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تعر�ض 
هذه المقالة الطويلة، التي 

اقتطعنا منها ب�ضع فقرات 

وعبارات ال توؤثر في الم�ضمون، نتائَج بحث 

اأجراه باحث اإ�ضرائيلي، ومو�ضوعه 

مع�ضكرات االأ�ضرى العرب خالل الفترة 

1948 – 1950. وهو على ما يظهر بحث 

جّدي ا�ضتند اإلى اأر�ضيف ''الهاغاناه'' 

والجي�ش االإ�ضرائيلي، واإلى تقارير منظمة 

''ال�ضليب االأحمر الدولي''، واإلى �ضهادات 

�ضباط المع�ضكرات االإ�ضرائيليين، ومعظمهم 

من منظمَتي اإيت�ضل )االإرغون( وليحي 

)�ضتيرن(. ويمر الكاتب ب�ضرعة على ما 

ي�ضميه مرحلة ''الحرب االأهلية''، حين كانت 

تتم ت�ضفية االأ�ضرى الفل�ضطينيين، ثم ينتقل 

اإلى مرحلة تاأ�ضي�ش دولة اإ�ضرائيل و''غزو 

الجيو�ش العربية''، وكيف اأن ال�ضرورة اآنذاك 

اقت�ضت اأ�ضر اأكبر عدد ممكن من الجنود 

العرب والذكور الفل�ضطينيين )الذين تتراوح 

اأعمارهم ما بين 10 اأعوام و70 عامًا(، بناء 

على تعريٍف مرن اإلى اأق�ضى حد للعدو 

العربي. اأّما مو�ضوع البحث الرئي�ضي فهو 

اأحوال االأ�ضرى العرب والفل�ضطينيين في 

مع�ضكرات الخيم ثم في مع�ضكرات ال�ضخرة 

التي اأ�ضرف على اإن�ضائها واإدارتها ميجر 

بريطاني عاونه لفيف من �ضباط اإنجليز 

ومجندين يهود اختير معظمهم من 

المنظمتين المن�ضقتين، اإيت�ضل وليحي.

اأهرون كالين

الأ�سرى العرب في حرب 1948

في الن�ضف الثاني من كانون الثاني/

يناير 1949، ُنقل االأ�ضير العربي رقم 

6300 اإلى اأحد مع�ضكرات اأ�ضرى الحرب في 

اإ�ضرائيل، وفي االأ�ضبوع االأول من �ضباط/

ل الرقم االأعلى الأ�ضرى 
ّ
ج

ُ
فبراير 1949، �ض

 
ّ
حرب اال�ضتقالل، وكان 6376 اأ�ضيراً. وتم

تجميع اآالف االأ�ضرى في خم�ضة مع�ضكرات، 

بينها مع�ضكران رئي�ضيان هما: مع�ضكر 

اإجليل القبلية بالقرب من هيرت�ضيليا )اليوم: 

ْتليت، جنوبي حيفا. 
َ
غليلوت(، ومع�ضكر ع

وغداة توقيع اتفاقيات وقف اإطالق النار 

مع الدول العربية، وتبادل االأ�ضرى خالل 

الفترة اآذار/مار�ش ــ ني�ضان/اأبريل 1949، 

اأُفرج عن معظم اأ�ضرى الحرب، واأُغلقت 

اأغلبية المع�ضكرات، اإاّل اإن المع�ضكر االأخير 

قفل اإاّل 
ُ
َفْند )اليوم: ت�ضريفين( لم ي

َ
ر

َ
في �ض

في مطلع �ضنة 1950.

وبقي مو�ضوع اأ�ضرى الحرب العرب الذين 

احتجزتهم اإ�ضرائيل خالل حرب اال�ضتقالل 

النكبة جمدداً

* اأ�ضتاذ في الجامعة العبرية في القد�ش.
** الم�سدر: مقتطفات من ف�ضل من كتاب: 

''حرب اال�ضتقالل 1948 – 1949'' )بالعبرية(، 

تحرير األون كادي�ش )تل اأبيب: وزارة الدفاع، 

2005(، المجلد 1، �ش 567 – 585 )وقد اقت�ضى 

اأخذ مقتطفات من الن�ش تغييراً في ترقيم 

الم�ضادر(.

ترجمة: يوال البطل.
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اآنذاك اإلى احتجاز اأ�ضرى لفترات طويلة، اأكانوا 

معتقلين ]فل�ضطينيين[ اأم اأ�ضرى عرب، بعد 

االنتهاء من التحقيق اال�ضتخباراتي معهم. 

عالوة على ذلك، فاإن الوجود الع�ضكري 

البريطاني في بع�ش المناطق حال دون اإن�ضاء 

اأماكن الحتجاز وحرا�ضة اأ�ضرى من دون 

انك�ضاف االأمر ]....[.

وين�ش البند االأخير في وثيقة الهاغاناه 

ب�ضاأن ''االأ�ضرى العرب'' على اأن ''اإطالق االأ�ضير اأو 

قتله يحتاج اإلى موافقة قيادة الكتيبة، وذلك 

بالت�ضاور مع �ضابط في جهاز اال�ضتخبارات 

)�ضاي(.'' ويبدو اأن العرب الذين اأُ�ضروا اأو اعُتقلوا 

حتجزون لفترة وجيزة تدوم �ضاعات اأو 
ُ
كانوا ي

ا بقتلهم 
ّ
تخذ قرار اإم

ُ
اأيامًا، للتحقيق معهم، ثم ي

ا باالإفراج عنهم. و�ضارت االأمور على هذا 
ّ
واإم

المنوال طوال اأ�ضهر الحرب االأهلية، وفقط 

اعتباراً من مطلع ني�ضان/اأبريل 1948، ارتقت 

معالجة مو�ضوع االأ�ضرى درجة اإ�ضافية بموازاة 

ر طابع الن�ضاط الع�ضكري اليهودي الذي 
ّ
تغي

انتقل اإلى المبادرة الهجومية المتوا�ضلة.

واأ�ضدرت قيادة منظمة الهاغاناه في اأوا�ضط 

ني�ضان/اأبريل 1948، وثيقة اأُخرى ب�ضاأن 

مو�ضوع االأ�ضرى العرب، وزعتها على جميع 

�ضعبها واألويتها ووحداتها المتعددة، وحملت 

توقيع رئي�ش القيادة القطرية، ي�ضرائيل غاليلي، 

ن هو االأ�ضير، 
َ
وقد حددت ]في البند االأول[ م

ن هو الم�ضوؤول عن 
َ
وكيف يجب التعامل معه، وم

التحقيق معه، واأين يجب احتجازه بعد فترة 

  فالحرب االأهلية من جهة، وعدم 
2
التحقيق.

وجود مقاتلين نظاميين من جهة اأُخرى، 

ن هو االأ�ضير. وعماًل بالوثيقة 
َ
ا�ضتوجبا تعريف م

هناك نوعان من العرب م�ضموح اأ�ضرهما، وهما: 

العربي العدو، وهو كل عربي �ضارك اأو ي�ضارك 

في اأعمال معادية لليي�ضوف اليهودي؛ العربي 

''الم�ضتبه فيه''، وهو كل عربي يثير �ضلوكه الريبة 

في اأنه ربما يكون عدواً. ويجوز االفترا�ش 

بالتالي اأن قيادة الهاغاناه اآثرت االإبقاء على 

 الكتمان طوال االأعوام المن�ضرمة، ولم يجِر 
ّ
طي

البحث فيه قط. وهذه المقالة مخ�ض�ضة لعر�ش 

معطيات اأ�ضا�ضية واإلقاء ال�ضوء على بع�ش 

النقاط الح�ضا�ضة التي اأظهرها هذا البحث، وبين 

ن كانوا حرا�ش 
َ
هذه الم�ضائل على �ضبيل المثال: م

هذه المع�ضكرات، وما هي الفائدة التي جناها 

الجي�ش االإ�ضرائيلي من االإبقاء على اآالف االأ�ضرى. 

ن كانوا االأ�ضرى 
َ
ولعله من االأجدى اأواًل معرفة م

االأوائل، وكيف تطورت المنظومة التي احتجزت 

واهتمت باأمر االأ�ضرى العرب، من ال �ضيء تقريبًا.

الأ�سرى الأوائل

ع�ضية غزو الجيو�ش العربية في اأيار/مايو 

1948، كانت الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية الفتية تحتجز 

نحو 100 اأ�ضير، اأغلبيتهم من العرب 

الفل�ضطينيين الذين اعُتقلوا وهم م�ضلحون، اأو 

بتهمة حيازتهم معلومات نوعية، واأُخ�ضعوا 

للتحقيق. وجرى احتجاز االأ�ضرى في مواقع 

مرتجلة ــ في القد�ش، وفي �ضجن عكا، وفي 

القرية المهجورة اأم خالد )اليوم: جزء من مدينة 

نتانيا(، كما احُتجز ع�ضرات من االأ�ضرى 

االإ�ضافيين بطريقة موقتة ومختلفة لدى االألوية 

والكتائب الع�ضكرية المقاتلة.

و�ضدرت الوثيقة االأولى التي تطرقت اإلى 

اأ�ضرى الحرب، عن منظمة الهاغاناه في 11 

كانون الثاني/يناير 1948، وحملت عنوان 

''اأ�ضرى عرب''، وهي ر�ضالة موجهة اإلى قادة 

كتائب المنظمة، وموّقعة من يغئيل يادين، 

ة الأ�ضر اأكبر عدد 
ّ
ومو�ضوعها هو ال�ضرورة الملح

ممكن من العرب خالل المعارك بهدف جمع 

1
معلومات عن العدو.

وعقب اإعالن قرار التق�ضيم ال�ضادر عن االأمم 

المتحدة في اآخر ت�ضرين الثاني/نوفمبر 1947، 

اتخذت الحرب االأهلية في اأر�ش اإ�ضرائيل 

]فل�ضطين[ بين اليهود والعرب الفل�ضطينيين، 
�ضكَل اأعمال عدائية متبادلة، ولم تظهر الحاجة 
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].......[
كما اأن هناك ر�ضالة اأُخرى من لواء 

''األك�ضندروني'' ت�ضير اإلى ''م�ضكالت متنوعة، 

بينها م�ضكلة معاملة )الت�ضديد من الم�ضدر( 

  فقد جرت حوادث تنكيل باالأ�ضرى، 
4
االأ�ضرى.''

وُقتل اأ�ضرى بدافع االنتقام ال غير، بما في ذلك 

اأ�ضرى كانت اأيديهم مقيدة، وذلك خالل االأ�ضهر 

التالية من ]بداية[ الحرب ــ حتى بعد �ضدور 

اأوامر ع�ضكرية �ضريحة من هيئة االأركان العامة 

ب�ضاأن معاملة االأ�ضرى والت�ضرف تجاههم في 

  ]....[، فحتى 
5

مطلع حزيران/يونيو 1948 

اأوا�ضط ني�ضان/اأبريل 1948 لم تكن وحدات 

مقاتلة عديدة تعرف ماذا تفعل باالأ�ضرى 

المعتقلين لديها، والذين كانت اأعدادهم اآخذة في 

االزدياد. فاالأمر اليومي كان يق�ضي اآنذاك 

باعتقال كل عربي قادر على القتال ــ المفهوم 

ع في حاالت عديدة بحيث تخّطى 
ّ
�ض

ُ
الذي و

التعريف االأ�ضا�ضي لالأ�ضير.

معتقل الأ�سرى الرئي�سي رقم 1

ظهرت حاجة جلية وملحة اإلى اإن�ضاء مع�ضكر 

اعتقال كبير يتم فيه تجميع كل االأ�ضرى الذين 

كانوا معتقلين اأو محتجزين في مع�ضكرات 

موقتة لدى الكتائب واالألوية والوحدات 

المتعددة، ووقع الخيار على القرية العربية 

المهجورة اإجليل القبلية )فيما يلي: اإجليل( 

القريبة من هيرت�ضيليا، على بعد ب�ضعة اأميال 

من �ضاطئ البحر. وقد ُنقل االأ�ضرى اإلى هذا 

المكان في 26 اأيار/مايو 1948، حين كان 

�ضعوا 
ُ
المع�ضكر في طور التجهيز والتنظيم، وو

في خيم قديمة وفي بيوت هجرها اأ�ضحابها، 

واأقيم �ضور مرتجل من االأ�ضالك ال�ضائكة، بينما 

احتلت القيادة و�ضرية الحرا�ضة بع�ضًا من البيوت 

ي المع�ضكر 
ّ
م

ُ
الـ 22 المهجورة وغير المهدمة، و�ض

6
''مع�ضكر االأ�ضرى رقم 1''.

].......[

ن هو الذي 
َ
قدر من ال�ضبابية ب�ضاأن تعريف م

يتعين اأ�ضره. ولحظت الوثيقة اأنه يجب اأ�ضر اأكبر 

عدد ممكن من العرب ــ االأعداء، لكن ال يجوز اأ�ضر 

عربي لمجرد كونه عربيًا، اإذا لم يكن م�ضمواًل 

فتين اأعاله.
ّ
بالفئتين المعر

ويتناول البند ]الثاني[ من وثيقة الهاغاناه 

طريقة معاملة االأ�ضير، وين�ش بو�ضوح على 

''معاملة االأ�ضير معاملة اإن�ضانية، وعلى اأن كل 

ع�ضو في المنظمة م�ضوؤول عن حياة االأ�ضير 

و�ضالمته، اأكان عدواً اأم م�ضتبهًا فيه'' ]....[.

ن هو الم�ضوؤول عن 
َ
وتحدد الوثيقة اأي�ضًا م

التحقيق مع االأ�ضرى، لكنها ال تتطرق اإلى مدى 

ال�ضغط الج�ضدي الم�ضموح ا�ضتخدامه في اإبان 

التحقيق، كما تتناول �ضرورة اإقامة معتقالت 

موقتة ]....[ ''اإلى اأن يتم اإن�ضاء مع�ضكرات اعتقال 

ي الهاغاناه نظروا 
ّ
دائمة'' ]....[. ويبدو اأن قيادي

اإلى الم�ضتقبل، واأدركوا ال�ضرورة المتزايدة 

الإن�ضاء مع�ضكرات اعتقال منظمة ودائمة 

الحتجاز االأ�ضرى فيها.

].......[
]....[ لكن العديد من القادة وال�ضباط، ف�ضاًل 
عن الجنود، لم يعلموا بالتعليمات الجديدة، كما 

يجوز االفترا�ش اأنهم حتى لو كانوا على علم 

بها، اإاّل اإنهم لم ياأبهوا للتقيد ببنودها كافة. 

وكان هذا م�ضاراً انتقاليًا بطيئًا لو�ضع جديد 

لزم من جهة الدولة التي كانت على طريق 
ُ
وم

التاأ�ضي�ش، اأي �ضرورة اأاّل نظهر كزمر ميلي�ضياوية 

فالتة من عقالها، من دون �ضوابط، ومن دون 

قواعد قانونية واأخالقية؛ وهكذا فاإن قتل اأ�ضير 

اأ�ضبح ق�ضيًة غير اأخالقية وال قانونية ]....[.

لقد كان الو�ضع في الميدان، فيما يتعلق 

بمعاملة االأ�ضرى، وحتى ]م�ضاألة[ اأ�ضرهم، يت�ضم 

بفو�ضى �ضبه مطلقة، حتى في االأ�ضهر االأولى 

التي تلت قيام الدولة واإن�ضاء الجي�ش. وهكذا، 

على �ضبيل المثال، ُقّدمت �ضكوى �ضد اآمر كتيبة 

يدعى �ضدمي )وهو على ما يبدو ي�ضكا �ضدمي(، 

3
ين عربيين.

َ
ب�ضبب قتل اأ�ضير
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الجيو�ش العربية الذين وقعوا في االأ�ضر، وقد بلغ 

عددهم في مطلع �ضنة 1949 نحو 900 رجل 

)ما ن�ضبته 14% من تعداد االأ�ضرى(.

يت المجموعة الثانية المجموعة "غير 
ّ
م

ُ
= �ض

و�ضملت اأع�ضاء الف�ضائل �ضبه  النظامية"، 

الع�ضكرية، وهم، في معظمهم، من العرب 

الفل�ضطينيين الذين �ضاركوا في المواجهات 

وكانوا يحملون اأ�ضلحة فردية. وقد بلغ عددهم 

في مطلع �ضنة 1949 نحو 200 رجل )ما ن�ضبته 

3% من تعداد االأ�ضرى(.

ا المجموعة الثالثة االأكبر عدداً، فكانت 
ّ
= اأم

مكونة من عرب فل�ضطينيين لم يكن لهم اأي �ضلة 

بن�ضاط ع�ضكري اأو قتالي معين، بيد اأنهم اعُتقلوا 

لمجرد كونهم في �ضن الخدمة الع�ضكرية، وذلك 

بناء على اأوامر جارفة اأُعطيت خالل الهدنة 

االأولى، وق�ضت باعتقال كل عربي فل�ضطيني 

يبلغ �ضن الخدمة الع�ضكرية.

وكان لدى القوات االإ�ضرائيلية التي نّفذت 

هذه االعتقاالت ميل اإلى تو�ضيع دائرة مفهوم 

فنّفذت اعتقاالت بحق  "�ضن الخدمة الع�ضكرية"، 
اأطفال في العا�ضرة من عمرهم، و�ضواًل اإلى 

  وبلغ تعداد االأ�ضرى في 
9
رجال بعمر ال�ضبعين.

هذه المجموعة 4850 ]طفاًل و[ رجاًل )ما 

فت 
ّ
ن�ضبته 82% من تعداد االأ�ضرى(. وعر

اال�ضتمارات الع�ضكرية في االأ�ضهر االأولى هوؤالء 

ا في المراحل 
ّ
االأ�ضرى باأنهم ''مواطنون''، اأم

الالحقة، وال �ضيما في نهاية �ضنة 1948، فاإن 

مفردات اال�ضتمارات اأ�ضبحت اأقل و�ضوحًا، 

ل المواطنون اإلى 
ّ
وربما اأقل دبلوما�ضية، اإذ تحو

10
''اآخرين''، اأو اإلى ''غير محددين''.

].......[
وجال مندوبو منظمة ''ال�ضليب االأحمر 

الدولي'' على المع�ضكرات، وتفقدوا اأو�ضاع عي�ش 

المعتقلين منذ بداية الحرب ]....[.

وجهدت دائرة المع�ضكرات التابعة ل�ضعبة 

القوة الب�ضرية في تلبية مطالب ''ال�ضليب االأحمر 

خ�ضى اأن ت�ضر التقارير 
ُ
الدولي''، اإذ كان ي

وكان االأ�ضرى االأوائل في هذا المع�ضكر رجااًل 

من قرية زرنوقة )اليوم: جزء من مدينة 

رحوفوت(، وبينهم بع�ش الم�ضايخ، واأربعة 

ت 
ّ
م�ضريين اأُ�ضروا بالقرب من الرملة. و�ضم

المجموعة الثانية من المعتقلين رجااًل من قرية 

الطنطورة، واأربعين مقاتاًل اأ�ضرتهم منظمة 

اإيت�ضل في يافا، و�ضلمتهم في حزيران/يونيو 

  ]....[. وفي 7 
7
1948 اإلى الجي�ش االإ�ضرائيلي

حزيران/يونيو كان عدد االأ�ضرى بلغ 186 

اأ�ضيراً، وقد ارتفع عددهم في 12 حزيران/يونيو 

8
1948 اإلى 400 اأ�ضير.

].......[
وكان المع�ضكر رقم 1 مجهزاً ال�ضتيعاب 

مئات معدودة من االأ�ضرى، ف�ُضرع في اإن�ضاء 

مع�ضكر عتليت )الرئي�ضي رقم 2( بعد �ضهرين، 

ا 
ّ
واأُعّد ال�ضتيعاب اأ�ضرى جبهة ال�ضمال. اأم

المعتقالت الثالثة االأُخرى التي اأقيمت الحقًا في 

اأيلول/�ضبتمبر 1948، فا�ضُتخدمت كمع�ضكرات 

عمل مخ�ض�ضة لهذا الغر�ش، وهي: مع�ضكر تل 

ليتفن�ضكي )تل ها�ضومير(؛ مع�ضكر اأم خالد 

)اليوم: نتانيا(؛ مع�ضكر �ضرفند.

 التركيب الب�سري و�سروط

الحياة في المع�سكرات

فور و�ضول االأ�ضرى اإلى مع�ضكر اإجليل اأو 

�ضّنفون ويوّزعون على 
ُ
عتليت، فاإنهم كانوا ي

''حظائر'' اعتقال متعددة،*  فكان ال�ضباط 

ا 
ّ
والوجهاء يو�ضعون في ''حظائر'' منفردة، اأم

االأ�ضرى العاديون فكانوا يوزعون وفق حاجات 

قيادة المع�ضكر، بناء على قاعدة مبادئ ب�ضيطة 

مت�ضلة ب�ضهولة ال�ضيطرة على االأ�ضرى. وعماًل 

بتعريف الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية، فاإن االأ�ضرى 

توزعوا على ثالث مجموعات:

ت المجموعة االأولى �ضباط وجنود 
ّ
= �ضم

ومق�ضمة اإلى مجموعات. ]المترجمة[* كانت المع�ضكرات مكونة، ب�ضورة عامة، من خيم، 
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الثالثة تكونت من �ضباط، ق�ضم منهم اأع�ضاء في 

الهاغاناه �ضابقًا، وُنقلوا اإلى المع�ضكرات الأ�ضباب 

11
عديدة ومتنوعة.

وكان عدد ال�ضباط الذين خدموا في الجي�ش 

البريطاني قلياًل، وكان اأهمهم الميجر بارون، 

وهو �ضابط معروف بقدراته االإدارية، وكان 

ة للقائد ذي القوة الدافعة والفاعلة 
ّ
ال�ضورة الحي

في كل ما يت�ضل بالمع�ضكرات منذ اإن�ضائها حتى 

تفكيكها، وقد اأُوكلت هذه المهمة اإليه في مطلع 

اأيار/مايو 1948، فا�ضطلع عمليًا باإن�ضاء 

ا ال�ضباط 
ّ
مع�ضكر االأ�ضرى االأول في اإجليل، اأم

نوا قادة لمع�ضكرات االأ�ضرى. ومن 
ّ
ي

ُ
االآخرون فع

ددت اآنذاك 
ُ

ال�ضعب اأن نقّدر الموؤهالت التي ح

لهذه المهمة، لكننا، على �ضبيل المثال، نذكر 

الكابتن فريدريك مو�ضدال، قائد مع�ضكر االأ�ضرى 

رقم 1 في اإجليل. كان هذا ال�ضابط بريطانيًا غير 

يهودي في الخم�ضين من عمره، وي�ضهد عدد من 

ال�ضباط الذين خدموا باإمرته، وعرفوه جيداً، 

باأنه لم يكن يعرف اإاّل قلياًل من الكلمات العبرية، 

وقد خدم �ضابقًا في �ضالح الطيران البريطاني، 

ثم في �ضرطة االنتداب، وتزوج من امراأة يهودية 

و�ضاعد منظمة الهاغاناه قبل تاأ�ضي�ش الدولة. 

وعلى حد قول هوؤالء ال�ضهود: ''كان رجاًل طيبًا، 

اأُر�ضل اإلى المكان غير المالئم، ف�ضاًل عن اأنه كان 

12
يعاني م�ضكالت عوي�ضة في اللغة.''

ن �ضابط بريطاني اآخر، هو الكابتن 
ّ
ي

ُ
وع

موري�ش في�ضباخ، قائداً لمع�ضكر االأ�ضرى رقم 2 

الذي اأُن�ضئ في تموز/يوليو 1948 في عتليت، 

وكان خدم �ضابقًا في الجي�ش البريطاني في 

مجال االإدارة، وكان من من�ضاأ جنوب اإفريقي. 

وبح�ضب �ضهادات مروؤو�ضيه، فاإنه كان قا�ضيًا 

لكن عاداًل، وكان في الخم�ضين من عمره، 

وكانت لغته العبرية ركيكة… وكان هناك 

اأي�ضًا ال�ضابط اأرييه رابوبورت، قائد مع�ضكر 

االأ�ضرى في �ضرفند، وكان برتبة ميجر عندما 

ّند برتبة كابتن 
ُ

ح من الجي�ش البريطاني، وج
ّ
ر

ُ
�ض

13
في الجي�ش االإ�ضرائيلي.

ال�ضلبية، ولو ب�ضورة غير مبا�ضرة، بطريقة 

معاملة االأ�ضرى اليهود لدى الدول العربية. كما 

كان هناك حافز اإ�ضافي الإر�ضاء مندوبي 

''ال�ضليب االأحمر الدولي''، متمثل في الرغبة 

االإ�ضرائيلية في الح�ضول على االعتراف 

باإ�ضرائيل دوليًا ب�ضفتها دولة حري�ضة على 

تطبيق بنود اتفاقية جنيف )1929( ب�ضاأن 

معاملة اأ�ضرى الحرب. وكانت اتفاقية جنيف قد 

ُترجمت اإلى العبرية في مرحلة �ضابقة، وجرى 

توزيع ن�ضخ منها على قادة مع�ضكرات االأ�ضرى.

حرا�ض المع�سكرات

ا�ضتخدمت منظومة مع�ضكرات االأ�ضرى طاقة 

ب�ضرية كبيرة، ففي مطلع كانون االأول/دي�ضمبر 

1948، خدم اأكثر من 1100 جندي و�ضابط في 

هذه المع�ضكرات، وكان عدد االأ�ضرى في ذلك 

ال�ضهر بلغ قرابة 5600 اأ�ضير )اأي بن�ضبة 1 اإلى 5(.

وخدم اأكثر من 70 �ضابطًا في مع�ضكرات 

االعتقال، وفي دائرة مع�ضكرات االأ�ضرى التابعة 

ل�ضعبة القوة الب�ضرية، وكان ال�ضابط االأعلى رتبة 

هو رئي�ش دائرة االأ�ضرى، الميجر )الرائد( بارون، 

المكلف باالهتمام بمو�ضوع االأ�ضرى العرب 

ن 
ّ
ي

ُ
واليهود في الدول العربية على حد �ضواء. وع

�ضباط برتبة كابتن )نقيب( قادًة للمع�ضكرات، 

وكانت هذه اأي�ضًا رتبة رئي�ش دائرة ت�ضغيل 

االأ�ضرى، المتفرعة عن دائرة االأ�ضرى في �ضعبة 

القوة الب�ضرية.

ومن ناحية الخلفية التي اأتى منها ال�ضباط 

الذين عملوا في المع�ضكرات، واأ�ضباب تكليفهم 

بالعمل في مع�ضكرات االأ�ضرى، فاإنه يمكن 

تق�ضيمهم اإلى ثالث فئات رئي�ضية: الفئة االأولى، 

حين من 
ّ
ت �ضباطًا م�ضر

ّ
القليلة العدد، �ضم

نوا في المنا�ضب القيادية 
ّ
ي

ُ
الجي�ش البريطاني، ع

المت�ضلة باإن�ضاء المع�ضكرات ورقابتها وت�ضيير 

ت اأع�ضاء في 
ّ
العمل فيها؛ الفئة الثانية �ضم

المنظمتين المن�ضقتين، اإيت�ضل وليحي؛ الفئة 
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15
مفيدة في اإدارة المع�ضكرات.''

].......[
وكانت القوة الب�ضرية في مع�ضكرات االأ�ضرى 

مكونة اأ�ضا�ضًا من جنود عاديين اأوكلت اإليهم 

مهمة حرا�ضة االأ�ضرى. وفي اأوا�ضط ت�ضرين 

الثاني/نوفمبر 1948، كان يخدم في مع�ضكرات 

.]....[  
16

االأ�ضرى 973 جنديًا و108 رقباء

].......[
ويمكن ت�ضنيف جنود المع�ضكرات، بناء على 

اأ�ضباب ا�ضتخدامهم في المع�ضكرات، �ضمن خم�ش 

مجموعات رئي�ضية:

المجموعة االأولى، االأكثر عدداً، كانت من 

المجّندين ذوي الحالة ال�ضحية ال�ضيئة الذين ال 

ي�ضتطيعون الخدمة في الوحدات القتالية؛ 

المجموعة الثانية كانت موؤلفة من رجال اإيت�ضل 

ت 
ّ
وليحي ]....[؛ المجموعة الثالثة �ضم

''المدعومين'' الذين ف�ضلوا خدمة ع�ضكرية �ضهلة، 

بعيداً عن �ضاحة الحرب؛ المجموعة الرابعة كانت 

من المقاتلين الذين اأ�ضيبوا في المعارك بجروح 

خفيفة وانخف�ش ت�ضنيفهم ال�ضحي ]....[؛ 

المجموعة الخام�ضة �ضمت اأع�ضاء منظمة 

''غاحال'' )المجّندون من خارج البلد(، وكانت 

مجموعة �ضغيرة، وال�ضهادة الوحيدة عن وجودها 

م�ضجلة في ''يوميات الحرب لمع�ضكر عتليت''، 

التي ت�ضير اإلى خروج 26 جنديًا معظمهم من 

17
''غاحال''، اإلى نزهة في الجليل طوال النهار.

و�ضّكل الجنود من ذوي الحالة ال�ضحية 

ال�ضيئة م�ضكلة رئي�ضية، وخ�ضو�ضًا بالن�ضبة اإلى 

قدرتهم على حرا�ضة االأ�ضرى ]....[، وراأى كثير 

من ال�ضباط اأن اأداء هوؤالء الجنود الرديء 

واالإ�ضكالي في الحرا�ضة، هو اأحد اأ�ضباب كثرة 

هروب اأ�ضرى ]....[.

].......[

ت�سغيل الأ�سرى

كانت الطاقة الت�ضغيلية الكامنة في اآالف 

ويتبين من �ضهادات �ضباط المع�ضكرات اأن 

ال�ضباط البريطانيين، با�ضتثناء الميجر بارون، 

نوا ب�ضبب كفاءاتهم في اأداء المهمة، حتى 
ّ
عي

ُ
لم ي

اإنهم لم يح�ضنوا اأداءها، ففي جميع المع�ضكرات 

التي كان القائد االأعلى �ضابطًا بريطانيًا �ضابقًا، 

كان يتم تعيين نائب م�ضاعد له كان يقوم عمليًا 

بالمهمات المنوطة بقائد المع�ضكر ]....[.

وبما اأن ال�ضباط االأعلى رتبة في المع�ضكرات 

كانوا �ضباطًا بريطانيين �ضابقين، مثل رئي�ش 

دائرة االأ�ضرى وكبار م�ضوؤولي �ضعبة القوة 

الب�ضرية التي اأ�ضرفت على المع�ضكرات، فقد 

لوحظت محاولة لفر�ش مدر�ضة الجي�ش 

البريطاني في كل ما يتعلق باإدارة مع�ضكرات 

االأ�ضرى. وُتظهر مطالعُة ملفات العاملين في 

 هوؤالء ال�ضباط للترتيب 
َ
المع�ضكرات �ضعي

والتنظيم واالن�ضباط، وخ�ضو�ضًا من جانب 

الميجر بارون، ومحاولَة جعِل مروؤو�ضيهم 

14
ي�ضتوعبون هذه االأنظمة والتقاليد.

ت الفئة الثانية من ال�ضباط والرقباء 
ّ
و�ضم

رجاَل منظمَتي اإيت�ضل وليحي، الذين �ضكلوا ما 

ن�ضبته 25% من عدد ال�ضباط االإجمالي، وهذه 

ن�ضبة عالية ملحوظة قيا�ضًا بن�ضبتهم في باقي 

الوحدات في تلك الفترة.

وبح�ضب �ضهادة اأفيغدور كيفني�ش ]ليحي[، 

دها عدد من ال�ضباط االآخرين، فاإن تلك 
ّ
والتي اأي

كانت �ضيا�ضة مق�ضودة من جانب ''القيادة 

العليا'' التي كثفت عدد رجال اإيت�ضل وليحي في 

مع�ضكرات االأ�ضرى الإبعادهم عن باقي وحدات 

الجي�ش، وذلك ب�ضبب انعدام الثقة بهم، وال �ضيما 

في اأعقاب حادثة اأَْلَتلينا ]....[.

وي�ضهد يغئيل غريفل اأنه كان من اأوائل رجال 

اإيت�ضل الذين دعاهم الميجر بارون اإلى االن�ضمام 

اإلى منظومة مع�ضكرات االأ�ضرى، فيقول: ''�ضاعدت 

كثيرين غيري للدخول، فنحن لم ن�ضاأ االن�ضمام 

اإلى الكتائب المقاتلة، واإلى اأولئك الذين اأطلقوا 

النار علينا ]في اأَْلَتلينا[ ]....[. ُكّنا نعرف 

ال�ضجون من الداخل، ولعلهم اعتقدوا اأن تجربتنا 
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والمرائب، وو�ضواًل اإلى اأعمال الكهرباء 

والتركيب والتجهيز، والزراعة. وفي اأواخر 

ت�ضرين االأول/اأكتوبر ومطلع ت�ضرين الثاني/

نوفمبر 1948، كان ت�ضغيل االأ�ضرى اأ�ضبح 

ثبتًا في االأوامر االإدارية 
ُ
روتينًا ظاهراً وم

والم�ضتندات والتقارير المتعددة، وبلغ عدد 

االأ�ضرى العاملين الذروة في ت�ضرين الثاني/

نوفمبر 1948 اإذ اإن 3600 اأ�ضير من مجموع 

5500 اأ�ضير �ضاروا محتجزين في المع�ضكرات 

18
)اأي نحو %65(.

وبرزت الحاجة الحيوية اإلى ت�ضنيف االأ�ضرى 

وفق حرفهم وقدراتهم على العمل اعتباراً من 

المرحلة االأولى لتنظيم اأماكن العمل في الور�ش 

والم�ضانع التي تتطلب مهارة. وجاء في تقرير 

خطي في مطلع ت�ضرين الثاني/نوفمبر اأن 

''المع�ضكرات �ضرعت في اإجراء ت�ضنيف جديد 

لالأ�ضرى من اأ�ضحاب الحرف، بناء على الحرف 

 الجي�ش، وتم التركيز بنوع خا�ش على 
ّ
التي تهم

  وعليه، 
19

�ضي االأدوات.''
ّ
جامعي الزيتون ومبي

جرى ت�ضنيف االأ�ضرى بح�ضب حرفهم وقدراتهم، 

واأُر�ضلوا اإلى العمل في الور�ش والم�ضانع التي 

اأن�ضاأها الجي�ش االإ�ضرائيلي داخل المع�ضكرات اأو 

في جوارها. وجاء في تقرير عن االأ�ضبوع الثاني 

من ت�ضرين الثاني/نوفمبر، اأنه تم ت�ضغيل نحو 

1400 اأ�ضير في اأعمال حرفية من مجموع 

  وكان هذا نجاحًا تحقق 
20

3600 اأ�ضير عامل.

في فترة وجيزة، والف�ضل في ذلك يعود اإلى 

طريقة الت�ضنيف التي اأدت اإلى اكت�ضاف اأ�ضحاب 

حرف فريدة.

وفي التقرير االأ�ضبوعي نف�ضه، قّدم كاتب 

م بح�ضب 
ّ
التقرير نموذجًا لهذا النجاح القي

تقديره، وذلك من خالل عر�ش تف�ضيلي لنوع 

''ال�ضغوط'' التي مور�ضت على دائرة ت�ضغيل 

االأ�ضرى بغية الح�ضول على اأ�ضحاب حرف 

فريدة، فكتب تحت العنوان التالي: ''م�ضغل ل�ضنع 

�ضالل لجمع الزيتون ولع�ضره''، اأنه: ''جرت 

مفاو�ضات بين خزينة الدولة ودائرة ت�ضغيل 

االأ�ضرى العرب طاقة هائلة، وكان االقت�ضاد 

االإ�ضرائيلي يعاني نق�ضًا �ضديداً في االأيدي 

العاملة، وكانت الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية في طور 

تنظيم اأمورها وبحاجة ما�ضة اإلى اإن�ضاء 

واإ�ضالح وبناء من�ضاآت ومع�ضكرات عديدة. ولم 

يغب ذلك عن بال كبار م�ضوؤولي �ضعبة القوة 

الب�ضرية في الجي�ش االإ�ضرائيلي، فمنذ االأ�ضهر 

االأولى الحتجاز االأ�ضرى، تم ت�ضغيل جزء منهم 

في طيف من االأعمال داخل المع�ضكرات، بما في 

ذلك بناء هذه المع�ضكرات وتو�ضيعها، وفي 

اأعمال ال�ضيانة الروتينية. لكن، مع مرور الوقت، 

تو�ضع الن�ضاط الت�ضغيلي لالأ�ضرى اإلى خارج 

المع�ضكر، وازدادت ت�ضكيلة وطبيعة االأعمال 

واأماكن العمل زيادة كبيرة.

ا كان من �ضاأن ت�ضغيل االأ�ضرى اأن 
ّ
وعليه، ولم

يحل جزءاً من م�ضكالت الجي�ش االإ�ضرائيلي 

ي عمل 
َ
خذ قرار اإن�ضاء مع�ضكر وحاجاته، فقد اتُّ

مخ�ض�ضين لالأ�ضرى، االأول في �ضرفند )اليوم: 

ت�ضريفين(، والثاني في تل ليتفن�ضكي )تل 

ها�ضومير(، وقد انتهى بناوؤهما في اأيلول/

�ضبتمبر 1948. كما اأُعيد فتح المع�ضكر في قرية 

اأم خالد المهجورة قرب نتانيا لعدة اأ�ضهر، 

وجرى ت�ضغيل االأ�ضرى المحتجزين داخله في 

بناء واإ�ضالح مع�ضكرات الجي�ش االإ�ضرائيلي في 

المنطقة. واختير موقعا �ضرفند وتل ليتفن�ضكي 

ي عمل لالأ�ضرى 
َ
ين مالئمين لبناء مع�ضكر

َ
كموقع

كونهما مركَزي �ضيانة واإمداد وتنظيم للجي�ش 

االإ�ضرائيلي، والأن العمل فيهما يتطلب قوة ب�ضرية 

كبيرة. و�ضّكل اإن�ضاء مع�ضكرات العمل قفزة 

ملحوظة في ا�ضتغالل القوة الب�ضرية لالأ�ضرى 

الذين كان عددهم اآخذاً في االزدياد. وتم تجميع 

مئات االأ�ضرى في هذين المع�ضكرين لدى 

انتهائهم من بنائهما، ثم ُنّظموا على الفور في 

مجموعات عمل ت�ضتغل في مع�ضكرات الجي�ش 

االإ�ضرائيلي في المنطقة المحيطة بهما. وجرى 

ت�ضغيل االأ�ضرى في كل �ضيء، بدءاً باأعمال 

التنظيف، مروراً بترميم المباني، والمطابخ، 
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تلك، في معظمها، كانت وحدات ع�ضكرية مهنية 

�ضّغلت اأ�ضرى حرفيين، وبينها �ضعبة 

الم�ضتودعات التابعة ل�ضالح الهند�ضة )370 

اأ�ضيراً عاماًل(، وور�ضة النقل ذات الرقم 22 )180 

اأ�ضيراً عاماًل(، و�ضتة قواعد تابعة ل�ضعبة خدمات 

االإيواء )المجموع 555 اأ�ضيراً عاماًل(، وقاعدة 

االأعتدة المرتجعة ذات الرقم 661 )298 اأ�ضيراً 

عاماًل(.

ويعر�ش التقرير اأ�ضماء الوحدات واالأ�ضلحة 

التي ا�ضتخدمت اأ�ضرى، ويتبين من التدقيق في 

هذه االأ�ضماء اأن جميع االأ�ضلحة ووحدات 

الموؤخرة تقريبًا ا�ضتخدمت اأ�ضرى: �ضالح 

الهند�ضة؛ �ضالح البحر؛ �ضالح الن�ضاء؛ �ضالح 

االإ�ضارة )االت�ضال(؛ �ضالح المدفعية؛ �ضالح 

النقل؛ �ضالح الطيران؛ �ضعبة الم�ضتودعات؛ �ضعبة 

خدمات االإمداد؛ جهاز ال�ضرطة الع�ضكرية؛ جهاز 

الخدمات الطبية، وحتى جهاز خدمات التدريب؛ 

�ضعبة القوة الب�ضرية.

وف�ضاًل عن ذلك فاإن وحدات الموؤخرة التابعة 

لالألوية والكتائب المقاتلة، �ضّغلت اأ�ضرى، وبينها 

على �ضبيل المثال: اللواء 5 )غفعاتي(، في �ضرية 

االأركان وفي الكتيبتين 52 و54؛ اللواء 8 في 

�ضرية االأركان وفي الكتيبتين 88 و89؛      

اللواء 7 في الكتيبة 79؛ اإلخ. وقد �ضّغلت الكتائب 

المقاتلة ما مجموعه 300 اأ�ضير عامل.

وبلغ عدد االأ�ضرى العاملين في كانون 

الثاني/يناير 1949، وفق ما جاء في التقرير، 

ما مجموعه 4762 اأ�ضيراً عاماًل ــ وتمثل االأرقام 

الواردة في التقرير اأق�ضى ما و�ضل اإليه عدد 

االأ�ضرى العاملين، وكذلك توزعهم واأنواع عملهم، 

اإذ بداأ في االأ�ضهر الالحقة االإفراج عن اأ�ضرى 

المع�ضكرات، كما اأن منظومة ت�ضغيل االأ�ضرى 

بداأت تتقل�ش.

وكان المعيار االأ�ضا�ضي لت�ضغيل االأ�ضرى هو 

اأن يجري ذلك في اإطار الجي�ش، وفي حاالت 

ا�ضتثنائية، في اإطار عمل الحكومة، كما اأن 

الجي�ش االإ�ضرائيلي لم ير�ضل اأ�ضرى للعمل في 

االأ�ضرى بق�ضد اإن�ضاء م�ضغل كهذا. و�ضرح مندوبو 

الدولة اأنه ال يمكن �ضنع ال�ضالل المطلوبة من 

دون م�ضاعدة من اأ�ضحاب الخبرة العرب، واأنه 

اإذا لم ن�ضاعد الدولة في �ضائقتها، فاإنه 

�ضيتوجب عليها عند ذاك اإر�ضال مندوب خا�ش 

  وطبعًا، 
21

اإلى فرن�ضا ل�ضراء �ضالل مماثلة.''

ي�ضتر�ضل كاتب التقرير في و�ضف كيف تم 

الح�ضول، خالل فترة وجيزة، على مجموعة عمل 

من 25 اأ�ضيراً حرفيًا لهذه الغاية، واأن ثمة 

مفاو�ضات تجري حاليًا ب�ضاأن �ضنع �ضالل 

وثياب خا�ضة بالعمل في الب�ضاتين، واأنه جرى 

تحديد االأ�ضرى الخبراء في هذه الحرفة، واأنهم 

معوا واأُر�ضلوا اإلى مع�ضكر العمل في �ضرفند.
ُ

ج

ي �ضرفند وتل 
َ
واأدى نقل االأ�ضرى اإلى مع�ضكر

ليتفن�ضكي اإلى اكتظاظهما ال�ضديد، ف�ُضرع في 

كانون االأول/دي�ضمبر 1948 في تو�ضيع هذين 

المع�ضكرين، وفي اإقامة مع�ضكرات اعتقال 

اإ�ضافية. وفي الفترة الفا�ضلة بين 1 ت�ضرين 

الثاني/نوفمبر و30 كانون االأول/دي�ضمبر 

1948، ت�ضاعف عدد االأ�ضرى في مع�ضكر تل 

ليتفن�ضكي اأربعة اأ�ضعاف، كما ت�ضاعف عددهم 

  وطرح رئي�ش دائرة 
22

في مع�ضكر �ضرفند.

قدت 
ُ
االأ�ضرى هذا المو�ضوع خالل الجل�ضة التي ع

 
َ
َلم

ْ
في اآخر كانون االأول/دي�ضمبر 1948، واأع

اأع�ضاء الجهة المخت�ضة اأن �ضبب االكتظاظ في 

المع�ضكرين هو الطلب على اأ�ضرى يمكن 

ت�ضغيلهم، واأن ت�ضهيل االأمور يتطلب اإن�ضاء 

23
مع�ضكر اعتقال اإ�ضافي.

ويمكن االطالع على �ضورة و�ضع انت�ضار 

اأماكن العمل واأنواع االأعمال التي ا�ضتغل فيها 

االأ�ضرى الحرفيين وغير الحرفيين، من التقرير 

الذي يحمل عنوان: ''قائمة الوحدات الع�ضكرية 

التي ُت�ضّغل اأ�ضرى في كانون الثاني/يناير 

  ففي التقرير قائمة بـ 131 قاعدة 
24

.''1949

�ضتدّل منها اأن 
ُ
ومع�ضكراً للجي�ش االإ�ضرائيلي، ي

اأغلبية اأماكن العمل �ضّغلت ما بين 10 و30 

اأ�ضيراً، واأن بع�ضها �ضّغل 200 اأ�ضير واأكثر، واأن 
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الخبز والزيت في ح�ضته الغذائية اليومية، وذلك 

بمقدار 300 غرام من الخبز و30 غرامًا من 

الزيت. وهذه الكمية ت�ضكل اإ�ضافة ملحوظة، اإذ 

اإنها ت�ضاعف تقريبًا الح�ضة اليومية المخ�ض�ضة 

لالأ�ضير، االأمر الذي يعني زيادة بمقدار 1100 

وحدة حرارية في اليوم بناء على ح�ضابات 

الوحدات الحرارية لل�ضليب االأحمر الدولي. 

ونذكر على �ضبيل المقارنة اأن ح�ضة االأ�ضير غير 

العامل اليومية من الخبز كانت 400 غرام فقط، 

ا اإذا اأ�ضفنا �ضائر مكونات ح�ضته الغذائية، 
ّ
اأم

فاإن القيمة الحرارية لح�ضته اليومية ت�ضبح 

.]....[  
29

نحو 1700 وحدة حرارية في اليوم

واأ�ضار مندوبو ال�ضليب االأحمر الدولي في 

تقاريرهم اإلى محّفز اإ�ضافي هو اأجر االأ�ضير في 

مقابل يوم عمل، والذي كان يبلغ 70 مليمًا فقط 

في اليوم، لكنه، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 

1949، و�ضل اإلى 100 مليم في اليوم ]الجنيه 

30
الفل�ضطيني كان ي�ضاوي 1000 مليم[.

ويجوز االفترا�ش اأن االأ�ضرى العاملين كانوا 

غير واثقين باأنهم �ضيقب�ضون اأجورهم يومًا ما، 

ولذا، فاإن قادة بع�ش مع�ضكرات العمل تعهدوا 

لمندوبي ال�ضليب االأحمر الدولي بدفع اأجور 

العمال خالل فترة وجودهم في المع�ضكرات. لكن 

هذه التعهدات التي لم يكن لها اأي �ضند واقعي، 

  وعليه، 
31

ُقطعت في اأيلول/�ضبتمبر 1948، 

فاإنها �ضكلت حافزاً بحد ذاته في تلك 

المع�ضكرات، وخلقت وهمًا لدى االأ�ضرى باأنهم 

�ضيقب�ضون جنى تعبهم قريبًا.

وجرى اأي�ضًا تحفيز االأ�ضير العامل بمنحه 

الحق في �ضراء حاجات من المقا�ضف الع�ضكرية، 

على اأن يخ�ضم ثمنها من ح�ضاب اأجره اليومي، 

لكن هذا االأمر لم ي�ضبح حقيقة اإاّل في المراحل 

  وقد اأ�ضار مندوبو 
32

االأخيرة من االأ�ضر ]....[.

ال�ضليب االأحمر الدولي اإلى حافز اآخر، هو 

ّزعت على االأ�ضرى العاملين، 
ُ
ال�ضجائر التي و

بمعدل �ضت �ضجائر لكل يوم عمل، حتى لو لم 

يكونوا من المدّخنين، وكان في و�ضعهم 

هيئات اأو �ضركات خا�ضة على الرغم من مطالبة 

هذه ال�ضركات الخا�ضة وبع�ش المتعهدين بذلك، 

اإذ اإن هوؤالء اأدركوا الطاقة الكامنة وبذلوا 

محاوالت حثيثة للح�ضول على اأ�ضرى للعمل 

لديهم.

ومن غير الوا�ضح ما هي االأ�ضباب التي دفعت 

الجي�ش االإ�ضرائيلي اإلى عدم ت�ضغيل اأ�ضرى في 

�ضركات مدنية، وخ�ضو�ضًا اأنه ال ي�ضّكل خرقًا 

  
25

التفاقية جنيف لمعاملة اأ�ضرى الحرب.

ا�ش االأوامر النظامية لمعاملة اأ�ضرى الحرب 
ّ
فكر

ّزع على قادة مع�ضكرات االأ�ضرى وعلى 
ُ
الذي و

قيادة دائرة االأ�ضرى، يذكر بو�ضوح اأنه يمكن 

ت�ضغيل االأ�ضرى في �ضركات مدنية وخا�ضة، كما 

اأنه م�ضتند اإلى اتفاقية جنيف لمعاملة اأ�ضرى 

الحرب ل�ضنة 1929، وهو عمليًا ترجمة 

لالتفاقية، مع مالءمة للواقع االإ�ضرائيلي. عالوة 

على ذلك، فاإن اإمكان ت�ضغيل االأ�ضرى في 

ا�ش 
ّ
ثبت في الكر

ُ
قطاعات مدنية وخا�ضة، اأمر م

المذكور، وتحديداً في اأمر هيئة االأركان العامة، 

26
والذي يحمل الرقم 11/6. 

ا المعيار االآخر لت�ضغيل االأ�ضرى فمن�ضو�ش 
ّ
اأم

عليه في اتفاقية جنيف التي تمنع ت�ضغيلهم في 

عمل ي�ضب مبا�ضرة في المجهود الحربي.

وكان لدى االأ�ضرى، في معظمهم، دافع اإلى 

عزى اإلى 
ُ
القبول باأن يتم ت�ضغيلهم، وهذا الدافع ي

نحت 
ُ
المحفزات المبا�ضرة وغير المبا�ضرة التي م

لالأ�ضرى العاملين فقط. وقد اأكدت تقارير منظمة 

ال�ضليب االأحمر الدولي حقيقة اأن االأ�ضرى كانوا 

27
يذهبون اإلى العمل بملء اإرادتهم.

وكانت زيادة الح�ضة الغذائية اليومية 

لالأ�ضير واحدة من المحفزات االأ�ضا�ضية 

والملمو�ضة التي اأّثرت في االأ�ضرى العرب اأكثر 

من اأي �ضيء اآخر، ففي اإحدى مالحظات بن ــ 

غوريون الق�ضيرة ب�ضاأن مو�ضوع االأ�ضرى، كتب 

اأن االأ�ضرى ياأخذون ثلثي الح�ضة الغذائية 

.]....[  
28

المقّدمة اإلى جنود الجي�ش االإ�ضرائيلي

وكان يحق لالأ�ضير العامل كمية اإ�ضافية من 
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على ت�ضغيل االأ�ضرى والتركيز على زيادة 

فاعليتهم.

وهذه الطاقة الكامنة اقت�ضاديًا والمبرهنة 

في ت�ضغيل اآالف االأ�ضرى جعلت قادة كباراً في 

الجي�ش االإ�ضرائيلي يعللون النف�ش بفكرة تو�ضيع 

حدود ت�ضغيل هوؤالء االأ�ضرى، وذلك العتقادهم 

ف 
ّ
اأن االأ�ضرى �ضيبقون فترة طويلة في ت�ضر

الجي�ش االإ�ضرائيلي، ال بل اإن اأعدادهم �ضتزداد. 

وفي هذا ال�ضاأن، دارت في مطلع ت�ضرين الثاني/

نوفمبر 1948، مداوالت غير ر�ضمية بين جماعة 

دائرة االأ�ضرى ومندوبي الحكومة، نوق�ضت فيها 

 
ّ
اأفكار متعددة لت�ضغيل االأ�ضرى في اأعمال ت�ضب

في م�ضلحة االقت�ضاد الوطني، كفكرة ت�ضغيل 

عدد كبير من االأ�ضرى في �ضق الطرق، واإ�ضالح 

36
�ضكك الحديد، وتو�ضيع المرافئ.

وكان االعتقاد اأن االأ�ضرى �ضيبقون قوة 

عاملة تحت الت�ضرف فترة طويلة، ومن ن�ضيب 

كبار القادة اأي�ضًا، حتى في الن�ضف الثاني من 

كانون الثاني/يناير 1949، عندما بداأت تلوح 

في االأفق بارقة نهاية الحرب وتوقيع اتفاقيات 

لوقف اإطالق النار. فالجدوى االقت�ضادية من 

ت�ضغيل االأ�ضرى دفعت القادة الع�ضكريين اإلى 

اقتراح برامج م�ضتقبلية لهذا الغر�ش.

ففي مرا�ضالت دائرة االأ�ضرى التابعة ل�ضعبة 

القوة الب�ضرية، ثمة وثيقة بتاريخ 20 كانون 

الثاني/يناير 1949، تحمل توقيع رئي�ش 

خدمات االإيواء، المقّدم م. بلحتوف�ضكي، وموجهة 

اإلى رئي�ش �ضعبة االإمدادات. وتت�ضمن الوثيقة 

ي''، اقتراحًا الإن�ضاء 
ّ
التي تحمل ختم ''خا�ش و�ضر

م�ضنع ترابة لمنتوجات االأ�ضمنت، يقوم على 

ي 
َ
  ويق�ضي باإن�ضاء م�ضنع

37
ت�ضغيل االأ�ضرى،

ترابة في مكانين اآخرين )عالوة على م�ضنع 

الترابة القريب من مع�ضكر االأ�ضرى اإجليل( 

ي�ضّغالن نحو 700 اأ�ضير عامل ]....[.

وي�ضير المقّدم بلحتوف�ضكي اإلى اأن خدمات 

االإيواء لن تحتاج اإلى جميع الكميات المنتجة، 

ولذا يقترح بيع جزء من المنتوج اإلى الوكالة 

33
مبادلتها بحاجات اأُخرى.

وكان ا�ضتغالل مخزون الطاقة الب�ضرية 

هتدى به لدى العاملين 
ُ
لالأ�ضرى بمثابة نبرا�ش ي

في دائرة ت�ضغيل االأ�ضرى، وقد تغلغلت الفكرة في 

اأو�ضاط قادة المع�ضكرات والوحدات، واأ�ضبح لها 

مفرداتها التي تجّلت في تقارير روؤ�ضاء الدائرة، 

رت عن ا�ضتيعاب المقاربة االقت�ضادية 
ّ
والتي عب

لطاقة االأ�ضرى الب�ضرية. وبداأت الدائرة ُت�ضدر 

تقارير خا�ضة ب�ضاأن ت�ضغيل االأ�ضرى اعتباراً من 

  فبعد 
34

اأوا�ضط ت�ضرين الثاني/نوفمبر 1948،

اأن كان ت�ضغيل االأ�ضرى بنداً في تقرير اأ�ضبوعي، 

ل مرة كل 
ّ

اأ�ضبح مو�ضوَع تقرير �ضامل ومف�ض

اأ�ضبوعين، وترد فيه م�ضطلحات اقت�ضادية 

كمفردات ''االإنتاج''، و''الطلب على العمال''، 

و''التو�ضيع''، وطبعًا يكثر فيه ا�ضتخدام كلمَتي 

''ا�ضتغالل'' و''نجاعة'' ]....[. اإاّل اإن التعبير 

ال�ضريح االأول عن ا�ضتغالل الطاقة الب�ضرية 

لالأ�ضرى ظهر اأول مرة في اأوا�ضط ت�ضرين االأول/

اأكتوبر 1948، من خالل مح�ضر جل�ضة لقاء 

قادة المع�ضكرات بروؤ�ضاء هذه المع�ضكرات، 

هة للمرحلة المقبلة من 
ِّ
والذي �ضّكل خطة موج

35
طرف قادة دائرة ت�ضغيل االأ�ضرى.

غير اأن االإ�ضرار على زيادة الفاعلية 

واال�ضتغالل االأق�ضى لطاقة االأ�ضرى الب�ضرية لم 

يكن على ما يبدو توجيهًا من القيادة العليا 

بقدر ما كان حاجة داخلية لرجال دائرة 

االأ�ضرى، التابعة ل�ضعبة القوة الب�ضرية، الذين 

اأرادوا اإثبات اأنف�ضهم، وربما اأي�ضًا جدارتهم 

واأهميتهم وم�ضاهمتهم في المجهود الحربي 

ال�ضامل. ومن خالل قراءة التقارير والمحا�ضر 

الكثيرة تظهر �ضورة و�ضخ�ضية رئي�ش ''دائرة 

ت�ضغيل االأ�ضرى''، الكابتن يهونتان دوريانوف، 

الذي دفع هذا المو�ضوع قدمًا، و�ضعى لتطويره، 

�ش مع معاونيه �ضاعات عمل كثيرة في 
ّ
اإذ كر

محاولة لزيادة فاعلية عمل االأ�ضرى. ولهذا 

نت دائرُة ت�ضغيل االأ�ضرى ''�ضباَط 
ّ
الغر�ش عي

ت�ضغيل'' في جميع المع�ضكرات، مهمتهم االإ�ضراف 



115 الملف االأ�ضرى العرب في حرب 1948

اء عمليات انتقال �ضببتها 
ّ
االأخيرة جر

التغيرات في اأعداد اأ�ضرى المع�ضكرات، فبين 

2000 اأ�ضير اأُعيدوا اإلى م�ضر واالأردن، كان 

هناك اأكثر من 1000 اأ�ضير عامل. وبعد اأخذ 

البرامج الحالية لالإفراج عن االأ�ضرى 

المحليين في الح�ضبان، فاإننا ال ننوي اإعادة 

تنظيم اأنظمة ت�ضغيل االأ�ضرى المتبقين في 

39
المع�ضكرات.

].......[
واأدت عمليات االإفراج عن االأ�ضرى اإلى 

تقلي�ش عدد الوحدات الع�ضكرية التي ُخ�ض�ش 

لها اأ�ضرى عاملون، فقد جاء في تقرير بتاريخ 

22 ني�ضان/اأبريل 1949، تحت بند ت�ضغيل 

االأ�ضرى، اأن ''العدد المتناق�ش لالأ�ضرى اأوجب 

تقلي�ش عدد الوحدات التي تح�ضل على اأ�ضرى. 

وقد اأُلغيت الم�ضتندات التي كانت مخ�ض�ضة 

لالألوية في ال�ضابق، واأُر�ضل االأ�ضرى العاملون 

اإلى الوحدات التي كان ت�ضغيل االأ�ضرى فيها اأكثر 

40
اإلحاحًا.''

وفي اأواخر ني�ضان/اأبريل 1949، ُفّكك 

مع�ضكر عتليت واأُلغيت جميع الم�ضتندات المتعلقة 

ع 
ّ
 وتجم

41
بت�ضغيل االأ�ضرى في منطقة ال�ضمال،

في المع�ضكر الوحيد المتبقي في �ضرفند قرابة 

1300 اأ�ضير جّلهم من العرب الفل�ضطينيين الذين 

فرج عنهم. وبموازاة تقّل�ش القوة 
ُ
انتظروا اأن ي

الب�ضرية في الحلقة العليا لهذه الدائرة، اأي دائرة 

االأ�ضرى التابعة ل�ضعبة القوة الب�ضرية، قّل عدد 

تقارير دائرة ت�ضغيل االأ�ضرى خالل اأيار/مايو 

1949. وفي 1 حزيران/يونيو 1949، اأُلغيت 

دائرة االأ�ضرى، وبقيت اإدارة الح�ضابات التي 

انتقلت اإلى مع�ضكر �ضرفند، وتقّل�ش بالتدريج 

عدد االأ�ضرى في هذا المع�ضكر اإلى اأن اأُغلق 

نهائيًا في مطلع �ضنة 1950.

n ].......[

اليهودية. ووعد باأاّل تقل جودة المنتوج عن 

نوعية منتوجات معامل �ضبيهة في ال�ضوق 

المدنية، واأاّل يزيد �ضعره عن االأ�ضعار التي 

ت�ضعها م�ضانع القطاع الخا�ش المماثلة. 

واأدرج المقّدم في ح�ضاب التكاليف، تكلفَة 

�ضيانة الم�ضنع واإدارته، واأجراً يوميًا لالأ�ضير 

العامل بمعدل 1.25 ليرة اإ�ضرائيلية، وكان هذا 

اأجراً مرتفعًا ن�ضبيًا، قيا�ضًا باأجر االأ�ضير الذي 

ّدد اآنذاك ب�ضبعة قرو�ش في اليوم ]70 
ُ

ح

38
مليمًا[.

].......[
ن�ضاأ الم�ضنعان ولم 

ُ
لكن، في النهاية، لم ي

ُتنّفذ خطة دائرة ت�ضغيل االأ�ضرى لتو�ضيع الور�ش 

والم�ضانع التي �ضّغلت االأ�ضرى، ففي 24 �ضباط/

ّقع اتفاق وقف اإطالق النار مع 
ُ
فبراير 1949، و

م�ضر، وتبعه توقيع اتفاقيات مماثلة مع لبنان، 

واالأردن، واأخيراً مع �ضورية. واأدت هذه 

االتفاقيات اإلى اإطالق عدد كبير من االأ�ضرى 

الذين عادوا اإلى البالد العربية خالل الفترة 

�ضباط/فبراير ــ اأيار/مايو 1949. وبموازاة 

اإطالق االأ�ضرى العرب، بداأ االإفراج بالتدريج عن 

العرب الفل�ضطينيين االأ�ضرى.

و�ضهد اآذار/مار�ش 1949 اأكبر عملية اإفراج 

عن االأ�ضرى، اإذ انخف�ش عدد االأ�ضرى من 6000 

اأ�ضير في بداية ذاك ال�ضهر اإلى قرابة 3000 اأ�ضير 

في نهايته، كما اأن هذا العدد، في االأ�ضبوع االأول 

من ني�ضان/اأبريل 1949، انخف�ش اإلى 2100 

اأ�ضير بقوا محتجزين في مع�ضكرات االعتقال.

ت عمليات االإفراج باالأعمال في 
ّ
واأ�ضر

قطاعات معينة: اأواًل، الأنه اأُفرج عن العديد من 

 في المجاالت 
ٌ

االأ�ضرى الحرفيين، فظهر نق�ش

االأكثر حيوية؛ ثانيًا، الأن عمليات االإفراج 

ا�ضتوجبت اإجراء مناقالت غير مخططة الإعادة 

تنظيم مجموعات العمل في الور�ش والم�ضانع. 

وجاء في تقرير اأ�ضبوعي لدائرة ت�ضغيل االأ�ضرى 

بتاريخ 11 اآذار/مار�ش 1949، ما يلي:

عانى ت�ضغيل االأ�ضرى في االأ�ضهر الثالثة 
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