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  بالغ من القائد العام للثورة العربية يف سورية

  فلسطين –اجلنوبية 

4/9/1936 

  

مفرزة خمتلفة من الفصائل  1936أيلول سنة  3وجهت القيادة العامة صباح يوم 

العراقية والسورية والفلسطينية للتعرض إىل رتل من اجلند البريطاين الذي حتميه الطيارات 

بقصد االستطالع والستدراج " نور شمس وغبتا"الطريق العام بين والدبابات واملصفحات على 

العدو إىل داخل اجلبال، بدا التعرض فجأة على هذا الرتل يف الساعة التاسعة صباحاً، وبعد قليل 

اشتبكت جميع قوى الرتل باجملاهدين، ولقد تم االستدراج إىل خط ثان من اجملاهدين، الذين 

" تراكتور"وبالرغم من إشراك املدفعية الثقيلة املقطورة بسحابات أوقعوا بالعدو ضربة قاسية، 

واشتراك ثماين طيارات، تمكنت املفرزة من القيام بواجبها خير قيام، ويف الساعة الثانية بعد 

الظهر انتهت املعركة بانسحاب املفرزة إىل مقر القوى األصلية حيث مل تدن منها أية قوة من قوى 

ىل بقية إعة كيلو مترات وما لبث أن امتد بل يمتد يف البداية على مسافة أركان خط القتا. العدو

ولقد قامت . جبهات املفارز الفلسطينية التي خصصت ملنع وصول جندات العدو إىل ساحة القتال

 .بهذا الواجب أحسن قيام، واستمرت مشتبكة مع قوى العدو حتى الغروب

مس بصحة رميها وإصابتها وانتظامها، ولقد امتازت الفصائل العراقية يف معركة أ

وامتازت كذلك الفصائل الدرزية والدمشقية واحلموية واحلمصية بشدة اندفاعها على مواقع العدو 

الذي خسر يف بدء املعركة ثالث طيارات سقطت إحداها بين خطوط القتال واستولت عليها املفرزة 

فتبين لنا أنها من األسطول اجلوي رقم الدرزية احلموية احلمصية التي فازت بمذكرات قائدها 

قاذفات القنابل، وأن أهم ما جاء يف مذكرات هذا القائد موت بعض أصدقائه اجلرحى يف ) 45(

 .املستشفى وذكره الفشل ثالثاً وسبعين مرة
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، بينهم البطل الدرزي اجملاهد حممود أبو يحي الذي خاض )1(أما خسائرنا فكانت شهداء

من أولها إىل آخرها، وبينهم أيضاً شهيد درزي آخر وشهيدان عراقيان  غمار الثورة السورية

  .وشهيدان دمشقيان وثالثة من شرق األردن وستة جرحى

أما خسائر العدو فهي حسب إفادة رجل يهودي كان يف الرتل نفسه، فثمانون قتيال بينهم 

عدة ضباط بريطانيين عدا عن اجلرحى، وثالث طائرات، احترقت إحداها يف اجلبهة وسقطت 

وإنه ملن املؤسف أن . وراء خطوط العدو والثالثة سقطت قرب طولكرم فحرستها الطائراتالثانية 

مثل هذا العدد من الضحايا يف بقعة مقدسة من بالد العرب حلفائها باألمس  تخسر بريطانيا

  .واليوم وذلك يف خدمة الصهيونية وإقامة وطن قومي لها يف فلسطين العربية

 

  "فلسطين"القائد العام للثورة العربية يف سورية اجلنوبية 

 فوزي

 

                                                            

  .غير واضحة يف األصل  )1(



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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