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  )1(الوثيقة 
  تقرير عن الوضع العسكري يف فلسطين

  1948مارس /آذار
  

  مقدمة
مع تدهور الوضع السياسي يف فلسطين يف إثر توصية اللجنة اخلاصة بفلسطين التابعة 

القاضية بتقسيم البلد، عيَّنت اللجنة السياسية التابعة ، 1947سبتمبر /أيلول 3لألمم املتحدة، يف 
جمللس اجلامعة العربية جلنة فنية مؤلفة من خبراء عسكريين لتقديم تقرير عن الوضع العسكري 

تشرين  29وعقب تصويت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على قرار التقسيم يف . يف فلسطين
، أُوكلت إليها املسؤولية الكاملة "جلنة عسكرية"نية إىل ، حُوِّلت اللجنة الف1947نوفمبر /الثاين

عن كل األمور العسكرية يف فلسطين وخُوِّلت اللجنة، التي أقامت مقرها الرئيسي يف قرية قدسية 
، وتنسيق اجلهود العربية يف ذلك "التحقق من احلاجات الدفاعية لفلسطين"الواقعة قرب دمشق، 

ركن إسماعيل صفوت، رئيس هيئة أركان اجليش العراقي سابقاً وعُيّن أمير اللواء ال. اإلطار
  .والشخصية األقوى نفوذاً يف اللجنة الفنية، رئيساً لها

وكان . اندلع القتال بين القوات الفلسطينية واليهودية يف إثر التصويت على قرار التقسيم
اجلهاد "امية، سُمِّيت الفلسطينيون منتظمين، من دون ترابط وثيق، يف إطار قوة عسكرية غير نظ

، بقيادة عبد القادر احلسيني، الذي كان قائداً كاريزماتياً ويتمتع بشعبية كبيرة، وابن "املقدس
املنفيّ ) أعلى هيئة سياسية فلسطينية(شقيق احلاج أمين احلسيني، رئيس الهيئة العربية العليا 

نت تكنّها اجلامعة العربية للحاج ويف حين عسكت اللجنة العسكرية الكراهية التي كا. من فلسطين
أمين احلسيني، وتبعاً لذلك للقوات املتحالفة معه، فإنها كانت يف الوقت نفسه متشككة بعمق 

وكان . وصدق، من حيث املبدأ، يف فعالية العمل العسكري للجماعات املسلحة غير النظامية
واملذكرات، والتقارير الشفهية املرفوعة إىل موقفها، املعبَّر عنه مراراً وتكراراً يف التقارير اخلطّية، 

الهيئات العليا يف اجلامعة العربية، هو أن اجليوش العربية النظامية هي القادرة فقط على 
  .جمابهة الهجوم الصهيوين
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ويف سياق اجلهود التي بذلها أمير اللواء صفوت لتعبئة الدول العربية، كتب سلسلة من 
ا، لفت النظر فيها إىل القوة العسكرية الصهيونية املتنامية، وشدد التقارير املتصاعدة يف لهجته

وقد أوصى يف تقريره األول، املؤرخ . بإحلاح متزايد على احلاجة إىل جمهود عربي ضخم ومنسق
التجنيد الفوري ملتطوعين من العرب : ، ضمن أمور أُخرى، بما يلي1947أكتوبر /تشرين األول 9

وات عسكرية نظامية بالقرب من احلدود الفلسطينية؛ تشكيل قيادة وتدريبهم وتسليحهم؛ نشر ق
. عربية عامة عليا؛ تخصيص أموال وإرسال أسلحة وفقاً حلصص متعيّنة على كل دولة عربية

أُرسلت أموال إىل اللجنة . لكن دول اجلامعة العربية أحجمت عن األخذ بتوصيات صفوت
ل، وكانت كميات البنادق واألسلحة التي أُرسلت أقل كثيراً العسكرية، إالّ إن القيادة العامة مل تُشكَّ
  .من احلصص احملددة لكل دولة ودولة

ديسمبر /غير أن املتطوعين بدأوا الوصول إىل دمشق، وبلغ عددهم يف نهاية كانون األول
وعُيِّن عراقي آخر، العميد طه الهاشمي، وهو رئيس حكومة سابق كان . نحو ألف متطوع 1947
يف دمشق وقتئذ، مفتشاً عاماً لإلشراف على التجنيد والتعبئة، باالرتباط مع اللجنة  منفياً

جيش "وأُنشئ معسكر للتدريب يف قرية قدسية قرب دمشق، ونُظِّم املتطوعون يف . العسكرية
. 1948يناير /وبدأت وحدات هذا اجليش دخول فلسطين منذ أوائل كانون الثاين". اإلنقاذ العربي

فبراير، كان العدد اإلجمايل للمتطوعين الذين دربتهم اللجنة العسكرية ونظمتهم نحو /ويف شباط
 34مصرياً؛  50عراقي؛  800لبناين؛  300سوري؛  3000فلسطين؛  800: متطوع 5000

  .يوغسالفياً مسلماً
أمّا الوثيقة املنشورة أدناه فهي التقرير الرابع الذي رفعه صفوت إىل جلنة فلسطين 

لجامعة العربية، التي شُكِّلت بعد وقت قصير من صدور قرار التقسيم لتويلّ املسؤولية التابعة ل
وقد تألفت جلنة فلسطين من ممثلين للدول األعضاء يف . العامة عن األمور املتعلقة بفلسطين

زير خارجية، وترأسها جميل مردم بك، واجلامعة العربية، يف األغلب بمستوى رئيس حكومة أو 
ويجري التمييز دائماً يف التقرير بين . رئيس احلكومة السورية آنذاك والحقاً وزير الدفاع فيها

، إشارة إىل األشخاص الذين جندتهم اللجنة العسكرية ونظمتهم يف وحدات جيش "املتطوعين"
" اجلهاد املقدس"، إشارة إىل أعضاء "اجملاهدين" / "اجلماعات املسلحة"اإلنقاذ العربي، وبين 

، لكن 1948مارس /آذار 23بقيادة عبد القادر احلسيني، وقد رُفع التقرير إىل اجلهة املعنية يف 
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، وآنذاك كانت الهاغاناه قد 1948أبريل /نيسان 10جملس اجلامعة العربية مل ينظر فيه إالّ يف 
 .شرعت يف تنفيذ خطة دالِتْ
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  نص الوثيقة
  ح/53الرقم 

  23/3/1948التاريخ 
  

  القيادة العامة لقوات فلسطين
  احلالة يف فلسطينتقرير موجز عن 

  ومقارنة بين قوات وإمكانيات الطرفين
  

  من القيادة العامة
  1إىل معايل رئيس جلنة فلسطين

يُعتبر هذا التقرير متمماً للتقارير السابقة والإليضاحات الشفهية التي 
أوضحناها يف جلسات اللجنة السياسية جلامعة الدول العربية يف اجتماعها األول 

شباط  2واجتماعها الثاين يوم ] ؟[ 1947] يناير[كانون الثاين  15املنتهي يوم 
 .1948] فبراير[

  
  :القوات ـ 1

  :القوات اليهودية ـأ 
مل تردنا أي معلومات تناقض أو تخالف املعلومات التي تيسرت لنا قبالً والتي 

 ـألف مقاتل ) 50(دلت على أن لليهود يف فلسطين قوات يف الوقت احلاضر ال تقل عن 
وكان نصف هذه القوات قبل أشهر  ـهي جمموع قوات الهاغاناه وشتيرن واإلرغون و

كامل التسليح والتجهيز ومهيَّأً للقتال أمّا النصف اآلخر فكان مهيَّأً للتسليح والتجهيز 
وااللتحاق بالوحدات خالل مدة قصيرة أمّا اآلن فيغلب الظن أن هذا النصف أيضاً قد 

احلزم أن نعتبر أن هذه القوة بأجمعها مستعدة لالشتراك  أكمل تسليحه وجتهيزه ومن
  .بالقتال متى حان الوقت املقرر لذلك

                                                            

  .رئيس احلكومة السورية، جميل مردم بك  1
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املدرعة التي تقدر قوتها بخمسة أو ) فرقة البلماح(ومن ضمن قوة الهاغاناه 
ستة آالف مقاتل وهي فرقة آلية وعلى درجة عالية من التدريب ويعتبرها اليهود 

  ).كوماندوس(ازة بمثابة فرقة املغاوير املمت
وتدل املعلومات األخيرة أن اليهود شكلوا يف األيام األخيرة أي بعد بدء 
املناوشات قوات حملية من سكان املستعمرات ُيطلَق عليها القوات الدفاعية احمللية 
موزعة على املستعمرات بقصد الدفاع عنها ضد هجمات العرب ويقدر جمموع هذه 

 .لف مقاتل ثلثهم تقريباً من الفتياتالقوات بما يقارب العشرين أ
  

  :قواتنا ـب 
  :تتألف قواتنا يف الوقت  احلاضر من  العناصر التالية

مؤلفة من املتطوعين الذين تم ) األصح أنها شبه نظامية(وحدات نظامية  ـأوالً 
  .وهم ينتسبون إىل خمتلف األقطار العربية 2تدريبهم يف معسكر قطنا

مؤلفة من متطوعين ) أو شبه نظامية(ز نظامية وحدات أو مفار ـثانياً 
ينتسبون إىل مناطق خاصة كالدروز واجلراكسة ومعظمهم ممن سبق لهم خدمة 

  .عسكرية يف أحد اجليوش
جماعات مسلحة من اجملاهدين الفلسطينيين يستخدمون بصورة  ـثالثاً 

  .دائمية لقاء رواتب معينة
 5200ا يف الفقرتين أوالً وثانياً ويبلغ جمموع الوحدات واملفارز املنوه عنه

بما فيهم فوج جبل (متطوع ) 4000(متطوع تقريباً دخل منهم فلسطين ما يقارب الـ 
أمّا الباقون فهم قيد التدريب ) على وشك الدخول 3الدروز ومفرزة جمدل شمس الدين

  4.والتشكيل ويف النية تأليف قوة احتياطية منهم وحتشيدها يف منطقة طوباس
) 2500(جمموع اجملاهدين الذين تم تسجيلهم حتى اآلن فبلغ ما يقارب الـ أمّا 

مقاتل ويف النية ) 7700(جماهد فيكون جمموع جميع قواتنا املقاتلة ال يزيد على 

                                                            

  .املعسكر التابع للجنة العسكرية، يف قرية قطنا الواقعة بالقرب من دمشق  2
  .قرية درزية يف جنوب غرب سورية  3
  .كلم منها 20تقع قرية طوباس شمايل شرقي نابلس، على بعد نحو   4
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جماهد فيما إذا تيسر لنا ) 6000أو  5000(إبالغ عدد اجملاهدين الفلسطينيين إىل 
  .السالح والعتاد املطلوب لذلك

ه األرقام أن النسبة بين قواتنا والقوات اليهودية من حيث العدد ويتضح من هذ
 .تكاد تكون مفقودة وأن الفرق كبير جداً

  
  :األسلحة ـ 2

  :األسلحة اخلفيفة ـأ 
يملك اليهود كميات وافرة جداً من األسلحة اخلفيفة كالبنادق والرشاشات مع 

النوع اإلنكليزي أو أميركي كميات ال تنفد من العتاد وجميعها حديثة الصنع ومن 
اجليد بينما ال نملك نحن سوى بضعة آالف من البنادق اخملتلفة األنواع كالفرنسية 
واإلنكليزية والكندية واألملانية والنمساوية ومعظمها قديم الصنع ال تصلح أبدًا 
للحرب العصرية كما أنه ال يوجد لبعضها كالنمساوية والكندية عتاد باملرة أمّا 

اتنا فال تختلف كثيراً عن بنادقنا من حيث اختالف أنواعها وِقَدمها فضالً عن رشاش
أن عددها ضئيل ال يتناسب أبداً وما يتطلبه التنظيم احلديث كما أن مواردنا من العتاد 
حمدودة جداً مع أن املعارك واملناوشات املستمرة تتطلب أن يكون وراءها كميات ال 

ل يف القريب العاجل على كميات كافية منه فإن كارثة تنفذ من العتاد وإذا مل نحص
 .نفاذة سوف تقع بدون شك وعندئذ تصبح بنادقنا بحكم العصي

  
  :مدافع الهاون ـب 

إن لدى اليهود عدداً كبيراً من هذه املدافع وهم يستخدمونها يف كل معركة 
نملك نحن  تقريباً خصوصاً جتاه حامياتنا يف يافا وحيفا والقدس وغيرها بينما ال

مدفعاً أخذت من اجليش السوري ) 14(من هذه املدافع إالّ عدداً يسيراً جداً ال يتجاوز الـ 
وأعطيت إىل بعض الوحدات أمّا احلاميات فال تملك حتى وال مدفعاً واحداً مع أنها 
بحاجة شديدة جداً إىل مثل هذه املدافع ليتمكنوا من الصمود أمام الهجمات اليهودية 

 .ذت تشتد يوماً فيوماًالتي أخ
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  :مدافع امليدان اخلفيفة ـج 
ال نعلم مقدار مدافع امليدان املوجودة لدى اليهود وال يستبعد أبداً أن يكون 
لديهم عدد كاف منها غير أنهم مل يستخدموها بعد لعدم احلاجة املاسة إليها يف الوقت 

  .احلاضر وحذراً من تدخل القوات البريطانية
مدافع قديمة خمتلفة األنواع وحمدودة العتاد ينقصها شيء غير  8ونملك نحن 

غير أننا ال نتمكن من  5قليل من اللوازم والتجهيزات وقد أعطيت إىل القيادة الشمالية
 .استخدامها يف الوقت احلاضر حذراً من تدخل البريطانيين

  
  :املصفحات والدبابات ـد 

بلغ بضع مئات منها ما هو من نوع إن لدى اليهود عدداً كبيراً من املصفحات ي
املصفحات اإلنكليزية ومنها ما هو صنع فلسطين وهم يستخدمونها بكثرة يف كل 
معركة تقريباً عدا عن استخدامها يف الدوريات ويف حماية القوافل واملواصالت 
وكذلك لديهم عدد ال يستهان به من الدبابات اخلفيفة ومعظمها من صنع فلسطين 

إالّ إنهم مل يستخدموها حتى اآلن إالّ نادراً وقد شاهدها ) لبت إىل دباباتتراكتورات قُ(
وقد دلت التقارير  6.اجملاهدون عندما هاجم اليهود الفالوجة وهدموا قسمًا من مبانيها

دبابة أمّ ّا نحن فال نملك من  100مدرعة و) 150(األخيرة أن يف تل أبيب وحدها 
كما أن ليس لدينا من األسلحة املضادة لها حتى وال  املصفحات أو الدبابات شيئاً أبداً 

  .سالح واحد
                                                            

اجلبهة الشمالية، بقيادة أديب : قّسمت اللجنة العسكرية فلسطين إىل ثالث مناطق  5

، وكانت تشتمل على اجلليل؛ )أصبح الحقاً رئيساً للجمهورية السورية(الشيشكلي 

بقيادة الضابط اللبناين فوزي القاوقجي، واشتملت على بقية البلد اجلبهة الوسطى، 

باستثناء النقب، الذي كان نظريًا تابعاً للقيادة املصرية؛ منطقة القدس، التي كانت 

  .تابعة لقيادة عبد القادر احلسيني
، هاجمت العربات املدرعة الفالوجة، وهي قرية يف جنوب 1948مارس /آذار 14يف   6

قروياً ودمرت  37كلم عن غزة، إىل الشمال الشرقي منها، وقتلت  40عد نحو فلسطين تب

  .عدداً من املباين، ضمنها مبنى البلدية ومبنى دائرة البريد
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وإن تيسُّر مثل هذه األسلحة بكثرة لدى اليهود وعدم وجودها باملرة لدينا أخذ 
يؤثر تأثيراً بليغاً على معنويات املتطوعين واجملاهدين وبصورة خاصة على 

الستغاثات وطلب النجدات معنويات األهلين يف املدن والقرى العربية بدرجة أصبحت ا
 .تنهال علينا من كل مكان

  
  :الطائرات ـهـ 

ثبت بصورة قطعية ال تقبل الشك أنه لدى اليهود طيارات وإن كنا ال نعرف 
وال  7طائرة) 21(عددها وأنواعها بالضبط غير أنهم اشتروا من اجليش البريطاين 

يستبعد أن لديهم كميات أُخرى غيرها وكانوا إىل قبل مدة قصيرة يستخدمونها 
ألغراض املواصالت واالستطالع غير أنهم سلّحوها أخيراً بالرشاشات وأخذو 
يستخدمونها برمي اجملاهدين من اجلو إالّ إنه ال يزال استخدامها بقصد الرمي حمدودًا 

 .ك ناجت عن حذر اليهود من تدخل البريطانيينجداً يف الوقت احلاضر ونعتقد أن ذل
  

  :الكفاءة واملعنويات ـ 3
  :القوات اليهودية ـأ 

مل تلتحم قواتنا بالقوات اليهودية حتى اآلن يف معارك واسعة يمكن أن يستدل 
منها ونحكم على درجة تدريب هذه القوات وكفايتها احلربية غير أن من الثابت 

ليهودية ألوفاً مؤلفة ممن سبقت لهم خدمة يف اجليوش بصورة قطعية أن يف القوات ا
األوروبية واألميركية وأنهم شرعوا قبل بضع سنوات بتدريب شبابهم تدريباً عسكرياً 
قوياً وعليه فمن اخلطأ االستخفاف بتدريبهم وكفاءتهم كما أنهم برهنوا على أن لهم 

األعمال من املهارة الفنية كفاءة ممتازة يف أعمال النسف والتدمير ومما تتطلبه هذه 
واإلتقان الدقيق أمّا معنوياتهم فقد دلت الوقائع حتى اآلن أن ليس لليهود معنويات 
عالية بل إنها بصورة عامة أضعف من معنويات العرب من حيث البسالة واإلقدام 

                                                            

، يف أوائل كانون (Auster)" أوستِر"اشتُريت هذه الطائرات اخلفيفة، وهي من نوع   7

  .1948يناير /الثاين
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باستثناء بعض اإلرهابيين الذين لهم من عقائدهم ما يجعلهم ال يهابون املوت يف 
 8.دافهمسبيل أه

  
  :قواتنا ـب 

إن مستوى التدريب يف وحدات املتطوعين هو دون الوسط كما أن الكفاءة 
احلربية يف هذه الوحدات تعتبر واطئة وذلك لقلة عدد الضباط وإناطة قيادة بعض 
الوحدات والوحدات الفرعية إىل ضباط متقاعدين أو أحداث أو ضباط صف وكذلك 

وهذا أمر طبيعي يف وحدات تتألف من متطوعين ال الضبط العسكري فهو ضعيف جداً 
يشعرون بسيطرة األنظمة والقوانين وال يهابون العقاب كما هو احلال يف اجليوش 

  .النظامية
أمّا اجملاهدون سواء املستخدم منهم بصورة دائمية لقاء راتب معين أو من 

كفاءة العسكرية يشترك منهم يف القتال بدافع الواجب الوطني فليسوا على شيء من ال
شأنهم يف ذلك شأن جميع املدنيين الذين يتكتلون ويؤلفون جماعات مسلحة وحتت 

غير أن املعنويات سواء يف وحدات املتطوعين أو  9.حكم الضرورة ومقتضيات الظروف
يف جماعات اجملاهدين فيمكن القول بأنها جيدة إذ إن العرب ال يزالون ينظرون إىل 

واالستخفاف كما أن شعورهم الوطني يجعلهم يستبسلون يف  اليهود بنظر االزدراء
 .القتال ولوال ذلك ملا استطاعوا الصمود أمام أسلحة اليهود الفتاكة

  
  :املعامل واملصانع وورشات التصليح ـ 4

لدى اليهود معامل ومصانع عديدة ومتنوعة وهم يصنعون فيها املدرعات 
وقطع التغيير جلميع األسلحة كما أن والدبابات والعتاد اخلفيف ومدافع الهاون 

                                                            

، كان الوضع القتايل جيدًا 1948أبريل /أوائل نيسانقبل البدء بتطبيق خطة دالِتْ يف   8

نسبياً فيما خصّ اجلماعات الفلسطينية املسلحة، التي بدت متفوقة على الطرقات ويف 

  .املناطق الريفية
يف الغالب كان سكان من املدن والقرى ينضمون إىل القتال بالقرب من أماكن سكنهم   9

  .منازلهم بعد انتهاء االشتباك على أساس تطوعي ومرجتل، ثم يعودون إىل
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ورشات التصليح للسيارات واألسلحة كثيرة ومستكملة الوسائط وتدار من قبل 
مهندسين فنيين وعمال ماهرين بينما ال نملك نحن شيئاً من ذلك حتى وال معمل 
تصليح صغيراً واحداً غير أننا نستعين يف الوقت احلاضر بمعامل التصليح للجيش 

مين التصليحات الضرورية ويف ذلك ما فيه من الصعوبات وبصورة السوري لتأ
خاصة الصعوبات التي جنابهها يف جلب األسلحة والسيارات من فلسطين إىل دمشق 

 .بقصد التصليح وما ينتج عن ذلك من ضياع الوقت وتأخر األعمال
  

  :وسائط النقل ـ 5
القياس بوجه من إن ما يف حوزة اليهود من وسائط النقل الكثيرة ال يقبل 

 .الوجوه مع ما لدينا من وسائط قليلة ووسائل ضعيفة
  

  :االحتياطات والتقويات ـ 6
يف استطاعة اليهود تدارك قوة احتياطية كبيرة من الرجال يف فلسطين  ـأ 

من ذكور  55 ـ 18فيما إذا أعلنوا النفير العام وجعلوه يشمل من تتراوح أعمارهم بين 
تتألف من شبان أقوياء وأن نسبة ] اليهود[وإناث خصوصاً وأن أكثرية املهاجرين 

  10.الشيوخ واألطفال فيهم قليلة
أمّا التقويات التي يمكن أن ترد إليهم من وراء البحار فستكون عظيمة جداً إذ 

ركية ويف خمتلف البالد األوروبية واألمي 12ويف سواحل البحر األسود 11إن يف قبرص
                                                            

وبعد صدور قرار . نظمت الهاغاناه حركة هجرة غير شرعية منذ أواسط الثالثينات  10

التقسيم أصبح املعيار الختيار املهاجرين، كما ورد يف الرواية الرسمية لتاريخ 

 شباناً صغاراً مستعدين لالنضمام فور نزولهم من السفينة"الهاغاناه، هو أن يكونوا 
الرواية اإلسرائيلية : 1948 ـ 1947حرب فلسطين " ("املقاتلة) الهاغاناه(إىل قوات 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت. أحمد خليفة: ، ترجمه عن العبرية"الرسمية

  ).333، ص 1984
كانت البحرية البريطانية تنقل إىل معسكرات اعتقال يف قبرص املهاجرين اليهود غير   11

الذين كانوا يؤخذون من السفن التي كانت البحرية البريطانية تعترضها يف الشرعيين 
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عشرات األلوف من املهاجرين الذين ينتظرون موعد الهجرة بفارغ الصبر وهم على أتم 
كما أن يف استطاعتهم جلب كميات عظيمة من . استعداد إليها يف أول فرصة تسنح لهم

األسلحة واملهمات بما فيها األسلحة الثقيلة والطائرات والدبابات إىل فلسطين خالل 
ع احلصر وأصبحوا أحراراً يف استيراد ما يحتاجون إليه وذلك مدة قصيرة جداً إذا رُف

بمعاونة وتأثير اليهودية العاملية وما تملك من أموال طائلة ونفوذ واسع ومقدرة 
فائقة مع العلم أن اليهود مستمرون ويف الوقت احلاضر على تهريب األسلحة واملهمات 

وما . اقيل املوضوعة أمامهمإىل فلسطين بالرغم من املنع وعن جميع القيود والعر
  13.الشحنات التي اكتشف أمرها وضبطت يف أميركا وفرنسا وإيران إالّ قليل من كثير

بالرغم عن أن نفوس العرب يف فلسطين أكثر عدداً من نفوس اليهود فيها  ـب 
فال أمل لنا باحلصول على عدد كبير من املتطوعين الفلسطينيين بالنظر ملا القيناه 

يف جتنيد بضع مئات منهم وقد هرب قسم غير قليل من هؤالء بعد أن تم  من صعوبات

                                                                                                                                                                          

ما بين  1947وتراوح عدد املعتقلين يف نهاية سنة . أثناء توجهها إىل فلسطين

  .مهاجر غير شرعي 40.000و 35.000
مهاجر  15.000) يف قبرص(أُحضر إىل فاماغوستا  1948يف اليوم األول من سنة   12

وكانت هاتان ". بان كريسنت"و" بان يورك"ي على متن السفينتين يهودي غير شرع

السفينتان، اللتان اعترضتهما البحرية البريطانية، أبحرتا من ميناء بالسيك 

(Balcic) وربما هذا ما كان ماثالً يف ذهن . البلغاري الواقع على ساحل البحر األسود

  .صفوت عندما كتب تقريره
حة األميركية، ربما كان صفوت يشير إىل اكتشاف السلطات بالنسبة إىل شحنة األسل  13

رطل  65.000، يف ميناء مدينة جيرسي، 1948يناير /كانون الثاين 3األميركية يف 

املرسلة إىل الهاغاناه على متن سفينة شحن كانت تتأهب  (.T.N.T)من املتفجرات 

  .لإلبحار إىل فلسطين
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كما أنه تمرد قسم منهم قبل أن يتم  14تدريبهم والتحقوا بالقوات التي دخلت فلسطين
  .تدريبهم وعادوا من حيث أتوا

أمّا الفلسطينيون اجملاهدون الذين يتقدمون للخدمة لقاء راتب معين وشروط 
احلصول عليهم أيسر غير أن الفائدة منهم حمدودة ويف نطاق فعددهم أكثر و 15خاصة

ضيق وحتى هؤالء ال يمكن أن يبلغ عددهم أكثر من بضعة آالف اللهمّ إالّ يف االسم 
  .واألرقام اخليالية ال يف احلقيقة والواقع

أمّا املتطوعون من خمتلف األقطار العربية فيمكن احلصول على بضعة آالف 
فيما إذا تيسرت لنا األسلحة الكافية والوسائط  ـوبات طبعًا مع بعض الصع ـمنهم 

الالزمة لتدريبهم وجتهيزهم وتسليحهم مع العلم أن هؤالء املتطوعين واجملاهدين 
يحتاجون إىل عدد كبير من الضباط ليتولوا قيادتهم مع أننا مل نحصل حتى اآلن إّال 

  .ريعلى عدد يسير جداً من الضباط معظمهم من اجليش السو
هذا فيما يختص بتدارك الرجال أمّا فيما يختص بتدارك األسلحة واملهمات فاحلالة 
أسوأ بكثير وأدعى للفشل وخيبة الظنون إذ ال تزال الدول العربية حتى اآلن مل تقدم ما 
تعهدت به من السالح والعتاد مع أن هذا املقدار كان تقرر إعطاؤه كمعاونة مستعجلة 

  16.ة القتالال كسالح يكفي إلدام

                                                            

ن، الذين مل يريدوا انتظار األوامر، معسكر غادر كثيرون من املتطوعين الفلسطينيي  14

التدريب قبل صدور أوامر إليهم بذلك، من أجل االنضمام إىل قوات جيش اإلنقاذ 

  .العربي التي كانت أُرسلت إىل فلسطين
  .أهمها أن يخدموا يف مناطقهم يف فلسطين  15
املثال، كانت  احلصص التي حددتها اللجنة العسكرية فيما يتعلق بالبنادق، على سبيل  16

 1000بندقية من كل من مصر وسورية والعراق واململكة العربية السعودية، و 2000

، مل تكن اململكة 1948فبراير /شباط 8وحتى . بندقية من كل من شرق األردن ولبنان

 300العربية السعودية وال شرق األردن سلمتا أية بنادق، بينما كانت مصر سّلمت 

وكانت سورية الدولة الوحيدة . بندقية 550بندقية، ولبنان  1260بندقية، والعراق 

  .التي سلمت كامل احلصة احملددة لها
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أمّا الصفقات اخلارجية فلم يصلنا شيء منها بعد وال نعلم مدى جناح هذه 
الصفقات وموعد وصولها إذ ال يزال أمامها كثير من العراقيل والعقبات وبهذه 
املناسبة ال بد من أن نكرر ما أشرنا إليه قبالً من أن كميات العتاد املوجودة لدينا على 

ما يستهلك منها يومياً يف املعارك املستمرة وإذا نحن مل نحتط وشك النفاد نظراً لكثرة 
 .لهذا األمر من اآلن فسنكون أمام كارثة ال يمكن جتنبها

  
  :حالة املستعمرات اليهودية ـ 7

لقد ظهر أن جميع املستعمرات اليهودية صغيرها وكبيرها حمكمة حتكيمًا 
 كثير منها أبراج للرشاشات رصيناً وحماطة بأسالك شائكة وموانع قرية وقد شيد يف

ومدافع الهاون وهي مستكملة أسباب الدفاع وقد دلت الوقائع على أن التغلب على هذه 
املستعمرات وإسقاطها باألسلحة اخلفيفة أمر مستحيل جداً كما أن قرب هذه 
املستعمرات من بعضها وما تملكه من وسائط اخملابرة واالتصال وإمكان جندتها 

لقوات اليهودية احملمولة باللوريات حتول دون انعزالها وضرب باملصفحات وبا
احلصار عليها يضاف إىل ذلك أن قطعات اجليش البريطاين تسرع بالتدخل كلما 

 .يتحرج موقف املستعمرات
  :موقف حامياتنا ـ 8

لقد تم تأسيس حاميات ثابتة يف املدن التي هي أكثر عرضة للخطر غير أن 
ضعفاً بارزاً يف كل مكان خصوصاً وأن أسلحتها ال تتعدى هذه احلاميات ضعيفة 

البنادق القديمة والقنابل اليدوية وقليالً من الرشاشات بينما يهاجمها اليهود 
باملصفحات ونيران مدافع الهاون والرشاشات وإنني أشك يف مقدرتها على الصمود 

تدخل القطعات البريطانية  بوجه القوات اليهودية املتفوقة عليها بالعَدَد والعُدَد لوال
 .بين وقت وآخر وعندما تشتد املعارك ويتحرج املوقف

  
  :احلالة الداخلية يف فلسطين ـ 9

املرفوع  1948 ـ 3 ـ 11ص واملؤرخ يف /7لقد أوضحنا يف كتابنا املرقم  ـأ 
إىل معاليكم وجود قوات وجماعات مسلحة يف خمتلف أنحاء فلسطين ليس لها أي 
اتصال بالقيادة العامة وأن األشخاص الذين يرئسون هذه اجلماعات مل يتصلوا 
بالقيادة ومل يعترفوا بها وهم يعلنون عن أنفسهم أنهم عينوا قواداً مسؤولين من قبل 
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وهم يرغمون الناس  17ن يخضعوا إالّ إىل تلك اجلهةجهة معينة ويصرحون أنهم ل
بالقوة على اخلضوع لهم واالنصياع ألوامرهم ورغباتهم األمر الذي أدى إىل اشتداد 
احلزبية والتكتالت املوضعية بين الفلسطينيين وانقسامهم على أنفسهم وقد أيدت 

هود بل ليتسلطوا على التقارير األخيرة أن الفلسطينيين يقتنون السالح ال ليحاربوا الي
خصومهم من العرب أو ليدافعوا به عن أنفسهم ضد من يعتبرونهم خصوماً لهم يف 

  .الوقت الذي هم أشد الناس حاجة إىل احتاد الكلمة وتوحيد الصفوف
وقد بذلنا كل ما يف وسعنا من جهود وأبدينا كل ما هو ممكن من تسامح 

أن جميع هذه اجلهود ذهبت سدى ومل  وتساهل للقضاء على هذه احلالة املؤملة غير
تثمر الثمرة املرجوة وها هي احلالة تزداد سوءاً وارتباكاً يوماً فيوم وإن دوام هذه 

  .احلالة سيؤدي بال ريب إىل أوخم العواقب وأسوأ النتائج
إن اختالف الفلسطينيين واشتداد احلزبية بينهم فسح جماالً واسعًا لبعض  ـب 

فق ومصلحة فلسطين وليس بمستبعد أن يعقب هذه الدعايات الدعايات التي ال تت
األمر الذي سيجعل القيادة العامة جتابه مواقف  18تدخل فعلي من قبل بعض اجلهات،

  .خطيرة ومشاكل عديدة ال يستفيد منها غير األعداء
نؤمل أن ما اتفق عليه أخيراً من وضع جميع القوات الشعبية حتت  ـ :ملحوظة

تصرف القيادة العامة سيزيل كثيراً من هذه احملاذير وسيؤدي إىل اتفاق الكلمة 
 .وتوحيد الصفوف فيما إذا نفذت تلك املقررات عملياً وبحسن نية وإخالص

  
  :خالصة املقارنة ـ 10

قون علينا تفوقاً كبيراً يف العَدَد والعُدَد يتضح من هذه املقارنة أن اليهود يتفو
لِمَ لَمْ يقم اليهود : يف الوقت احلاضر وهنا ال بد وأن يرد على اخلاطر السؤال التايل

  بحركات واسعة وإنزال ضربات شديدة بالعرب طاملا هم يملكون القوات الالزمة لذلك؟
  :وأعتقد أن اجلواب لهذا السؤال يتلخص باألسباب التالية

                                                            

  .احلاج أمين احلسيني  17
يشير صفوت، على األرجح، إىل امللك عبدالله، الذي كانت عالقاته باحلاج أمين   18

  .احلسيني متوترة جداً
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بالرغم من بدء املناوشات واملعارك ال يزال اليهود يسعون حلصر القتال  ـوالً أ
يف نطاق ضيق بقدر اإلمكان آملين أن يتم التقسيم وتتألف احلكومة اليهودية والقتال 
يف هذا النطاق الضيق كي يسلِّم العرب باألمر الواقع والدليل على ذلك أنهم مل يعتدوا 

ما مل يبدأ سكان تلك القرية باالعتداء عليهم أو التحرش حتى اآلن على قرية عربية 
  19.بهم

إن حذرهم من تدخل القوات البريطانية يحول دون استخدامهم قوات  ـثانياً 
  .كبيرة وأسلحة ثقيلة يف نطاق واسع

 ـبعد إنهاء االنتداب طبعاً  ـيتوقع اليهود أن تقوم الدول العربية  ـثالثاً 
م بحركات جسيمة ومعارك حاسمة ومن مصلحتهم أن بتحشيد قوات كبيرة للقيا

  .يحتفظوا بقواتهم األساسية جملابهة تلك املعارك املنتظرة
يضاف إىل هذه األسباب الثالثة أن موقفهم مل يتحرج بعد وأن وضعهم احلربي 

  20.مل يستدع استخدام قوات كبيرة
لة فال شيء يدل هذا ما هو واقع يف الوقت احلاضر أمّا يف األيام والشهور املقب

على أن التفوق سيكون بجانبنا ما مل تشترك جيوش الدول العربية بكامل أسلحتها 
ومعداتها إذ إن اخلمسة أشهر املاضية دلت داللة صريحة على أن استمرارها على 
العمل يف هذا النطاق الضيق سيبقينا يف هذا الضعف وسيبقي هذا التفوق الكبير 

ذلك بوضوح إذا الحظنا ما سيصل إىل اليهود من وراء بجانب اليهود ويتجلى لنا 
من  6البحار من التقويات واإلمدادات التي ال حد لها كما سبق وأوضحناه يف املادة 

هذا التقرير بينما يدل واقع احلال على أن الدول العربية ستقتصر على معاونتها 
ئاً يذكر بالنسبة ومساعدتها احملدودة كالتي قدمتها حتى اآلن والتي ال تعدّ شي

 .خلطورة املوقف وحقيقة الوضع
  

                                                            

  .أعاله) ـ د 2(صفوت نفسه، القسم هذا الكالم غير دقيق، كما هو واضح من تقرير   19
مل يكن يف وسع صفوت التنبؤ بأن القوات اليهودية ستبدأ هجومها الشامل قبل انتهاء   20

االنتداب، هذا الهجوم الذي بدأ خالل أقل من أسبوعين منذ كتابة التقرير، عندما شرعت 

  .1948أبريل /نيسان 5أ  4القوات اليهودية يف تطبيق خطة دالِتْ يف 
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  :املوقف احلربي يف الوقت احلاضر ـ 11
من احلزم بل من الواجب عدم االطمئنان والركون إىل ما تذيعه وتنشره اجلرائد 
العربية من التهريج والبيانات املزوقة والدعايات املبالغ فيها كثيراً إذ إن بالرغم من 

وا من قواتهم إالّ القليل فإن زمام احلركات واملبادأة يف أيديهم أن اليهود مل يستخدم
يف معظم أنحاء فلسطين، وإن حامياتنا التي تعتبر قوية نسبياً كحامية يافا والقدس 
وحيفا هي يف وضع دفاعي بحت وإين أشك يف مقدرتها على الصمود لوال خشية 

رة األُخرى فهي معرضة اليهود من تدخل اجليش البريطاين أمّا احلاميات الصغي
للمغلوبية واالنهزام فيما إذا هاجمتها قوات كبيرة يهودية وإن هذا الضعف يف 

ناشئاً من ] كان[حامياتنا مل يكن ناشئاً عن قلة عدد اجملاهدين فيها فحسب بل 
ضعف أسلحتها وقلة عتادها تلك األسلحة التي هي عبارة عن عدد حمدود من 

  .لفة األنواع وعدد ضئيل جداً من الرشاشاتالبندقيات القديمة واخملت
أمّا قواتنا احملتشدة يف بعض املناطق فهي ليست يف حالة من القوة سواء يف 
العدد أو التسلح تستطيع معها أن تقوم بعمل جدي بمقياس واسع وقد اقتصرت يف 

  .أعمالها حتى اآلن على تضييق بعض املستعمرات وحركات اإلزعاج
ن تستطيع هذه القوات القيام بأعمال جدية وحركات ومن املشكوك فيه أ

 .جسيمة حتى إذا تم حتشدها طاملا ينقصها كثير من األسلحة والضباط
  

  :اخلاتمة ـ 12
سواء املؤلفة من متطوعين مدربين أو من  ـإن قواتنا يف فلسطين  ـأ 

ال يمكن أن حتقق نصراً عسكرياً حاسماً وكل ما تستطيع أن  ـالفلسطينيين املسلحين 
تعمله هو إدامة القتال إىل أمد معين يتناسب وما تناله من تقويات وما يتوفر لديها 

  .من سالح
إن احليلولة دون تشكيل حكومة يهودية وإرغام اليهود على الرضوخ إىل  ـب 

ألقل وهذا ما ال سبيل إىل الوصول املطاليب العربية يتطلبان قوة تعادل قوتهم على ا
  .إليه يف هذا النطاق الذي ال زلنا نعمل فيه

ال زلنا عند رأينا السابق من وجوب تدخل جيوش الدول العربية واشتراكها  ـج 
  .بالقتال بكل ما تملك من أسلحة ومعدات فيما إذا أردنا حتقيق نصر عسكري حاسم
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اللوازم السفرية فإذا مل تشرع  إن اجليوش العربية ينقصها الكثير من ـد 

بإكمال هذا النقص والتحشد من اآلن ال تستطيع أن تكون مستعدة للعمل عند حلول 

  .موعد انتهاء االنتداب وسيسبقنا الزمن كما سبقنا قبالً

  
 إسماعيل صفوت

  أمير اللواء الركن
 القائد العام لقوات فلسطين
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