لهجة ل السخرية من نوعا سنت 
وشجاما.ئكٍجا لفوة كرا احترائ أكن كن ذللي، اليم بجل او ;عرفوما 

كتلكني غخارعا. كل j الهودية ا،لرأة نحد عديدة نواحٍ من فهي 
وجوههمن دائما كاتت الذي آ العمل ؤ حزما قضية ملتزمة اما ايضا اعرف 

وعي!(_ ؟حماعتا من هو هل ء كعادما، ال، نكا؛ت نمدما اجارزي>ن• 
امالنفي اعلل ب لدلك يا. الخراب ي\'في ان بد لا — بدلك نمي 
كتاذ هزت، غد باني جوابما بعد أثث لر ذلك ومع قابالخا. عندما كاذبة 
اخرى•ابراب طرق عل ءازُا 

١• صباح ال الموضوع هدا حول دايان مع الأخيرتان محادثتاي عود 
ئتعآسالم المرام س تقريبا ماعات عدة نل منه ١ ٥ وال ( يولتو ) ممون 
الجرالخلفي ال العسكرية الجنوب منطقة نادة رّءيا انقل ان ما عل 

•٠٠خمروديش  ٠٠ب المروق غون شمولإ 

مؤنبه،; له قلت رأياّ• تمحر ال دايان لغ محددا حاولت لعاشر ال 
وهداالخرب، ننبت اذا جمر. حمنا ارتكاب عل محمل انت مقتنع انا 

لخوضها.المهللوبة الخيرة مملك لا غونن ان للمث ستين الأحمال، شديد 

مملكالأ ممكآن قد السنة. هذه حرب اي تحوض لن اريك، سمع، ا— 
.ابما...لاكتله منتاح اللازم الوقت لكن عنبة، "مّْ غأّنى 

الرّءسةالمنصة عل جالن وابنانا ليل كا؛ت ثليلة ماعات بضع بعد 
ماممثك، موترة، احتفالية لحظة اما الشرف. حرس اصعرض كنت نما 
مسكناال بالسيارة عدنا الاحتفال نماية j خفاتة.  ١٣ثراياالاّلخة كل 

الجنوب.لجمة تائيا تعييني مند كن نكنا حيث سبع، بثر ق الخدمة وقت 
كانطويل ونت ٌّذ المهجور كن البت لكن الزّرءة' ابمعت قد نت ك) 

تحرريالتي التقلدية الوثائق كل وئعت ه نفالبوم ظهر بعد (• محاغ عتر 
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وتوجهاوحش عبا بنطلونا وارتدين انمكرية بزق نزعت م الخثس• س
التلال.صفوح عل ترعى الخراف من نْليعا لتشاهد الزرعة ال 

 jالحاحا، الاكم الار 'لكن بجد. انمل بدأت التاو لوم ا j،نظري
الأخيرالربع ل انممدة الخدول.ة الزراع؛ة والطرائق الممنيات عل دوك نم 
زراعيانآلات عدنا يكن لر والدي مزرعة غادرت نمدما القرن. *ذا ُن 

الطوراتكل تابعت اي وعج للحرانة. الحل تعمل ننزال لا وكنا تقريا 
نظرات.محرد الأن حض كان ا الحقائ j اطض ان الأن عي كان الزراعية 

عنو من انه ت تراب كمشه اخدت البيت. ال اعود اي شعور خالحني 
loess * بالترابالبتة وذُلي لا النعومة، نديل اصفر ج؛ري طمي وم

الرخناjتى اصابعي بتن نهته حداثتي. ل عرنته الدي الأحمر الصلصالي 
والغارالأرض : هوا الصيف نيظ. ل حول اصفر فيء مئ ك١ن ذروره- 

كانه نفالونت ز ولكن محتلفا، ك١ن ميء  Jf■ الحقول يغشي الذي 
زافعل ا مهانني ونهمتا سعيد،  ٧١َلم وفجاْاحسسّت، مالوفا. ل يدر 

ها.الأرض هزه ل محير التقبل، 

دعوتلثمتنا، انحاورة الحديقة ل صغيرة وداع مهرة انمّتح ايام عدة بعد 
الذينالبدو وبعضب العلقة وجهاء ومعظم الأركان ز الكبار الضباط كل  ١١٠١١
حهلابول الأنمرة. سنوات الأربع خلال ودية علاقات معهم انمّتا تح كن

مجاانه اعتبر لأي الحيض لترك ياّزا مني جزءا ان ذكرن مرتجل نصير 
نميمدح في، افرطنح ان، ويدو اللأي. امن ل المسامة استطاعتي j زال 
علوعلفن، التال اليوم في، صدرت البلاد في، الكبرمح، الجرائد احدتم، لأن 

امنن، الساهمة عل القادرين الضباط من الحدي عندنا ٠ بالقول: كلامي 
٠.فارون اريل فقط وليس البلاد، 

التقليديةالعناء محادبة هي اكر، رسمية مهرة احضر ان كن.للئ، عل ك١ن 
وبمضعءسالحيض. يترك جنرال كل شرف عل الأركان رص الما يدعو التي، 
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٠الضعة ٠ تدعى م الأركان. ريس وكلمت ومغنتن مسم؛ن عادة اJر١اع 
الاعلالغالي وداع عشاء ال مدعوا كن بملل الخفلأ ونل كلمة. القا، ال 

الشجاعالرحل عذا كال *ود• ( موثي ) موردحاي الجرال ابر، للاح 
تة.السالأيام حرب خلال الخوية نوانا قاد وند جاري' القالب من والقرب 

حطابه.للقي ٠ الاعدام منصة ٠ ال بمعد شاهدته عندما بانزعاج شعرت ولقد 
٠.بلن يفعلوه بان لهم اسمح لن ثيء هذا ا ؛المنامة قالت قد لل وك١ث 

المكابدة.هده نمي عل اوفر ان قررت ولذا 

الوداعلعشا، يلأنمني الذي التارع احدد ان مم طلب عندما ويكذا 
ليرسلوا ال ي.تاهليمن عليه اصروا واذا اجرائه. عدم افصل ياي اجت 

المشاءمن وبدلا ايابة. j بمدوما الم التقلدية الخاثط اعة الت ال 
الأرك١ل— الثلأيء _ الأسرءّت الاجتماعات احد ال آي ان ياثلمة اقفل 
الرسميات.عن بعد حو ل زملأي لاودع 

حارةبعارات بمدح الكلام باوأ حاصرا. دايان مجوثيه ك١ن صار. وهكذا 
ونزاعاتناحلاقاتنا وكل المعتادة صخريته رغم وعل الخدمة. ل وُا'رّي 
نميرمداتحه ال المرة هذه شعرت __ تقريبا ابوع منذ حمل وآ"مّما 

يك,*ب غضب ثورات من نتقاذفه كنا ما بان وذكري قله. اعماق من 
اشادلة.عواؤلمنا مجن حزء عن الأ يعبر 

لواود كنت انم له لأقول حده عل دايان احذت الاجتماع ائة مل 
محللم'لثل اذا ١ ; قلت الاحتامحلية. المدرعة الفرق ى احو امرة الن عهدن 

ا(.المصرية الخيمة عل الوضع ال نظرأ اكر بارتياح صانعر الأقل عل هن-ا 
بمميمنوله بان لعلي محللم عل دايان يوافق ان انوقع اكن ب الواقع مح، 

داياناجابم عندما كرة دهشتي كانت ُا ولشد اليعازار. دافيد صخط يثم 
جهودس ندحله كلفه ما رغم عل فعله، ما وهذا — بالأمر ّحآتم بانه 

حتىانتم بمال الحق ولكن _• انس ول( عما- ض ئ، ؛، ^١١وصراع 
بذلك.ل سمح دايان كان لما اعلأنه اردت لو 
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البكري

ينظم١ ثان ذات اخرى مميزة التقاعدين الضباط كبار يتمتع صرتيل از 
مليا بان المادرة الفرصة اله صحاما، ممرا ئ ايهاعد للمابط الخيش 

الصعيدعل انكاره عن بمر وبان اختباراته، ل الخمهور واعام عالر بموت 
المعدما ولكن نله• ؤا محزنه ُا كل عام يمرع يقرلت وبان المكري، 

انتمقاتلا شكرته المحال موممري تارع له احدي ان ؛"لجيش باسم الناطق 
صحالُوممر اؤ، بالدعوة شخصيا اهمأم اق واصفت له، صرورة ارى لا 

ذللئ،.3، ارغب عندما 

ألصيفعز ل كدا ا،لزرعة. لأعمال كلبا نفي كرسن، الحاصر لوثن، ال 
انبنفي اكتشفنح يوم البارود اخترع ور القش. كومان بحزم واننغالتؤ 

الهواءبين؛ عيد الالزواج هذا هو هل للفكر، ممتاز حافز هو الارحش شغل 
يشطالذي نكري، محهود اي يتطلب لا الذي الحدي، والخهد العليل 
علراكب وانا اتامل كنت امر، س يكن مهما ؟ الحنوية السوائل "دفؤ، 

انتخب،ان عل سهلا كان يامي. الالحقل ل فعله يمكنني ند ما تراكتوري 
حهةثُأث بحتذض؛ ك١نن٠ نلما السيامه مهنة ان الواغ ولكن الكنين،■ 3، 

الامراتيلية.الشؤون عل ناقر ذا يكون لن الأحزاب احد ال انء\ز، ان اخرتم،، 

وكاتماما. محني الامراثيل يامي ال، UaJ؛ان الشعور سود كان 
قلح،حينثان الأطلال،. عل منما •حدوتم، لا معارضة صياسة ان واضحا •؛ بال
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ولكننفه. الطام عل جذرية تم؛رات بمص الخال استطيع قا- اثني لفي 
؟.تفران أي 

العملحزب يدي يثن كانت اللعلة بان نحا«يدا تتلخمى المتكلة ك١نت 
ابيوديةالوكالة عل اولأ ّيهلر الحزب نهدا صنة. واربض خمسا يفرب عا منذ 

لازاحهمحاولة كل كانت الامراثل الديمقراْلي الظام رغم وعل الدولة. ل عم 
حقيقية،معارصة البلاد ترف لر لذا يالاخفاق. عالها محكوما يدو السلطة عن 

للدممقراطية.الاصام الشرط 

اوعاجلا تظهر ان الوحيد الحزب ذي المظام هذا ،لفاعيل بد لا كن 
باثممد السطح. عل فشيثا نيئا تطفو ها ؟ JUنشا،كنؤا الواسر وز آجلا، 
الأولللمرة يسمع وبدأ نل. عا ا وتفانتواترا اكر السيامي الفساد نرون 

الشماليةازيقيا من المهاجرين صفوف ل سما لا نعية، معارضة هدير 
انمالحزب الحديدية اليد يطيقون يكونوا لر نهولأء الاميوية. البلدان ومن 

كءبوالالعمالة ; البلاد j الأصعدة محلف عل المسيطرة الحكومية واجهزته 
وجودهم.j الاماّبة الخاصر ص ذللن وغر الأولاد وتعلم الرمنية والقروض 

يتعيشالحكومية، الومحات لخدمات الموازيات الاداريان الحدمات ل وزة وهناك 
معظمعل بثقلهم صاغءل؛.ن الحزب، ل اعضاء لهم حمر لا مرفلفون منما 

زانهكامر أم ند بكامله جيل وكن والاجت،اعية. الاقممادية الدولة اجهزة 
واليوءاشتراكية. نظرة ونى البلاد حياة بنقير انمل حزب ترد له، رد لا 

نشاصالم عشر الاثثي الممرة الأحزاب لكن بمنف،. النلملممة هذ، نهاجم 
انار بديلا مياسا حلا تقدم ان تستهلح تكن ب الا"مين اصوات عل 

الثمي.الاستياء مع بفاعلية ب تننجار 

بمضم. تزيد الغفران يوم حرب جاءت الخماعير عواطف انقلاب وال 
فمياللأي. امن حول الوطم اكوانؤ، ف، — الأون، وص — النملعات 

المشهرةالرسالة تلك الثانوية المدارس طلاب مجن نريق وجه الوننه ذللد 
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ممامام، غولدا الوزراء ربة ال ثهئرة، اصبحت والم يالايموناتءا؛، 
صافةاثارة اول ل الحمام، ملكة مسرحية عن بملن ايارح حد اص 
ينئرن.لا الأن ال كانوا الذين والعكرض الياميتن الزعماء عل امحرد ال 

اماما،الهراصة لامراثل، الميزة الصورة ثنحملم حتى طويل ونت ممضي ولن 
اعننا...اعام بالتفكك الأن اخذة عي او لع1لم؛ ال 

هذه■ كل يمع : محددة نكرة عل الانكٍاب ال الطويلة تامحلأ'في نادتتي 
بتحديلها مح يما القوة من لجا واحدة، متراصة جمة ل الصمرة الأحزاب 

الشعية.الأنتخابا ق نالكه، ل الداثرة والأحزاب العمل حزب 

لفكرتييكن لم الأفرقاء، مختلف ببمن أحيانا انميفة نجان، الخمر إلى نظرأ ولكأن 
الامحراتيالمنياسن الاومحامحل ق ابد محمل عل توحذ باد كيم حنذ هذه 

نكرنj كون غد نجا يطمس كان السامي بالعال( التام نجهل ١^^:،. 
القضاة.الرابحة ورقي كان الحهل هذا ان ذللي j والمارقة عقلانية لا نجءن 

الطقيالسيل هو كهزا خمالفا بان اضن كلما الانجر ز مرت كلما اذ 
الأمم.مدا جديرة معارضة لتكوين الوحيد 

ندانمي نفي ز نلت ثرنقته من محا نوعا مشروعي اخرجن ان بعد 
طموحيمذاحة ان عل فيه، افكر عندما يدل، نجا — افاعق رجل ربما اكول 

شاًنهس رuن١ ذلك j ارى كنت الأّاّية. الفكرة تزاجة الأ س لا 
البلادحياة ل حاسما دورا فلب مشروعي بحقق فاذا بكليتي. بحركني ان 

البامية.

الأخرى،العارضة ناده احد عل او بيغرن ُ*اح؟إ عل اعرضه ان من وبدلا 
نباعلأنصحال. موم ؤ، اعري خعلوطه عرض الأفضل نجن انه ارتايّت، 

غرئدالوزراء ملّ ربة صيما لا ، العما وحزب زعما، هنا نات بالأيف الكاتب بمي 
الترجم.— نجام 
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التوصلت واذا جانم؛ ال الفاجاة عنصر يكون ابعهور عل مشروعي 
نحاطمل قوة موقع ي أصبح والمحا»ة الخمهور رصي *كذا اربح ان 

محلتاكنت انم اعرف فالخمهور خيلي اذا اما والاخرين• بخن مع 
الشمم.الدعم ال نمتد لا فكون وان 

ْذْمردود ل وسمح اثس• القش س طى بمت ممون شهر تحإية محا 
لوممريابيب، تل صحافم بت صوكولوف، بيت ي قاعة اصاجر ان السعة 

ملاواالصحافن من حشد امام المة ال صعدت امحبوع ربعد المحاي. 
دونفن متدوبما• ارملت صحافية مطبوعة مر ان جليا ل وبدا الناعق. 

ماعل خصوصا، _ الفضول اثرت قد كن انحاصره موضوع يعرف ان 
ذاته.حد ز استثنائيا كان الحدث لأن وايضا كمتمرد، سمعتير ب، بباعتمد، 
مكتبصحافا مزممرا متقاعد جنرال عقد كلما الوك، ذللث فحتى 
قدفلأني بالقاعدة أخللن، كت فاذا موزه. له ينغلم الجيش بامم الناش 

الصحافيوناشتم آخر، بكلام — الأول الصفحة اععدة مملا قد موضوعا اءالج 
•دريا•• 

وشرحتالمعارضة نحالف عنر لمشروعي الكرى الخقلوط عرضت بعدما 
توئعهمأن المحافن مجعفلم نهم ضروريا، ل يدو التحالف هذا ان َلم 
بعضها: اثراحال المحق م عونت التال اليوم صباح ذ : ملهئ، 

الحميع.م كانت اتما هو الأكيد والأمر معها• الأخر والبعض ضدها كان 

والعرض،رفح ب؛ن هاروبا، ثاض ال والأولاد ّ *ع ذمت التال لنوم اف 
يكادالذي باكر، انمي يلمحه امتشاز خمال ذو ال؛كان هدا المار. كضبة 

جهازال اهية باذن اسمع وانا الماعم الرمل عل ممدين الموج. يلاص 
يذكرمءن سممت اذ قفزت نجاة مفتوحا. يه نقد السابحين احل- كان راديو 
ذاحتيعنلؤ متوقفا المحال، مجوممري عل يعلق الساميين احد ك١ن اسمي* 

ولداالأ شارون يكن لر ٠ نظره فقمر علي• الشفقة نقتر بكلمات السياسة 
٠Qلياسة ال 
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عار.لكنني بحرج، الداخل، بروال الرمل عل ممدد وانا غجاة، شعرت 
بلالل، ف النم انمان كل يسمملع حث عام مكان ل كت شل ليس 
اناردت لأمة. خمن نكرة امحنالق ا سامي ولد ٠ ك اوصف كن ايضا 

الحعهور،امام مي نيا يخر الم الأول ا،لر، تلك كانت اختفي. ان اتغهلى، 
ازدراء.او < aaL)يرانونمي الشاطئ عل ا،لوجودين  Jfان مقتنعا وكن، 

ناذاداتماؤ بجسي الحمهور كان زملأي،، عع خلافال رغم عل لخيش، ال 
ا،لرانةيشبه ما بحت يعيش الضابمل يجعل العسكري الزي ان صحيحا كان 

انايفا المحيح ان الأ ملوكه، عل امضّرار ل يحكم بحيث الدانمّة 
اطمعاكن لر طبعا الخمهور. صهام من بجب نويا مترا له يثكل الري محذا 

انوبان ذاك بتن ولكن المدنية، حيال ل الحماية عدْ من لاستفادة ال 
إ•••همر نرق اياس لكل مءْ أعرض 

اجهلازال لا كن ت السيامي العلق انوال من نئرل آخر ب وثمة 
الواقع،ول — الجد محمل عف متتوخد المعارضة حول فكرق ث ك؛ اذا ما 
ليبحثميتازل العارضة الأحزاب روماء من ناي بحاحها. يولك نيء لا 
ولاحزب ي با علاقات تربطه لا متقاعد، جنرال مع كهذا ثروع مل 

أبدوبان محازنة ثمة كان رعكذا ؟ انتخابيا دعما يثكل انه يدعي اذ يمكنه 
الانتخاباتعن يفميا كان اخرى، حهة من ولكن، كبثرا. مساميا ماذحا 

بعصبيةيبحث المعارضة زعماء من زعم كل وكان ضل، ونصف انهر ثلاثة 
اهإمااظهروا لو النانين ان لنفسي فقلت رابحة. مبامية ورقة اي عن 

وكنتعما. يتحل.ثوا ان بل فلا واحد علم بحت الوحدة العارضة بفكرة ما 
ما.انتباها آنذاك ميولوما الياممثن الرواء هؤلاء ان اراهن ان مستعدا 

محيمحات الأحزاب محتلف ا( امياد # عل ادور رحت نفي اقنعى ان بعد 
فدتامر يؤذ كان الاظء تلك ق ) الأحرار عن ركالت والدكور ارليخ 

هوروفيتزايغال الحر، الوممل من صابثر سموثيل آ، البامية الحياة مجن انسحب 
الكبرى،امرامحل حركة عن يوفيه وابرايام ثامتر موشيه راق، حزب عن 
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اعرفان ل اتاح مئا يقابلم، ان مم كل نل محغن. ضام وبالطع 
شكا،بل حدرأ اظهروا ايوء j مصا. كان الأصل تفك؛ري ان الأتل عل 

مجداهعن مخروعي غورا يعد ان ه لفيمح ان تطع ب لر مم ايا لكن 
اختملة.اصقاطاته يتجايل ان او بالذات 

كانواالخمع لكن جدية، كانت الأحزاب محالف مع الفاوصات علْ 
حركته،ان ومع ب؛*'ث• *ّام بارى ؛؛ن كان النكلة مفتاح ال يعلمون 

فهداالأصوات، من المانة ل  ١٥من اكر عل ابدا نحمل لر الختروت، 
الذياكحالنا وكان مكلة. واشلها ا،لعارصة احزاب انوي اما بمنع لا 

مجلحوط.نحو عل »واها قد  ١٩٦٥منة الأحرار مع حتروت حركة عقدته 
بدلا هذه قان للأنلية، اكابعة الأحرى انمغتره التشكتلأن بمن نل فاذا 

حواِرافان ه نفهو رفضها اذا اما لا. تقول ان نل •/_ تفكر ان لها 
اهمية.اي له يكون لن 

ازورهكنت ٠ اكر توطدت تل ببيغن معرفتي ك١ن٠ثؤ الاحقر٠ لسنوات از 
الخنوبلهلقة كقائد تعييني وبعد ابيب، تل ل نشنه ل احر ال ونت من 

الحكومةj ووزير حزب رص انه ومع ميناء. j يزورل حاء العسكرية 
حدبلغ جدا متواضعة حياة يعيش كان عالما، *بخروفه سيامية ومحمية 

الأرضيةالطبقة ل صغرا كنا ُبجل ك١ن السري نشاطه منذ فهر 
وم.•تالفا. يكون يكاد عتٍقا المكن اناث كان االفلهر١ عادية ثقة من 
الواحد ابجاد يصعب الزائرين تمرقا ل ا،لوضوعة القليلة الكرام بغ، 

،كسورا.مجتكاه او رجله تكون 

يسندهاعرجاء طاولة واكامل للقرا،ْ يتممل كان فقد محكتج،، عنده يكن لم 
هيالرفاهية ان جدا الواضح من وك١ن الخلوس. غرفة جدران احد ال 

!...بالبذخ س الرجل، ١^١^ آخر 

ليلدعوناه، كيف سبع بثر ل محاضره يلقي جاء يوم اذكر زلت ما 
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الخيشل العاملن ثقة ان فع ; ترددنا البد، ق ،نزكا. ق العناء ال وانا، 
تنتصببالزعر ملينت ومزهريات جدراما، تزين نية لوحات ان الأ صمرة 

نمطله يدو الأ أخشى كن ما. نتوزع مربحة ومقاعد الطاولات، عل 
اعتاده.الذي العيش نمهل. عل نياا بالمخفخة متتا عيشا 

زعماءمع تقاسمها خالقية سمة المادي بالرخاء هذه يغتن مجالأْ لا كانت 
المالشخصية برناهتم للاهيام الوقت ءنلّهم يكن ب جيله من عديدين 

اعجابمالبلاد زعماء س الأول رعيل ثا> كان ٢ بثي،. تعمم لا كانت 
تمرهمك١نت ه. نفالشعور له كان مثلا، غوريون، بن ابيود• بالجنود العميق 

محاربا.اليآودي يكون ان فكره محرد ما نوعا 

القوة.ولصفات العسكرية للأببة بيغن حب عن الكثتر وكتب قيل لقار 
انبحب مثلمه رجالا جيدا مهم لكي انما كهذا• بؤس الهزء السهل وس 

والاضطهادان،الاذلأل انراع احط ابيود ما عرف بلدان j نشا انه نمدكر 
نصوصاحد ل جلاديم. صد هم انفعن الدفاع يتعليعوا ان دون مءن 

ك١نانه اورومح، ُ ءثتو' س آت جديد مهاجر عن نقرأ اوز س عامر الكاتب 
ارتاللبه حلثت واذ ميناء. ل الدبابات معارك عن صور محموعة يتصفح 

حربالدبابامحتج هده وصلت لو يحدث ّكان ما تصور اليآودية، لمدرعامت 
روايةز الشخصية هن«ه ان روميا. قيان، ال او فرصوفيا ابواب ال ساحر 

اتالو حي بيغذن غيه يفكر ك١ن مجا نتصور بان لنا مح تاوز عاموم 
الهوللكان ؟ا بحينا كنا ومدبجة ماصاة من َلم آنذاك وجد يموديا حبنا 

واناغاليا. المعتدي يكلف دفاعا حياتم عن يدافعوا أن الأقل عل اّتتلماعوا 
القليارينعن يوم ذات محدث عندما الشديد غوريون بن انفعال اذكر زلت ما 

ك١نب١كات وحولهم ان لو 'و __ الهود والضباط الهود والظلم، الهود 
الأعجوبة.من نوعا 

ا؛كن.^٠ 'لهول ي/ مدينة ذ حما ندمما تمم كاث ايألاوت كلمة  Ghettoالغم ١( ^
المجم.— صرا حب 
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طبيمامر حل اباء نظر و هي السلاح مدجممن مرد صورة ان 
الكثير ١٦٠٠تاربمتية مفارقة وامثاله غوريون بن انمار لنا يدر كان لدلك حدا. 

واذاالهوى؛ من خال ١لأود الختود او الطيارين نحاه فموثفنا ارومانسة. من 
وممممنجاعتم اجل من الطٍارُن اولثك او الخنود مولاي نعجب كنا 

انحاربون، غوربون، وبءن يمن نظر ل ولكن مود. لأنم وري الذاتا 
•الخدور عميق محميثا ضم تدعي تداما، حد ز امتثناب ظامرة اليهود 

اطلفنااليتم، )العارصة احزاب نحالف حول بٍغين عع محادثافي ث ك! 
والذكرياتالأصداء بعض احيانا تونظ ( I الاتحاد ٠ ليكوي ام اتمرا عليه 

نقدناالذي الرهب اليوم ل : شاشنا مموصوع لها علاقة لا الم النخصية 
الركبيا صار ؛،( هانومم تل نشفي مال يمن حاء مثلا، غور، فيه 

المرية،الة لرض الأبق اليوم j حدنم، الا'اة ان ويكر الخاتزي. 
الموكبانهللق وعندما •تاخرا. بيم'ن وصل وقد بالنشاط، يزخر يوم و*و 

الرصيفعل واثقا وك١ن ميارل. زجاج م الحفله ان ل ني تالجنين 
ابداله ١^^٠٠ لر وانا يري لر وهو سمائه. عل مرتم العميق والحزن 

عديدة.نوات بذللث وبعد ابدا• صورته انى لن لكتم التفصيل. هدا 
انل يتفق عندمأ وحم الخاصة، مراعاته خوذا ما منا  ٠٢ك١ن ءد.ُا 
لصالحه.الميزان كمة دائما تميل كانت الذكرى هذه فان محا، لسبب عليه احمد 

ندكنت بل لا معه؛ السياسية >نانثافي ز كليا المهد حديث، اكن لر 
حتروتحرب تهل احب ولآ المن. امتئداد عل الخأرْ بعهتى كب 

الينتمي ك١ن وجابوينكي، مّتزل غرار عل نيمن، لحزبه• او له مؤيدا 
وشرعيةالكلمة بقوة يؤمن كان تماما ومثلهما ٠؛ اليامئة الصهيونية و تقليد 
الرسميةوالأتفاثات والتصربجات التمر يول ك١j المتطلق هذا وس الدول. الحق 
الماخوذالصهيول التيار هذا ؤ، السائرين كل كان الأول. الدرجة من اهمية 
مناقفةهذه مقاربته ركان والفعل. السيامية الأعمال بفضائل يومجن الخطابة بفن 
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نظري الأمام فالنيء والدي. مزت الم ا الذرانمة لاصهيومة ١ تماما 
محناصانة احة حمنف ; ء؛اواسأن راتعان امحور ابجاد ،y الدراثمتن الصهاينة 
تعندهم الر كلمة كاث ٠ اصافية بقرة وشراء جديد مستنقع نحفيف الأرض، 

٠•اكم واعمل اتل كلم ت٠ 

علاوافق كنت االقابل، ل "همام. يث؛ر لا النس بخن حدين، ك١ن 
التأرد،حقوثا اصرامحل، ارض من مؤنقه ت محواما حنن، من آرائه محعظم 

لصداعا تلقى كانت الضم فهده ابيود. حياة ابيودية، الكرامحة 
احلأمة.صياغما تمامحا اقدر لا كنت ران حم 

من،قدر عل يكن، ل( ومني، يمح، *>، الدلف الثناز ان القول وحلاصة 
معرضامن اقفل نحو عل الأحر واحدنا الأن يعرنا صار فقد الغرابة. 
التوتراتبمءس ايضا ولدت نة الهذه صيف احدامن، لكن ، ١٩٦٩ن، المتبادلة 

العينين.مغمض باءiاءته ابدا اقل لن ان، الأن يمحرف، بات شمفين لاقاتنا. عل 
ما،اومن اكي الفم خص  3١٠، مم وعنادا امجانة اكر حليفا بجد لن، عو 

انوبعد اّ نعم نعم بمي I صغ، محن ك انم بمرفا ان عليه ولكن 
مربجا.سياميا حليفا اشكل حد اي ال ساءل، انه بد لا الحقيقة هدء فهم 

محنالمائية المرحلة ق يوم ذات بخن مالم عندمحا الخلفية كات تللئ، 
٠؟ لا او نعم اضاية، حى الامحر هدا 3، متبض هل اريلئ،، » ; ماحثانا 

اليومذلالث، 3، بيغ؛ن قبل لقد : التحالف، محغمل يكون الايجال، جوانج، وجا، 
الليكود.محبدأ 

علاقاتهفان الباحثات، لمواصلة اول، صرءلا يخن موافقات ك١نتح اذا ولكن 
جدية.عوامحر تشكل تزّال لا ك١ث الآ"مّير، المعارصة زعماء الك؛محّيز، ّع 

المعي الجام للغم العلة اكاتح لن اذ> ،رمح، •ا-م  pragmatismeالذرانمة 
الزجم.— انمل الصعيل. عل نحاحه يتررعا الرأي، او الغكر حغيغة لأن نمته، نحا.د 
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واحدةراية نحت نمع ان من بد لا كان ءا0 ال مشروعنا سر ولكي 
الحر.الومحط زع؟ا ُاُم سموثل محيما لا __ منف حاربوه رجالا 

•لأيومي نزفاي الأضءون بخن، ا ^١^ عاثلة ١ ندمجاء احد تامتر كان 
صاعدانحما اللامع اخامي هدا كان عندما الخمسينات، ق تامثر محبب وقد 

الدولةمحيامة محرى ل المموذ لدوي جبمة ^۴١ حئروت، زب حل 
زمحببا المودية ٠ للمومة ٠ ازعاحه وكان الأحداث، وراء من العاملن 

ودامتا1لاماة ال الشهرة نحمع يعوك، ل الدفاع تول فقد شهرته. بناء 
تحلمهاؤ، فاترة بالحري بدت المودية الوكالة ان وبرهن طويلة، محنوات 

احتجاجهوتسبب الكبرى. انحزرة ائناء 3، الفناء من انحر ل الاردية الخالية 
وصفهااا.ي غوريون بن ا محيلا العمل، حزب ثما واجهه دائمة بكراهية 

ا.امحرانل ل ل الثماف، زارع ٠ ب 

بلفحب، لامعا محاميا يكن لر 'امبر لكن بمن. مودة ربح وبالطع 
الظروفك١زت ولو حتى ليخفيه يكن لر له حد لا طموحا يضمر كان 

١من اكر ٌومبا ك١ن انه وبما باعلأنه. تمح لا  الشبابحقروت ء  ٠۵۶١
سلمهينتظر ان من بدلا انه عتر يخن• حليمة محيكون انه واضحا بدا 

عليخن تحدي حطا  ١٩٦٥العام ل ارتكب الأصول وفق الللث صولجان 
لداخلية، ممعارصة قط يمح لر الذي بمن، رأى وند الحزب. زعامة 

حقيقية.خيانة التحدي هدا 

الحزبترك ال اصطر الذي تامجثر نشاط حقروت محكمة اوقفن احيرا 
نمعك١نت التي الوثيقة الروابط لكن الحر. الومحط عر خاص حزب لأنثاء 

الأنيكمن كان وإن ذللئ،، مع تتقطع لر عديدة محنوات من ونامير يخن 
الكراهية.مجن ثيء تحما 

 jوجهاتتطابث، رغم عل الرجلتن، بثن التعاون ك١ن الظروف، ده ه
المسامّي\ناحصامه مع غوريون بن حع من نحقيما اصعب الصياصية، نظرهما 
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اجعلان الأن اف'لت وغدت انحاولأ. عل كمحرا تشجع لا ض ص
الرأي•بثاطردني والاخرين يخن 

الأحرىالأحزاب م؛دوبي عع للتماوض ٢ اغطس ) آب نهر كرت 
م-يارفيل اقفز اتحم ان ويعد الخقل؛ ي اعمل كن ١نمجاح ل العنبة. 

واتفقمواعيدي. مفكرة حب ذللغ او هذا لأقابل ابيب تل ال وانحه 
معالمفاوصات طاولة حول لرجه وجها مي اجد ان عرْ من كر ال 

الخاصةمطالمم تحقيق عل العزم ٠وطالي مندوبا عثر ار'.عة ار عثر ائني 
اعتقدان الأيام بعض ل عل يصعب ك١ن واحد. رقت ل طعا ون ويتكل

كلاترلث. ان اردت مرة من واكر ارادل، بملء المارق هذا ل وقعت ال 
بانممت*شمتمن ارصنا عل لثل ٌع اتنزْ كنت الباكر انمباح ل ّيء• 

اّحكن المزرعة ال العودة ومحي الوعرة. النقب تلال وبمال الطبق 
كون،الهدا ي هنا، قالحياة ؟ خطا ارتكب ان مزمعا الت ; فكاري ال 

ابيبتل ال دائما اعود كن، ال غ؛ر السيامية. المشاكل من بكئ؛ر افضل 
اوماتومجحقيرة عمدا ل يدر كان ما ل اذني حتى واغرق الظهر بعد 

هناك.من ومقعي• عنا من مجهللب، لأنتزاع مونية 

اقولوكنن، يخن،. تحاه قوة موقعي يزداد الامايح مرت كلما وك١نت 
اعملكنت، ال وبما آخر. تيء اي من اكير لرجل بدللث، مرين ال مازحا 

داخلل يستقر امرئ دقيق غار كان الصندل، محن حفين لابسا الحقول 3، 
الانطباعيزيل لا المدينة ال توجهي نل آخده الذي الحمام ان حتى جلدي 

مجفارصاتناات حلمخلال يخن فرب جالسا كنت فاذ موداوان. فدمي بان 
كبق،: اوله ون( صندل اي نعل ل وهما ) فدمي ال نظرته انابع رحت 

ما^ال هذا ؟ صيامي لقاء ال الختل من ميانرة اق ان الر، يستطيع 
لكنهنظرهما، ل موي الأمر لأن ليْلرحاء غوريون وم، ماتم غولدا ك١نت 
•يخن نفلر ل غرب 

رثبد،ام ايضا هنالث؟ م. يدهثه الذي الوحيل. الشيء ذللمثج يكن ولمر 
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وثدللعائلة قدكر وصديق الذكاء ثديي رحل وم الشركي، الزرعة حارس 
اثناءل الرسائل لامتلأم اله\مم.ا قرب يغى ان كلفته عتيا. العمر من بلغ 

ابروك١ن السياسة. بمناوصاز معظمها ن، تعلق وص الخقل، ل وجودي 
كتابمإبمهاِ، انه وبما بارزة• عرية بلكنة ولكن بالمرية جيدإ يتكلم رشيد 

عربية.بحروف صوتيا يقلها كان 

ماحيكن ل؛ السوية الأونات ن، شخصيا. غالبا ي يممل يغ؛ن كان 
نادرة.مناسا ل الأ ءرفي ال التحدث واهله بيغن طبتة من للأّراثيليثن 

بمدرصوت بجيبه كان التكالر مجن ومحال ي بيغتن اتصل فكلما وهكذا 
■،را ؟ اث من رشيد. اي مع كحد.ث انت رمحجد. ابر } الحنجرة مجن 

وهورماله يترك يغثن فكان اريلن. ال رمحالة نوحيه يريد كان ان اله ي
فضولهكيان تطع يسلر واذ الغريب. التحدث هذا يكون تراه من يتساءل 

استطعلر ء ؟ عل يرد .ي الا.هن.ا رمحيد ابو هو من 0 ؛ يوم ذات لي محا 
اليامحيمستشاري انه أ  ٥١؟ رثيد ابو ٠ \ فاحيت مداعبته ال أليل مقاومة 

غريبا.الأمر له بدا ذلك ومع امزح، اي بيمن فهم ٠؛ المحأل وملحقي 
قدميت مشروص ل بالتر اقنعاه ئيمرن ان اقول ان ءادفي همن كان لذلك 

حزءاايضا تضن كانت المزحات، معظم مثل المزحة، وهذه رشيد. وأبا 
لحقيقة.اس 

بيغثنلأتنع المفاوضات من الطويلة الامحابيع هذه طوال وماء دما رشحت 
قلتوتامثر، هرروفيتز خصوصا الياسن، خصومه امام التحالف هذا بفتح 

الحطامءن وسكون الليكرد؛ هوروفتز يدخل ان امحي اّلأمر انه ا : له 
ظلان فهر لحك. من ولحم دمك مجن دم فهو تامثر. تدعو الأ الفادح 
هوررفيتزايغال يكون أن بجب المقابل، ي انمارك. مجن بعضا حذب خارحا 

الذينفاولتك ازخبين. من حديدة فتة نطال ان تطع نيفضله لأنا معنا 
انقموافد ؛ حز.٦٠ل بارزين اعضاء ان محيرون العمل لحزب تقليديا يصونون 

٠.اصواممحم \ءط\ول؛أ عل يقدموا ان نفسيا فسهل اليك، 
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تولفالتي اكثكلأت '؛ل توحمد للمشروع الامحاصية الأمترات؛جيان كانت 
القاعدعيد عن ;كقر اعم هذا ان رأي ول العمل• حزب ونحزتة اللكرد 

كاناجلها من الم المسالة وعي _ تشكل لكل تابا تهيع ن•التي 
اعترفان ذاالئ، عع عل كان ولكن والقطعل. الكلاب مثل يقاتلون اعضاوها 

الساعينفيه ل ورانقوه لعمره الدين كل حيال المحا ملتزما كان يغز بان 
للحزبولأنهم ممن غاليا دنحوا الرجال فهؤلاء المرات. عشرات محلوال 

لصعوبة يجدون كانوا العمل لحزب اعداء يصنفرن ^^١ ولاثيم وزعيمه. 
الارتقاءيستهليعون ولا الدولة وظائف من عام بوجه ويتعدون عمل ابماد 

علمهلة هده الأبواب تسكر صيامّة وكانت العالية. الرتب ال لحيس ال 
السياميةاللمبة خيرتل بكل لث مبمنة خمبن قرابة منن- فهو العمل، حزب 

ُقدَذبدين مدين انه يشعر كان لذا الامرائيل. انحتمع عل وسطر 
وكانالسلطة. اصتلامه عند به الوفاء ينوي كان دين وم الأوفياء، لرفانه 
علالجديد التحالف ل الأخرى الأحزاب حملت حال ل انه ايضا يخاف 
متونع،هر مما اكم محامحة مقاعد اي ١لأنتخابي، الحلوى قالب ل كبثرة حصة 

حرويساوم ان عليه كان لدلك بالحمء له تسمح التي الكافية القرة يفقد 
الحيل.نركانه مجع نياي مقعد كل 

لدلكوتبعا لأحد. دين ولا ميامي واجب اي عندي يكن ب جهم من 
العلبةغضب اثار مما حرون، مجن تنازلان عل احصل ان نادم غتر حاولت 

واحداكان خماحهم. لحم بادر منام الدكتور ان غر محغن. حول الملتفة 
يتميزحصا، ثكاتt١ مشهورا واقتصاديا انحنكن ح؛روت اعضاء ندماء من 

هجوماثر قضيتي بادر تبنى الاجتإعان احل ق ب،. الجوانغنية قوية بشخصية 
لعضوا ليس اريلث، ؟ يدعشكم ماذا ٠ لهم نال زملائه. احد عل منه 

فالحزبمنا- ليس انه حتى تام، انمار هن ليس انه ك النيرال، الحزب 
1.الليكود هو يدعمه النءي الوحيد 

علالحصول امتطاع التقوس بمدثة الخحر بادر ساعية بفضل 
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بمدخاان شل انملأنين. والدء الشاملة الاصراتيجية حول اتفاق 
ألومع — الاختياري الطور الشروع يتخط ب ثقله بكل المعمعة بتضن 

ذلكحتى الأحزاب، بين المراعات ايضا تخط ب حننه 3، ذلك عرف ا ب
حقيقةوغوا نكلا خد يا الليكود بدأ مند ولكن السيهلة. الناوثاُن، الخنن، 

ءتاز بيل ّز مريرة معركة متثكله الم، اغمحتلفة الفتات ن، خاحنسيامية 
والحقابالانتخابية، القائمة عل والترثيحات الكبت، ز اليابية القاعد 

ت~ني■لا مريرة مشادان لقاءاتا من بجعل كان ُا العتيدة، الوزارية 

ك١ثالأحيان غالب ز لكنها بثغ؛ن. عند احبانا تم الاحياعات ك١ننا 
.الليامءب متقدمة صاعة حتى انحادلأت تمر تحنث ح؛روت مقر j، تعفد 

حابل لتضعها ومشروبات ندويثان بناي الجميلة تامتر صر امينة وكانت، 
المراعاتتكن لر رال حزب مفر رؤ< صيدها. امام ت الهل١ولة من وحيد 

الجماعية،نم ءث انحام ٠وروذتز، ايغال ان الحظ حسن ومءث حرارة• اقل 
بنفسه,توزيعها ويومن ساخنة وبشوكولأ ممثلمجان الجميع يروي كال 

كنتالاتفاق دينامية احفز ولكي امابٍع. صعة انحمومة انحادثات كابعح، 
الصحففكان مدها• تمتن، دعم عل اخترا حصلن، التي الصحافة مع اعمل 

علماثر ض نحر عل بدلك ضاغطة اللميكود، مبدأ لمحاخ افتتاحيان تنشر 
الأبواب.عل كت تدروت الهانتخابامحك ان صيما لا __ لتتحد الأحزاب 

العمالتمم الم الكّيرْ الفابة الهتدرون ممثل الرسمية الماحية من 
تغلغاالواغ ؤ، اسمها. به يوحي مما اكتر الحقيقة، ل لكنها الأّراتياليين، 

تسيطر) الاقتصادي ناقرها عبر الاصراثيل اختمع كل 3، القوية المومة هدْ 
الاحياعيةخدماتها وشيكة ( اللأي j الاقتصادية الجاة من المائة 3،  ٣٠عل 

انطاعاتدروت الهظلت،  ١٩٦٥وحتى المعنى. بحصر العمالة ونقاباتها المتشعة 
لاحقاابوا-ها نحت اكها انراعها، عل بالائتراكية، النادية للأحزاب حمريا 

الأّراتيلبينالعمال من الساحقة الاكرية ان ومما المياسة. الأحزاب كل 
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مهممونر هي قياداته نحدد التي الانتخابات فان الهستدروت ال ينتمون 
التنري*؛ان,الانتخابات م ل

وكان( متمم ر ايلرل  ١١ل الانتخابات موعد حدد ١ ٣^١٩ لعام ال 

ولامابيع. بثلاثة الوعد هذا نل تنجز ان الانتخابية الشطب للوائح ينبض 
وحركةورال والأحرار حيروت ض اتفاق عقد ( اغطس ) آب نهر نإية 

سمرنياحزب هو الأنفاق خارج طل الذي الوحيد التشكيك اّراتيل. ارض 
مهلرنةض لوقوعي نه بشا تسوية اجرا، عن عجزت فلقد الحر. الرسعل تامير 

له.ليمن انحلصن عداوة وصدان هوادة بلا تضرب التي تامثر ساومات م

الأخيرة،اللحفلة ز ندمت الاستحقاق يوم فلمهر ■ وبعا■ملل، بلا اعل كن 
حيروتحزب كان القضية. لأنااء اخترا عرصا مواردي، كل استنفاد بعد 

يزاللا كان اذ مواقفه، ص انملة قيد يتزحزح لر وامير لكن لقبوله، متعدا 
لالرابعة العليقة من بالهاتف اتصل انماحه. عليه الذي السبيل ازاء مترددا 

المزتمنة)راعون( روث زوجته طالبا مجتممن، كنا حبث حتروت، مقر 
.للتشاو. الحزب،، باركان محانن الزوجان، وانفرد حالا فجاءت اسراره؟ عل 

بيانا.نتفلر عشرة، الرابحة العليقة ل الصحافة فيما سهدء غر الدنانق كانت 

نعلمب ) الدرج فرص نحو ثابتة بخطى ويستر يبض تامثر رأيت ذجاْ 
قررانه حزرت حالا (. جيدة حالة ل للبناية القديم المعد ك١ن ان قط 

وبنعابيرهللصحافة، رفضه اعلأن ال الساق يكون ان يريد وانه عرصنا رفض 
مداخليعرف، من انا اللميكود، عن الحر الومعل لامتبعاد تعليل مستبقا هو، 

واتحد.ثاِبقه ان الثمن، كان مهما عل، ينعتن كان لذ ومخارجها• القضية 
المححانثن.ال قبله 

وراءه.الدرج اصعد انعللمتح عدما هلبنة بنمحم، مبفني قل تاُتر ك١ن 
اسرعكت اتقدم. كن، ان لري الوراء ال يلتفت، ك١ن منعطغط  ١۴وعند 
لكننااليه؛ الوصول ل نححت، عشرة الرابعة العليقة قرب ما مكان ول منه، 
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حانةعل كن السوي: تنفا استعادة عن الأنمن، نحن عاجزين، كنا 
انعله حثت ال حض بنوة يلهث جهته، من شامر، وك١ن الغنيان 

كاثاللم لباب الأحرى التاحيأ ومن الشراي؛ن• ي دة جراء س يمار 
بياننا.تتفلر المحانة 

ويالالفلم يثبه ما استعدت اذا حتى ثوان بضع دام صمتا نفي أعطت 
صيامينظر لقصر المعارصة اتحاد نصم تام؛ر السيد ان للصحاف؛ين اعلت 

كانالتي مسها النعام لت امتعذاما... مصالحه حيال انتحاري وموقف 
الخاص،ببيانه ادل حتى نظمه استعاد ان ما اذ يبدو. محا عل بجشامحا، تامح؛ر 

فيهشك لا مما ولكن باصتملاله. الحر الوستل بجتففل ان اهمية عل منددا 
مفاعيلع.كل سد بجي لتصر التال تصربجه ان 

كاناإسياسيين نغل رد الحساب. ل حهناء حالا تامم فهم الوانع، 3، 
الانضمامغم له حيار لا بان وافر رأيه غم ها نفاللينة ول جدا، سليا 
الوفلكن تدروت، الهانتخابات ال ية بالمتاحرا نواره جاء ولقد الما. 
اكئريعية.الانتخابات اجل من اللكود ال للانضمام امامه يتسع يزال لا كان 

عدةالمسالة وهلرحت حزبم ال الانضمام كث؛رون زعماء عل عرض 
اولأالخلاقان. فوق، البغاء عل ممرا كن لكي المانثان. حلال ران 
اول.حهلوة سوى الليكود انثّاء ل ار لر نمها الرحلة سْ حلال لأنني 

موحل.حزب ل الذوبان ال مدعوا الحالف هدا سيكون لاحقة مرحلة ففي 
صب اي م اساّيا. ارا استقلال عل الحفاظ كان الهدف هذا وللوغ 

الأخيرة.كلمتي تللئ، نكن فلم ذللئ، ومع وحطه. حزب لظام للخضوع اميل 
ضوءعل تلقاثيا قراري اتحاد عل حال 'م 3، مصمما كنت، انني غير 

ارىان اريد خاص بوع اكن ول؛ ضغهل. كل ص وبعيدا الكامل وعني 
الليكود.لأنثاء المفاوضات بفشل متبرعا الأحزاب احد ال انضواي، 

الأحرار،ال الانضمام ال الأمر نج، انمي والعطاء الأخذ من الكثير بعد 
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توقفَو* زارات يتخذ ان عله يكن لر و الثر، محلث عل اعماله 
لكلمغم ايضا له — إ للعجب ويا الرجل وهذا الم• حاة عبيا 
٠لينتخب ويد 

ينخرحلونالانين الضبامحل كبار ما مء1 يرايا ويكذا الأمور، ارمح، كنت محكيا 
الخسمن خالون امم محيا بكلامي القول اريل• ولت السياسة. لي ا عل 

الدممقراطةض ولكن الأم. حليب مع الدممقراطين نتمثل بلادنا نفي الدممقراحلي. 
البلءءي اخر. ء ني السيامي الصعيد عل القو١ين واحترام نيء، ونولها 

حياتكز انحازه امتعلمت غد ما كل ان تفهم عندما الصدمة ينبه بما تشعر 
jقط بجدم نر فلأنا تحايل ان مثلا وعليك محنا. التة له ايمية لا 

قكان ما كل لبعذت فتك بصره شن للكلام دوره ل يا وعندما الخيش. 
بْلريقةواحيانا ازاحة، مالأم بالطريقة يعلنه ومحو ينممك. اث توله ومعك 

تماما.صرته صوتك اوي يالقرار ماعه وعنن. نخلة. 

أظهرلا حتى احترست انني الابضاح س اظن، محا عل جدوى، لا 
الليكردصفوف كا؛ت باطني. ز مندهشا كنمن، ولكني العواطف. هدْ 

لكيلك الأمر يك»ت ل؛ وعن عكري• ماض لهم مم1ن يرن يل. عد تضم 
زنقنت عول ابا حساحد بجب لا محنا السيامي. الخهاز مراب محتلف 

اشاركان علي هنا التعقيد. نديد.ة ٌعارك خضت او جرحت او الخنادق 
الفنروزامام ارزح ان علل ش ولر آخر. ملعب عل تحري جديدة عة لق 

الأوابةالفاجاة محدء عل أتغلب أن هو وصاعدا الأن من ؛ ٠٦-نما التغيرة، 
بقط-كان ار  Ifكنته الذي الفاو;،؛ ان الأنس الثمن، كان مهما واتحلص 

الخديدة.الحقيقة وأمل متاع، 

زامتلت، عنا.ءا اكّم> هذا نحول ق انحح ان ونك عل كنت 
يطقةالعامة القيادة من uتفيا اتصالا (، اكتربر ) الأول س الأول 
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و-الونيان ويريدون اعلتت قد الطوارى' حالة كانت المكرية. ا-بنوب 
نثنيمكب ال وحضرت نشاط كل أوقفت فهلا صرية. معلومات ل رأيي 

الانتخاباتمن ايام ارمة مل (، اكوبر ) الأول ممرس ٥ ل كا ؟ الاحتٍاطة 
بخوصها.السيامية حياته الليكود ميدئن التي التشريعية 
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١٩٧٣المحران، يرم 

صا،ص عز ل الحمعة، ظهر بعد جاءني العامة المائة من الهاتفية الكالة 
الذيالت س معدودات ساعات عل كنا الليكود. مقر ل توصف لا 

الغفران،يوم او الكبير اليوم كيبور، يوم لحول السنة هده ل ايضا بجدد 
لزٌلأل م غرار وعل اأيtردية• السنة j، وحطورة احتفالية ا'لأَكم وهو 

اعودحض الأنمخاسة الحملة ز العادية الأعمال لتمرين، انثط كن، العمل 
الصوم.بدء قبل محزل ال 

وحالماالحد. هذا الى ءاحالة الانتخابات بان نذيرا كانت الدعوة هذه لك1ن 
الغفرانيوم عنبة ازعجه هل ولكن يغذ'ن، هاتفيا بالاتصال نكرت تلقيما 

اىتوحهن، اوران،، رنت ان وبعد زملاز، لبعض,، تعليمات تركت لذا 
مالوضع؛ لأسوصح لق؛ادفي العامة بالقيادة اتصلت وصول حال النزل. 

مصلحةرئيم الذي صاغاى، تأوسوعا بالاصتخبارت المكلف بضابطي اتصلح، 
الرعق بوصل الحنودأطّ لجمة آمرا نضيما التي الحشة محلوال الاستخبارات 

اكتفيتالوثانت،• من وغيرها ابوية الصور من ثقيلة بمجموعة محملا بثتي، 
لعبورنحهيزامم "م الضفة قرب حشدوا المهرلأن ان لأعرف واحدة بنظرة 
عء■اُميته حين، من محلف للقوي ينثم بوضوح الأن يتعلق فالأمر القناة. 

علها.معتادين كا التي واياورات اتمارس 

؟الحنوب جبإ '/كي نل رما ي قوانا نثر خطة عدلوا  ٠٢؛ مالت 
٣٧٥



بالكلامبعم ما ٠ حالها... عل الخطط شت لقد ا ; سلبا ابواب جاء 
كيلومتراوثلأس خمسة بعد عل موجود الدبابات مءت احتياطنا ان المفيد 

صتخلالشهيرة بارليض حط. جمينات س التحصيتات وان الاكم، عل 
كانن>المضادة محوماتا ان رمما ذلك كل من واهم المحريون، بماجم حالما 

٠،حديدية لهمات ٠ مثل الدبابات ذأجم نبما. المرغوب القوة بكل مؤمنة 
الفضل.اكيجة عل لتحصل الأنل عل كتيبة توى م من تالية شكيلات تق 

لهواقول جام انني له لأعلن غوس بشعوتيل هاتفيا واتصلت اطعانمت 
لحفلةلإن متنيلع فالحرب ت وبمائية دامغة الرئة اجهزتتا معلومان اءت>ر ال 

واخرى.

الغفرانيوم ممحي ان وانا ليل قررنا جديد يطرأ ب الأثناء تلك ل ولأنه 
 jالأولاد. مع لزرعة ا j اذأ كا التال اليوم صبيحة j الحميلة،اش تلال

الدىالطلق بالمن وننعم وممرح، ترح والحران الحياد ممشّهد نتمتع 
محتلمفةصياران اقياهي لفتت الحاسرة الساعة حوال اليوم. لهدا ة مميز سمة هو 

ظاهرةوهي — الزرعة ُءن بالقرب الطريق عل ممر شاحنات، بين١ا الاطرزة، 
الكيبونزجيران جاء تقريبا ها نفالساعة وق النفران. عيد ق مالوفة عير 

العلم.لخدمة دعوا اولادهم من العديدين ان ينئرل انحاور 

القيادةال فورا اتوجء ان ل قيل ; الهاتف جرص فدق المزرعة يحلن 
اتصلتم ؟ السرعة بمده المصريون هجم هل وتاءات الجنوب. ببمة العامة 

اكونال الأمر •-(اية ل له وانول الوضع حْلورة عل لاطلعه إرليخ بيمباح 
 ،j الحلةرأس عل ُني بديل ابحاد يبني لذا محدودة. غم لمدة الجنوب

لفرقتي،العامة القيادة ال بالبارة الأولاد ومعها ليل قادتي وسرية الأتمخابية. 
علقيادبما عل دايان موشيه ل حمل التي نفسها الاحتياطية الفرقة هاوء 
القوية.اليعازار دافيد معارضة رغم 

هدهازور كن الحش تركي عل انقضت التي الثلاثة الأشهر حلال 
ولمعرفتيالعال. الصعيد عل مناورات موحرا اجرين وفد انتطام، i، الفرقة 
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شيءكل ان وصولي عند أرى أن أبدأ أفاجا لم العامن القيادة ضباط هثة يا 
يومصاعتة الاذاعة كاث وهدوء. تم التمئة وان يرام ما عل يستر 

مراساببعث او بالهاتف بالرحال الاتصال ال الوحدات عمات لذا العد، 
ونلالصلاة. يودون كانوا حث انحامع ال سعاة ارمل ۴ يرمم، ال 
كشرون.سبقني ثد كان القاعدة ال اصل ان 

اجتازكن وفا الخرب، لخمة العامة القيادة ال الظهر بعد ذهب 
ادببجو اشعر بدأت جوي• همجوم اول م، الأزن-ار صفارات اعف، الباب 

يبدونكانوا العكر ؛يائي ل يثرون الدس والضباط فالجوب المشدود. 
ّنوانثلاث طوال امرن، نحت خدموا مجنم كث^رين اعرف كت ؛ ٧٥٠٧

حنداككن اي رمع بثم• ال؛ - ٧١۶باض انم كن لدا — ونصف 
حالااضا باز ثعوري من الأن تحققت الأنتخاية الحلة ل تماما غارنا 
j السيامي.امحال ل ءني الخري نحال ا

وعلالمعلومات؛ من كلة بتحليل الك؛رى القاعة ل منئغالن الجمح كان 
بالياتاللحظة هده ل ; واضح ميء هناك كان احيانا المتناقضة التقارير رغم 

المراقبةمراكز كانت الشاة. طول عل النطاق، رامع هجوما المصريون بجري 
وزوارقجوية وغاران ئفيلة مدفعية اطلاق، عن تفيد ابمة طول عل الواقفة 

عنداالتقارير هده عل همنلكتن نزّال، لا وكا ضفتنا• عل ترسو ءل«يلءة إنزال 
الجولان.هضبة عل تتقعزي لباباتم وان ج بعنمّماخمون ورين الان أعلمنا 
الذيالكبم العيل- هازا يوم ل دقاثق ربضع الظهر بمُد الثانية الماعق ك١نت 

تماجااسراثيإ تركمتج لقد وحشوع. هدوء مار تحديدا يكون ان يجب، كان 
كان ١٩٤٨منذ وللمرة جمتين. عل انفجرت والخرب باخرى. او بطريقة 
المبادرة.اخدو الدين هم اعداونا 

واحدتقرني. ال عان مشاهدته يجب، كان ط كل شاهدمت، ان بعد 
نحل.خلية كاما الأن ت،ُح والقاعدة فنيثا شيثا تك؛ر الاحتياطيين موجة 

الأسلحةلاستلام ابواما اط، الاحتياطيون ومانت وانحازن المستودعات فتحت 
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فامدر حنات والنا بابان الد محركات كانت الاليات موانف وق والعدة. 
الفريةكانت يرام. ما عل هي اجزانها كل ان بالتحئق منشغلون الميكانيكيون 

المرءان لو كا وانم، عتر وكانه الأمر بدا ذلك ومع للحرب، تناهب 
تلوالواحد والعتاد الأسلحة نحازن زرت نشبت. ان؛ا بمدق لا يزال لا 

ملءعل يشددون الدين انحازن، عن الم-ؤواين بمادلون الرجال كان الأخر؛ 
اللغهل،احتدم ما وسرعان الاصالحة. تسير نل وتفصيل بعناية الأمارات 

نهوالداخلين. لمع اياب عرض في ونف انه المرولتن باحد الأمر وبلغ 
التخلصعن كثترين، مثل عاجزا، كان المدوية الأنن.ار صفارات رغم عل 
الملام.ا؛ام ( روتثن ) ر'ابة من 

تابعتم الوضع. عل لاطلعهم العامة المادة وضباط الألوية قادة خمعن، 
تكونكي يرعون الخمح كان وحشدهم. الرجال نجيل اًلوار محلف 

كيلومتراوخم؛ن ُائتين تبعد نالقناة تاح؛ر. بلا للأنهللاق، جاهزة الوحدات 
للمواجهةينونر ولا ممكن. وقت اسرع j ابيا الوصول وينبغي المعسكر، من 

مانا؛.لرآ ا( الرت را ر ابراهام الخنرال بقيادة عاملة نرقة موى بكاملها ا*لجمة ؤ، 
خمرالمصريون نثر هده قوانا مواجهة ل دبابة. ء؛ن وتوارع ماثتتن مع 

اعللبابامم د عل. ويباغ مدرعتثن• رفرقتتن موللة فرق وثلاث مشاة فرق 
الاحتياطوفرقة فوال القناة تمل ان ونل دبابة. واربعمانة الق من اكم 
دفاعيةمحركة اذأ بخوض ان ماندلر عل يتمن أدان، أبراهام يقودها التي 
كر.نحو عل عددا يفرقه عدو صد 

الدباباتنقل هي فصلاهما سيناء، لاجتاز صيغتين أختار أن علي كان 
كانولكن الجراران. تقطرها لدلك، خصيصا مصممة ضخمة منصات فوق 

وهي__ المتحركة المنمحان هذ.ْ وصول قبل ساعات عدة انتظار لّا ينبغي 
قدطارئة احداى ذلك فوق احشى ركنت حاسمة. نكون ان ممكن ساعات 
قائديقرر فل. العامة الفوضى هذه خصم ففي، الدبابات. من ءا.«دا تحسرنا 

ليواجهدبابات ال حاجة ل انه اضملرابه، نورة ن، وهو الجمة، قطاعات أحد 
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اجازفالنصات فوق محمولة لبابانإ ارسلت فادا نظرهء ل حرجا وصعا 

اصتعادتمااما هناك,.. من دبابمان هنا، من دبابة ت الطريق عل تسخر اراها بان 
الض•ُن كومة في فثة عن الحث من ياصعب 

مراياتشكيلة ل موية الدبابات نحري عندما كهذا امر حصول يتحل 
محاطررغم وعل صاطه. مجن اوامره يلغى الذي طانمها يغويها وكتاب، 

بارالها^، ٧١عل والبطرة الوك ورقة العب ان قررت الكانمكية الصعوبات 
تكملحالما القناة ال تتجه ان مرية لكل امرا اصدرت لدا جنازيرها• عل 

بكاملهاالفرية عل كان التجمع. ونقاط السير حطوط وحددنا امتعداداما. 
قيادةمركز من مقربة عل ( اكتوبر ) الأول تشرين ٧ الغد طهر تكون ان 

تاما.ق الشاة، لضمة الاومعل القطاع 

الحنودبين مارا العكر ق جالت، الأخير محلورعا خل تل. الأّتعا.ادان معا 
وانحزراتالالبا؛ات يتفقد المنئغلن او وترتيبه، العتاد ننظيف، ل النرم.كين 
الخيارةالنوعية عن ينمان وكفاءة باندفاع وذللمث الاخاتر، وبتحعيل والخيبات 
الجودمع الكلمات بعض لمادل آخر انا فريق، من مروري وخلال، لتدريم• 
معالوماتتلقيت قد وكننه ممتازة. الفرقة معنويات ان ل تبع، والضباط 

كنتلكنني القناة، خط عل الوصع وخطررة المصري الهجوم مدى عن اكم 
انت؛اءبعل معنا يعودوا لن رجال من كبتوا عددا بان الظن من يعتدا انذاك 

اليوم.بعل. ونصف امبوعتن قرابة الحرب 

الونظرا بالهاتم. عونن الخنرال عديدة مرارا طلت الظهر بعض خلال 
لقيادته مركر نرك عل >و'ض* ١"؛؛—^ من الينا الأتية المعلومات تضارب 

الواضحمءن كان فقد ميناء. ال والتوجه ذللتج له يجاح عندما مع بئر 
الشخصيا والحضور التقدمة قراننا مع الاتصال باقامة ملزم انه نْلري ثنا 

الوضع.تقويم صحيح نحو عل له لتتاح المعركة ميا.ان 

سمالا — نصائح قبول يوي لا انه بوضوح افهعتني اجويمه ان غثر 
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التراسة.صعد عل عا نوعا حرجا كان وضعنا ان القول وبحب نمالحي. 
المكريةالجوب •نطغة يامر — ٠ اليه للمقربتن ؛، JIJمحو• — غونن ان فع 
عنهحبرة اكم امرته نحتا اإلوصوءين الثلاثة الغرثة حنرالأت من اثنان كان 

نحتالثوم صار الذي ادان اوام تحت غرفن حدم ا،لاضي ن، درجة• واعل 
هذهيقود حلت اشهر نلاثة ال وك١ن اوامري، تحت خدم كذلك امرته. 
مدرعلواء كقائد المارة حدمحاته رغم وعل ال. أركلت الم نفسها الفرقة 

ائقلا كنت تال( اّراتل اوار تحت م الستة الألأم حرب لال ح) 
لشكوكي عن دايان ال تحدثت ولقد العال. انمعاد عل حترته بكفاية 

غوننحامات نهم امكن ولربما الجر. مغادرل مل الأحر، لقائنا اثنا، 
فالنن-ير ذلك يكن ولر الترابية• انمليات هذه ضوء عل الصائح تحاه 
•حال كل عل 

عقباتدون من سوي نحو عل تحري امثعداداتنا ان ال امحلمانيت ان بعاّ• 
ِنيدلا ندت ذإل؛ا يعد ءانالتي. واودع اُتعتي لأحزم منزل ال عدت 

كارنو الماء خانان لاعلأنية لوحة فوقها صمرة مدنية ناحتة الجب سماري 
لتجهر*رنتي مرآب ل حيثذ الشخصية ^,؛^١ كانت الشمسية. بالهلاقة ٠ اور 

حسهآلنا هذه احترت وهكان.ا الصر. استهلع اعد ب ولكني ميل.افي، ؟١اتز٠ 
الم— وشاحنات خاصة مارات — المدنية العريان مئات يث1ث من المعرة 

٠ ١٦صحا.-١ >ءن صادروها ان بعد التجمع همم ال الاحنيامحليون بما ال 

مزلمةكانت يناء ال للفرقة العامة القيادة تنقل التي الماران نافلة 
مؤنوبمنات نقل، شاحنات ياحية، ياران متجانسة ء؛ر عريان من 
يقرئهاالتي هذه، ا اور كارن ٠ شوبجنة محلليعها ول والامحلرزة. الأعمار "م 

بالمكانعالما كان ض الشمسية. الماء ّخاات تركيب ل يعمل الذي صاما 
زإنه له قال قد ه حدّيكون ان بد لا ولكن لا، ربما نقصده؟ الذي 

اميثزيفيل القا-يم يني صل. كان دربه. برقاق يثق، ك١ن هو ث، انممحيح، الاتحاه 
لثان ذو امر ث بحل. كان كلما ويني. السائق بتن محشورا معنا، جالسا 
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يوميلزمه وكان الومحاد؛ لحاب مهمة ل الخارج، ي امجيث يكون امراتيل 
سمعان نما البلاد، ق كان ان ا،لرة هذه له اتفق ولكن . اثناناو 

سطثول ٠ : لز مع رّالة ل ويترك !عليني متق حتى العامة بالتعثة 
انلأريك 

يستخدمهاكان بالية، عسكرية بزة مرتديا جاء رقد عندي، ك١ن ءاءتين بعد 
عكريحذاء ابحاد مجن يتمكن لر ولأنه ا،لفللم،• صنوف j الحلوة ايامنا منذ 
الحزازباحدي نعر ل ليل ووجدت الدفي. حذاءه ينتعل ك١ن مقامه عل 

دان،اوري الينا انضم كذلك فانتعله. ا،لفللن، اقود كنن، يوم الةديم حذانج، 
الامموعية،الخيءى خلت كبم نحقيمات كاب ك١ن ايضا. عر الدام الصديق 

ربعد•حدمم. انئاء مغذ ا،لظالمن عمليات مجعفلم ل اشترك الصفة ومذه 
زبروزا الاكر ياسز والالعكري؛ن اارا.ساين احد اصبح الخيش ترك ان 

الساليانيغعلي ان عله والنوم احمع• ب العا j، الأحداث يلاحق وصار البلاد 
الصحف.مجن خمرعة 

والدباباتوانحنزرات الشاحنات من بجر ل ساعات حلوال بارة البنا جرت 
يالعسكرية، العربان من وء^ر٠ا والأوتوكاران المدنية بالسيارات اتخنرطة 

الونت • ٢٠;شاهد كنا الخنومحب. بجو متدفقا حقيقيا شعبيا جيشا يثبه مجا 
اصالإحهاءى طاقمها عجز نقد الْلريق. قارعة عل مهجورة دبابات أحر 

وقتاالدبابات ظء تترك * ٢١توب. بالسرهم وتابعوا مكانبا ل فتركوها 
الي،تانيكي\نمن فرقا معها طحب، نم حلفنا الدرعة وحداتنا ان اعرف فانا طويلا، 

كشراافاجا لر لذلك الموكب. ويدحالوها يصالحوها حتى يشاهدونبا ان ما 
ازداد.دباباتا عدد ان التال اليوم صباح ل ل تبتن عندما 

الضوضاء،خضم ل الراديو ال الاصغاء محارلثن اثنتتن او مرة توقفنا 
(■اكتوبر ) الأواب تثرين س السابع الثلم فجر جفجاقة م ١)، ووصلنا 

نقلتمذ كشرا تغترت وقد سيناء، كل قيادة قاعدة جفجافة بتر كانتح 
آنذاكالموقع يكن ر  ٠١٩٦٧حرُبا بعد العامة قتالي الأول للمرة الأا 
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للحامةصمرة مدينة اليوم غدا وتد الخفيرة، الأكواخ من بحموعة من اكر 
عندماالجاذين- عل اشجارا ااغرومّة العديدة بشوارما تفتخر ان تستطيع 
يثبهما بمرور شعرت جفجانة ب؛ر ل الأرض نحن، الحرب، قاعة دخانتط 

واحدكرجل الضباط كل وثق شفة ينن، انبس ان نل ت الكهرباؤ، التيار 
الجمة.نادة امتلت انني الأول للوهلة فلوا وقد 

٠١ساعات خمس يمان رغم عل العركة ا"مار س مهم ثيء يفتني ل؛ 
العلوعاتمن كتلة الكان ق وحدت ميدابي٠ هاتف دون س الثوبجة ل اكر 

بماعلم عل احل ئأ عتناتضة. بل مشوشة معفلمها ل وهي التوافرة، 
انطالقالذي ا،لوتع لنحييل ميل من نحد ولر الخمة، عل حقا بحري كان 
واضحةصورة غيابا وق فعلا. حمل كان اذا هدا — الرئيسي هجومهم منه 

؟.احتلالها علينا ينعن التي اطلواع هي وما مضاد، لهجوم تكتيلّثج يحدد كيف، 

 ،j امرتالذي التقدم المركز ليلة، ال يع بئر عون غادر الأثناء تلك
كيلومتراوثلأس خمة ثرابة بعد عل الرياح، ته كنجبل فوق بتشييده 

ولأفنعهوصول له لأعلن ، jlJلها١١طلبته جفجافة. ب،ر من الغري الحنونما ال 
الجمة.ل الوصع عل بنفسه ليطلع طوافة ل ينتقل ان اخرى، مرة ايضا 
جدا.متونر انه ؤ، ربيا لا ؛ الخط من الأخر الهلرف عل صامتا غونن ظل 

عديدةنقارير الينا وردُنؤ وقد نامية. صربات؛ ;.، Jtljالأول الخملوط ل فقراتنا 
عليبدو كان ءء؛لتقةُ حصون وعن كلثا، بما الاتصال فقد وحل.ارتا عن 

عاجزوهو برعة الممتدة الحرائق من لة كلالاحداُنج ال ينظر انه غونن 
الضرورية.القوا;!، توفر لعدم اطفائها ء.ن 

للعزم.الئبهلة الأشياء >اُض فعلمن، حول يجري كان ما افهم ان حاولتا 
فيدالقول... صح اذا بالضبمل، المقام قل.ر عل يكن لر الملران ان وارلها 
القتاة.ال جو ارض صوارع المصريون نقل  ١٩٧•ن( النار اطلاثم، ونم، 

لرو الثمن! باهفلة وص غلطنا، فانررة ندفع واليوم يفعلون، تركناهم وقد 
القابل،ل الحملة. تلحظ كانن، َأا القتاة، طول عل الدبابان، وحدان، تنثر 
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علميناء، ل لفرنتنا دبابة ثلاثمائت امحل من دباباتنا، دن مائتين ترابة كان 
علغورا الرد هناك عءن تستطع فلم القناة، من تقريا كيلومتر مائة بعد 

القناة,اكرئن عبور 

ونتيجةبارلف. ختل تحمينات باخلأء امر بمدر لر ; ذلك من امرأ 
دمويةمعارك وكانت بعضها المصري الهجوم من الأول الموجة اغرنت لدلك 
الشاةلواء من ء ج■ كان العدو. يد ل بعد نقط لر التي نلك حول تدور 

لبعدالأول الساعات ومني بارلف• خط عن بيانع اورنلم ل الاحتياطي 
ة.ياناصتغانات يطلقرن يزالون لا الحامية ُأن الناجون كان اص يوم ظهر 

الطليعةنوات من دبابات فصانل ارصلت الامتغاثات لهده استجابة 
نحا—٦^امس مند ة يائبجهود ٌتآم صغترة وحدات قامت ان بعد لمساءدتأم، 

الدباباتم■ جهنمية بنيران جوء-رت القناة نحو الدبابات نقدم ولدتم، الها*هم'ن• 
الدفاعاتز الحاجزة الواتر فوق المثبتة للدبابات المضادة الصوارع ومن المصرية 
اكدائفُء■ الخلص ل تححت الي تلكأ وحتى صمتنا؛ مقابل المصرية 

وبمرارعجي. ل. بارآر. لحة موحدات كسن ل ونعت ع والخوار 
انغم الحصنان. جوار فا تنتفلرْا كان الي للدروع، المضادة محاغر 

بارلف.حط حتى طريقها ثق رل العدو مقاومة ل ذلك مع تححت بعضها 

توصلواعبثا الذين الأحتياط؛ين ماصاة هولا الأَكهم اللميلة تلك مي ما من 
كانواالدبابات طواتم لأن عبئا اقول — الحصينان فخ من نحلصهم ان 

ومحاولةاعدتيم مبالاكتفاء بل المدافمن إجلاء عدم ت جدا صربحة اوامر بجعلون 
الجرحى،إجلاء ل الدبابات بعض وتححت ُ~ام• انحاصرين عن الخوق فك 

نمدمنه جدوى لا جهد ل المصرية الخهلرط عل انقض الأخر وبعضها 
ذلكال اّتطلاءوا ما حاربوا رمة ائر حبمنين، الي وطوانمها العدو. 
مناكانية الموجة ل انهلملقوا الذين اولك نمنه المصير عرف كيلك مثيلا، 

الهجوم.

اطفاءءالمسمى الكتيك هذا ء٠ارمترا للبموب، العامة القيأدة كان 
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انمن نيلا الدبابات. ل٠ارك الحديثة الشدة قواعد كل تتحدى |ا، الحرائق 
تفءثكان-ت الفولاذية القبضات هذه ن ٢٠ثمكآن عدد اك؛ر ايركة ل تطرح 

بماورانملرءات٠ا ل الكامنة القدرة ا٠تتير من وبدلا بالمماطة؛ باصتخدامها يما 
مامعروفة، وصول ٠لرذ، عبر ثابتة اهداف صد اطك٠ا مفاحثة وعميان 

هن.هول هواها. عل نحطيما ما لتعمل ثابتة بقدم انتظارها لل٠صرين اتاح 
تبلغالبئر، طاقة تفرق غجاعق ابدانها مع الطواقم، جهود ك١ث الظروف 

الأولالرم غفي تفريا• حممهم قلرا إذ محيية تكن ب و؛اكاإٍ، الحنون حد 
الأول.الخطوط ق التوفرة دبابة الئلاثمانة ثش حرا 

الأوسطلكتاع العامة القيادة ال متوجها جغجافة بير غادرت عندما 
ij  حدل لفضيحة اتما نقريبا. وضح قد نلأ ذكرته مجا كل ^ ١٢ناصا

ومالأرض. تحت الحسة محابئهم ل لسرهم الرجال اولئك نترك ان ذاما 
حالةعءت برصوح يم ندلك تم انل ملالمحو هدا عل دبابات ترتل ان 

قوالأنركز ان ص قيلا المعركة. ميدان ٠ قراءة »ا عن عجز وعن الهلع من 
محدودةاليان عل جزئناها الصاعقة المريعة قوته بفعالة بماز مضاد هجوم نا 

فمه؛مايصدق. لا وشيثا للعقل تحديا نفلرى، ل الرد، هدا ك١ن نتيجة. وبلا 
حلءودا،كيلومترا وخمحن مائتثن قرابة عل كثا قانتا متزعزعا، الوصع يكن 
٠للعدو كثترة صربة ونوجه قوالا لنركز الوقت لآ يتيح كان الواغ وهدا 

هدهV المداي بالوضع عارفة م العامة القيادة تكون ان العقول ص هل 
فنيتا.شينا عل نفسها تفرض احدن الفكرة 

الفرقةدبابات روية عند شجاعتي امتعدن لاصا قطاع ال عويل عند 
محتثدةالوحدات معظم كان حتى الظهر اقل وما بالوصول،. بدأت وفل 

المتقدمة،مراقبتنا مجراكر احل• س بوضوح، اشاهد كنت، علميه. المتفق المكان في، 
جراّؤوٌ' اقامحوا الممرقن ان وبدا القناة. ^٢؛؛ "و تغطي المدفعية قدائفّح 

 ،j شاما هجوم عل يقدموا ان دون س القطاع، امتداد عل الضحلة الياء.
المضادّهجومنا صدوا لكمم الغربية، الضفة عل يزالون لا كانوا احر، بكلام 
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وكنناظري. امام التطور الشهي. اتابع ورحت الكثبان احد عل ونفت 
الرانةمركز امام ١لارة عربايا او دباباتنأ احدى اوقف آخر ال ن مس 

يكنلر ; وجوههم عل الرسم الغريب للتعير وذهلت الضباط. ال لأنحيث 
تبل،من نط بمرنوه لر ما لهم حدث فمجاة ذهولا. كان ما بقدر خوفا 

يانعا.مهلة غر انتماراتمم تكن وإن الغلبة، عل تربوا الذين انجاربون هم 
ويتقدموناعينّنا تحت القناة بمرون المريون ت الصدمة ديح تحن الأن هم وها 
؟.ذلك أمكن كيف — متقهقرين نتراجع نحن فا 

القناةمنطقة ل حدث مجنبي ذكرى اسعدن التمزمة الوحدات هده امام 
سيناءز موجودا كنت الغفران لمد السابق بت الفيوم تماما. اسبوع قبل 

وبعدوغيلاد؛ وعمري لثل مم كان الانتخابية. للدعاوة محمص نيلم لأحد 
يعملونالأحر الحانب ل الصريون كان القناة. صفة عل تعدينا الصور أحد 

ثلاثةقبل يفعلون كانوا مثلما تماما فاكر، اكر مواترهم رغ عل ملل بلا 
الينايوجه المصرئرن احاو وك١ن الكانء هدا الأخيرة زيارل اثناء ؤ، اسهر 

مءنالعديد الما انضم وند التحية. سبيل عل ما ابماءة آخر ال وفى من 
كان;-؛دوء. امرون ينجانبا ال غرهم وجلس الضفة؛ عل لياكلوا جنودنا 
للجنودفلت لكني السكري. المشاط هدا كل رغم عل غد'ا يبدو الكان 

لكنهائنا، يبدو فالوضع الخدر. بالتزام انصحكم رر ت الكان اغادر ان قبل 
احتتمالj افكر ص ل؛ الكلام هدا فول عند «. لحظة ل يتمر فد نيء كل 

وكانالمار وقف نسبق ك١نت المي الهادئة الفترات ق بل حرب حدوث 
ومميتة.متتظرة غير قداتف اطلأل وآخر ونت بثن يتخللها 

الحتلوطحاطري ال فتواردت فعليا. اليوم خرق المار اطلاق وقف لكن 
احرزواقد الصريون كان انهياري. عل ها نفوفرضى عمل لخعلة ية الرئي

يكونواان بد فلا الضالة. هجوماتنا وصدوا القناة عبروا قيمة؛ ذا نحاحا 
امحاصريآنرجالما معنويات كانت القابل، ل الأول. نحاحاتم نشوة تحت واقمن 

يعرفر اتحيل فهذا ما. نوعا *مارة التفهقرين او الأرض نجت محابتهم 3، 
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انستطع من عليإ. وتغلب جيل عاشها الم الاصتفلأل حرب نكبات 
ورووصصفتنا، j الأن صاروا الممرض لأف فا ؟ م مم حنش سل برد يتكهن 

الوحيدةوالطريقة والتجهيزاش بالقوات اخرى ال صاعق من ثدعم جسورهم 
كاصحعبق هجوم اطلاق هي البر، التمكم حسب 1، كرهم I ال الأيلة 

دامتما والهجوم سرعة البائرة تض كان ولكن الأنل• عل رمز نس 
للتجرخ.ونابلمة صعقة تزال لا الخمور رووس 

ومعل يصبح حالما يدأ ان بمب انمورء، كن ّأا الهجوم، وهدا 
ذلكوحتى الغد. j اى فرني، مع كامل يق بتنالعمل ادان ابراعام فرس 

انعتنيابمة عل الوصع يعرانبة ابمازها. يتبم احرمحا اشياء ثمة الونت، 
كنممكا. يزال لا كان يارليف حط ٍفخ j الخاشن رجان احلأء بان 

علرتل بمجزه هجوم مصغر، يطاع عل مركز ببجوم لبلا انرم ان انرمح، 
كاحمم اطلاق ومعنا ل كان جدا. محددة اهداف تحقيق بقمل. الأَىر 

ممراصيق ف، الدبابات برنل والتقدم الشاة محن الأخرى الجهة ال مجدسبتنا 
ننثرحالما يفلتون الذين التحصينان، عن بالمدافض الاتصال وإقامة ممكن، 

نحليمءبعل قادرة كهده علية ان ز انك اكن ب الهجوم. انء ق اليمم 
ممتخا،ونمع المصرية الجور رووس عل تقضي ند انtا عن فضلا رجان• 

ُرقتا.وإر 

تاما.ق العامة القيادة ال ذهني، ق بوضوح المصاغة الخطة، ببذه عدت 
احدثان ل انح الظهر، بعد ائنٍة السّاعة وحتى نلت، التي لساعات ال 
كانتالتي الدبابات لواء يقود كان الن-ي الشاب القدم رشف، امتون ال 
كانعليه مرت التي الرهيبة اللاة بعل جسيمة. حاتر وتكبدت لطاليعة اق 

وصفعل قادرا وكان اعصابه برودة عل حاففل لكنه الموت، محي تعبا 
وربمّادبابة،  ١٤ان قدر وفد تفاصيلها. بكل الممرض المشاة مع اختباراته 
وحدته...نفها دبابة مانة اصل من للعمل صالحة تزال لا كانت عشرين، 

هموها وضعهم لأعرف التحمينات بحامجيات الاتصال حاؤك كيلك 
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حمنارال جهاز كرر وفد الخاصة. ائلهم بوّالخروج عل قادرون 
اربعون،١رJمنا ٠ ; عديدة رارا ن—مرن( رنم الفردان، جمر قرب اكلوقا 

ارمحالوارخماَلم، محا. عن سبا انك نعلم . .نعلم.ض صرك. ال فا تم 
صادرةعات وتض كلمات من منوئا دفقا سععه ما ك١ن ٠. العون الينا 
المحل هكذا يترجانا ألمون هذا واسمر رومانه.  ١١۴قتل احتياطي عن 

نلهزايون فحامئة ه؛ نفالث جهاز احرس حتى التالية الثلاثة الأيام 
اسروا.او افرادها 

كه
-ا

الخحسات.j ^ ٧١نحاض عل ندرتنا j ;ايي له لأقول, يخونن امك 
اعرضي، يقبا ء لكه ادية. الة م١نرا وانحنت كجود؟ واجبنا فهذا 

حائرتكلفنا ،كهذه نملة ها'ك. من خراجهم وسيلة من لص ١ : اجابمي 
انمكررا اصررت ااّ تكتدناها التي تلك بعد بما مح ن ان نتهلح لا 

حمجهاز صرت اّءع كنت نحاول. ان الأ تصع نلا راننا ممحدب الأمر 
صدى.كرجع هثزِامن 

اغز,ينبعم وحرج الضباط قتل هيزايوتا حصن ؤ( يهناق١ لا الوضع 
مائيرنائد0 ون مطوقا. كان الأسماعيلية مقال مرك١ن وحصن (• الأخري،
ءِظومياّكة واضحة معلومات التنا يفل كان الاحتياطي، القبب وايزال، 

المالخةإالبحيرن الشمال الهلرف اعل ن( ماتزبر، وحصن اكرلأن- ت تحرك، 
الحنوبانحاه ز البحيرة ضفاف عل الوالمر لاكيكن اما صامتا. كان الكبرى، 

الفللأم.جنح تحنن، المكان يغادروا بان رجاله فامجرت بعل. هوجم فد ون فلم 

وا'تدجلنبمالوصم له *صمت دايال. كونيه مباسرة اتصلت غونن رخذءّر يعد 
اءالمهذا بضإ احياعا ان دايان ل نال طول جدل وبعد الامكان. بقدر 
عمليةعل موافقة اعطاء ؟كن فقط ومحاك اء، مالسابعة عند ليلة، ن( عينه 

الاجتياء.هازا ل المسالة ماطرح ان( له لأقول يغوين( محددا —ت، اتصلكهذه؟ 
مضيفاللعملية، الضرورية الاصتعلوادات كل اتحاذ استطيع انم المرة هذه احابني 
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وتقليسمر طوافة وإن ديلة، ثرار نل عمل اي عل الإقدام عل بحظر انه 
 jلماء.ا

بعدبداية فمنذ فاكم. اكر خطرة ناسا متطنة اصحت لأتاء ا ي
مكلفةمغاوير وحدات منزلة التهياع ل تطير مصرية طوافات ثوعدت الظهر 

وارالنابعضها امقاط امتطعتا ولقد نادتا. ومواع تمركزنا نقاط يتشويس 
بحملمحا يدري احد يكن لر ولكن القطاع، صلامجة لتامتن امتطلاع دوريات 

فاعلمنمحازفة، مل.رحنا عل الطوافة حهل. اعتبرت كهذه ظروف ل تماءا. 
انحاورة.الكشان بين آخر مكان ق ّانتفنرعا انني العامة غونن دائه 

مجعيآخذا حب سارة ال صعدت الطاترة وصول مجوعي من فليل نل 
مميعل الذي الصديق ليفي، مونا اول الرنب ومجمعلما راديو جهاز 

الطيارما سترني علامحات وصعنا وسوية عديدة. صنوان طوال كائق 
الأفقل ني، ولا الميعاد ّاعة ازئت وانمظرنا. الرمل عل رنينا ؛،( ليحط؛ 

يكونالطيار ان انفي تلت فجاة الطوافة. نحضر ولر ايضا طويل وفت ومر 
علالعودة فقررت نل. من محممقا كان كا ناسا، مدرج ل وحعذ اخطا 
الظلمةغور أبر مقعدي مجن انا ورحت اليارة ٌرمح، قاد الخطر. رغم 

الكلأستكوف.زناد عل واصبعي 

اتصالعل *كا ادراحنا. نعود ان علما فمن ِاسا، ل احد لا ولكن 
الطرافةان لها فيل حث الجوب بقيادة اتصلت الم العامة نائل مع بالراديو 

قدالحرارة ك١ذت الرمل• عل ممددان ونحن جديل- انتظار ٠. الطريق |ل 
١المار حرارة امتعس ان بعد الملمس ناعم حارا يزال لا ار،ُل لكن انحفضت، 

اخماّتصل الطاثرة نشاهد ان نل ّاءتين قرابة المحو هذا عل وانتظرنا 

مدبرا.التاخم كان نطره ففي خطا، الأمر في، ان التصديق عل صعب 
الاجياعحضرت اذا انم له ناكد بدايان باتصال عالم غرنن ان فالظاهر 

المحصياتفخ ل الخاشن الرحال تحليص : فرار اتحاذ ال اضطرهم قد 
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ولتجنبعنيغا، منحى الخيال ياخذ ان ممكنا كان ٠ انم|ارهم تركهم او اطلميت 
الكثبان.ي ماعات ءد6 انتفلر ذللث 

ليلة،ركز حفر حث حشيبة، ام جل ل الهلوانة انزلتي عندما 
المداغعتدوي الغرب وال لنور• مه اثر لا م واللتل ليلا• العانره الساعه 

نحثانحنن الركن مدخل س اقترن وإذ العد- الانق خط الروق وتنم 
سرقتيجادلان، وهما ;،نرجان نخمن ناهدت انممة، ل والغارق الأرض، 

سفير وقت منذ العاتي رابآث وامحق اليعازر دافيد ١لأرك١ن رئيس ا فيأ
لامراثل•سمترا بمل حنث واثغْلن 

ناقشوالقد ناا؛يه- عل مقل الاجثاع ان ل واعلن فورا التعازار عرفي 
هنفغونن فم س لأسمع الملجا ال النول الأ عل ض ول( الغد برّاع 

افنعمالخببة ل المار هدا شاهدته ما ز ان اليعازار ناجت افراره. م ما 
نجعلا ٠ ؛ فاجابم الأقل• عل فرض من ركز هجوم اجراء بوجوب 

هذاض حاليا نملكها الم الوجيه القوة لأن _31.؛،، نا لأنفنسمح ان 
ايبل المصريون يمدف لا ٠ : قلت فرقك«. مي ائب و'ل الموقع 

النمانية ; الكثبان وحط الغناه هو هدفهم لا-للغ. الوما'ز ؟لكون ولبوا 
بالابتعادهم لأنفالسماح يتطعون لا وهم ميناء. ل كيلومترات عشرة 
مركزاحهدا ان افنعه ان حاولت ٠. حو ارض صراربخهم خماية مقللة خارج 

الثال؛المصري للجييِر الشمال الجر رأس مدم ان شانه مجن الأن يم 
يلغكاد وإذ الجوب. j الثالث جثهم اربا نمزق ان ذلك بعد U فيتاح 

عليكنعتمد ض إريك • ; ل ونال كتفي عل يدْ رابثن وصع حده القاش 
الفللمة.ل بختفيا ان تبل الاثنان ودعني م  ٠٠الرضع اقالّ_، 

مقترحالاليعازار، نلته ما له كررت غرنن• كان حث الملجا ال نزلت 
وانالقنطرة، قطاع ق فومّا القناة بعبورنا المصري الهجوم عل نرد ان ايضا 

زالقناة بعنفة فاكم اكر بالصاقنا للانزال ونتعد حالا القرار هازا نتخذ 

٣٨٩



تغيمْا•يمكن ولا جهزت ثل الخطط ان جاين بلهجة فاجابمي النطفة. تلك 
^اصتفوم الشمأل، القطاع ل حاليا الموجودة ادان، يرقة إن بقوله وحدد 

الجنوب،ال الشمال من ممجم مضاد. بمجوم ( اكتوبر ) الأول تشرين ١ ٨ 
الخطس الخرق ال كيلومترات ثلاثة مانة عل ولكن الشاة، وازاة مق 

المصرية.الترابية الواتر نوق نواعدها ركزت التي اعر نموارع ثئا الماز، 
الجنوبمن لماجم تاما غرب سمال الفجر مند فرقم نحشد ذلك خلال 

اتحركألا علئ ولكن ادان. هجوم دعم اجل من الشرق الشمال ال الشرق 
اىتلحظ لر التحصيتات ال وبائسة الباكر. انمباح ل الهجوم امارة نل 

انحزناُد نكون الهجوم نحح اذا حال، كل عل ; واصاف خاصة. عمالية 
معهم.اتصالا 

علبمرثنن الهجوم  ١٣٠■ضم انه غونن مسامع عل كررت اخرى مرة 
وبدلااكمء الالحاح العبث من رأيت ال لدرحة متأحففلا كان لك؛ه الأثل. 

الزاصغ شموليك، )I ; اليه مني لأكله حدة عل احذته احادله ن اس 
مكانك.لأحتل عائدا ولت أحر. طريقا لأتخ ماثيا الخ؛ش تركت لقد حيد!، 

ٌءولثك'وامضي. احئ؛ك مشمم نمي وحالما الممرمحن،• هرم هو اريدْ ما كل 
منتصرا.انماءها بمكك أ معني تهل الجرب، هده تربح ان تستهلع انن، 

علياتوليس عدثكّ.ّ لن، لهزمهم. نواك تركيز هو نعله عليلث ا م ك
عنوفتش موافقة علامة رأمحمه هر ١ ء للممهرئن بقواك احتفظ ني. ننانان 

تقنعني.لر كلم.اته لكن ليصوغها. كلماته 

ضباطي.جعن، تامحسا، وصالح، حا،لا الليل، متتصف.، بعد الواحدة لساعة ال 
الخراطويرمنا انحنزران، وبعض بؤ الخياتوار ضوء عل الوصع لهم تح عرمحن

مهللععند منا يْلالسح حيث ال نصل حتى الرابعة ل صننْللق ثلن، سوية. 
متجهةروومنا نرق عاليا السماء تشق المصرية مّرغ محوارع كان1إ الفجر. 
الحمربالكرات فيكرتني لحظة راقبتبا الجوية. للمراقبة مراكزنا احد صوب 

سنة.وعشرين خمس قبل الطلرون، عل محتمة ليلة ذات العربية للدنعية 
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ونمناالتعاليمانا احتإع انأسنا للماضي. الاجترار هذا لخطة سوى يدم لآ 
بمناورةاشترك ان، نادر بوصرح حلمت اإرُل، عل وهناك، •كال. ل حالا 

الأالرابعة ال تشتر ساعتي كان-نا قافزا. شأضسنا م ميناء.., ل ضخمة 
تزأر'والددابارت>ا انحنزرات محركامنه بدأمنا عينها اللمحظة ل دقاثق. بضع 

صفان،عل عليه الممق اص ال وانطلقن، المدرعة عربمي ال يغالبني والخاص 
الخنوب.منطقة قيادة مركز اوامر انتظر ان علي حيث القناة، 

القناة.سهل عل يشرهما الذي الرتفع فوق اصبحنا الفجر عند 
مزمعونالمصرئن ان ال تشتر الغار من ضخمة غيوم ك١ننا الخيد ال وامامنا 

بدأناوفد جسورهم. رزوص س انطلاقا الخناق وامع هجوما يدأوا ان 
وحداتناايضا نشاهد وكنا الشرق؛ نحو التقدمجين والمشاة الدبابات ارتال مميز 

انفجرتمجنا متر مئة قرابة بعد وعل تندمها. صد ياسة وتحاول  ١٣؛تلتحم 
انثء ممض نر و الغبار. همن زوبعة مريعة لولبية ;نحركة الماء ال رافعة قذيفة 
محلفنا المرة هذه ولكن الأذان، يصم صوتا محدثة احرى انفجرن حتى 

اماكنهافغرت المصرية. المدفعية رماية حقل ل واقعون اننا تعلمنا اما لو 
اثنتيناو دقيقة وبعد ميدانية. قيادة كمركز استعملها التي الحمص انحنزرات 

كانت،توقن، كل وعند محددا. مكاننا معرفة ق المصرية ايدفعية نحعهمن، 
لتصحيحح؛راء الحوار ل يكون ان بد لا ت واضحا الاعر ك١ن اذاننا. ق تصفر 

سمعنادقائق بضع وبعد القْناع. ممشهل اسممللاع دورية ارميث، لذلك الرماية. 
يلرحوهو تلة وراء من الدورية رئيس وظهر الالية بالأسلحة قصيرا تبادلا 

نححواالذي الثلاثة المصرئن المراتبثن احد من احذه الصنع موفياي ممنفالار لنا 
حطوحلنا.حلف لتسلل ا ل

تامجرناالعامة الحنوب قيادة من رمالة تصل ان قبل مرت معدودة دقائق 
انتشارونمملر قطاعنا ق المصري القدم نصد ان علينا المقابل، ل ئباحم. بالا 

جديدة.تعليمات تصلنا ذاك واذ الهاجمة، ادان قوات 

والدباباتالمدفعية معركة اتسعت ند كانت صباحا الثامنة الماعة عند 
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الاحتفاظعل تقوم مهمتي ان وواصح الصري، الهجوم مرجان صل 
اولأدان، لاحق تككي دعم اعطاء عل م ثطاعا ق الموجود بالمرتفع 

العامةالقيادة ثيل من المعركة ستر مسثر وفق الجرب، انحاه فيا الهجوم 
انما المفترض ادان توات اشارات الصبر بفارغ انتفلر كنت للجنوب. 

القناة.موازاة ل جنوب، — سمال محور وفق تتقدم 

تقدم،-كن لآ لكنما ربعا. الأ العاشرة الساعة الأ القوات هذه ار لآ 
القناة.شرق كيلومترات عدة بعد وعل ا-بية طولر عل انترصت، نت كك 

قدرتهبعد عل الأفق ؤ، برز أدان ارتال، من نرتفع التي العار غيوم كانت 
المشهداراقب كنت القناة. حط عن كيلومترا عشر واربعة عشر احد بتن 
اكتتبتم اولأ ففوجتت هابراغا؛ لخمة الغرنا الممفح عل مراقبة نقهلة من 

الوتستدير موحرتنا عند فتمر جنوبا ُنالني ادان دبابات شاهدت عندما 
نسبيامحمضة المعركة ل المشتركة الأوتم، كانتآ المصرئن. نحو متجهة الغرب 

مءنوال تحت للعجب مثثرة بشجاعة تقص وهي الكبمتن، ٍعدكا لا ند 
*ركزا•هجوما يكن م بل نرنة، به تقوم هجوما يكن لر المصرية. نمة الغ. 

الحاديةj للا'س. يكن ل؛ الوقت لكث بالٍأح. حظ اي له يكن لي ولذلك 
انحاح ٠ من بالامتفادة امر العامة الخنوب ناده من وردل ربما الأ عشرة 

اعدال ر مغترصا كان اكير، بتحديد الجوب. انحاه ل والهجوم ادان 
كلومتراعثر متة بمد عل خالفنا المنية الجسة الطريق ال زقي كل 
لاحتلالكّلوُتر مائة قرابة امتداد عل الجوب نحو هاك من التقدم ؛،؛ منا، 

بمداليس القناة، من الشرفة الضفة عل المنقرة المصرية الجر رووص 
انافترض انه بما ! يل "؛١ تبدو القيادة فكرة وكانت وبس. المدينة من 

هنفالشيء سل س انا اتمكن إربا، المصري اكال الحنش نطع ند ادان 
الثال.بالجر حل ما الأن حتى يدري لا الذي الثالث بالجش 

بمد) نحاح اي ادان يحرز أ قاولا وانم- عتر ل، محدو كدن ذلك كل 
المصريةالمشاة ووحل.اات الدبابات ابادتيا قواته مجن ؛لما ان متعلم ماعات عدة 
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حاسمة،اصتراتحة اهمية ذا مرتغعا نحل كانت زني ان م (. للدروع الضادة 
النخلعلنا بمض ذلك ل مشالما واذا الكم، امتراداده سيكلفا تركته فاذا 

الادعاءان اخترا، القناة. من القطاع مدا ل هجوم باي القيام نكرة عن حتى 
مصريةجورا نحل وان جنوبا القناة ال طريقتا نثّق ان تهليع نقد باننا 

هذهتسجيل ل نححنا لو وحتى والوقانع. رغباتنا بين حلط هو انما سالمة 
حقيقةدبابات لمرور صمت المصرية الحور ان المعروف من فانه الماثرة 

اكنلر اختمار، ول الثقيلة. دباباتنا تحمل لا وب١لتالي مرنال صنع من 
؟.العامة الأركان محلجا ل تصوره جرى الذي الر هذا غور ستر ال انوصل 

وانااتلعم لم بغونن• فورا اتصلت الجوب نحو التمي.، امجر تلقبت ءتل،مجا 
كارنة.بمثابة ؛تاتجه تكون قد فادح خطا هو فعله مني بمللب ما إن له افول 
١٥استتياره يمكننا نحاح اي ارى ولمست نجاح، اي بحرز ب ادان ا ت له قلت 

تقدملائقاز نتخذها التي الاجراءات وحددت نحلها التي بالتلال اعلمته م
واحلمصري جر عل حتى الاستيلاء حفلوظ ان ٠ له وقلت الممرض• 

ليطلعا-بية ال باق بان ايضا المرة هذه ونصحته ٠. ثيء لا عمليا هي 
بكلاعي.يثق لا كان اذا الوضع عل 

تالجهاز ء؛ر يصرخ وهو الأصول حمب ويخنيإغو'ن كلاض عل جوابا 
قيادل.من ساعفى للأوامر اخضع لر اذا 

هناال تعال حنا، ء ; اصعلمرب ان دون من فول كررت إ، وحالا 
ه.اللحفلت هذه وُنان. عفصرل، ائت إ كلأ ت غونن فمرح ٠• لن، بنغوانظر 

ارنلذلك الإطاعة. الأ استطيع لا انني لمي وقلت لحظة فكرت 
غونن،اوامر فليلا حرفت لكنني الجوب• نحو والتوجه ناسا باخلأء فواق 
للفرقة،تابعة اسممللاع وحدة فيه تركتا بالموقع اتصال كل قطع مجن مالأ 

الواجهةمن حيدا مهمتثن اعتبرهما كنت اللتتن التل-ثن هاس احتلال ُهمتاا 
التتمان كانتا كيئوف«. )ا والثانية خمادية« ٠ الأول سمينا الاصتراتيجية. 
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I(ُا>ته ٠ مع انهر، خمسة نل الشاة ال ودي التي اكانش طريق جانم 
اطةببارنض ت، كنالداخل. من الفتءة الحاجزة ومحواتره بجاثط، السورة 

تمامانحر ذلك فعلتح نال اإلرتفعين. هذين عل اليهلرة ليمرض اترك ان 
رغلكل نشرع اننا عن مملا القناة، من القطاع ذلل؛، بملوغ لنا حظ  ١۴

الومط.سناع مائة مركز تاما، ال الوصول، امكانية 

نوجهن،ال؛التين _ lj;-اك للامالضرورية الاجراءامحنؤ كل اخذت ان بعد 
كلملها، ممات محع دبابة ماثتي ; قوات من تبقى ما رأس عل حنوبا 

علكنا ! نظري ؤؤ واضحا الأمر كان اكجهءزات• وبقية المرنة محزران 
َأابسرعة، اكقدم عل مصمما كتن، لكنني الاختناء، امرأ اترامح، وثلث، 
عزكان واذا — الوضع ^"j( شبما افعل ان ومعي ن، يكن لر امرت• 

ممكن.ما وانوكا مرع با ذلل؛، افعل نالحنومحجؤ ؤ، اضربه ان 
الحدي،ثمر من مقربة عل صرت نل كتن، ونمق، ساعات لأُثج بعد 

وحطن،بالرتل طوافة لحقت، عندما الحنوب،، ال كيلومترا ءانين بعد عل 
بكلماتواخ،رفي العامة الحنوب، نادة ارتباط ضابط منما نزل عربتي. نربح 
ائتم،ك القناة، تجر لر الامراتيلة فالقوات فنل.لأّ ادان هجوم ان طيلة 

المرضنمد ب شذ وليي المار- من الأول الساعات 3، خاطئ مرير 
المصريونيتقدم الحالية الساعة وق فائحة. خسائر تكبدن ادان فرنة ان بل 

لمساعدةانطلأنا نقطة ال حالا بالعودة ومر ^ا اخليتاها. التي المنطقة نحو 
الامكان.بقدر الأمترات؛جيتين التلتتن واستعادة ادان 

كن،ان ؟ نعور من آنذاك خائني عما لاعهر ات الكلماجد كيهم، 
حصا١ كلي، نواي ثل الغئب فلأن بسوية والتهرفج غيظي كظم اصتهلحّت، 

رجالكل سحب محومتن ذلك (• اكتوير ) الأول 'ثرين، ٨ 3، هذا 
خميعهمانضموا ّاعة وعشرين اربع من اقل و3، ومعابدهم. منازلهم ُز، زض 

القتال.منطقة وصلوا حتى كيلومتر ثلاتمائة محن اكر واجتازوا وحابم ال 
العالر.جيوش بملها الأتيان عن يعجز وماثرة بالثناء جديرا اداء ذلك كان 
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متدينالفم ٍللوع مل واشثروا اوارمحم الرجال لم تالسابق اللل ول 
وممومم بددوا ناصلت معركة دعم ■^١٠٢ يتوجب إذ واليوم للمعركة. 

امرتسعا الغضب كرة من ءنطونا لون( كو1 الصحراء. ل بغباوة سرون 
مما.أتت الم الْلريق في، للمر يالامتدارة العربات مئات 

ك١ثالصباح. هاوا اخليتاهما الكن عند نا انفوجدنا الغسق ملأع عند 
وقدغما، ابقبما التي الكنية بفضل ايدينا بتن تزالان لا وخمادية كيشوف 

محالالواقعة الثلاث الخلال لكن العركة. محا، ق كرمل بري قالدعا ثل 
خسائرتكبدنا نفسه الماء ل المرض, ايدي ض الأن اصبحت خمادية 
احتدمتوفد الخلال، لمة ل الأمامية الواقع امتعادة محاولتا الخاء ل قادحة 
اللمل.من ءتقاوُة ٍاءة حتى بالدبابات معركة الرتنعات حول 

آذىلخيشا اسود يوما كان ( اكتوبر ) الأول تشرين من الثامن اليوم 
ولكنهزام، موى الخرب من الأولع، اايومع، ل نحمد ل؛ المس؟(• ل قواتنا 
معلومات; محممة بظروف حلالهما نتل.رع ان بيا نالسهل من يزال لا كان 

مجونيهالدفاع وزير مجن مجغلوحلت مديرات دقيقة، وغثر كافية غتر اصتخباراتية 
ؤولاميكن ب اكتوبر ٨ احداث ان غر الوزراء• مجلس احطاء دايان، 

ه،نفالخيش موى عما 

قادحة،تكتيكية احطاء نميجة الاصراتيل للجيش انحن فلير انقلب لقد 
الصلف.ال  ١٩٦٧بعد تدربحا تحول قادته عند ذان، رصي ال بالاصافة 

الضباطكبار من ١لكث^رون بات البامرة وانممارمه الستة الأيام حرب معد 
ينرمونالعرب الشاة يشاهد آلي الهللق. الملاح هي انمبابة بان مقتنعض 
العربيةالهزيمة ل الفضل يعود هل الدبابات؟ ارتال امام ك١لأراب هارض 

مااهتمام بكبم بحظ لي المزال هدا ؟ قوانا لأداء ام ضباطا كبار لخكتيلث 
٠.الخصر. وتاءيرأ، العدو حق ص عل قادرة اكباب١ت دامت، 

هوس٠ يشبه بما ١  ٩٦٧بعد الاصراثيل الخيش جح اصيالفهوم هذا ضوء عل 
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انحبمولة،القوات الشاة، ; الأخرى الخيش اجزاء هاهمالت ا١لمضي. الدبابات 
الخهدالقوات/ حاصل *ثل ئابمآ ثالية عقاثد الخد محمل من وأنزلت الدنمة, 
الدباباتعل : مواما عن ممي رة الأدوار وزعوا حنرالأتا أن لو  ١٢المركز، 

الخرفمن كرة حركة ي تبربوا ان العرب الشاة وعل تنقض ان الامحرائٍلة 
انهواقع ال تعزى بعد، ما ل ادان حللها كا غونن، اجهناء إن المرعب. 

حدصهثك١ن بجه. تماما ورثق الوضع بمقويم القيام عناء ه نفيكلف لر 
احتقارالهم يكن ك١ن الذين الممربقز مع السابقة اختياراته عل شا ما 

•» كرا''<

انميقةاكل.محة تلك هتا من الحكم. ل الخؤنا ^ا وحا-ْ غرنن بحتكر لر 
الدباباتامام المرية القوات مزم لر عندما ( اكتوبر ) الأول نثرين ٨ ي 

ذللنل واجهوُا الذين المريون ؛الجنود •' المحيح هو والعكس الاصراتيلية. 
لثناومواومدربثن بحءز,ين الحديث العصر ل مشاة اول ربما، كانوا، اليوم 

ندباباتلذ.لك. حميما مصممة باصلحة قاتلة نارا ليصالوها بل الدبابات 
صاغرصواريخ من يواز بعيد من اصيبت وباتون صنتوريون طراز من ادان 

١سومحاربة ل قوانا من بجح ومن للدروع. الضالة الاصالحة من وعترها 
بصوارعيواجهونه الذي المريتن من بجماعة .علونا ذاته وجد لوجه وجها 
وعثرضباثتتين نتر نايك هجومنا يقود كان جي• ي• الآر. وبازوكات ماغر 
حتىطريقهم ثق الباتون يتعير و/ دبابة. عثرة ممان، متما فاصتعل دبابة 

ومواصلةبالتفهقر نتر يامرهم ان نبل بهلول بعناد الأ القناة مجن متر تمانماثة بعد 
المار.اٍللاق 

الأدين،نحن نملك كا تميع. نقعلة بمثابة المار ذلك كان جهتي من 
قابلةتزال لا كانت أمجامنا. المصرية الجر رووص لهدم كافية قوة وأنا، ادان 

بعدما ل كونما الص القوية الدفاعية الواقع تشكل ان من وبعيدة للتجرخ 

.٣٣ص ، ١٩٨٦ومثايرمان، ربمثاردصون تيومرك، الخمران، يوم حرب ادان، ابراهام ^١، 
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آ،اكتوبر ؤ الأول تشرين  ١٠ي عليه عتقنا هجوما اخترا اطلقنا عندما 

الياز ان الأركان ضباط احد او غون عل كان ايام• بُة بمد اي 
الرحلةتلل؛، ممي سله. يتمن ما ويفهم الوصع الض بام ليقدر العركه، ميدان 

المنىغير ادان مجوم اكتفي ذلك من وبدلا معا■ بقرنينا الهجوم ينبض كان 
صارلاثود بملوله المار ذلك امضت وانا وعتاد. ثوان ال والمغتقر كفاية 

المالساحقة الهزيمة تلك النتيجة وكانت الخطوط، حلف جدوى بلا واصتر 
تفاديبأ.نستطع كنا ضخمة حائر لنا وصبيت، امبوع؛ن قرابة الحرب اطالت 

العامة،الجوب قيادة من امحتالمه امجر "؛و بالكبر ا امل ٠ رحلن، ذللئ، بعد 
ثاني) ماندلر والبرُن، ادان ايراهام ان مقتنع وانا مرات، وثلامن، مرتع، واقر١٠ 

مني.اكم الكيأن اعتياد مع ربما ننسه، الني، سلا ( الخنوب قطاع 

 jكانالكارثة. عل لاطلمه دايان بموشيه ض امالن، نفسه لمساء ا
ريساوصم فل ك( به اتصل ان وقبل امابما. فهم ان بمد ما علم عل 

قيادةعونن قيستعيد وأنا، غونن الأدوار نتبادل ان اليعازار دافيد الأركان 
الليلةتللئ، نر رقص اليعازار لكن العسكرية. الجوب •نطقة قيادة وانا الفرقة 
نوقبس آخر ضابطا لكن مكانه، ق كل سقى الاقتراح. هدا نفسها 
غبرالضابط هدا يكن لر ث مراقبته. نحت الجرب منطقة قيادة وتوضع غونن 
ه.نفبارليف حام مابقا، الأركان رثيس آنذاك، والمناعف التجارة وزير 

آخرهو التسن ^ا وكان الهار حوادث بعد ^^١ محتدما ازال لا ن، كن
الدسائسمجن التعقيد هذا ل ينقص وحلْ بارليغ، كان لاهدأ. احتاجه تيء 

انحلهان الأن وعل به••• الأ الباقة تكتمل لر اامغ؛رة. السيامية والخسابات 
كانلن وقلت زنابتر• وكر عل وقعت بامح، انْلباع لدي نكون ايضا• عو 

الاسبانية.الجمهورية بسقوط ل يذكر كان الوضع ان عرثم ؤا مجعي 
الأحرظهر ال الواحد مجن الوجهة وخناجرهم بنقاقهم الأميان فالجمهوريون 

انمن بدلا داخلية بصراعات قواهم بددوا فرانكو• ال الجمهورية قدموا 
حذوهم.تحدو اننا اشعر كتؤ الرحلة تللئؤ وذ1 واحل. ك,ِجل العدو يواجهوا 
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اشاةصرر 

لرجالوكابر-ا حميمة كارثة ( اكتوبر ) الأول تثرين من الثامن يوم كان 
بمدهااكريون يكتف فلم وحداتنا انهر احدى ايركان ل اطاسا الديابات. 

عاةالموالتعلمات التحاليل ك١نت الصر بعد رينها. نف ال عمدوا بل 
نافزارا ان التاكيد لها بجلو كانت التي الخماءير بجظوة تتمتع عقلانية 

وبعيدواعء تحلثل بعد العامة المكرية القيادة ، UUJ؛تال،ك اتحدته كفرا البمر 
اكنمؤنق اتحاذ ; الأتية الخطلة ال حلص زار وهو ا،لياافي، للوضع الفلر 

الضمةمن الممحرية المدرعة الوحدات من الكبير م القيجذب ان انه شس 
القناة؛واتنا عور يبيا دفاعية بمعركة العدوة القوات صحق للقناة؛ الأخرى 

الخطلسوء أنداك. ضعيفا دفاعها ميكرن الم الغربية الضفة عل لترمحو 
هيوالحقيقة فعلا. حدث ما تحاهاى يريد للأحداث اتعدي الرد هذا ان 
حتىالذهول من حالة ل للجيش العليا القيادة اغرفن اكتوبر ٨ محنة ان 

I(٠الصمود ٠ بامتثتاء يعله يبم ما تدري تعد لر ايجا 

الخرب.هذه فرارات معفلم مثل محتله ثي،ني، محن اخرجم ازمحا هذا 
رأيي،ل الممريتن، !عْلي؛ الذي الأنتظاري الموقف هذا نول امحتعلع كن ا ب

نبقىان ت الدفاعية وحهلوحلهم حورهم رووص لتدء؟ا الكلية الصرف حرية 
عينأافالبداهة !... القناةبعبور قواتيم لبال مح ونالأيدي مكتول هكذا 

ثغراتعن والحث ضعفهم نقاحل وخ؛ر ممهاجمتم ذللث، عكس عل تامرنا، 
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العامةالخرب بقيادة شي ان اكدت اذا نطعا ابالغ ولت اسبارها. يمش 
نظريل  ١١١٤"؛الاثنان ا،يرحلة؛ تلك ق معدومة نبه كانت بالأركان او 

ملائمة.مٍا.انية ٠ ثراءآ ر عن عاجزين 

(اكتور ) الأوو تثرين ٩ التال اليوم ول للاوا/، خضعت ذلك ومع 
رشفامحنون — الثلاثة الويتي رؤساء الأول الصياح ساعات ل اعْلت 
تميموقف ف—ا يمد بالدفاع للاكمماء تعليمات _ _ريب وطوبنا ارز وحالإم 
اشهمتلقاء من يبرهنوا ان ميمم انتفلر كنت لكنني الر؛ع• المصرية القوات 

الخاصةالادعة، التحركة الدفاعبت المعركة هذء نفي حلاثة. مبادرة روح عن 
التلالقمم عل لبتعيدوا مانحة كل يقتتهرا ان علمم .بابات، الل.ح الب 

معبالهاتف مطولا عينت نفسها اليالة تلك ل اص. اخليناها التي المواح 
كل ١١؛ له نالت الأسماعيلية. مقابل بئرك١ت حمن ل الربة قالي وايزل، 

وهي) حاموتال لتلغ والهرب عنك الهلرق نفلن، ان حاول بلث،. يتعلق نيء 
المتحيإس،ّاعمل وانا ا. القناة مرق كيلومترات عثرة قرابة بعد عل واقعة تلة 

«ّهنالت.دبابات كتفلرلئؤ 

رخمؤامنون لواء مجن مدرعة وعربات دبابات عد.ة كاث التال اليوم فجر 
والمارةالشرق ال الغرب من المتجهة الهلريق ناليمان، انحاه ل بقيادته تنطلق 

وكانالمنهكة. ل محتدمة المعركة كانت ءينرا اللحظة ز حاموتال. امام 
ملاحيبتن مشترك مصري همجوم صل لخسة تحاول ريب طويا نوات 

امنونوحدة ق مدرعة عربات ثلاُن، تحؤم ذللئا من ونتح والمشاة• ااا«بابات 
الماجتن،ابجاد ل نححت، الدبابات احدى اكن وندائز،ا بموارع ، رنفس

سبرز وءكذ-ا واخلاثهم• للاعجاب، مث؛ر بارد بدم ؛رو'ةان م؟م الذين، 
تهكا ناجيا، وثلاثثن ثلاثة من بشري بعتمود محاط فولاذي مارد المعركة لجار 
احرىقوات كان المكان من قليلا الجوب وال آخر• ل( عا من آت مارد 

عثر،الرابع المصري الدبابات للواء حمادية قرب كمينا تنمسب، طريا لواء من 
تحصينينحو موضعية بمجوات امرن المعركة احتاوام اثناء ول اندفاعه. محعلما 
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مؤخرةوعن حاموتال عن الكم المر،ين ضغط لاخمف ومكشير تلمزيا 
الاسطواناتذي الكبير الحر اخفينا وحيث مدنمتنا تنتثر كانت حسنا خمادية 

الجوJ؛Vانحاه ق ذللتح من وابعد تال. اسراتل ابتكره كان الذي الفولاذية 
للعدو.اثر اتل بمد ان دون من القناة سهل تروي اصتْللاع كنية كانتج 

ؤلريقال الاسطلاع كبة وصلت ايركة ارص الفللأم لف عندما 
الكبرى،ا،لرة المرة ضفان، عن الأمتار ^ن مئات بضع بعد عل لكيكون، 

الشمالابماه ل بحدر الدبابات■ تقدمن، مقاومة. باي تصطدم ان دون مجن 
حتالمكان محن بعيدا ليس الدترصوار، لمرة العليا الضفة من واقتربت 
بمدارانحاط ا الفاء ا و الترابية الوانر ها نفالة هده من ايار ل اعادن 

..مصري.وحول اي ٍلريقها ل نصادز< ولر للقناة. محمل لجرر توقعا 

الخنسبتن مفتوحة ٠ مرة ا1 وجود من تاكدنا فد كا اء المموط عند 
الئعرةهده وكنت الجوب. ل الثالث والحش الشمال j اكاي المصري 

اوحينننغلغل يلاحفلوا ل! والصريون تقويما. عدم بجيا مثالية قرصة 
نومئمجمراعما، عل المفتوحة القناة، ال الؤدية الطريق وكاث الأسنطلاعية؛ 

يبدو.مجا عل الما 

اننالأعلمه بغونن اتما-ن، التال اليوم صباح من وااتصغ_ا السادسة عند 
نستطعالماء. صفة عل نحن اذمموليك، : لهقلت القناة. صفة عل كنا 

صارحا.انفجر الأستكنان، كتيبة نوجد اين علم لما لكه 1. المرة مياه لمس 
الأساسيةاحرالنا له صرحت جديد. هاتفي اتصال جرى دقيقة عشرين بعد 

قلتموجعة. صربان بالممرئن اإحقنا بعدما المرتفعان عل استولينا وكيم( 
ونّتعدالبالوزا هجوم طوافات الماء ل نضع بان الأن يا يمح وضعنا إن له 

صفوفناتنفير عل قادرين الرحلة هده ل كا اختصر، ول التجسم. لعملية 
الضفةوبلغ القعناع كل نحتل ان ادان فرقة موازاة j( ونستطع القناة. لبور 

المربونيكتشف، ان ننتظر لماذا الظروف عي هذه ك١ث فاذا الاحرتم،. 



لملناصية معركة خوض علما ينعتن الشمال القطاع ل لصدها. ا الثغرة ٠
٠تناولا.j انمور كان U بجا الشاة، ال 

قيادةاتخبارات ان اخترنا هدوءا• اكير غوين فعل رد كان الرم هذ«ه 
والالمهلاع. ي العدوة القوات نثر عن جديدة معلومات تلقت الخنوب 
الأمر.ل محيفكر وانه اكفاول. ال يدعو لا الوضع 

قالآرتم،. بن اورتما غوين، اعد ُنج، انمل اء موالربع لسابعة ال 
مأنالقوان اسحب ان مني —_s وطل ماجم. لن واننا حلمت، المالة ن ال 

فلنالمار. خلال احتلالها ل نححتا١ كنا متقدمة موانع واترك القتال خط 
انعلما كان واذا _ لصدهم فقط معهم نشتبلن! بل يثن الممر عل نضغهل 
صنفوما...قانتا مانحة فرصة نمون 

١١تاليك ٠ __ تال باسرائيل الاتصال محاولا للاركآن هتفت، صاعة بعد 
الوضع؛يتفهم ان رأي 3، يستملح اليتم، الوحيد الأرك١ن، رئيس اعد جم—

صيون.دوف، الصديق الأركان ضابط ال اذا فتحدثتح مكتبه، ز تال كن يب 
الخصررأس احترقنا وقد القناة جوار ؤا نحن * الوضع عن لوحة له رسمت، 

كافلو العلق. هدا افهم لا انا نتراجع. ان الأن منا ويطلب، المرتم،، 
س٠ ؟ الأن حالا نحرق، لا فلماذا ؟ فرحا قفزا كا اما كهذا نحاحا احرزا 

الحدثاريد انج، كاليلن، فل الوضع. عل والاحرون اليك يطلع ان الضروري 
صحراء.ل يمرخ كمن كن، لكنني ا. ذللئ، عل اصر انج، له نل ممن. باي الثه 

انصراامتنلتح لدلك بنننمجة. انج؛ لن براهيني كل ان بنا حماعلم كنن، 
منتظرامحمر، دفاعيا تكتيكا واعتمدت القناة من قوانج، صحسن، ت للتعليمات 

١٣ال ١ • من __ ايام اربعة طوال صبرنا وهكذا المصريون. سيفعله ما 
وسانحمورة المصرية الهجومات رن ايام اربعة _ _( اكتوبر ر الأول تثرين 

كلهاهدياها وقد بالطوافات. مغاوير وحوات لانزال الحكررة انحاولأت 
انحاربتنوُهلاردتنا الطوافات باصقاطا ذلك بعد لميدها ١.^،، امتداد عل 

الهبوط.ل نححوا الدين 



الخنرالنل مده الانتظار أيام خلال ولكن كفرا. نائحة حانرنا تكن ب
باللأملكييتحدث كان فيما مباشرة نديمة اصابمه اذ عربته ل مانا.لر البرت 

نفدانه.اوة بمحمضا شعرنا وند له مثيل لا ضابطا ماندلر ك١ن غونن. ال 
القنطرة.لقطاع نائدأ اللحظة، حتى كان الذي ماغن بكالمان ل واني 

المصريالاندفاع بصد الخيثب قادة ععظم نيا اكتفى الم الأيام، هذه ث ك؛ 
نتل.اكن لر وطبعا الي• ية بالنالاحباط شديدة الدرعة، ارتاله وعناوشة 

نفلمري.ل حطا كان ممر يوم فكل الدفاعي. التكبملث مدا بموابية ضُا 
■وم المصرية. الحر رووّل عمرن يد والمشاة المدرعات يوم كل نشاهل- وكنا 

اكوانبانمفاءٍة موانعهم ونمتن الدبابات الربة نمو متابعة تهليع نمرانما 
باعمالهم.الألغام واضعي 

.ّإجومالقيام م وكره هجومهم انتظار ; جدا واضحة الأن الخهلة كانت 
؛ءنا.رنالهريثن تركنا كلما اذ رأيي، ل، نعكس ان بجب حملة وْي مضاد. 
عرتفضلا لاحقا. خطوطهم اختراق اكر يكلمنا دفاعهم ويدصون قوامم 

هضبةس الوريون صد الشمال ففي ضدنا. يعمل خصوصا، الوقح،، ان 
القواتمن متهر لضغهل واخضعوا ( اكتوبر ) الأول تشرين ٩ ل الحولان 

السوريونكان السورية. الأراضي ل نقدمها تتابع كان التي الامحراتيلية 
بلغواالصريآن لكن وخروا. حفل لعبة عل راهنوا ان بعد شديد يق ضل 

للتوعايسب اي عندهم يكن لر ولذلك اهدافهم. اهم مينا، حببة عل 
لدلكوريآب. العل الامرانيل الضنمل س ليخففوا الأ — ميناء ل اكر 

حدا.بب د تقبل مز المار لاطلاق ونف علينا يفرض ان اخشى كنت 

امتعادة: واحدة نتيجة ال الأ نظري ؤ، تودي لن العمليات هذه 'م 
اينجدتلذلك الأنء بل ذلك او اليوم هذا j، ليس والهجوم. البادرة زمام 
وتفكيكالحال ل الممريتن مهابهمة عل يقوم فوري عمل ال ايالتن بكل 

ممك^الأمر ان منمعا كت الماة. وبلوغ طردهم وعل جرهم، رووس 
أحدمن ما ولكن للممعارلئّ. حد لوضع الضرورية القوات غللئ، راننا نماما 



يزالونلا الأركان بان الأنطاع بمطي كان بارلف فحابمر إلملث. للاصإع متعد 
حربمٍناريو محليا اعنس ان، اظن وكنت ايب. تل عل محجوما بجشون 
اسرائيلان اشعر وكنت الثقة. ال يفتقرون الخ؛س ناده كان حسإ  ١٩٦٧

وكذلكصاغة، اذ1 ل يدير الذي الرنة العال الوحي الضابط عو -ال 
ادرا؛الأ الامحر هذا ال الوصول امتطٍع اكن لر لكم يواز. مرتب 
الأركانل تال نفوذ ان كا ل. تحوي الامحرة الكلمة تكن لر حال كل وعل 

اليك،يا اسمع ر : له قلت ( اكتوبر ) الأول تشرين  ١٣ل حاسما. يكن لر 
القرانمءن كرة قطعة نقضم ان يوم كل نستهلع كا تفهم. ان بحب 

بمرضحتى نمم ونت بمضي ولن صانع• يوم هو يمر يوم وكل المصرية••• 
لهيوسف ما وهذا الفخ، ل عاإق^ن نا انففنجد النار اطلاق وقف علينا 
٠٠! سلا 

الأولتثرين  ١٢ز سنة بمد الأ الأحا-اث واتع ععرنة ل يتنمءئ لر 
انبمد النار لاطلاق بونف اليعازار داني الأركان فالي ارصى ( كم;ر ا )

ثريةهي الخوي، الملاح حمرصا انحاربة، الامراتيلية القوات ان حأكم 
الرحالةظك j المعارك ايقاف ان امحر كجر لم الحرجة. الحالة ِث جدا 

المفاوضاتطاولة عل صحف موقف ل المتحدة والولايات امراثيل سيقع 
اطلاقوقف طلب الامراتبلية الحكومة نرفض بان طالب لذلك اللاحقة. 

الوزراءمجلس اجكاع ائناء ول ُواسه. نمن الاسراتتل للجيش ليتاح النار 
لأناطلأنا سبب قلا للنار بوقف يوصي البمازار كان اذا انه دايان اعذن 

المإدوغم الخاطى التمويم مجح اح؛را الحكومة. ترارا ل ضم كيبمدنحل 
نومته•يمل جعله ول عميقة بلبلة ن، الوزراء مجلس اغراق ل لأليعازار 

والحاديةالرابمة المدرعتان، فرثثاما وطقت العرض رفضوا الصّريين ان ب. 
كر.هجوم ل صيناء ل والانتثار القناة باجياز امحرا رالعنرون، 

والثلثالسادسة الساعة إ، اكتوبر ر الأول تثرين  ١٤ل الأحد يوم 
خطوطنا-عل جرها رووس امام المتمركزة المصرية القوان هجمتؤ صباحا، 



ووجوعيمللقناة انحاذي الرز السهل j اضريون تقدم ا-دآة سف كل وي 
الهجومذللث ان بمد ما ل عالمنا وهد مواسنا. وراء من الصاعدة الشمس ال 
النعال.ل مم الأمراثز الهلوق فلث اجل من الوريثن من بطلب نز 

موماتة ٦٢ت— و  ٥٥ت_ مجعفلمها دبابة، الق قرابة الهل اجتاح 
منميلا يشاهد انه *خمادية امجام مركزه مجن رمق امنون واعتقيه الصنع. 
الصحراء.يغمر الفولاذ 

مواقعتحت القناة سهل كان اليوم ذللث عصر من الأول لساعات ال 
وع—r.^وخمي مئة ال مئة : الفولاذية بالحمم مرقشا إرز وحام رئف امنون 
هاتجد أو كالمشاعل تلتهب كانت الدرعة والعشرين الحائية الفرية من دبابة 

كانتاتحزرة من نحت الم وتللث الصحراء. ل النافقة كالمام ارصا معلروحة 
وانصرنعثرة. المادّة الشاة فرقة دفاع موانع ال عمة منالقهقرى تعود 

حابمم.لواء من وواحدة امنون لواء من ثلاث ; دبابات ارع عل حاترنا 

القرفةادان نوات اوقفن حيت الشمال ق امجامنا ه نفالمناريو تكرر 
الحشهجومات ماغن كالمان صد حث الحنوب ول والعشرين، الثالثة الوللة 

وعشرمامحان قرابة كان نيء كل انض وعندما عتلا. ممر نحو المندفع الثالث 
ذللشكان التارعء ل دبابات معارك اكبر ل حطمت فد مصرية دبابات 

منواكم سليمة. تزال لا كانت العدو الحمور رووس لكن مينا، نصرا 
؛المدفعيةثقيلا تحهيزا انجهرة الشاة دفاعات حلف منتشرة تزال لا دبابة الة مع

للدروع.المضادة والأّيحة 

موسرجعة غم ار ولى بالمرمحن حلت التي النكراء الهزبة هده بمد 
الأوانحان انه الأركان هيئة فقررت الحش، قادة عنا الدفاعي التكتيلث 
حهلتيحالا فحرضت القناة. نعبر ان سها نفالل؛الة ق لنا وسمحوا للتقدم؛ 

تحترقان فرقي عل ك١ن عالها• وافقوا الدمح، الأرك١ن والصبامحل بارليض عل 
الدفرصوارمقابل عور نقعلة وتئن القناة حتى را وتعد المصرية الحهلوط 

ناالاستكشاف كتيية دنحلته الذي اتحدي المكان ل الشرفية، الضفة عل 



انم\ت داز لواء مفللم عل وكان اكريثن. من خاليا ووجدنه ايام ث
اليم.ءلربمءا ل عي التي ايفوحه الطامحلية بموارم الغرمحة الضفة عل يرموا 
حامدبابات لواء عله بمر المفتين بثن جر ينشا اكطاع يحتلوا ان وبمد 
ليوضعامطوانات عل الركب الكم بالجر الكان ال ميول كذلك إرز• 

 jله.الس لمكان ا

الأولتشرين — ١ ٥ — ١ ٤ لل j العملة محذه ؤ نحري ان وبحب 
الوصولبتامثن مهمتي 'ففي محله j الأول الجر يوضع وعندما (. كتوبر ا) 

تقدمحيث الحرية الأرض ال اشاة ادان زثه وتعر عنه. والدثاع المن ال 
السويس.مدينة حتى الكبرى المرة ليمرة الغربية الضفة محلول عل جنوبا 

صباحاالسادسة ١لاعة عند دعوت ، اكنوبر ر الأول تشرين  ١٠ل
ودالوحلوييا وحام امئون ك١ن فيما و.لكن تاما• ل لاجماع مّةتي صبامحل 
مركزنوق نحلق ممريق ُهلاردان عدة كانت يتجمعون، ئالآنمّون مات 

العدولطاترات اندم لا وحتى حوله• رخاشاما ومطلتة بقنابلها ملقية القيادة 
الأنحتمع يلم الخهلر زوال اطرت ( الفرية محنيامحل كل ) كهن-ا كينا هديا 

تقولالينا ابلغن التي العلومات وكانت العركة. حملة لعرض ماعة بعد 
عليبره> ما مقترحة، تزال لا والثالث الثال الجئثن بثن ٠ الثغرة • إن 
النعرة،دذْ محال ل وجودنا. الأن حتى يكتشفوا ل؛ اكرض ان يدو ما 

عامالدى الأعمال اثاء j انشا'نما كن الغرب ال الشرق من >يقان 
بعنفةتاما تمل — الشيفرة بلغة ٠ اكاي؛س ر اسميناعا — احداهما ، ١٩٧•

الثانيةممتد القناة مرق كيلومترات ثمانية يعد وعل الك؛ر,تم،• الرم الحءّة 
 — I حميماانثنت وند •ن٦ا، الشمال وال اكايبش موازاة ق — ٠ محلرمحلور

ض.سياتة يراية يزن نولاذي جسر وهو القناة، ال الأنابيب جر لقعلر 
ايارل اعددته كنت والدي يحيران اخامحل الفناء يوق العلريق *نْ وتنتص 

القناة.عبور اثتاء ق نحمع كمكان آ ايو جم) 
انوعلينا القناة. نحو ميرنا تحددان وطرطور، مش ١٤٦الطريقان، هاتان 



عورنحهيزات كل ال اهافة يمرضن، جنوبا الرمال منطقة وعر عرهما 
الخيشانبدن انحمية غر ا الثغرة ٠ منهلقة توجد اك١فش من الخنوب وال القناة. 

الشمالالعلرف محا ولكن ناورة. للوامحما عامنا بمْلينا الذي الأمر اكرممن، 
الثالالخيش انامه الذي الخر رأس محيط حول تلف ءلرٌلور كانت للثغرة 
جيدا.محميا جرارما وكان 

مرلمدة_، t ميسوري ا _ محصنة كرة قاعدة المصريون اقام هناك 
اخباريمركز وص ٠' الصينية المزرعة ٠ بدفاعات الغرش، الجنويا ْلاعها نل 

الصينية،المزرعة هذه كا;ت يابانية. بتجهيرات نوات حمعدة قبل بتي زراعي 
الطريقووصلة طرطور تقطع تماما، الخالة رما ونوات انجارها بتثبيكات 

القناة.صفة محاذاة ل الجنوب ال النسال من الممتدة ولكسيكون طرطور ب\ن 
ارصزالحفريات، من التجمع،، التراب واكوام العميقة الري انية حولت وند 

للدباباتالممالة والايحة للمرثاشان يتيح ط؛م يقاض ُركز ال الزّرءة 
المصريونطور الامرانيل الخيش بطالة اثناء ول القطاع. كل عل تسيطر ان 

القاتلة.الار حطرط من محكمة شبكة منما ليجعلوا التراب ومراتر الري انية 
المدرعاتوفرنة عشرة السائمة المشاة فرقة انحصنة المنعلقة هذه بجرص وك١ن 

(اكتوبر ر Jشريت ١ ٤ يوم عانته محا عانت الم تلك — والعثرون الحادية 
قواتنا. Jbعل 

وحوضمجا، ننطلق ان علينا الفرقة لضباط نرحما التي الخئلة بموجب 
ميسوريربيب طوبيا دبابات لواء نياجم الليل• اثناء ن، ية الرتبالمعركة 

هذالك* المصريون. يتتفلمره الذي الجموي الهجوم يشبه  ١٠ؤ الشرق مجن 
الوقتل وقواتمم• اشاههم وجذب الصريئن لإلهاء الرافع ن، صيكون الهجوم 
فيلحاالغري الجنوب نحو معقوف ختل ل رتق امنون لواء يتقا*م نمها 

المصريةالقاعدة لهاجم محالا يلتف م الصرينز مليثخن ؛ى الحرة القحة 
;مهمات ثلاث بجقق ان الرحلة، هذه ل اللواء، عل ومبمكون الحلف. محن 

واكاضطرطور وفتح الشمال، ال الممريتن دفع الإنزال، مكان ؤ، الفناء خماية 



١المصرية القوات مهابهمة اي _ الشرق ال الخرب س الخلف.س  ٦٠٠
القواربمع الفاء نحر مات دانؤ مظلم لواء يقدم الطريقان نتحرر ان وبعد 

اكج~-يرال الهندسة ثوان تعد حتى الحر رأس يقام ان وما اشاة. وبحتاز 
كمتين.اض 

حطوطهال وتذكر الواحدة الفرقة صعيد عل معقده الخلية هده كانت 
كر الأمام من ليلا ماجم ان نواتنا عل وكان عجيلمة. ش ممعركة الك؛رى 
ولكسالمرية. الخطوط عق كل ول واحد آن ل الخناح وعل الخلف 

معيدعل وواضحة سهلة ان المهك١نc محلها ل الخطة تعقيد رغم عل 
رأب٦مالضجاط محاك عندما بعد، ما ل حدا. ناصية لكنما بيهلة __ الألوية 

القيامامكانية ل يثكوا إ لكنمم حنونية، لهم بدت الهمة بان احابوا نيا، 
ِن•وجه ل عب 

تاعدنماتغادر الحور عناصر كان0 حعلته عل يعل صابعتل كل كان غيما 
الأسطواناتحر جمع الأمامية. الخطوط انحاه ل للجمة الخلفية لخطوط ال 

زمارز، حابمم لواء من د.بابة عثرة ن، ملتقطره خمادية حلف الك؛ر 
تستطيعلا ا١م١فلة لأن آن ل وصعبة وناصية الموت حتى مضجرة عمطلية 

كانتمهمّا الأرض تضاريس عل ب، التغلولا مستقثم حهل ل إلا التحرك 
المهمات،مءن النوع هذا عل حميما درب قد السابع اللواء وكان بسيطة. 

طوافات. احرى نحهيزات وهناك السورية. الحمة عل آنذاك بحارب كان لكنه 
الضخمةالر عرقالة ل محجوزة ك١نت __ قْلعها لتجمع خصيصا مصنمة 

متنقلوالتي للنفخ، القابلة القراربأ وحتى وناصا. بالونا ب؛ان الطريق تسد الم 
وصلتند ءن ب القناة، عبور من الأول الموحة ل مجان ت.افي مظلتي 

التجمع.مكان ال 
تين،— اكتوبر  ١٥— اليوم هذا ظهر بعد الواحدة الّاءة حوال 

انحازيوم ال حاجة ز نحن عل الي تالخنرب منهلقة اركان من مكالمة 
اعيكنت واذ نفسها. الليلة ل لكمل حنا جاعزون اننا ام للهجوم لنستعد 

٤٠٧



الحوروصع امتطاعم س •ضما اكن لر كهذه نملة الكبير اكفلمي النشد 
الضفةل حر رأس تامثن صمان اسهلح كنت القابل، ل انحددة. لمهل ال 

المفاحاة.عامل من لاصتميد 'مء، كل رغم عل ارع، ان زرت لذا القابلة؛ 
همانفعل يطرحرا ان يلثوا لن الذءن المرينز ريبة يونط ند نمهل فكل 
محدودةالأوار بمش ثقم كانت ذلك، ال اصافة عندنا. حار هر عما امئلة 

نحريالامرر دع بل تحرك لا # هو شعارها ان يبدو الم الأيام هذه ؤ، 
ولكنالقناة. بعبور لنا يمح والذ.ات، اللحظة هذ.ه ول فاليوم، ١ ،( عتما ال 

السيناريو.يتمر قد غدا 

وناصا.بارزا بين السير دوُن ان العامة الجوب قيادة من طالت اُم غتر 
التيالقوارب وكيلك الضيقة، الهلريق هذه عل ير نادان زنة  ١٢ك١ث 
الهلرناتعل تسيطر كاث العارمة الغرصى لكن القناة. لعور انتفلرها كنن، 

ممرحبالر ويسهل ميدانيا ارصم ليتفلم العامة للقيادة ممثل هناك يك1ن ر لث 
الليلة،هده القناة عور فيه يمترض يكن ب مثلا فادان الأصليات. نظام 

اتقاحانبا القوارب اوثقن ; بمدق لا اِ حدث ذلك ومع أ انا بعكي 
زوارقهمتركن، وقد وصلوا؛ قد الظاليون يكن نر ذللئ،، عن فضلا بعد. ا حمل 

ايلاحقةالوجة ل التقدم عن عاجزة الصحراء، من ما مكان ل للنفخ، القابلة 
مطلقة.ثقة مم اتق كن لكنني وع. كل من والسيارات العربات ِن 

الخمسينات،مند إاJ٠فلليين ]\ aj\Joياي كان ر مجان داني، جندا اعرف وكت 
رحالهواعرف إ عجيلة اي ل المرية المدفعية ضد الهجوم ناد اان.ي وهر 
علللوصول ارصيلة صيجدون ورجاله انه م اعل وكنت، منة. عثرين محتد 

الجوبنيادة تفعله كاث ما افهم اكن نر قلقي؛ بجف نر ذللث، ومع ارنتط. 
؟.الهاحمن؛ن الفرض بين التنسيق نوش ب لاذ١ : العامة 

النقلة.العامة مع؛يائي الطريق ز صرت الفلهر بعد من متاحر ونت 3، 
وخلالالتوراة، ل الشهور الحصاد، بعيد اليوم ذلل-؛، ن، تحتفل البلاد ث ك؛ 

ممنينر بما والنية المرنحلة ؛لأكواخ عئران امام مررنا الجمة نحو ُوجها 
٨•؛



الوصم.بإر وترين الأشجار اغمان من مليئا الخماد اكواخ منع وماثل. 
البناءمادة تشكل القعب وصلأل الذتمرة صناديق كانت ميناء ل ولكلإن 

النحيفة.الصحراء العال من ثطعت عزيلة ياغمان وغيتح زينت وند الرمية، 

النروب.عند ااكبرىا الرة الحيرة نرب أكامش، العلريق جنوب ال وصلنا 
العاليةالبيض الكثبان امتراد عل يتقدم امنون لواء مراقبتي نقطة مجن شاهدت 
الطهارة.بانطباع وتوحي اخاذ خمال ذات الصحراء كانت بماري. ال المنتمية 

jمكان انغلق هي الصحراء إن قال من م اتحرب اورس ان اظن 
كلض ان الابمض بالرمل الأمر وينتم نوله- ل، حق عل اتحال(—وم 

رناكان الفللمة ال مريعا الماثل الغسق صوء ول الوقت. مرور مع ثيء 
لتعودآخر ال ونت من نحض ال،إوجة. التلال امتداد عل يتعرج الدبابات 

الأولالرم مذ ب بجار اضون 'لكن مثل. >اتم ص كاب اصّر، ال 
عبورعل لمواتنا رد اول عد فادحة انر .نيمجنت التي هي وفواته للحرب. 
الرابعالدبابات لواء — ء؛ناا الوحاّة هذه عل ك١ن والأن القناة. الصرلأن 

للعبور.فحصر الفتاة صفة تنغلق ان — عشر 

ابيو يدعى شاب صابط يقودها امتعللاع وحدة عشر الرابع اللواء بق ت
علويتع؛.ن دروسه. يتابع كان حث المتحدة الولايات من امنيعي بروم 

فاتحاوالشرق، الشّمال اتحاه ل ويتقدم المهر١^، مؤخرة وراء يندفع ان اللواء 
الخرافاتوامام الهتاطة وزوارقهم المظلثتن لواء امام وطرٌلور ا'لكفيش الهلربمآن 

الفاء.من الترابية الواتر متزيل التي والحفاران 

١الساعة عل  شيئاجح ينا بكامله المعركة مجيدان اشاهد كنت اء جمبعة  ١١
وخلفيّ الافظار توتر هجرمجه وصوصاء طويا نيران تلض الشرتم، ل فنيئا؟ 

حتىطويل وقت بمض لر و الشمال. j؛، ثير١جم الدائرية حركته امنرن ينس 
وخلفداكنة. كانباح مجان دال مغلليو ا'لكذس الطريق طول عل اُاٌي، */ 

قافلةخففت فجاة الحركة. الثقيلة الحماران ون^عتاا الطوافات مرن دال 
نزلتاحدها. ^٠١ التي الوجهة حول مترددة تقدمها، والسيارات الاليات 



آذاكونشا اكاء. ال الفاعلة لأرشد الأخرى دفي ١Jعربات مع الطريق ال 
دنتةالحظ، لحن تكن، ب  ١٢^؛الصنة، المررعة مصدرها مدنعة ثدائف 
الفاعلة.تقدم تمنع بجث كشفة ولا الحفل لحن 

بلكسيكونمحنرمحلور ملتقى حول القطاع كل بجول ■ي\ اللحظة لك تل 
وحشيةمعركة نشوب مميننا ال شاهدنا الفناء ندخل ان ونل هانلة. جمرة ال 

بضعبعد وعل الهلريق. نهلع انحاولة المصرية والقوات الاستطلاع وحدة بتن 
العامةالقيادة عربات فما وبجترؤ، تنفجر العربات ك١نت الاعدار من مئات 

اندون ومن صوب. كل من المنفجرة للقدائف المصة العوامات امام غر 
انبند نعرف نكن ب الفناء. ل الحماية مواتر خلف دخلنا احد يلاحظا 

صاغرصوارتب جراء من نائحة بجائر منت ثد كانت الاستطلاع وحدة 
للدبابات.المضادة والأسلحة 

تصعدالفللي؛'ن طليعة كانت التال الثوم صباح من الواحدة الساعة ثرابة 
ايطاعوحدوا الثانية اكفة عل صاروا ولما القناة. وتعم ال،طاطية القوارب ال 

بالراديونقّلوا حسرهم اثاموا ان وبعد محفاجاة. امما ففوحئوا تقريبا، خاويا 
(.(اضّتآيةءمهّمة راكا؛ولكوا( اا: الشيفرةكلمة 

الشمالبجو تقدمه يتابع رشف امنون دبابات رتل كان الأثناء لللم، تل 
وماعشرة. اكادسة المرية * jjiiiالاداري المركز وراء ه نفوحد عندما 

خضموق الأنفجارات. آلاف اكطاغ اضاء حتى مونعهم يعون رحالنا كاد 
فيماالهرب، بجاولون الممريون والعربات الحنود كان الرهيِح التلاحم هدا 

الأّراتيلية.المدرعات ظلال الكثيفة تراما تغطي والرشاثان والمدفعية الدبابات 
مدى}١ \ الباتون دباباته اداءات يروي الهادى امجنون صوت بالراديو وسمعنا 
مباشرةصربة صربنا موانعهم... تلامس تكاد مدافعنا مترا..ّ اربعون الرماية 

كيلومتراتثمانية بجارب، وهو امجنون، اجتاز وهكدا ه. ليان، العالفرقة مركز ؤ، 
كيلومترات.اربعة عرضه بممشى يكتفي بان تقضي تعليمّاتتا بييا الشمال، بجو 

ثواء.وحنع ائفتمرة الطرؤر بعض عر ببطّء عءؤ_، انالثديي الخغهل. بجت لكنه 





محطة،مصرية دبابة وخمرن مئة انمحراء رمال يوق حولها وتعر دباباتا، 
دباباتوهناك وما المكوية, والثاحنات والخبمات الدرعة العوبات ومنان 

وفدمعدودة، امجتار بعد عل الأحرى الواحدة حطمت، ومصرية امراتلة 
ماكلهاوؤ، الدبابات وحول، لوجه• وجها محتما صراع ل اناصا التحمتا 

اكرلأنالخنود اجساد شاهدت دنوت ،إذ طواقمها.,. جثثج انحطمة 
ايياكا,،س صوية نمزوا ت الوت نل الاخم وصعها j محتلطة والأّراتلن 

انابدا لمال يستطع ولن فتلوا. ومحوية نحترق، ومي انخغة الفولاذية 
الليلةهد0 وفي، • حدث ما يه.ور ان ر،ام ولا اك.هد، هن.ا هرلi يصلف 
حائروكث آحرون• مئات وجرح رجالنا من ثلاثمائة فرابة سقط نمها 

ايفا,فداحة اكتر الصريثن 

الديالمكان محاو اللوحة هده عل مباو لا فجر طلع الهار ألث ذق 
نوعمن احاذة، احرى صورة اعشا لفتت، تقريا ذاما اللحظة وj( ب. ءن 

نفىمجا لأي بعد هدمنج فا-4.رازات القناة. جوار  ijالمرة هنْ ولكءن آخر، 
انظارنااعام ممتد مصر ها والأن الشاة. صود_، الفاء فاتحة ترابية، مواتر من 

انحدثةالفتحق امام كا الماء. حط مءن متر مثني يعد عل ا٠و١قف^ن نحن مياشرة 
ناحلةصّحراء صفتنا ل افرة، ۶١١والنباتات بالأشجار ماحوذين المواتر، ؤؤ 

انتائ بدا .. محضوصرة.اتأن ربمحل اشجار جهنم وم.، ولجار• ورُادا 
الفردوس.نشاهد 

وم•ءانمات، دال بقيادة الظفن لواء 'م عين نفها الليلة تللن، في 
علمنقولة إرز، لخايممر تابعة دبابة رعشرون وثمان مدرعة عربان لحقته ما 

الوحلواتتحصد ومي غربا اندفعن، حام مدرعان شطملنؤ ومنذ اطواف 
توحدان حظها سوء شاء التي الو.اع وتقٌر المفاجاة صعفتيا التي المصرية 

هدمق نبمص، ا:أا المهاخمة الوحدة اعانمنا التاسعة الماجة وعند طريقها. في 
الخويةالمقللة واسع نطاق عل ممزقة جو، — ارض صوارع منصات خمر 

عمدتوقد طياراتنا. هجمات ٍند المنهلقة هده الأن حتى حمن، التي ايصرية 
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,المرين القوات محن ومطومن •م3لوء\ن كا للجوب العامة المائة لتصور 

نادةإذ نفي ق ُانلأ الوضع نومت صباحا. الناصعة الساعة 'ءاث 
انتامرت لفد الأرض. عل بجرى بما علم الق عندها ليس العامة الحنوب 

ابات.العبجري كتف لتناهي احد ن يا ولر القناة عل ونحن ماعق عشرة 
رم ب •ن محا ولكن تلل.؛.، ي اهداغا *م ؛بلغ لر انما صحيح 
لصالحا.يعمل المفاحاة عمر يزال لا ؛ العكس عل القناة. عور ايقاف 
نمونعكنا مما اكم حملنا ولقد منا<. للأصفادة الوحيدة اللحنلة ك١ث وتلك 

كانتحائم دبابات ان بل حر رأس بانشاء نكتف، ل؛ الثانمة. لضفة ال 
مشغلامات ياي وكان الياء. نناة غري كيلومترا ونلاثتن نمق بعد عل تعمل 

المضادةالدافع بطاريات هدمنا ونل الشمال ن، الصوارح امحللاهط قراعي بتنطيف، 
وعلالفاء عل يهلر نكا الماة نرق ول ١لمءلاع. ذلك ل للطيارات 

وتوضعتلحم انحركات ذات الأطواق ك١ث الفاء وق وجتوما؛ الفاة محال 
حرية■بكل لماء ال 

مل الفاة عل حر لأنثا، نمفلرف كا التي العائمة لوحدات ام 
فرنيض ما مكان ق الهائلة، السير عرقلة ل حشرن لقد بعد. وصلت ند 

Uم تفعاب كان ا،وحرة ق العامة قيادق ان اعلم كنت ادانء وزنة 
كاملعلم عل وكنن، امامها. العلريق وفح لتخليصها بشريا ممكن هر 

انك انكو وكنت الأولويات. حول ورجال ادان رجال بآن بالصراعات 
وَكاوالعرقلة. للفوضى نحبا السير تظ،إ احدا تكلف، لر العامة الجنوب قبالة 

يةالرتيالطريق لكن كيلومترات. اربعة التع المعر *ّين لتا نمارع ُمّال لا 
ضبين تهنالها العد، فدانف تكن وإن الستر اعام مفتوحة ك١ث اك١فبيئ 
كاوءبر'ُا والتجهترات، الرجال من متواصلة مجوجان عنيا تنفل وآخر، 

تزاللا طرطور ط,ّيرح كانت القابل ق الجرحى. مئات الوقت ذلك ل تحل 
ننجحلر الليل طوال نمابعت التي الدموية العارلث. رغم عل لأنا مالكي غتر 
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كانتللجب^ العامت المائة ي خالفنا ولك|ن الأرض. عل الوضع كان ذاك 
تطلقالراديو اجهزه كان الصاح نره فطوال آحر. بمطار ئرى الأمور 

بجانهمياخذ الهلع ك١ن ٠ ! مطونون انم إ معزولون انم ا ; عورة منداءات 
افغتر الوقوع• وشيك ُظرهم' ل تآل-بم، سل-و الذي الحر رأس حول 
العيانارك وند معزول. ;١^، قط شعرت وما المدان وط ل كن 

اخلأءل وتجن وحهترا. ال والدبابات والقوات والوفود والتجهيزات 
غضانلهامن لكن حديثا اوتومترادا تكن ل؛ اكامش ان صحيح ■محاي١ 

مفتوحة.كان اتيا 

 jندضدون ثس اشطاع بلا نمل الانرال اطواف كان دلك ثتاء ا
كانتاشاة، عبور اتاع بالا ا.طمتإا التي اإتعد_ات رغم فعل ك١ن. اي 

وذحثرةموونة ال حاجة ل الأحرى الضفة عل الموجودة والدبابات القوان 
الأطواقتابعن لذلك احلاوهم. علمن وقتل جرحى هناك محيي وكان رنحدة. 
حالةل المصريون ثكان التعليمات. رغم عل القناة صفتي ب؛ن ومحئها ذهابما 
الأول،محاصرنا محور عل ماعات تمال مرور بعد الأن، امم حتى صدمحة 

يحاولواولم الجسر رأس يهاجموا لم لهم• يحمل ما بعل■ وعوا فل يكونوا لم 
نطلزوهي حرية بكل تقدمها تتاع كاث التي ارِز حائم دبابات ايقاف 

مجنبوها.لها يدو مجا كل عل النار 

:قرر اذ علينا ثك١ن المعركة. ص الحاسمة المربجة ال الأن وصلنا اقد 
افبارلف او غوس ن، يا ان انتظرت ومحتا لا؟ أو القناة محور تنمر ن

لاحظهثى، اول لكان احدهما جاء لو الوضع. عل بنفسما ليطلعا النماء 
ضعرضه قاب وان حتى المن، وان طإض؛ ولا معزولتن لا ش لر اظ 

ميعنو ال ذإلئs بعل■ لاقتنع و حاجاتنا. يلم ممر حقا هو كيلومترات، اربعة 
الرفتز ءلم٠ا واحدة قرفة ما قوم ان من اصعب مهمة هو الممر هذا 

كيلومتراتبعد عل ولكن الغربية. الضفة ل الجر رأى ندعم ان نقّه 
اناكنت لو تنتظر. — ادان فرتة — نماما مليمة فرقة هناك حلفنا، عدة 



(غرق لا ادان، لرقة او فرص ) اكرتثن احدى لأمرت للجمة الاعل اكاند 
علالتانّة باكرقة احممفلت ولكنتا الغرية. الضمة وثعهد الأناة نحتاز ان 

حاملواء وضع لا نى كالأناة ادان عبر ولو المر• كوصح الشرقية الضفة 
عنزنن انا كنت ولو امرز- نحت الريته احد ووضع قيادته تحت ومظلييه 

الويتى.احد امرته تحت وافت ادان الوية مجن مرتاحا لواء أحدت لكنت 
وغوذنربارلف عل كان ذلك اجل من ولكن للتصرف. عديدة طرق ثمة ك١ن 

واءط١لالمإحرة ز اكاء او _ _ا نقمه ١١ويمررا المعركة ميدان ال بجضرا ان 
يشر.لر الأمكانيتث'ن هاز س ايا الضرورية. العمل حرية 

قكنا اننا الخجر منن؟ يصرحان ّيما الارار هذا حدا يا ان مءن بدلا 
لطرحالمائة مركز ال اذهب ان عل فغلتع بشكل نددا ولخد مميت؛ خهلر 

آنداكنحوصها كا الم ايركة ان احجبا لكم البت. بساط عل الما'لة 
م■افله دقيقة، ولو المعارك، قهناع بمغادرة ل مح تلا بجيث قامية كان 
;مرارا وكررن والمائية. اثمالياتية بالأساب ناهيك المعنويان، نغلر وجهة 

إلل.تمع يأن يرد لر أحدأ ولكن ٠. باعيتكا الوضع وشاهدا ما ال تعاليا 
لادان،اكابعة الأول الدبابات كتجة الفاء ل وصلت ١^، لك -ل 
اوقفن.قل الخملية ان بعد علموا قد رحالها يكن ولر للعبور. حاهزة وهي 

؛الخربانيعح المكان وكان التائبة. واتر الفتحة امام واقفا كن اقربوا عندما 
وبينحام. البتنظم منثغلتن كانوا ضباطي نصف ان حم الأنواع كل من 

جندىمنه واطل الدبابات احدى برج نح الكتيبة قائل محع اتباحث كنن، 
طويلاوالأرز الأب تعانق عندي. الاتصال صابط كرمل، هلال ابن هو شاب 

لاحففالشمال ال الكتيبة ارل ان قبل الكلمات بعض تبادل لهما ونمى 
امنون.عن الضغط قليلا 

هلالابن وان بعنق، ابتلين، ادان كيبة ان تمول رالة تلقيت، اعة بعل 
حدت.ما لترى المكان ال فورا يتوجه ان لهلال قلن، جرح' ُد كربل 

الخمودل جرح ت حرجة ابنه حالة ك١ذتح عاد. حم الرقن، به يعلل لر 



آحرين•جرحى مع فورا اخل وقد رجله• نحريك عن عاجزا وكان المغري 
اندون س عمله ال وعاد عربمه ال صعد مرير0 هلال انى ان وبعد 
لزيارةاجازة يوس او يوم احد عل حرصته التالية الأيام ل يكلمة. بنس 

المارلث■•انماء بعد الأ يغادرها لر الم ا-بية ص الابمعاد رض لكنه وزوجه، ابمه 

؛١١٣م— طراز مجن ا،لدرعة عربما ل يساري ال هلال مكان كان 
رمشعور• ٌن يخابه بما الحمح اعلم وانا عتم طرف ُن ارانه كنت 

سلاحل ضابطا ك١ن مات ياي فابن ابمه، جرح اللي الوحيد يكن لر 
ابناءهمض-ثا آخرون آباء رهناك جرح• ايضا وهو امنون، لواء ل الدبابات 

حربشهدوا ند رجالنا بعض وكان اباءهم. يمدوا وابناء المعركة، يدان مز 
•جوارهم ال بحاربون ابتاوهم ك١ن قرن، ربع مرور بعد والنوم، الاستقلال. 

انلو ّخا — مويا ما بعدا الحرب هده عل تضفم اإفلاهر٥ هده وكانت 
حرب٠ مى نان يمكن الحرب هذه ان لشم وقالت ! تقصها كانت محي الما 

٠.والاباء الأباء 

الضروريةالرانل نملك نكن فلم القتل اما ابرحى. إحلأء عل نادرين كا 
نبلا،هويته اى التعرف بمب القتيل احلأء فقبل يانقنا. احلأنهم لعمالية 
بنمن بحدد ان احدهم عل كان حدا. صعبة مهمة ذاتيا حد ل وهذه 
مجنطرح؛نكانوا القتل ان ذلك ق رالاصعج، امراثيل، ومن ممري الشبان هؤلاء 
صعوباتناعن يالراديو القيادة اعلمتح الأحر. ذراعي ب\ن وواحدهم ارصا 
يكلفنر مثلما فعله، ينعتن ما ليفعل احد يات لر ولكن حاجاتنا. وع"' 
ادانتدوي الرتيبة اللازمة ميدانيا. الوصع لدرس انحيء عناء ه نفاحد 

 jوُطوق•••معزول، اننم، اللاقط هازي ج

البطرالهلع هدا كل ان القتال لحدة ظرل توقف اثناء ق لضاطي قلت.، 
كانتمناورة اثناء ق ّنة عشرين نيل حدمحن، تما ل ندكر اينوب قيادة عف 

ولواءدفاعي، موقع j، احتياطي لوا، ك١ن العامة. الشمال قبالة ِرا تفرم 
محيمحوياعئلمى يمحول. ّعاف بقيادة يياجم العامل الحيش من احر 
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وعندعاالدناع، مواثع خلف الطريق نمسلة وارمحل الانطلاق اشارة 
اياورهنيادة ال ارمحل نطت انسحابه طريق ان اليانعان القوات قائد لاحظ 
ا(؟ افعل ان ءرأ ماذا مطوق. انا )ا ت يل ما فحواها بالراديو رمالة العامة 

'؛اثنلربما مطوقا. تكون لا قد ٠ ; القيادة مركز مجن دايان مونمه فاجابه 
٠٠المطوقة هي 'ميمحوفي فصيلة 

فدن: الصحيح هو العكس بل ُهلنفون. انما قط اشعر لر حهتي من 
'ءن■همغا العكس• ولى مد.دهم وكا خلفهم كنا الصريثن. عزل من 

القيادة،مركز ل ممتازة المعنويات كان و ايضا. وبجسها الحقيقة طْ يعرف 
لحتى عليه يسيطران والود انحبة وك١نت والتفاؤل. اهدوء ال مميل والحو 

هلع.لا وخصوصا محه، حدوى لا نما توتر فلا صعوبة. الاكم اللحظات 
ميءاي من اكتر فخورا، كتت انمي المعارك انماء بعد لضباطي قلت ولقد 
حالانل صون، رفع وال لحظة، اكب ل الصراخ ال اصعلمراري بعدم آخر، 
مجطكن.ثقة وص مهجة كفاءة ص بحميعهم برهنوا فلفل حدا. نادرة 

الطليعةنوات ;ان الأرض عل الشخصي وحودكؤ ان اشعر كنن، ذللث، مع 
الستقبابق ون سيلبالعكرقن القادة ان هذ.ه ايامنا ق نقرأ قل صروريا. كان 

العملياتيةالمراكز ق ازرار عل وا يكبان الأ عبيم ليس اذ يضاء يلوزات 
ينحالواقع لكل المعركة. محييان من بعيدا •تقدمة، تكولوجيا عل القائعة 

الميداقالرضع ان بجين القوة ص هي الأن المعركة فران ; العكس لما 
ضفافعل العن بام شاهدت نالقلّ لحفلة. ل ءم_، عل راما  vJjLiفد 

وأعملكامله فرج وطرق دقيقة. من اقل ل تختفي دبابات مرية القناة 
مواقفؤ، بالأمر. العامة القيادة اعلأم لهم بمي ان قبل قلا وده جل 

الاول•خعلوطها ول بؤا الجمة 3، القاني حضور مكان بجل ئيء لا كهذه 
بالاصتخبارانلا ; العادية بالطرق تمله التي بالمعطيات الوثوق يستطيع لا فهو 
هيالمعلومات لأن لبى العسكرية. يالادارة ولا للعمليات العامة بالقيادة ولا 
وعددالنار فقوة النامية. اللحفلة ل ابدا تصل لا لأما بل صحيحة، ء؛ر 
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ممداسا الحاصلة اكسرات ي القصوى والسرءة ايركة الحاثضة المرق 
بكلبمب تنقل• ان ثل حى فد.كة الملومات نحمل التي العوامل بعض 

منالأحداث يتابع حتى العركة خضم ي موجودا القاثد يكون ان ماطة 
ما.تقع التي بما اللحْلة وق مصادرعا 

ثراراتانحاذ شضي ما ثرثة، اثود كنت : آخر ب ثمة ذلك ال 
الجوديكن لر طعا والجاه- الوت طياتإ ل تحل ما ءالا اوامر واعطاء 

انحاطر*م اناطرمم ان مم يمطرون او يهللون لأمرن الخاضعون والضاط 
بامانينعرون انبم دائما يمابم كان ثعورا لكن يكا؛دونأا. الم والجل 

تعلمانهيممل كنن ولس وجاهة مئاكلهءر ل مشاركا ينم، اكون عندما اكر 
^^١وقومها. ميدايا الجارية الأساث يفهم ان دون من بمد ما مكان من 

رنتنع تضمن٦ا، الم والاخعنار المعربات تكن مهما اوامّي، ان يعلمون 
اطلهمجا "م يفعلوا ان ممتعيين كانوا ولخلك ومباثرة. شخصية مجعرنة 

الأخعلاريمتكن مجهما منمم 

صاليوم المطالوبة العديدة المهمان صعوبات الظاهرة هده نحلل يئن 
ويصغياوامر بملي اذ آن 3، عليه ينعتن ثهو المعركة. ميدان ق اعل ثاني 
والتمرة.المعقدة المريكة، الأحداث حمع ق وبحهد المهمة الأتممال ثبكات ال 

مق موجود فالعدو الشاة. صفتي عل الأمور جرت الأقل عل هأكدا 
تطلقرثاثات ثلأُة محهزة عرباتنا من كل وكانت الجو. ل حتى مكان، 

خمىامقاط ق نححا العامة، القيادة صجاط نا، انفولجل انقطاع. بلا النار 
(بمنهم سماه  ٠If، الموز فناء )٠ الفناء ق موسا فمن مصرية. طائران 
طوالاحرق ب انم واعتقد الارّ منه اطلمق رشاش خلف غالبا وجدتم 

عشر.الخمسة الأيام هده خلال متما احرقن مجا بغدر قداتف سكرية العحيال 
احنثجنالعلنا اليدوية القنال يتفقد اعني مركبة ال صعدت كلما وكنت 

عندي.ارتكاما الأمر اصبح وفد اليأا• 
يرمان ( اكتوبر ) الأول تثرين من عشر السادس اصتطاعة ق ك١ن 
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المائقالحهد رغم عل اذ بحيث, ب هذا لكن أملحننا. انتصار بسهولة 
اليوموذالئ« بايديتا. مدعننا اوقف القانت الليل ل بذل والذي البمثم قدرة 

المفاجاةعنصر س الاصتمادة محن نيلا صدى. نيئ — عدة ايام ين بس 
لونعوا ا-ءم اخ؛را اكريون بمهم ان بد لا وك١ن ننتظر. ان علينا 

حامدبابات عل وثابت ثديي يضغط بدأوا لذلك. تعا استجابوا وقد الغح؛ 
محيهلال الالتجاء ال حام اضهلر فشيثا وشيتا للقناة، الغربية الضفة عل ارز 

الدفاعي.اسلين 

جسرنارأس تقوية من محعتا الشهر من عشر السائس مار كل طوال 
١ن٠كنيوتد حار، دبابة وقاء عل رقدت ١لايالة  iljjjل الغربية. الضفة عل 

عثرالسابع اليوم صيحة ل وباكرا ,طاق• لا فاصبح مزاجي وتعكر التعب 
القْلرت وقد ذانر باندفاع تعمل التي الاصاقبة الامحلواف صجيج اينظني 
بعددهاالامحلواف من الهلراز هاوا نفضل ت ما نوعا نادر مشهد و*و الغناء. 
انبعد ومعنا، ل غدا ولربما الحر. نحبر الأن وممعنا ل صار الكال 
الضفةال بسرعة قواتنا بارمحال روماننا بعض اخترا نقتعر ان عبيا، حملنا 

الفاجاة.بعمر الانتفاع فقدنا ولو حتى القناة، من الأحرى 

المهندمونحيث السواتر، ثغرة نحو الفناء، داخل ال ببطء الاحلواف ارملت 
عليناامال عيما اللحفلة ل عملهم. وتيرة ويسارعون حهودهم يضاعفون 

سٍرب ك١ن تقريا عيما الدقيقة ول المصرية. المدفعية قذاثف مجن وابل 
جممال المكان ملأ مهاجا عايه ويفض الفناء فوق بحلق الغر ٍلاأرات 
تعرسموالفولاذ، المار مجن الوابل هذا تحت خارحا جنودنا قلل وقد حقيقي. 

كيعد لر انه مجع __ الفناء ال احرى ارتال ودخلت القافلمة. رشاد إل 
صباطوقفز فيه. حشرن المي والشاحنان الدبابات مر مجعر الفناء ل مجتعر 

١عرباتيم مجن المثنقالة العامجلة القيادة >زؤ  وعماالمر. تامتن عل ة ع؛* ٧ 
وم— الما، ل ويضعوما الاثلواف بجمعون الذين الهندّين مع ء؛ر*م 
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٠عل تممجر الئذاثف فئات الفولاذ, من ينتطع لا وال نحت ذك  القطاع ٠۴
توصف.لا موصى يم الذي 

منصةفرب الخربات محاورات بمظ؟م الشغل امت زميل مع اتنانص كنت 
لتحيلبمس محمضة مجخ ٍتائرات رأبا فوق فجاة مجر ءناوُا الاؤلواف اطلاق 

زيميلي صرخ ممنة ضجة محرثة تتد الطائرات كانت وينا ا٠اJاف٠ا. 
رثاروراء وجلت المعد ال فمرت . ١١٣— م الخربة ال اصعد ال 

عادتوعدُا قابلها. لألماء الطا'رات ما عادت التي ب اللحظة j شل 
تككانوكانت صخة. نارية الخاب كانه برئه ١امعلاع انمجر الهجوم ال 

الركزةللطائران المضادة الدائر بطاريان .ع تتجاوب عشر ة الخعرثاشاتا 
المصرية.المنال انمجاران صري الضوصاء عده ينمص ولر المكان. حول 

داميرحمم ُزؤ المتخرجة اللموجة هذه ق ارى ان اصتهلخت ذللي ومع 
ناهدتهمحملا نظري ولفت الطبية. امحلة ال وينقلها الخرحى بجل من ثمة ان 
تحتمن الخارج اللون النيؤ الحداء حلال من ضمت، عنتي؛ رف طل 

انطباعاقل او نفميلأ الأ ذللث يكن لر الظلتتن• من مر ضتعله ان الخطاء، 
كانالحداء، هدا ان احزر لر اللحظة تلك ففي بعد. نما الأ اعه لر عابرا 

الخامة.التعئة يوم بما مر عندما لزيميل ليل اعطه الذي ذاك حذاي، 

المصريةالما-غمة وضاعفت ءل.دا اكر الأن الخدوة المهناردات اصبحت 
كآخر ركن j الخمس الخامة قتالنا صيارات بوضع امرن حدتما. من 

اعدهيالشاة، عل المئرعة القحة امام الأطواق عل يعمل زيفتل كان الخناء. 
علغضمم جام يصول المصريون كان الاحران؛ وماتماي مول، صديمي 

امحزتالفاء j لما طريقا نشق ان نحاول كها وما بالذات. المكان هذا 
وحلالجبيني. ل عيف بالر شعرت ااقإ.ائ،و. انفجارات جراء مجن عريننا 
ا.صدمحة صديقنا تلمي ٠ •' يقول احدمم وسمعت حول ينفر دما ناهدت لحظة 

الأّاص؛ءرض زجاج صدم رام ان ولهت حالا عني فحت لكني 
محه.خرج الذي الخرير الدم رغم عل سطحيا الحرج وكان 
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اياركانت الفناء, من واخرجها المائة عريات رعة بابعد ان علن كان 
الراديو.عل المسيطرة فقدان رثاك عل ريننا التوت ادوائياتن١ ان لدرجة كثيفة 
عينمااللحظة ق حث الدخول، منطقة حتى الربان بمقل ارن لدلك 
اشتعلتديابة ريما اطواف، عناصر مطر وص اخرمحا دبابات تتقدم كا'ت 

القذائفكانت اذا ! مهم امر مجن نحقئث ذلك رويم عند • النيران فما 
المسار.افقي مانرا نصفا المريات تلقى خارجه فص ٌدرارا الفناء فا تاةْل 
مئاتبضع يعد عل الرافع الطريفتن ملتقى لاراقب القرب منفلاري، اخدت 

؛الدباباتمضادا هجوما يطلقون المصرئن رويتي لدى وصعقت الأمتار، من 
تف؟ا,مخط ل صوبنا يتجهرن رامم بالساة، المدعومة 

تكران الدبابات هذ0 وسع ق كان الساعات. احرج من الماعة كانت 
المدرعةبالعربات تحصر آنذاك عندي المتوفرة القوان  ٠۴وك١ث خلفنا. الفناء 

المتجولةالعامة قيادنا فخاضت الفرقة. قيادة عربات —  ١١٣م الخمس 
بامنونبالهاتف اتصلت منطلق انا وفيما الْلريقين, التقاء نقعلة عند اذا المعركة 

الضادالمصري الهجوم يصد ان طوبيا، مع ه، نفالموم نا بحاول '^ان الدي 
يساعدأدان ك١ن فيما محتمعتن،  ٢١و  ١٦القرنان سمالما به تقوم الذي 

الخنوب.من آتيا يتقدم كان الذي العير الدرع ٢ ْ ال اللواء تصفيق عل 
الهلرؤ،,مغرق ال دبابات نحدة فورا يرمل ان منه طلت 

١١٣— م عربة يسارنا ال شاهدنا عندما مجستقثم خْل ل ثر نكنا 
سنوان.مند تا بانفوضعناها العام حقل ممينتا ال وكان تنفجر• ان قل تحترق 
الشكةال الوصول ) باللأسلكي اكلم كن اللمسة العربة من اقترابنا لدى 

اتابعان اصتهلع كت واقفا ن، كنانتي بما ولكن، امنون• ُع الخارجية( 
السائقوجهن، امنون مع اتكلم انا ففيما وعكدا العربة. مثر خمل جيدأ 

انواونك اللزوم من اكم انعهلفح انه رأيت واذ ٠ انجتن ال ١ • صارخا 
٠ا اليسار ال الائق، ابما المسار، ال ا : به صرخن، الألغام حقل يدخل 

اللاسلكيعل العا.لين أربكنه الصارخة اواري ان بمد ما ل علمت وقد 
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ظنوابالشبكة؛ عمملن كانوا حث الحنوب مائة ل وحتى الحمة طول عل 
والوزونةالهادنة اللهجة عل امحادوا الحرب يطوال ل. حدث حْليرأ أعرأ أن 

■َ)< مل، اصرخ يسممنمي هم وعا — وتعليمان، لأوامري 

 jوقدرناناتنا. نيران نطالق ونحن النترق ال وصيا دسمة مجن تل ا
واصتعادحبنا انذاك عند امنون. دبابات وصول حتى الصمود ق نححنا 
مندالأول استراحتنا تلك كانت الموي. تتممهم الخص العربات راكبو 

وكان__ زميل مع اتانش كنت عندما العدوة الهناردات علينا انقضت، ان 
اعة.ربع تبلغ تكاد الحقيقية الفترة ا نيذاك مند مرت محنة بان انطاع لدي 

الطريقين.ملتقى عند محوحودة دباباتنا تكن ب لماذا محتارا ازال لا كنت، 
كيف؟ دفاع اي دون من للتجرخ القابل الحوي المكان هذا تركنؤ نهل 

السامة؛، JUL،؛ز اعلمتم الحنوب قيادة ان نجاة وتذكرت ؟ ذلك امكن 
محوراتع الهجوم ان وبما طرطور. طرين؛ لفتح همجوما تْلاز، سوف ;اما 
اعيال وها الرماية. حقل عن دباباتنا بابعاد امرنا الغرب ال الشرمحا من 

الواقع،رز فثل. الهجوم ان نفسها، الليلة تلك j، بمفرنا، لر احدا ان الأن 
انحاممقلبين كنمة كلفن، : الحرب هذه ن، هولا الاكم العملية تللئ، كان 

كان؛ بميل؛ لا يكاد امر انه مصضحة. اي معونة دون من الصينية المزرعة 
انتحارية.عملية تكون تكاد مهمترّم لأن المرن ال ارمحالوا الرجال هولا، 
الماجونتحلم  ١٠وءنللأالمصري. الدفاعي الجهاز خنادق، ض عشرهم م ولقد 
اإهلريفين.ملتقى ال دباباتنا نعد لر ولذللئؤ ماك؛ حدث بما اعلامنا بمر ل احيرا 
الاستراتيجي.المكان ذلك عن غيابما ر يفما وهذا 

رومول زميل ان ة فجا ادركت، الأحداث شريهل امحتعيد كنّتؤ فيما 
عثرالأحد الحرب ايام طوال جانم ال الألمان ظل لقد عربتنا. ق يكونا 
تركاهماانما بذهول تذكرت م نفي. ٌءن جزءا اصبح قد وجود*ِا ثك١ن 
احدكان ان حول الذي اك، فثلءيد قلق المابني الفناء- جح؟م و،ا حلفنا 

زيفيلبان علم عل العربة ركاب من الكثيرون كان الواسر ن، شاهدهما. 
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 Jc)وايعازاروبارلف غوين صعد الاجتإع مائة ل ضيرة. "؛
اذاواصبعحت الدرعة, بعربته قرنته ال ادان وعاد واختمرا. حوامتيم ال 

ذللثومع يعجبه. لآ الاحياع ان واصحا بدا الذي دايان مرنيه مع وحيدا 
حرحقل دايان، مجوناف ناهالأل، مجن وهو زيفيؤي، ان اخ؛رته شيقا، يقل لي 

رأٌي•ل جرم عن والي الخاة. مد عل زال ما يكون ان ارجو وان، 
حال...كل عل از الأنالخادل س نوع 

الشاةال آخذْ ان مني طلب ا،لكان؛ !ن داي^ن نية j يكن ل؛ 
الضرورةعن نلدثني بدأ العربة ل مقعده اتحد ان وبعد الأخرى. الضغة ل ام 

مندنعل الأطواق ان يعلم كان الثانية. الضفة ال ثوان لارمال ا،للحة 
بعديعم لر ا احل وان بعد، جمع ند يكن ب الحر وان ساعة، ثلاث؛ن 

لأعوضاحتلما التي الأحرى الآل؛ات وبعض حام تءيابات باستثناء القناة 
تل نال مكاننا. ل نتعر لأننا طوره عن خارجا دايان كان حاثره. له 

.٠ ممينا ونتا خر محن القناة. باجتياز والبدء ممن ياي الأّور تفعيل ب مب٠ 
jباريف خط. حصون احد غناء j معه جدال ذاكرق ال عاد نجاة 

ءؤ-اُر ان الأ ؛، JOpما مونيه، ٠ : آنذاك له ثلت، لقد الأّتتزاذإ. حرب اثنا، 
تلاحقوراق~ا القناة عبرنا موية ونصف. اعة صجانبي ال دايان ظل هكذا 
مخصيااطلع ان بعد نرارا اتحد دايان ان واضحا وبدا الحر. رأس عمليات 

(اكتوبر ) الأول تثرين ١ ٧ ظهر بعد من والصف الرابعة فعند الوضع. عل 
متاخرةّاءة ول بعد. احد يجره لر ولكن قْلعه بممعت قد الجر كان 
اعطىالجوب، قيادة مركز ال دايان عاد ان بعل اليوم، ذلك عمر من 
ول؛القناة. من الأخرى الضفة ال ثورا القوات بنقل لارل؛م« مباشرا امرا 
ممانبعد اي صاعة، بنصف الليل منتصف قبل الأ بالعبور ادان قوات تبدأ 

الجر.بمهم عل اعات مع مرور وبعد الأول العور من ماعة واربعتن 
بعدوحتى عليه. رجله احد يضع لر ولكن عناك الجر ك١ن آخر، بكلام 
انقبل الند صباح تنتظر الأخرى الضفة عل ادان دبابات ظلت العبور 

الهجوم.بدأ 
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لتفهمواالرس هذين خلال الونتا لم مح الصرمحن إن القول الميم من 
رأسس انمللاقا ادان هاجم شيعا ولذا عليه. يحسدون لا وضع ل انم 

لفعله علنا يسهل كان ومحا ث للمحاربة ستعدا عدوا امحامحه وجد جمرنا 
١٨— ايوم سا غدا ( اكوم ) الأول مس  ١٧حتى او  ١٦

طريقهالأن يشق ان ادان عل بات لقد ومحكلمة. معقدة اكتوبر__ثضية 
باولانبت ايام ارمة بعد هدفه بلوغ من تمكنه ل! عنيفة محامات مقال 
^٧١لاطلاق وقف 

قيادةكائن جنويا ليتقدم قاسية معارك ءس وعقب القناة يعبر ادان كان فيما 
باكحديدتريد كانت الشرقية، الضفة ق الممر توسع عل تحضني الخترب 

واطردهمحاسيوري ل قاعدبما ل ٢ ١ وال ١ ٦ ال الصريتتن الفرتنتن اهاجم ان 
ومحميتانتماما محصنتان هامحن ان السابقة، ك١لمرات اجيت، وقد همنإ* 

سلاحصاغر، وصرارع الآر-نجا'"م• س مدعلة بكمية ومجهزتال الخام بجفول 
الهجومصرورة عدم ارمحا اق واصفنا الخربv. هذْ ومفاجاة الري الهرض 

 jالواحدةالساعة )عند رنا. بمدد خطر اي وجرئ وعدم المتعلمة ده ه
jركبقد الألأيب ذر الفولاذي الحر كان اكرير( ) الأول تثرين  ١٩
عنقرية المصرية الموانع نح كانواذا ( القناة. صفتي فوق كانه مل 

الطريقهذا جنوفي؛ المتل.ة المنهلقة عل مطلقة بصورة سيطر القابل 3، قانتا 
لقيادةالمتكررة الأوامر تكن ر واذأ، ه. نفالخلرش غما بما كيلومترات، عدة 

وهى— المعركة ميدان لخربملة خاطئة ثراءة عل الأ اخرمحا، مرة رتكز، الجنوب 
وطوالها.الحرب هده بداية مجند ارتكاما عن نكم م غلعلة 

وري،ميH مناوشة n ل تمر يان بالتاكيد نطح يطوبيا إن كدللث تلت,، 
والعكالمكان. هذا ل الطاق واصعة معركة نح مجن جدوى لا ولكن 

علال، الشنحو التقدم هو وفاعلة منطقية الاكر فالخمل الصحيح: هو 
الأسماعينيةنحو نواتا زحفت، فاذا المرية. الموانع خلف، الخربية، الضفة طول 

يفكروالن انم لدرجة مهدئون انم المريون محيثعر خءلوطهم، خلفا 
مواصلأتا.طرق بمهاخمة 

٤٢٨



الومخلف امحمنة المرية فالواقع ساه. قد كا ما عذا الواقع ب، 
موف؛،كل فوق رفعوا الدين مفلليينا ايدي ي تباعا تتساقط راحت الترابية 

الوحودينللمءصّرئن تى يتحتى ضخما اصرائيليا عالما امرتبم، نت ك۴ 
اعهلىوقد منخرتم. ق فرانا نقدم يتابعوا ان للقناة الشرقية الضمة عل 
انيرون وعم الصريثن عل الرعب اصتول ; الهللوبةالتيجة العل >دا 

محيت.فل. حامم انًلريث، 

والغربالخنوب نحو تتميم ها نمممر ل صارت قوانا ان مع ولكن 
الخنوبقيادة كانت واليد، الوونة من ينمطع لا يل بمدعومة والشمال، 

اعدلر بقوة. ميسوري، بمهاخمة ت١مفيا تزال ولا نظرعا وجهات 3، تعاند 
الومحانابكل الأمر إلغاء وحاولت — واشتكيت احتججن إد.الث ! محيثا افهم 

ولكءللأرواح، وتبديد مما جدثك، لا عملية إما قائلا ورددن المكنة. 
واتليع.اخضع ان اكتوبرإ رالأول تثرين  3٢١، واصعلررن عبئا. 

نحركاتاتابع النربية الضفة عل صانر عل افف كنن، الهجوم صباح 
التدخل شاهدما المرية. الواف؛ عل بجم وهما ومدرعاته محلوبيا دبابات 

صرارءومن الآر-.د،-جي• قدائمحا من د بتصطدم م الدقاعية الواقع عمق 
تلوالواحال.ة نلمّ_، ان نل - للدروع المهالة الامحلحة من وعترها صاغر 

فخلالازثر. شديدي كانوا الشهد يراقبون كانوا الدين و الأخرى؛ 
jفادحة خسائر ومنينا نيء، كل شاهدنا الخرب ُن الاسبوعتن 
ضرورية.كانت دموية، الأَئر حتى خضاها، معركة ؤ وم، الأرواح، 

مهمالانحازها، الدفوهء الثمن ضمنا يقبل يورها مجا للمهمة يكون وعندما 
__معنى اى له يكن لر ١نفلارنا١ تحن، هنا، بجين كان ما ولكن ارتفع. 

يثيريزال لا اليوم ال وهو امرضي، الشهد وذاك حقيقيا. انتحارا كان 
وّخطي،•'/}ق 

اخرىومرة جديد. هجوم باطلاق الجوب قيادة اُرتم نفسه اء المس3، 
مُفويا الارم، عل، موجود از ذكربم الأمر• يلغتم، حتى الممل ٌُات 

٤٢٩



غاماتوامديني يريدون لا كانوا ناذا الوضع. عل بالحكم ل يمح حيد 
القابل،ل ا-بجاة• ال اتوا ند بكوزا ب النرم مذا حتى ) بانمهم. وبشاهدوا 

عندمااكتور(، )الأول تشرين  ١٧ب بما يوم،  Jfيثّور'ا دايان كان 
*جوماان م (. ذلك نعل الذي الوحيد لكنه جهنميا. الحمة عل الوضع ك١ن 

بالمثل.يوء ان الأ بد لا ميسوري ضد واحد لواء به بموم 

للقناة.الأحرى الضفة من قران انقل ان انلرة، محد0 عل، بان اجاول 
عملياتل الاذس حتى غارقة قوات اصتعمال م مفروضا كان آخر، بكلام 
معركةj لرسما الشرقية الضفة ال بما والأتيان الغربية، الضفة عل حاسمة 

جديد.من ما للدخول ذلك مجن واكم لخوضها، لزوم من كن ي ب

لكننيالمؤنق هدا س اردأ امترايجي مرقق من رأ؛ي، j( كن، ي ب
الحقبةتلك 'م فخلال رديئة. اسراتيجية يتخطى ما الأمر j( ان اعتقد 
الشمال،اتحاه ز الغربية الضفة ق الامحامم ابهد ينمب ان اقترح كن 
ثبرخلف الجنوب، انحاه ن، بالضرورة وليس الفاي، الممري الجيش خلف 
نوحيههدا اقتراحي بان ُقتنعين ك١نا واأء*ازّار بارليف ان واعلم الثاك. العدو 

انحاهاان علمأ سمالأ. توجه سوف الم هي ألوبمي لأن شخصية، مماخ 
محازة.عملياتية اماب الوانع j تمله كانت كهذا 
الجمةز موجودة ميناء ل فواتا ارباع ثلاثة كانت الأول، المقام ؤ، 

صغْلااكان، المصري الجيش عل نمارس ان تهليع نكنا لدلك، وتعا الشمالية. 
فواتكان احرى، جهة ومحن الثالث. الجيش عل فعله نستطيع مما اقوي 

مددان تتطبع كانت هنالتؤ ومن القاهرة، امام محتشدة المصرية الاحتياط 
سمالأ.تقدمنا ل وليس إ قعلأ حمل  ١٠وهو ) جنوبا تقدمنا حال j، جناحنا 

دعمانقدم ان بالتال ونتطيع الشمال ال اقرب الجوية قواعدا ى ثالثا، 
لومعالشمال نحو فقدم ان حال 'مر ل علينا ك١ن امحرا، فعالية. اكم جويا 
جرنا.رأس 

الاصاببثن من بان الشعور مجن اتحلص ان امحتهلح لا الوم هدا حتى 
•٤٣



عشرةالسادسة \.مو_صإ الفرض مهامة ال العامة  jS'jV؛ينعت الم 
باناعممادها وس س1ء، ن، لكاة، الشرنة الضفة عل والعشرس والحادية 

الضفةعلى قوم تلحي ان س التاكد إرادتها بل جدأ، ضما كان المعت 
دونمن ولكث ؛اشمال، نحو بالتقدم ل للسماح •تعدين نرا ك؛ الشرنة. 

الأن.اثوله ما جسامة اعي انم بفاعلية. ذلك لأفعل كافية ثوان يعطون، ان 
وجهاتي الخلافات بان حدا واضح انطباع لدي تكون الوقت ذلك ل اغا 

بارليف)الأركان مواحهة j الاخترة السنوات ي جعلتم الم النظر 
اكرارانj شان ذر وزن لها كان السيامية، الحسابات ال اصافة (، واليعازار 

الوثن.مع بجف لر الاحساس وهذا حتئد. الخدة العسكرية 
صدالعملية عن بالعدول الأركان هيئة لاقناع صدى جهودي ذهاب امام 

اننعد الوصم. له لأشرح بدايان احثرا الاتصال ال اضطررت ميسوري 
عشيةوهكذا الأمر. هذا ؛١^١، الجنوب نيادة مباشرة أمحز ثضيم، ال امتمع 

الألها مقدرا يكن لو دموية جديدة معركة مجن اعفيت المار اطلاق، وقف 
الدريع•الفشل 

فيومالمذاق. مرة ممارا تعطي ان الأحداث لهده بد لا كان الحرب بعد 
كلب؛ن *رس ذا'تجّفي• ل محفورا ظل *ذا ( اكتوض ) الأول تثرين ٢ ١ 

الهجومخيال يرأود مجا اكم الغفران لحرب القاصية والمعارك صوبة الما الأخطاء 
الكتيرينان القين علم اعلم واتا بالهجوم طوبنا لواء امّت ففد بوري• عل 
عدمعل كان امر وهذا جدوى. بلا حتفهم صيلقرن الرجال هولا، من 

ارتكبانم بالغريزة اعلم كن تلق~\• الم الأوامر رغم عل V القيام 
علصرت لاحقا الأمر ل العميق المفكتر وبعد - الأوامر *ذْ باطاعتي جطا 
عصيانمعا، والشرعي الادي الصعيدين عل عل، يتوجب ك١ن ١؛■* عميق يقآن 

الأمر.

المايكانون ه٢ ق معاريف جريدة مع مقابلة ل نلته ما تماما هر وهذا 
الوضعيفهموا لر الأمر هدا أعطرا الذين اولتك ان واضفت . ١٩٧٤( ناير ي) 

٤٣١



لقاثدالتكتيكي القرار نحلي يريدون كانوا واذا اسن. عل ماليا كان ؟
علسرا المركة مدان ال انحيء واجب ك١ن فراري، اي الخبة، 

ليدرصواة، يكل— الخنود ويعنويات والطويوغرافيا العدو وحالة قواتنا حالة 
نابنكث قرارات j رومان تدنل اقل اكن ول( ايركة. ناصر عم 
انسجمتلكت ؛فلري وجهة رفضوا م ذلك فعلوا فلو ارى. ما يروا ان 

نولامتطع م لر قاف اليدان ال اتوا لر انم بما ولكن قرارهم. مع 
حاؤلئ،انه اعرف كت اعر تفيذ ارفض ان عاي ك١ن واذا هذا. ندحلهم 

العميان.بجرم عسكرية، محكمة امام الثول اقبل ان عاي وكان 

عميانبنممة الخهات كل من هوحمت حقيقية. عاصفة اثار التصرغ هذ.ا 
الموضوعهدا حول الخيل وانم ارتمرد. احمد كنت ذلك، ُن واكتر الأوامر• 

عالجتالحرب j التحقيق المكلفة اغرانات لجة ان حتى الشديدة بالأنفعالية 
الأول.الثلاثة الأيام ظروف ل التحقيق المطلوب كان بيإ العميان تبة نورا 

وردوقل العسكري. القضاء احثإاتبارّف التحقيق لجة حيثيات اوضحت 
ماه رنيان المعركة اثنا، ل محقتنعا المرؤوس يكون ان النادر من انه ما 

ذلكحدث ان ولحن ميدانيا. ائدة السالوفاتع عرف لو ما امرا لعطي كان 
الأمر.هدا تغي؛ر احإى من عليه متفق احراء كل ال اللجوء للمرووس بحق 
محكمةامام بالمثول يقبل الذي الضابهل فان بالنّظام، بالاحلأل يتعلق ما ل اما 

للاصوليستجيب انما حاطئا يعتم، معهلى امرا بمليع ان مجن بدلا عسكرية 
شارون،الجرال فكرة ان رأينا ل )ا ; القول ال التقرير وحلص العكرية. 

٠!! العسكري الطام اصول مع متطابقة عرضها،  ١٢ ٠.

"دو٨ uدث معالختا اماأت لخن -ل كان ١^٠ الأخرى يار اس 
حناما بان ارا تلغت اوو« ذلك j انم اك،و غد ادان ابراهام كان (. كتوم ا )

'بعدد ان اليجنن حكمت «ِقّ انكشبة. نفل رفضت وانم درا؛ات كتبة امرته 
اٍاّرر.اي ص خالية كان 

٤٣٢
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الأولتشرين ٢ ١ ل موري عل انجيذت محجومه اطلق ند طويا كان 
الضفةحول الأرض يطفوا ان وكالمان لادان اتيح قد ثك١ن اكتوبر(. )

مؤخرته.عن الثالث المصري الخنس نطع وشك عل وباتا الرة لفمرات الغرية 
القواتعبور وصف قد السادات إ انور الريس ل كان ايام تة ب ذلك وقل 

لأحداثإ توإخراج ا تلمزيرنسة أعلة ي—اما القناة الأسنانية 

وكا؛تمهلوق، تيه آنذاك كان الثاك جيشهم لكي عابرة. دراماتيكية نتيجة 
وك١نالأسماعيلية؛ أبواب بلغت وقد القاهرة من كيلومتر منة بعد عل قوال 

علل للحمر الونيات مارّه الذي والضغط المصري. امحم يرد الرعب 
معبربمبك به قام عي معتر ظهر ما ّرعان المار لاطلاق ريع وقف 

(،اكتوبر ) الأول تشري1ن ٢ ١ ول موسكو• ال الجيء منه طايا نجر كت
توصلاقل وبربحنيم نجر كيكان ميوري، يهاجم طوبيأ فيه كان الذي اليوم 

الاتفاق*ذا تبلور الفجر، من الأول الساعات عند المال، الموم 3، انفاق. ال 
المعارك.وقف ال الفرضن يدعو اكحدة الأمم ق الأس محلى ص ثرارا 

(اكتوبر ) الأول تثرين ٢ ٢ اء مل اكغيذ حيز المار احللاق ونف دخل 
ثراراانحاذ ال الأس محلى اصْلرت الجوب ل المعارك متابعة ان )مع 

صيوما عشرة ت بعد نجاة المعث، حل وهكذا (؟ يومغ، بعد اصاقا 
حيث،المكان ل الأسماعيلية، جوب الصحراء فوق ممتد الليل ك١ن الجحثم. 

قناةفوق الجور بعض عل يهلرة الهدفها معركة خوض ص توا انتهينا 
Uلأعلن زيفيل، زوجة ليال، تكح، الأمر الصمت، هذا ق الجوة. المياْ 

وضعتوعندما الكلام. ص تمتعني وتكاد نحنقني الغصة ك١دت زوجها. موت 
ولكنبالطيع، زيميل عل بكاء — عيني ص تنفر بالدموع احت السماعة 

يفوقالتي الذابح ص الكثتر المرة هذه ناهدت لقد الأخرين. عل ايضا 
كانالأقل عل اللحظة هل-ه وفي، الاخرك،. الحروب 3، شاهدته ما  ١۴هولها 

ّيبالما هده نني ان ممكتا كبف، انحيل ان عل لصعب اس 

٤٣٤



الوضعذلك ل انحدما الم, الاجراءات تاما -مريرا ا>انات لجة وزرت 
لتدخله.ءلل1 الدفاع وزير ال -لحون،  ١٦٠٠بما تلق٠ترا، التي الأوامر تنفيد لانحب 

حتىاطاعم بعدم الغريزي ماري ابما اليجة بررت امحادلة هده َةل وبعد 
ش.وليالرفض هذا ممن الغ ان متعدا كنت ما بمقدار بالهجوم الأول الأمر 

زسعا تغير لر ل؛ العا مريرات كل لكن عسكرية. محكمة امام افاصى ان 
زولية.المهاوه ل اشاتلر وانم م صم فد رجالا ان واقع 

:٣٥





خططيأضع أن جديد، من الخرب نشوب حال ل ا، محنكن، ؟ حما 
تفاصيلها.دق، يا 

طرحي وامترمحل الأحدامث، امحترمع كنت، اليومية الرتابة هده مرة غز 
سمحناكين، ؟ ا،أاصاة ، iJUijبنا حلت، كيف، ترى ت نفي عل وأمثلة أمثلة 

لرالامتقلأل، حرب أيام عاما، وعشرين خمة نل ؟ حايث، محا بجدومحن، 
مهددا.كال امراتيل وجود أن مع واحد، ليوم وإن طانينتتا، قط نفقد 

بعدعل ا،لعارل؛. غمض كنا الدين نحن ١ل١زءا مذا مثل ن، رسنا كيم، 
صراوترايش' الركة، هذه صارية كانت، لكم ؟ منازكا من كيلومتر ثلاممثة 

الحصول.ونيكة شاملة بايادة شعورا واحده، للحفلمة ولو م، تولد ل! 
ا،لونفهذا لكن ميناء، ن، َأا الحولان ل موقفنا هشاشة نماما أم كنت 

أمانلاحرى، مزة الامتقلألء حرب من الأول الستة الأشهر 3، حرجا أشد 
المسالة،هاوه ب، حوان، محتالفز المظر إنعام بعد ؟ حدُت، ماذا ترى ت نفي 

امام ١٩٤٨العام ل صمدت كانت، اذا معنوياتنا ان الامتتاج ال حلصت، 
•Vالاح؛•ب ألوف كان قدما. اكئ عل الفترة تالأئ، j عزمنا، فلأننا انحن 

ذلكثُع وممِ،، رروبا ل، المهجرين، محتمات j يفلرون الحاعتة انحزرة 
،امراتيا دولة إقامة تحو الوطني، الامتئلأل درب عل محاثرون أننا نعرن، كنا 

بالمشانة،يتمغ، ١ليرودى، انحتمع وحول ك١ن للجميع. محرم عيش رترم 
٠ررنامرحلة موى تمثل لا الحِب هده بان كل افتاع عل كا لكتا 

افضاذ.مستماب ال  ILpyأن بد لا التي ائريق تلك عل ب,ا 

أهدافنا*ان متجهون، نح.' أي. ال نماما نعرفس، لا بتتا انتا وامتنتجت، 
يكم.نعيشها الي ا،لاماة بب ولعل ~ الرصوح نمام واضحة تعل لر 

عامعدده بلغ ثعب، بما ابتل فاجعة مجن لها يا قتيل، ومنيأية الفان __ هنا 
ومعانةألفان يقع أن هو اوية ماّالاكر ا إنتاو.دىا ألغه متماثة  ١٩٤٨

مذبطرح ُن بل- لا طموحاتنا. وأحطت مرحع كل فمدنا حنن ئ، فتل 
امتعلعنا،لأننا .اء الصعالتنفس من أحثرا نمكنا وند الأن الحوهرية الأمثلة 

٤٣٧





حتىمنغسا َكت الخرب، بداية ز اي (، اكتوبر ) الأول تشرين حتى 
اعلمنعدعا المكرية غر الامحإمات و تركت وطعا الميامة ل ١،:^، 

الخم؛علس الحرب أثناء ق وثان(. تتركني لر المسامة ان غم العامة، التعئة 
وهمزنمابما• رص أرواحنا ما كانت التي الأنام j حتى السيامي، تعدها 
ولابجديد آت ب غتره. س اكر العد هدا إدراك ل اُعن س الناس 

فيوزيرا كان بارلف فحانحم العسكرية؛ القيادة الى السياصة جمعي في بسطهجن 
الءسكرينالمائة من وعترهما أربتن وامحق دايان مرنيه وكيلك الحكومة، 

صباطوضع ال استمرار ل ّهى الظام لأن كلها السياسة درجات ارتقوا 
العهودأقلب فادا الرموثة. الحيش مناصب ل العمل حزب ال ينتمون 

صفوفيثن من جاء سياسة ورجل عسكريا رثيسا بصمتي عقب عل راما 
و.لعدو ا »

ذاعلارناعضاء تقريبا وخميعهم العسكريون، زُلأل حيال أبدمحا ما ن ومرعا 
القولمن ل بد ولا عميقا. تعارضا برعايته، مشمولون أو العمل زب حل 
حهة،نس ومحليدة. أو ممتنة مهنية علاقات بمفلمهم تربملني تكن ا إنه 

بخيماتولائحة المكرية، الخدمة َن ترن رع حصيلة هي حترة املك كنت 
وأشعرالحيوي شديدة كانت هذه حترق أن اعرف كنت أسرينيا، مؤثرة 

اأشكا كنت انني هو فته ريب لا ما الواني.ولكن هدا يعون خصومي إن 
٠سياصا حطرا اخرى، جهة من 

سابير،لفحاس كان ، ١٩٦٩سنة انتخابات أي السابقة، الانتخابات ثناء أق 
بارليفالأركان هيثة رتيسن عل حد هما العمل، حزب قادة أبرز احد وهو 
علر ٠ ضدنا ١) انتخابية حملة حوحض مجن تمكنني موصع ق حشرل لأنه 
ناورهدائما. باللهلة اصتاثر الذي الحزب ضد أي (، الحرل تعبتره حد 
وعترتالحسر رووس مراها، دون ص فرقي وصعت لتا عليه ألخ قلق 
I(الليكود فرقة و ف الوقت، ذلك ق حازت، اكي الفرقة تلك السويس؛ قناة 

٤٣٩



وجهل عرة حجر الخرب، بعد أشكل، أن بجثي العمل حزب كال لذا 
مرشحه.لصاخ الأعمى التمرين، 

كنالحرب، نل فأعله. كن، م1 هذا لأنني منها، ل محاوفه كاننج 
اشتدتنني النوم، أما شتى. أباب ذك ال تدفعي العمل لحزب مناوئا 

ايٍخيقادة بعض خصرصا أهاجم كت مضى. وثنا أي من اكر مجعارضتي 
صازغم وعل المكرية. القرارات j السباكة الاعتارات أدخارا لأنم 

السياسةاحرالث. عدم عل يقوم صدا عيم نمسب، رصعت، الخاصة، ناعاي 
والورلأنالمرين محق اعم كنتح اكتوبر حرب قابان الجنس• نؤول ل، 

نت،او ب ممتع بعد، ما نط محنحفلى، أننا باعتبار إلحاحا، الأمور أكم 
عماV ك ، خاص بمُ»حه اذا، أهاحم كنح، الماسة. الحلة j، لنجابه 

m  بما ن ئ ٠ مّ ر ء إ ٠

أصالقدر ص القلل عل تريان الممحلف عل العال؛ أنحاء شثى j جاهدأ 
جنيفمفاوضات أثناء ول ذك، ال إضافة تحضرها. عل ز لا مّنم، 
عرصحن أوافؤ، أ القران، انسحاب حول مرحل اتفاق، عقد ال الهادفة 
مقتنعات، كنجهتي نمن المكأن• الوحي الحل ال عل موقفه العمل حزب 
عندماأذني يق تمل■ "V أممكن ب و منالها. يفوق، ما أحذ عل امرايل بقدرة 
الدورجاب ال الحرب اندلاع ُ• المؤول وهو — الحزب زعماء سمعت 
يدعون،__ ارتكبتما التي الاحْناء وؤ، لها امرانيل استعداد عدم ل لمه الذي 

اللام.احلأل عل قادر غر، لا وحده، الحزب هن.ا بان سمنمم، والجدية 
أمااللام؛ يصون العمل لحزب بموت ص ; الماسة ش٠ار١ت١م وتقرل 

الحرب.دعاة معسكر يدعم فهو للمكود صوته بمح الذي ذالئ• 

ل؛عدما جنيفِح ل وراشنطن العمل حزب من كل أحطا ظري، نز 
واشنمربان اليوم، ها-ا تارع ال، ُقتننعا، أزال لا ؟،. المكامُأن ممزيد يْلالبا 

(،اكتوبر ) الأول تثرس ٢ • ز تهللبا. أكر نبي-و ان اّتعلاءنما نط كان 
علحظرا العربية الدول أءلنن، ايار، لإطلاق، ونف اول مءت يوُيرنأ رمل 

علمساعدنا أتريدون ا ت حبنثد يفوارا ان الأم؛رك،ن ومع ؤ، ك١ل القط•. 



حظر،لا ت واحد بشرط ولكن، نكذا ؟ الإمحرائيلية القران تقدم وقف 
ممارسةنستطع اأ ; جنيف ؤ، يقولوا ان أيضا امتطاعتم j( ^١ ١٤'٠. أر"مَلم 

العدولثرط الغربية، الضمة عن حاب الانعل امراتيل لخمل ضغوطات 
عءبفرصة كاث ((. القط أزمات من يدأ مز نريد نعد ل؛ أمعارم. رنع عن 

لرلكنهم رابحة، أوراو من أيدبمم •تناول، 3، كان ما جاب ال، ذهب، 
العمليةهده س الأُ؛ركيول احرزه واحد نصر لما• يثاووا ب أو يرنوا 

قاملو المزيد عل الحصول المقدور 3، ، مصر. 3، مؤنقهم زيز مم 
الاسرائيليونولا الأميركيون لا أنه غير متانة. أكئر أميركي اّرايلي تعاون 
لهم.المتاحة الفرمإ يتعلمون كيق، عرفوا 

(اكتوبر ) الأول تنرس  3٢١، ممررة كان التي الانتخابات أرجئت 
مأ<افيأتمد ان الايكود قادة مني فطلي، (. يسمر ) الأول كانون  ٣١ال 

الجب•،؛•مغادرة اإ_، متشوفا أكن لر لكنني، الانتخابية. الحزب حملة رأس عل 
بصمتالانتخابية الواجهة ونتع فرقتي رأس عل القاء أفصل كن بل 

بمد-ومن، 

وولأث\*نعة تعل وحصل له انتصارا اللميكود حققر غانيا، كنن، أنتي، ومع 
مجفاعدعشرة بزيادة أتح، (، وعشرين مئة أصل من ) الكنمت، 3، مقعدأ 

كانونمائة و3، نصيبي،• مجن، المقاعد أحد وكان السابقة. الانتخابات عم• 
الرلمان.3، ص لافم الحيض تركن، ، ١٩٧٤منة يناير( )اكان، 

وحفلعكرمحب عرض بمد يناير( ) الئان، كانون ٢ • 3، فرثي، غادرت 
بالونفاعهد ان ازعجي ولكن حاطر، طيبة عن رجال، اترلث- ب موئر• وداع 

الغربيةالضفة عل فنانا انتثار ان منة عل كنن، اني مع آحر رجل ال 
ثلاثةرجاإٍ، مع عشنح ذللمئح، ب، جانال فانا، قريجط. حابج الانوان موننج 
لوجهوجها والوت وقفنا ومعا الخوف '١انتابنامعا انقطاع. بلا ونمق، انهر 

هدْلكنها بالغأ، تقديرا شذ0 اكضامآن لرّوح أكن كنت، المعركة. ساحة 3، 
مثاشهد مل منا أي يكآث ل؛ الحئن ذللت، حتى حاص. ببعد انشحنج ارة 

٤٤١



عايناه.الذي الرعب تحاكي محننا تربط التي الشاعر نوة فكانت انحازر، مذه 
معهمالخلوس ال الخنود يدعوز أن دون س مكان أي بزيارة أينر ر لو 

المالمدانة وهذه الطعام. لتناول أو الناي أو القهوة من فنجان لشرب 
تصاعدالحرب واوار النور رأى الذي التضامن وذلك الرجال، بتن قامت 

العودي فعقب عنّؤما. الاستغناء عام صّعب عيش لوب وأسجوا ولدا 
لمحكانا فاتحين السكري، الأسلوب عل أصايع بضعة حافظت ل مم 

العادة.نستره كمن طقي محتوى والأولاد لتل اناؤلر ورحت الطعام مالية حول 

وأحفمِتمحع بئر j نفتي كتنة و ل يرمي امر آخر كتابة من انتمت 
دونتهما ض ومن الهنانرات. أحدى متن عل امحم ال حات النمخصيا 

انه— الحرب هذْ ل تحول نقطة القناة عبور شكل )ا ت يل ما لأمر ال 
ء.الصر نا احرز الذي هو 

وأمدهاالحرب مهنات أصعب اتحاز ل نرع من أول هي ففرقتنا .. . ٠
فلنتدكرالصر. لآ أحرز ما وهي القناة، عبور مهمة وهي ألا ٠ وصِاوة تشعبا 

زأفلحنا ولأنا ات. ننهار ا اكبر هر الغفران يوم حرب ل انتصارنا ان 
وا.كِياوالخان والفثاب رالأغلاط الأخطار س الرغم عل اسو قهر 

ءالدفا جين نارع ل نوعه من فريد الصر هدا فان الأمور، زٌام وفقدان 

يفوقعدد ح حر ك القتال، حلبة عل زملأما خ؛رة ص مئات قهل ّ« 
انماهدا وأديم شء كل رغم عل انتصرتم انتصرنا؟ ولكننا عددنا، بكتم 
رانعثن...تضحية وروح بمفان 

انبتفسير. لكم أدين إنم الحقيقيين، الحرب هده أبطال يا الجنود، رأيها 
الحاصرالوثن ول المصرئن، مع المفاوضات مرحلة واننمت وراءنا، الحرب 

جوارحنابكا المقاومة مرن لآ بد فلا أخرى •مة عل القتال ال بجاحة اشعر 
راحل.انا ي، ثاللهدا جديدة. حروب نشوب تفادي يل مل 
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مرعانولكن سارق، للوغ المتحيل عملت الهاجر. احد واجهة زوايا س
الناس.عن الهائل الحشد هدا من جهودي همت أدركت ما 

مهرجانختام j ل ر نح من الشرطن رجال تمكن المطاف ائة مل 
نفيلكءن الوهن، جدي وتمللث الساعة. قرابة دام الدي القري الناص 

الأعظمالسواد مؤازرة نيل عل فيرق ل اثبتت العفلمة ملوما نحربة عاث—ن، 
وجوهمن آخر وجها واكتشغت الحاصة. وصائل عل معتمدأ الناس من 

امضناهاالتي الطويلة الأمحايع هده خلال عليه اطلع لر جاما يامحي، الالعمل 
المفترضمءن كان التي الأحزاب وسائر القيود مرن من.تركت جمة نشاء ال 
ولفها.أن 

بقيالشاغإ شغل إكأَ نشاطها، ذروة ل للكيت العادية الدورة كانت 
لتشكيلالليكود حزب ز والمتنوعة المغيرة العارضة أحزاب صهر عملية 

اهميةأوليته مشروعا ذلك بعد اناول وكنت •تناغمة. واحدة صياصية كتلة 
نلاليا<جن من وعتره بيغن منام مع محادثال خلال اله وتطرقت كترى 

اللمحودقادة مع موعدا فهنربت كلها. مشاريعي متر وتعرقل الحرب تدلع ان 
اقهر.اربعة مذ معظمهم روية ل ص ب الذين 

قلعة٠ أي ر الحتروت مم ل تارة أبوع كل بجتمعون هؤلاء وكان 
jتتجل ض ة مطر وكانت اللمرال. الحزب مال ف وطورا ( ا؛ زلض 
أما١ تقشفا القاني مكن يضاهي الذي القلعة، أثاث ل َأا حتروت حرب 

الحاجة لا ءكات؟إم فمي ■ وار،جاء الأزدهار مميزهم ك١ن قد اللثترالون 
ان١ي١ره١،م• خرفا الكنة أو الكرمى عل الجلوس نل فاحصة نظرة إلقاء 

ترددبلا تلم ننا انف۶ ند ان ومعنا ل بل حترويل؛ لدى الحار هي "؛ا 
جلدا.الكوة المربحة الكنبات ال 

عويلعل اتام بضعة مرور بعد اللترالن مع ل اجحماع أول عما-ن 
خمإ Jiالصحراء j أمجضؤيناه الذي الشتاء ذلك ثك١ن فحب. الجمة مجن 



مكثاأنا حتى قارصا وبردأ غزيرأ ومطرأ ميلا لها سهد ب نساوة معه 
الءودفي ولدى والخنادق. اكعاف جحور ل الماوى —-، ؛٥٧طويلة ثهورأ 
مرتئيابقت لذا ءظا•م. ينخر بالرد أشم أزال لا كنت، البلاد ومط 
الناعموالخلد الغرنة يعم الدافئ الجو رغم عل بالفرو الطنة ٌترفي 

ما.الونترة للمقاعد وانحل 

الأوانأن ال بالإشارة الحضور، ومائر وإرليخ بمن أط، كلتي ا<ستإلاوتإ 
إلمات>نط والم الأحراب، بمهر التمدة الثانية ارحلة ب، للثروع حان قد 

ماغثةإحياء م|ن بدلأ ولك|ن المرصرع. لهدا حصص لنا اجياع أول مجنن- 
المكم.ض ينوما متعبة بلهجة ٠ بمرنونني ٠ وجئتم الجدية ُن محمل عل 
مهدبيلوب با جليا ل تقول وجوههم وتعابتر الليكود قادة ياصوان فاذا 

الموالطرح الواير ل أرادوا لقد الي• ابماله أحاديثهم محاول كانتج ما أبوي 
الكلماتعدْ ك١ث لقد ١ المياسة ل الجمة من العاتار عاوا يفهم ماذا التال 

ماز نا أنفحداع ستطيع لا لكننا لطيفة، بل لا صحيحة، نالها، التي 
مقعده JAأكير يريد ماذا ؟ وثنا ومدر ل يا لماذا الحقيمي. بمعناها يحلق 
j ؟-لكنبت، ا

المياسبونالقادة ثأدرلت. . محقا حمما أواجه أنني فهت ذاته، ليوم ال 
وهواللميود، حزب نيام به وعدهمم ُا َةا عل حصلوا انم كافة القدامى 

كنتالتي الواحد الحزب بفكرة فرذا الكنيست- ل مقاعدهم عدد زيادة 
عليعاملونني الايكود قادة كان فيما طفل. حلم وهما، تستحيل ابيا أدعو 
بالتحديدممثل لر كنت* الذي الماب ان اكتثفت، الأبوي، التاع مجن امحط هذا 

والأمية؛ابىرجية للثؤ«ن النيابية اللجنة ل عضوأ كنت الأسمى. حياق هدف 
الراحةؤلعم أعرف لر ذلك ومع الدفاع. لموازنة الفرعية اللجنة رأست تك 

علأبدا المرتسمة الرانية والابتسامات هذه، الأنمازية المياسة جو وِط 
احضركنى الكتف. عل ودية نربيتاُت، نقهلعه الذي ١لهانر وهذا ازجوه، 

فصعِبك١هل. اثقل ، Jb'U؛الجز وحصرمحا المشاط، هذا لكن الاحياعان، 



الالرق، جلة تحاكي جلبة ُن تحدثه وما الكنتت موائد نحمل علي 
كل'من الاشحاب ال الخري أسعى كنت أني ام أحد ل أشت أن 

نه.الاسترسال من بدلأ المناط عدا 
الأروغةز نهلوف نكا الكنمت، j عضوأ يون ابراعام انتخاب أيضا نز 

وغالباله. الابمام أو اله المحدث عالما سغي من كل تطاع المقدر لمعادي 
يصحبة ١٦٠٠وحلت للنواب انحصمة الاستراحة غرف احدى ال لخات مجا 

وصديقالعمل حزب ال ينتمي البدو من ناب وهو رمحع، أبو خمد الشيخ 
والخرافالمادية عن مطلقة براحة نتحدث كثا هناك بعيد. أمد منذ ءرذه 

صحراء;٢١ اسمرت المي واكاحنت الغزيرة الأمطار عن ، الحصاد ومواسم 
غوغاءمن إلما الأقرب الأمور -طنث كل ال باختصار، نت>ق، كا الم،. 

انقطاع؛بلا الملة الكنيت، 
للغرنةعاما نائيا بنعيي علم جاءفي  ١٩٧٤( ديسمبر ر الأول، نون ك؛ ؤ، 

ؤمحالمِترأس الذي رامحن، امحق ثخصا ندحل ان بعل الاحشاطبة المدرعة 
الماضي.( ابريل ) لمان 3، الممحتن هذا لماخ مامحر، غولدا استقالة اثر الوزراء 
رغمعل تصديقه بعد سياسية مشكلة هدا من العمل حزب وجعل 

يسعلا ت قانلغ! الصل حزب نواب ^، ففد حياله. أبدوها الم المعارضة 
الكنيستز نٍانج، مقعد ونغل ميدانية عسكرية قيادة باعباء النموض المرء 
مواء.حد عل 

١ترزرا،جلس أصدر فند ت القضية ربحوا انمم حتى نولهم عل وأصروا 
مكثير ميدافي٠ احتياطي اعل نحابفل مهام اداء من النائب بمع مرٌوما 
ميدانية.قيادة ضابتل كان الدي الوحيد ن، كنلكم المصآن، شغل المواب 
الصادرالقرارا هدا اعتبار ال تدفعني اش الشروُل كافة أمامي ترزن عندها 

يساورنإز آخر، وبمعلار ٠• شارون صد ابات حتصفية ٠ الوزراء بحلس عن 
أحل.من حميما وضع فل. القرار هدا يكون أن ف، شلئ، اي 

الصحيح.هو العكس لأن الموم حرمتي الة المهدء أن ادعين، لو ابالغ ند 



عنإغر يلر الليكود قادة مع محادثات أجريت نهرأ عشر أحد فخلال 
لكنني،فاكير. أكر ١^^، نشاطي وطاه تحت أرزح ورحت تذكر. نتائج 

 jقالقانونالامحار. عي سهإي لدا اشن. مدا قعلأ اس كنت لهابل، ا
ندتوهكذا الأحوال. كل ل صاحنانه كن طريقا أمام ثق الحديد 

اعلأمدون مآق  ١٩٧٤آ ديسمبر ر الأول كانون ق الكنيت ل استقالتي 
فكان— العكريئن الاحرين يامآن الالزعماء عن أي، أو محغن مناح؟ر 
الدنهم وكيرون ياسة. الأوساطا ز الحصول نادر حدثا هدا تصرل 

الحمقناكِن لثارون اياهض القانرن اصدار بعد نكاية استقالتي ق رأوا 
 vنعور انتابي وإنما التق، حزينا أكن ب فانا ذللئ،، عتر ك١نن V•يتخلص
القدرةم بتن، فقد القتال ساحات ال الرجوع فكرة أما ء-—،ء؛ م أخثرأ 

.عالياالتحليق عل 

أح_تاا.طالما التي البدب والأشغال المزرعة أعمال اّتا'نفت ُا إذأ سرعان 
العامازنأجو ما البلاد، ل الاقتصادية الأوضاع تارت بقليل، ءودفي وبعد 

التضنمعل وللقضاء الحهود. من ُزيد بذل عل أنا، مم بمن لمزرعة، ال 
قي»ترال تدهورا الاسراتيلية الة العنهدت لتقليمه، بالأحرى او التفاقم، 

المثة.ل  ٤٣بلغ 

مصرلثرض بموجب القارى، يذكر كا مزرعم، عل حملت أني غم 
أملاكيارة جبمهددا كنن، آحر، وبممم الدولار• سعر لتقلبات حاصع 
واحدة.بضربة 

حلالالعاملن عل الوضع عرضت لة، العتلءهرر عن اار"ءي الإعلان بعيد 
نفقاظتخاة الذي الريع الارتفاع ان كلمتي فايملك الإفطار، ناول 

قابلةسلع بانتاج إلا ذلك تفادي :لكن ولا الانبمار، ال بالمزرعة سردتم، 
بدفلا الدولار عل فصاعدأ الأن م سيقوم اكعار كان ^ذا لنمدير. 

واحدكل س سيتطلمب ١^١^ هذا لكن بالدولار. أرباح تحفتق من لنا 
باقتصادمصعر، صعيد عل المزرعة، مقارنة نصح وند طائلة. جهود بذل 

٤٤٧



تحابلا الدولة ان فارق مع نمير. ان علينا الصمود اردنا فاذا حر. 
للزوال.سنضة فهي مزرعتنا أما انمادا. فشلا عرفت وان حض بالإفلأس 

الخهوداتصفت \ود\و4 ل للتصدير. نحصصة صلع إنماج ال باكحول ّارعنا 
همنالضرب هذا ز لصت فقد انا، أنا والتعب. بانماء منا كلأ بذلها الم 

نحييبلن فزذا • العمال ّع توقف بلا اعمل فكنت نامبم. مجا التحدي 
والتوضيب،التعبئة وعنبر البهليح وحقول الرمال بماتين ومحا الجراران عل 

حتمتهحنالما مبدأ ؟؛ ٠٣ل أتاح هذا الصل ُمح مكان. كل ل نحدفي بل لا 
بملحمبدأ وم الشخهم، الثل من انعللاقا والأعداد التعبم ت لجيش ال 

مسخروا الصاخ التاب بميم ممن العمال اتدى فاذا اررعات؛ ق اعيادْ 
ايمجء■ اكم الفاعلية، هذه افلحن وقد الجماعي* الُمل سبيل ل مواهبم 

تدرمجومة مسما وجعلت اجلررعة عن الأفلأس نبح إبعاد ل احم، عنصر 
الأرباح'
/رعمj >أت وعرب. بمري ص كل الطاقم أزاد الخماعي الخل محل 

اناسة\}\ءة j الجاح. له وكب وعربا بمودا صب الذي الوحي المائي 
طعامولمل انا اتناول كنت عل محاعات بضع بعد اي ) صاح 'م عن 

الغدا،.مالية حول الواحدة ق ونافقي بعل ما ل لعود العمال عع الأنهنار 
زتنتثر كوخابا والعلتاحت لل أعدته الذي الطعام روانح تتصاعد فكانت 
المدانةروابط عل حديدة نكهة تضفي وكاما الطعام وغرفة اسخ أرجاء 

وكانوالمضامن. المعاون من حو j الذولة المساعي عن رصانا وتزكي 
(وعرب ؛'!ود عنال من المؤلفة أي ) امحلطة امحعوعات بعض ل العمال ريس 

الخمتعويهم وعرب- بمري عنال ادارة يتول عريا الأخر البعض ول بموديا، 
النصجح،بمذا حدير لأنه إلا المسوولة هذه عباء با نيقض رحل مجن مجا ان 

فكانعالهما. أعتمد الأذان الوحيدان المعياران هما والفاعلة المادرة روح وأن 
المهامه اسلم جديد عامل كل حيال ص متمن صلع كل يداعب الريب 

قدراته.عن الاختر عذا يثرمن ان 

٤٤٨



علوابيود الرب بقدرة داسا آمنت لأنتي دمحشتي التناغم عدا م لر 
دونس ؛'/اثتل ل الهول يمس ان أستوعب ب طموش، ففي التعايش• 

جدا.وبداطبيما امرأ التعايش هدا ي رأين، وائما عمم، منغماين أو الرب 
صمممن منبثقا جنب، ال جنبا والعمل الشمتن بتن المشترك لعيش ال 

الأزل.مجند البلاد حال نهذه الأشياء، طيعة 

تنمرتكاد التي اللكود ناده مع علانائ، عل انحافظة دون عمل ينل لر 
يكتدونيزالون لا وهم أدهشتم الكبت، س فاصمماكي الماسات. عل 

تتاوكاحيت، المزرعة j مزة زاري، بجغن ان حتى زاري، عن لإرجاض العناء 
-ينلدهشتي ويا والاحصنة. والخقول الخراف لمشاهاِة واحدته الفطور، طعام 

الاكانبة، العالمة الحرب ال به تعود لأما رثا بالأحمنة، وف اكتشفته 
اندون ممن العمال ال قدمته بعد، ما ز الولول. الخيش ز خدمته ايام 

كانص أدهنه طالما الذي السن j، الءلاءن ابركي رثيد، أبا أسي 
جديد.• ٢٠السياسة معترك الحال يغن وحاول محكال. ، الهاتفّعل محب 

المعارصةأحزاب وتوحيد اللبكود مسالة حول نام الذي بالخيل ذكرته 
نفلريفوجهة كرى. أُمية وحاصرأ، ماضيا أوليما، واحدة سياسية مة جل 

لتثكياالأيام، اح- j نتدعى، عندما I : له نول ز تتالجم^ بسيطة ك١ننح 
تعرقاعقبة واحد حزب ل الممهرة غير الأحزاب هدء ستجد الو.زّارْ، 

اليلجا حتى يته حن عل للمحافظة جاهدا سيعمل حزب نكل أعدافلث،. 
وجهك.ق يشهرء سلاحا محيتخدمه كمخرح الخاجة دعت كلما المقاطعة 

ستشكزلدلك وهي سيرك، حهل متتبع الأحزاب طْ بان الحزم ؟كنكم لا 
٠٠طريقك ل عيرة حجر 

ّبننميالكنيست،. ال عد الز. اصغِ ٠ : كلامي عل إجابة ل ويقول 
مبدأيعارض بيغن يكن ب  ٠٠اإرحدْ هذه نحقيق ال ريب بلا الطاف بنا 

يك:.ل انه ل يوصح دن ال حاجة j أكن ل( لكم الواحد- الحزب 
٤٤٩



لازمتوهكذا الانحاه. هذا ل ملمومة نيام لانحاذ متعدا الفترة تللث، ق
جديد.من الأرض أحرث عدت لأنني •_aU مكان، 

ونينمض أمضت اازرءة، تط،ر لإعادة يذك الذي، الدروب الخهد بعد 
الضابطرنة علن ممبيا التي مهام أداء وزأ الزراعية الأء٠ال، تصريف ب، 

العسكريوالمشاط القروية الحياة ض الخكام هذا وجند كته. الذي الاحتياطي 
الخرارةj نابعة ومي لين، روية إٍا طابت ولكم نغلري• ل اعل طالا 

مراقبةبامتطاعتي فكان اتا، أما ١لحديقة. تنسيق عل تشرف ، لتراكتور ا )
ممتهليثنمتوات امحان، ابن وجيلاد سنوات عشر ي؛اع الذي عمري ولثي، 

اَئروما الز. مسرعين يعودان م والتلال، الوديان 3، يضربان جوادء، كل 
وهيالفاكهة وبانن الحقول بمنظر أتمثع فكنت اJدزا. العمل لأءُ~ي ُا 

الأيلمن نهليعا فاجات ما وغالبا المار• ساعات مدى عل ألواما تغير 
الضجيجوحياة حضما التي الحرب تجربة بعد له• ُغرا الزّر'عة جوار ُزا انحذ 

للتتفك^ر.ايامبين والراحة الهدوء مجلاؤا أخترا عرفت الكنست، ؤ، 

١٩٧٤عام ففي نفسي. عل تضغط تزال لا كان الحرب عواقب لكن 
استعدادعدم بشلءة سنكرة ماليها توصلت الم، النتتاثج اغرانات لحنة يثرن 

وأقصيالفاجئ. المصري الهجوم عل الملام عتر الحس ورد للحرب اسراتيل 
انحابراترنس ال، إضافة مهامهما، من اليعازار ودايفيد غوين صموئيل من كل 

فشلتا،اسباب نحليل ل اللجنة وأجادت الشان, ذوي الضباط محن وغثرهم 
حطيراوهما أتجبت فالحرب القلق. من مزيدأ م حلفت انتصارنا عواقب لكن 

المتحدةالولايات اقامت ، ١٩٧١٢( اكتوبر ) الأول تشرين ١ ٤ 3، رأيي• 3، 
حربيا.عتادا يا لتقل س_ْ غالكي طائرات من جويا جرا الأمح؛ركية 
الصداقةعل قاطع برهان فهي بالغا، معنويا أثرا النفوس ق لية العهذه وتركن، 

١تبد.اللذين والإخلاص  موجهةصربحة ورسالة بحاعا، التحدة الولايات ٦ 
الكرام.مرور يمز لن العرب حلفاءه دعه ان مفادها وفياي الالأنجال ال 

ومعالعسكري. طابعه 'ءإا غلبن، النقية الحوي الخط هذا قيمة ان غثر 
٤٠



الخربعتاد ال ماسن حاجة ق هو جيشنا بان مقتنعا الجميع بدا ذللث، 
لرهدا ان والحال التحية. الولايات بفضل الكارثة من نحت امراتل وان 

الحفل.لحن الواقع، هو يك?ن 

كناالم ١لدحيرة ان الكنمست ال ;علءث دايان مونيه سمعنا الجمة، عل 
حضرمرن  ١۴وعرنا التال. النوم صباح ل تخدمها نكنا ليلا تلمها ن

الةمي نصفت الحرب، بعد الأم. هدأ مثل حمول امتيعاد المعركة اال ميا.
القتال،من ونمق ابوءت'ن ميتما عل اننا ي نبآن المكرية، والإدارة اُءوتن 

المئةل ٢ ٠ إلا نواتنا ستخدم ل النزاع، استغرقها الم الغترة حلال أتم، 
ي ٤٨و المدافع قداش احتيامحل مرن المثة ل  ٥٥و الحقيقة، الأيحة َِإ 
عيارم. الميدانية المدافع ذح؛رة إلا ينقمنا م ألمدنعتة. قنال محزون مرب المنة 
هده.المدفعلمة قطع مرن صقيل عدد صوتما ممللن، نكن، م أنا غتر ملم،  ١٧

فارغة؛فعلا ث ك؛ العكرين امحازن لأن العكريرن زادتنا القلذ محاور ولربا 
أيرام ما حتر عل نر تكان اللموجستية المكنة لأن إلأ نفرغ لر وهي، 
انحتلفةوالمعدان بالذحانر المثقلة امحوين مواكبا راحنا الهجوم بدء فمنذ 

ورحباتالهياة التجس، مراكز نوم العكرية الإدارة مملحة تودعان مل 
انحازنمحنوتم، كان آخر، بتعبئر الأمامية. الحطوتل ل والعتاد الدحاتر 

الجمة.عل ! يكون ان ثببح حيّثح موجودا والمتودعات 

حلالالموضوع هدا j الخحدث نحنت، ازر ١ءللأj، وقف اعلأن بعد 
مفالوقت الاميركن. الصحافة ورحال والعكردن للجنود المتكررة زيار١ذا 

علدأبنا لأننا جدأ قاشا كنن، لكم للامركن، ناكرا كنت بعد. بجن 
اليتم،بالصر له ندين كنا أننا لو كا كوى، أ٠٠ية الجوتم، الحمل هذا ايلأء 

۶الدفا عن عاجزة دولة اسراثميل ان يصدق يعسمعهم فمن أسلحتنا. أحررته 
لكوالختارة. حليفما ال المهمة بمدء تعهد واما الخاصة بوصائلها نمها عن 

لاليآردية بالخالية يضر أثرا ويترك ه نم١ض٠تقلألا مفهوم يمسد الرأي هدا 
المتحدة،ااولأي1ت 



الذيبالخْلر الأمور ال الفلرة هذه مثل عل التربة الانعكامحات وأتت 
محذايومنا حتى وسبتي ث ك( اكحدة الولايات أن ومع بعدم. ما يخشى 

١غرار عل سرعا الخاصة مجمالحها فان وما، صديما بلدا  لر.العا بلدان ثر ٠
متينةروابط الدانية، الخوامجل بعض وكيلك المفركة، اكّالح ووت وقد 

تردغأحد مصلحة من ليس ولكن الحدة. والولايات امراثل محن وثيقة 
امحراتيل،عل لوامتين. تاما خضوعا خاضعة اصرايل ان مفاده اعتقاد 

بالتاكيدواننا امنا، عن الدفاع عل قادرون انتا يعرفوا أن أيضا، وخصومها 
امتقلألماحققنا وأنتا فلكها، ل تدور دولة نا لولكنتا ايحدة الولايات حلمف 

التيالتضحيات بفضل وثانيا دماءهم، بدلوا الدين ابنائتا بفضل أولأ باستا، 
لر.العا أرحاء محتلفؤ ل الهول  ١٢;تام 

لاصراتيل،الحدة الولايات بمل.اقة الأّترانة. ال ترمي نية دون وٌن 
فقدبالل. ايازلة مبدأ عل اللدان ض القام التعاون دانما' اعتبرت 
—الأميركية الأهداف نحقيق ل بعيد حد ال ماهمت ان لامهراثيل بق ّ

الخعاونأُام يزال ولا _ الديمقراطي العال؛ بمصير وثيقا'. ارباطا' اربعلة 
هدهديمومة ض فا يرويها. المادين من كثين هدا الإسرابل — الأمتركي 
قاماز أىرن لدا بالل. المعاملة مبدأ هو البعيد المدى عل الودية العلاقات 

للجرخياما تدين دائي ّلاحبما من رالجردة الضعيفة امراثيل صورة بالغا 
المحدة.الولايات نظمتثه الذي الجوي 

تلكل الوزراء مجلس رئيس رابتن، ابحمح، مني طلب  ١٩٧٠يف صل 
نرائياأترك ان الصب هال-ا متي يتهللب يكن لر مستشارأ. أكون أن الفترة، 

الصعيدعل مهمة قرارات ئ، أوتر حتى فرصة ل تدم ل الزّرءة، محا يئاطم، 
علدوعماتنا منفلرأ العمل، حزب ندامى أحل وهو راض، يكن ب الوطم- 

٠.منا واحد هر هل ٠ : اصنتمرار ل ها نفائل نكانت« التي ءول-ا غرار 
حتىأفكارنا تطابقت ما وغالبا' متفامن، يانعا كا الشخصي المعيد عل 

٤٠٢



للييالرض ملت حى ممسي •ع مراع أي ضعن محع لر اكارع ذللث 
را؛ين.امحق ب4 مدم 

عملاصتلأم بمد أزمت ال؛لاد رنت ، ١٩٧٦( ياير ر اكاي ؛١^ 'ي 
أ،ية.حربا ونمق، سة منذ ،مش، لتان كان الرحلة تللث ؤ، رايغر• *ع 

القلمفي، قاما الخرب مذ، في، الهووطة المهان توع م، الرغم وعل 
السإممرال؛فلام عل الأبناء الذ،نر،رييون اللن١نء٠ن، الس«>ٍإو، ;؛ن صراعا الأول، 

تدربمينحو عل أقامت الم اسيية اكحرم ومنظمة لنان، في، المميدي 
اكرممتفلمة فكانت اللأي. وجوب ؛هرون في، اليولة، داخل دولة وغادر، 

صربال ترم عالة ارماب شكة مد، I فتح ارض ا مجن ممود الغفعينية 
داخلوفي، اللناتة الجلود عل الواسة ومجنا قرانا تمدف.  ١٢دولة امداف 

اّرص•

الأميةالحرب عازه ن، مجباشرة التدخل عل الرم آان.اك موريا عقدت 
وبداالأوضاع. تمدثة عن بمجزما اقرت مركزية لمانمة حكومة من بدعو، 

راجيةلصها، السوري التدخل ُءنح مجتنعية كاما التحية الولايات عل 
مللتمجربما بميعور اللمح راح وفيما الأمن،• احلأل، في، يوف، ان يايلع 

حيويحيال ضهم موقف مقابل دمشق تدخل مول امراثيل من واشملن 
السورية.القوات انتشار 

بانمجفتنما كنت لألي، الاقتراح، مدا مول عن بالامتناع رابغ، أوصيت 
السلةمن فعليا، باءللة .متكون يرون في، الركنية الملطة عودة فرص 

الأمناحلأل عن وعوضا اللي.. مدا ن، بارزأ دورأ موريا فتبا محتلعب التي 
المسيةالتحرير منظمة بخول حصن ال لبمان نحويل، عنا موريا متعمل 
الأالتل.حل عدا ثان من ليس المائة، وفير ناكر. اكر وجردما ترميح 

رأييعن لرايين فاعريت جل.يدة. حرب ال يتولنا وقل الأذك، بنا يلحق، ان 
صوري،عكري تدخل، اي وجه ؤ، شديد، معارضة ابل.اء علينا I ت قاتلا 

اتحاْز الذرية الأوان مدمن حال في، الخفيران ال اللجوء علما بل لا 
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j نمه الذي الدور رف نذكرت ٠. الأوط الشرق j الماكاوصات
ال٠ جانا أجبه ثم مرحلة، اماثات وعقد المار اطلاق V وقف-ال معت 

الرجلفهذا الأوسط. الشرق ز الأحهلر الرحل لمتآ كيسنجرر. سيد يا 
!.٠ أث هو 

اياماوامضيت اصرالمل. وز لر العا بلدان ز نحول كر الرحلة لك تل 
ر١٣ا■لمشروع العريقة الخطوط وصم، حث وانمامرة ابيودية ل كيرة 
مثلتحقيق ابدا يسمملح لن راض ان اعلم كنن، ال مع النطنتين، هاتتن 
انمرةتلك ففي ؟ بالمستقبل اكبوء يسمملح منا من ولكن المشاريع. هده 

الماليةنة الل الو.ز،ر،اء مجلس رناصة ميتولى محض ُناحيم ان اتمور أكن لم 
المترطنامحت.لشؤون الوزارية لللجنة ا رُيويعينني الزراعة حقيية الي ويكل 

إلاأهمتما كامل رامح، مع عر خلال، رصعما الم مثاريم آكضِ ( لو 
الرحلة.تللث، خلال 

٤٥٠



وحدةاكخابية لائحة 

السياسة.شيطان جديد من عاي امتول  ١٩٧٧انتخابات اقتراب عع 
غليانه.نقطة بلوغ عل موشك الامراتل السيا>هي القدر ان واضحا وبدا 

استحالالغفران، حرب بعد ماثثر غولدا حكومة هر الذي الثع|باا فعصب 
خلفماالم الخراح بعد تيم إ نالبلاد والمتم. الكامن القلق من نوعا 

الحمح.أدركه وضع وهو — والاقتصادي افلعنوي الصعيدين عل الخرب 
العامالاستياء نتران زكت جديدة مشكلة الانتخابية الحملة عشية وظهرت 

الكيرمسمعة ملطخة الأول الصحف صفحات اد الضقضايا تصدرت عندما 
دعاوىمائة ز بدنمم ار اخام ل مقاصامم وبعد العمل• حزب قادة من 

جاوريتضر ال ملحة حاجة نولد الحرب صدمان ان م بمدأ. صداها دوى 
وقد— جديدا زخما ما ي—ث وان الصواب طريق ال اللأي يعيد أن ته شا من 

هدهمثل انحاز لإذ4 الذي المستوى ل يعد لر العمل حزب ان الرأي اخمع 
الومحلمية.الهمة 

العجزعاجزا كن سياسة. المعترك ^٠^ من دحلّت، الحو هلءا ثل مل 
لفا'نا : القرار هدا مثل اتحاذ عل حدتم التي الأساب إيضاح عن كله 
خمالأن، ركبازدهارا شهدن فقد الزرعة، أما العامة؛ الحيبمأْ ال أتوق اكن 

بموتوشعرت استمرار. ل يقلقم كان اللأي وضع لكن قل. من تعهدْ لر 
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بالظهور،آخدة الخديدة وايطلقات حاله. عل يق لر والزمن بتدعم. 
الرك،.عن انحالف ان رد لا وانا 

اريخ،با اعتم أكن ل؛ ئنا \1ك-. كاث تلالث، ؟ انمل كف ولكن 
الأحزابمامة عع ءلأت1في أنا ق١في. اصد عن صدما الاي؛رالي، الحزب زّءيم 

توحيدا1ككترْ مح١ولأفي وفثاك وجفافا. واضحة برودة شهدت فقد الأخرى 
صحزب اي ال الانتساب الرافضة ناعتي الإحقاق، هذا فعزز الليكود، 
محويأمام يى ول( الوحدة• موضوع في، افاوضها كن التي الأحزاب 

الطرانعام فعد فيه. فكرت الذي ذللث عن تماما بختلغ، أرغنه، واحد ميل 
الخياراتمن امحوأ يكن لر التمرف في، ١لتغند ان رأيت الموضوع، لكفة 'ل 

علالضغط من الخاص، حزي، انشاء بكنني اجر، بتمر المتاحة؛ الأحرى 
المقبلة.الانتخابات في، الحظ ل ابتسم مجا اذا الأحداث 
اصواناطدهلسا ان من نحوفوا الدين الءا'سرد،، وحلمناي، أصدفاي، فراح 

مشروعي.عن بالعدول بشدة ينمحونني العمل، حزب بذلك ُمزأ الليكود 
الاحب^ندعوت نواياي( عن فيه أعربت تصرخ وفي، فته، المضي درت انمي ءم 
ملام٠ — ٠ شلومنسيون ٠ اسم ^٢١ أءلالف، حركة ال الانتساب ال 

التواضعالكتف، واجتاح الاحّين. من هائلمة اعداد الدعو؛ قلى ٠• صهيون 
ذالئ.بكير فاق، عدد وهو التطوء^•ن، عثرات أبيم، تل ي اصتاحرنا0 اليتم، 
علالخمول ز املأ لما بان لالرأتم، اصتطلاغ وافادنا استيعابه. ممكنا الذي 
ليحقاليه نحتاج ما بعيد من نجاوز هائل رضا وهو برلمانيا، مفعدأ عشر ثمانية 

الصر0،.البلاد امور في، وزن لنا ويكون اارّأتم، ابداء لنا 
اطالقالسياسية الساحة عل أطل آحر حزب ا يون شلومت٠ حدو وحدا 

ايغاليديره كان التغيم. احل من الدممقراطية الحركة أو داش اسم علميه 
الخيشل الأركان لهيئة ابق ورثيس ِ الصيت الذاع الاثار استاذ يادين، 

حزبوجود أثناء في، ٠ الجدار ■عل النتش ا رأى بدوره فهو الأّرامحل،• 
ضمة.بحلول الحدص ممثل ( ٢٥• ٠ ) دانيال مغر من احدت التوراة م• عبارة 
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ونكلتنهره• وأم*م البلاد رجال أض كب ل نجح الحكم. ق السل 
الموجودة.الأحزاب عن الستاش •>؛_ للط اضانة طريقا الحزبتن عذين ولادة 
عتطلة،محنكات|ا تدير الكبيرة السياصية الأحزاب احهزة راحت مقبئا ونيتا 

لتنطلق.ونا واكفيلة، اكل.بمن العيان غرار عل 

٠۴مشامحلف حول ٠ يون ثلومتا مواقف صياغة ل .نآمّلث أنا وفّا 
السياميةبالحياة معرفتي كان الدعم، درحات أقصى كب وراء ماعيا البلاد 

صمحزب ي٠راني٠ا التي بالمناكل مرقي بما ولا يوم' بمد يوما تزيد 
وعرفالجازور. متاصلة  ijiلها انتخابية ماكينات وزاحم نحنأ مستقل 

تمثلتبة رتيعقبات واجه ان لبث ما ولكنه مريعة. انطلاقة ٠ لومتبول ثا 
الحلةوممويل يام، الالحزب /ناع ونشر فنال' بجي جهاز ينشغل 

تثقابكانت التي الناكل ^٠ ٢٠وكثير _ الأجء١uت ال والامتدعا، الانتخابية، 
كانتالأخيرة الرحلة س يتترب الأنتخانج، السباق، كان ما وبقدر كامحلما. 

الرحلةهدم ل متة. او مقاعد ثمانية احراز لنا متوثعة تتكاثر، الامتفتاءات 
النتانحتاب ولي نحاحنا. فرمؤ لتحديد ومرية جدية بدرامة القيام طلبت 

علوائما ّتة عل حتى ولا مقاعد ثمانية عل نحصل لن فحن ؛ مشجعة 
نتوقعه.ان ومعنا ل ما كل هن.ا — فحسب ائمح، 

اصدقاقامام لا شفة ببنت أنس لر و لتفي بالنتاتح ظن احتف البداية ؤ، 
انيبما لا ءزبمام إحاط ن4ي ل يكن فلم الحِب• مناصل ا*ام ولا 

نتانحلاحقا الصحافة ونشرت تقاولا. اكر ارفام عل الحمول امل كن 
وبكاق الياس أل عندها مقعدينر. بدوره توثع للرأتم، جديد امتطلاع 

أل('١ مناربمي و< وربما بميدا ذمت لني الحزب• سمل ل ناضل /، 
صالبراية، مذ ليل، اعربت لقد ؟ نثاطال اعتزال الستحمن من يكن 

لنميه اليها ابلغن عندما ولكن النفردة، الانتخابية اللائحة فكرة رفضها 
يحلنوقد الأن ٠ : قالت م حازمة بدت لأ بدأت ما  ٠٢عن الرجوع 

موادء تبتا حرحت الزيد، اصافة دون ثٌن ٠. حاب الان؟كنك لا السباق، 
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اكحافتونكان يرنيكو ان مطار وق اس. كنق محطة ل كاث ان بعد 
حيثالضيق ال وصول نل جديدا صحفيا مجوممرا ناكحوا نتظاري، اي 

اكنعين.اجتياع يعقا أن المقرر من كان 
بجلفرّص عشاء ال بالمدعوين كلمتي  ١٢٠٠سالمي التي الناعم احتشدت 

ودنصضء. طاولات حول عشاء ن ك! لأنه المالوفة، المادب عن بطرازء 
وخلالحارا• امتنالأ لأصشالي هرع الذي مضيفي نين الحاصرين اثر ب؛ن 

الخطيبكنت أنني مع نرل عل تقم ؛ الحفلة ان أدركت الطعام ناول 
العشا،من انضت وعندما نماما. محتلفة الة ماجل من نفلمت وانما المدعو، 
يتوجبالي الخطوات ال كلمتي }، تطرى امراتل. وصع لأعرض مضت 

نمايةال أفقت ولما الرضع. كمن عنيا اعتد التي بل وال.٢١ المام 
ادويالعلل عدا دعمنا، نارون اليد فح ر : وقال مضيفي ونف كلاض 

كلتهيقرن وحش ا. دعمي أمنحه أنا ها وكّداية، الغفران. حرب عريته 
يبدوانلت! المدعوين اثر أما متري. حيب ل دمسته ظرفا ل قدم بالفعل 

كاناذا عما حافت بصوت صالته وعندما مضيفي. حدو ليحدوا امتعدادا 
لبالمزيد تحظى اسمع، ; مماثل بموت اجابتي ما، ميء اصافة ي بمدر 
العلآبولزيادة رأصا. المدعوون تفرق الاجئاع بمد ولكن ٠• الاجنماع مائة 

أعرفلا فغل.وت ل غرفة حجز عن مها مضيفي ان لاحقا أدركنح بلة 
•نام ما أين 

زوججنبوجود فتمثالته الهرة هده ل ختاما التي الوحيدة المناجاة أما 
فرنسيسكو.صان ز للعيس صوان بضع مند انتقلا تاحالأ، ل عرفمما 

الجنال فدعرال ال لاتحا1ث الحفل انماء بمد ما ال الزوجان هذان بفي 
خلالهااصتعدنا راتعة صهرة ب أمضينا حيلا مسكنا يقعلنان ك١نا ءنا-هما. 

الظرف.فتح ال صرنا وأنحرق صري افقد بدأت لكني م• مجاض ذكريات 
بقّة...نيكا يوحدن مرتعشة، بانامجل فتحته حتى وحيدا أصبحت إن ومجا 

فعلته.ما وهدا — الضحاك صوى أٌاص يخ، لما دولارأ• وعشرين حسة 



فير;معا قت اللتان الخولتان أماص ينحت الماسة محاولاق رغم عل 
المميتالتحدة الولايات نفي مازقثن. من الخروج محال التحدة الولايات 

زمال ب بالعض صدام نمول كانت الحمحا• أصدثاز س كمحرين 
ممكنالطاف نماية  jjالمن. حديثة به فمعرم الأخر العض أما بعيد، 

الانتخابية..خملتا ولواصلة ديونا لتسديد يكني المال من ملمغء خمع من 
وصائلانطار محط لأكون جاهدأ الت عللأنتخابات المرصعمن غرار وعل 

اعضاءوقام وجودي• حتى نسيت يدو ما عل  ١٣١غر والأعلام، الإعلان 
ويستمعونالأحداث تهلور ثيواكآون الصحف ل الأُمار يوميا يتقنون الحزب 

ذلكرة كل ل ليطالعهم التلفزيون، ناثات وينامدون الراديو اذاعان ال 
الصمود.واننا المصر احراز يعد م اليوم بمتا فا للعنّاتم• المشط الصمت 

ملولكن، أُ؛'ما• مشرعة السيامة لر عا أبواب تفلل ذلك ال توصلت فرذا 
تكمنها ؟ الامال علممما نعلق اللذين المنميين مدين عل انحافنلة معنا ول 

النكلة.

السياميين،والحلفاء الأهاء من عدد على أعتمد أحدت الحاصر، لوثن، اض 
محرزةزخم بكل تعمل الكيرة السياصية الأحزاب أجهزة راحت ترن حل 

ترىصباح، كل ل نا أنفائل نفكتا محن، اما يوم- كل مخي مع التقدم 
يستونقونماثارة كان الْلريق، ز عملنا. لواصلة المال عل محصل أن لما كيف 

عاجزونبامم يضيفون ك١نو١ مم ودعمهم تعامحلمهم عن ممّبتن ال، للتحدث 
الليكودحزب يفتل- أن شانه مجن فهذا ،. نلومتسيون ا لصاخ لمصويت ام 

راحعارم، زخم ول، الحزن• نموّهم ل، ولد مازث، الأصوات- مجن كشرا 
رصاصاته.آخر رحمة، بلا يناضل ء شلومتسيون  ١٠

قلية.نوبة اثر العالخة طالبا المستشفى بيغن منام دخل ١الرحلة لك تل 
،Hasharonمحانارون فندق ق الانتخابات، من شهر نل زيارته ال فدمت 

لهأعربت الزيارة هذْ خلال القاهة. فترة بمضي كان حيث رسليا، هل 
استحساناالفكرة هذه لاقت الليكود, ال شلومتسيون صم ل رغبتي عن 
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شؤوناله المولج ) شامتر اسحق عل الموضوع بطرح وعدز الذي بض لدى 
ثلرمتميولحزب أعضاء غالبية عارصن\ اللازمة. ١^١^ وانحاذ آ الحزب تنفيم 
كنتلكني وحدهم. الوصول حط عبور ملون يا كانوا اذ الشروع هذا 

الأئناء،تلك ل الأمثل. هو افلطروح الحل بان وعمتنعا حطا عل أسمم مدركا 
موعدضرب شامُ س وٍللب وءدفي،  ١٢حزبه، عل الفكرء ض عرض 

الأسنعجال،يّتوحب كان نت ال لكن الحديد. الاتفاق فاصيل ت ل
علباتت الانتخابية الكنيست لحنة لدى الرنحثن لوائح ۶ لايدا مهلة حم فا 

الأبواب.

تلمقاهي أحد ل شامثر عع فيه احتمعت الدي السماء ذلك وصهجل 
شل؛ يشامر المهلة- مائة وديرنخوف، جررح كنغ شارعي زاوية j أمحب، 
ارأ—خسمحا عراحعن صرورة ال وأشار الحزب؛ن. ضم بفكرة تماما مقتنعا 

زو م• له يفلهر أن درن •ن اثنتان م اعة ُّضتا واحتفى. '[ض ؛،( 
ضأما الهاتف. عل بجب منن حلا الذي أرلخ مكن ل ُوجودأ يكن 
٠.مريضا المرء يكون 'ء—دما ث بجد ما هدا و ت الفراش غ كلر وْو ل فقال 

المرنحآىلائحة ايداع مجعاوم مِن نهللت الأنمفلار، ل المضي علنا اّتحال 
مفتوحاانحال بجغآب أبقى حثن ي الاقخابية. اللجة لدى شلومتسون عن 
ومعنال يزال لا بانه نم ان اريدك إريلئ،، ٠ ت ل نال عندما التعاون أمام 

ل.عزاء أي ما ألمس لر كلمات (ا، متقبلا ممناريع معا القيام 

تناولعنوانا الأول صفحتبا ل المحض كنت الاشخابات من يومان نل 
بجقببةسعهد الحكومة بيذي ألف حال ق الأحيرة. الانتخابية محغن مناورة 
لعاية انمل هذا 'لكن شارون. إريك ال أو وايزمن عازار ال الدفاع 

هذهيغآن وجه الليكود ال ثلومنسيون صم محاولة نشل رغم ذُل الأنفان. 
الوزراء.محلى ل مقعد عل أحصل أن ل ااراغين الناحب؛ن ال مباشرة الرسالة 

صرتواإريك، أردم إذا ٠ • الثمى وضوح واضحا الرسالة هن-ْ معنى ^ن 
هداييمن وعد يكن ولمإ امكانياته، غاية بلغ ند ثلومشيون كان  ١٠للكود 
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الي١^١^؛ اوراق آن رأي ض ّ اما-ا، يكب  jlئا'نم ص
الأَكرينالعمل حزب تعطي ان تزعع اللكود امام من ثارمنسيون خذها يا 

العددية.

 j لالأماع مكتب ال لل رممة ل ذمت (، مايو ) ان س١ ٧
ستغرلهاالم الفترة خلال لأتامتنا محلا امح.ناها التي راحوبوت، 

الخالميسوري ءن كير يعش حث ) راهونوت وعهدت المزرية- ترمك 
سغنان علما ر العمل لحزب تمحوت أن ( للعلوم وايزمن معهد واختحاصص 

دورناافطار ول (. والفمرة الوضيعة الطنات ال انت٠^ن عل امحمد 
عواطفهص أنمح بالهلع، أحد، س ما الصديقة, الوجوه من كشرا أر لر 
لصاخاوحيدان ا،لمحوتان باسا مقتنن-ن كنا ولكنا امامنا، ياعية الآرائه أو 

ل.شلريسب 

ح؛نايلاد اعترت حقيقية صدمة نش الليكود. بممر اكرنعات نكهت 
غاليةحاز اللبكود ان اللل، *ن حرة متا ماعة ز اكلمزيون، مذيع أعلن 

عنالعمل حزب تنحى لطة ال•V عاما وءشرتن عق تنعد ; الأصوات 
الشاملةالدهشة فكانت جديدة. حكومة كشكيل بيغرن مناحمم ودعي الحكم، 
يوننلومحتأما المقايس. ز انقلابا نهد ثد لر العا وكان __ الريبة تزاحم 

أميةالمقعرن ئذن ان بعل ما ل وءلت« __ توقعنا  ١٤مقعدين حرز فا 
حاجتاكفاية ل سحمِ الحام الوك ل أهمييا ولكأن 'صورنا، فاك 

جنودال المقعدين بمدس أدي'ن إني ُدا-م'س يقولون الناص وراح فحب، 
فخرر١كنت لكنني نان، درس بمابة ١لانتخابية ١لحلة هد٠ ك١نت فرتني, 

ياننيأيما، الادعاء، وتمكنني ميء- كاب رغم عل ستامب صمدن لأيي 
كانكسنوات أربع فقبل ؟ صانعه أكن الز ت الليكود انتصار ز اهمت ّ

حقيقبميل ل ُهمة اهمة ومالنمرة الانحازات أحد موحدة جمة إقامة 
الاسراثيلية.الدممقراطية 

دولةاح؛رأ أصبحت اّراثيل بان الحقيقية  ١٩٧٧انتخابات أهمية تنمنا 
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عندماالنفوس انتابت التي الفورية بالصدمة نتمثل مما أكر الحزب، ثنائية 
العمل.لحزب مغاير حزب الحكم سدة اعتل 

واسانفنابميغن اتصلت الأول، المباح ساعات خلال التال، ليوم ال 
خلالتحقيقه اسحال غما نهر. مل الجاح بحالفه لر الدي الموضوع محافشق 
أربع,س أتل وف تحقيقا، الأمور أمهل من اليوم أصحى الانتخابية الحملة 

بيغنومالي ح؛روت• حزب ل شلومشتون حزب انصهر ساعة وعشرين 
الحكوم.الأتلأف نام ميل ل الأحزاب المكثف.فاوضة الفريق ال الانضمام 

ذللنمذ معها بدأت التي الدنية الكتل الصغيرة الأحزاب 'يلد بتن وكان 
التيالدفاع وزارة عن أيضا بيغن وحدثني تمرة. وممتينة علاقات الحين 

محتدمةمعارضة المعيد، هدا عل واجه، لكته ٠ حقيبتيا تسليمي ل رغب حلال١ 
•وايزمآن عازار ال الحقيبة هده اسندت الهناف نباية ول حيرون. فوف صل 

بمسوولياتالاضطلاع أنل كنت اذا عما بيض مالني حدث ما حدوث بعل 
يومآنأو يوم بعد لكنني الأهمية، ل غاية مهمة رئة. الالأمن خدمات 

المول• تم الداخل الأمن تروس ففكرة عرضه. رممت لتفكتر اس 
مقترنةموولية تحمل ل لا تنسيق دور اداء ف يكمن النم.س_ا هدا ان سما 
منحي؛يغ1ن من طلت ذللث عن وعوضا اليه. أطمع كنت، سيامي بنفوذ 

بقدرالفكرة فاعجبته الاستيطان. لشؤون الوزارية اللجنة وإدارة الزراعة حقيبة 
•اعجبتني ما 

حفللنابة الكتيتآ أمجام حكومته بيغن قدم ( يولتو ) تموز  ١٥ف
؛محيطهاللمدعوين، انحممة الأماكن ل لها مقعدا ليل اتحل.ت ايين. م نأداء 

شاهدتوالعافية. بالصنة والمتمتعة نة تمانتن البالغة وأمي وغيلاد هممري 
اسشارون، أرييل أنا، )ا : اشن أودي سمعتني عندما أمي وجه ل الرضا 
اصراتيللدولة وفيا اكون ان أنم الحكومة، ي عضو شارون، وسموثيل ديبورا 

8.رثوانينآا... 

وازارعالزراعي المهندس ذللئ، أل، j >يلأ فكرت الحطباء مم وعل 
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شعورمن ستابه ما مرنة ختر \ءوف كن ميدانه. ل رانيا كان اادي 
الفلرأنمت ولتا للزواعت. وزيرأ ولده نميثن ينهي الخ؛اة ند عل ان كم 
خواطري.محاكي خواطرها ان أد١ركت مي أل 



الأراضيال الكان شل 

ازرايةَةات »لطالأ بثم• ل خلتي الزراعة وزير مكتب ن، ئغلعندما 
مرعجة■متاعب ومضير ناصع اختبار حفا اسراثيل، ل والزراعة، مني• جاءا 

ا~اودمستوطنات منكلة ال أول، مرحلة ل متطرقا، لورا انمل فالتزمت 
الستة،الأيام حرب منذ الموضوع هذا ل ألمكر لمانا واجاوث-ية• اُرْ لال 

ااعكِية.لمدارضا مراكز الأردل ادض وثيمات القديمة المواقع ك نحدلأ اض 
ها،ات امتد عل لمّاطق، ١ هده أحرب ن، كنما غالبا رايين، مستشار كنت وعندما 
الأراضي.هذه ر  ١١٣األ بؤدف لمشروع العريضة الخملوط وأضع 
الانتخابات،عل أنهر اربعة مرور ويعد ، ١٩٧٧( متمم ) يلول أل 

وضعت|ااش الماسة الحلول كات ة كشر ر ناطرة. حاضرة اقتراحال اصبحت 

ءن١اادارل فكرة ال j يوذ نحطر ل؛ وم الأراضي، منكلة لتسوية 
لمالأردي،،اردنية. أرضا يرما تكونا نر امرة والسالبؤودية لأن، الأردن. لصاخ 

يعرفك١ذ منا ، ١٩٢٢عام العفلمى، بريطانيا انتزعته الذم، البلد ذللت، 
الواقعةالناطق اما الأردن، ث١ر هي طبيعية حدود الغرب س تحده هلن، بغل

الأنتا-ابنبماية حلول ومع ملكه، ؤ، نط تدخل فلم للمر الغربية الضمة حلم، 
الأراضي،تلمك الأردنية الفرق احتاحن، ١  ٩٤٨( مايو ) أنار ١ ٤ ؤ، الريطاي، 

١لياودية،والكونزات والمع القرى واحتك، العربية، الحيوش محانر تواكب؛ا 
ب١لمآوديةلماذا القدس. ز ٢،^ القد الود ثارع نأسّته و صكاما طردن ان يعل- 



مالهاشمي، العرش أبدن ي تسقطان اكاربجتان، النطقتان ماتان والمامرة، 
الذيابيود دم كآ1 عدا، الأردي الاحلأل نحكاة الماضجة. اكرة قط ن

غلسطيمل نر لر آخر، وبمثر الوات• نللئ، 3، الأمر جريان جرى 
حروب،ثلاثة نل نشعل موى الزمن، س عقدين حلال، واواُرة، ال١ودية 
الطويلة،والتخريب واكل الرعب، نسنوات الدنيون. ضح،با راح يازر ظلما 

الرطاه،ثقل إنا كوت ضرراه، عترتم، كئترون حارما ٢ حاربما التي 
ننساه.لأن انعداد عل لنا 

انضوت،التي الأردن •ع علاقاتنا عل حمتح الم الخلاف نقطة كان نلك 
ائناءري ودولة• كامة اّراثل تصفية آملة ممر، لواء نحت، ، ١٩٦٧منة 

عواقبقارن رأم، ومح، والسامرة. الأودية ِن طردها من تمكثا  ١٩٦٧حرب، 
قرصي•لا ملموس نحو عل الوضع هذا تعكس المطقة هذه إل الأردن عودة 

حاحاننابه وحي ،نوك الب انمقا علمنا ممل الفلروف هن-ه مثا نفي 
بالعكمِح.ز السيامي، الحل بالضرورة يقصي لا هذا ب،. نحالخاصة وممالخنا 

ضوءعل يوحذ حلا المسالة لحن.ه نضع ان عالما احلأ، أم عاحلأ ولكآن، 
أمتنا.ضرورات 

ايلوو ٢٩ق المسالة هذه حول نظري وحهات مرة لأول عرضنج 
خريطةبط وبعد الاستيطان. لشوون الوزارية اللجنة اجتتماع حلال (، بر ت) 

سنتيالن.ي الميامي الحل يكأن مهما انه أشرح رحت الأراصي، لهذه كبيرة 
رلمية،ُشاكل ثلاث مواجهة ال مدعوون فحن علمه، الموافقة ال الار بنا 

مرتمعةكانية كثافة ينهي الذي الامرالمل الماحل البل باَن أولها تتما 
دوليا.وُءلارا للaلافة توليد ومحطات صناعية بمي ومملك 

منبات انه >تى ضيق ، ١٩٦٧نل ما لخيول وفقا الماحل، فالجل 
أراضيهملامة انتركن١ المنة الأيام حرب بداية ففي عنه• الدفاع المعب، 

وهيالغربية، الضفة لأراضي متاخمة الأّرائيلمة فالأراضي يامية. الالجغرافية 
أومانكة اسلأك أو تماس حملوط أو مغلقة حدود اي لأ علها مجفوحة 
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الخطبالثوم المروية )الارايلة الحدود جهة ومن الخان. من غترما 
امI •ما تذكر مزدهرة عرية ومدن لقرى كثيف نجمع يطالعنا ( الأخضر 
جلجولثةالaل^ر٠، الطيبة، قاكسوة، الراية، بقعة كرا، كفر ءرارْ، الفحم، 

عريهراكز الأخضر، بالخط يعرمح، كان ما خالف تجتاز السامرة ل وغيرها. 
وليسوثلقيلية، وطولكرم وشويلت، يعبد ُثل وقروي ^-^١ بطابع نماز اجري 

الثماjالصعيد عل الاصراثيفن العريب، عن ؛يزمحم ما الناطق هده كان مل 
و١لأجءاءياواللغوي 

هدهان الواضح ومجن الأخضر. الخعل وجود الناس ني اكترة للث، تل 
آلافمئات يقعلما السكان، كثيفة منطقة الوقن،، مع لتصح، انئئن، النطفة 
يتفليميتمثل مطمح هدا عن ينجم وفد امحرايلية. أنث جاب ال العرب 

حصولها،تجنب يمكن لا عملية بشمالها. امراثيل جنوب مناطق يمل اإل-ي الممر 
أوالنقل عل قيودا تفرض لا الدممقراطي، البلد وهي امرائيل، ان نا لا 

المم.هذ،ا لتعزيز ما حل ابماد من لتا بد لا كان لدا السكان. عل 

تشرفالتي والسامرة، المودية نجثال مبق. نا أفدح هو ما ويصادفنا 
لإعطا،الخيل هو ما : الأ،مية ف غاية مشكلة تطرح ازحل، المهل عل 
هدهمجراتثة ومتقبلا، حاصرا نضمن، كيف، ؟ اصتراتيجيا عمقا المهل هذ.ا 

مثللدر، ؟ لح م.ام صااوقوع حال، ؤ، أعداؤنا •ما يفيد لا حتى الخبال، 
صناعيةومحموعارّت، مدنية مكنية وحدامن، تشييد من لنا بد لا الخعلر هدا 
حلال نمومل وذكيا زحل. المهل عل المشرفة المرتفعان، عل 

 ،j واحد.آن

ءالقطا هذا عل انحانطان ضرورة الوزارية اللجنة ال أثرح أنا فبما 
واردة.غير مالة العرب املأك مصادرة أن باصرار أوضحت، الامتراتيجي 

الورواب صخرية رتفحات من بكليما فتتالمح، الما أنير التي الأرض أما 
آخر،وبتعبير انان. فدم الأرض هده نطا لر ّبح الب^ا لازاّاءة• نصلح 
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اللجوءدون س المنطقة هده عن الدفاع عئولا نحر عل نعمل أن علمينا 
أعلاكهم.س أمحلها نحرد ال 

كلاصراتٍل يجاور الشرق، فمن ها. نفالحدود م الثانٍة العثكلت تكمن 
الأطلالحرب ول العودية. العرث والمملكة والعراق وسوريا الأردن من 

صورياانا اJال^لان. محده من كل هاجمنا الغفران وحرب الستة الأيام وحرب 
يرادكالة، لامراتل المناولة العرنة الخمة دول اكر كانتا نفد والعراق 

السلاحشهر عرن السعودية العربية لكة والمالأردن من أي يتوال لن من 
الماضي.ل فعيا U غرار عل حديدة، حرب نشبت ما اذا 

ماحشد الغربية، عل اجتمعت مجا اذا الدول، هده إمحكان ول 
ءرنتر١أ.وعشريءنر وخمس طائرة والق دبابة، آلاف اربعة عن يريد 

قورنتما اذا العدد، صئيلمة نظامجية ثوان سوى تململمغ فلا اسراثيل انا 
وأخيهاونحهيرها الاحتياط وحدات تعيثة وتستغرق هذه. الهائلة الخرب بترمانة 

العدوهجوم حال ل أل اي والوُإ'ن• الوم ض تتراوح فترة اب ال 
اياخمة•ِالكسوتزات القرى ندعه فشل، عدد الأ حأإوءلا عن يدافع لن 

ثمقاالدفاع ذمشاكأ والهلرنات. الاتصال ووائل حدردنا خماية والكلفة 
حزيرةشبه تشكل الحرب ففي آخر. مكان أي ل تجلنه لا الفداحة محن تلغ 

الشرق،ق وم الخرلأن. هضبة عل نسيهلر الشمال ول عازلة، مطقة باء 
يقاس،بضع غضون ل السارة نحتازه الدي الساحل السهل ّرتم، طالعنا لا 

الأردن.تم وادي حتى الممتدة والسامرة ابيودية وجبال 

ءنِِةانم انم'تين الأيا•, ي تملك ما.ء . ١٩٧٧سة ال الأرقام _J، "سوئ 
اتحربالفوات محمِء او ال ما  ٣٠فرتة. وبُآب طاثرة وصياثة والغا دبابة الق 

نواحهنالأطلسي محاو حلف حدء محا راني الجمة عذء عف محنية وطاترات ق زم 
وارصو.حلف بلدان 
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العسكري،المعد عل الوضع، هذا يستلزم اليه، أنرت ما حد وعل 
شانبت ومهل الأردن نم وادي طول، عل المستعمرات من خط بناء 
هدهبماء سم امرانل، ل ابيودية القرتم، غرار وعل المن. المم عل 

لحتبالاّتزويدها من ذللث يتطلبه مما الأرض، عن للدفاع وتنفلمها المستوطنات 
ِبلخكومة ص وفد ما. الخاصة الهلوارتمأ حالة خطهل ووضع والدخترة 

ألون،لمشروع وفقا نشدن، اللعنة، الضرورات مذه اءترذّتا ان العمل 
حزبحكومة بنتما التي القرتم، عدد بلغ ر الأردن نم وادي ذ< ثرية عثرس 

الأنشاء،طور ز تزالان لا ك١نتا انمن ال اضانة فرية، وءشري>ن خمسا العمل 
عرضهالذي المشروع، هدا ان غر (. السلطة زمام الليكود يولى ان نل 

نشاءفا , ناقما اليوم هذا ل بدا ، ١٩٦٧منة ن، مْ لأول، آلون يتغال، 
خمايةيؤمن لن الأردن نحم حدود طول عل المستوطنان من هشة سلسلة 

تستلزمالقرى وهده الخلفية. الناحية من يقع منيع بلد مؤازرة دون من '؛١^^ 
طولعل الممتدة الثغرات صد اقترحن، لهدا، الساحل. بالسيل تملها طرقات 

الخهل-هدا اندة مشاتما من الرواق، عل أحرى قرى وتشييد الأردن ن\و 
علالغربية، الشرفية الهلرقات من كشر شق فكرة أيضا وعرمت، الأمامي. 

الطرق.هذه مرانة مهمة عاتقها عل تاحد قرى وبناء الامتراتيجية، انجاور طول 

كيف: التال هر الطروح والمزال القدس. فتتاول اكالثة المشكلة انا 
حاففلكيف أو ؟ الأبدية الياودى الشعب، كعاصمة القدس وضع عل الحفاظ 

,٠٠٠القبلة منة المثة أو الحم،'ت حلال مودية وميادة مودية غالبية وتؤثر أمنما عل 

الي١وداستمرارية هده، ايامنا حتى الت،رانية العصور مند التاري، شهد 
اللماحقة،العرفية انحموعة يشكل المودى انحنمع ك١ن  ١٨٤٠ففي القدس. ئ، 

يزايدالمود عيد راح  ١٨٦٠ول الدنية. لكان حديث إحماء لأول رفقا 
شكا ١٨٩٠منة ول، محنممن. يحين والمالسلمّثرن عدد فاق حتى ندربحا 
ذهبالاستقلال حرب وايام القدس. مكان محموع مجن القة ن، ٦ ٠ الهول 
أقصيس وُبحم الأم مح، وغ س منمم المذابح، ضخة الهود حي كان 
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مأنا القدسة، ابيودية الأراضي ال الدخول عل حظر وفرض بعدأ• 
حربفحت عاما عشرس مرور وبعد الأساس. ص ندم شل اكديم ابيود 

حفقتهالذي النصر أن غر الميممة. المدينة ال العودة محال ابيود أمام  ١٩٦٧
متوثعة.غر سل متعنا القدس، ق السكان تركة غتر أملحنا 

سرعانالستة الأيام حرب ا؛ر والسامرة المودية ل الاسرايل الوجود و-ع 
نفرحسوالسامرة. ابيردية عرب أنظار اصتقحلت بقعة ال القدس نحولت ما 

ومدارسهاتقدمها، التي والبلدية الاجياعية والخدمات القدس، تؤثرها التي العمل 
الحربيةوالقرى والضيع الدن سكان س مستمرا دفقا امتصنv ومتشفياما 

وثلاثتنمجثة فبلغ القدس عرب عدد تضاعف سنوات عشر ص أتل ول 
الفا.وستينر خمسا كان ان بعد صخهس الق 

العربتوزيع تصر نستطع 'ش لآ مثلما اسرائل اف الوزراء وذكرت 
ماال تسع لآ مستوياتمم وتمر السابق الأخضر الخعل حول الكال 

علتوجب حال ول وجوارها• القدص ل التنقل حرية س الخد انه شل 
الاصارةوبعد المحلروحة. المشكلة حل ابماد س بد لا يمودية، البقاء القدس 

تمكر'١ليآردية الشعب نواة إن قاتلا شرحي ق مضسنا الدمموعرانيه امحاذج ال 
ندراسةنطاقها. ص نونع الضاحية ل العرب أحياء راحت حلقة وسهل 
تشييدت التال الحل ال تقودنا ان شاتما من البعيد المدى عل العاصمة تهلور 

تتخذر العرنة والأحياء بالضواحي تحيط الم الدنية الماك»ن من سلسلة 
كيلومتراعشر خمسة أو كيلومترات عشرة امتداد عل حصان حدوة مكل 

أيئسُعالي حتى الجنوب، ل وايفرات إتسثون غوش م1ث ابتداء الوستل، من 
تطويرال توصلنا ما وإذا الشمال. ل وبيسميل زئيف وغيمان لشرق ال 

حططنامجا نحو عل نخص المليون فرابة تستوعب حتى (( الكبرى القدس را 
ودى.١J١الشعب عاصمة المستقيل ل ستبقى المدينة هدء فرن له، 

رأيي،ق الشبه، قريبة الشروع هدا عنيا تام التي الميادمحأ ان ال ونمت 
غدتالتي المدينة القدس ل نرى الحكومة، أعضاء ماثر افكار ■ ٢٠
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نازليعد، محا ز غلسطين. عل الانتداب من عاما ئلاثثن خلال العفلمى 
1؛و . عامحا عثر عة تمدة ما امتامرت الني عنان لصاخ الريطانيون عنإ 

والصخورالمتنقعات  ١٦٠٠نكير اراض محوي الأحيان غالب ل يهنالعنا يكن 
الأراضياّتخدام س نحد التي القيود لكن للسكن. صالحت غم رملية وكئبان 

حزبنحكومت . ١٩٧٧عام يغن حكومة تثكيل مند صرامة اكر أصبعحت 
تمناابدك، يغن لكن الرب، أراضي عل يدها وضعت السابقة العمل 
نحلْموقف وهو الأراضي. هده مصادرة نمدذ عملية اي حيال نديدأ 

للأرضالدولة ملكية من آكاكد كانيا يعد نلم الر"ممية. الحكوُة ياصة حمل 
الأرضهده عاى : آخر معيار من بد لا وصار الاختيار، عبيا وثع التي 

اذاالأرض هذه مل علينا بجظر : آخر بمعنى *-زروعة• غ؛ر بورا تكون أل 
حالول لهم. ملكا تكءن لر وإذ حتى يتتمروما، ايملقة مزارعو كال 

قرئليت أنما عل إثبات 'ذيم بجب مزروعة، غ؛ر بور ارضٍ عل عثورنا 
تبقلدللن متءت. مند تّتتمر ب ارَؤ وانما تتراحة اءّفترة ل زراعية ارحل 
الأولالطربوغرامة الصور التقطت ح؛ن ، ١٩٤٥منة ال الرجوع علينا 
اختيارها.حمر التي القانونية الأراضي اوطاع مرانة بغية امجرة، وايدية للب 

اكرالعائم وأصبحت الموضوع. هن.ا حيال ثديية صرامة بيغن وابدكا 
السيامةلهده ١ل٠ارطةالن١ونة واحتدمت الاستيطان مبرة تقدمت كلما تقييدا 

تمزرواو'تاناا. الأراضي تللث رك ال الداء^ن الأ،راثيلين صفوف ب؛ن 
صفحعل ثبتت التي الشمر أو القمح سنابل عدد نمون راحوا موظفينا ان 

وذيميراحوا ز لا ا،لزارء؛ن، احد أرض عل تعدوا لا حتى الهضاب إحدى 
زعىالقطع ن ك؛ اذا ما يعرفوا حتى المربع بالمتر والماعز الخراف مراعي 

 jممنءحقلِ ل نتظام ا

الحكومةاتحدت الزراعة وزارة فرضنما التي المتشددة المعامحر موازاة ول 
قاضياتع عينالغاية، ولهاءه الخاصة. الملكية عل حفاظا يدة حد تدابعر بدورها 

ااثنونيةاالأراضي أوضاع مرانة المتكلفة أليك بليا الشدة هو ١^ ذا؛ع 
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سبد لا : أولا الأطوار. ثلاز صارط عملا دأu الخيمة ازمة س
الخحققت ئالخا القانونة. أوضاعها تحديد ; ثانيا اياصجة. الامتراتيجتة الواقع تبن 

وراىخاصة. ارض أي تمسا أن دون من ابيا والخفاذ •نالها هولة سس 
منتيل يوم بعد يوما لخصح طويلا ونتا نستغرق المدققة الاجراءات هده 

الخشد.

واحدندما الأستيهنان ع مثر• مار والمصاعب العقبات رغم عل ولكن 
موانعوسد الطرقات تنق والخرافات ابن١رات بدأت ما ومرعان يتبلور. 
كادأو مهم، اّتراتبجي بطابع م انموس؛ كل وق نتى. أماكن ل القرى 

أوتانكلا •نخدة الأرض من تجق كاثها توطنات المسبدت به، يتم ان 
قولكن، أكم. وتارة أكواخ نلأنة أو حيمتان وأحيانا خثم بمع قوامه 

ا(.ما حدث يطرأ كان  ٠١القانونية، للمعايم مطابق مونع كل 

الأزلالعامل كان محكا. المشروع هدا جعل ق ساهمت عواض ثلاثة 
الصعيدفحل . ١٩٧٧عام والاJكرد بثغءث احرزه الذي بالمر ممثل سياسيا 

وهر٠، اصراتيا ارض ٠ _ ؛يعرف ما عقانديا الليكود حرب الخرم الخاريمي 
اءرْ.واإ١ليآودية طبعا فيه مما بكامله ال■١ودي ألوطن يشمل ٌفهوم 

العشرقرابة تحنن فقد للزراعة. وزيرا تعييني ؤ، يكمن الخاي العامل وك١ذ 
الأم■محا اض، حتى الماطق، تللن، ل مود سكان لخوطآث وصيلة عن سنوات 

الع،حريااظ.ريب قواعد بافامة بدأت قاّ وكنت كثب. عن معرفتيا ال 
الضباطزوجات أحمل أن ( جدوتم، دون من ولكن ) مرة غ؛ر حاولت م ما 

كانالمشروع هدا لأن يتابي ض أذعِ ول؛ ماء الإقامة عل وأطفالهم 
هدههدي عل مشاريع اجرك نوات طوال ظللن.، ولقد قلم. عل عزيزا 
الخيام— الخغراق الاطار j لامتا الخديدة المستلزطت لفي واصوغ الرؤيا 
التة,الأيام حرب مند نعيشه كنا الذي 

تلوءا-بلمي، كل قبل يتطلج، كان كهذا مشروع تحمق، ارادة تكن مهما 
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الخردا،الهضاب وعل الخال ل الحياة تطلما الم التضحيات لبدل نعيين م
حدعل و١لمجافي —اربمي ١١الثالث، العامل يتدخل هنا عدو. شب وبثن 

بعفويةانحموعأ هده مميزت الشبان. العلوعين من بمجموعة والمثل مواء، 
الضحية.من أبعد هو ،نا يل للتفؤية اعضالها وباصتعداد  ١٣نشا

الاشتراكيون،المهانة  ١٣تحلى الم الريايءية الروح شهدت لعينات، از 
محومحرزال العودة ال يدعوك الدي غالحانز ملحوظا. تداعيا وحاضرا، ماضيا 

الملحمةعلها ار-كزت الم \]دء\لم ال الأرض، ل وانمل الفداء إل اجدادك، 
هدهمكان احد واليوم الحديد• الخيل يلهم وحي مصدر يعد ب الصهيونية، 

غترالميممة، اليأودية القاليد ل جذوره احر اعل و*شال حديد تيار ؟^، ٥١١
الحركةهده أناء أطلق القرن. هدا بداية  ١٣اطُت الي بالاثتراكية متا/ 
كغالنتمم الشبان ملأ، وأق (. الاممان كتلة ) أر امموم غور اسم عبيا 

وك١ن٠ الرب مركز ،ا باسم تعرز القدس ؤ، آ ا ينيفا ٠ ؤ تلمودية مجيرة 
الحاخاماس كوك، مؤدا زل الحاخام ورتمها المدرسة هده ل المفكر الرأس 

الاكمالحاخام ص ل كان الذي كوك اسحق ابراهام الاحترام الشديد 
الروحيين.البلاد قادة وأحد اصراتيل لأرض 

يلهمما هو تعليمه وك١ن الشمانثن؛ عتبة مؤدا زل الحاخام عمر نجاوز 
ال'نيكم الانحتمع اربا، كريات ل نواة أول وتشكلت مدرسته. ثبان 

اخرك،خماعات ببا ما وسرعان إ، الخليل ر حبرون ل  ١٩٦٨عام المشلمد 
السامرة.حبال ل انتشرت 

ازاللا كن عدما ، ١٩٧٤سنة ال بمم الأول اتصال تااّع بمود 
النامرة،ز الاقامة ال دفق u١الأول محاولخم ل اشتركت الكبت. ق عضوا 

المبدولةالجهود بتوحيد وتمنا بنائلك. اليوم المعروفة النورانية شك؟،ا مج»ن بالقرب 
ادرككنت الفترة تللن ل التاريمي. وطننا ل متحدا صعا ننشئ حتى 

البلاد.امتداد عل الأس احلأل ل التوطنان هده أ٠ءية عدة منوان مند 
وأمنته.وطنية اسبات ذك ال يدفعني كلة، الدعم حركت٦م منح ل أتلكا لر لهدا 
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الهذا اهإم فدسها حيالها أبدي4 الذي الاهإم امموبر غوش لت 
تلامذتهعرض فورا ونلت بمودا زل الخاخام ال تحينت مساءدفي. طلب 
ومحاأّرهمم• مع والإقامة ب قرية بماء بموون الذي المو؛بع ال معلمهم بمقل 
القدس.ل غتولأ ثارع ل الواقع الخاخام مكن ال ذمت انجدي الوم 
وكتبألمقدص الكتاب نفير كتب حدراشيا غطت واحدة غرفة يفعلن كان 

كنسالن-ي الهس انمجوز هدا ئخصتة مع التلأم العيش اطار وشكانت دينية 
تلامذته.قلوب ل صهيون حب وب التوراة لدراسة حياته ثل 

المباح،هذا نل وطاتا، قد ;٢ودا زز الحاخام ندما ^٧، اذا ما اعرف لا 
نعلزالقي ؤ، غذى الذي اللهب عتنثه من تستشف ولكتنث مرة.  ١٠١١أرض 

حفظواقد وتلامجذته انمجوز فهذا ترنا. عنّرين طوال يارصه اإي٢ودي الشعب 
واماكنه؛< الكتب كتاب ٠ كلمات يعتثرون وهم تلب. ظهر ءن التوراة 

بحيونالذي الحقيقي محوطتمم يكن لآ بالحياة. مفعمة يرويها الم والأحداث 
ك١نبل الخارجية، الفلروف ءلير-م فرصته الذي وترحالهم حلهم صمحان فيه 

فالحاحام،. jwJ؛^ن آلاف مد والتاريخية الروحية جذورهم فيه ننت الذي ذاك 
معرفةعل لكنه القدس، ال المديدة، حياته حلال ذهب، مجا نادرا كوك 

اليهوديةوجبال شارون وصهل والجليل كاانقث.ا بلائه مناطق امر بوطيدة 
واحل.بلد سوى نفلره ل تشكل ب الأماكن فهذه والسامرة. 

نصبل متممكين تلأمل.ته وجدنا شك؟،، ايشري، المكان ال وصلنا لما 
فانضمالأشجار. وغرص الشائكة الأسلاك ومجد القرية حدود ورصع حيمهم 
صوانعليه تقرصهما وروين بمال شجرة يزرع ه بمفوراح ال*جوز' الحاحام 
هذهيكتف الذي بالورع فورأ احذنا ون- ويغي يعمل كان الكل ءعرْ■ 
التيالروح تللن، والتصعم، الأخوة بروح يعق الهواء حيث العال ُ|ن الناحية 

نصاوة.اشد سابقة منة از ل الكيبوترات رواد حركت 

المثال.ايو هلمءا صف، معكرة عسكرية وحدات وصلن، أن لئن، ما ئلكtن 
فورا.بالانصراف العمال طالب، فالحيس فعلية. مواجهة الحماسة مكان فحل 
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اللهجمةاشتدت غانمة وسرعة الأوار, ال الانصياع رفضوا هرلأء لكن 
هاتفما'ءدلة برابثن اتصلت الشهد هذا رويتي ولدى الهمم• واحتدمت 
بصفتهفرابتن، الشبان. لاخراج القوة اصتخدام بعدم أقنعه علتي عسكري 

رغموعل الاعتبار. بض الضرورات بمص ياخذ ان عليه للوزراء، ريسا 
تلتفورا. الأماكن أخلاء ت بقراره متمسكا بفي اله، قدُتآا التي حججي 

تسويةاقترحت عندما حدا لها وصعت مضنية، طويلة محادثات بعد ا مل 

القدسال مولوا أن من بدلا وم الأرض، من العنال خروج عل تنوم 
جدري.حل انظار ل امرة، ايل العسكرية القواعد إحدى ل لتلمم تمضون 

الشاذ.الُن،'ل عل عرصته الذي اثراحي مول ال براض الأم اض 
نابلهمالعجوز الخاحام عل الوصوع محلرحوا عندما ولكن '^؛_»,i،، الحمتع بدا 

غحاولتأرصهم. j البش من ال١ود منع النول من لمى اذ بالرفض• 
لإخراجهم،القوة ال الحش لخوء س أفضل المهلروحة الصغة بال اناعه 

البالذهاب لهم مح ومتالمنطقة مغادرتم دون متحول الطريقة هده وان 
بدايةالتارع هذا يجل ند ألتم،نز<، أجدنا حال ول مجاور• عكري محيم 

.ا( كلأ 8 ت واحدة بكلمة ليجيبني هادئة بتظرة رمقني لكنه المامرة. اعمار 

اتدادأابدرا الذ.س انمنال انا نظره. j الأقل عل — الا'لة اب تذا 
٠ابما مد الروحي قائدهم ال انضموا ففد المكري انحتم ال للانتقال 

٠٠كلأ مم فهذا كلأ، بمودا زو ،؛ U^ JUاذا 8 : المال 

الأحرىالوحدات لمساندة كبيرة عكرية وحدة وصلت النوم ذللن ا، مز
رأرلآُدهمّوزوجات١م وتلامذته ادحام لقل الماصات ك رتل تعها الموجودة، 

ىW ■ يى ء ما حرم ا دحلو م الشائكة الأسلاك ن يقهلعو لحنود ١ ح فر١ 
نجدهالأحام، رأيت الماصات نحو الشبان بجرون كانوا وفيما فقط. نحبر 

الضوضاءوازدادت ياح. السأوتاد حد با قواه بكل يتشثث الهش، المحيل 
فكانواصارية، ولكن مسالة مقاومة الجود الشبان وقاوم الغق. تقام مع 
الأحرالبعض راح ح؛ن ل بالصخور. بمشبثون واما الأرض عل ينبطحون |ما 
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الحاخامتطوق الحول من محمرعة رأيت ولنا حجرية. أرض عل يزحف 
علعازما كنت أمامه. واتحيح! اله صبفمم بغطاثه، متمثكا يقي الذي 

أحسمتااLحغلة تاللئ، ل ولكم الباص. ال جرْ مءن الجود ومنع حمايته 
أصواتوتعالت الكان. عن تقصيانم ٠ الوراء ال ندقعانم صاعدين ملاية 
ياياوة بمراح جبارأ الحة صخم جنديا رأيت مم مقربة وعل الحلة. 
العغءى،لأم أن وبعد خرق. س دمى ءمد وكامم الأخر تلو الواحد الجود 
٠.هذا بلث يفعلون أدعهم لن إريلث، )٠ : أذل ق وهمس أمامي إنمى 

■٢٠احرا الجثءي يتمكن أن نا ال ائنء هدا عل ُهت عدة محاعات 
ملز•ااّك.• لي الباصات. ل ووممهم العجوز واذخام العاتلأت إراج 

باوكان المكان واغادر سارق آخذ ان أرص م ولكم معهم بالركرب 
.الفد؛ء ال أءادفي الذي الباصات احد ال خاطر بطيبة نمعدت تكن• لر 

حث.اء.تااالم الجءيدة الرانية والروح ُيم ابم* غوش لولا ان تماما أدرلث• كن 
عقحوأ والمامرة ال١ودية ق ١ل١ودي الو-م.د مشروع لفي الحركة هذه 

Vوالانتثار الديمومة له كتب تيار أم عابرة ظاهرة محرد حدث مجا فهل ورق. 
أشعركنت حال، كل عل الموال. هدا عل الإجابة يستطيع أحد من ما 

ما.التمريهل بجدر لا وفرصة تارخية لحظات نعش باننا 

ر.عتل ماهم آخر عال برر ١،  ٩٧٧( نؤسر ) الثال تنرس ١ ٩ بمد 
الالمادات أنور وصول المار هدا شهد ففد المشروع. هذا تطيق عجلة 
ونصفمحنت بعد افعنت وامراتيل مصر بتن محادثات فبدأت غوريون. بن ُْلار 

البلدين.ض محلأم اتفاقية تونع ال 

وكادالغضب. وطورا الرضا تارة أثارت مراحل عل المفاوضات دارت 
كلها؟العملية مار مرة وغر فجاة يوقف أن النظر وجهات ل الاختلاف 

القملةهده فراحت ردعه. تتهليع قوة من وما انحز، قد الانعللاق لكن 
الامحتيطان.منروع انحاز ل ترع بالذات 
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علالسادات أحد : الاتًة الأستاجات ال حلمت الوضع تحليل بعد 
قادرةوحدها الفاوضات ان حيدا همهم أن بمُد اللام احلأل علية عاتقه 

القائدالسادات يعتبمر ت ثانيا ميناء. استعادة فرصة بمتجه اتفاق وضع عل 
ضدئنتج التي الأرع الحروب عن واهمما تقوبمل همدم -ي ٧١حيل- الو ،؛؛، ٠٣١١

حلالممر م نكنيها الم الأضرار حامة مدى أحترا ادرك همفل- اّرايل. 
أنال السادات حلص^ موضوعية وبكل الحرب. س سنة عشرين وم 

.اسرانيا مع ملام اتفاقية عقد ل يكماذ الكبرى ث>هالأءتآا ممر متقبل 
ويضعحديدة مرحلة ليبدأ المبادرات أجرأ لاتحاذ امتعدادا ابلى راصخ وباقتناع 

أملتَأا ، ١٩٤٨مند ممر صيامة أمالت الم ة الدالالخرب لحالة حدا 
العرين.البلدان ّاثر مياسة 

مصر.متقبا ورئة عل لب حأن جومّي باختيار السادات ذام لفل- 
الفلسطينيةالمنكلة ادراكه رغم عل الشاملة نفلرء وجهة عن يتحرف ر لر 

ألممم الوضيع، س ولمزيد الأردن. لمر الغربية الضمة قضية س ومواقفه 
اللام.مفاوضان عل نانتر أي والسامرة ل ومشاريعنا بادراتا مق 

الالش الأسياب ُن السادات بخلو قد الاتفاقية ابرام مع ولكن 
جيبهق الأنفاق يئس إن ما نهو الأراضي. هذه ال اصراثيل حاجة تنمهم 
امراتباول ر العا ل العام الرأي تعبثة بغية مواقفه ل تصلبا يظهر حتى 
قدنكون الاتفاق ترقيع قبعد ترطنات، ماقامة ال هادفة محاولة كاب ضد 

الضغطرّيلة كل من جعبتنا فرغن، حتى كلها النجاح واتل استنفدنا 
الحكومةمشروع اتحاز علينا تحئم مهلة فرضت، انحادثات ان ميما لا عليه. 

حلالها.

علالشاذ هل-ا ل مواهمفي عن ب اعر الو;.راء مجلس اجكاع اثناء ن، 
الأيمانأؤم فانا اللام. وجه ؤ، ءمّة المستوطنات نثكل لا ت ١^؟^، النحو 

محسمصر مء• ر الجمع دام ما باليات، اليوم المستوطنات هذه إقامة برجوب كله 
ممران أقول وبانناع اللام. برة حمل ماطبن ( وامبركيثن واّراثيليآن 
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مناولز يزال لا الخاصرة، الوقت وق الانحاه، هدا ق التمذم ال عى ن
نهداسرع• تحرك من لنا بد لا لدلك ابيا. نالجا مهمة رابحة اوراق أيدينا 

صربجةمئاثشة الوصرع مانثة يقي المهم لكن المفاوصات. ال ييء لن 
آياتواللكارتر نرحن، ان ل وسق مواقفنا. عن فيه نفصح إبجاق، جر 3، 

يفهمهامواقف فهده نمرق. ان علنا هكذا الشاليه. ومناربما أسابنا 
.١٢اتمنك س ن بد ولا الماس، 

الضغوطاترغم وعل العل. عجلمة أصرع بدأت بالرأي الجامرة بعد 
الأراصيس يمودي لص سبيل ل التحرك أن اعتمد م، كل ُارسها التي 

ثلاثلبناء الأخضر الضرء تلميت السلام، محادثات باصعاف سيتسبب 
غومشبان أما الدووب. العمل بدأت فمهل عندها شهر. كل مستوطنات 

حيانةخلروف ل الشتاء، حلول رغم عل العمل، ممحرك نزلوا نفد اممونثم 
غشيثا.شيئا حقيقة يستحيل الحالم واحد الصعوبة. ل غاية 

مسترطنةوسن أرئع بماء ل أفلحت تلت الم الأربع السنوات خلال 
عددنرامها علها، نممد ركائز ثمد منبما البعض كان والماهمرة. بيودية اي 

متينة.مستوطنات عن عبارة فكان الأحر البعض اما الأكواخ، أو لحمحر اس 
ظروفل صعبة بداية فعرفوا عاءا أو كهرباء دون مءن يعملون العمال وبفي 

زT ١لأر ل طغله يغسا أبا أو أما ما رأيت مرة وكل بدائية• حياتية 
محيهلل انمثرب لكءن حدي. ل تسري بقشعريرة أحس كنت بارد، جر 

حناياهالإن إيل، بيت او شيلرح او نكمم مجثل نورانية ٌوالمع 
فرحاترخمت خاصة أهمية المنال نظر ل شكل وتاربجية، روحية ذكريات 
ثابتا.وعزما مستمرا 

سن\*نفمني مستوطنة. وخمسن ّتا الخليل ز افتتحت عينؤا، لفترة ال 

رعةبيتزايدون العرب راح حآن ل بمود-ية، قرية اي بماء يشهد ب وابل؛ل 
كوابلا نافا الجلماب ق لما نحن وخلال الدواة. مملكها اراصي ويشغلون 
التحدتيكم حيث العرب فرى اجتياز بمجنون ابيود كان والشتاثم. الحجارة 
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والوثاقالكسوترات عدد بلغ  ١٩٨١عام ل ولكن الأطلال عن 
ماأو —  Mitzpimبزبم وثلاث؛ن أربع جاب ال ثرية، وعشرين اجن 

ودية٠Jاالقرى أخذت ة من ولأول توطات. الممواقع مرانة بابراج بمرق 
طامق دوم الق ثلاتمانة من اكر ادخل ص الطقة. محذه تدربجيا تغطي 
المميز.القرن؛ن مدى عل الأودبم المتوطات لأعداد كانة مساحة صمأن 
سمكنالعلمرفأت رثس زراعية، بمثاريع والقيام جديدة، نرى بماء وبمد 

والعاداتالتجارية والمراكز والمدرصة العمل ال للذهاب بحرية اكنل من الناس 
ايامحلى.هاوْ عل خنت طالما عداوة نشوبما لا طب؛عية حياة معيشرن الطيية• 

كانتالتي والمتوطنات الجديدة المدن أصحت التقدم هذا رغم عل 
بعجزقالوا الذين والمكمتن اطلفكرين كبار سخرية محط الأنشاء ور طل 

الاضمحلال.لها مؤيكتب ولذللمث وجودها، صان عن المستوطنان هذه 
أوء التفخة الأبراج ٠ امحم المستوطنات هذه عل الصحف بعض راطلنت 

الأخيلةصروب ِن صرب الماطق اساد مشروع وكان المدن!، شباه أ ٠
مقتنعاكان من صفوف بآن حتى ولكن الحكومة. محيلة صنع من ح نأو 

هذاابحاز طريقة تناولت حادة مناقشات دارت المناطق هده ار إعبضرورة 

الرناغ.

نحتنةبنية عل ترتكز ريفية وحدات أو مدنتة مراكز ياتناء البعض طالب 
حدعل بجولنا، متينة أمس عل وحدة مناء تنمية. بموارد وتتمثع رامعة 
منالأمور ارى فكت انا، أنا دواليك• وهكذا أخرى، ال الانتقال قولهم، 
بوإن كلها، توطات الملعام إراء أول مرحلة j علتنا : محتلمة زاوية 

الأسلوبهو فهذا صغم. برعم سوى البداية ز  ١٢٠٠واحدة كل يشكل 
أزلأيقوم والمبدأ السنين. عثرات قبل البلاد، لإعمار أبازنا ١^٠ الذي 

نتمكنأن بعد لاحقا فيان، الانتشار اما الناطق، هذه ق وحولنا صمان عل 
التوطناتلثنا، سخممها التي الحكومية الأراضي عل يدنا وضع من 

صياٌيا.الأوان يفوت ان قبل الخطوة بمذه نقوم ال عليتا المقبلة. 
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المراكزبماء عل سنن ٌرور بمد اي (، نوفمم ) اكان، تثرين أول ل
متانثاتاحدى ,نحث مدار ثكل انحازاتنا عن نقرمحرا ندمت الأول، الكنية 

ويمولوالسامجرة؛ لبيودية وانحصصة ايومء الوارد تناولت التي الوزراء، نحلس 
ساء.ما لتقوية الوثن حان فقد الأن، انا التحتتة. المية أرمحنا لقد I : التقرير 

العملل دأبا ونغلهر النحو هدا عل ك شم لر لو : أنول وبزصرار 
أفضلحول حيل قام ولما ترطناننا، متحزين ؤلريفة الثوم ننافس كنا لما 

الساميالنار ل المشاركان بامشاز أممئع لم [ ... ] الأراضي. لامحتخدام >يقة 
لمقامهالخالبة كانت صهيول تقلد من أنحدر ولكمي الحكومة. هده ألف الذي 
قالأنل عل اقدن، اجتياز عل قدرته اثبت تقاليي. الست\ن. عشرات طوال 

الانباهقدر من التقليل ال ترمي نة اين دون محن هدا أنول المقارن هدا 
الأخر.المهيول 

أوالكنا، ملتحديد الأقل عل قرارات، انحاذ إذأ الضروري، ن ما 
أو IIمنتفخا برحا )١ يتعدى لن عبيا بيه ما يكن إن للبناء، الأراضي 

النوررامح، الجولان هضبة عل *كوتر أول ان تدكترّلم وأود ٠" مدينة ُنبه 
محوريهزرية مكان بني أن بعد I(، المنفحة الأبراج )ا هلمءه احد مكل متخذا 

قالدردارةالحرلة. .محيرْ ثرق الدردارة، يدعى بمكان تدكيرآ أود *؛١ مهجورة. 
إياو■كوتر اليوم علميه يقوم واحد برج, بناء موتما ُلويل لعهد تشهد لما 
كنت"؛ا الخكريه، الشمال منطقة قيادة ُفن ل اخدم كنت، الوقت لك ذل 

بقاعدتهأحن ج الم ة قنشا مرة كل ول اليوم• ُأث وزنا أخف 
الحولةنرق ل نصرننا نحت وضع الازي الوحيد ك١ن الرج ذلك تترنح■ 
فلولاهالحبال. ز المرابملمن وريثن الماكز نحت مانرة يقع كان والن-ي 

امحرائيل.حدود ضمن القطاع هدا إبقاء ل نححنا لما 

وضعكموراء الكامن المفهوم بلمءلك أخمني ٠ الوزراء[• احل• يتساءل ول 
؟الأعمار مشروع 
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•٠ واحد طهرم عل يرتكز ئيء فكل نعم، ا

الجن*ذه طوال ااغر;ين الضفة مسالة حيال مؤنقي ينغم لر لرانع، ال 
مواءأحد، عن مؤنقي ز أحفأولي ا،لوصوع. هذا ل أفكر أمضيتها التي 
مقابلةغير j عرصمما مبدأين عل ارتكز فانا حدلأ. أثار أم ترحما لقي 

حقوصمان الكية البلاد نحنعات ءث الدفاع ; بجاضن ريتلحمان ونقار 
والإعمارالاطان نبا-ة اكاربخية. امرايل حدود داحل المر j الهول 

تُبىراُن إلا أمتوجها إ الزراعة وزارة منصب أشغل وانا افترحتإ الم 
المدائن.هدين 

موافقةعل امجرة وايالهردية ل ;٣> قت مادرة َةل بالعلع حصلن، 
اجه ١١وحيدا أحاJفي كن ذللث، ومع لأشرافها. حضعن، َع بقة الالدولة 

حدوثه.نونع عموما السهل من كان امحر وهو الإعلام، وومألل الناس انتقادات 

ولكمالإعلام. وسائل تهجمات السياسة، رجال كساثر أحبي اكن لي 
القرمي،لأمننا ضرورية الاستيطان سياسة بان وناعانر مرافقي عن أعدل لي 

لومواجهمم حمومي محاربة بالتال احشى أكن، ولآ ومستقلا• حاصرا 
الاتهامتحمل عل صعب انه ء؛ر صنانمهم. تلفي، حش ولا علنية، نقاشات 

فيها.اكازع الخأكومية القرارات عن مرولأ شخْلها بجعلي اللمح، 

مستوطناتال يمت لا ذاكرن، j( عالقة بمن التي الأمثلة هذه احد 
سةنهاية ففي يناء. بهذه ُتعلوا لأنه صلة، باتحر والسامرة الهودية 
نرقعل انحاففلة ٧ كف ; التالية المسالة مواجهة علينا ترجميح  ١٩٧٧

الجميع،رأتم، ؟ وممر امراثيل ، jvعازلة مجنهلقة فيها لتشكل سيناء •جزيرة شه 
هذ٥عن كب،رة بجماصة داغر ١لذكؤ، دايان مجوفيه سما )ولا ١نا لهم بمن، 

يةتقليا بطريقة يتمثل العازل هذا مثل لتامع، الوحيد بل الان (، الفكرة 
القرى-ُز، حط قوامها 

توسيعالوزراء محلس ■ ٢٠طلبت، الصالة، هذه مهلولأ نانثهنا أن وبعل- 
٤٨٣



موانعال انرت ^0 خريطة وعل اخرى. ثرى عثر وبناء الوجود، الغرى 
كمحالما القرى، _، j أرى تحطي ام الأماب شارحا' الملأ، القرى 

القاشاثضى ولما محل. مصري محجوم أي صد فنالأ دفاع حط بنائها، من 
عاليهلاصويت رسمتا اقتراحي بغن، منام الوزراء، رثتس أحال مابته، الر 

مزيدامتقدام عل تواثق أن الحكومة من أطالب ٠ : الأتية الألفاظ متملأ 
وزيرلوصية وفقا حديده ثرى بناء وعل الموجودة القرى ال السكان مجن 

الممربمانتاثح أعلن م ،• الوزراء محلى عل عرضها التي وللخراثط الزراعة 
عنواحد راحجام معارضة، وثلاثة مجويدة، اصوات ثمانية ٠ ; جاءُن،  ١٢

ثرىبناء عن رسميا يعلن لر 1. الاقتراح عل الموافقة ثمن لفد انموينح. 
فجا،ابام. بضعة مرور بعد الصحافة ال نربت، المعلومات لكن جديدة، 

بعداي (، يناير ر ^١ ١٠١١كانون ٥ ل الوزراء، محلى لغ معا عنيفا القد 
المالطريقة j الظر لإعادة محددا الإجتاع ال قرارْ، انحاذ عل ايام خمة 

يعتماو،دا,

عليتا٠ : قائلا' كلمه فامتل بالخم. تشر لا قاتمة بلهجة الخلة يغن افتتح 
فتحنفعل• بتحرلث■ يعه قرارا ضثخد النوم ا ناح؛ م I منفعله ما تقرير 

اعدةوممالموجودة القرى بتحرير منكتفي بل يناء ل جديدة قرى نبتي لن، 
٠.السكان 

السابق،.القرار يغثر »هدا :اكاإيةالملاحفلة فكانت 

جديدارقرار انه لا، ، يخن:فاجابني 

كلماتولكنها جديد مكال دفق عن ها يحدث الحعيع : له فقلن، 
(يناير ) الثال، كانون ٣ ل اقتراحي افذم ل؛ انني تفهموا ان أريدم فارغة. 
ولكمعليه. الموافقة بعد لنقل. وإنما اكارع، وليسجله ابروتوكول ئ، ليظهر 

قيداقتراحي أضع لن أنني ن، الممكم ه نفله ّولت من كل أِمجن 
توخيتلأتي الأ الشاق هدا j تعلمان ه نفاليوم ل اعط لر وانا النفيد؛ 
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مكتوباالقرار نص وصلني وعندما الخكومة. يان نشر انتظرت كد الخدر. 
الأعمال.تمد الك1فين التعهدين ال ابفنته 

رجالثمة ولكن صهيونيا. لس يو محن الحضور ب؛ن ان اعتقد اولأ 
الستظاع.بقدر مري نحو عل القرار تنغيد حاولت تنغيل.. ورجال قرار 

والإ، لياء امحممة للموارد طلبا ] المودية الوكالة ال توجهت ولكم 
العمل.لمضات تلبية اففتنة، الهيئات محاتر وال الياء شركة 

 Iمحعدايان، ُونيه الخارجية، الشؤون وزير ُع ايضا القرار ناقشت و
جوانما،بمختلف الشكلة علبه سرصن، وراءء• الاختاء ال أصص لا انم 

مميدثنصيحة ولكنه الأمحور. بعض عن تغاضبن ند أكون لا حتى 
الأعمال.عن عربملة محرممة الوزراء، رنتس ال رسالة توجيه محني طلب حثن 
1.بيغن اليد محكتب رالخريعلة الرمالة ايداع تم ( يناير ) الثال كانون ٦ ول 

ننرقليلة. لحفنات مذ الخريهلة استلم بانه ل ليقول بيغن *نا قاطعني 
.كلامجي امتنانفت 

يك.ذلر ( يناير ) الثال كانون محن التاك ثرار ان تنكدوا ان امحكانكم 
فرارنه با الادعا، أو اتحاده بعدم ازعم نتْليعرن لا لكتكم صائبا. ثرارا 

القرارهذا عل الصحانة اطلم، كيف أنكهن أد• أريد لا ؛نفي؟ اتحدته 
م■اطلب والأ الوامي■ لت بانتي عنناكد ولكنني بعضنا. عارصه الذي 
ريبتعن الموولن أو المؤول صد اللازمة التدابير اتحاذ .ل العاءوزير 
١<ا هذا مات العلو 

فحب.لحظات مذ الرسالة استلم بانه جديد مؤ بيض أكد أيضا و*نا 
وافقباته الحكومة أعضاء اطلاع عل ممنأ كان لأنه دايان ندحل عندها 

نصحنيوأو (، !ناير ) الثال ك١نون ٣ ل قدمته الذي كله اقتراحي  ٠٢
الوزراء,ءداوس ال عنه نسخة حه أو ان بنية 
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أجبحتى ا ؛ ثاثلأ حديثي اسانقت حتى كلامه من دايان انتى ان وعا 
أنفذنني با بملمرا ان أربيهم مشلأ، الماجات هذه •ثل تلقي الوزراء 

٠•الوزراء مجلس عليه وافق اقراح كل 

الأمور.بزمام الإمساك جاسا حاول الذي بجغن بمتري الغضب وراح 
تطرحلر القاط ءهن.ْ محالة. الن ونراءته الخرائط رويته وتكرارا *رارا ذْى 
الوزراء.محلس عل يوما 

١تقول أن تريد ماذا  ١٠ت ومحالته وغيفلي ذهول ندة من صّوفي فرفعت 
الخريطةلهذه محق لمد ر ت نائلا وصرخت ٠ ؟ نط تميم لر اللوائح هده بان 
ل■ءوضع\ كن التي الخربمله وناولت ٠ إ الوزراء ملس عل عرصت أن 

لاحدق وانا ليغن فلت ثم وفتحتما. إ يناير ر الثال كانون ٣ اجتإع 
بروتوكولعل عدت ان وبعد ا،ب كاذبا تحسني الماس أترك لن ٠ : عيبه 

يقوم٠ ■' جهوري بموت فرأته ( يناير ) اكال كانون ٣ ل عقد الذي الاجياع 
يزيدوند الزراعية، القرى ما بما محكيا، مركزا عشرين بناء عل اقتراحنا 

١.مركزأ الملاثتن لبلغ العدد هذا 

ااّ؟ الوجودة القرى ال إضافة ٠ : الوزراء أحد فتساءل 

٠.إضافية فرية عشرين بناء القنر فمن نعم، ٠ ت أجبه 

الوزّراءجش تلقي عدم عل ممرا يزال لا فهو بالغا• ارناكا ض أبدى 
نفلره،j يتناول، لر السابق فاجتاعنا المتوطان. مراكز ال تشم خريطة اي 

صنتخذالثوم، ا' • قائلا بتض وتابع جدد- بسكان الوجودة القرى تعزيز محوي 
القرارعن المزال ولدى رسميا. العتمد هو وسيكون للاصول طفا قرارا 

٠٠مري... بانه تحب المابق 

باملوباوكد، I ; اختما عن كلمة كل فاصلا حديثي ل مضت وبرزانه 
حريطةاي الوزراء يلس استلأم عدم عن هنا قيل ما بان وصرخ واضح 

٤٨٦



قلت* ٠٠بالذات الخريطة هده هر ااوزراء ال قدم فا الصحة• س عار م
٠باصبعي إل|ا أشتر واثا هذا 

•.أرسلما الم تلك واتما الخريطة هذه أنمد لا أنا I : بقوله بيغن ذادرفي 
طزنسخة عي الوزراء رص ال ارملتإ الم الخريطة ان ٠ ت غابه 

وباشاص(، ينام ) اكافي نون ١٤'٣ اجثاع j ■/٣ الم تلك عن الأصل 
الوجودةالقرى تعزم فان ولذا عبيا. إلا يْلاع لر الوزراء فعجلي ذاته. 
غر.لا الحكومة لقرار مطابقان هما جديدة متوطات وبناء 

نكراننتطيع لا ولكنا حكومي فرار تضر وذا ل الرص، ل-ي سا 
الداعيا العام الضغط ل لمت ما إذا فرار، أي الحكومة فلتمر وحوله. 

لهذاات. التعلياعطاء ملزم فانا جهتي، من أما محزلأ. ليس غالنص ذلك. 
ااصا_ر؟ أفعل ان الأن اي عماذا ترى، ت كث؛رة تساؤلات خاؤلري ق نحول 

٠.العمل؟ ونعليق الجراران وارجاع الابار حمر بونف أمرا 
٠.عله ونجيب موالك ُممعنا لقد )ا ; بتغن السيد فقال 

الئازكانون ٣ قرار ماند بانه جديد من لتكرر دايان ندحل ذاك عند 
الخرار،هذا عل حميما راشا انا شك ولا ص. عل عرضه لدى ( اير ّ) 

.مالعدول حاليا فلقزر انتباههم. الوزراء معظم أعاره يكون لا قل زلك*ت 
جديدة.مستوطنات بناء 

.٠١مكوبة شريعة ء لا I( ،ثثهية نريعةا ٧ بموجب ذلك سيكون باممع 

زمانعا يرى لا نه با دايان أجابني البناء عنال مصير عءن لت ّا ولنا 
الأشغالمتابعة أثارت حال وي . ١٣:بدأوا ان لهم سبق ألم الأشغال متابعة 

مستوطناتبناء ال تمدف لا الأعمال هذْ بان ستحبؤ استفهام نقاحل هذثا 

الترحم._ _شرمت ومعناها ، الم. ز توراة 
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التفوْعل أق ما أن دايان وأصاف الوجودة. القرى مزيز ال واثعا حديدة 
والتختليطالتحضير يتعدى لا به نقوم فها ٠ ثخمي راي ّوى يثكل لا به 

الماه...نوات ومد 

مغيهلة،تكون عا دائما خلاف نقاط من الحكومة نشهده  ١٠ن، يوثر لر 
الأذى،إلحاق نية من عام بوجه والرمحة الامراثيلية المحانة تبديه ما ولا 

كنت،ملموصا. واثعا الخيال لاحيل الأراضي إعداد مشروع عل سكفتر 
غزة،وقطاع الجولان وعضة والحلل والهوديه امرْ المح، وم هعطم أمضي 

للعزانم.ومنئّْلا ومشجعا مرانا آخر، الى مكان مجن دائمة حركة قي أتنقل 
زعامالة وحمارة جنافة ائق كل مجع شخصيا نحدنن، انتي جيدا واتدكر 

,العمإ ستر فصل تقرير كل ق ويتقن، كلها التتصامم رانن، المشروع. هذ.ا 
للوزراءنلّتح . ٠ الدن أشباه  ١٠اميمداف ق ماضية الدعايات كان،ن، وفيما 

الاحتمالاتشريط نص امتياز عل فيه •حميعنا محتزاحم الذي البوم نشهد ند إننا 
ارنقانهابعد المتوطات هذا ل ستجز ومشاريع جديدة لعلرقات انتاحا القامة 

مجنكل ارتياح هو 'ييرأ ارتياحا ءرفنإ فقد أنا أما المدن. مستوى الى 
jوم ملموس• واقع ال ناظريه أمام تحول، نصابه ويرى تقدما بجرز 

نميأم كنح العش، العمل هذا انحاز ألمن كن محيط الاستراحة، أوقات 
تحقيقص نمكا لما الوزراء، رص أبداه الذي الأسامي الدعم لولا باثنا، 

الحكومة.د-اخل واجهتا التي يالمشاكل 'ء١يتن غتر حققناه، ما 

انمامير بعجلة ألغ رحن،  ١٩٨١انتخابات واقراب الوقت مضي مع 
اللميكودخروج خلاله من اّتنّففن، شعور وخيم البذولة. الجهود وأضاعغ، 

أثلث،لا الحكم، مدة الخمل حرب جديد من اعتلى حال ففي الحكومة. من 
المتوطات.مشروع على القضاء إلى عي بأن في أبدا 

الاحتياطاتخمتع ولاتحاذ هذه. يته يوما بجف لر انممال حرب أن ويذكر 
٠وصول حئل ،1 حتى مارا ليلا العمل مواصلة انمعال من طلبت اللازمة 

المياهمجد من انمينا . 11حضار لحالة الاستعداد ب-اا وصفته الذي الانتخابات، 

٤٨٨



ارعواقبالئل، القيام الربتة القرى عل وعرضنا الناتئة، الأماكن ز والكهرباء 
مواقعكحييي العدل وزارة وبئن ض منتن تعاون وتام موافقمم. ايداء ال 

جديدة.متوطات لتاء نحنصها حتى الدولة مملكها والم المنامة الأراضي 
الوطنية•بالطرقات وتربطها بالضيع القرى محتمل الم الطرتات رمرم فوضعنا 

حلالولكن الساحل. بالمهل الأردن نم لربط ؛السارة م طريقا شققنا ّأا 
الأحداثهذه كانت السلطة ركز ل الليكود لوجود الأول الدورة هذه 

الساداتالتقى الوتنؤ ذلك ل اراتيل. تمل حموحد،ما تنكل ان من اعجز 
نظيرا.لها المهلقة تارع ينهي لر ومهر، امراتيل بتن علاقات ونامت سنن 

اذل،حتى اكاربخية الصيرورة هد.ْ ل ا مجنغنفي ماجد ما وسرعان 
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وعراتونمصريون 

المادات.أنور الرئ؛س لأسمال الطار ال وايزمن عازر عل تعدر 
ماولكن نمال. كرمي عل ترا مأبقاء لحادث تعرض ايام، بضعة شل 

زيارةمن الحمٍّع ينتفلرْ ما يفوت نححله أن ذتطٍع الوجود ل قوة من 
المريالرئيس دخل وعندما الوطنير. انحلى أمام خطابه ومحو الأ النادات، 
لهقال م بعكازه. التحتة له وادي حارا امتقالأ وايزمن استماله الكست 

عليناالهجوم ل نححم لأنكم أحييكم )١ ت ابشامه شفتيه عل ارتحت وقد 
هذاعليه يطوي الذي الحقيقي ايض السادات درك فا . ، مفاجئا هجوما 

حبآيات، فالالأشياء. عمق يّتشهم، ذكي رجل انه سئما لا الترحيب، 
فدالرجل هذا أن ونهم عليه التنامحر ل والزمن رغبة جيدا لمس رأيت، ما 

الاصرائيلية.الضعف نقطة يشكل 

التفاوضمن بدلا وايزمءن مع التقارض عل السادات أصن الواقع، ول 
يدفعهه، نفمحض مع حتى أو دايان، موشيه الخارجتة الثؤوون وزير عع 
أبداهمنا اكم اكالحة ق رغبة وايزمن دائما أبدى : الأي الممب ذلك ال 

الأفضى الطر وجهات حول بيمما القام الاختلاف ان خصوصا محغن 
المقوراكير ك١ن وايزمن ان ال هنا ونئير ) ؟ ١٩٨•منة وايزمن استقالة 
يتعلقما ل ف الطن المار ال ءملأ أظهر الزمن، مرور مع ولكنه نصنا، 
بعدمتما لا بالمبلور، هذا اتجاهه وأخي الخارجية. المياسة بشؤون 



لأوضعاسارات واليغن  IjUامان صمام وهت مرة من وآ (. السادات لمائه 
سمعا.الرسم الوصيد أتمرأ أصبحت ان ال مجان مجن يادلأنه كانا مجا نر 

زياراتما>دى فخلال باكريثن. مجعرم اولمي رحت الونت لك ذل 
خمةأو منرين مجن تالف زينا الشتاء أيام أحد ن( اسضنت امحراتتل 

علي.حسن كمال العمي الدفاع وزير مجع بملوافة أتوا مكريا ناندأ وعشرين 
الماصة١وحي مجن وصيغا نعام تخدس م كوومجنا رفعنا الحلوص غرفة وق 
كلها،حروبما حلال المعارك ن، رأبممم بانم لهم »وفي بان؛ عن يغب ولر 

،١٩٠٦عام صياء خملة j م الاصتقلأل حرب ق أولا مم التقيت ويانم 
الغغران.حرب واحترا الاستنزاف، حرب وحلال تة، الالأيام حرب ول 

الزي،المريثن الخغود يشجاعق الازار بجولني وصع و| اذأ أنا ت قاتلا وأصغت 
الاستغلالحرب حلال : قاتلا حديثي ل ومجضت المائة. حتى المعارك خاضوا 
وعشرينخمسة او عشرين محذا احماعنا مكان عن بعد المرية الخهلوط كا؛ت 

آنذاك.المعلوق الق مجن جزءا الطغن محذ• وكانت ك؛لومجترا، 

الموجودينالعكريثن القادة عل حن الوزير تدم الخوب نرب وبعد 
الللمشاة،  ١٦الفرقة بريس مجرورا الدنءة،  ٢١الفرقة رص مجن -حميعا، 
أكن،ب بم• كل، وجه وتاملت اكان،••• الحس ناد؛ لمركز الاعل القاني 

استمعنؤلأنني أصواتمم أعرف ن، كنولكي فهل- الوجو• هذه رأيت قد 
.١٩٧١٢صة مجن الدامية اكتوبر ايام منؤ يوم 'م, مح، الرادم جهاز عل الها 

العكرم،،زبمم ز مجترمن يتي، ئ، الأستمال غرفة ب، فهم اليوم، انا 
دعوين-الالامجراتيلمن الجنرالات ونخب نخم يشربون 

العمدةانحادثان دارت الحدة الولايات j، دايفيد كمجإ قمة إْللاق، اثر 
علنيثنللفلالدايؤ والاصتنلأل سيناء حزيرن شه احلأء حول ومجصر مجرائل اض 

اكاي،كانون ل دول. جم٠^.؛^، ال، أفضى ٌا وغالثا انحاوف تسود، جو 3، 
اصتفدتالأفق، قاممة بدت التي الراحل احدى وخلال ، ١٩٨١)يناير( 

ضرورةعن احدثه كي لاّرانتل دارّد الدكتور الزراعة، وزير زيارة من 
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المالمابق الأستاذ وم داود، ل والسادات. محض بتن جديد لقاء 
مطلم.لتحقيق وصعه ي ما وبذل السادات ال بالرجوع وعدا الذكاء، 

يلمحلر لكه القاعرة، من داود الدكتور ي اتصل اّمامحع بضعة بعد 
يريقجمع أصتْليع كنت، اذا مجا يعرف أن يريد كان السادامحت،. •ع لقائه الى 
مكانل ٠ تقع مزرعة في، ري نموذج لوضع الامرانتليتن الزراعتثن من 

عشرةغضون ل الأمر هذا تسوية وسعي ق هل ومالني ٠، الأهمية ل غاية 
مميت،تتعلق الة المان رجحن، ايضاحات اي يعط لر داود ان ومع ؟ أيام 

استعجاله،صيّثج أفهم ب رأصه. قهل جمق السادامحن، عاتالة مزرعة الكوم، 
موايقتي.باعطاته ناكتفسن، الهاتف، عل السؤال ٍلرح مجن اتمكن ب انم غ؛ر 
مكتوما.صرأ الوقوع ابقاء مي وطلب الاجابة منه مثل لتلقيه راضيا داود ندا 

لعايةممر الى؛ الاسراتين الخرا، من زيثا 'رجه اكار الثوم اح مض 
بجاب،ن، نمايام، العشرة ممهلة أنفتي وحتى اللازمة. المعدات وتحديد الأماكن 

تصمثمووضع الأرض لدراسة آخر ورما رمجا الرحلة تغرق، متت ّرع 
آخرين،يومتن الري معذايتح تحضم يتطلؤ_، وتد للعودة. ثالثا ويومجا العمل، مجتر 

لذأيام أربعة ّوى أمامنا يقي لن محدها ممر. ال لملها يوم ال إضانة 
جدأ.صارما أعمال جدول هذا فشكل _ الأزلية بالامحارات والقيام الشكة 
ولكشانحددة، المهلة ضن المشروع لاتحاز الوقر الخط نمللئ، اتنا أدرك كن 

ال؟ بالضيهذ ايام العشرة لمر ؟ العجلة لتر اخرى، منة نفي، محاءلت، 
؟نهرأ أم أموعثن نكون 

الزراعةوزير مؤيدو استقبلهم ممر ال الاسراثيليون الخيراء وصل عندمجا 
(السادات مجزرعة ال نويهنه،  ١٢نماما الكوم!) ميت، ال اصملحبوهم الذين 
التخفلل التال اليوم أمضوا مجفرر، م وكأ • ُلر'يا ترحيا لاقوا حث 

متفي، علثه عروا مجا كل ان تقريرهم ؤ، ل، قالوا اّراتثل• ال، عادوا ثم 
الخيوانات،بواسعلة الري ذالئ، ن، مما نديمة، نقليدية زراعية وماثل ص انما الكو.م 
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التربمن مالسالة لتدوير عوادة بلا يدوران ثوران باياعورة بمرق ما وهر 
صعودها.اثناء ل نوات نر ا،لاء مسب م نزولها ؤ، المر ماء مجن ممتلئ 

منطلب ولكن الماه. لتكرير نظام مع المضخات من محوعان الفريق وصمم 
طالماالتي العجلة سب نهمت ذللئ، عند كرم• غرس • آخر "مء اافرّيق 

شهرمضنر وبمد الثتول، غرس موسم مائة عل نثارف فنحن أنلتتني• 
الذللئ، ال اصافة تتاصل. أن الكرمة جذور عل صيتعدر ا ف؛راير ر شباط 

الماطات.من حدين، نظام وفق الكرم هدا مني من بد 

توجهتايرجن ناحنض في وحملت نامي ونت في التجهترات جمعت 
ك١نتاهناك مونا. حدا تزال لا كان التي ميناء مدن احدي آ العريس ال 
امتغرق(٠ نادر ر وافر يج بنُّجءزُّتن غم مصريتان ناحتتان انتذلارهما في 

مؤ ماعان بضع الطريق، ل ترلق لا حتى نئييما راحكام المعدان، نقل 
السادات.مزرعة ال مباعرة وتوجهوا القناة وعبروا الصحراء حبراونا اجتاز 

،ijis'العاشر اليوم ول متتالية. ايام أربعة طوال وعشرين ارع قرابة لوا ع
مالشغل. ند وضعها انطار في الري شكة ومجدن غرت قد الدوالي 

اطلعن،ان وبمد الث،رءة■ ال السادات، زوجة ج؛اان، وصلت، اليوم ذإلث٠ 
بانحازهم.مشيدة الأّراثيليتن، للخبرا، الشكر أجزلن، كله المشروع عل 

ليغنالأ عه أنحيت لر فانا الوثن،. من نرة الكثان طي 3، السن وبفي 
لدايان مكان حل الذي ؤ حامير امحق انل.اك، الخارجية الشؤون ووزير 
القليلةالأّرار احد هو الر هدا ان اكا'كيد ومعي ق ان واطن (.  ١٩٧٩

دعوةالسادات أنور الرئيس وجه ، ١٩٨١ابريل( ) نيسان ل نفس. ل؛ الم 
اتتنبل بم فجال الكوم• ميت لزّيارْأ المصرية ، الصحغسمحرري كافة ال، 

أنحز٠ : تال م حديثا المغروس وكرمه الري نغنام علهم وعرض الرتقال، 
٠ّ فعاله الأ>سراتيليين امّتهلاءة ل عا نحة انه ايام• عشرة غضون 3، هدا  ١۴

الأّراتبلباكعاون تتمثل بالغة، أهمية أولأئ شطة ال بمد U 3، وتطنق 
الزراعة.قطاع ل المصري 
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ثيتال ذمت السنة، تلك من ( ابريل ) نيسان ؤا ممر زيارن، حلال 
مذا،لكان ل الاصراثيبين حبرانا أحد فوجدت اصطلاع. جولة ل الكوم 
انمالماتالادات فلاحي وإعطاء الشكة عاف،رانة لأنه ( فبراير ) شاط 

عندماعارمة لهنة ولا أنحزناه ،١١ ك؛رى خمامة أبد لآ و لتشغيلها. اللازمة 
الامراملية.الزراعية بالملكية غريا ثما وباتينه السادات حقول ي لت 

ُ؛دانءا،ل الرانية المصرية الزارع من كثترأ زرت هده اقامم خلال 
الماداتمحع ناقشت  ١٢كله. اهإعي عل به انهلبعت اإذبي التجديد فاصتحوذ 
اصراتيلروية ل رغبته عن الرئيس وأعرب مصر، ل الزراعية التنمية اعانات 

ثموذي.فاقت اهمية الكوم ميت لمشروع كان ظاعريا، انحهود. هذا j تشارك 
العملاصول يتعلمون حالما المهرئن، ان ال السادات وزراء احد لمج فحثن 

تقائلا الرتيس قاء1عه الاصرائيليون، أنحزه ما هم نفبا سيحعفون I الضرورية 
•مشاريعنا ز اعدنا ّيحمفهو إريك. عندنا والأن الياء، وعندنا الارمحس تا.«نا ء٠ 

غوريون،بن مْلار ق والسادات نبادلما الم الأول الكلمات تدكرت عندها 
١١القناة من بالقرب اعممالك حاويا ٠ ; يصافحني وهو الرص ل قال فقد 

كصديق«بكعتقلني أمحامك متاحة الفرصة تزال لا ٠ : حبته فا 

ولالنوال، عل مرات ثلاث صفق كلامه، من السادات انتم عندما 
معاونيهمناداة عل دأب فالسادان ) أعاأِه. معاونيه احد انحنى ^٢١ اللحفية 

لوهم يسمعونه كانوا كيف أفهم لر ثم ُنة الخفيف بالتصفيق 
هداعن مبارك، حبن الرص السادات، حليغة اقلع وتد ر الجاورة• الحجرة 
حتىلحفلة مضت ان وما آ. كهر؛افي بجرم عنه متعيضا التارّيخيإ التقليد 
فانارالأرض. عل سهلها كبيرة حريهلة يده ول بعدها ليعود مساعده حرج 

تحوىالتي الماطق ال بجاني، الحربملة امام جاث وهو باصبعه، السادات 
معرباالغربية، الصحراء وفي السودان حدود من بالقرب منما لا جوفية، مياها 

حتى IfLjلمعامتعدأ محاكون فهل نيا. حديثة زراعة تنمية ب، رغبته عن 
واقتت.مني رباكاءو ؟ مماثل مشروع صيطرحها التي المشاكل ل رأيي أبدي 
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اياطق.هذه ال صباحا لتقلم الخاصة طائرته بمجهيز أمرأ السادات ناصدر 
التكلمأود إني للسادات قلت الخريطة، وتوصيب التعاليمات إعطاء بعد 

اللامالرئيس ال ملت الحضور محن القاعت حالت و.لما انفراد. عل معه 
القريبل بيب.ا لناء عقد عليه واثترحت اياه، اهداءه بتغن كلفني الذي 

الفائدةض لص الذي المادات س نورا نولأ الاثراح لاثى العاجل. 
قفلتانعقاده. مكان على نتفق ان يبقى ولكي اللقاء• هذا من المتوخاة 

ييأيضا أو القدص، أو القاهرة في عقدة يمنع محا يرى لا يتغن ان له 
الاقتراحفي سيفكر بانه المادات جابي فا انميح- شرم أو سم, بثر أو العريس 

ممكن.ونت أمرع في بقراره وبدني 
يصحناالجوية، للقوات تامة قرية قاعدة ال ليل مع ذهبن التال لنوم ال 

الادانط"رة اكظارنا ل كانت الامراثيلية. الأوى هيئة ضاط س فريق 
قيادماتولى وقد الوفياتية،  Antonovانمونرق طراز من وْي الخاصة، 
الغفرانيوم معركة خاصا أنبما فعلمت إلرماّ اتحدث رحن ما صرعان طياران 

المصريةالعملتان ل دورا احدهما لعب حتن ل القناة عبور عملية ل ثئارك١ 
.١٩٧٣اكوبر( )الأول تشرين j حورنا هدم ال الرامية 

أنتعرحت أن؛كلم انا وفيما الطيارين، عن القليل يعد مقعد ل جلت 
المكانبلوغنا ولدى ركبص. عل علما يبمئريهلة متعتنا الرحلة مار حط 

والطرازالانعطاف العليارين من طلبت الغرية، الصحراء من واممريب المشرد 
الافكرة العنان تاركا الرحلة وأمضيت الأرض. بمحاذاة منخفض علو عل 
جئنأجلها من التي انماكل تللث بصلة، والممية الزراعة مئاكل ال ممن 
الامرائيلالعكري القائد وانا انفق، كيف ت اءل أتت، فكنالمهلقة. هن-ْ ال 

اليومأجلس ان عاما، وعشرين خمة طوال وممر نحارب اللمءي المابق، 
لصدي قاتلا محصرص طيارين من بالقرب المادان طائرة قصورة مز 

يعملان،والمذياع ناعات والهدوء، بكل الهما ث أشت كن ؟ الأخترة الحرب 
انزيادته. او الطيران علن وبخفض يمنا __ او يسارا ب١لأن٠هلاف آمرهما 
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الزراعاتتلام اراض عن الحث غرضها كان ؟ الرحلة هذه غرض كان 
وهيالأ امهروة، ا-مثاكلها احدي حل عل مصر مساعده بغية الخياتية 

توحبما اذا نمي ز فماك مجدهلة. رعة ب يتزايدون الدين  ١٦٠مكاإمحلمام 
:اكال المحو عل الأ عه أعرت لنا الملام، ،لفهوم العص انمي صياغة 

يبحثوناصراثيليا حيتاحليا ا وتاثدا مهرئن حليارين متما عل نحمل مصرية حلاتر٠ 
؟هذه من اخمل صورة عل نقع ان لنا هل للزراعة• صالحة اراض عن 
معانيه.واكمل ابعاده بكل الملام  ١٦٠٠اجد كن جهتي، من 

المكانهذا عل يضفي النيل وكان الأقصر. ق هطا اليوم ذلك قلهر بعد 
ساكن.عادىُ بك، يحيط ما كل فهناك الذاكره. في محفورة بقيت روعة 
الدوران.عن الأزل مند توثقن فد المعلمان هده عل الوثن عقارب كانا 

انواعهم،احتلاز عل أناس مبالاة، ولا خمول، يغمرهم الماطى انمريون قام 
تاملز تائهون ونحن بصت ترمشا نفلرامم كاث العرب. مجن محتما لا 

شاهدنااء المذلك وق التال. النوم ل، زيارته قررنا الذي الملوك واد-ي 
نئهاالتي الحمالة قحة تروي التي وكتاباته الذهلة باعمدته الكرتك معبد 

فالكتاباتيان. بن نحتع١م عهد ل وبيوذا امحراتيل ؛يالكتي لعانة الفرعون 
الامحراثياليةالدن أسماء وتذكر التوراة ترث:٢١ َأا نمها القصة تحكي اضوغاايْية 

وا«راث؛ليون،مصريون العبد، هذا أمام نوقشا المصريون. عبيا امحتول التي 
الأحر.عن ينقصم لا حزء المسن هذين من كل تارع وكان 

الممرة٠ بانت ولتا أموان. بلغئا التال اليوم وق الأقصر، ل ليكا أمجضنا 
فرصاعلينا تغدق، هذه المياه فوفره عما، ْلرذ، نزع عل أثو ل؛ ٠ العملاقة 

نسماية.لا مجا ال الميل ضفاف عل ءتل1 الصحراء رأينا الطائرة ومجن كفرة. 
■طكا'ُالما الماه ن القدر هذا نملك امحرائيل كان لو : نفي ل فقلت 

هذهل لما بجلو مجا زرع ومحعنا ل انه منئن منلم- نّلم فنحن اّتماره. ن، 
تحتاجU أنا فيآاّ يزرع مجا لكل ٠ث١u ؛.عما تثكل المي القاحلة الرال 
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غيكتث مياه كمية تحتوي ومصر العمل. وارادة بالياه فيتمثل الرمال اليه 
الأحلام.
الزراعةحقل ز راثدتتن مزرعنين مصر ل انشانا ان يا مبق ند كان 

هاتانكانت ر ععداما. تشغيل عل يعتادوا وحتى مناهجنا ا،لزارءين لتلق؛ن 
الصعبمن ك١ن ولكن (. المطور هذه كتابة تارع حتى ؛ا؛عتين الزرعتان 

لكلالري ب العا عداوة الأعشار بمن الأحد دون من الشارع هذه تحقيق 
رضكان غالسادات وموصوعه. شكله يكن مهما مصري، امراثيل تعاون 

هووحتى ا،ليادين. ،الر ل َأا اليدان هدا ل ررة ح بروي تتمع بلاد 
متناه.بجدر والت١مك براعته اثيات من له بد لا كان 

الأّرائيليونيظهره ل، البالغ تقديره وال، يؤمن، الزراعة، وزير وابدى 
الزراعةاء،ية لبدرلئ. الأول اخول انه ا ّيلا الزراعة، قطاع ل مهارة من 
مرتالثة ل •٦ يعيش كان الزراعة وزارة توليه فخلال ممر. ال ية بالن

صادراتمن الئة ق ٧ • مثلت التي الزراعة من المصري الشعب مجموع 
أنقلالأخرة الموات ول انحل. القومي يتح من انة j  ٢٥و البلاد 

إًلعاممن بد لا عان الغدائبة. الواد انتاج ك١٠ل الهاش الكاي التزايد 
المكان.عدد ال أشهر سّعة كل تضاف كانت التي الحديدة الأفواه مجن مليون 

منالبلد من الحصة اكلقة وهي — اليل دلتا ل الزراعي الأنتاج لكن 
؟والبحر، الصحراء ايطقة هد وبجد اانهلاق. ضيق يزال لا الغابر الزمان 

مشكلةوتبرز مكثف. عمران من تشهده ل، الأشياع نقطة بلوغ عل نشارف 
حاذيرنالقرميد، ،u< يصنعوا حتى الدلتا طمي المريثن استخدام مرن أخرك، 
البقعة^ه يفقد ان شانه من هدا ان غثر القدامى. الصرئن حذو بذلك 

حموبماؤالأرض من 
—الماصي بتقاليد لهم صلة ليقطعوا جهودهم بل-ل من بد لا لذا 

تعودممتازون ُزارعون فالصريون — تحقيقه عبيم يصعب ما دائما أمر وعو 
بدءذي بالى عبيم ولكن نتن. الآلاف تمرة ال للأرض وحبهم براعتمم 
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مشاكلهم،عل وأطلع مم علانال أوطد انا ونما الصحراء. عل يممروا ان 
بجدرجل •' الشهد فلنتخيل الضروريات. بميم لأثنعهم جاهدا أعمل رى 

بضعمسامحة موى الرتراتة ومياهه النيل عن يمصله لا انمحراء، ز ه نف
والشروعالأنابيب وصع ال تتوق ياصابم أنعر محكت ... الأمتار من مئات 

ي-رف 

بلهم بالنا• ل نحطر ب مشاكل يواجهون المصريثن وجدنا هدا، بمد 
الأراذل المش نمط لأنَ إلأ الوثيق ١^، ذلك القديمة بتقاليدهم بمعلقوا 

ونماذجهاالحياة مئويات انا الاجياعي. وتقليمهم نقامحتم من يتجزأ لا جزء 
ويزرعونالياء يوزعون كيف يعريرن ضم المن، لأف ا طوال حالها عل محبقيت 

اخضوضردلأرحس ١ يعشقون انم صيما لا انحيمحه، واإ2؛لبيعة تتناغم جين رص ال١ 
الفواتنقهر جعكا الم الأسباب أجد ) فحب. الحصة الماطق نز الم 

المصريالجدي انماب ما هو الط الأ^ حرب خلال الرعة يتلك المصرية 
(.مياء ولا حضرة ولا اشجار دون س ميناء، ل موجود وهو ضياع مرن 

وجودهمخلال الأخيرة السنوات ق دووبة جهودا بدلوا انمرلأن ان غتر 
لتحقيقالأمحل عل رءة، ث؛المزيد بدل ُن بد لا ولك'ن الغربية، الصحراء 3، 

اكواتية.حاختم توازن 

با"'ارالزاخر الملوك وادي ق ايامدا ممدد ل ولتل، أنا رغبنا، ولكم 
الاسرانيليةفالحكرُة العودة. مرن مناص لا ولكن الفراءنةب تركها مدهلة فنية 

الكان الدي اوزيراك، الموري المفاعل عل الأحد نبار غارة زن ررت 
معاتفقت ان ل بق فد ثك١ن بغداد. محيهل ل الانناء حلور ق يزال 
الكاءكان اذا عما الأحد ذلك ص الرابعة الناعة j اعلمه ان عل بيغن 

الهجوم.صيرجا الابماب حال ل لأنه لا، أم سيعقد المادات مع المنشود 

علمابرقة، هممة فجاءت بتان الفاظي انتقيت ممر ُن اتصلت ولما 
اتصلان عف اتفقنا لذلك التنصت،. لأجهزة غنضع كانت الهاتفتة اتصالانا ان 
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الجديدالغى س الثناء وليلي أنا عبرن العودة، ؤلريق وني العريس. من بمغن 
الشيالانحاز هدا نعث الرص. مدينة سمال حا-ثا الممريون بماء الذي 

المراقةمم ومن بغي. أراه أن عل أصن الذي السادات نفس j، الفخر 
ولدىقريا. اللقاء انعقاد باحتإل لأعلمه ي؛غ|ن اتصلت العريس ل الحدودي 

٠.الأ>ل نمار ميحدث ثيء لا I : أجابي الما محذا سماعه 
لعقدالأمثل المكان العريس ل يرون أمم الممريون أعفتا ايام بضعة يعد 

هان.ال اللازمة باكرببات مقومان الفرضن وأن بمغن، — السادات ننة 
واكاخير،بالماطلة المريون بدأ حتى فصر ونت مضى ان ما ولكن الصدئ. 

وجما.سا احدهم مطي ال دون وس ممانل، لغاء ال نونهم رغم عل 
الهجومشن نبل يعا م ممن ن ك! الوقت ان مما لا المتعلماع، ندر نالححت 

فكانللئمة الامعدادات أما نحنل؛•، اي بجل لر ولكن الرال• المفاعل عل 
•س اليا بجلف ء يقل بجري 

الأملحةلحيازة اإ٠راقا بميلها الم الجهود بفلؤ، اّماتيل تيع حلت لسنوات 
(اكتوبر ) الأول تشرين ل جرت محهلولة ومناتئان جنة ولاعتارات الووية. 

احتلءامنبا العرال الروي المفاعل تيمم الحكومة نررت المنة، تلك من 
اءكدمن وم المتبلة. الأيام ل بالعملة القيام المهرر س ث'ةان ُثاًلمه. 

الفمنتل هجومنا لأن حرج. موضع ل المادان متضع العملية هدء أن 
نوامحلوبرجود نوحي بقليل بمعها الذي ذالث. اما فيئا. مساركته دون ممحول 

جديدةمجان ضحنة المادات ميقع آحر، ربمع-ى وامراتيل. مصر بئن 
اصرابمل.مع علاثاته نتيجة .؛^، ٢٠١١العالم سترجهها 

نلاي ، ١٩٨١( يونيو ) حزيران ٤ j، القمة انعقاد موعد أح؛رأ حدد 
الرسميةانحادنات وجرت العملية. كنفيي القنر اكارع من نفط ايام ثلاثة 

صافياالمادات مزاج وكان حديثا. بتجاها الخي الفنادق أحد ل والاحتمالات 
العمامعاودة ال الفنا-ق ادارة ومجلاك والخدم الطهاة يعود ان اقترح انه حتى 

ابجاءكافة من المحافة محراّل حضور ول، ميناء• مجن قواتنا جلاء بعد فيه 
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والمنطقالثدي الحذر رغم على ولكن والمنطق• الحذر على الخطر، عتات 
يالأملحتيعلق الأمر ك0 واذا نجاة، حادث بملرأ ممد عليه غار لا الذي 

انعثر صحيح. محذا رحيمة. نتاثح عليه تترب ان الأ يمكن لا النووية 
سوولةممّوح القرارات ياحذون الذين الأعضاء من بخلو لا النووي النادي 
نحد، olJLLdLIعرفة عي ضطقة ز الأوسط، الشرق ز الأن ولكننا حدا. 

يمكرونرحال وعم اكذال، ومعمر الأسد وحافظ -ين كصدام قادة »يرا 
وبشدةدائما عارصت الواع، ^١ وأٌام أسلوبنا. عن تماما محلف باسلوب 

ليسالوضع هذا فثل الأوط. الغرق ل نوري توازن عن دافع من كل 
مسها،عن الدناع عل امراثيل قدرة من بحد ان الأ رأيي، ق خائه، من 

٠ول انمغترة. الارهابية الأعمال محكاقحة عل حتى أو  علبتامحمل رد  ٠٢
عواقبؤلياته قي يحهل التقدير في حقنا أعداؤنا يرتكب، ان نخشى ان 

هدفااليدين، ممدة وهي اصراتيل، ستكون الظروف هذه مثل وفي مجاموية. 
انتهلح نلا أنتا قي أسلق لا آخر، تجير وقي مستمرة. ارهابية لأعمال 

الووية.الأسلحة بحيازة العرية ااJالدان ح م ن

حكمهسنوات ل وءن المسالة. هذه حيال مواقفي يشاطري بيغءن كان 
المشكلة،المعرة. الحكومة وزراء مواقف تحاكي عموما مراسه تكن ل! الأول 

 jندالماق النووي المفاعل مشروع وضع إن ما ولكن جوهرية• أيي، ر
توجبالمروية الأسلحة انتاج هو هدفه ان ناكد ان بعد سما لا المنغٍذ 

الشمانيناتبداية ول آخر. ل أو انحاه ل موقف ابخاذ الوزراء سائر عل 
ذأّرّيهجوم خْلر بو٠ل١ة ينعرون بدأوا ند المصعرة الحكومة وزراء كان 
مرةعتر خملماباته ل حسن، صدام العرال، الرئيس ر كن ففد رووستا. قوق 

!{.المسيح المهيول الكيان ا ميه يكان ما تصمية ل نيته 

اوزيراك،النووي المفاعل بتاء وتيرة تسارعت الأول،  ١٩٨•شهر أل 
قيلة المعالأورانيوم بمادة العراق ا غرنتزويد فا رّعيا أعلن حين قي 

الووي'برنامجه صن من حين، صا-ام أبرم كما الروية. الأسلحة صناعة 
'ه\



الخام،الأورامحوم من عائلة كميات شراء حول واJرتغ١ل نيجيريا سمر اماثات 
مائكمن اللرمميم اسخراج من١كل اما الغرن1ة. المشتريات بذلك مكنلأ 

تزويدتتعهد التي ايطاليا سمر اتغاق صمن حل لها نوجد المستهلكة الأورانيوم 
النتخدمةانماصر كانة اجتمعت ومكذا اللازمة. المتطورة التكنولوجيا العراق 

الروية.النابل ٣ ل 

 jمدقُدترة حملة  ١٩٨.ابريل( )ان نيل بدأن المياق دا ع
لتخريبه١لعر١قا النووي الأّاعل تدمجثر بضرورة الحكومة اعضاء إقناع ال 

لهمقلت فوري. جوي هجوم ء؛ر تيمم• وإنما حملره شن عتا يكف حتى 
الزيتيةالأوجه غن الكنست. مبنى ز الوزراء محاس قاعة ل جالس وانا 

المغاعلتدمير علما ا : صفر زبمون لمساتتن روبين رووبتن رسمها التي الرائعة 
•٠ امرائيل ال ية باكحيوية مسالة انما نار. قوة من أوتينا ما بكل النووي 
بجينال ركتت نما تكلمت التي الكشرة الزان اححاء عن اليوم وأعجز 

مستلزماتال الوزراء محلس ل وتكرارا مرارا تهلرفت  ١٢الموضوع. هذا حول 
لصالحه،فعالا دورا السل هدا بمروره مقتنعرن وزراء ولعب الخلية. هذه 
نظري.وجهات يشاؤلري كان ما نادرا الذي أرليخ ميمحا متمم 

العلوية، قيمة ننلرْ في تجند فالحياة ادراك. حير الوصعر نفسه بيغن أدرلث. 
أسيراوقع الذي الولوي المودي ذلك ربجمن، بشمه. الأمر بمعلؤ، حنن، نا 

أنإلزامي هو آ يمّزُ الثانية، العالية الحرب بداية عنا الشرقية أوروبا ئ، 
مرةالعري اّلر ويلوح ابدية. من ممل عل شعبه بابادة المديدان نوط 

قدرمجن بحط رحلا ليس الامرانيل الوزراء ورئيس ان-tدي١. بمذا حديد.ة 
الوجدانيبيغن صراع وحلْ الْلاز،، نهاية وفي انمافرة. حسين صدام نوايا 
العرافي٠النووي المفاعل تدمير لصالح حكما اصد.ر الذي هو 

عاذءتناولن، مالئان المصعرة الحكومة عقدن شهرا عشر ثلاثة هلوال 
اليما.تالحيح اي يصدر فلم الوزراء ملن خارج أما تامة. مرية ن، المسالة 
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السن.رب تالأتمرة رحلما تدخل لية العاصتعدادات كانت معا ولكن، 
لوالم يغن عل يضغطون الحكومة ال ايتم؛ن غم انمل حزب بعض فراح 
نطاقالحبر تعدى ولما العملية. ل للئروع الأخضر الضوء ا-كهناء دون 

الوضع.خطررة تمافت االم-عرة القرار صانم حلقة 

وهر(، الأركان هيثة رتبس ) ابمان رنول ابن تل العملة س نهر نل 
عازرتهلنق الدزن مرام وخلال طاترة. حادث ل الجوية، الموات ل طيار 

العملية.هذه ال نة، نل الحأكومة من اسماك فذم ك١ن الذي وايزمن، 
يرىوهو ٠. ما النظر تنعم لر حنة محاطر عل تنطوي إما ٠ ؛ ل وتال 

نحرجكلعة كل من انشق كنت المالة. هذه يان نوجوب ختصار ال 
نجاحترص كانة تنف بها وأشعر العليارين بحياة يحدق خهلرا فه من 

عازريا نائحا خعنا ترتكب انلث أظن ا : بمدوء أحبته الختام ول العملية. 
؟٠ الأسمر هذه ،ثل عن بالتحدث 

حزبمحسامة فغالبية بالموصوع. ألم الذي الوحيد الثأخمرإ عازر يكن لم 
إمحانرابأ غالل، واّرائل ثُوناءور رابآن وابما بتريز نيمون س العمل، 

الببريز ب، كتفمد العملية. نماصبل عل اطلعوا وغبرهم، رليف حام ال 
الأصواتمجن وءمْ صوتي أصم ٠ نهات نال ( مايو ) أيار ٩ في رسالة محغن 

«'أ*االحاصرة الظروف ني صيما لا التحنك، عدم الى داعٍ كل الى 

الوزراءمحلس اعضاء غالية مع بيغن اتحذ الحمل حزب معارضة رغم عل 
،١٩٨١( يو١ئيو ) حزيران ٧ هو جديدا تاربجا فحدد لية. العلماخ فرارا 

اننعرف وكنا المرتقبة• محغن — السادات نة على ايام ثلاثة 'م.ور بعد اي 
الالذي الأسبوع ُءن الوحيد اليوم أحد، مار فيه يقع حزيران من السابع 
الرابعةول النووي• اطلفاعل مكان ل الأجانب والخمِاء التقنيون فيه يكون 

م، ١٩٨٧وكاتر، نبمرد منوران نكدبمون، لنلوم الأود اكربة تاب كس 
٠١٩٤
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اتسيون.ل قواعدها من  ١٦إف و ١ ٠ إف طائرات أقلعت الأحد ظهر بعد 
مرأىعل العراقية الخدود اصبحت وفا صاعة، نصف ثرابة مضي بعد 

ونحنالأنباء ورود ننتفلر كنا بيغن، مكن ل احياعا الحكومة عفدت منها، 
الوجومعل ارتسمت التوتر امجارات ان غ؛ر يبدوء. ونتحدث الشاي نتناول 
لناليرق الهاتف جرس رن ساعة وبعد بيغن، وجه عل سئما ولا كلها، 
طاتراتنا.كافة رجوع وحم العملية أحرزته الذي الباهر الجاح يا رزل بلسان 

معدقيقت^ن أو دقيقة بقيت بهميعهم، الوزراء ومغادرة المافيا بادل بعد 
وهي— كتفي عل يده ووضع الرحل ل متاذنا *ض اقترب الذي محض 

ادرىلا عنائك لولا إريك، اأ : ل وقال — عنه نمير ما نادرا حركة 
اختلجهالذي الانفراج نسماته ل ورأيت ا، ليان العهذه أ٠لالةنا كنا اذا ما 

رغمعل ولأقي، بالغا'. اثرأ م -ركن التي الكلمات :ءازْ يتلفظ وهو 
وحدهالماي القرار اتحد أنه أعرف كنت مارسّاها، التي والضغوطات نملي 
عننحرج وشجاعه الووليات نحمل ق حادا حصا يتهللب قرار منفردا. 

المارق.

اناالررافي• النووي المفاعل تدمير اثر قعل رد اي بغداد ص نمير لر 
واذأمرها. مجن حيرة ل ندت عودين الالJربية والملكة والأردن سوريا 
كانتونما حذرا. صمتا بدورهم لزموا حدث ما حقيقة مووليها عن خفي 

الغارةحول التقارير ندرس نزال لا الأوسط والشرق المنطقة حكومحات 
الاصراثيل،العمل حرب قرر مواقفها، صياغة ال حاهدة عى رتالاسراثيلية، 

الانتخابية.وبالناورة الفادح بالخطا اياه واصفا رّما، القصف ادانة هته، جس 
علىرده قاقتصر اتهامات، ُن وجهه قي ألقي لما ثار الذي يغن، أنا 

مؤداثبانا ارّلت انتي أتعتفدون ٠ ؛ ومحتقر ُزيمدرر كل عل ْلرحه موال 
اننيأتعتقدون ؟ الموت من اصوأ هو الذي للأمر او للخعلر عرضة ليكونوا 
؟٠١٠٠انتخابات اجل من هم بانفليخاؤنروا ثيابنا أرملت 

j^^U ، ٣٢٢: ص ه، نفالرجع.



الأحرين،الوزراء محلص اعضاء ومعظم يغن العل حزب اتإمات يزن 
وثلأينثلاثة طوال عاشوا الامراثلين لأن واتما انتقادات، من نفسه لما لا 

الماسحال ل الحكومة راية نحت وانضوانها الصفوف توحيد نكرة عل عاما 
بس"م لورم ص يتغن عدل سناء، حملة وخلال ١^,^ وحياة القوم بالأس 

الاشكول ايفي دعوة رمل  ١٩٦٧ل غوريون بن قرار ودعم العارضة 
العارضة،امتنعت الغفران حرب وخلال الوطية. الوحدة حأكومة ال الانضمام 

تعلقحين نه با قا-ما ذلك ال بجلها الحكم، انتقاد عن يغن، رأّها وعل 
.(( الاعيادية ياّة ال ١١مكان الوطية الوحدة تحل ان بجب المود، بحّاة المالة 

القدصالوحدة مجدأ عن العمل حزب ارتداد حميحا نلمس مرة، ولأول 
عسكريةعملية تفيد الى بمار مرة ولأول الوطنية. الأزماُن، ايام الواجب 

العمل.حزب لحكومة مغايرة حكومة يد عل الأهمية و.ّاانْ وامعة 
الصمت،يلزموا ان الأش عل أو لها، دعمهم الحزب قادة ممنّح أن من وبدلا 
الوجهةالحالية الدبلوماسية المجان إ.ار ُزكين عكأ،  ١٦٠يذلون راحوا 

امراتيل.صد 

انداراالعراؤ، الفاعل امتردiت الم الغارة حيال العمل حزب موثق.، مثل 
فلو«. الحا-ار عل النقش t نفرأ ا كٍفّنعرف لر الحفل، وء ولميعا. ليا 

تخلصنكيف نعرف ل! ولكن لبنان. أزمة حيال محتالفا محونفا ربما لهنينا فرأناه 
والهمةالحصول، الوشيكة الانتخابات شؤون حجت ما ومرعان النامية. انمرة 

النووي•المغاعل تدمير أعما اللذس والغض الضجيع آخر، نحو عل 
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دايفيد.كب بمد U مرحلة 

ريباي اورنا نما والصرامت. بالتنذد واعدة  ١٩٨١انتخابات َةاث 
زطفف تراجع ال الرأي اطلاعات أثارت •من ل المدد. دا هل 

اكبراجل ُن الديمقراطي الخرب جل ممثل الأفدح ولكن الليكود. نعث 
محلفا(،  ١٩٧٧سة •قعدا عشر خمة عل حمل الJي )يادين لإيغال 
احإلواعام فرص. من به يتمتع ،نا بملاه أن العمل لحرب ؟ك'ن فراغا وراءه 

الضفةمستوطنات لتزويد جاهدا عملت انعمل حرب ِت حكومة تالف 
بمدونمت، الابار فحفرت الدال. الاكتفاء من بعضا فتها بوسائل الغربية 

زودت|ااختمار، ز الصناعية. اّلناطق وبناء الطرنان وثق الكهر؛اني التيار 
مااذا العمل حزب سينتهجها التي الأختأاذ^ ّياّة مقاومة لها يتيح ما كل 

جهودابارون، أورى الاحتياطي القاند مساعدي، و؛ذ-ل الحكم. صدة اعتل 
الأنامةعل صوية العزم وعقدنا عددها، ومضاعفه ترطات الملبنا، دووبة 

القرار.بهن.ا لتلي رحت ما سرعان أسرتينا، مع المستوطنات يرل.ه إحدى في 
مدهلأتقدمحا شهدت الأعمال ان مع القلق، ص دوامة ذ> أبد بقت 
وذاتء. راد يردعهم لا فيه ماصون فهم بقرارهم، تثبثا أظهروا والعمال 

اجدادناحلفها التي القديمة المحطبات تللن، ِت ممعطبة عل رحدتني يوم، 
رحتالساحل. الهل تامل ل، ذاهلأ السامرة، هضاب عل وراءهم ١لع^ريون 

وغربيدبرا. j الكهرباء محطة مجدحنة الشمال، ال امامي بوصوح، أص 
ه• ٦ 



منطقةدخان أحذ البموب م ينعا ظاعرة، واضحة الممانع كانت أيب تل 
ا«-راولقالب امامي فاسط السهل• انحاه ل *قاتلا يصاعد اكناء؛ة أندري 

ريب،بلا حافز لمشهد انه واندود. هديرا بتن الواسر حياما وعصب 
٠ميدانيا وضعا ٠ خلاله من يتنن الأمور ال عسكرية بمظرة يمتع محن ولكن 
راحةل أمسكها أن أمتطيع خوخ حجة المنطقة هذه كانتا الموضوعية. شديد 
أنهمها.ك يفهموها وان أراها  Ifيروها ان الأّراتياوين امطاعة j ليت يدي. 

اللتر الواقع، نمي ذهي- عل تول تالفكرة هده راى رويدا رويدا 
الذيلدو، ايل ناول ؟ أراها  ١٢الأمور يروا ان الامرانلتن مار يتطيع 

هناال حلمم يسعنا لا فلم ووصعها. الفكرة تلك آنذاك، اعوال احد ك١ن 
؟الأراضي حول تدور مناقشات وراء ها نطمالتي الملمومة الحقيقة عل لنيلهم 

مواقفنايفهموا حتى أعينيم يام الحقيقة هال.ه يلموا ان ما قالاسراثيليون 
هنا.ال نحلممم أن اذا يكفي تفهم• ختر 

اماممانحة الشعبتة، الساحة مدق (( مارون رحلات ار بدأت وهكذا 
الشروط-.باقضل والسامرة اليهودية زيارة فرصة الامراتيليض من عدد أّكر 

بعضال التاخبثن تقل ُاءرين، محرمييرن بقيادة الركاب، اوتوك١رات فكانت 
ءليا-مميترب محا وتحيل ينازلهم مجرانة ■ءاي»م يسهل حب الحجلة، البقع 

الأراضي.هذه عل المشتا-ة المستوطنات خحل عن تحلينا حال ل عواقب مءن 
ك؛لو*~راالثلأنتن عل يزيد بطول الأردن مهل بملعون كانوا هناك ومحن 

التيوالكورات ( موناف ) ابعاعية الزارع حط الأسفل j، ليشاهدوا 
زالذكورة المرتفعات هذه عل وس الرز. مشروع اطار ل بناؤها تم 

حبالاتحاه ل الأردن، نم وراء المعتد البل نانل يتهليعون كانوا التوراة 
دفاعيكموفع المكان هذا ضعف الملبيعة على لموا وفل ومواب. حلعاد 

المعللةالمرتفعات هذ-ه على مرقا بنيتها التي المستعمرات، هذه وحول لولا 
شاركالأنتخاية الحملة وخلال الئلقة. هن-ْ قي السكنية التجمعات على 

شخص.الق الثلائمانة قرابة الرحلان هذ-ْ في 
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فانمكريالأمور• لمائر حم الزراعة لوزارة أك-ه كنت الذي الخب ؛اق 
كالمحكا، محياصما اليوم أصبح والذي الامحتقلأل، حرب منن• كمه الذ«ي 

نحريإثها القول ومحم ل كان ل لا الزراعة، بثوون عميقة معرفة عل 
أم•وحلتب للأرض حم رصعت وانم دمي نا 

نطاقنوميع ل حاعدا لك عوصادراته، الزراعي الاقاج زيادة ال إصافة 
لبهالذي الفعال الدور أنفي ولا الخارج j( الأّراثيلة الزراعية المساندة 

تحضالتزام ال اطمح كن انم الأ سنوات، مند الخارج و< الزراعة وزارة 
الدولهذْ غالنة ان علما محالفة، بلدان ي لتعملوا •حثراء ارسال ءلريرا عن 

رسمية.ديلومامحتأ علاتات اي بامرايل تربطها لر 

بلدمنة قرابة ل امحراتيل عمك رأكر، المنصرمة صنة الثلاث؛ن خلال 
اءادةثالماكعاون تاة ل الجهود محذه منل الأحيان أغلب ول العالم. من 

الامحراتياتونالزراعة خبراء كان الخمسينات بداية ل والتربوية• رالعلبية الزراعية 
ينتة،انم الحدود عل بورما ل ( بر موسا ) تعاونية فرتما بناء من انتهوا فد 

أرملهاذاما الخفة وق اتريفيا. ق الحديثة الزراعية التقنتات •ملهم وباشروا 
خمسباعداد تعنا اثنا ٢ البحار. وراء مجا ال ~دبر آلاف تسعة من أكير 

منم.كل بلد ل و١ل١نون امحراثل ق نصفهم وثابة، نابا وّعين 

لهجرابدا ين تمي مونساء رجالا اليوم، ءن-ا ُااّع حتى امراثيل ل نجل 
انمطلبنا ممثل ولا اJائية١ لر العا أصقاع فلاحي مع والعمل والعيس بجومم 
يعيشواأن مر منهم نريد فما الخارج، ل مكتب ل ليتربعوا خبراء نرسل 

أنحاءل الامرايبين نحد باك فاذا البلاد. ابناء مع جنب ال جنبا ويعملوا 
والماطقاليبال، أراضي وأعل الترو، ق ماخس كصحراء ناحرا، الأكرها ١ل٠الم 

لرالعا س أتهناع ول مدقع، فقر ل نعبش التي ايهلال؛ا، جنوب ل الزراعية 
بعضها.بريارة فمت وف• ية منتكون نكاد 

اممتحمل حكومية مركة امن الامرائيلية الساعية افاق نوّع وبغية 

بم.ه



وعكالخارج. ني زراعية مشاريع بانجاز رمالتها تمثلت 1، أغريديف، ا
شهرةحققن، الم تاهال هي أخرى حكوب وشركة واحل متوى على اغريديفا 

صعيدعل الري مقارع وتنمية الاقليمي التخهليهل حقل ل إ العا ع؛ر واسعة 
الخنوبيةوامرك والمك—؛لث، نيجتريا ز كليا ملتزمة تاهال كانت الشان. رفتع 

شهدتالحاصر، الونت، وق الأرضية، الكرة مناطق من وغرها وتايلاندا 
مازدهارا معا تحقيقها في واغريديض ■اهال محن كل تشترك التي القارع 

;الما،.تقوم والثانية التختليهل نومن فالأول، نل• مجن تعهده 

المساعدةلتعزيز تضافرت محتلمة أصعدة طال انه ل اكثاط هن.ا أس؛ وتكمأت 
اصراتيلصورة نا-ميح ل أولأ، ساهم النشاط غهن-ا النامية. البلدان ال الممنوحة 

الأخ"ثاروقع وأولوثات1ا العمينة اسرانتل طموحات رغم وعل العالم. ؤ، 
تقتصرم كفاءاتنا ان غر الحديدة. الأمالحة لتجربت عالي احتار حقل لتكون 

Jai  طاناتااصتتار الضروري من دائما اعترت انني كل العسكري، اليدان عل
تقل-حلالها من اصراتيل تستْليع انتاحا، اكر محتلمة نشاطات ل وطموحانا 

التيالصورة أجل من كا لر العا ل ٌءغآا اجل من _ المساعدات من المزيل 
انتماديابعدا المقارع هده اتحدت وبالاخمال، هم. أنفعن ا~اود كوما 

تدخلالتي ا.uدتن كافة عل الأعياد تلخاي بمطن، فتحقيقها بالتقدم. جديدا 
وماكناتمخصبة مجواد الى يحتاج مثلا الزراعي فالمشروع — تتفيلمءها اطار في 

العملفتنعش ارتموذجتة المعونة اما ... صناعية زراعية ومعدان ولوازم زراعية 
ايمحادعل بالقدرة تتمتع التي الرئيسية العوامل احد تثكل التي والتجارة 

الشعوب.ب؛ن متانة اكمِ رواج 

محتلمةزاوية من الخارجي العالم عل الانفتاح هذا ال انغلر انني غر 
الونشيهل؛.ن موهرض وأساء رحال اسرانيل عل س متاينة فلاماب تماما• 

يتح_نقبالأفكار، زاخر عقص، شعب، فالبرد — الحدود أنمى 
ولك-ابدا. تكث•^ تلا افانه توسيع ل ورغته ما، والقيام الأُور لرؤية شوقا 

محاصرةفبلأيهم منغلقة. ارض ل يعينون بامم لنكرَلم صرورة ٌن *ل 



يالصم.التحش عل بجرهم ت وغربا، شرقا وجنوبا، سمالأ 

الحسمشكلة عن الخد استطاى ق يشأكله، ما وكل الزراعي، والتعاون. 
محالالناس امام تمح كانت المساعدات منح فمشارع معنرن. حد ال هده 

مفارقاتوص بلادهم. ال العودة ئم اطارها ل للعمل الخارج ال الذهاب 
وبلداناجديدة آفاقا ء%ره نلح ان من بدلأ االفتوحا الباب هذا ان الأمور 
يطانمانموذجي مثل اسرائيل. ل الناس أبقى البراثة، بوعودها تغوينا جديدة 

حياتهل قط يرها لو ل؛ العا انحاء ■ ٢٠ناحية عءن احبارا ّءع اصراتيل ل كل 
اوالبترو او الأمازون الناحية هذه نكرن وقد ح اللماطوال نورته ولكما 

فيشترىما. مشروع ق يساهم ان سطع يقدمه، ما لديه ك١ن فادا بوليفيا. 
علالقدرة نفسه ل يلمس ان ال عمقها ل ويترغل متخصصة مؤلفات 

بالم١رديدفع الذي ما ت انفسنا ولنسائل الطاق. عا،لة مثارع ز المشاركة 
اياخة.الأحاسيس ص المحن وانما المال لمص ؟ افريقيا ال ١لذuب ال 

عبورعل الyود نحدو التي هي عما والكتابة والتحدث الكونغو ة هد فمنا 
بهيحلمون ما لأن مربجه، هادئة حياة -م■ تكلموهم لا و١نحيهلات. المحار 
المسراءل )ا ومبدأ واشل، والتعلكإ الصائح واسداء اكخطّط ل يكص 

اعطائهمس بد لا ; نفسي ل فقلت اليهود• به انم قوم طابع ار والضراء 
صه.

السفرأحببت فانا البلاد. عل الذي اكفل حب ص ُناى ف اس لآ 
داكرزل القا يزال ولا ومحاكهة. زهورا انحنلة الطائران تلك ص عل 

تقريباعفت حنا أن بعد ر باإز.مّر مثقلة  ٧٤٧طائرة ل استقليت الذي اليوم 
مال شاغرة مقاعد أربعة سوى يبز م لذا (. الأِراديلة الزهور صادرات 

دلكز المساحة. سائر ارهور عطن حنن ل الطائرة، طاقم مقاعد خلا 

._ماوكمررتكبارم : أوروبا j الأزهار أسواق عل جرلم بدأت النوم، 
لآنبر سترق وهو ٌ، الأخضر ء الأسر  ١١عل اعتدت بعد ما ول ٠ ركواوتيه 
ءالر هذا يمثل هولدا. ل ألنعم ل الأزهار ررصة ألفت َأا الزراعي، 

٥١ ١







الماطعن دفاعا براثنهم لاّتسال امتعدادأ الفرديم ابدى ١  ٩٨١سة في 
زمشاهدتهم س بد لا كان اتاصية. الأرع الوات خلال مجلوها الي 

ي)ا ; متقطع وبموت سما يصرخون وهم الأنتخاية والمظاهران الاجياعات 
شخصيا،«. ريك _ T ريك، _ آ ريك، _ T حتى أو غن، _ بي ن، غ_ 

الوعهذا عل ولا الأراء، عرض ق الأملوب هذا عل سمتادا و \ب 
الاحماعاتاحد وخلال الفائق. الإحراج نفسي  l،Jهذا فخالف انملاهمات، من 

الم،هذا عل الصراخ ال يدنعهم الذي المب عن الخالس سالت 
التقطعةالصيحات فهذه أحدا, نمد ولا أحدا نمن ب نحن ٠ ت ناجابني 

الخربصرخة تحاكي نهي — ء نحاف لا نحن و ت الواقع ف 'نمي يعالت التي 
المعدمةالطبقة أطلمقما حرب صيحة كانت ومحعلأ، و. اخر امر اي مرن اكر 

انحازخسارة بجثون الدين والنساء الرحال صرخة الاصرائيل، الشعب مرن 
حققوه.حتى وسنوات سنوان عملوا 

الناسخذ يا مصر، مع سلام اتفاثية نونع تم الأحداث، هذه هامش وعل 
تسلمعندما الخمح خاف البداية، ل خلفة. راوية من بيغن ال يئظرون 

موتيعلن ند العهد فهذا المسلطة، زمام السابق الإيرغون حزب رئيس 
والفاثي )١ شب بذلك مذرا الامرايلة، الاشتراكية واءسسات الدممقراطة، 

والفاني )ا هذا بان اعترفوا ففد اليوم، أما العمل• حزب به ألصقه الذي 
.حقيقيا لمراليا بدراية، ستخدمها التي الطاقة وهذه القوه هذه خلف :بخئ، كان 

والمرشافيمالكبيرتزان رجال يسهلر حيمتح الهاغانا أو للبالماخ الكادرات صفوف ني 
دائماصم ( حيروت ) بض حزب زاة شكل الذي الإيرغرن، لكن (٠ موشاف ع مج) 

الفرصةص مربرن — الظل مناضلو وعندما المفردك؛. ص توية بة ننونه صل 
رالعامذنالمسامة محرى ل موذ J١ذوي اي ) اللأ ايأود يلوذوو يكونوا لر نية 

كالممكة) الأحياء يفضلون كانوا يل علهم، يقبض ان س خوفا ( الأحداث وراء من 
ح>رزتوحزب اادرديم لإن الملأنات فان وهكذا الشمية. الدرديم احياء ل ا لماء از 

العهد.ذلك ال تعود 

٥١٤



ونهمالانتخابات j ثانية من، الايكود غاز غرعا، وممر الأسباب، لهذه 
رعانسياسيا عرضا أو عابرة ظاعرة يكن لر  ١٩٧٧ل فوزه أن الجميع 

الساحةj دام كعامل ه نمشن '؛ان غالليكود اللأي. عنه سعاو ما 
كاثالم الصيغة حد على الطعام»، لائحة م I أو الاسراتيلية الساسة 

الفترة.تفلث، ل ءستخدمة 

افُغ الحزب لهذا يام الابهاز س بمجنا لا جزءا تماٌا أصح لر 
الحزبميثات ال وركزي بمكانم أدين أكن لز نعماني. ُن واحدا اعتبرت 

.١١غريا ء مم جعلن، استقلالية هدا فاكبم عموما، السياسية الحياة ال أو 
الديالأنمعالي نحول أما ملحوط١. تقدما بنن الشخصة علاقاي وشهدت 

،١٩٦٩منة القدس، ز داود اا.لاث غدق j نا لقاء لإل حلال انتابم 
تقارب.بيتا مع الواقع، ل الماصم. ذكريان همن بعيدة ذكرتم، سرى يعد قلم 

افكارناحلالها التقن،  ١٠غالبا عدة نوات طوال سوية لمنا عالحقبة تلمك ففي 
خلافاتتكن م — ِة غير بيتا حلافات وقم، ان، اتفق ولكن اسة. الأّ

الجوهرية؛المشاكل حول الفلر وجهات ل تبابما وانما مخصتة 

.توطنان المسياسة بيتنات محتدم جدال موصع سكيت، الم المسائل بين من 
يسيران بيغن فمل المشروع إلحاز ن، الاراع ال بكد أسعى ت، كنففيما 

نتى.وشخصية سياسية اسباب ذللمث، ال يدفعم معتدلة، وثترة عل العمل 
.حريةالتصنذج ؛،ذولا أولا القوُم أمننا صمان ان إفهامه حاهدا فحاولتح 

أوتقال كلمة نظري ل الأمن ذكل ولا استيطان. سيامة لأنماج ،طاقة 
الاصتراتيجبةوالمواقع والهضاب، القرى، باتامة اقترن لطالما نهو محردا، ما محقه 

الأمناختمار، ني وصناعة. وزراعة، دووب، عمل رهن ك١ن لهلمالما و— 
فكانتالقانونة بالألفافل ثقتي أنا الوطن. ارض j والسا، الرجال -اصاي هو 

لتحقيقدولية ومعاهدات ضمانات ال بالتاكيد لأركن كن ما وأنا محدودة. 
القومي.أمتا 

الخطيةالاتفاقات أُمية أدرك جعلتم الحكم j، أمضيتما التي السنوات لكن 
٥١٥



نغملهمحغن. منام لدى وأنا هدا تلنت — اميتما وراء الكامنة والأساب 
المالدرانب للمهيوسة الضاد اليامحي اإصهٍوفي السار ادراك ي تمنت 
تزاوجولدة ^، ١٤'إنحازاتتا ان أخئرأ أيقنت محطها. ي وترعرعت ما ولدت 
عنعاجزة القانونية الأمانات ان أيضا وفهمت الميدت؛ن. هاس ض متناغم 
كونت١^، غ؛ر الخوعرية. للضروريات تستحب لر مجا إليه نصر مجا تحقيق 

وتكاملهما.ال،امجلين هدين تفاعل عن أوضح نْلوْ اليوم 
ومر*اتدصها ب اذا طري ل أهمتن والوئانق للأوراق ليس بزبماز' 

والأتفاقات.المعاهدات سياصة ال مميل بطعه نكان بيض، أُا مجلمومجة، حقيقة 

المستوطناتمسالة جواب محتلف حول محدمجة محادثات بيننا نثبت لذا، 

منعيينكنا الذي الدافي الامتقلأل وثكل العمل ووت؛رة وأهمثما وعددعا 
ارجاعنبل اتحادي المفترض واكدامحر الأراضي، ق العرب للكان س أن 

والضغينة.الغمج تولد مجا كثير' خلافات ال الماقشان نفضي وقد اند. ميناء، 
ثكيمةقوة دالما أقدر كنى الفلر وجهات ل الاختلاف مجن بعيدا ولكن 

متبادلة.كان المشاعر هذه ان واعتقد الوطتة، القفمة سيل ل اُمجاته ومجبيغن 

بيغنالنر عهد حين ، ١٩٨١ات انتخاببعد هذه، قناعتي محن تاكدت 
سيفصلني ١٩١^١^منة كان بيض لأن التعيتن، هدا هنتي يل لر الدفاع. بجقيبة 

للدفاعوزيرا تعييني ان إلا ّياميا. ممكنا الاختيار ك١ن لو وايزمن عازر عل 
تننيايتان، رفول الأركان، هيئة رثيس فولأية الشروط• لأحد خاضعا كان 
خليفةاعتن ان قبل إضافية سة تمديدها ل رغب بيض لكن السنة، هذه 

لمتمن وايزّس، استقالة مجنذ موية وإيتان بيض من كلأ عمل ففد له• 
وهر، دائم اتصاو عل كانا لذا، الدفاع. وزارة حمة بنفسه الوزراء رنيى 
لتروقتكن لم العمل في الطريقة هذْ إن عليه• الإبقاء في بيض رغب وضع 

•بالي، تشغيل أو نفي إرباك في أفرط لم لكني وب 
كنتالتي ئاريع الانجاز للدفاع كوزير ُنصي لي أتاح أخرى، ناحية من 





تكترثلا حتى كفاية وقوية كرة مصر ان كلها الما•ل ءذْ ال أصف 
وسالرئة. الدول ضغوطات ال الخضوع تال وحتى الخاصة، بممالحها الأ 

ذلكهذا. ل تكس والرب اصرايل بين مفاوضات نام زصة أن الواضح 
مسيرةحقا ممثل الذ.ي — الوزراء مار نحلل ك١ن ك — بجغن لل حت، 

اوا«مويعرو اللهلة. زٌام توليه بمد *رة لأول اطلقت التي الثري اللام 
بدألر الواثع، ل السادات. أنور مبادرة ال دايفيد كب اتفاقات عموما 
بيغن.منام مع وانما معه اللام عملية 

الوزراءريس صرح ، ١٩٧٧ل الحكومية الاجتتماعات اول أحد قفي 
الطريقوبجد عرب قادة ليلتقي الجهود كافة ميبذل بانه بوضوح الجديد 
للتشاوررسمية زيارة ل روماننا ال نوئه بقليل، ذللث، بعد اللام. ال المودية 

تركبتين بان اعتقادا الزيارة هذه نتالح قولدن تثاوثكو. يكولأي مع 
إيجادل الصادقة ورغبته نجاعته بفضل الروُافي الريس نفى ل انطباعا 

الساداتل كشف سنوات أرع وبهي المءمح،• — الامرايل للمءاع حل 
رومايا،ال رحلته بعد القدص ال انحيء فعليا رر أنه عابدين نصر 3، 

تثاوثكومن السادات طلب فقد بقليل. بوخارت بيغن زيارة يع—، التي 
لكنهالمفاوضات، ل صلب انه ا اإرومافي الرلهص جابه فا بيغن، ل رأيه إبداء 

٠المائة حتى فيه بمضي حتى ما بعل القيام عاتقه عل خذ يا أن ما 

بيغءنأك حين عليه اصتعحوذ الذي البالغ القلق عل السادات واطلعني 
الحرب،ال اِرايل ّتقرد الحكومة هدو ان وقتثل. يعتقن. كان الأول. حكومته 

موسيهعين انه الحرب. دعاة من بانه معروفا كان بيغن أن ميما لا 
مننثن.الممريتن حارب الذي، الرجل وعو الخارجية، للشؤون وزرا دايان 
.j١٩٦٧ دفاع، كوزض تنر ، ١٩٠٦منة أركان، مئة كريس أول، رة 

حمقهالذتم( المفاجئ الصر صاغ ثايزّدن، عازر ال الدفاع ؛مقيبمة وعهد 
زعضوا بيض جعلي وأخ؛را، الستة. الأيام حرب، j( الامرايل الطيران 

الساداتفرأى الحربية. بالأعمال حافل العكرتم، مجل ان مع حكومته 
٠١٨



ولكنللحرب. تعد تامراثل ان ال اتارة الأربعة الرحال عولأء اجء\ع ل
ابهري.بعض بذل السادات مر لبغن، تقديره عن نثاونكو اعرب بعدعا 

تاليينمع الأ ملام امافّة يعقد ان ومعه ل ليس بانه اتتاع عل كان 
دايانلتعيتن السادات تقم أثار ر محغن• ومنام مام غولدا هما اّراث؛لين 

المالاماب عرتت ان مذ وذلك ال-الغ، اهاص الخارجية للغزون وزيرا 
أهميةالتسن لهذا ان يعتقد يغن كان  '•الحقيبة هده منحه ال ببيغن دفعت 

الرائعة.امرائيل قدرة سيعزز وانه الخارج، ل امرائيل صورة ال بالنسبة بالغة 
المغامرةعل العرب يتجاسر لن وعازر دايان مع بوجودكا أل بيذن وفكر 

صوىلهم خيار لا ان مائة ل وميفهعون جديدة حرب باصرام 
جوهرةأخمل هدا، يمل لر يغن ان ُع ايضا، دايان وميصبح المفاوصة. حيار 

لسنواتالتشهير سوى الأّراتتر( اللأ س يلهم، ل( الذي الرجل هذا تاج ترصع 
طويلة(.

تفضيدايميي. كب ل وبيغن السادات وئعها الم اللام اتفاقية كان 
منوات.نلاث مهلة حلال ميناء س مراحل عل الاسراتيلية القوات جلاء 

نفدتقل النرد كا٠ة كانت مهامها، الثانية بيس حكومة استلمت وعندما 
نزاللا الاسرائيلية \لقن\ت كانت المعيد هدا فعل حاب ايعدا ما 

انمحاماتكمل ان المترجب، س ولكن سيناء، ص الشرل باكلن، نحففل 
أشهر.عثرة ك أقل ل أي ، ١٩٨٢( ابريل ) ان ني j٢٥ ما الكز 

حيمالمصري فالخهلر علينا. الأّتمرة الرحلة هده حهلورة حميعا ندرلث. كنا 
أعلنعداوة ح،رة هي يثن بالمر وحبرتنا ثّنين، ّنين طوال اسراثل عل 
شاملة.حرب شكل عل وإما ارهابية غارات ثكل عل إما  ١٩٤٩منذ عنما 

التيالأرض، هذه ارجاع يثكل الاعتبار عآن ل الماصي هذا أحذ وبعد 
جسيما.حطرا اللام، برحلال وعد مقابل مقبلة عاتية هجومات اي ص حمينا 

الأّراثيلبتنعقيدة اركزت بكثم، دايفيد كب كفاوصات البدء وقبل 
سمال،ل احتشا.«ن ييودية نحنعات للمة عل المنهلقة هده عن لدفاع از 
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الخدود.طول عل ممتد كيلومترا، خمسون عرصها أرض رقعة عل ساء، 
تهما مدنين ومركزين ثرية عشرين من أكر بثنا العميدة، عده عرف وي 

jالخدود من المد غم ويامت الشيخ، نرم من بالقرب الراتع ^*؛;١ 
الأوليةلقاءاته خلال دايان، موشي الخارجتة، الشؤون وزير ولكن ال. الش
مصر،ال بامرها ساء ارجاع لمل الغرب، ؤ، السادات ممثل مع ربة وال

باذا ملام اماتة ال للوصول »رصة من  ١٠بان ناعة ذاالئ، ال يدسه 
تشاوئكووابداء دايان تبول )وإثر ميادما. كلها الأرهى من،ه تسترجع 

بعداذب انه عرنا ولكنه القدس(. ال السادات جاء بجغن، 3، راي* 
يلازمه.البالغ والقلق الحع، ذللث ومنذ هدا، بعرصه 

jالرانة اشكال من شكل عل انحاتْلة نحنلا دكرة داأن احللق امحرا، 
عرصهايبلغ الم الرقعة نحريد فاقترح ممر. نتعيده عدما حم القمناع، يدا 

مهجاتكون ميليشيا بابقاء لما مح يأن امجلا اللاح، من كيلومترا خسمن 
الدايان وينع لقّني، ُا وهذا كنية. الالتجنعات بتن الأتمالأن مع، تا 

(يناير ) الثان، كا؛ون ؤ، الثنوطنات حقل تكثيف، عل يقوم اقتراح تفد؟م 
فيمؤلمة مراجهة الى وأفضى انمحافة حفيظة المشروع مذا فاثار  ٠١٩٧٨

الحكومة.داخل ( بتام ) الثال انون ك٨ 

اّرائيلمن النمطعة الحدودية ااقركا خعل با'ن اشاع عل كلأنا ك١ن 
الدفاءءن العاجزون كان فالمصرية. محيادة ظل ز الزوال له صبكتب 

تحنكفدب انمرية السالهلمات أما سناء. بدو نمايفة ميخضعون انفسهم عن 
أسمنطقة النطفة صنم ابقاء أردنا ما اذا وبالتال، خمايتم. لتامثن ماكنا 
القرك،ص مزيدا نبني وان ّكانآا عدد نزيد ان اكرورمح، ص عازلة، 

أمامانحال تفسح اتصال وشبكة طبيعية حياة لتاء؛ن الاصافية والتجنعات 
عدمان : الوزراء ومار ليغن ونلن، وامراتثل• الأُاكن، هذْ بغ، دام تنمل 

القطاع.مدا ل دوريات يم لتحافز 'م زوال ال ّيويٍ، بدللث القيام 
انشاءفكرة باإتالي مبلغي مجا مرانبة، عمل كل تعليق تكون فالتيجة اما 
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ارتكاْالذي الخْتا ارتكاب نخشى جديدة متوطنات دون فمن عازلة. •نطقة 
السرريونافاحتلها استراتيجيه توطنة م متمكيلئ، لنا حيث يانياس هضبة عل 

بجرنرق حنوب نقع السلاح من مدة منطمة وعي الخما، خطا أو فورا، 
بذلك.نقم لر انما غير فٍآا، الأسممرار  Uydموافقة عل قانونيا حصانا الخلل، 

لرموري، كنح، ثا امراثيلية دورية من ر-جالا سبعة ما قتل ان وبعد 
ووفقبارواحنا. لخاطر وحيه سب من  ١٠اذ الكان، هذا ثانية قيضا نطا 

اود.وأحد نصبه فغ صعحتة ساء ل دورتاتا احدى متقع ه نفالسيناريو 
تفرضحيوية نحتية بنية وجود حال، j الأ فتوهمها الألغام، من لغم صحتة أو 

القطاع.عن الدفاع علينا 

الحالل الممريون لنا اكد دايفيد كب، مفاوضات مباشرة لدى ولكن 
اصرائيليةلرقابة خاضعة مصرية ميادة ظل ل عازلة منطقة قيام مبدأ أن 

الخيارامام بيغن وزارة القطة، هده حيال هدا تمنهم فوضع مرفوض. أمت 
مصر.مع سلام اتفاقية عقد فرص عن العدول او عقيدتا عن النازل ; الأي 

حزامبناء اما ; ملوكهما لظ ممكن عتر لا ّميلين ارى كن، حهتي، من 
والبحثعامة الأميْلان فكرة عن الرجوع رانا سكانيا الكثيفة القرمح، مجن 
بمليئا،احتضارا فتنهد بناوعا تم الم التوطنات اما ثح. ثالسبيل عن 

مقتنعاكن، ذللث،، موازاة j ولكن، بداماء الاكتفاء عن عاجزة اما مما 
صثكان ذلك. بمحاولة الأقل عل أو ممر. مع ملام قيام بضرورة نماما 

م»نكبتر م قاستنكار سيناء ل كاتية الالجمعان ترك يثير ان التول 
عاما،اكلاثثن قرابة دامحن، حرب بع،- نستطيع، هل ولكن الامراثيلء الشحج، 

أنعلينا نظري، وجهة ص ؟ اللام لأحلال الفرصة هذه مثل نفوت أن 
أجلمن لها. ترض الم انحاطر تكن مهما اكار؛ذة، السانحة هده نقتنص 

مواقفدعمن، __ لّرائيل أرض من جزءأ نج ليسيناء ولأن — الي، هدا 
عليهاحمل الم الاتفاقية عل وصوت ثابتا، دعا للمفاوضان الويدة بيض 

 jاكلماف.باية ن
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موقفااتخذت ساء متوؤيات ص أتنازل ان عل موافقتي لقاء ولكن 
فكرةعن الرجوع توجب ما فاذا الأخرى. الشكلة جواب حيال صارعا 
ا،لفاوصونندمر أمنا. لضمان محلفة تدابير اتخاذ علنا الحماية نومن عازلة مطقة 

ولتانهة. نظرهم ل هي نقاط حول اصرار من أبد؛ه كنته لما الممريرن 
أو•تر مثي تعد ائة مال أكري عموقع نقل المسالة تناولت •رة كل 

انتب الونني يقيه، يكون ان المفترض مجن الذي المكان عن متر ثلامماتة 
كنوبالتا'ك؛د ؟ الأ،مية س القدر هدا توه لم ؟ الحد هدا ال ناص 
موقفدون موقف في دائما اّراثيل متكون عينه- الجواب اليهم أندم 

علينا.خطورة تنكل التي النتائج س طامة بخلمه أن هدا ثان وس ممر، 
•ال-افي بالل تعتنا معل حسن كال أحبت النقاط، احدى نناقش كنا وفيما 

نرقل دبابة واربعتن ُائتين( بابقاء لكم يمح الاتفاق، هاوا ثروط وفق، را 
إليكم،بالنسبة دبابة. تلاثماثة عل عترنا يوم ذات أننا الأن فلفترض القناة. 

عمليةسرى الشرقية الضفة ال الغرية الضفة دبابة ستت'ن نقل يشكل لا 
عليتاما.ّرا، ال الأمور إعادة أردنا حال ول إلينا، بالة ولكن لوجستية. 

أهايناويتعليع ّ المعوبة منتي ق، فرار انه الحرب. لحمر نا أنفنرض أن 
أجلمن حرب ب، ينا تلقوا أن لكم كيف، ذللث،، j، الحق ولهم القول، 
سنراجهعندها ؟ بالسلاح مدججة امراثيل فيما إصافتة، دبابة متين أو خمين 

الدبابات.من مزيدا آخر نهر مضي بعد نحد انما الأن فلتفترض منكلة. 
وقبسيطة. لوجتية عملية سوى اليكم بة بالنالعمالية هده ليت، وطبعا 

التيالورطة صجناء نكون فنحء■ أما سيناء، ق دباباتكم ستبقون الختام، 
نريدلا الحرب. اصرام والما ازدع ق حقنا عن التنازل فاٍ;ا : ب وقعنا 

قتحريف ى با نقبل لن الب ولهدا الخيار هذا مثل أمام نا أنفوضع 
٠.الاتفاق بنود 

انكولحكومة تردد جيدأ اتدكر ازال لا كنن، الني عل عن وكتمن، 
 ،j هدهمثل مواجهة علينا ص حنان ، ١٩٦٧( ويونتو مايو ) وحزيران ايار

٥٢٢



لإصرارتب ساء عن الغاجئ ٠ التنحي الأم •نفلمة •/اض زحل المنكلة. 
الدعثةخلفا المرية ١^١>^، عن هائلة اعداد ودخول الماصر، عبد الريس 

الريعالرد عن اعتمتا اللمز العكرية الأركان وعثة الاسرايلية الخت5ومة لدى 
الداهم.المري الخطر رغم عل الحرب، ل اللأي اغراق من خوفا وانحكم، 

صواربخهم،المرنون تدم حض أبدبماها الم الحيرة بال ل عالقة تزال ولا 
الخاثررغم سل الغفران. حرب خلال النار، اطلاق وتف مفعول مريان بمد 

لالتأملث.ؤ عدم آثرنا ذاكراتا، ل أبدا وانحفورة الحرب ءذْ عل المرنة 
نمسكم.من لا نميتا مءن دانما هي والأخطار الآزق ان اختمار، 
عتعلمةثانوية، أبدا اعصها لر الم ٠، الثانوية ٠ القاط هده احدى كانت 

الوصوع.؟هذا الاهتإم حدة خنت  ١٩٤٨فمني الحقيقي. صينّاء حدود برمّم 
قوانا.حلا، نل حلم، عل العزم نعقدت 

تفكثرىعل الوتاغ من واقعة امتحوذت قواتنا، حب لتعد نبدأنا وعندما 
التيالوحيدة الامراثيلية الحدود كان وممر امرانيل بين امحاس فخعل ; كله 
العاليةالحرب بعد : واضحا فكان الخامن السب أنا الثمات. رسمها أ'ار 

والأردن،وسوريا لتان عع غالسهلين حدود عل العفلمى بريطانيا وافقت الأول، 
أ.محتبدأت وعندما الفلّْليتية. —— المرية بالحدود قط تعترف ب ولكنيا 

بريطاناناراض احي مص مزلفا فريقا ان اكتنغت الوقف، هذا أساب عن 
يعرفرناوريه1انيون كان إذأ، ١ ١ ٩ • ٦ سنة سيناء حدرد وضع قد ومممِين 

واسائلهم. بانفرٌمموْ الذين هم انهم صيما لا الصحيح، الحدود خط حنيا 
به؟-يعترفوا ب الوضع، هدا قلل ق J؛، نفي; 

اجراءبعد الوال، هدا على الصحيحة الإجابة وجدت ، ١٩٨١نهاية في 
آنذاكالسيطرة ) تركيا ان رغم فحل الأرض. عن جديد طوبوغرال رمحم 
قدممر( عل الفترة تلك ل الحاكمة أ اإءذلمى وبريْلانيا فلطن، عل 

رّموضع الذي البريطال المري الفريق وجد الحقيقية، الحدود عل وافقتا 
الفلعلينيةالأرض ق حدودية معالر او نحم، اقامة ق أربح مكسا الأرض 
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ممريا،يوامم عل الأرض الهندمرن رسم آخر، وبممير المصرية. من بدلأ 
الخدودرمم شع لا التتلدي امحاس خط من نصبا عثر خمسة جعل ما 

ح؛نل ايىس، حط عن مترأ عثر الاثي قرابة ٌما العض فازغ الحقيقي• 
نرقكلها وامت — الكيلوعتر ونمق كيلوعترين مسافة واحد نصبا نقل 

فيه.توضع أن المنمرض المكان 
التيالأماب فهم علتنا يسهل الأماكن، من*ْ ؤا الطر انمنا واذا 

المرسومةالموانع عذْ من موسر فلكل مماثل• بتصرف القيام عل البربملامح٠ حدت 
جالما القابع أمام نفتح مراقبة مراكز يقدم فمعفلمها عسكرية؛ أهميه 

الالعطس بربملمانيا كانت الحشة، تلك وق فلطن. إل فوق من الطر 
ءلاءن١رحلا تركيا ك١ث فيما عظيمة، اء^راءلورية عرش عل •تربعة تزال 

كلهبغلها ألفت، الم بريaل١نبا، وفررت الع١لم. أصياد ;،ن مريضا لن ال 
المالأراضي امتلاك ما، تخلى أن تركيا أوشكت ١^، الأراضي عل 

منيلعل طابا، فمي صتناء. مع ظودها امتداد عل فلعلن مجن قضمما 
عانق.يعينها لا العمة عل طرة إلقاء نحولهم المرتفعة الأض كانت الثال، 

اصتولوند ر يهنانية الم الأ>براءلورية  ٤٧٥٠من مجعلمحا آنذاك الشة وكانت 
يدخلأن الموقف صخرية وناءت (. ١ ٩ ١ ٧ ل المرفا عل العربح لورانس 
الأنلكثزوجل- ولنا سيناء. المصريون بجل وان فلطن ال الحرُب، بعد الانكليز 

ٍالل-يالحا-ود رم نول رفضوا امحاس، خط من الأخرى اي7اة عل هم أنف
الأدوارتعاقب عن نحم نة، ومنتن خمس مرور بعد وهكذا، بيدهم. وضعوه 

jالمر؛؛•ن تحنك١ت مرانة عل نادرة الاسراثيلية الموانع أصبحتح أن هذا 
ضز الحقيآني، الحدود رمم الاعتبار ء؛ن ل أخدنا مجا اذا وذلك صناء، 

لالحاربة الأحداث شع للمصرتن تمح كانت، التقليدية الحدود مجهالر أن 
رفضاالمصريون ابدى الغعاتة الحدود ال العودة عل اصررت ولنا امرائيل. 

التقليدي،الخعذ عند الاصرائياتون نونف  ١٩٤٩صنة ل انه وضوا قاطعا. 
الأضواءاليْل مبطاك حق فباي منه؟ انسحبوا  ١٩٠٦ل ميتاء خملة وبعد 

الموضوع؟هذا عل الحاضر الوقت، ؤ، 
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يقتربثرانا انسحاب موعد راح حنن في( مكاما القارصات راوحت 
تنميعل المطاف مائة ل الاسراتيليون ؛تقاعس أن من المصريون تخرق ف— 

يفدرون^^١ دايفيد، كب اتفاقات رغم وعل سيناء• احلأء ل التزأمامم 
تساعدناُا حيلة عن بحث أننا ل شلث وبماورهم لهم نتركه ما نيمة 
التراجعيريدون يكونوا ب انمم الواضح س الأخيرْ• المرحلة من اكلمن عو 
 jنرضأن س نجوفهم اصتغلأل نمي عل احدت حئن ي الخدود، الة م

نواتنا.صحب 

وصمتهدا. جهلوا الصرين لكءنر الأنفاق، بنود صنفد اننا أعرف كنت 
الحدود،مشكلة بجل حتى المريثن قلق من لتقيد بيغن اناع ال جاهدا 

الضروريمن انه له ونلت ايام• بضعة ؤوانا جلاء ■؛م تا ذلك تطلب وإن 
با'نفاسقيم وإلا انمحابا. نل الزاعات  -صوترية الخالقة الشا'ةل حل 
بتنالخلاقات باناد الأيام، من يوم ثا لهم، مح تحججا المرينز ال 

كليا.بمفرها أو بمشريهها أو اللدين 

يشغلهكان الذي فالمس، اليه. الانضمام رض ولكنه موقفي، يذن نمهم 
,•ثيوانرها،الاتفاق بود تمد عل والإصرار حججي، عن النظر صرف إل يدفعه 
مهناردتهفحاولت، الفاوضات. أعمال جدول ل انحددة الهل وقف، وذلك 
واليتناوشسكو رسمها الي فالصورة جدوى. دون من ولكن وتكرارا مرارا 
ماولكن ، قاس رجل نبغن ت كل الرفاء وفئة ث ك؛ السادات عبيا اؤللع 

فاصلة.آحر حتى المائة، حتى اكزامه ل ممضي حتى ما بامر القيام يقل إن 

تفيدل امرانتل تاح؛ر أي ءن المابهمة الأضرار ان يعتقد بثغن كان 
الخالقان.المشاكل عل التربة النظرية الخوانب مآن أندح تكون فد الأمان؛ 
أوقمة كل ذهني ن؛ أتصور كنت القاط، هده ال 'طرن، لدمحا ولكآن، 
زأمضيناها التي الّنثذ، هده بعد بجثنا. مدار شكلن، هضة أو صخرة 

قلبي.ًمبم من اككتيكتة *ملما با أشعر بدأن ميناء 
٠٢٥



قانومةمعام جرئ ساء مواقع واثر طابا ؤ، أرى أكن ل! آخر، وبمم 
لكا_ الوانع مدا اشول ال ملأ أنل' كن لدلك بجض، رار عل 

اكرر.الوعد ل سناء اخلٍنا 

اعادةنلتا جلأما اطار ففي نما. اصعلرابا ساء عن رحيلنا خلف 
ريامت.اوفترا مدينتي ال إضافة الممرقن، ال سناء ل كنية النحنعاتنا 
■tJيزيد ما مذ ماك عاشوا الدين فيم ممن الكان، مل عدا ئ ضِ
منحتالضرورة هاز0 ربام هرل.ا، مجن بد لا ك١ن ولكن منوات. عثر 

فييث ولر صربحا، أكون وحتى كله. الدعم الموضوع التعلق القرار 
عندماالعائلات لهذه وعودا قطعت فالخكومة بالفخر شعور أي هذا تضرن 

مدىأدرلئ. وكنت ٠، مفنم تزال لا كانت، التي الأٌاكن هده ل، امتقرت 
القاحلة.التهلقة عده ل العيش عل رافقت، عندما ِرا قان، التي التضحيات 

الةومشيء، الوزراء محش ل طردهم فرار ابحاذ فان ذللت،، ال اضافة 
ايالتنفيذ هذا ي انيهل وتد • ٠٠خر ١ ثيء الأرض عل القرار هذا تنفين 
!المرة الكاص هذز حرع 

رغبةالدفاع بحقيبة \لي' يعهد ب بيغن ان الصحافة زعمتؤ بعد، ما ا ؤ) 
مدركال بنفي أفصي أن فما لأنه ا وانالوزارة هده تليمي ل منه 

الاشاعاتوك؛رت ة. الههذه شخصيا ينفذ أن مآنر بدلأ ربلداما، ميناء 
ةحلوخلال أُاس• ملوكه تبرير ال يغن فاطهلمر الوضوع، ها-ا حول 

إلخاقدون مءت العمتان م لرضاه عن كلامه ستل مز أعرب خاصة، 
والولمةالمضْلربة والتظاهرات الخشودات رغم عل القوة، واستخدام ضرر 
وزيريعيني لر نهو والهذر، الاثاعات رغم عل استبدال ينوى لا اله غال-ا• 

فحب،الصعبة الهنة :ءذْ عاتقي عل ليلقي أوضحه، ما حد عل دفاع، 
٢.لية العتنفيذ بدأ وفل الأن آخر رجل اي ُكال يعين لن انه كل 

ياميتكان وعرفه عموما. مؤلما أثرا سناء سكان ٠ تمجم ٠ رك ت— 
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نتعيامت كانت سناء، ُءنر الأخرى اللينة لأويرا، فخلانا أيامهم. أسوأ 
َلإتماما العلمة، ز أساكا كا؛ة عن إللتخر ا متعد كنت الخدود. عل 
نداكانحاورة، القرى مع تسلمها متعدا أكن لر ولكني علمه، تفق مم 
ن.عخماآلاف بضعة يبلغ أنداك دامت سكان عدد وك١ن الخهلورة. نمي مل 

كهربايونار جارية ومياه أبار س — فما انثاناها التي اكحتية البني ان غ؛ر 
يّالغسكان حاحات تاجية يانقة بسرعة نطٍع ت— نحارية ومراكز وهاتم 
لخعلصروري هو ما كل هاك يطالعك وكان شخص. ألف مئة عددهم 

لاكاننونا يحزنون الممريثن ان أعرف وكن للمكن قابلت الصحراء 
نواترلحانا — المصري الشعب إبقاء باهمنة مقتنعا كت َعا فما. أهالمم 

لحدودنا.انحاورة ال-هلقة خارج ~ كفرة مقبلة 

يستقرونالهاثلة باعدائهم المصر٧ن روية ي ترغب امراتل أر ممر تكن ب و 
صعبة،ظروذ ظل ز العيس علمم حكم وفد الصحراء، من العامة ده هل 

رغموعل الوضع هذا مثل ل لأئع الاسرائيلية. والقرى المستوطنات لخرار 
بعضس ان بد لا انحاذئ، الامرايلمة السلطات اكان j الم الخدابم 
ب^سان١تللقيام أو يثة حمصربات لتوجيه الحدود الأشقياء زمر أو الأنراد 
الدىالعنف استخدام ل تصعيدا ننهي ان س امحاوف ّاورنا فتّرقة. 

هذاعن ينجم وقد ُمّفة• حمر نعرفها التي الرعب أشكال س ثكلا بمل 
والامراثيلتة،المصرية الحكومة ب؛ن منة ك؛ نزاع حالة حتى أو ن احتكاك١ ظهور 

التيجدأ التوئرة ء الأوصا نداكي وضع ال لتقضي المائة ل تحتيم ند 
ملام.اتفاقية عقد مع نهاثيا ئطوى أن نامل كثا 

يامتندمر الأفضل مءن ; نفي ل قلت الأحمال هدا لثل واحتياطا 
وعندمااارزر١ء. محيى عل اقترحته ما وهذا للممربدن، ءن^ا اكخلمي مءن بدلا 

الخيمةاكل الث،للمّصرين أشرح فرحن فورا. التنفيذ باشرت معارضة أتلى لم 
الرحيلعلى حلهم في نجحنا إن نهم، يامت. سكان مع حكما سنعانيها التي 

ديارهم.الى العودة بغية الحدود جديد من ليعبروا ميلا بالتاكيد مبجدون 
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محنكةخدعا بمارمحون كانوا يامت فكان ت ؛بإ الحقيقة فعلا هذا كان ر
الوحيدالحل يكس ت للممريثن ونلت (. عتما إنماثهم بعد منازلهم ال للعودة 

القرىز انواصعة التحنة نالض نقلها. ق وإما والأبنية المنازل تدم j إما 
منما ما بكل المدينة بخلاف مشكلة، تسبب لن ليامت الجاورة اإزراء؛ة 
موىميلا أرى أّكن ر بياميت يتعلق ما ول ونجاريه' صناعية محم-عات 
كلتا.المدنة ليصل محكاما، من إخلالها 

بمدْالشروع ال ثريا محاصعلن لأتي بالغ نلق ل طويلة أشهرا عشت 
ليدانعوابيم ال جازوا الأي المكان، شكاوى ال أصض ص ا،ولمة. المهمة 

العودةل آملن ة، محليالأبنية ابقاء مم طالمن وديارهم، ؛ ٠^^٦٠قضية عن 
الأملاكمم كشرون اجاز بالدم، الجديرة اللمال إحدى ول بيوتم؛ ال 

لمقابلمكنية الساء نحمعات اغلاق تحكم كانت الم والدوريأت الشائكة 
 jالمارلأمضوا الهم الأمر آل، ولو الضجر، حتى إلن وتحدثوا زرعم- م

يذلا كان ولكن بطفل العناية عليه كان منهم واحدأ عدا ما — بْلول 
الأحاصمن رغم وعل الشمس. طلوع نل منازلهم حتى التسلل من لهم 

؛تا-مثرهاوقت ّكانرا من يامت مدينة أطمرا أخلت، بما أشعر فد التي 
جنية.بحالة ولكن المريثن، ال القرى ومانر أوفترا لم تتم من ن، كليا. 

حليبامذ.اثا العملية هده تترك ب رمالأّ اّتحالنؤ حتى محرما نقد يامت اما 
 jحاب> ١١ب« نمشي الموضوع حيال انمقادات اتاقى أزال لا اليوم فحثي ي. ف

مصريةمدينة فقيام نفي. تثرير ال أمحعى لا ال غ؛ر ٠ يامينح دمجر اإن.ى 
وانالتحقيقه؛ جميعا محمد اإد|ى الملام يمدد أن شانه مجن المكان دا هل 

عقلي.علي املاه بما الأ أتنر لم المحو هن-ا عل ثمرغن، عندما 

تدخار لإن ق ر محيناء. اخلأء اطار حايفيد١ كب اتفاقات وصعت، 
الاتفاقاتهده ورسمت، إؤ امحراتيل ارض من جرء لأما الاتفاق.، هذا ذ1 غرة 

هذهكان ) ذاتيا حكا واليهودية امجرة والمغرة طيننمي نلبمنح تقضي خطة 
الأسامزدايفيد كم_، خطة مهلمح وممثل (• اصلأ بيغن ابتكار من الخطة 
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مصال٠ و مينيون الفلبه يطالب الذي ٠ الذاي الحكم ١ بدأ بتن توازن بحاد با 
وممثلواوالأردن واصرايل مصر تممق وقد الأ'/ايلين. عند ٠ الشرعية الأس 

وتحديدفي^، ١jالالحكم لهذا السياث الهيئة انمخاب طريقة عل 
ملتماانمقالية مرحلة الذاي الحكم هيكلية انتقاء وسبع وسلطاته. صلاحتاته 

الحكموهيثة ) والأردن وامراتيل مصر س كل بموجما تحدد صنوان، خمس 
وقطاعالغربية الضفة ) للأراضي النماية القانونية الأوضاع السيامنة( الذان 

تسويةوضعت نهاثية وتعليمات أوامر مجموعة ^٠١^، ١١الحكم مشروع ليس 
مصطلحاتمحموعة وصمته ما يمثل هو وإنا وعرة، والنامرة ١ليأودية لمشكلة 
مفاوضاتعبر الشاثكة المائل حل أمام انحال يفتح ٠ اطارا ء دايفيد كهب 

الشعبحفوق را و لاسراتيل ا( الشرعية الأمن ممحا-ي و نحدد كن، ميانرة. 
مشاكل؟ المنهوش ين الجمع الى جل الكتف، ؟ ٠ الثرعنة الفلطتم 

ينهم■ما م حلها الى مدعوين المعنيين القرناء كاثة كان ومنية حيوية 

غالبنهوصغت الوزراء محلس عل الذاي الحكم مشروع يغن عرض عندما 
بيعءنحيانة ممثل لأنه القبول، غتر بالعمل المشروع هذا ح؛روت حربه أعضاء 
اشالأخطار ال رن جهم، ص اماّ• بارض الهردمح، اكب لطاب 

وندبلمور وءد• هلينيتن الفلنظر ز يصبح ند نهو الشروع. هذا يتضتها 
^لا احتال _ ( الأردن ال إضافة ) ثانية نمحة دولة نام ال مد'ي 

عليه-يوافق ان بلائه باُءن مهتم اِرايل لأي 

عربعلى فالسيطرة المشروع. بهذا أوحن، الم بالمنادى قبلت ذ١١^٠، لقاء 
١ بوحوبمقنتنعا كنت غانا . يوما اهتغامحي عل تحول تب وغزة واإي٢ودية مرة  ١١

ومحدودمترو اسرانيل ندحإي ظل ل لهم، بحلو الذي العيش املوب اختيارهم 
محن التي للاحطار ن متا بتعديل. يتمثل به القيام عليتا فما الممياع. فدر 

كانمهما مواقعنا ل والثبات تعطيلها طريقة واختيار لها، قعرض أن لأنفا 
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وصعناي انه وتلت كارتر. الرث-يمط علينا ممارسها قد التي الضغوءل1ت ئوع 
اللازمة.الاحتياطات انحاذ شرط بعيدا، الذهاب 

دحرلمحني عملت فقد نظري. ل حلية تكانت الاحتياطات هان.0 امحا 
وتداركوالحيوية، الامحتراتيجية الماط مجرانة عل انحاففلة أجل س الحكومة 

تا-مت|اند كنت يتبريرات فاستعحؤ غريبة. أياد ال تملا حمانتقالها امجكانية 
الحيش،عهدة ز المهمة هده وضع استحالة أوضح كي سنوان بضع نبل 

الندمُهي الونّارية■ 'لحكومات محختلف سياسات وتق تتنقل وحداته أن سا لا 
وحددالأرض ق التاصاّ أن ازرغية جرسا علمتنا وتد عناك. وغدا محا 

مشاريعتعمرات المتعي لا والنامرة ابيودية ففي حقونا. تامحتن عل قادر 
المشاريع.هذه محتل لأتم لا الناطق هده ز والصخرية الخيانة قالأرض زراعته؛ 

صناعته.ومناطق ماّنة سكننة محنعان بنا، إذأ عليتا 

الأرصهذه عل سيهلرننا نضض' حتى عات انحمم هل..ه انشاء من إذا بد لا 
بباالغكيف، ونحرسها. فب^ا نعيش أن علينا يكفي، لا ما وحويتا لكءل 

V, •^^٦٠فاني هاب المثأكلة. كانت -طلت ؟ ق؛آا ام عل الاس حفز ال 
راسرانياالغربتة، انحتمعات ز تراجعا عموما تشهد قيمة القومية لكن ربا، 

مواقع• ٢٠سيولد الحافز هذا إن نفي ل فقلت القاعدة. من تثنى تلا 
مروابةالمتبادلة، ووأنة بالمطبيعي نعور شكل عل الأماكن، هذه ل العيش 
ماؤالرغيد العيش ، ونامت-.حماما 

الندبيرأ«ا احترازي. ندبم كاول المرتفعان هذه ل العبن محن بد لا لذا 
الداخلالأراضي هذه أمّن ضمان ل الحمرية اسراتيل مووانة فيتناول اكان، 

١^١٧من كل عهل ؤ، اليآودي الثع-ا كان فرن قرابة فخلال والخارجي. 
الطلقلأرهاب عرضة ( غزة قطاع ل ) والصرينز والاردمح، والانكلتز 

غمهذا. لكل حدا لتضع الستة الأيام حرب وجاءت الماطق. هذه من 
القبضألفي ففد حينه. حفن، راثما كليا يتجلد لر الإرهاية الأعمال حطر اذ 
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نشا،.مائ الأماكن كاثة ال الدخول نمطع لأننا الارهامحن غاث عل 
الاحمماظعالما لذا عليم. المص عن عجزنا الأراضي هذه ترك عل أندمنا فاذا 

بالأسيعلق ما j أنا الداخل. أمتا ضان أردنا ما اذا ُهسن تنل بحرية 
الطالةالقمم حط الامراسانة القوات نشغل لر إذا اله صيل فلا الخارجي، 

الأردن.لمر الغرنة الضغن ص ابمداء العنقة عل 

ضرورةا دانأوضحت فلقد الثال. ص الثالث الاحترازي التدب^ر ويتفرع 
مء•عضو أي أو صرءلة رجل أو أردف جندي منح حنال معارضة ارا.اء 

عء•ء_ناا، وللأمباب والمامرة؛ الهودية ل قانونية ملهله الحكومة أعهما، 
الحرةامارات قارنت ءزةّ j المصرية القضانية لعلة الرض الضروري 
سبدوا فا الضلة، هذه عل امحرار س اظهرته لما المصريئن عل والاحراج 

وملأكمرطة ابقاء محولن الأثل عل يظلوا أن وطالبوا الرأي ن، نميا  ١٠٣۶^
فذبالداخل أمننا ان صملتزمون طالما اننا ولكم ءزّْ• ف اداري 
لهم:ن، وقلونزاع. توتر مصدر سوى مصرية رممية سلطة وجود يثكل 

لالمنهلقة رجاJا ّيفئغى ذك عند ارهاف. لهجوم ترضنا اننا نلنفترض 
■ثم أنا ، التدخاعل بحبري أنفهم الرسميون لعلتكم ممثلو ّيجد *مرب 

أراكمأن 1مل ولا يومية. نزاعات الى يودي ما اقصائهم، الى بالعلع عى نف
سأي ينب ر هناك ظللم فاذا به. نقوم لما الحدود وراء ص تصفقون 
وهوألا علنا، نفد الأ هو المهم يومية. بتزاعات الأقل، على الفرض، 

العلاقاتتورم ان فيه المتكنرة الحوادث مان س وضع بابحاد ااسحلأم، احلأل 
ساء.القاتمة 

ومسؤوليةالاصرائيالية المتوطنات ! الثلاثة الاحترازية اكداyر هن.ه بفضل 

الحكومةرجال أو الشرطة دخول وحغلر والخارجي الداخل الأمن ص اعرانتل 
خلالهانح يسنّوات خمس ُدتأا انتقالية فترة قبول من منتمكن الاردنيآن 

ثراريستوقفني كان وعندما وغزة. والي١ودية السارة لمكان الذال الحكم 
نكتفيويقة لثس الاتفاق، ان ال أشم كنت ثابتا، يبقى ان لمفترض اس 
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تحسنه,نامل ما ودائما تطورات ال يودي ما غانا فالأتفاق فحب. بنونعها 
الخفاعمال من عمل اي غثاب حال ول مواتٍة، الظروف ك١زت واذا 

عديلناخفض ل خ؛را سجد الميطر، الهدوء مكر ثد التي الارماب أو 
ولدعالدال الحكم مشروع إذا نلنهلتق ت نائلا كلامي وختمت العسكري. 

بحلو؟ انمش العرب الفالسهكن استطاعة ول بالد.؛نا. ب؛ن تنمو العلاقات 
الأالأّترامجية محتوطاظ نبم ولن جهتا. من فعل تدخل دون من لهم، 
المائل المأما أحد. لإزءاج تماديا الدولة، ء-لكها حكومية اراض عل 

معمنتعارن الطرتة، الضوابط او مثلا ك١سدان مشتركة، مقاربة 
الأنتقالةالفترة عده ختام غفي الوصع. تطوران نكتظر الفلسطينينلأ السكان 
المتقبل.عن أوضح بنظرة ّنحظى 

جدا،واضحة به القبول لامرائيل ءكfت الذي الدان، الحكم صورة كاذ-ن، 
فخلالله. نبال بحديد حول الوزراء محلس إخماع كمحّا أحجي ب أنني الأ 

تحديدامطالبنا نحدد حتى العمق ل متاقشة لاحيا، يعن وراء معبما شهور، 
بالقمرليتعلق ما ل الأقل عل بالغموض، م يتقد ما نويع لا وحتى يفتقا 
تعنينا.الم 

ءمترو تهلبيق فرص أن يعتقد كان فربما الماقثة. هذ.ه رفض بيغن لكن 
ليوثعالسادات أمام انحال اماح ل هو فا،لهم مواية. كن لر ذال حكم 

اننغلري، ل علينا، وم هذه• الظر وجهة أتمل كنت اللام. معامدة 
مناقشات^ارت هده. ^١^، ١١الحكم مشكلة جواب كافة تحليل ل ض 

الوزراء؛بحلم ز نقام ة جلبعقد خلالها اطالب رحن، أشهر، طوال صاخنة 
رفضه.عل يمن فكان بيغءن، أما 

زكاما،ي٠افي آنذاك بنيت كان ارٌّءي• مفرء ئ، له زيارنج، اذكر ازال لا 
منهبالقرب جالس أنا وقتما غرفته• ل اليه والحدث الجيء مني فطلب 

ءلالم.يوانلأتزال لا الفرشاة كانت حديئا. الملتع حداؤه البلاط عل لاحغلت 
حركاتهادل عل حاففل لقد عيشه، اّلوب يغير لر الذي البسيط الرجل فهذا 
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مفها الحكومي. المر هذا ل ليمطن الوضيع يته ترك انه مع التواضعه، 
فوقماي فنجان باتران ومملد اخده عل يرامه ملق صريره، ل متلق 
لبدا صض. محلى ل وضمن، الأسمر الخبز مجن قهلعة جاب ال صدره، 

إحباءمججددأ فهللبت الاستسلام. شفا على كانه )ي بدا حتى الضعف منتهى 
هدهوركزمن، سابقا، ن\،ُتاا التي بحججي متمنا الرزراء، محلس ق متاقشة 

ونيرةقامتين جديده. مره رفض لكنه القاش. لهذا الملحة الضرورة على المرة 
ربمااياتشة. احتدام غرة j المرير عل الماي فنجان انقلب حتى الكلام 

ذللثل لا ضعيف، كرجل نط ينهرقط لر لكنه محض، عل الوهن بدا 
النقاش.هذا الوزراء بحلس ابدا يشهد إ وهكذا، تلتح. التي الأيام ول الوم 

مفاوضاتوحددت الذال. الحكم مشروع فكرة أنمرا الحكومة نبلن، 
وضعهاالتي انمل شروط ان غم واقعا. لتحيله اللازمة التدابم دايفيد ّثح كِ

الأساسية.المشاكل عل اتفاقا يثبه ما ما يكن لر دايفيد كب ل القرناء 
ومحارجه،دايفيد كمّبح مشروع مداخل نا لأنفأوضحنا قد بعد نش ر لث 

■محنيينتفرين الذال الحكم مشروع فر لقد جليا كان واحدا امجرا لكن 
ستؤديمرحلة الذال الحكم ل رأوا زاإمّب تمودي• والثال عاّفي واحد 

الود-ف ل ااذالي الحأكم اما 'انية. طينية فلدولة اتامة ال محال لا 
خاصوبوجه بصراحة ممنوحا فكان إ المفاوضات حلال اليه اصرنا اما مت) 

سيادتيا.الأراضي بمنح ثط نقبل لي فنحآن وغرة. والمارة الودية سكان ال 
يبندونوغزة الغرمحة الضفة رفلقلينيي الأردن ان العرب يعتر حدن ول 

الارائيلةالمدنية الادارة ان نحتم كنا انحلية، ئوب- التابعة القانونية المانملة 
الأراضي.هذه مجن فوات^ا ّحبتج وان حتى امحانون، قوة تمئل وحدها 

الأردنبأن تعاون قيام عل ينص كان فالأتفاق احرى. مجثاكل برزت 
الحدود.ل الأمءن عل اغافهلة بمنية (( مشتركة دوريات ٠ شكل يتخذ وارائيل، 

لبحوريات معا الفريقان يقوم أن المّب، نفلر ل البند، هذا يعتي كان 
ل; التال المكل عل البند الأسرائيلتون فتر من، ل الأردن، نر غرب 
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الدورياتعع ق تتان الأردن ثم نرق ق الاردنية الدوريات استطاعة 
اردضوجود على مواممتنا اعطاء تحل يلأنه المر. غرب ل الاصرايلية 

حدعل ٠، القوية انحلية الشرطة ر ) أو الشرطة نهده الغرية. الضفة عل 
الينابالمسة بمني ما ٠، أردية عناصر ٠ تضنن ان بمب ( الأنفاق تعابتر 

اردنيون.هم الذين الشرنة الضفة عرب عن محالة لا صتتالف الشرطة هده ان 
وقجمرون، ال خمبما يمموا ان يجب (، الخليل )حمون نرطة فرجال 

السماحأبدا لأني لا هدا ولكن  ٠١٣٥^ا،لدينة مءن يكونوا ان عالهم شكثم 
اضر.باجتياز اردنتة لوحدات 

نولعل واصررت والعرمحا، الهودي امحرين لإيضاح جاهدا عملت 
الاحترازيةبالتدابتر انحازفة لخطر نزض وإلا، نحب. الهودي تر الش

الامحراتيرالوفد وهم ) ووايزرن ودايان يغن ان عتر أماسة. اعتثرها كن التي 
الاتفاقمحقيق ان اعتبروا وند محتلمة، زاوية م1ن الأمور رأوا ( دايفيد ب كل 

المشاكل.هذه يكتف الغعوض بقي وهكذا ستمة. اسماحي بمض ابقاء يمتاهل 

صدنهاثم ١  ٩٧٨، يممبر ر ايلول ١ ٧ ؤ، دايفيد كب اتفاقات أبرين 
ومطينين للفالالذال الحكم حول انحادuت بدأت ذلك مد الكبت. 

أمرهم،■ ٢٠عجالة اقل الشطة هذه حيال سدون الممرئن ان للعيان نحلى 
فيهنحال نحو عل الأحداث سر يريدون فهم صيتاء. احلأء لعملية حلافا 
انحادثاتحمم ل يكونون ّيناء فيه صيسترجعون الذ.ي النوم نحلأل اُّام 

الذال.الحكم حول اشانمة 

هذهبلوغ قل المحادثات توقف دون الحوول الضروري من انه ون المصر يعتبر 
كفين.ومتحمون فعالون ؛ ٠٦■-يا انطباع اءْلاء ل يرغوذ لا فهم المرحلة. 
كماليتعلق ما ل القال ل وفاترون باافاند٥، هلهم العاتا-ْ الاتفاق فقرات 

ماوضع عليه يملوي ما فه»إ عل تماما قادرون فهم وبمد، الْا-طبمين• 
حوارز فد الغربية الخفة لإطينيو وفاو|الأردن وك١ن مقبولة. ء^ر مواقف من 

المفاوضات.ل الاشتراك عدم وآثروا طيية الفلالتحرير ة منقلضغمل تحت 
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حالن، ملموسة شجة أي عل بجملوا ر اتّرم يعرنون الصريون وكان 
يقبلوار نالمعنون الخدحل. عدم الأنفاق ِرذا ماشرة العنون القرناء التزم 

ذاكواذ حوله، التفاوض ل المربون سينجح الذي الذاي الحكم بتفم 
يذوتظاهروا حال ول المسالة. هذْ ي انحرنة كبش المصريون يصح فد 

حتىالمفاوضات ّمكبحون سمم فا هلينيآن الفلقضية عن للدفاع دووية حهود 
العرب.غضب حدة ِ• يزيدوا لا 

اتفاقات.ابرام أو ا.ّتعجال دّون من المفاوضان ل المصريون مضى وهكذا 
•Vيمحال حتى ا تءايأمورهم متدبري• قامة، مهارة ابدوا رند ما مضوا 

عابئةغر ، مكان٦١ح او ت انما مم تتقدم اما الخارج مر• المفاوضات يتسع 
التعاقثة.ات بالحلم

العااحتار زصرا التي الأفخاخ أدركا ونل مفرتلة، حمامة بدورنا نبد لر 
الذالالحكم مبدأ نيا اعتدايا، رغم وعل دايفيد. كب ونق 

دائماأوحاسوا ئن الصر لكر* ۶. الثّرث تنفيذ ثم المشاكل لحا استمدادا وأيدينا 
وإما، ١لقدم ل مناننأتإا يرنضون فاما \ ١لعمل بر لكبح مسوعة ١بايا 

الفعلية،المشاكل يتناول مما اكم اكانوية المشاكل يتناول اعمال جدول يضعون 
للتشاور.بالتوقف يطالون وإما 

هذهنفضا منمره. المرحلة تللن, وحدت المماحللة هذه رغم عل وأك',_، 
معرفتناتجن ث والتحدث انتفتام ل الصّرقن مقابلة استهلعنا المفاوضات 

 )n* الفريقانكان قادتأم. مع حدية اتصالات أقمت الأول وللمرة بما• وٌمفنمم
وكانفيها مضيا ولكنهمّا نتائج، أي عنها فر تلن المفاوضات أن يعلمان 
حلبيعي.بشكل نبر الأمور 
الأراضيمشاكا نحت وفد فعليا المفاوضات فتوقفت سيناء، احلأء بعد أمحا 

لها.حلا ننتفلر تزال لا حنث النسيان غياهب ال 
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للدفاعوزير 

الذانالحكم حول القائهة والمماوصات ميناء استحوذت  ١٩٨١يف صز 
.JU؛ر الوطية المشاكل اثر تغب i؛ رم نامل. اهتام عل لسليآب 

عرفتاستراتيجيه محتلمة أصعدة عل اصراثبل رسمت كثيرة سنوات فهلوال 
التاخمةالدول عع العلأ؛ات تنمية عل وارتكزت g اسرائيل م؛هل استراتيجيه ٠ ب 

عهدل ايران، ال اسراتيل ندمت السياسة هذء اطار ول الرهم،- للعالم 
تنثى عيادين ز اعدة مسالأفريقية، الدول محلف ال ندت "؛ا الشاه، 
ذكj بما العسكري، التعاون حتى انية الأناعدة رالمالزراعة س ابتداث 

السياسة.مذه ععين، حد ال معم، أنتي شعرت الزراعة، وزارة ول انحابرات. 
اليدانية.والمساعدة الأعداد مشارح تشجيع ز صعيدي، عل ^•^٢١، لأنت ايي 

المثعلفةالشام موى آعاخ i الدفاع وزارة رأس عل نعيم منذ رم 
ائرابجيتنا.ماشرة 

والرلاياتامراتيل ب؛ن الاستراتيجي التعاون نطاق يتوصيع الأول ن، هل تمثل 
وتغلغلالدول الارهاب عن نشاز التي فالمشالك حدود. أنمى حتى المتحدة 
با'هميةاللدين نظر j اتسمت الأوسمل الشرق ق تمل المالوفيان الاتحاد 

الشام.هده لمراحهة اللازمة الوارد توحيد شتى أن إلا يمكنا ولا حيوية. 
ممالبجدء ان الأ يسعه لا الأمثركي — الامراتيل التعاون أن أرى كنت 

فاسرامالعالي. الصعيد عل بل لا بكير، أمحل إقليمي مستوى عل ١اغربمين 
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المهلض ومنة. حمامة يضجون الذين الخراء وبونه نقب بمهارة تمثع 
الدولغرار عل ءالٍة منة مطام من يتغذى لا صغر، بالي عل نمسا 

تعنيثد والتي ماما العملب المريعة الدول ال اعدته مسبمنح أن العفلمى، 
اناغر به. القبول ممكن لا مياميا انتزاعا مانرة امركية مساعدة أي لها 

الالدانتا؛اث ال محنحها المساعدة هده مثل نكالف نغطٍة نحولما مرمة ل لما 
شاءالمتحدة. الولايات دور ياي هنا — للتقلمب عرضة نكون ما عالبا التي 

تتمتعالم الدول ز حصرصا ممدا، يكون ند امركي — رص تعاون 
_الخغراذة الحالر لوحة عل I( الفارغة الخانات ٠ نهده امتراتيجية. باءمية 

أحلا.ا'ء عاحلأ العسكري أحد لمطرة بالخضوع علما محكوم المامة 

أنريما،ق ّرا نت حرلة خلال الأفكار هذه أثرت أن ل، ض قد وك١ن 
دراسةال أولا الرحلة هده هدت . ١٩٨١نوغمم( )الثان، شرين تل 

^١١^ولك>' الأفريقية• الااا"ان من وعدد اصراتٍل ض القانمة الثنائية العلاقات 
الرحالةلهذه الأستراتيجية الخوان لماقئة واشنطن ال اسثدعيت الشهر ذللن 

 ،j ،كاناستراتيجي تعاون مذكرة ١لمهلاف مائة ن، أوسر أن آملا افريقيا
الوقت.بعض مند لم العما ث١لأم^ركيبن الامراثيليون المفاوضون بدأ فد 

اا.عرفالماحل عل الواقعة انمايون، رحلتي من الأول الرحلة تناولت 
نغر،بي ألبتر البلاد، رئيم معر أحاديث لة ملّفاقت السوداء. القارة من 

حربحلال انقطاعها بعد بلدينا بنان الدبالوماسة العلاقات اصتثنات بغية 
الأّرانيلية،والمساعدة التصدير مسائل ال وتطنقنا المري. الضغتل إثر الغفران 

.اممهالوالغابون اسرائيإ لأن تعاون اتفاؤ، أم،م مضنية، مفاوضات ختام ون، 
الدبلوماصية.للعلاقات شامل احاز امام الطريق 

القانيللتاء الوصهلى اقريقية خمهورية انحاه ز طريقنا تابعنا العابون من 
نبوكاصا. الامراطور اطاحة يعنو الحكم عل اصتول الذي كولمانب١ اندريه 
.غري صموئيا الاصرائيل الاحتياطي والقائد الو;ّرا، أحد استقبلنا بانغي مطار 
النغصنالا'ساة بعد الألماس، عن بحثا اللي هدا ال جاء قد الأمحر هدا وكان 
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بم الم الأول ا>ة تكن ب الخران. حرب ١; الم 
ها.عيشه أسلوب رأيت حآن صعقت المرة هده ولكءنر الحرب. مائه منذ 
كوخص عبارة كان الذي ا( مكنه  ١١لزيارة الوني أعضاء بعض دعى فمد 

أميفءاحمهورية ممثل خريطة سوى جدرانه ينثن لا سريرا أثاثه توام حفترا 
لمؤ محو ٢ دائرة. علامة بالألماس الغنة الأماكن عل وضع وتد الوسطى، 

جردول تامة وحدة ل يعش الامرائل الجيش ل سابقا نائيا ترى أن 
منهحعالت الغفران حرب أبعدأل من بطلا كان أن نبعد هدا. نحردء بجاكي 

صحية.ذللغ مع بقى ولكما كليا بالبريٌ ليست صحية، الحرب هده 

نتمتعفهي : جنة تنانفات عل الوسطى انريقثة خمهورية تنهلوي 
زلكءوفترة، وبمياء الحصوية فائقة وبارض محوضرة، عنة بطبيعة جهة 
مستمرة.جوع حالة مقاوما ُدني، فقر ل ش٠بءا يعيش أحرى، هة جس 

يعلقونماجرادا يصطادون أطفالا رأت بانم شوارع ل أجول أنا وفيما 
غداء.وجبة لتشكل تكفي كمية ُما بحمعوا ان ال حديدتة، يطان حل 

أعدنالذي بوكاسا بناه وند ا( الملكي القصر  ١١ينتصب الفقر هدا حضم ول 
أبديا.امبراطورا ه نف

وساءلتالشهير مطبخه ل المهدم الضخم المبنى هذا أراقب وأنا فكرت 
ناعتمختلا، طاغية كابوسا كان ؟ بزيارته لتا سيسّمحون هل ترى نقم، 

صفةإليه ينب ما بينما ومأن الفرنسة، الصحافة نقلتيا مريعة قصص حوله 

جرتالأبدان فا تقشعر أحدانا تنشر الصحف وكانت البشر. لحرم آكل 
الطبخ.هذا ل تفاصيلها 

الأماط،حد ال والواضع الشح الذكي الرجل ذللف كونما، الجنرال كن 
الدخولعل ركز الامترابص بلادء وضع عرض وعندما مكا>سا. نضض 

الضاد.الشمال، j الحار بملي وٍا احياح عر تا لا الطقة، ال الومال 
أوضحعدما ظلام ال تدربما يحول راح حافت ضوء نحت معا تحدثنا 
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كهدم« الباب عل تطرق ر ييا ان ل ممال منه. الميمص بلائه وصع ل
كانولكن العروض. محده لصد اسعداده عن وأعرب مغرية. عروضا لنا 

مايمالن، يكن لم (، نؤسر ) اكاني تثرين ففي منمية. مثاكل يواجه 
لمفاذا الة. نهاية م الحكومة لموظفي معاشا ولا للمكرين راتبا يدفعه 

للمذ١في.الخضوع عل سممر اار،اءدة، يد اليه تند 

أحاضاليه، الحاجة اس ل هر الذي المبلغ قيمة عي ما مالته لما 
نتخذهفرار أدنى إن نفي، ق فقلت  ٠٠دولار ملاض ممانية ٠ ت كولنغا 
يدريلا وهنا الدولارات؛ ملأيتن عشرات ض يتمخض الامراتيلمية الحكومة 

اعيهندولار ملأض ثمانية بجد اين الظلام ل جاني ال ابالس الرجل هذا 
أبلاده عن ليبيا ابعاد عل 

حلفهالذي المامحوي الوضع بعد ما ل كوليتغبا وصف بسيطة وبالفاظ 
مكان.كل ز يطالعونك والمزي اد والموالفقر فالخراب ت بوكاّا وراءه 

البلادونحليم الأوضاع لمين ومعي ل ما أبدل أنا را كولمنغا ويضيف 
الميابهو ما ترى : نفي أمائل فرحت ٠ ... ما سل المي لورطة اص 

؟علته ا مل

يكنالذي ميكو، ميي مجوبرتو البلاد رئيس مع نحدثت ايتر، زل 
مؤلفنعب وجود عن الشامع، بلده ل ياّية الالوحدة عل انحافطة من 
كانالذي بمنته ل الغداء طعام تاولما الأول الثوم ل محتلفة؟ إلمة ~تي *س 

الرثاميةالروحية نتبين كنا الطعام رقة نافذه ومن زامحر. نهر مياه في اب ين
كما ٠^١ تطفح نحاّسة قدت الطاولة يغطي كان الداخل، ل • الرفا ل وهي 

طريقةعل عسكرية تعة يعتمر القامة، جليل وميما رجلا ُوبوتو ن ١٤٠عطره. 
معزلل وضمت أوعية ال موبوتو أمار منفوشة. خيزرانة بيده وبمك نمرو 
تكأن أعلمنا وهكذا ء، لبيود محصمءي هناك و ت نال م الأوعية ساتر عن 

ملاحظة— أَكله من الم١ود مرمى شريعة تمنع طعام اي عل تحتوي لا الأنية 
بالنا.تفديرا أوليما 
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مءانولكن النفوس• فير أثرا يتركان حركات* ونل وقار كان 
وأنتكيرة. مشام حول مراحة اله التحدث أمطيع أنم أدركت ما 

الساعيةأشكال حول أحادثا ودارت الكلمان. معنى بكل تاتل* ُع أتعامل أنم 
الخمولj رغة أبدتما كا لزايم، منحها س اّراتز تتمكن قد التي الزراهمة 

الامراتلةالتة تصلك أن ترد مض ٠ : نائلا الته قءية. ساعية عل 
العثةإن له سلت ٠. أسابيع ثلاثة غضون ي ٠ جابم ١٠ا( ؟ المخربة 

محادثاتناحرت ذلك بعد بالتحديد. يوما وعشرين واحد بعد المهنار ال متصل 
مزرعتهل الصيد ال مراممته مم محللب موبوتر أن حتى جدا ودي و جل 

إفهام ١٣٠مامن صداتة دلل البائرة هده ل ١رأت ءيت٠ كعربون الخاصة 
جديدة.مرحلة بداية تجل بلار-ينا بين القالمة العلاقات أن الجميع 

الأذية؛من وحلا بالرنة انم جو ل زايتر رص مع انحادىت جرت 
عانومر العابون. رص بومحو،  ١٢:ممتن التي الريرة الماومحة من بعيدين كنا 

وبعدبلدينا. بئن ّيقوم الدي الخيد للتعاون العريضان الخطومحل عل انفشا ما 
التيالدبلوماستة العلاقات لمعاودة اللازمة التدابير موبوتو انحذ وجيزة نرة 

والخيةالأفريقية اقارة قلب ز الواقعة زائير، كانت . ١٩٧٣ضة اشطعت 
امراتيل.مع الطبيعية 'علاقاته يستأنف افريقي بلد أول العلبيعية، ممواردها 

ذهبناهنالأ ومن افرفتا• جنوب اتحاد ال ولتل انا توجهت ّايم زص 
صاريةمتواصلة حربا يدعم اJاJاك افريميا جوب اتحاد كان انانولأ. حيري ال 

تتؤوحتى الثمالية. الحدود عير نللوا الكوبيين، لقيادة نمحضعون ثوار صد 
راحتا فيشاهق، ارتفاع عل حلفا المطغة، هذه ل الهبومحل من طانرما 

الملياروناءْلانا وعدما بنّا. أحاطت دائرة مؤلمة الأرض، تستكشف مروحتان 
حلقات،ملسلة عير الهناترات مهيهل اتحاه ل طائرتنا انحدرت السوط، امارة 

الصنع،محوفيال محتريلاص ٧ صام جو __ ارض صاروخ حعلر تفادي بغية 
الوص.ناة حرب ايام به معرفتي وطدت 

يعبشرنوأمرهم فالحول : ألمائ مشاهد الأرض عل انتظارنا j كان 
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مدارصهمال يدهون والأولاد الخدود. ^٠ طول عل تمر مخطر ف
علء\وا رست عصمحة ومركإت مزنحرات حماية نحت وضع وكب مل 

وعرضأخرى، ال وحدة من ونقلن بالألغام. ناثرا أقل عي عجلات، 
الوضعحمقة بادراك ل سمح َا الخارية، الحوادث اختمار j، الضاط أماص 
افرشا،جوب واتحاد امرانل بتن مقارنة إقامة التحل من الخاثم. 

ولكنانمصري. امحثٍز •سامة نامي يصتطح واحد ؛٢ودي، بوجود أءتند ولا 
الارهايةالغارات وجه ل الحدود إغلاق يحكمون وعم الحري *ولا، يرى من 

الشاِعالب'ين رغم وعل وعزمهم• تملم نحاعل يعه لا أعو'لآ، تشنها الم 
محلفلا انغولأ حدود عل الجاه أن أحن اJللين، مءن "م ظروف بآن 

الحدودية.•ناطقنا بعض ز الساثمة ايء عن كث؛را 

الرحلةهذه بعد امحرائل ال عويل لدى انتابني الذي الانفراج يدم ولم 
التحدة،الولايات ال الذهاب عل تعين فمد ت قصيرة فترة سوى الطويلة 

أيلولشهر ز وضعناه قد كثا الذي الامتراتجي التعاون اتفاق ابرام بغية 
الطالعموء وشاء أولا، يمدقه ان الوزِراء محلس عل كان ولكن (• بتمبر ّر 

حداثاتثفى جمفيحل بقاليل، الوزراء محلى انعقاد قل رجله بتغن كر ان 
ينا أن بما بيغن، غرفة ال الوزراء اصتدعاء فم للمعالحة. طلما لقدس ال 

التعب،محنه ممك>ن وقل■ الاجشماع بتذن وترأس وارد- غ؛ر أُبّا كان التوقع 
بيغ>ب،وراح دانرة• نصف شكل ق سريره حول افزرا، اصْلف ص ل 

القينهب؛ن ينام الاصابة، اثر اعترته التي الصدمة حتى أو الأدوية تاثم تحت 
الوزراءكان وقنعا محرجة• انقطاعات النقاش فتخلل معدودة، لدقاثق والأخرى 

هاصصريع كنت منتظرين، ون بحلأو غاضجن بارجلهم الأرض يضربون 
الطاثرة.تفويت 

الأنلتني مروحية طائرة أحدت الاتفاق، عل الواغقة أخترا تمت عندما 
بعضمند أثلعت فالطاثرة ; فات فد كان الأوان ولكن غوريون• بن مطار 

التنتمي صمرة ا وستويند ٠ طائرة متن عل باريس ال فدمت الوننح- 
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تابعتمحاك، ومن نثويورك• ال بعد ُا ل أذكي الاصرابلة، الخوية الصناعن 
رسمي■استمال كان حنث واثنطن ال مريقي 

رونالدالرص على مْ لأول استراتيجي تعاون مذكرة فكرة بجس عرض 
(سر ) أيلول ل الأم؛ركية المتحدة للولايات الرسمية زيارته خلال ريغن، 

صنريقان بدأ الفكرة، على المجدية الأميركي الريس مواممة وبعد . ١٩٨١
أنمتالأعمال س أنهر ثلاثة دامت، مفاوضات وأميركيين، امرايليين الخراء، 

•الأسترايجي التعاون إنفاق وضع الى نهايتها ني 

لمناقشةميا استفدت ولكني ة، المعاهل• نونح الريم ي يار ز هدف كال 
الدرةوزير مع لقاءات ل فكانت مشتركة، مملحة ذات أخرتم، مشاكل 

وكالةومدير واينبرغر، بار كاّالدفاع ووزير مغ، الكسندر الأميركي 
رحلتيانطاعات مميئم الى مالت، كايزي. ويليام الأميركية، الاستخبارات 

الثغراتسد ٠ فطلت، الوسطى. افريقية خمهورية مشاكل ما بما فريقيا، از 
زسنحرزها لتي ١ يامئة اللمكاسب ١ ال مشيرا المنهلقة، هد٥ ل و فارغة ل١ 

اا_ودلأا،.القارة ق امجيركي — امرايل تعاون، قيام حال 

الشرقj اسراقل واجهن التي الأخطار ال محادءاتا ق ايضا فنا -طن 
أنهابنا الخز، العام دول وسائر المتحدة الولايات تبذل أخطار الأوصهل، 

مزنولأول التوعية. وفياق الالاتحاد وسياسة الدول بالارهاب صلة عل 
وباللجع،الفارم. الخليع ومشكلة وايران العراق بغ، الخرب مسالة تناولت، 

اهلم. لكن رإيديولوحيته، الخعيني اس آية تعمّي، يقبل عاقل رجل ص ما 
الّهلقة.ز رينة كدرلة أهمت٦١ ص ايران بجرد لا 

اتترحن،إيران مع الميتم، العيية ١اكالح الاعتبار ء؛ن ل الأخذ وبعد 
فالحربالعكرين. نادتها ع سيمّا ولا البلاد، هده مع مرية اتصالات إقامة 
الإلا تودتم، لن الذ آية أياع ويقودها الما يدعو التي الأخثر الر•٢، حتى 
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يظهربان كبير احتإل نوجد الخرب مذه انما، لدى أنا داخلة، اضطرابات 
طهران.ل نماما مغاير حكم 

الرنياقللاتحاد مح يوضع نام من ايمّض حذرت هذا، كلامي بعد 
مرناني،باجتياح يتمثل لا تخشاه أن يجب، فما الفارصي. الخليج الى بالدخول 

الأذهانال أعيد وأنا هذا أوضحت آخر. ءوضعٍ ى يكس الخطر لأن 
واكّرلوي، رضا الشام مع  ١٩٢٦ل ايرمحة ) وطهران موصكر معاهدة 

نيامحاو ل ايران j الخدخل الوذافي للانحاد تحيز الم (، انحلوع الشام 
لالايراتية المنات أما ، ١٩٨١محة ل كثا حطرا■ عله يشكل وضعٍ 

فرنةخمسين رفات الحشد حس ل هجومي. موقف ل فكانت ايران 
أنهإل شرت فا الايرانية. الحدود ص مقربة عل وافغانمان، لقفقاس ا ل
بضعتطيع ايران، فعليا هدد حال ري احتياحه، ل العران، انم ال حل 

الاتفاقيةبموجب وإما طهران لدعرة تلية إنا الحدود، اجتياز موفيانية فرق 
انفا.عبا الوه 

أحضرتايطقة، هذه ي البعيا- المدى عل موكر أهداف توضيح وبغية 
سةال العائدة المسالة هذه نرا تناول الذمح، صتالن نموص مءث مقتطفات 

بعدألقاه والزتما ذاته، الموضوع حول بربجيف خطاب ص وأخرى ، ١٩٢١
الصومال.عاصمة موغاديشو، ل  ١٩١٧٧سة ل أي عاما وخمسين ١ثن^ن 

الدول٠ ستجعل التي « الكيرى الأٍتراتيجية ر عرض قد الوفيال الرئيس وكان 
اللذي'العظيم؛ن الكنزس عل الرقابة ٠ تا بعل ركي-ياا، عل نحثو ٠ الأمريالية 

جنوبل المعدنية والموارد الفارسي الخليج نقحل ت لهما رهنا الغرب يعيس 
الوفيال،التوسع ال مثيرا خرائعلي طن بان وبعد ٠ ووسطها افربقية 

الدىافريقيا، ال المتواصل الرفيال الاتحاد دخول عن مطزلأ شرحا اعطين، 
انحالمفسحا اسراتيل، ضد الفلسطيني الارهاب ظهور اثر  ١٩٥٥ّنة بدأ 

حتىالفترة تللئ، منلم■ خل اكو هذا رتعة اتساع نتح محال تممن المأمام 
الواقعال تحير أخرى خرائعل. وهيات ابارمح،• بالعام وانماء  ١٩٧١صة 
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الوفازللانحاد ض الخى وطك وازيمأ الأوط الشرق ق الأسراتٍجٍة 
عواقبعن أنحيث كت الماشر. تاميرْ تحت وصعى أو عبيا ميهلر أل 

نهدمافحدة. الولايات عل الطويل ا،لدى وعل امرايل، عل الظاهرة هذه 
■٢٠حاجانيا عن صقيلة كمية سوى الفارسي الخليج بلدان ' ٢٠تورد تلا 

الطافمائة ل موصكر تمكنت ما واذا وأوروبا- الا؛ال نقيض عل المط، 
سكونالمتحدة الولايات فان الخليج، منطقة ل مرموقة مكانة لغسها تور ان 
تسحاذلة، -طلث مثل j واهمالها. المنطقة ص النخل ق الخيار ا اندئ 

ركزالاحتلال ّيارع الذي وفيان الالاتحاد أمام انحال المتحدة ااحلأ؛ات 
وِذواليابان. اوروبا ال ية بالالخيوية الأوردة ظلث عل رقابته وقرض له 

كعنه ينجم قد رما السيناريو هدا مثل حطورة قدر مجن القليل المعب 
انهذللي، ال الأجة دعت حال ق وذكرن، العيد. المدى عل عواقب 

نانص انتخابات سنوات، أربع كل انتخابات الوقيال الاتحاد ل ليس 
الكرداّنبجدد فمدمجا التبعة. حية الأر السياسة ل تغييرات تحدث أن نتائجها 
^1.يعدل لا فهو العياّ، المدى عل اهدافه 

زالرد عل المتحدة الولايات فدرة بتحليل جهتم، مجن المستمعون، قام 
سيستغرقهالذي الوقت فحسبوا المنهلقة. ل سوقيال عكري عل من حال 
وحولرن ٧ ينوون أن؛م وأضافوا الهندى، انحيط مجن ابتداء الرد هدا مجثل 

علالمرية المرافئ لكحي اينت، المنطقة ال أفرب يكون مجكان ق أمجيركي 
والأجهزةالغثان ال اللجوء إبجانة ال أنرت ذللن عد الأحمر. الحر 

اليرتفاللقل ساعة وأربعين تمان ال حاجة ل أننا فاوضحت الامراثيلية. 
ماواذا السعودية. العربية الملكة ال وغزة والسارة ابيودية س والبتليخ 

فال-عودلإن لماعدة البر طريق عن دبابات إرسال تهلع نالار استلزم 
زالسوقيات مع مواجهة كل ل ادمحم العامل أن والحال نممها. المهلة 

؛اوقت.بعامل وانما ما، المشارك العديد با'همية يتمثل لا الفارمي الحلح 
لهكان اذا ما بسرعة يقزر أن المعادى المريق عل الوضع، يدا ظل ؤ، 
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الوكر.من الجولة هذه في ثوان يشرك من أول يكون أن م مصلحة 
القرى،توازن عن النفلر ومرق الصراع. شجة تفرر التي عي المعضلة وهذه 

يرفهمس فرية صل حتى ولا الأميركت؛ز، صد هجوم أي ومات الص لن 
قولوحنت انحازفة. هذه بحازفوا لن فهم ئالأحطار. تعج منهلقة ومط 

.الأمثا الامتراتيجي الخلف امحراتيل من بجعل الأّباب هذه تضانر بان 

حثلبنان، ل الماند الدهور الوضع بمحلل فت ذلك، ال اصافة 
نيةالمواّرايل الحده الولايات بموانفة ر السورية الاحتلال ثوان ممارس 

المامحتقص يانع التي المليشيات عل عتواصلة صغرطان (  ١٩٧٦منة منذ 
العونيد مدت امرانل وحدها . ١٢وغر-بيروت سمال ل ية الرنييحية الم 

والخارج،الا-احا من اعداوه ومزقه حاصره الذي لبنان، ل المسيحي للمجتمع 
الأيدي.بُثنش صاه الما هذه ينهي الخن لآ العا ماثر وقف مما 

ذاته.ِ حال — بالغة أهمية الينا بالنسبة الاستراتيجي التعاون اتفاق مكل 
ضركةأميركية — امرائبالية عليان نيام على ينمآل لم وإن الاتفاق، فهذا 

بختمالذي بالخهلر صراحة يعترف ووابمرغر، هيغ  ١٢;طالبن التي كتلك 
الومانايضم- ّخا الِوفيافي، الاتحاد مءت بايعاز عكري تدخل قيام ال حل 

الحربيةالعمليان صعيدي عل البلدين ؛؛ن أمتن عكري تعاون يمطل-إا التي 
الولاياتااان استراتيجي تعاون اقامة ء الاتفاق هذا ويشترط والاصتخبارات. 

المقلمةز والأر• لام الت٠دد التي الاحطار تدارك بغية رامرانيل المحي؛ 
لمراقبةاحضعت عسكرية قوات وطاه أو الوفياي الاتحاد وطاة تحت ارازجة 

«.المطقة ال أيحلها ١كي وفياق الالاتحاد 

كانانه ز والمهنة الأول الأنفاق هن-ا ايجابية تكمن نظري، جهة وس 
مّيتالتي البائلة بالأهمية رسميا ويعترف الثنانية الأُءن علاقات يوطد 

المتر.الخاص رزن٠ا الوثيقة الماط لبعض كان قفي البالدتن. ب؛ن اتفاق قيام 
نهاما مجن امراثيل في أميركية عسكرية م٠ات١ن وجود على الاتفاق نمن ففد 
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اليعوة الاتفاق وجه ك الأنمى، الخطر حالات ل بالأس شعورنا تعزيز 
ابماياتص اخرى ابماية وهو السكري، واكطزر الأبحاث مداي ل التعاون 
التحدةالولايات مع عكري تعاون انامة عاتمنا عل احدنا جهتا، س الوثيقة. 

القواتف تمم ز الاسرانيلية والأجهزة المتنان ووضع الأزمات، يام اق 
الأنلمية.الزاعات حلال الضرورة اثتضت ما إذا الأمم'كة 

محادئايلأوامحا الاتفاق نونيه بعد يوم؛ن أو يوما وآشط،]؛ ؤ، البقاء نوت 
حجبالعمإ حزب ان عالت، لكني والبتتاغون. الخارجية الشؤون وزارة 3، 

العودةغاتسجك، الكيت. ز الاتفاق عل التونيع يوم الحكومة عن الثقة 
الدمة.سبيل j لأُاضل اسرص ال 

علV للاطلأ اشري، جعفر دان، و الم رتيمع مرية محادثات ل كاث 
متاِة٠ ط بل رغم ذللن ان، يدفعم الأّتراتيجية، السوداء الق١نة متا"م 

وهوا غرولي يعقوب اللقاء ا هلم. نظم ) افريفيا• عل التقليدية ا( اسراثيل محيحل 
دوائرل طوال لوات خدم ند كان القدامى، اصدقاي س صديق 

صعيدعل أعمال رجا بعد ما ل ليصبح الامرانيلية، العسكرية الاستخبارات 
لمما محتمع لاسحداث الاقتصادي التعاون باستخدام ممرودي حلم تمثل دول. 

٠لأن امي التقيت اللام(. بداك معززا العرنة، والبلدان ك\وز \ض  ١
محموعةيل- عل السادات الحبال بعيد ، ١٩٨١آ سبتمبر ؤ أيلول 3، مرة 
هلم-اليشيعوا القاهرة ال الحرب ثاارؤّاء القادة فجاء المتزمتثن. امان لساس 

صنااف محخم، رند اسرانيا ممثل وكان الأنمر. مثواه ال العغلم النامي 
المصنرة.الحتكرمة ووزراء بيض منام الوزراء رض 

الاسرانيليونوا—تشعر الحزن. يلمها باناة المام موكب واّاء ابموع مثن 
رحائياِبت، يرم ممن، الدس مرامم ان وبما الموكب. ;ط-ء غرهم س اكر 

كانتكيلومترات أربعة أر ثلاثة مسافة الأقدام عل ميرا اجتزنا لتدنبسه، 
الموكّج.منه سننطلق اإا-ي المكان ص تمزقا بحت، وضعن، التي المساكن تفعل 
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لنتما تم يعحه الذي المكان كل اختار حتى ا،لوكب انطالق ان وما 
انفراد؛ةلاحادت العنان مطلقة والمصالح، المول وفز اختلطت أن الوفود 
بالقربجديد من وجدتم جهتي، س مغايرة. ظروف و غربجن بدو كانت 

التشاطيببب الأول للوهلة المتجهمة المماء ذي المودأل ذللث امرئ، من 
ممانفي، أساثل فرحت الشراسة. امارات وجهه عل تضفي الم الغبلة 

الرجالس نوعٍ اي ترى افريفيا، j جولم حلال للقائه مدعوا كن اني 
الوجه.هدا خلف بملظى 

رضمع ل اجماع اول ءقد.ت حث كثنبا، ل أولا طائرن، حطث 
فهلتالوداء، افريقيا دول سائر غرا; وعل مؤوي. اراب دايال اللأي 
امائعل حافظن، ولكثها . ١٩٧٣ّة اسرابل مع الرسمتة علافابا كضا 

الدول.لهذه خلافا بنا، 

مصلحةعن تم الي المواضيع محتلف مؤوي الرض مع ناقثن، ان بعد 
لحديث وحلال التالية. محتلتي المردان فكانت، رحلتي، واصلن، مشتركة 

خاسقجيوعدنان نمرودي يعقرب من كل فيه مارك الوداي، الرئيس مع 
(،ممرودي بمساعدة اللقاء هذا نظم فد كان سعودي ال اعرجل هو و) 

وبرهر•التأذيسح سديد انعشر طلمط اممتري وجدث عندما الدهشة اعترتتي 
يتمتهكان كا الأفريقية، ا}ق\و'0 بمشاكل وطيدة معرفة عن المودال الرض 

ابيا.ثاقبة ينظرة 

افريقيا،في المياسي الوضع ن، نناولاوْلاذ، واسعة أفق بجراة العمل باشرنا 
وعلبلاده ر حاليا الماتد الرضع عرت شاملا عرضا المردال الرض فقدم 

الخدود.

للاتحادالوالي الماركي، الحكم يخوض حيث، منالثر3إأثيوبيا، يحدالمردان 
المودانبجد العرب، ومآن الأر؛أمّم،• الثوار صد ضروّا حربا المرفياي، 
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حسثنالتثادي اارثيس راح حثن ل خطرة، اصطرايات يشهد الذي التشاد 
الوغاني.الاتحاد ينحها التي ليسا بماوم جري 

بهينوم الذي التخريم انمل أن j اثناعي بجاكي امحري اقتناع 
ويحميشكل لا اللي هذا عل واليهلرة النشال حكومة زعزعه بغية اللي?يون 
علالونال الاتحاد بنة بط ال الرامية مجومحكو اسراتجٍة من مرحلة 
الم) الو-طى أفريقيا حمهررية وس التناد حك، لهتا م، ؛^^5،، أفريقيا 

برازافيل— الكونغو حتى ( أشهر بضعة نل الها الدحرلر ل اللهيون نجح 
قلمهعن أعرب الذي اشري، وأشار السوذافي. الاتحاد بلرة نحت الواقع 
ودايالالخيش فدرات ال الألاذ،، الوامحعة النخريية الحركة ءذْ نميجة البالغ 

الشامحلب، كثعن نيع حهتنا، من نحن، وكنا المديدان. هذه واجهة مل 
لامحراتياب./هها ن، تشددا العرنة الدول اكر القذان، لهتا ك١ث اللم. 

١^۶٣كومحكو، الوثيقة وروابطه رمحمامحيله ضخامة بفضل اسافي، وأصبح 
مكثفا،تدريبا الأر٠اريين ُوفرا الدول' الارهاب عليه مّتكز الذي الأمحامحي 
المثتركةمعارضتنا وكا!ت لوجنة. مساعدة اياهم رتجانحا امحلحة، اياهم وموزدا 

بامحري.لقاز وراء الكاضة الأمحباب س ببا حم% الفائز لعقيد ال 

كانالخاشقجي. مضيفا اقتراح من احرك، نقهلة اعالنا جدول وتضمن 
الشابوكان المغرب. ز آنذالئب المنفي، ايران، شاه بابن اتصال عل الخاشقجي 

مشروعاالايرانيآن، العكريثن القادة من كبم عدد ُع وضع، قد يبملوي رضا 
القواتتجنيا من الأول الراحل نمفيذ فريقه بدأ بلائه. تحرير ال 7\دق 

حكموجه ز الشعب، انمفاضة محيضرم الذي الفتيائ محتشكل التي الايرانية 
ردانالل القوات تللئ، بتدريب، الأمحامحي الشروع ويقضي الحميم. اذ آية 

ضدعملية قيام •V كلها انحاوق، لهذي تكفي م—افة ايران عن تبعد الم 
المشروعهذا ويفترض غرضه. يحدد أن الحميم عل الصعب من لس نشاط 

تحهيزهاامحرائيل عل واو القوات هذه تمويل السعودية العربية المملكة عل ان 
وايضاحالحاشفجي اقتراح تفاصيل ال الاصغاء وبعد بالسلاح. وتزويدها 
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نوزم الاجتماع معاودة ر تم المشروع، هذا اليها التي ائل المبعض 
قط،يم لر اللماء هذا ان غم القاش. لأمان الامكندرية ز ( وي ي) 

لبنان.ز اذنج|ا حتى منغمة ت، كانالفترة تللث ؤ، قاصراثيل 

بوجهيتعلق كان آجر مجوصوع حول ايضا عنانشانا دارت النوم لك ذل 
مجندل؛ م يانتباْ افلوصوع هدا حكومتنا تتبعت، وامحراثيل. ودان بالحاص 

بضنمن المعالجة. المواضيع أهم قكان نفلري،، قي أما تقريبا، منوات أرع 
ميلهنالتؤ كان السودان نرق ال اثيوبيا جبال من الهاربين، آلاف عشران 

مسنمضهلهدض الفالأما وكان الأثيوبيينّ ابيود أو الفلاشا من تمر م
الخربمن الهاربين، جوعا، ؟ونون الذي المشردين، الراء محولا، ض حتمح، 

الهاربينلسائر خلافا ولكن ت،رانيآا• الي وانحاعة أثثوبتا تشهدها النير الأمحلية 
الخروحاولأ آمله:، رأفة، أكم بمقبل بجلموا أن الغالاشا ومع j كان 
راالرور لهم نهل، ونحن،  ١٩٧٧فمنذ المريعة. السودانية لمعكرات اص 

مااذا والخؤلورة، بالدقة انملة هده واتمت اصرائيل. ال صئيلة وباعداد 
الاصرائيا الأثيوبية الحكومة تكنها الم القصوى العداوة الاعتبار عتن ل احدنا 

والعرية.الاصلامية السودان وروابط 

باللازمالقيام صراحه منه طلبت ١انمبري مع الوصوع ال تطرقت وعندما 
ليسمحمستعد هو ها نتساءلت انسانية. معاملة الهاربون الي-آود يلقى حتى 

انحالما يفتح الم الأول ١^٥ كاثت V الخرطوم س ^١ بالرحل لهم 
أحابةعء■ فكرة اي أّكون ب و الصعيد. هدا عل المشكلة لهلرح ائيا اِ أمام 

هؤلاءس مار عدد لنقل التعقيد ل غاية مرية عملية قيام فواقع اثمتري. 
قام.اكير محاول يعزز ^0 ب الساعة ق ١^١^ ال الفالاظ 

ويتعب^fرآعمالها. حدول تغيم تحفر العملية :مده ا،لرتبطة واكظيمات كلها 
ىطار حلول ومحاطر الكاء هدا انعقاد رغم عل العملية صير يتواصا آخر، 

حدا.حرج موقف ق يضعنا قد 

رأكعلى نمنم، بمد أنومحا *و الخروج ْذا تابن، نقم، علتم، اخذت 
٥٤٩



الأثيرسنالاود من زيق بزيارن، تام الفترة تللث ل ١.  ٩٧٧منة الزراعة وزارة 
تلكومنذ لهم• موشاف تاميس في لماعدتي اكماما امراثيل، في الموجودين 

المتن.آلاف ط ١الآودية المرتعل ءراواالجتع.مابيودي اهياما أبدي وأنا الزيارة 

هنذالبلاد ال ناللوا ان الأحباش ابيود من يسم لعدد بق فل■ و'ةان 
كتابافظوفيتش يعوثب اوروفّور ألف عاما ءاين وقبل القرن. مذا بداية 

ميدانيةدرامة اجراء مدق اثتومحا ال رحك بعد الخماعة عدْ فيه تناول 
الاثرب وجودها كان ان بحد القديمة، العصور ابنة اليودية القبيلة لهدء 

الفالاشاحكاية ومعم فلس.طين ال البرثمّرر ءّذا فعاد الواقع. ال منه الخيال 
الأيوبيةالجال ل قابعة منعزلة فرتما ل بميشون السود من بمود هم و— 

الماهيةالحاكمة ّت.، كاناتما مع المحور، يفوق مدتع ففر حال ل وتتخبْل 
 jالغابرة. الأئام ق لملكة اJ.U ، كنته،الذي اسل محلة الكاب هذا

زيارةعن، اصررت ، ١٩٦٦منة يوفيه، ابراهام ُع ايوبيا ال، رحلتهم( وحلال 
أوضاعهم.عل الاطلاع طاب الغالاشا، ما يعيش المي الماطق 

وصعهمبيغن س ومحللت أيوبيا، بمود بان، عن يغب ب وزيرا عثت عندما 
 )j ١( ّبتمم ) أيلول ٤ ؤ، طلبي فش الوزراء• محض اعمال حد-ول
رسميا.الموضوع ا هاو امراتيلية حكومة ما تعالج التهم، الأول، اطلرة كان ف— 

قانونئلزمنا الابجاب، حال j ؟ يمود حقا هم هل : الأول المذكلة وظهرت 
الحياةفيد على ابفين المجموعان هذء أعضاء لمساعدة الجهود كافة بذل العودة 

المهولة.-؛ذه تكن ل الأمور لكن الملام. بوده ملاذا امراثبل ل ليجدوا 
منذقطعوا انبم الأ يودا هم انفي٠ت^رثن خميعيم كاjوا الغالاشا ان فمع 
معممداتموكانت المروفة، المودية بتتارات تربملهم صلة  ١۴بعيد زُ,ن 

يعتقونما.المي اليودية صحة حول استفهام علامات نْلرح وطفومهم 

الحربي عضوا بورغ، جوزيه الل"كتور انلءاك، الداخلية وزير ك١ن 
الالفالاشا نقل حيال شديدة معارضة أبدوا اإد-ين وأحد الديني، الوطني 

ذلك،ال اضافة المودية. هوينمم من تاكدنا ءا-م ال أولأ ٌئيرا' اسرايل• 



الخديد؛محمعهم ل لمحهم بعملية تتعلق جسيمة مشاكل نام بجني كاو 
خهلرة،لمثاكل فد اتا وأصاف ومانة. واجياعية اقصادية مشاكل 

الطم.انمي عل نما لا 

الوزراءمحلك محادرت الناوي. المعسكر ال أشبمي كنت ريب، أدف وبلا 
امتنيتولكنني يهوديتهم. صحة لأفرر كفوا نفسي اعتبر لا انني بالقول 

أكدالذي يوضف عوبديا هر المردم من كبتر حاخام ال المسالة ذه هل 
نعم،الخاخام هذا يقول أن يكفي ء ت تاثلأ وأوضحت اليأودي• أصلهم بجزم 
جنودااصبحوا الفلاشا بُضا أعرف وأنا نغلري• ق يمودا الفالاشا يصبح حتى 

انالفول الخطا ومءن جامعاتنا. ل باكفدير حا-يرين مئابريرن وطلابا بواسل 
اصتوعساان  LJسبق فحن أبنائه. وسائر يمحهم عل يندر لا الامرايل اتحمع 

هذال بعال يندغ إ من عل عدنا ما واذا النامية. البلدان من تدموا أناصا 
الحكوماتال وانما اليه تتوجه ألأ بجب الأنمام ناصابع انحتمع 

كلالى وربما المعنية الهيثات وسائر اليهودية الوكالة والى السابقة الاسراثيلية 
منا.واحل 

نتكلمفنحن أثيوبيا. ني الأوضاع تفاقم سهولة الى الاشساه ولفت 
المحاتبتحل أن  ٢٠اذا تحنى ان علينا صريعا؛ الحالة خيإ-ا تتدهور منطقه ع. 

فيوتطالعنا ثرية؛ وخمسمئة ألف في مشتتون فاليهود اليهودية. المحمرعة بهذه 
يشكلونلا نهم الأخرى الأماكءن ق أما •مم، هائلة اعداد الأماكءت بعض 
الأمراضمشكلة أما ثرارنا. يض ألا بجب هذا لكن ضئيلة. أقلية سوى 

يستدعيما نلم ( ۶ بور ريف مم الدكتور أثارها والتي ر بينهم التمشية 
العودةالى ماسة حاجة في يكون يهودي كل استقدام هو فواجينا هنا. نناقشها أن 

الخقنربها يحدقا يهودية مجموعة الى العون يد مذ في والتلكو اسراتيل• الى 
شاهدتفانا النهاية. حتى الأمر متابعة وعلينا حقها، ني نرتكبه نائحا حطا يشكل 
مجتمعاالبلد هذا ني وجدت لنا فرحا كنت وكم أثيوبيا، م هؤلاء 

٥٠



بيننار مود لر العا يفي فيه. أءسيى الذي انحتمع ص محلفا ولو موديا، 
لإخراجهمالفرصة هده اغتنام امرانيل عل لذا الفاثق. الشبه ذلك ويمم 

٠١١اسراسل ل واحتضانم 

الأثيوبيةالثورة اندلاع رغم فعل : يرصة«  ١٠كلمة عبثا اسعمل ولآ 
يمرضل؛ و، تموذا أمحي ء ب الملمب محّيلامحي هائل ومجون  ١٩٧٧لعام ال 

ءنزا نشب الفترة، تلك ول البلاد. شزون عل بعد ّيطرنمم السوقيات 
محبام1ا، طلبت محي ابابا ادص وك١نت والصومال، اثيوبيا بتن الخدود عل 

الارمماس،هدا محبول عالما أو أرى كت عسكرية. مساعدة تحها بقليل، ذللن 
كنت،(. ١لأثيوبي^fن ابيود خراج با ذلك لقاء اي، س بد لا ولكءن 
عددوهو ر محلأثا الق وعشرين ممانية اخراج من نتمكن ر أننا أعرف 
لآنذاك. معلومات من وردنا ما وفق ايوبما، ل يزالون لا الذي الهول 

(عليه اطلعنا الذي الرتم بانواط يفوق الحقيقي الرقم ان علمنا بعد، ما 
اىعءن التخل بنا يجير فلا آلاف. بضعة اخراج محن نتمكن فد ولكن 
استطاعةل التي العمليات أهم احدى العمليه هذه وستكون . ..نابضة روح 

ء.... مباركة عملية ستكون بما القيام الحكومة 

دايان.مجونيه ودعم هرفتتز، محغال ١لماليةا وزير بدعم المسالة هذه حفلمتج 
وسعناj بانه ُاحته محئهم. مل محلي 'لفحص إخضاعهمانترح دايان لكن 
لنحح معدما هاربا تصوروا ت ونلت القرى. هذه ل صحية مراكز فتح 

وهناكاللاجثتن. محم م الحال ل اكاتحات محر0 ص التي المسانة اجتياز 
الذهابمءن تحتمكءن ل■ لذلك، تبعا وانه، الفر بداء مماب بانه "،نجره 

أبشعالبائس هذا ميعال عندها أ المرحس هذا همن سمائه قبل اصرائيل ال 
اسرائيإال بجليمم بممئا وهو الياطة ل فغاية الحل اما التعذيب. انواع 

هنا.ومعالختم منعزلة امام ل المرض ووضع 

اماالفكرة. هذه لمتا اعل رفضه عن معربا بورغ الدكتور قاطٌم هنا 
٥٥٢



ماض نلم القرناء، كانة يرصي حل ابماد ال دائما عي يالذي دايان، 
فحصالنيام ناشر لا قلم العاجل. القرب ل السالة هده معالخة ينوحب، 

وفرزامراتيل، ال ا،لتوجهث الخطرة الاصايايتج عدد وباحماء تمهيدي طم 
ملموما.حلا ونحي الموضوع ماهية ستدرك عندها الأصحاء؟ من المرضى 

المشروعهذا ان أرى ا : نائلا يغن ندحل باتا. رفضا دايان اقتراح رفضن، 
أزلأ،; ,ل ما عل الموافقة امحومة س اطالب، لدا المشاكل. أنواع شش ئم 

اّرانتل.ال وشلهم الفالأنا ترحل ال ف بمد ءعلٍ عل فرم مدأ اماد علينا 
^٢اثيوبيا رئيس مر؟اإ، هائل متغتو ] مجنغتو ال رمالة بكتابة إذنا أطلّب، ثانيا، 

٠.موافقته عل للحصول 

وبيغنتو مغتبادل الوزراء محلس احت،اع وبعد الانقاذ. لية عبدأُت، هكن.ا 
الأيوبية.الحكومة سمر يق بالتنميتم الدي اليود، ترحيل نروط تح تناولرمحائل 
حرتمقابلة حلال ّ—هوا، دايان اثار وجيزة، فترة مضي وبعد الحفل، ء ولو 

ِنكان صفقة وهي بالأملحّة، أيوبيا نزود امرايل أيا ار ويسرا، سم 
الأيحةصفقة الغاء الهفوة هذه عل ترئب، مطلقة. مرية ل بقى ان المفترض 
•الاثيومحين، اليهود ترحيل عملية وتوثق 
الأشكالمحتلمة حان جرو سلسلة بايوبيا ألمت، الانقطاع هن.ا بعيد 
فتضافراوانحاعة الخفاف -٢١ وحل مضادة، وأحرى نورة ما فنشبت ; والألوان 
نزوحاالعالم فشهد فيها. للعيش صالحة غير اللأي مجن سامعة مساحات يجعلا 
يفوق،ما محغطا'ن العراة، مبه الهاربآن من جينا يولفون راحوا لهجرس حقيقيا 
آلافبعضّة فانحه الكوابيس. فاك، يئ، أرض من كيلومتر الق مساحة أحيانا 

وجوههم،عل الهائمآى محن الألوف مئات ال انضموا وند ردان الال الود ِت 
اسرانيل-j الخلاص آممح، 

 jاسرايلال :قيا ، ١٩٨٤ال  ١٩٧٨مند أي سن، سيع ضون غ
ساهم—نؤاحرى علية قامت، بمد ما ل ١ أيوي يمودي آلاف تماية من اكم 

"٠٠٢



وضاّراثل. ال مودي الأف ىزٍة ها اثر ض فجا، انحدة، الولايات ما 
الامراتل.انمع j واندمحوا انموا اقابما، الم وانحاوف الشكوك رغم 

سعزيز اثخاص فقداذ بمرارة تكتدوا فقئ ت ألر دون من عدا يتحقق ولر 
ءامْاالم والألأم أمحومحا، ل العائلات وتنردم العودة، طريق ل قلو:مم عل 
 jوحتى لمحراء. ا j ،الئفاوالممد عل نم مشاكل واجهوا اسرامحل

منتجاعنصرا اليوم ليشكلوا المهناف تماية ي علييا تغلوا  ٢٠٦٠١غتر والديم* 
الصناعيامحتمع مع مريعا نلمرا تا ان بعد الاصرابلية، الأمن ز وابجاييا 

كلها.الغرابة عنم غريا كان الذي والتكنولوجي 

واليوم،الاثيوبتن. التمود انقاذ عملية مرارات اول انطلقت ، ١٩٨٢ل
انلمحمة.هذه حكاية نحكي حتى جدا باَما يزال لا سنآن، مع محقي بعد 

٥٥



لمان.ق نذير 

موجةآجر ممثل لر ولكب نوعيا، س يريده ا أثتوبجا من الهجرة ٠ كانت 
واذا— اللأي عل تعاين الم ابيود، واللاجمح، المهاجرين وجات مس 

يكونوالم فهم الطرانة، س سضٍ على وتاربمخهم الأيوسن اليهود وجدنا ما 
•طيما امرأ الهودي اللأي نعب تنوع م رأوا الذين الأّرايلعن عن غرمحن 

محادثافيخلال ابيا ين تطن الم ا،لواصيع صائر عل مطنمن الاسرانّليون '؛ان 
بهانت الذي التقلدي السلمي الطابع يدركون ك١نوا كا اُءيري، مع 

افرينياوجمهورية والشاي باسيا أو واثتوبيا بالودان فاماض الخارجية• صياصتتا 
الذيايران نحرير مشروع حول قامت الم بالمنانشات حتى أو الرمطي، 

المالوف.عن بمثرج ما فيه يكن ب بوئ، رضا وضعه 

جسيمةمشاكل تواجه الاصرايلية والحكومات غوريون بن حكومة فمني 
مجلسرنوا الدين وأوجد الأعداء• به يحدقا منعزل بلد وجود عن تربتا 

لسريةحلولا مل الدناع وزارة حمة ولوا ار يغن ئام نل الوزراء 
باصراتيل.افبطة الدول •ع لاحالف ١١والأعم الأول الحل وممثل القام• الوضع 

عالهاأخمعت ما دائما العقيدة هذه أن نستنتج التارع صفحات قلبنا ما واذا 
آمجلن١^؛^،، الحديدي الطوق كسر بغية جسورة تدامحر فاتحين البلاد، 
علاثاتتمية مجن أح؛را واتمكن امرانل، ما تمش الم للعزلة حد وضع 

منصراعنا علينا ممل هطوا نحمق أن إل ولكن الجاورة• المليان مع طبيعية 
٥٥٥







كدويلن،سادتإ جديد من المليئة التحرير مقلمة سعلت وعكدا، القاع. 
الثمالة.لحدودنا محاورة 

الغاراتتضاعفت صد تحتا. خطرا اّرانل ال بة بالالوضع هذا شكل 
التحريرمتعلمة يهلرة تحن ترزح دعلاعات من انعللقت التي الارهابية 

١^١^مع مواحهة قام خعلر تممنن رد نة ءو كاث حنن ل علمة. الغل
مقلمةوحدات تغط؛ة ااقعiاءات، من كثتر ي نومن، ث  ١٢الم السورية، 

شهدتمالذي الممعد وأمام الوال• الدرع دور لأب علمة، الفلالتحرير 
اعتدتوقرا0، الحلل مجدن اّأتأدف الذي اقلييعي والقمف،ه اكالل، عمليات 
سمالعن للدفاع اح؛تاءلاتبم الحس فانحد دياعية. تداب؛ر طلة راض حكومة 
عدلالتابعة الميحية للقرى دعمه وعزز الدفاع، خعلومحل وقوى الجلل، 
بريز،نبمون اذفاع، ووزير راب؛ن انمل الحدودية. اذعارفة ل والواقعة حداد 

الامراثيلية.العسكرية الساعية لائمال شبكة ونظموا اللبنانين الميحيقن بالمائة 
يثنونالدين الأّكراد مساعدة ُم.لحتإا محن انه رأت ند امحرالل كان فاذا 

يتحاربونالدين والأث؛ومحن حدودنا، من كيلومتر الق مسانة على المعارك 
يقاومونالدين يحي؛ن الدعم ضرورة يان كيلومتر، وخممالة الق بعد عل 

أصبحتأرواحهم، عن دفاعا بابا، أمام المتمركزة الغلسحلينية التحرير مقلمة 
ؤالشك تقبل لا حقيقة 

١^١مدة الايكود حزب اعتل حنن ماليا كان الذي الرضع هو ذلك 
وايزكءااّر الدفاع ووزير ض، منام الوزراء رض فا''تر . ١٩٧٧سة 

ضرورةرأيا ان ابثا ما لمنان، ز المثعة العمل حزب ميامة انماج ؤ، 
اصتمرتالمتحدة ١كل١ب^ر رغم وعل ا. اهتيامهلبنان ز التل.هور الوضع ايلأء 

المدفعي.القصف وتضاعف الارهايية علبة الفلالتحرير مجنغلمة اعتداءات 
وهنا— قانونا( عنوان ا اي ا( هدْالرعب ءلملكة يكن لر ربالعلبع، 
ِ•تقوم، دولة ُ*اُل َةل لمنان نعامل أن تعلح ننكن ب لذا، ■ الشكلة 

شعبناتعريض من حوفا اعتداءاما بريقاف أقرائها، أمن عل حرصها شذة 

٥٥٨



النحرممقلمة أنامت فمد ; معاكسا الوصم كان لمان نفي أنعالها. لعواقب 
نوالهدل اللاجتيرن محتمات داخا ذح؛رتأا دعات تع ومقيادت٦ا مركز طينية المل

لتحرير١ مقلمه نغلر ز هلممة نلصحة كا كا وي٠ لدسمن ١ كان المجحتممه 
السامة.دعاوما منه تغذى مكسبا الفلهلمنة 

ظلل الخليل اس ضمان عن عاجزة نمها يمل حكومة و7ثدت ولنا 
وتشماميسه الملالتحرير محنفلمة تعدؤن• عملية إطلاق تررمحت نإا الطر، هن. 

كيلومتراوءشرين حة انة معاى أي النأ؛لافي، :م حتى لهان جنوب 
آنذاكالأركان ورص وايزُّ'ِ،، عازّر الدفاع وزم وثق وعندما الحدود. ِ• 

الحدوديةالمهئنة تنلهم زوا الداع، ز و;يت الالحتلومحل ُ■ مقربة عل مو'اءور 
'L.-.U عنيش-واحد هجوم ال اللجءء بر وذلك ألأرهايين، ُءى نية

التحريرمقلمة ثوان من وحدة تمكن ١،  ٩٧٨إ مايو ر أيار ١ ١ ي 
تننوهناك حيما. جنوب بلغت حتى المراحل محافر تضليل من هلهة ألغل

وثلاثينتسعة وفتلت ابصات أط على واستولت صالح، بمقتل الوحل.٠ هده 
يحلالمريعة المدبحة هذْ عتب ٠ والأظم'ل الماء من معفلّهم م كانوا راكبا 

طرفه.ق صادفه ارهاي كل ياسر أو يفتل وراح لهان ال الأسرائيل الحض 
عمليه٠ أفضت التمثيهل، وعمّليان الاحتلال هن أشهر ثلاثة مضي عد ب٠ 

الحدود.داحاب ال الامراتيلية القوات وعادت نما^١١ ال ( سمتن َأا ) ٠ ااايهلافي 

فترةوى ّامحاصرين الحليل سكان نفلر ل التلاثة الأنهر هده نشكل لر 
الذيوالاعتدال والزمان، الكان ل بتا نانحمررة المملة فاهداف استراحة. 

انحالافحت صور ق الواقعة بة الريالارهابيثن فاءاّ.ه نحاه قواتنا أبيته 
لهاّبق ١لم الأراصي الى هلهية الفلمالتحرير لمفلمة سريعة عودة أمام 

يعكسما ١اLيطافي عملية ل الغاسهلهية الفنمة قادة رأي .أحيرا، هجرتبا; أن 
علالمهناق، واسعة لكن وإن اّرائيلية، ءملي.ت قا.رة عدم يثبن وما نحاحهم 
بهم.دالمة أصرار إلحاق 

٥٥٩





علتنمو راحت حقيقية، رعب مملكة اليوم مله لتحل عمليا وجوده زال 
بابا.وأمام منا مرأى 

يرمىآلا بمب المشكلة هذه لتسوية الفعال الحل ان حاليا نمهم بدأنا 
والسياسيةالمكرية التحتتة المية كافة إل وامما ومحدودة معية أهداف ال 

علناميمل أبينا، أم وتئنا لبنان. ل الملينة التحرير ة منقلأرسما التي 
ايناو وس الفانية. اكازعة الفرق الاعتبار ص j الأحد المفهوم هدا 

تفضىأن ٠ ااملسدية التحرير منفلمة دولة I تقليص عل غادرة عنيفة لية ع
وغربالبقاع حنوب ز السورية الاحتلال قوات مع مواحهة ثيام ال محال لا 

التخريبيةال الأعمعظم ومصدر العالمية الارهاب عاصمة اصبحت الم بتروت 
الضالمع انمال قيام ال العملية هده ئزدي كإ والدوانة. والأنلجث انحث 

الاكتفاءحاولما  ١٩٧٨عام لبنان. وجبل رحونيه بيروت نرق ل المسيحي 
أنالمستقبلية، العوانس. ر الطر بصرف الوم، ءلينا ولكن محلية■ بعملية 

شامل-حل ابجات• j< نفكر 

وقحطة. الاسرانيل الأركان رص رصع وايزمن، ءازر تعليمات وإنر 
IIالعملية مقاصد )1 المعنون مقطعه صيغ مشروعا الامراثيل ابيش رصع  ١٩٧٩
زحلة— حونيه ختل حتى لبنان  ٠٣١حنوباحتلال احال نسيقوم را ؛ يل 

رديحينب الارهابية القوات وتدمير أ، بيروت محال ق مسيحية نطقة مز 

حالل واللبنانية السورية القزان ال اصانة المهلقة، تلك ق حديد وضع 
كاناالمشِوع، هذا تنفيذ أن يحميعا نحلم كنا |(ا'ا. ذلك الهمة تنفين استلزم 

جهةمرا علينا يتعيء' ل؛ لبنان ففي اللاحقة. التهلورات رهءت سيكون جزنيا! ام 
الأحزاب.محتلم. ال ينتمون متنازعين محموعة وانما فحسس. بية  ١٠٥ار منظمات 

بردات^٠٢^ ١١يمكنا لا الذي ورى الالاحتلال وجيش بخا، ما ق المتصارعة 

مبِر حزيران j نذ ١كتم، ٠ الخلل ل 'للأم ٠ عملة مشروع جوعر َةاذ ذللث ١( !
١٩٨٢.

٥٦



كنالكننا حاد. ترتر مه يود دول، حو مواجهة ■ءاسا توجب َو فعله، 
مونمم وإننا مغاير تمٌ اعياد اسطاعتنا ل ش لر أنه س ضن عل 

نا.أنمص أردُا U اذا الحازمة الخدام اتخاذ 

ممار-احتمال مءن هوي وميلة أي الى اللجوء وايثِس ءازّر يحاول لم 
مجيسغافكور ل الأطفال منزل له ترض الذي الارهاي الهجوم بد 
ئنعلنا را ش• ما  ١٩٨'( ابريل ) ان ني٨ م الوزراء ، مجل،أعلن آم، 

إحلالعلينا ايصاف، ^ ١٦■-ءق . .،الارهّايسءن محي حربنا ل حاسمة عمليات 
الشقيق،قلعة من ابتداء لمان، مر• كم م نعل السيطرة بجولخا وصح 

ّا( وبيروت الزهراني حتى حداد، سعان ص الخفيف بغية 

عمتالتي الموصى محن من قلبلأ ادّيحي اإمِس برز  ١٩٨•نة منتصف في 
نمهص م ك تمك• الرئيسة، يحنة المالأحزاب■ احد فالكتانب، لبنان. 

العنفاسخدام عاى نمان_، ان بعد الميحي، للمعكر منازع غير كزعيم 
الكابحزب الحمإب بيار أز الخلاثينات بداية غفي الخانة. وا،لناورات 

الأنفيتماب القوي الحرب رجل اما ش'ئلية. ىءدْ ال أساسا استند الدي 
ت-اد؛وحملة  ١٩٧٨ل نرئ والخلموح اللامع الشاب فهذا بشر. بكره، بمان، 

منامةتينة ر أحزاب اب حعل يحية، المابمة عل ميطرته مآن نا ال 
مليحالإ مردة إ و سمعون لكميل التاع الأحرار الوصنيمن حزب مثل للكتالتح، 

هدفه.بشم حمق  ١٩٨•( يوليو ) تموز وؤ، نرنحنة. 

طموحاتمن أبعا- هو ا ال حمله الخلحلة ال الجميل بشم تعطش لكرن 
انحتمعتعتم التي السياسية الكتاب عقيدة بجسد كان فبشم سيامي. مقاوم 

البحتنبا صفوفه وحد اذا الأ البقاء له يكتب لا كيانا اللناي يحي الم
حدبكا مء• به يحيط الذي العادي الاّلامي م الحا وراء فيما حلفاء عآن 

جوارحهبكا يهئمح الخارجية، الدول محالفة بضرورة المقتنع وبشير، وصوب. 
وتحديدها.واسرانيل الموارنة ب؛ن القاتمة تيممة المالعلأنان توطيد ال 

٥٦٢



بمليكن ب الجيل ثر بمائه الميم انمع توحيد ان الجي من 
منغامةيحنة مدويلة اقامة ال بمبو يكن لر نشر ذاته. حد ل سغا 
علدائما يمصلونه الموارنة بعضر ^j، حار وهو — — ومتقلمة نصها عل 
اكمليديآنوار والده غرار عل الجيل، بنتر ورغب مْروح• آحر حل اي 
دفنتياالتي القانونية الوطية الحكومة احياء اعادة ل ومسيحييرن، مم|،لمين من 

الحكومةهذه ل السوريون. بعد ما ز ختمه ء\ر ز الفلتليتية التحرير منظمة 
محسا.لما مالوزراء يل و 3 يحيا مهليد، ١^^١ ومما ا-يىهورية، رئيس كان 

الذ.يالواضح الهدءل لتحقيق ضرورية حلة مجر ُتتن يحي متكتل قيام ومثا 
لبنان.ل الجمهورية رئاسة آهو الأ ينثر، اليه مبو كان 

فليّأسرائيإ أما مهما. حديدا عاملا الجميل بشر زعامة تثبيت شكل 
ولكنهالبنان ل ودي حكم إراء عل يقوم هدفا ءيني^ا نص يوما تضع 
ستدعوفهل البلاد. مصتر د ستق، التي الحكومة شكل حيال بالغا اهتإما تبدي 

عرهمسد العكس، عل أم، اراضيرا ق البقاء ال ورقن الاللبنانية الحكومة 
التحريرمشة أنامنما تقلة ملدويلمة متدعن هل ترى ؟ ^٦١ الانسحاب ال 

الحرببحالة أتقبل ؟ سلطتما لإحلال جاهدة ستعمل أم أرضها عل طينية الفل
تفضيسبا •م ّتبحِثا ام أرضها يستخدمون رااذ؛ءن اسرائيل بنان القاثمة 

اسرائياال بة بالالحيوية الأسئلة هده حاليا برزت V معنا ملمي نعايش ال 
المسيحي.المعكر زعامة الجميل نم تو حز 

امرام،j الانتخابات حلول من فهرس ونل ، ١  ١٩٨ ( ارل ) يسان نل 
السوريةالاحتلال وفوات ااابتانيِن المسيحيين ب؛ن دارت التي المعارك شهدت 
عدديبلغ مسبحين، مدينة زحالة وكانت زحالة. مدينة حول حادا تصعيدأ 
الخمسةعءت تزيد مسافة عل جهة، من وتقع، نسمة الق *انتي كاتما 

علأحرى، جهة وس لبنان، جبال ل المسيحية المنطقة حِق كيلومترا عشر 
—دمشق طريق، ونعت ولما بتروت• ثر3، كيلومترا الثلأنين على تربر مسافة 

وحلفاؤهالكتاب حزب ثق السورتن، أيدي بآن بزحلة، يمر الذي بثروت، 
٥٦٣



اتصالاتباتاعة لهم ويمح السورين سطرة عن ؛،رج طريقا زحلة ل
محمم•ا ُل 

وموحد.ثوي بض معكر ظهور من خوفا عنيفا الوريتن رد فجا، 
ونصفتأشهر. ثلاثة دام مدنص لنمف حضعث التي زحلة بمطويق قاموا 

علالشرق من الطل صتأا,ا جل نعة ل الكتاب موانع السورية القوات 
هجومهمj السوريون ونحح المهم. المم جوية مرغا خم( الغرب ومن زحلة، 

لالدثاعية المواقع بتجاوز ء٠ددوزا فراحوا الروحية، الهلاتر١ت مساتدة بعل 
اساسية.استراتيجيه مهلة الّيحي؛ن نظر ل يمثل اصبح الذي صت؛ن، جز نمة 
عنالدفاع نظام يتعرض حمالسورلأن أيدي ين المراكز هده وقوع حال ول 

الل.ينالكتابيون، طلب عندثد حم. لخعلر الموارنة، ينتؤجه الذي الأرض، 
امراثيل.اعدة مبلم، امحدق الخهلر أدركوا 

فقدمائة. قاعدة عل الوقع .ّر.دا للتداول انحعنص القار معفلم جرى 
برإيان_،،حام العمل، لحرب التابعة الظل حكومة دفاع وزير مثلا، عرض، 

نمنحأننا را معلنا ، ١٩٨١ابرل( )ان ني١ ٣ ل ا، الدفاع عن موره نه 
الوقوفنّتهلع ولا ب فحسجتران لأننا لير اعينتا مالشمال يحي م

بحريمحا [ لأن ل ] • •وريتن اليد عل موطم لتشهد الأيدي مكتوف 
اميارحال ففي وحدها. اية الأنالاحية ص لا مباشرة، يعينا بنان لق 

الوضععلى التاثير شانها من عواقب حارتهم عن فسينجم الشمال ُبمي 
٠٠لحنوب ا ق

طائراتناأستعلت حض الأرض عل اكحلية ترجما المداولات نتائج لأفت 
تشاركانكانتا محوريمن مروحيتثن  ١٩٨١آ ابرل ) نيان  ٢٨ف الطاردة 

بانالمحق ال إشعارا الطائرن؛ن مقوط ووجه صنتن• جز عل لهجوم ال 
وبالفعاالمسيحية. الأراضي ل السورية للقوات اضاف تقدم اي ابدا نقل ان 

تحميناتعل امتيلاثهم رغم عل الأمام، ال حهلوة اي السوريون حط يب 
المرجوة.التيجة ندحلنا اععلى وهكذا صن؛ن، جبل قمة ؤ، 'ا الفرنسية الغرفة  ٠١
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الروحيتين،مم تل إثر الأصدإ حافظ السوري الرئيس فعل رئة تسمت 
ولأولالبقاع، ل جو — أرض صوارع منصات وصع فتم الأرمن. بتصعيد 

نشرتالتدابم هذ0 هامش وعل المنهلقة• ال صورية مدرعت فرامحت ارسلت مرة 
مغطيةالخدود، من مقربة عل نفسها، سوريا ل للطيران مضادة صوارع 
القوىتوازن الصوارع هزه إدخال ويغير اللبناتة. الأجواء من كرة مساحة 

ثكلالتوازن فهذا — جيريا تغيثرا السوري الاحتلال جيش وبتن بيننا القابم 
السوريونحصل بموجبه الذي رابتن اتفاق ، ١٩٧٦منة علييا، ارتكز قاعدة 

التدحاعل القدرة للمّورين نومن الصوارع كانت لبنان. ل التدحل إذن عل 
اصفالفااسهلتة. اكحرير منغلنة موانع صد نشنها كنا أش الثار ارات غل 
كاالم لهان، سماء ل الأتكثانة مهناتا تعرش كانت أنها ذلك ال 

الخريةالأحداث صير بتتبع لنا سمح كانت الطلعات فهد0 أساسية، نعت^رها 
محللعاتاشكيت السياق هذا ول السورية، الأراضي انحاه ل والنظر ان، ملل 

سورية.تعبثة اي قيام وجه ق الانذار جهاز من مجهما جزءا الاستكشافية 
■الارم عل الناشى الخديد الوضع نمينا مقبولا يكن ب ذلك لكل 

سعلولنايا فائحة خسائر الوفياتية الصوارع الخمن الغفران حرب حلال 
مء■استخلصناها الم الأمثولأت بعناية درسنا اللاحقة الموات ول الخوي، 

ايحاليا ياورنا ولا معالختما. مدق التقنية الوسائل ووضعنا التجربة، هذ0 
جمة.محاطر التعرص دون من ألصوأرع هذه تيمم عل ندرتنا ق شك 

فالوزراء جلس زر ١لقايم، الخديد الوضع فداحة ق مليا النفلر بعد 
أنغم ارع• الصب امحللاق منصات عل هجوم شن ( أبريل ) نيسان ٣ " 

هذهالوزراء محلس فيحث انمّلية. جيل تا ال اضطرنا الخوية الأحوال نردي 
هملبالمطقة ال الأمركيون أرسل الوقت ذلك ق وم جديد. ُن السا'لة 

حلق للتفاوض الأرجية، الشؤون وزارة ^ن بارز دبلومامي وهو حبيب، 
jوحوله لكن حمب، مهمة نحاح بقرص التكهن انمعب س وكان ما- 
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الأنلعل لنا اتاح ؛هو مزنا• الأثل عل الوصع، نحميد ل محم ١٠٠النطقة 
موشا.ز الطر اعادة نرصة 

الموارع.عل هجومنا ناحل ر تم عندما الغطة اعترتم الذين بتن من كنت 
والناداتبيغن ة قمثل أحرى، ملحة مشاكل آعمايا حدول ل آنذاك برز نمد 

يكآنفلم العراق. الروي المفاعل عملة ذلك من والأهم الشيخ، رم نق 
بضربابتدانا فاذا الملحن, المفاعل هدا تيمم صرورة ل شك اي يراودي 

ادوانللحرب اتُدادا العربية الخوية القوات ناهب نحشى السورية انمّرارح 
العراو.المفاعل عملية 

 jالحالةفخلال حيية. ءناكل زار ند العل حزب كان الأثناء اك ت
أحدز صرخ نقد ) افوارع. حعلر بازالة تعهد ند محغن كان الانتخابية 

ويانوشرفول ان الأمل•، حافظ رئيس يا ٠ I قاتلا الانتخابية الاحتإعات أضخم 
سخريةمنه يخر العمل حزب راح ففد الأن أما (• ٠ ثابتة بقدم ينتظرانك 

الخرب.ال البلاد حر واحاّ، بموت اليه، موجها نحركه، لعدم لاذعة 
نعلمكنا لكننا مكان، اى ال بالبلاد نرد لر انما معرفة ح؛ر نعرف كنا 

النووي.المفاعل عملية تفادي ويجعتا في ليس أنه أيضا 

استخدامبشدة اعارص حعلتني الي ما نوعا الغامحضة الخلفية هي هده 
ففدأبديته. الذي الموقف نول تم الْلاف •ِراية رل ورئن. الصد العنف 

؛إل ( مايو ) أيار ١ ٤ ل عقدت اكى ؛ارزرا، محلى جلسة ق ض أشار 
برأيهعلنا انحاهرة تطيع يسوهو الحرب. تفادي بضرورة ٌف~ع أربلئ ن ا ٠

منذري تاثاعات ان ميا لا بالغة، أهمية نظري ؤ، هلمءا ويشكل ,,, 
ضانه فاحت الحرب. اصرام ال يدفعني إربك أن مدعية الوك بعضّا 

«•••• ال لفم لسهل اك 

وريآنالض الساند اكوتر حدة 1ُن التخفيف ال جاهدين عى ننحن فبما 
وأشعلتالخليل عل اءتداءات,ا الفلسفية الحرير ة •نقلكتفت واّرالل، 
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الثماومدن ي الضبيعة الحياة دورة لحلخلة الكلمة معي بكإ مدفعية حربا 
١٩٨١نة ك ( ;،نير )و-ميران سام( )ابار نهري وخلال وماْ• 
(■يولر ) تمرن منتصف ل حدته أوج ~اغ وانماروخي المدفم القصم، عف، 

القص يزيد ما ّفط منه،  ٢١حتى يولتو( )تموز  ١٤ابرع ثjا 
اصرانيلية.؟ثرية مدينة وثلاث؛'.!، ثلاث عل صاروخية ثديمة 

ضرباتهمسددوا الارهابييءت لكن العكرين، والمخ1مات يغص الجليل كان 
عرفاتعء* صدرت أوامر م صورة يل ما ل حصرا. المدنية الأهداف ال 

صورق الميطينيه التحرير لمنظمة اكابعة العسكرية العمليان مراكر ووزعت-آا 
تلبنان حنرمب ل المديعتة الطارئات قادة عل وبيروت وصيدا 

منطقةل الخلسملينيه، التحرير مطمه قران ) اسماهما الحخ الأخ ال 
المكريةالنمة لقرار وفقا الثورة• وامنيات مركاتنا عليك فلتحا ( اجنوب 
ودانوالمطلة سمرنا كريان همدُثر عل ابهري تركيز المقتضى ص العامة، 
نحاحيتإا.واحياء وماريا يانوب وشعار 

الهدف,هدا تحقيق ل المشاركة الثورة عناصر كاية عل : سمونا كريات 
٠.المطورة غراد  ١١صوارخ لقصف سمونا كريان إحفاع تمحب 

سنتحدماناللتت'ن والصاعقة فليلمن تحرير جمة لقصف المطلة ء إحضا 
ملم. ١٦٠همار همأن هاون مدافع 

مء■مدافع سيستخدم الدي الأول الفرج ،^ ٠٥٨١وضاحيتها نهارا إخضاع 
ملم. ١٣٠عيار 

ياشوب.وشعار بدان فستتكمل الشرقية، العسكرية المطقة اما 
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عرفاتياسر 

١٩٨١يولو( )نمون  ١٨ل
اكافت>ا'اس 

الأخرى،الأماكن عشرات وق دان، وكسوتز وماريا والطلة سمونا ريات كل 
المتثنيانالخدانف نطاك وgلي. اثاما الأرض نحت j المكان مع 

الضحاياال واضافة واوساآين. الزروعة والخقول والماحر والمازل والدارص 
شولر المتم'. الخالق ص حز ساد اس، الطلقات ألخفما التي والحار 

ولناكليا. الخلايا الحياة دورة شهدن لذا اكدائاف، ستقع ومتى أين نعرف 
إصبعاأ و الحلل محال سكان من آلاف نام الواض حماة عن الجيش عجز 

نزحواوسند ل مهجرين اصحوا أن ويعد منازلهم، بترك ا، الخليل 
الأمن.وراء سعيا الجوب ال 

منفلمةشنت٠ا التي ١^-^^ حرب عل الاسرائيل الجس رد جاء لوانع، ال 
نراعدهاضاربا الخذالف مءن وابلا الجس أطلق ممد عنيفا. الخلْلنية الحرير 

١٦حد-■عنفت مهما صرباتنا ان لنا اتضح ولكآن لمان. رحنوب ت ث م بز 
آلأعتداءات.هذه قمع *م' عاجزة كان 

ضخمةنحتية بنية عل آنذاك ترتكز كانت هلينية اكلمافحرير فمنفلمة 
الأتماقل امحاة الصوارع وقاذنات فالمدانع وحباله. لبنان جنوب مناطق شملت 

محابئها،ال العودة م صريعة ضربة لتوجيه الخراج رمعها ز كان والمغاور 
علطيتية الخلالمحرض منغلمة قران انتثار وحال طانراتنا. نكثغها أن نل 

'نمحرضمنظمه ع.■ الصائرة الوثاتق مئات ِ■ واحدة ِوى آلرثثة هده تشكا لا ر0 
بناذ،حرب I عنرالن. ا نمحكتاب. ز وجمعت أيدينا ب؛ن وقعت والم هلهة المل

-رم أق • ار اس حرب j اللام ال مس : الأزل انحلد سر، واتق 
١؛ص ، ١  ٩٨٧معرشوت، منشورات  روحياتالأساز>، الوثاش ■ ٢٠خمرm\ نمحدد • .٠٧

.ايغاصا ك غرها الدرب •كرارص اطلاقها، الغررض القدانم رعيل الهجر•، 
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واتسعتالأّرائل الرد حدة وعممت للاصابات. تمصه1 دون المحو هذا 
اثترحالأحداث هده ظل ول ^١^. ١^٠٣الخيش بعجز انطاعا محنمأ رنمه، 
علمكثف حوي هجوم ش الوزراء محرى عل ابنان رفول الأركان رص 
لبنان.كل عبر العكرية وترمحاثاما ^سعلمة التحرير منفلمة قادة مواقع 

لكننيلصي• ٠نحت١ا لذا نفسها، تفرض ايتان اقترحها التي العملية وراحت 
اسالفلّهلية الموانع كانة على المعنم الهجوم هدا حض بان شعا بقيت 
الاشوة مءن حدا بلغت اكلحلينية التحرير لمنفلمة المنكلة. يحل 

(يولثو ) تموز ١ ٦ في الوزراء، همجلس في ولاحظت محدودة. خملمات تعطلها 
وكرتحدب نحاعدت ردود عن الض اليوم حتى به نمنا ما "؛j ان 

أزلنااذا الأ المشكلة هده نممية نمتهض لا فنحن ر| استمرار. ز أعدادها 
ص'وادا . ..الأرئ-1ون أرساظ التي والعسكرية المياسة افث المة ن١ابا 

—عميقة دراصة الوضع دراسة بالهليع، يضش، — خامل حل عن نحدثنا 
I(.بيروت ما بما برمتما، العلمة يشمل ان نعليه 

يشلبدأ الذي الركود هذا تقبل استطاعتنا ق يعد لآ انه لواضح اس 
الذيالزعب بفعل المكان نزوح احتال حتى ولا نتجا، تجا اللأي محال 

أوراب؛حهله ء ايدا ي  ١٩٧٩وف الفيطينه. التحرير منفلمة مدافع نبئه 
عمليةعل وّصب كاثت الوزراء• محرذ طاولة عل ( الشيفرة امحم ؤُو ور 

التحريرمّنذله سنما ار التي والياءّتة العسكرية التحتية النية ضر ال نمدف 
باحرى.أو بطريقة تنفيذه، وقت حأن فمد اليوم، اما لبنان. ز الفانطينية 

١ن بتطل تنمذه اكء•  مسنعحلةمناقشة عقد فطلت اء. ن١^١ محل ص'  ١١
W  " م م ٠ Wب

ادصوء.هذا لتناول ومعمقة 

الهجرماتتواترت المكنة الخيارات ك١نة ل ينظر الوزراء محلس كان فيما 
بيروتنوق الأركان، هيئة رشمس ب اوصى كان التي الطاق، الوامحعة الخويه 

بدأالعنف حدة اعد نم مه. ٩ الفالمطينيه. التحرير منفلمة معاقا س وغيرها 
وزالنار. اطلاق وقف اعلأن ال بدف مفاوضات محللة حبيب فيلسب 
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للامركسنأنول أن لي ومحمحت توقعاتي، أكدت جديدة اعتداءات نجلت محا 
التدامانحاذ ال مضْرنب نا أنفسجد الظروف هده قلل ل ياننا مرة ء؛ر 

الماسة.

امحلةوّلمول الفربمن استعداد رغم وعل ، ١٩٨١( يوليو ) رن ممل 
فعلةالمشكلة. جوهر 'لريقة باتم، الغار امحللاق وثق بحل ل! حبيب، فيليب 
إلغاءرا دائما تني مثافها، ل محا•^٢١ القالية، التحرير ،نفلمة وجود 

هداالمار اطلاق ونف فان هده، والخالة سن،. ل المهيوف الوجود 
هلية،الفالالمحرم منفلمة نظر ل ممثل، لر هدوء فترة الخليل منح الذي 
ماما جديدة. مدفعية وضربات اعتداءان نتفل؟م غنولها نحطيط مرحلة سوى 

رسمالمامدق لما، متاخمة كدولة طنية الفالالمحرم مقلعة فوجود جهتنا، 
قيمةاى المار امحللاق لونف يؤ لر هنا ومن بتاتا، مرفوض لهو إفنائنا، ال 
j ظرنا.ن

اله،الحاجة أص ل الخليل شمال كان الذي الهدوء، هذا يثكل لر واذأ 
راحتالمى طينية الفالالمحرم نفلمة وراءه اختبات وقال حاجز سوى 

طويلةمداغ بطاريات وضع عبر قوتبا كُرز كلها طاقاما مجخرة نعما 
وعما وليبيا موريا بواسهلة وفياق الالاتحاد من محظهّها ل جاءت ؤ المدى 

ومحازنمعدة، وموانع قيادة، مراكز من ; المحنة وبناها شبكاما رفعة نوميع 
الحرممقلمة ترسانان تضاعفت مهرا عثر احد مضي وبعد اخ. ذح؛رة، 

قرابةعل تحتوي أصحن، أنما حتى اضعافها، ثلاثة بلغن، بل لا مليتنة، الفل
انموارعرابءات ِن آلية ومنة ٌلم،  ١٣•ث  ١٢٢عيار من مدفعا الع؛'ن 

المدى،الئنميرة الميدانية ١^١١^، من وعدد ا، فوهة اربعون مما كل ل ر 
لقاعبطارية ومئتي الفوات، لفا الية وخمين ومئت دبابة منة من واكم 

مقلمةن، كانواذا للدبابات. مضاد مدفع ومئتي ، D. C . Aللهلارات مضادة 
بآنيتراوح محا ّوى صفوفها بتن بحمع أن تْلع تل علينية الفلالحرم 
العتادتوازي ملءفعيما نار قوة فان مسلح، رجل ألف، والعشرين عشر الحمة 
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يفهمس وكل كاملة. فرق خمس أو أربع ف من نحت الوصرع العادي 
الأملحةمده حيازة وراء الكامنة الدواسر ل نلت يساوره لا الأرقام هذه مامة 

المليئة.التحرير منفلمة نبل س اسخاواُها نمة ل ولا مماثلة، بكمتات التترية 

تعديات|اعلية الفلالحرير مطمة واصلت الثملة الأملعحة حيازة وازاة مل 
الأحننة.واللدان حداد سعد الرائد و•نaلةة اّرائيل أماكن محلف محلت التي 

الهوديةعرب وسقوط القدص ل الماح س عدد مقتل ذلك عن فجم 
بلجيكا،ل أشرس أحياء من يمودي حي ل اعثداءات وثوع ونجل والنامجرة. 

منا•j ؛!ودي ومعد ،، j /^1المودية المطاعم أحد للهجوم ض ن حت٢ 
١ ٩٨٢( يونيو ) حزيران ال ١  ٩٨١( يوليو ) تموز من الممتدة الفترة حلال 
مثنيوجرح شلا عشر خمة وقوع ان، غترها وكم الاعتداءان هذه أدن 

إجراميةمحاولان أحبطت الامراتيلية الأس أجهزة أن غر احرين. وخمسين 
الباصاتل الموصوعة والقنابل ايلأت امتهدف الذي الماروحي كالهجوم كثيرة 

•هوارن م أءلفال حديقة ل الاّغة والعبوة اناتف وغرف 

فكناالأءيركي. المعتل تحت بالصر تحلينا ايار، امحللاق لونف واحتراما 
راحالتي المدفعية بطاريات وانتشار الاعتداءان تزايد الأيدي، مكتوي نشهد، 

للعيانواتضح حدودنا. مم• الأحرك، الحهة عل فاكم أكد عددها يرتفع 
حبببك١ن الساند. الوضع نقتل ز المضي تستطيع نمد م امراتيل ان 

أملينالوني كسب ال ج١هدين محعوا ولكنرم ;•اذ١، علم عل والأمح؛ركتون 
قطعوصعحب السورية الخوان انسحاب ال تقفي دبلوماسة صيغة أتيجاد 

مح،يوضع إحلال وإل طينة، الخلالتحرير لمغفلمه التابعة الثقيلة المدفعتت 
الونفلرا بيروت. ل ^۶؛،، حكومة بافامة جديدة، انتخابات حلال من 

الحريرمنظمة هدز وال العيد، المدى عل لبنان ي الراِين مطامع 
حبيبغير ّسهل و أتم، فان امراثيل، بتدمير عنه رجوع لا الدي انملسطبيه 

يعمم مب م آخر• ط ال وسعى ؛اخفانه يعيد زّس مند افر ك١ذ 
ينفذ.بدأ ومزنا الريا-م أدرآج ذهت جهودي أن ُع ُنآزما، نفسه 
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علاقاتناخطورة يتفاقم تخك وخيمة نتيجة الوصع، محيا حمود على ترب 
وسقمجميب ُع وأنا، بيض أجريناها، التي محادثاتنا أثناء ول الأمرك؛ين. مع 

ومواقفمواقفنا بن التباين انع لويس، صام اصراتيل ز الولايات 
المرارة.تتاكلنا حانةين الاحياع عن وخرجتا قاكر، محر ة التحي. الولايات 
منظمةخروقان مجن حبيب ال اشتكيت الأول اللقاءات هده أحد وخلال 
الحاجة j، لبنان إن له وقلت النار. اطلاق لوش الفلعلينتة التحرير 

حاجةل هو "،١ الخر، لر العا وصط ال يمدانه برل١في ونظام حرة انتخابات 
صواء.حد عل رسمية وعتر رسمية — اصراتيل مع سلام ُعامحدة توثيع ال 

بيروتبجتلمون وريون الدام ما الانتخابات هده مثل إقامة تحيل يولكن 
هنالث.باثآن السوريون د"ام فما ونحلة. بيروت ب؛ن الواقعة الميحية والمناطق 

ااتع.ث.لةالعقبة ذلك ال أصف دمشق. لملطة لبنانية حكومة َةل متخضع 
حثالدول الإرهاب ممن اليوم أصبح قلبنان علننة. الفلالتحرير بمظمة 
أمانتخابات اقامة أمل كل ففدت دولة ارهان،، ألف عشر خمة يعيش 

الاستقرار.أشكال من شكل اي باستعادة 

رحياهيا ندعاة س كان ولكنه التحليل هذا صحة حبيب ينز لي 
ففعلآنداك ١ أخرى عربية بقوان واصتبدالها و ما الية  ٠١عير ورية الت القو١ 

ط؛نةؤالفلالمشكلة ال التطر'ق يمكننا 

ورضاللأن أرلأ، النجاح. لها يكتب لن الأميركية الاصتراتيجتة أن وحدن 
١وهلم. ) ى خر ا يية عر لقوات محكاتّام ومنح البلأد لمغادرة د استعد١ عل ا ر لي
الفواتِن مزيد دخول ممن ي با نقبل لن ثانيا، إ( بالطبع يفعلوه لي ما 

ابنانال بالدخول ورض للح عا قال) لبنان. ال لاسرانيل العادية المرنة 
التحريررمنفمه لأب الور -٦١ نحرب وسلة • ٣٠وما آ. قاصية غلطة كان 

مستحدي.ِوزدن م 'الثا، حبيب. فيه رغب ما حد عل ٠، بلطافة  ٠١الفلمينة 
ت٠اية.لا ما ال ملتة الفلالحرير منظمة عنف ونحمل الأيدتح، •كتول، للوقوف 
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أطولحتى النار اطلاق وقف تنفيذ عل منامتنا تغرم ٠ ٠ لحجيب تلت 
الوضعال نعود لن أننا اعلموا طارى أي وقوع حال ل ولكن ممكآن، ونت 
وصراحةود بكل لكم الفول عل وأصر (• يوليو ) تموز ف سائدا الذي 

الحكومةمرت شد .. .الحروب من النوع هذا الأن بعد نقبل لن إننا 
والدوالشيوخ، اء والتالأطفال ف نبو اصتنزان، حرب بقيام السماح عدم 

نريده،نحءن ولا أنم لا منحى سيتخذ ما مرعان وضعا نواحه نا أنفمتجد 
مذوع،أي أنترح لا اإمهلازا. نهاية ني شلئ، بلا ّيحدث ما محذا ولكن 

حيمةخاثر بالارهابيين نلحق مريعة علية به; القيام يمكن ما أعرض ولكني 
حليهو هذا ١ .١ لبنان حنوب ل وعسكريا مياميا عنصرا يفللوا لا حتى 

حدان ذللث  Jjuنورا. المسالة بمرية مستكمل حاى للمشكلة. الشخصي 
عليههو عما طع اؤ يتغبر وّملح، ١رهاني ألف عنر خمة الأرض عل 

المشكلةّحل في حقيقية تة لكم تكون أن شرط ولكن كليا. تغيرا اليوم 
' ٠٠مغايرة... بطريقة ولكآ المنكلة حل أريد ٠ حجيب. فيليب فاجاب 

وحويباْمثة ب، حبيء لأنا حاهاِا سعيت، نالت، التي اك١ولأت حلال 
مصلحتكمِب أته ٠ اقتناعي عل نددت وند الديمقراطي. النقل لبنان 

محيوفياتية الالحدود فمن الحز. العالز ال تنتمي دولة المنطقة j نحدوا أن 
الخريطةطى يطالعني لم ( الشاك وافربما الأومط بالشرق مرورا ) الأطلسي 

إذحرأكم. ك انفلروا امرانيل. غير تقنة مديمقراطبة فيه رد تبلد أي 
ديمغراطبة.ليت ومهر سوريا. وكذللمث . .ديمقراطية.دولة ابدا تصح ر ايرال 
وتجدون_ الأطلسي حى __ كلها البلدان هذه حدوا ؟ ليا عءن وماذا 

لناناِتطاعة وز . اسرائيا هو المنطقة هده ق الوحيد الديمقراطي البلد ان 
أراضيه،دب الأن.,حاب ورض العل لهذا، التاي. الديمقراط اللي يكون أن 

!٩٨١( نؤسرر الخان تنرن t ي اللخا، *يا م :١( 
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إذالع—كرية الأرهاسن مء ملص يجب كما المناطق. بعض من الأقل على 
كلياإبادتها يكن لم 

لونشرها الثقيلة لحة الأّها بتكديطينية، الملالتحرير منظمة كانت 
الكلمة.معنى بكل امتنزاف حرب لفى ريب بلا تعي نلبنان، ب جني 

وعلالليهل١في. عمانة بعد وصمت، الم العكريق الخطط ممراجعة نمت عندك 
فتمثلالطموحات. أنمّى ال أورابم حطة هدفت كرية ع ح1؛لة كل غرار 

وهدمطبنة الغلالتحرير لمنفلمة التابعة العملياتية المراكز ابادة ل ^٢١ ١١هدفها 
—أورام خطة م يثرون• ذلك ل بما لنان، امتداد عل التحتية ب;يتاا 

مأالكل وِيطة، اهداف سلسلة حددت — أيضا العكرية الخطط كساثر 
عليهسيوافق حز، أي المعيد، هذا عل أحهل، كن ^ا اادات؛ة. نمته 

تنقيحبعد واكءب أءمال٠يم و حير ل الأ الموردن حال ز الوزراء محلى 
الأتية:الأهداف تشمل أصبحت ، ١٩٨١( نوفمم ) الثاني تشرين في الخطة 

تصفيةأي — كيا الأرئب؛^.ن، حطر بازالة الأزل الهدف بممئل — ١ 
بيروت.ل سئما لا التحتية، وبنيتأم العسكرية ب أق 

وتهويل،ترهيب مناورات عبر ورقن التحييد الثال الهدف يتمثل س ٢ 
معهم.فعلبة مواجهة نام ءتجن>ن 

وصمالعملية بداية مند الحطة مر■ الأيل الهدف ء بلو علينا _ _ ٣
الاِفع1ة.طلقات مرعى خارج امرائثل محال ل كنية الالتجمّعات كافة 

يحي\'ن.ثالوالدروز الشيعة العملية هده تطال لا حتى تحرص — ٤ 

ند;كون الم الأراضي j طويلا ^١^١ إبقاء ل يا مملحة لا — ٠ 
حاب.بالانلنا سمح انفا اليكورة أهدافنا فتحقيق ^^١٠ استوينا 

.١٩٨٢عارك( ) أذرس لتا، ١( 
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'لكملعل اللعاب الحكومة صيادة بضان  iJUjJlهوف يتمثل لا — ٦
هم.وحد يالونا'نين تتعأس مسالة نهذه اراصيرا، 

ضروريانرطا الشرق الشال ق يعة المالمطقة مع العلاقة شكل ت ٧
ب؛روتبعزل مح تالتي الوحيدة المطقة لأنها أعلاه، ا،لدكورة الأهداف لبلوغ 
الألةمواحهة الأمر يشفي أن دون من دمشق — محروث طريق وقطع 

البقاع.ق الرئيسية سورية الالعسكرية 

قعقد احتإع حلال الأرك١ن لهيئة أوضحت حهلهلنّا اتقان رغم عل 
وقضتثبيت ا دائمل نا اننا ( ديسمبر ) الأول كانون ١ ٤ ن، الدفاع، وزارة 
•الطوارى حالاث ق الأ تهلبق لن أوراب، حعلة أن موصحا النار، إطلاق 

وقفحرق ل  IJUيا نة لا أن' م أؤكد ٠ : الأركان لضباط فلت 
٠زق  ٧١هذا تفادي نريد حديدة. حرب اصرام في ولا النار اطلاق 

مركرقادة اصدعت ا ديمبر ر الأول كانون ١ ه فيه الواقع ١لتالي الثوم وؤ، 
لضتاطنكه أن ل سبق محا وكزرت وصباطه العسكرية الشمال مطفق قيادة 
عمليةإطلاق يما بجدر ولا المار. امحللاق وقف تثبيت نامل )ر ; الأركان هيئة 

٠٠مجددا لكمف الشّمال مناطق تحرضت حال ق الأ 'وراق 

باطالعنكثار وائر الأركان هيئة صبامحل حيدا يطلع حتى أم كنت 
يدركراان يدهم أر كنت انني غثر اتار، إطلاق وقل مء■ مة الحكم موقف عل 

عليه.تنعلوي الذي والمعنى الشاملة الخطة هذه حذدترا الم الأهداف أهمية 
ءالفر ر نتكلم ع.ّلما فح• )ا يمانا. ثيئا أحف لر الاحتإعات هذه وحلال 

ني١دتاامراكز ذلك ن ٢٠نفهم ان عليتا [ هلينة الفلمالتحرير ة لمقل] السيامي 
المانيوالهدف [ •••١ ■ثروت الى الوصول انا تض انه بمي وهذا بيروت، ني 
سياقطابعا فيتضّن الثالث أما ا ... ل ما ري مم انسحاب حمول هو 

ترصيحال بحار حتى راٍرائيل، التمءال يحم مون علاتة إنشاء اي أكثر، 
يربطهاا و ] الحر د بالعا اتصال عل تكون آ . ..ر هنالن، مجتتخثة حكومة 

٠.لهم نتعرص فلن الميتون أما [ ... ز سلمي نعايش أر اتفانة بام١ديل 
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ومركزالأركان ست أوام كانت وكدللث وممصلة. واضحة أوامري كانت 
الوزراءومجلس الخيش صفوف ماورت الم الشكوك شددت الشمال. قيادة 

المار.اطلاق وتف انبمار حال ل منضُها الم الأهداف بمدى يعلق ا مل 
رأمالمتهناع، قدر اكون، حتى نخصيا لبنان زيارة ل ارغب كنت 

يحمممن ننتظره أن يمكننا مجا خصوصا افهم وان القائم، الوصع م الخاص 
وزارةايام ال الجمل يشم الأول، لقال، تارع وبمود الخرب• حالة ينال 

ةمجاعد حول، امرانيل لماقشة القدس انداك يزور كاذا توّلإما• التي، الرواية 
ناعةص يم كلأمجه كان ه. نفمجن واثقا حازما رجلا قرجدته يحي؛'ن. ال

ثمةم القيادية. مواهبه عن برهن أل له سق رجل ين بالمحأ، وصطوة 
النخصتةهده عن أوضح فكرة تكوين من أتنكن لن باني ل، ينول، 'ةال ما 
فتوإذا عانلأتمم، وبتن اكنم مفا رجاله وقابلت بتته، ال ذبت إذا إلأ 

وتقديربه الاحاطت من أثمكن قد فقط حينئذ اليمة. المواقع عل بجولة 
■تحو'ك*.جوانب 

دءرْالجميل بشم من تلقيت ذللئ، غضويا وف، رحلم• عل ض وافق 
وغرهماالخميل يبار والده وأقال أقابله حتى لبنان ال للمجيء نخمنة 

فالجشستمر. متل.هور ل يحيتن الموضع أن بتغن ني وأعلالقادة. من 
الريب، بلا المطاف به وّلإيأتري ببه1-ء، قواتم استنزاف يواصل السوري 

أحدهميذهب أن الضروري من كان ؛ JiJيطة. المالأراضي رقعة تقليص 
القاتمؤالوضع عل للاطلاع لمات، ال 

معللعل لبنان ال ٠ مهمة رسمية ثخمية ا بوصول علما الجمل أحيعل 
__تفاصيلها بادئ، الرحلة جدول نقمنا م  ٠١٩٨٢( يناير ) الثان، كانون 
كانالبن طريق عن اليخة المنهلمقة ال الوصول لأن معمدة عملية كانت< 

معركة.محاجة ال نحول يامره التعناع أن سما لا مستحيلا، 

القطاعال للوصول الوحيدة، وربما الفضل، الوصيلة المروجة الْلاترة وجدنا 
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إنقاذومعدان زوارق تزودنا لذا المترمط. يوق التحليق عبر وذلك المحي، 
عناصرل نم ز ووضع مري. يوط نحنبا اكلاب؛ر .صض واتحذنا لماء، ال 

—اغي،موثع امحابرات اجهزة كرض أناعي، وأس أمني كان تخصمون 
أصفنحده. فريق ورافقنا ليفي• ٌوّي ابنرال، الأركان هم؛ة رثتس ومساعد 

ربطوآلات وحبال امحلواف من تتالف محثثرة عدة الكم الركاب مولا، ال 
حوادث.دون س حتى حهلرة رحلة الهليران عدا من نحعل كثثرة اخرى واثياء 

الشاطئمحاذاة ز وحلقت الظلام جنح تحت أبيب نل ص طانرتنا أنلع، 
الساحلص مبتعدة البحر انحاه ل الطائرة انعملمت هالئّ وس حيفا. حتى 

رفطانما . D.C.A.للطائرات الضاد'ة الدافع بمطاريات انحفوف ١^ 
يقرونأصبحت ساعة نصف مضي وبعد صيدا. فانوار صور انوار ائبمتن 
يزيحالخطاط الرصاص راح حث الساحل عن أكم فابتعدنا منا. مرأى عل 

المدينة.احي ص فوق السماء 

الطائرةنغطى ب؛رون. محال j المسيحي الرفا' حونية، ال انحها أمحرا 
وكبارالخميل بشير عع ارتباطنا صباط انتفل١رj١ ل كان حيث الشاطئ عل 

وباحالعرب. عند العادة حرت  ١٢القبل وتب١دلا بشير فاحتضنني ضباطه. 
٠.أنى هو الأل أن متاكدا كنى ولكني بقدومك أحد يعلمني لر ٠ الاق بل 

تترانمبوهي المضيئة القاط آلاف رأيت عندما فوح؛تا حوالي نظرت لما 
• ١١شحءن سفن مراكب، اّبما ٠ • موضحا بنير ل نقال المياه. صفحة عل 

الشحءنفءن ليمكن كيفا  ٠٠•حرب حالة ل ولكنكم ء متعجبا مالته 
لأننا صحيح  ١١بثير حابتي فا و ؟ الكشوف عل هنا، ترمو أن هده 
الحربان حيدا اعلموا آخر. نيء والأعمال نيء الخرب لكن حرب. حالة 

٠.ا١وضع فداحة رغم عل التجارية العلافان ولا الأعمال صير يوما تعق لر 
ألفين رحممجانين وقرابة فتيل ألف مئة ١  ٩٧٥مناد الحرب هده رقعت أ )

الشأمبسفن وكانت ا. نم ملأتن ثلاثة عدده يبلغ نعب أصل س جرخ، 
وتوزيعهابارصالها تقوم شاحنان ل بض١ءت٦١ وتفرغ الحوحن ق ترسو هده 
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الرضوايلكة ويثق الخلع امارات ال : الأوسط الشرق بلاد كانة عل 
ُنه.ليفاذ ممرا أو سلا دائما الشاحات هذه ونحي ... اخ والأردن السعودية 

عشا،انتظارنا ل حنث جوله، منازل أحد ال اثتادونا لشاطئ اس 
مشاهدماعل اصررت التي بيروت ق سريعة .لخولة نمنا بعد، ما ل فاخر• 

التال.الرم صاح انمقادئ الئرر والأناءات الخرلأت ر نمحرذ ان ناي 
م■واحد.ة الخاص حرصه تملأن عربتار تواكبه سيارته، يمرد بنير ك١ن 

التماسخط وذَكنفي ا. زُنتري العاصمة فاحتزنا الخلف. س والثانية الأمام 
القدصبتمسم سنمة الالغربية النطغة عن ابنة الشرنة الطقة يمصا الذي 

خاصعةحواحر ; مكان كل ل الحرب آثار تهلااعلئأ كانت هنالن . ١٩٦٧صنت 
مجعدسةستارات وأصلأء ، الرصاص بءهل مح؛قة أو مهدمة وأبنية مثيلة، لحراصة 

١١كا،•ذللث مع بدت الحياة لكن والسام• التاجر خماية عن عاجزة أصحت 
تغصالشوارع وكانت عادة. تالمه لم برحم ا وربالطبيعية، ؛•ورنها تواصل 

الكثيريقود ساران أبواقها، نعيق إطلاق عل تتنافر راحن، التي بالياراُت 
مكتظةنكات المطاعم أنا الألوان. زامة بماديل اتشحن أنيقان نابان ُناا 

'لكثالتي الحشود عل اصواله' ألفن، التي اللل علي، ثا'ن ظن١١ بالرزاد، 
كنن،وفيما فليلا، محثي الصنارة من ترحلنا صريعة. بمنطي الأرصفة عل سر 

الرءوهذا الحيوية لهده عجبنج ووارده، صارية كل لتجيا جاهدا اصعى 
الثالثة.ّتترا يحلن، البماء أجل من حرب ومط الدام 

بزيارةفمنح جدا مبكرة سماعة ق "ّاارحيا ١صت٦للنه التتال الثوم باح صز 
بيروت.مرقا س الشمال المطاع ق اللبنامة يحنة المالفوات قيادة مركز 

آ.صورية وفوات اصلامية احزاب عليه سهلرت فقد ا"بنواز، القطاع ما أ )
بمعاركارافئ نتح تلم النطفة ل الماصطة الحركة ال بسيطة نظرة وأفهمي 

تمخخ.الرافل س مرقا عل بطرة فالهده. اليلينيات حرب حلال صارية 
خماصةبرصوح ونحلت، رالغرذ. والأصلحة القوات تونث مرتنعة، مداخيل عن 

الاصرانيلءء الدفا وزير ما قام التي الماجئة الزيارة هذه نتيجة المجن الحنرد 
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المارانة مراكز من عدد ال اتمميا العامة المادة مركز مجن 
إثرالجال نمم بلغتا ذللي بعد العاصمة. من ،^،^، ١١الشطر ي الطر إنعام 

ومنالعذراء بت ر*ري محت اسمها بحية صاحية ن؛ امتراحة 
منهيي أبصارنا نحت ممدة المديا اكشفا أحد ي الث١في الطابق 
:الطقة j ية الرثيوالأuكن الأ.ثولأل نقاط  iiVص فابطن شامل. 
نوتهانتمت مرتفع مطالعنا الحنوية الاح؛ة ل أما وا،لرفا، محروت كهلار 

رنااومفر اللبنانية الدناع وزارة ياوي صمر مض بعلوعا ضخمة بناية 
الجمهورية-

ُننثاعدْ ما الحربملة عل محددا الحوار، ل طري أثلب كانت ما 
وثالالعشاء، مائدة عل البارحة بدأ الذي القاش يواصل سر راح أماكن، 

 I؟ الحرب حالة ل مجتا تنتظرون اذا م I يجدرالحالة هد0 مثل ل ; أحبته
حالj ماعدتكم نستطع لا أنا اعرفوا حعلوطكم. عن الدفاع أزلا بكم 

هناك،الهضبة نلك أترون نم، بمواقعكم. اتمنلث عليكم لدا، نواتكم. تقهقرت 
وتحضحوهاتحتلوها أن يجب الحرب حالة ففي لحيوية. اثها ؟ الل.غاع وزارة هضوة 

كرى،باممة بالرزة المعروفة الهضبة هذء نظرتج،  viانت زلمراقبتكم. 
تدحللن لالثا، [. مفوحيا باحد يمن كان دمشق — بجروت طريق لأف 

فوجودناومفرها. غارات والالحكومة عاصمة الغرنة، بيروت ال اصراثيل 
ستكونك؛ معقدة. مساصنة مشاكل لل سيطرح المدينة من الشملر ذا هق 

ايافياااّالحبس نان ومن نانكم من الغرنة ب؛رو'ش 

لإنالفاصلة المعركة شهد الدي صين جبل ال التالية مرحلتنا ل وصلنا 
تزلحومركز مصنفا الحبل هذا كان (■ يوليو ) تموز ئ، والوريتن يعثن الم

سمعتطفولتي أيام ول فللجن. أغشاء مضى مجا نر ارتاده الميت،، ذاتع 
فكانوا٠؟ لك ينتنه أن المال امتطاعة ل ٠ عنا ُنة عتر يحدثون الكبار 

ا؛دءاع.وزار؛ مراسل ّجله الذي اللغاء ؛روم'مل من ، مغنطن
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نمتةامكانلث j ولكن، يمسن. باس لا غنا، كنت اذا I : يمولون 
الأحاديثهذه الذاك ل ت بل. ا. ممر ق والشتاء لمان جبال ز الصيف 
كغرمحلألصّف عن نيا بجلف ما أتصور علم جاعل-ا نمت غامضة، 

الأحاديثتلك مض وألمي أرى أن وّص ل فاصبح الثوم، أما وشتالها• 
سلا.أحاذ بمال ذو الحل فهذا أيام ؤ، امص مال مادت التي 

وُنالتزلح• لمارمة بمل-  ijiis'غم الثلج من محلمنة اتاوالث. تكسوه ث ك! 
الذكٍ،المح الخمن ذلك ٠. الفرنتة الغرنة I نتنن كنا الحل عذ.ا ننة عل 

٠لانراممامن مروحتن خلالها امحمطنا التي العملية خلال الموريون عليه استول 

يمولبشر وكان يحتة، المالخعلوط محلول وعل الحال عل بجولة نما 
بعدءهال.ناْ فد نكن لر ترف عن ينم ما ماتف، افمحهزة المرميس ستارته 

مضيفيخلالها بملنمي بما، ُررزا بلدة كل ؤ، وثقة لنا 'لكث الفترة. لك تز 
الذيسفر، يرحبون والبلدان القرى هلم■، مكان وراح ثّأهم؛ما• تاربخها عل 

مرأىعل الحش من وحدات محرت أن لثن وما باسمه. رنه وييعرفونه، 
نله. مهللة الجود هتافات تعالت ستارته مجن بشر ترجل وعندما محتا. 

يوخلم.ان الأ المرء يع فلا واسعة، بشعنة بجفلى كان الرجل ان الجلي 
قعلّمل وتوشا مكان. كل ل للعيان تفلهران وحظوة هيبة من للرجل بما 

وماثرابنته نفّر ترغ تمحيت اشرة ال بشر أ-حذفي هنالث. بكفيا. رامه 
أمهر.تسعة بعد فما محييفن التي القبرة ال عائلته، أعضاء 

الأصرفتةمحطمة ل بشر ممكن ال عدنا الجبال ل أمضيناه محلويل مار بعد 
هذهأن أدركت بمد ما ق صولاغ. زوجته استقبلتنا حيث بجروت، مجآن 

بشر،والد المزل ل وجدنا فذة. ثخمية ذاما حد ق كانت الخميلة المرأة 
كانامهما كبر وعل المابق. الخمهورية رثين سمعون، وكميل الجيل، بجار 

حاد.بذهءن يتمتعان يزالان لا 

معرضال تفلر ان إلا بمكنك لا اللمانية، المازل أحد ال دخولك لدى 
ماالواقع، ول الحرب. خلال ُهّرعهم لاقوا العائلة من افرادا ممثل صرر 
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أحلالوت لأن ملمة، أم كاث بحتة أزادها، أحد ممد لر أمرة من 
المعاركني صحاياهم ممهلت فالميحتون مكان. كل وق عشواتتا صرباته 

السوري،والخيس ة الملوالملثياصه هلتة الفالاكحرير •نفلمة صذ دارت الم 
نظرانيعل اصحرذت المنزل، هذا ون، أحيانا. المافة يحتة الموالأحزاب 

حشتالتي ومحولاغ، بشر ابة هي .بجمالها، ممتزة لهلملة احذت صورة كلمها 
عمل— العانلة صتارة ن، وضعت قلة صحتة ذهبن، والتي، صربحها زيارة عل 

وحثزةنترة منذ الحمتل رحال ثل فقد . ^-؛؛؛٠٠صليعان مقلمة نميته انتقاض 
وابمتهءزوجته ومعه وريثن، العع مئة علاقات أنام ١^^، تلوي،، زنحية، ابن، 
عبثامكل صاعق ممون مهدئا حياته حلوال يعيش ان إلأ المرء يع فلا 
وصولاغبنتر مكن j، بملالعلث L كل هدوء. فترات بج1لما زون ضد 
ممتازة،والخدمة فاحرا، فكان انمشا، أما وأناقة. وسحر رفح ذرثا م، ينم 

داميةنحالغتة عل هدا مشن_كل تة رنلغة j، متاغما اب انوالخدين 
وانحازر.والموت الاغتيالات من 

لألفك؛ ا متقيمشيقها، القامة مديد رجل الخ،مّيل بيار العائلة رب كان 
بالأحرتم،فكان ؛ممعون اما ارمتقراطية. محة عل هي؛ته تطوي (، أ ر 

ندمح،،كمديقتن يتحدثان كانا ا أنهو*ع الخمتل. من استرخاء واكتر — ربعا 
ميلينياتصد محزرة بارتكاب متة نبا قامت، الخميل عائلة أن أءرز< كنى 
السيامية.ضافها بات مكتب، للكتالبدلك ومومتة حزبه محفككة ن، سمم 

الخمتلبيار اصملمها الش١كل. محلف تّاولن، ضاقنة بدأنا القهوة نقال.يم بعد 
يرافقناك١ن الذي المواد ازاد أحد فترجم الفرنتة، باست ث نحو الذي 

ومملا،يحي المالعكر تكبدها التي ائر الحوصف، وبعل، الع،رية. اإ_، أحاديته 
بالصلابة،للأ، يوحي الذي العجوز، الرجل هدا راح والدمار، والأوجاع الدماء 
بجبييكآن لآ شمعون كميل أن استنتجن، عيني، طرز ومن بصمن،. يكي، 

مضموضيرنوبنمتثن الحق. ان اما، اعترته ل لا المشاعر، عن لافماح ١ هدا ابد،ا 
•( تك لا ) ا بكي، ُا ٠ ■ العربية باللغة الخمتل مامع ال مريب، 
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السوريونيتمر أن من الشديد خونهما عن والخمتل محعون من كل نحدث 
التيالحمهوريت رئاسة انتخابات ال ت0لنقنا َأا الميمة. الطفت ش مي 

محمالتي الأصوات وعدد الأنتراع، طريقة ل فشرحا أيلول، j متجري 
يؤمنها.ان يمكن الواب بن ومن الرئاسة سدة متلوا حتى إإي٢ا اجة حز 

ليمشون الدين المستحتين عدد عل مثيلين الشعب، فئات ل ووصفا 
اكرلكن ) لطرمم. الخاصع الشمال ول السوريون، يملونها التي زحلة 

تدخلأن ل أمل من كان إذا ما معرفة هو اهتنحامهما عل يتحوذ كان مجا 
لمانق أكر موريا ترعلت حال ل أل وأوضحا ا لغان ال يوما اصرايل 

قلتهأن ل ض بما -مم-ا غاالمتحل■ صروب من صربا 'فاومم تمح -
ولكنالخرب، لتفادي جاهدة تعمل امراتل أن وهو ذاته، اليوم ل لشتر 

اذا٠ ; موضحا وأصمت . المقابا ل نتحرك ان فعلينا انتشاره الارهاب واصل اذا 
الدفاعسل ل الأ بذلك نفرم فلن لبنان، ال للدخول صروره وجدنا ما 

دورةإعادة فرصة لكم يوثر فد التيحل هدا لكن الشمالية. حدودنا ءن 
باللامونيفا ارتباطا يرتبط الأجيال هدا ومثل يعنما. ال لمان j الحياة 

٠.ولبنان اّراتيل ؛،؟ن ملام باتفاقية ار 

تستطيعلبنانية مة حك، اي ان يعتقد لا انه ليقول سمعون كميل ندحل 
الخيالت؛نة فالروابط ذلك. ل ترغب او امراتيل، مع ملام معاهدة توقع 
المعاملةوعلاقات الاقتصادية مصالحه ال إصافة ااعر,في، لر بالعا لمان تعل 
الهاثلةوالأعداد العرية، الدول صائر وُمارف معارفه ب؛'ن ا'قاسن بالتل 

الاقتمادية،واللاقات الأومعل، الشرق دول كاثة ل يعملون الديأن للنانيآن اس 
نمكنوإذا مماثلة. ملام اتفاقية أمام الطريق لقطع تضافرت عوامل كلها تمثل 
سيوم j امراثيل مهادنة باحتمال يوم انطاعا اعطاز من الجميل محار 

الة.المسحيال نحفظا أكد جهته س بدا سمعون كميل فان الأيام، 

الالأخرمح،، الئلواثف بسائر يعصن المعلاقات عن كلامنا ل توسعنا 
الأقشن،هاتتن مع الروابمل توثيق ُمم طلبت، مخصيا، والدروز• الشيعة ميما 
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كبائرهولو امرائيل، «نحثرا التي الأمالحة من مم اعهناء انزحت الني حتى 
التحرير•نفلمة مع حءلير٠ مشاكل أيضا محم يعانون الذين الشيعة ال رمزية، 

اعداءالشيعة ل يرما أز لر تفاصيل، اي ل الدخول دون ومن الغلْلبنية. 
الي٢وديةالدرزية غالْلانفة الدروز• فا حتى ولا البمد، اليتم، عل امرائيل 
وقوفاُبجش• حتى الأعمال ل( عا من ابتداء محتمعنا، ميادين كل j، اندبن 

لدودا.عدوا او مرا عدوانية الفانية السنية الطامة اعشر أنم, يعم لا هدا 
ديمومةدون بحول ياسر ولا عاما، عشرين مند بلام معنا يعيشون نهم 
بالغلمانفيتمثل ما، رأيته الذي الخقيني عدونا أما متقبلا. التعايش هدا 

يؤمنونالدين الورئن ال إضافة التقلة، ٠ فتح وأرض ٠ الفلطينية الارهابية 
والماعدة.الحماية لهم 

منبد لا كان الفللأم حلول مع ولكن ماعات، بضعر الحديث امتمر 
اّرائيل.ال باعادنا الكلفة الررحتة الطارة لوافاة الشاطئ أرجعال حم انباثه 
كثئرْأماكن j( أدت كثيفة سر حركة الطرقات شهدت الحرب، رغم وعلر 

الأحرى.اللماران آلاف غرار عل كانا نراوح فكثا المارات. ازدحام ال 
متناهية.بدقة انم الذي موعدنا بشان بالمر تلق فّاورف 

ليلك١ث الليل، من متاحرة ّساعة ل منزل ال أتمرا وصلت عندما 
أناس٠ ; فاحبترا ؟ ١لاJناني^ن وحدت كيف I ت سؤالها بفبادرتتي نتظاري. ال 

الوقت،.نفس ن( ويقتلون الأيادي يميلون 

واصفازيارن،، عن تقريرا المعرة والحكومة بيغن ال قدمت ءودزا، بعيد 
ومواطنالقنة مواطن حول ازطباءافي وعارضا تفاصيلها، بادث، العالجة الواضعر 
تبلورتئا بالكتاب معرفتي أوطد لر ولو الميحيقن. عند الكامنة الضعف 

وبشيربيغن محادنات أكدئها والتي يحيتن والامراتيل ب؛ن القاثمة العلاقات 
رئيسذكر اللقاء هدا حلال . ١٩٨٢( فراير ) فاط  j١١٦ القدس، ئ، 

هجوماممالارهابتون واصل ت لمان 3، الملح الاصراتيل التاحل بشروط الوزراء 
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والعال(وأوروبا التحية كالولايات — يامره العالر بمهم ومحدما ٠ واعتداءاتم، 
لهبمد لر وضع هو تموز ثل الدا َةان الذي الستاتوكن _ان الثالث 
1.ممكة اثة مأنمى حتى محالا ستقدم عندئذ وجود. 

سلسلةلل.ء القاهرة ال ذهبت لئان، عن عودفي عل أسبوعتن مضي بعد 
يفصلناوك١ن همن المري الخارجية الشؤون وزير عع جديدة ١حادينا 

ترتبتالتي الثاكل فتفاثن أشهر' بضعة صيناء إعادة موعد عن ذاك ن١ 
الإجراء.هذا ض عل 

نححناانحادثات، من الأنمرة الرحلة هذه واكب الذي التوتر رغم عل 
منذالتبلورة الودية العلاقات عل انحافظة j _ واتا وعل حن _ كلأ;ا 
لنانثةالقاهرة نمور من ؛ rJiنمر j الواقع مكتبه ل القينا سنوات. بضع 

jعالقة. رال لا ث ١٢الي الشاكل واثر سيناء عن جلأسا موضوع 
ما،علم عل أنه بالطبع أعرف كت بيروت. زيارق عل اطلعته بمد، ما 

•٠ ٠ ّر يكم لا لبنان ففي الفلسطينية. التحرير ومجنفلمة ورئن السان نه اث.ا 
حلالأنه علمنا نا أنففنحن أحيء... عن مكتوما صرا زيارن، تعد لر لذا 

عرفات.مع يتداول أمتن نقيقه كان لاصراثيل، الأخيرة بثير زيارة 

نيامفرص وحللنا بشير، مع محادئاي عن عل حن مع إذأ تكلمت 
القدسبتن رابيل إنشاء ان فقلن، نظري. وجهة من أراها كا ما، سلام 

نحققت،ما اذا الخاطرة، هن.ه وتستطيع مستحيلا، ضربا ليس وبيروت والقاهرة 
الأوسهل.الشرق صفحة تغيئر حرمحا، با أو بطريقة 

إذI : نائلا وأوضحت، ١لأرئب. مشكلة ال تخم'و\ ذللث، ال 
الماراطلاق ونف اتفاق بنود أمامه ءرضأ، ؛أر انمعوبة،. منتي ؤ، وضعنا 

وبرهثاأمنا تمالكنا فقد يكبما. قيدا الأظق هذا من نحعل الم والأّباب 
عينه.الكلام ادعاء ممكسما فلا الفلسطينية المحرير منقلة أما اعتدالما، عن 
ومحموعاناشخاصا وأن لبنان ل اذاعات من يثن رسائل ان نعلم نحن 
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عهناتلتنفيذ لآ العا أنحاء كافة ال بيروت مم* بهميعهم أرسلوا فد منفحلة 
١٩٨١سة لنان، ز نز الاسراتيث، انحابرات أحهزة ال اعتادا ) عمتاتية. 
ل؛العا عبر منتشرة ارهابية منظمات ال ينتمون نخمر القي إعداد وحدها، 

بعدلبنان ال الرحال هؤلاء من كر عدد ويا منحة. باعتداءات للقيام 
يفيقاوصفا لبنان حرب حلال أحدت وثائق وتتضمن اولهم. مارتكاب 
الامي'نوجزو وبنغلادش وتركثا لفادور الارهامحي ال تعطى كانت لدروس 
الفالسطينيةالتحرير مقلمة رقاُت البلدان(. من وعترها وايرلمدا وهايبم 

الاحراميةjشا٠لات١ا يتكئيض النار اتللاق وقف توق؛ع منذ الشقيقة والمنظمات 
وصعالقلمان هده واصلن، ّأا ) الاصرائيلية الأراصم من قهناع تر عل 

الرجالوبتمرير ( صث، نهلاذا عل ولكن حداد، صعد الرائد منهلقة ل ألغام 
الأرديةوالسياسة  ١٩٦٨ومني وسوريا- لنان عتر الأردن ال والأسلحق 

الاعرايلتةالأراضي ل عميان بتنفيد للارهايثن السماح عدم عل نائمة 
هن-اسرق الأرديون أنشا وند الأردن. نم محلول عل محتما الهدوء دام ما 

للأحءلار.الانحاز هدا تعريض ل يرغرن لا وهم مزدهرة، زراعية منطقة النم 
إلقاءو3، الخل-وح عل تجل1ة الالحوادرّث، تال.ارك ل عموما ينجحون وكانو١ 
وغزةوازمرة ابيودية ق أنا الفءى. ذارة ال ض الارهابيثن عل القبض 
اءتدا،اترانكثف الفلظنتة التحرير متفلمة نكات اسرائيل، أراضي وداخل 

عواء.حد عل أورويا سمك التي 

الفاللجوء الشرك. ل وقعت، وقد ها نفاسرائيل وجدت ذلل؛، عند 
اعتداءاما،عل ردآ لبنان، ل هلينية الفلالتحرير منفلمة قواعد صد غارات ّن 

بعمإها1 التمك قررنا ما وإذا الغار. امحللاق وفغ، لاتفاق حرنا يعتتر 
وبمعنىمكثف. ومدفعي صاروخي لقصف، ّتتمض الشمال فقرك، الخوادُن،، 

كال طينتة الفلاكحرير منفلمة رهينة ما نوعا الخليل محكان وقع آخر، 
التحريرمتفلمة راحستح الفترة، تللئ، ول الخليل. خارج تنقده ك١ث اعتداء 

ُدف>ةتإا،بهناريات تعزز النار، اطلاق وقف، اتفاق وراء المسرة الفللجنة، 
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ناأنففوجدن\ , انحصنة والواقع الخنادق عن نظاما وتحفر صواربخيا، وتاذفات 
لدعانمها رمّخنا وقد المدى الطويلة المدفعية قهير من هائلة شكة أمام 

لالعيش تهليع ننعد لر ا : عل لحن فقلت حدودنا. من الأحرى الخهة 
الامراثبليونالمدنيون لها يتعرض التي الاعتداءات تحمل ولا مماثلة، ء1روف ظل 

اذا؟ تفعل ماذا بعل تعرف ألا ا فاحابني !؛. ١٠١١عير المنتشرون واليبود 
ء.. روومهم..لهم حطم الهم، اهمواصلوا 

دوريةعل القبض فواتنا ألقت ، ١٩٨٢( يناير اكان،) كانون واحر أل 
امرائيلداخل ال تسللت بالسلاح، مدججة الفلهلينتة، التحرير تابعة 

الأذى،اذق نل ايقافها من تمكنا لكننا الأردن. م لبنان عرت أن بعد 
الوزّراءمحلس زو الأمركن، ال، وضعنا عن واضحة صورة نملي وحتى 
١موثع المكرية، انحابرات رص ارال  وزيرلمقابلة واشنعرن ال غي، ٠ 

حلالاإقاثم الوضع عل فاءلاعا< هخ. ألكندر الامتركتة الحارحتة الثزون 
حلالن وقع فقد المزعوم. المار إْللاق وقف ما أعلن المي المة الأنهر 

تحتلعل نقوى نعد لي أننا وأفهمه ا ضحية مجئتي عن يريد محا الفترة هده 
مزمعونأحرى تعديات قيام حال ل اننا وأضاف الأن. بعد الوضع هذا 
الها،أععل ردا الفلظنتة المحرير منظمة صد المطاق عة راّعملية تنفيذ عل 

بيروت.ضواحي حتى تقودنا ند عملية 

انالأُثركيآن ٍامحٍآن الالقادة وماتر وحبي_ا هيغ محءث كل يعرف كان 
مزيدامنحهم به هنالموا الذي المار إمحللاق فوقف الامتعجال. يستوجب الوثن 

يطاق.لا امرانيل ال بة بالمأضحى لوضع, دبلومامحي حل لإبماد لوثن اس 
محاولاتاما نتانح. عن فر تلي ه نفومغ حبيب بذلها المي الجهود لكن 

عجزهاعن برهنت فقد حءiرة، حتلوة الأزمة عوامل الناء ال الساعية حبيب 
جولاتهحبيب فكنف والموربتن. طينية الفلالمحرير منفلمة تمل إزاء 

مننازلات عل للحصول السعودي المضل متخدما للمنطقة، وزياراته 
الفلسينةالحرير منفلمة منكلة بجل المنازلات هذه السورين_ورباط 
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أدراجبدورعا ذمن، المساعي  sJubلكتر اكرث، الضغة لكان اادافي والحكم 
الأمركيونمهد تدم وم كالح، اي السورية انموارع إنماء بجرز لر و الرياح• 
اذارأوائل ول (. يوليو ) تموز ق المار امحللاق وقف محادثات خلال بمغيذه 

محالمانية شرعية حكومة قيام اصتحالة لحبيب أوضحنا  ١٩٨٢( ارس مؤ 
يعملأته جابتي قا اللبنانية. الأراضي س كبيرا جزءا بجتلون السوريون دام 
ولكمI : له فقلت لمان. ص الورض ترحيل أجل س مهمته بداية مند 

جدولj وردت المشكلة ٠ : أجابني ا. الانحاه ٠اjا j انحل تدم اي أرى لا 
٠•السل محذا ل ثيء بمل ب أّلكن الأعمال، 
كانتوفيما الأميركيين. وبتن بيننا سجال قيام ال افصع هدا أنمى 
سويةإْلار ل ببعض بعضها ايهلقة نزاعات ربط ال جاهدة عى نواثنهلن 

بلغتمشكلة حده ث سأكل لبنان ان عل اصراري ق مضيت مهينة، مامجلة 
قالأهدافالرئيسية. المشاكل سائر مع حالها قيه علبنا يستحيل حدا لتعقيد اس 

عل:تقممهر محنا بلوغها ممكننا التي 

وال١ود.اصراثيل يستردف الذي الارهاب ممدر إلغاء ١— 

لبنان.عن الأجلمة الازات كانة رحيل — ٢ 

لربالعا مجرتبهلة تكون لبنان ل ة متقن مركزية حكومة إقامة وباكال ٣— 
ا>•

اتللةالميامنة الالواففّح وبعض الغترة هدْ احداث يستعيد يل حتل 
كتبعيما، الرحلة حلال التحدة الولايات اتحJترا التي الصحيحة وغير 

1.الهزلة هده نحاح j كثيرا آمل ل؛ ١ : مجزلمهءار j هيغ الكسندر 

تاثيرهمممارمة ل ينجحوا لر ث تقدم أي بجرزوا م الن-ين الأمركتون انا 

.٣٣ا م; ، ١٩٨٤•اكلأن، ; الثرلدار ، Caveaiكاب ص *خ، الك—در 
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نديحتى علنا الضغط غم سلا بمدوا نلم الغلعلمة، التحرير عنغلمة عل 
فوعل واحدة كرروا فمد اإوصع• خطورة تماثمت حنثي اعدالأ. 

الاستفزاز٠ ت حال ل إلا عمل أي ق الشروع لنا يبني لا بانه الأصعدة 
ا.امتفزاز أنه عل عالما به المترف انمرخ 

التيالارهايية الاعتداءات إثر التوتر حدة تصاعدت ، عارس ر ذار اق 
تعرضتهحوم ال إضافة وبارص، أثينا ق الامراثيلية انلكاتب صد ارتكبت 

نيسان٣ ل امراسلتن. جنود ثلاثة مقتل عن أمغر مما وغزة، جنتن له 
ثلاثةوبعد مصرعه. باريس ل الامراثيلية الغارة أعضاء أحد لأل ( بريل ا )

منبالرد فرارا واتحد الأس لشؤون مصعرة لخنة الوزراء ملس أنشا ايام 
بالتخصيمسحدد القرار هان.ا لكن ارهامحا' اعتداء مطلق عل فصاعدا الأن 

ثلاثةمضي وبعل. الخرب. لاصرام سا باثمرورة يعتبر لن حادث "مر ان 
صعد1لو'\ود التابعة العازلة المْلنة ل امراثيلمة عسكرية آلية انفجرت أمابيع 
وبعدحندبتن. مقتاى ال أدى ما (l النار إطلاق ونف يشملها والتي ) حداد 

فواعدازة هده الامرائيل الطيران نصف النفس، صبهل من أنهر عة ت
بيروت.ل الفلّهلينية التحرير مجتفلمة 

وكبارالعامة الشمال حببة قيادة بمريق التقت )مارس( آذار ٤ ل 
فشرحتالحكومة. مرفق وإيضاح الخهأ3ل ،لراحعة لواء نالي رنة حتى الخياط 

لبنان،ق شرعية حكومة لاقامحة او السورية القوات لهلرد الخرب نثن لن أتنا 
اتحديهدفنا ان ونلت , معها.,ملام اتفاقية إبرام إمكانية لنا نتن لو حتى 

إزالةال تفضي عمتة الارهاب مشكلة حل ويتطالج، . ٠ الارهابيون هو 
ومراكزهمفيادمم وُقنان العسكرية نومم تدمر وإل كلتة، ازالة الارهابجآن 
المطافمائة ؤ، ٠ ت بالأل كلامي وحتمت .٠ بيروت. ل السياسية العملمياتية 

هناك،.ال الوصول علينا 

جتاوايعرفون كانوا بل انمباط. هؤلاء عل حدبدا الأحمال هذا يكن لر 
محمم.واحد كل ميلممه الدي والدور أورام خطة 
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لابداءكلمتم إلفا، عل الضباط تعاقب قدت الذي الهلول العرض بعد 
حكومةاي عع التعامل عدم صرورة عل العضر نوافق نحفطاتم, أو ملاحظاتم 

السوريين،مع افلواجهت تمادي إمكانية المريا قادة اصتبعد حثن نا لبنانية• 
انة.العأهداف من وواصح صرغ كهدف الورئن ترحيل ورود اقترحوا لذا 

أيالشك يساور ل؛ الظر، وحهات ل والتاين الداخلات رغم عل واكن 
الحكومة.مياسة ول موقفي ل الحامرين س محابط 

ومرةحداد. الرائد منهلمة ل الألغام من مزيد زّرع ( *ام ) ايار ٧ ل 
أطلقتالتي سطينيء الفلالحرير منفلمة أهداف لضرب طائرانا أقلعت حديدة 

حالةا•ءكا أيضا الن؛ وهده هجومنا. عل ردا الخليل محال عل صواربجها 
١ ٩٨١( مارس ) ان نيب؛ن مرات خمس أعلنت أن بعد ) الخيش ل الانذار 

بالوم وق الأبواب. عل الحرب لكن وبدا . ١٩٨٢( يونيو ) وحزيران 
حليناأيضا هنا القدس. ل هاتف غرفة ق الثقيل المار من نيلة رصعت 
ةلمقلاكابحة العليا المركزية اللجة اعضاء احد أعلن ايام عة تربعد بالمم. 
التحريرومنتلمة قالما يعد لر المار اطلاق وثق ا أن طث الفلالمحرير 

أرجايَةا»ة ق اَِائيل ضذ نناطاما تكثيف ز ■مْ ها نفتنر علمية الفل
•.العالر 

الامراثيلالوزراء محلص اجتمع ( مايو ) ايار ١ ٦ قه الوانع ه نفليوم ال 
بعدج ل؛ الوقت بان لكمته |تإلأ ض|احلة بيغن فافتتم الرضع. لمناقشة 
ملام)ا حطة درص ق يرغب ولكه محددة عسكرية عملية اقتراح لعلرح 

الراميةتلك (، أحر باصم ولكن اورام خطة بالأحرى أو ) ٠ ا"بايل أجل ٌءن 
الفلمِطننةالحرير منفلمة مدفعنة مرمى عن ونراه الجليل مدن إنما، ال 

وحطلله.خرائطه ايتان رفول فعرض (١ الما نتهللع المي الأهداف أنل هر و) 
تعدi المسالة أن موضحا كلام عل موافقا الحدين ل واشتركف 

عموماتءقبرا التي الجوية كالغارات الجديدة، المدابم بانصاف تتعلق المرة هن-ْ 
الاعتداءاتبمع الأمر يتعلق وانما المليئة. الحرير منفلمة مجدافع طلقان 
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يرصها.صدد ز الأن نحن الطاق واسعة عمالية اطار نر اكلة، الارمحاية 
وسيعرصالحكومة سيستدعي الوزراء فرميس تلقاتيا. والطب؛ع الرد هدا يكون ولن 

موداعياصحق الدولة وزير وذكر تنفيذها. عوعد وتحديد عبيا للمواممة الخهلة 
الحيلةهدف ممثل لٍ هلنة الفلاكحرير ة منقلمرمى عن الجلل إنماء أن 

الخهلة*ذه عداف نا الوزراء، محلس عل ُرْ لأول طرحن، عندما الوحيد 
علالمواممة الحكومة عن صيطلب فهل ؛. LjLJJ؛الأراضي عمق تهنال ك١نت 
؟.مرتقبة غم نهلورات حصول ذلك تهللب حال ل الشمال نحو الجس تندم 

طرحمحا اذا واردا يظل الوزراء مجلس اصتدعاء مجال بان بجغن ناحاب 
الزال.هدا عتر 

حعلبلغنا حال ل ; نائلا الفعلة هده ايضاح عل اصن عوداعي لكن 
عليناتفرض وصع j نا انفنحد ان الممكن من هل مترا ك؛لو الأربمثن 

هداس ابعد هر مجا ال الذهاب ايمحركة صاحة عل نجدة الملتعلورات اب 
والأن.U الِا'لة تحديد الحالة، هذه مثل ل علينا، ؟ الحعل 

الحالة،هذه ول ريب. بلا حصولها ممكن القرصية غهلْ نعم، ٠ ت أجبته 
..انمرورة.انم، مجا اذا اليوم ل ُنن؛ن الاجثاع للأمن الوزارية اللجنة عل 

انتميالتي تللث، حتى حكومة، اي اوصي لا وال المسالة. عليها ضلرح 
الزالالما المعارك... نهاية j الأ الاجتإع ال تعود ولا زارا اخذ ان ، ٧١

بانحاهاكم الشيم عل بجرنا وضع ل نا أنفإبحاد احتمال مّل الطرِوح 
١ءهلا،لمتدعى الحكومة كاننج إذا ما أيضا الون ت! نعم فجوابه الشمال، 
٠٠به أوصي ما وهو رأ؛ي ممثل هذا بان أجيبكم — موافقتها 

مدافعبانما، بدءا __ بالابمال تناولتها الي أورام حعلة اهداف ثكلت، 
•Vالارهاي؛ن، بطر.د راما، الحدود منهكة من الفلهلينية الحرير محنغلمة 
وعرصتحالأنمرة. العشرة الأنهر حلال جرمت، محيمجت ءتانشاُن، مدار — بئروت 

أناطلبت الذي الهدف أما الأمجثركيتن، عل ثانية مرحلة ل، الأهداف هذه 
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وراءما ال الارهامحن بربعاد متمثل النوم، مه النظر الحكومة من ومحض 
الحلثل•حدود س كظومترا أربمن اغة ُأي المدافع، ُرُى 

النشرةطينية الفلالتحرير منفلمة طارئات ل تكمن الهدف هدا عقدة لكن 
 jومع الئاع سهل نوب ج j يكن لر ٠ السورية. الخهلوط قلب jنتم

زالقطة. هذه انهامهم قاثرحنا ورقن، المع اكحارب يغز ية ل ولا 
هدهغاسرعت,ا صيقالة. ك١نت بارادتم انحامم فرص أن عرفنا عينيا الفترة 

تفاديأممكننا : يتساءلون فراحوا وأنامتآم. الحاصرين الوزراء كافة اشاه المنكلة 
سىحد أي فال ش، غم الأم كان واذا ؟ ورض المع الاتجاك 

؟.اللنانة الحدود الزاع 

أنمعتبرا ينقه دراسة الحرطة يدرس لثني، داينمحد الاسكان، وزير نام 
نوقرلا حتى ٠ ; فاحبته منيا. مناص لا مسالة البقاع ل وريآن المواجهة 

اِ•انه الاعتقاد الصب مءت يانه فول عل أصر الخطا، ل الوزراء مجلس 
اعطاءل سننجح ها ت بالاق فتتمقل مشكلتنا أنا سوري• ندحل لحدث 

^٠٨٦٠٠ال أبدا مُّي لا محدود تحرلث تنفيذ ل نيتنا يعكن اطباعا ورلأن ال
[•سوريا 'ل تردي ْلرق محور بشكل البقاع سهل وان سئما لا ل ١• دمشق 

[لينني ] نشاطهم. يقلموا أن امحتمل من اناعهم، ل نححنا حال ول 
ا'■سوري ندحا هناك يكون لن انه كان محو ياي الحكومة أمام انرل دن 

متركيلو ق المشكلة كمن لا : ونال الحديث دنة بجغن نم تعندنذ 
حسبالمار. اطلاق ونف تر نفل وانما كيلومترات، ستة أو خمسة ل أو 

معاسرائيا حبية حطرط عل المار اطلاق وفض يهلتق الأميركي، التفسير 
ثاباالفلسطينية المحرير منفلمة ورفعت اذا وكن والأردن• وسوريا لبنان 

طرهم.ل ينا المار اطلاق وقف حرق يكون لا قد وعسقلان افا يز 
علهلينتة الفلالمحرير منظمة به نقوم عمل 'م باوروبا، يتعلق ما ول 

اطلاقلوقف حرقا الأميركي، التفسير ال استنادا يعتبر، لن الأراضي ملم■® 
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الهولتتل بحريه الملهلهية افحرير منظمة ارهابير يتمتع احر، وبتعبير النار. 
وروا.ا و

اكار،اطلأو محونف محلف. الاصراثيل الممسثر ان موصحا ُيمن ويواصل 
علتطبيقه ؤو}ن\ ول الارهانة. للأعمال كامر حد وصع يعم ظرنا، نل 

التشريومحادت٦م اليؤرد بارواح صحينا نل نكون نحسسح اسرانيل ارض 
لاطلاقكانا ومحقا طالما المب لهدا الُالم. أنحاء كاغة ل حدودنا، خارج 

الارهامعل ض طلق ) الخاص- تفسيرهم للارهاض أن ض ويتابع النار• 
العرنةاللغة ال اكفرسة ترما تعطي والتي ، Menouvalimمنوتالم كلمة 
نهممحا يقولون فهؤلاء (. ا( الحقتر ء أو لإ الخسيس  ١١أو ا، الوغد  ١١صفة 

(ا.انحتا ط*ن ال  ١١ ١٦■'يصف التي الأراضي اٌتداد عل هجوُا"'أم شن سيواصلون 
مماثامديد ظل ل يير أن صلة، بررادة نحلد وإن المرء، كتف ترى 

محياي٣ صاروخ أول الأٌتركيون أنتظر هل ؟ تنفيده عل عارم عدو عرن صادر 
ح\*بنووي بانفجار للمخاطرة مستعدا كان كنيدي ذالرلماّإ لا، ؟ وبا كص 

األأسلأحة۶ أنوا وسائر والدمحعتة محالصوارع ضرا أما ١لمالا. هده طرحت 
دارنا.مة أماء تشر 

ستواصااما تعلن وفته الملمطينتة التحرير منفلمة ببيان بيعن صتنهل ام 
الاسراثتة.الأراضي عل هجوماتا شذ 

،انيااَ شعب عل الحرب الملفتون بمدط الثان هذا ل ٠ ■ محض وقال 
أرمj والأطفان، اء والنالرجال وص الرس نثر عل برمهم محارم 
فحركتالمديدات هد0 متا امتنا عتر أخرى امة واجهت ولو ناطبة... امراثيل 

٠.الأيدي مكنونة بقيت رما 

نقبار ٠ : الأق القرار الحكومة اعتمدت المهم الاجتتماع هذا تام خل 
أعضالذي [ انار اطلاق لونف ] الامحاطي اضر هدا تلريقة ياي امِاّ 

رجالمن وايود الامراثيلن أرواح مانرة يمدد والذي الارهابية القات 
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نراراالامرايانة الحكومة اءت٠ادت القرار، هذا خلال من ١. وأؤلفال وناء 
ارتكابه.مكان ل ارهانج، عمل كل عل الرد بمدأ 

يتفجيره.التسبب عل نادرة ارهايية ثرارة أدل أصبحت حتى الوضع تفانم 
واسرغر.بار وكامحهيغ للقاء او.|ّاثال الخو هذا ل التحدة الولايات ال فدهن، 

كبالتاكد ممثل الأول هدن لكن مشاكل يلة متانشة استرض س ك١ن 
أولا،; سان ذلك ال يدفعني واضحا. فهما نوايانا فهمت ند واشنطن أن 

١أنلسهلينيهالتحرير منظمة عل للضغهل مسارعون ١لأماركي^ن أن أعرف كنت 
ولنوايانا. عل رسمثا يطلعون حالما وذلك الارهاية، أعمالها توقف حتى 
تسريةإبجاد فرصة صتترنر الأميرك؛ت'ن عل التام ال إصرارنا توصل حال 

أكر•لر ثانا، والأيحة. الحرب مل عرن تختلف يل عر النزاع لحل عا 
حلفائنا.وبتن بيننا الماجات ل أرغب 

الموقفدفة تماما نعي انما لواينبرغر قلى الثنتاغون ق عل غءاء حلال 
استمرار.ل بيدينا والارهاب العيس وّّهتا ل يعد م و يتمن. بلءأ صرنا لكرن 
زالارهانة التحية البنية لإزالة  ٠٠' تمك٠١حادث أي ونع ما فاذا 

(<.لبنان 

ذاتياالرسالة الييم وشلت حبيب وفيليب ;-ييغ احتمعن، عينه ليوم ال 
لرالعا ز الارهابثة الفلمّان معغلم إن لهما نلت ايضا. صراحة أكر وبالفاظ 

علنمرى نعد ل؛ ابنان. ل المقيمة اكلضنية التحرير بمفلمة مرتبطة لهي 
طردهممن لما مناص لا فيه صنقع الذي المارق رغم فعل الرضع. تحمل 

حصرما)ا ليا، فكرة نحتي ولا الحرب نريد لا ض وأضفت، هناك. من 
كررر ٠ ا( الماجات تخنيبكم مه الوقت ل نود اننا غتر ٠ ٧ لأن الور ضد 

واريودالأسراويلي\!ت عل الاعتداءات أن وهي مواتفّه، مرة غتر حبب وكرر 

٢٠١٩٨٢ مايو ) ايار س والعشريرن ا-اثاعس ]،ناء  ٢١^
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أيضاالن، وهذء المار. اطلاق وقف اتفاق نطاق ل تدخل لر أورو؛ا ؤ، 
والمعفاتلمنان ق تنظم الاعتداءات أن بما ت وأجبته تميره ل محاراته رخضن، 

غمماعدت. اكييز من الموع يمدا نقبل فلن لبنان، من تصدر الاعتداءات بتنمد 
ثحال ق أن وحيب همغ من كل سم عل وكرد الكلام• وتم، 

سربعالما، به معترف نحد ٠ اي غياب ل ٠ الخد يتجاوز نحرك١ ٠ امرامحل 
تريدونيمرلتا َلم ا ت الته قرخيمة. نتائج ذلك جراء من المحية الولايات عل 

؟...ّتة خمسان، المان، ؟ واحد ؟ واضحا الحدي يمبح حتى يقتل أن 
٠•الوسمح تمح، ل م السو.ال سا عل الإجابة ان هتا، جس 

جفتبه. القيام نررنا >لا امئركي اذن وراء سعتا وائنهلن ال آت لر 
المحددوجه عل ض أين حلفاء، بصفمم وديا، الامركن لإُهام واشطن، ال 
وعندماصراحتما. ل صاعقة بالفاظ موقفه ل قاوصح همغ، اما المسالة. من 

رسالةترجيه عم الأهمنه من مزيدا كلامه اعطاء عل أصر واننهلن غادرت 
محمرةبيغن اجابة قجاءت ا. كليا المفس صبهل ٠ ال نما يدعونا بيغن الم، 

اشهلءحتى موافقتي عل صيحصل الذي يلد لآ الوزير، حضرة رر • شخصيته 
الفخرملؤها إجابة هده كانت للدما،،. متعطش عدو يد عل المرد قتل 

والاصرار.

محاد'افيأعمال جدول ق وحدئ ترا لر لكها ثازكة، لبان متكلة ك١ث 
الخليجل ١لقاثم الوضع تناولمتح واسعة أنق بجولة محادثاتنا بدأنا هخ. مع 

■>ناكإ لغ. u١وادطن فش ^رت اكي المشينة ١لأصولة اكار.موانتئار 
•،موضو تشكل والتي امراتيل ل المصنمت الحرية الطائرة (، لأف؛، ا مسالة ال 

محل•أمتلكئ — اّرانخم، تعاون 
مصجخثنكنا اننا غر ۶، الوضو هدا حيال اعتراضات واينبرغر كاصب|ار ابدى 

خلالهاواجها المي الغفران حرب ل نحربتنا ال استنادا طائرة تمتح عل 
منمآبكنا للطائرات. اكادة بالأسلحة يتنق ما ل العقيد منتي ؤ،  ٠۴مشا

المسالةهده أولينا العالر. ل ٠ ثانية درجة ٠ طائرة أففلر صنع عل بقدرتنا 
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يراقهاومحا المع واجراءات بتا نالضثل طاثراتا عدد بسب خاصة أهمتت 
نبلغبجعلنا ٠ راني مشروع )ا باهمتة أيضا منمض كنا مماحكات. عن دائما 
يخرلنا ١٢التهلورة صاعانا تشجيع ل اعم ويالتكرلوجيا تويات م أعل 

لإدخالها بعد وذلك — الهلران كللكزونيات _ الأنظمة انواع محلف بيع 
العمتان.خلال وامحبارئ ًلاتراتا 

رأيتفانا أخرى. جوانب المسالة لهاوه كان الأسباب هده ال إصانة 
الدبلوماصيالضغعل أو ذالت٢ديد سياسيا. سلاحا الخربية الهناترات ل دائما 

هدهص اّراليل عاث وقد الحربتة الطائرات عل حظر بمرض دائما يبدأ 
سهدنافمِن الصدفة. الدول من عدد شان سات،را طويلة، سنرات الحقيقة 

•عاما العشرس قرابة دام الذي الأمتركي م القرني، م اابريطاز^ الخعلر 
أميركتة.حربية طائرات مرة، لأول حونرن، الرئيس باعنا  ١٩٦٥خلال 
كاترناكلما جيل والتا وا،لراجعان الأزعاج ^١^١ اخذنا الح؛ن ذلك ومنذ 

الحيويةاهمتبجا ولشدة الرط، دور الحربتة الطائران دائما لعبت حلفاءنا. 
خاص.نحو عل نعالا سوطا ثكلت إلينا بة بالم

هدهرومانيا ال أخرى، برحلة نمت بالأحداث الحافلة الفترة هذه خلال 
بوخارستل لقاء كظء مرا الرومانتون بتا اتصل اربتع مطلع لفي الرة• 

التعاونمرحنوع سما لا الشتركة، الصيحة ذات الواحنيع محلف مجناقشة بمنية 
اسحقالخارجية الشؤون ووزير يغن، ُناح؟| الوزراء رض قبل التكنولوجي- 

اللازمة.الترتيبات فاتحين الزيارة هذه مثل مبدأ شامير 

٢الستطا قدر الزيارة هذه بكتإن قرار اتحد الرومانية السلهلات مجن وبطاب 
لولدت لير ان يعلمون ^٤١^١ بوحارصت، ل خاصا. طابعا وإعاهلادها 

رشيل رأسها مءسمط لزيارة لير دعوة بوخارست اقترحت لذا ترانسيلماسا. 
ولدينا.ورفقة 

(يونيو ) حزيران من اكار فيه الوام الأربعاء ومار مجثالية. الذريعة ل بدن 
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والأس.الخارحتة الئوون لجة ال تقرير مدم أجل ص الكنمت ال ذمت 
وغد٧، . ٧ بويخ انتظاري j كاث محاك الطار؛ ال امرعت الظهر، وعند 

ومحلاي.وعمري وولدانا، ليل الها ّشي 

مء•عدد يواكما أشا حتى ثوحارست ُطار ل الطاترة من نزلنا إن ما 
وخمسا،بمتن انة معل ليل، رأس سقط برانرف، ال بنا تريهت العربات 

لالستر معت الشرطة لأن الطريق طوال صيارة اي نلمح ر كيلومترو 
بالخماهمرمكتظة الشوارع كانت برانوف، ال وصالنا وعندما الشوارع■ كائة 
نمة.ببنت ينبس يكن لآ احدا لكن الوكب، وصول تتريب ك١نت الي 

باثهجسنج فا الصامتة الحموع لهده نيل ماذا ترى مضيفي وسالت ففوحثت 
أكر.لا سا'في، رندا إن ئ ض 

عادةس ك١ن الذي القديم ال٢ودي اقلعي بريارة ينا اكال اليوم صباح 
الذيالكرمي ال اكرف س لل تمكن محاك ) فيه. الصلاة ليل والد 
 j؛r تمشي وعي ليل، أرادت (؟ له محصما j فيه،ولدن، الذي الشارع

هذارأت لنا ١^٦١ تكن.٢وديأ■. لر التي طفولما صديقات احدى زيارة 
خوفارأيما، ص عدلن حمايتنا الكاJهين والحراس العناصر ص الكبير العدد 

ليلدخلت القابل، ز صديقت٦ا. لأّرة المشاكل الزيارة هذه تسبب ن أس 
أمهافتذكنن الثانية. اتحالية الحرب عثنة عاتضا فيه ّكت، الذي المنزل 
كانتالقصة س المدينة، مغادرما نل قيمة، الل لجان عندما 

وعندماالشمعداس. ليل تنز لر اكن، مخي وعل جيما. ك  ١٠٦ور؛؛•ند 
الالدخرو س زوجي صر حتى باللازم قاموا القصة، مضيفم خون 

والأشياءالأثاث بقطع تغمز قيمة الكان لها. بجلو َخا فيه والحنح النزل 
سميكهطبقة هذا كاُ يغطي — —عددها يعرف اذ وحده أجيال وآثار القدبمة 

ن،عدلانحدي، غم البحن، س اإساءة ونصفت صاعق مضل وبعد لغار. اس 
الآن.اّحتى محاك يكونا أن انحتمل ص شمعدانين ثممعدانيا، عءت ليل 

حتىبالسياحة حافل نؤار بعل الفندق لخونا عل طويل ونتا يمض لر 
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بمموحٍارغوز، نلؤم لندن، ل اسرانل مغم اصب ; الأنا الجا بلغنا 
حرلأخرى تفاصا تتوز م حآن ؤ، رأصه. ل رصاصة تلب إثر حسبة 

الخاده''.

حالا.ا و الاحتاع. j تلك' و الحتكر،ة أن رفت اب ف عدما 
تيء.معرفة ص عاجزا كنت ذلك 

ُمحبعل عدت انم حم اسرايل j بمري بما بالغ ام\م عز ذ انم 
رالئاحّات،للسيارات مصنع زيارة اظلنرر من ن ك؛ حنث برخارمى، ال طاترة 
المعلومات،مِ• مزيد عل للحمرر سلا أجد ل؛ وعندما للطائرات. وآخر 

العترق الأفادة. ُنتآى ز ١ناا اتضح الم الزيارة ;-)ذم بالقتام ائم الننررت 
المرنات،لك■ اوروبا. j، الطائرات صناعة رواد كانوا الرومامح، ان علمت 
وانمراوأجهر:٦١ ماكِاتآا ك المعاغ هدْ ارغرا روماي، ال رصلرا عدط 
يشل العفدب وخلال وخياي. الالأحاد ال والتقنيثن بن الهند 

مزاراةيعاردرا ولمر خ؛رترم. كافة أنقدهم منا كلنا، العمل عن الرومانيرن 
لمةفرنِوحية طائرات حالما يضعرن وهم العينات. ل الأ المناعة هذه 

ماالر، كفاءة وتركت الخاصة. الدنية طائرات٦م ال امحافة رخصة، بموجب، 
الطائراتصناعة ق الأختماصي؛"ذ نقوك ل البالغ أنرهما عملهم وجودة 

رشنا.j كانوا الدين الطتران وصاط الأّرائيلية 

اّراثيتةطا'مات ان الرومانية الاذاعة ل الأحار نشرة أعالمي ذات، ليوم ال 
بمعنءباصنتدعاع ذؤا أوصن، برقية ن، غارمللبنان، جنوب، ل أها-اغا تصفن، 

احاذء.م ند الأجراء هدا بان رد فجاءز الاحتياطلمة. ؛ارحدات 

عمر -_ك.ِلأدارد. أك عاصر ك عير د ■fJ ممرعه انار مطلني أحد لنم 
عثلا-ب ٠٠باززة وديت ١cنخمات كاغتياو اخرق أهدافا تهتنن، لاثحة عل جيج ن، 

دم أ; م ت ني الأررريت. انم،ِو ك رغم٥١ انملى ريطاسا ر ءض 'م'يلءتز، 
ت.دانغسءبة حالة ل بميم لكن،، الخيام، ند عل 
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الدناع،وزير وثانيا الثملة، الصناعة وزير أولا فالتمت زيارل، واصلت 
جوعرارتكز وبالطبع، يكن• ب شيئا وكان الأصامحي الرحلة برناع ثُا 

انماونعل انمر زيارز غرض أن' ومع الأّرانلمة. النكرلوجا عل انحاد'ات 
اخرى.مسائل درس أردت ص التكنولوجي، 

نينامكان برخارت خذ تا ان امكانية اولوية اووت|ا التي السائل من 
ندمنا وك١نت الو الاتحاد المغادرين الت٢ود ،لرور ترانزيت كعحهلة 
صنكئتر العور• نقطة غثرنا حال 3، إزالته ممكنا يبدو كان عالقا نكلت 

لكنهمامحرانيل، ز عائلاتهم أفراد لوافاة هجرة مجلفات ندموا وفيات الاليهود 
مانرةالذهاب يفصلوا حتى ا، اثميملوا أن ما كانوا، الأحيان غل_ا أز 
عمليةعل محلي تامحر الظاهرة هذه عن نحم رند المتحدة. الولايات ال 

الواءف'تآلاف هكذا تناهد كانت التي ها نفبامحرائيل لاحق وصرر الهجرة 
الشتات.بهوي وطن لتكون امحثننؤ التي هي الييا الذهاب يرفضون القادرين 

المهاجرس.عل اللوم إلقاء نستطيع لا انا بيد ءأمدةّ مسالة  aJu،كانت 
يصعبنظام ظل ل رفيال الالاتحاد ز وأجيال أجيال منن- يعيشون فهم 

التقاوإرثهم دمر الدس اليهود عل وحمرصا انسان، كل عل نه العيس 
معلوماتعل عام وجه ل تقتصر باليهودية معرفتهم ك١نسs لقد كليا• ثدمترا 

التيالقليلة الأنا، ارلأ نيء كل' عنها بمهلون يكادوا امرائيل انا ضئيلة، 
سيتاكدوا ب أيهم ومع ٠. الراندا ر الونيانة الصحيفة ل يقرءونها كانوا 

عجب،فلا ُرع• مكان امحرائيل بان مقتنعين ظلوا يقرأونها، ك١نوا التي الأنصار 
فيها.العيس فكرة نحاه فتورا أبدوا إن الظروف، هاز-ْ ل ظز 

محكانمءن ماثرة وفيات الابيود اّتقد-ام المهلروحة الحلول احد اقترح 
بلدهممشاهدة من الأقل عل محيتمكنون النلريقة فيهذه امحرائيل. ال الترانزيت 

أمحرواما واذا فيه. العيس ينوون الا-ي المكان بجناروا أن نبل أعينهم بام 
دانمامفتوحا أظُهم انحال يبقى المتحدة الولايات ال التوجه عل لاحقا 

هنا.البقا، محبفصل الأعظم موائهم بان انتابني شعورا ان غم امرائيل. لمغادرة 
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نشكلند أخرى ائل مال تطنق\ "؛ا الروعانين، عع المسالة هذه نانشت 
بانادةعبيم يعود الغرب ل نجاري وضع لكنامة اهيامهم، مثار ظرهم نل 

العودةj رغبتي ص الدفاع وزير ال أعرت البلاد مغادرة ونل أك؛ر• 
متسمال ناكد النْ. هذه أشاهدها لر التي الأماكن لزيارة رومانيا ال مجددا 
ندإنه نفي ل فقلت مجددا. زيارتبما القريب المتقبل ل افوت ر انم 

نونعه.ل محصسا يكون 



((ا-باول ملام و

يوخارست،ز افاومؤ ؤ اصتجم كنت فيما آ، يونيو ر حزيران ٤ ق الخمعة 
اِت,دف\ذذي الاعتداء عل الرد' قرار لانحاذ الاِران؛ث الحكرُة اجصت 

نضال،أبو محعوعة ال ُعزو الاعتداء بان الرزرا، اعبم أرغوف. ئلرمر 
استإدذتالتي الاعتداءات وتواترت مهلينية. الملالارهابية النظات احدى وهي 

ر« : الحكومة احتاع j ض يبذى ^ذا الخارج. و انمباوماّي نلكا 
دبلوماسينا.اغتيال الذيآت؛محاولون الأوغاد هؤلاء العقاب من يفلت أن لقبول اك 

أثبناأر بيرمانيا ل ممقلينا مصرع أنتظر فراء. العشرات لر العا ز لدبما 
٠٠لدن؟ ز هل يمنا أكم القتل هل يحيث 

تثعايان ءلي١ا كان التي الشرارة ّوى أرغون عل الاعتداء يثكل ب
الجرامم* طويلة سلسلة ل يكمم■ كان الرئيسي الحرب فسبب الخرب. فتيا 

.ريم•.ِادين عددها بلغ والتي ) الفلطينية التحرير مقلمة ارتكت٦ا التي 
هدارد (؛ تاريخا الأحدث الأ فلص الأمحر الاعتداء هدا أنا جريمة، 
جرىر لبنان. جنوب ل المدى الهلويلة اابهلاريات عدد زيادة ق أيضا الم، 

(٠المزعوم الار اطلاق وقف زؤا اعدب التي عشر الأحد الأنهر حلال كله هدا 
قراراانحدت قد الأّرائيلية الحكومة كانت  ١٩٨٢( مايو ر ايار  ١٦ل

حديدمه انما ، يختمايعد لر الذي الوضع هدا حيال ما بعمل بالقيام مدنيا 
الأجواء،■طلث ض ل الرد' ال -طقاث مدى أن حادت أي نا'ن س ليس اذ 
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العكريةالارهابيثن أهداف عل غارامن، محن انداك اتنرح ند الوزراء رتيس كان 
ك١ثاالرحا|ة نالك غمي لنان. اجتاح لا بيروت، ومحط لنان نوب حل 

الهجوماتتلك ان عرنت الخكومن لكن حتمية. غم نعتم تزال، لا الحرب 
الحدود؛نعم لن الرد ص اُتع فرذا عريان. يد ل الفرار تترك ك؛ن، الجوية 
رالبحت ال بالأميرك؛؛ن الطوارئ حالة تينع يد أو< ذلك ال أصف 

الشمال،يرى تقصف الملينة التحرير ة منقلأحدت حال ل ولكن، • حل 
عبيا.ردا ا( الحلل ملام را ملة عث 

ّاور:رم١لدين عدد كان الملينة، التحرير بمفلنة حبرتنا ال ;المفلر 
مايم■ اعلن الوزراء مجلس اجماع وفخ صثلأ. عريان ختار ف، الشكوك 

اتُداد 'يعاى كرن أن علينا بسلتنا، ينق ما j السادة، أيها ٠ : يل 
مالهجء عل -۶ بالاحماالحكومة وافقت النوم ذلك وظهر ٠■ الاعتداء هدا بعد 

وتسعةبيروت ضواحي ل عكرتان هينان نمق وحيزه فترة وبعد الجوثم،• 
قاذفان٠ المدافع بدأت رالنصف، ة الخامالساعة وقرابة الجنوب. ز اخرون 

فرارهم.بوحترح الارهابيون ابلغنا هكذا وفراه. الجليل مدن يقّصف انموارغ 
عندمابغزارة متمرا والمدانف المنال ايتل تكان التال، الرم صيحة 

.امرانيا ال لتعيدنا بوحارمت، ل الفلهر، بعد ٧ • ٧ البوينغ طاترة هبهلت 
الرريةالنوامحلل ع. بالابمعاد تعليمات انميارون تلمي المترِهل الحر وفوثخ 
P/ت، حريرة فوق وحفا غربا فالحرفنا المخ. طاثرات لملاقاة تفادا 
أحدغوريون ■نمن ُطار ف، راّتقبلني اّراتيل• شواطئ انحاه فخ ثرنا عدنا 

معزعرض صدور نل الوصع، عل اطلاعي المكلف الدفاع وزارة موظفي 
ازلأما اء مالتاسعة حتى ازنت ل وانع أمحب• نل ئ، الأرك١ن لهيئة 

الوزراء.رص ِقن ل عقد الذي الوزراء مجلس اجشمأع فخ واشارك اإفُ-س 

ملامبعملية يمعلق فرارا الحكومة عل عرض انه معلنا الجلة محغءن افتتح 
واشرحواتفصلوا الدفاع، وزير حضرة ٠ ! قاتلا نحوي استدار نم الجليل. 

،Ij-ipاطلعا ان كا مجق لقد ُنة. لأول تسممها الحكومة وكان الحطة 



،.ماالفصل علنا بمتن اى، بما المماصيل كانة معرفة علنا ولكن 

الوزراءنجلس نلته أن ل ض ما الواقع ل ءكترا — الخهلة اذأ عرضت 
 j مرعىعن الأرِعامحين بمرنماء العلية هدف يتمثل : ( مايو ) أثار ١ ٦

الارهابيتنطرد هذا يتهللب كيلومجترا. اربض مسافة أي الشمالية الخدود مدافع 
التعديصراحئ ننوي لا نحن الّقاع. ق السورية الخهلوط حلفِا امحم؛ن 

القراتنحل دتكا *ا"؛ُو'ا• حال ل بذلك فقوم ولكن الوريتن- عل 
السوريانمحن امجنان المّبي، البقاع صرب الخيش ميتميم الانسحاب عل السورية 

فواتا.مع اثشاكات لوقوع تفاديا الانسحاب 

'؛١^٠اذا عما أرليخ، محيمحا الو_زراء، محلس رثٍس ناب سالت عيدما 
ليةفالع.. اخطط.من حزءا ليت ي؛روت ا ; أحته بجروت، تشعل العملية 

أربعتنمسافة محي الارهابيثن إنماء ال وانما بيروت احتلال ال ترمي لا 
،.كيلومترا

زالوصع متلاحق الحكومة ان ليوصح مهلة J١هذه عند بيغن ندحل 
عاندائد عند القرار ميكرذ نمنه، بيروت احتلال فرض حال وي امتمرار. 

الحكوماتايام حصل َأا وشاما، العمانة نمرك لن فحن الوزراء. نجلس 
الأوغادهؤلاء بعلرد يتمثل اليوم به القيام ُقترح ُا • قاثلأ وتابع السابقة. 

باحلأللية العهدم يا متسمح الحت؛م. أموتدمير كيلومترا الأريعتءن بعل ما ال 
بيروتلحول احتيال ميبقى الاطار، هدا ول الشمال. ل مائيا التام الهدوء 

مفتوحا.

عرضت،كا العملية عل الوافقة الحكومة من لاحقا بيغن طلب عندما 
فة١٢عل بطرفه ح،'ل أل وبعد الكلام. موداعي امحق الدولة وزير ار 

قررواأن الحكومة هذ.ه لأعضاء مجق بانه بالتدكتر كلمته اّتأل الحضور، 
ij  الثمالفرى وعدنا ءلألأد.ا نوات، عشر قل العملية هذه إطلاق، الواقع

أردناما واذا الفالهلمنة. التحرير منظمة لمدانع هدفا ندعها لن بانما وبلداته 
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انملاق.الواّعة اس طلي أن !لا ممكتا لا .وءاوli^l ، ،0حاب 
برمنامحق الخانة وزير اصاف مابمه ال بكلامه موداعي أفضى وعندما 

علةكمد ا،وثد القرار أن ال وزير غم أشار اuرحة اجإع خلال اثه 
وأصافالطاق. الواسعة العملية مده عل َكا أنما يعليا يعني الاقمماص 

أيبجما لا الاثتراح هذا وأن صحيحة الأمور ال النظرة هذه أن برمن 
العمليةهذه عارض فكل فجاه, الحكومة عل نعرضه لر ونحن جديد، 

وليدةليت العملية هذه العمق. ل يناهثها حتى الوين هن كثع حفلي 
بلء. بام.آن » علما يوافق حتى انحدي عل نعرضها ولا الأحترة اللحظة 

أحدكان وهو _ تلق أي العملية ق يلمم_ا ل؛ ص فكل العكس، عل 
حولها.عده ما ملأء_ق1ل 

مؤيداصوتا عشر باربعة اكرار واعتمن. ة ابلنماية ق انحلن ت صم 
الحهلةال راضاذم صده. احد يصوت ولآ التموين. عآن امتناعين مقابل 

عدم ١١الجلمّا هدا فرر قدُنا،  ١٢الوزراء محلى اعتمدها التي العكرية 
أنال أنار  ١٢ا(ا \ن1 'معل هجم إذا إلا السوري الخيش عل الهجوم 

.ا( المستقل لبتّان مع توقعها ملام معاهدة قتام ال تحبو سّراثيل ا و

ساعات.بضع حلال الموم ال لأحلو ادِرءة ال عدت عينه اء ملال 
الشمال.القتلماع قيادة مركز ال مروحته هلاJرة اقلتني صباحا، الرابعة ول 

حددتنل الخحتومجة أن موصحا الرنيي، المم ضبامحل مع الخهلهل فدرست 
المداسر.مجرمجى عن الخليل نرى إنماء وهو الأ العملية، من السيامي الهدف 

١'-*•^.؛^غ اإقءلاءآِل الأول ض عند التوقف الخيش عل الهدف، هذا بيل سل 
مسافة-كل تقع حاصثتا ان ومع البقاع. جوب ل حاصبتا عند والاومهل، 

نمفادىحتى هذا، َن أبعد تذهب ر فنحرن ، ١٠٣٠كيلوعثر ثلاثة عن تقل 
ووفقاقواتم. ليسحبوا الوقتآ عم■ عتعا لهم ونوفر الورئن مع المواجهة 

ابسيبعل العملية،  ٥١٢.والتعلق الأركان هيئة ص الصادر واحد رقم للأمر 
وتحقيقدمشق، ___ بيروت يق حلر كقهلع ت اورايم مراحل كافة كفين الاستعداد 



الحممتثررت ما اذا السورية الاحتلال ثوان ونرذمة الس1مين، مع الاتصال 
ذللن.

علهجوم بمشءى تقضي نهي مشنعة؛ الخطة ث ك! الغري لقطاع ا ز
تقدمانواما وبتقدم نعب، صيدا حدود عل برمال وبنزول الساحل، طول 

.الساحإ رتل ال العناق ل كعم الأرمط، القطاع انحاه ل اصافيا 
تداركعل عانس كنا اننا نا لا تعميدا، اكر السورية الحمق وكاث 

واذا. النمء• بلغ مهما معهم شاملة حرب وتفادي وريتن المع الاشتباك 
لدللنمستعدي َكا كيلومترا الاربض خمل حتى انماثهم صرورة لنا محت 

محفوفةعملية انها عن مملا — جا-وى باي علينا يعود لن العمل هدا لك>ن 
اننانز وكسر ثرانا قصف عدم عل ينتصر الورض من نريده فما بانحاطر. 

(.عسكرية وحدات عززت ان بعد نفسها عن للدفاع المستعدة ؤ يولأن از 
محوارنيوفيات الحلقاتهم مرن امتلموا فد السوري\ن ان ايضا تعلم وكنا 

•انيا اَ ل بة الرتيالمدنة المراكز بلرغ الالحر هذا تطيع ويوكود، زوغ 
وانموريا، حيال الالتزام شديد ^ن الوفيال الاتحاد ان ذللن ال يضاف 

فحسبالعملية. هده ز صوفيال ندحل كل تفادي ل ترف كانت اصرائيل 
حربال تودي ان ان لن3، محدودة ة عمليعل ض تقديرانا، 

قياميزن تحول التي اكدابير كافة اتحدنا  ١٠اذا شاملة، -ورئة — اّراتيلية 
عليه.السيطرة من نتمكن ألا نمى حطر رصع 

حداالواضحة الرساثا ■ ٢٠سلسلة ارسال عل استرابجيتا ارتكزت لذا 
الذيالهدف ومحددين لهم التعرؤن عدم نا نيتنا فيما شارحتن، وريتن، الال 

قطاعهمل ايضئة عيية الفلالتحرير محنغلمة قوات إقصاء وهو الأ اليه، نطمح 
القيامكا ينبغي الذي والعمل الحالية. مواقعها من كيلومترا اربعآن مسافة حتى 

رزفعلهم. برد مرتبا ميكون عليه، احبرنا اننا افتراض عل القاع، ز به 
حاصبنا.حعل ملازُع، '"نبقى ذللن غضون 

الصرامةمنتمى ل تعليمات العملية قبل أصدرتما التي الأوامر ب؛ن من 
•٧■



وندذلك. عن تمكنت ما اذا لهم اترض لن تا نا اليانين. الدنين ناولت 
زالجس ال وجهته الذي النوم الأم ل ذلك ال أنرت ان ل ض 

المينوُنسعت من ) اللاماربأن معاملة إن # مه وتلت ( يونيو ) زيران ح٦ 
حلالحدث تما السكان. بمولأء الماص بنفادي تقضي آ يحيتن وُودروز 
الوحداتصباحل وعل يتكنر، الأ بجب [ القرى دمرت عندما ز ١لليطافي علية 

1.ينقا تقيدا الثعلمات مده الث. ونائما 

لحضورالقدس ال أدراجي عدت الشمال ناده ل التعلمات اجثاع بعد 
ونجمونراب%«ن اسحاق : المعارضة قادة عل بجان لإلقاء م الحكومة ة جل

إ،الساري مابام حرب اعضاء احد ر ثيمتوف، وفكتور برلف وحام ب؛ريز 
ءذ0تشكل لر و١لأمن• الخارجية للشؤون الرلمانين باللجنة للاجياع واجترا 

المعارك.انماء حتى جنونية وتره لازم اعمال جدول بداية ّرى الاجياعات 
مركزوصباحل الأركان ثاني رنقة ل الوضع بتحليل ليلا عمل اممل فكنت 
اتومالمباح ول الغد. علمان لرص اجل من الشمال لقطاع العامة القيادة 

اعمالل للمشاركات القدس ال احلمر م الميدانية الوحدات بعض عل بجولة 
الأحداثعل مباثرة لأثلع الجمة ال لاحقا واعود الأس• ولجة الحكومة 

اليوم.حلال حلمرأن الخي المشاكل حل وأتول اءربة 
الوذمت الفل-س س رجعت يونتو(، )حزيران ٦ ل الاحل- مار 

انحاهز تقدمه بدأ ون،- الدبابات رتل رحيل انحدد الموعد ل لأشهد الجمة 
صورنحو تزحف قوانا راحت ءرب١ا الساحل ؤلول وعل اللمنانية. الأراضي 
نائمامراكز عل الطريق وقطع الفلسطينية التحرير منظمة وحدات لاعتراض 

اّراتيليةوحدات الاومعل، القطاع ل المطلة، من ونوجهن، المدينة. ده هل 
الماسونبناها الخي القلعة تلك الشقيق، بوفور وقلعة النبهلتة ال أحرى 

لهم.ملاذا سن مند الفلسييون واتحدعا 

صوب( الامراتيل الدفاع جيش ) احال نتقدم الشرل القطاع ول 
الشمال؟ل الواقعة السورية المراكز حل تل عدم 'ترئعا حاصيا، 

٦٠٨



التحريرمنغلمة محعوعات مض أبدت والأوط الغرنج، الفطاعتن ل
محالا،بالفرار أخرى محموعات لاذت ض ق ضارية، مقاومة طينية الفل
ولالدية. بامل وامحلطوا المكرية بزاتم من نحلنوا حيث ب؛رون، ال 

لعللقاتمدمجها اناء ل قوانا تمصن، يقف صيثا. تحي الأمور انحدت القاع 
القطاعإخلاء السورين نة عن رمحت اشارة اي تطهر ولر ورقن. المدفمة 

العكس،عل خطوطهم. من بعدا غلمة الفالالتحرر •نطة وحدات نماء ا او 
JLftj  تمانا من فضل دفاعية مجوايي لاخن. وغربا حنويا السورية القوامل مجن

التحريمنغلمة مدفعة قنابل تنطلق كانت ^٠ مواقعهم ومن تقدمنا. ايقاف 
٠٠الحلل اصع 1ومحاطق قرانا متأدفة صوارعنها وئ.اىف الغلطنية 

الأركان،وريس ندمت الأحداث شهيته الدير التحنل ال الطر بعد 
الانباه،هنّا ل تطوره الوضع واصل ما فاذا يغن. ال تقريرا ايتاذ، رفول 
صمارقالارهايون ; به القبولر بمكن لا وضع أمام انغنا نحد ان نحنى 

الجليلقصف س متمكنون لكنهم والاوصط، الغرنج، القطاء؛ن س طردهم ال 
البقاع.جنوب من ورئن، الصيطرة تحت، الواقعة النهلقة مجن 

عليتا،عجومجا ثنوا ورقن الان اولاهما ; امكانيثان امجامحا تهلرح لدا، 
هدهمثل ؤ، الحرب. عل عازمون انم الواضح ومجن اضرارا، بنا مجلحضن 

١شباك١توقوع تفادي، عل القامحر الأمامي خيارنا عن العدول بمكنا الحالة 
صالمهئاع اخلأء عل بارغامهم شتل 'انيمعإ امجا ثواتم. وصرب معهم، 
درا،الري، ال ؛،( الشال ال الزلل ر-ل ارمال >يق 

ادراحهم.يعودوا ان انحل من الوراء، من ماغتأم من وخونا ءخرمم• 
تنحيهثرار وهدا كيلومترا، الأرب٠ين خط عبرر تتطييح التاوره هده مثل لكي 

الحكومة.

بالناورةالقيام عل الوضع، ورفول انا له صرحت ان بعد ييغن، وافؤ، 
عرضبالت١لي محغن مم وطلب الخلفية، اإسورتدإ خطوط بلوّغ ال الهادفة 

اء.المذلالiؤ الوزراء محلس عل اثراحا 
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اجتاعثانر لخمرر القدس ال اروحتات احدى ائتص المساء حلول عع 
منالأول المرحلة ان الوزراء فا■مرت الندم• هذا حلال الحكومة سندء 

تقصيمرهما تقديرال، حبط واتنا، الأعمال جدول وفق جرت العملية 
كيلومترا،الاربض مطنة وراء ما ال البقاع، خلا ما مكان، كل من الارعايتن 

السورينان لهم وثرحن، القبلة. صاعة والعشرين الارح غضون ر< ثذإلئ^ 
علمةالفلالتحرير محطمة وحدات بجروا ولن ماكنا يجآكوا لن لبخاع ال 

أقترحأن نل الوضع، لافهامهم الخريطة ال ولحان موانعها. احلأء عل 
دماغْةبمواشي تحظؤ، علة وءي الورلأن، عل الوراء م، عجدم نس 

المطقة ajj>محن الأتراب بعدم توصي ا قائلا: واوصحن، ويغآن. رفرل 
نطو3<ان يمكننا حيث سمالأ بالتقدم بل آ، السورية القوات نحتشد يث حل 

مباشرة،.تماحميا ان دون مجن القوات طْ 

هذهبان لثمي دايميد الاصكان وزير نوه عذا عرضي مائة بلغت، عندما 
مجناميتطلّبح التغيير هدا كان إذا عما وامتفهم الأصاّيات الحملة تغير الية الع

وريانالإعطاء قررتا فقل نعم،  ٠١• فاجمته كيلومترا. الاربعتن خْل تمرر 
•٠ علمم مكثف هجوم ثن ال ترم لا العملية ان حيدا يفهمرا حتى قرصه 

الحكومةوافقنا ( يونيو ) حزيران ٦ j، الحمعة مار ية أماجمحاع ختام ول 
سمالأ>''ّ^١^١ تقدم عل 

العملية،بثا'ن تعليمات الأركان رتيس أعطبت الماء ذلك س الثاب وللمرة 
المسيحيةاJلديمة تلك الذامجور، حتى الممتدة الساحلة الهلريق بتطهار نقضي 

هلينيةالفلالتحرير محنفلمة يد عل الناحتن، وتشتت صكاما، مقتل شهدت الم 
الشعبيةالحسة قاعدة تشكا البلدة هد0 أنقاص ٠ الح؛■/ ذلك فمني . ١٩٧٦مجنة 

المسالةناقشا الأساّم، ااوزر١ء .,. مجلمدير في تغيرا يعم كان الغرار هن.ا ان بما 
الاحياععازا خلال (. ؛،ف ) حريران ٧ ز ض الن-ي الخكرمجة احتتماع ي ديل. حس 

الذيالقرار يل محددا الخكومجة رانتت 



التوجهالرتل عل بمن *ناك وس حس• بورج التابعة نلهلتن، كمض 
الخطوطوراء والانعطاف دمشق، — بيروت طريق نحو الشرفي، الشمال ال 

محورثق ال صاعيا محالا، آخر رتل يتقدم الأومحط ١لتال١ع وق السورية. 
القطاعوحدات ترايط ذلالث، غضون ي الرري• الجناح طول عل إصاب، 

اياورات.*ده نتائم انتظار ل حاما، حط عل الشرق 

بعدالقدس- ال حسبا فلب، ومحل ( حزيران ) يومحو ٧ الائنآن نإو 
ريسله اعلن ما ومرعان الهمان. باحدى القيام رض الريس كلفه ان 

معالتعاون نموي واتا يان، ل يايا نقى لن امرايل ان ض الوزراء 
بيغر•وصفه ما ال نعود لن لكننا اللازمة، التسويات لتا-بم التحية الولايات 

حديدأونفا لقبول اّتءد.اد عل انما I : واضان، ٠. اللعون الراهن الوصع ١ -  ؛
؛،،Jlpانحتلمق النقاط كل يطال ان نرط الخيرة، اعياك جمبوماطة لأءتداءات 

المالأحرى الأفكار وناولت ٠. الحار وراء ما الأرuية الاعتداءات ما بما 
واحيالساء، ق الوحودة لتللث، ثماثلة الجنات متعددة قوة نفير يغن أثارها 

علالتحدة الأم فوات محيهلرة تحت، الواسة جنوب، منطقة نهلا3، توميعر 
ر.١١التحدةالأم ة منقلوحدان اوكّ ما اونعنا التي الخطيرة المشاكل رغم 

حبيبتكليف الماء، ذلك اجتمعت عندما بتغن، من الحكومة طلبن، ثك١نت 
ممارمهالذي الدفعي القصف وقف لنفرض السوري الرننس لدكا الم مهمة 

ونواحيه،الجيل ثرك، ، يستردزوالذي ورتن المحيهلرة نحن، الواقعة الماطق 
منظمةمطمة وحدات مدفعية مس وراء ما ال فوري بانسحاب، والهلالة 
حملوطهم.وراء انحتبثه الفلسطسية التحرير 

افتريرهيمنة رمز — الشقيق نلعة بيغن بصحبة زرت الأنمن، لك ذل 
غولأي.لواء أيدي ض البارحة قلة مفرطها بم،- — لنان حنربا عل الفلطبنتة 

; )١ j، بجارلوووعم الارعايآب مل الغض يلئرذ سما لنان، ي التحد؛ الأم حري
ويمدربممراحهم بمللغوذ م صلاحهم س دوبم بجن الاصراثلة، الأراضي ال التنل 

٠١۴أصحاإل ننم الأخرى عي غكانت الصائرة الأملحة انا رومانهم. ال 





المجربزوغ مع تتكئف راحت الجاتر دخان محن صحابة الخجرة فت وقد 
حدنحاوز وقلما وعادئا، شنقا الخوار كان الكان ضيق وعل اللل• وتواري 

العركة.ساحة ايام ال بمد، زمن ال الرجال ب|ؤلأء معرم وتمول الوشوشة. 
الثمنمعرقة حم بمرفون كانوا بالفطرة. ءاربين الضباط، محرة من ءهدا؛|م 

الطريقكح الخوي الغمق ال اللجوء ممرر لر اذا الغد ي سدسه ادني 
ينحن ونما حباتم. وربما وضتاطهم، رجالهم حياة ميكالخا ثما امامحا، 
زادمما اكطنرات آخر عل اطلما الجمة من رسائل وصكا اياقثة خضم 

الاسرايلالجيش عليبا يرتكز الم الأخلاقيات عناصر احد وممثل التوتر. حدة من 
أيتعين؟ الأن سنتخد قرار اي ولكن ومدك،. عمدا الضحايا اسقاط عدم ؤ، 

؟برجاJا التضحية يعم وهذا باهظ، ممن دفع الأخلاقية، هاوْ بامم عكا، 
رأبمم.خمبعا أبدرا قد االو"؛مدون الضباط كان الفجر، قرابة انمينا، عندما 

فمهاككتلئ، عل وانحاففلة اJهليران، تدخل عن العدول منم كل فطلب 
اتقادياليوم، هذا حص فعلتا  ١٢مماما منزل، كل ل العدو طرد عل ١لتاثم 

صراعال الاصغاء وبعد وال1بنانيين. الفلسهلتين لالمدئ؛ين الترض التطاع قدر 
أصائلأزال ولا القرار. هذا عل بدوري وافقت، طوال، ماعات ضمائرهم 

الطاحنةوالمعارك بطولها  iiJا بخصمِآخر جبش لر العا ل أيطالعنا ترى تمي، 
 jنبايةل اتحدناء اذوي كذاك قرار واتحاد — ممائلة مشكلة لمناقشة وجها، أ

؟...المطاف 

الساحل؛طول عل فواتا مميت ( حزيران ) يونيو من الثامن صبيحة 
مسعىل عاليه، اتحاء ل الثرل الشال أخذت م الدامور، وراءها محلمة 
حينالأوسط-، القطاع أنا السوربذن. وجه ل دمشق _ بتروت طريق 'نطع 

القاع،يار ال الواقعة والغمم الخبال انحاء ي محالا، تقدم ^١٧١ راحت 
المانحالنة طٍنية ااغلسورية الوالقران فراتا ض دارت معركة سهد فقد 

جزين.بلدّة عن تدافع اخذن 

(حزيران ) يرمحو س الثاس ماح عقدت الم الوزراء محلس ة جلون، 
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استمرارام راجنتهما محددين، هدفين عينيها نصب الحكومة وضعنا 
تقررلم مثلا، الستة، الأيام حرب في الوضع. لمقتضيات وفقا وكيفتهما 
الذيهو آنذاك، الدفاع وزير فدايان، الجولان. هضبة احتلال قط الحكومة 

التقدمحتى ينا لم باء، رفي فحب. موايا رآه لأنه الأم همذا اصدر 
الجبهةوقادة الجيش ضغط تحت رزح رّإكنه وم الناه إتجاء في 

التكتيك.صعيد على ضرورة التقدم هذا في رأوا 

الجليل،في الملام عمالية لمفيذ ها نفالطريقة اتاع عدم الفور على ررت 
هذاحلال رس المعركة. احة ّقيادة زمام يستلم الميامي العلقم وترك 
وقوعهمحتمل او مهم تحرك بكل الحكومة موافاة على امحر كن القرار 

أوامري،أنا الوزراء. مجلي على بمرض ترار كل فكان المعركة. ساحة ني 
وكمارأيها. وابداء الحكومة مداولات بمي؟ الأ الجيش الى أنقلها أكن فلم 

الحكومةعلى (، حزيران ) يونيو ١ ٦ في الوزراء امام ذكرت ان لي، ّخما 
علىكنت ولنا الحاجة. اقتضتح مجا اذا يوميا َتيز، او مْ تجت*ع اذ 

عينالمربمة، للتقلبان المعركة ماحة م الأحداث سير تعرض بعدتما علم 
الهمةالأحداث على إمحللاعم مكلفا الوزراء، مجلس في دّاتم ارتباط ضابمل 

علىالدفاع بررارة للاتصال حام رنم على الوزراء وحصل وقوعها• فور 
كنتزالايضاحات. المعلومات كافة على للحصول ماعة وعشرين اربع مجدتما 

مدعوينالوزراء كان لذا الحرب، هذه نهم القرار صانعي كافة على أن مقتها 
راغبكل فورا لأسقباب ؛اللازم نمت وقد ساووا متى الجبهة زيارة الإ، 
الأرض.على القائم الوضع على شخصيا الاطلاع في 

محورفتح على الحكومة وافقت ( يونيو ) حزيران ٨ في، الثلاثاء نهار 
وإجبارهمالخلف من السوريين على للهجوم المعال، اتجاه في ثالثا تقدم 
إلحاحا.اكثر الماورة أصبحت المعركة من الطور ٠الا في البقاع. إحلأء على 

بالهجومأمرا نلقى فد الموري المنيران أن مفادها أكيدة معلومان ووردتا 
المورية،الدبابات فوج أمجا الأوسط-. القطاع في نتقدم وص نواتنا على 



دجاْفي يتقدم وهر ثوهد فمد المشاة، من وحدات تساندء الذي 
الوحيدةالضيقة الطريق توز حث جزين، منطقة م الشرم، — الجوب 

مثلى•دياع شروط 

١اني اعلت ذاته الاجتماع خلال  رسالةابلاغ جنب من شخصا طلب ٠
السوريةالقوات حاب انمها اله ونالأمد، حانظ السوري، الريس الى 
الجلثل-حدود س ك؛لومحرا أربمتن بمد على يقع خط حتى لقاع اس 
القواتيجلأء مجهلاJتا عارض ولكنه الرسالة، سْ •ثل ارمال يغض أيد 

»لنكب؟ به يقل لن مطلبا الأمد الرص على نغرض لنر : ثال شمر السورية. 
التحريرمنفلمة مجدث إخراج على يقتصر به الطالة نستطيع مجا فكل وافمين- 

يطالعناانما تحقيقه. ريض الأسد الرثيس يستطع ايضا وهذا الفلسطينية، 
نكوذالأمد، الرص رفض حال وض أمل. الماحية عده من الأقل على 

معقولااثراحا حالما تقدم زاٍّرايل الاميركيض. نظر م مهنة نقطة مجلنا قد 
اهدانها،بلغت ند العلة تكون بالايجاب قول  ١٠فرذا الارهامحن. لإخراج 

السياميةالماحية الى اكطنق من متمكن عدها حلت، قد المكرية شكلة وال
ا'لة.المن 

(،مُتر ) حزيران ٨ م عقد الذي الوزراء مجلس اجتماع ختام في 
فيليبوساطة عم الأمد الرص الى المالية المقاط نقل يغن الحأكومة »ث'فت 

حبيب

صوريا.*ع الحرب نريد لا " —  ١
الماراطلاق بعدم يقضي جئنكم الى امر اصدار منكم نرجو — ب 

أذى•بهم يلحق لم اذا جنودكم على يهجموا لن فجنودنا رجالما. على 
حيّثهالشمال اتجاه في الجنوب مجن الانسحاب جينكجر من اطلبو — ج 

حملتا.اطلاق قل آكرا معكان 
فيكيلومترا وعترض حمسة مافنن المراجع الارهابيين اطلبوا _ _د 
وفي(٠ كيلومترا اربعي.■ مسافة الحدود عن ميقصيهم مما ) الشمال تجاه 
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ويمكنمنتهية، العلية من المكرية المرحلة صنعتم القاط عذ، مدت حال 
السيامية.بالمرحلة الد، 

(،حزيران ) يونتو ٨ اب منهل م حيب الى الرسالة بهذه عهد 
دمشق.م المتحدة الولايات مغارة عبر الأمد الرئيس الى يورا لمها توتم 

بالخيولالمسورين باتناع الكفيلة المثلى الرّالة مواصفات متانشتنا لدى ولكن 
البومنفي معاكس. اتجاه م نتحرك دمشق كانت عكرية، مواجهة عن 
٦— م ١٠صواريخ امحللاق منصات مت البقاع الى الوريون الحل ذاته 

ذلكأثلعت ذلك، الى إصانة نترة. مند الموجودة المصان حنوب لوضعها 
محيطفي المرابطة ثواتا على هجوم لشن مرة لأول الروية القاتلات الوم 

بانمرئةالتمثل وري الالاصتراتيجي الاحنماط أن الاستخبارات وافادتا صيدا. 
استعدادعلى محو دبابة، وحمسن ماتتثن دباباتها عدد البالغ الثالثة الدرعة 

فورا.اللبنانية الحدود لمور 

تتزايدراحت، لبنان م المورثة انمسكرية القوة ان هو ف ريب لا ما 
علىلاطك جدا حرة متا ساعة ني مغن ايقظتا اللملة تللن، م مريعا. 

التاسعصاح م اجتماع لخقد الحكومة امتدعاء منه وطلبت التهلنران، آحر 
نمبا الوزراء بيغن اعلم صباحا، التاسعة ااساءة وني (• يونيو ) حزيران ُن 

صمونيلالمتحدة، الولايات غير بفورا اتصل الليل، م الهاتفي اتصالي بعثد 
الصواريخمها نعللبا رسالة ورين الالى يلغ ان اياه مانلأ لويس، 

نائلا:بيم• واعل صباحا. ة الخامالماعم انصاعا مهلة حلال الجديدة 
حالبا،امراثيل. ستتحرك الطل،، هدا تننفيذ الأمد الرئيس رفض حال ي ف٠ 

حبيبذ>_، التنور هذا عند ٠ الصواريخ. هذه ثان في قرار اتخاذ علما 
ستقع قد التي الداعمة الواجهة لتجئس، عي مني دمشق الى شخهسيا 

حبيبامتفال الأسد الرئيس رفمس الأمر، بادمحاء في والإمراتيلعن. ال—ورمحن 
ريقاباه.يتنازل ان قبل ساعات بضع ينتغلر وجعله (، انداك ذللث، نجهل كنا و) 

،Jutني سورية موافقة إمكان في كان ذللن،، ومع حرجا. الوضع كان 
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غلوالجلل• ملام علية اطلقنا اجلها من التي اها-افنا تحفق أن المرحلة 
~~تعدمن ملكنا الحدود، من كيلومترا اربمن افة مالارهابيون انمي 
غورا.الحادثات لبدء _ الأربع رالته نقاط في بيغن ذلك الى أشار ا حب

الامرانيلبةالحكومة اسمرت الأمد، الرلمى مقابلة ينتظر حبيب راح فبما 
رضحال غي الحكومة، على فاترحن، نمد. الدي، الموغف •ناتشة في 

ورية.الالصواريخ قاذفات على غارة شن على توافق ان الأمد، الرص 
فوحاان أفادنا المخابرات، م نمن طاريء حبر بلخا المنانثة وحلال 
آتيةثقيلة، مدفعية قوات وان لمان الى محلريقه في محو الصواريخ من جديدا 

الوريونقام لقد ;ا للوزراء فقلت البقاع. نحو جنوبا تتجه حمص، من 
٠ّاكا. نحرلث■ ان دون س مقاعدنا، على عنا، ون جالونحن بالبادرة، 

اىاستّرن الناقة لكرن الصواريخ، بشان ترار اتخاذ على امحررن 
بعصبية.ساعته الى ينظر الجو للاح العام القالي مساعد فراح نهاية- لا  ١٠

التقنيالمعيد على العملية تشحب محيى أحر رجل اي من اكئر يعلم كان 
لماالدهشة عليه وبدت مواعيدها. جدول في متناهية دقة مرن تتطلبه وما 

خطورته،تتفاتم الرضع أخذ حنن غي مناقشتهم، في ماضين المياستين رأى 
المورضiمن اجابة بعد نلق لم انا الى هوفي امحق الموّال رص أشار 

•ونال اكمّ• صواريخهم ءا-د زيادة على وءزُّء-م الانسحاب رفضهم تتضمن 
انار الانتباه فلمت، بورغ، الدكتور الداخلية، وزير أما ٠ نهجم• أن أرمح، 

اليوممند علينا لدا والكنكية، الامتراتيجية الرقعة حاليا ءينوا قد وريين ال
ءالرصر في التفكير بعد ; قائلا ، وأضافالأخضر. الضوء العملية اعطاء 

الأوامرإصدار ص الى ولكن ورين، الفرار انتظار مكاننا في يزال لا 
ب،واطللية العاويد انا ٠ : وقال الرأتم، هذا قائد ليفي دايفيد أما فحب. 

اعضاءغالبية ان النقاش، تلخيص بعد بيغن، أعلن ٠ ونت- اقرب في تنفيذها 
التيالأربع النقاط أن لوص المغتر مبطلع ولكنه القرار. يونيون الحكومة 

رغمعلى قائلات وختم حمل. ا مهصالحة متبقي رسالتئا في وردت 
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٠ّوريا- مع الحرب نريد لا نحن ٠ السورية، الصواريخ على الوشتلث الهجوم 
بالاجاع.القرار اشد وم 

ثاذناتانتثار اعترنا اذا الأ إجابة، دون من دمشق الى رمائلنا بقت 
الىاصدرت حينئذ عاليها. ردا الجديدة العسكرية والحشردات الصواريخ 

را( يرم ) حزيران ٩ م ربما إلا عثرة الثامحة م الأركان مئة ريس 
اُثرلاتُن منميين نلهرا، الهجوم مدا السورية، الصواريخ بتدمر يفضي 
ونرابةللصواريخ. المضادة الشيات مادة في إليها حلصنا التي ، ١٩٧٣حرب 
كانتصورية مخ طائرة ثلاين وامحقاط بهل١رية عشرة نسع تدمر تم الماء 
لملفقط عيني محليمة جميعها نعادت طائراتنا اما عجومجنّا. يعد اقلعن 

الصباح.مد يتتفلر كان الذي حبيب، فيليب مقابلة الأصد الرئيس 

الماضية،تجربتنا يرهنت فقد الباخ موصكو تلق صام صواريخ تدُم أثار 
الوفيانيةالصواريخ فعالته عن فيتنام، في الأميركيين تجربة تحاكي التي 
موصفنحو على اظهرّت القاصية الضربة ءدْ لكن العالية. التقنية ذات 

فتدخلهم. أنفوفيات العليها ارتكز التي الدفاع أنفلمة لدى الخطا قابلتة 
انبعد وذلك اكار، اطلاق، وقف لإعلان المتحدة الولأ1ت لدى الكرُلن 

الذيالمحوري الجيش هشاصة ولمي الأحداث، اتخذته الذي المنحى هرة 
امحراثيلعلى بشدة الأبيض البيت صعنط جديد.لذا هجوم رحمة تحت أصبح 

سشخصتة رصالة تلقينا فجرا الثانية وفي (. يونيو ) حزيران ٩ ليل في 
المادصةالماعة في مفعوله يسري النار لإطلاق، وقفا فيها يطلب ريض الريس 

قواتناكان فقد : حمليرة مشكلة برزت عنا (؟ يونيو ) حزيران ٩ في 
راحوالأبل الانسحاب رفضوا هؤلاء ان الأ ورين، المباغته وشلث، على 

الشرم١إقهل١ع قرى على قصفها بمواصلة الفلسطينية التحرير نفلمة ليسمحون 
الريسواجابة ريغن رصال،ن نمل ان المصادفة شاءت ر الأعلى الجليل من 

التقريريسعه لا انه رصالته ني الاصد الرلهى ويقول عينه. ^، ٠۶١١في الأمد 
الفلعلينية،.التحرير مقلمة عن نيابة 
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مكنهالى صاحا ااوزر١ء مجاش امحتدعى ريغن4 اله رميغن اصتالم عندما 
كناالي التللأ الساعات عن تكلما وعالك صاعات. أربع أمضيتا حث 

الارصحط حض القاع م راطن J١الورين لإنماء الها اجة حم 
الحريرعطة رجال وإلزام حامحنر طبمة عن اكمك رفضوا انهم بما ك-لوعترا، 

الأنوالارهايون السوريون ينر ر : كلمتي في وفلت التراجع• الغلمهلنية 
انلتا سق لتي اJار... احللاق وقف طلب في الحوا لل*ا حرج، برتن، 
تكنيها،على الم؛^;١ الحروب من حرب كل في الوضع هدا مثل نهد.ا 

أزمةفي أمسهم العرب وجئ فكلما حديد. من علتا بمرض الرم عو وها 
المعركة،صاحة م باهرة انتصارات حققنا لقد النار. لاطلاق وقفا يطلون 
يحاجالغاية واهال-ه فيه. شرعنا ما انجاز علينا لدا، باهفنا. نمها دفعتا ولكننا 

الأن.تطبيقه نستعليع فلا ازر إطلاق رفق أما : إضافية صاعات بضع الى 
الأن__ الفوري ورين الحاب انهو شرطا تضن اذا اويده  ٧١*بدنيا، 
؛٠. المعارلتباستثنافؤج علينا يتعذر حين النار، اطلاق وتف بعد وليس 

الماعةفي الحكومة احتععت، آ يونثو ) حزيران ١ • من الصباح ذللث، 
لمنق— بيروت طريق على وجودنا أمية تشرحن ثانية. مرة اكامعة، 

هذهبقهلعنا فنحن المار. اطلاق وتف مفعول فيه بسري الذي الوقح في 
وفيالقبلة. المفاوضات سيل في جدا قويا موقعا نا لأنفنوس الْلريمح، 
وهوالبقاع، في الموري الجناح على مناورتنا أنجزنا نكون ذللث، غضون 

الانتخاباتحلال بيروت في ألحوبلن حكومة إقامة من المسورين ميعنع وضع 
يطاق.لا لبنان في العسكري وجودهم محيجعل كما الخريف، في اللبنانية 

بالقواتالاتصال الهلريق، هذه قهلعنا حلال من منحقق، ذللث،، الى اضافة 
ءقطا في تواروا الذين الارهامحتن آلاف منحاصر الطريفة وبهذه المسيحية. 

بيروت.لحول بعدم دقيقة تعليمات تلمن، قواتنا لكن ٠ ■' مذكرا وقلت، بيروت. 
تركهابل محروت، في ننيحل ان لل لثس ان وين ط يلت لقد 
٠ذللي. في رغبا ما اذا البنانية، الحكومة او الجيش عهدة في 



بملقما م اصئتاجاتهم الى الوزراء خلص تلا الذي الاجتماع خلال 
المحادثات.وبداية المار امحللاق وثق ثل اتخاذمحا المعترض المدابجر خر يا 

الغاوصاتيجعل موقف اتخاذ هو الهم I كورفو حامحم المقل، وزم وتال 
موداعي،امحق اما ٠ المحدد. الوثن ثي مريعا اجراءها ويخولما صالحنا قي 

للمغاوصةموقف اقفل ان شك لا ٠ ; الأتي أعلن نفد الرأي، في اثدء الذي 
الحكومةاجتماع غادرت عندمجا I( دمجثق, — بيروت كلريق احتلال في هو 

والدفاع.الخارجية للشزون الرلماتية اللجة ار ■>يرا لأقدم كالعادة ذمت 
المكريللوضع موجز عرض الى امتمعت فد اللجنة كانت وصولي وقل 
دخوليلدى ّاغيّ يهوثع الجنرال الجنس، في المحارات م نرلمس ندمه 

وحنوداتبيروت مجعفلمها ثي تناولت المي الأمثلة عشران علي انهالت القاعق 
وحن.رومرحنs اللبنانية. العاصمة خي الغلْليتية الحرير لمنفلمة الد.غعية 

الامراتيليالجيش يكن لم اللجنة، أعضاء اّداها المي المانح رغم على انه 
أهدافكاحل الديه الوزراء مجلس يحدد ولم يرون، الى الدخول ينوي 

اليهلرةمسالة حيال فعل كما تمام بعزم، موقفي رامحن امحق فاكد العملية. 
السابقالأركان هيئة رثيس غور، مرتا ان عتر دمشق. — يرون طرش على 

منقلةالى يرون قيادة ترك اعتر العمل، حزب الى المنتمي الحالي والماب 
السابقةمكانتها بامتعادة لها ّيمح فهذا فادحا، خْلا علينية الفلالحرير 

لية.العتنتهي أن ما 

الأّراتيليةالقوات اهتحمح، آ يونيو ) حزيران ١ ٠ فيه الواغ ذاته اليوم في 
علىالسورية القران تقهقرن النلهر وبعل البقاع، في السورية الخهلرءل 

القطاعقائد اصدر اليوم عمر مجن محتاخرة ماعة وفي البقاع. رادي امتداد 
يةاموفي عمتاتهم. بتنفيذ كلها الجبهات على  Ojlyكافة الى امجرا الشمالي 

اذالواضح من كان المار. اطلاق وقف لمنانثة ييض اكقين، اليوم ذللت 
كيلومترا،الأربعين خعل بعد ما الى متراجعون اليوم نهاية في الموريين 
(ممحو ) حزدان ١ ١ في الوزراء مجلس على غدا، نعرض ان على فاحمعنا 





ناسالأ-راثلي، انمش على النار اطلق اذا I ; صريحة 
الاصريلن،الجود على المار السوريون أطلق واذا سحقهم. صوف الأسرالملي 

اجتمعانه الحكومة الى الوزراء رض ونقل مماثلا. مصيرا يلقون موف 
وشاكعلى باننا ليعلمه حبيب فيليب مع المباح من الأولى لساعات ام 

الرصالةسْ الأصد الريس الى فورا حبب وصقل زر. اطلاق ونف إعلان 
بانوتذره حو _ أرض الصواريخ س مزيد إدخال مجن ابما تحيره الم 

المتفلرمن وكان هاحنا. ما اذا المسؤولية كامل يتحمل صوف حيته 
ظهرا.الأسد الريس رد يملنا ان 

ونفنرار على الحكومة وانقت ( يأ.ذو ) حزيران ١ ١ اجتماع نهاية في 
المالمهمة الاصرايلي الجير حقق ٠ ; الفرار ض ني وورد المار. اطلاق 
اطلاقالاسرايلية القوات صنوفف الساعة هذه من وبدءا بها..ُ القيام كلف 

،الجبهات. تلك لميران تنرضت اذا الأ انمهات، كافة على المار 

أيالمقبل، الأحد الوزراء مجلس محدأ ان الوزراء مر ذلل؛،، الى اصافة 
وهكذاالمفاوصات، في الاصرايلية المواقف عداد يا ساعة، وعشرين ار.ع بمد 

الاعتداءات.من الأخير القمل تنظر المرح حنبة كانت 
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الهاوط،لسنطرد 

•ينمنانماء م الاصرايلي الجيش نجح النار اطلاق وقف تاريخ حتى 
نجاحاهذا ثكل وثراها. اللأي شمال ضح عن الفلمسهلنية التحرير ة منقل

اذغم معناه. تجاوزت تاثيرات يولد ان شانه من ذاته، حد م بارزا 
دمشق— بجروت طريق نطع من تتمكن لم بذلتها، التي الجهود رغم نواتنا، 

المالمدة اكدابجر بفعل أزلا شالا، القدم عجلة فونمح الأسزابج؛ة. 
لي١٠١بتن مءت المدض الضحايا من مزيد وقوع دون ليحول الجيش اتخذها 
المالوعرة الجبلية الأرض بفعل وءانيا كان، بالالكط الماحلي السهل 
وبعضنادحة احلناء لكذ الاومعل. القطاع فير اجتيازها الدبابات علؤر صعب 

نمىالمناب. هذا قير بعيد حد الير ماهما الأركان هيثة عملر في الضعف 
١اإهلريزا طول  بعضاالتمحيكية ١لأحهل١ء فى ؤ الارّعل القهلاع وفير حلية  ١١

حيتالشرقي، اضناع فير مشاكل وظهرت محلية. أشراك في فواتنا من 
تحسمان يمكن كان ماعات بضع الهجوم شءن امحراتيلية وحدات احرت 

الفادحة.ورينر الاغلامحل منر نستفيد كيف ذللث بع،- نعرف، ولم الوضع، 
الخ8لرءلومط الى مهوا دبابات كتيبة يحلن، قفل- الشرقي القطاع فير اما 

هذاك حرجن، ف ١^١١ نهاية وفير يعقوب. السلطان قرية في السورية، 
العدو.أيدي، ين رجال وحمم الدبابات منر علّد وقع أن بعد المازثم، 

الذيحنودنا منؤ ثلاثة عودة الؤر لاحقا، حرن التير المفاوضات فضن، أ) 
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ومئةألف عن الإفراج المقابل م فتم الحرب، هذه خلال الأم م وسوا 
والاثرارمحاكمتهم بعد الاسراثيلية الجون م اعمملوا ارعايا وحمض 

ةمقلصفوف م ٠ الخدمة رميعاود منهم كسرا جزءا ان على بذبهم 
(صوان. حمس بعد طض فلتحرير 

القواتجناح تهديد س تمكنة الم الدائرية الحركة الجيش ينجز لم 
(المهل لهذا الجنوبي القطاع من ازاحتهم بعد ) القاع شمال في المررئة 

^١^١تنجح لم لذا الشاملة. الخهلة مراحل مختلف نظام يحترم لم لأنه إلا 
:أحرى نتتجة المغل هذا على وترنب دمثق• — محروث 'لريق بلوغ في 

كانتالتي نواتنا مابقض المال، تجاء في الارهايين من كير هرب نقد 
•وصواحيها يرون الى ارهابي الافا سعة لجا لذلك وبحا كسر. يطء تتقدم 

جوبكيلومزا عشر ثلاثة انة حمعلى الجنوبية، موانعهم ثاحهنs حلدة، وفي 
أونفتحين لميدينا ي»ن تقع ان الوالم؛ هذه وكادت المتقدمة. هواتنا المدية، 
لوفقاحتراما يلهرا، إ يومحو ) حزيران ١ ١ في محرانها، الامرائيلية القوات 
واحد.طرف من اعلن الذي المار اطلاق 

علىصمت حبم ۶ البقا سهل م الاسرائيلي الجيش نيران سكتت عندما 
مواقعوعرفت كلتا. كنطغىء تدريجيا الميران نوة صعقت ; المورية الخهلرط 

ماصرعان نميرة -نة هااوغربها، بيروت حنوب هلينية الفالالحرير منظمة 

صاعات،طول الهدوء نواتنا ولزمت صاروحية. وطلقات كثيفة رنمات محعتها 
ملبنتةالفلالمحرير منغلمة مدانع كانت وفيما الرد• طريقة ءث حلالها اءلما ت

دفنمراسم في نثارك ناوول، كريات شرة م ض ُع كست تهدر 
الارهاضيد على البارحة قتل اإل-ى ادم، كرتي الأركان هيئة رمحس مساعد 

حتى، ١٠٠٠٥^نحلل رحنا المؤلم الواجب هذا أداء بعد الماحلية. الطريق في 
أوتياU بكل الرآ : بحدانيره الوزراء مجلس فرار تطبيق الى الأمر بنا آل 
ضامرا ايتان رفول أصدر الظهر بعد من المالمة الماعة ففي قوة. ُأث 
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استامتعنين ،-L مضي وبعد طٍن، فلتحرير متظة موآسي على مكثف هجوم 
تقدمهاٍالغربي القطاع وحدات 

احدالتي الأولى ارة كانت حوتين؛ الى الطاثرة أشي الللة تلك ني 
الرسن•ع فتحدثت المسيحية المنهكة م الية، العهدء بداية مند نفي، فيها 

فيتواتهم، اّتعدادات لي شرحوا الدس نحاطه من وض الجميل بشم 
عنبنم للرض اكشف ولم قواتنا. وضع جهتي س لهم وصفت حض 

وريض،الومحن محننا مختعا الهدوء ابقاء سومحا لنا نوايا لا الوانع، في — نواياي، 
غيرالنار. اطلاث، ونف حرفهم بعد الارمابض الى نامية ضربة وتسديد 

كناالحين ذللث حتى فعله. بنير الرص ينومح، مجا معرفة في رغت انم 
فلاسراتيلفعال. دور امح، يلعوا ان تريدهم لا باننا وحلفاءهم الكتاب أبلغنا ند 

قواتها نوحل. قد أوضاع في نا أنفزح نريد ولا بها، الخاصة اهدافها 
مسيحييالى فامية انتقايءان وجهن، ه نفالونن، في ولكن بنير. الرئيس 

مابام،المار حزب 'ائب، تال رفقي تحركهم. عدم عليهم احدت لينان 
نهايةهم (• ٠ ؟ ماكنا 'يحركرن متى السماء، بحق ٠  '•نيعتوف فكتور 

ماعلى يكتفون فكانوا هم، أما اعداءهم. تحارب امراثيل كاننؤ الهلاف 
ورمصلحتهم. اجإ ِ■ وتنقى نتعب حتى والأنتفiار الحياد بالتزام يبدو 

هدْفي حتى عمل، باي للقيام همة اتم، ضباطه ولا بنير الرئيس يبد 
وخداضعةبيروت في محاصرة طينية الفالالتحرير منفلمة كان حين الفترة، 

حربفي فعالين يكونوا لن الحلفاء هولا، ان فهمت، وهكذا قوانا. لضغوط 
علمية.الفلالتحرير منفلمة ضد الخدتم، طويلة 

فاتجهالتقدء، قواتوا واصالت، باح انم وحتى ا يومحو ) حزيران ١ ١ ليل مند 
يفعر حلية آخر طابور احتل حين م عاليه، الى نرقا شمالا الخوابير احد 

التحريرمحنفلمّة حضعت ان وبعد (٠ البلدة هذه شمال الدولي يرون مطار 
بيروتطريق بقطع تهدد كان التي قواتنا وجهتها ٌتراترة لضربات الفلسعلينة 
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اعلمناللمانة، العاصمة من الفليلنين لانسحاب الوحيد البل دمشق —
ستقلبانها ( يونثو ) حزيران  ١٢يي ^١^، ٧١الوزراء رص المعلمة *ذْ 

ام.اطلاق وثق 

لأتممدالطانرات احدي ص عالي الشمال الى ذب التالي، اليوم ني 
الطاثرةههلت بيروت. شرق — جنوب في المتقدمة قواتنا وضع ميدانيا 

القيادةمركز رنيس ناباك حيث يارون، ءا*وس الجنرال نرثة قيادة مفر في 
واربعينحص انة معالي الجبهة، في موجود يارون القالي بان اعلمني الذي 
رئيءصحبة في عنه أ|حثا وذهن جند ناتلة فاصتقالست بالسيارة. دقيقة 

ريه.فيهم بمن القيادة، مركز قادة وبعض ماغي يهونع الجيش مخابرات 

ودباباتالجند ناقلات قافلات بين الضيقة، الجبال دروب صعدنا أن بعد 
نحملفكتا بارون. عءن لنمال والفينة الفينة ين نتوقف رحنا المظليين، لواء 

مزتا الجوار. في تجده أن لأبد » ت عنها الإجابة على مرة كل في 
سامحان،دأ محاعة مضت قفي — طويلة فترة منذ دقيقة والأربعون الخمس 

محاولاتبعمّبتة نش الممنحات ين عالقين الدرب، على نزال لا ونحن 
الشوقجبال صخور ا ملامالمركبات، ماثر على يتقدم راح الذمحا السائق 

تابعةمفحمة دبابات حهنام وهنالئ. هنا ويطالعك حطرة. ة ملامالضخة 
معارلئ.شهدت آليات تهئالعك كمّا وريءن، للوإما فلعلين تحرير لمنظمة إما 

الثارةفي وندور نلف' بقينا بقليل. مرورنا قز الأماكن ْدْ في دارت 
الخطوطبالغا الفللأم حلول رمع ساعات. الأرح قرابة المنوال هذا على 

ضابطالعلريق على أمامنا ظهر ة وفجا يارون. على نعثر أن دون ُن الأمامية 
انهاشّت با.قات فيه سّن تفر ان بعد كلاثتيكوف. يحمل لبناني يحي حم

العاصمةزيارتي خلال بمّوت في الميجية الو.الج يقود كان الذي، الضابهل 
السبحيوالضّابمل ثارة المن فترجاك (؟ يناير ) الثاني كانون في اللبناية 
المكانهذا قي رويتي لدتح( دهنته نافت رقان المتعجبة بنفلراته يرمقني 
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وحدناالنزول• س لمعه بذراعه أناعي أحد أمسكه — الجند ناقلة من 
فيبدا الدي بارون وعناك اللدية. نالة بمدا، ومط جديد من أنمنا 
المحاتةالشرطة وريس المدبمة مخار أنا المغاجى،. لظهوري الدهشة منتهى 

يدعوانناحرجا مجا ومرعان بارون اعترت الم تللث تحاكي لهنتهما فكانت 
المهوة.من فنجان تناول الى 

أحدهمأرمل حى بعدا م بوجودي الجميل بشير الرص علم ان ما 
اللمناتةالعاصمة لي حبات جديدة ومجرة يرون في الكائن يته الى لقلتي 
زيارتيحلال تملكني التي الدهشة حدة حلالها حفن، تصدق، لا تجربة 
والحاناتالaل١ءم كان (. يناير ) الثاني كانون شهر في لبيروت، الأولى 
أضواءتحن، الأرصفة على مريعة بخطى يسيرون والناس بالرواد، مكتظة 
مريعةصبر عرنلة أحدتت التي الساران أبواق نعبق تعالى ص في اليون، 

للرئيسفملت، حرمحبح. مونر أي هدا كل في يطالخلئ، ولا الطرقات. في 
أجلضن للقتال يتحرنون رجالا مارى ١نني ١عتقي ن، كنأتعلم، ٠ بشير 

التجني،.،مكاتب، في يجل مجن فلا ٠ إ حولي؛، مجن أنفلر ولكن ؟ بلائهم 
وحدته.الى للانضمام مجرعا بدا رجل من وما الرمل، اكاس يملأ س ولا 

الصخرية،الشرف جبال من مباشرة ات وانلث، لامنما للقلق، مثيرا هدا كان 
الحرب.حألام فيها يمثر التي 

تنفيدشيل قلم• أثارت أ"؛مّى مواصيع نفكتري على اصتحوذت ولكن 
الاصراثيلية،الصحف، احدى تصاور عنوان انتباهي اصترعى النار، اطلاق وقف، 
فقلن،*ء. الا.فاوزير باُر ٠ يشتبه ٠ الحكومة اعضاء مجن عددا ان مجفاده 

السياميونبدأ ند ها ولكن بح، فريعما دافع الأصوات متخمد ؛ في نم 
اتفاق.اي تحميق قبل نجتازها وثاقة طويلة طريق امجامنا لايزال بالتدمر• 

الهاية.حتى للوصول التكاتم ار المحاجة أص في نحن شيء، كل وفل 
•الموضوع بهذا يعلق مجا في بالخير انمنوان هن>ا يبثر لم لن*ا، 

فيوحدتها وتتلاقى الحكومة تضعغج أن مجن تخوف بالي يشغل كان 
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اجتماعخي المسالة هد0 الى تطرننج انم حتى المهنة، الناعات هذه 
الحكومتعلى انه ممالن، (. يونتو ) حزيران ١ ١ م عقد الذي الوزراء مجلس 

التيمساعينا نتالج صيانة أردنا ما إذا زحم بكل اكمك الوزراء رص أر 
المااعاحد هذا يشكل ٠ ت مهلمئنة بيغن إجابة فجاءت المنال* فرية أصبحت 
الامتقلألمن عاما وثلاثض اربمة حلال ضل ليس اليها صمنا التي الكبرى 

مقتنعوانا موقفي عو ذاك ;ه. فخورين فلنكن شمنا. تاريخ مدى على ا واث
•*تافه حبر صوى فليمِا الباقي أما ها. باك الحكومة موقف أنه 

حتىكلماته، رغم على بيض ذهن الى نفذ I التافه الخبر ٠ هازا ان غير 
المتحدةالولايات لزيارة تعد يهو فيما للوزراء، ترك ايام ثلاثة مجضي بعد انه 

صيمالا الحكومجة، صد لمهس ١ محلوها وسوصان رى ت٠ لتحذير ١ هذا 
فلهرولكن الماضي. غي الكراهية هازه مثل عرفنا أن لنا سبق شارون. صد 

الاشاعاتحملة تعطيل للحكومة يمكن ولا بالعد. تمثل آحر عامل اليوم 
مواصاةمن نتمكن *فمهل عندئذ وموحد، صلي، مجوقن، باعتماد الأ هده 

الجداريثريبح الأ يجب، المعركة. ساحة في سقطوا الذين الجنود ذوى 
'.٠' تميع أي 

م-ذللث تم المسيحية. والقران وحدانا بين اتصال اول بعبدا شهدت 
جالمتم الضيق الخعل طول، على التقدمة ر الامرائيلية القوات تضعلن أن دون 

الى( بيروت شرق في ررمحن الّيطرة تحت الواقعة الجلية المنطقة في 
فصاعدا.الأن من مقطوعة مدينة بيروت أصبحت الالتحام هذا وبفضل القتال. 

التيالوحدات سائر عن ممصلة أضحت، فيها الموجودة السورية والقران 
ذللث،الى اضافة البقاع. وشمال، لمنق — بيروت طريؤ، 'ر تسيطر كانت 

العاصمةفي المختبئة طينية الفلالتحرير منظمة وحدات اّتعلاءة في يعد لم 
اصبحت،فالمدينة امدادات على الحصول أو يزان بتعز القيام تامل ان اللبنانية 

نظريا.الأقل على محاصرة، حاليا 

.١٩٨٢( يوم ر حزيران  ١٠م ١يزرا، *جلس اجتماع 
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دمشق— يرون طريق نطع الذي الرواق عرض يتعدى لا الوانع، في 
الخمعئةيحتة المسالقوات الى الاسراثيلية القوات ضم أعام المجال وفتح 
وكانتعمليا. عنه ء الدفا يتعذر حنعيف مركز سوى فر ب لا إذا فهر متر، 

مالجند نائة أوقفا انا حتى الطاق ضيقة الطريق هده على سيطرتنا 
اعتبرواالذين الأمتركيتءت حفيظة أثار ما الرتاّم، القصر من بالقرب بعيدا 
انبعد الفلسيية، التحرير منظمة وراحت تعجرف. علامة هدا 

وسرعانالامدادات. ارمال كبير برخم تثظم يهددها، الذي الخطر ادركت 
وليبياصوريا س تدموا متطوعون الممن، نرق في السورية المراخ أم ما 

للانضماميرون الى الدخول على عازمون ولكنهم امان، من وحتى والعراق، 
اللهانة.العاصمة س الغربي الشطر في العلمية التحرير منظمة موانع الى 

القاتمالحاجز وتعزيز الطريق على محوقعنا توسع من بد لا كان لذا، 
مااما المدينة. ني الفلطنية التحرير مقلمة ونوات المطوعين هؤلاء تين 
الرابطةوحداتهم الوهن تملك البد، في ورين. الوجود فكان بالغا قلقا أثار 
بالأرضنكين منكانوا أتهم عتر بالهزيمة. مني كجيش تماما حولنا، ُءن 

مجددا.يتممون لتجعلهم تكفي نصيرة امحتراحة فكانت الجوار. على المْللة 
الجبال.من ارهابيون بها قام واعتداءامحت تملل عمليامحت المرحلة تللث وشهدمت 

وصعنا.حط٠رة مء* تزيد سوف مررية مبادرة ادُى ان انداك فايقنت، 

حبفيليب بدأ النار اطلاق وقف نعيد خطيرة• محياب مشكاة وبرزت 
المسالةًلرح يونيو( ) حزيران ١٥وفي القوات. اشتباك لفلذ بالضغهل 

فيالمخابرات ريس عبدو، جوني الكولونل خ في عقل لقاء خلال 
لاقامته،محكانا عبدو العقيد منها اتخذ التي اليرزة، كانت اللناني. الجيش 

ُقنمشاهدة منه تطع تبعبدا، نرق في الوانعة الفخمة الفيلات مءن حا 
مجاثرة.الأسفل في الهضة على المتصب الرناصي والقصر الدفاع وزارة 
بحراسةوقامت للأستنارة. الشموع فاصانا المزل، في الكهرياني التتار انقطع 
لازمتالتي اللبتانب١ن والميلشيان اللتاني الجيش من وحدان المسكن جرار 
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وخمن•ئتض بعد على تقع الورمحن موالمع ان لي وأوصحوا مْلنا. صمتا 
المكان.على تام مكون وختم الكهربائي المار ثطع و1دااك المنزل. من •ترا 

انمدة،التطورات حول حدتة متاتئة أول بدأنا حتى حممح وصل ان ما 
انماكفلق مسالة وردت الامركي المعوث ْلرحها التي المواصع ص ومجن 

عنلمفمل كٍالومترات ة حعمسافة تراجعها بضرورة مجئشع فهو القوات. 
منال؛نمّاجع همذا ان يرى وم فلقة، التحرير ة منقلوفوات المورين 

مونذلانم، الى اصافة اكار. اطلاق ونخح تثبيت فرصة يريد أن شانه 
الوسكةالمفاوضان حلال فلسطينية التحرير ،تفلمة الى بقدمه ما على يحمل 

كان• الحقيقي الاشتباك فلثه معنى معرفة حير عرفت ولكني الحصول. 
للسورضيمح القابل وفي دمشق، — يرون طريق عن انماثنا الى يهدف 

الاشتباكفلث ميودي حر، ١ وبتعبير هواتهما. محين بتتا عليتية الفلالنثحرير و٠نذلة 
كانالذي الجاح تبدي،- والى بمهارة انجزناه الذي الحمار ر؛ع الى همذا، 

الفلعلينيةالتحرير ومنفلمة ورية الالقوان رحيل وهو ألا أيدينا، مجتناول في 
فواتنا.جلاء ينعه لبنان، عن 

اشتباكفلث قبول ستطيع لا اننا حبيب اجابة في أتلكا لم ربالعلبع، 
حقيقياحعلرا نواجه اننا الليلة نلك في أدركن، انني غير الموجودة القوات 

لكني،يثا، يكون ان الأميركي لأطلب يذكن حد اي الى أجهل كنت 
—يرون طريق، ٌءن نم ٠^^، قبضتتا نحكم لم فاذا . ءد|اْ ارى كنتح 

ميهلرتا،تحن حاليا الواقعة الأمتار من مثان بضع عرضه يفوق دمجنق 
طينيونوالفلوريون اليرو٢ فيما التراجع على مججبرير■ نا أنفنجد قد 

والامدادانالقوات من جديدا دفقا تشهد التي بيروت في مواقعهم يعززرن 
نهائيا.فيها للامتقرار 

علىمواقعه لتحسجت ومعه في ما ليبذل الجيش الى أمرا أصدرت ا لأن 
باشتباكاتاكتب، دون مجن شرقا يتقدم حتى جاهدا ولثعمل الطريل،، هدْ 

فيففهل والتقا1م المار اطلاق وقغ، احترام علمنا ٠ ؛ قاتلا فحددن مسلحة 
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٠،الاتفاق هذا خرق دون من علها الأمشلأء يمكنا ١^، الموا الأماكن اتجاء 
اكوجهات.هذه اطار م متنر موثع أشل ناص أنوي كنت لكنني 
لمالتدريجي الزحف تكتيك ال لنا اتضح ٢ يونيو ) حزيران ١ ٨ م 

•نرقهايرون حنوب م قط يطبق لم النار اطلاق فوقف كافيا. يعد 
حديدةتوات حاليا يرسلون والسوريون بمدا، جوار في ولا الهضاب في ولا 

أنحاءكافة من قدموا ارهاييون يؤازرها موانعنا، على المار امحللاق في ستمر 
تصحوأن من تخوف اعتراني الاصراتيلية الفوات مرابطة وسس، العالم. 
تحصيآبفي تسرع وأن اصابتها التي الصدمة من الفلسيية التحرير منظمة 
السوريرلصيكون المعارك استئناف حال وفي طويلة■ لمعركة استعدادا نمها 

والسيطرةدمشق _ يرون طريق م على الهجوم يخولهم ■ونع في 
بالاصتعداد، يونيو ) حزيران ١ ٨ في الجنس الى امرا اصدرت لذا عليه. 

يصادقان امميعي ومن عاليه. اتجاه في الطريق، طول على شرقا، للهجوم 
لابدكال الغاية ولهذه تميذها، نل لية العهذه مثل على الوزراء مجلس 

(•يوم ) حزيران ٢ ٤ م التحدة الولايات من الوزراء رنص عودة انتظار من 

مونمابالتفصيل الوزراء مجدب امام نرى ( يونيو ر حزيران ٢ ٤ وفي 
تعلقما في نظري وجهات وعرضت دمشق، — بيروت طريق على 

الجدبص طلبت ذلك بعد الوضع. يمليها التي التكتيكية بالضروريات 
تناولتمحناقشة ويعل النفان. هن.ا في وجودنا يرممخ هجوم من على الموافقة 

علىبالاجاع ووافق قدمته الذي التحاليل الجلرِر لمل باكله، الرضع 
بها.الموصى لية الع

يفلما مرور بعد المعركة انتهت وعندما ه. نفاليوم في الهجوم بدأ 
طريقمن كيلومحرا عترس فرابة على الامراتيلية القوات ميطرت ليوم اص 

فواتناالتحام على المترنة المامنة الايجامة فامتحالت دمشق. — بيروت 
القواتوتمركزت الرد. تقبل لا الأرض على حقيقة المسيحتة بالقوات 

بيروتفي المورية القوات فامالة الامتراتيجي، البلاد ومطل في الامراتيلية 
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أيبوصول أمل كل ومححطة العاصمة، خارج المرابطة نفل؛راتها ماثر عن 
مخولناالحالي مونما اما الملْلمية. التحرير مننلمة بها تحلم خارجية نجدة 

كنفن،مفاوصات — اسرء؛ن مذ القاتمة المغاوضات خلال با،رداذا اكنلث 
•والاسرايلية الأمركتة النظر وجهات محن للقلق ثر بابن عن 

التقيتعندما آ يونيو ر حزيران ١ ٥ ؛ي ؤنهرت ال الخلافات لهذه مق 
اتتالأنهللاق نقطة أن مع عدو، جوني الكولونيل مجكن في بحبيب 

ترحيابأولا علينا الشمالية حدودنا على الدائم أمننا لضمان : كبير بوضوح 
الامراتيليين.وبالطبع ررين، والالارهابية كالمنظمات الأجنبية القوات كافة 

لانسحابيمكن لا ٠ : حبب نال التقطة عده على التاكيد لدى ولكن 
تأجابني ٠ ؟ متوازيا معنى ما ا ; الته نا متوازيا يكون ان الأجنبية القوات 

مصالحاي •من ٠ ; نائلا ناصرون ٠ لبنان في أس مصالح للمورين ٠ — 
أنللبنان ّبق هل ؟ ّوريا هاجموا ان للبنانيين مبق عل ؟ نتكلم أس 
أرضمصدرها كان ارهابية اعمالأ عانت ان لوريا مبق هل ؟ صوريا هدد 
محوقضان غير مسبقا. معروفة الأمثلة هد0 كافة على الإجابة كانت ٠ ؟ لبنان 

الأميركتون،ّيلكها التي فالطريق : نومِ نذير حال اي على كان الأُيركتيءث 
طريقتا.تكون لن ماهتها، عن التطر بمرق 

لترصينيكانت فما الفلطنينة التحرير بمنظمة يتعانق ما في حبيب نوايا انا 
ا،ّيامية ا منظمة وجعلها رجالها ص الملاح نزع اقترح فقد الأ"؛مِى• *ي 

القطةهذْ مناثشة امّتانفنا أسبوع، مضي وبعد طردها. عن عوضا رذالثأ 
ماليوهناك كالعادة. الثموع ضوء على عبدوا جوني الكولومحل منزل في 

نالتهمأم [ ارمحام ] آلاف العشرة أهم الرحل؛ عليه يتمن ص ا ت جيب 
يستحيلفنحن يرحلوا. ان جميعا الارهابيين على ١ ت أجبته ٠ ؟ فحب 

الملاح،نزع الة حمحول جيب ونال ٠• ملح ارهاض، وجود نبول ءل؛؛ا 
انيغير ٠ الموضوع. هذا في رأيك أشاطرك • : لها حل ايجاد يامل التي 
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بمنعتنق لا المسالة لأن القطة. هذه عن لكازل اسعداد على اكن لمر 
يرحلواان عليهم ٠ : نقلت الفلعلمة. الحرير •نفلمة برحيل وانما الملاح 

رحيلهم.عدم تمل اسطاعتا م يعل. لم فنحن مقتهم. الى سمار والأ 
٠•بمأّت الى الدخول دون س ضمتهم وسعنا وض 

يمشونالمٍعة عن وكثير الماس مءن كثير الخريطة. اعرف أنا ٠ ؛ حييب 
«-[ محروث م ل 

،تطلبه؛؛'. ما على الحصول المستحيل من انه اظن ٠ ; شارون 

مرنكل عليه وافق نمورا ء تخبى الأنوال هل.ه أن فهت ما وسرعان 
ونيكدراير كورم الخارجية الثوون وزارة في العاملض س وعتره حبيب 

المصورهاوا يرتكز امراثيل. في التحاوه الولايات مفير لويس، وسام فاليوتيز 
ونهدت— الأحرى الأوسط المرق مشاكل لحل كوسلة لمان ا،تخانام على 
(با-للث علم وصلنا يكون أن دون من ) ريغن مشروع وصع الممِة تللث 

طي.نين.والفالالأردنيين مع « الغرية الضمة I لخثكالة شاملة بمرية القاصي 
طاولةالى الفلمهلميين لحمل لبنان يستخدم سوف المطاف، نهاية وفي 

الجيشبه' مي المي الهزيمة يمد حبيب، رأى ذلالئ.>، الى إصافة المغاوصات. 
الأميركيالعكر مرن الأمد الرئيس زب أن يستطع قر انه ورى، ال

حبيب،أمام المقلب ابان وصع ووثر لمنق. موقف عن دافع حال في 
فرصةالماحة، على الموجودين، الفرقاء كافة ين الوسيهل دور لعب اليتم، 

إليها.ههياع كان متتوعة ١هدا١ف تحقيق 

تك,■لم المي العقيه مناوراتهم يواصلون والأميركتون الأسابيع مرت 
الىالخاصة بنظرتها تمسكح، ئيغن حكومة لأن __ للوقت، مضيعة موى 

اسمرارفي أتْلنق كن الأمبركتتءى مع عقدته لقاء كل وفي الموضوع. 
سيربمنذ الحرب، تمزقها دولة امام لبنان في نحن ت عينها المسالة الى 

.١٩٨٢يونو( رحزيران  ٢٣لفا، 
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حلهاالى ;وصلنا ما إذا بممث النشد محتهى م مشاكل يعاني يلد وأمام 
لمشكلةدانم حل عن خصوصا أتحدث كنت، بارزأ. انتصارا حققنا فل. نكون 
تكوناقلمي مثلث في لبنان إدخال وعن الشالة، طودن١ على الأمن 

الساميالمحية الولايات غلك »ي يدور مثلث — صلب ومصر اصرايل 
عتاحةالامكانية هذه بدت اكره تلك »ي عموما. الم العالم نلك وفي 

تحقيقها؛بقابلتة النوم، محذا حتى ازال لا كا نماما، مقتنعا آنذاك كنت، سلتا. 
اتجاهااتخذوا قد كانوا وزملأءه حبيب ملب ان غم الد. متناول في فهي 

كنا.مغايرا 

معالصراع ف بلغ الذي الوقح، ففي العمل. حزب غرار على ... 
بضحكومة ار الجأحزاب وماثر العمل حزب خاصم ذروته الأمتركض 

نلفلهرن الي فالتلميحان (. يون؛و حزيران) من الاخم الأسبوع خلال 
ازدهاراعرفت لمان حرب وجه في سياسته معارضة بقيام مجنذرة أسبوعين 

اّراللتاريخ له يشهد لم — ومرحي الطاف، وامع عي مظل في الأن 
مشاكلحول القانمة الممليدية الوحائه على القضاء الى يرمي — نظم اي 

الوحشفهذا سياسية. صراعات عبر المشاكل هد.ه وتحريف القومية، الأمن 
علىحاليا انتمي، الرا؛ي، النووي المفاعل تدمير صيحة رامه رفع اإد.ي 

قامته.امتداد 

وريينالباقصاء القاصي التزامها بتجاوز الحكومة العمال حزب اتهم 
الحدودس كيلومترا الأربعين خط وراء ا مالى والارهابيين 

فهابتصن الحكومة ان العمل رب، ويؤكد أبعد. مسافة الى لا الاصراثيلية، 
يونيو،ر َيران  ٢٧في خفر. بلا بوعدها نكنثح ق النحو هن.ا على 

ماعاندام ١لاJي الحكومة احتماع خلال الاتهامات، هل.ه على بيغن رد 
الخطاءن نماما. فاله  ١٠فهدا كلامه. في يرجع لم انه واعلن طويلة، 

مجنعضوين وخصوصا الحكومة، ان زعم ١لذلأي المعارضة اتهام في ر يتممإِ
ولاالحكومة لا الأخر... يمتفنل ان انمامن الشعج،. يتغلأن اعضائها، 
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مذكراالجارية، للأحداث موجز بمرض تام بمد ما ض شارون. ولا بجس 
الجمعةنهار من اJار اطلاق عن توثق قد الأم|رايلي الدتاع جيش ان 

فلواعداء. كل على الرد ررت الحكومة لكن (. يوبجو ) حزيران ١ ١ 
الجّهات،كافة على الأن الهدوء لخيم النار اطلاق عن آنن-اك العدو توقف 

الأمرابجليالمش زحف ولما المامي، جانه س حاليا الصراع وكاوئا 
السورين.«ع ُأح اشتباك وقوع سجيا كان مجا يرون، على 

متطالبامرامحل كانت الأحداث س الطور هدا في ؛ كلامجه بجغن وتابع 
ونحنالنار اطلاق في اسمرا تعلمون، كما العا.و، لكن سيامي. باماف، 

لإجمارالفريمن احل يتقدم ان س لابد كان بمد، مجا في عليه. الرد في، 
الأحر،المعسكر لتراجع ه نفيهص ان الأ يمكن ولا التراجع، على الأحر 

ءعكر0.لا 

صوايه.تفقده الشعب، باستغلال الدنيثة الاتهامات هده كاث المبب لهذا 
وبمتبرجنودنا. ودم العدو دم ارافة بغية الشعب حداع علينا ط.ثن يا وكانهم 

محغوطنبا ورده عندما انمابه الخي الثمور عن للافماح داعي لا أل يغن 
فحب،حفرة شتيمة الاتهامات هذْ تكن لم لا، المعارك. في جنودنا 

ذلك،ومجع ودبمقراطية- شرعية حكومة كل تكابده عذاب مصدر واثما 
استعدادعلى كنا ; جلساتا بروتوكول في ولوث بالوضوح الوقاثع اتسمت 

والسلامالأس لإحلال اليانة المسيرة في والشروع المعارك كافة لوفق 
فعلوه.ما وهذا الغنتال، بمواصالة علنا جاهروا الارهابجض لتج، الجليل، في 
۶ند لم ب■ في الحكومة. لهررات مطابقا فكان بمدلذ حدث ما اما 
المابقة،الحروب في حمل ما غرار على المصادفات، رهن حءلوْ ايا 

جميعا.نعلم كما 

اتخاذهابجب، التي الخهلوه مطولا الوزراء مجلس ناقش عينها الجلسة في 
مشكلتناتكمن ت آنذاك فتلت، يرون. ص الفالعلسة التحرير محنفلمة لاحراج 
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بالياتالرم وعلينا — لتقديراتتا وسا عليهم، الضغط من نعلتا سمكن 
السلة.هذه حم 

ابمانورفول ثاعير اسحق الخارحتة الثزون ووزير بغن مع اقترحت 
بالضواحي.المحيتلة الأراضي وباحتلأل المهلار الى ؛الد.حول تقفي خذ 

*حبتهم ١ لة، ل الفي لشخصي ١ رأم بداء ١ اء ر لرز ١ مني طلب لنا ولكن 
التحريرمنفلمة صد نار قوة مجن أوتينا ما كل استخدام عالما رأيي، ي ق٠ 

انأعرف س سكليا سشمسحقهم والمدقعية الهليران الى قبلجوتتا الفالهلينية. 
هيتللش محروطا. قبول على وّنرغعهم .— الناس يحنيه لا التعبير هذ.ا 

وانبنيهاالمقترحة الخهلة اقبل *اني نقار دار انه بما ولكن نظري• جهة ث. 
ا(ابهالالتزام علينا قرارا نتخذ قعندما كال؛تهاّ.لأ 

٠اقتراح. هو وانما قرارا ليس هذا ا : قاثلأ بورغ الدكتور قاوضح 

حايمورد ; متهم نذكر الوزراء، من كثير بشدة الخطة ءذْ عارض 
شاشاتعاملي ان يعالخول كانوا عامر• وزبولون برمال وامحق زيو،ري 

الجييِإتصل الماساه مجال٠١ صورا يوم كل يبئون أجمع ال*الم في التلمزه 
الوزراء،سائر غرار على يدركون، وكانوا المدينة. حاصر وقد الامرائيلي 

قياشتراكا وراء الكامة الفعالية الأسباب أبدا ئظهر لن الأفلام تلك اذ 
مصدرهكان ارهابا حلالها عانينا التي الطويلة الوات وهي ألا الحرب، 

اسرص،شال تدمر ار الرامية الفلطينية التحرم منفلمة وماعي لبنان، 
الوصطاءيه مجي الذي المرير والفشل المتعامحلمة، وصواريخها مدفعيتها وقوة 

العالمفي اّمّايل سمعة على الوزراء *ولاء قلم، ءن-ا، أجل من الأُ؛رك؛وذ• 
تلحقوأن المعة هذه الى الجديدة حبشنا مبادرات ء ني أن مجن وتخوفوا 

الأسبابلهذه حديدة. حساتر الاسراثيلي الدفاع بجيش انملية هن.ْ مثل 
العملعلى كليا الاعتماد الحكومة ص وطلبوا العملية هذه الوزراء عارض 

المياسي.

يويدفرارا العلماف نهاية في الحكومة تبنت وثاق، مجْلول نقاش ويعد 
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مالفلطث التحرير مطة وجود منكلة تسوية دون من للمعارك حد 
يشاركهالضغط، هدا خمرصا مارس الذي هو العمل حزب فان بيروت، 

انملحزب وراح (- ٠ الأن السلام ٠ ) أو أحشهاف نالوم فريق ذلك في 
رتثساعترف فقد حطرعله, المؤنق أن يعتبر كان ما بقدر بزحم يصل 

نصراالحرب هد0 كانت الماس، فاتنا كم ^١٠١ ٠ نه با شخصيا الحزب 
توقيعسيتم أيام غضون وم الرتيّية، اهدافها معظم تبلغ كادت فهي كبيرا. 
بمثلفهذا تجاهلها. يمكن لا وقائع وهده ولبنان، اّراتيل بين ملام اتفاقية 
الممدإرسال في ومينجحون ا. ا بينه٠ ممتعفد الم الثانية الملام اتفاقية 

؛عود) ا( طيتية الفالالحرير منظمة  ١١وشرذمة جهنم الى وارهابنه عرفات 
رضكان (. ءفء'<التنديد المزلف اراد ما وهدا اللأكود، ار الضمير 
اصرتالتي الحرب هذْ وكان النائب، بالضمير الما يثير العمل حزب 
اّرانيل،لا وحده الليكرد تخص مسالة الارهاب فم وكم حدودنا عن للدود 
سلا الثخمنة الليكود مملحة س هي لبنان مع الملام اتفاقتة وكان 

اصراثيل.مصيؤة 

حيرنةهي كم يفهمهم من الى حاجة في واصدفاوه عرفات كن لم 
فالوائقديمومتهم. اجل من اسرائيل في الداخلية المائة الخلافات ناك 
الفلسشنية،التحرير منظمة اقصاء يعد بيروت، م نواتنا عليها عثرت الم 

الملسطينيةالتحرير عنظمة رئيم صرح فقد الموضوع. هدا عن التعبير تتقءن 
تغذيةهو المهم  I١١ و\ل)ةرا جلسته بروم'كول على عثرنا اجتماع خلال 

فمظاهرةمواردنا. كامحة تعبثة علما الغاية، لهذه اصراتيل. امتداد على المظاهران 
مناخرى وثيقة وتقول تتكرر• لم اذا جدوى دون ُن ستكون ابيب تل 

الانسحابيودون فهولأي شارون• ممانحاة برليف حائم طلب الوثاثق 
الحكومةعلى الأمور هذه تضغعل ٠، اذ انشاء و| شارون• ومحاكمة 

صحيغةم ، انما حزب من ناتا آداك كان الذي مارد مّي الكلمات هذء ذكر 
.١٩٨٧( امطس ر آب  ٢١تاريخ هارتز2سمآ33ط، 
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المظاهراتهذْ على عنق الوحيد أملما » ; ثالتة وثيقة ومول ،• الاسرانتة 
أب- ل تم 

نيعليها الخور تنر التي الفلطبنة التحرير ة منقلملمات »ي ووردن 
بجريزونجموذ ابجاذ أبا ين دارت الم المحادثات عن محاصر يرون 

بعنف.بجغن حكومة الممل حزب نائيا هاجم حث المصرين، والديلومامتين 
المياسةالمراعان تتتبع بان الململينية التحرير نفلمة لالتقارير هذه وسمحت 

الحكومةتمزق التي الانئنانات هذه من الثجاعة تمي وتامرابجل ني 
الأمرائيلية.

الامحرائيليةالحكومة على الممارس الضغهل نحني لعرفات تتح حلال دن 
الاعممادعلى تحمل التي الأسباب كانة أمامه توثرن والخارج، الداخل مءن 

طبيهالفلالتحرير لمفلمة لكن نابجره• فاعلية زادت الوقت مر كلما ته،  ١١
عرفاتوكان ممكن. ونت اطول تصمد حتى الفضلى الثخصتة اسبابها ايضا 

كقوةللثقاء الأخيرة فرصته ورنما رابحة ورقة افصل هو لبنان ان يعرف 
لبنانخسارته في انه عرفان ويعتقد امراثيل. مهاجمة على نادرة عخرية 

المقلمةهده روماء وأدرك مستقلة. كحركة طينتة الفلالتحرير منظمة ستنتهي 
تريدلا مِ عاى وهي لمان، ني نهائيا البقاء مءت نخ رن اسراتيل ان 

معستصبح، لبنان في تبقى ان المتفلمه هده استطاعت حال وفي ذللش. 
١قوتها بناء اعادة على نادرة الوقت،  بقة. ١١

فحب« الدولة داخل دولة ٠ لمان في طينتة الفلالتحرير منفلمة تكن ولم 
كثيرةحكومية هيئات وأنثات الكلمة، معنى بكل دولة نكلت فهم 

الاجتماعيةالمساعدة ونظام مالي ونظام واصلاحيات وثرطة محاكم ِن 
مركزيةحكومة غياب في هدا يل الاحتياط، وميليئيا والجيش والادارة 

مهاثرأت رند أدسا، س ونت «_ناتق من لاحغا الوارد؛ ونلك الأثرال ُذ• أخذت ]١( 
.١٩٨٢( ستمر ) أيلول  ٢٢م الكن م ضلفات 
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هذهسيطرت لنان، جنوب ائت التي الفوضى وبفضل يرون. ني نعلية 
الأعمالادارة ونولت الضرائب، بجباية وقامت المنطقة عذْ على المعلمة 

ُناطقض العل مادين كافة واحضعت الطرقات. على عبور رموم وقرصت 
والترهب.والتهويل التجارية العلاقات عم المكان تعيالة ملمرانتها، يطرتها 

كانللارهاب عالما مركزا لمان في الملينة التحرير مقلمة ت أنثا فمد 
واميركالأفريقيا التابعة الارهابية الحركات ويحمي ويدرب ويعد ياوي 

ز*رةعن فضلا المغرى، آسيا حتى الهنا..ية الجزيرة شبه من الومملى، 
الأحمروالجيخس السري الايرلتدي المءيثس م الحمر والألوية ماينهوف بادر 

الفلهلمةالتحرير مقلمة دولة كانت الجليل سلام عملية بدأن ع.دما 
ومدفعيةدبابات س يتالف حبيِه الى الارهانة وحداتها اتحويل نعمل 

ملاحيءاتهم ومحباللاحثيم• مجيل في الخازل تحن، وبتت ارتباصل. وثبكات 
هدهشهدت الحرب نوات وحلال القطاعات. مختلغ، بين تربط وانفافا 

حميمة.مدنا الأرض تحن تولم، أن كائن حتى مجلحوظا، تطورا الشبكات 
التحريرمقلمة حفرت فقر الجبال قمم وعلى الصخرية انمواطى، قي أما 

تجهيزات.تودعات ومجهائلة اسلحة ترسانات واعدت تحمبات ملينية الفل

المهلومزروعات الدروب، قيها تدر التي الصخرية لمان حبال ووثرت 
تدريهنتر ح~اب استطاعة قفي دفاعية. حرب لقيام الأمثل المركز الكثيفة، 

غضونوفي اجتياح. محاولة أدنى غاليا ندلمآ يجعلنا أن وجه أكمل على 
شمالفي الحياة دورة نل المدى البعيدة دفعية والالصواريخ تتعليع ذإالئ،، 

تحقيقَت أدنى أو قوس قاب على علمة الفلالتحرير مقلمة كان اسراتيل. 
أمامهامن ستوارى أهداف الوضع؛ الجليل سلام عملية غيرن عندما أهدافها 

وقدبالصبر، محلتة تتفلر فراحت لبنان. من الخروج على احبرت مجا إذا 
لصالحها.يعمل الوقح، ان أدركت، 

١هلينية الفلالتحرير مقلمة حليف، الوقحح ان الجمّح عرفس، اسرائيل في 
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الىالامرامحلي الدفاع جنس دخول بضرورة اعتقد يجعلتي لم ذلك لكن 
الموالحائر المشاكل كاثة الامحار عين في الأحد بمد الرث، محروت 
جويةهجومات شن على خصوصا أصر العلية. هن.ْ جراء من نتكتدها ّ

يرونضواحي م ومواسها الملمْلمة التحرير منفلمة قيادة راكز وقصف 
يرحلوالن النلهلمتة التحرير منغلخة رواء ان اعلم كنت الثتيلة. دسية بال

سترما ممارسة مجن لابت كان لذا ايادتهم. بخهلر بمد يقتتعوا لم طالما 
لكنفرار. اتخاذ على الملمعلنتة التحرير منقلة قادة لإجار صغوطات من 

فنيثا،نثا يتممه نقوم حمار، فرض وآثرت اقتراحي تمل لم الحكومة 
مظاعرالر وبوالمياه الكهربائي التيار بقطع الدروس المكري التقدم مقرنة 

ءفو بر الناس لأيهام الاندار صفارات واطلاق الماثير كتوزبمر الغية الحرب 
جوية.غاران 

فيوالخارجي، الداخلي الضغط خعلر تفاقم يوليو( ) تموز منتصف في 
غرتلم ناقشات الرغم وعلى بيروت. قيالة رابملض نزال لا كنا حض 

ةحلم بيغن واعذن نتانحء عن أسابح، ُنن بدأن التي مب، مفاوضات 
الىامتنادا ٠ : يلي محا ( يوليو ) تموز ١ ٨ في عقدت التي الوزراء مجلس 

الخارجيةالشؤون لوزارة العام الدير صديقينا مع دارت التي المانثات 
الجنرالمحادثان الاعتبار بمين الأخذ وبمد الجيش، في المخابران ورئيس 

جيب،فيليب مع بيروت في قامت التي [، القوس الأس مستشار ] تامثر 
الأرهابيبمتصيهلرد حبيب فيليب إن ]...[ الوزراء لمجلس القول استملح 

٠.ذاتها والتائح عينها بالفاعلية I البقاع، من الصواريخ أقصى كما تماما 
الصواريخزحزحة في يفلح أن دون من أشهر عشرة طوال جيب اوض ف) 

٠.عسكرية عملية في التفكير علينا إن.ا، ٠ قائلا بيغن وتابع (. كانها مص 

عنديليءذ ٠ ; لأقول إذنا أخذت نهايته الى بحديثه بيغن اقضي وءنا-محا 
يمغاوصاتيتعلق ما في الوزراء مجلي رنيس .يرات تمااالى يضاف ما 

سنتظرص وكل فحب. ُخرج محجري جهتي، ص اعتبرها، التي الأمتركض 



أنعلما الرياح. أدراج اقظارْ سدب الجمهة هذء على تقدم اي احراز 
سهلرةتحت الواسة الضاحية احياء أزلا تعزل عملية امحرح ك؛ نتزك. 

المدينة.مانر عن والفاكهاني، وشاتيلأ كمرا علمتة، الفالالتحرير ،نفلمة 
ومنطقةالخل مدان احتلال من قوات' صتمكن المضل عاوا يحقق وعدما 

١٠الدينة هذ.ه مرق الواتمة بيروت، حرج 

ماغييهوشع العسكرية المخابرات رنيس رأى تلا الذنج، النقاش حلال 
الخطرالجد محمل على بعد ياحدوا لم الغالطهتة التحرير •يفلمة قادة أن 

يرونعن قمتهم ارخاء في نة أبدوا ولا المدية يهدد الذي العكري 
الفلسطنةالثورة انهيار نظرهم، قي بمي، الغرية يرون عن فالتخلي الغرية. 

الجهود•ص ستة عثرة اني ثكنمتهم التي 

وذلكيرون، في شوارع حرب إقامة فكرة الوزراء من كشر رض 
ال.احلية،وزير وصرح القاتم. الوضع لإنهاء والحنوية الجلية الضرورة رغم على 

حياةتعريجب على الجوى الهجوم أفشل ٠ ; قائلا بورغ، يوصف الدكتور 
بعيد٧ الطروح... الانراح أقل لا الأقرام... ئى المر امخاطر جودنا 

الما،قطع الى اللجوء عبر أقنعهم أن أقمل لكني انية، اإلأإنالواقف مم• 
٠.شوارع حرب اصرام من بدلا والفينة الفينة ين والوفود ثااكهرباء 

المائة،اتها » : ونال أوضح اطار قي الوضع عرض الورراء رص ان غير 
الأن.الحال هي كما بيروت ابواب على بقينا ما اذا ممببة يا سحل 
ِثمردناالى شي أسار لكنني ؟ الديض على يحقد س منا عل ]■••آ 

مءتضئيل عدد إسقاط من بدلا ك النعم عدم موانرة على القاتم التفكير 
التحريرمنظة نصيب من النصر صيكون بيروت ندحا لم فإذا المدنيين. 

الفلمطينئةالتحرير منفلمة ان التاكيد من عرفات ميتمكن عدها طلمة. الفل
ز...[تسليح. حير ومسلحة جيدا ركزا وتحتل أحوالها أص في مي 
انفالخب قومية. أزمة از يا يؤول قد منعطف، على نحن المائة، ايها 



تحديدولد جدوى، دون من وشهورا، أمحايع الجيش، تعئة بعو يتحمل 
يحقلا ٠ العدو. نمق صعة يسقطون نابنا روية ولا العسكرية الخدمة 

تكونحتى اكنا ك تحن ان دون من ،كونية، حرب م الانغماس كا 
٠.لأيحتا الخلية 

انالقصوى مصلحتنا فمن كبير. باصرار الشخصي مرفقي عن اعرثت 
لبنانم طينية الفلالتحرير لمفلمة تابعة نحتة بية ارصاء اعادة دون نحول 

البنيةه محن. كانت اذا ما لمعرفة المهنروح فالزال اسؤراتيل. اس بتهديد تقوم 
سهدعاالتي نجدات المرعن لهو لا أم جديد من بناؤها يتم ،التحتية 

صوتة، الجلنهاية وفي عليها• والقضاء قدما المضي علينا ولذا بيروت. 
كلمتذلك موازاة وفي الغترحة. الخطة اعتماد الحكومة وقررت المجتمعون 

اقترحوزرا، ثمانية ص فريقا لكن الخطة. تنغيذ تاريخ بتحديد وزارية لجنة 
بديلة.اقتراحات المقبلة اعة والخثرين الأربع حلال الجيش يعرض ان 

واصلواالوزراء ُ>ت عددا ان الواضح س كان الحاسمة الأيام هاوه في 
راضيةفالحكومجة هواها. على ير نالأمور ترلئ■ الى جاهدين وسوا علهم 

لمالحرب هن-ْ إك•ن طببمة• بصورة جارية الأحداث مادامت كله الرضا 
وتعاكوالاعلأن، الأعلام واتل تهجمات احتدت فقل؟ شعبيا. ترحيبا تلق 

بعديوما يتعثر الوضع راح اختمار، ني الشوارع. في التذلاهرتن اصوات 
تهدذتكات فهي الحكومة. الى بعد وجهت قد تكن لم النار أن الأ يوم. 

الاتهامات،هذه لردع ، التكاتف,س باولأ ولكن وأنا• بيذت مناحيم مما رجلين 
الحياد.والتزام بلماقة التمالص الى الوزراء بعض __ 

ستواجهالحكومة ال بوضوح فهمت ( يوليو ) تموز شهر أواخر في 
اوصاعاعرة غير شهدت الماضي خفي عليها■ المتوجب لتحقيق جمة صعوبات 

برهنحيرت ، ١٩٠٦في علينا والروس الأميركيون صغط حين ت مماثلة 
حرببت التي الترنب فترة خلال تم على عجزها عن الحكومة 

اصراتلإن يقول ان البعض امتطاع نمها الحرب هذه يعد المنة. الأيام 



لمالتبصر لكن المناب. الوتت م هاحت عندعا ثاقبا تبصرا احلهرت 
اكطدعن عاجزة آنذاك كانت فالحكرمت القمة. تلك في له دخل له يكن 

•ادراك ختر ادركتها حقيقة وص انجازه، يفترض ما بانجاز الكفيل بالعزم 
واليوم،الغفران. حرب من الأولى الأيام خلال عينه الفتور لت ند وكن 

مرتعاالحكومة هذه اصمحت محراحالها، أمحعب، الحرب J،_، حين ان، ملم 
فا،وهكذا واكمميم، الثقة ققدان وعاث الضعف فاصابها ; مماظة لذلاهرة 

اأعّب،ء.ومحناة تحت وحدنا نرزح وانا، ب؛غان 

أقضيكنت محا غالبا الحكومة، داخل يجري ما في أفكر كن عندما 
أيمكك.■)ا : رة ذات صالته الذي نامير، أوئيد مجراغقي الى قلم يمكنونات 

اومثلا، العرافتون، هاجمنا حال في الأمحر بنا ميوول محا الى نمور اذ 
؟صنا، الى فواتهم إدخال على المصريون تجرأ أو الأردتون، او السوريون، 

المثاكإاجهة *V ■م■ عاجزة محادامت الحكومة هذه حينثد محتتصرز كيف 
؟آنذاك صيفعلون محادا بالمتعصية. ليت رانما بالمهلة لمن، التي الحالية 
ا(؟ البلد هذا في صيحدمح، وماذا 

وزيرمنصب م- اصتفالته قدم الذي هيغ الكندر في أيضا أفكر كنت 
التيالسياصة نما س يمكن لم لأنه وجيزة، فترة منذ الخارجية، المزون 

.الجليا صلأم لعملية قاطعا رفضا أبدى فهثغ الأزمة. لتحل حكومة انتهجتها 
آ،محايو ) ايار في ا واصنهل' في به اجتمعت عندما مطولا عنه أعرب رفضا 
الحرببدأت عندما ولكن عينه الموضوع يتناول كتابا بيغن الى وجه كما 
هيغاِت فقد حكومتنا. ِت أفضل وربما ومخارجها، مداخلها جيدا فهم 
عِلما; ( يونيو ) حزيران منتصفب في الأميركية العاصمة زار الذي بيذت الى 

ييغنسمع حنن ) بمكن. محا بامرع محنها الانتهاء علينا محا عملية نهللق 
للدخولبالاصتعداد تقضي وتعليمات واشنطن من رصالة الز وجه هثغ قاله محا 

عمليتنامن ا'لأكر الجزء ترك بضرورة مثلي اعتقد ض ان مع بيروت، الى 
٢الدفا جيش يكتفي ان على اللبناسة، القوات ايدي س اللبنانية العاصمة في 
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الىنقلتها الرمالة، هده امتلاعي لدى نحب. المؤازر بدور الامراثيلي 
حضرةم اكد ند هغ وكان (. يوم ) حزيران ٢ > م الوزراء مجلس 

إنهاءعلى غائر وضع بخلق كفيل الاسراتيلي الضغط وحده أن رئيسه 
العارك>ا<.

إنهاءبضرورة قال حين حدصه يخنه ولم السائد الجو طيعة هخ أدرك 
اللوموحه قعندما وعتواصلة. محكمة ضغوطات ممارصة عر مربما، الأزمة 

حزبنظمها الم والمطاهرات رالاعلأن الأعلام ووصائل الأميركتون اليئا 
منفلمةلْلرد ميل إيجاد صرورة وبرزت مراحلها أنى الحرب بلغت العمل، 

الحمحومة،ي يخيم كان اليتم، الاجتماع بدأ كما بيروت، في الفلسعلينية التحرير 
يتلانكه•

منبمد لم لحظة يتفكك، الوطم الاتحاد بدأ عينيها اللحظة ، UJUفي 
يذكرنيالأمر ان نفي في ونلت تماما. المهمة اتخاذ الأ امامنا ييا 
امنانهابين علق وند الشائكة الأملاك يقطع وهو العدو نار ة فريوقع بس 

والحكوماتريس. أو نائي كل حقيقة قيها نظهر التي اللحظة انها الحادة. 
وفيمختلف، صميد على عينها، ة الخاصاللحظات مواحهة الى مجدعوة 
اللحفلةوفي ذاته. النوع من هي المتحدة القراران لكن مغاير، عمل ميدان 
تلازمان إما اك تقول التي غريزتك هي — الحرجة اللحظة تلك — عينها 

الخفيفة،قي عليك، بموجب ولكن تتقهقر. ان واما ارضا مرا ممكاناك 
الخكومةهده أعضاء غالمة اما ّربما. الوضع انهاء تخولك الي التدابير اتخاذ 

الوولية.هده بمثل والهوضي القرار اتخاذ عن عاّجرين فكانوا 

عنقحول الخناق ويضيق متقطع، نحو على يتحرك الوزراء مجلس كان 
داحلتةصراعات شهد ولكنه الخرسة، بيروت م طينتة، الفلالتحرير منظمة 
راحتالفترة تلك في الخكومحة. وحدة عليها نامت التي اإدءائم نسفت 

.٣٤٠ص مغ، لألك—ندر —  Caveat— كتاب ٍَِ )١( 
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منائح• الى تودي أن دون س الحل م تماطل الديلوماسة المساعي 
طالتالم عشرة الاحدى نقاطها الييعلية التحرير مطمة أعالت حنن 

والقواتوحداتها ين لتفصل يرون الى الجنتان متعدية ثوة بدخول 
التحريرمقلمة باصم الماطقون ويقول الأماكن. احلأء نل وذلل؛، الامراثيلية، 
الاصرايليالحس يتراجع ان شرط يرون، عن ترحل سوف انها الغلطتنة 

المتعددةالقنة تلك نها ترابمل عازلة منطغة تشكل كيلومترات بضعة انة م
الجنستان.

سوىب أر لم ولكم الأمركض، نظر م معقولا شروع الهذا بدا 
بمواقعهاتتمنك حتى المليئة التحرير منفلمة بها تقوم اسة محاولة 

قرارابعد حد نا لم المقلمة هده قيادة ان نعلم نحن اليانّة. العاصمة ني 
الىتعلم تكن لم النفلمة هذه قوات ان ذلك الى أصف، يرون؛ بمغادرة 

العاصمةعن الرحيل المطاف نهاية ني عرفان المد در حال في ندهب، أم 
أبوابهابيتح المربية اليلدان ليقنعوا بكد يعملون فراحوا الأميركيون أما اللنانية. 

هدهعلمه انقلون اكي المعنى كان طينتة. المالالتحرير منفلمة رحال أمام 
انهمئاكله من وكل عرفات المد اثنع : الوضوح منتهى م الساعي 

مكانهم.للازمة متعددة وائل ميجدون الجنسيات المتعددة القوة هده بفضل 
الجنودوجود بفضل عليهم، الضغط س شمكن لن اسرانيل ان يعرفون ركأنوا 

لإحراجهمأبدا ينثخدموا لن الدين الايطاليين او الفرنين او الأءيركييأث 
آبمن الأول في الحكومة عقدتها التي ة الجلوحلال بيروت• من 

تمحال وفي الغادرة. ينوون لا طينيين الفلان بيغن اعلن (، غسطس أ) 
ا'لآوءادهولا، يرحل لن ٠ فواتنا، ين لتفصل الجنستان متعددة قوة ارسال 

ء.أبدابيروت عن 

نهيتهاالتي النفاثان كساتر (، أغطى ) اب من الأول ة جلاحتدت 
استخدامهاالمفترض القوة درحة بحماسة نناقش فكثا الفترة. تللئ، في الوزراة 

ديلومامحل وانتظار بالصر التحلي علينا أينعتن ترى ؛ انفسنا انل ون
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ماسطيننة التحرير منفلمة لوضع والإسراع حقيقي ضغط مم-ارسة أم 
مناثشاتنا.بحث مدار الجوي الهجوم على القائم الخيار ثكل ؟ حرج موصع 

ونمفد،عنيفا؛ نمقا الفلسهلينية التحرير منظمة موام نمعفنا ان لنا سبق فقد 
الوزراءبعض لكن الاتجاه. هذا في المضي بضرورة غترنا، وكثتر وبض انا 

الضغطوطاء وراحت الهليران، اسخدام وجه م شديدة معارصة ابدوا 
اعتمدفمد . محاكثر أكثر تثقل الموصوع هذا على الأميركيون مارمه الذي 

رأيي،ئاطرني الذي بيغن، اما المجدد. القصف يعارض فرارا العمل حزب 
الىماسا الخال دون نحول حى الطيران الى اللجوء ضرورة على محاكي 

جتذبعلى بيروت، اقتحام غير ميلا نجد لم حال. في ولكن، بيروت- 
المرحلةهدم بلغنا متى انه ييغن وتال بالمهمة• يقوم ان الاسراتيلي الدفاع 
بيروت.ندخل ل• اننا احد يقولئ لا ؛ وأضاف الاتجاه. هدا في قرارا سنتخد 

إيهامفي ميمم' ما بقدر جسيمة اضرارا بنا ميلحق التوكيد هدا فمثل 
فيبمواقعها التمساك وسعها في يزال لا بانه الفلسملينية التحرير مجنفلمة 

منفلمةاعتقدت الواع، في حدا. ثمين فهو الينا بالنمة الوفت.ح أما بيروت، 
باقالمنظمه هده رووسساء وعلم يتفكلث. بدأ جيمسا ان الفلسمملينية التحرير 

تناهتكما العربته. بيروت يحول على استقالته تقديم آثر الجيش في عميدا 
معنوياتهم.من يزيد كله هدا فراح المعارصة. تصاريح مسامعهم الى 

متمالا المعنئين، القرناء أمام نوايانا عن الكشف محغن اقترح حاليا، 
واعل-حبيب. وساطة يسهل ما المار اطلاق ونف في رأوا الأمتركض، 

مهللقايكون ان يجب ولكن المار اطلاق ونف علينا أنه الوزراء رئيس 
حديدة،مرة يخرق الأ شرط به نقبل أننا للأٌيركتين سنقول  ٠١١ ومتبادلأ 

الأوغادملأء يرحل حتى المار لإطلاق جديد وتف الى بمار لن وإلا 
اصاباذا امامجنا المتاحة المدابير كاثة سنتخد آخر، وبمثر ء• يروت بص 

:الأتي على الوزراء مجلس اتفق المهلاف، نهاية وفي صرر. اي جنودنا 
الاصرائبليالدفاع جيزب سيرد المار، اطلاق وتف الارهابجون خرق حال ي فو 

٠٠لجرا يبحرا برا 
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التحرير،نفلمة حرك حى التصريح محذا على محلويل زمن بمص لم 
مجلسلقرار ونقا قاسا، الاصرايلي الرد فجا، المار. اطلاق وثق الفلطضة 

التيالأيام وم ( أمعلس ) آب من الأول ني الصادر الامرانثلي الوزراء 
تخذلم وعدما شمالأرا؛. وتقدمت الطار الامراتلمة ١^١^، احك -لت، 

شنالاسراتيلي الجيش رر الأماكن، بمغادرة فرار عيتة الفالالمحرير منفلّت 
والطرازالموفث خلاله ستخدم (، أغسطس ر آب ٤ قي الهناق وامع محوم 
هلنية.الفلالمحرير ة منقلسطرة تحت الوانمة الأحياء كرب 

عاصفةأثارت لكنها الاريايين. نفوس في بالغا أثرا الهجومات هده تركت 
أخذيما• المحا رّالة م رض الرمحم، وجهه ناميا وانتقادا الحكومة داخل 
غرا ومدفعي حوتم، قصفح امتخدام امراثيل على الأبيض الميتا ربى 

باخراجثالمجازفة العدنيين، صفوف ين الضحايا اصقاط والني، ٠ متكافيء 
رمحالمهفي الأميركي الرئيس وكتب ء. المستقيم خهلها عن ٠ حبيبج مجماوصات 

٠.خهلر في بلدط ين اشائمة ال٠لأئت ٠ : الأتي 

الميالامراثيلية بالسياسة التحية الولايات رثبء ذكر ونل بيض احاب 
يحترموه،فلم الارهايوذ اما المار. لإطلاق، ومتبادل شامل برفق  ٠٧طا

مطلعوم المااسكريب. ين محايدة ارصا ينكل يرون مطار كان المرحلة تللن حتى ( ١ ر 
نيرانتدارك بغية الطار، م الاصراتيلية الليلية الاصتطلاع دوريات احدى رابطت آمحب 

فيالمطار هنطغة خي عمرما يتثلرن راحوا الذين الفلسطينتة، التحرير منفلمة أعضاء 
الىالخالي اليوم ماح في تقريرا ندت يجري، بما علم وصلني وعندما النهار. وصح 
الإمكانورم ماله حء ء الوصر هدا على اجاب ند يغءت وكان الوزراء. مجل 

أعلماسي دايميد يا للث أؤكد I : هذه الاصتطلاع بدورية مص علم على كان ادا عما 
طرحهااٍئلة مء- نلناه لما يذت حفيظة وثارت ■ مد أحرى رأحيانا i نا أحيانا _ _داتما 

وبلهجة( آب ره أحرى محناّبة في حاب فا الخكتكية، قواسا تحنكات أدنى حول الوزراء 
مجلساعضاء كافة ينارك حي!■ حربا يخوض بلد مءت فما العملية، تنبها يتتضي انه عاصة 

القرارات.أخاذ في الوزراء 
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المياسةاسول ين القانمة الخلاثة ار رم م يغن واثار بالرد'. نما لذا 
الحلدون س ولكن السيامي، الحل نغفل نحن I وقال: والعكرية. 

•١ الأر*امحض برحيل النقل السياسي للحل وجود لا العسكري 
الأميركيةالخعلوة لدرامة الحكومة اجتمعت ا، اغسعلس ر آب ه لي 

الجلسة،مرض وفي أتام. بضعة خلال اعتدال اظهار اسراثيل س تطلب التي 
للولاياتزيارته عن تمريرا ئامير، اصحق الخارجية، الشؤون وزير ندم 

المتحدة.الولايات ني اليهودية الجاليات قادة «ع لقاءاته فيها بما التحية، 
ولكنهعكري،, صغط مجن نمارصه لما الأميركية الادارة غضي، ووصم، 

خلالكيسنجر، عتري ابق، ايالخارجية الشوون وزير ناله ما ايضا نقل 
إخراج١متهل١عته في وحده السيامي الضغط ان بمقل نكسجر لقانهما. 

علبنية.الفلالتحرير منفلمة 

للمغاوصاتأتام بضعة المجال ني اح الأنض[ ٠ ; للوزراء قلت حينئذ 
هم،أنفعن الدفاع فيه جنودنا على يستحيل وضعا أنيل لن لكنني الجدية. 

ماحبمب• او وايسرغر أو ئرلتز به طالب أو الرص فيه رغب وإن 
محادثاتنيام أويل لكنني I ت قائلا وأصمت، 1, هدا بمثل مطالبتتا ل يحق انسان 
٠٠ايام بضعة خلال 

آبس وازابع اكالث، ني النا عان مخابراتنا اجهزة بواصعلة علمتا 
حدالى وعتر علينية الفلالتحرير مقلمة على ناثير له كان اغسملس( )

كبيراعددا ان ماغي، المخابرات، رئيس وأفادنا تفكيرهم. متهح *ّمز،، 
بزاتهممن تخلصوا ان بعد الغرية، بيروت من هربوا قد لارهابيين اس 

التحريرمقلمة ان غير ثخصيهم. نلازم كانت، التي لحاهم وحلقوا المكرية، 
بلتفمإ الجنتان معددة قوة بوضع مهللبها عن تعدل لم الفلعلينية 

انهمويعتقدون الشرط هدا ئرنض أثنا يعم-لون الأميركيون وكان المعكرين, 
يرون.لمغادرة الفلسعلينية التحرير مغلة موافقة على الواقع، ني حفلوا، 

نستخدمصوف طينة الملالتحرير مقلمة ان مقتنعين نزال لا فكنا نحن، أما 
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مذافاغضي الأنانية. العاصعة في ، IaJUدرعا الجيات المتعددة النوة هذه 
صبفلب وبض محني نات عنغة *راجية الى النظر وجهات م اكاض 

المهجالخاص الأمركي الرفد على عرض حن (، أغسْلس ) آب. ٦ م 
,لينان من الغريبة القوات اخراج مشكلة لتسوية بمتمده الذي 

المتعددةالقوة وحدات ز م*ر دءلم وصول منزامن ٠ ; نائلا فيليب أوضح 
ذلكبعد الملمعلمتة[. الحرير زعنغلمة انسحاب بداية مع يات[ الجن

٠•دوركم بمن 

٠.المابق نولك ينانعس الأن تقوله ما ء ت شارون 
[Package dcai']٠ الشامل الاتفاق نقل اريد صحيح... هذا ٠ ; حبيب 

وماثلعبر الفسيين والى والأنانية الامراثيلة الحآكوص الى حمتا 
1.الأعلام 

الجنيانالمتعددة القوة بوصول نقبل لن و ت ا النافشة بعد ر شارون 
الأرئب؛ٍن.اقلأت آحر حيل رض 

المتحدة،الولايات رئيس مراحعة عليكم ولكن ذلك، اعرف ء ت حبيب 
٠.تعليماته نتيجة جاء اقتراحي لأن 

،.هناالى الفرنسيون ياتي لن ا- شارون 
حبيبإن وتقولون إلي تاتول الشامل الاتفاق تقبلون عندما ٠ ت حبيب 

؟لاحقا أنفذها لا قد أولا، وعود قْلع [ عز يتوجب ] لم وعدا. قطع 
لتعليماتوقفا انحرف وانا حكوعني. ان تعليإمحتار لي يدحل منكم أطلبه ما 

"•حكوُتي 
الجنياتة المنعيح القوة بدحول نقبل لن انما شدد و١ ر اكن  ١١ت شارون 

 )١(Package deal  نانهامن الم الأمانات على دلالة >__، اسعملها الم الاغطة عي
والقواتالملفة التحرير ة كتغللنان: عن القرية الغوات كافة رحل الى تغضي أذ 

والأّرايتة.السورة 
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انماتعلون اتفاقا علهم تقترحون >للم وقادتهم,.. الارعايين انسحاب قل 
٠؟ نعارصه 

للخبو تعدين منا لاثنا جيدا إفهبمرا ا ت آ جديدة 4ناءشاُن، بعد ر ثارون 
الارعابيةالاعتداءات نتيجة جاءت الدماء مفك من منوات بعد أوامر، اي 

لنازا.مصدرها كان التي 
ا.اتفاقا ا وانامرا ليس هدا I ; حببب 

-بمانه لامحيما لا. أم أمرا سمان مواء مقبولا حييب اقتراح يكن لم 
ابعالسوم الارهاض■ وبيان بينا صل الجنات متعددة فزة وحول على 

راوحتا وفيحالها. على المشكلة بميت (، اغطس ) آب •من والثامن 
الفلييةالتحرير مقلمة واصلت ية الياّالجبهة على مكانها الأحداث 

لقرراتوفقا الأحرى. طر الحارة يما ملحقة موانما، على المار اطلاق 
النفطينؤيةالمحرير «غذلمق اعتداءات على بالرد القاصية — الوزراء مجلس 

آب٩ في جديد مرن عدت _ را وجوا وبحرا برا ٠ هجرمان ث٢ن عبر 
تلى.المي الأيام حلال يمماعد راح عسكريا ضغطا أمارس ( غطس ا )

أحيراأصدرت نيرانها امحللاق في طينية الفلالحرير منفلمة اصتست ولما 
الفلطثنيةالحرير ة منقلمرانع باحضاع يقضي ( هل اغر آب ١ ٢ في أمرا 

ألدىريزن الرئيس غضّب الجوية الغارة هده فاثارت مكثف. جوي لقصف 
الميالحكومة، انا ض. ادزرا، رئيس مع الهاتفي حييته حلال أظهره 

وؤسمءت إذن على بالحصرل يمضي ترارا فاعتمدت بالغ، فلق صاروها 
تغييركا يكون بان يمضي وآخر الطيران؛ الى اللجوء ثبا الرزراء مجاس 

الرنءراء•مجرب بمرافقة مقترنا الأرض على لوضع ام 

ولكنيبالأخص^ صدي وجه غضب — والغضب، الموتر فيه ماد نهار كان 
مجنلأاّتسن المي هذه غير الحصار حالة لإنهاء ضرورة رأيته ما نفدت 

عبها،الليلة ■طك وفي تولع. ولا جدوى دون من ( يونيو ) حزيران  ٢٠
تاصابيه بضعت مذ يديه ص كان الذي السوط أخيرا حبيب قيسا استخدم 
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الأخير.الشوط 

الرحيل.طينية الملالتحرير •طمة ثررت ( أغطس ) آب ١ ٢ ليل في 
والدمار،الحرب، هذْ تفاصيل الشاغل والعالم امحراتيل وشغل نهرين فنذ 

فريدةميامية عاصفة باصرائيل وعصفت الحتهية, صي والما الدماء، وصفلذ 
حزبفاطلق لمان. م الحرب وواكت العسكري طابعيا تخطت وعها نس 

مواردهوممئا الاعلامي، نفوذه محنكا الحكومة، اسهدفت -محيفة حملة العمل 
الوقتني بهيا قام — بالحكومة للإطاحة جهوده نمارى وباذلا العالمية، 

صياسةفهم من فكل المعركة. ساحة في الاصرانيلية القوات فيه كانت الذي 
علىيصعب وضع له، نظير لا السائد الوضع ان رأى التاريخية اسراثيل 

رصاالمابام، العل، حزب من الأيسر الجناح ان حتى ) تصديقه امرئ اي 
جهررممس المهان في الجنود على مائير توزيع الى الحد به 

ودعاؤهعقب َ■ عليها ترتب وما المنايثات وماهت ا. ١لحربر 
نحاربكا الخي الأهداف عن الزر حجب في السابقة الأشهر خلال 

الحربصحيغة ففي بصراحة. الظاهرة هذء فحللوا بالزاهة العمل حزب اعضاء بعض جز ت
كتابأنهر واحد المرموض العمل حزب مغكري احد وم غرري، حائم كب دافار، 

حربا.السب حكومة لها ■_ الم  ١٩٤٨مد الألد الم؛ إما ٠ : ير *ا امّاثل، 
مرI طرأ الني الجام ايغتر بعد يذموا لم الدم هم كبردن ادحننة. بهذه سرق 
التتملأ.نك،,ن وى يوما بملو، لم نمر [.  ١٩٧٧م اللكود 
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واصحتعرنات الأستاذ مناومت على المضاء تم أن بعد ولكن، أجلها, 
مالحرب وصع الممكن من بات الرحل، أمة على الارهاية المقلمات 
مفهومها.

علىاتخذت، ولكنها اسراتل. حروب كساثر دناعية لبنان حرب كانت، 
هجومثكل ، ١٩٦٧في تة الالأيام وحرب  ١٩٥٦في سيناء حلة غرار 

وعمياندقيقة تصريحات عبر مقاصده عن علانية برهن عدوا امتهدفط وقائي 
الحركةوهو ألا وانيمهم، اعدانا ألد وحه في الحرب هذه أصرمت دموية. 

بدمارنا.وجودها علة نتمثل والتي كاننا رفضت طالما التي الفلطنية الارهابية 
اسرانيافي الارهابيون هزلأء ثل الفلمطنية، التحرير منظمة إنشاء فمني 

بجرحننببوا كما شخصا،  ١٣٩٢، ١٩٨٢و  ١٩٦٥عامي ين واوروبا 
اءافتهم'م.او آخرين  ٦٢٤٦

فدمرناداره. عقر في العير اصابة في نجحنا الجليل، سلام عملية حلال 
عء•انمانه ءاى نعما فنحر' الأن أما التحتية، بنيته الحرب هده أثناء في 

المنطقة.

حكومةالحكم سدة يعتلي ان إمكانية لبنان في أوجدنا عينها، الفترة في 
اشلينةالحرير منظمة عودة درن والحوول الاستقرار ناص على نادرة 

اللام.فيها ود يأجواء في معنا التعايش وسعها في حكومة لبنان؛ الى 
يكء■لم كما الحرب، الى ذهابنا وراء اإكام'ن السح هو هذا يك'ن وام 

الأوسط.والشرق اسرائيل تقثا جمعلى المدى طويلة عواقب ذات لها نتيجة 
فيوممر، اسرائيا جاب الى لبنان، لضم المتاحة الفرصة كان وانما 

الديوغزة، واليهودية السامرة عرب الى هدا ويقدم للغرب• موالية شراكة 
فرصهوتهديداتها، ومجرميها طينبة الفلالتحرير منفلمة تاثير من تحرروا 

أو،لبنان. حرب نتائج هده كان معنا. تفاوضي حل اتجاه في للتقدم 

الأمراتاJات,الدفاع صحيفة م وردت الاسرايلية، الدفاع توات ١( 
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غالشكلةالأن، انا الحرب. هذه بها سمحتح التي النتائج التحديد، من لمزيد 
ثمارها.نطهم، في نكص* 

الفليننالتحرير منفلمة رحل س التاكد على الفررين مهنتنا تقوم 
النفادمادة المسالة هذه وشكلت حبيب. امام به قامت الذتحر التعهد وفق 

٠١ في لرص مر والوحب وثامر ض وص ض يا;. الذي الحاد 
محل.ده-حهلهلا يضع عرفات يامر ان جميعا نعلم كنا (■ أغسْلس ) آب 

اووردتناق. الاتفهذا اك لانتهفرانه من جزء رحيل على تقوم 
مانةوحمالقين الى ^ ٢٢٥١١ان — بها موثوفة مصائر من — معلومات 

تحتالغربية بيروت في يقون سوف هلينية الفلالتحرير منظمة مءِن عضو 
الأنهرص ;.وانب لهم ودفع •زورة أوراق تجهم تم ان بمد ُزورة، هريات 

المملة.الستة 

آلافالتسعة ض قرابة ترحل ررت ند طيننة الفلالتحرير منظمة كانت 
ليسواثخم رحمسانة الق• أو ألقبن نجد آلاف التسعة ان غير نخعن. 

ميلبشياتمءِن ندموا قل. رجال او مدنيون هم وانما الحقيقين بالارهابيين 
ريتب■٠ بيغ• سمية حد على ٠ اصطناعيون ارهابيون i انهم اي أحرى، 

سريةنبتة على الحفاظ بيروت في الاقب■ إرهابي والخممانة الألفين على 
انتثاراعادئ أمام الطريق وتمهد يانة الالأجواء لتعكير المدينة هذه في 

واسه.نطاق على الارهابي الوحود 

اىتكأ* لم ولكن عرفات، الأستاذ حطة لمعارصة عدة سل توفرت 
أماءبلانحة ال٠اهلالبة ١لأ٠يركيبن ال نأن وسعنا في كان فقد مرصية. منها 
الفلينةالتحرير منظمة عن جل بنقارنها طيننة الفلالتحرير منظمة من 

التحمزالأميركيس■ سال أن نتطبع كنا كما ّزا. عليه الحمرل ستطبع 
اِتهناعةفي المقال، رفي لائحتنا. الى استنادا رحيلهم عند الارهايين هوية من 

الذي-هوية ُا■ التحقق ، الأمجيركييء■ زملائه اعده بالاسرائيلي، الأمءت جهاز 
الفلسطينيين.ترحيل عملية بعل بيروت م طلرا 

٦٥٨



الرضستكفل » : ونال انمل بهذا الشام الأقل عر رض حيب ان الأ 
عددهمان بنير الرص لي نال ٠ : فاجته «. بعد ما م المهمة بهذه بنير 
يستحيااز4 حميعا يا بدا وند ٠. عمل باي القيام معه يتعذر حد الى يصل 
بضرورةقال حيم• لوص نير الأصاب وقد الناس، هرلأء رحيل صان عليا 
مغثونةتكون قد عليها حصلنا الم اللواثح إن جميعا بصماتهم أحذ 
وسبما الطر وجهات قي الوحيد التاين ونشا الحالة. هذه م حثي 

المغادرس،هوية معرفة سبيل في دووب جهد بذل على اصرارنا عن الامركتءن 
كان) المشكلة. هذه تحل اليانية الحكومة ترك الأميركيون فصل حين في 
وحبيبلوم اما (. التالي الأسبوع في انمخابات نجري أن المتوثع ُن 
ثكلةالهذه درس انه حبيب لنا وقال الوضع. عن كلتا راصيين يكونا فلم 
فنال.حا إيجاد عء' لعحزه اصتيانه عءت وعبر مرة غير 

حيء■ني t حا دون • ٢٠مزال لا المشكلة كانتا ايام ستة مضم بعد 
كانتبواخ مم■ على الملقية اكحرير منفلمة اعضاء ترحيل عملية بدأت 

وفياستقبالهم. على أحيرا وافقت التي الثماني الرئة الدول الى شحهة 
ومعاونهمصوريا  ٦٠٦٢الى اصافة إرهابيا  ٨٨٥٦إقصاء تم انما1اتا نهاية 

والجزانروالييجذ وتوص الجنوبتة راليمءب سوريا س كل وتحمك ْلخب• اإمل
ربنمه به تبلت عبء ، الفاللء'توزبع عبثا والعراق والاردل والودال 

•، ُضم.;على واضح 

التحريرلهنفلمة تابعة نواة وحول حلرحها الم الجسيمة المشاكل رغم على 
شكاالغربية، بيروت في الأسلحة دعان ومستو الأنفاق صط و الفلّطينية 

فناأولى حطوه أهميتها في المغالاة يصعب ظاهره المكثف الرحيا هدا 
اللمانةالحكومة مع سلام اتفاقية عقد ار ستقودنا الم الدرب على بها 

صزعنا أهمية وتثنتها الفلسفية اكحرير منظمة هزيمة تقل ولا الجديدة. 
هدهإلهما دعت اللدن المتواصاب والعنف اكطنف ان يعني فهدا ذكره. 

الحربهده نشء■ لم فنحن اعتبارهما من الكثير يفقدان صرف المنفلمة 
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امكانيةازدادت الفلسطينية التحرير عنفلمة محق ويعد الفلّهليني( الثعب صد 
إبادتنا•م الراغض غم السض مع عقلاني حوار اتامة 

ييالمامرة م جرى الذي الحديث عاده بالذات الضلة عده ثت 
علىيرحلون الارهابيون كان حض الفسض القادة من الثلانن زابة ومحن 

اعتفدلهم؛ نلت اللقاء وحلال يرون. مرقا في الرامية بواخرهم عتن 
الىوالتوصل بالتحاور لما مح تجديدة بمرحلة البدء الأن نتهلح اننا 

٣٠نظروجهات عن جهتهم من واعربوا الغريفض• ارصاء شانها من نتائح 
واليهوديةامرة السم الامراتيلي بالوجود يرحبوا لم وبالهلبع، تامة. بصراحة 

محلميحل الى التوصل أو مفاوضات انامة امنحالة أدركوا ولكهم وغزة. 
التحرير•نظمة مادامت الأحرى العربية الشعوب عع أو طينيين الفلمع 

آبَ• الأخير الأسبوع وني مشجعا. اللقاء هذا كان نؤبن. الفلطتنية 
علاتاتلمجموعة العريضة الخهلوط تبتن الامجكان في أصبح ا غّطس ا )

وج؛رانها•امرامحل محن جديدة 

الجعيابشير اللبناني النواب مجلس انتخب ( اغسهلس ر آب  ٢٣في 
لدنمه. متاكدين نكون ان دون َن نرجوه كنا حدث للجمهورية، ا رئي

خطةأمبوع، مضي بعد الأمٍركٍون، اعلن حين بريقها فقدت البشرى هن-ْ 
فياسض نمثل الأردن س الواقع في طلبى التي ريغن الرص 

انممةفي الواقعة الأراضي ءن تنازلان على الحصول الى الرامية المفاوضات 
الخطةهل.ه ان تعلم الأميركية الخارجية الشؤون وزارة كان وغرة• الم،محة 

أمانولها. لاسرائيل يمكن ولا دايفيد كب اتفاقات خمل في بر تلا 
الارهابيي,من وحدة آخر رحيل عع تزامن الذي الخطة، هذه عن الاعلأن 

عبرالأميركيون وألمح عنيفة. صدمة فجاء (، محتمبر ) ايلول من الأول في 
عمليةمراحل من مرحلة موى يشكل لا لبنان ان الى التاريخ هن*ا احتيارهم 

الطويلةالمفاوضات خلال منا كل اولويات بتن نباض قام وهكذا كرى. 
يرونابواب على الامرامحلي الجمش وجرد أثناء م جرت اكم، واكب 
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مصمأو مع مغاير اتجاه م يعلون وراحوا شهر• ونصف نهرين طول 
معروف.غر يزال لا كان لمان 

حملةكظم المتحدة الولايات الى ذهن إ أغطس ر اب واخر أم 
كاسارمع اللقاء »رصة لي أتاح ما الاسراثيلي، القومي القرض صندات ترويح 

مشكلةيشكل لنان أهمية الى اللقاء هذا خلال واشرت وايتبرغر. 
معرضوني عليها• التغلب يتعين التي الجسيمة الصعاب والى ذاته، حد في 

ونلتالفلطيتين. رحيل منذ يرون في القائم الوضع بوصف نت نقاشا، 
تحزمولم يرون تتوحد لم حال في ابىر'ر الالوضع الى سعود اتنا له 

يتجددقاعدة الى الغرية يرون محتتحول ما وسرعان فيها. صلطتها الحكومة 
اختلافعلى الأمالحة مها نكدت التي الخاصمة تلاك الأرuسن، -اثم فيها 

القٌثتي عن يزيد ما وآوت إسلامية محيلثيات عليها وصيهلرت انواعها، 
بالخانلقا الاحتمال هذا فاثار الفلعلمية. التحرير منظمة مجن متماك رحل 

في•ني 

بشيرالمنتخب الرسسرر حضرة في درّتها التي الواضع، احل هدا مكل 
ذلكفي بكميا• في ( يتمم ) ايلول  ١٢في ■ض• لقاء خلال الجميل 
الصحافةالى فت تم أني حتى لبنان الى كثيرة يرحلان فتأ قد كت الوت 

كبيرد عل• مع علاقات وأنمن، الفكر، رحال مأت وغيرهم والأدباء المحلية 
الذيالمرح غمرة وفي المميزة• ويالشخصية بالوهة تمنعوا منهم 

الأصدقاءات بهئمحاطا وحدتني طينتة، الفالالتحرير ة منقلرحيل تلا 
المزاحباب مءن القول على حملني حارا ترحما بجروت في ولميت المغتبطين. 

أولا.لبنان على اختياري لوقع السياسي اللجوء طلب الى يوما احتجت لو اني 
مجحيهلوفي (• سبتمثر ) ايلول  ١٢عشية بكفيا في ساخان جو ّاد 
عقودهونت القل.يمة الحجارة مجن حدرانه بنيتا الذي الجميل، ال مجكن 

.١٩٦٢رآمدب( اب  ٢٧لغا، ;١( 

٦٦١



بعهدوهالم حركة ني بدوا وتد بنم الرص أمار انتشر رمحع، ذوق عن 
نمتعشية بقاليهم. وإعجابا فخرا نشع وجوههم راحت حنن م نزا من 

الأربشائر بوضوح الجميع لص الجمهورية، رض عنصب بشير الرص 
ايجاناحدثا لنان، يترمحه حديدا حدثا وكان الأفق. في تلوح كانت التي 

،١٩٧٠في الأولى الأهلية الحرب بعد مرة لأول، البلد هذ.ا يشهده ومثجعا 
الريمص كلأ الفرحة وغمرت انمغ، •V درامة اُام الهلريق نحنح التي 

الاحتفال؛ينتظران وهما حمامهما يخفيا لم اللذ.ين صولونج، وزوحته بشير 
التدابيرلدرس بشير والرص أنا فيها حلسنا التي الغرفة على حميم جو وحثم 

الرثاسمة.ّدة لدك، اتخاذها ينوتم، التي 

الذياللقاء عن ت نشا الي الضنينة يال.ياو أولا علي يتبن انه علمت 
فالاثصال; ائوعين محل نهارا، في ض ومناحيم بشم الريس ص عقد 

احتمالومع نا. حبكرن لم الليلة، تللث في والشاب العجوز ص قام الذتم، 
التياي-على نهاريا في التمام ركز ، البلدبء• س واعدة عتيدة علاقات قيام 
حداد.سّعي الرائد وضع حول با لا الطر، وجهات في 

الحدوديةااقرء^ على ميليشيته يطرت ّمسيحيا ضابطا حداد سعد كان 
اعتداءات• ٢٠نهلقة الكان حماية لتاب'  ١٩٧٨مند لبنان حنوب قي 

والحدودالارهاض ص مقة عازلة منطقة ولإقامة طينة الفلالتحرير منظمة 
منافياحد مع حداد تحالف المعمد، ابنان احزاب عام رفي الأّرايلية. 

ودية.بشير واريم حداد ييرت العلاقات ك." ولم ار-يحيين بنير الرّلهمّ، 
آكريةالعاامحكمت أمام سنوات بضع مند المثول حداد على نرب ازاقع، في 
ءدتتخلى ان اسرام ان نهاريا، في الأيلة تللث ض، وأكد بيروت. في 

عدمفي ض عن بنير، نتخب، الالرص أعرب ص فم، ُخلمؤ، صد-ز 
عانها.با للنهوض ه نفيعد كان التي لهلة الامتيازات أدنى ص النازل 

غيظاعتراه وقد بشير الرص ورحل اللتاء، أحواء نونر الى ذلك فايتم، 





ايام.نلاثة بعد اي إ، سمم ر ايلول ١ ٥ م ( نامر امحق الخارجية الشؤون 

الواحدةبعد ما الى ناتشات الواستهرت متاحرة، ماعه م الهرة بدأت 
العناصيةلهنْ أعدته الدي الثاء الى تدعونا صولانح اليدة فانلت غجرا؛ 

عالةالزوجان لي قدم العشاء، بعد امتيغها, كنت أطاقا حضرت وقد 
فببمةمنيرتان مجموعة داحالها في كان المنحوت، الكرز خنب من راتعة 

الصعابرغم فعلى مثرْ• اللحظة هذه كانت البلور• س محصنوعة قا-يمة 
اللدعذا ومع في ان نشعر كنا محتواجهها، التي وتلك معا تخطناها التي 

بعدخميعية حياة جديد من ابناوْ يعيش ران عانته يستعيد ان المعدب 
يةبالنهدا معنى أدرلث• حتى يكفي ما شاهدن وقد هده. الجحيم صنوان 

عانيناهبعدما هدا معنى لي يشرح من الى حاجة ني اكن ولم لبنان- الى 
اصرائيل.وصائر الجلل ني 

ليليهولانح، دعتنا الللة، تلاك قي الجمل آل مزل نغادر كنا وفيما 
الكرميتولي حمل بعد التجمهوري للقصر مطولة زيارة الى والأولاد، وأنا 

تنتفلرنيحيث الشاطيء الى بنفسه يقلني ان على بشير الريس وأصر الرئاسي• 
يستطيعونالذين الرجال محن كثير هنا يوجد ■ّنث. لا I ت له فقلت المروحية. 

٠.يحصا أن يمش شيء فكل الأن. خصوصا حدرا، تكون أن ■عؤك إيصالي. 

القمرزيارتنا ولا (، سبتمبر ) ايلول ١ ْ في انعقاده ١لممر اللقاء يجر لم 
حهارعبر مني طلب يومين، مضي بعد أي ألول، ١ ٤ ففي الجمهوري. 

قيء الدفا بوزارة هاتفيا الاتصال أبيب، تل الى طريقي في وأنا الراديو، 
نباالهاتف عبر تلقيت حيث عسكرية قاعة في فتوقفت أمكن• ما اّرع 
وردما،التي المعلومات وحب الشرقية. بيروت مباني احد في انفجار وقوع 

قيه.موجودا بشير الريس كان 

رئولالأركان هيئة ورئيس بيغن، الوزراء ريس مع تشاورت المساء وفي 
الموصاد،ورئيس ماغي، يهوسغ العسكرية المخابرات أجهزة وريس إيال، 



ندمنهم اي ض لم بالوضع. المعنيتن س وعترهم الأس، أجهزة ورص 
بعد،عاليها يعثر لم فض بشر. الرص مصير حول اكتدة ععالومات وردته 

شاعدوهغائاص الحياة. قيد عالي يزال لا انه تؤكد شائعان مرت ض حم 
تثغياتمإحدى في معالجته ونت رجله، في أصبج، وند المجني، من خارجا 
السابق،الرض جانب الى التلفيز؛ون شاشة على فريا يظهر وموف بيروت 

لممنا احدا بان ضثلت اللبلة هالْ في الثانية النطة أما مركى. الناس 
الأصوأ.وقوع نخئى فبدأنا الانفجار. بعد بر0 

تهمي نتانح ثكلت، الانفجار، في قتل قد بشير الرئيس ان اتضح عندما 
بيروتتناول متعجل ث حرج موصوع الى إضافة منانشاتنا، بحّث، مدار 

ابالمعر مائى الة الجالده هفي _ا وتطنفالغرنة. 
الالتي _ الجديدة الحكومة ميشكل من مثلا، ومنها، — الجسيمة 

الغربية.— بيروت في الرضع به يتم الدي الخطورة طابع 

عاتقعلى إلقائها م حسب رغب الي المشاكل بوضوح الأن رزن 
كانبنير. الرلمص مع يومض قل مطولا درّتها والتي الجديدة الحكومة 

رالفاكهانيوشاتيلأ محبرا مثال ضواح، عدة س نالفنح منطقة الغربية بيروت 
مخيمان٠ تسمية الضواحي هذه على اطلق ما وعالما الراجنه. ورج 

<االمخيمات ٠ .مده أن غم وتخثيبات. خيم رث به نوحي ما بكل ٠ اللاجض 
كمابيا، نمرتفعا، مجان فيها ننتصمب مدنية، ضواحي الواغ في كانتا، 

فىأما الأرض. وجه على تشاهده هذ.ا كل وُتاجر. منازل فيها يطالعك 
الضواحيس وربطت الجِنّ مرور مع اجري مدينة بناء تم فقد جوفها، 
ءالاحتما وقاعات المعرة والقلاع والمتودعان الأنفاق من متاهات 

هائلا.دفاع ،طام منها فجعالت، محلفات، عدة الى بعضها ومحل التي واكرانات 
مراكزالمخيمات من وغيرها وشاتيلأ محبرا الارهابيون افتخدم الحصار، ايام 

الجويةوغاراننا قصفنا امتهدفط لدا فيها، انتشروا ية رئيوُتاطوا لقيادتهم 
•٢٠فعج، بناية أربءيأت قصفنا طال الوفتح ذلك حلال ) الأماكن. هده 



تابعتعمليات كقاعدة دورها ثبت أن بعد أخرى، الفا وهمنرس أرئع أصل 
الحريرمنظمة رئيس نه بمواحد فد أوكممر الفلسيتة التحرير لمفلمت 

المالضواحي بهده حسيمة اصرار ألحمت لدا ا. عرفات ياسر ااملسهلينتةا 
الطرقاتطول على الألغام حقول وامتدت المتضنرة، والمباني الأنقاض غطتها 

بعد.تنمجر لم تنال الخراب بين وانتشرت و١لم٠نان، 

يعودوناليوم ولكنهم المناطق. هدْ السكان معظم هجر الحصار حلال 
التحريرمنفلمذ س رجل وحسماتة القين ترائة محنهم تداخل وقد ديارهم، الى 

سعةص يزيد ما الغرنة يرون في كان ذلالiا، الى اصانة الفيشيه. 
ابتداءُختلمةا يسارية مليشيا وعشريآت سبع الى ينتمون مسلح عنصر ف ألا 

ألفمن عددهم ويقرب سوريا صيهلرة تحت الواقعيرن V المرابطون و • ٢٠
أوالثلاش أعضائها عدد يجاوز لا الي الصغيرة الأحزاب حتى ، مقاتا 

الاتفاقهع يحناثض بيروت ني الفييية التحرير منفلمة رجال وجود كان 
بنوئه.نقض ني حديدة مرة أفلح عرفات لك»' المدينة. بمغادرة ااقاصي 

المغادري■الفلطيية التحرير منظمة اعضاء يسلم أن على بص نالأتفاق 
الشخصي،م-الآحهم باستثناء اللبناني، الجيش الى حوزتهم في ما كا المدينة 
العسكريةآلياتهم م حزءا اعطوا ل هدا ينمدوا لم لكنهم رحيلهم. قل وذلك 
فراحستالمستودعات. في الأحر الجزء خاّوا حين في حلقاتهم، الى الثقيلة 

المضادةوالمدافه الهارن ومدافع يالرثاخان تطفح بيروت في الرمانات 
الدبابات.• ٢٠عدد بقي انه حتى المدنمة. ومملع الصواريخ وناذفان للدبابات 

لبنانهحكومة صتشغا صعبة مهمة الغرنة بيروت مشاكل حل كان 
حديد.• ٢٠فيها الأمّ• وإحلال عاصمتها توحيد اعادة على وعازٌة قوية 

الحريرمنفلمة صد أمنة تدابير اتخاذ الحكومة هده ومع في — وكان 
الرثبمموت اكءن الميلشيان. من للتخفيف ضّيامية حملة وتتفليم الفلسهلينة 

عودةترقب على حملا اللبناب• القادة على استحوذت التي والبلبلة يثير 
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وتممالميلشيات وتعئت الدزاءٍة، الموالمع مجيئا واحتلالهم الارهايين 
الأصلحهتودعات مواستخدام أنفسهم تنفليم اعادة من تمكنوا واذا المدينة. 

نلت،قد الارهايية الغربية بيروت قيامة منشهي. ما فسرعان ابتلة والذخيرة 
ِ•مرنة أندامها، ترسخ من وُنعتها عزما، أتل حديدة حكومة حركة 
فيمريعة ر شهم ثلاثة امضتا التي التحتية البنية إرّاء اعادة صروحل حديد 

عليها.القضاء 

الوضعدرسنا أن بعد وزملائي،  ٧١التها، وصلنا التي الخلاصة هي تلك 
ترحبتسمصيرية بلحظات يمر فالعالم إّ ّيتمبر ر أيلول ١ ٤ اء مفي 

مصيرية.لهى نعبنها الم ^< ٠٧١أن أدرك وكن فورية، قرارات اتخاذ 
مدينةالغربية بيروت غدت غلو حهلرا. وضعا حلف بنير ؤ الربمِفموت 
منمعلينا ادا تونماه. مما مرادا واكتر مختلفا متقبلا لواحهنا محرمة 

اردةال التقارير على اطلعنا أن وبعد حالا- منعه علينا الاحتمال. هدا وفرع 
—لاوززاء ذي ورص ايتان ;فول واشاع — اشاعي زك ررت حمص 
القواتتسيطر بان يقتني فرارا واعتمدنا آ. حانت قل الصّفر ّاءة ز ان 

الأربعاءاسما منتصف يعيد القرار هذا انخن-نا الغربية. بيروت على الامرايلية 
بشير.ارص اغتيال على ّاعات اني ثمضي بعد أمح، أيلول، ١ ْ في 

اارت؛._ّيةالتقاط ني ا؛ءل زن. الغرية بيروت سدحا الامراتيلية الدفاع فقرات 
نكرنل ر متماسك. دفاع نظام اي اقامة دون الحوول الضواحي وفي 
لأردلدا بيا، نضئيلة بيروت في الموجودة فالقوات بالمهلة. المهمة هناْ 
(.المرورية ا١وحدات فيه لجمع بيروت مهنار اتجاه في جوتح، جر نظيم تس 

(يو.ُير ) حزيران ١ ه منن- ّت، وكناحي. المح تدخل لن الأّراثيلية القوات لكءن 
فيالمعارك اندلعت، حال في يا رئيدورا يلعبوا ان الميحييءت من طاجتح 

أماء، الثوار حرب في حانر فواتنا تتكتد أن نريد لا فنحن بيروت. 
اللنةيذكلمون لنانيرن به قام اذا فاعلته اكثر يكون فالأرهاب؛جن عن الحت، 
منفلمةبه الذي العمإ ومنهح المحلية اللهجات مختلف ويعرفون العربتة، 
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دخولر .دعن؛ الاوات؛ةالقوات لكث لذا، الدن. م السث التحرر 
عامهاعر وثنى الأّراير• الدفاع جش جاب ار الغرمحة محروت 
الارعامحن،•وطرد اكواحي ار الدخول مهنة 

لأتحمقاياكر الصباح م يرون ار طرت (، متم ) ايلول ١ ْ ر 
الجميل،يار الغيخ ار احراٌاتي ولأقدم لية العءذْ خطط تطيق من 

املياكامنة، الساعة م المهلار ار وصف، عدما بشير. الريس والد 
المحاراتاجهزة ريس ار إصانة ) محيقني لكن المحارات أجهزة دن عنيد 

نادتامركز ار ( المرصاد ريس ومساعد الأمن أجهزة وريس ساعي، 
الدرج.س مقربة عر المطار، شمال م الواقع اص 

عنالعقيد محالت، وعندما مغار. اتجاه م ير نانا ادركت، عا سرعان 
قاوصلتنا ١٠مختمرة طريقا أعرف أنا خهلم،. مجن ما ٠ ت اجابني محيرنا، وجهة 
ممعان،غايري، م المرانة مركز ومن يرون. ار المختمرة الْلريث.، سْ 
مسافةبعد طرشا. واصلنا ثم الغربية، يرون م يتصاعد المعارك دخان رأيا 
للجنودناح آخر عقبه يحين، ارسللبنانيين تابع حاجز أوقفنا متر مض 
ضواحينفصل عريضة جادة وهو المزرعة، كورنش ار وصلنا بعد U ر 

أمحناكل.٠ ؛ مجيئا العقيد الت فالغرية. يرون صائر عن جنوبا الارهابييء' 
٠.قليل عنا صما أجل، ٠ • فاجاض ٠ ؟ مجرك وجهة مرن 

يديهيلوح وراح النارت أمام لنار شرطي ظهر دنانق بضع مضي بعل 
سيرناتابعنا إن انتا يقول وسمعناه العلريق، حاني، على فتوقفنا ٠ ، نتوقفحتى 

نحءنهل اءل وتالارهايين. مراكز قلب في نمبح اصافية متر ٌاُم 
المكان.في اصرايلي ص لما لا، ؟ ا-رايلثون 

اليالمنارة في لكن ك ض اذا ما ولا الشرطي هذا هوية أعرن، لم 
رافقنيمن كل وحياة حياتي أنقد انه مجتاك ولكنتي اليوم. ذللمنه أوقفها 

ختلرنالذيؤ العقيد ار ، والأم- الحاران أجهزة في العاملين كبار من 
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مديقعن عاجزا أزال لا ت، كنومما المخمرة. الطريق غكرْ باله م
توجهاثم المطار، الى المودية الطريق وملكا أدراجنا عدنا حدت، ما 

صطحعلى القاثم بارون، لأموس التابع الأماض القيادة مركز حتى شمالا 
ثاتٍلأ.مغم غرب — بئوب م يقع ر عتقن بى 

المواُت،نادة عع صباحا تحدث انه لي هال الذي إيتان ريول وجدت عناك 
ونابلا"''.صبرا ضواحي الى اادحول »ي مشاركتهم •عهم ونق اللمانية 

الجبهةقائد ؤ دروري أمتر الجنرال *ع عمليتهم تفاصيل ياءل.اد أمرا تلقوا فقد 
بان.في الأما'بانة القنات عن المزول (، 

مجرّربريس اتهسلت نم الأركان، رلهس اتخنّعا التي التدابير عالي وافقت 
الاحتمالاتبعض وسعرض الوضع عن تقريرا اليه لأندم بيغن الوزراء 

كانر ١لجمهورية٠ لرناسة المرشحيءت مجن نفصل مجن وبالاخص ١لمابة، 
(•الثوم لاحقة *ترة م الجمتاط بيار بالشيخ -التقي انم يعلم بيذن 

منفي الواقع العام الكتاب مفر لزيارة القيادة مركز ءادر'ن، بعد، ما في 
القواتكثيف انتثار انتباهي استرعى طريقنا، على الكرشاء تى يالمرفا من 

احتياطهميتعبئة قاموا قد الميحييءت أن الواضح فمن الث،رارًء. في الميحية 
هادنةبالأحمال الطرقات بدن الهلواريء. حالات في عموما يتدعى الذي 

شرك،طابع الشوارع تحرك كانت الم القوات علا حين في ومضبوطة 
الهدوء.لازمت واكها 

الضباطفمعظم ومناب. مخنوق جن اد الكرنبا في العام المقن في 

زجرتالكتاب. •ملعتسآ أهنها عخلغة بحية ميليشيات من اللنالمة القوات تتالف 
السبحية،مها بما الطو١نفا مخلف مءن جنوده تحير الذي اللمام الجست مع محالتان 

بءذالر اعتياو أعقبت 'لم والثيلة الصدمة أجواء وم الحكومة. امْ تحت والموضوع 
معموبعد بالتقدم.. *واتها تامر 'ن ض ترغب تعد لم وكانها الحكومة بدت 

رمميا.بدللئ، القيام رقمت ّاعات، بضع 
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أوقاتامعه وعاشوا طويلة. ص بفم الرص رامحوا موجودين كانوا الذين 
للجمهورية.ا رثيانتخابه بعد ما م وشهدوا الميم المجتمع بها مر صعبة 

ناقشتجندئ. الم الامال م اكثلر اعيد حن ني مات، ند الأن به ^،•١ 
بشير،الرص محدان منذ القاثم الماص الوضع الكتاب ضباط عع بايجاز 
الرضعيبدر مدى اي الى شرحت كما الكثير. منه ننتفلر جميعا كنا الذي 

بيروتعلى يهلر نان الكتاب ثادة احد ناثترح نفلرتم، في حرجا التكتيكي 
دعمكم.الى حاجة في أنتا غير عليها، يهلر نوف - ت له محك كلها. 

لخنالرئيسية. والضواحي الشاط ني يرابمل مون، الاسراتيلي الدفاع فجيي^ 
•ابما موي لهو يرون الى اللنايتن دخول، 

والدلتعزيه ؛كفيا الى توجهت، عام، وجه في الوصع درسنا ان بعد 
منْ.لأول القاه كنت، الذي اعياِنا الرص وشقيقه بيار، الشيخ بشم الرص 
الأشخاصآلاف يحتشد كان الجميل بيار الشيخ منزل أمام توقنا عندما 
منال الذي بامين الداخل في إكمن، والحزن. التوتر فيهم تلم•،، الذيذ 

ايلول١ ٢ في بشم الرئيس وي٠ن يني دار الذي بالحديث علم على انه 
ضبهلولكنه الانفعال، علاه وند الجمتا بيار الشيخ دخل ثم (٠ بتمبر س) 

كانونفي ُنة ل لأن التقيته حين علبه بدا مما أقوى أنه لي وتنز أعصابه 
علىلطة البزمام لن، يمياّال لا نائي فاليجوز (• يناير ) الماضي الثاني 
الماصاة.رغم 

اسراتيلحكومة وباسم الوزراء رئيس باسم ؛ الجميل يار للشيخ قلت 
المدعمنا له 1كذت كما حدث. U العميق حزننا اليكم لأنقل جئتكم 
الولك* جسيمة، حارة بشير الرئيس.نيإ فمرت المشتركة. أهل٠افتا لتحقيق 

دونللحوول فورا ستم؛ا لا به، باشرنا الذي العمل مواصلة مجن بد 
الحالبة.للح،كومه المنفية الأخيرة الأيام م صيا.ة وقائع نيام 

الجزلشكره ص يعبر وهو وأمي بوقار الجميل يار الشيخ أجابني 
مانرعنهم نخلى الذين لنان ميحيي سيل في اّرائيل سلته ا ُص 
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الأوسط.والشرق لبان ني الأمور تغنم امكاتة نمالك نحن ت فقال العالم. 
يمدار الذي الأحم !الحدث علم على محار والشتخ أمن ارتحس وكان 
ناي.>ا كل على ُواشه اي نقل الفاث، الأحد يوم بشم الريس وين 

الجملبتار الشيخ الى ان بعد ذنت قاسمتا الدل، مرامم ساعة دنت 
فيالصاثره لأسفل المطار الى وعدت امتنانه، عن هو لي وأعرب تعاطفنا 

.اسراثيا اتجاه 

محدبن دار (، بمر ) ايلوو ١ ٦ نه الواثع التالي، الوم صاح 
الغرنة.يرون في افركات على أطلعم الذي إيان رزلح ُع ُكتم 

عوحرديء■وناتيلأ صرا يدخلون الذيءن الكتابيون كال ذإلّثاا غضون في 
الاستعدادات.رانهاء التص لإيضاح دروري 'لأمر التابع العام الممر غي 

ارهابييهوية ■ ٢٠بمحممون وهم الشديد !الاشاه أمر ومنها الأوامر، فتلموا 
١ذحس. الارهايير• هؤلاء تهدف تمهمتهم لأن طينية. الملالتحرير مجنفلمة 

احيالضم هده في ١لدييأ' يمر أن شانه من عمل اي اتيان تمادي يجب كما 

يرون.في وشايلأ، صبر الى الكتابيون لحل المساء في متقدية اعة في 
القانمالوضع لتدرس المدص في الحكومة احتمعت عينها، الماعأ وقرابة 
عشرزنالاجتماع هدا في شارك بشير. الرص اغتيال عقب لماذ في حايا 

اجهزتهاوصباط المخابرات موفلفي وكبار الحكومة اعماء يتهم محءن شخصا، 
الفوريةالأخطار مجتاهية بيئة لهم فثرحن ثاُير. اسمحق القانوني والمتثار 

النقاطعلى الأّرايلية ء الدفا ئوان صتسيطر ثكيفّا الغربية بيروت المحدقة 
بدأواالكتابيب■ ان أفادت رصالة وردتنا الونائع، أعرض أنا وفيما اريية. 
رالحض ■ ٢٠أي يبد لم ر التحلي هذا تفلت وعندما الضواحي. في المعارك 

لته.قعا آية 
V ٢

جرتوكما غور؛ وفاه ذكرى البرية، المنة رأس عشنة كان التالي اليوم 
حثالمقرة الى ووالدتي وولدي لثلي مع ذهن التاريخ، هذا في العادة 
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رفيقبعضهم كان هنا، داثما يجتمعون الأصدقاء عن فريق ار انضممنا 
اِرتيتركت يعد، ما في ونساء. رحالا صبحوا فا م ال أما طفولته، في غرر 

معالخارجية، الشؤون وزارة م اجتماع لخضور القدس الى وتوجهت 
درابمر•وموريس شامر 

حاباللماث الحكومة على ِص أنه الأمركض اد'ءاء عر هر نض 
أمورحت الغرنة يرون ر الفلطنتة التحرير مقلمة وجود منكلة 

الجسءيار امر اصدار على الحكومة ليحمل نفوذه دراير يستخدم حتى حاليا 
ْلث.الفلمالضواحي بدخوله يقضي 

رمحولس اتصالا التاسعة الماعة ر تلقت مزرعتي ار ليلا عدت عندما 
تنفيذغخلأل مشاكل. ونعت حيث بيروت من توا عاد انه بلغني  ١٠إيتان. 

١١بعيدا. ذهوا لقد ٠ ت قال مدنيين. بمقتل الكتاب وحدات تبيت ليات الع
إيقاندروري أُتر الشاليه الجبهة قاني حللب حدث، مجا محو، وعلى 

الضباط،ن ٢٠وغيره -روري، بارالتقى ند إيتاذ وكان السلة. في مشاركتهم 
نواتويحول العمتان إيقاف فتم اليحيين. اللبنانيين الضتاط ار إضافة 

فتلقن،الداحاب ر الموجودة القوات انا الضواحي؛ ار الاصاث الكتاب 
وفيرحالها اصتدعاء على الأن تعمل وهي المنطقة. ومغادرة بالتجمع أمرا 

حرجن،.ند تكون ة الخامالناعت 

غرارعر ادرلث.، كنن، إيتان. ار اصغي وأنا عدة أمور في أفكر رحت 
تفِعدون الحرول الى مل لا ان الشوارع، في المعارك حبر س كل 

جهدنانصارى  LJJbأنفسنا فحن الاحتياطات، كافة اتخذنا وإن مدنية حساتر 
حدار — الجنوب في اللاجئين مخلمان من عدد ور وصور يدا صر 

فيمدنيون نتل ذللته ومع __ مقاتلينا صفوف بين أفدح بخانر التجب، 
;الفلّهلينتة التحرير منفلمّة تحارب كيف أعلم انتي ا وبمالأُاكن• همذْ 

رأسلحة متودعان وتتثيء المنازل ر وتختبيء المدنيين وراء تحتمي 
لكم■قتر. مقوط حبر سماعي لدى افاجا لم والمتحفيات، الد.ارس 
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العلةبرقاق ثرارا يخذ ان كاد حز أ. بمداذمحوا لقد اقال: ابمان 
ماامور الضواحي هذه في وقعت لفد بالخروج. للكاسض أمر واصدار 

الموثق.على يسطر رفول ان للعيان اتضح وّاكن تحدث ان يجب كان 

الخارجية.الشؤون وزارة في ضابط من آخر اتصالا تلفيت ماعة مضي بعد 
التابعةالممة القوات س جنودا أن مفادها معلومات وردتنا ؛ لي نال 

محقربةعلى الغرية، بيروت في عليهم عقر فد لبنان، جنوب في حداد، عد ل
نبمما ;النءّان نائل وجرتم، الراجنة• ورج نابلا محن التماس ط حس 

امرامحلثتن•جندص بمقتل 

المقلمةان واضحا فكان رنول. عرضه اليتم، ذاك التنرض هذا أكمل 
؟هناك حداد معد رجال يفعل كان ماذا تركا مفاجثة. اضهلرايات شهدت 

مذمعهم نعما أثنا *ع عليهم، النار اْللفن، الاصرائيلية القوان كانت واذا 
محالكل حد لوضع صارمة تدابير اتخذ الجيش ان الجلي ص كان سنث•,؛،، 

يحدث.فد 

اتصالاتلقيت ثالنصف، الواحدة الماعة في مريري، في كتنج بينما 
يقل يشاعي• س رون يدعى الأّرامحلي التلغريرذ في صحام ص نالئا 
ئاتيلأ،ز الدنييء- يقتلون الكتاب أن ومفاده ٍمعه، محا الصحافي هذا 
عر,وجنودهم يخبرون عيان شهود مموا ساصراتيليين ضباط الى نحدث فقد 

حدثما رأى قد كان إذا عما صالته وعندما ثاسوها. الم الجزرة 
الرابعةالناعة قرابة مرة مرض، هذا صععن، ولكني لا، أجابني العيآن بام 
اذب•الناس أما ية. الأممن متاخر ثن--ح في ثامحة ومرة الظءمّ، بمد ُز، 

الخبر.سمعوا بل شخصتا، شينا يروا فلم حدث محا له نقلوا 

جديدؤاتم، لي ناله ما في يكن لم ولكن الانفعال، شديد يناعي بن كان 
الخبرالتر نفلت والوزارة الأركان هيئة رنتس من ورينني التي فالتمارير 

أعرفوكن المجزرة. في تورطت مسيحتة فوان أن أعرنه كنته عينه. 
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لإيقافباللازم قاما قد دروري وأمير رفول أن وم يئاعي، بن جهله ما 
المجزرة.

الجزرةتجاوز ونائتلأ صبرا في حدث ما أل اتضح التالي، اليوم قي 
الخارجية،الشؤون لوزارة العام دير والإيتال مع محادثاتي نعد الطارنة. 

مدمعلى اوياسين هجوم ال نهمت الأميركن، من معلومات ورئته الذي 
نشرتأن بعد حش ولكن الارهابجين. على هجومهم مع تزامن الضواحي 

؛اكبط.حدث ما مدى نعرف أن النحيل من كان الخبر، الأعلام وماثل 
امحمعلها اطلق التي الكارثة عن مغنلأ تمريرا هللت مساء، المادصة في 

«.لجزرة ا ٠

الليلمن وناتيلأ، صبرا مجازر عن نتحدث الأعلام وماثل استمرت 
البلاد،في احتجاج صيحة تعاك، الونانع عن الكشمر فيعد التالي. النوم حتى 

نداسراثيليين جنودا باذ والادعاء القتلى عدد في المغالاة بعد منا لا 
الأحبارفيها راحت، مريعة بللة في ين منغمكنا ٠. ٠ المدبحة في شاركوا 

لهدهالعما حزب واستغلال المعنونة، بالاهانة العميق والشعور جنونا الأكثر 
المدارة.مركز على تتنافى بذيثا، مياميا استغلالا الجزرة 

م١نعلاية قصة راحت، الشعب، فعل ردة فيه انفجرن الذي الونت في 
به.نا فالذي اكحليل من ترنح الأحداث مع الحميمة الاسراثيلية الدفاع 

فيتورط فد امراتيلي جندي ولا ضابط من مجا أن الجلي من كان أولا، 
الخنانالى دحاك^ التي الكتائبية الوحدات تلمن، العكس، على بل جرى. ما 

يتخوفلم الواغ، وفي للمدنتين. التعرمحس وبعدم متوليه الذي بالعمل تعليمات 

امرأة ١٥منهم نيلا، ٤ ،"" ٠ ت الأتية الأرقام اللبنانية والحكومة الأحمر الصليب عن ورد 
اكتاض٣ سوريين، ٧ ايراّيا، ٢ ١ لنامحن، قتلى ١ • ٩ قليا، ثيلأ  ٣٢٨ءلفلأ؛ ٢ و• 

طغيغأ.ارتغاعا الأرقام ترتفع الامراتيلتة، الأجهز,ة وحب وجزاتريين■ 

٦٧؛



تعاونواالذين الارايليون الضاط ولا ; ف المن ء ني ند أنها من أحد 
اجتماعناعة ملاوا الذين *ولا، ولا ريول، أو يم_ا ولا انا، ولا الكتاب، مع 

الحربحلال قاتلت الكناسين ان  ١٦ليل ني صممحا حن"!، الوزراء مجلس 
صحيحّتى• تمرق يوما عنها بمدر أن دون الامراثيلسن ادارة فن 

لمانيال فليا، يكن لم ١^١^؛ لكن نل نقد بشير الرتيس قاليهم ان 
ورىالالقوم الحزب المح، ينتم وم يررا عله القض ألم بما 

ارمالفكرة وردت عندما أحدنا يتردد لم لذللك دمشق. ّيطرة تحت الواقي 
الاليالان-طلث >أت الم الأحداث ان الواضح وس الخان، الى الكتانيين 

٠إنسان اى، يترتعها لم 

هن0في الاسرائيلية الدفاع دان ِن عمر اى يتونط لم اذا وا-كءن 
ناقصة.الأمامي القبادة مركز من الواردة التقارير تكون أن لابد الأحد١ث، 

الركزهذا في الامراتيليون الضباط شعر (، بر ست) ايلول ١ ٦ ليل ففي 
كائين.صباط ملاحظات هذا الى يدفعهم يرام، ما على ير نلا الأمور كان 

مركزفي المخابرات حهاز الى ٍمعه بما برتة الأّرامحن احد فارسل 
ابيب.تل في المخابران اجهزة الى المعلومات الجهاز هذا ونقل الشمال مائة 

أننفثي سرية بملاحغلة ارفق أبيب تل الى التقرير هذا وصل عندما 
العليا.الهيثات ملاحيان ومن الدقة محتهى م هي يضنها الي \ف:\ئق 
وسالهبالتقرير، يفعل ماذا يعرف لم من بريه الحارس الضابط فاتصل 

م•اغي، يهوشع المخابرات أجهزة بريس لتصل داع س كان اذا ما 
طلبساعي، لإزعاج دام ولا ٌتاخر الونت أن الضابط رأى، ولما مزله. 

يطلعلم لذا، صباحي. تقرير اول حتى بالويفة يحتفظ ان الحارس من 
مالنفرم. ين ولم (• بتمجر ) ايلول  ١٧صيحة الأ الويفة على سام 

١نظر  •به يعلمي حتى أو خاصا عملا تو-بمب، يحتى بالأحراُث، حافلا غي ٠ 
التيالأحداث حول القيادة مركز في ثانعان صرت ذللي، غضون في 

الجنرالاتصل الأّرايلهن الضباط حفيظة ثارت ولما الضواحي. شهيتها 
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النهيحاسة، بلهجة منه، وطلب الكتائم الارباط بضابط بارون أموس 
(،متمم ) ايلول  ١٧نه الواقع التالي الرم م الوحشية. الأءمال، عن 
الشوارعحرب غتر وشاتيلأ صبرا ني جرى ما حول دنقة معلومات ردنا لم 

وامتربارون التقى عدما ولكن الملطنية؛ التحرير منفلمة صد دارت التي 
الكتانسنوإخراج اياز برفول الاتصال ررا عشرة، الحائية الساعة ني دروري 

اسرائيليونصباط يرافقه بيروت الى رفول ذهب الفلهر بعد لمخيمات. اس 
اتهمونالوا وحشية. أعال وقوع بشدة الكتائب صباط نفى وكتائييون. 

خسائر.ونكتين ة ثرّمقاومة قواتهم واجهت حين في صارية؛ معركة شنوا 
الفلسطتنيةالتحرير منظمة كان بنايتين لهد وجرافتثن اصافيا عونا طليوا وتد 

إنهاءالمحادثان هن؟ْ بعد وزر يزانين اعطاءهم إيان نل نتخال.مهما. 
ية،الأممجن متاخرة اعة م لمال من عاد وعندما الليلة. نلك في العمالية 
المزّرءة•م ماما بي اتصل 

الكتامحناعمال أثارت ان بعل. حتى يتيقظ الاصراتيليون الضباط تمزق 
أيم وحكمي' لمعلوص وقفا منهم، اي يتورط لم ولكن، شكوكهم. 

رممي،عكرتما بتحقيق القيام بالي في وحطر المدمحن. استهدف عمل 
الممارسهةالضغوطات تبديد شانه من لهدا إيتان. مع الامكانية هده فدرت 

تحقثقلجنة أعين حتى بمن دان أورمح، القديم صديقي وراح الحكومة. على 
بايالقيام في أرغب لا فانا إلحاحه. رغم على رفضت، ولكي عليا. 
هذاقراري لكن الجيش. وراء الاختاء أحاول باني انطباعا يعطي ند عل 
المياسةحمني رغم فعلى ذلك. الأحداث لي سنين كما فادحا، خْلا كان 

وجهم مي  ١٠٠٠٠ا( شهير كصبب را ماة الما هده استخدام تل.رة تقدير ن ا أءيّ
كبيرخطا وهو الأزمة حيال الحكومة فعل رئة أنوي لم كا الحكومة. 

تععراتالمبناء في مسؤوليتها لنفي مستعدة الحكومة رأيت أن بعد ارتكبته 
(.١٩٧٨)سة 

وكانوشاتيلأ. صرا أحداث بعد اكع_، صخط تفاقم ذلك، غضون في 
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سددانوكانا _ الطويلة الحرب هذه خلال تراكما اللذين والكت الغضب 
تجدنيبك غرذا ينفجران. راحا — اللام اتعجاه يير سحنر تندم كل عع 

ندمتياصات البلاد وأعن الانفجار. هدا وسط بيغن الوزراء رتيس وتجد 
أنملحزّب راح حض في والمراكب، الغل١ءرات لممزيز الكببوتزيم ُن 

نمينعلى الضغوطات انصبت ما ومرعان هذا. كل م الموجه دور ينمبا 
حرى.مجا م المسووليات تحديد مهمتها تكون خاصة تحقيق لجنة 

أمامأنار حين لمغن قك ما هدا تحقيق. لجة تحيين من خانقا أكن لم 
لملجتة إنشاء فكره كاث واذا اخفيه. ما أملك لا فانا الموضوع. هذا 

علىالترتب الجيم الخهلر تماما ادرك كنت انم الأ شخصيا، تقلقني 
حضع( متمم ر أيلول  ٢٨وفي القوم• الممد على التطور هذا *ثل 
المامللضغتل الموضوع، .؛ XAحيال مشاعره عن التفلر . مرنأخيرا، بيم■ 

إنشاءعلى الحكومة داخل ني وعل الأعلام، ووسائل العام رض وإصرار 
رأصعلى كاهان اسمحق القاضي العليا، المحكمة رتيس نمييءن نم لجة. 

باراك،هارون العليا، الحكمة م القاضي فيها عضوا ودخل اللجنة، هاوه 
إقران.يولأح المتقاعد ثاا.قائد 

الوثانقكانة تحغير ء الدفا وزاره ُأن طلبن، حتى اللجنة إنشاء م إن محا 
اعقدانم اتان رفول الأركان هيئة لرئيس ونلت، اللازمة. والفارض والأثر١ء، 
أنله وشرحت، اللجنة. مع كلتا والتعاون بكاملها الحقيقة قول بضرورة 

مفما بيغن. أبلغت، أن لي سق كا تماما اللجة، على نخفيه مجا لمءب 
بيننا.مجذنّبح 

أنذرتمهواحى ة فريونمن، علها، تمارس اللجنة بدأت عندما ذاك، مع 
التعطشالنداء تجاهل علينا ويتحيل ماخنا، كان العام فالجو اكر. برنوع 
المذبحةهذه في الماس من كثير رأتم، فقد الأثير. في تردد الذي للدماء 
قامالمي المريعة بالمجازر علم الجعّع أن مع حقيقته معنوية صدمة 

لصحي، في الاحترة* النواشح خلال عرمحب يحيون رمفلمهليتيون بها 
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بها.التمناك عالي وعزموا ا'لة اولهذه \و\ت■ الأخر انمس 
نماثحأصحنه حنن م الايجابية قانح من عددا الماصاة مذه حجست، وقئ 

الناسأما ،، سبتمبر ؤ أيلول ١ ٢ في عليه كانت مما ادراكا أبعد أخرى 
ُنبد لا فكان العركة. عده م دسوء الذي الثمن في يفكرون فراحوا 
اللوم،عليه يلقون ان إنمن بد لا ت المسامي الصّعيد على محرقة كبش 

الغاليةبل لا — الكثيرس لراينا الخام، للرأي اطتاء حيتها أجرينا لو 
اليهوديالشعب يهذي خطرا فيها لموا التي اللجنة عذء يرفضون — الخفلمى 

نظموما الأعلام ووانل الخل حزب جهة أن غير فحب. امرائيل لا 
أوجدتا، مناح بيغن ٠ ر ٠ سناح مارون ٠ المنادين بشعاراتها ُذلا،ررات، من 
فحب.لجنة إنشاء الى لا مكوي رغ الى تدعو راحمه بها يمهان لا قوة 

وزملائيلأصدقائي البداية صن قلمته فا'نا هذا، معنى ادراك خير أدركت، 
أكثرأو مؤول إيجاد الى فالحاجة وخيمة. نهاته الخل عاوا أن يفوتن 

امراءدُنه ها، نفبالاحداُنه ذللثج ارتباط ءاّم رغم على علميهم، اء والفن
يفاوم•لا 

تبييتهالتي المؤشرات وأولى الماند؛ الجو تجاعل المء على يستحيل 
منذبيغن زوجة محغن، أليزا توفيتا ففد أعمالها. اللجنة بدأت ان بعد لي 

القديمة،الزيتون جل مقبرة في الدفن مرام وحرت عاما. وأربعين خسمة 
احتضنلأنه المكان هذا جندا اعرنه كتح ) البارئة الشتاء أتام  JAيوم في 

ويدي'لموت القدس الى ميخوخته في عاد الذي اجدادي أحد رفات 
فينشتاس،مائير صريح جانب الى زوجه صريح موقع بيغن اختار (• فيها 
فشلاشابان بمللأن وها شترن، فرم، من برازاني، وم'شي الإيرغون من، 

.١٩٤٧منة الأكليز يشقهما أن عليه القدس مجن في بقنبلمة الموت 
خلفيورأيته رأي أدرت المفتوح، الضريح نحو يتقدم الموكته كان وفيما 

أصول،ومعطفا مرداء عنق ربطة ويضع موداء قبعة منهما كل يعتمر رجلثن، 
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والقاصيكاهان القاصي انهما النظرات. باسوأ ويرمقانني ععا يسران كانا 
ارك•

المتوحبمن حيث ااكنيستا الى مباشرة المقبرة م|ن توحهتؤ اليوم ذلك 
مونظرت عتم رفت مم، أقرأ المبر أمام أنا وما تمريري• اندم أن 

باراكوالقاصي كاهان القاصي حديدة مجرة تبالتي فرأيت الزوار، رواتم، اتجاه 
أسودان.غرابان نها وكا رالعدواتن الحادة الطرة يتلك يحدحانني راحا اللن-ين 

عددمع أجريها التي محادثاتي في المصادفات محده ذكرت اللبلة، نالك في 
إنارةنظرتاهما كانت ت لهم فملن، ٠ مهي العاملين تشاريآن لم و١ المحاميءن م.|ن 
سيحدث.عما وانما يحدث قد عمّا وليس |« سيحد'.ءعما التعبير نا اتقن

يحدثما ٠ بان الشعور ذاك روعي مآن هدأ الشخصي، الصعيد على 
فيكما لي عأزاول فعدت عل. باي القيام حياله عني يولا ٠ مقدر 

فيركاني ض م أعهدهما لم وركيز بطمانمة شعرت ولكي الاصي، 
أدركتلأنم العل وتثره تسريع هذا عن فجم ابدنة• الأعمار عين منطقة 

يدي.بيء• ما انهي ان علي وال بمضي الوقت أن اللجنة تعييءن مند 

بمحبةلبنان، لزيارة النندابتر اتخذنا بشير، الرثيص مع الأخير لقام خلال 
اللام.مفاوضات مسيرة لإطلاق شامحير، إسحق الخارجية الشؤون وزير 

بعل،ما في وشاتيلأ. صبرا أحداث موته وأعقبت توثي بشير الرئيس ولكن 
بشير،ض \ؤ شقيق الجمتل، أمين هو جديدا ا رثيالباني اليرلمان اننتخب 

الواضحةبنفلرته ولا أخاه ميزن التي القائل. يمراصفان يممئع يكن لم الذي 
دمرالذي ء النزا • ٢٠لبنان لتخليص به القيام يجدر ما نتخير كانت التي 

شي،،كل رغم وعلى هلينية. الفلالتحرير منظمة وصول منذ الوطنية حياته 
اذاواسراتيإ لبنان بين سلام اتفاقية عقل. امجكانيان في راسخة ثمتي بقيت 

الاعتبارعين في أحذت أن وبعل دعمها. بمنحها المتحدة الولايات اقتنعت مجا 
اناعهاأن أدركت الأن، حتى المتحنوة الولايات اءتما.ته الل.ي الموقف 
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منظرنا.عمة أياما أن اليه، أنظر وأنا نغم فرارة في فادركت الأفعى. جلد 
أبنافي ورجال أمض الرئص نظر وشاملا، صرا موضوع أثرت وعدما 

يعترفلم جفن• لهم يرفا ان دون من بالمسالت لهم علانة اي ونفوا 
ننافسنحن ا فنولكن، بمد• ما في ولا حنداك لا شيء باي منهم أحد 

مجانين.ايهود أكم ٠ : اذني في ومس حلفي من احدمم انحنى الموضوع، 
1.مجنون شعب انتم 

تابتأمن، بالرص يطق ٌا م ساورتني التي الشكوك رغم على 
مشاكلدراسة ( أكتوبر ) الأول تشرض ومطلع ( ّبمر ) ايلول أواخر في 

ضالتدريجي الامراملية القوات حاب انبرنامج ورصع دنيقة درامة الأمن 
السامية.العلأنات وتلمع الأمن يناول لماني — اسراملي اتفاق إطار في لبنان 
نالبم المنتشرة الاصراتالية الموات بقا، على عموما الاتفاق هدا ينم 
يزال)لا الفلملمتة التحرير ملمة رجال ترحيل الى بمار حتى البلاد 
صيطرةتحت وانعة ..;طمة ويي البلاد، شمال في ارهابي آلاف اكمانية فرابة 

يان،حبل مطقة من المورثون حب وين(، الحرب لمها ولم ررمن ال
جدولوضع الى ويمار جنودنا، وجثت الامراملمن الحرب اسرى جع تر رن

الاصراسليةالقنات محب حتى الشروط هذه تتوفى أن وما ؛المفقودين؟ 
غضونفي مترا• كتلو خمسين الى واربمض ة خمالحدود عن تبعد مسافة 
لبنانم• الغريبة القوات كافة مغادرة ّبيل في المفاوضات تتواصل ذلك، 

دائمأك احلأل شروط على ترتكز ولبنان، اسرانيل بتن ثنائية اتفاقية وتوقيع 
الأولتشرين ١ ٣ في المائي، هذه الحكومة اعتمدت العلأنان. وضع 

الخارجيةالشؤون ووزِير الجميل أص الرئيس على عرضتها نم ( كتوبر ا )
واشنطن•في نولتز جورج 

هرالمفاوضات هده نجاح أن في شلن. أدنى اورني يلم هتي، جك 
حلالمن ا أمحامحتنوثرت لقد الأميركيون. ،يختاره الذي الاتجاه رص 

الملامأمام الطريق وتمهيد أمنية اتفاقات الى الوصول فرصة المفاوضان 
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الغاية.هذه لتحمق الحكومة تعحريك من لأيد ولكن، وامراثل. لمان ين 
ايوكث'و ولم نقيته. كاه الذي الرحل الجمتل أمض الرص يكن لم 

غراحمها، بمثل التي التفئت، حالة من لمان إخراج تخوله مترابملة نكرة 
بايللتموه متعل.ا وأصبح وصوب، حدب كل من أتت لذ.ّغوءلات يخضع 

الدصذلك بخصال أمين الرص يمشر الوام، م كان• أي أمام كلام 
يعينكان الم حهئم الى لبنان إعادة شانهما من اللذ-تن الطع، وذلك 

لقاءاتناأحد حلال حبيب لفيليب قالت أن لي مبق وكما سين. مجند قيها 
الامحكاض،إحدى نيام إلى أمين الرص موقف يودي موز إ لخريف ام 
لثروترص حتى او للجمهوره كرص لا الم-ْلاف به ينتهي ان إما 
—لمه.غرار على فحب، الجمهوري القمر على كرض بل بعدا، او 

(.مدا نمر على ا ريولأيه، نهاية حتى أمين الرص كان الواقع، م ) 
وقفبالرْن هذا لكن باللام• يعم موحد ،- JJا رثييصبح أن وإما 

'.أس'•الرص عر المحدة الوص .تلها التي ات واكعليالأميركي 
لبنانحاجات تلبية ومعنا ففي واضحا. الأميركي الخيار كان جهتي، من 
^١^١١وانسحاب الداخل، في الأمن كاحلأل : الأميركيين اعدة مبالفورية 

حالفي ولكن ا-رايل. مع صلأم ونيام ( انحابما الى اصافة ) السورية 
مصالحهماتر بلبنان في الوضع تحئءن وربمل نامل حل على اصروا 

ابسينالمالعلينسة، ثكالة الوحل ورين المجن ١لتقنب وهي الأ المعلنة، في 
دفعهك بد ولا ندما يه ندفع أن لبنان على أصابعهم. ين من شيء كل 

عليتاالذي الوحيلء الوافم بيل الالعملي، السبيل هو هدا وبقوة• صريعا 
الحاضر.الوقت في الوك* ّ

اٍراتيلاهمت مالى الأميركية الشخصيات وسائر حبيب حضرة في أشرت 
:لهم وقلت المم. العالم موقع وفي الأميركي الاستراتيجي المرقع م الهانلة 

.١٩٨٢سنة نرفبر( )اكام تشرس  ٢٠
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خلالعمالنا دون وس دوننا فن مصر. السوقيات غادر لما اصراتيل لولا 
الجرحىمئات حصيكها جاءت يرم ألف مدى على — الاستنزاف حرب 

مرابهلةتشكل ولم السويس. تنام ضفاف على الأن حتى السونان لبغي ■ "
نروطالحنائ، الماط م الأميركي والوجود ميتاء م الأمتركية القوات 
استجابتلا ،_ .بخن وإلحاح ) اسرائتل لمْللب تلية إلا مصر مع الملام 

نموىضرورة نفلرنا في هذا مثل فمد ٠ فمحسب المتحدة الأمم لمنفلمت 
تزاللا ولأنها هاك. مرابطة الأبركية ١^^ ولاتزال القاش. شل لا 

الأولالطراز من جوية تواعد ثلاث التحدة الولايات اتخذن سيناء في 
بسواعدنا.بنيناها وقد وإيتام، واتزيرن أوفثر • وص اليها الحاجة دعت حال في 

;للاميركين ونلت الهلواريء. حالات في إلا بالطبع القواعد هذه ستخدم ولن 
منآحر مكان أى أو الفارسي الحليج في تتدحلوا ان عليكم كان اذا 

ولاالمعودين مجن لا أحد، من مسّاعدة تلقوا لن أكم تاكدوا المهلقة، 
تملكونلأثكم أمامكم متتونر سريعا اكمك إمكانية لكن الأردنيين، من 
الأميركيالكونغرس وأعضاء والقادة للمفراء ونلت أيديكم. بين كله هذا 

ومطاره.مرافقه بفضل دعم نقطة لكم صبوفر لمان إن القدس الى أتوا ١لذين 
المرقياتكان احر، وبمعنى لمان، على بميهلرون الموريون كان الأمس، في 

إدخالهإمكانه وتملكون لبنان في نتم فا اليوم، اما لنان، على سطرون 
منه؛يتجزأ لا جزءا ليصبح الحر العالم الى 

لمالأوسط الشرق نوون عن الخارجية الشؤون وزارة مسوولي عمن 
نحاربنحن فيما مجغاير اتجاه في يحركون وراحوا التصور، هذا يوما يفهموا 

لبنان.مع انفاتية انجاح أجل مجن وشتاته  ١٩٨٢خريف في 

صدرالذي الوثف؛ مجع المسيحيين الالبنانين تمرق تناغم الحط لمرء 
علىصمن للي مع حللت يناير( ) الثاني كانون ففي الامركين• عن 

يرون.م المر، ألفرد المهندس وزوجها المر ض الك؛ثرة اللمابة الشاعرة 
خلافاحنونيئ، حماسه نضحت بحشود اإهلرقات اكطت العادة، جرت وكما 
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مضىما م ترأس تامير، صمرثل يدعى نديم محيض الى المطاف نهاية في 
١ ٩٧٣في الايكود الى أعدته حتى العناء تكنين وكنت الم، الوصط حزب 

حتروت.مبنى منها تاُلنا التي العشرة الهلواق وراءه ركضت أن بعد 
تبالوقت محن حمة خلال، تامير شغل الأولمح، محض حكومة عيد في 

والتهوصم له شرحن، السامية الحياة ترك ثم العدل وزير 
الوصوعفي للتمكتر وفتا نامير مني فطلب، عني. للدفاع تعدا مكان اذا عما 

أيام.ثلاثة أو يومض غضون في به والاتصال 

قرابةجدا الجمل المكن بمواخ، *رزليا في زرته يوسمن،، مضي بمد 
وعائالتهنامير جانب الى فيه أمضيتح لأتي جيدا أعرفه كنت، الذي الشاطيء 
محيماالكنبة على جالسا كن، والفرح. الحزن عليها تءان_، كثيرة منامان 

صالسياّة معترك دخول ينوي فهو ^،- الدفاع تطع يسلا انه لهم، نال 
يعنيوهدا صارمة، بجدية مهمته إنجاز عله قضيتي نولي، حال رفي، جديد، 

ارفاها.حتى ادناها مجن الحكومية المّتوياين، كافة ^^، هول الامتجواب 
لذا،السياسة. فرصه الى يسيء صرف العمل ط، على اندم حال وفي 
وودعتهشكرته وائما إجابة؛ اي سمي، يلذ لم قضثتي،• تولي، من، مكن، هر 

الساطة.صتهى ني ورحلت 

ويسمغلأسيوف فتولى بديل• عن البحث في أرغب لم حدث محا بعد 
واعده(ا الاحتياط دورة أنهى أن بعل ) الخاص حسابه على تضيي ملفا 

الدفاع.وزارة في ح مرفنكلفه نيرلو، زفي يدعى آخر محام ذللث في 
راصي،الوسطتم،• ابركا في، هونلثرا'را المح، توجهت التدمحر هذا إتخاذ بعيد 

شيكاغو٠ تردام امعبر المعمدة الرحلة تللث، في العادةا جرت كما ) ليلير 
الصباحفي محاصرة. القاء علي كان حيث فيغاس ولأس يكو فرنوصان 

ممرثيغالياالى أقلتهما امراتيلي، صنع من صغيرتين طانرمحن فريننا امتقل اكالي،، 
اصتقبالأكوردوبا البلاد ورص المدينة في اليهودية الجالية اصتفبلتنا حين، 
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وأوليتمطك. لي الوضع ناول كوردوبا الرص مع ماش وجرى حارا• 
امرايلأنتان سران بضع شل خاصا. امحماما الزواعي التعاون إمكانات 

تزاللا مادرة (، موشانم ) التعاونة القرى من عددا نيكاراغوا ني 
الأركانهثة رص حضرة م ك وتطن العالم. من الجزء هذا ذاكرة ني 
الأولكانون نهر دخلنا ولكنتا عسكرية. ة مجاعن. منح إمجكانتات الى 

اإقري.ءاخالمتقيل، نتاثح. اي اللقاءات هدء عن فر تولن (، ببر در 
صادرته.أن كاهان للجة مبق الأنل، على 

الموحلك، أو الّواد صباحل استجواب عدم اللجنة حضرة في قررت 
وكانالضواحي. الى الكتاسيرن بإرسال يعلم لم أنه زعم بعضهم أن ميما 
منعنمر أي اتهم حال في استقالتي بمقد.يم قرارا اتخن-ت أن ي لص 

اهتمامهاتصب راحت النهود الى اللجة استمعت أن بعد الجيش. عاصر 
الاصرامليةالدفاع قوات نونطت عل : وأمثلة امئالة وتهلرح مختلفة نقاط على 

وصلهأم المجزرة بهذه أوعز عكري أو ستامم من هل ؟ حدث مجا في 
؟إيقافها عن أم الجزرة هذه منع عن أحدهم تقاعس هل ؟ بها علم 

قصتيتويا اللذان المحاميان 1كد فقد سهلا. نفي عن الدفاع كان 
أعلمنيفحيءن ١لمجزرة. إيماف في أنجح لم عندما نقاعما أبد لم انني 

٠،علهم في يمدا ذهرا ٠ الكتالمن ان ( بمر ) ايلول  ١٧لل غي ايتان 
اناحاب. بالانأرا نافت قد المحاق ودان انتهت فد الخلة كانت 

تصميم.سابق عن النادر بالاهمال يتعلق ما في دقيقا فكان الامرائيلي القانون 
نخحءبH عجز اذا ما بخطر بب والتّالامال تهمة عليه تلقى انان من نما 

هداوتسب المذبحة. خطر احد يتوع لم الوام، وفي توثعه. عن ه عاتل 
الكتائبييءن.أرمالنا ن  Atالتكهن من تمكثا خلو ت مريعة بضربة لاصرائيل الوصع 
الكتاتس٠ى،الى اللجوء في تتنا على الاصرايلين الضاط كبار من عدد واطلع 
ساعي،أو ايتان أو بيغن حتى ولا ء معارضة ادني أبدى احد من ما ولكن 

المثارأو الوزراء ولا الوماد، رؤساء ولا الأمن، عن المؤولون ولا 
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(سمم ) ايلول ١ ٦ م عقدت التي الحكومة ة -بملحضروا الذين القانوني 
المحامياناكد وقد الضواحي. الى الكناسين لحول عن حلالها أعلن والم 

مابالأعمال نخص اتهام يمكن لا الامرايلي القانون نم الى استنادا انه 
إشكال.اي بوثوع احل يتكهن لم دام 

هذهبفضل القضية ّاكسب أنم عم ۶ الدفا المكلفان المحاميان اعتقد 
ضئيلا.كان النجاح قي أملي لكذ القانوني. الصعيد على سما لا الحجح. 

ولكنهااقضاتبة المحكمة ملهنات بكانة التحقيق لجنة تتمتع اسرانيل ففي 
الاعتيادية.المحاكمات لقواعد اللجنة هذي تخضع ولا أكم. بحرية تتحزك 

اصاكعلى عليها الحكم الى بمار سوف قضيتي ان بمءق على كت لذا 
فحب.قانوني لا محيام 

لازمتمداولاتها، وبدأت الشهود الى الاستماع مءن اللجنة انتهت ان ;عل- 
عددوإنها، طيمة بصورة بمهام النهوض على عازما الوزارة، م مكاني 

فمشروعاليها. توصلت التي النتائج اللجنة نثر أن نل المهنة المشاريع ين 
بدأناأن يا ص الذي ، ١٩٩•لسنة الاسراتيلية الدفاع قنان بمي تحّليل 

الموضوعهذا نناول اجتماع آخر عقدت ) نونف، دون• من نا-ُا ُضى بم، 
استمرار،قي أرورْ كن الذي لمان، م أما (. اللجنة تقرير إعلان صاح 

حا،ترّمية زيارة في زائر الى توجهت الجارية. المفاوضان استمرت ض- 
المجالفتحت والتي الماضية المنة بها نمنا التي للمبادرة مثانرة كتيجة 

زائر.هو افريفي بلل اول مع الدبلوماسية العلاقات استئناف أمام 

في( يناير ) الثاني كانون أوالجم. في اللأي جن الزيارة، هذه خلال 
بي."العلاقات تعانيها التي المشاكل مختلف معه ولرمت مربوتو صحبة 

الحادثات،هذه لإنهاء سريعا العودة زائر رنتس مني طف وّافريم؛ا• اسرانتل 
(،فبراير ) ثباط ٤ في زانحر الى أعري قد إنني له وقف دعوته فقبلت 

نله.ما سرعان ولكنه مجوبونو نفس في الدهشة القرب الموعد هذا فولل- 
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احدااعلم ان دون وس (. نراير ) شاط ٥ م اصراتل الى عدت 
مت الأغراض ك سش عدد أكم أوصب التالثتن الرص م ورحت 

منه.خه نعلى بيغن وبححول القرير برعلان علم وصنا شاط ٧ اء م
هاتفيااليه ث التحد م فانقة صعوبة وجادت •نزله م به اتصلت وعندعا 

حصلتلقد )ا ; له نالت اليه، التحدث من تمكنت ولما حياتي. »ي ة من لأول 
هدافي الأن انشر وانا ، أحا ا> حابني نا ه. نهمك حجما القرير على 

اطلاعيسمليعون ها ا ; حديد مءن يزن صالت ٠. اثنين او شخصا المدد 
نابالتاثح اعلأن عدم منه ف نقد لا،. ا : احاض ؟.- نمانجه على 

مكانهاالى ناعة الاعات ؟ لرويته القدوم اصتعلع هل اكالي• اليوم صاح 
ُِ•انتظاره اصتطيع كنت الذي الدعم نوع عن ّيىء ثعور اعتراني وقد 

الرزراء•رص 

التقتمبكرة ساعة وفي نثر. قد القرير نص كان التالي اليوم صباح 
نرش.وكانه .بن، م_تالقرير يقرآن ووجدتها شامتر وأوليي ريغلأس يوف 

إلحاقذ» لم اصرائيا مء• احدا ا'ن على نوانق نحرن ٠ ! فيه القضا، ويقول 
I١( المخيمات الى الكتاسيون أيحل عندما المدنيين بالسكان الضرر 

slU  ١(١ التائج الى الانتقال بكما يجع-ر ء ث شامحير وأوديد غلاص ويلدوز
ئءارزمض، الوزراء رض ُن كل دور اللجنة درت التائح، تلك في 

مناركةالاعتبار ع٢ن في اتخذت كما ودروري• شاعير، الخارجية الشؤون 
كانالأ. هنة ئ . ا لا ٠ ان، المخاد ن أجد أعضاء ٠ الضباط م. عدد 

W  ِ له~ ٠ ِ •م "م W ٠ِ

ااعكِيةالمخابرات أحهرة ورص وياروذ، دروري والجنرالثن إيتان، رفرل 
صاغي.يهرشع 

الأحداثفي هزلأء ،> كا بمزرلية اللجتة ت أم متفاوتة وبدرحات 
إبداءبه يجير كان الذي ييمن بدءا وشاتيلأ؛ صبرا مخيما شهدها التي 

يعيدالضواحي شهيتها التي الأحداث في التدقيق في اكبر ونشاط ّرءة 
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توجبالذي ساعي وافها، علهم، مواصلة دون والحوول الكتانض، دخول، 
اععالونوع احتمال، س يحذر حتى يالموصوع كانة معرفة تحصل عليه 

محماعلى الأعتداءات هده حول لاحقا وردته التي المعلومامت، وأحد عنق،، 
الجدية.من 

ملأتماتصرفا غن، تمن انم أخثرا اللجنة رأت فقد بي، يتعلق ما غي أما 
;اكوكرفهمني والتي صدي الوجهة التقاعس دعوى درِنإ أذ بعد وذلك 

انهايضا امتنتجنح ولكنها اإدأسا،. ثك ايقانج أحل س التدابم اتخاذ في 
اأ-ضواحيالمح، الكتاص دخول، عل؛ على كانوا الناس ص كئمِس أن رغم على 

بصفتيعلنر كان دخولهم، عن متنجم مذبحة ان يتكهنوا ان ون دص 
وخلصت،احترازية. تدابير اتخذ وان للأحهل١ر وعيا 'كثر اكون ان للدفاع وزيرا 

في IIمباشرة غير مسؤولية n انحما لذلك، نبعا انتي، الموله الى اللجنة 
"ها نفتفرحنر التي الثخصية النتامحح امتخلمس ان 9 ت، واوصحدث، مجا 
I(.حقيبته س وزير تجريد  ١١في حفه الوزراء ريس ارس يأن أو 

لبةيموء 9 اتهامي أن إلا التاتح، مر- ء الو هذا صدور أنتظر كنن، 
الامراليلي.'لقانون في له اساس لا المفهوم فهذا حفيفلتي. أنار ٠ مباشرة غير 
يوما،حلوله أتوثع لم جرتم، ما ان نفي فرارة في مدركا كنت، أنني إلا 

دراسةيعد وزمحلأوْ، كاهان القاصي ى وارتا اللبنانية. بالشؤون معرفتي على 
علىجرى، بما الكهء• بي يجدر كان انه ة، سديل ث هادئة دراسة الأحداث 

الأخروي.ولا أنا لا الأحداث. اس-ان اي تبق يلم وش الشهود. أقوال رغم 
أحد،على اللوم إلفا، صرورة وا لفد القضاة يكون ان المحتمل مءت لذا، 

وصمةذاك كان أمر، من يكر ومهما اللأي. اعترت التي الصد.ُة غمرة في 
قاطعا.رفضا ارفضها 

تلفى-لإبو ُرور ويعد • ١٩٨٣( مراض ) شاط ٨ في التقرير 'نشر 
اتخاذها.المفترص الدابير فيه فافثر اع اجتلعقد دعوة الوزراء مجلي 

المحدد.الوفنح في الوصول مجن أتمكن لم ولكنر اء، المفرابة ة الجلبدأن 
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متظامة المطقة كسوتزات وبعض « الأن اللام حركة ٠ تقت ممد 
صأصحى لذا حنوم. غضب م التظاعرون وبدا ررعتا. نالة الطريق 

العاملونوالعرب اليهود ر-بمههم م ووقف يحدث. ند ما توثع المتحمل 
ونزرتصديقه. يراه ص على يصعب مشهد ١^١١<. عن بالقرب لمزرعأ، ام 

فلازمواالماء. ذللن المزرعة مغادرة عدم حدث، ما رأوا وند الرب، اللمال 
العارصاليهود العنال 4ن وغيره ليفي موتى ُع حن، الى حنا وبقوا أمكتهم 

التمائمحلبة راحن، ا ونيالأُاكنا اجتياح الى رمي محاولة اي لمع على 
علىتلوه محا الدي نقيتي، عن ۶ الدفا نمر أعد الداخل في كنت، t تتعالى 

رحالاحتاح وقد دان. وأوري لرف س كل ذلل؛، ني اعدني يالحكومة، 
وأنحديد مءب الرضع زمام على يسيطروا ان قل الوقت بعض ار الشرطة 
موتي.الى بالمزرعت وعهدمن، كون الحيم ان بعد باوذ.هاب لي ١ يمهمحم 

تهادنص في المزرعة عنال ناعينا البوابة نجتاز كنا ا في
نهنهباعة - مضي بعد الحشود. صيحات المتاره نوافد عبر مجامعنا الى 

اخرك،تذلاهرْ تجمهرت حينه القين الى وصلنا نهبا، الأرض حلالها المنارة 
الوزراء.رتيس مكتب، أمام هاتلة 

كانةدب القين از حاووا متعاطفين س تالمث، الحشود هده ان غير 
عواطفهميترحمرل فراحوا الحكومة، تجاه مشاعرهم ع^ إعرابا البلاد أنحاء 

فيهاتلمتح دوامة وسهل وحدتي لأحتيهم برهة توثقن، ولما وضجة. صخبا 
الحماكملؤها كان وعبارة عبارة النح وسععت، مصافحتي طلبمث، ويد يد الق 

ذللتهفي قامته فقد وحدهم. يكونوا لم المتحاطضن هؤلاء لكن والتشحع. 
الدنا( الأن الملام حركة ر| أعضاء نطعها الطرقات عمته تظاهرة الونتح 
شارونأي ر I( روترياخ شارون ٠ ورددون أنفاسهم أعمثف من يمرحون راحوا 

!أريلنه ؛ أريلثه 0 هتفوا الدن أنمارى وصيحات تداحللته صيحات ا، الماح 
إ٠ اريلئ، 
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وتهانتكاعيرات كتانات أضن المنى مدخل م
وأّئلتهمصيحاتهم جلة فانضنت اتجاها، م والممزرين المحامن مئات 

الجلةمحذه من الهروب عالما فا،تحال الأجواء. على خيمت التي الللة الى 
مةالحك« مجالس الى وصلت عندما الحكومة. اجتماع قاعة حتى تهادن التي 
الضوضاءوجه في النوافذ أنقلوا الذين الو;،راء ي*؛رِيان أِئرا شمّب كان 
نيالحشري جالت معدودة لحفتات مضي ويعد الشارع. من تناهت التي 

الأحرىالجهة نوافذ عبر ٠ ؛ اريك ! أريك ٠ صيحات وسمعنا المنى مجحيهل 
الحجرةني خانق جو ساد بدورها النوافذ نلك أقفلنا وعندما الماعة. من 

عرقا.يتمون ثوان نل الشحوب اعتراهم الذين الور،راء ث.راح 

الخارجس الصراخ تلاشى وإن الاجتماع على ستخيم الشديد الو_ر كان 
كاهاننقرير رض إما تقرر ان الحكومة على كان الداخل. ِن والحرارة 

والقيامالحكومة اسقالة التقرير رفض ويعني نؤ،له• و_اما جزّيا او كليا رفضا 
عفليماانتصارا ننلري، في لأحرزت، ذالث، فعلت ولو جديدة؟ بانتخابات 
الاسقالتي. تقديم إلزِاض فيعني التقرير نو_ل انا الليكود. تاريخ سجله 

يدي.،بحكم نم ّوز التقرم نوانا فمي الواقع- في ذلك، ك اكثر بل 
نتاثجنلتم حال في ٠ ت ناثلأ الحضور الى وتوجهت القتل. بتهة الحكومة 

امحرايادولة وجبجن اليهودي الشمي، جبين على تضعون صرف كاهان لجنة 
٠ّ بايديكم قاين دمغة 

اليجةوكانت الارار، اتخاذ عليهم ش الذيب بجن وثامير بيغن اندرج 
١مع يتداولان راحا وفيما الجزنية. منهما كل بموولية أفرت قد  الحضورنر ٠ 
موءةُتمّال لا الطرقات في الخغiاAرين صيحات كانت الاجتماع، قاعة في 

الفولعلي صعب اي_;،راء رِجو.ْ في تفرت أّّ المغلقة- الوافذ رغم على 
باسميهفت الخي أتلك ; نفوسهم في الأبلغ الأثر لها كان صرخة اية 
أنلقهمما أن أفهم بدأت ما سرعان ولكن ؛دٌي• محنالت التي تلك أم 

اللكود.أنصار َن نالمك التي والعقوبة الغفيرة الجماهير بتلك تمئل حما 
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عنحأجل من المحتشدون الشجعان عرلأء ساهم أن المدر صخرية وثاءت 
ماعأحبوا فقلما الحكومة أعضاء أما مصيري, على التصديق في مساعدتهم 

فيكان والغض، الحد فسعامحت، يكرعونها. كانوا بل لا الصرخات. مدء 
وجريهم.في يراها أن المرء امحتطاعة 

الحكومةم أمين الى بلنتج نهايته، على الاجتماع يشارف أن نل 
غيابالتصوينج، اثناء في الاعتبار، ءي|' في الأحل- بضرورة محدكره ملاحظة 
نعمان.يوفال البروفسور الأول الوزير كان الم-,ِ• بياعي الوزراء من وزيرين، 
(،المرمية انا المفي صلبا دعا منممحي الا-ي ) تختا حزب الى المتمي 

;كالأتي اللاحظة هذء على الإجابة وجاءت ارليح. ميمحا فكان الثاني اما 
حد،و١ صوت ممابا محوتا عشر ستة لتصويتح ١ ني يا ان المتحبمّن من ءر 

صوتاعشر ستة النتيجة جاءت ٠. صوتين مقابل صوتا عشر سعة من بدلا 
صوتي.هو واحد صون مجمابل 

بتقديمفراري اليه ابلغ حتى يزن مناجيم لزيارة ذمت التالي، اليوم *ي 
فيأؤلأ فكرت لدا ؛المهاب، القرار هدا مثل اتخاذ د ولم استقالتي. 

ذلكبيغ إياها أعطاني الم الإجابة اما النهاية حتى المسالة بهذه المضي 
؟تفاكالت، ا._تقديم تنوي متى ٠ : صالي فقد الأمور• صهلت فقلما اليوم 

استقالتكستغرثم، لم » ;برهة بعل جديد من لني ا ف٠. الاثنين ٠ : أجبته 
الطويلة؟،الفترة هذه 

فلفيمن ملأك لء آعلمتح ( فراير ) شباط ١ ٤ فيه الواقع الاثنين ذلك 
امراثيلي،ِب محا أن لهم وئرحت، استقالتي وتقديم الحكومة فرار نولي الوزارة 

وصحيحالمريعه. الأحداث هزه في تورط سياسي، ولا رنيس ولا جندي لا 
حدثما حقيقة ادرك لأني الواجهة أستطع انني إلا جانبا، وصمتح انني 

إليها.تمللحت، 'لي والأهداف انخدنه الدي العلريق من ومتاكد بالضبْل 

والهضسبالزهور يمضهم كوديعي الآت؛ر، بالاس حافلا اليوم ذللث صباح كان 
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النصرأيام ابقا ونقت كما ح\نم الى فونفت ليلي أما بالدموع. الأخر 
طريقانقت وقد المن م وصلت الأوقات من وقت وفي الهزيمة. وأتام 

ءالجميلة قمالدعا إحدى قرأت ثز الرواق بها غص التي الحشود بض لها 
الأصدقاءبعض يراققهّا صباحا يرون من وصلت فد اللبنانية اكاعرة وكانت 

وهمالاس الى أسع أن اسطاعم قي كان القلي الفاء وقي اللنانيض. 
نلاسميي الذي ذاك يحاكي حفل الوداع. لحفل الباحة في تعدون ي

الأعلامراحت حنث الماحة الى حرجنا نم ليلي •ع نزك منة. ونصف َتة 
الوزارة.نالة الجماهير احتنن.ت حين قي الهواء؛ في ترفرف والمارق 

بحاحةأنعر بي فاذا محنهم. كل وجه في نفلرت بالجنود مررت عندما 
ذاكرتي.في أبدا محفورة معالمه إبقاء الى جندى، كل تذكر الى 

والديوحه هو آخر وجه ناؤلري أمام بال هذه، نيتي رغم على ولكن 
مطاردةء تجوٍم ١ ايام البرتقال، بننان في كان حين عاما وثلاثين ميعة قبل 

:الأشجار بين الأرض في يعمل وهو لي فقال الإبرغون. رثين ض، مناحيم 
رعدالير تقطع أن عليك ولكنر لك، يحلو ما تفعل أن بمكنلئه ريك، ا و

ماذاأنظر ءا ت نفسي في شلنه ٠. أبدا يهودي أي عن ابدا التخلي بعدم 
صلمونيصحية سابقا كانوا الدين فهؤلاء أريلث• يا الأن، حولك عن يحدث 

"•عم وتخلوا للجموع 

ومعمحتلتي. المشهد ط؛ يفارق لم تلت، التي والأنهر الأّايع في 
مناحيمجانب الى أجلس يوم ذات ووجدتني عواطفي استكانت الوقت، مضي 
كانتابني ما له أشرح أن الى حاجة م أني واحت مكب م يغن 

نيئا.لك أقول أن أريد ٠ : بالأتي كلامي فاستهللت، النوم. ذللن نعور 
٠٠مشاعري حقيقة تعي أن أريدك ولكن حدث، ما تقوم كيف ألرمح، لا 

تذكرنهاأحرى وص استعادتها في رغت ذكريات وص الحفل عن فاحرنه 
٠.بيغن يا محلمتي ض أنت  ١١له قلن، ثم فعلا. 
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الخاتمة

مطفرفمي الهاة• نقطة تكن لم الحكومة مرن استقام ان المؤكد من 
أشم;ا-م ١لمرءة• الى العودة >_ م يلي ُع كت القلهر، بمد فترة 

بالغضب،تمتا و4 شعرت فما بالغرابت. ثم ند إحساس ا بالهزيمة منيت نني با 
يمززالم أنام ارتكبها حميمة حيانة حيانة، حصل ما اعبرن حين ني 

فهمني أمعنوا أياك ص، مذ فيها ناقشوا أمور أجل ص الضال على 
العاصمة،هت وعندما ناعاتهم. بشجاعة يتحلوا لم ولكنهم به، اشام يجدر ما 

وهكذا،فيه. يرغون مجا لهم لأونر هناك فكت لهم، ملاذ عرت يحثون راحوا 
متماكي.١ تقديم بعيد اعترتني الي العواطف طامة يرن مكانا الغضب شغل 
ةحلفي فلت ال لي مبق فانا وحب. شخصيا يكءن لم غضبي ^٢٠^ 

علامةنمهم با يضعرن كانوا كاهان لجنة تقرير تبولهم في إنهم الحكومة 
فحسب.حبيم على لا اسراتيل، دوأة وص اليهودي الشعب جبثن على قاض 

ولكني. الشاغا شغلي الخواحلر تللئ، أصحت المزرعة الى عدمت عندما 
الىعودتي وبدت المكان. على يخيم راح ما صرعان ناجعا هدوء لمست 

جاءإن فا والمزتر الحزس الوداع رغم عاز طينا، أ،را ارضي كنف 
أنقميورحت الخزارة وامتقلست الحقول الى ذهبت حتى اكالي اليوم 

وساعياالخاصية الأحداث عءن يانا راسما وصغارها، والخراف المزروعات 
أفكاريرحال بي حطت حض في الصحيح. مفهومها الى الأمور إعادة الى 
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مجالس وأنا ونعقت بها■ عد نن الم وأصولي والدي عند >ة غم 
حرارتهإلى عاد الذي الوحيد اليهودي الدغاع وزير وجدتم لنا ضدي 

مسلمين.يعرب؛ مميحيون فعله ما يبب ومزرعته 

مت قدمت*فقد الحكومة مغادرة في جديا أفكر رحت الوقت، مضي ومع 
دونص وزيرا ١^ ذك ُتذ وأصبحت الدفاع وزير مهام محن اّتقالي 
وتدركتدش وهي الحكومة الى الفلر موى لي شغل لا صار وهكذا حمة. 

وغرهازامحر رص ممو، مع كامافي — ومادراتي مشاريص ك كلأ 
الأفريقية.الدول رومحاء بعض مع إليها نزتك فد كنت التي الاتفاقات ٠,■ 

إزيعهد ولم عانة. عزلة في الحكومة داض عثت الوقت ذلك في 
وزراءعاتق على عادة الملقاة الشارع تنفيد حتى ولا مهمة، باي القيام 

فرصةمص؛ كل ص مجزئا الحكومة في بقاتي لي فدا حقيبة. ون دس 
غادرتلربا دان اوري العزيز صديمي ولولا والهمس• العداء يدوم حتى 

منذحضتها التي المعارك معغلم في جانم الى وقف فاواّي الحكومة. 
حلالالحسان. في الذ1ليجب أحبار كصحام يغطي بدأ حين عقود، ثلاثة 
أحلا، مففي جوهري. فهو اليوم أما شاملا، دعمه كان الوف ذلك 
يحدثنيأوري بمي استقالتي، تقديم وقزرن الأحوال فيها ساءت التي الأيام 

المسالة.عء• التخلي رافضا وصاعات ساعات الموضوع في 

فرحتبقيحا. ولكني استقالتي. قدمك لربما دان أوري دون من للءا، 
بىم الواقع مكبمي الى أتوجه P الحكومة ان سجلحضور على أنار 

المكتبجها-ا في فرأت حالية. بناية في حاليا مكتبا كان مهجور؛ حكومي 
الأربعةعددئ فاق رسائل العالم. أنحاء كانة من المنة تدك نفيتها رسا'ل 
ومحغارياربرلونيا وأميركا اسرايل ك أرسلوها يهود وعتر يهود كتبها آلاف 

المعنويا دعا الرحلة تلك في الرّانا هذه فنكلت البلدان. وعثرات 
الإجابةحلال ومن نفيتها• رسالة كل على الرد على وحرصت به بتهان 
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سوعترها المزرية م والصل الحكومة اجتماعات وحضور الرمائل على 
•يمضي الوقت راح وهكذا ح؛اتي، م الفراغ ملء من نمكن المشاطان، 

والذيأوري عليه راهن الذي الشعور كان الحكوعة داخل أبقاني ما 
صعقإزاء ناحت مشاكلها. تواجه بدأت امراتيل أن خلاله من اصتثسنا 

والمطوراتاسراثيل، بهري ين تمشيا اللتين والكراهية والخبث اللأي، ماسة 
امكانيم ومادام القاء. من لي بد لا أنه الأوصط الشرق شهدها المي 

خياري.مءن بديل عءن أبحث، فلن يجري، محا ومرامه متيثظا البقاء 

هائلة،عجلة تشبه المياسة الحياة ان أفهم حتى كافية خبرة إكتسبت، 
عإالأسفل. في أخرى وتارة الأعلى في ناره بنا فرذا هوادة. بلا تدور 

العجلةهذء ان الأسفل، في وأنا اليوم، الي ويخيل وتدور• تدور العجلة 
بلذاك، ار الوقح هذا فيه يفكرون بما او أناس آراء بفعل لا متقلبة 
وساءلتالمبدلة. القونة حياظ وأجواء بما المحبطة والمشاكل الظروف بفعل 

فيعضوا أزال لا الأقل، على ! وبعد — حقيبة دون من وزير ; نفي 
الوراءالى الرجوع إمكانية سنين، منذ مرة لأول أُامي وُومّت الحكومة• 

وفيالصحراء. في الشتاء ود ي(، فبراير ) شباط ففي حولي. ص والطر 
متسبثةبالغيوم فجاة تنلني بالماء فاذا بالمشقة. الشتاء فصل يمطبغ المقب 

حقلفوق يبدو ما على ا دانفتساقط وهاك. عا من غزيرة أمطار بهطول 
عندماالأمر لأن هلونلئv على نحافظ ولكنالتح حقللث. فوق وقلما جارك 
تهبالخلر يقبل وحين ربه• يحمل• وإنا المرء يتذمر لا بالأمطار يتعلق 

للقيام.محممبة كعادتها الأرض 

أفكررحن، فقل ب،. فحالملر أجل من يكن لم الأمتان شعور لكي 
النزلنوع م — ُضك، وف أي م، أكثر — جزارتي على أعمل وأنا 

والركن،وغيلاد. وعمري ليلي مه وجدت وكالعادة، إليه. عدنح الذي 
بعاللمي،طلح، ركة بها، عي نل المي المكة نل ذي من أكثر الأن 
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عمريلكن ما معا ؛، JdL«jفكنا السنين، مدى على لتلي ربها الم تلك 
I٠( بيت فعلا هو بيتا ء هيه يان يحب 

•ِكفنريهم، وهي بها أولادنا ض أحاطت التي انماية أختل رحت 
المنزلحارج ويطالعك والفن• والأزهار الموسمي حرارة المن هذا ني بثت 

الجهنميةنبتة احمرار ترعيلت في^٠ وقاحة زهور داحله، في كما الحديقة، في 
نكلتالمفجي. والمرمحن الدهلية ولون القاني الأمارلس واحمرار القرمزي، 

كنوحنن كياني. من جزءا الأن اعتمها وكن أحبتها لطالما أمورا هذه 
نفرر،ولم مختلف. صر، في أراهما كاتم إلي يخيل كان ولدي الى أنظر 
الجهودس سنوات وبعد ونمق. سنة نل إلا احر طفل إنجاب وانا، ليلي 
الخاصالمهر م ولكن بحرارة. الثاك مولودنا نننفلر رحنا المئمرة غبر 
فاستحوذتفجاة. الجنين مات بالأمل، مفعمون نحن وفيما الحمل، من 

الديالألم وعن الماماة، هده عن تفكيري وحولت الخراكمة اعمالي علي 
لتتمار.طول ونت الى فاحتاجت كله انمّا، نكدت ليلي وم عانيته 

بعينوغيلاد عمرى الى أنظر احدن الغريبة الفاجعة هن.0 محو، على 
الذيالرباحل قرة امتشق أن وسعي في لكن اكبر. تقديرا ربما أولتهمّا 
كنقلب. ظهر عن وأرديتها حقولها يعرفان باتا الم الأرض الى شدها 
لكهيلكن الدى والعدل التواضع وبحسءب لبلدهما بحبها فخورا ا، بهفخورا 

الو١اديبحب على يقتصر لم حيالهما فشعورنا وانا ليلي أما منهما. كل 
الصيانةبدت الأوقات هذه وفي بجننا؛ متينة صيانة ت  ١٠واثما فحب، 

مضى.وك أي من أغلى المبادلة والثمن 

علىشارفا وقد الولدي' هذين الى الثظر فرصة أمامي نوفرت وهكيءا، 
فيالعمل بامكانتة حفلين، كما رائدين، ليصبحا ا حداثتهمغادرة 

ذكرىعلى دالما حافقلتي لقد سبيلها. في جهودي كانة وركز المزرعة، 
،١٩٧٢في الجنس تركي بعد المزرعة، في أمضبمها التي الأربع ؛اسنوات 

الىت فعل. الأن، أما الخينوة. بالتجارب غنية لكنها صعبة سنوات وهي 
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وثرثراتالنوم نغلهم والمزارعض ١^^٥ مثاطرة الى آنذاك، به أقوم كنت ما 
الدفاعوزارة ُغادرم ببل بانماء. جديرا العل كان جديدة ومرة النهار• 

والمارينرس٠ العواس ء المحز الخروف كتزاوج ناجحة، أعمالا حققت، 
إيجابعلى المارينوس قابلية بين جمعت نعاجا التزاوج هدا فولد المتورد. 

الىولجا'ا الساز. الأموم ٠ العواس ا وسلوك الحلب، وإفاج التوائم 
سنتنينكل ولايات ثلاث أمام المجال تفح تشمان لتطوير الهورمرنات 

وحظيتحشاه. الذي بالجاح فخورا زلت وما صنويا، واحدة ولادة من بدلا 
،الخيا على والركوب أحصنتنا تربية في فعليا لأنارك الوك من بمثعٍ 

عشريواعادتني الحكومة، في أمضيتها التي متواني طول منها حرمت متعة 
نقعدذ.كنا حيث نهالأل، في أميت زيغيلي مزرعة أيام الى الوراء، الى منة 

سوية،الأوقات بعضِر فضاء الى وانا ليلي عدنا اتنا كله ءل-ا من والاهم 
عليه.حصلت مجا أفضل الامحكانة هذه في فرأت 

والتحقالجيث دحا فعمري مهالة. تكن لم الحقبة تلك ان الأَك؛د مءن 
خدمتهتهل لم كاهان لجنة أعمال ولدته الذي الجو لكن المفللييآن• بدورة 

يرنلا الأمور بان أحن الموضوع عن يتحدث لم انه ومع العسكرية. 
يخوضهولدي كان الذي الصراع في حل أتل أن في رغبت ولكم بحب. كما 

غيرنفي، في الألم هذا حلض أستطع؟ لم ولكي يقلقني، راح والن-ي 
نيواجهه أولادنا ترك فيها علينا يتعين خاصة مواقف بوجود اعتقدت أنني 

يفلحونقل أنهم فكرت ولدي، أعرف كنت أنني وبما الحياة. حقائق وحل-هم 
معنويا.لا جسديا، تحطيمه في 

■٢٠الملريق طول فعلى يه. الليفي صعوبات بدوره فواجه غيلاد أما 
اعلأناتكانت بالمزرعة، المحيطة المنرقات وعلى المزرعة الى أمحب تل 

و.سفاح سارون ٠ ت عليها كب وقل■ والأشجار الجلءران تغطي ومنمقات 
انحتى معها. لتقله اه تترنف تعد فلم المجاورة الكوتزات بارات اما 

جيلايلكن البغض- من صحابة رووصا فوثا تخريبه. اعمالأ ت صهل• المزرعة 
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والتشنحالتهجنات نلمت أنا أنا تتالم، سائلتي والصراع. الموا-حهة نيه عليه 
المسعورةالكلاب عءن نعرة وكان فاحت وصوب حدمبث كل من 

الوصع.هذا لأنهاء الوقت حان لقد تهلاردتي. 

وصلنيثم اّراتتل. أرحاء كاثة في القصة مذء التالي اليوم صحف نثرت 
ونتوبوركأيب تل م بدعوى تقدمت تلك التي الأنهر وقي الخايم. مجلة عدد 
نيويوركقاصي رر المطاز< نهاية وفي ستين. دامت قانونه حربا شانا 

القدحعلى تطوي كما الصحة( من عارية النائم نشرتها التي ١ا٠ة١لة ان 
الأذىالحاق قي حلية نة وجود إنات عن عجز القاصي أن رمع والذم؛ 

ضع-* برص الذي الإمال ٠ الى فيه ينير خاص بتصريح أدلى فمد بي، 
أناوتدنماتهم• تحقيقاتهم في « العابى، غير فهم تم والى التايم *عاوني 

أصدرتفقد والكدب( اآنية ء م بانيان التشهير يرتبط لا حسنا أييب، تإ في 
المجلة.يدين فرارأ فورا المحكمة 

أجليِن ر ولكن دورانها السياسة عجلة واصلت الدعوى تلك حلال 
ربمنمسي. م" بيص' مجناحيم استقان ١  ٩٨٣آ صبتمبر ر ايلول في فحمسب. 
 .cلمفهر محياء؛ على فاكثر اكثر باد والوه!' أشهر بضعة فمني ١ل٠زرا

جابالى التمرات أراق ورحت بالأمن. عهدناه الدي المشيهل القائد يعد 
رأيتأن الوزراء، معظم غرار على لي، ض ولكن الحكومة. أعضاء صائر 
بيويجير سليما. منها يخرج كان ما مرعان اثلة مبمراحل يمر بيغن 

بمعنىمفاحاة تشكل لم وإن بيغ!ى، استقالة أتوثع أكن لم باني الاعتراف 
اكلمة.

ذهيفي ندافع فارم. في كنت حين الراديو، في الغر سمعت 
المهنة.حياته اختصرت كما الرجل هدا اختصرت التي الأفكار س سيل 

الذيوالمنهج يهلازيمت( البر على كتمندْ هائلة، باعمال حياته خلال بيغ!ث قام 
قادهالدي الحزب ذلك عاما، وعثري تسعة طوال حزبه إدارة في اعتمده 
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الىأصف . ١  ٩٧٧سة العظم انمماره يغن حمق أن إلى خهلوة حهلوة 
دورابيض مادرة مها لبت الم — ممر •ع التاريث اللام اتفانة ذلك 
نكلالذي العرام الروي المفاعل تدمير وثرار المادات. مجادرة س اكم 
وانتصاره. الأومهل الشرق دول صاتر ئ اسراثتل سسهدد كان خهلر أعفلم رلما 

انمابحرب مع لوحه رجها نيها رقق الم  ١٩٨١انمخابات في الثاني 
 Pوالجليل.وغزة واليهودية اتامجرة في الهنة الأ-تيهلان وبرامج ليه. غ

والاسراتيجيةلبنان. على الفالميتة التحرير منفلمة إرهاب صيطره إنهاء وفرار 
اليهودآلاف وإنقاذ وينجزها، يفهمها كيف عرف الم افريقيا، في المحيطية 
لشرفاي والتفإ،  ١٩٧٩ة منبيض ما نام التي ال—ادرة إثر ) الأثيوبيين 

العالم.رؤّا، مع ءلأناته نفاصبل أدق ■SK نمت، الذي وأمنهم، اليهود 

ابعدتعدادها لكأئ إدارته؛ مدة حلال أنجزت الم الأنتمارات هي نالك، 
اليهودلمح في الكبير بفضله الاعتراف فعلينا حقه. الرجل يفي ان من 

بعدالثالتة الكبرى الثورة اّراتيل في وآد الدي الأم اJلأد، في فارديم ال
الايرغونفي المفرديم لم، وند امراثيل؛ دولة وإعلان انمهيوته الحركة 

داخلللأنتخابات ديمقراطنا نظاما  ١٩٧٧في انشا ثم ثابتا. دورا والحيروت 
أصواتهمنمعوا فردي٠ا ١إأمام رة لأول المجال في فافسح الليكود، صفوف 

اقلحزب يحدو لن إصلاح وهو القومية، الماسة امراتيل حياة في 
كلياالحياة فلروف تغيرن بيض، ايام عاما. عشر ة حمبعد إلا حذوه 

تقدمانهدت كما فرديم، المن بغالمتها تتالب التي الاءي٠ الدن في 
فنجمالمناعية. والاستثمارات والصحة والتربية الكن صءيا؛. على ٠الحوخلا 

الأمةبناء في ّاهمتح التي المامجية الدن في انعكست نتائج النغثر هدا عرن 
جميعانضحوا ووزراء الكنيست، في واعضا، مدن وحكام صباطا وأعطتها 
اعتمدهاالتي الديمقراطية الانتخابات نظام إر كله هذا جاء — بالثباب 
مءنمجائرة نتيجة الهم الاسهام هذا وكان بيغن. إدارة مدة خلال الليكود 

وحزبه.الرجل بها انم الم الفعلية اللمرالية 
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بالاضطراب،المشوية به علاقاتي وفتنة ومشاكله صعقه مواطن الرغم *ًالى 
انتابنيالراديو في النبا ممعن وعندما التقدير. الأنتصارات هازو تستحق 

بالمحزدشعرت رصا. من المعلق صوت ني لمسته لما يالحنق اصْلبغ حزن 
المشكلةأما الشمالية. الحدود أمرن تامين قل الرحل اختار ولأنه راحإى لأنه 

دونمرن الثابتة الأمن واتفاقات حل، دون من الأخرى ص ؛بقيت اللبناية، 
استقائهتركتها كثيرة عمانا بعد. الجيش ينسحب لم حيرن، في إبرام، 

ادارته.سنفتفد افا حما، حل. دون مرن 

الحزبشامير اسحق ترأس السياسية الحياة بيغن مناحيم غادر عندما 
الانتخابات،سنة كانت  ١٩٨٤سنة ان واتفق الوزراء• رئيس مهام وتولى 

التمهيديةالانتخابات في ليفي دايفد الوزراء ربءط وناثب شامجير مواجهة فقررت 
حطرةأحطر انم رغم على اطلع ص معظم نرأى الحزب. داخل تنام الم 

كالمثة في ١ • ر ٥ على إلا الحصول في لي أمل لا وال اقحارئة 
حافةعلى قف ١ ا١٠ وحنع يثبه اليامي رصعي فكان أنمى. كحد الأصوات 

بدفعيمطلب نها فكا الانتخابات هده في بالاشتراك المجازفة أما الهاوية، 
معارضةباب ص ولو فيها الأنتراك بضرورة شعرت ولكم الهوة. الى 

التائحأعلت حينما الجمٍع محها عتر الدهشة كل والدهشة الملطة. أهل 
في ٤٢٠٥طى ل ب، المتمة في •أ على أحصاب لم أنم وص 
بب-مكانتي r بوحنو فتجلت إ. ثامير حققها المتمة في  ٥٦مقابل ؤ المتمة 

النتيجةعلى فترب الحزب. جهاز من دعم باي أحط لم أني مع الناض، 
الأنتخاية ١٩٨٤سنة حلن في فعلته مشاركة اشتركت أن حققتها التي 

احتماعا.وتم• مئة حوالي في حطيبا حلالها وقنت 

الذيالمر رغم وعلى ض■ اللأي الانتخابات مت نسالمنة تللث في 
تشكساصص يربز، لمون رله، يتمكن م لالعمل، حزب أحرزه 

اصدقاءاقترح الانتخابات تلت التي الامحتقرار عدم فترة حكوُةبوحلأل 
حكومةتشكياب فكره ودرس صرا نلتقي اذ محريز وءلءح علي مشتركون 
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السلطة.والليكود العمل حزب U نوء\ مها يقام ائتلأمة وطني اتحاد 

أبب•تل صوام ُن محاب م يفع خاص سكن. يي الاجتماع جرى 
المالشخصية عن ومراممي لماممي كشفت الاجتماع الى طريقي وفي 

الىوصلت يعدما حذوي، يحد ام يدو ما على يرين وكذ ايابلها، >
يدجسيما حقنا بان ايتناع علاه وند مذعورا يتريز مجرافق وثب الحديقة 
٠•محريز إن ؟ هنا ُن تدري ألا أريك، ٠ : ّالي م ارتكب 

الموالصعاب السذاجة بعض اتسمت الم الفكرة طبيعة الرغم على 
سقيمورحنا بيرير مع اجتمعت موية، العمل وجه غي يان الحز يثيرها ند 

الرئيسيةالمشاكل درسا الاجتماع، معرض وفي إيجام• اتجاه غي المساء ذلك 
مفاوضاتلعالم وأرسا مقبرلة حلولا لما سدو كان ما تفاصيل وساولنا 

الحزبين.بمن كال انفاق ابرام الى نهايها في حلمنا تقية م

حثونيويورك القدم بين ُكوكية حلان بر فت ذلك غضون في 
وتلهيتنهابمها. على التايم، مجلة صد بها تقدمت التي الدعوى، شارفت 

بثاميرالاتصال مم ي3للب هاتفا مكوار، فولي محكمة في وأنا يوم، ذات 
وعندماالقاصي، ملابس حجرة في تهرفي تحت هاتف فرصع طارنة. كحالة 

الوحدةحكومة في حزبنا عن اإمرئديت لالحة سائس راح بثامير انصالن، 
الحكومةيي ومركزا والتجارة المناعة حقيبة نبول في رأم الم ويالوطية 

حرامك طرت ّزاله، على الاجابة ونل ؟ أعضاء عشرة من متتالف التي 
أنفي صقيل فالأمل الحياة. سخرية َن الحيرة اعترتني وقد الحجرة في 

ملامحجرة في يوما بحث قل امرائيلية حكومة تشكيل مرصوع يكون 
وجدوزير س ما أن محتاكدا وكن ! ا'لأءيركنة المحاكم احدى داخل 

أشاركلأتم غمرتم الفرصة لكن ممار. قانوني صراع في عالقا ه نف
ماهيته.عن المفلر بصرف امرانل، مستقل في 

مالجلد هذا نحول ، امرانيا دولة اقامة على عاما أربعين ٌر،ور بعد 
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غرمشا'لكلا ري الاللي ،ذا لكن فناهرا. اقله صري، بلد الى رانية امة 
فيناحٍة من وما وضعا. في نممها تجد العالم ض أمة عءن ا فمحرية. 
عدو.ملون مئة حوالي احاؤلهم وند نخص ملاين اربعة فيها يعيش العالم 

واذااعيادية. غم مشاكل مواجهة الى امراتيل دفع الذي جب الهو هدا 
حلولإيجاد على نادرين نكون أن علينا الحياة، فيد على القاء اردنا ما 

اعبادية.غير 

الأتوجد لا فبتلها : بالسهل ليم،، الحلول هذه مئل على، العثور ولكنه 
لدفعامحتعداد وأبدت واضحة قومية أهدافا عينيها نصب رصعت أمة في 

للفاجعة،يا ا ربل الحظ، رء ليا ولكث بلوغها. سل في اللازم الثمن، 
الغرم.العالم الى يتتميؤ مريأ بلدا الثوم أصحنا أهدافها. فقدت فاصرانل 

حياتا.إدارة في، مشاغيا انحمرن الغربي، العالم نعوب ماثر غرالء وعلى 
اانوُيةالمثا فقا-ان م ويهلر اكومتة. الأهداف ر نتحدت نعد لم لدا، 

فيولك^، شان. ذات مشكلة البلدان س بلد اي في، القومية الروية أو 
أهدافايملك لا الذي بالمرء المهناف يتتهي، نوعها، ،، ٢٠الفريدة اممِاتيزه حالة 

١^.على قدرنه فقدان الى، أجلها من ليضتي 

القياماّرانيل، علؤ، بتعينه ُا حول نفيؤ أمائل ما غالبا المب لهدا 
كشعبوجودنا فيؤ الاجابة علؤؤ أعثر وقد تلائمها. التي، الأهداف وماهية به، 

بالشيءالميز، ؛ه1ابعهم أبناؤه يفتخر بلد.ا ا"رانبزؤ نكرن أن يجب يهودي. 
أنفلتعترف الغرنة. الديمقرامحلتات صائر تملكه ولا يملكونه الذي الإضافي، 

كالينورنثا.فيه المياه .، ٢٠أمتع أو أسهله أبدا تصح لنه اسرانيل م الختاة 
ُممُبفخر وتنعم مختلفة تكون أن إمكانها في، ولكنه 

العالمفي أسهموا فاليهود التهود. فخر عنه نتحدث حتى، بالْلع داعي لا 
الدينعليه ارتكز الذي الأساس ذلك فالتوراة، كله. التقدير ؛فوت، إسهاما 

مذااعءإاْ ما ذللته الى أضف يهردمح،. إسهام لهم، الغرب، في والاداب 
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الم؛ادينس وغيرها والموسيقى. والأدب والهلب العلم ميادين ؤي الشعب 
اليهود.فيها أسهم الم 

؟يهوديا لكونه فخور العادي الاسرايلي المواطن ان القول أبمكتا ولكن، 
ولدتغا'نا يجهله. بما لا يعرغه بما الأ يفخر لا فالمر، ذلك. امحقي لا 

الجامعة.محي الأطفال روضة من درامم كامل مها ونفت مراثل اض 
ياصلناالفخر منا وبث الدراسة ايام جتالي وأبناء أنا تعلمته درس أي ولكن 

صحما تعلمناه الذي وما ؟ التوراة من حما تعلنا٠ الذي مجا ؟ اليهودي 
اللي^ا أن يعرفون الذين هنا الماص عدد يبلغ كم ؟ اسراتيل بلاد تاريخ 
الخارج،م ؟ الموراة أزمنة منذ المتواصالة اليهودية الحياة استمرارية نهد 
المجزرةبعيد اسراتيل الى جاووا الهرد أن يعتقدون أناس الى تحدثن، ما غالما 

امرائيلالى الهرد مجي، أن الحضّر يظن ما غالما منا، حتى الجماعية. 
عدديبلغ كم صنة. مئة أو عين تنل انمهيرنية الحركة وولادة يتزامن 
احريمحيمجا القدس، فير الناحفة العالمة شكلوا اليهود أن يعرفون الدين 

ايهوديالتحد ان يعلمون الماس من كم ؟ صكام إحصاء أول  ١٨٤٠منة 
يعرفس ؟ مجتمعة الأحرى التحداهمت، من أهم اللاحقة نوايت، الفي اصبح 
ناباليهود عاش حين، — اللي هدا في العربية القرى — القرى أسماء 
عوبيوما يرحلرا لم الذين المهود عدد يرف انمانا كم نين؟ المئاينؤ 

اجهودبملك لا ؟ حل الى حل س امتمرار م هنا عانوا واثما اسراثل 
الفكرأبدءه ما أعظم يعرفون ولا الأّثلت. هذه على الاحابة عموما هنا 

الىميمون ص موصى من المفكرين 'كار ولا والملحد الميشنا : اليهودي 
العام•أنجبهم من أعظم بثن يعدون والذين آم  ١٠وأياد اللارمحا يهوذا 

يتشبعفلم الأمور هل-ه أما حيدا. يعرفه بما إلا يفتخر أن المرء يتهلمع لا 
هنا.رعرعوا الذين المهود قلج، بها 

العقيدةتقيم مسكيبونز في حطاب لالقاء دعوة نالمين، سنوامحت، بضع قز 
باعيةالالموراتية الدورة مجن الأخيرة المنة _ الئيمبتا عام نهاية حلول لناسه 



مابافحديد أعرف لم وتجديدها. الأرض لراحة تقلديا وتكرس الين، 
(•خامحن الى ) ءّالرباض اسم م المتضنمن اولخك الى أنوله أن بمكغي 

القرنطوال العقد وامطة اعتبرنه عما أحدثهم أن ثررت المهناف نهاية وفي 
باليهودية.وارتباطها هذه اّراثيل بلاد نملور : المنصرم

صهيونة.نرية أول بناة تيكما، بماخ رواد الى بالإشارة كلمتي امتهلك 
اورثاليم،من العقيدة تقيعي ميهودا يانوا ؟ الرواد هؤلاء هم *■ن اءك وت

فرو،من اهداف ذات ّوداء تبعة عرن عبارة وهي ٠، الشتريل ا يعتمرون 
الأرثوذكسيوناليهود أمس يكفا بماخ ياء بعد الومعلى. القرون الى تعود 

مهاجرووكان الأولى؟ الهجرة خلال صهيون هبة الماضي القرن انينات ئفي 
يتوحرنالأولى، العالية الحرب نبل البلاد الى وصلوا ١^^ الثانية، الموجة 

وخصوصااوروبا، في المختمرة الاجتماعية الحركات من الاجتماعية انماطهم 
الملوكيةالفناهر هده خلف ولكن . ١ ٩ • ٥ العام في الرومية لثورة اس 

علومهمناموا اإل.يى ا التلمودية الدارس طلاب ر ٠ بونير ييثيفا و يطالعنا 

الحرببعد الشرنية. أوروبا في انثئت التي اليهودية الدينة لمدارس ام 
مّ■جيلا كانوا وهم اباءنا. صمت التي الثالثة الهجرة تمت الأولى العالمية 

فييدركون كانوا الثورية غرتهم رغم على ولكن الحممتن- المتمردين 
حضارتهميعرفون كانوا يهوديا. المرء يكون أن معنى ما هم أنفمّارة 

والدييتقنها كان كما العبرية اتقان على قادرا كن ولو العبرية. ويتكلمون 
جذورهمضربوا واكنهم الت٠ندين من جيلا آباؤنا ألف بنفسي• فخورا لكنت 

الهودية•ِ في 

تعليمعلى نحصل لم متمردين ابماء كنا ولأننا جيلنا. مع المثكلة -أت باّ
بدللثمشكلا جذوره، جيلنا فقد أذ ذللث عن فنجم تربيتنا. في يهودي 

•صننعرف كا ماذا  II: نفي وأمالل أصول- دون من يعثس جل أول 
وجودعن أم العالم في الهود إسهام عن نعرفه الذي ما ؟ اليهودي الفكر 
لكونناالافتخار علموا هل قليل. قلل نعرفه U ؟ امراثيل في هنا اليهود 
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اج}،س الامال اهتداد •ض ناضلوا الذين الهول اولئك مللي يهودا، 
يكونواأن حاولوا وإنما *ذا. بملمونا لم لا، ؟ الأخير الرمق حتى معتقداتهم 

عنالترورة محذْ م وتميزنا يهودأ• لا جل*دأ امراتتلض جيلنا أبناء من 
ئوبهم.ني اليهودية نقشوا الذ-ين السابقة الأجيال 

مالخارج، الى رحلاتي فخلال الوانع• هذا الخارجي العالم ولمس 
الاسراللتا اء؛ياريا في الأحرين رب اسنفض والشتات، الخمينات 

أنت: لي يقولون انهم إلن وختل اللغفلتين. بين الفر3، إفلهار في يهوديا، 
وعاداتهمالغربجة بملابسهم مناك، المقيمون الكايات اوكلئ، أما امراتياي. 

عليامهل امرابجلتا اعتاركا كان معينة ناحية من يهود• فهم المالوفة، غير 
وساليهودي. أصلها فقدنا اتتا الى إشارة فهر بالمخايلر؟ مخفوف ولكت، 

نطيعاننا نلها، ولا الظروف تللد في لا بالي، في قط يخطر لم جبتي، 
وتماثلنااّرابجل بارض فتعلقنا اصرانيليين. صوى نكن لم حال في عنا القاء 

بالأمم^افكر كنت هكذا ت يهودي انا اليهودي. أصلنا من ناتجان انما بها 
متدينا.لن، انني والواغ منديرن. انني هازا يعتي ولا الثو،م* افكر وهكذا 

خيرمجيرك ولكتي اليهودية• بممارصة نتعلق كثيرة أمجور عني ن، غابفقد 
*رماّرايلي انا قط ذللث وبعد شيء، كل وذز، أولا يءودتم، أنني إدراك 

مثاكابدأت لهم وتلت الكيبوتز هدا في عنه تحديت ما هذا 
وجناأولادنا، يمثاله آخر جتل بعده من جاء نم جذوره• ففد عندما جيلي 
شيئاتكبر معنا ولدت الني الشكوك راحت ونجاة أحفادنا. جيل هو ثالث 

واثقوننحن هل ؟ لنا البلاد هده هل ترى ت التساولأن وبدأن فشيثا. 
نسرقض هل او ؟ غرنا تخص ارض على نستول لم اندا من تماما 

والتصميم.الرم توارى الشك ترمخ ثلما و ؟ به مطالبين فيه يا حق لا ما 

حتىبه يعترف دعم اليهود• يدعم ما ثمة شيء كل رغم على ولكن 
الحياةثيد على القاء من الشعب، هذا تمكن كيغؤ وإلا، متلايناّ ليس محن 
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ومطارداومعذبا مضطهدا واليات المنفى م عاش وند الض ألاف محلوال 
باوصاعتمر فعندما الأمة. هذه يدعم شيء ثمة ؟ وصوب حدب ل كس 

١٩٧٢منة و،ني فعل• ردة فجاة تبرز الأتلأم، على فتها نشارف متدهورة 
وأناعاما عثر محنة ند فايمونيم. غوش حركة شكل الفعل ردة اتخذت 

أصنتة لمالأحيرة السنوات م امرائيل فشهدت الحركة. ٠^٠٠ أتتبع 
الحركة.هذه حجم صغر رغم على انمر، بعض عليها 

التعاونيةوالقرى الجماعية المزارع في يوجد يعاد لم ايمونيم، غوش بامحتثتاء 
شاحنانكمالى صباحا غدا حاجة ني نحن ٠ ; له تقول ان امكانلث في مجن 

كانتهنا ٠ جديا-ة توطة جمإنشاء اجل من اليها نحتاج نحن وجراراتكم• 
علنومحفي كأن والثلاثيتات؟ الأربعمحنات في اليهودي المجتمع نوة تكمن 
يكونما تر اليوم حاول ثُوئازا. كيبوتز اي من العون تطلب ان آنذاك 
لأبناتهونلت ايمونيم غوش متحدان مجن متحد الى توجهت اذا لكنلت الرد• 

المسامرةفي الامحتيهنان برامجح مكلفا كن-ّتا عندما فعلت أن لي ص ما كر 
أمرهم،غم أمر لإيواء وممطوراتهم معداتهم الى تحتاج انك ( والجليل 

اولألهممصطحبين منازلهم مغادرة الى بكلمة التفوه دون من يبادرون تراهم 
فيوعملهم وفتهم ويكرمون أصدقائهم، عنا المبيت فبن.هبون ومعداتهم، 

فيالبلاد أحبن، التي الروح يجندون إنهم إنجازه. يتعين ما إنجاز ميل 
مضى.ما 

هوزريمحركة امراتيل في علمه أطلعنا ما وصول مع المجدد هذا تزّاُ'ث 
عالمانتتهمفي متاصيب باناص فاذا — ( الجذور اى العودة ) — بيتحوفا 

يتخانثن— والمنلليين والفنانين والأطباء والطيارين الكيبوتزيم اعضاء ك— 
اليهودي،أصلهم الى يشيهم ما شيئا كان اال-يسة الاستقامة الى بالعودة نرارا 

يجعدونتراهم وفجاة بجذورهم• ارباطهم إعادة الى حاجة نمة وكان 
يكونواان قبل انهم ويكتثغون الأرثوذكسيةُ'' الطريقة على حيالهم 

المترم.ّ_ أي ال او الشدة اصتقامة : الأنتنام بالمعتى هنا ٠ الارثوذوكسة I كلمة تفهم ١( 
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امراثل،دولة نظر م كاملة بركة التحول عذا ولمس اولأ• يهود يم امرايلعن 
مشاكليطرح الذي الأمر التطرف، م يغالي المرتدين عولأء بمص لأن 
بمحولتضء إشارات نجل أن عموما وصعنا ني ولكن آخر. نوع مجن 

الزمءنمن ؛رن خلال راحتا صوية انطلقتا اللتان واليهردية نالصهيونين ج،-يد. 
العمد.واسسهلت بهما لتكتمل تلتقيان. 

فرطم واJهوديان اّراثتل ين الماثل على الخاكيد اعادة ان ارى انم 
يتمنولكن المتمم، الراط الى العودة جميعيم التهود على لمس بمائنا- 

يمتخرواأن فعليهم اليهود أما أولا، يهودية دولة تكون ان البلاد هذه على 
اربض انتخب ص : المثال سيل وعلى يهودا. وكونهم يهودية بكونها 
وداعحفل فاقيم رممية. زيارة في المتحدة الولأيأت الى توجه للوزراء 

الهواء،في ترفرف والرايات الأعلام راحت حث غوريون، س مهنار في رابع 
صافحأن وبعل- الئخصتات. كانة حضرة في درج الفوق تحلق والطائرات 

القومي،العلم أمام وصل نم واليارق، ١انايات اسعرض جميعا، المدعوين محغن 
وانحنى.فتوقف 

التحقيقاتوكانت الصحف. نقلته كما مباشرة، الحفل هازا الإذاعات يمت 
مضيوبعد العلم. أمام بتغن انحناءة س تخر نها ركا تهكم، بعنصر مشوبة 

توجهالحدث هل-ا بعيد وامراتيل. ممر ين يجلأم اتفأانة توقيع تم صنوان 
لحضورصيتاء، جنوب في الواسر كاترين القديسة دير الى الصادان الريس 

ساء.في جيبي مءن لترفرف الممري العلم خلاله مترفع رممي حفل 
الإذسمن.بثته اليتم، التحقيق الى استمعت ولكي الاحتفال، هدا في أشارك لم 

يحمإالقامة، مديدتم، ممرين، ضابطين أن كيف يصفون الصحافيون فراح 
ويمابعالممرتم،. الحلم حمل ثالثا ص١بهل١ براكبان كانا صيفا، ُنهما كل 

انحنىوكيف السادات الريس من الضباط اقترب كيف واصفين الصحافيون 
اعترتهمالتي الحمامة الصحافيين أصوات وفصحت علمه. وتل السادات 

حدثااليوم ذللث شهدن فممر طبيعيا. ^ا وبدا الشهد. هل-ا يمقلون وهمم 
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وصغتاللحظات. تلك عثلته ما رمز المصري الوطني العلم وحني عظيما 
مهاوالأمة وبالعاطفة به. تجاز اللتين والأمة بالعاطفة الاحممال الإذاعات 
رأييم الاسراتيلي. العلم اُام محغن انحنى عندما تهكمها الإذاعات أظهرت 

مولا انماد م ولا أم م لا ها• تكس كلها المشكلة ان 
نوصلماما ناذا هذا؛ غي واننا دونها، من او دولة تغمليه مع يقام ملام 

الأحرى.المشاكل كاثة حل من متمكن المنكلة هذه حل الى 

اليوماكتب الذي روحاما كوتز يفع مزرعتي الى المودية الهزّش على 
١١ ٩ ٤ 0 منة الأولى هر"، رأيته عندما عليه كان ما خانا واز.دهارا حجما 
ويداهلهم الى با١ذاكرة عدت أعضانه مع أجريتها التي الحادثات خلال 
آخريهتم كان ُا *ي مضحكا، صروالأ ولص غرية ثبمة *حهم كل اء؛مّ 

عزلةم عاشوا الأشياء. أم منهم ومرق نجرأ أحد من ما ولكن العالم. 
الخمسةأو العشري• عددهم يجاوز ولم المعادية، بالقرى محاءبيِن العالم، عن 

كانواالجوار تمّب أن عتر العرب• وآلاف آلاف مقابل يهوديا والعشرين 
غرباء.لا حددا أبناؤها كان مجموعة الصغيرة. المجمرعة هده يحترمون 

ماوكان ، نير•اللأف ا منذ البلاد يملكرن نهم وكا يتصرفون را"حو.ا فقد 
حقولهم•ني ليرءى س جلب أو شيء أي سلبهم ض بجرؤ احد ^ن 

الأرض.هذه أمياد أنهم يعلمون وهم والهضاب الأودية يجوبون رأحدرا 
والملكات.الملوك يممنذ كا تصرفوا ولك-هم ذإسلث مثيرا زيهم كان 

١اقا٠ة،طوال انتم اعرم. الجبءب س الأن؛ اعرفكم انا : قا'لأ واريت 
وأنفلمتهاالمعلوماتية على واطلعتم تعليما تلقيتم زرق. وأعينكم انقر شعركم 

انفلرواولكن كبار. وضباط كاب وفادة طيارون، محنكم المتكاملة. والداران 
تكونونمخنا، الرر يزال لا حثن الغسؤ،، فعند حولكم• من يجري ما التم، 
تعودواولم بيوتكم• أموار تضيء التي المصابيح محيط داخل ١صبحتم فد 

اندون س حقولكم في غربية قطعان وترعى املاككم تسرف، ■' تسيطرون 
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انظرواعاما، واربمن حسمه خلال هنا حصل ما الى انظروا ماكثا. تحركوا 
المشكلة.تكمن هنا فها حدث. ما الى 

تدريجا.وانما سنة غضون في ينشا لم ماهيتنا معنى وفقدان التدهور هدان 
بمشروعيتمثل اله نحتاج فما تعلمان. أو أمر دار بمرص معالجتهما تستحيل لدا 

إلاطة دولة على نحمل لن تجتازها التي الفلروف وني الأمد. محلويل 
البلاد.بهذْ عطالبنا عليه ترتكز الذي اص الأمحهو هذ«ا يهودية. كاث إذا 

؟ارثوذكسة تعني يهودى كالمة متكلة, ذاته حد في يشكل هذا لكن 
آالاح،اية على نعثر اين إذا، * متقيمة عقيدة ذوي ليوا التهو.د فمعظم لا، 
مقبولونروحيون قادة اليهودي العالم في يهلانم١ لا الحاصر الوقت في 

الهدي•الشعب غالية سلطه تقبل روحي زعيم من ولص الجمتع. 
علىولكت تعقيد ذلل؛، في ما •ع الوصع، هذا مجن النائح تخلم فلن

النقاءنحو الأولى الخهلوة ان تماما واضحا لي يلو العقيد هذا رغم 
الهدفيكون ان ويجب الربية. ميدان في تحصل ان يجب هذا مرصنا مءت 

دولةفي وبالعيس كيهود هم ش ١١الامحراثيليون الشباب يحظى أن الأول، 
الأساس.حجر يشكل ما هذا اليهودية. اصرائيل 

يشكابلا اك'ريخي وإّهامهم اكاريخية اليهود نجربة نمهم أن ولكءن 
؛الماصي،لها علاقة لا اليها نحتاج الي فالاهداف الانطلاق. نقطة سوى 

الشعجححمقها الي الانجازاُت، هي مجذهلة وبالطبع، والمستقبل. بالحاضر بل 
وأدخلتاوبلدة. وثرية مدينة ألف، عن يزيل ما بنيتا فنحن اّراثيل. في اليهودي 

اتحث■'يتكلمون وكانوا وبلدين بلد مائة مجن أتوا مهاجر مليوني مجتنمهنا في 
الأكثرالزراعية الأقلمة أحد وطزرنا المرية. الينة كلهم فتعلموا لغة ولمانين 

المداوموثنينا الصاعق. في مهنة انجازات وحمقنا العالم. في تقدما 
الكيثوتزيمفي وكنا بها. يحتذي قدوة فكانت، والتشفياُت،، والجامجعاُنح 
تتحزالي والاقتصادية الاجتماعية الجارب بعض حقل رو١د١هم والوثافبم 

العالم،حثوش أفضل باحد مجهزون نحن والهم انية. الأنتاريخ مدير 
٧١٢



أنهنا الاصانة وتجدر الباهرة. المكرية الأنممارات أحرزنا مضله الذي 
المكريةالأنتصارات صوى نحرز لم حال في بماورنا صونا البالغ القلق 
حلالاسراثيل، لكن عقتم. كرى ع مجتمع الى مجتمعنا تحول حال وفي 

العجابحققن، يدها، في والصيق، العيش على فيه أ-جبرمن، الذي الوقح، 
البقعةهذْ في الوحيدة الديمفراحلية بنينا فنحن الأنة. بتكوين يتعلق ما في 
العالم.من 

وحتىمختلفة اصراثبل تكون حتى العمل ما ت أنفنا ائل نذللئ، ومع 
بعضتحديد اّتهلاءتا في إلي، يختل حسبما ؟ بمبض لا إلهام مصدر تزنن 

وبرعانتهر التي الميادين الى عدنا إذا وذللئ، صلوكها، الممكن الانجهات، 
تصبحان مثلا تستطع فزصرانيل ٠. اليهودية بالهن ٠ والمعروفة اليهود فيها 

موترية• موض مّكز y •ءالمتا لجنا مركزّا او عالمنا، علمنا ُركءّا 
خلالهامن اصرائيل وحققن، تاريختة، لأصابا الهرد بها اشتهر مادين العالم 

وايزمء•معهد رحبوت، في عندنا مذهلة. إنجازات رصيدها فاحتوى سمعتها 
زودناولو اننا غير حفله. في العلمية المؤسسات أشهر يعتبر الذي للعلوم 
واحد،معهد بدل معاهد ثلاثة او معهدان عندنا لكان وطنية اولية وفق موارد 

عريقةخيلهارمونية فرقة ونملك الأن. عندنا مما اكم مؤسسة الأقل على او 
سميرناوربما العالم في المرسبقية المجموعات افضل احدى تعتبر فنها، في 

الشبابالموسيقيين أبرع من عددا انتظام في اسرائيل وتنجب فاعلية. الأّكثر 
بجولةتقوم احداهما موسيقيتين، فرقتين ليف نا امكاننا في وكان واشهرهم. 

كونسرفاتوارانثاء وّعنا في ولكان اصرائيل. في تعمل وثانيتهما الخارج في 
احدك،ذللح، من تجعل أن تهلع نايضا هنا عالمية. بشهرة يتمغ محوصئني 

القومنة.اولياتنا 

وكثيراكبيرا. لجاوزا حجمنا تدراننا فيه تتجاوز آخر محييانا الطي، يشكل 
أنغير اللام. وشروط السلام إحلال صل وعن السلام عن نتكلم  ١٠

وإليكماللام صنصنع ; نقول أن يمكننا ولا وثنا• تتطلب صيرورة اللام 
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صيرورةعءت التحدث ذلالثا، من بدلا علينا، د. ج — ب — أ ت المراحل 
المالمسا احل م والهلس، علثها• والمحافظة العلأنامن، انفتاح الى نعى 

الشرقكل من عربا ان الناس يعرف وقلما المسرورة. هده إمحللاق شانها من 
حاوواللمعالخة. حللبا المنة الأيام حرب حلال 'سرائيل الى توافدوا الأوسط 

والأردنومصر الفارصي الخليج وإمارات والعراق المعودية العربية المملكة مءن 
دواءاسرائتل م يجدن سنين طول عاقرات بنساء فاذا ليبيا. وحتى 

قلبهقي مجا شيقا حما فد يكون ان اصراتيل م؛ عولج من لكل بد ولا 
المرمة.الأتفاقامت، كاثة ٠> أقوى شيقا دياره، الى عودته لدى 

الرصاقترح اعتياله، قل مصر، في المادات بارض الأحير لفاتي حلال 
ونمقهاسراثيا في نصفه الحدود على لللأم تدكارى نحب تشييد المصري 

الام : له نقك أخرى، فكرة الي ني جاك ولكن مصر. م الأخر 
والنمشالمصرية الأرض م نمقها يكون اصراسلية، — مصرية تنغى م نبني 

رامرانيونمصريون اء أطبغيها ويداوم الامراتيلية، الأرض ني الأخر 
الشرقكافة س ياتون مرضى ويومها واسراتيامات، مصريات وممصات 

معك.ب،تذكاري نصب افضل المنفى هذه متئكل فيها. ليتعالجوا الأوصط 
محلأم،في يعيثون الذي والممريون، الاسراثيليون يتطبع لما رمز وافضل 

معا.ينجزوه ان 

النجاحنجحنا الجمال. منتهى في طبتة مراكز بنينا مشاكلنا، رغم على 
لكمايةاراتيا اليه نحتاج ما يفوق الأطباء من عددا أهلنا أننا حتى كله 

اماّ.ص ( والوض اء والعن) الأطباء رحيل ار ذلك فا'ذى حاجاتها. 
فاللادعملهم. ص الإبانة امحكانية ها يمتقدون انه ؛عتفدون منهم وكثيرون 

الأطباءويتكلم لمواهبهم. ابوابه يثرع حولهم العالم فيما الصغر بالغة تبدو 
والموميقيونالعلماء يتكلم كما التحية؟ الولايات في زملائهم لغة امرائيل في 

أفضّاتتونر حنث الذهاب يمكنهم المهني، الصعيد على إذأ، ء؛-ءا• اللغة 
اللازمةمع نما ودالما الأفضل. نحو دواتهم نحل-ي يمكنهم وحيث ص م 
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المتميزمكانها تحتل ان تحولانها نبرة يت واكتدعالم أرممت ان لامحمرائيل 
الثاك.العالم دول وخصوصا العالم، دول ين والمنتج 

علىكجتار مكانه يهوء خد يا وعر الثاك العالم روية ستْبي حانا، 
اوامجٍةالدول محذ، من عدد نظر م امحرانل تشكل ولا العالمية الناحة 

بالشعبتربطها لم الدول من وعترها والهند غانمين مصقول، لوح صرى 
بالائمالشعور من خلفية كهذ0 دول في يوجد ولا علاقة. اتم، اليهودي، 

التاريخيالذات من شيء فيها يوجد لا كما الديم؛ التعصب او الكراهية ار 
الدولإهذ.ْ تفعل ان نتهلح فماذا اخرى. بدول امراتيل علاقات م يالذي 

مساعدتهاميل في المها نقدمها ان يمكتا حلول انماط واي ٠، لمحايدة ا ٠
مشاكلها؟حل'على 

الحدينتاريخها خلال اصرائيل اكتسبت الزراعة- ماختار الميدان هدا في 
مشاكلحلول ايجاد اءكانها في خبرة الزراعي، اإتطنر حقل في معمة خرة 

يحتاجما يملك فالعالم الموارد، بنقص المشاكل نتمثل ولا العالمية. التغذية 
فيومجتحاظم فاتق نقص يهدده قرن نهاية من ندنو لا ونحن القوت- من 

الغذائية،المواد في لأل قاص الخالم في العكس، على الغذائية. المواد 
غيرالتقدمة. الباليان في الفلاحين وإحنراب الأصعار يهبوط ببت تووفرة 

إليها.يمل ولم المجاعة تعاني التي العالم محاطق ياعد لم الفائض هذا أن 
الىوائما فحب. اللرحنة النقل ومار صعوبة الى ذلك مجرد ولى 

اناكعلى اسذ. أصابها التي المناطق طالت وثقافية اجتماعية مشكلة 
إعادةيتسن كما جديدة، ظروف في وينتجون يعملون كيف يتعلموا أن 

الزراعي.اقتصادهم بناء 

مستمدةوهي الخبرة، من ظئاتل بكر امرائيل تتت، اليدان هذا في 
يفتقرونكانوا أناس من نجعل أن في نجحنا فقد الخبرة. مخ0 حصيلة لمنح 

ألفواأشخاصا وأخذنا الأور. الدرجة ص مجزارعين الزراعية التقاليد أدنى ار 
يتقنونفلاحين منهم وصنعا الومطي القرون في معتمدة كاننح التي الوصال 
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مررداأن لهم بق يلم يهردا مهاجرين واّتملنا السات. أحدث امتخدام 
بضعغضون وني الخمسة. احلامهم ني حى ولا حديثا صناعا مجنمعا 
المتقدمةالزراء؛ة والفروع المتطورة المانع الى الدخول ني نجحوا سرات 

الاخرين.الى نقدمها بخبرة نتمتع إذأ نحن، نكولوجتا. 
قرابةم عاما أربعن أو وثلاثض خسة مند امراثل تعمل الواقع، في 

الزراعةقطاعي في حصرصا حهردها نمنت الثالث، العالم الى تنتمي بلد مئة 
نلماJلدان نلك أما اكعاون. اساص على الحمل هذا ويرتكز والتخهليط، 

قرابةجاء انفا، أشرت وكما ديلوماصة. علاقات اية باصراثيل يوما تربطها 
علىيتحولوا حتى اصراتل م تدرج مدة لقضاء عامل ألغِا وثلاثون خمسة 

عاملألف والأربمن والئلامحن الخمسة ين يتراوح ما باعداد وفمنا أنفلمتنا، 
لادهم•بم 

لأجرا،كولومسا الى ذمت سن، قبل ! هذا على حديثا مثلا هاكم 
علىاتفقنا الصناعي. _ والزراعي الصناعي التعاون امكانتات حول تحقيق 
يذمونوخبراونا امرايل الى ياتون الخبراء فراح بالماصفة. التعويل نقامم 

والمصالحوالروابمل العلاقات من شبكة قيام الى ذلك فادى كولومبيا، الى 
البلدانس عدد مع انفاقان لة سلسوصت للزراءة، وزيرا وبصفتي المتباداة. 

الكثيرلايزال ولكن وافريقيا• الجنوبية اميركا لاسيما الخمس، القارات تمثل 
به.لنقوم أمامنا 

البحر،مياه لتحلبه برنامح قي الشروع المثال، سبيل على حالتا، أود 
اليدان،هدا في الصدارة مركز تبوأنا فنحن اكثر. أو بلد مع بالاشتراك يفرم 

البحرمياه من المح إزالة منكلة حل' م ويتالأزل. المد زك ما ولرلما 
مربحاعملا تحقيقه سيل قي بلدين موارد تخير ويثكل يالغة. باهمية 

بمشارعالقيام الأمة فعلى مشرفا. انسانيا وعملا الاقتصادي، الصعيد على 
تكونهاالتمر رويتها ميما ولا التكنولوجي' وتقدمها اقتصادها لتشحع كبرى 

رجلار واحد وزير عاتق على -طغى لا المهنة هده لكن ها. فنص 
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التحتنةوالمة المحاصيل غلة نحن أن لما كيف عا. وضاءل واحد. 
تحقيقميل م ؟ وانمحة الهي والأعداد والتخطيط الغذائية المواد واتتاج 

الزراعيةالماعدة يحدد شامل، ثومي مفهوم الى حاجة في نحن كله، محذا 
الميفعلى سمعتنا تقوم الأ يجب ثومية• كاوليات الخارج في والتْلور 

والمقلمة،الخطيرة المواضيع هذه رغم على المحراث. محمكة على وانما 
لأمابالعالم في إسهامها منهح نحدد أن اّمّاثل الى بالممة الحيوي محن 

العالم،في صورتها أجل ومن الاتصالية، نافع الأجل من : ومعترية مائية 
والمميزة،للامحام المثيرة اسراثيل عن أتكلم وعندما أعيننا. في وصورتها 

تحقق.رويتها في ارغب التي الأشياء نوع هو فهذا 

قوميةوروية معنوية بقدرة تتمئع المي المستقبل، امرائيل إنشاء يمثل لا 
اليهوديوالثعس< امرانيل فض نمبلأ. اصراتيليا مشروعا بقاءعا، لها نومن 

وديمومتهالوجودها يكب لن وامرانيل جوهري. وثيق ارتاط الخارج في 
الاني غير الهجر. ني الوجود اليهودي الشم، درن من ثلويلأ البقاء 

ضيهوديا البقاء يمكنه اليهودي الشعب، ان عينه، المدأ الى اتادا اعشي، 
دودمرن المؤول في الثعبح هذا نجاح ننكر أن يمكننا لا اّرائتل• دون 

يقظتهم•أحلام في، اإوط',إ بهيا يحلمون ابناوه فراح الماضي، في وطن 
وتكرارا.مرارا شفاههم تردد.ه بلدهم اسم فكان اإيوٌية صلواتهم في اما 

وتوقهمماضيا حباتهم جنّدت وذكريات وتهللعاتهم آمالهم كاثة احتضن بلد 
الميالمريعة الفلرونح حلال هذا فوحدهم متقبلا. الحياة نللئ، معاودة الى 

يهوديتهم-على محافظثن وأبقاهم عانوها 

الذيالمحو على لمر ربما تحقق. والحلم مختلف، اليوم العالم لكن 
الىسعيا الذي الهلزّح ان إلا الكثير. الى يصبون كانوا فهم فيه، رغوا 

اضمحلالحال وفي الطافح. نهاية في حقيقة استحال عام ألفي طوال نيله 
ندصدمة اليهودي الشعب، سيتلثى اصراتيل، دولة وهو ألا الها-زإ، هذا 
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هذابلرغ اصتحا١لة م نك أي ياورنا لن أبما عندئان منها. بمافى لا 
مجددوالأيام مءن ء يب م الهدف 

نأّمِا'زمتادلة. مزوية المهجر وبهوي اِرايل يهود على تترب لذا 
الا|زلةسسب ٠ عالميا. يهوديا مشروعا يا فحب، امراثيليا مشروعا ليت 

بذلبجب بها، تحدق الم السمة والأحطار إرايل فها تبل الم 
كلماتهي تلك العظيمة. اليهودي التعب نوة تنظيم محيل غي نامل جهاد 

انرحتu.^!، نلأس ض الخارج. الى رحلأم خلال أذكرها أمك لا 
عرضتهكما مانم وغولدا انكول ولثمي غوريوذ بن ^، صرع المر هذا 

الدوتةالعلاقات ني للوزراء. ا ريكان -بما راس اسحق على بالتفميل 
الكبرىالأموال رووص فتجمعات الضخمت. المالية الموارد الى الهود يغتنر 

ومواردبالموذ بممئع اليهودي النعب أن غم اليهود. عليها يطر لابلعالم ام 
عناليهود موارد تناولت فأكرة كون أحد من وما عدده. تمول أخرى 

الأكثريهودي الألفين أر بالألف لاتحة نملك هل ت نا أنفائل ونب،. كث
نعرفماذا القبيل. هذا .r• ء ني اي نملك لا كلأ، ؟ العالم ني نفوذا 

عموالاعلأن الأعلام ومار في المدارة مرام يشغلون الذي;، ليهود اص 
المعطياتهازْ فمنا ؟ الثقافية الخياة في او الهلب في مرموقة مكانة أو العالم، 

؟يكزثرن بماذا ؟ هم أم ؟ اليهود العلماء كار هم من يوما. تجمع لم 
٠^^^١؟ الأيا، كبار هم م ؟ فيها أقارب لهم ض ؟ ١^١'^ لزيارة أيا'ون 

؟وهوياتهم الهود والمهندص ال-عهدين عدد يعرذ مان ؟ السياسة جاد رص 
روحوبث إليهم التحدث من ستتمكن كيف ؟ ايهم التعرف لنا كيف 

اليهوديالمدا، بحركة اتصال على ليسوا هؤلاء فمعفلم فيهم؟ الخماعة 
iliاالأنالمجموعات نلك نغط ولم الاضانة. الهيئات من غيرها أر المرحد 

الصحافةعالم م بعضا نناول جزءا اليهودية، الخياة ُءن يسيرا جزءا الأ 
ولهمجذورهم يعرفون الناص هؤلاء أن غير الأكاديمية. او العلمية الخياة او 

ترىاءل ونتوالعليم. التعلم م يرغون ابما وهم ومصالح. ودية علاقات 
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الموبس الهائل القدر عدا تمئة اجل من إلينا نمنهم حتى الميل هو ما 
المرتبطالخالي اليهودي المشروع تصرف في ووصعه ييهم الكامنتين والطاقة 

طفيفا؟ارمحياطا ولو بهم 

والتجمبماتاسراتيل تعانيها جسيمة مشكلة من جزء صوى هدا يمثل لا 
السبللمعرفة مطروح موال من غير لا جرء المحار، وراء  ١٠في اليهودية 

علينايتمن الهنة، هده نحقق وحتى والتعاطض, الدعم على الحصول الى 
تعززالتي العل؛ا والمثل الأهداف تحديد ثانيا، الدعم. مصدر إيجاد أولا 

مجالاتفتح من بد لا اخيرا، واحدة. يهودية هوية الى الانتماء شعور 
كثيريطالعنا اليدان هدا وفي والمثل' الأهداف هده عن التعبير فرصة تمنح 

انجلوسلوس في اليهودية الجالية الى التوجه في أرغب فانا نوليه. العمل من 
اتروناسراثتل• م مدينة تثنوا ان تريدكم ٠ ت مجاهرا واعلن فيلاديلفيا او 

ووفقطريقتكم على لكم، يحلوا ما بها افعلوا لكم. إثها الأرض، تلك 
صحراءفي او الجليل في )ر ؛ تشاوون أينما المدينة هد0 إبنوا مفاهيمكم. 

هداحدوا آخر• مكان آي في او السامجرة في او النجف في او اليهودية 
ء.شنئا منهما واصنعوا هده، المهل قطعة او الجبل 

ترطقناة مجثروع هو القبيل، هدا من عمل في شرعنا  ١٩٨١منة 
هدهسمبيل في دولار مليون مئة فجمعنا الميت. والبحر الختوصط البحر بين 

الننبأبواب تشرع أن القناة هده ثان من وكان التنفيد. بدأنا ثم الغاية، 
تبوأتجديدة حكومة أو الطالع محوء من انه الأ والصناعة. المياحة أمام 

المشاريعهذه لكن ورق• على حبرا المشروع فبقي ، ١٩٨٤منة الحكم سدة 
الىالانجاز هدا يرتكز ان دون من انجازها همن بد ولا ممكنة. تزال لا 

•٢٠بد ولا تحقيقها. سبيل في طاثلة جهود بذل من لأبل حزمحة• ناعية 
•٢٠لابد وأزمانها• اليومية الحياة مشاكل من التجند على بالقدرة التحلي 
أحدهمعلى وتنفيذها. الخطط وضع ومن يفيقا تحديدا إليه سعى هما تحدين، 

وراءلما الخارجية للشؤون وزير را ربما عاتقه، على المهمة هن،ه خذ يا ان 
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بدلك.•جديرة نومية كاولية إله، ن المهبهذه مهد أحد الحار،، 

الكنيهردية، أنة اسرانل من ضع أن م الأول بقايا نرط يكمن 
امرايالكن نه. متقدم الذي والاتجاه هويتها وتدرك عليها، متفقا أهدافا 
جركم٠ بد^ و ردروز قومية أنليات تمش ففيها فحمح. يهودية امة لممت 

مئةبر مكاني إحماء آخر وفق الامرايلمن العرب عدد ويبملغ وعرب. 
اكومناتمتعددة أمة كل تهلرحه الذي والمرال نخص. آلاف وعثرة 

حيالهم.متخذ الذي والمرفق ١لأiامات تللنح معاملة طريفة بمعرفة يتمثل 

العام.على والهول ب الم ندرة م راِخة ناعة ي هم، جس 
ارللمحاف؛؛أن لا مناصبة، غير في هذه قناعتي كررُن، أن لي سق وند 

أهابلا محلفولتيء ايام مند التعايش بهيا وتنبعا إبمانا ا وإنشعبية، لغايات؛ 
مشاكلهم.أفهم اني وأعتقد معهم. أض أن امتهليع بانتي أنعر ل العرب. 

العربأن دولة ١١يهودية مم ولا اللي، هدا في يك>ن كلينا أن وأعلم 
الكلمة.معنى بكل فيها مواطنين يكونوا ألا يجب 

■الأّرنئياني ألعرب ل نف أن الخطا • ٢٠انه ا داناعتبرت بب اللهدا 
نج٠ ! ( الأصوات كب الى الماعين المياّيين محن عدد غرار لى ع) 

طينيةالفلالحرير منفلمة وتمثل هليني الفلالشعب مءن جزء أنتم نفهمكم، 
اِّرانا*و جزء أغم )ا : ل يوما، هدا أنل لم لا، ٠. تهللعاتكم س حزءا 

المعا. اأعيثِا ك وأنتم، ض يا، بذ ولا سكانها. وس فيها وٌواطض 
•م. وجزء اللل. هدا ■ م. جزء ولكنكم هلينيتكم. فلوا تتأن منكم أطلب 

٠٠هنا الموجودة الديمقراطيان 

تنرورة.وائما فعب، احلأنية مسالة نغلري، في المونض، هدا لمءب 
بتء■وتترجح متضاربة وغزة و١ل١مة اليهودية ممير حول الامراثيليين راء فا 

اعطالهااو الذاتي اصقلالها منحها او الحالي وضعها على الأراضي هذه ابقاء 
لحاتسرية قبول او أصرائيا ألى ضمها أو عمان في أليامي ألتمير فرصة 
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بالعربيتعلق ما ني أما كانتونات. الى تحويلها او الأراضي منكلة 
والعربالهود س بالعابش يتمئائ مقول واحد خيار طرح نمد الأمراند؟ن، 

أن؟ بتاغم العاص غم نفعل ان بمكنأ ماذا ترى متاغم. أماس على 
اثالأمنكلة المحمئاب لا حبمي، س ؟ اا.ف ص ثز ؟ الجلماب ص شخلى 
الذساJمو١طجن هولا، الأم١Jدبمت، بالعرب وانما امرة واياليهودية بعرب 
فيالمشكلة تمكن إذا، والمانع. الحقوق بكائة يتمتعون بنركاء لموا 
مجتمعافي دمجهم طريقة وفي مركاءنا، بجعلهم الكفيل المجيل ايجاد 

.٥١ار المقدم على مااحاجبا'ت بالحقوق يتمتعءن كمراطب■ 

الديمفراطبةبط—عة الأمئلة تلك على الإجابة ربط تفكيري، لمنهج استنادا 
القواسعلى ثانيا، ومتبادلة. متتقافثة والواجبات الحقوق س كثتر أولا، ها. نف
يتمتعلا وضعا نواجه نحن حاليا، تفرنة. دون س الجميع على تطبق أن 

همعليها؛ الحصول لهم يحق التي الفرص بكاثة الأ<..راواتون الع,ِب فيه 
فينطبق فلا القواس اما عليهم. تترب ان الخترض الواجبات يودون 

امسراثيامتاطق ماثر في تطيق كما العربيهن المتحدات 

عمومابإا.ونفا رجدا منخفضة ضراب مثلا، العرب، المواطنون يدفع 
.الاحريّ على المجيه للأنفلمن العرب الخعهدس ص عدد خضوع بعدم 

_•( مثلا رالتلفزيون الراديو على ) الثانوية الضرائب انتظام في نجي ولا 
بالعء يتكتد لا هدا، ِ■ والأهم اليهود. بيوت س تجبى كما العرب بيوت 

الخدمةوهو ألا الاحررن، يتحمله الذي العبء س نصيبهم الارانيليون 
هيكما ثانوية أهمية ترتدي لا اصراتيا في ية العكر والخدمة ية. العكر 

ءمِم يوات ثلاث تنرق توائما البادان. من كير عدد في الحال 
اصحراما إذا الأنا على سنوات وأربع ( فتياتنا عمر من وسنتيآب ) سبابنا 

صفوفالى منتمين عاما وثلاثين خمة طوال سبابنا ويقلل ضابط. ربة في 
يوماواربعثن اثنيأن ) نويا ّيوما ثلاش مدتها دورات بعي ٌا الاحتياط، 

حالاتفي الأيام عدد يضاف وفد — نهريا يوما إليها يضاف (، للضجاط 
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الأولىثبابه صوان طوال اكوب الخدعة عبء إذأ زد كل يكتد التوئر. 
العسكريةالخدمة وتمثل الكهولة. من خلال محنويا الشهر وكف شهر وخلال 

الدفاعفي نشارك نحن العبء, هذا حمل الأخرين مشاطره من أبعد هر ما 
رفهو عنه تدافع لم إذا أما اليه. اشاوك كثب ُن يحنن بلدك عن 

ه.بكلبليل يمبح 

دعتفمد آخر؛ الى ونت مرن الربتة الجماهير اخاطب ان عادتي مءن 
كانالغربية. بقاع امراثيل; في العربية المدن اكبر احدى في لكحيث 

بالحضورغصت مغيرة غرفة وم الشبان. •^ن حلهم العرب مئات هناك 
اعرفاني لهم وقلت والعرب. اليهود بين العلاقات متقبل عن تكلمت 

ايارى لت هده لمعرفتي وتبعا وديموغرافيتها، اصراثيل جغرافية جيدا 
كاباليش والحرمب لليهود يمح بحيد البلاد م يقخهل. رمم امكانية 

حده.على 

واناامرائيل، في معا العيش والعرب اليهود على لدا قائلات وتابعت 
التعاش.هذا شروط تحديد من لابد واكن التعايش. على بقدرتهم أعتقد 

ولاوالموجبات. الواجبان عبء هن نميبهم يتكتدون لا العرب كان فال
ذلكموازاة وفي منخفضة. محراب إلا يدفعون ولا الجيش، في يخدمون 
لفتوار الانتخابي. وزنهم بفعل امرائيل حكومة عليه متكون ما يقررون 

بتاتا.مرفوضا وضعا يشكل هدا إن كلمتي: في قائلا 

تطبعونيلا فالعرب تفّهم. خير العرب السكان نتفهم أنتا وأضفن: 
يحاربثعثهم لأن او شعبهم تحارب امراثتل لأن اإجب؛اى في يخيموا ان 

وانمرب.اليهود م لام الفيه بحل الذتم، اليوم الى أنوق، ولكني امرائيل. 
مياسياالتعبير فرصة العرب منح بضرورة الشخصتة، نفيري وجهة من واعتقد، 

حينمافلّطنة دولة  ١٩٢٢من نامت محمد السلام. هذا إحلال اردنا ما إذا 
الضفةوأنشات فلساءلهن ارض مر• المئة محي  ٧٠العظمى بريْلانيا امحتطعت 
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غالثب نمش بالي بالأردن( اليوم المعروين )الشرنة والضمة الثرتة. 
علىب وتعاف طتين، فالس الاكم بجزثها حكومتي ومحالف غالملتة، 

فيتكن لم إن الواغ، في عي فالاردن فالطينيون. الوزراة رتامة منصب 
السارةكان متقبل معها نفاوض أن عالما ينعتن فالطنتة دولة المن، 

العالقة.مشاكفا وماتر واليهودية 

محرجهأن عالما اللام، ويخيم كله هدا يحدث عندما ٠ لهم وفك 
حالةفي نعد لم المائة، ايها ; نانلتن صراحة بكل إلكم والتحدث إلتكم 

الماركةعليكم ينعي*' لذا بنعمه، ركمتعون البالي هدا في تعيشون أنتم حرب. 
الخدمةتكون لا ف،- الجيش. في تخيموا أن عليكم العب،لأ تحنل في 

خدمةالرديفة. الوطيه الخدمة مجن بنوع اندء يجدر ربما فورية• المكرية 
تمحواأن في رأيكم أناؤلركم أنا الأن. منن- علتها الححول يمكننا وطبة 

.IIبكامله الواجبات من نصيبكم أحد عليكم يتمن انه إلا شركاءنا، 

صرخثم متقدمة. نفلرات القاعان فير رأيت الماط، هذه أوضح كنن، فيما 
مثلفي  II: أجيمه « ؟ بالجيش نخدم أن في نرغب لم وإذا ا : أحا-هم 

الثمانونيعيخ كما اراتيل فير العيش عليكم يتعيءن اف• أعتقد الحالة، هده 
.•ابّاسلم•,بمواطتن لموا ثلك؛ء-م هنا المغ؛بزا يهودتم، وعتر يهودي ألخا 
ويمكنهمالخ* والط؛ءةا المد-رمية الاجتماعية الخل-مات من يسمتفيدون فهم 

المشاركةهو به القيام ي—تطيعون لا ما ولكن اإبلل-يات. اصخابات في المناركة 
علبهمتكون ما يرروا أن تهليعرن يلا فهم الائتراعية. الأنمخابات في 

ا(ّاراتيليج- مواطضر يصبحوا لم اذا الاراثيلية الحكومة 

أجبتهI( آ اذا متكون واطينر المرن نوع اي ٠ * خر ١ واحد ومالي 
.امراتيا في المقيمان الفلطنتة الدولة مواطئ هلنيينؤ، فالمواطينر كونوا >؛ 

لوماذا ٠ : قال  ١٠البلاد فير الخقيمبِإه اتر وببكم الأذى احد لحق ير 
أملاككم،بيع يمكت،كم نانكم. هدا * : أجبته 1. الفكرة ءن-ْ تعجبنا لم 
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الوم اّراتيل. في كمقمن محا اكاء او 1خر، مكان الى الدض او 
بكانةمعللخوا لم حال يي الحكومت عليه متكون محا تمروا ان يعككم 

٠.اوية عتوواجبات مناوئة حقوق من I ; الوجبات 

•ويقول الجلبة ص س يعلو م شاب صوت ممعن اللحظة، تلك ني 
:الته قأا. بكثم نبلكم ها نحن ؟ مممض مجند سقى لم ؟ هذا معنى ا حم٠ 
كفرملأل.جيدا اعرف كن ٠. كفرملأل من ٠ : نال « ؟ أنت أين ن م٠ 

ءمصاروة 0 ; اجابمي ؟ امملث هو ما ؟ قبلنا أنكم اتفق كيف ٠ ت وفلت 
فيئانع ممري امحم المصاروة ) ٠. نعم آه، ار ؛ قائلا ناصدركت 

قبإامراتيل ار مصر ُان عائاككم جاءت )ا ; موضحا واردنت (. كفرملأل 
أخالذي علي ابرامحم المصري ال؛اشا ها الى بكم أتى عاما. اربعن 
الجموع.هدأت هذا، على القرى«. معفلم في الماس 

المقب،في البدو نرى إحدى ممئلو الوزارة الى جاءني القريب الماضي في 
عددإقامة مني يهللبون حاووا حتراني. من وكانوا نوات منن أعرنهم اناس 

عاليامراثيليون موامحلنون تحر' و I وقالوا مدينتهم في المناعية الشارع مم" 
تاكيد،بكا فاجتهم ٠. عدتكم ا منلتمص نحءن الأّمائداث• ٌائر غرار 

هذهانجاز على مااعدكم احر. ثخمر أي أساعد كما ماماعدكم 
مررتفانا إكمت أفوله ما أولا لدي ولكن بذلك. أقوم وف ولالشارع. 
اربو١حدا١. اصراتيليا علما فيها ار ولم الاستقلال، عيد يوم فى بمدينتكم، 

الأسرائيليةالعربية لاينة بالمررت عندما ولكن أرها. لم اعلأم المدينة هذه في 
أنتمها والأن، اسرائيالي. علم أي الأخرى هي فيها أشاهد لم المجاورة، 

نحءتبالطبع اوون. منمواطون وأنتم، انا نحن، : لي وتقولون الي تانون 
؟الاستقلال عيد في الأسراتيلية الأعلام عن ماذا وم متساوون. 

ولت."حلويلة، فترة منذ بها الامحمام عليتا تعين الم شاكل النوع هذا 
فج-يامية. ال;الأحزاب لها علاقة لا فالشكلة حربي. امحاس على لمس 
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امراثٍلية.مشكلة قومية، مشكلة انها ! لهم أثول العمل حزب اعضاء الى أتكلم 
العملحزب من الحكومة تالمت، مواء حاله، على المسالة جوهر وسقى 

أنبجب، محادثاتنا ناعية اما معا. المشكلة درس علنا الليكود. من أم 
الربعلى القوانض مملبمت إذا سما يمشوا لن واليهود الرب أن على رتكز 

المواطين.لجميع واحدة تكون أن العدالة على اليهود• على نْلبو، كعا 
أحامن وصعنامحا الم والعادلة العقلانية السلوك امحل وانفويمقراؤلخا وإلا 

احزاء.أحزاء نتحطم لوز هنا الشتركة حياتنا 

؟٠ بهم الوثوق، يمكنا هل ٠ ; الأتي الشكل على الاحابة -اتي ما غالبا 
ومنيالاستقلال. حرب ;الاية في ببسالة جانبتا الى الدروز قائل ٠ • فاثول 

نحن،١^^^ ني محنهم عدد خدم ّنواُنح ومحلوالح سنا• وهمم الحيآن ذللته 
الرم.ناة على الأينزاز وحرب  ١٩٦٧و  ١٩٥٦حربي خلال : ارني 

،الارهابيب■ صد عربة ووادتم، غزة في وناضلوا تهلوعوا اإا-ين اليدو همم وكثيرون 
ساحةفي وجدتني ُا وغايا الغفران. حرب م شاركوا الدين همم وكثيرون 
ِالدروز محن ويهنالعنا يرون،• وجنود ضجاط سومح، بي لايحيط المعركة 

صباصإمرة نحتا ولدتما خل* رقد لواء- وقاني وكولونيل وقاني عقيد هو 
حطرهل اأ : نفي وأّانل جانبهم. ار خضتها سركة *ن فكم دروز• 

مثابكانوا ؟ بيهودتم، ليس وس يهودتم، هر من، أمان ان يوما بالي ني 
خدمتهمعلى مضى خمد الاخرون. يقاتل كما بنجائ يماتلون الأخرين. 

بالمسووتات.^طلعرن وفته دراصتهم، تلمرا ب عاما، اربعون الج-خّا ني 
عينها،بالطريقة الاندماج على ثائرين اسراثتل عرب كان لو ر بهم• أثؤ، أنا 

١(.نظرتم، وجهة هي تلك عينها• يالعلريقة بهم ثقتي لوضعن عينه، العبء ونكتي 

تورطأن بعد تعقيدا نادمن، وتد معقدة. لهي ب الم. مشكلة أن حما، 
يفضابلذا والارهاب. انمغ، في فاكثر أركتر الامرانيليين العرب س ض 

اك■الغادرة. السياسة مياه تعحريلثؤ وعدم حاله علؤر الوضع ترك العمم، 
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وحسبمعقدة ات فهي وفوريا• ئاُلأ انتامحا الوام م تتطلب المنكلة 
هودية.ز١Jالسامرة مشاكل محن أخطر بل لا خطرة، ا وان

ولت■معقولة. خيارات عدة الأقا على نملك واليهودية السامرة ني 
انفجارحال وني خيار. س ولا بديل س فا اَرام، بعرب يتعلق ا مم 

ماةما امرانبا عرب يع~• أن ما فا ت موفوصتان امكاينان نبرز ما ازمة 
اليهودبمازل أن وإما . ١٩٤٨نة آباؤهم بها تسبب التي تلك تحاكي 

تفقدأن الى فاكثر أكثر صغيرة ارض في هم أنفويجدوا فاكئر أكثر 
انزفت.ما لشدة الحياة نيل على البناء سل الأمة 

يرتكزان الضرورة م■ ال أعرن ولكي الاحابات. كافة معرفة أدم لا 
فدرلةالأّتقلأل. إعلان على المشكلة هذه لتسوية يوضح ثومي حل كل 

اسانة.دولة راسانيا ية قرندولة ص فرنسا كما يهودية دواة امراثيا 
ننبدر'مء■ ا فد. يا•• نجمة يحا والعلم ٠، هاتي\دفا ٠ فه4 البلاد ■ نشياّاما 

w' " V >> W" ١م " لأر 

كانةمواطنت تضمن أن الدولة هذه •،^٠١ ويتعين علمين. مءن وما لإسرائيل 
عنيا.الالتزامات الجميع من تطلب وأن أفرادها 

نوميء احما الى التوصا أحلها مءن علينا أخرى مشكلة اللام يمتا 
رسمحكبير بقبول تحفلى صيغة نجد أن لابد المستطاع. بقدر ناما 

اضطرارهام• بدلا صلأم مفاوضات سيرورة اطلاق مبادرة باتخاذ لاّرائيا 
لهماموقف افضا الحزبان يحدد فعندما الأخري<ن• لمتتليبات الاستجابة الى 

حهالتم يمكننا فقط عندها الأميركي. الدعم على للحصول عي المن منتمكن 
حانبا.الى بملفاننا وحطينا دارنا في الأس اذ وق- العرنة، الدول الى 

سلامخطة اى أو __ الامراتيلية اللام خطة ماهتة عن الفلر بصرف 
الاتجاه.هل-ا في تقدم اي احراز فل أماسيءن نرطيءن استيفاء مءن لابد أخرى، 
والهودي-العوبي الغريمثن نظر في متساوية باهمتة السلام ينطع أن أولها 

ا،رصمل حا على الاتفاق ؤ التسوية هو نه بشا المتفاوض اللام فجوهر 
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غمالسلام الى النوق كان فاذا وحهض ذات ّثرورة بقتها والتربة 
تخطيءلا التي الوسلة ذلك وم التسوية، سرفض الفرض احد نان •شادل 

تفاوض•كل لاغشال 

مالواضح وس اللام. م بائلة رغة الأن حم إجمالا جد لا 
علهااللام يعود موف عربي محيط م الغارقة اصرا؛يل أن الجميع طر 

يعترفونلا نالتهم اللام الى الملحة العرب حاجة رغم وعلى جمة• نافع ب
نربالحاجة هذه بدوره يلمس لا كانه عله نبدو العالم ماتر انا بها، 
الصداضأطلة الأ.ماوليبب القادة عر انهالت أن التجاهل هدا عر 

مقاباسعطون ماذا ٠ ت لون ا يراحوا الذين الدول وروماء والدبلوماميين 
احداأم لم ولكم I( ؟ لتقديمها متعدون انتم نازلات اي ؟ الملام 

بالمّةأيضا ُهلم فاللام ؟ الملام مقابل صتعملون ماذا ٠ ; يوما العرب ال ب
حصرا.امراتيا على طرح أسلة انها ٠ ؟ عليه لتحصلرا متعطون ماذا إليكم. 
رأهميته تضاهي باهمية اصراتيل طر ر الملام م يتالحقيقة، في 

اتفاقيةمعها أبرمنا التي الوحيدة العربتة الدولة تلك فمصر، العرب. ظر 
هذا•على >، أول لهي ■لأم، 

رستستلم فهي ة. حياقتصادية مشاكل تعار تزال ولا مصر كانت 
الملام.يحل ام لو اصتلمتلأّا لما ودعما مخصصات التحاء.ة الولايات 
وندتص ر امرائيل. مع حدودها هي بالهدوء تنعم واحدة حدود ولممر 

اببيامع حدودها اما والزاعات؟ المشاكل الردان ومحن محنها النيل مياه 
شكافيها تتخذ الاضطرابات راحت بينما متين، مند فيها متوترة محاع فالأر 

الوقتر لصر زيارار إحدى أذكر زلت وما محلية. ومعارك انشاكان 
المريونر فن ذالث. عند لما. وين محنها الماتهء التوتر حدة فيه اشتدت الدي 
المشيراادف١ع وزير حينذاك ر ووصف الحدود. طول عر نواتهم حشد 

مطقهم الثالث الجبي نقل ر تته ء• مصرحا القائم، الوضع غزاله ابو 
الجيثينإ أن مه وطليت للحال فوافقن اللمة. الحدود على ووضعه القناة 
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رأنط لكم اوكد B : لهونالت نلق. أدنى ياوره أن دون س الثالث 
نحن،أنا قواتهم؛ المصريون نقل وبالفعل ،. موئعه من جندي أي نحرك 

الوحجيةالحدود أن غرارنا، على يعلمون، كانوا موانما. من حللوه ك نتم فلم 
اسرانل.مع حدودهم هي الأمن عليها يختم التي 

كثاكلهاحطيرة; مشاكل مءن ممر، شان شانها الأردن، عانت 
١٩٥•أواخر في العرب. حيرانها ومع الارهاب مع ومشاكلها الاقتصادية، 

لمعاماثٍل فوق بالتحليق إذنا بريطانيا فاعهليغا الأردن، يهاتد العراق راح 
العراقي.الخطر ■ ٢٠الأردن ن اإبريهلاني« أنقد وهكذا جوية. اعدة مالبلل هدا 

ستقعالتي الأحداث نستبق ان هدا الخقلب، الأوسط الشرق في ويمكننا 
الملكةوتجد نهايتها الى والعراق ايران محن المعارك حثا صتفضي عندما 

يصعباحتمال الماكنة. الهانلة العراق ترسانة الشرقية حدودها على الاردنية 
ذلكغضون وفي القلق. اؤه يأن دون من فيه التفكير حيءن المك على 

يالور فالاجتياح المستمر. الموري الخعلر رحمة تحت الاردنيون يعيش 
الذيالمصير يدركون وهم ذاكرتهم، في محفورا يزال لا  ١٩٧•سة 

اضكان فا اّراثيل. آنذاك اتخذتها التي التدابر لولا يلقونه كانوا 
نلامرامحل ان اعتقد جهم، س بالتاكد. اليوم عرشه على متربعا لمقى 

فتمكناالأردن ودولة الملث أما حلنا، ند ولكتا تدحلها في خطا ارتكبت 
زودتهُنة مءن كم حين المللغ معرفة ءأن يغيب ولا والصمود. البقاء من 

١لأردنليم لذا، الاجرامتة. المزامرات إحباط مءن مكنته معلومات اسراتيل 
هيهذه الحدود ضنطقة اصراتيل. مع حدودها موى وآمنة هادثة حدود 

مشاكل.تعاني لا التي ازحيدة 

انعلينا اللام بمفاوصات الهالة تتعلق عندما انه صبق متّا تنتج ن
الفريقانيدرك الحالة هذه مثل في الفريقين. نفلر في مهم اللام أن نفهم 

واحد.طرف من لا الهلرفين م• ناتئ بتنازلأت القيام عليهما يتعين انه 
اللام.احلال فرص متزايد هذا يحدث وعندما 
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الأزل.الشرط م ذلك م.سائلا. احلأل ر \ض يكون أن يجب 
المطلوبنلس المفاوضات. صيرورة ريع تبعدم فيتمثل الثاني الشرط أنا 

المهل تحديد مع يدنا، في الوقت ومقياس الصيرورة هازه في الانطلاق 
فيالقبل ويادلوا يوقعوا حتى على ضغوطات ومعارِان تخهليها، يصش 
الأمةحياة الى بة يالمالحيويان الأفرفاء الحقيقية فالمشاكل محدد. تاريخ 

ارما اتجاه عن المحدث ي٠كن الطريقة. محازه مثل باباع حلها يستحيل 
الاطادةربمكن له. الرقلة او لللأم الزانية الظروف في -طزرات عن 
ولكناحداث، حصول بب بالمفتوحة الأفاق ومن المتاحة الامحكانيات من 
حياتها؟مجرى تغير اتفاقات في ها بمفتلم أمة مرن ُّا 

يشهدفالعالم ١ادوامة. هازْ في يتخنهل الذي الوحيد الملي اراثيل لبست 
اميركاومحناكا كوربا، ام كانقبعد. حلها الى يتوصل لم ة حيمشاكل 
يدهفي يماك أحد من ما ثإك|• الشمالية. وايرلمدا والكامجبودج الومهلى 

حذرا؟ القبل متتيادلون متى ؟ الحل صتجدرن متى ت ل ا ويللوقت مقياصا 
المتحدة؛اولايات الى بالقناة المتعلقة الاتفاقية قدمت فلو باناما. مشكلة مثلا 

عب■في أحدنا ما اذا الحلول فرب صيبدر ٢ • • • العام كان أما اليوم، 
كتبتالكلمان هده أن صنما لا ) المعلقة تلك في الوضع تْلوران الاعتبار 

ويتحدي٠ الكونترام ه حاعة اللام الى فيه عي يكان الذتما الوقت في 
تحديقة المحي الولايات على صعّب، ؟ ( المحية الولايات توريغا الجنرال 

يخطرهل ازمهلى، اميركا نود الفوضى ورأينا ٢ < • • العام س لترنا 
ذاك.في أشك ؟ ميطرتها ء• ستتخلى المحدة الولايات أن لحظة بالما في 

تقلبا.العالم مناطق أكثر تعتبر وعي الاستقرار، عدم بدورها منهلقتنا تعاني 
مصيرمعرفة علبنا يتعذر كما مي،، كل يحدث قد العربي الخليح *ص 

ومصيرحس.جن، صدام الرئيس بعد العراق ومصير الأمد، الرثبس بعد صوريا 
؟لبنان في وبالنيعة صوريا، في بالعلوين سيحل ماذا الخميني. بعد ايران 
تلاشأو عشرين ار نحاج وقد وخعلر- ك تم وضع م نمش نحن 
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فيالمنطقة. هذه في الاستقرار عن نوع تب يأن قبل صنة ين حماو 
تلحقعندمأ خمرمحا ءتاْ بحذر التدابير اتخاذ عن لابد الظروف، هذه ُئل 

كماوصعنا ض الطر ننعم ان لذا، فحب■ بمصالحلئ، لا بحياتك الضرر 
نالأومحاعالعالم. من احرى .نطقة اي او بلادكم وضع في النظر تنعمون كنتم 

علمايتمن ها، من لحلها. أخيرة مهل الى بها حاجة لا جدا المعمدة 
استعداداويبديا اللام في القرينان يرغب ان اولهما شرطين، توفي نان 

وفتا؟يستغرق الملام ان الجميع يفهم ان وثانتهما تنازلان، لتقديم 

منيتجزأ لا جزءا يثكل أن لابد عاملا المرطين محذين الى أصغ، 
بحلالعامل هذا ويتمثل الربي- والُالم اّراثل محن تنوم سلام اتفاقتة كل 

بابقا،عامحا، اربعين مضي بعد نا، لأنفمح ن لن فنحن اللاجئين، مشكلة 
الوترحدة مءن الخفق باستحالة يعترف ان الجميع عالي مفتوحا؛ الجرح 

الالمشكلة وحل المكلة. لهذه حلا نجد لم إذا الأوسهل لمرق ام 
أولتاسرطا يشكل أيضا هذا الاتفاق. صمن يندرج وانما الاتفاق بعد ياتي 

مصيرتحين سيل في جهد أي تبذل لم الخطفة في العربية الدول ان مع 
ٌنها•كل في المقيمبن الفلطتنيتن اللاجبن 

اصراثيلتعاون حله يتطاب حذا طينيين الفلاللاجئين مشكلة أبعاد بلغت 
المشاكل،ان غير ايضا. وأوروبا المحدة الولايات تعاون بل فحصب والعريؤ 

نبدأأن المثال، سبيا على ومعنا ففي ٠ بمتعمية لمسن، تفاقت، ا مه
اتيء•وباللاجئين ومخيمات الخن حاليا تغطي الخْلقة تلك غي غزة■ بمنطقة 

ألفن وحمي حممئة فيها يعيش كلم ومتين ئلألمثة مساحة البرتقال 
ومكتظة.وسخة حكما نكون ان كهاوْ منفلمة على يتعين ولا نخم■ 

منطقةالى لها يحن أن وبناء، وإصلاح شامل تخطيهل برناُح يستطيع إذا 
المطاراتفيها نه1العك الي الكبرى، أبيب تل منهلقة أما حديثة. مدنية صناعته 

سكانهاعدد فيبلغ مرتفع، معيشي بمستوى نتمغ والتي والجامعان والصناعات 
وفي؛ كلم والمانثن الخة نتعدى لا مسافة في احتشدوا نخص المئون 
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بالغنا ولالأزل. الطراز س اتا انانجازا غزة بماء اعادة يشكل الواقع، 
المنطقة.في اللام على ايجابا تتمكس الانجاز هذا مثل نتانح ان تلتا إن 

السامرةمن كل وضع سقى يجب كما اللاحثض مشكلة الى افلرن، عند 
الرم— الأ-رائتلي الزاع أطراف على يصب مشكلة وغزة واليهودية 

الأيامحرب نل ما الى يمول النزاع هدا بان هنا التذكتر من ولابد حلها. 
الامراثين.بلرة تحت الأراضي سه وضعت التي الحرب تللث الستة، 

وبصرفالزاع. هذا على الأضواء نك الغاثتة السنت احداث أن غير 
حلكل على الجارية، الأحداث ضمءنر يحك المنكلة هذه ان عنه الغلر 

لحفاثزحسابا يحسب ان العف تصعيد الى لا السلام احلأل الى يهدف 
غالمءِوإلى الأُن الى اصرامحل حاجة هي أماّسة حقيقة ومنها المنطقة، هدء 
طيعة,قومية حياة 

داثمااليهود  UUالتير ص ^٠ ٣٠^١ عليها المنازع الماطق تثكاِر 
عامنومنا. وطنا  ١٩١٧صة بلفور وعد إياها منحهم والم امرامل ارض 

شرنمررا لأنثاء ارباعها لأJة فاقمملع اولى، مرة فلطين ننت  ١٩٢٢
رفقااصرابل دواة قيام وبعد الأردن. نهر منر الشرقية الضفة على ا< الأردن 

تك،الخير الاستقلال وحرب  ١٩٤٧صنة الخائر المحية الأُم .نفلمة افرار
سيطريعد ما قير غزة. قتناع ومصر اليربنة، الخفة واصراثيلر الأردن احتك 

ئلواقعالمياسير الجدل يكنؤ ووا الماطق. -طلث على  ١٩٦٧سنة الاسراثيلمون 
يهوديةودواة عمان، عاصمتها الأردن، قي فالطينية دولة يوحد انه هر 
اورشليم.عاصمتها ا-رايرر، نير 

اىبالمة الأراضير هده وأهمنة وغزة. واليهودية المامجرة اذا يوجد، 
حثالخنق فالهز٠ الأستراتيجية. المساقات بكلمات غالبا عنها يعبر اسراثيلغ 

بعدولا ناتانيا قير كيلومترا عشر أربعة عرضه يبلغ الاسراتيليين معفلم ا يعبيِ
كيلومتراتلأثة وثمة كيلومترا؛ عشر اثني الأ المامرة حال ءنر أبيب مر 

الموديالممر يقل حيأنر فير ن. غوريم V ومطار القديم الحدود حهل ينؤ فقعو 
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ثوابتتولف لكنت التي فالماخاهمت كيلومترات, لمانية عن أورشليم ألى 
الولاياتفي عادة الر، يجتازها التي المسافات دون هي  ١٩٦٧منة دفاعنا 

وفقالبلاد لكنت الصاتة، حية ان من عله. ومكان مكنه بين المتحدة 
حر.__ الأرض وصواريخ للمدافع عرصة  ١٩٦٧فبل مجا حدود 

العداوةعن الاح»ة وحطورت* الكلام هدا صحة اتضحت حال في ولكن، 
بخطرنتمثل لا والهردية المامرة في الرئيسية المشكلة فان تحيطا، التي 

أحطارمحوي ننكل لا فهذه الهاجمة, الدبابات او الصواريخ او المدسة 
فيحبرناها اكي الحرب بموع فتتمثل المشكلة أما الحروب. ايام تهددك 

الارهاب.• ٢٠عام محاثة , الارهواب بقراي وأقصد الملم. ايام الخطغتتن هاتين 
١أو اليهودية في بوجودنا لهذا علاقة ولا  نكلفالارهاب غزة. أو مرة  ١١

اتالثلاثينث والاربعينات ان والخمسنان النيتفي حياتنا من جرءا 
والاردنيوالبريطاني التركي الاحتلال ايام موجودا لكن والعشرينات. 

العسكريةالمعهليات الى تثير التي الأراضي، تلك حرائهل فان لذا والممري. 
ندركفحتى اتصة هي وغيرها، والطوبوغرافيا المساحان وأرقام والمسافات 

الحصونعلينا يتم|' امرالبا أمءنر الى بالنسبة وغزة وايهودية المامرة اهمية 
ارتكبهاالتي التخرلمة والأعمال والجراتم الملل ممتات لائحة على 

اليهودالمكان صحتتها وولع الأراضي هدْ في القيمون الرب طينون الفل
.١٩٦٧محنة نل 

ويتهانعنا يالم تلك بين الأراضي هدْ منكلة تندرج لا لدلك،، نبعا 
الخشالكلأ نو الى تنتمي لا وهي تملة. الماليدة الدول بين يرم بانفاق، 

المرفقوفي والهدوء■ الملام نلقاتيا يليه فهلعي نحو على حلها يمكآن التي 
تتخحلىعية موض زاوية ُء' اعتبارها حاولت الأراضي هذ.ه تجاه ابديته الدي 

فيهاالتمعن فبعد اليهود. محاتر محع مها اتقاّالتي العميقة التاريختة المشاعر 
الضروريمن أنه أيقنت، بج، فحنالأس الى ت؛علاع نظر وجهة لال حس 

وذلكسيطرتنا، تحت، الخاطق تلك في والخارجي الداخلي الأس أجهزة إبقاء 
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يطالعالا فحن إل. سرصل الذي ناص الالاتفاق ماث عن الفلر بمرق 
الارعابجةالأعمال ان الأعشار عتن م الأخذ وعر ألا واحل خار سوى 

جاءتخرة نحو، وعلى الأردن. مع مرم اتفاق ظل ني محي تنطع لن 
لذا،للارعاب. حد وضع نه ثا من ساسا حلا أرى لا عام منة حصيلة 

الأراضي.تلملث أمن روليات بمبالمهونحن يتمثل واحد حيار موى أمامنا نجد لا 
يستطيعكيف ترى نا أنفانل نوأن بد لا ولكن، هنا. يدأ نيء كل 
كيفالأحرى. المياديِ_ر ني نفسهم با هم أنفإد.ارة الأراضي هذه محكان 

لنمممنهح افضل وإيجاد الأفضل للرغ عيشهم اسلوب تهيثة يستطيعون 
؟سياسيا 

النميربممارسة السؤال هدا على المنهلقية الاحابة نتمثل نطرى، وجهة من 
نجعلأن يمكنا لا الأردن'■'. في علنية الفلالدولة اطار ص السياسي 

علناوص مها• يرغبون انهم اعتمد ولا اسراثتلض مواطض ؤلاء هس 
قطبيةدولة قامة ا مح يلا ديمومتا بضمان اننغال١ بان عاليا المجاهرة 

عمليةا'لآكثر ا ورب.نطفة الأكثر الموقف فان لدا الغرث. الضفة عر ءانة 
اردنيب'مواطنس' بمقتهم المياصية حقوقهم ناطق الهده سكان ارص يان هو 

أعضا،هم والمامحرة اليهودية في العرب كان فال) معفلخهم. غرار على 
(.الاردنيةالحكومة في ووزرا، الاردني الرزن في 

حاءتألهانب، المالكة العاتلة وهي حبي، الملك اصرة او ار ها الاشارة تجدر 
اصتنرحيءب ني  ٠١٩٢١سنة يد على الثرمت الضفة ض واّّتقنءت مكة من 

العراوفي آخر لفرع ( منها طرد ان لث ما ثم ) سرريا ني العائلة من آخر فرع 
الهانميت.بنل انمراق كانت وبالطبع ( عاما وتلأتض ستة مد وفتل الرر ص أطيع نث ح) 

الونافناد ثانها رحيلهم، وبعد وجودهم خلال اسمها على وبقيت بالراق تعرف 
وحردهمخلال اصمها على ويمنه الدانمركية المالكة العاتلة فبل بالونان تعرف كانت الم 

العرش،المرتقي المالك يكن ايا فلسطين هو الأردن فان ذاتها وبالعلرينة رحيلهم. وبعد 
لا.ام عرش ط كان أو 
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امراتلص ويق تعاون نام الموقف هذا مثل اتخاذ بمي بالإحال، 
 jالاقتراعطريفة كنكلة معمدة، مشاكل الت حل التو->ب ض . والأرد

حوليرم اتفاق اى على ويتعين عنان. في اJرلان واضخاب والضراثب 
ُحلألوالأردن. اسراياب ض التجارية العلأنات تنظم يشل أن الأراضي 

الأردننهر فوق مرور لية عألف ومقتا مليون مجل مثلا، الفالنر، العام 
الضفةرق الئامحات آلاف توجهت كما والأردن. الغربية الضفة بين الواقع 
الىوتصديرها المانع تفرخ الى بمار حث الأردن، الى وغزة الغربية 
والخاكيةكالخضار __ الودية العربية والملكة والأمارات والعراق صوريا 

المضييحولنا الذي الأجراء اتخاذ مءن لنا يد ولا الختجات. من وغيرها 
مواردعف وماذا التحك. هذا نعلوير ضمان يخولتا يل لا الاتجاه، ذا هم 

لذا،طبيعية. نجاري وتطور صناعي تعاون منطقة انها ؟ الهائلة الين، البحر 
أجلَن والأردن اصرايل المواصلات مين لتا حديدية ّكة إنشاء يجب، 

نلالمتومسط الجحر على منفي الى تفتفد التي فالاردن البلدين. هذي حير 
مرايلا متتمكءت حثءن في وحيفا، د اشدو ي مرقا امتخدام امكافة لها تتوفر 

اهتمامهاتم1، غربية ضفة خلال وس العقبة. مجرفا ت مننا على الاعتماد .٢• 
ِبايلدان هدان يتمكب <والأردن، امرايل بين اقتمادية رابطة قيام على 

كيف،يقول أن تطيع يمنا من مشتركة. مرق انشاء اتجاه م قدما المضي 
التبادلةالساعين ائكاات ان النظرية، ازجية س ؟ اكعاون هاJا سيتطور 

سوىذاته حد ني اتفاق يشكل ولن تحمى. ولا تعد لا المنهلقة هال.ه في 
يثرعا'تي الأفاق تاتي ااف٠لية فاهمتته التعاون. مجال في يرورة لبداية 

أبوابها.

نحب،يجد ان : كهانا حلا يجل لم التاريخ ان بقوله الر، يعترض قد 
ر١١جو١دب٠v الاننب في مندمجة الاقتصادية وحياته آخر بلد قي المياصي تعبيره 

حاايجاد تنتثفلر التعقيل، منتهى في شتى قومية بمشاكل يعج العالم ان هو 
المتنان—ةالحيوية المالح نتدخل كلما انه تقريا ا دانريحيمحن، لها. 
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الخرقاءيجد محددة، حلول ايجاد تحل المسمحن لتجعل المزمنة والخصومات 
•الخاعدة هي هذه ا كانوالضعف، واكوتر الممدود انملريق امحام انمهم 

يتصانه الخلم مع منها، ر لكم عى نالم الفلروف باكمام هي وهده 
ذمِح.القومية محمالخا لا القومي بقايا مشاكل نحل ان جهمحا، من علما، 
كلوان تقال؛دية؛ تكون ما نادرا وحدت، اذا الحلول، ان يعم وهذا 

محتاه.بحذر فيها الفلر انعام يجب — الحلول 

امهوديالخاريخ م ماموية الأكثر الحقبة »ي ولد انه لي م س
الاصعللاععلما يفرض الحقبة صلْ ّنت. ولمانماثة ألاف ثلاثة الى يعود الذي 

الخراراتاتخاذ حيالنا على اليهودي' الوجود ديمومة ان حنهي ثقيلة بمسؤولية 
ةملالاكثر هو ما او عليا اسهل هو ما على فقط الأساد يمكها لا الم 
بعدالوضع اليه سؤول  ١٠نرى أن ونحاول البعيد الى ننظر أن علينا كا. 

عليناا وبم,ومعمدة، حطرة أوثانا نعيش الأن نحن قرنين• أو قرن مضي 
ممهلة.بحلول المتقبل انحام يمكنا ولا لها. الزانية الحلول ايجاد 

عدداالبداية في يرضي قد حلا الأراضي احلأونا يثكل الحظ، وء ل
والىانمف من مزيد الى ال3لاف نهاية في ميزدي لكه لأشخاص، ام 

ا'لآولىالخترة حلال عهدناها التي الأ-حقنار كل مرن أعظم بقاءنا، يهدد "حطر 
يصعبلا حابما انعلى منترنسح التي والأحداث الامتقلأل. حرب من 

حيثالتهالية حدودنا محلول على مثلها مهدنا أن ما ممز فقل تخمينها. 
قنبلةذلك. بعل ومجدفعيا البدء في عاديا ارهابا، ز معلنة حربا نواحه لم 

ونحالوية. الحياة لنا تكفي ولكيا اكثر، لا هناك، س وقنبلة هنا من 
الاصراثيليةالقوان أحلت اذا لبنان حنرب في ميحدث ما إدراك حير ندرك 
ينتفلم•ثز أولا متقطع نحو على ميتجدد فالخصف الأمم• الحرام منهلقة 

الارهايية.التحنة البنية إرماء إعادة مع تدريجا 

الأعلى.الجليل وضع عن تماما يختلف والأهلاع الأراضي وضع لكن 
نفعاي،ترانا ماذا الجنوب. في الأمنة منطقتنا الراهن الوصع م نثكل فغرة 
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وحلفاءهعرفات ان عن ا حتتوقعناه ما صدق اذا غرة، ■ ٢٠سحابنا انبعد 
منها،ننطلق قواعد فها انثات ارهاية زمجرا وان الطمن، هزه لحلوا قد 

فيالحوارايخ تاخد عندما تنعل وماذا ؟ امرانل صد قاتلان عارات وتنءن 
قلالعوعى غزة، ٌّت كيلومترات محتة بعد على يبرون، على اقط الت

علىغات كريات وعلى غزة، ءّن كيلومترا عثر ثلاثة مسافة تبعد التي 
نخاميةاسهلوانة سوى ليت الصواريخ فقاذفة ؟ غزه من كيلومترا عشري■ بعل 

هدهأبط مدى ويمل رصدها. يستحيل ويكاد ملها هل ي.تران، ؤلولها 
مسافةعلى هدفه ملغ صنعا اتقنها أما كيلومترا، وعشري• ١سيrن الى الهادفان 

رالتلغزيور سبتها التي المشاهد ها ; نتساءل •كيلومترا. •ثلاثي■ سبعة 
يرون،أمام تظهرنا الم تلك مّذ است—اغة اكثر ستكون لغزه الأفنامي فصفنا 

أالغربية الضفة دي^ محتم يواجهون وهم جنودنا صور ك تاث؛را أفا أم 
فيهتِابخ الذي الوقت في الارهايية الأعمال استمرت ما اذا نفعاي ماذا 

أنمامV غزة محيط في تان الجنمتعددة ؛وة او المتحدة الأمم منظمة 
؛انات •؛^■اصد نمعا ماذا V ك■ الأم  ٠١طانَ•  ١١١• س• الأطال

بم-َ ب "ب -و ر "V " ر

Vأبيب — ناي رمواحي كفرصفا مستهدفة واليهودية امرْ اإمحيرها 

•اداV _'رئة ستكون ما ترى الحقبقى. المارق ستواجه ذلك عند 
عمدانأنفد Y انمارك ر-اك وب ،اح وتلك اض تلك بعد سثعاب 

أنضرُ؟ حديثة طريقة المرة هده معتمدي• تينات والت الخمن في المفلليب• 
آسيحدث ماذا ترى ؟ فرراالحرب 

شاهدتاأن انا ِبق فص طرحه. الى نحتاج لا نكاد موالا هدا يشكا 
الحدوديةالمحقة تقصف القلقان الحرير منظمة راحت عندما حدث ما 

قراهميغادرون الماك وآلاف منازلهم يهجرون كان الأحد حيث، الشاليه، 
وسطفي اسوأ سيكون اارصع لكأن البلاد. وسعل الى ويتوجهون ومدنهم 

.ايّاى نرى جيل• منن- لماما الأ الارهاب، يعرف لم هتا فالشعب البلاد. 
Vالأمركية الطائرات اقلأت الي أم المحدة الولأس سفارة الى ّيلجا'رن؟ 
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بملكرذلا ثيء كل ص لكازل المعدون الأّرانلون حى ؟ سفعل أذا 
بامط.انملقة الجوهرية الأطلة هده على الاجابة 

تلك•م• تختلف معايير نضهِ أن يمكننا لا الواس، غي فنحن، 
بيافي آخر عاش بلد أي أو فرنسا أو المتحدة الولايات اتخذتها التي 
كيةأم حآكرمة أنبقي ترى، قبوله. ح حار لوب باّالعالم يرفذي وانع — أمنه 

اتتنر؟ البلاد غرب جنوب الكلأ، نمفن، حال في الأيدي مكتوفة 
غيV اساُيا محيرها التي الحرلمة رالأيال الاغتيالات تلماي في ا >ُ

انفلمةعمق فاعلية عدم نلقيءى القادة ينام الأطلسي، شمال حلض اجتماعات 
الأسرائيلمطهذا ويحما وفيان. اللحد كيلومتر عئة حمايالغ الغرية الدفاع 

الأم-ركيءىبان ء انطبا اعطاء نولي خلال مءب أبغي، لت التساؤل. على 
أهلمة.افا هي او مهمة ليست حياتنا بان يعتقا.ثن الغر الأثرثبيبِن او 

■نح. ٠يعتمدونها. التي الواقف معنء عليه ينطوي ما غالبا الاعتقاد هذا 
يجبلا-ا، تمر. ومواحغ خطر بنا يحدثم، هنا نعيش أننا حيدا ندرك 

يحمّيكما تماما الخملر، هذا • ٢٠نا انفحماية في حق نا يكرل أل 
اشسّهم.هبم. غير ٠ يود والفرنميركئود ألا 

مورعتيفي تارة الممرض مع عقدتها الي الصريحة النافثان حائل 
Cارءِ يحنون أن رائع هر كم لهم: أقول ن، كنمعر، في اخرتم، و'ارة 

عليناثاكن الجميع. اعجاب ومحتل الجميم، س معانقا الجميع، ِ• محبوبا 
نتعك.أن علينا منها. لأبد ضرورة وتقدمنا وجرئنا ان بان الحفي نضع ان 
الأشخاد_\>^؛؛؟• يجير الي يتللث، موية حياة امحرائيا في العبغ م• 

*راعة•واصتيراد وتعيير صناعق ر' ها يعبشه أن المنهلمة هذو في المقيمي• 
صغير.مغير بلد وامراتيا الطبيعية. الحياة مظاهر وسائر — وفنون، وعلوم 

نميراثنا بما عمادثح بلد باننا الاعتقاد الى الطاف بهم انتهى الناس لكءذ 
ارالمتوسهل البحر ض امحرانيل مسافة أن غير الأولى. الصفحات دالما 

جنوبأنمى الى الجلباب شمال أنمى رمءق كيلومترا. ّبعءن نلغ الأردن نهر 
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الأولىمهمتنا وتتمثل كيلومترا. الأربعبمثة البلاد ساحة تتعدى لا القب 
وحمايةالأهم. يشكل ما وهذا الحساة. بحماية المحاصر الصغير البلد هذا في 

المرءيتمكن فحتى للجنود. أرويها أن أحب مجاكنت دائما بقصة أشه الحياة 
يضعهحجر ايجاد اولأ يتوحب الجل، ثمة الم الشاحنات احدى دنه ر■ 

١ ٠ لنتمكءلا،  ٠١الأمّ■ ■ ٠٠محي لا لا.  ٠١الحح مّ■ لأيد أذا، العحلة. ، ٠
٠٠ر V  ٠٠ِ •>  ٠٠■C رم 

لاحقة.حلة  ٢٠في به ننهتم الباقي امّاا ِاية. حياة العيش مّ• 

فيكان إذا مجا بمعِفة هده ١^١٠^ غي المتلروح ألسؤال 
رالبقاءانمث ارادة اشّنا فءِ نجد أن دى، البهي ائيا امم شحب ابناء رح■ 

٧١اس تب كّلل تجا٢بمن٠J النم ظ المنا لحا ه I ٠ ص، 'دة  ١١م ه٠ 
"v' - •٠ * ى W  ٠٠ر/ّّ- ر ب ِ

ءمحادا آ إليه■ ٠ انيا  ٠٠٠١- ٢٠ة الهج ع■ ماذا V الزم■ م' عفدء■ بعد 

ا؛يااصّعالادات |ء■ ا الأمائيايي٠■رانعرب 'لهود بيم■ ا'لمتباتأة 
احههج'ز٠ان يجب ية حب مجناكا هذه تنكا ١ العالم ويسائر ؛'لشتات د بيه 
نمحاىأن يجّبج ه٠اها. على نمير تركي' وسعنا فى يعد فلم االأ"ن. مند 

تتعدىالتي الجوهرية الموءية للمناكا اسمان وضع يخوانا الذي بالمستوى 
ورجي، الأوليات تحديد فعدم لها. أعمال جدول وتحديد الحزنة المصال 
ارتها.بحنا لأنفنمم،م أن يمك- لا معركة فى تعثرنا الى دى يئ قد الأعماب 

م'ص الترفع فى قدرتا على كثيفا ظلا ااسياسية اسرائياب تجربة تلقى 
كابعد فنح'، ا لكما؛ مجال هناك يزال لا انما بيننا• التقسح-, ر"ء يز ما 

١ا Vت ر م '" ٠

بعضهاالأجيال تربط سنة آلاف ارلعة عمره تاريخا يملك شعب جرى، ما 
انمي■ المح عر التغلب في ء، شى كا غم ر على نجح، نعبا ,١ ببعض 

٢الم4 هدئ• تجنيد جيلنا على ويتعم• . با وانزلناها اعداونا بما انزلها 
نفهمهاصرورة القديمة. باللملة تصلنا الي العرى فمم عدم على والحرم 

عددارصيدنا ار نضيف ان استطعنا واهلنا اننا أيضا ونعلم كله. الفهم 
أشوعندما ماييها. !اتي اvاة المنام رف على ااrاهرة، لأمارات اك 

والديمه أعما كنت حينما طفواتي ار اعرد اليوم تواجهنا الم الصعوبة 
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مممة 

ءذاتحريري لدى الاصرامحلهن بمض س وا-ع بماون حفلين لتي 
اؤللامهم.ومعة ذكريمم كيرا اعانوني محولا، شارون• ارمحل ■•ع الكتاب 

حربأناء في شارون آريل مساعد ثامم، أودي،- يالثكر منهم احص 
لجنةأجرتها التي اكضغات ض شارون مثل الذي غلأس وايويوف لتازا 

الليالدي دان واوري 1؛ نائم I مجلة مد اقامجها الم الدعوى وم كاعان 
الغفرانحرب عن امحلروحه كانت ولقل- شتى• ُصءرتبم احداث حول بنهادته 

عونا( ١  ٩٧٠أييب، تل — خاصة فة — إل. إي. يردهمد، ارونز ش) 
موصوفةء،.ة احداث فيه تعت الذي الجو ا>ت،اد؛ لي واتاحت لي ثمي؛ا 

٠•المحمل »ي 

النموصنقل م لمسامحت بوغاتم لرفامحل امتنائي جزيل امدي النهاية في 
وغري.اكانة الأّرايلية، الثزون م متها الخي ودرك 

ثاتوف،دايمحد 
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بعودإريك، لوالد ذاتي رمم 
.١٩٤٩الى 

أمامدينا وشقيقتع فٍرا والدتي ْع إريك 
كمرْلال.في ض كومة 
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انشاءالامرايلي،  ٤٧١لجيش الأركان مط يئس ءاممف، مو)حص زد 
٠الوحدة ٠ كاث تلك نادتها. ذادون س وءلأب ،^ ٠٠ ١٠١

صراعم ءلل؛١ريا دورأ لمت ذلك وُع أشهر جما الأ لصر لم اض الشهءرْ، 
دايانعرشيه *ع  ١٠١المرقة رجال وها الإرعاب. ضد امرابل 

الممب.حراء صم 

تمْت,ثثثس
'٨٩ IjLrf  ضاصيلّاإ؟ح؛.^موجزأ

بم,ط.عرم عر ١^ مر 
دخانالمصرية القيادة 
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،١٩٥٣دسص( ر الأول  jytrفي 
قررللارلكن، اك رنداياذ ض عدمحا 

كنيةفي ء ١ . ١ الوحدة ٠ تذويب 
٠١ ١ او رجال الصورة وفي 

 jتمأدوJيصغونالقرار هدا على ا
بهقاموا بما يديرهم ف'رون ألي 

باهرة.ا'ءماو من 

هء ٠٠٠٠٠

وحداتقادة , ١٩٥٥( اكوبر ر الأول ثس .٣ 
اسالى المار ص كونميلأ. على الإغارة مد اس 

هات.ادائي دأيان، شارون، صهيون، هار مائير ن;  ١٠٥٥١^

اهارونالجالسون: سيمخوز: عساف عفرون، موفيه 
■!بماذ رفول ؛عموب■ ب مم شارون(، اعد مر دافيدي 
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إريكالبمرال . ١٩٧١؛ما؛ر( رشاط 
الجوبنمهلقة الأعلى اس فارون، 

ضقدانغوريون، دافد ْع العكريةأ 
السويس.فتاة صفة 

ريسشارون الجوال يونيو(، ) زيران ح٧ 
باء.في المتة الأيام حرب حلال فرقة 
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Iجرحته شظٍة تلقيه من ساعات بضع بعد شارون 
.١٩٧٣اكتوبر( الأول) تشرين  ١٧فلهر مد 

فيالدبابات معركة خلال باتي مع 
muالسويس.فاه قطاع 
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حرببمد : ١٩٧٤( مراير ) شاط 
مهرتهممتطيا فارون ( كور ) محقران 

ْزرءته.قرب يارديا المفضلة 

هالأسالوضوالأسيطانضئنمخزهان 
شارونالصورة في فارون نظر في أبدأ 

مشاريعالى الخارؤلة على يشتر 
امرة.واياليهودية في الامتيهيان 
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اليلاثة:اولاده مع إريك . ١٩٦٧
رّءرّد■وعمري )الطفل( ملاد 

إريكوالد . ١٩٢٩( ص ) الأول تشرين 
حدظمغروس حميات بستان بمفحص 

ارضه.في 



ت'،!ممع؛
؛*ًس

ؤإء

إره.١٩٦٧اغطس( أب) 
بحرةقرب غور وابمه 
الوديةالاسرايلية الحدود على 

الاردنٍة.

بميإريك .١١٩٧٠^كانون 
فيالمثمرة الأشجار من نصوب على 

سمرس 

 c. ا■■جمآبم/,لإ
٠٠٠ءي ٦ سمم:ُ 

■ء•«'محصءع'نم'* 
صبمسمبم-لإ:مم-آ, - .  '
«>ءء-..آمصا.مء-حج ن ■'. هنححذءء^|س- 

٠٤٠•ام* 

:١٩٨١( نولمجر ر الثاني تشرين 
وقئسكو، سي موبوتو مع شارون 

للفدافي.المشترك عداوهما يهما قرب 





•ع: ١  ٩٨١( •اير ر أيار |ءأا..^ا 
انبمد الملام طريق اخار الذي المادات 

سعلتها يمق وجدهاتسوية أن فهم 
سناء.اسصادة له تيح اذ شانها 

المٍري،الى بميم شارون : ١٩٨٢)،ايو( أيار  ١٣
اوزي.رشيشة حكو>ات4: من هدية المردان، ريس 



٠,

'ق
مائلانووابمرغر شاوون : ١٩٨١( نونمر ) الثاني تثرين  ١٠٠

والولايات, امرائيل ين التفامم حول الدبلومحاسية المذكرات وثائق 
توقعها.بعد التحية، 

فارون: ١٩٨٢)ائو( أيار 
أالامركي الخارجة وزير محع 

امححمعالذي هاخ الكناندر 
ل؛شاءلاتمرحن الى سه 

لجان.محن اطلاقأ الارهامحن 



ءوأهييء بم ي> 

م■۶.جم؛~.لإ/;  محآ*' علأ*لإ'"ّهءااءاوَ 'مأ 4:ة

V

- I
'بم،؛ءً.ا

؛ع'"''ثر,'\انن,

ءيلأ

.ؤء- :ءأ ءمح:اءه?؛•،

مبمًلمذ'ل۶؛■ 

'*ا؛٠ < ٠٠

٠٠٠

؛٠'
٩٩

؛.لإعيمح|أ;ء•٠''،؟"/،بء ٠
،■؛*.'■ ٩١

إءهذبمص,ء

٤٤

^^^هأأأبم:ب.؟
jr __________

١٩٨١)نوفص( القاني تشرين  ١٠٠م اكاغون. م وابمرغر غاساد •ع 



;١٩٨٢)ض( أيار 
دمشق— محروت طريق 

الجيشضها قن 

٠٥

يانيضابط ،ع حٍٍما، وفيب شارون ت
التحرير•تفلمة ٍلرد من الأخيرة حالة 

محلون•س الإدهامحة 
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