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כברי בערה כבר חודשיים. בראשית פברואר תקפה קבוצת ישראלים את הכפר וניסתה לפוצץ את ביתו 

שהגיעה לביתו של של פארס סירחאן, אחד ממנהיגי הוועד הערבי העליון. ההתקפה נכשלה, והקבוצה 

 סירחאן היתה נשמדת כליל, אלמלא נסוגה ונמלטה תחת מטר הכדורים.

באותו יום ראה אבראהים יעקוב, מפקד המליציה של כאברי, שריונית ישראלית בראש שיירה של 

מכוניות ומשאיות, שיצאו מג'דין ונסעו לעבר הכביש הראשי המחבר בין ספד לנהריה. הוא מיהר אל 

 צבא ההצלה באזור, וביקש עזרה, אבל עלוש סירב, כי לא הגיעה אליו פקודה מתאימה. עלוש, מפקד 

אבראהים אסף את הלוחמים, חילק אותם לשניים, והציב את הקבוצה הראשונה באזור אלראיס, מרחק 

 ואת הקבוצה השניה הציב בבית הקברות. מערבית מכאברי,-כשני קילומטר דרומית

רך בסלעים ואבנים, בעוד הקבוצה השניה, בפיקוד סאלח אלג'ישי, הקבוצה הראשונה חסמה את הד

 אורבת בבית הקברות.

השיירה הישראלית נעצרה כשהגיעה למחסום, אבל לא נסוגה. השריונית בראש השיירה נסוגה, וגם 

 דחפור שלווה בשלוש מכוניות משוריינות, אבל שתי משאיות ואוטובוס התקדמו.

 ואז הכל בער.

יים, אחרי שהדחפור הצליח לפנות את הדרך. סאלח זרק רימון יד, שלא התפוצץ. הקרב החל בצהר

הוא זרק רימון שני, וזה התפוצץ ברעש אדיר והעלה עפר, אבל השיירה המשיכה להתקדם. לפתע חגה 

אחת המכוניות המשוריינות והתלקחה. איך התלקחה? אין יודע. האם נפגעה מרימון שלישי, או 

 מת והתלקחה?וניסה לצהתנגשה בקיר סלע בכ

 סאלח אינו יודע.

אבל הוא יודע שאחרי שעלתה השריונית הישראלית באש, קפאה השיירה על מקומה והתחיל ירי. היה 

 שם קרב עקוב מדם והירי נמשך עד עלות השחר.

 סאלח יושב בין המנחמים בביתו ומספר:

הם יצאו מהמכוניות המשוריינות שנלכדו במארב, וניסו להתפזר בין עצי הזית, בעוד אנחנו ממשיכים "

לירות, היו לנו מקלע 'סטן' אחד, כמה רובים אנגליים ורימוני יד. איש מהם לא ניצל. הם לא יכלו 

מחלונות  להילחם, אבל גם לא הניפו דגל לבן. אנחנו המשכנו לירות, וספגנו כדורים תועים שנורו

 האוטובוס ומסביבת שטח המארב. הירי לא פסק עד שנהרגו כולם.

"בבוקר הגיעו האנגלים. אני, עם קבוצה של צעירים מאלבירווה ומשעב שבאו לעזור לנו, נשארנו בבית 

הקברות. היתר לקחו שלל את הנשק הישראלי והלכו לישון בבתים שלהם. האנגלים אספו את הגופות, 

סאפוות, ראש המטה הכללי של צבא ההצלה, בא להצטלם ליד כלי הרכב ההרוסים, והגנרל אסמאעיל 

ואחר כך הפקיע את כל הנשק שלקחנו שלל, והשאיר לנו ברוב נדיבותו אחד עשר רובים ושבעה ארגזי 

 תחמושת.



 "איזה צבא, ואיזו הצלה!"

 איש לא שאל אותו מה עשו אחרי הקרב.

 לכוננות?האם לא ציפו להתקפת נגד? האם נכנסו 

אבל אמור לי, אדון אבו סאלם, מה עשה ח'ליל כאלאס, מפקד יחידת צבא ההצלה, שהיו בה שלושים 
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לפי הספר , סאלח אחמד אלג'ישי המקור לדברים הכתובים, הוא אביו של אחד ממחבלי 'ספטמבר 

חוסאם, שנהרג בשדה התעופה  – 1972געו בספורטאים הישראלים באולימפיאדה במינכן השחור' שפ
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