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المستخمص
الباىث موفؽ الشيابي
الىرب العربي ال ييوني  -ىرب  1948ـ  -مشروع تخرج في دبموـ الدراسات الفمسطيني
تيدؼ الدراس إلل تسميط الضو عمل أسباب ومقدمات وبيئ وأىداث ونتائج ىرب 1948
ولتىقيؽ أىداؼ البىث اشتممت دراس الباىث عمل جانبيف نظري وميداني.
فالجانب النظري ركز عمل أسباب ومقدمات وبيئ وأىداث ونتائج ىرب 1948
أما الجانب الميداني فاستيدؼ استط ع رأي شريى مف المجتمع الفمسطيني عايشت ىرب  1948ىوؿ
اىداث ونتائج الىرب .ويد

ممت لذلؾ استبان وجيت لرجاؿ ونسا مواليد فمسطيف عايشوا ىرب .1948

وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزىا:
 .1مف أسباب ىرب  ( 1948وعد بمفور -االنتداب البريطاني عمل فمسطيف وانيا ه مع تسميـ المؤسسات
لمع ابات ال ييوني  -يرار تقسيـ فمسطيف
 .2الوضع في فمسطيف إ باف الىرب كاف ي ب بم مى الع ابات ال ييوني بسبب الدعـ البريطاني والدولي
وكذلؾ تشرذـ القول والمؤسسات الفمسطيني  .ميزاف القول أ نا الىرب ل الح الع ابات ال ييوني عددا
وعدة وتسميىا وتنظيما.
 .3الوضع العربي لـ يكف في ىاؿ أفضؿ بسبب وجود عدة دوؿ عربي تىت االستعمار والبعض ىديث
االستق ؿ ولكف بالمجمؿ كؿ او أغمب الدوؿ العربي تىت سيطرة النفوذ االستعماري.
 .4اتفاؽ يطبي العالـ اياـ الىرب ( الواليات المتىدة ابمريكي واالتىاد السوفياتي عمل دعـ ال ييوني
 .5خسارة الفمسطينييف لمىرب نتيج تآمر الغرب وخ و ا بريطانيا وكذلؾ نتيج لتخاذؿ وتواط العرب.
 .6النكب الفمسطيني والتيجير ووجود معظـ الشعب الفمسطيني ك جئ في العالـ كاف مف أكبر نتائج الىرب.
 .7اع ف الكياف ال ييوني كدول معترؼ بيا عالميا ومجمع لييود العالـ مف أكبر نتائج الىرب.

3

وأعقب تمك النتائج جممة من التوصيات منيا:
 .1التىضير والتجييز الستعادة فمسطيف مف ال ييوني .
 .2عدـ ال ق باالستعمار العالمي ودوؿ دعـ ال ييوني .
 .3بنا جيؿ فمسطيني يعتز ب رضو ويسعل لتىريرىا.
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-1-1المقدمة:
لقد كانػت الىػرب العربيػ ال ػييوني  -ىػرب  1948ـ فػي فمسػطيف منطمقػا واساسػا لنكبػ الشػعب الفمسػطيني
وترىيمػػو مػػف أرضػػو وجعمػػو الجئػػا مشػػردال وكػػذلؾ فيػػي وضػػعت لمكيػػاف ال ػػييوني مػػوطئ يػػدـ فػػي فمسػػطيف
والمنطق  .وتم ػؿ ىػذه الىػرب أىػد اكبػر مآسػي التػاريط الفمسػطيني والعربػي واالسػ مي الىػديث والمعا ػر اذ
انيا أدت الػل سػقوط  % 77مػف أرض فمسػطيف تىػت االىػت ؿ ال ػييوني وانشػا كيانػو االسػرائيمي وتشػريد
نىو م ي شعب فمسطيف.
-2-1مشكمة البحث:
ىذا البىث يسمط الضو عمل الىرب العربي ال ييوني  -ىرب  1948ـ.
مقدماتيا وأسبابيا وأىدا يا ونتائجيا
-3-1أىداف البحث:
تقديـ تف يؿ ىوؿ الىرب العربي ال ييوني  -ىرب  1948ـ ( مقدماتيا وأسبابيا وأىدا يا ونتائجيا )
خ و ا لجي دراس أسباب اليزيم .
-4-1أىمية البحث:
مػػف المؤكػػد أننػػي لسػػت الوىيػػد الػػذي بىػػث الىػػرب العربي ػ ال ػػييوني  -ىػػرب  1948ـ ولكنػػي اف شػػا ا
س ضيؼ ب م لـ توجد في الك ير مف اببىاث السابق خ و ا لجي دراس أسباب اليزيم .
-5-1الدراسات السابقة:
تناولت دراسات ك يرة موجودة ضمف كتب أو موسوعات أو مقاالت الىرب العربي ال ييوني ويمكػف اعتبػار
المراجع المذكورة في البىث مف الدراسات.
-6-1فرضيات أو أسئمة البحث:
 لماذا ويعت الىرب العربي ال ييوني  -ىرب  1948ـ ؟
 لماذا خسر العرب ىرب  1948ـ ؟
5

-7-1منيج البحث وخطواتو:
مجتمع الدراسة :المجتمع الفمسطيني .
عينة البحث :رجاؿ ونسا ممف ولدوا بفمسطيف وكانوا داخؿ فمسطيف اباف ىرب .1948
طرق تجميع البيانات :استخداـ الم ادر ال انوي ) الكتب والمج ت العممي المتخ
والم ادر ابولي ( استبياف تـ ت ميمو و إعداده خ ي ا بغراض البىث
برمج الىاسوب Microsoft office
تحميل البيانات :ا

قائمة المصادر والمراجع:
 الكتب العربي والكتب المترجم
 الموسوعات والدوريات
 موايع و فىات االنترنت
 وكاالت انبا وينوات تمفزيوني
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الفصل الثاني :اإلطار النظري لمبحث:
المطمب األول :بيئة الحرب:
 :1-1-2أسباب الحرب:
منذ أف بدأ المشروع ال ييوني ينفذ خطتو في فمسطيف أخذت العوامؿ واالسباب إلشعاؿ الىرب العربي
االسرائيمي في العاـ  1948تتراكـ الواىد تمو االخرل ولـ تكف ورات الشعب الفمسطيني وانتفاضاتو ضد
المشروع وخ و ا في أ ر ا دار بريطانيا وعد بمفور في  2نوفمبر  1917سول ارىا ات ومقدمات
لمىرب  1.ويد

اغ بمفور( وزير خارجي بريطانيا ىينيا وعده في العبارات التالي :

عزيزي المورد روتشيمد :إف ىكوم ج ل الممؾ تنظر بعيف العطؼ الل ايام وطف يومي في فمسطيف
لمشعب الييودي وسوؼ تفرغ خير مساعييا لتسييؿ بموغ ىذه الغاي ل وليكف معموما انو ال يسمح بإج ار
شي يمىؽ الضرر بالىقوؽ المدني والديني لمطوائؼ غير الييودي الموجودة في فمسطيف االفل او
بالىقوؽ التي يتمتع بيا الييود في البمداف ابخرل وبمركزىا السياسي فييا.

2

وكاف ايرار ع ب ابمـ في  24يوليو  1922ل ؾ االنتداب البريطاني عمل فمسطيف مبر ار إلعطا
وعد بمفور ال ف الشرعي الدولي وبالتالي تنفيذ مخططيا االستعماري الرامي الل تييئ فمسطيف لكي
ييوني بموجب تفويض دولي.

تتىوؿ الل دول

3

وت اعدت اليجمات ال ييوني مف الع ابات والميميشيات العن ري ضد أ ىاب ابرض.
وكانت الىرب نتيج مباشرة لقرار االستعمار البريطاني باالنسىاب مف فمسطيف وايكاؿ ابمر الل ابمـ
المتىدة التي أ درت تىت ضغط القوتيف العظمييف أنذاؾ الواليات المتىدة واالتىاد السوفياتي يرار ريـ
 181بتاريط  29نوفمبر  1947بتقسيـ فمسطيف الل دولتيف عربي (  %45وييودي (  %54ومنطق
دولي ( %1

4

1

(الكٌالنً 1991 ،م)
2
(ابو ٌصٌر 1971 ،م)
3
(عودة 1975 ،م)
4
(صالح 2003 ،م)
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 :2-1-2الوضع في فمسطين:
 خرج شعب فمسطيف منيكا مف ورتو الكبرل ضد بريطانيا وعانل مف الىكـ العسكري ال ارـ طيم
الىرب العالمي ال اني 1945-1939
 افتقد شعب فمسطيف القيادة السياسي والعسكري المىمي الميداني المتماسك ذات القدرة الفاعم عمل
الىشد والتعبئ والتنظيـ.
 افتقد شعب فمسطيف البنا المؤسساتي العسكري وااليت ادي القادر عمل مواجي االىداث بسباب
متعددة أىميا سياسات االستعمار البريطاني.
 عانت القيادة السياسي مف مشاكؿ جم داخؿ فمسطيف وخارجيال فالعديد مف القادة لـ يكف ياد ار عمل
دخوؿ فمسطيف كالىاج اميف الىسيني نفسو زعيـ فمسطيف والذي كانت لو مشاكمو ايضا مع ب د م ؿ
االردف والعراؽ والمتاف سعتا لتجاوزه وتيميش دورهل كما لـ يكف ى ار في ىركتو داخؿ م ر نفسيال
كاف يرار الدوؿ العربي ىو تولي امر تىرير فمسطيف بنفسيا والزاـ الفمسطينييف بما يرت ونو وفؽ ي اررات
الجامع العربي ويادة ىذه الدوؿ ولذلؾ خرج القرار السياسي والعسكري عمميا مف ايدي الفمسطينييف.

5

مف مؤسسات أ ىاب ابرض والوطف :
المجن العربي العميال المجمس االس مي ابعملل المؤتمر الفمسطينيل وابىزاب السياسي .
بالمقابؿ كاف ىناؾ كياف

ييوني ينمو ويكبر في ظؿ االنتداب البريطاني م ؿ:

الوكال الييودي ل ابىزاب السياسي ل النقابات العمالي ل المنظمات العسكري االرىابي .
وىكذا نمت في ظؿ الىكـ البريطاني سمطتاف غير نظاميتيف تقوداف جانبيف متنازعيفل ييادة سياسي وعسكري
واجتماعي وايت ادي ل كؿ منيا تسيطر عمييا .وكانت ىكوم االنتداب تضييؽ عمل القيادة الفمسطيني مساىتيا
وتقيدىا بقوانيف وأنظم تشؿ ىركتيا وتعتقؿ المناضميف والقادة او تطردىـ مف ب دىـل

5

(صالح 2003 ،م)

8

بالمقابؿ تفتح ابواب اليجرة الييودي الشرعي وغير الشرعي لفمسطيف وتشرع القوانيف وابنظم التي تساعد
الييود عمل ىيازة ابراضيل وتىمي المستعمراتل وتغض الطرؼ عف تدريب القوات العسكري ال ييوني
وتيريب الس ح الييا.
كانت ال ييوني توجو الل فمسطيف الرجاؿ وابمواؿ والطايات والكفا ات والدعـ االستعماري وتبني القوات
العسكري المدرب والمسمى ل بالمقابؿ وضع القول العربي والفمسطيني داخؿ فمسطيف سيئا فقد كاف عرب فمسطيف
منقسميف ب ورة رئيسي بيف أن ار المفتي أميف الىسيني وخ ومول فض عف سو التنظيـ في يول المقاوم
والعجز المالي والق ور في التنظيـ العسكري أو شبو العسكري وندرة الذخائر وابسمى .

6

 :3-1-2الوضع العربي:
 كانت الب د العربي اما مستقم ىدي ا ولـ يشتد عودىا بعد أو ال تزاؿ تىت بعض أشكاؿ النفوذ االستعماري
بىيث لـ تكف كامم الىري في يرارىا السياسي.
 كانت الجيوش العربي يميم الخبرةل لـ تخض ىربا ىقيقي يبؿ ذلؾ.
 لـ تىشد الجيوش العربي لمىرب ولـ تعبئ كاف طايتيا لممعرك وتعامؿ البعض معيا ك نيا نزى عسكري
وأسا وا تقدير القوات الييودي .
7

 ضعؼ التنسيؽ الميداني بيف الجيوش العربي وعدـ وجود ييادة عسكري مشترك .

لـ تكف الع يات بيف ابيطار العربي فيما يبؿ ىرب  1948تكوف أرضي مناسب لمتخطيط لمىرب ـ لخوضيال
فقد كانت عوامؿ عدـ ال ق والتبايف بيف النيات وابفعاؿ وت ليؼ المىاور وأطماع الىكاـ ومدل الت ر بالوجود أو
النفوذ االستعماري أىـ العوامؿ التي أ رت في نوع الع يات العربي البيني وفي ايجاد مناخ ال يوفر ابسباب
الكافي لعمؿ عسكري مشترؾ ناجح.

8

6

(الكٌالنً 1991 ،م)
7
(صالح 2003 ،م)
8
(الكٌالنً 1991 ،م)
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 :4-1-2الوضع الدولي:
ا ر انتيا الىرب العالمي ال اني ارتسمت خريط القول في العالـ الجديد فبرز االستقطاب الدولي في
بؤرتيف عالميتيف ىما الواليات المتىدة االمريكي واالتىاد السوفياتيل ىتل أف القول االستعماري التي
كانت عظمل يبؿ الىرب م ؿ بريطانيا وفرنسا أ بىت توابع في فمؾ أىد القطبيف المذيف راىا ينظماف
يواىما وأن ارىما في مختمؼ أنىا العالـ فنش عف ذلؾ ما سمي " الىرب الباردة " وتوالدت التوترات
وال راعات المسمى المىمي وااليميمي المتنا رة في مختمؼ بقاع ما سمي " العالـ ال الث " .
وما اف انتيت الىرب العالمي ال اني ىتل أخذ الفكر السياسي ابمريكي يت اعد في ت ييد مطالب
ال ييوني ل ومساعدة المنظمات ال ييوني ل
واذا كاف االتىاد السوفياتي ينافس السياسات ابمريكي ويعارضيا ب ورة عام في مختمؼ بقاع ابرض
فقد ىدث أف ت يت السياستاف السوفياتي وابمريكي عند دعـ المشروع ال ييوني مع االخت ؼ الجذري
بيف منطمقات وأسس كؿ سياس منيما.

9

9

(الكٌالنً 1991 ،م)
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المطمب الثاني :وقائع الحرب:
 :1-2-2ميزان القوى:
وفؽ شيادات ىي مع رجاؿ جاىدوا بفمسطيف في ىرب  1948ـ ويد التقيت بيـ ونايشت بعض مجريات
ابىداثل الكؿ تقريبا أكد عمل ندرة وضعؼ ابسمى وكاف ىذا مف أىـ أسباب اليزيم .
يكفي مف ىيث المقارن العام اف نذكر أف الييود كانوا يدربوف شبابيـ مف سن  1920وبموافق السمطات التام
ويد استفادوا مف الىرب العالمي

ال اني

الل أي ل الدرجات وخرجوا منيا باالؼ المقاتميف والمدربيف

وبالمستودعات مف ابسمى  .بينما العرب لـ تتح ليـ طواؿ عيد االنتداب فر

لمتدريب عمل االط ؽ وكاف

ج از مف ينادي بذلؾ ىو السجف وج از مف يىمؿ الس ح ىو االعداـ ويد بقيت ىذه االىكاـ ساري المفعوؿ مف
دور يانوف الطوارئ عاـ  1936ىتل نياي االنتداب ويد بمغ عدد مف أعدـ شنقا مائ و ماني واربعيف شييدال
ولـ يتح لمعرب التدريب اال بعد
النظر عنو بوؿ مرة.

دور يرار التقسيـ وبنا عمل االمر الوايع الذي ىاولت السمط فيو غض

10

يامت بريطانيا في كانوف ال اني يناير  1948ببيع الييود عشريف طائرة عسكري ل ويامت الواليات المتىدة
ابمريكي بإرساؿ عربات مجنزرة الل الييود.

11

ميزاف القوة العسكري العددي ظؿ طواؿ الىرب ل الح الكياف ال ييوني الذي كاف اك ر عددا وافضؿ انضباطا
وتدريبا وتسميىا مف مجموع الجيوش العربي والمتطوعيف .ورغـ اف ىناؾ تقديرات متفاوت ومختمف في الم ادر
ىوؿ ابعداد اال أننا يمكف اف نوجز تطورىا بالشكؿ العاـ ( بنا عمل دراس د .ىي ـ الكي ني

10

(الحوت)1981 ،
11
(السوٌدان 2004 ،م)
12
(صالح 2003 ،م)
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القوات الييودي بابلؼ

القوات العربي بابلؼ
مرىم ما يبؿ دخوؿ الجيوش العربي ( ديسمبر -1947مايو 1948

12

60

المرىم ابولل مف القتاؿ( عند دخوؿ الجيوش العربي

21

67

المرىم ال اني مف القتاؿ ( عند نياي الىرب

40

106

الطرفات المتحاربان
القوات الصييونية

القوات العربية
القوات النظامية

العدد

القوات غير النظامية

العدد

الجيش الم ري

 20الؼ

جيش االنقاذ

 5االؼ

الجيش االردني

 9االؼ

الجيش السوري

 3االؼ

الجيش العرايي

 3االؼ

الجيش السعودي

 3االؼ

مجموع المتطوعيف

الجيش المبناني

 1الؼ

اإلخواف المسمموف

الجيش اليمني

رمزي

المجموع

 39الف

جيش الجياد المقدس

المجموع

الع ابات ال ييوني

 106االؼ

 15االؼ

ا الؼ

 21الف

 106الف

المجموع

القوات غير النظامية:
 -1جيش النقاذ :أسس جيش االنقاذ بقرار مف جامع الدوؿ العربي التي تولت تسميىو واالنفاؽ عميول
ويوامو متطوعوف مف مختمؼ ابيطار العربي ل وأفواجو المقاتم ماني  :اليرموؾ ابوؿل اليرموؾ ال انيل
اليرموؾ ال الثل القادسي ل ىطيفل اجناديفل العراؽل جبؿ العرب ل يائد الجيش فوزي القاويجيل عدد
يواتو ىوالي  10االؼ مقاتؿ ولكف لـ يدخؿ اك ر مف  4630مقاتؿ الل فمسطيف فع  .وكانت
لمعمميات منطقتاف  :المنطق الوسطل بقيادة القاويجي نفسو واتخذ يري جبع بيف نابمس وجنيف مق ار لول
والمنطق الشمالي بقيادة اديب الشيشكمي واتخذ يري ال ف اؼ بالقرب مف
13

(الكٌالنً 1991 ،م)

12

فد مق ار لو.

13

 -2جيش الجياد المقدس:
نظمت الييئ العربي العميا لفمسطيف المجاىديف الفمسطينييف في تشكيم مقاتم شبو عسكري ل ون بت يائدا عميو
عبد القادر الىسينيل وكانت القوات مؤلف مف فئتيف رئيسيتيف:
القوة الضارب  :افرادىا تىت الس ح وىي يوة متىرك مستعدة لمعمؿ تراوح عديدىا بيف  5االؼ و  7االؼ
الفئ ال اني فكانت تضـ المجاىديف المقيميف في يراىـ وكانوا يشتركوف في المعارؾ في مناطقيـ او في جوارىا
وبمغ عدد العامميف فييا نىو عشرة االؼ .توزعت ىذه القوات عمل سبع مناطؽ ولكؿ منطق يائد :
القدس

 -راـ ا

 -بيت لىـ

المنطق الغربي الوسطل ( يافا -الرمم  -المد -وادي

رار -المجدؿ

المنطق الجنوبي ( مطار غزة -جبؿ المنطار -البريج -سويداف -خاف يونس -دير البمح
المنطق الغربي ( يمقيمي  -طولكرـ -أـ الفىـ
المنطق الشمالي ( ىيفا -عكا -النا رة -طبريا -بيساف-
كاف تسمح جيش الجياد مىدودا وغير كاؼ.

فد

14

 -3مجموعة المتطوعين :
تت لؼ ىذه المجموع في غالبيتيا مف جماع االخواف المسمميف الذيف استقموا بقطاع لمعمميات غير القطاعات
التي عمؿ فييا جيش االنقاذ .وفييـ

ث كتائب :في النقب والعريش والشريط الساىمي لغزةل يائدىا اىمد عبد

العزيز استشيد في  22اب اغسطس1948
ومعظـ المتطوعيف مف م ر وفييا مف تونس والسوداف وليبيا
14

(الكٌالنً 1991 ،م)
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الجيوش العربية النظامية:
ال تتمتع الجيوش العربي باستق لي كامم لمتىرؾ والعمؿ أو بقدرة تنظيمي وعددي وس ىي تؤىميا لمواجي
الغزوة ال ييوني ل فقد كاف عمل رأس الجيش االردني ضباط بريطانيوف وكاف الجنراؿ جموب باشا البريطاني ىو
يائد الجيش االردني وكاف الجيشاف العرايي والم ري خاضعيف بىكاـ معاىدتيف معقودتيف مع بريطانيا.
أما الجيشاف السوري والمبناني فكانا خارجيف ىدي ا مف ىكـ االنتداب الفرنسي ضعيفيف عددا وعتادا وس ىا.
وكاف الجيشاف السعودي واليمني رغـ استق ليما ضعيفيف ومزوديف ب سمى بسيط .
واشترل ممؾ م ر فاروؽ اسمى فاسدة كانت تنفجر لدل استعماليا.

16

الجيش الم ري :دخؿ بقوة مؤلف مف لوا يف تسندىما خمس عشرة طائرة لمدعـ المباشر وخمس ياذفات ينابؿ
وبعض طائ ارت االستط عل ـ دعمت ىذه القوة بقوة اخرل مما م .
الجيش العرايي :دخؿ بقوة مؤلف مف لوا يف ـ ازداد لضعفيف وكاف تميز بقوة جوي سرباف مف ياذفات القنابؿ
وسرب مف الطائرات المقاتم .
الجيش السوري :دخؿ بقوة مؤلف مف

الوي مقاتم .

الجيش المبناني :دخؿ بقوة مف لوا معزز ( اربع افواج مشاة وفوج مدفعي وفوج مدرعات وسري مف الخيال .
الجيش االردني :دخؿ بىوالي  4500مقاتؿ وفيو يادة بريطانييف  45ضابط و 180

15

(الكٌالنً 1991 ،م)
16
(الكٌالنً 1991 ،م)
17
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ؼ ضابط.
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الجيش الصييوني:
كاف الييود يم موف ابك ري في مدينتي تؿ ابيب ويافا .ويعيش يسـ منيـ في القدس وىيفا وبعض المدف
ابخرل .اما القسـ االخر( نىو ن ؼ الييود تقريبا فكاف يقطف في المستعمرات التي فاؽ عددىا 300
مستعمرة والتي تراوح عدد سكانيا بيف  20000نسم ( م ؿ بتاح تكفا و  250نسم كما في بعض مستعمرات
النقب .كانت القوات ال ييوني العامم في فمسطيف ىيف

دور يرار التقسيـ مؤلف مف العنا ر التالي :

المنظمات الييودية
عمؿ الييود خ ؿ مراىؿ االستيطاف عمل تكويف منظمات لت ميف المستوطنيف وتدريبيـ عمل القتاؿل وكاف مف
أبرز ىذه المنظمات (الياغاناهل االرغوفل الشتيرفل البمماخ .
 الياغاناه:وىي القوة الرئيسي والفعال في ساى القتاؿل ايساميا:
البمماخ -يوة الميداف -تنظيـ الجدناع – الىراس -الناىاؿ -شرط المستعمرات العبري .
وكاف لمياغانا ييادة عميا وىيئ لألركاف العام  .يواميا ىوالي 26000
تعتبر النواة ابولل لمجيش اإلسرائيميل ويد أنشئت في القدس سن  1921لمدفاع عف الييود وممتمكاتيـل وتدريب
المنضميف ليا عمل القتاؿل وكاف مف ى يم عمميا إنشا خمسيف مستوطن ييودي في أماكف مختمف مف
فمسطيفل والمساعدة في تيجير عدد كبير مف الييود بطريق غير شرعي .
وفور ت سيسيا انضـ إلييا عدد كبير مف أفراد الفيمؽ الييودي الذي ىمتو سمطات االنتداب البريطاني عاـ
1921ل بعد أف ياتؿ إلل جانبيا في البمقاف عامي  1917و 1918إباف الىرب العالمي ابولل.

15

 األرغونتسفائي ليئومي-المنظم العسكري القومي  :كاف ت يرىا عميقا وواسعا بسبب فظاع ابعماؿ التي ارتكبتيا وابادة
عدد اكبر مف العرب ونشر الرعب.

18

تشكمت سن  1931مف مجموع مف المنشقيف عف الياغاناه بزعام الروسي إبراىاـ تييوميل الذي كاف ساخطا
عمل القيود البريطاني المفروض عمل الياغاناه في تعامميا مع ال وار الفمسطينييفل ويد نفذت ىذه المنظم أك ر
مف ستيف عممي عسكري ضد الفمسطينييف العرب إضاف إلل مياجمتيا يوات االىت ؿ البريطاني.
وتمقت ابرغوف دعما سريا مف بولندا ابتدا مف العاـ 1936ل وذلؾ لرغب الىكوم البولندي في تشجيع ىجرة
الييود إلل فمسطيف.
وفي عاـ  1931وضعتيا الىكوم البريطاني عمل يوائـ المنظمات اإلرىابي ل وفي العاـ  1943تولل مناىيـ
بيجيفل الذي أ بح رئيسا لوز ار إسرائيؿ فيما بعدل ييادة المنظم ل التي تـ ىميا مع غيرىا مف المنظمات
العسكري لتكويف جيش الدفاع اإلسرائيمي.
 الشتيرنأسس الييودي البولندي إبراىاـ شتيرف سن  1940مجموع أطمؽ عمييا اسـ "المىاربوف مف أجؿ ىري إسرائيؿ"
عرفت باسـ "شتيرف" نسب إليو.
وكاف شتيرف وأتباعو يرغبوف في العمؿ المستقؿ خارج نطاؽ وتوجييات المنظم ال ييوني العالمي ل وبعيدا عف
مظم الياغاناه .كما كاف يرل بضرورة مىارب االنتداب البريطاني في فمسطيف إلنيائول وايام دول إسرائيؿل
وكاف أعضا الىرك يرفضوف االنضماـ ل فوؼ الجيش البريطاني .وتعد شتيرف مف أك ر المنظمات شيرة
وشراس وكانت تميؿ إلل التىالؼ مع ألمانيا النازي بدال مف بريطانيا.

18

(الكٌالنً 1991 ،م)
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ويد شنت ىذه المنظم عددا مف اليجمات عمل القوات البريطاني ونسفت عددا مف معسكراتيال ولقي مؤسسيا
م رعو عمل يد القوات البريطاني سن .1942
كما شاركت في مذبى دير ياسيف غربي القدسل التي ويعت سن  .1948ويد ذابت المنظم في الجيش
اإلسرائيميل و رفت الىكوم اإلسرائيمي رواتب تقاعدي لمنتسبييا ومنىت بعضيـ نياشيف "مىاربي الدول ".
 البمماخبدأت البمماخ (جند العا ف

نشاطيا في  19مايو/أيار 1941ل وكانت ىي القوة المتىرك الضارب لمياغاناه.

ويد لعبت ىذه المنظم دو ار ىاما في إيام إسرائيؿل مف خ ؿ عمميات نسؼ خطوط السكؾ الىديدي والغارات
الخاطف عمل القرل الفمسطيني ل وذلؾ يبؿ أف يدمجيا بف غوريوف ضمف يوات جيش الدفاع.
ضمت البمماخ تسع فرؽ تمقل أفرادىا تدريبات شاي عمل أعماؿ النسؼ والتخريب واليجوـ ال اعؽ لترويع
السكاف الفمسطينييف واجبارىـ عمل مغادرة مدنيـ ويراىـل والقياـ ب عماؿ ضد يوات االنتداب البريطاني إذا ويفت
عقب أماـ تىقيؽ ىمـ إيام إسرائيؿ.
وكاف إسىؽ سادي الضابط السابؽ في الجيش القي ري الروسي أىد مؤسسييا ابوائؿ مع موشيو دياف (الذي
أ بح وزي ار لمدفاع واسىؽ رابيف (الذي أ بح رئيسا لموز ار

وايغاؿ آلوف (الذي أ بح نائبا لرئيس الوز ار

وعز ار وايزماف (الرئيس السابؽ إلسرائيؿ .
وكاف لمبمماخ مخابرات جيدة التنظيـ استطاعت بمساعدتيا التسمؿ إلل بعض معسكرات أسرل الىرب ابلماني
بغراض التجسسل كما تخفل ك ير منيـ بالزي العربي واستقروا في سوريا ولبناف لميدؼ نفسو.
عممت يوات البمماخ ضد االنتداب البريطاني بعد انتيا الىرب العالمي ال اني ل ولعبت دو ار رئيسيا في ىرب
 1948في الجميؿ والنقب وسينا والقدس.

19
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(الجزٌرة نت) الجزٌرة نت
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يوات "البالماح" ال ييوني تتجو نىو القدس
الميزان:
وفؽ ما توافر مف معمومات ليست دييق مائ بالمائ :
 -1في ابشير الست التي سبقت دخوؿ الجيوش العربي فمسطيف ( المرىم التمييدي
فمسطيني وعربي مقابؿ  60000مقاتؿ

ييوني.

 -2في المرىم ابولل مف القتاؿ :نىو  21000جندي عربي مقابؿ  67000جندي
 -3في المرىم ال اني مف القتاؿ :نىو  40000جندي عربي مقابؿ  106000جندي

20

 12000مناضؿ

(الكٌالنً 1991 ،م)
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ييوني
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ييوني.

 :2-2-2أحداث الحرب:
بدء الحرب
ىاجمت الجيوش العربي المستوطنات الييودي بفمسطيفل كما ىاجـ الجيش الم ري تجمعي "كفار داروـل
ونيريـ" بمنطق النقب.
وفي  16مايو/أيار عبرت

ألوي تابع لمجيش ابردني نير ابردف إلل فمسطيفل ـ عبر لوا رابع وعدد مف

كتائب المشاة خ ؿ الىرب.
آنذاؾ كانت الجبي ابردني اإلسرائيمي أيول الجبيات وأىميال نظ ار لعمو تدريبات الجيش ابردني وتكتيكاتو التي
مكنتو مف خوض

ث معارؾ كبرل (باب الوردل المطروفل جنيف  .فيما عانت الجيوش العربي ضعفا شديدا في

اتخاذ الق اررات الىاسم عمل المستول التكتيكيل وعجزت عف القياـ بمناورات تكتيكي .
وضـ الجيش ابردني نىو خمسيف ضابطا بريطانيال وألىؽ باإلسرائيمييف خسائر كبيرةل واىتفظ بالقدس والضف
الغربي كامم ىتل انتيا القتاؿ.
أما الجيش العرايي فخاض معارؾ شرس في مدين جنيف شماؿ الضف الغربي مدعوما بمقاتميف فمسطينييفل
وتمكف مف إخراج كاف القوات الييودي منيا وعمل رأسيا يوات الياغانا سن  .1948كما ايترب مف تىرير مدين
ىيفا (شماؿ غرب القدس بعد أف ىا رىال ولكنو تويؼ بسبب رفض القيادة السياسي في بغداد إعطا ه أم ار
بتىرير المزيد مف ابراضي .وخمد الفمسطينيوف ذكرل القتمل العرايييف ىيث بنوا مقبرة لمشيدا العرايييف
(م مث الشيدا

في إىدل يرل مدين جنيف.

وبدورىا استولت القوات النظامي المبناني عمل يريتي المالكي ويَ َدس في الجميؿ ابعمل جنوب الىدود المبناني
(الجبي الشمالي لمقتاؿ ل ووا مت القتاؿ ىتل فرض مجمس ابمف عمل لبناف ويفا إلط ؽ النار في 10
يونيو/ىزيراف 1948ل وىظر تزويد أطراؼ ال راع بابسمى ل سعيا إليجاد ىؿ سممي.
19

وعانل الجيش الم ري (أكبر الجيوش العربي في ىذه الىرب مف مشاكؿ تنظيمي ونقص في ابسمى ل رغـ
أنو ياتؿ بقوة في معرك الفالوج التي كانت أىـ معاركول ىتل ىا رتو القوات اإلسرائيمي .
وكاف الرئيس الم ري الراىؿ جماؿ عبد النا ر ووزير دفاعو المشير عبد الىكيـ عامرل بيف مف ىو روال
كما شارؾ في الىرب أعضا مف جماع اإلخواف المسمميف مف م ر وسوريا وابردف والعراؽ وفمسطيف.
ابسمى الفاسدة
يضي ابسمى الفاسدة ىي واىدة مف أشير القضايا التي ارتبطت بيزيم م ر في ىرب فمسطيف عاـ 1948ل
وتـ الترويج بنيا كانت أىد أسباب يياـ مجموع الضباط ابىرار ب ورة يوليو/تموز  1952عمل الممؾ فاروؽ
ابوؿ .وكاف الممؾ فاروؽ يرر دخوؿ الىرب يبؿ نياي االنتداب البريطاني عمل فمسطيف ب سبوعيف فقطل ـ أير
البرلماف الم ري دخوؿ الىرب يبميا بيوميف فقط.
ودفع نقص التسميح وضيؽ الويت القيادة الم ري لتشكيؿ لجن "اىتياجات الجيش" في  13مايو/أيار1948ل
ومنىيا

ىيات واسع

لش ار الس ح وتىديد م ادره وأنواعول في أيرب ويتل دوف رياب .

ومع ىظر مجمس ابمف بيع ابسمى لمدوؿ المتىارب في فمسطيفل لتىجيـ يدرة الدوؿ العربي عمل القتاؿل
لج ت الىكوم الم ري لعقد

فقات مع شركات الس ح تىت غطا أسما وسطا م رييف وأجانبل لمتىايؿ

عمل القرار .ويد أ در ديواف المىاسب تقري ار سن 1950ل ىمؿ مخالفات مالي جسيم شابت

فقات أسمى

لمجيش تمت في عامي  1948و.1949
ويدـ المسؤولوف عف ىذه ال فقات لممىاكم ل بعد ضغوط كبيرةل لكنيـ ى موا جميعا عمل الب ار ة في 10
يونيو/ىزيراف ( 1953بعد اإلطاى بالممؾ ل ما عدا متيميف ا نيف ىكـ عمييما بغرام مائ جنيو عمل كؿ
منيمال وىما القائـ مقاـ عبد الغفار ع ماف والبكباشي ىسيف م طفل من ور.
وتشير ك ير مف شيادات الجنود والضباط إلل أف ابسمى الفاسدة لـ يكف ليا ت ير في مجريات ىرب .1948
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فعندما وجدت لجن اىتياجات الجيش أف الويت ضيؽ جدا لمى وؿ عمل الس ح الذي يىتاجو الجيش لمىربل
يررت المجو لم ادر ك يرة ومنيا م ادر سريع وغير مضمون لتوريد الس ح وتم مت في تجميع أسمى
ومعدات مف مخمفات الىرب العالمي ال اني في ال ى ار الغربي واختيار ال الح منيا وارسالو إلل الجيشل
وأدل استخداميا عدد منيا لوفاة جنود.
وتجدر اإلشارة الل أف لجن اىتياجات الجيش يد نجىت في توريد أسمى أخرل ك يرة متطورة أنقذت الجيش
الم ري مف ىزيم أبشعل ومف سقوط يتمل أك ر مما ىدث.
وقف القتال
بعدما فرض مجمس ابمف التابع لألمـ المتىدة عمل يرار ويؼ إط ؽ النار يوـ  10يونيو/ىزيراف 1948
وىظر تزويد أي مف أطراؼ ال راع بابسمى ل تويؼ القتاؿ بيف الجيش اإلسرائيمي والجيوش العربي النظامي ل
فيما وا ؿ جيش اإلنقاذ عممياتو العسكري في منطق الجميؿ.
تـ تىديد ىدن لمدة أربع أسابيعل وعمل الرغـ مف ىظر التسميح أو إرساؿ أي يوات جديدة لجبيات القتاؿ فإف
إسرائيؿ لـ تمتزـ بيذا الشرطل وسعت لتعويض خسائرىال وانيالت عمييا ابسمى ب ورة ضخم وخ و ا
الطائراتل كما تطوع ك يروف مف ييود أوروبا لمقتاؿ .خريت إسرائيؿ اليدن ل تىت مسمع ومرأل مف ابمـ
المتىدةل وزىفت جنوبا نىو الفالوج (التي كانت بيا القوات الم ري

لتوسيع ريع ابراضي التي اىتمتيا

وتطويؽ الجيش الم ري المتمركز بيال واضعاؼ الجبي الجنوبي التي كانت تقترب مف تؿ أبيب.
وفي  8يوليو/تموز  1948است نؼ الجيش اإلسرائيمي القتاؿ في جميع الجبيات رغـ مىاوالت ابمـ المتىدة
تمديد اليدن  .ومع انتيا اليدن اتخذت المعارؾ مسا ار مختمفال وتعرضت القوات العربي لسمسم مف اليزائـ
مكنت إسرائيؿ مف بسط سيطرتيا عمل مساىات واسع مف أراضي فمسطيف التاريخي .
وفي  21يوليو/تموز تويفت المعارؾ بعد تيديدات مف مجمس ابمف الدولي بفرض عقوبات ياسي عمل طرفي
المعرك  .ويد يبؿ العرب ىدن اني ل وكاف ىذا القبوؿ بم اب اعتراؼ باليزيم .
21

وفي  7يناير/كانوف ال اني  1949انتيل القتاؿ بعد أف استولل الجيش اإلسرائيمي عمل معظـ منطق النقب
وطوؽ القوات الم ري التي كانت موجودة ىوؿ الفالوج في النقب الشمالي .ـ بدأت المفاوضات في جزيرة
رودس اليوناني ىيث توسطت ابمـ المتىدة بيف إسرائيؿ مف جانبل وكؿ مف م ر وابردف وسوريا ولبناف مف
جانب آخر.
في الفترة ما بيف  24فبراير/شباط و 20يوليو/تموز  1949تـ التوييع عمل اتفاييات اليدن ابربعل وفييا تـ
تىديد الخط ابخضرل وكاف مجمس ابمف يد أو ل في  7مارس/آذار  1949بقبوؿ إسرائيؿ عضوا كام في
ابمـ المتىدة .وفي  11مايو/أيار  1949أيرت الجمعي العام لألمـ المتىدة ىذه التو ي .
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واعتماداً عمى مصدر ورواية أخرى لمجريات الحرب وبشكل مختصر:
يبؿ نيساف  1948كاف زماـ المويؼ العسكري بيد العرب عمل الرغـ مف كؿ النقائص في ييادتيـ العسكري
والسياسي وعمل الرغـ مف التفاوت الكبير في التدريب وىتل في عدد المقاتميف بيف العرب وبيف الييودل
وبينما الميزاف العسكري يرتفع تدريجيا الل جانب العرب يررت ىكوم االنتداب ويؼ اعماؿ االدارة المدني
وت فيتيا اعتبا ار مف بداي شير اذار مارس  1948كما ا بح المندوب السامي ىاكما عسكريا وابتدأ االنكميز
ينسىبوف مف تؿ ابيب والمناطؽ الييودي ويتركوف ادارتيا لمييود وكانت الوكال الييودي عمل اتـ استعداد لتسمـ
االدارة فقد بنيت مؤسساتيا عمل غرار المؤسسات الىكومي منذ يياميا وسرعات ما انقمبت الوكال الل ىكوم .
ولكف بدأت الكف تميؿ لمجانب الييودي فقد سقطت القسطؿ في  9نيساف ابريؿ  1948وفي  9نيساف ابريؿ
يامت الع ابات ال ييوني بمذبى في يري دير ياسيف ميدت لسقوطيا وسقطت طبريا في  19نيساف ابريؿ ـ
سقطت ىيفا في  22نيساف ابريؿ وكاف سقوط يافا في  29نيساف ابريؿ وسقطت
 1948وبيساف في  12ايار مايو وعكا في  16ايار مايو
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(الجزٌرة نت)
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(الحوت)1981 ،
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فد بتاريط  11ايار مايو

أسباب سقوط المدن والقرى الفمسطينية:
أسباب خارجي – أسباب سياسي  -أسباب عسكري .
أسباب خارجي :
 .1المؤامرة الدولي اساسا في موافق االمـ المتىدة عمل مشروع التقسيـ.
 .2الغدر البريطاني السافر وانسىاب الجيش البريطاني مف الموايع الرئيسي .
 .3ال أخ يي ال ييوني ولجو القوات الييودي المىارب الل استعماؿ أبشع أنواع القسوة واليمجي .
أسباب سياسي :
 .1ادعا جامع الدوؿ العربي والىكومات العربي مقدرتيا عمل خوض ىرب فمسطيف وتشجيعيا ابىالي عمل
خوض ىرب دموي خاسرة.
 .2النظري السياسي العربي بتجاىؿ سقوط المدف الفمسطيني اعتمادا عمل يدرات الجيوش العربي عمل تىريرىا فيما بعد

 .3الخ فات العربي وخا

بيف االردف وسوريا

 .4رفض الممؾ عبدا ممؾ االردف التدخؿ او المساعدة باي شكؿ مف االشكاؿ
 .5مشكم النزوح التي لـ تعرؼ القيادة السياسي الفمسطيني معالجتيا عمل االط ؽ.
 .6غياب القيادة السياسي الفمسطيني عف ارض المعرك
.7

مت القيادة السياسي الفمسطيني عما كاف يجري ىقيق داخؿ جامع الدوؿ العربي وفي العوا ـ العربي .

أسباب عسكري :
 .1انسياؽ المجن العسكري مع القيادة السياسي العربي في نظري تجاىؿ سقوط المدف.
 .2انعداـ وجود ييادة عسكري فعمي موىدة
 .3عدـ جدي الىكومات العربي وي ر الفترة الزمني التي سمىت فييا بالتدريب.
 .4خيان بعض الضباط والمسؤوليف العسكرييف بانسىابيـ مف الميداف يبؿ المعرك االخيرة.
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وأورد وجي نظر لمدكتور رفعت سيد أىمد أتويع أنيا ت مس الىقيق في ويتنا الىالي أيضا:
عشرة أسباب ليزيمة : 1948
يمكف إجماؿ العوامؿ التي أ رت عمل المويؼ العسكري واالستراتيجي لىرب  1948بوجو عاـ يبؿ بد العمميات
مباشرةل مف وجي النظر الرسمي ل التي تشكؿ سيناريو عاما «لمنطؽ اليزيم عسكريا» في اآلتي:
نظر لبقا
 -1رفض الىكاـ العرب لفكرة بد العمميات الىربي في داخؿ فمسطيف يبؿ يوـ  15مايو 1948ل ا
فمسطيف تىت سمط االنتداب البريطاني ىتل ذلؾ التاريطل مما يجعؿ تدخؿ أي يوات عربي يبمو «مف
وجي نظر الىكاـ» اعتدا عمل الدول

اىب االنتداب «انظر كيؼ ىي العمال المبكرة لمغرب والتي

التزاؿ ىاضرة بنفس ابدا
 -2إف ابسطوؿ البريطاني كاف يقوـ بىراس شواطئ فمسطيف وىوض شريي البىر اببيض المتوسطل مما
يجعؿ و وؿ إمدادات مف ابفراد أو المعدات لم ياين عمل نطاؽ واسع مف يبرص وفرنسا أو إيطاليال
وغيرىا مف دوؿ البىر المتوسط أم ار متعذ ار وفؽ ت ور الىكاـ العرب ويتذاؾل وىو ىسف ني مفرط اليزاؿ
ىكامنا يتمتعوف بو إ از واشنطف ودوؿ الغرب.
 -3رأل القادة العرب االنتظار ىتل تنتيل ىراس ابسطوؿ البريطاني لىوض شريي البىر المتوسط بمجرد
انتيا االنتداب وبد العمميات فور انتيائول وأف تتخذ ىذه العمميات

ف خاطف غرضيا االستي

عمل

موانئ فمسطيف لتعطيميا ولمنع ال ياين مف استغ ليا.
 -4إف القادة العرب أروا أيضا أف تردل ابوضاع واآل ار داخؿ ابمـ المتىدةل بعد الموافق عمل تشكيؿ ىيئ
إشرافي لفمسطيف في نوفمبر 1947ل ـ اخت ؼ الدوؿ العظمل ويتذاؾ عمل طريق تنفيذ وتشكيؿ ىذه
الييئ ل يشجع عمل القوؿ ب ف دخوؿ يوات عربي في فمسطيفل عقب انتيا االنتداب مباشرة ويبؿ يياـ الييئ
الدولي المزمع تشكيميا لإلشراؼ عمل فمسطيف لف يعتبر انتياكا لىرم مي اؽ ىيئ ابمـ المتىدة «طبعا
وفؽ الت ور الساذج لمىكاـ العرب ويتذاؾ».
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 -5كاف مف الىسابات المىتمم عسكريا (والتي بت خطؤىا فيما بعد أيضا أف عدد السكاف الييود في فمسطيف
في ذلؾ الويت الىالي ىو ىوالي  700ألؼ نسم يمكف تجنيد  60ألفا منيـ في جميع أنىا المستعمرات
ال ييوني ل وكاف المىقؽ أف لدييـ  25ألؼ مقاتؿ مف الياجانا ع وة عمل جماعات إرىابي أخرل أىميا
«أرجوف زفال لئومل» بيف  3000و 5000مقاتؿ وع اب «شتيرف»ل التي ال يتجاوز عددىا بضع مئاتل
وتتركز معظـ يوات الييود الرئيسي ىوؿ تؿ أبيب والقدس وىيفال وأف معظـ أسمى الييود «رشاشات -
مدافع ىاوف  -سيارات م فى

لنقؿ المؤف والذخائر»ل وكاف عدد ابسمى

ال قيم

مىدودا

لمغاي ومستعمراتيـ مىاط بابس ؾ الشائك وابلغاـل ابمر الذل رتب ىسابات خاطئ لدل القادة العرب
منيا أف ال ياين لف يقوموا بىرب نظامي بؿ ىرب ع اباتل لذا كاف مف المقدر لدييـ أنو إذا دخمت
القوات الم ري مجيزة بكميات كبيرة مف ابسمى اآللي وابسمى المعاون كالمدفعي ووىدات الميندسيف
وغيرىا لتفويت عمل العدو في يوة النيرافل كما يدر أيضا أف أيؿ تشكيؿ يجب أف يشترؾ في القتاؿ ىو
مجموع مف لوا مشاة مستقؿ متماسؾ ىتل ال يتعرض بخطار ال مبرر ليا مف ىرب الع ابات
ال ييوني .
 -6وابىـ مف كؿ ىذا أنو كاف مف المقدر أف تتعاوف الدوؿ العربي جميعا بالتدخؿ بقواتيا النظامي في عممي
تىرير فمسطيفل مما استوجب التفكير في تخ يص يطاع لمقوات النظامي لكؿ دول منيا وضرورة تنسيؽ
الجيود لضماف الى وؿ عمل التفوؽ النيائي عمل يوات العدو المشترؾ ..طبعا كؿ ىذا لـ يتـ وبالتالي
كانت اليزيم .
 -7خ فات الجيوش أدت لميزيم

مف ال ابت تاريخيا أنو لـ تكف ىناؾ خط عسكري واىدة بيف الجيوش

العربي كاف ل ويكفل أف نقوـ باستعراض عاـ لخط كؿ جيش عمل ىدة لن ىظ االنف اؿ العاـ بيف
خططيـ خ ؿ ىرب عاـ .1948
أ .الجيش الم ري :كانت خطتو ىي االىتشاد عمل الىدود في منطق العريش وكاف ىدفو ىو يطاع غزةل عمل
أف يناط بالبىري الم ري واجب مرايب السواىؿ الفمسطيني وفرض ى ار عمييا مع القوة الجوي الم ري
25

«الطريؼ المؤلـ ىنا أف الىقائؽ تؤكد أف إجمالي يوة م ر الجوي كاف يتكوف مف  6طائرات مقاتم وطائرة
ل ستكشاؼ والت وير وخمس طائرات نقؿ داكوتا» مما يعنل الضعؼ الكبير إلمكانات الجيش الم ري رغـ
شجاع رجالو واستشياد المئات مف جنوده وضباطو (ممىم أىمد عبد العزيز نموذجا .
ب .الجيش ابردني :كانت خطتو تقوـ عمل تقوي فريتو المرابط في جسر الشيط ياسيف لت ميف الدفاع عنيا
ويوجو يواتو كاآلتي :لوا

مشاة وىدفو نابمس  -لوا

ميكانيكي وىدفو راـ ا

 -لوا

ميكانيكي في

االىتياط وىدفو منطق خاف ابىمر.
ج .الجيش العرايي :كانت ميمتو أف يىتشد في المنطق الكائن بيف أربد والىدودل وىدفو التقدـ عمل رأس أربد -
جسر الجامعل وتطيير المنطق

مف المستعمرات الييودي

واىت ؿ رأس جسر عبر ابردف في منطق

جسر الجامع.
د .الجيش السوري :كاف مف المفترض أف يىتشد في منطق فيؽل وكاف ىدفو التقدـ عمل مىور الىم  -سمطل
وانشا رأس جسر عبر نير ابردف.
ىػ .الجيش المبناني :كانت ميمتو أف يىتشد في منطق النايورةل وىدفو «نياريا»ل وتطيير المنطق الكائن بيف
الىدودل وأيضا تدمير المستعمرات الييودي الموجودة فييا كاف .
 -8إف أي مىمؿ استراتيجي لديو أدنل إلماـ ب دبيات الىرب يدرؾ إذا ما ت مؿ الوضع العاـ لخطط الجيوش
العربي «كما ىددناىا آنفا» مضافا إلييا تردل ابوضاع السياسي العام في المنطق ل ويبوؿ أغمب القادة
العرب ويتذاؾ لمنيج بيع القضي والخوؼ مف ال داـ مع يوات االنتداب البريطانيل م ؿ ىذا المىمؿ سيدرؾ
أف كؿ ىذا سيؤدل ىتما إلل انت ار العدو ال ييوني بعد اليدن ال ال وابخيرة يوـ  7يناير .1949
 -9تواطؤ بريطاني مع ال ياين بتسميميـ بعض المناطؽ االستراتيجي دوف يتاؿ.
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 -10تآمر بعض المموؾ العرب «الممؾ عبدا

ممؾ ابردف نموذجا» مع القادة ال ياين وتسميميـ بعض

المناطؽ االستراتيجي ل باإلضاف إلل عدـ االلتزاـ وغياب التنسيؽ بيف الجيوش العربي كنتيج لطبيع
التآمر.
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(رفعت سٌد أحمد)
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الكٌان الصهٌونً
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خسائر الحرب
تقدر اإلى ائيات الرسمي الفمسطيني يتمل فمسطيف في ىذه الىرب بنىو  15ألفال فيما يقدر عدد يتمل الجيوش
العربي ابخرل بما بيف  3700إلل سبع آالؼ جندي.

ووفقا لإلى ائيات اإلسرائيمي فإف عدد يتمل الييود في ىذه الىرب و ؿ إلل نىو  5600يتيؿ

المطمب الثالث :نتائج الحرب:
 :1-3-2عمى الصعيد الفمسطيني:
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(الجزٌرة نت)
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اىتؿ العدو ال ييوني كؿ فمسطيف باست نا
الضف الغربي ىيث انضمت إلل ابردفل

و غزة التي انضمت إلل م ر.

إى ائيات ىرب :1948

*  531يري ومدين فمسطيني طيرت عرييا
ودمرت بالكامؿ خ ؿ نكب فمسطيف.
*  150000فمسطيني استشيد خ ؿ النكب

(6000

ييوني يتؿ .

* أك ر مف  50مذبى "مو ق " ويعت بىؽ
الفمسطينييف في العاـ .1948
*  1.4مميوف فمسطيني أياموا في فمسطيف
التاريخي يبؿ نكب فمسطيف في العاـ 1948
*  780ألؼ ىجروا خ ؿ النكب (الجئيف .
*  150ألؼ بقوا في المناطؽ التي يامت
عمييا دول االىت ؿ (عرب . 1948
*  %78مف مجمؿ مساى فمسطيف

التاريخي ل ياـ عمييا الكياف ال ييوني في

العاـ .1948

تمركز الييود في فمسطيف يبؿ ىرب
1948

الموف البني ىو ما اىتمو الييود عاـ
 1948ل وأ بح الموف البني ىو دول
الكياف اإلسرائيؿ المعترؼ بيا عالميا

31

مدف فمسطيني تابع لمكياف
ال ييوني:
بعد  1948أ بىت ىذه
المدف تعد عالميا تىت دول
إسرائيؿ :عكال ىيفال يافال
طبريال بيسافل

فدل الرمم ل

النا رةل عسق فل بئر السبع
وغيرىا
بعض العرب يطمؽ عمل ىذه
المدف اسـ مدف اؿ 48أو
أراضي اؿ 48أو مدف
فمسطيف المىتم .

المدف والقرل الفمسطيني تىت الموف
ابىمر م ؿ يافا وعكا وطبريا أ بىت
تعد مدنا إسرائيمي بعد ىرب !!!1948

الجيوش العربي عاـ 1948

ويدس غربي تابع ل ىت ؿ (إسرائيؿ

مسار ال جئيف الفمسطينييف

الجيوش العربي عاـ 1948

بعد نكب 1948

26

26

تقسمت القدس عاـ  1948إلل يدس شريي تابع لألردف

(موقع فلسطٌن سؤال وجواب)

32

نسب توزيع ال جئيف

الفمسطينييف عمل ابراضي
المجاورة بعد نكب 1948

ومف نتائج الىرب عمل ال عيد الفمسطيني ايضا:
 اكماؿ القوات الييودي اىت ليا  %77مف اراضي فمسطيف (  20700كـ مربع مقيم عمييا كيانيا
ال ييوني " اسرائيؿ "
 ارتكاب الييود  34مذبحة في ا نا الىرب منيا:
التاريخ

المنفذ

إجمالي القتمى

السم

12كانوف ابوؿ 1947

ميميشيات ييودي

20عربي  5ييود  2بريطاف 30 -جريح

الطيرة

12كانوف أوؿ 1948

اإلرجوف

13

الخ اص

18كانوف أوؿ 1948

اليجاناه

10

إلقا ينبم عمل مقيل بواب دمشؽ في القدس

29كانوف أوؿ 1948

اإلرجوف

15

م فاة بتروؿ ىيفا

30كانوف أوؿ 1948

اإلرجوف

39

بمد الشيط

1كانوف اني 1948

الياجاناه

أك ر مف 17

تفجير بواب يافا في القدس

7كانوف اني 1948

اإلرجوف

15-20

كميف يري سا سا في ال فد

14شباط 1948

البالماخ

11

طنطورة

22أيار1948

يوات ييودي

110-230

المد والرمم

-12 11تموز1948

يوات ييودي

العشرات

29آب 1948

الجيش اإلسرائمي

10

29تشريف أوؿ 1948

الجيش اإلس ارئمي

80-100

اف اؼ

29تشريف أوؿ 1948

الجيش اإلسرائمي

50-70

الى

30تشريف أوؿ 1948

الجيش اإلسرائمي

60-80

عيمبوف

30تشريف أوؿ 1948

ال ياين الييود

13

مجد الكروـ

30تشريف أوؿ 1948

الجيش اإلسرائمي

12

الىم

تشريف أوؿ 1948

الجيش اإلسرائمي

35-58

عرب المواسي

2تشريف اني 1948

الجيش اإلسرائمي

14

تفجير با ات في ىيفا وراـ ا

قرير
الدوايم

27

27

(الموسوعة الحرة وٌكٌبٌدٌا)

33

 تيجير  800الؼ فمسطيني مف اراضييـ ( ىوالي  %60مف شعب فمسطيف ا بح الجئا

34

35

 ياوـ الفمسطينيوف بضراوة وبكؿ ما يممكوف وىناؾ في كؿ مدين ويري ي ص

مود وبطول وتضىي .

ويد رول لي الك ير مف المجاىديف في ىرب  1948ـ ي ص بطول وتضىي في معظـ مدف ويرل
فمسطيف.
 :2-3-2عمى صعيد الكيان الصييوني:
 ياـ المجمس الوطني الييودي بإع ف يرار انشا دول ييودي مستقم في فمسطيف بتاريط -5-16
 1948ل وتـ تعيف ديفيد بف غوريوف اوؿ رئيس وز ار لمكياف ال ييوني.

28

يا

 ايامت ال ييوني العالمي والقول االمبريالي " دول اسرائيؿ " بقوة الس ح عمل االرض التي خ
ليا يرار التقسيـ اضاف الل اراض اخرل اغت بتيا مف مساى " الدول العربي ".
29

 تمقي إسرائيؿ مساعدات غير مىدودة مف الغرب.

 انشا الجيش االسرائيمي عقب يياـ الدول الييودي وكاف ذلؾ بم اب النقط االخيرة في تاريط التنظيمات
ال ييوني المسمى ل اال اف نقط النياي لـ يكتب ليا االستقرار عند ىذا الىد وذلؾ بفعؿ الرواسب
العميق لمع يات السابق وتبايف وجيات النظر والتنافس عمل بسط النفوذ بيف االطراؼ.

30

 منذ بداي سن  1949بدأ المياجروف الييود بالو وؿ لفمسطيف مف اليمف والعراؽ بعشرات االالؼ
 :3-3-2عمى الصعيد العربي:
 تفرؽ كمم العرب التي كانت واستمرت مع الىرب وما زالت ىتل يومنا ىذا.
 تفرد الكياف ال ييوني بالدوؿ العربي دول تمو ابخرل بالتطبيع وتوييع اتفايات ال مح والتطبيع.

28

(السوٌدان 2004 ،م)
29
(الكٌالنً 1991 ،م)
30
(محارب)1981 ،
31
(بن غورٌون)1993 ،

36

31

 اليدن بيف م ر واسرائيؿ بتاريط 1949-2-24
ويد سجؿ مسؤوؿ اسرائيمي كبير د.ب.غ .يولو :بعد ايام الدول وانت اراتنا في ميداف القتاؿ فاف ىذا ىو
الىدث ابكبر خ ؿ عاـ االعماؿ العظيم والمجيدة.

32

 توييع اتفاؽ اليدن بيف الكياف ال ييوني ولبناف بتاريط 1949-3-23
 توييع اتفاؽ اليدن بيف الكياف ال ييوني وسوريا وذلؾ فور انق ب ىسني الزعيـ في سوريا بتاريط
1949-3-23
 توييع اتفاؽ اليدن بيف الكياف ال ييوني واالردف بتاريط . 1949-4-3

33

 :4-3-2عمى الصعيد الدولي:
 .1يبوؿ اسرائيؿ عضوا في ابمـ المتىدة
 .2اعتراؼ امريكا والدوؿ الكبرل بمولد الدول ال ييوني فو ار بعد ديائؽ مف ايامتيا.
 .3ظيور الواليات المتىدة االمريكي ك وؿ وايول داعـ ومؤيد لمكياف الييودي.

32

(بن غورٌون)1993 ،
33
(السوٌدان 2004 ،م)
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الفصل الثالث
اإلطار العممي لمبحث:
استيدؼ العمؿ الميداني العممي المجتمع الفمسطيني رجاؿ ونسا ولدوا بفمسطيف وكانوا داخميا اباف ىرب 1948
ويد
وبسبب

ممت لذلؾ استبان خا

ل ويد وزع  27استبان في مخيـ الجميؿ ( ويفؿ بعمبؾ لبناف.

غر مساى المخيـ ويم عدد السكاف فيول وايضا يم ابشخاص كبار السف والذيف ولدوا وعايشوا ىرب

 1948ـل فقد كاف عدد االستبانات يميؿ .
 1-3الخالصة والنتائج والتوصيات:
تيدؼ الدراس إلل:
معرف أسباب خسارة الفمسطينييف لمىرب ورأييـ بترؾ ابىالي لفمسطيف وتويعو بخ وص العودة لفمسطيف.
وبعد تغريغ نتائج االستبان ىاسوبيا باالعتماد عمل برامج الىاسوب Microsoft office

ويد ى ؿ الباىث عمل النتائج التالي :

جنس افراد االستبيان
انثى
33%

ذكر
67%

عمر أفراد االستبيان أثناء حرب 1948

تحت  10سنوات
44%

من  10حتى 20
سنة
56%

38

السؤال األول :برأيك سبب خسارة حرب  1948وفلسطين
الفلسطٌنٌٌن
0%

العرب
11%

ال أعرف
11%

برٌطانٌا والغرب
78%

حمل بريطانيا والغرب مسؤولية خسارة الحرب وفمسطين.
يالحظ أن الغالبية العظمى ممن أدلوا برأييم ّ

السؤال الثاني :هل العرب بشكل عام كانوا عامل نفع
للفلسطينيين ام ضرر خالل الحرب
حٌاد
4%

ال أعرف
4%

نفع
3%

ضرر
89%

يالحظ أن الغالبية العظمى ممن أدلوا برأييم أكد أن العرب كانوا عامل ضرر عمى الفمسطينيين وسبب في
خسارة الحرب وفمسطين.
39

السؤال الثالث :هل تعتقد أن األهالي أخطأوا بترك فلسطين
والهجرة منها
ال أعرف
 7%الى حد ما
4%
ال
11%

نعم
78%

يالحظ أن الغالبية العظمى ممن أدلوا برأييم أشار إلى أن الفمسطينيين أخطأوا بخروجيم من فمسطين أثناء
الحرب ولكنيم بينوا أن سبب الخروج ىو القوات العربية التي طمبت منيم الخروج لبضعة أيام لحين قضائيم
وطردىم لمقوات السرائيمية.

السؤال الرابع :لو عدت لفلسطين وعادت الحرب كما حدثت
في  1948هل كنت تخرج من فلسطين
ال
74%

ممكن
4%

ال أعرف
0%

Other
4%

نعم
22%

يالحظ أن الغالبية العظمى ممن أدلوا برأييم أكد عمى تمسكيم بأرضيم وعدم خروجيم منيا ميما كانت
األسباب فيما لو تكرر سيناريو  1948وذلك مما لقوه من اىانة وذل بخروجيم منيا.
40

السؤال الخامس :كم كنت تتوقع أن تكون المدة لتعود
لفلسطين بعد حرب 1948
ال أعرف
4%

سنوات
4%
أشهر
7%

اٌام
85%

بين أنيم كانوا يتوقعون وفق وعود الجيوش العربية أنيم سوف
يالحظ أن الغالبية العظمى ممن أدلوا برأييم ّ
يعودون لفمسطين خالل أيام من خروجيم منيا.

السؤال السادس :هل تعتقد أننا سنعود لفلسطين
ال أعرف
7%

ممكن
7%
ال
8%

نعم
78%

يالحظ أن الغالبية العظمى ممن أدلوا برأييم أكد عمى حتمية العودة لفمسطين ان شاء اهلل.
41
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 -3-3المالحق:
استبيان خاص
ٌأتً هذا االستبٌان ضمن بحث أعده الطالب موفق الشهابً استكماال لمتطلبات الحصول على دبلوم الدراسات
الفلسطٌنٌة  -اكادٌمٌة دراسات الالجئٌن– للعام الدراسً  2016 / 2015م
بعنوان :الحرب العربية الصهيونية  -حرب  8491م
ٌ رجى التكرم باإلجابة عن األسئلة التالٌة بموضوعٌة تامة
 المعلومات الواردة سٌتم التعامل معها بسرٌة تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمً
شكراً لتجاوبكم ومشاركتكم
الباحث موفق الشهابي
معلومات شخصية :يرجى وضع إشارة أمام اإلجابة الصحيحة:
الجنس :ذكر

أنثى

العمر أثناء حرب  : 8491تحت  10سنة

من  20-10سنة

من  30-21سنة

من  40-31سنة

فوق  40سنة

التارٌخ:
يرجى وضع إشارة أمام اإلجابة الصحيحة:
1

ترايل سثة خسارج حرب  1441وفلسطيي

الفلسطيٌييي

العرب

تريطاًيا
والغرب

ال أعرف

2

هل العرب تشنل عام ماًىا عاهل ًفع للفلسطيٌييي في
حرب  1441ام اًهن ضرر عليهن

ًفع

ضرر

حياد

ال أعرف

3

هل تعتقذ أى األهالي أخطأوا تترك فلسطيي والهجرج
هٌها

ًعن

ال

إلى حذ ها

ال أعرف

4

لى عذت لفلسطيي وعادت الحرب موا حذثت في
 1441هل مٌت تخرج هي فلسطيي

ًعن

ال

هوني

ال أعرف

5

من مٌت تتىقع أى تنىى الوذج لتعىد لفلسطيي تعذ
حرب 1441

ايام

اشهر

سٌىات

ال اعرف

6

هل تعتقذ اًٌا سٌعىد لفلسطيي

ًعن

ال

هوني

ال أعرف
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