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   ١٩٤٨وثائق خمتارة عن حرب 
  مايو/أيار ـمارس /آذار

  
  وليد اخلالدي: اختيار وشرح

  
  مقدمة عامة

يف فلسطين، التي حتل ذكراها السنوية اخلمسون يف هذه  ١٩٤٨مرت حرب 
األوىل، مرحلة احلرب األهلية، التي بدأت بعد فترة وجيزة : السنة، بمرحلتين رئيسيتين

تشرين  ٢٩اجلمعية العامة لألمم املتحدة القاضي بتقسيم فلسطين يف من صدور قرار 
، املوعد الرسمي النتهاء ١٩٤٨مايو /أيار ١٥واستمرت حتى  ١٩٤٧نوفمبر /الثاين

مايو /أيار ١٥والثانية، مرحلة احلرب النظامية، التي استمرت من . االنتداب البريطاين
توقيع اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل حتى ) أيضاً تاريخ إعالن قيام دولة إسرائيل(

ويتعامل معظم الكتابات يف الغرب، عن . ١٩٤٩ ـ ١٩٤٨والدول العربية خالل الفترة 
حرب فلسطين، مع املرحلة الثانية، ومن خالل تصور سائد ومتجذر يف العقل الغربي 
خالصته أن إسرائيل صغيرة ومفتقرة إىل األسلحة ومساملة، تعرضت يف املهد، ومن 
دون استفزاز من ناحيتها، لهجوم شنته جيوش الدول العربية اجملاورة النظامية 

  .واملتفوقة كثيراً يف قوتها
ففي أثنائها . ويف الواقع، كانت أوىل املرحلتين هي املرحلة احلرجة واحلاسمة

شنّت القوات املوجودة يف تصرف الوكالة اليهودية، والتي كانت أوفر عدداً وأفضل 
نظيماً وقيادة، قياسًا بأي شيء متوفر للفلسطينيين، هجومها الرئيسي الذي تسليحاً وت

وقد أتاح توقيت الهجوم . جرى اإلعداد له والتفكير فيه طويالً يف إطار اخلطة دالِتْ
للقوات اليهودية االستفادة من املرحلة ) ١٩٤٨أبريل /األسبوع األول من نيسان(

البريطاين، مع أن بريطانيا كانت ال تزال هي املتقدمة التي كان بلغها تفسخ احلكم 
وكان هدف اخلطة دالِتْ أن تقيم . مايو/أيار ١٥القوة صاحبة السيادة يف البلد حتى 

بقوة السالح الدولة اليهودية يف األراضي اليهودية والفلسطينية التي خصصها لها 
وخصوصًا (ية قرار التقسيم، وأيضاً احتالل أقصى ما يمكن احتالله من أراضٍ إضاف

  ).القدس
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إن الالفت للنظر يف املادة املتاحة للقارئ الغربي عدم توفر مادة تعكس 
أوضاع الفلسطينيين أو العرب، أو نظرتهم إىل األمور خالل املرحلة األوىل من حرب 

وتتعلق الوثائق التسع املنشورة أدناه باأليام األخيرة لالنتداب، . يف فلسطين ١٩٤٨
وقد تم اختيارها ألهميتها يف حد ذاتها، وألنها . ارس فصاعداًم/من نهاية آذار

وباستثناء الوثيقة . تعكس نظرات خمتلفة اختالفاً كبيراً عن النظرة السائدة يف الغرب
الثانية، املنشورة سابقًا باللغة العربية، فإن بقية الوثائق، على حد علمي، مل تنشر 

  .اللغة اإلنكليزيةكاملة من قبل، سواء باللغة العربية أو ب
وإذا ما قرئت هذه الوثائق تباعاً، مع املالحظات التقديمية والشروحات 
املوردة يف احلواشي، فإن من شأنها أن تضيء جوانب متعددة رئيسية من املرحلة 

االختالل الكبير يف ميزان القوى بين الطرفين؛ السلوك اخملجل : ١٩٤٨األوىل يف حرب 
لكن أيضاً (فوضى يف التنظيم العسكري الفلسطيني والعربي للسلطات البريطانية؛ ال

؛ استراتيجيا الهاغاناه )إخالص املقاتلين الفلسطينيين غير النظاميين وشجاعتهم
املنشقة وتكتيكاتهما؛ أسباب اخلروج الفلسطيني اجلماعي؛ آالم " اإلرغون"ومنظمة 

قيقي للسلطات اليهودية احتضار اجلماعتين الفلسطينيتين يف يافا وحيفا؛ املوقف احل
من اخلروج اجلماعي لسكان حيفا؛ الوسائل التي استخدمتها السلطات اليهودية يف 

 ١٥تطبيق قرار التقسيم؛ األوضاع التي جعلت تدخل اجليوش النظامية العربية بعد 
  .مايو أمراً حتمياً/أيار

  :والوثائق اخملتارة هي التالية
  

  ة خطة دالِتْالوضع العسكري يف فلسطين عشي ـ ١
" تقرير موجز عن احلالة يف فلسطين ومقارنة بين قوات وإمكانيات الطرفين"

رفعه أمير اللواء الركن إسماعيل صفوت، القائد العام لقوات فلسطين التابعة جلامعة 
الدول العربية، دمشق، إىل جميل مردم بك، رئيس احلكومة السورية ورئيس جلنة 

  .١٩٤٨مارس /آذار ٢٣ل العربية، فلسطين التابعة جلامعة الدو
  

  
  سقوط القسطل واستشهاد عبد القادر احلسيني ـ ٢
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رواية بهجت أبو غربية، الذي كان شاهد عيان ومشاركاً يف معركة القسطل، 
مذكرات املناضل : يف خضم النضال العربي الفلسطيني: "للمعركة؛ مأخوذة من كتاب

  ).١٩٩٣الدراسات الفلسطينية،  مؤسسة: بيروت" (١٩٤٩ ـ ١٩١٦بهجت أبو غربية 
  

  سقوط حيفا ـ ٣
رسالة اللجنة القومية العربية يف حيفا إىل اجلنرال ستوكويل، القائد   ) أ(

 ٢٢العسكري، القطاع الشمايل، حيفا، بشأن تصريحه املتعلق بإعادة االنتشار، 
  .١٩٤٨أبريل /نيسان

مذكرة اللجنة القومية العربية يف حيفا عن االجتماع بين اجلنرال   ) ب(
 .١٩٤٨أبريل /نيسان ٢٢ستوكويل واملمثلين العرب، 

 ٢٢قيادة الهاغاناه، شروط لهدنة بين اليهود والعرب يف حيفا، ) ج(
 .١٩٤٨أبريل /نيسان

رسالة اللجنة القومية العربية يف حيفا إىل اجلنرال ستوكويل تلخص ) د(
 ٢٣يف االجتماعات التي جرت يف قاعة بلدية حيفا،  ٢٢/٤/١٩٤٨فه يف موق

  .١٩٤٨أبريل /نيسان
رسالة اللجنة القومية العربية يف حيفا إىل رئيس بلدية حيفا، شبتاي ) هـ(

  .١٩٤٨أبريل /نيسان ٢٣ليفي، 
رسالة اللجنة القومية العربية يف حيفا إىل اجلنرال ستوكويل، ) و(

  .١٩٤٨أبريل /نيسان٢٥
  

  سقوط يافا ـ ٤
تقرير إىل فوزي القاوقجي، قائد جيش اإلنقاذ العربي، اجلبهة الوسطى، من 

 .١٩٤٨مايو /أيار ٦النقيب ميشيل العيسى، قائد فوج أجنادين، 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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