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  م1948الدور المصري في حرب فلسطين 
                              **   أحمد عوض حمدان .أ

 الملخص
خاتمة للمؤامرات الصهيونية التي سعت منذ  1948تعتبر الحرب العربية اإلسرائيلية عام 

لمحلية في البداية إلي إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ولم تلبث القوى الخارجية واألوضاع ا

المنطقة العربية وفلسطين أن ساهمت في خلق المناخ المناسب إلعالن إسـرائيل علـى حسـاب    

م قامـت  5/1948/ 15فبعد انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين في ليلـة  الشعب الفلسطيني، 

ب القوات اإلسرائيلية بقتل الفلسطينيين وتشريد أهلها وارتكاب الكثير من المـذابح بحـق الشـع   

الفلسطيني، فكان ال بد من أن يكون لمصر موقف إزاء ما يجري علـى أرض فلسـطين بحـق    

ضد القوات اإلسرائيلية لنصـرة   15/5/1948شعبها، فقررت القيادة المصرية دخول الحرب في 

الشعب الفلسطيني، وبهذا بدأت الحرب العربية اإلسرائيلية األولي وفي بداية المعارك حقق الجيش 

تـصارات كثـيـرة، واسترد بعض المناطق التي كانت تحتلها القوات اإلسـرائيلية،  المصري ان

ولكن مع استمرار القتال على أرض فلسطين، تدخل مجلس األمن ودعا لهدنـة بـين األطـراف    

المتحاربة في فلسطين ولم تلتزم إسرائيل بقرارات مجلس األمن ألن إسـرائيل تريـد االحتفـاظ    

استرجاعها دون أن تضطر إلي مفاوضات تنطوي علـى االعتـراف   باألرض، أما مصر فتريد 

الضمني بإسرائيل و ربما تؤدي إلي صـلح رسـمـي، ومن ثم يفرض على باقي الدول العربية 

  األخـرى.
 ABSTRACT 

The Arab Israeli War in 1948 is considered as the end of the Zionist 
plot, which sought since the beginning, to establish a national home for 
Jews in Palestine. The local situations and external forces in the Arab region 
and Palestine largely contributed in creating an appropriate climate for 
declaring Israel on the expense of the Palestinian People. 
After the end of Mandate on Palestine on the night of 15th May 1948, The 
Zionist forces killed the Palestinians and made them homeless and they 
committed many massacres so it was a must for Egypt to have a situation 
for what is happening on the Palestinian territories and on its people. So the 

                                                           
  فلسطين. – غزة-وزارة التربية والتعليم *
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Egyptian leadership decided to enter this war in 15th. May 1948 against the 
Israeli forces to help the Palestinian people and so the First Arab Israeli war 
began and at the beginning of the battles, the Egyptian Army achieves great 
victories and restores some territories occupied by the Israeli forces, but the 
continuity of the fight on the Palestinian Land; the security council 
intervened and called for a truce between the belligerent sides, but Israel 
didn't abide by the security council resolutions because Israel wanted to 
retain the land.   On the other hand, Egypt wanted to restore its lands 
without being obliged for the negotiations which implies the implicit 
recognition of. 

  :المقدمة
ا الحية، وبقدر ما كانت ذاكرة األمة نشيطة وحيوية بقدر إن التاريخ بالنسبة ألي أمة هو ذاكرته  

ما تستفيد هذه األمة من أحداث ماضيها وتتخذه قوة دافعة في بناء مستقبل أفضل، فاألمم تتعلم من 

  تاريخها ومن أخطائها بقدر ما تفتخر بانتصاراتها ومنجزاتها الحضارية.  

رن التاسع عشر، ولم تنته فصـوله بعـد،   العربي اإلسرائيلي مع نهاية الق علقد بدأ الصرا

وهو في جوهره صراع على العقيدة واألرض، وهى أرض فلسطين التـي هـي قلـب الـوطن     

ـ  وأقـوى غـزو    ىالعربي، وأنه صراع شعب يدافع عن أرضه وتاريخه ووطنه في مواجهة أعت

  واحتالل صهيوني استعماري في العالم كله.

القضية الفلسطينية حقيقـة الضـعف والتخلـف    ويتَضح من متابعة الصراع الذي تمر به 

العربي معاً، وهذا أدى إلى تسهيل مهمة الصهيونية العالمية والدول االستعمارية لتحقيق أهـدافها  

في هذه المنطقة، وتتضح أيضاً الفجوة الواسعة بين العرب، وإسرائيل ثقافياً وعسـكرياً واجتماعياً 

  لم الصهيوني حتى اآلن.واقتصادياً  والتي ساعدت في تحقيق الح

ومن هنا ركزت الدعاية الصهيونية بقوتها وسطوتها على فلسطين باعتبارها المكان الوحيد 

إلنشاء الدولة الصهيونية، حيث أخذت الدعاية الصهيونية  تربط تاريخيـاً بـين اليهـود وأرض    

اية إلى نسـيج من فلسطين وبزعم أن لهم الحق في العودة إلى وطنهم القديم، واستنـدت تلك الدع

األسـاطيـر يقوم على اسـتغالل العاطفة الدينـية فـي الدول الغربية المسيحية، وتعمل دائمـاً  

على طمس الهوية العربية الفلسطينية، والترويج لمقولة: "شعب بال أرض يحتل أرضاً بال شعب" 

ذا االسـم" وسـعت   شعب يحمل ه دوكما ادعت جولدا مائير سائلة: "أين هم الفلسطينيون ال يوج
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الصهيونية جاهدة  بكل الوسائل المتاحة أمامها إلثبات ما تروجه مـن ادعـاءات باطلـه بـأنهم     

أصحاب الحق في األرض وإن األرض هي أرض أجدادهم و آبائهم وبأنهم هم (شعب اهللا المختار 

  )9: 1999وأن هذه األرض هي أرض الميعاد).(اللدجاني،

  أهمية الدراسة:
لدراسة موضوعاً مهماً جداً في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر بل هـي  تتناول هذه ا

قبل حرب فلسطين بستة أشهر ف م1948ي في حرب فلسطينمصرقضية العصر أال وهو الدور ال

لم تكن القيادة السياسية في مصر قد خططت لما ستفعله عند إعالن نهاية االنتداب البريطاني فـي  

قام به رئيس الوزراء النقراشي هو إقامة مركز قيادة عسـكري  ، وكان أقصي ما 1948مايو  14

قد تحدث في فلسطين أن  في العريش فيه كتيبة مشاة معززة بمدافع هاون لمنع االضطرابات التي

كان إسماعيل صدقي و النقراشي يعارضان تدخل عسكري مصري في فلسطين وتعبر إلي مصر.

كان رأي إسماعيل صدقي أن مصر ممكـن أن   علي اعتبار أن مصر عسكرياً ليست مستعدة. و

تتعايش مع دولة يهودية علي حدودها الشرقية وفقاً لقرار التقسيم. أما الملك فاروق فكان يتنازعه 

والعراقيين له لدخول الحرب من ناحية أخري، وكذلك  السعوديينآراء ساسته من ناحية و تشجيع 

ادته هو شخصياً لألمة العربية و ما يترتب علـي  رغبته في إثبات قيادة مصر للعالم العربي و قي

  ذلك من مسئوليات.

، حدث تغير كبير في الموقـف  بأسبوعينولكن قبل انتهاء االنتداب البريطاني لفلسطين 

المصري، وأصبح الملك فاروق ورئيس وزرائه النقراشي من المؤيدين لـدخول جـيش مصـر    

شي من رضا اإلنجليز وموافقتهم علـي دخـول   الحرب. حدث هذا التغير كنتيجة لما لمسه النقرا

جيش مصر الحرب. و بالفعل عرض النقراشي المسألة علي مجلس النواب في جلسة سرية مساء 

م أي قبل إعالن انتهاء االنتداب بيومين، ووافق المجلس علي دخول الحرب. 1948مايو  12يوم 

يسـية : محـور الطريـق    ولقد كان دخول الجيش المصري إلي فلسطين علي ثالث محـاور رئ 

الساحلي من خان يونس إلي مستعمرة نتسانيم شمال غزة، ومحور العوجة إلي بيت لحم ثم الخليل 

النقب الممتد عرضـاً مـن   وتعمل عليه قوات المتطوعين بقيادة أحمد عبد العزيز، ومحور شمال 

م تكن هذه المحـاور  ول وعراق المنشية و المجدل علي ساحل البحر المتوسط. االفالوج ىالخليل إل

 القوات اإلسـرائيلية  متصلة ببعضها، لذلك كانت الطرق الفاصلة بينها األكثر خطراً، ألن استيالء
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علي هذه الفواصل يعني فصل محاور الجيش المصري عن بعضه ، وتحويل كل محور إلي جيب 

متحدة وأخيراً وتوالت أحداث الحرب وما تخللها من وقف للقتال بتدخل من األمم الشبه محاصر. 

  م.1949بإنهاء الحرب ووصول الجانبيين إلي مفاوضات رودس 

وبذلك استطاعت الجهود الصهيونية واإلمبريالية أن تكاتفت معاً إلقامة دولة صـهيونية،  

في قلب الوطن العربي اإلسالمي، ولتكون شـوكه في حلـق العـرب، واعتماد مبادئهـا علـى   

ة.وبهذا أصبح لليهود كيان دولي مفروض اغتصـبوا مـن أجلـه    إنكار الحقوق الفلسطينية العربي

األرض وحاربوا في سبيله شعباً عريقاً في عقر داره وبدأت إخطارهم تقترب من جميع البلـدان  

  العربية المجاورة".

  أهداف الدراسة:
م هي التي 1948تهدف هذه الدراسة إلي أهمية القضية الفلسطينية الن هذه المرحلة عام 

  ر األساس إلسرائيل على أرض فلسطين.وضعت حج

كما تهدف الدراسة الموقف الرسمي لمصر ودورها تجاه الشعب الفلسطيني في الـدفاع  

عن أرضه والمقدسات اإلسالمية. وكيف استطاعت القـوات اإلسـرائيلية بـاحتالل األراضـي     

  الفلسطينية بارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

  منهجية الدراسة :
دم الباحث في دراسته المنهج التاريخي الوصفي، معتمـداً علـى أهـم المراجـع     استخ

  والوثائق التي تناولت هذا الموضوع، مع تحليل بعض المعلومات قدر المستطاع.

  حدود الدراسة :
م ففي هذا العام احتلت فيه القوات اإلسرائيلية أجـزاء  1948تقع حدود الدراسة في عام 

  ن.كبيرة جداً من أرض فلسطي

  م بتوقف الحرب وما تمخضت عنه من نتائج.1948وتنتهي الدراسة في نهاية العام 

  انتهى الباحث بوضع خاتمة استعرض فيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.

  م:9/7/1948 -15/5/1948المرحلة األولي للحرب:  -أ 

ية ومن بينهـا  واتفقت الدول العرب 29/4/1948اجتمع ملوك ورؤساء العرب بعمان في 

). ثم دار الجدل حول شخصية القائد 271: 1989مصر علي إقامة قيادة موحدة مبدئياً،(عواطف،
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وكانت مصر تعارض بشدة تولي عبد اهللا بن الحسين القيادة العليا ثم رضخت نزوالً علـي رأي  

ش عقد اجتماع في دمشق لوضع خطة تحرك الجيو 10/5/1948)وفي 62:1968األغلبية.(العقاد،

العربية بناء على قرار الجامعة العربية، ومثَل مصر في هذا االجتماع عبد الحميد غالب، وبعـد  

) اقتضي بموجبها بأن تتجه 195: 1982مداوالت اتفق الحضور على وضع خطة للتحرك.(علي،

) نحو الوسط في اتجاه العفولة لفصل الشمال عن الجنـوب  1959الكتائب العراقية واألردنية(التل:

ن حيفا ويافا، وتصفى الشمال بالـتعاون مع الكـتائب السـورية واللبنــانية القادمــة مـن     بي

الشـمال ثم تتجه الكتائب المصرية نحو غزة ويافا من جهة بئر السبع والخليل لتعزل مستعمرات 

اليهود من الجنـوب، على أن ينـاط بالبحرية المصرية واجب مراقبـة السـواحل الفلسـطينية    

ر عليها مع القوة الجوية وإسداء المساعدة للجيش المصري عنـد تقدمــه، وأن   وفرض حـصا

تتجه بعض الكتائب األردنية من أريحا والقدس ثم يافا وتتضامن مع الكتائب المصرية في تصفية 

الجنوب، على أن يساعد مجاهدو فلسطين الكتائب العربية كل من مناطقه بإشـراف قيـادة هـذه    

لم  1948مايو  15). وكانت قوات الجيش المصري التي دخلت يوم 437: 1970الكتائب.(العقاد،

ووحـدة   لواءات مشاه، ولواء مدفعية، ولواء مدرع، 5تزيد على عشرة آالف جندي موزعة علي 

 )145: 1989مدافع مضادة للطائرات. (أحمد،

ألفي  أما القوات اإلسرائيلية فكانت تتكون من تشكيالت مختلفة، هناك تشكيل يضم حوالي

جندي من الطيارين والبحارة والفدائيين، والتشكيل ثاني يتكون من الجيش الثابت من الشبان الذين 

يؤدون الخدمة العسكرية، وتشكيل ثالث وهو األساس يدعى بالحرس الوطني ويتكون من جميـع  

المصـفحة،  القادرين على حمل السالح الذين تلقوا تدريباً خاصاً على استخدام المدافع والسيارات 

، وكـان عـدد القـوات    17وهناك تشكيل رابع لألعمال الوقائية ويتكون من الشبيبة تحت سـن  

مجند موزعين على ألوية قد حددت لها معالم العمـل،   6000اإلسرائيلية الكاملة االستعداد قوامها 

مقاتـل وقـوى بـوليس     40.000إلى جانب احتياطي من سكان المدن والمسـتعمرات يقـارب   

، يضاف إلى هذا كلـه الحـرس المحلـي وعصـابتا     16.000مرات اليهودية تقدر بنحو المستع

األرغون وشتيرن اللتان أصبحتا بعد قيام دولة إسرائيل من أذرعه القوات اإلسرائيلية وهذه القوى 

)وشارك في صـفوف  120-118: 2003ألف مقاتل).( فلسطين تاريخها وقضيتها، 70كلها (نحو 
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جنود وضباط أمريكيون التحقوا سراً بالجيش أثناء الحرب، وبلغ عددهم أكثـر  القوات اإلسرائيلية 

  )441: 1970أمريكي.(العقاد، 2000من 

وقد أعطى أنيس صايغ األرقام التالية بخصوص أنواع األسلحة اإلسـرائيلية وكمياتهـا:    

 بنـادق حديثـة،   22.000مدفع مضاد للـدبابات،   800مدفع هاون،  12.500رشاش،  22.000

   )250: 1957(صايغ،

م 1948كان الطابع الذي اتسمت به القوات المصرية قبل دخول الحرب في فلسطين عـام  

طابع السلم واالكتفاء بالمحافظة علي األمن الداخلي، دون أن يكون مدرباً تدريباً كافياً للدخول في 

فلسـطين  ) وهكذا دخلت القوات المصرية حـدود  121: 1989غمار الحرب في فلسطين.(أحمد،

م بقيادة اللواء "أحمد الموواي"، وقامت بأول عمـل لهـا هـو حصـار مسـتعمرة      15/5/1948

قام "جاد سالم"، واتجهت باقي القوات المصرية إلي  (الدنجور) من قبل الكتيبة السادسة بقيادة القائم

 م وقصفت القوات الجوية مطار (بتاح تكفا) وميناء (تـل أبيـب)  16/5/1948غزة ودخلتها في 

(بـن   م، وتم التركيز على قصف "تل أبيب" قصفاً شديـداً ومتواصـالً. 18/5/1948طوال يوم 

) وكان قصف تل أبيب بالذات شديداً، لدرجة أن وزارة الخارجية البريطانيـة  87: 168جوريون،

أرسلت سفيرها بالقاهرة لممارسة الضغط على الحكومة المصرية وتبيان مدى الضرر الذي قـد  

)ومع هـذا واصـلت   138: 1977ار هذه الغارات على القضية المصرية.(البغدادي،يسببه استمر

القوات البرية المصرية زحفها إلي شرق (بلدة رفح) واحتلت (العوجة، ومنطقة العسلوج، وبئـر  

  )122: 1989م.(أحمد،19/5/1948السبع) في ظهر 

مذكرة للعـالم  وعلى أثر دخول القوات المصرية أرض فلسطين أذاعت الحكومة المصرية 

تضمنت أسباب دخولها الحرب أعلنت فيها: "أن قواتها العسكرية وقد انتهى االنتداب البريطـاني  

في فلسطين بدأت تدخل األراضي الفلسطينية لتعيد األمن والسالم إلي ربوعها وبعـد أن سـادت   

تئت تفتك الفوضى وعمت االضطرابات وأصبحت البالد تحت رحمة القوات اإلسرائيلية التي ما ف

بالسكان العرب األمنيين بما جمعته لهذا الغرض من مختلف األسلحة ومعـدات التـدمير، ولقـد    

  )Mayer. 1982: 88 ارتكبت الكثير من الجرائم ما يشمئز منه ضمير اإلنسانية".(

وجاء في المذكرة: "لم تستطع الحكومة المصرية إزاء هذه الجرائم الوحشـية أن تقـف مكتوفـة    

لك رأت أنه من الواجب عليها كحكومة لدولة عربية أن تدخل فلسطين لوقف المـذابح  األيدي ولذ
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الدائرة هنالك، وتؤكد الحكومة المصرية أن تدخلها العسكري في فلسطين ليس موجهاً ضد يهـود  

فلسطين بل ضد العصابات اإلرهابية اإلسرائيلية وأنه ليس لها من غرض إال إعادة السالم واألمن 

) وتقدمت القوات المصرية بقيـادة "أحمـد المـوواي"    184: 1986لسطين".(سليمة، إلي ربوع ف

يافا) بعد معركة عنيفة  –واحتلت مستعمرة (دير سنيد) شماال وهي منطقة تتحكم في طريق (غزة 

مع القوات اإلسرائيلية استولت على (المجدل وعراق سويدان) وسيطرت على الطرق المؤدية إلي 

ية الجنوبية، وقطعت الطريقين الرئيسـين مـن الشـمال إلـي النقب.(عبـد      المستعمرات اليهود

) وتقدمت القوات البرية المصرية (اللواء الثاني المصـري) حتـى دخلـت    344: 1948المنعم،

) وكان هذا 160: 1989سيرها شماالً حتى احتلت (أسدود) دون مقاومة.(أحمد، ت(المجدل) وتابع

وباب الواد) وباحتالل أسدود كانـت   –في منطقة (اللطرون  لتخفيف الضغط عن القوات األردنية

هذه مفاجأة كبيرة للقوات اإلسرائيلية التي كانت تدرك مدى أهميتها اإلستراتيجية وهي كانت تهدد 

)وباحتالل القـوات  226: 1986جميع المستعمرات الشمالية والشرقية حتى منطقة (يبنا).(شكيب،

م تم فصل المسـتعمرات  2/6/1948الخليل) في  –بيت حبرينالفالوجا،  –المصرية (خط المجدل

) وبمجرد االستيالء علـي أسـدود بـرز    198: 1982الجنوبية بالنقب عن شمال فلسطين.(علي،

احتمال التقدم من المجدل شرقاً في اتجاه بيت جبرين والقدس لالتصال بالجيش األردني، لذا كان 

 -بيت جبرين-نت بموقعها علي جانب طريق المجدلالبد من االستيالء علي (مستعمرة نجبا) فكا

القدس تهدد القوات المصرية في المجدل وأسدود، خاصة وقد كانت مسـتعمرة كبيـرة وكثيـرة    

المباني وخاضت الكتيبة األولى مشاة معركة ضارية القتحامها وتمكنت العناصر األماميـة مـن   

ات المصرية أن انسحبت إلي المجدل بعـد  االستيالء على إحدى الدشم األمامية، ولكن ما لبث القو

: 1959أن وصلتـها تعليمات أن القوات اإلسرائيلية تخطط للقيام بهجـوم مضـاد.(آخر سـاعة،   

) ولتأمين القوات المصرية في أسدود من العزل عن سائر القوات ثم وضع خطة الحـتالل  1063

قطاع الجنوبي، استولت القـوات  مستعمرة (نيتسانيم)، وكانت بمثابة قالع إسرائيلية محصنة في ال

م، بعد أن كبدوا القوات اإلسرائيلية خسائر فادحة وأسـروا  7/6/1948البرية المصرية عليها في 

إسرائيليا وألهمية هذه المستعمرة قامت القـوات اإلسـرائيلية بـثالث محـاوالت فاشـلة       120

تبة المغنـاطيس أخـر   ) وكانت معركة 231: 1986الستردادها باستثناء تبة المغناطيس(شكيب،

) 339: 1948المعارك في المرحلة األولي من الحرب التي استمرت أربعة أسابيع.(عبد المـنعم، 
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ألن الجيوش العربية كانت متفوقة في قوة النيران، وقامت بتنسيق خططها العسكرية ونفذتها بعزم 

  ) 453.وآخرون:199: 1982وتصميم.(علي، 

  صدى الحرب في األمم المتحدة: 
نت الواليات المتحدة هي التي بادرت بطرح القضية الفلسطينية على مجلـس األمـن   كا

على اعتبار أن تدخل الجيوش العربية يعد عمالً عدوانياً، وشاركتها بريطانيا تلبية لنداءات اليهود 

المحاصرين في القدس، أما إسرائيل فليست مسئولة عن الحرب في نظر الواليات المتحدة، وقـد  

التي تشير إلي أن على المجلس أن يقرر  29اليات المتحدة الموضوع بناء على المادة طرحت الو

ما إذ كان قد وقـع تهديد للسالم أو إخالل به أو كان ما وقع عمالً من أعمال العـدوان.(طنوس  

القرار رقـم   1948مايو عام  21) وكانت الجمعية العامة قد أصدرت في 465: 1982وآخرون،

86 )s-2 ورالـف  تينص تعيين وسيط لألمم المتحدة لفلسطين هو الكونت فولك "برنادو) الذي "

)وكان مركز رئاسـة الوسـيط الـدولي فـي جزيـرة      934: 1975بانش نائباً له (عبد الهادي،

)وتضمنت الفقرة الثانية من هذا القرار تعليمات إلي أن يقدم تقـارير 237: 1986رودس.(شكيب،

ذا قـدر ذلـك إلى مجـلـس األمــن والسـكرتـير العام شـهـرية أو في فتـرات أقرب إ

) وبعد أن اتضح للواليات المتحدة وبريطانيا 2لعرضها على أعضاء األمم المتحدة.(موقع انترنت،

أن سير المعارك في فلسطين في صالح العرب، دفعتا مجلس األمن إلي االجتماع لبحث الموقـف  

عمال الحربية في فلسطين لمدة أربعة أسـابيع.(احمد  في فلسطين، وأصدر قراره بإيقاف جميع األ

مايو مـن   28) وبوصول وسيط األمم المتحدة برنادوت إلي (القاهرة) في 169: 1989وآخرون،

يونيه، ودخل 15سعى جاهداً إلي تنفيذ وقف إطالق النار لمدة أربعة أسابيع ابتداء من  1948عام 

ين في القاهرة و تل أبيب حول مسـتقبل فلسـطين   الوسيط في محادثات تمهيدية مع ممثلي الطرف

بصفة عامة. وفي القاهرة ألفت اللجنة السياسية للجامعة العربية لجنة فرعية من وزراء مصـر،  

 147واألردن، ولبنان واألمين العام لجامعة الدول العربية، عهدت إليها مباشـرة المفاوضـات.(  

:1983( Rosentha.  

محادثات مع وزيـر خارجيـة حكومـة     تولي برنادووفي تل أبيب أجرى الوسيط الد

إسرائيل المؤقتة، ومن خالل هذه المحادثات تطرق الطرفان خالل المحادثات إلي نظـرة اليهـود   

وأهدافهم بالنسبة لتقسيم فلسطين والهجرة اليـهودية لها، وبالنسبة للقـدس، ولكـن كانـت هـذه     
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إلي وقف إطالق النار، انتقـل بعـدها إلـي    المحادثات سابقة ألوانها ولكن الهدف منها التوصل 

المحادثات في المسائل األساسيـة، ولم يكن الطرفان على استعداد أبداً للمصـالحة بـأي شـكل    

). وكان من رأي الوسيط الدولي برنـادوت أنـه ال   18: 1948كان.(وثائق جامعة الدول العربية،

ألحوال ويري يقيناً بأن ساعة التسوية يمكن الجزم بأن أحد الطرفين لن يستأنف القتال بحال من ا

حانت، وحيث أن الجمعية العامة لألمم المتحدة اتخذت قرارات جازمة ذات صفة سياسـية فـان   

األمل يحدوه أن يعلن الطرفان موافقتهما علي أية تسوية معقولة تنال موافقة األمم المتحدة، وذلك 

عسكري، وأنه ليس ضرورياً لتسوية بسـبب القرار الذي أصدره مجـلس األمن بوقف كل عمل 

سلمية في الوقت الراهن، وأن أي قرار تصدره الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغلبية المطلوبـة  

يجب أن يلزم الطرفين أدبياً، وأن الدول العربية حتى لو حرصت أثناء المناقشة والتصويت علـي  

صالح فلسطين، أما اليهود وهم المـدينون  إعالن معارضتهما لمثل هذا القرار فمن واجبها العمل ل

بالكثير إلي التدخل الدولي ويريدون االنضمام إلي األمم المتحدة فلن يكونوا أقل التزاماً من الوجهة 

األدبية بقرار أغلبية الجمعية، على أن الدعوة إلي الهدنة وهي بمثابة استراحة مقاتـل لكـل مـن    

مت بجمع الذخائر وإعادة ترتيب صـفوفها اسـتعداداً   الطرفين وجاءت في صالح إسرائيل التي قا

الستئناف القتال واحتالل األراضي الفلسـطينية بأكملهـا وطـرد أصـحابها األصـليين وهـم       

الفلسطينيون، وعلي العكس لم تفعل الدول العربية أي شيء في شأن ترتيب صـفوفها الداخليـة   

لداخلية مما كان له أثـره فـي عـدم    وإمداد الجيوش بالذخائر، بل عمت المشادات والصراعات ا

وجود رأي واحد لدي الدول العربية في صد ومواجهة هذا الهجوم على األراضي العربية.( وثائق 

  )19: 1948جامعة الدول العربية،

  م:1948رد مصر والدول العربية علي اقتراح مجلس األمن بقبول الهدنة األولي في أول يونيه 

لدول العربية ومن بينهم مصر وتناقشوا طـويالً حـول   اجتمع رؤساء وزراء حكومات ا

موضوع قبول الهدنة، وكان عبد اهللا  ملك األردن أكثر المتحمسين لقبولها ألنه كان قـد حصـل   

تقريباً علي القسم الذي يريد ضمه إلي مملكته، ويبدو أن النقراشي أراد قبول الهدنة األولي ألنه لم 

).ودافع النقراشي عن موقفه بـأن لـيس مـن    449: 1970العقاد،يكن منذ البداية مقتنعاً بالحرب(

مصلحة مصر وهي تقف مع اإلنجليز وجهاً لوجه أن تزج بجيشها في قتال، وأنه إذا كان ال بـد  

  ).340من العمل لنصرة فلسطين، فليكن ذلك عن طريق المال واألسلحة والمتطوعين.(العارف: 
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في جامعة الدول العربيـة أعلـن وزيـر     وبعد المباحثات مع حكومات الدول األعضاء

الخارجية المصري "أحمد محمد خشبة" موقف الدول العربية بالنسبة لوقف القتال في فلسطين لمدة 

 أربعة أسابيع، كما يلي:

أعلنت حكومات الدول العربية في ردها على الدعوة األولى الموجهة إليها من مجلـس  

مايو، أن أحب شيء للدول العربية هو عودة السالم  22األمن في األمم المتحدة لنفس الغرض في 

إلي ربوع فلسطين، وأن تري اليوم الذي يعيش فيه أهالي فلسطين عرب ويهود جنباً إلي جنــب  

في وئام وتـفاهم تام، وأوضحت الدول العربية أسبابها في رفض قبـول هـذه الـدعوة ولفتـت     

اك وقـف للقتـال الـدائر علـى األراضـي      األنظار إلي الضمانات التي من غيرها لن يكون هن

الفلسطينية إال بمثابة استراحة مؤقتة كتهدئة لالضطرابات واإلرهاب الذي سيأتي بعدها. (شكيب، 

1986 :238( 

إن الحكومات العربية تريد حالً سلمياً عادالً للقضية الفلسطينية وأنها على يقين أن وسيط 

أن يأتي بحل يحفظ لفلسطين وحدتها السياسية،  عستطياألمم المتحدة برنادوت وأعضاء لجنته ال ي

 وال تراعي فيه إرادة غالبية أهالي فلسطين وأنه لن يكون لها حظ في النجاح. 

إن وقف القتال ليس له غرض سوي فتح منافذ فلسطين على مصراعيها لتتلقى سيالً من 

أمريكا، ومعظمهم قد تدرب المهاجرين اليهود الذين هم في سن حمل السالح قادمين من أوروبا و

سـية فـي قضـية فلسـطين     يعلى أعمال القتال واالنضمام إلي القوات اإلسرائيلية.( الوثائق الرئ

تريد الحكومات العربية أن تكون هنالـك   )158وآخرون، 1950،1974-1947المجموعة الثانية 

ن الخاصة بوقـف  هيئة موفورة الضمانات تتولي اإلشراف علي تنفيذ أحكام وقرارات مجلس األم

 القتال وشروطه بكل دقة وعناية.

ما يطمئنها من احترام الطرف اآلخر شـروط وقـف القتـال،     دإن الدول العربية ال تج

ولكنها بوصفها أعضاء في منظمة إقليمية مسئوله عن حفظ األمن في ساحتها، فإنما ستتعاون مع 

 الوسيط الدولي برنادوت وأعضاء لجنته تعاوناً صادقاً.

افق الدول العربية الحريصة علي السلم واالسـتقرار فـي ربـوع أنحـاء فلسـطين      تو

والوصول إلي الحل العادل للقضية وتلبية دعوة مجلس األمن وقف القتال لمدة أربعة أسابيع ابتداء 
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-1947من الوقت الذي تقرر فيه ذلك.( الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين المجموعـة الثانيـة   

  ).159ن،و آخرو1950،1974

  شروط وقف القتال:
أرسل وسيط األمم المتحدة برنادوت شروط وقف القتال بين الطرفين حتى يتمكن من تنفيذ الهدنة 

  جاء فيها: 

 التعهد بعدم إرسال محاربين ومواد حربية إلي فلسطين. •

 تطبيق مادة العقوبات العسكرية واالقتصادية على كل من يخالف األمر. •

 )468: 1988ن األسلحة من قبل المتحاربين.(زعيتر وآخرون،عدم استيراد أي نوع م •

عدم استغالل الهدنة لتقوية النواحي العسكرية في أي معسكر من المعسكرين المتحاربين سواء  •

 )463كان في البر أو البحر أو الجو.(عودة،

 وفي حال قبول هذا القرار فان تاريخ وساعة بدء الهدنة بعد تحديدها سيبلغان إليكم فـي 

يونيو متضمنة التأييد النهائي حتى يـذاع األمـر مـن     9الرسالة التي وجهها الوسيط الدولي يوم 

جانب أصحاب الشأن في نفس الوقت.( الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين المجموعـة الثانيـة   

1947-1950،1974 :161.(  

ي تنفيـذ  وقد حرص الوسيط الدولي على أن يوضح لكل من الطرفين أنه شديد الرغبة ف

الهدنة وسريان الرقابة الالزمة على صورة تكفل عدم استفادة أي طرف مـن األطـراف بميـزة    

فيمـا   تعسكرية أثناء فترة الهدنة نتيجة لسريانها، وشرح الوسيط الدولي فيما اتخذ بعض القرارا

رئيسية في يتعلق بتنفيذها وقام بشرحها بالتفصيل لممثلي الطرفين وتتلخص فيما يلي: ( الوثائق ال

  ).162: 1950،1974-1947قضية فلسطين المجموعة الثانية 

إنه لن يسمح ألي شخص من األشخاص المحاربين المنتمين لوحدات عسكرية أو شـخص  أوالً: 

  يحمل السالح بالدخول إلي دولة عربية أو إلي أي جزء من أجزاء فلسطين .

دمة العسكرية، وفي حال دخـول عـدد   ثانياً: ال يسمح الوسيط الدولي بدخول رجال في سن الخ

منهم، يكون محدوداً ويدخلون في معسكرات أثناء الهدنة تحت إشراف مراقبين من قبل الوسـيط  

  الدولي ولن يسمح لهم باالنضمام إلي صفوف القوات المسلحة ألي من الطرفين.



 
 
 
 
 
 

    ....م1948فلسطين  الدور المصري في حرب

  
  

96 
 

ـ  دة علـى المـوانئ   ثالثاً: يقوم الوسيط في أقصي الحدود الممكنة بتعيين مراقبين من األمم المتح

  لمراقبتها لمنع السفن المقلة لمهاجرين حتى ال يتم تهريبهم إلي األراضي الفلسطينية.

يقرر الوسيط الدولي بمحض إرادته وسلطته أثناء األسبوع األول من بدأ الهدنة دخـول أي   رابعاً:

 United Nations Year مهاجر إلـي فلسـطين بصـرف النظـر عـن سـنه وجنسـيته.(       
Book.1950.87)  

خامساً: ممنوع نقل أي قوات أو عتاد حربية أثناء فترة الهدنـة بـين دولـة مـن الـدول ذات                

  الشأن وأخرى منها أو أي مكان قريب من حدود فلسطين أو جبهات القتال.

  سادساً: ال يستورد أي عتاد حربي إلي أي دولة من الدول ذات الشأن أو أراضيها.

األحمر الدولي إغاثة أهالي المدن مـن الطـرفين فـي المنـاطق التـي           سابعاً: يتولى الصليب 

أصيبت بأضرار فادحة من جراء النزاع الناشب كمدينة (القدس ويافا) بحيث يضمن لهـا تـوفير   

  )463كميات من مواد الطعام الضرورية.(عودة،

  م:1948يوليو  9يونيو إلي  11هدنة األربعة أسابيع (الهدنة األولى) من 
ن واضحاً منذ البداية أن مراقبة الهدنة عملية صعبة جداً، ال تصل إلي درجة الكمال، كا

ذلك أن مراقبة الهدنة تتطلب توفير عدد كبير جداً من المراقبين وكميات وفيـرة مـن األجهـزة    

واألدوات ونظراً لضيق الوقت الذي حدده مجلس األمن باالشتراك مع الوسيط الدولي برنـادوت  

ناك صعوبات في الحصول على ما يلزم من موظـفين وأجهزة الزمة لمراقبة سـير  فقد كانت ه

تنفيذ الهدنة بين جميع األطراف، كما كانت الصعوبة الرئيسية التي كانت تواجه لجنة تنفيذ الهدنة 

تتمثل في أن مجموع جهاز المراقبة يجب إنهاؤه وتسييره بعد بدء الهدنة، وقد كان من المسـتحيل  

استعدادات مقدماً، وقد عين الوسيط الدولي برنادوت خمس ضباط برتبة كولونيـل مـن   اتخاذ أي 

الجيش السويدي لالشتراك في مراقبة الهدنة بصفة ممثلين شخصيين للوسـيط الـدولي، وكـان    

 United Nationsالكولونيل "ثورد بوند" رئيساً لهيئة أركان الحرب في شئون مراقبـة الهدنـة(  

Year Book.1950. 92    وطلب الوسيط الدولي من كل دولة من الدول األعضاء فـي لجنـة (

ضـابطاً مـن قواتهـا     21الهدنة وهي (بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، فرنسا) أن ترسل 

المسلحة ليعملوا كمراقبين. وبالفعل وصل هؤالء المراقبين الثالثة والستون إلـي القـاهرة بـين    

) وأرســل  176: 1989لسطين وبعض الدول العربية (أحمد،يونيو وأوفدوا إلي ف 11،14يومي
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حارساً، انتخبوا من السـكرتارية العامـة    51يونيو  21أيضـاً سـكرتير عام األم المتـحدة في 

لألمم المتحدة ليساعدوا المراقبين العسكريين، وطلب الوسيط الدولي أيضاً من بلجيكا والواليـات  

كل منها عشرة ضباط إضافيين بصـفة مـراقبين وأرسـلت    المتحدة األمريكية وفرنسا أن ترسل 

للطائرات وعمال السـلكي   نالواليات المتحدة األمريكية سبعون فنياً مساعداً كطيارين وميكانيكيي

وسائقين لسيارات وموظفين في الشئون الصحية.وألن الموظفين والمعدات لم تكن تكفي لمراقبـة  

مركز مراقبة الهدنة في جميع الموانئ والمطارات والحدود تنفيذ الهدنة فلم يكن بالمستطاع إنشاء 

والسواحل سواء في الدول العربية السبعة أو في فلسطين، وكانت فلسطين هي مسرح األحداث فقد 

كان الجهاز الرئيسي لمراقبة الهدنة في حيفا، برغم من أن المركز الرئيسي كان في أرض محايدة 

مناطق حسب مقتضيات عمليات المراقبة وتشتمل كـل   في "رودس"، وقسمت فلسطين إلي خمس

منها على مركز إقليمـي ورئيسـي ومركـز أو عـدة مراكـز طبقـا لمقتضـيات الظـروف         

  )239: 1986واألحوال.(شكيب،

  سير مراقبة الهدنة األولى:
) وتدفق عليهم 176: 1989راح اليهود يستغلون الهدنة في إعادة تنظيم صفوفهم.(أحمد،

ن سبق لهم الخدمة في الجيوش األمريكية والبريطانية وغيرها بأعداد كبيرة، وتدفقت المقاتلون الذي

عليهم األسلحة من مختلف أنحاء أوروبا بكميات هائلة، وفي هذا يقول بن جوريون:"عندما نـذكر  

بطولة الطيارين اإلسرائيليين فإننا نذكر معهم إخواننا الذين جاءوا مـن مختلـف أقطـار العـالم     

لالشتراك في الحـرب معنا، وعلي رأس هؤالء محاربون من أمريكا وجنوب أفريقيـا  متطوعين 

وكان ميناء تل أبيب يستقبل يوميـاً حمـوالت    F.O.800/487.1948.p48) وبريطانيا وكندا".(

كبيرة من العتاد الحربي وقد ظهر أثر ذلك بوضوح عند استئناف العمليات العسكرية بعد انتهـاء  

وهـو يـوم إعـالن الهدنـة اسـتغل       11/6/1948)وفي يوم 95: 1986يب،الهدنة األولى.(شك

اإلسرائيليون احترام القوات المصرية لتعليمات الهدنة، وهاجموا بلدة بئر عسلوج، ولم يكن فيهـا  

) واحتلت أيضاً القوات اإلسرائيلية بعـض  465قوات عسكرية مصرية تذكر للدفاع عنها.(عودة،

وليس) وأخذت تقوي دفاعاتها بعمل الدشـم والخنـادق وتـوفير    المواقع والقرى منها (جسير وج

  )  466وسائل االتصال.(عودة،
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أما القوات المصرية فقد كانت األوامر الصادرة لها تنص على ضرورة احترام قـرار  

الهدنة وعدم البدء في أي هجوم، واالقتصار علي فتح النيران فقـط في حاالت الدفاع عن النفس، 

  ) 191: 1959أن هناك ضميراً دولياً عادالً.(التل وآخرون،إيماناً من مصر ب

ودارت اشتباكات في فترة الهدنة سيطرت فيها القوات اإلسرائيلية على مواقع بـالقرب  

تل أبيب، كذلك تم توسيع  -من تل أبيب نحو عشرة أميال إلي الشرق منها وتتحكم في طريق حيفا

بية في القطاع الواقع شرق اللطرون، وإيقاف الضغط الممر إلي القدس، وتبقي احتالل القرى العر

علي القدس، عن طريق  إشغال القوات في القطاع الممتد من الرملة إلي القدس وفتح طريق إلـي  

  )58: 1948النقب.( وثائق جامعة الدول العربية،

وبالمقابل لم تستغل مصر والحكومات العربية فترة الهدنة، والحقيقة أنهـم لـم يكونـوا    

ئين لالستفادة من مثل هذه الفرصة، ألنها لم تكن حرة اإلرادة، ثم ألن التناقضات بين األنظمة مهي

بدأت تظهر بينهم، ألنها كانت أعجز من أن تحصل على السالح لتعزيز قواتهـا، وكـان القـادة    

السياسيين ال يريدون دعم القادة الميدانيين للجيش الن الدول الكبري كانت تضغط علـي القـادة   

العرب وتجبرهم على ذلك، وحتى لو أراد تقديم الدعم لهم ألنهم يعتمـدون فـي التسـليح علـى     

االستعمار الذي كان حريصاً على تمكين اإلسرائيليين من إحراز تفوق عسكري ليتمكن من إلحاق 

الهزيمة بالجيش المصري بشكل خاص ليسهل بعدئذ إسكات صوت المطالبين بالجالء عن القنـاة،  

لجيش المصري من النقب لتمتد القـوات اإلسـرائيلية مـا بـين البحـرين المتوسـط       وإخراج ا

) وفي خالل تنفيذ الهدنة األولي زاد عدد حوادث انتهـاك  175: 1989واألحمر.(أحمد وآخرون،

الهدنة وتقديم الشكاوى في غضون األيام األولي للهدنة وقبل استكمال نظام المراقبة وأثناء األيـام  

نسي أن كل طرف من األطراف المتنازعة كانت تستعد الستئناف القتال بمرور فترة األخيرة وال ن

الهدنة األولي، وقُدمت الكثير من الشكاوى المقنعة وغير المقنعة من كل طرف مـن األطـراف،   

وكالً يتهم خصمه بانتهاك الهدنة وقد بلغ مجموع الحوادث والشكاوى التي قدمها كال الطرفين ما 

علي حقائق وغير منطقية، ولم يستطع المراقبون تحديد  دائة شكوى أكثرها ال تستنيقارب الخمسم

  )134: 1984المسئول عن هذه االنتهاكات بشكل دقيق.(خليفة،

 258أما في المناطق األخرى حيث سجلت انتهاكات وقدمت شـكاوى وصـلت إلـي    

حالة من حـاالت   52من الجـانب اإلسرائيلي، و 59من الجـانب العربي،  147شكـوى، منها 
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خرق الهدنة وكانت متساوية بين العرب القوات اإلسرائيلية، ولكن هذه الحوادث كانت األخطـر  

ألنها كانت تتعلق بمهاجمة القرى واحتاللها واحتالل المرتفعات والمواقع اإلستراتيجية، فمنذ بـدء  

علـي   نة األولي كان على المراقبين أن يقوموا بتحقيقات دقيقة وشاملة برغم أنهم ال يستندوالهدن

حقائق وكل طرف يرمي اللوم على الطرف اآلخر مما جعل مهمة المراقبين صعبة مـن حيـث   

الكاملة عن هذه الحوادث ولكن المسئول الوحيد دائماً هم اإلسرائيليون  ةتحميل أي طرف المسؤولي

 103United Nations Yearم المحتلون لهذه األراضي وليس لهم الحق بالعيش عليها.( ألنهم ه

Book.1950.(  

  اقتراح الوسيط الدولي برنادوت لتمديد فترة الهدنة األولي:
يوليو وليس بالمعقول  9لمدة أربعة أسابيع حتى  1948يونيه  11بدأت الهدنة األولي في 

ينية في هذه المدة القصـيـرة، وإرضاء الطرفين علي كافة أن يكون هناك تسوية للقضية الفلسط

الحلول المقدمة، رغم تنفيذ الهدنة بطريقة مرضية بصرف النظر عن تقديم بعض الشكاوى مـن  

  الطرفين وظل السؤال قائماً: إذا لم يتم اتفاق على إجراءات تمديد الهدنة هل سيستأنف القتال؟

يوليو سيقابل باستنكار ذلك أن  9بانتهاء الهدنة في  إن قرار استئناف القتال بين الطرفين

أي طرف سيبدأ القتال سوف يتحمل المسئولية الكاملة، وإذا لم يتم اتفاق الطـرفين علـى تمديـد    

الهدنة فان مجلس األمن سيعاود بحث هذا الموضوع ويتخذ اإلجراءات الالزمـة لـذلك. وكـان    

جهود لفض النزاع والسعي إلي حل سلمي للمشكلة الوسيط الدولي يرغب في االستمرار في بذل ال

م تمديد الهدنة مـدة  1948يوليو  3وبذل كل الجهود للوصول إلي ذلك واقترح علي الطرفين في 

) وبعد اطالع اللجنة السياسـية لجامعـة الـدول    55: 1948ثانية.( وثائق جامعة الدول العربية،

سيط األمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة األولي، العربية ومن بينهم مصر على االقتراح الذي قدمه و

درست وجهة نظره واألسباب التي جعلته يطلب التمديد، حيث ذكرت اللجنة أن الـدول العربيـة   

مايو مضطرة لكي تدافع عن الشعب الفلسطيني، ومن أجـل إنقـاذ أهـل     15دخلت فلسطين في 

ه العصابات الصهـيونية، وقـد كـان   فلسطين من المذابح التي ترتكب بحقهم والدمار الذي أحدثت

أغلب سـكان فلسـطين من العرب، وإلرجـاع الحقـوق العربية الفلسطينية ألهلهـا ونشــر   

األمن بين األهالي، وبدخول جيوش الجامعة العربية إلي فلسطين أنقذ الكثيـر مـن الفلسـطينيين    

مناطق التي استردتها الجيوش وجنبت فلسطين الكثير من الدمار وإعادة السلم وحكم القانون إلي ال
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مايو بوقف القتال بـالرغم مـن    29العربية. وقد احترمت الدول العربية قرار مجلس األمن في 

إمساكهم بناصية األمر، وهذا لتمكين وسيط األمم المتحدة من السعي لحل سلمي في المنطقة، ومع 

وقف القتال واختراقهـا الهدنـة   أنه وقع ما كانت تخشاه الدول العربية من عدم احترام إسرائيل ل

) وقد كانت الـدول العربيـة   194: 1989واستمرارها في عدوانها علي الشعب الفلسطيني(احمد،

ومن بينهم مصر علي استعداد الستئناف القتال ولكن ليس بالشكل الكافي، وكيف أنها منيت بخيبة 

أساس قرار التقســيم الـذي    أمل كبيرة من االقتراح الذي قدمه الوسيط الدولي ألنه يعتمد علي

صدر من األمم المتحدة ولم يأت بجـديد، وليس هناك أي أمل في إيجاد تسوية سـلمية للقضـية   

يوليو المرسـلة تعليقـاً علـي     5الفلسطينية مما يؤيد ذلك ما جاء في مذكرة الوسيط الدولي في 

كرة قيام كيان ثقافي وسياسي مقترحات جامعة الدول العربية وعلى أنه مقتنع تماماً بقول إسرائيل ف

)وأن تمديد الهدنة ال يمكن 215: 1989منفصل وقبولهم االندماج في دولة فلسطينية موحدة.(احمد،

الوصول إليه إال بتـسوية سلمية ولـيس غير ذلك، ألن التمديد يؤدى إلـي إمعـان العصـابات    

الكثير من عرب فلسطين إلي  الصهيونية في أعمالها التخريبية ضد الفلسطينيين، التي أدت لنزوح

الدول العربية خوفا من الدمار، على حين فتحت القادة اإلسرائيليون أبواب فلسطين لهجرة اليهود 

إليها، ومن الطبيعي أن يرحب بتمديد الهدنة ألنها تعطيه الوقت الكافي لممارسة اإلرهـاب ضـد   

  ) 288: 1986الفلسطينيين وإدخال الكثير من المهاجرين إلي فلسطين.(شكيب،

وكانت الدول العربية راغبة في السالم وحقن الدماء ولكن إسرائيل لم تكن تريـد إال أن  

تشرد الفلسطينيين وتدمر فلسطين بالكامل، وهذا التصور ال يحتم على الدول العربية أن تسـتمر  

وقـف  في وقف إطالق النار بالشـروط المفـروضـة، وإنما عليها أن تتخذ التدابير الالزمـة ل 

) وأدرك النقراشي خطأ دخول مصر الحرب 243: 1959العدوان اإلسرائيلي على فلسطين.(التل،

بـعد الهدنة األولى، حيث صرح لعبد الرحمن عزام(األمين العام لجامعة الدول العربيـة) بـأن   

 الجيش المصري ليس مستعداً للحرب وكل ما تستطيع الحكومة المصرية تقديمه هو المال فقـط. 

  )291: 1959،(التل

أما إسرائيل فقد أبدت استعدادها لقبول التمديد، وهذا مما يؤكد أنها قد استفادت من هـذه  

الهدنة بتحصين أماكنها الدفاعية وتنظيم صفوفها ورسم خططها المسـتقبلية وتهريـب السـالح    
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ودعـوة  والذخائر والعتاد لألراضي الفلسطينية التي احتلتها وتهريب الرجال في سن حمل السالح 

  )466(عودة، اليهود للهجرة إليها.

وباقتراب انتهاء الهدنة األولي بدا أن أمر تمديدها مشكوك فيه، إذ بدأت إسرائيل تسـتعد  

الستئناف القتال ولكن سالمة المراقبين حدث بالوسيط الدولي برنادوت، إلي المبادرة بنقل جميـع  

وث أي أمـر أو اعتـداء علـى المـراقبين     يوليو تجنباً لحد 7الموظفين واألدوات واألجهزة في 

والموظفين الفنيين، وقد تابعت لجنة الهدنة مهمتها في القدس تحت قيادة كولونيل سـويدي كـان   

يمثل الوسيط الدولي شخصياً، وموظف من األمم المتحدة وثمانية حراس أيضاً، وذلـك لمسـاعدة   

ناع لجنة الهدنة وعلى رأسهم الوسـيط  لجنة الهدنة ومراقبة منطقة (جبل المكبر) هذا يدل علي اقت

الدولي  برنادوت بأن من المستحيل أن تتم أي تسوية بين الطرفين في مدة الهدنة وهي قصـيرة  

وبمثابة استراحة مقـاتل بيـن الطرفيـن، وبينما قامت القوات اإلسرائيلية في هذه الفترة بإعادة 

اف القتال بقوة أكبر من قبل، لـم يسـتــفد   صفوفه وتنظيمها وتقوية دفاعاته، مما أتاح له استئن

  )218: 1974، 1950-1947العـرب منها كثيراً.( الوثائق الرئيسية المجموعة الثانية

  انتهاء الهدنة األولي:
جرى تطبيق الهدنة األولي ولكن ليس بالشكل المفهوم للهدنة، والمقصود بذلك هو أنه وقع 

ن هذا نتيجة لمحاوالت متعمدة من القـوات اإلسـرائيلية   كثيراً جداً من األحداث بين الطرفين وكا

باختراق الهدنة وتكرار هجوم القوات اإلسرائيلية على أهالي فلسطين، وتحسين مراكزهم القتاليـة  

تحت ستار الهدنة، وكان تدخل المراقبين لحل هذه النزاعات فقد كانت ترجع الوضع إلي الوضـع  

شتباكات بين الطرفين في جهات معينة وهذا بسبب العجـز  االعتيادي، ولكن خالل الهدنة كانت ا

الذي كان في المراقبين ألنهم كانوا ال يستطيعون اإلشراف على جميـع المنـاطق فـي جميـع     

وقد استفادت القوات اإلسرائيلية استفادة كبيرة أي أنهم كانوا  .Rosentha)1983: 194األوقات،(

تهم الهدنة في تحصين دفاعاتهم وتنظيم صـفوفهم  في موقف دفاعي من الهجوم العربي، وقد خدم

  )303: 1986وفي نفس الوقت أوقفت الهدنة من حدة الهجوم العربي عليهم.(شكيب،

  

  



 
 
 
 
 
 

    ....م1948فلسطين  الدور المصري في حرب

  
  

102 
 

  م:1948يوليو  18يوليو إلي  8المرحلة الثانية للعمليات الحربية من  -ب
قف إطالق بعد أن قدم الوسيط الدولي برنادوت اقتراحه أواخر الهدنة األولي بشأن تمديد و

على تمديد الهدنة، ورفض العرب ومن ضمنهم مصر تمديدها، ولكـن   نالنار وموافقة اإلسرائيليي

كان رفضهم دون أن يستعدوا للقتال كما استعَدت القوات اإلسرائيلية ودون أن تجري أي تعديالت 

ـ    ادة لمخططاتها الحربية، أو أي خطوة لتوحيد صفوف الجيش العربي الذي كان لكـل كتيبـة قي

:  19خاصة. بمعنى انه كان غياب واضـح لإلسـتراتيجية السياسـية والعسـكرية العربيـة. (     
1953(F.R.U.S.    

أما القوات اإلسرائيلية  فقد كانت مستعدة لالستئناف الحرب استعداداً كامالً ومع أنهم كانوا 

م الساعة الثامنـة  راغبين في تمديد الهدنة خوفاً من بطش العرب بهم.انتهت الهدنة األولي في تما

م، وكان وضع الجيش العربي في غاية اليأس واإلحبـاط،  1948يوليو  9من صباح يوم الجمعة 

وتجدد القتال وكانت القوات اإلسرائيلية تقصد (القدس) لتحتلها ودافع عنها الجيش العربـي بكـل   

المجموعـة الثانيـة   قوته حتى ال تدخلها القوات اإلسرائيلية.( الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين 

1947-1950،1974 :219(  

وأعيد تنظيم الجبهة المصرية وقسمت إلي عدة قطاعات، وبدأت القوات المصرية عملياتها 

العسكرية على طول الجبهة وتمكنت من استرجاع بلدة كوكبا بعد حصارها، واسـترجعت أيضـاً   

داروم والتي كانت تتحكم فـي  تم االستيالء على مستعمرة كفار  10/7/1948بلدة الحليقات، وفي 

) فـي  207: 1986غزة.(هـداوي وآخـرون،   –طريق رفح، وبذلك تم تـأمين طريـق رفـح   

صدرت األوامر للكتيبة األولى احتياط بمهاجمة مستعمرة الدنجور ولكن لم تـنجح   17/7/1948

) 395: 1931في ذلك وتوجهت إلي مهاجمة بئر عسلوج (التي أعاد اليهود احتاللها).(العـارف،  

كما قررت القوات المصرية استرجاع كراتيا، ولكنها لم توفق في ذلك واكتفت باسترجاع سلسـلة  

 1948تباب تشرف على الطريق الموصل إلي الفالوجا، ولكن في مساء الثامن عشر من يوليـو  

: 1948صدرت األوامر بوقف إطالق النار تنفيذاً لقرار مجلس األمن بقيام هدنة ثانية.(عبد المنعم،

492(  
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ولكن انقلب كل هذا إلي هزيمة نتيجة سوء تقـدير القـادة العسـكريين لقـوة القـوات      

اإلسرائيلية ومدى استعدادهم للقتال، وهو ما ساهم في هزيمة القوة العربية وتقلـيص األراضـي   

  )245: 1989العربية لصالح إسرائيل الوليدة.(أحمد،

  م:1948يوليو  18الهدنة الثانية بقرار مجلس األمن في 
جلسة برئاسـة بانولسـكي منـدوب     1948عقد مجلس األمن في الخامس عشر من يوليو عام  

أوكرانيا، وحضر الجلسة الوسيط الدولي برنادوت الذي طلب من المجلس أن يتدخل بحزم لوقف 

من ميثـاق األمـم    40القتال في فلسطين، فأصدر مجلس األمن قراراً بوقف القتال عمالً بالمادة 

والكف عن أي عمل عسكري واألمر بوقف إطالق النار بين الطرفين، وعلى الطـرفين  المتحدة 

يوليو). ويدعو القـرار جميـع    18االلتزام بهذا القرار في أقل من ثالثة أيام من تاريخ صدوره (

الحكومات والسلطات المختصة إلي االستمرار في التعاون مع الوسيط الدولي برنادوت للتوصـل  

) وقـد  468م. (عـودة، 1948مايو 29لسطين وفق قرار مجلس األمن الصادر في إلي السلم في ف

أرسلت الواليات المتحدة األمريكية برقية إلي الحكومات المعنية لتنفيذ القـرار جـاء فيهـا: "إن    

الواليات المتحدة األمريكية في غاية االنزعاج بسبب تطور الحوادث في فلسطين، وهي تأمـل أن  

عربية على تنفيذ أمر وقف القتال المقترح لجميع الجبهات في فلسطين".ولما لم تتعاون الحكومات ال

يكن يهم الواليات المتحدة إال مصلحة إسرائيل، فقد مارست ضغوطها على الحكومات العربية من 

ضمنهم مصر بقبول وقف القتال إال لقناعتها التامة بأن تنفيذ وقف النار هو في مصلحة إسرائيل، 

 كومات العربية في وضع يسمح لها بالتمرد على إرادة الواليات المتحدة األمريكيـة. ولم تكن الح

  )246: 1989(أحمد،

وجاء في القرار على لجنة تنفيذ الهدنة اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ أمر وقف القتال 

التقـارير  وعلى الوسيط متابعة الجهود لتوصل إلي السالم في فلسطين وبمراقبة الهدنـة وتقـديم   

الكاملة والتحقيق بأي انتهاك للهدنة من كال الطرفين وعمل كل اإلجراءات الالزمة لتثبيت الهدنـة  

 وأن تظل الهدنة سارية المفعول إلي أن يتوصل الطرفان إلى تسوية سلمية للموقف في فلسـطين. 

  )70: 1948(وثائق جامعة الدول العربية،

موعداً محدداً لبـدء الهدنـة    1948يوليو  18من يوم  17.00وقد حدد برنادوت الساعة 

الثانية في فلسطين، وفقاً لقرار مجلس األمن المذكور، وما كاد القرار يبلغ للطرفين حتـى أبـرق   
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اإلسرائيليون قبولهم الهدنة، ولكن اقتصر قبول الدول العربية ومصر في بادئ األمر علي سريان 

)ولكـن  71: 1948وثائق جامعة الـدول العربيـة،   الهدنة في القدس فقط دون الميادين األخرى.(

إصرار مجلس األمن على اعتبار مواصلة القتال في فلسطين تكديراً للسـلم العـالمي، وتهديـده    

) 218: 1989الصريح بتوقيع عقوبات على الدول العربية إذا رفضت وقف إطالق النار.(أحمـد، 

عربية في بيروت بحضور كالً مـن رئـيس   وبعد اجتماع اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول ال

وزراء مصر محمود النقراشي ورؤساء وزراء األردن ولبنان والعراق، وغيـرهم مـن الـدول    

قبول قرار مجلس األمن في جميع أنحاء فلسطين، واتخذ القرار  18/7/1948العربية، قرروا في 

لجامعـة العربيـة إلـي    ) وقد أرسل أمين عام ا304: 1986(شكيب، باألكثرية وليس باإلجماع.

الوسيط الدولي برنادوت في رودس رسالة يبلغه فيها موافقة العرب علـى الهدنـة.( األهـرام.    

18/7/1948(  

هاجمـت القـوات    28/7/1948ولم تعبأ القوات اإلسرائيلية بشروط الهدنة الثانية ففـي  

مـن دخـول الجـزء     اإلسرائيلية الفالوجا وقطعت االتصاالت بينها وبين عراق المنشية وتمكنوا

الشرقي من البلدة، ولكن صمود المدافعين عن البلدة من القوات المصرية واألهـالي المتطـوعين   

أجبروهم على االنسحاب، وقصفت القوات اإلسرائيلية عراق المنشية من جميع الجهـات ولكـن   

قوات )وحاولت ال241: 1982انسحبت من المكان بسبب التصدي له وتكبيده خسائر كبيرة.(علي،

المرور شرق الفالوجا إلي الجنوب لتموين مستعمراتها المعزولة فـي   1/8/1948اإلسرائيلية في 

) 395: 1976النقب، ولكن تراجعت بعد أن دخلت حقل ألغام ودمرت بعض مركباتها.(البـدري، 

ـ  18/8/1948وفي  ي تقريباً بعد شهر من بدء الهدنة الثانية، قامت القوات اإلسرائيلية بالهجوم عل

جبل المكبر في القدس، ولم تتمكن من احتالله لتصدي القوات المصرية والمتطوعين لها، ولكـن  

نجحت وبعد فترات متقطعة من احتالل بعض القرى واألراضي في مناطق الخليل والقدس ورام 

  )502: 1982اهللا و طولكرم وجنين.(عبد المنعم،

لحربية حضره هيئة أركان حرب عقد في القاهرة مؤتمر بمكتب وزير ا 29/8/1948وفي 

الجيش والجنرال الندستروم ومسيو اسكارني من مندوبي هيئة األمم المتحدة، وقد نتج عـن هـذا   

 المسـتعمرات اليهوديـة المعزولـة فـي النقـب.      (بالغـذاء والـدواء)   المؤتمر السماح بتموين

  .)289: 1989(أحمد،
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  م:1948نوفمبر  5 –يوليو  19المرحلة الثالثة للحرب  -جـ
بعد استئناف القتال ظهر التباين في حجم القوات والعتاد بين الجانبين اإلسرائيلي والعربي 

وكان الجانب اإلسرائيلي أقوى وكان هذا ملحوظاً في ساحات القتال الدائر على أرض فلسـطين.  

مصرية قامت القوات اإلسرائيلية باحتالل بلدة المحجر فقامت الكتيبة السادسة ال 1/10/1948وفي 

) كمـا  405: 1989(أحمـد،  وتمكن قائدها الصاغ جمال عبد الناصر باسترداد البلدة من اليهود.

قامت القوات اإلسرائيلية بالهجوم على مواقع القوات المصرية في عراق المنشية، والفالوجا بـراً  

لمـواوي"  ) وقد قام اللواء "ا268: 1983وجواً ولكنه لم يستطع تحقيق أهدافه.(البشري، وآخرون،

مناطق عسكرية، وكـل   6بعمل الكثير من التدابير لمواجهة الموقف، فقسم الجبهة المصرية إلي 

منطقة قسمت إلي عدة قطاعات، وكان الهدف من هذه التقسيمات إحكام الحصار المفروض حول 

عملية المستعمرات في النصف الجنوبي والسيطرة الكاملة عليها. وقامت القوات اإلسرائيلية بتنفيذ 

م قد أطلق عليها قادتها اسم عملية (يؤاب) وكانت علـى  1948تجاه الجبهة المصرية في أكتوبر 

بيـت  -عدة مراحل: ففي المرحلة األولى تقدمت القوات اإلسرائيلية باحتالل قطاع عراق سويدان

غزة جنوبـاً،  ، وفي المرحلة الثانية يتم احتالل المجدل، وفي الثالثة يتم االلتفاف نحو قطاع حبرين

وبدأت عملية الهجوم علي خطوط الموصالت المصرية في البدايـة طبقـاً للخطـة الموضـوعة     

فدمرت سكة الحديد قرب رفح وزرعت األلغام علي الطريق اإلسفلتي الواصل إلي خان يـونس،  

بعد أن أصبحت خطوط المواصالت مقطوعة من الشمال، لـم تجـد    1948أكتوبر سنة  16وفي 

المصرية سوى التحول إلي الدفاع والتمسك بالمواقع التي تحتلها، وانـدفعت القـوات    أمام القوات

، وباتجاه عراق المنشية حبريناإلسرائيلية تجاه بيت حانون، لعزل عراق المنشـية عـن بيـت 

فشل الهجوم اإلسرائيلي، فقد تمكنت خاللها المدفعية المصرية من صد الهجوم وتدمير عدد مـن  

أما في مواجهة عراق سويدان وحتى يـوم   .Rosentha)1983: 198( اإلسرائيلية آليات القوات

احتلت القوات اإلسرائيلية أحد مواقع الجيش المصري، وكانت النتيجة أن عزلـت   17/10/1948

القوات المصرية في عراق سويدان عن قواتها في منطقة المجدل، فانقسمت هذه الجبهة الرئيسـية  

احتلت القوات اإلسرائيلية مدينة (بئر السبع) بعد أن مهدوا لهـا بقصـف   إلي قسمين منفصلين، و

أكتوبر، ساعدهم في ذلـك سـكون الجيـوش     20-16جوي عنيف استمر أربع ليال متتالية من 

) والحقيقة أن سقوط بئر السبع قد أدى إلـي  254: 1991العربية في الجبهات األخرى.(الكيالني،
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أصـدر   1948أكتوبر  22) وفي 275: 1979بأكمله.(مهنا، ضياع السيطرة المصرية على النقب

  مجلس األمن قراراً بإيقاف إطالق النار إيذاناً ببدء هدنة ثالثة.

  م:1949يناير  11 -م1948نوفمبر  6المرحلة الرابعة واألخيرة للحرب من   -د
ن عقد رؤساء هيئة أركان الجيوش العربية برئاسة اللواء عثمان مهدي رئيس هيئة أركـا 

لبحث الموقف في فلسطين،  13/11/1948الجيش المصري مؤتمراً في القاهرة يوم األربعاء في 

وما آلت إليه حالة الجبهات العسكرية ورفعوا تقريرهم إلي اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، 

وحدد رؤساء األركان في هذا المؤتمر إمكانيات جيوشهم للقتـال ومـا يملكـون مـن مدافــع      

ـائـرات وعتــاد، والمدة التي تستطيع كل دولة أن تصمد فيها ضد القوات اإلسـرائيلية.  وط

) ولكن بعد أن ضمنت إسرائيل وقوف الجيوش العربية داخـل حـدود   502: 1948(عبد المنعم،

المناطق المخصصة لها، ركز كل قواتها على الجبهة المصرية للوصول إليها، لذا تم وضع خطط 

مصـري، وأن القضاء على هذا الجيش كان في نظر اإلسرائيليين هـو الحـل   لتطويق الجيش ال

  )325: 1989لقضيتهم. (أحمد،

م وقد أطلـق علـى هـذه    1948ديسمبر  22وبدأت القوات اإلسرائيلية بعملية جديدة في 

) وكان هدفها االستيالء علي النقب كله، وبـدأ الهجـوم   256: 1982العملية اسم "حوريب"(علي،

غزة الرئيسي، وكانت القيادة  –يش وخاصة المطار، ورفح، وخان يونس، وطريق رفح تجاه العر

المصرية قد اتخذت احتياطات ضد الهجوم تجاه العسلوج والعوجة اللتين تقعـان علـى الطريـق    

المتجه من بئر السبع إلي الحدود المصرية وأصبحت المعارك الحربية مقصورة علـى القـوات   

م سيطرت القوات اإلسرائيلية على تبة الوادي 26/12/1948ئيلية، وفي المصرية والقوات اإلسرا

جنوب غرب العسلوج، ومواقع أخرى بينها وبين العسلوج والعوجة، ووجهت هجوم آخـر علـي   

، وبعد يومين احتلـت  1948ديسمبر  27القوات المصرية في العسلوج والعوجة التي سقطت في 

هت  نحو الشمال الغربي إلي العـريش لتطويـق القـوات    القوات اإلسرائيلية أبو عجيلة، ثم اتج

المصرية المنتشرة في الغرب، إال أنها تصدت لها كتيبة مشاة مصرية التي قامت بالـدفاع عـن   

مدخل العريش، وفشلت عملية االلتفاف والتطويق، ثم استعدت القوات اإلسرائيلية لتنفيـذ مرحلـة   

على رفح لعزل القوات المصرية في قطـاع   أخري من عمـلية حوريب حيث حاولت االستيالء



 
 
 
 
 
 
 

  2012 عشر، العدد الثاني ، يونيو السادس، مجلة جامعة األقصى، المجلد  أحمد عوض حمداند. 

  

107 
 

الصادر في  62غزة، منتهزين فرصة سكون الجبهات العربية اللتزامها بقرار مجلس األمن رقم 

  )257: 1982 بإقامة هدنة دائمة في جميع أنحاء فلسطين.( علي، 16/11/1948

لي الضغط على وقد انتهت هذه العملية بعبور القوات اإلسرائيلية الحدود المصرية وأدت إ

: 1975القوات المصرية باالنسحاب من جنوب فلسطين.( قرارات مجلس األمن بشأن فلسـطين، 

) وفي هذه التطورات العسكرية على األرض أعلنت الحكومة البريطانية حينها أنها ستضطر 180

مفـاده  لمساعدة مصر ما لم توقف إسرائيل عدوانها، وقد أرسلت إنذاراً إلي السلطات اإلسرائيلية 

أن عدم انسحاب القوات اإلسرائيلية مـن سـيناء سـيرغم بريطانيـا علـى تطبيـق معاهـدة        

أقر مراقبو الهدنة بانسحاب جميـع القـوات    11/1/1949)وفي 161: 1986.(مصطفى،1936

: Kirk،1961 اإلسرائيلية التي كانت تسللت داخل الحدود الفلسطينية إلي األراضي المصـرية.( 

قواتهـا، وكانـت    انسحابت المتحدة قرضاً لحكومة إسرائيل المؤقتة مقابل ) ودفعت الواليا291

م، وقد رأينا كيف أن هذه الحرب بدأت بقوة، 1948عملية حوريب آخر عملية في حرب فلسطين 

ولكنها انتهت خالل شهور قليلة بالهزيمة المعروفة، في ظل شجاعة وبسالة الجنـدي المصـري،   

 بجواره في هذه الحرب من قبـل الجيـوش العربيـة األخـرى.    ولكن لم يجد ما يساعده ويقف 

  )405: 1989(أحمد،

  م:1948نتائج حرب فلسطين 
م أثاراً عميقة على حياة جميع الدول العربية وكانت نقطة 1948لقد تركت حرب فلسطين 

تحول كبيرة في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي وكانت لها أثار اقتصادية وسياسية واجتماعية 

وعسكرية، فإن أهم خسارة على الفلسطينيين هي خسارة األرض الفلسـطينية والشـهداء الـذين    

ضحواً من أجل أرض فلسطين المقدسة والمباركة، وبرزت مشكلة الالجئين وهـي كانـت أهـم    

  )268: 1983وأخطر المشاكل التي نتجت عن الحرب.(البشري وآخرون،

ت على الرقعة التي خصصـت لهـا بقـرار    وباإلضافة إلي ذلك أن الدولة العبرية سيطر

م، وزادت مساحتها بمقدار الثلث، أي اتسعت من أربعة عشـر  1947التقسيم للجمعية العامة لعام 

ألفاً وخمسمائة كيلو متر مربع (قرار التقسيم) إلي عشرين ألفاً وتسعمائة كيلو متر مربـع، علـي   

بع، إلي خمسـة وأربعمائـة كيلـو    حين تقلصت فلسطين من إحدى عشر وثمانمائة كيلو متر مر

% مـن  8% من سـكان فلسـطين، ويملكـون    3مـتـر مـربـع، وأصبحت نسبة اليهود تبلغ 
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% مـن أرض  20% فـي مسـاحة   70مساحتها، على حين حشر عرب فلسطين وهم يملكـون  

  )203: 1952فلسطين. (سخنيني،

  :الخاتمة
أهميتها في الوصـول إلـي    لكل بحث أو دراسة نتائج، ودراسة علم التاريخ أبحاثه تكمن

النتائج واستنتاجها من األحداث والتطورات في حياة الشعوب واألمم لتكون لنا ولألجيال القادمـة  

  درساً وعبرة نستفيد منها.

وقبل الحديث عن النتائج التي توصلت إليها البد أن أذكر أن الصورة التي اسـتقرت فـي   

فلسطين هي صورة الجهاد الديني المقدس ضد أذهان الشعب المصري للصراع الدائر على أرض 

الصهيونية، وأن الخطر ليس موجهاً ضد فلسطين بل لألمة العـربيـة وبالتالي فـإن االنتصـار   

لقضية شعب فلسطين هو انتصار لمصر واألمة العربية واإلسالمية، وقد كانت العالقات المصرية 

مصر السياسية، منذ أن انحـازت بحكـم    اإلسرائيلية هي المحور الرئيسي التي دارت حوله حياة

عروبتها وإسالمها إلي جانب الفلسطينيين، واعتبرتها أصل النزاع بينها وبين إسرائيل، فـأدارت  

بذلك عجلة الصراع العربي اإلسرائيلي الذي لم يزل مستمراً حتى اآلن وما ترتـب علـى هـذا    

اكات ومفاوضـات وعالقـات   الصراع من آثار سياسية وعسكرية، وهزائم وانتصارات، واشـتب 

  سياسية عربية ودولية.

وإن معظم األوساط في مصر على اختالف مشاربهم الفكرية كانت تـري أن انتصـار     

المشروع الصهيوني في فلسطين وقيام دولة يهودية على حدود مصر الشـرقية يمـثالن خطـراً    

، ودروس التـاريخ  يهددان أمن مصر القومي، ويضران بالمصالح االقتصادية بمصر في الوطن

دائماً تؤكد أن من يسيطر على الشام يسيطر على مصر وبالتالي تكون مصر دائماً مهددة من قبل 

  الدولة الصهيونية المجاورة.  

  هذه النتائج، وهي كاآلتي: وتوصل الباحث إلى
الفلسطينيون انقسموا ثالثة أقسام بعد أن كانوا جسماً متراصاً علـى أرض فلسـطين انقسـموا     •

صبح جزء في المناطق المحتلة (داخل الخط األخضر) وقسم في الضفة الغربية وقطاع غزة، فأ

 ورغم اختالف السلطتين فيهما إال أن هؤالء ظلوا داخل أرض فلسطين .
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نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني خلق واقعاً جديداً تمثل في المطالبة باستعادة األراضـي   •

 )49عودة الالجئ الفلسطيني.( إبراهيم ، زكريا:  ومشاريع إسكان الالجئين أو مشروع

لقد دلت األحداث التي وقعت على أرض فلسطين في فترة الدراسة على أن مصـر والـدول     •

العربية كان يعتريها ضعف عسكري مهين أوصلنا إلي فرض كيان صهيوني دخيل في أعـز  

 .1948بقعة من وطننا العربي بعد هزيمة حرب 

ة كانت بالنسبة للحكام العرب خطراَ مؤجالً وليست معجـالً، مما يدل على إن القضية الفلسطيني •

 قصر النظر وعدم المعرفة الحقيقة بالخطر الصهيوني الذي استشرى على أرض فلسطين.

أثبتت الدراسة موقف الرأي الرسمي المصري والعام برفضهما القاطع ألي شكل مـن أشـكال    •

وتصديهما في وجه إقامـة دولـة يهوديـة علـى أرض     التقسيم منذ بروز القضية الفلسطينية 

 فلسطين.

 تحمل القيادة المصرية العبء والتعب من أجل القضية الفلسطينية. •

تقديم أبناء الشعب المصري أرواحهم في سبيل نصرة فلسطين كما رأينا فـي دخـول الجـيش     •

  واستشهاد الكثير منهم. ةالمصري إلي فلسطين لمحاربة القوات اإلسرائيلي

في مساندة اليهود إلقامة دولة لهـم فـي    دوٌر كبيٌر -خاصةً بريطانيا -ن للدول االستعماريةكا •

العربي حماية مصالحه وتوطيد أقدامه وأن تكـون   فلسطين؛ فقد أراد االستعمار بتجزئة الوطن

التي يعتمد عليها في فرضها، وأراد منها أن تكون عامَل  "إسرائيل" أداة هذه التجزئة، والركيزة

العربية كلها، لصرف جهود الدول العربيـة عـن أعمـال التنميـة      إشغال وتوتر في المنطقة

في التحسب واإلعداد للدفاع عن نفسها ضد هذا الخطـر، كمـا    والنهوض بشعوبها، وحصرها

في أرجاء وطنه الكبير من خوض معـارك التحـرر   فلسطيني ال قصد منها أيضا منع الشعب

 )123:  1981(النحال، محمد، .في المنطقة االستعمارإلبعاد آخر أثر من آثار 

المطالب الزائفة لليهود في فلسطين، وعلى الرغم  لعبت الواليات المتحدة دورا كبيرا في تحقيق •

هذه السياسة سوف تضر بمصالحها في الشرق، إال أنها  من تحذير الخارجية األمريكية من أن

العربي؛ ألنها كانت متيقنة من أن الحكومات العربيـة   العالم لم تضع ضمن اهتماماتها رد فعل

األمريكية تهديدا فعليا وعمليا؛ لذا لم تُلق باالً بغضب العـرب مـن    عاجزة عن تهديد المصالح
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علـى  -ضد مصالحهم؛ ألن وزن العـرب كـان   التي تتخذها في فلسطين والتي هي القرارات

 .)198: 1999،هنري،(كتن.برىضئيالً في نظر الدول الك-النظرية ضخامته

 6والتي شاركت فيها  م1948ونخلص بالقول إن الحرب التي دارت على أرض فلسطين عام    

  ).275: 1979كانت من أهم الدروس القاسية للقادة والحكومات العربية.(مهنا،جيوش عربية، 

مهما بلـغ  ولهذا نؤكد أن القضية الفلسطينية، قضية محورية ومهمة وال يستطيع أي احد 

  من أهمية سياسية أن يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.

  . إن كان هذا الحق قد ضاع على أرض فلسطين فإنه لن يعود إال على ذات األرضكما نؤكد و   

من  لم تنته بعد" وفي تقديرنا أنها لن تنتهي إال بنهاية هذا الكيان وخروجه 1948ن حرب إ

  إذن اهللا .باستئصاله بداخلها، أو فلسطين 
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