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 الفصل الخامس

 

 سقوط البالد
 

 

من زاوية موازين القوى وما تنطوي عليه من تنظيم وتدريب وتسليح ووضوح الرؤية واألهداف يمكن اعتبار عام                 

انتهى اإلضراب في ذلك العام بال فائدة وبناء على وعود غير مباشـرة مـن               .  عام الوطن القومي اليهودي    1937

ويد فلسطين، وتم عزل الجماهير عن الثورة والثوار من خـالل اإلجـراءات             بريطانيا التي قامت سياستها على ته     

البريطانية القاسية بحق السكان ومن خالل صراعات القيادات العائلية المتنفذة التي نشرت الفساد واستغلت الثـورة                

 إلى الحد الذي يجبـر      تراجعت الثورة الفلسطينية إلى درجة أنها لم تعد مؤثرة        . لتصفية حساباتها الخاصة فيما بينها    

مـع الدولـة    " ودي"هذا فضال عن تدخل قادة عرب لصالح البحـث عـن تفـاهم              . بريطانيا على تغيير سياساتها   

 .المستعِمرة

 

 وتم التريث حتـى     1937لكن الظروف المحلية والدولية لم تكن تأذن بإقامة الوطن القومي أو الدولة اليهودية عام               

كانت الثورة الفلسطينية مستمرة إنما بوتيرة متناقصـة        . ني دولي لتنفيذ المهمة   نضوج ظروف تقود إلى مخرج قانو     

. الحدة، وكان من المحتمل أن تؤدي سياسة التعجيل بإقامة الوطن القومي إلى تأجيج المشاعر وزيادة حدة الثـورة                 

 لديها مـا تسـتند      فضال عن أن دول الغرب والصهيونية كانت منشغلة إلى حد كبير بما يحضر له هتلر، ولم يكن                

 .عليه قانونيا في استكمال إجراءات طرد أهل فلسطين لصالح اليهود

 

انشغلت الدول الغربية خالل الحرب العالمية األولى، لكن الحركة الصهيونية استمرت في تعزيـز تواجـدها فـي                  

سكرية بخاصة  عززت المستوطنات في فلسطين وحسنت من قدراتها الع       . فلسطين وحضورها على الساحة الدولية    

أما على الساحة الدولية فعملت على عدم معاداة أي من الدول المشاركة في الحرب     . تلك المتعلقة بحرب العصابات   

وهناك من األبحاث التي قام بها غربيون مـا         . بما فيها ألمانيا وذلك لكي تبقى في مأمن مهما كانت نتيجة الحرب           

تعاونت الحركة الصهيونية مع هتلر لكي تدفع باليهود        . دة ماليين اليهود  يؤكد تعاون الصهيونية مع هتلر المتهم بإبا      

أما على مستوى دول الحلفاء فقد عملت على تشكيل بعض الكتائب العسكرية            . خارج ألمانيا وبالتحديد نحو فلسطين    

 كانت الحركة   وفي هذه األثناء  . للمساعدة في الحرب ضد ألمانيا، وسخرت وسائل إعالمها للترويج لصالح الحلفاء          

قد بدأت بنقل مقرها الرئيس من أوروبا إلى الواليات المتحدة حيث نما التواجد اليهودي بشكل كبير، وألن أمريكـا              

. االلتصاق بالقوي هو من سياسة الحركة الصهيونية      . أخذت تبرز بطريقة تشير بأنها ستكون القوة األولى في العالم         

 في مدينـة بلتيمـور      1942، عقدت الحركة الصهيونية مؤتمرها العام عام        ونتيجة للتركيز على الواليات المتحدة    

التمييز بين هذا وذاك هو أنه من الممكن        . وأعلنت أنها تعمل على إقامة دولة في فلسطين وليس مجرد وطن قومي           
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ل عددا من   أن تكون لقوم معين بقعة أرض يقطنونها لكنهم ال يقيمون عليها دولة ويبقون جزءا من دولة كبيرة تشم                 

 .القوميات

 

بعكس الحركة الصهيونية، لم يعمل الشعب الفلسطيني على لعق جراحه وإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وتنظـيم                

ولم تقتصر المنافسات العائلية    . صفوفه، وبقي منهمكا في صراعات عائلية ألحقت أضرارا هائلة بالشعب الفلسطيني          

ا امتدت إلى مختلف القرى بحيث وجد الناس متسعا من الوقت للتلهـي بمـا               على العائالت القيادية اإلقطاعية وإنم    

تتحمل . والتي بدورها عززت التعصب العائلي واالنغالق على حساب المصلحة الوطنية العامة          " بالطوشات"عرف  

ة لحشد الطاقات   القيادات العائلية المتنفذة الجزء األكبر من المسؤولية ألنه كان بإمكانها أن تطور البرامج الضروري             

ضاعت ست سنوات حرجة من عمر الشعب الفلسـطيني كـان مـن             . ولكنها فضلت االستمرار فيما اعتادت عليه     

 .الممكن أن يؤثر استغاللها وطنيا على المسيرة التاريخية للتآمر الغربي على الشعب واألرض

 

 مرحلة ما بعد الحرب العالمية
 

وكما هو متوقـع بـدأ المنتصـرون        .  وذلك بانتصار الحلفاء   1945ام  وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ع     

يقتصر الحديث هنـا    . بترتيب األمور العالمية بالطريقة التي يرونها مناسبة والتي بالتأكيد تخدم مصالحهم وأهدافهم           

في العـالم   ولعل ظهور الواليات المتحدة كأقوى دولة       . حول القضية الفلسطينية دون التوسع على المستوى العالمي       

 .يعطينا أحد المتغيرات الرئيسة التي لها انعكاساتها على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

 

ظهرت الواليات المتحدة برئاسة ترومان متحمسة جدا لفكرة إقامة الوطن القومي اليهودي، علما أنه تمت اإلشارة                 

اية القرن التاسع عشر لتسهيل بيـع بعـض األراضـي           سابقا إلى تدخل السفير األمريكي في اآلستانة وذلك في نه         

مع دخول أمريكا حلبة الساحة الدولية بقوة طلب الرئيس ترومان من بريطانيا السماح ألعداد متزايدة مـن                 . لليهود

ويبدو أن بريطانيا قد قدرت اهتمام الواليات المتحدة ليس فقط بإقامة وطن            . المهاجرين اليهود بالدخول إلى فلسطين    

 .ي لليهود وإنما بإقامة دولة يهودية في فلسطين فبدأت بالتفكير بالخروج من فلسطينقوم

 

أصبح لدى بريطانيا مبررا قويا للخروج من البالد بعدما بدأ اليهود حـرب عصـابات ضـدها أسـموها حـرب         

، "بالدهم"أن ترحل عن    ببساطة، قال اليهود لبريطانيا بعد انتهاء الحرب أنها دولة استعمارية وأن عليها             . االستقالل

وفعال قام اليهود بشن هجمات عسكرية ضد بريطانيا كان من بينها تفجير فنـدق الملـك                . وإن لم يكن سلما فحربا    

وقد حصل أن بريطانيا قررت إعدام ثالثة مـن     . داود في القدس وأصابوا حوالي مائة من الجنود بين قتيل وجريح          

وعندما ذهب اإلنكليـز    . لبريطانيين وأعدموهما وعلقوا الجثتين على شجرة     اليهود فقام اليهود باختطاف اثنين من ا      

 .ألخذ الجثتين سقطت إحداهما على لغم زرع تحت الشجرة فتناثرت إلى أشالء
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حاولت بريطانيا أن تصل إلى حل يرضي العرب واليهود على حد سواء لكنها فشلت، فلجأت إلـى هيئـة األمـم                     

قالت بريطانيا أنها لم تعد قادرة على السيطرة علـى          . 1945منتصرة في الحرب عام     المتحدة التي شكلتها الدول ال    

الوضع في فلسطين وأنها قررت حمل القضية إلى هيئة األمم وريثة عصبة األمم التي أقرت االنتداب البريطـاني                  

 .على فلسطين، ومن ثم على األمم المتحدة أن تقرر ما تراه مناسبا

 

 الهيئة العربية العليا
 

لكن ماذا عن أهل البالد الذين كانوا بال قيادة؟ غرقت القيادات العائلية المبعثرة بالخالفـات الداخليـة ومنافسـاتها                   

قامت الجامعة العربية بتشكيل قيادة فلسطينية بهدف التنسيق معها فـي           . التقليدية على ما يسمى بالوجاهة والزعامة     

 بـأن القضـية الفلسـطينية    1946 خاصة في اجتماع أنشاص عام    مختلف األمور، علما أن الجامعة اتخذت قرارا      

ليست قضية الفلسطينيين فحسب وإنما قضية العرب أجمعين، ودعت إلى دعم الشعب الفلسطيني بالمال من أجـل                 

المحافظة على األرض، وهددت بأن استمرار الدولتين اللتين وصفتا بالصديقتين، بريطـاني وأمريكـا، تهـددان                

 .              يبة بينهما وبين العرب إن استمرتا في دعم المشروع الصهيونيالعالقات الط

 

 1946/بعد التشاور مع الفلسطينيين، أعلنت الجامعة العربية في اجتماعها المنعقد في بلودان في حزيران، يونيـو               

ي وأحمد حلمـي عبـد   عن تشكيل الهيئة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني وعضوية كل من جمال الحسين     

اعترفـت مختلـف    . الباقي وحسين فخري الخالدي وإميل الغوري لتمثل الشعب الفلسطيني وتقوده إلى الخـالص            

وكان من المتوقع أن تتـولى      . الفئات الفلسطينية من أحزاب ومنتديات وجمعيات بالهيئة وقالت أنها ستتعاون معها          

ئات إدارية تعتني بمختلف الشؤون الداخليـة، وكـذلك القيـام           الهيئة ترتيب أوضاع الشعب الفلسطيني وتشكيل هي      

بالنشاطات الخارجية مثل أعمال اإلعالم السياسي وشرح القضية الفلسطينية واالتصال بمختلف الـدول وبـاألمم                

 .المتحدة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

 

يطانيا السماح له وذلك بتاء على أمر أصدرنه  لم يكن بإمكان الحاج أمين الحسيني العودة إلى البالد بسبب رفض بر           

وقد رفـع  ، ولهذا أقام الحاج مكتبا بالقاهرة باإلضافة إلى مكتب القدس الذي كان يديره جمال الحسيني            . 1937عام  

وقد تم إنشاء عـدد     . الحاج عدد أعضاء الهيئة وذلك بإضافة خمسة جدد بهدف تغطية مختلف النشاطات المطلوبة            

ختصة بالنشاطات الداخلية والخارجية، إال أن أهمها كان إنشـاء الجهـاد المقـدس وهـو الجـيش               من الدوائر الم  

حصل الحاج على أموال من جهات عربية رسمية وغير رسـمية لتمويـل             . الفلسطيني بقيادة عبد القادر الحسيني    

 . مختلف النشاطات، لكنها لم تكن كافية

 

ل كثيرة بهدف إقناعها بعدالة القضية الفلسطينية وبطالن االدعـاءات          حاولت الهيئة العربية العليا الوصول إلى دو      

الصهيونية لكن جهودها كانت تصطدم بالنفوذ األمريكي والبريطاني والصهيوني، هذا  فضال عن أن أغلـب دول                 

مهـم  لكـن مـن ال    . أوروبا الغربية والشرقية بما فيها االتحاد السوفييتي كانت منحازة بشكل سافر لصالح إسرائيل            
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اإلشارة أيضا إلى أن تشكيل الهيئة جاء متأخرا جدا وفي وقت كانت الصهيونية قـد وقفـت علـى أرض صـلبة                

   ".حالوة الروح"أي أن الهيئة لم تكن سوى العمل األخير النابع من . وأصبحت جاهزة إلقامة الوطن القومي

 

 التقسيم
 

ه الشعب الفلسطيني وذلك بتسليم القضـية لهيئـة األمـم           استمرت بريطانيا في محاولة التنصل من مسؤولياتها تجا       

نوقشت المسألة مرارا واستقر الرأي على إحالتها إلى لجنة ضـمت فـي عضـويتها أسـتراليا وكنـدا                   . المتحدة

علـى الـرغم مـن      . وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسالفيا وغواتيماال وأروغواي وإيران والهند وبيرو وهولندا والسويد        

لسطينيين على فكرة اللجنة من حيث أن المسألة قيد البحث قد أشبعت نقاشـا إال أن أحـدا لـم                    احتجاج العرب والف  

قـدمت األكثريـة مشـروعا      . األكثرية واألقلية : استمرت اللجنة في عملها وانقسمت في النهاية إلى قسمين        . يسمع

سنتين اختباريتين يتم خاللهما    تضمن تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية على أن تحوزا على االستقالل بعد              

أما األقلية والتي شملت يوغوسالفيا وإيران والهند فقد اقترحت إقامة حكومة اتحاديـة             . ترتيب العالقات فيما بينهما   

 .  في فلسطين على أن تشمل كيانين عربي ويهودي يتمتع كل منهما بحكم ذاتي

 

تيجة أن قبل اليهود المشروع ورفضه العرب بمـن فـيهم           مالت األمم المتحدة لصالح مشروع األكثرية، وكانت الن       

.  للتصويت 1947/تشرين الثاني، نوفمبر  / 29عرض الشروع على الجمعية العامة لألمم المتحدة في         . الفلسطينيين

استعملت . تم ذلك بعد أن بذلت الواليات المتحدة جهودا ضخمة الستقطاب أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير المشروع              

ونظرا لذلك كانت نتيجة التصويت     . كا العصا والجزرة من أجل إجبار الدول على التصويت لصالح الصهيونية          أمري

ويذكر أن سبع دول من التي صوتت لصالح التقسيم وقفت ضـده    .  امتناع، وتغيب واحد   10 ضد،   13 لصالح،   32

 . أثناء أعمال اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشته

 

ثالث منها وهي الجليل الشرقي والسهل      : إلى سبع مناطق  ) 9(هو مبين في الخريطة رقم      تم تقسيم فلسطين حسبما     

الساحلي الشمالي والنقب لليهود، وثالث أخرى للعرب وهي الجليل الغربي والسهل السـاحلي الجنـوبي ومنطقـة                 

بعة مدولـة تشـمل     الوسط الجبلية على أن تشمل مدينة يافا الواقعة داخل المنطقة المخصصة لليهود، ومنطقة سـا              

من مساحة فلسطين   % 44خصص التقسيم حوالي    ). 10أنظر الخريطة رقم    . (القدس وبيت لحم والقرى المجاورة    

علما أن عدد الفلسطينيين كان يقدر في حينه        . كمنطقة دولية % 3لليهود، وحوالي   % 53االنتدابية للعرب، وحوالي    

على كل حال، منطق الشرعية الدوليـة لألمـم         . ي ستمائة ألف  بحوالي مليون ونصف بينما قُدر عدد اليهود بحوال       

 . المتحدة هو الذي يسود وليس بالضرورة منطق الشرعية اإلنسانية أو المتناسبة مع الحق

 

 تهجير الفلسطينيين
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 جندي، وكانت لديهم عدة تشكيالت عسكرية تقع الهاجاناة         68,000امتلك اليهود جيشا في تلك الفترة قوامه حوالي         

وكان إلى جانبها منظمة أخرى امتهنت أعمال العنف والتدمير         . التي كانت تابعة لحزب العمل على رأسها      ) الدفاع(

شعر اليهود بعد التقسيم بأن ورقة هامة قد أصبحت في أيديهم وهـي          . وهي األرغون أو الليحي بقيادة مناحيم بيغن      

ولهذا بدأت المنظمـات الصـهيونية      . دون لطرد العرب  ورقة القرار الدولي الذي يشكل شرعية دولية فأخذوا يستع        

 .باالستعداد لترهيب الناس وتخويفهم من خالل القتل والعدوان عساهم يرحلون

 

. صحيح أن جيش الجهاد المقدس كان قد شُكّل إال أنه كان ضعيفا بالمقارنة مع جيش اليهود وتنقصة العدة والعـدد                   

خاض الجهـاد عـددا مـن       . القدس ولم يكن منتشرا في أنحاء البالد      فضال عن أن الجيش كان متركزا في منطقة         

المعارك وأبلى فيها لكنه لم يكن حقيقة قادرا على االحتفاظ بالمناطق التي كان يـدخلها بسـبب ضـغط اليهـود                     

 ومن المعروف أن قائد الجيش عبد القادر الحسيني استشهد في معركة القسطل بالقرب من القدس في . العسكري

حاول الشهيد أن ينقذ القسطل من االحتالل اليهودي، وتقدم جنوده محاوال اقتحام المواقع اليهودية إال             . 1948/نيسان

 .أنه تدرج بدمائه مجبوال بتراب فلسطين

  

باب الواد عبارة عن ممر هام يصل السهل الساحلي بالقـدس           . كانت معركة باب الواد أهم معارك الجهاد المقدس       

رأى الجهـاد المقـدس أن      . عليه أن يتحكم بحركة المواصالت في تلك المنطقة شرقا وغربا         ويستطيع من يسيطر    

يسيطر على الممر بهدف عزل القدس مما قد يؤدي إلى انهيار اليهود في القدس الغربية وتحريـر المدينـة مـن                     

ن ويوقع خسـائر    استطاع الجهاد المقدس أن ينصب الكمائ     . 1948/بدأت المعارك مع بداية آذار، مارس     . وجودهم

وقد هب المسلحون الفلسـطينيون مـن مختلـف أنحـاء           . كبيرة بصفوف الصهاينة سواء في النفوس أو في العتاد        

فلسطين للمشاركة في المجهود الحربي، وكذلك الشيخ هارون بن جازي من شرقي األردن الذي أتى علـى رأس                  

 .متطوعين للقتال ضد الصهاينة

 

مقدس على إيقاع الخسائر في صفوف اليهود إال أنه لم يستطع إحكام الحصار علـى               على الرغم من قدرة الجهاد ال     

لكن المعارك استمرت وبمشاركة قـوات جـيش        . القدس واستطاع اليهود فكه وإدخال التموين والمياه إلى المدينة        

ش األردني ساحة    عندما دخل الجي   1948/ أيار، مايو / 15اإلنقاذ بقيادة الضابط العراقي محمد مهدي العاني حتى         

 .تكبد الصهاينة خسائر كبيرة لكن الجهاد المقدس لم يستطع أن يحسم المعركة. المعركة

 

أثر غياب القدرة العسكرية كثيرا على معنويات الناس وشعورهم باألمن واألمان وفتح المجال أمام اليهود لينكلـوا                 

كان الجو مالئما   .  ثمنه الشعب الفلسطيني غاليا    هذا ما خططت له بريطانيا وهذا ما حصل ودفع        . بهم كيفما شاءوا  

 من سكانها العزل، وهاجموا بيـت       250هاجموا دير ياسين وقتلوا حوالي      . بالنسبة لليهود فأعملوا السالح بالرقاب    

دراس في جنوب غرب فلسطين، ومذبحة بلد الشيخ بالقرب من حيفا، وناصر الدين بالقرب من طبريا، والطنطورة             

الدوايمة جنوب غرب الخليل، وأبو شوشة بالقرب من القدس، وبيت الخوري علـى نهـر األردن،                جنوب حيفا، و  

 .ومجزرة مسجد دهمش في اللد حيث قُتل الشباب داخل المسجد
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أراد الصـهاينة الـبالد     . قام اليهود بهذه المجازر وغيرها بهدف إرهاب الناس وإجبارهم على الفرار خارج البالد            

وقـد نجـح    . دف إسكان اليهود وتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود ال ينازعهم فيه أحـد             خالية من السكان به   

. اليهود إلى حد كبير في هذا حيث هرب العديد من الناس إلى المناطق المجاورة في شرقي األردن وسوريا ولبنان                  

مل أال يطول الغيـاب  غادر فلسطين العديد من الناس تحت ضغط الخوف على الحياة وعلى األعراض، إنما على أ         

حيث أن تفاؤال قد ساد نتيجة رفض العرب للتقسيم وتصميمهم على حشد الجيوش والدخول إلى فلسطين بعد إتمام                  

 والتي يستطيع القارئ أن يجد بعض تفاصيلها في         1948وهذا ما أذن بحرب عام      . البريطانيين انسحابهم من البالد   

 .الفصل الخاص بالحروب

  

 
 

 

 

 

  1948حرب عام 

 

 

بناء على ما تقدم من شرح حول تطور الهجرة الصهيونية إلى فلسطين وأداء القيادات الفلسطينية نحو السيطرة 

 بريطانيا بات واضحا منذ هاعلى األوضاع وتحقيق استقالل فلسطين، فإن تمكن الحركة الصهيونية بمساعدة حليفت

فقد الفلسطينيون السيطرة على األمور وأثبتت القيادة .  وأن اغتصابها للبالد لم يكن سوى مجرد وقت،1937عام 

رفض . 1937الفلسطينية عجزها عن األخذ بزمام المبادرة مما شجع بريطانيا على طرح مشروع التقسيم لعام 

 هصص، ورفضالمشروع من قبل الحركة الصهيونية ألنها أرادت دولة أكثر اتساعا من الناحية الجغرافية مما خُ

 .ن في ذلك تنازال عن األرض والوطنالفلسطينيون أل

  

، وكثف اليهود من جهودهم لترسيخ أقدامهم في        1939انشغلت بريطانيا في الحرب العالمية الثانية التي نشبت عام          

حتـى أنـه لـم تكـن     . البالد، أما الفلسطينيون فقد انشغلوا كثيرا في صراعاتهم الداخلية ولم يعدوا العدة للمستقبل          

 من حيث أن الحاج أمين الحسيني كان خارج البالد ولم يكن أحد مـن               ادة تجمعهم تحت مظلة واحدة    للفلسطينيين قي 

 . القيادات داخل البالد قادرا على جمع الناس

 

برزت قضية فلسطين على جدول أعمال الدول العربية خالل السنة األخيرة للحرب العالمية الثانية، وبالتحديد أثناء                

 1944فقد اتفق القادة العرب الذين اجتمعوا في اإلسكندرية أواخر عـام              . الدول العربية التحضير إلقامة جامعة    

 فـي ملحـق    كما أشرت سابقاعلى أن فلسطين ركن أساسي من أركان البالد العربية، وأكد ميثاق الجامعة العربية     
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وا في أنشاص بـالقرب      اتفق القادة العرب الذين اجتمع     1946وفي عام   . خاص على استقالل فلسطين كبلد عربي     

من القاهرة على أن قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم وإنما قضـية العـرب جميعـا، ومسـؤولية                   

وحتى يكون بمقدور القادة العرب التنسيق مع الفلسطينيين قـرروا          . المحافظة على عروبتها تقع على عاتق العرب      

خذ مجلس الجامعة العربية هذا القرار في جلسته المنعقدة في بلودان في         ات. إنشاء قيادة لهم باسم الهيئة العربية العليا      

 . 1946 / ، يونيوحزيران/12-8الفترة مابين 

 

حذر قادة العرب بمن فيهم الفلسطينيون من تقسيم فلسطين والتآمر على عروبتها، ودعوا إلى حشد الطاقات واتخاذ                 

ول الغربية وعلى رأسها بريطانيا لـم تأبـه بتحـذيرات العـرب             لكن الد . التدابير التي تضمن إبقاء البالد عربية     

أصبحت غيـر قـادرة     ) أي بريطانيا (تحمل مسئوليتها بحجة أنها     تتوجهت بريطانيا إلى األمم المتحدة ل     . وتهديداتهم

" ضدها بهـدف    " حرب التحرير الشعبية  " خاصة أن اليهود أعلنوا     بعلى االستمرار في القيام بدورها كدولة منتدبة        

 وذلك بـدعم وتأييـد   1947/تشرين ثاني /29اتخذت األمم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين في        " . تحقيق االستقالل 

 . كبير من الواليات المتحدة األمريكية

 

لم يتلكأ العرب في الرد على قرار التقسيم إذ اجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العربية في القاهرة في الفترة ما بين                    

 :  وأعلنت القرارات التالية1947 /، ديسمبرانون أولك/12-18

 ؛وقوف الحكومات العربية وشعوبها مع أهل فلسطين حتى تحقيق استقاللهم -1

  ؛رفض مشروع التقسيم -2

 ؛خوض المعركة وذلك من أجل منع التقسيم -3

ها العدالـة   التأكيد على مبادئ األمم المتحدة وانعكاساتها على األرض المقدسة التي من المفروض أن تسـود               -4

 . والمساواة بين جميع الناس بها
 

تمشيا مع هذه القرارات قررت الدول العربية حشد جيوشها من أجل دخـول فلسـطين وتحقيـق اسـتقاللها فـي         

بدأ جيش الجهـاد المقـدس      . ، ذات اليوم الذي يخرج فيه آخر جندي بريطاني من فلسطين          1948/، مايو أيار/15

. لعليا بمساعدة الدول العربية باالستعداد للحرب، وأخذت الدول العربية بحشد جيوشـها           الذي أنشأته الهيئة العربية ا    

حشدت األردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان والسعودية جيوشها باإلضافة إلى جيش اإلنقاذ الـذي تـألف مـن                 

بن الحسين ملـك  ووضعت هذه الجيوش جميعها تحت قيادة الملك عبد اهللا   . متطوعين عرب بقيادة فوزي القاوقجي    

 . األردن آنذاك

 

 الوضع العسكري قبيل الحرب
 

لم يكن الوضع العسكري قبل الحرب مطمئنا للعرب حيث أن استعدادهم للحرب كان ضـئيال بالنسـبة السـتعداد                   

بدأ الصهاينة استعدادهم العسكري لبناء دولة ودحر أي اعتداء عليهم منذ بـدءوا الهجـرة إلـى                 . اليهود الصهاينة 
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ن، وكثفوا هذا االستعداد مع بداية االنتداب البريطاني الذي قدم لهم الحماية والتسهيالت والدعم على مختلف                فلسطي

أما العرب فكانت همومهم بعيدة عن مسألة االستعداد لمواجهة الصهاينة ولم يكن قد تبلور لديهم في ذلـك                  . أشكاله

 .جيالوقت شعور باألمن القومي أو بالدفاع ضد العدوان الخار

   

فاليهود كانوا قد دخلوا عصر الثـورة       . هذا وقد اختلفت مالمح المرحلة التاريخية لدى الصهاينة عنها لدى العرب          

الصناعية وما تبعها من تطور تقني وعلمي واقتصادي، وعايشوا مرحلة االستعمار األوروبـي والبعـث القـومي            

ة بالنسبة لهم مرحلة البحث عن الذات وعن موقعهم فـي           أما العرب فكانت المرحل   . والتنافس بين الشعوب واألقوام   

فضال عن أنها كانت مرحلة تخّلف مقيت على مختلف الصـعد، وكانـت الفجـوة               . الصراع بين األقوام األخرى   

ففي الوقت الذي كان يعمل فيه الصهاينة على إنشاء المراكز العلميـة            . الحضارية بينهم وبين الصهاينة واسعة جدا     

 .الفلسطيني بالتحديد الوقت المناسب لحراثة األرضالعربي و فلسطين لم يكن يعرف والزراعية في

  

 فضال عن أن االستعمار الغربي قدم كل الدعم الممكن لليهود وحجبه عن العرب، بل عمل على تسـيير العـرب                    

قد عمل على خلـق     و. ويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي     حبالطريقة التي رآها متناسبة لتحقيق أهدافه بما فيها ت        

تركيبة سياسية في الدول العربية ال تقوى على األخذ بزمام المبادرة أو على اتخاذ القرار المستقل، وبقيـت هـذه                    

 .التركيبة عرضة للتأثر المباشر بما تريده الدول الغربية االستعمارية

 

لوقت الذي صدر فيه قرار التقسيم      في ا . ولهذا كان الميزات العسكري مختال بصورة كبيرة لصالح اليهود الصهاينة         

 مقاتل بينما توزعت القوات العربية التي شاركت في بداية حرب عام            60000ي  كان لدى اليهود في فلسطين حوال     

 :  كالتالي1948

  مقاتل8000 حوالي   قوات الجهاد المقدس الفلسطيني            -1

 مقاتل 5000ي حوال  القوات المصرية                            -2

  مقاتل4500حوالي     القوات األردنية                           -3

  مقاتل3000حوالي    القوات العراقية                            -4

  مقاتل2500 حوالي   القوات السورية                           -5

  مقاتل1000 يوالح    القوات اللبنانية                           -6

  مقاتل3000ي حوال   قوات جيش اإلنقاذ                         -7

  . القوات السعودية كانت هامشية-8

 

هذا باإلضافة إلـى قـوات      .  مقاتل 27,000أي بلغ مجموع القوات العربية بما فيها قوات الجهاد المقدس حوالي            

هـذا  .  اإلخوان المسلمين للقتال من أجل تحرير فلسـطين        صغيرة من المتطوعين المصريين الذين جندتهم حركة      

فضال عن أن مستوى تسليح الجيش اليهودي كان أفضل بكثير من مستوى التسليح العربي، كما أن الجيش اليهودي                  
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أما مستوى التنسيق بين القـوات  . كان مدربا ومنظما بينما كان التدريب العربي ضعيفا والتنظيم قريبا من الفوضى          

 .ية فكان بدائيا على الرغم من وجود قيادة واحدة لهاالعرب

 

للتمكن من سير األمور العسكرية عملت قيادة الجيش اليهودي على تخفيف الضغط البشري الفلسطيني عليها قبـل                 

الحرب وذلك من خالل عدد من المجازر واالنتهاكات الالإنسانية إلرغام الفلسطينيين على الخروج هربا من قراهم                

مما أحدث ذعـرا    واللد  ن وحيفا وقرى الجليل ويافا      سيأعمل اليهود القتل بالمدنيين الفلسطينيين في دير يا       . مومدنه

 .لدى الناس دعاهم للنجاة بأنفسهم في مناطق أكثر أمنا مما حسن من الوضع القتالي لليهود

 

 مجريات الحرب

 

دة نقاط وذلك بهـدف ضـرب القـوات          من ع  1948/أيار/15دخلت الجيوش العربية فلسطين في منتصف ليلة        

 : وكان هجومها مركزا على عدة محاور. الصهيونية والمحافظة على عروبة فلسطين وتحقيق استقاللها

تقدمت القوات اللبنانية نحو قريتي المالكية وقََدس وسيطرت عليهما فاتحة الطريق نحو وادي :  الجبهة الشمالية-أ

اعدتها في ذلك قوات جيش اإلنقاذ بقيادة القاوقجي التي توغلت في منطقة وقد س. األردن باتجاه بحيرة الحولة

 . الجليل ما بين صفد وعكا

شرق بحيرة طبريا وسيطرت عليها مما دعا       -في ذات الوقت تقدمت القوات السورية نحو بلدة سمخ الواقعة جنوب          

وم لها علـى بعـض المسـتوطنات        ُ صدت القوات في هج    .اليهود الصهاينة إلى إخالء بعض مستوطناتهم القريبة      

الصهيونية، لكنها استطاعت أن تحتل مستعمرة مشمار هياردن مما سهل من إمكانية االتصال بـالقوات اللبنانيـة                 

 . وجيش اإلنقاذ

 

تقدمت القوات العراقية أوال نحو جنوب طبرية واحتلت مستعمرة يهودية تدعى غيشر، لكنها             :  الجبهة الشرقية  -ب

تقدم الجيش نحو المناطق التي خصصها قـرار        .  فيها فانسحبت ودخلت فلسطين نحو مدينة نابلس       لم تستطع البقاء  

التقسيم للعرب حتى وصل إلى بعد عشرة كيلومترات من مستعمرة ناتانيا على شاطئ البحر األبيض المتوسط في                 

 . احتلوهاواستطاع الجيش طرد الصهاينة من مدينة جنين بعد أن كانوا قد. مقابل مدينة طولكرم

أمـا  . أما الجيش األردني فتقدم داخل المناطق المخصصة للعرب حسب قرار التقسيم وأقام في مدينتي اللد والرملة               

على صعيد القدس فقد احتل مستعمرة عطاروت الواقعة شمال المدينة، واحتل منطقة المصرارة وحاصـر الحـي                 

واالستيالء على مستوطنات   ) غربي القدس (قدس الجديدة   حاولت القوات األردنية محاصرة ال    . اليهودي حتى استسلم  

هذا وقد قامت القوات العراقية في المنطقة بالسيطرة على         . يهودية في منطقة جبل المشارف إال أنها فشلت في ذلك         

مستوطنة النبي يعقوب مما أتاح المجال أمام القوات األردنية بالتحرك نحو مدينة بيـت لحـم لاللتقـاء بـالقوات                    

 . ريةالمص
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دخات . تقدمت القوات المصرية عبر سيناء نحو النقب واحتلت مستعمرتي نيريم وكفار دروم           :  الجبهة الجنوبية  -ج

ثم توجه جزء مـن القـوات       . القوات غزة وتوجهت شماال نحو المجدل واحتلت في طريقها مستعمرة ياد مردخاي           

وبـذلك  . لتقي مع القوات األردنية في بيـت لحـم        نحو أسدود، وجزء آخر نحو بئر السبع فدخلها وتوجه شماال لي          

 . استطاع الجيش المصري أن يعزل المستوطنات اليهودية جنوبي فلسطين عن المناطق الشمالية

 

باختصار استطاعت الجيوش العربية على قلة عدد أفرادها وضعف عدتها وعتادها أن تسيطر على أغلب المساحة                

كـان الوضـع    . على أجزاء من تلك التي خصصت لليهود الصهاينة       التي خصصت للعرب حسب قرار التقسيم و      

العسكري العربي جيدا وأبدت الجيوس العربية تفوقا قتاليا على اليهود على الرغم من ميـل الميـزان العسـكري                   

 .لصالح اليهود

 

 الهدنة األولى
 

وجهت نحو مجلس األمن التابع     هبت الدول الغربية لدعم إسرائيل بعد ما رأته من تقهقر عسكري يلحق بقواتها، وت             

وفـي  . 1948/أيار/20عين المجلس وسيطا دوليا هو الكونت برنادوت للبحث عن حل لألزمة في . لألمم المتحدة 

رفض العرب القـرار    . والقاضي بوقف إطالق النار في فلسطين     ) 50( اتخذ المجلس قراره رقم      1948/أيار/22

 1948/أيـار /29قبلت الدول العربية القرار فـي       . الواليات المتحدة أوال ثم قبلوه بعد ضغوط من قبل بريطانيا و        

 . 1948/حزيران/11وأصبح نافذ المفعول في 

 

نص قرار مجلس األمن أيضا على ضرورة المحافظة على الوضع العسكري القائم سواء علـى األرض أو علـى           

من ناحية التقدم العسـكري علـى       أي أنه حرم على الطرفين تحسين وضعيهما العسكري سواء          . مستوى التسليح 

 . األرض أو تحسين مستوى التسليح أو تعزيز القوات المتواجدة في الميدان

 

أمـا  . التزم العرب بنصوص قرار مجلس األمن، علما أن سبلهم نحو التزود بالمزيد من األسلحة لم تكن مفتوحـة                 

ل أو طلبـت مـن دول أخـرى أن تـزود     الدول التي أصدرت قرار مجلس األمن فقد فتحت مخازنها أمام إسرائي      

أتى متطوعون إلى إسرائيل خاصة من الطيارين، وزودت إسرائيل بطـائرات مـن بريطانيـا               . إسرائيل بالسالح 

تأهلت إسرائيل لالنتقال إلى    . وتشيكوسلوفاكيا والواليات المتحدة، وحصلت على مدافع ودبابات من تشيكوسلوفاكيا        

، وسيطرت  1948/تموز/8احتلت بعض المواقع قبل موعد انتهاء الهدنة في         الهجوم وخرقت قرار مجلس األمن و     

 . على بعض القرى العربية وطردت سكانها

 

 مرحلة التراجع العربي
 

حاولت إسرائيل دحر القـوات     .  حيث أخذت تميل الكفة لصالح إسرائيل      1948/تموز/9بدأ القتال للمرة الثانية في      

فمثال فشلت في دحر القوات العراقيـة       . في بعض المواقع وفشلت في أخرى     العربية على مختلف الجبهات فنجحت      
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كذلك نجحت القوات اإلسرائيلية في احتالل مدينة       . في منطقة جنين، لكنها حققت إنجازا بسيطا في منطقة طولكرم         

لقـدس داخـل    اللد ومطارها ومدينة الرملة وتقهقر الجيش األردني أمامها، لكنها فشلت في االستيالء على مدينة ا              

وعلى الجبهة الجنوبية، تم صد العديد من الهجمات اإلسرائيلية، لكن القوات اإلسرائيلية استطاعت احتالل              . األسوار

 . بعض القرى العربية

 

 الهدنتان الثانية والنهائية
 

حترم لكن إسرائيل لم ت   . 1948/تموز/18أصدر مجلس األمن قرارا بوقف إطالق النار وأصبح نافذ المفعول في            

حتى أن إسرائيل أقدمت على قتل المبعوث الـدولي برنـادوت فـي             . القرار ولم تضغط عليها دول مجلس األمن      

واستمرت إسـرائيل بهجومهـا علـى       .  ألنه كان يفكر بتقديم مشروع تقسيم جديد لألمم المتحدة         1948/أيلول/17

وجة، وسيطرت على منطقة الجليـل       من قواته في الفال    االقوات العربية فدحرت الجيش المصري وحاصرت جزء      

 . بعد دحر القوات اللبنانية والسورية، وسيطرت على منطقة النقب بما فيها ميناء أم الرشراش على خليج العقبة

 

من المهم اإلشارة هنا أن الدول العربية المشاركة في الحرب قامت ببعض اإلجراءات التي أشارت بوضوح إلـى                  

فمثال قامت الحكومة العراقية بتغيير القيادات العسكرية الميدانية وزودتها بخرائط          . سوء نوايا تجاه مجريات الحرب    

أمـا الجـيش    . جديدة حول الحرية في العمل العسكري، وحرمت قواتها من اجتياز الخطوط الجديدة المشار إليها             

مصري فقد تم تزويـده     أما الجيش ال  . األردني فانسحب فجأة من اللد والرملة وتمركز في شرقي القدس وبيت لحم           

بمعنى أن الدول الغربية المهيمنة على الحكومات العربيـة         . بأسلحة جديدة فاسدة تقتل حاملها وليس الطرف المقابل       

وكانت النتيجة أن تـم سـلب المزيـد مـن           . تعاونت مع هذه الحكومات لتمكين إسرائيل من دحر القوات العربية         

للمزيـد  . نود العرب في ساحة المعركة وهم يظنون أن قياداتهم جـادة          األراضي الفلسطينية وسقوط العديد من الج     

كان التل ضابطا في الجيش األردني . كارثة فلسطينحول هذا الموضوع يمكن للقارئ أن يقرأ كتاب عبد اهللا التل،      

 .ووقف على حقيقة بعض األنظمة العربية وتحالفها مع إسرائيل

 

طق وبقيت في منطقة ساحل غزة، وصـمتت المـدافع علـى مختلـف         انسحبت القوات المصرية من مختلف المنا     

أصبحت مساحة إسرائيل   . من مساحة فلسطين  %  76الجبهات، وأصبحت القوات اإلسرائيلية تسيطر على حوالي        

 كيلومتر مربع حسب قرار التقسيم، بينما تقلصـت         14,500 كيلومتر مربع بعد أن كانت حوالي        21,000حوالي  

تشـمل هـذه   .  كيلومتر مربـع 6000  كيلومتر مربع  إلى حوالي12000ي لعرب من حوالالمساحة في إيدي ا

من مدينة جنين حتى الظاهرية، ومن منطقة ساحل مدينـة عـزة ومنطقـة    الممتدة المساحة منطقة الوسط الشرقي  

لتها إسـرائيل   األراضي التي احت  ) 11(رقم  طة  يهذا وتبين الخر  . الفلسطينية-األردنية-الحمة على الحدود السورية   

  .عالوة على ما خصص لها في قرار التقسيم
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على إثر الهزيمة التي منيت بها الدول العربية عقدت محادثات بين هذه الدول وإسرائيل من أجل عقد هدنة دائمـة                    

وقعت مصر أول اتفاقية مع إسرائيل فـي        . 1948/كانون أول /13بدأت المحادثات في    . وذلك في جزيرة رودس   

 كان هدف هذه المحادثات فصل القوات المتحاربة عن بعضـها           . ثم تلتها لبنان فاألردن فسوريا     1949/شباط/24

وقد أرسيت بذلك خطوط تفصـل بـين         .بين األطراف ) وليس الحدود (البعض وتثبيت خطوط وقف إطالق النار       

كل اعترافا عربيا بها ولـم      أي أن الخطوط لم تش    . القوات العربية واليهودية لكن دون أن يكون لها مرجعية قانونية         

 .يصدر عن األمم المتحدة قرار يعتبرها حدودا إلسرائيل

 

جادلت إسرائيل بأن خصرها أو وسطها      . سارت محادثات الهدنة بدون تفاعالت تُذكر إال تلك مع الجانب األردني          

ردني أن يعطيها   عند منطقة طولكرم ضيق جدا وأنها بحاجة إلى توسيعه بعض الشيء، واقترحت على الجانب األ              

وقد وافق الملك عبداهللا علـى تسـليم المنطقـة          . طولكرم-نابلس-بعض المساحة من منطقة المثلث التي هي جنين       

لكن الملك اشترط عدم طرد سكان القرى       . المعروفة اآلن بالمثلث والممتدة من أم الفحم شماال إلى كفر قاسم جنوبا           

وبذلك أصـبحت   . هذه المنطقة ) 12(وتبين الخريطة رقم    . فقت إسرائيل العربية وإبفائهم في منازلهم، وعلى هذا وا      

وبالرغم من ذلك ما زالت إسرائيل ترى أن المساحة لم تكـن            . من مساحة فلسطين  % 77مساحة إسرائيل حوالي    

 .كافية وأن خصر إسرائيل لم يتضخم بما فيه الكفاية

 

 إعالن االستقالل

 

لى غزة من أجل ترتيب األوضاع في فلسطين، إال أن الهزيمة كانت سريعة             قدم الحاج أمين الحسيني إبان الحرب إ      

على إثر محادثات الهدنة العربية مع إسرائيل رأى الحاج أن يسلك طريقا مستقال ودعا إلى تشـكيل                 . وغير متوقعة 

 اجتمع المجلس وأعلن استقالل فلسطين وتشكيل حكومة عمـوم        . مجلس وطني فلسطيني من شخصيات من القطاع      

تم اإلعالن عن فلسطين دولة مستقلة ذات حكم برلماني، ويجد القارئ ضمن الوثـائق الـنص الكامـل                  . فلسطين

أرسلت القاهرة للحـاج    . لكن عمر الحكومة لم يطل    . 1948/تشرين أول /1إلعالن االستقالل الذي صدر بتاريخ      

وبهذا تكون األنظمة   . وأعضاء الوزارة أمين الحسيني واحتجزنه، وبعثت بقواتها إلى غزة واعتقلت رئيس الوزراء           

 .العربية أول من قضى على المحاولة الفلسطينية إلقامة دولة مستقلة

 

 

 

 

 

 
 


