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النكبة جمدداً

�أهرون كالين

الأ�سرى العرب في حرب 1948
تعر�ض

هذه المقالة الطويلة ،التي
اقتطعنا منها ب�ضع فقرات
نتائج بحث
وعبارات ال ت�ؤثر في الم�ضمون،
َ
�أجراه باحث �إ�سرائيلي ،ومو�ضوعه
مع�سكرات الأ�سرى العرب خالل الفترة
 .1950 – 1948وهو على ما يظهر بحث
ج ّدي ا�ستند �إلى �أر�شيف ''الهاغاناه''
والجي�ش الإ�سرائيلي ،و�إلى تقارير منظمة
''ال�صليب الأحمر الدولي'' ،و�إلى �شهادات
�ضباط المع�سكرات الإ�سرائيليين ،ومعظمهم
من منظم َتي �إيت�سل (الإرغون) وليحي
(�شتيرن) .ويمر الكاتب ب�سرعة على ما
ي�سميه مرحلة ''الحرب الأهلية'' ،حين كانت
تتم ت�صفية الأ�سرى الفل�سطينيين ،ثم ينتقل
�إلى مرحلة ت�أ�سي�س دولة �إ�سرائيل و''غزو
الجيو�ش العربية'' ،وكيف �أن ال�ضرورة �آنذاك
اقت�ضت �أ�سر �أكبر عدد ممكن من الجنود
العرب والذكور الفل�سطينيين (الذين تتراوح
�أعمارهم ما بين � 10أعوام و 70عاماً) ،بناء
تعريف مرن �إلى �أق�صى حد للعدو
على
ٍ
العربيّ � .أما مو�ضوع البحث الرئي�سي فهو
�أحوال الأ�سرى العرب والفل�سطينيين في
مع�سكرات الخيم ثم في مع�سكرات ال�سخرة
التي �أ�شرف على �إن�شائها و�إدارتها ميجر
بريطاني عاونه لفيف من �ضباط �إنجليز
ومجندين يهود اختير معظمهم من
المنظمتين المن�شقتين� ،إيت�سل وليحي.

في الن�صف الثاني من كانون الثاني/
يناير ُ ،1949نقل الأ�سير العربي رقم
� 6300إلى �أحد مع�سكرات �أ�سرى الحرب في
�إ�سرائيل ،وفي الأ�سبوع الأول من �شباط/
فبراير �ُ ،1949س ّجل الرقم الأعلى لأ�سرى
وتم
حرب اال�ستقالل ،وكان � 6376أ�سيراًّ .
تجميع �آالف الأ�سرى في خم�سة مع�سكرات،
بينها مع�سكران رئي�سيان هما :مع�سكر
�إجليل القبلية بالقرب من هيرت�سيليا (اليوم:
غليلوت) ،ومع�سكر َع ْتليت ،جنوبي حيفا.
وغداة توقيع اتفاقيات وقف �إطالق النار
مع الدول العربية ،وتبادل الأ�سرى خالل
الفترة �آذار/مار�س ــ ني�سان�/أبريل ،1949
�أُفرج عن معظم �أ�سرى الحرب ،و�أُغلقت
�أغلبية المع�سكرات� ،إ ّال �إن المع�سكر الأخير
في َ�ص َر َف ْند (اليوم :ت�سريفين) لم ُيقفل �إ ّال
في مطلع �سنة .1950
وبقي مو�ضوع �أ�سرى الحرب العرب الذين
احتجزتهم �إ�سرائيل خالل حرب اال�ستقالل
�أ�ستاذ في الجامعة العبرية في القد�س.
*
الم�صدر :مقتطفات من ف�صل من كتاب:
**
''حرب اال�ستقالل ( ''1949 – 1948بالعبرية)،
تحرير �ألون كادي�ش (تل �أبيب :وزارة الدفاع،
 ،)2005المجلد � ،1ص ( 585 – 567وقد اقت�ضى
�أخذ مقتطفات من الن�ص تغييراً في ترقيم
الم�صادر).

ترجمة :يوال البطل.
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طي الكتمان طوال الأعوام المن�صرمة ،ولم يج ِر
ّ
البحث فيه قط .وهذه المقالة مخ�ص�صة لعر�ض
معطيات �أ�سا�سية و�إلقاء ال�ضوء على بع�ض
النقاط الح�سا�سة التي �أظهرها هذا البحث ،وبين
هذه الم�سائل على �سبيل المثالَ :من كانوا حرا�س
هذه المع�سكرات ،وما هي الفائدة التي جناها
الجي�ش الإ�سرائيلي من الإبقاء على �آالف الأ�سرى.
ولعله من الأجدى �أو ًال معرفة َمن كانوا الأ�سرى
الأوائل ،وكيف تطورت المنظومة التي احتجزت
واهتمت ب�أمر الأ�سرى العرب ،من ال �شيء تقريباً.

الأ�سرى الأوائل
ع�شية غزو الجيو�ش العربية في �أيار/مايو
 ،1948كانت الم�ؤ�س�سة الع�سكرية الفتية تحتجز
نحو � 100أ�سير� ،أغلبيتهم من العرب
الفل�سطينيين الذين اع ُتقلوا وهم م�سلحون� ،أو
بتهمة حيازتهم معلومات نوعية ،و�أُخ�ضعوا
للتحقيق .وجرى احتجاز الأ�سرى في مواقع
مرتجلة ــ في القد�س ،وفي �سجن عكا ،وفي
القرية المهجورة �أم خالد (اليوم :جزء من مدينة
نتانيا) ،كما اح ُتجز ع�شرات من الأ�سرى
الإ�ضافيين بطريقة موقتة ومختلفة لدى الألوية
والكتائب الع�سكرية المقاتلة.
و�صدرت الوثيقة الأولى التي تطرقت �إلى
�أ�سرى الحرب ،عن منظمة الهاغاناه في 11
كانون الثاني/يناير  ،1948وحملت عنوان
''�أ�سرى عرب'' ،وهي ر�سالة موجهة �إلى قادة
كتائب المنظمة ،ومو ّقعة من يغئيل يادين،
الملحة لأ�سر �أكبر عدد
ومو�ضوعها هو ال�ضرورة
ّ
ممكن من العرب خالل المعارك بهدف جمع
1
معلومات عن العدو.
وعقب �إعالن قرار التق�سيم ال�صادر عن الأمم
المتحدة في �آخر ت�شرين الثاني/نوفمبر ،1947
اتخذت الحرب الأهلية في �أر�ض �إ�سرائيل
[فل�سطين] بين اليهود والعرب الفل�سطينيين،
�شك َل �أعمال عدائية متبادلة ،ولم تظهر الحاجة

�آنذاك �إلى احتجاز �أ�سرى لفترات طويلة� ،أكانوا
معتقلين [فل�سطينيين] �أم �أ�سرى عرب ،بعد
االنتهاء من التحقيق اال�ستخباراتي معهم.
عالوة على ذلك ،ف�إن الوجود الع�سكري
البريطاني في بع�ض المناطق حال دون �إن�شاء
�أماكن الحتجاز وحرا�سة �أ�سرى من دون
انك�شاف الأمر [.]....
وين�ص البند الأخير في وثيقة الهاغاناه
ب�ش�أن ''الأ�سرى العرب'' على �أن ''�إطالق الأ�سير �أو
قتله يحتاج �إلى موافقة قيادة الكتيبة ،وذلك
بالت�شاور مع �ضابط في جهاز اال�ستخبارات
(�شاي) ''.ويبدو �أن العرب الذين �أُ�سروا �أو اع ُتقلوا
كانوا ُيحتجزون لفترة وجيزة تدوم �ساعات �أو
�أيام ًا ،للتحقيق معهم ،ثم ُيتخذ قرار � ّإما بقتلهم
و� ّإما بالإفراج عنهم .و�سارت الأمور على هذا
المنوال طوال �أ�شهر الحرب الأهلية ،وفقط
اعتباراً من مطلع ني�سان�/أبريل  ،1948ارتقت
معالجة مو�ضوع الأ�سرى درجة �إ�ضافية بموازاة
تغير طابع الن�شاط الع�سكري اليهودي الذي
ّ
انتقل �إلى المبادرة الهجومية المتوا�صلة.
و�أ�صدرت قيادة منظمة الهاغاناه في �أوا�سط
ني�سان�/أبريل  ،1948وثيقة �أُخرى ب�ش�أن
مو�ضوع الأ�سرى العرب ،وزعتها على جميع
�شعبها و�ألويتها ووحداتها المتعددة ،وحملت
توقيع رئي�س القيادة القطرية ،ي�سرائيل غاليلي،
وقد حددت [في البند الأول] َمن هو الأ�سير،
ومن هو الم�س�ؤول عن
وكيف يجب التعامل معهَ ،
التحقيق معه ،و�أين يجب احتجازه بعد فترة
التحقيق 2.فالحرب الأهلية من جهة ،وعدم
وجود مقاتلين نظاميين من جهة �أُخرى،
ا�ستوجبا تعريف َمن هو الأ�سير .وعم ًال بالوثيقة
هناك نوعان من العرب م�سموح �أ�سرهما ،وهما:
العربي العدو ،وهو كل عربي �شارك �أو ي�شارك
في �أعمال معادية لليي�شوف اليهودي؛ العربي
''الم�شتبه فيه'' ،وهو كل عربي يثير �سلوكه الريبة
في �أنه ربما يكون عدواً .ويجوز االفترا�ض
بالتالي �أن قيادة الهاغاناه �آثرت الإبقاء على
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قدر من ال�ضبابية ب�ش�أن تعريف َمن هو الذي
يتعين �أ�سره .ولحظت الوثيقة �أنه يجب �أ�سر �أكبر
عدد ممكن من العرب ــ الأعداء ،لكن ال يجوز �أ�سر
عربي لمجرد كونه عربي ًا� ،إذا لم يكن م�شمو ًال
المعرفتين �أعاله.
بالفئتين
ّ
ويتناول البند [الثاني] من وثيقة الهاغاناه
طريقة معاملة الأ�سير ،وين�ص بو�ضوح على
''معاملة الأ�سير معاملة �إن�سانية ،وعلى �أن كل
ع�ضو في المنظمة م�س�ؤول عن حياة الأ�سير
و�سالمته� ،أكان عدواً �أم م�شتبه ًا فيه'' [.]....
وتحدد الوثيقة �أي�ض ًا َمن هو الم�س�ؤول عن
التحقيق مع الأ�سرى ،لكنها ال تتطرق �إلى مدى
ال�ضغط الج�سدي الم�سموح ا�ستخدامه في �إبان
التحقيق ،كما تتناول �ضرورة �إقامة معتقالت
موقتة [�'' ]....إلى �أن يتم �إن�شاء مع�سكرات اعتقال
قياديي الهاغاناه نظروا
دائمة'' [ .]....ويبدو �أن
ّ
�إلى الم�ستقبل ،و�أدركوا ال�ضرورة المتزايدة
لإن�شاء مع�سكرات اعتقال منظمة ودائمة
الحتجاز الأ�سرى فيها.
[].......
[ ]....لكن العديد من القادة وال�ضباط ،ف�ض ًال
عن الجنود ،لم يعلموا بالتعليمات الجديدة ،كما
يجوز االفترا�ض �أنهم حتى لو كانوا على علم
بها� ،إ ّال �إنهم لم ي�أبهوا للتقيد ببنودها كافة.
وكان هذا م�ساراً انتقالي ًا بطيئ ًا لو�ضع جديد
وملزم من جهة الدولة التي كانت على طريق
ُ
الت�أ�سي�س� ،أي �ضرورة �أ ّال نظهر كزمر ميلي�شياوية
فالتة من عقالها ،من دون �ضوابط ،ومن دون
قواعد قانونية و�أخالقية؛ وهكذا ف�إن قتل �أ�سير
�أ�صبح ق�ضي ًة غير �أخالقية وال قانونية [.]....
لقد كان الو�ضع في الميدان ،فيما يتعلق
بمعاملة الأ�سرى ،وحتى [م�س�ألة] �أ�سرهم ،يت�سم
بفو�ضى �شبه مطلقة ،حتى في الأ�شهر الأولى
التي تلت قيام الدولة و�إن�شاء الجي�ش .وهكذا،
على �سبيل المثالُ ،ق ّدمت �شكوى �ضد �آمر كتيبة
يدعى �شدمي (وهو على ما يبدو ي�شكا �شدمي)،
3
أ�سيرين عربيين.
ب�سبب قتل � َ
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[].......
كما �أن هناك ر�سالة �أُخرى من لواء
''�ألك�سندروني'' ت�شير �إلى ''م�شكالت متنوعة،
بينها م�شكلة معاملة (الت�شديد من الم�صدر)
الأ�سرى 4''.فقد جرت حوادث تنكيل بالأ�سرى،
و ُقتل �أ�سرى بدافع االنتقام ال غير ،بما في ذلك
�أ�سرى كانت �أيديهم مقيدة ،وذلك خالل الأ�شهر
التالية من [بداية] الحرب ــ حتى بعد �صدور
�أوامر ع�سكرية �صريحة من هيئة الأركان العامة
ب�ش�أن معاملة الأ�سرى والت�صرف تجاههم في
مطلع حزيران/يونيو  ،]....[ 51948فحتى
�أوا�سط ني�سان�/أبريل  1948لم تكن وحدات
مقاتلة عديدة تعرف ماذا تفعل بالأ�سرى
المعتقلين لديها ،والذين كانت �أعدادهم �آخذة في
االزدياد .فالأمر اليومي كان يق�ضي �آنذاك
باعتقال كل عربي قادر على القتال ــ المفهوم
تخطى
الذي ُو ّ�سع في حاالت عديدة بحيث ّ
التعريف الأ�سا�سي للأ�سير.

معتقل الأ�سرى الرئي�سي رقم 1
ظهرت حاجة جلية وملحة �إلى �إن�شاء مع�سكر
اعتقال كبير يتم فيه تجميع كل الأ�سرى الذين
كانوا معتقلين �أو محتجزين في مع�سكرات
موقتة لدى الكتائب والألوية والوحدات
المتعددة ،ووقع الخيار على القرية العربية
المهجورة �إجليل القبلية (فيما يلي� :إجليل)
القريبة من هيرت�سيليا ،على بعد ب�ضعة �أميال
من �شاطئ البحر .وقد ُنقل الأ�سرى �إلى هذا
المكان في � 26أيار/مايو  ،1948حين كان
وو�ضعوا
المع�سكر في طور التجهيز والتنظيمُ ،
في خيم قديمة وفي بيوت هجرها �أ�صحابها،
و�أقيم �سور مرتجل من الأ�سالك ال�شائكة ،بينما
احتلت القيادة و�سرية الحرا�سة بع�ض ًا من البيوت
و�س ّمي المع�سكر
الـ  22المهجورة وغير المهدمةُ ،
6
''مع�سكر الأ�سرى رقم .''1
[].......
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وكان الأ�سرى الأوائل في هذا المع�سكر رجا ًال
من قرية زرنوقة (اليوم :جزء من مدينة
رحوفوت) ،وبينهم بع�ض الم�شايخ ،و�أربعة
و�ضمت
م�صريين �أُ�سروا بالقرب من الرملة.
ّ
المجموعة الثانية من المعتقلين رجا ًال من قرية
الطنطورة ،و�أربعين مقات ًال �أ�سرتهم منظمة
�إيت�سل في يافا ،و�سلمتهم في حزيران/يونيو
� 1948إلى الجي�ش الإ�سرائيلي .]....[ 7وفي 7
حزيران/يونيو كان عدد الأ�سرى بلغ 186
�أ�سيراً ،وقد ارتفع عددهم في  12حزيران/يونيو
8
� 1948إلى � 400أ�سير.
[].......
وكان المع�سكر رقم  1مجهزاً ال�ستيعاب
ف�شرع في �إن�شاء
مئات معدودة من الأ�سرىُ ،
مع�سكر عتليت (الرئي�سي رقم  )2بعد �شهرين،
عد ال�ستيعاب �أ�سرى جبهة ال�شمالّ � .أما
و�أُ ّ
المعتقالت الثالثة الأُخرى التي �أقيمت الحق ًا في
�أيلول�/سبتمبر  ،1948فا�س ُتخدمت كمع�سكرات
عمل مخ�ص�صة لهذا الغر�ض ،وهي :مع�سكر تل
ليتفن�سكي (تل ها�شومير)؛ مع�سكر �أم خالد
(اليوم :نتانيا)؛ مع�سكر �صرفند.

التركيب الب�شري و�شروط
الحياة في المع�سكرات
فور و�صول الأ�سرى �إلى مع�سكر �إجليل �أو
عتليت ،ف�إنهم كانوا ُي�ص ّنفون ويو ّزعون على
''حظائر'' اعتقال متعددة *،فكان ال�ضباط
والوجهاء يو�ضعون في ''حظائر'' منفردةّ � ،أما
الأ�سرى العاديون فكانوا يوزعون وفق حاجات
قيادة المع�سكر ،بناء على قاعدة مبادئ ب�سيطة
مت�صلة ب�سهولة ال�سيطرة على الأ�سرى .وعم ًال
بتعريف الم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ف�إن الأ�سرى
توزعوا على ثالث مجموعات:
�ضمت المجموعة الأولى �ضباط وجنود
= ّ
كانت المع�سكرات مكونة ،ب�صورة عامة ،من خيم،
*
ومق�سمة �إلى مجموعات[ .المترجمة]

الجيو�ش العربية الذين وقعوا في الأ�سر ،وقد بلغ
عددهم في مطلع �سنة  1949نحو  900رجل
(ما ن�سبته  %14من تعداد الأ�سرى).
= ُ�س ّميت المجموعة الثانية المجموعة "غير
النظامية" ،و�شملت �أع�ضاء الف�صائل �شبه
الع�سكرية ،وهم ،في معظمهم ،من العرب
الفل�سطينيين الذين �شاركوا في المواجهات
وكانوا يحملون �أ�سلحة فردية .وقد بلغ عددهم
في مطلع �سنة  1949نحو  200رجل (ما ن�سبته
 %3من تعداد الأ�سرى).
= � ّأما المجموعة الثالثة الأكبر عدداً ،فكانت
مكونة من عرب فل�سطينيين لم يكن لهم �أي �صلة
بن�شاط ع�سكري �أو قتالي معين ،بيد �أنهم اع ُتقلوا
لمجرد كونهم في �سن الخدمة الع�سكرية ،وذلك
بناء على �أوامر جارفة �أُعطيت خالل الهدنة
الأولى ،وق�ضت باعتقال كل عربي فل�سطيني
يبلغ �سن الخدمة الع�سكرية.
وكان لدى القوات الإ�سرائيلية التي ن ّفذت
هذه االعتقاالت ميل �إلى تو�سيع دائرة مفهوم
"�سن الخدمة الع�سكرية" ،فن ّفذت اعتقاالت بحق
�أطفال في العا�شرة من عمرهم ،و�صو ًال �إلى
رجال بعمر ال�سبعين 9.وبلغ تعداد الأ�سرى في
هذه المجموعة [ 4850طف ًال و] رج ًال (ما
وعرفت
ن�سبته  %82من تعداد الأ�سرى)ّ .
اال�ستمارات الع�سكرية في الأ�شهر الأولى ه�ؤالء
الأ�سرى ب�أنهم ''مواطنون''ّ � ،أما في المراحل
الالحقة ،وال �سيما في نهاية �سنة  ،1948ف�إن
مفردات اال�ستمارات �أ�صبحت �أقل و�ضوح ًا،
تحول المواطنون �إلى
وربما �أقل دبلوما�سية� ،إذ ّ
10
''�آخرين''� ،أو �إلى ''غير محددين''.
[].......
وجال مندوبو منظمة ''ال�صليب الأحمر
الدولي'' على المع�سكرات ،وتفقدوا �أو�ضاع عي�ش
المعتقلين منذ بداية الحرب [.]....
وجهدت دائرة المع�سكرات التابعة ل�شعبة
القوة الب�شرية في تلبية مطالب ''ال�صليب الأحمر
الدولي''� ،إذ كان ُيخ�شى �أن ت�ضر التقارير
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ال�سلبية ،ولو ب�صورة غير مبا�شرة ،بطريقة
معاملة الأ�سرى اليهود لدى الدول العربية .كما
كان هناك حافز �إ�ضافي لإر�ضاء مندوبي
''ال�صليب الأحمر الدولي'' ،متمثل في الرغبة
الإ�سرائيلية في الح�صول على االعتراف
ب�إ�سرائيل دولي ًا ب�صفتها دولة حري�صة على
تطبيق بنود اتفاقية جنيف ( )1929ب�ش�أن
معاملة �أ�سرى الحرب .وكانت اتفاقية جنيف قد
ُترجمت �إلى العبرية في مرحلة �سابقة ،وجرى
توزيع ن�سخ منها على قادة مع�سكرات الأ�سرى.

حرا�س المع�سكرات
ا�ستخدمت منظومة مع�سكرات الأ�سرى طاقة
ب�شرية كبيرة ،ففي مطلع كانون الأول/دي�سمبر
 ،1948خدم �أكثر من  1100جندي و�ضابط في
هذه المع�سكرات ،وكان عدد الأ�سرى في ذلك
ال�شهر بلغ قرابة � 5600أ�سير (�أي بن�سبة � 1إلى .)5
وخدم �أكثر من � 70ضابط ًا في مع�سكرات
االعتقال ،وفي دائرة مع�سكرات الأ�سرى التابعة
ل�شعبة القوة الب�شرية ،وكان ال�ضابط الأعلى رتبة
هو رئي�س دائرة الأ�سرى ،الميجر (الرائد) بارون،
المكلف باالهتمام بمو�ضوع الأ�سرى العرب
وع ّين
واليهود في الدول العربية على حد �سواءُ .
�ضباط برتبة كابتن (نقيب) قاد ًة للمع�سكرات،
وكانت هذه �أي�ض ًا رتبة رئي�س دائرة ت�شغيل
الأ�سرى ،المتفرعة عن دائرة الأ�سرى في �شعبة
القوة الب�شرية.
ومن ناحية الخلفية التي �أتى منها ال�ضباط
الذين عملوا في المع�سكرات ،و�أ�سباب تكليفهم
بالعمل في مع�سكرات الأ�سرى ،ف�إنه يمكن
تق�سيمهم �إلى ثالث فئات رئي�سية :الفئة الأولى،
م�سرحين من
القليلة العددّ ،
�ضمت �ضباط ًا ّ
الجي�ش البريطانيُ ،ع ّينوا في المنا�صب القيادية
المت�صلة ب�إن�شاء المع�سكرات ورقابتها وت�سيير
�ضمت �أع�ضاء في
العمل فيها؛ الفئة الثانية ّ
المنظمتين المن�شقتين� ،إيت�سل وليحي؛ الفئة
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الثالثة تكونت من �ضباط ،ق�سم منهم �أع�ضاء في
الهاغاناه �سابق ًا ،و ُنقلوا �إلى المع�سكرات لأ�سباب
11
عديدة ومتنوعة.
وكان عدد ال�ضباط الذين خدموا في الجي�ش
البريطاني قلي ًال ،وكان �أهمهم الميجر بارون،
وهو �ضابط معروف بقدراته الإدارية ،وكان
الحية للقائد ذي القوة الدافعة والفاعلة
ال�صورة ّ
في كل ما يت�صل بالمع�سكرات منذ �إن�شائها حتى
تفكيكها ،وقد �أُوكلت هذه المهمة �إليه في مطلع
�أيار/مايو  ،1948فا�ضطلع عملي ًا ب�إن�شاء
مع�سكر الأ�سرى الأول في �إجليلّ � ،أما ال�ضباط
فع ّينوا قادة لمع�سكرات الأ�سرى .ومن
الآخرون ُ
نقدر الم�ؤهالت التي ُحددت �آنذاك
ال�صعب �أن ّ
لهذه المهمة ،لكننا ،على �سبيل المثال ،نذكر
الكابتن فريدريك مو�سدال ،قائد مع�سكر الأ�سرى
رقم  1في �إجليل .كان هذا ال�ضابط بريطاني ًا غير
يهودي في الخم�سين من عمره ،وي�شهد عدد من
ال�ضباط الذين خدموا ب�إمرته ،وعرفوه جيداً،
ب�أنه لم يكن يعرف �إ ّال قلي ًال من الكلمات العبرية،
وقد خدم �سابق ًا في �سالح الطيران البريطاني،
ثم في �شرطة االنتداب ،وتزوج من امر�أة يهودية
و�ساعد منظمة الهاغاناه قبل ت�أ�سي�س الدولة.
وعلى حد قول ه�ؤالء ال�شهود'' :كان رج ًال طيباً،
�أُر�سل �إلى المكان غير المالئم ،ف�ض ًال عن �أنه كان
12
يعاني م�شكالت عوي�صة في اللغة''.
وع ّين �ضابط بريطاني �آخر ،هو الكابتن
ُ
موري�س في�سباخ ،قائداً لمع�سكر الأ�سرى رقم 2
الذي �أُن�شئ في تموز/يوليو  1948في عتليت،
وكان خدم �سابق ًا في الجي�ش البريطاني في
مجال الإدارة ،وكان من من�ش�أ جنوب �إفريقي.
وبح�سب �شهادات مر�ؤو�سيه ،ف�إنه كان قا�سي ًا
لكن عادالً ،وكان في الخم�سين من عمره،
وكانت لغته العبرية ركيكة… وكان هناك
�أي�ض ًا ال�ضابط �أرييه رابوبورت ،قائد مع�سكر
الأ�سرى في �صرفند ،وكان برتبة ميجر عندما
وج ّند برتبة كابتن
ُ�س ّرح من الجي�ش البريطانيُ ،
13
في الجي�ش الإ�سرائيلي.
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ويتبين من �شهادات �ضباط المع�سكرات �أن
ال�ضباط البريطانيين ،با�ستثناء الميجر بارون،
عينوا ب�سبب كفاءاتهم في �أداء المهمة ،حتى
لم ُي ّ
�إنهم لم يح�سنوا �أداءها ،ففي جميع المع�سكرات
التي كان القائد الأعلى �ضابط ًا بريطاني ًا �سابق ًا،
كان يتم تعيين نائب م�ساعد له كان يقوم عملي ًا
بالمهمات المنوطة بقائد المع�سكر [.]....
وبما �أن ال�ضباط الأعلى رتبة في المع�سكرات
كانوا �ضباط ًا بريطانيين �سابقين ،مثل رئي�س
دائرة الأ�سرى وكبار م�س�ؤولي �شعبة القوة
الب�شرية التي �أ�شرفت على المع�سكرات ،فقد
لوحظت محاولة لفر�ض مدر�سة الجي�ش
البريطاني في كل ما يتعلق ب�إدارة مع�سكرات
الأ�سرى .و ُتظهر مطالع ُة ملفات العاملين في
�سعي ه�ؤالء ال�ضباط للترتيب
المع�سكرات َ
والتنظيم واالن�ضباط ،وخ�صو�ص ًا من جانب
الميجر بارون ،ومحاول َة جعلِ مر�ؤو�سيهم
14
ي�ستوعبون هذه الأنظمة والتقاليد.
و�ضمت الفئة الثانية من ال�ضباط والرقباء
ّ
رجال منظم َتي �إيت�سل وليحي ،الذين �شكلوا ما
َ
ن�سبته  %25من عدد ال�ضباط الإجمالي ،وهذه
ن�سبة عالية ملحوظة قيا�س ًا بن�سبتهم في باقي
الوحدات في تلك الفترة.
وبح�سب �شهادة �أفيغدور كيفني�س [ليحي]،
والتي � ّأيدها عدد من ال�ضباط الآخرين ،ف�إن تلك
كانت �سيا�سة مق�صودة من جانب ''القيادة
العليا'' التي كثفت عدد رجال �إيت�سل وليحي في
مع�سكرات الأ�سرى لإبعادهم عن باقي وحدات
الجي�ش ،وذلك ب�سبب انعدام الثقة بهم ،وال �سيما
في �أعقاب حادثة �أَ ْل َتلينا [.]....
وي�شهد يغئيل غريفل �أنه كان من �أوائل رجال
�إيت�سل الذين دعاهم الميجر بارون �إلى االن�ضمام
�إلى منظومة مع�سكرات الأ�سرى ،فيقول�'' :ساعدت
كثيرين غيري للدخول ،فنحن لم ن�ش�أ االن�ضمام
�إلى الكتائب المقاتلة ،و�إلى �أولئك الذين �أطلقوا
النار علينا [في �أَ ْل َتلينا] [ .]....كُ ّنا نعرف
ال�سجون من الداخل ،ولعلهم اعتقدوا �أن تجربتنا

مفيدة في �إدارة المع�سكرات''.
[].......
وكانت القوة الب�شرية في مع�سكرات الأ�سرى
مكونة �أ�سا�س ًا من جنود عاديين �أوكلت �إليهم
مهمة حرا�سة الأ�سرى .وفي �أوا�سط ت�شرين
الثاني/نوفمبر  ،1948كان يخدم في مع�سكرات
الأ�سرى  973جندي ًا و 108رقباء.]....[ 16
[].......
ويمكن ت�صنيف جنود المع�سكرات ،بناء على
�أ�سباب ا�ستخدامهم في المع�سكرات� ،ضمن خم�س
مجموعات رئي�سية:
المجموعة الأولى ،الأكثر عدداً ،كانت من
المج ّندين ذوي الحالة ال�صحية ال�سيئة الذين ال
ي�ستطيعون الخدمة في الوحدات القتالية؛
المجموعة الثانية كانت م�ؤلفة من رجال �إيت�سل
�ضمت
وليحي []....؛ المجموعة الثالثة ّ
''المدعومين'' الذين ف�ضلوا خدمة ع�سكرية �سهلة،
بعيداً عن �ساحة الحرب؛ المجموعة الرابعة كانت
من المقاتلين الذين �أ�صيبوا في المعارك بجروح
خفيفة وانخف�ض ت�صنيفهم ال�صحي []....؛
المجموعة الخام�سة �ضمت �أع�ضاء منظمة
''غاحال'' (المج ّندون من خارج البلد) ،وكانت
مجموعة �صغيرة ،وال�شهادة الوحيدة عن وجودها
م�سجلة في ''يوميات الحرب لمع�سكر عتليت''،
التي ت�شير �إلى خروج  26جندي ًا معظمهم من
17
''غاحال''� ،إلى نزهة في الجليل طوال النهار.
و�ش ّكل الجنود من ذوي الحالة ال�صحية
ال�سيئة م�شكلة رئي�سية ،وخ�صو�ص ًا بالن�سبة �إلى
قدرتهم على حرا�سة الأ�سرى [ ،]....ور�أى كثير
من ال�ضباط �أن �أداء ه�ؤالء الجنود الرديء
والإ�شكالي في الحرا�سة ،هو �أحد �أ�سباب كثرة
هروب �أ�سرى [.]....
[].......
15

ت�شغيل الأ�سرى
كانت الطاقة الت�شغيلية الكامنة في �آالف
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الأ�سرى العرب طاقة هائلة ،وكان االقت�صاد
الإ�سرائيلي يعاني نق�ص ًا �شديداً في الأيدي
العاملة ،وكانت الم�ؤ�س�سة الع�سكرية في طور
تنظيم �أمورها وبحاجة ما�سة �إلى �إن�شاء
و�إ�صالح وبناء من�ش�آت ومع�سكرات عديدة .ولم
يغب ذلك عن بال كبار م�س�ؤولي �شعبة القوة
الب�شرية في الجي�ش الإ�سرائيلي ،فمنذ الأ�شهر
الأولى الحتجاز الأ�سرى ،تم ت�شغيل جزء منهم
في طيف من الأعمال داخل المع�سكرات ،بما في
ذلك بناء هذه المع�سكرات وتو�سيعها ،وفي
�أعمال ال�صيانة الروتينية .لكن ،مع مرور الوقت،
تو�سع الن�شاط الت�شغيلي للأ�سرى �إلى خارج
المع�سكر ،وازدادت ت�شكيلة وطبيعة الأعمال
و�أماكن العمل زيادة كبيرة.
ولما كان من �ش�أن ت�شغيل الأ�سرى �أن
وعليهّ ،
يحل جزءاً من م�شكالت الجي�ش الإ�سرائيلي
مع�سكري عمل
وحاجاته ،فقد ا ُّتخذ قرار �إن�شاء
َ
مخ�ص�صين للأ�سرى ،الأول في �صرفند (اليوم:
ت�سريفين) ،والثاني في تل ليتفن�سكي (تل
ها�شومير) ،وقد انتهى بنا�ؤهما في �أيلول/
�سبتمبر  .1948كما �أُعيد فتح المع�سكر في قرية
�أم خالد المهجورة قرب نتانيا لعدة �أ�شهر،
وجرى ت�شغيل الأ�سرى المحتجزين داخله في
بناء و�إ�صالح مع�سكرات الجي�ش الإ�سرائيلي في
المنطقة .واختير موقعا �صرفند وتل ليتفن�سكي
مع�سكري عمل للأ�سرى
كموقعين مالئمين لبناء
َ
َ
كونهما مرك َزي �صيانة و�إمداد وتنظيم للجي�ش
الإ�سرائيلي ،ولأن العمل فيهما يتطلب قوة ب�شرية
كبيرة .و�ش ّكل �إن�شاء مع�سكرات العمل قفزة
ملحوظة في ا�ستغالل القوة الب�شرية للأ�سرى
الذين كان عددهم �آخذاً في االزدياد .وتم تجميع
مئات الأ�سرى في هذين المع�سكرين لدى
انتهائهم من بنائهما ،ثم ُن ّظموا على الفور في
مجموعات عمل ت�شتغل في مع�سكرات الجي�ش
الإ�سرائيلي في المنطقة المحيطة بهما .وجرى
ت�شغيل الأ�سرى في كل �شيء ،بدءاً ب�أعمال
التنظيف ،مروراً بترميم المباني ،والمطابخ،
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والمرائب ،وو�صو ًال �إلى �أعمال الكهرباء
والتركيب والتجهيز ،والزراعة .وفي �أواخر
ت�شرين الأول�/أكتوبر ومطلع ت�شرين الثاني/
نوفمبر  ،1948كان ت�شغيل الأ�سرى �أ�صبح
ومثبت ًا في الأوامر الإدارية
روتين ًا ظاهراً ُ
والم�ستندات والتقارير المتعددة ،وبلغ عدد
الأ�سرى العاملين الذروة في ت�شرين الثاني/
نوفمبر � 1948إذ �إن � 3600أ�سير من مجموع
� 5500أ�سير �صاروا محتجزين في المع�سكرات
18
(�أي نحو .)%65
وبرزت الحاجة الحيوية �إلى ت�صنيف الأ�سرى
وفق حرفهم وقدراتهم على العمل اعتباراً من
المرحلة الأولى لتنظيم �أماكن العمل في الور�ش
والم�صانع التي تتطلب مهارة .وجاء في تقرير
خطي في مطلع ت�شرين الثاني/نوفمبر �أن
''المع�سكرات �شرعت في �إجراء ت�صنيف جديد
للأ�سرى من �أ�صحاب الحرف ،بناء على الحرف
تهم الجي�ش ،وتم التركيز بنوع خا�ص على
التي ّ
19
ومبي�ضي الأدوات ''.وعليه،
جامعي الزيتون ّ
جرى ت�صنيف الأ�سرى بح�سب حرفهم وقدراتهم،
و�أُر�سلوا �إلى العمل في الور�ش والم�صانع التي
�أن�ش�أها الجي�ش الإ�سرائيلي داخل المع�سكرات �أو
في جوارها .وجاء في تقرير عن الأ�سبوع الثاني
من ت�شرين الثاني/نوفمبر� ،أنه تم ت�شغيل نحو
� 1400أ�سير في �أعمال حرفية من مجموع
� 3600أ�سير عامل 20.وكان هذا نجاح ًا تحقق
في فترة وجيزة ،والف�ضل في ذلك يعود �إلى
طريقة الت�صنيف التي �أدت �إلى اكت�شاف �أ�صحاب
حرف فريدة.
قدم كاتب
وفي التقرير الأ�سبوعي نف�سهّ ،
القيم بح�سب
التقرير نموذج ًا لهذا النجاح ّ
تقديره ،وذلك من خالل عر�ض تف�صيلي لنوع
''ال�ضغوط'' التي مور�ست على دائرة ت�شغيل
الأ�سرى بغية الح�صول على �أ�صحاب حرف
فريدة ،فكتب تحت العنوان التالي'' :م�شغل ل�صنع
�سالل لجمع الزيتون ولع�صره''� ،أنه'' :جرت
مفاو�ضات بين خزينة الدولة ودائرة ت�شغيل
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الأ�سرى بق�صد �إن�شاء م�شغل كهذا .و�شرح مندوبو
الدولة �أنه ال يمكن �صنع ال�سالل المطلوبة من
دون م�ساعدة من �أ�صحاب الخبرة العرب ،و�أنه
�إذا لم ن�ساعد الدولة في �ضائقتها ،ف�إنه
�سيتوجب عليها عند ذاك �إر�سال مندوب خا�ص
�إلى فرن�سا ل�شراء �سالل مماثلة 21''.وطبع ًا،
ي�ستر�سل كاتب التقرير في و�صف كيف تم
الح�صول ،خالل فترة وجيزة ،على مجموعة عمل
من � 25أ�سيراً حرفي ًا لهذه الغاية ،و�أن ثمة
مفاو�ضات تجري حالي ًا ب�ش�أن �صنع �سالل
وثياب خا�صة بالعمل في الب�ساتين ،و�أنه جرى
تحديد الأ�سرى الخبراء في هذه الحرفة ،و�أنهم
ُجمعوا و�أُر�سلوا �إلى مع�سكر العمل في �صرفند.
مع�سكري �صرفند وتل
و�أدى نقل الأ�سرى �إلى
َ
ف�شرع في
ليتفن�سكي �إلى اكتظاظهما ال�شديدُ ،
كانون الأول/دي�سمبر  1948في تو�سيع هذين
المع�سكرين ،وفي �إقامة مع�سكرات اعتقال
�إ�ضافية .وفي الفترة الفا�صلة بين  1ت�شرين
الثاني/نوفمبر و 30كانون الأول/دي�سمبر
 ،1948ت�ضاعف عدد الأ�سرى في مع�سكر تل
ليتفن�سكي �أربعة �أ�ضعاف ،كما ت�ضاعف عددهم
في مع�سكر �صرفند 22.وطرح رئي�س دائرة
الأ�سرى هذا المو�ضوع خالل الجل�سة التي ُعقدت
في �آخر كانون الأول/دي�سمبر  ،1948و� ْأع َل َم
�أع�ضاء الجهة المخت�صة �أن �سبب االكتظاظ في
المع�سكرين هو الطلب على �أ�سرى يمكن
ت�شغيلهم ،و�أن ت�سهيل الأمور يتطلب �إن�شاء
23
مع�سكر اعتقال �إ�ضافي.
ويمكن االطالع على �صورة و�ضع انت�شار
�أماكن العمل و�أنواع الأعمال التي ا�شتغل فيها
الأ�سرى الحرفيين وغير الحرفيين ،من التقرير
الذي يحمل عنوان'' :قائمة الوحدات الع�سكرية
التي ُت�ش ّغل �أ�سرى في كانون الثاني/يناير
 24.''1949ففي التقرير قائمة بـ  131قاعدة
�ستدل منها �أن
ومع�سكراً للجي�ش الإ�سرائيليُ ،ي ّ
�أغلبية �أماكن العمل �ش ّغلت ما بين  10و30
�أ�سيراً ،و�أن بع�ضها �ش ّغل � 200أ�سير و�أكثر ،و�أن

تلك ،في معظمها ،كانت وحدات ع�سكرية مهنية
�ش ّغلت �أ�سرى حرفيين ،وبينها �شعبة
الم�ستودعات التابعة ل�سالح الهند�سة (370
�أ�سيراً عام ًال) ،وور�شة النقل ذات الرقم 180( 22
�أ�سيراً عام ًال) ،و�ستة قواعد تابعة ل�شعبة خدمات
الإيواء (المجموع � 555أ�سيراً عام ًال) ،وقاعدة
الأعتدة المرتجعة ذات الرقم � 298( 661أ�سيراً
عام ًال).
ويعر�ض التقرير �أ�سماء الوحدات والأ�سلحة
التي ا�ستخدمت �أ�سرى ،ويتبين من التدقيق في
هذه الأ�سماء �أن جميع الأ�سلحة ووحدات
الم�ؤخرة تقريب ًا ا�ستخدمت �أ�سرى� :سالح
الهند�سة؛ �سالح البحر؛ �سالح الن�ساء؛ �سالح
الإ�شارة (االت�صال)؛ �سالح المدفعية؛ �سالح
النقل؛ �سالح الطيران؛ �شعبة الم�ستودعات؛ �شعبة
خدمات الإمداد؛ جهاز ال�شرطة الع�سكرية؛ جهاز
الخدمات الطبية ،وحتى جهاز خدمات التدريب؛
�شعبة القوة الب�شرية.
وف�ض ًال عن ذلك ف�إن وحدات الم�ؤخرة التابعة
للألوية والكتائب المقاتلة� ،ش ّغلت �أ�سرى ،وبينها
على �سبيل المثال :اللواء ( 5غفعاتي) ،في �سرية
الأركان وفي الكتيبتين  52و54؛ اللواء  8في
�سرية الأركان وفي الكتيبتين  88و89؛
اللواء  7في الكتيبة 79؛ �إلخ .وقد �ش ّغلت الكتائب
المقاتلة ما مجموعه � 300أ�سير عامل.
وبلغ عدد الأ�سرى العاملين في كانون
الثاني/يناير  ،1949وفق ما جاء في التقرير،
ما مجموعه � 4762أ�سيراً عام ًال ــ وتمثل الأرقام
الواردة في التقرير �أق�صى ما و�صل �إليه عدد
الأ�سرى العاملين ،وكذلك توزعهم و�أنواع عملهم،
�إذ بد�أ في الأ�شهر الالحقة الإفراج عن �أ�سرى
المع�سكرات ،كما �أن منظومة ت�شغيل الأ�سرى
بد�أت تتقل�ص.
وكان المعيار الأ�سا�سي لت�شغيل الأ�سرى هو
�أن يجري ذلك في �إطار الجي�ش ،وفي حاالت
ا�ستثنائية ،في �إطار عمل الحكومة ،كما �أن
الجي�ش الإ�سرائيلي لم ير�سل �أ�سرى للعمل في
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هيئات �أو �شركات خا�صة على الرغم من مطالبة
هذه ال�شركات الخا�صة وبع�ض المتعهدين بذلك،
�إذ �إن ه�ؤالء �أدركوا الطاقة الكامنة وبذلوا
محاوالت حثيثة للح�صول على �أ�سرى للعمل
لديهم.
ومن غير الوا�ضح ما هي الأ�سباب التي دفعت
الجي�ش الإ�سرائيلي �إلى عدم ت�شغيل �أ�سرى في
�شركات مدنية ،وخ�صو�ص ًا �أنه ال ي�ش ّكل خرق ًا
25
التفاقية جنيف لمعاملة �أ�سرى الحرب.
فكرا�س الأوامر النظامية لمعاملة �أ�سرى الحرب
ّ
الذي ُو ّزع على قادة مع�سكرات الأ�سرى وعلى
قيادة دائرة الأ�سرى ،يذكر بو�ضوح �أنه يمكن
ت�شغيل الأ�سرى في �شركات مدنية وخا�صة ،كما
�أنه م�ستند �إلى اتفاقية جنيف لمعاملة �أ�سرى
الحرب ل�سنة  ،1929وهو عملي ًا ترجمة
لالتفاقية ،مع مالءمة للواقع الإ�سرائيلي .عالوة
على ذلك ،ف�إن �إمكان ت�شغيل الأ�سرى في
الكرا�س
قطاعات مدنية وخا�صة� ،أمر ُمثبت في ّ
المذكور ،وتحديداً في �أمر هيئة الأركان العامة،
26
والذي يحمل الرقم .11/6
� ّأما المعيار الآخر لت�شغيل الأ�سرى فمن�صو�ص
عليه في اتفاقية جنيف التي تمنع ت�شغيلهم في
عمل ي�صب مبا�شرة في المجهود الحربي.
وكان لدى الأ�سرى ،في معظمهم ،دافع �إلى
القبول ب�أن يتم ت�شغيلهم ،وهذا الدافع ُيعزى �إلى
المحفزات المبا�شرة وغير المبا�شرة التي ُمنحت
للأ�سرى العاملين فقط .وقد �أكدت تقارير منظمة
ال�صليب الأحمر الدولي حقيقة �أن الأ�سرى كانوا
27
يذهبون �إلى العمل بملء �إرادتهم.
وكانت زيادة الح�صة الغذائية اليومية
للأ�سير واحدة من المحفزات الأ�سا�سية
والملمو�سة التي �أ ّثرت في الأ�سرى العرب �أكثر
من �أي �شيء �آخر ،ففي �إحدى مالحظات بن ــ
غوريون الق�صيرة ب�ش�أن مو�ضوع الأ�سرى ،كتب
�أن الأ�سرى ي�أخذون ثلثي الح�صة الغذائية
المقدمة �إلى جنود الجي�ش الإ�سرائيلي.]....[ 28
ّ
وكان يحق للأ�سير العامل كمية �إ�ضافية من

الملف

الخبز والزيت في ح�صته الغذائية اليومية ،وذلك
بمقدار  300غرام من الخبز و 30غرام ًا من
الزيت .وهذه الكمية ت�شكل �إ�ضافة ملحوظة� ،إذ
�إنها ت�ضاعف تقريب ًا الح�صة اليومية المخ�ص�صة
للأ�سير ،الأمر الذي يعني زيادة بمقدار 1100
وحدة حرارية في اليوم بناء على ح�سابات
الوحدات الحرارية لل�صليب الأحمر الدولي.
ونذكر على �سبيل المقارنة �أن ح�صة الأ�سير غير
العامل اليومية من الخبز كانت  400غرام فقط،
� ّأما �إذا �أ�ضفنا �سائر مكونات ح�صته الغذائية،
ف�إن القيمة الحرارية لح�صته اليومية ت�صبح
نحو  1700وحدة حرارية في اليوم.]....[ 29
و�أ�شار مندوبو ال�صليب الأحمر الدولي في
تقاريرهم �إلى مح ّفز �إ�ضافي هو �أجر الأ�سير في
مقابل يوم عمل ،والذي كان يبلغ  70مليم ًا فقط
في اليوم ،لكنه ،اعتباراً من كانون الثاني/يناير
 ،1949و�صل �إلى  100مليم في اليوم [الجنيه
30
الفل�سطيني كان ي�ساوي  1000مليم].
ويجوز االفترا�ض �أن الأ�سرى العاملين كانوا
غير واثقين ب�أنهم �سيقب�ضون �أجورهم يوم ًا ما،
ولذا ،ف�إن قادة بع�ض مع�سكرات العمل تعهدوا
لمندوبي ال�صليب الأحمر الدولي بدفع �أجور
العمال خالل فترة وجودهم في المع�سكرات .لكن
هذه التعهدات التي لم يكن لها �أي �سند واقعي،
ُقطعت في �أيلول�/سبتمبر  31،1948وعليه،
ف�إنها �شكلت حافزاً بحد ذاته في تلك
المع�سكرات ،وخلقت وهم ًا لدى الأ�سرى ب�أنهم
�سيقب�ضون جنى تعبهم قريب ًا.
وجرى �أي�ض ًا تحفيز الأ�سير العامل بمنحه
الحق في �شراء حاجات من المقا�صف الع�سكرية،
على �أن يخ�صم ثمنها من ح�ساب �أجره اليومي،
لكن هذا الأمر لم ي�صبح حقيقة �إ ّال في المراحل
الأخيرة من الأ�سر [ 32.]....وقد �أ�شار مندوبو
ال�صليب الأحمر الدولي �إلى حافز �آخر ،هو
ال�سجائر التي ُو ّزعت على الأ�سرى العاملين،
بمعدل �ست �سجائر لكل يوم عمل ،حتى لو لم
المدخنين ،وكان في و�سعهم
يكونوا من
ّ
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مبادلتها بحاجات �أُخرى.
وكان ا�ستغالل مخزون الطاقة الب�شرية
للأ�سرى بمثابة نبرا�س ُيهتدى به لدى العاملين
في دائرة ت�شغيل الأ�سرى ،وقد تغلغلت الفكرة في
�أو�ساط قادة المع�سكرات والوحدات ،و�أ�صبح لها
مفرداتها التي تج ّلت في تقارير ر�ؤ�ساء الدائرة،
عبرت عن ا�ستيعاب المقاربة االقت�صادية
والتي ّ
لطاقة الأ�سرى الب�شرية .وبد�أت الدائرة ُت�صدر
تقارير خا�صة ب�ش�أن ت�شغيل الأ�سرى اعتباراً من
�أوا�سط ت�شرين الثاني/نوفمبر  34،1948فبعد
�أن كان ت�شغيل الأ�سرى بنداً في تقرير �أ�سبوعي،
ومف�صل مرة كل
مو�ضوع تقرير �شامل
�أ�صبح
َ
ّ
�أ�سبوعين ،وترد فيه م�صطلحات اقت�صادية
كمفردات ''الإنتاج'' ،و''الطلب على العمال''،
و''التو�سيع'' ،وطبع ًا يكثر فيه ا�ستخدام كلم َتي
''ا�ستغالل'' و''نجاعة'' [� .]....إ ّال �إن التعبير
ال�صريح الأول عن ا�ستغالل الطاقة الب�شرية
للأ�سرى ظهر �أول مرة في �أوا�سط ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،1948من خالل مح�ضر جل�سة لقاء
قادة المع�سكرات بر�ؤ�ساء هذه المع�سكرات،
موجهة للمرحلة المقبلة من
والذي �ش ّكل خطة ِّ
35
طرف قادة دائرة ت�شغيل الأ�سرى.
غير �أن الإ�صرار على زيادة الفاعلية
واال�ستغالل الأق�صى لطاقة الأ�سرى الب�شرية لم
يكن على ما يبدو توجيه ًا من القيادة العليا
بقدر ما كان حاجة داخلية لرجال دائرة
الأ�سرى ،التابعة ل�شعبة القوة الب�شرية ،الذين
�أرادوا �إثبات �أنف�سهم ،وربما �أي�ض ًا جدارتهم
و�أهميتهم وم�ساهمتهم في المجهود الحربي
ال�شامل .ومن خالل قراءة التقارير والمحا�ضر
الكثيرة تظهر �صورة و�شخ�صية رئي�س ''دائرة
ت�شغيل الأ�سرى'' ،الكابتن يهونتان دوريانوف،
الذي دفع هذا المو�ضوع قدم ًا ،و�سعى لتطويره،
كر�س مع معاونيه �ساعات عمل كثيرة في
�إذ ّ
محاولة لزيادة فاعلية عمل الأ�سرى .ولهذا
''�ضباط
عينت دائر ُة ت�شغيل الأ�سرى
َ
الغر�ض ّ
ت�شغيل'' في جميع المع�سكرات ،مهمتهم الإ�شراف
33

على ت�شغيل الأ�سرى والتركيز على زيادة
فاعليتهم.
وهذه الطاقة الكامنة اقت�صادي ًا والمبرهنة
في ت�شغيل �آالف الأ�سرى جعلت قادة كباراً في
الجي�ش الإ�سرائيلي يعللون النف�س بفكرة تو�سيع
حدود ت�شغيل ه�ؤالء الأ�سرى ،وذلك العتقادهم
ت�صرف
�أن الأ�سرى �سيبقون فترة طويلة في ّ
الجي�ش الإ�سرائيلي ،ال بل �إن �أعدادهم �ستزداد.
وفي هذا ال�ش�أن ،دارت في مطلع ت�شرين الثاني/
نوفمبر  ،1948مداوالت غير ر�سمية بين جماعة
دائرة الأ�سرى ومندوبي الحكومة ،نوق�شت فيها
ت�صب
�أفكار متعددة لت�شغيل الأ�سرى في �أعمال
ّ
في م�صلحة االقت�صاد الوطني ،كفكرة ت�شغيل
عدد كبير من الأ�سرى في �شق الطرق ،و�إ�صالح
36
�سكك الحديد ،وتو�سيع المرافئ.
وكان االعتقاد �أن الأ�سرى �سيبقون قوة
عاملة تحت الت�صرف فترة طويلة ،ومن ن�صيب
كبار القادة �أي�ض ًا ،حتى في الن�صف الثاني من
كانون الثاني/يناير  ،1949عندما بد�أت تلوح
في الأفق بارقة نهاية الحرب وتوقيع اتفاقيات
لوقف �إطالق النار .فالجدوى االقت�صادية من
ت�شغيل الأ�سرى دفعت القادة الع�سكريين �إلى
اقتراح برامج م�ستقبلية لهذا الغر�ض.
ففي مرا�سالت دائرة الأ�سرى التابعة ل�شعبة
القوة الب�شرية ،ثمة وثيقة بتاريخ  20كانون
الثاني/يناير  ،1949تحمل توقيع رئي�س
المقدم م .بلحتوف�سكي ،وموجهة
خدمات الإيواء،
ّ
�إلى رئي�س �شعبة الإمدادات .وتت�ضمن الوثيقة
و�سري'' ،اقتراح ًا لإن�شاء
التي تحمل ختم ''خا�ص ّ
م�صنع ترابة لمنتوجات الأ�سمنت ،يقوم على
م�صنعي
ت�شغيل الأ�سرى 37،ويق�ضي ب�إن�شاء
َ
ترابة في مكانين �آخرين (عالوة على م�صنع
الترابة القريب من مع�سكر الأ�سرى �إجليل)
ي�ش ّغالن نحو � 700أ�سير عامل [.]....
المقدم بلحتوف�سكي �إلى �أن خدمات
وي�شير
ّ
الإيواء لن تحتاج �إلى جميع الكميات المنتجة،
ولذا يقترح بيع جزء من المنتوج �إلى الوكالة
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اليهودية .ووعد ب�أ ّال تقل جودة المنتوج عن
نوعية منتوجات معامل �شبيهة في ال�سوق
المدنية ،و�أ ّال يزيد �سعره عن الأ�سعار التي
ت�ضعها م�صانع القطاع الخا�ص المماثلة.
المقدم في ح�ساب التكاليف ،تكلف َة
و�أدرج
ّ
�صيانة الم�صنع و�إدارته ،و�أجراً يومي ًا للأ�سير
العامل بمعدل  1.25ليرة �إ�سرائيلية ،وكان هذا
�أجراً مرتفع ًا ن�سبي ًا ،قيا�س ًا ب�أجر الأ�سير الذي
ُح ّدد �آنذاك ب�سبعة قرو�ش في اليوم [70
38
مليم ًا].
[].......
لكن ،في النهاية ،لم ُين�ش�أ الم�صنعان ولم
ُتن ّفذ خطة دائرة ت�شغيل الأ�سرى لتو�سيع الور�ش
والم�صانع التي �ش ّغلت الأ�سرى ،ففي � 24شباط/
فبراير ُ ،1949و ّقع اتفاق وقف �إطالق النار مع
م�صر ،وتبعه توقيع اتفاقيات مماثلة مع لبنان،
والأردن ،و�أخيراً مع �سورية .و�أدت هذه
االتفاقيات �إلى �إطالق عدد كبير من الأ�سرى
الذين عادوا �إلى البالد العربية خالل الفترة
�شباط/فبراير ــ �أيار/مايو  .1949وبموازاة
�إطالق الأ�سرى العرب ،بد�أ الإفراج بالتدريج عن
العرب الفل�سطينيين الأ�سرى.
و�شهد �آذار/مار�س � 1949أكبر عملية �إفراج
عن الأ�سرى� ،إذ انخف�ض عدد الأ�سرى من 6000
�أ�سير في بداية ذاك ال�شهر �إلى قرابة � 3000أ�سير
في نهايته ،كما �أن هذا العدد ،في الأ�سبوع الأول
من ني�سان�/أبريل  ،1949انخف�ض �إلى 2100
�أ�سير بقوا محتجزين في مع�سكرات االعتقال.
أ�ضرت عمليات الإفراج بالأعمال في
و� ّ
ُ
قطاعات معينة� :أوالً ،لأنه �أفرج عن العديد من
نق�ص في المجاالت
الأ�سرى الحرفيين ،فظهر ٌ
الأكثر حيوية؛ ثاني ًا ،لأن عمليات الإفراج
ا�ستوجبت �إجراء مناقالت غير مخططة لإعادة
تنظيم مجموعات العمل في الور�ش والم�صانع.
وجاء في تقرير �أ�سبوعي لدائرة ت�شغيل الأ�سرى
بتاريخ � 11آذار/مار�س  ،1949ما يلي:

عانى ت�شغيل الأ�سرى في الأ�شهر الثالثة

الملف

جراء عمليات انتقال �سببتها
الأخيرة ّ
التغيرات في �أعداد �أ�سرى المع�سكرات ،فبين
� 2000أ�سير ُ�أعيدوا �إلى م�صر والأردن ،كان
هناك �أكثر من � 1000أ�سير عامل .وبعد �أخذ
البرامج الحالية للإفراج عن الأ�سرى
المحليين في الح�سبان ،ف�إننا ال ننوي �إعادة
تنظيم �أنظمة ت�شغيل الأ�سرى المتبقين في
39
المع�سكرات.
[].......
و�أدت عمليات الإفراج عن الأ�سرى �إلى
تقلي�ص عدد الوحدات الع�سكرية التي ُخ�ص�ص
لها �أ�سرى عاملون ،فقد جاء في تقرير بتاريخ
 22ني�سان�/أبريل  ،1949تحت بند ت�شغيل
الأ�سرى� ،أن ''العدد المتناق�ص للأ�سرى �أوجب
تقلي�ص عدد الوحدات التي تح�صل على �أ�سرى.
وقد �أُلغيت الم�ستندات التي كانت مخ�ص�صة
للألوية في ال�سابق ،و�أُر�سل الأ�سرى العاملون
�إلى الوحدات التي كان ت�شغيل الأ�سرى فيها �أكثر
40
�إلحاح ًا''.
وفي �أواخر ني�سان�/أبريل ُ ،1949ف ّكك
مع�سكر عتليت و�أُلغيت جميع الم�ستندات المتعلقة
41
وتجمع
بت�شغيل الأ�سرى في منطقة ال�شمال،
ّ
في المع�سكر الوحيد المتبقي في �صرفند قرابة
� 1300أ�سير ج ّلهم من العرب الفل�سطينيين الذين
انتظروا �أن ُيفرج عنهم .وبموازاة تق ّل�ص القوة
الب�شرية في الحلقة العليا لهذه الدائرة� ،أي دائرة
الأ�سرى التابعة ل�شعبة القوة الب�شرية ،ق ّل عدد
تقارير دائرة ت�شغيل الأ�سرى خالل �أيار/مايو
 .1949وفي  1حزيران/يونيو � ،1949أُلغيت
دائرة الأ�سرى ،وبقيت �إدارة الح�سابات التي
انتقلت �إلى مع�سكر �صرفند ،وتق ّل�ص بالتدريج
عدد الأ�سرى في هذا المع�سكر �إلى �أن �أُغلق
نهائي ًا في مطلع �سنة .1950
[n ].......
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الم�صادر
�	1أر�شيف الجي�ش الإ�سرائيلي (فيما يلي� :أ .ج ،).رقم  ،2315/50/35وثيقة بتاريخ  ،1948/1/11وقد
ُبلّغت الكتائب هذا الأمر الع�سكري .انظر:
الم�صدر نف�سه ،رقم  ،5942/49/9وثيقة بتاريخ  .1948/1/19وت�شير الوثيقة �إلى �أنه يجب نقل
الأ�سير �إلى ''مكان �آمن ومالئم ومجهز �سلف ًا''.
 2الم�صدر نف�سه ،رقم  ،5943/49/114وثيقة بتاريخ  .1948/4/13وثمة َمن ترجم من الإنجليزية
�إلى العبرية �أمراً من الجي�ش البريطاني ب�ش�أن معاملة الأ�سرى ،تعبيراً عن حاجة الهاغاناه �إلى
�أ�سرى عرب .انظر :الوثيقة'' :فقرات من كتاب جهاز اال�ستخبارات الع�سكري رقم  7ل�سنة  1946التي
تناق�ش عمل اال�ستخبارات بالن�سبة �إلى �أ�سرى الحرب''� ،أ .ج .رقم  ،2315/50/35وثيقة بتاريخ
.1948/2/18
 3الم�صدر نف�سه ،وثيقة االدعاء ،1948/5/11 ،الدليل رقم .621/1
 4الم�صدر نف�سه ،رقم � ،2169/50/76ص .41
 5انظر على �سبيل المثال :الم�صدر نف�سه ،رقم � ،5205/49/58ص  .153والوثيقة تحمل توقيع قائد
لواء غوالني بتاريخ  ،1948/6/14وعنوانها'' :معاملة �أ�سرى الحرب''� ...'' :أخذنا علم ًا بحاالت
معاملة غير مقبولة للأ�سرى في اللواء''...
 6انظر تعليق ''كول يرو�شليم'' بعنوان�'' :إن�شاء �أول مع�سكر للأ�سرى'''' :يتم �إن�شاء �أول مع�سكر للأ�سرى
في �إحدى القرى التي احتلها جي�ش الهاغاناه ،ويجري �إعداد المع�سكر كي ي�ستوعب � 500أ�سير.
�سي�ضاء في الليل بالكهرباء ،و�سيحاط ب�أ�سالك من الدكرون'' ،''...كول يرو�شليم'' ،العدد ،9
 .1948/5/31انظر �أي�ض ًا� :أ .ج .رقم � ،67/51/29ص  6و.15
�	7أ .ج .رقم � ،67/51/29ص  6و.15
 8الم�صدر نف�سه ،رقم � ،67/51/5ص  ،576 – 565ووفق ًا لهذه الوثائق المكتوبة بخط اليد ،والتي
تتطرق �إلى الأ�سرى في مع�سكر �إجليل ،ف�إن الأ�سرى الـ  44الأوائل و�صلوا في  ،1948/6/1مجلوبين
من لواء غفعاتي.
 9بين التف�سيرات التي تعطى ب�ش�أن وجود �أطفال مع الأ�سرى ،تف�سير يتعلق باعتقال رب الأ�سرة وبقاء
الأوالد والعجائز من دون رعاية .وقد حدثت �أمور م�شابهة مع الأ�سرى اليهود لدى الفيلق الأردني،
وخ�صو�ص ًا في القد�س العتيقة.
�	10أ .ج .رقم � ،7335/49/416ص 73؛ رقم � ،324/50/15ص  ،51وهي وثيقة من دون تاريخ ،لكن
يبدو �أنها ترجع �إلى كانون الثاني/يناير .1949
�	11أفيغدور كيفني�س� ،شهادة �أُعطيت للكاتب بتاريخ ( 1996/1/15فيما يلي :كيفني�س� ،شهادة) .وكان
كيفني�س ال�ضابط الم�س�ؤول عن �أماكن احتجاز الأ�سرى في مع�سكر �إجليل ،ومن الذين �أن�ش�أوا مع�سكر
الأ�سرى في �صرفند ،حيث خدم كنائب قائد المع�سكر .وقد �أنهى خدمته برتبة كابتن ،وكان في
ال�سابق ع�ضواً في منظمة ليحي ،وهو يعتقد �أن بع�ض �ضباط الهاغاناه اختار الخدمة في
مع�سكرات الأ�سرى لأنها مالئمة لمتابعة �أعماله الخا�صة.
 12الم�صدر نف�سه.
 13الم�صدر نف�سه.
 14نموذج للت�أثير البريطاني :الوزن الكبير المعطى للرقباء في المع�سكرات ،وتمييزهم من الجنود
العاديين .انظر� :أ .ج .رقم � ،4224/49/55ص  .101كما �أن قاعات الطعام كانت م�شتركة بين
ال�ضباط والرقباء (مقابلة مع يغئيل غريفل).
 15وفق �شهادات يغئيل غريفل و�أ .دفورين ،وحاييم غرو�سمان (( ،)1995/1/20فيما يلي ح .غرو�سمان)

الأ�سرى العرب في حرب 1948

الملف

الذي خدم ك�ضابط �إدارة وكم�ساعد في مع�سك َري عتليت و�صرفند ،وكان ع�ضواً في منظمة �إيت�سل في
ي�سخار في�شر بتاريخ  .1996/1/6وكان
الما�ضي .و�أي�ض ًا وفق �شهادة هاتفية
ُ
ح�صلت عليها من يِ�سِ ْ
جزء كبير من �ضباط المع�سكرات من خريجي المنظمتين المن�شقتين ــ معظمهم كان من �إيت�سل،
وبع�ضهم من ليحي .وكما يبدو من �أبحاثي ،ف�إن من مجموع � 80ضابط ًا خدموا في المع�سكرات،
ب َمن في ذلك �ضباط الم�ستودعات والح�سابات ،كان هناك  14من جماعة �إيت�سل و 3من جماعة
ليحي .وي�شهد البع�ض �أن هناك خم�سة �آخرين على الأقل كانوا من جماعة �إيت�سل.
�	16أ .ج .رقم � ،4224/49/55ص .101
 17الم�صدر نف�سه ،رقم � ،721/72/1371ص .11
 18الم�صدر نف�سه ،رقم � ،4224/49/55ص .107 ،106 ،101 ،93 ،88
 19الم�صدر نف�سه� ،ص  .109وطُ لب من جامعي الزيتون تحوي�ش الزيتون وجمعه في المناطق العربية
التي احتلها الجي�ش الإ�سرائيلي (اللد على �سبيل المثال).
 20الم�صدر نف�سه� ،ص .710
 21الم�صدر نف�سه� ،ص .108
 22يتبين من درا�سة تقارير دائرة الأ�سرى �أنه كان في مع�سكر �صرفند ،في مطلع ت�شرين الثاني/نوفمبر
 ،1948نحو � 820أ�سيراً ،وفي مع�سكر تل ليتفن�سكي � 348أ�سيراً .وبلغ عدد الأ�سرى في �آخر كانون
الأول/دي�سمبر  1948في مع�سكر �صرفند � 1445أ�سيراً ،وفي تل ليتفن�سكي � 1336أ�سيراً .انظر:
الم�صدر نف�سه� ،ص  76و.109
 23الم�صدر نف�سه� ،ص .78
 24الم�صدر نف�سه� ،ص .69 – 66
 25الم�صدر نف�سه ،رقم � ،292/54/1495ص .82
 26الم�صدر نف�سه� ،ص  .85 – 78و�أغلبية الأوامر الدائمة لمعاملة الأ�سرى مثبتة في الأمر اليومي
لهيئة الأركان العامة ،رقم  ،1/52وبع�ضها يظهر في الأمر اليومي لهيئة الأركان العامة ،رقم .2/6
 27انظر تقارير زيارة مع�سكر �صرفند في  ،1948/10/8وزيارة ال�صليب الأحمر الدولي لمع�سك َري تل
ليتفن�سكي في  ،1948/11/24وعتليت في  .1949/1/26راجع :ملف وزارة الخارجية ،رقم .2406 – 8
 28بن ــ غوريون'' ،يوميات الحرب''� ،ص  .829وت�شهد هذه المالحظة على خرق التفاقية جنيف
(بترجمتها العبرية) ،والتي تحدد �أن ح�صة الأ�سير من الغذاء يجب �أن تكون م�ساوية لح�صة الجندي
تن�ص االتفاقية على �أن الح�صة يجب �أن تالئم ذائقة الأ�سرى .انظر:
في الجي�ش الإ�سرائيلي .كما ّ
�أ .ج .رقم � ،292/54/1495ص .81
�	29أ .ج .رقم � ،4224/49/55ص 1؛ تقرير زيارة مندوبي ال�صليب الأحمر الدولي لمع�سكر �إجليل في
 .1948/7/10راجع :ملف وزارة الخارجية ،رقم .2406 – 8
وي�شرح التقرير بالتف�صيل �أنواع الغذاء والكميات بالغرامات� ،أ ّما المعطيات المتعلقة بزيادة
الح�صة الغذائية للأ�سرى العاملين فهي من تقرير زيارة مندوبي ال�صليب الأحمر الدولي لمع�سكر
�إجليل في .1948/8/19
 30انظر تقرير زيارة مندوبي ال�صليب الأحمر الدولي لمع�سكر �إجليل في  .1948/9/16راجع :ملف
وزارة الخارجية ،رقم  .2406 – 8ومذكور في هذا التقرير �أن �أجر الأ�سير العامل هو  7قرو�ش (70
مليم ًا)� ،أ ّما تقارير زيارة مندوبي ال�صليب الأحمر الدولي لمع�سكر عتليت في ،1948/9/28
ومع�سكر �صرفند في  ،1948/11/3ومع�سكر تل ليتفن�سكي في  ،1948/11/24فتذكر �أن �أجر الأ�سير
العامل هو  10قرو�ش ( 100مليم) .انظر تقرير زيارة مندوبي ال�صليب الأحمر الدولي لمع�سك َري
عتليت في  ،1949/1/26و�صرفند في .1949/1/31
 31هذا التعهد مذكور في تقرير زيارة مندوبي ال�صليب الأحمر الدولي لمع�سكر �أم خالد في
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 .1948/9/22انظر :ملف وزارة الخارجية ،رقم .2406 – 8
 32هناك برهان على ذلك في تقارير دائرة الأ�سرى ب�ش�أن كانون الثاني/يناير  ،1949والتي ت�ؤكد �أن
توزيع حاجات من المقا�صف حفّزت الأ�سرى العاملين .انظر� :أ .ج .رقم � ،4224/49/55ص  35و.45
 33انظر تقارير زيارة مندوبي ال�صليب الأحمر الدولي لمع�سك َري عتليت في  ،1949/1/26و�صرفند في
 .1949/1/31راجع :ملف وزارة الخارجية ،رقم .2406 – 8
 34التقرير الأول الذي اكت�شفتُه هو التقرير الذي يلخ�ص ن�شاطات الأ�سبوع الممتد من � 19إلى
 ،1948/11/26بيد �أن هذا التقرير ي�أتي على ذكر تقرير �أ�سبق مكتوب على ما يبدو في �أوا�سط ذاك
ال�شهر ،رقم � ،4224/49/55ص .90
 35الم�صدر نف�سه� ،ص .120
 36الم�صدر نف�سه� ،ص .108
 37الم�صدر نف�سه ،رقم � ،7335/49/411ص .91
 38تقارير ال�صليب الأحمر الدولي ب�ش�أن زيارة المع�سكرات .انظر :ملف وزارة الخارجية ،رقم .2406 – 8
�	39أ .ج .رقم � ،4224/49/55ص .23
 40الم�صدر نف�سه� ،ص .19
 41الم�صدر نف�سه� ،ص .11
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