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دراسات

رونا سيلع*
استكشاف األراضي الفلسطينية 1940 ،ـ :1948
ملفات القرى والصور اجلوية واالستطالعات

اخلاصة بالهاغانا**

تتناول هذه املقالة النشاط االستخباراتي ملنظمة الهاغانا بين سن َتي 1943
و ،1948جلمع معلومات عن القرى واملدن الفلسطينية ،عبر القيام بمسح جوي
كان يتم حتت ستار استكشاف الطبيعة وتعليم الطيران ،بينما كان هذا النشاط
يهدف إىل تنظيم قاعدة بيانات ،حتضير ًا لعمليات الهاغانا والعصابات الصهيونية
ا ُ
ألخرى الهادفة إىل احتالل أكبر عدد من القرى واملدن الفلسطينية حلظة انتهاء
االنتداب البريطاين يف سنة .1948

سرب الباملاخ ،اجملدل (قضاء غزة) ،1947 ،صورة جوية.

املصدر" :أرشيف الهاغانا"

* ِّ
منظمة معارض وباحثة متخصصة باجلانب البصري من الصراع العربي ـ اإلسرائيلي يف السياق السياسي
واأليديولوجي واالجتماعي.
** املصدر:

Rona Sela, “Scouting Palestinian Territory, 1940-1948: Haganah Village Files, Aerial Photos, and
Surveys”, Jerusalem Quarterly, no. 52 (Winter 2013), pp. 38-50.

ترجمة :ريم دب ّيات.
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السنوات ما بين  1943و1948
تم توظيف فرق من الشباب
ّ
الكشافين من الهاغانا ،املنظمة املسلحة
ما قبل قيام الدولة والتي كانت نواة
تشكيل اجليش اإلسرائيلي ،من أجل جمع
معلومات استخباراتية عن القرى واملدن
الفلسطينية 1،حتضيراً للصراع واالحتالل
ال ،وذلك ضمن مشروع أشمل إلنشاء
مستقب ً
2
ملفات خاصة بهذه املواقع.
وكان جمع املعلومات يجري عادة حتت
ستار دروس يف الطبيعة بهدف التعرف
إىل البلد ،أو النزهات الطويلة سيراً على
األقدام التي كانت شائعة يف ذلك احلين.
وهكذا قام الكشافون بشكل منهجي ببناء
قاعدة بيانات تضم خمططات ومعلومات
جيولوجية وطوبوغرافية عن القرى واملراكز
وتضمن ذلك وصف ًا تفصيلي ًا
السكانية.
ّ
للطرقات واألحياء السكنية واملنازل
واملباين العامة واألغراض واآلبار والكهوف
والوديان ...وغيرها.
وباحملصلةُ ،عرفت هذه اجلهود
االستخباراتية بمشروع "ملفات القرى"،
وقد عكست حقيقة أن معظم املواقع التي تم
جمع املعلومات عنها هي القرى الفلسطينية
العديدة التي كانت موجودة يف فلسطين قبل
سنة  .1948وكان توثيق هذه القرى ُيعتبر
مهمة رئيسية ،وشمل عمل الكشافين نماذج
تخطيطية وخرائط ورسومات وصوراً لكل
قرية مع املناطق احمليطة بها .وتم جتميع
اخلرائط التي استخدمها الكشافون يف قاعدة
سرية يف شارع مابو يف تل أبيب ،تقع
ّ
يف قبو ُأطلق عليه اسم "املكتب الهندسي"
كغطاء ،وكان ُيرمز إليه باسم "السقف".
جرت فهرسة املعلومات املفصلة عن
القرى وتنظيمها بدقة يف ملفات يف مكتب
التخطيط التابع لألركان العامة للهاغانا،
وبعدها ُحفظت يف مراكز القيادة اإلقليمية

للمنظمة يف أنحاء البلد كافة .ومع مرور
الوقت ،ومن أجل توسيع حمتوى امللفات،
قرر قادة الهاغانا تصوير القرى من اجلو،
وجلأوا إىل ِح َيل مبتكرة من أجل خداع
السلطات البريطانية التي كانت حتظر القيام
بمثل هذه النشاطات .ولهذا تم تصوير
القرى حتت ستار فاعليات نادي الطيران،
أو رحالت جوية رومانسية يتم فيها إخفاء
الكاميرا والفيلم يف أجزاء متعددة من
الطائرة كأدوات مبتكرة للتجسس العسكري.
وأدت النساء دوراً مهم ًا يف هذه العملية،
وأصبحت إحداهن أول مص ِّورة جوية من
التجمع اليهودي يف فلسطين.
املستكشفين واملص ِّورين
تواصلت جهود
ِ
وتوسع مشروع موظفي "شاي"،
اجلويين،
ّ
ّ
3
جهاز استخبارات منظمة الهاغانا ،الذين
بدأوا يف سنة  1940بجمع معلومات شاملة
ومفصلة ،تاريخية واجتماعية واقتصادية
وديموغرافية وتعليمية وزراعية وعسكرية
ومعمارية وغيرها ،عن القرى واملراكز
السكانية الفلسطينية .واستناداً إىل هذه
ُعدت
املعلومات التي جمعها "شاي" ،أ ّ
مسوحات نص ّية عن القرى الفلسطينية.
وعلى مر السنين ،وبالتوازي مع مشروع
"ملفات القرى"ُ ،أجري العديد من املسوحات
املشابهة التي رسمت بدقة التجمعات
الفلسطينية يف أنحاء البلد كافة.
تمت العودة إىل املعلومات السرية
التي سبق أن جمعتها االستخبارات،
وجرت دراستها وأرشفتها واالعتراف
بأهميتها ،مع التركيز بشكل أساسي على
اجلوانب اإلسرائيلية فيها 4.وقد أشاد
بحس
بعض الدراسات ،القومية الطابع،
ّ
املغامرة واجلرأة واالندفاع واالرجتال
واخليال اجلامح الذي تط ّلبه تفعيل هذا
املشروع وإجنازه .وكان البحث الذي قام
به ميرون بنفينستي فريداً من نوعه من
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حيث إشارته إىل أهمية مصادر املعلومات
اليهودية والبريطانية يف ظل غياب املصادر
الفلسطينية من أجل التوسع يف معرفة
الفلسطينيين 5.وعلى خطى بحث بنفينستي،
يسعى هذا املقال لتحدي التاريخ الصهيوين
واإلسرائيلي الرسمي ،من خالل الوثائق
6
األصلية والرسمية ،وتقديم قراءة بديلة.

الرواية الرسمية

مل يعد معظم أولئك الذين عملوا على
مشروع ملفات القرى يف قيد احلياة .لقد
أجريت لقاءات مع بعضهم منذ عدة أعوام،
ُ
كجزء من بحثي الذي يتناول اخملزون
الهائل من املواد اخلاصة بالفلسطينيين،
واملوجودة يف األرشيف اإلسرائيلي،
وأصول التصوير العسكري يف إسرائيل،
والطرائق التي اتبعتها القوى اليهودية،
ومن تالها يف
قبل تأسيس دولة اليهودَ ،
اجليش اإلسرائيلي من أجل جمع املعلومات
املتعلقة بالفلسطينيين .لقد ترك معظم
املشاركين يف املشروع شهادات مفصلة
يف الكتب واألرشيف ،وسنكتفي هنا بذكر
بعض األسماء ،نظراً إىل حمدودية املساحة
والقراء الراغبون يف احلصول
املتاحة لنا،
ّ
على صورة أشمل يمكنهم العودة إىل
املصادر املذكورة يف هذا املقال.
وفق ًا ملا يذكره يتسحاق شي َفر (الذي

غ ّير اسمه الحق ًا ليصبح عيران) ،وهو مدير
تدريب كتائب الهاغانا امليدانية يف تل أبيب
وخريج دورة ضباط االستطالع ،فإن فكرة
ّ
إنشاء "ملفات القرى" ُطرحت من ِقبل عدة
أشخاص يف الوقت نفسه ،على مستوى هيئة
األركان العامة والعمليات امليدانية.
يف سنة  1943قام شموئيل زاملان
زيلكسون (زياما ديبون) من مكتب التخطيط
يف قيادة أركان الهاغانا ،والذي كان سابق ًا
قائداً للكتائب امليدانية يف منطقة القدس،
بطرح فكرة حتضير ملفات عن القرى
الفلسطينية التي كان من املتوقع نشوب
اشتباكات عسكرية معها .وبالتزامن مع
ذلك استخدم زيروبافيل فيرميل (أربيل) ،من
مستوطنة ماعوز حاييم ،فرق الكشافة التابعة
للكتائب امليدانية من أجل جمع املعلومات
املتعلقة بالقرى الفلسطينية يف مناطق جبل
جلبواع ونهر األردن ومدينة بيسان العربية،
وباشر تنظيم املواد ضمن ملفات.
قال فيرميل يف شهادة أدىل بها
الحق ًا" :قلت لنفسي لو وجدنا أنفسنا يف
خضم احلرب ،فعلينا احتالل هذه القرى..
لكن هل نعرف شيئ ًا عنها؟ ال شيء ،كما
اتضحُ 7".عرضت امللفات على يغئيل
سوكنيك (يادين) ،وهو من كبار أعضاء
مكتب التخطيط (والذي أصبح الحق ًا رئيس
أركان اجليش اإلسرائيلي) ،فقام بتنظيم

دوريات الباملاخ  /القسم التقنيُ ،خلدة.1947 ،
 1ـ احلي؛  2ـ الطريق إىل البئر؛  3ـ املستودع؛  4ـ املمر إىل الطريق.
املصدر :أرشيف اجليش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع
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اجتماع ضم زيلكسون وفيرميل الل َذين
األساس لعمل استخباراتي
وضع تعاونهما
َ
ّ
ومنظم.
متش ّعب
بعد االنتهاء من وضع نموذج لبنية
امللفات ،أقامت الهاغانا دورة تدريبية
للكشافين يف قرية الشباب مئير شفيا قرب
حيفا .وذكر يتسحاق عيران أسماء أربع
قرى هي :ال ُفريديس ،والسنديانة ،وص ّبارين،
وقنير ،وجميعها يقع يف حميط قرية الشباب
شفيا 8،وهي القرى التي تم جمع املعلومات
عنها خالل الدورة التدريبية.
وكذلك وصف موشيه غورنيسكي (غورين)،
اللواء االحتياط ،وخريج دورة الهاغانا
األوىل لضباط االستخبارات ،والذي أصبح
الحق ًا قائد االستطالع يف هيئة األركان
العامة ،كيف كان املشاركون يجلسون على
التالل املطلة على قرية ال ُفريديس ،إحدى
القرى اخملتارة كمثال يف الدورة التدريبية،
9
ويرسمون املناظر الطبيعية.
تتألف أغلبية ملفات القرى ،التي
ُأنشئت ألهداف عملياتية ،من خمططات
ومعلومات طوبوغرافية وجغرافية تتضمن
البنى األساسية للموقع ،والطرق املؤدية
إليه ،ومصادر املياه ،وما إىل ذلك .وبدأ
الكشافون يف سنة  1945بتصوير القرى،
إذ اع ُتبرت الصور الفوتوغرافية مصدراً
"موضوعي ًا" وموثوق ًا به للمعلومات الدقيقة.
وحث على إدراج الصور يف امللفات من أجل
ّ
ٌّ
هاو،
حتسينها كل من شيفر ،وهو مصور ٍ
واملصور إسرائيل سبيكتور أحد أعضاء
الهاغانا .ويذكر شيفر يف كتاب نشره يف
سنة  ،1994أنهم رأوا ،نظراً إىل كون مهمات
االستطالع ستتم حتت غطاء النزهات التي
يقوم بها الكشافة إىل القرى واملناطق
احمليطة بها ،أن التقاط الصور الفوتوغرافية
10
سيبدو "طبيعي ًا".
أقنعت الفكرة سوكنيك الذي كان يف
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ذلك الوقت الضابط املسؤول عن التخطيط
للهاغانا يف منطقة تل أبيب ،وجرى شراء
عدد من كاميرات التصوير .ومنذ ذلك الوقت
أصبحت ملفات القرى تعتمد بشكل رئيسي
على الصور الفوتوغرافية ،وكان الكشافون
يتجنبون ظهورهم يف الصور امللتقطة ،ألن
عملهم اتخذ طابع السرية.
يروي شيفر كيف أنه "يف بعض احلاالت
تمت 'إعارة' املستكشفين بضع نساء
11
'متنزِّهات' من أجل التغطية على عملهم".
ويتضمن دليل التعليمات الذي ُأع ّد من أجل
املستكشفين املصورين ،ما يلي" :إذا مل يكن
يف قدرتك إخفاء عملية التصوير ،فإن يف
إمكانك 'تغطيتها' بالتقاط صور ألصدقائك
أو للسكان احملليين .وتأكد عند قيامك
بتصوير أصدقائك أ ّ
ال يظهروا بوضوح يف
صورتهم من اخللف ..،ومع
الصورة ،حتى لو ّ
ذلك إذا ظهر األشخاص يف الصورة (نتيجة
اإلهمال) ،فإن عليك تشويش صورتهم يف
12
النيغاتيف".
يقول أبتيكمان" :اخلدعة كانت أن
يتموضع املستكشفون ليجري تصويرهم
كي تكون 'املسرحية' متقنة ،لكنهم لن

دوريات الباملاخ  /القسم التقني ،سلمة،
نيسان  /أبريل  1946ـ  1984تقريباً.
املصدر :أرشيف الهاغانا
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طيارو الباملاخ بجوار طائرة تعود إىل شركة أفيرون املدنية ،وقد
تمت دعوة الطيار عمانوئيل زور ،اجلالس ،إىل القيام بالرحلة
التجريبية األوىل.
املصدر :أرشيف الهاغانا

يظهروا يف الصورة ،وذلك خوف ًا من التعرف
إليهم يف حال مصادرة امللف .ومل يكن
13
هناك خيار سوى حذفهم من الصورة".
يف نهاية سنة  1945باشر غورنيسكي
وشيفر عملهما يف تصوير القرى الفلسطينية
واملواقع الفلسطينية ذات األهمية العملياتية
من اجلو ،وكان ذلك ،على ح ّد قول شيفر ،من
أجل جمع "معلومات طوارئ مسبق ًا ،ويف
14
أوضاع مواتية حتسب ًا لزمن املعركة".
ُدعي سوكنيك ،الذي كان حينها مدير
التخطيط يف هيئة األركان العامة ،إىل رحلة
جوية لالختبار ،رافقه فيها آري غالس من
كيبوتس ياجور ،والذي كان مصوراً جوي ًا
يف اجليش األملاين يف أثناء احلرب العاملية
األوىل ،وإيمانويل تسوكربيرغ (تسور) الطيار
يف شركة أفيرون التابعة للوكالة اليهودية.
وكانت نتائج الرحلة مرضية ،وجرى بعدها
القيام برحالت منظمة ومنهجية.
تظاهر الطيارون بأنهم أعضاء يف

نادي "أفيرون" للطيران من أجل تصوير
املواقع املستهدفة من دون إثارة الشبهات.
واتخذت الرحالت األوىل طابع ًا رومانسي ًا،
إذ يأتي إىل املطار عاشقان ،كما قال شيفر،
"يرتديان مالبس يوم السبت االحتفالية
املالئمة ملثل هذه الرحالت .وكانت املرأة
حتمل دائم ًا حقيبة يد كبيرة بما يكفي
لوضع الكاميرا واألفالم فيها .وفيما
بعد أضيف غطاء آخر للرحالت تمثل يف
اصطحاب طفل مصاب بالربو وادعاء أنه
يحتاج ،كما نصح الطبيب ،إىل التحليق
15
عالي ًا يف اجلو!"
الطفل "املصاب بالربو" كان نمرود،
وهو ابن غاليال بلوتكين ،ويعيش حالي ًا
يف الواليات املتحدة .وغاليال التي تبلغ
من العمر اليوم  94عام ًا ،هي ابنة باروخ
كاتينكا الذي كان ُم َد ِّرب ًا على استخدام
األسلحة يف الهاغانا ،وكان يشارك أيض ًا
يف شراء السالح ،وهو املهندس الذي

استكشاف األراضي الفلسطينية 1940 ،ـ 1948

ش ّيد مبنى "جمعية الشبان املسيحيين"
) )YMCAيف القدس الغربية .وحضرت
بلوتكين دورة قائد وهي يف عمر اخلامسة
عشرة ،وتو ّلت تدريب حراس وقادة خمافر.
ويمكن ع ّدها أيض ًا أول امرأة ،يف اجملتمع
اليهودي قبل قيام الدولة ،تقوم بالتصوير
اجلوي.
تقول بلوتكين يف شهادتها" :يف بداية
األمر رافقتهم للتغطية على عملهم ،وبعدها
بدأت التصوير بنفسي ".وتضيف" :لقد كان
زوجي غيرشون هو من ر ّتب كل هذا .اعتدنا
أن نصطحب ابننا الذي كان عمره عام ًا
ونصف عام ..وكان ذلك تمويه ًا متقن ًا.
كنت أخفي الكاميرا يف حقيبة الطفل،
بين حفاضاته وبقية األغراض ،وحلسن
احلظ فإنه كان ّ
يغط بالنوم العميق بمجرد
16
إقالعنا".
مل تكترث بلوتكين خملاطر مهمات
التصوير اجلوي" :كنا نقوم يف املكتب
بحسابات االرتفاع املالئم اللتقاط الصور
اجلوية ،وعندما يعلن الطيار أننا أصبحنا
على ذلك االرتفاع كنت ُأخرج رأسي من
النافذة وأبدأ بالتصوير .كان ذلك عذاب ًا
حقيقي ًا ،فالرياح كانت تعقد شعري بعضه
ببعض ،وقد يبدو هذا سخيف ًا ،لكن بالفعل
حصلت
كان األمر رهيب ًا ،وظل كذلك إىل أن
ُ
17
على خوذة طيار".

سرب طائرات الباملاخ
يف ذلك الوقت ،اكتمل تشكيل وتنظيم
سرب طائرات الباملاخ ،قوات النخبة
عهد
ت
الضاربة التابعة للهاغانا ،وتقرر أن ُ َ
إليه مهمة التقاط الصور اجلوية .ونظراً إىل
كون الطيارين مسجلين مسبق ًا كأعضاء
يف نادي الطيران ،فإنه كان من الطبيعي
بالنسبة إليهم أن يطلبوا زيادة ساعات
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طيرانهم .كانوا ُيعرفون داخل الباملاخ
أما خارجي ًا
باسم "الفرقة احملمولة جواً"ّ ،
فجرى تقديمهم على أنهم "نادي الطيران
التابع لشركة أفيرون ".يف البداية استخدموا
كاميرات كبيرة ذات منفاخ ،لكنهم
استبدلوها الحق ًا بكاميرات "اليكا" الصغيرة
لسهولة حتميلها بشكل متكرر.
أنشأ شيفر مدرسة املصورين اجلويين
السرية من أجل تدريب الطيارين على
ّ
مهمات التصوير ،وكانت املدرسة عبارة عن
شقة مكونة من غرفة واحدة تقاسمها مع
زوجته هاسيا.
"يف وسط الغرفة" ،كما يتذكر" ،كان
هناك طاولة مغطاة ببطانية .على البطانية
كان هناك كرسي ،وكان هناك أداتان
للتدريب :الكاميرا وعلبة ثقاب مربوطة
بخيطُ .رسم على األرض بالطبشور خط
متعامد مع طرف الطاولة .كان املتد ِّرب
يجلس على الكرسي ،وأنا أقوم بسحب علبة
الثقاب ،وكان عليه أن يضغط زر التصوير
يف اللحظة التي تتجاوز فيها العلبة اخلط
املرسوم ..بعد إجنازه هذا العمل الباهر
عدة مرات متتالية كان يحصل على صفة
معتمد' .إىل هنا كانت األمور
'مصور جوي
َ
تبدو منطقية إىل حد ما .ما كان أقل منطقية
هو [حقيقة] أن الطيارين أحضروا فعلي ًا
18
صوراً جيدة ،بل ممتازة".
كان الطيارون يخبئون األفالم يف
مستودع نادي أفيرون يف مدينة الرملة،
ثم يخبئونها على أجسادهم ليخرجوها من
املستودع .وكي ال يضطروا إىل نقل الكاميرا،
فإنهم كانوا ُيخفونها يف خمبأ يف الرملة.
وعندما كثّف البريطانيون حتقيقاتهم يف
ما اعتبروه عمليات مشبوهة للهاغانا ،صار
الطيارون يح ّلقون فوق بقعة معينة بالقرب
من خميم الباملاخ يف مستوطنة ناعان ،ثم
يلقون باألفالم من الطائرة قبل توجههم
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يتسحاق شيفر (عيران).1938 ،
املصدر :هاسيا عيران ،واملصور غير معروف

إىل الهبوط يف الرملة .وكانت األفالم ُتخبأ
يف جيوب صغيرة تمت خياطتها يف ناعان،
وكانت ُتمأل بالرمل ،ويوصل بها ذيل ملون
19
لتسهيل العثور عليها.
يقول بالك (يعقوب بن حاييم)" :كان
ذلك فعلي ًا نمط االتصاالت جو ـ أرض
املتَّبع عادة يف اجليش البريطاين قبل
اختراع الالسلكي .التحليق فوق ناعان
قبل التوجه إىل الهبوط يف الرملة مل ُيثر
الشبهات .كنا نهبط مع كاميرا فارغة
ثم نخفيها يف اخملبأ .وكان لدينا خمبأ
للكاميرا يف الطائرة أيض ًا ،نستخدمه عندما
ال يكون يف قدرتنا ،لسبب أو آلخر ،إخراجها
وإخفاؤها يف املستودع بعد الهبوط ..لقد
ناد للطيران،
أعطينا االنطباع أننا جمرد ٍ
لكنهم [البريطانيون] مل يصدقوا احلكاية
ال ،فقاموا بجمع املعلومات بشأننا ،من
فع ً
دون أن يعثروا على دليل ملموس يدفعهم
إىل حماكمتنا ،أو وقف نشاطاتنا على األقل.
وقد انتهى التحقيق من دون أن يتمكنوا
من العثور على أي فيلم أو كاميرا ،لقد كنا

أبرياء".
ال" :كان هناك مراقبة
قائ
ويتابع
ً
أما من
واستجوابات،
وتقص
مستمرة
ٍّ
ّ
جهتنا فقد طورنا اخملابئ واخلدع وأساليب
التغطية .فعلى سبيل املثال' :رحلة خاصة
للتدريب على املالحة' ،أو 'رحلة خاصة
املستخدمة لتبرير
للتعليم' ،كانتا من احلجج
َ
جميع أشكال حركات الدوران واحللقات
الغريبة التي نقوم فيها يف اجلو من أجل
التقاط الصور .ويف بعض األحيان كنا
نح ّلق فوق املستوطنات اليهودية من أجل
تضليل البريطانيين .مل نكن دائم ًا نلقي
األفالم من الطائرة فوق ناعان .مرات
وألسباب متعددة كنا نخفيها يف خمبأ
الطائرة ثم نلقيها يف الرحلة التالية ،أو كان
بعض الطيارين يبقى حتى ساعات متأخرة
من الليل بحجة إجراء الصيانة للطائرة،
ألنه بعد مغادرة أفراد الشرطة السرية
اخلاصين من أجل الراحة واحتساء البيرة
ّ
يصبح من السهل إزالة األشياء .ويف بعض
األحيان كان حامل الفيلم يغادر القاعدة
ال باص ًا عربي ًا إلبعاد الشبهات ،وهكذا
مستق ً
ينقل الفيلم إىل يافا ومنها إىل تل أبيب
ثم إىل رحوفوت ويكمل طريقه يف اجتاه
ناعان سيراً على األقدام! لقد كان جميع هذه
20
املناورات اخلادعة إلخفاء آثارنا منطقي ًا".
ويف سياق مقابالت عدة أجري ُتها مع
الكاتب شمري سالومون ،نائب مدير أرشيف
الهاغانا يف تل أبيب ،والذي أجرى أبحاث ًا
عن مشروع ملفات القرى واالستطالعات
بشأن القرى الفلسطينية ،شرح سالومون،
وفق منظور املؤسسة الرسمية اإلسرائيلية،
كيف نشأت ملفات القرى ،فيقول:
سالومون" :كانت مبادرة زيلكسون
وفيرميل هي األوىل ،فقد أدركا أن الهاغانا
ليس لديها قاعدة بيانات استخباراتية
تستطيع من خاللها التخطيط لعمليات
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ضد أهداف عربية .بالتأكيد مل يريا
حرب االستقالل تلوح يف األفق ،لكنهما
أرادا استباق أي احتمال الندالع موجة
'اضطرابات' جديدة [أي ثورة عربية ُأخرى]،
قد تكون أقوى من االضطرابات األخيرة،
وفكّرا يف أن على الهاغانا أن تنشر قواتها
استعداداً لذلك بشكل َّ
منظم مع االهتمام
بالناحية االستخباراتية .وكان شاي [جهاز
االستخبارات] يعمل منذ سنة ،1940
لكن العاملين فيه مل يتلقوا تدريبات على
جمع املعلومات االستخباراتية امليدانية،
ومل يقوموا بذلك .ركّ ز زيلكسون وفيرميل
جهودهما يف هذا االجتاه حتديداً ،وابتداء
من سنة  1943أصبح مشروع ملفات القرى
الفلسطينية العنصر األساسي يف اجلهود
الرامية إىل جمع املعلومات االستخباراتية،
وسار املشروع جنب ًا إىل جنب مع عمل
شاي ،وقدم ما مل يحاول تقديمه ،وما مل
يكن قادراً على تقديمه".
سيلع" :ملاذا التركيز على القرى؟"
سالومون" :شكلت القرى خالل الثورة
العربية نقاط انطالق ومالذاً للعصابات ـ
اجلماعات املسلحة [العربية] التي واجهت
سلطات االنتداب وعملت ضد الييشوف
(اجملتمع اليهودي) .فقد كان القرويون
يزودون العصابات باملال والطعام ،وكان
ّ
عديدون من أفراد هذه العصابات متطوعين
من القرى .إن جمع املعلومات عن طرق
الوصول إىل القرية ،وأماكن االختباء يف
املناطق اجملاورة لها ،ومصادر املياه فيها،
وبنيتها املادية ،ونقاط املراقبة املصوبة
نحونا ،ثم تركيز هذه املعلومات وغيرها يف
ملفات خاصة ،كانا ُيعتبران وسيلة حيوية
فاعلة يف حال دعت احلاجة إىل التدخل ضد
القرية أو العصابة التي تعتمد عليها".
سيلع" :ما هو الفرق بين استطالعات
البلدات العربية وملفات القرى؟"
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"تضمنت املسوحات
سالومون:
ّ
معلومات عامة عن القرى ،مثل عدد السكان،
واألراضي واستخدامها ،والعشائر ،وخمتار
القرية ،عالوة على معلومات أمنية بشأن
عدد األسلحة التي يمتلكها سكان القرية
وأنواعها ،وهل ساعدت القرية العصابات
ومن هم القرويون
يف أثناء االضطراباتَ ،
الذين انضموا إىل العصابات .وخالل
األعوام األوىل ملشروع املسوحات تم جتميع
معلومات تاريخية عن كل قرية :متى
تأسست؟ هل قامت على موقع قديم يحتوي
آثاراً تاريخية؟ من أين أتى قاطنوها؟
"لقد أمكن استخالص كثير من هذه
املعلومات عن القرى وسكانها ،لكن مل
يكن ممكن ًا استخدامها للتخطيط لعمليات
عسكرية ،ولهذا اقتضت الضرورة القيام
بجمع معلومات استخباراتية عملياتية.
وكان هذا هدف مشروع ملفات القرى.
ال عن ملفات القرى،
ويجب مالحظة أنه فض ً
جرى جتميع ملفات ُأخرى عن األحياء
العربية يف املدن اخملتلطة ،وعن مراكز
الشرطة ،والقواعد العسكرية البريطانية يف
البلد ،وتم تكثيف العمل على جتميع امللفات
املتعلقة بمراكز الشرطة والقواعد العسكرية
خالل فترة الصراع املسلح مع البريطانيين
ابتداء من سنة  ،1945واس ُتخدم بعض هذه
امللفات للتخطيط للعمليات".
سيلع" :هل اس ُتخدمت ملفات القرى عند
االستيالء على القرى يف حرب 1948؟"
سالومون" :توجد شهادات ،والسيما
جلنود وضباط شاركوا يف مشروع ملفات
القرى قبل حرب االستقالل ،يشيرون فيها
إىل أن ملفات القرى اس ُتخدمت ،وأنها أثبتت
جدواها يف احلرب ـ على سبيل املثال،
يف املعارك التي دارت يف القرى احمليطة
بالقدس ـ لكني مل أجد إ ّ
ال بعض اإلشارات
إىل استخدام ملفات حمددة يف احلرب .ويف
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تقديري ،لو أن امللفات اس ُتخدمت ،فإن هذا
حدث يف النصف األول من احلرب ،وهو
ما جرت العادة على تسميته اليوم احلرب
الطائفية ،أو احلرب األهلية ،وكان هذا قبل
غزو اجليوش العربية".
سيلع" :ماذا كانت الفائدة من امللفات
يف احلرب؟"
سالومون" :يف تقديري ،إن امللفات
اس ُتخدمت يف املقام األول من أجل التخطيط
لعمليات حمدودة ضد القرى ،سواء للردع
أو للعقاب .ويف بعض احلاالت قد تكون
امللفات اس ُتخدمت للتخطيط الحتالل القرى.
ويف الوقت نفسه ،كانت املراقبة املسبقة
تتم قبل القيام بهذه العمليات ،وكان يتم
من خاللها جتميع وحتديث معلومات
استخباراتية حمددة .بعد الغزو ،وعندما
أصبح القتال ضد اجليوش النظامية،
تغير الوضع ،إذ تأثر االنتشار والفاعليات
على األرض بتغير طبيعة ونمط عمليات
العدو الرئيسي الذي كان يواجهه اجليش
اإلسرائيلي .وكان هناك أيض ًا تغيرات ُأخرى
ق ّللت من أهمية ملفات القرى .ففي النصف
الثاين من سنة  1948تطورت بسرعة
قدرة قسم التصوير واخلرائط يف اجليش
يزود القوات بصور
اإلسرائيلي ،بحيث أصبح ّ
جوية مباشرة ،ويف بعض احلاالت كان
يمكن تنفيذ طلعات جوية ملستكشفين قاموا
21
بتزويد وحدات القتال باملعلومات".

معلومات مفقودة أو مت َلفة

لقد ضاع العديد من ملفات القرى ،أو
يبق
ُأتلف ،بعد تأسيس دولة إسرائيل ،ومل َ
منها إ ّ
ال بضع عشرات فقط يف عدة أرشيفات
[وقد أجرت سيلع احلوار التايل مع سالومون
بشأن هذه امللفات].
سيلع" :ماذا جرى مللفات القرى؟"

سالومون" :على ما يبدو ُأتلف بعضها
بعد 'السبت األسود' [حزيران  /يونيو
 ،1946عندما قامت القوات البريطانية
باعتقال العديد من قادة اليهود] ،وذلك
خوف ًا من وقوعها يف يد البريطانيين.
وبعضها اآلخر تم إخفاؤه ،لكن مل ُيعثر عليه
الحق ًا .وهناك قسم منها ضاع يف خضم
معارك حرب االستقالل .لكن ،من دون شك،
فإن بضعة ملفات منها جنت من احلرب.
ماذا حلّ بها؟ أتخيل أن معظمها تم التخلص
22
منها على يد ضباط اخملابرات".
ق ّدم حيليك ليبال ،الذي بدأ اخلدمة
يف نهاية سنة  1950يف القيادة
املركزية للجيش اإلسرائيلي كجندي يف
االستخبارات ،معلومات أكثر واقعية تفسر
ال
ما حدث مللفات القرى التي كان مسؤو ً
عنها .وقد مكّنتنا تلك املعلومات من تصور
ما جرى لبقية امللفات التي كانت حمفوظة
يف املناطق العسكرية الشمالية واجلنوبية.
يقول ليبال ،الذي يبلغ من العمر اليوم
 81عام ًا" :تابعنا بعد تأسيس الدولة إعداد
امللفات اخلاصة بأرض العدو ...كنت
ال
مستكشف ًا ميداني ًا ،ومستكشف ًا جوي ًا وحمل ً
للصور اجلوية يف القيادة املركزية .عملنا
بشكل رئيسي يف الضفة الغربية .يجب
أ ّ
ال ننسى نظام التقشف الذي كان مط ّبق ًا
خالل فترة خدمتي ،إذ كان هناك نقص يف
كل شيء ،بما يف ذلك الصناديق الالزمة
أخذت
لترتيب امللفات االستخباراتية .ولهذا
ُ
الصناديق القديمة التي استخدمتها الهاغانا
يف ترتيب ملفات القرى قبل قيام الدولة،
بت فيها امللفات االستخباراتية اجلديدة.
ور ّت ُ
وبالنسبة إىل بقية املواد التي تضمنتها
ملفات القرى من خرائط وصور وخمططات
وغيرها فقد أحرق ُتها.
"كان القسم األكبر من امللفات التي
ُأحرقت يعود إىل القرى العربية الواقعة
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يف ممر القدس .وقد أتلفنا أيض ًا نيغاتيف
الصور اجلوية ،وبعنا يوديد الفضة الذي
حتتويه لتوفير املال للقسم .إنني نادم اليوم
على فعل ذلك .وال أتذكر إن كنت قد فعلت
ذلك من تلقاء نفسي ،أم إن ذلك كان بأمر
من رئيسي يف العمل .لقد أدركت خطئي
يف مرحلة مبكرة ،ولهذا بعد تسريحي من
اجليش ،عدت إىل العمل االستخباراتي
كموظف مدين يف اجليش اإلسرائيلي .يف
البداية عملت يف قسم الكمبيوتر ،ثم أصبحت
رئيس قسم يف شعبة األبحاث .وبقيت أعمل
بجد على توثيق وحفظ التاريخ من أجل
23
األجيال القادمة ،إىل أن تقاعدت".
وعلى النقيض من ملفات القرى ،ما
زال هناك كثير جداً من الصور اجلوية
واملسوحات النصية التي تعود إىل البلدات
الفلسطينية 24.فعلى سبيل املثال ،ثمة تقرير
عن قرية جمدل الصادق (املعروفة باسم
جمدل يابا ،أي يافا ،يف منطقة الرملة) التي
تمت السيطرة عليها يف  12تموز  /يوليو
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 1948على يد لواء ألكسندروين اإلسرائيلي،
وقد ُه ّجر سكانها جميع ًا ،وقامت على
أرضها ثالث مستوطنات يهودية هي :روش
هعاين ،وغفعت هشلوشا ،ونحشوليم.
وفق ًا للمسح ،تأسست قرية جمدل يابا
قبل  220سنة على أنقاض موقع قديم
يعود تاريخه إىل احلقبة الرومانية ،وال يزال
فيها بقايا مقام الشيخ براز الدين [حممد
الصادق] من عهد الصحابة ،أصحاب
الرسول حممد (ﷺ) .يف القرية بئر ماء
يعمل على الكهرباء التي تصله بواسطة
كابل موصول بمقلع حجارة يف حميط
القرية .وبجوار البئر يوجد بركة كانت نساء
القرية يأتين مللء املاء منها .وكان هناك
أيض ًا العديد من احلفر ،الهدف منها جمع
ماء املطر من أجل سقاية األغنام واملاعز
واألبقار ،أو غسيل املالبس ،كما كانت
ُتستخدم أحيان ًا للشرب .وقد ُبنيت بيوت
القرية من احلجارة مع أسقف من احلجارة
واألسمنت واخلشب.

جنود إسرائيليون يف جمدل يابا [يافا] بعد احتاللها.
املصدر :أرشيف اجليش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع ،واملصور غير معروف
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وعلى بعد ثالثة كيلومترات يمتد طريق
إىل حمطة قطارات روش هعاين [رأس
العين] ،وطريق فرعي إىل اللد يمر من بن
شيمين وقرى املزيرعة وقولة وبيت نباال،
وكذلك طريق قديم إىل قلقيلية .وهناك باص
إىل اللد يمر ثالث مرات يف اليوم .وبالقرب
من القرية تقع قريتا وادي اجملدل ووادي
رباح.
تمتد قرية جمدل يابا [يافا] على
مساحة  10,000دونم .وقد ُزرعت أشجار
احلمضيات واملوز على أرض مساحتها
 1500دونم تقريب ًا على هضبة قرب
روش هعاين ،وكان هناك عدد قليل من
أشجار التين والص ّبار .واحملاصيل احلقلية
هي املنتوج الرئيسي ،عالوة على البصل
واخلضروات .ويف القرية  400رأس من
األبقار و 3000من األغنام واملاعز ،وهناك
ال.
ال و 50حماراً و 60حصان ًا وبغ ً
 70جم ً
بلغ عدد سكان القرية  1600نسمة،
منهم  500رجل تقريب ًا تراوحت أعمارهم
ما بين  18و 48عام ًا .وقد امتلكت
أربعون عائلة  100دونم من األراضي،
بينما امتلكت  300عائلة  400دونم .ثلث
الفالحين مل يمتلكوا أرض ًا قط ،وإنما كسبوا
قوت يومهم من العمل يف مقلع احلجارة
ومزارع احلمضيات .قامت احلكومة بدعم
مدرسة القرية التي ُبنيت بتمويل من القرية
واحلكومة ،وكان يف املدرسة  100تلميذ
ومدرس واحد كان يأتي إليها يومي ًا من
ّ
يافا .كان يف القرية ست مضافات ممولة
من األُسر ،وفيها مسجد كان يف قيد اإلنشاء.
إمام القرية كان الشيخ إبراهيم ضمرة ،وقد
لوحظ أنه مل يكن ثابت ًا يف ميوله السياسية.

قراءة بديلة
يف وقت الحق ،ويف بعض احلاالت،

كانت ملفات القرى (الرسوم البيانية
واخملططات والرسوم واخلرائط والصور
األرضية) واملسوحات النصية والصور
اجلوية هي الدليل الوحيد على وجود القرى
الفلسطينية قبل إفراغها قسراً من سكانها.
إنها اآلثار األخيرة املتبقية من القرى التي
وإما سكنها اليهود
إما ُد ّمرت بالكاملّ ،
ّ
املهاجرون الذين تدفقوا إىل البلد يف األعوام
األوىل [إلقامة دولة إسرائيل]؛ إنها القرى
التي ُمحيت من خريطة إسرائيل بسبب
هويتها العربية .وهكذا ،فإن معظم التاريخ
إما ضاع،
الفلسطيني البصري واملكتوب ّ
وإما كان ضحية احلروب والصراع القومي،
ّ
َّ
يتبق منه إ ّ
ال القليل.
ومل
يف سنة  ،1992نشر املؤرخ الفلسطيني
وليد اخلالدي كتاب" :كي ال ننسى ـ قرى
فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 1948
وأسماء شهدائها" 25،الذي جاء نتيجة
أعوام من البحث .والكتاب يقدم خالصة
وافية للمعلومات اجلغرافية والديموغرافية
واملعمارية والتاريخية والزراعية وغيرها
مدمرة
إما َّ
ألكثر من  400قرية فلسطينية ّ
وإما ّ
وطنت فيها
(مع صور لألنقاض)ّ ،
إسرائيل املهاجرين اليهود بعد سنة .1948
ويتحدث الكتاب أيض ًا عن السكان الذين
ُه ّجروا من أراضيهم وبات القسم األكبر منهم
الجئ ًا .وقد مكّن عمل اخلالدي الرائد من
استرجاع معلومات مهمة عن تلك اجملتمعات
26
إىل احلياة العامة والوعي العام.
وللمفارقة ،فإن املعلومات التي
كان الهدف منها مساعدة املنظمات
اليهودية يف صراعها ضد الفلسطينيين،
مكّنت اليوم من وصف قطاعات واسعة
من الكيان الفلسطيني وغنى احلياة يف
فلسطين قبل سنة  .1948ويمكن لهذه
املعلومات أن تساعد يف العديد من جماالت
البحث املعمارية والزراعية واجلغرافية
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جمدل صادق (جمدل يابا [يافا]) ،مسح نصي جملدل صادق

واالجتماعية والتاريخية وغيرها ،ويمكنها
ملء الثغرات يف نظرة العامل إىل هذه
املسألة .وإذا كان كتاب اخلالدي يضم
معلومات عن  400قرية ،فإن املسوحات
جتمع ًا (وليس
تقدم معلومات عن ّ 750
فقط القرى املدمرة والقرى التي استوطنها

اليهود املهاجرون) .عالوة على ذلك ،فإن
ملفات القرى والصور اجلوية تقدم معلومات
بصرية خالل فترة األربعينيات التي مل
يتضمنها كتاب اخلالدي.
وجود هذا الكم املهم والشامل من
املعلومات يف األرشيف اإلسرائيلي مل يجد
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طريقه إىل النور إ ّ
ال عبر منشورات قليلة،
وإن كان بعض األبحاث احملدودة قد قام
عليها 27.إن كثيراً من املواد التي تم جمعها
ألهداف عسكرية إسرائيلية ذات طبيعة
منحازة ،يستخدم املصطلحات الصهيونية،
ويعكس العالقات ما بين القوى التي كانت
موجودة يف زمن إعدادها .ومع ذلك ،فإن
استعادة تلك املواد تتيح التعرف إىل مظاهر
احلياة املتنوعة يف القرى ،وتمكّن من
استرجاع املفردات اجلمعية ،اإلسرائيلية
والفلسطينية على حد سواء ،واملعامل واملواقع
التي كانت موجودة قبل سنة .1948
يف وقت مبكر من سنة  1973أعطى
بنحاس أبتيكمان شهادة عن مشروع ملفات
تضمنت عبارة ال جدال فيها" :هذه
القرى
ّ
الصور ..هي كل ما تبقى من تلك القرى.
28
القرى نفسها مل يعد لها أي وجود".
إن قراءة األرشيف اإلسرائيلي الذي
يحتوي مواد استخباراتية عن الشعب
الفلسطيني يف فلسطين ما قبل سنة ،1948
قراءة معاصرة تعتمد مقاربة نقدية تلغي

ما يف تلك املواد من حت ّيز ،ستمكّننا من
استخدامها برصانة ووعي .ومثل هذه
القراءة لن يكون مسعاها إلغاء الهدف
األساسي مللفات القرى واالستطالعات ،أو
التعتيم على الكارثة التي ح ّلت بالبلدات
والقرى الفلسطينية وسكانها؛ ويف الوقت
ذاته ،سيكون لهذه القراءة القدرة على
استرداد املعلومات الغنية واملهمة التي
ضاعت ،والقدرة على استكمال الفصول
الناقصة من التاريخ الفلسطيني.
إن الصراعات القومية تخلق يف بعض
األحيان أوضاع ًا وهمية خادعة ،وتقلب
املعاين ،ويصبح تاريخ أحد األطراف تاريخ ًا
لآلخر .وهذا التاريخ "اجلديد" يضع على
احملك مرونة وقوة اجملتمع اإلسرائيلي
املطا َلب بالتعامل مع ماضيه .ولسوء احلظ
ليس هناك حتى اآلن أي هيئة إسرائيلية
مستعدة لتمويل نشر معجم شامل للقرى
سيبدي اجملتمع
استناداً إىل تلك املواد .فهل ُ
اإلسرائيلي هنا أيض ًا اجلرأة نفسها التي
تمجد صفحات التاريخ الرسمي؟
ّ

املصادر
 1وكذلك قواعد اجليش البريطاين ومراكز الشرطة وما شابه.
 2يشير شمري سالومون إىل أن النشاطات املتعددة ،واملشاريع االستخباراتية ،واالستكشافات
العسكرية ،قامت بها الهاغانا منذ العشرينيات ملعرفة مزيد عن "املناطق العربية" من أجل أهداف
عملياتية .وهذه النشاطات  /املشاريع ّ
مكنتها من تطوير عملية جمع املعلومات االستخباراتية
يف األربعينيات ،والتي تشكل حمور هذه املقالة .انظر:
’Shimri Salomon, “Documenting and Learning the Arab Areas by the ‘Haganah

before Village File Project”, in “A Sheet from the Cache”, Quarterly Bulletin of the
Haganah Archives, no. 12 (2005).

 3عالوة على اخملبرين الفلسطينيين الحق ًا.
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